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РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 86 с., 14 рис., 14 табл., 41 формула, 12 джерел
Викладені результати виконання в 2015-2016 навчальному році
кафедри «Безпека життєдіяльності» на тему «Функціонування системи
управління охороною праці для підприємств різних видів діяльності в
сучасних умовах»:
- забезпечення безпеки і гігієни при енергозбереженні у системах
теплопостачання комунальних підприємств споживачів;
- вдосконалення виробничого освітлення як фактор гігієни та охорони
праці за рахунок використання дзеркальних поверхонь;
- забезпечення особливої вибухобезпеки систем електропостачання
шахт, небезпечних за газом та вибухонебезпечних виробництв;
- концептуальний підхід до побудови комплексної автоматизованої
системи моніторингу та управління фізичними факторами у будівлях і
спорудах;
- автоматизований моніторинг і контроль сучасних систем безпеки праці
та життєзабезпечення.
Розглядаються

концептуальні

основи

побудови

комплексної

автоматизованої системи моніторингу і управління рівнями фізичних
факторів як в будівлях і спорудах, так і на підприємстві. Запропоновано
склад програмних продуктів і визначено їх функції для реалізації підсистеми
програмно-аналітичного комплексу віртуального аналізатора відділу охорони
праці і техніки безпеки підприємства, що дозволить автоматизувати роботу
інженера з охорони праці для поточного обліку та аналізу наглядової
діяльності, виробничого травматизму, проводити заходи щодо контролю і
аналізу стану фізичних факторів у будівлях і приміщеннях, розраховувати
ризики наслідків аварій.
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Розглянуто
комплексів

два

підсистем

можливих
-

з

варіанти

побудови

централізованим

та

автоматизованих
децентралізованим

(розподіленим) управлінням, доведено що найбільш перспективним є
використання децентралізованих систем.
Створена система контролю безпеки праці і життєзабезпечення, яка
здійснюється за допомогою GSM-модему, дозволяє забезпечити швидку й
ефективну евакуацію людей, спільну роботу комплексів аварійного
водовідливу і підтримки комфортного та безпечного повітряного середовища
у приміщеннях, а також підключившись до встановлених на підприємствах
«Систем безпеки праці та життєзабезпечення», об’єднати їх в єдиний
комплекс.
ПОЖЕЖО ТА ВИБУХО БЕЗПЕКА, РОБОЧІ МІСЦЯ, ОСВІТЛЕНІСТЬ,
КОЕФІЦІЄНТ ВІДБИТТЯ, ДЖЕРЕЛА СВІТЛА, ВИБУХОВА СУМІШ,
ДЖЕРЕЛО ЗАКАЛЮВАННЯ, ЕЛЕКТРИЧНИЙ АПАРАТ.
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ВСТУП
У період 2015-2016 навчального року у межах робочого часу персоналу
кафедри

«Безпека

життєдіяльності»

Кременчуцького

національного

університету імені Михайла Остроградського виконана науково-дослідна
робота на тему «Функціонування системи управління охороною праці для
підприємств різних видів діяльності в сучасних умовах».
Вибраними актуальними науково-практичними завданнями теми були:
- енергозбереження і безпека в системах теплопостачання комунальних
підприємств та споживачів;
- вдосконалення виробничого освітлення як фактора гігієни та охорони
праці за рахунок використання дзеркальних поверхонь;
- забезпечення особливої вибухобезпеки систем електропостачання
шахт, небезпечних за газом, та вибухонебезпечних виробництв;
- розглядання

концептуальних

основ

побудови

комплексної

автоматизованої системи моніторингу і управління рівнями фізичних
факторів як в будівлях і спорудах, так і на підприємстві. Запропоновано
склад програмних продуктів і визначено їх функції для реалізації підсистеми
програмно-аналітичного комплексу віртуального аналізатора відділу охорони
праці і техніки безпеки підприємства, що дозволить автоматизувати роботу
інженера з охорони праці для поточного обліку та аналізу наглядової
діяльності, виробничого травматизму, проводити заходи щодо контролю і
аналізу стану фізичних факторів у будівлях і приміщеннях, розраховувати
ризики наслідків аварій;
- розглядання можливих варіантів побудови автоматизованих комплексів
підсистем - з централізованим та децентралізованим (розподіленим)
управлінням, доведено що найбільш перспективним є використання
децентралізованих систем;
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- створення системи контролю безпеки праці і життєзабезпечення, яка
здійснюється за допомогою GSM-модему, дозволяє забезпечити швидку й
ефективну евакуацію людей, спільну роботу комплексів аварійного
водовідливу і підтримки комфортного та безпечного повітряного середовища
у приміщеннях, а також підключившись до встановлених на підприємствах
«Систем безпеки праці та життєзабезпечення», об’єднати їх в єдиний
комплекс.
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1

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

І

БЕЗПЕКА

КОМУНАЛЬНИХ

В

СИСТЕМАХ

ПІДПРИЄМСТВ

І

СПОЖИВАЧІВ.
1.1

Загальні положення

У житлово-комунальному комплексі об’єкти житлового сектора
побудовані з використанням цегли, каменю, блоків або панелей (в
індивідуальному секторі – з дерева) без застосування додаткових заходів
ізоляції або утеплення. Обігрівання житла та інших об’єктів здійснюється за
рахунок використання теплової енергії (в основному теплої води), що
подається споживачам за допомогою металевих трубопроводів, прокладених
в каналах, тунелях, а частіше в земляних канавах без належної теплоізоляції.
Вироблення теплоенергії здійснюється у водогрійних котлах, а нагрівання –
за допомогою газового, рідкого або твердого палива.
У більшості об’єктів житлово-комунального комплексу теплові мережі
зношені, потребують капітального ремонту або повної заміни. На даний час є
необхідним створення умов усунення існуючих недоліків та зменшення
витрат теплової енергії в житлово – комунальному секторі.
При споживанні природного газу в побуті для генерації теплоенергії та
використанні його для приготування їжі виникає проблема пожежо – вибухо
безпеки в житловому комплексі. Це пов’язано з випадками виникнення у
приміщеннях пожежо – вибухо небезпечної суміші газу з повітрям, яка
здатна спалахувати від будь – якого побутового іскріння, а при концентрації
газу від 5% до 15% за об’ємом може призвести до вибухів.
Як пожежі, а особливо вибухи, що визивають руйнівне пошкодження
квартир та будівель, полум’я з температурою більше 1000 C та надмірний
тиск в декілька атмосфер спричиняють не тільки втрату житлового майна і
оснащення будівель, а й травматичні пошкодження мешканців, що часто
завершуються смертельними випадками.
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Як характерний приклад, може бути вибух побутового газу, що стався
11.05.2013 р. у м. Луганськ, при якому була зруйнована ціла секція
житлового будинку, травмовано 28 осіб, у тому числі 2 смертельно.
Щорічно в Україні у різних містах відбувається декілька серйозних
вибухів газу у комунальному секторі.
Тому для України актуальною проблемою є як енергозбереження так і
пожежо – вибухо безпека у комунальному житловому комплексі. Наразі є
наявні умови значного впливу на поліпшення розв’язання вказаної проблеми.
На ринку є сучасні матеріали теплоізоляції, освоєні необхідні прилади
та обладнання щодо генерації теплової енергії та засобів обігріву. Все це
створює можливість суттєвого поліпшення ефективності використання
теплоенергії

в

житлових

об’єктах.

Є

можливість

більш

широкого

застосування електроенергії для генерації теплоенергії і застосування її в
побуті замість природного газу.
В дійсній роботі виконано обґрунтування ряду пропозицій, стосовно до
заміни

застосування

в

комунальному

секторі

природного

газу

електроенергією.
Дослідження базується на аналізі сучасного стану забезпечення
теплоенергією житлово – комунального сектору, для аналізу використані
фактичні об’єми теплоспоживання та питома вартість енергоресурсів в
останній час.
Значна

увага

приділена

результатам

дослідження

економічних

показників, маючи на увазі що при застосуванні електроенергії, замість газу у
побуті, природно, не мають місця, пожежі і вибухи газу, а при застосуванні
газу, як енергоресурсу, забезпечення пожежо – вибухо безпеки повинно
здійснюватись

застосування

передбачених

нормативно

–

технічною

документацією та правилами безпеки відомих заходів і засобів, щодо
попередження пожеж і вибухів запобіганням утворення вибухових сумішей
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та джерел їх запалювання у приміщеннях, що в даній роботі вважається
достатнім і не потребує ширшої аргументації.
1.2 Збереження теплоенергії та вдосконалення пожежо–вибухо безпеки для
існуючих об’єктів житлово–комунального комплексу
Для існуючих об’єктів житлово-комунального комплексу, необхідно
застосовувати наступні відомі у світовій практиці і апробовані заходи:
- здійснювати ремонт або заміну зношених тепломереж з обов’язковим
забезпеченням ізоляції сталевих труб від землі і впливу довкілля із
застосуванням різних ізоляційних матеріалів, наприклад, пінопластів. Цей
захід дозволить зменшити втрати тепла та витоки теплоносія і підвищити
ККД систем теплопостачання;
- заміна застарілих котлів з низьким ККД на сучасні водогрійні котли з
високим ККД. В даний час, наприклад, в Донецькому регіоні в
теплопостачанні використовується близько 5 тис. застарілих котлів і
спалюється в середньому на добу 60 м³ природного газу з коефіцієнтом
корисної дії не більше 60%. Сучасні котли здатні підвищити ККД до 92% і
забезпечують економію витрати газу;
- заміна віконних і дверних блоків у житлових будинках на блоки з
елементами енергозбереження (наприклад, енергозберігаючими склоблоками
або пакетами);
- установка на об’єктах та котельнях приладів обліку витрати
теплоенергії та забезпечення автоматичного або ручного регулювання
кількості, або температури теплоенергія, що подається споживачам, залежно
від погодних умов і температури на об’єктах теплопостачання, що дозволить
забезпечити економію газу (або іншого енергоресурсу). Для цього необхідна
розробка

та

реалізація

проектів

по

теплопостачання комунальних об’єктів;

кожній

з

конкретних

систем
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- застосування заходів зниження втрат тепла в житлових квартирах та
інших об’єктах, у тому числі: застосування всередині будівель розводки труб
із зовнішньою ізоляційною оболонкою або застосування пластмасових труб,
екранування опалювальних батарей від стін будівлі тепловідбиваючими
пластиками, додаткове утеплення дверних отворів на холодну пору року і т.п.
Реалізація цих заходів повинна супроводжуватися роз’яснювальною
роботою адміністрацій житлово-комунального комплексу з об’єднанням
співвласників

багатоквартирного

будинку

(ОСББ),

зі

споживачами

(мешканцями) квартир для забезпечення особистої зацікавленості останніх у
енергозберігаючих заходах.
До нетрадиційних тепло – енергозберігаючих заходів для існуючих
об’єктів житлово-комунального комплексу можна запропонувати:
- застосування зовнішнього та внутрішнього утеплення стін і зовнішніх
стель

житлових

будинків

за

допомогою

сучасних

теплоізолюючих

синтетичних матеріалів. Ці заходи почали застосовуватися закордоном і в
Україні, в даний час вони забезпечені наявністю в ужитку сучасних
матеріалів і дають суттєвий економічний ефект;
До такої роботи доцільно залучити мешканців

– споживачів

теплоенергії на основі визначення економічної ефективності таких заходів та
їх реалізації за двосторонніми господарськими договорами: Замовник –
Виконавець. В даний час в регіонах є організації – виконавці робіт з
утеплення житлових і промислових об’єктів, а замовниками повинні бути
суб’єкти управління житлово-комунального комплексу, ОСББ чи власники
квартир.
- зниження споживання природного газу в котельних агрегатах за
рахунок використання інших видів палива, в тому числі і побутових відходів.
Цей захід вимагає модернізації котельних агрегатів за спеціальними
проектами та залучення інвестицій для фінансового забезпечення робіт за
господарськими договорами з компетентними виконавцями;
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- розвиток застосування бойлерних установок нагріву води в котельнях
з використанням електричної енергії та спеціальних електронагрівачів.
Досвід такого підігріву води для шахтарських лазень у вуглевидобувних
регіонах мається. Однак цей захід також вимагає розробок по кожній
котельні індивідуального проекту та забезпечення фінансування.
- використання взамін природного газу, так званого міського газу,
одержуваного при газифікації твердого палива, наприклад, кам’яного або
бурого вугілля, або іншого теплоносія.
Цей захід обґрунтовано в роботі [4], в якій показано, що вартість
отримання газу при газифікації бурого вугілля набагато нижча, ніж вартість
природного газу. Він вимагає будівництва газогенеруючих установок за
спеціальними проектами і серйозного фінансового забезпечення.
- використання систем нагріву води за допомогою сонячних батарей,
що встановлюються в основному на зовнішніх конструкціях будівель
(наприклад, на дахах будинків). Агрегати для такого нагріву води розроблені,
але доцільність їх застосування поки апробована для невеликих (в основному
приватних) будівель. Потрібна розробка проектів та їх реалізація і, отже,
фінансові витрати на створення таких систем.
Для запобігання загорань та вибухів при застосуванні природного газу.
Необхідно

застосовувати

всі

заходи

та

засоби

попередження

непередбачуваного виникнення вибухо та пожежо небезпечних сумішей газу
з повітрям та створення джерел їх запалювання, які регламентовані
правилами та нормативами з пожежо – вибухо безпеки.
Як додаток до відомих заходів і засобів пожежо – вибухо безпеки,
доцільно розглянути запровадження контролю непередбаченого створення
вибухової середи, наприклад, застосуванням

у приміщеннях приладів

контролю небезпечної концентрації метану. Це може бути предметом
спеціальної наукової роботи, замовником якої може бути відповідне
Міністерство за рахунок коштів держбюджету.
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Результати оцінки ефективності тепло – енергозбереження приведені у
розділі 3.
1.3 Енергозбереження для нових об’єктів житлово–комунального комплексу
та обʼєктів, що підлягають капітальній реконструкції (ремонту), пожежо–
вибухо безпека і гігієна в житлових приміщеннях
Можна обґрунтувати рекомендацію про доцільність більш широкого
застосування електроенергії не тільки для живлення електричних побутових
приладів, в тому числі і генеруючих, але і приладів для приготування їжі та
обігріву будівель в холодну пору року і нагріву холодної води. Ці
рекомендації придатні також для модернізації старих вже існуючих об’єктів,
особливо тих, що підлягають капітальному ремонту.
Для цього промисловістю освоєно випуск всіх технічних засобів:
електричних плит для приготування їжі, електричних нагрівачів води,
електричних обігрівачів, у тому числі нагрівачів підлоги і стін в будівлях,
електричних кабелів і проводів для побудови систем електропостачання
житлових і громадських будівель, а також джерел живлення силових –
трансформаторів з вихідною напругою 220 і 380 В і потужністю від 50 до
1000 кВА [5].
Наприклад, випускаються електроплити типу «Лисьва» потужністю
5100–5800 Вт з конфорками і жарочними шафами (духовками), типу
«Електра–1001» потужністю 8000 Вт, югославські плити «Ніка» потужністю
6800–7400 Вт та ін., в т.ч . зарубіжних виробників.
Для електроопалення підлог розроблений спеціальний гріючий кабель і
технологія влаштування теплої підлоги (рис. 1.1) з невеликим споживанням
потужності (120–150Вт / м²). Широко застосовуються акумуляторні
електронагрівачі типу ЕВАН номінальною потужністю 1,25 кВт і кухонні
проточні водонагрівачі ЕВБО потужністю 1 кВт, а також водонагрівачі для
ванн типу ЕВAD ROUND потужністю 1,2 – 1,5 кВт.
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Для заміни водяних радіаторів серійно випускаються масло наповненні
електричні радіатори, наприклад типу «Термія» потужністю 0,6 – 1,2 кВт з
кількістю секцій від 6 до 10 (залежно від модифікації).

Рисунок 1.1 - Схема пристрою електроопалення за допомогою кабелю,
що гріє, який вкладається у цементній стяжці:
а) гріючий кабель; б) розріз теплої підлоги: 1 – оболонка з термопласту;
2 – свинцевий панчіх; 3 – силіконова обмазка; 4 – склотканина; 5 – фольга; 6
– нагрівальна жила; 7 – лінолеум; 8 – настил (дерево); 9 – кабель; 10 –
цементна стяжка з розволоженим «змійкою» гріючим кабелем; 11 –
пінобетон; 12 – залізобетонне перекриття (фрагмент).
Для житлових і промислових будівель випускаються спеціальні
ізольовані проводи та кабелі, електрична арматура і засоби електричного
захисту і приладів обліку електроенергії [5].
Тому є всі технічні умови застосування в житлово – комунальному
комплексі електрики, в тому числі і для заміни систем, що працюють на
природному газі, але доцільно зупинитися на питаннях економічного
обґрунтування такої заміни.
Як відомо, при тепловій дії електричного струму утворюється кількість
тепла в калоріях, що визначається за формулою:
Q = 0,24 I²R t кал,

(1.1)
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де 0,24 – тепловий еквівалент в калоріях енергії, відповідний 1 Дж;
I – сила струму, А;
R – опір провідника, Ом;
t – час дії струму, с.
Врахуємо, що витрата електроенергії визначається в кВт • год, а тепла –
в Гкал, а оплата в грошових одиницях – як похідне кількості витраченого
ресурсу і ціни його одиниці.
У наведеній формулі величина I²R – активна потужність у ватах або
вольтамперах – ВА, а t – час у секундах.
Так як, 1 кВт = 1000 ВА, а 1ч = 3600С, можемо записати вираз для
визначення кількості тепла при витраті електроенергії в 1 кВт • год:
Q 1 = 0,24 • 1 000 • 3 600 = 864000 кал =0, 000864 Гкал

(1.2)

При витраті електроенергії W в кВт • год, яка визначається по
електричному лічильнику активної енергії, кількість тепла в гігакалоріях (1
Гкал = 10 9 кал), буде:
Q = 0,000864 W, Гкал

(1.3)

Як характерний приклад при орієнтовних розрахунках приймемо такі
вихідні дані по вартості енергоресурсів згідно з постановами НКРЕКП від
26.02.2015 № 220 (табл.1) і НКРЕКУ від 03.03. 2 015 № 613 (табл.1.2).
Таблиця 1.1 – Тарифи на електроенергію для населення
(Постанова НКРЕКУ від 26.02.2015 р)
Період
дії

1

Населення
(крім
сільського)
в межах

Населення,
що проживає
в селі, в
межах

Вартість
1 кВт.
година

кВт·год

кВт·год

грн.

2

3

4

При наявності
електроопалення і не
газифіковані
багатоквартирні
будинки, в
опалювальний період
з 1.10 по 30.04
У межах, Вартість 1
кВт • год кВт • год,
грн.
5
6

2

1
с 1.09.2015
по
29.02.2016
с 1.03.2016
по
31.08.2016
с 1.09.2016
по
28.02.2017
с 1.03.2017

2
до 100
вище 100
вище 600
до 100
вище 100
вище 600
до 100
вище 100
вище 600
до 100
вище 100

3
до 150
вище 150
вище 600
до 150
вище 150
вище 600
до 150
вище 150
вище 600
до 100
вище 100

4
0,456
0,789
1,479
0,57
0,99
1,56
0,714
1,29
1,636
0,9
1,68

5
до 3600
вище
3600
до 3600
вище
3600
до 3600
вище
3600
до 3600
вище
3600

6
0, 456
1, 479
0, 57
1,56
0,714
1,638
0,9
1,68

Таблиця 1.2 – Тарифи на теплову енергію (виписка з офіційного сайту
КИЇВЕНЕРГО)
Споживачі

Тарифи
без ПДВ, з ПДВ, грн /
грн / Гкал
Гкал

Термін дії
тарифів

Житлово –
експлуатаційні
організації
(населення)
Житлово –
експлуатаційні
організації
(населення)
Житлово –
експлуатаційні
організації
(населення)
Бюджетні
установи

171,25
169,38*

204, 50
203, 26*

з 1 січня 2011
по 30 червня
2014

Нормативні
документи, що
встановлюють
тарифи
Постанова НКРЕ
від 14.12.2010 № 1
729

295,17

354,20

з 1 липня 2014
з 31 березня
2015

Постанова
НКРЕКУ від
23.04.2014 № 465

531,10

637,32

з 1 квітня 2015

Постанова
НКРЕКУ від
03.03. 2015 № 613

1299,95

1559,94

з 1 травня 2015

Інші
споживачі

1299,95

1559,94

з 1 травня 2015

Постанова
НКРЕКУ від
30.04.2015 № 1
410
Постанова
НКРЕКУ від
30.04.2015 № 1
410

* Тариф на теплову енергію застосовується, якщо домовий прилад обліку
теплової енергії належить балансоутримувачу житлового будинку або
відсутній. В інших випадках, що не помічені зірочкою *, застосовується єдиний
тариф.
З урахуванням вище наведених тарифів для платників при дійсному
дослідженні прийнята вартість енергоресурсів, що наведена в табл.1.3.
Таблиця 1.3 – Ціна енергоресурсів
Найменування Одиниці
енергоресурсів вимірювання
Природний газ
м3

Теплова енергія
Електроенергія

Гкал
кВт·г

Вартість одиниці
ресурсу, грн.
7,188

637,32
0,57

Примітка
Ціна природного газу для
населення частково
датується за рахунок
держбюджету
–
Ціна прийнята за тарифом
витрати електроенергії
при витраті більш 150
кВт·год на місяць

Середню місячну витрату енергоресурсів на одну квартиру площею 50–
60 м² приймемо за орієнтовними фактичним (статистичними) даними для
існуючих об’єктів житла населення (побудованих раніше будинків):
витрата природного газу для приготування їжі – 37 м³/ міс .;
витрата теплової енергії для обігріву квартир – 1,1 кал / міс .;
витрата електроенергії для живлення побутових приладів та освітлення –
150 кВт • год / міс.
Визначення витрати електроенергії, необхідної для отримання такої ж
кількості тепла, що і при використанні природного газу, визначаємо з
урахуванням виразу (1.3):
Q = 1,1 Гкал / 0,000864 Гкал = 1273,15 кВт • год / міс.,

а місячні витрати електроенергії для приготування їжі на електроплитах
визначимо, вважаючи, що щодоби одна електроплита в середньому споживає 3
кВт • год / добу або 90 кВт • год / місяць.
Результати розрахунків місячних грошових витрат в середньому на одну
квартиру житлового будинку представлені в табл. 1.4.
Таблиця 1.4 – Результати розрахунків грошових витрат на енергоресурси
Найменування
споживаних
енергоресурсів

Природний газ для
приготування їжі на
газових плитах
Електроенергія для
приготування їжі на
електроплитах
Теплова енергія для
обігріву житла
Електроенергія для
обігріву та нагріву
води в квартирах
Електроенергія для
побутових приладів
та освітлення
квартир
Загальна вартість
грошових витрат на
1 місяць
Розрахунки

Одиниці Потреба в
Ціна
вимірюва ресурсах одиниці
ння
на місяць ресурсу,
грн.

Місячна вартість ресурсів, грн.
У старих
У будинках при
будинках при використанні
використанні електроплит і
газових плит і електричних
газу для
нагрівачів
отримання
тепла
287,52
–

м3

40

7,188

кВт • г

90

0,57

–

51,30

Гкал

1,1

637,32

584,21

–

кВт • г

1273,15

0,57

–

725,70

кВт • г

150

0,57

85,50

85,50

957,23

862,5

електроенергії,

замість

показують,

що

використання

природного газу, в житлових будинках для приготування їжі на електроплитах і
обігріву будівель та нагріву води не призведе до збільшення вартості оплати
енергоресурсів споживачами – мешканцями квартир.

Однак застосування електроенергії, замість природного газу, має ряд
істотних переваг:
а) підвищення коефіцієнта корисної дії всіх споживачів до 80 – 85% (при
обліку цього забезпечується суттєвий економічний ефект, що не враховано в
наведених орієнтовних розрахунках);
б) зменшаться витоки і втрати енергії в лініях, які при передачі нагрітої
води по трубах мають місце на стиках, нещільності і пошкодженнях труб і
арматури трубопроводів, тоді як в електричних лініях таких втрат і витоків
немає;
в) при електроенергії:
– відпадає необхідність додаткової ізоляції електричних проводів, як це
потрібно для трубопровідних теплових ліній;
– сприятливо вирішується проблема регулювання та управління потоками
енергії, розподіл її по об’єктах і захист об’єктів і мереж від аварійних режимів;
– виключаються випадки вибухів газу в житлових будівлях, пожежі в
будинках та травмування людей, тоді як при застосуванні газу в будинках в
країні щорічно відбувається 2 – 3 вибухи, які спричиняють десятки випадків
небезпечного травмування людей;
– поліпшуються гігієнічні умови в житлових будинках, тому що на
відміну від газу електрика не призводить до утворення шкідливих продуктів в
повітрі і аерозолів на відкритих поверхнях в кухонному обладнанні та меблів;
– зменшується потреба країни в природному газі і вирішується проблема
його дефіциту, що забезпечує зниження фінансових витрат на закупівлю газу в
Росії та більш сприятливе використання бюджету України.
Основною перешкодою на шляху застосування електроенергії, замість
природного газу, є недостатній переріз внутрішньої електричної проводки в
будинках, тому що зростає величина споживаного струму. Це можна
розглядати як недолік, особливо в старій забудові міст, коли в проектах
будівництва житла не передбачалося використання електроплит, електричних

нагрівачів і обігрівачів і переріз проводів приймався меншим (без їх
урахування).
Для нової забудови або при реконструкції старої, особливо при дефіциті і
високій вартості природного газу, необхідно вжити рішучих заходів з широкого
використання електроенергії, у тому числі для приготування їжі, нагрівання
води в будинках і обігріву будівель.
Зауважимо, що в Україні існує достатньо встановленої потужності
електростанцій.
електростанціях

Встановлена
становить

55

потужність
млн.

кВт,

всіх
що

енергоагрегатів

дозволяє

на

забезпечувати

електроенергією всю країну, мати енергоагрегати в резерві і навіть продавати
вироблену електроенергію за допомогою експорту її і постачання в інші країни
по повітряних лініях електропередач.
Доцільно відзначити, що у зв’язку з зупинкою роботи багатьох вугільних
шахт Донбасу, а також наявністю військових дій на території Донецької і
Луганської областей і перебоями поставки вугілля, на цей час не всі
енергоагрегати теплових електростанцій знаходяться у роботі.

1.4 Оцінка ефективності заходів енергозбереження та забезпечення пожежо–
вибухо безпеки і гігієни
Роботи по здійсненню енергозберігаючих заходів повинні проводитися за
проектами, у кошторисах яких обґрунтовується вартість витрат на придбання
необхідних матеріалів і устаткування, здійснення будівельно – монтажних і
ремонтних робіт та на інші витрати згідно номенклатури, передбачуваної
бухгалтерськими вимогами по калькуляції договірних робіт.
Приймемо, що вартість таких робіт – капітальні витрати, визначена, тобто
приймемо ці витрати як відомий вхідний параметр. Зауважимо, що покриття
цих витрат згідно з проектом може забезпечуватися з амортизаційних
відрахувань, прибутку, та інших коштів замовника, інвестиційних вкладень
спонсорів, банківських кредитів та ін., а витрати на придбання, встановлення та
експлуатацію приладів і пристроїв обліку та регулювання теплової енергії
можуть здійснюватися за рахунок споживачів (мешканців).
При цьому ці прилади і пристрої не є квартирними, а громадськими, які
повинні бути у віданні ОСББ або керуючої компанії, що повинні здійснювати
розподіл теплової енергії по квартирах і об'єктах у рамках загальних своїх
функцій з управління.
Оцінка ефективності заходів з енергозбереження в житлово –комунальному
комплексі може бути здійснена на підставі наступних положень.
В існуючих об'єктах житлово-комунального комплексу заходи щодо
зниження втрат і витоків теплоносія, а також утеплення будівель і споруд
призведуть до збільшення температури всередині приміщень, тобто до
підвищення якості надання послуг з опалення. Це може позначитися і на
економічній ефективності таких заходів, що ґрунтується на можливості
зменшення споживання теплоенергії, якщо фактична температура буде
перевищувати її комфортні рівні (20–22С º). Для цього житлові будинки та
споруди повинні бути забезпечені приладами обліку та регулювання кількості
чи температури теплоносія, щоб вручну або автоматично можна було

здійснювати контроль і необхідне регулювання температури в приміщеннях.
Такий підхід дозволить обґрунтувати зменшення щомісячної оплати за спожите
тепло, пропорційно зниженню витрати теплоносія.
Умови економічної ефективності можна записати у вигляді різниці в
платі

за

витрачену

теплову

енергію

на

місяць

до

впровадження

енергозберігаючих заходів (З 1 ) і після їх впровадження (З 2 ):
Є = Q 1 ц – (Q 2 ц + З к/Т) = ц ( Q 1 – Q 2 ) – З к/Т = ц  Q – З к/Т

(1.4)

де Є– ефективність, грн;
Q 1 ц = З 1 ; (Q 2 ц + З к/Т) = З 2 ;
 Q = Q 1 – Q 2 – місячне зменшення споживання теплової енергії, Гкал;

ц – ціна одиниці теплової енергії (1 Гкал),грн / Гкал;
З к – вартість так званих капітальних витрат, грн;
Т – термін окупності капітальних витрат, міс.
Q 1 – Q 2 – відповідно місячне споживання теплової енергії (за останній
місяць) до впровадження і після впровадження енергозберігаючих заходів, що
визначено за приладом (лічильником) теплової енергії, Гкал.
Термін окупності капітальних витрат (Т) визначається за умови їх
покриття (компенсації) грошовими коштами від економічного ефекту, тобто
виходячи зі співвідношення ефекту і витрат:
ц (Q 1 – Q 2 ) = З к/Т,

(1.5)

Çê
,міс
öΔQ

(1.6)

звідки маємо:
T=

Термін окупності може зайняти кілька місяців, однак він не повинен
перевищувати

тривалість періоду, прийнято

в суспільстві поновлення

технічних засобів (обладнання), який за наявною практикою складає близько 5
років. У період Т на прибуток розраховувати не доводиться.
Будемо вважати, що період протягом терміну окупності є перехідним, а
після компенсації капітальних витрат настане стаціонарний період, тобто сталої

роботи, коли складову З к можна не враховувати при розрахунку ефективності
енергозберігаючих заходів.
Тому пріоритетним є оцінка чисто економії коштів за рахунок різниці у
вартості теплової енергії.
Таким чином, економічну ефективність в сталий період коректно
визначати за виразом:
Є = Q 1 ц – Q 2 ц =  Qц,

(1.7)

Тобто пропорційно зниженню кількості спожитої теплової енергії (  Q) в
гігакалоріях.
Ця ефективність є загальнобудинковою або ефективністю ОСББ чи
керуючої компанії.
Зрозуміло,

що

загальнобудинкова

ефективність

складається

з

ефективності житлових об'єктів (квартир), тобто сумарної ефективності
споживачів.
Ефективність заходів з енергозбереження на основі заміни природного
газу в побуті на електроенергію можна виконати з використанням даних,
наведених у табл. 1.4.
Якщо вважати, що дані табл. 4 відповідають сталому періоду і не
враховують капітальних витрат на енергозберігаючі заходи, то місячний
економічний ефект для однієї квартири (Е кв) площею 50 м² визначиться по
різниці вартості грошових витрат на енергоресурси з табл. 4 при використанні
природного газу та електроенергії.
Е кв = 957, 23 – 862, 5  90 грн.
а на 1 м² площі квартири:
е1 =

90ãðí
 1,8ãðí /ì
50 ì 2

2

Для того, щоб від результатів по одній квартирі площею 50 м² перейти до
загального узагальнення, скористаємося питомими витратами на енергоресурси
для одного м² площі квартири:
а) при використанні природного газу як енергоносія:

SÃ 

Çã
, грн / м ²,
S êâ

(1.8)

2) при використанні електроенергії як енергоносія
Så 

Çå
, грн / м ²
S êâ

(1.9)

У цих виразах S Ã і S å – загальна вартість енергоресурсів відповідно при
використанні газу та електроенергії;
S кв – площа квартири, м ².
Тоді місячний ефект для будь – якої іншої квартири визначиться за
виразом:
Е кв = S êâ  ã  Sêâ  å  S êâ ( ã -  å ),
де  г, 

(1.10)

е – питома вартість відповідно енергоресурсів газу та

електроенергії при опаленні 1 м 2 житлової площі.
У період впровадження енергозберігаючих заходів, необхідно врахувати
витрати на погашення капітальних витрат (Зк), вважаючи, що період погашення
дорівнює терміну окупності (Т).
Тоді для оцінки ефективності потрібно виходити з виразу:
Е кв = S кв (  г –  е –  к/Т), грн,
де  к =

(1.11)

Çê
– питомі капітальні витрати, що припадають на 1 м² площі
S êâ

житлової квартири, грн / м².
Економічний ефект для житлового будинку, що складається з багатьох
квартир різної площі, розраховується за формулою:
Е жд =

ê

S (

Ã

–  å –  к/Т), грн,

(1.12)

1

де

ê

S

= S 1 + S 2 + S 3 +…+ S ê – загальна площа квартир житлового

1

будинку, що складається з ряду квартир від 1 – ої до до к – ої.
Слід підкреслити, що в цьому випадку доцільно питомі величини
вартості енергоресурсів при використанні газу як енергоносія (  Ã ) визначати
на основі статистичних даних по багатьох квартирах, а електроенергії за

витратами енергоресурсу (  å ) на основі статистичних узагальнень багатьох
проектних рішень, що викликано необхідністю забезпечення більшої довіри до
вихідних даних, ніж дані, що наведені в табл. 1.4.
Термін окупності (Т) у виразі (12) можна визначити, виходячи з виразу:
 Ã   Ý   ê/ Ò ,

як Т =

ê
Ã Ý

, міс

(1.13)

У сталий період, коли завершиться повна компенсація капітальних
витрат, місячну ефективність житлового будинку (ефективність ОСББ або
керуючої компанії) досить визначати за виразом:
Є жд =

ê

S ( 

Ã

 å)

(1.14)

1

Слід підкреслити, що при застосуванні в побуті електроенергії, замість
природного газу, виключаються вибухи в квартирах і будинках та пожежі від
займання вибухонебезпечної газоповітряної суміші, а також покращуються
гігієнічні умови у приміщеннях.
Від таких пожеж і вибухів гинуть або серйозно травмуються люди,
руйнуються квартири або цілі будинки, наноситься збиток майну мешканців та
ОСББ або керуючої компанії. Економічний збиток від вибуху газу чи пожежі
величезний і нараховується сотнями тисяч гривень, а не рідко збиток
перевищує кілька мільйонів гривень. Покриття цього збитку здійснюється не
тільки за рахунок постраждалих мешканців, але і за рахунок бюджетних
державних коштів.
Якщо врахувати, що при електроенергії збитків від вибуху або пожежі
газу не буде, а при застосуванні газу в побуті збитки необхідно враховувати в
розрахунках ефективності, то можна зробити висновок, що тим більше заміна
газу електрикою забезпечить ще більшу економічну ефективність. Проте в
даний час надійних статистичних даних про величину збитку від побутових
вибухів і пожеж немає і цей збиток навіть при вже здійснених вибухах або
пожежах важко визначити.

Що стосується економічного ефекту від поліпшення гігієнічних умов в
житлових будинках при заміні газу електроенергією, то можна відзначити, що
при електроенергії зменшиться обсяг робіт з прибирання кухонного обладнання
та приміщення від газових аерозолів, а також зменшаться витрати на придбання
для цього санітарних засобів. Але й ці витрати надійно оцінити не має
можливості. Тому обмежимося лише якісним висновком про те, що з
урахуванням поліпшення гігієнічних умов в житлових приміщеннях при
використанні електроенергії, замість природного газу економічна ефективність
буде ще більшою.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1
На основі викладеного аналізу обґрунтовані пропозиції щодо збереження
теплової енергії і поліпшення охорони праці в комунальних підприємствах і
приміщеннях, які базуються на перевірених в практиці методах зменшення
витрат теплоенергії і вдосконаленні пожежо – вибухо безпеки.
Доведено, що для нових та модернізуємих об’єктів житлово –
комунального комплексу, більш економічним і безпечним є використання
замість природного газу електроенергії, а відсутність горючого газу не
призводить до пожеж і вибухів у житловій сфері з їх небезпечними наслідками
– тяжким травматизмом людей і великими збитками матеріальних цінностей, та
покращує гігієнічні умови життя мешканців.
Розроблена методологія оцінки ефективності енергозберігаючих заходів,
та з її використанням шляхом прикладу виконаних розрахунків доведено, що
при застосуванні електроенергії замість природного газу експлуатаційні
витрати в житлово – комунальному секторі не зростають, а навпаки,
забезпечується зменшення коштів населення за спожиту теплову енергію.
Показано, як приклад, що при застосуванні електроенергії замість
природного газу забезпечується соціальний ефект за рахунок попередження
пожеж і вибухів газу, зменшення травматизму і загибелі людей, а також
покращення гігієнічних умов у жилих приміщеннях.
Для заміни природного газу електроенергією в житлово –комунальному
секторі, рекомендовано виконання ряду заходів з управління енергоресурсами,
у тому числі:
– внести зміни до ДНБ В 2.5.–23–2003 «Проектування електрообладнання
об’єктів

Цивільного

призначення»

в

частині

збільшення

питомих

розрахункових електричних навантажень квартир;
– розробити рекомендації по уточненню нормативів на проектування
електропостачання об’єктів житлово-комунального комплексу;

–

виконати

типові

проекти

електропостачання

житлових

ново

споруджуваних і модеpнiзуючих будівель та інших об’єктів житлово –
комунального комплексу для їх використання при будівництві або модернізації
об’єктів.
– зазначені розробки може виконати наукова сфера КрНУ за
господарським

договором

із

замовником

на

умовах

централізованого

фінансування робіт замовником: державним чи регіональним органом
управління, або бізнесовою організацією будівельної сфери.
Результати дійсної роботи спрямовані для використання підприємствами,
організаціями і особами, що займаються забезпеченням теплопостачання та
тепло споживання у комунальному секторі країни.

2 ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОЧОГО ОСВІТЛЕННЯ ЯК ФАКТОРА ГІГІЄНИ
ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ДЗЕРКАЛЬНИХ
ПОВЕРХОНЬ
2.1 Вступні положення
Освітлення робочих місць розглядається як фактор гігієни та охорони
праці. Від якості освітлення залежить збереження зору працюючих, якість
роботи та забезпечення працездатності і продуктивності праці. Навпаки, при
недостатньому освітленні можливий брак у роботі, стомлюються очі, виникає
втрата зору та можливість травматизму. Більше 20% травм на виробництві
пов’язані з недостатнім освітленням.
Вдосконалення

електричного

освітлення

приміщень

пов’язане

з

можливістю зменшення витрат електроенергії у разі використання світла,
відбитого дзеркальними поверхнями. Тому заходи з покращення освітлення на
робочих місцях та можливість зменшення витрат електроенергії на освітлення є
актуальними і пріоритетними у проблемі забезпечення охорони праці
працівників різних професій.
Дійсна робота виконана як завдання кафедральної НДДНР «Дослідження
рівня безпеки життєдіяльності у Кременчуцько-Комсомольському технологічно
навантаженому регіоні».
Метою роботи є встановлення особливостей покращення освітленості у
виробничих приміщеннях за рахунок ефективного використання дзеркальних
поверхонь.
Методична ідея роботи обґрунтована теоретично в співдружності
кафедрою

«Безпека

життєдіяльності»

Кременчуцького

національного

університету імені Михайла Остроградського і кафедри «Прикладної екології,
хімії та охорони праці» ДОННАБА м. Краматорськ з необхідністю подальшого
експериментального підтвердження.
Методика

експериментальних

досліджень

полягає

у

наступному.

Експериментально визначали люксметром Ю 116 освітленість у центрі на

передбачуваних робочих місцях без впливу дзеркальних поверхонь та з
концентрованим впливом відбитого світла дзеркальними поверхнями у двох
приміщеннях з площею підлоги 4х5 м2 і 1,5х3,5 м2. Як джерело світла,
використовувалось природне освітлення через односторонній віконний проріз
або штучне освітлення на основі електричних ламп. Ефективність покращення
освітленості оцінювалась величиною, що показує у скільки разів збільшується
освітленість у центрі робочої поверхні завдяки впливу дзеркальних поверхонь.
У

якості дзеркальних поверхонь використовували

наявні у вказаних

приміщеннях стаціонарні дзеркала та переносні (ручні) дзеркала з можливістю
зміни положень останніх таким чином, щоб відбите від них світло потрапляло
на поверхню робочого місця (стола).
Дослідження з штучним електричним освітленням здійснювалось у
нічний час, щоб по можливості максимально усунути вплив природного
освітлення через віконні та дверні прорізи на результати експериментів,
пов’язаних з визначенням освітленості робочих місць джерелами штучного
освітлення – електричними лампами.
2.2 Теоретичні основи корисного використання дзеркальних поверхонь для
покращення освітлення виробничих приміщень
Дзеркальним поверхням властива здібність не тільки відбивати ідеально
промені світла, що попадають на дзеркальні поверхні, а і створювати
зображення образів джерел світла в дзеркальних поверхнях: сонця як
природного джерела і електричних ламп як штучних джерел світла.
Ефект відбиття світла характеризується коефіцієнтом відбиття, який
показує, яку долю падаючого на поверхню світлового потоку відбиває
поверхня. Завдяки відбитому світлу здійснюється підвищення світлового
потоку природного освітлення та коефіцієнт природного освітлення (КПО), а
також освітленість і коефіцієнт використання світлового потоку штучного
освітлення (електричних ламп) [6].

Якщо в дзеркалі виникає дійсне зображення джерела світла, тобто об’єкта
що світиться, то такий дзеркальний об’єкт сам випромінює світло. Коли на
робочу поверхню (на робоче місце) одночасно спрямувати промені світла від
джерела (сонця або електричної лампи) та відбиті промені від дзеркальних
поверхонь і від дзеркальних зображень джерел світла, то освітленість робочого
місця буде збільшуватись і буде залежати не тільки від джерела світла, а від
світла, відбитого дзеркальними поверхнями та випромінюваного дійсними
дзеркальними зображеннями [7]. Дійсне дзеркальне зображення подібно
джерелу саме випромінює промені, що розходяться, які попадають на робоче
місце і в очі людини [7]. Тому для отримання корисного ефекту від дзеркальних
поверхонь необхідно створити умови, щоб на робочі поверхні у приміщеннях
попадали одночасно прямі промені джерел світла та промені від дзеркальних
поверхонь. При цьому необхідно враховувати закони відбиття світла [7,8]:
1. Кут падіння променя на поверхню (- ε) дорівнює куту відбиття (ε1): - ε
=ε1.
2. Падаючий промінь, нормаль (лінія перпендикулярна поверхні в точці
падіння) і відбитий промінь лежать в одній і тій же площині (Рис.2.1).
Крім того, необхідно враховувати інтерференцію світла, щоб прямий і
відбитий промені зустрічались в одній і тій же фазі, а не в протилежних фазах
тобто, щоб здійснювався ефект підсилення, а не послаблення променів [2],
таким чином щоб промінь від джерела і відбитий від дзеркала промені були по
можливості «паралельними», а не «протилежними» (протифазними). Тому
доцільно, щоб була можливість регулювання фази променів, наприклад,
зміненням положення дзеркальної поверхні, або місця розміщення джерела
світла, або робочого місця виробничого персоналу.
Аналізуючи геометричний Рис.2, можна зробити висновок, що забезпечення
прямого світлового променю джерела світла і відбитого дзеркального променя
на робочому місці є непростим завданням. Очевидно ця складність в свою
чергу ускладнює досягнення оптимальних умов для корисного використання
дзеркальних поверхонь, а також отримання оптимального результату від

експериментальних досліджень впливу дзеркальних поверхонь на освітлення
виробничих

приміщень.

Це

необхідно

враховувати

в

процесі

експериментальних досліджень шляхом застосування переносних дзеркал, щоб
можна було змінювати їх положення.

Рисунок 2.1 - Закон відбиття:
Р - дзеркальна поверхня; А - падаючий промінь; А1 - відбитий промінь; N–
нейтраль; - ε - кут падіння; ε1- кут відбиття.

Рисунок 2.2 - Приклад ілюстрації

прямого (А) і дзеркального (В) променів

світла на робочому місці:
1 - джерело світла - електрична лампа;
2 - дзеркало; 3 - поверхня робочого місця
N - нормаль в точці дзеркального падіння і відбиття

2.2 Дослідження впливу дзеркальних поверхонь на природне освітлення
приміщень
Для оцінки впливу дзеркальних поверхонь на природного освітлення
використані виміри освітленості у приміщенні (Рис. 2.3) на стаціонарному
робочому місці на різній його висоті від денного освітлення через віконний
проріз площею 2х1,2 м2 з подвійним стеклопакетом. Датчик люксметра Ю 116
встановлювався у центрі робочого місця, а вимірювальний прилад на відстані 1
м. Як дзеркальна поверхня використовувалось плоске дзеркало площею 80 см2
для можливості змінювати кут падіння світлових променів і кут їх відбиття
таким чином, щоб можна було забезпечувати більшу ефективність відбитого
світла на робочій поверхні. Експерименти здійснені у сонячний день протягом
13.00

-

14.00

годин.

Штучне

освітлення

при

експериментах

не

використовувалось.
Будівля, у приміщенні якої виконувались дослідження, не мала затінення
іншими будівлями, але навкруги будівлі є дерева, що могли впливати на деяке
затінення чи зменшення освітленості у продовж проведення експериментів. Це,
імовірно, впливало на деяку нестабільність проникнення сонячного світла через
віконний проріз у приміщення та на збільшення похибок вимірювання. Тому
методично кожний вимір повторювався не менше 3-х разів і за результат
приймалось

середнє

арифметичне

здійснених

Рисунок 2.3 - План - схема приміщення:
1 - вікно; 2 - робоче місце; 3 - датчик Ю116; 4 - вхідні двері

вимірів.

Фіксувалось середнє значення освітленості робочого місця (середнє
арифметичне з 3-х вимірів) без впливу відбитого світла від дзеркала (Е1) і при
використанні відбитого дзеркального світла (Е2) - Табл.2.1
Таблиця 2.1 – Вплив дзеркальної поверхні на природну освітленість
Висота робочого місця, м

0

42

80

Освітленість

дзеркального

51

60

80

використанням

80

97

>100

Відношення Е2/ Е1

1,6

1,61

>2,25

Освітленість Дз, лк

29

37

>20

без

відбиття (Е1), лк
Освітленість

з

відбитого світла від дзеркала (Е2), лк

За результатами експериментів підтверджена можливість збільшення
освітленості робочої поверхні за рахунок світла, відбитого від дзеркальної
поверхні більше ніж в 1,6 разів.
Відмічена можливість регулювання значення освітленості за рахунок
зміни положення площини дзеркальної поверхні відносно променів природного
освітлення та кута відбиття променів відзеркальної поверхні.
Зафіксована максимальна освітленість, коли висота місця співпадає з висотою
підвіконня (80 см).
Можна показати, що використання дзеркальної поверхні дозволяє
збільшити коефіцієнт природної освітленості (КПО).
Як відомо, КПО визначається за формулою:
,%

(2.1)

де Ев - освітленість в приміщенні, лк;
Ез- освітленість зовні приміщення, лк.
Без дзеркального впливу
,%

(2.2)

При використанні дзеркально відбитого світла
,%

(2.3)

з формули (2.2):
,%
тоді КПО1 буде:
(2.4)
Як підсумок: при використанні дзеркальної поверхні КПО1 збільшується
пропорційно відношенню освітленості на робочому місці з використанням
відбитого світла до освітленості без урахування відбитого світла дзеркальною
поверхнею.
Освітленість Е2 можна представити як суму освітленостей від природного
сонячного світла, що діє через віконний проріз (Е1), і освітленості відбитого
світла від дзеркальної поверхні (Ед):
Е2= Е1+ Ед

(2.5)

Формально за рахунок використання дзеркальних поверхонь можна
обґрунтувати отримання економічного ефекту, запроваджуючи менші розміри
віконних прорізів, тобто зменшуючи витрати на облаштування вікон меншого
розміру. Але така пропозиція дуже дискусійна. Тому можна розраховувати на
ефективність в покращенні освітленості на робочих місцях у приміщеннях як на
соціальний ефект охорони праці.
2.3 Дослідження впливу дзеркальних поверхонь на загальне штучне
освітлення приміщень
Ці дослідження виконувались у тому ж приміщенні, що і дослідження
впливу природного освітлення, план якого приведено на Рис. 2.3.
Джерелом штучного освітлення був світильник (люстра) з двома
енергозберігаючими

електричними

лампами

потужність

13Вт

кожна,

підвішений на висоті 2,7 м від підлоги. Для зменшення впливу природного

освітлення експерименти виконувалися вночі з 18.00 до 19.00 годин вечора.
Робоче місце розташовано приблизно по центру приміщення. Датчик
люксметра

встановлювався

по

центру

робочого

місця,

вимірювалась

освітленість на робочому місці при різній його висоті без впливу відбитого
світла від дзеркальної поверхні і з впливом від переносного дзеркала площею
80 м2. Положення дзеркала регулювалось таким чином, щоб відбиті промені
світла від дзеркала попадали на робоче місце з забезпеченням можливо більшої
освітленості. В іншому використовувалась така ж методика, як і у попередніх
експериментах.
Результати експериментів приведені у табл. 2.2
Таблиця 2.2 – Вплив дзеркальної поверхні на штучне освітлення
Висота робочого місця, см

0

42

84

Освітленість

дзеркального

30

37

48

використанням

42

60

70

Відношення Е2/Е1

1,4

1,62

1,46

Освітленість Ед, лк

12

23

22

без

відбиття (Е1), лк
Освітленість

з

відбитого світла від дзеркала (Е2), лк

Можна вважати, що Е2- Е1=Ед- освітленість, що забезпечується
дзеркальною поверхнею.
Таким чином, якщо встановити дзеркало так, щоб відбиті від нього
промені світла попадали на робоче місце в приміщенні, то забезпечується
збільшення освітленості робочого місця не менше ніж в 1,4 рази, що
еквівалентно підсиленню штучного освітлення за рахунок впливу дзеркальної
поверхні.
Завдяки покращенню освітлення, забезпечуються більш комфортні умови
праці, зменшується можливість виникнення помилок в роботі та травматизму,
що сприяє також збільшенню продуктивності праці.

Крім того, можна показати, що завдяки збільшенню освітленості на
робочих місцях при використанні світла, відбитого дзеркальними поверхнями,
виникає принципова можливість економії електроенергії при штучному
освітленні приміщень.
Як відомо, необхідну кількість ламп для штучного освітлення (N) можна
визначити за методом використання коефіцієнта світлового потоку:
,

(2.6)

де Е - потрібна горизонтальна освітленість робочого місця, що регламентується
санітарно-гігієнічними нормами в залежності від умов праці, лк;
S-площа приміщення, м2;
К - коефіцієнт запасу, який враховує старіння ламп, запиленість та
забрудненість світильників і визначається за таблицею довідкових даних в
діапазоні
Кз=1,3 ÷ 2,0;
U - коефіцієнт використання світлового потоку, що залежить від індексу
приміщення (і), типу світильника, коефіцієнтів відбиття стелі і стін та
визначається за таблицями довідкових даних;
F-світловий потік прийнятого типу ламп, визначається за технічними даними
виробника, лм.
З урахуванням впливу дзеркальної поверхні фактичну освітленість у
формулі (6) для розрахунку кількості ламп можна представити виразом:
Е= Ен- Ед,

(2.7)

де Ен- нормативне значення освітленості без урахування впливу дзеркальної
поверхні;
Ед- освітленість, що забезпечується відбитим світлом від дзеркальної поверхні.
Тоді необхідна кількість ламп буде
(2.8)
З цієї формули видно, що необхідну освітленість на робочому місці
можна отримати при меншій кількості електричних ламп:

Це є основою зменшення потужності джерел штучного освітлення
приміщень,

тобто

зменшення

витрат

електроенергії

при

застосуванні

дзеркальних поверхонь.
Відношення N1/N=m, показує, яку частку величини N складає N1:
(2.9)
Тому з урахуванням збільшення освітленості на робочих місцях за
рахунок дзеркальних поверхонь необхідна кількість електричних ламп буде:
N1= Nm,

(2.10)

деN - кількість електричних ламп, що необхідна для забезпечення нормованої
освітленості на робочому місці без урахування впливу дзеркальних поверхонь;
m = 1-Eд/Ен = 1-К

(2.11)

К =Eд/Ен- коефіцієнт, що показує, на яку долю можна зменшити кількість
електричних

ламп,

якщо

для

покращення

освітлення

робочих

місць

використовувати світло, що відбивається дзеркальною поверхнею.
Наприклад, використовуючи експериментальні дані табл. 2, маємо:
Ен=Е1=48 лк; Ед=Е2 – Е1=70-48=22 лк; К=

=0,46

m=0,54; N1=0,54 N
Зменшення необхідної кількості ламп пропорційно зниженню потужності
і витратам енергії штучної освітлювальної установки, що може визначатись у
зменшенні плати за електроенергію, якщо у приміщенні використовувати
дзеркальні поверхні для збільшення освітленості робочих місць.
Але необхідно відмітити, що це положення можна використати, якщо
загальне освітлення здійснюється одним концентрованим світильником,
наприклад, люстрою, у якій встановлено декілька ламп. Якщо у приміщенні
штучне освітлення здійснюється декількома світильниками, то для подібного
висновку потрібні додаткові дослідження.

2.4 Дослідження впливу стаціонарної дзеркальної поверхні на загальне штучне
освітлення приміщення
Для

дослідження

використовувалось

приміщення

(коридор)

з

параметрами: довжина-400мм, ширина-130 см, висота-245 см, у якому немає
вікон і є можливість попередити проникнення природного освітлення при
закритих дверях (Рис. 2.4). У приміщенні стаціонарно встановлено дзеркало
площею Sд=1,5 м2. Штучне освітлення здійснювалось електричною лампою
розжарювання потужністю 60 Вт, яка встановлена на боковій стіні приміщення
на висоті 195 см від підлоги приміщення. Робоче місце імітувалось темною
площиною 40х40 см, що встановлювалась з протилежної відносно лампи стіни
приміщення, на відстані від стіни з дзеркалом: 82, 85, і 140 см з висотою: 48 і 84
см. Визначалась освітленість в центрі робочої поверхні люксметром Ю116
(датчик люксметра – у центрі робочої поверхні) при закритому дзеркалі
світлою обоєю (Е1) і при відкритому дзеркалі (Е2) (Табл. 2.3)
Таблиця 2.3 – Вплив дзеркальної поверхні на загальне штучне освітлення
Положення робочого місця (ι)

82

85

140

від дзеркала, см
Висота робочого місця (h), см

42

84

42

84

42

84

Освітленість на робочому місці

64

65,5

68

83

49

56

76

86

81,5

92,5

54

62,5

1,19

1,31

1,2

1,1

1,1

1,2

8

20,5

13,5

9,5

5

7,5

(Е1) дзеркало закрите, лк
Освітленість на робочому місці
(Е2) дзеркало відкрите, лк
Відношення Е2/Е1
Розраховане
освітленості

значення
за

відбитого світла (Дз), лк

рахунок

Рисунок 2.4 - Схема досліджень впливу стаціонарної дзеркальної поверхні на
освітленість робочого місця в приміщенні
Аналіз свідчить, що освітленість при закритому дзеркалі залежить від
відстані робочої поверхні від джерела світла (ламп) і природно, що
максимальне значення освітленості співпадає з мінімальною відстанню від
джерела. При відкритому дзеркалі освітленість на робочому місці збільшується,
що пояснюється тим, що в цьому випадку освітленість створюється як
джерелом (лампою) - Е1, так і відбитим світлом від дзеркальної поверхні - Ед,
тобто загальну освітленість -Е2, можна представити як суму освітленостей Е1 і
Ед:
Е2=Е1+Ед

(2.12)

де Ед=Е2 – Е1
За отриманими експериментальними даними видно, що за рахунок
відбитого світла стаціонарним дзеркалом максимальне збільшення загальної
освітленості робочого місця в 1,31 рази більше освітленості, що створюється
джерелом світла (без впливу дзеркальної поверхні). Це свідчить про те, що
ефективність використання впливу дзеркальних поверхонь у приміщеннях
залежить від правильного вибору робочого місця відносно стаціонарного
джерела світла та стаціонарно встановленого дзеркала.

За теоретичними даними [7,8] при виборі місця розташування робочого
місця доцільно керуватись такими положеннями: 1) кут падіння променя світла
на дзеркало рівний куту відбиття від дзеркала (кути відносно лінії,
перпендикулярної у точці падіння); 2) падаючий на дзеркало промінь, відбитий
промінь і лінія, перпендикулярна точці падіння знаходяться на одній площині,
тобто центр джерела світла, точка падіння променя світла на дзеркало і точка
(центр) робочого місця знаходяться на одній площині; 3) за умов 1) і 2)
доцільно встановити

робоче місце (робочий стіл) на мінімально можливій

відстані від джерела світла (електричної лампи).
Необхідно відмітити, що ці положення можна вважати обґрунтованими,
якщо джерело світла локальне (одна лампа) і більш підходить до категорії
точкового джерела світла, та при оцінці освітленості тільки на одному
локальному робочому місці.
В інших випадках для розробки рекомендацій щодо ефективного
використання освітлення виробничих приміщень необхідно проведення більш
широких експериментальних досліджень.
Хоча за рахунок дзеркальної поверхні можна забезпечити необхідну
освітленість при меншій потужності електричних ламп, але практично можна
очікувати корисний ефект тільки у поліпшенні якості освітлення приміщення,
тобто розраховувати на гігієнічну ефективність, що буде сприяти збереженню
нормального стану органів зору, зменшенню їх захворюваності, а також
створенню умов забезпечення комфортності та нормальної продуктивності
праці персоналу, що працює у приміщенні.
2.5 Дослідження впливу дзеркальної поверхні на місцеве освітлення
робочого місця у приміщенні з настільним електричним світильником
Експериментальні дослідження виконувались у приміщенні розмірами:
довжина - 5 м, ширина - 4 м, висота - 3,2 м (Рис. 2.5) зі світлими обоями стін та
стелі і сірою підлогою в нічний час, щоб зменшити вплив на результати
експериментів природного освітлення. Місцеве освітлення здійснювалось

настільним

світильником

з

електричною

енергозберігаючою

лампою

потужністю 11 Вт. У якості дзеркальної поверхні використовувалось переносне
кругле двостороннє дзеркало діаметром 170 см.
Визначення освітленості здійснювалось люксметром Ю116, датчик якого
встановлювався на робочому столі, як показано на Рис. 2.5. Одна з сторін
дзеркала виконана зі збільшенням дзеркального зображення в 1,5 раза. На
робочому місці визначалась освітленість без дзеркала та з застосуванням
дзеркала, площина якого встановлювалась під таким кутом, щоб отримати по
можливості максимальне значення відбитого світла від дзеркальної поверхні як
від сторони без збільшення зображення, так і від сторони зі збільшенням
дзеркального зображення у 1,5 рази (Табл. 2.4).
Визначення освітленості здійснено при 2-х положеннях датчика Ю 116: 1в центрі робочого стола на відстані 0,5 м (Рис. 2.4) і 2- на відстані 0,3 від
світлової осі джерела світла.

Рисунок 2.5 - Схема дослідження впливу дзеркальної поверхні на місцеве
освітлення:
1- Настільна електрична лампа потужністю 11 Вт;
2- Переносне дзеркало діаметром 0,17 м;
3- Робоче місце (комп’ютерний стіл);
4- Датчик люксметра Ю116.

Таблиця 2.4- Вплив дзеркальної поверхні на місцеве штучне освітлення
Положення датчика Ю116

1

2

Освітленість на робочому столі без дзеркала (Е1), лк

44

46,5

Освітленість з дзеркалом (Е2), лк без збільшення (Е'2)

70

63

Освітленість з дзеркалом (Е2), лк зі збільшенням (Е''2)

76

76

1,59

1,35

1,73

1,63

відбитої

26

16,5

відбитої

32

29,5

Відношення освітленості з дзеркалом до освітленості
без дзеркала Е'2/Е1
Відношення освітленості з дзеркалом до освітленості
без дзеркала Е''2/Е1
Розрахункове

значення

освітленості:

дзеркальною поверхнею (Ед), лк Е'д= Е'2- Е1
Розрахункове

значення

освітленості:

дзеркальною поверхнею (Ед), лк Е''д= Е''2- Е1
Отримані результати свідчать, що завдяки відбитому світлу від
дзеркальної поверхні, можна суттєво покращити місцеве штучне освітлення
приміщення. При такій властивості впливу дзеркальної поверхні на місцеве
освітлення в приміщенні створюється можливість енергозбереження шляхом
застосування для місцевого освітлення електричних ламп меншої потужності і
при цьому зменшення витрат електроенергії на освітлення. Отримані
результати також показують на доцільність створення комбінованого місцевого
світильника з дзеркалом в комбінації з електричною лампою.
2.6 Дослідження впливу дзеркальних поверхонь для обґрунтування
створення комбінованого з дзеркалом світильника місцевого освітлення
Дослідження виконувались шляхом моделювання конструкції настільного
світильника та здійснення його пробного функціонування з визначенням
освітленості на робочому місці за схемою Рис. 2.5. В якості робочого місця
використовувався комп’ютерний стіл висотою від підлоги 80 см.

Використовувався настільний світильник з енергозберігаючою лампою
потужністю 11 Вт, встановлений на висоті 64 см відносно площини
комп’ютерного стола, та кругле двостороннє дзеркало діаметром 170 см. Лампа
регулювалась таким чином, щоб забезпечувалось ефективне освітлення
площини робочого стола, а дзеркало орієнтувалось з таким зрушенням, щоб кут
падіння на його поверхню світлових променів лампи і кут відбивання променів
з дзеркала забезпечували попадання відбитого світла на робочий стіл по
можливості з більшою освітленістю, підсилюючи освітленість від світильника.
Датчик люксметра Ю116 встановлювався безпосередньо на площині робочого
стола на відстані від світлової осі 40, 60 і 80 см. Світильник з дзеркалом
встановлювався на поличці комп’ютерного стола на висоті 64 см відносно
робочої площини стола. Як і у раніше описаних експериментах визначалась
освітленість на робочому столі без дзеркала, з дзеркалом, коли відбите від
нього світло попадало на поверхню робочого стола (Табл. 2.5).

Рисунок 2.6 - Схема моделювання комбінованого настільного світильника:
1-світильник; 2- дзеркало; 3- робочий стіл; 4- датчик люксметра Ю 116;
5-зрушення положення площини дзеркала.

Таблиця 2.5 – Результати моделювання комбінованого світильника
Положення датчика Ю116, см

80

60

40

без

33

56

99

Освітленість з дзеркалом (Е2), лк без

48

81

Освітленість

на

робочому

столі

дзеркала (Е1), лк
збільшення (Е'2)

>100
(достовірність
сумнівна)

Освітленість з дзеркалом (Е2), лк зі

58

98

збільшенням (Е''2)

>100
(достовірність
сумнівна)

Відношення освітленості з дзеркалом до

1,45

1,44

освітленості без дзеркала Е'2/Е1

>1
(достовірність
сумнівна)

Відношення освітленості з дзеркалом до

1,76

1,75

освітленості без дзеркала Е''2/Е1

>1
(достовірність
сумнівна)

Розрахункове

значення

освітленості

15

25

-

25

17

-

відбитого дзеркала (Ед), лк Е'д= Е'2- Е1
Розрахункове

значення

освітленості

відбитого дзеркала (Ед), лк Е''д= Е''2- Е1
Як і у попередньому розділі результати експериментів свідчать, що
завдяки використанню відбитого світла дзеркальною поверхнею освітленість на
робочому місці суттєво збільшується. При використанні звичайної дзеркальної
поверхні- в 1,44 і більше раз, а при використанні дзеркальної поверхні зі
збільшенням зображення – не менше ніж в 1,75 раз. Тому, крім соціального
ефекту в поліпшенні гігієнічних умов праці, використання позитивного впливу
дзеркальної поверхні створює умови отримання економічного ефекту. Цей
ефект обумовлюється можливістю забезпечення нормального освітлення при
меншій потужності електричної лампи світильника, якщо збільшується

освітленість за рахунок використання відбитого дзеркалом світла. При цьому
зменшуються витрати електроенергії на освітлення приміщення тому, що ці
витрати пропорційні зменшенню потужності споживачів. Як приклад, у такому
світильнику замість лампи в 11 Вт достатньо застосувати лампу потужністю 9
Вт, тобто зменшити потужність в 1,2 рази. Це приведе до пропорційного
зменшення витрат електроенергії і відповідно до зменшення плати за
електроенергію.
Результати моделювання показують, що електрична лампа і дзеркало
повинні складати загальний комплекс. Для цього необхідно, щоб дзеркало було
закріплено на конструкції світильника таким чином, щоб при мінімальному
зрушенні дзеркала відносно ламп воно не заважало проникненню променів
світла від ламп до освітлювальної поверхні і разом з тим кут падіння променів
лампи на дзеркальну поверхню був рівний куту відбиття променів від
дзеркальної поверхні до освітлювальної поверхні робочого місця. Встановити
дзеркало в конструкції світильника необхідно так, щоб промінь падіння на
дзеркальну поверхню, відбитий від неї промінь до робочої поверхні і
перпендикуляр до дзеркальної поверхні в точці падіння світлового променю
знаходились в одній площині. Для більш детальних рекомендацій щодо
конструкції комбінованого з дзеркалом світильника необхідно проведення
спеціальних більш широких досліджень.
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2
Дзеркальні поверхні в приміщеннях дозволяють збільшити освітленість
на робочих місцях завдяки використанню 2-х факторів:
- світла, відбитого від дзеркальних поверхонь;
- світла, випромінюваного дійсними відображеннями джерел (сонця, ламп)
у дзеркалах.
Для ефективного використання випромінювань дзеркальних відображень
необхідно дзеркала встановлювати та орієнтувати так, щоб світлові промені від
джерела світла і відбиті промені від дзеркальної поверхні падали на робоче

місце одночасно синфазно та щоб забезпечувалась рівність кута падіння
променя від джерела до дзеркала і кута відбиття від дзеркала, причому щоб
падаючий промінь на дзеркало, відбитий промінь від дзеркала і перпендикуляр
до дзеркальної точки падіння знаходились у одній площині.
Експериментами підтверджено збільшення освітленості на робочих
місцях за рахунок дзеркальних поверхонь не менше ніж: в 1,6 рази для
природного освітлення сонячною енергією, в 1,1-1,31 рази для штучного
електричного освітлення з стаціонарним нерегулюємим дзеркалом; в 1,4 рази
штучного загального освітлення приміщення електричними лампами з
регулюємим

дзеркалом;

в

1,35

рази

штучного

місцевого

освітлення

індивідуальним світильником з регулюємим дзеркалом.
Ефективність

корисного

використання

дзеркальних

поверхонь

в

приміщеннях полягає у забезпеченні покращення освітлення на робочих місцях
та гігієнічних умов праці для зменшення захворюваності органів зору, а також в
створенні перспектив зменшення витрат за спожиту електроенергію як основи
економічного ефекту.
Доведена доцільність та практична можливість створення і застосування
місцевого

індивідуального

світильника

з

електричною

лампою

в

конструктивній комбінації з локальним дзеркалом таким чином, щоб робоче
місце освітлювалось безпосередньо світлом джерела електроенергії та
одночасно світлом, відбитим від локального дзеркала, що дозволяє збільшити
освітленість робочого місця не менш ніж у 1,4 рази у порівнянні з освітленням
тільки електричним джерелом.
Виходячи з корисного ефекту впливу дзеркальних поверхонь на
освітленість приміщень доцільним та обґрунтованим вважається рекомендація
щодо застосування дзеркальної мебліровки приміщень, а також підвісної стелі з
дзеркальної плівки для виробничих кабінетів і жилих приміщень.
Слід вважати доцільним і своєчасним розробку рекомендацій до змін
нормативних положень щодо розрахунків та здійснення освітлення на

виробництві та в побуті з урахуванням корисного застосування дзеркальних
поверхонь для покращення освітлення приміщень і будівель.
3 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ВИБУХОБЕЗПЕЧНОСТІ СИСТЕМ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ШАХТ, НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗА ГАЗОМ
3.1 Загальна ідея вирішення актуального завдання щодо особливої
вибухобезпеки
У вугільних шахтах, небезпечних за газом, електрообладнання, яке за
своїми функціями повинно працювати у загазованому середовищі і тому
знаходитись під електричною напругою, відповідно до вимог Правил безпеки у
вугільних шахтах [8], повинно бути особливо вибухобезпечним. Завдяки
такому рівню вибухобезпечності, не повинно бути виникнення іскор, дуг і
інших електричних розрядів від електрообладнання
загазованої

гірничої

виробки

і

таким

чином

у відкритій атмосфері
повинно

здійснюватись

попереджування вибуху метано-повітряної вибухової суміші.
Традиційним

методом

особливої

вибухобезпечності

є

виконання

електрообладнання з видом вибухозахисту «іскробезпечне коло», потужність
іскріння у якому такої величини, що не здібна підпалити вибухонебезпечну
суміш метану з повітрям. Але є обладнання, яке за своєю потужністю не може
бути

іскробезпечним

(наприклад,

обладнання

що

є

джерелом

для

іскробезпечної системи і ін.), для якого відповідно до ГОСТ 2287.0 [9] повинні
бути

застосовані

інші

заходи

безпеки,

ефективність

яких

доведена

компетентною випробувальною організацією. Розробка таких заходів стала
предметом наукових досліджень на кафедрі Безпеки життєдіяльності КрНУ
імені Михайла Остроградського у співдружності з ДонНАБА, в результаті якої
розроблено

і

запатентовано

винахід

–

корисну

модель

особливо

вибухонезахищеного електричного апарату [10].
Метою дійсної роботи є обґрунтування

технічних рішень щодо

забезпечення особливої вибухобезпечності системи електропостачання шахт,

небезпечних за газом, і оцінки ефективності пропозицій по здійсненню таких
рішень.
Виходимо з того, що вибух метану, як подія, виникає внаслідок
співпадання в часі і просторі двох незалежних подій: 1) створення при
загазуванні виробок вибухової суміші метану (концентрація від 5 до 15 %) з
повітрям;

2)

виникнення

джерел

запалювання

від

електрообладнання

(електрична дуга, іскріння, витоки струму і ін.) з енергією понад 0,25 мДж або
0,25 мВАс. Тому система попередження вибуху базується на попередженні
виникнення

вибухової

концентрації

метану

і

небезпечного

джерела

закалювання, шляхом захисного вимикання, напруги.
Зважаючи

на

те,

що

не

все

електрообладнання

в

системі

електропостачання можна створити іскробезпечним і в аварійній ситуації
(викиди гірничої маси, обрушення породи, пошкодження кабелів і обладнання
гірничих машин та ін.) може бути джерелом запалювання та вибуху, правила
безпеки [8] передбачають низку заходів по недопущенню створення в виробках
небезпечної концентрації метану, у тому числі контроль вмісту метану у повітрі
апаратурою АКМ. З розміщенням датчиків контролю у передбачених
правилами місцях гірничих виробок. У даній роботі використана також ідея
контролю концентрації метану безпосередньо у електричного апарата
управління такого електрообладнання (яке не може бути іскробезпечним, але
повинно працювати під напругою при небезпечному загазуванні виробки),
тобто у місці установки захисного апарату, та поєднання у ньому засобів
контролю метану з засобами захисного вимикання системи електропостачання,
як системи забезпечення вибухозахищеності.

3.2.

Основні

принципи

матеріалізації

забезпечення

особливої

вибухобезпечності системи електропостачання
Таким чином, вказана ідея матеріалізується застосуванням електричного
апарату, що здійснює контроль концентрації метану безпосередньо на вході
власної конструктивної оболонки цього апарату та одночасно захисне

вимкнення, що знеструмлює систему електропостачання як при пороговій
концентрації метану, так і при спрацюванні електричних захистів від коротких
замикань, витоків струму та перегрузу. Для цього до традиційного апарату з
всіма електричними захистами (наприклад, магнітного пускача, автоматичного
вимикача і т.п.) прилаштовується серійний датчик метану, як це показано на
рис.3.1.

Рисунок 3.1- Електричний апарат з засобами контролю концентрації
метану та захисного вимкнення напруги:
А, В – трифазний кабельний відповідно увід та вивід;
1 – вибухозахищена оболонка;
2 – роз’єднувач;
3 – апарат управління (наприклад контактор);
4 – джерело напруги власних потреб;
5 – блок іскробезпечного живлення;
6 – умовне позначення захистів від коротких замикань, перегрузів і ін.;
7 – оболонка відсіку для встановлення датчику метану 8;
9 – блок обробки даних;
10 – пристрій для створення штучного витоку струму;
11 – блок сигналізації.
До уводу «А» подається напруга від системи електропостачання
(наприклад, від дільничної пересувної трансформаторної підстанції). Від вивіду
«В» напруга подається до електроспоживачів, що повинні працювати під
напругою в умовах імовірного загазування (наприклад, трансформаторного

джерела, що живить електрообладнання з особливо вибухобезпечним рівнем
вибухозахисту).
Якщо виникає загазування у вугледобувних чи прохідницьких вибоях, то
електрообладнання

працюючих

технологічних

машин

та

установок

знеструмлюється під дією загальної апаратури контролю метану (АКМ), якою
оснащена шахта, залишається в дії у загазованих умовах тільки особливо
вибухонебезпечне (іскробезпечне) електрообладнання апаратури контролю
метану, контролю швидкості повітря, оксиду вуглецю, та інших датчиків, що
живляться від спеціального трансформаторного джерела з виводу «В». Але
якщо загазування поширюється і настає загазування виробки, де встановлено
запропонований захисний електричний апарат з датчиком контролю метану,
цей датчик спрацьовує і одночасно подає сигнал на спрацювання тривожної
сигналізації блоком 11 та створення штучного витоку струму на землю
пристроєм 10, що призводить до спрацювання апарату захисту від витоків
струму і вимкнення напруги автоматичним вимикачем дільничної підстанції, на
який діє цей апарат. Це призводить до захисного вимкнення системи
електропостачання дільниці, чим попереджається можливий вибух загазованої
метаном атмосфери.
3.3 Оцінка ефективності вибухобезпеки при реалізації технічного рішення
Формування

події

«вибух»

від

електрообладнання

системи

електропостачання можна пояснити схемами рисунок 3.2.

Рисунок 3.2 - Формування події «вибух» при звичайній системі
електропостачання (а) і при системі електропостачання з застосуванням
запропонованого захисного електричного апарату:
небезпечного загазування електрообладнання;

– імовірність виникнення
– імовірність виникнення

електричного джерела запалювання вибухової суміші;

– імовірність відмови

додаткової системи контролю метану в запропонованому апараті;

і

–

відповідно імовірність вибуху при звичайній системі електропостачання та при
системі електропостачання з запропонованим захисним електричним апаратом
з контролем концентрації метану.
Відповідно до рис. 3.2 імовірність вибуху може бути визначена за
формулами:
При звичайній системі електропостачання:
×

=

(3.1)

При системі електропостачання з запропонованим електричним апаратом
з контролем концентрації метану в місці його знаходження:
=

×

×

(3.2)

Імовірність відмови додаткового контролю метану (

) можна виразити

через імовірність нормальної (безвідмовної) функції (Р), як зворотної
імовірності

, на основі формули повної імовірності:
=1-Р

(3.3)

З урахуванням цього, маємо:
=
Ефективність

×

× (1 - Р)

застосування

(3.4)

додаткового

контролю

метану

у

запропонованого електричного апарату можна оцінити по зменшенню
імовірності вибуху за відношенням:
n=

(3.5)

яке показує, у скільки разів імовірність

менше імовірності

.

На основі отриманих формул маємо:
n=

=

(3.6)

Таким чином ефективність застосування додаткового контролю метану у
захисного електричного апарата залежить від показника надійності його
функціонування (Р).

Аналіз показує, що для високої ефективності зниження імовірності
можливого вибуху необхідна велика імовірність безвідмовного функціонування
системи контролю метану і захисного вимкнення напруги (табл. 3.1).
Таблиця 3.1- Зниження імовірності метану в залежності від показника надійності
Імовірність безвідмовної
роботи системи контролю і
захисного вимкнення
напруги
Зниження імовірності
вибуху по відношенню до
імовірності вибуху при
відсутності контролю і
захисного вимкнення, (n),
разів

0

0,2

0,4

0,6 0,8 0,9 0,95 0,96 0,97 0,98

1 1,25 1,67 2,5

Залежність імовірності вибуху (

5

10

20

25

33,3

50

) безпосередньо від імовірності

безвідмовної роботи (Р) випливає з виразу:
=

× (1 – Р)

(3.7)

Якщо реально розраховувати на Р = 0,9, то зниження імовірності вибуху
буде на один порядок, а якщо забезпечити надійність Р = 0,95, то отримаємо
зменшення імовірності вибуху у 20 разів. Проте подальше підвищення
надійності

дуже

проблематично.

Тому

для

подальшого

збільшення

ефективності необхідно застосовувати всі можливі і інші заходи по збільшенню
надійності апаратури.
Так як безвідмовність апаратури залежить від терміну, на який
розрахована її безвідмовність, то важливе значення для збільшення імовірності
безвідмовної роботи має збільшення частоти профілактичних заходів по
встановленню роботоздібності апаратури і таким чином зменшення часу, на
який розраховується безвідмовність. Якщо вважати, що відмови, як події
відбуваються одна за одною з деякою послідовністю, то їх можна представити
як пуасонівський потік подій [4]. Для такого потоку імовірність відмови
виражається функцією:
Q=1–
,
(3.8)
де  ‒ інтенсивність потоку, тобто середнє число відмов в одиницю часу,

t ‒ середній проміжок часу між двома послідовними відмовами в потоці,
годин.
Для практичного використання при розкладенні у ряд значення
величини вищого порядку малості можна зневажити, тому можна прийняти
[11]:
Q = t

(3.9)

Це дає можливість при стаціонарному пуасонівському потоці, імовірність
відмови визначати як добуток інтенсивності потоку () на величину проміжку
часу (t). Тому імовірність безвідмовного функціонування можна представити
виразом:
Р = 1 ‒ Q = 1 ‒ t

(3.10)

З отриманого виразу видно, що збільшення імовірності безвідмовного
функціонування апаратури можна досягти зменшенням часу між двома
послідовними відмовами в їх потоці. Для цього необхідно встановити такий
організаційний порядок, щоб після терміну роботи, рівного t, виконувались
профілактичні дії щодо перевірки стану і забезпечувалось відновлення повної
роботоздібності виробу.
Доцільно відзначити, що нормована імовірність безвідмовної роботи ( )
різних електромеханічних систем розрахована на 720 год (тобто 1 місяць
роботи):
= 1 ‒ 
З цієї формули можна визначити нормовану інтенсивність потоку відмов:
 = (1 ‒ ) / 
(3.11)
де  ‒ нормативне значення часу, на який розраховано нормовану
імовірність ( ).
Якщо ввести в формулу (3.11) визначене значення інтенсивності потоку
відмов, отримаємо залежність імовірності безвідмовної роботи від терміну (t):
× t

Р=1‒

(3.12)

При цьому показник ефективності (n) буде:
n=

×

(3.13)

З формул (3.12, 3.13) випливає важливий висновок, що при зменшенні
терміну між відмовами (t) збільшується надійність функціонування апаратури
(Р) та ефективність зменшення імовірності вибуху (n).
Як приклад, збільшення показника надійність і ефективності за рахунок
зменшення t приведено в табл. 3.2.
Таблиця 3.2 - Розрахункові значення ефективності при перевірці справності
t,год
Р
N

720
0,9
10

240
0,967
30

168
0,976
43

120
0,983
60

24
0,9967
300

Важливим заходом контролю справності роботи апаратури контролю та
захисту є пробні перевірки спрацювання. Наприклад, для апаратури контролю
рівня електричної ізоляції і захисту від витоків струму передбачена перевірка
спрацювання шляхом створення штучного витоку струму на землю натиском
кнопки, що передбачена у конструкції пересувної трансформаторної підстанції.
Таку перевірку доцільно застосувати для системи захисного вимкнення. Для
перевірки справності системи контролю метану необхідно застосувати
випробувальну суміш метану з повітрям, причому таку перевірку повинні
виконувати спеціально навчені працівники.
При щоденній перевірці (t = 24год) справності можна забезпечити
зниження імовірності вибуху у 300 разів, як про це свідчать дані в таблиці 3.2.
В ГОСТ 12.1.017-76 [12] наведені такі вимоги: «виробничі процеси
повинні розроблятись так, щоб імовірність виникнення вибуху на любій
дільниці протягом року не перевищувала

», тобто

≤

. Але фактично

імовірність вибуху у вугільних шахтах перевищує такий рівень: для виїмкової
дільниці у вугільних шахтах України імовірність вибуху складає 8,36×
для тупикової виробки ‒ 4,5×

,а

[11]. Це свідчить про те, що проблема

вибухобезпеки, як і раніше залишається актуальною.
Покажемо, за яких умов при застосуванні заходів щодо забезпечення
високих принципів надійності та при більш частих профілактичних заходах

можна забезпечити вимоги ГОСТ щодо рівня імовірності вибуху в шахтах
≤

.
Вводячи у формулах (3.7, 3.12) імовірність вибуху з урахуванням

показників надійності та періоду профілактики справності системи буде:
=

(1 – 1 +

t) =

t

(3.14)

Вищесказана умова записується виразом:
≤

та

t≤

(3.15)

При цьому періодичність перевірок і відновлення роботоздібності буде:
t =

(3.16)

Таким чином для забезпечення нормованого рівня імовірності вибуху
періодичність перевірок і відновлення роботоздібності контролю метану
пристроєм, яким оснащено вимикаючий електричний апарат, повинна
вибиратись в залежності з нормованими значеннями його надійності та
фактично досягнутого рівня імовірності вибуху.
Аналіз цього виразу доцільно виконати при значенні фактичної
імовірності вибуху метану, що має місце на вугільних шахтах України, тобто
при

= 8,36 ×

при значеннях Р: 0,8; 0,9; 0,95, що реально можна

забезпечити на сучасному технічному рівні (табл. 3.3).
Таблиця 3.3 -Умови забезпечення імовірності вибуху 1×
t
Імовірність безвідмовної роботи системи контролю метану
в оболонці вимикального апарату (Р)
Термін періодичної перевірки і відновлення
роботоздібності системи контролю метану та вимикання
напруги (t),год
Імовірність вибуху метану при значенні Р і t

по значенням Р і
0,8

0,9

0,95

4,36

8,36

17,2

Отримані дані свідчать про те, що найбільш доцільно встановити
щоденний термін періодичної перевірки і відновлення роботоздібності системи
контролю метану та вимкнення напруги, приурочивши її ремонтній зміні, яка

повинна здійснюватись відповідно до технологічного режиму та графіку роботи
виїмкової дільниці вугільної шахти.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3
Обгрунтовано застосування контролю концентрації метану на вході
електричного

апарату,

від

якого

отримує

живлення

неіскробезпечне

електрообладнання, що повинно залишатись під напругою у загазованій
атмосфері гірничої виробки, та захисне відключення вказаним апаратом
системи електропостачання при небезпечній концентрації як необхідних
засобів вибухобезпечності.
Дана оцінка запропонованої пропозиції по зменшенню імовірності
можливого вибуху у шахті та розкрита роль у такому зменшенні надійності
системи контролю метану та захисного вимкнення напруги, яка показала, що
при високій імовірності безвідмовного функціонування запропонованої та
обґрунтованої системи контролю метану та захисному знеструмленню
імовірність вибуху знижується на 2 порядка.
Доведено, що для зменшення у газових шахтах фактичної імовірності
вибухів до нормованого рівня 1×

, крім забезпечення високої надійності,

необхідно зменшення терміну чергової перевірки справності та відновлення
роботоздібності системи контролю метану і захисного знеструмлення, а також
застосування інших заходів та засобів вибухобезпеки.
За наявних фактичних рівнів імовірності вибухів у вугільних шахтах
вважається оправданою рекомендація щодо здійснення щоденно чергової
перевірки справності системи контролю метану та захисного знеструмлення
шляхом штучного створення або імітація виникнення порогової концентрації
метану на вході захисного електричного апарату.

4 Концептуальний підхід до побудови комплексної автоматизованої
системи моніторингу та управління фізичними факторами у будівлях і спорудах
Автоматизація технологічних процесів у різних галузях промисловості і
процесів управління в комунальному господарстві найчастіше є одним з
основних засобів підвищення ефективності виробництва, зниження собівартості
і підвищення якості продукції.
Традиційно, як в Україні, так і за кордоном найбільша увага приділяється
управлінню параметрами виробничого середовища, що зумовлено частим
перевищенням ГДР несприятливих фізичних чинників.
Сучасними тенденціями в промисловому і цивільному будівництві є
збільшення висотності будівель і споруд, а також автоматизація процесів їх
життєзабезпечення.
висотних

будівель

У

національних
різного

будівельних

призначення

нормах

обов'язковим

проектування
є

наявність

автоматизованої системи моніторингу та управління. Однак вимоги до такої
системи сформульовано дещо абстрактно, а перелік контрольованих і
керованих параметрів далеко не повний, що може призводити до різночитань
при виконанні проектних та впроваджувальних робіт.
Досвід показує, що будь-яка система моніторингу фізичних чинників
повинна будуватися на принципах гнучкості і відкритості (наявності
можливостей розширення кількості відслідкованих і регульованих параметрів).
Значною мірою недоліки існуючих підходів до розробки таких систем
обумовлені

певною

застарілістю

чинного

державного

стандарту,

що

регламентує проектування, монтаж і експлуатацію автоматизованих систем
моніторингу та управління будівлями і спорудами.
Застосування сучасних ІТ-технологій дозволяє швидко аналізувати великі
потоки інформації у контурах управління промисловим об'єктом, а також
оперативно

переконфігурувати

роботу

промислового

обладнання

і

управлінських дій без зупинки виробництва.
Аналіз робіт по структуризації взаємодій відділів і підрозділів

підприємств України в єдиному інформаційному просторі показав необхідність
розробки стратегії вдосконалення роботи відділу охорони праці і техніки
безпеки.

Крім

того,

необхідно

розглянути

взаємозв'язок

економіки

підприємства, стану виробничого середовища і контролю за охороною праці.
Вищезазначене дозволяє зробити контроль більш дієвим, та створити базу для
позитивного ставлення керівництва підприємства до поліпшення умов праці.
Останнім часом автоматизацію виробництва розглядають як єдиний
інформаційний простір, який включає в себе автоматизацію систем управління
технологічними процесами (АСУТП) і автоматизацію систем управління
виробництвом (АСУВ) – так зване «знання про стан справ на підприємстві».
Такий підхід комплексної автоматизації дозволяє максимально оптимізувати
діяльність підприємства на основі наскрізного аналізу інформаційних потоків
як у виробництві, так і організаційній сферах, що максимально відображає всю
діяльність підприємства до реального часу виробничого процесу.
Інтеграція різних систем автоматизації підприємства – це не разова
операція, а серйозний і тривалий процес, що вимагає цілої послідовності кроків.
І хоча їх результат для кожного підприємства унікальний, в цілому їх цілком
можна формалізувати.
Основна мета інтеграції різних підсистем на підприємстві – створення
єдиного інформаційного простору підприємства для об'єктивної і оперативної
оцінки поточної ситуації, оперативного прийняття оптимальних управлінських
рішень, інформаційних і організаційних бар’єрів між управлінським і
технологічним

рівнями.

На

даний

момент

основною

проблемою

є

структурованість взаємодії різних відділів та підрозділів підприємства в цьому
інформаційному просторі. Для організації роботи підрозділів підприємства з
розгалуженою структурою використовують один з основних інструментів
комплексної автоматизації – «корпоративна мережа», яка може сприяти
організації злагодженої та ефективної роботи як цілісного організму з єдиною
системою управління і контролю.
На рис. 4.1 зображена функціональна схема комплексної автоматизованої

системи управління підприємства.
Основою комплексної автоматизації, що об'єднує локальні системи
(цехів, підрозділів) виробництва, є загальне сховище даних ‒ бази даних
реального часу (БДРЧ). Дані з неї головні спеціалісти та керівництво
підприємства отримують у вигляді екранних форм, трендів, звітів, причому
керівник може отримати не тільки «Звіт керівника», але й дані з нижнього
рівня,

наприклад,

поточний

стан

конкретної

технологічної

ділянки

виробництва.
Сучасне інформаційне забезпечення охорони праці передбачає єдність дій
у цьому напрямку на всіх рівнях управління і є важливою складовою частиною
системного підходу, як до безпеки праці, так і економічного розвитку на
підприємстві. На жаль, у даний час охороні праці на підприємствах України
приділяється не досить уваги, впровадження її в комплекс автоматизації
виробництва знаходиться на низькому рівні, у відділах охорони праці та
техніки безпеки підприємств відсутні сучасні інформаційні технології, які б
дозволили значно поліпшити роботу даних відділів.
Таким чином, щоб контролювати та проводити модернізацію охорони
праці на підприємствах, необхідний комплексний підхід до розробки
автоматизованого

і

структурованого

управління

охороною

праці

з

використання сучасного, різноманітного та різного за своєю природою
програмного забезпечення.
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Рисунок 4.1 - Функціональна схема комплексної автоматизованої системи
управління підприємства
У

підсистему

програмно-аналітичного

комплексу

віртуального

аналізатора (ВА ПАК) відділу охорони праці і техніки безпеки підприємства
пропонується включення сучасних програмних розробок щодо: контролю та
зниження рівня виробничого травматизму [259]; управління та диспетчеризації

засобами пожежної автоматики; контролю і нормування санітарно-гігієнічних
чинників навколишнього середовища цехів та адміністративних споруд;
моделювання аварійних ситуацій на небезпечних виробничих та інших об’єктах
(рис. 4.2) [270].
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Рисунок 4.2 - Функціональна схема центрального сервера баз даних реального
часу підприємства
Дана підсистема входить у віртуальний аналізатор, де виробляють
правила, моделі й механізми оптимального управління виробництвом.
Програмні продукти, пропоновані для поліпшення роботи відділів
охорони праці і техніки безпеки (рис. 4.2):
– програмний комплекс «Організатор» (НВП «Протек») – дозволяє
зібрати та інтегрувати інформацію з різних напрямків роботи служби охорони
праці, здійснювати контроль та аналіз стану охорони праці на підприємстві.
Програма дозволяє вести облік персоналу, планувати поточну роботу з
урахуванням шкідливих умов праці на підприємстві, зокрема, складати графік
проведення медоглядів, визначати, які співробітники повинні бути забезпечені
засобами індивідуального захисту. З допомогою програм НВП «Протек»
спеціаліст може вести списки співробітників, яким потрібні компенсації за
шкідливі та небезпечні умови праці, планувати необхідну перевірку знань

працівників;
– ТОХІ+ – програмний комплекс розрахунку наслідків аварій, що
дозволяє визначити та оцінити зони дії основних вражаючих чинників при
аваріях за участю небезпечних речовин (НР), а так само розраховувати
показники ризику, в тому числі індивідуальний, потенційний, колективний,
соціальний ризики;
–
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параметрів.

Проект

оперативно враховує зміну параметрів повітряного середовища в приміщеннях
завдяки швидкому та ефективному управлінню технологічним обладнанням, а
також,

оптимізувавши

повітрерозподілення

на

ділянках

розгалуженої

аеродинамічній мережі за рахунок спільної роботи вентилятора і засувок,
забезпечує зниження енергоспоживання та підвищення енергоефективності
роботи обладнання;
– ІАСОП (інформаційно-аналітична система охорони праці) – здійснює
облік та аналіз виробничого травматизму та наглядової діяльності, автоматизує
процедуру формування, передачі та обробки даних. Використання ІАСОП
дозволяє підвищити рівень інформаційного забезпечення керівників і фахівців,
звільнити їх від виконання складних і трудомістких операцій по обробці даних,
а також скоротити час, необхідний для виконання всіх операцій, пов'язаних з
формуванням звітних документів;
– програмний продукт «Охорона праці» для 1С: Підприємства 8 –
допомагає автоматизувати облік на робочому місці інженера з охорони праці та
промислової

безпеки.

Пропонується

автоматизація

обліку

за

такими

напрямами: спеціальна оцінка умов праці за 426–ФЗ; медичні огляди за наказом
302н; спецодяг і засоби індивідуального захисту; інструктажі, навчання,
перевірка знань; допуски до роботи, приписи та заходи; розслідування
нещасних випадків; пільги, компенсації, ЛПП, додаткові дні відпустки.
Перераховані вище програмні комплекси є мінімально необхідними для

поліпшення роботи відділів охорони праці і техніки безпеки.
В залежності від технологічного процесу та спрямованості роботи
підприємства

вони

можуть

коригуватися.

Якщо

вже

впроваджена

автоматизована система управління підприємством, то додаткові пакети
програм автоматизації роботи відділів охорони праці легко можуть бути
вбудовані у неї, через те, що інформаційні завдання є типовими і реалізовані на
платформах 1С, Oracle, Cisco Tidal Enterprise Scheduler та інших.
Впровадження ПАК ВА відділу охорони праці і техніки безпеки
підприємства зумовлює використання сучасного обладнання або модернізацію
вже встановленого, що призводить до необхідності додаткового фінансування.
При цьому необхідно розуміти, що поліпшення виробничого середовища не
завжди буває, та й не повинно бути завжди економічно вигідним для
підприємства. Капіталовкладення, необхідні для забезпечення охорони праці, є
частиною виробничих витрат. Недосконале планування або неякісне здійснення
заходів з охорони праці призводить до марних витрат.
Проведені дослідження показали, що найменші витрати для підприємства
викликає контроль, заснований на класифікації проблем охорони праці та його
стану. Проблеми у галузі охорони праці необхідно ретельно аналізувати, однак
при цьому керівництво підприємства самостійно вибирає найбільш економічно
обґрунтований метод для їх вирішення.
При проведенні деяких заходів контролю важливо враховувати, наскільки
рішення проблеми рентабельно з точки зору підприємства. Однак чіткої
відповіді на це питання немає. Дослідження показують, що економічно вигідні
рішення технічно відносно прості і рентабельні, наприклад, поліпшення
ергономіки, усунення хімічної небезпеки та поліпшення вентиляції є технічно
нескладним і економічно вигідним. У той же час, роботи по зниженню
травматизму, шуму і вібрації економічно не завжди бувають вигідними.
Впровадження комплексної автоматизованої системи моніторингу та
управління фізичними чинниками виробничих приміщень вкрай необхідно при
інтеграції підприємств України у загальну європейську економічну систему.
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інструментарій з проектування, монтажу та експлуатації автоматизованих
систем моніторингу та управління будівлями і спорудами в разі появи
зовнішніх і внутрішніх джерел несприятливого впливу на людей.
5 Автоматизований моніторинг і контроль сучасних систем безпеки праці
та життєзабезпечення
Системи безпеки праці і життєзабезпечення є одними з найголовніших,
які використовуються на підприємствах, адже вони забезпечують умови для
безпечної праці людини, правильне функціонування об’єктів. Під час
виникнення надзвичайних ситуацій забезпечення захисту життя людини та
майна є однією із найголовніших задач. Вирішення цих питань не можливе без
використання інформаційних технологій та розвитку автоматизації систем
безпеки праці і життєзабезпечення.
Відомо, що системи пожежної безпеки, аварійного водовідливу, підтримки
нормованих

мікрокліматичних

параметрів

приміщення,

аварійного

електроживлення й інші, у більшості випадків працюють відособлено.
Відсутність загального контролю призводить до втрати інформативності про
загальний стан безпеки, при цьому управління для кожної із систем
здійснюється згідно свого протоколу, що, у свою чергу, ускладнює як пошук
несправностей, так і призводить до збільшення часу реагування на появу
надзвичайних ситуацій. Виникає загроза втрати не лише матеріальних
цінностей, але, саме головне, загроза життю людей.
На

більшості

підприємств

системи

безпеки

не

обладнані

автоматизованими системами керування, які б сповіщали про виникнення
надзвичайних ситуацій і контролювали параметри життєзабезпечення. Для
модернизації існуючих систем необхідні більші матеріальні вкладення. У
зв'язку із цим, виникає необхідність у створенні недорогих, але в той же час з
достатнім запасом надійності систем контролю і керування, які можливо
підключити до існуючих систем безпеки й життєзабезпечення, тим самим

зменшивши небезпеку виникнення загрози життю людей, що перебувають у
приміщенні.
Для якісної роботи системи безпеки праці та життєзабезпечення
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щоб
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інженерно-технічних

комплексів основних підсистем могли взаємодіяти між собою (оптимально були інтегрованими). Особливу увагу у системах безпеки приділяється
взаємодії
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комплексів,

тим

самим

підвищуючи

ефективність роботи системи.
Приклад такої взаємодії у разі виникнення пожежі в одному із приміщень
у правильно організованій системі має такий вигляд. Система безпеки видає
керуючий сигнал на автоматизований комплекс пожежогасіння, з якого сигнал
поступає на підсистему забезпечення безпеки й потім на центральний модуль
системи

безпеки

пожежогасіння,

та

якому

життєзабезпечення.
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«тривожного приміщення», крім систем пожежогасіння. Водночас йде
оповіщення людей, що знаходяться у небезпечній зоні, вмикається світлова та
звукова

сигналізація

про

евакуацію,

викликаються

необхідні

служби,

активізується служба охорони, щоб не відбувалося проникнення зловмисників
«під прикриттям». Таким чином, вирішується безліч завдань, мінімізуючи
негативний вплив людського фактора.
На рис 5.1 зображена структурна схема сучасної системи безпеки праці та
життєзабезпечення комплексу приміщень [256].
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Рисунок 5.1 - Структура моніторингу та контролю сучасних систем безпеки праці та
життєзабезпечення комплексу приміщень
- - - - Інженерно-технічні комплекси життєзабезпечення
––– Інженерно-технічні комплекси забезпечення безпеки
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підвищується гнучкість і функціональність системи в цілому, а також
з'являється можливість реалізації найскладніших алгоритмів роботи системи
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правильністю виконання алгоритмів роботи її підсистем та інженернотехнічних комплексів.
Інтеграція дій підсистем та використання єдиного протоколу для
управління сприятимуть спрощенню обслуговування системи та розширення її
функціональних можливостей. Наприклад, взаємодії інженерно-технічних
пристроїв і використання загального протоколу з метою створення безпеки під
час виникання пожежі дозволить:
–

увімкнути аварійне освітлення та блокувати усі кола електроживлення

поблизу джерела пожежі;
–

запобігти надходженню свіжого повітря до осередку спалаху;

автоматично розблокувати двері для забезпечення оперативної евакуації
людей;
–

привести в дію підсистеми активного протипожежного захисту;

–

своєчасно забезпечити оповіщення екстрених служб міста, пожежних

підрозділів та адміністративно-технічного персоналу.
Усі комплекси повинні бути об’єднані і функціонувати не самі по собі, а у
комплексі

з

єдиним

стандартним

механізмом

управління

усією

інфраструктурою безпеки приміщень.
Можливі два варіанти побудови автоматизованих комплексів підсистем
безпеки праці та життєзабезпечення - з централізованим та децентралізованим
(розподіленим) управлінням.
Централізовані системи побудовані навколо єдиного обчислювального
вузла, що виконує функції управління всіма контрольними точками у споруді.
Даний підхід має ряд недоліків, характерних також для обчислювальних

систем. Центральний обчислювальний блок стає так званим єдиним джерелом
збою (single point of failure), тобто при виході його з ладу припиняють
функціонування усі інженерно-технічні пристрої комплексів.
Крім того, при централізованому управлінні усі контрольні точки
безпосередньо пов’язані з центральною системою, від кожного пристрою до
центрального контролера прокладений виділений кабель (і у ряді випадків не
один), що істотно ускладнює кабельну систему, збільшує її протяжність і
відповідно вартість.
Усунути ці недоліки дозволяє децентралізація управління пристроями
інженерно-технічних комплексів - розподіл функцій управління між кількома
контролерами і використання механізмів передачі інформації загальною шиною
даних.
Сучасний рівень розвитку технічних пристроїв і наш досвід роботи у
галузі

автоматизації

вказує

на

перспективність

використання

децентралізованих систем.
Принципи побудови мереж управління аналогічні принципам побудови
сучасних комп’ютерних мереж. Усі компоненти, подібно персональним
комп’ютерам і серверам, підключені до єдиної кабельної системи і
використовують загальні протоколи передачі даних. Мережа управління також
ділиться на сегменти з різними типами топологій і середовищами передачі
даних. Сегменти об’єднуються за допомогою повторювачів, маршрутизаторів і
шлюзів. Відкрита мережева архітектура усуває надмірність кабельної системи,
оскільки усі пристрої розділяють загальне середовище передачі даних.
Масштабність підсистем та системи більше не залежить від ресурсів окремих
комплексів (наприклад, кількості вільних слотів розширення у центральній
системі), а визначається адресним простором, підтримуваним протоколом
взаємодії.
Принцип взаємодії пристроїв у мережі управління - спеціальний робочий.
Кожен елемент має можливість обмінюватися даними з будь-яким іншим.
Відсутність підпорядкованості робить систему більш гнучкою та стійкою -

вихід з ладу деякого елемента не є критичним для роботи інших. Єдиний
протокол взаємодії, єдина кабельна система та мережева архітектура
дозволяють добитися прозорої інтеграції усіх пристроїв інженерно-технічних
комплексів. Пристрої, що належать до різних підсистем, можуть бути фізично
підключені до одного й того ж сегменту мережі управління.
Центральній системі управління немає необхідності «вчити» мови
конкретних комплексів. Існує стандартний спосіб отримання даних і
управління

усіма

інженерно-технічними

комплексами.

Це

дозволить

створювати універсальні програмні комплекси управління, не орієнтовані на
конкретне обладнання.
Крім описаних переваг інтеграції підсистем існує ще одна - сумісність
(interoperability) обладнання різних виробників на мережному рівні.
Особливістю інженерно-технічних комплексів з відкритою архітектурою
є те, що кожен пристрій комплексу має прикладне цільове призначення.
Іншими словами, кожен пристрій, перетворювач інформації або виконавчий
пристрій буде мати свій контролер, в якому «прошивається» прикладна
програма цього пристрою і таблиця керуючих сигналів. Ці прилади будуть
об’єднуватися кабелем (парою провідників), що забезпечує їх живлення
струмом і одночасний обмін керуючими сигналами. Саме цей кабель і повинен
служити загальною шиною для усіх пристроїв комплексів. Комплекс є
децентралізованим і не має головного керуючого центру, чітка взаємодія
шинних пристроїв буде забезпечуватися побудовою зв’язків за допомогою
керуючих та контрольних сигналів у шині та їх логічної обробки. Такий
принцип дозволить отримати простий інструмент для гнучкої побудови
надійних

систем

дистанційного

контролю

та

управління

пристроями

комплексів, який повинен бути доступний персоналу з підготовкою на
середньому технічному рівні.
Побудовані комплекси являють собою децентралізовану шинну систему з
орієнтованим програмуванням та з послідовною передачею даних для
управління,

контролю

та

сигналізації.

Усі

спільні

прилади

можуть

обмінюватися інформацією через загальний канал передачі - шину. Кожен
шинний прилад являє собою пристрій, що складається з контролера, який
підключається до лінії, власне функціонального пристрою і програмних
додатків. Завдяки цьому простий вимикач може виконувати функції як простої
кнопки, так і регулятора з витримкою часу та іншими додатковими функціями.
Кожному шинному приладу повинен бути привласнений унікальний фізичний
адрес, що дозволить керувати з будь-якого місця датчиком, будь-яким
пристроєм або цілою групою виконавчих пристроїв, незалежно від їх
розташування. При використанні шлюзів можливі дистанційний контроль і
управління за телефоном або іншого засобу комунікації з віддаленого
комп'ютера і підключення до мереж локальних, глобальних обчислювальних
мереж. Застосування

інструментального

програмного

забезпечення

для

створення програми візуалізації комплексу приміщень дозволить отримати
повне відображення інформації про стан технологічних підсистем, від
первинних пристроїв до виконавчих механізмів, керувати ними і фіксувати
події та режими роботи у пам’яті комп’ютера.
Ефективне функціонування інженерно-технічних комплексів також
залежить від організації і роботи системи управління нею. При проектуванні і
розробці системи управління необхідно виконати наступні умови:
– система

управління повинна проводити аналіз виникаючих ситуацій на

об'єктах споруди та розробляти вимоги щодо їх локалізації та ліквідації;
– система

управління повинна здійснювати вибір відповідних методів

управління, які б найбільшою мірою і найкращим чином відповідали вимогам
забезпечення комплексного захисту;
– система

управління повинна мати резервний потенціал при забезпеченні

безпеки і необхідну гнучкість для того, щоб можна було без ускладнень
перейти до нового керуючого стилю, відповідно до ситуації, що виникає;
– вироблення

нових керуючих взаємодій інженерно-технічних комплексів

не повинне спричинити значних структурних змін у системі, що призводять до
порушення виконання її цільових функцій.

Зростання вимог щодо безпечних умов праці веде до підвищення
відповідних вимог технології управління інженерно-технічними комплексами.
Сучасний

розвиток

автоматизованих

систем

вимагає

використання

формалізованих методів опису і проектування самої технології управління
подібними системами. Через комплексний характер технології управління
комплексів при її проектуванні необхідно використовувати і розвивати сучасні
методи

системного

аналізу,

прийняття

рішень,

багатокритеріального

моделювання.
Технологію управління інженерно-технічними комплексами необхідно
розглядати як:
– послідовність

цілеспрямованих операцій щодо забезпечення безпечних

умов праці, які визначають структурність функцій управління комплексами (її
функціональною структурою);
– сукупність

технічних засобів, за допомогою яких реалізуються операції

керування комплексами, які підкреслюють апаратну структурність технології;
– сукупність

операторів, які беруть участь у реалізації технології

управління інженерно-технічних комплексів і характеризують її організаційну
структуру.
Проектування комплексів з відкритою архітектурою буде зводитися до
топологічного формування набору шинних приладів з прив'язкою їх до
конкретних об’єктів за ієрархічним принципом. Такий підхід дозволить легко
розібратися у топології усієї системи і у її функціях, виконуваних шинними
приладами. Потім буде створена структура шинних керуючих сигналів, яка
також є ієрархічною.
Наступний етап - власне побудова керуючих зв’язків системи за даними
параметрів шинних приладів. Іншими словами, кожен сигнал зв'язується з
виходом шинного приладу, який повинен його формувати, та входом
виконавчого пристрою, який повинен його відпрацювати. Для логічної обробки
сигналів відбувається передача на входи блоків логіки, а далі вже інші сигнали
з виходу логічних блоків надходять на входи відповідних виконавчих

пристроїв. Остаточне налаштування досягається за допомогою параметрування
пристроїв та приладів, тобто вибором варіанта програмного забезпечення з бази
даних сервера і оптимізацією параметрів функціонування приладу. Задаються
алгоритми відпрацювання керуючих сигналів шини і початкова установка
кожного шинного приладу.
Таким чином, відносна простота і невисока вартість проектування та
установки, а також можливість поетапного нарощування системи з відкритою
архітектурою, робить її привабливою та раціональною для вирішення
поставлених завдань.
На рис. 5.4 представлена структурна схема автоматизованого контролю
систем безпеки і життєзабезпечення, яка інформує про стан усіх інженернотехнічних комплексів та здійснює керування за допомогою системи мобільного
зв’язку (Global System for Mobile Communications GSM).
Новизною даної системи є «HUB (вузол зв’язку)», який здійснює
контроль та керує «Комплексом управління мікрокліматом» та «Комплексом
аварійного водовідливу» за допомогою датчиків температури, вологості,
вуглекислого газу (CO2) та рівня води. Знімаючи показання з датчиків, «Модулі
контролю комплексів» видають інформацію на «HUB». Оператор, відправивши
запит за допомогою sms на GSM-модуль, може отримати інформацію про стан
комплексів. У разі виникнення аварійних ситуацій модулі «Контролю
комплексів безпеки праці» дають інформацію на «HUB», який у свою чергу
передає інформацію оператору, одночасно з цим модулі контролю комплексів
вживають дії для усунення аварійної ситуації.
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Рисунок 5.2 - Структурна схема автоматизованого контролю систем безпеки та життєзабезпечення
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Система контролю дозволяє у випадку заповнення слотів окремих
інженерно-технічних

комплексів

безпеки

та

життєзабезпечення

використовувати слоти інших, виконуючи задачі потрібного комплексу.
Наприклад, якщо для управління мікрокліматом задіяні усі слоти,
датчики температури, вологості, концентрації вуглекислого газу та керуючого
сигналу на перетворювач частоти, і можливе виникнення необхідності
контролю рівня шуму, то система дозволяє підключити відповідні датчики в
вільний слот будь-якого «HUB», тим самим не змінюючи конфігурації
комплексу, розширюючи його можливості.
Використання глобального мобільного зв’язку дозволяє оперативно
втручатися при виникненні надзвичайних ситуацій. Також система сама
контролює й підтримує мікрокліматичні параметри приміщень у нормованих
межах,

керуючи

вентиляційним

комплексом.

Контролюючи

комплекс

аварійного водовідливу у виробничих приміщеннях в яких можливе
підтоплення,

система

без

людської

участі

запускає-зупиняє

насосне

устаткування, сповіщаючи оператора.
GSM-модем «Системи безпеки праці та життєзабезпечення». Основне
призначення - відправлення та прийом sms-команд. Даний модем може
працювати як у системі, так і окремо з персональним комп'ютером.
Підключення до ПК здійснюється за допомогою порту RS-232. При прийомі
sms-команди GSM-модем подає команду на «HUB». Для відправки smsкоманди GSM-модем подає запит на «HUB». Він збирає дані з контролерів, які
у свою чергу збирають дані про стан датчиків. Після повного збору даних GSMмодем надсилає дані оператору.
Комплекс управління мікрокліматом. У даний комплекс входить: датчик
температури, датчик вологості, перетворювач частоти, асинхронний двигун і
вентилятор. Комплекс знімає дані температури і вологості та передає їх на
«HUB». При отриманні команди з «HUB» комплекс змінює швидкість
обертання двигуна вентилятора за допомогою перетворювача частоти. Під час

роботи комплексу у автоматичному режимі, при досягненні температури
певних порогів швидкість обертання двигуна змінюється автоматично.

Рисунок 5.3 - Зовнішній від автоматизованого комплексу контролю систем
безпеки та життєзабезпечення за допомогою GSM-модему
Комплекс управління аварійним водовідливом. У цю систему входить:
датчик рівня води, модуль контролю аварійного водовідливу і керування
насосом, перетворювач частоти, асинхронний двигун і насос. Система знімає
дані рівня води та передає їх на «HUB». При отриманні команди з «HUB»,
«Модуль контролю аварійного водовідливу і керування насосом» дає команду
на перетворювач частоти, який змінює швидкість обертання двигуна, насоса і
тим самим знижує рівень води. При роботі у автоматичному режимі «Модуль
контролю аварійного водовідливу і керування насосом» сам визначає рівень
води і, у залежності від цього, змінює швидкість обертання приводу насоса.
Модуль протоколювання і запису даних. Призначений для запису даних,
які одержуються з різних підсистем за допомогою «HUB».
Система візуалізації. Призначена для візуалізації даних. У системі
використовується LCD монітор, на який і виводяться дані.
HUB (вузол зв’язку). Модуль призначений для передачі команд з мережі
GSM, збору даних і передачу їх в мережу GSM. В даній системі «HUB» є
ключовою ланкою, тому що через даний модуль проходять усі команди і дані
основної системи.

Принцип роботи «Системи безпеки і життєзабезпечення». Система
включає в себе ряд методів зв’язку між модулями системи.
Система підключена до живлення через блок живлення і при відправленні
команд на «GSM-Модем» відбувається обробка сигналу та передача на «HUB».
З «HUB» команди надходять на «Комплекс управління мікрокліматом»,
«Комплекс аварійного водовідливу», «Систему візуалізації» та «Модуль
протоколювання і запису даних». Після отримання «HUB» певних параметрів з
підсистем, дані надходять до GSM-модему, який у свою чергу передає дані на
телефон оператору. Наприклад, нам необхідно отримати параметр температури.
Принцип роботи під час отримання даних температури наведений на рис. 5.4.
Відправка команди
«V1C?»
Запит температури

Прийом відповіді
на запит

GSM-модем

HUB 1
Модуль контролю нормованих
мікрокліматичних параметрів та керування
вентилятором
Датчик температури
При відправці команди
При отримані команди

Рисунок 5.4 - Принцип роботи системи при запиті температури
Переваги «Системи безпеки праці та життєзабезпечення». В зв’язку з
тим, що даний метод передачі оснований на принципі «точка-точка», то для
розширення

можливостей

комунікації

більше

двох

пристроїв

система

використовує «HUB». Він дозволяє не тільки комутувати модулі між собою, але
та виконувати повний контроль за шиною UART. У якості основи «HUB» ми
використали потужний контролер ATXmega128A3, який дозволяє комутувати

до 7-ми модулів підсистем безпеки та життєзабезпечення. Комплекс має
загальну шину живлення.
Система

контролює,

діагностує

та

управляє

безпекою

і

життєзабезпеченням комплексу навчально-виробничих приміщень. Система
має у своєму складі дисплей (LCD 2*8), інтерфейс зв’язку RS-232, звуковий
сигналізатор та кнопку ручного керування.
Підсистема має два режими роботи: ручний та автоматичний.
Ручний

режим

роботи.

Ручний

режим

здійснює

керування

перетворювачем частоти у чотирьох режимах, при цьому дані показників
датчиків не враховуються крім надвисокої, наднизької температури і вологості
(повідомляє оператору).
В ручному режимі: «0» - відключено, «1» - частота 15 Гц, «2» - частота 28
Гц, «3» - частота 50 Гц.
Автоматичний
автоматичне

режим.

керування

Автоматичний

перетворювачем

режим

частоти

представляє

по

заданим

собою
порогам

параметрів мікроклімату. Загальною задачею є контроль та керування якістю
повітряного середовища по основним параметрам мікроклімату (температури і
вологості) у приміщені. Керування здійснюється у чотирьох режимах, які і при
ручному режимі роботи.
Пороги параметрів, аварійні режими, режими оповіщення та команди
керування
Таблиця 5.5 - Пороги параметрів
Пороги

Температура, °С

Вологість, %

перший поріг

18-24

60

другий поріг

24-27

50

третій поріг

28-31

40

Таблиця 5.6 - Аварійні режими та режими оповіщення
Назва режиму Температура, °С
Наднизька

< 16

Вологість, %
80

температура

Реакція системи
1) Телефонний дзвінок
2) sms-оповіщення
3) Зупинка двигуна

Надвисока

33 >

30

температура

1) Телефонний дзвінок
2) Зупинка двигуна
3) sms- оповіщення

Невідома

-

-

1) Телефонний дзвінок

причина
Команди керування по RS232:v0 – запит температури; v1 – запит
вологості.
Команди керування в комплексі з GSM-модемом за допомогою sms: V1C0
– переключення на ручний режим «0»; V1C1 – переключення на ручний режим
«1»; V1C2 – переключення на ручний режим «2»; V1C3 – переключення на
ручний режим «3»; V1CA – переключення на автоматичний режим; V1C? –
запит температури та вологості; G1” *111#”! – перевірка балансу рахунку
картки GSM-модему.
Системи безпеки праці та життєзабезпечення є одними з найголовніших
систем, які використовуються на підприємствах. Розглянуто два можливих
варіанти побудови автоматизованих комплексів підсистем – з централізованим
та децентралізованим (розподіленим) управлінням. При сучасному рівні
розвитку технічних пристроїв і досвіду роботи у галузі автоматизації, найбільш
перспективним є використання децентралізованих систем.
Створена система контролю безпеки праці і життєзабезпечення, яка
здійснюється за допомогою GSM-модему, дозволяє забезпечити швидку й
ефективну евакуацію людей, спільну роботу комплексів аварійного водовідливу
і

підтримки

комфортного

та

безпечного

повітряного

середовища

у

приміщеннях, а також підключившись до встановлених на підприємствах

«Систем безпеки праці та життєзабезпечення», об’єднати їх у єдиний комплекс.
Автоматизація системи підвищує її надійність, зменшує ризик виникнення
надзвичайних ситуацій, що в свою чергу зберігає матеріальні цінності та у
першу чергу – життя і здоров’я людей.

ВИСНОВКИ
В результаті виконання дійсної НДР та узагальнення її результатів по
розділах можна зробити такі загальні висновки:
- проаналізовані сучасні заходи та запропоновані пропозиції щодо
підвищення ефективності теплопостачання підприємств і споживачів житловокомунального сектора економіки, а також попередження вибухів і пожеж у
приміщеннях від природного газу, що використовується у об’єктах житловокомунального

комплексу.

Обгрунтована

доцільність

та

економічна

ефективність застосування електроенергії замість природного газу;
- розглянута можливість вдосконалення освітлення приміщень, як
фактора гігієни та умов праці людей, за рахунок використання у приміщеннях
дзеркальних

поверхонь.

Встановлені

основні

умови

та

рекомендовані

особливості щодо застосування дзеркальних поверхонь у виробничих і жилих
приміщеннях. Обгрунтована доцільність створення комбінованого місцевого
електричного світильника в комбінації з дзеркалом;
-

доведена

доцільність

та

можливість

забезпечення

особливої

вибухобезпеки об’єктів систем електропостачання, що за технологічними
умовами повинні знаходитись під напругою у загазованому середовищі.
Розроблено і запатентовано в Україні технічне рішення вибухобезпеки на
основі здійснення контролю концентрації метану в комплексі з електричним
апаратом, що забезпечує захисне вимкнення електроенергії у місці установки
вказаного електричного апарату;
-

обгрунтовано

концептуальний

підхід

побудови

комплексної

автоматизованої системи моніторингу та управління фізичними факторами у
будівлях і спорудах. Розроблені функціональна схема такої системи управління
підприємств, а також структура моніторингу і схеми контролю системи безпека
життєзабезпечення за допомогою запропонованої функціональної схеми
центрального сервера баз даних підприємства;

-

результати

виконаної

НДР

забезпечують

вдосконалення

функціонування системи охорони праці для підприємств різних видів
діяльності в сучасних умовах, що сприяє вдосконаленню охорони праці
виробничого персоналу.
- доцільно інформувати зацікавлені підприємства та організації про
основні результати та рекомендації, що обґрунтовані у дійсній НДР та
розроблені на двохсторонній основі шляхи впровадження в практику
результатів, а також можливість заключення двохсторонніх договорів:
університет-підприємство (організація) для забезпечення роботи і технічної
допомоги по впровадженню в практику отриманих результатів НДР.
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