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ВСТУП 

 

Методичні вказівки побудовані таким чином, щоб студенти отримали 

необхідні навички під час виконання робіт з енергетичного обстеження 

будівель, інженерних споруд та електрообладнання й навчились формулювати 

висновки щодо результатів, які розкривають основні особливості 

функціонування досліджуваного об’єкта. 

Мета проведення лабораторних робіт полягає у закріпленні знань, 

отриманих на лекціях, шляхом проведення досліджень огороджувальних 

конструкцій будівель та споруд, розрахунків теплових втрат через прозорі та 

непрозорі огороджувальні конструкції, розрахунків системи внутрішнього 

освітлення, розрахунків теплотехнічних та енергетичних характеристик 

будівель. 

Зміст методичних вказівок передбачає послідовність лабораторних робіт, 

під час виконання яких студенти набувають навичок самостійного дослідження 

огороджувальних конструкцій будівель та споруд, інженерних систем, 

електричного обладнання систем електропостачання. Під час виконання 

лабораторних робіт студенти повинні опанувати типові розрахунки 

теплонадходжень та тепловтрат будівель, опору теплопередачі огороджуючи 

конструкцій, методику світлотехнічного розрахунку. 

У результаті виконання лабораторних робіт студент повинен 

знати: 

 – основні засади енергетичного аудиту, етапи його проведення; 

 – методику розрахунків теплонадходжень та тепловтрат будівель; 

– методику складання енергетичного паспорта будівель та споруд; 

уміти: 

– користуватися методами енергетичного аудиту; 

– обробляти результати термографічних досліджень; 

– складати звіт з проведення енергетичного аудиту; 

– оформлювати енергетичний паспорт (сертифікат) будівель та споруд. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Енергетичне обстеження огороджувальних конструкцій 

будівель 

Мета: визначення втрат енергії через огороджуючи конструкції будівлі. 

Короткі теоретичні відомості 

Інфрачервона діагностика – це найбільш перспективний і ефективний 

напрямок розвитку в діагностиці електрообладнання, яке має ряд переваг 

порівняно з традиційними методами випробувань, а саме [1]: 

– безпека персоналу під час проведення вимірювань; 

– відсутня необхідність відключення обладнання; 

– відсутня необхідність підготовки робочого місця; 

– великий обсяг виконуваних робіт за одиницю часу; 

– можливість визначення дефектів на ранній стадії розвитку; 

– діагностика всіх типів електроустаткування підстанції; 

– малі трудовитрати на виробництво вимірювань; 

– достовірність і точність одержуваних відомостей. 

Для тепловізійних спостережень і вимірювань використовують 

тепловізори, які являють собою прилади, принцип роботи яких заснований на 

здатності вловлювати ІЧ-випромінювання від обстежуваних об’єктів і 

визначати температуру, або перетворювати його на візуальну картинку 

розподілу теплових полів по поверхні об'єкта. Сьогодні ці дані прилади широко 

використовуються в багатьох галузях промисловості, науці та медицині, 

наприклад в автомобільній промисловості, машинобудуванні, атомній 

енергетиці, водопостачанні, металургії, нафтохімії, житлово-комунальному 

господарстві і т.д. [1]. 

Метод тепловізійного контролю будівель і споруд заснований на 

дистанційному вимірюванні за допомогою тепловізора його власного 

інфрачервоного випромінювання полів температур поверхонь огороджувальних 
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конструкцій, між внутрішніми і зовнішніми поверхнями яких створено перепад 

температур. Метод дозволяє: проводити в реальному часі температурні 

безконтактні натурні обстеження поверхні конструкції; визначити розподіл 

температури по поверхні огороджувальних конструкцій будівель; оцінити 

загальні та питомі теплові втрати в навколишнє середовище через теплозахисну 

конструкцію; виявити порушення теплозахисту огороджувальних конструкцій у 

результаті використання неякісних будівельних матеріалів, помилок і порушень 

під час будівництва будівель і неправильного режиму їх експлуатації; 

діагностувати стан систем опалення та мікроклімату приміщень будівлі; 

діагностувати стан електропроводки і контактних з’єднань системи 

електроспоживання; за результатами проведення контролю визначити 

відповідність якості та огороджувальних конструкцій і будівельних робіт 

нормативній документації та дати рекомендації щодо зміни будівельних 

технологій, а також проведення ремонту прихованих дефектів будівництва. 

Кольори термограми відповідають шкалі температур, автоматично 

одержуваних приладом у момент тепловізійної зйомки, відповідно до 

градуювальної характеристики тепловізора, параметрам об’єкта спостереження 

та умовами навколишнього середовища. Термограми записуються й 

обробляються за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. 

Аналіз термограм внутрішніх і зовнішніх поверхонь огороджувальних 

конструкцій дозволяє виявляти дефекти теплоізоляції. Обстеження 

огороджувальних конструкцій будівель і споруд здійснюють за умови сталого 

перепаду температур повітря зовні та всередині приміщень. Під час 

розшифування термограмм, знятих усередині приміщення0 дефектні місця – це 

ділянки з більш низькою температурою. На колірній палітрі це темно-синій або 

чорні кольори. Термографія – це якісний метод оцінювання, тому під час 

аналізу термограм звертається увага на нерівномірність розподілу температури 

на ділянках огороджувальних конструкцій. 

Завдяки тепловізійному обстеженню можна перевірити стан системи 

теплопостачання. Неправильний розподіл тепла на отриманій термограмі 
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свідчить про скупчення шламу, накипу, повітря в трубопроводах та 

опалювальних приладах. 

Для визначення стану огороджувальних конструкцій будівлі, місць втрат 

тепла, порушень роботи опалювальних приладів у цій лабораторній роботі 

використовується тепловізор Flir i3 (рис. 1.1). Його основні технічні 

характеристики наведені у табл. 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Тепловізор Flir i3 

 

Таблиця 1.1 – Основні технічні характеристики тепловізора Flir i3 

Діапазон вимірювання температури від –20 0С до +250 0С 

Похибка вимірювання температури ±2 0С, але не більше ± 2 % 

Мінімальна відстань фокусування Об’єктив тепловізора 0,6 м 

Частота зміни кадрів 9 Гц 

Інфрачервоний дозвіл 60 x 60 пікселів 

Спектральний діапазон Від 7,5 мкм до 13 мкм 

Час автономної роботи від батареї 5 год 

 

Виконання робіт з тепловізійного обстеження будівель проводиться в 

кілька етапів: 

– аналіз поданої проектної та виконавчої документації; 

– загальний огляд об’єкта, визначення конструктивної схеми будівлі; 

– визначення мікроклімату всередині приміщень; 

– підготовка до проведення тепловізійного обстеження будівлі; 

– проведення тепловізійного обстеження; 
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– обробка отриманих даних; 

– складання звіту за результатами інженерно-технічного обстеження; 

– проведення розрахунків опору теплопередачі огороджувальних 

конструкцій. 

Обробка термограм здійснюється в програмі FLIR QuickReport (рис. 1.2).  

 

Рисунок 1.2 – Послідовність обробки термограм у програмі FLIR QuickReport 

 

1. Отримання ІЧ-зображень і цифрових фотознімків об’єктів за 

допомогою камери. 

2. Виконання наступних дій: 

– Метод 1: Перенесення зображень за допомогою кабеля USB. 

– Метод 2. Перенесення зображень за допомогою карти CompactFlash. 

– Метод 3. Перенесення зображень за допомогою карти пам’яті SD. 

3. За допомогою FLIR QuickReport можна виконувати наступні дії: 

– Вивчення отриманих зображень у різних режимах перегляду. 

– Робота з файлами. 

– Аналіз зображень. 

– Додавання і редагування описів збережених файлів. 

– Додавання, редагування або видалення текстових коментарів. 
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4. Створення звіту. 

Аналіз зображень можна виконати за допомогою однієї або декількох з 

перерахованих нижче дій (рис. 1.3): 

– Використання вимірювача з рухомою точкою. 

– Створення точкового вимірювача. 

– Створення лінії. 

– Створити ділянку вимірювання. 

– Створення ізотерми. 

– Переміщення точки або ділянки вимірювання. 

– Видалення точки або ділянки вимірювання. 

– Видалення ізотерми. 

– Зміна рівня ізотерми. 

– Зміна рівня температури. 

– Зміна параметра об’єкта. 

– Виконання автоматичного налаштування зображення. 

 

Рисунок 1.3 – Аналіз зображень 

 

Для створення звіту з ІЧ-обстеження об’єкта необхідно виконати одну з 

наступних дій. 

Створити звіт на вкладці Звіт, використовуючи метод перетягування 

(«drag-and-drop»), потім натиснути «Створити звіт» (рис. 1.4–1.5). На рис. 1.5 
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наведено два термографічні звіти, створені з використанням шаблонів ІЧ-

зображення та ІЧ-зображення (зліва) та ІЧ-зображення та фотознімок 

(праворуч). 

 

Рисунок 1.4 – Формування звіту  

 

Рисунок 1.5 – Звіт з термографічного обстеження 

 

Не рекомендується створювати звіти, що містять більше 150 сторінок, так 

як це може сповільнити роботу програми. 

 Під час енергетичного обстеження будівель та інженерних систем 

оперують поняттям енергетичний (тепловий) баланс будівлі, що містить такі 

складові: 

–  трансмісійну теплопередачу між кондиціонованим  об’ємом та 

зовнішнім  навколишнім  середовищем,  що  обумовлена  різницею  між  

температурою  кондиціонованої  зони  та  температурою  зовнішнього повітря; 



11 

 

–  вентиляційну теплопередачу (від  природної вентиляції або системи  

механічної вентиляції), спричинену  різницею  між  температурою  

кондиціонованої  зони  та  температурою  припливного повітря; 

–  внутрішні теплонадходження (включаючи від’ємні надходження від 

тепловідводу), від людей, устаткування, освітлення та теплота, що виділена або 

поглинута з систем опалення, охолодження, ГВП,  вентиляції тощо; 

–   сонячні  теплонадходження  (які  можуть  бути  прямими,  наприклад,  

через  вікна,  або  непрямими, наприклад,  поглинені непрозорими елементами 

будівлі); 

–  акумульовану теплоту в будівлі або вивільнений запас теплоти з 

масиву будівлі; 

–  енергопотребу для  опалення:  якщо  зона  опалюється,  система  

опалення  постачає  теплоту для  підвищення  внутрішньої  температури  до  

мінімально  необхідного  рівня  (завданого  для  опалення); 

– енергопотребу для охолодження: якщо зона охолоджується, система 

охолодження відбирає теплоту для зниження внутрішньої температури до 

максимально необхідного рівня (завданого для охолодження). 

Теплопередача – це процес перенесення теплоти всередині тіла або від 

одного тіла до іншого, обумовлений різницею температур.  

Внутрішні теплонадходження,  теплонадходження  від внутрішніх 

теплових джерел,  включаючи  від'ємні  теплонадходження  (розсіяна  теплота  

від  внутрішнього  середовища  до  холодних джерел або «стоки»), складаються 

з будь-якої теплоти,  що створюється  в кондиціонованому об’ємі внутрішніми 

джерелами, окрім тої, що навмисно використовується для опалення, 

охолодження або ГВП. 

Згідно з [2, 5] вищенаведені показники розраховуються за такою 

методикою. 

Для кожної зони будівлі та для кожного місяця сумарну теплопередачу,  

Qht, Втгод, (QH,ht – для  режиму опалення, Qq,m – для режиму охолодження) 

визначають за формулою: 



12 

 

 vetrht QQQ −= , (1.1) 

де  Qtr – сумарна теплопередача трансмісією, Втгод, Qve – сумарна 

теплопередача вентиляцією,  Втгод. 

Сумарну  теплопередачу  трансмісією  Qtr,  Втгод,  розраховують  для  

кожного місяця та для кожної зони за формулою: 

 t)(HQ cH.set.intadj.trtr  −= , (1.2) 

де adj.trH  – загальний коефіцієнт теплопередачі трансмісією зони, Вт/К,  

встановлений для різниці температур всередині-ззовні; H.set.int  – задана 

температура зони будівлі для опалення, °С; С.set.int  – задана температура зони 

будівлі для охолодження, °С; с  – середньомісячна температура зовнішнього 

середовища, °С; t – тривалість місяця, для якого проводиться розрахунок, год. 

Значення загального коефіцієнта теплопередачі трансмісією adj.trH , Вт/К, 

розраховується згідно з [2] за формулою: 

 AUgDadj.tr HHHHH +++= , (1.3) 

де DH  – безпосередній узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до 

зовнішнього середовища, Вт/К; gH   –  стаціонарний узагальнений коефіцієнт 

теплопередачі трансмісією до ґрунту, Вт/К; UH  – узагальнений коефіцієнт 

теплопередачі трансмісією через некондиціоновані об’єми, Вт/К; AH  –  

узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до суміжних будівель,  

Вт/К. 

У загальному  випадку хH , що відображає DH , gH , UH  або АH ,  

складається з трьох доданків та розраховується за формулою: 

 
=

=

n

i

iix,trx UAbH

1

, (1.4) 

де Аі – площа i-го елемента оболонки будівлі, м2; Ui  – приведений коефіцієнт 

теплопередачі і-го елемента оболонки будівлі, Вт/(м2К), що становить 

пріi R/U 1= ; пріR  – приведений опір теплопередачі і-го елемента оболонки 
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будівлі, м2К/Вт, що для непрозорих елементів визначають згідно з [3]. Для 

світлопрозорих елементів приймається за відповідними стандартами; x,trb  – 

поправочний коефіцієнт, що становить 1=x,trb  – під час розрахунків HD; 

1x,trb  – під час розрахунків gH , UH  або АH . 

 t)(HQ сz.H.set.intadj.veve  −= , (1.5) 

де adj.veH  – загальний коефіцієнт теплопередачі  вентиляцією, Вт/К. 

 













= 

=

k

i

mn.k.vek.veaaadj.ve qbcH

1

 , (1.6) 

де aac  – теплоємність повітря одиниці об’єму дорівнює 0,33 Втгод/(мК);  

k.veb  – температурний поправочний коефіцієнт для k-го елемента повітряного 

потоку зі значенням k.veb =1, якщо температура припливного повітря не 

дорівнює температурі зовнішнього середовища, як у випадку попереднього 

нагріву, попереднього охолодження чи утилізації теплоти; mn.k.veq  – усереднена 

за часом витрата повітря від k-го елемента, м/год. 

Хід роботи 

1. Вивчити теоретичний матеріал. 

2. Визначити температуру повітря в приміщеннях будівлі. 

3. Провести візуальне обстеження будівлі на предмет наявності дефектів 

огороджувальних конструкцій. 

4. Провести термографування і фотозйомку будівлі. 

5. Перенести на комп’ютер дані з тепловізора. 

6. Опрацювати дані в програмному забезпеченні та сформувати звіт з 

термообстеження. 

7. Провести розрахунки втрат тепла через огороджувальні конструкції 

будівлі, використовуючи формули (1.1)-(1.6). Порівняти отримані дані з 

нормативними показниками [2, 4]. Результати обстеження занести до таблиці 

1.2–1.3. 
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Таблиця 1.2 – Коефіцієнт теплопередачі трансмісією 

Теплопередача, Вт/К 

Через стіни 

Qстіни 

Через 

вікна Qвікн 

Через підлогу, 

Qпідлога 

Через дах, 

Qстеля 

Через двері, 

Qдвері 

     

Таблиця 1.3 – Втрати тепла через огороджувальні конструкції протягом 

опалювального періоду 

Тепловтрати, кВтгод 

Через стіни 

Qстіни 

Через 

вікна Qвікна 

Через підлогу, 

Qпідлога 

Через дах, 

Qстеля 

Через двері, 

Qдвері 

     

 

8. Запропонувати та обґрунтувати заходи енергозбереження. 

9. Зробити висновки та сформувати звіт з лабораторної роботи. 

 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета та короткі теоретичні відомості. 

3. Опис об’єкта дослідження, характеристика огороджуючи конструкцій. 

4. Отримані термограми та фотографії огороджуючи конструкцій, їх 

аналіз. 

5. Таблиця розрахункових та нормативних параметрів. 

6.  Аналіз отриманих даних.  

7. Висновки. 

Контрольні питання 

1. Пояснити суть методики тепловізійного обстеження огороджувальних 

конструкцій будівель. 

2. У чому полягає методика визначення опору теплопередачі? 

3. Як визначаються теплонадходження та теплопередача? 

4. У яких випадках та за яких умов проводиться тепловізійне обстеження 

огороджувальних конструкцій будівель? 

Література: [1, с. 25–35; 2, с. 50–97; 3, с. 10–32; 4, с. 5–28; 5, с. 31–45]. 
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Лабораторна робота № 2 

Тема. Енергетичний аудит систем освітлення 

Мета: дослідження ефективності роботи систем штучного освітлення. 

Короткі теоретичні відомості 

Енергетичний аудит (енергетичне обстеження) – обстеження 

підприємств, організацій і окремих виробництв за їх ініціативою з точки зору їх 

енергоспоживання з метою визначення можливостей економії енергії та 

допомоги підприємству в здійсненні економії на практиці шляхом 

упровадження механізмів енергетичної ефективності, а також з метою 

впровадження на підприємстві системи енергетичного менеджменту. 

Енергетичний аудит передбачає: збір документальної інформації про 

споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), інструментальне 

обстеження, обробку і аналіз отриманої інформації, розробку рекомендацій з 

енергозбереження з оцінювання необхідних капіталовкладень, очікуваної 

економії, строків окупності. 

Енергетичний аудит (ЕА) може бути комплексним (обстежується все 

підприємство на предмет економії всіх видів енергоресурсів) або вибірковим 

(обстежуються окремі види енергоносіїв, окремі підрозділи підприємств). 

Головна мета енергоаудиту – сприяння суб'єктам господарської 

діяльності у визначенні своєї політики з енергозбереження, рівня ефективності 

використання ПЕР, потенціалу енергозбереження, надання допомоги в розробці 

науково обґрунтованих норм та нормативів питомих витрат, енергобалансів, 

розробці заходів з енергозбереження, їх фінансовому оцінюванню та 

оцінюванні впливу на охорону праці та довкілля. 

Методикою ЕА називається порядок проведення енергоаудиту, який 

залежить від інформації, яку прагне одержати замовник, а також від складу 

використовуваного в ході обстеження контрольно-вимірювального 

устаткування. 

Методика проведення енергоаудиту систем освітлення містять: 

1. Проведення зовнішнього огляду елементів системи освітлення. 
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2. Визначення наявності проектної документації (типи ламп, їх кількість, 

потужність, рік встановлення). 

3. Проведення вимірювань: 

– рівня освітленості на робочих місцях, проходах і місцях загального 

користування (4–5 точок виміру); 

– визначити нормований рівень освітленості на робочій поверхні; 

– порівняти фактичний рівень освітленості з нормованим для всіх типів 

ламп. 

До методів ЕА належать – сукупність прийомів, за допомогою яких 

оцінюється рівень ефективності використання ПЕР. 

Прийоми першої групи – це огляд, вимірювання, перерахування, що 

дозволяють визначити кількісні показники рівня ефективності використання 

ПЕР об’єктом енергетичного аудиту. 

Прийоми другої групи дозволяють зіставляти такі показники: 

– фактичне використання ПЕР з чинними нормами та нормативами; 

– результати контрольних вимірювань із вимірюваннями, що зафіксовані 

у відповідних документах; 

– фактичні показники енергогосподарської діяльності з прогнозуючими, 

відповідними даними минулих періодів, показниками аналогічних підприємств; 

– діючі системи управління (структури, функції, методи тощо) і 

порівняння з вітчизняними і закордонними стандартами. 

Зіставлення дозволяє визначити відхилення дійсного споживання ПЕР 

досліджуваних об’єктів від норм і нормативів, прогнозованих показників. 

Прийоми третьої групи пов’язані з оцінюванням минулого, теперішнього 

і майбутнього стану об’єктів енергетичного аудиту і є логічним завершенням 

процесу зіставлення. Методами аналізу, що застосовуються в процесі 

проведення енергетичного аудиту, є: статистичний, експериментальний та 

аналітичний. 
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Статистичний метод передбачає визначення динаміки процесів, при 

цьому використовується як звітна інформація підприємства, так і таблиці, 

розроблені енергоаудиторською компанією. 

Експериментальний метод передбачає проведення відповідних 

вимірювань, при цьому необхідно використовувати наявне вимірювальне 

обладнання підприємства і специфічне обладнання енергоаудиторської 

компанії. 

Аналітичний метод потребує використання математичного аналізу як у 

період проведення енергетичних вимірювань, так і на стадії оформлення звіту 

про енергетичний аудит. 

На території України діють норми освітлення згідно з ДБН В.2.5-28-2006. 

Норми поширюються на проектування освітлення територій, приміщень нових 

та існуючих, що підлягають реконструкції, будівель і споруд різного 

призначення, місць виконання робіт на відкритих просторах, територій 

промислових та сільськогосподарських підприємств, залізничних колій площ 

підприємств, зовнішнього освітлення міст, поселень та сільських населених 

пунктів.  

На основі цих норм розробляються галузеві норми освітлення, які 

враховують специфічні особливості технологічного процесу і будівельних 

рішень будівель і споруд галузі, які погоджуються і затверджуються відповідно 

до чинного порядку. Нормативні показники освітленості в цих нормах наведені 

в точках її мінімального значення на робочій поверхні в приміщеннях для 

розрядних джерел світла, окрім окремих випадків; для зовнішнього освітлення 

– для різних джерел світла. 

Для забезпечення сприятливих умов зорової роботи нормують мінімальну 

освітленість на найтемнішій ділянці робочої поверхні. У разі штучного 

освітлення нормується абсолютне значення освітленості. Норми 

встановлюються залежно від характеру зорової роботи з урахуванням фону 

(світлий, сірий, темний), контрасту об’єкта з фоном (малий, середній, великий) 

і системи освітлення (загальне або комбіноване).Нормуються також показники 
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якості освітлення: показник дискомфорту, показник осліпленості, коефіцієнт 

пульсації освітленості. 

Згідно з [11] вимоги до освітлення приміщень житлових, громадських і 

адміністративно-побутових споруд (нормована освітленість, циліндрична 

освітленість, показники дискомфорту і коефіцієнт пульсації освітленості) 

наведені у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 – Норми освітленості  
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У таблиці 2.1 додатково регламентуються значення у випадках 

спеціальних архітектурно-художніх вимог. Нормоване значення показника 

дискомфорту у приміщеннях зазначене у разі спрямування лінії зору переважно 

вгору під кутом 45° і більше до горизонту, та в приміщеннях з підвищеними 

вимогами до якості освітлення (спальні кімнати в дитячих садках, яслах, 

санаторіях, дисплейні класи в школах, середніх спеціальних навчальних 

закладах тощо). 

Виконання світлотехнічних розрахунків можливо методами: 

1) методом коефіцієнта використання світлового потоку; 

2) методом питомої потужності; 

3) точковим методом. 

Метод коефіцієнта використання світлового потоку застосовується для 

розрахунку загального рівномірного освітлення горизонтальних поверхонь за 

світильників будь-якого типу. 

Суть методу полягає в обчисленні коефіцієнта для кожного приміщення, 

виходячи з основних параметрів приміщення і світловідбивних властивостей 

оздоблювальних матеріалів. Недоліками такого методу розрахунку є висока 

трудомісткість розрахунку і невисока точність. Таким методом проводиться 

розрахунок внутрішнього освітлення. 

У процесі виконання розрахункової частини необхідно: 

а) вибрати систему освітлення, джерело світла, тип світильника для 

заданої ділянки або робочого приміщення; 

б) провести розрахунок загального освітлення робочого приміщення. 

Мета розрахунку загального освітлення – визначити кількість 

світильників, необхідних для забезпечення minE , і потужність освітлювальної 

установки, необхідної для забезпечення в цеху нормованої освітленості. 

Метод питомої потужності застосовується для попереднього 

визначення потужності встановленої освітлювальної установки або для 

орієнтовного оцінювання правильності виконаного розрахунку. Він базується 

на середніх значеннях потужності, необхідної для створення необхідної 
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освітленості у разі середніх значень коефіцієнта використання освітлювальної 

установки. 

Сутність розрахунку освітлення за методом питомої потужності полягає в 

тому, що залежно від типу світильника і місця його установки, висоти підвісу 

над робочою поверхнею, освітленістю, освітленості на горизонтальній поверхні 

і площі приміщення визначається значення питомої потужності. 

Точковий метод розрахунку освітлення застосовується для розрахунку 

загального рівномірного і локалізованого освітлення, місцевого освітлення 

незалежно від розташування освітлюваної поверхні у разі світильниках прямого 

світла. Відповідно до цієї методики освітленість визначається в кожній точці 

поверхні, що розраховується, щодо кожного джерела освітлення. 

Трудомісткість цього методу просто величезна. Точність знаходиться в прямій 

залежності від сумлінності інженера, що виконує розрахунок. 

Цей метод використовують для розрахунку освітлення: загального 

локалізованого, нерівномірного, місцевого, похилих поверхонь, зовнішнього. 

Необхідний світловий потік освітлювальної установки визначають, виходячи з 

умови, що в будь-якій точці поверхні, що освітлюється, освітленість повинна 

бути не менше нормованої, навіть у кінці терміну служби джерела світла. 

Точковий метод базується на основному законі світлотехніки, і залежно 

від світлового приладу (точковий, лінійний, прожектор) або характеристики 

об'єкта (закрите приміщення, вулиця, площа) розрахункові формули різні. 

Основним інструментарієм точкового методу є графіки або таблиці, що 

дозволяють безпосередньо або після нескладних обчислень визначити 

освітлення будь-якої точки поверхні, створювану світильником з відомими 

параметрами; світлорозподіл, світловим потоком ламп та геометричними 

характеристиками, що визначають розташування світильника. 

Послідовність розрахунку освітлювальної установки точковим методом: 

1. Знаходять мінімальну нормовану освітленість. 

2. Вибирають типи джерела світла і світильника, розраховують 

розміщення світильників у приміщенні. 
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3. На плані приміщення з зазначеними світильниками намічають 

контрольні точки, у яких освітленість може виявитися меншою. 

4. Обчислюють умовну освітленість у кожній контрольній точці і точку з 

найменшою умовною освітленістю приймають за розрахункову. 

5. За довідковими таблицями встановлюють коефіцієнти запасу і 

додаткової освітленості. 

6. За формулою знаходять світловий потік лампи. 

7. По світловому потоку з таблиць вибирають найближчу стандартну 

лампу, світловий потік якої відрізняється від розрахункового не більше ніж на 

мінус 10 чи плюс 20 %, і визначають її потужність. 

8. Підраховують електричну потужність усієї освітлювальної установки. 

Розрахунок освітленості за методом коефіцієнта використання світлового 

потоку полягає в наступному. 

1. Визначається розрахункова висота приміщення рh , тип і число 

світильників у приміщенні. 

Розрахункова висота приміщення знаходиться за формулою: 

псвp hhHh −−= ,                                                   (2.1) 

де Н – загальна висота приміщення, м; свh – висота від стелі до нижньої частини 

світильника, м; пh
 
– висота від підлоги до освітлюваної поверхні, м. 

2. За таблицями знаходять коефіцієнт запасу зK  і поправочний 

коефіцієнт z. 

Коефіцієнт z, що характеризує нерівномірність освітлення, є функцією 

багатьох змінних і найбільшою мірою залежить від ставлення відстані між 

світильниками до розрахункової висоти (L/h), зі збільшенням якого z різко 

зростає.  Для ламп розжарювання і ДРЛ можна приймати z рівним 1,15 і 1,1 для 

люмінесцентних і енергозберігаючих ламп. У цьому випадку z = 1,1. 

Коефіцієнт запасу ( зК ) – розрахунковий коефіцієнт, що враховує 

зниження КПО і освітленості в процесі експлуатації внаслідок забруднення і 

старіння світлопрозорих заповнень у світлових прорізах, джерел світла (ламп) і 
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світильників, а також зниження відбивальних властивостей поверхні 

приміщення. Коефіцієнт запасу залежить від вмісту пилу і стану середовища в 

приміщеннях, частоти чисток світильників або скління світлових, змінності 

робіт на підприємстві і приймає значення від 1,2 до 2. Для нашого приміщення, 

згідно з таблицею 2.2, 21,К з = . 

Таблиця 2.2 – Значення коефіцієнта запасу 

Приміщення Приклади приміщень Коефіцієнт запасу зК  

Газорозрядні 

лампи 

Лампи 

накалювання 

Запиленість більше 5 

мг/м3 

Цементні заводи, 

промислові цехи і т.д. 

2 1,7 

Дим, сажа 1-5 мг/ м3 Зварювальні цехи і т.д. 1,8 1,5 

Менше 1 мг/ м3 Інструментальні, 

складальні цехи 

1,5 1,3 

Значна концентрація 

парів кислот 

Цехи хімічних заводів, 

гальванічні цехи 

1,8 1,5 

Запиленість менше 1 

мг/ м3, відсутність парів 

кислот 

Житлові, 

адміністративні та 

офісні приміщення 

1,2 1,1 

 

3. Для зорової роботи, характерною для заданого приміщення, 

визначається нормоване значення освітленості в розрахунковій площині згідно 

з [11]. 

4. Для заданого (з певними геометричними розмірами) приміщення 

визначають індекс приміщення i. 

Індекс приміщення знаходиться за формулою: 

)BA(h

AB
i

p +
=  ,                                (2.2) 

де А – довжина приміщення; В – ширина; ph – розрахункова висота. 

5. За довідковими таблицями, залежно від типу світильника, коефіцієнтів 

відбиття стелі, стін, розрахункової поверхні визначають коефіцієнт 

використання . 



23 

 

6. Розраховується світловий потік F світильника, необхідний для 

створення на робочих поверхнях освітленості Е не нижче нормованої на весь 

час експлуатації освітлювальної установки. 

Світловий потік однієї лампи визначається за формулою (2.3): 

Nn

SzKE
F зmin=  ,                               (2.3) 

де minE
 
– мінімальна нормована освітленість, лк; зK – коефіцієнт запасу; S – 

освітлювана площа, м2; z – коефіцієнт мінімальної освітленості; N – число 

світильників; n – число ламп у світильнику;   – коефіцієнт використання 

світлового потоку.  

7. Розраховується необхідна кількість світильників N, або світловий потік 

лампи, які необхідні для забезпечення на об'єкті необхідної освітленості .minE  

Для забезпечення нормованої освітленості приміщення .minE  кількість 

ламп за формулою (2.4) повинна дорівнювати: 


=

л

зmin

F

SzKE
N ,                          (2.4) 

8. За розрахованим значенням світлового потоку F та напруги мережі 

вибирається найближча стандартна лампа, потік якої не повинен відрізнятися 

від F більше ніж від мінус 10 до плюс 20 %. У разі неможливості вибору з 

таким наближенням коригується N. 

Проведення вимірювань фактичної освітленості здійснюється за 

допомогою спеціального приладу – люксметра. Люксметр – це переносний 

прилад, що являє собою один з різновидів фотометрів, за допомогою якого 

роблять виміри освітленості. 

Найпростіший люксметр складається з фотоелемента, який перетворює 

світлову енергію на енергію електричного струму. В основу його роботи 

покладено принцип фотоелектричного ефекту: потрапляючи на 

напівпровідникові фотоелементи, світлові промені передають електронам свою 

енергію. Потік світла, потрапляючи на фотоелемент, вивільняє потік електронів 

у тілі напівпровідника. Завдяки цьому фотоелемент починає проводити 
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електричний струм. Величина цього струму прямо пропорційна освітленості 

фотоелемента. Він і відображається на шкалі. 

У перших аналогових люксметрах шкалою слугував гальванометр, 

проградуйований у люксах. Освітленість визначалась за кутом відхилення 

стрілки гальванометра. У обстеженні використовувався цифровий портативний 

люксметр. Він відображає результат на цифровому екрані. Його корпус 

зроблений з міцного матеріалу, а прилегла частина пристрою вкрита матовим 

склом для захисту фотоелемента від механічних пошкоджень і потрапляння 

сонячних променів. Вимірювальна частина пристрою з’єднана з корпусом 

гнучким проводом. 

Порядок роботи з люксометром: необхідно встановити люксметр на 

поверхню, освітленість якої вимірюється. Площина світлочутливого елемента 

датчика обов'язково повинна бути паралельна освітлюваної джерелом світла 

поверхні. Після цього знімаються свідчення зі шкали аналогового приладу або 

цифрового дисплея – це і буде освітленість поверхні в люксах. При цьому 

потрібно стежити, щоб на прилад не падала якась тінь, і поблизу не було 

джерела електромагнітного випромінювання. Це внесе перешкоди в результати. 

Після того як зроблені всі необхідні виміри освітленості, на підставі отриманих 

результатів, за спеціальними формулами, розраховуються потрібні параметри, і 

робиться загальне оцінювання. Тобто, отримані параметри порівнюються з 

нормативом, і робиться висновок про те, чи є достатньою освітленість цього 

приміщення. 

Для експериментальних досліджень і проведення лабораторної роботи з 

вимірювання освітленості, що створюється природнім світлом, використовують 

люксметр АТТ–1508 (табл. 2.3), зовнішній вигляд лицьової панелі наведений на 

рис. 2.1. 

Як датчик освітленості використовують фотодіод з фільтром корекції 

кольору. Прилад має 3 діапазони вимірювання з різними розширеннями. 
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Таблиця 2.3 – Технічні параметри люксметра 

Діапазон, лк Відображений діапазон, лк Розширення, лк 

200 

2000 

20000 

0…199,9 

200…1999 

2000…19999 

0,1 

1 

10 

 

 

Рисунок 2.1 – Зовнішній вигляд люксметра: 1 – дисплей, 2 – кнопка утримання 

показників, 3 – вимикач, 4 – відсік батареї живлення, 5 – фотоелемент, 6 – 

потенціометр 

 

Хід роботи 

1. Привести прилад у робочий стан за допомогою вимикача 3 (рис. 2.1). 

2. Розмістити фотоелемент 5 в місці, де необхідно виміряти 

освітленість. Порахувати значення освітленості. Якщо вибраний діапазон 

вимірювань 1999 лк, а значення освітленості, що вимірюється, не більше ніж 

200 лк, то за допомогою перемикача 3 переключити прилад на більш низький 

діапазон для отримання більш високої роздільної здатності і точності 

вимірювань. 

3. Виміряти освітленість у приміщеннях (коридор, комп’ютерний клас, 

викладацька, лекційна аудиторія) в чотирьох точках на певних відстанях від 

світлових прорізів. 

4. Результати вимірювань, норми і розрахунки занести до таблиці 2.4. 

5. Провести аналіз отриманих результатів та їх відповідність 

нормативним показникам. 
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Таблиця 2.4 – Результати вимірювання освітленості люксметром 

Приміщення 

Величина освітленості приміщень, Лк 

Точка 

1 

Точка 

2 

Точка 

3 

Точка 

4 

Осеред-

нена 

вели-

чина 

Норма-

тивний 

показник 

       

6. Розрахувати систему освітлення та запропонувати прилади 

освітлення, використовуючи метод коефіцієнта використання світлового 

потоку. 

Зміст звіту 

1.   Титульна сторінка. 

2. Мета роботи. 

3. Короткі теоретичні відомості. Основні розрахункові залежності. 

4. Таблиця експериментальних даних. 

5. Аналіз отриманих результатів. 

6. Висновки. 

Контрольні питання 

1. Що таке освітлення і які види освітлення існують? 

2. Пояснити зміст поняття «коефіцієнт природної освітленості» та 

навести формулу для його визначення. 

3. Навести основні види джерел штучного освітлення та перерахувати їх 

недоліки. 

4. За допомогою яких приладів можна вимірювати ступінь освітленості 

приміщення? 

5. Яким документам повинен відповідати ступінь освітлення в 

приміщенні? 

6. Які показники застосовують під час порівняння джерел освітлення? 

Література: [6, с. 11–37; 7, с. 7–16; 8, с. 48–79; 9, с. 35–68; 10, с. 58–68; 11, 

с. 25–60; 12, с. 67–101]. 
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Лабораторна робота № 3 

Тема. Енергетичне обстеження системи електропостачання 

Мета: дослідження стану обладнання систем електропостачання. 

Короткі теоретичні відомості 

За допомогою тепловізорів  може розв’язуватися широкий спектр завдань 

діагностики електрообладнання підстанцій та тепломеханічного обладнання 

станцій, а також ряд інших завдань, що не належать до енергетики. 

Періодичність обстеження електроустаткування повинна бути менше 

часу розвитку дефектів, характерних для цього типу обладнання. Приймається 

така періодичність проведення тепловізійного контролю: електрообладнання 

розподільних пристроїв: 

– 35 кВ і нижче – 1 раз на 3 роки; 

– 110-220 кВ – 1 раз на 2 роки; 

– 300-750 кВ – щорічно. 

Під час оцінювання стану обладнання можливі такі помилки 

Під час проведення тепловізійного обстеження електроустаткування 

підстанції, важливо не тільки виявити дефект, але і правильно оцінити ступінь 

його небезпеки для обладнання. На практиці конструктивні особливості 

обладнання або сторонні чинники (теплові відображення від нагрівальних 

елементів, освітлення підстанції тощо) можуть вплинути на результати 

обстежень, тобто отримати недостовірні дані про дефекти. Це може бути під 

час контролю струмоведучих частин з малим коефіцієнтом випромінювання. У 

результаті на знімку можна виявити гарячу точку, яка є лише тепловим 

відображенням. Тому, якщо виникають сумніви щодо достовірності виявленого 

дефекту, рекомендується проводити зйомку об’єкта під різним кутом і зміною 

місця розташування оператора. 

Під час тепловізійної зйомки силових трансформаторів і 

автотрансформаторів перевіряються: 

– вводи; 

– баки; 
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– системи охолодження (радіатори, вентилятори, маслонасоси); 

– термосифонні фільтри (ТСФ); 

– контактні з’єднання. 

Тепловізійне обстеження для силових трансформаторів і 

автотрансформаторів є додатковим видом діагностики до основних методів 

випробувань. Однак, досить легко і точно можна виявити такі дефекти: 

– нагріви внутрішніх контактних з'єднань обмоток низької напруги з 

виводами трансформатора; 

– місця болтового кріплення бака; 

– визначити рівень масла в розширювальному баку, вихлопній трубі і 

під вводами; 

– порушення в роботі систем охолодження (вентиляторів, маслонасосів, 

циркуляції масла в радіаторах) і регенерації масла (термосифонних фільтрів 

(ТСФ)). Під час шламоутворень у фільтрі, випадкового закриття шибера на 

трубопроводі фільтра, під час роботи трансформатора в режимі холостого ходу 

або низького навантаження (менше 50 %) циркуляція масла у фільтрі буде 

незначна або відсутня взагалі. 

Найбільш поширеним дефектом, який може зустрітися на практиці, є 

утворення повітряних пробок, як в самих вводах трансформатора, так і в баках 

вбудованих трансформаторів струму, що утворюються з вини ремонтного 

персоналу у разі заміни вводів, а так само зливання і доливання масла. Під час 

огляду силового трансформатора необхідно звертати увагу на утворення 

аномальних зон нагріву на поверхні бака. 

Під час тепловізійного обстеження конденсатора зв'язку (КЗ), вимірявши 

температуру поверхні, можна непрямим способом визначити значення tg кута 

діелектричних втрат його ізоляції, адже саме він визначає нагрів КЗ. Навіть у 

разі незначного збільшення його значення, збільшується температура нагріву 

поверхні КЗ. 

Можливі дефекти і причини їх виникнення: 
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– підвищене нагрівання колонки КЗ – погіршення ізоляційних 

характеристик масла (окислення); 

– локальний (місцевий) нагрів на колонці конденсатора – пробій однієї 

або декількох секцій пакета; 

– дефекти контактних з’єднань кріплення шлейфів. У однокаскадного 

конденсатора зв’язку, що не має дефекту, більш нагрітою є верхня частина, а до 

нижньої відбувається плавне зниження температури. 

Під час ІЧ-контролю масляних вимикачів перевіряється стан контактної 

системи вимикача, верхньої частини маслонаповненого вводу, вбудованих 

трансформаторів струму і пристроїв підігріву бака. Оцінювання контактів 

дугогасильних камер (ДК) проводиться на підставі вимірювання температур 

нагрівання поверхні бака вимикача в зоні розташування камер. На ранній стадії 

розвитку дефекту в ДК, бак вимикача буде виглядати світліше, ніж баки інших 

фаз. Аварійні перегріви контактів ДК характеризуються появою на поверхні 

баків масляних вимикачів локальних теплових «плям». У разі отримання 

незадовільних результатів тепловізійного контролю контактів ДК потрібно 

зробити позачергове вимірювання перехідного опору струмоведучого ланцюга 

кожного полюса вимикача і залежно від його значення провести ревізію ДК або 

встановити прискорену періодичність ІК-контролю. 

Можливі дефекти масляних вимикачів: 

– нагрів зовнішніх контактних з’єднань кріплення шлейфів до вводів 

вимикача; 

– перегріви контактів ДК; 

– порушення в роботі системи підігріву бака; 

– знижений рівень масла у вводах; 

– погіршення ізоляційних характеристик масла (бак більш нагрітий 

порівняно з сусідніми фазами). 

У маломасляних вимикачів (серії ВМТ) на напруги 110-220 кВ всередині 

колонок є рухомі та нерухомі контакти, роликові струмоз’єми та інші вузли з 

болтовими з’єднаннями. З часом відбувається ослаблення кріплення болтів, що 
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викликає нагрівання (наприклад, між рухомим і нерухомим контактами), що 

може бути видно тільки з одного боку вимикача. Такий дефект легко 

пропустити, тому огляд ВМТ треба проводити з усіх боків. 

Застосування тепловізійного обстеження для виявлення дефектів 

високовольтних маслонаповнених вводів вимикачів під робочою напругою 

дозволяє не тільки виявити вводи, для яких потрібно прискорений контроль, 

але і виявити вводи, що мають приховані дефекти, які неможливо виявити 

традиційними методами випробувань. 

Застосування приладів ІЧ-діагностики – тепловізорів, пірометрів – 

дозволяє дистанційно, безпечно для персоналу визначати стан контактів і 

контактних з'єднань, які становлять найбільшу частину виявлених дефектів під 

час тепловізійного обстеження підстанцій. Причиною такого становища, 

зазвичай, є порушення технології ремонту та монтажу. Найбільш часто 

виявляються дефекти болтових з’єднань і опресовування. Як показує практика, 

чим нижче клас напруги, тим кількість дефектних контактів більше, і навпаки. 

Контактні з’єднання бувають таких типів: 

– болтові; 

– зварні; 

– опресовані; 

– виконані скруткою. 

У контактних з'єднаннях, виконаних обпресуванням, може 

спостерігатися неправильний підбір наконечників або гільз, неповне введення 

жили в наконечник, недостатня ступінь опресування, що призводить до 

порушення нормальної роботи в процесі експлуатації. 

Болтові контактні з’єднання алюмінієвих шин на великі струми (3000 А і 

вище) мають недостатню стабільність в експлуатації. Якщо контактні з’єднання 

на струми до 1500 А вимагають підтяжки болтів один раз в 1–2 роки, то 

аналогічні з’єднання на струми 3000 А і вище потребують щорічного 

перебирання із зачисткою контактних поверхонь. Досвід експлуатації показує, 

що поряд з багатоамперними шинопроводами недостатньою надійністю 
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володіють одноболтові контактні з’єднання. Процес розвитку дефекту 

болтового з’єднання відбувається досить повільно і залежить від таких 

чинників, як вітрове навантаження, струм навантаження, ступінь зони 

забруднення, зусилля затягування болтів. 

Існує три категорії або ступеня розвитку дефекту: 

– дефект у початковій стадії; 

– сильно розвинений дефект; 

– дефект в аварійній стадії. 

Залежно від ступеня розвитку дефекту необхідно встановлювати терміни 

і заходи щодо його усуненню. Окрім того, під час розрахунків і аналізу стану 

дефектного контакту необхідно враховувати значення фактичного і 

номінального навантаження на приєднання. 

Характерні дефекти вентильних розрядників: 

– нерівномірний розподіл напруги за елементами (для 

багатоелементних розрядників); 

– обрив шунтувального опору; 

– зволоження внутрішньої частини в результаті розгерметизації; 

– неправильна комплектація елементів. 

У багатоелементних розрядників найчастіше з ладу виходять верхні 

елементи через нерівномірний розподіл напруги, яка може залежати від висоти 

установки розрядника, від правильності установки елементів, конструктивного 

виконання розрядника (в одну або в дві колонки), розміру екрана (у багатьох 

випадках екран, для РВ 110-220 кВ, не відповідає необхідним розмірам, окрім 

того він повинен бути виготовлений з труби для зменшення коронування, а не з 

металевої смуги). За наявності в фазі розрядника елемента, що має обрив 

шунтувального резистора, спостерігається більш інтенсивний нагрів інших 

елементів цієї фази розрядника, а сам неробочий елемент має більш низьку 

температуру. 
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Обстеження розрядників необхідно проводити не рідше 1 разу на рік 

(бажано влітку), адже час розвитку дефектів, характерний для розрядників, 

становить приблизно 12 місяців. 

Контроль за обмежувачами перенапруг (ОПН), так само як і за 

розрядниками, необхідно здійснювати 1 раз на рік. Оцінювання їх стану 

проводиться пофазним порівнянням температур нагрівання обмежувачів одного 

приєднання. Справний ОПН по всій висоті не повинен мати локальних нагрівів, 

а температури між фазами не повинні відрізнятися одна від однієї. 

Під час проведення тепловізійного обстеження є можливість оцінити стан 

підвісної порцелянової ізоляції ЛЕП (контроль підвісної ізоляції на підстанції не 

потрібен), а також опорних і прохідних ізоляторів ВРП. Пробій ізолятора в 

гірлянді призводить до збільшення напруги на справних ізоляторах, що веде до 

підвищення їх температури, а на пробитих температура знижується до 

температури навколишнього середовища, оскільки напруга дорівнює нулю 

(пробиті ізолятори виглядають більш темними на термограмах). Окрім того, 

підвищені нагріви ізоляторів у гірлянді можуть бути викликані їх забрудненням 

викидами промислових підприємств. У разі малої кількості ізоляторів у 

гірлянді або великої кількості пробитих ізоляторів ефективність тепловізійного 

контролю істотно зростає. 

У прохідних ізоляторів, у разі появи дефекту, через нього починає 

протікати струм, що викликає нагрівання. У опорних ізоляторів роз'єднувачів і 

шинних мостів основним дефектом є порушення технології запікання 

ізоляторів, що приводить до поздовжніх тріщин і пробою. На практиці можна 

зустріти зволоження цементної армування ізолятора. У результаті збільшується 

струм витоку, що протікає через неї та «розігрів» армування з підвищенням 

температури. У разі справного ізолятора за температур фланця і порцеляни 

майже однакових і перевищують температуру навколишнього повітря не 

більше, ніж на 0,5–0,7 оС. Перегрів забрудненого ізолятора може досягати 2 оС. 

Найчастіше пошкодження ізоляторів відбувається в міжсезоння, коли протягом 

доби можуть спостерігатися значні перепади температури. 
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Рекомендації під час проведення тепловізійних обстежень: 

– роботи краще проводити в темний час доби або в похмуру погоду за 

відсутності прямого сонячного світла, дощу і сильного вітру в теплу пору року 

для отримання достовірної та точної інформації; 

– дослідження проводити у разі навантаження не менше 50 % від 

номінального (у разі більш низького навантаження можливе виявлення тільки 

аварійних або близьких до такого стану дефектів); 

– робити знімок усіх трьох фаз устаткування (наприклад, РВС, ТТ і т. 

д.); 

– зйомку вести з того місця, звідки проводилася попередня зйомка, а 

також здійснити огляд об’єкта з 2–3-х точок огляду, що забезпечує повну його 

видимість; 

– ураховувати вплив зовнішніх чинників, що впливають на 

достовірність результатів обстеження (штучне освітлення на підстанції в нічний 

час, близьке розташування до обстежуваного об’єкта іншого більш нагрітого 

устаткування, наприклад, силового трансформатора); 

– під час проведення вимірювань однотипних об'єктів необхідно 

розташовувати тепловізор на однаковій відстані під однаковим кутом до 

оптичної осі та поверхні об’єкта; 

– проводити обстеження електроустаткування, тільки що поставленого 

під напругу недоцільно; 

– необхідно враховувати коефіцієнт випромінювання обстежуваного 

об’єкта у разі визначення абсолютного значення температури (зачищена до 

блиску гільза контакту може виглядати на знімку нагрітою). В іншому випадку, 

стан можна визначити шляхом пофазного порівняння температури нагріву 

обладнання одного приєднання. 

Хід робіт 

1. Вивчити теоретичний матеріал. Повторити правила проведення 

тепловізійної зйомки (лабораторна робота № 1). 

2. Визначити температуру та відносну вологість повітря. 
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3. За завданням викладача вибрати об’єкт дослідження. 

4. Провести термографування і фотозйомку електрообладнання. 

5. Перенести на комп’ютер дані з тепловізора. 

6. Опрацювати дані в програмному забезпеченні та сформувати звіт з 

термообстеження. 

7. Порівняти отримані дані з нормативними показниками. 

8. Запропонувати та обґрунтувати заходи енергозбереження. 

 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета та короткі теоретичні відомості. 

3. Опис об’єкта дослідження, технічні характеристики досліджуваних 

пристроїв. 

4. Отримані термограми та фотографії огороджувальних конструкцій. 

5. Аналіз термограм. 

6. Рекомендації щодо покращення стану електричного обладнання. 

7. Висновки. 

Контрольні питання 

1. Пояснити, за яким принципом проводиться тепловізійне обстеження 

об’єктів системи електропостачання. 

2. Пояснити зміст понять «надлишкова температура» та «перевищення 

температури». 

3. Як визначаються температура елементів електрообладнання, що 

працює не в номінальному режимі? 

4. Яка частота проведення тепловізійного обстеження 

електрообладнання розподільчих пунктів та підстанцій? 

Література: [13, с. 201–235; 14, с. 6–27]. 
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Лабораторна робота № 4 

Тема. Оформлення енергетичного сертифікату будівлі 

Мета: набуття навичок складання енергетичного паспорту будівлі. 

Короткі теоретичні відомості 

Енергетичний паспорт будівлі – це документ, який свідчить і підтверджує 

високий рівень енергетичної ефективності будівлі. Енергетичний паспорт 

складається для проектованих будівель, будівель, що проходять реконструкцію, 

а також будівель після капітального ремонту. Паспортизація будівель має на 

меті присвоєння досліджуваному об’єкту певного класу енергетичної 

ефективності. Згідно з [2, 4] існує 7 класів енергетичної ефективності споруд. 

Клас енергоефективності встановлюється на підставі показників рівня теплових 

втрат на опалення будівлі (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 – Класифікація будинків за енергетичною ефективністю 

Класи енергетичної 

ефективності будинку 

за питомою 

енергопотребою 

Різниця розрахункового або фактичного значення 

питомої енергопотреби ЕР  від максимально 

допустимого значення махЕР , 

( )  %100/ maxmax − EPEPEP   

A Мінус 50 та менше 

B Від мінус 49 до мінус 10 

C Від мінус 9 до 0 

D Від 1 до 25 

E Від 26 до 50 

F Від 51 до 75 

G 76 та більше 

  

Загальний показник енергоефективності будівлі ЕР  повинен визначатися 

за умовою: 
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махЕРЕР  ,     (4.1) 

де ЕР– розрахункова або фактична питома річна енергопотреба будівлі. 

Класифікація будинку за його енергоефективністю, різниця (виражається 

у %) розрахункового або фактичного значення питомої енергопотреби EP  від 

максимально допустимого значення [2] maxEP : 

( )  %100/ maxmax − ЕРЕРЕР .    (4.2) 

 Методика складання енергетичного паспорту свідчить про те, що цей 

документ складається з енергетичних, геометричних та теплотехнічних 

показників. 

 Форма енергетичного паспорта будівлі наведена в [4]. Частково таблиці 

енергопаспорта представлені нижче (табл. 4.2) 

Таблиця 4.2 – Геометричні, теплотехнічні та енергетичні показники 

Показник Одиниця 

вимірювання 

Значення 

Геометричні показники 

Загальна площа зовнішніх огороджувальних 

конструкцій 

А, м2  

В тому числі:    

- стін  Аі, м
2  

- вікон і балконних дверей Аwfu, м
2  

- горищних перекриттів (холодного 

  горища) 

Асci, м
2  

- перекриттів над неопалюваними  

  підвалами і підпіллями 

Аopue, м
2  

 Опалювана площа Af, м
2  

Опалюваний об’єм V, м2  

 Об’єм, призначений для вентиляції VVE, м3  

Коефіцієнт скління фасаду будинку mw  
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Продовження таблиці 4.2 

Теплотехнічні показники 

Показник 

Позначення 

та 

од.виміру 

Норма-

тивне 

значення 

Проекте 

значення 

Фактич-

не 

значення 

Приведений опір теплопередачі 

зовнішніх огороджувальних 

конструкцій 

RΣпр, 

(м2∙К)/Вт 
   

В тому числі: 

- зовнішніх стін 

кондиціонованого об’єму, що 

межують з зовнішнім повітрям 

RΣпр i    

- стін, що межують з 

некондиціонованим об’ємом 
RΣпр u    

- стін некондиціонованого 

об’єму, що межують з зовнішнім 

повітрям 

RΣпр ue    

- стін, що межують з сусідніми 

будинками 
RΣпр a    

- вікон і балконних дверей 

кондиціонованого об’єму, що 

межують з зовнішнім повітрям 

RΣпр wi    

- вікон і балконних дверей 

кондиціонованого об’єму, що 

межують з некондиціонованим 

об’ємом 

RΣпр wiu    

- вікон некондиціонованого 

об’єму, що межують з зовнішнім 

повітрям 

RΣпр wue    

- суміщених покриттів 

кондиціонованого об’єму, що 

межують з зовнішнім повітрям 

RΣпр cci    

- суміщених покриттів 

некондиціонованого об’єму, що 

межують з зовнішнім повітрям 

RΣпр ccui    

- суміщених покриттів мансард, 

що межують із зовнішнім 

повітрям 

RΣпр aci    

- суміщених покриттів мансард, 

що межують із 

некондиціонованим об’ємом 

RΣпр aciu    

- суміщених покриттів 

некондиціонованного об’єму, що 

межують із зовнішнім повітрям 

RΣпр aciu    
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Продовження таблиці 4.2 

- покриттів опалюваних горищ 

(технічних поверхів) та покриття 

мансардного типу 

RΣпр chai    

- горищних перекриттів 

неопалюваних горищ 
RΣпр aciu    

-перекриттів над проїздами й під 

еркерами 
RΣпр uafi    

- перекриттів над проїздами  й 

під еркерами, межують з 

некондиціонованим об’ємом 

RΣпр opiu    

- перекриттів 

некондиціонованих об’ємів над 

проїздами і під еркерами, що 

межують з зовнішнім повітрям 

RΣпр opie    

- перекриттів кондиціонованих 

об’ємів над проїздами і під 

еркерами, що межують з 

сусіднім будинком 

RΣпр opa    

- перекриттів між 

кондиціоновани об’ємом і 

некондиціонованим простором 

підвалу 

RΣпр cubiu    

- перекриттів між 

некондиціоновани простором 

підвалу і зовнішнім повітрям 

RΣпр cubue    

- зовнішніх дверей 

кондиціонованого об’єму, що 

межують з зовнішнім повітрям 

RΣпр fdi    

- зовнішніх дверей 

кондиціонованого об’єму, що 

межують з некондиціонованим 

об’ємом 

RΣпр fdiu    

-  зовнішніх дверей 

некондиціонованого об’єму, що 

межують з зовнішнім повітрям 

RΣпр fdue    

- підлоги по грунту 

кондиціонованого об’єму 
RΣпр gfi    

- підлоги по грунту 

некондиціонованого об’єму 
RΣпр gfu    

- стіни кондиціонованого об’єму, 

що межує з грунтом 
RΣпр gwi    

- стіни некондиціонованого 

об’єму, що межує з грунтом 
RΣпр gwu    
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Продовження таблиці 4.2 

Енергетичні показники 

Показник 

Позначення 

та 

од.виміру 

Норма-

тивне 

значення 

Проекте 

значення 

Фактич-

не 

значення 

 Енергопотреба на опалення QH,nd 

кВт∙год 
   

Енергопотреба на охолодження QC,nd 

кВт∙год 
   

Енергопотреба для гарячого 

водопостачання 

QDHW,nd 

кВт∙год 
   

Розрахункова (фактична) питома 

енергопотреба 

EP, 

кВт∙год/м2  
   

 Макс. допустиме значення 

питомої енергопотреби будинку 

EPmax, 

кВт∙год/м2  
   

 Клас енергетичної ефективності –    

 Термін ефективної експлуатації 

 теплоізоляційної оболонки 
рік    

 Відповідність проекту будинку  

 нормативним вимогам 
–    

 Необхідність доопрацювання 

проекту 
–    

  
 

Хід роботи 

1. Вивчити теоретичний матеріал. 

2. За завданням викладача ознайомитись з технічною документацією 

досліджуваної будівлі. 

3. Використовуючи нормативні документи, розрахувати енергетичні 

показники (табл. 4.2). 

4. Заповнити таблицю 4.2. 

5. Проаналізувати отриманий документ. 
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Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета та короткі теоретичні відомості. 

3. Опис об’єкта дослідження. 

4. Енергетичний паспорт будівлі. 

5. Аналіз отриманих даних.  

6. Висновки. 

 

Контрольні питання 

1. У чому полягає мета заповнення енергетичного паспорта будівлі? 

2. Для яких будівель та споруд обов’язковим є складання енергетичного 

паспорта? 

3. Який параметр свідчить про високу енергетичну ефективність 

будівлі? 

4. Як класифікуються будівлі за класом енергетичної ефективності? Які 

вимоги висуваються до будівель з класом енергоефективності «А»? 

Література: [2, с. 35–112; 4, с. 5–28; 6, с. 11–38]. 



41 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Введение в термографию. American technical publishers, Fluke 

Corporation, The Snell Group, 2015. – 73 с. 

2. ДСТУ Б А.2.2-12:2015. Енергетична ефективність будівель. Метод 

розрахунку енергоспоживання при опалення, охолодженні, вентиляції, 

освітленні та гарячому водопостачанні. – К. : Мінрегіон України, 2015. – 137 с. 

3. ДСТУ Б В.2.6-189:2013. Методи вибору теплоізоляцыйного 

матеріалу для утеплення будівель. – К. : Мінрегіонбуду України, 2014. – 51 с. 

4. ДБН В.2.6-31:2016. Теплова ізоляція будівель. – К. : Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України, 2017. – 30 с. 

5. ДСТУ Б EN ISO 13790:2011. Енергетична ефективність будівель. 

Розрахунок енергоспоживання на опалення та охолодження (EN ISO 

13790:2008, IDT). 

6. ДСТУ Б В.2.2-39:2016. Методи та етапи проведення енергетичного 

аудиту будівель. – К. : Мінрегіон України, 2016. – 47 с. 

7. ДСТУ ISO 50002:2016 (ISO 50002:2014, IDT) Енергетичні аудити. 

Вимоги та настанови щодо їх проведення. – К. : ДП УкрНДНЦ, 2016. – 19 с. 

8. Енергoзбереження та енергетичний аудит : навчальний посіб. / 

В.А. Маляренко , І. А. Немировський. – 2–е вид., перероб. і доп.  

– Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – 344 с. 

9. Посібник  з  муніципального  енергетичного  менеджменту  / 

Є. М. Іншеков, Є. Є. Нікітін, М. В. Тарновский, А. В. Чернявський. – К.: 

Поліграф плюс, 2014. – 238 с. 

10. Баев В. И. Практикум по электрическому освещению и облучению. – 

М. : Колос, 2008. – 191 с. 

11. ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення. – К. : Мінбуд 

України, 2006. – 78 с. 



42 

 

12. Зонов В .Д. Порядок організації проведення енергетичного аудиту / 

В. Д. Зонов, В. М.Данько, Ю. Є.Калабухін. – К. : 2008. – 110 с. 

13. СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007. Норми випробування електрообладнання. – 

К.: Міністерство палива та енергетики України, 2007. – 271 с. 

14. ГКД 34.20.302-2002 «Норми випробувань електрообладнання». – 

Міністерство палива та енергетики, 2002. – 30 с. URL: 

http://leg.co.ua/knigi/pravila/normi-viprobuvannya-elektroobladnannya.html (дата 

звернення 04.04.2018). 

 



43 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТА 

 

Під час оцінювання знань студента враховується його робота протягом 

семестру над лабораторними роботами. Максимальну кількість балів (40 балів) 

студент може отримати за виконання таких видів робіт: 

– відвідування аудиторних занять – 1 бал за 1 заняття (максимум 5 балів); 

− своєчасне виконання та захист лабораторних робіт – 6 балів 

(максимум 30 балів); 

− відвідування консультаційних занять викладача протягом семестру –  

5 балів; 

Позитивна оцінка за результатами роботи протягом семестру може бути 

отримана лише за умови, що за всі перераховані вище пункти студент отримав 

максимальні оцінки. 

Оцінка за лабораторні роботи є базовою для формування загальної оцінки 

з навчальної дисципліни. 
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Енергетичний аудит» для студентів денної та заочної форм 

навчання спеціальності  141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» за освітньо-професійною програмою «Енергетичний 

менеджмент»  другого (магістерського) рівня  
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