BEZPIECZEÑSTWO PRACY 7-8/2000

mgr in¿. ANDRZEJ PAWLAK

Centralny Instytut Ochrony Pracy

dr in¿. KRZYSZTOF ZAREMBA
Politechnika Bia³ostocka

Owietlenie miejscowe na stanowiskach
o ró¿nym charakterze pracy wzrokowej
wietlenie miejscowe  jest to
dodatkowe owietlenie niektórych czêci przestrzeni, np. stanowiska pracy, sterowane niezale¿nie od
owietlenia ogólnego. Celem tego owietlenia jest uwidocznienie szczegó³ów zadania wzrokowego przez zwiêkszenie natê¿enia owietlenia i odpowiednie ukierunkowanie wi¹zki strumienia wietlnego w
okrelony obszar.
Zgodnie z PN-84/E-02033 Owietlenie wnêtrz wiat³em elektrycznym zaleca siê stosowanie owietlenia ogólnego
poni¿ej 200 lx, ogólnego lub z³o¿onego
(ogólne + miejscowe) w zakresie
200¸750 lx i z³o¿onego powy¿ej 750 lx.
Przy rednim natê¿eniu owietlenia w zakresie 200¸750 lx zaleca siê stosowanie
owietlenia ogólnego jako jedynego rodzaju owietlenia tylko w tych pomieszczeniach, w których wykonywane s¹ czynnoci o tym samym stopniu trudnoci
wzrokowej lub, w których stanowiska pracy nie maj¹ sta³ej lokalizacji. Przy stosowaniu owietlenia z³o¿onego natê¿enie
owietlenia ogólnego w pomieszczeniu
powinno stanowiæ co najmniej 20% natê¿enia owietlenia z³o¿onego. W takim
przypadku o jakoci owietlenia na stanowisku pracy a¿ w 80% decyduje owietlenie miejscowe. W praktyce owietleniowej ten zapis w normie pozwala  szczególnie dotyczy to stanowisk, na których
wymagany jest wysoki poziom natê¿enia
owietlenia  stosowaæ odpowiednio dobrane owietlenie miejscowe. Nale¿y wiêc
pamiêtaæ, aby wartoci rednie natê¿enia
owietlenia na p³aszczynie roboczej w
stosunku do pozosta³ej czêci pomieszczenia (owietlonej oprawami owietlenia
ogólnego) nie przekracza³o stosunku 5:1 [3].
W rzeczywistoci oznacza to, ¿e jeli
na stanowisku pracy rednie natê¿enie
owietlenia wynosi 1500 lx, to natê¿enie
owietlenia w pozosta³ej czêci pomieszczenia nie powinno byæ mniejsze ni¿
300 lx, a natê¿enie owietlenia na korytarzu bezporednio przyleg³ym do tego pomieszczenia  nie mniejsze ni¿ 60 lx.

Tak wiêc w pomieszczeniach, w których istniej¹ strefy komunikacyjne oraz
p³aszczyzny robocze o ró¿nych funkcjach,
na których wymaga siê natê¿enia owietlenia o ró¿nych wartociach, nale¿y stosowaæ  obok owietlenia ogólnego 
owietlenie miejscowe. Mo¿e byæ ono zrealizowane za pomoc¹ opraw usytuowanych w obrêbie p³aszczyzny pracy wzrokowej lub za pomoc¹ opraw owietleniowych rozmieszczonych na suficie i skupionych odpowiednio nad p³aszczyznami roboczymi (tzw. owietlenie zlokalizowane) [3].
Stosowanie odpowiednio dobranych
opraw owietlenia miejscowego, usytuowanych w pobli¿u p³aszczyzny roboczej
zaleca siê, gdy:
 na niewielkich powierzchniach wymaga siê wysokich wartoci natê¿enia
owietlenia,
 wymaga siê okrelonego kierunku
padania wiat³a w celu uwidocznienia
rys, kszta³tu, faktury lub przewietlenia
materia³u,
 w pomieszczeniu znajduj¹ siê pojedyncze stanowiska, na których wymagane s¹ wy¿sze poziomy natê¿enia owietlenia, ni¿ zapewniony przez owietlenie
ogólne,
 owietlenie ogólne nie dociera do niektórych miejsc na skutek ró¿nego rodzaju
przeszkód w rozchodzeniu siê wiat³a (powstaj¹ cienie),
 praca wykonywana jest przez osoby
starsze lub z upoledzonym wzrokiem (np.
zbyt niska ostroæ wzroku, daltonizm itp.)
w porównaniu do osób, dla których opracowano wymagania normy,
 wystêpuje wyranie zjawisko stroboskopowe daj¹ce z³udzenie fa³szywego ruchu lub pozornego bezruchu urz¹dzeñ produkcyjnych na skutek zasilania lamp wy³adowczych pr¹dem przemiennym,
 wskazane jest wytworzenie w pomieszczeniu, przeznaczonym do wypoczynku, zamierzonego nastroju przez grê
wiat³ocieni.
W tych przypadkach oprawa owietle-

nia miejscowego powinna mieæ tak du¿y
k¹t ochrony oraz powinna byæ tak zlokalizowana w stosunku do u¿ytkownika, aby
przy ka¿dym po³o¿eniu jego g³owy zwi¹zanym z wykonywaniem okrelonych
czynnoci, pole widzenia znajdowa³o siê
w ca³oci w strefie o ograniczonym olnieniu oraz, aby nie wystêpowa³y cienie ani
olnienie odbiciowe [3]. Dlatego, w zale¿noci od rodzaju wykonywanych czynnoci oraz od wymaganego redniego natê¿enia owietlenia, nale¿y odpowiednio
dobieraæ oprawê owietlenia miejscowego.

Sposoby
owietlania miejscowego
Sposoby owietlania miejscowego polegaj¹ na doborze oprawy owietlenia
miejscowego ze wzglêdu na jej luminancjê gabarytow¹ i wielkoæ powierzchni
wiec¹cej oraz na odpowiednim jej
umieszczeniu w stosunku do oka obserwatora. Umieszczenie to wynika z charakterystyki odbiciowej przedmiotu pracy
wzrokowej oraz od wymagañ owietleniowych. Z punktu widzenia techniki wietlnej charakterystyka przedmiotu pracy
wzrokowej zale¿y od jego wartoci wspó³czynników odbicia i przepuszczania. Uzale¿niona jest równie¿ od faktury powierzchni przedmiotu pracy wzrokowej
(powierzchnia z za³amaniami, pêkniêciami, rysami, w¿erami itp.), co wp³ywa na
charakterystykê odbicia wiat³a (kierunkowe, rozproszone, kierunkowo-rozproszone). Mog¹ to byæ materia³y  pocz¹wszy od ca³kowicie przepuszczaj¹cych promieniowanie (np. przezroczyste szk³o) do
ca³kowicie odbijaj¹cych kierunkowo (np.
lustro) lub w sposób rozproszony (np. gipsowa ciana).
Do owietlenia miejscowego najczêciej u¿ywane s¹ oprawy o rozsyle skupionym (ród³o punktowe umieszczone w
odb³yniku skupiaj¹cym lub w uk³adzie
soczewkowo-odb³ynikowym) oraz oprawy o rozsyle rozproszonym. Te ostatnie
mo¿na umownie podzieliæ na oprawy o
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du¿ej luminancji (L > 14 000 cd/m2), redniej luminancji (L < 14 000 cd/m2) i o nierównomiernym lub równomiernym rozk³adzie luminancji. Równomierny rozk³ad
luminancji jest w tym przypadku okrelany jako stosunek luminancji w owietlonej strefie stanowiska pracy, nie przekraczaj¹cy stosunku 2:1. Oprawy realizuj¹ce
rozsy³ rozproszony strumienia wietlnego mog¹ zawieraæ ród³o punktowe lub
ród³o liniowe (wietlówka) umieszczone w odb³yniku rozpraszaj¹cym, z zamontowanym (lub nie) kloszem rozpraszaj¹cym. Przy doborze w³aciwego typu
oprawy i jej odpowiedniego umieszczenia w stosunku do pola pracy wzrokowej
(z uwzglêdnieniem kierunku i k¹ta padania wiat³a) nale¿y zawsze kierowaæ siê
jak najlepszym stopniem ograniczenia

olnienia od ród³a wiat³a i tej oprawy.
Ze wzglêdu na du¿¹ ró¿norodnoæ w³asnoci przedmiotów pracy wzrokowej i
zwi¹zanych z nimi wymagañ owietleniowych proponuje siê, na podstawie [1],
przyjêcie czterech charakterystycznych
sposobów owietlenia miejscowego, polegaj¹cych na zró¿nicowaniu umieszczania opraw (rys. 1).
Uk³ad dowietlaj¹cy  zapewnia równomierne dowietlenie (bez cieni) pola
pracy wzrokowej lub uwidocznienie
szczegó³ów o ma³ym kontracie (rys. 1a).
Kierunek padania strumienia wietlnego
w tym uk³adzie nie odgrywa znacz¹cej
roli.
Uk³ad odbijaj¹cy do oczu  zapewnia uwidocznienie szczegó³u przez postrzeganie odbicia od przedmiotu pracy

Rys. 1. Uk³ady umieszczania opraw owietlenia miejscowego: a  dowietlaj¹cy, b  odbijaj¹cy do oczu,
c  odbijaj¹cy kierunkowo, d  przewietlaj¹cy

Rys. 2. Oprawa obrabiarkowa, model LS
700-1 [4]
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wzrokowej o ma³ej równomiernej jaskrawoci (rys. 1b). Uk³ad ten zapewnia dostrze¿enie np. pêkniêæ, znaków zrobionych
punktakiem na matowym materiale, podzia³ek na suwmiarce itp.
Uk³ad odbijaj¹cy kierunkowo 
umo¿liwia ujawnienie nierównomiernoci
powierzchni przez powstanie cieni od tych
nierównomiernoci, na skutek skierowania wiat³a pod ma³ym k¹tem wzglêdem
powierzchni obserwowanego przedmiotu
(rys. 1c). Promienie odbite kierunkowo nie
trafiaj¹ do oka.
Uk³ad przewietlaj¹cy  (z opraw¹
rozpraszaj¹c¹) umo¿liwia przewietlenie
przedmiotu, np. obserwacja klisz rentgenowskich, pêkniêæ w materiale itp.
(rys. 1d).

Wybór sposobu owietlenia miejscowego wraz z typem zastosowanych opraw
owietlenia miejscowego zale¿y od cech
przedmiotu (szczegó³u) pracy wzrokowej
(charakterystyka odbiciowa, cechy przestrzenne), z uwzglêdnieniem charakterystyki t³a (kontrast przedmiotu pracy wzrokowej  t³o) oraz zasad owietlenia (ograniczenie przed wyst¹pieniem nadmiernego olnienia). Typowe uk³ady umieszczania opraw owietlenia miejscowego przedstawiono na rys. 1. W zale¿noci od potrzeb mog¹ one ulec pewnym modyfikacjom polegaj¹cym na zwiêkszeniu liczby
opraw poprzez umieszczenie ich np. po
bokach stanowiska pracy, za lub przed stanowiskiem, czy z innych jeszcze kierunków. W takich sytuacjach owietlenie
miejscowe, zgodnie z norm¹ [3], mo¿na
zrealizowaæ tak¿e za pomoc¹ opraw
owietleniowych zainstalowanych na suficie lub na zwieszakach i odpowiednio rozmieszczonych nad stanowiskiem
pracy.
Przyk³adowo do owietlania stanowisk
pracy, na których wykonywana jest typowa praca biurowa (czytanie, pisanie) mo¿na zastosowaæ jedn¹ oprawê owietlenia
miejscowego zapewniaj¹c¹ szeroki rozsy³
wiat³a, umieszczon¹ w lewej czêci biurka (rys. 1a) lub, np. uk³ad dwóch opraw
umieszczonych nad stanowiskiem, jedna
z lewej  a druga z prawej strony.
W przypadku owietlenia b³yszcz¹cych
przedmiotów pracy wzrokowej wystêpuj¹ kierunkowe odbicia wiat³a. W celu
unikniêcia postrzegania odbitego obrazu
ród³a wiat³a w b³yszcz¹cym przedmiocie pracy wzrokowej nale¿y stosowaæ taki
typ oprawy owietlenia miejscowego i tak
j¹ zainstalowaæ, aby wiat³o nie odbija³o
siê w kierunku oczu (rys. 1c). Natomiast
w celu uwidocznienia rys lub pêkniêæ na
b³yszcz¹cym przedmiocie pracy wzrokowej wskazane jest takie umieszczenie
oprawy owietlenia miejscowego, aby
wiat³o po odbiciu od tego przedmiotu
skierowane by³o do oczu (rys. 1b). Jednak luminancja odbicia nie powinna powodowaæ olnienia, dlatego nale¿y stosowaæ oprawy o ma³ej luminancji.

Badanie
owietlenia miejscowego
Zalecane w normach poziomy natê¿enia owietlenia okrelonych pomieszczeñ,
maszyn i innych urz¹dzeñ lub czynnoci
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dotycz¹ warunków wyidealizowanych.
Zak³ada siê bowiem, ¿e owietlenie jest
rozproszone, a spostrzegane przedmioty
pracy wzrokowej s¹ w zasadzie matowe.
W rzeczywistoci, podczas wykonywania
pracy spostrzegane przedmioty maj¹ zawsze w³aciwoci odbijania kierunkowego, w ró¿nym stopniu, padaj¹cego na nie
wiat³a. Efektem odbiæ kierunkowych
mo¿e byæ znacz¹ce zmniejszenie kontrastu luminancji miêdzy przedmiotem pracy wzrokowej a jego t³em.
Na podstawie opisanych w normie [3]
badañ dotycz¹cych elektrycznego owietlenia wnêtrz przyjêto, ¿e badanie owietlenia miejscowego powinno obejmowaæ:
 pomiar natê¿enia owietlenia w przestrzeni pracy wzrokowej,
 wyznaczanie:
 redniego natê¿enia owietlenia,
 minimalnej i maksymalnej wartoci
natê¿enia owietlenia,
 równomiernoci owietlenia,
 wskanika oddawania kontrastu
(CRF) [2],
 sprawdzanie wystêpowania:
 olnienia przykrego i odbiciowego,
 têtnienia i zmian aperiodycznych
wiat³a,
sprawdzanie
(odczytanie z wy³adowcze
go ród³a):
 wskanika oddawania barw (Ra),
 barwy wiat³a (temperatury barwowej TC).
Sprawdzanie wystêpowania olnienia
przykrego i odbiciowego oraz têtnienia
wiat³a powinno opieraæ siê g³ównie na
metodach subiektywnych, z uwzglêdnieniem uwag zawartych w normie [3].
Szczegó³owy opis badanych parametrów przedstawiono w [2].

Przegl¹d opraw
przeznaczonych do owietlenia
miejscowego
Przyk³adem stanowisk pracy, które nie
mog¹ byæ dobrze owietlone za pomoc¹
owietlenia ogólnego s¹ stanowiska operatorów maszyn. Z prac¹ przy maszynie
s¹ zwi¹zane ró¿nego rodzaju zadania
wzrokowe. Do typowych zadañ wzrokowych mo¿na zaliczyæ:
 ustawienie i mocowanie obrabianego materia³u,
 obserwacjê procesu obróbki,
 nastawianie oraz sprawdzanie wartoci na skalach i wskanikach.

Ka¿de z wymienionych zadañ wzrokowych czêsto wymaga innych warunków
owietleniowych. W niektórych warunkach idealne jest silne wiat³o punktowe,
w innych najlepsze jest równomierne
owietlenie o du¿ej powierzchni i o rednim poziomie natê¿enia owietlenia. Pewne zadania wzrokowe wymagaj¹, aby korpus oprawy by³ na sta³e zamocowany,
inne  aby oprawa by³a regulowana (w
jednym, dwóch lub trzech miejscach). Prawie zawsze jest konieczna regulacja pochylenia czêci oprawy ze ród³em wiat³a. Oddzieln¹ kwesti¹ jest ograniczenie
olnienia, wyeliminowania efektu stroboskopowego, izolacji termicznej opraw
(szczególnie ze ród³em ¿arowym lub halogenowym), ochrony przed dotkniêciem
czêci pod napiêciem i przedostawaniem
siê cia³ sta³ych, albo wody (kod IP) oraz
stopieñ zabezpieczenia pracownika przed
pora¿eniem pr¹dem elektrycznym (klasa
ochronnoci).
Na podstawie obserwacji sposobów
realizacji owietlenia miejscowego maszyn mo¿na stwierdziæ, ¿e przewa¿aj¹
oprawy z halogenowymi ród³ami wiat³a. Oprawy te s¹ wyposa¿one w ró¿nego
rodzaju uk³ady optyczne. Przewa¿a konstrukcja z³o¿ona z odb³ynika (o ró¿nym
kszta³cie i ró¿nej fakturze) oraz klosza
przezroczystego b¹d, rzadziej, z elementami rozpraszaj¹cymi lub skupiaj¹cymi.
Natomiast do owietlania stanowisk pracy typu biurowego oraz wyposa¿onych w
monitory ekranowe stosuje siê najczêciej
oprawy z ¿arówkami: g³ównego szeregu
lub halogenowymi oraz rzadziej ze wietlówkami kompaktowymi. Jednak zarówno w przypadku stanowisk z maszynami
jak i typu biurowego przewa¿aj¹ oprawy
miejscowe, o niskiej jakoci ze wzglêdu
na parametry wietlne produkowane przez
firmy dalekowschodnie. Najbardziej niebezpieczne dla pracownika s¹ spotykane
jeszcze oprawy owietlenia miejscowego
ze ród³em halogenowym bez filtru ograniczaj¹cego promieniowanie nadfioletowe.
Przyk³adem obrabiarkowej oprawy
halogenowej produkowanej w naszym
kraju jest oprawa typu LS 700 (rys. 2) [4].
Jest ona wyposa¿ona w ród³o halogenowe typu H 3 o mocy 55 lub 70 W oraz
klosz z elementami rozpraszaj¹cymi lub
skupiaj¹cymi. W przypadku ¿arówki halogenowej o mocy 55 W oraz klosza z elementami rozpraszaj¹cymi rednie natê¿e-

Rys. 3. Maszynowa oprawa halogenowa, model
HGW 70 N oraz rozk³ad natê¿enia owietlenia w
przestrzeni i na p³aszczynie roboczej [5]

Rys. 4. Maszynowa oprawa ¿arowa, model VELUX VV 30 [7]: a  rozk³ad natê¿enia owietlenia na p³aszczynie roboczej i krzywa wiat³oci (P = 100 W), b  rozk³ad natê¿enia
owietlenia na p³aszczynie roboczej oraz krzywa
wiat³oci oprawy typu VELUX WATERPROOF
(P = 60 W)
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Rys. 5. Maszynowa oprawa halogenowa, model HALO-LIGHT 70 oraz krzywe wiat³oci i rozk³ady
natê¿enia owietlenia (P = 50 W) dla dwóch rodzajów rozsy³u strumienia wietlnego [6]

Rys. 6. Maszynowa oprawa wietlówkowa, model WD 211 N oraz rozk³ad natê¿enia owietlenia na p³aszczynie roboczej (P = 2x11 W) [5]

Rys. 7. Maszynowa oprawa wietlówkowa, model VELUX 18 oraz rozk³ad natê¿enia owietlenia na p³aszczynie roboczej (P = 2x18 W) [7]
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nie owietlenia pod opraw¹ (z wysokoci
35 cm) wynosi Er » 4000 lx (przy natê¿eniu owietlenia ogólnego E » 200 lx),
równomiernoæ @ = 0,45. Przy zastosowaniu klosza z elementami skupiaj¹cymi Er
» 5600 lx, @= 0,19 (wyniki na podstawie
pomiarów w³asnych). Oprawa ta jest najczêciej stosowan¹ opraw¹ owietlenia
miejscowego przy obrabiarkach do metali produkcji krajowej.
Na rys. 3 przedstawiono halogenow¹
oprawê firmy Waldmann Lighting (seria
HG.. lub HW.. 70) [5]. Oprawa ta ma aluminiowy, wysokopolerowany, paraboliczny raster, który w znacznym stopniu ogranicza olnienie. Wykonana jest z aluminium, z os³on¹ termiczn¹, w nastêpuj¹cych
stopniach ochrony IP: 20, 54 i 65. Zastosowano ¿arówkê halogenow¹ 55 W/12 V.
W oprawach ¿arowych typu VELUX
firma [7] w celu ograniczenia olnienia
nak³ada od strony szyby  plastikow¹,
czarn¹ kratkê (rys. 4). W oprawach tych
s¹ stosowane ¿arówki o mocy 60 i 100 W
oraz uk³ady wietlne o rozsyle skupionym
b¹d mocno rozproszonym.
W inny sposób ograniczane jest olnienie od ród³a halogenowego w oprawach
typu HALO-LIGHT 48, 70 i 100 [6] 
rys. 5. Polega ono na stosowaniu metalowych nak³adek na ¿arówkê halogenow¹,
dziêki którym ¿arnik  element o najwiêkszej wartoci luminancji  jest ca³kowicie
os³oniêty, a równomiernoæ powierzchni
owietlonej jest wiêksza. Oprawa ta jest
oferowana z ¿arówkami halogenowymi o
mocach: 20, 50 i 75 W, ma w¹ski i g³êboki rozsy³ strumienia wietlnego i stopieñ
ochrony IP 54.
Inn¹ grupê opraw owietlenia miejscowego stanowi¹ oprawy o du¿ej powierzchni wiec¹cej, w których jako ród³o wiat³a zastosowano wietlówki kompaktowe.
Przyk³adem takiej oprawy jest seria opraw
typu WD  rys. 6 [5]. Zastosowano w niej
dwie lub trzy wietlówki kompaktowe o
mocy 6, 11 lub 15 W. Stopieñ ochrony 
IP 54.
Firma [7] produkuje podobne oprawy
o symbolu VELUX V 11 i 18  rys. 7.
Zastosowano w nich wietlówki kompaktowe o mocy odpowiednio 1x11 W lub
2x18 W. Stopieñ ochrony  IP 54.
Natomiast do owietlenia miejscowego stanowisk pracy typu biurowego przewidziane s¹ innego typu oprawy. Generalnie powinny to byæ oprawy niskolumi-
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Rys. 8. Oprawa rastrowa, model WACOLUX 801 oraz rozk³ad natê¿enia owietlenia na p³aszczynie
roboczej (P = 22 W + 40 W) [5]

nancyjne o du¿ej powierzchni wiec¹cej i
tak zaprojektowanym odb³yniku, który
zapewni ograniczenie olnienia na wystarczaj¹co du¿ym obszarze. Warunki te spe³nia oprawa typu WACOLUX 801 [5] 
rys. 8. Zastosowano w niej wietlówkê
ko³ow¹ o mocy 22 W i ¿arówkê matow¹
o mocy 40 W. Ochronê przed olnieniem
zapewniono stosuj¹c paraboliczny raster,
pokryty aluminium o bardzo wysokim
stopniu odbicia.
Interesuj¹c¹ grupê ze wzglêdu na asymetryczny kszta³t krzywej wiat³oci 
stanowi¹ oprawy przedstawione na rys. 9
i 10. S¹ to oprawy o symbolach FL 18 i
FL 24 [8], w których zastosowano wietlówki kompaktowe o mocach odpowiednio 18 i 24 W oraz oprawa  model WING
[9] ze wietlówk¹ kompaktow¹ o mocy
11 W. Mog¹ one byæ z powodzeniem stosowane do owietlenia stanowisk pracy z
komputerami.
Niestety, w przypadku opraw miejscowych do owietlania maszyn, oprócz wyrobu krajowego, pozosta³e przedstawione
typy s¹ praktycznie niedostêpne na naszym rynku. Natomiast do owietlania stanowisk pracy typu biurowego jest nieco
lepiej, poniewa¿ oprócz ma³o przydatnych
opraw ze ród³ami halogenowymi, dostêpne s¹ typowe oprawy ze wietlówkami
kompaktowymi. Równie¿ osi¹galne s¹
oprawy ze wietlówkami kompaktowymi
o asymetrycznym rozsyle wiat³oci.

Rys. 10. Oprawa wietlówkowa, model WING oraz
asymetryczna krzywa wiat³oci (P = 11 W) [9]

Rys. 9. Oprawa wietlówkowa, model FL-18 [8]:
a  rozk³ad natê¿enia owietlenia na p³aszczynie
roboczej dla oprawy FL-18 (P = 18 W), h = 40 cm,
b  rozk³ad natê¿enia owietlenia na p³aszczynie
roboczej dla oprawy FL-24 (P = 24 W), h = 40 cm
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