Osvetlenie

priemyselných hál
1. Poiadavky na osvetlenie
Základné údaje a veobecné poiadavky na osvetlenie pracovných
priestorov sú uvedené v norme EN 12464-1. Je potrebné uvedomi
si, e táto norma nahrádza nau starú kmeòovú normu STN 36
0450, ako aj odvodenú normu STN 36 0451 pre osvetlenie priemyselných priestorov. Platnos novej európskej normy v Slovenskej
republike zaèína pribline v èase písania tohto príspevku (február
2003). Nová norma prináa mnoho nových prístupov a rieení
aj v súvislosti s osvetlením priemyselných hál.
Pri návrhu osvet¾ovacej sústavy konkrétnej priemyselnej haly musíme bra do úvahy súbor kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov osvetlenia, z ktorých najdôleitejie sú:
 osvetlenos,
 rozdelenie jasu,
 oslnenie,
 smerovanie svetla,
 tienivos,
 farba svetla,
 farebné podanie,
 bezpeènos,
 hospodárnos a údrba osvet¾ovacej sústavy,
 súlad, pohoda a estetika osvet¾ovacej sústavy a interiéru.
2. Hospodárnos osvet¾ovacej sústavy
Pri splnení vetkých kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov
osvetlenia musíme pri návrhu osvet¾ovacej sústavy vychádza zo
zásad maximálnej hospodárnosti. etri elektrickú energiu môeme predovetkým:
 výberom svetelných zdrojov s vysokým merným výkonom,
 výberom svietidiel s vysokou úèinnosou,
 návrhom osvet¾ovacích sústav s vysokou úèinnosou,
 racionálnou prevádzkou osvet¾ovacích sústav.
3. Spotreba elektrickej energie
Spotreba elektrickej energie v príslunom interiéri znaène závisí
od èinnosti, ktorá sa v danom priestore vykonáva. Podiel spotreby
elektrickej energie na osvet¾ovanie v priemysle predstavuje v SR
asi 10 %. Táto hodnota ve¾mi výrazne kolíe v závislosti od druhu
vykonávanej èinnosti. Výber vhodných svetelných zdrojov je najjednoduchou a zároveò najefektívnejou metódou racionalizácie
spotreby elektrickej energie.
4. Poiadavky na osvetlenie pracovísk
Osvetlenie pracovísk kladie na svetelnotechnické rieenie najmä
tieto poiadavky:
 dostatoèné hodnoty horizontálnej a vertikálnej osvetlenosti pre
konkrétny druh vykonávanej práce,
 vhodné rozloenie jasu v priestore,
 potlaèenie vzniku oslnenia a ochrana proti nemu,
 uspokojivé psychologické pôsobenie farby svetla a farebného
podania,
 vhodná farebná úprava prostredia,
 stálos osvetlenia,
 úèelná rovnomernos,
 vhodná orientácia dopadu svetla na pracovnú plochu.
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Pod¾a EN 12464 sa vyberá z nasledovného radu predpísaných hodnôt osvetlenosti: 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 100,
1 500, 2 000, 3 000, 5 000 lx.

Alfonz Smola
Predpísané hodnoty priemernej horizontálnej, prípadne vertikálnej osvetlenosti Em pre konkrétny druh vykonávanej práce mono
nájs v tab. 5.1 normy EN 12464. V tejto tabu¾ke nájdeme tie hodnoty oslnenia vyjadrené prostredníctvom èinite¾a UGR a minimálny index farebného podania svetelných zdrojov Ra. Niektoré hodnoty z normy sú uvedené v tab. 1, ktorá obsahuje iba ve¾mi struèný
výber z viac ne 200 priestorov uvedených v predmetnej európskej
norme. Z údajov uvedených v tejto tabu¾ke sa dá poukáza na nasledovné skutoènosti:
1. Èlenenie priestorov pod¾a EN 12464 je iné a podrobnejie ne
èlenenie priestorov, ktoré uvádzala norma STN 36 0451.
2. Predpísané hodnoty osvetlenosti pod¾a normy EN 12464 sú
obyèajne vyie ne hodnoty, ktoré uvádzala norma STN
36 0451.
3. Hodnoty oslnenia sú v novej európskej norme definované pomocou èinite¾a UGR a je zrejmé, e na hodnotenie oslnenia u
nemôeme poui STN 36 0008 Oslnenie jeho hodnotenie a zábrana, ale musíme vychádza z hodnôt UGR, definovaných pomocou Odporúèania CIE 117, kde je tento èinite¾ podrobnejie
definovaný.
4. Neobyèajne vysoko sú v novej európskej norme definované hodnoty indexu farebného podania. Vo väèine priestorov je poiadavka na Ra minimálne 80. Toto výrazne skvalitní samotný návrh osvet¾ovacej sústavy, pretoe v týchto priestoroch sa
napríklad nebudú môc pouíva iarivky s klasickým luminoforom. Práve prostredníctvom tohto predpisu sa doèkáme toho, e
v nových realizáciách nielen priemyselných hál, ale aj kôl, kancelárií a pod. sa budú pouíva iba kvalitné iarivky s trojpásmovým luminoforom.
Rovnomernos osvetlenia v závislosti
od typu osvet¾ovacej sústavy
Ak nie je uvedené inak, rovnomernos osvetlenia na porovnávacej
rovine sa urèuje v mieste úlohy ako pomer najmenej a miestnej
priemernej osvetlenosti (r = Emin : Ep). Rovnomernos osvetlenia
musí vyhovova nasledujúcim poiadavkám:
priestor
Em (lx)
dopravné zóny
schody
150
nakladacie rampy
150
sanitárne priestory
kantína
200
sprchy, toalety, umyvárne
200
cementárne
príprava materiálu, mieanie
200
výroba cementu
300
elektrotechnický priemysel
výroba káblov
300
galvanizovòa
300
výroba elektroniky, testovanie
1500
chemický priemysel
výroba pneumatík
500
meranie, laboratóriá
500
kontrola farieb
1000
500
kaderníctvo
1500
výroba perkov
elektrárne
strojovòa
200
dozoròa
500
1500
farebná tlaè
Tab.1 Predpísané parametre osvetlenia
vybraných priemyselných priestorov

UGR

Ra

28
28

40
40

22
25

80
80

28
25

40
80

25
25
16

80
80
80

22
16
16
19
16

80
80
90
90
90

25
16
16

80
80
90

Pri celkovom osvetlení sa priemerná hodnota osvetlenosti stanoví v celom pôdoryse miestnosti a najmenia hodnota sa stanovuje v mieste, kde sa nachádzajú najmenej osvetlené predmety
hlavnej zrakovej èinnosti. Hodnoty rovnomernosti musia by:
a) pre trvalý pobyt  najmenej r = 0,65 (1:1,5),
b) pre krátkodobý pobyt  najmenej r = 0,4 (1:2,5),
c) pre obèasný pobyt  najmenej r = 0,1 (1:10).
Pri odstupòovanom osvetlení platí rovnomernos pod¾a u uvedených hodnôt v jednotlivých èastiach miestnosti. Zároveò pomer
priemerných osvetlení susedných èastí miestnosti musí by najmenej r = 0,2 (1:5) s postupným prechodom na ich rozpätie.
Pri kombinovanom osvetlení platí, e:
a) rovnomernos celkového osvetlenia musí vyhovova vyie uvedeným poiadavkám,
b) rovnomernos kombinovaného osvetlenia v mieste úlohy musí
dosiahnu hodnoty r = 0,65 (1:1,5).
Pomer celkových osvetleností pri celkovom alebo odstupòovanom
osvetlení medzi susednými prepojenými miestnosami nesmie by
horí ako 0,2 (1:5).
Stálos osvetlenia
Rýchle èasové zmeny sú spôsobované elektrickými alebo mechanickými príèinami. Na ich obmedzenie pouívame rôzne prostriedky, ktoré zabránia vzniku stroboskopického javu alebo mechanickému kývaniu svietidiel.
Oslnenie
Norma EN 12464 hodnotí odline aj poiadavky na svetelné zdroje
a svietidlá v priestoroch s obrazovkami. Hodnota 200 cdm=2 pre
hraniènú hodnotu jasu v dohovorených uhloch clonenia u nebude veobecne platným pravidlom. Pod¾a novej normy priemerný
jas svietidiel v uhloch 650 a viac od vertikálnej osi môe dosahova
hodnoty uvedené v tab. 3. Tieto hodnoty závisia od kvality obrazovky monitorov nachádzajúcich sa v danom priestore.
Oslnenie odrazom v mieste úlohy musíme obmedzi na najmeniu
monú mieru. Dosiahneme to:
 takým rozmiestnením svietidiel, aby svetlo odrazené od pozorovaných predmetov nesmerovalo do oka pozorovate¾a pri obvyklom smere jeho poh¾adu,
 pouitím svietidiel s malým jasom,
 pouitím rozptylných povrchových úprav vetkých pozorovaných predmetov pri obvyklom smere poh¾adu,
 pouitím svietidiel s vhodným rozloením svetelného toku.
Rozloenie jasu
Pre zrakový výkon, zrakovú pohodu a zabránenie únave sú rozhodujúce jasy a ich rozloenie v zornom poli, ktoré sa zistí správnou
vo¾bou rozloenia osvetlenosti a odraznosti povrchov (porov. tab. 4).
Smerovos a tienivos
Na dosiahnutie poadovaného zrakového výkonu a pohody sa musí vytvori v mieste úlohy èo najväèí kontrast medzi kritickým detailom a jeho bezprostredným okolím a v celej miestnosti správne
vnímanie trojrozmerných predmetov. Toto dosiahneme aj vhodkvalitatívna trieda monitora
I
II
III
pod¾a ISO 9241-7
kvalita monitora
dobrá
stredná
nízka
stredný jas svietidiel
menej ako menej ako menej ako
zobrazujúcich sa na obrazovke 1000 cdm-2 1000 cdm-2 200 cdm-2
Tab.3 Dovolený priemerný jas svietidiel
èinite¾ odrazu povrchov (nových)
plocha miestnosti
pracovná plocha
0,2  0,6
strop
0,6  0,9
steny
0,3  0,8
podlaha
0,1  05
Tab.4 Odporúèaná odraznos povrchov

nou smerovosou svetla. Svetlo ma dopada na miesto úlohy prevane z¾ava a zhora, ak je to moné, tak cez ¾avé rameno pozorovate¾a. Hodnotenie sa vykonáva pomocou priestorových charakteristík osvetlenia.
Chromatickos svetla
Chromatickos svetla a kolorita povrchov sú na vytvorenie vhodného zrakového výkonu rovnako dôleitými podmienkami. Z h¾adiska zrakovej pohody musí by teplota chromatickosti svetla v súlade s osvetlenosou v danom priestore. Z h¾adiska zrakovej
pohody majú by v jednom priestore pouívané zdroje rovnakej farby svetla.
5. Osvet¾ovacie sústavy v priemyselných halách
Osvetlenie priemyselných hál sa dá rozdeli pod¾a obr. 1. Na rieenie osvetlenia má znaèný vplyv typ stavby, predovetkým jej výka.
Aj tu vak v súvislosti s novými svetelnými zdrojmi mono pozorova zmeny typu osvet¾ovacích sústav pre konkrétne priestory.

Obr.1

Príklady osvetlenia priemyselných prevádzok v závislosti
od výky pripevnenia svetelných zdrojov.
Montána výka svietidiel 2,5  3,0 m
Moderný ¾ahký priemysel v súèasnosti umiestòujeme vo viacposchodových budovách, ktoré sa architektonicky ve¾mi podobajú na
bené kancelárske bloky. Preto aj v takýchto budovách pouívame
podobné osvetlenie ako v kanceláriách. Pouívame iarivkové svietidlá, pretoe sa nimi dá dosiahnu ve¾mi dobrý kompromis medzi
kvalitou a úèinnosou osvetlenia. Ak vopred nepoznáme aké bude
rozmiestnenie pracovných miest, potom iarivkové svietidlá môeme usporiada rovnomerne tak, aby tvorili paralelné rady alebo ich
usporiadame v priestore pod¾a inej konfigurácie tak, aby zabezpeèili poadovanú hladinu osvetlenia vade v interiéri.
Montána výka svietidiel 3,0  4,0 m
Svietidlá sú obyèajne usporiadané v priebených alebo v lomených
radoch paralelne s oknami. V takých výrobných halách, kde sa
èasto premiestòujú a menia pracovné miesta odporúèame pouíva
litové systémy, ktoré dovo¾ujú premiestòova svietidlá, meni tak
konfiguráciu osvet¾ovacej sústavy a orientova ju v závislosti od
pracovných miest.
Montána výka svietidiel 4,0  7,0 m
Jednoposchodové priemyselné budovy obyèajne mávajú plochú
alebo pílovitú strechu, kde sa nachádzajú svetlíky, odkia¾ vniká do
priestoru denné svetlo. Toto dopåòame vhodným umelým osvetlením. Umelé osvetlenie sa najèastejie realizuje pomocou iarivkových svietidiel, ktoré sú usporiadané v radoch, paralelne s oknami.
Takto vysokú halu môeme osvetli aj pomocou rotaène symetrických svietidiel osadených halogenidovou èi sodíkovou výbojkou.
Takéto rieenie vedie k úsporám pri montái a údrbe. Pri takommontána výka (m) typ priemyselnej budovy
2,5  3
moderná viacposchodová hala
 kancelársky typ miestností
34
jednoposchodová alebo viacposchodová hala
47
vysoká jednoposchodová hala
7
ve¾mi vysoká továrenská hala
Tab.5 Typy priemyselných bodov v závislosti
od montánej výky svietidiel
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to usporiadaní je vak zloitejie dosiahnu predpísanú rovnomernos osvetlenia a môu vzniknú ruivé tiene.
Montána výka svietidiel > 7,0 m
Pri ve¾mi vysokých výrobných halách môu by svetelné zdroje
montované ve¾mi vysoko pri strope haly. V takýchto prípadoch sa
najèastejie pouívajú vysokotlakové halogenidové alebo sodíkové
výbojky v rotaène symetrických reflektoroch. iarivkové svietidlá
(so iarivkami s priemerom 26 mm) nemajú takú krivku svietivosti, aby vytvorili dostatoènú horizontálnu osvetlenos pri ve¾mi ve¾kých závesných výkach svietidiel. Aj ekonomické hodnotenie
klasických iarivkových osvet¾ovacích sústav vychádza nevýhodne
v porovnaní so sústavami pouívajúcimi rotaène symetrické svietidlá. Moderné iarivky s priemerom 16 mm vak dovo¾ujú kontruova také svietidlá, ktoré môeme úspene vyui aj vo vysokých halách (do 10 m). Týmto spôsobom moderný svetelný zdroj
zmenil celú filozofiu pouívanú doposia¾ pri návrhu osvet¾ovacích
sústav vo výrobných halách.

Obr.4 Osvetlenie haly a skladu iarivkovými svietidlami

Príklady pouitia jednotlivých svietidiel od najniích po najvyie
priestory uvádza obr. 2.
Odstupòované osvetlenie
Odstupòované osvetlenie v priemysle pouívame v takých prípadoch, keï sú pracovné miesta fixné. Pouitím odstupòované osvetlenia sa nám zníia náklady na elektrickú energiu, pretoe nemusíme zbytoène osvet¾ova celú výrobnú halu.

Obr.5 Osvetlenie vysokej haly rotaène symetrickými svietidlami
Obr.2 Pre rôzne haly sú vhodné rôzne typy svietidiel
s rôznymi krivkami svietivosti

Miestne osvetlenie
Existujú peciálne typy úloh, pri ktorých nevystaèíme s celkovým
osvetlením, pretoe vykonávaná práca je svetelnotechnicky ve¾mi
nároèná. V takých prípadoch musíme zabezpeèi aj miestne osvetlenie. Úlohou miestneho osvetlenia je zvýi osvetlenie na pracovnej ploche. Miestne osvetlenie vak nenahrádza celkové osvetlenie, len ho dopåòa.
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Obr.3 Osvetlenie výrobnej haly iarivkovými svietidlami
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