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Abstrakt: 

Tato práce pojednává o nárocích na osvětlovací soustavu pracovního stroje spolu 

s požadavky normy. Dále se zabývá výpočtovými metodami, ale také tím kdy a za jakých 

podmínek upřednostnit jednotlivé metody. Nastiňuje i způsoby výpočtu metodou dělení. 

V dalších bodech se pojednává o svítidlech používaných v minulosti až po současnost. 

Později i návrhem nové osvětlovací soustavy pro pracovní stroj pomocí programu Dualux 

a následné kontroly výpočty pomocí metody dělení fotometricky homogenního svítidla a 

následným zhodnocením přínosu a nákladu na nové osvětlení. 

 

Klíčová slova: 

Osvětlovací soustava, pracovní stroj, LED svítidla, zářivková svítidla, rovnoměrnost 
osvětlení, osvětlenost, jasový poměr. 

 
 
 
 
 
 

Abstract: 

This work deals with the demands of the lighting system of the machine along with 

the standard of norm. It also deals with computational methods, but also by when and 

under what conditions favor different methods. It outlines the methods of calculation by 

partitioning. In the following sections deals with the lamps used in the past to the present. 

Later, the proposal of a new lighting system for the working machine using Dualux and 

subsequent calculations using the methods of control dividing homogeneous photometric 

lights, and then evaluating the benefits and costs of new lighting. 
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Úvod 

 Tato práce bude pojednávat o nových technologiích při osvětlování pracovních 

strojů, jako jsou nové zářivkové svítidla s zářivkami T5 a hlavně svítidla využívajících 

LED diody. Dále také bude třeba stanovit kritéria na osvětlení strojů, tak jak to 

předepisuje norma ještě před tím, než se budeme moci zabývat výpočtovými metodami. 

 V dalším bodě si ukážeme, jaká svítidla se používala pro osvětlení pracovních 

strojů v minulosti, jak moc se lišila od klasických svítidel používaná námi v běžném 

životě. Dále se také podíváme, co nám přinesly nové technologie a nahlédneme pod 

pokličku jednoho z nejlepších výrobců světelné techniky pro pracovní stroje společnost 

Waldmann. 

 Později se ke slovu dostane samotný návrh osvětlovací soustavy pracovního 

stroje. Tento návrh budu vypracovávat pro stroje od společnosti Quaser ve firmě NHKZ 

Steel s.r.o.. V tomto bodě se budu zabývat problematikou spojenou s navrhováním nové 

osvětlovací soustavy, jako je například dodržení minimální hladiny osvětlenosti, dodržení 

jasových poměrů, ale také nepřekročení maximální hladiny oslnění. 

 Na závěr zhodnotím náklady na zavedení nového osvětlení v tomto pracovním 

stroji, způsoby jak ušetřit na stávajícím osvětlení v hale s tím, že vypočítám cenu 

spotřebované energie před zavedením úsporného opatření a po něm. 
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1. Výpočtové metody pro osvětlování pracovních strojů 

Dříve než se můžeme zabývat výpočtovými metodami, musíme si stanovit, jaké 

kritéria sledovat a co je třeba spočítat. 

1.1 Kritéria pro navrhování osvětlení 

1.1.1 Světelné prostředí 

Základem dobré osvětlovací praxe je splnit, kromě požadované osvětlenosti, další 

kvalitativní a kvantitativní požadavky.  

Požadavky na osvětlení jsou určeny uspokojením tří základních lidských potřeb:  

- zrakové pohody, když se pracovníci velmi dobře cítí; což nepřímo přispívá k vysoké 

úrovni produktivity, 

- zrakového výkonu, když jsou pracovníci schopni vykonávat zrakové úkoly i při 

špatných podmínkách a během dlouhé doby, 

− bezpečnosti. 

Hlavní parametry určující světelné prostředí: 

- rozložení jasu, 

- osvětlenost, 

- oslnění,  

- směrovost světla,  

- podání barev a barevný tón světla, 

- míhání světla,  

- denní světlo. 
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1.1.2 Rozložení jasu  

Rozložení jasu v zorném poli určuje úroveň adaptace zraku, která ovlivňuje 

viditelnost  úkolu.  

Velmi dobře vyvážený adaptační jas je potřebný ke zvětšení:  

- zrakové ostrosti (ostrosti vidění)  

- kontrastní citlivosti (rozlišení malých poměrných rozdílů jasu)  

- účinnosti zrakových funkcí (jako akomodace, konvergence, zmenšování zornice, 

očních pohybů atd.).  

Rozložení jasu v zorném poli ovlivňuje také zrakovou pohodu. Z tohoto důvodu je nutno 

vyloučit:  

- příliš velké jasy, jež mohou zvětšit oslnění,  

- příliš velké kontrasty jasů, jež mohou způsobit únavu v důsledku nepřetržité 

readaptace,  

- příliš malé jasy a kontrasty jasů, jež vedou k monotónnímu nestimulujícímu 

pracovnímu prostředí. 

Účelný rozsah činitelů odrazu hlavních povrchů místnosti: 

- strop 0,6 až 0,9 

- stěny 0,3 až 0,8  

- pracovní roviny 02, až 0,6  

- podlaha 0,1 až 0,5       

        [1] 

Nutno si uvědomit, že oko vnímá jas, nikoliv osvětlenost. Norma předepisuje 

osvětlenost místo jasů, protože se osvětlenost mnohem lépe měří a ověřuje. Doporučuje 

se mít při návrzích osvětlovacích soustav na zřeteli, že teoretické ideální rozložení jasů 

místa úkolu k jasu okolí úkolu a jasu pozadí (prostoru) je přibližně v poměru 10 : 7 : 3 ve 

smyslu ČSN 36 0450 : 1986.       [2] 

 



4 

 

1.1.3 Osvětlenost 

Osvětlenost a její rozložení v místě zrakového úkolu a v jeho bezprostředním 

okolí má velký vliv na to jak rychle, bezpečně a pohodlně osoba vnímá a vykonává 

zrakový úkol. Všechny hodnoty osvětleností uvedené v této normě jsou udržované 

osvětlenosti a zajišťují potřebnou zrakovou pohodu a zrakový výkon.  [1] 

 

Doporučené osvětlenosti v místě zrakového úkolu 

U osvětlenosti se vždy jedná o normálovou osvětlenost srovnávací roviny místa úkolu 

či místnosti (prostoru). Průměrná osvětlenost v každém místě zrakového úkolu je myšlena 

jako průměrná hodnota vypočtená ze všech bodů každého místa úkolu. 

V případě snižování nebo zvyšování osvětlenosti je korekce o jeden stupeň řady 

považována za minimální vnímatelnou změnu a nemá tedy smysl upřesňovat (měnit) o 

hodnotu nižší. 

Za neobvykle dlouhou dobu vykonávání úkolu je doporučeno považovat i stav, kdy je 

zrakový úkol vykonáván v prostoru s nedostatečným denním osvětlením po dobu delší 

než 4 hodiny (nebo několik kratších období s celkovou dobou vyšší než 4 hodiny) – ve 

smyslu Nařízení vlády 178 §3 z roku 2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci. Jinak řečeno, vyhovující denní osvětlení v prostorech s trvalým 

pobytem osob je doporučeno považovat za nutný předpoklad dobrých zrakových 

podmínek.  

Za neobvykle krátkou dobu nelze považovat např. obvyklý pobyt na chodbách; 

požadovaná osvětlenost odpovídá tomuto druhu pobytu. Upozorňujeme na požadavek pro 

prostory s trvalým pobytem osob: udržovaná osvětlenost nesmí být menší než 200 lx. 

Norma hovoří o osvětlenosti jako celku, v zásadě nestanovuje, jak lze požadované 

osvětlenosti dosáhnout (umělé, denní, sdružené osvětlení); je však žádoucí mít na zřeteli 

platnost norem ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov a ČSN 36 00 20 – Sdružené 

osvětlení, vč. jejich revizí či novelizací, které stanovují podmínky návrhu denního, resp. 

sdruženého osvětlení.        [2] 

Hodnoty uvedené v kap. 5 jsou udržované osvětlenosti v místech zrakového úkolu na 

srovnávací rovině, jež může být vodorovná svislá nebo nakloněná. Průměrná osvětlenost 
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v každém místě zrakového úkolu se nesmí zmenšit pod hodnotu  uvedenou v kap. 5, bez 

ohledu na stáří a stav osvětlovací soustavy. Tyto hodnoty platí pro normální zrak a při 

zahrnutí těchto činitelů:  

- psychofysiologických hledisek jako zrakové pohody a celkové pohody, 

- požadavků na zrakové úkoly, 

- zrakové ergonomie, 

- praktických zkušeností,  

- bezpečnosti,  

- hospodárnosti.  

Hodnota osvětlenosti může být upřesněna nejméně o jeden stupeň řady osvětleností 

(viz níže), liší-li se zrakové podmínky od normálních předpokladů. Činitel přibližně 1,5 

reprezentuje nejmenší významný rozdíl subjektivního účinku osvětlenosti. V normálních 

podmínkách osvětlení se požaduje přibližně 20 lx pro hraniční (mezní) rozeznatelnost 

rysů lidského obličeje, a tato hodnota byla přijata jako nejnižší pro řadu osvětleností. 

Doporučená řada osvětleností (v luxech) je: 

20 – 30 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 300 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500 – 2 000 – 3 000 – 5 000  

Požadovaná udržovaná osvětlenost musí být zvětšena, když: 

- zraková činnost je kritická, 

- se chyby nákladně opravují, 

- přesnost a vysoká produktivita jsou velmi důležité, 

- zrakové schopnosti pracovníků jsou pod normálem, 

- zrakové úkoly jsou neobvykle malé a málo kontrastní, 

- úkol je vykonáván po neobvykle dlouhou dobu, 

Požadované udržované osvětlenosti je možné zmenšit, když: 

- kritické detaily úkolu jsou neobvykle velké nebo mají velký kontrast, 

- úkol je vykonáván po neobvykle krátkou dobu. 
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V prostorech s trvalým pobytem osob nesmí být udržovaná osvětlenost menší než 200 lx. 

          [1] 

Osvětlenosti bezprostředního okolí úkolu  

Osvětlenost bezprostředního okolí úkolu musí souviset s osvětlením úkolu a musí 

poskytovat  vyvážené rozložení jasů v zorném poli. Velké prostorové změny osvětleností 

v okolí úkolu mohou způsobit namáhání zraku a zrakovou nepohodu. Osvětlenost 

bezprostředního okolí může být menší než osvětlení úkolu, avšak nesmí být nižší než 

hodnoty uvedené v tab. 1.  

Tab. 1 – Rovnoměrnost osvětlení a poměr osvětleností bezprostředního okolí 

a úkolu  

Osvětlenost úkolu  

(lx)  

Osvětlenost bezprostředního okolí 
úkolu  

(lx) 

≥ 750 

500 

300 

≤ 200 

500 

300 

200 

Eúkolu 

rovnoměrnost osvětlení: ≥ 0,7 rovnoměrnost osvětlení: ≥ 0,5 

          [1] 

Rovnoměrnost osvětlení 

Osvětlení místa zrakového úkolu musí být co nejrovnoměrnější. Rovnoměrnost 

osvětlení místa úkolu a bezprostředního okolí úkolu nesmí být menší než hodnoty 

uvedené v tab.1.         [1] 

Rovnoměrnost se vyhodnocuje v místě zrakového úkolu. Např. v učebně je 

místem úkolu jak lavice, tak tabule. Celá místnost je místem úkolu pouze v některých 

případech (např. tělocvična). Pokud je úspěšně dosaženo požadované rovnoměrnosti 

místa úkolu 0,7, většinou není problém dosáhnout požadované rovnoměrnosti 

bezprostředního okolí úkolu 0,5. Jelikož nejsou konkrétně stanoveny požadavky na 

rovnoměrnost osvětlení prostoru, doporučuje se stanovit požadovanou hodnotu 
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rovnoměrnosti osvětlení prostoru ve výši 0,3. Při hodnocení rovnoměrnosti osvětlení 

prostoru je doporučeno držet se ČSN 36 0011, vč. jejích revizí či novelizací, a rozmístit 

výpočetní body v celém prostoru tak, aby reprezentovaly minimální i maximální hodnoty. 

          [2] 

1.1.4 Oslnění 

Oslnění je počitek způsobený povrchy v zorném poli s velkým jasem a může být 

pociťováno buď jako rušivé nebo omezující oslnění. Oslnění způsobené odrazy 

v zrcadlových površích je běžně chápáno jeko závojové oslnění nebo oslnění odrazem. 

Omezení oslnění je důležité pro vyvarování se chybám, únavě a úrazům.  

Ve vnitřních pracovních prostorech může být oslnění způsobeno přímo svítidly a 

okny s velkým jasem. Jsou-li dodrženy limity omezení rušivého oslnění, není omezující 

oslnění hlavním problémem.       [1] 

Rušivé oslnění 

Činitel UGR se nepočítá ve stejné síti bodů (srovnávací rovině) jako osvětlenost, 

ale počítá se v bodech, ve kterých se předpokládá poloha oka člověka při činnosti 

v prostoru. Průměrná výška oka sedícího člověka se předpokládá 1,2 m a stojícího 

člověka 1,5 m. Síť bodů k hodnocení UGR může být v určitých případech položena do 

stejných bodů jako síť pro výpočet osvětlenosti, je třeba však upravit její výšku.  

Při výpočtu UGR je třeba vyhodnotit a popsat uvažované směry pohledu, 

doporučuje se brát v úvahu převážné, nikoliv výjimečné, směry pohledu. 

Činitel oslnění přímo od svítidel osvětlovací soustavy vnitřního prostoru musí být 

stanoven Jednotným systémem hodnocení oslnění tabulkovou metodou CIE (UGR) podle 

vzorce: 














= ∑ 2

2

b
10

25,0
log8

p

L

L
UGR

ω
  

kde  

- Lb je jas pozadí v cd·m-2 vypočtený jako π·Eind a Eind  je svislá nepřímá osvětlenost 

očí pozorovatele 

- L jas svíticí části každého svítidla ve směru očí pozorovatele v cd·m-2  
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- ω prostorový úhel (ve steradiánech) svíticí části každého svítidla vzhledem k očím 

pozorovatele  

- p činitel polohy podle Gutha pro každé svítidlo podle jeho odchýlení od směru 

pohledu 

 

Clonění proti oslnění 

Zdroje světla s velkým jasem mohou oslňovat a zhoršovat viditelnost předmětů. 

Tomu se musí zabránit například vhodným cloněním světelných zdrojů nebo zastíněním 

oken žaluziemi.  Minimální úhly clonění v tab. 2 musí být pro uvedené jasy zdrojů 

zajištěny. 

Tab. 2 – Minimální úhly clonění svítidel pro specifikované jasy zdrojů 

Jas světelného zdroje  

(kcd·m-2) 

Minimální úhel clonění  

(°) 

20 až < 50  15 

50 až < 500 20 

≥ 500 30 

 

Závojové oslnění (odrazy) a oslnění odrazem  

Odrazy světla v místě zrakového úkolu mohou měnit viditelnost úkolu, zpravidla ji 

zhoršovat. Závojové oslnění a oslnění odrazem může být zamezeno nebo zmenšeno 

těmito způsoby:  

- uspořádáním svítidel a pracovních míst,  

- povrchovou úpravou (matné povrchy),  

- omezením jasu svítidel,  

- zvětšením svíticí plochy svítidla,  

- světlým stropem a světlými stěnami. 
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1.1.5 Směrované osvětlení  

Směrované osvětlení může být použito pro zvýraznění předmětů, vyjevení textury 

a vzhledu osob v prostoru. To je možné popsat termínem „modelace“. Směrované 

osvětlení zrakového úkolu může také ovlivnit jeho viditelnost. 

 

Modelace  

Modelace je vyváženost mezi difusním a směrovaným světlem. Je to platné 

kriterium jakosti osvětlení prakticky ve všech typech vnitřních prostorů. Celkový dojem 

vnitřního prostoru je možné zlepšit, jsou-li jeho stavební tvary, osoby a předměty v něm 

osvětleny tak, že jejich tvar a textura se jeví jasně a příjemně. To nastává tehdy, když 

světlo má převážně jeden směr; stíny, jež jsou základem dobré modelace, se tvoří bez 

problémů.  

Osvětlení nesmí být příliš směrované nebo vytvářet ostré stíny ani nesmí být 

příliš difúzní neboli modelace se nesmí zcela ztratit, což by vedlo k velmi monotónnímu 

světelnému prostředí. 

Směrované osvětlení zrakových úkolů  

Osvětlení z určitého směru může vyjevit detaily zrakového úkolu, zlepšit jejich 

viditelnost a usnadnit vykonávání zrakového úkolu.  

Závojové oslnění (odrazy)a oslnění odrazem musí být zamezeno. 

1. 1.6 Hlediska barev  

Jakost barvy světelných zdrojů smluvně bílého (near white) světla se 

charakterizuje dvěma příznaky:  

- (zjevný, viděný subjektivní) barevný vzhled (tón) světla samotného světelného zdroje,  

- schopnost podání barev, která ovlivňuje barevný vzhled předmětů osvětlovaných 

světelným zdrojem. 

Tyto dva příznaky musí být uvažovány odděleně. 

 



10 

 

Barevný vzhled (tón) světla  

Barevný vzhled (tón) světelného zdroje se vztahuje k zdánlivé barvě 

(chromatičnosti) vyzařovaného světla. Ta se kvantifikuje náhradní teplotou 

chromatičnosti (Tcp). 

Barevný tón může být popsán také podle tab. 3. 

Tab. 3 – Skupiny barevného tónu světla světelných zdrojů  

Barevný vzhled (tón) světla  Náhradní teplota chromatičnosti Tcp (K) 

teple bílý do 3 300 

bílý 3 300 až 5 300 

denní nad 5 300 

 

Volba barevného tónu je záležitostí psychologie, estetiky a přirozených 

požadavků. Volba bude záviset na úrovni osvětlení, barevné úpravě místnosti a nábytku, 

klimatickém pásmu a druhu prostoru (uživatelské oblasti). V horkých klimatických 

podmínkách se preferuje chladnější barevný tón, zatímco v chladnějším podnebí se 

upřednostňuje teplejší barevný tón světla. 

Podání barev  

Pro zrakový výkon, pocit celkové a duševní pohody je důležité, aby barvy 

předmětů a lidské pokožky v prostředí byly podány přirozeně, věrně a tak, aby lidé 

vypadali přitažlivě a zdravě. Bezpečnostní barvy musejí být vždy rozlišitelné jako takové 

(viz také ISO 3864). Pro objektivní charakteristiku vlastností světelných zdrojů z hlediska 

podání barev byl zaveden index podání barev Ra. Maximální hodnota Ra je 100. Tato 

hodnota se zmenšuje se zhoršováním jakosti podání barev. 

Světelné zdroje s indexem podání barev menším než 80 nesmějí být použity ve 

vnitřních prostorech, v nichž osoby pracují nebo pobývají dlouhodobě. Výjimky lze 

připustit v některých místech a/nebo činnostech (např. při osvětlení vysokých hal), musí 

se však udělat vhodná opatření k zajištění lepšího podání barev v určených pracovních 

místech se stálou přítomností osob a kde musí být rozlišovány bezpečnostní barvy.  

          [1] 
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1.1.7 Míhání a stroboskopické jevy  

Stroboskopický jev – zdánlivá změna pohybu a vzhledu pohybujícího se objektu 

při jeho osvětlení proměnné intenzity. K dosažení zdánlivého znehybnění nebo konstantní 

změny pohybu je nutné, aby se jak pohyb předmětu, tak intenzita světla měnily 

periodicky, a aby byl určitý poměr mezi kmitočty pohybu předmětu a změnami světla. 

Tento jev je pozorovatelný pouze při amplitudě změn světla nad určitou mezní hodnotu. 

Pohyb předmětu muže být rotační nebo postupný. 

Ke kompenzaci kmitání světla z elektrických příčin lze použít: 

− napájení osvětlovací soustavy z 3-fázové sítě tak, aby sousední svítidla byla 

připojena na různé fáze, 

− vícezdrojové svítidlo s výbojkovými zdroji zapojené tak, aby jednotlivé zdroje 

byly napájeny proudem s vhodným fázovým posunem, 

− napájení světelných zdrojů proudem s vysokou frekvencí, 

− vhodnou úpravou napájení osvětlovací soustavy elektrického rozvodu a napájení 

osvětlovací soustavy při značném a častém kolísání napájecího napětí . [2] 

1. 1.8 Udržovací činitel  

Projekt osvětlení musí být vypracován s uvažováním celkového udržovacího 

činitele vypočteného pro zvolené osvětlovací zařízení, prostředí a plán údržby. 

Doporučená osvětlenost pro každý zrakový úkol se uvádí jako udržovaná 

osvětlenost. Udržovací činitel závisí na provozních charakteristikách světelných zdrojů a 

předřadníků, svítidel, prostředí a na plánu údržby. 

Návrhář (projektant) musí: 

- uvést udržovací činitel a přehled předpokladů přijatých při odvození jeho hodnoty,  

- specifikovat osvětlovací zařízení vhodné pro užití v daném prostředí,  

- připravit kompletní plán údržby , včetně intervalů výměny světelných zdrojů, čištění 

svítidel a místností a způsobů jeho provádění. 
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1. 1.9 Energetická hlediska  

Osvětlovací soustava musí vyhovovat požadavkům na osvětlení daného prostoru 

bez plýtvání energií. Přesto je důležité nedělat kompromisy z hlediska vizuálního a 

jednoduše nezmenšovat spotřebu energie. To vyžaduje zvolit vhodnou osvětlovací 

soustavu, zařízení, řízení a využití dostupného denního světla. 

 

1. 1.10 Denní světlo  

Denní světlo může poskytnout úplné nebo částečné osvětlení pro zrakový úkol. 

Jeho úroveň a spektrální složení se s časem mění, a tím se mění i vnitřní prostor. Denní 

světlo vytváří zvláštní modelaci a rozložení jasů v důsledku téměř vodorovného směru 

jeho toku od bočních oken.  

Okna mohou poskytovat vizuální kontakt s okolním světem, jemuž většina lidí 

dává přednost. V místnostech s bočními okny se poskytované světlo prudce zmenšuje se 

vzdáleností od oken. K zajištění požadovaného osvětlení na pracovních místech a k 

vyrovnání rozložení jasů v místnosti je nutné sdružené osvětlení. K zajištění vhodného 

spojení (spolupůsobení) umělého a denního osvětlení může být použito manuální nebo 

automatické spínání a/nebo stmívání. K omezení oslnění okny musí být použito stínění 

tam, kde je to možné.         [1] 

 

1.2 Výpočtové metody 

1.2.1 Tokové metody  

Tokové neboli účinnostní metody jsou založeny na použití fyzikálního vztahu 

mezi osvětleností, světelným tokem a plochou ve tvaru:  

   =
∅
 

kde Φ - světelný tok dopadajícího na plochu [lm]  

S – plocha [m2]  

E – průměrná osvětlenost plochy [lx]  
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Tokové metody zpravidla předpokládají, že vlastnostmi místnosti a typem svítidla 

je dána určitá hodnota světelné účinnosti, se kterou se využije světelný tok nebo 

elektrický příkon osvětlovací soustavy pro osvětlenost srovnávací roviny. Tento princip 

lze popsat jednoduchým vzorcem:  

   =
∅

 

kde Φ
S 

– světelný tok všech svítidel soustavy [lm]  

S – plocha [m2]  

E – průměrná osvětlenost srovnávací roviny [lx]  

η – světelná účinnost prostoru  

Veškerá složitost a přesnost těchto metod je dána přesností určení hodnoty 

světlené účinnosti η, která v sobě zahrnuje světelné vlastnosti svítidel, osvětlovacích 

soustav, prostoru i údržbu. Je zřejmé, že z uvedeného vzorce lze snadno vyjádřit potřebný 

výkon či tok pro návrh potřebného počtu svítidel. Podle způsobu získání a použití této 

účinnosti existuje poměrně velké množství různě přesných metod.  

Odhadní účinnostní metoda  

    =
∅

 

kde Φ
1 
- světelný tok jednoho svítidla soustavy [lm]  

S – plocha [m2]  

E – průměrná osvětlenost srovnávací roviny [lx]  

η – světelná účinnost prostoru  

nS – počet svítidel soustavy  

Tuto metodu lze použít zejména pro rychlý odhad. Pro přímé osvětlení se používá 

hodnota η kolem 0.3 a je zřejmé, že se zde jedná o odhadní metodu. Je dobré si uvědomit, 

že je to metoda, která nemá okrajové podmínky (podmínky použití), její použitelnost je 

dána možnostmi správného stanovení hodnoty světelné účinnosti.  
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Toková metoda dle ČSN 36 0450  

 

    =
∅

 

kde Φ
3 
- světelný tok dopadající na srovnávací rovinu[lm]  

S – plocha [m2]  

E – průměrná osvětlenost srovnávací roviny [lx]  

Veškerá složitost metody je dána výpočtem toku dopadajícího na srovnávací rovinu Φ3.  

Lze uvést zjednodušující předpoklady a použitelnost této metody:  

- tvar místnosti blížící se čtverci  

- svítidla jsou v místnosti pravidelně rozmístěna a osazena v jedné výši  

- předpokládá se jednoduchá orientace svítidel dolů popř. nahoru  

- jasy odrazných ploch jsou uvažovány jako konstantní, odrazné plochy jako 

difúzní  

- nelze uvažovat se zařizovacími předměty (překážkami) místnosti  

V případě nedodržení těchto předpokladů je třeba počítat s určitou chybou ve 

výpočtu, která v některých případech nemusí být významná. Ve většině případů je tato 

metoda poměrně velmi přesná, ale pro poměrně složitý výpočet, zejména integrálních 

odrazů, je vhodná spíše pro počítačové aplikace.  

Toková metoda měrného příkonu  

  

     =
 

 

kde S – plocha [m2]  

E – průměrná osvětlenost srovnávací roviny [lx]  

η
Z 

– měrný výkon zdrojů [lm]  

P – celkový příkon osvětlovací soustavy [W]  
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p – poměrný elektrický příkon [W/m2]  

 

1.2.2 Bodové metody  

Všechny bodové metody jsou založeny na použití jednoduchého fyzikálního vztahu:  

=  

kde I – svítivost svítidla ve směru svítidlo bod [cd]  

l – vzdálenost bodu od svítidla [m]  

E – místní osvětlenostv bodě ve směru spojnice svítidlo bod, neboli absolutní 
hodnota cvětelného vektoru [lx]  

Bude-li nás zajímat horizontální složka, pak lze uvedený vzorec použít ve tvaru:  

     = cos  

kde α – úhel mezi spojnicí svítidlo – bod a vertikálou  

Uvedený vzorec je přímo použitelný pouze pro bodové zdroje světla nebo pro 

takové dostatečně malé zdroje, které lze za bodové považovat. Pro zdroje, které pro své 

rozměry nelze považovat za bodové, existují dvě metody, které lze použít. Obě metody 

spočívají v rozdělení zdroje světla na menší části a liší se ve způsobu, jak to učinit.  

Numerická integrace neboli metoda dělení 

Metoda spočívá v rozdělení zdroje světla na dostatečně malé (elementární) části 

tak, aby je bylo možno považovat za bodové zdroje, podle normy ČSN 360450 lze za 

bodový zdroj považovat takový, jehož největší rozměr je minimálně 3x menší než 

vzdálenost od bodu výpočtu. V praxi je vhodnější použít hodnotu vyšší (např. 5 až 10), 

tato hodnota je významná pro přesnost i délku výpočtu a nazývá se v praxi dělícím 

poměrem.  

Analytická integrace neboli integrální charakteristiky 

Metoda spočívá v analytické lineární nebo plošné integraci (analytickém součtu) 

dílčích příspěvků elementárních nekonečně malých částí svítidla. Aby bylo možno 

metodu použít, musí být známo analytické (funkční) vyjádření křivky svítidla a to takové, 
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které lze integrovat, protože křivky svítivosti mají zcela obecné a rozličné tvary. Je třeba 

je nahradit (proložit) náhradními funkcemi. V praxi se s výhodou používá polynomu 

goniometrických funkcí. Těmto funkcím se po integraci říká integrální charakteristiky.  

Obě metody používají jeden základní zjednodušující předpoklad - pokládají svítivost 

všech částí zdrojů světla za konstantní.  

Metoda integrálních charakteristik:  

- je poměrně rychlá, každé svítidlo se počítá pouze jedním, i když složitějším 

výpočetním cyklem  

1.2.3 Metoda dělení 

- může používat přímo změřené snadno ověřitelné hodnoty svítivostí uvedené 

v katalogovém listu výrobce, nedeformované náhradními funkcemi  

- je přesnější v případě překážek v místnosti, protože jednotlivé části svítidel 

mohou být vyhodnocovány samostatně  

- je univerzální, nezávislá na rozměrech svítidla, jednodušší na zadání do 

databáze         [3] 

Tyto metody se snaží popsat jako množinu světelných bodů s vlastním rozložením 

svítivosti. U takového postupu lze jednotlivé části svítidla považovat za bodové zdroje a 

používat vztahů pro výpočet bodových zdrojů. Hodnoty vyšetřovaných světelně 

technických veličin jsou dány součty příspěvků od jednotlivých částí svítidla. Metody, 

které používají tento postup, se liší tím, jakým způsobem dělí svítidlo. 

Metoda “svítícího otvoru” dělí výstupní otvor svítidla na řadu malých segmentů a 

modeluje každý segment jako bodový zdroj. Předpokládá, že vyzařování každého 

segmentu svítidla je úměrné vyzařování celého svítidla změřeného fotometrií vzdáleného 

pole. Jednotlivé příspěvky osvětlenosti každého segmentu svítidla v daném kontrolním 

bodě se vypočítají pomocí vztahů pro bodový zdroj. Tento postup lze použít pouze u 

svítidel s plochým fotometricky homogenním svítícím otvorem. Tato metoda neumožňuje 

přesný popis vyzařování svítidel se zrcadlovými reflektory a odkrytými světelnými 

zdroji. 

Metoda “fyzického dělení“ povrchu svítidla rozděluje vyzařovací plochu svítidla 

na segmenty pomocí neprůhledné masky a proměřuje vyzařování každého segmentu 
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samostatně. Tento způsob měření je náchylný na rozptyl světla. Maska obvykle vytváří 

mnohonásobné odrazy uvnitř zakrytého svítidla a dochází k vlastnímu ohřevu světelného 

zdroje. Postup zakrývání je velmi pracný. 

Poslední metodou je optické rozdělení svítícího povrchu svítidla na segmenty a 

proměření jejich jasů pomocí časoměru s čočkou. Postup je takový, že časoměr je 

zaměřen na malou plochu svítidla a ta je proměřena z různých pozorovacích směrů. Zde 

se objevují problémy, jako např.:  

- Jak změřit jas části reflektoru z daného směru, pokud jej zakrývá světelný 

zdroj? 

- Na jaký povrch zaměřit časoměr, pokud je zrcadlový reflektor svítidla zakryt 

čirým sklem? 

- Jak změřit jas zakřiveného povrchu, pokud jej vidíte pod velmi šikmým 

úhlem?        [9] 

 

Bodová metoda výpočtu osvětlenosti se v praxi používá zejména v těchto případech:  

- výpočet přímé složky umělého osvětlení. Zdrojem světla je svítidlo v libovolné 

orientace a vzdálenosti od bodu výpočtu. Charakteristiku svítivostí lze získat 

ze změřeného katalogového listu výrobce svítidla  

- výpočet oblohové složky denního osvětlení - zdrojem světla je stavební 

osvětlovací otvor, okno nebo světlík. světelná charakteristika je uvažována pro 

rovnoměrně zataženou oblohu dle vzorce uvedeného v normě ČSN 730580.  

- výpočet odražené složky bodovou metodou - zdrojem světla jsou odrazné 

plochy (stěny, strop, podlaha, předměty) osvětlovaného prostoru. Pro 

jednoduchost se nejčastěji uvažuje s tzv. difúzními plochami, tj. takovými, 

které mají kosinusovou charakteristiku svítivosti definovanou vztahem I = 

L.cosϕ.S, v praxi se tomuto předpokladu dobře blíží matné plochy jako např. 

omítky, v případě lesklých ploch musíme počítat s chybou výpočtu. Existují 

dvě základní metody, jak lze vypočítat jas svítící plochy. První jej získá jako 

výsledek výše uvedené tokové metody. Logicky považuje jas celé plochy za 

konstantní a nelze počítat s jasy stínících předmětů. Druhou je dále popsaná 

numerická metoda mnohonásobných odrazů.  
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Numerická metoda mnohonásobných odrazů 

  Tato metoda se snažící přiblížit skutečnému fyzikálnímu ději je variantou 

výpočtu odražené složky. Metoda spočívá v tom, že po prvotním výpočtu přímé složky na 

elementárních částech odrazných ploch prostoru se ve zvoleném počtu výpočetních cyklů 

počítají kumulující se příspěvky jednotlivých částí odrazných ploch. Přesnost výpočtu 

záleží jednak na tom, na jak malé elementární části se jednotlivé odrazné plochy dělí a 

pak také na zvoleném počtu cyklů. Podle zkušeností se ukazuje, že při třech cyklech je již 

dosahovaná chyba jen kolem jednoho procenta odražené složky. Tento vzorec je vhodný 

pro rychlý odhad osvětlenosti srovnávací roviny, doporučené hodnoty měrných výkonů 

bývají uváděny v různých publikacích v přehledných tabulkách.   [3] 

1.2.4 Popis svítidel v blízkých vzdálenostech 

Pro řešení problematiky blízkého pole bylo navrženo několik metod, které by 

umožňovaly popis vyzařování svítidel v blízkých vzdálenostech. V roce 1990 navrhli 

Stannard a Brass metodu Fotometrie aplikační vzdálenosti, která nahrazuje reálné svítidlo 

ekvivalentním bodovým zdrojem. V roce 1950 Franck a dále v roce 1984 Lautzenheiser 

se snažili vyvinout metodu, která by svítidlo popisovala jako řadu bodových zdrojů. 

Verbeck a Greenberg v roce 1984 a Ngai v roce 1987 teoreticky popsali a odvodili 

způsob popisu svítidel jako řady bodových zdrojů, ale nepředložili způsob měření. 

Metody, které se pokoušejí řešit tuto problematiku, lze rozdělit do dvou skupin. 

První skupinu tvoří metody, které popisují svítidla ekvivalentními křivkami svítivosti. 

Takto získaný popis vyzařování svítidel platí pouze pro vzdálenosti, ve kterých byly 

křivky naměřeny. Druhý přístup vychází z popisu reálného svítidla a snaží se co 

nejpřesněji popsat vyzařování jednotlivých částí svítidla. U těchto metod lze uvedené 

popisy vyzařování svítidel použít při výpočtech světelně technických veličin v libovolné 

velikosti kontrolního bodu od svítidla. 

Stannard a Brass svoji práci, studující možnosti stávajících programů pro výpočet 

jasů stropů osvětlených nepřímými svítidly z relativně blízké vzdálenosti, uzavírají takto: 

Součané metody výpočtů využívající fotometrických údajů vzdáleného pole v poli 

blízkém neumožňují dostatečně přesný popis rozložení jasu stropu u nepřímých svítidel 

instalovaných v blízkých vzdálenostech. Pro další pokrok v oblasti světelně technických 
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výpočtů je třeba nalézt jiné způsoby měření a výpočtů, které by umožňovaly přesněji 

popsat prostředí blízkého světelného pole. 

Metody využívající ekvivalentních křivek svítivosti 

Z této skupiny metod je nejznámější metoda Fotometrie aplikované vzdálenosti. 

Tato metoda vznikla ve Spojených státech amerických jako reakce na vývoj svítidel pro 

nepřímé osvětlení. Obliba rozptýleného osvětlení vedla k vývoji nové generace 

nepřímých závěsných zářivkových svítidel. Vzhledem k relativně omezené výšce 

kancelářských prostor, zpravidla 2,8m až 3m, se výška podvěšení svítidel od 

osvětlovaného povrchu pohybovala okolo 50 cm. Z tohoto důvodu byly pro nová 

zářivková svítidla, navrženy nové typy zrcadlových optik, které by zajistily rovnoměrné 

osvětlení stropu. 

Hlavním problémem se staly požadavky norem, které vyžadovaly zajištění určité 

úrovně rovnoměrnosti osvětlení stropu v případě použití nepřímé osvětlovací soustavy. 

V normě bylo zároveň uvedeno, že v blízkých vzdálenostech nelze použít údajů 

získaných fotometrií vzdáleného pole, ale nebyl navržen postup řešení. Snaha o řešení 

této problematiky vyústila v návrh výše uvedené metody. Popis svítidel pomocí 

fotometrie vzdáleného pole, který používají všichni výrobci svítidel, v tomto případě jej 

pod úhlem 100°. V takovémto případě se již nedá hovořit o bodovém zdroji. Vzhledem 

k zrcadlovým optikám nebylo možné použít ani metody dělení svítidla za předpokladu 

fotometrické homogenity. Chyby výpočtu dosahovaly až 500%. 

Při metodě Fotometrie aplikované vzdálenosti se proměřuje rozložení osvětlenosti 

na rovině rovnoběžné se svítidlem při určité vzdálenosti a směru. Z naměřených údajů se 

stanoví svítivosti ekvivalentního bodového zdroje umístěného v geometrickém středu 

svítidla. Tento popis měření umožňuje výpočet světelně technických veličin v blízkých 

vzdálenostech běžnými výpočetními programy, protože způsob zápisu dat popisující 

vyzařování svítidla je shodný s běžně užívaným zápisem. Tato metoda má svá výrazná 

omezení: 

- fotometrická měření svítidel je třeba provést pro všechny použité závěsné 

výšky, 

- nelze stanovit rozložení osvětlenosti na nakloněných, odstupňovaných nebo 

klenutých stropech a na šikmých stěnách 
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- řídký záznam fotometrických údajů neumožňuje stanovit jemný, ale vizuálně 

pozorovatelný, nerovnoměrný charakter rozložení jasu, způsobený optikou 

svítidel a nehomogenním jasem zářivkových trubic.    

Pro výpočet osvětlenosti v kontrolním bodě v blízkosti svítidla, lze využít 

fotometrie blízkého pole, kdy svítidlo rozdělíme na řadu dílčích částí s vlastním 

rozdělím jasu L, příp. svítivost I. Ve sledovaném kontrolním bodě se příspěvek 

osvětlenosti od dílčí části svítidla stanoví ze vztahu: 

=     

Kde   I   je svítivost svítidla (cd) 

 l  je vzdálenost kontrolního bodu od svítidla (m) 

 β je úhel mezi normálou osvětlované roviny se spojnicí 

s kontrolním bodem 

   

 [9] 
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2. Světelné zdroje a svítidla pro osvětlování pracovních 

strojů 

2.1 Světelné zdroje pracovních strojů - minulosti 

V minulosti se pro pracovní stroje používala svítidla, která jsme používali 

v normálním životě. První žárovková svítidla na obráběcích strojích vycházela ze stolních 

svítidel a příliš se od nich nelišila. Postupně se zesilovala nosná konstrukce svítidel a 

objevovala se první svítidla určená pouze pro použití na strojích. Svítidla byla na stroj 

upevněna kloubovým ramenem (klouby byly většinou fixovány šroubem přitaženým 

křídlovou maticí, kterou bylo nutné při každé změně polohy povolit a poté opět utáhnout) 

nebo ohebnou kovovou hadicí. Je zajímavé, že dodnes nikdo nic výrazně převratného v 

tomto oboru nevymyslel a za jediný pokrok je možné označit nové typy kloubů, které 

vedly ke zvýšení komfortu obsluhy, protože je není nutné povolovat a následně utahovat 

při změně polohy (toho je dosaženo styčnými plochami kloubů s vysokým koeficientem 

tření a trvalým předepnutím stahovacího šroubu pružinou). Stále se ale jednalo o svítidla 

s provozním napětím 120 nebo 220 V a teprve rozvoj automobilové techniky a masové 

zavedení žárovek na 12 nebo 24 V umožnil použít tyto žárovky také na obráběcích 

strojích. Současně se ovšem vyvíjela i technologie obrábění a s nástupem výkonných 

řezných nástrojů bylo nutné tyto nástroje chladit a mazat. To vyvolalo další tlak na 

používání svítidel s bezpečným napětím a s ochranou proti vnikání vlhkosti. Trend 

přechodu k zakrytým svítidlům urychlil nástup halogenových žárovek, u nichž při styku s 

mazací a chladicí emulzí docházelo k velmi rychlé destrukci. Dnešní žárovková svítidla 

používají téměř výhradně halogenové žárovky a nabízejí stupeň krytí podle potřeby v 

rozsahu IP64 až IP67. 

Počáteční nadšení ze zářivkových svítidel bylo vystřídáno rychlým 

vystřízlivěním. U zářivky s klasickým indukčním předřadníkem světelný tok výboje 

kolísá s kmitočtem rovným dvojnásobku síťového kmitočtu, u žárovky také, avšak v 

důsledku tepelné setrvačnosti vlákna jsou rozdíly mezi maximy a minimy u žárovky 

menší. Lidské oko to běžně nevnímá, ale při osvětlení pohybující se součástky, jejíž 

pohyb je rovněž svázán s kmitočtem sítě, může nastat stroboskopický jev, tj. zdánlivé 

zastavení nebo změna rychlosti a směru pohybu součástky. Tento velmi nebezpečný jev 

zbrzdil instalování zářivek v místním osvětlení strojů. 
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Definitivní řešení tohoto problému přinesl až rozvoj polovodičové techniky a 

vývoj elektronických předřadníků pracujících na kmitočtu 30 až 70 kHz, při němž 

stroboskopický jev nevzniká. Dnes se pro místní osvětlení obráběcích strojů používají 

hlavně zářivková svítidla, standardně se zmíněnými elektronickými předřadníky a krytím 

nejméně IP67.  [4] 

 

2.2 Světelné zdroje pracovních strojů - současnost 

Kategorie obráběcí stroje je poměrně široká a zahrnuje stroje od nejjednodušších 

vrtaček až po složitá obráběcí centra. Tomu odpovídá i poměrně široké spektrum 

potřebných svítidel. U menších a jednodušších strojů, kde se nepředpokládá použití 

chladicích a řezných emulzí, se obvykle vystačí s halogenovým svítidlem s příkonem 20 

až 35 W, svítidlo by mělo mít krytí aspoň IP64. Jakmile je na stroji zapotřebí intenzivní 

chlazení či mazání, je nutné velmi opatrně zvážit, jaký typ osvětlení vybrat. Halogenová 

svítidla obecně totiž mají jednu nectnost – vyvíjejí dosti značné množství tepla, které 

zahřívá celé svítidlo včetně čelního krycího skla, ale také obrobek. Právě kvůli tepelnému 

záření není vhodné tato svítidla používat na přesných obráběcích strojích, protože 

oteplení obrobku vlivem intenzivního osvětlení může způsobit výrazné odchylky od 

požadovaných rozměrů. Druhým problémem je vysoká teplota krycího skla svítidla, která 

způsobuje napékání chladicích a řezných emulzí.  

Nejsou-li tyto nečistoty pravidelně odstraňovány (a to v praxi nejsou téměř 

nikdy), může dojít až ke ztrátě průsvitnosti čelního skla a dlouhodobě i k destrukci 

svítidla jeho přehřátím. Částečným řešením je použití poměrně rozměrných svítidel s 

velmi dobrým odvodem tepla, u nichž je řadou kroků snížena i teplota krycího skla. 

Takové svítidlo bývá osazeno žárovkou o příkonu 50 až 70 W, krytí svítidla by mělo být 

s ohledem na prostředí, ve kterém je provozováno, nejméně IP67. Důležité je, že tento 

stupeň krytí musí mít nejen svítidlo, ale i jeho upevnění na stroj (kloub, kloubové 

rameno, ohebná hadice)! 

Další poměrně důležitou otázkou je napájení halogenových svítidel. Obecně je 

možné říci, že pětiprocentní zvýšení napájecího napětí nad jmenovitou hodnotu zkrátí 

život žárovky o 50 %. Ještě dnes lze na nových strojích nalézt transformátory, jejichž 

primární vinutí je dimenzováno na 220 V (přestože již několik let je síťové napětí podle 

normy 230 V), velmi často je možné se setkat také s tím, že svítidla jsou napájena z 
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transformátoru, jenž byl dimenzován na mnohem větší odběr a při částečném zatížení je 

jeho výstupní napětí o mnoho vyšší než jmenovité. Zdůrazňuji, že je nutné používat 

transformátory, které jsou jak napěťově, tak výkonově správně dimenzovány, a podle 

našich zkušeností je vhodné navrhnout jejich sekundární vinutí na hodnotu o asi 3 % 

nižší, než je jmenovitá hodnota napájecího napětí žárovky. Poměrně výhodné je použití 

elektronických transformátorů, které stabilizují výstupní napětí, ovšem s ohledem na 

šíření rušivých napětí musí být tento transformátor umístěn co nejblíže svítidlu, např. v 

podstavci. Z hlediska osvětlení představuje halogenové svítidlo bodový zdroj světla 

vhodný především k místnímu osvětlení malých pracovních zón.  

Osvětlení větších nebo celokapotovaných strojů je nutné řešit z hlediska 

budoucího uživatele. Jestliže je definice pracovního prostoru chápána tak, že se jedná jen 

o místo, kde probíhá úběr třísek, lze zajistit požadovanou hladinu osvětlení 500 lx jedním 

směrovým halogenovým svítidlem. Pro obsluhu to ale bude velice nepříjemné, protože 

uvnitř kapotovaného stroje je velmi nízká hladina osvětlení a zrak obsluhy bude namáhán 

vysokým kontrastem. Proto je nutné zajistit dostatečnou hladinu osvětlení uvnitř stroje 

ještě plošným zdrojem světla, nejlépe zářivkovým svítidlem. U mnoha strojů, zejména u 

větších a složitějších (obráběcích center apod.), je pro dosažení optimálního výsledku 

nutné osvětlení hlavních i vedlejších pracovních zón řešit vestavěnými svítidly již při 

konstrukci těchto zařízení. 

S přihlédnutím k omezením, která vyplývají ze správného použití halogenových 

svítidel, se jeví zářivková svítidla jako velmi zajímavá alternativa. U menších strojů jsou 

handicapována vyšší cenou a většími rozměry, proto je lze převážně nalézt u větších a 

dražších strojů, kde v současné době představují standard a prosadily se zde především 

díky menšímu vyzařování tepla.  

Klasické svítidlo pro tyto aplikace je tvořeno trubicí z průhledného materiálu 

(sklo, PMMA, polykarbonát), uzavřené na obou koncích zátkami, těsněnými kroužky ve 

tvaru “O”, jako zdroj se používají lineární zářivky o průměrech 38 (T12), 26 (T8), 16 

(T5) mm i kompaktní zářivky (obr. 2). Při volbě typu zářivky je dobré vycházet i z 

dostupnosti náhradních zdrojů, protože některé moderní zářivky nejsou všude běžně 

dostupné. Pozor – při osazování svítidla je nutné přihlédnout k doporučení výrobce, 

protože se zde obvykle používají speciální typy zářivek, optimalizované pro provoz s 

elektronickým předřadníkem. 
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I u zářivkových svítidel je třeba věnovat pozornost jejich napájení – svítidla 

bývají připojena na hlavní sběrnice stroje, jejíž rušení a napěťové špičky často 

několikanásobně překračují povolenou mez, protože stroj je odrušen až u síťového 

přívodu. Především napěťové špičky mohou způsobit často jinak nevysvětlitelné poruchy, 

popř. vypínání svítidla (zafunguje přepěťová ochrana a svítidlo vypne – po zapnutí 

svítidlo normálně funguje až do příchodu další napěťové špičky). Není výjimkou, že je 

zapotřebí stroj dodatečně odrušit, protože je to snazší a méně nákladné než zvyšování 

odolnosti předřadníku svítidla vysoko nad požadavky normy.  

Volba materiálu ochranné trubice musí vycházet především z charakteru 

pracovního prostředí. Do běžného prostředí s olejovými emulzemi postačí PMMA (starší 

obchodní název plexisklo), při použití agresivnějších mazacích a řezných emulzí, popř. 

ředidel, je nutné použít skleněnou trubici. Některá ředidla, čisticí prostředky a emulze 

jsou schopnay ve velmi krátké době narušit strukturu PMMA tak, že se trubice rozpadne 

na malé kousky, přestože její povrch není naleptán (např. perchloretylen). Polykarbonát je 

vhodný do prostředí s nebezpečím poškození nárazem, ale opět je třeba ověřit jeho 

odolnost proti použitým chemikáliím.  

Velkou pozornost je nutné věnovat i správnému dimenzované vývodky – v 

případě přívodu bez ochranné hadice je zapotřebí vybrat vývodku, která je schopna 

spolehlivě utěsnit kabel použitého průřezu. Jestliže je kabel chráněn ochrannou hadicí, je 

nutné použít odpovídající speciální vývodku, která umožňuje samostatně utěsnit kabel a 

nezávisle přichytit hadici. Zcela chybné je poměrně oblíbené řešení, spočívající v použití 

větší vývodky, do níž je zavedena ochranná hadice. Takto provedený přívod nelze 

dostatečně utěsnit a okolo ochranné hadice bude do svítidla pronikat vlhkost. V případě 

svítidel s vysokým krytím je nutné proškolit pracovníky montáže a zajistit, aby vývodky 

byly skutečně utaženy podle doporučení výrobce, protože jakákoliv chyba se projeví 

vniknutím vlhkosti.        [4] 

 

2.3 Světelné zdroje pracovních strojů 

  Halogenová svítidla  

Výběr halogenového svítidla vhodného na stroj by měl vycházet z velikosti 

osvětlované pracovní plochy a ze vzdálenosti svítidla od této plochy. Vyzařovací 
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charakteristiky svítidel pomohou určit především příkon svítidla, dále je nutné zvážit 

ergonomické požadavky a vybrat vhodné uchycení svítidla. Podle charakteru obrábění (s 

chlazením nebo bez) je třeba vybrat svítidlo s odpovídajícím krytím. Pozor – někteří 

výrobci nabízejí svítidlo s krytím např. IP67, ovšem jeho upevnění na stroj (převážně 

kloubové) má krytí pouze IP65. Zde hrozí nejen vniknutí vlhkosti do svítidla skrz 

nedostatečně kryté upevnění, ale také ztráta třecího účinku kloubů vlivem vniknutí 

mazacích emulzí na jejich styčné plochy a ztráta schopnosti držet v nastavené poloze 

(svítidlo “padá”). Pro tyto aplikace platí jednoznačně, že svítidlo i jeho upevnění musí 

mít stejně vysoký stupeň krytí (doporučuji min. stupeň IP67). Pro obráběcí stroje, kde lze 

předpokládat intenzivní chlazení a mazání, je nutné vybrat svítidlo s dobře vyřešeným 

odvodem tepla a co nejnižší teplotou krycího skla. Při umístění na stroj je zapotřebí 

svítidlo připevnit tak, aby nedocházelo k oslnění obsluhy. Není-li možné tento požadavek 

splnit, je vhodné svítidlo vybavit mřížkou proti oslnění při pohledu zboku. [4] 

Halogenové žárovky poskytují o 20 % vyšší účinnost než standardní žárovky. Ve 

standardní žárovce se wolfram z vlákna žárovky vypařuje a pokrývá povrch baňky, čímž 

se snižuje světelný tok ze žárovky. Kruhový proces uvnitř baňky způsobuje, že vypařený 

wolfram se při povrchu baňky slučuje s halogenem a vlivem tepelného pole se vrací zpět 

na vlákno, kde dochází k disociaci, tj. wolfram se usazuje zpět na vlákno žárovky a 

halogen se vrací k povrchu baňky. Tím se nejen zvyšuje světelný tok, ale prodlužuje se 

také doba života halogenových žárovek. 

A – Teplota pod 1400°C 

B – Wolframové vlákno 

C – Teplota nad 1400°C 

D – Halid wolframu 

E – Halogeny 

F – Wolframové částice 

      G – Skleněná baňka 

Obr. 1.: Halogenová žárovka se znázorněním kruhového procesu ukládání wolframu zpět 

na vlákno 
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Kruhový proces je základem pro následující výrazné přednosti halogenových žárovek: 

- s rostoucí teplotou vlákna roste i světelný tok 

- vlivem obnovy povrchu vlákna roste doba života 

- tím že nedochází k usazování wolframu na povrchu baňky, nedochází ani ke 

snižování světelného toku během doby života 

- kompaktní tvar, který odpovídá tepelným požadavkům kruhového procesu 

Halogenové žárovky poskytují příjemné svěží, bílé světlo s teplotou chromatičnosti 

3100 K. Index barevného podání světla halogenových žárovek je Ra = 100. Halogenové 

žárovky jsou hospodárnější než standardní žárovky, jejich měrný výkon je cca 22 lm.W-1 

a doba života se udává 2000 hodin. Halogenové žárovky se vyrábějí pro různé úhly 

vyzařování např. 10°, 12°, 25°, 36° a 60°. Vyrábějí se i v širokém sortimentu výkonů, na 

napětí 230 V i na nízké napětí. Žárovky na nízké napětí se staly módní záležitostí. 

Vyrábějí se buď bez odrazné plochy nebo s dichroickým zrcadlem, které omezuje 

tepelnou složku ve vyzařovaném záření asi na 66 %, což je výhodné zejména při 

osvětlování předmětů, které jsou citlivé na infračervené záření. Moderní halogenové 

žárovky procházejí etapou bouřlivého vývoje. I v tomto případě se používají reflexní 

selektivní povrchy - multivrstvy pro zpětný odraz teplotního záření na vlákno, jehož 

cílem je zvýšení měrného výkonu halogenových žárovek. Z podobných důvodů je do 

baněk moderních halogenových žárovek dávkován i xenon. Do křemenného skla baňky 

se dotuje certit na potlačení UV záření. Stále více se také uplatňují moderní halogenové 

žárovky na síťové napětí, které se vyvinuly díky novým možnostem uchycení mnohem 

slabších vláken než se používají u halogenových žárovek na nízké napětí. Hitem 

posledních let jsou i nízkotlaké halogenové žárovky (nižší degradace wolframu) a také 

halogenové žárovky miniaturních rozměrů. 

Nové halogenové žárovky se vyznačují následujícími přednostmi: 

- mají až o 30 % vyšší měrný výkon 

- vyšší životnost 

- stabilitu světelného toku během celé životnosti 

- stabilitu teploty chromatičnosti 

- rovnoměrnější svítivost ve svazku v případě reflektorových halogenových 

žárovek  nižší podíl UV záření a pod.     [5] 
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Zářivková svítidla  

Při výběru zářivkových svítidel pro obráběcí stroje je nutné zvážit několik 

aspektů – především je rozhodující typ a kvalita předřadníku, provedení reflektoru a v 

neposlední řadě i způsob, jakým je řešena celková tepelná bilance svítidla.  

Na předřadník pro průmyslová svítidla jsou v některých směrech kladeny 

podstatně vyšší nároky než na předřadník pro konvenční svítidla. V první řadě musí mít 

minimální tepelné ztráty a co nejmenší rozměry, musí být odolný proti rušení a 

napěťovým špičkám a velkou výhodou je, jestliže je vybaven ochranami proti poruchám 

zářivkové trubice a proti přepětí. Nezbytnou součástí moderních předřadníků je obvod, 

zvaný korektor účiníku, který zajišťuje konstantní odběr výkonu ze sítě (elektronika by 

bez tohoto obvodu odebírala výkon ze sítě jen v určitých okamžicích, což je z hlediska 

energetiků velmi nevhodné). Tento obvod je možné řešit jednak jako pasivní, jednak jako 

aktivní. Aktivní korektor účiníku přináší mnoho výhod, spočívajících především ve 

stabilizaci jasu zářivky v širokém rozsahu napájecích napětí a vyšší odolnosti proti rušení, 

přes poněkud vyšší cenu je to jednoznačně lepší řešení. Dalším důležitým parametrem 

předřadníku je způsob nastartování výboje v zářivce. Optimálním řešením je tzv. řízený 

teplý start, při němž elektronika nejdříve nažhaví vlákna zářivky na optimální teplotu a 

pak impulsem zapálí výboj. Tento způsob startu je sice obvodově složitější, ale umožňuje 

dosáhnout života zářivky okolo 12 000 h. Obvodově podstatně jednodušší studený start 

zapaluje výboj pouze impulsem, což významným způsobem zkracuje život zářivek na 

hodnotu okolo 4 000 h. 

Kvalita obvodového řešení předřadníku určuje kvalitu celého svítidla a také jeho 

cenu. Doporučuji být velice opatrný v případě velmi levných zářivkových svítidel této 

kategorie – většinou se jedná o svítidla s předřadníkem se studeným startem, popř. 

dokonce s konvenčním elektromagnetickým předřadníkem, který by se na obráběcí stroje 

neměl použít v žádném případě. 

Velmi důležitým parametrem zářivkového svítidla pro průmyslové účely je 

odolnost proti rušení a napěťovým špičkám. Požadavek na minimální rozměry 

předřadníku je zřejmý; je-li předřadník stejně dlouhý jako zářivka, způsobuje to 

konstruktérovi množství problémů s umístěním svítidla, protože ve strojích není nikdy 

místa nazbyt. Celková tepelná bilance svítidla je další klíčový parametr a přes podstatně 

vyšší účinnost zářivek (ve srovnání s halogenovými žárovkami) je to jeden z největších 

oříšků, protože se opět jedná o zcela uzavřené svítidlo. Ztrátové teplo zářivky ve výši 
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desítek wattů totiž ohřívá předřadník, jehož vlastní ztráty jsou jeden až dva watty, a tak 

významně snižuje spolehlivost použitých elektronických součástek (obecné pravidlo říká, 

že zvýšení teploty součástek o 10 °C zkrátí jejich životnost o jeden řád). Z tohoto 

hlediska je velmi vtipné řešení, jež odděluje tepelněizolační přepážkou prostor zářivky od 

prostoru předřadníku, čímž bylo dosaženo snížení teploty elektronických součástek až o 

20 °C. 

Reflektor svítidel je vyroben z plechu, u jednodušších typů opatřeného bílým 

nátěrem. Vhodnější je vysoce leštěný rastrovaný hliníkový plech, který zaručuje lepší 

účinnost svítidla a dlouhodobou stabilitu parametrů odrazné vrstvy. Na reflektoru jsou 

upevněny objímky a držáky zářivek, které by měly být v otřesuvzdorném provedení, 

popř. by měla být zářivka zajištěna proti vypadnutí z objímky.   [4] 

Lineární zářivky vyrábějí okolo 70 % umělého světla na celém světě. Jsou velice 

výhodné zejména z ekonomického hlediska, protože se vyznačují vysokým měrným 

výkonem. Zářivka spotřebuje jen přibližně pětinu elektrického proudu než žárovka. 

Zářivky jsou nízkotlaké rtuťové výbojky, které vyzařují hlavně v oblasti ultrafialového 

záření. Toto se transformuje ve viditelné záření pomocí luminoforu. Princip funkce 

zářivek je následující. Ve skleněné trubici jsou vlivem elektrického pole mezi 

elektrodami vybuzeny páry rtuti ve kterých dochází k emisi neviditelného UV záření. 

Speciální látka - luminofor na vnitřním povrchu skleněné trubice přeměňuje neviditelné 

UV záření na viditelné světlo. Volbou luminoforu je možné ovlivnit barvu světla zářivky. 

 

Obr. 9.10: Princip funkce zářivek 
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Jako všechny výbojky se ani zářivky neobejdou bez předřadných přístrojů. Po 

zapálení startérem je napětí na zářivce nižší než napájecí napětí. Tlumivka převezme 

rozdíl napětí a omezí proud tak, aby zářivka dostávala pro svůj provoz správnou hodnotu 

proudu. Zářivky lze také provozovat s elektronickými předřadníky. Moderní plně 

elektronické vysokofrekvenční předřadníky nahrazují tlumivky a startéry a přispívají tak 

k větší hospodárnost, vyšší světelný komfort a delší dobu života zářivek. Nové typy 

zářivek T5 mají průměr trubice jen 16 mm, jsou o 50 mm kratší než standardní trubice T8 

s průměrem 26 mm. Nabízejí vyšší měrný světelný výkon až 106 lm.W-1 a jsou určeny 

pouze pro provoz s elektronickými předřadníky. Zářivky T5 dosahují úspor oproti 

zářivkám T8 v následujících oblastech: 

- vyšší měrný výkonu zářivek T5 

- vyšší účinnosti svítidel vlivem nižšího odstínění o 40 % štíhlejší zářivky 

- úsporným provozem s elektronickým předřadníkem 

- se systémem T5 je možné konstruovat štíhlejší svítidla s čehož plynou 

další materiálové úspory.     [5] 

LED diody 

Elektroluminiscenční dioda neboli světelná dioda, zkratka LED (z anglického 

Light Emitting Diode), je polovodičová součástka obsahující přechod PN, který emituje 

optické záření, je-li buzen průchodem elektrického proudu.  

Světelné diody v posledním desetiletí zaznamenávají nesmírně dynamický rozvoj 

a všechny významné světelnětechnické firmy je mají ve svém výrobním programu. 

Přestože jejich princip byl objeven již ve 20. letech minulého století, první diody 

použitelné v praxi se objevily teprve v roce 1962. Od jejich uvedení na trh jsou však 

soustavně vyvíjeny nové základní materiály a zdokonalovány technologické procesy 

vedoucí k postupnému rozšíření sortimentu o další barvy vyzařovaného světla, ke zvýšení 

jejich účinnosti (obr. 3) a prodloužení života a stability světelných parametrů během 

svícení.  
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Obr. 3. Zvyšování měrného výkonu barevných LED v průběhu několika posledních 

desetiletí 

Diody LED zaznamenávají podobně rychlé zlepšování svých vlastností a snižování 

ceny jako svého času mikroprocesory. Vzhledem ke zcela jinému principu generování 

světla a zcela odlišné technologii se LED, na rozdíl od ostatních světelných zdrojů, 

vyrábějí ve firmách produkujících polovodičové čipy. Hlavním limitujícím faktorem 

dosažení příznivého poměru světlo a cena je v současné době cena krystalu základního 

polovodiče. Další rozvoj této skupiny světelných zdrojů závisí na výši investic do rozvoje 

polovodičové techniky. Teoretické možnosti zvyšování účinnosti přeměny elektrické 

energie na světelnou (charakterizované hodnotami přibližně 60 lm/W u modrých diod, 

více než 200 lm/W u bílých diod, asi 260 lm/W u červených, více než 500 lm/W u 

žlutých a téměř 590 lm/W u zelených diod) předurčují světelné diody k obsazení velmi 

významného místa mezi základními skupinami 

světelných zdrojů. 

Polovodič s přechodem PN 

1. Reflektor 

2. Keramická destička odvádějící teplo 

3. Podložka 

4. Polokulová čočka 

Obr. 4. Základní konstrukční uspořádání světelné diody se dvěma krystaly 
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Konstrukce světelné diody je naznačena na obr. 4. Pro vytvoření polovodičových 

přechodů PN se používají zejména polovodiče typu AIIIBV vysoké čistoty, legované 

malým množstvím vhodných příměsí, které vytvářejí buď přebytek elektronů (materiál 

typu N), nebo jejich nedostatek, a tedy přebytek děr (materiály typu P). V místě, kde se 

stýkají polovodiče obou typů, vzniká tzv. přechod PN. Přiložením stejnosměrného napětí 

správné polarity na tento přechod dojde ke vzájemnému přibližování elektronů a děr k 

místu kontaktu a k jejich rekombinaci. Při rekombinaci každého páru elektron-díra se 

uvolní určité kvantum energie, které se může vyzářit mimo krystal. Elektrická energie se 

tak mění přímo na světlo určité barvy. U diod LED jde o nekoherentní světlo, na rozdíl od 

laserových diod, kde nastává stimulovaná emise optického záření, využívaná k zesilování 

světla. První diody vyzařovaly světlo červené barvy, po nich se objevily diody se zelenou, 

oranžovou, žlutou a nakonec modrou barvou. Všechny tyto typy se vyznačují velmi 

úzkou křivkou spektrálního složení zahrnující interval vlnových délek do několika desítek 

nanometrů (u laserových diod činí tento interval dokonce pouze několik jednotek 

nanometrů). Doplnění sortimentu o modrou barvu umožnilo vyvinout i diody barvy bílé, 

zářící v celé viditelné oblasti spektra. Tím se významně rozšířila oblast jejich použití, 

včetně všeobecného osvětlení. Kromě uvedených typů LED se vyrábějí rovněž diody 

zářící v ultrafialové anebo infračervené oblasti spektra. Moderní polovodičové materiály 

používané v současné době hlavními výrobci se skládají z velmi složitých kombinací 

epitaxně vypěstovaných vrstev. Nové materiály na bázi fosfidů india, galia a hliníku (InP, 

GaP, AlP), dokonalejší a velmi náročné technologické postupy zajišťující vysokou čistotu 

výsledného produktu, zvýšily účinnost LED, zlepšily jejich odolnost proti působení vyšší 

teploty a vlhkosti. Dále umožnily zvýšit flexibilitu výrobního procesu, takže žluté, 

červené a oranžové LED lze vyrábět stejnou technologií a výslednou barvu řídit pouze 

úpravou velikosti zakázaného pásu. Typická spektra vybraných barevných LED jsou 

uvedena na obr. 5. 
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Obr. 5. Emisní spektrum vybraných barevných LED 

Z principu funkce světelné diody však nelze získat bílé světlo. Teprve doplnění 

sortimentu o modré LED na bázi nitridu galia a india (InGaN), s podstatně odlišnou 

výrobní technologií, umožnilo nakonec vyvinout i diody se světlem bílé barvy. Bílé 

světlo LED lze získat dvěma způsoby. První spočívá v klasickém přímém míšení světla 

červené, zelené a modré LED, kde je však zapotřebí využívat náročný hardware a 

software. Výsledný jas je nižší a v důsledku nerovnoměrné degradace jednotlivých druhů 

čipů může v průběhu života docházet k nežádoucím posunům barvy vyzařovaného světla. 

Druhý způsob využívá fosforescenci luminoforů. Vhodným luminoforem je ytrito-hlinitý 

granát aktivovaný cerem (Y3 l5O12:Ce), který je buzen světlem modré diody InGaN 

(výsledné spektrum je na obr. 5), anebo třípásmový luminofor buzený zářením 

ultrafialové diody (obr. 6). Tento způsob je obdobný principu vzniku světla v klasických 

zářivkách. Spektrum na obr. 5 ve viditelné oblasti obsahuje přímé světlo modré LED i 

spojité spektrum použitého luminoforu. Tato varianta je energeticky úspornější a v 

porovnání s LED se třemi čipy i rozměrově menší, avšak ve výsledném modro-žlutém 

spektru je potlačena zelená a červená složka, což se projevuje horším podáním barev 

osvětlovaných předmětů. U diod s třípásmovým luminoforem se UV záření vlastní diody 

ve spektru neprojevuje a výsledný index podání barev Ra dosahuje hodnot nad 80. Bílé 

LED se vyrábějí ve velmi širokém rozsahu náhradní teploty chromatičnosti – od 2 500 do 

4 000 K u teplých odstínů a 5 000 až 8 000 K u chladnějších odstínů. Výrobci nabízejí 

LED odstupňované po 1 000 K.   
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Obr. 5.  Emisní spektrum bíle LED    Obr. 6 Emisní spektrum 

bíle LED 

(luminofor buzený světlem modré diody) (třípásmová luminofor 

buzený zářením UV 

diody) 

 

Vlastní světelný zdroj – polovodičový čip, má velmi malé rozměry. První LED 

měly čip o ploše 0,05 mm2, postupem doby se plocha čipu zvětšovala na jednotky 

milimetrů čtverečných. Také proud (resp. příkon) byl velmi malý (jednotky miliampérů, 

příkon desetiny wattů, světelný tok v řádu jednotek lumenů). Během dalšího vývoje bylo 

možné zvětšit proud na desítky miliampérů, přičemž světelný tok postupně narůstal na 

jednotky až desítky lumenů. V poslední době se průmyslově vyrábějí diody již s proudem 

řádově několika set miliampérů o příkonu do 5 W, takže při současných hodnotách 

měrného výkonu až 100 lm/W dosahuje světelný tok diod předních výrobců již několika 

set lumenů. Z pohledu uživatele lze dosud vyráběný sortiment orientačně rozdělit do tří 

skupin: diody o malém výkonu s proudem 1 až 2 mA, standardní diody s proudem větším 

než 20 mA a výkonné (speciální – v odborné literatuře označované jako high power) s 

proudem větším než 350 mA. Světlo vydávané čipem je třeba usměrnit pomocí vhodných 

optických prvků a krytu z epoxidové pryskyřice, jehož barva je zpravidla shodná s barvou 

vyzařovaného světla. Kryt se používá již při výrobním procesu. Konfigurace reflektoru 

určuje úhel vyzařovaného světelného svazku, který se u současně vyráběného sortimentu 

nachází v rozmezí 8 až 120°. Příklad rozložení svítivosti LED je na obr. 7. 
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Obr. 7. Příklad rozložení svítivosti LED v pravoúhlých a polárních souřadnicích 

K získání většího světelného toku lze použít několik krystalů zapojených do série, 

anebo jeden krystal se zvětšenou plochou při současném zajištění účinného chlazení místa 

přechodu. K provozu postačuje zapojit LED do série s diodou v propustném směru a přes 

vhodný rezistor ji připojit k napájecímu zdroji. Velikost proudu, který má procházet 

diodou, lze vyčíst z katalogových údajů výrobce. Zatímco u prvních diod byl s ohledem 

na oblast použití nejdůležitějším parametrem jas, postupem času nabývá stále většího 

významu celkový světelný tok a měrný výkon. 

  K napájení LED se používají měniče s výstupním napětím přizpůsobeným 

použité kombinaci a jejich počtu. Jsou to vlastně zdroje konstantního proudu, který 

zajišťuje i jejich optimální pracovní teplotu (mezní teploty se pohybují mezi 85 a 100 °C). 

Její překročení má velmi negativní vliv na život diody i na rychlost poklesu jejího 

světelného toku (obr. 8). Tuto skutečnost je nutné vzít v úvahu jak při konstrukci a 

výrobě vlastní diody, tak při jejím použití v konkrétních podmínkách provozu. Použití 

jednotlivých LED je v současné době poměrně omezené, v praxi se nejčastěji sestavují do 

větších celků, nabízejících nepřeberné množství nejrůznějších způsobů použití. 
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Obr. 8. Závislost parametrů LED na teplotě okolí 

 

Hlavní přednosti LED 

Geometrické parametry: 

- umožňují konstruktérům vytvářet velké množství světelných přístrojů a svítidel 

nejrůznějších tvarů, výkonů a rozměrů; 

- malé rozměry dovolují navrhovat světelné přístroje s vysoce koncentrovaným 

svazkem světelné (resp. zářivé) energie. To je výhodné např. v oblasti přenosu 

informací. 

Elektrické a světelné parametry: 

- malé napájecí napětí nevyžaduje ochranu před nebezpečným dotykem; 

- lze je spojovat do série, a tím dosáhnout vyšších hodnot světelného toku; 

- stejnosměrný provoz umožňuje snadnou regulaci pomocí stávajících prostředků 

řízení a ovládání osvětlení; 

- lze modulovat záření napájecím napětím, minimální doba náběhu (kratší než u 

žárovek) a rychlá odezva (nanosekundy). Mohou pracovat v impulzním režimu 

bez negativního vlivu na život a spolehlivost. Lze je snadno zapínat a vypínat; 

- plná stmívatelnost bez změny barvy, stmívací moduly jsou kompatibilní s nyní 

používanými standardními systémy pro žárovky, zářivky nebo halogenové 

žárovky; 
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- lze je napájet solárními články; 

- lze jimi zajistit energeticky úsporné osvětlení; 

- lze vytvářet osvětlovací soustavy s dynamickým řízením intenzity a barvy světla; 

- mohou svítit v libovolné poloze; 

- mají vysoký jas; – barevné LED mají velkou účinnost, protože k dosažení 

požadované barvy se nepoužívají filtry způsobující u jiných světelných zdrojů 

nežádoucí ztráty; 

- teoretické možnosti dalšího zvyšování měrného výkonu nejsou ani zdaleka 

vyčerpány. Již v současné době reálně dosahované hodnoty 50 lm/W a špičkové 

hodnoty 100 lm/W budou jistě překonány. V odborné literatuře se hovoří o 

reálném cíli až 200 lm/W v roce 2025. 

Kolorimetrické parametry: 

- lze získat velký počet barev – červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, zeleno-

modrou, modrou a fialovou. Většina těchto barev (v těch případech, kdy pro 

dosažení výsledné barvy světla nejsou použity luminofory) se vyznačuje vysokou 

čistotou, jsou téměř monochromatické, což je důležité z hlediska jejich 

nezaměnitelnosti, zejména v signálních zařízeních. Současně lze jejich kombinací 

získat teoreticky nekonečný počet barevných odstínů a hodnot jasu v soustavách s 

dynamickým řízením osvětlení; 

- lze vyrobit LED bílé barvy s velmi dobrou účinností, vysokým Ra a v potřebné 

stupnici teplot chromatičnosti; 

- je možné vyrobit LED zářící v ultrafialové a infračervené oblasti. 

Provozní parametry: 

- jsou vysoce spolehlivé; 

- mají extrémně dlouhý život. Údaje jednotlivých výrobců se pohybují mezi 60 až 

100 tisíci hodinami, při úbytku světelného toku 30 až 40 %. Tato hodnota však do 

značné míry závisí na okolních 

- zejména teplotních – podmínkách; 
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- náklady na údržbu a výměnu vadných zdrojů jsou nižší; 

- interval teploty okolního prostředí je široký, uváděný mezi –30 a +60 °C, 

- povrchové teploty jsou nízké a absence UV a IR záření (kromě diod speciálně 

vyvinutých pro tyto oblasti spektra) umožňují pro konstrukci přístrojů s LED 

používat plasty; 

- konstrukce je mechanicky odolná, snášející bez vážnějších následků otřesy a 

vibrace; 

- při sestavování osvětlovacího přístroje ze světelných diod není zapotřebí používat 

další optické prvky na usměrnění světelného toku v požadovaném směru. 

Vlastnosti z hlediska životního prostředí: 

- neobsahují zdraví škodlivou rtuť; 

- nemají negativní vliv na životní prostředí ani během provozu, ani po ukončení 

jejich života, značná část používaných materiálů je recyklovatelná. 

- K nevýhodám světelných diod zatím patří především vysoká cena a významná 

závislost jejich hlavních parametrů na teplotě okolí.    [5] 

 

Moderní LED diodové svítidla pro pracovní stoje 

Mimořádně pozitivní ohlas měla miniaturní svítidla řady ABLL osazená novými 

diodami LED řady Luxeon III star s bílým světlem. Droboučké svítidlo s hmotností 

pouhých 0,3 kg a příkonem 3,9 W, splňující normu DIN EN 1837, která požaduje 

intenzitu osvětlení 500 lx v místě pracovního úkonu, znamenalo převratnou změnu v 

nabídce reflektorů pro obráběcí stroje.      [7] 
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Obr.9.Svítidlo ABLL1 

Hlavice je upevněna na ohebném krku délky 70 cm. Díky němu je možné svítidlo 

rychle a snadno nastavit do zvolené polohy. Ta je jednoznačně fixována i při vibracích 

obráběcího stroje. Pečlivost při výběru základních konstrukčních materiálů se projevila v 

dlouhé životnosti. Krk svítidla byl testován na 20 000 přestavení bez měřitelných známek 

únavy materiálu, takže obavy z postupného „padání„ hlavice, známé ze starých 

žárovkových světlometů, jsou zcela neopodstatněné. Ostatně hmotnost hlavice svítidla je 

pouhých 0,3 kg, tudíž i setrvačná hmota, ovlivňující rázy a vibrace, je v porovnání s 

klasickými svítidly malá. Krk se na obráběcí stroj upevňuje podobně jako základna 

ABLL 1, tj. pomocí závitu M12 a kontramatice.     [6] 

Na tento úspěch navazuje jedna z posledních novinek firmy Waldmann GmbH, 

kterou prostřednictvím firmy Enika.CZ s. r. o. představuje na našem trhu – svítidlo Flat 

LED. Jeho vývoj iniciovaly pozitivní zkušenosti získané při výrobě a provozu LED 

světlometů řady ABLL a snaha dokázat, že správně navržená svítidla se světelnými 

diodami jsou vhodná i k osvětlování dlouhých obrobků. Při vývoji svítidla Flat LED se 

konstruktéři snažili zúročit základní přednosti miniaturních světlometů ABLL. Cílem 

bylo vyvinout svítidlo osazené moderním světelným zdrojem s nízkou spotřebou při 

zachování co nejmenších rozměrů pouzdra. Volba na LED nepadla náhodou. Pořizovací 

hodnota obráběcích strojů je stále vyšší a na to, aby se vynaložené investice rychle 

vrátily, musí pracovat, pokud možno bez zbytečného přerušování. Střední doba života 

LED je 50 000 h, což představuje bezmála šest let nepřetržitého svícení. Za tu dobu 

projde stroj, na kterém je svítidlo s LED světelným zdrojem namontované, minimálně 

jednou větší opravou. Světelná dioda s ukončenou životností je taková, jejíž svítivost 

klesla na 70 % původní hodnoty. Po této době je spíš morální povinností než absolutní 
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nutností zdroj vyměnit. Diody LED svůj život nekončí „zhasnutím“ jako žárovky. 

Argumenty pro použití zdroje s delším životem jsou tedy celkem jednoznačné.  

 

Obr. 10. Svítidla Flat LED přisazená a vestavná verze 

Pořizovací hodnota LED zdroje je sice vyšší než u žárovek, ale za dobu života 

diod LED je nutné žárovku s průměrným životem 2 000 provozních hodin vyměnit 

25krát. K tomu je třeba připočítat náklady spojené s 25 několikaminutovými prostoji 

stroje a peníze vynaložené na mzdu kvalifikovaného pracovníka, který místo odborné 

práce dělá údržbáře. Čím vyšší je přidaná hodnota (náročnost) výrobků, tím rychlejší je 

návratnost použití kvalitních LED svítidel. Navíc LED jsou zdroje odolné proti vibracím, 

nárazům a výkyvům napětí, což jejich přednosti před žárovkami ještě rozšiřuje. Svítidlo 

Flat LED je osazeno šesti diodami, protože je určeno k osvětlování delších obrobků. Ani 

při selhání jedné diody světlo nezhasne, ale pouze poklesne svítivost celého svítidla. Díky 

tomu může obsluha pokračovat v práci minimálně do konce nejbližšího obráběcího cyklu 

nebo přestávky. Tím se dále minimalizují prostoje a ztráty jimi způsobené. Světelný zdroj 

se nezahřívá, takže chladicí emulze nedegraduje přepalováním. Nezanedbatelnou 

výhodou diod LED oproti zářivkám a výbojkám je stálý světelný tok. Svítidlo 

nezpůsobuje nebezpečný stroboskopický efekt, resp. ho ze svého principu nezpůsobují 

diody, takže není nutné dělat opatření na jeho odstranění, a tím zbytečně zvyšovat 

náklady na výrobu svítidla. Velkou pozornost firma Waldmann věnovala použití kvalitní 

optiky. Úhel poloviční svítivosti svítidla je 60°, takže obsluze poskytuje rovnoměrné 

osvětlení pracovního prostoru a snižuje namáhání zraku a únavu očí. Toho je dosaženo 

použitím speciálně navržených prizmatických difuzorů z borosilikátového skla. Pouzdro 

svítidla i krycí sklo jsou odolné proti odletujícím třískám a stříkající chladicí emulzi.  

          [7] 



40 

 

 

Obr. 11. Optický systém svítidla Flat LED 

Výrobce udává krytí IP69 K, které je definováno normou DIN 40050-9. Při 

zkušebním testu IP 69 K je svítidlo upevněno na stole otáčejícím se rychlostí 5 min–1. Ze 

vzdálenosti 10 až 15 cm je pouzdro ostřikováno tlakovou vodou. Tlak vody je 8 000 až 

10 000 kPa (80 až 100 bar) a teplota 80 °C. Pouzdro je ostřikováno pod úhly 0°, 30°, 60° 

a 90° po dobu minimálně 30 s z každého úhlu. Průtok vody je 14 až 16 l·min–1. 

Hliníkové, povrchově anodizované pouzdro svítidla Flat LED je odolné proti korozi a 

vyrábí se ve dvou variantách. Verzi pro přisazenou montáž je možné snadno namontovat 

na povrch stěny obráběcího stroje. K jeho rychlému a snadnému upevnění je určena 

čtveřice otvorů pro šrouby, přístupná po sejmutí vrchního krytu svítidla. 

 Vestavná verze je navržena tak, že pouzdro je možné zapustit do stěny 

obráběcího stroje. Pro vestavbu stačí otvor rozměrů 58 × 244 mm a hloubky 20 mm. Nad 

povrch skříně obráběcího stroje vystupuje jen kryt se zaoblenými hranami výšky 3 mm. 

To omezuje možnost hromadění třísek obrábění téměř na nulu a usnadňuje čištění 

vnitřního prostoru stroje. 

K osvětlování velmi dlouhých obrobků stačí sestavit řadu ze svítidel Flat LED 

tvořenou několika základními jednotkami s šesti diodami LED. Montáž usnadňuje systém 

plug-and-light. Elektronika navržená speciálně pro tento typ svítidla umožňuje Flat LED 

připojit na stejnosměrné zdroje na malé napětí 10 až 40 V nebo střídavé zdroje 10 až 30 

V. Malé napájecí napětí vylučuje úrazy elektrickým proudem při případné údržbě svítidla.

          [7] 
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3. Návrh osvětlení pracovního stoje 

 Pracovní stroj, který jsme si vybral vlastní firma NHKZ Steel s.r.o. se sídlem 

v Olšanech. A jedná se o QUASER MV 184P. 

 

Obr. 12. Pracovní stroj Quaser 

Norma ČSN EN 12464-1 Osvětlení pracovních prostorů – Vnitřní pracovní 

prostory, pro tento pracovní stroj předepisuje v tabulce 5.2, řádku 2.13.4 a 2.13.5  

následující: 

Tab. 3 Hladina osvětlení pracovního prostoru – výtah za normy 

Druh prostoru, úkolu nebo činnosti 
mE  

(lx) 

UGRL 

– 

Ra 

– 

jemné strojní opracování, broušení: 
tolerance < 0,1 mm 

500 19 60 

hrubé a střední strojní opracování tolerance 
≥ 0,1 mm 

300 22 60 

 

 



42 

 

3.1 Stávající stav osvětlení stroje 
 

Stroj je v místnosti situován zadní částí ke stěně s okny, takže dovnitř stroje denní 

světlo z oken nedopadá a tudíž musí být osvětlení pracovních prostor zajištěno umělým 

osvětlením. Současné osvětlení je zajišťováno dvojicí svítidel MASTER PL-L 

18W/840/4P 1CT jedná se o úsporné kompaktní zářivky. Zářivka se skládá ze dvou 

paralelních fluorescenčních trubic (viz příloha č.1). Jedno ze svítidel je umístěno vpravo 

vedle rámu dveří ve výšce od země 1550mm a 500mm od pravé stěny a druhé se nachází 

u sklíčidla a je 200mm od jeho okraje. Obě svítidla mají stupeň krytí IP 54. 

 

 

Obr. 13.  Svítidlo na sklíčidle 
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Obr. 14. Svítidlo napravo za rámem dveří 

Tyto dvě svítidla, ale zajišťují osvětlení pouze pracovního stolu, na který se 

upínají obrobky, ale u tohoto stroje se nacházejí i další místa pracovního úkonu. Jedno 

z těchto míst je ovládací panel. U něj je osvětlení zajišťováno zářivkovými svítidly, která 

osvětlují celou místnost, na tomto panelu je pod svícen pouze display a některá z tlačítek, 

jako např. total stop a start.  

 

Obr. 15 Ovládací panel stroje 
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Druhým místem, kde obsluha stroje vykonává zrakový úkon je zásobník nástrojů. 

V tomto zásobníku je místo až na 30 nástrojů, na kterých se musí provádět kontrola kvůli 

opotřebení a také při programování se zjišťuje, na které pozici se nástroj nachází. V tomto 

prostoru se žádné svítidlo nenachází. Do tohoto prostoru se dostává dvířky, která jsou 

vysoká jenom 200mm a pokud se chce obsluha přesvědčit o stavu nástrojů tak zakryje de 

facto celý otvor a na nástroje pak není vůbec vidět. A proto jsem byl pracovníky požádán 

o vyřešení tohoto problému. 

 

Obr. 16. Zásobník nástrojů 

 

Osvětlení haly zajištěno třemi řadami zářivkových svítidel. Řada podél stěny 

s okny je realizována šesticí svítidel, ve kterých se nachází dva zářivkové zdroje. Řada 

uprostřed haly už je řešena deseti svítidly s jedním zářivkovým zdrojem světla. Poslední 

řada má jedenáct svítidel s dvěma zářivkami. Bohužel tato řada v době měření nefunguje. 

V místnosti nachází další pracovní stroje, jako soustruhy, fréza, vrtačky a bruska. 

Osvětlení haly je tedy zajištěno 44 zářivkami a svítidla jsou už staršího data výroby. 
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Obr. 17. Osvětlení haly 1  

 

 

Obr. 18. Osvětlení haly 2 
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3.2. Měření osvětlení 

Úkolem měření bylo zjistit, zda stávající osvětlení pracovního stroje odpovídá 

normě včetně místnosti, ve které se nachází. 

 
3.2.1 Legislativa 
 

Pro měření osvětlení ve vnitřních prostorech platí norma ČSN 36 0011 část 1 až 3. 

První část normy jsou základní ustanovení, druhá část se týká měření denního osvětlení a 

třetí část měření umělého osvětlení. Na ní navazují předpisy (normy) pro již specifická 

měření:  

- ČSN 73 0580-2 – definuje místa pro měření denního osvětlení obytných 

místností,  

- ČSN EN 132 01 – 4 (Osvětlení pozemních komunikací) a ČSN 36 0400 (Veřejné 

osvětlení) popisuje měření osvětlení komunikací,  

- ČSN 36 0061 – definuje místa při měření umělého osvětlení na železničních 

prostranstvích,  

- ČSN EN 1838 – definuje místa při měření nouzového osvětlení,  

- ČSN EN 12193 – definuje místa při měření osvětlení sportovišť.  

 

3.2.2 Postup měření 

Měření osvětlení jsem prováděl luxmetrem MINI-LUX a to bez přítomnosti 

denního světla. Obloha v tu dobu byla zatažená a jak už bylo řečeno stroj je otočen od 

oken. Měření při denním osvětlení lze provádět pouze výjimečně a orientačně. Postup 

měření je popsán v normě ČSN 36 0011 - 3. Měření probíhalo v síti kontrolních bodů, 

kontrolní bod je bod, na kterém je při měření luxmetrem umístěn střed základny fotonky. 

A ve srovnávací rovině, která se nacházela ve výšce 0,2m nad pracovním stolem. V této 

rovině se nachází jeden a více kontrolních bodů, kde se provádí měření. Srovnávací 

rovina může být vodorovná, vertikální nebo i šikmá. Poloha srovnávací roviny se volí tak, 

aby se na ní nacházely důležité zrakové činnosti nebo alespoň většina z nich. Může být v 

celé místnosti nebo v její části, na pracovišti nebo na místě zrakového úkolu. 

Před samotným měřením bylo třeba změřit pracovní stůl, ale také jeho 

bezprostřední okolí. Na základě těchto rozměrů pak rozpočítat síť kontrolních bodů 

v tomto prostoru. Vnitřní prostor má rozměry 2400x1200 mm a pracovní deska 1200x600 
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mm. Sklíčidlo se nacházelo v poloze 400x400mm od levého horního rohu (v místě, kde 

se nejčastěji nachází svěrák) a bylo ve výšce 700mm od desky po střed svítidla. 

 

 

Obr. 19. Luxmetr MK-ELEKTRONIK 

 

3.2.3. Výsledky a vyhodnocení měření 

 

Obr. 20. Naměřené hodnoty osvětlení – vnitřní prostor a bezprostřední okolí stroje 
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Křížkem je označena poloha sklíčidla. Z naměřených hodnot je patrné, že vnitřní 

osvětlení stroje neodpovídá normě. Ale největší problém nastává, když obsluha stroje 

chce vynulovat souřadnice pomocí sondy. Při najíždění s nástrojem k obrobku sklíčidlo 

kompletně zastíní sondu a na tu pak není vůbec vidět, jak daleko je od povrchu obrobku. 

Při tomto najíždění jsem naměřil hodnotu pouze 10 lx a při této hladině osvětlení nelze 

pracovat.  Majiteli byl vznesen požadavek na vyřešení tohoto problému. 

 

 

Obr. 21. Naměřené hodnoty osvětlení – zásobník nástrojů 

 

V zásobníku se žádné světlo nenachází a světlo do něj dopadá pouze dvířky a 

proto je jeho osvětlení naprosto nedostačující, jak je vidět z naměřených hodnot. Protože 

obsluha potřebuje kontrolovat opotřebení nástrojů a vidět na jaké je nástroj pozici chtějí 

majitelé zavést osvětlení i do tohoto prostoru, protože když obsluha kontroluje nástroje, 

tak kompletně svým tělem znemožní světlu průchod dvířky a pak není v zásobníku nic 

vidět. 
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Obr. 22. Naměřené hodnoty osvětlení - hala 

Měření v hale bylo pouze orientační. Ale měřením se zjistilo, že osvětlení 

nevyhovuje. V hale by mělo být podle normy minimálně 300 lx, jak je uvedeno v tabulce 

č 3, jak bylo řečeno už dříve v hale se nacházejí další obráběcí stroje, navrhnul jsem 

majitelům, že jim vyhotovím návrh nového osvětlení v hale. 

 

3.3 Návrh hladiny osvětlení a barevného podání 

Návrh osvětlení pracovního stroje jsem vyhotovil v programu DIALux 4.8. 

 

3.3.1 Návrh osvětlení – vnitřní prostor pracovního stroje 
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Obr. 23. Návrh osvětlení – vnitřní pracovní prostor 

 

Obr. 24. Návrh osvětlení – vnitřní pracovní prostor 
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Obr. 25. Návrh osvětlení – vnitřní pracovní prostor a zásobník nástrojů 

 

 

Obr. 26. Návrh osvětlení – vnitřní pracovní prostor – sklíčidlo 
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Osvětlení vnitřního prostoru stroje je realizováno dvěma svítidly Waldmann RL 

70 CE (viz. příloha č.2), které se nachází po stranách dveří. Střed svítidla je ve výšce 

0,54m nad úrovní pracovního stolu. Další dvě svítidla od společnosti Insta a jedná se o 

model LEDLUX A 0332 LN WWH (viz. příloha č.3) Jak je patrné na obrázcích jedno 

z těchto svítidel je nasměrováno ze zadní strany na sklíčidlo. Tímto způsobem by se měl 

vyřešit problém se zastíněním nástroje sklíčidlem. Třetí z těchto svítidel je nachází 

v zásobníku nástrojů a osvětluje zásobník pod úhlem 45°. Všechny svítidla také splňují 

požadavek normy na index barevného podání, který je 60, všechny z nich mají Ra=80. 

 

 

Výsledky hladiny osvětlenosti 

 

 

Obr. 27. Osvětlenost vnitřního prostoru stroje 
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Obr. 28. Osvětlenost pracovního stolu stroje 

 

Obr. 29. Hodnoty osvětlenosti pracovního stolu stroje 

 

 Jak je z hodnot patrné minimální hodnota osvětlenosti 500lx byla na pracovním 

stole splněna přesně tak, jak předepisuje norma včetně požadavku na rovnoměrnost 

osvětlení, která je 0,85. Norma stanovuje minimální hranici rovnoměrnosti 0,7 

v bezprostředním okolí pracoviště 0,5. Tato hodnota je rovněž splněna. 
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Obr. 30. Osvětlenost zásobníku nástrojů 

 

Obr. 31. Hodnoty osvětlenosti zásobníku nástrojů 

 

Celý projekt v programu Dialux je v příloze č. 4 
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Kontrola hladiny osvětlenosti 

 Kontrolu hladiny osvětlenosti jsem provedl pomocí metody dělení pro přímková 

fotometricky homogenní svítidla. Zajímalo mě s jakou chybou počítá Dialux při 

nedodržení fotometrické vzdálenosti. Hlavní předností uvedeného postupu je, že 

nezasahuje do vlastní struktury dat popisujících vyzařování svítidla a nemění způsob 

výpočtu. Optimální metoda výpočtu se volí podle poměru l/c to je poměr vzdálenosti od 

svítidla ku délce světelného zdroje. 

 
Vzdálenost od svítidla [m] 

0,2 0,3 0,4 0,5 

Relativní chyba [%] 10 6,7 5 3,1 

 

Podrobný výčet výpočtů je v příloze č. 5 

Z výpočtů je vidět, že chyba je tím větší čím je poměr l/c menší. Ve skutečnosti je 
hodnota osvětlení v blízkosti světelného zdroje vyšší než uvádí Dialux. 

 

3.3.2 Návrh hladiny osvětlenosti - hala 

 

Obr. 33. Návrh osvětlení v hale 
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Obr. 34. Návrh osvětlení v hale 

 

 

Obr. 35 Osvětlenost prostoru haly 

Celý projekt v programu Dialux je v příloze č. 6 



57 

 

Osvětlení haly je zrealizováno 18 zářivkovými FLASH Platinum 158 HF (viz. příloha 

č.7) se zářivkami LUMILUX SKYWHITE T8 (viz.příloha č.8), které jsou uspořádány ve 

třech řadách po šesti. Norma stanoví minimální hladinu osvětlenosti 300 lx a 

rovnoměrnost osvětlení 0,7. 

3.4 Výpočet jasových poměrů 

Jak je uvedeno v bodě 1.1.2 rozložení jasu je třeba dodržet rozložení jasů místa 

úkolu k jasu okolí úkolu a jasu pozadí měl by být zachován poměr 10 : 7 : 3. 

Pracovní prostor: 

 = . = , . =  .  

 = = = ,   

Bezprostřední okolí: 

 = . = , . = ,  .  

 = =
,

= ,   

 Vzdálené pozadí: 

 = . = , . = ,  .  

 = =
,

= ,   

 Jasový poměr 

   í =
,

= ,  

 ř í í =
,

,
= ,  ≈  

  

 Vzdálené pozadí =
,

,
= 3 

  

Jak je vidět z výpočtů je dodržen jasový poměr 10 : 7 : 3. 
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3.5 Kontrola na oslnění 

 

 

Obr. 36. Hodnota UGR 

 

 Norma předepisuje maximální hodnotu UGR 19 ve všech bodech, ve kterých se 

předpokládá, že obsluha bude vykonávat zrakový úkon. Body se nacházejí ve výšce 1,5m 

tak jak doporučuje norma a hodnota UGR je menší než 10. 
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4. Energetická bilance a ekonomické vyhodnocení 
navržených soustav 
 

4.1 Možnosti energetických úspor řízením osvětlovacích soustav 

Regulace osvětlení se provádí za účelem dosažení energetických a ekonomických 

úspor. Investiční náklady související s regulací by se měly co nejdříve vrátit. Vyjádření 

ekonomických úspor bývá u osvětlení ve většině případů obtížné. O úsporách elektrické 

energie se dá hovořit při náhradě zastaralých a energeticky náročných osvětlovacích 

soustav. Návratnost této investice se však pohybuje na hranici životnosti nové osvětlovací 

soustavy, která je v rozmezí 8 až 10 let. Hlavní příčinou je malá roční doba provozu 

osvětlovacích soustav vnitřního osvětlení, která zpravidla v klasických místnostech 

nepřekračuje 1000 hodin. Poněkud jiná situace je u veřejného osvětlení, kde roční doba 

provozu dosahuje až 4300 hodin. Při rozhodování, zda osvětlovací soustavu 

rekonstruovat nebo ne, nelze přihlížet pouze k tomu, kdy se nově vynaložené investice 

vrátí formou ušetřené elektrické energie. Kvalita osvětlení odjakživa souvisela s kvalitou 

výrobku nebo požadované služby. Kvalita osvětlení prokazatelně souvisí s produktivitou 

a kvalitou práce. A zároveň také bezprostředně souvisí s pracovními úrazy, bezpečností 

silničního provozu, bezpečností osob a majetku. 

K dosažení racionalizace osvětlovacích soustav z hlediska snižování energetické 

náročnosti a investičních nákladů při dodržení hygienických požadavků je třeba splnit 

následující zásady: 

- Rozdělení prostoru na část pracovní, která se navrhuje na požadovanou intenzitu, 

a odpočinkovou popř. komunikační, ve které může být intenzita nižší. 

- Náhrada standardních typů lineárních zářivek zářivkami s vícepásmovým 

luminoforem o vyšším světelném toku. 

- Použití svítidel s maximální účinností distribuce světelného toku do 

osvětlovaného prostoru a s optimální zábranou proti oslnění. 

- Přednostní použití zářivek s vyššími výkony. Např. měrný výkon zářivky 58 W s 

třípásmovým luminoforem je 82 lm.W-1, měrný výkon téhož typu zářivky o 

výkonu 18 W je 75 lm.W-1. 

- Použití nejnovější generace zářivek typu T5. 
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- Náhrada žárovek kompaktními zářivkami v prostorách hygienických zařízení a v 

prostorách, kde se nachází slavnostní osvětlení pomocí lustrů osazených 

žárovkami. 

- Náhrada svítidel s klasickými předřadníky svítidly s elektronickými předřadníky. 

- Použití inteligentních řídicích systémů umožňujících řízení (stmívání) 

osvětlovacích soustav. 

 

Možnosti energetických úspor řízením vnitřních osvětlovacích soustav 

Energetické úspory osvětlovacích soustav jsou dány především možnostmi jejich 

řízení. Technicky lze toto řízení realizovat od běžného ovládání obsluhou až po použití 

inteligentních řídících systémů. Ruční ovládání obsluhou spočívá v zapínání a vypínání 

osvětlení v závislosti na denní osvětlenosti a na přítomnosti osob v místnosti. Tento 

způsob ovládání je nedokonalý. Inteligentní řídící systémy mohou ušetřit až 70 % 

elektrické energie. Těchto úspor se dosahuje regulací (stmíváním) osvětlení. Stmívání 

vede ke snižování příkonu soustavy a tím k úsporám elektrické energie. Možnosti 

energetických úspor: 

1. Snížení světelného toku 

Vzhledem k tomu, že světelné zdroje stárnou a jejich světelný tok se během jejich života 

snižuje, používá se při návrhu osvětlení tzv. činitel údržby v hodnotách obvykle 0,6 až 

0,8. To znamená, že v osvětlovacím systému s novými zdroji nebo po provedení 

pravidelné údržby, při činiteli údržby 0,7, je počáteční hladina osvětlenosti vyšší o 30 %. 

Jakmile světelný zdroj dosáhne konce ekonomického života, hladina osvětlení se vyrovná 

projektované úrovni, nebereme-li v úvahu předimenzování soustavy. Udržováním 

osvětlenosti na konstantní hodnotě po celou dobu trvání jejího života se dá ušetřit 

odhadem 10 % elektrické energie. 

2. Předimenzování osvětlení 

Většina osvětlovacích soustav je při svém návrhu předimenzována. To má dvě příčiny, 

projektant zpravidla navrhuje soustavu pravidelně uspořádanou, ve které je třeba brát 

v úvahu rozmístění svítidel. Projektantovi například vyjde lichý počet svítidel, navrhne 

však o jedno svítidlo více, aby je mohl uspořádat do pravidelných řad. Druhá příčina 

spočívá v určité opatrnosti projektanta. Z celé řady příčin se může stát, že při přesném 

navržení (výpočtu) osvětlovací soustavy pomocí výpočetního programu osvětlovací 
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soustava po její realizaci při následném měření nevyhovuje, „byť jen těsně“. Problémy, 

které projektantovi z toho vzniknou jsou nesrovnatelné s problémy, které by mohly 

souviset s přesvětlením soustavy. Stmíváním takto předimenzované osvětlovací soustavy 

se dá ušetřit až 10 %. 

3. Využitím denního osvětlení 

Osvětlovací soustava bývá zapnuta často při dostatečném denním světle. Pomocí čidel 

reagujících na úroveň osvětlení v příslušném prostoru lze při nárůstu denního osvětlení 

stmívat světlo umělé tak, aby byla udržena požadovaná hodnota osvětlenosti. Tímto 

způsobem lze stmívat umělé světlo až do jeho vypnutí při dostatečném denním světle. 

Dosažená úspora elektrické energie může dosáhnout až 30 %. 

4. Nepřítomnost osob 

Dle odhadu zahraničních renomovaných firem zabývajících se osvětlovací technikou svítí 

osvětlovací soustavy asi o 20 % delší dobu, než je nutno z důvodu momentální 

nepřítomnosti osob v osvětlovaném prostoru. Pomocí čidel, která reagují na pohyb, lze 

osvětlovací soustavu buď ztlumit, anebo úplně vypnout v případě nepřítomnosti osob. 

Tím lze ušetřit až 20 % elektrické energie. Sečtením všech dosažitelných úspor elektrické 

energie dostaneme úsporu 70 %. Někteří výrobci řídících systémů tuto úsporu garantují. 

Záleží ovšem na mnoha různých faktorech, které spolu navzájem souvisí. Reálnější je 

však počítat s úsporou do 50 %.       [10] 

 

4.2 Náklady na nové osvětlení 

 

Náklady na nové osvětlení pracovního stroje 

V pracovním stroji byly použity tři svítidla od společnosti Insta a dvě od firmy 
Waldmann. 

Výrobce Model Cena [Kč/ks] Celkem [Kč] 

Insta Ledlux linear LN 2570 
21770 

Waldmann RL70CE-136H 7030 

  

Této ceně je třeba ještě připočíst částku pro předřadníky, zdroje a příslušenství. 
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Náklady na novou osvětlovací soustavu v hale 

V hale se bude nacházet 18 svítidel značky Osram. Jde o model Flash Platinum 153HF 

s zářivkovým zdrojem T8 Lumilux SkyWhite L58W. Ceny vychází z internetového 

obchodu společnosti Osram. Upevňovat se budou na stávající konstrukci.  Náklady za 

koupi svítidel bude 21 600 Kč + cena za kabeláž.  

Výrobce Model Cena [Kč/ks] Celkem [Kč] 

Osram Flash Platinum 1090 

20628 
Osram 

T8 Lumilux 
SkyWhite 
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4.3 Výpočet spotřeby elektrické energie osvětlovací soustavou v hale 

 

Stávající osvětlení 

Stávající osvětlení je v hale tvořeno 27 svítidly a v nich je 44 zářivkových světelných 

zdrojů. Tarif za jednu kWh je 3,5 Kč. Zářivky jsou značky Philips Master 36W a 

z přiložených fotografií je vidět, že svítidla jsou staršího data výroby a navíc osvětlení 

nevyhovuje normě.  

 

Spotřebovaná energie jednoho svítidla za den: 

= . .  

= 3,5.0,036.12 = 1,51 č 

 

Spotřebovaná energie celé soustavy za den: 

= 44. = 44.1,51 = 66,5 č 

 

Spotřebovaná energie celé soustavy za měsíc: 

= 25. = 25.66,5 = 1663,2 č 

 

Spotřebovaná energie celé soustavy za rok: 

= 12. = 12.1663,2 = 19958 č 
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Nové osvětlení 

Nové osvětlení bude v hale realizováno 18 svítidly Osram Lumilux SkyWhite 58W. 

 

Spotřebovaná energie jednoho svítidla za den: 

= . .  

= 3,5.0,058.12 = 2,44 č 

 

Spotřebovaná energie celé soustavy za den: 

= 18. = 18.2,44 = 43,9 č 

 

Spotřebovaná energie celé soustavy za měsíc: 

= 25. = 25.43,9 = 1097,5 č 

 

Spotřebovaná energie celé soustavy za rok: 

= 12. = 12.1097,5 = 13170 č 

 

Srovnání a zhodnocení 

 

rozdíl nákladů = cenaOEr stará soust – cenaOE nová sous = 19958 – 13170 = 6788 Kč 

 

Jak je patrné z výpočtů, tak nová osvětlovací soustava nejen, že zlepší zrakovou 

pohodu a osvětlení bude splňovat normu, ale také výdaje za spotřebovanou energii 

osvětlovací soustavy budou nižší a to 6788 Kč ročně. Návratnost investice na úsporách z 

osvětlení  je už během tří a půl roku. Osram přitom garantuje životnost zářivek T8 

20000h, takže pokud se bude svítit 12h denně, 3600h ročně tak soustava vydrží 5,5 roku. 
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Závěr 

 Tato práce pojednává o problematice spojené s navrhováním osvětlovacích 

soustav a to nejen v pracovních strojích, ale také v pracovních prostorech. Poukazuje na 

nejdůležitější kritéria, která je třeba při návrhu dodržet a to ne jen požadavky, které 

předepisuje norma jako například přechod mezi osvětlením pracovního stroje a místností 

ve které je stroj umístěn, aby nedocházelo k oslňování vlivem velkých rozdílů v hladině 

osvětlenosti a teplotě chromatičnosti, aby byla dodržena zraková pohoda na pracovišti. 

Dále je z této práce patrné, jaký vliv má na hladinu osvětlenosti vzdálenost od svítidla. 

Z výpočtů, které jsou v práci uvedeny je vidět jak je velké chyba, když počítáme 

osvětlenost bodovou metodou oproti metodě dělení, která posuzuje svítidla v blízkých 

vzdálenostech. 

 V práci jsou též spočítány náklady na nové osvětlení ve stroji, ale také v hale, ve 

které je stroj umístěn. Náklady na novou osvětlovací soustavu v hale nejsou zas tak 

vysoké a návratnost investice je už během tři a půl roku, a když uvážíme, že světelné 

zdroje mají garantovanou životnost 20000h a s tím, že pak stačí pouze vyměňovat 

zářivkové zdroje je poté úspora na osvětlení značná. 

Tato práce pro mě osobně měla velký přínos. Na vlastní kůži jsem si mohla 

vyzkoušet jaké to je ocitnout se v pozici projektanta osvětlovacích soustav. Moje práce 

zahrnovala požadavky na osvětlení, měření stávajícího osvětlení a pozdější návrh a 

doladění detailů po konzultaci s obsluhou a majiteli vlastně jako se zákazníky. Díky této 

práci jsem pocítil, s jakými záležitostmi se musí projektant vypořádat, ale také jsem lépe 

porozuměl výpočtovým metodám, které jsem v práci použil. Také jsem se sám 

přesvědčil, jak je tomu se světelnými soustavami v praxi. Že je osvětlení mnohdy 

nedostačující, osvětlovací soustava je neudržovaná, zastaralé a neklade se jí takový důraz. 
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Seznam použitých veličin: 

 

E  osvětlenost (lx) 

UGR  činitel oslnění  

Lb  jas pozadí (cd.m-2) 

L  jas svítící části svítidla (cd.m-2) 

ω  prostorový úhel svítící části (rad) 

p  činitel pohledu 

Tcp  teplota chromatičnosti (K) 

Φ  světelný tok (lm) 

S  plocha (m) 

η  světelná účinnost (%) 

Φs  světelný tok všech svítidel soustavy (lm) 

Φ1  světelný tok jednoho svítidla soustavy (lm) 

ns  počet svítidel soustavy 

Φ3  světelný tok dopadající na srovnávací rovinu (lm) 

Ra  index barevného podání 

P  celkový příkon osvětlovací soustavy (W) 

p  poměrný elektrický příkon (W.m-2) 

I  svítivost svítidla ve směru na kontrolní bod (cd) 

α  úhel mezi spojnicí svítidlo – kontrolní bod a vertikálou 

l  vzdálenost svítidlo – kontrolní bod (m) 

β  úhel mezi normálou osvětlovací roviny a spojnicí s kontrolním bodem 

T  teplota (°C) 

er  relativní chyba (%) 

ρ  činitel odrazu (%) 

M  světlení (lm.m-2) 

CenaOE  cena odebrané energie (Kč) 

C1kWh  cena jedné kWh (Kč) 

PkW  příkon svítidla (kW) 

thod  čas kdy je zapnuta osvětlovací soustava (h) 
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