
Definicja natężenia światła 
i równomierności
Natężenie światła jest to gęstość stru
mienia świetlnego padającego na daną 
powierzchnię. Natężenie oświetlenia 
mierzymy w luksach [lx].

Równomierność jest to stosunek 
rozłożenia się natężenia światła na sta
nowisku pracy lub w  pomieszczeniu. 
Równomierność ma bardzo duże zna
czenie dla stanu naszego wzroku, jest to 
parametr dużo istotniejszy niż natężenie 
światła.

Pole zadania – część pola w miejscu 
pracy, gdzie wykonywane jest zadanie 
wzrokowe.

W  miejscach, dla których wielkość 
i/lub położenie pola zadania jest nie
znane, jako pole zadania należy uznać 
pole, gdzie zadanie może być wykony
wane.

Pole bezpośredniego otoczenia – 
pas o szerokości co najmniej 0,5 m ota
czający pole zadania, występujący w polu 
widzenia. 

Pole tła (pole dalszego planu) – pole 
o szerokości co najmniej 3 m sąsiadujące 
z polem bezpośredniego otoczenia.

Obowiązujące regulacje prawne
Normatywy dla pomieszczeń pracy 
(tabela z podziałem na określone prze

pomiarów niezgodnych z PN. Nie ma 
przepisów, które by określały często
tliwość wykonywania pomiarów natę
żenia oświetlenia. Ostateczną decyzję 
podejmuje pracodawca, który mając 
na uwadze zapewnienie pracownikom 
bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy, ustala częstotliwość wykonywa
nia pomiarów natężenia oświetlenia 
np. co 5 lat wraz z pomiarami instalacji 
elektrycznej.

Przygotowania przed pomiarami
Działania jakie warto podjąć przed 
pomiarami oświetlenia:

1. Sprawdź stan źródeł światła 
(żarówek, świetlówek)

Przykład: Pracodawca zlecił badanie 
natężenia światła w piekarni. Po przy
jeździe ekipy pomiarowej na  miejsce 
okazało się, że 40% z zainstalowanych 
źródeł światła jest uszkodzonych i kwa
lifikuje się do wymiany. Laboratorium 
odstąpiło od pomiarów.

Komentarz: Norma dotycząca 
pomiarów oświetlenia jasno określa, 
że może być najwyżej 10% niedziałają
cych źródeł światła, jeżeli jest ich więcej 
niż 10%, nie powinno się przeprowadzać 
badań natężenia światła.

znaczenia obiektów budowlanych) znaj
dują się w normie PN‑EN 12464‑1:2012 
(wersja polska) Światło i  oświetlenie. 
Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach.

Wymagania dotyczące oświetlenia 
ewakuacyjnego zawarte są w  normie 
PN‑EN 1838:2013 (wersja angielska) 
Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie 
awaryjne.

Zgodnie z § 26 ust. 2 rozporządze
nia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i  higieny 
pracy (DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650, 
ze zm.) niezależnie od oświetlenia dzien
nego w pomieszczeniach pracy należy 
zapewnić oświetlenie elektryczne 
o parametrach zgodnych z Polskimi Nor
mami. Przepis ten obliguje pracodawcę 
do  przeprowadzenia pomiarów natę
żenia oświetlenia i porównania wyni
ków z wartościami podanymi w aktu
alnie obowiązującej Polskiej Normie. 
Pomiary natężenia wykonuje się przy 
tworzeniu stanowisk pracy, po dokona
niu modernizacji oświetlenia na stano
wisku pracy oraz w przypadku wyników 
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Kolejnymi pomiarami wykonywanymi przez akredytowane laboratoria są 
pomiary natężenia światła i równomierności. Wybór akredytowanego 
laboratorium zapewni zlecającemu, że pomiary zostaną wykonane przez 
przeszkolonego laboranta, który posługuje się wzorcowanym luksomierzem, 
natomiast otrzymane wyniki zostaną porównane z odpowiednim 
normatywem w obowiązującej normie.

Pomiary środowiska pracy 
w praktyce – część piąta
Oświetlenie stanowisk pracy 
i oświetlenie awaryjne
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2. Sprawdź stan opraw 
oświetleniowych

Przykład: Pracodawca zlecił badanie 
natężenia światła w magazynie. Podczas 
pomiarów stwierdzono, że duża część 
opraw jest już bardzo mocno wyeksplo
atowana (zażółcone klosze, nadpalone 
elementy instalacji itd.), parametry 
natężenia światła nie spełniały wyma
gań. Podpowiedzieliśmy pracodawcy, jak 
doprowadzić do dobrego stanu instalację 
oświetleniową. Po ponownych pomia
rach okazało się, że jest 10–15% zapasu 
natężenia światła w stosunku do wyma
gań normy.

Komentarz: Często na stanowiskach, 
gdzie są wykonywane brudzące czynno
ści (zwłaszcza tam gdzie powstają dymy 
lub aerozole), oprawy trzeba konserwo
wać w zależności od potrzeb. Jeżeli nie 
będziemy tego systematycznie robić, 
to oprawy ulegną zabrudzeniu, a przy 
kontakcie z  niektórymi czynnikami 
chemicznymi – trwałemu uszkodzeniu.

Przed pomiarami zróbmy przegląd 
instalacji oświetleniowej i oceńmy stan 
opraw.

3. Zastanówmy się nad kolorystyką 
stanowisk pracy

Komentarz: Ciemne kolory w  dużo 
większym stopniu absorbują światło, 
w związku z tym powinniśmy stosować 
jak najjaśniejsze kolory ścian, sufitów czy 
mebli. Ze względów praktycznych biały 
kolor nie zawsze jest jednak wskazany, 
starajmy się w takim przypadku o paste
lowe odcienie kolorów.

4. Skontroluj stan instalacji 
elektrycznej

Komentarz: Nawet niewielki spadek 
napięcia elektrycznego na końcach opraw 
oświetleniowych w stosunku do nomi
nalnego napięcia sieci może zmniejszyć 
natężenie światła o  40–60%. Bardzo 
często zdarza się, że podłączonych jest 
zbyt dużo opraw do jednego obwodu, co 
powoduje zmniejszenie napięcia, a tym 
samym zmniejszenie natężenia światła 
na badanych stanowiskach.

5. Zastanów się nad wysokością 
zainstalowania opraw 
oświetleniowych

Komentarz: Natężenie światła spada 
wprost proporcjonalnie do  kwadratu 
odległości oświetlanej powierzchni 

od  źródła światła. Jeżeli oprawa jest 
umieszczona na  wysokości 5 metrów, 
a my ją obniżymy i podwiesimy na wyso
kości 2,5 m, to uzyskamy czterokrotną 
poprawę natężenia światła. Jeżeli decy
dujemy się podwieszać oświetlenie niżej, 
powinniśmy zastosować gęstszą siatkę 
opraw oświetleniowych, aby zapewnić 
właściwą równomierność.

Postępowanie podczas 
pomiarów
Czynności, na jakie należy zwrócić uwa
gę podczas wykonywania pomiarów 
przez pracownika laboratorium:

1. Sprawdź, czy wysięgnik 
do głowicy jest dostatecznie długi 

Jeżeli głowica znajduje się zbyt blisko 
pomiarowca, może on przysłaniać sporą 
część padającego światła, a co za tym idzie 

– zmniejszyć mierzone natężenie światła.

2. Zwróć uwagę na kolor odzieży

Jeżeli pracownik dokonujący pomiarów 
ma ciemną odzież, absorbuje ona więk
szą ilość światła i tym samym zmniejsza 
natężenie światła.

Podsumowanie
Pomiary oświetlenia nie nastręczają 
trudności pomiarowcom, ale samo 
udokumentowanie stanu obiektu jest 
czasochłonne. Pracodawca od  wyko
nawcy badań może otrzymać infor
macje o wpływie warunków otoczenia 
(kolorystyka pomieszczenia, umiejsco
wienie punktów świetlnych i ich rodzaj, 
natężenie prądu na końcach opraw itp.) 
na otrzymane końcowe wyniki. 

W cyklu dotyczącym pomiarów środowiska pracy 
ukazały się dotychczas wskazówki ogólne (ATEST 
2/2015) i  artykuły dotyczące pomiarów hałasu 
(3/2015), pomiarów drgań ogólnych i miejscowych 
(5/2015), pomiarów mikroklimatu (8/2015).

II Forum Bezpieczna Maszyna

więcej: www.bezpieczna-maszyna.pl

Termin: 17 listopada 2015 r.

Miejsce: Centrum Szkoleniowe Astat w Poznaniu

Organizatorzy: firmy Elokon Polska, Panasonic, Astat i Kübler

Problematyka
n Europejska koncepcja bezpieczeństwa maszyn
n Dyrektywy europejskie i polskie rozporządzenia dotyczące koncepcji bezpieczeństwa maszyn
n Wymagania minimalne dot. konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń
n Problemy przy ocenie i dostosowaniu „starych maszyn” do wymagań minimalnych
n Praktyczne aspekty bezpieczeństwa układów sterowania maszyn z uwzględnieniem 

relacji pomiędzy poziomami ryzyka na maszynie a wymaganiami stawianymi układom 
sterowania

Forum adresowane jest do
n projektantów, producentów
n dostawców i użytkowników maszyn
n pracodawców i osób odpowiedzialnych za kształtowanie bezpiecznych warunków pracy
n służb utrzymania ruchu
n służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Normy stosowane do badania 
oświetlenia elektrycznego 
na stanowiskach pracy 
oraz dotyczące oświetlenia 
awaryjnego: 
PN‑83/E‑04040.03 
(wycofana bez zastąpienia 
przez PKN)
PN‑EN 1838:2013
PN‑EN 12464‑1:2012
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