Warszawa, dnia 7 grudnia 2009r.

Wytyczne
techniczne
dla
klasyfikacji
sprzętu
oświetleniowego w zakresie jego podlegania przepisom
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495
Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009r. Nr 79,
poz. 666).
Niniejsza informacja zawiera wytyczne dotyczące zasad klasyfikacji sprzętu
elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, Dz.
U. z 2008r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009r. Dz. U. Nr 79. Poz. 666), zwanej dalej
ustawą. W/w ustawa stanowi transpozycję dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (Dz. Urz. UE L 37 z 13.02.2003, str. 34 i L 345 z
31.12.2003, str. 106; Dz. Urz. UE L Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str.
359).
Niniejsze wytyczne nie są prawnie wiążące, wyrażają jedynie opinię GIOŚ w
zakresie praktycznego stosowania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym.
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1. Promieniowanie optyczne
W celu opisania źródeł światła sklasyfikowanych w grupie 5 załącznika nr 1 do
ustawy musimy bliżej scharakteryzować pojęcie światła. Samo wyrażenie światło
jest pojęciem potocznym i dotyczy możliwości odbierania przez oko ludzkie
kolorów i wrażeń świetlnych. Jednak, aby opisać istotę zagadnienia musimy
posłużyć się poniżej opisanymi pojęciami.
Promieniowaniem elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) nazywamy
rozchodzenie się zaburzeń pola elektromagnetycznego związane z wysyłaniem
i przenoszeniem energii. Jedyną różnicą pomiędzy różnymi formami
promieniowania jest długość fali.
Promieniowaniem optycznym nazywamy część widma promieniowania
elektromagnetycznego, przedstawionego na rys. 1, obejmująca promieniowanie
nadfioletowe (nadfiolet), promieniowanie widzialne (światło) i promieniowanie
podczerwone (podczerwień). Niektóre zakresy promieniowania optycznego są
niewidoczne dla ludzi, takie jak nadfiolet i podczerwień, inne zaś są widzialne, jak
światło.
Sprzęt oświetleniowy umożliwia emisje promieniowania optycznego.
Promieniowanie widzialne. Światło.
Promieniowanie o długości fali pomiędzy 380 a 780 nanometrów (1 nm = 10-9 m)
tworzy widzialną część widma promieniowania elektromagnetycznego i jest
nazywana światłem. Promieniowania z tego zakresu są odbierane przez oko
ludzkie i w konsekwencji odpowiadają za powstanie wrażeń świetlnych
i barwnych. Oko człowieka rozróżnia długość fali promieniowania widzialnego
począwszy od czerwieni, przez pomarańcz, zieleń, niebieski do fioletowego wraz
ze zmniejszaniem się długości fali.
Białe światło emitowane przez Słońce czy elektryczne źródła światła jest w
rzeczywistości mieszaniną różnych długości fal promieniowania widzialnego.
Promieniowanie podczerwone.
Promieniowanie optyczne o długości fali powyżej 780 nm do 1 mm jest nazywane
promieniowaniem podczerwonym. Tego typu promieniowania nie widzimy,
natomiast odczuwamy je jako ciepło.
Promieniowanie nadfioletowe.
Promieniowanie optyczne z obszaru 100 nm – 380 nm nazywamy
promieniowaniem nadfioletowym (używana jest również nazwa promieniowanie
ultrafioletowe). Promieniowanie o długości fali poniżej 380 nm jest niewidoczne
i przy dłuższej ekspozycji może doprowadzić do uszkodzenia wzroku jak również
skóry (oparzenie).
3

Rys. 1. Rodzaje promieniowania i długość fali
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2. Elektryczne źródła promieniowania optycznego
Do elektrycznych źródeł promieniowania optycznego zaliczamy zarówno źródła
promieniowania widzialnego jak również elektryczne źródła nadfioletu
i elektryczne źródła podczerwieni. Podstawowym elementem budowy źródła
światła jest promiennik. Dodatkowo potrzebne jest szereg elementów
pomocniczych umożliwiających pracę promiennika np. bańki szklane,
doprowadniki prądu, warstwy luminoforu, etc.
Promiennik może występować jako:
- element promieniujący temperaturowo, np. wolframowa skrętka żarowych
źródeł światła[żarowe źródła światła],
- gaz lub pary metali – np. neon, ksenon, pary rtęci, pary sodu lub pary
kombinacji wielu metali (źródła metalohalogenkowe) w stanie wyładowania
[wyładowcze źródła światła],
- struktura półprzewodnikowa – np. diody elektroluminescencyjne LED
[półprzewodnikowe źródła światła].

Elektryczne źródła
promieniowania
optycznego

Żarowe źródła
światła

Żarówki tradycyjne

Żarówki halogenowe

Wyładowcze źródła
światła

Rtęciowe

Sodowe

Półprzewodnikowe
źródła światła (LED)

Metalohalogenkowe

Żarówki próżniowe

Niskoprężne

Niskoprężne

Żarówki gazowane

Wysokoprężna

Wysokoprężne

Rys. 2. Systematyka elektrycznych źródeł promieniowania optycznego
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Ze względu na zasadę działania promiennika rozróżniamy wśród elektrycznych
źródeł promieniowania optycznego trzy grupy źródeł światła:
a) żarowe źródła światła,
b) wyładowcze źródła światła,
c) półprzewodnikowe źródła światła (LED, OLED)
W przypadku źródeł światła klasyfikacja w zakresie ich podlegania przepisom
ustawy odbywa się wg zasady ich działania. Mamy cztery rodzaje sprzętu
oświetleniowego (2 – 5), które z nazwy wymieniają wyładowcze źródła światła.
Żarowe źródła światła są wyłączone z zakresu stosowania przepisów ustawy.
Natomiast w rodzaju 6 są sklasyfikowane wszystkie pozostałe źródła światła
włączając źródła półprzewodnikowe, neony, itp.

2.1. Żarowe źródła światła (żarówki)
2.1.1.

Tradycyjne lampy żarowe (żarówki)

Lampa żarowa, zwana potocznie żarówką jest najstarszym elektrycznym źródłem
światła. Żarówki z racji swej prostoty i łatwości użycia można znaleźć praktycznie
w każdym miejscu na świecie. Są powszechnie stosowane do ogólnych celów
oświetleniowych w gospodarstwach domowych oraz oświetleniu dekoracyjnym.
Biorąc pod uwagę liczbę punktów świetlnych, w których świecą żarówki oraz
mnogość jej odmian okazuje się, że jest nadal ona najpopularniejszym źródłem
światła sztucznego, jakie używa człowiek. Jest jednak systematycznie wypierana
przez nowe generacje bardziej efektywnych energetycznie źródeł światła.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy, żarówki są wyłączone z zakresu
stosowania przepisów ustawy.

Rys. 3. Tradycyjna żarówka na trzonku E27 i E14
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Żarówka jest bardzo energochłonnym źródłem światła, które z uwagi na
temperaturowy charakter emisji światła przekształca jedynie niewielką część
dostarczanej energii elektrycznej (2 – 5%) na światło.

Zastosowanie i typy żarówek
Łatwość w użyciu sprawia, że żarówki stosowane są powszechnie w ogólnym
oświetleniu w gospodarstwach domowych, czy w oświetleniu dekoracyjnym.
Istnieje bardzo duża różnorodność odmian żarówek dostosowanych do
specyficznych celów oświetleniowych, jakie spełniają. Jako gaz do wypełnienia
żarówek najczęściej stosuje się azot, argon lub krypton. Z reguły żarówki małej
mocy do mocy 15 – 25W wykonywane są jako żarówki próżniowe, zaś żarówki
większej mocy jako żarówki gazowane. Obok żarówek głównego szeregu mamy
również żarówki małogabarytowe (żarówki świecowe i kuliste tzw. świeczki i
kulki); dekoracyjne żarówki liniowe i kolorowe; żarówki z odbłyśnikiem i
żarówki reflektorowe. Żarówki o specjalnej konstrukcji są również używane do
celów specjalnych np. w oświetleniu piekarników, maszyn do szycia, czy jak
lampa (żarówka) wolframowa w układzie pomiarowym do badania charakterystyk
spektralnych jako wzorcowe źródło światła.

Rys. 4. Przykładowe odmiany tradycyjnych żarówek
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2.1.2.

Żarówki halogenowe

Pierwsze żarówki halogenowe pojawiły się w latach 60tych XX wieku. Od tego
czasu żarówki halogenowe pojawiły się prawie we wszystkich zastosowaniach, do
których stosowano do tej pory tradycyjne żarówki. Żarówki halogenowe są
przykładem nowoczesnych lamp żarowych, które dzięki zastosowaniu
regeneracyjnego cyklu halogenowego osiągają do 25% wyższą skuteczność
świetlną oraz 2 – 4 razy większą trwałość niż tradycyjne żarówki. Wśród żarówek
halogenowych możemy wyróżnić grupę lamp zasilanych napięciem sieciowym
230V oraz lampy niskonapięciowe, które zasilane są z napięcia 230V poprzez
transformator stanowiący element składowy takiego systemu oświetleniowego.
Żarówki halogenowe nie są sprzętem elektrycznym w rozumieniu zapisów
ustawy.

Rys. 5. Jednostronnie trzonkowane kapsułki halogenowe
Żarówki halogenowe są łatwe w użyciu (szczególnie zamienniki tradycyjnych
żarówek) i dlatego są powszechnie używane w ogólnym oświetleniu w
gospodarstwach domowych, jak również w oświetleniu dekoracyjnym. Istnieje
bardzo duża różnorodność odmian żarówek halogenowych. Żarówki halogenowe
o specjalnej konstrukcji są również używane do celów specjalnych np. w
oświetleniu studyjnym i filmowym, w czytnikach i rzutnikach mikrofilmów.

Rys. 6. Dwustronnie trzonkowana żarówka halogenowa
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Rys. 7. Żarówki halogenowe na trzonkach E27 i E14 jako zamienniki
tradycyjnych żarówek

Rys. 8. Reflektorowe żarówki halogenowe.
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2.2. Lampy fluorescencyjne
Lampy fluorescencyjne podlegają stosowaniu przepisów ustawy i w zależności od
budowy są klasyfikowane jako:
a) linowe lampy fluorescencyjne – grupa 5 rodzaj 2,
b) kompaktowe lampy fluorescencyjne – grupa 5 rodzaj 3.
W skład rodziny lamp fluorescencyjnych (niskoprężnych lamp rtęciowych,
rtęciówek niskoprężnych) oprócz świetlówek liniowych wchodzi szereg innych
typów świetlówek o bardziej kompaktowych kształtach np. świetlówki kołowe,
świetlówki U – kształtne. Wszystkie lampy fluorescencyjne emitują światło w
oparciu o tę samą zasadę działania. Niektóre z nich mają wbudowany zapłonnik
(świetlówki kompaktowe na trzonkach dwukołkowych) lub nie (świetlówki
kompaktowe niezintegrowane na trzonkach czterokołowych), inne zaś
zintegrowane są z układem zapłonowym (świetlówki kompaktowe zintegrowane).

2.2.1.

Liniowe lampy fluorescencyjne – (grupa 5 rodzaj 2)

Zasada działania liniowych lamp fluorescencyjnych opiera się na wyładowaniu w
parach rtęci o niskim ciśnieniu. Świetlówki przeznaczone do ogólnych celów
oświetleniowych są pokryte wewnątrz warstwą luminoforu. To właśnie luminofor
wzbudzony przez promieniowanie nadfioletowe pochodzące z wyładowania
emituje światło. W przypadku świetlówek do zastosowań specjalnych stosuje się
luminofory lub/i szkło o specjalnych właściwościach, aby uzyskać odpowiedni
zakres promieniowania nadfioletowego.

Rys. 9. Zasada działania liniowej lampy fluorescencyjnej (świetlówki) do
ogólnych celów oświetleniowych
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Tabela 1. Podstawowy typoszereg świetlówek
Podstawowe wymiary i moc świetlówek
Średnica rury
Długość bez kołków
Typ świetlówki
Świetlówki miniaturowe T5
4W
6W
8W
13W
Świetlówki nowej generacji T5
14W HE
21W HE
28W HE
35W HE
24W HO
39W HO
54W HO
49W HO
80W HO
Świetlówki liniowe T8
15W
18W
23W
30W
36W
36W-1M
38W
58W
16W HF
32W HF
50W HF
Świetlówki liniowe T12
20W
40W
65W
65W
115W
140W
Świetlówki kołowe
22W
32W
40W
Świetlówki U-kształtne
TLU 20W
TLU 40W
TLU 65W
*średnica świetlówki kołowej
** długość lampy U-kształtnej
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[mm]

[mm]

16
16
16
16

136
212
288
517

16
16
16
16
16
16
16
16
16

549
849
1149
1449
549
849
1149
1449
1449

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

438
590
970
895
1200
970
1047
1500
590
1200
1500

38
38
38
38
38
38

590
1200
1500
1500
1200
1500

31 lub 16
31 lub 16
31 lub 16

*157
*246
*348

38
38
38

**310
**607
**765

Świetlówka występuje najczęściej w postaci szklanej rury z zatopionymi na obu
jej końcach elektrodami. Wnętrze rury wypełnione jest parami rtęci o niskim
ciśnieniu oraz niewielką ilością gazu szlachetnego w celu regulacji łuku
wyładowania i zapłonu lampy. Wnętrze rury pokryte jest luminoforem, którego
skład chemiczny determinuje ilość, jakość i barwę emitowanego światła.
Wyróżniamy następujące podstawowe elementy świetlówki rurowej: rura szklana,
luminofor, elektrody, gaz wypełniający, trzonki lampy.
Rura świetlówki
Rura do typowej świetlówki jest wykonana ze szkła sodowo-wapniowego z
domieszką tlenku żelaza. Średnica i długość rury jest standaryzowana.
Podstawowe średnice to: 16mm, 26mm, 38mm. Elementem determinującym
długość świetlówki są potrzeby producentów opraw oświetleniowych
adaptujących swoje wyroby do standardowych modułów używanych w
budownictwie. Podstawowe długości to: 600mm, 1200mm, 1500mm.
W świetlówkach znajduje się substancja niebezpieczna jaką jest rtęć, która jest
niezbędna do prawidłowej pracy lampy. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat na
skutek doskonalenia technologii produkcji lamp fluorescencyjnych nastąpiło
znaczące obniżenie zawartości rtęci w świetlówkach (rys.10.). Konsekwencją tego
jest fakt, że w aktualnie zbieranych z rynku zużytych świetlówkach mamy więcej
rtęci, niż w przypadku aktualnie wprowadzanych na rynek świetlówkach.

Rys. 10. Redukcja zawartości rtęci w lampach fluorescencyjnych w ciągu
ostatnich 30 lat (najlepsza dostępna technologia)

12

Zastosowanie
Liniowe lampy fluorescencyjne (świetlówki) są najbardziej rozpowszechnioną
grupą lamp wyładowczych. Świetlówki są szeroko wykorzystywane w oświetlaniu
wnętrz i oświetleniu zewnętrznym w zastosowaniach profesjonalnych. Należy je
traktować jako sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych.
Świetlówki liniowe są również używane w zastosowaniach specjalnych jako
promienniki nadfioletu:
a) lampy aktyniczne (np. jako świetlówki wabiące owady, w procesach
fotochemicznych jako źródło promieniowania aktynicznego),
b) lampy opalające (jako świetlówki opalające np. w solariach),
c) lampy medyczne (jako promienniki nadfioletu typu A i B np. w leczeniu chorób
skóry),
d) lampy bakteriobójcze (jako promienniki nadfioletu typu C np. do dezynfekcji
powietrza),
e) lampy Wooda (np. w detekcji i analizie materiałów w przemyśle tekstylnym i
chemicznym, testerach banknotów, archeologii).

Rys. 11. Lampy Wooda w wykonaniu niskoprężnych lamp fluorescencyjnych
(pierwsza z prawej to niezintegrowana świetlówka kompaktowa)
Lampa Wooda (jako źródło promieniowania optycznego) to sprzęt
nieprzeznaczony dla gospodarstw domowych sklasyfikowany w grupie 5 rodzaj 2.
Natomiast ta sama lampa Wooda np. zamontowana w testerze banknotów staje się
wraz z testerem sprzętem wymienionym w grupie 9 rodzaj 5.
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2.3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne – (grupa 5 rodzaj 3)
Zasada działania kompaktowych lamp fluorescencyjnych (identycznie jak dla
lamp liniowych) opiera się na wyładowaniu w parach rtęci o niskim ciśnieniu.
Kompaktowe lampy fluorescencyjne do ogólnych celów oświetleniowych są
pokryte wewnątrz warstwą luminoforu. Luminofor wzbudzony przez
promieniowanie nadfioletowe pochodzące z wyładowania emituje światło. W
przypadku źródeł do zastosowań specjalnych stosuje się luminofory lub/i szkło o
specjalnych właściwościach, aby uzyskać odpowiedni zakres promieniowania
nadfioletowego.

Rys. 12. Zasada działania świetlówki kompaktowej
Stosunkowo nową rodziną lamp fluorescencyjnych są świetlówki kompaktowe,
które możemy podzielić na:
a) zintegrowane z układem zapłonowym, osadzone na trzonku tradycyjnej żarówki
– gwint E27, E14 (bezpośredni zamiennik tradycyjnej żarówki);
b) niezintegrowane osadzone na trzonkach kołkowych.
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2.3.1.

Świetlówki kompaktowe zintegrowane – (grupa 5 rodzaj 3)

Ta zupełnie nowa generacja źródeł światła będąca energooszczędną alternatywą
dla tradycyjnych żarówek została wprowadzona na rynek oświetleniowy na
początku lat osiemdziesiątych.

Rys. 13. Miniaturyzacja lamp fluorescencyjnych
Świetlówki kompaktowe zintegrowane to lampy będące bezpośrednim
zamiennikiem tradycyjnej żarówki, które mogą być bezpośrednio zamontowane w
typowych oprawach oświetleniowych. W porównaniu z żarówkami świetlówki
kompaktowe zużywają pięciokrotnie mniej energii elektrycznej czynnej, a ich
średnia trwałość jest do dwunastu razy większa. Występują w dwóch odmianach:
z odkrytym jarznikiem lub z jarznikiem zakrytym kloszem. Dzięki stosowaniu
klosza świetlówka kompaktowa wyglądem przypomina tradycyjną żarówkę, a
światło jest równomiernie rozproszone. Należy je traktować jako sprzęt
przeznaczony dla gospodarstw domowych.
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Rys. 14. Zintegrowane świetlówki kompaktowe
Świetlówki kompaktowe jako bezpośredni zamiennik żarówki emitują światło o
podobnej barwie światła, tworząc przyjemną i ciepłą atmosferę. Jarznik
świetlówki kompaktowej pokryty jest wewnątrz warstwą luminoforu
wąskopasmowego, dzięki czemu lampa posiada wysoką skuteczność świetlną i
własność dobrego oddawania barw.
Świetlówki kompaktowe mogą być stosowane w większości standardowych
opraw oświetleniowych, we wszystkich rodzajach pomieszczeń np. w
mieszkaniach prywatnych, biurach, salach wystawowych, restauracjach, hotelach,
korytarzach, jak również w oświetleniu zewnętrznym ogrodów, alejek, skwerów
itp. Do oświetlenia zewnętrznego należy stosować lampy w szczelnych oprawach.

2.3.2.

Świetlówki kompaktowe niezintegrowane (grupa 5 rodzaj 3)

Świetlówki kompaktowe niezintegrowane z układem zapłonowym występują w
dwóch odmianach:
a) z wbudowanym w lampę zapłonnikiem termicznym (lampy na trzonkach
dwukołkowych przeznaczone do współpracy z klasycznym dławikiem
indukcyjnym),
b) bez zapłonnika ( lampy na trzonkach czterokołkowych przeznaczone do
współpracy ze statecznikami elektronicznymi).
Należy je traktować jako sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych.
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Rys. 15. Niezintegrowane świetlówki kompaktowe

Zastosowanie
Obie odmiany kompaktowych świetlówek niezintegrowanych przeznaczone są do
użycia w specjalnie do tego celu skonstruowanych oprawach oświetleniowych.
Niezintegrowane świetlówki kompaktowe są szeroko wykorzystywane w
oświetlaniu wnętrz i oświetleniu zewnętrznym w zastosowaniach profesjonalnych.
Należy zwrócić uwagę, że niezintegrowane świetlówki kompaktowe są również
wykorzystywane, jako promienniki nadfioletu:
a) lampy aktyniczne (np. jako świetlówki wabiące owady, w procesach
fotochemicznych jako źródło promieniowania aktynicznego),
b) lampy opalające (jako świetlówki opalające np. w solariach),
c) lampy medyczne (jako promienniki nadfioletu typu A i B np. w leczeniu chorób
skóry),
d) lampy bakteriobójcze (jako promienniki nadfioletu typu C np. do dezynfekcji
powietrza),
e) lampy Wooda (np. w detekcji i analizie materiałów w przemyśle tekstylnym i
chemicznym, testerach banknotów, archeologii).
W takim przypadku jest to sprzęt nieprzeznaczony dla gospodarstw domowych
sklasyfikowany w grupie 5 rodzaj 3.

2.3.3.

Lampy indukcyjne – (grupa 5 rodzaj 3)

Lampy indukcyjne zaliczamy do kompaktowych lamp fluorescencyjnych.
Najbardziej wrażliwym elementem wyładowczych źródeł światła są ich elektrody.
Podczas eksploatacji z elektrod lampy wyładowczej systematycznie ubywa
materiału emitera, który jest zużywany podczas zapłonu lampy. Indukcyjne źródło
światła pozbawione jest elementów warunkujących czas życia temperaturowych
źródeł światła (skrętka, żarnik), jak również wyładowczych źródeł światła
(elektrody).
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Rys.16. Indukcyjne źródła światła
Zasada działania lampy indukcyjnej
Działanie lampy indukcyjnej przedstawiono na rys. 17, opiera się ono na dwóch
dobrze znanych zasadach: indukcji elektromagnetycznej w naczyniu
wyładowczym lampy oraz promieniowaniu wyładowania w parach rtęci o niskim
ciśnieniu. Podczas, gdy sama generacja światła odbywa się w oparciu o
wyładowanie w parach rtęci o niskim ciśnieniu, to jonizacje gazu uzyskuje się
poprzez stworzenie pola elektromagnetycznego wewnątrz
naczynia
wyładowczego, która następnie inicjuje wyładowanie. Bańka wyładowcza lampy
indukcyjnej jest pokryta wewnątrz luminoforem wąskopasmowym, który
wzbudzony przez promieniowanie nadfioletowe pochodzące z wyładowania
emituje światło.
Światło widzialne

Atomy pary metalu
UV

Luminofor

H
Ip

Is

Is

Rys. 17. Zasada działania lampy indukcyjnej
Na rynku oświetleniowym lampy indukcyjne są stosowane w systemach
oświetlenia ogólnego wnętrz jak również w oświetleniu zewnętrznym. Z uwagi na
długą trwałość i dobrą jakość światła stosowane są w oświetleniu miejsc
trudnodostępnych, a także w miejscach, gdzie niewskazana jest częsta wymiana
źródeł światła.
Lampy indukcyjne należy traktować jako sprzęt dla użytkowników innych niż
gospodarstwa domowe.
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2.4. Wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy
sodowe oraz lampy metalohalogenkowe – (grupa 5 rodzaj 4)
Lampą wyładowczą dużej intensywności (HID) nazywamy lampę, w której łuk
wytwarzający światło jest stabilizowany temperaturą ścianki, a obciążenie
termiczne ścianki wynosi więcej niż 3 waty na centymetr kwadratowy. Do lamp
HID zaliczamy wysokoprężne lampy rtęciowe, wysokoprężne lampy sodowe oraz
lampy metalohalogenkowe.
Wysokoprężna lampa rtęciowa (rtęciówka wysokoprężna) to lampa zawierająca
pary rtęci, pokryta warstwą luminoforu lub bez niej. W wysokoprężnej lampie
rtęciowej źródłem promieniowania jest wyładowanie w parach rtęci o dużym
ciśnieniu.

Rys. 18. Od lewej lampy żarowo – rtęciowe i wysokoprężne lampy rtęciowe
Lampa żarowo – rtęciowa (lampa o świetle mieszanym) to źródło światła
zawierające w tej samej bańce rurkę wyładowczą wysokoprężnej lampy rtęciowej
oraz skrętkę lampy żarowej, połączone szeregowo.
Wysokoprężna lampa sodowa (sodówka wysokoprężna) to lampa zawierająca
pary sodu, pokryta warstwą luminoforu lub bez niej. Źródłem promieniowania jest
wyładowanie w parach sodu o dużym ciśnieniu). Wysokoprężne lampy sodowe
SON są stosowane do oświetlenia ulic, obiektów sportowych, obszarów
przemysłowych i powierzchni magazynowych. Wysoka wydajność i żółte światło
o umiarkowanym oddawaniu barw, są odpowiednie dla tych zastosowań.
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Rys. 19. Wysokoprężne lampy sodowe
Lampa metalohalogenkowa to lampa wyładowcza, w której światło powstaje w
wyniku promieniowania mieszaniny par metalu (np. rtęci) i produktów rozkładu
halogenków (np. halogenków talu, indu albo sodu). Wysokoprężne lampy
metahalogenkowe emitujące chłodne, skrzące, białe światło znajdują zastosowanie
w oświetleniu przemysłowym, iluminacyjnym, na otwartych przestrzeniach oraz
obiektach sportowych.

Rys. 20. Wysokoprężne lampy metalohalogenkowe
Lampy wyładowcze dużej intensywności (HID) stosowane są jako podstawowe
źródła światła w oświetleniu zewnętrznym (w szczególności w oświetleniu
drogowym i parkowym), używane są również w systemach oświetlenia
przemysłowego. Nie są sprzętem przeznaczonym dla gospodarstw domowych.
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Do lamp HID zaliczamy również kompaktowe lampy sodowe oraz kompaktowe
lampy metalohalogenkowe. Kompaktowe lampy metalohalogenkowe na polskim
rynku oświetleniowym oferowane są w wersjach: jednostronnie trzonkowanej,
dwustronnie trzonkowanej oraz w wersji PAR z dodatkowym wewnętrznym
reflektorem ukierunkowującym światło. Kompaktowe lampy dużej intensywności
znajdują swoje główne zastosowanie w profesjonalnych systemach oświetlenia
sklepów, budynków publicznych, hoteli, restauracji oraz w dekoracyjnym
oświetleniu zewnętrznym. Lampy tego typu nie są sprzętem przeznaczonym dla
gospodarstw domowych.
Tabela 2. Przegląd kompaktowych lamp wyładowczych
Tc
Typ

2500K
SDW-T

3000K
CDM-TC

CDM-T

/830

/830

4000K

CDM-TD CDM-TP CDM-R
PAR20
/830
/830
/830
10°/30°

CDM-R
PAR30L
/830

MHW-TD

CDM-T

CDM-TD

/942

/942

CDM-TP MHN-TD
/942

10°/30°

35W

50W
10°/40°

70W

100W

150W
+SA/R

250W

Wysokoprężne lampy wyładowcze (wysokoprężne promienniki rtęciowe o
krótkim bądź długim łuku oraz promienniki metalohalogenkowe) są również
wykorzystywane, jako promienniki nadfioletu:
a) lampy aktyniczne (np. jako źródło promieniowania aktynicznego w procesach
fotochemicznych),
b) lampy opalające (np. jako lampy w opalaczach twarzy w solariach),
c) lampy medyczne (jako promienniki nadfioletu typu A [UV-A] i B [UV-B] np.
w leczeniu chorób skóry),
d) lampy bakteriobójcze (jako promienniki nadfioletu typu C [UV-C] np. do
dezynfekcji powietrza),
e) lampy Wooda (np. w analizie materiałów w przemyśle tekstylnym i
chemicznym, testerach banknotów, archeologii. W promiennikach tego typu
stosuje się specjalny rodzaj szkła tzw. szkło Wood’a, dodatkowo lampy
powleczone są luminoforem typu BSP lub SBE, promienniki Wood’a emitują
promieniowanie wyłącznie w zakresie UV-A),
f) lampa ksenonowa (lampa błyskowa wyładowcza wykorzystywana jako źródło
światła w elektronicznych lampach błyskowych i stroboskopach).
Nie są one sprzętem przeznaczonym dla gospodarstw domowych.
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Rys. 21. Promienniki nadfioletu oparte na wysokoprężnych lampach
wyładowczych.

Rys.22. Liniowa lampa ksenonowa XOP
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2.5. Niskoprężna lampa sodowa – (grupa 5 rodzaj 5)
Zasada działania i zastosowanie
Niskoprężną lampą sodową (sodówką niskoprężną) nazywamy lampę
wyładowczą, w której światło jest wytwarzane przez promieniowanie pary sodu o
roboczym ciśnieniu cząstkowym od 0,1 do 1,5 paskala. W wyniku wyładowania
sód promieniuje monochromatyczne światło o długości fali 589 i 589,6nm. Nadaje
to charakterystyczną żółto – pomarańczową barwę emitowanemu światłu.
Monochromatyczne światło niskoprężnej lampy sodowej jest umieszczone w
części spektrum, w którym oko ludzkie widzi bardzo wyraźnie - na szczycie
krzywej czułości oka. Sprawia to, że tworzony w oku obraz obserwowanych
przedmiotów jest bardzo ostry i wyraźny, nawet w trudnych warunkach
atmosferycznych. Ma to szczególnie istotne znaczenie w ruchu kołowym, gdzie
rozpoznawanie przeszkód na drodze decyduje o bezpieczeństwie. Jest to sprzęt
przeznaczony dla użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.
Budowa niskoprężnej lampy sodowej
Wszystkie lampy mają kształt charakterystycznego „cygara” oraz są osadzone na
trzonku BY22. Ich długość wynosi od 22cm (18W) do 112cm (131W, 180W).
Bardzo istotnym jest również fakt, że w niskoprężnych lampach sodowych nie
znajdują się żadne toksyczne substancje jak np. rtęć.

Rys. 23. Budowa niskoprężnej lampy sodowej
Obok najwyższej czystości metalicznego sodu, który jonizuje po zapłonie lampy,
bańka wyładowcza jest wypełniona mieszaniną neonu (99%) i argonu (1%), która
to mieszanina gazów spełnia rolę zarówno gazu zapłonowego jak i gazu
buforowego.
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2.6. Pozostałe źródła światła – (grupa 5 rodzaj 6)
Pozostałe źródła światła promieniowania optycznego, które nie są żarowymi
źródłami światła oraz niekwalifikują się do rodzajów 2 – 5, należy zakwalifikować
do sprzętu oświetleniowego wymienionego w rodzaju 6.

2.6.1.

Półprzewodnikowe
źródła
światła
oświetleniowe – (grupa 5 rodzaj 6)

i

urządzenia

Diody elektroluminescencyjne (świecące) LED (ang. Light Emitting Diode) to
źródła światła, w których promieniowanie optyczne wytwarzane jest w procesie
elektroluminescencji. Sama dioda LED nie jest źródłem światła a jedynie
promiennikiem, który wchodzi w skład półprzewodnikowych źródeł światła.

Rys. 24. Zasada działania diody elektroluminescencyjnej (LED)
W wyniku przepływu prądu przez złącze p – n diody następuje emisja światła
i wydziela się ciepło. Materiał, z jakiego wykonane jest półprzewodnikowe złącze
p – n decyduje o długości fali promieniowania. Diody LED możemy podzielić na
diody o małej mocy (tzw. diody 5mm) oraz na diody dużej mocy o dużej
światłości wykorzystywane w profesjonalnych źródłach światła i systemach
oświetleniowych.
Dioda LED jako element półprzewodnikowy nie jest sprzętem elektrycznym w
rozumieniu zapisów ustawy, tak samo jak inne tego typu elementy
półprzewodnikowe np.: tranzystory, tyrystory, diaki, triaki, diody Zenera, diody
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Schotkiego, itp. Bez względu na rodzaj montażu do płyty obwodu drukowanego
(THT – montaż przez otwór w płycie, SMD – montaż powierzchniowy na płycie).

(diody dużej mocy)

(3mm, 5 mm)

Rys. 25. Diody elektroluminescencyjne LED
(nie jest to sprzęt w myśl rozumienia ustawy)
Półprzewodnikowe źródła światła występują w postaci lamp będących
bezpośrednimi zamiennikami tradycyjnych źródeł światła np. żarówek oraz w
postaci niezależnych urządzeń świecących będących w zasadzie oprawą
oświetleniową. Półprzewodnikowe źródła światła LED są często potocznie
nazywane „żarówkami diodowymi”, co jest nieprawidłowym określeniem dla tego
typu lamp. Jest to sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych.

Rys. 26. Źródła światła LED jako bezpośredni zamiennik tradycyjnych żarówek.
Z uwagi na szybki rozwój systemów oświetleniowych opartych na
półprzewodnikowych źródłach światła należy przypuszczać, że za kilkanaście lat
sprzęt oświetleniowy oparty na diodach elektroluminescencyjnych będzie
systematycznie wypierał tradycyjne rozwiązania oświetleniowe, w tym między
innymi kompaktowe lampy fluorescencyjne.
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Rys. 27. Przykład samodzielnych urządzeń oświetleniowych LED

2.6.2.

Lampa siarkowa – (grupa 5 rodzaj 6)

Lampa siarkowa jest lampą bezelektrodową wykorzystującą wyładowanie w gazie
w zakresie mikrofalowym. Jarznik w postaci bańki kwarcowej wielkości piłki
golfowej na długim trzpieniu (rys. 28), zawierający siarkę i argon, jest poddany
działaniu fali elektromagnetycznej o częstotliwości 2,45 GHz wytwarzanej przez
magnetron, jak w kuchni mikrofalowej.

Rys. 28. Jarznik lampy siarkowej
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Wzbudzony gaz silnie nagrzewa siarkę, która tworzy obłok plazmy świecącej
jaskrawym białym światłem. Widmo promieniowania jest zbliżone do widma
światła dziennego.
Silnie nagrzewający się jarznik wymaga wymuszonego chłodzenia. Budowa
kompletnej lampy jest na tyle skomplikowana, że jest zupełnie nieopłacalna przy
małej mocy jednostkowej. Wykonania prototypowe o dużych mocach 1,0÷5,9 kW,
były stosowane do oświetlania dużych powierzchni bezpośrednio albo za
pośrednictwem rur świecących. Istnieje niewiele instalacji prototypowych na
świecie. Wg stanu z roku 2009 systemy oświetleniowe oparte na lampie siarkowej
nie są stosowane w Polsce.
Lampy są drogie i mają skomplikowaną budowę, zawierają również części
ruchome obniżające trwałość i niezawodność. Nie do końca zostały rozwiązane
problemy technologiczne oraz kwestie kompatybilności elektromagnetycznej. Jest
to sprzęt przeznaczony dla użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.

2.6.3.

Lampa łukowa (wolframowa) – (grupa 5 rodzaj 6)

Lampy posiadają ksenonowe rdzenie i stosowane są w projektorach kinowych
przeznaczonych do wyświetlania obrazu na ekranie kina IMAX. Projektor jest
wyposażony w kilka lamp projekcyjnych o bardzo dużej mocy sięgającej 15 kW.
Z tego względu lampy chłodzone są wodą i zimnym powietrzem. W przypadku,
gdy lampa jest wprowadzana na rynek osobno jest to sprzęt przeznaczony dla
użytkowników innych niż gospodarstwa domowe. Natomiast ta sama lampa
wprowadzana na rynek w projektorze kinowym IMAX nie jest sprzętem
elektrycznym grupy 5. Projektor IMAX należy klasyfikować jako sprzęt w grupie
4 rodzaj 8.

2.7. Pozostałe źródła światła wyłączone z zapisów ustawy
2.7.1.

Żarówka samochodowa H4

Żarówki samochodowe są przykładem sprzętu będącego częścią składową
urządzenia, które nie jest sprzętem w rozumieniu przepisów ustawy. Dotyczy to
sprzętu oświetleniowego montowanego fabrycznie w samochodach (np. światła
drogowe z lampami ksenonowymi, światła mijania z żarówkami halogenowymi
przeznaczone do danego modelu pojazdu wmontowane na stałe itp.). Tego typu
zużyty sprzęt wraz z pojazdem wycofanym z eksploatacji podlega przepisom
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458).
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy, same żarówki są wyłączone z zakresu
stosowania przepisów ustawy.
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Rys. 29. Żarówka samochodowa H4
Należy pamiętać, że wyłączeniu, o którym mowa powyżej nie podlega sprzęt
oświetleniowy stosowany w samochodach, który nie jest zamontowany fabrycznie
w samochodzie, tylko jest wprowadzany na rynek niezależnie od samochodu.
Sprzęt będący produktem finalnym, podlega przepisom ustawy (np. lampki
samochodowe, oświetlenie ozdobne, itp.). Sprzęt ten należy uznać za sprzęt
przeznaczony dla gospodarstw domowych.

2.7.2.

Lampa elektronowa (lampa radiowa)

Lampy elektronowe (lampy radiowe) są to urządzenia elektryczne oparte na
modyfikacji żarowego źródła światła, które służą do wzmacniania, generacji,
przekształcania sygnałów elektrycznych, prostowania prądu. Lampy elektronowe
nie emitują promieniowania optycznego (światła) i z tego względu lampy
elektronowe nie są sprzętem elektrycznym w rozumieniu zapisów ustawy.

Rys. 30. Elektronowa (radiowa) lampa próżniowa
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2.7.3.

Promienniki podczerwieni (lampy IR)

Promienniki podczerwieni są lampami żarowymi o specjalnej konstrukcji, która
umożliwia, oprócz emisji światła widzialnego, zwiększoną emisję promieniowania
podczerwonego (ciepła). Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy, podobnie jak
inne żarowe źródła światła, promienniki podczerwieni są wyłączone z zakresu
stosowania przepisów ustawy.

Rys. 61. Promienniki podczerwieni
Promienniki podczerwieni mają wielorakie zastosowanie. Stosowane są do
ogrzewania wnętrz o dużej kubaturze, w hodowli zwierząt (trzoda chlewna, drób),
w kabinach na podczerwień oraz różnego typu procesach technologicznych w
przemyśle.

2.7.4.

Lampa rentgenowska

Lampa rentgenowska jest sztucznym źródłem promieniowania rentgenowskiego.
Lampa zbudowana jest z bańki próżniowej z zatopionymi elektrodami: anodą
i katodą w postaci wolframowej spirali. Wysokie napięcie (od kilku do
kilkudziesięciu tysięcy wolt) przyłożone do elektrod przyspiesza dodatnie jony
(lampa jonowa) lub elektrony, które odrywają się z katody (lampa elektronowa),
cząstki te bombardując elektrodę emitują promieniowanie rentgenowskie (X). Z
uwagi na wysokie napięcie pracy, przewyższające napięcie określone w art. 3 ust.
1 pkt 10 ustawy, lampy rentgenowskie nie są sprzętem elektrycznym i nie
podlegają zapisom ustawy.
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Rys. 31. Lampy rentgenowskie
W celu ostrzeżenia przed promieniowaniem rentgenowskim na lampach i w
pracowniach rentgenowskich stosuje się specjalne oznakowanie. Promieniowanie
rentgenowskie występuje tylko podczas pracy lampy. Sama lampa nie posiada
wewnątrz źródła promieniowania jonizującego.

Rys.32. Oznakowanie promieniowania rentgenowskiego (PN-79/J-08002)
Lampy rentgenowskie wprowadzane razem z aparatem rentgenowskim są
sprzętem elektrycznym sklasyfikowanym w grupie 8 rodzaj 5.

3. Oprawy oświetleniowe
Oprawa oświetleniowa to urządzenie elektryczne służące do rozsyłania,
filtrowania lub przekształcania światła lampy lub lamp w niej zawartych, które
zawiera niezbędne elementy do mocowania i ochrony lamp oraz przyłączenia ich
do sieci zasilającej. Budowa oprawy jest uzależniona od źródła światła, które
będzie w niej montowane. Pożądany strumienia światła uzyskuje się poprzez jego
rozproszenie lub skupienie poprzez zastosowanie odpowiednich elementów
optycznych (odbłyśnika, klosza rozpraszającego lub soczewek).
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Rys. 33. Optyka oprawy oświetleniowej do wbudowania.
Z uwagi na kierunkowe rozpraszanie (rozsył) światła możemy wyróżnić oprawy
(projektory) wąskostrumienne, które charakteryzują się skupioną wiązką świetlną
umożliwiającą oświetlenie światłem oddalone obiekty. Przeciwieństwem oprawy
wąskostrumiennej jest oprawa szerokostrumienna, która formuje strumień
świetlny w stosunkowo szerokim kącie bryłowym.
Oprawy oświetleniowe można również podzielić na zamknięte (źródło światła jest
całkowicie osłonięte) oraz otwarte (źródło światła nie jest całkowicie zasłonięte).
Z uwagi na przeznaczenie oprawy dzielimy na wnętrzowe (do oświetlenia wnętrz)
oraz oprawy zewnętrzne przystosowane do oświetlenia zewnętrznego.
Na potrzeby klasyfikacji opraw oświetleniowych w zakresie ich podlegania
przepisom ustawy oprawy oświetleniowe w zależności od źródła światła użytego
w oprawie klasyfikowane są jako:
a) oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw
oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych – grupa 5 rodzaj 1,
lub
b) pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli
światła, z wyjątkiem żarówek – grupa 5 rodzaj 6.

3.1. Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych z wyjątkiem
opraw oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach
domowych – (grupa 5 rodzaj 1)
W ramach grupy 5 jako rodzaj sprzętu oświetleniowego 1 należy klasyfikować
wszystkie oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw
oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych. Oprawy
31

oświetleniowe zależnie od swojej konstrukcji mogą być wyposażone zarówno w
liniowe lampy fluorescencyjne, jak również w kompaktowe lampy
fluorescencyjne.
Oprawy do lamp fluorescencyjnych są głównie stosowane w oświetleniu wnętrz.
Z uwagi na sposób ich montażu wyróżnia się:
a) oprawy nasufitowe (oprawa jest zamontowana bezpośrednio do sufitu
pomieszczenia),
b) oprawy zwieszakowe (oprawa jest zwieszona na zwieszakach przymocowanych
do sufitu),

Rys. 34. Oprawa oświetleniowa zwieszakowa i nasufitowa
c) oprawy do wbudowania (oprawy przeznaczone są do montażu dla sufitów
modułowych oraz dla sufitów kartonowo – gipsowych)

2-świetlówki

3-świetlówki

4-świetlówki

Rys. 35. Przykłady opraw wbudowanych na liniowe lampy fluorescencyjne
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Rys. 36. Oprawy do wbudowania typu „downlight” (naświetlacze pionowe)
wyposażone w niezintegrowane świetlówki kompaktowe
d) oprawy dekoracyjne (oprawy przeznaczone są do montażu na ścianie lub suficie
oraz oprawy do zwieszenia, najczęściej stosowane źródła to świetlówki kołowe
i świetlówki kompaktowe),

Rys. 37. Oprawy dekoracyjne na świetlówki kołowe lub świetlówki kompaktowe
(sprzęt przeznaczony dla użytkowników innych niż gospodarstwa domowe)
e) belki montażowe (oprawy mają możliwość zwieszania lub bezpośredniego
montażu na suficie)

Rys. 38. Belki montażowe
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f) oprawy szczelne (oprawy o wysokim stopniu szczelności do stosowania w
środowiskach, gdzie wymagana jest szczególna ochrona przed pyłem i wilgocią).

Rys. 39. Oprawy szczelne
g) oprawy zewnętrzne

Rys. 40. Oprawy zewnętrzne
Dużo rzadziej niż w oświetleniu wnętrz stosowane są lampy fluorescencyjne w
oświetleniu zewnętrznym. Stosowane są głównie w oprawach parkowych i do
oświetlenia terenów mieszkalnych. Oprawy tego typu to sprzęt przeznaczony dla
użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.
W tego samego typu oprawach oświetleniowych często występuje kilka wersji
oprawy i oprócz wersji oprawy do lamp fluorescencyjnych (grupa 5 rodzaj 1),
występują wersje oprawy do lamp wyładowczych. W przypadku, gdy jest to
oprawa do lamp wyładowczych, należy ją klasyfikować jako sprzęt należący do
grupy 5 rodzaj 6. Oprawy zewnętrzne montowane są do wysięgnika
zamocowanego na słupie oświetleniowym. Zarówno wysięgnik, jak i słup
oświetleniowy nie są sprzętem elektrycznym w rozumieniu zapisów ustawy.
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3.2. Pozostałe

oprawy oświetleniowe i urządzenia
oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli
światła – (grupa 5 rodzaj 6)

Wszystkie oprawy oświetleniowe, które jako źródło światła nie posiadają lampy
fluorescencyjnej (świetlówki) powinny zostać klasyfikowane jako sprzęt
oświetleniowy w grupie 5 rodzaj 6.
Dotyczy to opraw oświetleniowych współpracujących z wyładowczymi źródłami
światła zarówno przeznaczonych do pracy we wnętrzach, jak również do
oświetlenia zewnętrznego.
Wśród opraw na lampy wyładowcze możemy spotkać zarówno oprawy
nasufitowe, jak również zwieszakowe, dekoracyjne, czy do wbudowania. Typowa
oprawa do wbudowania pokazana jest na rysunku 41.

Rys. 41. Dekoracyjna oprawa modułowa do sufitów podwieszanych na
kompaktowe lampy wyładowcze oraz halogeny reflektorowe
Projektor wąskostrumieniowy (wąskostrumienny) to rodzaj oprawy
oświetleniowej przeznaczony do punktowego oświetlenia sklepów lub oświetlania
miejskiego krajobrazu. Przykład takich opraw pokazany jest na rysunkach 42 i 43.
Jest to sprzęt przeznaczony dla użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.
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Rys. 42. Projektory oświetleniowe na kompaktowe lampy wyładowcze HID

Rys. 43. Projektor wąskostrumieniowy do oświetlenia zewnętrznego
Wśród opraw kwalifikujących się jako sprzęt oświetleniowy w grupie 5 rodzaj 6
znajdują się również oprawy z diodami elektroluminescencyjnymi LED.
Przykłady oprawy tego typu znajdują się na rysunku 44. Jest to sprzęt
przeznaczony dla gospodarstw domowych.

36

Rys. 44. Diodowe oprawy dekoracyjne
Dzięki właściwościom diod elektroluminescencyjnych oprawy dekoracyjne mogą
emitować światło w różnych barwach. W zależności od zastosowania oprawy tego
typu mogą być konstruowane jako projektory do iluminacji, jak również jako
oprawy do wbudowania w ziemię, czy do mocowania na ścianach.
Półprzewodnikowe oprawy oświetleniowe pojawiają się również w oświetleniu
drogowym, gdzie stosowane są w oświetleniu obszarów zabudowanych i ulicach
(rysunki 45 i 46). Tego typu oprawy są sprzętem przeznaczonym dla
użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.

Rys. 45. Projektory iluminacyjne LED służące do podświetlania
i podkreślania fasad budynków
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Rys. 46. Oprawa drogowa LED

Oprawy oświetleniowe podłączane na stałe do instalacji (np. żyrandole, kinkiety,
plafony, oprawy zewnętrzne z czujnikiem ruchu) przeznaczone dla gospodarstw
domowych nie podlegają przepisom ustawy (rysunki 47 i 48).

Rys. 47. Oprawy oświetleniowe podłączone na stałe do instalacji w
gospodarstwach domowych (plafon naścienny i oprawa wisząca)
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Rys. 48. Oprawa halogenowa z czujnikiem ruchu.
Należy pamiętać, że urządzenia oświetleniowe podłączane do instalacji poprzez
gniazdko elektryczne podlegają przepisom ustawy (rysunek 49). Dotyczy to tym
samym np. lampek, reflektorów, lampek choinkowych, które należy zaliczyć do
grupy 5 rodzaj sprzętu oświetleniowego 6. Tego typu sprzęt jest sprzętem
przeznaczonym dla gospodarstw domowych.

Rys. 49. Oprawy oświetleniowe podłączane poprzez gniazdko elektryczne
(oprawa podłogowa i oprawa stołowa nazywana potocznie lampką biurkową)
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Na rysunku 50 pokazane są dwie oprawy bezcieniowe, często spotykane w
gabinetach zabiegowych i gabinetach kosmetycznych. Specjalna konstrukcja
oprawy poprawia komfort, bezpieczeństwo i higienę pracy. Jest to sprzęt
przeznaczony dla użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.

Rys. 50. Przykład opraw bezcieniowych (oprawy tego typu należy
klasyfikować jako sprzęt oświetleniowy grupa 5 w rodzaju 6)
Często spotykana w warsztatach oprawa przenośna zwana również ręczną posiada
budowę umożliwiającą jej łatwe przenoszenie z miejsca na miejsce przy jej
podłączeniu do sieci zasilającej. Oprawy przenośne (rysunek 51) podłączane przez
gniazdko elektryczne podobnie jak oprawy bezcieniowe należy klasyfikować w
grupie 5 rodzaj 6.

Rys. 51. Profesjonalna oprawa przenośna przeznaczona dla użytkowników innych
niż gospodarstwa domowe i oprawa ręczna przeznaczona dla gospodarstw
domowych
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3.2.1.

Lampki solne – (grupa 5 rodzaj 6)

Są to oprawy oświetleniowe, w których element osłaniający źródło światła
i rozpraszający światło jest wydrążoną bryłką soli. Wewnątrz bryłki umieszczone
jest źródło światła (najczęściej żarówka tradycyjna lub halogenowa) zamocowana
w oprawce. Całość zamocowana jest na podstawie wykonanej z drewna, metalu,
kamienia lub tworzywa sztucznego.

Rys. 52. Przykłady lampek solnych
Lampki solne są przykładem opraw oświetleniowych, w których łączna masa
metali, minerałów, szkła lub drewna przekracza 90% masy wyrobu. Dla tego typu
opraw oświetleniowych zastosowanie ma teść art. 27a ust. 1 ustawy. Na podstawie
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 maja 2009r. w sprawie wzoru
sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu (Dz. U. Nr 72, poz. 627),
wprowadzający jest zobowiązany raportować tego typu sprzęt w kolumnie 3
działu III sprawozdania.
Wśród pozostałego sprzętu oświetleniowego, który można zaklasyfikować w
grupie 5, rodzaj 6 należy również umieścić: reklamy świetlne, neony, węże
świetlne oraz lasery świetlne. Jest to sprzęt przeznaczony dla użytkowników
innych niż gospodarstwa domowe.

3.2.2.

Reklama świetlna – (grupa 5 rodzaj 6)

Reklama świetlna stanowi urządzenie oświetleniowe, zwane często kasetonem,
który stanowi zamknięty element wyposażony we wnętrz w instalacje
oświetleniową podświetlającą panel z grafiką reklamową. Coraz częściej w
reklamach świetlnych stosowane są systemy oświetleniowe LED, które
systematycznie wypierają instalacje neonowe. Instalacja neonowa oparta jest na
specjalnych lampach wyładowczych. Kolor świecenia neonu zależy od składu
gazu wewnątrz rury a także od koloru szkła, w celu zmiany koloru stosuje się
również luminofory.
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Rys. 53. Reklama świetlna w postaci liter przestrzennych
Kaseton podświetlany, to popularnie nazywana forma reklamy świetlnej. Jest to
zamknięty element wyposażony wewnątrz w instalacje oświetleniową, emitującą
światło na panel z grafiką reklamową. Reklamy świetlne należy zaliczyć do grupy
5 rodzaj sprzętu oświetleniowego 6. Tego typu sprzęt nie jest sprzętem
przeznaczonym dla gospodarstw domowych.

3.2.3.

Neony (lampy neonowe) – (grupa 5 rodzaj 6)

Lampa neonowa to jedna z najprostszych lamp wyładowczych zbudowana z
dwóch elektrod umieszczonych wewnątrz szklanej bańki wypełnionej gazem
szlachetnym (zazwyczaj mieszaniną gazów: neonem i parami rtęci). Neon świeci
dzięki wyładowaniu jarzeniowemu.

Rys. 54. Wyładowanie jarzeniowe w mieszaninie neonu i par rtęci
(czerwona poświata jest charakterystyczna dla neonu, podczas, gdy niebieska
poświata jest charakterystyczna dla par rtęci)
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Rys. 55. Przykłady produktów wykorzystujących wyładowanie jarzeniowe
Neony należy zaliczyć do grupy 5 rodzaj 6. Tego typu sprzęt jest sprzętem
przeznaczonym dla użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.

3.2.4.

Węże świetlne – (grupa 5 rodzaj 6)

Oprawę liniową, która tworzy regularną linię kolorowego światła nazywamy
potocznie wężem świetlnym. Sprzęt ten jest wykorzystywany do ozdoby fasad
budynków oraz tworzenia kolorowych reklam. Tego typu urządzenie
oświetleniowe posiada w środku przewodu oświetleniowego najczęściej lampki
neonowe lub diody elektroluminescencyjne LED.

Rys.56. Węże świetlne LED
Węże świetlne należy zaliczyć do grupy 5 rodzaj 6. Tego typu sprzęt nie jest
sprzętem przeznaczonym dla gospodarstw domowych.
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3.2.5.

Lasery (grupa 5 rodzaj 6)

Laser jest to urządzenie do wytwarzania bardzo wąskiej wiązki światła. Światło
lasera charakteryzuje się bardzo dużą monochromatycznością, kierunkowością
rozchodzenia się i innymi szczególnymi własnościami fizycznymi.

Rys. 57. Przykłady zastosowania laserów.
Lasery np. rubinowe, neodymowe wykorzystywane są między innymi do projekcji
hologramów. Holografia to metoda rejestracji i rekonstrukcji pól falowych: fal
świetlnych; elektromagnetycznych, mikrofali i fal akustycznych. Lasery należy
zaliczyć do grupy 5 rodzaj 6. Tego typu sprzęt nie jest sprzętem przeznaczonym
dla gospodarstw domowych.

3.2.6.

Solaria (łóżka opalające) – (grupa 5 rodzaj 6)

Solarium jest urządzeniem elektrycznym, w którym zamontowane są specjalne
lampy w celu emisji promieniowania imitującego promieniowanie słoneczne w
celu wywołania pigmentacji skóry podczas sesji naświetlań. Lampy opalające
stosowane w solariach emitują promieniowanie nadfioletowe typu A i B oraz
światło widzialne. Solarium jako sprzęt należy klasyfikować w grupie 5 rodzaj 6.
Jest to sprzęt przeznaczony dla użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.
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Rys. 58. Przykłady solariów
W przypadku, gdy lampy opalające wprowadzane są na rynek osobno podlegają
pod przepisy ustawy. Można je podzielić na:
a) lampy niskoprężne (niskociśnieniowe) – świetlówki solaryjne, które należy
zakwalifikować w grupie 5 rodzaj 2, gdy są to świetlówki liniowe lub w grupie 5
rodzaj 3, jeśli są to niezintegrowane świetlówki kompaktowe.
b) lampy wysokoprężne (wysokociśnieniowe) – wyładowcze lampy
metalohalogenkowe, które należy zakwalifikować w grupie 5 rodzaj 4.
Lampy opalające nie są sprzętem przeznaczonym dla gospodarstw domowych.

Rys. 59. Lampy opalające
(po lewej stronie świetlówki solaryjne, po prawej lampy wyładowcze)
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3.2.7.

Lampki solaryjne (oprawy z panelem fotowoltaicznym) –
(grupa 5 rodzaj 6)

Lampka solaryjna jest to potoczna nazwa dekoracyjnej oprawy oświetleniowej z
panelem fotowoltaicznym doprowadzającym energię do umieszczonych w
obudowie oprawy akumulatorków, które z kolei stanowią źródło zasilania dla
diody lub diod elektroluminescencyjnych. Stosowane są w oświetleniu
dekoracyjnym ogrodów przydomowych i ścieżek. Lampki solaryjne są sprzętem
przeznaczony dla gospodarstw domowych.

Rys. 60. Lampki solaryjne

3.2.8.

Sprzęt oświetleniowy do dyskotek (oświetlenia sceny) –
(grupa 5 rodzaj 6)

Sprzęt oświetleniowy tego typu stanowią specjalnie konstruowane oprawy
oświetleniowe wykorzystujące jako źródła światła zarówno lampy wyładowcze
jak również halogenowe lampy żarowe o dużych mocach. Wykorzystywane są do
tworzenia spektakularnych efektów oświetleniowych o dużej jasności. Często
elementem oprawy są ruchome głowice, które pozwalają uzyskać dynamiczne
sceny oświetleniowe. Oprawy tego typu wyposażone są często w filtry służące do
zmiany barwy światła.
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Rys. 62. Oświetlenie sceny
Sprzęt oświetleniowy do dyskotek należy klasyfikować w grupie 5 rodzaj 6. Jest
to sprzęt przeznaczony dla użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.
Podobnie należy kwalifikować sprzęt oświetleniowy wykorzystywany do
oświetlenia studyjnego, w teatrach przy realizacji oświetlenia planu zarówno
wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz.

3.2.9.

Sygnalizatory ruchu drogowego i znaki drogowe LED –
(grupa 5 rodzaj 6)

Pod pojęciem sygnalizatorów ruchu drogowego rozumie się „światła sygnalizacji
drogowej o barwie czerwonej, żółtej i zielonej o średnicy głowicy 200mm
i 300 mm objęte normą PN – EN 12368”. Sygnalizatory ruchu drogowego
(podobnie jak wprowadzane osobno na rynek moduły LED) są sprzętem
elektrycznym, który należy klasyfikować w grupie 5 rodzaj 6. Jest to sprzęt
przeznaczony dla użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.
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Rys. 63. Rozwój modułów LED stosowanych w sygnalizatorach ruchu drogowego
Z uwagi na szybki rozwój systemów oświetleniowych opartych na
półprzewodnikowych źródłach światła należy przypuszczać, że za kilkanaście lat
sprzęt oświetleniowy oparty na diodach elektroluminescencyjnych będzie
systematycznie wypierał tradycyjne rozwiązania oświetleniowe. Dotyczy to także
sygnalizatorów ruchu kołowego. Przykład takiego rozwiązania w Polsce
przedstawiono na rysunku 64.

Rys. 64 Moduł LED w sygnalizacji przejazdu kolejowego zastosowany na
zmodernizowanej trasie kolejowej Berlin – Warszawa – Moskwa
Znaki drogowe LED są przykładem urządzeń, które spełniają swoją bezpośrednią
funkcję pomimo braku dopływu prądu elektrycznego i tym samym nie są one
sprzętem w rozumieniu ustawy. Energia elektryczna służy jedynie do
podświetlenia znaku i przy braku dopływu prądu elektrycznego znak drogowy
LED również spełnia swoją bezpośrednią funkcję.
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Rys. 65. Przykład znaków drogowych LED

3.2.10. Lampy błyskowe do aparatów fotograficznych – (grupa 5
rodzaj 6)
Profesjonalne lampy błyskowe nadają się do wielokrotnego użytku. W lampach
tych wykorzystywana jest lampa ksenonowa, której błysk jest rezultatem
wyładowania elektrycznego. Lampa jest zasilana energią poprzez rozładowanie
naładowanego do napięcia kilkuset volt kondensatora. Lampy błyskowe
wprowadzane na rynek osobno należy klasyfikować jako sprzęt elektryczny w
grupie 5 rodzaj 6. W przypadku, gdy lampa błyskowa jest wbudowana w aparat
fotograficzny, klasyfikacji podlega aparat fotograficzny, który jako sprzęt
powinien być zaklasyfikowany w grupie 4 rodzaj 8.

Rys. 66. Lampy błyskowe do aparatów fotograficznych

3.2.11. Sprzęt oświetleniowy do oświetlania studia fotograficznego
– (grupa 5 rodzaj 6)
Oprawy oświetleniowe w studiach fotograficznych wykorzystywane są do
profesjonalnego oświetlenia fotografowanej osoby lub przedmiotu, jak również do
oświetlenia scenerii, w której robione jest zdjęcie. Tego typu sprzęt należy
zaklasyfikować w grupie 5 rodzaj 6. Jest to sprzęt przeznaczony dla
użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.
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3.2.12. Systemy noktowizji aktywnej
Przykładem takiego urządzenia są kamery pracujące w zakresie podczerwieni,
które oferują zaawansowany poziom noktowizji w monitoringu. Pomimo emisji
promieniowania podczerwonego przez promiennik, systemy noktowizji aktywnej
należy klasyfikować jako sprzęt w grupie 9 rodzaj 5. Promiennik podczerwieni
jest w tym przypadku jedynie elementem składowym urządzenia noktowizyjnego.

3.2.13. Źródła światła w latarniach morskich
Latarnia morska jest obiektem budowlanym w postaci charakterystycznej wieży i
nie podlega przepisom ustawy. W większości latarń morskich stosowane są
żarowe źródła światła, które są wyłączone z zakresu stosowania przepisów
ustawy.

4. Urządzenia do sterowania oświetleniem
Do prawidłowej pracy systemów oświetleniowych, a w szczególności
wyładowczych źródeł światła potrzebne są urządzenia stabilizująco – zapłonowe.
Należą do nich między innymi zapłonniki i stateczniki, które wspomagają zapłon
lampy (zapłonnik) oraz zapewniają jej stabilna pracę (statecznik).
Zapłonnik jest urządzeniem służącym do zapłonu lamp wyładowczych poprzez
podgrzanie elektrod lub przepięcie w obwodzie ze statecznikiem. Zapłonnik
stanowi integralny element oprawy oświetleniowej i tym samym nie podlega
klasyfikacji.

Rys. 67. Zapłonnik do lamp wyładowczych
Statecznik potocznie nazywany dławikiem jest urządzeniem pracującym w
obwodzie elektrycznym oprawy oświetleniowej z lampami wyładowczymi. Służy
do stabilizowania prądu wyładowania. Statecznik podobnie jak zapłonnik jest
50

integralnym elementem układu zapłonowego oprawy oświetleniowej i nie podlega
przepisom ustawy.

Rys. 68. Statecznik do lamp wyładowczych
Na rysunku 69 przedstawiona jest ewolucja systemów oświetlenia zewnętrznego.
W ostatnich latach pojawiły się w oprawach do lamp wyładowczych elektroniczne
układy stabilizująco-zapłonowe, które zastępują tradycyjne układy składające się z
trzech elementów: elektromagnetycznego statecznika, zapłonnika i kondensatora.
Układ stabilizacyjno – zapłonowy jest integralną częścią oprawy oświetleniowej
i nie podlega przepisom ustawy.

Rys. 69. Ewolucja systemów oświetlenia zewnętrznego
Opracował: mgr inż. Bogdan Ślęk
Materiał ten został przygotowany przy pomocy i wsparciu Związku Producentów
Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting”, ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa.
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5. Załącznik 1. Klasyfikacja wyładowczych źródeł światła
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