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STRESZCZENIE    W artykule, na podstawie zapisów normy PN-EN 
62471:2010, scharakteryzowano wytyczne dotyczące oceny bezpieczeństwa 
fotobiologicznego lamp i systemów lampowych. Zaprezentowano dozwolone 
czasy bezpiecznej ekspozycji oraz wartości graniczne emisji dla poszczegól-
nych, określonych przez normę, czterech grup ryzyka. Przedstawiono kryteria 
pomiaru natężenia napromienienia lub luminancji energetycznej badanych 
lamp. Omówiono zagrożenia związane z promieniowaniem nadfioletowym, 
widzialnym i podczerwonym. W celu szczegółowego przedstawienia poten-
cjalnych zagrożeń związanych ze światłem niebieskim, dokonano porów-
nania widm wybranych źródeł światła. Na tej podstawie dokonano oceny 
zagrożenia światłem niebieskim wybranych źródeł światła. 
 
Słowa kluczowe:  bezpieczeństwo fotobiologiczne, grupy ryzyka, promie-
niowanie nadfioletowe, zagrożenie światłem niebieskim 

 
 
 
1. WSTĘP  
 

Wycofanie lamp żarowych z rynku oświetleniowego w krajach Unii Europej-
skiej spowodowało zastąpienie ich, przede wszystkim w gospodarstwach domowych, 
energooszczędnymi świetlówkami kompaktowymi (zintegrowanymi z elektronicznym 
układem zapłonowym), żarówkami halogenowymi nowej generacji oraz diodami elekt-
roluminescencyjnymi (LED) dużej mocy w postaci pojedynczych źródeł oraz modułów. 
Według planowanego harmonogramu, określonego w Dyrektywie [5], do 2016 roku 
pozostaną na rynku www. alternatywne źródła światła.  

Głównym zadaniem wszystkich źródeł światła białego jest wytworzenie pro-
mieniowania widzialnego o odpowiedniej charakterystyce widmowej. Dobór źródeł 
światła do określonego zadania wzrokowego lub rodzaju stanowiska pracy wymaga 
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uwzględnienia parametrów promieniowania widzialnego, takich jak strumień świetlny, 
wskaźnik oddawania barw czy barwa światła. Istotnym parametrem jest również sku-
teczność świetlna źródła związana z jego energooszczędnością. Pozostałe składowe pro-
mieniowania, takie jak promieniowanie nadfioletowe i podczerwone, są niepożądane,  
a nawet mogą negatywnie wpływać na stan zdrowia i zdolność do pracy eksponowa-
nego człowieka. Również podobne oddziaływanie na człowieka ma promieniowanie 
widzialne o zbyt nadmiernej ilości światła z zakresu niebieskiego. Natomiast charakte-
rystyka promieniowań nowowprowadzanych urządzeń oświetleniowych jest inna, niż 
tradycyjnych źródeł żarowych, ze względu na odmienny sposób wytwarzania światła.  
Z uwagi na fakt, że jest wielu producentów tego rodzaju zamienników źródeł żarowych 
(m.in. z rynku azjatyckiego), występują bardzo istotne różnice parametrów ww. pro-
mieniowania optycznego pomiędzy podobnymi typami źródeł światła. W związku z po-
wyższym powstaje pytanie, czy charakterystyka widmowa świetlówek kompaktowych 
oraz diod LED umożliwia zastąpienie tradycyjnych żarówek. Obawy te są podnoszone 
przede wszystkim przez osoby o wysokiej wrażliwości oczu i skóry na określony rodzaj 
promieniowania, w szczególności na promieniowanie w nadfioletowym i niebieskim 
zakresie widma.  

Ze względu na to, że nie wszystkie źródła światła mogą w takim samym stopniu 
stwarzać potencjalne zagrożenie dla zdrowia, zaistniała potrzeba opracowania kryte- 
riów zagrożenia fotobiologicznego promieniowaniem optycznym emitowanym przez te 
źródła. Opracowane kryteria klasyfikacji grup ryzyka lamp uwzględniają zagrożenia 
biologiczne powodowane przez promieniowanie optyczne określone w dyrektywie [4]  
i rozporządzeniu [7]. Zawarte są one w normie PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo 
fotobiologiczne lamp i systemów lampowych [8]. 

 
 
 

2. KLASYFIKACJA GRUP RYZYKA LAMP  
ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIA FOTOBIOLOGICZNE  

 
Norma PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów 

lampowych [8] została zharmonizowana z dyrektywą 2006/95/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich od-
noszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych 
granicach napięcia [6]. Norma ta zawiera kryteria bezpieczeństwa fotobiologicznego 
źródeł promieniowania optycznego i systemów lampowych oraz metody pomiarów 
natężenia napromienienia i luminancji energetycznej. Zgodnie z PN-EN 62471:2010 [8] 
wyróżnia się cztery grupy ryzyka, które zdefiniowane są następująco: 

 grupa wolna od ryzyka (RG0) – lampy nie stwarzają zagrożenia fotobiologicznego; 
 grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) (RG1) – lampy nie powodują zagrożenia 

w normalnych warunkach użytkowania; 
 grupa ryzyka 2 (umiarkowane ryzyko) (RG2) – lampy nie powodują zagro-

żenia związanego z reakcją oka na bardzo jaskrawe źródła; 
 grupa ryzyka 3 (wysokie ryzyko) (RG3) – lampy stanowią zagrożenia nawet 

w wyniku krótkiej ekspozycji. Wykorzystanie ich w oświetleniu ogólnym jest 
niedozwolone. 
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Klasyfikacja ta opiera się na maksymalnych dopuszczalnych ekspozycjach 
(MDE) przyjmowanych dla zagrożenia zdrowia pracowników promieniowaniem op-
tycznym określonych w [4 i 7] oraz uwzględnia poziom promieniowania emitowanego 
przez dane urządzenie (źródło lub system lampowy), zakres widmowy promieniowania  
i dostęp człowieka. W tabeli 1, na podstawie informacji zawartych w normie PN-EN 
62471:2010 [8], zestawiono powiązanie rodzaju zagrożenia fotobiologicznego, funkcji 
skuteczności biologicznej czasu bezpiecznej ekspozycji z granicami emisji grup ryzyka 
dla lamp o działaniu ciągłym. W przyjętej klasyfikacji, do grupy ryzyka 3 (RG3) zalicza 
się te lampy, które mogą stwarzać zagrożenia nawet przy chwilowej lub krótkiej 
ekspozycji i których wyznaczone z pomiarów wartości poszczególnych parametrów 
służących do oceny zagrożenia przekraczają granice grupy ryzyka 2 (RG2). Jako ogólną 
(wynikającą ze wszystkich wymienionych zagrożeń fotobiologicznych) grupę ryzyka 
badanej lampy przyjmuje się najwyższą z otrzymanych grupę ryzyka. 

W zależności od przeznaczenia źródeł światła i opraw stosuje się następujące 
kryteria pomiaru natężenia napromienienia lub luminancji energetycznej [8]:  

 w przypadku źródeł przeznaczonych do oświetlenia ogólnego stosowanych np. 
w biurach, szkołach, domach, fabrykach, na drogach oraz w samochodach –  
pomiar należy wykonywać w odległości, dla której osiągnięto natężenie oś-
wietlenia 500 lx (typowa wartość natężenia oświetlenia ogólnego stosowanego 
np. w biurach, szkołach itp.); 

 w przypadku wszystkich pozostałych źródeł, w tym do takich zastosowań 
specjalnych, jak wyświetlanie filmów, procesy reprograficzne, solaria, procesy 
przemysłowe, zabiegi medyczne oraz działania poszukiwawcze, kryterium 
opiera się na pomiarze bezpieczeństwa fotobiologicznego w odległości 200 
milimetrów od źródła światła.  

Takie rozróżnienie jest niezwykle istotne, gdyż np. w biurze nikt nie patrzy  
na oprawę oświetleniową znajdującą się na suficie z odległości 200 milimetrów, ale 
w niektórych zastosowaniach przemysłowych, np. podczas kontroli jakości, pracownicy 
mogą spotkać się z koniecznością patrzenia na źródła światła z tak niewielkiej odleg-
łości. W takich przypadkach niezbędne są dodatkowe instrukcje zapobiegające uszko-
dzeniu wzroku. Należy również pamiętać, że gdy źródła światła są umieszczone w opra-
wie oświetleniowej, klasyfikacja RG może zostać zmieniona przez optykę oprawy. 
Dlatego jeśli oprawa w jakikolwiek sposób modyfikuje pierwotne parametry źródła 
światła, niezbędny jest nowy pomiar w celu ponownej klasyfikacji oprawy.  

Pomiary natężenia napromienienia wykonuje się do następujących zagrożeń: 

 soczewki oka bliskim nadfioletem 315 ÷ 400 nm, EUVA; 
 rogówki i soczewki oka podczerwienią 780 ÷ 3 000 nm, EIR; 
 termicznego skóry 380 ÷ 3 000 nm, EH. 

Pomiary widmowego (skutecznego) natężenia napromienienia stosuje się do 
następujących zagrożeń: 

 oka i skóry promieniowaniem UV 200 ÷ 400 nm, ES; 
 siatkówki oka światłem niebieskim 300 ÷ 700 nm, EB – małe źródło. 

Pomiary widmowej (skutecznej) luminancji energetycznej stosuje się do zagrożeń: 

 siatkówki oka światłem niebieskim 300 ÷ 700 nm, LB; 
 termicznego siatkówki 380 ÷ 1 400 nm, LR; 
 termicznego siatkówki 780 ÷ 1 400 nm, LIR. 
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TABELA 1 
Zestawienie wartości granicznych emisji dla badanych promienników o działaniu ciągłym, opracowane na podstawie [8] 

Rodzaj 
zagrożenia 

fotobiologicznego 

Zakres 
widmowy 

[nm] 

Funkcja 
skuteczności 
biologicznej 

Symbol Jednostka

RG0 RG1 RG2 

Czas 
bezpiecznej 
ekspozycji 

Granice 
emisji 

Czas 
bezpiecznej 
ekspozycji  

Granice 
emisji 

Czas 
bezpiecznej 
ekspozycji 

Granice 
emisji 

Aktyniczne UV 200 ÷ 400 SUV(λ) Es W·m-2 8 godz. 0,001 10 000 s 0,003 1 000 s 0,03 

UV-A 315 ÷ 400 – EUVA W·m-2 1 000 s  10 300 s  33 100 s  100 

Światło 
niebieskie 

300 ÷ 700 B(λ)  LB W·m-2·sr-1 10 000 s  100 100 s  10 000 0,25 s3)  4 000 000 

Światło 
niebieskie – 
małe źródło1) 

300 ÷ 700 B(λ)  EB W·m-2 10 000 s  1,0* 100 s  1,0 0,25 s3) 400 

Termiczne 
siatkówki oka 

380 ÷ 1 400 R(λ) LR W·m-2·sr-1 10 s  28 000/α 10 s  28 000/α 0,25 s3) 71 000/α 

Termiczne 
siatkówki oka – 
słaby bodziec 
wzrokowy2) 

780 ÷ 3 000 R(λ) LIR W·m-2·sr-1 1 000 s   6 000/α 100 s  6 000/α 10 s  6 000/α 

Promieniowanie 
IR – rogówki  
i soczewki oka 

780 ÷ 3 000 – EIR W·m-2 1 000 s  100 100 s  570 10 s 3 200 

α – rozmiar kątowy w radianach; 
1) Małe źródło definiowane jest jako źródło o rozmiarze kątowym α < 0,011 radiana; 
2) Słaby bodziec wzrokowy – L < 10 cd·m-2, wymaga oceny źródła jak nie użytkowanego w oświetleniu ogólnym; 
3) 0,25 s przyjmuje się jako czas odruchu obronnego (awersyjnego) oczu. 
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Szczegółowe wymagania dotyczące warunków oraz technik pomiarowych posz-
czególnych zagrożeń opisane są w normie PN-EN 62471:2010 [8] oraz publikacji [2]. 
Natomiast wyniki takiej oceny dla wybranych źródeł światła i opraw oświetleniowych 
zamieszczone są w Przewodniku [9], czy publikacji [3, 11].  
 
 
 

3. OCENA RYZYKA FOTOBIOLOGICZNEGO 
 

Przyjęty system klasyfikacji bezpieczeństwa źródeł promieniowania optycznego 
określa potencjalne ryzyko wystąpienia skutków szkodliwych dla zdrowia. W zależ-
ności od rodzaju emitowanego przez źródło rodzaju promieniowania, warunków 
stosowania danego źródła (o przypisanej mu grupie ryzyka) i czasu narażenia na jego 
promieniowanie, mogą wystąpić skutki szkodliwe dla zdrowia. Szczególnie jest tu 
narażony narząd wzroku (rys. 1), a także skóra. 

 

 
Rys. 1. Uproszczona budowa narządu wzroku przedstawiająca 
przenikanie promieniowania optycznego [1] 

 
 

3.1. Zagrożenie promieniowaniem nadfioletowym 
 

Powszechnie wymieniane zagrożenia narządu wzroku to ryzyko zapalenia ro-
gówki, spojówki oraz powstania zaćmy. Zapalenie rogówki jest to reakcja fotoche-
miczna, którą wywołuje najczęściej promieniowanie z zakresu 200 ÷ 320 nm, emito-
wanego przez promienniki bakteriobójcze, źródła rtęciowe, ksenonowe, itp. Objawy to 
„piasek” w oku, nagły, mimowolny, gwałtowny skurcz mięśnia powieki oka, czy zmęt-
nienie widzenia. Reakcja następuje z opóźnieniem od 4 do 12 godzin po ekspozycji  
i jest zależna od jej intensywności. Objawy ustępują najczęściej po 24 – 48 godzinach. 
Zaćma objawia się zmętnieniem widzenia. Jest to również reakcja fotochemiczna, którą 
wywołuje najczęściej promieniowanie z zakresu od 290 do 325 nm. Reakcja następuje 
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z opóźnieniem 4 lub więcej godzin po ekspozycji w zależności od jej intensywności  
i z reguły powoduje trwałe zmętnienie soczewki.  

Ponadto możliwe jest powstanie erytemy, czyli zaczerwienienia skóry w miej-
scach ekspozycji na to promieniowanie na skutek reakcji fotochemicznej, głównie  
z zakresu 200 ÷ 320 nm emitowanego przez promienniki bakteriobójcze, źródła rtęciowe, 
ksenonowe itp. Natomiast w przypadku lamp przeznaczonych do solariów jest to ekspo-
zycja zamierzona. Objawy występują z opóźnieniem od 4 do 12 godzin po ekspozycji  
i są zależne od jej intensywności. Objawy ustępują najczęściej po 24 – 8 godzinach. 

Źródła LEDowe praktycznie nie powinny emitować promieniowania UV (chyba, 
że zostały zaprojektowane specjalnie w tym celu). Pod tym względem są one korzyst-
niejsze od żarówek halogenowych, a także świetlówek kompaktowych. 

 
 

3.2. Zagrożenie promieniowaniem widzialnym 
 

Zagrożenie promieniowaniem widzialnym sprowadza się do zapalenia siatkówki 
oka spowodowanego światłem niebieskim (tzw. blue light hazard). Przy bardzo dużym 
natężeniu światła niebieskiego (głównie z zakresu 400 ÷ 490 nm) może dojść do foto-
chemicznego zniszczenia fotopigmentów – substancji światłoczułych, co powoduje 
powstanie wolnych rodników i nieodwracalnych uszkodzeń w komórkach siatkówki 
(prowadzących nawet do ślepoty). Do wystąpienia takich szkodliwych zmian niezbędne 
są trzy czynniki: rozkład widma promieniowania (istotny jest ten udział promie-
niowania, który przypada na widmo oddziaływania światła niebieskiego); luminancja 
energetyczna (przy wyższych wartościach więcej fotonów dociera do fotopigmentów) 
oraz czas trwania ekspozycji (przy dłuższej ekspozycji szkodliwy wpływ wzrasta). Na 
przykład patrzenie bezpośrednio na słońce może bardzo szybko uszkodzić siatkówkę,  
ze względu na bardzo silną luminancję. Natomiast w przypadku nieba, dla którego 
względny udział światła niebieskiego jest dużo wyższy, nie ma ryzyka uszkodzenia 
siatkówki, ponieważ luminancja jest znacznie mniejsza [10].  

Objawy to przerwa w polu widzenia obserwowana w ciągu 48 godzin od eks-
pozycji. Regeneracja jest ograniczona, ale naturalny odruch awersyjny zwykle ogra-
nicza ekspozycję, co uniemożliwia uszkodzenie siatkówki. 

U osób starszych światło niebieskie może przyśpieszyć postęp wystąpienia 
choroby polegającej na uszkodzeniu centralnego pola widzenia (plamki żółtej), tzw. 
zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD). Natomiast w młodym wieku wys-
tępowanie AMD nie nasila się wraz ze stopniem ekspozycji na światło niebieskie  
(np. u osób pracujących głównie na powietrzu – marynarzy, rolników). Jednak rozkład 
widma promieniowania oraz luminancja energetyczna to najistotniejsze czynniki de-
cydujące o powstaniu i rozwoju AMD. Należy pamiętać, że inaczej niż w przypadku 
zagrożenia światłem niebieskim, AMD nie może być wywołane przez jednorazową 
ekspozycję na światło o dużym natężeniu. Powodowane jest to przez długotrwałą 
ekspozycję na to światło (a także światło o barwie zielonej i żółtej), nawet przy małych 
wartościach natężenia [10]. 

Pod względem bezpieczeństwa fotobiologicznego LEDy nie różnią się w sposób 
znaczący od żarówek halogenowych czy świetlówek. Udział światła niebieskiego 
w widmie diod LED nie jest większy niż udział światła niebieskiego w źródłach 
żarowych czy wyładowczych, dla danej temperatury barwowej. Zestawienie LEDów 
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i halogenów jako zamienników żarówek pokazuje, że klasyfikacja do grupy ryzyka jest  
w obu przypadkach podobna [10]. 

 
 

3.3. Zagrożenie promieniowaniem podczerwonym 
 

Najczęstszym zagrożeniem dla wzroku jest ryzyko uszkodzenia termicznego 
siatkówki oka oraz powstania zaćmy. Uszkodzenie siatkówki jest to reakcja termiczna, 
którą wywołuje promieniowanie głównie z zakresu 400 ÷ 1 100 nm. Objawy to przerwa 
w polu widzenia obserwowana już po 5 minutach od ekspozycji. Regeneracja jest 
ograniczona, ale naturalny odruch awersyjny zwykle ogranicza ekspozycję, co unie-
możliwia uszkodzenie siatkówki. Zaćma objawia się zmętnieniem soczewki. Jest to 
również reakcja termiczna, którą wywołuje najczęściej promieniowanie z zakresu od 
700 do 1 400 nm. Występuje ona najczęściej u hutników (tzw. zaćma hutnicza, dmu-
chaczy szkła) i jest w praktyce tylko powodowana przez procesy technologiczne. 
Zauważalne zmętnienie soczewki następuje zwykle po latach od intensywnej ekspozycji  
w zależności od jej intensywności i jest procesem nieodwracalnym.  

W przypadku dostępnych na rynku źródeł światła przeznaczonych do użytku we 
wnętrzach, promieniowanie podczerwone jest emitowane w najmniejszym stopniu przez 
LEDy, co nie oznacza, że wszystkie wyroby, we wszystkich zastosowaniach, nie będą 
stanowiły zagrożenia dla ludzi [3]. Natomiast w przypadku stosowania żarówek halo-
genowych należy być bardziej ostrożnym, ze względu na częste występowanie ryzyka 
umiarkowanego [3]. 
 
 
 
4. PORÓWNANIE WIDMA WYBRANYCH  
    ZAMIENNIKÓW ŻARÓWEK  
 

W rozdziale tym dokonano porównania charakterystyk widmowych żarówek 
głównego szeregu oraz świetlówek kompaktowych i diod LED, w celu odpowiedzi na 
postawione we wstępie pytanie – czy charakterystyka widmowa tych ostatnich dwóch 
rodzajów źródeł umożliwia zastąpienie tradycyjnych żarówek. W porównaniach sku-
piono się na natężeniu napromienienia widmowego w zakresie niebieskim i nadfio-
letowym dla różnych rodzajów źródeł światła, w zestawieniu z promieniowaniem 
emitowanym przez światło dzienne (oficjalna krzywa CIE dla światła dziennego –  
6 500 K) oraz źródło żarowe z bańką opalizowaną. We wszystkich przypadkach 
pomiary natężenia napromienienia widmowego wykonano tak, by otrzymać widma 
badanych źródeł światła przy poziomie natężenia oświetlenia równym 500 lx (zgodnie  
z wymaganiem normy PN-EN 62471:2010 [8]). Wyniki pomiarowe źródeł światła 
przedstawiono posługując się skalą logarytmiczną, ponieważ skala liniowa nie przed-
stawiłaby w odpowiedni sposób różnic między różnymi krzywymi. 

Na rysunku 2 porównano promieniowanie emitowane przez różne źródła światła 
LED (z trzonkami E 27 i GU 10 oraz zamiennik halogenu reflektorowego – MR16) 
z widmem żarówki i światła dziennego. LEDy emitujące białe światło mają zwykle 



74 A. Pawlak 

maksimum promieniowania w paśmie niebieskim (około 450 nm) i bardziej szeroko-
pasmową emisję w paśmie zielonym/żółtym. Obok niebieskiego maksimum widoczne 
jest obniżenie, przy wartości ok. 490 nm, które także wchodzi w zakres krzywej od-
działywania światła niebieskiego. Obniżenie to „kompensuje” niebieski szczyt LEDów, 
dlatego całkowita emisja światła niebieskiego (zobrazowana jako powierzchnia pod 
krzywą) diody LED 2 700 K jest porównywalna z emisją lampy żarowej 2 700 K. 

Na rysunku 3 przedstawiono rozkłady widmowe dwóch popularnych typów 
świetlówek energooszczędnych (z nieosłoniętymi rurkami – burner, z osłoniętymi bańką 
opalizowaną – bulb, z trzonkami E 27) i porównano je z widmem żarówki oraz światła 
dziennego. Typowe widmo świetlówki zawiera liczne ostre maksima i minima. Przy 
określaniu pola powierzchni pod krzywą, w celu określenia promieniowania niebies-
kiego można przyjąć, że maksima i minima wzajemnie się znoszą. Należy zauważyć, że 
wysokie maksima są bardzo wąskie i dlatego nie przyczyniają się w dużym stopniu do 
wzrostu emisji światła niebieskiego. Po lewej stronie krzywe rozkładu widmowego 
zachodzą nieznacznie na widmo oddziaływania aktynicznego UV. Uwzględniając fakt, 
że dane przedstawiono na skali logarytmicznej, energia aktynicznego UV jest bardzo 
niska i wyraźnie niższa od emisji naturalnego światła dziennego. 

Krzywe rozkładu widmowego źródeł halogenowych (rys. 4) mają podobny 
kształt, jak w przypadku żarówek. Rosną równomiernie wraz ze wzrostem długości fali 
i opadają ponownie w paśmie podczerwieni. Z tego powodu halogeny mogą stanowić 
dobrą alternatywę dla żarówek. 

Zielona linia oznacza lampę halogenową (nr 3) z powłoką ograniczająca emisję 
promieniowania podczerwonego (krzywa wyraźnie opada w paśmie IR). Krzywa fio-
letowa (nr 4) pokazuje, że filtr kwarcowy UV rzeczywiście skutecznie pochłania 
promieniowanie UV, dzięki czemu wykres zbliża się do krzywej żarówki. Inne typy 
halogenów charakteryzują się wyższą emisją UV niż żarówki, szczególnie dwutrzon-
kowe o mocy 500 W (nr 6), które powinny być zawsze stosowane z odpowiednim 
szklanym kloszem. Wówczas charakterystyka tych halogenów jest zbliżona do charak-
terystyki żarówek. 
 
 

 
 

Rys. 2. Porównanie charakterystyk rozkładu widmowego LEDów z widmem żarówki 
oraz światła dziennego [10] 
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Rys. 3. Porównanie charakterystyk rozkładu widmowego zintegrowanych świetlówek 
kompaktowych z widmem żarówki oraz światła dziennego [10] 

 
 

 
 
Rys. 4. Porównanie charakterystyk rozkładu widmowego halogenów z widmem 
żarówki oraz światła dziennego [10]: 
halogeny: 1, 2 – z bańką typ A 60; 3 – reflektor typ MR 16 z powłoką IR; 4 – kapsuła  
z filtrem UV; 5 – liniowy bez dodatkowej szklanego klosza w oprawie; 6 – liniowy  
ze szklanym kloszem w oprawie 

 
 
Pomimo że widma LEDów, świetlówek kompaktowych, halogenów i żarówek 

mają różne kształty, udział promieniowania z zakresu niebieskiego nie różni się 
w dużym stopniu między źródłami (o podobnej temperaturze barwowej) wykonanymi 
w różnych technologiach i jest zawsze znacząco niższy, niż udział promieniowania 
nadfioletowego i niebieskiego w świetle dziennym. Należy zauważyć, że w większości 
przypadków w źródłach przeznaczonych do oświetlenia ogólnego wartość emisji pro-
mieniowania nadfioletowego jest znacznie niższa od wartości granicznych ekspozycji 
określonych w normie PN-EN 62471:2010 [8].  
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5. OCENA ZAGROŻENIA ŚWIATŁEM NIEBIESKIM 
WYBRANYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA 

 
Na podstawie przedstawionych w rozdziale 4 porównań widm wybranych źródeł 

światła oraz potencjalnych zagrożeń dla człowieka należy stwierdzić, że zagrożenie 
światłem niebieskim jest najbardziej niebezpieczne. W związku z tym jego ocena zos-
tanie dokładniej omówiona w niniejszym rozdziale. Generalnie przy ocenie zagrożenia 
światłem niebieskim stwarzanym przez różnego rodzaju źródła światła występują dwa 
przypadki: obserwacja oświetlonych przedmiotów i bezpośrednie patrzenie na źródło 
światła. 

 
 

5.1. Obserwacja oświetlonych przedmiotów 
 

W większości przypadków ludzie patrzą na przedmioty, które są oświetlone 
przez światło dzienne lub przez elektryczne źródła światła. Dzięki prawidłowo dob-
ranym oprawom oświetleniowym unikamy bezpośredniego kontaktu wzrokowego ze 
źródłem światła – głównie w celu wyeliminowania olśnienia. Dlatego układ ten można 
uznać w większości przypadków za bezpieczny. W takich sytuacjach istotnym paramet-
rem, który należy ocenić, jest natężenie napromienienia, określające strumień promie-
niowania padający na jednostkę powierzchni.  

 

 
 

Rys. 5. Zestawienie wartości EB elektrycznych źródeł światła i światła dziennego [10] 

 
Na podstawie rozkładów widmowych źródeł światła można obliczyć skuteczne 

natężenie napromienienia (EB) w zakresie światła niebieskiego, posługując się krzywą 
względnej skuteczności widmowej zagrożenia fotochemicznego B(λ) siatkówki, która 
jest zdefiniowana, między innymi w normie PN-EN 62471:2010 [8]. Na rysunku 5 
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zestawiono wartości EB różnych wybranych typów elektrycznych źródeł światła oraz 
światła dziennego. W celu lepszego porównania ze światłem dziennym wartości EB 
wyznaczono dla poziomu 500 lx. Z wykresu tego można zauważyć, że wszystkie źródła 
światła o podobnej temperaturze barwowej mają bardzo podobne wartości EB. 

W rzeczywistości światło dzienne 
charakteryzuje się znacznie wyższym niż 
500 lx poziomem natężenia oświetlenia. 
W związku z tym na rysunku 6 przed-
stawiono wartości EB wybranych źródeł 
światła (wyznaczonych przy poziomie 
500 lx) i światła dziennego (wyznaczo-
nego przy poziomie 5 000 lx), co stanowi 
wartość średnią dla umiarkowanych sze-
rokości geograficznych. 

Praktyczna wartość natężenia 
oświetlenia w oświetleniu zewnętrznym 
może przyjmować szeroki zakres war-
tości, do 50 000 lx w słoneczny letni 
dzień w umiarkowanych szerokościach geograficznych, a nawet 100 000 lx w tropikach. 
Pokazuje to, że ilość światła niebieskiego emitowanego przez źródła przeznaczonego do 
oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach jest mała lub bardzo mała w porównaniu 
z warunkami zewnętrznymi.  
 
 
 

5.2. Bezpośrednie patrzenie na źródło światła 
 

Zestawienie źródeł światła dla tego przypadku wykonano również w oparciu 
o normę PN-EN 62471:2010 [8]. W normie tej rozróżnia się małe źródła, których 
wymiar kątowy α < 11 mrad. Obraz małego źródła rozmywa się na większej powierz-
chni siatkówki, ze względu na kontrolowane i niekontrolowane ruchy oka, co ogranicza 
liczbę fotonów padających na dany punkt (receptor) siatkówki i zmniejsza ryzyko jej 
uszkodzenia [10]. W zestawieniu przedstawionym na rysunkach 7 i 8 zastosowano 
bardziej rygorystyczną metodę stosowaną dla pozostałych źródeł światła, tzn. pomiar 
wykonano w odległości 200 mm, a więc krótszej niż odległość, przy której natężenie 
światła wynosi 500 lx. Ponieważ przy tej odległości większość źródeł nie jest zaliczana 
jako małe, dlatego w celu ich oceny należy wykonać pomiary luminacji energetycznej 
(skutecznej) w zakresie promieniowania niebieskiego (LB).  

Strumień świetlny wytwarzany przez świetlówki liniowe (T8) jest stosunkowo 
duży, ale ich luminancja świetlna jest relatywnie mała – rzędu kilkudziesięciu tysięcy 
cd/m2 ze względu na dużą powierzchnię świecącą tego źródła. Natomiast skrętka ża-
rówki halogenowej emituje strumień świetlny z bardzo niewielkiego pola powierzchni, 
ale ma wysoką luminancję, rzędu kilku-kilkunastu milionów cd/m2. Luminancja świet-
lna najjaśniejszej diody LED (modułu) wynosi około dziesięciu milionów cd/m2. Dla 
porównania – luminancja Słońca wynosi około 1 miliarda cd/m2. 

Na rysunku 7 przedstawiono wartości skutecznej luminancji energetycznej (wa-
żonej według krzywej B(λ)) źródeł światła rozproszonego o małej wartości luminancji. 

 
Rys. 6. Zestawienie wartości EB elekt-
rycznych źródeł światła (500 lx) i światła 
dziennego (5 000 lx) [10] 
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Rys. 7. Skuteczna luminancja energetyczna promieniowania niebieskiego 
przykładowych źródeł światła o małej wartości luminancji [10]: moduły LED  
o barwie 2 700 K i 4 000 K; źródło LED w bańce (2 700 K) – zamiennik żarówki 
60 W, świetlówka TL 5 o mocy 24 W i barwie 4 000 K, świetlówka kompaktowa  
z nieosłoniętymi rurkami o mocy 13 W i barwie 2 700 K, żarówka 60 W – z bańką 
mleczną i z bańką przezroczystą – jako źródło odniesienia  

 
Na rysunku 8 przedstawiono wartości skutecznej luminancji energetycznej (wa-

żonej według krzywej B(λ)) punktowych źródeł światła o dużej wartości luminancji. 
 

 
Rys. 8. Skuteczna luminancja energetyczna promieniowania niebieskiego przyk-
ładowych źródeł światła o dużej luminancji [10]: moduły LED o barwie 2 800 K  
i 4 500 K jako zamienniki halogenów na napięcie sieciowe i niskonapięciowe oraz ha-
logenów liniowych o mocy 500 W nieosłoniętych i z dodatkowym kloszem szklanym  
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Luminancja energetyczna promieniowania niebieskiego rozproszonych źródeł 
światła jest stosunkowo mała. Przyporządkowanie źródła światła do grup ryzyka 
(według PN-EN 62471:2010 [8]) pokazuje, że większość z nich znajduje się w grupie 
RG 0. Przy wyższych wartościach temperatury barwowej (4 000 K) niektóre z nich 
mogą zostać zaklasyfikowane do RG 1, przy maksymalnych czasach ekspozycji o dłu-
gości ponad godzinę. Należy zauważyć, że ten czas ekspozycji odnosi się do bezpoś-
redniego patrzenia na źródło światła z bliskiej odległości. W normalnych warunkach 
użytkowania, kiedy odległość oka od źródła jest znacznie większa, niż użyta do po-
miarów wartość 200 mm, źródła te są bezpieczne.  

Wszystkie oceniane punktowe źródła światła zaliczono do kategorii RG 1. 
W związku z tym nie stwarzają one zagrożeń w normalnych warunkach użytkowania 
i nie wymagają dodatkowego oznakowania ostrzegawczego. Należy jednak unikać dłuż-
szego patrzenia bezpośrednio na te źródła, szczególnie z małej odległości. Maksymalne 
czasy ekspozycji dla przedstawionych tu źródeł wynoszą 200 s lub więcej. 

Jednak w obu przypadkach, w praktyce nie będą osiągane tak długie czasy 
ekspozycji, gdyż człowiek odruchowo odwraca wzrok od źródła światła o dużej jask-
rawości (instynktowna reakcja awersji).  
 
 
 

6. PODSUMOWANIE 
 

Na podstawie analizy przytoczonych zestawień można stwierdzić, że zamienniki 
żarówek głównego szeregu w postaci źródeł LEDowych (pojedynczych jak i modułów), 
świetlówek kompaktowych zintegrowanych oraz żarówek halogenowych są bezpieczne 
dla użytkowników pod względem bezpieczeństwa fotobiologicznego, przy wykorzys-
taniu zgodnie z ich przeznaczeniem. Dla danej temperatury barwowej udział światła 
niebieskiego w LEDach nie różni się od udziału światła niebieskiego w źródłach wyko-
rzystujących inne technologie. Pomimo tego, należy unikać patrzenia bezpośrednio na 
jaskrawe, punktowe źródła światła, np. LEDy, przezroczyste żarówki, źródła wyła-
dowcze, a także Słońce. Jednak w razie przypadkowego spojrzenia na jaskrawe źródło 
światła pojawia się naturalny odruch (zamknięcie oczu lub odwrócenie wzroku). 

Często pracownicy uskarżają się na różnego rodzaju dolegliwości, szczególnie 
oczu, które utożsamiają z niewłaściwym oświetleniem stanowisk pracy, a dokładniej  
ze stosowaniem różnego rodzaju zamienników żarówek. Nie zawsze przyczyną tych 
narzekań jest stosowanie zamienników w ogóle, a stosowanie zamienników niskiej 
jakości. Ponadto należy stosować oprawy oświetleniowe prawidłowo dobrane do ro-
dzaju wykonywanej pracy wzrokowej. Np. niedopuszczalne jest stosowanie zamien-
ników świetlówek liniowych LEDami dużej mocy zamontowanymi wewnątrz szklanej 
rury o wymiarach świetlówki. Zgodnie z dyrektywą 2006/25/WE [4], wzrok pracow-
ników należy w takim samym stopniu chronić przed promieniowaniem widzialnym 
emitowanym przez LEDy, jak i przed promieniowaniem laserowym. W związku z tym 
każda dioda świecąca musi mieć swój własny układ świetlno-optyczny. 
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LAMPS AND LAMP SYSTEMS  

CLASSIFICATION ACCORDING  
TO THE PHOTOBIOLOGICAL SAFETY  

 
 

Andrzej PAWLAK 
 

ABSTRACT     The article, based on the records of the PN-EN 62471:2010, 
presents guidelines for photobiological safety of lamps and lamp systems. 
There are allowed safe exposure times presented and emission limit values 
for each of four risk groups, defined by the standard. The paper presents 
criteria for lamps irradiance or radiance measurement.  

Discussed risks with association of ultraviolet, visible and infrared 
radiation. For a detailed presentation of the potential risks associated with 
the blue light, there is made a comparison of spectra of selected light 
sources. On these basis, the blue light hazard assessment was presented for 
selected light sources. 
 
Keywords:    photobiological safety, risk groups, ultraviolet radiation, blue 
light hazard 
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