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Povzetek
V diplomski nalogi sem prikazal primerjavo, razlike in novosti, ki se pojavljajo glede na
obstoječo (prevedeno) različico standarda SIST EN 12464-1:2004 in novo različico SIST EN
12464-1:2011, ki pa je še v fazi prevajanja v slovenski jezik in še ni uradno izdana različica.
V nalogi najprej na splošno opišem, kako standard kot dokument sploh nastane, kdo ga
ustvari in sprejema in kje ga je potrebno upoštevati ter uporabljati. V jedrnem delu naloge pa
so opisane glavne primerjave in razlike med obema različicama standarda, ki sem ju primerjal
in opisal v podpoglavjih, kot si sledijo zapisani v samem standardu SIST EN 12464-1. Skoraj
v vsakem podpoglavju se različici standarda razlikujeta, saj podaja nova različica tudi nove
zahteve, navodila in smernice za posamezna področja, ki jih podpoglavje opisuje.
Kot glavne novosti se v SIST EN 12464-1:2011 različici pojavljajo zahteve za osvetljenost
sten in stropov, definirano je področje ozadja, natančneje je definirana mreţa točk, zahtevana
je enakomernost osvetljenosti glede na delovne in vidne naloge, vpeljana je cilindrična
osvetljenost, nove so omejitve in vrednosti pri razsvetljavi delovnih mest s slikovnimi zasloni,
spodbujanje k rabi dnevne svetlobe ter krmiljenja in regulacije razsvetljave v prostorih glede
na dnevno svetlobo.
V diplomski nalogi so opisane glavne novosti, zahteve ter smernice, kako razsvetljavo
notranjih prostorov ustrezno načrtovati in izvesti, kot to določa nova različica standarda SIST
EN 12464-1:2011.
Ključne besede:
razsvetljava notranjih prostorov, osvetljenost, dnevna svetloba, delovna površina, vidne
naloge, SIST EN 12464-1

Abstract
The diploma thesis demonstrates the comparison, differences and novelties that occur
according to the existing (translated) version of the standard SIST EN 12464-1: 2004 and the
new version of SIST EN 12464-1: 2011 (still in the process of translation into Slovenian
language and not an officially released version yet).
The thesis at the beginning provides a general description of how a standard is formulated as a
document, who creates and accepts it, and where its consideration and usage is necessary. The
main part of the thesis describes the main differences between the two versions of the
standard which are compared and described in subsections ordered in the same manner as in
the very SIST EN 12464-1 standard. In almost each section there is a difference between the
two versions of the standard because the new one provides new requirements, instructions and
guidelines for each area described in the subsection.
The thesis describes the main novelties, differences and guidelines encountered and found
between the two versions of the standard. The SIST EN 12464-1: 2011 version of the standard
provides many novelties as, for example, the requirement for wall and ceiling illumination,
the definition of the background area, the more specific definition of grid points, the
requirement for uniform illumination considering working and visual tasks, the introduction
of cylindrical illumination, the restrictions and values of workplace lighting with display
screens, the promotion of daylight usage, and the control and regulation of premises
illumination considering daylight.
The thesis provides quite a few novelties, corrections and guidelines on how interior lighting
should be planned and installed properly as specified by SIST EN 12464-1:, 2011 standard.
Keywords:
interior lighting, illumination, daylight, work surface, visual tasks, EN 12464-1
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Seznam uporabljenih simbolov
U0

Enakomernost osvetljenosti

Ra

Evz

Indeks barvnega videza svetlobnega vira
Vzdrţevana osvetljenost


Edelovna

Delovna osvetljenost


Ec

Cilindrična osvetljenost

α

Kot zasenčenja svetilk

lx

Lux – enota za osvetljenost

Seznam uporabljenih okrajšav
SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

ISO

International Organization for Standardization – mednarodna organizacija
za standardizacijo

IEC

International Electrotechnical Commision - mednarodna komisija za
elektrotehniko

CEN

European committee for Standardization – evropski komite za standardizacijo

CENELEC

European committee for Electrotehnical Standardization – evropski komite za
elektrotehniško standardizacijo

CIE

International Commission on Illumination – mednarodna komisija za
razsvetljavo

DIN

Deutsche Institut für Normung – nemški inštitut za standardizacijo

UGR

Unified Glare Rating – poenoten indeks bleščanja

DSE

Display Screen Equipment – Slikovni zaslon

SDR

Slovensko društvo za razsvetljavo
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Uvod

1.1

Splošen opis standarda

Standard je dokument, ki nastane s konsenzom. Odobri ga priznani organ, ki določa pravila,
smernice, dejavnosti, storitve, procese in postopke, ter je namenjen za občo splošno večkratno
uporabo na danem področju. To je dokument, ki navaja splošna in večkrat uporabljena
pravila, navodila ali značilnosti proizvodov, storitev ali z njim povezanih procesov in
proizvodnih postopkov. Upoštevanje tega dokumenta ni obvezno; njegova uporaba postane
obvezna šele, če se nanj sklicujejo tehnični predpisi [1].
1.2

Mednarodni standardi in regionalni standardi

Mednarodnih organizacij, ki izdajajo standarde, je v svetu kar nekaj (vsaj 30). Večino
mednarodnih

standardov

izda

organizacija

ISO

(International

Organization

for

Standardization – mednarodna organizacija za standardizacijo) in IEC (International
Electrotechnical Commision - mednarodna komisija za elektrotehniko) za področje
elektrotehnike. Področje telekomunikacij pa pokriva organizacija ITU (Mednarodna zveza za
telekomunikacijo) [9]. Tu naj omenim še CIE (International Commission on Illumination –
mednarodna komisija za razsvetljavo), ki je standardizacijska organizacija za razsvetljavo in
svetlobo. CIE je tehnična, znanstvena in kulturna neprofitna organizacija, katere cilj je razvoj
novih tehničnih rešitev, standardov na področju razsvetljave in svetlobe.
Na posameznih področjih - regijah so se uveljavili regionalni standardi. Tako so v Evropski
skupnosti uvedli evropske standarde, ki jih pripravljajo organizacije [9]:
-

EN (Evropski komite za standardizacijo),

-

CEN (European committee for Standardization – evropski komite za standardizacijo),

-

CENELEC (European committee for Electrotehnical Standardization – evropski
komite za elektrotehniško standardizacijo),

1.3

ETSI (Evropski institut za standardizacijo telekomunikacij).
Nacionalni standardi

Drţave izdajajo običajno tudi svoje nacionalne standarde, ki pa so v veliki večini usklajeni z
mednarodnimi. Tudi Slovenija je pri pripravi in izdaji svojih nacionalnih standardov v
glavnem privzela evropske standarde (zaradi vključitve v Evropsko skupnost). Za druga
področja, kjer ni ustreznih evropskih standardov, pa je privzela ISO in IEC standarde [9].
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Primeri označb in kratic nekaterih nacionalnih standardov:
-

SIST (slovenski standard),

-

DIN( nemški standard),

-

BS (angleški standard),

-

ANSI (ameriški standard),

-

UNI (italijanski standard).

Pred vstopom Slovenije v Evropsko skupnost so se slovenski nacionalni standardi opirali na
mednarodne standarde ISO in IEC ter na nemške standarde DIN. Zaradi priključitve Slovenije
k Evropski skupnosti in usklajevanja tehnične zakonodaje pa se je sprejemanje nacionalnih
standardov preusmerilo na privzemanje evropskih standardov [9].
Slovenski inštitut za standardizacijo (v nadaljevanju: SIST) je mednarodno priznani slovenski
nacionalni organ za standarde, ki predstavlja interese Republike Slovenije v Mednarodni
organizaciji za standardizacijo (ISO), Mednarodni elektrotehniški komisiji (IEC), Evropskem
komiteju za standardizacijo (CEN) in Evropskem komiteju za standardizacijo v elektrotehniki
(CENELEC) [7].
SIST pripravlja in sprejema slovenske standarde po različnih metodah [7]:
-

metoda prevoda,

-

metoda platnice,

-

metoda razglasitve.

Večina standardov v Sloveniji ni prevedena v slovenski jezik, prevedeni so le naslovi
standarda po metodi platnice. Standardi, ki jih je potrebno obvezno uporabljati in jih
upoštevati, ker je to določeno s tehničnimi predpisi, pravilniki ali zakonom, pa so ali bodo v
celoti prevedeni v slovenski jezik po metodi prevoda. Metoda razglasitve pa je, da SIST
razglasi privzem tujega standarda v svojem uradnem listu [7].
V primeru privzema tujega standarda se oznaki za slovenski standard doda izvorna oznaka
privzetega standarda. Kot primer je spodaj podano označevanje privzema tujega standarda:
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SIST EN 12464-1:2004 – slovenski prevod evropskega standarda (privzet slovenski standard)
-

SIST – Slovenski inštitut za standardizacijo,

-

EN – kratica organizacije, ki je evropski standard sprejela,

-

12464-1 – številka standarda,

-

2004 – letnica izdaje standarda.

Originalni sprejet evropski standard pa je:
EN 12464-1:2004 – originalen sprejet evropski standard
-

EN – kratica organizacije, ki je evropski standard sprejela,

-

12464-1 – številka standarda,

-

2004 – letnica izdaje standarda.

Kasnejša dopolnila ali spremembe privzetih tujih standardov se upoštevajo v slovenskem
standardu tako, da se novejše izdaje privzetih tujih standardov upoštevajo v dopolnilih ali
kasnejših izdajah slovenskega standarda. Dopolnila ali popravki k slovenskemu standardu se
označujejo kot prikazuje primer spodaj [8]:
Primer:
Ax (dopolnilo),
ACx (popravek),
SIST 1001:1996/A1: 2001 (Dopolnilo 1:2001 k SIST 1001:1996),
SIST 1001:1996/AC1:2002 (Popravek 1:2002 k SIST 1001:1996).
Slovenski nacionalni standardi pa se označujejo s kratico SIST in dodatnimi označbami –
številkami, kot je razvidno iz primera spodaj [8].
Primer:
SIST XXXX
SIST 1002
Vsi veljavni standardi se v roku petih let pregledajo in revidirajo ali nadomestijo z novimi
standardi oz. dopolnili, in sicer zaradi hitro rastočih tehničnih napredkov na določenem
področju.
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1.4

Standard SIST EN 12464-1

Standard SIST EN 12464-1 je po strukturi razdeljen na več poglavij in podpoglavij, ki
opisujejo merila, smernice, definicije in značilnosti za doseganje količinskih in kakovostnih
zahtev za izvedbo razsvetljave notranjih prostorov. Zato je pri načrtovanju in izvedbi
razsvetljave notranjih prostorov potrebno zadostiti zahtevam, ki jih standard predpisuje in
podaja, še posebno v Sloveniji, ker je standard potrebno obvezno uporabljati.
V nadaljevanju naloge bom najprej opisal in podal strukturo in opis obeh različic standarda, in
sicer glavna poglavja in podpoglavja, ki so v standardu navedena, nato pa bom ta poglavja
med seboj primerjal in navedel glavne razlike in novosti, ki se med različicama SIST EN
12464-1:2004 in SIST EN 12464-1:2011 pojavljajo.
1.5

Struktura in opis starejše različice standarda SIST EN 12464-1:2004

Standard SIST EN 12464-1:2004 je po strukturi razdeljen na pet glavnih poglavij. Prvo
poglavje definira področje uporabe standarda. Drugo poglavje podaja zveze z ostalimi
standardi, na katere se ta standard v nadaljevanju tudi sklicuje. Sledi tretje poglavje, ki podaja
veljavne izraze in definicije, ki se pojavljajo v samem standardu in so pomembni za njegovo
uporabo.
Četrto poglavje je glavno poglavje, ki je razdeljeno na več podpoglavij, in podaja opise,
zahteve in smernice za pravilno načrtovanje in izvedbo notranje razsvetljave. Opisi, smernice
in zahteve, podani v četrtem poglavju, so pomembni tudi za razumevanje petega poglavja
standarda, kjer so podane preglednice zahtev za razsvetljavo za posamezna področja.
Četrto poglavje je torej razdeljeno na več podpoglavij, zato jih bom spodaj tudi navedel kot si
sledijo v samem standardu [2]:
-

Merila za načrtovanje razsvetljave
(svetlobna klima),

-

Porazdelitev svetlosti,

-

Osvetljenost
(priporočene vrednosti osvetljenosti na delovni površini, osvetljenost neposredne
okolice, enakomernosti),

-

Bleščanje
(neugodno bleščanje, zaslajanje pred bleščanjem, zastirajoče in refleksno bleščanje),

-

Usmerjenost svetlobe
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(senčenje – modeliranje, usmerjena razsvetljava vidnih nalog),
-

Barva svetlobe in barvni videz
(barva svetlobe, barvni videz),

-

Migotanje svetlobe (fliker) in stroboskopski efekt,

-

Faktor vzdrževanja,

-

Energijski vidiki,

-

Dnevna svetloba,

-

Razsvetljava delovnih mest s slikovnimi prikazovalniki (DSE), vključno s
slikovnimi zasloni (VDU)
(splošno, mejne vrednosti svetlosti za svetilke, ki sevajo navzdol).

Standardu SIST EN 12464-1:2004 sledi zadnje, peto poglavje - Seznam notranjih prostorov
za področja delavnih, nalog in dejavnosti, ki podaja ţe zgoraj omenjene preglednice zahtev za
razsvetljavo, katere je potrebno pri načrtovanju in izvedbi razsvetljave upoštevati in jim tudi
zadostiti. Celotno poglavje je sestavljeno iz preglednic z zahtevami za določena delovna
mesta oz. področja delovnih nalog in dejavnosti, ki so razvrščena pod glavne skupine, ki so
podane kot [2]:
-

prometna področja in splošne površine v zgradbah,

-

industrijske in obrtne dejavnosti,

-

uradi,

-

prodajni prostori,

-

javna področja,

-

prostori za izobraţevanje,

-

zdravstvene ustanove,

-

prometna področja.

Kot primer preglednice, ki jo podaja SIST EN 12464-1:2004, je prikazana spodnja tabela 1.
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Tabela 1: Preglednica zahtev za razsvetljavo notranjih območij, vidnih nalog in dejavnosti [2].
Skl.
Št.

Vrsta območja, prostora,
vidne naloge ali


Evz (lx) UGR

Ra

Pripombe

dejavnosti

1

2

3

4

5

6

100

25

60

200 lx, če jih stalno polnimo

Skladišča in hladilnice
5.4.1

Prostori za zaloge in
skladišča

Tabela 1 prikazuje primer zahtev za razsvetljavo prostorov za zaloge in skladišča, ki morajo

biti osvetljeni z minimalno vzdrţevano osvetljenostjo Evz 100 lx, indeks bleščanja UGR mora
biti manjši od 25, indeks barvnega videza svetlobe mora biti vsaj 60. Kot pripomba, ki jo je
potrebno upoštevati, če se prostori stalno polnijo, pa je zahteva po vzdrţevani osvetljenosti

Evz , ki mora biti večja od 200 lx.
Opis atributov posameznega stolpca v tabeli 1 [2]:
- stolpec 1: podana je zaporedna sklicna številka za vsako območje, vidno nalogo ali
aktivnost;
- stolpec 2: podana je vrsta območja vidne naloge ali dejavnosti, za katere so
postavljene specifične zahteve. Če določenega območja, naloge ali dejavnosti v
preglednici ni, se uporabljajo vrednosti za podobne ali primerljive situacije;

- stolpec 3: podana je vrednost vzdrţevane osvetljenosti Evz v luxih (lx) na delovni
površini za območje, vidno nalogo ali dejavnost, podano v stolpcu 2;
- stolpec 4: podana je zgornja mejna vrednost UGR (mejna vrednost poenotenega
indeksa bleščanja, UGRm) za navedeno dejavnost in vidne naloge iz stolpca 2;
- stolpec 5: podan je najmanjši zahtevani indeks barvnega videza Ra, za situacijo iz
stolpca 2;
- stolpec 6: pripombe in priporočila za izjemne ali posebne primere situacij iz 2.
stolpca.
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1.6

Struktura in opis nove različice standarda SIST EN 12464-1:2011

Standard SIST EN 12464-1:2011 je po strukturi razdeljen na šest glavnih poglavij. Prvo
poglavje, prav tako kot v prejšnji različici standarda, najprej definira področje uporabe
standarda, drugo poglavje podaja zveze z ostalimi standardi, na katere se standard v
nadaljevanju sklicuje, tretje poglavje pa podaja veljavne izraze in definicije, ki se pojavljajo v
samem standardu ter so pomembni za njegovo uporabo.
Tudi v novi različici standarda je glavno četrto poglavje in je razdeljeno na več podpoglavij,
ki podajajo opise, zahteve in smernice za pravilno načrtovanje in izvedbo notranje
razsvetljave. Ti opisi, smernice in zahteve, podani v četrtem poglavju, so pomembni za
razumevanje petega poglavja standarda, kjer so prav tako podane preglednice z zahtevami za
razsvetljavo za posamezna področja.
V različici SIST EN 12464-1:2011 je četrto poglavje razdeljeno na več podpoglavij, zato jih
bom spodaj tudi navedel, kot si sledijo v samem standardu [3]:
-

Merila za načrtovanje razsvetljave
(svetlobno okolje);

-

Porazdelitev svetlosti
(splošno, refleksijski koeficienti površin, osvetljenost površin);

-

Osvetljenost
(splošno, lestvica osvetljenosti, osvetljenosti na delovni površini, osvetljenost
neposredne okolice, osvetljenost ozadja, enakomernost osvetljenosti);

-

Mreža izračuna osvetljenosti;

-

Bleščanje
(splošno, neugodno bleščanje, zasenčenje pred bleščanjem, zastirajoče in refleksno
bleščanje);

-

Razsvetljava v notranjih prostorih
(splošno, zahteve za srednjo cilindrično osvetljenost v delovnem prostoru,
modeliranje, usmerjena razsvetljava vidnih nalog);

-

Barvni vidiki
(slošno, barva svetlobe, barvni videz);

-

Migotanje svetlobe (fliker) in stroboskopski efekt;

-

Razsvetljava delovnih mest s slikovnimi zasloni (DSE)
(splošno, mejne vrednosti svetlosti za svetilke, ki sevajo navzdol);
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-

Faktor vzdrževanja (MF);

-

Zahteve za energijsko učinkovitost;

-

Dodatne prednosti dnevne svetlobe;

-

Spremenljivost svetlobe.

Nato sledi peto poglavje, kjer so podane zahteve za razsvetljavo in seznam notranjih
prostorov (področij), nalog in dejavnosti. To poglavje podaja ţe zgoraj omenjene preglednice
zahtev za razsvetljavo, ki jih je potrebno pri načrtovanju in izvedbi razsvetljave upoštevati in
jim zadostiti. Celotno poglavje je prav tako sestavljeno iz preglednic z zahtevami za delovna
mesta oz. področja delovnih nalog in dejavnosti, ki so razvrščena pod glavne skupine, podane
spodaj [3]:
-

prometna področja in splošne površine v stavbah,

-

industrijske in obrtne dejavnosti,

-

uradi, pisarne,

-

prodajni prostori,

-

javna površine,

-

izobraţevalne dejavnosti,

-

zdravstvene dejavnosti,

-

področje prometa.

Primer preglednice, ki jo podaja SIST EN 12464-1:2011, prikazuje spodnja tabela 2.
Tabela 2: Preglednica zahtev za razsvetljavo notranjih območij, vidnih nalog in dejavnosti [3].
Skl.
Št.
1

Vrsta območja,
prostora, vidne naloge


Evz (lx) UGRm

U0

Ra

Posebne zahteve

7

ali dejavnosti
2

3

4

5

6

100

25

0,40

60

Splošna območja v
stavbah – skladišča in
hladilnice
5.4.1

Prostori za zaloge in
skladišča

200 lx, ob stalni
prisotnosti osebja
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Tabela 2 prikazuje primer zahtev za razsvetljavo prostorov za zaloge in skladišča, ki morajo

biti osvetljeni z minimalno vzdrţevano osvetljenostjo Evz 100 lx, indeks bleščanja UGR mora
biti manjši od 25, najmanjša zahtevana enakomerna osvetljenost U0 delovnih površin za
zahtevano vzdrţevano osvetljenost ne sme biti manjša od 0,4, indeks barvnega videza
svetlobe mora biti vsaj 60, kot posebna zahteva, ki jo je potrebno upoštevati, če se prostori

stalno polnijo, pa je zahteva po vzdrţevani osvetljenosti Evz , ki mora biti večja od 200 lx.
Opis atributov posameznega stolpca v tabeli 2: [3]
- stolpec 1: podana je zaporedna sklicna številka za vsako območje, vidno nalogo ali
dejavnost;
- stolpec 2: podana je vrsta območja vidne naloge ali dejavnosti, za katere so specifične
zahteve postavljene. Če določenega območja, naloge ali dejavnosti v preglednici ni, se
uporabljajo vrednosti za podobne ali primerljive situacije;


- stolpec 3: podana je vrednost vzdrţevane osvetljenosti Evz v luxih (lx) delovnih
površin za območje, vidno nalogo ali dejavnost, podano v stoplcu 2;
- stolpec 4: podana je zgornja mejna vrednost UGR (mejna vrednost poenotenega
indeksa bleščanja, UGRm) za navedeno dejavnost in vidne naloge iz stolpca 2;
- stolpec 5: podana je najmanjša zahtevana enakomerna osvetljenost U 0 delovnih
površin za zahtevano vzdrţevano osvetljenost, podano v stolpcu 3;
- stolpec 6: podan je najmanjši zahtevani indeks barvnega videza Ra za situacija iz
stolpca 2;
- stolpec 7: podane so posebne zahteve za situacije iz stolpca 2.
Standard SIST EN 12464-1:2011 ima tudi šesto poglavje, ki ga SIST EN 12464-1:2004 nima.
Ta podaja zahteve in postopke za preverjanje razsvetljave pri načrtovanju in izvedbi
razsvetljave. To velja za opremo, naprave in okolje glede na predpostavke ob načrtovanju
razsvetljave. Standard nalaga, da je potrebno preveriti [3]:
-

osvetljenost,

-

vrednosti poenotenega indeksa bleščanja,

-

indeks barvnega videza in barve svetlobe,

-

svetlosti svetilk,

-

načrt vzdrţevanja.
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V dodatku nova različica standarda SIST EN 12464-1:2011 prilaga tudi informativno
preglednico s priporočenim številom točk v mreţi za izračun oz. meritve. V preglednici so
podane tipične vrednosti razmikov točk v mreţi izračuna, kot je to opisano in zahtevano v
enem od podpoglavij z naslovom » Mreţa izračuna osvetljenosti« [3].
Razlike in novosti se pojavljajo ţe v sami strukturi obeh različic standarda, kot tudi v
zahtevah, smernicah in navodilih, ki se pojavljajo v opisih v obeh različicah standarda.
V nadaljevanju naloge se bom osredotočil na primerjavo razlik med obema različicama
standarda in opisal ter podal novosti, zahteve in smernice, ki se pojavijo v poglavjih in
podpoglavjih, predvsem pa na to, kakšne novosti prinaša nova različica standarda SIST EN
12464-1:2011 v primerjavi s prejšnjo različico SIST EN 12464-1:2004.
Različica standarda SIST EN 12464-1:2011 je še v fazi prevoda v slovenski jezik in še ni
uradno izdana, kot slovenski prevod standarda, zato se lahko pred uradno izdajo ta različica še
nekoliko spremeni. Sicer pa je evropski standard EN 12464-1:2011 v angleškem jeziku ţe
izdan in ţe v uporabi.
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2

Primerjava in razlike med različicama SIST EN 12464-1:2004 in

SIST EN 12464-1:2011
Slovenija je ena izmed redkih drţav, v katerih je uporaba standardov za razsvetljavo delovnih
mest SIST EN 12464-1 - Svetloba in razsvetljava – Razsvetljava na delovnem mestu – 1. del:
Notranji delovni prostori [2, 3] zaradi navedbe v Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje
varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih obvezna [12, 13]. Ta pravilnik v svojem 31.
členu v drugem odstavku navaja, »Za izpolnjevanje zahtev iz prejšnjega odstavka mora
delodajalec upoštevati določila slovenskih standardov za razsvetljavo na delovnih mestih. [12,
13]« To pa pomeni, da je uporaba standarda SIST EN 12464-1 obvezna.
Še pred izdajo SIST EN 12464-1 standarda so bila načrtovalcem razsvetljave na voljo
priporočila za notranjo razsvetljavo, ki jih je pripravilo in izdalo SDR – Slovensko društvo za
razsvetljavo [4]. V veliki meri so skladna s standardom, saj se priporočila opirajo na
publikacije in tehnična poročila Mednarodne komisije za razsvetljavo - CIE.
SDR – Slovensko društvo za razsvetljavo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno strokovno
in znanstveno društvo za tehniko razsvetljave in videnja v teoriji in praksi. Društvo deluje na
območju Republike Slovenije in je pravna oseba zasebnega prava. SDR je pri Javni agenciji
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije registrirano kot društvo, ki deluje v javnem
interesu na področju raziskovalne dejavnosti [10].
Prav tako je SDR s svojim posebnim odborom, slovenskim nacionalnim komitejem – SNK,
član Mednarodne komisije za razsvetljavo – CIE, kjer člani SNK aktivno sodelujejo ori
posameznih dejavnostih in odsekih razsvetljave [11]:
-

DIV1 – Videnje in barva,

-

DVI2 – Fizikalno merjenje svetlobe in sevanja,

-

DVI3 – Notranje okolje in načrtovanje razsvetljave,

-

DVI4 – Razsvetljava in signalizacija za transport,

-

DVI5 – Zunanja razsvetljava in drugi načini uporabe,

-

DVI6 – Fotobiologija in fotokemija,

-

DVI8 – Slikovna tehnologija.
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SDR ima v svoji lastni zaloţbi tri priročnike o razsvetljavi, eden od le-teh je zgoraj omenjeni
priročnik s priporočili za notranjo razsvetljavo z naslovom: »Priporočila SDR: Notranja
razsvetljava in vzdrţevanje sistemov notranje razsvetljave - druga izdaja [4]«.
2.1

Osnovni podatki o standardu

Standard SIST EN 12464-1:2011 - Svetloba in razsvetljava – Razsvetljava na delovnem
mestu – 1. del: Notranji delovni prostori, je pripravil tehnični komite in je rezultat prenove in
revizije obstoječega SIST EN 12464-1:2004, ki ga v celoti nadomešča [6].
Namen standarda je zagotoviti primerne in ustrezne zahteve za razsvetljavo za ljudi na
delovnih mestih v notranjih prostorih, ki zadoščajo potrebam po vidnem udobju in učinku za
osebe z normalnimi vidnimi sposobnostmi [2, 3].
Ta standard določa količinske in kakovostne zahteve za izvedbo razsvetljave večine notranjih
delovnih mest in z njimi povezanih področij, ni pa namenjen za razsvetljavo delovnih mest na
prostem in za področje rudarstva, ker to opredeljuje standard SIST EN 12464-2, niti ne za
varnostno in zasilno razsvetljavo, ker to področje opredeljuje SIST EN 1838:2013 standard
[2, 3].
V nadaljevanju naloge sledi primerjava razlik ter opis novosti med poglavji in podpoglavji
standarda, ki se med različicama pojavijo, kot je to opisano ţe v uvodnem poglavju naloge.
2.2

Primerjava poglavja - Področje uporabe in zveze z ostalimi standardi

Po primerjavi prvega in drugega poglavja obeh različic standarda opazim, da sta po strukturi
in opisih skoraj enaki. Obe različici v prvem poglavju opisujeta področje uporabe, kje vse naj
bi se standard uporabljal. Drugo poglavje pa podaja in navaja zveze z ostalimi standardi, ki se
v samem standardu pojavijo.
Razlikujeta se pa v tem, da nova različica SIST EN 12464-1:2011 navaja več sklicevanj na
ostale novejše standarde in zveze kot prejšnja različica.
2.3

Primerjava poglavja - Osnovni izrazi in definicije

Obe različici standarda SIST EN 12464-1 v svojem tretjem poglavju podajata osnovne
veljavne izraze in definicije, ki so pomembni za uporabo standarda.
Primerjava samih izrazov in definicij med različicama pokaţe, da so v novi različici SIST EN
12464-1:2011 definirani novi izrazi in definicije, ki jih bom spodaj navedel [3]:
-

delokrog – področje, znotraj katerega se izvaja določena dejavnost;
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-

površina ozadja – površina, ki meji na neposredno okolico;

-

delovno področje – prostor, namenjen za delovna mesta v območju podjetja in/ali
ustanove in katerikoli drug prostor na tem območju, na katerega ima delavec dostop v
zvezi s svojo zaposlitvijo;

-

delovno mesto – sestava in prostorska namestitev delovne opreme, obkroţene z
delovnim okoljem in pod pogoji, ki jih določajo vrste dela.

Ostali, spodaj navedeni izrazi in definicije, pa ostajajo v obeh različicah enaki [2, 3]:
-

slikovni zasloni (DSE) – alfanumerični ali grafični zasloni za prikazovanje informacij
ne glede na uporabljen postopek prikaza;

-

površina neposredne okolice – pas v vidnem polju, ki obkroţa delovno površino;

-

kot zasenčenja – kot med vodoravnico in smerjo pogleda, pod katero se najprej
neposredno vidijo svetleči deli svetlobnega vira v svetilki;

-

delovna površina – tista površina, na kateri se izvaja vidna naloga;

-

vidna naloga – vidne sestavine dejavnosti, ki se izvajajo (glavne sestavine so velikost

-

strukture, sestava, njena svetlost, njen kontrast nasproti ozadju in trajanje);

vzdrževana osvetljenost ( Evz ) – vrednost, pod katero povprečna osvetljenost dane
površine ne sme pasti,

-

enakomernost osvetljenosti – razmerje med najmanjšo in srednjo vrednostjo
osvetljenosti površine.

2.4

Primerjava četrtega poglavja med različicama

Četrto poglavje opisuje in opredeljuje glavne zahteve standarda in je v obeh različicah
standarda razdeljeno na več podpoglavij. Pri primerjavi obeh različic opazim največ razlik in
novosti prav v tem poglavju in podpoglavjih, ki se pojavijo v novi različici glede na prejšnjo
različico standarda. Kot je razbrati iz ţe zgoraj opisanega, se razlikujeta ţe v definiranju
samih poglavij in podpoglavij, kot tudi v samih zahtevah in smernicah.
Zato v nadaljevanju naloge sledi primerjava celotnega četrtega poglavja med različicama
standarda SIST EN 12464-1:2004 in SIST EN 12464-1:2011.
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2.5

Merila za načrtovanje razsvetljave

V tem podpoglavju se različici standarda ne razlikujeta in podajata enake splošne zahteve za
načrtovanje in izvedbo dobre razsvetljave, saj opisujeta in določata potrebne zahteve za dobro
svetlobno okolje oz. svetlobno klimo.
Obe različici opisujeta, da morajo biti poleg zahtev po osvetljenosti izpolnjene še druge
količinske in kakovostne zahteve, ki so določene s tremi osnovnimi človeškimi potrebami [2,
3], te so [2, 3]:
-

z vidnim udobjem, ki daje delavcu občutek ugodja, kar posredno viša produktivnost
in kakovost opravljenega dela,

-

z vidno učinkovitostjo, ki omogoča delavcem izvedbo vidnih nalog tudi v teţavnih
okoliščinah in v daljših časovnih obdobjih,

-

z varnostjo in vizualnim ambientom.

Slika 1 prikazuje tri skupine lastnosti, kot so vidna sposobnost, vidno udobje in vizualni
ambient. Te lastnosti morajo biti upoštevane in ugodene pri načrtovanju in izvedbi optimalne
razsvetljave.

Slika 1: Lastnosti dobre razsvetljave [5].
Glavni parametri, s katerimi umetna in dnevna svetloba določata svetlobno okolje, so [2, 3]:
-

porazdelitev svetlosti,

-

osvetljenost,

-

usmerjenost svetlobe in razsvetljave v notranjih prostorih,
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-

spremenljivost svetlobe (nivojev in barve svetlobe),

-

barvni videz in barva svetlobe,

-

omejevanje bleščanja,

-

migotanje (fliker).

Slika 2 prikazuje lastnosti, potrebne za dobro razsvetljavo. Te lastnosti so razdeljene v tri
glavne skupine, ki so predstavljene zgoraj. Zeleno obarvano - Vidna sposobnost, modro
obarvano - Vidno udobje in rdeče obarvano - Vizualni ambient.

Slika 2: Dobra razsvetljava [5].
Obe različici standarda se tudi sklicujeta na zahteve za srednjo vzdrţevano osvetljenost in
njeno enakomernost, neugodno bleščanje in indeks barvnega videza, ki so številčno
opredeljeni v preglednicah zahtev za razsvetljavo [2, 3], kjer so navedene minimalne zahteve,
ki jih je potrebno upoštevati in jim pri načrtovanju in izvedbi razsvetljave zadostiti.
Novost, ki se v različici SIST EN 12464-1:2011 pojavi, pa je v smernici, ki podaja, da lahko z
upoštevanjem spodaj naštetih dejavnikov izboljšamo vidno učinkovitost ter da obstajajo poleg
razsvetljave tudi drugi vizualni in ergonomski parametri, ki vplivajo na vidno učinkovitost
tudi brez višanja nivoja osvetljenosti [3]:
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-

osnovne lastnosti naloge (velikost, oblika, pozicija, barvne in refleksijske lastnosti
podrobnosti in ozadja);

-

očesna zmoţnost osebe (ostrina vida, globinski vid, barvno zaznavanje);

-

namerno izboljšano in oblikovano svetlobno okolje, osvetlitev brez bleščanja, dober
barvni videz, visoko kontrastne oznake ter optični ali otipljivi sistemi vodenja lahko
izboljšajo vidljivost in občutek za smer ter prostor.

2.6

Porazdelitev svetlosti

Primerjava v podpoglavju Porazdelitev svetlosti med različicama pokaţe, da ni razlik, saj obe
različici standarda podajata enake zahteve in smernice, kot so zapisane v nadaljevanju.
Porazdelitev svetlosti v vidnem polju vpliva na adaptacijo očesa in s tem tudi na vidnost
delovne naloge. Uravnoteţena adaptacijska svetlost je potrebna zaradi izboljšanja [2, 3]:
-

ostrine vida,

-

kontrastne občutljivosti (razločevanja majhnih relativnih razlik svetlosti),

-

učinkovitega delovanja očesa (kot so akomodacija, usmerjenost pogleda, prilagoditev
zenice, gibanje očesa itd.).

Porazdelitev svetlosti v vidnem polju vpliva tudi na vidno udobje, zato se je potrebno
izogibati: [2, 3]:
-

previsokim svetlostim (zaradi moţnosti bleščanja),

-

prevelikim kontrastom, ki zaradi neprestane adaptacije povzročajo utrujenost očesa,

-

prenizkim svetlostim in svetlobnim kontrastom, ki povzročajo dolgočasno in
nestimulativno delovno okolje.

Kot dopolnilo in nasvet se v različici SIST EN 12464-1:2011 pojavi napotek za dobro
uravnoteţeno porazdelitev svetlosti, le-ta nalaga, da moramo za dobro uravnoteţeno
porazdelitev svetlosti upoštevati svetlosti vseh površin, ki se določijo s pomočjo osvetljenosti
površin in njihovih refleksijskih lastnosti (odsevnosti) [3]. Zelo zaţelene so svetle barve
površin v notranjosti, posebej sten in stropov, s čimer preprečimo mrakobnost in povečamo
adaptacijske svetlosti in udobje ljudi v prostoru [3].
Razlike med primerjavama obeh različic SIST EN 12464-1 se pojavijo pri podajanju in
upoštevanju vrednosti refleksijskih koeficientov velikih difuznih površin, kjer so v novi
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različici standarda podane vrednosti višje, kot so bile podane v prejšnji različici standarda.
Razlike med različicama so podane in prikazane v spodnji tabeli 3.
Tabela 3: Primerjava priporočenih vrednosti refleksijskih koeficientov velikih difuznih
površin v notranjih prostorih [2, 3].
SIST EN 124641-1:2004

SIST EN 12464-1:2011

Strop

0,6 do 0,9

0,7 do 0,9

Stene

0,3 do 0,8

0,5 do 0,9

Tla

0,1 do 0,5

0,2 do 0,4

Delovne površine

0,2 do 0,6

0,2 do 0,7

Tabela 3 prikazuje priporočene vrednosti refleksijskih koeficientov, kot so bili podani v SIST
EN 12464-1:2004 različici ter kot so podani v novi različici SIST EN 12464-1:2011.
Vrednosti v novi različici standarda so malenkost višje pri vseh velikih difuznih površinah
(strop, stene, tla, delovne površine).
Na sliki 3 so prikazane vrednosti refleksijskih koeficientov za strop, steno, tla in delovno
površino, kot so bili podani v SIST EN 12464-1:2004, te vrednoti so v SIST EN 124641:2011 višje in jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju razsvetljave, kot je prikazano zgoraj
v tabeli 3.

Slika 3: Refleksijski koeficienti [14]
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Prav tako je novost v različici SIST EN 12464-1:2011 potreba po osvetljenosti površin, ki
določa, da naj imajo pomembne površine (stene, strop) v zaprtih prostorih naslednje vrednosti
vzdrţevane osvetljenosti [3]:

- Evz > 50 lx z U0 ≥ 0,10 na stenah in

- Evz > 30 lx z U0 ≥ 0,10 na stropu.
SIST EN 12464-1:2011 podaja tu novo smernico, kdaj in kje lahko zgoraj priporočene
vrednosti zmanjšamo, kdaj so torej priporočene višje vrednosti, kot je spodaj opisano, kar v
prejšnji različici standarda ni bilo podano in zahtevano.
Prostori, kot so regalna skladišča, ţelezarne, ţelezniški terminali itd., kjer zaradi velikosti,
kompleksnosti in operativnih omejitev ni moţno dosegati zgoraj opisanih ţelenih vrednosti
osvetljenosti površin, lahko priporočene vrednosti vzdrţevane osvetljenosti velikih površin
zmanjšamo [3].
Prostori, kot so pisarne, prostori za zdravstveno oskrbo in splošne površine (vhodi, hodniki
itd.), pa imajo priporočene višje vrednosti vzdrţevane osvetljenosti velikih površin [3], ki so:

- Evz > 75 lx z U0 ≥ 0,10 na stenah in

- Evz > 50 lx z U0 ≥ 0,10 na stropu.
SIST EN 124646-1 nalaga oblikovalcu svetlobe oz. projektantu razsvetljave, da mora pri
načrtovanju razsvetljave upoštevati in izbrati ustrezne vrednosti refleksijskih površin ter
osvetljenosti površin v prostorih [3] glede na zgoraj opisane vrednosti ter glede na vrednosti,
ki so prikazane v tabeli 3.
2.7

Osvetljenost

V podpoglavju Osvetljenost se različici pri podajanju splošnih zahtev in definicij po
osvetljenosti delovnih površin ne razlikujeta. Vse vrednosti osvetljenosti, ki so navedene v
obeh različicah standarda, so vzdrţevane vrednosti osvetljenosti in izpolnjujejo potrebe po
vidnem udobju in izvajanju delovnih nalog [2, 3].
Prav tako imata obe različici standarda definirano lestvico osvetljenosti, kjer so priporočeni
koraki naraščanja osvetljenosti v (lx), s katerimi še zagotovimo opazno razliko [2, 3]. Vendar
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se lestvica osvetljenosti v SIST EN 12464-1:2011 razlikuje od lestvice osvetljenosti v SIST
EN 12464-1:2004 različici.
Lestvica osvetljenosti, kot je podana v SIST EN 12464-1:2004, je sestavljena iz naslednjih
podanih vrednosti [2]:
20 – 30 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 300 – 500 – 750 – 1000 – 3000 – 5000.
SIST EN 12464-1:2011 pa definira novo lestvico osvetljenosti, kjer sta dodani dve novi
stopnji osvetljenosti, in sicer 1500 (lx) in 2000 (lx), ki v prejšnji različici, kot je razvidno
zgoraj, nista bili definirani na lestvici osvetljenosti.
Lestvica osvetljenosti, kot je podana v SIST EN 12464-1:2011, pa je sestavljena iz spodaj
podanih vrednosti [3]:
20 – 30 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 300 – 500 – 750 – 1000 – 1500 – 2000 – 3000 – 5000.
Vrednosti na lestvici osvetljenosti naraščajo pribliţno s faktorjem 1,5. To je najmanjša
potrebna sprememba osvetljenosti za opazen vpliv na posameznika. Najmanjša vrednost
osvetljenosti na lestvici je 20 lx, kar je v normalnih vidnih pogojih še dovolj za razpoznavanje
obraznih potez. V primeru, da vidni pogoji odstopajo od običajnih, lahko vrednosti
osvetljenosti prilagodimo za najmanj eno stopnjo na prikazani lestvici osvetljenosti [2].
Pri podajanju priporočenih vrednosti osvetljenosti na delovni površini se različici standarda
ne razlikujeta, saj navajata enake zahteve, kot so prikazane spodaj. Vrednosti in zahteve,
podane v obeh različic standarda, so vzdrţevane vrednosti osvetljenosti na delovni površini.
Referenčna površina je lahko vodoravna, navpična ali nagnjena. Ne glede na starost in stanje
naprav ne sme srednja vrednost osvetljenosti referenčne površine pasti pod vrednost, ki je
podana v preglednici zahtev za razsvetljavo za določeno območje. Vrednosti so veljavne za
običajne vidne razmere in upoštevajo naslednje dejavnike [2, 3]:
-

psiho-fiziološke dejavnike, kot sta vidno udobje in dobro počutje,

-

zahteve za vidne naloge,

-

vidna ergonomija,

-

praktične izkušnje,

-

prispevek k uporabni varnosti ter

-

ekonomika/gospodarnost.
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Če se vidne razmere razlikujejo od običajno predpostavljenih, se lahko vrednosti osvetljenosti
prilagodijo za najmanj eno stopnjo na lestvici osvetljenosti [2, 3], kot je predstavljena zgoraj.
Enake so tudi zahteve in pogoji, ko je potrebna višja oziroma niţja zahtevana vzdrţevana
osvetljenost, tako v SIST EN 12464-1:2004 kot v SIST EN 12464-1:2011, zato jih tukaj ne
bom našteval in omenjal.
Razlike med različicama opazim pri sklicevanju na preglednice zahtev za razsvetljavo, kjer so
navedene vrednosti v preglednicah, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju razsvetljave
in določajo zahtevane vzdrţevane vrednosti osvetljenosti na delovni površini. Vrednosti so v
SIST EN 12464-1:2011 različne od vrednostih, podanih v SIST EN 12464-1:2004, saj so za
nekatera območja, delovnih nalog in dejavnosti višje oz. niţje.
Na sliki 4 je razvidno in prikazano področje delovnega mesta, ki je sestavljeno iz delovne
površine (obarvano svetlo rumeno) in neposredne okolice, področja, ki ga uporabnik
potrebuje za direktno opravljanje delovne naloge (obarvano temno rumeno). Zahtevane
vzdrţevane vrednosti osvetljenosti na delovni površini morajo biti višje kot pa vrednosti v
neposredni okolici [15].

Slika 4: Področje delovne površine (obarvano svetlo rumeno) in področje neposredne okolice,
(obarvano temno rumeno) [15].
SIST EN 12464-1:2011 podaja novost tudi v tem, da mora biti velikost in lega delovne
površine zavedena oz. je potrebno za delovno površino upoštevati celotno področje prostora,
kjer se dejavnost oz. delovna naloga opravlja. Kot je to prikazano na sliki 5, ki prikazuje
delovno področje za primer pisarne, kjer je na levi strani slike razvidno, da delovna površina
ni točno določena, zato je celotno področje enakomerno osvetljeno s 500 lx. Desna stran slike
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pa prikazuje znano delovno površino, ki je enakomerno osvetljena s 500 lx, in prostor
neposredne okolice, ki je enakomerno osvetljen z niţjo enakomerno osvetljenostjo 300 lx.

Slika 5: Primer osvetljenosti delovne površine in površina neposredne okolice [15].
Kadar vrsta dela ni znana, mora načrtovalec predpostaviti verjetna dela in navesti ustrezne
zahteve. Lahko pa se celotno območje enakomerno (U0 ≥ 0,40) osvetli na nivo osvetljenosti,
ki ga določi načrtovalec, kot je to prikazano na sliki 5.
SIST EN 12464-1:2011 kot novost podaja zahtevo po osvetljenosti neposredne okolice in
ozadja [3]. Te zahteve je potrebno upoštevati pri načrtovanju razsvetljave.
Slika 6 prikazuje najmanjše mere površin neposredne okolice in površine ozadja, kot je
zapisano v SIST EN 12464-1:2011. Tako definiranih površin neposredne okolice in površine
ozadja v prejšnji različici SIST EN 12464-1:2004 ni bilo in se jih ni upoštevalo.

Slika 6: Najmanjše mere površin neposredne okolice in ozadja [3]
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Legenda slike 6:
1 – delovna površina;
2 – neposredna okolica (pas v vidnem polju okrog delovne površine, širok vsaj 0,5 m);
3 – površina ozadja (tik ob neposredni okolici, široka vsaj 3 m in omejena s prostorom).
Osvetljenost neposredne okolice
V obeh različicah standarda je podano in zahtevano, da mora biti osvetljenost površin v
neposredni okolici usklajena z osvetljenostjo delovne površine, tako da zagotavlja
uravnoteţeno porazdelitev svetlosti v vidnem polju [2, 3].
Neposredna okolica naj bi bila pas, širok vsaj 0,5 m, v vidnem polju okrog delovne površine.
Osvetljenost površine neposredne okolice je lahko niţja kot je tista za delovno površino,
vendar ne manjša od vrednosti, podanih v tabeli 4 in tabeli 5. [2, 3]
Razlike med različicama standarda se pojavijo v tabeli, ki podaja zahteve za osvetljenost
površine neposredne okolice glede na osvetljenost delovne površine. SIST EN 12464-1:2011
namreč podaja drugačno tabelo z novimi vrednostmi, kot jo podaja SIST EN 12464-1:2004,
kar je razvidno iz spodaj prikazanih tabel 4 in 5.
Tabela 4: Enakomernosti osvetljenosti in osvetljenost površine neposredne okolice glede na
osvetljenost delovne površine, po SIST EN 12464-1:2004 [2]
Osvetljenost delovne površine

Osvetljenost neposredne okolice

Edelovna (lx)

(lx)

≥ 750

500

500

300

300

200

≤ 200

Edelovna

Enakomernost: ≥ 0,7

Enakomernost: ≥ 0,5
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Tabela 5: Osvetljenost površine neposredne okolice glede na osvetljenost delovne površine,
po SIST EN 12464-1:2011 [3]
Osvetljenost delovne površine

Osvetljenost neposredne okolice

Edelovna (lx)

(lx)

≥ 750

500

500

300

300

200

200

150

150

Edelovna

100

Edelovna

≤ 50

Edelovna

Enakomernost: ≥ 0,7

Enakomernost: ≥ 0,5

Zgoraj prikazana tabela 4 se od tabele 5 razlikuje v tem, da je v različici SIST EN 124641:2011 dodan razred za osvetljenost delovne površine 200 lx z osvetljenostjo neposredne
okolice 150 lx. V prejšnji različici je bilo določeno, da je pri osvetljenosti delovne površine
200 lx osvetljenost neposredne okolice enaka (200 lx), torej Edelovna.
Osvetljenost ozadja
Novost v SIST EN 12464-1:2011 je v potrebi po osvetljenosti ozadja. Na notranjih delovnih
mestih, še posebej tistih brez dnevne svetlobe, mora biti osvetljen še velik del območja, ki
obkroţa zasedeno delovno mesto. Površina ozadja (vsaj 3 m širok pas tik ob površini
neposredne okolice in omejen s prostorom), kot to prikazuje slika 7, mora biti osvetljena z
vzdrţevano osvetljenostjo vsaj 1/3 vrednosti, zahtevane za osvetljenost neposredne okolice
[3].
Iz slike 7 je razviden primer pravilnega načrtovanja in izvedbe osvetljenosti delovnih mest v
veliki pisarni, kot je v standardu podano in kot sem zgoraj ţe opisal. Iz slike je razvidno, da so
delovne površine osvetljene z vzdrţevano osvetljenostjo 500 lx. Osvetljenost površine
neposredne okolice je 300 lx in osvetljenost ozadja je 100 lx, kot to zahteva standard.
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Slika 7: Prikaz osvetljenosti tipičnega delovnega mesta v veliki pisarni [15]
Enakomernost osvetljenosti
SIST EN 12464-1:2011 uvaja tudi zahtevo po enakomerni osvetljenosti (U0) delovnih
površin, neposredne okolice in ozadja. Enakomerne osvetljenosti na delovni površini ne
smejo biti manjše od vrednosti, ki so podane v preglednicah zahtev za razsvetljavo [3].
Za umetno razsvetljavo ali razsvetljavo s strešnimi okni mora biti enakomernost osvetljenosti,
po SIST EN 12464-1_2011: [3]:
- na površini neposredne okolice U0 ≥ 0,40
- na površini ozadja U0 ≥ 0,10.
Teh zahtev različica standarda SIST EN 12464-1:2004 ni imela, saj je zahtevala, da je enotna
enakomerna osvetljenost za vsa delovna mesta (U0 = 0,7) ter za neposredno okolico (U0 =
0,5).
2.8

Mreža izračuna osvetljenosti

Novost je podpoglavje Mreţa izračuna osvetljenosti, ki jo različica SIST EN 12464-1:2011
uvaja, saj tu definira, da naj se vrednosti osvetljenosti na delovnih površinah, površinah
neposredne okolice in površinah ozadja izračunavajo in preverjajo v točkah, ki tvorijo
enakomerno mreţo [3]. Mreţa točk izračuna osvetljenosti je razvidna iz spodnje slike 8, ki

24

prikaţe, kako je definirana mreţa točk za izračun osvetljenosti za delovno površino,
neposredno okolico in površino ozadja. V pasu 0,5 m od sten se mreţa točk ne upošteva,
razen če delovna površina sega v ta pas.

Slika 8: Definiranje izračuna mreţe točk na površini ozadja (obarvano temno rumeno),
neposredni okolici (obarvano oranţno) in na delovni površini (obarvano svetlo rumeno) [15].
Standard tu podaja zahteve, navodila in informativno tabelo o ustrezni mreţi točk, ki jo
izračunamo s pomočjo spodnje enačbe (1) [3].
Kot mreţe za izračun točk so zaţelene mreţe s pribliţno kvadratnimi elementi. Pri
podolgovatih elementih mora razmerje med dolţino in širino elementa ostati med 0,5 in 2.
Največja dovoljena dolţina elementa mreţe je izračunana po enačbi (1) [3].
10 (d)

p = 0,2 × 5 log

(1)

kjer je p  10 m
d = daljša dimenzija površine izračuna (m),
če je razmerje med daljšo in krajšo stranico manj kakor 2, drugače je d krajša stranica,
p = največja velikost elementa mreţe (m).
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Enačba (1) (CIE x005-1992) je izpeljana ob predpostavki, da je p sorazmerna log (d), kjer je
[3]:
-

p = 0,2 m za d = 1 m,

-

p = 1 m za d = 10 m,

-

p = 5 m za d = 100 m.

Število točk v ustrezni smeri mreţe je dano z najbliţjim celim številom razmerja d / p.
Dobljen razmik med točkami mreţe se uporabi za izračun števila točk v drugi dimenziji. Na ta
način bo razmerje med dolţino in širino elementa mreţe blizu 1. Pas širine 0,5 m od stene je
izvzet iz površine računanja, razen če je ta pas del delovne površine. Primerni razmiki med
točkami mreţe se uporabijo tudi na steni in stropu. Razmiki med točkami izračuna naj ne
sovpadajo z razmiki med svetilkami [3].
SIST EN 12464-1:2011 v prilogi prilaga tudi informativno tabelo točk, kot je prikazano v
spodnji Tabeli 6, kjer so podane tipične vrednosti razmikov točk v mreţi izračuna, izračunane
na osnovi enačbe (1), ki je zapisana zgoraj.
Tabela 6: Priporočeno število točk v mreţi [3]
Največji razmik med

Najmanjše število točk v

točkami mreže (m)

mreži

0,40

0,15

3

0,60

0,20

3

1,00

0,20

5

2,00

0,30

6

5,00

0,60

8

10,00

1,00

10

25,00

2,00

12

50,00

3,00

17

100,00

5,00

20

Dolžina območja (m)

Tabela 6 prikazuje potrebno najmanjše število točk v mreţi za izračun osvetljenosti na
delovnih površinah [3]. V tabeli je podana dolţina območja, največji razmik med točkami za
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to območje ter najmanjše število točk v mreţi, ki jih je potrebno upoštevati in izračunati za to
dolţino območja.
2.9

Bleščanje, neugodno bleščanje, zasenčenje pred bleščanjem

V tem podpoglavju tako ena kot druga različica standarda opisujeta in podajata enake splošne
opise in smernice, kaj bleščanje je in kakšne posledice bleščanje povzroča, tako na ljudi kot
tudi na opravljanje delovnih nalog. Podajata pa tudi ukrepe, kako bleščanje preprečiti oz. ga
omejiti, kot je opisano spodaj.
Omejevanju bleščanja je potrebno posvetiti posebno pozornost, še posebno, ko je smer
pogleda nad vodoravnico. Neugodno bleščanje v notranjih prostorih lahko povzroči svetloba
iz oken in/ali svetlobnikov in svetlobnih teles. Trenutno še ni standardizirane metode za oceno
neugodnega bleščanja, ki ga povzroča svetloba iz oken [2, 3].
Slika 9 prikazuje neugodno bleščanje, ki ga povzročajo svetilke z neustreznimi mejnimi
vrednostmi UGR indeksa. To neugodno vpliva na ljudi v prostoru, pri smeri pogleda nad
vodoravnico, saj povzroča bleščanje.

Slika 9: Bleščanje svetilk pri smeri pogleda nad vodoravnico [14]
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Neugodno bleščanje
Tako SIST EN 12464-1:2004 kot SIST EN 12464-1:2011 uporabljata in upoštevata za
preprečevanje neugodnega bleščanja pri uporabi svetilk enake preglednice, ki so realizirane
po metodi poenotenega indeksa bleščanja (Unified Glare Rating, UGR), za oceno neugodnega
bleščanja v notranjih prostorih. [2, 3].
SIST EN 12464-1:2011 različica navaja tukaj priporočene mejne vrednosti UGR, ki tvorijo
niz, katerega korak predstavlja opazno razliko bleščanja [3], ki jih SIST EN 12464-1:2004 ni
navajal. Lestvica mejnih vrednosti UGR [3], ki je podana v novi različici standarda, je:
-

UGR: 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28.

Te vrednosti UGR za razsvetljavno napravo ne smejo presegati mejne vrednosti, podane v
preglednicah zahtev za razsvetljavo [3].
Bleščanje je odvisno od lokalnega nivoja osvetljenosti, svetlosti in velikosti površin v vidnem
polju, kota med smerjo pogleda in smerjo do vira bleščanja ter kontrasta med virom bleščanja
in njegovo okolico [5]. Bleščanje povzročajo svetle svetleče površine v vidnem polju. Najbolj
neugodne so v področju od 45° naprej [5], kot to prikazuje slika 10.

Slika 10: Koti bleščanja [5].

28

Zasenčenje pred bleščanjem
Vir svetlobe lahko s svojo visoko svetlostjo povzroči bleščanje, kot je opisano zgoraj, in
zmanjša vidnost objektov [2, 3]. Pri primerjavi med različicama opazim, da navajata enako
tabelo in njene vrednosti pri zasenčevanju pred bleščanjem, saj obe različici podajata enake
vrednosti za najmanjši kot zasenčenja (α) pri navedenih svetlostih svetlobnih virov [2, 3], kot
to prikazuje spodnja slika 11.

Slika 11: Najmanjši kot zasenčenja (α) [15]
Zastirajoče in refleksno bleščanje
Tudi pri podajanju ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje zastirajočega in refleksnega
bleščanja sta si različici enaki in med njima ni sprememb, saj podajata enake ukrepe [2, 3]:
-

prilagoditev poloţajev delovnih mest glede na svetilke, okna in svetlobnike;

-

obdelava površin (matirane površine);

-

omejitev svetlosti svetilk, oken in svetlobnikov;

-

svetli stropi in stene.

2.10 Razsvetljava v notranjih prostorih – zahteve za srednjo cilindrično osvetljenost v
delovnem prostoru, modeliranje in usmerjenost razsvetljave vidnih nalog
Novost, ki se pojavi v SIST EN 12464-1:2011, je v podpoglavju Razsvetljava v notranjih
prostorih, saj primerjava med različicama pokaţe, da je podpoglavje definirano drugače in
podaja drugačne opise in zahteve kot v SIST EN 12464-1:2004.
V SIST EN 12464-1:2011 so podane nove zahteve glede osvetljenost notranjih prostorov.

Zadnja različica standarda uvaja zahtevo za vzdrţevano srednjo cilindrično osvetljenost ( Ec povprečna vrednost osvetljenosti navpičnih ravnin) v delovnem prostoru in dopolnjuje
zahteve za modeliranje in usmerjenost razsvetljave vidnih nalog. To je potrebno, da se
poudarijo objekti, razkrijejo teksture in izboljša pojavnost oziroma vidnost oseb v prostoru
[3].
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Zahteve za srednjo cilindrično osvetljenost v delovnem prostoru
SIST EN 12464-1:2011 uvaja novost in zahtevo, da mora biti za dobro vidno komunikacijo in
prepoznavanje objektov v prostoru osvetljen celoten prostor, v katerem se ljudje gibajo ali
delajo, ne samo delovna naloga [3]. To zahtevo izpolnimo s primerno srednjo cilindrično

osvetljenostjo Ec v prostoru [3].
Vzdrţevana srednja cilindrična osvetljenost v delokrogih in notranjih območjih mora biti
najmanj 50 lx z enakomernostjo U0 ≥ 0,10 na vodoravni površini pri določeni višini, npr. 1,2
m za sedeče in 1,6 m nad tlemi za stoječe osebe [3].
Kot smernico oz. nasvet standard podaja območja, kjer je pomembna dobra vidna
komunikacija, ta območja so v pisarnah, sejnih sobah in prostorih za poučevanje, kjer naj bo

Ec najmanj 150 lx in U0 ≥ 0,10, [3].
Modeliranje
Modeliranje je iskanje pravega ravnovesja med difuzno in usmerjeno svetlobo. Splošen vtis
notranjosti se lahko izboljša, če so posebnosti struktur, osebe in objekti v prostoru osvetljeni
tako, da se razločno in na prijeten način opazita njihova oblika in zgradba. Če bo svetloba
preveč usmerjena, bodo sence preostre, če bo preveč difuzna, pa se bo efekt senčenja povsem
izgubil in prostor bo svetlobno medel. Izogibati se je treba večkratnim sencam, ki nastanejo z
usmerjenim osvetljevanjem iz različnih smeri, saj lahko na ta način zbegamo opazovalce [3].
Tudi pri zgoraj opisanem modeliranju se med različicama pojavijo razlike in novosti, ki jih
SIST EN 12464-1:2011 prinaša, saj podaja smernice za modeliranje razsvetljave, ki so spodaj
podane. Te smernice so [3]:
-

kazalec modeliranja je razmerje med cilindrično in horizontalno osvetljenostjo v dani
točki. Točke v mreţah izračuna cilindrične in horizontalne osvetljenosti naj sovpadajo;

-

za enakomerne razporeditve svetilk ali svetlobnikov so za dobro modeliranje ustrezne
vrednosti med 0,30 in 0,60;

-

dnevna svetloba se iz oken širi predvsem v vodoravni smeri. Dodatne prednosti
uporabe dnevne svetlobe lahko nadomestijo njen negativni vpliv na modeliranje, zato
lahko območje sprejemljivih vrednosti kazalcev razširimo.
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Usmerjenost razsvetljave
Obe različici standarda se pri podajanju zahtev za usmerjeno razsvetljavo vidnih nalog ne
razlikujeta, saj podajata enako zahtevo za izvedbo le-te, kot je opisano spodaj.
Usmerjeno razsvetljavo vidnih nalog izvedemo z osvetlitvijo iz določene smeri, ki lahko
razkrije določene podrobnosti vidne naloge, poveča se vidljivost in olajša izvedba naloge.
Preprečiti je potrebno neţeleno zastirajoče in refleksno bleščanje [2, 3] kot je opisano v
prejšnjem podpoglavju. Preostre sence lahko vplivajo na vidno nalogo in bi se jim bilo treba
izogniti, vendar nekateri načini senčenja izboljšujejo vidnost naloge.
Iz slike 12 na desni strani je razvidna pravilno osvetljena delovna površina z usmerjeno
razsvetljavo z desne strani, saj se senca na delovni površini ne pojavi. Na levi strani slike pa je
delovna površina osvetljena z leve strani, kar povzroči senčenje na delovni površini.

Slika 12: Pojav senčenja pri ustrezni in neustrezni usmerjeni razsvetljavi [14]
2.11 Barvni vidiki - barva svetlobe, barvni videz
Tako SIST EN 12464-1:2004 kot SIST EN 12464-1:2011 podajata enake opise in zahteve
glede barve svetlobe kot tudi barvnega videza. Razlik med različicama v tem podpoglavju ni,
zato jih tukaj ne bom navajal.
2.12 Migotanje svetlobe (fliker) in stroboskopski efekt
Tudi v tem podpoglavju razlik med različicama ni, saj so v obeh različicah opisi in zahteve
enake, kot je to opisano spodaj.
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Migotanje svetlobe povzroča zmanjšanje koncentracije, lahko pa ima tudi fiziološke učinke,
npr. glavobole. Stroboskopski efekt lahko povzroči nevarnost, saj lahko zaradi njega
rotirajoče ali izmenično odmikajoče se naprave navidezno mirujejo. Pri načrtovanju
razsvetljave naj bi se izognili moţnosti pojava migotanja svetlobe ali stroboskopskega efekta.
[2, 3]
2.13 Razsvetljava delovnih mest s slikovnimi zasloni (DSE)
Pri zahtevah za razsvetljavo delovnih mest s slikovnimi zasloni se pri primerjavi med
različicama standarda prav tako pojavijo razlike. Pri opisu in zahtevah razlik sicer ni, razlike
so v tabeli, ki podaja mejne vrednosti povprečnih svetlosti svetilk, ki še lahko povzročajo
odseve na zaslonih ob običajnih smereh pogleda [3].
Kot je razvidno iz tabel spodaj, tabela 7, podana v SIST EN 12464-1:2004, podaja različne
vrednosti in opise, kot pa tabela 8, podana v SIST EN 12464-1:2011.
Tabela 7: Mejne vrednosti povprečnih svetlosti svetilk, ki še lahko povzročajo odseve na
zaslonih v SIST EN 12464-1:2004 [2].
Razred ekrana skladno
z ISO 9241-7
Kakovost ekrana

I

II

III

Dobra

Srednja

Slaba

Srednja vrednost
svetlosti svetilke, ki
povzroča odsev na

≤ 1000 cd/m-2

≤ 200 cd/m-2

ekranu
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Tabela 8: Mejne vrednosti povprečnih svetlosti svetilk, ki še lahko povzročajo odseve na
zaslonih, v SIST EN 12464-1:2011 [3].

Svetlost vzbujenega zaslona

Zasloni z visokimi

Zasloni s srednjimi

svetlostmi

svetlostmi

L > 200 cd/m-2

L ≤ 200 cd/m-2

≤ 3000 cd/m-2

≤ 1500 cd/m-2

≤ 1500 cd/m-2

≤ 1000 cd/m-2

Primer A
(Pozitivna polarnost in normalne zahteve glede
barv in podrobnosti prikazane informacije, kot
se uporablja v pisarnah, izobraţevanju, itd.)
Primer B
(negativna polarnost in/ali višje zahteve glede
barv in podrobnosti prikazane informacije, kot
je značilno za CAD, barvni nadzor itd.)
OPOMBA: Svetlost vzbujenega zaslona (glej EN ISO 9241-302) je največja svetlost
belega dela zaslona. Vrednost poda proizvajalec zaslona.
V tabeli 7 in tabeli 8 so podane mejne vrednosti povprečnih svetlosti za svetilke, ki še lahko
povzročajo odseve na slikovnih enotah ob običajnih smereh pogleda. Kot je razvidno iz tabel
so vrednosti svetlosti svetilke podane v tabeli 8, ki je v SIST EN 12464-1:2011, za zaslone z
visokimi svetlostmi in prav tako pri zaslonih s srednjimi svetlostmi, višje od vrednosti,
podanih v tabeli 7, ki je navedena v SIST EN 12464-1:2004,.
Pri slikovnih zaslonih so dopustne svetlosti svetil pri kotih nad 65°, do vrednosti, kot so
podane in predstavljene v zgornji tabeli 8. Te mejne vrednosti veljajo za delovna mesta, kjer
so zasloni nameščeni navpično ali nagnjeni za največ 15° [3], kot to prikazuje slika 13.

Slika 13: Upad svetlobe svetilk pri kotih nad 65°, na slikovni zaslon nagnjen za 15° [5].
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Odsevno bleščanje je zelo moteče še posebno pri delu s slikovnimi zasloni. Zato je
pomembno vedeti, da se svetloba zrcali od gladkih površin in da je vpadni kot enak
odbojnemu [5].
Svetloba lahko zmanjša kontrast prikaza na DSE, zaradi [3]:
-

zastirajočih odsevov zaradi osvetljenosti na površini zaslona in

-

odsevov svetlih delov svetilk ali svetlih površin na zaslonu.

Slika 14 spodaj nazorno pokaţe, kako so razvidni odsevi svetlečih delov svetilk na slikovnem
zaslonu in na delovni površini, če pozicije svetilk niso pravilno načrtovane in vgrajene.

Slika 14: Odsev svetlih delov svetilk na zaslonu DSE in na delovni površini [14]
Nova v SIST EN 12464-1:2011 je tudi smernica za nekatere izjeme kot npr. za zaslone z
visokimi svetlostmi, ki so namenjeni za delovanje pri svetlostih pod 200 cd/m-2 [3]. Ta
narekuje, da naj se upoštevajo pogoji za zaslone s srednjimi svetlostmi. Visokosijajni zasloni
pa zahtevajo drugačne postopke pri razsvetljavi (npr. niţje mejne vrednosti svetlosti, posebne
senčnike, posamično krmiljenje svetilk itd.) [3].
Na industrijskih ali obrtniških območjih so zasloni včasih opremljeni z zaščitnimi stekli.
Neţeleni odsevi na teh zaščitnih steklih se morajo zmanjšati s primernimi ukrepi
(protirefleksijski premazi, nagib zaščitnega stekla ali uporaba zaslonk) [3].
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2.14 Zahteve za energijsko učinkovitost
V SIST EN 12464-1:2011 se podpoglavje Zahteve za energijsko učinkovitost razlikuje glede
na prejšnjo različico.
Obe različici standarda v splošnem podajata enake zahteve o tem, da moramo kriterije za
dobro razsvetljavo izbranega prostora dosegati na energijsko učinkovit način, vendar ne na
račun slabšanja vidnih pogojev ali izgleda [2, 3]. Energijska učinkovitost naj upošteva
ustrezno izbiro vrste razsvetljave, opreme, nadzornih naprav in uporabe dnevne svetlobe, če je
ta na voljo [2, 3].
SIST EN 12464-1:2011 podaja nov predlog, kako doseči čim večjo zmanjšanje porabe
električne energije in to s pomočjo izkoriščanja dnevne svetlobe, upoštevanjem časovnih
vzorcev prisotnosti, izboljšavami pri vzdrţevanju naprav in široki uporabi vodenja
razsvetljave [3].
Razpoloţljiva dnevna svetloba se čez dan spreminja in je odvisna od podnebnih razmer. Poleg
tega svetloba v notranjih prostorih s stranskimi okni po globini hitro upada z oddaljenostjo od
oken. Za doseganje zahtevanih osvetljenosti delovnih mest in uravnoteţenje enakomernosti
svetlosti v prostoru je zato potrebna dodatna razsvetljava. Usklajeno delovanje umetne
razsvetljave z dnevno svetlobo se lahko zagotovi z uporabo ročnega ali avtomatskega
vklapljanja in/ali krmiljenja svetlobnega toka svetilk [3], kot je prikazano na Sliki 15.

Slika 15: Regulacija umetne razsvetljave glede na dnevno svetlobo [14].
Novost v SIST EN 12464-1:2011 je tudi zahteva po energetski učinkovitosti (navedena je v
Evropskem standardu EN 15193). V EN 15193 standardu je podan postopek za vrednotenje
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energetskih zahtev za razsvetljavo. Postopek določa metodologijo izračunavanja številčnega
kazalca o porabi energije za razsvetljavo (LENI), ki predstavlja energetsko učinkovitost
razsvetljave v stavbah. Za posamezne prostore lahko ta kazalec uporabimo le kot primerjavo,
saj so merila v EN 15193 nastavljena za celotno stavbo. [3]
2.15 Dodatne prednosti dnevne svetlobe
V tem podpoglavju se različici standarda SIST EN 12464-1 bistveno ne razlikujeta, saj obe
spodbujata čim večjo rabo dnevne svetlobe pri načrtovanju razsvetljave.
2.16 Spremenljivost svetlobe
V SIST EN 12464-1:2011 se pojavi novo dodatno podpoglavje, Spremenljivost svetlobe, ki
opisuje, kje in zakaj je svetloba pomembna, kot je to razvidno spodaj.
Svetloba je pomembna za zdravje in dobro počutje ljudi ter vpliva na njihovo razpoloţenje,
čustva in zbranost. Svetloba lahko tudi vpliva na cirkadialni ritem in s tem na fiziološko in
psihološko stanje ljudi. Dosedanje raziskave kaţejo, da so za doseganje tega pojava, ob
zahtevah za razsvetljavo, ki so definirane v EN 124664-1, potrebne tudi osvetljenosti in
barvni videz svetlobe, ki niso povezane z vidno zaznavo. S časovnim spreminjanjem
svetlobnih pogojev z višjimi nivoji osvetljenosti, porazdelitvijo svetlosti, večjim območjem
barvnih temperatur, … , kakor to zahteva ta evropski standard, lahko ljudi spodbujamo in
izboljšamo njihovo počutje, tako z uporabo dnevne kakor umetne razsvetljave. Priporočena
območja sprememb so še v fazi raziskav.
2.17 Primerjava petega poglavja - Pregled zahtev za razsvetljavo
Kot sem ţe v uvodu navedel in opisal, imata obe različici peto poglavje, kjer so navedene
izrecne zahteve za razsvetljavo v obliki preglednic zahtev za razsvetljavo za različna notranja
območja delovnih nalog in dejavnosti, kot to prikazujeta tabela 1 in tabela 2 v uvodnem
poglavju . V preglednicah so v posameznih stolpcih razvidne zahteve, ki jih je potrebno pri
načrtovanju razsvetljave upoštevati in jim zadostiti.
Največja razlika in dopolnitev, ki nastane v različici SIST EN 12464-1:2011, je v tem, da je
preglednicam za razsvetljavo notranjih območij dodan nov stolpec, ki podaja zahtevo za
najmanjšo enakomernost osvetljenosti delovnih površin U0, različno za vsako območje
prostora, vidne naloge ali dejavnosti. Te zahteve prejšnja različica standarda ni imela, saj je
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bilo določeno, da se upošteva enotna enakomernost U0 = 0,7 za vsa delovna mesta in U0 = 0,5
za neposredno okolico.
Pri primerjavi vrednosti zahtev za razsvetljavo, podanih v samih preglednicah, se različici
standarda razlikujeta tudi v tem, da so v novejši različici posodobljene vse zahtevane

vrednosti ( Evz , UGRm, U0, Ra), ki so za nekatera področja višje oz. niţje, kot so bile
definirane v prejšnji različici standarda SIST EN 12464-1:2004.
Vseh sprememb, ki se pojavijo v preglednicah med različicama tu ne bom navajal, ker jih je
preveč. Preglednice so podane in zapisane v petem poglavju standarda in se jih lahko preveri
in primerja pri ogledu samega standarda, tako prejšnje kot nove različice.
2.18 Šesto poglavje - Postopki preverjanja
Šesto poglavje je v SIST EN 12464-1:2011 glede na SIST EN 12464-1:2004 novost. SIST EN
12464-1:2011 v svojem šestem poglavju standarda podaja postopke in zahteve za preverjanje
zahtev za načrtovanje razsvetljave. Zahteve za načrtovanje razsvetljave se mora preverjati kot
jih predpisuje standard in so spodaj navedeni [3]:
Splošno:
-

načrtovanje, izračuni in meritve razsvetljave so narejeni ob določenih
predpostavkah, vključno s predvidenimi napakami. Vse te predpostavke je treba
navesti;

-

oprema, naprave in okolje se morajo preverjati glede na predpostavke ob
načrtovanju.

Osvetljenost:
-

pri preverjanju skladnosti razsvetljave z zahtevami morajo merilne točke sovpadati
s točkami ali mreţo, uporabljeno pri načrtovanju. Preverja se skladnost z
zahtevami za ustrezne površine;

-

pri meritvah je treba uporabiti iste merilne točke kot v mreţi izračuna točk;

-

preverjanje skladnosti osvetljenosti, ki se nanaša na določeno nalogo, je treba
vedno izvajati z meritvami na ravnini, kjer se naloga izvaja. (pri preverjanju
osvetljenosti je treba paziti, da so luksmetri ustrezno kalibrirani, preveri se, ali so
fotometrični podatki uporabljenih svetlobnih virov in svetilk skladni z zahtevanimi
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in ali so predpostavke glede refleksijskih lastnosti površine ipd., skladne z
dejanskimi vrednostmi.);
-

iz izmerjenih vrednosti je potrebno izračunati srednjo vrednost osvetljenosti in
enakomernosti, ki ne smejo biti manjše od navedenih v standard.

Vrednosti poenotenega indeksa bleščanja:
-

proizvajalec svetilk mora za postopek načrtovanja razsvetljave podati overjene
podatke vrednosti UGR v obliki razširjene preglednice UGR. Za podane
preglednice UGR mora biti naveden razmik med svetilkami.

Indeks barvnega videza in barva svetlobe:
-

proizvajalec svetlobnih virov mora podati overjene podatke o indeksu barvnega
videza Ra in podobne barvne temperature Tcp v načrtu predvidenih svetlobnih
virov. Preveriti je potrebno, ali so nameščeni svetlobni viri skladni z navedbami v
projektu.

Svetlosti svetilk:
-

srednjo svetlost svetlečih delov svetilk je potrebno izmeriti in / ali izračunati v Cravnini (azimutu) v razmikih po 15° z začetkom pri 0° in γ-ravnini pod koti: 65°,
70° ,75°, 80° in 85°. Te podatke, za maksimalne vrednosti svetlobnega toka sijalk
oz. svetilk, ponavadi poda proizvajalec svetilk (glej tudi EN 13032-1 in -2).

Načrt vzdrževanja:
-

predloţen mora biti načrt (razpored) vzdrţevanja razsvetljave.
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3

Glavne sestavine projekta razsvetljave po SIST EN 12464-1:2011

Pri načrtovanju razsvetljave je potrebno upoštevati veliko zahtev iz okolja in delovnega
procesa. Za načrtovanje in izvedbo razsvetljave notranjih delovnih mest so zahteve podane
tako v SIST EN 12464-1:2004 kot tudi v SIST EN 12464-1:2011. Zahteve, ki jih mora
načrtovalec upoštevati, so podane številčno ali pa le opisno.
Vse spodaj opisane zahteve so povzete iz standarda SIST EN 12464-1:2011 [3], ki jih mora
načrtovalec – projektant razsvetljave v projektu razsvetljave upoštevati in jih tudi navesti:
-

podati in upoštevati mora zahteve za srednjo vzdrţevano osvetljenost in njeno
enakomernost, neugodno bleščanje in indeks barvnega videza, kot so zahtevane v
preglednicah za razsvetljavo določenega prostora;

-

upoštevati in izbrati mora ustrezne vrednosti refleksij in osvetljenosti površin v
prostorih glede na priporočila za dobro uravnoteţeno porazdelitev svetlosti;

-

vrednosti vzdrţevanih osvetljenosti in njenih enakomernosti morajo temeljiti na
izbrani mreţi točk izračuna;

-

ugotoviti in navesti mora velikost delovne površine;

-

kadar vrsta dela/naloge ni znana, mora načrtovalec predpostaviti verjetna dela in
navesti ustrezne zahteve;

-

določiti mora nivo osvetljenosti in enakomerno osvetliti (U0 ≥ 0,40) celotno področje,
(če delovna površina postane določena, mora sistem razsvetljave prilagoditi tako, da
zagotavlja zahtevane osvetljenosti);

-

ugotoviti in navesti mora velikost in lego površine neposredne okolice;

-

ugotoviti in zavesti velikost in lego ozadja;

-

osvetljenost površine neposredne okolice mora osvetliti glede na osvetljenost delovne
površine;

-

podati mora enakomernost osvetljenosti na delovni površini, ki ne sme biti manjša od
vrednosti podanih v preglednicah;

-

podati mora vrednosti osvetljenosti na delovnih površinah, površinah neposredne
okolice in površinah ozadja, ki se jih izračuna in preverja v točkah, ki tvorijo
enakomerno mreţo;
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-

podati mora vse predpostavke oziroma poenostavitve, narejene pri določitvi vrednosti
UGR, vrednosti UGR za svetilko ne smejo presegati mejnih vrednosti, podanih v
preglednicah;

-

določiti mora področja, kamor svetilk ni priporočeno nameščati, izbrati ustrezne
svetilke in določiti montaţna mesta tako, da ne prihaja do motečih odsevov pri
slikovnih zaslonih;

-

določiti faktor vzdrţevanja in podati vse predpostavke, ki jih je uporabil pri določitvi
le-tega;

-

predpisati svetilke, primerne za uporabo v zahtevanem okolju;

-

pripraviti razumljiv in izčrpen program vzdrţevanja, ki vsebuje: časovne intervale
menjave svetlobnih virov, čiščenja (s postopki) svetilk, zasteklitve in prostorov.

Kot je podano zgoraj, načrtovanje razsvetljave na delovnih mestih ni preprosto. Načrtovanje
je delo, ki je zelo odgovorno in pomembno, saj z dobro in učinkovito razsvetljavo, kot je to
opisano zgoraj in v standardu SIST EN 12464-1:2011, lahko zelo izboljšamo počutje ljudi in
dvignemo delovno uspešnost na delovnem mestu.
Zato mislim, da je načrtovanje razsvetljave najboljše prepusti ljudem - strokovnjakom, ki
poznajo standard in njegove zahteve, ter imajo izkušnje na področju načrtovanja razsvetljave.
Kajti ni dovolj le razporeditev in postavitev svetilk v prostor, potrebno je upoštevati in podati
veliko parametrov in opisati postopke ter uporabljene predpostavke, katere se je pri
načrtovanju razsvetljave uporabilo, kot to narekuje standard.
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4

Zaključek

V zaključku diplomske naloge naj povem, da sem s primerjavo različic standarda SIST EN
12464-1 ugotovil, da je prav, da se standardi spreminjajo in dopolnjujejo z novimi
različicami. Kot je opisano v diplomski nalogi, je sprememb, novosti in smernic v novi
različici standarda kar nekaj in prav je, da se jih čim prej upošteva pri načrtovanju
razsvetljave tudi v realnem ţivljenju.
Z novo tehnologijo, novimi spoznanji in vsakodnevnimi raziskovanji določenih problemov in
situacij se srečujemo vsakodnevno. Zato je potrebno spoznanja, ki prinašajo nove in boljše
koristi ter izboljšave obstoječih zahtev in smernic, vgraditi v nove različice standardov ali nov
standard. Tako lahko s pomočjo izboljšanega standarda vpeljemo te nove tehnologije in
spoznanja v realni svet.
Pri primerjavi različic standarda SIST EN 12464-1 sem opazil veliko novosti in smernic, ki se
vpeljujejo v novo različico standarda prav zaradi novih spoznanj in nove tehnologije. Pri tem
pa je potrebno paziti in upoštevati celoten standard, kajti če upoštevamo samo določene
zahteve, ki so podane samo v preglednicah zahtev za razsvetljavo za posamezna delovna
področja, lahko privedejo do nekakovostne in nepravilne osvetljenosti določenih delovnih
površin in vidnih nalog.
Kot glavne razlike, novosti in spremembe, ki se v SIST EN 12464-1:2011 pojavljajo, glede na
SIST EN 12464-1:2004, so:
-

zahteve za osvetljenost sten in stropov,

-

definirano je področje ozadja,

-

mreţa točk izračuna osvetljenosti je natančneje definirana,

-

zahtevana je enakomernost osvetljenosti glede na delovne in vidne naloge,

-

na novo je vpeljana cilindrična osvetljenost,

-

nove so omejitve in vrednosti pri razsvetljavi delovnih mest s slikovnimi zasloni

-

spodbujanje rabe dnevne svetlobe,

-

krmiljenje in regulacije razsvetljave v prostorih glede na dnevno svetlobo.

Nova različica standarda načrtovalcu razsvetljave notranjih prostorov nalaga veliko več
odgovornosti in dela pri načrtovanju, saj je podanih več zahtev, ki jih je potrebno upoštevati
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in drţati. V veliko pomoč pri tem pa so mu opombe in primeri, ki so navedeni v samem
standardu.
Od načrtovalca je zahtevano, da pozna novosti, tako standardov kot tudi novih tehnologij na
trgu razsvetljave, kajti načrtovalec predlaga, poda in določi rešitve za razsvetljavo določenega
območja in dejavnosti. V primeru, da rešitve, ki jih načrtovalec poda, niso ustrezne in
usklajene z zahtevami standarda, se pozna tako na energetski učinkovitosti – porabi energije,
ekonomski (ne)učinkovitosti, opravljanju vidnih nalog in tudi na samem fizičnem in
psihičnem počutju ljudi v delovnem prostoru.
Pri izdelavi diplomske naloge sem opazil in spoznal, da načrtovanje razsvetljave na delovnih
mestih ni preprosto. Načrtovanje je delo, ki je zelo odgovorno in pomembno, saj z dobro in
učinkovito razsvetljavo, kot je to opisano v standardu SIST EN 12464-1 (še posebno v novi
različici), lahko zelo izboljšamo počutje ljudi in dvignemo delovno uspešnost na delovnem
mestu.
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