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1. Wprowadzenie  

 

W obecnych czasach zużycie energii jest znacznie większe niż jeszcze sto lat temu. Ze 

wszystkich stron kierowane są wezwania do jej oszczędzania. Co więcej posiadamy coraz 

większą świadomość tego, że oszczędzanie energii jest bardzo ważne nie tylko dla naszych 

portfeli, ale i środowiska. Energooszczędność zatem staje się istotnym kryterium dobrego 

projektu i jakości wykonawstwa, co w głównej mierze zależy od zastosowanych materiałów.  

Dyrektywa 2012/27/UE, zobowiązała kraje członkowskie do stworzenia ram prawnych 

jak i mechanizmów wsparcia, które mają na celu zwiększenie efektywności wykorzystania 

energii przez odbiorców końcowych. Celem tych działań jest zapewnienie realizacji 

wyznaczonego celu w postaci uzyskania oszczędności energii w ilości 20% do 2020 roku.   

Potężnym narzędziem w walce o oszczędności są będące tematem artykułu, nowoczesne 

diody LED. Dynamiczny rozwój technologiczny w produkcji półprzewodnikowych źródeł 

światła, w ostatnich kilku latach sprawił, iż stało się możliwe stosowanie ich jako 

pełnowartościowych źródeł światła. Coraz większe moce emisyjne tych źródeł pozwoliły na 

zastosowanie diod LED w oświetleniu w przemyśle motoryzacyjnym, do podświetlania 

dużych wyświetlaczy LCD, w oświetleniu dekoracyjnym, architektonicznym,  w sygnalizacji 

ulicznej oraz w oświetleniu ogólnym zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym (drogowym).  

W referacie przedstawiono historię rozwoju diod, ich budowę i zasadę działania. 

Ukazano również zalety stosowania tych źródeł światła oraz wskazano na możliwości ich 

zastosowania w oświetleniu zewnętrznym w aspekcie oszczędności energii.   

 

2. Dioda LED jako źródło światła – krótka historia, budowa, działanie 

 

Podstawą działania diod LED jest zjawisko elektroluminescencji. Po raz pierwszy 

zostało ono zaobserwowane w 1907 roku przez H. J. Round’a. Zaobserwował on wtedy 

emisję światła widzialnego z kryształu węglika krzemu (SiC). Kolejne badania związków 

półprzewodnikowych, pod koniec lat trzydziestych XX wieku, pozwoliły na  zaobserwowanie 

zjawiska elektroluminescencji w siarczku cynku (ZnS).  

Historycznie pierwsze diody LED wytworzono na bazie arsenku galu (GaAs) w 1962 

roku. Początkowo emitowały one światło monochromatyczne, najpierw podczerwone, potem 

czerwone, zielone, niebieskie a na końcu białe.  

Obecnie technika świetlna dysponuje półprzewodnikowymi źródłami światła o wysokiej 

wydajności, emitującymi światło w trzech podstawowych barwach: czerwonej, zielonej i 

niebieskiej, a w wyniku połączenia tych trzech barw możliwe staje się otrzymanie światła 

białego, co umożliwia ich szersze zastosowanie.   

Diody LED (Light Emitting Diode) są strukturami półprzewodnikowymi. W skład ich 

budowy wchodzi warstwa półprzewodnika typu n, obszar aktywny zwany złączem p-n, 



warstwa półprzewodnika typu p oraz para metalowych kontaktów - elektrody dodatniej (do 

materiału typu p) i elektrody ujemnej (do materiału typu n). Podstawą działania 

półprzewodnikowych diod emitujących światło, jak wspomniano wcześniej jest 

elektroluminescencja. Cechą charakterystyczną materiału p jest posiadanie nadmiaru dziur w 

paśmie walencyjnym, z kolei materiał n posiada w tym paśmie nadmiar elektronów. W 

momencie spolaryzowania diody w kierunku przewodzenia, następuje przenikanie elektronów 

i dziur do warstwy aktywnej o niższym poziomie energetycznym. W złączu p-n, zwanym 

złączem epilaktycznym, będącym połączeniem dwóch warstw materiałów 

półprzewodnikowych typu p i n, wzbudzone elektrony rekombinują z dziurami i pozbywają 

się nadmiaru energii, która zostaje wypromieniowywana w postaci kwantu światła (emisja 

fotonu). Złącze posiada bardzo małe wymiary, dlatego też montowane jest na specjalnej 

płytce oraz wyposażone w odbłyśnik i soczewkę, co pokazano na rys. 1. Te dwa elementy 

pozwalają kształtować kierunki promieniowania chipu LED, co przedstawia rys. 2. 

 

 
 

Rys. 1. Złącze „p-n” osadzone na płytce (widoczna soczewka) [11]   

 
 

Rys.2. Kształtowanie rozsyłu chipu LED  [11] 

 

 



Wartość energii emitowanego fotonu jest w przybliżeniu równa wartości przerwy 

między stanami energetycznymi, charakterystycznej dla danego materiału 

półprzewodnikowego.  

W zależności od użytego materiału do wykonania diody możliwym jest uzyskanie 

praktycznie dowolnej barwy światła (żółtą, czerwoną, zieloną, niebieską, pomarańczową a 

także białą). Uzyskuje się to poprzez odpowiednie domieszkowanie, tworzenie zestawów diod 

o wybranych barwach światła oraz ewentualne sterowanie ich strumieniem świetlnym. W 

tabeli 1 przedstawione zostały oznaczenia ważniejszych typów diod LED. 

 

Tabela. 1. Oznaczenia ważniejszych typów diod świecących [12] 

 

Typ  Cechy  

 

Uwagi 

 

LED 

głównego 

szeregu 

Najtańsze diody małych mocy o niskiej 

skuteczności świetlnej 

Diody takie spotyka się w 

najtańszych produktach o niskich 

parametrach 

LED SMD Mają kształt kwadratu lub prostokąta. 

Typy różniące się mocą i strumieniem 

świetlnym oznaczone są cyframi 3528, 

5050 oraz 5630. Diody 3528 i 5050 są 

wykorzystywane m. in. do produkcji 

popularnych taśm LED oraz świetlówek i 

modułów LED. Mają kąt świecenia 180 

stopni  

Przykładowo w SMD 3528 chip 

składa się z jednej diody świecącej 

o mocy 0,08 W i strumieniu 

świetlnym 6 lm. Dioda SMD 5050 

składa się z trzech żetonów 

świecących o mocy 0,24 W każdy 

oraz łącznym strumieniu 

świetlnym 18 lm 

LED COB 

(chip on 

Board) 

Dioda COB wyglądem przypomina żółtko 

jajka. Półprzewodnik nałożony technologią 

COB sprawia, że strumień świetlny nie jest 

punktowy. Zwykle w lampie ledowej 

umieszczona jest jedna dioda odpowiedniej 

mocy  (do 100W) i odpowiednio dużym 

strumieniu świetlnym. Mają kąt świecenia 

180 stopni 

Okrągły kształt pozwala na 

stosowanie soczewek 

skupiających i regulację kąta 

świecenia 

LED RGB  Lampa ledowa wyposażona w trzy diody o 

barwach światła: czerwonej R (red), 

zielonej G (green) i niebieskiej B (blue). 

Zmieszanie barw w odpowiednich 

proporcjach daje światło białe 

Zastosowanie sterownika 

wbudowanego lub zewnętrznego 

pozwala uzyskiwać dowolną 

barwę światła 

 

 

 

3. Właściwości LED w aspekcie oświetlenia zewnętrznego  

 

Dynamiczny postęp technologiczny w produkcji diod elektroluminescencyjnych w 

ostatnich latach sprawił, że diody LED wkroczyły w różne obszary zastosowań 

oświetleniowych, nie wyłączając oświetlenia drogowego.  

Rosnące ceny energii elektrycznej i wysoka emisja dwutlenku węgla do atmosfery 

wymuszają poszukiwanie energooszczędnych rozwiązań zgodnych z zasadami ochrony 

środowiska.  Dodatkowo za stosowaniem oświetlenia ulicznego w technologii LED 

przemawia szereg zalet jakie posiadają: 



 osiągają stopień oszczędności energii na poziomie prawie równym lampom 

wyładowczym, 

 pozwalają na precyzyjne kształtowanie rozsyłu światła, a tym samym na eliminację 

olśnienia i zanieczyszczenia środowiska światłem, 

 nie emitują szkodliwego promieniowania ultrafioletowego, 

 mają bardzo wysoki współczynnik oddawania barw, 

 zapewniają ”szybki start”, pozwalający na osiągnięcie pełnej jasności natychmiast po 

włączeniu, 

 brak efektu stroboskopowego dzięki zasilaniu prądem stałym, 

 są odporne na wibracje i wstrząsy,  

 nie zawierają ołowiu, rtęci i innych substancji toksycznych, więc są przyjazne 

środowisku, 

 charakteryzują się bezgłośną pracą w każdych warunkach, 

 kompaktowa budowa oprawy zapewnia zmniejszenie powierzchni bocznej narażonej na 

wiatr, co poprawia bezpieczeństwo, 

 brak konieczności wymiany źródła światła przez ponad 13 lat eksploatacji.  

Dodatkowo, wymiana oświetlenia na nowoczesne i energooszczędne oświetlenie LED 

jest bezpośrednią przyczyną poprawy bezpieczeństwa na drogach, zmniejszenia zużycia 

energii, jak i polepszenia estetyki miasta (zastąpienia żółtego światła sodowego białą barwą 

diod LED). 

Pewną barierę stanowi jeszcze dziś cena oświetlenia wykorzystującego diody LED. Na 

poziomie inwestycyjnym nowa technologia wymaga dużo większych nakładów w 

porównaniu z dotychczas panującymi rozwiązaniami.  

Techniczne zaawansowanie produktów LED-owych wpływa przede wszystkim na 

początkowe, wysokie koszty zakupu. Odbiornik jest urządzeniem dość skomplikowanym, 

które składa się z szeregu elementów wspomagających. W jego skład oprócz samej matrycy z 

diodami wysokiej jakości wchodzą zaawansowany układ optyczny z kolimatorami, zasilacz 

jak również element odpowiedzialny za odprowadzanie ciepła – radiator. Każda z wyżej 

wymienionych części musi być ściśle dobrana pod specyfikację samej diody i dodatkowo 

współgrać z pozostałymi aby, dioda pracowała w idealnych warunkach zasilania, wilgotności 

czy temperatury. Na to decydujący wpływ na trwałość użyteczną tego systemu (oprawy). 

Dlatego też dobór odpowiednich elementów, ich projektowanie jak i sama jakość wykonania 

muszą znajdować swoje odzwierciedlenie w kosztach.  

 Użytkownicy końcowi często widzą koszty, które ponoszą na początku przy zakupie 

systemów, zapominając tym samym, że jest to tak naprawdę część kosztów rzeczywistych. 

Pozostała część stanowią opłaty za eksploatację i konserwację zakupionych systemów. Jeśli 

na nasz kosztorys popatrzymy, uwzględniając wszystkie te czynniki, wówczas diody LED to 

jedyna w swoim rodzaju inwestycja, która bardzo szybko się zwraca. 

Znaczący producenci branży oświetleniowej proponują coraz więcej przykładów 

udanych rozwiązań z zastosowaniem diod świecących. Producenci wprowadzają na rynek 

swoje produkty składając deklarację wobec UE na temat parametrów funkcjonalnych i jakości 

swoich produktów. 

W tabeli 2 przedstawiono zbiorcze zestawienie wad i zalet wybranych źródeł światła.  

 

Tabela 2. Porównanie cech wybranych źródeł światła [13] 

 

Typ źródła światła Cechy dodatnie 

 

Cechy ujemne 

 



Świetlówka liniowa 

starszej generacji 

- mierna skuteczność światła 

- średnia trwałość 

- dobre oddawanie barw 

- zależność trwałości od liczby 

włączeń 

- migotanie w trakcie zapłonu 

- znaczny spadek strumienia 

świetlnego w czasie 

użytkowania 

- utrudniona utylizacja (rtęć) 

Świetlówka liniowa 

najnowszej generacji 

- wysoka skuteczność 

świetlna 

- duża trwałość 

- zapłon bez migotania 

- doskonałe oddawanie barw 

- stabilność strumienia 

świetlnego przez cały czas 

żywotności lampy 

- duży udział światła o 

niebieskiej barwie 

- stosunkowo wysoka cena 

- utrudniona utylizacja (rtęć) 

Świetlówka kompaktowa - małe gabaryty 

- w wersji zintegrowanej 

wymienność z żarówkami 

- dobra skuteczność świetlna 

- duża trwałość 

- wyższa cena w stosunku do 

żarówek 

- zwłoka w uzyskiwaniu pełnego 

strumienia świetlnego – 

utrudniona utylizacja (rtęć) 

Wysokoprężna lampa 

rtęciowa 

- średnia skuteczność świetlna 

- średnia trwałość 

- ponowny zapłon po 

ostygnięciu lampy 

- utrudniona utylizacja (rtęć) 

Wysokoprężna lampa 

metalohalogenkowa 

- wysoka skuteczność 

świetlna 

- duża trwałość - doskonałe 

oddawanie barw 

- stabilność strumienia 

świetlnego przez cały czas 

żywotności lampy 

- utrudniona utylizacja (rtęć) 

LED - wysoka trwałość 

- wymienność z żarówkami i 

wybranymi lampami 

wyładowczymi 

- wysoka skuteczność 

świetlna 

- natychmiastowy pełny 

strumień świetlny 

- wysoka ocena w porównaniu z 

innymi lampami o podobnej 

mocy 

- wrażliwość na podwyższoną 

temperaturę 

 

 

 

W oświetleniu zewnętrznym diody LED używane są także do oświetlenia akcentowego 

oraz dekoracyjnego. Nie wymagają one stosowania żadnych dodatkowych filtrów barwnych, 

uzyskanie odpowiedniej barwy światła dekoracyjnego uzyskuje się poprzez zastosowanie 

odpowiedniej diody. Dodatkowo kąt rozsyłu światłości diody wynosi od kilku do około 130°, 

co ułatwia skierowanie strumienia świetlanego w wymaganym kierunku.  



Dodatkowym atutem jest możliwość skutecznego działania LED w bardzo trudnych 

warunkach pogodowych, nawet we mgle czy podczas opadów deszczu i śniegu, gdy inne 

źródła światła często zawodzą.  

 

 

4. Zastosowanie LED w oświetleniu zewnętrznym  

 

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego, w tym przede wszystkim dróg i ulic w 

miastach i gminach jest w naszym kraju tematem nadal aktualnym. Względy ekonomiczne 

spowodowały, że oprawy z LED nadają się szczególnie do oświetlenia dróg i obszarów o 

niższych wymaganiach oświetleniowych.   

Rys. 3. przedstawia typowe lampy do oświetlenia ulicznego w technologii LED, są to 

oprawy o mocy 60 W, 120 W i 180 W zasilane napięciem 100-240 V AC o żywotności do 

50000 godz. i stopniu ochrony IP65. 

 

 
Rys. 3. Typowe lampy w technologii LED do oświetlenia ulicznego [9] 

 

Oświetlenie zewnętrzne realizowane na bazie LED-ów znalazło swoje zastosowanie 

zarówno w kraju, jak i innych państwach Europy (tj. Dania, Niemcy itd.). Na rys. 4 i 5 

zaprezentowano widoki opraw jak i kilka praktycznych realizacji w Europie.  

 



 

 
Rys. 4. Oprawa oświetleniowa AMPERA firmy Schreder [18]: 

a) widok oprawy, 

b) realizacja oświetlenia w Milan we Włoszech, 

c) realizacja oświetlenia w Duren w Niemczech. 



 
Rys. 5. Oprawy oświetleniowe Metronomis LED Fluid i DecoScene LED BBP623 firmy 

Philips zainstalowane w Naestved w Danii [17] 

 

 

Na rys.6. zaprezentowano oświetlenie uliczne, które znalazło swoje zastosowanie w 

Hajnówce. Lampy z rtęciowym źródłem światła, zastąpiono nowoczesnymi 

energooszczędnymi oprawami LED ClearWay firmy Philips. Łącznie użyto 105 sztuk o mocy 

117 W i 365 sztuk o mocy 59 W. Zastosowana w tym projekcie technologia LED umożliwiła 

oszczędności na poziomie sięgającym nawet 68% energii. Co z kolei przekłada się także na 

zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i ochronę środowiska. Dodatkowo wykorzystanie 

rozwiązań LED zwiększyło bezpieczeństwo na drogach, ponieważ białe światło tych lamp 

jest dużo bardziej zbliżone w odbiorze do światła dziennego (ma 3-krotnie wyższy 

współczynnik oddawania barw niż lampy sodowe), dzięki czemu wszyscy uczestnicy ruchu 

lepiej się widzą. 

Oszczędności finansowe jakie wynikły ze zrealizowania inwestycji oszacowano na około 200 

-250 tysięcy złotych w skali roku.  



 
Rys.6. Oświetlenie uliczne z zastosowaniem LED w mieście Hajnówka [17] 

 

Innym przykładem zastosowania energooszczędnego oświetlenia ledowego jest 

modernizacja oświetlenia drogowego przeprowadzona w Białowieży. Zastosowane oprawy 

firmy Philips zapewniły przy stosunkowo niskich kosztach początkowych, znaczne 

oszczędności w porównaniu z poprzednimi oprawami oświetlenia ulicznego. Tym samym 

zwrot z inwestycji nastąpił w krótkim czas. Dodatkowo w każdej oprawie zamontowano 

elektroniczny układ zasilający, co pozwoliło na płynną zmianę strumienia świetlnego, a cały 

system sterowania oparto na komunikacji bezprzewodowej. Pełen podgląd i możliwość 

monitorowania parametrów oświetlenia pozwala również ograniczyć czas reakcji na 

występujące awarie, co z kolei zapewnia minimalne przerwy w działaniu oświetlenia. 

Możliwość monitorowania parametrów opraw zapewnia także możliwość wcześniejszego 

planowania prac konserwacyjnych i minimalizację ich kosztów.  

 

 



 
Rys. 7. Instalacja w Białowieży [17] 

 

 

Oprawy LED znajdują  zastosowanie również jako instalacje oświetleniowe chodników 

i dróg spacerowych, parkingów, torowisk tramwajowych, tuneli drogowych i mostów, co 

przedstawiono na rys. 8.  

 



 
Rys.8. Iluminacja Mostu Smoka w Da Nang w Wietnanie wykonana za pomocą opraw 

LED 

 

 

Istnieje wiele innych zastosowań diod LED w oświetleniu zewnętrznym miast, z pośród 

których wymienić można: 

 tablice informacyjne, 

 sygnalizację świetlną, 

 oświetlenie miejscowe w środkach komunikacji (samochody, autobusy, samoloty), 

 oświetlenie bezpieczeństwa, wyjść ewakuacyjnych i znaków ułatwiających orientację, 

 oprawy montowane w chodnikach, jezdniach (tzw. najazdowe) wytyczające 

odpowiednie drogi, 

 reklamy świetlne – znaki świetlne, litery przestrzenne wykonane jako trójwymiarowe 

bryły podświetlane od wewnątrz, 

 systemy konturowego podświetlania budynków oraz innych obiektów.  

 

Promocją oświetlenia LED poszczycić może się Miasto Gdańsk, który bierze udział w 

projekcie mającym na celu wprowadzenie oszczędnego oświetlenia w przestrzeni publicznej. 

Miasto to przyłączyło się do Akademii LED, której zadaniem będzie monitorowanie sytuacji 

na rynku oświetleń energooszczędnych. W ramach tego projektu za pomocą technologii LED 

oświetlony zostanie wybrany fragment instalacji Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska, która 

realizowana jest na Dolnym Mieście. Wartość projektu w części dla Gdańska wynosi 112 tyś. 

euro i w 85% finansuje go UE.  

 

 

5. LED-y w iluminacji obiektów architektonicznych  

 

Wysoka trwałość, mały pobór mocy, możliwości skutecznej pracy w niskich 

temperaturach i łatwe sterowanie zadecydowały o tym, że diody LED są szczególnie 

przydatne do budowy systemów zewnętrznej iluminacji wszelkich obiektów architektury. 

Ogólnym przeznaczeniem oświetlenia architektury jest eksponowanie piękna budowli lub w 

niektórych przypadkach dodanie jej kolejnego wymiaru poprzez ukazanie jej walorów w 

innym świetle. Zwiększa także ono walory estetyczne otoczenia. Te podstawowe cechy 

sprawiają, że diody świecące są szeroko stosowane do oświetlenia iluminacyjnego obiektów 



zarówno zabytkowych, jak i nowoczesnych budynków. Omawiane systemy LED pozwalają 

na iluminację obiektów światłem w wybranych kolorach, bez konieczności stosowania 

barwnych filtrów, które nakładane są na standardowe oprawy, dlatego też cały wysyłany 

przez nie strumień światła jest wykorzystywany do celów iluminacji. Oświetlane obiekty, 

dzięki dużemu nasyceniu barw światła kolorowego nabierają nowej jakości i nowego 

wyglądu. Wykorzystanie kolorów wzbogaca wizerunek iluminowanego obiektu oraz 

wyróżnia go z otoczenia, w którym on się znajduje.  

Przykładem oprawy LED służącej do oświetlenia architektonicznego jest oprawa 

liniowa. Posiada ona podłużny lub prostokątny kształt. W większości przypadków 

wyposażona jest w energooszczędne, wysokowydajne diody dużej mocy i soczewkowy układ 

optyczny (symetryczny lub asymetryczny). Oprawy te produkowane są o stopniu ochrony co 

najmniej IP65, posiadają płynną regulację kąta nachylenia oraz konstrukcję umożliwiającą 

łatwy montaż na elewacji budynku. 

Inne rozwiązanie stanowią naświetlacze (oświetlacze) LED określane również jako 

”LED wall washer”. Są one wyposażone w wysokowydajne diody, które emitują kolorowe 

światło RGB oraz w skomplikowany układ optyczny i specjalnego rodzaju soczewkę, dzięki 

czemu istnieje możliwość pełnego mieszania kolorów już w odległości kilkunastu 

centymetrów jak i intensywne oświetlenie ścian w oddaleniu 10-15 m.  

Na rys.9. przedstawiono przykładowy naświetlacz architektoniczny o dużej mocy 680 

W. Jego konstrukcja umożliwia regulację kąta świecenia, emituje on strumień świetlny o 

wartości 18.000 lm i wykonany jest z odlewu aluminiowego zamkniętego hartowanym 

szklanym kloszem, co umożliwia uzyskanie stopnia ochrony IP67 i jest on sterowany 

mikroprocesorowo.  

 

 
Rys.9. Oprawa RGB do oświetlenia architektonicznego [9] 

 



  

Oprawy LED-owe znalazły swoje zastosowanie w iluminacji zabytków kultury polskiej. 

Miedzy innymi iluminacji doczekał się Zamek Królewski w Warszawie. Zastosowane w 

projekcie reflektory zostały wbudowane w podłoże, zapewniając czyste białe światło 

doskonale wydobywające barwy. Odcień fasady zamku został doskonale zachowany, a 

światła wywołują niezwykłe efekty cieni podkreślające majestatyczny wygląd zamku co 

przedstawiono na fot. 1. Zastosowanie systemów LED oświetlenia zewnętrznego pozwoliło 

ograniczyć zużycie energii o 70%.  

 

 
Fot. 1. Iluminacja Zamku Królewskiego w Warszawie [17] 

 

Nową iluminacje zyskał również Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach, dawna 

rezydencja biskupów krakowskich, która obecnie jest ważnym symbolem miasta.  

Zastosowanie oświetlenia LED pozwoliło nie tylko osiągnąć spektakularny efekt estetyczny, 

podkreślający rangę obiektu, dodatkowo wykorzystana technologia powoduje, że cały system 

iluminacji radiostacji jest energooszczędny, przyjazny środowisku oraz podporządkowany 

rygorom konserwatorskim. (Fot. 2).  

 



 
Fot. 2. Iluminacja Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach 

 

 

Zamek Książ w Wałbrzychu również zyskał nową, wspaniałą iluminację (Fot. 3). 

Zamek oświetla około 100 lamp. Dzięki systemowi oświetleniowemu z wykorzystaniem 

źródeł światła LED, pobór prądu całej iluminacji wyniesie zaledwie niecałe 4 kW. Taki 

system zastosowano również przy oświetleniu zamku w Malborku,  pałacu w Wilanowie czy 

latarni morskich m.in. w Świnoujściu czy Niechorzu.   

 

 

 



 
Fot. 3. LED-owe oprawy rozświetlające Zamek Książ w Wałbrzychu 

 

 

Imponujące przykłady iluminacji, wykorzystującej technologię LED, można również 

zaobserwować i wielu innych krajach Europy. Przykładem może być śródziemnomorskie 

miasto Pula w Chorwacji, które znane jest ze stoczni Uljanik. Technicy stoczni Uljanik i 

firmy Skira wykonali iluminację dźwigów (Fot.4.) przy użyciu 73 źródeł  reflektorowych 

Philips ColorReach Powercore gen2 LED. Każde źródło składa się z 64 diod LED, które 

można programować na 16 tysięcy różnych odmian kolorów i jasności. 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. 4. Iluminacja dźwigów ze stoczni Uljanik [17] 

 

 

6. Porównanie rozwiązań tradycyjnych i LED 

  

Konieczność wycofywania produktów o niskiej skuteczności świetlnej, w tym 

stosowanych najczęściej do oświetlenia drogowego lamp sodowych zmusiła producentów 

oświetlenia ulicznego do zastosowania bardziej energooszczędnych rozwiązań, do których 



zaliczyć można źródła światła oparte na technologii LED. Ważnym czynnikiem 

przemawiającym o zastosowaniu tego rodzaju oświetlenia jest kalkulacja ekonomiczna. 

W 2012 roku Kraków zmodernizował oświetlenie na ulicy Dietla. Przed modernizacją 

zainstalowane tam były oprawy sodowe o łącznej mocy 13,45 kW (250W – 10 sztuk i 400 W 

– 23 sztuki).   

W poniższych tabelach przedstawiono porównanie rozwiązań tradycyjnych i LED w 

aspekcie energooszczędności uwzględniając równocześnie jakość, użyteczność, ekonomię 

oraz wymagania norm i przepisów.  

    

Tabela 3. Parametry instalacji przed i po modernizacji [4] 

 
 

 

Tabela 4. Wyniki pomiarów fotometrycznych przed i po modernizacji [4] 

 
 

 

Po modernizacji okazało się, że zmiana starych opraw o niskiej efektywności na wysokiej 

jakości oprawy LED skutkowało pozyskaniem oszczędności na poziomie ponad 72%. Co 

więcej zastosowanie uniwersalnego, inteligentnego systemu sterowania pozwoliło na 

ograniczenie wszelkich napotkanych przewymiarowań, a także umożliwiło wprowadzenie 

redukcji dynamicznej strumienia świetlnego w okresie obniżonego ruchu na drodze, zyskując 

przez to kolejne 34% oszczędności, co dało łączny wynik na poziomie ok. 80 %. 



Powyższy przykład pokazuje, że profesjonalne rozwiązania oświetleniowe LED są 

energooszczędne, co przekłada się na akceptowalny i racjonalny rachunek ekonomiczny, 

potwierdzający słuszność stosowania tego rodzaju oświetlenia. 

 

 

5. Podsumowanie  

 

Ciągły rozwój technologii LED pozwala na stwierdzenie, iż w niedalekiej przyszłości 

diody te staną się jednym z podstawowych źródeł światła wykorzystywanych w oświetleniu. 

Dodatkowo przemawia za tym fakt wprowadzenia przez Komisję Europejską rozporządzenia, 

które przewiduje stopniowe wycofywanie z użycia tradycyjnego źródła światła jakim jest 

żarówka. W porównaniu z standardowymi źródłami światła diody LED charakteryzują się 

większą skutecznością świetlną, co świadczy o tym, iż są bardziej ekonomiczne.  

Diody LED zdecydowanie wyróżniają się spośród pozostałych źródeł światła długością 

życia. W zależności od poziomu generowanego promieniowania mogą w praktyce świecić od 

50 tys. do 100 tys. godzin.  

Diody LED są bardzo wytrzymałe mechanicznie na uderzenia, drgania, wstrząsy, 

wibracje oraz oddziaływanie otoczenia, w tym wysokie i niskie temperatury. Jest to możliwe 

dzięki zwartej budowie, braku części szklanych i żarników. Umożliwia to zatem stosowane 

ich wszędzie tam, gdzie do tej pory instalacja oświetlenia była niemożliwa lub znacznie 

utrudniona. 

Małe zużycie energii przez diody LED zostało potwierdzone przez Stany Zjednoczone i 

Kanadę. Oszczędności energii uzyskane dzięki zastosowaniu omawianych źródeł światła są 

szacowane w tych państwach na miliardy kilowatogodzin.  

Nowy projekt realizowany przez Energa Oświetlenie, zakłada modernizacje oświetlenia 

ulicznego w Kartuzach i 32 innych miejscowościach na terenie tej gminy. Kaszuby zyskają w 

sumie ponad 2 tys. lamp w technologii LED, o mocy od 49 do 74 W. Obliczono że, koszty 

zużycia energii elektrycznej w gminie spadną o 50 %, dzięki czemu objęte modernizacja 

miejscowości zaoszczędzą łącznie 625 MWh energii elektrycznej rocznie. Jednocześnie 

odpowiada to zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 510 ton w skali 

roku [3].  

W ostatnim latach obserwujemy wysyp poważnych inwestycji w oświetlenie uliczne. 

Lampy wymieniono między innymi w Łodzi, Krakowie czy Gliwicach. Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu SOWA dopłacał do 

większości inwestycji, mając na względzie ograniczenie emisji dwutlenku węgla do 

atmosfery. Dla przykładu w Krakowie w ubiegłym roku wymieniono blisko 4,4 tys. lamp 

ulicznych na energooszczędne typu LED. Stanowi to 6,5 proc. wszystkich takich urządzeń w 

mieście.  W tym przypadku oszczędności w skali roku szacuje się na ok. 1,3 mln zł. Blisko 

połowę tych inwestycji sfinansował NFOŚiGW. Podobne dofinansowanie do swoich 

inwestycji w oświetlenie otrzymało również ok. 30 gmin w Polsce [16]. 
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