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Szyby w oknach i fasadach są ważne nie tylko z punktu widzenia 
tworzenia przyjemnego klimatu w pomieszczeniu, wpływu na zdrowe 
powietrze czy wizualnych doznań w kontakcie ze światem zewnętrznym. 
Przeszklenia przede wszystkim przyczyniają się do oświetlenia naszych 
pomieszczeń naturalnym światłem dziennym. Z jednej strony ma to tę 
zaletę, że światło słoneczne ma pozytywny wpływ na obniżenie kosz-
tów związanych z energią elektryczną. Z drugiej strony staje się coraz 
bardziej jasne, że promieniowanie słoneczne ma również decydujący 
wpływ na nasze zdrowie, wyniki w pracy oraz samopoczucie.

Światło słoneczne jest tak samo ważne jak powietrze, którym oddy-
chamy, woda, którą pijemy czy żywność, którą spożywamy. W przeszło-
ści fakt ten był często niedostatecznie uwzględniany w projektowaniu 
budynków. Przezroczyste powierzchnie ze szkła zapewniają nam zdrowe 
światło dzienne podczas przebywania we wszelkiego rodzaju współcze-
snych budynkach i pomieszczeniach.

Znaczenie naturalnego światła dziennego

Jeszcze 150 lat temu jedynym źródłem światła dla ludzi poza słońcem 
były tylko płomienie z ognisk, pochodni i świec względnie lampy olejowe 
i gazowe. Dopiero rozwój oświetlenia elektrycznego zapoczątkowany 
przez Thomasa Alvę Edisona w 1879 roku sprawił, że nawet po zacho-
dzie słońca ulice i budynki wciąż pozostawały jasne.

Sztuczne oświetlanie pozostając w ścisłym związku z postępującą indu-
strializacją i urbanizacją szybko doprowadziło do stworzenia zupełnie 
nowych warunków życia. Dziś mieszkamy i pracujemy w pomieszcze-
niach, które pozostają jasno oświetlone w nocy. To z kolei powoduje, że 
coraz bardziej jesteśmy narażeni na różnego rodzaju źródła sztucznego 
światła – dotyczy to nie tylko lamp, ale także monitorów i smartfonów. 
Równocześnie współczesny człowiek spędza większość życia w zamknię-
tych pokojach. Musimy jednak pamiętać, że organizm ludzki nie jest 
zaprojektowany ewolucyjnie do tego typu warunków środowiskowych. 
Jak bardzo wpływa to na nasze zdrowie i jaką rolę odgrywa tutaj światło 
dzienne, jest dopiero od niedawna przedmiotem różnych badań. W 
wielu aspektach dopiero zaczynamy rozumieć panujące tutaj powią-
zania. Jak dotąd nie doceniono zbytnio znaczenia jakie ma naturalne 
światło dzienne, które zapewnia nam słońce.

W perspektywie długoterminowej brak naturalnego światła prowadzi do 
objawów jego niedoboru na kilku rozpoznawalnych poziomach. Badania 
pokazują, że osoby ze zbyt małą ilością światła dziennego w miejscu 
pracy skarżą się na liczne zaburzenia nastroju. Z kolei zaburzenia psycho-
ruchowe stwierdzono u dzieci w klasach ze sztucznym oświetleniem.

LEPSZE SAMOPOCZUCIE W ŚWIETLE DZIENNYM
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LEPSZE SAMOPOCZUCIE W ŚWIETLE DZIENNYM

Światło dzienne jest widzialną częścią promieniowania słonecz-
nego. Oświetla ziemię od wschodu do zachodu słońca. Pozycja 
słońca w stosunku do kuli ziemskiej wpływa na długość dnia, 
która zmienia się w zależności od pory roku. (patrz także: Infor-
macje Techniczne SANCO „Przyjemny klimat w pomieszczeniu, 
ochrona przed upałem w okresie letnim”)

Z całego spektrum promieniowania słonecznego nasze oczy  
dostrzegają jedynie jego mały zakres pomiędzy 380 a 780 nm*. 
Tę część widma widoczną dla ludzi nazywamy ŚWIATŁEM. 
W całym zakresie światła poszczególne zakresy długości fal 
sumują się tworząc światło białe.

W całym zakresie widma ŚWIATŁO od strony fal krótkich grani-
czy z promieniowaniem ultrafioletowym UV, zaś od strony fal 
długich graniczy z promieniowaniem podczerwonym.

Światło białe można rozbić na poszczególne kolory za pomocą 
pryzmatu, od długofalowego koloru czerwonego do pomarań-
czowego, i dalej poprzez kolor żółty i zielony do niebieskiego  
i krótkofalowego koloru fioletowego. (Aby uzyskać więcej  
informacji na temat widma słonecznego i promieniowania  
elektromagnetycznego, patrz Książka o Szkle SANCO wydanie 
6. z roku 2019, rozdział 3.3 Słońce i światło)

(*długości fal podane w nm = nanometr)

Widzialne widmo promieniowania
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 Bestrahlungsstärke der Sonne in Deutschland

Intensywność widma światła dziennego nie rozkłada się na wszystkie 
długości fal jednakowo i zmienia się w ciągu dnia. W okolicach połu-
dnia światło zawiera więcej barwy niebieskiej, natomiast o wschodzie 
słońca oraz wieczorem barwy światła stają się cieplejsze, z większym 
udziałem koloru czerwonego.

Różne źródła światła emitują światło o różnej temperaturze barwowej, 
która wskakuje czy jest ono bardziej czerwonawe czy niebieskawe.

Jednostką jest Kelwin (K). Ciepłe, żółtawo-czerwone światło, takie jak 
np., płonąca świeca ma niską temperaturę barwową, od 2.500 do 
3.000 K. Zimne, biało-niebieskie światło podobne do światła dziennego 
zmienia się głównie w zakresie od 6.000 do 10.000 K.

Obok składu kolorów ważna jest również, dla określenia skutków dzia-
łania światła, siła samego strumienia świetlnego, który pada na daną 
powierzchnię. Jest to tak zwane natężenie oświetlenia podawane w 
luksach. 

Temperatura barwowa
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  Widmo światła w zależności od pory dnia
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  Co to jest światło dzienne?
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Widmo światła widzialnego (rano / wieczorem)             Widmo światła widzialnego (popołudniu)
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Długość fali promieniowania elektromagnetycznego (w nanometrach)

Temperatura kolorów w Kelwinach

Długość fali promieniowania elektromagnetycznego (w nanometrach)
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Źrenica

Soczewka

Ciało szkliste

Rogówka

Tęczówka (Iris)
Siatkówka

Naczynia krwionośne

Plamka żółta 
(Fovea)

Receptory układu 
wzrokowego

Błona 
wewnętrzna 

Fotoreceptory zawierające 
melanopsynę

Czopki wrażliwe na 
światło niebieskie

Pręciki

Czopki wrażliwe na
światło czerwone

Czopki wrażliwe na
światło zielone

Komórki zwojowe zawierające melanopsynę rozmieszczone 
są na całej siatkówce, przy czym najbardziej wrażliwe znajdują 
się w jej nosowej i dolnej części.

Najwięcej fotoreceptorów odpowiedzialnych za widzenie 
barw oraz szczegółów obrazu znajduje się głównie w plamce 
żółtej (Fovea = obszar siatkówki ostrego widzenia, Ø ~1,5 mm). 
Jest tu około 60.000 czopków, nie ma zaś pręcików.

ŚWIATŁO

Gałka oczna i komórki zwojowe siatkówki

Jak światło dzienne wpływa na ludzi?
 
Od samego początku całe życie na ziemi ewoluowało w rytmie dnia i 
nocy. Dlatego światło dzienne determinuje rytm życia. W trakcie ewolucji 
w ludziach wytworzył się złożony system zegarów wewnętrznych, które 
kontrolują nasze fazy snu i czuwania oraz cały metabolizm. Prawidłowa 
synchronizacja tego dobowego rytmu 24 godzin jest podstawą dobrego 
samopoczucia, wydajności oraz zdrowia dla ciała oraz psychiki. Systemo-
wym zegarem dla tej synchronizacji jest światło dzienne. 

Podczas procesu widzenia światło padające na oko jest rzutowane przez 
rogówkę, soczewkę i ciało szkliste na siatkówkę, gdzie jest absorbo-
wane przez fotoreceptory. Tam znajdują się wysoce światłoczułe pręciki 
odpowiedzialne za wykrywanie kształtu i ruchu oraz czopki, które są 

mniej wrażliwe na światło, ale posiadają zdolność rozróżniania kolorów. 
Siatkówka przetwarza impulsy świetlne na odpowiednie sygnały nerwowe, 
które poprzez nerw wzrokowy wędrują do mózgu. Tam postrzegany obraz 
powstaje jako wrażenie zmysłowe.

Dopiero w 2002 roku oprócz pręcików i czopków odkryto nowy, trzeci 
rodzaj receptorów światła, czyli światłoczułe komórki zwojowe, które 
zawierają melanopsynę, białko, reagujące na niebieskie składniki światła. 
Komórki te nie służą rzeczywistemu procesowi widzenia, ale są odpo-
wiedzialne za biologiczną skuteczność światła i odgrywają ważną rolę w 
ustalaniu rytmu dobowego człowieka.

JAK WPŁYWA NA NAS ŚWIATŁO DZIENNE
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Komórki zwojowe zawierające melanopsynę połączone są przewodami  
nerwowymi bezpośrednio z obszarem mózgu znajdującym się za nasadą 
nosa, jądrem suprachiasmatycznym, które utrzymuje rytm okołodobowy  
organizmu jako tak zwany „zegar główny” mózgu. Sygnały nerwowe sterują 
wewnętrznym rytmem okołodobowym od wschodu do zachodu słońca.

Jeśli światło dzienne zawiera barwę niebieską, zegar główny zapobiega 
uwalnianiu hormonu snu melatoniny. Wywczas hormonalny antagoni-
sta melatoniny, czyli kortyzol może wywierać stymulujący wpływ na 
różne funkcje organizmu, takie jak tętno, ciśnienie krwi oraz samopo-
czucie. Światło dzienne stymuluje również tworzenie serotoniny, która 
pozytywnie wpływa na nastrój i poprawia humor. W nocy serotonina 
jest przekształcana w organizmie w melatoninę.

Niemniej prawidłowy przebieg procesów metabolicznych w organizmie 
działa tylko wtedy, gdy są one regularnie zsynchronizowane ze światłem 
dziennym dostającym się do oka. Jeśli występuje brak zewnętrznego  
impulsu lub przychodzi on w niewłaściwym czasie, zegar wewnętrzny  
w organizmie traci swoją równowagę. Negatywnie wpływa to na zdrowie  
i wydajność. Każdy, u kogo zegar wewnętrzny nie był zsynchronizowany  
z czasem lokalnym po locie długodystansowym, zna dokładnie ten pro-
blem, to tzw. „jet lag”, czyli zespół nagłej zmiany strefy czasowej.

Latem przy błękitnym niebie działa na nas strumień światła docho-
dzący nawet do 100.000 luksów. Natomiast zimą oraz gdy niebo jest 
zachmurzone, wynosi już tylko około 3.500 luksów. W budynkach i 
przy sztucznym oświetleniu ilość światła jest jeszcze mniejsza. Aby 
utrzymać wewnętrzny rytm organizmu bez większych problemów,  
konieczna jest dawka około 2.000 luksów światła przez co najmniej 
jedną do dwóch godzin dziennie. Rano w szczególności potrzebujemy 
światła niebieskiego, aby odpowiednio pobudzić i zmotywować orga-
nizm do działania. Światło jest nie tylko ważne dla samych procesów 
wizualnych, ale także dosłownie rozjaśnia nam nastrój. Z drugiej strony 
wieczorem, niebieskie światło pochodzące z lamp, telewizorów, ekra-

nów czy smartfonów hamuje tworzenie się melatoniny, przez co prze-
szkadza nam w zasypianiu i zakłóca sen. 

Dzięki sztucznemu oświetleniu zamieniamy noc w dzień. Przebywamy 
w pokojach bez okien oraz musimy pracować przy sztucznym oświetle-
niu w zakładach w trybie zmianowym lub zaczynać pracę wcześnie 
rano w pomieszczeniach biurowych, gdy na zewnątrz jest jeszcze 
ciemno. Sztuczne światło bardzo rzadko odpowiada naturalnemu  
światłu dziennemu pod względem jakości, natężenia oświetlenia czy 
rozkładu widmowego, w którym jasność, kolor światła i jego kierunek 
zmieniają się naturalnie wraz z przebiegającym dniem. Ma to swoje 
konsekwencje zdrowotne dla ludzi.

Miejsca pracy, które są wyłącznie sztucznie oświetlone, bez dostępu 
światła dziennego, stanowią przyczynek do dyskusji o tzw. „syndromie 
chorego budynku”, w którym ponad 10 do 20 % pracowników w nim 
przebywających skarży się na niespecyficzne dolegliwości lub objawy, 
które ustępują po jego opuszczeniu.

Wpływ światła dziennego na ludzki organizm

godzina 3.00
w nocy

godzina 9.00
rano

06:00 12:00 18:00 24:00 06:00 12:00 18:00 24:00 06:00

Poziom kortyzolu        Poziom melatoniny

©
 li

ch
t.d

e



6

Fizyczny wpływ na ludzi

Światło dzienne jest ważne nie tylko ze względu na samą jakość wizu-
alną, niezbędną na przykład w miejscu pracy podczas wykonywania 
określonych zadań. Światło dzienne ma również konkretny biologiczny 
wpływ na ludzi. Długotrwały brak naturalnego światła dziennego może 
powodować różne objawy, takie jak: 

¡  Zwiększone zapotrzebowanie na sen
¡  Brak siły napędowej
¡  Huśtawki nastroju, nerwowość i drażliwość
¡  Zmniejszona zdolność koncentracji
¡  Osłabiony układ odpornościowy ze zwiększonym ryzykiem chorób 

zakaźnych
¡  Wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca i otyłość
¡  Problemy psychiczne, poczynając od takich jak tzw. „zimowy  

smutek” po nawet ciężką depresję sezonową zwaną też sezonowym 
zaburzeniem afektywnym (SAD = Seasonal Affective Disorder)

W międzyczasie zostało już naukowo udowodnione, że światło ma swój pozytywny i negatywny wpływ, podobnie jak nasze codzienne jedzenie. 
Wszystko zależy od odpowiedniej jakości i odpowiedniej ilości dozowanego światła, oraz od tego, żeby było ciemno wtedy kiedy być powinno.

    Istnieją dowody na to, że brak światła dziennego  
    wpływa na zwiększone występowanie krótkowzroczności.

Zjawisko niedoboru światła nie zależy tylko i wyłącznie od czasu 
trwania samego nasłonecznienia, lecz także od naszego indywi-
dualnego podejścia do możliwości kontaktu ze światłem. Jeśli 
chcemy temu zapobiegać, powinniśmy także w okresie trwania 
ciemnych pór roku, starać się wychodzić na zewnątrz i skorzystać  
z „prysznica światła”.

Mówi się również, że aktywna terapia światłem pomaga w chorobie 
Parkinsona i chorobie Alzheimera, dolegliwościach przedmiesiącz-
kowych i bulimii. Najnowsze podejście do leczenia terapeutycznego 
światłem jest bardzo obiecujące. Konieczne są oczywiście dalsze 
badania nad różnorodnymi skutkami zdrowotnymi.

Dobrze zaplanowana koncepcja oświetlenia, która przenosi światło 
dzienne do wnętrza,
¡  wpływa pozytywnie na ludzki biorytm.
¡  wspomaga fazy snu i czuwania poprzez kontrolowane uwalnia-

nie hormonów.
¡  zapewnia spokojny i lepszy sen.
¡  wpływa na dobre samopoczucie, motywację i zdrowie.
¡  pomaga poprawić koncentrację i wydajność.
¡  przyczynia się do większej witalności i poprawy jakości życia.
¡  sprawia, że dzieci uczą się lepiej i są bardziej skoncentrowane.
¡  przyspiesza fazy powrotu do zdrowia po przebytej chorobie.
¡  stabilizuje funkcjonowanie organizmu, także osób w starszym wieku.
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Otwarcie na przestrzeń i jej wpływ na nas

Przezroczyste obszary projektowane w przegrodach budynków służą 
nie tylko wpuszczeniu naturalnego oświetlenia do pomieszczeń. Umoż-
liwiają także osobom przebywającym w budynkach oglądanie świata 
zewnętrznego. Przeszklenie pozwala nam postrzegać środowisko na ze-
wnątrz, widzieć porę dnia, wiatr i pogodę oraz to wszystko, co dzieje się 
na zewnątrz. Obszernie przeszklone pokoje zalane światłem dziennym 
pomagają nam nie czuć się zamkniętymi w ponurym pomieszczeniu i 
uniknąć „efektu bunkra”. Oprócz światła dziennego swobodny widok 
przez okno ma pozytywny wpływ na nasze samopoczucie i sprawność 
umysłową.

W idealnym rozwiązaniu dzięki przeszklonym obszarom możemy  
postrzegać zarówno to co znajduje się na ziemi, to co widać na niebie, 
jak i krajobrazy w oddali. Stosowanie oświetlenia z dodatkowymi świe-
tlikami dachowymi lub wysoko pod sufitem zamontowanymi pasami 
okiennymi nie jest wystarczające, aby uzyskać efekt kontaktu ze świa-
tem zewnętrznym. Należy je połączyć z przezroczystymi obszarami na 
wysokości oczu. 

PRZESZKLENIA  
OTWIERAJĄ NAS NA ŚWIAT ZEWNĘTRZNY



8

Inne skutki promieniowania słonecznego i wpływu 
światła dziennego

Podobnie jak my ludzie, nasze zwierzęta domowe, jak i rośliny potrzebują 
światła słonecznego wpadającego do pomieszczeń przez przeszklenia, 
do życia i prawidłowego, zdrowego wzrostu. Środkowy zakres widzialnego 
spektrum promieniowania słonecznego ma decydujące znaczenie dla 
fotosyntezy. Do tego dochodzą również indywidualne potrzeby roślin na 
światło. Zacieniona roślina jest bardziej wymagająca niż jej wzrost nawet 
przy znikomym świetle słonecznym.

Światło dzienne wpływa również na jakość powietrza w pomieszczeniach. 
Najnowsze badania wykazały, że światło dzienne wpadające do pomiesz-
czeń przez szyby redukuje bakterie znajdujące się w kurzu domowym o 
około 50 %.

Oczywiście nawet najlepsze oświetlenie światłem dziennym w budynkach 
nie może całkowicie zastąpić przebywania na zewnątrz. Dotyczy to na 
przykład promieniowania UV-B w świetle słonecznym, które nie przenika 
przez szkło, ale jest niezbędne do tworzenia witaminy D w organizmie. 
Mówi się, że nawet 90 % populacji w Europie cierpi na niedobór witaminy 
D. Natomiast regularne pobyty na świeżym powietrzu mogą temu prze-
ciwdziałać.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO
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ŚWIATŁO DZIENNE A ŚWIATŁO SZTUCZNE

Światło dzienne a światło sztuczne w pomieszczeniach 

Aby światło dzienne miało swój biologiczny wpływ na ludzi znajdujących 
się w pomieszczeniach, oświetlane obszary muszą być jak najlepiej 
dostrzegane przez oczy. Ponieważ najbardziej wrażliwe komórki zwojowe 
zawierające melanopsynę znajdują się w nosowej i dolnej części oka, 
szczególnie obszary w górnej części pola widzenia powinny być jasno 
oświetlone. 

Osiąga się to przede wszystkim poprzez:

¡  duże okna
¡  świetliki montowane w pokoju
¡  systemy sterowania światłem dziennym skutecznie rozjaśniające 

sufity oraz ściany we właściwym połączeniu ze światłem sztucznym

Wieczorem należy unikać światła o działaniu aktywującym, aby nie za-
kłócać produkcji melatoniny i przygotować organizm do snu. Pomocne 
mogą być tutaj odpowiednie temperatury kolorów sztucznego oświetle-
nia lub w przypadku wszelkiego rodzaju ekranów i monitorów wyświe-
tlanie kolorów z wyższym udziałem czerwieni i znacznie zredukowanym 
kolorem niebieskim.

Niemiecki Zakład Ubezpieczeń od Następstw Nieszczęśliwych Wy-
padków (DGUV) stwierdza w swoim opracowaniu „Światło dzienne w 
miejscu pracy – wpływ na wydajność i zdrowe”: „Sztuczne oświetlenie 
nie jest w stanie zapewnić wszystkich pozytywnych efektów działania 
światła dziennego. Dlatego sztuczne oświetlenie zasadniczo nie może 
zastąpić światła dziennego. Niemniej światło dzienne nie jest wystar-
czająco silne o każdej porze dnia i porze roku, aby zapewnić niezbędny 
poziom oświetlenia. Dlatego wymagane jest dodatkowe sztuczne oświe-
tlenie. Z kolei system oświetleniowy musi być zaprojektowany w taki 
sposób, aby wymagany poziom natężenia światła można było osiągnąć 
tylko przy zastosowaniu sztucznego oświetlenia.”

Należy jednak pamiętać, że nawet najlepsze sztuczne światło w  
pomieszczeniach jest nadal tylko nieodpowiednim substytutem  
naturalnego światła dziennego. Jedynie tam, gdzie nie ma możliwości 
stosowania światła dziennego, jedynym rozwiązaniem pozostaje oświe-
tlenie sztuczne o parametrach jak najbardziej zbliżonych do światła 
naturalnego, którym można dodatkowo sterować tak, aby jak najlepiej 
dostosowało się do biologicznych potrzeb organizmu ludzkiego. Takie 
wirtualne niebo lub tzw. „fałszywe okna” są obecnie przedmiotem in-
tensywnych badań. Powinno się jednak zawsze na pierwszym miejscu 
stawiać naturalne światło dzienne.
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NORMY I 
       WYTYCZNE

Przykładowo w Niemczech z zależności od kraju związkowego stosuje 
się regionalne kody budowlane wymagające określonego procentowego 
udziału powierzchni okien w stosunku do podstawy pomieszczenia, tak 
aby zapewnić dopływ wystarczającej ilości światła dziennego. Okazuje 
się, że wymóg ten nie jest wystarczający, zwłaszcza że takie podejście 
nie uwzględnia negatywnego ograniczenia dopływu światła dziennego do 
pomieszczeń znajdujących się na niższych piętrach lub ograniczeń spo-
wodowanych coraz większym zagęszczeniem miast.

Jakość naturalnego oświetlenia można opisać znacznie dokładniej za 
pomocą ilorazu światła dziennego, jako stosunku natężenia światła w 
miejscu padania do natężenia światła na wolnej przestrzeni. Tę bardziej 
precyzyjną procedurę opisano w europejskiej normie PN EN 17037 
„Światło dzienne w budynkach”, która jest dostępna jako projekt normy 
od sierpnia 2016. Ma ona wspierać projektantów budynków i ekspertów  
z branży okien i fasad w ustalaniu celów dotyczących światła dziennego 
w budynkach i zapewnianiu naturalnego oświetlenia pomieszczeń. Projekt 
normy określa minimalne wartości dziennego zapotrzebowania na światło 
w pomieszczeniach, które są regularnie używane przez dłuższy czas, pod 
warunkiem, że światło dzienne nie jest sprzeczne z przewidzianym rodza-
jem wykonywanej pracy. Ponadto w normie określono różne poziomy do-
tyczące widoku z pomieszczenia na zewnątrz, wielkości nasłonecznienia 
oraz ochrony przed oślepianiem.

Światło dzienne powinno być zawsze głównym źródłem światła we 
wszystkich pomieszczeniach z oknami i świetlikami. W połączeniu z od-
powiednią ochroną przeciwsłoneczną zapobiegającą oślepianiu oraz prze-
grzewaniu się pomieszczeń, okna i świetliki pozostają najlepszym źródłem 
naturalnego światła w ciągu dnia.

Iloraz światła dziennego wskazuje procentowy stosunek natężenia światła 
dziennego w pewnym punkcie pomieszczenia do oświetlenia światła na 
wolnej przestrzeni (w każdym przypadku bez udziału bezpośredniego dzia-
łania światła słonecznego, tj. przy zachmurzonym niebie). Powiększenie 
powierzchni okien w stosunku do powierzchni podstawy pomieszczenia 
umożliwia znacznie lepsze doświetlenie pomieszczeń światłem dziennym, 
co prowadzi do uzyskania lepszych wartości ilorazu światła dziennego.



Minimalne wymogi normy E DIN EN 17037 dotyczące dostarczania 
światła dziennego do pomieszczeń z oknami wynoszą:
¡  poziom oświetlenia 300 lx powinien zostać przekroczony w ponad 

50 % pomieszczenia w ponad połowie godzin dziennych rocznie oraz
¡  poziom oświetlenia 100 lx powinien zostać przekroczony na obszarze 

100 % pomieszczenia w ponad połowie godzin dziennych rocznie.

W pokojach oświetlonych przez świetliki (możliwy jest tylko widok 
nieba) zalecane minima to:
¡  poziom natężenia oświetlenia wynoszący 300 lx powinien zostać 

przekroczony na 100 % powierzchni pomieszczenia w ponad poło-
wie godzin dziennych rocznie.

(Zobacz E DIN EN 17037: 2016-08 lub przewodnik BF 001/2018 do 
normy DIN EN 17037 „Światło dzienne w budynkach” z przykładami 
zastosowania i porównaniem z modelami z serii norm DIN 5034).

Przy dobrym zaplanowaniu wysoki poziom natężenia oświetlenia 
można uzyskać przy świetle dziennym nawet zimą. Jest to szcze-
gólnie ważne dla zdrowia i dobrego samopoczucia w zimnych i 
ciemnych porach roku. Dotyczy to nie tylko miejsc pracy, ale także 
generalnie, wszystkich pomieszczeń, w których przebywają ludzie.

Na przykład niemiecka dyrektywa dotycząca miejsc pracy ASR A3.4 
określa, że miejsca pracy, a także salony i pomieszczenia do od-
poczynku, muszą być odpowiednio oświetlone światłem dziennym. 
Należy preferować oświetlenie światłem dziennym, które jest lepszym 
rozwiązaniem niż stosowanie tylko wyłącznie sztucznego oświetlenia. 
Dodatkowo jasne ściany i sufity wspierają wykorzystanie światła 
dziennego. Światło dzienne wykazuje takie funkcje jakościowe, jak  
dynamika, kolor, kierunek, ilość światła, których to nie można w 
żaden sposób osiągnąć za pomocą oświetlenia sztucznego.
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 Ilość światła przy powierzchni okna = 10 % powierzchni podstawy  

 
Ilość światła przy powierzchni okna = 30 % powierzchni podstawy  

Wpływ wielkości przeszklenia na ilość dostępnego światła dziennego w pomieszczeniu
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ZYSK ZE ŚWIATŁA DZIENNEGO

Dziś oświetlenie odpowiada za konsumpcję 19 % wyprodukowanej 
na świecie energii elektrycznej, w Niemczech jest to 11 % zapotrze-
bowania na energię elektryczną, w Polsce około 10 %. Korzystanie 
ze światła dziennego pomaga nam oszczędzać prąd, a tym samym 
chronić nasz klimat. Energooszczędne, dobrze izolowane budynki z 
przeszkleniami o dużej powierzchni oraz pomieszczenia zalane na-
turalnym dziennym światłem można urzeczywistnić tylko za pomocą 
termoizolacyjnych i wielofunkcyjnych szyb zespolonych. Nowoczesne 
dwukomorowe szyby zespolone w istotny sposób przyczyniają się 
do wysokiego komfortu życia w pomieszczeniach, a także pozwalają 
zaoszczędzić naprawdę dużo energii.
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Wykorzystywanie światła dziennego nie może oczywiście prowadzić do 
zbytniego przegrzewania się pomieszczeń oraz umożliwiać oślepianie 
przez słońce. Architekci i projektanci muszą o tym myśleć już na etapie 
planowania. Należy pamiętać nie tylko o izolacyjności termicznej, tzn. 
niekorzystnej ucieczce ciepła na zewnątrz. Pamiętać należy również 
o ochronie pomieszczeń przed zbytnim przegrzaniem (ochrona przed 
letnim ciepłem docierającym z zewnątrz) oraz o ochronie przed bezpo-
średnim oślepianiem przez słońce.

Światło dzienne jest zwykle pożądane o każdej porze roku. Zwłaszcza 
zimą, jeśli to możliwe, wszystkie zakresy widmowe promieniowania sło-
necznego powinny być w stanie przedostać się do pomieszczeń w celu 
uzyskania pozytywnego zysku cieplnego z energii słonecznej. Z drugiej 
strony latem do pomieszczeń powinno się wprowadzać niewiele energii 
słonecznej, niemniej naturalna jasność, którą daje światło dzienne 
jest nadal pożądana. Nowoczesne szyby przeciwsłoneczne selektywnie 
blokują wysokoenergetyczne obszary promieniowania słonecznego 
pozwalając na przedostawanie się do pomieszczeń jedynie widocznej 
części spektrum widma promieniowania słonecznego, inaczej mówiąc, 
naturalnego światła. Dzięki temu w pomieszczeniach zredukowany 
zostaje współczynnik całkowitej przepuszczalności energii słonecznej 
(wartość g), co zapobiega ich zbytniemu przegrzewaniu się. Oprócz 
tego istnieje również możliwość regulowanej ochrony przeciwsłonecznej 
montowanej na zewnątrz lub wbudowanej wewnątrz szyby zespolonej w 
przestrzeni międzyszybowej.

SANCO CONTROL to bezobsługowy system sterowania światłem sło-
necznym montowany w przestrzeni międzyszybowej, który umożliwia 
elastyczne dostosowanie warunków oświetlenia do indywidualnych 
potrzeb. Chroni przed oślepianiem oraz pozwala na uzyskanie koniecz-
nej sfery prywatności, przy jednoczesnym efektywnym wykorzystaniu 
światła dziennego. (więcej w Informacji Technicznej SANCO na temat 
letniej ochrony przed zbytnim przegrzaniem lub w aktualnym wydaniu 
„Książki o Szkle SANCO”).

OCHRONA PRZED OŚLEPIANIEM I PRZEGRZANIEM

Oślepianie jest powodowane niekorzystnym rozkładem luminancji świa-
tła we wnętrzu lub zbyt dużym kontrastem w obszarze pola widzenia. 
Może powstać przez bezpośrednie olśnienie pochodzące ze źródła 
światła, takiego jak słońce, ale także powstawać w wyniku odbicia od 
lustrzanych powierzchni (blask odbity). Wszelkiego rodzaju rolety, żalu-
zje lub inne osłony zewnętrzne zapobiegają oślepianiu od słońca.



Przepuszczalność światła przez szkło dla 
różnych zakresów spektralnych 
 
Znajomość przepuszczalności szkła oraz związanych z tym jego moż-
liwych odmian jest ważna z punktu widzenia zastosowań specjalnych. 
Widmo transmisji przenikającego przez szkło float bez powłoki funk-
cyjnej promieniowania w dużej mierze pokrywa się ze światłem sło-
necznym padającym bezpośrednio na powierzchnię ziemi*. Jedynie 
obszar promieniowania ultrafioletowego UV-B, który stymuluje two-
rzenie pigmentów w skórze, ale także powoduje oparzenia słoneczne, 
jest w dużej mierze blokowany przez szkło float.

Z drugiej strony szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe przepuszcza 
promieniowanie UV-A, które ma dłuższe fale niż UV-B, wnika w 
głębsze warstwy skóry, powodując jej starzenie się oraz zmarszczki. 
Dlatego intensywne bezpośrednie działanie premiowania słonecznego 
przez niepowlekane szkło, np. przez boczne szyby w samochodach, 
zwykle wykonanych z hartowanego bezpiecznego szkła (ESG), może 
prowadzić u zawodowych kierowców do uszkodzeń skóry. Z kolei 
przednie szyby samochodowe są obecnie produkowane z bezpiecz-
nego szkła laminowanego (VSG), z przezroczystymi warstwami folii 
PVB, które w dużej mierze pochłania promieniowanie UV-A.

*Najbardziej niebezpieczna część promieniowania UV, czyli zakres 
UV-C, jest całkowicie absorbowany przez atmosferę ziemską.

PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA PRZEZ SZKŁO
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W budynkach można w znacznym stopniu wykluczyć szkodliwą dla 
skóry ekspozycję na słoneczne promieniowanie UV. Generalnie stoso-
wane obecnie wielkoformatowe przeszklenia na fasadach, np. ciągnące 
się od podłogi do sufitu szyby w biurach, są zwykle szybami zespolo-
nymi o podwyższonej ochronie przeciwsłonecznej, z których najczęściej 
jedna lub więcej pojedynczych szyb wykonanych jest z bezpiecznego 
szkła laminowanego odpornego na promieniowanie UV. Dlatego nie ma 
ryzyka narażenia pracowników znajdujących się w takich pomieszcze-
niach na działanie zbyt dużego promieniowania UV.

Dzięki specjalnym foliom pochłaniającym promieniowanie UV w la-
minowanym szkle bezpiecznym ochrona przed promieniowaniem UV 
może być również zmaksymalizowana, na przykład, aby zapobiec blak-
nięciu eksponatów znajdujących się w witrynach sklepowych. I odwrot-
nie, istnieją specjalne folie do szkła laminowanego, które są używane 
do zastosowań szczególnych, takich jak np. systemy fotowoltaiczne lub 
pomieszczenia z florą i fauną gdzie konieczna jest zwiększona prze-
puszczalność promieniowana UV.

Tak więc wybierając odpowiedni rodzaj szkła, można kontrolować, jaka 
część promieni słonecznych ma dotrzeć do pomieszczenia. Na przykład 
istnieją rodzaje szkła, które pozwalają na przenikanie bardzo szerokiego 
spektrum promieniowania słonecznego, takie jak wyjątkowo białe szkła 
typu float wykonane z surowca o niskiej zawartości tlenku żelaza. Ze 
względu na swoją wysoką przezroczystość tego rodzaju szkło osiąga 
wysokie wartości współczynnika g (całkowita przepuszczalność energii 
słonecznej). Z kolei szkła barwione w masie pochłaniają część widma sło-
necznego i tym samym zmieniają wrażenia wzrokowe dotyczące kolorów. 
Szkło kwarcowe, które nie jest stosowane w budownictwie, ale głównie 
do celów optycznych, takich jak kable światłowodowe, ma największą 
przepuszczalność promieniowania UV. Dzięki specjalnym powłokom na-
pylanym na szkło float, czy też warstwom pośrednim w szkle laminowa-
nym i laminowanym szkle bezpiecznym, można odpowiednio wpływać na 
zakresy widma promieniowania słonecznego, które mają przenikać przez 
szkło do pomieszczenia, w zależności od zastosowania i potrzeb.

Spektrum widma promieniowania 
słonecznego

Zakres długości fali Procentowy udział w całkowitej 
mocy promieniowania 
słonecznego

Efekt fizyczny po dotarciu do szkła float 
(szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe)

Średnia i daleka podczerwień
(obszar promieniowania cieplnego)

Średnia i daleka podczerwień
(obszar promieniowania cieplnego)

< 1 % Powyżej > 2.500 nm odbicie i absorpcja, brak 
transmisji (to jest przyczyna powstawania efek-
tu cieplarnianego za szkłem)

Bliska podczerwień Bliska podczerwień ok. 42 % W przeważającym stopniu transmisja

Światło widzialne Światło widzialne ok. 52 % W przeważającym stopniu transmisja 
(dlatego szkło jest dla nas przezroczyste)

UV-A UV-A ok. 6 % W przeważającym stopniu transmisja

UV-B UV-B ok. 6 % Brak transmisji, silna absorpcja oraz zamiana 
na promieniowanie cieplne

Zakresy widmowe promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi oraz efekty 
powstające po jego dotarciu do szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego

Zawarte w niniejszym opracowaniu informacje nie zastępują 
dokładnego studium istotnych norm i zbioru reguł technicznych.

Literatura z tego zakresu:  
¡  Książka o Szkle, wydanie 6 z roku 2018.
¡  SANCO Informacje Techniczne „Przyjemny klimat w  

pomieszczeniu, ochrona przed upałem w okresie letnim”.
¡  Norma DIN 5034, opisująca zasady optymalnego  

doświetlenia pomieszczeń.
¡  Projekt normy E DIN EN 17037 „Światło dzienne w  

budynkach”, wydawnictwo Beuth Berlin, sierpień 2016.
¡  Materiał informacyjny BF 001/2018 „Przewodnik po  

DIN EN 17037: „Światło dzienne w budynkach ”.  
Federalne Stowarzyszenie Szkła Płaskiego. Troisdorf, 2018.

¡  Reguła techniczna ASR A3.4 dotycząca oświetlenia stano-
wisk pracy. Komitet ds. Oświetlenia Miejsc Pracy w Federal-
nym Instytucie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wydanie z 
kwietnia 2011 r. wraz ze zmianami z 09-2013 i 04-2014.
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Zastosowanie szkła jest ważne z punktu widzenia uzyskania przyjemnego klima-
tu i zdrowego powietrza w pomieszczeniach oraz wizualnego kontaktu ze światem 
zewnętrznym. Przede wszystkim jednak szkło w budynkach umożliwia oświetlanie 
naszych pomieszczeń światłem dziennym. Naturalne promieniowanie słoneczne 
wpływa korzystnie na nasze zdrowie, wydajność i dobre samopoczucie. Światło 
dzienne po prostu działa na nas dobrze.
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Przedsiębiorstwa Grupy SANCO są do Państwa dyspozycji!


