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Úvod
LED svítidla mají p!edpoklady stát se svítidly budoucnosti, pro masivní uvedení t"chto svítidel na trh jako náhrady
dnes nejrozší!en"jších svítidel pro vysokotlaké sodíkové výbojky však pot!ebujeme ješt" n"jaký as. Rozhodn" je
nutné tomuto fenoménu v"novat zvýšenou pozornost, abychom byli p!ipraveni na okamžik, kdy LED svítidla
ovládnou trh. Pokud se nep!ihlíží k ekonomické stránce, je možné s použitím svítidel LED realizovat !ešení
vyhovující platným normám již v dnešní dob", ale s ohledem na vysoké investi ní náklady jsou v sou asné dob"
LED svítidla ve srovnání s b"žnými výbojkovými zdroji spíše ekonomicky nevýhodná, a to i pres avizovanou nízkou
úrove# provozních nákladu. Ekonomickou výhodnost svítidel LED pro ve!ejné osv"tlení lze o ekávat až za n"kolik
let. Dosud nejsou zkušenosti s LED svítidly dostate n" prov"!ené praxí, ehož n"kte!í prodejci zneužívají.

Vznik pracovní skupiny
Pracovní skupina LED svítidel byla založena na jednání p!edsednictva SRVO dne 9. února 2010 v Jihlav".
$lenové SRVO byli se zám"ry této pracovní skupiny seznámeni na jarním setkání dne 22.4.2010 taktéž v Jihlav".
Prvního jednání dne 28.6.2010 se zú astnili zakládající lenové ve složení Ing.Ji!í Skála, Ing. Petr Žák, Ing. Hynek
Bartík, Kamila Procházková a Pavel Donev. V pr%b"hu jednání se spole n" shodli na rozsahu, který bude pracovní
skupina sledovat. Druhé jednání pracovní skupiny LED svítidla p!ineslo již n"kolik zajímavostí. První zajímavostí
bylo p!ijetí nového lena Ing. Petra Holce, který se zasloužil velkou m"rou o zrod porovnání LED a sodíkových
svítidel. Další zajímavostí bylo p!edstavení struktury dokumentu pro dlouhodobé sledování technických paramet%
LED svítidel. Poslední zajímavostí bylo stanovení parametr% pro hodnocení LED svítidel z !ad servisních
pracovník%, které dosud scházejí, a proto bude toto hodnocení velkým p!ínosem pro všechny zájemce o LED
svítidla. Pr%b"žné informace o innosti pracovní skupiny jsou zve!ej#ovány na internetové adrese:
http://www.srvo.cz/pracovni-skupiny/led-svitidla/.

Sledování technických parametr" LED svítidel
P!ekotný vývoj LED v posledních letech již nep!ekvapí nikoho z nás, protože se o tom mluví na mnoha místech
v"novaných LED od lánk% po ínaje a realizacemi kon e. Rozší!ením pohledu na LED m" osobn" p!inesly
zkušenosti z pilotního projektu v Praze. Každý typ svítidla byl podroben m"!ení na elektrotechnické fakult" $VUT.
Z velkého množství hodnocených parametr% se pracovní skupina zam"!í pouze na takový rozsah parametr%, které
lze jednoduše vysv"tlit i b"žným zájemc%m o LED svítidla. Pracovní skupina se shodla na vypracování a pr%b"žné
aktualizaci dokumentu „Sv"telné diody ve ve!ejném osv"tlení“ v které se budeme v"novat následujícím kapitolám:
a)
b)
c)
d)
e)

Sv"telné diody
Svítidla pro sv"telné diody
Normy, p!edpisy, doporu ení
Financování, granty a dota ní tituly pro soustavy se svítidly s LED
P!íklady realizovaných osv"tlovacích soustav

Porovnání LED a sodíkových svítidel
&ekneme-li dnes vysokotlaká sodíková výbojka, v"tšin" lidí zabývajících se ve!ejným osv"tlením se vybaví, o em
se mluví. Aby také ne! V oblasti ve!ejného osv"tlení ji používáme již více než 35 let a za tu dobu si již málokdo
vzpomene na d"tské nemoci tohoto revolu ního p!evratu, které potrápily pr%kopníky – tedy první zákazníky, kte!í si
koupili tuto závratnou novinku. V sou asné dob" je již nejrozší!en"jším sv"telným zdrojem a mnozí dovedou
posoudit vysokotlakou sodíkovou výbojku ze všech možných stran a proto je dnes ur itou samoz!ejmostí, že lze i
p!edvídat náklady na údržbu s tém"! velkou p!esností. Jak je to ale s LED? Skute n" se jedná o bezúdržbová
svítidla nebo jde op"t pouze o reklamní kampa# pro rychlé uvedení LED na trh a pak se to se zákazníkem n"jak
urovná? A' se nám to líbí nebo ne, budeme se op"t muset potýkat s d"tskými nemocemi, které potrápí nejednoho
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z nás. Cílem pracovní skupiny na samém po átku bylo vytvo!ení porovnání LES a sodíkových svítidel a zajiš'ovat
pravidelnou aktualizaci dle pr%zkumu trhu nebo i na základ" požadavku výrobce. Pro porovnávání byly
odsouhlaseny následující hlediska:
a) T!ída osv"tlenosti – vybrány nej ast"ji používané t!ídy ME5, ME4b, ME3c, S3, S4 a S5
b) Výška sv"telného zdroje – pro každou t!ídu osv"tlení byly vybrány vždy dv" typické výšky
c) Optimalizace sv"telné soustavy – pro každé svítidlo se provedl sv"telný výpo et s cílem nalézt
optimalizované !ešení
d) Po et stožár% na 1 km – dle sv"telného výpo tu byl vypo ten po et stožár% na délku komunikace 1 km
e) P!íkon soustavy na 1 km - dle sv"telného výpo tu byl vypo ten p!íkon sv"telné soustavy pro délku
komunikace 1 km
f) $initel využití sv"telného toku
g) Pom%cka pro p!ípadné porovnání nabídek LED svítidel se soustavou s novými svítidly s vysokotlakými
sodíkovými výbojkami
Výsledky dosavadního hodnocení je uvedeno v následujících tabulkách.

Tabulka 1 - Porovnání LED a sodíkových svítidel pro ME3c

Tabulka 2 - Porovnání LED a sodíkových svítidel pro ME4b
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Tabulka 3 - - Porovnání LED a sodíkových svítidel pro ME5

Tabulka 4 - Porovnání LED a sodíkových svítidel pro S3

Tabulka 5 - Porovnání LED a sodíkových svítidel pro S4

Tabulka 6 - Porovnání LED a sodíkových svítidel pro S5

Pilotní projekty LED
Pilotní projekty jsou ur eny nejen k p!esv"d ení budoucích zákazník% ale i k prov"!ení reálního chování
deklarovaných parametr%. V $eské republice se instalace LED svítidel za ala rozbíhat velice sporadicky a mnohdy
i k nelibosti oklamaných zákazník%, kte!í v reálu spat!ili, co nakoupili. V sou asné dob" je v $eské republice již
n"kolik kvalitních instalací LED, které stojí za pozornost a které budeme ve spolupráci s výrobci LED svítidel nebo
správci sledovat jejich další osud (Písek, Praha, Haví!ov). V rámci innosti pracovní skupiny je i zajišt"ní možnosti
výrobc%m a obchodním zástupc%m prezentovat
LED svítidla široké ve!ejnosti (podrobné informace
jsou uve!ejn"ny na internetové adrese www.srvo.cz
v sekci Pracovní skupiny.
P!estože osobní návšt"vu a prohlídku nových LED
svítidel nem%že nahradit žádná fotografie z d%vodu
možného ovlivn"ní jak expozicí, tak i zpracováním,
je na následujících obrázcích p!ipraveno malé
nahlédnutí a jakýsi pokus o grafické porovnání
p%vodních sodíkových svítidel a nových LED
svítidel.
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Obrázek 1 - Mapa pilotního projektu LED v Praze 5

Obrázek 2 - Praha 5, Nádražní (SITECO)
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Obrázek 3 Praha 5, nám.14. íjna p!ší cesta (PHILIPS)

Obrázek 4 - Praha 5, park Porthaimka (INDAL)

Obrázek 5 - Praha 5, Radlická (ETNA)
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Obrázek 6 - Praha 5, Bozd!chova (MSC)

Obrázek 7 - Praha 5, Klicperova (MSC)

Obrázek 8 - Praha 5, Stroupežnická (LG)

LED svítidla z pohledu servisních technik"
Pilotní projekty p!inesou i další výhodu a to možnost praktického získání zkušeností od servisních technik%
zabývajících se jejich údržbou. Dosavadní zkušenosti s LED svítidly lze shrnout do n"kolika bod%:
a) P ístup ke svítidlu (technické provedení svítidla pro montáž i p!ípadnou údržbu)
b) Možnost opravy svítidla na míst! (vým"na vadných LED p!ípadn" dalších komponent)
c) Kvalita mechanických spoj" (posouzení mechanických ástí /panty, úchyty krytu svítidla/ a jejich
p!ístupnost)
d) Perioda nutné kontroly servisem
e) Univerzální úchyt (uchycení svítidla na stožár i výložník)
f) Odolnost svítidla proti vandalismu (konstrukce svítidla a použité materiály musí být odolné v% i
vandalismu a extrémním p!írodním podmínkám (vich!ice, povodn", kroupy atd.…)
S hodnocením všech svítidel v rámci pilotních projekt% budete pr%b"žn" informování prost!ednictvím internetových
stránek.
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Nedestruktivní defektoskopie
Petr Kulhánek
ELTODO-CITELUM, s.r.o., ww.eltodo.cz; kulhanekp@eltodo.cz
Úvod do defektoskopie
Nedestruktivní metody m"!ení jsou takové zkoušky a kontroly materiál%, p!i jejímž použití nedojde k poškození
nebo celistvosti zkoušených za!ízení i výrobk%. To znamená, že p!i této metod" nemusíme zkoušený materiál
nebo výrobek porušit, nap!íklad roz!íznout, abychom zjistili jeho tlouš'ku. Není pot!eba materiál nebo výrobek
rozebrat, abychom zjistili, zda není uvnit! nap!íklad zkorodovaný.
V sou asnosti hraje v kontrole a !ízení jakosti výroby nezastupitelnou úlohu práv" nedestruktivní kontrola. Tato
kontrola se využívá hlavn" pro rychlé odhalení skrytých závad a to jak p!i samotné výrob", p!i kontrole materiál%,
tak u již vyrobeného za!ízení.
Každá kontrola má své hranice použitelnosti a neexistuje metoda, která by umož#ovala zjistit všechny druhy vad.
Na r%zné typy vad a poškození jsou používány v nedestruktivní defektoskopii r%zné metody m"!ení a ov"!ení.

Využití defektoskopie
Nedestruktivní defektoskopie se využívá v široké škále r%zných materiál% a výrobk%. Jednotlivé módy m"!ení a
použitelnosti se mohou se!adit do základní škály m"!ení.
tlouš'ka materiálu – využíváno pro stožáry VO
m"!ení povlaku
tlouš'ka materiálu a povlaku
pouze tlouš'ka povlaku
Výstupy z takovýchto m"!ení mohou být jednak v íselném zobrazení nebo v grafickém zobrazení. $íselné
zobrazení se dále využívá pro nov" vznikající materiály nap!íklad slitiny kov%. Z jednotlivých m"!ení se mohou
použít jako výstup i fotografie m"!eného a zkoušeného materiálu. Tyto fotografie lze po!ídit u ultrazvukové metody
m"!ení

Šest základních metod defektoskopie
Metoda proza ováním
Tato metoda se provádí nap!íklad u svarových potrubních spoj% u plynovod% nebo horkovod%. Používá se i u
ocelových svarových konstrukcí most%, halových konstrukcí a dále nap!íklad u odlitk%.
Metoda proza!ováním slouží p!edevším pro zjiš'ování vnit!ních objemových vad dutin, tzv. studených pór%, svar%
apod. Pokud dopadne zá!ení prošlé m"!eným p!edm"tem na film, vznikne obraz vadného místa jako tmavší ást
výrobku.
Tato metoda není vhodná pro m"!ení VO.
Metoda kontroly ultrazvukem
Ultrazvukovou metodou se dají zjistit vnit!ní vady materiálu plošného charakteru a také vnit!ní vady svar%. Zjistíme
nejen informace o možném poškození, ale, a to je velmi d%ležité, i možnou polohu a velikost vady.
U m"!ení ultrazvukem se používají zkušební sondy. Tyto sondy se !adí do skupin na p!ímé sondy, dvojité sondy a
úhlové sondy.
Metoda m"!ení ultrazvukem se využívá pro pot!eby m"!ení a kontroly stožár% VO.
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