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Oświetlenie przeszkodowe – uwarunkowania techniczne i
oświetleniowe
Streszczenie. W referacie przedstawiono wymagania i uwarunkowania związane z oświetleniem przeszkodowym w lotnictwie. Wskazano przepisy
prawne, które regulują problematykę oznaczania przeszkód lotniczych Wskazana na rozbieżności w przepisach międzynarodowych i polskich.
Przedstawiono podstawowe wymagania oznakowania wybranych przeszkód lotniczych takich, jak wysokie budynki, wieże, kominy, linie
energetyczne i elektrownie wiatrowe. Omówiono wymagania stawiane oprawom przeszkodowym oraz pokazano przykładowe ich rozwiązania.
Abstract. The paper presents basic requirements and conditions related to obstacle illumination in aviation. There are indicated legal regulations
that standardized ways of marking the air obstacles. Besides there are indicated differences between Polish and international legal regulations.
There are presented basic requirements of signing of selected air obstacles such as high buildings, towers, chimneys, wind power stations. There
are also discussed basic requirements of obstruction lights. The paper presents exemplary solutions in practice.( Obstacle illumination technical and lighting conditions)
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Wstęp
Oświetlenie
przeszkodowe
jest
jednym
z
najważniejszych
elementów
bezpieczeństwa
ruchu
lotniczego. Jest ono instalowane na wszystkich obiektach
naturalnych oraz obiektach budowlanych stałych i
tymczasowych, które zostały zakwalifikowane jako
przeszkody lotnicze, gdyż ze względu na położenie,
wysokość lub mały kontrast z tłem w czasie dnia lub w
nocy, mogą spowodować zagrożenie w ruchu lotniczym.
Sposób zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych jest
uregulowane przepisami prawnymi. Instalacje oświetlenia
przeszkodowego należą do instalacji specjalistycznych, dla
których obowiązują dodatkowe wymagania wynikające ze
specyfiki przeznaczenia i warunków eksploatacji.
Przepisy prawne
Z analizy przepisów prawnych obowiązujących w
różnych krajach wynika, że nie są one w pełni kompatybilne
w zakresie oświetlania przeszkód [1]. Rozbieżności te
zostały również podkreślone w podstawowych aktach,
jakimi są dyrektywy unijne dotyczące lotnictwa. Wskazano
w nich trudną sytuację transportu lotniczego ze względu na
zagęszczenie
ruchu
powietrznego
oraz
potrzebę
zdefiniowania i wprowadzenia norm wspólnotowych
regulujących tę dziedzinę działalności [2]. Zwrócono uwagę
na niezgodności techniczne i operacyjne w przepisach
krajowych i lokalnych, utrudniających transfer lotów w
państwach członkowskich.
Wymagania dotyczące oświetlenia przeszkodowego są
przedmiotem działania różnych organizacji narodowych. W
Polsce jest to Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC), będący
członkiem Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa
Cywilnego (ICAO) (ang. International Civil Aviation
Organization).
ULC powstał na mocy ustawy Prawo Lotnicze z dnia 3
lipca 2002 r. [3]. Po wejściu w życie ustawy w połowie
listopada 2002 r. zniesiony został Główny Inspektorat
Lotnictwa Cywilnego (GILC) oraz Departament Lotnictwa
Cywilnego Ministerstwa Infrastruktury.
ICAO jest odpowiedzialna za opracowanie i wdrażanie
międzynarodowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa
ruchu lotniczego. Siedziba ICAO jest w Montrealu. Polska
należy do ICAO od chwili jej powstania. Zadaniem tej
organizacji jest m.in. opracowywanie przepisów i norm dla
lotnictwa, w tym również w zakresie przeszkód lotniczych.
Są one wytycznymi dla opracowania przepisów
narodowych.
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Oświetlenie przeszkodowe w Polsce jest regulowane
obecnie przez następujące przepisy:
1. Ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. Dz.U.2002
nr 130 poz.1112 [3]
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25
czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny
spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu
lotniska. Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1192 [4]
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25
czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz
oznakowania przeszkód lotniczych. Dz.U. 2003 nr 130
poz. 1193 [5]
Przepisem, który również ma odniesienie do oświetlenia
przeszkodowego jest Prawo budowlane [6] oraz przepisy
wykonawcze (rozporządzenia) dotyczące warunków
techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych.
Warunki dla obiektów w otoczeniu lotnisk
Dla każdego lotniska wraz z jego infrastrukturą
wyznacza się tzw. powierzchnie ograniczające. Pod tym
pojęciem należy rozumieć obszar terenu pozostający w
zasięgu powierzchni ustalających dopuszczalne ze względu
na bezpieczeństwo ruchu statków powietrznych gabaryty
zabudowy
i
obiektów
naturalnych.
Powierzchnie
ograniczające zależą od klasy lotnisk, którą charakteryzują
główne parametry drogi startowej i roboczego pasa
startowego [4]. Klasy lotnisk krajowych podano w tabeli 1.
Tabela 1. Klasy lotnisk lotnictwa państwowego dla samolotów
(długość, szerokość) [4]
Element
pola
wzlotów
Klasa lotniska
I
II
III
IV
V
Wymiary
≥2500 20001300900<900
≥100
roboczego pasa ≥200 2500
2000
1300
startowego [m]
≥150
≥150
≥100
Wymiary
drogi ≥2500 20001300900startowej [m]
2500
2000
1300
≥60
≥30
≥30
≥30
Wymiary pasów
400 200-400
200
60
60
Bezpieczeństwa
25-50
25-50
25-50
25-50
[m]

Przykładowe schematy wyznaczania powierzchni
ograniczających lotnisk cywilnych pokazano na rysunkach 1
i 2.
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Do przeszkód lotniczych są zaliczane również:
- obiekty budowlane o wysokości 100 m i więcej
powyżej poziomu otaczającego terenu lub wody,
- obiekty budowlane oraz obiekty naturalne lub ich części
trudno dostrzegalne z powietrza na tle otoczenia z
powodu ich barwy, położenia lub konstrukcji,
- obiekty budowlane oraz naturalne lub ich części ,
zlokalizowane w strefach dolotu do lotniska i odlotu,
szczególnie w terenie pagórkowatym i górskim, uznane
przez właściwe organy za przeszkody lotnicze.

Rys. 1. Schemat powierzchni ograniczających lotniska cywilnego z
drogą startową o nawierzchni sztucznej [4]

Rys.2. Powierzchnie ograniczające dla lotniska z dwiema drogami
startowymi: jedną z podejściem przyrządowym, drugą z podejściem
nieprzyrządowym [4]

Przeszkodą lotniczą będzie więc każdy sztuczny lub
naturalny obiekt naziemny albo ich części, o wysokościach
przekraczających
powierzchnie
ograniczające.
W
przypadku, gdy obiekty te są trudno dostępne z powietrza
(np. linie napowietrzne, maszty, wolno stojące anteny),
wymaga się, aby nie naruszały one powierzchni
ograniczających lotniska, pomniejszonych o co najmniej 10
m. Wymiary obiektów budowlanych muszą uwzględniać
również umieszczone na nich urządzenia , w szczególności
anteny i reklamy. W przypadku dróg lub linii kolejowych
należy uwzględniać ich skrajnie. Jednocześnie wymiary
obiektów budowlanych nie mogą być wyższe od poziomu
świateł systemu podejścia, w przekroju prostopadłym od osi
systemu, w odległości po 60 m z obu stron osi systemu, na
całej jego długości i 60 m przed pierwszym światłem tego
systemu [4].

Zgłaszanie przeszkód lotniczych
Przepisy rozporządzenia z 2003 r. [5] nakładają
obowiązek zgłaszania informacji o przeszkodzie lotniczej na
posiadaczy nieruchomości. Informacje te dotyczą m.in.
określenia rodzaju, lokalizacji i wysokości obiektu oraz
opisu oznakowania dziennego i nocnego. Zgłoszenia należy
dokonać do Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz
właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym.
Nadzorowi nad lotnictwem wojskowym należy zgłaszać
stałe lub tymczasowe obiekty budowlane o wysokości co
najmniej 50 m.
W przypadku nowo wybudowanych obiektów wymóg ten
nie jest trudny do spełnienia. Natomiast dla obiektów
użytkowanych od lat, które stały się przeszkodą lotniczą z
racji położenia w otoczeniu nowego lotniska lub w strefie
dolotu lub odlotu, spełnienie tego obowiązku może
nastręczać sporo kłopotu.
Dla istniejących przeszkód lotniczych ważnym
obowiązkiem posiadacza nieruchomości jest ponadto
dbałość
o
właściwe
funkcjonowanie
świateł
przeszkodowych.
W
przypadku
awarii
posiadacz
nieruchomości niezwłocznie musi ją usunąć, a jeżeli nie jest
to możliwe, musi natychmiast przesłać informację do
Urzędu Lotnictwa Cywilnego, właściwego organu nadzoru
wojskowego
oraz państwowego organu zarządzania
ruchem lotniczym.
Oznakowanie przeszkód lotniczych
Wyróżnia się dwa rodzaje znaków przeszkodowych:
1. świetlne, w tym dzienne i nocne (tzw. światła
przeszkodowe)
2. graficzno-kolorystyczne
Oznakowanie może być trwałe lub tymczasowe. Rodzaj
oznakowania danej przeszkody lotniczej jest określany
przez właściwe organy nadzoru nad lotnictwem cywilnym
lub wojskowym.
W przypadku braku możliwości stałego oznakowania
przeszkody lotniczej w trakcie jej budowy dopuszczone jest
jej tymczasowe oznakowanie za pomocą tablic i flag.
Każdy obiekt uznany za przeszkodę lotniczą powinien
być oznakowany światłami przeszkodowymi, które swoją
funkcję spełniają przede wszystkim w porze nocnej. Światła
powinny wskazywać położenie przeszkody, jej rozmiary
oraz ogólny kształt.
Najważniejszymi
dokumentami
międzynarodowymi
dotyczącymi oznakowania przeszkód są przepisy wydane
przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa cywilnego
(ICAO) [7] [8] oraz Federalną Agencję Lotniczą (FAA) [9].
Wytyczne zawarte w tych przepisach dość precyzyjnie
opisują sposoby oznakowania przeszkód wysokich oraz
wprowadzają klasyfikację świateł
przeszkodowych w
zależności od intensywności wiązki świetlnej mierzonej
światłością w kandelach [cd], koloru światła, kąta rozwarcia
wiązki oraz typu sygnałów (stały i błyskowy). Uwzględniając
różne
możliwe
kombinacje
parametrów,
oprawy
przeszkodowe zostały podzielone na trzy typy: A, B i C.
W zależności od intensywności sygnału wyróżnia się
oprawy przeszkodowe (tabela 2):
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o niskiej intensywności, w tym
dla przeszkód stałych min 10cd lub 32 cd
dla przeszkód ruchomych min 40 cd, max 400 cd
pojazdy min 200 cd, max 400 cd
- o średniej intensywności ( max 2000 cd lub 20000 cd w
zależności od luminancji tła)
- o wysokiej intensywności ( max 20 000 cd)
Największą
intensywność
wiązki
świetlnej
opraw
uzależniono od luminancji tła, na jakim obserwuje się
przeszkodę.
W przepisach międzynarodowych przedstawiono
również wskazówki dotyczące szczegółów montażu i
wysokości montowania opraw dla różnych ich typów.
-

Przy wysokościach większych od 150 m stosuje się
oprawy średniej i niskiej intensywności typu B, przy czym
oprawy średniej intensywności powinny znajdować się na
wierzchołku przeszkody. Odległości między poziomami
światła nie powinny być większe niż 52 m. Rozmieszczenie
opraw oraz ich liczba zależy również od wzajemnego
położenia budynków . Jeżeli jeden z nich znajduje się w
„cieniu” drugiego, liczba opraw może być zmniejszona.
Przykładowo, dla dwóch budynków usytuowanych obok
siebie,
liczba
i
miejsce
zamocowania
opraw
przeszkodowych zależy od stosunku ich wysokości. Jeżeli
jeden z nich jest dużo wyższy od drugiego, oprawy
przeszkodowe mogą być umieszczone tylko na budynku
wyższym.

Tabela 2. Podział oświetlenia przeszkodowego według ICAO []
Największa intensywność wiązki
świetlnej cd
Typ
Typ światła
Kolor
sygnałów powyżej
50-500 poniżej 50
500 cd/m2 cd/m2
cd/m2

Minimalne
rozwarcie
wiązki
świetlnej
w pl.
pionowej

Konstrukcje masztowe i
kratownicowe
–
swoimi
rozmiarami
i
wysokościami
stwarzają duże zagrożenie dla
statków powietrznych. Do tego
Niskiej
typu
konstrukcji
zaliczamy
10 min
10 min
10˚
intensywności typ A Czerwony Ciągły
między innymi maszty radiowoprzeszkoda stała
telewizyjne,
nadajniki
Niskiej
telekomunikacyjne,
a
także
intensywności typ B Czerwony Ciągły
32 min
32 min
10˚
dźwigi budowlane i stoczniowe,
przeszkoda stała
które
nie
zawsze
są
Niskiej
40 min
Żółty/
Błyskowy
40 min
przeszkodami
stałymi.
Jako
intensywności typ C
400
12˚
niebieski
60-90/min
400 max
przeszkoda ruchoma
max
światła
przeszkodowe
Niskiej
200 min
wykorzystuje
się
w
tym
Błyskowy
200 min
intensywności typ D Żółty
400
12˚
przypadku
oprawy
niskiej
60-90/min
400 max
pojazd
max
intensywności typu A lub B
Średniej
Biały/
błyskowy
20 000
20 000 2 000
zamocowane
w
sposób
3˚ min
+/-25% +/-25%
intensywności typ A Czerwony 20-60/min +/-25%
uwidaczniający
zarysy
Średniej
błyskowy
2 000
Czerwony
3˚ min
konstrukcji z każdej strony.
20-60/min
intensywności typ B
+/-25%
Konstrukcje o średnicy do 6 m
Średniej
2 000
Czerwony Ciągły
3˚ min
muszą być oświetlone wokół
+/-25%
intensywności typ C
konstrukcji po okręgu co 120
Wysokiej
błyskowy
200 000
20 000 20 000
Biały
3˚-7˚
40-60/min +/-25%
+/-25% +/-25%
intensywności typ A
stopni. Jeżeli wysokość dźwigu
Wysokiej
Błyskowy 100 000
20 000 20 000
jest większa od 100 m, należy
Biały
3˚-7˚
40-60/min +/-25%
+/-25% +/-25%
intensywności typ B
zastosować dodatkowy poziom
oświetlenia
przeszkodowego
Polskie przepisy dotyczące oznakowania przeszkód [5]
pośredniego na wysokości 50 m od ziemi.
nawiązują do przepisów międzynarodowych, ale nie są tak
W przypadku kominów i elektrowni wiatrowych dobór
precyzyjne i przejrzyste.
oświetlenia przeszkodowego odbywa się podobnie, jak dla
Brak w przepisach polskich informacji o oprawach dużej
wysokich budynków. Kominy niższe od 150 m wymagają
intensywności, brak wytycznych dotyczących konserwacji
zastosowania dwóch poziomów światła przeszkodowego
opraw przeszkodowych oraz szeregu innych ważnych
(odstęp między poziomami nie większy niż 52 m) – rysunek
danych ułatwiających podejmowanie decyzji na etapie
3. Stosuje się wtedy naprzemiennie oprawy niskiej i średniej
projektowania. Dobrze byłoby, aby przepisy te zostały
intensywności.
uzupełnione o brakujące dane i wskazówki. Wtedy
precyzyjny dobór oświetlenia przeszkodowego na pewno
będzie łatwiejszy. Póki co, w wielu przypadkach jest
potrzeba wspomagania się doświadczeniem przedstawicieli
zagranicznych producentów opraw przeszkodowych.
W tabeli 3 przedstawiono podstawowe parametry
świateł przeszkodowych według polskich przepisów [5].
Poniżej przedstawiony zostanie materiał, skompilowany na
podstawie zagranicznych i polskich przepisów, w formie
wskazówek doboru opraw oświetlenia przeszkodowego dla
wybranych obszarów jego stosowania [1][5][8].

Wskazówki dotyczące oświetlenia przeszkodowego
Wysokie budynki są najczęstszą przeszkodą lotniczą,
zwłaszcza w miastach. Jeżeli ich wysokość nie jest większa
od 45 m, to powinien być oznakowany oprawami niskiej
intensywności typu A lub B (patrz tabela 3).
Przy wysokości budynku uznanego za przeszkodę od
45m do 150 m , wymagane jest oznakowanie za pomocą
opraw średniej intensywności typu C .
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Rys.3. Rozmieszczenie opraw przeszkodowych na kominie A odległość między poziomami świateł, B- wysokość całkowita
komina, 1- oprawa średniej intensywności, 2- oprawa niskiej
intensywności
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Tabela 3. Podział oświetlenia przeszkodowego wg przepisów polskich [5]. Kolor czerwony dla wszystkich sygnałów

Typ światła

Typ
sygnałów

Największa intensywność wiązki
świetlnej [ cd]
przy luminancji tła
≥50 cd/m

2

<50cd/m

2

Minimalne
rozwarcie wiązki
świetlnej w pl.
pion.

Intensywność (cd) w granicach podanego kąta w
stosunku do powierzchni poziomej
1˚(2)

0˚ (2)

+6˚

+10˚

1

3

4

5

6

7

8

9

10

Niskiej
intensywności
typ A

ciągły

min 10

min 10

10

-

-

min 10

min 10

Niskiej
intensywności
typ B

ciągły

min 32

min 32

10

-

-

min 32

min 30

Średniej
intensywności
typ B

błyskowy
2060/min

2000+-25%

2000+-25%

min 3

min 50%
max 100%

min
100%

-

-

Średniej
intensywności
typ C

ciągły

2000+-25%

2000+-25%

min 3

min 50%
max 100%

min
100%

-

-

Elektrownie wiatrowe będące przeszkodami lotniczymi
powinny posiadać zewnętrzne końce śmigieł pomalowane
na 5 pasów o jednakowej szerokości, prostopadłych do
dłuższego wymiaru łopaty śmigła, pokrywających 1/3
długości łopaty śmigła (3 koloru czerwonego i 2 koloru
białego). Pasy skrajne nie mogą być koloru białego.
Wymaganie to dotyczy tylko tych elektrowni wiatrowych,
które nie zostały oznakowane przed dniem wejścia w życie
rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2006 r. [10].
Ciekawostką oświetlenia przeszkodowego elektrowni
wiatrowych jest system zaproponowany przez jedną z
niemieckich firm, polegający na zastosowaniu opraw
świecących tylko w zakresie +/- 60 stopni wokół kierunku
pionowego, przy najwyższym położeniu śmigieł. W
przepisach i wytycznych polskich jest tylko mowa o
oświetleniu najwyższego miejsca gondoli oprawami
oświetlenia przeszkodowego średniej intensywności typu B,
jak pokazuje rysunek 4.

naprzemiennie migać: górne na konstrukcji, dolne na zwisie
przewodów oraz pośrednie na przewodach.
Linie elektroenergetyczne powinny również posiadać
dzienne oznakowanie przeszkodowe w postaci kul o
jednolitych kolorach pomarańczowym i biały lub czerwonym
i białym, na przemian zamocowanych na przewodach.

Rys,5. Rozmieszczenie
energetycznych

Rys.4. Lokalizacja oprawy przeszkodowe na gondoli elektrowni
wiatrowej

Linie elektroenergetyczne jako przeszkody lotnicze
powinny być oznakowane oprawami średniej intensywności
typu B, umieszczonymi w najwyższym punkcie konstrukcji
słupów
oraz
na
przewodach.
Światło
powinno

świateł

przeszkodowych

na

liniach

Oprawy przeszkodowe
Oprawy przeszkodowe stanowią specjalne rozwiązania
techniczne. Ze względu na swoje przeznaczenie muszą
spełniać bardzo wysokie wymagania i cechować się
następującymi parametrami:
- wysoką
odpornością
na
ekstremalne
warunki
klimatyczne i atmosferyczne,
- małym ciężarem, aby nie obciążały nadmiernie
konstrukcji przeszkód, nieskomplikowaną konstrukcję
wykonaną z materiałów o wysokiej jakości,
- odpornością na wstrząsy i uderzenia,
- łatwym montażem,
- małą powierzchnią naporu wiatru,
- właściwymi parametrami światła wg typu oprawy,
- wyposażeniem w źródło światła o dużej trwałości (stąd
ogromna popularność opraw z diodami LED),
- bezawaryjnością, niezawodnością, itp.

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 84 NR 1/2008

23

Oprawy podlegają badaniom na zgodność z
wymaganiami
zasadniczymi
właściwych
dyrektyw
europejskich i wymaganiom znakowania zgodności CE.
Przed wprowadzeniem do obrotu producenci muszą
wystawiać deklaracje zgodności. Ponadto jest wymagane,
aby oprawy przeszkodowe posiadały certyfikaty organizacji
nadzoru lotnictwa ICAO i FAA.
Poniżej
przestawiono
kilka
rozwiązań
opraw
przeszkodowych różnych producentów.

Podsumowanie
Oświetlenie przeszkodowe jest specjalnym obszarem
zastosowania opraw. Ze względu na to, że oprawy
przeszkodowe są elementem bezpieczeństwa lotów
samolotowych, muszą spełniać bardzo ostre wymagania
dotyczące ich i niezawodnego działania i bezpiecznej
eksploatacji. Również projektowanie instalacji oświetlenia
przeszkodowego wymaga dużej wiedzy z zakresu
sposobów oznakowania przeszkód lotniczych. Znajomość
przepisów międzynarodowych
ułatwia dokładniejsze
poznanie wymagań stawianych urządzeniom służącym
bezpieczeństwu lotów, tym bardziej, że przepisy polskie nie
wyczerpują całokształtu zagadnień z tej dziedziny.
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