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Апстракт – У раду је представљена ЛЕД технологија и њен утицај на животну средину, као и предности ЛЕД 
осветљења у односу на друге изворе светлости.  
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1. Животна средина 
Животна средина, човекова околина или окружење представља све оно што нас окружује, односно 

све оно са чиме је директно или индиректно повезана човекова животна и производна активност. Природна 
средина представља близак појам при чему овде не морају бити присутне активности човека нити човек мора 
имати директних утицаја. 

Током својих активности, које могу бити урбанизација или експлоатација, човек мења природно 
окружење и то често тако што нарушава природну околину. Изградњом хидроцентрала и акумулација, сечом 
шума, пошумљавањем, експлоатацијом минералних сировина, стварањем депонија, емисијом гасова, 
нуклеарним пробама и др. човек утиче на промену читавих подручја. Као резултат човекових активности 
долази до промена или нарушавања екосистема и климатских промена на локалном и глобалном нивоу. 

 
2. ЛЕД расвета 

Око 20% електричне енергије која се троши у свету расипа се кроз неефикасну расвету. Путем 
Директиве Европске комисије еколошком дизајну предузет је битан корак у правом смеру који између осталог 
захтева постепено избацивање из употребе неефикасних облика расвете који нису усклађени са захтевима 
заштите животне средине. Услед тога, први производ који је нестао са рафова трговина су инкадесцентне 
светиљке од стакла са „мраз ефектом“ и сијалице од 100 W. 

ЛЕД сијалице имају огроман потенцијал за остварење уштеда услед значајно нижег степена 
потрошње и истовремено осигурање више светлости. 

Тренд јавне расвете развија се у правцу замене класичних VTF сијалица са ЛЕД извором, што ће 
продужити животни век уличних светиљки па самим тим снизити трошкове одржавања и сервисирања. Са 
ЛЕД јавном расветом не штедимо толико новац колико енергију, а при том прихваћамо одговоран и дугорочан 
начин коришћења природних извора енергије и њиховог утицаја на околину. 

Тренутно вредности јачине светла ЛЕД лампи високе снаге износи око 100 лумена по вату. Обзиром 
да се очекује да ће ова вредност у будућности достићи и до 200 лумена по вату, ова нова технологија ће 
буквално бацити у сенку све сада постојеће технологије. 

Са ЛЕД сијалицама већ имамо усмерен сноп светлости који може да се емитује под дефинисаним 
углом. Тиме се смањују губици услед рефлексије и апсорпције који се до сада нису могли избећи због потребе 
да се светлост широко усмерава. ЛЕД сијалице такође пружају виши ниво сигурности. Веома добре вредности 
индекса давања светла (CRI) које су > 80 такође омогућавају да се ноћу постигне пуно препознавање боја. 

 



Сама чињеница да ЛЕД сијалице имају дужи век трајања додатно смањује огромну количину отпада 
који се генерише услед неопходности сталне замене старих облика расвете. Томе треба додати и чињеницу да 
је комплетна светиљка израђена од висококвалитетних материјала који су након истека животног века 
погодни за рециклажу. 

 

3. Примена 

ЛЕД технологија се већ више година примењује као осветљење за постизање ефеката и у индустрији 
аутомобила, а пробија се и у област осветљавања отворених и затворених простора. Следећи циљ је да се 
делотворност додатно повећа кроз интелигентну контролну технологију. 

Животни век ЛЕД производа првенствено зависи од радне температуре. Зато је код развоја кућишта 
добро управљање топлотом постављено као приоритет. Позитивни пратећи ефекат је даље смањење 
потрошње електричне енергије. 

Електро инсталација је смештена у потпуно изолованом пластичном кућишту, заштићено од кратког 
споја, наднапона, и прегрејавања. Могућа је одвојена замена што додатно олакшава одржавање. 

 

4. ЛЕД светиљка 

 ЛЕД светиљка (енг. LED - Light Еmitting Diode) је извор светлости кога чине више ЛЕД 
сијалица упакованих у једну светиљку. Ова сијалица ради на принципу електролумининсценцијe, појавe која 
настаје приликом рекомбинације електрона и шупљина у полупроводнику. За рад ЛЕД светиљки је потребна 
контролисана једносмерна струја, па су оне обично већ снабдевеним потребним погонским уређајима 
(драјверима). Саме ЛЕД сијалице не производе велике количине топлоте, али погонски уређаји да. Стога су 
ове светиљке изузетно осетљиве на високе температуре, па су обично опремљене хладњацима. 

 

5. Предности ЛЕД расвете 

• Дуг радни век 

Дуг радни век је предност број један када је у питању ЛЕД расвета. ЛЕД сијалице и диоде имају 
изванредан очекивани век трајања до чак 100.000 сати. То је 11 година континуиране експлоатације. Уколико 
оставите ЛЕД светло упаљено 8 сати сваки дан, биће потребно око 20 година пре него што будете морали да 
замените сијалицу. 

ЛЕД расвета је другачија од стандардне: оне уствари не прегоре и не престану да раде као стандардне 
сијалице, већ ЛЕД диоде почињу да емитују мање светлости после веома дугог времена. 

• Енергетска ефикасност 

Тренутно најефикаснији начин осветлења и расвете, са процењеном енергетском ефикасности од 
80%-90% када се пореди са традиционалном расветом и сијалицама. То значи да се око 80% електричне 
енергије конвертује у светло, док се око 20% губи и претвара у неки други облик енергије, као што је топлота. 

Са традиционалним сијалицама које раде на само 20% енергетске ефикасности, 80% енергије се губи 
као топлота. 

Пример: Уколико користите традиционалну расвету и имате рачун за струју од 1.000 динара, 800 
динара се користи за грејање просторије, а не за осветљење. Коришћењем ЛЕД расвете са 80% енергетске 
ефикасности, цена електричне енергије би била око 200 динара и уштедели бисте око 800 динара. 



Дуг оперативни век делује као мултиплиактор и помаже да се постигне још већа енергетска 
ефикасност, поготово у већим размерама када се мисли на урбане инфраструктуралне пројекте, нпр. за 
градове, железницу и аеродроме. 

Помислите на рецимо аеродром који користи искључиво енергетски ефикасну ЛЕД расвету и постиже 
30% смањења у потрошњи струје у поређењу са аеродромом који користи традиционалну расвету. 

Због дугог животног распона ЛЕД сијалица могуће је значајно уштедети на енергији када се ради о 
одржавању и замени због дуготрајног оперативног века ЛЕД сијалица – помислите на сав рад и енергију која 
је потребна да би се купиле, складиштиле и замењивале традиционалне сијалице на аеродрому. 

• Еколошки чисте 

ЛЕД сијалице не садрже токсичне хемикалије. Већина конвенционалних флуресцентних сијалица 
садрже материјал као што је жива која је опасна за животну средину. 

ЛЕД сијалице су 100% обновљиве. Дугачак радни век значи да ЛЕД сијалица може сачувати 
материјал за производњу 25 традиционалних сијалица. Велики корак ка зеленијој будућности! 

• Дуготрајан квалитет 

ЛЕД сијалице су екстремно трајне и израђене од чврстих компонената и могу да издрже чак и најгоре 
услове. Зато што су ЛЕД сијалице отпорне на шокове, вибрације и екстерне ударе, оне представљају одличан 
начин вањског осветлења за тешке услове и лоше време, ветар, кишу или чак вандализам, улично осветлење, 
и градилишта. 

• Без УВ зрачења 

ЛЕД светло производи мало инфрацрвеног светла и скоро ништа УВ емисије. Због овога, ЛЕД расвета 
је веома погодна не само за добра и материјале који су осетљиви на топлоту, него и за објекте и материјале 
који су  осетљиви на УВ зрачење, који се налазе у музејима, уметничким галеријама или археолошким 
налазиштима. 

• Флексибилан дизајн 

ЛЕД се може комбиновати са било каквим обликом за продуковање високо ефикасног осветљавања. 
Појединачне ЛЕД сијалице могу бити замагљене, што резултира динамичком контролом светла, боје и 
дистрибуције. Добро дизајнирани ЛЕД системи могу постићи фантастичне светлосне ефекте, не само за око 
него и за расположење и ум. 

ЛЕД светло се за расположење већ користи у авионима, учионицама и на много локација и његову 
примену можемо очекивати још више у нашим свакодневним животима. 

• Експлоатација при екстремно хладним и топлим температурама 

ЛЕД је идеалан за употребу у хладним срединама са ниским температурама. За обичне лампе ниске 
температуре могу представљати изазов и утицати на оперативност, али ЛЕД осветлење ради добро и на 
хладним местима као што је хладно зимско време, замрзивачи, итд. 

• Усмеравање светла 

ЛЕД је дизајниран тако да светло може да се фокусира и усмери на специфичну локацију без употребе 
спољашњег рефлектора, при том постижући вишу ефикасност апликације него конвенционално светло. Добро 
дизајниранани ЛЕД системи за осветљење су у могућности да доведу светло ефикасније до жељене локације. 

 

 



• Инстант расвета и често укључивање/искључивање 

ЛЕД светла осветле истог трена када се укључе, што значи значајну предност за инфраструктурне 
пројекте у саобраћају и за сигнална светла. 

Такође, ЛЕД светла се могу укључивати и искључивати без ефекта на радни век или емисију светла. 
За разлику од традиционалних сијалица којима треба неколико секунди да достигну пуну светлост и често 
укључивање/искључивање драстично смањује очекивани век трајања. 

• Ниска волтажа 

Напајање са ниском волтажом је довољно за ЛЕД расвету. То чини ЛЕД расвету лаком за употребу у 
спољашњим срединама. Повезивање са екстерним извором соларне енергије представља велику предност када 
се ЛЕД технологија користи у приградским и руралним подручјима. 

• Визуелна ефикасност 

Оно што би свакако могла бити предност ЛЕД извора су значајно боље визуелне перформансе у 
односу на натријумове изворе високог притиска. Због природе светла које даје ЛЕД извор (бела боја, већи 
удео плаве компоненте боје), могуће је да се са мање лумена постигне већа "визуелна ефикасност" у зони 
мезопског виђења.  

Мезопска зона (зона сумрака – 0,001 cd/m2 < L< 3 cd/m2) налази се између фотопске (сјајност преко 
3 cd/m2 – активни само чепићи, могуће само централно виђење у правцу осе ока) и скотопске зоне (сјајност 
испод 0,001 cd/m2 – активни само штапићи, периферијско виђење, осетљивост ока на леви крај спектра (плава 
светлост) се вишеструко повећава). 

 

6. LCA студија (процена животног циклуса) 

Извршено је упоређивање ЛЕД и CMH технологије на примеру уличне расвете. Процена је обухватала 
светиљку са свим њеним компонентама – лампа, драјвер, жаруља, кућиште светиљке. LCA студија је узимала 
у обзир набавку материјала (сировине), производњу и животни век. 

Животни век светлосне јединице је износио 60.000h без диркетног поређења светлосног флукса. 
Закључено је да да су лампе имале CRI (Color rendering index) већи од 80, а светлосну ефикасност већу од 90 
lm/W. 

Резултати су показали да производња ЛЕД лампи узрокује веће утицаје на животну средину у односу 
на CMH лампе, али укупан утицај ЛЕД технологије на животну средину је нешто мањи захваљујући 
енергетској ефикасности. 

 

Слика 6.1 - Потрошња енергије и емисија CO2 



За производњу и употреба CMH светиљки утрошена је само једна трећина воде у поређењу са ЛЕД 
светиљкама. 

 

Слика 6.2 - Потрошња воде при производњи код CMH и ЛЕД светиљки 

 

7. Закључак 

Коришћење производа изазива највећи утицај на животну средину услед емисија у току производње 
енергије. Доминантност фазе коришћења у утицају на животну средину указује да су најзначајнији 
еколошки фактори светлосна ефикасност (lm/W) и век трајања. Стога замена сијалица ниске енергетске 
ефикасности (инкандесцентне у унутрашњој и HPM лампе у спољашњој примени) енергетски ефикаснијим 
ЛЕД сијалицама доноси велику корист животној средини. 
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