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Fény eredete

• természetes

– fúziós: Nap (Hold), csillagok

– elektromágneses: villám, sarki fény

– lumineszcens: szentjánosbogár, lámpáshal, stb

• mesterséges:

– hőmérsékleti: fáklya, gyertya, petróleumlámpa, izzólámpák

– gerjesztéssel: fénycsövek, fémhalogénlámpa, Na-lámpák, LED, stb.

– lumineszcens: világító rúd, elektrolumineszcens fóliák
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Lámpa

Lámpa

• A világítástechnika nyelvhasználatában magát a fényforrást jelenti 
(izzólámpa, nátriumlámpa), illetve tágabb értelemben mesterséges optikai 
sugárforrást (UV-lámpa). 

• LÁMPA ≠  LÁMPATEST ≠  VILÁGÍTÓTEST

• Kivéve: Köznyelvben, összetartozó szókapcsolatban, más kifejezés híján 
egyes világítótest-fajták megnevezésére is szokás használni (asztali 
lámpa, állólámpa, hangulatlámpa).



Nádas József 3. Fényforrások és működtetésük 1. 4

Izzólámpák kivonása

• Az Európai Bizottság az izzólámpák fokozatos kivonására vonatkozóan az 
alábbi ütemezést írta elő:

– 2009. szeptember 1.  100 W-os normál izzólámpa, valamint a bevont 
burájú izzólámpák függetlenül a teljesítménytől és formától

– 2010. szeptember 1.  75 W-os (+T12 és egyes elavult T8 fénycsövek) 

– 2011. szeptember 1.  60 W-os 

– 2012. szeptember 1.  40 W-os (+egyes elavult Na és MH lámpák)

– 2013. szeptember 1. 25 W-os normál izzólámpa (max 7W kapható!)

– 2014 [felülvizsgálat]

– 2015-től (Hg lámpák) 

– 2016-tól a hálózati feszültségen működő halogénlámpák (halasztva)

– 2017-től (egyes közepesen hatékony MH lámpák)

• Valójában fényáram-határok és fényhasznosítások alapján

• Többlet információk a csomagoláson (energiahatékonyság, fényáram, 
„energiatakarékos” jelző)
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Izzólámpa

• Az izzólámpa olyan lámpa, amelyben a villamos 
árammal megfelelő hőmérsékletre fűtött izzítható 
anyag (szén, fém, pl. wolfram) a hősugárzáson 
kívül látható sugárzást is előállít. 

• Hőmérsékleti sugárzás: minden test hőmérsékletétől 
függő tulajdonságú elektromágneses sugárzást bocsát ki 
(hősugárzás). Izzólámpa esetében a kisugárzott energia 
döntő része az infravörös tartományba esik; hogy a 
jelenség világítás céljára alkalmazható legyen, a testet 
(pl. volfrámszálat) megfelelően nagy hőmérsékletre fel 
kell izzítani (2500-3200 K), így a látható tartományban is 

jelentékeny energia emittálódik.

ÉGŐ, KÖRTE
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Izzólámpa részei

• Részei

– búra

– gáztöltés (Ar, Kr) 
(vákuum)

– W spirál

– segédtartók

– árambevezetők

– getter

– leszívócső

– állvány

– olvadóbiztosító

– kittmassza

– fej
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Lámpa részei

Fej

• A fényforrásnak az a része, amely a fényforrást (lámpát) a tápáramkörrel 
összeköti, és a foglalatban tartja. Az általános világítási lámpáknál a 
villamos kontaktust a menetes vagy hengeres palást (hüvely) és a tőle 
elszigetelt érintkező lemez hozza létre. A lámpafejek kialakítása igen 
sokféle lehet, megkülönböztetésükre nemzetközi betűjel szolgál. 

Foglalat

• Az alkatrészek mechanikai rögzítését szolgáló eszköz, amely az esetek 
többségében az áramellátást is biztosítja. Főbb fajtái a menetes, csapos és 
bajonettzáras. 

FEJ ≠ FOGLALAT!!!
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Izzólámpa

• Fényhasznosítása kb 11 lm/W

– a felhasznált villamos energia kb. 95%-át hõvé alakítja

• Elõnyei:

– alacsony beszerzési ár 

– kiváló színvisszaadás 

– mûködtetéséhez nem szükséges külön mûködtetõ egység 

– nem különösebben érzékeny a ki-bekapcsolásra 

– egyszerûen fényerõszabályozható 

– lámpatestek széles választéka 

– számtalan kivitel (gömb, gyertya, reflektor stb.) 

• Hátrányai:

– rossz fényhasznosítás (energiahatékonyság) 

– rövid élettatam (1 000 óra) 

– magas mûködési hõmérséklet 
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Izzólámpa
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Izzólámpa
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Izzólámpa
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Fényáramszabályozás
(Dimmelés)

Fény(áram)szabályozás (DIMMELÉS)

• A fényáram változtatás (vezérlés, szabályozás;  mert a berendezést 
vezéreljük, amelyik változtatja, vagy szabályozunk, ha van referenciaérték 
[természetes világítás kiegészítésére]), 

• amellyel a névleges fényáram fokozatokban, vagy folyamatosan 
meghatározott értékig csökkenthető. A fényforrások nagyobb része 
megfelelő berendezéssel szabályozható. Nem változtatható azonban a 
beépített gyújtójú fényforrások, pl. a kétcsapos kompakt fénycsövek 
fényárama, általában a fémhalogén lámpák fényárama (vagy csak 
kismértékben).

Izzólámpa dimmelése:

• Egyszerűen kapocsfeszültség csökkentéssel (pl. fázishasításos dimmer)

• dimmelve

– élettartam nő

– fényhasznosítás csökken



Nádas József 3. Fényforrások és működtetésük 1. 13

Halogén lámpa

• Spirál párolgásának további 
csökkentése:

– halogén körfolyamat 
(jód, bróm) 
„visszaszállítja” az 
elpárolgott wolframot

– csak adott 
hőmérséklet-
intervallumban működik

• Velejárói:

– más geometria  
(hőviszonyok miatt)

– más buraanyag

– más technológia 
árambevezetőkhöz

– más fejelés

HALOGÉN ≠ FÉMHALOGÉN!!!
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Halogén lámpa

• Felépítése:

– bura (kvarc, keményüveg)

 leszívócsonk (helye)

 halogén gáz

– wolfram spirál

– árambevezető (molibdén 
fólia, huzal)

– fej (molibdén huzal, 
kerámia+bronz)

– külső bura (lágyüveg) [opc.]

 E## fej

 refraktor bura (préselt 
üveg ld. PAR lámpa)

 pozícionáló gallér (ld 
autófényszóró lámpa, + 
keskenyensug. par. hal.)
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Halogén lámpa

Hidegtükör

• rétegrendszer, 

• az elektromágneses sugárzást szelektíven veri vissza, illetve engedi át;

• a látható fényt reflektálja, a hő (infravörös) sugárzást nagymértékben átengedi. 

• Egymástól erősen különböző törésmutatójú anyagokból meghatározott vastagságú 
rétegeket visznek fel felváltva 

• Használata elsősorban ott előnyös, ahol a világítandó céltárgyat meg kívánjuk 
védeni a fényt kísérő hősugárzástól (pl. diavetítőben a diapozitívet).
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Halogén lámpa

• 12V-os halogén izzólámpa

– fényhasznosítása 18-20 lm/W.  

• Elõnyei:

– alacsony beszerzési ár 

– kiváló színvisszaadás 

– nem különösebben érzékeny a ki-bekapcsolásra 

– lámpatestek széles választéka 

– számtalan kivitel 

– az izzólámpánál hosszabb, 2-3000 órás élettartam 

• Hátrányai:

– rossz fényhasznosítás (energiahatékonyság) 

– mûködtetéséhez transzformátor szükséges 

– a fényerõszabályozás csak megfelelõ transzformátorral és kapcsolóval 
lehetséges 

– magas mûködési hõmérséklet 
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Halogén lámpa

• 230V-os halogén izzólámpa 

– fej: 

– nem szükséges transzformátor, 

– a fényhasznosításuk kb. 40%-kal rosszabb a 12V-osnál, 12-15 lm/W. 

• Előnyei:

– alacsony beszerzési ár 

– kiváló színvisszaadás 

– működtetéséhez nem szükséges transzformátor 

– egyszerűen fényerőszabályozható 

– nem érzékeny a ki-bekapcsolásra 

– számtalan kivitel 

– az normálizzónál hosszabb, 1500-2000 órás élettartam 

• Hátrányai:

– gyenge fényhasznosítás (energiahatékonyság) 

– magas mûködési hõmérséklet 

• Javasolt alkalmazási területek:

– ahol időszakosan működik ill. kiemelő világítás (kirakat, bútor stb.)
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Halogén lámpa

• Egyedi sajátosságok
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Halogén lámpa

• Hatásfok további javítása

 IR reflektáló réteg a burán

magasabb hőmérsékletű spirál, kisebb hőveszteség

 gyártástechnológia, spirálgoemetria optimalizálás hatásfokra

• Hőreflektáló bevonatok

– Egyes izzólámpák burájának belső falát (halogén ceruzalámpák) IRC 
(Infra Red Coating) bevonattal látják el, hogy az a hősugárzás egy 
részét visszaverje a spirálra, tehát a betáplált villamos teljesítményt 
csökkenteni lehessen. A szelektív tükörként viselkedő réteg a látható 
fényt változatlanul átengedi. A bevonat a hidegtükörhöz hasonlóan 
két különböző törésmutatójú anyag többszöri egymásra épüléséből 
adódó rétegrendszer. 
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Halogén lámpa

• Működtetés

– hálózati feszültségű

– törpefeszültségű

 biztonsági transzformátorról

 géplámpák, megérinthető helyeken (pl. sodronyos rendszer)

 asztali lámpák, állólámpák, stb.

 megérinthető fémrészek esetén csak biztonsági transzformátor 
alkalmazható

 nem biztonsági transzformátor

 álmennyezeti halogének

 mennyezeti lpt.

 sínes rendszerek (230V)

 vegyes fényforrással szerelt lámptestek

Érintésvédelmi törpefeszültség

Olyan  törpefeszültség, amelynél kellő biztonságú táplálással és 

megfelelő elválasztással gátolják meg azt, hogy a törpefeszültségnél 

nagyobb feszültség az érintésvédelmi törpefeszültségű rendszerbe 

áthatolhasson. 

Biztonsági jel:

SELV
SELV EQUIVALENT
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Halogén lámpa
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Halogén lámpa
• Transzformátorok

– követelmények

 stabil feszültség

 hálózati ingadozástól függetlenül

 terheléstől függetlenül

 kis veszteség

 biztonságos (zárlat vagy túlterhelés ellen védett)

– típusok

 lemezelt vasmagos

 „hagyományos”

 nagy veszteség

 melegedés

 nem stabil, hálózat- és terhelésfüggő

 védelemmel ritkán ellátott

 toroid

 világítási célra alkalmasabb

 hálózatfüggő, terheléstől kevésbé függ

 melegedés, mágneses hatások

 védelemmel általában ellátott (hőkioldó, hőbiztosíték)

 elektronikus

 stabilizált feszültség széles bemeneti feszültség és terheléstartományban

 túlterhelés és zárlatvédelemmel minden esetben ellátott

 csak minimum terhelés felett működik! (pl. 60W-os: min. 20W)

 hangfrekvencia felett működik -> rövid szek. vezetékek, (antenna)

 dimmelése csak spec. elektronikus trafóhoz készült dimmerrel
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Kisülő fényforrások

Kisnyomású kisülőcsövek

• fénycső

• kompakt fénycső

• indukciós lámpa

• kisnyomású nátrium lámpa

Nagynyomású kisülőcsövek

• higanylámpa

• fémhalogénlámpa

• nagynyomású nátriumlámpa

• xenonlámpa
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Kisülő fényforrások

Közös tulajdonságok:

atom gerjesztése -> magasabb energiaállapot

alacsonyabb szintre való visszatéréskor energia kisugárzása

• látható hullámhosszúságon

• nem látható hullámhosszúságon -> át kell alakítani

gázban (fémek gőzében) ívkisülés keletkezik (plazma)

működtetéséhez mindig kell áramkorlátozó eszköz

Kisülőlámpa

•Olyan fényforrás, amelyben a fény villamos kisülés következményeként, közvetlenül 
vagy lumineszkálás közbeiktatásával jön létre. A kisülés lejátszódhat gáz(ok)ban (pl. 
xenonlámpa), valamint fémgőz(ök) és gáz keverékében (higanylámpa, nátriumlámpa). 
Mivel a gáz- és gőznyomás nagymértékben befolyásolja a kisülési folyamatot és a 
gerjesztett optikai sugárzást, megkülönböztetünk kisnyomású (pl. fénycső) és 
nagynyomású (pl. higanylámpa) ~-t. 
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Fénycső

• FÉNYCSŐ ≠ NEON!

Reklámvilágítás: 

különböző gázok plazmái más-más színű fénnyel világítanak

viszonylag kis fényhasznosítás, sötétben kellő fénysűrűségű

üzemeltetése speciális (szórótranszformátor)

jellemzően egyedileg (megrendelésre) gyártják
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Fénycső

Fénycső működése

cső terében kisnyomású higanygőz 
található

elektronemisszió hatására Hg 
atomok gerjesztése

magasabb energiaállapotból 
visszalépés -> emisszó -> 
UV sugárzás   

fénypor -> láthatóvá alakítja a 
sugárzást

félperiodusonként felépül egy kisülés 
-> 100Hz

foszfor -> utánvilágítás -> 
hullámosság (vibrálás) csökkentése
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Fénycső

Sztereotípiák

• neoncső – nincs benne Ne

• vibrál – 100Hz (perifériálisan látható), elektronikus előtéttel kb. 35kHz -> NEM 
látható, még hullámosság sem

• káros a szemre – nem káros, sem a hullámosság, sem az UV sugárzás

• káros bőrexpozíció – csak l<20cm, t>8h/nap, éveken keresztül (extrém helyzet)

• bőrirritációt, bőrgyulladást, rákot okoz – még közvetlen közelről sem okoz ilyet

• hideg fényű – a színhőmérséklet csak a fényportól függ

• nem adja vissza a színeket – színvisszaadása (3 sávosé) Ra>80 (ötsávos 90<Ra<98)

• ha eltörik, a higanytartalma mérgező -> 2-3mg Hg-t tartalmaz; 

• töréskor gőz formájában távozik (20m2-es helyiségben kb. 60μg/m3 lesz a 
Hg-koncentráció, egy átlagos fogorvosi rendelőben ez 30-150μg/m3 )

• vagy egy zugban reked– óvatosan kezelve nem mérgező 

• (gombelem: 50mg; fogtömés: 3-500mg; lázmérő: 5-600mg Hg)

• nem kapcsolgatható – előfűtéses elektronikus előtéttel csak extrém rövid ciklusokban 
üzemeltetve csökkenti a kapcsolás az élettartamát

• környezetszennyező – szinte 100%-ban újrahasznosítható, begyűjtésköteles
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Fénycső

Fénycső működtetése

sematikus ábra
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Fénycső előtét

• Induktív előtét

– A kisülőlámpák működéséhez szükséges, a lámpa 
áramát korlátozó olyan elem, amely az 
áramkorlátozást vasmagos tekercs önindukciója 
útján valósítja meg. Hagyományos vagy 
magnetikus előtétnek is nevezik.

– Stroboszkóphatás…

– Termikusan védett vagy sem
• Kapacitív előtét

– A kisülőlámpák működéséhez szükséges, a lámpa áramát 
korlátozó olyan elem, amely az áramkorlátozást induktív előtét és 
vele sorba kapcsolt kondenzátor útján valósítja meg. (kuriózum)
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Fénycső elektronikus előtét

• A kisülő fényforrásokhoz alkalmazott előtétek korszerűbb, nagyobb frekvencián 
működő fajtája. Létezik egyenárammal és váltakozóárammal, vagy mindkettővel 
táplálható ~. Az utóbbi két esetben egyenirányítás is történik, majd egy DC/AC 
átalakító állítja elő a néhányszor 10 kHz frekvenciás áramot, amely a fényforrást 
táplálja. Az ábra egy elektronikus előtét blokksémáját mutatja be. A nagyfrekvenciás 
elektronikus előtét több szempontból kedvezőbb a hagyományos előtétnél. Főbb 
előnyei: 

– - kevesebb veszteség

– - kb. 10%-os fényáram növekedés

– - kisebb súly és méret

– - villogásmentes gyújtás

– - nagyobb mértékű szabályozhatóság

– - termikusan védett
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Fénycső elektronikus előtét

Előfűtés

• A gyújtás elősegítése céljából történő katódfűtés.

• A katódfűtés lehet:

– - Soros katódfűtés: a katód a lámpa gyújtócsatlakozása előtt, sorosan a 
főáramkörbe van kapcsolva.

– - Párhuzamos katódfűtés: az előtét kisfeszültségű tekercselése közvetlenül a 
lámpa katódkivezetéseire van kapcsolva.

Előfűtés nélküli gyújtás

• Olyan gyújtási mód, amikor az üresjárási feszültség hozza létre az elektródákon a 
gyújtáshoz szükséges téremissziót.

Előfűtéses gyújtás

• Olyan áramköri megoldás, amely hatására a lámpa elektródjai még a lámpa 
tényleges begyújtása előtt a megfelelő emissziós hőmérsékletűek lesznek. Az 
előfűtéssel gyújtó előtétek lehetnek áram vagy feszültségvezéreltek.

Szabályozható előtét

• Olyan elektronikus előtét, amely a lámpa fényáramát (teljesítményét) a gyártó által 
megadott legkisebb és a legnagyobb érték között szabályozza. A fénycsövek 
alkalmasak szabályozható üzemmódra, az erre a célra készített szabályozható 
előtétekkel működtetve. Bizonyos típusú kompakt fénycsövek nem dimmelhetők, ezt 

a gyártók megadják.
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Fénycső

Fénycső működése

Felfutási idő

A fényforrás bekapcsolásától az állandósult fényáram 95 %-ának eléréséig 
eltelt idő. Vannak rövid felfutási idejű (6 s-nál nem hosszabb) és hosszú 
felfutási idejű (6 s-nál hosszabb) fényforrások. Előző csoportba az izzólámpák, 
a hagyományos fénycsövek és bizonyos típusú kompakt fénycsövek, az utóbbi 
csoportba főként a nagynyomású kisülő lámpák és a kisnyomású nátriumlámpa 
tartoznak és más kompakt fénycsövek (amalgámos) tartozik. 
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Fénycső előtét

EEI osztályok

Fénycsöves lámpatestek energiafogyasztásának jellemzésére használt, az Európai 
Unióban alkalmazott és szabványosított osztályozási rendszer. A lámpatesteket, ill. a 
bennük alkalmazott előtéteket a teljes lámpaáramkör energiafogyasztása alapján A -
D osztályokba sorolják, ahol az A osztály jelenti a legkisebb, a D a legnagyobb 
fogyasztást. 
Pl. 36 W-os fénycső 

A1 19<P<38W (csak szabályozhatók)

A2 ≤ 36W (elektronikus „0W” veszteségű)

A3 ≤ 38W (elektronikus)

B1 ≤ 41W (induktív kisveszteségű – már csak bizonyos T8 fcsőhöz lehet)

B2 ≤ 43W (induktív kisveszteségű – már csak bizonyos T8 fcsőhöz lehet)

C   ≤ 45W (induktív – már nem használható)

D   > 45W (induktív – már nem használható)
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Fénycső

Fénycsövek fejlődése:

T12 (40mm)

• régi típusok, egyszerű fényporral

• ma már csak egyes speciális alkalmazásokban

• vagy régi installációk cseredarabjai

T8 (26mm)

• általánosan, széles körben használt

• ma már csak 3 sávos típusok korszerűek, az egyszerű fényporral 
készültek elavultak, kivonásra kerülnek

• fojtóval és elektronikus előtéttel is üzemeltethető

T5 (16mm)

• korszerű, minimum 3 sávos fényporra készült 

• nagy fényhasznosítású (HE) vagy nagy fényáramú (HO) típusok

• kizárólag elektronikus előtéttel működtethető

T2 …. (6mm)
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Fénycső

T5 fénycsövek

Fénycsövek új generációja, főként professzionális világítás

Előnyei:

kiváló fényhasznosítás: 80-100 lm/W. 

kiváló színvisszaadás Ra>80

azonos fénysűrűségű teljesítménysorozat (HE: 14-21-28-35W), folyamatos fénycsősorhoz

csak elektronikus előtéttel üzemeltethető, annak minden előnyével 

az izzólámpánál lényegesen hosszabb, 15000-20000 órás élettartam 

alkalmas működtető egységgel dimmelhető 10-100% (spec. eszközzel 1-100%)

alacsony működési hőmérséklet 

Hátrányai:

működtetéséhez külön működtető egység illetve alkalmas lámpatest szükséges 

nagy méretű lámpatestek 

a T8 fénycsövekénél magasabb beszerzési ár

fényárama hőmérsékletfüggő, szobahőmérséklet alatt és felett is alacsonyabb a névlegesnél

Javasolt alkalmazási területek:

általános világítás 

irodai, ipari és üzletvilágítás
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Fénycső

Jelölés

teljesítmény

színvisszaadás tizes helyiértéke

színhőmérséklet ezres és százas helyiértéke

spec. cél esetén egyedi szám (pl. akvárium, pékáru, UV, stb.)
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Fénycső

Speciális fénycsövek

fényporok: biolux, natura, hús- és pékáru, magas színvisszaadású, színes, kiemelő (pl 
akvárium)

fóliázott burával: élelmiszeripari (szilánkmentes törés), színezés

UV sugárzók: germicid hatású, konyhai terek csíramentessége, szolárium, ipari 
alkalmazások, disco 

fej: egycsapos robbanásbiztos

cső alakja: körfénycső, U alakú fénycső

élettartam szerint: 35000–50000-70000 órás, extrém hosszú élettartamú cső

közlekedési célú

egyedi gyártású

Színhőmérsékletek szerinti különbség a spektrális eloszásban:
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Nem látható optikai sugárzások
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UV sugárzás hatásai

Ultraibolya „A” tartomány (hosszúhullámú, kisebb energiájú)

Közvetlen bőrbarnító hatás

A besugárzás után 5-6 órával jelentkezik, 300-450 nm közötti hullámhossz tartományba eső sugárzás hatására 
előzetes bőrpír létrejötte nélkül képződnek a pigmentanyagok

Bilirubin lebontó hatás

Az éretlen újszülöttek elégtelen májműködése miatt a káros hatású bilirubin nevű vérfesték képződik, amelyet a 
380-520 nm tartományba eső sugárzás (kék fény) ártalmatlan komponensekre bont le.

Ultraibolya „B” és „C” tartomány (rövid hullámú nagyobb energiájú sugárzás)

Baktericid (germicid) hatás

a besugárzott csírák vagy baktériumok az elnyelt sugárzás hatására elpusztulnak. Az egyes csírafajták 
elpusztításához szükséges dózis nagysága erősen szór. Előnyösen használható légterekben (pl. orvosi 
várószobákban) lévő csíraszám hatásos csökkentésére, élelmiszeriparban, uszodákban vízkezelésre, stb…

Erythem hatás

a besugárzott emberi bőrön a bőrtípustól függő mértékű bőrpírt okoz, amely a besugárzás után 5-8 órával 
észlelhető. Adott küszöbdózis felett a bőrpír elmúlása után barnulás – indirekt pigmentképződés alakul ki. A hatás 
maximuma 297 nm körül van.

Conjunctivitis (kötőhártyagyulladást okozó) hatás

Az UV sugárzás az emberi szemen rohamosan kifejlődő és gyorsan lezajló (kb.24-48 óra) kötőhártyagyulladást 
okoz. A hatást a 210-300 nm hullámhossztartományú sugárzás váltja ki, a hatásgörbe maximuma 260 nm körül 
van. Ismétlődő hatás esetén a látóideg maradandóan károsodhat.

Ózonkeltő hatás

Az UV sugárzás hatására a levegő oxigénjéből ózon képződik, A hatás maximuma 185 nm-nél van, főleg a 200nm 
alatti sugárzás hatásos. Az ózon adott koncentráció felett önmagában mérgező, kis koncentrációban bontja a 
zsírsavakat, ezért pl. háztartási szagtalanító készülékekben is alkalmazzák.
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UV és (kompakt) fénycső

Szolárium lámpák

Speciális fényporbevonattal ellátott kisülőcsövek, barnító hatásuk alapja az 
UV sugárzásnak az emberi bőrre gyakorolt aktinikus hatása. Spektrális 
eloszlásuk szigorúan megszabott, túlnyomórészt UV-A tartományban, igen 
kismértékben (max 2-3%) UV-B tartományban sugározhatnak. 
Lényegében különleges buraanyagú és bevonatú fénycsövek.



Nádas József 4. Fényforrások és működtetésük 2. 42

Kompakt fénycső

Kompakt fénycső

• egy feje van (nem mindig a végén)

• hajlított fénycső (1x-2x-3x…)

• helytakarékos

• fizikája összetettebb, a kisülőcső átmérője kisebb, a hőmérséklet és a Hg
parciális nyomása kritikus a működés szempontjából

o hidegpont: beállítja a Hg gőznyomását (kiöblösödő rész a komp. 
fcső végén); fontos, hogy ne fűtsük: lámpa pozíció!

o amalgámos: nincs hidegpont, alacsony hőmérsékleten is gyújt, 
fényárama tág hőmérsékleti intervallumban alig változik

• felületi fénysűrűsége nagyobb, mint a fénycsőé

• fej tartalmazhatja a gyújtót vagy az egész működtető egységet is

• retrofit típusok közvetlenül kiváltják a normálizzót
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Kompakt fénycső

Kompakt fénycső működtetése

„hagyományos” vasmagos előtéttel 

gyújtó a komp. fénycső fejében 
(új ff. -> új gyújtó)

már csak kisveszteségű lehet az előtét

5-10W veszteség

zajos lehet

mindenképp elavult

elektronikus előtéttel

előfűtéssel vagy előfűtés nélkül

komp. fénycső élettartalma megduplázódhat

1-2W veszteség

közel kell elhelyezni

vannak dimmelhető gyártmányok

Beépített előtétes lámpa

A gyújtót és az előtétet a fényforrással egybeépítve tartalmazza. A gyújtó és az előtét a 
lámpa tönkretétele nélkül nem szerelhető szét. 
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Kompakt fénycső

Beépített működtető egységgel  (retrofit) kompakt fénycsövek

Előnyei: 

kiváló fényhasznosítás 60-70 lm/W

kiváló színvisszaadás Ra>80

működtetéséhez nem szükséges külön működtető egység, a fényforrásba van integrálva

színhőmérséklete jellemzően 2700K (~izzólámpáé)

közvetlenül az izzólámpa helyett alkalmazható (E27 vagy E14 fej) 

számtalan kivitel, széles teljesítmény választék 

az izzólámpánál lényegesen hosszabb, 5-20 000 órás élettartam 

alacsony működési hőmérséklet 

Hátrányai: 

az izzólámpánál lényegesen magasabb beszerzési ár

általában nem dimmelhető – van már kivétel

bemelegedési idő (teljes fényáram percek múltán) – van már kivétel 

minőségben szélsőséges szórás -> biztonság, élettartam, fényhasznosítás, színvisszaadás

akadnak veszélyes példányok a kereskedelemben -> csak megbízható, neves gyártótól!

Javasolt alkalmazási területek: 

lakásvilágítás 

régi ipari és üzletvilágítás kiváltása 
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Kompakt fénycső

Kompakt fénycsövek (beépített előtét nélkül)

Előnyei: 

kiváló fényhasznosítás 70-80 lm/W

kiváló színvisszaadás Ra>80

színhőmérséklete széles tartományból választható (2700÷8000K)

számtalan kivitel, széles teljesítmény választék 

alkalmas működtető egységgel dimmelhető 10-100% (spec. eszközzel 1-100%)

az izzólámpánál lényegesen hosszabb, 5-20 000 órás élettartam 

alacsony működési hőmérséklet 

kis méretű lámpatestek

Hátrányai: 

az izzólámpánál lényegesen magasabb beszerzési ár

működtetéséhez külön működtető egység szükséges (ma már szinte csak elektronikus) 

feje típusra és teljesítményre jellemző (működtető adott típushoz való)

bemelegedési idő (teljes fényáram percek múltán) – van már kivétel 

minőségben szélsőséges szórás -> biztonság, élettartam, fényhasznosítás, színvisszaadás

Javasolt alkalmazási területek: 

általános világítás, közlekedők, mellékhelyiségek – jellemzően mélysugárzók

ipari és üzletvilágítás



Nádas József 4. Fényforrások és működtetésük 2. 46

Kompakt fénycső

Gyakoribb
kivitelek
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Indukciós lámpa

Indukciós lámpa

elektródok nélküli fénycső – nincs katód, nincs katódmassza

fényhasznosítása, színvisszaadása a kompakt fénycsövekével megegyező

700kHz-1.5MHz nagyfrekvenciás gerjesztés

élettartamát a fénypor öregedése (hatásfok romlás) és a működtető egység élettartama 
határozza meg

15000-60000 óra névleges élettartam
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Fémhalogén lámpa
Elsõsorban az ipari, közvilágítási és üzletvilágítási területeken elterjedt fényforrás kiváló 
fényhasznosítással, 100 lm/W. 

Elõnyei:

- kiváló fényhasznosítás (energiahatékonyság) 

- kiváló színvisszaadás 

- számtalan kivitel, széles teljesítmény választék 

- az izzólámpánál lényegesen hosszabb, 10-15 000 órás élettartam 

Hátrányai:

- mûködtetéséhez mûködtetõ egység, illetve megfelelõ lámpatest szükséges 

- a teljes fényáram eléréséhez hosszabb idõ (min. 5 perc) szükséges 

- az izzólámpánál lényegesen magasabb beszerzési ár 

- csak a fényforrás lehûlése után lehet újragyújtani 

- általában nem fényerõszabályozható, illetve speciális mûködtetõ egység és vezérlés szükséges 

Javasolt alkalmazási területek:

- kültéri és beltéri világítás, ahol hosszabb idõszakokban mûködik és ritka a ki-bekapcsolás 

- közvilágítás, épületek homlokzatvilágítása, ipari világítás, üzletvilágítás, kirakatvilágítás 



Nádas József 4. Fényforrások és működtetésük 2. 49

Fémhalogén lámpa

Részei:

kisülőcső (kvarc / kerámia)

Hg, fém-halogenidek

elektródok

árambevezetők (Mo)

getter

külső bura (kvarc)

fej

gyújtás után hosszú felfutási idő

visszagújtásához idő kell (kihűlés) 5-10 perc!
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Fémhalogén lámpa

Megjelenése

két végén / egy végén fejelt

irányított fényű

elliptikus /csőburás

Működése

előtét+gyújtó

elektronikus működtető egység
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Fémhalogén lámpa

Kvarc vs. kerámia

kerámia hosszabb élettartam

kevésbé diffundál át, hosszú távon stabilabb a spektruma (tehát színhőmérséklete 
kevésbé változik az élettartam során)

kerámia: színvisszaadása 80 feletti, a kvarc már újkorában is 80 alatti

kerámiából kisebb egységteljesítményű is gyártható (20-35W)

kerámia fényhasznosítása jobb

kerámia: meleg színhőmérséklet is (2800-3000K) van

kerámia drágább
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Nagynyomású nátriumlámpa

Elsõsorban a közvilágításban elterjedt fényforrás kiváló 
fényhasznosítással, 120 lm/W. 

Elõnyei:

- kiváló fényhasznosítás (energiahatékonyság) 

- számtalan kivitel, széles teljesítmény választék 

- az izzólámpánál lényegesen hosszabb, 10-15 000 órás 
élettartam 

Hátrányai:

- rossz színvisszaadás (de van beltéri változat Ra>80!)

- mûködtetéséhez mûködtetõ egység, illetve megfelelõ
lámpatest szükséges 

- a teljes fényáram eléréséhez hosszabb idõ (több perc) 
szükséges 

- az izzólámpánál lényegesen magasabb beszerzési ár 

- csak a fényforrás lehûlése után lehet újragyújtani 

- nem (könnyen) fényáramszabályozható

Javasolt alkalmazási területek:

- kültéri és beltéri világítás, ahol hosszabb idõszakokban
mûködik és ritka a ki-bekapcsolás 

- közvilágítás, épületek homlokzatvilágítása, ipari világítás 
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Kisnyomású nátriumlámpa

Elsõsorban a közvilágításban elterjedt fényforrás kiváló fényhasznosítással, 210 lm/W. 

Elõnyei:

- a legjobb fényhasznosítás (energiahatékonyság) 

- többféle teljesítmény választék 

- hosszú, 18-20 000 órás élettartam 

Hátrányai:

- rossz színvisszaadás (kvázi-monokromatikus) 589.0 & 589.6 nm

- mûködtetéséhez mûködtetõ egység, illetve megfelelõ lámpatest szükséges 

- a teljes fényáram eléréséhez hosszú idõ (10-15 perc) szükséges 

- drága

- kevés helyen kapható

- mezopos/szkotopos tartományban nem eléggé hatékony hullámhossz

Javasolt alkalmazási területek:

- kültéri világítás, ahol hosszabb idõszakokban mûködik és ritka a ki-bekapcsolás 

- közvilágítás alárendelt helyeken, (országúti parkolók, bevezetőutak, autópálya 
csomópontok. stb)

- gyalogátkelőhely kiemelő világítása 
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Egyéb fényforrások

Kisnyomású nátriumlámpa

Olyan kisülőlámpa, amelyben a fény kb. 1 Pa parciális nyomású nátriumgőz gerjesztése 
és sugárzása következtében jön létre. 

Ilyen kis nyomáson a nátrium jellegzetes sárga rezonancia vonalai gerjednek (589 és 
589,6 nm), melyek nagy intenzitásúak, és közel vannak a szemérzékenységi görbe 
maximumához (555 nm). Ezekből adódik, hogy a ~ az eddig ismert mesterséges 
fényforrások közül a legnagyobb fényhasznosítású (100 -200 lm/W).  
Monokromatikus fénye miatt igen gyenge a színvisszaadása, ez a fő akadálya 
elterjedésének. Ny.- Európában útvilágításra régóta és előnyösen alkalmazzák.

Monokromatikus sugárzás: Egyetlen frekvenciával jellemzett sugárzás. Tágabb értelemben olyan 
szűk frekvencia- vagy hullámhossz sávszélességű sugárzás, amely sáv egyetlen hullámhosszal vagy 
frekvenciával jellemezhető.
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Xenon villanófény Xenontöltésű izzólámpa Xenon rövidívű kisülőlámpa
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Elektrolumineszcens panel / fólia

– Nálunk kevésbé ismert fényforrás; működési elve azon alapszik, hogy egyes 
anyagokban a villamos tér képes fénykibocsátást előidézni. Világító panelnek is 
nevezik. A fényforrás alapvetően egy kondenzátorhoz hasonlítható, melynek 
egyik fegyverzete fényáteresztő, dielektrikuma a lumineszcens anyag. A két 
fegyverzetre váltakozó feszültséget kapcsolnak, a fénysugárzás a villamos mező 
irányváltozásakor következik be. A fénytechnikai tulajdonságokat az alkalmazott 
feszültség és frekvencia, valamint a lumineszkáló dielektrikum szabják meg.
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Kénlámpa

Elektródnélküli fényforrás. 

A fény kén gerjesztésével keletkezik, mely gőzalakban 
többnyire S2 molekulák formájában van jelen. 

A molekulaszínkép a sok rezgési és forgási átmenet 
miatt igen vonalgazdag, folytonosnak tekinthető, 
mely jó színvisszaadást eredményez. 

A kén elpárologtatásához szükséges hőt és a gerjesztési 
energiát mikrohullámú forrás (magnetron) 
szolgáltatja, 

az alkalmazott frekvencia 2,45 GHz. 

A lámpa igen hosszú élettartamú, 

nagy fényhasznosítású (kb. 100 lm/W), 

igen alkalmas fényvezető rendszerekben  fényforrának, 

kezelése azonban a kiszolgáló egységek (hűtés, 
forgatás, mikrohullám csatolása) miatt körülményes. 
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Lézer

• Olyan sugárforrás, amely ún. stimulált 
emisszióval előállított optikai sugárzást 
bocsát ki. Betűszó, LASER = Light 
Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation. A stimulált emisszió létrejöttéhez 
a lézeranyagban ún. pumpáló energia 
alkalmazásával gerjesztett állapotot kell 
előidézni. Egy beeső foton erről a gerjesztett 
szintről egy alacsonyabb energiaszintre való 
kvantumátmenettel egy újabb, vele azonos 
frekvenciájú foton emisszióját váltja ki. 
Pumpáláshoz külső fényforrást (pl. xenon 
villanó lámpa), vagy elektromos energiát 
alkalmaznak. A kibocsátott lézersugárzás 
koherens, monokromatikus és gyakorlatilag 
párhuzamos. Ezen tulajdonságai miatt a 
fénynyaláb energiája igen nagy lehet, ezért 
közvetlenül belenézni veszélyes. 
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LEP

Light Emitting Plasma

„plazma-LED”

külső gerjesztéű miniatűr fémhalogén

• (tehát nem LED)

50 000 óra (?)

jó színvisszaadás
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