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Elektrotechnika 
Studia niestacjonarne  
 
Ś W I E T L Ó W K I 
 

 

 
Rys. 1. Budowa świetlówki. 

Elektrody 
wykonane z drutu wolframowego w postaci dwuskrętki, są pokryte emiterem tlenkowym, 
który obniŜa pracę wyjścia elektronów i tym samym ułatwia zapłon. W trakcie pracy 
świetlówki emiter ulega odparowaniu.  
 

Argon - gaz pomocniczy, ciśnienie ok. 2500 Pa (0.025 atm). 
 

Rtęć  
dozowana w postaci metalicznej, odparowuje pod wpływem zwiększonej temperatury, pary 
rtęci osiągają ciśnienie ok. 0.6 – 1.0 Pa w temperaturze ok. 45 0C. O świetlówkach 
mówimy, Ŝe są to lampy rtęciowe z niskim ciśnieniem par rtęci. 90% mocy promienistej 
wypromieniowana jest przy długościach fali 185nm i 254 nm (tzw. linie rezonansowe). 
 

Luminofor   
Pokrywa wewnętrzną 
powierzchnię bańki, 
wytwarza promieniowanie 
widzialne, pobudzany jest 
do świecenia tzw. 
promieniowaniem 
rezonansowym rtęci z 
zakresu UV: 185nm i 
254nm.  
Ciśnienie par rtęci musi 
mieć taką wartość, aby 
promieniowanie linii 
rezonansowych rtęci miało 
największą skuteczność. 

 
 

Rys. 2. Rozkład widmowy promieniowania świetlówki. Linie 
rezonansowe rtęci (185, 254nm), linie w zakresie widzialnym 

(405, 436, 546, 579nm) oraz widmo ciągłe luminoforu. 
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Bańka 
Wykonana ze szkła zwykłego sodowo-wapniowego domieszkowana tlenkiem Ŝelaza dla 
kontroli transmisji promieniowania ultrafioletowego. Oznaczenia i średnice rur świetlówek 
liniowych: 

� T5 (średnica: 5/8 cal) lub T16 (średnica: 16 mm), 
� T8 (średnica: 8/8 cal) lub T26 (średnica: 26 mm), 
� T12 (średnica: 12/8 cal) lub T38 (średnica: 38 mm). 

 
Trzonki 
Świetlówki liniowe posiadają dwa trzonki (na kaŜdym z końców świetlówki) i po dwa kołki 
na kaŜdym trzonku G5 (T5), G13 (T8) (świetlówki z zimnym startem ang. cold-start lamps 
mają po jednym kołku – Fa6). Trzonki świetlówek kołowych 2GX13, G10q. 
 
Rodzaje luminoforów, barwa i wska źnik oddawania barw 
Rodzaj zastosowanego luminoforu 
decyduje o skuteczności świetlnej 
η, wskaźniku oddawania barw Ra i 
temperaturze barwowej Tb. 
 

 
 

Tabela 1. Rodzaje luminoforów. 
 

Typ luminoforu Charakterystyka Kod Ra η [lm/W] 
Standardowe 
(dwupasmowe) 

Przeciętna skuteczność świetlna i przeciętne 
oddawanie barw.  
Są to luminofory, które posiadają dwa 
aktywne składniki i tworzą charakterystyczny 
rozkład widmowy z dwoma maksimami 
(wierzchołkami). 

OSRAM 
765 (10)* 
640 (20)* 
535 (23)* 
740 (25)* 
530 (30)* 
 
PHILIPS 
640 (33)* 
765 (54)* 

 
 
 
od 50 
do 79 

 
 
 
od 65  
do 78 

Trójpasmowe Największa skuteczność świetlna i dobre 
oddawanie barw.  
Aktywne składniki tych luminoforów zawierają 
tzw. pierwiastki ziem rzadkich i tworzą rozkład 
widmowy z kilkoma maksimami 
(wierzchołkami) w trzech pasmach widma: 
czerwonym, zielonym i niebieskim 

seria 80 
827 
830 
840 
865 

 
 
od 80 
do 89 

 
 
od 67 
do 94 

Wielopasmowe Przeciętna skuteczność świetlna i 
najwierniejsze oddawanie barw.  
Luminofory te są mieszaniną wielu 
składników, które tworzą rozkład widmowy 
pokrywający cały zakres widzialny. 

seria 90 
930 
940 
950 
965 

 
od 90 
do 100 

 
od 50 
do 71 

* w nawiasach podano stare oznaczenia 
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Rys. 3. Rozkłady widmowe świetlówek z róŜnymi luminoforami. 

 
83  
luminofor 
trójpasmowy 
 
93  
luminofor 
wielopasmowy 
 
 
 
35  
luminofor 
standardowy 
(dwupasmowy) 
 
84  
luminofor 
trójpasmowy 
 
 
 
94  
luminofor 
wielopasmowy 
 
95  
luminofor 
wielopasmowy 
 
 
 
 
86  
luminofor 
trójpasmowy 
 
96  
luminofor 
wielopasmowy 
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UKŁADY ZASILANIA ŚWIETLÓWEK 
 
Świetlówka posiada ujemną, nieliniową charakterystykę napięciowo-prądową, w związku z 
tym naleŜy stosować elementy stabilizujące punkt pracy a pełniące rolę ograniczania 
prądu płynącego przez lampę (tzw. stateczniki). 
 
Stateczniki wykazują pewne straty mocy. To znaczy, Ŝe moc układu (oprawy 
oświetleniowej) t.j. lampy i statecznika jest wyŜsza od mocy samej lampy. Zgodnie z 
normą PN-EN 50294 określa się klasy efektywności energetycznej stateczników. Zgodnie 
z tą klasyfikacją straty mocy statecznika w danej klasie nie mogą być większe od 
wymaganych. 
 

Tabela 2. Klasy efektywności stateczników i straty mocy  
na przykładzie świetlówki T8 o mocy 36W. Podano moc układu w watach oraz procentowy wzrost 

mocy układu w stosunku do mocy lampy (straty mocy). 
 

Klasa efektywności 
energetycznej 

Opis statecznika Moc układu 
lampa-

statecznik 

Moc układu w 
stosunku do 
mocy lampy 

D* indukcyjny z duŜymi stratami  
(KVG) (CB) 

> 45W > 125% 

C* indukcyjny z przeciętnymi stratami  
(KVG) (CB) 

≤ 45W ≤ 125% 

B2 indukcyjny z małymi stratami  
(VVG) (LLB) 

≤ 43W ≤ 119% 

B1 indukcyjny z bardzo małymi stratami  
(VVG) (LLB) 

≤ 41W ≤ 114% 

A3 Elektroniczny  
(EVG) (EB) 

≤ 38W ≤ 106% 

A2 elektroniczny z ograniczonymi stratami 
(EVG) (EB) 

≤ 36W ≤ 100% 

A1 elektroniczny z regulacją strumienia 
(EVG) (EB) 

≤ 38/19W 
(przy regulacji 
100/25%) 

≤ 106/53% 
(przy regulacji 
100/25%) 

* stateczniki w klasach D i C nie mogą być wprowadzane na rynek. 
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Stateczniki indukcyjne 
Wykonywane w postaci dławików z rdzeniem Ŝelaznym (na rdzeń Ŝelazny nawinięte są 
zwoje cienkiego, miedzianego drutu). 

 
Rys. 4. Zdjęcie statecznika indukcyjnego. 

 

 
 

Rys. 5. Układ pracy świetlówki ze statecznikiem indukcyjnym i zapłonnikiem tlącym,  
kondensator C do poprawy współczynnika mocy.  

W układzie zamiast zapłonnika tlącego moŜe być zastosowany zapłonnik elektroniczny. 
 

     
 

Rys. 6. Rysunek pokazujący budowę zapłonnika tlącego. 
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Zapłon świetlówki: 
 

1) Styki zapłonnika są otwarte. Po włączeniu napięcia pomiędzy elektrodami zapłonnika 
powstaje wyładowanie świetlące. Grzeje się elektroda z bimetalu i następuje zwarcie 
elektrod zapłonnika. Płynie prąd o natęŜeniu ok. 10mA. 

2) Prąd płynie przez elektrody i zwarte styki zapłonnika. Płynący prąd podgrzewa 
elektrody i wymusza termiczną 
emisje elektronów. Bimetal stygnie. 
Płynie prąd około jeden i pół razy 
większy od prądu znamionowego. 

3) Bimetal rozwiera obwód. W 
dławiku indukuje się siła 
elektromotoryczna o amplitudzie 
ok. 1 kV, która jest wyŜsza od 
napięcia zapłonu świetlówki 
(Uz~250-400V). 

4) JeŜeli świetlówka nie świeci to cykl 
zapłonowy się powtarza. 

 
Kompensacja mocy biernej, korekcja współczynnika mo cy 
W układach ze statecznikami indukcyjnymi współczynnik mocy układu ma wartość ok. 
cosϕ≈0.5. W związku z tym naleŜy go skorygować do wartości cosϕ≥0.85. Metody korekcji 
współczynnika mocy: 

� Zastosowanie kondensatora włączonego równolegle na wejściu układu 
� Układ pracy z dwiema świetlówkami z włączonym szeregowo kondensatorem w 

jednym obwodzie (tzw. układ duo). 
 
 
Układ duo 
Prądy płynące przez świetlówki są przesunięte w fazie, w związku z tym strumienie 
świetlówek równieŜ są przesunięte w fazie. Zmniejszeniu ulega tętnienie strumienia 
wychodzącego  z oprawy. Współczynnik mocy układu  9.0cos ≥ϕ . 

 
Rys. 7. Układ pracy dwóch świetlówek ze statecznikami indukcyjnymi w tzw. układzie duo. Jedna 
świetlówka zasilana jest poprzez statecznik indukcyjny „L”, a druga poprzez statecznik „L” i 

szeregowo włączony kondensator „C”. 
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Stateczniki elektroniczne 
Właściwości i zalety stateczników elektronicznych: 

� częstotliwość napięcia na lampie pracującej ze statecznikiem elektronicznym 
wynosi ok. 40 kHz (w statecznikach regulowanych dimmbar od ok. 40kHz do ok. 
100kHz).: 

� większa skuteczność świetlna lampy, 
� zmniejszenie tętnienia strumienia, 
� zwiększenie trwałości, 
� zmniejszenie strat mocy, 
� zapłon bez migotania, 
� moŜliwość regulacji strumienia, 
� moŜliwość korekcji współczynnika mocy 9.0cos ≥ϕ , 
� mniejszy hałas, 
� mniejsza waga, 
� bardziej awaryjne niŜ stateczniki indukcyjne, 
� większość stateczników elektronicznych posiada moŜliwość zasilania nie tylko z 

sieci napięcia przemiennego AC ale równieŜ ze źródła napięcia stałego DC. 
Oprawy z takimi statecznikami mogą wtedy pracować w obwodach tzw. centralnej 
baterii zasilania awaryjnego. 

� podstawowe rodzaje stateczników elektronicznych: 
• analogowe: 

- bez regulacji strumienia 
o z podgrzewaniem elektrod, np. Quicktronic Professional, 
o zapłon „na zimno”, np. Quicktronic Instant Start (economic), 

- z regulacją strumienia, Dimmbar z interfejsem 1-10V 
• cyfrowe,  

- Dimmbar z interfejsem DALI, 
- cyfrowe z innym interfejsem, np. Tridonic DSI. 

 

 
 

Rys. 8. Schemat układu pracy świetlówki ze statecznikiem elektronicznym. 
 

 
Rys. 9. Zdjęcie statecznika elektronicznego. 
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WŁASNOŚCI ŚWIETLÓWEK 
 
Bilans mocy 
ok. 28% z dostarczonej do świetlówki mocy przeznaczane jest do wytworzenia światła. 
 
Wpływ temperatury otoczenia 
Ciśnienie par rtęci musi mieć taką wartość, aby promieniowanie linii rezonansowych rtęci 
miało największą skuteczność. O wartości ustalonego ciśnienia par rtęci decyduje wartość 
temperatury najchłodniejszego punktu w świetlówce (tzw. punkt kondensacji). 
Temperatura otoczenia wpływa na temperaturę punktu kondensacji. Świetlówka pracująca 
w temperaturach otoczenia, które są wyŜsze lub niŜsze od 250C ma niŜszy strumień 
świetlny.  
 

 
Rys. 10. Wpływ temperatury otoczenia na strumień świetlny świetlówki. 

 
Świetlówki T5 pracują zazwyczaj w mniejszych gabarytowo oprawach, wewnątrz których 
temperatura jest wyŜsza niŜ w przypadku opraw na świetlówki T8. Znamionowy 
(katalogowy) strumień świetlny świetlówek T5 HE i HO podawany jest dla temperatury 
otoczenia 250C. Jednak świetlówki te są tak zaprojektowane aby maksymalny strumień 
świetlny był osiągany przy temperaturze 350C. Strumień ten jest większy od strumienia 
znamionowego. 
 
Skuteczno ść świetlna 
Skuteczność świetlna świetlówek zaleŜy od rodzaju świetlówki od mocy i od układu pracy: 

� świetlówki liniowe mają wyŜszą skuteczność świetlna od świetlówek 
kompaktowych, 

� świetlówki pracujące  w układach ze statecznikami elektronicznymi maja wyŜszą 
skuteczność świetlna od świetlówek pracujących ze statecznikami indukcyjnymi. 
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Trwało ść i spadek strumienia świetlnego w czasie eksploatacji 
Trwałość świetlówek zaleŜy m.in. od częstości włączeń i rodzaju zastosowanego 
statecznika i wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy godzin. WyŜszą trwałość osiągają 
świetlówki ze statecznikami elektronicznymi. Wśród stateczników elektronicznych 
najlepsze z punktu widzenia trwałości są te, które przed zapłonem realizują funkcję 
podgrzewania elektrod (switch-start lub warm-start). 
 

 

 
Typowe wartości: 
5.000h – 99% 
10.000h – 97% 
15.000h – 50% 

Rys. 11. Krzywa wygasania świetlówek T8 pracujących ze statecznikiem indukcyjnym. 
 

 

 
Typowe wartości: 
5.000h – 98% 
10.000h – 90% 
15.000h – ---- 

Rys. 12. Krzywa wygasania świetlówek T8 pracujących ze statecznikiem elektronicznym z zimnym 
startem (cold-start, rapid-start, instant-start), bez podgrzewana elektrod. 

 

 

 
Typowe wartości: 
5.000h – 99% 
10.000h – 98% 
15.000h – 95% 

Rys. 13. Krzywa wygasania świetlówek T8 pracujących ze statecznikiem elektronicznym z funkcją 
podgrzewania elektrod (switch-start, warm-start). 
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Istotny z punktu widzenia eksploatacji świetlówek jest spadek strumienia w czasie pracy. 
Niekiedy zmniejszenie wartości strumienia jest tak duŜe, Ŝe nie opłaca się dalej 
eksploatować jeszcze świecących świetlówek i naleŜy je grupowo wymienić na nowe. 
Przyjmuje się, Ŝe tą granicą opłacalności jest spadek strumienia do poziomu 80% 
strumienia znamionowego. 

a) 

 
b) 

 
Rys. 14. Spadek strumienia świetlówek: a). z luminoforem dwupasmowym – TL 40/33-640,  

b). z luminoforem trójpasmowym – TL-D 36/840. 
 

 
Rys. 15. Krzywa wygasania i krzywa spadku strumienia świetlówek  

MASTER TL-D Xtreme Super 80. 
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Świetlówki liniowe: 
 

 
 

  
T26 luminofor standardowy                  T26 luminofor trójpasmowy 
 
z luminoforem standardowym (dwupasmowym) średnicy 26mm (firmy Osram):  
Nazwa Moc Barwa Tb[K] Ra Φ η 

L18/25 uniwersalna biała 4000 70-79 1100 61 

L18/20 biała 4000 60-69 1150 64 

L18/30 

 
18W 

ciepła 3000 40-59 1150 64 

L36/25 uniwersalna biała 4000 70-79 2600 72 

L36/20 biała 4000 60-69 2850 79 

L36/30 

 
36 W 

ciepła 3000 40-59 2850 79 
 
z luminoforem trójpasmowym o średnicy 26mm (firmy Osram): 
Nazwa Moc Barwa Tb[K] Ra Φ η 

L18/840 chłodno-biała 4000 80-89 1350 75 

L18/830 ciepło-biała 3000 80-89 1350 75 

L18/827 

 
18W 

interna 2700 80-89 1350 75 

L36/840 chłodno-biała 4000 80-89 3350 93 

L36/830 ciepło-biała 3000 80-89 3350 93 

L36/827 

 
36 W 

interna 2700 80-89 3350 93 
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Świetlówki z podgrzewanymi elektrodami ang. switch-start lamp 
Większość świetlówek pracuje w układach z podgrzewanymi elektrodami. Wtedy przed 
zapłonem (zanim świetlówka się zaświeci) przez elektrody płynie prąd o natęŜeniu 
wynoszącym około 150% prądu znamionowego. Podgrzewanie elektrod ułatwia zapłon i 
przyczynia się do zwiększenia trwałości świetlówek. W układzie zasilania świetlówki 
występuje wtedy zapłonnik (przy stateczniku indukcyjnym) lub funkcję podgrzewania 
elektrod realizuje statecznik elektroniczny. 
 

Świetlówki z szybkim zapłonem ang. rapid-start lamp 
Zapłon świetlówki realizowany jest nie poprzez zapłonnik, a dzięki dodatkowej zewnętrznej 
warstwie silikonowej lub dzięki dodatkowej elektrodzie w formie paska przewodzącego, 
który jest ułoŜony na całej długości rury. Na jednym z końców pasek połączony jest za 
pośrednictwem opornika o rezystancji 1MΩ do jednej elektrody. MoŜliwy jest szybki, 
pewny zapłon równieŜ w niskich temperaturach. 
 

 
 

Rys. 16. Świetlówka z dodatkową elektrodą TL-M RS. 
 
Świetlówki z natychmiastowym zapłonem ang. instant-start lamp 
Zapłon świetlówki realizowany jest nie poprzez zapłonnik, a dzięki elektrodzie pomocniczej 
w formie paska przewodzącego, który jest ułoŜony wewnątrz rury na całej jej długości. 
MoŜliwy jest szybki, pewny zapłon równieŜ w niskich temperaturach, wyeliminowane jest 
iskrzenie co umoŜliwia stosowanie tych świetlówek w strefach zagroŜonych wybuchem (w 
specjalnych oprawach). 

 
 

Rys. 17. Świetlówka z pomocniczą TL-X. 
 
Świetlówki T5 : 

� współpracują tylko ze statecznikami elektronicznymi, 
� dwa typy: 

• HE (High Efficiency) – wysoka skuteczność świetlna: 
- 14W (549 mm),   1200 lm 
- 21W (849 mm),   1900 lm  
- 28W (1149 mm), 2600 lm 
- 35W (1449 mm), 3300 lm 

• HO (High Output) – wysoki strumień świetlny przy obniŜonej skuteczności: 
- 24W (549 mm),   1750 lm 
- 39W (849 mm),   3100 lm 
- 49W (1449 mm), 4300 lm 
- 54W (1149 mm), 4450 lm 
- 80W (1449 mm), 6150 lm 
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Pozostałe odmiany świetlówek: 
� z wewnętrznym odbłyśnikiem, 
� z elastyczna powłoką, która w przypadku zbicia bańki zatrzymuje odłamki szkła - 

przeznaczone są do stosowania w przemyśle spoŜywczym , 
� do oświetlenia roślin, akwariów – specjalny rozkład widmowy korzystny dla rozwoju 

roślin, 
� bakteriobójcze – promienniki UV (bez luminoforu, bańka ze szkła kwarcowego), 
� do urządzeń opalających (solaria) – rozkład widmowy zawierający promieniowanie 

z zakresu UVA i UVB, 
� promienniku UV do identyfikacji ukrytych cech dokumentów, 

  
 

Rys. 18. Świetlówka UV z filtrem „Blacklight blue” firmy Philips 
 
 

� o przedłuŜonej trwałości  
o MASTER TL-D Xtra Super 80 (45 000 h), 
o MASTER TL-D Xtreme Super 80 (66 000 h),  
o Lumilux F 4Y (24  000 h), 

 
Rys. 19. Świetlówka MASTER TL-D Xtreme Super 80 
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Świetlówki kompaktowe 
 

Kompaktowe niezintegrowane: 

   
Rys. 20. Świetlówki kompaktowe niezintegrowane: 

Dulux D (G24d-...), Dulux S (G23-...), Dulux T (GX24q-...) 

zestawienie 
parametrów 
świetlówek 
niezintegrowanych 
 
P: 5 – 120 W 
 
Φ: 250 – 9000 lm 
 
η: 50 – 87 lm 
 
Ra: 80 – 89, >90 
 

 

Przykładowe oznaczenia: 
Dulux D  – dwa kołki, zintegrowany starter 
Dulux D/E  – cztery kołki, do pracy w układach zasilania awaryjnego i statecznikami 
elektronicznymi 
 
Kompaktowe zintegrowane: 

  
Rys. 21. Świetlówki kompaktowe zintegrowane: 

Dulux EL (E27), Dulux EL CLASSIC (E27) 
 

zestawienie 
parametrów 
świetlówek 
zintegrowanych 
 
P: 3 – 27 W 
 
Φ: 100 – 1700 lm 
 
η: 33 – 65 lm 
 
Ra: 80 – 89 
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OSRAM ENDURA, lampa indukcyjna 
Świetlówka bezelektrodowa. Bańka zamknięta jest w kształcie pierścienia bez elektrod. 
Energia przekazywana jest do bańki za pomocą pola magnetycznego.  

� Trwałość takiej lampy wynosi ok. 60.000h  
� Skuteczność świetlna ok. 80 lm/W 
� Częstotliwość pracy 250 kHz 
� Natychmiastowy zapłon 
� Praca tylko ze specjalnymi statecznikami elektronicznymi 

 

 
 

Rys. 22. Rysunek poglądowy przedstawiający zasadę działania  
lampy Endura oraz zwykłej świetlówki liniowej. 

 
 



 

60-965 Poznań 
ul.Piotrowo 3a 

tel. (0-61) 6652688  
fax (0-61) 6652389  

http://lumen.iee.put.poznan.pl 

Wykład nr 3 – lampy (świetlówki)   <Krzysztof.Wandachowicz@put.poznan.pl> 
Elektrotechnika, studia niestacjonarne 

-16- 

 

 
Rys. 23. Zdjęcie lampy Endura oraz dane katalogowe. 
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(wewnątrz bańki) 
 
 
 
 
(luminofor) 
 
 
 
(na zewnątrz bańki) 

 
Bilans mocy  świetlówki liniowej 36W: 

1 Moc w kolumnie wyładowczej 30.1W (84%) 

2 Moc związana ze stratą ciepła na elektrodach 5.9W (16%) 

3 Promieniowanie widzialne z kolumny wyładowczej 1.2W (3%) 

4 Promieniowanie ultrafioletowe z kolumny wyładowczej 22.5W (63%) 

5 Straty ciepła w kolumnie wyładowczej 6.5W (18%) 

6 Promieniowanie widzialne z luminoforu 8.8W (24%) 

7 Promieniowanie ultrafioletowe z luminoforu 0.2W (1%) 

8 Promieniowanie podczerwone z luminoforu 13.5W (38%) 

9 Całkowite promieniowanie widzialne 10.0W (28%) 

10 Całkowite straty związane z promieniowaniem podczerwonym, 
konwekcją i przewodzeniem 

25.8W (72%) 

 


