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Elektrotechnika                                    L A M P Y    R T Ę C I O W E 
Studia niestacjonarne  

  
Rys. 1. Budowa lampy rtęciowej  

 

Jarznik  ze szkła kwarcowego odpornego na wysoka temperaturę i na działanie par rtęci. 
 

Elektrody  na rdzeń wolframowy w dwóch warstwach nawinięty jest drut wolframowy, 
naniesiona jest pasta emisyjna ułatwiająca zapłon lampy. Oprócz elektrod głównych w 
jarzniku znajdują się elektrody pomocnicze (jedna lub dwie), które wykorzystywane są w 
czasie zapłonu. 
 

Wypełnienie jarznika  
Rtęć i Argon. Wyładowanie w parach rtęci, 
argon stanowi gaz pomocniczy. 
Rtęć dozowana w postaci metalicznej, 
odparowuje pod wpływem zwiększonej 
temperatury, pary rtęci osiągają ciśnienie od 2 
do 15 atm.  
 

Rozkład widmowy Widmo prąŜkowe z 
niewielkim udziałem widma ciągłego.  

 
Rys. 5.2. Rozkład widmowy lampy 

rtęciowej z luminoforem.  
Luminofor, który pokrywa wewnętrzną powierzchnię bańki odpowiada za wytworzenie 
promieniowania tylko w zakresie czerwonym (inaczej niŜ w świetlówkach). 
 

 
Rys. 2. Rozkład widmowy promieniowania elektroluminescencyjnego rtęci przy róŜnych ciśnieniach 

par rtęci. 
 

Skuteczność linii widmowych rtęci zaleŜy od ciśnienia par rtęci. Wraz ze wzrostem 
ciśnienia par rtęci skuteczność linii widmowych przesuwa się w stronę zakresu 
widzialnego. Zmniejszeniu ulega wtedy skuteczność linii rezonansowych z zakresu UV, a 
zwiększeniu ulega skuteczność linii w zakresie widzialnym. 
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Bańka 
Bańka w kształcie eliptycznym wykonana ze szkła zwykłego sodowo-wapniowego. Lampy 
o mocy 250W i większej maja bańki wykonane z bardziej twardego i odpornego na wysoka 
temperaturę szkła borokrzemianowego. 
Wewnątrz bańki znajduje się gaz. Najczęściej jest to mieszanina argonu i azotu. 
 
Trzonki 
Gwint Edisona E27, E40.  
 
Rodzaje luminoforów, barwa i wska źnik oddawania barw 
Występują dwa rodzaje luminoforów: 

� standard (mała wartość wskaźnika oddawania barw Ra≈45) 
� komfort (wyŜsza wartość wskaźnika oddawania barw Ra=50-60) 

Temperatura barwowa 3300 K – 4200 K. 
 

   
 

   
 

Philips:    HPL-N 125W (Ra=46)                          HPL Comfort 125W (Ra=55) 

Osram:    HQL Standard 125W                            H QL 125W DE LUXE 

Rys. 3. Rozkłady widmowe lamp rtęciowych z dwoma rodzajami luminoforów. 
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UKŁADY ZASILANIA LAMP RT ĘCIOWYCH  
 

Lampy wyładowcze posiadają 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). 
Lampy rtęciowe pracują w układach ze statecznikami indukcyjnymi. 

 

 
 

Rys. 4. Układ pracy lampy rtęciowej ze statecznikiem indukcyjnym,  
kondensator C do poprawy współczynnika mocy 

     
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.  
Dla poprawy współczynnika mocy w układach zasilania lamp rtęciowych najczęściej 
stosuje się kondensator włączony równolegle na wejściu układu 
 

Regulacja mocy i strumienia ( ściemnianie, ang. dimming) 
Regulację mocy  i strumienia wykorzystuje się w instalacjach oświetlenia drogowego. 
Regulacja jest skokowa i polega na przełączeniu zasilania na specjalnym stateczniku z 
wyprowadzonym zaczepem uzwojenia lub poprzez włączenie dodatkowego, równoległego 
statecznika. 

 
Rys. 5. Układ pracy lampy rtęciowej przy regulacji mocy. 

 
 
 
. 
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WŁASNOŚCI LAMP RTĘCIOWYCH 
 

Bilans mocy 
ok. 17% z dostarczonej do lampy mocy przeznaczane jest do wytworzenia światła. 
 

Wpływ temperatury otoczenia 
Wpływ temperatury otoczenia na właściwości lampy jest nieznaczny. 
 

Skuteczno ść świetlna 
Skuteczność świetlna relatywnie niska: 36 lm/W – 60 lm/W 
 

Trwało ść i spadek strumienia świetlnego w czasie eksploatacji 
Trwałość zaleŜy m.in. od częstości włączeń i wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy godzin. 
Występuje znaczny spadek strumienia lamp w trakcie ich eksploatacji. 

 

 
Rys. 6. Krzywa wygasania i krzywa spadku strumienia lampy rtęciowej HPL Komfort. 

 
Istotny z punktu widzenia eksploatacji lamp jest spadek strumienia w czasie pracy. 
Niekiedy zmniejszenie wartości strumienia jest tak duŜe, Ŝe nie opłaca się dalej 
eksploatować jeszcze świecących lamp i naleŜy je grupowo wymienić na nowe. Przyjmuje 
się, Ŝe tą granicą opłacalności jest spadek strumienia do poziomu 80% strumienia 
znamionowego. 
 

Pozycja pracy 
Dowolna (trzonkiem w górę, trzonkiem w dół, pozioma, itp…) 
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Rozruch   
Lampy rtęciowe pracują bez dodatkowego zapłonnika. Zapłon odbywa się za pomocą 
elektrod pomocniczych umieszczonych w pobliŜu elektrod głównych. W chwili kiedy 
rezystancja przestrzeni wyładowczej będzie mniejsza od rezystancji opornika 
znajdującego się wewnątrz bańki, wyładowanie przenosi się miedzy elektrody główne. 
Znamionowy punkt pracy osiągany jest po kilku minutach (ok. 4 min). Prąd rozruchowy ok. 
1.5 razy większy od prądy znamionowego. Tę własności lampy naleŜy uwzględnić przy 
doborze zabezpieczenia obwodu. 
 
Ponowny rozruch 
Ponowny rozruch jest moŜliwy po ostygnięciu lampy. Czas ponownego rozruchu trwa ok. 5 
minut. 
 

 
 

Rys. 7. Charakterystyka rozruchowa lampy rtęciowej.  
Charakterystyka napięciowa lampy rtęciowej. 

U +5% ► Ul +2% ► I +8% ► Φ +12% 
 
 

Tabela 1. Podstawowe parametry wybranych typów lamp rtęciowych. 
 

Typ lampy Moc 
[W] 

Strumień 
świetlny 

[lm] 

Skuteczność 
świetlna 
[lm/W] 

Temperatura 
barwowa 

[K] 

Wskaźnik 
oddawania 
barw Ra 

HQL SUPER DE LUXE 125 5700 45 300 60-69 

HQL DE LUXE 125 6500 52 3200 40-59 

HPL 4 Pro 125W/634 125 6800 54 3400 60 

HPL 4 Pro 125W/642 125 6800 54 4200 60 

HPL Comfort 125W/534 125 6200 50 3400 55 

HPL-N 125W/542 125 6200 50 4100 46 

HQL – Osram 
HPL – Philips 
HM – oznaczenie uniwersalne 
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Rys. 8. Lampa rtęciowa typu MIX. Szeregowo z jarznikiem włączona jest dwuskrętka wolframowa 
(taka jak w Ŝarówce). Lampę MIX moŜna włączyć bezpośrednio do sieci bez konieczności 

podłączania statecznika. Rolę statecznika pełni skrętka.  
Wskaźnik oddawania barw: Ra = 50 – 72 

Skuteczność świetlna: 10 – 26 lm/W 
HWL (Osram), ML (Philips). 

 
 

Tabela 2. Zestawienie parametrów lamp rtęciowych 
 

P [W] 50 – 1000 

U [V] 230  

Bańki Eliptyczne, przeźroczyste lub pokryte luminoforem 

Trzonki gwintowe: E27, E40 

η [lm/W] 36 – 60  [lm/W] 
 
im większa moc tym większa skuteczność świetlna: 

Ra 36 – 60  

τ [h] trwałość uŜytkowa 5000 – 8000 h 
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L A M P Y    M E T A L O H A L O G E N K O W E 
 

Lampy metalohalogenkowe to lampy rtęciowe ze specjalnymi domieszkami. 
Do jarznika dodaje się halogenki metali (tal, ind, dysproz) co skutkuje poprawą rozkładu 
widmowego. Zwiększa się skuteczność świetlna i wskaźnik oddawania barw. 
 

  
 

          
 

Rys. 9. Budowa i przykłady lampy metalohalogenkowych.  
Jarznik   
wykonany ze szkła kwarcowego lub z ceramiki (polikrystaliczny tlenek aluminium). 
 

Elektrody   
takie jak w lampach rtęciowych z rdzeniem wolframowym. Brak elektrod pomocniczych. 
 

Wypełnienie jarznika 
Rtęć, halogenki metali (związki metali i chlorowców) i gaz pomocniczy (neon, argon lub 
krypton)i Argon. Wyładowanie w parach rtęci i parach halogenków, argon stanowi gaz 
pomocniczy. 
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Rozkład widmowy. Widmo prąŜkowe z niewielkim udziałem widma ciągłego. Rozkład i 
ilość prąŜków zaleŜy od składu wypełnienia jarznika. Brak luminoforu. 
 

Bańka. Bańka w róŜnych kształtach, tabularne, eliptyczne. Zazwyczaj występuje bańka 
ale są równieŜ produkowane lampy metalohalogenkowe bez zewnętrznej bańki. 
Kompaktowe lampy metalohalogenkowe posiadają zazwyczaj bańkę wykonana ze szkła 
kwarcowego. Lampy większej mocy posiadają bańkę wykonaną ze szkła twardego 
borokrzemianowego. 
Wewnątrz bańki znajduje się gaz. Najczęściej jest to mieszanina argonu, kryptonu i azotu. 
 

Trzonki 
RóŜne rodzaje trzonków. W lampach kompaktowych trzonki kołkowe, jednostronne i 
dwustronne. W lampach o większej mocy równieŜ trzonki gwintowe E27, E40.  
 

Barwa i wska źnik oddawania barw 
Brak luminoforu. JeŜeli występuje białe pokrycie bańki to jest to warstwa rozpraszająca a 
nie luminofor. O barwie i oddawaniu barw decyduje skład wypełnienia jarznika: 

� barwa: 3000 K – 6000 K 
� oddawanie barw Ra: 65 (lampy wyŜszych mocy) – 96 (lampy kompaktowe)  

 

   
 

  
                                                                

HPI-T 400W/643 (Ra=65)                                   CDM-T 150W/942 (Ra=96) 
 

Rys. 10. Rozkłady widmowe lamp metalohalogenkowych. 
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UKŁADY ZASILANIA LAMP METALOHALOGENKOWYCH  
 

Lampy wyładowcze posiadają 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). 
Lampy metalohalogenkowe pracują zazwyczaj w układach ze statecznikami indukcyjnymi. 
Do zasilania (szczególnie lamp kompaktowych) lamp metalohalogenkowych uŜywa się 
równieŜ stateczników elektronicznych. 

   
 

Rys. 11. Układy pracy lamp metalohalogenkowych ze statecznikiem indukcyjnym i dwoma 
rodzajami zapłonników: szeregowo-równoległym (z lewej) i szeregowym (z prawej),  

kondensator C do poprawy współczynnika mocy 
     

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.  
Dla poprawy współczynnika mocy w układach zasilania najczęściej stosuje się 
kondensator włączony równolegle na wejściu układu 
 

Regulacja mocy i strumienia ( ściemnianie, ang. dimming) 
Regulacja mocy i strumienia jest moŜliwa w przypadku niektórych lamp (kompaktowych) z 
zastosowaniem stateczników elektronicznych. Nie wykonuje się regulacji poprzez zmianę 
wartości napięcia zasilającego lub poprzez przełączenie uzwojenia statecznika gdyŜ 
prowadzi to do znacznych zmian własności lampy takich jak np. wyraźna zmiana barwy 
światła.  
 
WŁASNOŚCI LAMP METALOHALOGENKOWYCH 
 

Bilans mocy 
Ponad 24% z dostarczonej do lampy mocy przeznaczane jest do wytworzenia światła. 
 

Wpływ temperatury otoczenia 
Praca w temperaturach ujemnych moŜe powodować kłopoty z zapłonem lamp. 
 

Skuteczno ść świetlna 
Skuteczność świetlna: 72 lm/W – 108 lm/W 
 

Trwało ść i spadek strumienia świetlnego w czasie eksploatacji 
Trwałość zaleŜy m.in. od częstości włączeń i wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy godzin. 
Występuje znaczny spadek strumienia lamp w trakcie ich eksploatacji. 
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Rys. 12. Krzywa wygasania i krzywa spadku strumienia lampy metalohalogenkowej HPI-T. 

 

Istotny z punktu widzenia eksploatacji lamp jest spadek strumienia w czasie pracy. 
Niekiedy zmniejszenie wartości strumienia jest tak duŜe, Ŝe nie opłaca się dalej 
eksploatować jeszcze świecących lamp i naleŜy je grupowo wymienić na nowe. Przyjmuje 
się, Ŝe tą granicą opłacalności jest spadek strumienia do poziomu 80% strumienia 
znamionowego. 
 

Pozycja pracy 
Zazwyczaj nie jest dowolna (np. HPI-T: pozycja pozioma, HPI: trzonkiem w górę, lampy 
kompaktowe: zazwyczaj poz. dowolna, inne lampy – patrz katalog). Zmiana pozycji pracy 
moŜe wpływać na do zmianę barwy światła i zmianę strumienia.  
Większość lamp metalohalogenkowych przeznaczonych jest do pracy wyłącznie w 
oprawach zamkniętych (zabezpieczonych szybą z twardego szkła). 
 
Rozruch   
Zapłon odbywa się za pomocą zapłonnika, który generuje impuls wysokiego napięcia (2 – 
5 kV). WyróŜniamy dwa podstawowe typy zapłonników: 
szeregowo-równoległe 

� mogą być montowane razem ze statecznikami w pewnej odległości od opraw 
o powodują mniejsze straty mocy 
o wymagają stateczników ze specjalnym zaciskiem 

� szeregowe 
Prąd rozruchowy ok. 1.5 razy większy od prądy znamionowego. Tę własności lampy 
naleŜy uwzględnić przy doborze zabezpieczenia obwodu. 
 

Ponowny rozruch 
Ponowny rozruch jest moŜliwy po ostygnięciu lampy. Czas ponownego rozruchu trwa od 5 
do 20 minut. Istnieją specjalne wersje układów, w których startery generują znacznie 
wyŜszy impuls napięcia (30-60 kV) dla zapewnienia natychmiastowego ponownego 
zapłonu. 
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Rys. 13. Charakterystyka rozruchowa lampy metalohalogenkowej. 
Charakterystyka napięciowa lampy metalohalogenkowej. 

U +5% ► Ul +2% ► I +10% ► Φ +15% 
Zmiana napięcia zasilającego moŜe wpływać na widoczną zmianę barwy światła lampy. 

 
Kompaktowe lampy metalohalogenkowe 
Występuje wiele modeli róŜniących się kształtem, jarznikem, bańka, trzonkiem, mocą i 
własnościami. 
 

               
Jarznik - szkło kwarcowe.                 Jarznik ceramiczny (polikrystaliczny tlenek aluminium). 
 

Osram: HQI-TS                                 HCI-T                                       POWERBALL HCI-T 
Philips: MHN/W-TD                           MASTER Colour CDM-T          - 
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                                                       Osram:    HQI-T                 HQI-E 
                                                       Philips:    HPI-T                  HPI 

 
Rys. 14. Przykłady kompaktowych lamp metalohalogenkowych oraz lamp większej mocy (250W, 

400W) 
 
 

Tabela 3. Podstawowe parametry wybranych typów lamp metalohalogenkowych. 
 

Typ lampy Moc 
[W] 

Strumień 
świetlny 

[lm] 

Skuteczność 
świetlna 
[lm/W] 

Temperatura 
barwowa 

[K] 

Wskaźnik 
oddawania 
barw Ra 

HQI-TS 150W/D 150 11000 73 5200 80-89 

HQI-TS 150W/NDL 150 11250 75 4200 80-89 

HQI-TS 150W/WDL 150 11000 73 3000 80-89 

HCI-T 150/942 150 12700 85 4200 90-100 

HCI-T PB 150/830 150 14500 97 3000 80-89 

HCI-T PB 150/942 150 13700 91 4200 90-100 

MHW-TD 150W/730 150 13800 92 3000 75 

MHN-TD 150W/842 150 12900 86 4200 85 

Master Colour CDM-T 150/830 150 14000 93 3000 85 

Master Colour CDM-T 150/942 150 12700 85 4200 96 

HQI, HCI – Osram 
MHW, MHN, CDM – Philips 
HI – oznaczenie uniwersalne 
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Pozostałe odmiany lamp metalohalogenkowych: 
� z wewnętrznym zapłonnikiem, nie wymagają stosowania zapłonnika w układzie 

zasilania, stanowią bezpośredni zamiennik lamp rtęciowych w oprawach 
oświetleniowych (HPI-BUS) 

� ze specjalna powłoka na bańce, która umoŜliwia stosowanie lamp w otwartych 
oprawach (HPI-BU-P, HPI-BUS-P) 

 
Lampy HPI-T oraz HQI-T o mocach 250W i 400W mogą być stosowane w oprawach z 
osprzętem (statecznikiem) przeznaczonym zarówno dla lamp metalohalogenkowych (lub 
rtęciowych – HPI-T) jak i dla lamp sodowych. Lampa pracująca z róŜnymi statecznikami 
charakteryzuje się róŜnymi własnościami. Przy pracy ze statecznikiem przeznaczonym dla 
lamp sodowych lampa ma wyŜszy strumień ale charakteryzuje się szybszym spadkiem 
strumienia w czasie jej eksploatacji, zmienia się równieŜ barwa światła. 

 
Tabela 4. Podstawowe parametry wybranych typów lamp metalohalogenkowych. 

 

Typ lampy Moc 
[W] 

Strumień 
świetlny 

[lm] 

Skuteczność 
świetlna 
[lm/W] 

Temperatura 
barwowa 

[K] 

Wskaźnik 
oddawania 
barw Ra 

Praca ze statecznikiem do lamp rtęciowych / metalohalogenkowych 

HPI-T Plus 250W 245 19000 77 4500 65 

HPI-T Plus 400W 390 35000 90 4300 65 

Praca ze statecznikiem do lamp sodowych 

HPI-T Plus 250W 295 23000 78 4000 65 

HPI-T Plus 400W 445 38000 85 4000 65 

 
Tabela 5. Zestawienie parametrów lamp metalohalogenkowych 

 

P [W] 20 – 2000 

U [V] 230  

Bańki eliptyczne, tubularne 

Trzonki gwintowe: E27, E40,         
kołkowe: G12, RX7s 

η [lm/W] 72 – 108  [lm/W]   
 

Ra 65 – 96  

τ [h] trwałość uŜytkowa ok. 5 000 – 10 000 h 

 
 



 

60-965 Poznań 
ul.Piotrowo 3a 

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

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

Wykład nr 4 – lampy wysokopręŜne   <Krzysztof.Wandachowicz@put.poznan.pl> 
Elektrotechnika, studia niestacjonarne 

-14- 

L A M P Y    S O D O W E    W Y S O K O P R Ę ś N E 
 

  
Rys. 15. Budowa i przykłady lamp sodowych.  

Jarznik   
wykonany z polikrystalicznego tlenku aluminium (ceramika), produkowany od lat 60-tych 
bo wcześniej nie znaleziona takiego materiału na jarznik, który by wytrzymał wysoka 
temperaturę (1200 – 1300 0C) i niszczące działanie sodu. 
 

Elektrody.  na rdzeń wolframowy w dwóch warstwach nawinięty jest drut wolframowy, 
naniesiona jest pasta emisyjna ułatwiająca zapłon lampy. Brak elektrod pomocniczych. 
 

Wypełnienie jarznika. Rtęć, Sód i gaz pomocniczy (argon lub ksenon). Wyładowanie w 
parach sodu i częściowo w parach rtęci. Zapłon następuje w gazie pomocniczym, a 
następnie odparowują rtęć i sód, które przejmują wiodącą rolę w wyładowaniu (w 
niektórych lampach sodowych brak rtęci). 
 

Rozkład widmowy. Widmo prąŜkowe z niewielkim udziałem widma ciągłego. Głównie 
dwie linie rezonansowe sodu 589 i 589.6 nm (barwa Ŝółta) plus podkład ciągły i linie rtęci. 
Brak luminoforu. śółta barwa światła Tb=2000K. Oddawanie barw jest niewłaściwe Ra=25 
 

  
 

Rys. 16. Rozkład widmowy lampy sodowej wysokopręŜnej.  
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Bańka. Bańka,  tabularna lub eliptyczna. Wewnątrz bańki znajduje się próŜnia, która 
zapewnia izolacje termiczną pomiędzy jarznikiem a otoczeniem.  
 

Trzonki. W większości trzonki gwintowe E27, E40.  
 

Barwa i wska źnik oddawania barw 
Brak luminoforu. JeŜeli występuje białe pokrycie bańki to jest to warstwa rozpraszająca a 
nie luminofor. O barwie i oddawaniu barw decyduje ciśnienie par sodu: 

� barwa: 2000 K – 2500 K 
� oddawanie barw Ra: 23 (niŜsze ciśnienie par sodu) – 83 (wyŜsze ciśnienie par 

sodu)  
 

Skuteczno ść świetlna. Skuteczność świetlna: 150 lm/W (niŜsze ciśnienie par sodu) – 37 
lm/W (wyŜsze ciśnienie par sodu) 
 

   
 

   
SON-T 400W  (Ra=25, 120 lm/W)                   SON Comfort  (Ra=65, 95 lm/W) 

 

Rys. 17. Rozkłady widmowe lamp sodowych wysokopręŜnych. 
 
 
WŁASNOŚCI LAMP SODOWYCH 
 

Bilans mocy. ok. 30% z dostarczonej do lampy mocy przeznaczane jest do wytworzenia 
światła. 
 

Wpływ temperatury otoczenia 
Praca w temperaturach ujemnych moŜe powodować kłopoty z zapłonem lamp. 
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Trwało ść i spadek strumienia świetlnego w czasie eksploatacji 
Trwałość zaleŜy m.in. od częstości włączeń i wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy godzin. 
Występuje spadek strumienia lamp w trakcie ich eksploatacji. 

 

 
Rys. 18. Krzywa wygasania i krzywa spadku strumienia lampy sodowej SON-T Pro. 

 
Pozycja pracy. Zazwyczaj jest dowolna. 
 

Rozruch.   Zapłon odbywa się za pomocą zapłonnika, który generuje impuls wysokiego 
napięcia (2 – 5 kV). Prąd rozruchowy ok. 1.3 razy większy od prądy znamionowego. Tę 
własności lampy naleŜy uwzględnić przy doborze zabezpieczenia obwodu. 
 

Ponowny rozruch. Ponowny rozruch jest moŜliwy po ostygnięciu lampy. Czas 
ponownego rozruchu trwa ok. 1 minutę.  

 
Rys. 19. Charakterystyka rozruchowa i charakterystyka napięciowa lampy sodowej wysokopręŜnej. 

U +5% ► Ul +10% ► I +5% ► Φ +15% 
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UKŁADY ZASILANIA LAMP SODOWYCH  
 

Lampy wyładowcze posiadają 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). 
Lampy sodowe wysokopręŜne pracują zazwyczaj w układach ze statecznikami 
indukcyjnymi. Do zasilania niektórych typów lamp uŜywa się równieŜ stateczników 
elektronicznych. 

 

   
 

Rys. 20. Układy pracy lamp sodowych ze statecznikiem indukcyjnym i dwoma rodzajami 
zapłonników: szeregowo-równoległym (z lewej) i szeregowym (z prawej),  

kondensator C do poprawy współczynnika mocy 
     

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.  
Dla poprawy współczynnika mocy w układach zasilania najczęściej stosuje się 
kondensator włączony równolegle na wejściu układu 
 

Regulacja mocy i strumienia ( ściemnianie, ang. dimming) 
Sposoby regulacji mocy i strumienia w lampach sodowych: 

� przy zastosowaniu stateczników elektronicznych,  
� przy uŜyciu tyrystorowych regulatorów ze statecznikami indukcyjnymi, 
� przełączenie uzwojenia statecznika. 

 

Tabela 6. Podstawowe parametry wybranych typów lamp sodowych. 
 

Typ lampy Moc 
[W] 

Strumień 
świetlny 

[lm] 

Skuteczność 
świetlna 
[lm/W] 

Temperatura 
barwowa 

[K] 

Wskaźnik 
oddawania 
barw Ra 

NAV-T 250W 250 27000 108 2100 25 

NAV-T 250W 4Y 250 27000 108 2100 25 

NAV-T 250W SUPER 4Y 250 33000 132 2000 25 

SON-T Pro 250 250 28000 112 2000 25 

MASTER SON-T PIA Plus 250 250 33200 133 2000 25 

NAV – Osram 
SON – Philips 
HS – oznaczenie uniwersalne 
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Pozostałe odmiany lamp sodowych wysokopr ęŜnych: 
� z wewnętrznym zapłonnikiem, nie wymagają stosowania zapłonnika w układzie 

zasilania, stanowią bezpośredni zamiennik lamp rtęciowych w oprawach 
oświetleniowych (SON I) 

� do oświetlenia w szklarniach, zapewniają odpowiedni wzrost roślin (SON Agro, 
SON Green Power, PLANTASTAR) 

 

Tabela 7. Zestawienie parametrów lamp sodowych 
 

P [W] 50 – 1000 

U [V] 230  

Bańki eliptyczne, tubularne, przeźroczyste lub z powłoką rozpraszającą 

Trzonki gwintowe: E27, E40 

η [lm/W] 70 – 150  [lm/W]   
im większa moc tym większa skuteczność świetlna: 

Ra 25 - 65 

τ [h] trwałość uŜytkowa 10000 – 16000 h 

 
Lampy sodowe o polepszonym oddawaniu barw SDW-T Whi te SON 

 

             
zwiększone ciśnienie par sodu (95 kPa) powoduje zmianę rozkładu widmowego co 
prowadzi do polepszenia oddawania barw kosztem zmniejszenia skuteczności świetlnej 

 

 



 

60-965 Poznań 
ul.Piotrowo 3a 

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

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

Wykład nr 4 – lampy wysokopręŜne   <Krzysztof.Wandachowicz@put.poznan.pl> 
Elektrotechnika, studia niestacjonarne 

-19- 

L A M P Y    S O D O W E    N I S K O P R Ę ś N E 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 21. ZaleŜność skuteczności świetlnej, 
wskaźnika oddawania barw i barwy światła od 

ciśnienia par sodu. 
WyŜsze ciśnienie par sodu powoduję 

zwiększenie wskaźnika oddawania barw ale 
zmniejszeniu ulega skuteczność świetlna. 

 
 

 
Rys. 22. Lampa sodowa niskopręŜna. 

 
Jarznik  
dwuwarstwowa rurka w kształcie litery U. Warstwa wewnętrzna z tlenku aluminium, 
warstwa zewnętrzna ze szkła.  
 

Wypełnienie  
Sód i gaz pomocniczy (argon lub neon). Wyładowanie w parach sodu. Brak rtęci. 
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Widmo  
liniowe: dwa prąŜki 589 nm i 589.6 nm (dublet sodowy). Brak luminoforu. śółto-
pomarańczowa barwa światła. Brak właściwego oddawania barw, nie moŜna wyznaczyć 
wskaźnika oddawania barw Ra. 
 

  
 

Rys. 23. Rozkład widmowy lampy sodowej niskopręŜnej. 
 

Optymalna skuteczność lamp sodowych niskopręŜnych uzyskiwana jest przy niskich 
natęŜeniach prądu lampy. Jednak prąd o niskim natęŜeniu nie moŜe zapewnić 
odpowiednio wysokiej temperatury koniecznej do odparowania sodu (270 – 300 0C). Aby 
zwiększyć temperaturę stosuje się następujące zabiegi: 

� pomiędzy jarznikiem z zewnętrzną bańką jest próŜnia, 
� rurki jarznika pokrywa się tlenkiem cyny (szaro-niebieski nalot), który odbija 

promieniowanie podczerwone i powoduje zwiększenie temperatury jarznika, 
� rurki jarznika (kształt U) oddziaływają cieplnie na siebie i zwiększają temperaturę. 
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Układ pracy lampy sodowej niskopr ęŜnej  
naleŜy stosować specjalne dławiki hybrydowe lub transformatory rozproszeniowe. 
 

 
Rys. 24. Charakterystyka rozruchowa i charakterystyka napięciowa lampy sodowej niskopręŜnej. 

U +5% ► Ul -5% ► I +7% ► Φ +-0% 
 

  
 

Rys. 25. Układ pracy lampy sodowej niskopręŜnej ze statecznikiem indukcyjnym i zapłonnikiem 
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Tabela 8. Zestawienie lamp sodowych niskopręŜnych firmy Philips 
 

 
 
Zestawienie parametrów lamp sodowych niskopręŜnych 
P [W] 18 – 180 

U [V] 230  

Bańki tubularne przeźroczyste 

Trzonki bagnetowe: BY22d 

η [lm/W] 100 – 200  [lm/W]   
im większa moc tym większa skuteczność świetlna: 

Ra -  

τ [h] trwałość uŜytkowa ok. 10000 h 
 

 


