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A szokványos világításnál a villamos energia fényhasznosítása meglehető-

sen alacsony, még a hagyományos izzólámpáknál 5–6-szor hatékonyabb halo-
gén izzóknál sem haladja meg a 20%-ot, az energia többi része hőveszteség, 
amely télen még fűtésenergiát pótolhat, de nyáron a klimatizálásnál többletener-
giát igényel. Tekintettel arra, hogy a villamosenergia-termelésben jelenleg még 
dominál a fosszilis tüzelőanyag felhasználása, amely a CO2-kibocsátás révén a 
világméretű üvegházhatást fokozza, érthető minden akció, amely ezen a terüle-
ten is az energiatakarékosságot igyekszik ösztönözni! 

Az Európai Tanács ilyen alapon indította el 2000-ben az ún. „zöld-fény” 
programját, amely korszerű energiatakarékos világítórendszerek tervezését, 
fényforrások gyártását, forgalmazását, alkalmazását ösztönzi. A program 12 EU-
országban indult, létrejöttek a „zöld-fény” program nemzeti szervezetei, és ezek 
nemzetközi koordinációját biztosító kapcsolattartó szervei (National Contact 
Points = NCP). 

A programhoz kapcsolódó személyek, vállalatok, intézmények, szervezetek 
részvételi formája kétféle lehet: partneri kapcsolat, és alkalmazással kapcsolatos 
kötelezettségvállalás. A sokoldalú, átfogó szervezeti rendszer érdekeltté teszi a 
szakmai vállalatokat, vállalkozókat és alkalmazókat egyaránt a részvételre, 
amelynek adott esetben nyilvánosságot a létesítményen elhelyezett embléma és 
felirat biztosít. Az eredmények szaklapban és szakmai előadásokon, valamint 
kiállításokon való ismertetésének lehetősége kellő referenciákat biztosít. A nem-
zeti, valamint a nemzetközi „zöld-fény” szervezetek számítógépes dokumentáci-
ót vezetnek, és internetes honlapokkal rendelkeznek. 

Svájcban a „zöld-fény” program koordinátora a svájci energiaügynökség 
(Schweizerische Agentur für Energieeffizienz = S.A.F.E.). A „zölf-fény” mozga-
lom 2002-ben kapott Zürichben székházat. 

A téma jelentőségének jellemzésére alkalmasak az 1. ábra adatai és a 
3 Mrd CHF forgalmú svájci „világítási piac” alábbi elemző adatai: 

– A mesterséges megvilágítás évi költsége Svájcban 3 Mrd CHF, ennek 
40%-a az üzemeltetés villamosenergia-költsége: 1,2 Mrd CHF. Az új vi-
lágító berendezések költsége  720 M CHF  az  összes  költség 24%-a. 
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1/c  Fényforrások megoszlása 
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1. ábra A világítási piac 
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A világító berendezések tervezésének és szerelésének költsége 
700 M CHF. A lámpák cseréje, ill. új lámpák beszerzése 180–180 M 
CHF költség, az összköltség 6–6%-a (1/a ábrarész). 

– A világításra felhasznált villamos energia 55%-a a szolgáltató szektor-
ban kerül felhasználásra (irodaházak, iskolák, kórházak); ennek fogyasz-
tása 4,1 m kWh/év. A háztartások világítási villamosenergia-felhasz-
nálása 1,6 K kWh/év; 22%-os részesedés. Az ipar és kézműipar ré-
szesedése a maga 16%-ával; 1,2 M kWh/év értékkel viszonylag cse-
kély. A közlekedés világítási villamosenergia-felhasználása 0,5 M 
kWh/év értékkel 7%-kal részesedik (1/b ábrarész). 

– 130 M lámpa világít Svájcban, minden évben 50 M új lámpát vásárol-
nak pótlásként. Ezeknek 3/4 része rossz energiahatékonyságú izzó-
lámpa és halogénizzó. Alig 2%-ot képvisel az új energiatakarékos lám-
pák aránya, amellett hogy a háztartások 60%-ban használnak legalább 
egy energiatakarékos lámpát (1/c ábrarész). 
Az utóbbi időben erős növekedést mutat a halogénizzók forgalma. A 
fluorescens lámpák forgalomnövekedése enyhébb, és csekély mérték-
ben csökken a hagyományos izzólámpák forgalma. 
A lámpapiacon egy-egy nagy gyártó szerepe domináns, így jól átte-
kinthető a piac. Ennek ellenére a nem regisztrált forgalmazók részvéte-
le sokrétű és jelentős. A hivatalos ágazati statisztika szerint a forgalom 
mintegy 400 M CHF értékű; ezzel szemben az S.A.F.E. számításai 
szerint 700 M CHF értékre becsülhető az éves forgalom. 

Az elemző adatok igazolják a téma jelentőségét, amellyel 

eg. 

Svájcban már 
az EU-kezdeményezés előtt behatóan foglalkoztak. Ezt a szakmai munkát tá-
mogatja a svájci Energiaügyi Hivatal (Bundesamt für Energie = BFE), és 
szakmailag irányítja az S.A.F.E. A kantonok és a szövetségi irányítás együtt-
működésével az utóbbi években új szabványok kerültek kidolgozásra. 

1995 óta lépett életbe a SIA-Norm 380/4. szabvány, amely a megvilágí-
tás villamosenergia-felhasználásának felső határértékét, valamint a fejleszté-
sek által elérendő „célértéket” rögzíti. A két érték között helyezkedik el az ún. 
„minimum-energiaérték”, amelyet 2001-től egy ambiciózus programban 
általánosan elérendőnek határoztak m

A számszerűsített értékeket az 1. táblázat tartalmazza. 
1. táblázat 

A megvilágítás villamosenergia-szükségletének adatai 
 

Energiafelhasználás Követelmény 
abszolút 
(MWh/év) 

fajlagos 

SIA 380/4 felső határérték 
SIA 380/4 célérték 
”Minimum-energiaérték” 

27    
13    
16,5 

10,5 
  5,0 
  6,4 

Zürichi gyógypedagógiai iskola (HPS) világítása 14      5,3 

(kWh/m2·év) 
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A világítóberendezések tervezéséhez szükséges adatokat a 2. táblázat 
tartalmazza. 

2. táblázat 
Adatok a megvilágítás tervezéséhez 

 

Lámpák és világítóeszközök  
Világítóeszköz Fluoroscens lámpák 
Villamos teljesítmény 49 W 
Lámpa hossza 146,3 cm 
Lámpa átmérője 16 mm 
Lámpaszám/megvilágítóhely 1 db 
Fényhasznosítás 90 Lm/W 
Világítás üzemhatásfoka 75% 
Helyiségre vonatkozó jellemzők  
Megvilágítás erőssége 450 Lux 
„Tervezési tényező” 1,2 
Helyiség mérete 6,5 m x 6,5 m 
Helyiségmegvilágítási hatékonyság 75% 
Fajlagos teljesítmény 1,9 W/m2; 100 Lux 
Beszerelt teljesítmény 8,55 W/m2 

 
(A világítóeszközök minőségi besorolását az EU a villamosenergia-hasz-

nosítási fokozatai szerint „A”-tól–„G”-ig minőségi osztályokba sorolta, ahol az 
„A” kategória a legjobb hatékonyságú, pl. a fluorescens fénycsövek.) 

A megvilágítási szabvány alkalmazásának és a „zöld-fény” programnak 
egy illusztris példája a zürichi gyógypedagógiai iskola (Heilpedagogische 
Schule/Zürich = HPS). Az iskola 35 éve nem került felújításra anyagi okok mi-
att. Így az épületgépészeti része sem változott az idő múlásával. Az épület 
biztonsága, a benne tevékenykedők komfortérzete, a belső tér elosztása és az 
épület energiafelhasználása egyaránt már nem felelt meg az aktuális 
követelményeknek. 

Az építészeti rekonstrukciót kombinálni lehetett olyan világítás tervezésé-
vel, amely a „minimum-energiaérték” követelményének megfelel. Már a terve-
zésnél szerencsésen érvényesültek az ökológiai szempontok. Ugyan 
40 000 CHF többletköltséget jelentett az új korszerű világítás, de ez az 
5,8 M CHF összköltséghez viszonyítva, annak alig 0,7%-át jelentette. A létesí-
tett világítási rendszer fajlagos villamosenergia-szükséglete 5,3 kWh/m2·év, 
alig haladja meg a SIA 380/4 5,0 kWh/m2·év célértékét. Ugyanakkor ez a 
rendkívül kedvező eredmény nem jelent kedvezőtlen szintet a megvilágítás 
minőségében. Az oktatás és a gyakorlat helyszínéül szolgáló tantermekben 
háromsoros „tükörhálós” fluorescens-fénycsöves világítás biztosítja az előírt 
450 Lux fényerőértéket. Az ablakmenti világítótest-sort elkülönült be- és kikap-
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csoló elektronikus rendszer szabályozza (EVG), a beeső napfény mennyisé-
gétől függően. A termek minden térközében két érzékelő és egy mérő-
szabályozó (EVG) készülék ellenőrzi a tényleges Lux-értékeket, továbbá az 
érzékelők a személyi jelenlétet is érzékelve jelentést adnak az EVG készülék-
nek. Ezzel elkerülhető, hogy személyi jelenlét nélkül feleslegesen üzemeljen a 
világítás. A termek elhagyása után még 12 percig teljes fényerővel – 450 Lux 
értékben – működik a tantermek világítása, majd 5 percig ún. „szürkületi 
üzemmódban” – 50 Lux-értéken – üzemel, mielőtt a teljes kikapcsolás bekö-
vetkezne. Ez a rendszer feleslegessé teszi a világítás rövid szünetekben való 
kikapcsolását, és az átmeneti időszakban biztosítja a csökkentett mértékű 
szükségvilágítást. A rendszer kikapcsolt állapotban nincs „rendelkezésre állási 
üzemmódban”, nincs feszültség alatt. 

A kisebb terek világítási hálózatainak érzékelői nem egyedileg, hanem 
együttesen működnek, a személyi jelenlét-érzékelők által működtetett világítás 
ellenőrzése és szabályozása viszont szobánként egyedi. 

Az épület gyűjtősínjére különböző érzékelők, riasztók, és más technikai 
eszközök ugyancsak rá vannak kötve. 

A világítási rendszer a HPS 30 helyiségére (15 osztályterem, 9 terápiás 
terem és 6 óvodai-napközi terem) a leírt szabályozással került kivitelezésre. A 
folyosók és mellékhelyiségek egyszerűbb érzékelő és kapcsoló-szabályozó 
rendszerrel működnek. A személyi jelenlét és a beeső napfény intenzitása a 
szabályozás alapja. Az észlelt tényadatokat a szabályozás összehasonlítja az 
előírt megvilágítási értékekkel. 

Fentiek szerint kivitelezett épület megvilágításának adatait – fajlagos 
villamosenergia-felhasználás vonatkozásában – egyéb városi épületek adatai-
val hasonlítják össze a 2. ábrán. Egy épületnél (iskola; Wasser-ban) az érték 
kismértékben meghaladja a felső-határértékeket, 5 épületnél az előírt felső és 
minimumérték között van, és 3 épületnél teljesíti az előírt minimum-energia-
értékkel történő megvilágítást. A legjobb értéket mutató HPS/Zürich épületvi-
lágítása 50%-kal alatta van a SIA 380/4 felsőhatárértéknek, és éppen hogy 
meghaladja a „célértéket”. A 104%-os felsőhatárt mutató iskolaépületnél jelen-
leg ismételt számítások folynak. 

A „legzöldebb” megvilágítás a természetes fény mind a nyújtott komfort-
érzet, mind a nulla villamosenergia-igénye folytán. Ennek biztosítása ablakok 
alkalmazásával meglehetősen régóta ismert, de ablakmentes terek megvilágí-
tása napfénnyel forradalmian új technológiai megoldásokat kíván. 

Ilyen megoldások alkalmazása földalatti metróállomások, célintézmények 
és középületek ablaknélküli lépcsőházainak és fogadócsarnokainak megvilá-
gítási feladatainál jelentős. A fejlesztések felhasználhatók az alacsony ener-
giafelhasználású öko-házak tervezésénél is. 

A lörrachi SOLAR-technológiának , a BSR cég szabadalmának kipróbá-
lása céljából egy ablaktalan sötét fészert építettek, és a tetőre felfüggesztett 
műanyag tömlővel világították meg a belső teret. 
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2. ábra Az új városi épületek világításának fajlagos villamosenergia-

szükségleteinek eltérései a SIA 380/4 előírt határértékétől 
 
Az innovatív napfényrendszerek kutatása során mind Lörrachban (Svájc), 

mind Augusburgban (Németország) – az egyetem szilárdtest tanszékén – az 
üreges testek (csövek) által a napfény vezetését vizsgálták. Alacsony törés-
mutatójú inert műanyagcsöveket alkalmaztak, kb. olyan vastagságban, mint a 
kerti tömlők. A csöveket megtöltötték olyan folyadék vegyszerkeverékkel, 
amelynek nagy a törésmutatója (kisebb fényveszteség következik be), és al-
kalmazkodnak a környezethez, jó a hőmérsékletállóságuk. A folyadékoknak a 
napfény spektrumából semmilyen hullámhosszt nem szabad abszorbeálnia, 
ahhoz, hogy fehér fényt adjanak. Ha színes a fény, akkor gyakorlatilag szín-
szűrőkkel kell azt korrigálni. 

A megfelelő fényhozam elérése érdekében a fejlesztők mind Lörrachban, 
mind Augsburgban plexi-üvegből készült Fresnel-lencsét alkalmaztak. A szer-
kezet olyan napállást követő mechanikus vezérléssel van felszerelve 
(Heliosztát), amely mm-pontossággal biztosítja a napsugarak optimális 
beesését. A lencse a napsugarakat 4000–8000-szeresen koncentrálja. A be-
rendezést egy átlátszó kupola védi az időjárás viszontagságaitól. A begyűjtött 
fénynyalábot a Fresnel-lencse alatt vezetett műanyag fényvezetőcső továbbít-
ja. A fényvezetőcső vége kvarcüvegcseppel van lezárva. 
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Ennek a megvilágító rendszernek a beruházása elég költséges, de gya-
korlati tapasztalatok szerint 40% energiamegtakarítást biztosít! 

Alkalmazási példák 

a) Berlin, Potsdam tér – metróállomás megvilágítása 

Három 14, 16 és 21 m magas fényoszlopot létesítettek a Potsdam téren. 
Az oszlopok magjai 0,7 m átmérőjű acélcsövek, amelyek a napfényt vezetik. 
A csövek mozgathatóak, követik a napállást (Heliosztátok), fényérzékelők ve-
zérlik. Az acélcsöveket 1 m átmérőjű üvegcsövek burkolják. A külső gyűrűben 
mesterséges fény áramlik, amelyet nagynyomású halogéngőz lámpa biztosít 
70 W teljesítménnyel. Az acél és üvegcső között mikroprizmás felületű fóliabo-
rítás helyezkedik el (az amerikai 3M-cég terméke). Ez a fólia mind a természe-
tes, mind a mesterséges fényt teljesen visszaveri, így egyirányú párhuzamos 
világítást biztosít. Napsütésben a három világítási oszlop mintegy 50 000 Lux 
fényerősségű világítást ad a csarnokban, és három erőteljesen megvilágított 
körzetet a padlón. Éjszakára a mesterséges fény díszvilágítást, fényszobrot 
képez. 

b) Nappali fény az ablaktalan lépcsőházban 

Berlin egyik közigazgatási épületének zárt lépcsőházának napfény-
megvilágítására a svájci Semperlux fényforrásgyártó cég, és a berlini műszaki 
egyetem közösen fejlesztett berendezést, amelynek neve „ARTHELIO”, bár 
nem művészeti alkotásként vált híressé. 

Az épület tetején tükör gyűjti össze a napsugarakat, és lencse képez be-
lőle sugárnyalábot, amelyet két üreges fényvezetőcső között egyenlően elosz-
tanak. Ezek vezetik a napfényt a lépcsőházba. A fényvezetők 0,3 m átmérőjű 
plexi-üvegből készült csövek, ugyancsak mikroprizmás felületű fóliával bélel-
ve. A Semperlux közlése szerint a rendszer kiforrott, alkalmasságát bizonyítot-
ta. Kereskedelmi forgalomba azonban még azért nem hozható, mert ára 
nagymértékben az egyedi felhasználási követelményektől függ, és jelenleg 
általános alkalmazásának gazdaságossága nagyon kérdéses, mivel a költsé-
ges beruházás csak a megtakarított áram költségével amortizálódik, rendkívül 
hosszú idő alatt. 

A berendezés létesítésének költségeinél elég figyelembe venni, hogy 1 m 
üreges fényvezető ára 800 CHF, nem beszélve még a Heliosztát berendezés 
irányító mechanizmusának összetettségéről. 

Felhős időben, alkonyatkor és este a fényvezetőbe mesterséges fény is 
betáplálható. Erre a célra tartós és „A” jelű energiahatékonyságú mesterséges 
fényforrásokat kell használni. 
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A jövő várható fejlesztései: 
szórt (diffúz) fényt vezető rendszerek kialakítása 

A napfényt vezető rendszerek többnyire hibrid jellegűek, mivel felhős ég-
bolt esetén automatikusan mesterséges fényforrásra kell átváltani. Nincs 
messze azonban annak lehetősége – a fejlesztések eredményeként –, hogy 
diffúz napfényt is sikerült olyan mértékben koncentráltan begyűjteni és továb-
bítani, hogy megvilágításra hasznosítható legyen. 

Az első cég, amely ilyen berendezést kínál, a St.-galleni Heliobus cég. A 
cég „páncélüveggel” borított fénytükrös világítóaknát létesít pince megvilágítá-
sa céljából. Összehasonlítva a hagyományosan épített világítóaknával, az új 
típus 20-szor több napfényt biztosít. Igaz, hogy egy családi háznál a létesíté-
sére mintegy 3000 CHF-ot kell számolni. 

A SOLUX olyan napfény-felhasználás fejlesztésén dolgozik, amelynél 
komplex hasznosítással a napenergia látható sugárzását világításra, a hő-
energiát használati melegvíz előállítására, ill. épület-klimatizálásra alkalmazza. 

 
(Szentpály Tibor) 
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