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Bevezetô

Ebben a cikkben normál és halogén izzó-
lámpák azon egyenáramú- és elhaszná-
lódásvizsgálatát mutatjuk be, amin érde-
mes egy kicsit elgondolkozni. Bemuta-
tunk egy módszert a normál izzólámpa-
volfrámszál térfogatának roncsolás-
mentes meghatározására. Utóbbi mód-
szert felhasználva nyomon követhetôvé
válik az izzószál öregedése, azaz az iz-
zószál térfogatának csökkenése.

Normál és halogén izzólámpák 
feszültség-áramfelvétel karakterisztikája

Közismert tény, hogy az izzólámpák fe-
szültség-áramfelvétel karakterisztikája
nem lineáris jelleget mutat. Ennek leg-
fôbb oka, hogy miközben a volfrám izzó-
szál a 300 K körüli szobahômérsékletrôl
felizzik a névleges feszültségnél mérhetô
2800 K körüli hômérsékletre [1], azalatt a
volfrámszál eredeti elektromos ellenállá-
sa a hômérséklet növekedésével nem li-
neáris módon körülbelül a tízszeresére
növekszik. Ha arra gondolunk, hogy nor-
mál izzólámpák esetén az izzószálat az
említett mûködési hômérsékletre terve-
zik, akkor kézenfekvô az a feltételezés,
hogy ugyanabban az üvegballonban
lévô, de két különbözô névleges teljesít-
ményû izzószál U-I karakterisztikája ha-
sonlóságot mutat. Ez könnyen ellenô-
rizhetô például egy, a gépjármûvekben
használt fék- és helyzetjelzô lámpa segít-
ségével. A 12 V névleges feszültségû
P21/5 jelzésû (BAY15d formájú) izzólám-
pában egy 5 W (helyzetjelzô) és egy 
21 W (féklámpa) névleges teljesítményû
izzószál található, amelyeket azonos vas-
tagságú tartók rögzítenek.

Feltételezhetô, hogy a két karakterisz-
tika ugyanazon feszültség mellett mért
teljesítmények arányában egymásba át-
transzformálható.

A kísérletet elvégezve azt tapasztal-
hatjuk, hogy az áttranszformált U-I karak-

terisztika egyes pontjain akár 10%-ot is
meghaladó eltérés van (1. ábra).

Megjegyzés: a fenti U-I karakteriszti-
kákat új, használatlan lámpán négyveze-
tékes módszerrel mértük, és a mérési
pontok között átváltva idôt hagytunk az
izzószál felmelegedésére.

A mérést megismételtük több külön-
bözô névleges feszültségû és teljesítmé-
nyû, nem ikerszálas normál és halogéniz-
zón. Ahhoz, hogy a kapott U-I karakterisz-
tikákat egymással össze lehessen hasonlí-
tani, a tengelyeket normalizáltuk: a ka-
pocsfeszültséget a névleges feszültséggel,

1. ábra. A P21/5W (BAY15d) fék- és helyzetjelzô lámpa feszültség-áram karakterisztikája

2. ábra. Izzólámpák névleges feszültséggel, névleges feszültségen felvett árammal nor-
malizált U-I karakterisztikája

A normál izzólámpák helyettesítésére ma számos megoldás kínálkozik. Más mûködési elven alapuló fényforrá-
sok nagyobb fényárammal, pontszerûbb sugárzással, kisebb teljesítményfelvétellel vagy egyéb kedvezô tulaj-
donságokkal rendelkezhetnek. Ilyen igények esetén könnyen kiváltják a normál izzólámpát. E helyettesítési fo-
lyamatot látván, stílszerûen úgy fogalmazhatnánk, hogy a normál izzólámpák fénykora lejárt. Egyesek számára
minden, az izzólámpával kapcsolatos vizsgálódás idejétmúltnak és unalmasnak tûnhet. Persze nem biztos, hogy
így is van�

Izzólámpát sokat használunk, 
de vajon ismerjük-e?! (1. rész)
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az áramfelvételt a névleges feszültségen
felvett árammal. Az ily módon nyert ka-
rakterisztikákat közös koordináta-rend-
szerben ábrázoltuk. A görbéken apró kör-

rel jelöltük azt a pontot, ahol az izzószál
szemmel láthatóan elkezd izzani (2. ábra).

Az tapasztaljuk, hogy a 20 W névle-
ges teljesítmény feletti izzókarakteriszti-

kákat jó közelítéssel egybevágónak te-
kinthetjük, függetlenül attól, hogy normál
vagy halogén kivitelrôl van szó. Az 5 W
alattiak karakterisztikája azonban a név-
leges teljesítmény csökkenésével rendre
eltorzul, miközben a felizzási pont egyre
távolabb kerül az origótól. Ennek az az
oka, hogy a kisebb névleges teljesít-
ményû izzókban relatíve nagyobb a hô-
elvezetés az izzószál környezetében.
Még az egészen miniatûr izzószálat is
sajtolással rögzítik a tartókhoz. A mecha-
nikai szilárdság és a gazdaságos gyártás
megôrzése mellett nem lehet a tartó mé-
retét olyan mértékben csökkenteni, mint
az izzószálét. A vizsgált izzók formáját és
méretét a 3. ábrán vehetjük szemügyre.

Izzólámpák elhasználódása

Az elhasználódást többnyire a volfrám
izzószál mûködés során történô elpárol-
gásával azonosítják. A valóságban azon-
ban a lámpák �egyszerûségét� megha-
zudtoló több, különbözô, bonyolult fo-
lyamat és mechanizmus húzódik meg
mind az izzószálban, mind az üvegbal-
lon gázterében. Ezek közül csupán néhá-
nyat megemlítve: izzószál-átkristályoso-
dás, belsô szennyezô anyagok vándorlá-
sa, üregek keletkezése az izzószálban,
puffadás, szemcsehatárcsúszás, repedé-
sek, megnyúlás, leívelés, vízgôzciklus,
megbontott halogénciklus stb. E témák-
kal az idevonatkozó szakirodalom [2]
bôségesen foglalkozik. 

Nézzük meg az állandó feszültségen
üzemeltetett normál lámpa áramfelvételét
a kiégésig (fonatszakadásig)! Nyilvánvaló,
hogy a disszipációval az elpárolgó volf-
rám az izzószál keresztmetszetét csökken-
ti, ami az izzószál elektromos ellenállásá-
nak növekedését idézi elô. Állandó fe-
szültségen és a nagyobb ellenálláson ki-
sebb lesz az eldisszipált teljesítmény, tehát
csökken az izzószál hômérséklete, ezért
csökken a párolgás mértéke is. A gondola-
tot tovább folytatva, arra a következtetésre
juthatunk, hogy az izzó sohasem fog kiég-
ni. Pedig tudjuk, hogy ez nem igaz. Az ör-
dögi kört a fent említett �egyéb� folyama-
tok oldják fel. 

A névleges feszültségen üzemeltetett
normál izzólámpák várható élettartama
kb. 1000 óra, ami az elhasználódásvizs-
gálat esetén kényelmetlenné teszi a tönk-
remenetelig tartó idô kivárását. Szeren-
csére azonban ez a folyamat felgyorsítha-
tó, például a névlegesnél nagyobb fe-
szültségen történõ mûködtetéssel [3].
Vizsgálatunkban használatlan, P21 jelzé-
sû 12 V-os autólámpát alkalmaztunk,
amit 15 V-ról mûködtettük.

Az izzólámpa áramfelvétele az idô
múlásával közel lineárisan csökken, kivé-
ve a kezdeti és végtartományt (4. ábra).
Elôbbi egy �beégési� résszel, utóbbi az

3. ábra. A vizsgálat alá vetett izzók: (a) T1.1 típusú zseblámpaizzó; 
(b) KRP104 típusú zseblámpaizzó; (c) P21/5 típusú fék- és helyzetjelzô lámpa; 
(d) 12 V-os halogén 36o GU 5,3 closed; (e) 12 V-os HS1 gépjármûlámpa; 
(f) 240 V-os 60 W-os kripton izzólámpa

4. ábra. A 15 V-rôl mûködtetett P21 12 V-os autóláma áramfelvétele az idô függvényében

5. ábra. Az elhasználódott izzó: (a) a ballon falára lecsapódott volfrám besötétítette 
az üvegballont; (b) az izzószál szerkezeti deformációja
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izzószál szerkezeti deformációjával ma-
gyarázható (5. ábra). Az izzószál felü-
letérôl véletlenszerûen elpárolgó volfrám
hatását zajként észleljünk az áramválto-
zásban. (Megjegyzendô, hogy az áramér-
tékeket a fenti karakterisztikában 1 mA
felbontással rögzítettük, ez okozza a gör-
be �kvantált� jellegét.)

A következôkben (természetesen új
mintadarabon) az elhasználódás idejét to-
vább csökkentve állandó árammal(!) és a

névlegesnél nagyobb feszültségen üze-
meltetünk normál és halogén izzólámpá-
kat. Regisztráltuk a kapocsfeszültséget.
(Megjegyzendô, hogy a halogénizzókban
az ún. halogén körfolyamat révén az izzó
felületérôl elpárolgott volfrám a ballontér
hidegebb részén lévô halogénekkel illé-
kony volfrám-halogenidet képez, majd e
vegyület az izzószál legmelegebb részé-
hez jutva volfrámra és halogénre bomlik
el. A halogénizzó ezzel a statisztikus rege-

nerálófolyamattal valamelyest lassabban
használódik el, mint a normál lámpa.)

A normál izzó diagramján (6. ábra)
kezdeti tranziens után lineárisan, majd a
végtartományban exponenciális módon
növekszik a kapocsfeszültség.  Érdekes sa-
játosságot vehetünk észre a tendenciára
szuperponálódott zajban (lásd: kinagyított
rész): a feszültség idônként hirtelen lecsök-
ken néhány mV-ot, majd lassan visszatér a
tendenciavonalhoz. Úgy tûnik, mintha
egy-egy elemi izzószálhossz idôrôl idôre
néhány másodpercre rövidre záródna. 

A MR16 GU5.3 BAB-P 12V 20W típu-
sú halogénlámpán mért kapocsfeszültség
változást a következô, 7. ábra mutatja. 

Rögtön szembetûnô, hogy a tendenci-
ára szuperponálódott zaj észrevehetôen
(körülbelül egy nagyságrenddel) kisebb a
normál izzóéhoz képest. Ennek magyará-
zata a halogénciklusban rejlik. Az izzószál
legmelegebb pontjáról elpárolgott volf-
rámszál helyén lokálisan megnövekszik
az ellenállás, de nagy valószínûséggel
ugyanezen a helyen is választódik le a
volfrám-halogenidbôl, ami lokálisan le-
csökkenti az ellenállást. A halogén körfo-
lyamat, mintegy alul áteresztô szûrô funk-
ciónál. Az elhasználódás rögzítése során
egy viszonylag gyakori eseményt is sike-
rült megörökítenünk: ez a hirtelen feszült-
ségcsökkenés, amit két szomszédos izzó-
szálmenet rövidzára okozott.

(folytatjuk)

6. ábra. A P21 12 V-os autóláma kapocsfeszültségének idôfüggvénye 2 A-es meghajtás
esetén 

7. ábra. A 20 W-os halogénlámpa kapocsfeszültségének idôfüggvénye 2 A-es meghajtás
esetén 
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