Alkatrészek

Izzólámpát sokat használunk,
de vajon ismerjük-e?! (2. rész)
KOLLÁR ERNÔ
Fék- és helyzetjelzô izzószálak egymásra
gyakorolt hatása
Ugyanabban az üvegballonban lévô fékés helyzetjelzô izzószálak mûködésükkor egymásra hatást gyakorolnak. Gondoljunk a következô példára: a kikapcsolt helyzetjelzô mellett fékezünk, a fékizzószál a környezeti hômérsékletrôl izzik fel a mûködési hômérsékletre. Bekapcsolt helyzetjelzô mellett azonban egy
elômelegített környezetben kezdôdik
meg a felizzás, ezért a fék-izzószál hômérsékleti válasza a magasabb hômérsékleti értékek irányába tolódik el. Eközben természetesen visszahat a helyzetjelzô izzószálra is, aminek szintén növekszik a hômérséklete. Vajon ez a kölcsönhatás megmutatkozik-e az elhasználódási folyamatban?
A gyakorlatban a kisebb névleges teljesítményû helyzetjelzô mûködik folyamatos üzemmódban, miközben a nagyobb névleges teljesítményû fék-izzószál csak rövid idôre kapcsolódik be. Az
elhasználódás tekintetében ezt úgy értelmeztük, hogy a helyzetjelzô folyamatos
mûködése öregíti az idônként felizzó fékszálat. Ha ez a fajta elhasználódás valóban létezik, és felcseréljük a két izzószál
funkcióját, azaz a nagyobb névleges teljesítményû izzószállal öregítjük a kisebbet, akkor azon vélhetôen szembetûnôbb módon jelenik meg az elhasználódás. A kísérletben az elhasználódás

idejét lerövidítve állandó 30 W teljesítményt kényszerítettünk a fék-izzószálra,
és közben regisztráltuk a helyzetjelzô ellenállását. Az eltelt idô függvényében ábrázoltuk a helyzetjelzô ellenállásának relatív megváltozását (8. ábra).
A korábbi méréseknél tapasztaltunk,
hogy az elsô pár órában az izzószál ellenállása csökken, és csak utána kezd növekedésbe. Feltételezhetô, hogy a karakterisztika kezdeti tartományában ezt a beégési
részt látjuk. A karakterisztika további része
azonban nem mutat egyértelmû növekvô
vagy csökkenô tendenciát. Vegyük észre
azt, hogy a relatívellenállás-megváltozás
tengelyét erôsen felnagyítottuk, továbbá
emlékezzünk, hogy a névlegesnél közel
másfélszer nagyobb teljesítmény hajtotta a
felcserélt funkciójú izzószálat!
Az elvégzett kísérlet alapján arra következtethetünk, hogy a fék- és helyzetjelzô izzószálak egymás elhasználódását
legfeljebb csak a beégési részben idézhetik elô. A gerjesztett izzószál körül felhevült gáz a szomszédos izzószál beégését
segítette elô.
Öregedésvizsgálat termikus
tranziens mérés segítségével
Felvetôdhet a kérdés, vajon a kapocsfeszültség (felvett áram) monitorozása mellett milyen más módszerrel lehet még az
elhasználódást nyomon követni? Egyik
ilyen lehetséges módszer a termikus tranzi-

8. ábra. Az izzószálak egymásra gyakorolt hatása
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ensmérés, aminek lényege a vizsgált eszközre adott teljesítmény-egységugrás termikus válaszfüggvényének felvételén és
kiértékelésén alapszik. A válaszfüggvény
numerikus feldolgozása speciális hôterjedési térképeket, ún. struktúrafüggvényeket ad a gerjesztés helyétôl a végtelen környezet felé. A módszer alkalmassá tehetô
különféle eszközök roncsolásmentes vizsgálatára, valamint egyes anyagok bizonyos
termikus jellemzôinek mérésére is. A termikustranziens-mérési módszer elméleti
hátterét korábban már publikálták, ezért itt
a részletekre nem térünk ki.
A módszer az alábbi analógiát alkalmazva (9. ábra) a termikus rendszer
problémáját az elosztott paraméterû RChálózat megoldására vezeti vissza:
Feszültség
Áram
Ellenállás
Kapacitás

Hômérséklet
Hôáram
Hôvezetési ellenállás
Hôkapacitás

9. ábra. A termikus rendszert leíró RChálózatanalógia és legegyszerûbb esete,
az egytagú Cauer-hálózat

10. ábra. Bonyolultabb, termikus
struktúrák Cauer-hálózati modellje
A fenti RC-hálózat R és C elemeibôl
kölcsönösen egyértelmû módon meghatározható az áram-egységlépésre adott
a(t) válaszfüggvény a amplitúdójúja és
t idôállandója.
Egyszerû termikus struktúra esetén
(némi közelítéssel ilyennek tekinthetô
például egy kicsi vörösréz golyó) egy tagból áll a Cauer-hálózat. Bonyolult struktúrák esetén, ha az egydimenziós
hôárammodell és elfogadható közelítés
egy adott struktúrára, akkor a több tagból
álló Cauer-hálózat (10. ábra) különbözô
tagjai megfelelnek a fizikai struktúra
egyes részeinek. Az egydimenziós
jelzô itt nem csupán a vonal mentén
történô hôterjedésre vonatkozik, hanem
a koncentrikus és a gömbfelületû hôterjedésre is, általában arra az esetre, ha a
hôáramnak egy domináns pályája van.
A struktúrafüggvények a termikus
struktúrák RC-hálózat Cauer-modelljének grafikus megjelenítései. A hôvezetési ellenállás a hôforrás (gerjesztés
helye) és a hálózatmodell n-edik eleme
között:
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(1)
valamint a kumulatív hôkapacitás:
(2)
ahol Ri és Ci jelöli a Cauer-hálózat i-edik
tagjának értékeit. Tekintsük ezeket az
R (n) és C (n) értékeket egy folytonos
C (R ) függvény közelítésének, ismert
pontjainak! Ábrázolva a C -t R függvényében, a kumulatív (integrális) struktúrafüggvényhez jutunk (11. ábra).
Termikustranziens-mérés izzólámpákon
A termikustranziens-mérésnél az izzószál
ellenállásának hômérsékletfüggését használjuk ki: ennek révén magát az izzószálat használjuk hômérséklet-érzékelô
elemként is. A felfûtött izzószálról az Iforce
fûtôáramot lekapcsolva, az állandó Isense
szenzoráramot változatlanul hagyva
mérjük a rajta esô feszültséget, amely
arányos az izzószál hômérsékletével.
A szenzoráramnak akkorának kell lennie,
hogy az izzószál hûlésébôl eredô feszültségváltozás akkora legyen, hogy a megmérhetôségen túl alkalmas legyen
értékelhetô struktúrafüggvények készítésére is. Fontos, hogy a két áram öszege
mellett sem történhet fénykibocsátás sem
a látható, sem az infravörös tartományban! Csak ekkor élhetünk azzal a feltételezéssel, hogy az izzószálra adott teljesítmény teljes egészében hôvé alakul. A
struktúrafüggvények segítségével történô
analízisünk során a sugárzás útján távozó
teljesítményt nem vettük figyelembe.
Vizsgálatunkat a P21 12 V jelû autólámpán végeztük. Próbamérések alapján a
szenzoráram értékéül Isense = 100 mA-t,
fûtôáramként pedig Iforce = 400 mA-t választottunk. Az izzószál ellenállásának
hômérsékletfüggését folyadékos termosztát segítségével 4 vezetékes ellenállásméréssel határoztuk meg. Figyelembe véve a 100 mA-es szenzoráramot, az izzószál hômérséklet-érzékenysége:
(3)
Az U-I karakterisztika nemlineáris
volta miatt a disszipációlépés pontos értékét magából a karakterisztikából kell
meghatározni úgy, hogy az Isense + Iforce
és az Isense munkaponti áramokhoz tartozó teljesítmény különbségét képezzük.
A teljesítmény-egységugrásra adott
hômérsékleti választ rögzítettük, majd a
T3SterMaster [2] szoftverrel struktúrafüggvényt készítettünk belôle (12. ábra).
Az izzóban a gerjesztés helye a volfrámszál, így a termikus struktúrát jellemzô
függvényben is az izzószál termikus tulajdonságai jelennek meg elôször. (A Cauerhálózati modell elsô tagja.) A függvényrôl

11. ábra. Kumulatív (integrális) struktúrafüggvény

12. ábra. A P21 12 V-os izzó termikus viselkedését jellemzô kumulatív struktúrafüggvény
leolvasható a volfrámszál hôkapacitása.
Ha utóbbit osztjuk a volfrám fajlagos hôkapacitásával, akkor megkapjuk az izzószál
térfogatát. Ha az elhasználódás során
különbözô idôpillanatokban mérünk egyegy termikus tranzienst, nyomon követhetôvé válik az izzószál fogyása.
Az elhasználódás folyamatát most is
felgyorsítottuk úgy, hogy a névleges áram
helyett 2 A-t kényszerítettünk át az izzón.
Percenként rögzítettük a kapocsfeszültséget, és 3 óránként  az öregítést megszakítva  termikus tranzienst mértünk az izzószálon (13. ábra).
A kihûlt izzó csak néhány perc eltelte
után melegszik vissza abba a munkapontba, amiben elôzôleg megszakítottuk.
Ez az izzó kapocsfeszültségén nyomon
követhetô, a megszakítások egyértelmûen azonosíthatók a görbén. A 3 óránként
felvett termikustranziens-válasz mindegyikébôl elkészítettük a kumulatív struk-

túrafüggvényt, amibôl rendre meghatároztuk a volfrámspirál térfogatát. A spiráltérfogatokat normalizáltuk az öregítés
elôtti izzószál térfogatával. Ábrázoltuk a
normalizált térfogatot az eltelt idô függvényében (14. ábra).
A görbén három tartomány különíthetô el:
kezdeti (beégési) tartomány, ahol a
térfogatcsökkenés még nem egyenletes
lineáris tartomány, ahol az eltelt idôvel egyenesen arányosan csökken az
izzószál térfogata (állandó áram mellett!)
kiégési tartomány, ahol az izzószál
térfogatcsökkenésének üteme felgyorsul, szerkezete jelentôs változáson
megy keresztül.
Az izzószál térfogatának 13-14%-a
párolgott el. Ez az arány harmonizál az
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ez az idôállandó idôbeli elhelyezkedését
nem befolyásolja. A hômérsékletitranziens-válaszokból készített idôállandóspektrumban az izzószál termikus idôállandójának megfelelô spektrumvonal helye változatlan maradt, a nagysága körülbelül 15%-ot nôtt.
Konklúzió

13. ábra. Az 50 óra élettartamra becsült P21 izzólámpa kapocsfeszültségének
növekedése (I = 2 A)

Megmutattuk, hogy a különbözô névleges teljesítményû izzók névleges feszültségre és felvett áramra normalizált egyenáramú U-I karakterisztikája 20 W névleges teljesítmény felett jó közelítéssel egybevágónak tekinthetôk. A 20 W alatti karakterisztikák a névleges teljesítmény
csökkenésével rendre eltorzulnak, és a
látható izzás határa a nagyobb normalizált feszültségérték felé tolódik el.
Megmutattuk, hogy az izzólámpa teljes életciklusa alatt elkülöníthetô egy rövid kezdeti beégési rész, egy hosszú lineáris és egy rövid kiégési rész.
Láttuk, hogy a halogénizzókon a normál lámpákhoz képest kisebb zajfeszültség mérhetô, ami a halogén-körfolyamattal magyarázható.
A bemutatott mérés alapján megállapítottuk, hogy a fék- és helyzetjelzôlámpa izzószálak egymás elhasználódását legfeljebb csak a beégési részben idézhetik elô.
Végül pedig a termikustranziens-mérés segítségével nyomon követtük az izzószál párolgását a normál izzólámpában.
Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni dr. Székely Vladimírnak jelen cikkhez
fûzött észrevételeiért és javaslataiért.

14. ábra. Az izzószál normalizált térfogatának csökkenése az idô függvényében
irodalomban [3] 15%-os (tömegszázalékos), halálos százaléknak nevezett értékkel. (Érdemes megjegyezni, hogy a halogénizzók esetén nem tudjuk ily módon
nyomon követni az elhasználódást, mert
az elpárolgott volfrám visszarakódik az
izzószálra.)
Tekintsük az izzószálat egy L hosszúságú, A keresztmetszetû, cvol fajlagos

hôkapacítású, hôvezetési együtthatójú
hengernek, akkor az izzószál termikus
idôállandója:
(4)

Az izzószálról elpárolgó anyag a szálkeresztmetszetet csökkenti. Látható, hogy

Az
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