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BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉS 

 

A nagynyomású nátrium (HPS: High Pressure Sodium) kisülőlámpák gyártása 40 évvel 

ezelőtt vált lehetővé, amikor kifejlesztették a lámpa meghatározó fontosságú alkatrészét, a kisülési 

csövet. A 10000 Pa-nál nagyobb üzemi nyomás és magas hőmérséklet (2500 ºC), valamint a 

nátriumgőz agresszív tulajdonsága miatt a kisülési csövet kizárólag speciális kerámiából készítik. A 

hosszú élettartamú, erős fényáramú lámpák felhasználása régebben csak kültéri világításokra 

korlátozódott, de ma már egyre szélesebb körben, beltéri megvilágításra is alkalmazzák.  

A HPS lámpákban a fényt váltóáramú ívkisülés hozza létre, amely a két elektród között 

keletkezik. A kis elektromos erőtér és magas üzemelési hőmérséklet miatt az elektronok szinte 

kizárólag termikus emisszió útján keletkeznek. A katódok felületét ún. elektron emissziós anyaggal 

vonják be, hogy csökkentsék az elektron kilépési munkáját a tiszta féméhez képest, s így elősegítsék, 

hogy a fényáram már alacsonyabb hőmérsékleten is megfelelő legyen. A katód alapanyaga 

leggyakrabban W. Az emissziós anyagok sztöchiometrikus arányban összekevert alkáli földfém-

karbonátból (BaCO3, CaCO3), ritkaföldfém-oxidból (pl. Y2O3 és Sc2O3) és volfrám-oxidból (WO3) 

állnak elő, magas hőmérsékletű, szilárd fázisú reakció (szinterelés) útján. A lámpák magas 

hőmérsékletű működése során a katód és az emissziós anyag reakciójából Ba szabadul fel, s a W 

felületen a kilépési munka csökkentéséért felelős Ba (BaO) film alakul ki. 

A Ba-O kettős monoréteg kilépési munka csökkentő hatásának, valamint a Ba diffúziójának 

vizsgálata a 70-es évek végétől kezdődően rendkívül sok kutatás tárgyát képezi. Sokat vitatott kérdés 

például, hogy a működő katódok felületén folytonos monoréteges vagy szigetes Ba borítottság 

alakul-e ki. A pórusos szerkezetű katódok Ba utánpótlásának kémiai mechanizmusa, és a Ba-alkáli 

földfém-O, illetve Ba-ritkaföldfém-O rendszerek fázisállapotainak a kutatását kilencvenes években 

született publikációiból ismerhetjük. A fizika és kémiai folyamatok megismerése azonban a magas 

hőmérséklet miatt még a mai napig is nehézségekbe ütközik, és egyre kifinomultabb eszközök 

használatát igénylik. 

Az elektronok volfrám felületből való kilépési munkája (Φ) a lámpák egyik 

legmeghatározóbb paramétere, mivel a Richardson-Dushman egyenlet alapján a kibocsátott 

áramsűrűséget közvetlenül befolyásolja. Így e paraméter ismerete, vizsgálata modellmintákon, 

katódokon, valamint csökkentése – pl. új emissziós anyagok előállításával – elsődleges a lámpák 

szempontjából. 

A vonatkozó szakirodalom áttekintését és rendszerezését követő kísérleti munka során, W 

lemezeken végzett kísérletekkel modelleztem a katódok felületén lejátszódó folyamatokat Az 

iparban alkalmazott emissziós anyagok (Ba2CaWO6 és Ba3Y2WO9) W felületre történő izzítása során 

kialakuló rétegszerkezetet XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) és AES (Auger Electron 
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Spectroscopy) módszerek alkalmazásával kíséreltem meg felderíteni. Az elemösszetétel mérése 

mellett a kilépési munka változásának vizsgálatára is volt lehetőségem. A minták vákuumtérben való 

fűtésével a Ba diffúzió hőmérsékletfüggését, valamint a Ba kötésállapotát is tanulmányoztam. 

Az emissziós anyagok fizikai és kémiai tulajdonságainak összehasonlítása után HPS lámpák 

katódcsúcsainak elemösszetételét és kilépési munkáját vizsgáltam az izzítási hőmérséklet és a 

lámpa élettartamának függvényében. A Kelvin-szonda mintatartójának átalakításával a lámpákból 

kiszerelt katódok kilépési munkájának gyors rutinszerű, technológiai ellenőrzésre alkalmas mérését 

kívántam megvalósítani. A felületanalitikai és WFS (Work Function Spectroscopy) módszerek 

egymást kiegészítő alkalmazásával a katódcsúcsok elemösszetételének és kilépési munkájának 

együttes mérését valósítottam meg. 

A Sc-ot és Y-ot is tartalmazó emissziós anyagok előállításával kilépési munka csökkenést 

elősegítő anyagokat igyekeztem előállítani, kiaknázva a Sc irodalomból ismert kedvező 

tulajdonságát. Az újonnan előállított emissziós anyagokat úgy kíséreltem meg előállítani, hogy a 

Ba3Y2WO9 - Ba3Sc2WO9 sorozatba tartozzanak, vagyis összegképletüket a Ba3YxSc2-xWO3 

jellemezze (0 <= x <= 2). Az XRD (X-Ray Diffraction) és TEM (Transmission Electron Microscopy, 

Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) és Selected Area Electron Diffraction (SAED)) módszerek 

együttes, egymást kiegészítő alkalmazásával a kiindulási alapanyagok (BaCO3, WO3, Sc2O3 és Y2O3) 

többféle arányában végzett szinterelése során létrejött kristályszerkezetet és összetételt kíséreltem 

meg azonosítani. 

Célkitűzéseim közé tartozott az újonnan előállított emissziós anyagok alkalmazása HPS 

lámpákban, valamint a kritikus paraméterek (kilépési munka, fényáram, gyújtóképesség) mérése és 

összehasonlítása a jelenleg az iparban alkalmazott emissziós anyagokéval. 

A doktori munka a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a General Electric 

Consumer & Industrial (Tungsram) közötti együttműködés keretében valósult meg. 
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK, TÉZISPONTOK 

I. Sík volfrám lemezeken végzett kísérletekkel feltártam az emissziós anyag és volfrám 

felület közötti kölcsönhatásokat  

I.1 XPS módszerrel megállapítottam és összehasonlítottam a Ba diffúzió hőmérséklet-függését 

két hagyományos emissziós anyag esetén: Ba2CaWO6  esetén 450°C-on válik detektálhatóvá 

a Ba az eredetileg tiszta volfrám felületen (Ba/W koncentráció arány 0,0031). Ba3Y2WO9 

emissziós anyag esetén 600°C-on mutatható ki a Ba (Ba/W koncentráció arány 0,0060). 

Kimutattam, hogy a minták izzítása, valamint hőkezelése során BaO keletkezik a W 

felületen. Az emissziós anyagok más komponenseit (Ca, Y) nem lehetett detektálni a 700°C 

alatti tartományban. 

I.2 Megállapítottam, hogy a Ba2CaWO6 és Ba3Y2WO9 emissziós anyagok a következő 

rétegszerkezetet hozzák létre W felületen, 1650°C-on Ar védőgázban történő izzítás során (a 

katódok jelenleg iparban alkalmazott gyártási előállítása szerint): 

 

 
 
 
 
 
 
 
WFS és XPS módszerrel kimutattam, hogy a BYT emissziós anyag esetén a BaO réteg alatt 

oxidáltabb állapotú W réteg található. Ezt a megállapítást a Ba diffúziós mérések is 

magyarázzák: mivel BYT esetében később indul meg a Ba diffúziója, így magas hőmérsékleten 

a W képes oxidálódni. 

A koncentráció értékekből meghatároztam az izzítás során létrejött BaO fedettséget is mindkét 

minta esetén: ezt kb. 60%-osnak, vagyis monoréteg alattinak találtam. 

 

II. Feltártam a HPS lámpák katódcsúcsainak összetételét és kilépési munkáját az izzítási 

hőmérséklet és az égetési idő függvényében 

II.1 WFS módszerrel kísérletileg megállapítottam, hogy az izzítási hőmérséklet növekedésével a 

katódok kilépési munkája nő: 1500°C-on izzított katód kilépési munkája szignifikánsan kisebb, 

mint a jelenleg a gyártásban alkalmazott 1650°C-on izzított katódé (∆Φ kb. 0,6 eV). A 

magasabb izzítási hőmérséklet eredményeképpen az oxigén volfrámhoz való fizikai kötése 

feltételezhetően kémiaira változott, W-oxid keletkezett, ami magasabb kilépési munka értéket 

eredményez. 

Adszorbeált O és C 
Ba-O 
Oxidos W és elemi W (BYTWox/Welemi > BCTWox/Welemi)  
Elemi W (W lemez)
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II.2 AES módszerrel megállapítottam, hogy a már 100 órát égetett katódok csúcsának emissziós 

anyag-fedettsége sem összefüggő, hanem szigetessé válik. 1000 órás égetés után Ba nem volt 

kimutatható a felszínen: mennyisége az AES módszer kimutatási határa (1%) alatt van. 

 

III. Új Sc- és Y- tartalmú emissziós anyagokat állítottam elő, és meghatároztam szerkezetüket 

III.1 A Ba3Sc2WO9 szerkezeti képletű emissziós anyagot a Ba3Y2WO9 emissziós anyag irodalomban 

található receptjéhez hasonlóan állítottam elő, de új, rövidebb ideig tartó eljárással: háromszori, 

egyenként 1450°C-on Ar gázáramban történő szinterelésnek vetettem alá a BaCO3, WO3 és 

Sc2O3 kiindulási alapanyagok 3:1:1 mólarányú keverékét. A végtermék létrejöttét XRD 

módszerrel igazoltam.  

III.2 Az XRD felvételek alapján valószínűsítettem, hogy az előállítani kívánt Ba3Y0,6Sc1,4WO9, 

Ba3YScWO9 és Ba3Y1,4Sc0,6WO9 végtermékek nem rendelkeznek homogén összetétellel, 

hanem különböző összetételű fázisok sokaságából állnak. Ezt a feltevést TEM módszerrel 

igazoltam. 

III.3 Az XRD felvételek alapján, a Vegard-szabály alkalmazásával meghatároztam, hogy az 

előállítani kívánt Ba3Y0,6Sc1,4WO9, Ba3YScWO9 és Ba3Y1,4Sc0,6WO9 szinterelése után a 

következő jellemző fázisok jönnek létre: kialakul (i) egy Y-ban gazdag, valamint (ii) Sc-ban 

gazdag fázis, valamint (iii) a várt összetételtől különböző, de ugyanakkor Y-ot és Sc-ot 

együttesen tartalmazó összetétel is előáll. 

III.4 Az XRD és TEM eredmények alapján megállapítottam, hogy a Ba3(YSc)WO9 összetételű 

emissziós anyag reflexiói a Ba2Y0,667WO6 reflexiói szerint indexelhetők, vagyis szerkezete 

azzal mutat azonosságot; összetétele pedig a BaY0,666W0,334O3 alapján jellemezhető. Mivel a 

BaY0,666W0,334O3 elemi cellájának megkétszerezésével pontosan a Ba2Y0,667WO6 egyszeres 

elemi celláját kapjuk vissza, az összetétel és a szerkezet között összefüggést tudtam teremteni.  
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AZ EREDMÉNYEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA, JELENTŐSÉGE 

A HPS lámpa lényegét a katód és az azt bevonó emissziós anyag alkotja. Ha e kettő nem 

megfelelően látja el szerepét a lámpákban, akkor a lámpa működése sem tökéletes. A felület 

összetételének és kilépési munkájának vizsgálata – mind modellmintákon, mind pedig katódokon – 

hozzájárul a lámpák működésének jobb felderítéséhez, megértéséhez. Működési hőmérsékleten a 

felületanalitikai vizsgálat a jelen lévő gázok miatt szinte kivitelezhetetlenné válik. Ugyanakkor a 

szobahőmérsékleten, vákuumtérben végrehajtott kísérletek lehetőséget nyújtanak a kilépési munka és 

az azt jelentősen befolyásoló elemösszetétel együttes vizsgálatára. Új emissziós anyagok 

kifejlesztésével a lámpák fényáramának és élettartamának növeléséhez járulhatunk hozzá. 

A doktori értekezésben a HPS lámpák emissziós anyagainak fizikai és kémiai tulajdonságait 

(kilépési munka, rétegszerkezet, Ba-diffúzió) hasonlítottam össze modellmintákon. Lámpákból 

kiszerelt katódok felületanalitikai és kilépési munka mérését végeztem el, különböző paraméterek 

függvényében. Az előállított új emissziós anyagok szerkezetének vizsgálata után azok lámpákban való 

alkalmazhatóságáról is meggyőződtem: az emissziós anyagokat tesztlámpákban alkalmazva hosszan 

tartó (legalább 5000 óra) égetésnek vetettük alá és meghatározott időtartamonként a lámpák gyártásban 

szokásos paramétereit - fénytartósság, Na fogyás és lámpa feszültséget – mértük. Az értékeket 

összevetettem a BCT és BYT emissziós anyagokkal készített tesztlámpákéval és megállapítható volt, 

hogy az emissziós anyagok legalább olyan jó paraméterekkel rendelkeznek, mint a jelenleg használatos 

társaik. 

A doktori munka során alkalmazott módszerek a XPS, AES, WFS, a Kelvin-szonda, valamint a 

XRD és TEM voltak. 

A dolgozatban ismertetett eredmények egy része felhasználásra került az Oktatási Minisztérium 

és a GE Lighting Hungary Rt által támogatott 3/016/2001 NKFP kutatási pályázatban (amelynek címe: 

Magas hatásfokú, hosszú élettartamú, környezetbarát nagyintenzitású kisülőlámpák kifejlesztése). 
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