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Przemysław Tabaka

Rzetelnie i rozważnie o zamiennikach
klasycznych żarówek. Cz. I

Wprowadzenie
Jeszcze do niedawna powszechnie stosowanymi źródłami
światła w gospodarstwach domowych (tak też określono mieszkania) były tradycyjne żarówki. Prosta budowa, niski koszt, a także możliwość wykonania ich o szerokim zakresie mocy i napięć
znamionowych sprawiły, że stały się one bardzo popularnym
źródłem światła używanym w gospodarstwach domowych. Jeśli
jeszcze wziąć pod uwagę ich znakomite oddawanie barw oraz
następujące fakty: przy włączeniu zaświecają się natychmiast,
nie potrzebują do pracy żadnych urządzeń rozruchowych i pomocniczych, stanowią bezindukcyjne obciążenie elektryczne,
a przy włączeniu do sieci przy prądzie przemiennym nie powodują zmniejszenia współczynnika mocy, można by rzec, że
stanowią idealne źródło światła.
Niestety lampy żarowe, w porównaniu z innymi źródłami
światła, posiadają niską skuteczność świetlną (od kilku do
kilkunastu lumenów z wata). Spowodowane jest to m.in. tym,
że większość promieniowania przypada w obszarze podczerwieni, na które oko ludzkie nie reaguje. Do tego straty związane
z nagrzewaniem wsporników i doprowadników prądu oraz
pochłanianiem światła przez ścianki bańki i trzonek sprawiają,
że zaledwie kilka procent energii elektrycznej pobranej z sieci
przekształcane jest na energię użyteczną – światło. Innymi słowy,
żarówki są bardzo nieekonomicznymi źródłami światła. Z tego
też powodu unijni urzędnicy podjęli decyzję o wprowadzeniu
stosownych uregulowań prawnych mających na celu wyeliminowanie z rynku tych nieefektywnych źródeł światła. Głównym
zamysłem wycofania konwencjonalnych żarówek (podanym do
opinii publicznej) było ograniczenie zużycia energii elektrycznej
w sektorze oświetlenia mieszkań, czyli dążenie do poprawy
efektywności energetycznej, co z kolei ma przełożyć się na
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Szacuje się, że w Europie, w wyniku wycofania klasycznych lamp żarowych, emisja
CO2 (gazu, który, jak się powszechnie uważa, przyczynia się
do ocieplenia klimatu) spadnie o 15 milionów ton. Dysponując
takimi (wycinkowymi) danymi, można dojść do wniosku, że
ustanowiony zakaz wprowadzania na rynek energochłonnych
źródeł światła jest jak najbardziej zasadny, albowiem wiąże się
m.in. z długoterminowymi korzyściami dla środowiska. Stosując
w miejsce konwencjonalnej żarówki bardziej wydajne źródła
światła, przyczyniamy się do ratowania naszej planety, a także
ponosimy mniejsze koszty związane z eksploatacją tych lamp
(mniejsze rachunki za energię elektryczną).
W racjonalizacji zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe nie ma nic złego. Jednak podjęte działania, związane
z wycofywaniem konwencjonalnych żarówek z rynku, mogą
budzić pewne wątpliwości. Jedynym kryterium, jakie wzięto pod
uwagę przy podejmowaniu decyzji, była skuteczność świetlna.
Wprowadzając „zakaz stosowania” żarówek w zasadzie zostaliśmy zmuszeni do zakupu energooszczędnych źródeł światła.

Na rynku pojawiła się bogata oferta „nowych” źródeł światła
o innej konstrukcji, innej zasadzie działania i wreszcie innych
właściwościach. Użytkownicy zostali postawieni przed nie łatwym zadaniem związanym z dokonaniem właściwego wyboru
lampy zastępującej klasyczną żarówkę. W celu zachowania jakościowych i ilościowych cech oświetlenia niezbędna jest dość
duża wiedza, jaką powinien posiadać potencjalny konsument.
W przypadku tradycyjnych żarówek, w zupełności wystarczyła
informacja dotycząca mocy źródła światła, np. 60, 75 czy 100 W.
W dobie gwałtownego rozwoju elektrycznych źródeł światła,
które są stosowane w miejsce klasycznych żarówek, zachodzi
potrzeba rozważnego przeanalizowania właściwości poszczególnych lamp oferowanych przez rozmaitych producentów. Zdaniem autora, środowisko naukowe ma obowiązek spoglądania
rzeczowym i obiektywnym okiem na wszystkie aspekty związane
z zastępowaniem klasycznych żarówek energooszczędnymi
zamiennikami i nie ulegania huraoptymistycznym przekazom.

Jak to się stało,
że z rynku UE zaczęto wycofywać żarówki?
Lata 90. ubiegłego wieku
We wrześniu 1992 r. została wydana Dyrektywa Rady 92/75/
EWG [7], w której wymieniono typy urządzeń sprzedawanych
do użytku w gospodarstwach domowych, w odniesieniu do których zachodzi potrzeba podawania informacji (w szczególności
w formie etykiet) o zużyciu energii. W podanym wykazie znalazły
się źródła światła.
W styczniu 1998 r. została przyjęta Dyrektywa Komisji 98/11/
WE [5] (uwzględniająca Dyrektywę Rady 92/75/EWG), w myśl
której wszystkie źródła światła przewidziane do użytku w gospodarstwach domowych i zasilane napięciem sieciowym powinny
na opakowaniach mieć zamieszczoną informację o efektywności
energetycznej. Wzory etykiet energetycznych przedstawiono na
rysunku 1. Klasa efektywności energetycznej oznaczana jest
a)

b)

c)

d)

Rys. 1. Wzory etykiet energetycznych dla źródeł światła:
a) i b) wersje jednobarwne, c) i d) wersje kolorowe,
a) i c) wersje skrócone, b) i d) wersje pełne
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literami od A do G, gdzie „A” oznacza najwyższą wydajność,
zaś „G” – najniższą. Dla przykładu, tradycyjne żarówki głównego
szeregu posiadały klasę E. Etykiety energetyczne mogą być
drukowane w kilku wersjach: pełnej lub skróconej, które z kolei
mogą być jednobarwne lub kolorowe.
W przypadku pełnych wersji etykiet energetycznych dodatkowo podane są wybrane parametry źródła światła, tj. strumień
świetlny, moc, średnia trwałość.
Wykaz źródeł światła objętych nakazem etykietowania oraz
tych, w odniesieniu do których Rozporządzenie [5] nie nakłada
takiego obowiązku zamieszczono w tabeli 1.
Tabela 1. Wykaz źródeł światła objętych/nie objętych
obowiązkiem etykietowania
Źródła światła
objęte

nie objęte

obowiązkiem etykietowania
• żarówki do ogólnych celów • wszystkie źródła światła o struoświetleniowych
mieniu świetlnym pow yżej
6500 lm
• inne żarówki bez odbłyśnika
(świecowe, kuliste itd.)
• niskonapięciowe źródła światła
• świetlówki kompaktowe wszel• wszelkiego rodzaju reflektorokiego rodzaju
we źródła światła
• świetlówki energooszczędne,

tzn. świetlówki kompaktowe • lampy, których pobór mocy
z wbudowanym statecznikiem
jest mniejszy niż 4 waty
(elektronicznym lub magne- • źródła światła do zastosotycznym)
wań specjalnych (np. żarówki
• świetlówki liniowe o średnicy
wstrząsoodporne)
rury: 16, 26 i 38 mm (T5, T8, • lampy dostępne i sprzedaT12)
wane na rynku, dla których
• świetlówki kołowe lub prostokątne

• jednostronnie trzonkowane żarówki halogenowe na napięcie
sieciowe

zasadniczą funkcją nie jest
emisja promieniowania widzialnego w zakresie od 400
do 800 nm (np. promienniki
UV, IR)

• dwustronnie tr zonkowane
żarówki halogenowe

Pierwsze dziesięciolecie XXII wieku
W czerwcu 2005 r. Komisja Europejska wydała Dyrektywę
2005/32/WE [3] dot. tzw. ekoprojektowania. Miała ona zawierać wytyczne dla proekologicznego wytwarzania produktów
wykorzystujących energię. W obszernym tekście dyrektywy
wymieniono liczne grupy odbiorników, które zużywają jej zbyt
wiele. Oświetlenie gospodarstw domowych pojawia się w nim
tylko raz, w krótkim zdaniu pobocznym. Kierując się tą dyrektywą
Komisja Europejska wzięła pod uwagę tradycyjne żarówki i sformułowała kryteria efektywności energetycznej, które utorowały
drogę całkowitemu wycofaniu z rynku tradycyjnej żarówki. Zakaz
wprowadzania na rynek żarówek ustalono w drodze procedury
komitetowej, która zwykle uściśla zasady wdrażania europejskiego prawodawstwa. Na początku powołuje się odpowiedni komitet
(rodzaj grupy roboczej), do którego właściwe ministerstwa z 27
krajów członkowskich delegują swoich ekspertów. Dodatkowo
w spotkaniach uczestniczą reprezentanci przemysłu, organizacji
pozarządowych oraz inni fachowcy. Podczas posiedzeń omawiane są zlecone ekspertyzy i rozpatruje się zgłoszone pytania.
Po zakończonych pracach przeprowadzane jest głosowanie,
którego wynik (tożsamy z decyzją komitetu) przedkłada się
Parlamentowi Europejskiemu. Jeżeli Parlament nie zgłosi veta,
to decyzję uznaje się za przyjętą. Przedstawiona procedura ma
zasadniczą wadę, a mianowicie w Parlamencie Europejskim pod

głosowanie decyzje komitetu poddaje się tylko wtedy, gdy zażąda tego większość posłów. W przypadku, gdy takiej większości
nie będzie, takiego głosowanie nie ma. W takiej sytuacji decyzja
Komisji w zasadzie automatycznie staje się Rozporządzeniem
Komisji (a tym samym europejskim prawem). Kwestia dotycząca
stosowania klasycznych żarówek nie została nigdy poddana pod
głosowanie w Parlamencie Europejskim.
W marcu 2009 r. zostaje wydane Rozporządzenie Komisji NR
244/2009 [4] wykonujące Dyrektywę 2005/32/WE w odniesieniu
do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych
lamp do użytku domowego. Podano w nim wymagania, jakie
muszą spełniać bezkierunkowe lampy do użytku domowego.
W załączniku II wspomnianego Rozporządzenia zestawiono
wymogi dotyczące skuteczności świetlnej lampy. Innymi słowy
określono, jaką maksymalną moc może pobierać lampa w zależności od emitowanego strumienia świetlnego (tabela 2.).
Poszczególne wymogi dotyczące ekoprojektu rozłożono w czasie, tzn. podzielono na 6 etapów. Każdy z nich wchodził w życie
z dniem 1 września począwszy od 2009 r. według następującego
harmonogramu:
– etap 1 – od 01.09.2009 r.
– etap 2 – od 01.09.2010 r.
– etap 3 – od 01.09.2011 r.
– etap 4 – od 01.09.2012 r.
– etap 5 – od 01.09.2013 r.
– etap 6 – od 01.09.2016 r.
Tabela 2. Wymogi dotyczące bezkierunkowych lamp dla
gospodarstw domowych w zakresie skuteczności świetlnej
Termin
stosowania
Etap 1 – 5

Maksymalna moc Pmax [W], jaką mogą pobierać
lampy
przezroczyste 1)

(

Pmax = 0,8 0,88 Φ N + 0,049Φ N

Etap 6

lampy
nieprzezroczyste 2)

)
Pmax = 0,24 Φ N + 0,0103Φ N

(

Pmax = 0,6 0,88 Φ N + 0,049Φ N

)

1) oznacza lampę (z wyjątkiem kompaktowych lamp fluorescencyjnych)
o luminancji świetlnej powyżej 25 000 cd/m2 w przypadku lamp
o strumieniu świetlnym poniżej 2000 lm lub powyżej 100 000 cd/m2
w przypadku lamp o większym strumieniu świetlnym, posiadającą
wyłącznie przezroczyste bańki, w których wytwarzający światło
żarnik, dioda elektroluminescencyjna lub rurka wyładowcza są
wyraźnie widoczne.
2) oznacza lampę która nie odpowiada opisowi lampy przezroczystej.

Z uwagi na bardzo rygorystyczne wymagania, których nie
spełniłaby żadna z konwencjonalnych żarówek, w poszczególnych etapach wprowadzono odstępstwa (tabela 3.). Dzięki temu
wycofywanie z rynku tradycyjnych żarówek przebiegało etapami.
Tabela 3. Odstępstwa w zakresie skuteczności świetlnej dla
bezkierunkowych lamp dla gospodarstw domowych
Etap

Zakres strumienia
świetlnego Φ [lm]

1

60 ≤ Φ ≤ 950

2

60 ≤ Φ ≤ 720

3

60 ≤ Φ ≤ 450

Maksymalna moc Pmax [W], jaką
mogą pobierać lampy

(

Pmax = 1,1 0,88 Φ N + 0,049Φ N

)

Biorąc pod uwagę przedstawione wymagania (tabela 2.) wraz
z odstępstwami (tabela 3.) w odniesieniu dla bezkierunkowych
lamp do gospodarstw domowych, wycofywanie klasycznych
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żarówek (które produkowane są zgodnie ze znormalizowanym
szeregiem mocy) przebiegało według porządku podanego
w tabeli 4.
Tabela 4. Harmonogram wycofywania z rynku klasycznych
żarówek
Data
obowiązywania

Wycofywane żarówki

1 września 2009 r.

żarówki matowe (nieprzezroczyste) oraz
przezroczyste o mocach 100 W i większych
(150 W i 200 W);

1 września 2010 r.

żarówki o mocy 75 W

1 września 2011 r.

żarówki o mocy 60 W

1 września 2012 r.

żarówki o mocy 15 W, 25 W i 40 W

Podane wymogi (tabela 2. i 3.) nie dotyczą jednak tzw. lamp
kierunkowych oraz lamp do celów specjalnych. W myśl Rozporządzenia Komisji [9], pod pojęciem „lampa kierunkowa” należy
rozumieć taką lampę, w której minimum 80% wysyłanego przez
nią strumienia świetlnego zawiera się w kącie bryłowym wynoszącym π sr, co odpowiada stożkowi o kącie 120 °. Natomiast
sformułowanie „lampa do celów specjalnych” wg [9] oznacza
lampę nie nadającą się do oświetlania pomieszczeń domowych
z powodu jej parametrów technicznych lub zamieszczenia w sposób wyraźny i widoczny na opakowaniu informacji, że lampa nie
nadaje się do użytku domowego.
W lipcu 2012 r. ustanowiono kolejne Rozporządzenie (UE)
NR 874/2012 [6], w którym podano wymagania także w odniesieniu do lamp kierunkowych oraz lamp niskonapięciowych.
Wprowadzono także nowe klasy efektywności energetycznej,
a mianowicie klasy „A+” oraz „A++”, eliminując przy tym klasy
„F” oraz „G”. Tak więc nowa etykieta energetyczna posiada zakres klas efektywności energetycznej od „A++” do „E” (rys. 2.).
a)

b)

c)

d)

Rys. 2. Wzory nowych etykiet energetycznych dla źródeł światła:
a) i b) wersje monochromatyczne, c) i d) wersje wielobarwne,
b) i d) wersje z podaną informacją dotyczącą zużycia energii elektrycznej

W grudniu 2012 r. wydano następne Rozporządzenie Komisji
(UE) nr 1194/2012 [10], w którym podano wymogi dotycząceefektywności energetycznej w odniesieniu do lamp kierunkowych.
Analiza parametrów w odniesieniu do dostępnych na rynku
lamp żarowych oznacza, że niektóre z żarówek halogenowych
(zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu 874/2012)
zostały przesunięte do niższej klasy efektywności energetycznej, natomiast konwencjonalne żarówki reflektorowe (nazywane
niekiedy żarówkami zwierciadlanymi) zostały (w 2013 r.) bądź
będą (od 2016 r.) wycofane z rynku (zgodnie z rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 1194/2012).

Zamienniki konwencjonalnych żarówek
Stopniowa eliminacja tradycyjnych żarówek głównego szeregu z rynku europejskiego spowodowała, że konsumenci w zasadzie zmuszeni są, po ich „przepalaniu”, do zastępowania ich tzw.
energooszczędnymi zamiennikami. Warto jednak podkreślić, że
pojęcie „energooszczędny”, zgodnie z dyrektywą UE, może być
stosowane wyłącznie do źródeł światła z najwyższą klasą energetyczną (klasa A). Oczywiście, każdy kto w mieszkaniu używa
jeszcze tradycyjnych żarówek nie musi ich zastępować bardziej
wydajnymi źródłami światła. Regulacje UE zawarte w dyrektywie
przedstawiają jedynie wymagania, jakie muszą spełniać nowe
lampy produkowane na rynek unijny.
Oferta producentów źródeł światła mających zastąpić klasyczną żarówkę jest bardzo szeroka. W zasadzie w każdym
już sklepie elektrycznym, bądź markecie można nabyć proponowane zamienniki tradycyjnej żarówki. Ogólnie rzecz biorąc
do źródeł światła, które są substytutami klasycznych żarówek
można zaliczyć:
–

żarówki halogenowe,
• na napięcie sieciowe (230 V), rys. 3.,
• z kapsułką niskonapięciową (ok. 6 V), rys. 4.;

–

zintegrowane świetlówki kompaktowe
• z odsłoniętymi rurkami: prostymi – o klasycznej formie
w kształcie litery U (rys. 5a), spiralnymi (rys. 5b) lub
ukształtowanymi w charakterystyczny sposób tworzący obrys do bańki tradycyjnej żarówki (rys. 5c),
• z mlecznym kloszem, rys. 5d,
• przystosowane/nieprzystosowane do współpracy ze
ściemniaczem,
• z wymiennym trzonkiem (E14/E27), elektronicznym
układem stabilizacyjno-zapłonowym oraz rurkami
wyładowczymi, rys. 7b,
• współpracujące z diodami LED, rys. 7c,

–

lampy LED
• wykonane z wykorzystaniem diod DIP (z ang. dual
in-line package; diody, które kształtem przypominają
kapsułkę – rys. 8a, 8b, 8c),
• wykonane z wykorzystaniem diod SMD (z ang. surface
mounted diode; mające kształt kwadratu lub prostokąta, rys. 8d),
• z nieosłoniętymi diodami LED,
• wyposażone w przezroczysty lub mleczny klosz
(rys. 8c, 8d, 9a, 9b),
• przystosowane/nieprzystosowane do współpracy ze
ściemniaczem.
a)

b)

c)

d)

Rys. 3. Przykłady żarówek halogenowych z kapsułką na napięcie sieciowe,
wyposażone w: a) i b) trzonek E27, c) i d) trzonek E14
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a)

b)

c)

d)

Natomiast powoli w zapomnienie odchodzą świetlówki, których rurki wyładowcze wraz tradycyjnym (indukcyjnym) układem
stabilizacyjno-zapłonowym zostały osłonięte pryzmatycznym
kloszem rozpraszającym światło (rys. 7a). Produkowane były
one o następujących mocach: 9 W, 13 W, 18 W i 25 W. Z uwagi
na magnetyczny dławik, są one cięższe od świetlówek współpracujących z elektroniką. Masa świetlówki tego typu na napięcie
sieciowe i mocy 18 W wynosi 0,485 kg. Dla przykładu świetlówka
o tej samej mocy, ale wyposażona w dławik elektroniczny waży
0,085 kg.
a)

b)

c)

Rys. 4. Żarówka z niskonapięciową kapsułką halogenową:
a) widok żarówki, b) konstrukcja żarówki, c) i d) widok elektronicznego
układu zasilającego obniżającego napięcie sieciowe

a)

b)

c)

d)

Rys. 7. Rozwiązania konstrukcyjne zintegrowanych świetlówek
kompaktowych: a) świetlówka z tradycyjnym dławikiem indukcyjnym,
b) świetlówka z wymiennymi elementami: 1 – rurki wyładowcze,
2 – elektroniczny układ stabilizacyjno-zapłonowy, 3 i 4 – trzonki
odpowiednio E14 i E27, c) świetlówka wyposażona w diody LED
Rys. 5. Zintegrowane świetlówki kompaktowe: a) z klasycznymi rurkami
w kształcie litery U, b) z rurkami spiralnymi, c) z rurkami tworzącymi obrys
bańki żarówki, d) z rurkami spiralnymi osłoniętymi mlecznym kloszem

a)

b)

c)

d)

Rurki wyładowcze świetlówek kompaktowych mogą być
ukształtowane w zasadzie w dowolny sposób, przykładem tego
może być świetlówka o oryginalnym kształcie – przypominającym
wygląd ludzkiego mózgu (rys. 6.). Została ona zaprojektowana
przez białoruskich projektantów.

Rys. 8. Przykładowe fotografie źródeł LED przypominające kształtem kolbę

a)

b)

c)

d)

Rys. 6. Świetlówki kompaktowe o oryginalnym kształcie rurek wyładowczych

Ciekawym rozwiązaniem konstrukcyjnym jest świetlówka
z rys. 7c, w której wymianie podlega nie tylko trzonek, ale i rurki
wyładowcze oraz układ stabilizacyjno-zapłonowy. Tym sposobem użytkownik, jeśli wie, który z elementów uległ uszkodzeniu
(czy też zużyciu), może go kupić i samodzielnie wymienić, nie
nabywając nowej świetlówki.
Na uwagę zasługuje także wyposażenie świetlówki kompaktowej w diody LED. Może ona pracować jak typowa świetlówka
energooszczędna lub jako źródło światła orientacyjnego – wtedy
świecą się tylko diody LED. Zmiana „trybu” pracy realizowana jest
zwykłym łącznikiem, w który wyposażony jest obwód elektryczny
zasilający oprawę oświetleniową.

Rys. 9. Przykładowe fotografie źródeł LED przypominające kształtem:
a) konwencjonalną żarówkę, b) świetlówkę kompaktową
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Wraz z wycofywaniem z rynku klasycznych żarówek część
konsumentów zaczęła wykupywać je na zapas. Mniej więcej
w tym samym czasie zaczęły sukcesywnie pojawiać się na
półkach sklepowych żarówki do zastosować specjalnych (tzw.
żarówki wstrząsoodporne). Pod względem konstrukcyjnym, od
konwencjonalnych żarówek różnią się one zwiększoną liczbą
podpórek skrętki (w przypadku żarówki o mocy 100 W zamiast 2
zastosowano 5 lub nawet 7) oraz większą średnicą bańki (zamiast
A55 jest A60). Dodatkowa liczba podpórek zwiększa odporność
na wstrząsy, ale niestety, z uwagi na ich „chłodzące” działanie
(dodatkowe straty energii spowodowane przewodnością cieplną
podpórek), obniża sprawność żarówek. Widoki stuwatowych
żarówek wraz z podpórkami podtrzymującymi skrętkę wolframową przedstawiono na rysunkach 10. i 11. Produkowane są one
w dwóch wersjach – z bańką matową i przezroczystą.
a)

b)

c)

d)

Rys. 10. Zdjęcia podpórek podtrzymujących skrętkę wolframową lamp
żarowych o mocy 100 W: a) tradycyjna żarówka głównego szeregu
wycofana z dniem 1 IX 2009 r, (2 podpórki) b) żarówka wstrząsoodporna
(5 podpórek) c) żarówki wstrząsoodporne (7 podpórek), d) żarówka na
napięcie 24 V (1 podpórka) [19]

a)

b)

c)

d)

Rys. 11. Widok zewnętrzny bezkierunkowych lamp żarowych o mocy
100 W, oznaczenia identyczne, jak na rys. 10. [19]

Żarówki wstrząsoodporne zwykle mają o kilkadziesiąt procent
niższy strumień świetlny niż tradycyjne żarówki, przez co są
jeszcze bardziej nieekonomiczne. Przykładowe wartości znamionowego strumienia świetlnego ΦN, dla jednego z producentów,
zestawiono w tabeli 5.
Tabela 5. Przykładowe wartości strumienia świetlnego
żarówek wstrząsoodpornych z bańką matową [19]
PN [W]

25

40

60

75

100

ΦN [lm]

180

320

630

690

1000

Wobec braku „setek” głównego szeregu, Ci, którzy nie
zdążyli się w nie zaopatrzyć na „zapas”, decydują się na zakup
i użytkowanie w swoich domach wstrząsoodpornych żarówek.
Co prawda w Rozporządzeniu [3] jest wzmianka o uwadze,
jaką należy zwrócić na zmiany wielkości sprzedaży tych źródeł – w aspekcie wykorzystywania ich na cele oświetlenia
ogólnego, to z praktycznego punktu widzenia nie ma podstawy
prawnej, która by pozwoliła kontrolować do jakich celów wykorzystywane są żarówki specjalne przez ich właścicieli. A zatem
w tym przypadku zamiast energoszczędności można mówić
o energochłonności.

Parametry opisujące elektryczne źródła
światła a merytoryczna zasadność
wprowadzenia prawnych uregulowań
dotyczących wycofywania żarówek
Tak jak każde urządzenie elektryczne, tak i wszystkie źródła
światła charakteryzowane są poprzez szereg rozmaitych wielkości, parametrów. To na ich podstawie można określić zakres
ich zastosowań.
Własności półprzewodnikowych źródeł światła opisują
następujące parametry: elektryczne, fotometryczne, kolorymetryczne, eksploatacyjne, konstrukcyjne i geometryczne (rys. 12.).
Niektóre z wymienionych wielkości trudno jest jednoznacznie
przyporządkować do konkretnej grupy, np. skuteczność świetlna,
jest parametrem eksploatacyjnym, ale wobec faktu, że wiąże
ona strumień świetlny z mocą elektryczną zalicza się także do
parametrów fotometrycznych.
Prawne uregulowania dotyczące wycofania z rynku żarówek
sformułowano biorąc pod uwagę tylko jeden parametr – skuteczność świetlną. Tymczasem każde źródło światła jest na tyle
złożonym urządzeniem, że nie sposób jest je obiektywie ocenić
operując wyłącznie pojedynczą wielkością. Podjęte metody działania przez Komisję Europejską w zakresie bezkierunkowych źródeł światła stosowanych w gospodarstwach domowych budzą
zastrzeżenia co do merytorycznej zasadności postępowania. To
tak, jakby próbować dokonywać oceny samochodów wyłącznie
na podstawie zużywanego przez nie paliwa. Warto także zwrócić
uwagę, że konsumenci zostali pozbawieni swobody w podejmowaniu decyzji o wyborze źródła światła do własnego mieszkania.
Prezentowane statystyki prognozujące oszczędności w zużyciu
energii elektrycznej zostały wykorzystane, aby unaocznić jakoby
zakaz wprowadzania na rynek konwencjonalnych żarówek będzie istotnym środkiem do rozwiązania problemu z globalnym
ociepleniem.
Można zaryzykować stwierdzenie (przyglądając się poszczególnym regulacjom w różnych branżach), że Unia Europejska
jest unią koncernów, które wpływają na podejmowane przez
nią decyzje w różnych obszarach życia codziennego. Zdaniem
Roberta Gwiazdowskiego (prawnik, komentator gospodarczy,
ekspert w dziedzinie podatków w Centrum im. Adama Smitha),
którego wypowiedź została wyemitowana w [11], prawdziwym
powodem wprowadzenia zakazu w odniesieniu do klasycznych
żarówek było dobro kilku producentów źródeł światła, którzy
zainwestowali w linie technologiczne do produkcji świetlówek.
Wobec faktu, że lampy te nie cieszyły się zainteresowaniem ze
strony konsumentów, zdecydowano się, aby wkroczyć w okres
wymuszonego stosowania zamienników żarówek, tym bardziej,
że były potrzebne środki na zainwestowanie w nowe technologie.
Holger Kramer (niemiecki polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego) w swojej wypowiedzi, która została wyemitowana
w [2] podaje, że w zespole, który pracował nad europejskim
prawodawstwem zasiadali przedstawiciele dwóch wielkich producentów źródeł światła w Europie.
W następstwie Rozporządzenia 244/2009 [4] szacuje się, że
emisja CO2 w Europie spadnie o 15 milionów ton. Jeśli odnieść tę
liczbę do całkowitej emisji dwutlenku węgla w Europie, to okaże
się, że 15 milionów ton stanowi zaledwie 4 promile. Tak więc jest
to bardzo mało. Natomiast gdyby dodatkowo w tych rozważaniach uwzględnić roczną emisję CO2 przez inne kraje, to podana
liczba nic nie wnosi w zakresie emisji gazów cieplarnianych. Dla
przykładu Chiny emitują rocznie około 5 miliardów ton i z roku
na rok emisja ta wzrasta (o około 5 milionów ton).
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ze sprzedaży termometry i ciśnieniomierze
rtęciowe. Wspomniany zakaz nie objął jednak
świetlówek kompaktowych. Dozwolona ilość
rtęci w świetlówkach kompaktowych została
eksploatacyjne
elektryczne
ściśle określona przez regulacje unijne [8]
i nie może ona przekraczać 5 mg. Oczywiście
temperatura otoczenia To [0C]
napięcie znamionowe UN [V]
dozwolona pozycja pracy
znamionowy prąd IN [A]
jeśli zestawić tę liczbę z kilkoma gramami,
spadek strumienia świetlnego w
częstotliwość napięcia zasilającego f [Hz]
bo tyle (około 2 g) tego pierwiastka zawieczasie eksploatacji
współczynnik mocy cosϕ [-]
rały termometry rtęciowe, to istotnie można
rodzina charakterystyk: I(t), P(t), Φ(t)
w czasie „rozruchu”
stwierdzić, że jest to niewielka ilość. Natomiast
skuteczność świetlna η [lm/W]
jeśli zapoznać się z procedurą postępowania
fotometryczne
trwałość T [h]
w przypadku rozbicia świetlówki [13], można
odnieść wrażenie, że ta „niewielka ilość” rtęci
strumień świetlny Φ [lm]
światłość I [cd]
jest bardzo groźna. W przeciwnym razie nie
geometryczne i konstrukcyjne
luminancja L [cd/m2]
byłoby potrzeby otwierania okna i opuszczenia
skuteczność świetlna η [lm/W]
na co najmniej 15 minut pomieszczenia, w któtrwałość T [h]
wymiary źródła
rym doszło do rozbicia świetlówki. Zbędne
wysokość punktu świetlnego
współczynnik tętnienia w [-]
rodzaj bańki
też byłyby gumowe rękawice, których użycie
typ trzonka
rekomenduje amerykańska Agencja Ochrony
Środowiska. Wiele ciekawych informacji na
kolorymetryczne
temat tego pierwiastka Czytelnik znajdzie
temperatura barwowa (najbliższa) Tc
w artykule [14]. Natomiast na problem utylizacji
(Tcn) [K]
świetlówek kompaktowych zwrócono w literaogólny wskaźnik oddawania barw Ra [-]
współrzędne chromatyczne
turze [18], które z uwagi na zawartość rtęci są
współczynnik tętnienia w [-]
odpadem niebezpiecznym. Pewne niepokojące informacje na ten temat zostały podane
Rys. 12. Ogólna klasyfikacja parametrów charakteryzujących elektryczne źródła światła; kolorem
także w [1]. Według przeprowadzonej ankiety,
czerwonym wyróżniono parametr, który posłużył Komisji Europejskiej jako kryterium oceny źródeł
światła używanych w gospodarstwach domowych
której wyniki zostały opublikowane w 2011 r.
[1], większość (pośród 100 „przebadanych”
Zamienniki żarówek są kilkadziesiąt razy droższe, a zatem
mieszkańców Puerto Rico) woli świetlówki kompaktowe zamiast
do ich wyprodukowania zostanie zużyta większa ilość energii.
konwencjonalnych żarówek. Niestety ponad 50% respondentów
oznajmiła, że nie czyta informacji oraz ostrzeżeń, jakie zamieszWojciech Żagan (profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Techniki
czane są przez producentów na opakowaniach lamp. Bardzo
Świetlnej Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej)
niepokojącym jest natomiast fakt, że zaledwie kilka procent
podczas wypowiedzi w programie „Uwaga” [11] podaje, że do
z ankietowanych oddaje zużyte lampy do recyklingu. Oznacza to,
wyprodukowania świetlówki zostanie zużyte około 20–30 razy
że znaczna liczba świetlówek kompaktowych trafi na wysypiska
więcej energii niż w przypadku produkcji żarówki.
śmieci, a znajdująca się w lampach rtęć przedostanie się do gleby.
Przytoczone fakty oraz wypowiedzi stawiają pod znakiem
Sporo krytycznych słów pod adresem świetlówek dostarcza
zapytania oszczędności w zużyciu energii oraz troskę UE o nabardzo bogata literatura [15, 16].
szą planetę. Wycofanie tych prostych i tanich źródeł światła,
Wracając do skuteczności świetlnej – parametru, który posłujakimi są żarówki deprecjonuje wartość profesjonalnego osądu
żył UE do wprowadzenia uregulowań prawnych mających na celu
i zastępuje go dyktatem.
wyeliminować klasyczne żarówki, warto zwrócić uwagę, że stopRozpoczęcie wycofywania żarówek nastąpiło od 1 września
niową eliminację tych źródeł zaczęto od większych mocy, czyli
2009 r. (tabela 4.). W tym czasie technologia półprzewodnitych, które wykazują większą skuteczność świetlną (tabela 6.).
kowych źródeł światła (diod elektroluminescencyjnych) nie
Parametry opisujące elektryczne źródła światła

była takim etapie rozwoju, jak dziś. Te kilka lat w skali rozwoju
półprzewodnikowych źródeł światła, to stosunkowo długi okres
czasu. Tak więc, w tym czasie w zasadzie jedynymi energooszczędnymi zamiennikami klasycznych żarówek były zintegrowane
świetlówki kompaktowe. Owszem, pojawiały się na rynku źródła
wykonane w technologii LED, ale po pierwsze charakteryzowały
się one bardzo wysoką ceną, a po drugie, biorąc pod uwagę ich
strumień świetlny, mogły być co najwyżej substytutem klasycznej
żarówki o mocy 25 W.
Źródłem światła w świetlówkach kompaktowych jest łuk
elektryczny w parach rtęci o małym ciśnieniu. Powstaje on pomiędzy dwoma elektrodami umieszczonymi po obu końcach
szklanej rury. Ze względów technologicznych do wnętrza rurek
wyładowczych zachodzi potrzeba wprowadzenia pewnej ilości
rtęci. Niestety pierwiastek ten, o czym powszechnie wiadomo,
jest silnie toksyczny dla ludzi i środowiska. Nawet niewielkie
dawki rtęci mogą być przyczyną groźnych schorzeń. W 2009 r.
zostały podjęte działania, których efektem są zarządzenia władz
poszczególnych państw o wprowadzeniu zakazu stosowania
rtęci w sprzęcie dedykowanym do gospodarstw domowych. Dla
przykładu w naszym kraju (z dniem 3 kwietnia 2009 r.) wycofano

Tabela 6. Wybrane parametry żarówek głównego szeregu
wraz terminami wycofywania ich z rynku

ΦN

η

PN
[W]

[lm]

[lm/W]

Klasa
energet.

15

110

8,0

E

E27

A55

25

220

8,8

E

E27

A55

40

415

10,4

E

E27

A55

60

710

11,8

E

E27

A55

1 IX 2011
1 IX 2010

trzonek bańka*)

75

930

12,4

E

E27

A55

100

1340

13,4

E

E27

A55

150

2160

14,4

E

E27

A65

200

3000

15,0

E

E27

A80

300

4850

16,2

E

E40

A90

500

8300

16,6

E

E40

A110

Data wycofania
1 IX 2012

1 IX 2009

*) cyfra umieszczona zaraz za literą A oznacza średnicę bańki podaną
w milimetrach, wymiary wzdłużne żarówek są blisko dwukrotnie większe
od ich średnicy
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Lampy żarowe o mocach do 150 W włącznie produkowane
były w dwóch wersjach, a mianowicie z bańką przeźroczystą
i matową. Te drugie były szczególnie przydatne, jeśli wziąć pod
uwagę uzyskiwany efekt rozproszenia światła i ograniczoną luminancję. Luminancja żarówek z bańkami matowymi nie dość,
że była wielokrotnie mniejsza, to oprócz tego miała w zasadzie
jednakową wartość na całej powierzchni. Lampy te dedykowane były szczególnie do pomieszczeń mieszkalnych, do opraw
oświetleniowych, w których widoczne było źródło światła (np.
żyrandole, ozdobne kinkiety), tymczasem przewidziano je do
wyeliminowania z rynku już w pierwszym etapie harmonogramu
wycofywania.

Określenia zamienników konwencjonalnych
żarówek
Z chwilą pojawienia się na rynku zamienników tradycyjnych
żarówek, powszechnie zaczęto nazywać je „energooszczędnymi żarówkami”. Takie sformułowania pojawiają się nie tylko
w sklepach, ale także w prasie, w programach radiowych
i telewizyjnych, podczas konferencji naukowo-technicznych,
w publikacjach naukowych, a także na opakowaniach źródeł
światła (rys. 13.).
a)

b)

ponieważ stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego – informuje o tym symbol przekreślonego kontenera na
śmieci, który zgodnie z Ustawą [16] powinien być umieszczony
w sposób wyraźny, czytelny i trwały na opakowaniu źródła.
Zużyte źródła światła należy przekazać do punktu składowania
surowców wtórnych lub do miejsca zakupu. Przy tej okazji warto
jednak wspomnieć, że każdy sklep (sprzedawca detaliczny) czy
hurtownia (sprzedawca hurtowy) prowadzące sprzedaż źródeł
światła, mają obowiązek przyjąć zużyte świetlówki lub/i LED-y
przy zakupie nowych (na zasadach wymiany starych za nowe).
Większą liczbę zużytych lamp można przekazać do punktów
zbierania elektrośmieci, których adresy można znaleźć np. na
stronie internetowej http://elektrosmieciwsieci.pl. Co jednak, jeśli
zdecydujemy się na wyrzucenie tych lamp do śmietnika? Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
z 29 lipca 2005 [17] za wyrzucenie do śmietnika elektrośmieci
grozi kara grzywny do 5000 zł. Niestety, tylko nieliczni z użytkowników tych energooszczędnych źródeł światła zadają sobie
trud, aby przekazać zużyte lampy do odpowiednich punktów.
Przeprowadzone badania w 2009 r. przez Millward Brown SMG/
KRC na zlecenie Elektro Eko (których wyniki zostały podane na
stronie www.ataner.pl) wykazały, że 55% Polaków zużyte świetlówki traktuje tak jak żarówki i wyrzuca je do śmieci.

c)

4%
8%

5%

10%

55%

18%
Rys. 13. Przykłady sformułowań występujące na wybranych opakowaniach
zamienników tradycyjnych żarówek: a) żarówka LED, b) żarówka
energooszczędna, c) żarówka żarowa (w tabeli 4. wiersz od dołu) [19]

Bez względu na inną budowę oraz zasadę działania źródeł
światła zastępujących konwencjonalną żarówkę, zdecydowana
większość w dalszym ciągu nazywa je tak samo – żarówkami.
Można przypuszczać, że wynika to z faktu, że większość zamienników (np. rys. 5d, 8a, 9a, 9b, 9c) swoim kształtem bardzo
przypomina tradycyjną żarówkę. Warto jednak podkreślić, że
lampy żarowe należą do grupy inkandenscencyjnych (temperaturowych) źródeł światła. Emisja promieniowania widzialnego
następuje na skutek rozgrzania do wysokiej temperatury skrętki
wolframowej. A zatem potoczne określenie „żarówka” jest
właściwe tylko w odniesieniu do lamp (z rys. 3. i 4.), w których
najważniejszą częścią składową jest żarnik, gdyż to on jest odpowiedzialny za wytwarzaną moc użyteczną jaką jest światło.
Zarówno w lampach wyładowczych (świetlówkach), jaki
i w diodach LED wyeliminowano żarnik. W przypadku tych
pierwszych, źródłem promieniowania (o czym wspomniano już
wcześniej) jest łuk elektryczny, natomiast w źródłach LED generacja światła polega na rekombinacji elektronów i dziur w warstwie
p złącza półprzewodnikowego p-n. Tak więc określenia typu
„żarówka LED” czy „żarówka energooszczędna” w odniesieniu
do źródeł przedstawionych na rys. 11. jest niewłaściwe i może
prowadzić do pewnych nieporozumień. W przeciwieństwie do
tradycyjnych żarówek, zużyte świetlówki kompaktowe czy diody
LED nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady domowe,

1

2

3

4

5

6

Rys. 14. Graficzna ilustracja wyników z przeprowadzonych badań opinii
społecznej; co robią Polacy ze zużytymi świetlówkami: 1- wyrzucają do
śmietnika, 2 – oddają przy zakupie nowych w sklepie, 3 – oddają do punktu
zbierania elektrośmieci, 4 – gromadzą w piwnicy, 5 – inne, 5 – trudno
powiedzieć

Przedstawione na rysunku 14. wyniki mogą upoważniać do
sformułowania następującego wniosku, a mianowicie, że w Polsce nie zadbano o upowszechnienie wiedzy na temat właściwości
i sposobie traktowania zamienników klasycznych żarówek.

Czynniki decydujące przy zakupie
zamienników klasycznych żarówek
Według wyników badań opublikowanych w literaturze [12],
które przeprowadzono wśród mieszkańców Warszawy, najważniejszym czynnikiem przy wyborze źródła światła jest cena.
Oznacza to, że największym zainteresowaniem będą się cieszyć
produkty o najniższych cenach.
Obecnie na rynku asortyment źródeł światła dedykowany do
użytku w gospodarstwach domowych jest bardzo bogaty. Jeśli
z oczywistych względów pominąć żarówki wstrząsoodporne,
to do najtańszych lamp należą żarówki halogenowe. Na drugim
miejscu należy wymienić świetlówki kompaktowe, natomiast
na trzecim (jako najdroższe) źródła LED. Ostatnimi czasy na
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półkach sklepowych dostępne są zarówno świetlówki, jak
i źródła LED o wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Należy jednak
podkreślić, że odnoszą się one do lamp z Dalekiego Wschodu
(Chiny, Korea) o niezbyt dobrej renomie w porównaniu np. z europejskimi producentami. Niska cena, w połączeniu z oddziaływaniem marketingowym sprawia, że konsumenci decydują się
na zakup tych źródeł światła. Niestety, bardzo często podjęte
decyzje zakupowe, w wyniku złych doświadczeń związanych
z eksploatacją takich źródeł światła, są określane jako błędne.
Nieodpowiednie parametry oświetleniowe, jakimi charakteryzują
się zakupione lampy, utwierdzają użytkowników w przekonaniu,
że najodpowiedniejszym źródłem światła do oświetlania ich
mieszkań jest żarówka.
Producenci, dystrybutorzy źródeł światła, aby przekonać do
zakupu oferowanych źródeł światła podają niższe zużycie energii
(zwykle w procentach odnosząc się do klasycznej żarówki) oraz
zwracają uwagę na aspekt związany z ochroną środowiska. Przeprowadzone badania (www.ataner.pl) pokazały, że czynnikiem
motywującym do wymiany źródeł światła jest chęć zmniejszenia
zużycia energii, a nie aspekty ekonomiczne.

Na jakie parametry należy zwracać
szczególną uwagę przy zakupie źródeł
światła?
Mogłoby się wydawać, że wybór zamiennika klasycznej żarówki jest zadaniem prostym, nie wymagającym specjalistycznej
wiedzy. Takie przekonanie może wynikać z faktu, że w przypadku
żarówek głównego szeregu, w zasadzie bez względu na producenta, takie parametry jak temperatura barwowa (wielkość opisująca barwę emitowanego przez lampę światła), ogólny wskaźnik
oddawania barw (charakteryzujący jak wiernie oddawane są
barwy oświetlanych przedmiotów) czy trwałość były na podobnym poziomie. Użytkownicy zdawali sobie także dobrze sprawę,
jaką intensywnością świecenia (fachowo powiemy: strumieniem
świetlnym) charakteryzowały się poszczególne żarówki o poszczególnych mocach (których wartości były znormalizowane).
W przypadku zamienników klasycznych żarówek (w szczególności w odniesieniu do świetlówek i źródeł LED), z uwagi na
inny sposób wytwarzania światła, wymienione wcześniej parametry mogą się różnić między sobą. Poniżej zostaną omówione
wybrane (najważniejsze zdaniem autora) wielkości, na które
należy zwrócić uwagę przy dokonywaniu wyboru źródła światła
do oświetlenia mieszkania.

a)

b)

Rys. 15. Zdjęcia świetlówek kompaktowych o różnych temperaturach
barwowych: a) 2700 K, b) 6500 K [19]

Temperatura barwowa źródła światła jest ważnym elementem mającym wpływ na samopoczucie. Przykładowo, barwa na
poziomie 2700 K (a więc tyle, co barwa światła emitowanego
przez klasyczną żarówkę) sprawia, że światło odbierane jest
jako ciepłe, przytulne.

Ogólny wskaźnik oddawania barw
Ogólny wskaźnik oddawania barw (oznaczany symbolami:
Ra lub CRI) jest istotnym parametrem służącym do oceny jakości źródeł światła. Jego wartość zawiera się w przedziale od 0
do 100. Dla większości lamp żarowych wskaźnik ten jest bliski
100. Natomiast dla świetlówek kompaktowych oraz LED-owych
źródeł światła zwykle wynosi on nieco powyżej osiemdziesięciu.

Możliwość współpracy ze ściemniaczem
Jeśli chodzi natomiast o możliwość ściemniania, to warto
podkreślić, że tylko nieliczne zamienniki żarówek są przystosowane do współpracy z regulatorem natężenia oświetlenia. Należą
do nich niektóre typy świetlówek kompaktowych oraz żarówki
halogenowe z kapsułką na napięcie sieciowe. O tym, czy dana
lampa przystosowana jest do ściemniania informują symbole
graficzne umieszczone na opakowaniu źródła światła (rys. 16.).
a)

b)

c)

Strumień świetlny
Jedną z podstawowych wielkości świetlnych opisujących
elektryczne źródła światła jest strumień świetlny. Określa on
całkowitą moc wypromieniowaną przez lampę, która wywołuje
wrażenie wzrokowe. Bardzo często wzrost strumienia świetlnego
utożsamiany jest ze wzrostem mocy źródła światła. To, że nie
jest to regułą może świadczyć przykład dwóch świetlówek kompaktowych jednego z czołowych producentów, o mocach 18 W
i 20 W, których znamionowy strumień świetlny jest identyczny
i wynosi 1200 lm. A zatem, z punktu widzenia wywoływanych
wrażeń świetlnych, dokonując wyboru źródła światła należy kierować się wartością strumienia świetlnego, a nie mocy. Im dane
źródło ma większy strumień światła, tym intensywniej świeci.

Temperatura barwowa
Temperatura barwowa określa barwę światła emitowanego
przez źródło za pomocą temperatury ciała doskonale czarnego.
Im temperatura barwowa jest niższa, tym barwa jest cieplejsza,
przesunięta w stronę czerwieni. Natomiast im temperatura
barwowa jest wyższa, tym barwa staje się zimniejsza (rys. 15.).

Rys. 16. Symbole graficzne informujące o ewentualnej możliwości
współpracy ze ściemniaczem: a) źródło światła nie przystosowane
do ściemniania, b) źródło światła przystosowane do współpracy
z regulatorami natężenia oświetlenia, c) z podanym dodatkowo zakresem
ściemniania [19]

Skuteczność świetlna
Jest to parametr będący miarą energooszczędności. Im
większa jest jego wartość, tym źródło jest bardziej wydajne,
bardziej energooszczędne. Niestety, tej informacji nie znajdzie
użytkownik na opakowaniu źródła światła. W miejsce wartości
skuteczności świetlnej zamieszczane często są inne informacje
typu np. „80% oszczędności”, czy też „10-cio krotnie większa
wydajność”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacji
na temat energooszczędności źródeł światła ma dostarczać
etykieta efektywności energetycznej. Warto jednak podkreślić, że
zaszeregowanie lampy do konkretnej klasy efektywności energetycznej następuje na podstawie wartości obliczonego wskaźnika
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efektywności energetycznej EEI. Dla poszczególnych klas zdefiniowano przedziały współczynnika efektywności energetycznej
(tabela 7.). W praktyce oznacza to, że dwie lampy przypisane do
tej samej klasy mogą mieć różną skuteczność świetlną. W celu
zilustrowania tego „problemu” wystarczy dla przykładu wziąć
pod uwagę dwie energooszczędne, bezkierunkowe lampy przewidziane do użytku domowego, o tej samej klasie energetycznej
„A”, różniące się natomiast mocą oraz strumieniem świetlnym
(patrz tabela 7.). Dzieląc wartość odczytanego z opakowania
lampy strumienia świetlnego przed podaną wartość mocy uzyskamy informację na temat skuteczności świetlnej.
Tabela 7. Parametry przykładowych lamp o tej samej
klasie efektywności energetycznej ale różniących się
skutecznościach świetlnych
Źródło

Strumień
świetlny

Moc

Klasa
energetyczna

Obliczony
wskaźnik
EEI

Skuteczność
świetlna

1

810 lm

14 W

A

0,22

57,9 lm/W

2

890 lm

12 W

A

0,18

74,0 lm/W

Na podstawie tych prostych obliczeń można stwierdzić, że
pomimo identycznej klasy efektywności energetycznej, źródło
„2” (tab. 7.) jest bardziej energooszczędne. Wskaźniki efektywności energetycznej zostały obliczone na podstawie zależności
analitycznych podanych w Rozporządzeniu [10].
Tabela 8. Klasy efektywności energetycznej dla lamp [10]
Klasa efektywności
energetycznej

Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) dla lamp
bezkierunkowych

Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) dla lamp
kierunkowych

A++

EEI ≤ 0,11

EEI ≤ 0,13

A+

0,11 <EEI ≤ 0,17

0,13 < EEI ≤ 0,18

A

0,17 < EEI ≤ 0,24

0,18 <EEI ≤ 0,40

B

0,24 < EEI ≤ 0,60

0,4 < EEI ≤ 0,95

C

0,60 < EEI ≤ 0,80

0,95 < EEI ≤ 1,20

D

0,80 < EEI ≤ 0,95

1,20 < EEI ≤ 1,75

E

EEI > 0,95

EEI > 1,75

Podsumowanie
Z uwagi na złożoność zagadnienia, w pracy autor zajął się
tylko wybranymi problemami, a mianowicie na podstawie przytoczonych faktów została poddana w wątpliwość zasadność postępowania unijnych decydentów w odniesieniu do klasycznych
żarówek. Zdaniem autora stosowanie energooszczędnych lamp
w gospodarstwach domowych powinno mieć charakter zalecenia, a nie nakazu. Kwestią, której nie można lekceważyć, jest
także sposób postępowania ze zużytymi lampami. Większość
z nich niestety trafia do zwykłych pojemników na śmieci. W Polsce nie zadbano o upowszechnienie wiedzy na temat właściwości
i sposobu „traktowania” zamienników tradycyjnych żarówek.
Źródła światła to, wbrew pozorom, złożone urządzenia
elektryczne, charakteryzowane szeregiem parametrów. Tak
więc potencjalny konsument w celu zachowania jakościowych
i ilościowych cech oświetlenia powinien posiadać dużą wiedzę.
W opracowaniu zwrócono uwagę tylko na wybrane parametry,
które (zdaniem autora) są najbardziej istotne (z punktu widzenia
potencjalnego użytkownika) przy wyborze źródeł światła do
oświetlania mieszkań.
Przedstawiona w pracy tematyka absolutnie nie może być
uznana za wyczerpaną i zakończoną. Aby rzetelnie i rozważnie
wypowiedzieć się o zamiennikach klasycznych żarówek zachodzi
potrzeba zwrócenia uwagi także na inne aspekty, tj. np.: wpływ

energooszczędnych źródeł światła na sieć zasilającą, problemy
związane z eksploatacją, emitowane promieniowanie (z uwzględnieniem bezpieczeństwa fotobiologicznego).
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