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Wprowadzenie

Jednymi z pierwszych stosowanych powszechnie elektrycz-
nych źródeł światła 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 odda-
wanie barw oraz następujące fakty: przy włączeniu zaświecają 
się momentalnie, nie potrzebują do pracy żadnych urządzeń roz-
ruchowych 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 [5].

Niestety lampy żarowe, w porównaniu z innymi źródłami świa-
tła, posiadają niską skuteczność świetlną (od 8 do ok. 26 lm/W). 
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 ścian-
ki bańki i trzonek sprawiają, że zaledwie kilka procent energii 
elektrycznej pobranej z sieci przekształcane jest na energię 
użyteczną – światło. Innymi słowy żarówki są bardzo nieekono-
micznymi źródłami światła [5].

W ostatnich latach można zaobserwować postępujące upo-
wszechnianie się wyładowczych źródeł światła – chodzi głównie 
o świetlówki kompaktowe, nazywane bardzo często (niepopraw-
nie zresztą) „żarówkami energooszczędnymi”. Powodów tego 
stanu rzeczy jest kilka: po pierwsze, tania elektronika, która wy-
korzystywana jest do produkcji układów stabilizacyjno-zapłono-
wych, po drugie, powszechne dążenie do oszczędności energii 
elektrycznej i wreszcie po trzecie, wprowadzone uregulowania 
prawne, których celem jest wyeliminowanie możliwości korzy-
stania z energochłonnych źródeł światła – głównie żarówek [5].

Obok świetlówek kompaktowych, które produkowane są 
o szerokim wachlarzu mocy, dostępne są także inne energo-
oszczędne źródła światła. Należą do nich LED-y, nazywane 
potocznie „żarówkami ledowymi” oraz żarówki halogenowe. 

Wszystkie wymienione wcześniej źródła światła, z wyjątkiem 
żarówek halogenowych (na napięcie sieciowe), nie mogą być 
bezpośrednio włączone do sieci zasilającej o napięciu zna-
mionowym 230 V, z której zasilana jest większość odbiorników 
używanych przez odbiorców bytowo-komunalnych. Lampy 
wyładowcze, do których zalicza się świetlówki kompaktowe, 
z uwagi na nieliniową charakterystykę napięciowo-prądową 
oraz potrzebę udaru napięcia niezbędnego do zainicjowania 
wyładowania, wymagają stosowania układów stabilizacyjno-za-
płonowych. LED-y natomiast, z uwagi na określoną polaryzację 
(bez uszkodzenia przewodzą tylko w jednym kierunku) oraz 
niewielkie napięcia przewodzenia (wynoszące zwykle od 1,4 do 
3,5 V), wymagają specjalnego zasilania. Po pierwsze, musi być 

to źródło prądu stałego, a po drugie, napięcie zasilające należy 
odpowiednio obniżyć. Przykładowe fotografie zamienników 
klasycznych żarówek wyposażonych w układ elektroniczny 
zamieszczono na rysunku 1.
  a)  b)  c)

 Rys. 1. Przykładowe konstrukcje zamienników klasycznych żarówek 
wyposażonych w elektroniczny układ zasilający: 

a) żarówka halogenowa z kapsułką niskonapięciową, 
b) zintegrowana świetlówka kompaktowa, c) źródło LED

Powszechne stosowanie w energooszczędnych źródłach 
światła układów elektronicznych ma swoje dobre i złe strony. 
Do pozytywnych aspektów należy zaliczyć m.in. zwiększoną 
żywotność (trwałość) źródeł światła, mniejsze straty, które 
przekładają się na wzrost skuteczności świetlnej – parametru 
informującego o energooszczędności źródła światła, zmniejsze-
nie ich masy oraz wymiarów. Natomiast wadami tych rozwiązań 
są m.in. zależność trwałości od liczby załączeń w ciągu doby 
(elektronika bowiem „nie lubi” częstych załączeń), niski współ-
czynnik mocy, duże odkształcenie pobieranego prądu z sieci. 
Z punktu widzenia jakości energii elektrycznej, najgroźniejsza 
jest ostatnia z wymienionych wad i na niej też została skupiona 
uwaga w tej części artykułu.

W pracy zwrócono także uwagę na sposób prezentowania 
danych technicznych przez producentów/dystrybutorów zamien-
ników konwencjonalnych żarówek.

Sposoby prezentowania danych 
w odniesieniu do klasycznych żarówek  
oraz ich energooszczędnych zamienników

W przypadku klasycznych żarówek producenci na opakowa-
niach lamp zamieszczali następujące parametry: 

•  elektryczne: napięcie znamionowe (UN [V]), moc znamio-
nowa (PN [W]), 

Rzetelnie i rozważnie o zamiennikach 
klasycznych żarówek. Cz. II

Przemysław Tabaka
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• fotometryczne: strumień świetlny (Φ [lm]), trwałość tech-
niczną (Tt [h]), nazywana też trwałością średnią),

• geometryczne i konstrukcyjne: rodzaju bańki (np. A55, 
A65) oraz typu trzonka (np.: E14, E27). 

Wobec faktu, że żarówka stanowi czynne obciążenie elek-
tryczne, podawanie informacji na temat wartości pobieranego 
prądu jest zbyteczne, albowiem można ją w prosty sposób 
obliczyć (dysponując znamionowymi wartościami napięcia oraz 
mocy). Podobnie przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o czę-
stotliwość napięcia zasilającego, którą także nie są cechowane 
lampy żarowe. Wynika to z faktu, iż wartość jej nie odgrywa 
istotnego znaczenia, albowiem żarówki będą prawidłowo praco-
wać zarówno przy bezpośrednim włączeniu do sieci prądu prze-
miennego, jak i stałego o napięciu równym ich znamionowemu.

Jeśli chodzi o właściwości barwowe, które opisywane są 
zwykle za pomocą dwóch parametrów kolorymetrycznych tj.: 
temperatura barwowa (Tc [K]) oraz ogólny wskaźnik oddawania 
barw (Ra [-]), to także nie są one podawane przez producentów 
lamp żarowych. Żarówki emitują światło charakteryzujące się 
ciepłą barwą. Ich temperatura barwowa (która uzależniona jest 
od temperatury pracy skrętki wolframowej) zawiera się w prze-
dziale 2430 – 2910 K (tabela 1.). A zatem, dla konkretnej mocy 
znamionowej klasycznej żarówki znana jest wartość temperatury 
barwowej. Przy podwyższaniu temperatury pracy skrętki wolfra-
mowej (co ma miejsce wraz ze wzrostem mocy lampy), maksi-
mum jego promieniowania przesuwa się w kierunku fal krótszych. 
Efektem tego jest to, że emitowane promieniowanie zbliża się do 
barwy światła białego (wartość temperatury barwowej wzrasta).

Tabela 1. Orientacyjne wartości temperatury barwowej 
(najbliższej) dla żarówek głównego szeregu o różnych 

mocach znamionowych [2]

P [W] Tc [K] P [W] Tc [K]

15 2430 100 2770

25 2480 150 2800

40 2660 200 2835

60 2725 300 2860

75 2750 500 2910

Z uwagi na ciągłość rozkładu widmowego promieniowania, 
lampy żarowe charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami 
oddawania barw (Ra = 100). W przypadku lamp żarowych nie 
ma potrzeby transformowania wytworzonego promieniowania 
poprzez stosowanie luminoforów, które wykorzystywane są 
zarówno w niskociśnieniowych lampach fluorescencyjnych 
(świetlówkach), jak i w większości obecnie produkowanych 
źródeł LED emitujących światło (umownie przyjęte za) białe.

W przypadku zamienników klasycznych żarówek (świetlówek 
kompaktowych oraz źródeł LED), z uwagi na inny mechanizm 
wytwarzania światła, ich właściwości barwowe (w zależności od 
rodzaju zastosowanego luminoforu) mogą przyjmować różne 
wartości. Na podstawie wyglądu zewnętrznego czy informacji 
na temat mocy znamionowej takiego zamiennika, nie sposób 
jest bowiem określić temperaturę barwową czy ogólny wskaźnik 
oddawania barw. Tak więc producenci, dystrybutorzy energo-
oszczędnych źródeł światła (zazwyczaj) podają te informacje. 
Jednym ze sposobów informowania o barwie emitowanego 
promieniowania przez lampę jest operowanie następującymi 
określeniami: ciepłobiała (ang. warm white), biała (ang. white), 
chłodnobiała (ang. cool white) i dzienna (ang. daylight). Takie 
opisowe przedstawienie barwy z jednej strony jest bardzo wy-

godne z punktu widzenia potencjalnego klienta, nie znającego 
fachowych terminów funkcjonujących w technice świetlnej. 
Z drugiej jednak strony taki sposób przedstawienia barwy nie 
jest jednoznaczny. Wynika to z faktu, że przedziały temperatury 
barwowej przyporządkowane stosowanym w praktyce określe-
niom barwy światła zazębiają się (tabela 2.). Można bowiem 
spotkać dwa źródła światła o identycznej temperaturze barwowej 
wynoszącej np. 4200 K, których barwa światła została różnie 
określona – jako biała lub jako chłodno-biała (w zależności od 
producenta). 

Tabela 2. Stosowane przez producentów określenia 
najbardziej popularnych barw źródeł światła

Przedział temperatury barwowej Określenie barwy światła

2700÷3000 K ciepłobiała (warm white)

3000÷4500 K biała (white)

4000÷5500 K chłodnobiała (cool white)

5500÷6500 K dzienna (daylight)

Zestawione w tabeli 2. sposoby określania barwy światła emi-
towanego przez energooszczędne zamienniki konwencjonalnych 
żarówek nie wyczerpują wszystkich nazw, którymi posługują 
się producenci. Przykładowo, jeden z czołowych producentów 
źródeł światła oferuje zintegrowane świetlówki kompaktowe 
o barwie, która została nazwana jako „warm comfort light” (war-
tość temperatury barwowej przypisanej tej nazwie to 2500 K).

Warto podkreślić, że podane w tabeli 2. sposoby określania 
barwy światła różnią się od tych zawartych w normie dotyczącej 
oświetlenia wnętrz [4] (tabela 3.). 

Tabela 3. Przedziały temperatury barwowej i odpowiadające 
im określenia barwy

Przedział 
temperatury 

barwowej

Określenie barwy światła 
wg PN-EN 12464-1:

2004 2012

< 3300 K ciepła ciepła

3300÷5300 K pośrednia neutralna

> 5300 K zimna chłodna

Tak więc precyzyjnym sposobem określenia barwy emito-
wanego promieniowania widzialnego jest podanie konkretnej 
wartości (lub zakresu) temperatury barwowej. Bywa też tak, że 
niektórzy producenci/dystrybutorzy stosują obie formy przy pre-
zentowaniu barwy wysyłanego przez lampę światła (opis słowny 
połączony z podaną wartością liczbową temperatury barwowej).

Wspomnianą wcześniej zdolność oddawania barw oświetla-
nych przedmiotów określa ogólny wskaźnik oddawania barw, 
który (w zależności od producenta) oznaczany jest symbolem 
„Ra” lub „CRI” (ang. Colour Rendering Index).

Zdarza się także, że właściwości barwowe lamp podawane 
są w postaci trzycyfrowego kodu Pierwsza liczba reprezentuje 
ogólny wskaźnik oddawania barw, dwie pozostałe natomiast 
informują o temperaturze barwowej. Na przykład zapis na 
świetlówce kompaktowej 827 należy rozumieć następująco: 
pierwsza cyfra („8”) – ogólny wskaźnik oddawania barw Ra ≥ 80 
(a dokładniej to Ra = 80 ÷ 89), natomiast druga i trzecia cyfra 
(„27”) – temperatura barwowa Tb = 2700 K.

Częstotliwość napięcia zasilającego w sieci elektroenerge-
tycznej w Europie wynosi 50 Hz, natomiast np. w USA, Brazylii czy 
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Japonii 60 Hz i na takie też wartości produkowane są zamienniki 
konwencjonalnych żarówek (50 Hz lub 50/60 Hz). Parametr ten 
można znaleźć na trzonkach i opakowaniach lamp wyposażo-
nych w elektroniczny układ zasilający. Zapis „50 Hz” lub „50/60 
Hz” oznacza, że lampy te nie zostały przewidziane do zasilania 
ze źródła napięcia stałego. Dla przykładu, zamienniki LED kla-
sycznych żarówek (ze względu na specyfikę elektronicznego 
układu zasilającego) nie będą świeciły przy zasileniu ich ze 
źródła napięcia stałego. Oczywiście informacja ta jest użytecz-
na wyłącznie w przypadku, gdy lampę chcemy zasilić z innego 
źródła napięcia niż sieć elektroenergetyczna.

Wobec faktu, że współczynnik mocy zamienników kla-
sycznych żarówek wyposażonych w układy elektroniczne jest 
mniejszy od jedności, poprawne wyznaczenie wartości prądu 
pobieranego przez takie źródła światła (na podstawie napięcia 
znamionowego i mocy znamionowej) nie jest możliwe. Z tego też 
powodu część producentów zamieszcza informację dotyczącą 
znamionowej wartości prądu.

Cechą wszystkich zamienników konwencjonalnych żaró-
wek jest wytworzenie większej wartości strumienia świetlnego 
z jednego wata mocy pobranej z sieci. W praktyce oznacza to, 
że moce znamionowe tych lamp potrzebne do wyemitowania 
określonej wartości strumienia świetlnego będą mniejsze niż 
w przypadku klasycznych żarówek. Dla przykładu, stosując 
kilkuwatowe źródło LED można uzyskać strumień świetlny o war-
tości odpowiadającej żarówce o mocy np. 60 W. Fakt ten jest na 
tyle oczywisty, że nie wymaga komentarza. Natomiast pewnej 
uwagi oraz wyjaśnień wymaga sposób prezentowania danych 
informujących o „intensywności świecenia” poszczególnych 
zamienników. Na rynku dostępna jest szeroka gama rozmaitych 
świetlówek kompaktowych oraz coraz bardziej zyskujących na 
popularności źródeł LED. Ich moce jednostkowe zawierają się 
w przedziale od kilku do kilkudziesięciu watów. Podobna sytu-
acja ma miejsce w przypadku żarówek halogenowych, które 
produkowane są o różnych wartościach mocy znamionowych (od 
18 do ponad 100 W). Wśród osób zainteresowanych zakupem 
energooszczędnego zamiennika często rodzi się pytanie: jakiej 
mocy powinna być lampa (żarówka halogenowa, zintegrowana 
świetlówka kompaktowa czy źródło LED), którą chcemy zain-
stalować w miejsce wycofanej z rynku klasycznej np. „setki”, 
„siedemdziesiątkipiątki”, „sześćdziesiątki” czy innej?

W rozporządzeniu [1] (w punkcie poświęconym wymogom 
dotyczącym informacji o produkcie) przewidziano możliwość 
zamieszczania na opakowaniu lampy informacji dotyczącej 
deklarowanej mocy równoważnej żarówki. Wartość tę (w zaokrą-
gleniu do 1 W) ustala się na podstawie strumienia świetlnego 
lampy znajdującej się w tym opakowaniu, zgodnie z tabelą 2. 
Większość producentów korzysta z tego faktu, wobec czego 
spotyka się na opakowaniach lamp dwie wartości mocy (rys. 2.)

Rys. 2. Przykłady cechowania lamp dwoma wartościami mocy przez 
różnych producentów

W zamieszczaniu informacji na temat deklarowanej mocy 
równoważnej żarówki nie ma nic złego (jeśli jest to robione 
rzetelnie). Zabieg ten pozwala uzmysłowić potencjalnemu na-
bywcy, jakiej „intensywności świecenia” należy oczekiwać od 
lampy, którą chcemy zainstalować w miejsce klasycznej żarówki. 
Niewątpliwie jest to duże ułatwienie podczas podejmowania de-
cyzji zakupowych. W rozporządzeniu [1] została sprecyzowana 
zasada, według której należy określać moc. Przy zamieszczaniu 
informacji w sposób pokazany na rysunku 2. należy operować 
wartościami strumienia świetlnego podanymi dla konkretnego 
rodzaju lampy (żarówki halogenowej, świetlówki kompaktowej 
czy źródła LED). Warto zwrócić uwagę na fakt, że wymagane 
wartości strumienia świetlnego dla poszczególnych grup lamp 
zamienników klasycznych żarówek są różne. Dla przykładu gdy-
by zdecydować się zastąpić popularną „setkę” (której strumień 
świetlny wynosi zwykle 1340 lm) równoważnym energooszczęd-
nym zamiennikiem, to wartość strumienia świetlnego takiej lampy 
powinna wynosić: 

a) 1326 lm – w przypadku zastosowania żarówki halogeno-
wej,

b) 1398 lm – w przypadku zastosowania świetlówki kompak-
towej

c) 1521 lm – w przypadku skorzystania ze źródła LED 
(tab. 2.).

W tabeli 4. dla poszczególnych grup zamienników wycofa-
nych żarówek dodatkowo zamieszczono kolumnę ze względnymi 
wartościami strumienia świetlnego. Pozwala to zwrócić uwagę na 
procentowe różnice pomiędzy strumieniem świetlnym klasycznej 
żarówki a jej poszczególnymi energooszczędnymi zamiennikami.

Podane wartości strumienia świetlnego dla zamienników 
wycofywanych żarówek nie powinny odbiegać o więcej niż 10%, 
natomiast pośrednie wartości strumienia świetlnego i deklarowa-
nej mocy równoważnej żarówki należy obliczać drogą interpolacji 
liniowej dwóch sąsiednich wartości.

Na rysunku 3. zamieszczono zdjęcia przykładowych opa-
kowań źródeł LED mających zastąpić konwencjonalne żarówki 
o różnych mocach. W celu uniknięcia reklamy miejsca z poda-
nymi nazwami producentów/dystrybutorów prezentowanych 
źródeł światła przesłonięto czarnym prostokątem. Duże zdu-
mienie mogą budzić informacje podane na pierwszych dwóch 
opakowaniach (rys. 3 a i b). W obu przypadkach źródła światła 
mają identyczną moc (10 W) oraz podobną wartość strumienia 
świetlnego (810 lm i 806 lm), tymczasem zadeklarowano różne 
moce równoważnej żarówki.

a) b) c) d)

Rys. 3. Przykładowe opakowania źródeł LED zawierające szereg informacji 
a) LED 1, b) LED 2, c) LED 3, d) LED 4

Na podstawie zadeklarowanych danych przez poszczegól-
nych producentów, przeprowadzono obliczenia dzięki którym 
dokonano sprawdzenia zgodności z deklarowaną mocą. Spośród 
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czterech lamp jedna nie zgodna jest z zadeklarowaną mocą 
równoważnej żarówki (tabela 5.).

Tabela 5. Wybrane dane techniczne źródeł LED wraz z oceną 
zgodności zadeklarowanej mocy

Źródła 
światła 
(z rys. 

3)

Zadeklarowane wartości Obliczo-
na moc 
drogą 
inter-

polacji 
liniowej

Zgod-
ność 

z dekla-
rowaną 
mocą

Stru-
mienia 
świetl-
nego

Mocy 
pobie-
ranej 
przez 
lampę

Mocy 
równo-
ważnej 
żarówki

LED 1 810 lm 10 W 100 W 60 W NIE

LED 2 806 lm 10 W 60 W 60 W TAK

LED 3 850 lm 11 W 63 W 63 W TAK

LED 4 810 lm 12 W 60 W 63 W TAK

Przedmiot i zakres badań

W celu przeanalizowania parametrów elektrycznych zamien-
ników tradycyjnych żarówek pomiarom poddano kilkadziesiąt 
źródeł światła o szerokim wachlarzu mocy jednostkowej (od kilku 
do kilkudziesięciu watów). Wśród badanych lamp uwzględnio-
no: jedną żarówkę halogenową, dwadzieścia zintegrowanych 
świetlówek kompaktowych oraz osiemnaście źródeł LED. Aby 
uniknąć posądzenia o ewentualne uprawianie reklamy pro-
ducentów/dystrybutorów zamienników klasycznych żarówek, 
odstąpiono od podawania ich nazw. Wszystkie źródła światła (za 
wyjątkiem źródła LED o mocy 35 W) wyposażone były w trzonek 
E27 i przewidziane do zasilania z sieci o częstotliwości napięcia 

50 Hz. Każde z nich współpracuje z elektronicznym układem 
zasilającym. Podstawowe parametry badanych lamp zestawiono  
w tabeli 6.

W odniesieniu do poszczególnych lamp zarejestrowano: 
wartość skuteczną prądu (Irms), moc czynną (P), moc bierną (Q), 
moc pozorną (S), współczynnik mocy (cosΦ), przebiegi czasowe 
napięcia i prądu oraz widmo wyższych harmonicznych prądu – na 
podstawie których obliczono współczynnik THDi.

Ocena zgodności z deklarowaną mocą

Dla lamp, w odniesieniu do których producenci/dystry-
butorzy podali wartość strumienia świetlnego oraz deklaro-
waną moc równoważnej żarówki (łącznie 33 źródła światła), 
dokonano stosownych obliczeń mających na celu zweryfi-
kowanie rzetelności podawanych (na opakowaniach lamp)  
informacji. 

Na podstawie zadeklarowanych przez producentów wartości 
strumienia świetlnego, wykorzystując dane z tabeli 4, drogą inter-
polacji liniowej wyznaczono rzeczywiste wartości mocy, którym 
powinny odpowiadać poszczególne zamienniki. Wyniki weryfika-
cji zestawiono w tabeli 7. Aż w przypadku 23 lamp nieprawidłowo 
zostały podane wartości mocy równoważnej żarówki. Największą 
rozbieżność odnotowano dla źródła LED o mocy 15 W (źródło nr 
36). Producent lampę o wartości strumienia świetlnego 1350 lm 
zaszeregował do grupy zamienników, które mają stanowić 
odpowiednik konwencjonalnej żarówki o mocy 150 W. Zgodnie 
z wymaganiami [1], aby źródło LED mogło być traktowane jako 
odpowiednik klasycznej „stupięćdziesiątki”, powinno posiadać 
strumień świetlny 2452 lm. W przypadku wspomnianej lampy 
oznacza to, że aby podana informacja dotycząca deklarowa-
nej mocy równoważnej żarówki była prawdziwa, to strumień 
świetlny piętnastowatowej ledówki powinien być większy  
o około 81%.

Tabela 4. Wymagane wartości strumienia świetlnego dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego w odniesieniu do mocy 
klasycznej żarówki

Moc znamionowa 
konwencjonalnej 

żarówki

Bezkierunkowe źródła światła

wycofane żarówki żarówki halogenowe świetlówki kompaktowe źródła LED

Φż 
[lm]

ΦH* 
[lm]

ΦH/Φż 

[%]
ΦCFL* 
[lm]

ΦCFL/Φż 
[%]

ΦLED* 
[lm]

ΦLED/Φż 
[%]

15 W 110 119 108,2 125 113,6 136 123,6

25 W 220 217 98,6 229 104,1 249 113,2

40 W 415 410 98,8 432 104,1 470 113,3

60 W 710 702 98,9 741 104,4 806 113,5

75 W 930 920 98,9 970 104,3 1055 113,4

100 W 1340 1326 99,0 1398 104,3 1521 113,5

150 W 2160 2137 98,9 2253 104,3 2452 113,5

200 W 3000 3009 100,3 3172 105,7 3452 115,1

300 W 4850 x x x

500 W 8300 x x x

* podane wartości strumienia świetlnego w Rozporządzenie Komisji (WE) NR 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. [R1]
x – nie zdefiniowano w [R1]
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W przypadku braku kompletu danych przeprowadzenie 
obliczeń w celu oceny zgodności nie było możliwe, w takim 
przypadku w komórkach wstawiono znak „-”

W rozporządzeniu [1] dla poszczególnych zamienników 
konwencjonalnych żarówek podano wymagane wartości stru-
mienia świetlnego odpowiadające znormalizowanemu szeregu 

mocy lamp z zakresu od 15 do 200 W. W przypadku żarówek 
o większych wartościach mocy (np. 300 W, 500 W) nie sprecyzo-
wano wartości strumienia świetlnego dla poszczególnych źródeł 
światła będących ich substytutami. Zdaniem autora wynika to 
z faktu, iż obszar ich zastosowań w gospodarstwach domowych 
jest ograniczony.

Tabela 6. Podstawowe parametry źródeł światła, które poddano pomiarom

L.p.
U 

[V]
I 

[mA]
Pdek 
[W]

Φ 
[lm]

Odpowiednik 
klasycznej 

żarówki
Barwa

Trwałość 
[h]

Rodzaj 
źródła 
światła

1 230 x 20 370 40 W x 3 000 halogen

2 220-240 50 5 250 25 W 2500 K 10 000

Zi
nt

eg
ro

w
an

e 
św

ie
tló

w
ki

 k
om

pa
kt

ow
e

3 230 x 8 320 40 W 2700 K  6 000

4 220-240 90 11 550 48 W 2700 K  6 000

5 220-240 x 11 630 53 W 2700 K 10 000

6 220-240 80 11 480 60 W 2700 K  8 000

7 220-240 x 12 620 60 W 2700 K  6 lat *

8 230 x 13 680 60 W 2700 K  6 000

9 220-240 108 14 900 75 W 2700 K 15 000

10 220-240 100 14 820 65 W 2700 K 10 000

11 220-240 144 15 850 67 W 2700 K 10 000

12 230 160 18 1 150 100 W 2700 K 10 000

13 230-240 145 20  1 350 115 W 2700 K  8 000

14 220-240 170 23 1 500 106 W 2700 K 12 000

15 230 200 23 1 600 120 W 2700 K 12 000

16 230 x 24 1 440 120 W 2700 K  6 000

17 230 190 40 2 678 200 W 2700 K 10 000

18 230 x 55 3 000 200 W 2700 K  6 000

19 230 290 60 4 298 300 W 2700 K 10 000

20 230 x 85 >6 390 400 W 2700 K  8 000

21 170-250 x 80 x 425 W x x

22 230 x 3,5 420 45 W 2800-3000 K 50 000

D
io

dy
 e

le
kt

ro
lu

m
in

es
ce

nc
yj

ne
 L

E
D

23 220-240 x 4 400 40 W 2800-3000 K 50 000

24 230 x 4,6 440 40 W 2700 K 25 000

25 220-240 44 5 350 32 W 3000 K 15 000

26 220-240 80 5 440 38 W 3000 K 30 000

27 220-240 x 5 500 x 2800-3000 K 50 000

28 175-265 x 8,5 980 x x 50 000

29 230 x 9 806 52 W 3000 K 40 000

30 220-240 85 9 806 60 W 2700 K 15 000

31 220-240 x 9,5 950 x 2700 K 10 000

32 230 x 10 1 055 x 6500 K 15 000

33 220-240 78 13 1 200 75 W 3000 K x 

34 230 x 13,5 1 200 100 W 2700 K 30 000

35 230 x 13,5 1 350 100 W 6000 K 30 000

36 180-240 105 15 1 350 150 W Warm white 50 000

37 230 180 20 1 520 100 W 3000 K 20 000

38 230 180 20  1 520 100 W 4200 K 20 000

39 90-265 x 35 x x 4000-4500 K x

x – brak informacji
* - przy świeceniu 2,7 godz./dzień
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Tabela 7. Deklarowane oraz obliczone wartości poszczególnych wielkości charakteryzujących zamienniki klasycznych żarówek

L.
p.

 (
nr

 la
m

py
)

D
ek

la
ro

w
an

y 
pr

ze
z 

pr
od

uc
en

ta
 s

tr
um

ie
ń 

św
ie
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y 

[l
m

]

D
ek

la
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a 
m
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od
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w
ie
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ik

a 
kl
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ej

 ż
ar

ów
ki

O
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 n

a 
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ta

w
ie

 
za

de
kl

ar
ow

an
eg

o 
st

ru
m

ie
ni

a 
św

ie
tln

eg
o 

m
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 r
ze

cz
yw

is
te

go
 

od
po

w
ie

dn
ik

a 
ró

w
no

w
aż

ne
j ż

ar
ów

ki

R
óż

ni
ca

 p
om

ię
dz

y 
m

oc
ą 

de
kl

ar
ow

an
ą 

a 
ob

lic
zo

ną
 

W
ym

ag
an

a 
w

ar
to

ść
 

st
ru

m
ie

ni
a 

św
ie

tln
eg

o 
dl

a 
za

de
kl

ar
ow

an
ej

 
w

ar
to

śc
i m

oc
y

W
zg

lę
dn

a 
ró

żn
ic

a 
po

m
ię

dz
y 

de
kl

ar
ow

an
ą 

a 
w

ym
ag

an
ą 

w
ar

to
śc

ią
 

st
ru

m
ie

ni
a 

św
ie

tln
eg

o

Zg
od

no
ść

 z
 

de
kl

ar
ow

an
ą 

m
oc

ą

Zg
od

no
ść

 p
od

 
w
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lę

de
m

 
de

kl
ar

ow
an

ej
 a

 
w

ym
ag

an
ej

 w
ar

to
śc

i 
st

ru
m

ie
ni

a 
św

ie
tln

eg
o

R
od

za
j ź

ró
d

ła
 ś

w
ia

tł
a

1 370 40 W 36,891 W 3,109 W 410 9,756% NIE TAK halogen

2 250 25 W 26,552 W -1,552 W 229 -9,170% NIE TAK

Zi
nt

eg
ro

w
an

e 
św

ie
tló

w
ki

 k
om

pa
kt

ow
e

3 320 40 W 31,724 W 8,276 W 432 25,926% NIE NIE

4 550 48 W 47,638 W 0,362 W 556 1,079% TAK TAK

5 630 53 W 52,816 W 0,184 W 633 0,474% TAK TAK

6 480 60 W 43,107 W 16,893 W 741 35,223% NIE NIE

7 620 60 W 52,168 W 7,832 W 741 16,329% NIE NIE

8 680 60 W 56,052 W 3,948 W 741 8,232% NIE TAK

9 900 75 W 70,415 W 4,585 W 970 7,216% NIE TAK

10 820 65 W 65,175 W -0,175 W 817 -0,367% TAK TAK

11 850 67 W 67,140 W -0,140 W 848 -0,236% TAK TAK

12 1 150 100 W 85,514 W 14,486 W 1 398 17,740% NIE NIE

13  1 350 115 W 97,196 W 17,804 W 1 655 18,429% NIE NIE

14 1 500 106 W 105,965 W 0,035 W 1 501 0,067% TAK TAK

15 1 600 120 W 111,813 W 8,187 W 1 740 8,046% NIE TAK

16 1 440 120 W 102,456 W 17,544 W 1 740 17,241% NIE NIE

17 2 678 200 W 173,123 W 26,877 W 3 172 15,574% NIE NIE

18 3 000 200 W 190,642 W 9,358 W 3 172 5,422% NIE TAK

19 4 298 300 W 296,179 W 3,821 W 4 850 11,381% NIE* NIE*

20 > 6 390 400 W 395,154 W 4,846 W 6 575 2,814% NIE* TAK*

21 x 425 W - - 7 006 - - -

22 420 45 W 36,606 W 8,394 W 554 24,188% NIE NIE
D

io
dy

 e
le

kt
ro

lu
m

in
es

ce
nc

yj
ne

 L
E

D
23 400 40 W 35,249 W 4,751 W 470 14,894% NIE NIE

24 440 40 W 37,964 W 2,036 W 470 6,383% NIE TAK

25 350 32 W 31,855 W 0,145 W 352 0,568% TAK TAK

26 440 38 W 37,964 W 0,036 W 441 0,227% TAK TAK

27 500 x 41,786 W - - - - -

28 980 x 70,482 W - - - - -

29 806 52 W 60,000 W -8,000 W 672 -19,940% NIE NIE

30 806 60 W 60,000 W 0,000 W 806 0,000% TAK TAK

31 950 x 68,675 W - - - - -

32 1 055 x 75,000 W - - - - -

33 1 200 75 W 82,779 W -7,779 W 1 055 -13,744% NIE NIE

34 1 200 100 W 82,779 W 17,221 W 1 521 21,105% NIE NIE

35 1 350 100 W 90,826 W 9,174 W 1 521 11,243% NIE NIE

36 1 350 150 W 90,826 W 59,174 W 2 452 44,943% NIE NIE

37 1 520 100 W 99,946 W 0,054 W 1 521 0,066% TAK TAK

38  1 520 100 W 99,946 W 0,054 W 1 521 0,066% TAK TAK

39 x x - - - - - -

x – brak informacji
* – do obliczeń wzięto wartości strumienia świetlnego podane w drugiej kolumnie tabeli 4.
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Wyniki z przeprowadzonych pomiarów

Rejestracje parametrów elektrycznych poszczególnych źró-
deł przeprowadzono po ok. 40 minutach ich pracy. Wcześniej 
jednak, zgodnie z zaleceniami normy [2] starzono je przez 100 
godzin przy zasilaniu napięciem znamionowym. Wszystkie źródła 
światła w trakcie pomiarów były usytuowane w pozycji piono-
wej – trzonkiem do dołu. Temperatura w laboratorium, w którym 
odbywały się badania, wynosiła 25 °C ± 1 °C.

W odniesieniu do wszystkich źródeł światła zmierzono także 
zawartości wyższych harmonicznych prądu (do 40. włącznie), 

ale z uwagi na mnogość danych, nie zamieszczono ich w pracy. 
Ograniczono się jedynie do podania wartości współczynników 
odkształceń prądu THDI, które obliczono na podstawie zależno-
ści (1). Wyniki zestawiono w tabeli 8.

 

%100
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2
2

⋅
∑
==
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k kI

ITHD

n

                         (1) 
 

w której: 
I1, Ik – odpowiednio pierwsza i k-ta harmoniczna prądu, 
n – ostatni rząd harmonicznej przyjętej do obliczeń.

Tabela 8. Zmierzone parametry elektryczne badanych źródeł światła przy zasilaniu ich napięciem sieciowym o wartości 
skutecznej 230 V

L.p. I [mA] Pzm [W] S [VA] Q [var] cosϕ [-] THDi [%] ∆P = Pdek - Pzm [%]

1 90,737 19,811 20,902 -6,663 0,948 12,842 0,945
2 35,485 4,985 8,184 -6,490 0,609 114,082 0,300
3 46,296 5,962 10,667 -8,845 0,559 131,542 25,475
4 78,857 10,747 10,747 -14,560 0,594 113,471 2,300
5 84,780 12,202 19,526 -15,240 0,625 103,745 -10,927
6 64,964 9,099 10,960 -11,870 0,608 109,185 17,282
7 95,905 12,050 22,104 -18,530 0,545 100,465 -0,417
8 86,933 11,780 20,044 -16,210 0,588 113,695 9,385
9 98,131 13,376 22,589 -18,200 0,592 114,992 4,457
10 102,640 14,173 23,650 -18,930 0,599 112,342 -1,236
11 95,280 12,892 21,977 -17,790 0,587 104,292 14,053
12 137,160 18,825 31,625 -25,420 0,595 110,783 -4,583
13 138,560 19,288 31,933 -25,440 0,604 11,798 3,560
14 153,170 21,308 35,319 -28,160 0,603 110,321 7,357
15 163,320 21,918 37,644 -30,600 0,582 119,423 4,704
16 170,860 24,017 39,393 -31,220 0,610 108,492 -0,071
17 180,950 39,801 41,673 -12,340 0,955 24,198 0,498
18 223,840 50,863 51,543 -8,340 0,987 12,382 7,522
19 215,240 47,676 49,594 -13,650 0,913 24,161 20,540
20 388,160 88,751 89,751 -9,355 0,995 6,446 -4,413
21 319,250 38,020 73,541 -62,950 0,517 149,567 52,475
22 26,555 3,260 6,113 -5,172 0,533 76,021 6,857
23 67,708 4,111 15,599 -15,048 0,264 30,245 -2,775
24 31,586 3,401 7,298 -6,498 0,463 48,521 26,065
25 37,391 4,965 8,612 -7,081 0,577 120,581 0,700
26 71,499 4,871 16,501 -17,729 0,298 34,941 2,580
27 47,639 4,892 10,967 -9,764 0,454 50,481 2,160
28 79,491 9,973 18,297 -15,330 0,545 133,781 -17,329
29 63,259 7,135 14,562 -12,689 0,488 63,251 20,722
30 71,955 8,821 16,564 -14,021 0,532 147,962 1,989
31 45,731 9,673 10,526 -4,153 0,918 25,018 -1,821
32 87,579 10,135 20,160 -17,418 0,503 60,142 -1,350
33 68,753 13,238 15,824 -8,672 0,834 58,841 -1,831
34 94,343 11,307 21,732 -18,561 0,523 148,751 16,244
35 105,471 12,437 24,274 -20,839 0,512 148,031 7,874
36 109,011 12,553 25,067 -21,719 0,505 157,145 16,313
37 164,971 20,531 37,967 -32,891 0,541 140,891 -2,655
38 171,291 20,379 39,421 -33,735 0,518 150,101 -1,895
39 158,321 34,766 36,434 -10,599 0,956 17,250 0,699
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Dla poszczególnych lamp wyznaczono różnice pomiędzy 
zmierzoną wartością mocy czynnej pobieraną przez źródło świa-
tła a tą zadeklarowaną przez producenta. Wyniki (w wartościach 
względnych) zamieszczono w ostatniej kolumnie tabeli 8. War-
tości różniące się więcej niż 10% wyróżniono przez pogrubienie.

Pomiary uzupełniono rejestracją przebiegów czasowych 
napięć i prądów. Z uwagi na mnogość danych pomiarowych, 
a także pewne podobieństwo w zakresie kształtu prądu pobie-
ranego z sieci, w pracy zaprezentowano oscylogramy tylko dla 
wybranych źródeł światła (rys. 4 – 8).

Rys. 4. Przebiegi czasowe napięcia u(t) i prądu i(t) dla żarówki 
halogenowej (źródło nr 1)

Rys. 5. Przebiegi czasowe napięcia u(t) i prądu i(t) zintegrowanych 
świetlówek kompaktowych o mocy powyżej 25 W (w legendzie, 

w nawiasach kwadratowych podano numery lamp)
 

Rys. 6. Przebiegi czasowe napięcia u(t) i prądu i(t) zintegrowanych 
świetlówek kompaktowych o mocy poniżej 25 W (w legendzie, 

w nawiasach kwadratowych podano numery lamp)

Rys. 7. Przebiegi czasowe napięcia u(t) i prądu i(t) źródła LED o mocy 
35 W (lampa nr 39)

Rys. 8. Przebiegi czasowe napięcia u(t) i prądu i(t) wybranych źródeł LED 
o mocy poniżej 25 W

Podsumowanie

Analizując wartości liczbowe zestawione w tabeli 7. można 
stwierdzić, że poważnym mankamentem większości zamienni-
ków klasycznych żarówek są nieprawidłowo podane informacje 
odnoszące się do deklarowanej mocy żarówek głównego szere-
gu. Na 33 substytuty konwencjonalnej żarówki, w odniesieniu do 
dziesięciu lamp prawidłowo obliczono (drogą interpolacji liniowej, 
zaokrąglając uzyskany wynik do 1 W) moc, która potencjalnemu 
nabywcy ma uzmysłowić, jak „intensywnie” oferowany zamiennik 
„będzie świecił”.

W wyniku postępującego upowszechniania się wykorzysty-
wania układów elektronicznych w energooszczędnych źródłach 
światła używanych w gospodarstwach domowych, istotnego 
znaczenia zaczyna nabierać problem odkształcenia prądu po-
bieranego z sieci. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów, 
którym poddano źródła światła różnych producentów, można 
stwierdzić, że stopień odkształcenia prądu pobieranego z sieci 
przez niektóre lampy może być bardzo duży. Znaczna obecność 
takich źródeł w sieci (w połączeniu z pozostałymi odbiornikami 
nieliniowymi, do których zalicza się większość odbiorników 
w gospodarstwach domowych) może powodować deformacje 
napięcia zasilającego, które z kolei przełożą się na jakość energii 
elektrycznej dostarczanej do odbiorców.

Przyczyną dużego odkształcenia prądu pobieranego przez 
energooszczędne źródła światła są zintegrowane z lampą elek-
troniczne układy zasilania. W wielu przypadkach stosowane są 
najtańsze i tym samym najprostsze rozwiązania, co pozwala 
obniżyć koszt wyprodukowania źródła światła. Jeśli w członie 
wejściowym takiego układu znajdzie się prostownik (zwykłe 
mostek Graetza), a zaraz za nim kondensator elektrolityczny 
o pojemności kilku µF (pełniący rolę filtru), to prąd pobierany 
z sieci będzie miał charakter impulsowy. Jego wartość będzie 
gwałtownie narastać aż do wartości szczytowej, po czym za-
cznie maleć do zera. Pobór prądu w postaci krótkich impulsów 
o znacznej wartości szczytowej skutkuje niskim współczynnikiem 
mocy osiąganym przez układ

Producenci energooszczędnych źródeł światła w zasadzie nie 
są zainteresowani tym, aby podjąć stosowne działania zmierzają-
ce do ograniczenia zawartości wyższych harmonicznych w prą-
dzie pobieranym przez produkowane przez nich lampy. Głównym 
powodem tego stanu rzeczy jest cena oraz uregulowania zawarte 
w normie [3]. To, że wykonanie układu elektronicznego o stosun-
kowo małym współczynniku THDI jest możliwe, świadczą źródła 
o większej mocy. Niestety, wyposażenie lampy w elektroniczny 
układ z korekcją współczynnika mocy skutkuje wzrostem ceny 
i tak już drogich (w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami) świe-
tlówek kompaktowych oraz źródeł LED. A zatem takie rozwiązania 
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stosowane są tylko w przypadku, gdy wymaga tego norma, czyli 
w źródłach o mocy czynnej przekraczającej 25 W.
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Politechnika Łódzka

Pionierskie Lata

24 maja 1945 r. Krajowa Rada Narodowa wydała dekret 
o utworzeniu Politechniki Łódzkiej, uczelni technicznej, o której 
powstanie zabiegano w mieście od drugiej połowy XIX w. Pierw-
szym rektorem i pełnomocnikiem ministra, któremu powierzono 
zorganizowanie uczelni został prof. dr hab. Bohdan Stefanowski, 
profesor Politechniki Warszawskiej, od 1918 roku członek Polskiej 
Akademii Umiejętności, twórca szkoły naukowej termodyna-
miki. Na mocy dekretu powołano trzy wydziały: Mechaniczny, 
Elektryczny, Chemiczny oraz Oddział Włókienniczy. Miesiąc 

później, 26 czerwca na pierwszym posiedzeniu Rady Wydziału 
Elektrycznego postanowiono utworzyć dwa oddziały Wydziału: 
Oddział Prądów Silnych i Oddział Telekomunikacji. W Oddziale 
Prądów Silnych powstała Katedra Elektroenergetyki złożona 
z trzech Zakładów: Elektroenergetyki, Aparatów Elektrycznych 
i Wysokich Napięć. Katedrę ulokowano na trzecim piętrze w bu-
dynku fabrycznym przy ul. Gdańskiej 155, dawnej własności Szai 
Rosenblatta – jednego z twórców przemysłowej Łodzi. Obsada 
katedry była skromna, tworzyli ją: mgr inż. Czesław Dąbrowski, 
mgr inż. Stanisław Dzierzbicki, mgr inż. Janusz Maciejewski 
i student Zbigniew Wiśniewski. Kierownictwo Katedry powie-

rzono wybitnemu specjaliście prof. 
inż. Stanisławowi Kończykowskiemu. 
Profesor miał duże doświadczenie aka-
demickie, gdyż od 1931 r. był związany 
z Politechniką Warszawską. Nieobca 
mu była także praca w przemyśle – od 
1934 r. pełnił funkcję dyrektora tech-
nicznego w pierwszej polskiej spółce 
akcyjnej „Siła i światło”. W Łodzi profe-
sor Kończykowski opracował program 
studiów dla wydziałów elektrycznych, 
wkrótce uznany przez inne politechniki 
w Polsce za wzorcowy program na-
uczania. Od samego początku istnienia 
katedry studenci mogli specjalizować 
się w elektroenergetyce, a pierwszymi 
absolwentami tej specjalności zostali: 
Bolesław Knabe, Zbigniew Wiśniewski 
i Walerian Limanowski.

W 1948 r. profesor Stanisław Koń-
czykowski powrócił na Politechnikę 
Warszawską, a funkcję dyrektora Ka-
tedry Elektroenergetyki powierzono 
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