
GLØDELAMPE SPARELAMPE/LYSRØR LED-/DIODELAMPE

1983
Halogenlampen ble oppfunnet så
tidlig som i 1882, men den første
halogenlampen kom på markedet
i USA først 100 år etter.

Gassmolekylene avgir energi
i form av UV-stråling når

elektronene går tilbake til
den banen de hører til i.

1962
De første fullt funksjons-
dyktige lysdioder (LED)
lages. Nick Holonyak var
en av pionerene.

1936
Nikola Tesla
oppfant lysrøret.

I glødelampen kjøres strøm gjennom en
glødetråd, møter motstand og danner energi.

Inneholder kvikksølvgass, og har et lyspulver som ligger
som et hvitt belegg på innsiden. Når strøm kobles på, sendes
elektronene fram og tilbake i gassen og kolliderer med
gassmolekylene. Kraftige kollisjoner får elektronet til å sprette
ut i høyere elektronbaner. Når elektronene går tilbake der de
hører hjemme, frigjøres energi.

Bygger på helt andre prinsipper enn andre typer
lyskilder. Lysdioder er små elektroniske halvlederchips
som sender ut lys når det går strøm gjennom dem

1879
Thomas A. Edison utviklet
en kulltrådlampe med
strømforsyningssystem.

ca.1985
Sparelamper i
ulike varianter
kom på markedet.

2007
Dioder (LED) med 100 lm/W
ble lansert. I dag har vi
lysdioder som anvendes
til ordinær belysning.
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1820
Warren De la Rue oppfant
en glødelampe med bruk av
gassbeholder med vakuum.

1854
Heinrich Goebel bygget den
første glødetrådlampen med
tråd av forkullet bambusfiber.
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Nå er glødelampene snart
borte fra butikkhyllene.
Som forbrukere skal vi smått
om senn fases over til spare-
pærer og lysdioder. Hvordan
virker de?

EU har besluttet at lyskilder med dårlig energi-
effektivitet, deriblant glødelamper, skal erstattes
av mer effektive lyskilder. Fra 1. september har det
blitt forbudt å importere matte glødelamper og
klare 100-wattslamper. Fra 2012 skal glødelamper
være helt forbudt å importere og omsette.

Den gamle glødelampa er rett og slett ikke effek-
tiv nok. Effektiviteten kan riktignok økes ved at
man øker temperaturen på glødetråden, men da
blir levetiden også mye kortere.

Sparepærer fungerer egentlig på samme vis som
et lysrør. Men mens glødelampen handler om at
strøm kjøres gjennom en glødetråd, møter mot-
stand og danner varme, dreier sparepærer og lysrør
seg om utlading i gass.

Sparepærer og lysrør inneholder kvikksølvgass
med lavt trykk. Når spenning kobles på, sendes
elektroner fram og tilbake i gassen. Elektronene
kolliderer da med gassmolekylene. Noen elektro-
ner spretter bare forbi etter kollisjonen og fortsett-
er videre, mens andre støter sammen i kraftige kol-
lisjoner som får elektronet til å sprette ut i høyere
elektronbaner rundt gassmolekylene. Disse mole-
kylene sies da å være eksitert, og inneholder litt
mer energi enn de normalt har. Energien frigjøres
så som stråling. Men strålingen fra kvikksølv-
gassen er UV-stråling, og er usynlig for våre øyne.
Ved hjelp av lyspulveret – som ligger som et hvitt
belegg på innsiden – omdannes strålingen til syn-
lig lys for oss (langbølge).

Flere forskere spår at sparepærene bare vil brukes
i en overgangstid, før LED-pærene (lysemitterende
dioder) overtar om fem-seks år. Dette er energieffek-
tive lyskilder som kan leve 20 ganger så lenge som
glødelamper og fire ganger lenger enn sparepærer.
Prinsippet de bygger på, er helt annerledes enn for
andre typer lyskilder. Lysdioder er små elektroniske
halvlederchips som sender ut lys når det går strøm
gjennom dem. Lysdiodene er ennå under utvikling,
og forventes å endre seg veldig framover. De er ro-
buste, kan bygges sammen, kan dimmes, har høy
effektivitet og lang levetid.
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