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Výbojky uvedené v tab. 2 se vesměs 
(kromě výbojek CosmoPolis s Ra = 65 až 
70) vyznačují vynikajícím podáním ba-
rev s Ra > 80, nebo dokonce Ra > 90 (při 
účinnosti asi o 10 % nižší) u výbojek 

s barvou světla blízkou dennímu světlu 
(>5 300 K – viz ČSN EN 12464-1, tab. 3). 
Teplota chromatičnosti Tcp se nachází 
v rozmezí 3 000 až 4 200 K, u chladně 
bílé (denní) barvy 5 600 K. Díky této 
kombinaci účinnosti a podání barev lze 
po dlouhé době, kdy ve veřejném osvět-
lení jednoznačně převládalo žluté svět-
lo vysokotlakých, a v některých zemích 
dokonce nízkotlakých sodíkových vý-

Halogenidové výbojky s keramickým 
hořákem 

Zvládnutí technologie umožňující 
používat halogenidy kovů v kombina-
ci s keramickým hořákem vedlo k vý-
znamnému doplnění předností zmíně-
ných světelných zdrojů, zejména v těch-
to směrech:
− další rozšíření příkonové řady smě-

rem k malým příkonům (aktuálně až 
na 20 W),

− další zvýšení měrného výkonu i u typů 
s malými příkony (20 až 35 W) při vy-
nikajícím podání barev (porovnej tab. 1 
a tab. 2 ),

− zmenšení rozptylu kolorimetrických 
parametrů mezi jednotlivými výboj-
kami nezávisle na poloze svícení,

− významné zlepšení stability teploty 
chromatičnosti během života (±200 K 
v porovnání s ±600 K u výbojek s kře-
menným hořákem), 

− libovolná poloha svícení,
− další zmenšení rozměrů vlastního ho-

řáku, a tedy i výbojky a z toho vyplý-
vající další zlepšení účinnosti sousta-
vy světelný zdroj-předřadník-svítidlo, 

− významné zlepšení zrakové pohody 
díky výhradnímu provozu výbojek 
menších příkonů pouze s elektronický-
mi vysokofrekvenčními předřadníky.  
Uvedené výhody napomohly rozšířit 

oblasti použití výbojek, zejména v inte-
riérech s vysokými požadavky na kvali-
tu osvětlení. Technologie jejich výroby 
je však ještě náročnější než u předchozí 
skupiny výbojek i než u vysokotlakých 
sodíkových výbojek (při výrobě jejich 
hořáku se rovněž využívá korundová 
keramika). 

K novinkám poslední doby patří 
výbojky s keramickým hořákem nové-
ho tvaru. Namísto typického válcové-
ho uvedla firma Osram na trh výboj-
ky s hořákem ve tvaru blízkém elipsoi-
du – Powerball. Hořák tohoto tvaru se 
postupně rozšířil na celý sortiment vý-
bojek od 20 do 400 W. Vynikající para-
metry těchto výbojek (viz tab. 2) jsou 
dány mj. i originálním tvarem svíti-
cí trubice, který lépe kopíruje kontu-
ry výboje, vyznačuje se rovnoměrněj-
ším rozložením teploty stěny hořáku, 
což přispívá k dosažení vyššího měr-
ného výkonu.

Tab. 2. Současný sortiment halogenidových výbojek s keramickým hořákem

Provedení výbojky Jmenovité příkony (W) Měrný výkon (lm/W)
jednopaticová s čirou křemennou baňkou 
a s kolíkovou paticí G8,5 nebo GU6,5

20, 35, 70 85 až 94

jednopaticová s čirou baňkou 
a s kolíkovou paticí G12

35, 70, 150 85 až 102

s válcovou čirou tvrdou baňkou 
a s kolíkovou paticí PG12-2, PGX12-2

70, 150 86 až 87

s válcovou čirou baňkou a paticí E27 
nebo E40

70, 150, 250 96  
104

s eliptickou čirou baňkou a paticí E27 35, 70, 100, 150 94

s eliptickou pokrytou baňkou a paticí E27  
nebo E40

35,70, 100, 150,  
250

91  
98

s válcovou čirou baňkou a paticí G22 250, 400 100 až 104

dvoupaticová s křemennou vnější baňkou 
a keramickou paticí RX7s nebo Fc2

70, 150, 250 93 až 100

s válcovou čirou křemennou baňkou 
a kolíkovou paticí, řada CosmoPolis

45, 60, 90, 140 až 120

Poznámka: Vnější geometrické parametry uvedených výbojek jsou většinou obdobné jako u výbojek s křemenným 
hořákem (viz tab. 1 v části 1) a lze je nalézt v příslušných firemních katalozích. 
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bojek, očekávat návrat k bílým odstí-
nům světla.

S ohledem na uživatele je třeba připo-
menout, že výbojka po zapnutí dosáhne 
jmenovitých hodnot asi po pěti až deseti 

minutách svícení (podle typu) a po krát-
kodobém přerušení napájecího napětí je 
zapotřebí před dalším zapnutím výboj-
ku nechat po dobu deseti až patnácti mi-
nut chladnout, jinak se v běžných svíti-
dlech znovu nerozsvítí. V náročných in-
stalacích, kde je např. z bezpečnostních 
důvodů žádoucí zajistit okamžité zno-
vuzapálení výbojky v horkém stavu, je 
nutné použít speciální výbojku s  přívo-

Obr. 3. Haloge-
nidová výbojka 
s keramickým 
hořákem válco-
vého tvaru
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nokrystalický oxid hlinitý se  znatelně 
vyšším (až o 10 %) činitelem prostupu 
světla v porovnání s jeho polykrysta-
lickou formou. Zkoumají se možnos-
ti snadnějšího zapálení výbojky v hor-
kém stavu po krátkodobém výpadku 
napájení, protože dosavadní předřad-
níky pracují s vysokým napětím do-
sahujícím několika desítek kilovoltů. 

Žádoucí je umožnit stmívání výbojek 
pod 50 % jmenovité hodnoty, avšak při 
zachování spektrálního složení světla. 
Hledají se způsoby uplatnění různých 
ochranných vrstev nanášených na ho-
řák nebo vnější baňku, přičemž cílem 
je zabránit ztrátám svíticích příměsí ve 
stěně hořáku anebo zlepšit jeho ener-
getickou bilanci vrácením části tepel-
ného záření zpět do hořáku. Zcela lo-
gicky se nabízí vyhledávání dalších 
kombinací svíticích příměsí, a to ne-
jen pouze kovů, ale i nových moleku-
lárních sloučenin. Teoretické možnos-
ti halogenidových výbojek z hlediska 
měrného výkonu při zachování velmi 
dobré barvy světla jsou totiž v porovná-
ní se současným stavem více než dvoj-
násobně větší.

Sledování novinek u nejvýznamněj-
ších výrobců v tomto oboru zřetelně uka-
zuje na rozšiřování typů výbojek směrem 
k menším příkonům (pod 70 W). To platí 
zejména pro výbojky s korundovým ho-
řákem. Dalším charakteristickým tren-
dem u posledně jmenovaných výbojek 
je používání výhradně elektronického 
předřadníku s mnoha jeho přednostmi, 
o nichž již byla zmínka v článku věno-
vaném zářivkám. Elektronické předřad-
níky jsou v současné době k dispozici 
již pro téměř celý sortiment halogeni-
dových výbojek, včetně výbojek s vel-
kým příkonem. 
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dy osově vyvedenými na jejích protileh-
lých koncích a příslušné zapalovací za-
řízení, které produkuje vysokonapěťový 
impulz s amplitudou vyšší než 30 kV. Ta-
ková instalace je podstatně náročnější, 
a tedy i dražší. 

Závěr

V oblasti halogenidových výbojek 
lze očekávat další novinky, o čemž 
svědčí informace v odborném tisku. 
Vývojové práce jsou zaměřeny na nové 
keramické materiály vhodné pro výro-
bu hořáku s vyšší teplotní odolností, 
např. oxid yttritý, zajímavé jsou opě-
tovné pokusy použít průzračný mo-
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za výrobce a dovozce osvětlovací 
techniky plníme jejich povinnosti ze 
zákona o odpadech zazazazajijijijij šťšťšťšťťujujujuju ememememme e e e sbsbsbsbsbs ěěrěrěrěěr, ,
svsvvvvvsvozozozoz a a a a rr rrrrrececececykykykyky lalalalacicicicicci pp p ppououououžižižžitýtýtýtýtýýchchchchcc  s ss svěvěvěvěěv teteteteelnlnlnlnýcýcýcýcýchh h h
zdzdzdzddrorororojůjůjůjůůjůjůů a a a a sssssvívívívívvív tittitidedededeellll ekolamp – příležitost 
ke zlepšení životního prostředí

a)

b)

c)

Obr. 5. Spektrální složení světla halogenido-
vých výbojek s keramickým hořákem [2]
a) výbojka s keramickým hořákem, 
 Ra > 80, Tcp = 3 000 K
b) výbojka s keramickým hořákem, 
 Ra > 90, Tcp = 3 000 K
c) výbojka s keramickým hořákem, 
 Ra > 90, Tcp = 4 200 K

Obr. 4. Halogenidová výbojka s keramickým 
hořákem eliptického tvaru


