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Ι. Γενικά  

Από την ενέργεια που καταναλώνεται στις 
συμβατικές λυχνίες πυρακτώσεως, μόνο το 10% 
περίπου παράγει φως ενώ το υπόλοιπο 90% χάνεται 
υπό μορφή θερμότητας. Οι λυχνίες αυτού του τύπου 
σε καμία περίπτωση δεν είναι ο καλύτερος τρόπος 
να παράγουμε φως και πλέον δεν είναι ο μοναδικός.  

Οι γνωστοί και ευρέως χρησιμοποιούμενοι 
λαμπτήρες φθορισμού παράγουν φως σπαταλώντας 
λιγότερη ενέργεια υπό μορφή θερμότητας. Παρόλο 
που παρουσιάζουν μεγαλύτερη απόδοση και 
διάρκεια ζωής από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως, 
τα μειονεκτήματα που φέρουν περιορίζουν την 
ευρεία χρήση τους σε οικιακό επίπεδο. Αυτά 
αφορούν ειδικότερα θέματα υγείας σε πιθανή 
διαρροή υδραργύρου, διαφοροποίηση του 
συντελεστή ισχύος από τη μονάδα, αρμονικές, 
προβλήματα flicker, απαιτούμενο μέγεθος για τη 
δημιουργία του τόξου, δυσκολίες συμβατότητας και 
ανακύκλωσης. Η αντιστάθμιση του συντελεστή 
ισχύος και ο έλεγχος του ρεύματος εισόδου σε ένα 
κύκλωμα λαμπτήρων φθορισμού απαιτεί την 
τοποθέτηση σταθεροποιητών και πολλές φορές 
πυκνωτών, γεγονός που περιπλέκει την 
εγκατάσταση και αυξάνει το κόστος. 

Πρόσφατα, ένας νέος τύπος λαμπτήρα φθορισμού 
έχει εισαχθεί στην αγορά αντιμετωπίζοντας 
επιτυχώς πολλά από τα προγενέστερα προβλήματα. 
Ο νέος αυτός τύπος ονομάζεται συμπαγής 
λαμπτήρας φθορισμού ή αλλιώς CFL (Compact 
Fluorescent Lamp) και έχει τα ακόλουθα 
πλεονεκτήματα: 

 Υψηλή απόδοση 

Οι  λαμπτήρες CFL είναι τέσσερις φορές 
αποδοτικότεροι από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως. 
Ένας CFL των 22 Watt έχει σχεδόν την ίδια 
φωτεινότητα με έναν λαμπτήρα πυρακτώσεως των 
100 Watt. Οι  CFL καταναλώνουν 50 - 80% 
λιγότερη ενέργεια από τους συμβατικούς 
λαμπτήρες. 

 Χαμηλότερο συνολικό κόστος  

Αν και αρχικά ακριβότεροι, μακροπρόθεσμα 
κοστίζουν λιγότερο λόγω μικρότερης κατανάλωσης 
ενέργειας και μεγαλύτερης διάρκειας ζωής (έχουν 
μέχρι 10 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τους 
λαμπτήρες πυρακτώσεως). 

 Προστασία του περιβάλλοντος 

 Η αντικατάσταση ενός συμβατικού λαμπτήρα με 
έναν CFL θα μειώσει το CO2 που απελευθερώνεται 
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στην ατμόσφαιρα κατά μισό τόνο για τη διάρκεια 
ζωής του.  

 Υψηλής ποιότητας φως 

 Οι CFL νέας τεχνολογίας δίνουν ένα θερμό, φιλικό 
φως αντί του λευκού φωτός των παλαιότερων 
λαμπτήρων φθορισμού, χρησιμοποιώντας 
υψηλότερης ποιότητας μόρια φωσφόρου. Οι νέοι 
ηλεκτρονικοί σταθεροποιητές συμβάλλουν στην 
καταστολή του φαινομένου flicker (τρέμουλο 
φωτός) και του ακουστικού θορύβου που παράγουν 
οι συμβατικοί λαμπτήρες φθορισμού. 

 Εύκολη προσαρμογή 

 Οι λαμπτήρες CFL μπορούν να τοποθετηθούν σε 
όλα τα φωτιστικά των λαμπτήρων πυρακτώσεως 
όπως σποτ, πλαφονιέρες, επιτραπέζια και κρεμαστά 
φωτιστικά καθώς και σε εξωτερικό φωτισμό. 
Λαμπτήρες CFL τριών δρόμων διατίθενται για την 
αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων αυτού 
του τύπου. Επίσης υπάρχουν και ρυθμιζόμενοι CFL 
για τα φώτα που ελέγχονται από διακόπτη 
εξασθένισης. 

 

Εικόνα 1. Αρχή λειτουργίας λαμπτήρων φθορισμού. 

ΙΙ. Αρχή λειτουργίας 

Εξωτερικά, ένας λαμπτήρας φθορισμού φαίνεται ότι 
έχει δύο κύρια τμήματα: μια τετραγωνική βάση από 
την οποία προκύπτουν δύο ή περισσότεροι λευκοί 
σωλήνες γυαλιού που περιέχουν αέριο υδραργύρου. 
Εσωτερικά, τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα. Το 
φως που παράγεται μέσα στο σωλήνα δεν είναι 
ορατό. Ο λόγος για τον οποίον οι λαμπτήρες 
φθορισμού βλέπουμε να εκπέμπουν λευκό φως είναι 
η επικάλυψη της εξωτερικής επιφάνειας του σωλήνα 
με  μια λευκή χημική ουσία που περιέχει φώσφορο. 
Όταν το αόρατο φως διέρχεται από την επιφάνεια 
του σωλήνα παράγει το ορατό, λευκό φως. 

Η βάση είναι το κομμάτι που συνδέεται με το ντουί. 
Μέσα σε αυτό, υπάρχει ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα 
που προωθεί την τάση της εισερχόμενης ηλεκτρικής 
ενέργειας, ελέγχει το ρεύμα και σηματοδοτεί την 
έναρξη της λειτουργίας (σταθεροποιητής ή ballast). 
Η αντικατάσταση των μαγνητικών σταθεροποιητών 
(απλά πηνία) με τους ηλεκτρονικούς 

σταθεροποιητές καταστέλλουν τα προβλήματα 
τρεμουλιάσματος (flicker) και αργής εκκίνησης του 
συμβατικού λαμπτήρα φθορισμού. 

ΙΙΙ. Σταθεροποιητές 

Μαγνητικός Σταθεροποιητής: Το πηνίο 
χρησιμοποιείται συχνά ως σταθεροποιητής, 
συνδεδεμένος σε σειρά, για να παρέχει τις 
κατάλληλες αρχικές ηλεκτρικές συνθήκες σε έναν 
λαμπτήρα φθορισμού (καλείται συνήθως μαγνητικός 
σταθεροποιητής). 

 

Εικόνα 2. Σταθεροποιητές λαμπτήρων φθορισμού. 

Ένα μειονέκτημα του πηνίου είναι ότι παράγει 
συντελεστή ισχύος διάφορο της μονάδας. Σε 
ακριβότερους μαγνητικούς σταθεροποιητές, 
συνδέεται πυκνωτής στο κύκλωμα για να διορθώσει 
τον συντελεστή ισχύος. Η παραλληλία είναι η 
δημοφιλέστερη μέθοδος σύνδεσης για τους 
πυκνωτές. Παρόλα αυτά τα κυκλώματα φωτισμού 
με δύο λαμπτήρες φθορισμού, όπου σε κάθε έναν 
αντιστοιχεί και ένας σταθεροποιητής, 
αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Σε αυτή την 
περίπτωση θα πρέπει ένας πυκνωτής να συνδεθεί σε 
σειρά με τον έναν σταθεροποιητή. Στη γραμμή του 
δεύτερου σταθεροποιητή δεν συνδέεται πυκνωτής 
αλλά συνολικά στο κύκλωμα των λαμπτήρων 
φθορισμού θα επέλθει η αντιστάθμιση ως προς τον 
συντελεστή ισχύος. Οι πυκνωτές που συνδέονται σε 
σειρά έχουν γενικά ονομαστική τάση μεγαλύτερη 
από την παρεχόμενη και θα πρέπει να επιλεγούν 
προσεκτικά. 

Λόγω των μεγάλων πηνίων και των πυκνωτών που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν, ο μαγνητικός 
σταθεροποιητής για τη συχνότητα των 50Hz τείνει 
να είναι μεγάλος και βαρύς. Συνήθως επίσης 
παράγει και ακουστικό θόρυβο. 

Ηλεκτρονικός Σταθεροποιητής: Οι λαμπτήρες 
CFL διαθέτουν κύκλωμα ηλεκτρονικού 
σταθεροποιητή που επιτελεί τις αναγκαίες 
λειτουργίες, εξαλείφοντας παράλληλα το 
τρεμόσβημα του φωτός. Αυτό επιτυγχάνεται 
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αυξάνοντας τη συχνότητα του ρεύματος στα 20.000 
Hz ή υψηλότερα. Επιπλέον οι λαμπτήρες αυτοί 
λειτουργούν με μεγαλύτερη απόδοση κατά 9% πάνω 
από τα 10 kHz, η οποία συνεχίζει να βελτιώνεται 
μέχρι τα 20kHz. Η υψηλότερη συχνότητα 
λειτουργίας σημαίνει ότι είναι συχνά πρακτικό να 
χρησιμοποιηθεί ένας πυκνωτής για αντιστάθμιση 
του συντελεστή ισχύος, επιφέροντας λιγότερες 
απώλειες.  

 

Εικόνα 3. Λαμπτήρας CFL με ενσωματωμένο 
σταθεροποιητή. 

ΙΙΙ. Τύποι λαμπτήρων CFL 

Υπάρχουν δύο τύποι λαμπτήρων CFL. Ο πρώτος 
έχει ενσωματωμένο τον σταθεροποιητή στη βάση 
του, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, επιτρέποντας 
στους καταναλωτές  να αντικαταστήσουν εύκολα 
τους λαμπτήρες πυρακτώσεως. Πολλοί CFL έχουν 
σχεδιαστεί κατάλληλα για να μπορούν να 
ταιριάξουν στα τυποποιημένα φωτιστικά λαμπτήρων 
πυρακτώσεως. Αυτό χαμηλώνει το κόστος χρήσης 
των CFL, δεδομένου ότι μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τη υπάρχουσα υποδομή. Παρόλα 
αυτά πρέπει να ληφθεί προσοχή στην 
χρησιμοποίηση ενός τέτοιου φωτιστικού γιατί η 
υπερβολική συγκέντρωση θερμότητας μπορεί να 
καταστρέψει το λαμπτήρα. 

Ο δεύτερος τύπος αφορά σε λαμπτήρες φθορισμού 
όπου επιτρέπεται η αντικατάσταση των αναλώσιμου 
μέρους διατηρώντας τον υπάρχοντα ηλεκτρονικό 
σταθεροποιητή, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στον 
λαμπτήρα αλλά τοποθετείται στο φωτιστικό. Για το 
λόγο αυτό οι σταθεροποιητές μπορούν να είναι 
μεγαλύτεροι σε μέγεθος και να έχουν πιο 
εκτεταμένοι διάρκεια ζωής από τους 
ενσωματωμένους. Η εγκατάσταση τέτοιου είδους 
φωτισμού στα σπίτια μπορεί να αποβεί ακριβότερη 
και πιο περίπλοκη, παρέχει όμως διάφορες 
δυνατότητες όπως  εξασθένιση, καταστολή flicker, 
ταχύτερες ενάρξεις λειτουργίας, κ.λπ. Μια άλλη 
εκδοχή του τύπου αυτού είναι οι διμερείς λαμπτήρες 
φθορισμού. Εδώ το αρχικό σύστημα περιλαμβάνει 

έναν αντάπτορα στη βάση του λαμπτήρα όπου 
τοποθετείται το αποσπάσιμο τμήμα των σωλήνων 
φθορισμού, και στη συνέχεια μόνο το τμήμα αυτό 
αντικαθίσταται. Το κόστος αυτής της τεχνολογίας 
αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την 
αφομοίωση της στην αγορά. 

IV. Διαθεσιμότητα λαμπτήρων CFL 

Τυποποιημένοι λαμπτήρες CFL με 
ενσωματωμένο ballast: Η αμερικανική Υπηρεσία 
Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) και το 
αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας (DOE) έχουν 
εφαρμόσει το πρόγραμμα ENERGY STAR, που 
αξιολογεί τη ενεργειακή αποδοτικότητα των 
ηλεκτρικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των 
λαμπτήρων CFL. Προϋπόθεση για την έγκριση ενός 
λαμπτήρα φθορισμού είναι ο μικρός χρόνος έναρξης 
(< 1s) και η καταστολή του φαινομένου flicker. Ο 
κατάλογος CFL (www.energystar.gov) του 
προαναφερθέντος προγράμματος περιλαμβάνει 
χιλιάδες προϊόντα με λεπτομερή περιγραφή, τα 
οποία ικανοποιούν τις υψηλές απαιτήσεις των 
ελεγκτηρίων αρχών. Η αμερικανική Energy 
Federation Incorporated (www.efi.org) έχει συντάξει 
επίσης μια λίστα, μεγαλύτερο μέρος της οποίας έχει 
την πιστοποίηση του προγράμματος ENERGY 
STAR. 

Ρυθμιζόμενοι λαμπτήρες CFL: Οι λαμπτήρες CFL 
που έχουν τη δυνατότητα αυξομείωσης της 
φωτεινότητάς τους, έχουν φάσμα ρύθμισης μεταξύ 
20% και 80%. Σε σύγκριση, οι συμβατικοί 
λαμπτήρες πυρακτώσεως έχουν φάσμα 0-100%. 
Μερικοί κατάλογοι για τέτοιου τύπου CFL 
παρατίθενται ακολούθως: 

-Κατάλογος R-CFL για την τοποθέτηση σε 
φωτιστικά κολλητά στο ταβάνι – πλαφονιέρες 
(www.pnl.gov). Στα φωτιστικά αυτά αναπτύσσονται 
υψηλές θερμοκρασίες που τείνουν να μειώσουν το 
χρόνο ζωής του λαμπτήρα. Αυτός ο κατάλογος έχει 
την πιστοποίηση του προγράμματος ENERGY 
STAR και του εργαστηρίου Pacific Northwest 
National Laboratory (PNNL). Oι περισσότεροι από 
αυτούς τους λαμπτήρες δεν είναι ρυθμιζόμενοι αλλά 
έχουν την ιδιότητα να κατευθύνουν το φώς προς τα 
κάτω. 

-Κατάλογος ρυθμιζόμενων CFL από το Ταμείο για 
την Προστασία του Περιβάλλοντος 
(www.environmentaldefense.org) - οι περισσότεροι 
δεν έχουν ακόμα πιστοποίηση ENERGY STAR. 

Δεν υπάρχει αρκετή πληροφόρηση ακόμα για το εάν 
όλοι οι ρυθμιζόμενοι λαμπτήρες CFL μπορούν να 
λειτουργήσουν στα ήδη υπάρχοντα κυκλώματα 
εξασθένισης λαμπτήρων πυρακτώσεως. Υπάρχουν 
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εταιρίες που έχουν κατασκευάσει λαμπτήρες CFL με 
μεγάλο εύρος ρύθμισης και καλή συμβατότητα με 
τα τυποποιημένα φωτιστικά (Noli Control Systems, 
Varilight, Omicron). 
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