
Az izzókról  

 
Mint a legtöbb műszaki alkotás az izzók is kompromisszumokat tartalmaznak, hiszen sok 

egymásnak gyakran ellentmondó feltételnek kell megfelelniük. 

 

A feltételek egy része ráadásul gazdasági jellegű:  

- legyen olcsó 

- legyen / ne legyen hosszú az élettartama  

- legyen-e dizájnos a csomagolása, avagy a lehető 

legegyszerűbb legyen 

 

A műszaki feltételeknek is van gazdasági kihatása (a 

széria nagyság meghatározóan befolyásolja az árat. 

A ritka típusok árában a gyártó berendezés költsége 

meghatározó lehet). 

 

A különböző gyártmányok különböző elvárás 

rendszernek felelnek meg, nézzük ezeket egyenként. 

 

1, Hatásfok: a mai korszerű halogén izzók akár a 

8%-os hatásfokot is elérhetik. 

 

2, Az izzószál minél kisebb mérete javítja a fényszóró optikai tulajdonságait, ezért 

szeretik jobban a tervezők a H7-est, mint a H1-est. A kis méret javítja a hatásfokot, de 

rontja az élettartamot. 

 

3, Névleges feszültség: a jármű izzókat  (6) 12 és 24 Voltos verziókban gyártják, de a 

tényleges üzemi feszültségük ettől eltér, ezért a vizsgálati feszültségük is a gyakorlatban 

előforduló tényleges feszültségekhez van közelebb. A feszültség növelése jelentősen 

csökkenti a várható élettartamot, de javítja a hatásfokot, a fény teljesítményt (Lumen). 

 

4, Töltő nyomás: növelése majdnem minden tulajdonságon javít, de határai vannak. 

Pl. nem illik üzemhőmérsékleten felrobbannia, ha már felrobban nem illik nagy kárt 

tennie a fényszóróban, szerelőben stb. 

 

5, Geometriai precizitás: némileg összefügg a 2-es ponttal, de kiterjesztve a foglalati 

részre is. Minimális elvárás a szabványoknak való megfelelés. Természetesnek tartjuk, de 

ha nincs meg, a fényszóró beállíthatatlan lesz, nem jól világít és még vakít is. 

 

A gyártók az általuk optimálisnak vélt kompromisszumokat alkalmazzák az alap 

típusaikban. Az adatok a honlapokon és katalógusokban elérhetőek. Arra figyeljünk, 

hogy az élettartamot két elterjedt módszerrel határozzák meg. Almát az almával, körtét a 

körtével hasonlítsunk össze! A piac színesedése folytán azonban megjelentek réteg 

igények is amelyeket egyre többen egyre többféle termékkel próbálnak kiszolgálni, 

vágjunk egy kis rendet ebben a zűrzavarban: 

 



Növelt (villamos) teljesítményű izzók: A fényteljesítmény növelésének legegyszerűbb 

módja. Kis szépség hibájuk, hogy a közúti közlekedésben nem vehetnek részt és 

meggondolatlan alkalmazásuk a fényszórót is tönkre teheti, mert arányosan több hőt is 

termelnek. 

 

Növelt fényteljesítményű izzók (+30%, +50%, +90% stb.): Ezek az 

izzók gyakorlatilag a normál izzók villamos teljesítményével 

rendelkeznek, de nagyobb a kibocsátott fényük. 

Hogy lehet ezt elérni? Ha az izzót alacsonyabb névleges 

feszültségre tervezik, de megkapja a 13,6V-t, jobban fog világítani. 

Igen, de leromlik az élettartama. Ezt a töltő nyomás növelésével (azon belül is a jód 

mennyiségének a növelésével) próbálják ellensúlyozni. Ennek azonban meg vannak a 

korlátai, mint korábban láttuk .Így ezeknek az izzóknak az élettartama ezért a 

teljesítménynöveléssel fordítottan arányos. Míg az átlag halogén izzó várható élettartama 

650 óra, addig pl. Hellában a +30-asé 400,a +50-esé 250, a +90%-osé pedig mindössze 

150 óra. 

 

Az előző két módszert lehet kombinálni is. A Hellánál  Rallye 

izzónak nevezett típusok csak tényleg egy verseny élettartamúak  

(pl. H1 130W, 3000 Lumen-esé 30 óra), de addig felveszik a 

versenyt a xenon fényforrásokkal (összességében 

költséghatékonyabb, mint a xenon rendszerek, de kinek van türelme 

30 óránként izzót cserélni).  Javaslom ezt hagyjuk meg tényleg a versenysportnak. 

 

A másik irány a Longlife (hosszú élettartamú) izzók. Ezek némileg rusztikusabb 

izzószállal rendelkeznek (ezért optikailag kevésbé jók) és a töltőnyomásuk is magasabb a 

normálnál (de nem extrém). Ezek élettartama 1000-1100 óra , persze itt is vannak kiugró 

típusok, pl. a Hella használ 2000 óránál hosszabb élettartamú izzókat olyan lámpákban, 

ahol nem cserélhető az izzó, ezek erősen túltöltöttek, de az esetleges robbanásnak nincs 

balesetvédelmi jelentősége. 

 

Színezett izzók: Ha megnézzük a színkoordinátákat, a fehér 

mező elég tágan értelmezett. Lehet kicsit kékes, sárgás stb. 

árnyalata az izzónak, az még minősülhet ettől fehérnek. 

A legegyszerűbb, ha a minőség ellenőrzést az arra hivatottakra 

bízzuk, ha van „E” jele jó, ha nincs nem jó. Az erősen 

színezettektől óvakodjunk, különösen a kék színszűrők a fény 

nagyon jelentős részét elnyelik (pl. a megkülönböztető 

jelzések kék burája a fény 80%-át nyeli el). 

A kékes színű izzóknak szerintem csak dizájn szerepe van, jól harmonizálnak a xenon 

fényszórókkal, de vannak emberek, akik határozottan állítják, hogy ők jobban is látnak 

vele. Ezt objektív mérésekkel nem tudom alátámasztani. 

A sárgás, meleg árnyalatokat rossz időjárási körülményekre, szűz hóra javasolják és 

nyugtató hatása is van. A skandináv országokban biztosan sikeresebbek, mint nálunk. 

 

 



  

A sárga színű PY21W irányjelző izzó is sokak szépérzékét borzolja, ezért 

sokféle színű, de sárgán világító izzót lehet kapni. Mi a kékesszürkét és a 

kályhaezüstszínűt tartjuk, de a Hella lámpákból időnként sosem látott típusok 

is előkerülnek. 

 

 

 

Napi gyakorlattá vált a kis izzók kis halogén izzókkal való pótlása, különösen 

ahol az izzócsere bonyolult. Ez nem kifogásolható (ha az „E” jel rendben van), 

mert a fénye alig több, az élettartama viszont briliáns ezeknek az izzóknak és 

még ezekből is van Longlife. 

 

 

 

Sokkal elitélhetőbb gyakorlat az utólagos LED-esítés. Egyrészt szabálytalan, ezen kívül 

azonban nem árt tudni, hogy a LED élettartama hőmérsékletfüggő. 95 fok felett az 

élettartam 1 órára csökken. Itt az izzó még észre sem veszi, hogy melege van. 

Gyakori eset, hogy a fényszóróban a helyzetjelző közel van a halogén fényforráshoz (ez 

300 fok felett üzemel) és a sugárzó hő gyorsan tönkre teszi, ezért ezekre a termékekre 

senki nem vállal semmilyen garanciát. 

 

Hogy a 24V-os barátainkról se feledkezzünk meg, nekik van 

egy jó hírem: 

Az egyszer tekercselt izzók élettartama és fényteljesítménye 

is kb. a kétszerese a hagyományosnak. Ez a technológia 

(nagyon egyenletes vékony, de erős szál) azonban eléggé 

megdrágítja a terméket és még elég kis szériában gyártják. 

 

És most jön a rossz hír: A járműizzók idő előtti tönkremenetelét leggyakrabban 

különböző rezonanciák okozzák. Ez különösen igaz a pótkocsikra, utánfutókra. 

Az izzó gyártók megpróbálták ezt a problémát is kezelni. A Heavy Duty izzók szolgálnak 

erre a célra. Fél megoldást jelentenek, tény, hogy az izzószál  rezonancia pontjait 

elhangolták olyan tartományokba, amelyek kevésbé gyakoriak járműüzemben, de a 

járművek rezonanciái függnek a terhelésállapotuktól és a gerjesztő jelektől (ez leginkább 

az út, de lehet a motor is). Így előfordulhat, hogy egy pótkocsi izzói akár egy évet is 

kibírnak, majd egy fuvar alatt (főleg rakatlanul) az összes kiég. Akit érdekel a jelenség 

oka (lebegés*) azok számára alul kifejtem. Az igazi és végleges megoldás a világító 

oldalprizmák esetében a LED-ek alkalmazása. Hátsó lámpák esetében a minőségi, belső 

csillapítással rendelkező lámpatestek alkalmazása. A jármű és a lámpatest közé 

elhelyezett rezgéscsillapító is jó, de elég csúnya. Ezt olyan esetekben szoktuk javasolni, 

ha a lámpa gyakran törik, cserélni kell (a belső csillapítású lámpák nem olcsók). 

* 

Mi is az a lebegés: ha több (rezgés) hullám találkozik azok szuperponálódnak 

(összegződnek). Helyenként erősítik, helyenként kioltják, gyengítik egymás hatását. 



Ha ezek a hullámok azonos (hasonló) frekvenciájúak, de kis fáziseltolódásban vannak, 

jön létre a lebegés. Ez egy olyan „ eredő avagy szuper” hullám, amelynek a hullámhossza 

sokkal nagyobb és az amplitúdója is többszöröse. Ezekre természetesen nem lehet izzót 

méretezni. A jelenség üres pótkocsik vasúti síneken való áthaladásakor szabad szemmel 

is jól látható, egyszerűen azt mondjuk: a lelket is kirázza az emberből. A jelenség csak 

konstrukciós szakaszban csökkenthető, illetve ne vegyünk olyan pótkocsit ami láthatóan 

rossz. Ilyen biztos jelek: a tengelytáv közel van 1435 mm-hez (vasúti nyomtáv), 

bonyolult csavarbiztosítások. 

 

Ha mégis megvettük annyit tehetünk, hogy lehetőleg több gyártótól származó 

lengéscsillapítókat használjunk, amelyek karakterisztikája némileg eltér (elterjedt tévhit, 

hogy a lengéscsillapításnak nagyon szimmetrikusnak kell lenni, ez nem igaz, ilyen 

esetben a jármű jobban ráz). 

 

 

         Cikk szerzője:  Szabotin János 


