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lichtopgroen
Energie is duur, ener-
giebesparing interes-
sant voor beurs en
milieu. Soms kunnen
eenvoudige ingrepen
een gebouw verduur-
zamen en veraange-
namen. Aflevering
10: verlichting. Over
de gekrulde tl-buis
tot de naar verkoe-
ling snakkende led-
lamp.

De alternatieven voor de stroom
vretende gloeilampen zijn nogal
kostbaar. Sterke gloeilampen
zijn al uit de handel genomen,
de rest volgt. De overheid
dwingt ons zo over te stappen
op moderne en energiezuinige
lampen. Een lichtplan maakt
een gefaseerde invoering ge-
makkelijker en betaalbaarder.
Bekijk per vertrek in huis het
lichtgebruik en bepaal de wense-
lijke verlichting. Vervang vervol-
gens eerst de lampen die veel
branduren hebben. Dit levert
meteen de grootste stroombe-
sparing op. Gebruik oude gloei-
lampen totdat ze kapot gaan op
plekken met weinig lichtvraag,
zoals de meterkast of de kelder.

Spaarlampen, nieuwe generaties
TL-lampen en ledverlichting
vergen veel rekenwerk van de
consument. Spaarlampen zijn
prijzig maar gaan zes tot tien
keer langer mee dan de gloei-
lamp. Het stroomverbruik daalt
meteen. Indicaties voor kwaliteit
zijn het aantal branduren en de
lichtopbrengst, uitgedrukt in
lumen. Kijk naar de totale licht-
opbrengst: 700 tot 850 lumen
staat gelijk aan een gloeilamp
van 60 watt, 400 tot 500 lumen
voor een 40-wattlamp. Het ren-
dement wordt berekend door de
lichtopbrengst (in lumen) te
delen door het vermogen van de
lamp (in watt). De nieuwe gene-
ratie lampen heeft een veel
hoger rendement dan de gloei-
lamp, dus met minder watt
dezelfde lichtopbrengst. Om te
wennen vermeldt de verpakking
de lichtopbrengst (in lumen) en
het vermogen van een vergelijk-
bare gloeilamp (in watt). Let ook
op de kleurtemperatuur - hoe
warm of hoe koud is het licht?
Lampen met een kleurtempera-
tuur van meer dan 3000 K (Kel-
vin) geven wit licht. Onder die
grens, bij voorbeeld van 2700 K,
geven gelig licht. Niet elke lamp
heeft een verscheidenheid aan
lichtkleuren (breed spectrum)
zoals het daglicht en de oude
gloeilamp dat hebben. Sommige
led- en TL-lampen komen daar-
om erg onnatuurlijk over.

Gezelligheid en milieuvriende-
lijkheid gaan lang niet altijd
hand in hand. Veel schemerlam-
pen hebben donkere kappen en
vragen een sterkere lamp om de
gewenste lichtopbrengst te krij-
gen. Interieurontwerpers en
woonmagazines die donkere
kleuren voorschrijven, mogen
wel melden dat door de geringe-
re lichtreflectie in de ruimte er
meer vermogen voor de verlich-
ting moet worden geïnstalleerd.
Spaarlampen mogen na gebruik
niet in de grijze container. Ze
bevatten giftig kwikdamp, dat na
inlevering bij de lampenverko-
pers, er vakkundig uitgehaald
moet worden.

De ruim anderhalve eeuw oude
gloeilamp zet maar een fractie
van de stroom om in licht. De
rest, ruim 90 procent, is warmte.
Reden genoeg voor de overheid
om alternatieven te stimuleren.
De spaarlamp is daar een van.
De lamp bestaat uit een gekrul-
de TL-lamp, anders paste deze
niet in onze armaturen. In de
buis zit kwikdamp. Als elektro-
nen in de buis botsen met kwik-
atomen komt er energie vrij in
de vorm van onzichtbaar uv-
licht. Dit licht wordt door een
fluorescente laag poeder omge-
zet in zichtbaar licht. De samen-
stelling van het fluorescentie-
poeder bepaalt of we koel wit of
warmer gelig wit licht zien en of
de lamp een breed of een smal
kleurspectrum heeft.

Light Emitting Diode ofwel de
led-lamp danken we aan radio-
pioniers. De Brit Henry Joseph
Round ontdekte de diode in
1907, maar kon er niet veel mee.
Zijn Russische ‘collega’ Oleg
Vladimirovich Losev zag in 1927
dat de diode licht gaf als er een
stroom doorheen ging. De Ame-
rikaan Nick Holonyak wist in
1962 als werknemer van General
Electric er een heuse lamp (rood
licht) van te maken. Het licht
bestaat uit de energie die vrij-
komt als elektronen op een chip
overgaan van een elektronen-
rijke laag (n-gebied) naar een
elektronen-arme laag (p-gebied).
Met behulp van een reflector en
een lens - de kunststof bol -
wordt het vrijkomende licht
gebundeld tot een lichtstraal. De
ledlamp die wij in huis toepas-
sen, bestaat uit een serie diodes.

Ledlampen verbruiken gauw zes
tot zeven keer minder stroom
dan een gloeilamp. Dat is een
interessant gegeven. Ze hebben
één nadeel: naarmate het aantal
branduren toeneemt, neemt de
lichtopbrengst af. Deskundigen
weten nu dat vooral de koeling
van ledlampen van groot belang
is voor de levensduur. Een te
hoge temperatuur verkort de
levensduur aanzienlijk en ver-
snelt in hoog tempo de afname
van de lichtopbrengst. In de
industrie werkt men met de
halfwaardetijd, ofwel de periode
waarin de lichtopbrengst hal-
veert. Dat kan volgens de fabri-
kanten variëren van 5000 tot
150.000 branduren.
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Meer over verlichting op:
http://youtu.be/TfE7bL_qV40
http://youtu.be/UCroV95Ex24
http://youtu.be/8m9YOwf8v10

gouddraad

licht

epoxy lens LED chip

gouddraad

licht

Gallium-aluminiumarsenide

(AlGaAs)

(AlInGaP2)

Galliumnitride (GaN) - groen

Zinkselenide (ZnSe) - blauw

Siliciumcarbide (SiC) - blauw

Indiumgalliumnitride (InGaN)

gloeidraad UV licht
zichtbaar licht

kwikmolecuul

N-materiaal

P-materiaal

PN-overgang

anode

cathode

- groen, blauw of ultraviolet

http://youtu.be/TfE7bL_qV40
http://youtu.be/UCroV95Ex24
http://youtu.be/8m9YOwf8v10

