
 

TL-buizen 
Handig en spaarzaam. Maar hoe maken we ze? 
 

Als je vóór 1840 leefde en in het donker wilde lezen, kon dat alleen bij een kaars, een 
olielamp of een fakkel. Nu hebben we lampen, onder ander de TL-buis. TL-buizen zijn 
goedkoper en zuiniger dan gloeilampen. Weet jij hoe ze gemaakt worden?  
 
Wist je dat kwikdamp ervoor zorgt dat een TL-buis licht geeft? Het maken van een TL-buis 
is een heel ingewikkeld proces. Het begint met een glazen buis die goed schoon is gemaakt 
met warm water. De buizen worden goed verhit. Daarna worden ze heel snel in de goede 
vorm gebogen.  

De machine buigt er 14 per minuut. In de buis wordt een dun laagje fosfor aangebracht. In 
een brandende TL-buis botsen elektronen met kwikdamp. Dat geeft ultraviolet licht. Deze 
fosfor zorgt ervoor dit ultraviolette licht wordt omgezet in zichtbaar licht. Het fosfor aan 
de uiteinden van de buis wordt weggehaald, zodat de buis straks beter gesloten kan 
worden.  

Nu komen de elektrische onderdelen erin. Er wordt een kathodevoet gemaakt. Daarop komt 
later een gloeidraad van Wolfram, die ervoor gaat zorgen dat de TL-buis licht geeft. Deze 
draden gaan stroom doorgeven. Ze worden in de goede vorm gebogen en verhit. Dan 
worden de gloeidraden erop gezet.  

Er komt een vloeistof, bariumoxide, op de gloeidraad. Die vloeistof zorgt ervoor dat er veel 
elektronen kunnen vrijkomen als er stroom door de gloeidraad wordt gestuurd. De voet 
met de stroomdraadjes gaat naar de machine die hem verbindt met de glazen buis. Dat 
gebeurt bij hoge temperatuur.  

Er blijft nog één belangrijke stap over. Hier wordt de lucht uit de buis gezogen en komt er 
gas voor in de plaats. Het ó zo belangrijke druppeltje kwik gaat in de buis. Deze zal 
verdampen. Als de kwikdamp in aanraking komt met de vrijgekomen elektronen geeft de 
TL-buis licht. Als het druppeltje kwik eenmaal in de buis zit, is de tl-buis bijna klaar.  

Er moet nog een dekseltje op de buis, en daarvoor moeten de draadjes in de goede stand 
staan. Het dekseltje moet waterdicht en lekdicht op de buis worden gezet. Het dekseltje 
wordt verzegeld. Nu is de TL-buis echt klaar. 

Elke lamp wordt op een groot wiel gezet en getest. Na een laatste controle gaan ze naar de 
inpakafdeling. De TL-buizen worden door een machine ingepakt. De glazen buizen zijn 
veranderd in echte lampen! 


