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CAPITOLUL 1. SURSE ȘI CORPURI DE ILUMINAT 

 

 Lumina este acea parte din radiaţia electromagnetică ce 

impresionează retina ochiului omenesc, producând senzaţii 

luminoase. 

 Fluxul luminos reprezintă cantitatea totală de lumină emisă de o 

sursă de iluminat. Se măsoară în lumeni [lm]. 

 Eficacitatea luminoasă indică eficiența cu care puterea electrică consumată de 

lampă este transformată în lumină. Reprezintă raportul dintre fluxul luminos și 

puterea electrică a sursei de lumină. Se măsoară în [lm/W]. 

 Clasificarea lămpilor electrice după modul de transformare a energiei electrice: 

o Lămpi electrice cu incandescență clasice; 

o Lămpi electrice cu incandescență cu halogen; 

o Lămpi electrice cu descărcări în gaze sau vapori metalici; 

o Lămpi electrice cu LED-uri. 

1.1 SURSE ȘI CORPURI DE ILUMINAT CU INCANDESCENȚĂ - CLASICE.  

a. SURSA DE LUMINĂ  – este dispozitivul care transformă energia electrică în 

radiații luminoase. Aceasta mai poartă denumirea de lampă electrică. 

Becul cu incandescență – este o lampă electrică care produce lumină prin 

încălzirea unui filament metalic la temperaturi înalte într-un spațiu vidat sau umplut 

cu gaz inert. 

CONSTRUCȚIE. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Elementele constructive ale becului cu incandescență 

1. Balon de sticlă 

2. Gaz inert la joasă presiune (sau vid) 

3. Filament de wolfram 

4. Fir de contact (1) 

5. Fir de contact (2) 

6. Suport de sârmă 

7. Montură de sticlă 

8. Contact lateral 

9. Soclul filetat 

10. Izolație 

11. Contact electric 
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FUNCȚIONARE. 

Filamentul becului cu incandescență este construit din wolfram deoarece acest metal 

are temperatura de topire foarte mare (3422 ºC). Când filamentul din wolfram este 

parcurs de curent acesta se încălzește la temperaturi foarte mari (peste 2700 ºC) iar 

atomii filamentului eliberează fotoni. Deoarece spațiul în care se află filamentul este 

vidat sau umplut cu un gaz inert (in care nu se produc reacții chimice, cum ar fi 

argonul) fotonii produc radiații luminoase în spectrul vizibil și căldură.  

Dacă în spațiul în care se află filamentul pătrunde aer, filamentul se aprinde și arde. 

Deoarece filamentul este supus la temperaturi foarte mari, în timp, datorită 

desprinderii atomilor din filament, acesta se subțiază și se rupe, ceea ce înseamnă 

arderea becului. 

 
PARAMETRI. 

 Tensiunea de alimentare – în funcție de tipul constructiv al becului pot fi 

cuprinse între 1,5 V și 500 V ; 

 Puterea electrică – becurile cu incandescență se construiesc pentru puteri 

electrice cuprinse între 0,5 W și 1000 W; 

 Eficacitatea luminoasă (randamentul) – este cuprinsă între 8 și 17 lm/W 

(lumen/watt); 

 Durata de funcționare – până la 1000 ore. 

În conformitate cu deciziile CE, aceste tipuri de lămpi, datorită consumului mare de 

energiei și eficacității luminoase reduse, nu se mai produc și se înlocuiesc treptat cu 

alte tipuri de lămpi electrice mai eficiente. 

 

b. CORPUL DE ILUMINAT – este un aparat electric în care se fixează lampa 

electrică și care are rolul de a conecta lampa electrică la o sursă de energie electrică. 

Într-un corp de iluminat, lampa se plasează într-un soclu numit și dulie care poate fi 

de mai multe tipuri: 

 Soclu filetat tip ”Edison” (E27) – este cel mai cunoscut și utilizat tip de 

soclu; 

 Soclu filetat tip ”minion” (E14) – este un soclu cu diametrul mic utilizat la 

lămpile de puteri mici de la veioze, frigidere, etc.; 

 Soclu baionetă (E10) – are forma unui cilindru neted cu două proeminențe 

opuse, iar în capătul duliei este un arc de contact. Sursa de lumină se 

introduce în dulie cu presiune împotriva arcului și se asigură prin rotire.  


