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1.4 SURSE DE ILUMINAT CU DESCĂRCĂRI ÎN VAPORI DE MERCUR LA 

JOASĂ PRESIUNE (TUBURILE FLUORESCENTE). 
 

CONSTRUCȚIE. 

Lampa fluorescentă este construită dintr-un cilindru de sticlă care are depus pe 

peretele interior o pudră fluorescentă care are în structură un luminofor în amestec 

cu alte substanțe.  

La cele două capete cilindrul de sticlă este prevăzut cu câte un soclu din aluminiu 

prevăzut cu 2 electrozi. La cei doi electrozi de la fiecare capăt al tubului este 

conectat câte un filament din wolfram dublu spiralat acoperit cu oxizi care au o 

puternică emisie termoelectronică.  

Tubul este umplut cu un gaz inert (argon) la joasă presiune și câteva miligrame de 

mercur sub formă de vapori și în stare lichidă. 

Filamentele de la capetele tubului au rolul de a încălzi gazul inert din interiorul 

tubului. Gazul inert din interiorul tubului fiind ușor ionizabil are rolul de a ușura 

amorsarea descărcării și ionizarea vaporilor de mercur.  

Atomii de mercur produc radiații ultraviolete care sunt transformate de către stratul 

de pudră fluorescentă de pe peretele interior al tubului în radiații luminoase vizibile. 

Luminoforul din compoziția pudrei fluorescente stabilește nuanța și temperatura de 

culoare a luminii emise de către lampa fluorescentă : 

 lumina caldă : nuanță care se încadrează în gama galben - roșu; 

 lumina neutră: nuanță alb pur;  

 lumina rece: nuanță care se încadrează  în gama verde - albastru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6 Elementele constructive ale tubului fluorescent 
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FUNCȚIONARE. 

Tubul fluorescent se conectează în circuit conform fig.1.7, împreună cu o bobină de 

balast  și un starter. 

 

Bobina de balast – este o bobină cu miez de fier care asigură supratensiunea de 

amorsare a tubului fluorescent și funcționarea stabilă a acestuia (stabilizează și 

limitează curentul prin tubul fluorescent). 

 
Starterul – este format dintr-un tub de sticlă în care este un amestec de gaze inerte 

(argon și neon) și un contact deschis format din doi electrozi, unul fix din nichel și 

celălalt mobil care este un bimetal. Starterul are rolul de a închide circuitul de 

preîncălzire a filamentelor tubului(la închiderea contactului) și de a amorsa tubul(la 

deschiderea contactului). 

 
Filamentele tubului fluorescent sunt conectate în serie cu bobina de balast și 

contactul starterului și funcționează astfel: 

 La alimentarea cu tensiune a montajului la bornele starterului este o tensiune 

mare (220V), electrodul mobil al starterului se încălzește, se deformează și 

atinge electrodul fix.  

 În momentul închiderii contactului dintre electrozii starterului, prin filamentele 

lămpii circulă curent care încălzește puternic cele două filamente.  

 Filamentele încălzite ionizează gazul inert din interiorul tubului și vaporizează 

mercurul. 

 După un timp electrozii starterului se răcesc (deoarece tensiunea la bornele 

lor este 0) și se deschid, moment în care se modifică semnificativ curentul prin 

bobina de balast iar aceasta generează o tensiune de valoare foarte mare 

care amorsează descărcarea în interiorul tubului fluorescent. Dacă tubul nu 

amorsează procesul se reia automat de la început. 

 După amorsarea tubului curentul nu mai circulă prin cele două filamente și 

starter ci prin gazul ionizat din interiorul tubului. 

 În circuitul lămpii(între fază și nul) se conectează un condensator care 

compensează consumul de putere reactivă de către bobina de balast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 Conectare în circuit lampă cu vapori de mercur de joasă presiune 


