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1.6 SURSE DE ILUMINAT CU DESCĂRCĂRI ÎN VAPORI DE MERCUR LA 

ÎNALTĂ PRESIUNE. 
 

CONSTRUCȚIE. 

Lampa cu vapori de mercur la înaltă presiune (fig. 1.11) are ca element principal un 

tub de cuarț în care se află un gaz inert (argon) și vapori de mercur, tub care este 

prevăzut la capete cu 3 electrozi, doi electrozi principali (E1 și E2) și un electrod 

secundar (E3). Fiecare electrod principal este construit dintr-o baghetă metalică pe 

care este înfășurat un filament de wolfram dublu spiralat acoperit cu material 

termoemisiv. Electrodul secundar este construit dintr-un fir de wolfram sau molibden 

și este conectat prin intermediul unui rezistor (care se află în afara tubului) la 

electrodul principal opus. Tubul de cuarț este fixat prin intermediul unui suport în 

interiorul unui balon de sticlă care este umplut cu un gaz inert (argon) și este fixat 

într-un soclu metalic cu filet prevăzut cu două contacte la care sunt conectați 

electrozii principali. Pe peretele interior al balonului de sticlă este depus un strat de 

pudră fluorescentă.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11 Elemente constructive lampă cu vapori de mercur la înaltă presiune 
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FUNCȚIONARE. 

Lampa cu vapori de mercur la înaltă presiune se conectează la rețea prin intermediul 

unei bobine de balast și un condensator (fig. 1.12). 

La alimentarea cu tensiune între electrodul principal E1 și electrodul secundar E3 se 

produce un arc electric care ionizează gazul inert din interiorul tubului de cuarț. Pe 

măsură ce gazul inert se încălzește, mercurul lichid se vaporizează și crește 

presiunea și căldura în interiorul tubului de cuarț. Când presiunea din interior ajunge 

la o anumită valoare, rezistența electrică a mediului devine mai mică decât rezistența 

R dintre electrozii E2 și E3 iar descărcarea se comută între electrozii principali E1 și 

E2 între care apare un arc electric puternic care favorizează vaporizarea completă a 

mercurului și creșterea presiunii din interiorul tubului de cuarț. Mercurul emite radiații 

ultraviolete care sunt transformate în radiații luminoase de către statul de pudră 

fluorescentă de pe peretele interior al balonului de sticlă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12 Conectare în circuit lampă cu vapori de mercur la înaltă presiune 

 

PARAMETRII. 

 Tensiunea de alimentare - 220 V ; 

 Puterea electrică –între 50 W și 1000 W; 

 Randamentul – este cuprins între 33 și 55 lm/W (lumen/watt); 

 Durata de funcționare – până la 24.000 ore. 

 

 


