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``Deşi suntem în epoca lămpilor electrice, mai sunt destui cei care bagă 
fitile.`` Maricel Popa 
 
       

1. Tipuri de lumina 

Becurile ecologice nu produc lumina proportional cu tensiunea ce le 
alimenteaza cum se intampla in cazul celor cu incandescenta. De aceea, 
becurile ecologice nu pot avea sisteme de reglare a intensitatii luminoase. 
 
In functie de model, becurile ecologice produc lumina de nuante diferite. 
Pentru a crea o lumina care seamana foarte mult cu cea naturala se folosc 
mai multe tipuri de fosfor. 
 
Culorile sunt cuantificate cu ajutorul scarii Kelvin. Astfel, este recomandat 
sa verifici tempertura de culoare de pe cutia becului inainte de a opta pentru 
un model sau altul. 
 
Pentru o nuanta de alb cald (warm) temperatura de culoare a becului trebuie 
sa fie mai mica de 3000 K, pentru alb stralucitor – 3500 K, pentru alb rece 
(cool) – 4000 K si pentru lumina puternica, de zi (daylight) peste 5000 K. 
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 De ce consumam mai putin 

Energia consumata pentru a genera aceeasi cantitate de lumina cu a unui bec 
cu incandescenta este de 4-5 ori mai mica in cazul unui bec ecologic. 
 
Astfel, lumina generata de un bec cu incandescenta de 100W va putea fi 
generata bec economic de 20W. Iata care este consumul de curent al 
becurilor ecologice comparativ cu cele traditionale: 
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 Becurile economice si protectia mediului 

 

   Becurile economice contin vapori de mercur. De aceea, daca se sparg accidental aerisita 
imediat camera. 
 
De asemenea, este recomandat ca becul spart sa fie introdus intr-o punga sau borcan 
inchise ermetic inainte de a fi dus la locul de colectare a deseurilor electrice. 
 
Becurile economice se recicleaza impreuna cu deseurile electrice si electronice Vaporii 
de mercur din compozitia gazului au potential contaminant ridicat si sunt greu de 
eliminat. 
 
De aceea, este foarte important sa se faca o reciclare corecta, in centre specializate.  

    Primul bec a fost inventat in 1800 de Humphry Davy, un om de stiinta 
englez. El a inventat o baterie si a conectat la ea 2 fire si o bucata de carbon. 
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Carbonul s-a aprins producand lumina. Acesta tehnica de obtinere a luminii 
s-a numit arc electric. Se considera insa ca lumina electrica a fost inventata 
consecutiv de 2 oameni: Thomas Edison in SUA si de Sir Joseph Wilson 
Swan in Anglia. Ca sa se creeze lumina, este nevoie de un filament intr-un 
balon fara oxigen pentru ca oxigenul face ca filamentul sa arda cu flacara. 
Primul care a inventat becul a fost Swan si a descoperit ca un filament facut 
din carbon functioneaza. El a avut probleme insa cu vidarea bulbului de 
sticla - scoaterea completa a oxigenului din bulb. Edison a experimentat alte 
sute de filamente confectionate din diverse materiale. In 1879 el a construit 
un mic bec pentru a fi utilizat in locuinte. La inceput, filamentul insa nu a 
rezistat decat cateva ore si s-a ars. La sfarsitul anilor 1880 a produs un bulb 
care a luminat 1.500 de ore. In 1870, doi inventatori, Elish Gray si 
Alexander Graham Bell, amandoi in mod independent, sunt considerati 
inventatori ai telefonului, dar si-au inregistrat brevetul la cateva ore 
diferenta. Dupa o batalie faimoasa in justitie, Bell a fost declarat inventator 
al telefonului. Telefonul este o metoda de transmitere a sunetului cu ajutorul 
curentului electric. Bell si asociatii lui au infiintat Bell Telephone Company 
si au inceput sa inchirieze clientilor telefoane in perechi de cate 2 care nu 
puteau conecta decat 2 locatii. Adevarata telefonie insa a aparut atunci cand 
fiecare membru putea fi legat cu oricare dintre ceilalti. Pentru asta s-a 
inventat in 1878 o mica centrala manuala. Dupa 1893 au inceput sa apara 
mai multe companii de telefonie si dezvoltarea acestui serviciu a luat 
amploare. S-au inventat centralele automate, a inceput sa se dezvolte cu pasi 
mici si telefonia la mare distanta, s-au inventat amplificatoarele, dispozitive 
care primeau semnalele electrice si le trimiteau mai departe. Asta a facut 
posibila telefonia la distanta. Azi, comunicarea pe diverse cai s-a dezvoltata 
atat de mult incat s-a ajuns la telefonia mobila si la video-conferinte, a 
aparut internetul, au fost lansati sateliti de comunicare facand posibila 
comunicarea pe tot Globul.Radioul este o metoda de transmitere a sunetului 
prin unde radio care sunt unde electromagnetice. Undele radio calatoresc 
prin aer. Nicola Tesla, un fizician sarb din America, a inventat undele radio 
dar existenta lor a fost promovata de Guilermo Marconi, un inventator 
italian. El a construit un sistem care putea transmite si primi semnale radio 
de la o distanta de mai putin de 3 km. In 1895 a trimis un semnal radio si 
dupa 2 ani a primit un raspuns radio din Canada, semul “s” in limbajul 
Morse. Odata cu aceasta descoperire a inceput sa se dezvolte telegrafia si 
folosirea codului Morse care a fost foarte important mai ales pentru 
comunicarea intre nave in cazul unor dezastre pe mare. Primul care a 
transmis un mesaj vocal prin undele radio a fost Reginald Fessenden in 
1900. Nikola Tesla a inceput in 1900 constructia primei statii de radio, dar 
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din lipsa de fonduri, a abandonat ideea. Totusi el este considerat cel care a 
inventat ideea de statie de radio cu emisiuni. 

 

2. Despre Edison si becul inventat de el 

 
In al VII-lea deceniu al secolului trecut, domeniul de baza al utilizarii 
electricitatii era telegraful. 
Al VIII-lea deceniu constituie epoca iluminatului electric. Dezvoltarea 
oraselor, aparitia blocurilor si cladirilor massive, a corpurilor de fabrici si 
uzine cera imperios un nou izvor de lumina, mai puternica, mai vie, care sa 
poata fi distribuita in numeroase puncte.Iluminatul devine astfel domeniul de 
baza al aplicarii electricitatii. Cu acest prilej au fost create generatoarele 
industriale si centralele electricecare au deschis la randul lor drum 
electricitatii ca forta in puternicul fort al industriei. 

Aceste victorii ale elctricitatii chiar de la inceputul dezvoltarii ei se datoresc 
in buna parte lucrarilor Edison. 

Multumita unor combinatii speciale a pompelorde aer, in octombrie 1879, 
Edison a obtinut un vid (o rarefiere in balon) aproape de o milionime de 
atmosfera (cu mult mai putin decat vidul pe care tehnica il poate obtine azi; 
pe atunci o foarte mare realizare). 

Intr-una din noptile sale de munca din acea perioada, Edison , in laboratorul 
sau cugetand la una din problemele obisnuite, ce nu-I dadeau pace, framanta 
distrat intre degete un cocolos de funingine, amestecat cu smoala, pe care il 
folosea la telefon. In timp ce gandurile inventatorului zburau departe, 
degetele lui turteau si rasuceau cocolasul int-un firicel tot mai subtire. Cand 
Edison a privit intamplator firul, i-a trecut prin minte sa incerce acest fir la 
lampa electrica. Spre marea satisfactie a lui Edison experienta facuta imediat 
a dat rezultate bune. A continuat sa experimenteze filamentele de funingine, 
in diferite compozitii si diferite forme. Dupa numeroase experiente Edison a 
confectionat o lampa cu fir de bambus carbonizat in forma de potcoava 
introdus intr-un balon de sticla din care a evacuat cu grija tot aerul. 

La 21 octombrie 1879, Edison a conectat lampa la circuitul electric, in lampa 
s-a aprins lumina. Edison a marit intensitatea curentului , asteptand ca 
firicelul subtire san u mai suporte caldura pana la incandescenta. Lumina s-a 
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facut insa mai stralucitoare. Edison a continuat sa maresca intensitatea 
curentului electric, pana a ajuns la temperature de topire a diamantului. Abia 
atunci filamentul nu a mai putut rezista si lampa s-a stins. 

Asa s-a nascut becul electric cu filament de carbune una din cele mai mari 
inventii ale secolului al XIX-lea. 

Cu toate acestea au mai fost necesare inca aproape 13 luni de munca si 
cheltuieli de peste 40.000 de dolari pan ace lampa a fost intr-atata 
perfectionata incat sa poata fi pusa in practica pe scara larga. 

 

In acest timp de febrile cautari Edison si ajutoarele sale au muncit intr-o 
permanenta incordare. Munca clocotea zi si noapte. Pana la urma Edison 
s-a imbolnavit de ochi. In agenda sa de buzunar gasin notat la data de 27 
ianuarie 1879: 

“Din cauza luminii puternice mi s-au imbolnavit ochii si dupa sapte 
ore de munca nu mai sunt bun de nimic” 
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A doua zi a notat: 
“Noaptea trecuta am avut dureri groaznice de la orele 10 seara pana 
la 4 dimineata cand cu ajutorul unei doze mari de morfeina am 
adormit. Pe la 4 m-am trezit. Ochii nu ma mai dor si ma simt mult mai 
bine, in schimb insa mi-am pirdut ziua.” 

Pentru a reduce cu 60% consumul de electricitate pana in anul 2020, 
Uniunea Europeana a impus o politica de inlocuire a becurilor cu 
incandescenta cu becurile ecologice, fluorescente. Potrivit expertilor, 
inlocuirea becurilor obisnuite cu unele ecologice ar aduce o scadere cu 30 de 
milioane de tone a emisiilor anuale de CO2 in atmosfera, in UE. 

 

3. Ce sunt becurile economice? 
 
Majoritatea becurilor ecologice comercializate la noi sunt Becurile ecologice 
sub forma de lampi fluorescente, au aparut la inceput secolului XX. 
 
In interiorul becului se afla un gaz la presiune joasa compus din vapori de 
mercur si neon, argon sau xenon. Peretele interior contine o o substanta 
fluorescenta pe baza de fosfor iar in momentul in care becul este conectat la 
o sursa de curent au loc descarcari electrice in interiorul sau ce duc la 
producerea luminii . 
 
Odata cu dezvoltarea tehnologiei, tuburile fluorescente au inceput sa fie 
realizate la dimensiuni din ce in ce mai mici, in diferite forme si modele. 
 
integrate, partea electronica si partea care ilumineaza facand parte din 
acelasi ansamblu. 
 
Daca se strica partea electronica, chiar si in conditiile in care tubul cu gaz 
este perfect functional, becul nu mai poate fi utilizat. De asemenea, daca 
tubul cu gaz ajunge sa nu mai functioneze, partea electronica nu mai poate fi 
folosita. 
 
 
 Modul de functionare a becurilor economice 
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Becurile economice sunt becuri cu descarcare in gaz. Principiul de 
functionare este oarecum asemanator neoanelor pe care le stim de mai mult 
timp, insa lampile compacte fluorescente prezinta diferente constructive 
majore. 

Putem identifica 2 parti componente ale acestor becuri economice: 1. tubul 
de sticla, care emite lumina, si 2. limitatorul de curent (balastul) 
electromagnetic sau electronic. 

Tubul de sticla este umplut cu un amestec de gaze sub presiune (printre care 
si vapori de mercur). Aceste gaze sunt parcurse de un curent electric emis de 
catre balastul electromagnetic sau electronic si emit o lumina in spectrul 
ultraviolet. Aceasta lumina este invizibila ochiului uman, insa este suficienta 
pentru a excita stratul de fosfor depus pe interiorul tubului de sticla, fosfor 
care emite lumina in spectrul vizibil pe care o vedem atunci cand aprindem 
becul. Un proces asemanator are loc si in cazul formarii imaginii la 
televizoarele cu plasma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce rol are balastul? 
 
Am folosit acest termen (in locul expresiei normale de limitator de curent) 
pentru ca a fost adoptat de multi vorbitori. Multi cititori au intalnit termenul 
englez "ballast", insa nu stiu ce reprezinta (si prin urmare nici traducerea sa), 
iar pe de alta parte, 'balast' este un cuvant mult mai scurt si mai usor de 
folosit. Exista insa si persoane care folosesc in vorbire termenul de 
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"balastru",  care in limba romana inseamna complet altceva (balastru = un 
sortiment de pietris). 

Balastul are rolul de a controla curentul electric care trece prin tubul cu gaz. 
Becurile cu descarcare in gaz au particulariatea ca atunci cand sunt 
alimentate de la o sursa de curent electric cu intensitate si tensiune constanta, 
in timpul functionarii incep sa consume o cantitate din ce in ce mai mare de 
curent, ceea ce ar putea duce la distrugerea lor sau a sursei de curent. 
Limitatorul de curent este proiectat sa livreze becului o cantitate de curent 
din ce in ce mai mica pentru a evita distrugerea becului. 

In procesul de fabricatie a becurilor ecologice s-au folosit mai multe tipuri 
de balast. La inceput a fost utilizat un balast electromagnetic. Becurile cu 
balast electromagnetic produceau insa un efect de clipire, o anumita 
intermitenta in iluminare, care era destul de neplacuta. Cu timpul, in locul 
balastului electromagnetic a inceput sa fie folosit balastul electronic. 
Folosirea lui a redus foarte mult acel efect neplacut, astfel incat la becurile 
noi el este aproape inperceptibil. 

  

 

4. Becuri LED economice – avantaje si dezavantaje 

Becurile LED economice folosesc diode emitatoare de lumina in locul 
filamentelor si gazelor rare folosite de becurile clasice. Iluminarea cu LED-
uri dateaza din anii 60′, cand LED-urile au luat locul progresiv 
indicatoarelor de pe dispozitivele electronice. Motivul a constat in puterea 
consumata redusa si durata de viata foarte mare (practic LED-urile nu 
trebuie inlocuite). 

Timp de multi ani LED-urile au fost disponibile doar in culorile galben, 
portocaliu, infra-rosu, rosu si verde. In anii 90′ au fost descoperite LED-urile 
albastru, cyan si violet. Pana la folosirea becurilor LED pentru iluminarea 
locuintelor au mai trecut cativa ani, timp in care a fost descoperit LED-ul 
alb. 

LED-ul alb, folosit in becurile economice LED actuale a fost descoperit in 
1993 de Nichia Corporation. Practic a fost inventat LED-ul albastru, a carui 
lumina combinata cu LED-uri verzi si rosii produce lumina alba folosind 
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tehnici precum conversia lungimii de unda, combinarea culorilor sau 
Homoepitaxial ZnSe. 

Dezavantaje: 
1.Dimensiunea 
Un bec economic este prea lung! Nu incape de multe ori in corpul nostru de 
iluminat…. 
2.Nu putem conecta becul la un circuit cu potentiometru, cum ar fi alea de la 
veioza sau chiar si intrerupatoarele de camera de la care reglam intensitatea 
luminii. Se ard… Nu putem folosi becul economic nici cu lumina de veghe 
legata in serie prin intrerupator. Se incarca de la aia, flicare si in scurt timp 
se defecteaza. 

 

Pe scurt, avantajele becurilor economice LED sunt: 
Eficienta ridicata - LED-urile actuale pot produce 100 lumeni folosind doar 1 watt de 
curent 
Dimensiune redusa 
Rezistenta - fata de becurile fluorescente CFL, becurile economice LED se distrug mai 
greu 
Durata de viata indelungata 
Lumina de intensitate variabila - se obtine inchizant si deschizand LED-ul cu 
frecvente diferite 
Nu contin mercur – un avantaj daca le raportam la neoane 
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5. CORPURI DE ILUMINAT 
        

 Utilizarea directă a surselor de lumină este posibilă în toate cazurile 
deoarece acestea au în general, o lumină mare, supărătoare pentru ochi, iar 
distribuţia fluxului luminos nu este întotdeauna cea mai avantajoasă din 
punct de vedere al obţinerii în condiţii economice a nivelului de iluminare 
prescris pe suprafeţele iluminate. 
        -Pentru evitarea acestor inconvenienţe, sursele de lumină se include în 
corpuri de iluminat; 
        -Corpul de iluminat este un aparat care serveşte la distribuirea , filtrarea 
sau transformarea lămpilor, construit din toate piesele necesare pentru 
fixarea şi protejarea lămpilor, precum şi pentru conectarea acestora la 
circuitul de alimentare. 
         -Părţile componente ale unui corp de iluminat pot fi grupate în două 
părţi, cu rol funcţional distinct: sistemul optic şi armătura. 
 

 Sistemul optic  
Acesta cuprinde următoarele elemente: 
 -reflectoare, bazate pe fenomenul de reflecţie 
-refractoare, bazate pe fenomenul de refracţie 
-ecrane difuzate din substanţe translucide, care având suprafaţa mare, 
acoperă lămpile din corp, reducând luminanţa prin difuzie; 
-filtre colorate 
-grătare de ecrane din elemente opace sau translucide, dispuse  pentru a 
masca lămpile de vederea directă, sub un unghi determinat. 
 

 Armătura corpului 
  
Constă în ansamblul pieselor, în general metalice, care asigură: 
-fixarea lămpii şi a sistemului optic; 
Fondant – o sare ( NaCl, CaF2, Na2Cb4O7 etc. ) asigura formarea cristalelor 
complexe ale luminoforului.        
Stratul de luminofor pe peretii tubilui trebuie sa fie destul de gros pentru a se 
asigura absortia intregii radiatii ultraviolete, dar indeajuns de subtire pentru a 
nu se putea produce reabsortia  radiatiilor luminoase emise. 
In tub se gaseste o admosfera de argon la o presiune de 3-4 mm Hg, precum 
si cateva miligrame de mercur. Argonul are rol de a micsora parcursul liber al 
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electronilor, ceea ce duce la cresterea concentratiei de electroni si la intensificarea liniei 
spectrale care are rol activ. 
Electrozii tubului, din wolfram, dublu spiralati, sunt asezati la doua capete 
ale acestuia. Ei sunt acoperiti cu oxid de bariu si capetele scoase pentru a 
putea fi racordati la circuitul exterior. 
Prin combinarea corespunzatoare a substantelor fluorescente respective 
caracteristicilor sticlei din care se confectioneaza tubul se obtin lampi cu 
diferite compozitiispectrale ale luminii emise. 
Lampile fluorescente au urmatoarele caracteristici: 
luminanta redusa (3…10); 
-   eficacitate luminoasa mare, de 50 – 70 lm/W; 
durata de functionare mare (7500 ore), care scade insa cu cresterea 
numarului de conectari; 
temperatura tubului este redusa circa 40 grade C; 
prezinta un efect straboscopic, adica valoarea momentana a fluxului luminos 
trece prin zero la finalele fiecarei semiperioade a curentului absorbit. Acest 
efect este neplacut atunci atunci cand se lumineaza obiecte in miscare, care 
par ca se misca sacadat sau, la obiectele in rotatie, se produce impresia ca 
acestea se retesc invers sau stau pe loc. Efectul straboscopic poate fi sursa 
accidentelor de munca; 
fluxul luminos al lampii depinde de temperatura mediului ambiant: el este 
maxim pentru temperatura de 20 – 40 grade C a mediului. Cu scaderea 
temperaturii ambiante fluxul scade, iar la temperaturi sub 5 grade C 
aprinderea lampii este grea sau chiar imposibila; 

 

APLICATII:PENTRU EFECTE DE CULOARE IN ILUMINATUL 
SCENELOR,VITRINELOR,ILUMINAT FESTIV,BARURI,DISCOTECI ETC 

 

TUBUL FLUORESCENT ARE PETEREA DE 36W. 
SUNT DISPONIBILE URMATOARELE CULORI: 
ROSU,VERDE,GALBEN,ALBASTRU. 
L=1199.40MM 
DIAMETRU= D28 MM. 
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APLICATII:PENTRU EFECTE DE CULOARE IN ILUMINATUL 
SCENELOR,VITRINELOR,ILUMINAT FESTIV,BARURI,DISCOTECI   
 

  
 
 
LAMPILE TUV SUNT FOLOSITE PENTRU ELIMINAREA SAU 
INACTIVAREA BACTERIILOR,VIRUSILOR SI ALTOR ORGANISME 
NEEVOLUATE. 
APLICATII:DEZINFECTAREA APEI,AERULUI,SUPRAFETELOR IN 
SPITALE,INSTITUTII DE CERCETARE BACTEREOLOGICA SI 
FARMACEUTICA SAU IN INDISTRIA ALIMENTARA CUM AR FI 
INDUSTRIA LAPTELUI,BERII SAU PANIFICATIE.  
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PLAFONIERA WHITE PV 2X18 W 

Corpuri pentru iluminat fluorescent cu montaj incastrat in plafoane false cu 
panouri modulare avand structura portanta la vedere 24mm. Corpul este 
realizat din tabla vopsita in camp electrostatic imbinata prin presare, culoare 
alba.  
 

 

 

PLAFONIERA RED ASE 4X18 W LAMELAR montaj aparent 

Corpuri pentru iluminat fluorescent cu montaj aparent. Corpul este realizat 
din tabla vopsita in camp electrostatic imbinata prin presare, culoare alba. 
Cablaj 230V 50Hz in conformitate cu IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21, 
pornire cu startere, conductor cu rezistenta la temperaturi inalte, condensator 
cosJ=0.9, clema de conexiune 2p+n pt. conductori cu diametre de pana la 
2.5mmp.  
RED ASE 4x18W, dispersor lamelar aluminiu lucios, striat, calitate 99.85%, 
randament 65%, balast electromagnetic 

 

 

 

PLAFONIERA RED ASE 2X36 W LAMELAR 

Corpuri pentru iluminat fluorescent cu montaj aparent. Corpul este realizat 
din tabla vopsita in camp electrostatic imbinata prin presar.  

 

 



 17

 

PLAFONIERA INDIRETTA LIDC2X34 W 

Corpuri pentru iluminat fluorescent cu montaj incastrat in orice tip de 
plafoane false cu structura portanta la vedere sau ascunsa (carton-gips, 
casete). Corpul este realizat din tabla vopsita in camp electrostatic imbinata 
prin sudare, culoare alba. Recuperator de flux luminos intern realizat din 
aluminiu profilat, vopsit in camp electrostatic.  
 
 
  Concluzie : Odata cu dezvoltarea tehnologiei sursele de iluminat au devenit 
din ce in ce mai performante usurand viata cotidiana . 
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