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Làmpada de descarrega 

 

Classes de làmpades de descarrega  

Les làmpades de descarrega es poden classificar segons el gas utilitzat (vapor de mercuri 

o sodi) o la pressió a la que aquest gas es troba (alta o baixa pressió). Les propietats varien 

molt d’unes a les altres i això les fa adequades per unes utilitzacions o unes altres. 

 Làmpades de vapor de mercuri: 

Baixa Pressió: 

• Làmpades fluorescents:  

Les làmpades fluorescents són làmpades de vapor de mercuri a baixa pressió (0,8 

Pa). En aquestes condicions, en l’espectre d’emissió del mercuri predominen les 

radiacions ultravioletes en la banda de 253,7 nm. Per que aquestes radiacions 

siguin útils, es recobreixen les parets interiors del tub amb pols fluorescent que 

converteix els raigs ultravioletes en radiacions visibles. De la composició 

d’aquestes substàncies dependrà de la quantitat i la qualitat de la llum, i les 

qualitats cromàtiques de la làmpada. En l’actualitat s'utilitzen dos tipus de pols, 

que llavors s’obté una llum blanca que ofereix un bon rendiment de color. 
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L’eficàcia d’aquestes làmpades depèn de molt factors: potencia de la làmpada, 

tipus i pressió del gas de farcit, propietats de la substància fluorescent que 

recobreix el tub, temperatura ambient, ... Aquesta última molt important perquè 

determina la pressió del gas i en últim terme el flux de la làmpada. L’eficàcia 

oscil·la entre els 38 i 91 lm/W depenent de les característiques de cada làmpada. 

La duració d’aquestes làmpades se situa entre 5000 i 7000 hores. El rendiment en 

color d’aquestes làmpades varia de moderat a excel·lent segons les substàncies 

fluorescents utilitzades. L’aparença i la temperatura de color varia segons les 

característiques concretes de cada làmpada. 

Apariencia de color Tcolor (K) 
Blanco cálido 3000 

Blanco 3500 
Natural 4000 

Blanco frío 4200 
Luz día 6500 

 

Alta pressió: 

• Làmpades de vapor de mercuri a alta pressió:  

A mesura que augmentem la pressió del vapor de mercuri en l’interior del tub de 

descarrega, la radiació ultravioleta característica de la làmpada a baixa pressió 

perd importància respecte a les emissions en la zona del visible (violeta de 404,7 

nm, blau 435,8 nm, verd 546,1 nm i groc 579 nm). 
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Les làmpades de vapor de mercuri destinades al enllumenat funcionen amb 

pressions de vapor del ordre de 1 a 10 atmosferes. 

La vida útil, tenint en compte l’apreciació s’estableix en unes 8000 hores. 

L’eficàcia oscil·la entre 40 i 60 lm/W i augmenta amb la potencia, encara que per 

la mateixa potencia es possible incrementar l’eficàcia afegint un recobriment de 

pols fosforescents que converteixin la llum ultravioleta en visible. 

 

Làmpada de mercuri a alta pressió. 

 

• Làmpada de llum de mescla:  

Les làmpades de llum de mescla són una combinació d’una làmpada de mercuri a 

alta pressió amb una làmpada incandescent i, habitualment, un recobriment 

fosforescent. El resultat d’aquesta mescla es la superposició, a l’espectre del 

mercuri, del espectre continuo característic de la làmpada incandescent i les 

radiacions vermelles providents de la fosforescència. 
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La seva eficàcia es situa entre 20 i 60 lm/W i es el resultat de la combinació de 

l’eficàcia d’una làmpada incandescent amb la d’una làmpada de descarrega. 

Aquestes ofereixen una bona reproducció del color amb un rendiment en color de 

60 i una temperatura de color de 3600 K. 

La duració ve limitada per el temps de vida del filament que es la principal causa 

d’error. En general, la vida mitja se situa al voltant de les 6000 hores. 

 

Làmpada de llum de mescla 

 

• Làmpades amb halogenurs metàl·lics:  

En aquestes làmpades s’afegeix en el tub de descarregues iodurs metàl·lics (sodi, 

tali, indi,...) s’aconsegueix millorar considerablement la capacitat de reproduir el 

color de la làmpada de vapor de mercuri. Cada una d’aquestes substàncies aporta 


