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noves línies a l’espectre (per exemple groc al sodi, verd al tali i vermell i blau 

l’indi). 

 

Els resultats d’aquestes aportacions són una temperatura de color de 3000 a 6000 k 

depenent dels iodurs afegits i un rendiment del color entre 65 i 85. L’eficiència 

d’aquestes làmpades està entre els 60 i 96 lm/W i la seva vida mitja es d’unes 

10000 hores. Tenen un període d’encesa d’uns deu minuts, que es el temps 

necessari fins que s’estabilitza la descarrega. Per el seu funcionament es necessari 

un dispositiu d’encesa, perquè les tensions d’arrancar són molt elevades. 

 

Làmpada amb halogenurs metàl·lics 

 

Les excel·lents prestacions cromàtiques les fan adequades entre altres per 

l’il·luminació d’instal·lacions esportives, per retransmissions de TV, estudis de 

cine, projectors, etc. 
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 Làmpades de vapor de sodi: 

 

• Làmpades de vapor de sodi a baixa pressió:  

La descarrega elèctrica en un tub amb un vapor de sodi a baixa pressió es produeix 

una radiació monocromàtica característica formada per dos ratlles en l’espectre 

(589 nm i 589,6 nm) molt pròximes entre si. 

 

La radiació emesa, de color groc, es molt pròxima al màxim de sensibilitat de l’ull 

humà (555nm). Per això, l’eficàcia d’aquestes làmpades es molt elevada (entre 

160 i 180 lm/W). Altres avantatges que ofereix es que permet una gran comoditat i 

agudesa visual, a més a més una bona percepció de contrastos. Per contra, els seu 

monocromatisme fa que la reproducció de colors i el rendiment en color sigui molt 

dolent fent impossible distingir els colors dels objectes.   

La vida mitja d’aquestes làmpades es molt elevada, d’unes 15000 hores i la 

depreciació del flux lluminós que pateixen al llarg de la seva vida, es molt baixa 

per el que la seva vida útil es entre 6000 i 8000 hores. Aquesta làmpada es 

adequada per a usos d’enllumenat públic, encara que també s’utilitza amb 

finalitats decoratives. 
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Làmpades de vapor de sodi a baixa pressió 

 

El temps d’arrancada d’una làmpada d’aquest tipus es de deu minuts. Es el temps 

necessari des de que es comença la descarrega en el tub en una mescla de gasos 

inerts /neó i argó) fins que s’evapora tot el sodi i comença a emetre llum. 

Físicament, això es correspon a passar d’una llum vermella (pròpia del neó) a la 

groga característica del sodi. Es produeix així per reduir la tensió d’encesa.  

 

• Làmpades de vapor de sodi a alta pressió: 

Les làmpades de vapor de sodi a alta pressió tenen una distribució espectral que 

avarca casi tot l’espectre visible proporcionant una llum blanca daurada molt més 

agradable que la proporcionada per les làmpades de baixa pressió. 

 

Les conseqüències d’això es que tenen un rendiment en color (Tcolor=  2100 K) i 

capacitat per reproduir els colors molt millors que la de les làmpades a baixa 

pressió. No obstant, això s’aconsegueix a base de sacrificar eficàcia, encara que el 
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seu valor que roda els 130 lm/W segueix sent un valor alt comparat amb els 

d’altres tipus de làmpades. 

Les condicions de funcionament son molt exigents degut a les altes temperatures 

(1000 ºC), la pressió i les agressions químiques produïdes per el sodi que ha de 

suportar el tub de descarrega. En el seu interior hi ha una mescla de sodi, vapor de 

mercuri que actua com a amortiguador de la descarrega i xenó que serveix per 

facilitar l’arrencament i reduir les pèrdues tèrmiques. El tub està rodejat per una 

ampolla en el que s’ha fet el vuit. La tensió d’encesa d’aquestes làmpades es molt 

elevada i el seu temps d’arrancada es molt breu. 

 

Làmpades de vapor de sodi a alta pressió 

 

Aquest tipus de làmpades tenen molt usos possibles tant en il·luminació d’interiors 

com d’exteriors. Algunes aplicacions són per il·luminació de naus industrials, 

enllumenat públic o il·luminació decorativa. 

 

5.2-. L’equip Auxiliar 

Els equips auxiliars són dispositius necessaris per arrencar i mantenir l’arc de la làmpada, així 

com per corregir el factor de potència o la regulació de règim. Per aquest motiu són 

imprescindibles perquè funcionin correctament les làmpades i, per tant, les lluminàries. 
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Tipus d’equips auxiliars: 

 Balast o Reactància: són dispositius que tenen com a principal funció limitar i 

regular el corrent d’arrencada; subministrar, en determinats casos, la tensió necessària 

perquè s’encengui la làmpada, i garantir una bona regulació davant les variacions de la 

xarxa. Com a conseqüència d’això, garanteixen al màxim la vida de la làmpada. 

Els tipus que hi ha són: d’impedància simple, autotransformadors, autoreguladors i de 

doble nivell de potència. 

 Arrencador: són dispositius que tenen com a missió generar els impulsos de tensió 

necessaris per encendre la làmpada. En el mercat n’hi ha bàsicament de tres tipus i 

poden ser temporalitzats o no i són: arrencador independent o de superposició 

d’impulsos, arrencador del transformador d’impulsos o semiparal·lel i arrencador 

independent de dos fils o paral·lel. 

 Condensadors: són dispositius que serveixen per corregir el factor de potència del 

conjunt làmpada-balast per tal d’evitar el consum d’energia reactiva.  

 Equips per a reduir el flux lluminós: són dispositius que permeten el funcionament 

de la làmpada a règim inferior al nominal, en aquelles instal·lacions on es faci 

reducció de flux durant determinades hores. 

 Equips electrònics: en el mercat hi ha equips electrònics per a làmpades fluorescents 

i recentment per a làmpades d’enllumenat públic per a potències de fins a 150 W. 

Avantatges: tenen menys pèrdues, poden funcionar si es regula el flux; redueixen la 

producció d’harmònics, corregeixen el factor de potència, assumeixen les variacions 

de la xarxa per mantenir la làmpada estable. Inconvenients: cost més elevat.   

Gairebé totes les làmpades que s’utilitzen en l’enllumenat públic necessiten equip auxiliar, 

tant per l’arrencada i manteniment de l’arc de la làmpada com per corregir-ne el factor de 

potència o regular-ne el règim. 

Algunes característiques i a la vegada recomanacions d’aquests equips auxiliars són: 

 El consum d’energia propi dels equips auxiliars ha de ser tan reduït com sigui 

possible. 

 L’ús i el manteniment dels condensadors evita el consum d’energia reactiva i els 

consegüents recàrrecs econòmics. 


