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Тема уроку: Особливості монтажу установок освітлення з лампами розжарювання

Мета:
навчальна: дати поняття про будову, способи та особливості монтажу ламп розжарювання
розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.
виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання:   підручник, таблиці, схеми,

Структура урока
І. Організаційна частина.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
ІІІ. Формування нових знань.
ІV. Застосування знань, формування вмінь і навичок.
V. Підведення підсумків

Хід урока
І. Організаційна частина.
Вітання з учнями. Перевірка присутніх.
ІІ. Актуалізація опорних знань.

Повторення вивченого матеріалу. Відповіді на питання що стосуються попереднього уроку

ІІІ. Формування нових знань.

Лампа розжарювання- джерело світла, що перетворює енергію що проходить по спіралі
лампи  електричного  струму  в  теплову  і  світлову.  Тепловим  називають  світлове
випромінювання, виникаюче при нагріванні тіл. На використанні теплового випромінювання і
засновано свічення електричних ламп розжарювання.

Лампи розжарювання є самими поширеними завдяки відносно невеликої вартості в поєднанні з
високою надійністю, а також простотою підключення і експлуатації.

Достоинстваламп розжарювання:

- при включенні вони запалюються практично вмить;

- мають незначні розміри;

- їх вартість невисока.

Недостаткиламп розжарювання:

-  лампи  володіють  сліпучою  яскравістю,  що  негативно  відбивається  на  зорі  людини,  тому
вимагають застосування відповідної арматури, що обмежує засліплення;

- володіють незначним терміном служби;

-  термін  служби  ламп  істотно  знижується  при  підвищенні  напруження  живильної
електромережі.  Світловий  коефіцієнт  корисної  дії  ламп  розжарювання,  визначуваний  як
відношення потужності променів видимого спектра до потужності споживаної від електричної



мережі  -  він  вельми  малий  і  не  перевищує  4%.  Таким  чином,  основна  нестача  ламп
розжарювання-  низька  светоотдача:  лише  незначна  частина  споживаної  ними  електричної
енергії перетворюється в енергію видимих випромінювань, інша частина енергії переходить в
тепло, що випромінюється лампою.

Лампи розжарювання можна класифікувати по декількох ознаках.

- по діаметру цоколя лампи розжарювання загального користування можуть бути 14, 27 і 40 мм;

- по номінальній потужності - 40, 60,100 Вт і більш;

- по діапазону напруження - для використання в мережі з напруженням 127 або 220 В;

-  по  наповненню  скляної  колби  лампи  -  вакуумні,  газонаполненние,  з  криптоновим
наполнителем;

- по покриттю скляної колби - прозорі, матові, молочного кольору, опалові.

Більшість  цих ознак вказується в  маркіровці  ламп.  У позначенні  ламп розжарювання букви
означають:  У  -  вакуумна;  Г  -  газонаполненная;  Би  -  биспиральная;  БК  -  биспиральная
криптоновая (має підвищену светоотдачу і менші розміри в порівнянні з лампами В, Би і Г, але
стоїть дорожче); ДБ - дифузна (з матовим відбивним шаром всередині колби); МО - місцевого
освітлення.

Цифрові символи маркіровки вказують на потужність лампи (у ватах) і діапазон напруження
живлення лампи (у вольтах).

Основними  характеристиками  лампи  розжарювання  є  номінальні  значення  напруження,
потужності, світлового потоку, термін служби, а також габаритні розміри.

Лампи мощностьюдо 150Вт випускаються:

- в безбарвних прозорих балонах (світловий потік ламп не меншає);

- в матированних зсередини балонах (світловий потік ламп меншає на 3%);

- в опалових колбах;

- забарвлених в молочний колір балонах (світловий потік ламп меншає на 20%).

Лампи мощностьюдо200Вт виготовляють як з різьбовими, так і з штифтовими нормальними
цоколями. Лампи мощностьюболее200Вт випускаються тільки з різьбовими цоколями. Лампи
мощностьюболее 300Вт випускаються з цоколем діаметром 40 мм.

Найбільш  вжиткові  типи  цоколів  ламп  розжарювання:  Е  -  різьбовий,  Bs  -  штифтовой
одноконтактний, Bd - штифтовой двухконтактний.

Лампи дуже чутливі до коливань напруження в мережі: при перенапруженні різко знижується
термін  служби,  а  недостатнє  напруження  веде  до  непропорційно  великої  втрати  світлового
потоку (хоч термін служби при цьому зростає).  Нормальна робота  ламп забезпечується  при
коливаннях напруження не більш ніж на 5 %. Для мереж з постійним перенапруженням в Росії
випускаються лампи з маркіровкою 230-240В. Лампи розжарювання однаково добре працюють
на змінному і постійному струмі.



Майже для всіх типів ламп середній термін служби складає порядку 1000 ч. У реальних умовах
він  може  бути  меншим  в  залежності  від  умов  експлуатації  і  конструктивного  виконання
світильника. При роботі в середньому 8 годин в день лампа живе звичайно 3-5 місяців.

Основними типами ламп розжарювання є:

- лампи загального призначення,

- лампи спеціального призначення,

- декоративні лампи

- лампи з відбивачем.

Приклади виконання ламп розжарювання приведені на мал. 1.

Малюнок 1 - Приклади виконання стандартних ламп розжарювання

1),  2)-  лампи  однакової  потужності,  но1-  газонаполненная  з  аргоновим,  2-  з  криптоновим
наполнителем (криптоновая). Розміри криптоновой лампи менше;3)- нагадує свічку, такі лампи
часто застосовують в люстрах і настінних світильниках; а- газонаполненная; би- биспиральная;
в- биспиральная криптоновая; г- дзеркальна лампи.

2. Матеріали і вироби

Незважаючи на різноманітність марок ламп розжарювання, їх конструкція однакова. Кожна з
них має скляну  колбу,  в  ній  знаходяться  два  електроди,  що закінчуються  гачками,  на  яких
укріплена  вольфрамова  нитка;  вузький  кінець  колби  вставлений  в  цоколь  з  різьбленням,
центральна частина якого являє собою контакт (мал. 2).

Принцип действияламп накаливанияоснован на перетворенні електричної енергії, що проходить
через нитку, в світлову. Температура розігрітої нитки досягає 2600...3000 С. Но нитка лампи не



плавиться, тому що температура плавлення вольфраму (3200...3400 °З) перевищує температуру
напруження  нитки.  Спектр  ламп  розжарювання  відрізняється  від  спектра  денного  світла
переважанням  жовтого  і  червоного  спектра  променів.  Колби  ламп  розжарювання
вакуумируются  або  заповнюються  інертним  газом,  в  середовищі  якого  вольфрамова  нитка
напруження не окислюється: азотом; аргоном; криптоном; або сумішшю азоту, аргону, ксенону.

Лампа розжарювання світиться тому, що нитка з тугоплавкой вольфрамового дроту раскаляется
минаючим через неї струмом. Щоб спіраль швидко не перегорела, з скляного балона викачане
повітря або балон заповнений інертним газом. Спіраль укріплена на електродах. Один з них
припаяний до металевої гільзи цоколя, іншої - до металевої контактної пластини. Їх розділяє
ізоляція. Один з проводів приєднаний до гільзи цоколя, а іншої - до контактної пластини, як
показано на мал. 2. Тоді струм, долаючи електричний опір нитки, раскаляет її.

Патрон  для  ламп  розжарювання  -  пристосування  для  установки  і  закріплення  електричної
лампи в світильнику. Патрон повинен відповідати типу цоколя лампи, що кріпиться в йому.
Лампові  патрони  призначені  для  кріплення  і,  в  необхідних  випадках,  зміни  освітлювальних
ламп. Лампи час від часу треба міняти. Тому їх приєднують до мережі не наглухо, а угвинчують
в патронів.

Пристрій патрона представлений на мал. 3. Один провід за допомогою гвинта приєднаний до
бічного контакту, а інший - гвинтом до центрального контакту. Гільза, інший бічний контакт і
центральний контакт укріплені на ізоляторі.  Коли лампу угвинчують в гільзу патрона, гільза
цоколя стикається з бічним контактом і,  таким чином,  виявляється сполученою з проводом.
Контактна  пластина  лампи  через  центральний  контакт  патрона  приєднується  до  другого
проводу.

Малюнок 3 - Схема і пристрій патрона



Електротехнічні  матеріали  і  вироби,  вживані  при  монтажі  освітлювальних  проводок,
називаються настановними. До них відносять проводи, кабелі, ізолятори, ролики, стальні труби,
рукава, лотки, коробки освітлювальні, вимикачі, патрони, електричні розетки і інш.

Електричний провід- це ізольований або неізольований провідник електричного струму, той, що
складається  з  однієї  або декількох проволок, понад яких в  залежності  від умов прокладки і
експлуатації  може встановлюватися  неметалічна  оболонка  або  оплетка  -  з  однієї  або  трохи
ізольованої  проволок,  маючих  загальну  оплетку  або  оплетку  з  ізолюючого  матеріалу.
Неізольовані  проводи  мають  марки  АПРН,  ПРВД,  АПРФ  і  пр.  Ізольовані  проводи  мазкі
АПРТО, ПРД, АППР, АППВ, ППВ і інш.

Електричний кабель-  декілька  ізольованих електричних  проводів,  взятих в  загальну захисну
оболонку, а іноді понад неї в захисне покривало - стальну спіральну стрічку (металлорукав) або
металеву оплетку. Промисловість виробляє сотні видів проводів, відмінних один від одного як
перетином мідної  або алюмінієвої  жили,  так  і  типом ізоляції.  Кожний тип проводиться для
цілком певних умов експлуатації. До них відносяться кабелі марки НРГ, КГ, АВВГ і т. д.

Як проводи, так і кабелі маркіруються буквами. Перші букви вказують на те, з якого матеріалу
виконана  струмопровідна  жила.  Наприклад,  А  -  алюмінієва,  AM  -  алюмомедная,  АС  -  з
алюмінієвого сплаву. Якщо ніяких букв немає, то струмопровідна жила виготовлена з міді. Інші
букви відносяться до характеристики інших елементів проводу або кабеля. Наприклад, букви
ПП  в  позначенні  проводу  означають  плоский  провід.  Наступна  буква  вказує  на  матеріал
ізоляції: Р - гума, В - поливинилхлорид, П - поліетилен.

У  кабелів  друга  буква  означає  матеріал  оболонки:  А  -  алюмінієва,  З  -  свинцева,  В  -
полівінілхлоридний, Н - найритовая, П - поліетиленова, СТ - стальна гофрована. Третя буква в
позначенні  кабеля  вказує  на  матеріал  ізоляції  жил,  четверта  -  на  конструкцію  захисної
оболонки.  У  маркіровці  кабелів  і  проводів  можуть  стояти  і  інші  букви,  які  означають
особливості  виготовлення.  Крім букв, в маркіровці  є цифри. Перша цифра показує кількість
жил, друга - площа їх перетину, третя - номінальне напруження, на яке розрахований провід або
кабель. Якщо перша цифра відсутня, це означає,  що кабель або провід складаються з однієї
жили.

IV. Зстосування знань, формування вмінь і навичок.
Здобувачам освіти надається питання, на які необхідно відповісти (надати вірну відповідь).

1. Вимоги до монтажу освітлювальних установок

2. Що таке оосвітлювальна установка?

3. Які способи монтажу ви знаєте?

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net


