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reprezintă unde 

electromagnetice 

vizibile cu lungimea 

380-760 nm.





Noţiuni generale şi 

unităţi de măsură

flux de lumină- energia ce provoacă senzaţie de 

lumină şi se măsoară în lumen (lm) llm=cu fluxul 

luminos punctiform radiat de un corp solid absolut negru la 

temperatura de solidificare a platinei de pe suprafaţa de 0,5305 

centimetri pătraţi. 

iluminare- este densitatea fluxului luminos care 

cade pe o suprafaţă iluminată se măsoară în lux 

(lx),1 lx reprezintă iluminarea unei suprafeţe de 1 metru pătrat pe care 

cade şi se repartizează uniform fluxul luminos de un lumen obţinut de 

pe suprafaţa de 0,5305 centimetri pătraţi de platină incandescentă în 

momentul de solidificare a ei.

puterea de lumină -densitatea fluxului în spaţiu 

într-o anumită direcţie şi se măsoară în candelă

(cd).

nititate - valoarea fluxului luminos de la o 

suprafaţă iluminată în direcţia ochilor, se 

măsoară în cd/m.

luminozitate - densitatea suprafata de flux luminos 

emis de la suprafata. Unitatea de măsură - lumeni 

pe metru pătrat (lm/m2) - luminozitatea din suprafaţa de 1 metru 

patrat, care emit 1 lumenul fluxului luminos.



Insuficienţa iluminatului 
creează o serie de consecinţe:

• oboseala,

• scăderea capacităţii de munca, 

• apariţia unor tulburări de vedere sau 

chiar afecţiuni ca miopia etc. 



Un iluminat excesiv de asemeni poate 
produce o serie de fenomene negative:

fotofobia, 

lăcrimarea, 

dureri in globii oculari, 

cefalee etc.



Exigenţe igienice faţă de 

iluminarea încăperilor:

să asigure un nivel satisfăcător în întreg câmpul 
de vedere;

să asigure nivel optim pentru diverse activităţi; 

să fie relativ uniformă;

să protejeze ochii de radiaţiile provenite de la 
sursă sau reflectarea suprafeţelor;

să asigure radiaţie adecvată pentru evitarea 
umbrelor;

lumina de la sursele artificiale să posede un 
spectru cât mai apropiat de acel al luminii 
naturale.



Indicii ce caracterizează

iluminarea:

componenţa spectrală (a sursei de lumină şi a celei reflectate)

intensitatea 

gradul de nititate (a sursei sau a suprafeţei refractare)

uniformitatea 



Tipurile de iluminat

natural

artificial



Iluminarea 
naturală



Factorii ce influenţează 

iluminarea naturală a 

încăperilor:

clima de lumină a teritoriului (rezultată din

gradul latitudinii, poziţia soarelui pe cer, gradul de acoperire a

cerului, transparenţa atmosferei, capacitatea de reflectare a

mediului ambiant);

orientarea geamurilor (trebuie să asigure o bună

iluminare a încăperilor în mod diferenţiat după destinaţia lor).

Alegerea orientărilor trebuie să aibă în vedere nu

numai iluminarea şi însorirea favorabile, dar şi

prevenirea supraîncălzirii încăperilor sau expunerea

lor la curenţi de aer puternici. În zona climatică a ţării

noastre, orientările optime sînt cele S, SE şi SV;



continuare

obstacolele din faţa geamurilor
(clădiri, plantaţii);
au rol însemnat în reducerea iluminatului, în deosebi, în
încăperile de la nivelele inferioare ale clădirilor. Gradul de
umbrire determinat de obstacole, depinde de înălţimea,
distanţa la care se află şi de coeficientul de reflectare a luminii
de către suprafaţa lor. Pentru a evita sau limita umbrirea s-a
stabilit ca distanţa între clădiri să fie mai mare sau cel puţin
egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte.

 tipul, forma, dimensiunile,
amplasarea geamurilor, calitatea
geamurilor, precum şi modul lor de
întreţinere;



continuare

mijloacele de ecranare a geamurilor;

adîncimea încăperii;

 culoarea pereţilor şi mobilierului;

 aglomerarea cu mobilă şi arangarea ei.



Metodele de determinare a 

iluminatului natural:

tehnică;

geometrică.



Indicii de apreciere a iluminatului natural:

coeficientul de luminozitate                              

unghiul de incidenţă (de pătrundere)     metode

unghiul de deschidere                                  geometrice

coeficientul de adâncime a încăperii

coeficientul de iluminare naturală (CIN)            

uniformitatea iluminatului                               metode

gradul de reţinere a luminii de către geam          tehnice

luxmetria



Caracteristicile 

iluminatului natural

Iluminatul natural are acţiune:
 termică,

psihofiziologică,

bactericida.



Iluminarea 
artificială



Surse de iluminare artificiala

lămpi incandescente, 

lămpi fluorescente.



Lămpile incandescente

sunt surse cu radiaţie
preponderent termică. Energia
maximă a acestor lămpi se află
in regiunea radiaţiei infraroşii.



Pentru a evita acţiunea orbitoare 
a firului incandescent, lămpile se 
vor plasa in corpuri de iluminat, 
care pot fi de tipurile: 

difuze, 

reflectate, 

directe.



Corpuri de iluminat cu răspândirea 

difuză a luminii



Corpuri de iluminat cu lumină

reflectată



Corpuri de iluminat cu lumină

directă



Lămpile fluorescente

se clasifică în câteva tipuri, în dependentă 
de componenta luminoforului: 

cu lumina de zi (LZ), 

cu lumina alba (LA), 

cu lumina alba rece (LAR), 

cu lumina alba calda (LAC). 



Avantajele 
lămpilor fluorescente:

1. după spectrul de radiaţie se apropie de
lumina naturala;

2. au o strălucire ne însemnată;

3. asigura o lumina difuza, ce nu formează
umbre pronunţate;

4. asigura o transmitere mai corectă a
culorilor, mai ales la o alegere corecta a
luminoforului;

5. sunt mai econome (aproximativ de 2 ori)
decât cele incandescente.



Dezavantajele 
lămpilor fluorescente:

1. efect stroboscopic, datorită fluxul de
energie în lampă, ce se schimba în
conformitate cu oscilaţiile curentului
alternativ din reţea, in urma căruia
este posibila denaturarea perceperii
vizuale a obiectelor care se rotesc, se
mişca sau îşi schimbă direcţia de
mişcare;

2. senzaţie de semiîntuneric;

3. regulatorul de pornire poate crea un zgomot
monoton.



Formele de iluminare artificială:

generala, 

locala,

combinata. 

Iluminarea locala este destinata pentru

iluminarea locului de munca. Se interzice

folosirea numai luminii locale.

In timpul iluminării combinate iluminarea

generala trebuie sa creeze pe suprafeţele de lucru

nu mai puţin de 10% din valoarea normată.



Metodele de determinare a 

iluminatului artificial:

tehnică;

de calcul .



Indicii de apreciere a 
iluminatului artificial:

coeficientul de reflexie al fondului metode

uniformitatea luminii tehnice

luxmetria

coeficientul “e” metode

metoda “Watt” de calcul



Nu în zadar se spune, că iluminaţia  

bună costă, dar are rezultatele dorite

(K. M. Knoring).



Avantajul iluminării artificiale faţă de 

cea naturală

cu ajutorul iluminării artificiale se

poate obţine o lumină stabilă şi de

intensitatea dorită.



Capacitatea ochiului 
de a aprecia puterea 

sensibilitate 
spectrală a ochiului. 





Frecvenţa critică de fuziune a imaginilor 
optice.

Perioada de latenţă vizuală.



SISTEMELE 

DE

ÎNCĂLZIRE



• starea de confort;

• condiţii optime de 
termoreglare.

Indiferent de condiţiile mediului

exterior microclimatul încăperilor trebuie

să asigure:



Balanţa termică a organismului 
uman constă din:

• căldura formată de organism 
(termogeneză) + temperatura 
recepţionată din mediu extern;

1

• pierderi de căldură (termoliză2



Activitatea de termoreglare a

organismului este dependentă de

factorii mediului ambiant. De aici,

rezultă şi importanţa funcţionării

sistemelor de încălzire, în perioada

rece a anului.



instalaţiile de încălzire trebuie să
menţină temperatuta stabilă
conform cerinţelor normative,
indiferent de valorile temperaturii
aerului din exterior, prezenţa
vânturilor şi numărul (mic sau mare) de
oameni în încăpere,;

suprafeţele pereţilor, tavanului,
duşumelii trebuie să se încălzească
până la o temperatură apropiată de
cea a aerului din încăpere.
Diferenţa temperaturii aerului şi
temperaturii pereţilor nu trebuie să
depăşească 3oC;



temperatura aerului din
încăpere trebuie să fie
uniformă atât pe orizontală cât
şi pe verticală.

Temperatura se consideră
uniformă dacă pe orizontală –
decalajul de toC nu depăşeşte
2oC, iar pe verticală – 2,5-3oC

(1 oC pentru fiecare metru de înălţime).
Devierile de temperatură în
decursul zilei nu trebuie să
depăşească 4–6oC.



încălzirea trebuie să fie

neîntreruptă şi uşor reglabilă;

suprafeţele de încălzire să nu

depăşească t de 80oC;

produsele de ardere trebuie

să fie complet eliminate în

atmosferă;



încălzire nu trebuie să

polueze aerul încăperii cu

praf, fum, cenuşă şi gaze

nocive (CO, CO2);

pentru încăperile în care

temperatura aerului se

menţine la nivel de 18 – 20oC,

umiditatea nu trebuie să

depăşească normativele

igienice (40 – 60%).



Sistemul central de
încălzire poate încălzi un
apartament, un etaj, o
clădire sau câteva clădiri.
Centralele termoelectice
asigură cu căldură şi
energie clădirile unui
raion sau a întregului oraş.

Deosebim 2 sisteme de

bază de încălzire:

locală

centrală

Încălzirea locală este

prin utilizarea sobelor.



cu apă;

cu vapori;

electrică;cu aer;

cu 
lambriuri.



generator de căldură în care are loc arderea
carburanţilor;

agentul termic = apă, vapori, aer, care preia
căldura formată şi o transportă prin
conducte;

conducte;

instalaţii de încălzire, amplasate în
încăpere.
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Încălzirea centrală constă din:

Instalaţiile de încălzire sunt reprezentate prin conducte

metalice (calorifere), care emană căldură în încăpere prin

convecţie şi radiaţie.



Încălzirea
cu apă

Deplasarea apei prin sistemă se realizează în rezultatul

diferenţei de toC a apei încălzite şi celei ce se întoarce în

cazan.

Din sistemele de încălzire 

centrală prioritate trebuie 

acordată acestui sistem de 

încălzire



în cea mai mare parte a sezonului de încălzire temperatura instalaţiilor 
(caloriferelor) nu depăşeşte 80oC;

încălzirea caloriferelor este uniformă;

nu se poluează aerul încăperilor;

are loc reglarea centrală a temperaturii, astfel la încălzirea aerului din exteriorul 
încăperii poate fi coborâtă temperatura instalaţiilor de încălzire, pe contul 
coborârii to apei în cazan, de asemeni este posibilă reglarea locală;

datorită capacităţii termice a apei în sistemă sunt posibile întreruperi ale încălzirii 
fără devieri mari a temperaturii în încăpere;

sistemele ce lucrează pe apă, au termen de exploatare mare (25 – 30 ani).

A
va

nt
a
je

în cea mai mare parte a sezonului de încălzire temperatura 

instalaţiilor (caloriferelor) nu depăşeşte 80oC;

încălzirea caloriferelor este uniformă;

are loc reglarea centrală a temperaturii, astfel la încălzirea 

aerului din exteriorul încăperii poate fi coborâtă temperatura 

instalaţiilor de încălzire, pe contul coborârii to apei în cazan, 

de asemeni este posibilă reglarea locală;

datorită capacităţii termice a apei în sistemă sunt posibile 

întreruperi ale încălzirii fără devieri mari a temperaturii în 

încăpere;

nu se poluează aerul încăperilor;

sistemele ce lucrează pe apă, au termen de exploatare 

mare (25 – 30 ani).

încălzire 

cu apă



D
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posibilitatea îngheţării apei în sistemă la 
deservirea incorectă;

scurgeri la conexiunile conductelor şi 
robinetelor în cazul defectelor întâmplătoare.



Funcţionara acestui sistem se bazează pe

faptului că la condensarea vaporilor de apă în

instalaţiile de încălzire se produce căldură. În

calitate de conductor de căldură în sisteme de

încălzire cu vapori sunt utilizaţi vapori uscaţi,

saturaţi de apă (10-300oC).

Sistemul de 
încălzire cu 

vapori



A
v
a

n
ta

je
suprafaţa dispozitivului de încălzire este 

mai mică;

încălzire rapidă a dispozitivelor de 
încălzire la conectarea sistemului; 

presiune hidrostatica mică in sistem.

încălzii 

cu vapori



to suprafeţei de 
încălzire este mare;

este dificilă reglarea;

praful organic de pe
suprafaţa încălzită,
(permanent încălzit la o
temperatură de 100° C
şi mai sus) deseori arde;

pierderi de căldură
crescute pe contul
conductelor de abur.

dezavantaje

Încălzirea cu vapori se utilizează în încăperile 

temporare, la întreprinderi industriale şi comerciale. 



Sistemul de 
încălzire 
electrică

Avantaje

comoditatea de transmitere 
a energiei electrice,

reglare uşoară a 
temperaturii elementelor 

de încălzire. 



Sistemul de 
încălzire 

cu aer

Aerul este încălzit în instalaţia situată în subsolul clădirii

trece prin conductele de aer în zona superioară a

încăperii. Prin partea de jos a peretelui opus aerul este

extras prin canale. Temperatura aerului ce pătrunde în

încăpere nu trebuie să depăşească 50oC.



Avantajele sistemului de încălzire 
cu aer sunt:

randamentul mare (90 ... 94% pentru sistemul 
centralizat); 

posibilitatea de a fi combinat cu sistemul de 
ventilaţie prin refulare; 

absenţa unui agent intermediar de transport a energiei 
termice, care permite să renunţe la construcţia şi 

întreţinerea spaţiului suplimentar, pentru agent (ca la 
sistemul de încălzire cu apă), cazangeriei, conductelor 

sistemelor de încălzire şi pregătire a apei;

de asemenea, se exclud pierderile de căldură prin 
conducte, lipsa necesităţii reparaţiilor conductelor, 
care reduce considerabil costurile de întreţinere; 

gradul înalt de automatizare permite de a genera energie 
termică, în strictă conformitate cu cerinţele (necesităţile); 

este econom. 



Dezavantajele:

ne

uniformitatea 
de încălzirii;

posibilitatea 
de poluare a 

aerului 
refulat cu 

praf;

formarea 
curenţilor de 
aer care pot 
ridica de pe 
suprafeţe 
praful şi 

microorganis
mele 

sedimentate.



Sistemul de 
încălzire cu 
lambriuri





pentru tavan 27-28 oC.

pentru podea 24-34oC, 

pentru pereţi o temperatură de 35-45oC, 

La încălzirea încăperilor în diferite variante e necesar de asigurat



Avantajele sistemului

to în încăpere este 
uniformă pe orizontală 
şi verticală, 

podeaua are o temperatură cu 1 la 
2 oC mai mare decât aerul (datorită 
absorbţiei radiaţiei termice),

temperatura suprafeţelor 
interioare a pereţilor este mai mică 
decât în cazul încălzirii obişnuite.
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Mulţumesc

pentru atenţie !


