
                 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 آذربایجان غربی

 معاونت امور بهداشتی 

 

 المپ های کم مصرف

 زباله های خاص با مصرف عام

 

 گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای

 

 

 

 

 

 

 ای استفاده صحیح از المپ کم مصرفهاهر

  پایین  المپ های کم مصرف با مشخصه تشعشع

 فرا بنفش بخرید

  المپهای کم مصرف با شیشه دوجداره بخرید 

  تا آنجا که میتوانید المپها کم مصرف را در

 حباب شیشه ای قرار دهید 

  تا آنجا که میتوانید المپهای کم مصرف را دورتر

 از خود و با فاصله بیشتری به کا رببرید 

  هنگام باز کردن یا بستن المپ های کم مصرف

 یک پارچه بگیرید را با 

  بهتر است نور المپ فلورسنت را با نور زرد المپ

معمولی ترکیب کنید تا ضمن ایجاد روشنایی 

مطلوب تا حدود زیادی از خطر تابش خالص این 

 نور ها کاسته شود 

پس از پایان عمر المپ هرچند که ظاهر 

 سالم داشته باشد کنار بگذارید

 -  برای جمع کردن خرده های باقی مانده هم از

نوار چسب استفاده کنید سپس سطوح را با 

 دستمال یا حوله ای مرطوب پا ک کنید 

 - در پایان دست خودر را به خوبی بشویید 

 

 نکات مهم  
  هرگز از جارو برقی یا دستی استفاده

نکنیدزیراموجب پخش شدن جیوه به سایر 

 قسمتهای خانه میشود 

  هرگز لباس ها و پارچه هایی که برای تمیز

کردبه کار رفته اند را در ماشین لباس شویی 

 نریزد

  هرگز زنان باردار و کودکان برای عملیات تمیز

 کردن المپ های شکسته شده استفاده نکنید

 یک قانون طالیی 

  تا آنجا که ممکن است باید از شکسته

شدن المپهای کم مصرف و مهتابی 

 جلوگیری نمود 
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 مهندس حجت کارگر

 و پرتوهای معاونت امور بهداشتی کارشناس بهداشت محیط

 



 :مقدمه 

  امروزه استفاده از نسل جدید المپ های مهتابی

 compact)که به المپ های فشرده 

flursecentligute  یا کم مصرف معروف

هستند در منازل و فروشگاهها مورد استقبال 

قرارگرفته و استفاده از انها در اشکال مختلف 

مرسوم شده است در مقایسه با المپ های ر 

شته ای عالوه بر داشتن ویزگی نورسفید و 

تولید گرمایی به مراتب کمتر با انرژی کمتری 

مصرف میکنندو این مسئله ای است که به 

صوص مردم از ان چشم پوشی نمیکنند با همه خ

المپ ها به دلیل داشتن جیوه  این اوصاف این

 بی خطر نیستند

 مکانیسم تولید نور در المپ های کم مصرف 

  قسمت حباب ، کیت و  3هر المپ کم مصرف از

سرپیچ تشکیل شده است دراین المپ ها با 

عبور جریان برق اتم های جیوه تحریک و 

تولید میشود و الیه   uvفرا بنفش پرتوهای

حاوی فسفر ) فلورسنت بخش داخلی این المپ 

 این پرتورا به نور مریی تبدیل میکند ( 

  اثر ها و عوارض نامطلوب المپ های کم مصرف

 بر انسان

  عارضه اصلی این این المپ ها تشعشع پرتو های

فرا بنفش است که در برخی از افراد حساس یا 

مبتال به بیماری های پوستی سبب تشدید عالئم 

و یا آسیب به پوست میشود چون المپ های کم 

که .مصرف از تغییر فرکانس برخوردار هستند 

این امر با عث شروع میگرن و یا شروع حمله 

ر افراد صرعی و بروز بیماریهای های تشنجی د

شبکیه چشم گاها میشوند  عارضه دیگر جیوه 

 موجود در این المپ ها ست 

 قطعات شکسته المپ ها سمی اند 

  قطعات شکسته المپ ها بویزه المپ فلورسنت

مثل مهتابی و کم مصرف پس از شکسته شدن 

موجب انتشار جیوه به داخل هوا شده و سمی 

محیط اطراف تهدید برای هستند نفوذ جیوه به 

سالمت بدن میباشند که جیوه بر روی سیستم 

بدی دارد و موجب     عصبی بدن و مغز تاثیرات

 بروز اختالالت بویژه در کودکان میشود 

  بهترین محل های مورد استفاده از المپ های

 کم مصرف

  بهتر است در محل های که افراد مدت

این المپ ها  طوالنی در انجا حضور دارند از

استفاده نشود و درعوض در مکانهای عبور و 

مرور ،راهروها ، پارکینگ ها ، دستشوی ها از 

 این نوع المپ ها استفاده نمود 

  اقدامات الزم وقتی که یک المپ کم مصرف

 میشکند

 - 51اول پنجره هارا باز کنید بعد از اتاق به مدت 

دقیقه خارج شوید وبگذارید هوای تازه وارد 

 اتاق شود

  - اگر در منزل ازسیستم گرمایشی مرکزی یا

سیتم ترکیبی گرمایش و تهویه مطبوع استفاده 

میشود حتما آن را خاموش کنید و تا چند 

ساعت بگذارید هوای تازه در اتاق جریان پیدا 

 کند 

 -  بعد از خارج شدن هوای اتاق برای جلوگیری

از تماس مستقیم دستکش به دست کنید و تکه 

حباب المپ را به وسیله تکه ای مقوا  های

برداشته و در یک ظرف شیشه ای در دار با 

 درپوش فلزی بریزید
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