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Լումինիսցենտային լամպերը
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Հայտնի է, որ լյումինեսցենտային լամպերը ժամանակի ընթացքում 
աստիճանաբար գործածությունից դուրս են մղել շիկացման լամպերին, որոնք 
երկար տասնամյակներ լայն կիրառություն են ունեցել կենցաղում և տնտեսության 
տարբեր ոլորտներում:
 
Հարկ է նշել, որ թե´ լյումինեսցենտային և թե´ լուսադիոդային (ԼԱԴ) լամպերն ունեն 
նույն լամպակոթը, ինչպիսին ունեին դրանցից առաջ օգտագործվող շիկացման 
լամպերը, որը հեշտացնում է նախկին՝ շիկացման լամպերը նոր տեխնոլոգիայով 

ստեղծված կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպերով և լուսադիոդային լամպերով 
փոխարինումը: Նշենք, որ ԼԱԴ լամպերը լամպերի ամենավերջին սերունդն են:

Լյումինեսցենտային լամպերի ժողովրդականությունը պայմանավորված էր 
նրանով, որ դրանք քիչ էլեկտրաէներգիա էին սպառում, հզոր լույսի հոսք էին 
արձակում և ծառայում էին երկար ժամանակ: Այնուամենայնիվ, այս սարքերն 
ունեն իրենց թերությունները:

Լյումինեսցենտային լամպերը պարունակում են սնդիկ, որը խիստ թունավոր 
քիմիական միացություն է։ Լամպի աշխատանքի ժամանակ սնդիկը չի 
արտազատվում։

Սնդիկը կարող է արտանետվել լամպը տեղադրելիս, եթե այն բռնում են ոչ թե 
լամպի մարմնից, այլ ապակայա անոթից, որը ուժ գործադրելու հետևանքով կարող 
է ճաքել: Մյուս պատճառը կարող է լինել լամպերով բեռնված արկղերի անզգույշ 
տեղափոխումը:

Լամպի կոտրվելուց հետո սնդիկը սկսում է գոլորշիանալ։ Առաջացած սնդիկի 
գոլորշիները կարող են հանգեցնել մարդու օրգանիզմի թունավորմանը և մի շարք 
ներքին օրգանների գործառույթների խաթարմանը: Գոլորշիներն օրգանիզմ են 
թափանցում վերին շնչուղիների միջոցով: Ավելին, մարդը նույնիսկ չի զգում ոչ մի 
հոտ, քանի որ սնդիկը հոտ չունի:

Կոտրված լամպից արտազատված սնդիկի գոլորշիները  շնչուղիների միջոցով 
թափանցելով մարդու օրգանիզմ` առաջացնում են թունավորություն։ 

Թունավորման ախտանշաններն են`

Ÿ գլխացավ,
Ÿ բերանում չորության 

զգացում,
Ÿ բերանում մետաղական 

համ,

Ÿ ախորժակի նվազում,
Ÿ սրտխառնոց,
Ÿ որովայնում սուր ցավեր,
Ÿ լուծ, 
Ÿ թուլություն։



Ուշադրությու՛ն։ Ըստ հետազոտությունների տվյալների, անոթի 
ամբողջականությունը խախտվելուց անմիջապես հետո օդում արտանետվում է 
անոթում պարունակված սնդիկի ավելի քան 50 %-ը: Օրվա ընթացքում սնդիկի ևս 
20 %–ն արտանետվում է սենյակային օդ, եթե լամպը կոտրելուց հետո բեկորները 
չեն հեռացվել: Այսպիսով, 24 ժամ հետո սենյակում կուտակվում է սնդիկի 
թունավոր գոլորշիների մոտավորապես 70 %-ը: Սա մի քանի անգամ ավելին է, քան 
թույլատրելի նորմը:

Սնդիկի երկարատև ազդեցության դեպքում մեծանում է կենտրոնական նյարդային 
համակարգի, լյարդի, երիկամների, թոքերի, աղեստամոքսային տրակտի, 
տեսողական ապարատի և իմունային համակարգի գործառույթների 
խանգարումների ռիսկը: 

Սնդիկի երկարատև ազդեցության և օրգանիզմում մեծ քանակությամբ սնդիկի 
կուտակման դեպքում կարող են առաջանալ այնպիսի ախտանիշներ, ինչպիսիք են 
մոտորիկայի խանգարումը, վերջույթների թուլությունը, լսողության և տեսողության 
խանգարումը, կաթվածը:

Հետևաբար, բոլորը պետք է իմանան, թե ինչպես պետք է  վարվել` սնդիկ 
պարունակող լամպի կոտրվելու դեպքում։

Որքա՞ն սնդիկ կարող է պարունակվել լյումինեսցենտային լամպում

Համեմատության համար նշենք, որ սովորական 
ջերմաչափը պարունակում է մոտ 1-ից 2,6 գ սնդիկ, իսկ մեկ 
լյումինեսցենտային լամպը` 1-ից 5 մգ սնդիկ:
Ռուսական և չինական արտադրության լյումինեսցենտային 
լամպերում պարունակվում է 3-ից 5 մգ սնդիկ: 
Այնուամենայնիվ, լյումինեսցենտային ոչ բոլոր լամպերն են 
պարունակում սնդիկի գոլորշիներ։ Որոշ լամպերի ներքին 
մակերեսները պատված են կալցիումի ամալգամով (կալցիումի խառնուրդը սնդիկի 
հետ)։ Սնդիկն այս տեսքով անվտանգ է, քանի որ այն քիմիապես կապված է։ 

Ի՞նչ անել, եթե կոտրվել է լյումինեսցենտային լամպը

Խուճապի մի՛ մատնվեք: Որքան շուտ հավաքեք սնդիկը, այնքան նվազ կլինի 
արտազատված սնդիկի գոլորշիների ազդեցությունը:

Նախապատրաստական աշխատանքներ

Խնդրե՛ք բոլոր անձանց դուրս գալ սենյակից: Փակե՛ք սենյակի դուռը և բացե՛ք 
պատուհանը, որպեսզի հնարավորինս արագ հեռացնեք արտանետված սնդիկի 
գոլորշիները: Օդափոխե՛ք սենյակը 10-15 րոպե: Մինչ սենյակն օդափոխվում է, 
վերցրե՛ք անհրաժեշտ մաքրման պարագաները (ձեռնոց, դիմակ կամ շնչադիմակ, 
պոլիէթիլենային տոպրակ, կպչուն ժապավեն, թուղթ, թերթ, ստվարաթուղթ, 
սպունգ կամ լաթ, կալիումի պերմանգանատի 0,2 %-ոց կամ որևէ այլ ախտահանիչ 
լուծույթ, կոշիկներ կամ հողաթափեր, որոնք սենյակը մաքրելուց հետո կարող եք 
դեն նետել):



Մեխանիկական մաքրում

Հագե՛ք կոշիկները կամ հողաթափերը, ռետինե, ջրանթափանց ձեռնոցները և 
հավաքե՛ք ջարդված լամպի խոշոր կտորները, տեղադրե՛ք դրանք նախապես 
ներսից թերթով պատված պոլիէթիլենային տոպրակում, որպեսզի ապակու սուր 
ծայրերը չվնասեն տոպրակը: Մանր կտորները հավաքե՛ք ստվարաթղթի վրա լաթի 
կամ սպունգի օգնությամբ և նորից տեղադրե՛ք տոպրակում: Այսպիսով, լամպի 
կոտրված մասերն ու բեկորները պոլիէթիլենային տոպրակում տեղադրելուց հետո, 
տոպրակն ամուր փակե՛ք՝ շրջակա միջավայրի աղտոտումը կանխելու 
նպատակով: 

Աղտոտված սենյակի մակերեսների ախտահանում

Վերը նշված աշխատանքները կատարելուց հետո, կալիումի պերմանգանատի 0,2 
%-ոց լուծույթով ախտահանե՛ք հատակը և կահույքի մակերեսները: 
Օգտագործված լաթը և ձեռնոցները նույնպես տեղավորե՛ք պոլիէթիլենային 
տոպրակում:

Ախտահանման միջոցառումներ

Կարող եք ախտահանել 2 գ կալիումի 
պերմանգանատի և 1 լիտր ջրի խառնուրդով կամ 100 
մլ  յոդի և 1 լ ջրի խառնուրդով կամ 400 գ սոդայի, 400 
գր տնտեսական օճառի և 10 լ տաք ջրի  խառնուրդով:  
Կարելի է օգտագործել մաքրման միջոցներ, օրինակ՝  
ջրում լուծված  «Դոմեստոս»:

Մանրակրկիտ լվացե՛ք հատակներն ու շրիշակները (плинтусы)։ Լվացե՛ք բոլոր 
մակերեսները 4-ից 6 ժամ ընդմիջումներով, ցանկալի է 3 օրվա ընթացքում: 

Ախտահանման ընթացքում օգտագործե´ք շնչադիմակ կամ դիմակ: Սակայն մի´ 
մոռացեք  փոխել դիմակը յուրաքանչյուր 30 րոպեն մեկ՝ այդ նպատակով դուրս 
գալով աղտոտված սենյակից:

Մաքրելուց հետո կոշիկները սրբե՛ք լուծույթով խոնավեցված կտորով: Տոպրակում 
տեղադրե՛ք բոլոր այն առարկաներն ու իրերը, որոնք օգտագործվել են 
դեմերկուրիզացիայի (սնդիկի չեզոքացման) ժամանակ:

Ուշադրությու՛ն: Եթե լյումինեսցենտային լամպի ապակյա կտորներն ընկել են 
գորգի վրա, ապա հավաքե՛ք դրանք, գորգը տարե՛ք դուրս:  Նախապես գետնին 
փռե՛ք թղթի մեծ կտոր կամ հաստ պոլիէթիլենային թաղանթ, գորգը դրե՛ք դրանց 
վրա շրջված վիճակում, և թափ տվե՛ք գորգի վրա մնացած մանր բեկորները: 
Օգտագործված թուղթը կամ պոլիէթիլենային թաղանթը բեկորների հետ միասին 
նույնպես տեղադրե՛ք տոպրակում: Դրանից հետո մի քանի օր թողե՛ք, որ գորգն 
օդափոխվի կամ, հնարավորության դեպքում, ախտահանե´ք այն՝ 400 գ սոդայի, 
400 գր տնտեսական օճառի և 10 լ տաք ջրի  խառնուրդով:



Ի՞նչ չի կարելի անել

1. Մի՛ միացրեք օդորակիչը, քանի որ սնդիկը նստում է դրա վրա, այնուհետև դրա 
գոլորշիները տարածվում են՝ թունավորելով օդը: Նույն պատճառով արգելվում է 
փոշեկուլ օգտագործել:

2. Մի՛ հավաքեք ապակյա բեկորներն ավելով, քանի որ թունավոր միացությունները 
փոշու հետ միասին օդ  կբարձրանան։

3. Լյումինեսցենտային լամպի ապակյա և մետաղական մասերը մի՛ գցեք 
աղբարկղը:

4. Մի՛ դիպչեք լամպի կոտրված մասերին մերկ ձեռքերով:
5. Մի՛ թափեք լամպի մնացորդները զուգարանակոնքի մեջ:

Կոտրված լյումինեսցենտային լամպը վտանգավոր թափոն է:

Սնդիկի որոշակի քանակություն պարունակվում է լյումինեսցենտային, 
նատրիումային և մետաղա–հալոգենային լամպերում: Ներկայումս 
նախապատվությունը տրվում է լուսադիոդային (ԼԱԴ) լամպերին, քանի որ դրանց 
արտադրության համար սնդիկ պարունակող նյութեր չեն օգտագործվում։

Հիշե՛ք, կոտրված լամպերը չի կարելի հեռացնել կենցաղային աղբի հետ:
Վտանգավոր թափոնների հեռացման համար դիմե՛ք ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարության 911 փրկարար ծառայությանը:
Եթե ապրում եք փոքրիկ բնակավայրում, ապա նման վտանգավոր թափոններից 
ազատվելու համար ճշտե՛ք, թե ձեր բնակավայրում ո՞վքեր ունեն նման թափոններ: 
Բոլոր թափոնները հավաքե´ք անվտանգ մի շինությունում, այնուհետև դիմե´ք 
փրկարար ծառայությանը՝ թափոնները հեռացնելու նպատակով:



Գնե՛ք ԼԱԴ լամպեր՝
պահպանե՛ք ձեր առողջությունը



«Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի» ՀԿ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0019, Բաղրամյան պող., 24 բ
Հեռախոս՝ (+374 10) 52 36 04
Էլ. փոստի հասցե՝ office@awhhe.am
Կայք՝ www.awhhe.am

Սույն տեղեկատվական նյութը ստեղծվել է «Հայ կանայք հանուն 
առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի» ՀԿ–ի կողմից` ՀՀ շրջակա 
միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և 
տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ–ի ֆինանսավորմամբ իրականացվող 
«Սնդիկ պարունակող լամպերի հետազոտություն Հայաստանի 
Հանրապետությունում» ծրագրի շրջանակում։


