
Сынаптан сақ болайық! 

 
Сагитова Виктория, 

Балалар мен жас өспірімдер сарайы 

«Эко плюс» үйірмесі 

Жезқазған қаласы 
 

Қуат үнемдеу технологиялары экология саласының өзекті және 

талқылауға тұрарлық мәселелеріне айналуда. Электр қуатын үнемдеу мен 

қуатты үнемдеуге шақыратын жарнамада галогенді және диодты емес, шағын 

люминесцентті шамдардың түрі жиі қолданылады. Олар 20 есе ұзақ өмірлі 

және 5 есе үнемдірек болады. Бірақ, бұл шын мәнінде солай ма? Бірде-бір 

жарнамада олардың құрамында сынап сияқты улы заттың бар екендігі 

жөнінде айтылмайды. Сол себепті люминесцентті шамдарды күнделікті 

қарапайым тұрмыстық қалдықтар сияқты қоқыс құбырлары мен көшедегі 

қоқыс контейнерлеріне шығарып тастауға болмайды, оларды 

мамандандырылған қабылдау орындарына өткізу қажет. Менің анықтауым 

бойынша, тұрмыста оның біраз олқылықтары бар: 

1) люминесцентті шамдар жиі қосу мен өшіруге арналмаған, сол 

үшін де оларды қозғалыс құрылғыларымен бірге, гирляндаларға, 

сәулелі сигнал беру жүйесіне және қолайсыз желілерге орнату 

қажет; 

2) мәлімделген қызмет мерзімі қарапайым қызу лампасымен 

салыстырғанда тек үздіксіз жұмыс кезінде ғана құпталады; 

3) көмескі жарығы бар сөндіргіштерді қолдану түнгі уақытта 

біршама қолайсыздық тудыратын бірнеше секундта бір рет 

люминесцентті шамдардың қысқа мерзімді кезеңдік жануына алып 

келеді; 

4) қоршаған ортаның төмен және жоғары температурасы оларды 

қатардан шығарып жіберуі мүмкін, ал көтеріңкі ылғалдылық 

сызбадағы кідіріске алып келеді; 

5) тұрғын жайларда 22 ваттан астам қауттылықтағы шамдарды 

қолдануға кеңес берілмейді; 

6) қуат үнемдеу шамдарының үлкен деңгейлі ультракүлгін 

сәулелерінен 50 см-ге дейінгі аралықтағы қашықтықта болу қажет, 

себебі олардан дермотологиялық ауруларға шалдыққан және 

терілері шектен тыс сезімтал адамдарға зиянын тигізуі мүмкін. 

7) шағын люминесцентті шамдардың барлығы дерлік қуат үнемдеуші 

болып табылмайды және оларды отандық өндірісшілер 

өндірмейді. 

Құрамында сынабы бар люминесцентті шамдар, сондай-ақ оны пайдаға 

асыру әдістері мен тәсілдері менің зейінімнің нысанына айналды. Сынап 

адам денсаулығына жағымсыз әсер етеді, алайда әлемдік масштабта мұның 

барлығы оларды қолданудағы басты мәселе болып табылатын қоршаған 

ортаны ластайтын миллиондаған тонналарға айналуда. Мамандандырылған 



қабылдау орындарында шамдарды жөнделген өтім мен кәдеге жарату бұл 

мәселенің шешімі бола алады. Дегенмен, мұндай қабылдау орындары белгілі 

бір жерлерде болған жағдайда да олар туралы көпшілігі біле бермейді. 

Қаламыздың көшелерінде біз – Балалар мен жасөспірімдер сарайының 

«Эко-плюс» үйірмешілері сынапты шамдарды кәдеге жарату мәселесіне 

жұртшылықтың назарын аударып, көпшілікті ақпараттандырған «Сынаптан 

сақ болайық!» өзекті акциясын өткізді. Ол үшін балалар кішкене шамдарды 

тағынып, қолдарына транспаранттар алып, көңілді дауыстап ұрандар 

тастаған күйі біздің қаламыздың көшелерімен жүріп өтті. Люминесцентті 

шамдардың жағымды және жағымсыз жақтары, сынаптың адам 

денсаулығына әсері, біздің қаламыздың жас қызыққұмар азаматтарының 

шамның ішкі құрылысын зерттеу мақсатында бөлшектеп көру немесе сынған 

жағдайда жасалуға тиісті істер мен сақтық шаралары туралы ақпарат беретін 

үнпарақтарды таратты.  

Көптеген жаяу жүргіншілер біздің үнпарақтардан шамның құрамында 

сынаптың бар екендігі және оның ағзаға әсері туралы хабардар болды.  

Әсіресе, оларды қоқыс контейнерлеріне тастауға болмайтындығы жайлы 

ақпарат оларға үлкен реакция берді. Қала тұрғындарының мұндай реакциясы 

да негізді еді. 

Егер қоршаған ортаның сынаппен ластану деңгейін есептесек, онда 

оның ең басты көзі көмірді жағу арқылы электроэнергия алуға кететін негізгі 

бөлігі. Осыдан шығатын қорытынды, құрамында сынабы бар қуат үнемдеу 

шамдары электр қуатын үнемдей отырып, сынап шығару деңгейін 

төмендетеді. Яғни, екі зияндылықтың азырағын таңдап аламыз. Ал, 

республикамыздың барлық қалаларының тұрғындары үшін мұндай 

шамдарды қолайлы қабылдау орындары бұл мәселелерді шеше алады. 

Әрине, табиғат пен адам денсаулығын сақтау өте бағалы 

саналатындығы сөзсіз. Сонда ғана сирек кездесетін жер элементтері 

қолданылатын өндірістерде қымбат бағалы люминесцентті шамдарды кәдеге 

асыру біз үшін лайықты әрі тиімді болмақ. 


