
اتاق عمل

8

بخشی از کار، تشخیص این موضوع است که: آیا می توان به سادگی مشکل را برطرف کرد یا باید آن را به یک 
متخصص سپرد؟ گاهی کارهای ساده ای وجود دارند که می توان انجام داد، اما برخی از کارها به متخصص 

نیاز دارند.  لزوماً قبل از انجام هر کاری باید با بزرگ ترها مشورت كرد.

عوض کردن و عیب یابی انواع المپ
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المپ هــا انــواع متفاوت و متنوعی دارند، اما ما با چند 
نوع از آن ها بیشتر سروکار داریم: المپ های رشته ای، 
المپ های فِلُورِْسنْْت1 )مهتابی(، المپ های کم مصرف، 
المپ هــای ال.ای.دی2، المپ هــای اس.ام. دی3 )فوق 

کم مصرف(، و...
ایــن المپ هــا در شــکل های گوناگــون و در مکان هــای 
متفاوت به کار گرفته می شوند و طول عمر اسمی )متوسط( 
مختلــف دارنــد. البته بــا به کارگیری دســتورالعمل های 
درج شده در برگه و دفترچة راهنماي روی جعبة آن ها، 
می توان از این المپ ها استفادة بهتری كرد تا هم بازده 
نوری آن ها افزایش يابد، هم بر عمر آن ها افزوده شود 
و هم هزینه های خانوار از نظر مصرف انرژی برق تا 
اندازة زیادی کم شــود. دستورالعمل ها حاوی نکات 

ساده و ظریفی هستند؛ از جمله اینکه:
)المپ هـای  اول  نسـل  المپ هـای  به جـای 

رشـته ای( کـه بـازده کـم و گرمـای زیـاد، مصـرف 
دارنـد،  کوتـاه  عمـر  همچنیـن  و  زیـاد،  بـرق 
بهتـر اسـت از انـواع المپ هـای کم مصـرف، 
ال.ای. دی و... استفاده کنیم. البته باید توجه 
از المپ هـای کم مصـرف  کـه  باشـیم  داشـته  

نمی توانیـم در محیط هایی بـا رطوبت زیاد مثل 
حمام استفاده کنیم. چرا که المپ های کم مصرف 

و ال .ای.دی هـا سـازوکار و مـدار الکترونیکـی دارنـد کـه 
در برابـر رطوبـت بسـیار حسـاس   اسـت و عـالوه بـر 
خرابـی زودهنـگام، ممکـن اسـت باعـث ایجـاد اتصالـی 
در سیم کشی خانه و خدای ناکرده آتش سوزی شوند. 
در ایـن مـورد بهتـر اسـت از همـان المپ هـای قدیمی و 

رشـته ای اسـتفاده کنیـم.
 همچنین، المپ های کم مصرف به تهویة مناسب نیاز 
دارند. بنابراین برای چراغ های حباب دار که حبابشــان 
کامالً بســته اســت و هوا در آن ها جریان نمی یابد، از 

المپ های کم مصرف استفاده نکنید.
بعضی از انواع چراغ های مطالعه و نورتاب ها  )آباژور(

بــه »دیمِــر«4 )نوعــی کلیــد که نور المــپ را کــم و زیاد 
می کند( مجهز هستند. در این نوع چراغ ها هم نباید از 

المپ های کم مصرف استفاده کنیم.
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چند نکتة کلیدی تر 
یا فوت كو زه گری:

ـ اگر المپ کم مصرف شما هرچند 
لحظــــــــه یک بــــــــار برای خــــــــودش 
چشــمک می زنــد، راه حلــش پیش 

من است: اجی، مجی، الترجی! 
نه، شوخی کردم! بعضی از کلید های 
بـرق، یـک المپ کوچک )نئـون( دارند و 
بعضـی از انـواع المپ هـای کم مصرف با 
این کلیدها سـازگاری ندارند و ناسـازگاری 

خـود را بـا چشـمک زدن اعالم می کنند. 
برای رفع این مشـکل المپ را باز کنید و از 
آن در جایی استفاده کنید که کلیدش ساده 
اسـت و المـپ نئون نـدارد. مثل کلیدهای دو 

پُـل کـه المپ نئون ندارند.
ـ گاهــی ممکــن اســت المــپ ســالم باشــد، 
ولــی روشــن نشــود. در ایــن  صــورت المــپ را بــه 
ســرپیچ دیگــری ببندیــد و امتحــان کنیــد ببینیــد 
روشــن می شــود یــا نــه. )اصــالً شــاید بــرق رفتــه و 

حواســتان نیســت!( 
ـ المــپ مهتابــی )فلورســنت(، ایــن کبوتــر ســفید 
اســیر شــده در قفــس شیشــه ای بال بــال می زنــد، 
ولی روشن نمی شــود. سازوکار مهتابی ها پیچیده تر 
از المپ های معمولی اســت. ممکن اســت اشکال در 
اتصاالت، ســوختن ترانس)باالست(، سوختن استارتر 
و یــا ســوختن و نیم ســوز شــدن المــپ باشــد. در ایــن 
صــورت:  اگــر یــک طرف و یا هــر دو طرف المــپ مهتابی 
ســیاه شــده، نشانة آن اســت که مهتابی نیم سوز شده و 

باید عوض شود.
ـ اگر المپ ســالم اســت و سیاه نشده، ممکن است استارتر 
ـرای اینکه  متوجه شــوید اســتارتر  مهتابــی ســوخته باشــد. ـب
ســالم اســت یا نه، یک راه حل ساده وجود دارد: کلید مهتابی 
را در حالــت روشــن ـقـرار دهیــد. بعــد اســتارتر را در جای خود 
شــل و ســفت کنید؛ یعنی نیم دور شــل کنید و بالفاصله آن را 
ســفت کنید )مواظب باشــید دســتتان خیس یا مرطوب نباشد(. 
اگر مهتابی روشن شد، معلوم می شود که استارتر سوخته است 
و باید عوض شــود. )توجه داشــته باشــید که اســتارتر مهتابی های 
بــزرگ و کوچــک تفــاوت دارند؛ البته نه در اندازه که در میزان ولتاژ. 
بنابراین از اســتارتر مهتابی های کوچک نمی توانید برای مهتابی های 

بزرگ استفاده کنید.( 
اگر ایراد مهتابی یکي از این دو مورد باشد که خودتان یاد گرفته اید كه 
چه کار باید بکنید. در غیر این صورت از دست شما کاری ساخته نیست 

و باید از متخصص کمک بگیرید.

و اما چند نکتة کلیدی:
ـ هنــــگام بــــــاز و بســـــته کردن 
المپ هــا بــرای تمیــز کــردن و یــا 
عوض کردنشــان، جریــان بــرق را 
از فیوز )و یا کلیدهای مینیاتوری( 
قطــع کنیــد یــا دســت کم مطمئــن 
ـــرق در حــــــالت  شوید که کلیـــــــد بــــ
خامــوش قــرار دارد. )در صورتــی کــه 
تردیــد داریــد کــه کلیــد بــرق در حالــت 
خامــوش یــا روشــن اســت، حتمــاً بایــد 

فیــوز را قطــع کنیــد.(
ـ هیــچ  گاه بــا دســت خیــس و مرطــوب 
المپ ها را باز و بسته نکنید، چون امکان 

برق گرفتگی هست.
ـ هیچ گاه برای باز و بســته  کردن المپ های 
کم مصــرف و المپ هــای ال.ای.دی ، آن هــا را 
از قسمت حبابشان نگیرید چون ممکن است 
حباب جدا شود یا بشکند و به دستتان آسیب 
برساند؛ به ویژه که المپ های کم مصرف با گازها 
و مواد ســمی پرمی شوند که برای سالمتی بسیار 

زیان آورند. 
ـ المپ هــای ســوخته و خــراب را هرگــز نشــکنید و 
در ســطل  و کیســه زبالــه نریزید. آن هــا را به مراکز 

بازیافت پسماندها تحویل بدهید.
ـ المپ هــا را در ســرپیچ بیــش از اندازه ســفت نکنید، 
چون ممکن اســت باعث آســیب دیدن المپ و سرپیچ 
شــود. اگر المپ ســالم باشــد، به ســفت کردن بیش از 
اندازه نیاز ندارد. پس اگر المپ سالم است ولی روشن 
نمی شــود، ممکــن اســت سیم کشــی یــا ســرپیچ مشــکل 
داشته باشد. در این صورت مهندس بازی را کنار بگذارید و 
برای رفع اشکال از افراد متخصص و با تجربه کمک بگیرید.

ـ برای چلچراغ )لوســتر(ها و یا چراغ های ســقفی که با چند 
المپ روشــن می شــوند، بهتر اســت به تناســب از المپ های 
سفید و زرد )مهتابی و آفتابی( استفاده کنید. مثالً اگر چلچراغ 
شــما ده شــعله است، بهتر است به  صورت یکی  در میان المپ 
مهتابی و آفتابی ببندید یا چراغ های ســقفی اگر چهارشــعله اند، 
از دو المــپ آفتابــی و دو المــپ مهتابــی بــه صورت یکــی در میان  
استفاده کنید. در چراغ های سه شعله هم دو المپ مهتابی و یک 
المپ آفتابی )در وســط( ترکیب مناســبی اســت. به این ترتیب نور 

آرام بخشی خواهید داشت که برای چشمتان هم بهتر است. 
ـرای چــراغ مطالعه حتماً از المپ زرد )آفتابی( اســتفاده کنید، چون  ـ ـب
بازتاب نور سفید از کاغذ به چشمتان آسیب می زند و خستگی چشم 

را به همراه دارد.
ـ المپ های کم مصرف به مرور زمان نوردهی اولیه را از دست می دهند. 
بنابراین استفاده از آن ها توصیه نمی شود. ضمن اینکه به دلیل استفاده 
از مواد شــیمیایی در آن ها، ممکن اســت برای ســالمتی زیان بار باشند. به 
جــای آن هــا می توانیــد از المپ هــای ال.ای.دی اســتفاده کنید کــه هم عمر 

بیشتری دارند و هم سالم ترند.
پي نوشت ها:
1. Fluorescent
2. Light Emitting Diode (LED)
3. Surface Mount Device (SMD)
4. Dimmer


