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مقدمهاي بر چگونگي برنامهريزي كتابهاي پودماني
برنامهريزي تأليف «پودمانهاي مهارت» يا «كتابهاي تخصصي شاخه كاردانش» بر مبناي استانداردهاي

«مجموعه برنامههاي درســي رشتههاي مهارتي شاخه كاردانش ،مجموعه هشتم» صورت گرفته است .بر
اين اســاس ابتدا تواناييهاي همخانواده (  )Harmonic Powerمورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.

سپس مجموعه مهارتهاي همخانواده بهصورت واحدهاي كار تحت عنوان ( )Unitدستهبندي ميشوند.
در نهايت واحدهاي كار همخانواده با هم مجددا ً دســتهبندي شده و پودمان مهارتي ( )Moduleرا شكل
ميدهند.

دســتهبندي «تواناييها» و «واحدهاي كار» توسط كميسيونهاي تخصصي با يك نگرش علمي انجام

شــده اســت به گونهاي كه يك سيســتم پويا بر برنامهريزي و تأليف پودمانهاي مهارت نظارت دائمي
دارد.

با روش مذكور يك «پودمان» به عنوان كتاب درسي مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش در «شاخه

كاردانش» چاپسپاري ميشود.

بهطور كلي هر اســتاندارد مهارت به تعدادي پودمــان مهارت ( M1و  M2و  (...و هر پودمان نيز به

تعــدادي واحــد كار ) U1و  U2و  (...و هــر واحد كار نيز به تعدادي توانايي ) P1و  P2و  (...تقســيم
ميشوند .بهطوري كه هنرجويان در پايان آموزش واحدهاي كار (مجموع تواناييهاي استاندارد مربوطه)

و كليه پودمانهاي هر اســتاندارد ،تســلط و مهارت كافي در بخش نظري و عملي را به گونهاي كسب

خواهند نمود كه آمادگي كامل را براي شــركت در آزمون جامع نهايي جهت دريافت گواهينامه مهارت
به دست آورند.

بديهي اســت هنرآموزان و هنرجويان ارجمند شــاخهكاردانش و كليهعزيزاني كه در امر توســعه

آموزشهاي مهارتي فعاليت دارند ،ميتوانند ما را در غناي كيفي پودمانها كه براي توســعه آموزشهاي

مهارتي تدوين شده است رهنمون و ياور باشند.

سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي

دفتر تأليف کتاب های درسی فنيوحرفهاي و كاردانش
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واحد كار  :1توانایی نصب ،تست و راهاندازي آبگرمكن
◄ ◄پس از آموزش اين توانايي ،از فراگير انتظار ميرود:
 -مقدار آبگرم مصرفي ساختمان را محاسبه كند.

 براي ساختمان آبگرمكن مناسب را انتخاب كند. محل نصب آبگرمكن را توضيح دهد. مراحل نصب آبگرمكن را شرح دهد. -اصول تست لولههاي آب سرد ،آب گرم ،گاز و دودكش آبگرمكن را شرح دهد.
 مراحل راهاندازي و تنظيم آبگرمكن را توضيح دهد. اصول تبديل سوخت آبگرمكن را شرح دهد. آبگرمكن را نصب و راهاندازي كند. -آبگرم كن را از نظر سوخت مصرفي تبديل نمايد.

ساعات آموزش
نظري

عملي

جمع

9

21

30

1

پيشآزمون
 .1مقدار مصرف آب برای هر نفر بهطور متوسط در شبانه روز چند ليتر است؟
		
الف) 1500

		
ب) 15

د) 150

		
ج) 500

 .2آيا ميزان مصرف آب گرم در ساختمانها از آب سرد كمتر است؟
پاسخ:
 .3مقدار آب گرم مورد نياز دوش حمام از روشويي بيشتر است؟
		
درست 

نادرست 

 .4كداميك واحد اندازهگيري حجم است؟
الف) ليتر		

ب) متر مربع

ج) اينچ

د) فوت

 .5ليتر بر دقيقه ،واحد دبي آب است؟
		
درست 

نادرست 

 .6با افزايش ظرفيت آبگرمكن ميزان مصرف گاز آبگرمكن بيشتر ميشود.
		
درست 

نادرست 

 .7آبگرمكنهاي گازي ديواري داراي مخزن ذخيره آب گرم هستند.
		
درست 

نادرست 

 .8مقدار مصرف گاز كدام وسيل ه گازسوز بيشتر است؟
				
الف) چراغ روشنايي

ب) آبگرمكن مخزندار

					
ج) اجاقگاز

د) آبگرمكن ديواري

 .9برروي لوله گاز هر وسيله گازسوز بايد يك شير مصرف از نوع  ............نصب شده باشد.
 .10محلهاي نصب آبگرمكنهاي گازي ديواري را براساس مشاهدات خود نام ببريد.
پاسخ:
 .11كدام وسيله گازسوز نياز به دودكش دارد؟
الف) پلوپز خانگي
2

ب) چراغ روشنايي

ج) آبگرمكن

د) اجاقگاز

نصب و راهاندازي آبگرمكن ديواري

از آنجا كه درصد زيادي از انرژي مصرفي در ساختمانهاي مسكوني صرف تهيه آب گرم مصرفي ميشود ،انتخاب آبگرمكن
اهميت زيادي پيدا ميكند ،بنابراين بايد آنرا آگاهانه محاسبه و انتخاب كرد .ظرفيت آبگرمكنها به تعداد نفرات يا نوع وسايل
بهداشتي بستگي دارد(شکل.)1-1

شكل 1ـ1

محاسب ه مقدار آب گرم مصرفي

مقــدار آب گــرم مصرفي بــا توجه به نوع كاربري ســاختمان و نوع وســيله بهداشــتي و با بهرهگيــري از جدول 1ـ1

محاسبه ميشود.
3

ب گرم مصرفي موردنياز برحسب ليتر در ساعت
جدول 1ـ 1مقدار آ 

نوع
ساختمان
نوع وسيله بهداشتي

آپارتمان ورزشگاه بيمارستان

هتل

ساختمان
كارخانه اداره
وياليي

مدارس

دستشويي و توالت
خصوصي

7/6

7/6

7/6

7/6

7/6

7/6

7/6

7/6

دستشوييوتوالت
عمومي

15/2

30/4

22/8

30/4

45/6

22/8

ـ

57

ظرفشوييخودكار

76

11

76

76

ـ

ـ

76

ـ

57

ـ

570ـ190

ـ

57

380ـ76

سينك ظرفشويي

38

ـ

76

114

76

26

38

76

لباسشوييخودكار

114

855

285

285

855

114

114

855

76

ـ

106

106

ـ

ـ

76

ـ

ظرفشويي آبدارخانه

19

ـ

38

38

ـ

38

19

38

وان (حمام)

دوش

760ـ380 190ـ76

در ستون اول جدول نوع وسيل ه بهداشتي و در رديف اول نوع ساختمان ارائه شدهاست و اعداد داخل جدول ميزان آب گرم برحسب
 114 Litاست.
ليتر بر ساعت است .بهطور مثال ميزان آب گرم دوش در ساختمان وياليي  114 Litو در آپارتمانها نيز
hr
hr

◄ ◄مثال :مقدار آبگرم مصرفي يك واحد آپارتمان را كه در آن وسايل بهداشتي زير نصب شده است محاسبه كنيد.

		
 .1دستشويي و توالت  2عدد

			
 .2وان  1عدد

 .3دوش  1عدد

 .4سينك ظرفشويي  1عدد		

 .5ماشين لباسشويي  1دستگاه

 .6ماشين ظرفشويي  1دستگاه

درجدول 1ـ 1و در رديف اول آپارتمان را پيدا ميكنيم و مقدار آب گرم هر وســيله بهداشــتي را از ستون آپارتمان بهدست
ميآوريم و در جدول زير وارد ميكنيم.
نوع وسيله بهداشتي

تعداد

مقدار آب گرم هر وسيله Lit
hr

جمع Lit
hr

دستشويي و توالت
وان
دوش
سينك ظرفشويي
ماشين لباسشويي
ماشين ظرفشويي

2
1
1
1
1
1

7/6
76
114
38
76
57

15/2
76
114
38
76
57

مقدار مصرف آب گرم ساختمان
4

Lit
hr

376/2

 376/2ليتر در ساعت مقدار آب گرم مصرفي اين آپارتمان
در زماني است كه تمام وسيلههاي بهداشتي مورد استفاده

انتخاب آبگرمكن

در جدول 2ـ 1مشــخصات فني آبگرمكنهاي يكي از

قرار بگيرند و اين ميــزان ،حداكثر مصرف آب گرم اين

كارخانههاي ايراني ارائه شده است.

ساختمان است.

براي انتخاب آبگرمكن بايــد مقدار مصرف آب گرم
ساختمان را برحسب ليتر بر دقيقه ( Lit
 )minداشته باشيم كه

◄ ◄تمرين كالس

مقدار مصرف آب گرم مصرفي ساختمان وياليي را كه در

با مراجعه به جدول 2ـ 1در رديف ظرفيت تأمين آب گرم

آن وسايل بهداشتي زير نصب شده است محاسبه كنيد:

اين مقدار را پيدا ميكنيم و در باالي ستون اين عدد مدل

 .1دستشويي و توالت ـ 3عدد

آب گرمكن را بهدست ميآوريم.

 .2دوش ـ  2عدد

مثال :مقدار مصرف آب گرم يك ســاختمان مســكوني

 .3وان ـ  1عدد

 300 Litاســت .مدل آبگرمكن مناســب بــراي اين

 .4سينك ظرفشويي ـ  2عدد

ساختمان را تعيين كنيد.

hr

 .5ماشين ظرفشويي ـ  1عدد

بايد ميزان آب گرم را برحســب ليتر بر دقيقه بهدست

 .6ماشين لباسشويي ـ  1عدد

آوريم.

تعداد وســيلههاي بهداشــتي و مقدار مصرف هر وسيله
بهداشــتي را در جدول زير وارد كنيد و ســپس حداكثر

Lit
300÷60=5 min

مصرف آب گرم ساختمان را محاسبه كنيد.
جمع
مقدار آب گرم مصرف
نوع وسيله بهداشتي تعداد
هر وسيله  Litآبگرم
hr

دستشويي و توالت
دوش
وان
سينك ظرفشويي
ماشين ظرفشويي
ماشين لباسشويي
حداكثر مصرف آب گرم ساختمان Lit
hr

Lit
hr

Lit
300 Lit
=? min
hr

در رديــف ظرفيت تأمين آب گرم جــدول2ـ 1كه مقدار
آب گرم ،مورد نياز اســت ،عدد  5ليتــر در دقيقه را پيدا
ميكنيم
در اين جدول سه نوع آبگرمكن شمعك دائم ،آيونايز
و آيونايز فندار وجود دارد كه براي اين ســاختمان نوع
شمعك دائم مد نظر است .عدد  5ليتر در دقيقه ،در دامنه
12/3ـ 5ليتــر در دقيقه قرار ميگيــرد كه به آبگرمكن
شمعك دائم مدل  B3112iمربوط ميشود.
تمرين :مقدار مصرف آب گرم در آپارتماني  240ليتر در
ساعت است .مدل آبگرمكن از نوع آيونايز اين آپارتمان
را تعيين كنيد.
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جدول 2ـ 1جدول راهنماي انتخاب مدل

محل و نوع

فشار آب

استفاده

حدود فاصله
مناسب تا

مورد نياز دورترين شير آب
گرم

مصرف
گاز

قطر دودكش مورد نياز

ظرفيت

حرارتي

سيستم

رده

مدل

انرژي پيشنهادي

تجاري كوچك

كم فشار

تا  4متر طول
لوله

كم

 10سانتيمتر (قطر كمتر درشرايط
خاص ،با تأييد سرويسكار مجاز)

كم

شمعك دائم

D

B3108

تجاري ،اداري
كوچك

كمفشار

تا  5متر طول
لوله

كم

 10سانتيمتر (قطر كمتر در شرايط
خاص ،با تأييد سرويسكار مجاز)

كم

شمعك دائم

D

B3310

تجاري ،اداري ،فوقالعاده
مسكوني كوچك كمفشار

تا  6متر طول
لوله

كم

 15سانتيمتر (قطر كمتر در شرايط
خاص ،با تاييد سرويسكار مجاز)

كم

شمعك دائم

D

B3312

بسيار
كم

 15سانتيمتر (قطر كمتر در شرايط
خاص ،با تأييد سرويسكار مجاز)

كم

آيونايز
بدون
شمعك

C

B3212i

تجاري ،اداري،
مسكوني

كمفشار

تا  7متر طول
لوله

كم

 15سانتيمتر (قطر كمتر در شرايط
خاص ،با تاييد سرويسكار مجاز)

متوسط شمعك دائم

D

B3114

تجاري ،اداري،
مسكوني

فوقالعاده
كمفشار

تا  8متر طول
لوله

كم

 15سانتيمتر (قطر كمتر در شرايط
خاص ،با تاييد سرويسكار مجاز

زياد

شمعك دائم

D

B3115

تجاري ،اداري،
مسكوني

فوقالعاده
كمفشار

تا  8متر طول
لوله

بسيار
كم

 15سانتيمتر (قطر كمتر در شرايط
خاص ،با تاييد سرويسكار مجاز

زياد

آيوناز بدون
شمعك

C

B3215i

تجاري ،اداري،
مسكوني

فوقالعاده
كمفشار

تا  8متر طول
لوله

بسيار
كم

فقط با تشخيص سرويسكار مجاز

زياد

آيوناز
فندار

C

B3315if

تجاري ،اداري ،فوقالعاده تا  10متر طول
لوله
مسكوني بزرگ كمفشار

كم

الزام ًا  15سانتيمتر

بسيار
زياد

شمعك دائم

D

B3118

تجاري ،اداري ،فوقالعاده تا  10متر طول
لوله
مسكوني بزرگ كمفشار

بسيار
كم

الزام ًا  15سانتيمتر

بسيار
زياد

آيوناز بدون
شمعك

C

B3218i

تجاري ،اداري ،فوقالعاده تا  10متر طول
لوله
مسكوني بزرگ كمفشار

بسيار
كم

فقط با تشخيص سرويسكار مجاز

بسيار
زياد

آيوناز
فندار

C

B3218if

تجاري ،اداري  ،فوقالعاده تا حدود  6متر
طول لوله
مسكوني كوچك كمفشار
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ميزان

ابعاد

وزن خالص

فشار گازمايع

فشار گاز طبيعي

مصرف گاز مايع

مصرف گاز طبيعي

حداكثر فشار آب
ورودي

حداقل مقدار آب
ورودي (دبي راهانداز)

اختالف دماي آب
ورودي و خروجي

ظرفيت تامين آبگرم

حداكثر ظرفيت
حرارتي

ورودي
(فشار راهانداز)

حداقل فشار آب

شرح

mm

kg

mm.w.c

mm.w.c

½

450
738
265

16

280

180

kg/h

m3/h

10

2/5

45ـ18

16/3ـ6/8

24000

0/2ـ0/1

فوقالعاده
كمفشار

2/8

Bar

Lit/min

˚C

Lit/min

kcal/h

Bar

واحد/مدل

B3118

360
680
248

12

280

180

1/8

2/5

10

2/5

45ـ18

13/6ـ6

21000

0/2ـ0/1

فوقالعاده
كمفشار

B3115

360
680
248

13

280

180

1/65

2/3

10

3/5

45ـ18

13ـ5/5

19500

0/3ـ0/2

كمفشار

B3114

360
680
248

12/8

280

180

1/55

2/2

10

2/5

45ـ18

12/3ـ5

18000

0/2ـ0/1

فوقالعاده
كمفشار

B3112

290
500
241

9

280

180

1/2

1/6

10

3/5

45ـ17

10/3ـ3/6

13500

0/3ـ0/2

كمفشار

B3110

290
500
241

9

280

180

1

1/4

10

3/5

45ـ17

8/3ـ3/3

12000

0/3ـ1/2

كمفشار

B3108

360
680
248

13/5

280

180

1/8

2/5

10

3/5

45ـ18

13/6ـ6

21000

0/3ـ0/2

عادي

B3315ip

450
738
265

16/5

280

180

2/1

2/8

10

2/5

45ـ18

16/3ـ6/8

24000

0/2ـ0/1

فوقالعاده
كمفشار

B3218i

جدول  1-3جدول راهنمای انتخاب مدل آبگرمكن گازي ديواري

360
680
248

13/5

280

180

1/8

2/5

10

2/5

45ـ18

13/6ـ6

21000

0/2ـ0/1

فوقالعاده
كمفشار

B3215I

360
680
248

13/2

280

180

1/55

2/2

10

2/5

45ـ18

12/3ـ5

18000

0/2ـ0/1

فوقالعاده
كمفشار

B3212i

450
738
265

18/5

280

180

2/1

2/8

10

2/5

45ـ18

16/3ـ6/8

24000

0/2ـ0/1

فوقالعاده
كمفشار

360
680
248

15

280

180

1/8

2/5

10

2/5

45ـ18

13/6ـ6

21000

0/2ـ0/1

فوقالعاده
كمفشار

390
500
241

9

280

180

1/16

1/5

10

3/5

50ـ17

10ـ3/1

13500

0/3ـ0/2

كمفشار

B3210i

B3315if B3318if
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محل نصب آبگرمكن

آبگرمكنهــاي گازي ديواري را معمــوالً روي ديوار

همانطور كه بر روي پالن مشاهده ميكنيد ،آبگرمكن بر
روي ديوار شمالي آشپزخانه نصب شدهاست.

آشپزخانه و در ارتفاع مناسبي نصب ميكنند .فاصل ه محل
نصب آبگرمكن تا ســرويسهاي بهداشــتي ساختمان
نبايد زياد باشــد ،زيرا باعــث افزايش مصرف گاز و آب
ميشود.
در محل نصب آبگرمكن وجود دودكش با قطر مناسب

3
8

1

7

9

و همچنين لولههای آب ســرد و آب گرم و گاز با قطر و

5

ارتفاع مناسب ضروري است.

از نوع اُپن 1است.

رسم شده است .اين آشپزخانه
شكل 2ـ1

◄ ◄تمرين كالسي

 .1طول و عرض آشــپزخانه شــكل  1-2را برحسب متر

در شــكل  1-3آبگرمكن گازي ديواري كه روي ديوار

بهدست آوريد.

آشپزخانه و در مجاورت كابينتهاي ديواري نصب شده

 .2مساحت آشپزخانه چند متر مربع است؟

را مشاهده ميكنيد.

 .3برروي پالن آشــپزخانه موارد زير را بيابيد و آنها را با
شمارههاي داده شده ،مشخص كنيد.
 .1پنجره
 .2ديوار غربي
 .3دودكش
 .4كفشوي
 .5اجاقگاز
 .6يخچال
 .7ماشين لباسشويي
 .8آبگرمكن گازي ديواري

1.OPEN

8

2

6

در شــكل 2ـ 1پالن آشپزخانه ســاختماني را مشاهده
ميكنيد كه با مقياس 1
50

10

شكل 3ـ1

اصول انتخاب محل نصب آبگرمكن

ي آب ســرد و آب گرم بــا حداقل قطر
پ) داراي لولــه 

محل نصب آبگرمكن گازي ديواري بايد داراي شــرايط

 15ميليمتر و لوله گاز با قطر مناســب باشــد .لولهكشي

زير باشد:

گاز بايد مورد تأئيد قرار گرفته شــده باشــد .همانطور

الف) نصب وسايل گازسوز پر مصرف مانند آبگرمكن

كــه در جــدول 2ـ1الــف مشــاهده كرديــد ،حداكثر

در واحدهاي مســكوني و غيرمســكوني كه مساحت

طول لولــه آب گرم بيــن آبگرمكن و دورترين شــير

آنها كمتر از  60متر مربع باشــد ممنوع اســت ،مگر

آب گــرم مصرفــی  4تا  10متر اســت (شــكل 5ـ.)1

آنكه هــواي موردنياز جهت احتراق گاز مصرفي آنها

از طريق دريچه دائمي كه مســتقيم ًا به هواي آزاد راه
دارد تأمين گردد.

1

ب) در باالي محل نصب آبگرمكن دودكشــي با حداقل
قطر  150ميليمتر تعبيه شده باشد( .شكل 4ـ)1

شكل5ـ 1لولههاي آب سرد ،آب گرم و شیلنگ گاز در محل
نصب آبگرمكن.

ت) در زير آبگرمكن هيچ وسيله گازسوز و گرمازايي نبايد
قرار داشته باشد .بهعبارت ديگر آبگرمكن نبايد در باالي
اجاقگاز ،فر و يا سماور نصب نشود .حداقل فاصله افقي
آبگرمكن از وسايل گرمازا  40سانتيمتر است( شكل.)1-6

شكل 4ـ 1دودكش در محل نصب آبگرمكن.

 .1مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان ايران.

شكل6ـ 1نصب نادرست آبگرمكن.

9

ث) در شهرهاي سردســير براي حفاظت آبگرمكن در
برابر يخزدگي ميبايســتي آبگرمكن در داخل ساختمان

تعيين محل استقرار

در شكل 8ـ 1نقشه جزئيات نصب آبگرمكن نشان داده

نصب شــود و از نصب آن در بالكــن ،حياط و فضاهاي

شده است.

باز ديگر خودداري شــود .نصــب آبگرمكن در حمام،

 .1ورودي آب سرد

.4شير گاز

رختكن حمام ،اتاقخواب و كليه محلهايي كه هوا در آن

 .2خروجي آب گرم

.5شير آب سرد

جريان ندارد ،ممنوع و بسيار خطرناك است (شكل 7ـ.)1

 .3ورودي گاز

1

آب سرد

گاز

5

3 4

2

آب گرم
شكل 8ـ 1نقشه نصب آبگرمكن گازي ديواري.

شكل7ـ 1نصب نادرست آبگرمكن

همانطور كه در شكل مشاهده ميكنيد ،ارتفاع آبگرمكن
از كف محل نصب  1200تا  1400ميليمتر است .فاصله
آبگرمكــن از ديوارهاي مجاور و از كابينتهاي ديواري
دستكم  150ميليمتر و فاصله آن از ديوار مقابل حداقل
يكمتر باید باشد.

اصول نصب ،آببندي و راهاندازي آبگرمكن

10

در محل نصب آبگرمكن ميبايســتي لوله آب ســرد
وآب گــرم در ارتفاع  1000تــا  1200ميليمتري از كف

پيش از نصب آبگرمكن اصول نصب و راهاندازي فني و

قرار داشــته باشــد .فاصله مركز تا مركز اين لولهها بايد

ايمني را كه در دفترچه راهنماي آبگرمكن توسط كارخانه

در حــدود  120ميليمتر ،و خط مركز اين دو لوله با خط

سازنده تهيه شده است ،بهطور دقيق مطالعه كنيد.

محور آبگرمكن منطبق باشد.

ب) دســته پالستيكي شير رگوالتور آب و گاز را از بدنه
آبگرمكن جدا ميسازند (شكل 10ـ.)1

ايمني

ديواري كه آبگرمكن بايد روي آن نصب شود،
ميبايســتي از مصالح ســاختماني محكم ساخته
شده باشد تا بتواند وزن آبگرمكن را تحمل كند
و امكان ســوراخكاري و نصــب پيچ و رولپالك
برروي آن ميسر باشد.

مراحل نصب آبگرمكن

شكل 10ـ1

الف) پس از خارج كردن آبگرمكن و وسايل موجود در

پ ) با استفاده از پيچگوشتي مناسب پيچ اتصال كاور (روپوش)

كارتن آبگرمكن ،آنها را در محل مناسبي قرار ميدهند

به بدنــه آبگرمكن را باز ميكنند (شــكلهاي 11ـ.)1

(شكل 9ـ.)1

(الف)

(ب)

شكل 11ـ1

ت) بهوسيله متر فلزي ،ارتفاع صفحه پشت آبگرمكن را

شكل 9ـ1

(پ)

L

صفحه پشت آب گرم كن

شكل 12ـ 1الف

11

ج) روش ديگر براي مشــخصكردن ارتفاع محل نصب

اندازه ميگيرند (شكلهاي 12ـ.)1

آبگرمكن بدين صورت اســت كه لبه پايين آبگرمكن
را حدود  100ميليمتر باالتر از دهانه لولههاي آب ســرد
شكل 12ـ 1ب

و آب گرم قرار ميدهنــد ،بهطوريكه خط محور صفحه
پشــت آبگرمكن و خط محور لولههاي آب سرد و آب
گرم بر هم منطبق شود (شكل 14ـ.)1

شكل 12ـ 1پ
L

ث) اندازه گرفته شده ( ) Lرا با عدد 1400ـ 1200ميليمتر
(ارتفاع نصب آبگرمكن از كف تمام شده) جمع ميكنند.
اندازه بهدست آمده ،ارتفاع باالي صفحه پشت آبگرمكن
از كف تمام شده است (شكل 13ـ.)1

L
1400(+Lـ)1200
1400ـ1200

شكل 13ـ1

12

کف تمام شده

شكل 14ـ1

چ) پس از ترســيم خط محور لولههاي آب سرد و گرم و

شكل 15ـ1

خط باالي صفحه پشت آبگرمكن برروي ديوار ،صفحه

و تراز بودن نقاط عالمتگذاري شــده را كنترل ميكنند

پشــت آبگرمكن را روي ديوار قــرار ميدهند و بعد از

(شكل 17ـ.)1

منطبق ساختن خطوط محور و باالي آبگرمكن با خطوط
ترسيم شده برروي ديوار ،محل نصب پيچها برروي ديوار
را با ماژيك عالمت ميزنند (شكلهاي 15ـ 1و 16ـ.)1

شكل 17ـ 1ب

خ ) براي سوراخ كردن ديوار از دريلهاي برقي ضربهاي
(چكشي) و مته الماسه استفاده ميشود.
بــراي جلوگيري از ســرخوردن مته الماســه از محل
سوراخكاري ،بهوســيله سنبهنشان و چكش عالمتهايي
شكل 16ـ1

در محل سوراخكاري ايجاد ميكنند (شكل18ـ.)1

ح) آبگرمكن ميبايســتي بهصورت صاف و تراز شــده
برروي ديوار نصب شــود .پــس از عالمتگذاري محل
ســوراخهاي روي ديوار با اســتفاده از تراز بنايي ،صاف
تراز بنايي

شكل 17ـ 1الف

شكل 18ـ1
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د) محلهاي عالمتگذاري شده را متناسب با قطر و طول

ر) آبگرمكــن را روي ديــوار قرارميدهند ،بهطوريكه

رولپالكها سوراخ ميكنند (شكل 19ـ.)1

سوراخهاي صفحه پشــت آن روي لبهي پيچهاي سركج
قرار گيرند (شكل21ـ.)1

شكل 19ـ 1

ذ) پس از قراردادن رولپالكها در سوراخهاي ايجاد شده،
پيچهاي سركج نگهدارنده آبگرمكن را درون رولپالكها
قرار داده و با انبردســت يا انبرقفلی آنها را به اندازه الزم
محكم ميكنند (شكل 20ـ.)1

شكل 21ـ1

ز) بهوســيله تراز از صاف قرارگرفتن آبگرمكن بر روي
ديوار اطمينان مييابند (شكل22ـ.)1

شكل 20ـ  1ب

شكل 20ـ  1الف

شكل20ـ  1ت

شكل 20ـ  1پ

شكل 20ـ  1ث
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شكل 22ـ 1

اتصال لولههاي آب سرد و آب گرم به آبگرمكن

ب) براي اتصال لولههاي آب سرد ،و آب گرم از لولهمسي

الف) لولهي آب ســرد از قسمت پايين و سمت راست و

مخصوص استفاده ميشــود .در موقع اتصال لولهمسي به

لولهي آب گرم از قسمت پايين و سمت چپ به محلهاي

شــير و رگوالتورآب ،آبگرمكن واشرالســتيكي بهكار

اتصال آبگرمكن متصل ميشــوند .بــراي قطع و وصل

ميرود (شكل24ـ.)1

كردن جريان آب آبگرمكن ،از شــير ربعگرد اســتفاده
ميشود .اين شير به دهانه خروجي لولهي آب سرد روي
ديوار متصل ميشود (شكلهاي 23ـ.)1

شكل 24ـ 1الف

شكل 23ـ 1الف

شكل 23ـ 1ب

شكل23ـ 1پ

شكل 24ـ 1ب

شكل 24ـ 1پ

شكل 24ـ 1ت
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پ) قبل از اتصال لولهمسي مخصوص به لوله آب گرم از

ت) براي اتصال لولهمسي به سردنده كوتاه مغزي برنجي

يك مغزي برنجي  1اينچ استفاده ميشود .اين مغزي

و مغــزي خروجي آبگرمكن مطابق شــكل 26ـ 1عمل

داراي دو سردنده كوتاه و بلند است كه سردنده بلند آن با

 ،واشر فلزي

2

ميكنيم ،بدينصورت كه مهره برنجي ً1
2

اســتفاده از نوار تفلون به زانويي لوله آب گرم روي ديوار

و واشــر فيبري يا الستيكي مخصوص را از روي قسمت

متصل ميشود( .شكل25ـ)1

صاف لولهمسي عبور ميدهيم و سپس مهرههاي برنجي را
در محلهاي اتصال محكم ميكنيم (شكل 26ـ.)1

شكل 25ـ 1الف

شكل 25ـ 1ب

شكل26ـ 1الف

شكل25ـ 1پ
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شكل 26ـ 1ب

ث) مهرههاي برنجي را ابتدا با دست و سپس با آچارتخت

چ) اگر همراه آبگرمكن لولههاي مســي وجود نداشــته

يا آچارفرانسه مناسب ميبنديم .براي جلوگيري از پيچيده

باشــد ،ميتوان از شيلنگهاي فشــار قوي مخصوص و

شدن لولهمسي حول محور لوله و دِ ُفرمِه شدن آن ،1از دو

واشر مخصوص بهره گرفت (شكل29ـ.)1

عدد آچار مطابق شكل 27ـ 1استفاده ميكنيم.

شكل 29ـ 1الف

شكل27ـ1

ج) محل اتصالهاي انجام شــده را پس از باز كردن شير
تغذيه از نظر آب بندی بودن بررسی ميکنند و در صورت
وجود نشــت ،نســبت به رفع آن اقدام ميکنند (شــكل
28ـ.)1
شكل 29ـ 1ب

شكل 28ـ 1الف

شكل 28ـ 1ب
 .1تغيير شكل

شكل 29ـ 1پ
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اتصال لوله گاز به آبگرمكن

الف) دهانه انتهايي لوله گاز آبگرمكن به يك شير برنجي
ربعگرد مجهز اســت تا امــكان قطع و وصل جريان گاز
را فراهم سازد .اين شــير فقط گاز ورودي به آبگرمكن
را كنترل ميكند و نبايد انشــعاب ديگري از آن گرفته شود.
ارتفاع اين شــير از كف تمام شده در حدود  120 cmاست

شكل 31ـ 1ب

شكل 31ـ 1پ

(شكل30ـ.)1

شكل 31ـ 1ت

شكل 30ـ1

ب) براي اتصال شيرگاز به آبگرمكن از شيلنگ الستيكي
مخصوص همراه با بســت فلزي استفاده ميشود .اتصال
شيلنگ به شيرگاز توسط سرشيلنگ برنجي انجام ميگيرد
و براي گازبندي نمودن محل اتصال سرشيلنگ به شير از
نوار تفلون استفاده ميشود (شكل 31ـ.)1
شكل 31ـ 1ث

شكل 31ـ 1الف
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شكل 31ـ 1چ

شكل 31ـ 1ج

مراحل نصب دودكش

نكته

الف) بــرروي كالهك تعديل آبگرمكــن لوله دودكش
عمودي بهطول حداقل  250ميليمتر نصب ميشود و پس

نبايد از سيمهاي فلزي بهجاي بست مخصوص

از آن مجاز به استفاده از زانويي خواهيد بود (شكل 34ـ.)1

براي گازبندي محل اتصال شيلنگ و سرشيلنگي
استفاده كنيد.

پ) پس از نصب شــيلنگ ،محل اتصال آن به شير گاز و
آبگرمكن را از نظر نشت گاز آزمايش ميكنيم .براي نشتيابي
بايد از محلول آب و مايع صابون اســتفاده شود و استفاده
از شعله كبريت غير مجاز و خطرناك است (شكل 32ـ.)1

شكل 34ـ 1اتصال نادرست دودكش به دليل استفاده از لولهي
دودكش عمودي كوتاه

ب ) در مســير دودكش آبگرمكن به دودكش ساختمان،
شكل 32ـ 1ب

شكل 32ـ 1الف

اســتفاده از حداكثر دو عدد زانويي  90درجه مجاز است
(شكل 35ـ.)1

ث) در صورت وجود نشــت گاز ابتــدا بايد براي رفع
آن اقدام كنيم و ســپس مجموعه را دوباره مورد آزمايش
نشتيابي قرار دهيم (شكل33ـ.)1

شكل 33ـ 1ب

شكل 33ـ 1الف

شكل 35ـ 1الف

شكل 35ـ 1ب
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پ) لوله رابط دودكش بايد از ســمت دســتگاه به سمت

ث) پيش از نصب دودكــش آبگرمكن بايد از باز بودن

دودكش قائم و در جهت جريان محصوالت احتراق شيب

مسير دودكش قائم ساختماني اطمينان يافت .براي اين كار

داشته باشد (شكل 36ـ.)1

معموالً از دو روش استفاده ميشود:

 .1روش استفاده از چراغقوه يا المپ سيار

در اين روش با قــراردادن نور چراغقوه يا المپ ســيار

در دهانه دودكش قائم ســاختمان درصورتيكه از انتهاي
دودكش قائم ،نور رؤيت شود ،نشاندهنده باز بودن مسير
دودكش قائم ساختمان است (شكل38ـ.)1

شكل 36ـ 1اتصال نادرست دودكش

◄ ◄پرسش :به چه علت اتصال دودكش در شكل 1-36

نادرست است؟

ت) جنس لولــه دودكش ،زانوييها و كالهك  Hبايد از
ورق فوالدي گالوانيزه باشد و كاربرد لولههاي قابل انعطاف
(خرطومي يا آكاردئوني) ممنوع اســت (شــكل 37ـ.)1
شكل38ـ 1استفاده از المپ سيار

شده
 .2روش اســتفاده از شمع روشــن يا روزنامه لوله 

مشتعل

در اين روش ميتوان با قراردادن يك شمع روشن يا يك

روزنامه لوله شده مشتعل در جلوی دهانه دودكش قائم از
باز بودن مسير دودكش آگاه شد .درصورتيكه شعلهي آتش
شكل 37ـ 1الف زانويي

شكل 37ـ 1ب دودكش با
كالهك H
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به درون دهانه دودكش كشيده شود ،نشاندهندهي باز بودن
مسير دودكش است .درصورت مسدود بودن دودكش بايد

قبل از نصب آبگرمكن مسير دودكش بازشود( .شكل 39ـ)1

ح) لولهي دودكش را روي كالهك تعديل آبگرمكن قرار
ميدهيم ،بهصورتيكه سر چيندار آن در باال قرار گيرد و
بــرروي آن زانويي را متصل كرده و ســر چيندار زانو را
درون دريچه دودكش قائم روي ديوار قرار ميدهيم .تمامي

محلهــاي اتصال دودكش بايد كام ً
ال دودبندي(گازبندي)
شود (شكل 41ـ.)1

شكل 39ـ  1روزنامهي مشتعل

ج) دهانه خروجي دودكش برروي بام بايد دستكم يك
متر از كف پشت بام باالتر باشد و از ديوارهاي جانبي نيز

شكل 41ـ1

راهاندازي آبگرمكن

حداقل  3متر فاصله داشته باشد .درصورتيكه فاصله كمتر

الف) براي راهاندازي و اســتفاده از آبگرمكن ميبايستي

از  3متر باشد ،انتهاي دودكش بايد حداقل  60سانتيمتر

پس از نصب كامــل آبگرمكن و پيش از قراردادن كاور

از بلندترين ديوار مجاور باالتــر قرارگيرد .برروي دهانه

برروي آن ،شير ورودي آب سرد را باز كنيم و سپس يكي

خروجي دودكش بايد كالهك  Hنصب شده باشد (شكل

از شيرهاي آب گرم وســايل بهداشتي نظير دوش يا شير

40ـ.)1

آب گرم ظرفشــويي را باز كنيم تــا هواگيري لولهي آب
گرم انجام شــود .براي تخليه كامل هــواي داخل لولهها،

شكل 40ـ  1دهان ه خروجي دودكش بر روي بام با كالهكH

شكل 42ـ 1الف

21

ســاير شــيرهاي آب گرم را نيز بهترتيب بــاز ميكنيم و

را همچنان داخل نگه داريم (شكلهاي 43ـ 1و 44ـ.)1

پــس از اطمينان از هواگيري كامل ،شــيرها را ميبنديم.
(شكل42ـ)1

شكل43ـ1

شكل 42ـ 1ب

ب) شير گاز ورودي به آبگرمكن را باز ميكنيم و مطابق
دســتورالعمل راهاندازي الصاق شــده به بدنه آبگرمكن

شكل 44ـ1

عمل ميكنيم .در ادامه ،راهاندازي يك نمونه از آبگرمكن

ث) پس از تثبيت شعله شمعك ميتوان فشار دادن دسته

گازي ديواري ارائه شده است.

پالستيكي را متوقف ساخته و دسته رگوالتور را درجهت
خالف حركت عقربههاي ساعت گرداند تا خط شاخص

پ) دسته پالســتيكي رگوالتور گاز را در جهت مخالف

مقابل عالمت شعلهي كوتاه قرار بگيرد (شكل 45ـ.)1

حركت عقربههاي ساعت ميگردانيم تا در مقابل عالمت
شــمعك قرارگيــرد و آنرا به داخل ميفشــاريم و نگه
ميداريم.
ت) در هنگام فشار دادن دست ه پالستيكي به داخل ،شروع
به فشــردن شســتي فندك ميكنيم كه با اين عمل ،جرقه
ايجاد و شــمعك آبگرمكن مشتعل ميشود .براي برقرار
ماندن شــعله شمعك بايد حدود  20ثانيه دسته پالستيكي
22

شكل 45ـ1

ج) در صــورت بازكــردن هر يك از شــيرهاي آب گرم

دســته آنرا در جهت عقربههاي

كم و زياد كرد .زمانيكه

مصرفي ،آبگرمكن با شــعلهي كم روشن ميشود و آب

ســاعت بگردانيم آب گرم خروجي بــا دبي كم و دماي

گرم با دماي مناســب شست و شــوي دست و صورت

باال از آبگرمكن خارج ميشــود .درصورتيكه دســته

و ظروف آشــپزخانه از شــير آب گرم خارج ميشــود
(شكل46ـ.)1

شكل 48ـ 1الف
شكل 46ـ1

چ) درصورتيكــه به آب گرم با دماي باالتر نياز باشــد،

شــير تنظيمكننده را در خالف حركت عقربههاي ساعت
بگردانيم ،آب با دبي بيشــتر و دماي كمتر از شير آب گرم
خارج ميشود (شكل48ـ.)1

ميتوان خط شاخص را پس از گرداندن دسته پالستيكي
در مقابل عالمت شعلهي بلند قرارداد (شكل47ـ.)1

شكل 47ـ1

ح) آبگرمكنهــاي گازي ديــواري اغلــب داراي يك
شــير تنظيمكننده (رگوالتور) آب هستند كه با چرخاندن
دســتهي آن ميتوان دبي آب خروجــي از آبگرمكن را

شكل 48ـ 1ب
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اصول تبديل سوخت گاز مايع به گاز شهري و بالعكس

24

1

مبدل حرارتي

8

شير پروانهاي

14

شير ورودي آب

20

مقر سوپاپ اصلي گاز

2

ترموكوبل

9

شير احتراق آهسته

15

ديافراگم

21

چند راهه

3

پيلوت

10

شيپوره

15a

ديسك ديافراگم

21a

پيچ بازديد گاز مشعل

4

مشعل

10a

سوراخ كف رگوالتور آب

16

فندك

22

نازل

5

لوله پيلوت

11

شير تنظيم دما

17

دسته گاز

23

مجموعهشيرگاز

6

سوپاپگاز شعله كم

12

ساقه سوپاپ آب

18

24

بدنه رگوالتور گاز

7

شير مغناطيسي

13

صافي آب

19

25

رگوالتور آب

سوپاپ گاز (شعله
زياد و پيلوت)
سوپاپ اصلي گاز

بــراي تبديل ســوخت گاز مايــع به گاز شــهري يا

دبــي آب را از آبگرمكن جدا ميســازيم و پيچ اتصال

بالعكس بايد نازلهاي آبگرمكن تعويض شود .نازلها

روكش (كاور) به بدنه را باز ميكنيم .ســپس روكش را از

(اوريفيسها) را بايد از نمايندگيها و مراكز خدمات پس

آبگرمكن جدا ميكنيم (شكل50ـ.)1

از فروش شركت توليدكننده آبگرمكن تهيه كرد .تبديل
ســوخت آبگرمكنها توســط تعميركاران مجاز انجام
ميشود .در شكل 49ـ 1نازل شمعك و مشعل آبگرمكن
نشــان داده شــده اســت .پس از تهيه نازلهاي مناسب،
بهترتيب زير عمل ميكنيم.تذكر :ســوراخ نازل گاز مايع
نسبت به نازل گاز شهري قطر كوچكتري دارد.

شكل 50ـ 1پ

شكل 49ـ 1الف

شكل 49ـ 1ب

الف) دســتههاي مربوط به رگوالتور گاز و شــير تنظيم

شكل 50ـ 1ب

شكل 50ـ 1الف

شكل 50ـ 1ت

شكل 50ـ 1ث
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ب)پس از بســتن شــير تغذيه مهرههاي برنجي اتصال لولههــاي آب ورودي و خروجي مبدل حرارتي را با اســتفاده از
آچارتخت يا آچارفرانسه مناسب از آبگرمكن باز ميكنيم (شكل 51ـ.)1

شكل 51ـ 1ت
شكل51ـ 1الف

شكل 51ـ 1ث

شكل 51ـ 1ب

شكل 51ـ 1پ
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شكل 51ـ 1ج

پ) پيچهــاي اتصــال تجهيزات آبگرمكــن به صفحه

آچارتخت مناســب بــاز ميكنيم و لوله شــمعك را از

پشتي را با اســتفاده از پيچگوشتي باز ميكنيم و مجموعه

آبگرمكن جدا ميسازيم (شكل 53ـ.)1

تجهيــزات آبگرمكن را از صفحه پشــتي جدا ميكنيم
(شكل 52ـ.)1

شكل 53ـ 1ب

شكل 52ـ 1الف

ت) مهرههاي اتصال لولهاي شمعك (پيلوت) را بهوسيله
شكل 53ـ 1پ

شكل 53ـ 1الف

شكل 53ـ 1ت
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ث) پس از باز كردن بست نگهدارنده ترموكوپل و الكترود جرقه از بدنه ،نازل شمعك را از محل اتصال ،باز ميكنيم (شكل
54ـ.)1

شكل 54ـ 1ب

شكل 54ـ 1الف

شكل 54ـ 1پ
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ج ) مهره برنجي ترموكوپل را با آچارتخت مناسب از بدنه رگوالتور باز ميكنيم (شكل 55ـ.)1

شكل 55ـ 1الف

شكل 55ـ 1ب
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چ) پيچهاي اتصال مشــعل به مجــراي اصلي خروج گاز

ح) مشعل را از مجراي خروج گاز جدا ميسازيم و بهوسيله

را بهوســيله پيچگوشــتي مناســب باز ميكنيم .نازلهاي

آچارتخت مناســب نازلها را باز ميكنيم (شكل 57ـ.)1

آبگرمكن روي اين مجراي چندراهه نصب شــده است
(شكل 56ـ.)1

شكل 56ـ 1الف

شكل56ـ 1ب

شكل 57ـ1

خ) نازلهــاي جديد مشــعل و پیلوت را ابتدا با دســت
ميبنديم و ســپس آنها را با آچارتخت مناسب در محل
خود محكم ميكنيم (شكل58ـ.)1

شكل 56ـ 1پ

شكل 56ـ 1ت

شكل 56ـ 1ث
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شكل 58ـ 1الف

شكل 58ـ 1ب

د) تمامــي قطعاتــي را كه در مراحل پيش ،از آبگرمكن جدا كردهايم با دقــت و برعكس مراحل باز كردن در جاي خود
نصب ميكنيم (شكل59ـ.)1

شكل 59ـ 1الف

شكل 59ـ 1ب
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اصول استفاده از کپسول گاز مایع

32

گاز مايع نوعي از گازهاي سوختني است كه در كپسولهاي

بهدليل زياد بودن فشار گاز درون كپسول ،در هنگام استفاده

فوالدي مخصوص ذخيره و نگهداري ميشــود .گاز مايع،

از كپســول گاز بايد برروي شير كپسول ،رگوالتور نصب

تركيبي از گازهاي پروپان و بوتان اســت كه به آن LPG

شــود .رگوالتور وظيفه كاهش فشار را بهعهده دارد و در

نيز گفته ميشود.

دو نوع قابل تنظيم و غيرقابل تنظيم (پرســي) ساخته و به

كپسولهاي گاز مايع معموالً در دو نوع  11كيلوگرمي

بازار عرضه ميشود .براي كپسولهاي گاز لوازم گازسوز

و  33كيلوگرمي توليد و به بازار عرضه ميشــود كه البته

خانگي نظير اجــاقگاز و آبگرمكن ،رگوالتور غيرقابل

در ساختمانهاي مسكوني ،نوع  11كيلويي آن كاربرد دارد

تنظيم استفاده ميشود (شكل62ـ.)1

(شكل 60ـ.)1

شكل 62ـ 1الف رگوالتور غيرقابل تنظيم
شكل 60ـ 1كپسول گاز مايع 11كيلويي

هر كپســول داراي يك شير اســت كه با بازكردن آن گاز
از درون كپســول خارج ميشود .شير كپسول در دو نوع
روپيچ و توپيچ وجود دارد كه در شكل 61ـ 1نمونهاي از
آنها را مشاهده ميكنيد.

شكل 61ـ 1شير كپسول گاز مايع

شكل 62ـ 1ب رگوالتور قابل تنظيم
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براي اتصال رگوالتور به شير كپسول ،مهره رگوالتور را در

ب) شيلنگ گازي كه از خروجي رگوالتور به آبگرمكن

جهت چپ (خالف حركت عقربههاي ساعت) ميگردانند

متصل ميشــود بايد از نوع مخصوص الســتيكي ،مطابق

و براي بــاز كردن رگوالتور از شــير ،مهره رگوالتور در

مقررات ملي ساختمان باشد و حداكثر طول شيلنگ 120

جهت راست گردانده ميشود (شكل63ـ.)1

سانتيمتر است( .شكل 65ـ)1

شكل 63ـ 1الف

شكل 65ـ 1الف شيلنگ گاز

شكل 63ـ 1ب

موارد زير در هنگام استفاده از كپسول گاز مايع توصيه

محل خرابي شيلنگ

ميشود.

الف) در هنگام اتصال رگوالتور به كپســول بايد از واشر

مناسب آببندي استفاده شود و هر بار كه كپسول را تعويض
ميكنيد از ســالم بودن واشر اطمينان يابيد (شكل 64ـ.)1

شكل 65ـ  1ب

پ) براي اتصال شــيلنگ گاز به رگوالتور و آبگرمكن
از بست شــيلنگ مناسبي كمك بگيريد و بههيچ عنوان از
سيم يا مفتول آهني يا مســي بهجاي بست استفاده نكنيد
(شكل66ـ.)1

شكل 64ـ1
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شكل 66ـ 1الف
شيلنگ با بست

شكل 66ـ 1ب

سفت كردن بست

ت) پس از نصب شــيلنگ بــه رگوالتور و آبگرمكن و

ث) هيچگاه كپسول گاز را در زمان استفاده وارونه نكنيد

نصب رگوالتور به شــير كپســول ،بايد از گازبندي بودن

و در ايام ســرد سال براي گرم كردن بدنه كپسول از شعله

تمام محلهاي اتصال مطمئن شــد .براي اين منظور پس

آتش اســتفاده نشود ،زيرا باعث افزايش بيش از حد فشار

از باز كردن شير كپسول با كفصابون محلهاي اتصال را

درون كپســول ميشــود كه خطرناك و غير مجاز است.

مورد آزمايش قرار دهيد .تشكيل حباب ،وجود نشت گاز

درصورت نياز ميتوان كپســول را درون ظرف آب ولرم

را نشــان ميدهد كه پس از بستن شــير كپسول بايد رفع

قرار داد (شكل68ـ.)1

شود و دوباره مورد آزمايش قرار گيرد (شكل 67ـ.)1

شكل 67ـ  1الف

شكل 68ـ  1قرارگيري نادرست كپسول گاز

ج) در هنگام حمل و نقل كپسول گاز از غلتاندن آن روي
زميــن و همچنين از پرت كردن كپســول بر روي زمين
خودداري كنيد .از وارد كردن ضربه به بدنه و شير كپسول
نيز خودداري شود (شكل .)1-69
كپسولهاي پر و شارژشده را در زير نور خورشيد و در
شكل 67ـ  1ب

شكل 67ـ  1پ آزمايش گازبندي محل اتصال رگوالتور به
كپسول و شيلنگ

مجاورت منابع توليد گرما نگهداري نكنيد.

شكل 69ـ  1حمل و نقل نادرست كپسول گاز مايع
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دستوركار شماره 1
هدف :نصب و راهاندازي آبگرمكن گازسوز فوري ديواري
ابزار و وسايل مورد نياز

(زمان انجام دستوركار 60:دقيقه)

رديف

ابزار مورد نياز

آچار فرانسه نمره  12اينچ

يك عدد

2

آچار فرانسه نمره  8اينچ

يك عدد

3

آچارتخت دوسر ميليمتري

يك دست كامل

4

دريل برقي چكشي

يك دستگاه

5

سيم سيار

يك عدد

6

مته الماسه نمره  7ميليمتر

يك عدد

7

چكش فلزي  300گرمي

يك عدد

8

انبردست

يك عدد

9

تراز بنايي  50سانتيمتري

يك عدد

10

متر فلزي  3يا  5متري

يك عدد

11

پيچگوشتي دو سوي متوسط

يك عدد

12

پيچگوشتي چهارسوي متوسط

يك عدد

13

قيچي ورقبر فلزي

يك عدد

14

كماناره

يك عدد

15

لولهبر مسي كوچك براي بريدن لولهمسي

يك عدد

16

ماژيك كوچك

يك عدد

17

ظرف فلزي براي درست كردن كفصابون

يك عدد

18

اسفنج (ابر) يا قلممويي

يك عدد

19

دستكش چرمي

يك جفت

20

سنبهنشان

يك عدد

21

نردبان دوطرفه

يك عدد

1

36

تعداد

مواد و تجهيزات مورد نياز
رديف
1
2
3
4

ابزار مورد نياز
آبگرمكن گازسوز فوري
ديواري (گازطبيعي)
دودكش فلزي گالوانيزه به
قطر  15سانتيمتر
زانويي فلزي گالوانيزه به قطر
 15سانتيمتر
كالهك فلزي گالوانيزه  Hبه
قطر  15سانتيمتر

مقدار يا تعداد
يك دستگاه
دو بند
دوعدد
يك عدد

5

شيلنگ گاز نمره  10ميليمتر

120سانتيمتر

6

بست شيلنگ نمره10ميليمتر

دو عدد

7

سرشيلنگ

اينچ

يك عدد

8

نوارتفلون

دو حلقه

9

خمير لولهكشي

يك قوطي

10

كنف لولهكشي

صد گرم

11
12
13

صابون رنده شده يا مايع
شوينده
كبريت
نخ نسوز و مفتول فلزي به
ضخامت  3ميليمتر

به مقدار الزم
يك بسته
به مقدار الزم

نقشه دستوركار شماره 1
37

مراحل انجام كار
 .1پس از پوشــيدن لباس كار ،ابزار مواد و وســايل مورد

 .3مطابــق دســتورالعمل راهانــدازي كارخانه ســازنده

نياز را از انبــاركارگاه تحويل بگيريــد و به محل نصب

آبگرمكن نسبت به راهاندازي آن تحت نظارت هنرآموز

آبگرمكن كه توســط هنر آموز محترم كارگاه مشخص

محترم كارگاه اقدام كنيد تا كارهاي انجام شــده توســط

شده است ،منتقل كنيد.

گروه شــما مورد ارزشــيابي هنرآموز محترم كارگاه قرار

 .2مطابق اصول نصــب آبگرمكن كه در بخشهاي قبل

گيرد (شكل71ـ.)1

آموزش داده شده است ،آبگرمكن را با مشاركت هنرجويان
همگروه خود نصب كنيد و آنرا به لولهي آب ســرد ،آب
گــرم ،گاز و دودكش متصل كنيد و محلهاي اتصال را از
نظر آببندي بودن آزمايش كنيد (شكل70ـ.)1

شكل 71ـ 1الف

شكل 71ـ 1ب

شكل 70ـ1
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شكل 71ـ 1پ

 .4شيرهاي آب وگاز را ببنديد و ابزارها و وسايل را پس از تميز كردن به انبار تحويل دهيد و سپس محل كارتان را نظافت
كنيد (شكل72ـ.)1

شكل 72ـ 1الف

شكل 72ـ 1پ

شكل 72ـ 1ب

 .5گزارشكار شامل نقشه كار ،ابزار و وسايل مورد نياز ،مراحل انجام كار ،نكاتي كه درحين اجراي كار با آن روبهرو شديد
را بههمراه پاسخ آزمون نهايي در دفتر گزارش كار بنويسيد و تحويل هنرآموز محترم كارگاه بدهيد.
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دستوركار شماره 2
هدف تبديل آبگرمكن گازسوز با گاز طبيعي به گاز مايع
( 60دقيقه)

ابزار موردنياز
رديف

ابزار موردنياز

كپسول گاز مايع

يك عدد

2

رگوالتور متناسببا آبگرمكنو دهانهشيركپسول گاز

يك عدد

3

آچارتخت دو سر ميليمتري

يك دست كامل

4

پيچگوشتي چهارسوي متوسط

يك عدد

5

پيچگوشتي دوسوي متوسط

يك عدد

6

آچار فرانسه نمره  12اينچ

يك عدد

7

آچار فرانسه نمره  8اينچ

يك عدد

8

ظرف فلزي براي درست كردن كفصابون

يك عدد

9

اسفنج (ابر) يا قلم مويي

يك عدد

1

تعداد

مواد مورد نياز
رديف

مواد مصرفي مورد نياز

نازل (اوريفيس) مخصوص مشعل متناسب با گاز مايع

به تعداد الزم

2

نازل (اوريفيس) مخصوص شمعك متناسب با گاز مايع

يك عدد

1
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تعداد

مراحل انجام كار
 .1لباس كار خود را بپوشيد و ابزار و وسايل مورد نياز را پس

را بهترتيب برروي آبگرمكن نصب كنيد (شكل75ـ.)1

از تأييد هنرآموز كارگاه از انبار تحويل بگيريدشكل .1-73

شكل73ـ 1

 .2مطابق اصول فني كه در بخشهاي قبلي بيان شد ،براي

شكل 75ـ 1ب

دسترســي به نازلهاي آبگرمكن الزم اســت تا قطعات

 .4پس از اطمينان از نصب كامل و درست تمامي قطعات

مختلــف آنرا باز كنيد و بهطور مرتب در محل مناســبي

آبگرمكن ،شــيلنگ گاز را به رگوالتور كپسول وصل ،و

قرار دهيد (شكل 74ـ.)1

بست روي شــيلنگ را محكم ببنديد .سپس رگوالتور را
با واشر مناسب و سالم به كپسول متصل كنيد .در پايان با
باز كردن شير كپســول ،محل اتصال شيلنگ به رگوالتور
و آبگرمكن را از نظر گازبندي بودن مورد آزمايش قرار
دهيد (شكل 76ـ.)1

شكل 74ـ1

 .3نخســت به تعويض نازلهاي جديد با نازلهاي نصب
شده برروي آبگرمكن بپردازيد و سپس قطعات بازشده

شكل 75ـ 1الف

شكل 76ـ 1الف

شكل 76ـ 1ب

شكل 76ـ 1پ
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 .5آبگرمكن را مطابق دستورالعمل كارخانه روشن كنيد

رگوالتور گاز و شــير تنظيم آب را در محل خود ببنديد

و با بازكردن شــير آب گرم و تشكيل شــعله ،از كارآيي

(شكل77ـ.)1

مناسب آبگرمكن مطمئن شويد و سپس كاور و دستههاي

شكل 77ـ 1الف

شكل 77ـ 1ب

 .6شير آب و گاز را ببنديد و پس از تحويل وسايل و ابزار
به انبار ،محل كار خود را نظافت كنيد.
.7گــزارش كار را پس از نوشــتن در دفتر مخصوص ،به
هنرآموز كارگاه تحويل دهيد.
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ارزشيابي پاياني
 .1مقدار آب گرم مورد نياز ساختمان به چه عواملي بستگي دارد؟
 .2مقدار آب گرم مورد نياز كدام وسيله بهداشتي بيشتر است؟
			
الف) ماشين لباسشويي

ب) دستشويي وتوالت

			
پ) سينك ظرفشويي

ت) دوش

 .3واحد مقدار آب گرم مصرفي مورد نياز  .......است.

 .4براي انتخاب آبگرمكن گازي ديواري مقدار آب گرم مصرفي ساختمان مورد نيازاست.
درست 

نادرست 

 .5حداكثر مصرف آب گرم ســاختماني  900ليتر در ســاعت است .براي اين ســاختمان مدل آبگرمكن گازي ديواري با
شعمك دائم را تعيين كنيد.

 .6حداكثر حجم محلي كه آبگرمكن گازي ديواري در آن نصب ميشود .......... ،است.
 .7حداقل قطر دودكش آبگرمكن گازي چند ميليمتر است؟
 .8حداقل فاصله افقي آبگرمكن ديواري از وسايل گرمازا چند ميليمتر است؟

		
الف) 40

		
ب) 120

		
پ) 1000

ت) 400

.9نصب آبگرمكن گازي ديواري در حمام ،اتاق خواب ،آشپزخانه و انباري ممنوع است.
درست 

نادرست 

 .10حداقل فاصله آبگرمكن از ديوار يا كابينت مجاور بايد  . . . . . . . . . . . . .باشد.
 .11ارتفاع لول ه آب سرد و آب گرم در محل نصب آبگرمكن ديواري چند سانتيمتر است؟
 .12براي سوراخ كردن ديوار محل نصب آبگرمكن از دريل چكشي با مته فوالدي  HSSاستفاده ميشود.
درست 

نادرست 

 .13آيا براي قطع و وصل كردن جريان آب در آبگرمكنهاي ديواري از شير كشويي استفاده ميشود؟

 .14آيا براي اتصال لول ه آب گرم مصرفي به آبگرمكن از مغزي  1اينچ فوالدي گالوانيزه استفاده ميشود؟
2

 .15آيا نشت آب از محلهاي اتصال آبگرمكن را توسط كفصابون پيدا ميكنند؟
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 .16ارتفاع شير گاز آبگرمكن ديواري ازكف چند سانتيمتر است؟
		
الف) 140

		
ب) 170

		
پ) 120

ت) 85

 .17برروي كالهك تعديل آبگرمكن ،لوله دودكش عمودي به طول حداقل  . . . . . . . . . . .قرار ميگيرد.
 .18جنس دودكش آبگرمكن از ورق فوالد گالوانيزه يا آلومينيم است.
درست 

نادرست 

 .19ارتفاع دهانه خروجي دودكش از سطح پشتبام چندسانتيمتر است؟
 .20به چه علت پس از روشــن شــدن شــمعك آبگرمكن بايد در حدود  20ثانيه دســته رگوالتور گاز را به داخل فشار
دهيم؟
 .21در مجاورت پيلوت آبگرمكن چه قطعههایي نصب ميشود؟
 .22كپسول گاز خانگي حاوي چه نوع گازي است؟
 .23مهر ه رگوالتور كپسولهاي گاز مايع چپگرد هستند.
درست 

نادرست 

 .24حداكثر طول شيلنگ گاز چندسانتيمتر است؟

 .25لوله آب گرم مصرفي را در نقشهها با كدام عالمت مشخص ميكنند؟
			
الف) ـــــــ  .ـــــــــ

ب) ـــــــــ ..ــــــــ

			
پ) ــــــــ  ...ـــــــ

ت) ـــــــــــــــــــ

◄ ◄پاسخنامه پيشآزمون 1ـ1
 .1هر نفر بهطور متوسط  100تا  250ليتر آب در شبانهروز

 .6بيشتر

مصرف ميكند كه در ايران بر اساس الگوي مصرف ،ميزان

 .7نادرست

مصرفي هر نفر بايد  150ليتر در شبانهروز باشد.

 .8خير

 .2بله

 .9آبگرمكن ديواري

 .3درست

 .10ربعگرد

 .4ليتر()Lit
 .5بله
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 .11آشپزخانه ،حياطخلوت و غيره
 .12آبگرمكن

واحد كار  :2توانايي تشخيص عملكرد دودكش ساختمان
◄ ◄پس از آموزش اين توانايي ،از فراگير انتظار ميرود:
 -دودكش ساختمان را تعريف كند.

 كالهك خروجي دودكش را شرح دهد. استانداردهاي دودكش آبگرمكن گازسوز ديواري را توضيح دهد. عوارض ناشي از نصب دودكش غير استاندارد را بيان كند. اصول تشخيص عملكرد دودكش خارج ساختمان را شرح دهد. -دودكش قائم ساختمان را از نظرباز بودن مسير آزمايش كند.

ساعات آموزش
نظري

عملي

جمع

2

3

5
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پيشآزمون
 .1محصوالت ناشي از احتراق كامل گاز را نام ببريد.
 .2كدام ماده در اثر احتراق ناقص گاز توليد ميشود؟
			
الف) بخار آب

ب) دياكسيد كربن

پ) منواكسيدكربن		

ت) دوده

 .3رنگ شعلهي حاصل از احتراق كامل گاز  . . . . . . . . . . . .است.

 .4براي احتراق كامل يك مترمكعب گاز طبيعي به چند مترمكعب هوا نياز است؟
		
الف) 2

		
ب) 5

		
پ) 10

ت) 20

 .5سطح مقطع دودكش آبگرمكن ديواري به شكل  . . . . . . . . . . .است.

 .6حداقل قطر دودكش آبگرمكن گازي چند ميليمتر است؟
 .7جنس دودكش آبگرمكن از ورق فوالدي گالوانيزه است.
		
درست 

نادرست 

 .8آيا محصوالت احتراق خروجي از آبگرمكن باعث گرمشدن جداره دودكش ميشود؟
 .9در خروجي دودكشها بر روي بام بايد  . . . . . . . . . . . . .نصب شود.
 .10آيا ورود محصوالت احتراق به هواي داخل ساختمان براي سالمت ساكنين ضرر دارد؟
 .11روش مطمئنشدن از باز بودن مسير دودكش قائم ساختمان را شرح دهيد.
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دودكش

از مصالح ســاختماني ساخته ميشود و يا از دودكشهاي

در احتراق كامل گاز طبيعي ،محصوالت ناشي از احتراق

آماده از جنس ســيمان يا آزبست ســيماني (ايرانيت) با

توليد ميشــود كه شامل دياكســيدكربن ( )CO2و بخار

مقاطــع دايرهاي يا چهارگوش بهره ميگيرند .در شــكل

آب ( )H2Oاست و پس از تبادل حرارت با سطوح مبدل

1ـ 2روشهاي درســت و نادرست قرارگيري انتهاي اين

حرارتــي آبگرمكن بايــد از درون آبگرمكن به خارج

دودكشها بر روي پشتبام نشان داده شده است.

ساختمان هدايت شود .مجراي خروج محصوالت احتراق
را دودكــش مينامند كــه در بخشهاي قبلــي با اصول

نصب آن آشــنا شــدهايد .دودكش قائم ساختمان معموالً

كالهك خروجي دودكش

در انتهاي دهانهي دودكش بر روي پشتبام بايد كالهك
دودكش نصب شــود .كالهك خروجي دودكش از نفوذ
باران و برف و افتادن ساير اشيا و همچنين ورود پرندگان

نادرست

درست

نادرست

درست

به درون دودكش جلوگيــري ميكند .عالوه بر آن وجود
كالهك خروجي در احتراق کامل گاز در آبگرمكن مؤثر
است (شكل 2ـ.)2

درست

نادرست

شكل 1ـ 2

شكل 2ـ 2
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كالهكهاي خروجي دودكش در ساختمانها معموالً در

استاندارد دودكش

دو نوع گرد و  Hاســت كه اســتفاده از كالهك گرد به

الف) در ساختمانها با سقف شيبدار بايد ارتفاع دودكش

علت عملكرد ناقص منسوخ شده است و در انتهاي دهانه

از بلندترين نقطه سقف باالتر باشد (شكل 5ـ.)2

دودكشها بر روي پشــتبام بايد از كالهك  Hاســتفاده
شود .اين كالهك از چهار اســتوانه همقطر تشكيل شده
است (شكل 3ـ.)2

تسمه فلزی

پیچ جهت اتصال
لوله دودکش
پیچ
درپوش از
جنس ورقه
گالوانیزه

ورقه گالوانیزه
صفحه ایرانیت
صفحه
الستیکی
کالهک گرد

کالهکH
شكل 5ـ  2دودكش بر روي سقف شيبدار

ب) دودكــش با مكش طبيعي بايد حتياالمكان بهصورت

شكل 3ـ 2كالهك  Hو گرد

قائم امتداد داشته باشد و در صورت تغيير مسير و انحراف

در شــكل 4ـ 2ارتفاع نصب كالهك برروي پشــتبام را

دودكش حداكثر زاويه با خط قائم  45درجه باشد (شكل

مشاهده ميكنيد.

6ـ.)2
خرپشته

سقف

انحراف دودکش

شكل 4ـ  2ارتفاع دهانهي دودكش بر روي بام
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شكل 6ـ 2

پ) لولــهي تخليهي هــود اجاقگاز نبايــد به دودكش

ج) قطــر لولههــاي رابط بايد مســاوي يــا بزرگتر از

آبگرمكن متصل شود (شكل 7ـ.)2

اندازه محل خروج محصوالت احتراق دســتگاه گازسوز
باشــد و اســتفاده از قطر كمتر ممنوع و غير مجاز است
(شكل9ـ.)2

هود

اجاق گاز
شكل 7ـ 2

شكل 9ـ  2الف

ت) حداكثــر طول لولهي رابط دودكــش بايد  0/45متر
براي هر  2/5سانتيمتر قطر لولهي رابط باشد .بهطور مثال

حداكثر طول لوله رابط دودكش فلزي با قطر  15سانتيمتر
برابر  2/7متر است (شكل9ـ.)2

شكل  8ـ 2

شكل 9ـ  2ب
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چ) حداقــل فاصل ه كالهك دودكش بــا كولرهاي آبي و

عوارض ناشي از نصب دودكش غيراستاندارد

دريچههاي تأمين هواي ساختمان بايد  3متر درنظرگرفته

درصورتيكــه در نصــب دودكش نــكات ايمني و فني

شود (شكل10ـ.)2

مورد توجه قرار نگيرد ،باعث بروز مشكالتي ميشود كه
مهمترين آنها عبارت است از:
 .1كاهش دبي خروجي محصوالت احتراق
 .2پسزدن و برگشت محصوالت احتراق
 .3احتراق ناقص گاز
همانطور كه ميدانيد محصوالت احتراق كامل گاز شامل
دياكسيدكربن و بخار آب اســت ،ولي درصورتيكه در
نصب دودكش اصول استاندارد رعايت نشده باشد ،احتراق
ناقص گاز ايجاد ميشــود كه منواكسيدكربن ( )COتوليد
ميكند كه ورود اين گاز بســيار خطرناك به هواي داخل
ســاختمان ،عوارض خطرناكي را به دنبال خواهد داشت.

عوارض گاز منواكسيدكربن

منواكســيدكربن يك گاز بيبو ،بيرنگ و بيمزه است و
شكل10ـ 2

بهوســيله هيچيك از حواس انسان قابل شناسايي نيست.
اين ماده آن چنان مهلك اســت كه تمــاس مداوم با 0/2

ح) عبور دودكش از فضاي داخلي و ســقف كاذب حمام

درصد از آن در هوا ســبب بيهوشي و مرگ ميشود .اين

مجاز نيست (شكل 11ـ.)2

گاز بــا هموگلوبين خون تركيب شــده و از طريق آن به
ريهها وارد ميشود .در اينصورت هموگلوبين ديگر قادر
به جذب اكسيژن براي بدن نيست و بدن با كمبود اكسيژن
روبهرو ميشــود و عوارضي مانند حالت تهوع ،سردرد،
بيحالي و سســتي و در مسموميتهاي شديدتر سرگيجه
و كاهش سطح هوشياري و كما ايجاد ميشود.
امروزه مســموميت با گاز COرا كه از كاركرد نادرست
دستگاههاي گازسوز توليد و به مرگ افراد منجر ميشود

شكل 11ـ 2

50

مرگ خامــوش مينامند كه درصد بســيار زيادي از آن

به علت اســتاندارد نبودن دودكش بهوقــوع ميپيوندد

ب) با مشاهده رنگ و حالت شعله آبگرمكن نيز ميتوان

(شكل12ـ.)2

از كاركرد مناســب دودكش مطمئن شد .شعله آبيرنگ،
نشــانه احتراق كامل گاز و خروج مناســب محصوالت
احتراق از دودكش اســت .اگر رنگ شــعله آبي نباشد و
شــعله به رنگ زرد و قرمز باشــد ،بدين معني است كه
احتراق بهطور ناقص صورت ميگيرد كه ميتواند بهعلت
گرفتگي مسير دودكش و تخليه نشدن محصوالت احتراق
از آبگرمكن باشد (شكل14ـ.)2

شكل 12ـ 2

تشخيص عملكرد دودكش

همانطور كه در بخشهاي قبلي كتاب گفته شــده است
بايد پيش از نصب دودكش آبگرمكن براي اطمينان از باز
بودن مسير دودكش قائم ،مراحل زير را انجام دهيم.
الف) دودكش آبگرمكن در حال كار را با نوك انگشتان
لمس كنيد .باال بودن دماي بدنــهي دودكش ،تا جاييكه
نتوان انگشــتان را بر روي دودكش نگه داشــت ،نشــانه
بازبودن مسير دودكش و عبور محصوالت احتراق گرم از
آن است .سرد بودن جداره دودكش نشانه جريان نداشتن
محصوالت احتراق است (شكل 13ـ.)2
شكل 14ـ 2
نكته

رنگ شــعله زرد يا قرمز ميتواند بهعلت كمبود هوا
يــا تنظيم نبودن فشــار گاز ورودي به آبگرمكن نيز
باشد.
شكل 13ـ  2تهوع و سرگيجه
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دستوركار شماره 1
هدف :اطمينان از باز بودن مسير دودكش قائم ساختمان
(زمان اجراي دستوركار 60 :دقيقه)

ابزار و وسايل مورد نياز
مواد مصرفي موردنياز

تعداد

چراغقوه يا المپ سيار

يك عدد

مراحل انجام كار

 .1لبــاس كار را بپوشــيد و دودكــش آبگرمكن را از

كالهك  Hاز ســمت باال درون دودكش قائم را نگاه كنيد

آبگرمكن جدا سازيد.

(شكل15ـ.)2

 .2المپ ســيار يا چراغقوه را درون دهانهي دودكش قائم
ساختمان قرار دهيد و آنرا روشن كنيد .تمام طول دودكش
قائم را بايد بدون وجود هيچ مانعي مشاهده كنيد.
درصورتيكه امكان نگاه كردن به داخل دودكش از پايين
ممكن نباشــد ،به باالي پشــتبام رفته و پس از برداشتن
شكل 15ـ 2
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 .3در صورت وجود اشــيا در داخل دودكش بايد نسبت

 .5آبگرمكن را خاموش كنيد و پس از بســتن شيرهاي

به خارج ســاختن آنها اقدام كنيد و از باز شــدن مسير

آب و گاز ،وســايل تحويلي از انبار را بازگردانيد و محل

دودكش اطمينان يابيد (شكل16ـ.)2

كار خود را نظافت كنيد.
 .6گــزارش كار را در دفتر مخصوص نوشــته و آنرا به
هنرآموز محترم كارگاه تحويل دهيد (شكل 18ـ.)2

گزارش کار شماره ...

شكل 16ـ 2

 .4كالهــك دودكش بر روي بام و دودكش آبگرمكن را
دوباره نصب كنيد و با روشن كردن آبگرمكن از عملكرد

عنوان گزارش...................................... :
نام و نام خانوادگی.................................. :
نام هنرستان.......................................... :
رشته.................................................. :
تاریخ.................................................. :
شرح گزارش......................................... :
...........................................................
..........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
وسایل مورد نیاز...................................... :
...........................................................
...........................................................

مناسب دودكش مطمئن شويد (شكل17ـ.)2

شكل 18ـ 2

نكته

تمامي مراحل انجام كار زير نظر هنرآموز محترم
كارگاه انجام شــود و نــكات ايمني و حفاظتي
بهخصوص در حين رفتن به پشتبام و تردد در
آنرا رعايت كنيد.
شكل 17ـ 2
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ارزشيابي پاياني
 .1دودكش را شرح دهيد.
ي دودكش بر روي پشتبام بايد  . . . . . . . . . . . . . .نصب شود.
 .2در انتهاي دهانه 
 .3حداكثر طول لولهي رابط دودكش آبگرمكن با قطر  150 mmچند سانتيمتر است؟
		
الف)27

		
ب)270

		
پ)100

ت)120

 .4آيا حداقل فاصل ه كالهك دودكش با كولرهاي آبي بايد يك متر باشد؟
 .5كدام يك از گزينههاي زير درست است؟
الف) سطح مقطع لولهي رابط دودكش آبگرمكن ،دايره يا چهارگوش است.
ب) دياكسيدكربن ،ناشي از احتراق ناقص گاز است.
ج ) تغيير مسير و انحراف دودكش قائم ممنوع و غير مجاز است.
د) اتصال لول ه تخلي ه هود به دودكش آبگرمكن نادرست است.
.6آيا از يك مجراي دودكش ميتوان بيش از دو وسيله استفاده كرد؟
			
 الف) بلي

 ب) خير

 .7از كالهك خروجي دودكش به چه عنواني استفاده ميشود؟
پاسخ:
 .8انواع كالهكهاي خروجي دودكش را از نظر شكل نام ببريد.
پاسخ:
 .9در صورت استفاده از دودكش غير استاندارد چه اتفاقي ميافتد؟
پاسخ:
 .10چهار مورد از مهمترين عواملي كه باعث غيراستاندارد بودن دودكش ميشود را نام ببريد.
الف)
ب)
پ)
ت)
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 .11مشخصات گاز منواكسيدكربن ( )COرا بنويسيد.
پاسخ:
 .12افرادي كه در يك فضاي بسته در معرض استنشاق گاز منواكسيدكربن قرارميگيرند ،دچار چه مشكالتي ميشوند؟
پاسخ:
 .13عالئم گازگرفتگي در افراد را بنويسيد.
پاسخ:
 .14رنگ شعله استاندارد مشعل آبگرمكنهاي گازسوز فوري ديواري چه رنگي است؟
		
الف ) قرمز

		
ب) زرد

		
پ) نارنجي

ت) آبي

 .15راههاي تشخيص عملكرد درست دودكش خارج ساختمان را به اختصار بنويسيد.
پاسخ:
.16عوارض استفاده از دودكشهاي غير استاندارد را بنويسيد.
پاسخ:
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واحد كار  :3توانایی اجراي مقررات و آييننامههاي شغلي
◄ ◄پس از آموزش اين توانايي ،از فراگير انتظار ميرود:
 قانون كار دررابطه با كارگر و كارفرما را توضيح دهد. -قانون ثبت شركتها را توضيح دهد.
 قانون نظام صنفي را شرح دهد. قانون نظاممهندسي و كنترل ساختمان را شرح دهد. مقررات ملي ســاختمان مربوط به لولهكشي گاز طبيعي ســاختمان در رابطه با نصب و لولهكشي وسايل گازسوز را بيانكند.

ساعات آموزش
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نظري

عملي

جمع

5

2

7

پيشآزمون
 .1مهارتهايي كه در هنرستان فرا گرفتهايد را توضيح دهيد.
پاسخ:
 .2مشاغلي را كه در رابطه با مهارتهاي شما در جامعه وجود دارد ،نام ببريد.
پاسخ:
 .3بعد از فارغالتحصيلي از هنرستان چه شغلي را انتخاب ميكنيد؟
پاسخ:
 .4مقررات لولهكشي گاز و نصب لوازم گازسوز به كداميك از مباحث مقررات ملي ساختماني ايران مربوط است؟
		
الف) مبحث 12

		
ب) مبحث 14

پ) مبحث 		16

ت) مبحث 17

 .5كارخانههــاي توليدكننــدهي آبگرمكن گازي ديــواري كه محصوالت آنها را ديدهايد و يا نام آنها را شــنيدهايد ،نام
ببريد.
پاسخ:
 .6در اثر عملكرد نامناســب آبگرمكن ساكنين ساختماني دچار گازگرفتگي شدهاند .بهنظر شما چه عواملي در وقوع اين
حادثه مؤثر بودهاست؟
پاسخ:
 .7مسئوليت حادثهي سؤال قبل بهعهده چه شخص يا اشخاصي ميتواند باشد؟
پاسخ:
 .8شــخصي به عنوان نصاب آبگرمكن در نمايندگي مجاز نصب آبگرمكن اســتخدام و مشغول بهكار شدهاست .ميزان
حقوق او را چه كسي و چگونه تعيين ميكند؟
پاسخ:
 .9آيا شــما با داشتن ديپلم كار و دانش براي اشتغال به كسبوكار مزيتي نسبت به دارندگان ديپلم رشتههاي نظري داريد؟
نمونههايي را ذكر كنيد.
پاسخ:
 .10در شهر شما شغل نصابي آبگرمكن ديواري زير نظر كدام اتحاديه صنفي است؟
پاسخ:
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كسي كه بدون توجه به آينده وارد كارها شود،
درآينده با پشيماني و حسرت روبهرو خواهد شد.
حضرت علي (ع)

بــراي انتخاب هريك از اين شــيوههاي اشــتغال به كار
عواملي همچون:
 .1ســرماي ه اوليه جهــت تهيه مكان ،ملزومــات اداري،
تجهيزات و وسايل مورد نياز
 .2ميزان تقاضا براي دريافت خدمات از طرف شما
 .3تعداد شاغلين در اين كار در منطقهيموردنظر شما

مقررات و آييننامههاي شغلي

 .4امكان دريافت مجوزهاي قانوني
 .5ميزان مهارتها و شايستگيهاي فني و غير فني و غيره
مؤثر هستند.

نصب و راهانــدازي آبگرمكن گازســوز ديواري يكي
از پودمانهاي اســتاندارد مهارتي تعميــركار آبگرمكن

شــما براي انتخاب يكي از شــيوههاي اشــتغال به كار و

ديواري اســت .يعني شما عالوهبر اين پودمان ميبايستي

كسب موفقيت در اين كار ميبايستي با قوانين ،مقررات و

پودمانهــاي  .1عيبيابي و تعمير آبگرمكن گازســوز

آييننامههايي آشنايي داشته باشيد .اين مقررات را ميتوان

ديواري .2 ،فلزكاري .3 ،لولهكشــي را فرا بگيريد و پس

به دو گروه تقسيم كرد:

از موفقيــت در آزمون نظري و عملــي اين چهار پودمان

 .1قوانين و مقــررات مربوط به قانــون كار ،قانون ثبت

بهعنوان تعميركار آبگرمكن ديواري شناخته ميشويد.

شــركت ،قانون نظام صنفي ،مقررات و آييننامه كســب

درصورتيكه قصد اشتغال به كار در راستاي تحصيالت

جواز كار و قانون نظام مهندسي

خود را داريد ،ميتوانيد به شــيوههاي مختلفي به اين كار

 .2مقــررات و آييننامههــاي مربوط به شــغل نصاب و

مبادرت ورزيد:

تعميركار آبگرمكن ديواري

 .1كار بهصورت انفرادي كه بهصورت مستقل ،با خريد يا
اجاره مغازه و با كسب مجوز قانوني ازقبيل جواز كسب،
نمايندگــي نصب يــا تعمير آبگرمكن از شــركتهاي
توليدكننده آبگرمكن صورت ميگيرد.
 .2استخدام در شــركت يا مؤسسه فني مرتبط با نصب و
تعمير آبگرمكن
 .3تأسيس شركت كه به ثبت شركت نياز دارد.
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كاسب ،دوست (حبيب) خداست.
رسول اكرم (ص)

قانون كار

تجاوز كند .كارفرما با توافق كارگر ميتواند ســاعت كار
را در بعضــي از روزهاي هفتــه كمتر از ميزان مقرر و در

در اين بخش براي آشــنايي با قانون كار ،مواردي از اين

ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين كند ،بهشــرط آنكه

قانون ارائه شده است.

مجموع ساعات كار هر هفته از  44ساعت تجاوز نكند.

 .1كارگر از لحاظ اين قانون كســي است كه به هر عنوان

 .8كار روز ،كارهايي است كه زمان انجام آن از ساعت  6تا 22

در مقابل دريافت حقالســعي ،اعم از مزد ،حقوق ،ســهم

است و كار شب بين ساعت  22تا  6بامداد انجام ميشود.

سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار ميكند.

 .9روز جمعه ،روز تعطيل هفتگي كارگران با اســتفاده از

 .2كارفرما شخصي است حقيقي (نفر) يا حقوقي (شركت)

مزد است.

كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت

.10عالوهبرتعطيالترسميكشور،روزكارگر( 11ارديبهشت)

حقالسعي ،كار ميكند.

نيز جزء تعطيالت رســمي كارگران بهحساب ميآيد.

 .3قرارداد كار عبارت اســت از قرارداد كتبي يا شــفاهي كه

 .11مرخصــي اســتحقاقي كارگران با اســتفاده از مزد و

بهموجــب آن كارگر درقبال دريافت حقالســعي ،كاري را

احتساب  4روز جمعه جمع ًا يك ماه در طول سال است .ساير

براي مدت موقت يا مــدت غير موقت ،براي كارفرما انجام

روزهاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهد شد.

ميدهد.

 .12در اجراي اهداف قانون اساســي و بهمنظور اشتغال

 .4قرارداد كار عالوهبر مشــخصات دقيــق طرفين ،بايد

مولد و مســتمر جوينــدگان كار و نيز ارتقــا دانش فني

حاوي موارد ذيل باشد :الف) نوع كار يا حرفه ،ب)حقوق

كارگــران ،وزارت كار و امــور اجتماعي مكلف اســت،

يا مــزد مبنا و لواحق آن ،پ) ســاعات كار ،تعطيالت و

امكانات آموزشــي الزم را براي آنان فراهم سازد( .شكل

مرخصيها ،ت) محل انجام كار ،ث) تاريخ انعقاد قرارداد،

1ـ 3ب)

ج) مدت قرارداد ،چ) مــوارد ديگري كه عرف و عادت
شغل يا محل ،ايجاب ميكند.
 .5كارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمريهاي ناشي از
فوت ،بيماري ،بازنشستگي ،بيكاري و از كارافتادگي ،تابع
قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.
 .6كليه دريافتهاي قانوني به كارگر به اعتبار قرارداد كار
اعم از مزد يا حقوق ،كمك عائلهمندي ،هزينههاي مسكن،
خواروبار ،ايابوذهاب ،مزاياي غيرنقدي ،پاداش افزايش
توليد ،سود ســاالنه و نظاير اينها را حقالسعي مينامند.
(شكل 1ـ 3الف)
 .7ســاعت كار كارگران در شــبانهروز نبايد از  8ساعت
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متن كامل قانون كار را ميتوانيد در لينك مقررات و قوانين تارنماي (سايت) وزارت كار و امور اجتماعي
( )www.irimlsa.irمطالعه كنيد.
انتخاب ماه و سال:
صورتحساب
حقوق
شماره پرسنلي:
نام و نام
خانوادگي:
وضعيت كاري:
تماموقت
وضعيت حقوقي:
حقوقبگير
اضافهكاري:

عناوين پرداختي

نمايش فيش حقوقي
مبلغ

عناوين كسورات

حقوق مبنا

صندوق ذخيره فرهنگيان

فوقالعاده شغل

قسط قرضالحسنه

فوقالعاده سختي شرايط كار

اقساط تعاون آموزشكده

فوقالعاده بدي آب و هوا

سهام قرضالحسنه

كمك هزينه عائلهمندي

سهام تعاون

كمك هزينه اوالد

بيمه تكميلي سهم كارمند

تفاوت حداقل دريافتي

صندوق بازنشستگي سهم كارمند

فوقالعاده جذب

بيمه خدمات درماني

افزايش سنواتي

ماليات مستمر

فوق العاده جذب مشاغل

ماليات نامستمر

مبلغ مانده وام يا پسانداز

تعداد دفترچههاي بيمه
درمان
كارمند (همسر تا 3
فرزند):
خاص تحت پوشش:
خاص جانبازان:

تعداد بيمه تكميلي:
زير  60سال:
 60تا  70سال:
 70سال به باال:

فوقالعاده ويژه
آموزشكده فني:

حقالزحمه نوبت دوم
جمع پرداختها:

جمع كسورات:

خالص پرداختي:
مبلغ:
بانك اصلي شعبه

بابت حقوق

واريز گرديد.

شكل 1ـ  3الف نمونهاي از فيش حقوقش

شكل 1ـ  3ب
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قانون ثبت شركتها

بهصورت خالصه بخشــي از اين قانون در زير ارائه شده

قانون نظام صنفي

قسمتي از اين قانون در زير ارائه شدهاست:

است:
 .1شــركت سهامي شركتي اســت كه سرمايه آن به سهام

 .1هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليتهاي

تقســيم شده و مسئوليت صاحبان ســهام محدود به مبلغ

صنفي اعــم از توليد ،تبديل ،خريد ،فــروش و يا توزيع

اسمي سهام آنهاست.

خدمات فني سرمايهگذاري كند و بهعنوان صاحب حرفه

 .2در شركت ســهامي تعداد شركاء نبايد از سه نفر كمتر

و شغل آزاد ،خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران ،محل

باشد.

كسبي داير و خدمات خود را به مصرفكننده عرضه دارد،

 .3شــركتهايي كه تمام ســرمايه آنها در موقع تأسيس

فرد صنفي شناخته ميشود.

سهاميخاص ناميده ميشوند.

 .2مجوزي كه طبق مقررات بهمنظور شروع و ادامه كسب

 .4براي تأســيس و ثبت شركت ســهاميخاص ،تسليم

و كار يــا حرفه ،به فرد صنفي براي محل مشــخصي داده

اظهارنامه به پيوســت مداركي از قبيل اساسنامه شركت،

ميشود را پروانه كسب گويند.

منحصرا ً توســط مؤسســين تأمين گرديده است ،شركت

صورتجلسه مجمع مؤسسين ،صورتجلسه اولين جلسه
هيأتمديره ،پلمپ دفتر كل و دفتر روزنامه مدارك تأييديه

 .3فرد صنفي پيش از تأســيس هر واحد صنفي و قبل از

هزينههاي مربوط به ثبت شركت و غيره الزامي است.

ســپردن هرگونه تعهد يا اجاره يا خريد محل بايد جهت

نوع ديگر از شــركتها ،شــركت با عنوان «مسئوليت
محدود» است.

اخذ مجوز الزم بــه اتحاديه صنف مربوطــه مراجعه ،و
درخواســت كتبي خود را تســليم كند .پس ازموافقت با

قانون ثبت شركتها و مقررات و آييننامههاي مربوط به
آنرا ميتوانيد در لينك قوانين و مقررات تارنماي (سايت)

درخواســت متقاضي و ارائه مدارك و داشتن شرايط زير،
پروانهي كسب صادر ميشود.

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور( )www.ssaa.irمطالعه

الف) ارائه سند مالكيت يا اجارهنامه

كنيد.

ب) گواهي پايان خدمت نظاموظيفه يا معافيت
پ) گواهي عدم سوءپيشينه
ت) آخرين مدرك تحصيلي
ث) مدرك الزم مبني بر دارا بودن صالحيت فني.

كسب و كار عقل را زياد ميكند.

 .4صدور پروانهي كســب براي مشاغل تخصصي و فني
امام صادق (ع)

مســتلزم اخذ پروانهي تخصصي و فني از مراجع ذيربط
بهوسيلهي متقاضي است.
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 .5مشــاغل تخصصــي و فني قانون نظــام صنفي مرتبط

مهندسي ،حرفهاي و صنفي كه در جهت رسيدن به اهدافي

با تخصص شــما به شرح ذيل اســت :الف) تعميركاران

به مورد اجرا گذاشته ميشود .بخشي از اين اهداف عبارت

و نصبكنندگان تأسيســات گرمايشــي و سرمايشــي،

اســت از :باالبردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر

ب) لولهكشي آب و فاضالب ،پ) لولهكشي گاز و نصب

حسن اجراي خدمات ،ارتقاي دانش فني صاحبان حرفهها

لوازم گازسوز ،ت) نصب و تعمير سيستمهاي حرارتي و

در بخش ساختمان ،وضع مقررات ملي ساختمان به منظور

برودتي و تهويه مطبوع بهجز سردخانه كه اين مشاغل در

اطمينان از ايمني ،بهداشــت ،بهرهدهي مناسب ،آسايش و

استانهاي كشور زير نظر اتحاديههاي مختلف قرار دارند

صرفهي اقتصادي.

كه بعضي از آنها عبارتاند از:

اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به امور فني در بخش
ساختمان مستلزم داشــتن صالحيت حرفهاي است .اين

 -اتحاديه تأسيسات مكانيكي ساختمان

صالحيت در مورد كاردانهاي فني از طريق پروانه اشتغال

 -اتحاديه تعميركاران لوازمبرقي وخانگي

به كار كارداني يا تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق

 -اتحاديه توليدكنندگان و تعميركاران يخچال ،كولرگازي،

پروانــه مهارت فني احراز ميشــود .مرجع صدور پروانه

 -تهويه مطبوع و لباسشويي

اشــتغال به كار كارداني وزارت مســكن و مرجع صدور

 -اتحاديه آهنسازان و اتحاديه آهنكاران

پروانه مهارت فني وزارت كار و امور اجتماعي است .در

 .6افرادي كــه داراي حداقل مدرك تحصيلي ديپلم
فنــي و كار و دانش در هريك از رشــتههاي فوق
هستند ،جهت دريافت پروانه كسب از آزمون فني و
تخصصي معاف هستند.

زير بخشــي از آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي ارائه
شدهاست:
 .1براي دارندگان مدرك ديپلم فني داشــتن  7سال سابقه
كار و تجربــه پس از دريافت ديپلم در رشــتهي مربوطه،
پروانهي اشــتغال به كار تجربي پايه ســه صادر ميشود.

متــن كامل قانون نظام صنفي و مقررات و آييننامههاي

قبول شــدن در آزمون علمي و عملي ضروري اســت.

مربوط به هريك از اتحاديهها و مشــاغل را ميتوانيد در

امكان ارتقــا از پايهي  3به پايهي  2بعد از  5ســال و از

سايت مركز امور اصناف و بازرگاني ايران ()www.asnaf.ir

پايهي  2به پايهي  1بعد از  6سال ديگر ميسر است.

مطالعه كنيد.

قانون نظــام مهندســي ســاختمان و كنترل
ساختمان
نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعهي
قوانين ،مقررات ،آييننامهها ،اســتانداردها و تشكلهاي
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 .2مدت اعتبار پروانهي اشــتغال بــه كار كارداني يا كار
تجربي ســه سال اســت و در انقضاي مدت ،در صورت
وجود شــرايط الزم قابل تمديد است .براي آشنايي بيشتر
با شــرايط عضويت ،اخذ پروانه و آييننامهها به ســايت
سازمانهاي مسكن و شهرسازي استان يا سازمان (كانون)

نظام كاردانهاي فني ساختمان مراجعه كنيد( .شکل )3-2

مقررات شــغلي تعميــركار و نصــاب آبگرمكن گازي
ديواري كه در زمان اشتغال به كار ميبايستي آنرا مد نظر
داشــته و مفاد آنرا رعايت كند ،مجموعهي مقررات ملي
ساختماني ايران است كه در مباحث مختلف اين مقررات
ارائه شده است .خالصهي اين مقررات را در زير مشاهده
ميكنيد.

مقررات ملي ســاختمان ،مبحث ،17لولهكشي گاز
طبيعي ساختمانها

 .1دستگاههاي گازسوز و متعلقات آنها بايد داراي تأييديه

شكل 2ـ  3الف

مؤسسه اســتاندارد و تحقيقات صنعتي ايران باشد (شكل
3ـ.)3

شكل 2ـ  3ب

شكل 2ـ  3پ

شكل 2ـ  3ت

شكل 3ـ3
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 .2تمامي وســايل گازسوز بايد توسط افرادي كه آموزش

 .4كارگذارندهي دســتگاه گازســوز بايــد آنرا مطابق با

رســمي ديــده و داراي پروانــهي صالحيت هســتند و

مشــخصاتي كه ســازنده توصيه كرده است ،نصب كند،

نمايندگي مجاز از سازندهي مربوط را داشته باشند ،نصب

بهطوريكه دســتگاه به نحو رضايتبخشــي كار كند و

و راهاندازي شوند (شكل 4ـ.)3

فضاي دسترسي در اطراف دستگاه بهمنظور تنظيم ،تعمير
و تعويض وجود داشته باشد (شكل6ـ.)3

شكل 4ـ3

 .3مسئوليت نهايي نصب وســايل گازسوز ،كنترل مجدد
مناســببودن دودكشها ،مجاري تهويه لوازم گازســوز،
راهانــدازي و آزمايش عملكرد آنها بهعهده نصاب مجاز
(مورد تأييد سازنده يا مراجع ذيصالح) است (شكل 5ـ.)3

شكل 6ـ3

 .5هنگام اتصال يك دســتگاه گازســوز جديد به سيستم
لولهكشي موجود ،نصاب مجاز بايد از كافي بودن ظرفيت
لولهكشي براي اتصال دستگاه گازسوز اطمينان يابد.

شكل5ـ3
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كســي كه وارد كسب و كار شــود ،از مردم

بينياز ميشود.

امام حسين (ع)

 .6قبل از اتصال هر دستگاه گازسوز به لولهكشيگاز ،بايد اطمينان حاصل شود كه دستگاه براي استفاده از گاز طبيعي تنظيم
شدهاست .كنترل اين امر به عهدهي نصاب مجاز است (شكل 7ـ.)3
آبگرمكن گازسوز
نوع سوخت :گاز شهري
قدرت حرارتي در ساعت:

Kcal

ظرفيت مخزن آب 186:ليتر( 50گالن)
7500

فشار هيدروستاتيكي آزمونkg/cm2 20 :

شماره سري و سال ساخت:

شكل 7ـ3

 .7نصاب نبايد وسيلهي گازسوز را در محلي غير از جاي تعيينشده در نقشه گازرساني ساختمان كه به تأييد مهندس ناظر
رسيده است ،نصب كند (شكل 8ـ.)3

دودكش

دودكش

 WHآب گرم كن گازي
 GCاجاق گاز

آشپزخانه

 Hبخاري

اتاق خواب

 Liچراغ روشنايي
شير مصرف
حمام

دودكش

توالت
پذيرايي

آشپزخانه

اتاق خواب
دودكش

شكل 8ـ3
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 .8نصب آبگرمكن فوري ديواري در جاييكه آبگرمكن

 .10نصب هرگونه وســيله گازسوز در حمام ،رختكن،

زميني پيشبيني شــده اســت ،خالف محسوب ميگردد

سرويسهاي بهداشــتي و محوطههاي ســونا ،استخر و

(شكل 9ـ.)3

جكوزي ممنوع است (شكل 10ـ.)3

شكل 10ـ 3نصب نادرست وسيله گازسوز در حمام

 .11نصب دستگاههاي گازســوز در فضاي كام ً
ال بسته و
بدون هرگونه پيشبيني براي دريافت هواي احتراق مجاز
نيست.
شكل 9ـ 3نصب نادرست آبگرمكن زميني به جاي
آبگرمكن ديواري

 .12عبور دودكش دســتگاه گازســوز از فضاي داخلي و
سقف كاذب حمام مجاز نيست( .شكل11ـ)3

 .9چنانچه كارگذارندهي دستگاه گازسوز هرگونه تغييري
در نحوهي نصب وسيله گازسوز و دودكش آنرا ضروري
تشــخيص دهد ،بايد قبل از هرگونه اقدامي ،از سازندهي
مربوطه مجوز كسب كند.
پيش از انجام هرگونه تغييري در سيستم لولهكشي گاز
داخل ساختمان ،مراتب بايد به اطالع شركت گاز برسد و
مجوز الزم دريافت شود.

شكل 11ـ 3عبور غير مجاز دودكش

 .13از لولهكشي گاز نبايد بهمنظور اتصال زمين استفاده شود.
66

ارزشيابي پاياني
 .1كارگر را از نظر قانون كار تعريف كنيد.
 .2كداميك از موارد زير در قرارداد كار نوشته نميشود؟
الف) محل انجام كار

پ) ساعات كار

ب) مدت قرارداد

ت) سابقه كار

 .3كارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمريهاي ناشي از بيكاري و بازنشستگي تابع قانون  . . . . . . . . . .است.
 .4حداكثر ساعات كار در شبانهروز چند ساعت است؟
 .5كار شب بين ساعت  . . . . . . . . . .تا  . . . . . . . . . .انجام ميشود.
 .6تعطيل رسمي و اختصاصي كارگران چه روزي است؟
 .7مرخصي استحقاقي كارگران در طول سال چند روز است؟
 .8حداقل شركا در شركتهاي سهامي چند نفر است؟
 .9تأسيس شركت زيرنظر كدام دستگاه انجام ميشود؟
				
الف) وزارت كار و امور اجتماعي

ب) وزارت بازرگاني

پ) سازمان ثبت اسناد و امالك كشور			

ت) سازمان مالياتي كشور

 .10فرد صنفي را تعريف كنيد.
 .11فرد صنفي زير نظر كدام دستگاه كار ميكند؟
الف) شركتهاي تعاوني

ب) سازمان نظام مهندسي

پ) سازمان تعزيرات حكومتي ت) اتحاديه صنفي

 .12چهار مورد از مدارك مورد نياز براي صدور پروانهي كسب را نام ببريد.
 .13دارندگان ديپلم فني و كاردانش از آزمون فني و تخصصي دريافت پروانهي كسب ،معاف هستند.
		
درست 

نادرست 

 .14اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به امور فني در بخش ساختمان ،مستلزم داشتن  . . . . . . . . . .است.
 .15سابقه كار دارندگان ديپلم براي دريافت پروانهي اشتغال بهكار تجربي پايه  3چند سال بايد باشد؟
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 .16حديث زير را كامل كنيد.
«كسي كه بدون توجه به آينده وارد كارها شود ،در آينده با . . . . . . . . . .

و  . . . . . . . . . .روبهرو خواهد شد( ».امام علي «ع»)

 .17مسئوليت نهايي نصب آبگرمكن گازي و راهاندازي آن به عهده چه شخصي است؟
 .18نصب آبگرمكن گازي فوري در جاييكه آبگرمكن زميني پيشبيني شده است با رعايت نكات ايمني مجاز است.
		
درست 

نادرست 

 .19اخذ مجوز الزم براي تغييرات مورد نياز در لولهكشي گاز توسط كدام مرجع قانوني انجام ميشود؟
			
الف) سازمان نظام كاردانهاي فني

ي لولهكشي گاز
ب) اتحاديه 

				
پ) شركت ملي گاز

ت) شركت تعاوني مجريان لولهكشي گاز

 .20پنج محلي كه نصب آبگرمكن ديواري درآنها ممنوع است را نام ببريد.
 .21عبور دودكش آبگرمكن از فضاي داخلي حمام ممنوع و از سقف كاذب حمام مجاز است.
		
درست 

نادرست 

 .22نقشه گازرساني توسط  . . . . . . . . . .تأييد ميشود.
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واحد كار  :4توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت اصول و
نكات ايمني و بهداشت كار
◄ ◄پس از آموزش اين توانايي ،از فراگير انتظار ميرود:
 حوادث شغلي و داليل بروز آنها را توضيح دهد. وسايل ايمني و حفاظتي را شرح دهد. وسايل ايمني و حفاظتي را بهكار گيرد. اصول پيشگيري از حوادث ناشي از كار را شرح دهد. عوارض ناشي از بروز حوادث را توضيح دهد. -كمكهاي اوليه در حوادث ناشي از كار را توضيح دهد.
 عوامل ايجاد آتش را شرح دهد. -روشهاي اطفاء حريق را توضيح دهد.

ساعات آموزش
نظري

عملي

جمع

5

3

8
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پيشآزمون
 .1بهنظر شما داليل بروز حادثه در هنگام كار چيست؟
پاسخ:
 .2حادثهاي را كه در محيط كار و زندگي شاهد وقوع آن بودهايد ،توضيح دهيد.
پاسخ:
 .3جمله زير را كامل كنيد « :اول  ، . . . . . . . .سپس كار»
 .4رعايت نكردن نكات ايمني در كدام يك از موارد زير شكستگي استخوان را در بر خواهد داشت؟
			
الف) سوراخ كردن ديوار با دريل

ب) جوشكاري لوله فوالدي

ج) كاركردن برروي نردبان

د)نصب رگوالتور كپسول گاز مايع

 .5علت استفاده از سيم ارت (زمين) در وسايل الكتريكي را توضيح دهيد.
پاسخ:
 .6دو نوع مايع سوختني و دو گاز قابل اشتعال را نام ببريد.
پاسخ:
 .7واحد اندازهگيري شدت جريان  . . . . . . . . . .است.
 .8وزن آبگرمكن ديواري موجود در كارگاه چند كيلوگرم است؟
پاسخ:
 .9آيا اختالف پتانسيل برق تكفاز  220ولت است؟
پاسخ:

 .10عايق سيمها و كابلهاي برق معموالً از جنس  . . . . . . . . . .هستند.
 .11چند وسيله حفاظت و ايمني فردي را كه تاكنون مورد استفاده قرار دادهايد ،نام ببريد.
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داشتن زندگي بدون خطر آرزو و هدف همه انسانها ست،

ديوار ممكن است بهعلت برداشتن نادرست آن ،در ستون

زيرا ميل بــه ايمني و امنيت ،بخــش تفكيكناپذيري از

فقرات ضايعهاي بهوجود آيد و يا باعث پيدايش فتق روده

ماهيت انسان است .ايمني در لغت به معني امنيت ،آسايش

گردد (شكل1ـ.)4

و ســامت آمده است و ميتوان آنرا ميزان يا درجه فرار
از خطر تعريف كرد.
خطر به شــرايطي اطالق ميشــود كه داراي پتانســيل
آسيب رساندن به افراد ،ايجاد خسارت به وسايل ،تجهيزات
و ساختمانها و همچنين كاهش قدرت كارآيي باشد.
حادثه ،واقعه برنامهريزي نشده و صدمهآفريني است كه
انجام ،پيشرفت يا ادامه كار را مختل ميسازد و همواره در
اثر يك عمل يا كار ناايمن يا شرايط ناايمن و يا تركيبي از
آنها بهوقوع ميپيوندد

حوادث شغلي و علل بروز آنها

شكل  4-1ب

علل بــروز حوادث را ميتوان به دو دســته مســتقيم و
غير مستقيم تقسيم كرد .علل مستقيم عبارت است از عللي
كه در ايجاد حادثه ســهم اصلي را داراست مانند :جابهجا
كردن وســايل ،كار با دستگاهها ،سقوط اشــيا ،افتادن از
ارتفاع ،استفاده نادرست از ابزار ،افتادن بهعلت ليزخوردن
و سوختگي.
در هنگام جابهجا كردن دســتگاهها و وســايل سنگين،
مانند بلندكردن آبگرمكن ديواري براي نصب آن برروي

شكل 1ـ 4الف بلند كردن درست اجسام

در هنــگام نصب آبگرمكن ديواري الزم اســت كه از
نردبان يا چهارپايه استفاده شود تا با باالرفتن از آن امكان
نصب آبگرمكن يا دودكش آن ميسر شود .درصورتيكه
از نردبان مناســب استفاده نشود و يا نحوه استقرار نردبان
درست نباشد ،امكان افتادن از نردبان و بروز حادثه وجود
دارد (شكل 2ـ.)4

شكل 2ـ 4الف

شكل 2ـ 4ب

71

سقوط اجسام از علل مســتقيم بروز حوادث است .در

بيشتر ميكنند .اين گروه شــامل تمامي عواملي ميشوند

شكل3ـ 4امكان سقوط تراز بنايي كه بر باالي آبگرمكن

كه باعث خســتگي ،ناراحتــي ،عصبانيت و بيحوصلگي

قرار دارد را مشاهده ميكنيد.

ميشوند .مهمترين اين عوامل عبارتاند از :نور نامناسب
(شــكل 4ـ ،)4صــداي بيــش از حد ،تهويه نامناســب،
مناسب نبودن درجه حرارت (شكل 5ـ.)4

شكل 5ـ 4دماي نامناسب

شكل 3ـ 4امكان سقوط اشياء

علل غيرمستقيم سبب بهوجود آمدن حادثه نيستند ،بلكه

بايد توجه داشت كه در كنار اين دو گروه از علل بروز
حوادث ،موارد ديگري نظير كمبود تجربه و مهارت كاري،

در صورت وجود علل مســتقيم ،احتمال ايجاد حادثه را

شكل 4ـ 4نور ناكافي
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شكل 6ـ 4دودكش نادرست

رعايت نكردن اصول ايمني ،مسائل خانوادگي و مالي نيز

عوامل فيزيكي و عوامل شــيميايي زيانآور در محيط كار

در ايجاد حوادث مؤثر هستند (شكل 6ـ.)4

محافظت ميكند (شكل 7ـ.)4

شكل 7ـ 4ب

شكل 7ـ 4پ

برخي از وســايل حفاظت فــردي عبارتاند از :لباس
كار ،كاله ايمني ،ماســك جوشكاري ،ماسكهاي محافظ
در برابر گردوغبار ،كفش ايمني ،انواع دســتكش ،عينك
ايمني ،حفاظ گوش (گوشي) (شكل 8ـ.)4
شكل 6ـ4

وسايل ايمني و حفاظتي و بهداشت كار

بهرهگيري از وسايل مختلف حفاظت فردي ميتواند نقش

شكل 8ـ 4الف

شكل 8ـ 4ب كاله ايمني

بسزايي در پيشگيري از حوداث ناشي از كار داشته باشد.
اين وســايل فرد را در برابر آتشســوزي ،برقگرفتگي،

شكل 8ـ 4پ گوشي

شكل 8ـ 4ت دستكش ايمني

شكل 7ـ 4الف استفاده از دمپايي در حين كار غير مجاز و
حادثهساز است.

شكل 8ـ 4ث عينك محافظ

شكل 8ـ4ج لباس كار
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وســايل حفاظت فردي بايــد داراي خصوصياتي مانند

در هنگام كار از باالزدن آســتين لبــاس كار خودداري

آنچه در زير ميآيد ،باشند.

كنيد.

 .1ضمن اينكه قــدرت حفاظتي كافي دارد ،بايد حداكثر
راحتي و حداقل وزن را داشته باشد.

◄ ◄كاله ايمني

در محلهايي كه احتمال خطر ســقوط اشيا وجود دارد،

 .2براي حركات اساسي بدن يا كار محدوديتي را به وجود

استفاده از كاله ايمني ضروري است (شكل10ـ.)4

نياورد.
 .3در برابر صدمات شيميايي و مكانيكي مقاوم باشد.
◄ ◄لباس كار

لباس كار بايد كام ً
ال اندازه و مناسب بدن فرد استفاده كننده

باشد و هيچ قسمت آن آزاد نباشد (شكل9ـ.)4

شكل 10ـ  4استفاده از كاله ايمني

حداكثر وزن كاله ايمني  400گرم است و بايد از مواد غير
قابل احتراق ساخته شود .در مواردي كه خطر برقگرفتگي
وجود دارد ،بايد جنس كاله عايق باشد .بهمنظور حفاظت
سر ،صورت و پشــت گردن ،دورتا دور كاله بايد لبهدار
باشد .در داخل كاله نوارهاي نگهدارنده از جمله نوار تنظيم،
نوار عرقگير و ضربهگير داخلي بايد وجود داشــته باشد.
نوارهــاي نگهدارنده در عمقــي از كاله قرار ميگيرند كه
فاصلهاي بين سطح فوقاني سر و ديواره داخلي كاله به وجود
آورند .اين فضا را فضاي حافظ مينامند (شــكل 11ـ.)4

شكل 9ـ  4لباس كار مناسب

جيبهــاي لباس كار بايد كوچك ،و تعداد جيبهايش
كم باشد .هيچ قسمت لباس كار باز و پاره نباشد.
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شكل 11ـ  4كاله ايمني

◄ ◄عينك ايمني

◄ ◄محافظ گوش(گوشي)

در هنگام انجام كارهايي كه ممكن اســت براي چشــمها

در محيطهايي كه ميزان شدت صدا از  90دسيبل)db( 1

خطرناك باشــد ،بايد از عينكهاي ايمني اســتفاده شود.

بيشــتر باشد بايد از حفاظهاي گوش استفاده شود (شكل

بهطور مثال در هنگام كار با ماشين سنگسنباده يا سنگفرز

14ـ .)4گوشيها بايد پيش از استفاده ضدعفوني شوند.

و دريل از عينك محافظ با شيشه بيرنگ (سفيد) و هنگام
جوشكاري اكسياســتيلن از عينك محافظ با شيشه سبز
استفاده ميشود (شكل12ـ.)4

شكل 12ـ  4استفاده از عينك محافظ

شكل 14ـ  4گوشي

شيشه عينك بايد عاري از حباب هوا ،ترك يا موج باشد

مناســبترين گوشــي از نوع جفتي است كه برروي سر

و در مقابل فعاليت مورد نظر ،مقاوم باشــد .قطر شيشــه

قرار ميگيرد و دو گوشي آن روي گوشها را ميپوشانند.

عينكهاي مدور دستكم  50ميليمتر است.

اين نوع گوشي قابل تنظيم است (شكل15ـ.)4

زههاي عينك بايد سبك و محكم و كام ً
ال روي صورت

چســبيده باشــند و در صورت لزوم به حفاظهاي جانبي
مجهز شوند (شكل13ـ.)4

شكل 13ـ  4عينك ايمني

شكل 15ـ  4گوشي جفتي

.1شروع سطح بحراني صدا براي انسان  70دسي بل است .تردد خودروها شدت صدايي برابر با  80دسيبل و وقوع رعد صدايي با شدت 120

دسيبل را ايجاد ميكند.
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◄ ◄دستكش كار

◄ ◄كفش ايمني

دستكشها با توجه به نوع كار در انواع چرمي ،الستيكي،

انواع خطرهايي كه باعث آســيبديدگي پاها ميشود ،بر

پارچهاي و برزنتي وجود دارند (شكل16ـ .)4دستكشها

سه نوع است:

بايد بهگونهاي باشــند كه براي حركت انگشــتان مانعي

 .1مكانيكي

بهوجود نياورند .در هنگام كار با ماشــينهاي مته و ساير

 .2شيميايي

ماشــينهايي كه داراي قطعات متحرك هســتند ،نبايد از

 .3سرمايي و گرمايي

دستكش استفاده كرد.

خطرهاي مكانيكي مانند سقوط اشيا روي پا ،بهخصوص
برروي انگشــتان پــا و يا فرورفتن اشــياي نوكتيز به پا
است .خطرهاي شــيميايي در هنگام كار با اسيدها ،قلياها
و روغنها بهوجود ميآيد و خطرهاي گرمايي و سرمايي
درهنگام كار در محيطهاي گرم يا در محيطهاي ســردي
مثــل ســردخانهها بهوجود ميآيد .كفــش ايمني ،پاها و
انگشــتان را در برابر چنين خطراتــي محافظت ميكند.
كفشهاي ايمني بايد داراي پنجه فوالدي باشند و متناسب
با نوع كار انتخاب شوند (شكل17ـ.)4

شكل 16ـ  4دستكش كار

در هنــگام كارهايي كه با برق ســروكار دارند ،بايد از
دســتكشهاي عايق الكتريسيته اســتفاده شود و مقاومت
الكتريكي دســتكش با ولتاژ مورد نظر متناسب باشد .در
كار با اســيدها و قلياها بايد از دســتكشهايي از جنس
پالستيك طبيعي يا مصنوعي نرم استفاده شود.
شكل 17ـ  4كفش و پوتين ايمني
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اصول پيشــگيري از حوادث و رعايت نكات
ايمني و حفاظتي
 .1هنگام بلندكردن بار ابتدا پاها را از زانو كام ً
ال خم كنيد

پيش از بلندكردن بار بايد اشياي دستوپاگير را از اطراف
جمعآوري كنيد و هر اندازه كه ممكن است ،باررا به بدن
نزديكتر نگهداريد (شكل19ـ.)4
پشت خود را صاف
نگه دارید

و بدن را تاحد ممكن راســت نگه داريد (شــكل 18ـ.)4
براي جلوگيري از بروز عوارض جسماني ،وزن بار نبايد
از مقادير مندرج در جدول 1ـ 4تجاوز كند.

جسم را نزدیک به
بدنتان نگه دارید

زانوهايتان را خم کنید
در گرفتن جسم
از تمامی (کف)
دستتان استفاده
کنید

پاهایتان را قدری بافاصله
بگذارید،به طوری که یک
پا قدری جلو تر قرار گیرد

شكل 19ـ  4بلند كردن صحيح اجسام

 .2كف محل كار خشــك باشد و در صورت خيس بودن
و يا وجود روغن و ســاير مواد لغزنده ،قبل از شــروع به
كار آنرا خشك كنيد .اين كار از ليزخوردن در هنگام كار
جلوگيري ميكند (شكل 20ـ.)4

شكل 18ـ  4بلند كردن نادرست اجسام

جدول 1ـ4

شرايط كار

مرد

دايم

18 kg

گاه بهگاه

50 kg

نوجوان

20 kg
14 kg

شكل 20ـ 4
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 .3در هنــگام كار در محلهايــي كه كــف كام ً
ال صاف

پايههاي نردبانبايد بهطور كامل و بدون هيچ لقي روي

(نظير ســراميك)دارند ،از كفش مناسب استفاده كنيد تا از

زمين قرار بگيرد .در صورت اســتفاده از نردبان يكطرفه

ليز خوردن و برزمينافتادن جلوگيري شــود .اســتفاده از

عالوه بر اينكه از ســالم بودن نردبان مطمئن ميشويد در

دمپايي در محيط كار بههيچ وجه مناســب نيست و زمينه

قرارگيري آن برروي زميــن و تكيه آن به ديوار نيز دقت

بروز حادثه را ايجاد ميكند (شكل21ـ.)4

كنيد .پايه نردبان از ديوار بايد فاصله مناسبي داشته باشد،
بهنحوي كه شما در هنگام باالرفتن از نردبان داراي تعادل
باشيد و بتوانيد با اطمينان روي آن كار كنيد (شكل23ـ.)4

شكل 21ـ 4

 .4به منظور نصــب آبگرمكن برروي ديــوار يا نصب
دودكش آبگرمكن ،استفاده از نردبان ضرورت دارد .در
اين شــرايط حتياالمكان از نردبانهاي دوطرفه اســتفاده
كنيد و قبل از باال رفتن از نردبان اطمينان يابيد كه اجزاي
نردبان كام ً
ال سالم است (شكل22ـ.)4

شكل 23ـ  4نردبان يكطرفه

 .5از قراردادن ابــزار در باالي نردبان يا باالي آبگرمكن
هنگام پايين آمدن خودداري كنيد ،زيرا امكان سقوط ابزار
و برخورد آن با قســمتهاي مختلف بــدن وجود دارد.
شكل 22ـ  4نردبان دوطرفه
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همچنين پرتاب و ســقوط ابزار باعث آسيبديدگي ابزار

و وسايل ديگر ميشود (شكل 24ـ.)4

 .7در هنگام نصب دســتگاههاي الكتريكي قســمتهاي
فلزي بدنه دســتگاه را بهوسيله سيم ارت (زمين) به سيم
ارت ســاختمان متصل كنيد تا در صورت اتصال برق به
بدنه دســتگاه ،جريان برق از طريق ســيم ارت به زمين
انتقال يابد .اگر شــخصي با اين دســتگاه تماس پيدا كند
جريان برق از بدنش عبــور نميكند و بدينترتيب خطر
برقگرفتگي كاهش مييابد (شكل 26ـ.)4

شكل 24ـ  4سقوط دريل از روي نردبان

 .6در هنگام كار با دستگاه و تجهيزات الكتريكي و ابزاري
كه با بــرق كار ميكند ،نكات ايمنــي را با دقت رعايت
كنيد .در صورت اتصال ســيم فاز يا نيمفازو نول به بدن
انســان خطر برقگرفتگي وجود دارد .بدن انســان داراي
مقاومتــي بين  1300تا  3000اهم اســت كه درصورت
اتصال به اختالف پتانســيل  220ولتي جرياني در حدود

شكل 26ـ  4دستگاه دريل داراي سيم ارت

 .8يكــي از روشهاي حفاظــت در برابر برقگرفتگي در

 0/074آمپر تا  0/17آمپر از بدن انســان عبور ميكند .بايد

هنگام كار با وسايل الكتريكي استفاده از دستكش و كفش

بدانيد كه جريان خطرناك براي بدن انسان  0/05آمپر است

عايق است (شكل27ـ.)4

(شكل 25ـ.)4

شكل 25ـ 4الف

شكل 25ـ 4ب

شكل4-27
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 .9پيش از استفاده از ابزار الكتريكي نظير دريل ،دوشاخه

 .11از قرارگرفتــن پايه نردبان و گيره لوله برروي ســيم

و ســيمهاي آنرا بررسي كنيد و از سالم بودن آن مطمئن

دســتگاهها ،ابزار الكتريكي و ســيمهاي سيار خودداري

شــويد  .دقت كنيد كه دو شاخه داراي شكستگي نباشد و

شود ،زيرا باعث آسيبديدن روپوش عايق سيمها ميشود

روپوش عايق سيمها زخمي نشده باشد (شكل28ـ.)4

و خطر برقگرفتگــي را بهوجود ميآورد .قراردادن ابزار،
پرتاب و ســقوط ابزاري مانند چكش ،آچارفرانســه ،انبر
دســت و نظير آنها نيز برروي ســيمهاي برق خطرناك
است (شكل30ـ.)4

شكل 28ـ  4دوشاخه و سيم سالم

 .10در هنگام كار با دستگاهها و ابزارهاي الكتريكي دقت
كنيد كه دســتها و زير پايتان خشك باشد و از كاركردن
با اين تجهيزات در محيطهايي با رطوبت زياد و در هواي

شكل 30ـ 4

باراني خودداري كنيد (شكل29ـ.)4
 .12در هنگام كار با دريل آستين لباس كار باز نباشد و از
لباس كار گشاد يا پاره استفاده نشود ،زيرا امكان گيركردن
قسمتي از لباس كار با مته يا سهنظام دريل وجود دارد كه
بروز آن حادثهساز است (شكل31ـ.)4

شكل 29ـ 4
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شكل 31ـ 4

 .13در هنــگام كار با دريل برقي ،ســنگفرز و ســاير

 .15پس از نصب آبگرمكن از آببندبودن كليه محلهاي

دســتگاههايي كه امكان پرتاب براده از سوي آنها وجود

اتصال آب و گاز اطمينان پيدا كنيد .نشــت آب،خساراتي

دارد از عينكهاي محافظ استفاده كنيد .در غير اينصورت

را به دســتگاه و ساختمان وارد ميكند و نشت گاز باعث

احتمال بروز حادثه و صدمه ديدن چشم بسيار زياد است

بروز حادثههايي همچون انفجار و آتشســوزي ميشود.

و درمــان و جبران آن دردناك ،زمانگيــر ،هزينهبر و در

بهمنظور نشتيابي گاز در محلهاي اتصال از كفصابون

بيشتر موارد غير ممكن است (شكل 32ـ.)4

اســتفاده كنيد و هرگز از شــعلهكبريت و فندك استفاده
نكنيد (شكل34ـ.)4

شكل 4-34
شكل 32ـ 4

 .16در صورت وجود گردوغبار و گازهايي نظير گازهاي

 .14پيــش از تعيين محل و اقدام به ســوراخكاري براي

ناشي از جوشكاري و امثال آن ،از ماسك ايمني و محافظ

نصب آبگرمكن به مسير لولهكشي آب و سيمكشي برق

استفاده كنيد ،زيرا تنفس اين هوا براي سالمتي مضر است

توجه كنيد تا از برخورد مته با سيم برق و لولهها جلوگيري

و بروز ناراحتي در دســتگاه تنفســي را باعث ميشــود.

شــود .برخورد مته با سيم برق عالوه بر آسيبرساندن به

استنشاق هواي آلوده در بلندمدت بيماريهايي نظير آسم،

شبكه سيمكشي باعث بروز خطر برقگرفتگي نيز ميشود.

برونشيت ،ســل و بيماريهاي قلبي و عروقي را در بدن

لولههاي پليمري (پالستيكي) در مقابل برخورد مته بسيار

ايجاد ميكند (شكل35ـ.)4

آسيبپذير هستند (شكل 33ـ.)4

شكل 33ـ 4

شكل 35ـ 4
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عوارض ناشــي از حوادث و اصــول انجام
كمكهاي اوليه

زيانهاي واردشــده در اثر حوادث ،به دو دسته زيانهاي
مشهود و زيانهاي نامشهود تقسيم ميشوند.

زيانهاي مشــهود ضررهايي است كه به رقم و ريال

وســايل مورد نياز براي كمكهاي اوليه عبارتاند از:
پنبه ،گاز استريل ،باند نواري و سهگوش ،چسب نگهدارنده
پانسمان ،قيچي ،محلولهاي ضدعفونيكننده نظير بتادين
و ساولون ،تختههاي شكســتهبندي (آتل) ،سنجاققفلي،
شريانبند (گارو) ،سرم شستوشو (شكل36ـ.)4

قابل محاســبه اســت ،مانند حقوق ايام بيماري شخص
مصدوم ،هزينه مداواي مصدوم ،هزينه تعمير و بازســازي
ماشينآالت و غيره.
زيانهاي نامشهود ،به رقم و ريال قابل محاسبه نيست،
مانند اثرات روحي براي شخص حادثهديده و خانواده او،
تغيير شــغل و از دست دادن توان و قدرت كار ،خسارت
وارده بــر جامعه بهعلت از دســت دادن نيــروي ماهر و
غيره.
در اثر بروز حوادث براي فــرد حادثهديده يكي از موارد
زير را بهوجود ميآيد:
جراحت و مصدوميت ـ نقص عضويا قطع عضو ـ عدم
توانايي در اشتغال به كار سابق ـ از كار افتادگي دائم ـ فوت.
جراحــت و مصدوميت شــامل مواردي نظيــر بريدگي،
كوفتگي ،كشيدگي ،رگبهرگشدن ،شكستگي ،سوختگي،
سائيدگي ،حساسيتهاي پوستي ،مسموميت و برقگرفتگي
ميشود.
براي كاهش شــدت آســيب و جراحت در حوادث،
كمكهاي اوليه نقش بســزايي دارد .البته كمكهاي اوليه

شكل 36ـ  4جعبه كمكهاي اوليه

هيچگاه جايگزين حضور پزشك و كادر درماني يا مراجعه
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مصــدوم به مراكــز درماني نخواهد بــود و تنها بهمنظور

عاليــم حياتــي بدن عبــارت انــد از :نبــض ،تنفس،

جلوگيري موقت از وخامت حال شــخص آسيبديده يا

درجهحرارت بدن و فشــارخون كــه پيدايش تغيير در

بيمــار انجام ميگيرد .بنابراين بعــد از اجراي كمكهاي

آنها نشــاندهنده اختالل در وضع طبيعي بدن اســت.

اوليه بايد شــخص مصدوم را در كوتاهترين زمان ممكن

تعداد نبض در بزرگساالن  70تا  80بار در دقيقه ،تعداد

به پزشك و كادر درماني برسانيد.

تنفس  12تا  18بار در دقيقه و درجه حرارت طبيعي بدن

 37درجه سانتيگراد است (شكل 37ـ .)4فشارخون در

 .1در خونريزيهــا عضــو زخمي را تا حــد امكان باال

جوانان تا  40سالگي  120ميليمتر جيوه بر  80ميليمتر

نگه ميداريم و با اســتفاده از گاز اســتريل روي آن فشار

جيوه است (شكل38ـ.)4

ميآوريم .در صورت خيس شــدن گاز در اثر خون ريزي
آنرا برنميداريم ،بلكه گاز ديگري روي آن قرارميدهيم
(شكل 39ـ.)4

شكل 37ـ  4الف

شكل 37ـ  4ب

شكل 37ـ  4پ

شكل 39ـ 4

 .2چنانچه خون ريزي با فشــار مســتقيم بنــد نيامد يا
شــرايط زخم طوري باشــد كه اعمال فشار مستقيم روي
آن ميســر نباشد ،بهوسيله فشارآوردن به نقاط فشار كه در

شكل 37ـ  4ت

شكل 37ـ  4ث

مسير شريان واقع هستند ،نسبت به بندآوردن خون ريزي
اقدام ميكنيم .اين نقاط فشاري همان محلهايي هستند كه
ميتوانيم نبض را در آن احساس كنيم (شكل40ـ.)4
B

شكل 38ـ  4الف

شكل 38ـ  4ب

A
زخم صورت و زير چشم

پيشاني و شقيقه
C

D
شانه و بازو

زخم گردن
F

E
ساعد و آرنج

زخم دست

شكل 38ـ  4پ

با توجه به اينكه شرح كامل كمكهاي اوليه با توجه به
گستردگي مطالب از اهداف اين كتاب نيست ،تنها به شرح
برخي از كمكهاي اوليه در حوادث شايع ميپردازيم.

H

G

زخم ران و باالي پا(زانو)

زخم ران

J

I
نقاط فشار شريانها در كنترل
زخم پا

خونريزي

زخم پايين پا (زانو)

شكل 40ـ 4
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 .4در ســوختگي با آبجوش لبــاس را بهدقت از محل

ايمني

ســوختگي خارج كنيد ،محل سوختگي را زيرآب خنك

در تمام زخمها بايد احتمال بيماري كزاز
را در نظر گرفت و به مراكز درماني مراجعه
كرد.

و تميز قراردهيد و روي آنرا با گاز اســتريل بپوشانيد .در
سوختگيهاي شديد ،اندام دچار سوختگي را بيحركت و
باال نگه ميدارند تا دچار ورم نشود و مصدوم را به مراكز
درماني منتقل ميكنند (شكل42ـ.)4

هر کس نفســی را حیات بخشــد (از

مرگ نجات دهد) مثل آن اســت که

همه مردم را حیات بخشــیده اســت
(سوره مائده ،آیه.)32

شكل 42ـ 4

 .5در ســوختگي با مواد شــيميايي نظير اسيدها و قلياها
(بازها) بايد محل سوختگي را بالفاصله زير جريان فراوان
 .3در ســوختگي با آتش محل ســوختگي را زير جريان

آب قراردهيد (شكل 43ـ.)4

آرام آب خنــك و تميز قرار دهيد و آنرا با گاز اســتريل
بپوشانيد .در اين نوع سوختگي از درآوردن و خارج كردن
لباس از محل سوختگي خودداري كنيد و هرگز تاولها را
نتركانيد (شكل41ـ.)4

شكل 43ـ 4

شكل 41ـ 4
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 .6درصورت برقگرفتگــي بالفاصله جريان برق را قطع

تنفسي وارد نشود .همچنين الزم است كه پاي مصدوم را

كنيد ،مصدوم را به پشت بخوابانيد و در زير شانههاي او

باالتر از تنه وي قراردهيد و لباسهايش را شل كنيد .بقيه

به يك ســمت بچرخانيد تا ترشحات دهاني او به مجاري

كردهايد ،بسپاريد (شكل44ـ.)4

بالشي قراردهيد تا سر او كام ً
ال به عقب برگردد و سر او را

امور را به كادر درمانــي (اورژانس) كه قب ً
ال آنها را خبر

شكل 44ـ 4
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 .7مصدومي را كه دچار حادثه شــده و احتمال شكستگي

 .8در شكســتگي ساق پا و ران ،آتل يا يك تكه تخته را با

در او وجــود دارد ،بايد پس از بســتن (آتلبندي) عضو

باند ميپيچند و مابين دو پا قرار ميدهند .يك قطعه ديگر

مصدوم ،جابهجا كرد .حساسيت فوقالعاده نسبت به درد،

را نيز در طرف بيرون پاي صدمه ديده قرار داده و بهوسيله

تغيير شــكل ،تورم و تغيير رنگ و همچنين از دستدادن

باند هر دو پا را به يكديگر ثابت ميكنند (شكل46ـ.)4

حركت عضو ،از عالیم شكســتگي اســت .مقايسه عضو
سالم و عضو آســيب ديده نيز كمك مؤثري به تشخيص
شكســتگي ميكند .اشــيای مختلفي را بــراي بيحركت
ســاختن عضو شكســته يا دررفته ميتوان بهكار برد ،كه

شكل 46ـ  4الف

آنها را آتل مينامند(شكل45ـ.)4

شكل 46ـ  4ب

 .9در صورت شكستگي انگشتان پا ابتدا كفش و جوراب
مصدوم را به ماليمت خارج ميكنند و ســپس يك قطعه
شكل 45ـ  4الف

شكل 45ـ  4ب آتل بندي انگشت دست

تخته ،مقوا يا روزنامه تاشــده را زير كف پا ،از پاشــنه تا
نوك انگشــتان ،قــرار ميدهند و آنرا با باند ســه گوش
ميبندند ،بهصورتيكه انگشتان بدون حركت قرار بگيرند
(شكل47ـ.)4

شكل 47ـ  4الف

شكل 47ـ  4ب

شكل 45ـ  4پ آتل بندي ساعد دست

شكل 45ـ  4ت آتل بندي ساق پا
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شكل 47ـ  4پ

شكل 47ـ  4ت

شكل 47ـ  4ث

شكل 47ـ  4ج

 .10در شكســتگي اســتخوان بازو ،هر دو ســاعد را به

 .11بروز مســموميتهاي مربوط به دستگاه تنفس ،مانند

صورت افقی روی ســینه قرار داده و از مصدوم بخواهید

تنفس دود ناشــي از آتش ،گاز منواكســيد كربن (،)CO

آرنج ســمت آسیب دیده را نگه دارد .سپس یک بالشتک

آمونيــاك و دود گازهــاي ســمي داراي عالیمي مانند

نرم بین دســت و سینه قرار دهید و با استفاده از باند ،بازو

سرگيجه ،سردرد ،كبودي لبها و ناخنها ،سرفه و ريزش

را آویزان کنید.به وســیله ی یک باند پهن ،دست مصدوم

اشــك ،تنفس نامنظم يا قطع تنفس است .در اين شرايط

را روی سینه ی او محکم ببندید( .شكل48ـ.)4

مصدوم را سريع ًا به هواي باز منتقل ميكنند ،او را بهآرامي
روي زمين ميخوابانند و روي او را ميپوشانند .در صورت
بيهوشبودن مصدوم از بازبودن مجاري تنفسي او اطمينان
يافته و در صورت لزوم تنفس مصنوعي و ماســاژ قلبي را
تا رسيدن كادر پزشكي انجام ميدهند (شكل49ـ.)4

شكل 48ـ 4الف

شكل 48ـ 4ب

شكل 49ـ4
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مثلث آتش و اصول آتش نشانی

كه در حدود دوبرابر هوا وزن دارد و به دليل ســنگينتر

بــرای ایجاد آتش ســه عامل حرارت ،ماده ســوختنی و

بودن آن از هوا ،پس از پاشــش بــر روي آتش ،مانع از

اکسیژن 1باید وجود داشته باشد که به این سه عامل مثلث

ورود هوا به منطقه آتش شده و باعث خاموش شدن آتش

احتراق یا مثلث آتش گویند.

ميشود (شكل50ـ.)4

در اثر نبودن یکی از این عوامل آتش به وجود نمی آید و
با حذف یکی از آن ها ،آتش خاموش میشود.خارج کردن
عامل حــرارت را خنک کردن آتش می نامند و آب نقش
اصلی در آن را دارا اســت .استفاده از آب برای فرونشاندن
آتش ارزان ترین روش است.

آتش
گرما

هوا

شكل 50ـ 4

 )2ايجاد اليه جداكننده بين هوا و آتش ،كه در اين روش
از كف مخصوصــي كه در مقابل آتشســوزي مقاومت
ميكند ،اســتفاده ميشــود و نوعي از اين كف تركيبي از
دو مايع ســولفات آلومينيم و بيكربنات ســديم است.
(شكل51ـ)4

سوخت

خارج کردن عامل هوا یــا خفه کردن آتش یکی ازروش
های آتش نشــانی اســت که با دور کردن هوا از آتش به

وقوع می پیونــدد و معموالً به دو روش این کار صورت
می گیرد:
 )1جایگزین کردن گازهای سنگین با هوا که مهمترین این

گازها  Co2است.
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 .1اکسیژن در حدود  1حجم هوا را تشکیل میدهد.
5

شكل 51ـ4

با توجه به تنــوع مطالب در بحــث حريق و روشهاي

فشار را به سمت آتش ميپاشند (شكل53ـ.)4

آتشنشاني و گســتردگي موضوع در اين قسمت ،اصول
آتشنشاني بهصورت زير خالصه ميشود.
 .1بــراي خامــوش كردن آتش مواد جامــد نظير چوب،
پارچه ،پالســتيك ،كاغذ و مقوا از آب اســتفاده ميشود.
بدين منظور ميتــوان از انواع خاموشكنندههاي نوع آبي
استفاده كرد (شكل52ـ.)4

شكل 52ـ 4كپسول مخصوص آب و گاز

سيستم لولهكشي آب آتشنشاني نيز از روشهاي آتشنشاني

شكل 53ـ  4ب

با آب است كه كاربرد آن در ساختمانها متداول است .در
اين سيستم شبكه لولهكشي ،آب تحت فشار را به شيرهاي

جدول 53ـ 4پ مشخصات جعبه آتش نشاني
مدل
جعبه

نام جعبه

سايز جعبه
cm
W H D

سر اين شيرها شيلنگهاي برزنتي مخصوصي نصب شده

VA1

پيچ و

20

اســت كه در صورت وقوع آتشســوزي با بازكردن در

فايبر باكس
VA2
استيل
و هوزريل

آتشنشــاني واقع در جعبه آتشنشاني ميرساند .در يك

جعبه آتشنشاني ،شيلنگ را از روي قرقره باز ميكنند و با
باز كردن ضامن نازل و محكم نگه داشتن نازل ،آب تحت

مهرهاي

20

65

75

1/25و2

65

75

1/5و1/25

بلبرينگي

معمولي بلبرينگي
استيل
به درخواست
خشدارمات
هوزريل

75

1-90-75

معمولي
استاتيك

سياه
معمولي

معمولي بلبرينگي
به درخواست

1-90-75

معمولي
استاتيك

سياه
معمولي

معمولي بلبرينگي به
درخواست

معمولي
استاتيك

سياه
معمولي

معمولي بلبرينگي
به درخواست

معمولي
استاتيك

سياه
معمولي

معمولي بلبرينگي
به درخواست

VA4

فايبر باكس 15

65

VA5

فايبر باكس 20

65

75

22

75

30

1-90-75

 VA7فايبر باكس
دو قلو

20

90

74

1-90-75

قرقره
فايبرهوزريل

15

60

70

1-90-75

VA8

معمولي
استاتيك
چرمي

سياه
معمولي

سياه
معمولي

VA3

هوزريل

15

نوع رنگ

نوع ورق

سيستم قرقره

معمولي
استاتيك
چرمي و
معمولي

فايبر باكس 20
و

فايبر باكس
 VA6خاموش
كننده

شكل 53ـ  4الف قرقره و شيلنگ و نازل

و

15

ضخامت ورق
ميليمتر

1/2 75 65و1-1/25

معمولي
استاتيك

سياه
معمولي

.1جعبــه با رنگ ،ابعاد ،وروديهايآب،توكارياروكار و آپشــنهاي
مورد نياز توليد ميشود.
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 .2براي خاموش كردن آتش ناشــي از وسايل برقي نبايد

كف (فوم) بهره گرفت (شكل54ـ)4در اين مورد استفاده

از آب اســتفاده شــود و در هنگام خامــوش كردن آتش

از آب مجاز نيست.

بهوسيله آب ،از پاشــيدن آب بر روي تجهيزات برقي از
جملــه تابلوي برق ،موتورهاي الكتريكي ،فيوز ،كليدها و
پريزها خودداري شــود .آتشسوزي در دستگاههاي برقي
و شبكه سيمكشي و كابلكشي بهوسيله خاموشكنندههاي
هالوژنه يا كربنديوكســيد مهار و خاموش ميشود .نازل
كپسولهاي به شكل قيف يا شيپور است.
 .3حريق ناشي از مايعات سوختني همچون بنزين ،نفت و
گازوئيل را بهوسيله پاشيدن شن و ماسه بر روي آن ميتوان،
خاموش كرد و يا از كپســولهاي گاز كربنديوكسيد (يا
F

روغنها
و
چربيها

E

C

B

A

تجهيزات گازهاي قابل اشتعال چوب
الكتريكي اشتعالآور قابل احتراق كاغذ
پالستيك
مايع

شكل 54ـ 4الف
نوع
خاموش
كننده

آب

مواد شيميايي
مرطوب
كف

محدود

پودر

شكل 54ـ 4ب كپسول پودر
محدود

محدود

vaporising
Liquid

محدود
محدود
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محدود

دياكسيدكربن

محدود

پتو آتش

 .4كپسولهاي آتشنشــاني را بهطور مستمر مورد بازديد
قــرار ميدهند تا از شــارژ بودن آنهــا و قرارگيري در
محلهاي مناســب اطمينان حاصل شــود .اين كپسولها
بهطور معمول ســاليانه بايد شــارژ مجدد شوند ،در غير
اينصورت در زمان وقوع حادثه و آتشسوزي امكان دارد

كه عملكرد مناسبي در خاموش كردن آتش نداشته باشد و

خودداري كنيد ،زيرا باعث خروج گازهاي ناشي از تبخير

باعث بروز خسارات جبرانناپذيري شود( .شكل55ـ)4

بنزين و تينر ميشود و امكان بروز آتشسوزي را بهوجود
ميآورد( .شكل56ـ)4

شكل 55ـ 4

 .5با رعايت نكات ايمني ميتوان از وقوع حريق پيشگيري
كرد .از ريختن مواد قابل اشتعال بر روي زمين خودداري
كنيد ،بهخصوص در محلهاييكه در آنجا احتمال توليد

شكل 56ـ 4

جرقه و شــعله وجود داشته باشد .بهطور مثال براي پاك

 .6لباسكارهاي آغشــته به روغن و مواد سوختني نظير

كردن رنگ ريختهشــده روي كف آشپزخانه از بنزين يا

گازوئيل ،نفــت و بنزين آمادگي الزم براي آتشگرفتن را

تينر فوري اســتفاده نكنيد ،زيرا اين مواد بهسرعت تبخير

دارند كه بســيار خطرناك هستند .در صورت آغشتهشدن

ميشــوند و گاز متصاعدشــده با كوچكترين جرقه يا

لباس كار به اينگونه مواد ،لباس را در آورده و نســبت به

تماس يا شعلهاي مشــتعل ميشود و سبب آتشسوزي

تميــز كردن آن اقدام كنيد .اين كار را در محلي به دور از

ميگردد .از باز گذاشتن درب ظروف نگهداري اين مواد

شعله و جرقه انجام دهيد.

اســتاد ،شــاگردان را براي يك گــردش تفريحي به

اين كار را كردند ،اما آب چشــمه همچنان گوارا بود

كوهســتان برده بود .بعد از يك پيــادهروي طوالني

و همه از آن نوشيدند .اســتاد پرسيد :آيا آب چشمه

درحاليكه همه خسته بودند به يك چشمه رسيدند و

شور شــده بود؟ همه گفتند :نه .خيلي هم گوارا بود!

تصميم گرفتند كمي استراحت كنند .استاد به هركدام

اســتاد گفت :درس امروز همين اســت .مشكالت و

از شاگردان يك ليوان آب داد و از آنها خواست پيش

ســختيها مانند همين نمك است كه اگر روح شما و

از نوشــيدن ،كمي نمك در آن بريزند .شاگردان اين

ظرفيت وجودتان مانند اين ليوان كم و اندك باشــد،

كار را كردند ،ولي هيچكدام نتوانستند آن آب شور و

دلتان را آلوده ميكند ،اما اگر روحتان بزرگ و ظرفيت

بدمزه را بخورند.

وجودتان مانند اين چشمه باال و بزرگ باشد ،از پس

بعد اســتاد از آنها خواست كه همان نمك را در
آب چشــمه بريزند و ســپس از آب چشمه بنوشند.

مشكالت و سختيها برميآييد و بهراحتي آنها را در
خود حل ميكنيد.
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ارزشيابي پاياني
 .1علل بروز حوادث را به چند گروه تقسيم ميكنند؟
 .2افتادن از ارتفاع از علل مستقيم بروز حوادث است.
		
 درست

 نادرست

 .3حادثه در اثر يك عمل يا كار  . . . . . . . . . . . . . .بهوجود ميآيد.
 .4چه عواملي احتمال بهوجود آمدن حادثه را بيشتر ميكند؟
 .5كداميك از موارد زير در ايجاد حوادث مؤثر نيست؟
الف ) كمبود تجربه		

ب) تهويه هوا

			
پ) عصبانيت

ت) مشكالت خانوادگي

 .6كداميك از گزينههاي زير خصوصيات لوازم حفاظت فردي است؟
الف) مقاومت در مقابل صدمات فيزيكي

ب) ارزان بودن

				
پ) طولعمر زياد

ت) قابل استفاده بودن براي تمام افراد

 .7حداكثر وزن كاله ايمني  . . . . . . . . . . . . . .است.
 .8فضاي محافظ دركدام وسيله ايمني وجود دارد؟
 .9در هنگام كار با ماشين سنگسنباده استفاده از كدام وسيله ضروري است؟
 .10در محيطهايي با شدت صداي بيش از  . . . . . . . . . . . . . .بايد از گوشي استفاده شود.
 .11در هنگام كار با دريل از كداميك نبايد استفاده كرد؟
الف) لباس كار

		
ب) كاله ايمني

		
پ) دستكش

ت) عينك محافظ

 .12خطرهايي كه پاها را تهديد ميكنند به سه گروه تقسيم ميشوند.
		
 درست

 نادرست

 .13هنگام بلند كردن اشياء سنگين هرچه ممكن است بايد آنها را  . . . . . . . . . . . . . .نگه داشت.
 .14براي جلوگيري از ليز خوردن در محلهايي كه داراي كف صاف هســتند ،اســتفاده از  . . . . . . . . . . . . . .مؤثر و مفيد
است.
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 .15در صورت نياز به نردبان ،استفاده از كدام نوع نردبان مناسبتر است؟
 .16ميزان جريان خطرناك براي بدن انسان كدام است؟
		
الف)0/5 A

		
پ) 0/074 A

		
ب) 0/17 A

ت) 0/05 A

 .17در هنگام كار با دستگاههاي الكتريكي از كدام نوع دستكش استفاده ميشود؟
		
الف) چرمي

		
ب) يكبارمصرف

		
پ) برزنتي

ت) الستيكي

 .18زيانهاي ناشي از حوادث به چند گروه تقسيم ميشوند؟
 .19عالئم حياتي انسان را نام ببريد.
 .20انواع وسايل موردنياز براي كمكهاي اوليه را نام ببريد.
 .21حريق مايعات سوختني توسط كدام نوع خاموش كننده مهار ميشود؟
 .22در سوختگي با اسيد چگونه به شخص حادثهديده كمك ميكنيد؟
 .23سه عالمت از عالئم شكستگي استخوان را بنويسيد.
 .24روش ثابت نگهداشتن ساق پاي شكسته را شرح دهيد.
 .25مثلث آتش را توضيح دهيد.
 .26روشهاي دور كردن هوا از آتش را شرح دهيد.
 .27خاموشكننده مناسب براي آتش مواد جامد را توضيح دهيد.
 .28چگونگي استفاده از جعبه آتشنشاني در اطفاءحريق را شرح دهيد.
 .29كداميك از گزينههاي زير در خاموش كردن آتش ناشي از برق استفاده نميشود؟
		
الف) گازهاي هالوژنه

		
ب) كربنديوكسيد

پ) آب

 .30كدام خاموشكننده داراي نازل قيفيشكل است؟
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منابع
 1 .1رمــز و راز موفقيت در شــغل و حرفه .مؤلف ديويد گوتك ،مترجم مهندس ســيد محمــود صموتي و دكتر مهدي
اسماعيلي ،ناشر انتشارات مدرسه.

2 .2ايجاد تعادل بين كار و زندگي .مؤلف رابرت هالدن ،مترجم مهندس فروزنده شهبازلو ،ناشر انتشارات بهتدبير.

3 .3مديريت كيفيت .مؤلف مهندس مريم سالكزماني ،مهندس محمدرضا پورشمس ،انتشارات مركز آموزش و تحقيقات
صنعتي ايران.

4 .4كارآفريني .مؤلف دكتر محمود احمدپور دارياني ،محمد عزيزي ،انتشارات محراب قلم.
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