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ساعات آموزش

جمععملينظري

92130

واحد كار 1: توانايی نصب، تست و راه اندازي آب گرم كن 

پس از آموزش اين توانايي ، از فراگیر انتظار مي رود: ◄
- مقدار آب گرم مصرفي ساختمان را محاسبه كند.

- براي ساختمان آب گرم كن مناسب را انتخاب كند.
- محل نصب آب گرم كن را توضيح دهد.
- مراحل نصب آب گرم كن را شرح دهد.

-  اصول تست لوله هاي آب سرد، آب گرم، گاز و دودكش آب گرم كن را شرح دهد.
- مراحل راه اندازي و تنظيم آب گرم كن را توضيح دهد.

-  اصول تبديل سوخت آب گرم كن را شرح دهد.
-  آب گرم كن را نصب و راه اندازي كند.

- آب گرم كن را از نظر سوخت مصرفي تبديل نمايد.
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پیش آزمون

1.  مقدار مصرف آب برای هر نفر به طور متوسط در شبانه روز چند ليتر است؟
د( 150 ج( 500   ب( 15   الف(  1500  

2.  آيا ميزان مصرف آب گرم در ساختمان ها از آب سرد كمتر است؟
پاسخ:

3.  مقدار آب گرم مورد نياز دوش حمام از روشويي بيشتر است؟

 نادرست    درست
4. كدام يك واحد اندازه گيري حجم است؟

ب( متر مربع              ج( اينچ           د( فوت الف(   ليتر  
5.  ليتر بر دقيقه، واحد دبي آب است؟

 نادرست    درست
6.  با افزايش ظرفيت آب گرم كن ميزان مصرف گاز آب گرم كن بيشتر مي شود.

 نادرست    درست
7.  آب گرم كن هاي گازي ديواري داراي مخزن ذخيره آب گرم هستند.

 نادرست    درست
8.  مقدار مصرف گاز كدام وسيله  گازسوز بيشتر است؟

ب(  آب گرم كن مخزن دار الف(  چراغ روشنايي    
د( آب گرم كن ديواري ج( اجاق گاز     

9.  برروي لوله گاز هر وسيله گازسوز بايد يك شير مصرف از نوع ............ نصب شده باشد.
10.  محل هاي نصب آب گرم كن هاي گازي ديواري را براساس مشاهدات خود نام ببريد.

پاسخ:
11.  كدام وسيله  گازسوز نياز به دودكش دارد؟

الف(  پلوپز خانگي  ب( چراغ روشنايي     ج( آب گرم كن            د( اجاق گاز
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نصب و راه اندازي آب گرم كن ديواري
از آن جا كه درصد زيادي از انرژي مصرفي در ساختمان هاي مسکوني صرف تهيه آب گرم مصرفي مي شود، انتخاب آب گرم كن 
اهميت زيادي پيدا مي كند، بنابراين بايد آن را آگاهانه محاسبه و انتخاب كرد. ظرفيت آب گرم كن ها به تعداد نفرات يا نوع وسايل 

بهداشتي بستگي دارد)شکل1-1(.

شكل 1ـ1

محاسبه  مقدار آب گرم مصرفي
 مقــدار آب گــرم مصرفي بــا توجه به نوع كاربري ســاختمان و نوع وســيله  بهداشــتي و با بهره گيــري از جدول 1ـ1

محاسبه مي شود.
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در ستون اول جدول نوع وسيله  بهداشتي و در رديف اول نوع ساختمان ارائه شده  است و اعداد داخل جدول ميزان آب گرم برحسب 
114Lit است.

hr Lit 114 و در آپارتمان ها نيز 
hr

ليتر بر ساعت  است. به طور مثال ميزان آب گرم دوش در ساختمان وياليي

جدول 1ـ1 مقدار آب  گرم مصرفي مورد نياز برحسب ليتر در ساعت

                     نوع 
ساختمان                   

نوع وسيله بهداشتي
ساختمان ادارهكارخانههتلبيمارستانورزشگاهآپارتمان

مدارسوياليي

دست شويي و توالت 
7/67/67/67/67/67/67/67/6 خصوصي

دست شويي  و  توالت 
57ـ15/230/422/830/445/622/8عمومي

ـ76ــ76117676وان )حمام(
380ـ5776ـ380ـ76076ـ570190ـ190ـ57ظرف شويي  خودكار

7611476263876ـ38سينك ظرف شويي
114855285285855114114855دوش

ـ76ــ106106ـ76لباسشويي  خودكار
381938ـ3838ـ19ظرف شويي آبدارخانه

مثال: مقدار آب گرم مصرفي يك واحد آپارتمان  را كه در آن وسايل بهداشتي زير نصب شده  است محاسبه كنید. ◄
3. دوش 1 عدد 2. وان 1 عدد    1.  دست شويي و توالت 2 عدد  

6. ماشين  ظرف شويي 1 دستگاه 5. ماشين لباس شويي 1 دستگاه  4. سينك ظرف شويي 1 عدد  
درجدول 1ـ1 و در رديف اول آپارتمان را پيدا مي كنيم و مقدار آب گرم هر وســيله  بهداشــتي را از ستون آپارتمان به دست 

مي آوريم و در جدول زير وارد مي كنيم.

Litتعدادنوع وسيله بهداشتي 
hr Lit مقدار آب گرم هر وسيله 

hr جمع  
دست شويي و توالت

وان
دوش

سينك ظرف شويي
ماشين لباس شويي
ماشين ظرف شويي

2
1
1
1
1
1

7/6
76
114
38
76
57

15/2
76
114
38
76
57

Litمقدار مصرف آب گرم ساختمان 
hr376/2
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376/2 ليتر در ساعت مقدار آب گرم مصرفي اين آپارتمان 
در زماني است كه تمام وسيله هاي بهداشتي مورد استفاده 
قرار بگيرند و اين ميــزان، حداكثر مصرف آب گرم  اين 

ساختمان است.

تمرين كالس ◄
مقدار مصرف آب گرم مصرفي ساختمان وياليي را كه در 

آن وسايل بهداشتي زير نصب شده است محاسبه كنيد:
1.  دست شويي و توالت ـ3 عدد

2.  دوش ـ 2 عدد
3.  وان ـ 1 عدد

4. سينك  ظرف شويي ـ 2 عدد
5  .  ماشين  ظرف شويي ـ 1 عدد 
6.  ماشين لباس شويي ـ 1 عدد

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

مصرف آب گرم ساختمان را محاسبه كنيد.

تعدادنوع وسيله بهداشتي
مقدار آب گرم 
Lit
hr

هر وسيله 

جمع 
مصرف 
آب گرم
 Lit

hr

دست شويي و توالت
دوش
وان

سينك ظرف شويي
ماشين ظرف شويي 
ماشين لباس شويي

Lit
hr

حداكثر مصرف آب گرم ساختمان 

انتخاب آب گرم كن
در جدول 2ـ1 مشــخصات فني آب گرم كن هاي يکي از 

كارخانه هاي ايراني ارائه شده است.
براي انتخاب آب گرم كن بايــد مقدار مصرف آب گرم 
(  داشته باشيم كه 

Lit
min( ساختمان را برحسب ليتر بر دقيقه

با مراجعه به جدول 2ـ1 در رديف ظرفيت تأمين آب گرم 
اين مقدار را پيدا مي كنيم و در باالي ستون اين عدد مدل 

آب گرم كن را به دست مي آوريم.
 مثال: مقدار مصرف آب گرم يك ســاختمان مســکوني
Lit 300 اســت. مدل آب گرم كن مناســب بــراي اين 

hr
ساختمان را تعيين كنيد.

بايد ميزان آب گرم را برحســب ليتر بر دقيقه به دست 
آوريم.

300 Lit
hr  =? Lit

min 

300÷60=5 Lit
min

در رديــف ظرفيت تأمين آب گرم جــدول2ـ1 كه مقدار 
آب گرم، مورد نياز اســت، عدد 5 ليتــر در دقيقه را پيدا 

مي كنيم
در اين جدول سه نوع آب گرم كن شمعك دائم، آيونايز 
و آيونايز فن دار وجود دارد كه براي اين ســاختمان نوع 
شمعك دائم مد نظر است. عدد 5 ليتر در دقيقه، در دامنه 
 12/3ـ5 ليتــر در دقيقه  قرار مي گيــرد كه به آب گرم كن 

شمعك دائم مدل B3112i مربوط مي شود.

تمرين: مقدار مصرف آب گرم در آپارتماني 240 ليتر در 
ساعت است. مدل آب گرم كن از نوع آيونايز اين آپارتمان 

را تعيين كنيد.
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جدول 2ـ1 جدول راهنماي انتخاب مدل

محل و نوع 
استفاده

فشار آب 
مورد نياز

حدود فاصله 
مناسب تا 

دورترين شير آب 
گرم

ميزان 
مصرف 

گاز
قطر دودكش مورد نياز

ظرفيت 
سيستمحرارتي 

رده 
انرژي

مدل 
پيشنهادي

كم فشارتجاري كوچك
تا 4 متر طول 

لوله
كم

10  سانتي متر )قطر  كمتر درشرايط 
خاص، با تأييد سرويس كار مجاز(

DB3108شمعك دائمكم

تجاري، اداري 
كوچك

كم فشار
تا 5 متر طول 

لوله
كم

10  سانتي متر )قطر  كمتر در شرايط 
خاص، با تأييد سرويس كار مجاز(

DB3310شمعك دائمكم

تجاري، اداري، 
مسکوني كوچك

فوق العاده 
كم فشار

تا 6 متر طول 
لوله

كم
15  سانتي متر )قطر  كمتر در شرايط 

خاص، با تاييد سرويس كار مجاز(
DB3312شمعك دائمكم 

تجاري، اداري ، 
مسکوني كوچك

فوق العاده 
كم فشار

تا حدود 6 متر 
طول لوله

بسيار 
كم

15  سانتي متر )قطر  كمتر در شرايط 
خاص، با تأييد سرويس كار مجاز(

كم
آيونايز 
بدون 
شمعك

CB3212i

تجاري، اداري، 
مسکوني

كم فشار
تا 7 متر طول 

لوله
كم

15  سانتي متر )قطر  كمتر در شرايط 
خاص، با تاييد سرويس كار مجاز(

DB3114شمعك دائممتوسط

تجاري، اداري، 
مسکوني

فوق العاده 
كم فشار

تا 8 متر طول 
لوله

كم
15  سانتي متر )قطر  كم تر در شرايط 

خاص، با تاييد سرويس كار مجاز
DB3115شمعك دائمزياد

تجاري، اداري، 
مسکوني

فوق العاده 
كم فشار

تا 8 متر طول 
لوله

بسيار 
كم

15  سانتي متر )قطر  كم تر در شرايط 
خاص، با تاييد سرويس كار مجاز

زياد
آيوناز بدون 

شمعك
CB3215i

تجاري، اداري، 
مسکوني

فوق العاده 
كم فشار

تا 8 متر طول 
لوله

بسيار 
كم

زيادفقط با تشخيص سرويس كار مجاز
آيوناز 
فن دار

CB3315if

تجاري، اداري، 
مسکوني بزرگ

فوق العاده 
كم فشار

تا 10 متر طول 
لوله

الزامًا 15  سانتي متركم
بسيار 
زياد

DB3118شمعك دائم

تجاري، اداري، 
مسکوني بزرگ

فوق العاده 
كم فشار

تا 10 متر طول 
لوله

بسيار 
كم 

الزامًا 15  سانتي متر
بسيار 
زياد

آيوناز بدون 
شمعك

CB3218i

تجاري، اداري، 
مسکوني بزرگ

فوق العاده 
كم فشار

تا 10 متر طول 
لوله

بسيار 
كم

فقط با تشخيص سرويس كار مجاز
بسيار 
زياد

آيوناز 
فن دار

CB3218if
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 در شــکل 3-1 آب گرم كن گازي ديواري كه روي ديوار 
آشپزخانه و در مجاورت كابينت هاي ديواري نصب شده 

را مشاهده مي كنيد.

تمرين كالسي ◄
1. طول و عرض آشــپزخانه شــکل 2-1 را برحسب متر 

به دست آوريد.
2.  مساحت آشپزخانه چند متر مربع است؟

3.  برروي پالن آشــپزخانه موارد زير را بيابيد و آن ها را با 
شماره هاي داده شده، مشخص كنيد.

1.  پنجره 
2. ديوار غربي

3. دودكش
4. كف شوي
5. اجاق گاز
6. يخچال

7. ماشين لباس شويي
8. آب گرم كن گازي ديواري

شكل 3ـ1

محل نصب آب گرم كن
 آب گرم كن هــاي گازي ديواري را معمــوالً روي ديوار 
آشپزخانه و در ارتفاع مناسبي نصب مي كنند. فاصله  محل 
نصب آب گرم كن تا ســرويس هاي بهداشــتي ساختمان 
نبايد زياد باشــد، زيرا باعــث افزايش مصرف گاز و آب 

مي شود.
در محل نصب آب گرم كن وجود دودكش با قطر مناسب 
و همچنين لوله های  آب ســرد و آب گرم و گاز با قطر و 

ارتفاع مناسب ضروري است.
در شــکل 2ـ1 پالن آشپزخانه  ســاختماني را مشاهده 
1 رسم شده است. اين آشپزخانه 

50
مي كنيد كه با مقياس 

از نوع اُپن1 است.

1.OPEN

شكل 2ـ1 

همان طور كه بر روي پالن مشاهده مي كنيد، آب گرم كن بر 
روي ديوار شمالي آشپزخانه نصب شده است.

 1  3

 8
 7

 9 10

 5

 6

 2
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اصول انتخاب محل نصب آب گرم كن
محل نصب آب گرم كن گازي ديواري بايد داراي شــرايط 

زير باشد:
الف( نصب وسايل گازسوز پر مصرف مانند آب گرم كن 
در واحدهاي مســکوني و غيرمســکوني كه مساحت 
آن ها كمتر از 60 متر مربع باشــد ممنوع اســت، مگر 
آنکه هــواي موردنياز جهت احتراق گاز مصرفي آن ها 
از طريق دريچه دائمي كه مســتقيمًا به هواي آزاد راه 

دارد تأمين گردد.1
ب(  در باالي محل نصب آب گرم كن دودكشــي با حداقل 

قطر 150 ميلي متر تعبيه شده باشد. )شکل 4ـ1(

شكل 4ـ1 دودكش در محل نصب آب گرم كن.

1. مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان ايران.

پ(  داراي لولــه ي  آب ســرد و آب گرم بــا حداقل قطر 
15 ميلي متر و لوله  گاز با قطر مناســب باشــد. لوله كشي 
گاز بايد مورد تأئيد قرار گرفته شــده باشــد. همان طور 
كــه در جــدول 2ـ1الــف مشــاهده كرديــد، حداكثر 
طول لولــه  آب گرم بيــن آب گرم كن و دورترين شــير 
آب گــرم مصرفــی 4 تا 10 متر اســت )شــکل 5ـ1(.

ت(  در زير آب گرم كن هيچ وسيله  گازسوز و گرمازايي نبايد 
قرار داشته باشد. به عبارت ديگر آب گرم كن نبايد در باالي 
اجاق گاز، فر و يا سماور نصب نشود. حداقل فاصله  افقي 
آب گرم كن از وسايل گرمازا 40 سانتي متر است) شکل1-6(.

شكل5ـ1  لوله هاي آب سرد، آب گرم و شيلنگ گاز در محل 
نصب آب گرم كن.

شكل6ـ1 نصب نادرست آب گرم كن.
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ث(  در شهرهاي سردســير براي حفاظت آب گرم كن در 
برابر يخ زدگي مي بايســتي آب گرم كن در داخل ساختمان 
نصب شــود و از نصب آن در بالکــن، حياط و فضاهاي 
باز ديگر خودداري شــود. نصــب آب گرم كن در حمام، 
رخت كن حمام، اتاق خواب و كليه  محل هايي كه هوا در آن 
جريان ندارد، ممنوع و بسيار خطرناك است )شکل 7ـ1(.

شكل7ـ1 نصب نادرست آب گرم كن

اصول نصب، آب بندي و راه اندازي آب گرم كن
پيش از نصب آب گرم كن اصول نصب و راه اندازي فني و 
ايمني را كه در دفترچه  راهنماي آب گرم كن توسط كارخانه  

سازنده تهيه شده است، به طور دقيق مطالعه كنيد.

آب گرمآب سرد
گاز

تعیین محل استقرار
در شکل 8ـ1 نقشه  جزئيات نصب آب گرم كن نشان داده 

شده است.

شكل 8ـ1 نقشه  نصب آب گرم كن گازي ديواري.

همان طور كه در شکل مشاهده مي كنيد، ارتفاع آب گرم كن 
از كف محل نصب 1200 تا 1400 ميلي متر است. فاصله  
آب گرم كــن از ديوارهاي مجاور و از كابينت هاي ديواري 
دست كم 150 ميلي متر و فاصله  آن از ديوار مقابل حداقل 

يك متر بايد باشد.
در محل نصب آب گرم كن مي بايســتي لوله  آب ســرد 
وآب گــرم در ارتفاع 1000 تــا 1200 ميلي متري از كف 
قرار داشــته باشــد. فاصله  مركز تا مركز اين لوله ها بايد 
در حــدود 120 ميلي متر، و خط مركز اين دو لوله با خط 

محور آب گرم كن منطبق باشد.

1. ورودي آب سرد                     4.شير گاز

2. خروجي آب گرم                     5.شير آب سرد

3. ورودي گاز 

15
43

2
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ايمني

ديواري كه آب گرم كن بايد روي آن نصب شود، 
مي بايســتي از مصالح ســاختماني محکم ساخته 
شده باشد تا بتواند وزن آب گرم كن را تحمل كند 
و امکان ســوراخ كاري و نصــب پيچ و رولپالك 

برروي آن ميسر باشد.

مراحل نصب آب گرم كن
الف(  پس از خارج كردن آب گر م كن و وسايل موجود در 
كارتن آب گرم كن، آن ها را در محل مناسبي قرار مي دهند 

)شکل 9ـ1(.

شكل 9ـ1

)الف()ب(

)پ(

ب( دســته  پالستيکي شير رگوالتور آب و گاز را از بدنه  
آب گرم كن جدا مي سازند )شکل 10ـ1(.

پ(  با استفاده از پيچ گوشتي مناسب پيچ اتصال كاور )روپوش( 
به بدنــه  آب گرم كن را باز مي كنند )شــکل هاي  11ـ1(.

ت(  به وسيله  متر فلزي، ارتفاع صفحه  پشت آب گرم كن را 

شكل 10ـ1

شكل 11ـ1

شكل 12ـ1 الف

صفحه پشت آب گرم كن

L
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ث(  اندازه  گرفته شده )L ( را با عدد 1400ـ1200 ميلي متر 
)ارتفاع نصب آب گرم كن از كف تمام شده( جمع مي كنند. 
اندازه  به دست آمده، ارتفاع باالي صفحه پشت آب گرم كن 

از كف تمام شده است )شکل 13ـ1(.

اندازه مي گيرند )شکل هاي 12ـ1(.

شكل 12ـ1 پ

شكل 12ـ1 ب

شكل 13ـ1

12
00

1ـ
40

0

)1
20

ـ0
14

00
(+

L

چ(  پس از ترســيم خط محور لوله هاي آب سرد و گرم و 

ج( روش ديگر براي مشــخص كردن ارتفاع محل نصب 
آب گرم كن بدين صورت اســت كه لبه پايين آب گرم كن 
را حدود 100 ميلي متر باالتر از دهانه  لوله هاي آب ســرد 
و آب گرم قرار مي دهنــد، به طوري كه خط محور صفحه 
پشــت آب گرم كن و خط محور لوله هاي آب سرد و آب 

گرم بر هم منطبق شود )شکل 14ـ1(.

شكل 15ـ1

شكل 14ـ1

L

كف تمام شده

L
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خط باالي صفحه پشت آب گرم كن برروي ديوار، صفحه  
پشــت آب گرم كن را روي ديوار قــرار مي دهند و بعد از 
منطبق ساختن خطوط محور و باالي آب گرم كن با خطوط 
ترسيم شده برروي ديوار، محل نصب پيچ ها برروي ديوار 

را با ماژيك عالمت مي زنند )شکل هاي 15ـ1 و 16ـ1(.

ح(  آب گرم كن مي بايســتي به صورت صاف و تراز شــده 
برروي ديوار نصب شــود. پــس از عالمت گذاري محل 
ســوراخ هاي روي ديوار با اســتفاده از تراز بنايي، صاف 

شكل 16ـ1

شكل 17ـ1 الف

تراز بنايي

 و تراز بودن نقاط عالمت گذاري شــده را كنترل مي كنند
)شکل 17ـ1(. 

خ  (  براي سوراخ كردن ديوار از دريل هاي برقي ضربه اي 
)چکشي( و مته الماسه استفاده مي شود.

بــراي جلوگيري از ســرخوردن مته  الماســه از محل 
سوراخ كاري، به وســيله  سنبه نشان و چکش عالمت هايي 

در محل سوراخ كاري ايجاد مي كنند )شکل18ـ1(.

شكل 17ـ1 ب

شكل 18ـ1
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د( محل هاي عالمت گذاري شده را متناسب با قطر و طول 
رولپالك ها سوراخ مي كنند )شکل 19ـ 1(.

ذ(  پس از قراردادن رولپالك ها در سوراخ هاي ايجاد شده، 
پيچ هاي سركج نگه دارنده  آب گرم كن را درون رولپالك ها 
قرار داده و با انبردســت يا انبرقفلی آن ها را به اندازه  الزم 

محکم مي كنند )شکل 20ـ1(.

شكل 20ـ 1 ث

شكل 20ـ 1 الف

شكل 20ـ 1 پ

شكل 20ـ 1 ب

شكل20ـ 1 ت

شكل 19ـ 1

ر(  آب گرم كــن را روي ديــوار قرارمي دهند، به طوري كه 
سوراخ هاي صفحه  پشــت آن روي لبه ي پيچ هاي سركج 

قرار گيرند )شکل21ـ1(.

ز(  به وســيله تراز از صاف قرارگرفتن آب گرم كن بر روي 
ديوار اطمينان مي يابند )شکل22ـ1(.

شكل 21ـ1

شكل 22ـ 1
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اتصال لوله هاي آب سرد و آب گرم به آب گرم كن
الف(  لوله ي  آب ســرد از قسمت پايين و سمت راست و 
لوله ي  آب گرم از قسمت پايين و سمت چپ به محل هاي 
اتصال آب گرم كن متصل مي شــوند. بــراي قطع و وصل 
كردن جريان آب آب گرمکن، از شــير ربع گرد اســتفاده 
مي شود. اين شير به دهانه  خروجي لوله ي آب سرد روي 

ديوار متصل مي شود )شکل هاي 23ـ1(.

شكل23ـ1 پ

شكل 23ـ1 ب

شكل 23ـ1 الف

ب( براي اتصال لوله هاي آب سرد، و آب گرم از لوله مسي 
مخصوص استفاده مي شــود. در موقع اتصال لوله مسي به 
شــير و رگوالتورآب، آب گرم كن واشرالســتيکي به كار 

مي رود )شکل24ـ1(. 

شكل 24ـ1 ت

شكل 24ـ1 پ

شكل 24ـ1 ب

شكل 24ـ1 الف
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پ ( قبل از اتصال لوله مسي مخصوص به لوله  آب گرم از 
اينچ استفاده مي شود. اين مغزي  1

2
يك مغزي برنجي

داراي دو سردنده  كوتاه و بلند است كه سردنده  بلند آن با 
اســتفاده از نوار تفلون به زانويي لوله  آب گرم روي ديوار 

متصل مي شود. )شکل25ـ1(

شكل25ـ1 پ

شكل 25ـ1 ب

شكل 25ـ1 الف

ت(  براي اتصال لوله مسي به سردنده  كوتاه مغزي برنجي 
و مغــزي خروجي آب گرم كن مطابق شــکل 26ـ1 عمل 
1ً ، واشر فلزي 

2
مي كنيم، بدين صورت كه مهره  برنجي

و واشــر فيبري يا الستيکي مخصوص را از روي قسمت 
صاف لوله مسي عبور مي دهيم و سپس مهره هاي برنجي را 

در محل هاي اتصال محکم مي كنيم )شکل 26ـ1(.

شكل26ـ1 الف

شكل 26ـ1 ب
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ث(  مهره هاي برنجي را ابتدا با دست و سپس با آچارتخت 
يا آچارفرانسه  مناسب مي بنديم. براي جلوگيري از پيچيده 
شدن لوله مسي حول محور لوله و دُِفرمِه شدن آن1، از دو 

عدد آچار مطابق شکل 27ـ1 استفاده مي كنيم.

ج(  محل  اتصال هاي انجام شــده را پس از باز كردن شير 
تغذيه از نظر آب بندی بودن بررسی مي كنند و در صورت 
وجود نشــت، نســبت به رفع آن اقدام مي كنند )شــکل 

28ـ1(.

شكل 28ـ1 ب

شكل 28ـ1 الف

شكل27ـ1

1. تغيير شکل

چ (  اگر همراه آب گرم كن لوله هاي مســي وجود نداشــته 
باشــد، مي توان از شيلنگ هاي فشــار قوي مخصوص و 

واشر مخصوص بهره گرفت )شکل29ـ1(.

شكل 29ـ1 پ

شكل 29ـ1 ب

شكل 29ـ1 الف
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اتصال لوله  گاز به آب گرم كن
الف(  دهانه  انتهايي لوله  گاز آب گرم كن به يك شير برنجي 
ربع گرد مجهز اســت تا  امــکان قطع و وصل جريان گاز 
را فراهم سازد. اين شــير فقط گاز ورودي به آب گرم كن 
را كنترل مي كند و نبايد انشــعاب ديگري از آن گرفته شود. 
ارتفاع اين شــير از كف تمام شده در حدود cm 120 است 

)شکل30ـ1(.

ب(  براي اتصال شيرگاز به آب گرم كن از شيلنگ الستيکي 
مخصوص همراه با بســت فلزي استفاده مي شود. اتصال

شكل 31ـ1 الف

شكل 30ـ1

شكل 31ـ1 ب

شكل 31ـ1 ج

شكل 31ـ1 پ

شكل 31ـ1 چ

شكل 31ـ1 ت

شكل 31ـ1 ث

شيلنگ به شيرگاز توسط سرشيلنگ برنجي انجام مي گيرد 
و براي گازبندي نمودن محل اتصال سرشيلنگ به شير از 

نوار تفلون استفاده مي شود )شکل 31ـ1(.
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نكته

نبايد از سيم هاي فلزي به جاي بست مخصوص 
براي گازبندي محل اتصال شيلنگ و سرشيلنگي 

استفاده كنيد.

پ(  پس از نصب شــيلنگ، محل اتصال آن به شير گاز و 
آب گرم كن را از نظر نشت گاز آزمايش مي كنيم. براي نشت يابي 
بايد از محلول آب و مايع صابون اســتفاده شود و استفاده 
از شعله  كبريت غير مجاز و خطرناك است )شکل 32ـ1(.

ث(  در صورت وجود نشــت گاز  ابتــدا بايد براي رفع 
آن اقدام كنيم و ســپس مجموعه را دوباره مورد آزمايش 

نشت يابي قرار دهيم )شکل33ـ1(.

شكل 32ـ1 ب

شكل 33ـ1 ب

شكل 32ـ1 الف

شكل 33ـ 1الف

مراحل نصب دودكش
الف(  بــرروي كالهك تعديل آب گرم كــن لوله  دودكش 
عمودي به طول حداقل 250 ميلي متر نصب مي شود و پس 
از آن مجاز به استفاده از زانويي خواهيد بود )شکل 34ـ1(.

ب(  در مســير دودكش آب گرم كن به دودكش ساختمان، 
اســتفاده از حداكثر دو عدد زانويي 90 درجه مجاز است 

)شکل 35ـ1(.

شکل 34ـ1 اتصال نادرست دودكش به دليل استفاده از لوله ي 
دودكش عمودي كوتاه

شكل 35ـ1 بشكل 35ـ1 الف
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پ(  لوله  رابط دودكش بايد از ســمت دســتگاه به سمت 
دودكش قائم و در جهت جريان محصوالت احتراق شيب 

داشته باشد )شکل 36ـ1(.

ت(  جنس لولــه   دودكش، زانويي ها و كالهك H بايد از 
ورق فوالدي گالوانيزه باشد و كاربرد لوله هاي قابل انعطاف 
)خرطومي يا آكاردئوني( ممنوع اســت )شــکل 37ـ1(.

شکل 37ـ1 ب دودكش با شکل 37ـ1 الف زانويي
H كالهك

شكل 36ـ1 اتصال نادرست دودكش

پرسش: به چه علت اتصال دودكش در شکل 1-36  ◄
نادرست است؟

ث(  پيش از نصب دودكــش آب گرم كن بايد از باز بودن 
مسير دودكش قائم ساختماني اطمينان يافت. براي اين كار 

معموالً از دو روش استفاده مي شود:

1.  روش استفاده از چراغ قوه يا المپ سیار
در اين روش با قــراردادن نور چراغ قوه يا المپ ســيار 
در دهانه  دودكش قائم ســاختمان درصورتي كه از انتهاي 
دودكش قائم، نور رؤيت شود، نشان دهنده  باز بودن مسير 

دودكش قائم ساختمان است )شکل38ـ1(.

2.  روش اســتفاده از شمع روشــن يا روزنامه لوله شده   
مشتعل

در اين روش مي توان با قراردادن يك شمع روشن يا يك 
روزنامه  لوله شده  مشتعل در جلوی دهانه  دودكش قائم از 
باز بودن مسير دودكش آگاه شد. درصورتي كه شعله ي  آتش 
به درون دهانه   دودكش كشيده شود، نشان دهنده ي  باز بودن 
مسير دودكش است. درصورت مسدود بودن دودكش بايد 

شکل38ـ1 استفاده از المپ سيار 
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قبل از نصب آب گرم كن مسير دودكش بازشود. )شکل 39ـ1(

ج( دهانه   خروجي دودكش برروي بام بايد دست كم يك 
متر از كف پشت بام باالتر باشد و از ديوارهاي جانبي نيز 
حداقل 3 متر فاصله داشته باشد. درصورتي كه فاصله كمتر 
از 3 متر باشد، انتهاي دودكش بايد حداقل 60  سانتي متر 
از بلندترين ديوار مجاور باالتــر قرارگيرد. برروي دهانه  
خروجي دودكش بايد كالهك H نصب شده باشد )شکل 

40ـ1(. 

شکل 39ـ 1 روزنامه ي مشتعل

Hشکل 40ـ 1 دهانه  خروجي دودكش بر روي بام با كالهك

ح(  لوله ي دودكش را روي كالهك تعديل آب گرم كن قرار 
مي دهيم، به صورتي كه سر چين دار آن در باال قرار گيرد و 
بــرروي آن زانويي را متصل كرده و ســر چين دار زانو را 
درون دريچه دودكش قائم روي ديوار قرار مي دهيم. تمامي 
محل هــاي اتصال دودكش بايد كاماًل دودبندي)گازبندي( 

شود )شکل 41ـ1(. 

راه اندازي آب گرم كن
الف ( براي راه اندازي و اســتفاده از آب گرم كن مي بايستي 
پس از نصب كامــل آب گرم كن و پيش از قراردادن كاور 
برروي آن، شير ورودي آب سرد را باز كنيم و سپس يکي 
از شيرهاي آب گرم وســايل بهداشتي نظير دوش يا شير 
آب گرم ظرفشــويي را باز كنيم تــا هواگيري لوله ي  آب 
گرم انجام شــود. براي تخليه  كامل هــواي داخل لوله ها، 

شکل 41ـ1

شكل 42ـ1 الف
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ســاير شــيرهاي آب گرم را نيز به ترتيب بــاز مي كنيم و 
پــس از اطمينان از هواگيري كامل، شــيرها را مي بنديم. 

)شکل42ـ1(

ب(  شير گاز ورودي به آب گرم كن را باز مي كنيم و مطابق 
دســتورالعمل راه اندازي الصاق شــده به بدنه  آب گرم كن 
عمل مي كنيم. در ادامه، راه اندازي يك نمونه از آب گرم كن 

گازي ديواري ارائه شده است.

شكل  42ـ1 ب

ت(  در هنگام فشار دادن دسته  پالستيکي به داخل، شروع 
به فشــردن شســتي فندك مي كنيم كه با اين عمل، جرقه 
ايجاد و شــمعك آب گرم كن مشتعل مي شود. براي برقرار 
ماندن شــعله شمعك بايد حدود 20 ثانيه دسته   پالستيکي 

ث(  پس از تثبيت شعله  شمعك مي توان فشار دادن دسته  
پالستيکي را متوقف ساخته و دسته  رگوالتور را درجهت 
خالف حركت عقربه هاي ساعت گرداند تا خط شاخص 

مقابل عالمت شعله ي  كوتاه قرار بگيرد )شکل 45ـ1(.

شكل43ـ1

شكل 45ـ1

شكل 44ـ1

پ(  دسته  پالســتيکي رگوالتور گاز را در جهت مخالف  
حركت عقربه هاي ساعت مي گردانيم تا در مقابل عالمت 
شــمعك قرارگيــرد و آن را به داخل مي فشــاريم و نگه 

مي داريم.

را همچنان داخل نگه داريم )شکل هاي 43ـ1 و 44ـ1(.
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ج (  در صــورت بازكــردن هر يك از شــيرهاي آب گرم 
مصرفي، آب گرم كن با شــعله ي  كم روشن مي شود و آب 
گرم با دماي مناســب شست و شــوي دست و صورت 
و ظروف آشــپزخانه از شــير آب گرم خارج مي شــود 

)شکل46ـ1(.

شكل 46ـ1

چ (  درصورتي كــه به آب گرم با دماي باالتر نياز باشــد، 
مي توان خط شاخص را پس از گرداندن دسته   پالستيکي 

در مقابل عالمت شعله  ي بلند قرارداد )شکل47ـ1(.

ح(  آب گرم كن هــاي گازي ديــواري اغلــب داراي يك 
شــير تنظيم كننده )رگوالتور( آب هستند كه با چرخاندن 
دســته ي  آن مي توان دبي آب خروجــي از آب گرم كن را 

شكل 47ـ1

شکل 48ـ1 الف

شــير تنظيم كننده را در خالف حركت عقربه هاي ساعت 
بگردانيم، آب با دبي بيشــتر و دماي كمتر از شير آب گرم 

خارج مي شود )شکل48ـ1(.

شکل 48ـ1 ب

كم و زياد كرد. زماني كه دســته   آن را در جهت عقربه هاي 
ســاعت بگردانيم آب گرم خروجي بــا دبي كم و دماي 
باال از آب گرم كن خارج مي شــود. درصورتي كه دســته  
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اصول تبديل سوخت گاز مايع به گاز شهري و بالعكس

مقر سوپاپ اصلي گاز20شير ورودي آب14شير پروانه اي8مبدل حرارتي1

چند راهه21ديافراگم15شير احتراق آهسته9ترموكوبل2

پيچ بازديد گاز مشعل21aديسك ديافراگم15aشيپوره10پيلوت3

نازل22فندك16سوراخ كف رگوالتور آب10aمشعل4

مجموعه  شيرگاز23دسته گاز17شير تنظيم دما11لوله  پيلوت5

18ساقه سوپاپ آب12سوپاپ  گاز شعله كم6
سوپاپ گاز )شعله  

 زياد و پيلوت(
بدنه رگوالتور گاز24

رگوالتور آب25سوپاپ اصلي گاز19صافي آب13شير مغناطيسي7
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بــراي تبديل ســوخت گاز مايــع به گاز شــهري يا 
بالعکس  بايد نازل هاي آب گرم كن تعويض شود. نازل ها 
)اوريفيس ها( را بايد از نمايندگي ها و مراكز خدمات پس 
از فروش شركت توليدكننده  آب گرم كن تهيه كرد. تبديل 
ســوخت آب گرم كن ها توســط تعميركاران مجاز انجام 
مي شود. در شکل 49ـ1 نازل شمعك و مشعل آب گرم كن 
نشــان داده شــده اســت. پس از تهيه  نازل هاي مناسب، 
به ترتيب زير عمل مي كنيم.تذكر: ســوراخ نازل گاز مايع 

نسبت به نازل گاز شهري قطر كوچك تري دارد.

الف(  دســته هاي مربوط به رگوالتور گاز و شــير تنظيم 

دبــي آب را از آب گرم كن جدا مي ســازيم و پيچ اتصال 
روكش )كاور( به بدنه را باز مي كنيم. ســپس روكش را از 

آب گرم كن جدا مي كنيم )شکل50ـ1(.

شكل 50ـ1 ثشكل 50ـ1 الفشكل 50ـ1 ب

شكل 50ـ1 ت

شكل 50ـ1 پ

شكل 49ـ1 ب

شکل 49ـ1 الف
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ب(پس از بســتن شــير تغذيه مهره هاي برنجي اتصال لوله هــاي آب ورودي و خروجي مبدل حرارتي را با اســتفاده از 
آچارتخت يا آچارفرانسه  مناسب از آب گرم كن باز مي كنيم )شکل 51ـ1(.

شكل 51ـ1 پ

شكل 51ـ1 ب

شكل51ـ1 الف

شكل 51ـ1 ث

شكل 51ـ1 ت

شكل 51ـ1 ج
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پ( پيچ هــاي اتصــال تجهيزات آب گرم كــن به صفحه  
پشتي را با اســتفاده از پيچ گوشتي باز مي كنيم و مجموعه  
تجهيــزات آب گرم كن را از صفحه  پشــتي جدا مي كنيم 

)شکل 52ـ1(.

ت(  مهره هاي اتصال لوله ا ي شمعك )پيلوت( را به وسيله  

آچارتخت مناســب بــاز مي كنيم و لوله  شــمعك را از 
آب گرم كن جدا مي سازيم )شکل 53ـ1(.

شكل 53ـ1 تشكل 53ـ1 الف

شكل 53ـ1 پ

شكل 53ـ1 ب

شكل 52ـ1 الف
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ث(  پس از باز كردن بست نگه دارنده  ترموكوپل و الکترود جرقه از بدنه، نازل شمعك را از محل اتصال، باز مي كنيم )شکل 
54ـ1(.

شكل 54ـ1 بشكل 54ـ1 الف

شكل 54ـ1 پ
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ج(  مهره برنجي ترموكوپل را با آچارتخت مناسب از بدنه  رگوالتور باز مي كنيم )شکل 55ـ1(.

شكل 55ـ1 بشكل 55ـ1 الف
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چ(  پيچ هاي اتصال مشــعل به مجــراي اصلي خروج گاز 
را به وســيله  پيچ گوشــتي مناســب باز مي كنيم. نازل هاي 
آب گرم كن روي اين مجراي چندراهه نصب شــده است 

)شکل 56ـ1(.

ح(  مشعل را از مجراي خروج گاز جدا مي سازيم و به وسيله  
آچارتخت مناســب نازل ها را باز مي كنيم )شکل 57ـ1(.

خ(  نازل هــاي جديد مشــعل و پيلوت را ابتدا با دســت 
مي بنديم و ســپس آن ها را با آچارتخت مناسب در محل 

خود محکم مي كنيم )شکل58ـ1(.

شكل 56ـ1 ث

شكل 56ـ1 پ

شكل 56ـ1 ت

شكل 56ـ1 الف شكل56ـ1 ب

شكل 58ـ1 ب

شكل 58ـ1 الف

شكل 57ـ1
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د(  تمامــي قطعاتــي را كه در مراحل پيش، از آب گرم كن جدا كرده ايم با دقــت و برعکس مراحل باز كردن در جاي خود 
نصب مي كنيم )شکل59ـ1(.

شكل 59ـ1 بشكل 59ـ1 الف
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اصول استفاده از كپسول گاز مايع
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به دليل زياد بودن فشار گاز درون كپسول، در هنگام استفاده 
از كپســول گاز بايد برروي شير كپسول، رگوالتور نصب 
شــود. رگوالتور وظيفه  كاهش فشار را به عهده دارد و در 
دو نوع قابل تنظيم و غيرقابل تنظيم )پرســي( ساخته و به 
بازار عرضه مي شود. براي كپسول هاي گاز لوازم گازسوز 
خانگي نظير اجــاق گاز و آب گرم كن، رگوالتور غيرقابل 

تنظيم استفاده مي شود )شکل62ـ1(.

شکل 60ـ1 كپسول گاز مايع 11كيلويي

گاز مايع نوعي از گازهاي سوختني  است كه در كپسول هاي 
فوالدي مخصوص ذخيره و نگه داري مي شــود. گاز مايع، 
 LPG تركيبي از گازهاي پروپان و بوتان  اســت كه به آن

نيز گفته مي شود.
كپسول هاي گاز مايع معموالً در دو نوع 11 كيلوگرمي 
و 33 كيلوگرمي توليد و به بازار عرضه مي شــود كه البته 
در ساختمان هاي مسکوني، نوع 11 كيلويي آن كاربرد دارد 

)شکل 60ـ1(.

هر كپســول داراي يك شير اســت كه با بازكردن آن گاز 
از درون كپســول خارج مي شود. شير كپسول در دو نوع 
روپيچ و توپيچ وجود دارد كه در شکل 61ـ1 نمونه اي از 

آن ها را مشاهده مي كنيد.

شکل 62ـ1 ب رگوالتور قابل تنظيم

شکل 62ـ1 الف رگوالتور غيرقابل تنظيم

شکل 61ـ1 شير كپسول گاز مايع
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براي اتصال رگوالتور به شير كپسول، مهره  رگوالتور را در 
جهت چپ )خالف حركت عقربه هاي ساعت( مي گردانند 
و براي بــاز كردن رگوالتور از شــير، مهره  رگوالتور در 

جهت راست گردانده مي شود )شکل63ـ1(.

موارد زير در هنگام استفاده از كپسول گاز مايع توصیه 
مي شود.

الف(  در هنگام اتصال رگوالتور به كپســول بايد از واشر 
مناسب آب بندي استفاده شود و هر بار كه كپسول را تعويض 
مي كنيد از ســالم بودن واشر اطمينان يابيد )شکل 64ـ1(.

ب(  شيلنگ گازي كه از خروجي رگوالتور به آب گرم كن 
متصل مي شــود بايد از نوع مخصوص الســتيکي، مطابق 
مقررات ملي ساختمان باشد و حداكثر طول شيلنگ 120  

سانتي متر است. )شکل 65ـ1(

پ (  براي اتصال شــيلنگ گاز به رگوالتور و آب گرم كن 
از بست شــيلنگ مناسبي كمك بگيريد و به هيچ عنوان از 
سيم يا مفتول آهني يا مســي به جاي بست استفاده نکنيد 

)شکل66ـ1(.

شكل 63ـ1 بشكل 63ـ1 الف

شكل 64ـ1
شكل 66ـ1 الف
شیلنگ با بست

شكل 66ـ1 ب 
سفت كردن بست

شكل 65ـ 1 ب

شكل 65ـ1 الف  شیلنگ گاز

محل خرابي شيلنگ
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ت(  پس از نصب شــيلنگ بــه رگوالتور و آب گرم كن و 
نصب رگوالتور به شــير كپســول، بايد از گازبندي بودن 
تمام محل هاي اتصال مطمئن شــد. براي اين منظور پس 
از باز كردن شير كپسول با كف صابون محل هاي اتصال را 
مورد آزمايش قرار دهيد. تشکيل حباب، وجود نشت گاز 
را نشــان مي دهد كه پس از بستن شــير كپسول بايد رفع 

شود و دوباره مورد آزمايش قرار گيرد )شکل 67ـ1(.

ث(  هيچ گاه كپسول گاز را در زمان استفاده وارونه نکنيد 
و در ايام ســرد سال براي گرم كردن بدنه  كپسول از شعله  
آتش اســتفاده نشود، زيرا باعث افزايش بيش از حد فشار 
درون كپســول مي شــود كه خطرناك و غير مجاز است. 
درصورت نياز مي توان كپســول را درون ظرف آب ولرم 

قرار داد )شکل68ـ1(.

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 )شکل 1-69(.
كپسول هاي پر و شارژشده را در زير نور خورشيد و در 

مجاورت منابع توليد گرما نگه داري نکنيد.

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

شكل 67ـ 1 ب

شكل 67ـ 1 الف

شكل 69ـ 1 حمل و نقل نادرست كپسول گاز مايع

شكل 68ـ 1 قرارگيري نادرست كپسول گاز
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دستوركار شماره  1

هدف: نصب و راه اندازي آب گرم كن گازسوز فوري ديواري

ابزار و وسايل مورد نیاز

تعدادابزار مورد نیازرديف
يك عدد آچار فرانسه نمره  12 اينچ1
يك عددآچار فرانسه نمره  8 اينچ2
يك دست كاملآچارتخت دوسر ميلي متري3
يك دستگاهدريل برقي چکشي4
يك عددسيم سيار5
يك عددمته الماسه نمره  7 ميلي متر6
يك عددچکش فلزي 300 گرمي7
يك عددانبردست8
يك عددتراز بنايي 50  سانتي متري9
يك عددمتر فلزي 3 يا 5 متري10
يك عددپيچ گوشتي دو سوي متوسط11
يك عددپيچ گوشتي چهارسوي متوسط12
يك عددقيچي ورق بر فلزي13
يك عددكمان اره14
يك عددلوله بر مسي كوچك براي بريدن لوله مسي15
يك عددماژيك كوچك16
يك عددظرف فلزي براي درست كردن كف صابون17
يك عدداسفنج )ابر( يا قلم مويي18
يك جفتدستکش چرمي19
يك عددسنبه نشان20
يك عددنردبان دوطرفه21

)زمان انجام دستوركار:60 دقيقه(
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مواد و تجهیزات مورد نیاز

مقدار يا تعدادابزار مورد نیازرديف

1
آب گرم كن گازسوز فوري 

ديواري )گاز  طبيعي(
يك دستگاه

2
دودكش فلزي گالوانيزه به 

قطر 15 سانتي متر
دو بند

3
زانويي فلزي گالوانيزه به قطر 

15 سانتي متر
دوعدد

4
كالهك فلزي گالوانيزه H به 

قطر 15 سانتي متر
يك عدد

120 سانتي مترشيلنگ گاز نمره  10 ميلي متر5

دو عددبست شيلنگ نمره 10ميلي متر6

يك عددسرشيلنگ  اينچ7

دو حلقهنوارتفلون8

يك قوطيخمير لوله كشي9

صد گرمكنف لوله كشي10

11
صابون رنده شده يا مايع 

شوينده
به مقدار الزم

يك بستهكبريت12

13
نخ نسوز و مفتول فلزي به 

ضخامت 3 ميلي متر
به مقدار الزم

نقشه دستوركار شماره  1
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1.  پس از پوشــيدن لباس كار، ابزار مواد و وســايل مورد 
نياز را از انبــاركارگاه تحويل بگيريــد و به محل نصب 
آب گرم كن كه توســط هنر آموز محترم كارگاه مشخص 

شده است، منتقل كنيد.
2.  مطابق اصول نصــب آب گرم كن كه در بخش هاي قبل 
آموزش داده شده است، آب گرم كن را با مشاركت هنرجويان 
هم گروه خود نصب كنيد و آن را به لوله  ي آب ســرد، آب 
گــرم، گاز و دودكش متصل كنيد و محل هاي اتصال را از 

نظر آب بندي بودن آزمايش كنيد )شکل70ـ1(.

3.  مطابــق دســتورالعمل راه انــدازي كارخانه ســازنده  
آب گرم كن نسبت به راه اندازي آن تحت نظارت هنرآموز 
محترم كارگاه اقدام كنيد تا كارهاي انجام شــده توســط 
گروه شــما مورد ارزشــيابي هنرآموز محترم كارگاه قرار 

گيرد )شکل71ـ1(.

شکل 71ـ1 پشكل 70ـ1

مراحل انجام كار

شکل 71ـ1 ب

شکل 71ـ1 الف
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4.  شيرهاي آب وگاز را ببنديد و ابزارها و وسايل را پس از تميز كردن به انبار تحويل دهيد و سپس محل كارتان را نظافت 
كنيد )شکل72ـ1(.

5.  گزارش كار شامل نقشه  كار، ابزار و وسايل مورد نياز، مراحل انجام كار، نکاتي كه درحين اجراي كار با آن روبه رو شديد 
را به همراه پاسخ آزمون نهايي در دفتر گزارش كار بنويسيد و تحويل هنرآموز محترم كارگاه بدهيد.

شکل 72ـ1 پشکل 72ـ1 الف

شکل 72ـ1 ب
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دستوركار شماره  2

هدف تبديل آب گرم كن گازسوز با گاز طبیعي به گاز مايع

ابزار موردنیاز

تعدادابزار موردنیازرديف
يك عددكپسول گاز مايع1
يك عددرگوالتور متناسب  با آب گرمکن  و دهانه   شيركپسول گاز2
يك دست كاملآچارتخت دو سر ميلي متري3
يك عددپيچ گوشتي چهار سوي متوسط4
يك عددپيچ گوشتي دو سوي متوسط5
يك عددآچار فرانسه نمره  12 اينچ6
يك عددآچار فرانسه نمره  8 اينچ7
يك عددظرف فلزي براي درست كردن كف صابون8
يك عدداسفنج )ابر( يا قلم مويي9

مواد مورد نیاز

تعدادمواد مصرفي مورد نیازرديف
به تعداد الزمنازل )اوريفيس( مخصوص مشعل متناسب با گاز مايع1
يك عددنازل )اوريفيس( مخصوص شمعك متناسب با گاز مايع2

)60 دقيقه(
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4.   پس از اطمينان از نصب كامل و درست تمامي  قطعات 
آب گرم كن، شــيلنگ گاز را به رگوالتور كپسول وصل، و 
بست روي شــيلنگ را محکم 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 آب گرم كن را از نظر گازبندي بودن مورد آزمايش قرار 

دهيد )شکل 76ـ1(.

1.  لباس كار خود را بپوشيد و ابزار و وسايل مورد نياز را پس 
از تأييد هنرآموز كارگاه از انبار تحويل بگيريدشکل 1-73.

3.  نخســت به تعويض نازل هاي جديد با نازل هاي نصب 
شده برروي آب گرم كن بپردازيد و سپس قطعات بازشده 

شكل 75ـ1 ب

شكل 75ـ1 الف

شكل 74ـ1

را به ترتيب برروي آب گرم كن نصب كنيد )شکل75ـ1(.

شكل 76ـ1 پ

شكل 76ـ1 الفشكل 76ـ1 ب

مراحل انجام كار

شكل73ـ 1 
2.  مطابق اصول فني كه در بخش هاي قبلي بيان شد، براي 
دسترســي به نازل هاي آب گرم كن الزم اســت تا قطعات 
مختلــف آن را باز كنيد و به طور مرتب در محل مناســبي 

قرار دهيد )شکل 74ـ1(.
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5.  آب گرم كن را مطابق دستورالعمل كارخانه روشن كنيد 
و با بازكردن شــير آب گرم و تشکيل شــعله، از كارآيي 
مناسب آب گرم كن مطمئن شويد و سپس كاور و دسته هاي 

6.  شير آب و گاز را ببنديد و پس از تحويل وسايل و ابزار 
به انبار، محل كار خود را نظافت كنيد.

7. گــزارش كار را پس از نوشــتن در دفتر مخصوص، به 
هنرآموز كارگاه تحويل دهيد.

شكل 77ـ1 بشكل 77ـ1 الف

رگوالتور گاز و شــير تنظيم آب را در محل خود ببنديد 
)شکل77ـ1(. 
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ارزشیابي پاياني

1.  مقدار آب گرم مورد نياز ساختمان به چه عواملي بستگي دارد؟
2.  مقدار آب گرم مورد نياز كدام وسيله  بهداشتي بيشتر است؟

ب( دست شويي وتوالت الف (  ماشين لباس شويي   
ت ( دوش پ (  سينك  ظرف شويي   

3.  واحد مقدار آب گرم مصرفي مورد نياز ....... است.
4.  براي انتخاب آب گرم كن گازي ديواري مقدار آب گرم مصرفي ساختمان مورد نيازاست.

 نادرست       درست
5.  حداكثر مصرف آب گرم ســاختماني 900 ليتر در ســاعت است. براي اين ســاختمان مدل آب گرم كن گازي ديواري با 

شعمك دائم را تعيين كنيد.
6.  حداكثر حجم محلي كه آب گرم كن گازي ديواري در آن نصب مي شود، .......... است.

7.  حداقل قطر دودكش آب گرم كن گازي چند ميلي متر است؟
8.  حداقل فاصله  افقي آب گرم كن ديواري از وسايل گرمازا چند ميلي متر است؟

ت( 400 پ(  1000   ب ( 120   الف( 40  
9.  نصب آب گرم كن گازي ديواري در حمام، اتاق خواب، آشپزخانه و انباري ممنوع است.

 نادرست       درست
10.  حداقل فاصله  آب گرم كن از ديوار يا كابينت مجاور بايد . . . . . . . . . . . . . باشد.

11. ارتفاع لوله  آب سرد و آب گرم در محل نصب آب گرم كن ديواري چند  سانتي متر است؟
12.  براي سوراخ كردن ديوار محل نصب آب گرم كن از دريل چکشي با مته  فوالدي HSS استفاده مي شود.

 نادرست       درست
13.  آيا براي قطع و وصل كردن جريان آب در آب گرم كن هاي ديواري از شير كشويي استفاده مي شود؟

اينچ فوالدي گالوانيزه استفاده مي شود؟ 1
2

14.  آيا براي اتصال لوله  آب گرم مصرفي به آب گرم كن از مغزي
15.  آيا نشت آب از محل هاي اتصال آب گرم كن را توسط كف صابون پيدا مي كنند؟
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16.  ارتفاع شير گاز آب گرم كن ديواري ازكف چند سانتي متر است؟
ت (  85 پ (  120   ب(  170   الف (  140  

17.  برروي كالهك تعديل آب گرم كن، لوله  دودكش عمودي به طول حداقل . . . . . . . . . . .  قرار مي گيرد.
18.  جنس دودكش آب گرم كن از ورق فوالد گالوانيزه يا آلومينيم  است.

 نادرست       درست
19.  ارتفاع دهانه  خروجي دودكش از سطح پشت بام چند سانتي متر است؟

20.  به چه علت پس از روشــن شــدن شــمعك آب گرم كن بايد در حدود 20 ثانيه دســته  رگوالتور گاز را به داخل فشار 
دهيم؟

21.  در مجاورت پيلوت آب گرم كن چه قطعه هايي نصب مي شود؟
22.  كپسول گاز خانگي حاوي چه نوع گازي است؟

23 . مهره  رگوالتور كپسول هاي گاز مايع چپ گرد هستند.

 نادرست       درست
24.  حداكثر طول شيلنگ گاز چند سانتي متر است؟

25.  لوله  آب گرم مصرفي را در نقشه ها با كدام عالمت مشخص مي كنند؟
ــــــــ ب(   ـــــــــ .. الف(  ـــــــ . ـــــــــ   
ت(  ـــــــــــــــــــ ـــــــ    پ (    ــــــــ ...

پاسخ نامه  پیش آزمون 1ـ1 ◄

1.  هر نفر به طور متوسط 100 تا 250 ليتر آب در شبانه روز 
مصرف مي كند كه در ايران بر اساس الگوي مصرف، ميزان 

مصرفي هر نفر بايد 150 ليتر در شبانه روز باشد.
2. بله 

3.  درست
)Lit(4.  ليتر

5.  بله

6.  بيشتر
7.  نادرست

8.  خير
9.  آب گرم كن ديواري

10.  ربع گرد
11.  آشپزخانه، حياط خلوت و غيره

12.  آب گرم كن



45

ساعات آموزش

جمععملينظري

235

واحد كار 2: توانايي تشخیص عملكرد دودكش ساختمان

پس از آموزش اين توانايي ، از فراگیر انتظار مي رود: ◄
-  دودكش ساختمان را تعريف كند.

-  كالهك خروجي دودكش را شرح دهد.
-  استانداردهاي دودكش آب گرم كن گازسوز ديواري را توضيح دهد.

-  عوارض ناشي از نصب دودكش غير استاندارد را بيان كند.
-  اصول تشخيص عملکرد دودكش خارج ساختمان را شرح دهد.

-  دودكش قائم ساختمان را از نظرباز بودن مسير آزمايش كند.
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پیش آزمون

1.  محصوالت ناشي از احتراق كامل گاز را نام ببريد.
2.  كدام ماده در اثر احتراق ناقص گاز توليد مي شود؟

ب( دي اكسيد كربن الف (  بخار آب   
ت( دوده پ( منواكسيد كربن  

3.  رنگ شعله ي  حاصل از احتراق كامل گاز . . . . . . . . . . . . است.
4.  براي احتراق كامل يك مترمکعب گاز طبيعي به چند مترمکعب هوا نياز  است؟

ت( 20 پ( 10   ب( 5   الف ( 2  
5.  سطح مقطع دودكش آب گرم كن ديواري به شکل . . . . . . . . . . . است.

6.  حداقل قطر دودكش آب گرم كن گازي چند ميلي متر است؟
7.  جنس دودكش آب گرم كن از ورق فوالدي گالوانيزه  است.

 نادرست         درست
8.  آيا محصوالت احتراق خروجي از آب گرم كن باعث گرم شدن جداره  دودكش مي شود؟

9.  در خروجي دودكش ها بر روي بام بايد . . . . . . . . . . . . . نصب شود.
10.  آيا ورود محصوالت احتراق به هواي داخل ساختمان براي سالمت ساكنين ضرر دارد؟

11.  روش مطمئن شدن از باز بودن مسير دودكش قائم ساختمان را شرح دهيد.
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دودكش
در احتراق كامل گاز طبيعي، محصوالت ناشي از احتراق 
توليد مي شــود كه شامل دي اكســيدكربن )CO2( و بخار 
آب )H2O( است و پس از تبادل حرارت با سطوح مبدل 
حرارتــي آب گرم كن بايــد از درون آب گرم كن به خارج 
ساختمان هدايت شود. مجراي خروج محصوالت احتراق 
را دودكــش مي نامند كــه در بخش هاي قبلــي با اصول 
نصب آن آشــنا شــده ايد. دودكش قائم ساختمان معموالً 

از مصالح ســاختماني ساخته مي شود و يا از دودكش هاي 
آماده از جنس ســيمان يا آزبست ســيماني )ايرانيت( با 
مقاطــع دايره اي يا چهارگوش بهره  مي گيرند. در شــکل 
1ـ2 روش هاي درســت و نادرست قرارگيري انتهاي اين 

دودكش ها بر روي پشت بام نشان داده شده است.

كالهك خروجي دودكش
در انتهاي دهانه ي  دودكش بر روي پشت بام بايد كالهك 
دودكش نصب شــود. كالهك خروجي دودكش از نفوذ 
باران و برف و افتادن ساير اشيا و همچنين ورود پرندگان 
به درون دودكش جلوگيــري مي كند. عالوه بر آن وجود 
كالهك خروجي در احتراق كامل گاز در آب گرم كن مؤثر 

است )شکل 2ـ2(.

درست

درست

درست

نادرست

نادرست

نادرست

شكل 2ـ 2شكل 1ـ 2
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كالهك هاي خروجي دودكش در ساختمان ها معموالً در 
دو نوع گرد و H  اســت كه اســتفاده از كالهك گرد به 
 علت عملکرد ناقص منسوخ شده است و در انتهاي دهانه  
دودكش ها بر روي پشــت بام بايد از كالهك H اســتفاده 
شود. اين كالهك از چهار اســتوانه  هم قطر تشکيل شده 

است )شکل 3ـ2(.

در شــکل 4ـ2 ارتفاع نصب كالهك برروي پشــت بام را 
مشاهده مي كنيد.

استاندارد دودكش
الف(  در ساختمان ها با سقف شيب دار بايد ارتفاع دودكش 

از بلندترين نقطه  سقف باالتر باشد )شکل 5ـ2(.

تسمه فلزی
ورقه گالوانيزه

صفحه ايرانيت
صفحه 
الستيکی

پيچ جهت اتصال 
لوله دودكش

پيچ
درپوش از 
جنس ورقه 

گالوانيزه

شکل 3ـ 2كالهك H و گرد

شکل 4ـ 2 ارتفاع دهانه ي دودكش بر روي بام

شکل 5ـ 2 دودكش بر روي سقف شيب دار

خر پشته

Hكالهك
كالهك گرد

ب(  دودكــش با مکش طبيعي بايد حتي االمکان به صورت 
قائم امتداد داشته باشد و در صورت تغيير مسير و انحراف 
دودكش حداكثر زاويه با خط قائم 45 درجه باشد )شکل 

6ـ2(.

انحراف دودكش

سقف

شكل 6ـ 2
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پ (  لولــه ي تخليه ي  هــود اجاق گاز نبايــد به دودكش 
آب گرم كن متصل شود )شکل 7ـ2(.

ت(  حداكثــر طول لوله ي  رابط دودكــش بايد 0/45 متر 
براي هر 2/5 سانتي متر قطر لوله ي  رابط باشد. به طور مثال 
حداكثر طول لوله  رابط دودكش فلزي با قطر 15 سانتي متر 

برابر 2/7 متر  است )شکل9ـ2(.

شكل 7ـ 2

شكل 8 ـ 2

هود

اجاق گاز

ج(  قطــر لوله هــاي رابط بايد مســاوي يــا بزرگ تر از 
اندازه  محل خروج محصوالت احتراق دســتگاه گازسوز 
باشــد و اســتفاده از قطر كم تر ممنوع و غير مجاز است 

)شکل9ـ2(. 

شكل 9ـ 2 الف

شكل 9ـ 2 ب
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چ(  حداقــل فاصله  كالهك دودكش بــا كولرهاي آبي و 
دريچه هاي تأمين هواي ساختمان بايد 3 متر درنظرگرفته 

شود )شکل10ـ2(.

ح(  عبور دودكش از فضاي داخلي و ســقف كاذب حمام 
مجاز نيست )شکل 11ـ2(.

عوارض ناشي از نصب دودكش غیراستاندارد
درصورتي كــه در نصــب دودكش نــکات ايمني و فني 
مورد توجه قرار نگيرد، باعث بروز مشکالتي مي شود كه 

مهم ترين آن ها عبارت است از: 

1. كاهش دبي خروجي محصوالت احتراق 
2. پس زدن و برگشت محصوالت احتراق

3. احتراق ناقص گاز

همان طور  كه مي دانيد محصوالت احتراق كامل گاز شامل 
 دي اكسيدكربن و بخار آب اســت، ولي درصورتي كه در 
نصب دودكش اصول استاندارد رعايت نشده باشد، احتراق 
ناقص گاز ايجاد مي شــود كه منواكسيدكربن )CO( توليد 
مي كند كه ورود اين گاز بســيار خطرناك به هواي داخل 
ســاختمان، عوارض خطرناكي را به دنبال خواهد داشت.

شكل10ـ 2

شكل 11ـ 2

عوارض گاز منواكسیدكربن
منواكســيدكربن يك گاز بي بو، بي رنگ و بي مزه است و 
به وســيله  هيچ يك از حواس انسان قابل شناسايي نيست.  
اين ماده آن چنان مهلك اســت كه تمــاس مداوم با 0/2 
درصد از آن در هوا ســبب بيهوشي و مرگ مي شود. اين 
گاز بــا هموگلوبين خون تركيب شــده و از طريق آن به 
ريه ها وارد مي شود. در اين صورت هموگلوبين ديگر قادر 
به جذب اكسيژن براي بدن نيست و بدن با كمبود اكسيژن 
روبه رو مي شــود و عوارضي مانند حالت تهوع، سردرد، 
بي حالي و سســتي و در مسموميت هاي شديدتر سرگيجه 

و كاهش سطح هوشياري و كما ايجاد مي شود.
 امروزه مســموميت با گازCO را كه از كاركرد نادرست 
دستگاه هاي گازسوز توليد و به مرگ افراد منجر مي شود 
مرگ خامــوش مي نامند كه درصد بســيار زيادي از آن 
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به علت اســتاندارد نبودن دودكش به وقــوع مي پيوندد 
)شکل12ـ2(.

تشخیص عملكرد دودكش
همان طور كه در بخش هاي قبلي كتاب گفته شــده است 
بايد پيش از نصب دودكش آب گرم كن براي اطمينان از باز 

بودن مسير دودكش قائم، مراحل زير را انجام دهيم.
الف(  دودكش آب گرم كن در حال كار را با نوك انگشتان 
لمس كنيد. باال بودن دماي بدنــه ي  دودكش، تا جايي كه 
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 )شکل 13ـ2(.

شكل 12ـ 2

شكل 13ـ 2 تهوع و سرگیجه

ب(  با مشاهده  رنگ و حالت شعله  آب گرم كن نيز مي توان 
از كاركرد مناســب دودكش مطمئن شد. شعله  آبي رنگ، 
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 به طور ناقص صورت مي گيرد كه مي تواند به  علت 
گرفتگي مسير دودكش و تخليه نشدن محصوالت احتراق 

از آب گرم كن باشد )شکل14ـ2(.

نكته

رنگ شــعله  زرد يا قرمز مي تواند به  علت كمبود هوا 
يــا تنظيم نبودن فشــار گاز ورودي به آب گرم كن نيز 

باشد.

شكل 14ـ 2
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دستوركار شماره 1

هدف: اطمینان از باز بودن مسیر دودكش قائم ساختمان 

) زمان اجراي دستوركار: 60 دقيقه(

ابزار و وسايل مورد نیاز

تعدادمواد مصرفي موردنیاز

يك عددچراغ قوه يا المپ سيار

1.  لبــاس كار را بپوشــيد و دودكــش آب گرم كن را از 
آب گرم كن جدا سازيد.

2.  المپ ســيار يا چراغ قوه را درون دهانه ي  دودكش قائم 
ساختمان قرار دهيد و آن را روشن كنيد. تمام طول دودكش 

قائم را بايد بدون وجود هيچ مانعي مشاهده كنيد. 
درصورتي كه امکان نگاه كردن به داخل دودكش از پايين 
ممکن نباشــد، به باالي پشــت بام رفته و پس از برداشتن 

كالهك H از ســمت باال درون دودكش قائم را نگاه كنيد 
)شکل15ـ2(. 

شكل 15ـ 2

مراحل انجام كار
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3.  در صورت وجود اشــيا در داخل دودكش بايد نسبت 
به خارج ســاختن آن ها اقدام كنيد و از باز شــدن مسير 

دودكش اطمينان يابيد )شکل16ـ2(.

4.  كالهــك دودكش بر روي بام و دودكش آب گرم كن را 
دوباره نصب كنيد و با روشن كردن آب گرم كن از عملکرد 

مناسب دودكش مطمئن شويد )شکل17ـ2(.

5.  آب گرم كن را خاموش كنيد و پس از بســتن شيرهاي 
آب و گاز، وســايل تحويلي از انبار را بازگردانيد و محل 

كار خود را نظافت كنيد.
6.  گــزارش كار را در دفتر مخصوص نوشــته و آن را به 

هنرآموز محترم كارگاه تحويل دهيد )شکل 18ـ2(.

نكته

تمامي مراحل انجام كار زير نظر هنرآموز محترم 
كارگاه انجام شــود و نــکات ايمني و حفاظتي 
به خصوص در حين رفتن به پشت بام و تردد در 

آن را رعايت كنيد.

شكل 16ـ 2

شكل 17ـ 2

شکل 18ـ 2

گزارش كار شماره ...

عنوان گزارش:    ......................................

نام و نام خانوادگی:   ..................................

نام هنرستان:   ..........................................
رشته:  ..................................................
تاريخ:  ..................................................
شرح گزارش:  .........................................
...........................................................
..........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
وسايل مورد نياز:  ......................................
...........................................................
...........................................................
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ارزشیابي پاياني

1.  دود كش را شرح دهيد.
2.  در انتهاي دهانه ي  دودكش بر روي پشت بام بايد . . . . . . . . . . . . . . نصب شود.

3.  حداكثر طول لوله ي  رابط دودكش آب گرم كن با قطر mm 150 چند سانتي متر است؟
ت(120 پ(100   ب(270   الف(27  

4.  آيا حداقل فاصله  كالهك دودكش با كولرهاي آبي بايد يك متر باشد؟
5.  كدام يك از گزينه هاي زير درست است؟

الف(  سطح مقطع لوله ي  رابط دودكش آب گرم كن، دايره يا چهار گوش است.
ب(  دي اكسيدكربن، ناشي از احتراق ناقص گاز است.

ج(  تغيير مسير و انحراف دودكش قائم ممنوع و غير مجاز است.
د(  اتصال لوله  تخليه  هود به دودكش آب گرم كن نادرست است.

6.  آيا از يك مجراي دودكش مي توان بيش از دو وسيله استفاده كرد؟
 ب( خير  الف( بلي   

7.  از كالهك خروجي دودكش به چه عنواني استفاده مي شود؟
پاسخ:

8.  انواع كالهك هاي خروجي دودكش را از نظر شکل نام ببريد.
پاسخ:

9.  در صورت استفاده از دودكش غير استاندارد چه اتفاقي مي افتد؟
پاسخ:

10.  چهار مورد از مهم ترين عواملي كه باعث غيراستاندارد بودن دودكش مي شود را نام ببريد.
الف(                                                      

ب(                                                  
پ( 
ت(
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11.  مشخصات گاز منواكسيدكربن )CO( را بنويسيد.
پاسخ:

12.  افرادي كه در يك فضاي بسته در معرض استنشاق گاز منواكسيدكربن قرارمي گيرند، دچار چه مشکالتي مي شوند؟
پاسخ:

13.  عالئم گازگرفتگي در افراد را بنويسيد.
پاسخ:

14.  رنگ شعله  استاندارد مشعل آب گرم كن هاي گازسوز فوري ديواري چه رنگي است؟
ت( آبي پ( نارنجي   ب( زرد   الف ( قرمز  

15.  راه هاي تشخيص عملکرد درست دودكش خارج ساختمان را به اختصار بنويسيد.
پاسخ:

16.عوارض استفاده از دودكش هاي غير استاندارد را بنويسيد.
پاسخ:
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واحد كار 3: توانايی اجراي مقررات و آيین نامه هاي شغلي

پس از آموزش اين توانايي ، از فراگیر انتظار مي رود: ◄
-  قانون كار دررابطه با كارگر و كارفرما را توضيح دهد.

-  قانون ثبت شركت ها را توضيح دهد.
-  قانون نظام صنفي را شرح دهد.

-  قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان را شرح دهد.
-  مقررات ملي ســاختمان مربوط به لوله كشي گاز طبيعي ســاختمان در رابطه با نصب و لوله كشي وسايل گازسوز را بيان 

كند.

ساعات آموزش

جمععملينظري

527
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پیش آزمون

1.  مهارت هايي كه در هنرستان فرا گرفته ايد را توضيح دهيد.
پاسخ:

2.  مشاغلي را كه در رابطه با مهارت هاي شما در جامعه وجود دارد، نام ببريد.
پاسخ:

3.  بعد از فارغ التحصيلي از هنرستان چه شغلي را انتخاب مي كنيد؟
پاسخ:

4.  مقررات لوله كشي گاز و نصب لوازم گازسوز به كدام يك از مباحث مقررات ملي ساختماني ايران مربوط است؟
ت(  مبحث 17 پ( مبحث 16    ب(  مبحث 14   الف( مبحث 12  

5.  كارخانه هــاي توليدكننــده  ي آب گرم كن گازي ديــواري كه محصوالت آن ها را ديده ايد و يا نام آن ها را شــنيده ايد، نام  
ببريد.
پاسخ:

6.  در اثر عملکرد نامناســب آب گرم كن ساكنين ساختماني دچار گازگرفتگي شده اند. به نظر شما چه عواملي در وقوع اين 
حادثه مؤثر بوده  است؟

پاسخ:
7.  مسئوليت حادثه ي  سؤال قبل به عهده  چه شخص يا اشخاصي مي تواند باشد؟

پاسخ:
8.  شــخصي به  عنوان نصاب آب گرم كن در نمايندگي مجاز نصب آب گرم كن اســتخدام و مشغول به كار شده  است. ميزان 

حقوق او را چه كسي و چگونه تعيين مي كند؟
پاسخ:

9.  آيا شــما با داشتن ديپلم كار و دانش براي اشتغال به كسب و كار مزيتي نسبت به دارندگان ديپلم رشته هاي نظري داريد؟ 
نمونه هايي را ذكر كنيد.

پاسخ:
10.  در شهر شما شغل نصابي آب گرم كن ديواري زير نظر كدام اتحاديه  صنفي  است؟

پاسخ:
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مقررات و آيین نامه هاي شغلي

نصب و راه انــدازي آب گرم كن گازســوز ديواري يکي 
از پودمان هاي اســتاندارد مهارتي تعميــركار آب گرم كن 
ديواري  اســت. يعني شما عالوه بر اين پودمان مي بايستي 
پودمان هــاي 1. عيب يابي و تعمير آب گرم كن گازســوز 
ديواري، 2. فلزكاري، 3. لوله كشــي را فرا بگيريد و پس 
از موفقيــت در آزمون نظري و عملــي اين چهار پودمان 

به عنوان تعميركار آب گرم كن ديواري شناخته مي شويد.
درصورتي كه قصد اشتغال به كار در راستاي تحصيالت 
خود را داريد، مي توانيد به شــيوه هاي مختلفي به اين كار 

مبادرت ورزيد: 
1. كار به صورت انفرادي كه به صورت مستقل، با خريد يا 
اجاره  مغازه و با كسب مجوز قانوني ازقبيل جواز كسب، 
نمايندگــي نصب يــا تعمير آب گرم كن از شــركت هاي 

توليدكننده  آب گرم كن صورت مي گيرد. 
2. استخدام در شــركت يا مؤسسه  فني مرتبط با نصب و 

تعمير آب گرم كن
3. تأسيس شركت كه به ثبت شركت نياز دارد.

كسي كه بدون توجه به آينده وارد كارها شود، 
درآينده با پشيماني و حسرت روبه رو خواهد شد.
حضرت علي )ع(

بــراي انتخاب هريك از اين شــيوه هاي اشــتغال به كار 
عواملي همچون:

1. ســرمايه  اوليه جهــت تهيه  مکان، ملزومــات اداري، 
تجهيزات و وسايل مورد نياز

2. ميزان تقاضا براي دريافت خدمات از طرف شما
3. تعداد شاغلين در اين كار در منطقه ي  موردنظر شما

4. امکان دريافت مجوزهاي قانوني 
5. ميزان مهارت ها و شايستگي هاي فني و غير فني و غيره 

مؤثر هستند.

شــما براي انتخاب يکي از شــيوه هاي اشــتغال به كار و 
كسب موفقيت در اين كار مي بايستي با قوانين، مقررات و 
آيين نامه هايي آشنايي داشته باشيد. اين مقررات را مي توان 

به دو گروه تقسيم كرد: 
1. قوانين و مقــررات مربوط به قانــون كار، قانون ثبت 
شــركت، قانون نظام صنفي، مقررات و آيين نامه  كســب 

جواز كار و قانون نظام مهندسي
2.  مقــررات و آيين نامه هــاي مربوط به شــغل نصاب و 

تعميركار آب گرم كن ديواري

كاسب، دوست )حبيب( خداست. 
رسول اكرم )ص(
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قانون كار

در اين بخش براي آشــنايي با قانون كار، مواردي از اين 
قانون ارائه شده است.

1.  كارگر از لحاظ اين قانون كســي است كه به هر عنوان 
در مقابل دريافت حق الســعي، اعم از مزد، حقوق، ســهم 

سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند.
2.  كارفرما شخصي است حقيقي )نفر( يا حقوقي )شركت( 
كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت 

حق السعي، كار مي كند.
3.  قرارداد كار عبارت اســت از قرارداد كتبي يا شــفاهي كه 
به موجــب آن كارگر درقبال دريافت حق الســعي، كاري را 
براي مدت موقت يا مــدت غير موقت، براي كارفرما انجام 

مي دهد.
4.  قرارداد كار عالوه  بر مشــخصات دقيــق طرفين، بايد 
حاوي موارد ذيل باشد: الف( نوع كار يا حرفه، ب(حقوق 
يا مــزد مبنا و لواحق آن، پ( ســاعات كار، تعطيالت و 
مرخصي ها، ت( محل انجام كار، ث( تاريخ انعقاد قرارداد، 
ج( مدت قرارداد،  چ( مــوارد ديگري كه عرف و عادت 

شغل يا محل، ايجاب مي كند.
5.  كارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري هاي ناشي از 
فوت، بيماري، بازنشستگي، بي كاري و از كارافتادگي، تابع 

قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.
6.  كليه دريافت هاي قانوني به كارگر به اعتبار قرارداد كار 
اعم از مزد يا حقوق، كمك عائله مندي، هزينه هاي مسکن، 
خواروبار، اياب وذهاب، مزاياي غيرنقدي، پاداش افزايش 
توليد، سود ســاالنه و نظاير اين ها را حق السعي مي نامند. 

)شکل 1ـ3 الف(
7.  ســاعت كار كارگران در شــبانه روز نبايد از 8 ساعت 

تجاوز كند. كارفرما با توافق كارگر مي تواند ســاعت كار 
را در بعضــي از روزهاي هفتــه كم تر از ميزان مقرر و در 
ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين كند، به شــرط آن كه 

مجموع ساعات كار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.
8.  كار روز، كارهايي است كه زمان انجام آن از ساعت 6 تا 22 

است و كار شب بين ساعت 22 تا 6 بامداد انجام مي شود.
9.  روز جمعه، روز تعطيل هفتگي كارگران با اســتفاده از 

مزد است.
10.  عالوه  بر تعطيالت رسمي كشور، روز كارگر )11 ارديبهشت( 
نيز جزء تعطيالت رســمي كارگران به حساب مي آيد.

11.  مرخصــي اســتحقاقي كارگران با اســتفاده از مزد و 
احتساب 4 روز جمعه جمعاً يك ماه در طول سال است. ساير 

روزهاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهد شد.
12.  در اجراي اهداف قانون اساســي و به  منظور اشتغال 
مولد و مســتمر جوينــدگان كار و نيز ارتقــا دانش فني 
كارگــران، وزارت كار و امــور اجتماعي مکلف اســت، 
امکانات آموزشــي الزم را براي آنان فراهم سازد. )شکل 

1ـ3 ب(
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متن كامل قانون كار را مي توانيد در لينك مقررات و قوانين تارنماي )سايت( وزارت كار و امور اجتماعي
 )www.irimlsa.ir( مطالعه كنيد.

انتخاب ماه و سال:                                                    نمايش فیش حقوقي
صورتحساب 

حقوق
تعداد دفترچه هاي بيمه مانده وام يا پس انداز مبلغ عناوين كسوراتمبلغعناوين پرداختي

درمان
كارمند )همسر تا 3 

فرزند(:
خاص تحت پوشش:

خاص جانبازان:

صندوق ذخيره فرهنگيانحقوق مبنا

قسط قرض الحسنهفوق العاده شغلشماره پرسنلي:

اقساط تعاون آموزشکدهفوق العاده سختي شرايط كار

نام و نام 
خانوادگي:

سهام قرض الحسنهفوق العاده بدي آب و هوا

سهام تعاونكمك هزينه عائله مندي

وضعيت كاري: 
تمام وقت

بيمه تکميلي سهم كارمندكمك هزينه اوالد

تعداد بيمه تکميلي:صندوق بازنشستگي سهم كارمندتفاوت حداقل دريافتي
زير 60 سال:

60 تا 70 سال:
70 سال به باال:

وضعيت حقوقي: 
حقوق بگير

بيمه خدمات درمانيفوق العاده جذب

ماليات مستمرافزايش سنواتي

ماليات نامستمرفوق العاده جذب مشاغلاضافه كاري:

فوق العاده ويژه

حق الزحمه نوبت دومآموزشکده فني:

جمع كسورات:جمع پرداخت ها:

خالص پرداختي:

مبلغ:

بانك اصلي شعبه                بابت حقوق              واريز گرديد.

شکل 1ـ 3 ب

شکل 1ـ 3 الف نمونه اي از فيش حقوقش



61

انتخاب ماه و سال:                                                    نمايش فیش حقوقي
صورتحساب 

حقوق
تعداد دفترچه هاي بيمه مانده وام يا پس انداز مبلغ عناوين كسوراتمبلغعناوين پرداختي

درمان
كارمند )همسر تا 3 

فرزند(:
خاص تحت پوشش:

خاص جانبازان:

صندوق ذخيره فرهنگيانحقوق مبنا

قسط قرض الحسنهفوق العاده شغلشماره پرسنلي:

اقساط تعاون آموزشکدهفوق العاده سختي شرايط كار

نام و نام 
خانوادگي:

سهام قرض الحسنهفوق العاده بدي آب و هوا

سهام تعاونكمك هزينه عائله مندي

وضعيت كاري: 
تمام وقت

بيمه تکميلي سهم كارمندكمك هزينه اوالد

تعداد بيمه تکميلي:صندوق بازنشستگي سهم كارمندتفاوت حداقل دريافتي
زير 60 سال:

60 تا 70 سال:
70 سال به باال:

وضعيت حقوقي: 
حقوق بگير

بيمه خدمات درمانيفوق العاده جذب

ماليات مستمرافزايش سنواتي

ماليات نامستمرفوق العاده جذب مشاغلاضافه كاري:

فوق العاده ويژه

حق الزحمه نوبت دومآموزشکده فني:

جمع كسورات:جمع پرداخت ها:

خالص پرداختي:

مبلغ:

بانك اصلي شعبه                بابت حقوق              واريز گرديد.

قانون ثبت شركت ها
به صورت خالصه بخشــي از اين قانون در زير ارائه شده 

 است:
1.  شــركت سهامي شركتي اســت كه سرمايه آن به سهام 
تقســيم شده و مسئوليت صاحبان ســهام محدود به مبلغ 

اسمي سهام آن هاست.
2.  در شركت ســهامي تعداد شركاء نبايد از سه نفر كم تر 

باشد.
3.  شــركت هايي كه تمام ســرمايه آن ها در موقع تأسيس 
منحصراً توســط مؤسســين تأمين گرديده است، شركت 

سهامي  خاص ناميده مي شوند.
4.  براي تأســيس و ثبت شركت ســهامي خاص، تسليم 
اظهارنامه به پيوســت  مداركي از قبيل اساسنامه شركت، 
صورت جلسه مجمع مؤسسين، صورت جلسه اولين جلسه 
هيأت مديره، پلمپ دفتر كل و دفتر روزنامه مدارك تأييديه 

هزينه هاي مربوط به ثبت شركت و غيره الزامي است.
نوع ديگر از شــركت ها، شــركت با عنوان »مسئوليت 

محدود« است.
قانون ثبت شركت ها و مقررات و آيين نامه هاي مربوط به 
آن را مي توانيد در لينك قوانين و مقررات تارنماي )سايت( 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور)www.ssaa.ir( مطالعه 

كنيد.

قانون نظام صنفي
قسمتي از اين قانون در زير ارائه شده  است:

1.  هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يکي از فعاليت هاي 
صنفي اعــم از توليد، تبديل، خريد، فــروش و يا توزيع 
خدمات فني سرمايه گذاري كند و به عنوان صاحب حرفه 
و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران، محل 
كسبي داير و خدمات خود را به مصرف كننده عرضه دارد، 

فرد صنفي شناخته مي شود.

2.  مجوزي كه طبق مقررات به  منظور شروع و ادامه  كسب 
و كار يــا حرفه، به فرد صنفي براي محل مشــخصي داده  

مي شود را پروانه  كسب گويند.

3.  فرد صنفي پيش از تأســيس هر واحد صنفي و قبل از 
ســپردن هرگونه تعهد يا اجاره يا خريد محل بايد جهت 
اخذ مجوز الزم بــه اتحاديه صنف مربوطــه مراجعه، و 
درخواســت كتبي خود را تســليم كند. پس ازموافقت با 
درخواســت متقاضي و ارائه مدارك و داشتن شرايط زير، 

پروانه  ي كسب صادر مي شود.
الف( ارائه سند مالکيت يا اجاره نامه

ب( گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت
پ( گواهي عدم سوء پيشينه
ت( آخرين مدرك تحصيلي

ث( مدرك الزم مبني بر دارا بودن صالحيت فني.

4.  صدور پروانه ي  كســب براي مشاغل تخصصي و فني 
مســتلزم اخذ پروانه  ي تخصصي و فني از مراجع ذي ربط 

به وسيله  ي متقاضي است.

كسب و كار عقل را زياد مي كند.
 امام صادق )ع(



62

5.  مشــاغل تخصصــي و فني قانون نظــام صنفي مرتبط 
با تخصص شــما به شرح ذيل  اســت: الف( تعميركاران 
 و نصب كنندگان تأسيســات گرمايشــي و سرمايشــي،  
ب( لوله كشي آب و فاضالب،  پ( لوله كشي گاز و نصب 
لوازم گازسوز،  ت( نصب و تعمير سيستم هاي حرارتي و 
برودتي و تهويه مطبوع به جز سردخانه كه اين مشاغل در 
استان هاي كشور زير نظر اتحاديه هاي مختلف قرار دارند 

كه بعضي از آن ها عبارت اند از:

- اتحاديه تأسيسات مکانيکي ساختمان
- اتحاديه تعميركاران لوازم  برقي وخانگي

- اتحاديه توليدكنندگان و تعميركاران يخچال، كولرگازي، 
- تهويه مطبوع و لباسشويي

- اتحاديه آهن سازان و اتحاديه آهن كاران

متــن كامل قانون نظام صنفي و مقررات و آيين نامه هاي 
مربوط به هريك از اتحاديه ها و مشــاغل را مي توانيد در 
 )www.asnaf.ir( سايت مركز امور اصناف و بازرگاني ايران

مطالعه كنيد.

قانون نظــام مهندســي ســاختمان و كنترل 
ساختمان

نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه ي  
قوانين، مقررات ، آيين نامه ها ، اســتانداردها و تشکل هاي 

مهندسي، حرفه اي و صنفي كه در جهت رسيدن به اهدافي 
به مورد اجرا گذاشته مي شود. بخشي از اين اهداف عبارت 
اســت از: باالبردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر 
حسن اجراي خدمات ، ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه ها 
در بخش ساختمان، وضع مقررات ملي ساختمان به  منظور 
اطمينان از ايمني، بهداشــت، بهره دهي مناسب، آسايش و 

صرفه ي  اقتصادي.
اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به امور فني در بخش 
ساختمان مستلزم داشــتن صالحيت حرفه اي است. اين 
صالحيت در مورد كاردان هاي فني از طريق پروانه اشتغال 
به كار كارداني يا تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق 
پروانــه  مهارت فني احراز مي شــود. مرجع صدور پروانه  
اشــتغال به كار كارداني وزارت مســکن و مرجع صدور 
پروانه  مهارت فني وزارت كار و امور اجتماعي  است. در 
زير بخشــي از آيين نامه  اجرايي قانون نظام مهندسي ارائه 

شده  است:

1.  براي دارندگان مدرك ديپلم فني داشــتن 7 سال سابقه 
كار و تجربــه پس از دريافت ديپلم در رشــته ي  مربوطه، 
پروانه ي اشــتغال به كار تجربي پايه ســه صادر مي شود. 
قبول شــدن در آزمون علمي و عملي ضروري  اســت. 
امکان ارتقــا از پايه ي  3 به پايه  ي 2 بعد از 5 ســال و از 

پايه ي  2 به پايه ي  1 بعد از 6 سال ديگر ميسر است.

2.  مدت اعتبار پروانه ي  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 آيين نامه ها به ســايت 
سازمان هاي مسکن و شهرسازي استان يا سازمان )كانون( 

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

تخصصي معاف هستند.
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مقررات شــغلي تعميــركار و نصــاب آب گرم كن گازي نظام كاردان هاي فني ساختمان مراجعه كنيد. )شکل 3-2(
دیواري كه در زمان اشتغال به كار مي بایستي آن را مد نظر 
داشــته و مفاد آن را رعایت كند، مجموعه ي  مقررات ملي 
ساختماني ایران  است كه در مباحث مختلف این مقررات 
ارائه شده است. خالصه ي  این مقررات را در زیر مشاهده 

مي كنيد.

مقررات ملي ســاختمان، مبحث17، لوله كشي گاز 
طبیعي ساختمان ها

1.  دستگاه هاي گازسوز و متعلقات آن ها باید داراي تأیيدیه 
مؤسسه  اســتاندارد و تحقيقات صنعتي ایران باشد )شکل 

3ـ3(.

شكل 2ـ 3 پ

شكل 2ـ 3 الف

شکل 3ـ3شكل 2ـ 3 ت

شكل 2ـ 3 ب
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كســي كه وارد كسب و كار شــود، از مردم 
بي نياز مي شود.                      امام حسين )ع(

2.  تمامي  وســايل گازسوز بايد توسط افرادي كه آموزش 
رســمي ديــده و داراي پروانــه ي  صالحيت هســتند و 
نمايندگي مجاز از سازنده  ي مربوط را داشته باشند، نصب 

و راه اندازي شوند )شکل 4ـ3(.

3.  مسئوليت نهايي نصب وســايل گازسوز، كنترل مجدد 
مناســب بودن دودكش ها، مجاري تهويه لوازم گازســوز، 
راه انــدازي و آزمايش عملکرد آن ها به  عهده  نصاب مجاز 
)مورد تأييد سازنده يا مراجع ذي صالح(  است )شکل 5ـ3(.

4.  كارگذارنده  ي دســتگاه گازســوز بايــد آن را مطابق با 
مشــخصاتي كه ســازنده توصيه كرده است، نصب كند، 
به طوري كه دســتگاه به نحو رضايت بخشــي كار كند و 
فضاي دسترسي در اطراف دستگاه به  منظور تنظيم، تعمير 

و تعويض وجود داشته باشد )شکل6ـ3(.

5. هنگام اتصال يك دســتگاه گازســوز جديد به سيستم 
لوله كشي موجود، نصاب مجاز بايد از كافي بودن ظرفيت 

لوله كشي براي اتصال دستگاه گازسوز اطمينان يابد.

شكل 4ـ3

شكل5ـ3

شكل 6ـ3
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6.  قبل از اتصال هر دستگاه گازسوز به لوله كشي  گاز، بايد اطمينان حاصل شود كه دستگاه براي استفاده از گاز طبيعي تنظيم 
شده  است. كنترل اين امر به عهده ي  نصاب مجاز است )شکل 7ـ3(.

7.  نصاب نبايد وسيله ي  گازسوز را در محلي غير از جاي تعيين شده در نقشه  گازرساني ساختمان كه به تأييد مهندس ناظر 
رسيده است، نصب كند )شکل 8ـ3(.

شكل 7ـ3

شکل 8ـ3

دودكشدودكش

دودكش

دودكش

اتاق خواب

اتاق خواب آشپزخانه

آشپزخانه

پذيرايي

حمام

توالت

 WH آب گرم كن گازي
GC اجاق گاز

H بخاري
Li چراغ روشنايي

    شير مصرف

آب گرم كن گازسوز

نوع سوخت: گاز شهري

7500  Kcal :قدرت حرارتي در ساعت

ظرفيت مخزن آب :186 ليتر)50 گالن(

kg/cm2 20 :فشار هيدروستاتيکي آزمون

شماره سري و سال ساخت:
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8.  نصب آب گرم كن فوري ديواري در جايي كه آب گرم كن 
زميني پيش بيني شــده اســت، خالف محسوب مي گردد 

)شکل 9ـ3(.

9.  چنان چه كارگذارنده ي  دستگاه گازسوز هرگونه تغييري 
در نحوه ي  نصب وسيله گازسوز و دودكش آن را ضروري 
تشــخيص دهد، بايد قبل از هرگونه اقدامي، از سازنده   ي 

مربوطه مجوز كسب كند.
پيش از انجام هرگونه تغييري در سيستم لوله كشي گاز 
داخل ساختمان، مراتب بايد به اطالع شركت گاز برسد و 

مجوز الزم دريافت شود.

شكل 9ـ3 نصب نادرست آب گرم كن زميني به جاي

 آب گرم كن ديواري

10.  نصب هرگونه وســيله  گازسوز در حمام، رخت كن، 
سرويس هاي بهداشــتي و محوطه هاي ســونا، استخر و 

جکوزي ممنوع است )شکل 10ـ3(.

11.  نصب دستگاه هاي گازســوز در فضاي كاماًل بسته و 
بدون هرگونه پيش بيني براي دريافت هواي احتراق مجاز 

نيست.

شكل 10ـ3 نصب نادرست وسيله گازسوز در حمام

13.  از لوله كشي گاز نبايد به  منظور اتصال زمين استفاده شود.

شكل 11ـ3 عبور غير مجاز دودكش

12.  عبور دودكش دســتگاه گازســوز از فضاي داخلي و 
سقف كاذب حمام مجاز نيست. )شکل11ـ3(
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ارزشیابي پاياني

1.  كارگر را از نظر قانون كار تعريف كنيد.
2.   كدام يك از موارد زير در قرارداد كار نوشته نمي شود؟

الف(  محل انجام كار         ب( مدت قرارداد             پ( ساعات كار              ت( سابقه  كار
3.  كارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمر ي هاي ناشي از بيکاري و بازنشستگي تابع قانون . . . . . . . . . . است.

4.  حداكثر ساعات كار در شبانه روز چند ساعت است؟
5.  كار شب بين ساعت . . . . . . . . . . تا . . . . . . . . . . انجام مي شود.

6.  تعطيل رسمي و اختصاصي كارگران چه روزي است؟
7.  مرخصي استحقاقي كارگران در طول سال چند روز است؟

8.  حداقل شركا در شركت هاي سهامي چند نفر است؟
9.  تأسيس شركت زيرنظر كدام دستگاه انجام مي شود؟

ب( وزارت بازرگاني الف( وزارت كار و امور اجتماعي    
ت( سازمان مالياتي كشور پ(  سازمان ثبت اسناد و امالك كشور   

10.  فرد صنفي را تعريف كنيد.
11. فرد صنفي زير نظر كدام دستگاه كار مي كند؟

الف( شركت هاي تعاوني    ب( سازمان نظام مهندسي    پ( سازمان تعزيرات حکومتي   ت( اتحاديه صنفي
12.  چهار مورد از مدارك مورد نياز براي صدور پروانه ي  كسب را نام ببريد.

13.  دارندگان ديپلم فني و كاردانش از آزمون فني و تخصصي دريافت پروانه  ي كسب، معاف هستند.

 نادرست     درست 
14.  اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به امور فني در بخش ساختمان، مستلزم داشتن . . . . . . . . . . است.

15.  سابقه  كار دارندگان ديپلم براي دريافت پروانه ي اشتغال به كار تجربي پايه 3 چند سال بايد باشد؟
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16.  حديث زير را كامل كنيد.
»كسي كه بدون توجه به آينده وارد كارها شود، در آينده با . . . . . . . . . .  و . . . . . . . . . . روبه رو خواهد شد.« )امام علي »ع«(

17.  مسئوليت نهايي نصب آب گرم كن گازي و راه اندازي آن به عهده  چه شخصي است؟
18.  نصب آب گرم كن گازي فوري در جايي كه آب گرم كن زميني پيش بيني شده  است با رعايت نکات ايمني مجاز است.

 نادرست    درست 
19.  اخذ مجوز الزم براي تغييرات مورد نياز در لوله كشي گاز توسط كدام مرجع قانوني انجام مي شود؟

ب( اتحاديه ي  لوله كشي گاز الف(  سازمان نظام كاردان هاي فني   
ت( شركت تعاوني مجريان لوله كشي گاز پ( شركت ملي گاز    

20.  پنج محلي كه نصب آب گرم كن ديواري درآن ها ممنوع است را نام ببريد.
21.  عبور دودكش آب گرم كن از فضاي داخلي حمام ممنوع و از سقف كاذب حمام مجاز است.

 نادرست      درست
22.  نقشه  گازرساني توسط . . . . . . . . . . تأييد مي شود.
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 واحد كار 4: توانايي پیش گیري از حوادث و رعايت اصول و 

نكات ايمني و بهداشت كار

پس از آموزش اين توانايي ، از فراگیر انتظار مي رود: ◄
-  حوادث شغلي و داليل بروز آن ها را توضيح دهد.

-  وسايل ايمني و حفاظتي را شرح دهد.
-  وسايل ايمني و حفاظتي را به كار گيرد.

-  اصول پيش گيري از حوادث ناشي از كار را شرح دهد.
-  عوارض ناشي از بروز حوادث را توضيح دهد.

-  كمك هاي اوليه در حوادث ناشي از كار را توضيح دهد.
-  عوامل ايجاد آتش را شرح دهد.

-  روش هاي اطفاء حريق را توضيح دهد.

ساعات آموزش

جمععملينظري

538
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پیش آزمون

1.  به نظر شما داليل بروز حادثه در هنگام كار چيست؟
پاسخ:

2.  حادثه اي را كه در محيط كار و زندگي شاهد وقوع آن بوده ايد، توضيح دهيد.
پاسخ:

3.  جمله  زير را كامل كنيد: » اول . . . . . . . . ، سپس كار«
4.  رعايت نکردن نکات ايمني در كدام يك از موارد زير شکستگي استخوان را در بر خواهد داشت؟

ب( جوشکاري لوله  فوالدي الف(  سوراخ كردن ديوار با دريل   
ج( كاركردن برروي نردبان                                   د(نصب رگوالتور كپسول گاز مايع

5.  علت استفاده از سيم ارت )زمين( در وسايل الکتريکي را توضيح دهيد.
پاسخ:

6.  دو نوع مايع سوختني و دو گاز قابل اشتعال را نام ببريد.
پاسخ:

7.  واحد اندازه گيري شدت جريان . . . . . . . . . . است.
8.  وزن آب گرم كن ديواري موجود در كارگاه چند كيلوگرم است؟

پاسخ:
9.  آيا اختالف پتانسيل برق تك فاز 220 ولت است؟

پاسخ:
10.  عايق سيم ها و كابل هاي برق معموالً از جنس . . . . . . . . . . هستند.

11.  چند وسيله  حفاظت و ايمني فردي را كه تا كنون مورد استفاده قرار داده ايد، نام ببريد.
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داشتن زندگي بدون خطر آرزو و هدف همه  انسان ها ست، 
زيرا ميل بــه ايمني و امنيت، بخــش تفکيك ناپذيري از 
ماهيت انسان است. ايمني در لغت به معني امنيت، آسايش 
و ســالمت آمده است و مي توان آن را ميزان يا درجه   فرار 

از خطر تعريف كرد.
 خطر به شــرايطي اطالق مي شــود كه داراي پتانســيل 
آسيب رساندن به افراد، ايجاد خسارت به وسايل، تجهيزات 

و ساختمان ها و همچنين كاهش قدرت كارآيي باشد.
حادثه، واقعه  برنامه ريزي نشده و صدمه آفريني  است كه 
انجام، پيشرفت يا ادامه  كار را مختل مي سازد و همواره در 
اثر يك عمل يا كار ناايمن يا شرايط ناايمن و يا تركيبي از 

آن ها به وقوع مي پيوندد 

حوادث شغلي و علل بروز آن ها
 علل بــروز حوادث را مي توان به دو دســته مســتقيم و 
غير مستقيم تقسيم كرد. علل مستقيم عبارت است از عللي 
كه در ايجاد حادثه ســهم اصلي را داراست مانند: جابه جا 
كردن وســايل، كار با دستگاه ها، سقوط اشــيا، افتادن از 
ارتفاع، استفاده  نادرست از ابزار، افتادن به علت ليز خوردن 

و سوختگي.
در هنگام جابه جا كردن دســتگاه ها و وســايل سنگين، 
مانند بلندكردن آب گرم كن ديواري براي نصب آن برروي 

ديوار ممکن است به علت برداشتن نادرست آن، در ستون 
فقرات ضايعه اي به وجود آيد و يا باعث پيدايش فتق روده 

گردد )شکل1ـ4(.

در هنــگام نصب آب گرم كن ديواري الزم اســت كه از 
نردبان يا چهارپايه استفاده شود تا با باالرفتن از آن امکان 
نصب آب گرم كن يا دودكش آن ميسر شود. درصورتي كه 
از نردبان مناســب استفاده نشود و يا نحوه  استقرار نردبان 
درست نباشد، امکان افتادن از نردبان و بروز حادثه وجود 

دارد )شکل 2ـ4(.

شكل 2ـ4 بشكل 2ـ4 الفشكل 1ـ4 الف بلند كردن درست اجسام

شکل 1-4 ب
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سقوط اجسام از علل مســتقيم بروز حوادث است. در 
شکل3ـ4 امکان سقوط تراز بنایي كه بر باالي آب گرم كن 

قرار دارد را مشاهده مي كنيد.

علل غيرمستقيم سبب به وجود آمدن حادثه نيستند، بلکه 
در صورت وجود علل مســتقيم، احتمال ایجاد حادثه را 

بيشتر مي كنند. این گروه شــامل تمامي عواملي مي شوند 
كه باعث خســتگي، ناراحتــي، عصبانيت و بي حوصلگي 
مي شوند. مهم ترین این عوامل عبارت اند از: نور نامناسب 
 )شــکل 4ـ4(، صــداي بيــش از حد، تهویه  نامناســب، 

مناسب نبودن درجه  حرارت )شکل 5ـ4(.

باید توجه داشت كه در كنار این دو گروه از علل بروز 
حوادث، موارد دیگري نظير كمبود تجربه و مهارت كاري، 

شكل 3ـ4 امکان سقوط اشياء

شكل 4ـ4 نور ناكافي

شكل 5ـ4 دماي نامناسب

شكل 6ـ4 الف دودكش نادرست
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رعایت نکردن اصول ایمني، مسائل خانوادگي و مالي نيز 
در ایجاد حوادث مؤثر هستند )شکل 6ـ4(.

وسایل ایمني و حفاظتي و بهداشت كار
بهره گيري از وسایل مختلف حفاظت فردي مي تواند نقش 
بسزایي در پيشگيري از حوداث ناشي از كار داشته باشد. 
این وســایل فرد را در برابر آتش ســوزي، برق گرفتگي، 

عوامل فيزیکي و عوامل شــيميایي زیان آور در محيط كار 
محافظت مي كند )شکل 7ـ4(.

برخي از وســایل حفاظت فــردي عبارت اند از: لباس 
كار، كاله ایمني، ماســك جوشکاري، ماسك هاي محافظ 
در برابر گردوغبار، كفش ایمني، انواع دســتکش، عينك 

ایمني، حفاظ گوش )گوشي( )شکل 8ـ4(.

شكل 6ـ4 ب

شکل 7ـ4 الف استفاده از دمپایي در حين كار غير مجاز و 
حادثه ساز است.

شكل 7ـ4 پشكل 7ـ4 ب

شکل 8ـ4 ب كاله ایمني

شکل 8ـ4 ت دستکش ایمني

شکل 8ـ4 الف

شكل 8ـ4 پ گوشي

شكل 8ـ4ج لباس كارشکل 8ـ4 ث عينك محافظ
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وســايل حفاظت فردي بايــد داراي خصوصياتي مانند 
آن چه در زير مي آيد، باشند.

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

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

3.  در برابر صدمات شيميايي و مکانيکي مقاوم باشد.

لباس كار ◄
لباس كار بايد كاماًل اندازه و مناسب بدن فرد استفاده كننده 

باشد و هيچ قسمت آن آزاد نباشد )شکل9ـ4(.

جيب هــاي لباس كار بايد كوچك، و تعداد جيب هايش 
كم باشد. هيچ قسمت لباس كار باز و پاره نباشد.

در هنگام كار از باالزدن آســتين لبــاس كار خودداري 
كنيد.

كاله ايمني ◄
در محل هايي كه احتمال خطر ســقوط اشيا وجود دارد، 

استفاده از كاله ايمني ضروري  است )شکل10ـ4(. 

حداكثر وزن كاله ايمني 400 گرم است و بايد از مواد غير 
قابل احتراق ساخته شود. در مواردي كه خطر برق گرفتگي 
وجود دارد، بايد جنس كاله عايق باشد. به منظور حفاظت 
سر، صورت و پشــت گردن، دورتا  دور كاله بايد لبه دار 
باشد. در داخل كاله نوارهاي نگه دارنده از جمله نوار تنظيم، 
نوار عرق گير و ضربه گير داخلي بايد وجود داشــته باشد.
نوارهــاي نگه دارنده در عمقــي از كاله قرار مي گيرند كه 
فاصله اي بين سطح فوقاني سر و ديواره داخلي كاله به وجود 
آورند. اين فضا را فضاي حافظ مي نامند )شــکل 11ـ4(.

شكل 11ـ 4 كاله ايمني

شكل 9ـ 4 لباس كار مناسب

شكل 10ـ 4 استفاده از كاله ايمني
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عینك ايمني ◄
در هنگام انجام كارهايي كه ممکن اســت براي چشــم ها 
خطرناك باشــد، بايد از عينك هاي ايمني اســتفاده شود. 
به طور مثال در هنگام كار با ماشين سنگ سنباده يا سنگ فرز 
و دريل از عينك محافظ با شيشه  بي رنگ )سفيد( و هنگام 
جوشکاري اكسي اســتيلن از عينك محافظ با شيشه  سبز 

استفاده مي شود )شکل12ـ4(. 

شيشه عينك بايد عاري از حباب هوا، ترك يا موج باشد 
و در مقابل فعاليت مورد نظر، مقاوم باشــد. قطر شيشــه 

عينك هاي مدور دست كم 50 ميلي متر است.
زه هاي عينك بايد سبك و محکم و كاماًل روي صورت 
چســبيده باشــند و در صورت لزوم به حفاظ هاي جانبي 

مجهز شوند )شکل13ـ4(.

محافظ گوش)گوشي( ◄
 )db( 1در محيط هايي كه ميزان شدت صدا از 90 دسي بل
بيشــتر باشد بايد از حفاظ هاي گوش استفاده شود )شکل 

14ـ4(. گوشي ها بايد پيش از استفاده ضدعفوني شوند. 

مناســب ترين گوشــي از نوع جفتي  است كه برروي سر 
قرار مي گيرد و دو گوشي آن روي گوش ها را مي پوشانند. 

اين نوع گوشي قابل تنظيم است )شکل15ـ4(.

شكل 15ـ 4 گوشي جفتيشكل 13ـ 4 عينك ايمني

شكل 12ـ 4 استفاده از عينك محافظ

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

شكل 14ـ 4 گوشي
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دستكش كار ◄
دستکش ها با توجه به نوع كار در انواع چرمي، الستيکي، 
پارچه اي و برزنتي وجود دارند )شکل16ـ4(. دستکش ها 
بايد به گونه اي باشــند كه براي حركت انگشــتان مانعي 
به وجود نياورند. در هنگام كار با ماشــين هاي مته و ساير 
ماشــين هايي كه داراي قطعات متحرك هســتند، نبايد از 

دستکش استفاده كرد.

در هنــگام كارهايي كه با برق ســروكار دارند، بايد از 
دســتکش هاي عايق الکتريسيته اســتفاده شود و مقاومت 
الکتريکي دســتکش با ولتاژ مورد نظر متناسب باشد. در 
كار با اســيدها و قلياها بايد از دســتکش هايي از جنس 

پالستيك طبيعي يا مصنوعي نرم استفاده شود.

كفش ايمني ◄
انواع خطرهايي كه باعث آســيب ديدگي پاها مي شود، بر 

سه نوع است:
 1. مکانيکي
2. شيميايي

3. سرمايي و گرمايي
خطرهاي مکانيکي مانند سقوط اشيا روي پا، به خصوص 
برروي انگشــتان پــا و يا فرورفتن اشــياي نوك تيز به پا 
است. خطرهاي شــيميايي در هنگام كار با اسيدها، قلياها 
و روغن ها به وجود مي آيد و خطرهاي گرمايي و سرمايي 
درهنگام كار در محيط هاي گرم يا در محيط هاي ســردي 
مثــل ســردخانه ها به وجود مي آيد. كفــش ايمني، پاها و 
انگشــتان را در برابر چنين خطراتــي محافظت مي كند. 
كفش هاي ايمني بايد داراي پنجه  فوالدي باشند و متناسب 

با نوع كار انتخاب شوند )شکل17ـ4(.

شكل 17ـ 4 كفش و پوتين ايمني

شكل 16ـ 4 دستکش كار
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اصول پیشــگیري از حوادث و رعايت نكات 
ايمني و حفاظتي 

1.  هنگام بلندكردن بار ابتدا پاها را از زانو كاماًل خم كنيد 
و بدن را تاحد ممکن راســت نگه داريد )شــکل 18ـ4(. 
براي جلوگيري از بروز عوارض جسماني، وزن بار نبايد 

از مقادير مندرج در جدول 1ـ4 تجاوز كند. 

جدول 1ـ4
نوجوانمردشرايط كار
kg20 kg 50گاه به گاه

kg14 kg 18دايم

پيش از بلند كردن بار بايد اشياي دست وپاگير را از اطراف 
جمع آوري كنيد و هر اندازه كه ممکن است،  بار  را به بدن 

نزديك تر نگه  داريد )شکل19ـ4(.

2.  كف محل كار خشــك باشد و در صورت خيس بودن 
و يا وجود روغن و ســاير مواد لغزنده، قبل از شــروع به 
كار آن را خشك كنيد. اين كار از ليزخوردن در هنگام كار 

جلوگيري مي كند )شکل 20ـ4(.

شكل 19ـ 4 بلند كردن صحيح اجسام

شكل 20ـ 4

جسم را نزديك به 
بدنتان نگه داريد

در گرفتن جسم
از تمامی )كف(
دستتان استفاده

كنيد

پشت خود را صاف 
نگه داريد

زانوهايتان را خم كنيد

پاهايتان را قدری بافاصله
بگذاريد،به طوری كه يك
پا قدری جلو تر قرار گيرد

شكل 18ـ 4 بلند كردن نادرست اجسام
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3.  در هنــگام كار در محل هايــي كه كــف كاماًل صاف 
 )نظير ســراميك(دارند، از كفش مناسب استفاده كنيد تا از 
ليز خوردن و برزمين افتادن جلوگيري شــود. اســتفاده از 
دمپايي در محيط كار به هيچ وجه مناســب نيست و زمينه 

بروز حادثه را ايجاد مي كند )شکل21ـ4(.

پايه هاي نردبان  بايد به طور كامل و بدون هيچ لقي روي 
زمين قرار بگيرد. در صورت اســتفاده از نردبان يك طرفه 
عالوه بر اين كه از ســالم بودن نردبان مطمئن مي شويد در 
قرارگيري آن برروي زميــن و تکيه آن به ديوار نيز دقت 
كنيد. پايه نردبان از ديوار بايد فاصله مناسبي داشته باشد، 
به نحوي كه شما در هنگام باالرفتن از نردبان داراي تعادل 
باشيد و بتوانيد با اطمينان روي آن كار كنيد )شکل23ـ4(.

شكل 21ـ 4

شكل 22ـ 4 نردبان دوطرفه

شكل 23ـ 4 نردبان يك طرفه

5.  از قراردادن ابــزار در باالي نردبان يا باالي آب گرم كن 
هنگام پايين آمدن خودداري كنيد، زيرا امکان سقوط ابزار 
و برخورد آن با قســمت هاي مختلف بــدن وجود دارد. 
همچنين پرتاب و ســقوط ابزار باعث آسيب ديدگي ابزار 

4.  به منظور نصــب آب گرم كن برروي ديــوار يا نصب 
دودكش آب گرم كن، استفاده از نردبان ضرورت دارد.  در 
اين شــرايط حتي االمکان از نردبان هاي دوطرفه اســتفاده 
كنيد و قبل از باال رفتن از نردبان اطمينان يابيد كه اجزاي 

نردبان كاماًل سالم  است )شکل22ـ4(.
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6.  در هنگام كار با دستگاه و تجهيزات الکتريکي و ابزاري 
كه با بــرق كار مي كند، نکات ايمنــي را با دقت رعايت 
كنيد. در صورت اتصال ســيم فاز يا نيم فازو نول به بدن 
انســان خطر برق گرفتگي وجود دارد. بدن انســان داراي 
مقاومتــي بين 1300 تا 3000 اهم  اســت كه درصورت 
اتصال به اختالف پتانســيل 220 ولتي جرياني در حدود 
0/074 آمپر تا 0/17 آمپر از بدن انســان عبور مي كند. بايد 
بدانيد كه جريان خطرناك براي بدن انسان 0/05 آمپر  است 

)شکل 25ـ4(.

7.  در هنگام نصب دســتگاه هاي الکتريکي قســمت هاي 
فلزي بدنه دســتگاه را به وسيله 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 نمي كند و بدين ترتيب خطر 

برق گرفتگي كاهش مي يابد )شکل 26ـ4(.

8.  يکــي از روش هاي حفاظــت در برابر برق گرفتگي در 
هنگام كار با وسايل الکتريکي استفاده از دستکش و كفش 

عايق  است )شکل27ـ4(.

شكل 25ـ4 بشكل 25ـ4 الف

شكل 26ـ 4 دستگاه دريل داراي سيم ارت

شكل4-27

و وسايل ديگر مي شود )شکل 24ـ4(.

شكل 24ـ 4 سقوط دريل از روي نردبان
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9.  پيش از استفاده از ابزار الکتريکي نظير دريل، دوشاخه 
و ســيم هاي آن را بررسي كنيد و از سالم بودن آن مطمئن 
شــويد . دقت كنيد كه دو شاخه داراي شکستگي نباشد و 

روپوش عايق سيم ها زخمي نشده باشد )شکل28ـ4(.

10.  در هنگام كار با دستگاه ها و ابزارهاي الکتريکي دقت 
كنيد كه دســت ها و زير پايتان خشك باشد و از كاركردن 
با اين تجهيزات در محيط هايي با رطوبت زياد و در هواي 

باراني خودداري كنيد )شکل29ـ4(.

11.  از قرارگرفتــن پايه نردبان و گيره لوله برروي ســيم 
دســتگاه ها، ابزار الکتريکي و ســيم هاي سيار خودداري 
شود، زيرا باعث آسيب ديدن روپوش عايق سيم ها مي شود 
و خطر برق گرفتگــي را به وجود مي آورد. قراردادن ابزار، 
پرتاب و ســقوط ابزاري مانند چکش، آچارفرانســه، انبر 
دســت و نظير آن ها نيز برروي ســيم هاي برق خطرناك  

است )شکل30ـ4(.

شكل 29ـ 4

شكل 28ـ 4 دوشاخه و سيم سالم

شكل 30ـ 4

12.  در هنگام كار با دريل آستين لباس كار باز نباشد و از 
لباس كار گشاد يا پاره استفاده نشود، زيرا امکان گيركردن 
قسمتي از لباس كار با مته يا سه نظام دريل وجود دارد كه 

بروز آن حادثه ساز است )شکل31ـ4(.

شكل 31ـ 4
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13.  در هنــگام كار با دريل  برقي، ســنگ  فرز و ســاير 
دســتگاه هايي كه امکان پرتاب براده از سوي آن ها وجود 
دارد از عينك هاي محافظ استفاده كنيد. در غير اين صورت 
احتمال بروز حادثه و صدمه ديدن چشم بسيار زياد است 
و درمــان و جبران آن دردناك، زمان گيــر، هزينه بر و در 

بيشتر موارد غير ممکن است )شکل 32ـ4(.

14.  پيــش از تعيين محل و اقدام به ســوراخ كاري براي 
نصب آب گرم كن به مسير لوله كشي آب و سيم كشي برق 
توجه كنيد تا از برخورد مته با سيم برق و لوله ها جلوگيري 
شــود. برخورد مته با سيم برق عالوه بر آسيب رساندن به 
شبکه سيم كشي باعث بروز خطر برق گرفتگي نيز مي شود. 
لوله هاي پليمري )پالستيکي( در مقابل برخورد مته بسيار 

آسيب پذير هستند )شکل 33ـ4(.

15. پس از نصب آب گرم كن از آب بند بودن كليه محل هاي 
اتصال آب و گاز اطمينان پيدا كنيد. نشــت آب،خساراتي 
را به دســتگاه و ساختمان وارد مي كند و نشت گاز باعث 
بروز حادثه هايي همچون انفجار و آتش ســوزي مي شود. 
به منظور نشت يابي گاز در محل هاي اتصال از كف صابون 
اســتفاده كنيد و هرگز از شــعله  كبريت و فندك استفاده 

نکنيد )شکل34ـ4(.

شكل 32ـ 4

شكل 4-34

شكل 33ـ 4

16. در صورت وجود گردوغبار و گازهايي نظير گازهاي 
ناشي از جوشکاري و امثال آن، از ماسك ايمني و محافظ 
استفاده كنيد، زيرا تنفس اين هوا براي سالمتي مضر است 
و بروز ناراحتي در دســتگاه تنفســي را باعث مي شــود. 
استنشاق هواي آلوده در بلند مدت بيماري هايي نظير آسم، 
برونشيت، ســل و بيماري هاي قلبي و عروقي را در بدن 

ايجاد مي كند )شکل35ـ4(.

شكل 35ـ 4
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انجام  ناشــي از حوادث و اصــول  عوارض 
كمك هاي اولیه

زيان هاي وارد شــده در اثر حوادث، به دو دسته زيان هاي 
مشهود و زيان هاي نامشهود تقسيم مي شوند.

زيان هاي مشــهود ضررهايي است كه به رقم و ريال 
قابل محاســبه اســت، مانند حقوق ايام بيماري شخص 
مصدوم، هزينه مداواي مصدوم، هزينه تعمير و بازســازي 

ماشين آالت و غيره.
زيان هاي نامشهود، به رقم و ريال قابل محاسبه نيست، 
مانند اثرات روحي براي شخص حادثه ديده و خانواده او، 
تغيير شــغل و از دست دادن توان و قدرت كار، خسارت 
وارده بــر جامعه به علت از دســت دادن نيــروي ماهر و 

غيره.
در اثر بروز حوادث براي فــرد حادثه ديده يکي از موارد 

زير را به وجود مي آيد:
جراحت و مصدوميتـ  نقص عضويا قطع عضوـ  عدم 
توانايي در اشتغال به كار سابقـ  از كار افتادگي دائم ـ  فوت.
جراحــت و مصدوميت شــامل مواردي نظيــر بريدگي، 
كوفتگي، كشيدگي، رگ به رگ شدن، شکستگي، سوختگي، 
سائيدگي، حساسيت هاي پوستي، مسموميت و برق گرفتگي  

مي شود.
 براي كاهش شــدت آســيب و جراحت در حوادث، 
كمك هاي اوليه نقش بســزايي دارد. البته كمك هاي اوليه 
هيچ گاه جايگزين حضور پزشك و كادر درماني يا مراجعه 
مصــدوم به مراكــز درماني نخواهد بــود و تنها به منظور 
جلوگيري موقت از وخامت حال شــخص آسيب ديده يا 
بيمــار انجام مي گيرد. بنابراين بعــد از اجراي كمك هاي 
اوليه بايد شــخص مصدوم را در كوتاه ترين زمان ممکن 

به پزشك و كادر درماني برسانيد.

شکل 36ـ 4 جعبه كمك هاي اوليه

عاليــم حياتــي بدن عبــارت انــد از: نبــض، تنفس، 
درجه حرارت بدن و فشــارخون كــه پيدايش تغيير در 
آن ها نشــان دهنده اختالل در وضع طبيعي بدن اســت. 
تعداد نبض در بزرگساالن 70 تا 80  بار در دقيقه، تعداد 
تنفس 12 تا 18 بار در دقيقه و درجه حرارت طبيعي بدن 

وســايل مورد نياز براي كمك هاي اوليه عبارت اند از: 
پنبه، گاز استريل، باند نواري و سه گوش، چسب نگه دارنده 
پانسمان، قيچي، محلول هاي ضدعفوني كننده نظير بتادين 
و ساولون، تخته هاي شکســته بندي )آتل(، سنجاق قفلي، 

شريان بند )گارو(، سرم شست وشو )شکل36ـ4(. 
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با توجه به اين كه شرح كامل كمك هاي اوليه با توجه به 
گستردگي مطالب از اهداف اين كتاب نيست، تنها به شرح 

برخي از كمك هاي اوليه در حوادث شايع مي پردازيم.

شكل 38ـ 4 پ

شكل 38ـ 4 الف

شكل 37ـ 4 ت

شكل 37ـ 4 الف

شكل 38ـ 4 ب

شكل 37ـ 4 ث

شكل 37ـ 4 ب

شكل 37ـ 4 پ

1.  در خون ريزي هــا عضــو زخمي را تا حــد امکان باال 
نگه مي داريم و با اســتفاده از گاز اســتريل روي آن فشار 
مي آوريم. در صورت خيس شــدن گاز در اثر خون ريزي 
آن را برنمي داريم، بلکه گاز ديگري روي آن قرارمي دهيم          

)شکل 39ـ4(.

2.  چنان چه خون ريزي با فشــار مســتقيم بنــد نيامد يا 
شــرايط زخم طوري باشــد كه اعمال فشار مستقيم روي 
آن ميســر نباشد، به وسيله فشارآوردن به نقاط فشار كه در 
مسير شريان واقع هستند، نسبت به بندآوردن خون ريزي 
اقدام مي كنيم. اين نقاط فشاري همان محل هايي هستند كه 

مي توانيم نبض را در آن احساس كنيم )شکل40ـ4(.

شكل 40ـ 4

شكل 39ـ 4

شانه و بازو

ساعد و آرنج

زخم ران

زخم پايين پا )زانو(

A

D

E

G

I

پيشاني و شقيقه

زخم گردن

زخم دست

زخم ران و باالي پا)زانو(

زخم پا

B

C

F

H

J

زخم صورت و زير چشم

نقاط فشار شريان ها در كنترل 
خونريزي

37 درجه سانتي گراد است )شکل 37ـ4(. فشارخون در 
جوانان تا 40 سالگي 120 ميلي متر جيوه بر 80  ميلي متر 

جيوه  است )شکل38ـ4(.
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3.  در ســوختگي با آتش محل ســوختگي را زير جريان 
آرام آب خنــك و تميز قرار دهيد و آن را با گاز اســتريل 
بپوشانيد. در اين نوع سوختگي از درآوردن و خارج كردن 
لباس از محل سوختگي خودداري كنيد و هرگز تاول ها را 

نتركانيد )شکل41ـ4(.

4.  در ســوختگي با آب جوش لبــاس را به دقت از محل 
ســوختگي خارج كنيد، محل سوختگي را زيرآب خنك 
و تميز قراردهيد و روي آن را با گاز اســتريل بپوشانيد. در 
سوختگي هاي شديد، اندام دچار سوختگي را بي حركت و 
باال نگه مي دارند تا دچار ورم نشود و مصدوم را به مراكز 

درماني منتقل مي كنند )شکل42ـ4(.

شكل 41ـ 4

شكل 42ـ 4

شكل 43ـ 4

هر كس نفســی را حيات بخشــد )از 
مرگ نجات دهد( مثل آن اســت كه 
همه مردم را حيات بخشــيده اســت 
)سوره مائده، آيه32(.                                                            

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

آب قراردهيد )شکل 43ـ4(.

ايمني

در تمام زخم ها بايد احتمال بيماري كزاز 
را در نظر گرفت و به مراكز درماني مراجعه 

كرد.
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6.  درصورت برق گرفتگــي بالفاصله جريان برق را قطع 
كنيد، مصدوم را به پشت بخوابانيد و در زير شانه هاي او 
بالشي قراردهيد تا سر او كاماًل به عقب برگردد و سر او را 
به يك ســمت بچرخانيد تا ترشحات دهاني او به مجاري 

تنفسي وارد نشود. همچنين الزم است كه پاي مصدوم را 
باالتر از تنه وي قراردهيد و لباس هايش را شل كنيد. بقيه 
امور را به كادر درمانــي )اورژانس( كه قباًل آن ها را خبر 

كرده ايد، بسپاريد )شکل44ـ4(.

شكل 44ـ 4
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7.   مصدومي را كه دچار حادثه شــده و احتمال شکستگي 
در او وجــود دارد، بايد پس از بســتن )آتل بندي( عضو 
مصدوم، جابه جا كرد. حساسيت فوق العاده نسبت به درد، 
تغيير شــکل، تورم و تغيير رنگ و همچنين از دست دادن 
حركت عضو، از عاليم شکســتگي اســت. مقايسه عضو 
سالم و عضو آســيب ديده نيز كمك م ؤثري به تشخيص 
شکســتگي مي كند. اشــيای مختلفي را بــراي بي حركت 
ســاختن عضو شکســته يا دررفته مي توان به كار برد، كه 

آن ها را آتل مي نامند)شکل45ـ4(.

8.  در شکســتگي ساق پا و ران، آتل يا يك تکه تخته را با 
باند مي پيچند و مابين دو پا قرار مي دهند. يك قطعه ديگر 
را نيز در طرف بيرون پاي صدمه ديده قرار داده و به وسيله 

باند هر دو پا را به يکديگر ثابت مي كنند )شکل46ـ4(.

9.  در صورت شکستگي انگشتان پا ابتدا كفش و جوراب 
مصدوم را به ماليمت خارج مي كنند و ســپس يك قطعه 
تخته، مقوا يا روزنامه تاشــده را زير كف پا، از پاشــنه تا 
نوك انگشــتان، قــرار مي دهند و آن را با باند ســه گوش 
مي بندند، به صورتي كه انگشتان بدون حركت قرار بگيرند 

)شکل47ـ4(.

شكل 45ـ 4 ت آتل بندي ساق پا

شكل 45ـ 4 پ آتل بندي ساعد دست

شکل 45ـ 4 ب آتل بندي انگشت دستشكل 45ـ 4 الف

شكل 46ـ 4 الف

شكل 46ـ 4 ب

شكل 47ـ 4 ث

شكل 47ـ 4 الف

شكل 47ـ 4 پ

شكل 47ـ 4 ج

شكل 47ـ 4 ب

شكل 47ـ 4 ت
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10.  در شكســتگي اســتخوان بازو، هر دو ســاعد را به 
صورت افقی روی ســینه قرار داده و از مصدوم بخواهید 
آرنج ســمت آسیب دیده را نگه دارد. سپس یک بالشتک 
نرم بین دســت و سینه قرار دهید و با استفاده از باند، بازو 
را آویزان کنید.به وســیله ی یک باند پهن، دست مصدوم 

را روی سینه ی او محكم ببندید. )شكل48ـ4(.

11.  بروز مســمومیت هاي مربوط به دستگاه تنفس، مانند 
 ،)CO( تنفس دود ناشــي از آتش، گاز منواکســید کربن
آمونیــاك و دود گازهــاي ســمي داراي عالیمي مانند 
سرگیجه، سردرد، کبودي لب ها و ناخن ها، سرفه و ریزش 
اشــک، تنفس نامنظم یا قطع تنفس است. در این شرایط 
مصدوم را سریعًا به هواي باز منتقل مي کنند، او را به آرامي 
روي زمین مي خوابانند و روي او را مي پوشانند. در صورت 
بیهوش بودن مصدوم از بازبودن مجاري تنفسي او اطمینان 
یافته و در صورت لزوم تنفس مصنوعي و ماســاژ قلبي را 

تا رسیدن کادر پزشكي انجام مي دهند )شكل49ـ4(. 

شكل 48ـ4  الف

شكل 49ـ4  شكل 48ـ4  ب
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كه در حدود دوبرابر هوا وزن دارد و به دليل ســنگين تر 
بودن آن از هوا، پس از پاشــش بــر روي آتش،  مانع از 
ورود هوا به منطقه آتش شده و باعث خاموش شدن آتش 

مي شود )شکل50ـ4(.

2( ایجاد الیه جداكننده بين هوا و آتش، كه در این روش 
از كف مخصوصــي كه در مقابل آتش ســوزي مقاومت 
مي كند، اســتفاده مي شــود و نوعي از این كف تركيبي از 
دو مایع ســولفات آلومينيم و بي كربنات ســدیم  است. 

)شکل51ـ4(

شكل 50ـ 4

شكل 51ـ4

مثلث آتش و اصول آتش نشانی
بــرای ایجاد آتش ســه عامل حرارت، ماده ســوختنی و 
اكسيژن1 باید وجود داشته باشد كه  به این سه عامل مثلث 

احتراق یا مثلث آتش گویند.
در اثر نبودن یکی از این عوامل آتش به وجود نمی آید و 
با حذف یکی از آن ها، آتش خاموش می شود.خارج كردن 
عامل حــرارت را خنك كردن آتش می نامند و آب نقش 
اصلی در آن را دارا اســت. استفاده از آب برای فرونشاندن 

آتش ارزان ترین روش است. 

خارج كردن عامل هوا یا خفه كردن آتش یکی ازروش های 
آتش نشــانی اســت كه با دور كردن هوا از آتش به وقوع 
می  پيوندد و معموالً به دو روش این كار صورت می گيرد:

1( جایگزین كردن گازهای سنگين با هوا كه مهمترین این 
گازها Co2 است.

حجم هوا را تشکيل می دهد. 1
5

1. اكسيژن در حدود

هواگرما
آتش

سوخت
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با توجه به تنــوع مطالب در بحــث حريق و روش هاي 
آتش نشاني و گســتردگي موضوع در اين قسمت، اصول 

آتش نشاني به صورت زير خالصه مي شود.
1.  بــراي خامــوش كردن آتش مواد جامــد نظير چوب، 
پارچه، پالســتيك، كاغذ و مقوا از آب اســتفاده مي شود. 
بدين منظور مي تــوان از انواع خاموش كننده هاي نوع آبي 

استفاده كرد )شکل52ـ4(.

سيستم لوله كشي آب آتش نشاني نيز از روش هاي آتش نشاني 
با آب است كه كاربرد آن در ساختمان ها متداول است. در 
اين سيستم شبکه  لوله كشي، آب تحت فشار را به شيرهاي 
آتش نشــاني واقع در جعبه آتش نشاني مي رساند. در يك 
سر اين شيرها شيلنگ هاي برزنتي مخصوصي نصب شده 
اســت كه در صورت وقوع  آتش ســوزي با بازكردن در 
جعبه آتش نشاني، شيلنگ را از روي قرقره باز مي كنند و با 
باز كردن ضامن نازل و محکم نگه داشتن نازل، آب تحت 

فشار را به  سمت آتش مي پاشند )شکل53ـ4(.

شکل 52ـ4 كپسول مخصوص آب و گاز

شکل 53ـ 4  ب

شكل 53ـ 4  الف قرقره و شيلنگ و نازل

جدول 53ـ4 پ مشخصات جعبه آتش نشاني

1.جعبــه با رنگ، ابعاد، ورودي هاي آب،توكارياروكار و آپشــن هاي 
مورد نياز توليد مي شود. 

مدل 
نام جعبهجعبه

سايز جعبه
cmضخامت ورق

سيستم قرقرهنوع ورقنوع رنگميلي متر
DHW

VA1 پيچ و
مهرهاي

20
و

15
1/25و65752

معمولي
 استاتيك 

چرمي

سياه
بلبرينگي معمولي

VA2
فايبر باكس 

استيل 
و هوزريل

استيل1/5و2065751/25
 خش دارمات

معمولي بلبرينگي 
به در خواست 

هوزريل

VA3 فايبر باكس
هوزريل

20
و

15
1/2و65751-1/25

معمولي
 استاتيك 
چرمي و 
معمولي

سياه
 معمولي

VA475-90-1565751فايبر باكس
معمولي

 استاتيك 
سياه

 معمولي
معمولي بلبرينگي 

به در خواست

VA575-90-2065751فايبر باكس
معمولي

سياه استاتيك 
 معمولي

معمولي بلبرينگي به 
در خواست

VA6
فايبر باكس
خاموش 

كننده
معمولي2275301-90-75

 استاتيك 
سياه

 معمولي
معمولي بلبرينگي 

به در خواست

VA7 فايبر باكس
دو قلو

معمولي2090741-90-75
 استاتيك 

سياه
 معمولي

معمولي بلبرينگي 
به در خواست

VA8 قرقره
معمولي75-90-1560701فايبرهوزريل

 استاتيك 
سياه

 معمولي
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3.  حريق ناشي از مايعات سوختني همچون بنزين، نفت و 
گازوئيل را به وسيله پاشيدن شن و ماسه بر روي آن مي توان، 
خاموش كرد و يا از كپســول هاي گاز كربن ديوكسيد )يا 

4.  كپسول هاي آتش نشــاني را به طور مستمر مورد بازديد 
قــرار مي دهند تا از شــارژ بودن آن هــا و قرارگيري در 
محل هاي مناســب اطمينان حاصل شــود. اين كپسول  ها 
به طور معمول ســاليانه بايد شــارژ مجدد شوند، در غير 
اين صورت در زمان وقوع حادثه و آتش سوزي امکان دارد 

شكل 54ـ4 الف A B C E F

روغن ها 
و

 چربي ها

تجهيزات
الکتريکي

گاز هاي 
اشتعال آور

چوب
كاغذ

پالستيك

نوع 
خاموش
 كننده

آب

مواد شيميايي
مرطوب

كف

پودر

دي اكسيد كربن

پتو  آتش

vaporising
Liquid

محدود

محدود محدود

محدود

محدود محدود

قابل اشتعال 
قابل احتراق 

مايع

محدود

شكل 54ـ4 ب كپسول پودر

2.  براي خاموش كردن آتش ناشــي از وسايل برقي نبايد 
از آب اســتفاده شــود و در هنگام خامــوش كردن آتش 
به وسيله آب، از پاشــيدن آب بر روي تجهيزات برقي از 
جملــه تابلوي برق، موتورهاي الکتريکي، فيوز، كليدها و 
پريزها خودداري شــود. آتش سوزي در دستگاه هاي برقي 
و شبکه سيم كشي و كابل كشي به وسيله خاموش كننده هاي 
هالوژنه يا كربن ديوكســيد مهار و خاموش مي شود. نازل 

كپسول هاي به  شکل قيف يا شيپور است.

كف )فوم( بهره گرفت )شکل54ـ4(در اين مورد استفاده 
از آب مجاز نيست.
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شكل 55ـ 4

5.  با رعايت نکات ايمني مي توان از وقوع حريق پيش گيري 
كرد. از ريختن مواد قابل اشتعال بر روي زمين خودداري 
كنيد، به خصوص در محل هايي كه در آن جا احتمال توليد 
جرقه و شــعله وجود داشته باشد. به طور مثال براي پاك 
كردن رنگ ريخته شــده روي كف آشپزخانه از بنزين يا 
تينر فوري اســتفاده نکنيد، زيرا اين مواد به سرعت تبخير 
مي شــوند و گاز متصاعد شــده با كوچك ترين جرقه يا 
تماس يا شعله اي مشــتعل مي شود و سبب آتش سوزي 
مي گردد. از باز گذاشتن درب ظروف نگه داري اين مواد 

شكل 56ـ 4

كه عملکرد مناسبي در خاموش كردن آتش نداشته باشد و 
باعث بروز خسارات جبران ناپذيري شود. )شکل55ـ4(

6.  لباس  كارهاي آغشــته به روغن و مواد سوختني نظير 
گازوئيل، نفــت و بنزين آمادگي الزم براي آتش گرفتن را 
دارند كه بســيار خطرناك هستند. در صورت آغشته شدن 
لباس كار به اين گونه مواد، لباس را در آورده و نســبت به 
تميــز كردن آن اقدام كنيد. اين كار را در محلي به دور از 

شعله و جرقه انجام دهيد.

اســتاد، شــاگردان را براي يك گــردش تفريحي به 
كوهســتان برده بود. بعد از يك پيــاده روي طوالني 
درحالي كه همه خسته بودند به يك چشمه رسيدند و 
تصميم گرفتند كمي استراحت كنند. استاد به هركدام 
از شاگردان يك ليوان آب داد و از آن ها خواست پيش 
از نوشــيدن، كمي نمك در آن بريزند. شاگردان اين 
كار را كردند، ولي هيچ كدام نتوانستند آن آب شور و 

بدمزه را بخورند.
بعد اســتاد از آن ها خواست كه همان نمك را در 
آب چشــمه بريزند و ســپس از آب چشمه بنوشند. 

اين كار را كردند، اما آب چشــمه همچنان گوارا بود 
و همه از آن نوشيدند. اســتاد پرسيد: آيا آب چشمه 
شور شــده بود؟ همه گفتند: نه. خيلي هم گوارا بود! 
اســتاد گفت: درس امروز همين اســت. مشکالت و 
ســختي ها مانند همين نمك است كه اگر روح شما و 
ظرفيت وجودتان مانند اين ليوان كم و اندك باشــد، 
دلتان را آلوده مي كند، اما اگر روحتان بزرگ و ظرفيت 
وجودتان مانند اين چشمه باال و بزرگ باشد، از پس 
مشکالت و سختي ها برمي آييد و به راحتي آن ها را در 

خود حل مي كنيد.

خودداري كنيد، زيرا باعث خروج گازهاي ناشي از تبخير 
بنزين و تينر مي شود و امکان بروز آتش سوزي را به وجود 

مي آورد. )شکل56ـ4(
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ارزشیابي پاياني

1.  علل بروز حوادث را به چند گروه تقسيم مي كنند؟
2.  افتادن از ارتفاع از علل مستقيم بروز حوادث است.

 نادرست  درست  
3.  حادثه در اثر يك عمل يا كار . . . . . . . . . . . . . . به وجود مي آيد.

4.  چه عواملي احتمال به وجود آمدن حادثه را بيشتر مي كند؟
5.  كدام يك از موارد زير در ايجاد حوادث مؤثر نيست؟

ب( تهويه هوا الف(  كمبود تجربه  
ت( مشکالت خانوادگي پ( عصبانيت   

6.  كدام يك از گزينه هاي زير خصوصيات لوازم حفاظت فردي است؟
ب( ارزان بودن  الف(  مقاومت در مقابل صدمات فيزيکي 

ت( قابل استفاده بودن براي تمام افراد پ( طول عمر زياد    
7.  حداكثر وزن كاله ايمني . . . . . . . . . . . . . . است.

8.  فضاي محافظ دركدام وسيله ايمني وجود دارد؟
9.  در هنگام كار با ماشين سنگ  سنباده استفاده از كدام وسيله ضروري است؟

10.  در محيط هايي با شدت صداي بيش از . . . . . . . . . . . . . . بايد از گوشي استفاده شود.
11.  در هنگام كار با دريل از كدام يك نبايد استفاده كرد؟

ت( عينك محافظ پ( دستکش   ب( كاله ايمني   الف(  لباس كار  
12.  خطرهايي كه پاها را تهديد مي كنند به سه گروه تقسيم مي شوند.

 نادرست  درست  
13.  هنگام بلند كردن اشياء سنگين هرچه ممکن است بايد آن ها را . . . . . . . . . . . . . . نگه داشت.

14.  براي جلوگيري از ليز خوردن در محل هايي كه داراي كف صاف هســتند، اســتفاده از . . . . . . . . . . . . . . مؤثر و مفيد 
است.
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15.  در صورت نياز به نردبان، استفاده از كدام نوع نردبان مناسب تر  است؟
16.  ميزان جريان خطرناك براي بدن انسان كدام است؟

0/05 A )ت   0/074 A )پ   0/17 A )ب   0/5 A )الف
17.  در هنگام كار با دستگاه هاي الکتريکي از كدام نوع دستکش استفاده مي شود؟

ت( الستيکي پ( برزنتي   ب( يك بارمصرف   الف(  چرمي  
18.  زيان هاي ناشي از حوادث به چند گروه تقسيم مي شوند؟

19.  عالئم حياتي انسان را نام ببريد.
20.  انواع وسايل موردنياز براي كمك هاي اوليه را نام ببريد.

21.  حريق مايعات سوختني توسط كدام نوع خاموش كننده مهار مي شود؟
22.  در سوختگي با اسيد چگونه به شخص حادثه ديده كمك مي كنيد؟

23.  سه عالمت از عالئم شکستگي استخوان را بنويسيد.
24.  روش ثابت نگه داشتن ساق پاي شکسته را شرح دهيد.

25.  مثلث آتش را توضيح دهيد.
26.  روش هاي دور كردن هوا از آتش را شرح دهيد.

27.  خاموش كننده مناسب براي آتش مواد جامد را توضيح دهيد.
28.  چگونگي استفاده از جعبه آتش نشاني در اطفاءحريق را شرح دهيد.

29.  كدام يك از گزينه هاي زير در خاموش كردن آتش ناشي از برق استفاده نمي شود؟
پ( آب ب( كربن ديوكسيد   الف(  گازهاي هالوژنه  

30.  كدام خاموش كننده داراي نازل قيفي شکل است؟
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