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مقدمــه

6

همه ساله حوادث متعددی در جهان اتفاق می افتد و باعث بروز
خسارات شدید جانی و مالی می گردد  .اصوالً با هر پیشرفتی که بشر
به آن دست پیدا می کند خطراتی نیز او را تهدید می کند بطور مثال
با اختراع برق و وارد شدن آن به زندگی افراد خطر برق گرفتگی
و یا با استفاده از گاز بعنوان یک منبع انرژی پاک در منازل خطر
نشت و انفجار آن روزانه باعث صدمه و تهدید بسیاری از خانوارها
گردید  .بنابراین اختراعات و کشفیاتی برای انسان مفید است که
مزیت آنها در برابر خطراتشان بسیار زیاد باشد  .رشد صنعت و استفاده
از تکنولوژیهای نو باعث ایجاد تحول در زندگی روزمره بشر شد و
استفاده از وسایل و ابزارهای جدید روز به روز در منازل بیشتر شد
که متاسفانه بعضاً به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی در استفاده از این
وسایل توسط افراد خانواده شاهد بروز حوادث ناگوار در منازل بوده
و هستیم لذا در جزوه حاضر سعی بر آن است که با بعضی از خطرات
موجود در خانه و راهکارها و دستورالعمل های ایمنی در این زمینه
آشنا شویم امید است که با توجه و رعایت این نکات شاهد کاهش
بروز حوادث در منزل باشیم .
طبق تعریف حادثه واقعه ای برنامه ریزی نشده  ،بعضاً آسیب رسان
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است که انجام یا پیشرفت نرمال یک فعالیت یا کار را مختل ساخته و
همواره بر اثر یک عمل ناایمن یا شرایط ناایمن یا ترکیبی از آندو رخ
می دهد  .بطور کلی حوادث به چهار طبقه کلی 7
تقسیم می شوند که
عبارتند از :
 -1حوادث شغلی
 -2حوادث خانگی
 -3حوادث رانندگی
 -4حوادث متفرقه
همانطور که در تعریف حادثه عنوان شد عامل اصلی بروز حوادث
اعمال ناایمن و شرایط ناایمن می باشد که در صورت شناسایی این
اعمال در محیط منزل و خذف آنها می توان شاهد کاهش بروز
حوادث بود یا می توان اینطور عنوان کرد که موثرترین راهکار به
منظور جلوگیری از حوادث رعایت نکات ایمنی در محیط منزل می
باشد .
منظور از ایمنی مجموعه اصول و مقرراتی است که خطر را از عناصر
آسیب پذیر و صدمه پذیر دور نگه می دارد  .و خطر به کلیه شرایطی
که توانایی آسیب و صدمه رسانی به اموال و اشخاص را دارند اطالق
می شود .
در ذیل به بعضی از خطرات موجود در خانه که ممکن است باعث
بروز حادثه شود و همچنین نکاتی که باید بمنظور پیشگیری از این
حوادث به آن توجه کرد اشاره می شود .
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آتش ســوزی و حریق

8

آتشسوزی از حوادثي است كه هر لحظه ممكن است در هر مكان
و براي
هر كسي اتفاق بيفتد و بر اثر آن خسارتهاي جاني و مالي
جبرانناپذيري وارد شود .از اين رو همه افراد به ويژه كودكان،
سالمندان و همه مكانهاي پرخطر نظير منازل ،دفاتر كار ،مدارس،
بيمارستانها ،كارخانجات در معرض اين خطر خانمان سوز قرار دارند.
آمارهايي كه در جهان انتشار مييابد،معرف خسارات عظيم و تلفات
نسبت اً زياد ناشي از آتشسوزی است .دانش و اطالعات مربوط به آتش
و شناخت راههاي پیشگیری و كنترل آن ،از ضروريات زندگي سالم
محسوب ميشود.
در حال حاضر با وجود دستیابی انسان به تکنولوژیهای فوق مدرن هنوز
هم کشف آتش مهمترین یافته انسان محسوب می شود  .آتش نخستين
منبع انرژي كار بردي است كه بشر به آن دست يافته است  .امروزه نيز
هنوز بيش از  95%انرژي مصرفي جهان از راه واكنش سوختن فراهم
مي شود .انسان امروزه بدون آتش نه غذایی برای خوردن خواهد
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داشت نه وسیله برای کارکردن  .با وجود همه مزایای فوق آتش بارها
در طول تاریخ نشان داده است که لحظه غفلت از آن می تواند نه تنها
حادثه ساز بلکه فاجعه بار هم باشد و شاید بهترین ضرب المثل برای
ماهیت دو گانه آتش این است  :آتش خدمتکار خوبی  ،ولی ارباب
بدی است .
نتايج بررسيها نشان ميدهند نزديك به  80درصد آتش سوزيها،
قابل پيشبيني و پیشگیری هستند و مهم اين است كه براي  20درصد
دیگر حريقهاي غير قابل پيشبيني ،تمهيدات مناسب 9نظير طراحي و
نصب سيستمهاي اعالم و اطفاي حريق و نيز آموزشهاي مستمر افراد
در نظر گرفتهشود .براي پيشگيري از آتشسوزی و مهار آن در زمان
وقوع ،وظيف ه هم ه ما است كه اطالعاتي در خصوص شناخت آتش،
نحوه وقوع و نيز استفاده از تجهيزات اطفاء و مهارت كاربرد آنها
را كسب كرده باشيم .اگر به خواهیم آتش را تعریف کنیم می توان
اینطور عنوان کرد که آتش یک نوع واکنش سوختن است و سوختن
يك واكنش شيميايي است بين اكسيژن و ماده سوختني در دماي
مناسب  ،در اين عمل اكسيژن به عنوان يك اكسيد كننده و جسم قابل
اشتعال به عنوان يك اكسيد شونده محسوب مي شود  .هرگاه عمل
سوختن با چنان سرعتی انجام گردد که تولید نور و حرارت کند به
آن احتراق یا حریق گفته می شود  .راه های بسیاری وجود دارد که
تعریف عمل یا مرحله احتراق را از نظر شیمیایی به صورت پیچیده بیان
می کند  .به طور اصلی احتراق یک فعل و انفعال شیمیایی یا مجموعه
ای از فعل و انفعاالت شیمیایی است که در آن ماده که سوخت نامیده
با اکسیژن ترکیب شده ومحصوالت اکسیداسیون ( حرارت  ،روشنایی
) را ایجاد می کند  .تمام احتراق و یا فعل و انفعال سوختن در نتیجه
ترکیب با اکیسژن و یا سایر کمک کننده ها به احتراق است .
انفجار  :یک سوختن فوق العاده سریع در یک محیط بسته است .
تفاوت بين احتراق و انفجار بخاطر ميزان انرژي حاصله نيست بلكه
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مربوط به سرعت توليد انرژي است .
پایین ترین حد انفجار  :عبارت است از کمترین غلظتی از ماده که می
تواند در یک محیط خواص در حضور شعله منفجر شود  .واحد آن بر
حسب درصد است در غلظتهای کمتر از آن امکان انفجار وجود ندارد
چون نسبت سوخت به اکسیژن بسیار پایین است .
باالترین حد انفجار  :عبارت است از بیشترین غلظتی از یک ماده
سوختنی که می تواند در حضور شعله منفجر شود  ،در غلظتهای
بیش از آن امکان انفجار وجود نخواهد داشت  ،چون اکسیژن نسبت
به سوخت کم است .
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مــاهيت حريــق

وقوع آتش نياز به زمينه هاي فيزيكي و شيميايي محل وقوع دارد .
اصوالً عوامل موثر بر ايجاد آتش سوزي متعدد ميباشد كه عمده ترين
آنها شامل  4عامل زير است  ،كه به هرم آتش معروف است :
الف  -اكسيژن
ب  -حرارت
ج  -مواد قابل اشتعال ( سوخت )
د  -واكنش هاي زنجيره اي

11

اكسيـــژن
يكي ازعوامل الزم جهت بوجودآوردن واكنش سوختن مي باشد .
هوا تشكيل شده از تقريباً  21%اكسيژن  78% ،نيتروژن و  1%گازهاي
خنثي (گازهاي بي اثر) مانند  :آرگون  ،گزنون ،كريپتون  ،دي
اكسيدكربن وغيره .
براي آتش گيري حداقل  16%اكسيژن مورد نياز است  .البته بيشتر
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حريقها در15درصد اكسيژن هم تا حدودي برقرار می باشند .
حــرارت

12

برای انجام هر واکنش شیمیایی یک سد انرژی وجود دارد  ،که ابتدا
باید به نحوی این سد شکسته شود  ،مقداری انرژي مورد نياز است ،
که باید به ماده سوختني داده شود  ،تا با اكسيژن هواتركيب گردد .
اين حرارت براي سوختهاي مختلف متفاوت است ( .كه به آن دماي
اشتعال جسم مي گويند )
لزوماً براي شروع هر آتش سوزي نياز به درجه حرارت مناسب ميباشد
 .درصورتيكه اين عامل وجود نداشته باشد  ،دامنه حريق محدود و
باالخره خاموش می شود .
درصورتيكه گرماي مورد نياز براي تداوم آتش وجود نداشته باشد ،
درآتش گيري سوخت ها درنقطه شعله تداوم حريق را نخواهيم داشت
 ،لذا نقطه شعله زني نياز به حرارت باالتري براي ادامه حريق دارد.
ســوخت
موادی که در طبیعت هستند  ،یا به راحتی می سوزند یا به راحتی نمی
سوزند .
تمام موادي كه بنحوي قابليت تجزيه و اكسيداسيون را دارند  ،بعنوان
ماده سوختني قلمداد ميشوند  .اين مواد ميتوانند  :جامد  ،مايع وگاز
با منشأ طبيعي يا مصنوعي باشند .
الف) جامدات قابل اشتعال  :معمولترین منابع سوختی در آتش سوزی
است  .مانند چوب  ،پارچه  ،پشم  ،پنبه  ،ذغال  ،كاغذ  ،الستيك
وپالستيكها وغيره .
ب ) مايعات قابل اشتعال  :مایعات به دو دسته تقسیم می شوند ،
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آنهای که به آسانی تبخیر می شوند  ،مثل استون وآنهای که به آسانی
تبخیر نمی شوند  ،مثل گازوئیل .بعضی از مایعات در واقع گاز هستند
 ،ولی با افزایش فشار و کاهش دما به شکل مایع در آمده اند  .در
صورتی که این گازها ماهیتاً قابل احتراق باشند  ،حالت مایع آنها به
همان اندازه خطرناک خواهد بود .از دیگر سوختهای مایع می توان
انواع روغنهاي صنعتي و خوراكي  ،نفت سفيد  ،گازوئيل وبنزين ،
تينر ،رنگها  ،الكلها وحاللهاي گوناگون را نام برد .
13
ج ) گازهاي قابل اشتعال  :بیشترین احتمال آتش سوزیها را بویژه در
محوطه های محصور دارند  ،مخصوصاً در جاهای که سیستم تهویه
وجود ندارد  .گازها مواد سبك وفرار هستند  ،كه شديدا ً آتش مي
گيرند  .اينگونه مواد معموالً گازهاي طبيعي مانند  :متان  ،اتان  ،بوتان
 ،هيدروژن وگازهاي مصنوعي مانند  :استيلن واتيلن وغيره مي باشند
واكنشهاي زنجيره اي
امرزوه در بحث ماهيت آتش  ،بعد چهارمي براي ايجاد حريق قايل
هستند و آن واكنش هاي زنجيره اي است  ،كه درتغيير حالت ماده و
تركيب مكرر با اكسيژن حاصل ميگردد و تداوم آتش وابسته به آن
نيز هست .
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اصول خاموش کردن آتش

14

اصوالً اگر بتوان يكي از اضالع هرم حريق (حرارت  ،اكسيژن  ،مواد
سوختني يا واكنش هاي زنجيره اي ) را كنترل و محدود نمود يا قطع
كرد  ،حريق مهار ميشود  .به طور کلی چهار روش اصلی برای
خاموش کردن آتش وجود دارد که عبارتند از :
1ـ کاهش غلظت سوخت
2ـ کاهش غلظت اکسیژن
3ـ کاهش انرژی حرارتی
4ـ جلوگیری از ادامه واکنشهای زنجیره ای
کاهش غلظت سوخت
کاهش غلظت سوخت ممکن است به سه شکل زیر صورت گیرد .
الف ) جداکردن مواد سوختنی از حریق  :معموالً این روش در
سوختهای مایع و گاز از اهمیت فوق العاده برخوردار است  .در این
گونه آتش سوزیها بویژه گازها بدون قطع منبع سوخت امکان اطفاء
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حریق یا غیر ممکن بوده یا مشکل می باشد  .مانند  :خارج كردن
سوخت ازتانكرهاي مخازن آتش گرفته  ،خارج كردن محموله كشتي
كه آتش گرفته است  ،قطع درختان درآتش سوزي جنگل  ،تخريب
ساختمانها به منظورجلوگيري ازگستــرش حريق شهر ،قطع شيرلوله
انتقال دهنده مواد.
ب ) جدا کردن مواد مشتعل از سوخت  :مث ً
ال انتقال مواد آتش گرفته
به بیرون از محوطه مواد سوختنی مانند  :كشيدن وخارج كردن علوفه
15
خشك وكاه كه آتش گرفته است.
ج)تقسیم کردن بخشهای آتش گرفته به مقادیر کوچکتر  :با تقسیم
سوخت به مقادیر کوچکتر که معموالً از این روش در آتش سوزی
مواد مایع استفاده می شود و برای امکان تسلط و کنترل حریق آنرا به
بخشهای کوچکتر تقسیم می کنند .
کاهش غلظت اکسیژن
اكسيژن بصورت گازي آزاد در هوا ( تقريباً 21%ازهواراتشكيل مي
دهد) ويابه حالت تركيب دربعضي ازمواد وجود دارد  .لذا واژه رقيق
نمودن اكسيژن فقط مي تواند  ،براي رقيق شدن درحالت گازي
باشد وبراي اين منظوربايد مقداراكسيژن هواي مجاورراباتوجه به
حدوداشتعال به كمترازميزان حداقل آن رساند ،تامخلوط قابل اشتعال
بوجود نيامده وعمل سوختن ادامه پيدا نكند  .این مکانیسم در مورد
حریقهای که خود منبع تامین اکسیژن نیستند  ،کاربرد دارد  .در این
روش با استفاده از گازهای خنثی نظیر گاز دی اکسید کربن یا نیتروژن
سعی می شود  ،که غلظت اکسیژن به کمتر از  14درصد تقلیل یابد ،
یا سعی می شود با فرو بردن ماده مشتعل در آب یا پوشاندن آن بوسیله
مواد مختلف از رسیدن اکسیژن به آن جلوگیری شود .

15
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کاهش انرژی حرارتی

16

اگردماي شعله را آنقدر پايين آوريم  ،كه دماي مواد اشتعالي به
زيرنقطه اشتعالشان برسند  ،ازادامه اشتعال جلوگيري خواهد شد .
مكانيزم عمل سردكردن پايين آوردن درجه حرارت سوخت ودرنتيجه
متصاعد نشدن گازهاوبخارات قابل اشتعال است  ،كه نتيجه آن خاموش
شدن آتش مي باشد  .آب بهترين ماده اطفائي خنك كننده مي باشد .
(خواص فوق العاده آب ازنظرارزش گرماي ويژه ،گرماي نهان تبخير ،
وزن مخصوص  ،نفوذپذيري آن وازهمه مهمترارزان بودن ودردسترس
بودن آن دراطفاء حريقهاي جامدات حائزاهميت است ) .
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جلوگیری از ادامه واکنشهای زنجیره ای

17

در این روش با استفاده از موادی بنام بازدارنده که معموالً بنیان
آنها هالوژنها هستند و تحت عنوان هالونها خوانده می شوند از ادامه
واکنشهای زنجیره ای جلوگیری می شود .

17
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تقسیم بندی انواع حريق

براي سهولت در پيشگيري  ،آتش سوزيها براساس استانداردهاي
متفاوت تقسيم بندي مي شوند  .حريقها بر حسب ماهيت مواد سوختني
به دسته هاي زير تقسيم بندي مي شوند :
19
 )1آتش سوزیهای کالس A
 )2آتش سوزیهای کالس B
 )3آتش سوزیهای کالس C
 )4آتش سوزیهای کالس D
 )5آتش سوزیهای کالس E
19

آتشهای کالس A
اين نوع آتش سوزي از سوختن مواد معمولي قابل احتراق عموماً
جامد و داراي تركيبات آلي طبيعي يا مصنوعي حاصل ميشود  .اين
منابع كاغذ  ،پارچه  ،چوب ،پالستيك و امثال آن است  .خاموش
كننده هايي كه براي كنترل آن بكارميروند  ،عالمتي مثلث شكل و
سبزرنگ دارند .
خواص این نوع آتش سوزيها  :الف ) پس ازسوختن ازخود
خاكسترباقي مي گذارند  .ب ) درون سوزهستند  .ج ) باحداقل
اكسيژن يعني با 4%اكسيژن قادرند بسوختن خودادامه دهند .
طريقه اطفاء  :بهترين روش جهت اطفاء اين حريقهاسردكردن مي
باشد  .كه اقتصادي ترين وسريعترين ماده اطفائي آب است  ( .آب
تاخاموشي كامل آتش بايدمداوماً جريان داشته باشد )
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آتشهای کالس B

20

اين آتشها در اثر سوختن مايعات قابل اشتعال يا جامداتي كه براحتي
قابليت مايع شدن دارد (عموماً مواد نفتي) پديد ميآيد  .این نوع آتشها
خود به دو گروه تقسیم بندی می شوند :
الف ) گروه  :B1آتشهای هستند که مایعات آنها قابل انتزاج با آب
هستند  ،مثل الکل و استون .
ب ) گروه  :B2آتشهای هستند که مایعات آنها غیر قابل انتزاج با آب
هستند .مثل بنزین و نفت .
خاموش كننده هايي كه براي اين دسته مناسب هستند داراي بر چسب
مربع قرمز رنگ هستند .
خواص این نوع آتش سوزيها:
الف ) تابع ظروف خودهستند
ب ) سطح سوزهستند.
ج )باكمتراز 15%اكسيژن قادربسوختن نيستند.
طريقه اطفاء  :بهترين روش اطفاي حريق درموردمايعات قابل اشتعال
رقيق كردن اكسيژن (خفه كردن) است  .آتش سوزيهاي كوچك
وموضعي درظرف محدود  ،مثل بشكه  220ليتري كه سطح آن محدود
است  ،رامي توان بايك پتوياكيسه گوني خيس شده اطفاء نمود
وهمچنين براي اطفاء اكثر آتش سوزي هايي كه اتفاق مي افتد  ،در
لحظات اوليه وشروع آتش سوزي مي توان ازكپسولهاي پودري (بي
كربنات سديم) استفاده كرد .ولي براي اطفاء آتش سوزيهاي بزرگ
آن  ،كه داراي سطح و حجم زيادي است  ،بايد جهت اطفاء از كف
آتش نشاني استفاده نمود .
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آتشهای کالس C
این نوع آتش سوزي  ،ناشي ازسوختن گازها و مايعاتي كه به راحتي
قابليت تبديل به گاز را دارند  ،می باشد  .مانند گاز مايع  ،گاز شهري ،
اتان  ،گاز بوتان  ،گاز پروپان که به آن گاز مايع (گاز مصنوعي) مي
گويند  ،گاز استيلن ،گاز هيدروژن ،گاز اتيلن و گازهاي ديگري كه
آتش گير هستند  ،می باشد .
21
خاموش كننده هاي مربوطه با عالمت مربع آبی رنگ مشخص می شود
 .راه اطفاء این حریقها خفه کردن وسد کردن مسیر نشت است .
درهنگام مواجه شدن با خطرات گاز دو حالت متفاوت وجود دارد :
ـ زماني كه گاز نشت كرده ولي هنوز آتش سوزي يا انفجار بوجود
نيامده است .
 زماني كه آتش سوزي ناشي ازنشت گاز بوجود آمده باشد .نکات ایمنی در محیط آلوده به نشت گاز
الف ـ اقدامات قبل از ورود
 1ـ قطع جریان برق وگاز
2ـ تذکر  :برق را در صورتی قطع می نمایم که کلید یا فیوز آن خارج
از محیط آلوده به گاز باشد  )2 .لباسهاي پشمی و یا نایلونی را که تولید
الکتریسته ساکن می نماید از خود دور می کنیم  ( .ترجيحاً لباسها از
جنس كتان باشد )
3ـ يك دستمال مرطوب جلوي دهان و بيني مي بنديم تا از عوارض
حاصل از انفجار در امان باشیم
4ـ در صورت استفاده از چراغ قوه آن را در بیرون روشن یا خاموش
می نماییم .
5ـ حداقل افراد جهت ورود در نظر گرفته شود
ب ـ اقدامات بعد از ورود
 )1اگر نشتي گاز از سيلندر گاز باشد  ،شير آنرا مي بنديم .

21
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 )2در صورت که امکان قطع جریان برق میسر نباشد هيچ كليد برقی
را نباید خاموش یا روشن نمود .
 )3با يك حوله مرطوب كه دردست داريم  ،دستگيره پنجره ها و
درب ها را باز مي كنيم  ،و با همان حوله ايجاد كوران باد مي كنيم ،
تا خوب گاز خارج شده و از دامنه اشتعال خود خارج و محيط ايمن
شود .
اقدامات الزم در هنگام آتش سوزی ناشی از گاز

22

بستن شير اصلي گاز و يا بستن شير سيلندر گاز در صورتي كه شير
سالم باشد  .بايد گفت كه بهترين روش اطفاء براي آتش سوزيهاي
گاز روش جدا سازي ( قطع سوخت ) است .كه با بستن شير گاز انجام
مي شود و در صورتي كه شير سيلندر سوخته يا خراب باشد و نتوان
شير آنرا بست نبايد شعله آتش را خاموش كرد  ،در صورتي شعله را
با آب يا خاموش كننده هاي پودري اطفاء مي كنيم كه بتوانيم سيلندر
گاز را به هواي آزاد و در محيط باز مثل پشت بام برده تا گاز كام ً
ال
تخليه شود و در غير اين صورت يعني اگر مخزن گاز بزرگ باشد و
نتوان بعد از خاموش كردن آتش آنرا به محيط باز ببريم  .نبايد شعله
را خاموش كنيم  ،بلكه سيلندر را با آب بصورت اسپري خنك مي
كنيم و اطراف سيلندر را با استفاده از مواد اطفائي الزم خاموش كرده
و در حاليكه سيلندر را خنك مي كنيم از گسترش شعله به اطراف
جلوگيري نموده و سرد كردن را تا موقعي كه گاز داخل آن كام ً
ال
بسوزد و تمام شود ادامه مي دهيم .
آتشهای کالس D
حريقهاي اين دسته ناشي از فلزات سريعاً اكسيد شونده مانند منيزيوم،
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سديم ،پتاسيم و امثال آن ميباشد و خاموش كننده هاي مناسب براي
اطفاء آنها با عالمت ستاره زرد رنگ مشخص ميشوند .
طريقه اطفاء  :بهترين روشی را كه مي توان براي اطفاء اين حريقها
پيشنهاد نمود  ،عمل خفه كردن يا رقيق كردن اكسيژن است ( .مواد
اطفاء حريق كه داراي آب باشند براي اين آتش سوزيها بي اثر و
حتي خطرناك هستند) همچنين بكاربردن گاز كربنيك و پودرهاي
شيميايي (بي كربنات) ممكن است  ،در مورد اغلب فلزات خطرناك
23
بكاربردن پودر گرافيك
باشد  .براي خاموش كردن فلزات قابل اشتعال
 ،پودر تالك  ،خاكستر كربنات دوسود  ،سنگ آهن و ماسه صددرصد
خشك مطلوب خواهد بود .
پودرهاي خاص تركيبي براي اطفاء آتش سوزيهاي بعضي از فلزات به
ويژه در مورد مواد پرتوزا توصيه شده اند .
آتشهای کالس E
حريقهاي الكتريكي ميباشند  ،كه عموماً در وسايل الكتريكي و
الكترونيكي اتفاق ميافتد  .مانند سوختن كابلهاي تابلو برق يا وسايل
برقي و حتي سيستم هاي كامپيوتري  .راه اطفاء اين دسته قطع جريان
برق و خفه كردن حريق با گاز دی اکسد کربن يا هالن ميباشد .
طريقه اطفاء  :روش معمولي دراين آتش سوزيها ابتدا قطع برق وسپس
استفاده از روش صحيح براي طفاء حريق آنچه كه مي سوزد مي باشد
 .اما با توجه به اهميت اين گونه وسايل جهت استفاده مجدد از آنچه
كه باقي مي ماند  ،بهترين روش اطفاء روش خفه كردن توسط موادي
كه آسيب به سيستم نرسانده و نيازي به تميزنمودن نداشته باشد  ،است .
مانند گاز دی اکسید کربن.

23
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خاموش کننده های دستی

تعریف خاموش کننده  :خاموش كننده هاي دستي به وسيله اي گفته
مي شود كه براي مبارزه با آتش سوزي طراحي و ساخته شده و با
حداكثر ظرفيت  14كيلوگرم يا  14ليتر مواد خاموش كننده كه يك
نفر به راحتي قادر به حمل واستفاده از آن ميباشد .
انواع بزرگتر اين وسايل بر روي چرخ ـ ارابه يا خودرو قرار داده مي
شود و يا به طور ثابت دراماكن نصب مي باشند.
كاربرد  :از خاموش كننده هاي دستي با توجه به مواد اطفايي داخلي
آن مي توان در لحظات اوليه و شروع آتشسوزي و براي حريق هاي
كوچك و موضعي استفاده نمود .
انواع خاموش كننده ها  :را از نظر مواد اطفائي داخل آن مي توان به
پنج گروه تقسيم كرد که سه مورد ذیل رایجتر است:
الف) خاموش كننده های آبي
ب) خاموش كننده های پودري
ج) خاموش كننده دي اكسيد كربن CO2
تأمين فشار  :براي خارج شدن ماده اطفایی از خاموش كننده و پرتاب
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آن به طرف آتش نياز به فشار مي باشد كه اين فشار از راههاي مختلف
به شرح زير تأمين مي گردد .
الف) فشار يك گاز بي اثر (معموالً ازت يا ) CO2موجود در محفظه
فشنگي
ب)فشار از طريق كمپرس كردن (فشردن) هوا به داخل بدنه و تحت
فشار قرار دادن آن
ج) فشار دروني ماده خاموش كننده .
زمان تخليه خاموش كننده ها  :معموالً درهرکشوری زمان تخلیه
خاموش کننده ها با توجه به شرایط استاندارد آن کشور تنظیم می شود
 .استانداردهای موجود درباره خاموش کننده ها در کشورهای مختلف
با اختالف ناچیزی دربعضی موارد مشابه یکدیگرند  .در جدول زیر
حداقل زمان تخلیه خاموش کننده ها در استاندارد ایران به شرح زیر
می باشد :
26

وزن ماده

1تا  3كيلوگرم

 3تا  6كيلوگرم

 6تا  9كيلوگرم

 9تا  14كيلوگرم

 8حداقل زمان تخلیه در استاندارد ایران
 8ثانيه

 10ثانيه
 15ثانيه
 20ثانيه

خاموش کننده های آبی (محتوی آب )
جهت اطفاء حريقهاي ناشي از موادقابل احتراق معمولي مانند  ( :چوب
 ،كاغذ  ،پالستيك  ،الستيك ) گروه ( Aخشك) استفاده مي گردد
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اين مواد براي اطفاء الزم است حرارتشان كاسته شود يا به عبارتي
خنك شوند كه اين امر معموالً با تاثير آب يا محلولهاي آبي انجام
مي شود  ،اغلب حريقهاي مربوط به منازل ازگروه  Aهستند وبهترين
 ،كاربردي ترين واقتصادي ترين ماده خاموش كننده نيز دراينگونه
موارد آب است  ،چنانچه خاموش كننده هاي آبي در كنار تاسيسات
الكتريكي مورد استفاده قرار گيرند جريان آب وتماس با تاسيسات
الكتريكي مي تواند يك شوك الكتريكي شديد اعمال نمايد .
خاموش کننده های آبی در دونوع به صورت ذیل 27
وجود دارند :
الف ) خاموش كننده هاي محتوي آب و گاز  :محلول موجود درسيلندر
آب خالص وبراي فشار مورد نياز ازگاز ( CO2دی اکسیدکربن)
درداخل فشنگي استفاده مي گردد  ،جهت جلوگيري اززنگ زدگي
داخل سيلندر رابا اليه نازكي ازپالستيك يا ماده ضدزنگ مي پوشانند
 .ازاين خاموش كننده درجهت اطفاء حريقهاي از نوع گروه ( A
خشك ) استفاده مي گردد .
ب ) خاموش كننده آب و هوا  :مواد اطفاء اين دستگاه آب خالص
وبراي فشار مورد نياز ازهوا بطريق كمپرسور استفاده مي شود  ،چون
بدنه اين سيلندر دائماً تحت فشار قراردارد بدنه بايد مقاومتي برابر با
حدود 600پوند براينچ مربع( )PSIداشته باشد ودرحالت شارژفشار
آن بين  )PSI( 60_150مي باشد اين خاموش كننده قابل كنترل است
وجهت اطفاء حريقهاي ازنوع گروه  ( Aخشك ) استفاده مي گردد
 ،بدليل اينكه اين دستگاه دائماً تحت فشار مي باشد برروي آن فشار
سنج نصب شده كه دوكارانجام مي دهد .
 _1فشار داخل سيلندر را نشان مي دهد .
 _2درصورتيكه فشاردستگاه به هرعللي افزايش يابدفشارسنج ازهم
پاشيده وفشارآن تخليه مي گردد .
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خاموش كننده هاي پودري

28

خاموش كننده هاي پودري درمورد حريقهاي ازنوع گروه ( Bمايعات
قابل اشتعال ) استفاده مي شود  .که این خاموش کننده در دو نوع کلی
وجود دارد :
1ـ خاموش کننده های پودر و گاز
2ـ خاموش کننده های پودر و هوا
خاموش كننده محتوي پودرگاز :اين نوع خاموش كننده ها خود به
دو دسته تقسيم مي شود :
1ـ پودروگاز ( فشنگي داخل )
2ـ پودروگاز ( فشنگي خارج )
 2/3حجم سيلندر اصلي پودر شیمیایی پرشده است وعامل فشار گاز
كربنيك ( )CO2درداخل فشنگي كه يا دركنار سيلندر اصلي ويا در
داخل آن تعبيه شده است مي باشد ودرموقع استفاده ازنوع فشنگی
خارج ابتدا شيرفلكه مربوطه به فشنگي را باز نموده و گاز داخل آن
بالفاصله داخل مخزن اصلي پرشده وفشارمورد نياز ايجاد مي شود در
این نوع کپسول هاپودر و گاز تا زمان استفاده جدا از هم قرار گرفته
اند و فقط موقع استفاده در مجاورت هم قرار می گیرند ونوع فشنگی
داخل نيزبا ضربه وارد نمودن بركفه ضربه باعث سوراخ شدن فلزي
باالي فشنگي محتوي گاز CO2شده و بالفاصله گازمزبور وارد
مخزن اصلي خاموش كننده مي شود وسيلندر تحت فشار قرارمي گيرد
خاموش كننده هاي پودري عموماً قابل كنترل وبدنه آنها معموالً داراي
سوپاپ ايمني كه برروي درپوش نصب مي باشند كه بهرعلتي افزايش
فشار داشته باشد سوپاپ عمل كرده وفشار اضافي تخليه مي گردد
ومعموالً سوپاپ آن با فشار  17اتمسفر تنظيم شده است  .بزرگترین
عیب این کپسول ها کلوخه شدن پودر داخل این کپسول ها می باشد
که ممکن است جلوی نازل پاشش را گرفته و کپسول قابل استفاده
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نباشد .
خاموش كننده محتوی پودر و هوا  2/3 :حجم اين سيلندرپودر وبقیه
آن هواي خشك يا  ( N2ازت ) ودرزمان شارژفشار آن حدود 10
اتمسفر مي باشد .
در اين خاموش كننده پودر داخل سيلندر دائماً تحت فشار مي باشد وبه
همين علت مسئله كلوخه شدن پودر كمتر وجود دارد  .غالباً برروي
اين خاموش كننده مانومتر ( فشار سنج ) نصب مي شود كه فشار داخل
آن تحت كنترل ازاين طريق است چون بدنه اين 29
سيلندر تحت فشار
دائم قرارگرفته است .
خاموش كننده دی اکسید کربن
اين خاموش كننده محتوي گاز ( CO2دی اکسید کربن ) كه تحت
فشار حدود  PSI 800 _900به صورت مايع درآمده ودرسيلندر
قراردارد  .چون بدنه آن فشار زيادي را بايد تحمل کند به همين علت
ازفوالد بدون درز ساخته مي شود  .گاز  CO2از هوا سنگين تر وغير
قابل اشتعال است به طوریکه با کم کردن مقدار اکسیژن هوا از 21%
به  15%اغلب حریق را خاموش می کند  .به همين خاطر درموقع اطفاء
بخوبي سطح آتش را پوشانده و جانشين اكسيژن و درنتيجه عمل اطفاء
بنحو احسن صورت مي پذيرد .
ازاين خاموش كننده بيشتر درمحلهاي بسته وبراي اطفاء تاسيسات
الكتريكي ودستگاههاي كامپيوتري استفاده مي گردد .بدليل اينكه
گاز مزبور در محل مصرف هيچ اثري ازخود به جاي نمي گذارد اين
خاموش كننده ها معموالً قابل كنترل هستند سرلوله خاموش كننده
 CO2به شكل قيفي يا شيپوري است وعلت آن نيز اين است
 _1از سرعت زياد گاز به هنگام خروج جلوگيري كرده وبه آن اجازه
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انبساط مي دهد .
 _2ماده اطفايي رابه محل مورد نظر هدايت مي نمايد .
این کپسول ها برای آتش های گروه ( Bمایعات قابل اشتعال ) و E
بکار می رود که غالباً درجهت استفاده از آتش سوزی های الکتریکی
مورد مصرف است .
اگر چه دي اكسيد كربن سمي نيست ولي وقتي به ميزان زياد درفضاي
بسته براي اطفاء حريق استفاده شود مي تواند خطرناك باشد چنانچه
يك سيلندر حاوي گازكربنيك دريك محل بدون تهويه استفاده شود
ميزان اكسيژن را تقليل مي دهد وهرشخصي كه درآن محل باشد دچار
بيهوشي يا حتي مرگ دراثرفقدان اكسيژن خواهد شد بعالوه ايجاد مه
ناشي از  CO2مي تواند باعث كاهش ديد وخطاي ناشي از اين امر
گردد  .چنانچه بهرعلتي فشار داخل سيلندر افزايش يابد سوپاپ ايمني
كه برروي  PSI 2700تنظيم شده است عمل كرده وفشار اضافي تخليه
مي گردد به همين خاطر نبايد اين سيلندر درزيرتابش مستقيم خورشيد
ويا درمجاورت دستگاههاي حرارتي قرارگيرد .
بدنه اين خاموش كننده بايد قادرباشد فشـــاري معادل با PSI 700
(ا  180اتمسفر) را تحمل نمايد جهت كاربا خاموش كننده ابتدا دسته
حمل را دردست گرفته وپين ضامن را خارج كرده ودسته تخليه را
فشارمي دهيم وبايد مراقب بود كه اعضاي بدن با شيپور تخليه كننده
تماسي پيدا نكند ( درطي عمليات ) زيرا اين قسمت بسيار سرد مي
باشد وباعث سوختگي درمحل تماس مي گردد  .ضمناً درگروه هاي
نجات براي شكار حيوانات موذي مانند مار وغيره از اين خاموش
كننده استفاده مي شود .
اطالعات ودستورالعمل برروي بدنه خاموش كننده ها :
 _1نوع خاموش كننده وطريق كاركرد آن
 _2نام كارخانه سازنده
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 _3سال ساخت دستگاه
 _4شماره استاندارد
 _5شرايط نگهداري دستگاه
تعيين مكان مناسب جهت نصب خاموش كننده ها:
 _1حداكثر درارتفاع  1/5متري ازسطح زمين نصب شود چنانچه
وزن خاموش كننده بيشتر از  18كيلو باشد حداكثر درارتفاع  1متري
ازسطح زمين نصب شود  .درمكان هاي كه تردد كودكان ونوجوانان
31
كم است مي توان درارتفاع پايين ترنصب كرد .
 _2توزيع يكنواخت صورت بگيرد .
 _3درنزديكي ورودي وخروجي ها باشد .
 _4درمكاني نصب شود كه امكان صدمات فيزيكي رابه حداقل برساند .
 _5مسير جهت دسترسي كوتاه وخالي ازوسائل دست وپاگير ومزاحم
فراهم شود .
 _6درفضاي بازسيلندرنبايد درمقابل تابش مستقيم نورخورشيد يا برف و
باران قرارگيرد .
 _7همچنين بايد دقت داشت كه خاموش كننده بايد درفاصله اي
دورترازمواد مخاطره آميز نصب شوند .
 _8وقتي كه خاموش كننده برروي چرخ يا ديوارنصب مي باشد بايد
ازبستهاي مخصوص استفاده شود .

31
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هنگام آتش سوزى چه كار كنيم؟

32

به محض مشاهده آتش خانواده خود را از منزل بيرون ببريد و به
سرعت همسايه ها را آگاه كرده و
1ـ به آتش نشانى ( )۱۲۵تلفن كنيد.
2ـ چنانچه منزلتان آتش گرفته است به هيچ وجه داخل خانه برنگرديد.
3ـ براى خاموش كردن مواد نفتى و يا وسايل الكتريكى از آب استفاده
نكنيد با گذاشتن يك در پوش آن را خاموش كنيد.
4ـ در صورت آتش گرفتن كاغذ و يا لباس از رسيدن هوا به آن
جلوگيرى كنيد و يا روى آن آب بريزيد.
5ـ حتى اگر وسايل كوچكى همچون روغن در ماهى تابه شما آتش
گرفته است مراقب باشيد چون آتش هاى كوچك به سرعت به تمام
نقاط سرايت مى كند.
6ـ اگر لباس كسى آتش گرفته است با انداختن يك پتوى سنگين يا
ريختن آب آن را خاموش كنيد.
اقدامات الزم درخصوص فردی که دچار آتش سوزی شده است :
• از دویدن مصدوم جلوگیری به عمل آوریم و او را متوقف سازیم.
دویدن موجب تشدید آتش سوزی می شود.
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• پارچه ی ضخیمی مانند پتو ،لحاف ،پالتو ،کت یاهر وسیله ی مشابه
دیگری را روی مصدوم بیندازیم و به هر طریق که ممکن است او
راروی زمین بخوابانیم.مصدوم را درون پارچه روی زمین بغلطانیم تا
آتش خاموش شود.
• کوشش کنیم مصدوم شعله ها را استنشاق نکند .چون خواباندن
روی زمین و عوض شدن جهت شعله ها به این امر کمک می کند.
ولی ابتدا قسمت های زیر گلو و اطراف سر رابه کمک پارچه خاموش
33
سازیم.
• اگر پارچه ای را که به کار می برید نازک باشد باید پارچه ابتدا
خیس شود.
• هرگز آب روی انسانی که آتش گرفته است نریزیم .زیرا باعث
تشدید صدمات بعدی می شود.
33
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ایـمنی وســایل برقـی
هر روز كه ميگذرد وسايل و تجهيزاتجديدي راه خود را در زندگ 
ي
انسانها بازميكنند .اكتشافات و اختراعات پي در پي درهم ه زمينههاي
ي برسيم.
ت كه مابتوانيم روز به روز به رفا ه بيشتر 
زندگي سبب شدهاس 
امروزه در منازل ما بيشتر از هر زمان ديگراز وسايل الكتريكي استفاده
ميشود .انواع المپها ،يخچال ،تلويزيون ،كولر و دهها وسيلهضروري
ي ديگر.اين پيشرفت درهمان حال كه امكانات و شرايط
و غير ضرور 
مناسبتريبراي زندگي ما بوجود آورده ،مسؤوليتهايبزرگتر و وظايف
ش ما قرارداده است .بمنظور پیشگیری از بروز
مهمتري نيز بر دو 
حوادث ناگوار در هنگام کار با این وسایل دانستن نکات ایمنی در
خصوص هر وسیله الزم و ضروری است .

35
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چرخ گوشــت

36

حادثه چرخ گوشت عبارت است از ،داخل شدن دست به درون
چرخ گوشت چرخ شدن و گير كردن دست داخل آن ،اين حادثه
يا به هنگام استفاده چرخ گوشت هاي خانگي و يا چرخ گوشت هاي
بزرگ قصابي و صنعتي ناشي مي شود  .در چرخ گوشت هاي خانگي
قطع شدن شامل انگشتان و بندرت تا مچ دست مي رسد ولي در چرخ
گوشت هاي بزرگ ( قصابي ها يا چلوكبابي ها ) كه گاهي در خانه
ها نيز مورد استفاده قرار مي گيرند قطع انگشتان تا مچ دست پيش مي
رود  .قربانيان اين قبيل حوادث طبق آمار اكثرا ً كودكان  9ماهه الي 3
ساله مي باشند كه معموالً كودكاني تيز هوش بوده و بنا به حس تقليد
و كنجكاوي و در اثر سهل انگاري خانواده دست خود را داخل چرخ
گوشت كرده و حادثه مي آفرينند اين نوع حوادث معموالً در خانواده
هاي كم بضاعت كه از يك اطاق براي تمامي امور به عنوان اطاق
خواب و پذيرائي و گاهي آشپزخانه استفاده مي كنند رخ مي دهد .
نکات ایمنی در خصوص چرخ گوشت :
1ـ برای استفاده از چرخ گوشت حتماً آنرا روی میز و یا کابینت
آشپزخانه قرار داده و از آن استفاده کنید .
2ـ وقتی گوشت چرخ می کنید هرگز انگشتان خود را به منظور عامل
فشار در دهانه قیف وارد نکنید احتمال زخمی شدن انگشتان خیلی
زیاد است .
3ـ اگر چرخ گوشت برقی باشد صدمه خیلی بیشتراست .
4ـ از سنبه های چوبی یا پالستیکی مخصوص راندن گوشت به درون
قیف استفاده نمائید تا انگشتان صدمه نبیند .
5ـ پس از خاتمه کار چرخ گوشت را از برق خارج نموده و وسایل و
قطعات قابل شستشو را باز کنید و شستشو دهید .
6ـ چرخ گوشت در منزل نباید در دسترس کودکان و حتی دید آنها

http://www.mohandes-iran.com

ایمنــی در منـــزل

باشد .
7ـ سيم برق چرخ گوشت را كوتاه در نظر بگيريد تا مجبور شويد روي
بلندي و در ارتفاع استفاده كنيد .
8ـ حتي االمكان سعي كنيد در زمانيكه كودكان خواب و يا در خانه
نيستند از چرخ گوشت استفاده كنيد .
9ـ معموال چرخ گوشت هایی با گلویی گشاد حادثه ساز هستند لذا
هنگام خرید به این مطلب توجه و نوع گلویی تنگ و بلند و باریك
انتخاب کنید .چرخ گوشت به عنوان یک دستگاه 37
برقی می تواندایجاد
برق گرفتگی کند.
در صورت بروز حادثه اقدامات زیر را باید انجام داد :
 )1دو شاخه دستگاه را سریع از پریز برق جدا می کنیم.
 )2اگر دست از چرخ گوشت خارج شدبالفاصله باید آن را از دو
نقطه مچ و بازو برای جلوگیری از خون ریزی ،محکم بست وروی
زخم را پوشاند و دست را از شانه ها باالتر نگاه داشت و سریع به
پزشک یابیمارستان مراجعه کرد.
 )3در صوتی که دست در چرخ گوشت گیر کرد نباید کوچک
ترین حرکتی به دست یا چرخ گوشت داده شود .در صورت نیاز به
حرکت ،بایدچرخ گوشت و دست را با بستن و یا تکیه دادن به نقطه
ای ثابت کرد و بالفاصله بوسیله تلفن  125از گروه نجات و امداد
کمک خواست.
 )4در صورت امکان برای سبک شدن چرخ باید قسمت موتور آن را
به آرامی جدا کرد.
و در صورت نزدیک بودن بیمارستان یا مرکز اورژانس باید هم زمان
با خبر کردن گروه نجات،مصدوم را به مرکز پزشکی رساند و قبل از
حرکت آدرس بیمارستان را به آتش نشانی اطالع داد.
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یخچال و فریزر

38

امروز ه استفاده از يخچال و فريزر دركشور ما تقريبا به صورت عموم 
ي
در آمدهاست بنابر آمار موجود  91درصد خانوارهايشهري و 50
ي ساخت
ي روستاييداراي يخچال هستند .يخچالها 
درصد خانوارها 
ايرانهنوز به نسبت يخچالهاي خارجي مصرف برقبسيار زيادي
دارندولي خوشبختانهكارخانجات توليد كننده يخچال در سالهاياخير
ي را براي بهبود توليداتداخلي آغاز كردهاند .اولين
برنامههاي وسيع 
ت به
نكتهاي كه هنگا م خريد يخچال بايدمورد توجه قرار گيرد دق 
نشان استاندارد،موارد ايمني و مصرف انرژي است.
ل يخچال بيش از هرچيز بايد توجه كنيد كه آن را
 .هنگام انتخاب مح 
ش مستقيم
نزديكدستگاههاي گرمايي (اجاق گاز ،شوفاژ )...،يازير تاب 
خورشيد قرار ندهيد و فضايپشت دستگاه بايد براي گردش هوا كافي
ي كنيد فاصله
باشد  .ب ه منظور تهويه هوا در اطراف يخچال وفريزر سع 
ب از ديوارهاحفظ شود و با استفاده از پايههاي متحركي كهزير
مناس 
اينگون ه لواز م قرار ميدهند به افزايش عمرمفيد آنها كمك كنيد .در
صورت وجود المپ روشنايي دريخچال مطمئن شويد ك ه هنگام بسته
شد ن در،المپ خاموش ميشود .در صورتي كه ناچار به جابجايي
يخچالهستيد ،حداقل دو ساعت پس از تغيير محل ،يخچالرا ب ه برق
ت كرد.
متصل كنيد .كليه موارد فوق را در مورد فريزر نيز بايدرعاي 
نکات ایمنی در خصوص یخچال و فریزر :
1ـ متاسفانه سابقه دارد که کودکان بمنظور بازی یا بعلت کنجکاوی
وارد یخچال شده در را بسته اند و بعد والدین آنها با جسد عزیزانشان
روبرو شده اند .
2ـ موقع خرید یخچال و فریزر به این مشکل توجه داشته باشید و از
خرید وسایل نا ایمن خود داری کنید .
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3ـ محل استقرار این وسایل باید دور از آبگرمکن  ،اجاق گاز  ،شوفاژ
و هرگونه وسایل گرمازا باشد .
4ـ یخچال و فریزر حداقل  10سانتیمتر باید از دیوار فاصله داشته باشند.
5ـ فریزر و یخچال با برق  220ولت کار می کند  .در صورت وجود
نوسان در برق منزل می توانید از ترانس محافظ استفاده کنید .
6ـ از پریزی که دو شاخه یخچال و فریزر را به آن وصل می کنید ،
برای وسیله برقی دیگر استفاده نکنید .
39
7ـ فریزر و یخچال باید مجهز به سیم اتصال به زمین باشد .
8ـ هرگز اجزاء الکتریکی دستگاه را در حالی که جریان برق در آن
برقرار است  ،بدون اطالع کافی از طرز کار آن و اصول ایمنی الزم
باز نکنید .
9ـ برای برفک گیری یخچال از وسایل نوک تیز مانند چاقو استفاده
نکنید .
تـلویــزیــون

39

ت كه ب ه
تلويزيون نيز مانند يخچال از جملهدستگاههاي خانگي اس 
اكثر خانههايايراني را ه يافتهاست .نگهداري درست از تلويزيون،
مصرف برقآن را كاهش ميدهد ،پيش از هر چيز توجه كنيدكه
ي منابع حرارت زا(شوفاژ ،بخاري و )...قرار
دستگا ه را در نزديك 
ندهيد تا در خنكشدن آن خللي ايجاد نشود .پشت تلويزيون نبايد
به جايي چسبيدهباشد تاگردش هوا ب ه راحتي صورت بگيرد وهمچنين
ت يا نور مستقيم خورشيد باشد .هنگام
ض رطوب 
تلويزيون نبايد در معر 
تميز كرد ن تلويزيون ،فقط بايد ازيك پارچه مرطوب استفاده كرد
و هيچ مايعشويندهاي ب ه كار نبرد .از به كاربردن حشره كشها در
ي كرد
كنارتلويزيون و هنگام روشن بودن آن نيز بايد جدا خوددار 
ن گلدان ياهرگون ه ظرفآب ديگري بر روي تلويزيون كه
گذاشت 
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باكوچكترينحركتي امكان ريختن و صدمه رساندن بهتلويزيون را
دارد نيز دور از احتياط است و بايداز آن اجتناب كرد .
نکات ایمنی در خصوص تلویزیون :
1ـ تلویزیون ممکن است بعلت فرسودگی زیاد  ،نقص فنی  ،روشن
ماندن مداوم و گرم شدن و یا بعلت باال رفتن ناگهانی جریان برق شهر
آتش بگیرد .
2ـ به محض مشاهده دود یا آتش در تلویزیون جریان برق را قطع کنید
سپس پتو  ،لحاف  ،زیلو یا وسایل مشابه آن را روی تلویزیون بیندازید
و اطراف آن را طوری بپوشانید که هوا وارد نشود مدتی صبر کنید
آتش خاموش خواهد شد .
3ـ توجه داشته باشید وقتی جریان برق تلویزیون را قطع می کنید هنوز
برق درخازن های آن بطور ذخیره باقی است مراقب برق گرفتگی
باشید .
4ـ المپ تصویر تلویزیون هنگام آتش سوزی ممکن است منفجر
شوند بنابراین پتو یا لحاف یا وسیله ای را که روی آن انداخته اید تا
سرد شدن کامل تلویزیون از روی آن برندارید .
 5ضمناً توجه داشته باشید دود ناشی از آتش سوزی مسموم کنندهاست استنشاق نکنید .
جــاروبــرقی
ن نكته توجه كنيدكه نوعي از آن را انتخا 
ب
در خريد جاروبرقي به اي 
نماييد ك ه قدرتشمتناسب با نياز شما باشد انتخاب جاروبرقيبسيار
پرقدرت ،لزوما بهترين انتخاب نيست .جارو برقي بايد هميش ه كامال
تميز باشدو لولههاي آن گرفتگي نداشته باشد تا فشاريبه موتور نيايد.
كيسه آشغال جاروبرقي را هميشه قبل ازپر شدن كامل ،عوض كنيد
و فيلتر آ ن را الاقلدوبار در سال شستشو ياتعويض نماييد .در هنگام
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ت كنيدكه آشغالهاي مرطوب يا اشياء بزر 
گ
استفاد ه از جارو حتما دق 
و تيز را ازسر را ه دور كنيد زيرا اين اشيا ميتوانند بهموتور دستگاه
ضربه وارد كنندو توان آن را كاهش دهند .در جاروهاي برقي ،معموال
ت كشش وجود دارد ،براي نظافت هر بخشمنزل،
چندين درجهقدر 
از قدرت الزم ونه قدرت بيشتر استفادهكنيد .از كار مداو م با جاروبرقي
بپرهيزيد زيراروشن بودن دراز مدت به موتور دستگاه فشارزيادي وارد
ميكند  10دقيقه كار سپس 10دقيقه استراحت روش مناسبي براي
41
استفاد ه ازجاروبرقي ميباشد.
کــــولــر
امروزه ب ه خاطر آب و هواي گرمكشورمان،كولر در رده وساي 
ل
الز م براي تامينرفاه خانوادهها قرار گرفته است .كولرهاي آبي،بسيار
كمتر از كولرهاي گازي ،برق مصرفميكنند ( 500وات در برابر
 2000وات) وتعدادشان نيز بسيار بيشتر است .ظرفيت كولر خود را
ب بافضاي مورد استفاد ه انتخاب كنيد .استفاده ازكولرهاي
حتما متناس 
بزرگتر از نياز شما فقط انرژي راتلف ميكند .اگر كانال كشي كولر از
خارج ساختمانانجا م گرفته بهتراست با استفاده از عايق كاري به وسيله
م شيشه يا با به كار بردن سايبان،از اتالف سرما در اثر تابش مستقيم
پش 
خورشيدبر كانالها جلوگيري كرد .در صورت امكان پوشالهاي كولر
را هرسال عوض كنيد و اليه پوشالها را ضخيمترنماييد .تميز كردن
كولر و بررسي كردن آنبراي رفع اشكاالت برقي احتمالي ،كاركرد
ي كه هواي
كولررا بهبود بخشيده و به عمر آن ميافزايد .در صورت 
اتاق در زمستانبيش از اندازه مورد نياز گر م بود به جاي بازكردن در
و پنجرهها ،وسايل گر م كننده راخاموش كنيد همچنين در تابستان،
ي بهرهمندي ازتهويه طبيعي به
استفاد ه ازپنجره در تمامي فضاها برا 
ي افرادخانواده نيز كمك ميكند.
ي و فيزيك 
ت روح 
سالم 
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نکات ایمنی در خصوص کولر :
1نصب کولر را به افراد ناوارد نسپارید بلکه از افراد فنی وسرویسکاران مجاز استفاده کنید.
 2هنگام کار جریان برق را قطع کنید وبدنه کولر را با فازمتر آزمایشکنید تا مطمئن شوید برق دار نباشد.
 3بعد از نصب دور تند وکند آن را امتحان نمایید. 4ساالنه یکبار قبل از استفاده وهمچنین در پایان فصل گرما کولر راسرویس  ،پوشالها را تعویض ویاطاقان را روغن کاری نمائید.
ماشین لباسشویی

42

ي از جمله دستگاههايياست كه روز ب ه روز بيشتر ب ه
ماشين لباسشوي 
ي راه پيدا ميكند .حداكثر مصرف ماشينلباسشويي
خانوادههايايران 
ف گرم
حدود  3/5كيلو وات در ساعت استك ه بيشتر اين انرژي صر 
كردن آب بهكار ميرود .بنابراين اگر براي تغذيه آب ماشينلباسشويي
از سيستم آب گرم منزل استفادهشود و يا برنامه شستشو با آب سرد
ماشين بهكار رود بيش از  2كيلووات در هر ساعت از كارماشين در
ق صرفه جويي ميشود .اگر فيلتر ماشين لباسشويي ،در
مصرف بر 
سيكلشستشو تميز نميشود بعد از هر بار استفادهآن را تميز كنيد و
سالي يك بار فيلترهاي آبگرم و سرد را ك ه در پشت ماشين قرار
دارندتميز كنيد .نظافت عمومي ماشين به كم شدن مصرفانرژي و
افزايش عمر مفيد آن كمك ميكند .اگر امكان خشك كردن لباسها
ن ماشين استفاده
در هوايآزاد وجود دارد ميتوان از برنامه خشكك 
نكرد.
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اتــــو
1ـ از باز کردن اتو ودستکاری آن خودداری کنید در صورت بروز
اشکال فنی آن را به تعمیر کار مجاز واگذار نمایید.
2ـ سیستم برق رسانی اتو که شامل دوشاخه وسیم اصلی می باشد هر
چند وقت یکبار دقیقاً بررسی کرده ودر صورت فرسودگی واحتمال
نقص آن ها را تعویض نمائید.
3ـ از زمین زدن اتو ویا قرار دادن در محلی که43احتمال سقوط
داردخودداری نمایید.
4ـ از پاشیدن آب بر روی اتو جدا ً خودداری نمایید ،چراکه این کار
باعث اتصالی بدنه وبرق گرفتگی می شود.
5ـ جهت باز کردن درب یا جواب دادن به تلفن  ،حتماً اتو را از برق
بکشید زیرا در صورت فراموشی باعث ایجاد آتش سوزی می شود .
6ـ از نزدیک کردن اتو به مواد قابل اشتعال جلوگیری کنید .
7ـ اتو را به یک پریز اختصاصی وصل نموده و از اتصال آن به طور
اشتراکی با سایر وسایل برقی خودداری نمایید .
 8ـ بهتر است جهت کارایی و استحکام بیشتر  ،سیم انتقال برق از نوع
نخی باشد و هر چند مدت بازبینی و در صورت لزوم تعویض گردد .
9ـ باید توجه داشت هنگام کار با اتو در صورت قطع برق ،حتماً سیم
برق اتو از پریز قطع شود .

43
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ایمنی وسـایل گازسـوز
اجـاق گاز
1ـ اجاق گاز را در محلي قرار دهيد كه در معرض باد و كوران
يابادبزنهاي برقي نباشد ،زيرا آتش اگر خاموش شود گاز مرتبا خارج
شده و با يك جرقه كوچك نيز منفجر مي گرددو آتش سوزي رخ
مي دهد .همچنين از سررفتن غذا روي اجاق نيز جلوگيري نماييد.
2ـ اجاقهايي كه به ترموكوپل حرارتي مجهز مي باشند خطر فوق را
ندارندزيرا با خاموش شدن آتش جريان گاز متوقف مي گردد .
3ـ از قراردادن ظروف سنگين روي اجاق بپرهيزيدو ظروف را طوري
قراردهيدكه با شيلنگ گاز تماس نداشته باشد.
4ـ نواقص اجاق را هر قدر هم كوچك باشد ناديده نگيريد و براي رفع
آن به نمايندگي مراجه شود.
5ـ هر شيلنگي براي گاز قابل استفاده نيست تنها از شيلنگهاي استاندارد
استفاده نماييد .طول شيلنگ نبايد از يك مترو نيم تجاوز نمايد.اگر
فاصله زياد است از لوله مسي يا فوالدي استفاده كنيد.
6ـ اجاق را در محلي قرار دهيد كه شيب نداشته باشدو احتمال افتادن
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آن نباشد.
7ـ به بچه هاي كوچك و به مستخدمين بي اطالع اجازه استفاده از
اجاق را ندهيد.
 8ـ اجاق گاز باید مناسب ودارای تاییدیه موسسه استانداردوتحقیقات
صنعتی کشور باشد.
9ـ هر چند یکبار اجاق گاز را سرویس کرده وبخصوص از کارکرد
پیلوت ها (شمعک) اطمینان حاصل نمایید.
10ـ اجاق گازهایی که دارای سیستم روشنایی برق ویا اجاق برقی
می باشد می بایست از نظر فنی هرچند وقت یکبار توسط فرد مطلع
بازرسی شوند واز سالمت آن اطمینان حاصل شود.
11ـ جمع شدن چربی وروغن در سطح اجاق گاز وعدم نظافت به موقع
باعث مسدود شدن منافذ خروج گاز گشته وشرایط ناامنی را ایجاد می
کند.
12ـ هرگز در زمانی که اجاق گاز روشن است منزل را ترک نکنید .
اگر ظرفی روی شعله اجاق آتش گرفت :
 )۱با پیچاندن دستگیره پیچ مربوط روی اجاق گاز شعله را خاموش
کنید
 )۲در را روی ظرف بگذارید.
 )۳روی شعله بکینگ پودر یا نمک بریزید.
آبگرمکن ها
قاعدتاً وقتي دماي آب در آبگرمكن ها به درجه معيني رسيد ورود گاز
به طور خودكار قطع مي شود در اين حالت فقط يك شمعك آب
راگرم نگه مي دارد.گاهي اوقات به خاطر خرابي يك سيم اين عمل رخ
نمي دهد ودر نتيجه آب مخزن به جوش آمده وبخار حاصل از جوشش
آب فشار زيادي به آبگرمكن وارد مي كندواگر اين فشار از آبگرمكن
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خارج نشود باعث انفجار آبگرمكن مي گردد .به همین خاطر قسمت
فوقاني آنها يك شــير اطمينان نصب كرده اند .
عوامل بروز احتمال انفجار:
1ـ خراب شدن ترموكوبل که باعث می شود در صورت خاموش
شدن آبگرمکن جریان گاز به صورت اتومات قطع نشود و باعث نشت
گاز و انفجار می شود
2ـ كار نكردن شير اطمينان
47
3ـ نداشتن شير اطمينان
نکاتی جهت پیشگیری از حوادث آب گرمکن :
1ـ الزم است هر  3ماه یک بار شیر های فشار شکن یا سوپاپ اطمینان
را به صورت دستی فعال نموده تا رسوبات موجود در مسیر برطرف
شده و از صحت عمل آن مطمئن شویم.
2ـ ترموکوپل و سیستم حرارتی بایستی چک شده و از سالمت آن
مطمئن شویم .برای این منظور باید درجه آبگرمکن را به شماره باال
برده در صورت استارت شدن مشخص است که سیستم سالم است و
برعکس باید سیستم قطع گردد.
3ـ کلیه ی دیگ های بخار منبع آبگرمکن و منبع پکیج باید مجهز به
شیر های خودکار یکطرفه باشند.تا ورود آب به مخزن امکان پذیر
بوده و خروج آب امکان پذیر نباشد.
4ـ تمامي نكات ايمني واستاندارد ملي براي لوازم گاز سوز باید در
خصوص آب گرمکن باید رعايت شده باشد(شیلنگ،بست،دودكش)،
5ـ شير گاز آبگرمكن نبايد به وسيله گاز سوز ديگري متصل باشد.
نکات ایمنی در مورد آبگرمکن دیواری
1ـ محل نصب باید حداقل 12متر مکعب فضا داشته وتهویه مناسب
فراهم باشد.
2ـ دستگاه در معرض وزش شدید باد قرار نگیرد.
3ـ محل نصب سرپوشیده باشد ودستگاه از یخ زدگی مصون بماند.
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4ـ آبگرمکن باالی اجاق گاز ووسایل گرما زا قرار نگیرد حداقل فاصله
افقی (مجاور) با اجاق گاز وسایر وسایل گرما زا  40سانتی متر باشد.
5ـ فاصله ی دستگاه با دیوار جانبی حد اقل  15سانتی متر باشد
6ـ برای خروج گازهای حاصل ازاحتراق یک مجرای دودکش
اختصاصی وجود داشته باشد.
7ـ تمامی ضوابط ایمنی و استانداردهای ملی لوازم گازسوز رعایت
شود
8ـ دیوار محل نصب باید کامال محکم و از مصالح مناسب ساخته شده
باشد
9ـ شیر گاز آب گرمکن نباید به وسیله گازسوز دیگری متصل باشد
10ـ نصب آبگرمکن در حمام ،اتاق خواب و کلیه فضاهای بدون
تهویه مناسب اکیدا ً ممنوع است
11ـ درصورت استشمام بوی گاز فورا ً شیر ورودی گاز را بسته و با
مرکز خدمات مشتریان یا سرویسکار مجاز شرکت تماس حاصل
نمایید.
12ـ در صورت استفاده از گاز مایع به منظور جلوگیری از خطرات
و آسیب های احتمالی به آبگرمکن,از خواباندن سیلندر گاز اکیدا ً
خودداری نمایید.
13ـ هر سه ماه یک بار شیلنگ گاز متصل به آبگرمکن را بازرسی
نمایید که فاقد شکستگی و یا پوسیدگی باشد وبا استفاده از کف
صابون از عدم نشتی گاز مطمئن شوید.
14ـ هر نوع تغییر وتبدیل در سیستم گاز مصرفی ودیگر اجزاء آبگرمکن
می بایست با اطالع مرکز خدمات مشتریان وتوسط سرویسکار مجاز
صورت گیرد.
15ـ برای تمیز کردن رویه (بدنه) آبگرمکن از دستمال آغشته به مواد
پاک کننده یا سفید کننده استفاده ننمایید.
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شوفاژ (سيستم حرارت مركزي)
در بين وسايل حرارتي ،سيستم حرارت مركزي به دليل اتكا بر
معيار صرفهجويي در انرژي و كاهش آلودگي هوا برتري دارد .در
اين سيستم روي فرآيند توليد گرما كنترل وجود دارد و گرما بدون
ايجاد مزاحمت براي مصرف كننده شرايط مناسب وراحتي به وجود
ميآورد.
49
االمكان رادياتورها در
1ـ در منازلی كه از شوفاژ استفاده ميشود حتي
بريدگيهاي داخل ديوار كار گذاشته شود و در غيراين صورت مجهز
به حفاظ باشد.
2ـ سرويس به موقع شوفاژ در آغاز فصل سرما داراي اهميت زيادي
بوده و الزم است توسط متخصص تأسيسات انجام گيرد.
3ـ استفاده و كاربردهاي ديگر از موتورخانه ممنوع ميباشد به عنوان
مثال :انبار و نگهداري كاغذ و اقالمي كه آتش زا هستند.
بخاريهاي گازسوز

49

با سرد شدن هوا اولین اقدام در تمام خانواده ها آماده کردن بخاری
جهت تامین گرما می باشد  .اما قبل از اینکه بخاریهای گاز خود را
روشن کنید به این نکات دقیقاً توجه کنید تا بتوانید در خانه گرم ،
آسایش و راحتی خیال هم داشته باشید .
1ـ بخاريهاي گاز سوز بايد از نوع استاندارد باشد و در لولهكشي و
نصب آن نكات ايمني رعايت شود.
2ـ كليه بخاريهاي گازي بايد داراي دودكش مستقل بوده و تا پشت
بام ادامه داشته و مجهز به كالهك باشد.
3ـ از تبدیل بخاری و وسایلی که با سوخت های دیگر مورد استفاده
قرار می گیرند به نوع گازسوز جدا ً خود داری نمائید .
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4ـ لوله های دودکش نباید در داخل سطل آب باشد .
5ـ لوله های دودکش بخاری نباید دارای شیب معکوس باشند و در
مسیر نباید تنگ شده باشند .
6ـ قبل از نصب بخاری باید از باز بودن مسیر دودکش آن اطمینان
حاصل کرد .
7ـ پس از نصب بخاری و برقراری جریان گاز  ،باید کلیه اتصاالت را
با کف صابون آزمایش و نشت یابی نمود .
8ـ قطر دودکش داخل دیوار نبایستی کمتر از قطر دودکش بخاری
باشد .
9ـ وسایل گازسوز برای سوختن نیاز به اکسیژن کافی دارند  ،لذا در
زمان روشن بودن بخاری نباید کلیه درز و شکاف ها مسدود شود بلکه
محلی برای ورود هوای تازه وجود داشته باشد .
10ـ حداقل فاصله بخاری از دیوار باید  30سانتیمتر باشد .
11ـ از پاشیدن آب بر روی شیشه و بدنه بخاری جدا ً خودداری نمائید .
12ـ قبل از روشن کردن بخاری  ،دقت نمائید در اطراف و نزدیکی
بخاری  ،هیچ گونه اشیاء قابل اشتعال وجود نداشته باشد .
13ـ دقت کنید مکان قرار گرفتن بخاری مسطح بوده و بخاری کام ً
ال
تراز باشد .
14ـ هرگز از بخاری جهت خشک کردن لباس نباید استفاده کرد .
15ـ استفاده از بخاری های بدون دودکش در فضاهای کوچک مانند
حمام و اتاق خواب مجاز نمی باشد .
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ايمنـــي آشـــپزخانه

در اكثر خانه ها آشپزخانه ِ
قلب زندگيِ خانوادگي است .همچنين تامين
امنيت اين محل يكي از مهمترين مسائل در جهت حفظ سالمت است.
در هر آشپزخانه معمولي خطرات پنهاني وجود دارند كه مي توانند
سالمت را تهديد كنند ،اما شما با طراحي مناسب و انجام تغييرات الزم
مي توانيد سالمت را تامين كنيد .در اينجا برخي موارد كه مي توانند
براي طراحي يك آشپزخانۀ امن و به درد بخور كاربرد داشته باشند
ارائه شدهاند.
وجود منابع حرارتی مانند اجاق گاز و سماور و همچنین وجود لوازم
و وسایل برقی در کنار مواد آتشگیر مانند روغنها و مواد شیمیایی،
حولهها و دستکشها و همه و همه ،شرایطی را به وجود میآورند
که باعث میشود کارشناسان ایمنی ،آشپزخانه را به عنوان محلی با
پتانسیل باالی خطر معرفی کنند .همچنین نگهداری مواد غذایی در
آشپزخانه احتمال انتشار و انتقال آلودگیهای میکروبی را باال میبرد.

51
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پیشگیری از خطر بریدگی در آشپزخانه

52

1ـ مواد غذایی را روی تخته آشپزی مخصوص برش و دور از بدنتان
قرار دهید.
2ـ انگشتانتان را از تیغه چاقو دور نگهدارید.
3ـ همیشه از چاقوهای تمیز و تیز استفاده کنید چون یک چاقوی تیز
معموال ایمنتر از یک چاقوی کند است.
4ـ چاقوها و سایر وسایل نوک تیز و برنده را بهطور جداگانه بشویید.
هنگام شستشو چاقو را طوری در دست بگیرید که تیغه از بدنتان دور
باشد.
5ـ در صورت شکستن ظروف ،خرده شیشهها را فورا جارو کنید .سپس
با استفاده از یک دستمال نمدار تکههای ریزتر شیشه را نیز جمع کنید.
خرده شیشهها را در کیسه کاغذی قرار دهید و در سطل زباله بیندازید.
6ـ از چاقو به عنوان دربازکن و پیچ گوشتی استفاده نکنید.
جلوگیری از لیز خوردن در آشپزخانه
1ـ در صورت ریختن مواد غذایی روی زمین برای پیشگیری از
سرخوردن فورا آنها را پاک کنید .برای پاک کردن از آب گرم و
مایع شوینده استفاده کنید و زمین را خشک کنید.
2ـ در کابینتها و کشوها را همیشه پس از هر بار استفاده ببندید تا
هنگام کار در آشپزخانه به آنها برخورد نکنید.
3ـ برای پیشگیری از سرخوردن و افتادن در آشپزخانه باید از قالیچهها
و کفپوشهای مناسب با ترمزفرش استفاده کنید.
4ـ برای دسترسی به قسمتهای باالی کابینت حتما از یک چهارپایه
مناسب استفاده کنید .استفاده از صندلی و سایر وسایل برای این کار
ممکن است به افتادن و سرخوردن منجر شود.
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نکاتی جهت پیشگیری از سوختگی در آشپزخانه
1ـ برای برداشتن ظروف داغ و برداشتن درب قابلمهها و ماهیتابهها
حتما از دستگیره خشک استفاده کنید و هنگام جا به جا کردن ظروف
داغ آنها را از بدنتان دور نگهدارید.
2ـ هنگام پخت و پز لباس مناسب بپوشید و پیش از شروع آشپزی
آستینتان را باال بزنید .لباسهایی با آستین بلند و گشاد برای آشپزی و
کار با اجاق گاز مناسب نیست.
53
3ـ کاغذها و کتاب و دستمال و دستگیره و وسایل آتشگیر را از
شعلههای اجاق گاز دور نگهدارید.
4ـ ظروف را طوری روی اجاق گاز قرار دهید که دستگیره آنها به
سمت بیرون قرار بگیرد و روی شعلههای دیگر اجاق قرار نگیرد.
ایمنی مواد شیمیایی در آشپـزخانه
1ـ مواد شیمیایی و شوینده را از دسترس بچه ها دور نگهدارید .
2ـ هرگز مواد شیمیایی و شوینده را در کنار مواد غذایی قرار ندهید .
3ـ توصیههای روی بسته بندی مواد شیمیایی را به دقت بخوانید و در
موارد اورژانس طبق دستورالعمل روی برچسب عمل کنید.
4ـ در صورت بروز مسمومیت با مواد شیمیایی فورا با مرکز اورژانس
تماس بگیرید.
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ايمنـي در حمام

54

ِ
كودك شما
حمام مانند آشپزخانه مي تواند يك مكان خطرناك براي
باشد .موارد زير مي تواند به شما كمك كند تا سالمت و امنيت را
در مورد این محل تامين كرده و جلوي مشكالت احتمالي را بگيريد.
باید توجه داشت که درجه آبگرمكن يا شوفاژ را باالتر از  50درجه
سانتيگراد قرار ندهيد .هرچه دماي آب پايين تر باشد احتمال بروز
سوختگي در هنگام استحمام كاهش پيدا مي كند .سایر نکات ایمنی
که باید در حمام رعایت شود عبارتند :
1ـ پریز برق باید در محلی مناسب نصب گردد که احتمال پاشیدن آب
از دوش یا وان روی آن نباشد .
2ـ هرگز با دست خیس دو شاخه ریش تراش را به برق وصل نکنید ،
خطر برق گرفتگی دارد.
3ـ دوشاخه  ،سیم و وسایل برقی حمام را هرچند یکبار دقیقاً بازدید
کنید که سالم باشند .
4ـ صابون را کف حمام یا وان نیندازید  ،دقت کنید کف حمام لیز
نباشد .
5ـ وان و دوش باید مجهز به دستگیره برای گرفتن دست به هنگام
لزوم باشد .
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6ـ هرگز بچه را تنها درون وان یا حمام نگذارید .
7ـ قفل ورودی حمام باید از نوعی باشد که هنگام اضطرار بتوانید آنرا
بسادگی از بیرون باز کنید و وارد حمام بشوید .
8ـ برای گرم کردن حمام از چراغ والر و اجاق پلوپز استفاده نکنید .
9ـ نصب آبگرمکن دیواری بدون لوله دودکش در داخل حمام
خطرناک است و موجب گازگرفتگی و در نهایت منجربه مرگ می
گردد .
55
11ـ يك قفل محكم را در ارتفاع باال بر در حمام نصب كنيد و هنگامي
كه از حمام استفاده نمي كنيد درب آن را قفل كنيد.
12ـ ابزار و دستگاههاي تيز را از حمام خارج كنيد .بهتر است تيغها،
قيچي ها ،سشوار و ساير لوازم از اين قبيل را در اتاق خواب والدين و
يا در يك قفسه دور از دسترس كودك نگهداري كنيد.
13ـ هميشه هنگام استحمام ابتدا شير آب سرد را باز كنيد تا احتمال
بروز سوختگي كاهش يابد.
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ایمنـی اتاق خواب

56

1ـ بهتر است جهت گرمایش اینگونه مکانها از وسایل حرارتی مدار
بسته (شوفاژ یا فن ) استفاده گردد .
2ـ از کشیدن سیگار در اتاق خواب و در هنگام استراحت جدا ً
خودداری شود .
3ـ در صورتیکه از تشکهای برقی جهت خواب و گرما استفاده می
شود سیستم گرمایشی و المنت ها و نیز سیم های برق اینگونه وسایل
بطور مرتب کنترل گردد و استفاده از اینگونه وسایل برای افراد مسن
پیشنهاد نمی گردد .
4ـ بهتر است جهت تزئینات این اطاق هرچه ممکن است از وسایل
قابل اشتعال استفاده نگردد .
5ـ در صورتیکه از المپ شب خواب استفاده می گردد باید توجه
داشت که اوالً توان مصرفی آنها تا حد امکان پایین باشد و ثانیاً دقت
شود از تماس مواد قابل اشتعال با آنها جدا ً جلوگیری گردد .
6ـ استفاده از دستگاههای هشدار دهنده دود ( اعالم حریق ) و گاز
سمی منواکسید کربن (  )COدر این مکانها الزامی است .
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ايمنـي كودكان در منزل
1ـ ازنوزادان خودكه نوپاهستند دائماً مراقبت نمائيد و هيچگاه آنان را تنها
رها نسازيد .
 2ـ ازكودكان خودمراقبت نمائيدتا دركمد منزل ومحيطهاي كوچك
سربسته و غيره محبوس نگردند.
 3ـ كودكان خود رادرمسيررفت وآمدديگران نخوابانيد تا درتاريكي زير
پاي بزرگترها آسيب نبينند .
 4ـ درصورت ماندن غذاياشكالت يا اشياءدرگلوي كودكان آنهارابطور
واژگون قرارداده ومحكم چند ضربه به پشت آنها بزنيد تا شيء بيرونآيد .
 5ـ ازورودكودكان به داخل آشپزخانه بخصوص در مواقعي كه شخصاً
حضور نداريد جلوگيري بعمل آوريد .
 6ـ رعايت بهداشت محيط موجب جلوگيري از حوادث و آتش سوزي
مي شود .
 7ـ ازبازي كردن وگالويز شدن كودكان دركنار پرتگاهها ويا تعقيب
حيوانات وپرندگان دربالكنهاوپشت بامها وكنار نرده هاي منزل
خود،جلوگيري بعمل آوريد .
 8ـ اشياء تيز و برنده و حادثه ساز را از دسترس كودكان خود دور نگه داريد.
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 9ـ دارو و وسايلي كه دردهان كودكان جاي مي گيرد از دسترس آنها دور
نگه داريد .
10ـ بر روی پنجره ها حتماً حفاظ مناسب نصب نمائید .
11ـ با نصب مانع مناسب در اطراف بخاری و شومینه مانع نزدیک شدن
کودکان به این وسایل شوید .
12ـ برای پریزهای که در ارتفاع پایین نصب شده اند از حفاظ مناسب
استفاده نمائید .

58

http://www.mohandes-iran.com

ایمنــی در منـــزل

59

ایمنی آســـانســور
یکی از حوادثی که در منازل و خصوصاً در واحدهای آپارتمانی رو
به افزایش است حوادث مربوط به آسانسورها می باشد که بدلیل عدم
توجه به نکات ایمنی در هنگام استفاده از این وسیله می باشد در ذیل
بعضی از این موارد که باید به آن توجه شود اشاره شده است :
1ـ كابين آسانسورحمل افراد بايد مجهز به زنگ امدادي (آژيرخطر) ،
تلفن (وسيله ارتباطي مناسب) روشنايي و هواكشي مناسب باشد .زنگ
امدادي بايد به يك منبع برقي به جز برق تغذيه كننده آسانسور وصل
شود.
2ـ چاه آسانسورهاي حمل افراد بايد سرتاسر با مصالح مقاوم در برابر
حريق ساخته شده باشد.
3ـ از چاه آسانسور جهت عبور لوله هاي آب فاضالب و كابل هاي
برق استفاده نشود .
4ـ كابين آسانسور بايد داراي وسيله حفاظتي كه به بدنه آن نصب شده

59

http://www.mohandes-iran.com

ایمنــی در منـــزل

60

باشد .اين دستگاه بايد قدرت متوقف كردن و نگهداشتن كابين را با
تمام ظرفيت آن درموارد سرعت غيرعادي يا سقوط آزاد و يا رهاشدن
كابلها داشته باشد اين دستگاه بايد توسط تنظيم كننده سرعت به كار
افتد.
5ـ سقف كابين آسانسورهاي كام ً
ال بسته ،بايد مجهز به دريچه خروجي
امدادي بوده واز دو طرف يا الاقل از طرف داخل باز شود.
6ـ پيش بيني درب آسانسورازداخل بنحوي كه درحين حركت كابين
امكان برخوردسرنشينان با ديوارمقدور نباشد.
7ـ هرگز بيش از ظرفيت آسانسور از آن استفاده نكنيد .
8ـ هنگام نيمه بازبودن درب آسانسور از ورود و خروج خودداري
كنيد .
9ـ درصورت تاريك بودن آسانسور و قبل از داخل شدن از سالم بودن
آن مطمئن شويد.
10ـ از حمل باربا آسانسور غيرباري خودداري كنيد.
12ـ هنگام آتش سوزي هرگز از آسانسور استفاده نكنيد .
13ـ آسانسور نبايد بازيچه كودكان شود.
14ـ كف آسانسور با كف طبقات نبايد اختالف سطح داشته باشد.
15ـ كليه قسمت هاي آسانسور بايد بوسيله مؤسساتي كه صالحيتشان
مورد تاييد است هرسه ماه يكبار مورد بررسي قرارگيرد.
16ـ درهای خودکار آسانسور باید با وسیله ای مجهز شوند تا در حین
بسته شدن ،چنانچه مانعی در چهارچوب در باشد تشخیص داده و
ضمن جلوگیری از بسته شدن به طور خودکار شروع به باز شدن نمایند
و بعد از مدت چند ثانیه(معموالً چهار ثانیه) توقف ،مجددا ً بسته شود.
17ـ دستگیره ای بر روی یکی از دیواره های کابین ترجیحاً در عقب با
سطحی صاف و با فاصله ای حداقل  20میلی متر از دیواره و در ارتفاع
 900میلی متر از کف کابین نصب شود.
18ـ در کلیه طبقات به جز طبقه ورودی اصلی ،یک عالمت تصویری
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با طرح استاندارد شده در مجاورت هر دکمه آسانسور نصب شود که
نشان می دهد که در مواقع آتش سوزی از آسانسور استفاده نشود و
راه پله خروجی و اضطراری را نشان بدهد.
19ـ در صورتی که ساختمان به هر دلیلی قبل از تکمیل سیستم
آسانسور مورد بهره برداری قرار گیرد ،باید تمام نقاط دسترسی به چاه
و آسانسور و موتورخانه آسانسور در برابر خطر سقوط حفاظت شود.
20ـ آسانسور پس از نصب و راه اندازی باید توسط مهندسین صاحب
صالحیت آزمایش و تحویل شود و قبل از تحویل61توسط مهندس
صاحب صالحیت نبایستی از آن استفاده نمود.
21ـ انبارکردن و یا گذاشتن هر نوع مواد قابل اشتعال و یا غیرقابل
اشتعال در چاه آسانسور ،موتورخانه و یا چاهک آسانسور ممنوع می
باشد.
22ـ کابین آسانسور نباید هنگام حرکت به سمت باال و پایین لرزش یا
تکان داشته باشد و صدای سایش و غیر معمول دهد.
23ـ در مواقع قطع برق ،باید بتوان به طور دستی کابین را به نزدیک
ترین طبقه رسانید تا مسافران خارج شوند .دستورالعمل نحوه عملکرد
باید در موتورخانه نصب باشد.
24ـ درهای کابین و طبقات باید هماهنگ باز و بسته شده و در موقع
بازشدن به همدیگر متصل باشند.
25ـ در کابین و در طبقات در هنگام بسته بودن باید کام ً
ال بازشوی
ورودی را پوشش داده و قفل شود(قفل ایمنی)
26ـ در صورتی که کابین درب نداشه باشد باید لبه ایمنی مجهز به
میکروسوئیچ و یک چشم الکترونیکی یا دو چشم الکتریکی در آستانه
ورودی کابین نصب گردد.
27ـ چاه آسانسور باید منحصرا ً برای آسانسور باشد .نصب و عبور
هر گونه لوله ،کابل ،سیم و تجهیزات دیگر در چاه آسانسور ،سیم
کشی و لوله ها و برق مربوط به سیستم روشنایی چاه و کابل های برق
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مخصوص آسانسور داخل چاه آسانسور ،ممنوع است.
28ـ برآمدگی یا فرورفتگی های پشت درهای طبقات(در نوع بدون
در کابین ،سمت چاه آسانسور) نباید به نحوی باشد که سبب گیر
کردن ناخواسته دست یا لباس یا هرگونه شی خارجی گردد(حداکثر
ناصافی مجاز  5میلی متر می باشد)
29ـ کابین باید در تراز هر طبقه توقف نماید و در حین ورود و خروج
مسافر یا بار در آن تراز باقی بماند.
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ايمني حفر چاه در منزل
باتوجه به بررسيهاي بعمل آمده آمار حوادث چاه هاي فاضالب و غيره
رو به افزايش است.
63

پيشگيري از حوادث
چاه افتادگي و ريزش و تخريب چاه ها
 1ـ حفرچاه يك كار فني و تخصصي است همشهريان محترم بايد
توجه داشته باشند كه حفر چاهها را به افراد مجرب و فني بسپارند .
 2ـ فاصله چاه از ديوارهاي جانبي و ديگر چاهها بايد سه متر باشد .
 3ـ حفر چاه كنار باغچه ويا كاشتن درخت كنار چاه باعث تخريب
مي گردد .
 4ـ لوله هاي آب سرد و گرم را از روي دهانه چاه عبور ندهيد .
 5ـ دورچيني دورچاه ها يكي از ضروريات مي باشد كه بايد با آجر و
سيمان درعمق  150سانتيمتر و در عرض  80سانتيمتر بكار رود ودهانه
چاه بيشتر از  50سانتيمتر نباشد .
 6ـ چاه ها بايد مجهز به لوله تهويه هوا باشند و لوله به باالترين نقطه
ساختمان منتقل شود براي اينكه عمل تخليه بهترصورت گيرد سر لوله
را با زانو  90درجه  Lنمايند .
 7ـ براي جلوگيري از تراوش آب برديواره چاه ضرورت دارد از
گلداني استفاده گردد تا آب به مركز چاه تخليه شود يا اينكه لوله
فاضالب به مركز چاه انتقال واز يك زانو  90درجه استفاده شود و به
لحاظ جلوگيري هرچه بيشتر از تراوش آب بر ديواره ها چاه بهتراست
به زانو يك لوله  60سانتي اضافه گردد .

63

http://www.mohandes-iran.com

ایمنــی در منـــزل

64

http://www.mohandes-iran.com

