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كار با اين ابزارها و وسايل و آماده كردن موتور تراكتور براى تعمير
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واحـد  كـار 1 

ايمنـي و حـفاظـت در تعمـيرگاه 
توانـايي: پيشگيـري از حوادث و رعايت اصـول نكات ايمنـي و حفاظـتي

اهـداف رفـتاري: فراگيـر پس از پايان اين درس بايـد بتوانـد:
 

•   مقررات ايمني و حفاظتي عمومي در تعميرگاه را توضيح دهد. 
•   انواع آتش خاموش كن را بيان كند. 

•   اصول آتش نشانى را بيان كند. 
•   اصول پيشگيري از حوادث را بيان كند. 

•    نكات ايمني و حفاظتي در تعميرگاه را بيان كند. 
•   راه هاي پيشگيري از حوادث و رعايت اصول نكات ايمني و حفاظتي در تعميرگاه را بيان كند. 

•   وسايل ايمني و حفاظتي فردي در كار بيان كند. 
•   وسايل ايمني و حفاظتي فردي را به كار برد. 

زمـان آمـوزش (ساعـت)
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1-1- ايمنى و حفاظت در تعميرگاه و كارگاه
انجام بيشتر كارهاى فنى همراه با خطرات و حوادث است ولى اگر نكات ايمنى و 
بهداشتى رعايت شود مى توان حوادث و خطرات را كاهش داده و حتى آن ها را نزديك 
به صفر كرد. رعايت اصول ايمنى و بهداشت حرفه اى مى تواند باعث كاهش جراحات 

و صدمات ناشى از كار، كاهش حوادث و حفظ رفاه و سالمتى شود 

تعريف ايمنى:
عبارت است از ميزان درجه دور بودن از خطر و آسيب به كاركنان، تجهيزات و 

ساختمان ها مى باشد. 

منظور از ايمن و غير ايمن: 
كه  مى شود  انگاشته  ايمن  زمانى  دستگاه  يك  يا  و  معين  كار  يك  مكان،  يك 
احتمال خطر مرگ، مجروح شدن و يا ابتال به بيمارى براى كسانى كه در آنجا بوده يا 

با آن دستگاه كار مى كنند در حد قابل قبول پايين باشد. 

يكى از راه كارهاى جلوگيرى از حوادث استفاده از وسايل حفاظتى و ايمنى است 
كه شامل وسايل حفاظتى و ايمنى كارگاهى و فردى مى باشند 

وسايل حفاظتى و ايمنى كارگا هى:
براى جلوگيرى از حوادث در كارگاه بايد وسايلى را در محوطه كارگاه و يا روى 

دستگاه ها و تجهيزات مورد استفاده نصب نمود كه برخى از آن ها عبارتند از:
وسايل هشدار آتش سوزى و آتش نشانى، حفاظ سنگ روميزى، حفاظ روى پمپ 
باد، پوشش روى چال سرويس، نصب سيم اتصال به زمين به ماشين هاى الكتريكى، 

نصب ترمز ايمنى روى جرثقيل سقفى،... 

وسايل حفاظتى و ايمنى فردى:
اين وسايل افراد را در هنگام كار محافظت مى نمايد فرد بايد با توجه به نوع كارى 
كه انجام مى دهد از يك يا چند تا از اين وسايل استفاده نمايد برخى از اين وسايل 
عبارتند از: دستكش كار، كفش ايمنى، لباس كار، عينك ايمنى، كاله ايمنى، پيش بند 

چرمى و...... 

الف) لباس كار:
معموًال لباس كار به عنوان يك پوشش سراسري تنه، دست و پاها را در مقابل 
شرايط محيطي حفاظت مي  كند. ساده ترين شكل لباس كار در دو فرم ظاهري بلوز 
و شلوار (دو تكه) و نوع يكسره و از جنس الياف طبيعي و يا درصدي الياف طبيعي و 
مصنوعي و در مواردي تمامًا از الياف شيميايي و صنعتي توليد مي  شود. كليه كارگران 

بايد با لباس كار مناسب در محل كار حاضر شوند. 

شكل 1-1– انواع لباس كار متداول در تعميرگاه ها
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لباس كار خصوصيات زير را دارد: 
- لباس كار بايد اندازه و متناسب با بدن استفاده كننده باشد. 

يا در جوار ماشين  آالت مشغول كار  با ماشين كار مي  كنند و  -  كارگرانى كه 
هستند بايد از لباس كاري استفاده كنند كه هيچ قسمت آن باز يا پاره نباشد. 

را  خود  كار  لباس  آستين  كارگران  كه  نمايد  ايجاب  كاري  انجام  در صورتى    -
مستمراً باال بزنند بايستي از لباس كار آستين كوتاه استفاده نمايند. 

-  با انتخاب پارچه مرغوب و اعالء، به كار بردن دوخت محكم و نيز چرخ كارى 
دوبله درزها، لباس كار بادوام توليد گردد. 

-  با استفاده از الگوي مناسب، بايد لباس كار شكيل و خوش دوخت بوده و در 
اندازه  هاي استاندارد تهيه شود. 

 
نكات ايمنى در مورد استفاده از لباس كار عبارتند از:

- كارگرانى كه لباس آن ها به مواد نفتي يا شيميايي خطرناك آغشته شود بايد فوراً 
لباس خود را شسته و يا تعويض نموده و آن قسمت از بدن را نيز كه در تماس بوده با 
شوينده  هاي مناسب بشويند. هيچ يك از كارگران حق ندارند با لباس آغشته به مواد 
نفتي و يا مواد شيميايي به آتش، شعله و ديگر منابع حرارتي نزديك شوند و يا كبريت 

و فندك و غيره روشن نمايند. 
- در صورت پارگي،  خراب شدن لباس كار بايد براي تعويض آن اقدام نماييد 

- آويزان نمودن زنجير ساعت، كليد و نظاير آن ها روي لباس كار اكيداً  ممنوع 
است. 

ب) كفش ايمنى: 
در هنگام كار ممكن است قطعه سنگينى روى پاى تعمير كار بيفتد براى جلوگيرى 
از صدمات فرد بايد كفش ايمنى به پا كند، اين كفش از جنس چرم طبيعى بوده و ساق 
آن نيز كمى بلند مى باشد تا مچ پا را حفاظت كند، نوك اين كفش قطعه ورق فوالدى 
كار گذاشته شده است كه در صورت برخورد جسم سنگين به آن، جلوى وارد شدن 
ضربه به پنجه هاى پا را مى گيرد. كف كفش نيز از جنس الستيك آج دار بوده كه هم 

مقاوم به مواد روغنى و شيميايى مى باشد وهم جلو ليز خوردن فرد را مى گيرد. 

ج) دستكش كار:
براى جلوگيرى از صدمه به دست ها با توجه به نوع كار از دستكش هاى مختلف 
از دست كش چرمى، شستشوى  استفاده مى شود مثًال هنگام جوشكارى و آهنگرى 
قطعات از دستكش الستيكى، باز كردن قطعات از دستكش پارچه اى استفاده مى شود. 

 
شكل2- 1– انواع دستكش مورد استفاده در 

كارگاه ها

الف- دستكش الستيكى

ب- طرز دست كردن دستكش الستيكى

ج- دستكش چرمى و مورد استفاده آن
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د) عينك ايمنى: 
در مواقعى كه در هنگام كار امكان برخورد براده به چشم مى باشد و يا زمانى كه 
احتمال ورود نور شديد به چشم وجود دارد از عينك استفاده مى كنيم. مثل: جوشكارى، 

كار با سنگ رو ميزى، كار با دستگاه فرز، شستشوى قطعات موتور،...... 
 

 
 

ه) كاله ايمنى: 
كاله  از  بايد  باشد  داشته  وجود  محلى  در  اجسام  سقوط  امكان  دليل  هر  به  اگر 
ايمنى استفاده شود اين كاله سر را در مقابل بر خورد اجسام سنگين به ان محافظت 

مى كند. 

 شكل3- 1– ماسك ايمنى 

ب- ماسك جوشكارىالف- ماسك براى كار با سنگ

شكل 5- 1– كاله وعينك ايمنى

شكل 4- 1– عينك ايمنى

ب- عينك شيشه اىالف- عينك پالستيكى
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مقررات حفاظت و ايمنى در كارگاه تعمير تراكتور
(استخراج شده از آيين نامه حفاظت و ايمنى در كارگاه ها)

اين مقررات شامل چند گروه مى باشد كه عبارتند از:

الف) مقررات ايمنى و حفاظت فردى در كارگاه: 
هر فرد در محيط كار گاه بايد نكاتى را براى حفظ خود از خطر رعايت كند مانند: 

- اطمينان از سالم بودن ماشين ها و ابزار مورد استفاده قبل از آغاز كار با آن ها 
- حفظ آرامش فردى، پرهيز از عجله و شتاب در انجام كارها و به ويژه بعد از زمان تمام شدن ساعت كار موظف 

- خوددارى از انجام كار با ماشين هاى خطر آفرين به هنگام بروز عصبانيت يا عجله و شتاب 

ب) مقررات ايمنى و حفاظتى عمومى در كارگاه (تعميرگاه):
- انجام هم زمان عمليات مختلف تعميراتى بر روى يك تراكتور ممنوع است. 

- انجام كليه عمليات تعمير، تنظيم و آزمايش قطعات تراكتور صرفًا توسط افراد ماهر و با رعايت نكات ايمنى مجاز است. 
- اعمال نا ايمن، غير مرتبط با كار، خودسرانه و شوخى در كارگاه ممنوع است. 

- هرگونه تغيير در تجهيزات به گونه اى كه آن را از استاندارد يا طراحى اصلى كارخانه سازنده خارج نمايد، ممنوع است. 
- ابزار كار، تجهيزات و روش كار بايد متناسب با نوع كار بوده و استفاده از ابزارآالت مستعمل، فرسوده، شكسته و معيوب 

ممنوع مى باشد. 
- قرار دادن و انبار كردن وسايل و اشياء غيرضرورى در داخل چاله سرويس ممنوع است. 

- قرار دادن مواد قابل اشتعال و انفجار در داخل چاله سرويس ممنوع است. 
- هنگام تعويض الستيك بايد تدابير الزم براى جلوگيرى از جا به جائى ناگهانى تراكتور در نظر گرفته شود. 

- انبار كردن مواد و لوازم يدكى، قطعات فرسوده و ضايعاتى، كارتن ها و جعبه ها بر روى سقف، چاله سرويس و همچنين در 
محوطه تعميرگاه ممنوع است. 

- روشن گذاشتن موتورهاى احتراقى در محيط هاى بسته تحت هر عنوان ممنوع است. 
- استعمال دخانيات، افروختن آتش و شعله باز به عنوان گرمايش و همچنين استفاده از بخارى هاى غير استاندارد در داخل 

كارگاه ممنوع است
- ظروف بنزين، روغن و ديگر مواد قابل اشتعال بايد در مكانى نگهدارى شوند كه از حرارت، شعله، جرقه و ضربه محفوظ 

باشند. 
يا سوراخ شدن مقاوم  برابر حرارت، شكستن و  بوده و در  بايد در بسته و مستحكم  اشتعال  قابل  - ظروف نگهدارى مواد 

باشد. 
- قبل از انجام عمليات جوشكارى بايد مواد قابل اشتعال و انفجار را از محل كار خارج نمود. 

پروژه: 
هنرجويان موارد ذكر شده در مورد مقررات ايمنى وحفاظتى در كارگاه را به صورت تابلو هاى قابل نصب 
نصب  كارگاه  در  مناسب  در محل هاى  هنرآموز  نظر  وزير  نموده  تهيه  هنرستان  در  موجود  كارگاه هاى  در 

نمايند. 
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2-1- آتش نشانى
عامل اصلى در آتش سوزى آتش است كه باعث سوختن مواد قابل اشتعال و ايجاد 

حريق مى گردد. 

براي  شروع  و ادامه  آتش سه جزء (مثلث آتش) بايد وجود داشته  باشد: 
- اكسيژن  (هوا) 

-   منبع  سوخت  (بنزين ، چوب  يا پارچه )
- گرما (جرقه  الكتريكي  يا شعله )

 براي  خاموش كردن آتش بايد حداقل يكي  از اين  اجزا را به طرق زير از آتش 
دوركنيد:

1-دور كردن منبع اكسيژن: مثًال: درها را به روى آتش ببنديد و يا شعله آتش را 
با استفاده از پتو يا ساير مواد غير قابل نفوذ، خفه كرده و مانع رسيدن اكسيژن به آتش 

شويد. 
كردن  خاموش  براى  مثًال  سوختنى):  ماده  كردن  سرد  (يا  گرما  كردن  دور   -2
احتراق داخل سيلندر سوييچ ماشين را خارج كنيد تا جرقه شمع قطع شود و يا با پاشيدن 

آب روى آتش ان را خنك كنيد. 
3-دور كردن ماده سوختنى (ايزوله كردن): مثًال براى خاموش كردن موتور ديزلى 
شير سوخت را ببنديد. يا مواد سوختنى را كه مى توانند به عنوان منبع سوخت براى آتش 

عمل كنند (مثل كاغذ و مقوا) را از مسير آتش دور كنيد. 

نكته:
 وسايل آتش نشانى براى حذف حداقل يكى از اين3 عامل طراحى شده اند. 

آتش نشانى به معناى كنترل و مهار آتش و سپس خاموش كردن آن مى باشد. 
اقدام براى آتش نشانى در هنگام شروع آتش موثر تر است، اين كار نه تنها مى تواند از 

توسعه آتش جلوگيري كند بلكه خسارات ناشي از آن را به حداقل مى رساند. 

گروه بندى آتش سوزى:
آتش سوزى ها با توجه به نوع موادى كه در آتش سوزى موثراند به گروه هاى زير 

تقسيم مى شوند:
احتراق معمولى مانند  A توسط موارد قابل  A: آتش سوزى هاى نوع  الف) نوع 

برگ، خاشاك، چوب و پارچه ايجاد مى شود. 
اين نوع آتش سوزى ها را بايد با استفاده از آب و يا مواد خاموش كننده آتش با 
پايه آبى و يا پوشاندن مواد قابل اشتعال توسط يك ماده خشك شيميايى چندمنظوره 

خاموش نمود. 
خاموش كننده هايى نظير مخازن آب تحت فشار، مواد شيميايى خشك چندمنظوره 

شكل 6- 1– مثلث آتش

A شكل 7-1- عاليم آتش نوع
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جهت خاموش كردن آتش هاى نوع A بسيار مناسبند. 
 

ب) نوع B: اگر آتش سوزى توسط مايعات قابل اشتعال مانند نفت، بنزين، گريس 
يا رنگ ايجاد گردد، آتش سوزى از نوع B مى باشد. 

آتش هاى نوع B را بايد توسط روش ((خفه كردن)) خاموش نمود. در نتيجه بايد 
كپسول هاى آتش نشانى استفاده شود كه پوششى بر روى مواد آتش زا ايجاد نموده و 

از اين طريق آتش را خاموش مى كنند. 
از موادى نظير مواد شيميايى خشك معمولى و يا چندمنظوره، دى اكسيد كربن 

جهت خاموش نمودن اين آتش ها استفاده مى شود. 
 

ج) نوع C: آتش سوزى هايى كه در تجهيزات برقى رخ مى دهد، از نوع C است. 
اين نوع آتش سوزى ها را بايد توسط يك ماده خاموش كننده نارسانا خاموش كرد تا 

از برق گرفتگى اجتناب شود. 
قبل از انجام هر كارى بايد سريع تر جريان برق را قطع كرد. موادى مانند مواد 

خشك شيميايى، دى اكسيد كربن براى خاموش نمودن اين گونه آتش ها مناسبند. 
 

و  ذرات  مانند  اشتعال  قابل  فلزات  توسط   D نوع  سوزى هاى  آتش   :D نوع  د) 
براده هاى فلزاتى مانند منيزيم، آلياژهاى پتاسيم و.......... رخ مى دهد. اين نوع آتش ها 
را بايد با خفه كردن آتش توسط تركيبات پودرى خشك كه در كپسول طراحى شده 

براى اين نوع آتش سوزى ها وجود دارند، مهار نمود. 

 وسايل آتش نشانى: 
وسائل مهم آتش نشانى عبارتند از:

الف) سطل حاوى شن و ماسه:
اين سطل ها داراى شن و ماسه هستند. گنجايش اين سطل ها 15-10 ليتر است 

كه در حال حاضر بيشتر در پمپ بنزين ها به كاربرده مى شوند. 
ب) كپسول هاى آتش نشانى:

كپسول هاى دستي (با حد اكثر 14 كيلو وزن يا 14 ليتر ظرفيت مواد خاموش كن) 
به وسيله اى گفته مى شود كه براي مبارزه با آتش سوزي ساخته شده و يك فرد به 
راحتى قادر به انتقال آن به محل آتش سوزى و استفاده از آن است. از كپسول هاى 
آتش  و شروع  اوليه  لحظات  در  آن ها مى توان  داخل  اطفائي  مواد  به  توجه  با  دستي 

سوزي و براي آتش سوزى هاى كو چك و موضعي استفاده نمود. 

انواع كپسول هاى آتش نشاني عبارتند از: 
هر كپسول، ويژه ى خاموش كردن نوع خاصى از آتش طراحى شده و استفاده نادرست 

ازآن ها ممكن است باعث مشتعل تر شدن آتش و بروز خسارات جبران ناپذيرى گردد. 

C شكل 9-1– عاليم آتش نوع

B شكل 8-1– عاليم آتش نوع
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نام كپسولتصوير كپسول
ABCD

چوب، كاغذ، برگ، 
پالستيك، پارچه 

نفت، بنزين، گريس، 
تجهيزات الكتريكىفلزات قابل اشتعالروغن، گازوئيل 

آب  

كف

پودر

دى اكسيد 
كربن  

جدول 1-1– نوع و موارد كاربرد كپسول هاى آتش نشانى
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جهت استفاده از اين كپسول ها بايد به بر چسب روى آن ها توجه شود چرا كه بر 
روى اين بر چسب ها اطالعاتى در مورد كپسول مورد استفاده نوشته شده است

 

كار در كارگاه: 
مشخصات قيد شده روى برچسب هاى نصب شده روى كپسول هاى موجود در 

اطراف خود را ياد داشت و به كالس ارايه دهيد. 

كپسول آتش نشانى بايد در محل هاى قابل مشاهده و دسترس، با بررسى هاى 
يا نماينده آتش نشانى، نصب شده و در  افراد آموزش ديده و  دقيق فيزيكى توسط 

اختيار افرادى قرار  گيرند كه با كاربرد آن ها آشنايى كافى داشته باشند. 

 نكته:
تعميرات و نگهدارى اين كپسول ها بايد توسط نماينده آتش نشانى و يا فردى 

آموزش ديده و به صورت دوره اى صورت پذيرد. 

نكات مهم در استفاده از كپسول هاى آتش نشانى عبارتند از:
به  نام كپسول به طور خوانا و  بر روى پالك حاوى  - درج دستورات كاربردى 

شكلى كه پالك به سمت خارج قرار گيرد. 
- مهر و موم ايمنى و كليه نشانگرهاى كپسول، سالم و دست نخورده باشد

- كپسول هميشه پر باشد (با وزن نمودن كپسول مشخص مى شود.)
وجود  كپسول  در  نازل  گرفتگى  يا  و  نشتى  خوردگى،  مانند  فيزيكى  - صدمات 

نداشته باشد. 
- درجه فشار و نشانگر آن، بايد محدوده فشار قابل كاربرد را نشان دهد     

نكته:
در صورتى كه بعد از بررسى هاى انجام 
گيرى،  قرار  محل  مورد  در  نقايصى  شده 
برچسب  به  مربوط  مشكالت  و  دسترسى 
گرديد  مشاهده  و...  كپسول  مشخصات 
اصالح  جهت  سريع تر  چه  هر  بايستى 

نواقص اقدام نمود. 

 شكل 10-1– برچسب هاى استاندارد به صورت 
نوار رنگى روى كپسول

 شكل 11-1- برچسب مشخصات كپسول 

شكل 12-1– پالك هاى مشخصات و تاريخ شارژ نصب شده روى كپسول 
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براى استفاده از خاموش كننده به روش زير عمل كنيد:
 1- در ابتدا آتش سوزى را تشخيص دهيد تا بتوانيد با استفاده از برچسب روى 
كپسول ها، كپسول مناسب را براى خاموش نمودن آتش انتخاب كنيد. بعد از انتقال 

كپسول به محل آتش سوزى، عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد: 
2- خاموش كننده را به محل آتش سوزى انتقال دهيد. (فاصله مجاز قرار گرفتن 
در برابر آتش براى خاموش كننده آب 7متر (بيشترين پرتاب) و براى خاموش كننده 
كف2 متر (كم ترين پرتاب) و براى خاموش كننده گاز كربنيك و پودر شيميايى3 الى 

4 متر مى باشد.)
3- پين يا ضامن خاموش كننده را بكشيد 
4- خاموش كننده آماده عمليات مى باشد 

هر  كردن  مسلح  (طريقه  بگيريد  دردست  آماده  به صورت  را  كننده  5- خاموش 
خاموش كننده روى بدنه آن نوشته شده است)

6- اگر در مكان سربسته مى خواهيد عمليات اطفاء انجام دهيد توجه نماييد كه 
حتمًا بايد شعله را ديده و سپس از خاموش كننده مناسب استفاده كرد. 

7- براى اينكه دود و حرارت كمتر باعث ناراحتى شما شود مى توانيد به صورت 
خميده و سينه خيز به حريق نزديك شده و عمل اطفاء را انجام دهيد و سپس محل را 
ترك كنيد. (حتمًا يك دستمال خيس جهت خروج از محل آتش سوزى جلوى دهان 

خود بگيريد)
به موضع  رو  و  باد  به  باز عمليات مى نماييد مى بايستى پشت  در فضاى  8- اگر 

حريق قرار بگيريد 
9- اطفاء را از لبه آتش شروع وبا حركت بسمت جلو و حركت سريع نازل به طرفى 

(جارويى) ادامه دهيد. 

نكته:
روش درست استفاده كردن از كپسول آتش نشانى اين است كه آن را مستقيمًا 
اگر فقط شعله ها را هدف گيرى كنيد،  روى كانون آتش هدف گيرى و پخش كنيد. 

نتيجه مطلوبى نمى گيريد. 

 شكل 15- 1– طرز هدايت مواد خروجى از كپسول به لبه آتش

 شكل 13-1– نحوه خارج كردن ضامن كپسول

 شكل 14- 1– درج طرز استفاده روى 
كپسول
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نكته: 
خاموش كننده ها در مدت زمان كوتاهى خالى مى شوند لذا باييد آ نهارا با مهارت 
زياد به كار گرفت در غير اين صورت ماده داخل كپسول خيلى زود و بدون آنكه اثر 

مطلوبى بر روى حريق بگذارد تمام مى شود. 

نكته:
پس از هر بار استفاده از خاموش كننده (هرچند به مقدار اندك) بايد نسبت به شارژ 

آن سريع اقدام كنيد. 

ج) شيرهاى آتش نشانى:
اين شيرها به رنگ قرمز در مسير ورودى اماكن بزرگى چون بازارها و محالت قرار 
دارند. در هنگام آتش سوزى آتش نشان ها شيلنگ هاى خود را به آن متصل نموده و از 

آب لوله كشى شهرى براى خاموش كردن آتش استفاده مى كنند. 
 

د) جعبه هاى آتش نشانى:
 اين جعبه ها به رنگ قرمز، داراى قسمت شيشه اى در قسمت پايين كه با شكستن 
شيشه كليد جعبه برداشته شده و محتويات (شيلنگ هاى طوالنى كه به مخزن آبى غير از 

آب شهر متصل است، كپسول اطفاء حريق و شايد تبر) آن مورد استفاده قرار مى گيرد. 
يا اهرم كنترل   شيلنگ به شيرى متصل مى باشد و در سر آن نيز سر شيلنگ 
قرار دارد. بعد از باز كردن شير، سر شيلنگ را به طرف آتش گرفته و اهرم را به عقب 

مى كشيم تا آب به صورت فورانى روى آتش پاشيده شود. 

ه) در هاى ضد حريق:
 اين در ها در برابر حرارت هاى باال مقاوم بوده و تا كاهش دما و اطفاء حريق بسته 

مى مانند و از اين رو الزم است به راه هاى خروج اضطرارى ختم شوند. 

و) آبپاش ها: دستگاهي است سقفي كه در آن ها از آب، CO2 و . .  به 
هنگام خاموش كردن آتش استفاده مى كنند، 

در هنگام آتش سوزى حسگرهاى حساس به حرارت شير را باز كرده و آب يا مواد 
شيميايى روى آتش پاشيده مى شود. ضمنا با نصب سيستم هاى هشدار دهنده مى توان 

هم زمان از وقوع آتش نيز مطلع گرديد. 

ز) سيستم هشدار آتش سوزى:
 سيستم اعالم آتش سوزى يك تكنولوژى الكترونيكى در ايمن سازى محيط و 
آگاهى از عوامل منجر به آتش سوزى در ثانيه هاى اوليه مى باشد. اين سيستم با استفاده 
از آشكارگر حساس به دود، حرارت، شعله، و يا گاز مى تواند عوامل منجر به آتش سوزى 
را در ثانيه هاى اوليه احساس و با به صدا در آوردن سيستم هاى هشدار دهنده يا مطلع 

 شكل 18- 1– نحوه باز كردن شير آتش نشانىكردن افراد آنان را نسبت به كنترل آتش كمك كند. 

 شكل 16- 1- شير آتش نشانى

شكل 17- 1- آتش نشان ها در حال خاموش 
كردن آتش به وسيله شيلنگ متصل به شير
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موجب  ديگر  طبيعى  حادثه  هر  از  بيش  كه  است  حوادثى  از  يكى  سوزى  آتش 
مرگ مى شود. با رعايت نكات ايمنى قبل، حين و بعد از وقوع آتش سوزى، مى توانيد 

خسارت هاى مالى و جانى حادثه را كاهش دهيد. 
  

نكات ايمنى قبل از وقوع آتش سوزى عبارتند از:
- اصل دورى مواد قابل اشتعال از وسايل آتش زا را در تمام تأسيسات، تعمير گاه 

و كارگاه رعايت كنيد.
- براى كارگاه و تعميرگاه درهاى خروج اضطرارى پيش بينى كنيد و وسايل آتش 

نشانى را به طور دوره اى كنترل كنيد.
- برنامه خروج اضطرارى و گريز از آتش را حداقل دو بار در سال تمرين كنيد.

- حتمًا، هنگام خروج از محل، شير اصلى ورودى گاز به تعميرگاه را ببنديد.
يا شعله)  (دود، حرارت  از آشكارگر  احتمالى،  از آتش سوزى  باخبر شدن  - براى 

استفاده كنيد و نسبت به نصب آن در تعميرگاه اقدام كنيد.
- كپسول آتش نشانى مناسبى در تعميرگاه داشته باشيد و در مورد نحوه ى استفاده 

از آن، آموزش ببينيد. 
در  كنيد.  خوددارى  تعميرگاه  در  اشتعال  قابل  گازهاى  و  مايعات  نگهدارى  - از 
از تعميرگاه قرار  اين مواد را در ظروف درسته حتى اال مكان در خارج  صورت لزوم 

دهيد.
- وسايل برقى و اتصاالت آن ها را به كمك متخصصين به دقت كنترل كنيد تا از 

استاندارد بودن آن ها مطمئن شويد.
- به محض مشاهده سيم هاى لخت، آن ها را به كمك متخصصين ترميم كنيد.

نكات ايمنى هنگام آتش سوزى عبارتند از:
و  خود  جان  نجات  براى  سوزى،  آتش  با  شدن  رو  روبه  هنگام  عمل  - سرعت 

مصدومان احتمالى، كامًال حياتى است. 
- سعى كنيد كه افراد را از تعميرگاه بيرون ببريد.

- با رعايت جوانب احتياط به خاموش كردن آتش بپردازيد.
- به هيچ وجه وارد ساختمان آتش گرفته نشويد مگر آنكه مجهز به ماسك تنفسى 

باشيد و كاربرد آن را بدانيد.
- اگر به هر دليل ناچار هستيد وارد اتاق پر از دود شويد، ابتدا مطمئن شويد جانتان 

به خطر نخواهد افتاد.
- قبل از فرار از اتاقى كه در آن بسته است، در را لمس نماييد. اگر داغ باشد از 

خروجى هاى ديگر استفاده كنيد.
- اگر دود، حرارت يا شعله هاى آتش مسيرهاى خروجى شما را مسدود كرده است 
پنجره كمك  از طريق  پارچه سفيد  از  استفاده  با  تنها  بمانيد.  اتاق  ببنديد و در  را  در 
بخواهيد. اگر در اتاق تلفن وجود دارد با اداره آتش نشانى تماس بگيريد و موقعيت خود 

را خبر دهيد.  شكل21-1– آتش نشان با تجهيزات كامل ايمنى

شكل 19-1– نازل آبپاش

شكل20-1– ورود آتش نشان با ماسك به 
اتاق دود



واحد كار 1

١٥

- زمانى كه در جريان آتش سوزى واقع مى شويد، با حفظ خونسردى تمام تهويه هاى تعميرگاه را خاموش 
كنيد تا به اين ترتيب از ورود اكسيژن به داخل ساختمان جلوگيرى شود.

الياف مصنوعى و  بايد لباس هاى داراى  افرادى كه در جريان آتش سوزى واقع شده اند  يا  - امدادگران و 
پالستيكى را از خود دور كنند.

- در خاموش كردن آتش سوزى هاى ناشى از سوخت هاى نفتى، از آب استفاده نكنيد.
- شىء مشتعل را حركت ندهيد. شعله را با شن، نمك، پتوى نمناك يا پوشش هاى ديگر خفه كنيد.

نكات ايمنى بعد از وقوع آتش سوزى و نجات مصدوم از اتاق پر دود عبارتند از:
1- ابتدا مطمئن شويد براى نجات مصدوم، جان خود را به خطر نمى اندازيد.

2- طناب نجات را به كمر خود ببنديد و آن را به دست يكى از حاضران بدهيد.
3- نشانه هاى قراردادى بين خود و كسى كه طناب را در دست دارد برقرار كنيد تا زمانى كه عالمت داديد 
شما را بيرون بكشد. بهترين روش اين است كه طناب را به صورت دائم در حالت كشيده نگه داريد و در هنگام 

خطر، آن را شل كنيد تا فرد متوجه خطر شود و شما را بيرون بكشد.
4- براى نجات جان مصدوم از اتاق آتش گرفته اى كه در آن بسته است بايد قبل از ورود، با لمس در اتاق، 
حرارت را بسنجيد. اگر داغ باشد وارد اتاق نشويد و اگر داغ نباشد، قبل از ورود به اتاق چند نفس عميق بكشيد 
تا ريه خود شما پر اكسيژن شود. سپس با شانه خود از پهلو به در، ضربه بزنيد. آن را باز كنيد و در همين حال 
صورت خود را برگردانيد. اتاق ممكن است پر از هواى سوخته فشرده باشد و احتمال دارد هر لحظه انفجارى رخ 
دهد. اگر دود كامًال متراكم باشد روى زمين سينه خيز برويد؛ زيرا با توجه به اينكه هواى داغ باال مى رود، ممكن 

است اليه اى از هواى تميز در كف اتاق وجود داشته باشد.
5- مصدوم را بگيريد و با توجه به رعايت تمام جنبه هاى ايمنى به سرعت به سمت در خروجى بكشيد. لباس 

سوخته مصدوم را با استفاده از پتو، گليم و يا كت خاموش كنيد.
6- اگر مصدوم هشيار باشد كامًال از او مراقبت كنيد؛ زيرا ممكن است، بر اثر نيم سوز شدن اشياى داخل اتاق، 

گاز منواكسيد كربن در هواى اتاق پراكنده شده باشد و اين امر بر هوشيارى مصدوم به تدريج تأثير مى گذارد.
7- اگر تنفس مصدوم قطع شود بالفاصله تنفس مصنوعى را شروع كنيد و سپس مصدوم را به بيمارستان 

برسانيد.
8- اگر مصدوم در پاركينگ بسته اى كه ماشين يا موتور در آن روشن است گرفتار شده است، در پاركينگ 
را باز كنيد تا دود از پاركينگ خارج و هواى تازه به اندازه كافى وارد شود. نبايد وارد چنين محل هايى شويد مگر 

آنكه مطمئن شويد خطرى جان شما را تهديد نخواهد كرد.


