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 :مقدمه-1

هر چند خوب است . با شروع فصل گرما باید ابتدا کولر ها را سرویس کرده و چنانچه نیازي به تعمیر داشته باشد آن را مرمت نمود
ود؛ اما را به دست سرویس کار مجاز بسپارید تا از بروز صدمات احتمالی به خود و وسایل برقی جلوگیري ش سرویس کولر آبی

سرویس کولر  ایمن روشبا  البپس با خواندن این مط. نجام دهیدممکن است گاهی اوقات هم مجبور شوید خودتان این کار را ا
 .آشنا شوید در برابر برق گرفتگی آبی

 
اما   باشد،ک کولر سرویس نشده، تمام تالش ها براي صرفه جویی در مصرف برق و آب را به باد می دهد، پس بهتر است خاموش ی

شویم و کولر را یک نفس به  بعضی از ما چنان به خنکاي کولر عادت کرده ایم که در خانه اي با کولر خاموش، دچار تنگی نفس می
 .اي دلپذیر را به کاممان تلخ کندهاي رعب آور از راه برسد و شیرینی خنک که قبض گیریم، تا زمانی کار می

پس بهتر است . توان از آنها انتظار داشت م درجه سرما را ندارند و نهایتا دور تند و کند را می کولرهاي آبی، امکان انتخاب و تنظی
ها را  کند، پس کولر اما در بعضی از روزهاي فصل گرم سال، کاسه هاي صبر را لبریز می . در بسیاري از ساعت ها خاموش باشند

. ز قطعات کولر باید همزمان با آغاز فصل گرما، معاینه دقیق شوندبعضی ا. سرویس کنید تا حداقل انرژي کمتري را هدر بدهند
پس سرویس کولر، پیش . ضریب فرسایش بعضی از این قطعات باالست و ممکن است بر اثر فرسوده شدن، مصرف کولر را باال ببرند

 .آشنا شوید کولر آبی ایمن نحوه سرویس در این مطلب با. از فصل گرما، کامال ضروري است
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  :به اختصار توضیح داده می شودفرآیند و تجهیزات یک کولر آبی  ابتدا : تعاریف-2

 فرآیندها و تجهیزات:  2-1
سیستم . شود کولر آبی از دو بخش گردش آب و گردش هوا تشکیل یافته است که این دو گردش توسط دو موتور جداگانه انجام می

 .پذیرد ي موتور اصلی کولر صورت می وسیلهگردش آب کولر توسط پمپ آب و سیستم گردش هوا به 
 :شوند بندي می و تجهیزات کولر آبی به سه دسته تقسیم قطعات:  2-2

 ،دور کند و تندموتور کولر،پمپ آب : اي  شامل کلید سه دکمه :الکتریکی -الف
 شامل توربین هوا، تسمه و شناور :مکانیکی -ب
 ي آبرسانی و شیر تخلیه ها، بدنه، اتصاالت شبکه دریچه :ثابت -ج

 
جلوگیري از بـرق گرفتگـی و   با رویکرد  به صورت ایمنو تعمیر کولر ها  شناخت تجهیزات کولرهاي آبی و انجام سرویس :هدف -3

    کاهش خسارات جانی و مالی به مشترکین

 مرتبط با کولر هاي آبی بهداشتیرعایت اصول  ،برق الزامات و توصیه هاي ایمنی -4

تعداد حوادثی که هنگام تعمیر کولر و یا تعویض پوشال هاي کولرهاي آبی ثبـت شـده،    : برق الزامات و توصیه هاي ایمنی:  4-1
کم نیستند آنهایی که با برق و نکات فنی دیگر آشنایی کامل داشته اند، اما در اثر برق گرفتگی ناشی از نشت بـرق کـولر،   . کم نیست

 جان خود را از دست داده اند
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 . مهم ترین توصیه ایمنی، کمک گرفتن از افراد متخصص و تعمیرکاران مجاز و مجرب است: 4-1-1

هر قطعه اي از باید قبل از لمس بدنه یا  .اقدام ننمایید بدون قطع جریان برق به تعمیر کولر و یا تعویض پوشال هاي آن : 4-1-2
و لذا )دقت نمایید که در صورت نور شدید چراغ فازمتر گاهاً قابل رویت نمی باشد.(کولر ابتدا از صحت عملکرد فازمتر مطمئن شد

 .برق بودن هرجاي کولر سپس روي آن با رعایت کلیه نکات ایمنی کارنماییدپس از اطمینان کامل از بی 

وصل  و یا توسط دیگران سرویس کولر  آگاه نمایید و اطمینان نمایید برق به صورت ناخواسته دیگران را از قطع برق براي : 4-1-3
  .نشود

 .استفاده از دستکش عایق و الستیک عایق در زیر پا، شما را در برابر برق گرفتگی محافظت می کند :  4-1-4

ت مدار اطمینان حاصل نمایید و حتی االمکان از مسیر انشعاب برق و سیم کشی هاي کولر را کنترل نمایید و از صح :  4-1-5
  .تماس مستقیم کابل با کف پشت بام خودداري نمایید

را تعویض کنید و از پیچیدن نوار چسب به دور  آفتاب عایق آنها از بین رفته استسیم هاي فرسوده را که به خاطر تابش :  4-1-6
سیم هاي که روکش آنها  به زیر نوار چسب برق و ترك هايمی تواند زیرا که به راحتی آب .کابل جهت ترمیم خودداري نمایید

 .گردد نفوذ کرده و محیط پیرامون آنها برقدار فرسوده شده اند

کار و یا فرد سرویس کننده در پشت بام حضور داشته قر زمان سرویس کولر جهت مراقبت برحتما یک نفر بزرگسال د : 4-1-7
 .باشد

 .نصب فیوز مناسب و استاندارد سر راه سیم فاز برق کولر الزم و ضروري است:  4-1-8

 .سیم ارت منازل را به ترمینال سیم ارت کولر وصل کنید:  4-1-9

از ریختن آب توسط شیلنگ یا پارچ روي پوشال ها جدا خودداري کنید چون احتمال خطر برق گرفتگی و یا سوختن : 4-1-10
  .ود داردالکتروموتور وج

پس از آنکه کار تعمیرات به اتمام رسید، دوباره بدنه کولر را با فازمتر لمس کنید و مطمئن شوید که بدنه آن :  4-1-11
 برقدارنیست
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مواقعی که متوجه می شوید کولر برودت کافی خود را ندارد پیش از هر گونه اقدام و یا برداشتن بدنه کولر براي اطمینان :  4-1-12
 .بدنه کولر را با فازمتر امتحان نماییدبیشتر 

استفاده نماید که در این ) فاز و نول (در استاندارد هاي جدید ساخت کولر مقرر شده، سازنده از کلید قطع دو قطب : 4-1-13
 .صورت هنگام قطع کلید ، فاز و نول به هیچ وجه در داخل کولر وجود نخواهد داشت و خطر برق گرفتگی کاهش می یابد

اگر هنگام روشن کردن پمپ آب کولر، صداي آب و یا بوي رطوبت را حس نکردید، سریع آن را خاموش کرده و با رعایت :  4-1-14
با خرید یک . احتمال اینکه اتصاالت آن شل شده باشد یا عمرش به پایان رسیده باشد، وجود دارد. نکات ایمنی، پمپ را چک کنید

 .مجددا راه اندازي کنیدپمپ جدید و نصب آن، کولرتان را 

ممکن است کارایی . اگر صداي کولر شما بیش از اندازه است، بهتر است نگاهی به وضعیت تسمه کولر و پولی ها بیندازید:  4-1-15
 .تسمه افت پیدا کرده و یا فرسوده و شل شده باشد یا الزم باشد پیچ پولی ها را محکم کنید

اما رعایت چند . سیستم سرمایش خانه ها را تامین میکنند , در فصل تابستان کولر ها : الزامات و توصیه هاي بهداشتی:  4-2
 نکته درباره این کولرها و سالمتی ما قابل ذکر است 

رطوبت و آلودگی پوشال هاي کولر، شرایط مناسبی براي رشد انواع میکروب ها و قارچ ها است و بسیاري از آلرژي ها و یا : 4-2-1
 .ی مداوم در تابستان به دلیل عدم تعویض ساالنه پوشال کولرها می باشدهایسرماخوردگی 

البته افراد سالم و عادي معموال دچار مشکل نمی شوند، ولی در . قارچ هایی مانند آسپرژیلوس می توانند بیماري زا باشند: 4-2-2 
از آنجا که پوشال، شرایط بروز . بیماري شوندمورد افرادي که دچار بیماري هاي ریوي هستند این قارچ ها ممکن است باعث 

بیماري را فراهم می کند، بهتر است هر سال پوشال ها تعویض شوند و در چند روز ابتدایی استفاده از کولر، در و پنجره ها باز 
 .گذاشته شوند

شدت پر از گرد و خاك و ذرات  پوشال ها و دریچه هاي ورود هواي کولر در طول چند ماهی که از آن استفاده نشده، به:  4-2-3
 .معلق موجود در هوا شده و زمانی که شما کولر را راه می اندازید، تمام این گردوغبار را به درون منزل تان هدایت می کنید

 براي پیشگیري از سرماخوردگی، زمانی که از محیط گرم بیرون وارد خانه می شوید، بالفاصله کولر را روشن نکنید و یا:  4-2-4
 .حداقل در معرض باد مستقیم کولر قرار نگیرید
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بهتر است براي پیشگیري از ورود گردوغبارهاي آلرژي زا به درون منزل هنگام راه اندازي کولر، دریچه هاي کولر را یک به :  4-2-5
ان و بینی تان گذاشته در حالی که ماسک مناسبی روي ده(یک باز کنید و قبل از باز کردن آنها هم یک دستمال کامال مرطوب را 

 .جلوي دهانه خروجی هواي کولر بگیرید تا گردوغبار به جاي ورود به منزل، به آن دستمال مرطوب بچسبند و وارد فضا نشوند) اید

یکی از راه هاي پیشگیري از ورود گردوغبار بیش از اندازه در طول پاییز و زمستان به درون دریچه هاي کولر این است که :  4-2-6
ک کاور ضخیم مثال از جنس برزنت، براي کولر تهیه کنید و در طول فصل هایی که از این وسیله استفاده نمی کنید، کاور را روي ی

 .آن بکشید

همانطور که گفته شد، بهتر است پوشال ها هر سال تعویض شوند، اما اگر به هر دلیلی نتوانستید پوشال هاي کولر را :  4-2-7
درصد پرکلرین  10راه براي خالص شدن از باکتري هاي رشد کرده در پوشال ها این است که محلولی شامل  تعویض کنید، بهترین

سپس پمپ آب را روشن کنید تا پوشال ها حسابی با محلول کلرین و آب خیس .درصد آب درست کنید و در کف کولر بریزید 90و 
ر را تخلیه کرده، آب تمیز در کفی کولر بریزید و دو مرتبه پمپ آب بعد از چند دقیقه پمپ آب را خاموش کنید و آب کول. بخورند

 .را روشن کنید تا پوشال ها تمیز شوند

 :برق گرفتگی و کمکهاي ضروري به حادثه دیده -5

 :میزان خطر برق بطور کلی به عوامل زیر بستگی دارد
 دبر روي بدن افرا و مقاومت بدن فرکانس ،نوع جریان، مدت زمان تأثیر، مقدار جریان و ولتاژ، مسیر جریان برق ،در برق گرفتگی

 ACولت 50 هرتز و ولتاژ خطرناك 50ولت براي برق متناوب با فرکانس  12تا  10آستانه ولتاژ احساس در بدن  .موثر می باشد
 1هرتز  50فرکانس آستانه احساس شدت جریات الکتریکی در برق متناوب با . می باشد DC ولت  120و   IEC)طبق استاندارد (

 .می باشد  DCمیلی آمپر  50و   ACمیلی آمپر25میلی آمپر و شدت جریان خطرناك 

گرفته اید باید درابتداي از جدا بودن فرد حادثه دیده از  کمک به فردي که دچار برق گرفتگی شده است تصمیم بهچنانچه :  5-1
 .را دارداهمیت  باالترینحفظ جان امداد رسان  .نماییدرق اطمینان حاصل نموده و سپس امداد رسانی جریان ب

کزازي ( با ورود جریان برق به بدن در اثر انقباضهاي الکتریکی سفت  :گرفتگی برق اثر بر مصدوم جان کننده تهدید عوارض : 5-2
از مدتی قلب نیز از  ایست تنفسی عارض می شود و پس) در بصل النخاع (سی یا آسیب مراکز تنفسی در مغز عضالت تنف) شکل 

ل و غیرمؤثر و اسپاسمودیک در البته اگر جریان برق از خود قلب نیز عبور کرده باشد با ایجاد انقباضات کرمی شک حرکت می ایستد
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دقیقه عملیات احیاء  6تا  4تنفسی اگر در عرض  –پس از ایست قلبی . ایست قلبی اولیه خواهیم داشت) فیبریالسیون بطنی ( بطن
 اما قبل از شروع عملیات احیاء ابتدا باید تماس مصدوم را با جریان برق از بین ببریم. نشود مرگ قطعی و حتمی خواهد بود شروع 

  : گرفتگی برق از ناشی صدمات : 5-3
 :ایجاد شود حادثه دیده  ممکن است صدمات زیر در بدن بر اثر برق گرفتگی

  :مغزي ضربه :5-3-1
 تعادل فرد گرفتگی برق اثر بر که افتد می زمانی اتفاق این معموال . شود مغزي ضربه باعث گرفتگی برق که آید می پیش کمتر
 احتمال حالتی چنین در اما دهد می روي ندرت به ، برخورد نوع این کند برخورد اي وسیله به مصدوم سر و داده ازدست را خود
 صدمات این هرچند ، انجامدمی تري خفیف مغزي صدمات به و بوده کمتر عارضه شدت هم مواردي در البته است زیاد بسیار مرگ

 .شوند … و دائم فلج چون عواقبی به منجر و باشند جدي بسیار توانند می نیز
  :قلبی ایست : 5-3-2

 جریان دادن عبور با تواند می گرفتگی برق . دهد می رخ شوند می گرفتگی برق دچار که افرادي بیشتر براي که است اتفاقی این
 .شود قلب تپش توقف باعث ، آن به قوي شوك و ضربه کردن وارد با یا قلب از برق

  :سوختگی : 5-3-3
 و شدید بسیار تواند می برخورد از ناشی سوختگی .شود می دیده سوختگی از درصدي ، مستقیم هاي برخورد تمام در تقریبا 

 مسیر طول در و شود می خارج دیگر قسمتی از و وارد بدن از قسمتی از برقگرفتگی موارد بیشتر در .باشد سطحی و خفیف و عمیق
 .است بیشتر خطر باشند مهمتر دیده آسیب اعضاي هرچه میان این در. میرساند آسیببافتها تمام به خود عبور

  :شوك  : 5-3-4
 به منجر نشدن معالجه صورت در که باشد می شوك ایجاد گرفتگی برق اثر کمترین .شوند می گرفتگی برق دچار که کسانی تمامی

 .شود می مرگ حتی و کما ، هوشی بی
 : تنفسی مشکالت : 5-3-5
 خوردن برهم باعث که است اي ضایعه ، دارد عهده بر را تنفسی دستگاه کنترل که النخاع بصل دیدن آسیب گرفتگی برق دلیل به

 .شود آینده در ریوي مشکالت سایر یا عفونت باعث تواند می “ریه” دیدن صدمه همچنین .شود می خفگی حتی و تنفس نظم
  :دیده آسیب فرد هاي نشانه و عالئم: 5-4
 اي لحظه و گذرا هوشیاري اختالل صورت به فقط است ممکن و بوده متفاوت بالینی تابلوي ، وارده صدمات شدت اساس بر :5-4-1
  . دهد می رخ مرگ و تنفسی – قلبی ایست ، سوختگی اینکه و باشد موقت حسی بی و ضعف احساس و
 دست انتهاي شدن گزگز یا سوزن سوزن ، نجتش ، فراموشی ، هوشیاري سطح کاهش بصورت است ممکن عصبی اختالل : 5-4-2
  . باشد کما و مغزي خونریزیهاي ، زبان لکنت  ، پا و
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  .باشد می شدید خون فشار افزایش و قلب ضربان شدن نامنظم بصورت عروقی – قلبی اختالالت : 5-4-3
 آن شایعترین . شود ضایعه دچار است ممکن طریق چند از پوست . است تنفسی ایست افراد این در مرگ علت شایعترین : 5-4-4
 ) ران کشاله و زیربغل ( بدن مرطوب نواحی در سوختگی همچنین و است الکتریکی جریان سطحی انتقال از حاصل  سوختگی ،

  .  بیافتد اتفاق است ممکن
 
 :مصدومین جهت الزم هاي کمک و اقدامات : 5-5
 تنفس . گیرند قرار نظر تحت ساعت 24 مدت به کم دست و یابند انتقال بیمارستان به شرایطی هر در باید مصدومین کلیه :5-5-1
  . گردد انجام ریوي – قلبی احیاي تنفس و نبض وجود عدم صورت در و شود ارزیابی مصدوم نبض و
 مراقب باید همچنین و نمایید درمان را  سوختگی از ناشی آسیبهاي .بود داخلی خونریزي فکر به باید حتماً مصدومین در :5-5-2

 .باشید نیز شکستگیها و فقرات ستون آسیبهاي
شود پس از بررسی عالئم  توصیه می. را آغاز کنید به سرعت کمک رسانی پس از جدا نمودن فرد حادثه دیده از برق  :5-5-3

 .تنفسی را انجام دهید -حیاتی، احیا قلبی
 

 
 

ها را نیز در ارتفاعی باالتر نسبت به تنه  پا. وي ثابت کنید پاهايتر از  مصدوم را به پشت بخوابانید و سرش را کمی پایین: 5-5-4
 .قرار دهید



 
 
 

 
  آبیهاي  کولر،بهداشتی یایمنتوصیه هاي 

شرکت توزیع برق 
 شهرستان اصفهان

 
 

۹ 
 

 
تنفسی را ادامه -تا رسیدن نیروهاي امدادي عالئم حیاتی مصدوم را کنترل نمایید و در صورت نیاز عملیات احیاي قلبی: 5-5-5

 .دهید
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