بسوه تعالي

تدٟیعات حطیك ٞ ٚسایت ذٛزضٞٚب
إٞیت ازاض ٜآتف ٘كب٘ی زض قٟطٞب ،وبضذب٘ٞ ٝب ،پبالیكٍبٟٞب ٔ ٚطاوع نٙؼتی ثط ٞیچىؽ پٛقیس٘ ٜیؿت ِصا ٔحلُ احلسا
ؾبذتٕبٖ ٚأىب٘بت یه ایؿتٍب ٜآتف ٘كب٘ی ثبیؿتی زاضای اؾتب٘ساضز ذبنی ثبقس .
زض اثتسا زا٘ؿتٗ ایٗ ٔٛيٛع حبئع إٞیت اؾت و ٝیه ایؿتٍب ٜآتف ٘كب٘ی ثبیس زضٔىب٘ی زٚض اظ ٞط ٌ ٝ٘ٛذُط٘ ،عزیله ثلٝ
تبؾیؿبت تحت پٛقف  ٚزض وٙبض ٔطوع وٙتطَ پیبْ ٔ ٚحُ وبض آتف ٘كبٟ٘ب ؾبذت ٝقٛز.
روش هاي دست يابي به اهذاف ايوني جاى و هال در آتص سوزي :
.1
.2
.3
.4
.5

پیكٍیطی  :ثب وٙتطَ ٔٙبثغ ؾٛذت ٙٔ ٚبثغ اقتؼبَ ثبیس اظ ػسْ قطٚع حطیك ُٕٔئٗ قس.
اضتجبَبت :ثبیس ُٕٔئٗ قس و ٝزض نٛضت ثطٚظ حطیك ،ؾبوٙبٖ ثبذجط قس ٕٝٞ ٚ ٜؾیؿتٓ ٞبی حؿبؼ ث ٝحطیك یىی
پؽ اظ زیٍطی فؼبَ ٔی قٛز.
٘دبت  ٚفطاض :ثبیس ُٕٔئٗ قس و ٝزض نٛضت حطیك ،ؾبوٙیٗ ٔ ٚحیٍ اَطاف لجُ اظ ایٙى ٝثٚ ٝؾیٌّ ٝطٔب یب زٚز نسٔٝ
ثجیٙس ثتٛا٘ٙس ثٙٔ ٝبَك أٗ ثط٘ٚس.
ٔحسٚز وطزٖ حطیك :حه َٛإَیٙبٖ اظ ایٙى ٝا٘ساظ ٜحطیك زض حسالُ اؾت.
اَفبئ حطیك :إَیٙبٖ اظ ایٙىٔ ٝی تٛاٖ حطیك ضا ثب ؾطػت  ٚثب وٕتطیٗ ٞعی ٝٙذبٔٛـ وطز.
پيطگيري :

ؾبز ٜتطیٗ ٛٔ ٚثطتطیٗ ضٚـ زؾت یبثی ث ٝاٞساف حطیك ،خٌّٛیطی اظ قطٚع حطیك  ٚآتف ؾٛظی اؾت .اٌط ایٗ ضٚـ
.1
ٔٛفمیت آٔیع ثبقس ،زیٍط ٘یبظی ث ٝزیٍط ضٚـ ٞبی ٘یؿت .ز ٚضا ٜاؾبؾی ثطای پیكٍیطی اظ حطیك ٚخٛززاضز و ٝاؾبؾب
ٚاثؿت ٝثٔ ٝثّث حطیك اؾت .حصف اوؿیػٖ ٕٞیكٕٔ ٝىٗ ٘یؿت ِصا ز ٚيّغ ٔٙجغ احتطاق  ٚؾٛذت زض پیكٍیطی ذیّی
ٔٞ ٟٓؿتٙس.
خٌّٛیطی اظ اقتؼبَ ٔ ٚحسٚز وطزٖ ؾٛذت ز ٚقی ٜٛپیكٍیطی اظ حطیك ٞؿتٙس.
.2
نکات ايوني هنگام ولوع آتص سوزي :
ٍٙٞبْ ض ٚث ٝض ٚقسٖ ثب آتف ؾٛظی ،ؾطػت ػُٕ ثطای ٘دبت خبٖ ذٛز ٔ ٚهسٔٚبٖ احتٕبِی ،وبٔالً حیبتی اؾتٕٞ .بُ٘ٛض
ؤ ٝی زا٘یٓ آتف ذیّی ؾطیغ ا٘تكبض ٔی یبثس .ثٙبثطایٗ ثالفبنّ ٝآتف ٘كب٘ی  ٚاٚضغا٘ؽ ضا ذجط وٙیس  ٚتب آ٘دب ؤ ٝی
تٛا٘یس اَالػبت وبّٔی زض ٔٛضز ثطٚظ حبزث ٝث ٝآٟ٘ب ثسٞیس.

 ؾؼی وٙیس و ٝتٕبْ افطاز ضا اظ ؾبذتٕبٖ ثیط ٖٚثجطیس.
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 ثب ضػبیت خٛا٘ت احتیبٌ ث ٝذبٔٛـ وطزٖ آتف ثپطزاظیس.

 ثٞ ٝیچ ٚخٚ ٝاضز ؾبذتٕبٖ آتف ٌطفت٘ ٝكٛیسٍٔ ،ط آ٘ىٔ ٝدٟع ثٔ ٝبؾه تٙفؿی ثبقیس  ٚوبضثطز آٖ ضا ثسا٘یس.
 اٌط ثٞ ٝط زِیّی ٘بچبضیس ٚاضز اتبق پط اظ زٚز قٛیس ،اثتسا ُٕٔئٗ قٛیس و ٝخب٘تبٖ ضا ث ٝذُط ٘رٛاٞس افتبز.

 لجُ اظ لطاض اظ اتبلی و ٝزض آٖ ثؿت ٝاؾت ،اثتسا زض ضا ِٕؽ ٕ٘بییس ،اٌط زاؽ ثٛز اظ ذطٚخی ٞبی زیٍط اؾتفبز ٜوٙیس.

 اٌط زض ؾبذتٕبٖ آتف ٌطفتٌ ،ٝطفتبض قسیس ،فٛضاً ث ٝاتبلی و ٝزاضای پٙدط ٜاؾت ثطٚیس  ٚزض ضا ثجٙسیس .ؾپؽ یه پت ٛیب
فطـ ضا َٛضی ظیط زض لطاض زٞیس و ٝزٚز ٚاضز اتبق ٘كٛز  ٚآٖ ٌب ٜاظ َطیك پٙدط ،ٜتمبيبی وٕه وٙیس.

 اٌط زضٚز ،حطاضت یب قؼّٞ ٝبی آتفٔ ،ؿیطٞبی ذطٚخی قٕب ضا ٔؿسٚز وطز ٜاؾت ،زض ضا ثجٙسیس  ٚزض اتبق ثٕب٘یس .تٟٙب
ثب اؾتفبز ٜاظ یه پبضچ ٝث ٝضً٘ ضٚقٗ ،اظ َطیك پٙدط ٜوٕه ثرٛاٞیس .اٌط زض اتبق تّفٗ ٚخٛز زاضز ث ٝازاض ٜآتف ٘كب٘ی
ظً٘ ثع٘یس ٛٔ ٚلؼیت ذٛز ضا ذجط زٞیس .
 ظٔب٘ی و ٝزض خطیبٖ حطیك ٚالغ ٔی قٛیس ،ثب حفظ ذ٘ٛؿطزی ،تٕبْ تٟٛیٞ ٝبی ؾبذتٕبٖ ضا ذبٔٛـ وٙیس تب ث ٝایٗ
تطتیت اظ ٚضٚز اوؿیػٖ ث ٝزاذُ ؾبذتٕبٖ خٌّٛیطی قٛز.
 زض نٛضت أىبٖ أٛاز ؾبِٓ  ٚلبثُ اؾتفبز ٜضا فٛضاً اظ ٔحُ ذبضج وٙیس.

 أسازٌطاٖ  ٚیب افطازی و ٝزض خطیبٖ حطیك ٚالغ قس ٜا٘س ،ثبیس ِجبؼ ٞبی زاضای اِیبف ٔهٛٙػی  ٚپالؾتیىی ضا اظ ذٛز
زٚض وٙٙس.
 زض فط٘ٚكب٘سٖ آتف ؾٛظی ٔٛاز ٘فتی ،آة ث ٝوبض ٘جطیس.

 ظطف ٔكتؼُ ضا حطوت ٘سٞیس .قؼّ ٝضا ثب قٕٗ٘ ،ه ،پتٛی ٕ٘ٙبن یب پٛقف ٞبی زیٍط ذف ٝوٙیس .
نکات ايوني بعذ از ولوع آتص سوزي و نجات هصذوم از اتاق پر از دود

 اثتسا ُٕٔئٗ قٛیس و ٝثطای ٘دبت ٔهس ،ْٚخبٖ ذٛز ضا ث ٝذُط ٕ٘ی ا٘ساظیس.

 یه َٙبة ٘دبت ث ٝوٕط ذٛز ثجٙسیس  ٚآٖ ضا ث ٝزؾت یىی اظ حبيطاٖ ثسٞیس.

 ثؿتٗ زؾتٕبَ ذیؽ ث ٝزٚض زٞبٖ  ٚثیٙی ،ثبػث ٔحبفظت قٕب زض ثطاثط ٌبظ یب زٚزٞبی ؾٕی ذٛاٞس قس.

 ثطای ٘دبت خبٖ ٔهس ْٚاظ اتبق آتف ٌطفت ٝای و ٝزض آٖ ثؿت ٝاؾت ،ثبیس لجُ اظ ٚضٚز ،ثب ِٕؽ زض اتبق ،حطاضت ضا
ثؿٙدیس .اٌط زاؽ ثٛز ٚاضز اتبق ٘كٛیس  ٚاٌط زاؽ ٘جٛز ،لجُ اظ ٚضٚز ث ٝاتبق چٙس ٘فؽ ػٕیك ثىكیس تب ذ ٖٛقٕب پط اظ
اوؿیػٖ قٛز .ؾپؽ ثب قب٘ ٝذٛز اظ پ ّٟٛث ٝزض يطث ٝثع٘یس ،آٖ ضا ثبظ وٙیس  ٚزض ٕٞیٗ حبَ نٛضت ذٛز ضا ثطٌطزا٘یس .اتبق
ٕٔىٗ اؾت پط اظ ٛٞای ؾٛذت ٝفكطز ٜثبقس  ٚاحتٕبَ زاضز ٞط ِحظ ٝا٘فدبضی ضخ زٞس .اٌط زٚز وبٔالً ٔتطاوٓ اؾت .ضٚی
ظٔیٗ ،ؾی ٝٙذیع ثطٚیس .چ ٖٛثب تٛخ ٝث ٝایٙىٛٞ ٝای زاؽ ثبال ٔی ضٚزٕٔ ،ىٗ اؾت الی ٝای اظ ٛٞای تٕیع زض اتبق ٚخٛز
زاقت ٝثبقس .
ٔ هس ْٚضا ثٍیطیس  ٚثب تٛخ ٝث ٝضػبیت تٕبْ خٙجٞ ٝبی ایٕٙی ،ث ٝؾطػت ا ٚضا ث ٝؾٕت زض ذطٚخی ثىكیسِ .جبؼ ؾٛذتٝ
ٔهس ْٚضا ثب اؾتفبز ٜاظ پتٌّ ،ٛیٓ  ٚیب وت ذبٔٛـ وٙیس.

 اٌط ٔهسٞ ْٚكیبض اؾت ،وبٔالً اظ أ ٚطالجت وٙیس؛ چٕٔ ٖٛىٗ اؾت ثط اثط ٘یٓ ؾٛظ قسٖ اقیبی زاذُ اتبقٌ ،بظ
ٔٛٙاوؿیس وطثٗ زض ٛٞای اتبق پطاوٙس ٜقس ٜثبقس  ٚایٗ أط ثط ٞكیبضی ٔهس ْٚث ٝتسضیح تأثیط ثٍصاضز.
 اٌط تٙفؽ ٔهس ْٚلُغ قس؛ ثالفبنّ ٝتٙفؽ ٔهٛٙػی ضا قطٚع وٙیس  ٚؾپؽ ٔهس ْٚضا ث ٝثیٕبضؾتبٖ ثطؾب٘یس.
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داليل اهميت ايمني حريق :
 .1پیكٍیطی اظ ثطٚظ آتف ؾٛظی
ٔ .2حبفظت اظ ؾبذتٕبٖ زض ثطاثط حطیك
 .3تبٔیٗ ؾالٔت وبضوٙبٖ زض ؾبذتٕبٖ
 .4ث ٝحسالُ ضؾب٘سٖ ذؿبضت ٞبی ٔبِی  ٚالتهبزی
چهار عاهل عوذه ايجاد حريك
.1
.2
.3
.4

پسیسٞ ٜبی َجیؼی ٘ظیط ضػسٚثطق
ذُبٞبی ا٘ؿب٘ی ( وجطیت ،ت ٝؾیٍبض) ...
٘ٛالم فٙی ( ؾیٓ وكی ٞب ٚ ٚؾبیُ ثطلی)..
اتف ؾٛظی ٞبی ػٕسی ( ذٛزوكی ،وی ٝٙتٛظی ،پٛقف خطْ ....

ػلل و شرايط بروز حريق
ػٛأُ  ٚقطایٍ ٔتؼسزی ٔی تٛا٘ٙس زض ثطٚظ حطیك ایفبی ٘مف ٕ٘بیٙس و ٟٓٔ ٝتطیٗ آٖ ٞب قبُٔ ٔٛاضز ظیط اؾت:
 .1آتف ٌیطی ٔؿتمیٓٔ :ب٘ٙس ٘عزیه ٕ٘ٛزٖ قؼّ ٝثٛٔ ٝاز ؾٛذتٙی
 .2افعایف تسضیدی زٔب :افعایف زٔب زض یه تٛز ٜظغبَ ؾ ًٙیب ٔٛاز آِی  ٚحیٛا٘ی و ٝثتسضیح زٔبی آٖ ٞب زض اثط فكبض ٚ
فؼُ  ٚا٘فؼبالت ثبال ضفت ٚ ٝقطٚع ث ٝؾٛذتٗ ٔی وٙٙس.
ٚ .3اوٙف ٞبی قیٕیبئیٚ :اوٙف ٞبی ٘ظیط تطویت آة  ٚاؾیس ،پتبؾیٓ  ٚآة ،فؿفط ثب اوؿیػٖ ٛٞا ،اؾیس ٘یتطیه ثب وبغص
ٔی تٛا٘س ػبُٔ قطٚع حطیك ٌطزز.
 .4انُىبنٔ :بِف ثیٗ ز ٚخؿٓ آتف ٌیط ٔب٘ٙس ز ٚلُؼ ٝچٛة ذكه یب تطٔع قسیس چطخ ٞبی ٛٞاپیٕب ضٚی ثب٘س فطٚزٌبٜ
اظ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ایٗ قطایٍ اؾت.
 .5تٕطوع پطتٞٛبی ٔطئی  ٚغیط ٔطئی :زض ایٗ حبِت ث ٝزِیُ ذبنیت شضٜثیٙی تٕطوع ٘ٛض ضٚی اقیبء ثبػث حطیك ٔی ٌطزز.
 .6اِىتطیؿیت ٝخبضی :حطاضت حبنُ اظ ػجٛض خطیبٖ ثطق اظ یه ٞبزی زاضای ٔمبٔٚت ثبال ٔی تٛا٘س ؾجت حطاضت  ٚآتف
ٌطزز.
 .7اِىتطیؿیت ٝؾبوٗ :ث ٝزِیُ ایدبز خطل٘ ٝبقی اظ اذتالف پتب٘ؿیُ زض ٔىبٖ ٞبیی و ٝزاضای ٌبظ یب ثربض ٔٛاز آتكٍیط
ثبقٙس ٔی تٛا٘س زاقت ٝثبقس.
 .8نبػم :ٝنبػم ٝزاضای نسٞب ٞعاض ِٚت اذتالف پتب٘ؿیُ اِىتطیىی اؾت ٔ ٚی تٛا٘س ثطاحتی ؾجت ثطٚظ حطیك ٌطزز.
 .9ا٘فدبض ٘بقی اظ ٔٛاز ٔٙفدط :ٜزیٙبٔیت یب  ٚ TNTثؿیبضی ٔٛاز ٔٙفدط ٜزیٍط زض حیٗ ا٘فدبض ٔی تٛا٘ٙس آتف ؾٛظی
ٞبی ٚؾیؼی ضا ایدبز ٕ٘بیٙس.
 .10تطاوٓ ثیف اظ حس ٔبز ٜؾٛذتٙی :تطاوٓ ثیف اظ حس ٔٛاز ؾٛذتٙی زض حبِت ثربض یب ٌبظ ٔكبث ٝآ٘چ ٝو ٝزض ٔٛتٛضٞبی
زض ٖٚؾٛظ اتفبق ٔی افتس ٕٞطا ٜثب یه ػبُٔ ضا ٜا٘ساظ ٔب٘ٙس خطلٔ ٝی تٛا٘س ؾجت ثطٚظ حطیك ٌطزز.
ػلل و شرايط بروز حريق در صنايغ
 .1ػیت ؾبذتٕب٘ی
 .2ػیت ٍٟ٘ساضی  ٚا٘جبضزاضی
 .3ػیت ػسْ پیف ثیٙی  ٚپیكٍیطی اظ آتف ؾٛظی
 .4ػیت ػسْ اَالع اظ َطٚق ٔجبضظ ٜثب حطیك
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 .5ػیت تبذیط زض اَالع یبفتٗ اظ ٚلٛع آتف ؾٛظی
 .6خطلٞ ٝبی ایدبز قسخ اض ٔبقیٗ ٞب
 .7وبغص ٞبی پبض ٚ ٜثی ٔهطف
٘ .8كت ٔبیؼبت اظ ظطٚف
 .9ؾٕجبزٞ ٜب  ٚؾ ًٙؾٕجبزٜ
 .10فّعات ٔصاة
 .11خٛقىبضی  ٚثطـ فّعات
 .12آتف ثبظی
 .13ذبوؿتطٞبی زاف یب آتف ٞبی ثبلی ٔب٘س ٚ ٜذبٔٛـ ٘كسٜ
ٔ .14كتؼُ قسٖ ضٚغٗ ٞبی زاؽ
 .15ؾیٍبض ،وجطیت  ٚفٙسن ث ٝذهٛل ؾیٍبضٞبی ذبٔٛـ ٘كسٜ
حدود حداقل و حداکثر قابل اشتؼال و انفجار:
ٌبظٞب  ٚثربضات ػال ٜٚثط ٘مُ ٝخطل ٝظ٘ی یب قؼّ ٝظ٘ی ،حسالُ  ٚحساوثط غّظت لبثُ اقتؼبَ یب ا٘فدبض ضا  ٓٞزاض٘س .یؼٙی ثطای آ٘ىٝ
ٔبز ٜای ٔثُ ثربض ثٙعیٗ زچبض آتف ٌطزز ثبیؿتی غّظت آٖ زض ٛٞا زض یه ٔحسٚزٔ ٜؼیٗ ثبقس ٘ ٝثیكتط  ٝ٘ ٚوٕتط .ذبضج اظ ایٗ
ٔحسٚز ٜآتف ٌیطی ضخ ٕ٘ی زٞس حتی اٌط قؼّ ٝای یب خطل ٝای ٚخٛز زاقت ٝثبقس .حبَ اٌط غّظت یه ٌبظ یب ثربض لبثُ اقتؼبَ
زض یه ٔحفظ ٝؾط ثؿتٔ ٝثُ یه ٔرطٖ ث ٝایٗ ٔحسٚز ٜثطؾس  ٚخطل ٝای زض آٖ ایدبز ٌطزز زض نٛضت ٚخٛز اوؿیػٖ زض غّظت
وبفی اقتؼبَ ثؿیبض ؾطیغ تٛاْ ثب آظاز قسٖ ٘بٌٟب٘ی ا٘طغی ٌ ٚطٔبی ثؿیبض ثبال زض ظٔبٖ ثؿیبض وٛتب ٜحبز ٔی قٛز و ٝا٘فدبض
٘بٔیسٔ ٜی قٛز .
نمطه ضعله زني :
زضخ ٝحطاضتی اؾت و ٝتحت آٖ یه ٔبز ٜؾٛذتٙی ٔبیغ ( یب زض حبَ تجسیُ ثٔ ٝبیغ ) ث ٝحس وبفی ثربض ٔی قٛز تب ثٔ ٝحى
تٕبؼ ثب یه قؼّ ٝیب خطل ٝقؼّٚ ٝض ٌطزز .یؼٙی ٛٔ ٕٝٞاز ٔبیغ  ٚثطذی ٔٛاز خبٔس زض اثتسا ثبیؿتی ث ٝا٘ساظ ٜای ٌطٔب زضیبفت
وٙٙس تب زض ؾُح ذٛز ث ٝقىّی زضآیٙس و ٝلبثّیت قؼّٚ ٝض قسٖ ضا پیسا وٙٙس٘ .مُ ٝقؼّ ٝظ٘ی ثطای ٔٛاز ٔرتّف ٔتفبٚت اؾت ٚ
ٞط چ ٝلسض ایٗ ٘مُ ٝپبییٗ ثبقس ٔبز ٜلبثُ اقتؼبَ تط اؾت( ٚلتی ٔی ذٛاٞیس چٛة وجطیت ضا ضٚقٗ وٙیس ،خطلٞ ٝبی تِٛیس قسٜ
٘كبٍ٘ط ضؾیسٖ ٔبز ٜؾٛذتٙی ث٘ ٝمُ ٝخطل ٝظ٘ی اؾت).
درجه آتشگيری :
وٕتطیٗ زضخ ٝحطاضتی و ٝثطای تسا ْٚاحتطاق ٔبز ٜؾٛذتٙی الظْ اؾت .یؼٙی زضخ ٝحطاضتی و ٝثتٛا٘س ٔبز ٜؾٛذتٙی ضا ث ٝقىّی
زض آٚضز و ٝثَٛ ٝض ٔتٛاِی ٔ ٚسا ْٚثب اوؿیػٖ ؾطیؼب ٚاوٙف ٌطٔب ظا ثسٞس .ثطای ٛٔ ٕٝٞاز زضخ ٝآتكٍیطی اظ ٘مُ ٝخطل ٝظ٘ی یب
قؼّ ٝظ٘ی ثبالتط اؾت( زض ٔثبَ چٛة وجطیتٚ ،لتی قؼّ ٝوجطیت ضٚقٗ ٔی قٛز زض ٚالغ ث ٝزضخ ٝآتكٍیطی ضؾیس ٜاؾت و ٝایٗ
زٔب اظ زٔبی خطل ٝظ٘ی آٖ ثبالتط اؾت).
احتراق خودبخودي :
ثطذی ٔٛاز ذبنیت ؾٛذتٗ ذٛز ثرٛزی زاض٘س و ٝث ٝآٖ احتطاق ذٛز ثرٛزی ٌفتٔ ٝی قٛز یؼٙی ثطای ؾٛذتٗ ٘یبظ ث ٝحًٛض
خطل ٝیب قؼّ٘ ٝساضز ثّى ٝزض اثط افعایف زضخ ٝحطاضت ثس ٖٚتٕبؼ ٔؿتمیٓ ثب قؼّ ٝحبز ٔی قٛز ٔثُ ؾٛذتٗ ػّٛفٞ ٝبی
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ٔطَٛة تُ ا٘جبض قس ٜضٚی  ٓٞیب ٚاوٙف ٔٛاز قیٕیبیی ٘بؾبظٌبض ثب یىسیٍط  ٚتِٛیس حطاضت و ٝزض حًٛض اوؿیػٖ زچبض آتف
ؾٛظی ٔی ٌطز٘س
محصوالت حريق :
ٌ .1بظٞب  ٚثربضت حبنُ اظ حطیك ( ثرف ذُط٘بن حطیك اظ ٍ٘ب ٜتّفبت ا٘ؿب٘ی اؾت )
 .2شضات (ثٛاؾُ ٝاحتطاق ٘بلم  ٚزض زٔبی پبییٗ ایدبز ٔی قٛز)
 .3قؼّ( ٝلؿٕت لبثُ ضٚیت حطیك اؾت .قست ٌطٔبی آٖ ٚاثؿت ٝثٔ ٝیعاٖ اوؿیػٖ  ٚضً٘ آٖ ٚاثؿت ٝثٔ ٝبز ٜؾٛذتٙی
اؾت)
ٌ .4طٔب یب ا٘طغی (ٚاثؿت ٝثٔ ٝست ظٔبٖ قطٚع حطیكٛ٘ ،ع ٔبز ٜؾٛذتٙی ٘ ٚیع ٔیعاٖ ٌؿتطـ آتف اؾت )
فازهاي حريك
.1

.2

.3
.4

فبظ ا َٚیب فبظ قطٚع حطیك
 )aاوؿیػٖ زض زؾتطؼ اؾت
 )bزٔب حسٚز  1000فبضٟ٘بیت اؾت
ٌ )cؿتطـ حطیك تهبػسی اؾت
 )dظٔبٖ ضؾیسٖ ث ٝاٚج حطیك وٛتب ٜاؾت حسٚز وٕتط اظ ٘یٓ ؾبػت
فبظ ز ْٚیب ؾٛذتٗ آظاز
ٌ )aؿتطـ حطیك ٚخٛز زاضز
 )bزٔب حسٚز  1300فبضٟ٘بیت
 )cاوؿیػٖ ث ٝتسضیح وبٞف ٔی یبثس
فبظ ؾ ْٛیب ؾٛذتٗ وٙس
فبظ ثطٌكت قؼّٝ

تقسيم بندی مكان ها از نظر خطر حريق :
 .1هکاى هاي كن خطر:
زض ایٗ ٔىبٖ ٞب ٔمساض ٔٛاز لبثُ احتطاق یب ثَٛ ٝض وّی ثبض آتف ٌیطی وٓ ثٛزٌ ٚ ٜؿتطـ حطیك ظیبز ٘یؿت .زا٘ؿیتٛٔ ٝاز
ؾٛذتٙی زض ایٗ زؾت ٝثَٛ ٝض ٔتٛؾٍ تب 50 2 kg/mاؾتٔ .ثبَ ٞبیی اظ ایٗ زؾتٔ ،ٝساضؼ ،ؾبِٗ ٞبی پصیطاییٙٔ ،بظَ ٔؿى٘ٛی
ٔ ٚب٘ٙس آٖ اؾت  ٚحطیك زض ایٗ أبوٗ ث ٝذٛثی لبثُ وٙتطَ ٔی ثبقس .ثبض حطیك ٔی تٛا٘س ثٔ ٝمساض حطاضت تِٛیس قس ٜاظ ؾٛذتٗ
ٔبز ٜلبثُ احتطاق زض ٞط ٔتطٔطثغ اظ ٔحیٍ ثطحؿت  BTUیب٘ Kcalیع ثیبٖ ٌطزز .
 -2هکاى هاي با خطر هتوسط:
زا٘ؿیتٛٔ ٝاز ؾٛذتٙی ثَٛ ٝض ٔتٛؾٍ زض ایٗ أبوٗ ثیٗ 50-100 2 kg/mاؾت .زض ایٗ أبوٗ ٔمساض شذیطٛٔ ٜاز ؾٛذتٙی لبثُ
تٛخ ٝثٛزِ ٜیىٗ حطیك آٖ ٞب لبثُ وٙتطَ اؾت .ا٘جبض وبضٌبٞ ٜبی تِٛیسی وٛچه ،ا٘جبض ٔٛاز پالؾتیىی  ٚاغّت نٙبیغ غیط حؿبؼ
اظ ایٗ خّٕٔ ٝی ثبقٙس .
 -3هکاى هاي پرخطر:
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زض ایٗ أبوٗ ٔمساض شذیطٛٔ ٜاز لبثُ اقتؼبَ ظیبز ثٛز ٚ ٜزض نٛضت ثطٚظ حطیك ،آتف ؾٛظیٞبی قسیسی ثٛخٛز ٔی آیسٔ .ب٘ٙس
ا٘جبضٞبی ثعضي چٛةٔ ،ربظٖ ؾٛذت ،وبضذب٘ٞ ٝبی تِٛیسی ٔٛاز آِی ،ضً٘ ،الؾتیه ،پبالیكٍبٔ ٚ ٜب٘ٙس آٖ .زا٘ؿیتٛٔ ٝاز ؾٛذتٙی
ثَٛ ٝض ٔتٛؾٍ زض ایٗ ٌط ٜٚثیف اظ ٔ 100 kg/m 2ی ثبقس.
ٔىبٖ ٞب اظ خٙجٞ ٝبی زیٍط ٘یع ٔی تٛا٘ٙس زض ایٗ ؾٌ ٝط ٜٚلطاض زاز ٜق٘ٛس .ایٗ خٙجٞ ٝب قبُٔ اضظـ التهبزی ،إٞیت ٔٛاز ،اضظـ
ٔؼٛٙی وبالٞب ٔی ثبقس.
روش هاي عووهي اطفاء حريك :
انٛالً اٌط ثتٛاٖ یىی اظ ايالع ٞطْ حطیك (حطاضت ،اوؿیػٖٛٔ ،از ؾٛذتٙی یب ٚاوٙف ٞبی ظ٘دیط ٜای) ضا وٙتطَ ٔ ٚحسٚز ٕ٘ٛز ٜیب
لُغ وطز ،حطیك ٟٔبض ٔی قٛز .اٌطچٚ ٝاوٙف ٞبی ظ٘دیط ٜای الظٔ ٝثطٚظ حطیك اؾت ِٚی زض زضخ ٝا َٚإٞیت ٘یؿت.
 .1ؾطز وطزٖ ( تٛؾٍ آة ،زی اوؿیس وطثٗ)
 .2ذف ٝوطزٖ ( تٛؾٍ وف ،زی اوؿیس وطثٗ ،ذبنٔ ،بؾ ٚ ٝذبن)
 .3ؾس وطزٖ یب حصف ٔبز ٜؾٛذتٙی
 .4وٙتطَ ٚاوٙف ٞبی ظ٘دیط ٜای ( ٞبِٗ  ٚپٛزضٞبی ٔرهٛل)
 .5ضلیك وطزٖ ٛٞا ( ٘یتطٚغٖ  ٚزی اوؿیس وطثٗ)

تجهيسات خاهوش كننذه :
ثط اؾبؼ قی ٜٛاَفبء حطیكٔ ،یعاٖ ٌؿتطـ حطیك ٛ٘ ٚع حطیك تدٟیعات ٔتٛٙػی ٚخٛز زاضز .ا٘ٛاع ایٗ تدٟیعات قبُٔ زٌ ٚطٜٚ
ػٕسٔ ٜیثبقس:
اِف -تدٟیعات ٔتحطن
ة -تدٟیعات ثبثت
تجهيسات هتحرن :
.1
.2
.3
.4

ٚؾبیُ ؾبزٔ ٜب٘ٙس ؾُُ قٗ ،ؾُُ آة ،پتٛی ذیؽ  ٚپتٛی ٘ؿٛظ آتف ٘كب٘ی.
ذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜبی زؾتی ثب حساوثط ظطفیت  14ویٌّٛطْ یب ِ 14یتط ذبٔٛـ وٙٙس ٜزض ا٘ٛاع ٔرتّف .
ذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜبی چطذساض (تب ظطفیت  90ویٌّٛطْ)
ذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜبی ثعضي ذٛزضٚیی یب لبثُ حُٕ تٛؾٍ لبیك ،وكتیّٞ ،ی وٛپتط ٛٞ ٚاپیٕب .ایٗ تدٟیعات زاضای لبثّیت
أسازی ٘یع ثٛز ٚ ٜوبضایی ثؿیبض ٚؾیؼی زاض٘س.

تجهيسات ثابت :
 .1خؼج ٝاَفبء حطیك (قیّ ًٙثب آة تحت فكبض)
 .2قجى ٝثبثت ذبٔٛـ وٙٙسٔ ٜجتٙی ثط آة (قجى ٝافكب٘ ٝای) ،وف ،CO2 ،پٛزض  ٚتطویجبت ٞبِٛغ٘ٝ
 .3قیطٞبی ثطزاقت آة آتف ٘كب٘ی (ایؿتبز)ٜ
ظرفيت خاهوش كننذه :
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حساوثط ظطفیت ٔبز ٜذبٔٛـ وٙٙس ٜزض ٘ٛع زؾتی  14ویٌّٛطْ یب ِ 14یتط اؾت ثَٛ ٝضی و ٝیه ٘فط ث ٝضاحتی لبزض ث ٝحُٕ ٚ
اؾتفبز ٜاظ آٖ ثبقس .اظ ایٗ ٚؾبیُ ثطای حطیك ٞبی وٛچه یب زض ِحظبت قطٚع حطیك ٔی تٛاٖ اؾتفبزٕٛ٘ ٜزَ .طاحی ظبٞط ٚ
ٔىب٘یؿٓ وبض آٖ ٞب ثط اؾبؼ ضٚـ اَفبء حطیكٔ ،بٞیت ٔٛاز  ٚتطویجبت ذبٔٛـ وٙٙسٔ ٜی ثبقس .
اساس انتخاب خاهوش كننذه ها :
.1
.2
.3
.4
.5

ٔبٞیت ٔٛاز لبثُ اقتؼبَ
تبثیط ذبٔٛـ وٙٙس ٜثط ضٚی ذُطات
ؾِٟٛت اؾتفبز ٜاظ ذبٔٛـ وٙٙسٜ
ٔٙبؾت ثٛزٖ ذبٔٛـ وٙٙس ٜثطای ٔحیٍ ٔٛضز اؾتفبزٜ
ؾطٚیؽ ٍٟ٘ ٚساضی ٔٛضز ٘یبظ ذبٔٛـ وٙٙسٜ

هراحل اساسي كار با خاهوش كننذه ها :
 .1اػالْ حطیك
ٔ .2كرم ٕ٘ٛزٖ تٛاٖ ذبٔٛـ وطزٖ فطز
 .3حفظ ذ٘ٛؿطزی
 .4تكریم ٘ٛع حطیك
 .5حطوت ث ٝؾٛی ذبٔٛـ وٙٙسٜ
 .6تكریم ذبٔٛـ وٙٙس ٜثب تٛخ ٝثٔ ٝكرهبت وپؿ ٚ َٛثطچؿت ٞبی ضٚی ؾیّٙسض
 .7ا٘تربة ذبٔٛـ وٙٙسٙٔ ٜبؾت  ٚثطزاقتٗ آٖ
 .8ا٘تمبَ ذبٔٛـ وٙٙس ٜثٔ ٝحُ حطیك
 .9ضا ٜا٘ساظی ذبٔٛـ وٙٙسٜ
 .10پكت ث ٝثبز ایؿتبزٖ
 .11ثىبضٌیطی ٔٛاز ذبٔٛـ وٙٙس ٜزض فطایٙس اَفب
٘ .12كب٘ ٝضٚی ثط ضٚی پبی ٝیب ضیك ٝحطیك
 .13حطوبت خبضٚثی ضٚی ضیك ٝحطیك
 .14چكٓ زٚذتٗ ضٚی حطیك
 .15ازأ ٝاَفبء تب ذبٔٛـ قسٖ وبُٔ حطیك
خاهوشكننذه هاي دستي به پنج گروه تمسين هي ضونذ:
اِف -ذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜبی ٔحتٛی آة
ة -ذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜبی ٔحتٛی وف
ج -ذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜبی ٔحتٛی پٛزض قیٕیبیی
ز -ذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜبی ٔحتٛی ٌبظ CO2
 -ٜذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜبی ٔحتٛی ٔٛاز ٞبِٛغ٘ٞ( ٝبِٗ)
نکات ههن در به كارگيري خاهوش كننذه هاي دستي:
 .1تؼساز آٖ ٞب ثبیؿتی ٔتٙبؾت ثب ٘ٛع حطیك  ٚفًبی ٔٛضز ٘ظط ثبقس.
7

.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

فبنّ ٝز ٚوپؿ٘ َٛجبیؿتی اظ ٔ 30تط ثیكتط ثبقس ث ٝػجبضت زیٍط فبنّ ٝزؾتطؾی افطاز ث ٝذبٔٛـ وٙٙس٘ ٜجبیس اظ ٔ 30تط
ثیكتط ثبقس.
اضتفبع لطاضٌیطی ٘جبیس ذیّی ثبال یب ٘عزیه ظٔیٗ ثبقس .ثٟتط اؾت اضتفبع لبػس ٜوپؿ َٛاظ ؾُح ظٔیٗ ٔ 1/1تط ثٛزٚ ٜ
ثیكتط اظ ٔتٛؾٍ اضتفبع آض٘ح افطاز ٘جبقس.
ثطای ٞط ٔحُ ثیف اظ یه زؾتٍب ٜذبٔٛـ وٙٙس ٜپیف ثیٙی قٛز.
ثالفبنّ ٝپؽ اظ ٞط ثبض اؾتفبز ٜاظ وپؿ َٛثبیس آٖ ضا قبضغ ٕ٘ٛز ظیطا احتٕبَ ثطٚظ حطیك ٔدسز ٔٙتفی ٘یؿت .زض ٔىبٖ
ٞبیی و ٝوپؿٞ َٛب ضا ثطای قبضغ تحٛیُ ٔی ٌیط٘س قطوت ٔطث َٝٛثبیؿتی ث ٝتؼساز ٔٙبؾت خبیٍعیٗ ٔٛلت زض ٔحُ ٞبی
ٔطث٘ َٝٛهت ٕ٘بیس تب زض نٛضت ثطٚظ ٞطٌ ٝ٘ٛحبزثٔ ٝكىّی اظ ٘ظط زؾتطؾی ثٛخٛز ٘یبیس.
ٍٙٞبْ اؾتفبز ٜاظ ذبٔٛـ وٙٙس ٜثطای اَفبء حطیك ،ثبیؿتی پبقف ٔٛاز ث ٝنٛضت خبضٚیی زض ؾُح لبػس ٜحطیك ا٘دبْ
ٌطزز.
اپطاتٛض ٍٙٞبْ ذبٔٛـ ٕ٘ٛزٖ حطیك ثبیس پكت ث ٝثبز ثبقس.
پطؾ ُٙتیٓ ػّٕیبتی یب وبضوٙب٘ی و ٝثطای اَفبء زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜا٘س ثبیس تحت آٔٛظـ ٔسا ٚ ْٚتٕطیٙبت زٚض ٜای لطاض
ٌیط٘س.

نيازهاي كلي :
.1
.2
.3
.4
.5

ذبٔٛـ وٙٙس ٜزض ٔحُ ٞبی لبثُ زیس ثبقس
وبثیٗ یب ٔحفظ٘ ٝهت ذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜب ٘جبیس لفُ قٛز.
ذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜبیی وٚ ٝظٖ وُ آٟ٘ب اظ  40پ٘ٛس یب  18/14ویٌّٛطْ وٕتط اؾت ثبیس َٛضی ٘هت ٌطز٘س و ٝثبالتطیٗ ٘مُٝ
ذبٔٛـ وٙٙس ٜثیف اظ  5فٛت یب ٔ 1/53تط اظ ؾُح ظٔیٗ فبنّ٘ ٝساقت ٝثبقس
ذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜبیی وٚ ٝظ٘ی ثیف اظ  40پ٘ٛس زاض٘س – ث ٝخع ذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜبی ٘ٛع چطذساض -ثبیس َٛضی ٘هت ق٘ٛس
و ٝثبالی ذبٔٛـ وٙٙس ٜثیف اظ  3/5فٛت یب ٔ 1/07تط اظ ظٔیٗ فبنّ٘ ٝساقت ٝثبقٙس.
زض ٞیچ ٔٛضزی ٘جبیس ؾُح پبییٙی ذبٔٛـ وٙٙس ٜوٕتط اظ  4ایٙچ یب ٔ 102یّی ٔتط اظ ؾُح ظٔیٗ فبنّ ٝزاقت ٝثبقس.

انتخاب خاهوش كننذه با توجه به نوع خطرات :
 خاهوش كننذه ها براي حفاظت خطرات طبمه A٘ٛع آثیٛٔ ،از ؾٛزا ،وف ،وف الی٘ ٝبظن ،پٛزض ذكه قیٕیبیی چٙس ٔٙظٛضٞ ،ٜبِ1211 ٖٛ
 خاهوش كننذه ها براي حفاظت خطرات طبمه Bوف الی٘ ٝبظن ،زی اوؿیس وطثٗ ،ا٘ٛاع پٛزض قیٕیبیی ،وف ،ا٘ٛاع ػٛأُ ٞبِٛغ٘ٝ
 خاهوش كننذه ها براي حفاظت خطرات طبمه Cزی اوؿیس وطثٗ ،ا٘ٛاع پٛزض ذكه قیٕیبیی ،ا٘ٛاع ٔٛاز ٞبِٛغ٘ٝ
 خاهوش كننذه ها براي حفاظت خطرات طبمه Kپٛزض ذكه ثی وطثٙبت ؾسیٓ یب ثی وطثٙبت پتبؾیٓ
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رنگ كپسول هاي اطفاء حريك:
نوع كپسول

رنگ ضناسايي

CO2

ؾیبٜ

ٞبِٛغ٘ٝ

ؾجع

آة

لطٔع

پٛزض

آثی

وف

وطْ

انواع و سايسهاي ايستگاه آتص نطاني

 )aایؿتٍبٞبی آتف ٘كب٘ی ثطای پبالیكٍبٞبی ثعضي ( پتطٚقیٕی  ٚپبالیكٍبٌ ٜبظی)
 )bایؿتٍب ٜآتف ٘كب٘ی ثطای پبالیكٍبٟٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾٍ ٔب٘ٙس پتطٚقیٕی  ٚپبالیكٍبٌ ٜبظ
 )cایؿتٍب ٜآتف ٘كب٘ی ٚاحسٞبی نٙؼتی  ٚیب ایؿتٍبٟٞبی ثطق
 )dایؿتٍبٟٞبی آتف ٘كب٘ی ثس ٖٚآتف ٘كبٖ
٘ٛع  )Aقبُٔ اتبلٟبی ازاضی ایٕٙی  ٚآتف ٘كب٘یٔ ،طوعوٙتطَ ،أىب٘بت آٔٛظقی  ٚایؿتٍب ٜآتف ٘كب٘ی تٕبْ ٚلت ٔی ثبقس.
٘ٛع  )Bقبُٔ اتبلٟبی ازاضی ایٕٙی  ٚآتف ٘كب٘ی  ٚأىب٘بت آٔٛظقلی زٚض ٜای ایٕٙلی  ٚآتلف ٘كلب٘ی ثل ٝنلٛضت ٔلٛلتی
ٚایؿتٍب ٜآتف ٘كب٘ی تٕبْ ٚلت ٔی ثبقس.
٘ٛع  )Cقبُٔ ایؿتٍب ٜآتف ٘كب٘ی زض ٚاحسٞبی نٙؼتی ثهٛضت تٕبْ ٚلت ٔی ثبقس.
٘ٛع  )Dایؿتٍبٟٞبی آتف ٘كب٘ی فبلس آتف ٘كبٖ ( ایؿتٍب ٜآتف ٘كب٘ی زض ٔىلب٘ی ٔؿلتمط قلس ٜول ٝزض ٍٙٞلبْ زضیبفلت
 Alarmآتف ٘كبٟ٘بی ٔٙترت ٔی ثبیؿت ث ٝایؿتٍبٔ ٜطاخؼٕ٘ ٝبیٙس).
٘ىت :ٝزض ایؿتٍبٟٞبی آتف ٘كب٘ی ثس٘ ٖٚفط اپطاتٛضٞبی آٔٛظـ زیس ٜؾبیت زض ٔٛالغ يطٚضی ثبیؿتی ٚاضز ػُٕ ق٘ٛس.
توام ولتٙٔ :ظٛض اظتٕبْ ٚلت حًٛض آتف ٘كبٟ٘بی حطف ٝای ث ٝنٛضت  24ؾبػت ٝزض ایؿتٍبٔ ٜی ثبقس .
ايستگاههای آتش نشاني برای واحدهای صنؼتي بسرگ ) نوع ( A
ٚاحسٞبی نٙؼتی ثعضي قبُٔ پبالیكٍبٟٞبی پتطٚقیٕیٌ ،بظ ٚ ٚاحسٞبی اؾترطاج٘ ،فت ذبْ ٚ ٚاحسٞبی تهفی ( ،ٝثبضٌیطی
 ٚترّیٔ ٚ ) ٝربظٖ ٍٟ٘ساضی خعء ٚاحسٞبی نٙؼتی ثعي ٔحؿٛة قس ٚ ٜثبیس زاضای آتف ٘كبٟ٘بی تٕبْ ٚلت ٔ ٚدٟع ثلٝ
حسالُ  3ذٛزض ٚآتف ٘كب٘ی  3 ٚذٛزض ٚوٕىی یب پكتیجبٖ ثبقٙساظ لجیُ:
 )aز ٚزؾتٍب ٜذٛزض ٚآتف ٘كب٘ی چٙس ٔٙظٛض( ٜپٙح ٘فط آتف ٘كبٖ )
 )bز ٚزؾتٍب ٜذٛزض ٚانّی آتف ٘كب٘ی ( ز ٚآتف ٘كبٖ )
 )cیه زؾتٍب ٜذٛزض ٚپٛزض آتف ٘كب٘ی ( یه آتف ٘كبٖ )
 )dؾ ٝذٛزض ٚوٕىی یب پكتیجبٖ ( ثس ٖٚآتف ٘كبٖ )
 )eیه زؾتٍب ٜثبالثط ٞیسضِٚیىی
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 )fیه زؾتٍب٘ ٜدبت
 )gیه زؾتٍب ٜذٛزض ٚآٔجٛال٘ؽ
 )hیه زؾتٍب ٜذٛزض ٚپیكط ٚافؿط فطٔب٘س ٜآتف ٘كب٘ی
 )iیه زؾتٍب ٜذٛزض ٚاؾتیكٗ افؿط قیفت آتف ٘كب٘ی
 )jیه زؾتٍب ٜذٛزض ٚاؾتیكٗ خٟت ٌط ٜٚتؼٕیطات

جايگاه خودروهاي آتص نطاني:

 ایؿتٍب ٜآتف ٘كب٘ی ٔیجبیؿت ٔدٟع ث ٝپبضویٔ ٚ ًٙىب٘ی ثطای ذٛزضٞٚبی ٔٛضز ٘یبظ آتف ٘كب٘ی ،ف ْٛتطیّطٞب ،تطیّط
٘دبت  ٚزیٍط تطیّطٞبی لبثُ حُٕ ثبقسٕٞ ،چٙیٗ ثبیس ث ٌٝ٘ٛ ٝای َطاحلی ٔ ٚؿلتمط قلٛز ول ٝزض آیٙلس ٜأىلبٖ
حسالُ تٛؾؼ )%25( ٝضا زاقت ٝثبقٙس.
 پبضوی ًٙایؿتٍب ٜآتف ٘كب٘ی ٚاحسٞبی نٙؼتی ثعضي ٔی ثبیؿت زاضای حسالُ  6زٞب٘ ٝثبقٙس.

 تٕبٔی ذٛزضٞٚبی آتف ٘كب٘ی ٔی ثبیؿت أىبٖ ٚضٚز  ٚذطٚج اظ زَ ٚطف زٞب٘ل ٝپبضویٙلً ضا زاقلت ٝثبقلٙس (خّلٛ
ٚػمت ایؿتٍب ٜآتف ٘كب٘ی).
 اٌط ایؿتٍب ٜآتف ٘كب٘ی زض ٔحسٚز ٜیه ذیبثبٖ انّی ٔدبظ ٔؿتمط قس ٜاؾت ثبیلس ثطضؾلی  ٚاللسأبت الظْ خٟلت
٘هت چطاؽ تطافیه ا٘دبْ قٛز ٕٞ ٚچٙیٗ ٔدٟع ث ٝػالئٓ ٔكرم وٙٙس ٜذطٚج ذٛزضٞٚبی آتف ٘كب٘ی اظ ایؿتٍبٜ
ثبقس.
ٚ ضٚزی  ٚذطٚخیٟب ی پبضوی ًٙزض ٔىبٟ٘بیی و ٝزاضای قطایٍ آة ٛٞٚایی ٘بُّٔٛة ٔی ثبقلٙس ٔلی ثبیؿلت تٛؾلٍ
زضثٟبیی ثؿت ٝق٘ٛستب اظ ٔؿتّٟه قسٖ ذٛزضٞٚبی آتلف ٘كلب٘ی ٕٞٚچٙلیٗ ٚضٚز افلطاز غیلط ٔدلبظ ثل ٝایؿلتٍبٜ
خٌّٛیطی ٌطزز .ثطای ٔثبَ ٘هت زضثٟبی وطوط ٜای ،ثىبض ثطزٖ ایٗ ٕ٘ ٝ٘ٛاظ زضٞب ثٙٔ ٝظٛض تؿطیغ زض ثلبظ ٕ٘لٛزٖ
ذطٚخی ٔی ثبقس  ٚؾبذتبض آٖ ٔیجبیؿت ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثبقس و ٝذٛزضٞٚب ثتٛا٘ٙس ثس ٖٚتبذیط اظ آٖ ػجٛض ٕ٘بیٙس.
 پبضویٍٟٙبی ثس ٖٚزضة زض قطایٍ آة ٛٞ ٚایی ٔٙبؾت زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝیك٘ٛس أب ٔیتٛا٘س ٔٛخت ٚضٚز افطاز غیط ٔدبظ
ث ٝایؿتٍب ٜآتف ٘كب٘ی ٌطزز.
 زض ٔٙبَمی وٛٞ ٝا ؾطز اؾت ٚاحتٕبَ ید ظزٌی ٚخٛز زاضز ثبیس ایؿتٍب ٜضا ثطَجك قطایٍ ٔٛخٛز ثٚ ٝؾبیُ حفبظت
وٙٙس ٜزض ثطاثطؾطٔب ٔدٟع ٕ٘ٛز.
ٞ ط زٞب٘ ٝثبیؿتی زاضای ؾٛوت ثطق  ٚوبثُ ٔرهٛل ثطای قبضغثبَطیٟبی ذٛزضٚٚزضنٛضت ٘یبظ اؾتفبز ٜثطای ٌطٔىٗ
ٔطث ٌٛث ٝؾیؿتٓ ذٙه وٙٙسٛٔ ٜتٛض ثبقس َٛٚضی َطاحی قس ٜثبقس و ٝثب حطولت ٔبقلیٗ تٕلبْ اتهلبالت خلسا
ٌطزز .
 اضتفبع پبضویٍٟٙبی ٔدٟع ث ٝزضة ٕ٘ی ثبیؿت وٕتط اظ ٔ 5تط ثبقٙس  ٚفًبی ذبِی ثیٗ ذٛزضٞٚب  ,ذٛزض ٚثلب زیلٛاض ٚ
زضثٟبی پبضوی ًٙاظ ٞط َطف ٔی ثبیؿت ٔ 1/5تط ثبقس .ػطو ذٛزضٞٚبی آتف ٘كب٘ی تمطیجب ً ٔ 2/5تط ٔی ثبقس.
 ََٛ پبضوی ًٙثبیس ثط اؾبؼ َ َٛثعضٌتطیٗ ذٛزضٚی آتف ٘كب٘ی ظٔب٘ی و ٝیه ٔب٘یتٛض آة  ٚفٔ ْٛتحلطن ثل ٝآٖ
ٔتهُ اؾت زض ٘ظط ٌطفت ٝقٛز و ٝایٗ َ َٛحسٚزا ٔ 11تط ٔیجبقس .
 ایؿتٍب ٜآتف ٘كب٘ی ٔیجبیؿت ٔدٟع ث ٝچبَ ؾطٚیؽ زض لؿٕت تؼٕیطات ثبقس تب زض نٛضت ٘یبظ اظ آٖ ثطای ثطضؾلی
ظیط ذٛزضٚٚزیٍط وبضٞب اؾتفبزٕٛ٘ ٜز.
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ٔ ح َٝٛپبضویٔ ًٙیجبیؿت ٔدٟع ث ٝیه زؾتٍب ٜوٕپطؾٛض ٛٞا خٟت آظاز ؾبظی تطٔع ذٛزضٞٚلبی آتلف ٘كلب٘ی زض
نٛضت ٘یبظ ثبقس.
کارگاه – دفتر اداری و ديگر امكانات آتش نشاني

 ایٗ وبضٌب ٜثبیس زاضای أىب٘بت ظیط ثبقس :

 یه ٌبضٌب ٜقبُٔ ٔیع وبض  ٚیه زؾتٍب ٜزضیُ ثبثت ٔ ٚبقیٗ ٞبی ؾ ًٙظ٘ی  ٚزؾتٍبٞبی تؿت ذلبٔٛـ وٙٙلسٚ ٜ
اثعاضٞبیی ثطای تؿت  ٚؾطٚیؽ زیٍط تدٟیعات ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ زؾتٍبٞ ٜبی اظُطاضی  ٚتٙفؿی ٔیجبقس.
 ا٘جبض لُؼبت یسوی

ٔ حُ قبضغ ذبٔٛـ وٙٙسٞبی آتف ٘كب٘ی.

 اتبلٟبیی خٟت ٍٟ٘ساضی ؾیّٙسضٞبی  ٚ N2 ٚ CO2وٕپطؾٛض قبضغ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔلی ثبیؿلت اتلبلی خساٌب٘ل ٝثلطای
زؾتٍب ٜقبضغ ؾیّٙسضٞبی تٙفؿی تؼجی ٝقٛز
 اتبق آٔٛظـ آتف ٘كب٘ی ٔیجبیؿت ٔدٟع ثٚ ، white board ٝیسی ٛپطغوتٛض  ٚزؾتٍبٟٞبی نٛتی تهٛیطی ثب نفحٝ
ٕ٘بیف ثبقس ٌٙ .دبیف ایٗ اتبق ثبیؿتی ثطای ٘ 30فط َطاحی ٌطزز ٚایٗ اتبق ثبیؿتی زائٕب تحت اذتیلبض پطؾلُٙ
خٟت آٔٛظـ ایٕٙی ٚآتف ٘كب٘ی ثبقس .
 أىب٘بت ٔٛخٛز زض اتبق افؿط فطٔب٘س ٚ ٜضئیؽ آتف ٘كب٘ی  ٚپطؾ ُٙازاضی ٔیجبیؿت ُٔبثك ٘یبظ آٟ٘ب ثبقس.

 ضذت وٗ  ،ؾطٚیؿٟبی ثٟساقتی  ،اتبق غصا ذٛضی  ٚزیٍط أىب٘بت ٔیجبیؿت خٟت پطؾ ُٙزض ٘ظط ٌطفت ٝقٛز.
 اتبق وٙتطَ ثب ٚؾبیُ اضتجبَی  ٚاػالْ وٙٙس ٜحطیك  ٚیه پبُ٘ ثجت وٙٙس ٜتؼجی ٝقس ٜثبقس .
 فطا ٓٞوطزٖ ا٘جبضی خٟت ثبضٌیطی ف. ْٛ

 تبٔیٗ ٕ٘ٛزٖ یه ٞبیسضا٘ت ثب آة قیطیٗ  ٚأىب٘بت الظْ خٟت قؿتكٛی ِِٛلٞ ٝلبی ذٛزضٞٚلب ثلٕٞ ٝلطاٚ ٜؾلبیُ
قؿتكٛی ٛٞظٞبی آتف ٘كب٘ی و ٝزض پكت ایؿتٍب ٜتؼجی ٝقس ٜاؾت.
 ایؿتٍب ٜآتف ٘كب٘ی ٔی ثبیؿت ٔدٟع ث ٝؾیؿتٓ تٟٛیُٔ ٝجٛع ٛٞا ثبقس

 زض ایؿتٍب ٜآتف ٘كب٘ی ٔی ثبیؿت اتبلی ثٙٔ ٝظٛض ذكه ٕ٘ٛزٖ ٛٞظٞبی آتف ٘كب٘ی ِ ،جبؾٟب  ٚزیٍلط أىب٘لبت زض
٘ظط ٌطفت ٝقٛز
ايستگاه آتش نشاني برای واحدهای صنؼتي متوسط يا کوچك
عووهي

ثؿت ٝث ٝلبثّیت ؾبیت  ،ازٚات ثبثت یب لبثُ حُٕ آتف ٘كب٘ی ،ثطای ٚاحسٞبی نٙؼتی ٔتٛؾٍ یب وٛچه حسالُ ٘یبظ ث ٝیه
ایؿتٍب ٜآتف ٘كب٘ی تٕبْ ٚلت ( 24ؾبػتٔ )ٝدٟع ث 5 ٝذٛزض ٚآتف ٘كب٘ی  ٚتطیّی ٔی ثبقس.
نوع خودروهاي آتص نطاني و تعذاد خذهه آى

یه زؾتٍب ٜذٛزض ٚآتف ٘كب٘ی چٙس ٔٙظٛض( ٜپٙح ٘فط آتف ٘كبٖ )
)a
یه زؾتٍب ٜذٛزض ٚانّی آتف ٘كب٘ی ( ز ٚآتف ٘كبٖ )
)b
ذٛزضٞٚبی آتف ٘كب٘ی وٕىی یب پكتیجبٖ  ٚیه تطیّط ( 3زؾتٍب ٜثس ٖٚؾط٘كیٗ ) ،ثبظضؾی  ،چله ٕٞ ٚچٙلیٗ تؿلت
)c
ذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜب  ٚتدٟیعات ايُطاضی ث ٝتؼساز ٘ 2فط زض ضٚظا٘دبْ قٛز .
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جايگاه خودروهاي آتص نطاني:

ایؿتٍب ٜآتف ٘كب٘ی ٔیجبیؿت ٔدٟع ث ٝپبضویٔ ٚ ًٙىب٘ی ثطای ذٛزضٞٚبی ٔٛضز ٘یبظ آتف ٘كب٘ی  ٚزیٍلط تطیّطٞلب ثبقلسٚ .
ٕٞچٙیٗ َطاحی پبضویٍٙی ثب پٙح زٞب٘ ٝو ٝأىبٖ تٛؾؼ ٝزض آیٙس ٜضا زاقت ٝثبقس.
فضاهاي هورد نياز ساختواى آتص نطاني
 )aاتبلٟبیی ثطای ضئیؽ  ٚپطؾ ُٙآتف ٘كب٘ی .
ٔ )bیع وبض ،أىب٘بت تؿت  ٚؾطٚیؽ ذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜب  ٚتدٟیعات ايُطاضی .
 )cاتبق وٕپطٚؾٛض ٛٞا ٚقبضغ . CO2 ٚ N2
 )dاتبق آٔٛظـ ثطای ثیؿت ٘فط.
 )eآٔبز ٜؾبظی اتبق اؾتطاحت ،ضذتىٗ ٘ٚبٞبض ذٛضی .
 )fا٘جبض.
 )gاتبق وٙتطَ .
 )hظٔیٗ آٔٛظـ آتف ٘كب٘ی .
)i
تسهيالت ديگری که بايد فراهم شود به قرار زير است :

.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi

ؾیؿتٓ اضتجبَبت ٚاػالْ ذُط.
ٚؾبیُ زیساضی آٔٛظـ .
تٟی ٝوبثُ اضتجبَی ثطای قبضغثبَطی ٔبقیٟٙبی آتف ٘كب٘ی ٚاؾتفبز ٜزض ٌطٔىٗ ٔطث ٌٛث ٝؾیؿتٓ ذٙه وٙٙسٛٔ ٜتلٛض
زض نٛضت ٘یبظ.
اٌط ٘فطات ؾبیت ثؼٛٙاٖ آتف ٘كبٖ ا٘تربة قس٘س ٔی ثبیؿت ثٚ ٝؾبیُ ٔٛضز ٘یبظ ٔدٟع ق٘ٛس .
تساضوبت ثطای شذیطٚ ٜثبضٌیطی ف. ْٛ
ٞبیسضا٘ت آتف ٘كب٘ی ثب ٛٞظ قٛض ٚچٍٙه ثطای ذكه وطزٖ ٛٞظٞب.

ايستگاه آتش نشاني فرػي
 )5.3.1ثطای ٞط پبالیكٍب ٜثعضي ذبضج اظ ؾبیت انّی ٚیبٔحسٚز ٜای ول ٝاحتٕلبَ ذُلط آتلف ؾلٛظی زاضز ٚخلٛز یله
ایؿتٍب ٜفطػی الظْ اؾت .آتف ٘كب٘بٖ ٚاثعاض ٔٚبقیٗ آالت ایؿتٍب ٜفطػی ٔی ثبیؿت لجُ اظ ضؾلیسٖ پطؾل ُٙآتلف ٘كلب٘ی
انّی زض نح ٝٙحًٛض یبثٙس .
 )5.3.2خبی پبضن  :ؾبذتٕبٖ آتف ٘كب٘ی ٔی ثبیؿت قبُٔ ز ٚخبی پبضن ثبقس یىی اظ آٟ٘ب ٕٞطا ٜثب چبِل ٝؾلطٚیؽ ،زٚ
ٔبقیٗ آتف ٘كب٘ی ٕٞطا ٜثب قف آتف ٘كبٖ و ٝثهٛضت آٔبز ٜثبـ ٞؿتٙس .
ٛٔ )5.3.2.1اضز ظیط و٘ ٝیبظ ایؿتٍبٔ ٜی ثبقس :
خبی پبضن ٔی ثبیؿت زاضای ٚؾبیُ قبضغ ثبَطی ٌٚطْ وٙٙسٛٔ ٜتٛضثطای ٔبقیٟٙبی آتف ٘كب٘ی ثبقس.
)a
زاضای ٔ 11تط َٔ 4.5، َٛتط ػطو ٘ٚجبیس وٕتط اظ ٔ 5تط اضتفبع ثبقس.
)b
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)c
)d
)e
)f

ضذتىٗ ،اتبق اؾتطاحت ،اتبق تٕیع وطزٖ ٚآٚیعاٖ وطزٖ ٛٞظٞبی آتف ٘كب٘یٔ ،یع وبض ،اتبق ٘بٞبض ذلٛضی ،اتلبق ذكله
وطزٖ ٛٞظٞب.
پبّٟ٘بی اػالْ ذُط  ٚاضتجبَبت ایؿتٍب ٜآتف ٘كب٘ی.
ا٘جبض ثطای ٍٟ٘ساضی تدٟیعات آتف ٘كب٘ی ٔٚبیغ ف ْٛآتف ٘كب٘ی.
ٞبیسضا٘ت آتف ٘كب٘ی ٕٞطا ٜثب ٛٞظ قٛض ٚتدٟیعات ٘ظبفت.

 )2.2نگهذاري ايستگاه

ٍٟ٘ ساضی ایؿتٍبٕٞ ٜطا ٜثب ؾ ٝخبی پبضن ثب ٔبقیٗ آتف ٘كب٘ی ٕٞٚطا ٜثب ز ٚضا٘ٙس ٜثطای ٞط قیفت .

ٍٙٞ بٔی و ٝآتف ؾٛظی ضخ ٔی زٞس ٔی ثبیؿت ٔٙبؾت تطیٗ ٔبقیٗ ػّٕیبت ٕٞطا ٜثب ضا٘ٙسٚ ٜافلطاز آٔلٛظـ زیلسٜ
وبضآٔس ثطای ا٘دبْ ٚظبیف اػعاْ ق٘ٛس .
 ٔ ی تٛاٖ زض ثؼًی ٔٛالغ ایؿتٍب ٜضا ثس٘ ٖٚفط ٍٟ٘ساضی وطز و ٝزض ایٗ ٔٛاضز ثب قٙیسٖ آالضْ افطازآتف ٘كب٘ی و ٝزض
زؾتطؼ ٞؿتٙس ذٛز ضا ثٔ ٝحُ حبزثٔ ٝی ضؾب٘ٙس .
 ایٗ ٔٛضز فمٍ ثطای وبضٞبی يطٚضی ٚحؿبؼ ٔی ثبقس اٌط چ٘ ٝیطٚی وٕىی زض نٛضت ٘یبظ ٔی ثبیؿت زض زؾتطؼ
ثبقس .

 ایؿتٍب  ٜذبِی اظ آتف ٘كبٖ ٔی ثبیؿت لفُ قسٚ ٜفمٍ ثٛؾیّ ٝآتف ٘كب٘بٖ ثبظ ٌطز٘س  .ثبظزیس اظ ایؿتٍب ٜثس٘ ٖٚفلط
ثبیؿتی ثهٛضت ٞفتٍی ا٘دبْ قٛز .
تدٟیعات ٔٛضز ٘یبظ ثطای ایؿتٍبٛٔ ٜضز٘ظط :
 -1ضذتىٗ ثطای افطاز
 -2اضتجبٌ ٔؿتمیٓ ثب ایؿتٍب ٜانّی
 -3ؾیؿتٓ اػالْ ذُط
 -4ا٘جبض
ٛٞ -5ظ قٛض ٚتدٟیعات ٔطثَٝٛ
 -6زفتطوبض
ٔ -7یع وبض
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آشنایی با خودروهای آتشنشانی
امروزه برای اطفای حریق ،عملیات نجات و سایر خدمات امدادی و ایمنی ،دامنه وسیعی از انواع خودروها مورد
استفاده قرارمی گیرد .در شماره قبل سابقه تولید و سیر تحول پر مصرفترین و مشهورترین این خودروها ،یعنی
«کامیون آتشنشانی» شرح داده شد ،در این مقاله ضمن بررسی انواع خودروهای آتشنشانی ،راجع به ساختار
«کامیون آتشنشانی» توضیحاتی ارائه میگردد .انواع خودروهای آتشنشانی برای تقسیم بندی خودروهای
آتشنشانی روشهای مختلفی وجود دارد .به عنوان مثال در یک تقسیم بندی ،براساس ظرفیت خودرو ،خودروهای
آتشنشانی را در دو بخش و  ۶گروه تقسیم نمودهاند.
بخش الف :خودروهای سبک شامل دو گروه؛  -۱سواریهای ستادی  -۲استیشن ،ون و وانت
بخش ب :خودروهای نیمه سنگین و سنگین شامل  ۴گروه؛  -۱کامیونهای دومحور  -۲کامیونهای سه محور - ۳
کامیون و تریلرهای سه محور به باال  -۴خودروهای پشتیبانی و ویژه در تقسیم بندی دیگری خودروهای
آتشنشانی براساس نوع کاربری دسته بندی شدهاند.
شامل -۱ :خوردوهای ستادی (سواری)  -۲خودروی آمبوالنس  -۳خودروی آتشنشانی معمولی  -۴خودروی
حامل نردبان  -۵خودروی آتشنشانی فرودگاهی  -۶خودروی آتشنشانی صنعتی  -۷خودروی آتشنشانی جنگل
 -۸خودروی نجات و حوادث ویژه - ۹خودروی فرماندهی و هدایت عملیات  -۱۱خودروی پشتیبانی  -۱خودروی
ستادی (سواری) این خودرو ضمن استفاده و تردد روزمره فرماندهان آتشنشانی ،این امکان را فراهم میکند تا
فرمانده بر حسب مورد و به ویژه در حوادث به نسبت شدید و مهم ،به سرعت در محل حادثه و صحنه عملیات
حضور یابد .از این نظر خودروی مزبور از انواع سواریهای قوی ،پرسرعت و ایمن در نظر گرفته میشود .این
خودروها به بیسیم ،آژیر و چراغ گردان مجهز بوده ،رنگ آمیزی و عالئم ویژه آتشنشانی را دارد .از آنجایی که
فرماندهان آتشنشانی به طور معمول لباس رسمی خدمت به تن دارند ،اما در صحنه عملیات بایستی از لباس و
وسایل حفاظتی استفاده نمایند .این گونه البسه و وسایل (مثل کاله ایمنی ،اورکت حریق ،شلوار ،چکمه،
دستکش و…) در خودرو قرار داده شده است.
همچنین بعضی وسایل اعم از بلندگوی دستی ،نورافکن دستی و… نیز در آن قرار دارد -۲ .خودروی آمبوالنس
در بعضی از کشورها ،مثل کشور ژاپن ،خدمات فوریت های پزشکی نیز توسط آتشنشانی ارائه میگردد ،بنابراین،
در سازمان آتشنشانی این کشورها به منظور ارائه خدمات پزشکی به قربانیان حوادث و بیماران اتفاقی ،انواع
آمبوالنس مجهز با پرسنل کامال تعلیم دیده و کار آزموده در نظر گرفته شده است .همچنین ،از آنجایی که
آتشنشانان هنگام عملیات اطفاء حریق ،نجات و امداد و مقابله با حوادث مختلف در معرض انواع جراحتها و
آسیبها قرار دارند ،بایستی در صحنه حادثه ،به ویژه حوادث شدید و مهم ،امکانات درمانی -مراقبتی مستقر

شود -۳ .خودروی آتشنشانی معمولی ( )۱این خودروها مهمترین و پرمصرفترین وسیله برای مبارزه اساسی با
آتشسوزی محسوب میشود .از آنجایی که بیشتر این خودروها با استفاده از شاسی کامیون ساخته میشود ،به
آنها کامیون آتشنشانی نیز گفته میشود .این خودرو اصلیترین وسیله اطفای حریق سازمانهای آتشنشانی،
مستقر در سکونتگاههای انسانی ،اعم از شهرها ،شهرکها و روستاها ،را تشکیل میدهد ،از این نظر به «خودروی
آتشنشانی شهری» نیز مشهور است.

قسمتهای اصلی خودرو اجزای اصلی این خودروها عبارتند از – ۱-۳ :شاسی - ۲-۳مخزن آب و کف -۳-۳
پمپ  – ۴-۳اتاق  -۱-۳شاسی :این قسمت ساختار اصلی خودرو را تشکیل داده و سایر قسمتها به روی آن
نصب میشود .همچنانکه قبال اشاره شد ،برای ساخت این گونه خودروها به طور معمول از مناسبترین
شاسیهای کامیون استفاده میگردد .البته ،برای تولید خودروهای سبک ،از وانت ،ون و خودروی استیشن
(مناسب) نیز استفاده میگردد .از جمله شاسیهایی که در سالهای اخیر در کشور ما برای تولید این گونه
خودروهای آتشنشانی به کار گرفته میشوند ،عبارتند از :رنومیدالم ،ایسوزو ،آتگو ،ولوو ۹ FMو ،۱۲ FMدنیز
و…  -۲-۳مخزن آب و کف :با توجه به اینکه محدوده شهرها و روستاها ،بیشتر آتش سوزی از نوع(  Aخشک)
است و برای مبارزه با آتش سوزی های یاد شده «آب» بهترین ماده اطفاعی است ،برای ذخیره آب در این گونه
خودروها ،مخزن مناسبی روی شاسی نصب میگردد .اما باید توجه داشت ،آب به نسبت سنگین است .هر
مترمکعب آب به تقریب یک تن وزن دارد .از این نظر برای دوری جستن از سنگینی بیش از حد خودرو و در

نتیجه بروز مشکالتی مثل کاهش قدرت تحرک و مانور خودرو و… باید گنجایش مخزن آب متناسب با ظرفیت
شاسی و قدرت موتور آن باشد.
به طور معمول مخزن آب از ورقهای استینلس استیل ،ساخته میشود تا در مقابل زنگ زدگی و خوردگی به
نسبت مقاوم باشد .بعضی کارخانه های سازنده خودروی آتشنشانی ،برای افزایش مقاومت فلز مخزن ،در مقابل
زنگزدگی و پوسیدگی ،آن را از داخل با مواد عایق مثل «اپوکسی گالس» پوشش میدهند .مخزن آب بعضی از
خودروهای سبک آتشنشانی از جنس ، PVCمواد مرکب و یا فیبر شیشه تهیه میشود ،تا عالوه بر مقاومت در
برابر زنگزدگی ،از نظر وزن نیز سبکتر باشد .حرکت به نسبت سریع خودروی آتشنشانی ،ترمز و توقف های
ناگهانی ،گردش به چپ و راست ،حرکت در پیچها ،باعث تالطم آب داخل مخزن شده و موج ایجاد میکند .این
پدیده میتواند با ایجاد مشکل جدید در کنترل و هدایت خودرو ،باعث تصادف و حتی واژگونی آن گردد .برای
اجتناب از این خطرات ،با استفاده از پرههای طولی و عرضی ،در داخل مخزن «موجگیر» ایجاد میشود .برای
بازدید ،سرویس و شستشوی مخزن ،دریچهای به نام «دریچه آدم رو» در مخرن آب ،تعبیه میشود .برای مبارزه
اساسی با آتشسوزیهای کالس(  Bمایعات قابل اشتعال) کف آتشنشانی مؤثرترین ماده اطفائی است.
از این نظر در این گونه خودروها مخزن دیگری به گنجایش یک دهم مخزن آب ،برای ذخیرهسازی مایع کفساز
( )۳در نظر گرفته میشود .اما ،از آنجایی که وقوع این نوع آتشسوزیها در محدوده شهرها و روستاها به نسبت
آتش سوزیهای کالس ، Aبسیار کمتر است ،مایع کفساز داخل این مخزن شاید تا چندین ماه بدون استفاده
بماند .در نتیجه ممکن است هم به مایع مزبور و هم به مخزن آن آسیب برسد (به عنوان نمونه مایع کفساز دچار
کپکزدگی و مخزن آن دچار پوسیدگی شود) .از این نظر بعضی از کارخانه های سازنده خودروهای آتشنشانی،
این مخزن را حذف نموده ،گالن های محتوی مایع کفساز و سایر ادوات ویژه تولید کف خاموش کننده ،اعم از
تناسب ساز و… را در داخل اتاق ابزار خودرو جاسازی کرده اند.

- ۳-۳پمپ :پمپ خودروی آتشنشانی قلب آن محسوب میشود .این پمپ از نوع پمپ آتشنشانی سنتری فیوژی
( )۴است .به طور معمول پمپ در عقب شاسی نصب میگردد .برحسب نوع پمپ و تجهیزات آتشنشانی در نظر
گرفته شده برای نصب در خودرو ،لوله کشیهای الزم صورت میگیرد .به عنوان مثال ،لوله خروجی آب از مخزن
به پمپ ،لوله خروجی آب از پمپ به هوز ریل ( ،)۵لوله خروجی آب از پمپ به مانیتور آب و کف ( )۶و… هوز
ریل عبارت است از قرقره فلزی که شلنگ الستیکی فشار قوی به دور آن پیچیده شده است .طول شلنگ مزبور
 ۵۱ا  ۳۱متر بوده و یک لوله مناسب (در بیشتر مواقع نازل مسلسلی) به آن نصب میشود .این مجموعه ،به طور
معمول در انتهای خودرو و در محل مناسبی که فوری در دسترس باشد ،در باالی پمپ نصب میگردد.
از هوز ریل برای عملیات سریع آتشنشانی ،مثل اطفای حریق خودروی مشتعل ،استفاده میشود .مانیتور برای
پرتاب آب یا کف آتشنشانی از فاصلههای دور به کار برده میشود ،به طور معمول در باالی اتاق خودرو نصب
میگردد .این وسیله در مبارزه با حریقهای شهری کاربرد چندانی ندارد .به همین دلیل بیشتر کارخانههای
خارجی سازنده خودروی آتشنشانی ،آن را در خودروهای آتشنشانی معمولی نصب نکرده ،بلکه مانیتور سیار در
داخل اتاق ابزار خودرو قرار میدهند .تا در صورت لزوم ،از آن استفاده شود .پمپ آتشنشانی سنتری فیوژی نصب
شده در خودروهای آتشنشانی ،به طور معمول دارای دو سیستم عملکردی آبدهی با فشار معمولی و فشار قوی

است .در سیستم عملکرد فشار قوی از حجم آبدهی کاسته و بر فشار آن افزوده میشود .در سیستم عملکردی
معمولی حجم آبدهی زیاد ولی فشار آن کم است .به طور مثال در پمپ مدل (۳۱ NH -روز نباور) ،میزان
آبدهی از قسمت فشار معمولی ۲۴۱۱ ،تا  ۳۱۱۱لیتر در دقیقه با فشار  ۱۱بار و میزان آبدهی از قسمت فشار
قوی ۲۵۱ ،تا  ۴۱۱لیتر در دقیقه با  ۴۱بار فشار است.
نیروی محرکه برای به کار انداختن پمپ نصب شده در خودروی آتشنشانی ،همان نیروی موتور خودروی مزبور
است ،که توسط دستگاهی به نام ، P. T. Oکه به روی گیربکس خودرو نصب میشود ،به پمپ آتشنشانی انتقال
مییابد .روش کار به این شرح است؛ ابتدا بایستی خودروی آتشنشانی به طور کامل متوقف شده و ترمز دستی
کشیده شود .سپس کالچ گرفته شده (پدال کالچ به طور کامل فشار داده شده) ،دنده خالص گردد .چند ثانیه به
همین حالت درنگ نمود .سپس  PTOرا درگیر کرد و به تدریج کالچ را آزاد کرد (به آرامی فشار از روی کالچ
برداشته شود) .در این حالت پمپ خودروی آتشنشانی شروع به کار میکند .پمپ نصب شده در خودروی
آتشنشانی ،توانایی آبگیری از انواع منابع آبی روباز ،اعم از استخر ،نهر ،رودخانه و… ،مخازن آبی در ارتفاع و
همچنین تاسیسات آبرسانی شهری ،اعم از شیرهای آتشنشانی ایستاده و زمینی را دارد.
- ۴-۳اتاق :اسکلت یا چارچوب اتاق از پروفیل فوالدی ساخته شده و با ورقهای فوالدی پوشیده میشود .کف،
سقف و سایر قسمتهایی که احتمال تردد افراد وجود دارد ،با ورق عاجدار آلومینیومی پوشیده میگردد .با توجه
به طرح اتاق ،چند یا چندین در کرکرهای برای اتاق در نظر گرفته میشود .داخل اتاق ابزار ،براساس طرح آن و
نوع ابزار و تجهیزاتی که در آن قرار خواهد گرفت (اعم از محل کپسولهای آتشنشانی ،آچارها ،لولهها ،سرلولهها
و…) فضاسازی میشود.
- ۴خودروی حامل نردبان :این گروه از خودروهای امدادی برای انجام عملیات آتشنشانی امداد و نجات در ارتفاع
ساخته شده اند .ساختمان کلی آنها عبارت است از یک شاسی که نردبان کشویی یا باالبرهیدرولیکی به روی آن
نصب شده است .به گروه اخیر ،سطوح هیدرولیکی ( )۸یا اسنوکل ( )۹نیز گفته میشود .نمونههای جدید این
خودروها ،تجهیزاتی از قبیل سبد حمل افراد ،مانیتور ثابت آتشنشانی ،برانکارد حمل بیمار و… نیز دارند.
نردبانهای موتوری در انواع سبک (کم ارتفاع) ،متوسط و بلند ساخته شدهاند .ولی به طور معمول نوع  ۳۲و ۵۲
متری آنها کاربرد بیشتری دارد .خودروهای حامل نردبان فاقد مخزن آب یا هر ماده خاموش کننده دیگر بوده،
ولی بعضی از انواع آنها پمپ آتشنشانی دارد.
- ۵خودروی آتشنشانی فرودگاهی :براساس استانداردهای سازمان جهانی هواپیمایی کشوری ) (ICAOتمام
فرودگاه های غیرنظامی بایستی خودروهای آتشنشانی و امداد متناسب خود را داشته باشند .بدین ترتیب گروهی
از خودروهای آتشنشانی به طور اختصاصی برای خدمت در فرودگاهها طراحی و ساخته میشوند .از ویژگی های
این خودروها میتوان ،شتاب زیاد ،امکان حرکت مطلوب در زمینهای ناهموار اطراف فرودگاه ،مخزن آب و کف

بزرگ ،مانیتور پر قدرت و… را نام برد .از آنجایی که امدادرسانی به هواپیماهای سانحه دیده بایستی بسیار
سریع صورت گیرد هم به لحاظ نجات جان سرنشینان هواپیما و هم از نظر موفقیت در فرو نشاندن آتش،
عملیات اطفای حریق به صورت خودکار و از طریق مانیتورهای پر قدرت خودرو صورت میگیرد .به طور معمول،
و به ویژه در خودروهای سنگین آتشنشانی فرودگاهی دو مانیتور نصب شده است ،یکی برای پرتاب کف به روی
شعلههای آتش و دیگری برای پاشش همزمان پودر سازگار با کف .نکته دیگر ضرورت حرکت خودروی مزبور
حین پرتاب کف است .از این نظر به طور معمول پمپ آتشنشانی خودروهای سنگین فرودگاهی دارای موتور
جداگانه از موتور خودروی آتشنشانی بوده و به صورت موتور پمپ واحد عمل میکند.
- ۶خودروی آتشنشانی صنعتی :بسیاری از صنایع به علت نوع مواد اولیه مصرفی ،فرایند تولید و یا نوع تولیدات،
در معرض انواع مخاطرات منجر به آتشسوزی و انفجار هستند .از جمله این صنایع ،میتوان به صنایع شیمیایی و
پتروشیمیایی اشاره نمود .برای مقابله با حوادث احتمالی در این گونه صنایع نیز خودروهای ویژهای طراحی و
ساخته شده است .از نکات بارز این خودروها میتوان به وجود مخزنهای متعدد انواع مواد خاموش کننده ،مانیتور
تلسکوپی و… اشاره کرد .خودروی آتشنشانی چند حالته ،یکی از خودروهای سنگین مخصوص اطفای حریق
صنعتی است که انواع مخزن آب ،کف ،پودر خاموش کننده و گازکربنیک در آن نصب شده است .در بعضی از
صنایع ،مثل صنایعی که از فلزات قابل اشتعال سدیم ،منیزیم و… استفاده مینمایند ،میتواند از خودروهای
پودرپاش که حاوی «پودر خشک »است ،استفاده کرد.

- ۷خودروی آتشنشانی جنگل :برای مبارزه با آتشسوزی در عرصههای جنگلی خودروهایی مورد نیاز است که
بتوانند به راحتی از جادههای کوهستانی و ناهموار عبور کنند .خودروهایی با مخزن آب به نسبت کوچک ،موتور
قوی و شاسی محکم .در این مورد نیز انواع خودرو طراحی و ساخته شده است .به عنوان مثال خودروهایی که با
استفاده از شاسی وانت و کامیونت دو دیفرانسیل تولید شدهاند .برای تولید خودروهای قدرتمندتر ،از خودروهای
شنیدار نیز کمک گرفته شده است.
- ۸خودروی نجات و حوادث ویژه :این گروه از خودروهای امدادی به طور معمول از نظر شکل ظاهری شبیه به
خودروهای معمولی آتشنشانی بوده ،اما برخالف آنها ،فاقد مخزن آب کف بوده ،پمپ آتشنشانی هم ندارند! بلکه
در فضای داخلی اتاق ابزار آنها ،به طرز ماهرانهای انواع و اقسام وسایل و تجهیزات نجات ،جای گرفته است .تا
در حوادث و سوانح مختلف مثل تصادفات رانندگی و سوانح جادهای ،ریزش آوار ،وقوع سیل و… برای کمک به
افراد درگیر و آسیب دیده ،مورد استفاده قرار گیرند .خودروهای نجات چه از نظر نوع و ظرفیت خودرو و چه از
نظر کاربری در انواع و اقسام مختلف تولید شدهاند .گروهی از این خودروها به طور اختصاصی برای مقابله با

حوادث ویژه طراحی شدهاند .در خودروی مزبور انواع لباس حفاظتی ،وسایل تشخیص نوع مواد خطرناک ،مواد
خنثی کننده ،وسایل جمعآوری و جلوگیری از ریزش مواد و… جای داده شده است.
- ۹خودروی فرماندهی و هدایت عملیات :وقوع حوادث شدید و مهم باعث شده است که سازمانهای آتشنشانی
ضرورت و اهمیت واحدهای سیار فرماندهی را به خوبی احساس نمایند .این گروه از خودروها ،با توجه به همین
ضرورت طراحی و ساخته شدهاند .در داخل خودروهای مزبور با استقرار انواع وسایل ارتباطی شامل کانالهای
مختلف بیسیم ،فاکس و تلفن همراه و ماهوارهای ،تلویزیون مدار بسته و… همچنین میز کنفرانس و محیط
مناسبی برای فرماندهان آتشنشانی ایجاد گردیده ،در نتیجه آنها قادرند در اسرع وقت انواع سیستمهای مدیریت
بحران و یا فرماندهی حادثه را طراحی و اجرا نمایند .انواع سیستم های مدیریت بحران و یا فرماندهی حادثه را
طراحی و اجرا نمایند.
- ۱۱خودروی پشتیبانی :انواع تانکرهای حمل آب ،خودروهای حمل گالنهای کف ،خودروی حمل سیلندرها و
تجهیزاتمربوط به دستگاه تنفسی با هوای فشرده ،انواع خودروهای حامل تجهیزات تأمین روشنایی ،جرثقیل،
لودر ،بلدوزر و… تجهیزات این گروه از خودروهای آتشنشانی را تشکیل میدهند.
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فصل سه
ﺗجهیزات آﺗش نشانﯽ

انواع خودروهای آﺗشنشانﯽ
در اﯾﻦ بﺨﺶ ﺗﻌﺪادي از ﺧﻮدروﻫاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔاده در ﻋﻤﻠیاتﻫاي آﺗﺶ نﺸانﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد:
الف -خودروهای حریق
 -1خودروی پیشرو :به ﺧﻮدروﻫاي ﻓﺮﻣانﺪﻫﯽ ﻣﻌﺮوف بﻮده و بﺮاي بﺮﺧﻮرد با ﻟحظات اوﻟیه حﺮﯾق از ﻟحاظ نﻮع آﺗﺶ
ﺳﻮزي و وﺳﻌﺖ و ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻤچﻨیﻦ در آبﺮﺳانﯽ به ﻣحل ﺟﻬﺖ رﻟه ﮐﺮدن ﺧﻂ ﻟﻮﻟه آب در ﻣﮑانﻫاﯾﯽ اﻣﮑان
ﺗﺮدد و حﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﻫاي ﺳﻨﮕیﻦ بﻮاﺳﻄه ﮐﻢ ﻋﺮض بﻮدن ﻣحل وﺟﻮد نﺪارد و در ﻣحلﻫاي آﺗﺶﺳﻮزي ﮐه ﻓاﺻﻠه زﯾادي
وﺟﻮد دارنﺪ اﻓﺖ ﻓﺸار آب را نیﺰ ﺟبﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ.
مزایای خودروی پیشرو:
 به دﻟیل ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ بﻮدن در ﺗﺮاﻓیﮏ آﺳانﺗﺮ حﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻣسیﺮ ﻋبﻮر دﯾﮕﺮ ﺧﻮدروﻫاي ﻋﻤﻠیاﺗﯽ را باز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 ﻓﺮﻣانﺪه ﮐﻤﯽ زودﺗﺮ از بﻘیه به ﻣحل رﺳیﺪه و با ﮐسﺐ اﻃالﻋات ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮانﺪ بﻬﺘﺮ ﺗﺼﻤیﻢ بﮕیﺮد.
 ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﮐه با ﺧﻮدروي ﻓﺮﻣانﺪﻫﯽ در ﻣحل ﻫسﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮانﻨﺪ اقﺪاﻣات اوﻟیه را ﺗا رﺳیﺪن ﺳاﯾﺮ نیﺮوﻫا انﺠام دﻫﻨﺪ.
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 -2خودروهای پسرو :ﺧﻮدروي ﺳﻨﮕیﻨﯽ اﺳﺖ ﮐه داراي ﻣﺨﺰن آب بﺰرﮔﺘﺮ ا ز ﻣﺨﺰن آب ﺧﻮدروﻫاي ﭘیﺶ رو اﺳﺖ،
داراي ﭘﻤپ ،ﺗﺠﻬیﺰات آبﺮﺳانﯽ و آﺗﺶنﺸانﯽ ﮐه ﻣﯽﺗﻮانﺪ به ﻋﻨﻮان ﺗاﻣیﻦ ﮐﻨﺪه آب نیﺰ بسیار ﻣﻔیﺪ باﺷﺪ.

-3خودروهای تانکر آب :ﺧﻮدروي ﺳﻨﮕیﻨﯽ اﺳﺖ ﮐه داراي ﻣﺨﺰن آب به ﮔﻨﺠاﯾﺶ  12000ﻟیﺘﺮ ﯾا بیﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺧﻮدرو داراي ﭘﻤپ آﺗﺶنﺸانﯽ نیسﺖ و ﺗﻨﻬا در ﻣﻮاقﻌﯽ ﮐه به دﻟیل وقﻮع حﺮﯾقﻫاي بﺰرگ نیاز به آب بیﺶﺗﺮي باﺷﺪ به
ﻣحل اﻋﺰام ﻣﯽﮔﺮدد.
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 -4خودروهای ویژه :در قاﻟﺐ ﻓﻮﻣاﺗیﮏﻫا ﺟﻬﺖ اﻃﻔا حﺮﯾق ﮐارﺧانﺠات و ﻣﺮاﮐﺰ بﺰرگ ﻣثل ﭘاﻻﯾﺸﮕاهﻫا ﮐه آﺗﺶﺳﻮزي
ﻫاي بﺰرگ با حﺠﻢ وﺳیﻊ وﺟﻮد دارد بﮑار ﮔﺮﻓﺘه ﻣﯽﺷﻮد .در قاﻟﺐ دﯾﮕﺮ ﻃﺮاحﯽ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ حﺮﮐﺖ در ﻣﻨاﻃق ﮐﻮﻫسﺘانﯽ
و ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐه ﺟﻬﺖ اﻃﻔا آﺗﺶﺳﻮزي ﻣﻨاﻃق ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﮐﻮﻫسﺘانﯽ بﮑار ﻣﯽرونﺪ.

ب -خودروهای نجات
-1خودروی تجهیزات امداد و نجات :اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠیاتﻫاي اﻣﺪاد و نﺠات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔاده قﺮار ﻣﯽﮔیﺮد و ﺷاﻣل
ﺗﺠﻬیﺰات ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ،ﺳﺖﻫاي نﺠات ﺳبﮏ و نیﻤه ﺳﻨﮕیﻦ و روﺷﻨاﯾﯽ و ﻣﻮﻟﺪ بﺮق ،وﺳاﯾل ﭘﺮﺗابل و  ...اﺳﺖ.
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-2خودروی بابکت :اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﻋﻤﻠیاتﻫاي اﻣﺪاد و نﺠات بیﺶﺗﺮ در آوار بﺮداريﻫا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔاده قﺮار ﻣﯽﮔیﺮد.

 -3خودروی امداد و نجات :اﯾﻦ ﺧﻮدرو داراي ﺗﺠﻬیﺰات ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻣﺪاد و نﺠات از قبیل :ﺳﺖﻫاي ﻫیﺪروﻟیﮏ ،ﺗﺸﮏ
نﺠات و  ...ﻣﯽباﺷﺪ و ﺗﻘﺮﯾبا ﮐﻠیه ﺗﺠﻬیﺰات ﻣﻮرد نیاز ﻋﻤﻠیاتﻫاي نﺠات در آن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽباﺷﺪ.
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ج – خودروهای سنگین
-1چرثقیل :بیﺶﺗﺮ در ﻋﻤﻠیاتﻫاي اﻣﺪاد و نﺠات ﺧﺼﻮﺻ ًا ﺗﺼادﻓات  ،ﺳﻘﻮط اﺟسام ﺳﻨﮕیﻦ و  ...ﻣﻮرد اﺳﺘﻔاده قﺮار ﻣﯽ
ﮔیﺮد.

-2باالبر :در انﺪازهﻫاي ﻣﺨﺘﻠف  32و  54ﻣﺘﺮ و ...در ﻋﻤﻠیاتﻫاي اﻣﺪاد و نﺠات و ﺗﺨﻠیه ﺳاﮐﻨیﻦ و ﻣﺼﺪوﻣیﻦ در
ﺳاﺧﺘﻤانﻫاي بﻠﻨﺪ و اﻃﻔا حﺮﯾق ﻣﻮرد اﺳﺘﻔاده قﺮار ﻣﯽﮔیﺮد.

لولههای آﺗشنشانﯽ
ﻃبﻘهبﻨﺪي ﻟﻮﻟهﻫاي آﺗﺶنﺸانﯽ
ﻟﻮﻟهﻫا و اﺗﺼالﻫاي آﺗﺶنﺸانﯽ بﺮاﺳاس ﻋﻮاﻣل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻃبﻘهبﻨﺪي ﻣﯽﺷﻮنﺪ .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣل ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ،ﺟﻨﺲ ،ﺷﮑل و
ﻃﺮز ﺳاﺧﺖ ﯾا به ﻟحاظ ﮐاربﺮد ﯾا نﻮع ﺳیال ﻋبﻮري از ﻟﻮﻟه (آب و ﮐف ،ﭘﻮدر ﯾا ﮔاز) را ﺷاﻣل ﻣﯽﺷﻮد.
ﻟﻮﻟهﻫاي آب آﺗﺶنﺸانﯽ از ﻟحاظ ﮐاربﺮي و ﺟﻨﺲ به ﺳه دﺳﺘه ﺗﻘسیﻢ ﻣﯽﺷﻮنﺪ:
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 -1ﻟﻮﻟهﻫاي نﺮم (نﻮاري ﺗاﺷﻮ) ﮐه به ﻋﻨﻮان ﻟﻮﻟهﻫاي آب ده ﯾا آب رﺳان ﻣﻮرد بﻬﺮه بﺮداري قﺮار ﻣﯽﮔیﺮنﺪ.
 -2ﻟﻮﻟهﻫاي نیﻤه ﺳﺨﺖ ﻻﺳﺘیﮑﯽ ﻣﻨﺠیﻂ دار در آبدﻫﯽ اﯾﻦ ﻟﻮﻟهﻫا در ﺧاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪهﻫاي دﺳﺘﯽ و ﭼﺮخدار ﭘﻮدر و ﮔاز،
ﮔاز ﮐﺮبﻨیﮏ و ﮐف ﮐاربﺮد دارنﺪ.
 -3ﻟﻮﻟهﻫاي ﻻﺳﺘیﮑﯽ ﻣﮑﻨﺪه ﯾا ﺧﺮﻃﻮﻣﯽ از ﺟﻨﺲ نیﻤه ﺳﺨﺖ ﻣﻘاوم ﺷﺪه در بﺮابﺮ ﻓﺸار ﻫﻮا ﮐه نسبﺖ به ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ناﺷﯽ
از ﻣﮑﺶ ﻣﻘاوم ﺷﺪهانﺪ و بﺮاي آبﮔیﺮي از ﻣﻨابﻊ آب ﺳﻄحﯽ و رو باز به ﮐار ﻣﯽرونﺪ.
پمپهای آبپاش روی ماشین
ﯾﮏ ﻣانیﺘﻮر ﻫﻮاﯾﯽ ﮐه به ﻃﻮر ﺛابﺖ و داﺋﻢ روي ﯾﮏ وﺳیﻠه نﻘﻠیه ﺳﻮار ﺷﺪه و ﻣﺠﻬﺰ به ﯾﮏ ﺳیسﺘﻢ انﺘﻘال آب به دﺳﺘﮕاه
ﻣﯽباﺷﺪ .ﯾﮏ ﻣانیﺘﻮر دﺳﺘﯽ ،وﺳیﻠه ﺟﺮﯾان اﺻﻠﯽ ﻣﯽباﺷﺪ ﮐه ﻣﯽﺗﻮانﺪ ﻫﺮ وقﺖ ﮐه ﺟﺮﯾان اﺻﻠﯽ نیاز باﺷﺪ بﺮ روي زﻣیﻦ
ﻣسﺘﻘﺮ ﮔﺮدد .ﺧﻄﻮط ﺷیﻠﻨﮓ به ﻣانیﺘﻮر دﺳﺘﯽ ،بﺮاي ﺟﺮﯾان آب ،ﻣﺘﺼل ﻣﯽﺷﻮنﺪ .بﻌﻀﯽ از ﻣانیﺘﻮرﻫا را ﻣﯽﺗﻮان از ﻣاﺷیﻦ
آﺗﺶنﺸانﯽ ﺟﺪا ﮐﺮده و به ﻋﻨﻮان ﻣانیﺘﻮر دﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔاده ﮐﺮد.

لولههای دهنده یا آبدهی
لولههای نواری
به ﻟﻮﻟهاي ﮔﻔﺘه ﻣﯽﺷﻮد ﮐه از ﻟحاظ ﻣﻮاد به ﮐار رﻓﺘه در ﺳاﺧﺖ آن قابل ﺗا ﮐﺮدن و ﯾا ﺟﻤﻊ ﺷﺪن به ﺷﮑل حﻠﻘهﻫاي
ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻟﻮﻟهﻫا در قﻄﺮﻫاي ﯾﮏ اﻟﯽ ﭘﻨج اﯾﻨچ ﯾا  25اﻟﯽ  125ﻣیﻠﯽﻣﺘﺮ و به ﻃﻮلﻫاي  18/3اﻟﯽ  30ﻣﺘﺮ با
ﮐﻮﭘﻠیﻨﮓ ﺳاﺧﺘه ﻣﯽﺷﻮنﺪ .ﻟﻮﻟهﻫاي نﻮاري در انﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳاﺧﺘه ﻣﯽﺷﻮنﺪ ﮐه بیﺶﺗﺮ داراي آﺳﺘﺮ ﻻﺳﺘیﮑﯽ ﺿﺪ آب در
قسﻤﺖ داﺧﻠﯽ ژاﮐﺖ (ﻻﯾه اﺻﻠﯽ باﻓﺘه ﺷﺪه از اﻟیاﻓﺖ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ) ﻫسﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ اﻣﺮوزه ﻟﻮﻟهﻫاي آﺗﺶنﺸانﯽ را با ﻻﯾهاي از
ﻻﺳﺘیﮏ ﯾا  PVCﯾا ﻣاده ﻣﺸابه دﯾﮕﺮي روﮐﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗادر بﺮابﺮ آﺳیﺐﻫاي ﻓیﺰﯾﮑﯽ و ﺷیﻤیاﯾﯽ ﻣﻘاوم باﺷﻨﺪ .ﻻﯾه اﺻﻠﯽ
باﻓﺘه ﺷﺪه از اﻟیاﻓﺖ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﯾا ژاﮐﺖ ﻋاﻣل اﺻﻠﯽ ﺗحﻤل ﻓﺸار در ﻟﻮﻟهﻫاي ﻓﺸار در ﻟﻮﻟهﻫاي آﺗﺶنﺸانﯽ اﺳﺖ.
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لولههای هوزریل
اﯾﻦ ﻟﻮﻟهﻫا از ﺟﻨﺲ  PVCنیﻤه ﺳﺨﺖ ﯾا ﻻﺳﺘیﮏ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه با اﻟیاﻓﺖ باﻓﺘه ﺷﺪه در بیﻦ ﻻﯾهﻫاي ﻟﻮﻟه ﻫسﺘﻨﺪ .بیﺶﺗﺮ در
قﻄﺮﻫاي ﺳه ﭼﻬارم و ﯾﮏ اﯾﻨچ بﺮاي ﻣﺼارف آﺗﺶنﺸانﯽ ﺗﻮﻟیﺪ ﻣﯽﺷﻮنﺪ .ﻟﻮﻟه در ﺳیسﺘﻢ ﻫﻮزرﯾل را در اﺗﺼال ﻣﻮرد نیاز
اﻃﺮاف ﭘﻤپ ﯾا در ﻓاﯾﺮ باﮐﺲﻫاي ﺗاﺳیسات ﺛابﺖ آﺗﺶنﺸانﯽ بﮑار ﻣﯽرونﺪ .ﻃﻮل اﯾﻦ قﺮقﺮهﻫا با ﺗﻮﺟه به ﻇﺮﻓیﺖ بیﻦ 20
اﻟﯽ  40ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

فایرباکس (جعبه آﺗشنشانﯽ)
در ﺳاﺧﺘﻤـانﻫا و انبـارﻫا ﻟﻮﻟهﻫاي ﻣﺨﺼﻮص آﺗﺶنﺸانﯽ قﺮار دارد ﮐه بﺼـﻮرت ﻋﻤـﻮدي و ﯾا اﻓﻘﯽ با حﺪاقل ﭼﻬار اﯾﻨچ
از زﻣیﻦ ﺗا باﻻﺗﺮﯾﻦ نﻘﻄه ﺳاﺧﺘﻤان (ﭘﺸﺖ بام) ﮐﺸیﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﻃبﻘه ﯾﮏ ﺧﺮوﺟﯽ قﺮاردادهانﺪ (ﺗﻌﺪاد ﺧﺮوﺟﯽ
ﻫا وﻓاﯾﺮ باﮐﺲﻫا بسﺘﮕﯽ به وﺳﻌﺖ ﻫﺮ ﻃبﻘه ﻣﯽباﺷﺪ) .اﺟﺰاي ﺗﺸﮑیل دﻫﻨﺪه ﻫﺮ ﻓاﯾﺮباﮐﺲ ﺷاﻣل ﯾﮏ ﺟﻌبه ﮐه درون آن
ﯾﮏ قﺮقﺮه و ﯾﮏ ﺳﺮﻟﻮﻟه و ﯾﮏ رﺷﺘه ﻟﻮﻟه نﻮاري ( 20ﻣﺘﺮ) ﻣﯽباﺷﺪ.
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انواع سیستم فایرباکس
 -1سیستم خشک :اﯾﻦ نﻮع ﺳیسﺘﻢ به ﻟﻮﻟه آب ﺷﻬﺮي وﺻل نیسﺖ و راه ورودي آن در ﺟﻠﻮي درب ورودي ﺳاﺧﺘﻤان ﯾا
ﻃبﻘه ﻫﻢ ﮐف نﺼﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .در ﻣﻮاقﻊ ﺿﺮوري آب ﺗﻮﺳﻂ ﺗانﮑﺮﻫا و ﭘﻤپﻫاي آﺗﺶنﺸانﯽ به درون ﻟﻮﻟهﻫا ﭘﻤپاژ ﮔﺮدﯾﺪه
و در ﻃبﻘه ﻣﻮرد نظﺮ از ﺧﺮوﺟﯽﻫاي آن بﻬﺮه بﺮداري ﻣﯽﮔﺮدد .دﻫانه ورودي اﯾﻦ ﺳیسﺘﻢ در ﻣحﻔظه ﺷیﺸهاي در بیﺮون
ﻣﻨﺰل با ﺳاﺧﺘـﻤان ﯾا ﮐـارﮔاه قﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ نﻮع ﺳیسﺘﻢ ﺳـبﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐه ﻣا آب را بﺪون اﺗالف وقﺖ به
نﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ نﻘﻄه ﻣﻤﮑﻦ بﺮﺳانیﻢ.
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 -2سیستم تر :اﯾﻦ نﻮع ﺳیسﺘﻢ از انﺘﻬاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ قسﻤﺖ ﺳاﺧﺘﻤان ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺮزﻣیﻦ ﭘﺸﺖ بام ﮐﺸیﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ نﻮع ﺳیسﺘﻢ
به ﻟﻮﻟه ،ﺗا باﻻﺗﺮﯾﻦ نﻘﻄه ﺳاﺧﺘﻤان آب ﺷﻬﺮي وﺻل اﺳﺖ و ﻫﻤیﺸه در ﻫﺮحاﻟﺘﯽ دردرون ﻟﻮﻟهﻫا آب وﺟﻮد دارد و در ﻫﺮ
ﻃبﻘه با بازﮐﺮدن ﺷیﺮ ﻟﻮﻟه آب ،آب از درون آن ﺧارج ﻣﯽﮔﺮدد.

شیرهای هیدرانت شهری
ﺳازﻣانﻫاي آﺗﺶنﺸانﯽ و ﺧﺪﻣات اﯾﻤﻨﯽ بﺮاي انﺠام وﻇیﻔه ﺧﻄیﺮ ﺧﻮد به ابﺰارﻫا و ﺗﺠﻬیﺰات ﻣﺘﻌﺪدي ﻣانﻨﺪ انﻮاع
ﺧﻮدروﻫاي ﻋﻤﻠیاﺗﯽ و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﺿﺪ حﺮﯾق نیاز دارنﺪ .در اﯾﻦ ﻣیان بﺮﺧﯽ ﺗﺠﻬیﺰات نﻘﺶ ﭘاﯾهاي دارنﺪ ﮐه از ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﯾﻦ آنﻫا باﯾﺪ به ﺷیﺮ آﺗﺶنﺸانﯽ اﺷاره ﮐﺮد.
ﭘژوﻫﺶﻫاي ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺮبیات ﻋﻤﻠﯽ نﺸان داده ﯾﮏ دﺳﺘﮕاه ﺷیﺮ آﺗﺶنﺸانﯽ در ﺷﻬﺮ ﯾا ﻣﻨاﻃق ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻄﺮ آﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮانﺪ
ﻋﻤﻠﮑﺮدي بﻬﺘﺮ از ﺧﻮدروري آﺗﺶنﺸانﯽ داﺷﺘه باﺷﺪ.
تعریف و مشخصات شیر آتشنشانی
ﺷیﺮ آﺗﺶنﺸانﯽ اﯾسﺘاده (ﻓاﯾﺮﻫیﺪرانﺖ) به دﺳﺘﮕاهﻫاي اﻃالق ﻣﯽﺷﻮد ﮐه در ﺷﻬﺮ و ﻣحﻮﻃهﻫاي ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻣاﮐﻦ ﻣﻮرد نیاز
بﺮروي ﺷبﮑهﻫاي آبرﺳانﯽ ﺷﻬﺮي و اﺿﻄﺮاري نﺼﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺷیﺮﻫاي آﺗﺶنﺸانﯽ در اﯾﺮان به رنﮓ قﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻻزم اﺳﺖ در ﺗارﯾﮑﯽ ﺷﺐ با انﻌﮑاس نﻮر قابل روﯾﺖ باﺷﺪ.
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ﻫﻤچﻨیﻦ ﺷیﺮ داراي ﻣﮑانیسﻢ ﺗﺨﻠیه ﺧﻮدﮐار بﺮاي ﺟﻠﻮﮔیﺮي از ﯾخزدﮔﯽ ﯾا ﺧﻮردﮔﯽ و زنﮓزدﮔﯽ به ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻓﻠﻨج
ﺿﺮبه ﮔیﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽباﺷﺪ.

ﺗجهیزات هیدرولیكﯽ (قیﭽﯽ ها و جکها)
اﯾﻦ نﻮع ﺟﮏﻫا به ﺧاﻃﺮ آﻟیاژﻫاي ﻓﺸﺮده و بسیار ﺳﺨﺖ آﻟﻮﻣیﻨیﻮم در ﺳاﺧﺖ ﺳیﻠﻨﺪر و بازوﻫا و به ﺧﺼﻮص روﮐﺶ
ﻣحاﻓﻆ و بسیار ﻣﻘاوم و ﻣﻨحﺼﺮ بﻔﺮد آنﻫا را از ﺧﻮردﮔﯽ ،زنﮓزدﮔﯽ و اﺻﻄﮑاک بیﺶﺗﺮ بﺮﺧﻮردار ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤچﻨیﻦ دﺳﺘهﻫاي ﺗاﺷﻮ و ﻃﺮاحﯽ ﻻغﺮ انﺠام ﻋﻤﻠیات را در ﻣحیﻂﻫاي ﺻﻌﺐ اﻟﻌبﻮر آﺳان ﺳاﺧﺘه و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤه ﺷاﺳﯽ
ﻣﻨحﺼﺮ بﻔﺮد ابﺰار ﻫیﺪروﻟیﮏ بﺮاي باز و بسﺘه ﮐﺮدن بازوﻫا بﻮده ﮐه دقﺖ ،ﺳﺮﻋﺖ ،قﺪرت در ﻋﻤﻠیات ﻓﻘﻂ با دو انﮕﺸﺖ
ﺷﺼﺖ و ﺳبابه به راحﺘﯽ انﺠام ﻣﯽﮔیﺮد.
از اﯾﻦ دﺳﺘﮕاه ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻬﺖ نﺠاتﮔﺮي در ﻣحلﻫاﯾﯽ ﮐه قﺪرت ﻣانﻮر ﮐﻢ بﻮده و اﻣﮑان اﺳﺘﻔاده از دﺳﺘﮕاهﻫاي ﻣﻮﺗﻮري
نﻤﯽباﺷﺪ اﺳﺘﻔاده نﻤﻮد( .اﺳﺘﻔاده در ارﺗﻔاﻋات و ﻣحلﻫاي ﮐﻮﭼﮏ و ﺻﻌﺐ اﻟﻌبﻮر) ﮐﻠیه ابﺰارﻫاي ﻫیﺪروﻟیﮑﯽ با ﻣﺪلﻫاي
ﻣﺨﺘﻠف به اﯾﻦ دﺳﺘﮕاه با ﮐﻮبﻠیﻨﮓ وﺻل ﻣﯽﮔﺮدد.
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ابزارهای هیدرولیک (قیچی و برش دهنده)
ابﺰاري ﻫسﺘﻨﺪ با قﺪرت قﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و بﺮش باﻻ بﺮاي اﺳﺘﻔاده در ﻋﻤﻠیاتﻫاي ﻣﺨﺘﻠف از ﺟﻤﻠه بﺮﯾﺪن ﺳﺘﻮن ﺧﻮدرو،
ﺳﻘف ﺧﻮدرو ،ﭘﺪالﻫا و  ...ﮐه داراي دو ﺷﻠﻨﮓ رﻓﺖ و بﺮﮔﺸﺖ روغﻦ ﻫیﺪروﻟیﮏ ﻣﯽباﺷﺪ و قﺪرت ﺧﻮد را از دﺳﺘﮕاه
ﻫاي ﻣﻮﺗﻮر ﻫیﺪروﻟیﮏ و ﭘﻤپﻫاي ﻫیﺪروﻟیﮏ دﺳﺘﯽ ﻣﯽﮔیﺮنﺪ و قابﻠیﺖ ﮐﻮبﻠیﻨﮓ به ﮐﻠیه ﺷیﻠﻨﮓﻫاي ﻫیﺪروﻟیﮏ را دارا
ﻣﯽباﺷﻨﺪ.
ابﺰار ﻫیﺪروﻟیﮏ اﺳپیﺪرﻫا (ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه ،باز ﮐﻨﻨﺪه و ﻟه ﮐﻨﻨﺪه)
اﯾﻦ ابﺰار بﺮاي باز ﮐﺮدن و ﺟﺪاﮐﺮدن ،ﮐﺸیﺪن ،ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن و ﻟه ﮐﺮدن اﺷیاء ﺳﺨﺖ به ﮐار ﻣﯽرود .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔاده اﯾﻦ ابﺰار
بیﺶﺗﺮ در ﺗﺼادﻓات ﮐه ﻣﻨﺠﺮ به ﻣحبﻮس ﺷﺪن زﯾﺮ آﻫﻦ آﻻت ﻣچاﻟه ﺷﺪه ﺧﻮدرو ،ﺻﻨﺪﻟﯽﻫا ،ﺳﺘﻮنﻫاي ﺧﻮدرو و
ﻫﻤچﻨیﻦ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ دﺳﺖ و ﭘا و ﯾا قسﻤﺘﯽ از بﺪن زﯾﺮ آﻫﻦ آﻻت و ﻣاﺷیﻦﻫاي ﺻﻨﻌﺘﯽ ،آوار و ﺗﺨﺮﯾﺐﻫا و  ...بﮑار ﻣﯽ
رود .بﮑارﮔیﺮي اﯾﻦ ابﺰار بسﺘﮕﯽ به ابﺘﮑارات ﻓﻨﯽ ﻓﺮﻣانﺪه و نﻮع حادﺛه دارد.
هوزریل هیدرولیک
بﺮ حﻮل ﻣحﻮر اﯾﻦ دﺳﺘﮕاه دو حﻠﻘه ﺷﻠﻨﮓ  20ﻣﺘﺮي به رنﮓﻫاي قﺮﻣﺰ و زرد به ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﭘیچیﺪه ﺷﺪه ﮐه در ﯾﮏ
زﻣان ﻣﯽﺗﻮان دو ابﺰار ﻫیﺪروﻟیﮑﯽ را به آن وﺻل نﻤﻮد ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕاه داراي ﺷیﻠﻨﮓ ﻣﺸﮑﯽ رنﮓ بﺮﮔﺸﺖ روغﻦ ﻫیﺪروﻟیﮏ
ﻣﯽباﺷﺪ ﮐه بﺼﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﻋﻤل ﻣﯽﮐﻨﺪ .در دو ﻃﺮف اﯾﻦ دﺳﺘﮕاه اﻫﺮم ﺟﻬﺖ آزاد نﻤﻮدن قﺮقﺮه وﺟﻮد دارد .وزن دﺳﺘﮕاه
 38ﮐیﻠﻮﮔﺮم ﻣﯽباﺷﺪ.
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ﻣﻨابﻊ
 -1ﺷﺮﯾف زاده ،ﻫﻮﺷﻨﮓ ( .)1378ﺗﺠﻬیﺰات و ﻋالﺋﻢ آﺗﺶنﺸانﯽ(ﭼاپ اول) .ﺗﻬﺮان :نﺸﺮ انﻮار.
 -2غﻔﻮري ،ناﺻﺮ ( .)1385آبﺮﺳانﯽ (ﭼاپ اول) .ﺳازﻣان آﺗﺶنﺸانﯽ و ﺧﺪﻣات اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان.
 -3غﻔﻮري ،ناﺻﺮ ( .)1385ﭘﻤپ ﻫاي آﺗﺶ نﺸانﯽ (ﭼاپ اول) .ﺳازﻣان آﺗﺶنﺸانﯽ و ﺧﺪﻣات اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان.
 -5ﮔﻮﻫﺮي ﻣﻄﻠق ،ﻣحﻤﺪ ( .)1390ﺟﺰوه دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐارآﻣﻮزي آﺗﺶنﺸان .ﺳازﻣان آﺗﺶنﺸانﯽ و ﺧﺪﻣات اﯾﻤﻨﯽ
ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان.
 -6قانﻊ ،ﻣحﻤﺪ ﻫادي و زحﻠﯽ نژاد ،ﻋﻠیﺮﺿا .)1391( .آﻣﻮزش آﺗﺶنﺸانان داوﻃﻠﺐ (ﺳﻄح ﻋﻤﻮﻣﯽ) .ﺳازﻣان آﺗﺶ-
نﺸانﯽ و ﺧﺪﻣات اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻬﺮداري ﺷیﺮاز.
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فصل چهار
وسایل ﺣفاظت فردی
PPE
Personal Protective Equipment

وسایل حفاظت فردى
وﺳاﯾل حﻔاﻇﺖ ﻓﺮدي ﺷاﻣل ﮔسﺘﺮه وﺳیﻌﯽ از ﻟﻮازم ،وﺳاﯾل و ﺗﺠﻬیﺰاﺗﯽ ﻣﯽباﺷﺪ ﮐه به ﻣﻨظﻮر حﻔاﻇﺖ قسﻤﺖﻫاي
ﻣﺨﺘﻠف بﺪن اﻓﺮاد در بﺮابﺮ ﺧﻄﺮات احﺘﻤاﻟﯽ در ﻣحیﻂﻫاي ﮐاري ﻃﺮاحﯽ و ﺳاﺧﺘه ﺷﺪهانﺪ.
انواع وسایل ﺣفاظت فردی
وﺳاﯾل حﻔاﻇﺘﯽ ﺗﻨه  -دﺳﺖ و بازو -حﻔاﻇﺘﯽ ﭘا  -حﻔاﻇﺘﯽ ﺳﺮ  -ﭼﺸﻢ و ﺻﻮرت  -دﺳﺘﮕاه ﺗﻨﻔسﯽ -ﮔﻮش -وﺳاﯾل
حﻔاﻇﺘﯽ در بﺮابﺮ ﺳﻘﻮط  -ﺗﺠﻬیﺰات ﺷسﺘﺸﻮي اﺿﻄﺮاري.
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حفاظت از تنه
ﭼﺮا حﻔاﻇﺖ از ﺗﻨه ﺿﺮوري اﺳﺖ؟
در ﻣحیﻂﻫاي ﮐار ﻃیف ﮔسﺘﺮدهاي از ﺧﻄﺮات وﺟﻮد دارد ﮐه ﻣﯽﺗﻮان بﺨﺶﻫاي ﻣﺨﺘﻠف بﺪن از ﺟﻤﻠه ﺗﻨه را ﺗﻬﺪﯾﺪ نﻤاﯾﺪ.
ﻫﻤچﻨیﻦ قﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد زﯾادي از انﺪامﻫاي حیاﺗﯽ نظیﺮ قﻠﺐ ،رﯾه ،ﮐبﺪ ،ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و غیﺮه در آن قسﻤﺖ احﺘﻤال
بﺮوز ﺧﻄﺮات و ﻫﻤچﻨیﻦ ﭘیاﻣﺪ ﺧﻄﺮات حاﺻﻠه در آن بﺨﺶ بسیار باﻻ بﻮده و بﻨابﺮاﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﺮات در ﻣحیﻂ ﮐار و
ﻫﻤﺰﻣان با آن ﺗﻬیه ﺗﺪابیﺮ حﻔاﻇﺘﯽ بﺮاي اﯾﻦ قسﻤﺖ حاﺋﺰ اﻫﻤیﺖ ﻣﯽباﺷﺪ.
انﻮاع حﻔاظﻫاي بﺪن
ﻟباس ﮐار دو ﺗﮑه ﻟباس ﯾﮑسﺮه  -روﭘﻮش ﮐار -ﭘیﺶبﻨﺪ حﻔاﻇﺘﯽ
حفاظت از دستها

ﭼﺮا حﻔاﻇﺖ از دﺳﺖ و بازو ﺿﺮوري اﺳﺖ؟ دﺳﺖ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ وﺳیﻠه انﺠام ﮐار اﺳﺖ .با وﺟﻮد اﯾﻨﮑه ﭘیﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي
به ﻣیﺰان زﯾادي از ﮐارﻫاي دﺳﺘﯽ ﮐاﺳﺘه اﺳﺖ وﻟﯽ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ نﻘﺶ دﺳﺖﻫا در راهانﺪازي ﻋﻤﻠیات ﻣاﺷیﻨﯽ بیﺸﺘﺮ و ﺗﻨﻮع
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ﺧﻄﺮات ﻣﺮبﻮط به دﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾاﻓﺘه اﺳﺖ بﺮ اﺳاس آﻣارﻫاي اراﺋه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳازﻣانﻫاي ﻣﺨﺘﻠف ،آﺳیﺐ دﯾﺪﮔﯽ دﺳﺖ
رﺗبه اول را در بیﻦ حﻮادث ﺷغﻠﯽ دارد.
انﻮاع ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐه دﺳﺖ و انﮕﺸﺘان را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻟبهﻫاي ﺗیﺰ و بﺮنﺪه ورقﻫا ،ﻣﻮاد ﺷیﻤیاﯾﯽ ،اﻟﮑﺘﺮﯾسیﺘه ،ابﺰار دﺳﺘﯽ ﺳﺨﺖ و ﺧﺸﻦ و بﺨﺶﻫاي آﺳیﺐ رﺳان ﻣاﺷیﻦ آﻻت
ﻟﻮازم حﻔاﻇﺖ از دﺳﺖ:
اﻟف) دﺳﺘﮑﺶﻫاي ﭼﺮﻣﯽ و ﮐاﻣﻮاﯾﯽ
ب) دﺳﺘﮑﺶﻫاي ﻻﺳﺘیﮑﯽ
حفاظت از دستگاه تنفس

ﭼﺮا حﻔاﻇﺖ از دﺳﺘﮕاه ﺗﻨﻔﺲ ﺿﺮوري اﺳﺖ؟
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ راهﻫاي اﺻﻠﯽ ﺗﻤاس با ﻣﻮاد زﯾانآور ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ،راه ﺗﻨﻔﺲ اﺳﺖ .ﻣﻮاد زﯾانآور ﻣﯽﺗﻮانﻨﺪ باﻋث وارد
ﺷﺪن ﺻﺪﻣات ﻓیﺰﯾﮑﯽ و اﯾﺠاد ﺗحﺮﯾﮏ در ﺳیسﺘﻢ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽﺷﻮنﺪ و ﯾا ﺟﺬب رﯾهﻫا ﺷﺪه و به قسﻤﺖﻫاي دﯾﮕﺮ بﺪن ﻣﻨﺘﻘل
ﻣﯽﺷﻮنﺪ .بﻨابﺮاﯾﻦ آﻻﯾﻨﺪهﻫاي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا از اﯾﻦ ﻃﺮﯾق ﻣﯽﺗﻮانﻨﺪ ﻫﻢ به دﺳﺘﮕاه ﺗﻨﻔﺲ و ﻫﻢ به دﯾﮕﺮ اﻋﻀاء بﺪن آﺳیﺐ
بﺮﺳانﻨﺪ.
ﭼﮕﻮنﮕﯽ حﻔاﻇﺖ از دﺳﺘﮕاه ﺗﻨﻔﺲ
ﻣاﺳﮏ :ﻣاﺳﮏ وﺳیﻠه اي اﺳﺖ بﺮاي حﻔاﻇﺖ در بﺮابﺮ ﻣﻮاد زﯾانآور ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ،اﯾﻦ وﺳیﻠه بﺮ روي دﻫان و بیﻨﯽ قﺮار
ﻣﯽﮔیﺮد و نﻮع آن بﺮ اﺳاس نﻮع آﻻﯾﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا انﺘﺨاب ﻣﯽﺷﻮد.
انواع ماسکها:
اﻟف) ﻣاﺳﮏﻫاي ﭘارﭼهاي – نﻤﺪي  FFP2 -ﺳاده (ﺳﻔیﺪ)
ب) ﻣاﺳﮏﻫاي  FFP2ﺟاذب (ﺗیﺮه رنﮓ)
ج) ﻣاﺳﮏﻫاي ﻓیﻠﺘﺮدار
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حفاظت از چشمها

ﭼﺮا حﻔاﻇﺖ از ﭼﺸﻢﻫا ﺿﺮوري ﻣﯽباﺷﺪ؟
اﻫﻤیﺖ حﺲ بیﻨاﯾﯽ بﺮاي ﻫﻤه ﻣﺸﺨص اﺳﺖ .انسان با اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﭼیﺰﻫاﯾﯽ را ﻣﯽبیﻨﺪ ،ﻟﺬت ﻣﯽبﺮد ،ﯾاد ﻣﯽﮔیﺮد ،ﻋﺸق ﻣﯽ-
ورزد و ﻣﯽﺳازد و بﺪون آن قادر به انﺠام ﺧیﻠﯽ از ﮐارﻫا نﻤﯽباﺷﺪ.
از دﺳﺖ دادن حﺲ بیﻨاﯾﯽ ﻣﻌادل دﯾه ﯾﮏ انسان باﻟغ اﺳﺖ.
انﻮاع ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐه ﭼﺸﻢ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﭘﺮﺗاب اﺟسام و ذرات ،ﭘاﺷﺶ ﻣاﯾﻌات ،ﮔﺮد و غبار ،ذرات ﻓﻠﺰات ﻣﺬاب ،ﺗﺸﻌﺸﻌات زﯾان آور
انﻮاع ﻟﻮازم حﻔاﻇﺖ از ﭼﺸﻢ:
اﻟف) ﻋیﻨﮏﻫاي اﯾﻤﻨﯽ با حﻔاظ ﺟانبﯽ
ب) ﺷیﻠﺪ ﺟﻮﺷﮑاري
حفاظت از پاها

ﭼﺮا حﻔاﻇﺖ از ﭘاﻫا ﺿﺮوري اﺳﺖ؟
ﺻﺪﻣات و آﺳیﺐﻫاي وارده به ناحیه ﭘا ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﯾﻦ حﻮادث ﺷغﻠﯽ در اغﻠﺐ ﻣحیﻂﻫاي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽباﺷﺪ.
انﻮاع ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐه ﭘاﻫا را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
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-

ﺳﻘﻮط اﺷیاء ﺳﻨﮕیﻦ روي ﭘاﻫا به وﯾژه ناحیه ﭘﻨﺠه در بیﻦ ﮐارﮔﺮان ﺻﻨاﯾﻊ ﺳﻨﮕیﻦ

-

ﺳﻮﺧﺘﮕﯽﻫاي ﭘا در اﺛﺮ ﺗﻤاس با ﻓﻠﺰات ﻣﺬاب ،ﺟﺮقه و ﻣﻮاد ﺷیﻤیاﯾﯽ در ﺻﻨاﯾﻊ ﻓﻮﻻد و ﻣﻮاد ﺷیﻤیاﯾﯽ و ﮐﻮره

-

بﺮﯾﺪﮔﯽ ،ﺧﺮاﺷیﺪﮔﯽﻫا و ﺳﻮراخ ﺷﺪﮔﯽﻫاي ﭘا ﮐه از حﻮادث ﻣﻌﻤﻮل ﻣحیﻂ ﮐار ﻣﯽباﺷﻨﺪ

-

درﻣاﺗیﺖ و اﮔﺰﻣاﻫا ،ﺳﺮ ﺧﻮردنﻫا و ﭘیچ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣچ ﭘا در اغﻠﺐ ﻣحیﻂﻫاي ﮐاري.

انواع لوازم حفاظت از پا:
اﻟف) ﮐﻔﺶﻫاي ﭘﻨﺠه ﻓﻮﻻدي
ب) ﮐﻔﺶﻫاي ﻋاﯾق اﻟﮑﺘﺮﯾسیﺘه
ج) ﭼﮑﻤهﻫاي ﻻﺳﺘیﮑﯽ
حفاظت از شنوایی

ﺿﺮورت حﻔاﻇﺖ از حﺲ ﺷﻨﻮاﯾﯽ
ﺻﺪاﻫاي زﯾباﯾﯽ در اﻃﺮاف ﻣا وﺟﻮد دارد ﮐه از ﺷﻨیﺪن آنﻫا ﻟﺬت ﻣﯽبﺮﯾﻢ ،ﻃبیﻌﺖ ،ﻣﻮﺳیﻘﯽ ،بچهﻫا ،دوﺳﺘان و نﺰدﯾﮑان .با
ﺷﻨیﺪن ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ  ،احساس آراﻣﺶ دارﯾﻢ و احساﺳاﺗﻤان را به دﯾﮕﺮان نﺸان ﻣﯽدﻫیﻢ .از دﺳﺖ دادن اﯾﻦ حﺲ ﻋﻮارض
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را بﺮاي انسان به ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
انواع لوازم حفاظت از شنوایی:
 Ear plugsﺗﻮ ﮔﻮﺷﯽ Ear Muff-روﮔﻮﺷﯽ ﺧﻠبانﯽ.
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ﻣﻨابﻊ
 -1ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳاﺧﺘﻤان اﯾﺮان ( .)1388ﻣبحث دوازدﻫﻢ .اﯾﻤﻨﯽ و حﻔاﻇﺖ ﮐار در حیﻦ اﺟﺮا .وزارت ﻣسﮑﻦ و
ﺷﻬﺮﺳازي.
 -2ﻣحﻤﺪ ﻓام ،اﯾﺮج ( .)1391ﺗﺠﻬیﺰات حﻔاﻇﺖ ﻓﺮدي(ﭼاپ ﭼﻬارم) .ناﺷﺮ :ﻓﻦآوران.
 -3بﻨﻬانﯽ ،نادر و ﺷیﺪا ،حسﻦ ( .)1392اﯾﻤﻨﯽ و حﻔاﻇﺖ ﻓﻨﯽ .ناﺷﺮ :ﯾادواره اﺳﺪي ،ﺛاﻣﻦ اﻻﺋﻤه (ع).
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