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 مقدمه:

مختلف جهان اجرا و در تجزیه و تحلیل آن، اثررا   طرح آموزش و بهره گیری از نیروهای داوطلب، سالهاست در کشورهای 

مثبت خود را بصور  آشکار به اثبا  رسانده و بعنوان مکمل امداد رسانی و نجا  جان و مال مردم در حوادث گونراگون و  

نان دستیابی به سطح باالتری از ایمنی شهری جایگاه ویژه ای یافته است.نیروهای تربیت شده می توانند همانند آتر  نشرا  

 حرفه ای در زمان بروز حوادث ، کارایی مطلوبی از خود نشان داده و سازمان آت  نشانی را در موقع بحران یاری نمایند.

در این رهگذر به منظور جذب بیشتر افر اد داوطلب استفاده از الگوهای مناسرب و منطبرب برا مارررا  کشرور مری توانرد        

داوطلب را در پی داشته باشد و با ایجاد آموزش های هماهنگ بررای آنران    استابال ومشارکت همه جانبه از سوی نیروهای

 جذابیت بیشتر و موثر تری بوجود آورد.

با در اختیار داشتن مربیان کرارآزموده، توانرایی برگرزاری دوره هرای      مشهدسازمان آت  نشانی و خدما  ایمنی شهرداری 

د نسبت به این آموزش ها با توجه به  نیراز جامعره در پایگراه هرای     تربیت نیروهای داوطلب مردمی را داشته و آمادگی دار

 آموزشی خود اقدام نماید.
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 آتش نشان داوطلب در جهان

را سال بین المللی نیروهای آت  نشان داوطلرب معرفری کررده و بره ایرن ترتیرب        2001مجمع عمومی سازمان ملل سال 

ر داده تا از عضویت افتخراری اشرخاد در سرازمانهای مختلرف اسرتفاده      فرصتی در اختیار کلیه سازمانهای عام المنفعه قرا

 گردد.

تجارب کشورهای توسعه یافته جهان نشان می دهد در بیشتر آن کشورها همکاری مردم در موارد ایمنری در سرطح براالی    

سرانی و کمرب بره نیروهرای     قرار دارد و غالباًًًً افرادی که به طور عادی مشاغل دیگری دارند در هنگام اضطرار برای امداد ر

حرفه ای فرا خوانده می شوند و یا بطور پاره وقت اوقا  فراغت خود را در اختیار مسئولین ایستگاه های آت  نشانی سپری 

        قبل آموزش هرای الزم را فررا گرفتره و از وفرایف خرود بره نحرو احسرن مطلرع           زمی نمایند. این در حالی است که افراد ا

زمان حادثه طبب برنامه از پی  تعیین شده در موقعیت خود قرار می گیرند و ضمن بازآموزی و بکارگیری  می باشند و در

 نکا  فرا گرفته با پیروی از دستورا ، انجام وفیفه می نمایند.

 میلیون داوطلب)یب سوم جمعیت کانادا( وقت، انرژی و استعداد خرود را بصرور    5/7به طور مثال د رحال حاضر بی  از 

سازمان در سراسر کشور قرار داده اند. همان طور که می دانیرد عضرویت داوطلبانره     180000داوطلبانه در اختیار بی  از 

میلیون نفرر عضرو    10میلیون نفر و در چین  2/1برای شهری سالم امری ضروری  و اساسی بشمار می آید.در کشور آلمان 

 منی شهرها برعهده دارند.فعال آت  نشان داوطلب سهم عمده ای در تأمین ای

کشور جهان عالوه بر سازمان های آت  نشرانی حرفره ای و دولتری سرازمان نیروهرای آتر  نشران         85اکنون در بی  از 

داوطلب تشکیل شده است. اعضای داوطلب در اغلب کشورها چندین برابر کارکنان رسمی و حرفه ای سازمان آت  نشرانی  

 سال می رسد. 54کشورها به بی  از می باشد؛ ساباه  فعالیت برخی از 

 آتش نشان داوطلب د رایران

در کشور ما ایران با وجود اهمیت و ضرور  نیروهای داوطلب در سطح  جامعه اقدام کمتری صور  گرفته است. در کشرور  

حالی است که  نفر تربیت و آموزش آت  نشان داوطلب صور  گرفته است.این در 20ما اولین بار در شهر تهران و با تعداد 

با توجه به جمعیت کشور و با توجه به استاندرادهای جهانی نزدیب به  یب میلیون آت  نشان آموزش دیده برای پوشر   

ایمنی در کشور الزم به نظر می رسد. طبب اطالعا  موجود در برخی از شهرها به طور مثال شهر مشهد با جلرب تعردادی   

د  و تربیت نیروی آت  نشان داوطلب  نموده اند و نیز در شهر تهرران سرازمان   نیروی مردمی مبادر  به آموزش کوتاه م

آت  نشانی در مناطب تابعه اقداما  الزم را در این زمینه به عمل آورده اما این اقداما  در برابر اقداما  کشرورهای دیگرر   

 .بسیار اندک به نظر رسیده و نیاز کشور با این گروه ها جواب گو خواهد بود

 تعریف آتش نشانان داوطلب

آت  نشان داوطلب فردی است که بصور  داوطلبانه در سازمان آت  نشانی حاضر و با فراگیرری آمروزش هرای تخصصری     

آت  نشانی موفب به کسب گواهینامه پایان دوره گردیده است و برای رضای خداوند و با خواست قبلری  خرود بره منظرور     

ی  ملی در این راه گام می نهد و قصد دارد در مواقع بروز حادثه به مدد مردم شتافته خدمت به مردم حفافت از سرمایه ها

 و در جهت امداد و نجا  جان و مال مردم برای وطن خود مفید باشد.
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در برخی کشورها سالهاست که نیروهای مردمی فعالیت خود را تحت عنوان آت  نشان داوطلب آغاز نموده و با مردیریت و  

نهای آت  نشانی حرفه ای کشور، انجام وفیفه و در راستای اهداف عالی گام برداشته و کلیه فعالیتهای  آنان رهبری سازما

 تحت نظار  نیروهای حرفه ای آت  نشانی صور  می گیرد.

سازماندهی نیروهای داوطلب بر عهده مسئولین سازمان آت  نشانی می باشد. آت  نشران داوطلرب بایرد بره حرفره آتر        

القه مند بوده و تابع قوانین و ماررا  حاکم بر شغل سازمان آت  نشانی باشند. اولیت جذب با افرادی است کره از  نشانی ع

سالمت جسمی  و روحی برخوردار بوده و در زمینه های مختلف حرفه ای و تخصصی دارای مهار  باشند. خردما  آتر    

جرام  نتی ندارد و اعضای گروه ها می توانند با برنامره ریرزی،  ا  نشانان داوطلب از نظر سازمان،  زمان و نوع  حادثه محدودی

وفیفه نموده و در عملیا  امداد رسانی و اطفاء حریب شرکت نمایند. این بدان معناسرت  کره در مواقرع عرادی بره کرار و       

 زندگی روزمره خود می پردازند.

برخرورداری از  یکی از مهمترین عوامل موثر در کامیابی سازمانها برای نیل به اهداف مورد نظرر،  هتجربه نشان داده است ک 

نیروی انسانی توانمند و کارآمد است؛ به گونه ای که می توان یاین حاصل کرد  که ارزشرمند تررین سررمایه هرر سرازمان      

به رکن اصلی ارتااء سطح علمی و عملیاتی کارکنان، منابع انسانی آن است. د راین میان نمی توان از نا  آموزش به عنوان

نیز با هدف جلب مشارکت های مردمری و ترأمین     مشهدسادگی گذر کرد. سازمان آت  نشانی و خدما  ایمنی شهرداری 

نمروده اسرت و در حرال اجررای برنامره       مری اقدام به  جذب و آموزش نیروهای آتر  نشران داوطلرب  مرد   نیروی انسانی ،

ی این نیروها می باشد. باید توجه داشت  که امروزه ایمنی یکی از اساسی ترین  نیازهای  زندگی شرهری اسرت و   سازمانده

این سازمان را در انجام وفایف ذاتی خود یاری رساند، زیرا آن چه که بدون شب مشارکت  مردمی در همراهی آت  نشانی،

آگاهی شهروندان از اصول ایمنی و به کار بستن آنها در مشارکت در پیشگیری از بروز حریب ها و حوادث سهم اساسی دارد،

یکی از مهمترین وفایف یب شهروند مسئول تلای می گرردد. مری تروان    و خود یاری جهت نجا  خود ، خانواده و همنوع،

داوطلرب و   و در نهایت تشکیل گرروه هرای آتر  نشران    اذعان داشت که اشاعه و ارتااء فرهنگ ایمنی در بین افراد جامعه،

در تحاب مفهوم ) شهری ایمنری برا مشرارکت شرهروندان( یکری از      استفاده از مشارکت مردم در امور ایمنی و آت  نشانی،

فصل و در راستای برنامه ریزی های سازمان آت  نشانی 9ضروریا  و حاایب انکار ناپذیر است. کتابی که پی  رو دارید در 

ای آت  نشان داوطلب و با هردف اراهره اطالعرا  و کراربردی در مباحرل مختلرف       برای آموزش و سازماندهی نیروه مشهد

ایمنی و آت  نشانی تألیف گردیده  است. این مجموعه شامل مطالبی جامع پیرامون شناخت آتر  سروزی هرا و حروادث،     

امداد رسانی در وش های ، کمب های اولیه  و همچنین آشنایی با رایمنی ابزار و لوازم خانگی انواع تجهیزا  حریب و نجا ،

اما می تواند برای ،ه بوده و هر چند به طور اختصاصی برای آموزش آت  نشان های داوطلب نگارش گردید حوادث مختلف

 آت  نشانان حرفه ای نیز مفید واقع گردد.
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 : ایران تاریخچه ی آتش نشانی در
 

هجری شمسی توسط نیروهای اشغالگر روسیه به لحاظ اشراف سیاسی و اجتماعی و حفظ منرابع اقتصرادی    1221در سال 

 خود , در پایتخت آن زمان )تبریز( اولین پایگاه آت  نشانی ایران , ایجاد گردید .

ب کشور گردید که بعد از آن با توجره  تأسیس پاالیشگاه نفت مسجد سلیمان باعل ایجاد دومین واحد آت  نشانی در جنو

( , رشرت  1305(, بنرد انزلری )  1304( , اهواز)1303( , قزوین )1303به ضرور  در شهرهای مهم آن زمان نظیر , تهران )

  ( ایستگاه آت  نشانی ایجاد شد .1328( و اصفهان )1327( , زنجان )1321( , قم ) 1312( , مشهد)1310)

 آتش نشانی در مشهد :.

هیچ اداره ای جهت کمب و امداد در حوادث در مشهد وجود نداشت تنها نیرویی که در این مواقع به  1312قبل از سال  تا 

مردم کمب  می نمود , نیروی احتسابیه بودند که از دو بخ  احتساب و تنظیف تشکیل می شد که نیروهای تنظیف عالوه 

 .  بر نظافت شهر در حوادث به مردم کمب می کردند

,  1312درهمین سال بلدیه تبدیل به شهرداری و به محل فعلی آن در میدان شهدا منتال شرد و بره تبرع آن در سرال        

        آت  نشانی که با دایره موتوری ادغام شده بود در مشهد ایجاد گردید .

 آشنایی با سازمان و هدف هایش:

و مبتنی بر نظم و انضباط تشکیل و برای رسریدن بره هردف    سازمان آت  نشانی و خدما  ایمنی از اجزای به هم پیوسته 

 این هدف ها فلسفه وجودی این سازمان را تشکیل می دهند.های خاصی ایجاد شده است،

وابسته به  شهرداری بوده  و به شکلی مستال از نظر مرالی و اداری در هرر شرهر    سازمان های آت  نشانی در ایران معموالًً

حفافت مان وفایفی دارد که عمده ترین آنها نجا  جان افراد، مهار و خاموش کردن آت  سوزی ها،اداره می شوند.این ساز

   از سرمایه های ملی و اراهه آموزش های عمومی و تخصصی در باال بردن سطح فرهنرگ ایمنری شرهروندان اسرت . توسرعه     

ا  عظیم و ساختمان هرای بلنرد و فعالیرت    استفاده از تأسیسشهر نشینی  و به کارگیری فن آوری های پیچیده ی شهری،

تولید روزافزون محصوال  مصرفی و سرمایه ای  در کارخانه  ها و کارگاه های صرنعتی و  مراکز اجتماعی و اقتصادی بزرگ،

خطرهای زیادی را به همراه دارد که هرر لحظره شرهروندان را    انبارهای بزرگ تخلیه و نگه داری کاال و محصوال ، تولیدی،

 د تهدید قرار می دهد.مور

معموالًً سازمان ها و مراکز خدما  ایمنی و آت  نشانی) که با هدف ایمن سازی  و محافظت شرهروندان ایجراد شرده انرد(     

زمانی وارد عمل می شوند که حریب یا حادثه ای اتفاق افتاده و شهروندان در کنترل و مهار آن ناتوان باشند. مدیریت ایرن  

بیشماری  دارند نیاز به امکانا  و تجهیزا  پیچیده و اطالعا  دقیای از علوم و فنون گوناگون دارد . گونه حوادث که تنوع 

مدیران و مسئوالن سازمان آت  نشانی باید دقیااًً از استانداردهای ایمنی و حفافت از حریب آگراهی داشرته و تجهیرزا  و    

 ابزار الزم خدما  امدادی را در اختیار داشته باشند.

آت  سوزی یب خودرو یا ساوط یرب درخرت    حادثه و آت  سوزی ها هر چند کوچب و جزیی باشد)مثل نشت گاز، وقوع

در خیابان(سازمان های خدماتی و نیروهای امدادی متعددی را به فعالیت وا می دارد.این فعالیت ها نیاز به هماهنگی هایی 

 م برای ایجاد ارتباط و همکاری میان آنها به وجود آمده است.دارد که در شرح وفایف هر سازمان تعریف شده و شرایط الز
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عبار  انرد از     سازمان ها و نهادهایی که هنگام بروز حوادث و رخدادهای اضطراری در سطح شهرها حضوری  فعال دارند،

شهرداری  هالل احمر، نیروهای نظامی و انتظامی ، واحدهای اورژانس و بیمارستانی ، سازمان آت  نشانی و خدما  ایمنی ،

 گاز و .....آب ،نیروهای امداد شرکت برق، ها ،

سازمان آت  نشانی هر شهر با توجه به نظام سیاسی و اجتماعی هر کشور در زیر مجموعه ی یب وزارتخانه یرا   در جهان ،

 نهاد بزرگتر  قرار دارند.

ن و مارار  اداری و نظام خاصری اداره مری شروند، ولری     سازمان آت  نشانی  موجود در کشورهای مختلف هر یب با قوانی

همه این سازمان ها دارای هدفی مشترک اند . در یب شهر بزرگ نیز ممکن اسرت چنرد واحرد یرا سرازمان آتر  نشرانی        

ولری مسرأله مهرم هردف     وجودداشته باشند که دارای مدیریت و ماررا  خاصی اند که ناشی از نظام حاکم بر آن ها سرت.  

است که برای این سازمان ها و موسسا  تعریف شده است. هر چند اعضرای ایرن گرروه هرای امردادی شرناخت       مشترکی 

ولی با توجه به مهم ترین اصل پذیرفته شده در فعالیت های گروهی یعنی هماهنگی و همکاری  نزدیکی از یکدیگر ندارند ،

بروز حوادث و آت  سوزی های بزرگ دسرت در دسرت   با گروه و اطاعت از رهبری گروه و هدف مشترکی که دارند هنگام 

   مهار و اطفای حریب و حروادث پرداختره و بررای ایجراد  ایمنری محریط و نجرا          یکدیگر با همکاری صمیمانه به کنترل ،

 آسیب دیدگان فعالیت می نمایند.

 هدف های سازمان آتش نشانی:

ایجادشرده اسرت. ایرن هردف کلری برا       منی پایدار در جامعه ، سازمان آت  نشانی و خدما  ایمنی با هدف کلی استارار ای

 دستیابی به چند هدف جزیی تحاب می یابد.

 هدف های جزیی این سازمان شامل موارد زیر است 

مهار و اطفای آت  سوزی و حفافت از ثرو  های ملی در ماابل حریب و سوانح و عوارض ناشی نجا  جان انسان ها، .1

 از آن.

 تعیین خط مشی د رامور مربوط به آت  نشانی و خدما  ایمنی .برنامه ریزی و  .2

اراهه آموزش های الزم در امور آت  نشانی و خدما  ایمنی در سطوح مختلف سازمان برای کارکنان وافرراد خرارا از    .3

 سازمان طی برنامه های  زمان بندی شده .

 . ایجاد و توسعه ی ایستگاه های آت  نشانی و بهره برداری از آنها  .4

 نظار  بر عملیا  موسسا  و شرکت های دولتی و خصوصی فعال در زمینه آت  نشانی و خدما  ایمنی . .5

 انجام برنامه زیری و تمهیدا  الزم برای ماابله و کاه  آثار سوء ناشی از حوادث و سوانح طبیعی و غیر طبیعی .  .6

 آت  سوزی و .....    سیل ، نح گوناگونی مثل زلزله ،نظار  و کنترل بر تحاب شرایط ایمنی د رتجهیز بناها در برابر سوا .7

 

 انواع ایستگاههای آت  نشانی   

 ایستگاه بزرگ یا مادر  -1

دسرتگاه   7ترا   4نیرروی حریرب ،نجرا  و نیرروی پشرتیبانی مری باشرد .شرامل          3هزار متر مربع دارای 6وسعت ایستگاه  

دستگاه اتومبیلهای نجا  و خودروهای ویرژه ماننرد لودر،جرثایرل، ژنراترور برا تجهیرزا  کامرل.         4تا2اتومبیلهای حریب و 

 نفر در هر شیفت .    32تا22تعداد
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  ایستگاه متوسط  -2

  نفر آت  نشان در هر شیفت . 22تا  15خودروی حریب و نجا  و  6تا  3متر مربع و  دارای  3000وسعت 
 

دستگاه اتومبیل حریب و یب دسرتگاه خرودروی نجرا  برا تمرام       2تا  1متر مربع دارای  200وسعت  ایستگاه کوچب   -3

 نفر در هر شیفت  . 7تجهیزا  و تعداد 

 ساختار تشکيالتی سازمان 

 ختار اصلی سازمان آت  نشانی پس از مدیر عامل سازمان  دارای سه معاونت است سا

معاونت عملیا   این حوزه وفیفه ی  سازماندهی نیروهای عملیاتی و مدیریت ایستگاه های تابعه ی  حروزه عملیرا     -1

سازمان را به خود اختصاد  شامل واحدهای اطفای حریب و نجا  و امداد را عهده دارد. این شاخه بیشترین تعداد کارکنان

 داده و وفیفه اش نجا  جان و مال انسان هاست.

معاونت آموزش و پیشگیری  این شاخه، مسئولیت آموزش و تربیت منابع انسانی شاغل در سازمان را از زمان استخدام  -2

و نهادهای دیگر و  و در طول خدمت کارکنان بر عهده دارد. آموزش و تربیت نیروهای متخصص و غیر متخصص سازمان ها

هم چنین اراهه ی آموزش های عمومی ایمنی و حفافت و نیز ایجاد آمادگی جسمانی  تربیرت بردنی کارکنران عملیراتی از     

 دیگر وفایف این حوزه است.

طررح و   همچنین مسئولیت تمام امور مربوط به پیشگیری اعم از شناسایی مکان های خطرناک ، ایمن سرازی مکران هرا ،   

 منی در تأسیسا  شهری و نظار  بر ساخت و سازها  از جمله وفایف این شاخه از سازمان است.بررسی ای

تدارک و نگه داری  خودروها  و تجهیزا  مورد نیراز   معاونت مالی و اداری  این حوزه وفیفه دارد امور مالی و اقتصادی، -3

حسابهای الزم را سازماندهی نموده و همچنین در سازمان، پرداخت حاوق و دستمزد و تهیه ی گزارش های مالی و صور  

رفاه تا بازنشسرتگی  کارکنران    انجام امور اداری  از جذب و استخدام نیروی انسانی و ارتاای شغل و مدیریت منابع انسانی ،

 اقدام نماید.

     وظایف آتش نشانی  

 آت  نشانی سازمانی است بحران مدار که دارای سه وفیفه مهم زیر است  

     سبزو....(   خاموش کردن یا اطفاء حریب های مختلف)منزل مسکونی،مغازه،کارخانه جا ،فضای - 1

 کمب به مردم در حوادث خطرناک )گروه نجا  وامداد آت  نشانی( . - 2

   آموزش مردم واقداما  پیشگیرانه.-3

 گروه های عملياتی آتش نشانی : 

حریب وگروه نجا  وامداد فعالیت می کنند که وفیفره گرروه اول مبرارزه برا انرواع       ءدر آت  نشانی دو گروه عملیاتی اطفا

حریب ووفیفه گروه دوم کمب به مردم در حوادث خطرناک می باشد .با توجه به دامنه گسترده فعالیت های گرروه نجرا    

هرا فارط در تعردادی از    حریرب هسرتند ایرن گروه    ءوامداد که نیاز به تجهیزا  بسیار بیشتری نسربت بره گروههرای اطفرا    
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حریرب بیشرتر اسرت. از     ءایستگاههای شهر وجود داشته ودر نتیجه وسعت منطاه عملیاتی آنها نسبت بره گروههرای اطفرا   

 .   آنجاهیکه فعالیت های گروه امداد نجا  برای عموم مردم مشخص نیست بعضی از موارد در ادامه عنوان می گردد

 داد آتش نشانی(:حوادث خطر ناک)وظایف گروه نجات وام

مورد حادثه خطرناک در شهر مشهد به ثبت رسیده است واین طور می توان نتیجه گرفت که در کل  140تا کنون بی  از  

مرورد از رایرت تررین ایرن      10هرزمان که جان ومال مردم در خطر باشد می توانند از آت  نشانی شهر خود کمب بگیرنرد 

حروادث شردید   -5حروادث چراه  -4حروادث آسانسرور  -3آوارهرای شرهری  -2فتادگیسیل وآب ا -1حوادث به قرار زیر است 

درآوردن اعضرای بردن از   -9 صید ورفع خطرر حیوانرا  وحشری   -8قطع درختان خطری -7حوادث غرق شدگی-6رانندگی

  کشف جسد.-10دستگاههای مختلف

 مرکز ستاد فرماندهی:

است کره مری تروان آن را قلرب      125فرماندهی یا مرکز یکی از مهم ترین بخ  های موجود در سازمان آت  نشانی ستاد 

سازمان آت  نشانی دانست. تمام ارتباطا  میان مردم و نیروهای آت  نشانی را همین مرکز برقرار و ارتباطا   بی سریمی  

یرر  میان نیروهای آت  نشانی شرکت کننده در عملیا  را نیز مرکز ستاد فرماندهی سازماندهی می کند.ستاد فرمانردهی ز 

 نظر  معاونت عملیا  فعالیت و ارتباط بسیار مهمی با ایستگاه های آت  نشانی دارد.

 :125تلفن 

درصد از حریب ها و حروادث از ایرن خرط     98این خط تلفن پل ارتباطی میان مردم و سازمان آت  نشانی است و بی  از 

هم برای اطالع رسانی به آت  نشانی  وجرود دارد    تلفن به سازمان آت  نشانی اطالع داده می شود. البته راه های دیگری 

مشاهده ی حریب و حادثه از سوی کارکنران سرازمان یرا     که برای نمونه می توان مراجعه ی حضوری افراد به ایستگاه ها ،

 اطالع رسانی سایر نهادها مانند پلیس و اورژانس نام برد.

 چگونگی اعالم حریق یا حادثه به آتش نشانی

دوستان و داوطلب باید روش درست اطالع رسانی به آت  نشانی را به طور کامل بداند و آن را به افراد خانواده ،آت  نشان 

آشنایان خود نیز آموزش دهد . زیرا اطالع رسانی صحیح موجب می شود تا نیروهای آت  نشانی در کمترین زمان ممکرن  

مالی و جانی که ممکن است افراد جامعره را مرورد تهدیرد قررار      به محل وقوع حادثه رسیده و از بار خسار  های احتمالی

دهندکم کنند.این روش از گروه اشتباه در پیدا کردن نشانه ها )به دلیل وجود معابر با نام های مشرابه( جلروگیری کررده و    

 نیروهای عملیاتی آت  نشانی می توانند با انتخاب بهترین مسیر به محل آت  سوزی اعزام شوند.

 کار ستاد فرماندهیروش 

بر  125متصدی سامانه  آت  نشانی تماس گرفت و حادثه و آت  سوزی اعالم شد، 125پس از این که شهروندی با سامانه 

ثانیه فرصت دارنرد   30اساس نشانی اعالم شده،به  نزدیب ترین ایستگاه آت  نشانی اعالم می کند و نیروی عملیاتی فاط 

ه و با استفاده از دستگاه های بیسیم موجود در خودرو ها از ستاد فرماندهی نشرانی محرل   سوار خودروهای آت  نشانی شد

حادثه را دریافت کند.همزمان با حرکت نیرو به سمت محل حادثه ، متصردی سرتاد فرمانردهی نیرز اطالعرا  دقیرب نروع        

      رد دیگرر را از فررد اطرالع دهنرده    تعداد افراد درگیر و در خطر و بسریاری مروا  وسعت و خطرهای ممکن در حادثه ،حادثه،

   اعالم می کند. این کار به نیرو کمب می کنرد ترا برا آگراهی از وضرعیت محرل      می گیرد و با بی سیم به نیرویی در مسیر ،
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در سرریع تررین زمران ممکرن بهتررین      آت  سوزی یب حادثه بهترین روش عملیاتی را انتخاب و پس از رسیدن به محل،

از این را اجرا کند. البته گاهی ممکن است فرد اطالع دهنده که خود دچار حادثه بوده یا هیجان زده شده ، راهبرد عملیاتی

متصدی باید برای رسیدگی به حادثه یا آتر  سروزی   که با این طرز فکر خود  پرس  ها ناراحت شده  و به دلیل ناآگاهی،

ولی بسیار پی  آمرده کره هنروز فررد اطرالع      بازخواست قرار می دهد،ابراز ناراحتی کند و متصدی را مورد  ،نیرو اعزام کند

است که نیروی آت  نشانی به محل رسیده و کار خود را آغاز می کند. بنابراین هر  125دهنده در حال صحبت با متصدی 

قررار دهیم.گراهی    125سعی کنیم بهترین اطالعا  ممکن را در اختیار متصدی سامانه  تماس بگیریم، 125گاه نیاز بود با 

      تنها حادثره اعرالم مری شرود و برا تصرور ایرن کره         125بعد از تماس با هم به دلیل دستپاچگی و دلهره فرد اطالع دهنده،

نشانی محل حادثه را دارد )یا پیدا می کند( تلفن قطع می شود که این خود یکی از شرایع تررین دالیرل دیرر     آت  نشانی،

چرا که هیچ نشانی به آت  نشانی اعالم نمی شرود ترا نیررو    محل وقوع حریب یا حادثه است، رسیدن نیروی آت  نشانی به

از اطالع دهنده بخواهد که تلفن را قطع کرده ومنتظر تماس آتر  نشرانی    125اعزام شود.گاهی نیز ممکن است متصدی 

 ه ی غیر واقعی انجام می گیرد.باشد که این کار برای اطمینان از صحت حادثه و جلوگیری از اعزام نیرو به حادث

 روش درست اعالم نشانی به نیروهای آت  نشانی به این قرار است 

 ابتدا خونسردی و آرام  خود را حفظ کنیم تا کار را درست انجام دهیم. .1

 ( تماس بگیریم.125با سامانه ) .2

تصرادف، مشراهده ی جرانواران    ر،آسانسرو آوار ،بعد از برقراری تماس حادثه را اعالم کنیم )نروع حادثره آتر  سروزی،     .3

 چاه و ... را با جزییا  کامل مشخص کنیم(. خطرناک،

بن بسرت یرا   پالک ،، کوچه ،میدان و خیابان فرعیخیابان اصلی،میدان اصلی،در اعالم نشانی به ترتیب محدوده اصلی، .4

 کوچه های تو در تو مورد توجه قرار گیرد.

روهای آت  نشانی دچار اشتباه نشوند. زیرا ممکن است  چند کوچه و خیابان با نام نشانی دادن صحیح کمب می کند تا نی

 مشابه در یب شهر وجود داشته باشد. این رو نیروی آت  نشانی را در بهترین مسیر و بدون اشتباه هدایت می کند.

 سلسله مراتب در آتش نشانی:

نیراز بره وجرود نظمری     ا  بسیار و همچنین گروهی بودن کار،همانگونه که می دانید کار آت  نشانی به دلیل وجود مخاطر

فراگیر دارد. یب تیم آت  نشانی مانند یب تیم فوتبال است که در آن هر کس بایرد برر مبنرای وفیفره اش عمرل کنرد .       

ه بر عهده بنابراین به گونه ای برنامه ریزی گردیده که هر آت  نشان بسته به نوع توانایی و مهار ، و همچنین مسئولیتی ک

اوست انجام وفیفه  نماید. دانستن چگونگی حفظ نظم برای آت  نشانان داوطلب نیز از آنجا ضروری اسرت کره فررد بایرد     

بتواند در زمان الزم فرمانده گروه را بشناسد و مطابب صالحدید وی به انجام عملیا  بپرردازد. در اینجرا  بررای درک بهترر     

ایستگاه آت  نشانی را به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.البته شایان ذکر است که موضوع، سلسله مراتب موجود در یب 

          فررم  لبراس  وجه تمایز هر یب از مراتبی که در ادامه خواهد آمد یرب نشران یرا درجره اسرت کره برر روی قسرمت شرانه          

 آت  نشانان نصب می گردد.

 آتش نشان:

به عنوان خدمه خودروی آت  نشانی و نیروی آت  نشان فعالیت می نماید و وفیفره  دارد ترا کلیره دسرتورا   مرافوق را      

توانایی جسمانی مناسب و تخصرص کراری باشرد.     حس همکاری،روحیه ایثار ،انجام دهد. آت  نشانان باید دارای شجاعت،
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امی جوانب ایمنی و با استفاده از تجهیزا  حفافت فردی شامل کاله آت  نشان در محل حادثه وفیفه دارد تا با رعایت تم

 و در صور  لزوم تجهزیزا  تنفسی اقدام به عملیا  نماید.دستک   ،شلوار و اورکت حریب،و زیر کالهی،

 معاون فرمانده:

ب پس از ارتااء شرغلی  شرکت درآزمونهای تخصصی و با داشتن  ساباه کاری مناسکاردان نیز پس از کسب مهارتهای الزم،

   به سمت معاون فرمانده منصوب می گردد. وفیفه وی کمب بره فرمانرده در انجرام ماموریرت هاسرت. همچنرین برگرزاری       

نظار  بر فعالیتهای  درون ایستگاهی افراد و تنظیم گزارش از عملیا  نیرو  کالس های آموزشی حین خدمت برای پرسنل،

 ست.از دیگر وفایف معاون فرمانده ا

 فرمانده:

فرمانده در محل حریب و حادثه الزم االجراسرت    وفیفه اصلی فرمانده مدیریت بر نیروهای آت  نشان است. کلیه دستورا

و همه آت  نشانان دواطلب نیز باید بر این نکته  واقف باشند که دستورا  فرمانده و معاون وی باید به درستی اجرا گردد. 

 هر یب  از شیفت های  کاری دارای یب فرمانده جداگانه است. هر ایستگاه آت  نشانی برای

 رئيس ایستگاه:

    نظرار    هرا  شریفت کراری ایسرتگاه    3نیروها در هر  ایستگاه آت  نشانی است وبر عملکردیا چند  مدیر یبرهیس ایستگاه،

 می کند.

شامل افسر آماده و مدیر حوزه است کره  البته سمت های ستادی و عملیاتی دیگری در هر منطاه  عملیاتی وجود دارد که 

 همگی زیر نظر معاون عملیا  سازمان فعالیت می کنند.

 ایمنی مفهومی

امروزه با گسترش زندگی شهری و همچنین تولید انبوه وسایل رفراهی در زنردگی خطررا  بیشرماری بره چرخره         مقدمه

یاد میکنیم.هرچه تکنولوژی رشد کند به طبع خطررا   خطرا  قبلی اضافه شده است که از آن به نام رفاه با چاشنی خطر 

نیز در کنار آن رشد محسوس مینمایند.از این روی بهتر است به جای مطالعه موردی یب حادثه اتفراق افتراده )مثرل یرب     

 تصادف منجر به فو  ( بیاییم مفهوم خطر و ایمنی از آن را بخوبی مورد بحل قرار دهیم تا با کسرب اطالعرا  و آگراهی و   

شعار قابل دستیابی پیشگیری مادم اسرت برر درمران را برا کمرب       ، شناخت مراحل ایجاد یب حادثه زیان بار قبل از وقوع

 یکدیگر جامه عمل بپوشانیم.

 حادثه در معنا چه تفسيری  دارد:

نا ایمن اتفاق مری  فرآیندی است که روند طبیعی  کار را مختل میکند،گاها اسیب رسان ،که همواره بر اثر اعمال یا شرایط  

 .افتد

 :  )زیان ها( آسيب های حوادث  

 آسیب های مستایم الف ( 

 سیب های غیر مستایمآ ب(  

 حال با تعریف فوق به اهمیت شناخت ایمنی و آشنایی با مفاهیم آن میپردازیم.     
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 قدم اول  پيشگيری:  

 تعریف ما که زمانی تا زیرا. گردد اشاره واصطالحا  تعاریف سری یب به ابتدا در است الزم پیشگیری به مربوط مباحل در

 سرخت  بسیار ایمنی موارد رعایت و نشانی آت  مطالب درک باشیم نداشته( پیشگیری)نشانی آت  اصطالحا  از مشخصی

 جلوگیری برای را مناسب روش توان می آنگاه گردیده ومشخص معین( تعریف) مفهوم که هنگامی زیرا. بود خواهد ومشکل

 . آورد عمل به حادثه بروز از

   چون اصطالحاتی به اشاراتی پیشگیری وروشهای راهها درس این به ورود از قبل است الزم لذا

  پیشگیری تعریف

  بینی پی  تعریف

  حادثه تعریف

 . باشیم داشته خطر تعریف

 . شود می انجام حادثه وقوع درصد کاه  یا جلوگیری جهت در که اقداماتی کلیه:  پيشگيری تعریف

 کره  ایمنی نکا  رعایت ویا شود می نهاده بنا دریب حادثه بروز از جلوگیری جهت که وابزارهای اقداما  کلیه: مثال بطور

  .نمود بیان توان می را شود می گرفته نظر در بنا ساخت هنگام در

  .گردد می متصور ذهن در حادثه بروز از جلوگیری جهت که اقداماتی کلیه:  بينی پيش تعریف

 وزیان ضرر موجب که عاملی هر به حادثه نشانی آت  دیدگاه از اما گویند حادثه را تغییر یا جه  نوع هر:  حادثه تعریف

 ونتیجره  کررده  ماابله آن با نتوانند فنی مهار  و تجربه-ابزار نداشتن بعلت شهروندان آنکه بشرط گویند گردد ومالی جانی

  .نمایند حاصل مثبت

 بینی پی  بین تفاو  بحل به شدن وارد از قبل. شود می نامیده خطر باشد حادثه ساز زمینه که عاملی هر:  خطر تعریف

 . کنیم می بیان را وپیشگیری

 بطور. است درنیامده واجراء عمل وبه است ذهن در وفاط است ذهنی عملی بینی پی :  پيشگيری و بينی پيش تفاوت

 خطرر  کره  کنریم  می ومشاهده دهیم می قرار بررسی مورد را وخیابان کنیم می نگاه طرفین به خیابان از عبور هنگام مثال

 را مرا  خطراتری  کنیم می بینی پی  سپس و را خیابان دهیم می قرار بررسی مورد یعنی دارد وجود نالیه وسیله با تصادف

 پیاده عابر خطوط کشیدن به اقدام خطرا  آن از فرار برای که وزمانی خطرا  آن از فرار راههای همچنین و کند می تهدید

 آمرده  در عمرل  وبه خارا ذهن از یعنی ایم شده پیشگیری وارد مرحله دراین نماهیم می نصب پیاده عابر پل ویا نماهیم می

 . است

 ویرا  گیریم قرار آن در خواهیم می یا هستیم واقع آن در که را موقعیتی یا محل باید ابتدا که شود می مشخص مثال این با

 می تهدید را ما که وحوادثی خطراتی) کنیم بینی پی  سپس بدهیم قرار بررسی مورد را دهیم انجام بخواهیم که عملی هر

 (. کند
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 . نماهیم می پیشگیری به اقدام ایم نموده بینی پی  قبالًً که احتمالی حوادث و وقایع آنگاه و

 نکرا   سرری  یرب  میان دراین باید اما. دهیم می انجام را های پیشگیری سری یب شده انجام های بینی پی  براساس ما

 خراموش  نصرب  مثال، بطور گردد می محسوب یپشگیری از جزهی حفافت درواقع که باشیم داشته نظر مد هم را حفافتی

 . برد نام توان می را درمحل دستی های کننده

   شود می انجام زیر مراحل حادثه وقوع از جلوگیری برای گفت توان می پس

 حردودی  تا پیشگیری مراحل سیر دراینجا است الزم وپیشگیری بینی پی  بررسی سلیم، عالی:  پيشگيری مراحل سير

 . گردد بیان است... نشان وآت  نگهبان نشانی، آت  مسئول یب فراگیری الزمه که نکاتی میان آن در تا شود داده توضیح

   که کردیم بیان ما پیشگیری، مراحل سیر در

 وفهرم  درک قردر   و سرالم  عارل  دارای که دارد افرادی با ارتباط شد وگفته شد خواهد گفته که مطالبی یعنی سلیم عال

 بررای  شرده  بیران  ایمنری  ونکرا   است افراد این برای شد خواهد گفته که ایمنی نکا  و ومطالب باشد می دارند را مسایل

 نمری  ماوله دراین که دارد وجود ای ویژه و خاد نکا  افراد این برای زیرا باشند نمی نیستند سلیم عال دارای که افرادی

 . دارد تر جامع بحل به ونیاز گنجد

 باشرد  داشرته  اطالعاتی کار از که دارد نیاز کاری هر انجام برای انسان اینکه یعنی بررسی که کردیم اشاره اول مورد دربیان

 کره  افررادی  زیررا  اسرت  پیشرگیری  امرر  در ضرروریا   از اطالعا  کسب پس. برآید مهم آن انجام از خوب نحو به بتواند تا

 اسرت  الزم باشرد  کوشرا  آنهرا  ورعایرت  ایمنی نکا  ایجاد امر در خوبی به توانند نمی باشد نداشته مساهل از کافی اطالعا 

 . نماهیم پیشگیری و بینی پی  به شروع آن براساس تا گیرد صور  اطالع کسب

 : داریم اشاراتی پيشگيری نکات به مرحله دراین ما

 . دهیم قرار بررسی موردرا ...و نشانی آت  ایستگاه - کارخانه-کارگاه-کار محل در موجود تجهیزا  و امکانا -الف

 وهمچنرین  امکانرا   آن موقعیت درمحل موجود امکانا  از اطالعا  کسب از پس نگهبان یا نشانی آت  مامور یب باید-ب

     انجرام  را الزمره  اقرداما   کره  اسرت  پیشرگیری  با آخر ودرمرحله آنها به یابی دست زمان و امکانا  آن به دسترسی سرعت

 را ندهرد  رخ وحروادث  اتفاقا  تا شود انجام باید که کارهای یعنی آوریم می در عمل به تئوری واز ذهن از یعنی دهیم می

  گویند. پیشگیری را مرحله این که دهیم می وانجام کرده پیاده عمالًً

   کنیم می تاسیم دسته دو بر را حادثه ما کلی بطور:  حادثه انواع

  طبیعی حوادث-الف

  طبیعی غیر حوادث-ب

 بکرار  تروانیم  نمری  آن وقروع  از جلروگیری  جهت را وروشی اقدام هیچگونه ما که هستند حوادثی دسته آن طبیعی حوادثی

 . نماهیم پیشگیری به اقدام حوادث نوع این از وارده خسارا  وکاه  جلوگیری جهت در توانیم می فاط و ببریم
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 تعریرف )طبیعی حروادث  از بحرل  یپشرگیری  در. بررد  نرام  تروان  مری  را... و طوفران  - زلزله-سیل نظیر حوادثی مثال بطور

 ارزیرابی  را اسرت  حروادث  نوع این از ناشی خسارا  وکاه  جلوگیری بلکه نیست آن وقوع از جلوگیری منظور( پیشگیری

 . نماهیم می

 بررسری  مورد را آنها اطفاء وطریاه آنها اشتعال قابلیت ونوع سوختنی نظرمواد از...( -انبار-کارخانه - کارگاه) محل شناسایی

 . دهیم قرار شناسایی و

 . پرخطر محلهای این با( منابع) اطفایی مواد فاصله و سوزی آت  نظر از پرخطر محلهای شناسایی

 ... و وکارگاه کار درمحل..( و رودخانه - چاه-قنا -فایرباکس-هوزریل-استخر- هیدارنت)موجود آب منابع شناساهی-

 و کارخانره  هیدرانت نزدیکترین شناساهی وهمچنین خود کارخانه یا خود کارگاه باکس فایر - هیدرانتها نصب ناشه تنظیم-

 . خود کارگاه محل به مجاور...  و ها کارگاه

 . نماید قادام باال شده یاد های درزمینه تحایب به باید نشان آت  مامور یب بررسی درمرحله پس

 . آنها بکارگیری ونحوه محل در موجود های کننده خاموش اطفاء مواد ونوع ها کننده خاموش شناساهی

 و امکانرا   وشناسراهی  شرده  انجرام  هرای  بررسری  نوع به توجه با که است بینی پی  سوم مرحله پیشگیری مراحل درسیر

 . نمایم می بینی پی  به اقدام قبل بحل در مطروحه مساهل و تجهیزا 

 یعنری . کنیم می بینی پی  را است ما انتظار در که خطراتی نوع بررسی از آمده بدست اطالعا  نوع براساس مرحله دراین

 خطرا  آن با ماابله نوع وهمچنین پرورانیم می ذهن در دارد وجود آن وقوع امکان که خطراتی نوع متوجه ما مرحله دراین

 . نماهیم می مشخص ذهن در را

 : است عبارت حوادث انواع خالصه بطور

  ...و سیل زلزله، : طبيعیالف ( 

  ایمنی اصول از آگاهی عدم ایمنی، نکا  رعایت عدم  عمدی غیر -2 عمدی -1:  طبيعی غير ب( 

 طبیعری  غیرر  حروادث  یعنری  دوم نوع از صحبت( جزوه)و بحل دراین که شویم می متوجه ما شده بیان مطالب به توجه با

 به توجه با حال است ایمنی نکا  از آگاهی عدم ودراثر است عمدی غیر حوادث که ایم داده قرار براین را فرض یعنی. است

  . نماهیم ایمنی می نکا  بیان به اقدام شده بیان مطالب

 در بزرگ ای کارخانه ویا نماهیم مسکونی خواهیم می که ای منطاه نماهیم بررسی که گوید می ما به سلیم عال مثال بطور

 مطررح  راه دو پرس  خیز سیل یا است خیز زلزله منطاه که شویم می متوجه بررسی از پس( اول مرحله) نماهیم احداث آن

 منطاره  این در کارخانه احداث به مجبور مکان کمبود و مشکال  دلیل به ویا کارخانه احداث از شویم می منصرف یا است

 و محکرم  آن سراخت  بایرد  است خیز زلزله منطاه چون شود می بیان پس داریم بینی پی  به نیاز دوم درحالت شویم می

 برروز  وکراه   جلوگیری جهت در ایم داده انجام پیشگیری درآمد عمل مرحله به و خارا ذهن از که وهنگامی باشد بتونی

 . حادثه بروز از جلوگیری نه خسارا 
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   مانند دارد دخالت آن دروقوع نوعی به انسان که هستند حوادثی طبیعی غیر حوادثبطور خالصه 

 . است بخ  دو دارای خود حوادث نوع این سوزی آت 

 . ندارد وجود آن پیشگیری برای راهی هیچ حوادث نوع دراین که است عمدی حوادث یا

 نوع این دارد وجود حوادث نوع این وقوع از جلوگیری جهت در فراوانی ونکا  زیادی راههای که است غیرعمدی حوادث یا

 اثر  در حوادث

  ایمنی نکا  رعایت عدم -1

 . پذیرد می صور  ایمنی نکا  آگاهی عدم-2
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 دوم فصل
 

 تئوری حریق
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از روزی که انسان پا به کره خاکی گذاشت ، پیوسته در مسیر بودن به شدن گام برداشت و در این  آتش سوزی و حریق :

راه هم در قرون مختلف توانست دست به ابداعا  ، اختراعا  و کشفیا  مختلفی بزند . حتی در حال حاضر هرم برا وجرود    

فته انسان محسوب می شود . شناخت آتر  و  دستیابی انسان به تکنولوژیهای فوق مدرن هنوز هم کشف آت  مهمترین یا

مهار انرژی و قدر  آن به حدی برای انسان اولیه حاهز اهمیت بود ، که آنرا وارد افسانه های خود کرد و جزء عناصرر چهرار   

آت  نخستین منبع انرژی کار بردی است که بشر به آن دست یافته است . امروزه  گانه تشکیل دهنده جهان محسوب شد .

 انرژی مصرفی جهان از راه واکن  سوختن فراهم می شود . %95بی  از  زهنونیز 

دور نمایی انسان امروزی بدون آت  حتی بسیار ابتدایی تر از انسانهای اولیه خواهد بود ، زیرا انسان امروزه بدون آتر  نره   

ت  بارها در طول تاریخ نشران داده  غذایی برای خوردن خواهد داشت نه وسیله برای کارکردن . با وجود همه مزایای فوق آ

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 آت  این است   آت  خدمتکار خوبی ، ولی ارباب بدی است .

به خوبی شناخت ، هر چه شناخت ما از آت  بیشرتر باشرد بهترر مری     بنابراین برای کنترل و ماابله با آت  ابتدا باید آن را 

 توانیم از وقوع آن پیشگیری کرده و آن را مهار نماهیم . 

آت  را خوب شناخته باشیم بنابراین در این مبحل به شرناخت  تمام علوم مرتبط با آت  نشانی زمانی مفید خواهد بود که 

 . ی پردازیم آت  ، خطرا  آن و روشهای ماابله با آن م

سوختن یب واکن  شیمیایی است بین اکسیژن و ماده سوختنی در دمای مناسب ، در این عمرل اکسریژن بره    : سوختن 

 . عنوان یب اکسید کننده و جسم قابل اشتعال به عنوان یب اکسید شونده محسوب می شود 

سوختی و اکسریژن پری  آمیختره در حالرت     در فرف بسته ای که در آن مواد   سوختن آرام -الف  سوختن سه نوع است 

چنانچه دمای سیستم از اندازه معینی باالتر نرود گرمای آزاد شرده در واکرن  شریمیایی از راه     ، گازی به آرامی گرم شوند

 دیواره های فرف هدر می رود تا به پایان برسد. این نوع احتراق فاط برای شیمیدانان جالب است .

با گذشتن دما از یب حد بحرانی معین ، سرعت واکن  ها و آزاد شدن انررژی در واکرن      سوختن سرعت متوسط    -ب

 شیمیایی از سرعت هدر رفتن گرما بیشتر شده و در محیط نور و حرار  بوجود می آید.

ده مولکول های سوخت که به شکل گازی یا بخار با اکسیژن مخلوط شر  اگر در کسری از ثانیه ،  سوختن با سرعت تند -ا

. این نوع انفجار را انفجار ناشی از احتراق  اند به طور یکنواخت واکن  دهند ایجاد نور ، حرار  کنند انفجار اتفاق می افتد

 گویند.

های بسیاری وجود دارد که تعریف عمل یا مرحله احتراق را از نظر شیمیایی به صرور  پیچیرده بیران  مری      راه  : احتراق

کند . به طور اصلی احتراق یب فعل و انفعال شیمیایی یا مجموعه ای از فعل و انفعاال  شیمیایی است که در آن ماده کره  
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حرار  ، روشنایی ( را ایجاد می کند . تمام احتراق و یا سوخت نامیده  با اکسیژن ترکیب شده ومحصوال  اکسیداسیون ) 

 فعل و انفعال سوختن در نتیجه ترکیب با اکیسژن  و یا سایر کمب کننده ها به احتراق است. 

در مورد سوختهای مایع بکار می رود و عبار  است از حداقل دمای کره قرادر مری باشرد ،      ) اشتعال ( : زنینقطه شعله 

برای شروع آت  سوزی در سطح مایع ایجاد کند هر چه پایین تر باشد خطرناک تر است ناطه شعله وری را بخارا  الزم را 

تحت شرایط خاد معین  می کنند . ناطه شعله وری بهتررین معیرار بررای اشرتعال پرذیری اجسرام اسرت . در مجموعره         

 بیشتراست. ن هستند،ترکیبا  آلی ، ناطه شعله وری ترکیباتی که دارای  تعداد بیشتری اتم کرب

 پایین ترین درجه حرار  یب سوخت تولید بخارا  کافی برای اشتعال و ادامه اشتعال را ناطره آتر  گوینرد.    نقطه آتش:

ناطه آت  معموالًً چند درجه حرار  باالتر از ناطه شعله زنی است. در تعریف دیگر، ناطه آت  عبار  است از پایین ترین 

توان تولید بخار کافی برای ادامه احترراق داشرته    که حرار  ایجاد شده از احتراق بخار مشتعل، به گونه ای درجه حرار  ،

 باشد.

کمترین درجه حرارتی است که در آن ماده سروختنی بردون وجرود شرعله خرارجی       دمای آتش گيری )خود اشتعالی(:

 شروع به اشتعال می کند ، برای همه سوختها بکار می رود .

یب سوختن فوق العاده سریع در یب محیط بسته است . تفاو  بین احتراق و انفجار بخاطر میزان انرژی حاصرله     انفجار

 . نیست بلکه مربوط به سرعت تولید انرژی است 

عبار  است از کمترین غلظتی از ماده که می تواند در یب محیط خرواد در حضرور   ( :   LEL)پایين ترین حد انفجار

واحد آن بر حسب درصد است در غلظتهای کمتر از آن امکان انفجار وجود ندارد چون نسبت سوخت به  شعله منفجر شود .

 اکسیژن بسیار پایین است .

عبار  است از بیشترین غلظتی از یب ماده سوختنی که مری توانرد در حضرور شرعله      ( :    UEL ) باالترین حد انفجار

 فجار وجود نخواهد داشت ، چون اکسیژن نسبت  به سوخت کم است .منفجر شود ، در غلظتهای بی  از آن امکان ان

 (     ماهيت حریقعوامل بوجود آورنده حریق ) 

باشرد  وقوع آت  نیاز به زمینه های فیزیکی و شیمیایی محل وقوع دارد . اصوالًً عوامل موثر بر ایجاد آت  سوزی متعدد می

 عامل زیر است ، که به هرم آت  معروف است                            4که عمده ترین آنها شامل 

 واکنش های زنجيره ای -د            قابل اشتعال ) سوخت (مواد  -ج             حرارت –ب             اکسيژن –الف 

 %21یکی ازعوامل الزم جهت بوجودآوردن واکن  سروختن  مری باشرد . هروا تشرکیل شرده از تاریبراًً        :   اکسيژنالف ( 

 آرگون ، گزنون، کریپتون ، دی اکسیدکربن وغیره .                              گازهای خنثی )گازهای بی اثر( مانند   %1نیتروژن و  %78اکسیژن ، 

    درصد اکسریژن هرم ترا حردودی برقررار      15اکسیژن مورد نیاز است . البته بیشتر حریاها در %16برای آت  گیری حداقل 

ن وجود دارد ، چرا که بعضری از  می باشند بدون وجود اکسیژن هوا در بعضی شرایط هم امکان شروع آت  سوزی و ادامه آ
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عناصر موجود در طبیعت قادر هستند ، با دریافت گرما اکسیژن از خود ساطع کنند ، مثل کلرا  سدیم . در بعضی مواقرع   

               هم یب ماده هم بعنوان ماده سوختنی و هم بعنوان منبع تامین اکسیژن عمل  می کند ، مثل نیترا  آمونیوم .                       

برای انجام هر واکن  شیمیایی یب سد انرژی وجود دارد ، که ابتدا باید به نحوی این سد شکسرته شرود ،   :   حرارت ب( 

ماداری انرژی مورد نیاز است ، که باید به ماده سوختنی داده شود ، تا با اکسریژن هواترکیرب گرردد . ایرن حررار  بررای       

 که به آن دمای اشتعال جسم می گویند (                     سوختهای مختلف متفاو  است . )

باشد .  درصورتیکه این عامل وجود نداشته باشد ، دامنره  لزوماًً برای شروع هر آت  سوزی نیاز به درجه حرار  مناسب می

 حریب محدود و باالخره خاموش می شود .                   

وم آت  وجود نداشته باشد ، درآت  گیری سوخت ها درناطه شعله ترداوم حریرب را   درصورتیکه گرمای مورد نیاز برای تدا

 نخواهیم داشت ، لذا ناطه شعله زنی نیاز به حرار  باالتری برای ادامه حریب دارد.              

ممکرن اسرت در درجره     برخی از مواد به خصود مواد الی  که ریشه کربنی دارنرد،  : احتراق خود به خود)خود سوزی(

کرربن بررای    -ترکیباتی مانند روغن بزرک که دارای پیوندهای مضاعف کربنحرار  محیط با اکسیژن واکن  نشان دهند،

 این نوع واکن  بسیار مستعدند. 

 موادی که در طبیعت هستند ، یا به راحتی می سوزند یا به راحتی نمی سوزند .:  سوختج ( 

توانند   شوند . این مواد میلیت تجزیه و اکسیداسیون را دارند ، بعنوان ماده سوختنی قلمداد میتمام موادی که بنحوی قاب

 جامد، مایع وگاز با منشأ طبیعی یا مصنوعی باشند .

  معمولترین منابع سوختی در آت  سوزی است . مانند  چوب ، پارچه ، پشم ، پنبره ، ذغرال ،    ( جامدات قابل اشتعال1 

 یب وپالستیکها وغیره .کاغذ الست

مایعا  به دو دسته تاسیم   می شوند ، آنهای که به آسانی تبخیر می شروند ، مثرل اسرتون     ( مایعات قابل اشتعال  : 2

وآنهای که به آسانی تبخیر نمی شوند ، مثل گازوهیل .بعضی از مایعا  در واقع گاز هستند ، ولی با افزای  فشار و کراه   

آمده اند . در صورتی که این گازها ماهیتاًً قابل احترراق باشرند ، حالرت مرایع آنهرا بره همران انردازه          دما به شکل مایع در

خطرناک خواهد بود .از دیگر سوختهای مایع می توان انواع روغنهای صنعتی و خوراکی ، نفت سرفید ، گازوهیرل وبنرزین ،    

 رنگها ، الکلها وحاللهای گوناگون را نام برد . تینر، 

بیشترین احتمال آت  سوزیها را بویژه در محوطه های محصور دارنرد ، مخصوصراًً در جاهرای     زهای قابل اشتعال :( گا 3

گازهرای   که سیستم تهویه وجود ندارد . گازها مواد سبب وفرار هستند ، که شدیداًً آت  می گیرند . اینگونه مرواد معمروالًً  

 زهای مصنوعی مانند   استیلن واتیلن وغیره می باشند طبیعی مانند   متان ، اتان ، بوتان ، هیدروژن وگا

امرزوه در بحل ماهیت آت  ، بعد چهارمی برای ایجاد حریب قایل هسرتند و آن واکرن          واکنشهای زنجيره اید (  

نیرز   گردد و تداوم آت  وابسرته بره آن  های زنجیره ای است ، که درتغییر حالت ماده و ترکیب مکرر با اکسیژن حاصل می
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هست باازهم پاشیدن مولکولهای پایدارماده قابل اشتعال وپدیدارگشتن مولکولهای واکن  دهنده عوامرل فعرالی کره اکثرراًً     

می شرود . رادیکالهرای بوجودآمرده پرس ازترکیرب بامولکولهرای واکرن  دهنرده          اتمها یا رادیکالهای آزاد هستند تشکیل

همین طریب واکن  ادامه می یابد ، تادرانتهای زنجیره کره دراثرر پیردای     می سازند به  فرآوردههاوکانونهای فعال دیگری

  کانونهای کم فعال ، مولکولهای پایداری که همان محصوال  احتراق هستند پدید می آیند .                                 

اکسیژن ، مواد سروختنی یرا واکرن     اصوالًً اگر بتوان یکی از اضالع هرم حریب )حرار  ، :   اصول خاموش کردن آتش

شود . به طور کلی چهار روش اصلی برای خراموش  های زنجیره ای ( را کنترل و محدود نمود یا قطع کرد ، حریب مهار می

 کردن آت  وجود دارد که عبارتند از  

 ) جداسازی (  سوخت قطع -1

 ) خفه کردن (  کاه  غلظت اکسیژن -2

 د کردن ( ) سر کاه  انرژی حرارتی -3

  جلوگیری از ادامه واکنشهای زنجیره ای -4

 کاه  غلظت سوخت ممکن است به سه شکل زیر صور  گیرد .                                                             سوخت قطع -1

معموالًً این روش در سوختهای مایع و گاز از اهمیرت فروق العراده برخروردار      الف ( جداکردن مواد سوختنی از حریق :

است . در این گونه آت  سوزیها بویژه گازها بدون قطع منبع سوخت امکان اطفاء حریب یا غیر ممکن بوده یا مشرکل مری   

آت  گرفته است ، قطع  باشد . مانند   خارا کردن سوخت ازتانکرهای مخازن آت  گرفته ، خارا کردن محموله کشتی که

درختان درآت  سوزی جنگل ، تخریب ساختمانها به منظورجلوگیری ازگسترش حریب شهر ، قطع شیرلوله انتاال دهنرده  

 مواد .                                 

ند   کشیدن مثالًً انتاال مواد آت  گرفته به بیرون از محوطه مواد سوختنی مان ب( جدا کردن مواد مشتعل از سوخت :

 وخارجکردن علوفه خشب وکاه که آت  گرفته است.   

با تاسیم سوخت به ماادیر کروچکتر کره معمروالًً از ایرن      تقسيم کردن بخشهای آتش گرفته به مقادیر کوچکتر :ج(

ی روش در آت  سوزی مواد مایع استفاده می شود و برای امکان تسلط و کنترل حریب آنرا به بخشهای کوچکتر تاسیم مر 

 کنند .   

ازهواراتشکیل می دهد( ویابه حالت ترکیب  %21اکسیژن بصور  گازی آزاد در هوا ) تاریباًً    کاهش غلظت اکسيژن -2

دربعضی ازمواد وجود دارد . لذا واژه رقیب نمودن اکسیژن فاط می تواند ، برای رقیب شدن درحالت گازی باشد وبرای ایرن  

رراباتوجه به حدوداشتعال به کمترازمیزان حرداقل آن رسراند، ترامخلوط قابرل اشرتعال      منظورباید ماداراکسیژن هوای مجاو

بوجود نیامده وعمل سوختن ادامه پیدا نکند . این مکانیسم در مورد حریاهای که خرود منبرع ترامین اکسریژن نیسرتند ،      

نیتروژن سعی  می شرود ، کره غلظرت    کاربرد دارد . در این روش با استفاده از گازهای خنثی نظیر گاز دی اکسید کربن یا 
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می شود با فرو بردن ماده مشتعل در آب یا پوشراندن آن بوسریله مرواد     درصد تالیل یابد ، یا سعی 14اکسیژن به کمتر از 

 مختلف از رسیدن اکسیژن به آن جلوگیری شود .                                                                             

اگردمای شعله را آنادر پایین آوریم، که دمای مواد  اشتعالی به زیرناطه اشتعالشان برسرند،      کاهش انرژی حرارتی -3

 ازادامه اشتعال جلوگیری خواهد شد.                                

قابل اشتعال است ، که  مکانیزم عمل سردکردن پایین آوردن درجه حرار  سوخت ودرنتیجه متصاعد نشدن گازهاوبخارا 

 نتیجه آن خاموش شدن آت  می باشد.                                                           

آب بهترین ماده اطفاهی خنب کننده می باشد . )خواد فوق العاده آب ازنظرارزش گرمای ویژه، گرمای نهان تبخیرر ، وزن  

 ان بودن ودردسترس بودن آن دراطفاء حریاهای جامدا  حاهزاهمیت است (               مخصود ، نفوذپذیری آن وازهمه مهمترارز

در این روش با استفاده از موادی بنام بازدارنرده کره معمروالًً بنیران آنهرا         جلوگيری از ادامه واکنشهای زنجيره ای-4

     نجیرره ای جلروگیری مری شرود . مروادی کره       هالوژنها هستند و تحت عنوان هالونها خوانده می شوند از ادامه واکنشهای ز

می توانند این خاصیت را داشته باشند   هیدروکربنهای هالوژنه گرازی ومرایع ، کره بترتیرب برا افرزای  ماردارهالوژن بره         

 ، سولفا  سدیم و پتاسیم.   پتاسیم ، بی کربنامانند بی کربنا  سدیم مادارتاثیرافزوده می شود ، نمکهای فلزا  قلیایی 

 الذکربصور  پودردرخاموش کننده های پودری استفاده می شود ( ) ازنمکهای فوق

   تقسیم بندی انواع حریق

برای سهولت در پیشگیری ، آت  سوزیها براساس استانداردهای متفاو  تاسیم بندی می شوند . حریاها بر حسب ماهیت 

 مواد سوختنی به  دسته های زیر تاسیم بندی می شوند                                                                        

   A( آت  سوزیهای کالس 1

   B زیهای کالس( آت  سو2

   C ( آت  سوزیهای کالس3

   D ( آت  سوزیهای کالس4

   E ( آت  سوزیهای کالس5

این نوع آت  سوزی از سوختن مواد معمولی قابل احترراق عمومراًً جامرد و دارای ترکیبرا  آلری      : A  کالس آتشهای -1

و امثال آن است . خاموش کننده هایی کره   شود . این منابع کاغذ ، پارچه ، چوب، پالستیبطبیعی یا مصنوعی حاصل می

 روند ، عالمتی مثلل شکل و سبزرنگ دارند .برای کنترل آن بکارمی

الف ( پس ازسروختن ازخرود خاکسرترباقی مری گذارنرد . ب ( درون سوزهسرتند . ا (        خواص این نوع  آتش سوزیها :

 . اکسیژن قادرند بسوختن خودادامه دهند %4باحداقل اکسیژن یعنی با
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بهترین روش جهت اطفاء این حریاهاسردکردن می باشد . که اقتصادی ترین وسریعترین مراده اطفراهی آب    طریقه اطفاء :

    است . ) آب تاخاموشی کامل آت  بایدمداوماًً جریان داشته باشد (

مرایع شردن دارد    این آتشها در اثر سوختن مایعا  قابل اشتعال یا جامرداتی کره براحتری قابلیرت    : B آتشهای کالس-2

 آید . این نوع آتشها خود به دو گروه تاسیم بندی می شوند  )عموماًً مواد نفتی( پدید می

  آتشهای هستند که مایعا  آنها قابل انتزاا با آب هستند ، مثل الکل و استون .    B 1 گروه (الف

 آتشهای هستند که مایعا  آنها غیر قابل انتزاا با آب هستند . مثل بنزین و نفت .    B2 ب ( گروه 

 خرراموش کننررده هررایی کرره برررای ایررن دسررته مناسررب هسررتند دارای بررر چسررب مربررع قرمررز رنررگ هسررتند .            

 ب ( سطح سوزهستند.   . الف ( تابع فروف خودهستند   خواص این نوع آتش سوزیها:

 اکسیژن قادربسوختن نیستند.        %15ا (باکمتراز

بهترین روش اطفای حریب درموردمایعا  قابل اشتعال رقیب کردن اکسریژن )خفره کرردن( اسرت . آتر        طریقه اطفاء :

لیتری که سطح آن محدود است ، رامی توان بایب پتویاکیسه  220سوزیهای کوچب وموضعی درفرف محدود ، مثل بشکه 

شده اطفاء نمود وهمچنین برای اطفاء اکثر آت  سوزی هایی که  اتفاق می افترد ، در لحظرا  اولیره وشرروع     گونی خیس 

آت  سوزی می توان ازکپسولهای پودری )بی کربنا  سدیم( استفاده کرد .ولی برای اطفاء آت  سوزیهای بزرگ آن ، کره  

 استفاده نمود . دارای سطح و حجم زیادی است ، باید جهت اطفاء از کف آت  نشانی

این نوع آت  سوزی ، ناشی ازسوختن گازها و مایعاتی که به راحتی قابلیت تبدیل به گاز را دارند ، : C آتشهای کالس-3

می باشد . مانند گاز مایع، گاز شهری ،  اتان ، گاز بوتان ، گاز پروپان که به آن گاز مایع  )گاز مصنوعی( می گوینرد ،  گراز   

 هیدروژن، گاز اتیلن و گازهای دیگری که آت  گیر هستند ، می باشد .استیلن، گاز 

خاموش کننده های مربوطه با عالمت مربع آبی رنگ مشخص می شود . راه اطفاء این حریاها خفه کردن وسد کردن مسیر 

 نشت است .

 درهنگام مواجه شدن با خطرات گاز دو حالت متفاوت وجود دارد :

 ت کرده ولی هنوز آت  سوزی یا انفجار بوجود نیامده است .زمانی که گاز نش الف ( 

   زمانی که آت  سوزی ناشی ازنشت گاز بوجود آمده باشد . ب ( 

  در صور  نشت گاز در فضای  بسته باید اقداما  ذیل را انجام داد:  نکات ایمنی در محيط آلوده به نشت گاز الف ( 

 قطع جریان برق وگاز   (1

( لباسرهای پشرمی و یرا    2صورتی قطع می نمایم که کلید یا فیوز آن خارا از محیط آلوده به گاز باشرد .  تذکر   برق را در 

 نایلونی را که تولید الکتریسته ساکن می نماید از خود دور می کنیم . ) ترجیحاًً لباسها از جنس کتان باشد ( 

 . از انفجار در امان باشیم  یب دستمال مرطوب جلوی دهان و بینی می بندیم تا از عوارض حاصل ( 3
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 در صور  استفاده از چراغ قوه آن را در بیرون روشن یا خاموش می نماییم  . ( 4

 حداقل افراد جهت ورود در نظر گرفته شود ( 5

 ( اگر نشتی گاز از سیلندر گاز باشد ، شیر آنرا می بندیم .6

 برقی را نباید خاموش یا روشن نمود . (  در صور  که امکان قطع جریان برق میسر نباشد هیچ کلید7 

(  با یب حوله مرطوب که دردست داریم ، دستگیره   پنجره ها و درب ها را باز می کنیم ، و با همان حوله ایجاد کروران  8

 باد می کنیم ، تا خوب گاز خارا شده و از دامنه اشتعال خود خارا و محیط ایمن شود .

بستن شیر اصلی گاز و یا بستن شیر سیلندر گراز در صرورتی   :  وزی ناشی از گاز اقدامات الزم در هنگام آتش سب ( 

آت  سوزیهای گاز روش جدا سازی ) قطع سروخت ( اسرت .      که شیر سالم باشد . باید گفت که بهترین روش اطفاء برای

ان شیر آنرا بست نباید شرعله  که با بستن شیر گاز انجام  می شود و در صورتی که شیر سیلندر سوخته یا خراب باشد و نتو

آت  را خاموش کرد ، در صورتی شعله را با آب یا خاموش کننده های پودری اطفاء می کنیم که بتوانیم سیلندر گاز را بره  

هوای آزاد و در محیط باز مثل پشت بام برده تا گاز کامالًً تخلیه شود و در غیر این صور  یعنی اگر مخزن گاز بزرگ باشد 

عد از خاموش کردن آت  آنرا به محیط باز ببریم . نباید شعله را خاموش کنیم ، بلکره سریلندر را برا آب بصرور      و نتوان ب

اسپری خنب می کنیم و اطراف سیلندر را با استفاده از مواد اطفاهی الزم خاموش کرده و در حالیکه سیلندر را خنب مری  

ردن را تا موقعی که گاز داخل آن کامالًً بسوزد و تمام شود ادامه کنیم از گسترش شعله به اطراف جلوگیری نموده و سرد ک

 می دهیم .

حریاهای این دسته ناشی از فلزا  سریعاًً اکسید شونده مانند منیزیوم، سدیم، پتاسیم و امثال آن :   D آتشهای کالس-4

 شوند .                                                                             میباشد و خاموش کننده های مناسب برای اطفاء آنها با عالمت ستاره زرد رنگ مشخص می

طریاه اطفاء   بهترین روشی را که می توان برای اطفاء این حریاها پیشنهاد نمود ، عمل خفه کردن یا رقیب کردن اکسیژن 

ها     بی اثر و حتی خطرناک هستند( همچنین بکاربردن است . )مواد اطفاء حریب که دارای آب باشند برای این آت  سوزی

گاز کربنیب و پودرهای شیمیایی )بی کربنا ( ممکن است ، در مورد اغلب فلزا  خطرناک باشرد . بررای خراموش کرردن     

فلزا  قابل اشتعال بکاربردن پودر گرافیب ، پودر تالب ، خاکستر کربنا  دوسود ، سنگ آهرن و ماسره صددرصرد خشرب     

 ب خواهد بود .                               مطلو

 پودرهای خاد ترکیبی برای اطفاء آت  سوزیهای بعضی از فلزا  به ویژه در مورد مواد پرتوزا توصیه شده اند 

افتد . ماننرد  باشند ، که عموماًً در وسایل الکتریکی و الکترونیکی اتفاق میحریاهای الکتریکی می: E  آتشهای کالس -5

سوختن کابلهای تابلو برق یا وسایل برقی و حتی سیستم های کامپیوتری . راه اطفاء این دسته قطرع جریران بررق و خفره     

 باشد .                                                                کردن حریب با گاز دی اکسد کربن یا هالن می

طریاه اطفاء   روش معمولی دراین آت  سوزیها ابتدا قطع برق وسپس استفاده از روش صحیح برای طفاء حریب آنچه کره   

 می سوزد می باشد .                                                          
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د ، بهترین روش اطفاء روش خفه کردن اما با توجه به اهمیت این گونه وسایل جهت استفاده مجدد از آنچه که باقی می مان

 توسط موادی که آسیب به سیستم نرسانده و نیازی به تمیزنمودن نداشته باشد ، است . مانند گاز دی اکسید کربن 

 محصوالت حریق

حریرب   شود ، که گاه صدما  آنها از خودگردد ، بلکه موادی نیز از احتراق حاصل میدرحین احتراق نه تنها انرژی آزاد می

 باشد . عمده ترین آنها عبارتند از بیشتر می

یکی از خطرناک ترین محصوال  آت  که در تلفا   انسانی آن نا  مهرم دارد ،    ( گازها و بخارات حاصل از حریق :1

                                 باشد .                                                                 گازها و بخارا  ناشی از  آت  می

گردد در واقع ذراتی هستند ، کره دارای دامنره قطرر بری  ار     آنچه که تحت عنوان دود در اثر حریب ایجاد می( ذرات : 2 

باشرند . اصروالًً   طول موا نور بوده و در عبور نور ایجاد مزاحمت نموده و بسیاری از آنها برای سالمت افراد نیز خطرناک می

گردند ، اما در حریاهای گسترده که مواد اکسیژن کافی برای سوختن را  در اثر احتراق ناقص و در دمای پایین ایجاد میذ

 گردد .       کامل در اختیار ندارند ، نیز دود زیادی تولید می

رسد . البته به آن می قسمت قابل روهیت حریب است ، که شد  گرمای آن وابسته به میزان اکسیژنی است که ( شعله  :3

 رنگ آن بستگی به ماهیت ماده سوختی دارد ، مثال در مواد حاوی سدیم برنگ زرد و گازهای مواد آلی برنگ آبی است .

باشد . بسته به مد  زمان شرروع حریرب و نروع مراده     یکی از فراوانترین محصوال  حریب حرار  می گرما )انرژی ( : -4

 700تواند ، متفاو  باشد . اما اغلب در هنگرام گسرترش حریرب دمرا بره      ش آت  گرما نیز میسوختنی و نیز میزان گستر

  رسد . هر چه به سوزی ماده سوختنی بیشتر باشد دما بیشتر خواهد بود .درجه سانتی گراد می

 انتقال حرارت

ال بدون توجه به کم بودن اخرتالف دمرا   گرما از محیط با دمای باالتر به محیط با دمای پایین تر منتال می شود . این انتا

رخ می دهد . باید توجه داشت ، که در بررسی و مطالعه چگونگی بوجود آمدن آت  سروزی و طریاره اطفراء آن روشرهای     

مختلف انتاال حرار  جهت جلوگیری از توسعه آت  سوزی اهمیت زیادی دارد . سه روش کلی برای انتاال گرما یا حرار  

 وجود دارد   

 تاب ( 3 ( جابجایی مولکول های گرم و سرد یا روش غیر مستایم2  ( انتاال مستایم از جسمی به جسم دیگر یا هدایت1 

انتاال حرار  هدایتی در جامدا  ، مایعا  یرا گازهرا اتفراق    :   انتقال مستقيم از جسمی به جسم دیگر یا هدایت( 1  

می افتد، هر چند در جامدا  به شکل واضح تری خود را نشان می دهرد . در انتارال انررژی گرمرایی از یرب مولکرول بره        

مولکول بعدی منتال می شود . درست مثل زمانی که یب سطل آب در یب زنجیر انسانی از دست یب فرد به فررد دیگرر   

منتال می شود ، در زنجیره انسانی افراد تنها در یب فاصله خیلی کوتاه از موقعیت اصلی خود جابجا می شوند و تنهرا آب  
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است که عبور می کند. در انتاال حرار  هدایتی مولکول ها حوالی موقعیت اصلی لرزش دارند و انرژی گرمایی را با برخورد 

           به همسایه ها منتال می کنند .         

جابجایی تنها در مایعا  و گازها اتفاق می افتد . هنگرام  : جابجایی مولکول های گرم و سرد یا روش غير مستقيم -2

 گرم شدن یب گاز یا مایع ، منبسط شده تراکم آن کم می شود . سیال سبب تر باال مری رود و سریال سررد جرایگزین آن     

ی گرمایی در سیال با حرکت واقعی ملکولها منتال می شود تا زمانی که حالت می گردد و یب چرخه برقرار می شود . انرژ

یکنواختی دمایی ایجاد شود . از جابجایی در سیستمهای گرمای  خانگی و بسریاری از سیسرتم هرای دیگرر کره بره آنهرا        

ازهای داغ حاصل احتراق رادیاتور می گوییم  استفاده می شود . حین آت  سوزی ساختمان  جریان های انتاال میتوانند، گ

را از طریب راه پله ها و کانالها به طباا  باالتر منتال کنند و آت  را به طباا  دیگر گسترش دهند، در این حالرت هروای   

                                   سرد به سمت آت  جریان می یابد و جایگزین هوای گرم باال رفته شده و به آت  شتاب بیشتری می بخشد.                                

گرما می تواند به خطوط مستایم از راههایی به جز انتاال و جابجایی منتال شود . گرمای خورشرید از فضرای   :   تابش-3

خالی می گذرد تا زمین را گرم کند . گرما در یب اتاق از ارتفاع باالتر جایی که بخاری نصب شده اسرت بره قسرمت هرای     

     می شود جایی که نه انتاال ونه جابجایی نمی توانند آن را منتارل کننرد . ایرن روش انتارال گرمرا را تراب         زیری منتال

می گویند . این روش شامل هیچگونه تماسی بین اجسام نیست و وابستگی مادی به فضای انتارال نردارد . ) بررای انتارال     

ی تابشی در خط مستایم با سرعت نور حرکرت مری کننرد .    حرار  تشعشعی نیازی به محیط مادی نیست( همه انرژی ها

 کاه  مادار انرژی متناسب با معکوس مربع فاصله هر منبع تاب  است .  
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آسیب رسان که انجام یا پیشرفت نرمال یرب فعالیرت یرا کرار را     حادثه واقعه ای برنامه ریزی نشده ، بعضاًً  تعریف حادثه:

 مختل ساخته و همواره بر اثر یب عمل ناایمن یا شرایط ناایمن یا ترکیبی از آندو رخ می دهد .

  رخدادی که در اثر شرایط غیر عادی یا ناایمن به وقوع پیوسرته ولری منجرر بره تلفرا       (Near Miss)تعریف شبه حادثه

 است.  را  مالی نشده جانی یا خسا

 انواع حوادث    حوادث معموالًً به چهار دسته کلی تاسیم می شوند   

 ( حوادث متفرقه 4( حوادث خانگی ،  3( حوادث رانندگی ،  2( حوادث شغلی   ، 1 

 مجموعه اصول و مارراتی است که خطر را از عناصر آسیب پذیر و صدمه پذیر دور نگه می دارد .:  ایمنی

 به کلیه شرایطی که توانایی آسیب و صدمه رسانی به اموال ما را دارند اطالق می شود . خطر  

   ریسب است که حاصلضرب دو پارامتر است معیار سنج  خطر  

 احتمال وقوع×شد  پیامد =ریسب   

ا  و اکتشرافاتی  ایمنی در برق   اصوالًً با هر پیشرفتی که نصیب انسان می شود مخراطراتی نیرز پدیرد مری آیرد و اختراعر      

  موفایت آمیزند که مزایای آنها در برابر معایبشان باال باشد . مانند برق

در دنیای امروزی نیروی الکتریسیته به حدی با زندگی عجین شده است که حتی تصور بدون برق نیرز ممکرن نیسرت هرر     

    چند که این نیرو در مواقعی اثرا  فاجعه باری نیز به دنبال داشته است .

  اصرررروالًً جریرررران هررررای الکتریسرررریته را از نظررررر ماهیررررت برررره دو دسررررته کلرررری تاسرررریم مرررری کننررررد      

جریانی است که جهت جریان تغییر نمری کنرد در ایرن نروع جریران الکترونهرا       ( :    D.Cالف ( جریان های مستقيم ) 

  همیشه از قطب منفی مدار جریان می یابند .

ریان با توجه به فرکانس ، جهت جریان همرواره در حرال تغییرر اسرت .در     در این ج ( : A.Cب ( جریان های متناوب ) 

 شرایط مساوی برق گرفتگی در جریان متناوب خطرناک تر از جریان مستایم است .

 به طور کلی خطرا  جریان برق را می توان به دو دسته کلی تاسیم کرد  

 ( برق گرفتگی2                                                                         ( آتش سوزیها 1

عامل بخ  عمده ای  از حریب ها را جریان الکتریسیته تشکیل میدهند که دلیل این امر می تواند  الف (آتش سوزیها :  

اه طراحی ، نصب و یا نگهداری نامناسب مدارهای الکتریکی و سیستمهای مرتبط با برق باشد بعنوان مثال وجود اتصال کوت

در سیم ها و جریان بی  از حد از مدارها که به گرم شدن سیم منجر می گردد ، انتخاب نامناسب فیوزها و وسایل مشرابه  

 از عالهم بروز آت  سوزیها می باشد .
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 : نکات ایمنی جهت پيشگيری از ایجاد آتش سوزیهای برقی

 مانند   ماشین لباسشوهی ، یخچرال ، فریرزر ، اترو و ....    استفاده ازفیوز های مناسب با توجه به مصرف کننده های برقی -1

 قراردادن فیوز وکلیه کلید های برق درمسیرسیم فاز -2

 استفاده ازسیمها با رنگ استاندارد وقطرمناسب با توجه به مادارمصرف جریان . -3

 رعایت فاصله سیم برق ازلوله های آب گرم وبه خصود لوله گاز .  -4

 ایجاد اتصال محکم وصحیح درمحلهای انشرعاب واسرتفاده ازترمینرال بره منظرور جلروگیری ازایجراد جرقره وحررار  .          -5

 نکشیدن باراضافه ازیب پریز توسط اضافه نمودن سه راهی .  -6

 عبورندادن سیمها ازالی دربها وپنجره ها وزیرفرش وموکت .  -7

 تعمیر وسایل برقی توسط افراد متخصص .  -8

 یدن آب به وسیله برقی باید آنرا ازبرق جدا نموده وتا قبل از اینکه کامالًً خشب گردد ازآن استفاده ننمود درصور  رس -9

        در ماایسه سایر حوادث هر چند که حوادث مربوط بره بررق گرفتگری از نظرر فراوانری کمترر هسرتند         ( برق گرفتگی :ب

از شدیدترین حوادث شغلی محسوب می شود . آمارهرای موجرود   درصد حوادث شغلی ( ولی از نظر شد  یکی  3) تاریباًً 

درصد  16درصد برق گرفتگی ها منجر به مرگ می شوند ، در صورتی که مادار مرگ در کل حوادث  20نشان می دهد که 

 است بنابراین ریسب خطر برق گرفتگی زیاد است .

ازبدن یب جاندار عبورکرده و وارد زمین  می شود بعضی برق گرفتگی زمانی اتفاق می افتد که برق همانند یب مدار رسانا 

 جریان در مسیربدن عبورنماید .

به این ترتیب که مدار فاز )مثبت ( با ناطه ای لخته از بدن تماس پیدا کرده و از قسمت دیگربدن که لخت  می باشرد بره   

 زمین یب ناطه صفر محسوب می شود وارد شود . 

آن عبرور نمایرد   انسان بین یب مدار فاز )مثبت( و یب مدار نول )منفی( قرارگیرد و جریان از یا اینکه دو ناطه لخت از بدن

 همچنین دو ناطه لخت از بدن انسان بین دو مدار فاز )مثبت( قرارگرفته و جریان از آن عبور نماید . 

 بطور کلی برق گرفتگی ممکن است به دو شکل رخ دهد  

 در تمرراس مسررتایم بررا سرریم هررای حرراوی جریرران قرررار مرری گیرررد .     کرره فرررد  ( برررق گرفتگرری مسررتقيم :  1

که بدلیل از بین رفتن عایب بندی سیم های حاوی جریان بررق و تمراس آنهرا برا بدنره      ( برق گرفتگی غير مستقيم : 2

 دستگاهها و تجهیزا  مختلف رخ می دهد .

هنگامی که جریان برق از بدن عبور می کند کلیه نسوجی که در مسیر جریان قرار دارنرد ، تحرت   :  اثرات برق گرفتگی 

( نوع جریان .                       1تاثیر قرار می گیرند که میزان اثرا  وارده بستگی به عوامل زیادی دارد که از همه مهمتر دو عامل است   

    ( فرکانس جریان . 2
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عوارض برق گرفتگی عالوه بر این که در حین برق گرفتگی مالحظه می شود ممکن است :   گرفتگی عوارض بعد از برق

در بلند مد  نیز دستگاههای بدن انسان را تحت تاثیر قرار دهد . به طور کلی اختالال  و عوارض پس از بررق گرفتگری را   

 به سه دسته زیر تاسیم  می کنند  

  ( اختالال  حسی    3                  ( اختالال  عصبی2               ( اختالال  قلبی و عروقی1

برای به حداقل رساندن احتمال خطر برق گرفتگری بایرد مروارد ایمنری در     :   روش های حفاظت در برابر برق گرفتگی

ی می توانرد  طراحی ، ساخت ، نصب و بهره برداری از دستگاههای الکتریکی رعایت شود . روش های حفافت از برق گرفتگ

 برای حفافت از برق گرفتگی مستایم یا غیر مستایم و یا هر دو مورد قابل استفاده شود .

شامل عایب بندی قسرمت هرای برقردار ، محصرور کرردن       الف ( روش های حفاظت در مقابل برق گرفتگی مستقيم :

 تجهیزا  ، استارار در خارا از دسترس ، کلید جریان نشتی به زمین است .

شامل قطع خودکار مدار تغذیه با استفاده از اتصال زمین   وش های حفاظت در مقابل برق گرفتگی غير مستقيم :ب( ر

 ، عایب بندی دوبل ، عایب کردن محیط ، هم ولتاژ کردن بدون اتصال زمین ، جداکردن منبع تغذیه از زمین است .  

 برقییمنی وسایل ا

در  پی و اختراعا  کنند. اکتشافا انسانها بازمی خود را در زندگی راه جدیدی تجهیزا و  گذرد وسایلمی هر روز که       

مرا بیشرتر از    در منازل . امروزهبرسیم بیشتری رفاه روز به روز به مابتوانیم که استشده سبب زندگی هایزمینه درهمه پی

 و غیر ضروری ضروری، کولر و دهها وسیله، تلویزیونالمپها، یخچالشود. انواع یم استفاده الکتریکی دیگراز وسایل هر زمان

 بزرگتر و وفایف، مسؤولیتهایما بوجود آورده زندگی برایو شرایط مناسبتری  امکانا  که حال درهمان پیشرفت دیگر.این

روز حوادث ناگوار در هنگام کار با این وسرایل دانسرتن نکرا     بمنظور پیشگیری از ب .است ما قرارداده نیز بر دوش مهمتری

 ایمنی در خصود هر وسیله  الزم و  ضروری  است . 

حادثه چرخ گوشت عبار  است از، داخل شدن دست بدرون چرخ گوشت چرخ شدن و گیر کرردن دسرت      چرخ گوشت

 حرادث رخ گوشت های بزرگ قصرابی و صرنعتی   داخل آن، این حادثه یا به هنگام استفاده چرخ گوشت های خانگی و یا چ

در چرخ گوشت های خانگی قطع شدن شامل انگشتان و بندر  تا مچ دست می رسد ولی در چرخ گوشت های  می شود .

بزرگ ) قصابی ها یا چلوکبابی ها ( که گاهی در خانه ها نیز مورد استفاده قرار می گیرند قطع انگشتان تا مچ دست پری   

ساله می باشند که معموالًً کودکانی تیرز هروش    3ماهه الی  9یان این قبیل حوادث طبب آمار اکثراًً کودکان می رود . قربان

بوده و بنا به حس تالید و کنجکاوی و در اثر سهل انگاری خانواده دست خود را داخل چرخ گوشرت کررده  و حادثره مری     

از یب اطاق بررای تمرامی امرور بره عنروان اطراق خرواب و        آفرینند این نوع حوادث معموالًً در خانواده های کم بضاعت که 

 . پذیراهی و گاهی آشپزخانه استفاده می کنند رخ می دهد
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 نکات ایمنی در خصوص چرخ گوشت :

 برای استفاده از چرخ گوشت حتماًً آنرا روی میز و یا کابینت آشپزخانه قرار داده و از آن استفاده کنید .  -1

وقتی گوشت چرخ می کنید هرگز انگشتان خود را به منظور عامل فشار در دهانه قیرف وارد نکنیرد احتمرال زخمری      -2

 شدن انگشتان خیلی زیاد است . 

 اگر چرخ گوشت برقی باشد صدمه خیلی بیشتراست .  -3

 دمه نبیند . از سنبه های چوبی یا پالستیکی مخصود راندن گوشت به درون قیف استفاده نماهید تا انگشتان ص -4

 پس از خاتمه کار چرخ گوشت را از برق خارا نموده و وسایل و قطعا  قابل شستشو را باز کنید و شستشو دهید .  -5

 چرخ گوشت در منزل نباید در دسترس کودکان و حتی دید آنها باشد .  -6

 ستفاده کنید .را کوتاه در نظر بگیرید تا مجبور شوید روی بلندی و در ارتفاع ا چرخ گوشت سیم برق -7

 حتی االمکان سعی کنید در زمانیکه کودکان خواب و یا در خانه نیستند از چرخ گوشت استفاده کنید . -8

و   معموال چرخ گوشت هایی با گلویی گشاد حادثه ساز هستند لذا هنگام خرید به این مطلب توجه و نوع گلویی تنرگ   -9 

 .عنوان یب دستگاه برقی می تواندایجاد برق گرفتگی کندچرخ گوشت به  .انتخاب کنید بیبلند و بار

 داد   انجام باید  اقداما  زیر را در صور  بروز حادثه 

 .دستگاه را سریع از پریز برق جدا می کنیم ( دو شاخه1

محکم بست از چرخ گوشت خارا شدبالفاصله باید آن را از دو ناطه مچ و بازو برای جلوگیری از خون ریزی،  ( اگر دست 2

 .وروی زخررم را پوشرراند و دسررت را از شررانه هررا برراالتر نگرراه داشررت و سررریع برره پزشررب یابیمارسررتان مراجعرره کرررد    

کوچب ترین حرکتی به دست یا چرخ گوشت داده شود. در صرور    نباید  در صوتی که دست در چرخ گوشت گیر کرد( 3

از  125تلفن ا دادن به ناطه ای ثابت کرد و بالفاصله بوسیله ینیاز به حرکت، بایدچرخ گوشت و دست را با بستن و یا تکیه 

  .گروه نجا  و امداد کمب خواست

 .برای سبب شدن چرخ باید قسمت موتور آن را به آرامی جدا کرد در صور  امکان( 4

ودر صور  نزدیب بودن بیمارستان یا مرکز اورژانس باید هم زمان با خبر کردن گروه نجا ،مصدوم را بره مرکرز پزشرکی     

 .رساند 

 توصيه های ایمنی در مورد اتو:

 از باز کردن اتو ودستکاری آن خودداری کنید در صور  بروز اشکال فنی آن را به تعمیر کار مجاز واگذار نمایید. -1

رسانی اتو که شامل دوشاخه وسیم اصلی می باشد هر چند وقرت یکبرار دقیاراًً بررسری کررده ودر صرور         سیستم برق-2

 فرسودگی واحتمال ناص آن ها را تعویض نماهید.

 از زمین زدن اتو ویا قرار دادن در محلی که احتمال ساوط داردخودداری نمایید.-3

 که این کار باعل اتصالی بدنه وبرق گرفتگی می شود.از پاشیدن آب بر روی اتو جداًً خودداری نمایید، چرا-4
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جهت باز کردن درب یا جواب دادن به تلفن ، حتماًً اتو را از برق بکشید زیرا در صور  فراموشی باعل ایجاد آت  سوزی -5

 می شود . 

 از نزدیب کردن اتو به مواد قابل اشتعال جلوگیری کنید . -6

 موده و از اتصال آن به طور اشتراکی با سایر وسایل برقی خودداری نمایید .اتو را به یب پریز اختصاصی وصل ن-7

بهتر است جهت کارایی و استحکام بیشتر ، سیم انتاال برق از نوع نخی باشد و هر چند مد  بازبینی و در صور  لرزوم  -8

 تعویض گردد .

 اتو از پریز قطع شود . باید توجه داشت هنگام کار با اتو در صور  قطع برق ،حتماًً سیم برق -9 

 ایمنی وسایل گازسوز

 : نکات ایمنی در خصوص اجاق گاز

اجاق گاز را در محلی قرار دهید که در معرض باد و کوران یابادبزنهای برقی نباشد، زیرا آت  اگر خراموش شرود گراز     .1

 از سررفتن غذا روی اجاق.همچنین  کوچب نیز منفجر می گرددو آت  سوزی رخ می دهد جرقه مرتبا خارا شده و با یب

 .نیز جلوگیری نمایید

اجاقهایی که به ترموکوپل حرارتی مجهز می باشند خطر فوق را ندارندزیرا با خاموش شدن آت  جریان گراز متوقرف    .2

 . می گردد

 .قراردهیدکه با شیلنگ گاز تماس نداشته باشد فروف سنگین روی اجاق بپرهیزیدو فروف را طوری از قراردادن .3

 .به نمایندگی مراجه شود اجاق را هر قدر هم کوچب باشد نادیده نگیرید و برای رفع آننواقص  .4

 واستاندارد استفاده نمایید .طول شیلنگ نباید از یب متر هر شیلنگی برای گاز قابل استفاده نیست تنها از شیلنگهای .5

 .است از لوله مسی یا فوالدی استفاده کنید زیاد نیم تجاوز نماید.اگر فاصله

 .نباشد اجاق را در محلی قرار دهید که شیب نداشته باشدو احتمال افتادن آن .6

 .را ندهید به بچه های کوچب و به مستخدمین بی اطالع اجازه استفاده از اجاق .7

 اجاق گاز باید مناسب ودارای تاییدیه موسسه  استانداردوتحایاا  صنعتی کشور باشد.- .8

 وبخصود از کارکرد پیلو  ها )شمعب( اطمینان حاصل نمایید.هر چند یکبار اجاق گاز را سرویس کرده  .9

اجاق گازهایی که دارای سیستم روشنایی برق ویا اجاق برقی  می باشد می بایست از نظر فنری هرچنرد وقرت یکبرار      .10

 توسط فرد مطلع بازرسی شوند واز سالمت آن اطمینان حاصل شود.

به موقع باعل مسدود شدن منافذ خروا گاز گشته وشرایط جمع شدن چربی وروغن در سطح اجاق گاز وعدم نظافت  .11

 ناامنی را ایجاد می کند.

 هرگز در زمانی که اجاق گاز روشن است منزل را ترک نکنید . -12
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 آبگرمکن ها و نکات ایمنی آنها  :

به درجه معینی رسید ورود گاز به طور خودکار قطع می شود در این حالت فاط یب  ها گرمکنآبب در آوقتی دمای  تاًًقاعد

نمری دهرد ودر نتیجره آب مخرزن بره       شمعب آب راگرم نگه می دارد.گاهی اوقا  به خاطر خرابی یب سیم این عمل رخ 

رمکن خارا نشود باعرل  جوش آمده وبخار حاصل از جوش  آب فشار زیادی به آبگرمکن وارد می کندواگر این فشار از آبگ

 . به همبن خاطر قسمت فوقانی آنها یب شیر اطمینان نصب کرده اند . می گردد  انفجار آبگرمکن

 عوامل بروز انفجار:

باعل می شود  در صور  خاموش شدن آبگرمکن جریان گاز به صور  اتوما  قطع نشرود و   که خراب شدن ترموکوبل -1

 باعل نشت گاز و انفجار می شود . 

 کار نکردن شیر اطمینان-2

 نداشتن شیر اطمینان-3

 نکاتی جهت پيشگيری از حوادث آب گرمکن :

ماه یب بار شیر های فشار شکن یا سوپاپ اطمینان را به صور  دستی فعال نموده تا رسوبا  موجود در  3الزم است هر -1

 مسیر برطرف شده و از صحت عمل آن مطمئن شویم.

حرارتی بایستی چب شده و از سالمت آن مطمئن شویم. برای این منظور باید درجه آبگرمکن را به ترموکوپل و سیستم -2

 شماره باال برده در صور  استار  شدن مشخص است که سیستم سالم است و برعکس باید سیستم قطع گردد.

فه باشند.تا ورود آب به مخزن کلیه ی دیگ های بخار منبع آبگرمکن و منبع پکیت باید مجهز به شیر های خودکار یکطر-3

 امکان پذیر بوده و خروا آب امکان پذیر نباشد.

 باشررد رعایررت شرردهبایررد در خصررود آب گرررمکن بایررد تمررامی نکررا  ایمنرری واسررتاندارد ملرری برررای لرروازم گرراز سرروز -4

 )شلنگ،بست،دودک ،(

 بگرمکن نباید به وسیله گاز سوز دیگری متصل باشد.آ شیر گاز-5

 مورد آبگرمکن دیواری : نکات ایمنی در

 متر مکعب فضا داشته وتهویه مناسب فراهم باشد.12محل نصب باید حداقل -1

 دستگاه در معرض وزش شدید باد قرار نگیرد.-2

 محل نصب سرپوشیده باشد ودستگاه از یخ زدگی مصون بماند.-3

 40)مجاور( با اجاق گاز وسرایر وسرایل گرمرا زا    آبگرمکن باالی اجاق گاز ووسایل گرما زا قرار نگیرد حداقل فاصله افای -4

 سانتی متر باشد.

 سانتی متر باشد 15فاصله ی دستگاه با دیوار جانبی حد اقل   -5
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 برای خروا گازهای حاصل ازاحتراق یب مجرای دودک  اختصاصی وجود داشته باشد.-6

 تمامی ضوابط ایمنی و استانداردهای ملی لوازم گازسوز رعایت شود-7

 یوار محل نصب باید کامال محکم و از مصالح مناسب ساخته شده باشدد-8

 شیر گاز آب گرمکن نباید به وسیله گازسوز دیگری متصل باشد-9

  نصب آبگرمکن در حمام ،اتاق خواب و کلیه فضاهای بدون تهویه مناسب اکیداًً ممنوع است-10

با مرکز خدما  مشتریان یا سرویسکار مجاز شرکت تمراس   صور  استشمام بوی گاز فوراًً شیر ورودی گاز را بسته ودر-11

 حاصل نمایید.

در صور  استفاده از گاز مایع به منظور جلوگیری از خطرا  و آسیب های احتمالی به آبگرمکن,از خوابانردن سریلندر   -12

 گاز اکیداًً خودداری نمایید.

ید که فاقد شکستگی و یا پوسیدگی باشد وبا استفاده هر سه ماه یب بار شیلنگ گاز متصل به آبگرمکن را بازرسی نمای-13

 از کف صابون از عدم نشتی گاز مطمئن شوید.

هر نوع تغییر وتبدیل در سیستم گاز مصرفی ودیگر اجزاء آبگرمکن می بایست با اطالع مرکز خدما  مشتریان وتوسط -14

 سرویسکار مجاز صور  گیرد..

 از دستمال آغشته به مواد پاک کننده یا سفید کننده استفاده ننمایید.  برای تمیز کردن رویه )بدنه( آبگرمکن-15

 : های گازسوزبخارینکات ایمنی در خصوص 

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 نکا  دقیااًً توجه کنید تا بتوانید در خانه گرم ، آسای  و راحتی خیال هم داشته باشید . 

 کشی و نصب آن نکا  ایمنی رعایت شود.وع استاندارد باشد و در لولههای گاز سوز باید از نبخاری -1

 های گازی باید دارای دودک  مستال بوده و تا پشت بام ادامه داشته و مجهز به کالهب باشد. کلیه بخاری -2

 د داری نماهید . از تبدیل بخاری و وسایلی که با سوخت های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند به نوع گازسوز جداًً خو-3

 لوله های دودک  نباید در داخل سطل آب باشد . -4

 لوله های دودک  بخاری نباید دارای شیب معکوس باشند و در مسیر نباید تنگ شده باشند . -5

 قبل از نصب بخاری باید از باز بودن مسیر دودک  آن اطمینان حاصل کرد . -6

 باید کلیه اتصاال  را با کف صابون آزمای  و نشت یابی نمود . پس از نصب بخاری و برقراری جریان گاز ،-7

 قطر دودک  داخل دیوار نبایستی کمتر از قطر دودک  بخاری باشد .-8

وسایل گازسوز برای سوختن نیاز به اکسیژن کافی دارند ، لذا در زمان روشن بودن بخاری نباید کلیره درز و شرکاف هرا    -9

 د هوای تازه وجو داشته باشد .مسدود شود بلکه محلی برای ورو

 سانتیمتر باشد . 30حداقل فاصله بخاری از دیوار باید -10
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 از پاشیدن آب بر روی شیشه و بدنه بخاری جداًً خودداری نماهید .-11

 قبل از روشن کردن بخاری ، دقت نماهید در اطراف و نزدیکی بخاری ، هیچ گونه اشیاء قابل اشتعال وجود نداشته باشد -12

 دقت کنید مکان قرار گرفتن بخاری مسطح بوده و بخاری کامالًً تراز باشد .-13

 هرگز از بخاری جهت خشب کردن لباس نباید استفاده کرد .  -14

 استفاده از بخاری های بدون دودک  در فضاهای کوچب مانند حمام و اتاق خواب مجاز نمی باشد .-15

 قاتل نامرئی

از ترکیرب یرب اترم کرربن و یرب اترم        COبو، بی رنگ و بدون طعم است. هر مولکرول   گازی بی COمونواکسد کربن یا 

آید. این گاز در نتیجه احتراق ناقص سوختهای فسیلی مانند چوب، نفت چراغ، گرازولین، زغرال چروب،     اکسیژن بوجود می

 . شود پروپان، گاز طبیعی و نفت ایجاد می

در محیط منزل، این گاز با سوخت ناقص هر وسیله شعله دار )نه الکتریکی( مانند اجاق گراز، منارل، لبراس خشرب کرن،       

و فر خروراک   شومینهشود. در این بین وسایل با شعله رو باز نظیر  بخاری، آبگرمکن، اتومبیل و موتورسیکلت و... ایجاد می

مسمویت ناشی از گاز مونواکسید کربن هستند. بخاری و آبگررمکن نیرز از   پزی و اتومبیل و موتور سیکلت عمده ترین علت 

هنگامی که مونو اکسید کربن استنشاق میشود برا عبرور از شر  هرا وارد مولکولهرای هموگلروبین        جمله منابع این گازند.

و هموگلروبین   COسلولهای قرمز خون شده ، پیوند بسیار محکمی با اتمهای آهن خون ایجاد میکند. قردر  جرذب برین    

کربوکسی "بار قویتر از هموگلوبین و اکسیژن است. گاز با محدود کردن رسیدن اکسیژن به هموگلوبین آنرا محصور و  200

را تشکیل میدهد. کربوکسی هموگلوبین از انتاال اکسیژن در خون جلوگیری و توانایی سلولهای قرمز خون را  "هموگلوبین

ر کمبود اکسیژن و ضایعه بافتی و در نهایت مرگ میشود. مسمومیت با مادار اندک ایرن  تغییر می دهد. در نتیجه بدن دچا

گاز عالهمی شبیه سرماخوردگی دارد  تنگی نفس، سردرد، و دل آشوبی. مادار بیشتر این گاز سبب سرگیجه، گم گشرتگی  

بیهوشری، ضرایعا  مغرزی    ذهنی، سردرد شدید، تهوع و ضعف قوای جسمی میشود. افزای  بیشتر استنشاق گراز موجرب   

داهمی، و نهایتاًً مرگ میشود. نوزادان، کودکان، زنان آبستن، افراد با بیماریهای مزمن خونی و تنفسی و سالخوردگان آسیب 

 .  ن افراد در برابر این گاز هستندپذیرتری

 عالئم مسموميت با گاز منواکسيد کربن:

      وسیعی از عالهم را شرامل شرود کره در بیمراری هرای مختلفری دیرده       عالهم مسمومیت با منواکسید کربن می تواند طیف 

می شود . متاسفانه بسیاری از این عالهم شبیه به عالهم سرماخوردگی است و اکثر افراد فکر می کنند به دلیل سردی هروا  

بیه بره آنفلروآنزا، برروز    دچار سرماخوردگی شده اند. سعی در خوابیدن می کنند .ابتالی تمام افراد خانواده بره عالیمری شر   

خمیرازه   -5تهوع و استفراغ  -4سرگیجه و بی قراری -3ضعف جسمانی -2سردرد -1 دهد.مسمومیت در افراد را نشان می

حالت خواب آلودگی شدید، کسلی، خستگی و کاه  قدر  عضرالنی از جملره    - 7کاه  دید   - 6 کشیدن بی  از حد
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روند. چنانچه افراد در این مرحله متوجه چنین عالیمی شدند، با خارا شدن از عالیم اولیه مسمومیت در افراد به شمار می

 توانند از پیشرفت مسمومیت پیشگیری کنند.فضای آلوده می

 COها و نوک انگشتان از عالیم پایانی مسمومیت با گاز کبودی دست، دور لب  پایانی و نزدیک به مرگ عالئم مراحل 

 کند.روند که در نهایت فرد دچار تنگی نفس شده و فو  میبه شمار می
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 کردن آت  سوزی در لحظه هرای اولیره شرروع آن بررای جلروگیری از     خاموش  :ضرورت استفاده از خاموش کننده ها

آسیب های جانی و خسار  های مالی اهمیت بسزایی دارد؛ اگر بتوان با وسریله ای مناسرب و در زمران مناسرب حریرب را      

و از توسعه آن جلوگیری نمود، بدیهی است که به هدف کاه  آسیب های جانی و خسار  های مرالی رسریده ایرم.     اطفاء

پس می توان از خسار  ها و زیان هایی که هر ساله طبب آمارهای موجود به مکان های مختلف وارد می شود، جلروگیری  

ر ها اقدام به طراحی و ساخت وسایل مبرارزه برا حریرب    نمود. برای این منظور شرکت ها و کارخانجا  زیادی در اکثر کشو

    نموده اند که یکی از این دستگاه ها ، وسایلی است که به طور خراد بررای هردف فروق مرورد اسرتفاده قررار مری گیررد؛          

 دستگاه هایی که امروزه خاموش کننده های آت  و د رگذشته کپسول های آت  نشانی نامیده می شد.

که توانایی استفاده صحیح این وسایل و دستگاه ها در اطفای حریب بسیار موثر است  و اگر افراد توانرایی  تجربه ثابت کرده 

کاربرد صحیح آنها را نداشته باشند، اغلب با وجود دستگاه های خاموش کننده ی بسریار، حریرب از کنتررل خرارا شرده و      

 خسار  و زیان های فراوانی را به وجود می آورد.

م آت  نشانی ازابتداهی ترین وساده ترین وسایل تامدرنترین آنها تشکیل شده است . ابتداهی ترین وسیله آتر   وسایل ولواز

لیتر گنجای  دارد وتنها تفاو  آن باسطل های معمرولی ، دسرته    15نشانی ) سطل آب ( است ، سطل آت  نشانی حدود 

سهولت وفشار صور  بگیرد . غالباًً ایرن سرطل را کره بره     ای است که در زیر آن نصب گردیده است تاآب پاشیدن با آب با 

 رنگ قرمز می باشد توسط قالب یا چنگکی درمحل مناسب آویزان می نمایند . 

درسطل های شن و ماسه که به رنگ قرمز می باشند وجهت سهولت استفاده وحمل ونال دارای  سطل های شن وماسه :

نمایند ، که این سطل ها باید مورد بازدیدقرارگرفته تاچنانچه شن وماسره   دسته هستند ، شن وماسه تمیز را نگاهداری می

 براثر رطوبت وچسبندگی سفت شده باشند ، تعویض گردد . 

حریب وفیفه تمام مردم بوده چون اگر نتوان آت  را در ابتدا خاموش نمود از کنترل خارا شرده و   ءآشنایی با وسایل اطفا

 .آت  سوزیهای مهیب و بزرگی را بوجود می آورد

خاموش کننده های دستی به وسیله ای گفته می شود که برای مبارزه با آت  سوزی طراحری و  تعریف خاموش کننده : 

لیتر مواد خاموش کننده که یب نفر به راحتی قادر به حمل واسرتفاده   14کیلوگرم یا  14یت ساخته شده و با حداکثر فرف

 باشد .از آن می

انواع بزرگتر این وسایل بر روی چرخ ر ارابه یا خودرو قرار داده می شود و یا به طور ثابت دراماکن نصرب مری باشرند بایرد      

 نصب شوند .

سروزی و  توجه به مواد اطفایی داخلی آن می توان در لحظا  اولیه و شروع آتر  از خاموش کننده های دستی با برد : رکا

 برای حریب های کوچب و موضعی استفاده نمود .
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 خاموش کننده های دستی بر اساس ماده اطفایی پنت دسته اند  طبقه بندی خاموش کننده های دستی :

 خاموش کننده های محتوی آب   -الف

 ی کف خاموش کننده های محتو -ب

 خاموش کننده های محتوی پودر  -ا 

 خاموش کننده های محتوی گاز دی اکسید کربن.  -ا

 خاموش کننده های مواد هالوژنه. -ه

از خاموش کننده و پرتاب آن به طرف آت  نیاز به فشار مری باشرد کره ایرن      اطفاییبرای خارا شدن ماده تأمين فشار : 

 ن می گردد .فشار از راههای مختلف به شرح زیر تأمی

 (موجود در محفظه فشنگی 2CO( فشار یب گاز بی اثر )معموالًً از  یا الف

 (فشار از طریب کمپرس کردن )فشردن( هوا به داخل بدنه و تحت فشار قرار دادن آن ب

 اطفایی ( فشار درونی ماده ا

  د ( فشار از طریب یب واکن  شیمیایی

معموالًً درهرکشوری زمان تخلیه خاموش کننده ها با توجه به شرط استاندارد آن کشور زمان تخليه خاموش کننده ها : 

تنظیم می شود . استانداردهای موجود درباره خاموش کننده ها در کشورهای مختلف با اختالف نراچیزی دربعضری مروارد    

 ران به شرح زیر می باشد   مشابه یکدیگرند . در جدول زیر حداقل زمان تخلیه خاموش کننده ها در استاندارد ای

 وزن ماده
حررررداقل زمرررران تخلیرررره در 

 استاندارد ایران

 ثانیه 8 کیلوگرم 3تا 1

 ثانیه 10 کیلوگرم 6تا  3

 ثانیه 15 کیلوگرم 9تا  6

 ثانیه 20 کیلوگرم 14تا  9

معمروالًً در   بررای اینکره بتروان بردون نزدیرب شردن بره آتر  ، مرواد اطفراهی را برر روی آتر  پاشرید             قدرت پرتاب : 

استانداردهاحداقل متراژی جهت پرتاب خاموش کننده هادرنظرگرفته میشود که این فاصله درخاموش کننده ها متفراو  و  

مترر آب   4مترر و بصرور  اسرپری     7می باشد مثالًً برای خاموش کننده آبی بصور  جت  متر متغییر 7متر تا حدود  2از 

 متر می باشد .  2متر تا  5/1صله از در خاموش کننده های گازی فا پرتاب دارد
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معموالًً در طرح و ساخت خاموش کننده ها درصد تخلیه مواد خاموش کننده یکی از موارد مهم است  کره  درصد تخليه : 

برای این منظور در شرایط عادی و شارژ دستگاه حداقل درصد مواد داخلی آن که باید تخلیه شود در نظر گرفته  می شود 

 است.  %95و دستگاه های محتوی آب ودی اکسیدکربن  %85برای خاموش کننده های پودری  در این درصد

معموالًً خاموش کننده هایی که دارای فرفیت بی  از سه کیلوگرم هستند دارای شیلنگ و نرازل مجرزا   شيلنگ و نازل : 

خاموش کننده باشد این لولره درماابرل   بلندی بدنه  %80که به بدنه متصل است می باشند . بلندی این لوله نباید کمتر از 

مواد داخلی خاموش کننده نفوذناپذیز و تا زمانیکه خاموش کننده برای عمل بکار گرفتره نشرده لولره )نرازل( بایرد طروری       

 طراحی گردد که در اثر تخلیه مواد ، احتمال شکستگی یا بیرون آمدن از محل خود وجود نداشته باشد . 

 :  توی آب (خاموش کننده های آبی )مح

)خشرب(   Aجهت اطفاء حریاهای ناشی از موادقابل احتراق معمولی مانند   ) چوب ، کاغذ ، پالستیب ، السرتیب ( گرروه   

مواد برای اطفاء الزم است حرارتشان کاسته شود یا به عبارتی خنب شوند که این امر معموالًً با تاثیر استفاده می گردد این 

هسرتند وبهتررین ، کراربردی تررین      A  می شود ، اغلب حریاهرای مربروط بره منرازل ازگرروه     آب یا محلولهای آبی انجام 

واقتصادی ترین ماده خاموش کننده نیز دراینگونه موارد آب است ، چنانچه خاموش کننده هرای آبری در کنرار تاسیسرا      

یب شروک الکتریکری شردید اعمرال     الکتریکی مورد استفاده قرار گیرند جریان آب وتماس با تاسیسا  الکتریکی می تواند 

 نماید . 

 انواع خاموش کننده های محتوی آب 

 یکی از قدیمی ترین خاموش کننده های دستی است که امروزه کاربرد ندارد اسيد:  -خاموش کننده های سودا -الف

اتفراقی از ضرمان یرا    بیشترین فرفیت این خاموش کننده دو گالن است. در بعضی از انواع آن برای جلروگیری از عملکررد   

کالهب که به صور  پوش  روی کفه ضربه را می پوشاند و معموالًً با چرخ  نیم دایره از جرای خرود خرارا مری شرود      

استفاده می کند. بعضی از دستگاه های آب و گاز دارای نافر )سر لوله( ثابت و نمونه هایی از آن شیلنگ کوتاهی دارند و د 

 ابل تغییر است که از سر لوله و شیلنگ الستیکی هر دو می توان استفاده نمود.ربعضی از انواع آن سر لوله ق

در بضی از انواع آن به جای میله و کفه ضربه از اهرمی استفاده شده که با فشار آن به طرف پایین یا باال گاز وارد بدنه می  

 شود.

 ( خاموش کننده های محتوی آب و گاز   ب

)انیدریدکربنیب( درداخل فشرنگی اسرتفاده  مری     CO2محلول موجود درسیلندر  آب خالص وبرای فشار مورد نیاز ازگاز 

گردد ، جهت جلوگیری اززنگ زدگی داخل سیلندر رابا الیه نازکی ازپالستیب یا ماده ضدزنگ می پوشانند . ازاین خاموش 

 استفاده می گردد . ) خشب ( Aکننده درجهت اطفاء حریاهای از نوع گروه 

 



 

 

 آتش نشان داوطلب 

  

39 

 

39 

 

 بدنه اصلی   _1

 سیلندرگازکربنیب ) فشنگی (  _2

 لوله خارا کننده   _3

 نازل   _4

 کفه ومیله ضربه  _5

 درب پوش اصلی   _6

 

 

 

 

جهت جلوگیری ازیخ زدگی درنااط سردسیر باید ماداری ضدیخ درمحلول اضافه نماهیم ، جهت کارکرد با دستگاه ابتدا باید 

ضامن راکشید و با وارد نمودن ضربه به کفه ، باعل سوراخ شدن صفحه فلزی باالی سیلندر گازشده ) فشرنگی ( ودسرتگاه   

 ی شود . بالفاصله تحت فشار قرارگرفته وآماده به کار م

 40این کپسول ها مجهز به درجه فشارسنت ضدرطوبت می باشد که فشار داخلی به راحتی کنترل مری گرردد و ضرمناًً ترا     

درجه سانتیگراد زیر صفر یخ نمی زند . در نمونه های قدیمی تر فشار الزم داخل به وسیله یب تلمبره دسرتی کره در روی    

 کپسول تعبیه شده است ایجاد می گردید . 

 ید دقت کرد که از این خاموش کننده ها به هیچ وجه برای خاموش کردن وسایل الکتریکی استفاده نگردد . با

 ( خاموش کننده آب و هوا  ج

مواد اطفاء این دستگاه آب خالص وبرای فشار مورد نیاز ازهوا بطریب کمپرسور استفاده می شود ، چون بدنره ایرن سریلندر    

پوند براینچ مربع داشته باشد ودرحالت شارژفشار آن  600( PSIنه باید مااومتی برابر با حدود )داهماًً تحت فشار قراردارد بد

) خشرب (   A( می باشد این خاموش کننده قابل کنترل است وجهت اطفراء حریاهرای ازنروع گرروه     PSI) 60_150بین 

   ن فشار سرنت نصرب شرده کره دوکارانجرام      استفاده می گردد ، بدلیل اینکه این دستگاه داهماًً تحت فشار می باشد برروی آ

 می دهد . 

 فشار داخل سیلندر را نشان می دهد .  _1

 درصورتیکه فشاردستگاه به هرعللی افزای  یابدفشارسنت ازهم پاشیده وفشارآن تخلیه می گردد .  _2

 

 

شکل خاموش کننده آب و گاز فشنگی 

 داخل
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 بدنه اصلی  _1

 لوله خارجی ) داخلی (  _2

 نازل  _3

 شیلنگ الستیکی  _4

  اهرم شیر  _5

 دستگیره  _6

 فشارسنت  _7

 ضامن  _8

ضمناًً جهت جلوگیری اززنگ زدگی ، بدنه این خاموش کننده ازداخرل باالیره ای ازجرنس پالسرتیب نرازک ویرا ضردزنگ        

پوشیده می گردد طرق عملیا  با دستگاه به این شکل است که ابتدا ضامن را کشیده و با یب دست خراموش کننرده و برا    

  .لوله را گرفته وبا فشار برروی اهرم ، خروجی خاموش کننده بازوماده داخل به محل مورد نظر هدایت می گردد دست دیگر

 این خاموش کننده ها به سه دسته تاسیم می شوند   :   خاموش کننده محتوی کف

 خاموش کننده کف شیمیایی ) در اثر ترکیب محلول بیکربنا  سدیم و سولفا  آلومینیوم ( -1

 خاموش کننده کف مکانیکی با هوای فشرده ) دو سوم حجم آن محلول کف و یب سوم بایه هوای فشرده ( -2

 خاموش کننده کف و گاز) دو سوم حجم آن محلول کف و عامل فشار گاز دی اکسی کربن در داخل فشنگی می باشد (     -3

این خاموش کننده از دو مخزن با حجم های مختلف تشکیل شده بطوریکه یکی  :شيميایی خاموش کننده محتوی کف

در داخل دیگری قرار می گیرد . در مخزن بزرگ محلول بی کربنا  سدیم و در استوانه کوچب محلول سولفا  آلومینیروم  

و واژگون نمودن سریلندر و   که هر دو محلول هیچگونه تماسی با هم ندارند و در هنگام عملیا  ابتدا با باز کردن شیر فلکه

تولید می شود که این گاز هم عامل  CO2سبب مخلوط شدن دو ماده شیمیایی و در نتیجه کف شیمیایی و همچنین گاز  

 فشار و هم در تولید حباب های کف نا  دارد .
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دو سوم حجم این خاموش کننده محلول کف و یب سروم بایره هروای      : خاموش کننده کف مکانيکی با هوای فشرده 

فشرده می باشد . و برای جلوگیری از زنگ زدن ، داخل سیلندر روک  پالستیب کشیده مری شرود و در انتهرای سررنازل     

خرل  سرلوله کفساز کوچکی نصب می باشد که محلول خاموش کننده با عبور از آن با هواهی که از مجراهرای اطرراف بره دا   

نیز استفاده مری   Aو بعضاًً  Bکشیده می شود تشکیل حباب می دهد از این خاموش کننده جهت اطفای حریاهای کالس 

گردد جهت کار با دستگاه ابتدا ضامن را کشیده و با وارد نمودن فشار بر روی اهرم و هدایت ماده اطفایی به محل حریرب ،  

 فشار دارد .  اتمسفر 10این خاموش کننده در حالت شارژ حدود 

 

در این خاموش کننده دو سوم محلول کف و عامل فشار گاز دی اکسید کربن داخل فشنگی   :  خاموش کننده کف و گاز 

نیز استفاده می گردد و جهت کار با آن ابتدا ضامن را کشیده و سرپس برا    Aو بعضاًً  B می باشد و برای حریاهای کالس 

وراخ شدن صفحه فلزی باالی سیلندر گاز شده و دستگاه تحت فشار قرار می گیرد و وارد نمودن ضربه به کف ضربه باعل س

 آماده بکار می باشد . 
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 خاموش کننده های پودری

) مایعا  قابل اشرتعال (   Bاین خاموش کننده ها درانواع مختلف خاموش کننده های پودری درمورد حریاهای ازنوع گروه 

استفاده می شود ، پودر سمی شناخته نشده ولی باعل التهاب مجاری تنفسی برای مد  طوالنی وهمچنین درمحیط هرای  

       بسته پودرقدر  بیناهی راکاه  می دهد . ساخت این دستگاه ها دردونروع طراحری شرده یکنروع کره داهمراًً تحرت فشرار         

 و هوا دریب سیلندر کوچب قرار دارد . می باشد خاموش کننده پودر 

 خاموش کننده محتوی پودرگاز 

 این نوع خاموش کننده به دو دسته تاسیم می شود   

 داخل (بالن پودروگاز ) _1

 (  بغل بالنپودروگاز )  _2

ر ( درداخرل فشرنگی کره یرا درکنرا     2COحجم سیلندر اصلی پودر شیمیایی پرشده است وعامل فشار گاز کربنیرب )  3/2

سیلندر اصلی ویا در داخل آن تعبیه شده است می باشد ودرموقع استفاده ازنوع فشنگ خارا ابتردا شریرفلکه مربوطره بره     

     فشنگی را باز نموده و گاز داخل آن بالفاصله داخل مخزن اصرلی پرشرده وفشرارمورد نیراز ایجراد مری شرود در ایرن نروع         

پودر و گاز تا زمان استفاده جدا از هم قرار گرفته اند و فاط موقع استفاده در مجاور  هم قررار مری گیرنرد ونروع      کپسولها

شرده و    2COفشنگ داخل نیزبا ضربه وارد نمودن برکفه ضربه باعل سروراخ شردن فلرزی براالی فشرنگی محتروی گراز        

در تحت فشار قرارمی گیرد  خاموش کننده های پودری بالفاصله گازمزبور وارد مخزن اصلی خاموش کننده می شود وسیلن

عموماًً قابل کنترل وبدنه آنها معموالًً دارای سوپاپ ایمنی که برروی درپوش نصب می باشرند کره بهرعلتری افرزای  فشرار      

  اتمسفر تنظیم شده است . 17داشته باشد سوپاپ عمل کرده وفشار اضافی تخلیه می گردد ومعموالًً سوپاپ آن با فشار 
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بزرگترین عیب این کپسول ها کلوخه شدن پودر داخل این کپسول ها می باشد که ممکرن اسرت جلروی نرازل پاشر  را      

 گرفته و کپسول قابل استفاده نباشد .  

 بدنه  _1

 ضربه گیر  _2

 لوله خروجی داخل مخزن  _3

 سیلندر گازفشنگی  _4

 لوله ورودی گازبه داخل محفظه پودر _5

 شیلنگ فشار قوی  _6

 اهرم شیرنازل  _7

 نازل  _8

 نگهدارنده نازل  _9

 درب اصلی خاموش کننده  _10

 کف ومیله ضربه  _11

 ضامن  _12

 گیره نصب به دیوار _13

 خاموش کننده پودر و هوا 

 اتمسفر می باشد  10) از  ( ودرزمان شارژفشار آن حدود  2Nحجم این سیلندرپودر ودیگر آن هوای خشب یا دوسوم 3

در این خاموش کننده پودر داخل سیلندر داهماًً زیرفشار می باشد وبه همین علت مسئله کلوخه شردن پرودر کمترر وجرود     

طریرب  دارد . غالباًً برروی این خاموش کننده مانومتر ) فشار سنت ( نصب می شود که فشار داخل آن تحت کنتررل ازایرن   

 است چون بدنه این سیلندر تحت فشار داهم قرارگرفته است .

 بدنه اصلی  _1

 لوله خروجی  _2

 نازل  _3

 شیلنگ الستیکی  _4

 اهرم شیر  _5

 دستگیره _6

 فشارسنت  _7
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 ضامن  _8

تم آب بدنه این نوع از خاموش کننده ها از فلز مخصود که قدر  تحمل فشار زیاد داشته باشد ساخته مری شرود وسیسر   

بندی شیرآال  آن حساس می باشد به همین دلیل ازاین خاموش کننده می توان به اندازه نیاز اسرتفاده کررد و درصرور     

) مایعرا    Bباقی بودن مواد درداخل آن درحریاهای بعدی نیز استفاده نمود و از این دستگاه جهت اطفاء حریاهای گرروه  

کرد آن به این شکل می باشد ، چند مرتبه خاموش کننده را تکان دهید سپس قابل اشتعال ( استفاده می شود وطریاه کار

 ضامن را کشیده وبا فشار برروی اهرم خروجی سیلندر بازوپودر به محل حریب هدایت شود . 

 بازدید فاهری وتست فشار سیلندرازطریب فشار سنت  :آزمایش ماهانه پودرهوا 

 درصور  امکان درحریب آموزشی استفاده ومجدداًً شارژگردد . :آزمایش ساالنه 

هردوسال یکبار تست بدنه توسط کارخانه سازنده انجام گیرد . به لحاظ اینکه خاموش کننده پودروهوا داهم  :آزمایش بدنه 

 تحت فشار است باید ازمااومت بدنه بیشتری برخوردارباشد . 

 2COخاموش کننده گازکربنیك 

به صور  مایع درآمده  PSI 800 _900)کربن دی اکساید ( که تحت فشار حدود  2COاین خاموش کننده محتوی گاز 

ودرسیلندر قراردارد . چون بدنه آن فشار زیادی را باید تحمل گردد به همین علت ازفوالد وبدون درز ساخته می شود . گاز 

2CO اغلب حریب را  %15به  %21یکه با کمب کردن ماادر اکسیژن هوا از از هوا سنگین تر وغیر قابل اشتعال است به طور

خاموش می کنند . به همین خاطر درموقع اطفاء بخوبی سطح آت  را پوشانده و جانشین اکسیژن و درنتیجه عمرل اطفراء   

ودستگاههای  بنحو احسن صور  می پذیرد .  ازاین خاموش کننده بیشتر درمحلهای بسته وبرای اطفاء تاسیسا  الکتریکی

اثری ازخود به جای نمی گرذارد ایرن خراموش     کامپیوتری استفاده می گردد. بدلیل اینکه گاز مزبور در محل مصرف هیچ 

    به شکل قیفی یا شیپوری است وعلت آن نیز این است CO2کننده ها معموالًً قابل کنترل هستند سرلوله خاموش کننده 

 سرعت زیاد گاز به هنگام خروا جلوگیری کرده وبه آن اجازه انبساط می دهد .  _1

 ماده اطفایی رابه محل مورد نظر هدایت می نماید .  _2 
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             بکرار مری رود کره غالبراًً درجهرت اسرتفاده از        E)مایعرا  قابرل اشرتعال ( و     Bاین کپسول هرا بررای آتر  هرای گرروه      

مادار اکسیژن هروای داخرل و    دی اکسید کربن ( مورد مصرف است . در هنگام عملEریکی )طباه آت  سوزی های الکت

اطراف مواد مشتعل را به قدری کم می کند که دیگر ادامه سوختن ممکن نباشد و اثر سردکردن هم دارد )به علت تبخیرر  

 . گاز به مایع ( 

درفضای بسته برای اطفاء حریرب اسرتفاده شرود مری توانرد       اگر چه دی اکسید کربن سمی نیست ولی وقتی به میزان زیاد

دریب محل بدون تهویه استفاده شود میزان اکسیژن را تالیرل   دی اکسید کربن خطرناک باشد چنانچه یب سیلندر حاوی

می دهد وهرشخصی که درآن محل باشد دچار بیهوشی یا حتی مرگ دراثرفادان اکسیژن خواهد شد بعالوه ایجاد مه ناشی 

می تواند باعل کاه  دید وخطای ناشی از این امر گردد . چنانچه بهرعلتی فشرار داخرل سریلندر افرزای  یابرد       2COز ا

فشار اضافی تخلیه می گردد به همین خاطر نباید این  تنظیم شده است عمل کرده و PSI 2700سوپاپ ایمنی که برروی 

 سیلندر درزیرتاب  مستایم خورشید ویا درمجاور  دستگاههای حرارتی قرارگیرد . 

اتمسفر( را تحمرل نمایرد جهرت کاربرا خراموش       180) PSI 7000بدنه این خاموش کننده باید قادرباشد فشاری معادل با 

ته وپین ضامن را خارا کرده ودسته تخلیه را فشارمی دهیم وباید مراقرب برود کره    کننده ابتدا دسته حمل را دردست گرف

درگروه های . اعضای بدن با شیپور تخلیه کننده تماسی پیدا نکند ) درطی عملیا  ( زیرا این قسمت بسیار سرد می باشد 

 د . نجا  برای شکار حیوانا  موذی مانند مار وغیره از این خاموش کننده استفاده می شو

ازوزن گازکم شرده باشرد ،    %10با وزن کردن سیلندر ازشارژبودن آن با اطالع می شویم چنانچه بی  از :آزمایش ماهانه 

جهت پرکردن آن اقدام می نماهیم . درصور  نداشتن وسیله وزن کشی با تکان دادن یازیرروی کردن خراموش کننرده بره    

 شد .  صور  تاریبی می توان ازمادار مایع داخلی مطلع

) پوند براینچ مربع ( بدنه سیلندرتوسط کارخانه سازنده مورد  PSI 3375سال یکبار بافشاری برابر با  5  هرآزمایش بدنه 

 آزمای  قرارمی گیرد . 

این خاموش کنده ها بدلیل صدمه رساندن به الیه ازن غیر قابل قبول شناخته   :  خاموش کننده محتوی مواد هالوژنه

 از این مواد محدود و قدغن شده است . شده و استفاده

در این خاموش کننده بمنظور ساخت مواد اطفاهی از دو هیدروکربور بنام های متان و اتان بعنوان مواد پایه در نظر گرفتره  

الری   4شده و هیدروژن این ترکیب توسط عناصر هالوژنه جایگزین می شود که مواد حاصله قابلیت اشتعال نداشته و حدود 

رابر از هوا سنگین تر است و به سرعت روی حریب را پوشانده و مانع رسیدن اکسیژن به حریب می شرود و از طرفری در   ب 5

  واکنشهای زنجیره ای سوختن دخالت کرده و در نتیجه عمل اطفاء صور  می گیرد .
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 : تعيين مکان مناسب جهت نصب خاموش کننده 

کیلرو باشرد حرداکثر     18نصب شود چنانچه وزن خراموش کننرده بیشرتر از     متری ازسطح زمین 5/1حداکثر درارتفاع  _1

متری ازسطح زمین نصب شود . درمکان های که تردد کودکان ونوجوانان کم است مری تروان درارتفراع پرایین      1درارتفاع 

 ترنصب کرد .

 توزیع یکنواخت صور  بگیرد .  _2

 درنزدیکی ورودی وخروچی ها باشد .  _3

 ب شود که امکان صدما  فیزیکی رابه حداقل برساند . درمکانی نص _4

 مسیر جهت دسترسی کوتاه وخالی ازوساهل دست وپاگیر ومزاحم فراهم شود .  _5

 درفضای بازسیلندرنباید درماابل تاب  مستایم نورخورشید یا برف و باران قرارگیرد .  _6

 ترازمواد مخاطره آمیز نصب شوند دورهمچنین باید دقت داشت که خاموش کننده باید درفاصله ای  _7

 وقتی که خاموش کننده برروی چرخ یا دیوارنصب می باشد باید ازبستهای مخصود استفاده شود .  _8
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 فصل پنجم

 

 و آشنایی با تجهیزات نجات نجات اصول
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با توجه به رشد علم و صنعت در جامعه ما و همچنین بحران ازدیاد جمعیت حوادث مختلفی جان انسان ها را تهدیرد        

می کند می دانیم حادثه هیچ گاه خبر نمی کند و معموالًً در زمان و مکانی پی  می آید که بروز آن مورد انتظار نیسرت و  

ین غفلت یا سهل انگاری بروز نماید و از طرفری هرر حادثره خطرنراک و     ممکن است خطرناک ترین حادثه به علت کوچکتر

مرگ آور نمی باشد بلکه عدم رسیدگی و ناآگاهی در جهت ماابله صحیح و فنی آن می تواند خطر مرگ و یا نواقص جبران 

ر اصرول خودیراری   ناپذیر بدنی عارض نماید بدین جهت مسئله آموزش افراد از سطح مدارس و کارگاه و خانه و کارخانره د 

یب امر مهم و ضروری می باشد. وقتی می توان از آن به عنوان یب فرضیه واجب یاد کرد که انسان متعهد، آشنایی به این 

 اصول را به عنوان یب وفیفه اخالقی و وجدانی تلای نماید.

قع باشد. مثالًً گاهی اوقا  در استفاده از روش های ابتکاری نجا  می تواند عامل مؤثری در نجا  جان انسان ها به مو 

حریب ها وضعیتی پی  می آید که شخص بیمار در اتاق دود زده گرفتار می شود. فردی در چراه سراوط مری کنرد افرراد      

طباه ای به  علت وجود حریب و یا حادثه دیگری گرفتار می شوند و در اواسط شب گرفتار  خانواده، در اتاق ساختمان چند

   یم آیا هیچ فکر کرده اید در این مواقع چه بایستی کرد. در لحظاتی کره زمران نار  مهمری را ایفرا      زلزله هولناکی می شو

 می نماید نجاتگر بایستی با هر وسیله ابتکاری در فکر نجا  انسان ها باشد.

از آن هدف ما آن است طریاه نجا  را به وسیله ابتکارا  شخصی و گروهی به شما بیاموزیم ترا در مواقرع اضرطراری     

استفاده نماهید. امید داریم با آگاهی، پیشگیری و هوشیاری که در این زمینه به دست خواهیرد آورد در پراهین آوردن رقرم    

 آمار حوادث مؤثر باشد.

   رهایی و ایمن سازیتعریف نجات 

 معموالًً گروه نجا  در حوادث مختلف از قبیل   : آتش نشانیوظایف گروه نجات 

 خطر ساوط از بلندی را دارند.کمب به افرادی که  -

 افرادی که در چاه ساوط می کنند. -

 افرادی که در تصادفا  و برخوردهای شدید اتومبیل ها البه الی قطعا  مختلف اتومبیل گیر می کنند. -

 درآوردن حلاه های فلزی انگشتری از انگشتان. -

 درآوردن اعضای بدن از الی نرده های فلزی. -

 گوشت. درآوردن دست افراد از چرخ -

 نجا  افرادی که در آسانسورها گیر می کنند. -

 . نجا  افراد محبوس در زیر آوار -

 گرفتن حیوانا  وحشی و گزنده و دفع آن ها از منازل مانند سگ هار، مار، زنبور و ... -
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 شرکت در حوادثی مانند انفجار، برق گرفتگی، گازگرفتگی، نجا  غریب، ساوط هواپیما، خرارا شردن تررن از ریرل و     -

کلیه حوادثی که مربوط به نجا  جان انسان ها می شود و یا حوادثی که مربوط به ایمن سازی محل زندگی انسان ها مری  

 شود شرکت نموده و با اراهه خدما  رایگان و شبانه روزی خود در خدمت شهروندان گرامی هستند.

 شرایط اعزام گروه نجات :

 عضو یا اعضای بدن محبوس شده باشد. -1

 یاز به نجا  و امداد فوری باشد.ن -2

 نیاز به وسایل ابزار و تجهیزا  خاد باشد. -3

 نیاز به افراد باتجربه و متخصص باشد. -4

 نکاتی را که باید در مورد ابزار و تجهیزا  گروه نجا  رعایت کرد  

 از حجم و وزن کمی برخوردار باشند. -1

 نیروی محرکه آن ها برق باشد. -2

ط به دستگاه از هم منفصل شده تا حمل و نال آن آسان باشد و در محل حادثه بتوان به راحتری آن هرا را   قطعا  مربو -3

 سوار نمود و استفاده کرد.

 بازدهی آن ها در حد بهترین و بیشترین باشد. -4

و ایرن   با ازدیاد جمعیت و بافت جدید شهری و پیدای  کارگاه های مختلف جدید حوادث مختلفی به وقروع مری پیوسرت   

تنوع در نوع حادثه هر یب ابزار و دستگاه مخصود به آن حادثه را می طلبید، استفاده از تجهیزا  جدید نیز شرایطی را به 

 وجود آوردند که رعایت آن ها نیز ، الزامی می شد و این شرایط عبارتند از  

 سرعت بخشیدن بیشتر در عملیا  نجا   -1

 نجا  بی خطر و کم خطر بودن وسایل  -2

 استحکام قدر  آن ها -3

 به کارگیری و راه اندازی آن ها  -4

 شارژ مجدد و دسترسی به مواد محتوی و نیروی محرکه آن ها -5

نوع ابزار و وسایل و دستگاه ها در تجهیزا  گروه نجا  وجود دارد یکی دیگر از نکاتی که مورد توجره   300اکنون بی  از 

قرار گرفت حمل و نال همگی آن ها و به کارگیری دستگاه هایی که چند کاره و از تکنولوژی جدید برخوردار باشرند ایرن   

( حل گردیرد کره تجهیرزا  یرب     10-17سال بعد با قرار گرفتن اتومبیل بنز)( و چند 1113مسئله نیز با قرار گرفتن بنز )

( این نیاز برآورده شده است ولی هنوز 1124گروه نجا  در آن جا داده شده است هم اکنون نیز با استفاده از بنز کارمایکل)

می کنند و حوادث مختلفی  نمی توان گفت که وسایل و تجهیزا  دیگر تغییر نمی کنند هر چه تکنولوژی و تکنیب تغییر
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به وقوع می پیوندد این تجهیزا  نیز تغییر می یابند. با توجه به اینکه هر یب از این تجهیزا  باید توسط نجاتگران به کرار  

 گرفته شود داشتن دان  و علم این مساهل درباره ابزار و وسایل، الزم و ضروری است.

به علت وجود حوادث گوناگون از وسعت زیرادی برخروردار اسرت. در حروادث     ابزار و تجهیزا  مورداستفاده در گروه نجا  

برای نجا  افراد و ایمن سازی از عوامل به وجود آورنده حادثه ابزار و دستگاه های مختلفی به کار گرفته می شود کره هرر   

کاربرد مشابه دستگاه های  یب از این دستگاه ها و وسایل عالوه بر کار اصلی خود که هدف به وجود آمدن آن دستگاه است

دیگر نیز دارد. با این تفاو  که کارایی نسبتاًً کمتری با دستگاه دیگر دارند و این دستگاه ها نسبت به یکدیگر حکرم یردک   

 نیز برای گروه محسوب می شود .

 چهار هدف به شرح زیر درشناخت ابزار و وسایل مورد نیاز است 

 دستگاه ها  استفاده صحیح از ابزار و وسایل و -1

 انتخاب وسیله و ابزار مناسب با نوع حادثه -2

 شناخت خطرا  احتمالی هنگام استفاده و نکا  ایمنی  -3

 چگونگی شارژ، نگهداری و حمل و نال  -4

 ابزار و وسایل و دستگاه ها در گروه نجا  با توجه به شرایط زیر به گروه هایی تاسیم شده است 

 رک هستند و نسبت به یکدیگر وسیله یدکی محسوب می شوند.در یب عمل و کاربرد مشت -1

 نیروی محرکه آن مختلف است ولی کاربرد آن ها یکی است. -2

 . کاربرد مختلفی دارند ولی در یب جعبه برای کاری خاد گنجانده شده اند -2
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 ابزار، وسایل و دستگاه ها

هوا، مکنده هوا یا )فن(، دمنده هوای دستی یا)بلومن(، کپسول های دمنده های هوا  هواده یا)دم( یا الکتروپمپ  گروه اول:

 فشرده، کمپرسور هوا

برش کاری و جوشکاری  برش هوا و گاز، ترانس جوشکاری برق، برش سنگ فررز، اره چروب بر)دسرتی، برقری،      گروه دوم:

 بنزینی( انگشتربر، قیچی هیدرولیب، مته کمپرسی، هندپیس

 ها تیفور، وینچ، جرثایل، چرخ چاه یا باالبر)دستی و برقی(، چنگبکشنده  گروه سوم:

 جب ها، جب های روغنی، جب هیدرولیب برقی، جب مکانیکی دستی و جب بادی الستیکیگروه چهارم: 

 
 پمپ های سیاال   پمپ شناور، پمپ کف ک ، پمپ جابجایی مواد نفتی و متعلاا  آن  گروه پنجم:

 روشنایی  مولد برق ثابت وسیار، پروژکتورهای ثابت و سیار، نورافکن های دستی، شمع منیزیممولد برق و  گروه ششم:

جعبه های ابزار مخصود  جعبه ابزار مکانیکی، جعبه آچارو ابزار مخصود آسانسور، جعبه ابزار مخصود برق  گروه هفتم:

 باز کردن درب ساختمان هافشارقوی، جعبه کمب های اولیه، جعبه ابزار نجاری، کیسه ابزار مخصود 

متفرقه)دیگر وسایل(  شمع بندها یا ستون های موقت، وسایل حفافرت فرردی، وسرایل مخصرود مسردود       گروه هشتم :

کننده جاده و عالهم اخباری راهنمایی و رانندگی، طناب ها و کمربندها، نردبان، انواع بیل و کلنگ، پترب، دسرتگاه نجرا     

 جا ، تشب نجا .دهنده افراد زیر آوار، تور ن
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گودال حفر شده بر روی زمین جهت به دست اوردن اب یا استفاده از ان برای دفع فاضالب مری باشرد کره عمرب ان      چاه:

  سانتی متر می باشد. 80متروقطر آن هم معموال  6بی  از 

نکته اساسی که در موقع حفرچاه بایستی به آن توجه کرد این است که بسته به نوع تصرف ساختمان، چاه بایستی حرداقل  

سال نیاز را براورده کند.بیشتر حوادث برای چاه کنان در زمان گود کردن چاههرای قردیمی،بغل تراشری والیروبری انهرا      25

 اتفاق افتاده است. 

 وال سه نوع چاه در ساختمان حفر می شود  معم   انواع چاه های منازل:

چاهی است که بیشتر آب مصرفی وضایعا  ساختمان از طریب لوله های انتارال دهنرده فاضرالب)دارای       چاه فاضالب-1

قطر بیشتر(به ان وارد واز قسمت انتهای گلدانی به مرکز چاه فرو می ریزد. این چاهها معموالدارای انباری وگازهرای سرمی   

 متر دارند.                                                                                                     12عمای بی  از بوده و

ب اشپزخانه،دستشرویی  آاین چاهها بیشتر به دلیل رعایرت شرئونا  اسرالمی حفرر مری شرود وپرس         چاه آشپزخانه:-2

        ر این چاهها مرواد چررب وارد وتره نشرین میگرددخراک بمررور غیرر قابرل نفروذ          ن می گردد.چون دآ وارد ها،فرفشوهی ها

 متر بوده وفاقد انباری میباشند. 12،عمب این چاهها تا می گردد

 .این چاهها فاقد انباری ودر بیشتر موارد فاقد گازهای سمی می باشند  چاه مخصوص آب باران و نزوالت: -3

 اجزاء و شکل چاه

 گلدانی.               -4طوقه  -3انباری  -2میل  -1در ساختمان هر چاه چهار رکن اصلی وجود دارد که عبارتند از 

  حدفاصل گلدانی تا عمیب ترین قسمت حفر شده چاه را میل چاه گویند.ميل:-1

در انتهای میل حفر گردیده وبایستی با میل دارای زاویه باشد تا عمل رسوب مواد جامد به خوبی صور  گیررد  انباری: -2

انباری می تواند در یب جهت،دوجهت ویا چند جهت حفرمی گرددوشکل ان در زمینهای شنی به صور  استوانه ودر سایر 

 زمینها به اشکال دیگر است. 
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از ان قسمت ابتدایی میل چاه که توسط اجر ومرال  مناسرب)که بسرته بره جرنس       طوقه عبار  است طوقه وگلدانی:-3

 -1خاک از یب ونیم تا ش  متر( به صور  مخروطی در آمده وگلدانی در مرکرز آن نصرب میگرردد وهردف از ایجراد آن      

                                                                                                                                     هدایت ابهای سطحی ویا اب جمع شده توسط لوله های فاضالب ساختمان به مرکز چاه.-2استحکام سر چاه 

 
 عوامل تخریب چاه:

                                                                         طوقه چینی نامناسب ویا قرار دادن پایه های طوقه برروی خاکهای نامناسب.   -1

                                                                        ترکیدن لوله های اب سردوگرم یا لوله های فاضالب)پولیکا(در کنار دهانه چاه.   -2

                                                                                تحت فشار قرار دادن لوله های فاضالب پولیکا با پمگهای تحت فشار.   -3

                                                                  عدم وجود تهویه مناسب در چاه)نداشتن لوله های هواک  مناسب(.  -4

  پرشدن چاه تا زیر طوقه چینی..-5

 ر چاه: نکات ایمنی جهت حف

  متر باشد . 6رعایت کردن فاصله بین چاه در حال احداث و قدیم که بسته به جنس خاک حدوداًً نباید کمتر از -1

  متر .3رعایت فاصله از دیوارهای حمال،حداقل-2

  متر نباشد . 10عمب میل چاه کمتر از -3

  سمت انباری به طرف زیربنای ساختمان مجاور یا خیابان نباشد .-4

 ه در مکانی زده شود که در حین حفاری به انباری چاه قدیمی برخورد نکند. چا-5

  طول انباری از مساحت ملب بیشتر نشود .-6

  هیچگاه سعی درارتباط چاه قدیم به جدید نشود .-7

  در زمان کار گذاشتن گلدانی بازدید شود که ترک یا شکاف مویی در آن وجود نداشته باشد .-8

  هواک  مناسب در نظر گرفته شود .برای چاه -9

  نداشته باشند . چاه در جایی حفر شود که وسایل سنگین روی آن رفت و آمد-10
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 عبار  است از ویران و منهدم شدن و از نظم خارا شدن ساختمان، ساختار یا سازه. آوار:

    آوار نیز یکی از حوادثی است که باعل محبوس شدن انسان ها در زیر خروارها خراک، سرنگ وآجرر و . . . مری شرود و در      

 مواردی قربانیانی نیز می گیرد. 

 علل بوجود آمدن حادثه آوار:

 ( فرسودگی ساختمان )عمر مفید ساختمان به اتمام رسیده باشد(.1

 ساف .( قرار گرفتن بار بی  از حد روی 2

 ( در معرض رطوبت قرار گرفتن پی های ساختمان.3

 ( ریزش زیر پی دراثر فروک  کردن چاه ها و زیر ساختمان ها دراثر ریزش کانال ها، قنا  ها و..4

 ( حرار  به وجود آمده در اثر آت  سوزی که خارا از توان تحمل ساختمان باشد.5

 ( انفجارا .6

 .ساوط دیگر اجسام سنگین به روی ساختمان  ( برخورد اتومبیل به ساختمان یا7

 مراحل آوار برداری :

 کلیا  آواربرداری دارای سه مرحله می باشد که عبارتند از 

 ایمن نمودن محل برای شروع عملیا  1

 بررسی چگونگی وضعیت محبوس شدگان درآوار 2

 طریاه عملیا   3

  نکات مهم در عمليات برداشت آوار 

به آرامی جابه جا کنید )از پر  کردن قطعا  آوار خودداری کنید تا به دیگر  کسانی که در اطراف  آوارها را به دقت و .1

 هستند صدمه ای وارد نشود.(

 آوار برداری می بایست از باال به پاهین از سطح خارجی آوار به عمب صور  گیرد. .2
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ضروری درون کفره هرای بردون حصراری کره      به منظور جولوگیری از فشار بار بر روی آوار نجا  گران باید در موارد  .3

توسط جرثایل های مختلف بلند می شوند قرار گیرند از کمربند ایمنی و طناب نجا  برای جلوگیری از ساوط نجا  گران 

 استفاده شود.

فلزی به صور  تکه های کوتاه جدا و بلنرد شروند و توسرط     اشیایبرای جلوگیری از فشار بار زیادی از آوار تیرآهن ،  .4

 ناب مهار شوند  .ط

 از دودک  ها و کانال های هوا حفافت شود . .5

 از تجمع آب در گودال های محوطه آوار  جلوگیری  شود )با تخلیه سریع آب توسط پمپ های  مختلف (  .6

چنانچه در حین آوار برداری احتمال ریزش ساختمان وجود دارد با استفاده از شمع ها،جب   ها ، فب های باز شونده  .7

 تیرآهن از ریزش آوار  جلوگیری شود  .، 

 کلیه افراد حافر در عملیا  آوار برداری  حداقل به کاله و کف  ایمنی مجهز باشند . .8

 نترل مهار آت  و اطفاء حریب در اسرع وقت صور  پذیرد .ک .9

  .روری استتأسیسا  مجاور محل های آت  گرفته به منظور جلوگیری از  سرایت آت  نیز  از اقداما  ضخنب کردن .10

 خروا کلیه وساهل موجود در صحنه آسیب به منظور جلوگیری از سرایت آت . .11

 فراد را به طرز صحیح از زیر آوار خارا کنید )ابتدا سر و سینه مجروح سپس سایر قسمتهای بدن (؛ ا .12

 سازی کامل اورا نکشید.  درخصود رها سازی مصدوم از آوار با مشاهده قسمتی از باال تنه به هیچ عنوان قبل از آزادنکته 

 که دچار شکستگی استخوان هستند قبل از آتل بندی قسمت آسیب دیده حرکت ندهید .مصدومانی  .13

افرادی که از زیر آوار بیرون می آیند در صورتی که به هوش باشند بیشترین اطالعا  را از دیگر افراد زیرر آوار دارنرد    .14

  .مانده اند  سؤاالتی کرد درباره موقعیت ،سن و تعداد افرادی که زیر آوار پس الزم است ضمن روحیه دادن به نجا  یافتگان

  آب  به صور  پودری در صورتی که در عملیا  آوار برداری گرد و غبار زیادی به وجود آید .انتشار  .15
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 نجات مصدومين از صحنه تصادفات :

 نحوه دستیابی به مصدوم -1

 نحوه رهایی مصدوم -2

 نحوه مداوای مصدوم   -4

 نحوه انتاال مصدوم  -4 

 مواردی که هنگام نجات محبوسين باید رعایت گردد:

در مواقعی که محبوس بیهوش است و یا دچار صدمه دیدگی شدید شده اسرت، انتارال اوبردون نظرار  امردادگران       -الف 

 یدگی گردن و ستون فارا  و. . . را دارد.اورژانس احتمال واردشدن صدما  جبران ناپذیری مانند قطع نخاع یا آسیب د

 باید به محبوسین از نظر روحی و روانی آرام  داد.  -ب

با توجه به اینکه وقوع هر حادثه اثرا  روحی شدیدی بر محبوسین می گذارد و آنها را دچاراسترس مری نمایرد الزم اسرت    

آینده امیدوار نمود، در صور تی که شخص مصدوم هوشیار  توأم با انجام عملیا  رهاسازی و حمل، به آنها دلداری داده و به

 است به او گفته شود چه عملی انجام خواهد شد، مانند بیرون آورن شیشه و یا بریدن ستون خودرو.

 در هنگام عملیا  برشکاری باید کلیه نااط بدن مصدوم مخصوصاًً سر و صور  وی پوشیده شود.  -ا 

محبوسرین رابره سررعت از     ریب رخ دهد و یا احتمال وقوع آن وجود داشته باشد بایرد در صورتی که در محل حادثه ح -د 

 خودرو خارا نمود.
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برا سریم بررق  خطرر قررار       در صورتی که خودرو در معرض خطراتی چون احتمال تصادف مجدد، تماس بدن مصردوم  -ه 

بایستی محبوسین را هر چه سریعتر از خطرناک باشد  گرفتن در معرض تشعشع  خطر مسمومیت با مواد شیمیایی و سمی

 خودرو خارا نمود.

رساندن به سیسرتم تنفسری    با توجه به اینکه هنگام برش احتمال انتشار براده آهن و مواد دیگر در هوا که باعل آسیب  -و

 گیرد. محبوس می شود وجود دارد بایستی این امر مورد توجه نجاتگران قرار

بررای مثرال در موقرع     یایی باید به اثرا  آن بر روی زخم های باز مصردومین توجره کررد ؛   هنگام استفاده از مواد شیم -ز

 زخم های باز مصدوم وجود دارد. استفاده از خاموش کننده های آت  نشانی، امکان تأثیر نامطلوب بر روی

صردومینی کره نراراحتی    م باید به این نکته توجه داشت که در صورتی که ولتاژهای کمی در محل جریان داشته باشد -ح 

 قلبی دارند احساس درد بیشتری می کنند.

انتاال حرار  و گرمرا بره    درهنگام تابستان با ید از روش هایی برای خنب نمودن محل مصدومین جهت جلوگیری از -ط 

 آنها استفاده نمود. 

 

 

 انواع و علل بروز حوادث آسانسور

 ، black outور در ساختمان و عدم تجهیز آسانسرور بره سیسرتم    قطع برق شهر و نبود ژنرات حادثه محبوس شدن:-1 

سوار شدن بی  از حد فرفیت و پاراشو  کردن آسانسور، عدم سرویس و نگهداری توسط مالکان، خریداری آسانسور های 

کرافی   ارزان قیمت و نامرغوب توسط مالکان، تعویض قطعا  آسانسور با قطعا  غیر استاندارد پس از خرابی، عردم مهرار   

 تکنسین آسانسور و دیگر موارد که بیشترین تعداد حوادث آسانسور در تهران شامل این گروه می باشد.

علل آنها شامل خارا شدن اتاقب از ریل راهنما، گیرپاچ کردن گیربکس موتور، جمع شدن سیم  گير کردن آسانسور:-2

 می باشد.فوالدی روی کابین آسانسور، پاراشو  کردن، فرسودگی و خوردگی 

که عموما به علت خطرای تعمیرکرار آسانسرور در هنگرام     گير کردن اعضای بدن در قسمت باالی کابين آسانسور: -3

 تعمیرا  در آسانسورهای تب درب و مکانیکی )قدیمی( و آسانسورهایی که فاقد چشم الکترونیب هستند روی می دهد.

علل آن مواردی مانند پاره شدن کابل ها به دالیل مختلرف ،    سقوط افراد در داخل چاهک یا روی کابين آسانسور-4

      عدم قفل درب ورودی هنگامیکه آسانسور در طباه توقف نکرده اسرت و خطرای تعمیرکرار آسانسرور در هنگرام تعمیررا       

 می باشد.

 ی آسانسرور، علل آن مواردی مانند فرسودگی و غیر استاندارد بودن سیستم بررق رسران   آتش سوزی و برق گرفتگی: -5

 خطای تعمیرکار آسانسور در برقراری اتصاال  برقی و حریب های عمدی می باشد.
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 همچنین باکس آسانسور به عنوان یکی از عوامل انتاال دهنده عمودی دود و حرار  در ساختمان دارای اهمیت می باشد.

  بعضی از تذکرات و موارد ایمنی:

 ز قطع برق در اولین طباه بعدی توقف می نمایند.استفاده از آسانسورهای هوشمند که پس ا-

بهبود کیفی تجهیزا  ایمنی آسانسور هرا از قبیرل دکمره اعرالم خطر)شسرتی آالرم اضرطراری(، تلفرن، سیسرتم ایمنری          -

 پاراشو ( و... -ترمز)گاورنر

 استارار آسانسور آت  نشانی در ساختمان های بزرگ.-

 زمان آت  نشانی مشهد، جهت مهار حوادث مربوطه احتمالی.انتاال اطالعا  آسانسورهای جدید به سا-

 ایجاد دوره های آموزشی مناسب برای تکنسین های آسانسور.-

و در نهایت همکاری هرچه بیشتر موسسه استاندارد، سازمان آت  نشانی، شرهرداری و شررکت هرای مربوطره در جهرت      -

 کاه  خطرا  و باال بردن ضریب ایمنی آسانسورها.
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 فصل ششم

 

 وحمل مصدوم کمك های اولیه
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تابحال شده است در صحنه تصادفی حضور داشته اید؟ چه کمکی به مجروحان آن توانسته اید انجام دهید ؟ فکرر   مقدمه:

کرده اید که اگر شما و عزیزانتان در آن تصادف مصدوم می شدید چه کمکی به همراهتان می توانستید انجام دهید؟ حادثه 

آیرا مری دانیرد     فاط مربوط به دیگران نیست ، برای ما هم اتفاق می افتد، ولی آیا آمادگی کمب به نزدیکانمان را داریرم ؟ 

می دانید که سکته قلبی و حتی ایسرت قلبری و نبرود      گاهی با یب حرکت ساده می توانید جان فردی را  نجا  دهید؟ آیا

اری از این افراد که کوچکترین نبضی هم ندارند را می توان نجا  داد؟ در نبض دلیل مرگ نیست ؟ و آیا می دانید که بسی

کمکهای اولیه آموختن کمب به همنوع در بدترین موقعیرت هرا و ضرروری تررین      …مورد تصادف چه ؟ آیا می دانید که 

 م. شرایط است ، بیاموزیم که بتوانیم درحوادث درست عمل کنیم و جلوی عمل غلط دیگران را نیز بگیری

 کمکهای اوليه چيست ؟

کمکهای اولیه شامل اقدامهای فوری و ضروری که در محل حادثه توسط افراد غیر پزشب جهت کم کردن وخامت صدما  و 

این کمکها بال فاصله پس از بروز حادثه شروع شده و تا  .درد مصدومین یا بیماران و جلوگیری از مرگ آنان صور  می گیرد

  .ادامه می یابدرسیدن کمکهای پزشکی 

 اهداف کمکهای اوليه :

 نجا  جان مصدومین و خارا کردن آنها از محل حادثه

 جلوگیری از وخیم شدن حال مصدومین

 کمب به بهبودی حال آنها تا رسیدن به مراکز درمانی

 جلوگیری از اراهه خدما  پزشکی از طرف افراد غیر ورزیده و غیر مسئول به مصدومین

 :ایمن کردن محل حادثه 

 دور کردن مصدوم از خطر              در نظر گرفتن ناتوانیها و محدودیتهای امدادگر

 بررسی اجمالی از خطرا  احتمالی )ساوط ،آت  سوزی ؛ برق گرفتگی ....(

 :ارزیابی مصدومين و تعيين اولویتها 

 چگونگی وقوع حادثه       

 عالهم بیماری

 نشانه های مصدوم
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 تعيين سطح هوشياری

اولین اقدام یب امدادگرپس از رسیدن به محل حادثه میباشد . تعیین سطوح هوشیاری به امدادگر کمب میکند تا اقداما 

 بعددی خود را مشخص کند.

 (AVPU)سطوح هوشياری 

A.هوشیاری کامل   فرد مصدوم به زمان ، مکان و چکونگی وقوع حادثه آگاهی کامل دارد 

V دهد. شودپاسخ می فرد مصدوم چندان هوشیار نمیباشد اما به محرکهای صوتی که از سوی امدادگراعمال می  گیجینیمه 

 Pباشد در این مرحله مصدوم تنها به  باشد اما قادر به جواب گویی محرکهای صوتی نمی   فردمصدوم نیمه هوشیار می گیت

 دهد. محرک های دردناک )ضربه سرشانه (پاسخ می

 U  دهد . گونه واکنشی نسبست به محرکها ازخود بروز نمی فرد مصدوم هیچبیهوشی 

 A_Vباشد .سطوح هوشیاری  مهمترین ویژگی سطوح هوشیاری این است که تعیین کننده نوع اقدام درمانی امدادگر می

 نیازمند ارزیابی اولیه  واقداما  فوری تر هستند. P_U نیازمندارزیابی ثانویه و سطوح هوشیاری 

 وارزیابی ثانویه  م.م.م.ABCH ارزیابی اوليه 

(ABCH  ) ارزیابی اوليه 

  .در این ارزیابی هرگونه عالهم حیاتی و هر عاملی که حیا  مصدوم را در معرض خطر قرار دهد بررسی شود 

A ایجاد راه هوایی)  الف( .، مجاری هوایی باز می شود  پس از ارزیابی هوشیاری مصدوم 

B ب برقراری تنفس( .شود بودن راه هوایی ، تنفس چب می نان از باز  پس از اطمی( 

 .گیرد اگر مریض تنفس داشته و بیهوش است وضعیت بهبود ی قرارمی

   .مریض تنفس نداشت  تنفس مصنوعی

 :C) نبض فوریتها در اطفال بازوهی می  -نبض گردنی برای اطمینان از عملکرد طبیعی قلب چب می شود) ویژه بزرگساالن

 باشد  
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H  کنترل خونریزی   

 ارزیابی ثانویه میم 3

 معاینه اندامها )از سر تانوک انگشتان پا (  م معاینه عالهم حیاتی                 م       مصاحبه  م

   .واملی که تهدید کننده حیا  انسانی است و اگر به آن رسیدگی نشود منجر به مرگ خواهد شد بررسی ع

 مصاحبه )مشاهده (  م 

 بررسی وضعیت حادثه( گرفتن شرح حال برای اطالع از چگونگی وقوع حادثه از شاهدان و مصدوم)

 معاینه عالهم حیاتی   م

  .امدادگر باید عالهم حیاتی زیر را اندازه گیری کند 

 درجه حرار  - 4فشار خون       -3تنفس       - 2نبض   -  1  عالئم حياتی اصلی :

 شود.ای است که توسط خون به دیواره سرخرگهای اصلی و سطحی بدن مینبض   در واقع نبض ضربه

  .ان به وضعیت قلب پی بردتوتعداد ، شد  ، نظم و...( می با بررسی نبض )

ضربان )بار( در دقیاه می  140تا  100 و در نوزادان   120تا  80 کودکان  100تا  60 تعداد طبیعی نبض در افراد بالغ 

  .باشد 

 .بیرون) فرستادن هوا( است و بازدم  فرو بردن( هوا(تنفس  شامل دو عمل دم 

تب ، فعالیت ،  .تنفس در دقیاه طبیعی می باشد 25-50 در نوزادانو  15-30، کودکان 12-20تعداد تنفس در فرد بالغ

   .دهندهیجان و ترس تعداد تنفس را افزای  می

اندازة فشارخون به میزان و  .سازدفشار خون  عبار  است از فشاری که خون هنگام عبور از سرخرگها به جدار آنها وارد می

  .و... وابسته است شد  اناباض قلب ، وضع عروق خونی ، سن ، جنس

میلیمتر جیوه طبیعی تلای   90تا 65میلیمتر جیوه و فشار خون حداقل بین  140تا  90به طور کلی فشار خون حداکثر بین 

  .شودمی

تواند به اندازه روز میدرجه سانتیگراد است که در طول شبانه 37,7- 36,6درجه حرار    درجه حرار  طبیعی بدن معادل 

  .ییر یابددرجه تغ 0/5
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، زیر توان دماسنت را در زیر زبانر میبرای این کا .شودیا ترمومتر استفاده می برای اندازه گیری حرار  بدن از گرماسنت 

  .دقیاه در ماعد قرار هید 2-3دقیاه زیر بغل و یا  5-7دقیاه زیر زبان ، یا  3-5درجه را به مد   .بغل یا درون ماعد قرار داد

ومین بیهوش و کودکان درجه را در زیر بغل یا درون ماعد قرار دهید دماسنت ماعدی با دماسنت دهانی فرق در مصد : توجه

  .کندمی

بررسی هرگونه تورم در عضال  ، بدشکلی در استخوان ها ، لمس هر ناطه ای که  _م   معاینه)از سر تانوک انگشتان پا( 

چب پرشدن بستر مویرگی ) ناشی از آسیب مهره های پشت ( ، و، درد حرکتی )درد شود ، زخم  موجب درد در مصدوم می

ده ثانیه فشار بر یکی از ناخن ها سپس رها کردن آن ، باید رنگ صورتی ناخن طی سه ثانیه به حالت اول خود باز گردد و 

 باشد .( اگراینگونه نباشد در ناطه ای از بدن فرد دچار خونریزی می

 قطر مردمب - رنگ پوست - رعی عالهم حیاتی ف

  رنگ پوست :

وجود   )رنگ پوست در درجة اول مربوط به )رنگ خون  .پوست مصدوم را از نظر رنگ ، درجه حرار  و رطوبت بررسی کنید

در موارد شوک و خونریزی رنگ پوست روشن و در موارد اختالل اکسیژن رسانی رنگ آن به صور  آبی  .است هموگلوبین

  .آیددر می

 نرسیدن اکسیژن ، خفگی ها   رنگ کبود یا سیانوز

 ....رنگ پریده   خونریزیهای شدید ، شوک ، سرما زدگی 

 توجه شود  ...، تب بیماریهای قلبی ،حالتهای گرما زدگیرنگ برافروخته   در بررسی رنگ بایستی به 

 قطر مردمک : 

 باشد.در یب شخص باید نرمال و به یب اندازه   مردمب طبیعی

 ...خفگی ،شوک و  نشاندهنده خونریزی ، ): مردمب گشاد) میدریاز 

 نشاندهنده مسمومیت با مواد مخدر به ویژه تریاک  : میوزیس ( (مردمب تنگ 

 جنون صرع ، نشاندهنده ضربه مغزی ، : یب مردمب گشاد و یب مردمب تنگ((مردمب نا متاارن 

H   )ب شده و درمان می شود وجود خونریزی شدید چ )کنترل خونریزی 
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  که اصوال اینگونه خونریزی ها ی شدید اگربسرعت درمان نشوند موجب کاه  حجم خون )شوک هیپوولمیب ( و

 شوند.  نهایتا مرگ می

 

 فوریتها در سوانح و رویدادها

 ایست قلبی -4سوختگیها    -3خونریزیها   -2خفگیها   -1

 خفگيها 

و نای که راه  هوایی مثل  ورود جسم خارجی )  لامه غذا یا شکال  و... ( به داخل حنجرهخفگی معموالًً به علت انسداد راه 

، پدید می آید. اگر شخص در هنگام غذا خوردن شروع به خندیدن یا عطسه کردن یا صحبت کند این عبور هوا می باشند

وان به وسیله نفس دهان به دهان برطرف مسئله رخ می دهد . انسداد راه تنفسی که به این صور  اتفاق می افتد را نمی ت

کرد بلکه با اینکار مشکل را بدتر می کنیم . در این موارد ، ضروری ترین کار عبار  است از خالد شدن از جسم خارجی و 

 عبار  است از   ،. مشخصا  فردی که دچار خفگی شده درآوردن آن و بعد از آن اگر نیاز بود شروع به تنفس مصنوعی کنیم

   .مصدوم گلوی  را با دست می گیرد و چنگ می زند* 

 مصدوم بسیار ترسیده و در هراس است .* 

 مصدوم قادر به صحبت کردن نمی باشد .* 

 مسموميت با منوکسيد کربن  -خفگی با دود) گاز( 

مزه و بسیار سمی است که از لوله اگزوز اتومبیلها خارا می شود . این گاز سریعاًً  منوکسید کربن یب گاز بیرنگ ، بی بو ، بی

با هموگلوبین خون ترکیب شده و یب ترکیب پایدار به نام کربوکسی هموگلوبین را تشکیل می دهد که قدر  حمل 

ی هموگلوبین تشکیل بدهد ، اکسیژن توسط هموگلوبین را مختل می کند . اگر نیمی از هموگلوبین یب فرد بالغ را کربوکس

منجر به مرگ می شود . هرگاه با چنین مصدومینی برخورد کردید فوراًً آنها را از محیط بسته ) مثل گاراژ اتومبیل ( خارا 

  نموده و به فضای باز ببرید و اقداما  زیر را انجام دهید  

 ( . aتنفس او را کنترل کنید ) شکل 

  نبض او را کنترل کنید .

 ، اقداما  احیاء را انجام دهید .صور  نیاز در

 ( bمصدوم را در وضعیت ریکاوری قرار دهید ) شکل 
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 دکمه لباس ....( . –کروا   –لباسهای تنگ مصدوم را آزاد نماهید )کمربند 

 او را سریعاًً به بیمارستان برسانید . 

 روش خارج كردن جسم خارجي در افراد هوشيار)مانور هايم ليخ (

 در بالغين 

   سرفه مؤثر ترین روش برای برطرف کردن عالهم خفگی است.)چنانچه مؤثر نبود( 

 ( .a، یب دستتان را مشت کرده و در زیر جناغ و زاویه دنده ها قرار دهید ) شکل پشت مصدوم قرار بگیرید

 .(cشکل( و محکم به بدن مصدوم فشار دهید ) b، این دست را بگیرید ) شکل با دست دیگرتان

 به طور ناگهانی و با نیروی زیاد قسمت باالی شکم را فشار بداخل و باال دهید به طوریکه پاهای مصدوم از زمین

 د اما فشار نباید ضربه ای باشد .بلند شو

 در صور  لزوم این کار را تا چهارتا پنت بار تکرار نمایید .

 شود . استفاده می ارد از روش فشار به قفسه سینه )وسط جناغ (درافراد چاق وباردار که امکان این کار وجود ند)تذکر (

 در کودکان کودک را برروی زانوی خود قرار دهید .

یب دستتان را در پشت کودک و دست دیگر را مشت کرده و در باالی شکم کودک )فاصله ناف 

 وجناغ سینه( قرار دهید وفشارآورید . 

 در نوزادان 

داده به طوریکه سر نوزاد حمایت شود ،نوزادرا در سطح شیب دار قرار داده و با نوزاد را به پشت قرار 

ضربه آهسته به پشت نوزاد وارد کنید)ضربه اگر محکم باشد باعل ایست تنفسی در  5کف دست 

این کار را  فشار وارد کنید. 5سپس نوزاد را برگردانده و بین دو نوک سینه نوزاد  نوزاد میشود (.

 بیهوش شود که در این صور  تنفس مصنوعی را آغاز کنید تا تنفس برگردد ویا نوزادادامه دهید 

 روش خارج کردن جسم خارجی در افراد بی هوش

علت خفگی در مصدومین بیهوش عاب افتادن زبان در ته حلب می باشد. به صورتی که زبان حالت اناباضی خود را از  90%

، بررسی و باز رد برخورد با یب فرد مصدوم بیهوشی گیرد. ضروری ترین کار در موادست داده و جلوی ورود و خروا هوا را م
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حتی مرگ در  ، آسیب های شدید مغزی ورد مصدوم مدتی از تنفس محروم شود. اگر فنمودن راه تنفسی وی می باشد

 . بنابر این ابتدا تنفس مصدوم را کنترل کنید.انتظار او خواهد بود

 تنفسی( کنترل وضعيت تنفسی )چک

 به حرکت سینه یا شکم مصدوم توجه نماهید ) مطمئن شوید که این حرکت ، نرم و منظم است ( .)دیدن(1

 گوش خود را نزدیب دهان یا بینی مصدوم برده تا صدای نفس او را بشنوید .)شنیدن(2

 شما باید قادر باشید که برخورد نفس مصدوم به صورتتان را حس کنید .)لمس کردن( 3

 

 

 

 

 تنفس مصنوعی

، رساندن هوا به مصدوم است . هوایی که شما از دهان خارا می کنید ) باز دم ( هنوز دارای هدف از انجام تنفس مصنوعی

 ماادیر کافی اکسیژن هست که شخص دیگری هم از آن استفاده کند . سه روش معرفی می شود

 دهان وبینی )توام( ویژه نوزاداندهان به  -3 دهان به بینی  -2 تنفس مصنوعی دهان به دهان  -1

 خونریزی دو نوع می باشد     الف (خونریزی داخلی         ب(  خونریزی خارجی

 الف(  خونریزی خارجی   

 خونریزی مویرگی -3خونریزی وریدی            -2خونریزی شریانی             

 کنترل خونریزی

 دارد چهارروش موثربرای جلوگیری ازخونریزی ها وجود 

 فشار مستایم )فشار به وسیله دست و با وجود باند یا پارچه بر محل بریدگی ( -1

 فشار بر نااط فشار )بستن باند محدود کننده کمی باال تر از ناطه خونریزی برای کاه  خون رسانی به محل بریدگی( -2
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 باالتر نگه داشتن عضو از سطح قلب  -3

 باشد ( مورد به عنوان آخرین راه چاره مورد استفاده در دست ها و پاها میبستن تورنیکه یاشریان بند )این  -4

 سوختگيها

 پوست:

 جزیی از دستگاه محافظ بدن است که سطح خارجی بدن را پوشانیده و آن را در ماابل عوامل خارجی محافظت می نماید.

جاد می شود را سوختگی می بافت های مختلف ای مواد رادیو اکتیو در ،موادشیمیایی، جریان برق ،رار ضایعاتی که در اثر ح

 نامند. 

( 3آن ونسبت سطح سوختگی به تمام بدن به سه نوع خطرناک)درجه محل ،وسعت عمب، اساسسوختگیها بر 

 تاسیم می گردند. (1( و جزهی)درجه2،متوسط)درجه

 عاملی که  در سوختگی ها موثر می باشد  5 

 سن مصدوم -5نواحی بحرانی     -4بیماری های زمینه ای    -3سو ختگی     وسعت -2عمب و یا درجه سوختگی     -1

 باشد . دو عامل بسیار مهم که درسوختگیها موجب افزای  مرگ و میر میگردند  شوک و عفونت می 

هرچه وسعت سوختگی بیشتر باشد ، میزان خطر آن بیشتر است . حتی سوختگیهای سطحی هم اگر خیلی   وسعت سوختگی

باشند خطرناک خواهند بود . سوختگیهای بیشتر از سه سانتیمتر باید توسط پزشب معاینه شوند . در سوختگیهای  وسیع

 .( استفاده می کنیم9قانون نه ) وسیع ، برای ارزیابی سوختگی از

 در افراد بزرگسال 9قانون  

  (%9, شکم  %9)سینه %18جلوی تنه                                                %9سر وگردن 

  9(           هر کدام از دستها %9, کمر  %9)شانه هاوکتف  %18پشت تنه% 

  1(       ناحیه تناسلی %9, ران  %9)ساق وپاشنه  %18هر کدام از پاها% 

  

 در کودکان  9قانون   

 محاسبه می شود.  %5/13از پاها  و هر کدام %18در کودکان مانند بزرگساالن می باشد با این تفاو  که سر وگردن  9قانون 
 

های بیماری دیابت و یا سرطان و یا بیماریمبتال به  مصدومممکن است    بیماری های زمینه ای -3

 .باشد دیگری 

 باشد.خطرناک می ناحیه تناسلی و یا صور  و همچنین راه هوایی  در سوختگی   نواحی بحرانی -4
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 شد  سوختگی را افزای  می دهد. سال 55سال و باالتر از  5کمتر از  سن   سن -5

 : اصول کلی کمک های اوليه درسوختگيها 

 حذف عامل سوختگی.1

 ارزیابی بیمار.2

 درمان سوختگی.3

 انتاال بیمار به مرکز درمان.4

 انواع سوختگيها 

 سوختگی با آت  -1

 سوختگی با برق  -2

 سوختگی با مواد شیمیایی -3

 سوختگی ناشی از اشعه )اشعه خورشید،اشعه رادیواکتیو( -4

 تذکر:

سوختگی بابرق آثار بسیار کمی برپوست باقی میگذارد و در واقع این نوع سوختگی عمای سوز است و به بافتها و اعضای 

 سازد .  ونی صدما  شدیدتری وارد میدر

باشد . سپس رفع آلودگی از فرد مصدوم  ر از خودش میدر سوختگی با اشعه رادیو اکتیو اولین نکته محافظت فردامدادگ

 واقداما  درمانی برای او . 

 :ایست قلبی

ال  می تواند به دنبال سکته قلبی، شوک ، از بین می رود این حا ، حالتی است که ضربان قلب کامالًًمنظور از ایست قلبی

 ، برق گرفتگی و ... رخ دهدارجی در حلب، غرق شدگیکردن اجسام خ ، گیرخونریزی های بسیار شدید

 باشد. ازکار افتادن تنفس خودبخودی در فرد می ایست تنفسی:
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  : اقدامات اوليه

دقیاه به فرد مصدوم رسیدگی شود و عملیا  احیاء وی  6 الی 4تنفسی در کمتر از  –چنانچه پس از وقوع ایست قلبی 

 .باال خواهد رفت شروع گردد ، شانس زنده ماندن وی

CPR)ياء قلبی ریوی(اح    

 گیرد.  عملیا  احیاء بافشردن قفسه سینه )به منظور ایجاد گردش خون مناسب( و بادادن تنفس مصنوعی صور  می

 ماساژ قلبی)فشردن قفسه سينه (

بلکه ، که قلب را ماساژ دهیم ، شروع به ماساژ قلبی نمایید . البته منظور از ًً ماساژ قلبی ًً این نیستاگر نبض لمس نمی شود

باید آن را تحت فشار قرار دهیم . قلب ، فضای وسیعی را در مرکز سینه ، بین جناغ در جلو و ستون فارا  در پشت اشغال 

می کند . از آنجاییکه قسمت جلویی قفسه سینه به طور طبیعی قابل حرکت است ، این امکان به ما داده می شود که با فشار 

ب را تحت فشار قرار دهیم . قلب از دریچه هایی تشکیل شده که اجازه عبور خون را فاط قل آوردن برروی جناغ و دنده ها ،

از یب سمت می دهند . هرگونه فشاری بر روی قلب باعل به حرکت درآمدن خون در سیستم گردش خون می گردد . انجام 

ایجاد گردش خون حاوی  ،م ماساژ قلبیه است . هدف از انجا، اقدامی بیهود، بدون تنفس مصنوعی دهان به دهانماساژ قلبی 

 . بنابراین شما باید با تنفس دهان به دهان ، اکسیژن را به بیمار برسانید .اکسیژن است

 ماساژ قلبی دارای شرایط ، محل و نحوه انجام می باشد .

 شرایط ماساژ قلبی:

 محل انجام ماساژ امن باشد.

 زیرمصدوم سفت باشد

 .مصدوم خوابیده به پشت باشد

 محل ماساژ قلبی:

 سال به باال(  دو انگشت باالتر از انتهای جناغ سینه در وسط با دو دست. 12بزرگساالن)

  دو انگشت باالتر از انتهای جناغ سینه با یب دست .)یا وسط خط فرضی بین سال( 1-12کودکان)

 نوک سینه وروی جناغ (

 ضی بین دو نوک سینه با دو انگشت.از وسط خط فرنوزادان)از بدو تولد تا یب سال(  یب انگشت پایین تر 
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 نحوه ماساژ قلبی:

  بزرگساالن

 بیمار را به پشت خوابانده و در کنار او زانو بزنید .

( . دستتان را به اندازه دو انگشت باالتر از زاویه دنده قرار دهید )نیمه   aزاویه دنده ها را در پایین سینه لمس نمایید ) شکل 

 مصدوم  وبین دو سینه (. تحتانی جناغ 

دست دیگرتان را هم بر روی آن دست بگذارید . انگشتان دست باید باال نگه داشته شوند . به جلو خم شوید به طوریکه شانه 

 هایتان باالی جناغ قرار گیرد . بازوهایتان را مستایم نگه دارید.    

 

       

 ( b) شکل 

سانتیمتر  5تا  3( به طوریکه دیواره جلویی قفسه سینه به میزان  cد نمایید ) شکل به طور عمودی به سمت پایین فشار وار

بار تکرار کنید به طوریکه هر  30قفسه سینه پاهین برود  . این کار را 3/1یا 2/1. این اندازه برای افراد بالغ است فرو برود .

 فشار کمتر از یب ثانیه طول بکشد . 

 هریب دقیاه نبض گردن را کنترل مایید . 

  .بار در دقیاه100ماساژ معادل 30تنفس و 2تعداد 

دقیاه انجام می شود تا از خستگی جلوگیری  2ماساژ قلبی توسط هر امدادگر به مد  

 شود .

در صورتی که مشکلی در انجام تنفس مصنوعی باشد الزامی برای انجام آن وجود ندارد و 

 ی کافی است. فاط ماساژ قلب

 نشانه های بهبودی عبارتند از   

 رنگ کبود یا خاکستری فرد مصدوم ناپدید شده و پوست رنگ طبیعی خود را باز می یابد

 نبض دوباره برقرار می شود . 

 ممکن است ناله کرده یا حرکت کند یا عمل بلع در مصدوم مشاهده میشود . 
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 لزوم پیشگیری از حریق در ساختمانها

اجرای تأسیسا  برقی و مکانیکی در ساختمانها، استفاده از مصرالح سروختنی، توسرعه شربکه هرای انررژی، بررق و گراز و         

اختمانها گردیده است و به همین دلیل توجره بیشرتر   سبکارگیری تجهیزا  گوناگون سبب افزای  احتمال آت  سوزی در 

 به موضوع حفافت ساختمانها در برابر حریب، امری الزامی و اجتناب ناپذیر محسوب می گردد. 

از آنجا که در هر ساختمان کلیه پی  بینی ها و تمهیدا  الزم جهت ایمنی ساکنان و متصرفان در برابر حریب باید فرراهم  

راحی و ساخت ساختمان ها به نحوی صور  گیرد که با توجه به کاربری، ابعاد و تعداد طبارا ، بره   ، ضروری است طدگرد

مد  مناسبی در برابر حریب مااومت نموده و از گسترش حریب به فضاها یا ساختمان های مجاور جلروگیری شرود. بردین    

 واهد بود. منظور توجه به الزاما  اساسی زیر در طراحی و اجرای ساختمان ها ضروری خ

طراحی و اجرا به نحوی باشد که در صور  وقوع حریب افراد بتوانند خود را از طریب مسیرهای امن و مشخص شرده بره    -

 محل ایمنی در داخل یا خارا از ساختمان برسانند. بدین منظور الزم است  

  بینی شده و در محل های مناسبی از مسیرهای خروا از ساختمان و فرار از حریب به تعداد کافی و با فرفیت الزم پی -

ساختمان قرار گیرند، به نحوی که افراد قادر باشند در صور  وقوع حریب بدون تشوی  و اضطراب خود را بره محرل امرن    

 برسانند.

 روشنایی الزم و مناسب در مسیرهای فرار تأمین شده و کلیه خروجی ها به نحو مناسب عالمت گذاری و مشخص شوند. -

ابعراد و ارتفراع   ا  الزم برای جلوگیری از نفوذ شعله و دود به مسیرهای خروا به نحو مناسب و با توجه به کاربری،تمهید-

 ساختمان پی  بینی گردد.

 تمهیرردا  و پرری  بینرری هررای الزم برره منظررور جلرروگیری از گسررترش حریررب در داخررل سرراختمان از طریررب            

 دین منظور الزم است. پوش  ها و نازک کاری های داخلی، به عمل آید. ب

 تا حد امکان از مصالح غیر سوختنی و یا نیمه سوختنی استفاده شود. -

پوش  ها به نحوی انتخاب شوند که در برابر پیشرفت سطحی شعله مااومت الزم را دارا بوده ودر صور  مشرتعل شردن،   -

 شد  تولید حرار  ناشی از سوختن آنها محدود باشد.

طراحی و اجرای ساختمان به نحوی باشد که از گسترش حریب از یب فضا یا ساختمان به فضاها یا ساختمان هرای مجراور   

 جلوگیری به عمل آید. بدین منظور الزم است  

 درصور  وقوع حریب، ساختمان با توجه به کاربری و ابعاد خود تا مد  مناسبی مااومت و پایداری خود را حفظ نماید. -

منظور جلوگیری از گسترش حریب متناسب با کاربری و ابعاد ساختمان فضابندی های مناسب در داخل ساختمان، به  به -

 وسیله ساختارهای مااوم حریب، صور  گیرد.

راه های ارتباطی و فضاهای پنهان نظیر شفت ها، محل عبور کابل ها و لوله ها، فضاهای مجوف برین دیوارهرا و نماهرای     -

 مان و غیره به نحوی طراحی و اجرا شوند که از گسترش حریب از طریب در داخل آنها جلوگیری به عمل آید. خارجی ساخت
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 دیوارهای خارجی ساختمان، متناسب با کاربری و ابعاد ساختمان در برابر گسترش حریب به خارا از آن مااومت نمایند. -

عیت ساختمان از گسترش حریب از طریرب آن بره امراکن مجراور     بام ها به نحوی طراحی و اجرا شوند که با توجه به موق -

 جلوگیری گردد.

 اهداف اساسی حفاظت در برابر حریق

این امکان باید فراهم شود که به هنگام بروز حریب در ساختمان  افرراد سراکن در      تأمين سالمت ساکنان ساختمان( 1

، خواه در داخل ساختمان یا خارا ساختمان ، منتال نمایند تا کوتاهترین زمان بتوانند خود را به یب محل امن و بی خطر 

                              جراحا  جسمی و ضایعا  روحی به بار نیاید . تلفا  جانی ،

ساختمان باید طوری طراحی و اجراء شود کره در زمران وقروع حریرب جران       :  تأمين سالمت مأموران آتش نشانی -2

                                 عملیا  مبارزه با حریب نباشد . ب را به مخاطره نیندازد و مانع فعالیتهای مؤثر آنان در انجاممأموران نجا  و حری

ساختمان باید طوری ساخته شود که در صور  بروز حریب در آن ، زیان مرالی   : به حداقل رسانيدن خسارات مالی (3

آت  در داخل خود ، مانع گسترش و  قابل استفاده نشود و با محدود و محبوس نمودنبه حداقل ممکن محدود باشد ، غیر 

 حریب به ساختمانهای مجاور باشد .                       سرایت

 مل بروز حریق و حادثه در ساختمانها شناخت عوا

 بریت ، آشپزی و .... ( .ک ) مثل سيگار ،              بی احتياطی انسان  (1

 ) مثل اتصاالت برقی یا خرابی وسایل برقی و ... ( .                     اشکاالت فنی ( 2 

  ) مثل خودسوزی یا خرابکاری و ... ( .        ایجاد عمدی حریق          (3 

  ) مثل صاعقه ، زلزله و ... ( .                       پدیده های طبيعی ( 4

     آت  در اثر عمل انتاال حرار  معموالًً با حرکتری عمرودی بره طررف براال رانرده         عملکرد آتش در یک فضای محدود

مادار زیادی گاز شود و با رسیدن به ساف ساختمان به صور  افای توسعه می یابد . آت  ضمن تولید حرار  ودود ،  می

کننرد . درجره حررار      می  اتاق را پرنیز آزاد می کند . اگر دود و گازها محبوس باشند به شکل قارچ مانندی تمام فضای 

درجه سانتیگراد افرزای  مری یابرد . در     1000تا  650 بهشود و  شعله ها به سرعت زیاد می برروی ساقه قارچ و نزدیب به

بایه قسمتها افزای  حرار  تدریجی است و ممکن است تا مد  کوتاهی افراد را تهدید نکند،  امرا اگرر عمرل تخلیره گراز      

، احتماالًً اشخاد ساکن در اتاق به دلیل مسمومیت ناشی از گاز ، موفب به فرار نخواهند شد . باید توجه داشت  انجام نگیرد

      .که بیشترین تلفا  جانی حریب همیشه به سبب وجود دود و گازهای سمی اتفاق می افتد

ساف را پر کرده اند ، همگی به سرعت  ساف و همچنین گازهایی که به شکل قارچ تمام قسمت زیر قسمت باالیی دیوارها ،

کنند . هرر قردر فاصرله     داغ شده ، تولید انرژی تشعشعی کرده و مواد مشتعل نشده در پایین و روی کف را سریعاًً گرم می
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ساف با آت  کمتر باشد مادار انرژی تشعشعی تولید شده بیشتر خواهد بود . واضح است که اگر در نرازک کراری سراف و    

      صالح و مواد سوختنی بکار رفته باشد  مراحلی که گفته شد با سرعت و شد  بیشتری طی خواهد شد.دیوارها ، م

       منظور از بار سوخت ، اشیاء ، مواد ، مصالح و تمرام چیزهرایی اسرت کره در عمرل احترراق شررکت        : تعریف بار سوخت 

 می کنند .

چوبی که به همان اندازه انرژی حرارتی تولید کند ماایسه شرود و بررای   بار سوخت اگر با وزن مادار  :   تعریف بار حریق

 .                                                        زیربنا محاسبه گردد ، بار حریب نام خواهد گرفت هر متر مربع

 مهمترین اصول ایمنی در طراحی و اجرای ساختمانها

 ( تامین تمهیدا  الزم در طراحی و اجرای ساختمانها به منظور پیشگیری از بروز حریب .                                      1

( فراهم ساختن شبکه های عالهمی محافظ ) تشخیص ، هشدار و اعرالم ( و امکانرا  مهرار ، کنتررل و اطفراء حریرب در       2

                                           ساختمان .                           

 ( جلوگیری از گسترش آت  و دود در ساختمان و سرایت حریب از یب ساختمان به ساختمان دیگر ) حریب برخوردی ( 3

  ( پی  بینی راههای خروا جهت خارا شدن به موقع و ایمن افراد از ساختمان و انتاال آنان به مکانهای امن .                   4

 تمهيدات الزم جهت دسترسی نيروهای آتش نشانی به محل حریق  در ساختمان :                                                

 ، وسایل و امکانا  آت  نشانی به مجاور  ساختمان وجود داشته باشد                  ( راه رسیدن خودروها1

 ( برای دسترسی نیروهای آت  نشانی به فضاهای داخلی ساختمان مسیرهای امن در نظر گرفته شود .      2 

در داخل ساختمان پری  بینری   ( به تناسب کاربری و ابعاد ساختمان برای استفاده نیروهای آت  نشانی امکانا  اطفای  3

                                   گردد .

 انواع تصرفات

                                                                    تصرفا  آموزشی و فرهنگی  -2                          تصرفا  مسکونی -1

                                                                     تصرفا  تجمعی -4              تصرفا  درمانی و مراقبتی -3

                                                                           تصرفا  کسبی و تجاری -6              تصرفا  اداری و حرفه ای -5

                                                                                        تصرفا  انباری -8                           تصرفا  صنعتی -7

                                                  تصرفا  مخاطره آمیز -9

 طبقه بندی کلی تصرفها بر اساس ميزان خطرات حریق

              گروه زیر طباه بندی می شود   چهارمادار بار محتویا  و مادار خطرا  حریب به تمام تصرفهای نه گانه بر اساس 

کیلروگرم در   50بناهایی که به مناسبت نوع تصرف ، بار محتویا  قابل احتراق در آنها تا  کم خطر :( گروه تصرف های 1

شامل تصرفهای مسکونی ، تصرفهای آموزشی و فرهنگی ، تصرفهای درمانی و مراقبتری تصرفرررهای   متر مربع زیربنا باشد . 
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و آن دسته بناهای با تصرف صنعتی و انباری که بار محتویا  قابل احترراق در آنهرا از    حرفه ای وتصرفهای اداری  تجمعی،

  کیلو گرم در مترمربع کمتر است .       50

 100ترا   50بناهایی که به مناسبت نوع تصرف ، بار محتویا  قابل احتراق در آنهرا برین    طر :ميان خ( گروه تصرفهای 2

کیلوگرم در متر مربع زیر بنا باشد . شامل بناهای با تصرف تجاری و آن دسته بناهای با تصرف صنعتی و انباری کره دارای  

  چنین باری هستند .

 150ترا   100مناسبت نوع تصرف ، بار محتویا  قابل احتراق در آنها بین بناهایی که به  پر خطر :( گروه تصرف های  3

                               کیلوگرم در متر مربع زیر بنا باشد . شامل آن دسته بناهای با تصرف صنعتی و انباری که دارای چنین باری هستند .

تصرف ، دارای مواد و مصالح بسیار آت  زا ، سمی ، سوزا بناهایی که به مناسبت نوع ( گروه تصرفهای بسيار پر خطر : 4

کیلروگرم در هرر    150، خورنده و انفجاری باشند ، و بناهایی که به مناسبت نوع تصرف ، بار محتویا  قابل احتراق در آنها 

رف صنعتی و انباری که متر مربع زیر بنا و بیشتر باشد . شامل تمام بناهای با تصرف    مخاطره آمیز و آندسته بناهای با تص

        دارای چنین باری هستند .

 تدارک راههای خروج از ساختمان و روشهای تخليه افراد 

راه خروا شامل تمام مسیر پیوسته ای است که از هر ناطه ای در داخل ساختمان شروع شده و به فضای آزاد راه خروج : 

یا یب محوطه باز ، منتهی شود . به تبع ویژگیهرا و عملکررد ، مسریر    بیرون و همسطح زمین ، خواه خیابان و معبر عمومی 

 که عبارتند از                                                            خروا به سه قسمت تفکیب می شود و هر قسمت نامی جداگانه دارد

                                                                                                                            ( تخليه خروج                                                                                3( خروج                                2                                  ( دسترس خروج     1

دسترس خروا نخستین و مهمترین بخ  از مسیر خروا است و به فاصله ای گفته مری شرود کره     خروج : دسترس -1

مترر تجراوز کنرد.     30شخص باید تا رسیدن به مدخل خروا درب ورود به پله فرار طی کند  معموالًً این مسافت نبایرد از  

یکنفر در این قسمت از مسیر و به علت نرسیدن  نفری که در آت  سوزیها از بین می روند 4آمارها نشان میدهد که از هر 

 دهد . به مدخل خروا جان خود را از دست می

خروا به بخ  میانی و به قسمتی از مسیر گفته می شود که با دیوارها ، کف ها ، ساف ها و درهای مااوم در :  خروج -2

خرروا مری توانرد در     .روا ادامه می یابرد برابر حریب به صور  امن و محافظت شده ساخته می شود و تا قسمت تخلیه خ

           برگیرنده فضاهای مختلف و مسیرهای افای و عمودی باشد مانند درگاهها ، راهروها ، شیبها ، پلکانها ، سرسراها و غیره .

د تخلیه خروا بخ  نهایی مسیر خروا و قسمتی است که از انتهای خروا آغاز شده و بره فضرای آزا   : تخليه خروج -3

روشهای تخلیه افراد   شامل تمام اقداما  و وسایل و تجهیزاتری اسرت کره     بیرون از ساختمان همسطح زمین می انجامد .

طراحری و بره کارگرفتره مری شرود و شرامل       برای دور کردن متصرفان ساختمان از خطرا  و اثرا  حریب ، برنامه ریزی ، 

راههای خروا ، چراغ های اضطراری ، عالهم راهنما ، شبکه های تشخیص و اعالم حریب ، وسایل و تجهیزا  تخلیره دود و  
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تمرینهرای  ، انواع ابزارها و لوازم آت  نشانی خودکار و غیرر خودکرار ،   و یا ایجاد کننده فشار هوا در مسیر خروا (حرار  )

                                                                 ربوط به فرار و غیره می باشد .م

 دوربندی پلکانها و مسيرهای خروج

در تمام بناهای با ارتفاع چهار طباه و بیشتر ، بناهای با تصرف مخاطره آمیز و بناهای کسبی و تجاری که تعداد متصررفان  

    نفر باشد ، پلکانها ، رمپهرا و مسریرهای خرروا    40نفر و یا در زیر همکف بی  از  75همکف بی  از آنها در طباا  باالی 

ساعت مااومرت حریرب بره طرور      2) اعم از ورودیها ، هال ها ، پاگردها و غیره ( باید با دیواره های غیر قابل احتراق دارای 

در سایر بناها به استثناء خانره هرای یرب یرا دو خرانواری یرب       کامل دور بندی و مجزا شوند . حداقل مااومت این دیوارها 

ساعت است . در موارد ویژه چنانچه حفافت بیشتری الزم باشد مادار مااومت با نظر کارشناس حفافرت از حریرب تعیرین    

ای مربوط به دور بندی و دیوارهای تاسیم یا بار ساف ها و کف ه خواهد شد . در مورد اعضای سازه ای بنا که بار دیوارهای

                                                                    ساعت مااومت حریب رعایت گردد . 1و  2قسمت های فوق الذکر را تحمل می کنند ، نیز باید دست کم به ترتیب 

 مناطق امن

وقتری بره آنجرا منتارل شروند در آنجرا از       منطاه یا مناطب امن به مکانی اطالق می شود که متصرفین یا ساکنین یب بنا 

تواند در داخل بنا و یا خارا بنا باشد ، البته اماکنی کره در داخرل بنرا قررار      خطرهای حریب در امان باشند . این مکان می

               .   دارند بعنوان مناطب امن نسبی مطرح هستند مانند پلکانهای دور بند فرار یا اضطراری و یا طباراتی بعنروان مکران امرن    

                           اما اماکن خارا از بنای درگیر حریب با فاصله مناسب از بنا می تواند بعنوان منطاه امن مطلب تلای گردد . 

 نکات مورد نياز در خصوص راههای خروج اضطراری

شبانه روز که شرایط تصرف ایجراد مری   روشنایی راههای خروا باید به گونه ای طرح و تنظیم شود که در مواقعی از  -1

کند . روشنایی بطور مداوم و پیوسته برقرار باشد و متصرفان بتوانند راه را به درستی تشخیص داده و مسریر خرروا را بره    

 راحتی طی کنند . وجود برق یا ژنراتور اضطراری برای این مسیر ضروری است .

 شده که سمت و جهت دستیابی به خروا را با پیکان یا فل  نشان مری  یدیتمام دسترسهای خروا باید با عالمتهای تأ -2

                                  دهررررد مشررررخص شررررود ، مگررررر آنکرررره خررررروا و مسرررریر دسترسرررری برررره آسررررانی قابررررل ر یررررت باشررررد . 

 اشد .بسته شو ب دربهای ورود به پلکان اضطرار باید از نوع مااوم در برابر حریب و مجهز به دستگاه خود -3

 ساختار دهلیز پلکان باید مااوم در برابر حریب باشد . -4

 تابلوی شمارش طباا  در پاگرد و همسطح تمام طباا  نصب گردد . -1

  درب های ورود به پلکان نباید دارای قفل باشند . -2

 . پلکان باید متصرفین بنا را به مکان امن هدایت کند -7

غیره در داخل پلکان ممنوع است مگر لوله های آب آت  نشرانی و سیسرتم فشرار    عبرور هرر نروع وسرایل تأسیساتی و -8

 .مثبت
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 حتی المادور دهلیز پلکان از نور و هوای طبیعی برخوردار باشد . -9

پلکان های اضطراری از نوع فلزی باید استحکام و استاامت کافی در ماابل وزن وارده از سوی افراد در حال فررار در   -10

 حداکثر جمعیت را داشته باشد . یب زمان با

گیررد و قابرل   نپلکان باید دور از درب و پنجره های ساختمان ساخته شود ترا در معررض حریاهرای برخروردی قررار       -11

 استفاده باشد .

  کف پلکان نباید لغزنده و یا مشبب باشد . -12

تحت تأثیر  شررایط نرا مطلروب جروی قررار       ساف پلکان و دیواره های آن باید طوری طراحی و ساخته شود تا پلکان -13

 نگیرد .

                                     سررررانتی متررررر باشررررد .   120و بیشررررتر از   112ارتفرررراع دسررررت انررررداز پلکرررران نبایررررد کمتررررر از      -14

یرا رفرت و    طراحی پلکان نباید از نوع دایره و یا استوانه ای باشد ، بلکه مطلوبترین حالرت پلکران از نروع ضرربدری و     -15

 می باشد . برگشت

 سیستم های اعالم حریق

در کنترل و اطفای حریب زمان نا  تعیین کننده ای دارد . در صورتی که مامورین اطفاء یا سیستم های اطفاء بموقع خبر 

نشوند به علت گسترش تصاعدی حریب ، مهار آن دشوار می گردد . کشف و اعالم به موقع حریب در لحظرا  اولیره نار     

که بسیاری از حریب ها در زمانی که افراد حضور ندارند ، اتفاق مری  مهمی در کنترل خسار  دارد . تجربه نشان داده است 

 افتد . 

سیستم های اعالم حریب در یب ساختمان طراحی می گردد تا قبل از این که حریب مشکل ساز و غیرقابرل کنتررل شرود؛    

گرردد اطفراء آن بسریار     در صورتیکه حریب در لحظا  اولیه کشف. اعالم و اخطار داده و سیستم های بعدی را فعال سازد 

  .خسار  ناشی از آن بسیار کم خواهد بودو  .می باشد  آسان 

 اتوما   -2موضعی  -1سیستمهای اعالم حریب اتوما  در ساختمان ها به دو دسته کلی تاسیم می شوند   

ب در داخرل  سیستم های اعالم حریب موضعی معموالًً نسبت به دود حساس بوده این سیسرتم هرا دارای یرب آژیرر کوچر     

کاشف است و از باتری یا برق شهر تغذیه می شود . این نوع دتکتور احتیاا به پانل مرکزی ندارد و در صور  برروز حریرب   

در ساختمان فاط ساکنین همان قسمت از ساختمان  از وقوع حریب با خبر می شوند لذا این سیستم فاط در ساختمانهای 

 ده قرار گیرد . مشروط به این که به طور صحیح نصب و به موقع سرویس شوند .  یب طباه و کوچب می تواند مورد استفا

سیستم های اعالم حریب اتوما  شامل سه جزء اصلی آشکار ساز ) دتکتور ( ، تابلوی کنترل مرکزی و اعرالم کننرده هرای    

نوع از محصوال  حریب حساسند و دیداری و شنیداری است . دتکتور های بکار رفته در این سیستم  معموالًً به یب یا چند 

در صور  رسیدن  دود ، حرار  و یا شعله به آنها به کمب ساختاری خاد و تحریب پذیر ، پیامی را برای تابلوی کنتررل  
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مرکزی ارسال می کنند .  تابلوی کنترل مرکزی پس از دریافت پیام ضمن تعیین محرل وقروع حریرب و در برخری مروارد      

ه ، اعالم کننده های صوتی را فعال می کند .  بنابراین در این نوع سیستم در صورتی که یکی از تعیین دتکتور تحریب شد

دتکتورها حریای را تشخیص دهد کل آژیرهای موجود فعال شده و کلیه ساکنین از وقوع حریب مطلع می شروند بنرابراین   

کره ایرن سیسرتم بطرور مناسرب راه انردازی و       برای ساختمان های بزرگ و آپارتمانی بسیار مناسب می باشد و در صورتی 

نگهداری شود در یب ساختمان می تواند در مراحل اولیه حریب را اعالم کرده بنابراین افراد می توانند بموقع از سراختمان  

خارا شده و جلوی گسترش حریب نیز گرفته می شرود . امرا متاسرفانه در بعضری از سراختمانها بردلیل عردم سررویس و         

اسب این سیستم بعد از مدتی بالاستفاده شده و از رده خارا می شود . بنابراین الزم است در سراختمان هرای   نگهداری من

 که این سیستم نصب گردیده است بطور منظم و دوره ای بازرسی و سرویس شود تا همیشه آماده بکار باشد . 

   

 سیستم های کنترل و اطفای حریق

بنابراین عالوه بر سیستمهای اعالم حریب  خاموش شودنهایت باید در مراحل اولیه شناسایی شود در حریب هر قدر هم که  

یب ساختمان نیازمند به یکسری سیستمهای اطفای حریب است تا بتوان حریب را بوسیله آن در مراحل اولیه کنترل نمرود  

مهای اطفاء حریب متنوع است اما بطرور کلری در   و از گسترش آن جلوگیری کرد مواد اطفاء حریب مورد استفاده در سیست

آب بهترین ماده اطفرایی  و پودر بیشتر استفاده می گردد و باید در نظر داشت که  CO2ساختمانهای مسکونی از آب ، گاز 

 است .  یا جامدا  معمولی Aبرای آت  سوزی های گروه 

 وند  بطور کلی سیستمهای اطفاء حریب به دو دسته کلی طباه بندی می ش

 سیستمهای اطفاء حریب اتوما   -2سیستمهای اطفاء حریب دستی   -1 

سیستمهای اطفاء حریب سیستمهایی هسرتند کره حتمراًً بایرد توسرط افرراد مرورد         دستی  :سيستم های اطفایی  -1

در  استفاده قرار گیرند یعنی برای استفاده از آنهرا حتمراًً وجرود نیرروی انسرانی ضرروری اسرت مهمتررین ایرن سیسرتمها          

آپارتمانهای مسکونی ، خاموش کننده های دستی و جعبه های آب آت  نشانی یا فایرباکس ها هستند . همانطور که عنوان 

شد چون برای استفاده از این سیستمها حضور نیروی انسانی ضروری است لذا باید افراد ساکن در ساختمان نحروه صرحیح   

تاسفانه بارها مشراهده شرده اسرت کره برا وجرود ایرن سیسرتمها در داخرل          استفاده از این وسایل را آموزش دیده باشند م

ساختمان ها ، در زمان حریب این سیستمها یا آماده بکار نبوده اند یا افراد به طریاه صحیح استفاده از این سیستمها آشرنا  
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ای بازدید ، سرویس و شارژ شوند نبوده اند . بنابراین الزم است در اماکنی که این سیستمها نصب می شوند اوالًً بطور دوره 

 و ثانیاًً افراد ساکن در محل روش صحیح استفاده از این تجهیزا  را آموزش ببینند . 

معمولترین و ابتدایی ترین سیستم اطفاء حریب که تاریباًً در تمامی اماکن مورد استفاده قرار می گیرد خاموش کننده های  

 دستی است . 

نوع دیگر سیستم های اطفاء حریب جعبه های آب  آت  نشانی ) فایر باکس ( هستند که  در این سیستم معموالًً به فواصل 

معین ) در آپارتمان های کوچب معمولی در هر طباه یب عدد ( جعبه های که در داخل آن شلنگی که به دور قرقرره ای  

توسط یب سیستم لوله کشی به یب منبرع و پمرپ متصرل اسرت در     پیچیده شده است قرار داده می شود و این جعبه ها 

هنگام استفاده با باز کردن در جعبه شلنگ را کشیده و با باز کردن شیرفلکه آن پمپ روشن شده و آب را با فشار به محرل  

در ایرن   حریب پاش  می کند . جنس شلنگ مورد استفاده در اماکن مسکونی باید پالستیکی ) هوزریل ( باشد . همچنین

سیستم منبع ، پمپ و کلیه لوله کشی ها در ماابل یخ زدگی باید عایب شده باشند و بطور دوره ای تست و بازرسی شوند و 

 همیشه آماده بکار باشند .  

پس از باز کردن در جعبه شیر اصرلی   -2خونسردی خود را حفظ کنید .  -1 طریقه استفاده از جعبه آب آتش نشانی :

با براز   -4با برداشتن سرنازل از دور قرقره شلنگ را تا محل حریب هدایت کنید .  -3) شیر گازی داخل جعبه ( را باز کنید 

برا پاشریدن آب برر روی     -5کردن شیر سر نازل ، پمپ بطور اتوما  روشن شده و آب با فشار در شلنگ قرار مری گیررد .   

 حریب کامالًً اطفاء نشده است عملیا  را ادامه دهید . تا زمانیکه -6حریب سعی کنید بن آت  را هدف قرار دهید . 

 پس از اطفاء کامل حریب شیر اصلی را بسته و نسبت به پیچاندن شلنگ به دور قرقره اقدام نمایید .  -7

  
همانطور که اشاره شد در سیستم های اطفاء حریب دستی حضور افرراد جهرت    : اتوماتحریق سيستم های اطفاء  -2

استفاده و راه اندازی سیستم ضروری است اما با توجه به اینکه اکثر حریاها در زمانی اتفاق مری افترد کره افرراد در محرل      

در اماکن پرر خطرر و آپارتمانهرای    حضور ندارند نیاز به سیستمی است که بتواند بطور اتوما  حریب را اطفاء نماید بنابراین 

بلند مرتبه بمنظور کنترل حریب و جلوگیری از گسترش آن وجود این سیستم ضروری است ماده اطفایی در سیستم هرای  

 اتوما  نیز متنوع است اما معموالًً در مکان های مسکونی از آب استفاده می شود . 
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به  کشی ، انرواع اسپرینکلرر یا آب افشان می باشد . اسپرینکلرها  این سیستم شامل پمپ ، مخزن ذخیررره آب ، لولره     

بوده که زمانی که حرار  محیط باال مری رود حبراب شیشره ای     حباب شیشه اییب دارای فواصل مشخصی نصب شده و 

شکسته و بطور خودکار آب را به شکل مخروط به محرل پاشر  مری کننرد . و حریرب را کنتررل کررده و از گسرترش آن         

 جلوگیری می کنند . 

در این نوع سیستم نیز باید مخزن ذخیره ، پمپ ، و کلیه لوله ها در برابر یخ زدگی محافظت شوند و همچنین بطرور دوره  

ای بازدید شوند . این سیستمها در آپارتمانهای بلند مرتبه باید برای کل ساختمان و در سایر آپارتمانها در قسمت پارکینگ 

  باید نصب شوند .  
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 فصل هشتم

 

 مواد شیمیایی خطرناک
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پیشرفت جامعه های انسانی آنادر سریع  رخ داده که اکنون  حتی در جوامع روستایی  وعشایری نیز اگر حریای : مقدمه

آن محسوب می گردد.تعداد ترکیبا  ومواد شیمیایی   رخ دهد ترکیبا  ومواد شیمیایی خطرناک از محصوال  ویا مواد اولیه

ها ی سازمانها و مراجع ایمنی همچون  سنجیده می شود. پس تنها راه ماابله استفاده از توصیه 8000خطرناک بی  از

است که با این روش دیگر نیاز نیست نام ومشخصا  مواد شیمیایی را بشناسیم بلکه با دقت در این لوزی  NFPAلوزی 

 . بهترین تصمیم را اتخاذ می کنم

ماده  برچسب های نصب شده بر روی فروف مواد شیمیایی، منبع اصلی و مهم اطالعا  آن: اییبرچسب نام ماده شيمي

 .است

بر روی هر فرف، برچسبی دارای   OSHAسازندگان مواد شیمیایی باید براساس استانداردهای مرتبط با خطر موادشیمیایی

 .نمایند قید ازآنرا استفاده درصور  احتمالی وخطرا  شیمیایی ماده نام–سازنده  مشخصا   نام و آدرس

اقداما  اولیه اورژانسی و .. را نیز روی برچسب  -بیشتر سازندگان مواد شیمیایی اطالعا  اضافی دیگری مانند خواد فیزیکی

مطمئن باشند که فروف حاوی مواد کلیه کاربرانتعریف شده است باید OSHA قید می کنند. براساس استاندارد که توسط

، بدون برچسب یادارای برچسب مخدوش شده نباشند. همچنین فروف حاوی حالل محیط استفادهک موجود شیمیایی خطرنا

 .یا مواد شیمیایی دیگری کهبرچسب آن به مرور زمان خراب شده باید مجدداًً برچسب جدید نصب گردد

ماده شیمیایی و خطر مربوط به آن نام  باید دارای برچسبنیز مواد شیمیایی که به طور موقت نگهداری می شوند  ماادیر کم

 .باشند

 ( NFPAطرح الماس)لوزی 

روشی بین المللی  و طراحی شده است NFPA روشی برای طباه بندی خطرا  یب ماده شمیایی که توسط  عالمت لوزی

و آسیب خطرا  مربوط به یب ماده شیمیایی خاد است. تا کارکنان با استفاده از اطالعا  آن دچارصدمه  برای شناسایی

 .نشوند

این عالمت خیلی مواقع در آزمایشگاهها، مکان های نگهداری موادشیمیایی یا روی فروف مواد شیمیایی پیدا می شود. در 

مربوطه بوسیله کدهایی به شکل عدد نشان داده شده که به ترتیب شد  خطر تاسیم  جدول زیر خطرا  گوناگون در لوزی

 بندی شده اند .

  



 

 

 آتش نشان داوطلب 

  

83 

 

83 

 
 

 (سوزی خطر حریق)آتش

 

 فارنهایت 73◦کمتر از - 4 

  100◦کمتر از - 3 

 فارنهایت 200◦ از کمتر و 100◦بیشتر از  - 2 

  فارنهایت 200◦باالتر از   - 1

  غیر اشتعال 0-   

 سالمتی خطر مرتبط با

  

  کشنده 4- 

  هایت خطرناکن بی-3 

  خطرناک -  2

 کمی خطرناک -  1

  

  پذیری واکنش 

 

  منفجر شدناحتمال  4-  

 در صور  ضربه یا حرار  احتمال انفجار 3-  

  تغییرا  شیمیایی شدید 2- 

  دادن ناپایدار در صور  حرار  - 1

  پایدار 0- 

  

 خطرات ویژه

  

 - OX اکسیدکننده  

ACID  - اکسید 

  -ALK قلیا 

 CORR - خورنده  

-Use No Water  از آب استفاده نشود  

Radioactive  - پرتوزا 
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 شوینده وآرایشی وبهداشتی( پودرهای ) در منزل مواد شیمیایینکات ایمنی 

هستند. به منظور کاه  خطرا  ناشری از   شکل پودر موادی که ما از آن در زندگی روزمره استفاده می کنیم به از  بعضی

 .نکرررا  ذیرررل توصررریه مررری شرررود     منرررزلاستنشررراق گررررد و غبرررار ایرررن مرررواد و جلررروگیری ازآلرررودگی      

 .به صور  محلول های آماده خریداری گردد به جای پودر شوینده از همان شوینده در صور  امکان،  •

 بسته هرای مشرخص  شکل بسته بندی شده و با وزن مشخص در ها اعم از شوینده وبهداشتی به در صور  امکان، پودر  •

 .گردد تهیه

   زیر رعایت گردد نکا  ،از پودرها در محیط منزل وکار استفاده می کنیددر صورتیکه  •

 .نگردد استشمامشود، تا گردوغبار  استفاده از ماسب کاغذیدر صور  امکان  -الف

 انجام گیرد استفاده ایمنشیمیایی یا هود بیولوژیب،  به هود تجهیز مکاندر صور  امکان با  -ب

                                                                   )اجتناب کنید استفادههنگام  از ریختن یا پاشیدن پودر)

 .استفاده شود دستک  وماسب یکبار مصرفاز  پودرها بهتر استهمیشه هنگام کار با  -د

 .به طرز صحیح تمیز نماهید. راپودر بعد از اتمام کار سطوح آغشته  -هر 

  توجه نکته مهم:

منیرزیم خرودداری    پتاسریم و  -یا فلزا  فعال مانند سردیم  )مواد لزا(در مجاور  بازها )مواد ترش(  از نگهداری اسیدها •

 .کنید

 .واکن  می دهند در اطراف سینب دستشویی یا نزدیکی محلولهای آبری خرودداری کنیرد    از نگهداری موادی که با آب •

کنیرد )ماننرد سردیم    اجتنراب   نگهداری اسیدها در مجاور  موادی که در تماس با آنها گازهای سمی تولید می کنند از •

 (                                                                                        سولفید آهن -سیانید

 ‹‹MSDS›› برگ اطالعات ایمنی مواد شیمیایی

توزیع کنندگان بازرگانان عمده فروش، و  الزم دانسته است که تمام سازندگان، ‹‹OSHA››ادارة ایمنی و سالمت شغلی 

. برای موادی که تولید می کنند یا می فروشند تهیه کنند ‹‹MSDS›› مواد شیمیایی برگ اطالعا  ایمنی مواد شیمیایی

OSHAدانسته که کارفرمایان یب کپی از همچنین الزم MSDS    ایرن   مواد شیمیایی خطرناک تهیه و در مکرانی کره برا

 .در دسرترس افرراد باشرد    بایرد در تمرام اوقرا  کراری     ‹‹MSDS››عرا  مواد سروکار دارنرد نگهرداری کننرد. ایرن اطال    

توسط شرکت سازنده داده می شود یا می توان آن را بعداًً  با ماده شیمیایی سفارش شدهMSDS عموماًً برگه های اطالعا 

                                                                         یررب مرراده شرریمیایی از طریررب مراجعرره برره منررابع مرجررع امکرران پررذیر اسررت         MSDS دسترسرری برره دریافررت کرررد

 .نکرا  ایمنری مربوطره بایرد آشرنا شرد       آن با خطرا  و MSDS قبل از کارکردن با هر ماده شیمیایی ابتدا با استفاده از
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خصوصریا  فیزیکری و    -شریمیایی  اطالعاتی است که عبارتند از   نام ماده برگه های اطالعا  ایمنی مواد شیمیایی حاوی

 ...  روشهای صحیح اقداما  اورژانسی اولیه و -شیوه صحیح جابجایی و نگهداری آن -آن سمیت -شیمیایی

  : باشد که تعدادی از آنها عبارتند از حاوی اطالعات گوناگونی می MSDS به طور کلی یک

  هویت ماده شیمیایی- 1

  ترکیب یا اطالعا  مربوط به اجزاء سازندة آن - 2

  آشنایی با خطرا  احتمالی - 3

  اقداما  اولیه اورژانسی -4

  اولیه در مواجهه با حریب اقداما  - 5 

  اقداما  اولیه در صور  ریختن اتفاقی ماده شمیایی -6 

  شیوه صحیح حمل و نال و نگهداری -7

  افراد در برابر ماده شیمیایی محافظتروشهای مهارکردن سرایت آن/   -8

  خواد فیزیکی و شیمیایی -9

  پذیری پایداری و واکن  - 10

  اطالعا  سمیت ماده شیمیایی-11

  اطالعا  اکولوژیکی-12

  صحیح معدوم کردن پسماندهای آن اصول-13

  اطالعا  الزم در مورد جابجا کردن آن-14

 ناکمهم ترین گروه های مواد شیمیایی خطر 

مایع یا  -گاز -مواد قابل اشتعال ممکن است به شکل آهروسل )ذرا  ریز مایع پخ  شده در هوا(   مواد قابل اشتعال

 .بیشتری برخورداند در بیشتر آزمایشگاهها، گازها، مایعا  و جامدا  از اهمیت .جامد باشند

 :از عبارتند و اند تعریف شده OSHA گازهای قابل اشتعال توسط

 (A) ،درصد )حجمی( یا کمتر آن با هوا تولید مخلوط قابل اشتعال می کند 13غلظت  گازی که در دما و فشار محیط. 

(B)  قابل اشتعال می کند درصد حجمی آن با هوا تولید مخلوط 12گازی که در دما و فشار محیط، غلظت باالتر از. 

 .باشد F ◦100 (◦C 37,8)راق آنها پاهین تر ازاحت مایعا  قابل اشتعال به مایعاتی اطالق می شود که دمای •

 هستند به غیر از عوامل قابل انفجار و ترکیدن که در اثر اصطکاک، جذب رطوبت و تغییر جامدا  قابل اشتعال موادی •

 .شوند خودبخودی ماهیت شیمیایی، به شد  آت  می گیرند و مسبب ایجاد مخاطرا  جدی می
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ماده شیمیایی بهترین مرجع برای  یب(  برگه اطالعا  ایمنی مواد شیمیایی)   MSDS استفاده از اطالعا  موجود در 

 .روی برچسب مواد قابل اشتعال این مطلب قید شده است تعیین قابل اشتعال بودن آن است. عالوه بر این، بر

 : باید رعایت شود نکاتی که هنگام کار کردن با مواد قابل اشتعال

  مکانهای ذیل خارا کنید را از الف   مواد قابل احتراق

 استفاده می شود (Hot Plate) محیطی که از شعله مستایم و سطوح بسیار داغ -

 حرال کرار کرردن اسرت. )بردلیل احتمرال جرقره زدن(        محیطی کره دسرتگاههای مکرانیکی و الکتریکری نرامطمئن در      -

قرار داشته باشند، این کابینرت هرا بایرد از منرابع     های مخصود نگهداری این مواد  ب   مواد قابل اشتعال باید در کابینت

 .شروند  حرار  دور باشرند، یرا در یرب مکران مخصرود کره بره همرین منظرور درنظرر گرفتره شرده نگهرداری              شعله و

 .کره تولیرد الکتریسریته نکنرد     ا   به منظرور پیشرگیری از ایجراد الکتریسریته سراکن کرف آزمایشرگاه از جنسری باشرد         

                                                              د   سیگار کشیدن ممنوع

 مواد خورنده

شود که در صور  تماس با نسوا و بافتهای زنده به طریب شریمیایی باعرل تخریرب یرا      مواد خورنده به موادی اطالق می

  .غیرقابل بازگشت در آنها می شود تغییر

ند. از مثالهای آشنای آن اسریدهای قروی و بازهرای قروی هسرتند.      روجود دا آزمایشگاههانمونه های زیادی از این مواد در 

 .قررروی نیرررز مررری تواننرررد سررربب سررروختگی و صررردمه بررره چشرررمها و پوسرررت شررروند       اکسررریدکننده هرررای 

شود که  خورنده در آن نگهداری می شوند باید در یب فرف دیگر قرارداده شده و در مکانی نگهداری شیشه هایی که مواد

 .باشرررد فررررف ثانویررره مررری توانرررد از جرررنس پالسرررتیب یرررا مشرررابه آن        وای آن تهویررره مررری شرررود.  هررر

کند، سبب پیشگیری از خوردگی وسرایل   فرف ثانویه عالوه بر اینکه از نشست کردن و ریختن مواد خورنده جلوگیری می

 .فلزی دیگر نیز می شود

 برای تعیین خورنده بودن آن است. بعرالوه اینکره، برر   ، بهترین منبع (MSDS) ماده شیمیایی برگه اطالعا  ایمنی یب

 .روی برچسب مواد شیمیایی خورنده این موضوع قید شده است

یا به گسترش اشتعال سایر مواد  اکسیدکننده ها عواملی هستند که سبب آت  سوزی می شوند:  مواد اکسيدکننده

 .کسیژن، یا گازهای دیگر می شوندشدن ا کمب می کنند، در نتیجه یا آت  می گیرند و یا سبب آزاد

 : هایی از مواد اکسيدکننده عبارتند از نمونه

 (KMnO4) پتاسیم نمکهای پرمنگنا  مانند پرمنگنا 

 (HNO3) اسید نیتریب غلیظ 
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 (NH4 NO3)  نیترا  آمونیوم 

 د. در نتیجهدهن مواد قابل انفجار می مواد اکسید کننده در صور  ترکیب شدن با مواد قابل اشتعال تشکیل

سرد و بدور از رطوبت نگهداری شوند.) این مواد در زیر کاسه دستشویی  مواداکسیدکننده باید دور از حاللها در مکانی

توان صحیح ترین  ماده اکسیدکننده می (MSDS) با مراجعه به برگه اطالعا  ایمنی ماده شیمیایی) نشود نگهداری

 .شیوه نگهداری را بکار برد

 Contact with combustible material may cause fire       لیست مرواد اکسرید کننرده ای کره در صرور

 Explosive when mixed with combustible.  میشود سبب آت  سوزی تماس با مواد قابل اشتعال

material. قابل اشتعال سبب انفجارمیشود لیست مواد اکسید کننده ای که در صور  تماس با مواد.  

 :  واکنش پذیر با آب مواد  

و ضمن ایجاد گرما تولیرد گازهرای قابرل     مواد واکن  پذیر با آب آن دسته از موادی هستند که شدیداًً با آب واکن  داده

پذیر با آب در آزمایشگاههای شیمی وجود دارد، اما تعدادی از هیدریدها  بیشترین مواد واکن . اشتعال یا سمی می کنند

 .باشررد سرردیم ممکررن اسررت در سررایر آزمایشررگاههای مراکررز تحایاررا  هررم وجررود داشررته  ماننررد  و فلررزا  قلیررایی

 : عبارتند از نمونه هایی از مواد واکنش پذیر با آب

 .لیتیم فلزا  سدیم، پتاسیم و -لیتیم آلومینیوم هیدرید -کلسیم هیدرید 

 .ر دستشررویی نگهرردری نکنیرردزیرر اینگونرره مررواد بایررد در مکررانی سرررد و خشررب نگهررداری شرروند. هرگررز آنهررا را در -

موجود در هوا، این فلزا  بایرد در روغنهرای معردنی )یرا نفرت(       به منظور پیشگیری از واکن  فلزا  قلیایی با بخار آب -

 .نگهداری شود

اطالعاتی برای شریوه   مواد واکن  پذیر با آب بهترین منبع (MSDS)از اطالعت موجود در برگه اطالعا  ایمنی استفاده

 .هداری و کارکردن با آنهاستصحیح نگ

  ليست مواد واکنش پذیر با آب

  قلیایی فلزا  -

  هیدریدهای فلزا  قلیایی -

  آمیدهای فلزا  قلیایی -

  آلومینیوم آلکیل -فلزی مانند لیتیم آلکیل آلکیل های -

 . واکنشگرهای گرینیارد -
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 (Pyrophoric Materials)    آتشگير مواد  

( مشتعل مری شروند. مرواد      C ◦40تر از موادی اطالق می شود که به طور خودبخود در هوا )دمای پاهینمواد آتشگیر به 

تماس با آب یا هوای مرطوب آت  خواهند گرفت. نگهداری و جابجا  آتشگیر عموماًً با آب واکن  پذیر هستند و در صور 

 .انجام شود وژن )به استتثناء چند مورد( پرشده استدر فرفی که فضای آن از گاز آرگون یا نیتر کردن مواد آتشگیر باید

 نگهداری مواد آتشگیر روش ایمن

 PTFE ماررادیر کررم محلولهررای آتشررگیر را در شیشرره هررایی کرره درپرروش آن از جررنس   گيررر محلولهررای آتررش

(Polytertrafluoroethylene) سریلندر  سیلندرهای فلزی )مانند  می باشد نگهداری می کنند. ماادیر زیادتر آن در

آن وصل می شود و بوسیله یب سرنگ کرامالًً خشرب،    گاز( نگهداری می شود که یب سوزن مخصود به دریچه خروجی

 .( جایگزین می شود آرگون یا نیتروژن )    هوای داخل سیلندر با یب گاز بی اثر

نگهداری می شوند،  پرشده اندجامدهای آتشگیر در جعبه های مخصوصی که بوسیله گاز بی اثر  :  جامد آتشگير مواد  

مواد به شکل محلول فروخته می شوند و بعضی دیگر در  این جعبه ها فوق العاده گران قیمت هستند. بنابراین بعضی از این

 .یرررا حاللهرررای هیررردروکربنی سررربب نگهرررداری مررری شررروند .. )فرررروف حررراوی روغرررن معررردنی )پرررارافین و

 م هیدرید یا سدیم هیدرید( را می توان برای مد  زمران کوتراه در هروای   لیتیم آلومینیو جامدهای آتشگیر خفیف )مانند

خنثی )آرگون یا نیتروژن( پرر   معمولی جابجا کرد، اما برای نگهداری طوالنی مد  باید در فروفی که فضای آن با یب گاز

 .شده است، نگهداری شود

  معدوم کردن مواد آتشگير  

 .داد روف خالی آن را باید با دقت فراوان و با سردکردن باقیمانده این مواد انجرام ف معدوم کردن ماادیر کم مواد آتشگیر و

مانند هگزان رقیب کررده و فررف آن را در    موادی که واکن  پذیری کمی دارند را در ماادیر زیادی از یب حالل بی اثر -

 .اضافه کنید حمام یخ قرار داده و قطره قطره به آن آب سرد

به یخ خشب اضافه کرده و با افزودن یب مراده   پذیری زیاد دارند  محلول رقیای از آن را به آهستگیموادی که واکن   -

دارد و همچنین در یخ خشب منجمد نمی شود )ماننرد دی اتیرل اترر، اسرتون،      که واکن  پذیری مالیمی با ماده آتشگیر

 .انجام می شود و متانولی که مادار جزهی آب داشته باشد( خنثی سازی ایزوپروفیل الکل

 آتشگير ليست مواد

  مواد جامد

 اورانیوم -زیرکونیم -کلسیم –ذرا  ریز فلزاتی مانند   منیزیم  -1

 )پتاسیم –فلزا  قلیایی )سدیم -2

 )هیدرید تری اورانیوم -هیدرید آلومینیوم لیتیم -هیدرید سدیم –بوران  هیدریدهای فلزی یا غیرفلزی )دی -3 
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 (RMg X)گرینیاردواکنشگرهای -4 

  فسفر سفید یا زرد -5

  پلوتونیوم  -6

 گازهای آتشگير   

 آرسین -

  دی بوران -

 فسفین -

 (Cryogenic)سرمازا مایعات و گازهای

                                                                                                            

          هستند که در دماهای پاهین به مایع یا جامد تبدیل شده اند. گازهایی :  (Cryogenic)ترکيبات سرمازا

 اکسید کربن ترکیبا  سرمازا عبارتند از   هلیوم مایع، نیتروژن مایع، اکسیژن مایع و یخ خشب )دی نمونه هایی از این

    است رخ دهد عبارتند از   صدما  بافتی  ممکن  (Cryogenic)خطراتی که بدلیل استفاده از ترکیبا  سرمازا )جامد

خفگی بدلیل جانشین شدن این ترکیبا  با اکسیژن موجود در هوا، احتمال  ) به شکل یخ زدن بافت به علت سرما(، ایجاد

 .نوسانا  فشار در فرف نگهداری انفجار بدلیل

نیتروژن وجود دارد تغلیظ شدن اکسیژن مایع است، مایع، و بویژه  خطر دیگری که هنگام استفاده از هیدروژن مایع، هلیم

 .مواد قابل اکسید شدن تماس پیدا کند امکان انفجار وجود خواهد داشت که اگر اکسیژن مایع با

 : باید رعا یت شود (Cryogenic) سرمازا نکات ذیل هنگام استفاده از ترکيبات

خوبی تهویه می شود انجرام گرردد.    مکانی که هوای آن به باید در (Cryogenic)نگهداری و کار کردن با مواد سرمازا •

 .))از نگهررررداری و کررررارکردن بررررا ایررررن مررررواد در فضرررراهای کوچررررب ودرب بسررررته اجتنرررراب کنیررررد         

 .کار کردن با مواد سرمازا از دستک  مخصود استفاده کنید به عنوان یب اقدام پیشگیرانه همیشه موقع جابجاکردن یا •

 .ا برررازکردن درب فررررف آن بایرررد ماسرررب محرررافظ صرررور  پوشررریده شرررود   موقرررع تخلیررره مررراده سررررمازای  •

فروف دو جدارة  باید به شیوه صحیح و تأیید شده انجام گیرد )مثالًً استفاده از (Cryogenic)سرمازا حمل و نال مواد •

  .برراالرفتن فشررار نشررود  مخصررود(. بایررد مراقبررت نمررود کرره شرریوه کررار باعررل افررزای  برری  از حررد گرراز و      

سرمازا باید درب فروف مورد استفاده کامالًً سفت و محکم بوده و    استفاده از باالبرهای برقی برای انتاال مواددر صور •

 .لیتر )برای مواد مایع( یا یب کیلوگرم )برای مواد جامد( باشد حداکثر فرفیت آن یب
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ناگهانی، فشار یا دمای  در معرض ضربهترکیب قابل انفجار ترکیبی است که در صور  قرار گرفتن    مواد منفجر شونده

 .به محیط می شود باال، سبب آزادکردن ماادیر زیادی حرار  و گاز با فشار زیاد

تولید ماده منفجرشونده را دارند. این واکنشگرها  جدول زیر نام موادی است که در صور  ترکیب شدن با یکدیگر توانایی

 .است به شکل عمومی در آزمایشگاهها موجود

 آنها استون + مس ، ناره جیوه یا نمکهای                           - استون + کلروفرم در حضور یب باز -

 CL2،  Br2،(  I2+محلولهای آبی آمونیاک(آمونیاک  -

  کلر + یب الکل                              - سدیم آزید + کربن دی سولفید -

  دی اتیل اتر + کلر         - منیزیم آلومینیوم یاکلروفرم یا تتراکلرید کربن + پودر  -

 POCl3 یا SOCl2سولفوکسید + یب آسیل هالید ،  دی متیل -

  اتانول + کلسیم هیپوکلریت    +  Cro3                       -دی متیل سولفوکسید -

  اتانول + نیترا  ناره -

در صور  استنشاق، خوردن، تزریب یا جذب پوستی آنها شیمیایی هستند که  سموم، ترکیباتی  ‹‹Poisons›› سموم

 .صدمه به اندامهای هدف، مانند کبد، ریه یا اندام تناسلی می گردند در بدن، باعل

شیمیایی یا  خطرا  ناشی از وجود سیلندرهای حاوی گاز فشرده در آزمایشگاه به دو صور    سيلندرهای گاز فشرده 

  .فیزیکی ممکن است باشد

محیط می تواند سبب کم شدن اکسیژن موجود در هوا و متعاقب آن ایجاد  شدن ناگهانی حجم زیادی از یب گاز درآزاد  -

 حاضر در آزمایشگاه نماید خفگی در افراد

زیاد اشتعال پذیری شان ممکن است سبب آت  سوزی در محیط  بعضی از گازهای موجود در آزمایشگاه به دلیل قابلیت -

 .شوند

 .وجود دارد خروجی در اثر ضربه به سیلندرها آسیب دیده باشد، احتمال بروز صدما  جبران ناپذیر که شیردر صورتی  -

  توجه :  

 .باشد بسته نال و حمل موقع در سیلندر شیر درپوش -1

 .مناسب به دیوار ثابت شود در آزمایشگاه سیلندر گاز فشرده، با وسیله ای-  2

  .در آزمایشگاهها با وسیله مخصود آن انجام شودفشرده  حمل و نال سیلندرهای گاز -3
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 آتش نشان داوطلب 

  

92 

 

92 

 لوله های دهنده ) آبدهی ( 

لوله های نرم یا لوله های نواری آت  نشانی به لوله ای گفته می شود که به لحاظ مواد بکار رفته در   : لوله های نواری 

 جمع کردن بشکل حلاه های کوچب می باشد.ساخت آن قابل تا کردن و یا 

متر ) با کوبلینرگ ( سراخته و در اختیرار     30تا  3/18میلیمتر ( به طول  125تا  25اینچ )  5تا  1این لوله ها در قطرهای 

 ت.متر در آت  نشانی ها رایت تر اس 20اینچی با طول هر بند برابر  5/2تا  5/1آت  نشانان قرار می گیرند. کاربرد لوله 

لوله های نواری ) نرم ( در انواع مختلفی ساخته می شوند که غالباًً دارای آستر الستیکی ضد آب در قسمت داخلی ژاکت ) 

الیه اصلی بافته شده از الیاف پلی استر ( هستند و در انواعی که اخیراًً رایت شده است لوله های آت  نشانی را با الیه ای از 

ماراوم   …به دیگری روک  می کنند تا در برابرر آسریبهای فیزیکری و مرواد شریمیایی و     و یا ماده مشا PVCالستیب یا 

باشند. قابل توجه است که الیه اصلی بافته شده از الیاف پلی استر ) ژاکت ( عامل اصلی تحمل فشرار در لولره هرای آتر      

 نشانی است.

 35بار و فشار آزمای  آنهرا در حردود    22تا  17 بطور کلی فشار کارکرد لوله های نواری مورد استفاده در آت  نشانی بین

 بار است . 

 
بافته   000این نوع لوله اولین لوله های تولیدی برای آت  نشانی بود که از پنبه، کتان، کنف و  لوله های بدون آستر: -1

می شد. هنگام استفاده آب از آن نفوذ و قطرا  آب روی لوله نمایان می شد. در حال حاضر تولید و استفاده از آن منسروخ  

 شده است.

آت  نشانی است که از الیاف مصنوعی ساخته می شود و داخل آن لوله های متداول ساده لوله های نواری آستردار:  -2

به وسیله الستیب یا الستیب مصنوعی و مشابه آن آستر شده است. معموالًً الیه داخلی آن را به وسیله گرما و فشار به الیه 

ه ای )ژاکت( هیچ نوع مرواد  پارچه ای می چسبانند و تا آن را در برابر نفوذ آب از داخل محافظت نمایند. اما روی لوله پارچ

اضافی به کار گرفته نشده است تا در برابر جذب مواد آالینده و مایعا  محافظت شود. این نوع لوله ها پس از استفاده بایرد  

 تمیز شسته و خشب گردد.
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یده شرده  لوله هایی هستند که عالوه بر الیه داخلی روی پارچه لوله یب ماده شیمیایی کش لوله های کوتينگ شده: -3

تا الیه اصلی)پارچه ای( را از خارا در برابر جذب آب، مایعا  و مواد شیمیایی محافظت کند. معموالًً این لوله هرا در برابرر   

 سای  مااوم تر از لوله های معمولی عمل می کنند.

کر  از یرب پوشر     لوله هایی می باشند که عالوه بر داخل، روی الیه اصلی)پارچه ای( هم رو لوله های روکش دار: -4

آالستومری)الیه ای از مواد شیمیایی( کشیده شده است و لوله از داخل و خرارا در برابرر جرذب مرواد و مایعرا  آالینرده،       

سای  و حرا  مااوم شده است. این نوع لوله معموالًً قابل آپارا  شدن است و در صور  سوراخ شدن می توان برا وسرایل   

آن از آنجاهی که خیس نمی شود نیاز به خشب کردن ندارد. استفاده از این لوله بیشتر در  خاد آن را آپارا  کرد. عالوه بر

 مکان هایی که درصد رطوبت و بارندگی و مواد شیمیایی مختلف موجود در محل باال می باشد استفاده می گردد.

 لی لولهالف( قسمت پارچه ای از جنس الیاف مصنوعی به عنوان الیه اصساختمان لوله نواری:  

ب( الیه داخلی که برای غیر قابل نفوذ شدن آب در داخل لوله کشیده می شود)الیه داخلی باید تا حد امکان صاف باشد تا 

 حداقل افت را ایجاد نماید.(

 ( یب الیه یا پوش  خارجی که روی الیه اصلی کشیده شده است.4و  3ا(در لوله های نوع )

لوله های نیمه سخت به لحاظ مواد بکرار رفتره در سراختمان آنهرا     :  هوزریل ( لوله های آبرسانی نیمه سخت ) لوله

ایرن   می باشرند.  دارای انعطاف کمتری نسبت به لوله نرم بوده و فاط قابل حلاه کردن بر روی قرقره مخصود ) هوزریل (

) منجریط ( در برین الیره هرای لولره       نیمه سخت یا الستیب تاویت شده توسط الیاف بافته شرده  PVCلوله ها از جنس 

میلیمتر ( جهت مصارف آت  نشرانی تولیرد مری شروند.      25و  20اینچ )  1و  4/3هستند. این لوله ها بیشتر در قطرهای   

ازاین نوع لوله در سیستم هوزریل و یا در اتصاال  مورد نیاز اطراف پمپ و یا در فایرباکس های تاسیسا  ثابت آت  نشانی 

می شود .  در سیستمهای اطفایی پودر یا کف نیز ازاین لوله ها استفاده می شود. استاندارد این لوله ها بر تحمرل   بکار برده

اینچ جهت مصارف آت  نشانی تأکید دارد بعالوه، این لولره   1 4/1و  4/3و انعطاف کافی ، وزن کم با قطر   1بار فشار 20تا  7

ابر آسیبها و صدما  فیزیکی وشریمیایی موجرود درصرحنه عملیرا  آتر  نشرانی       ها بایستی از دوام واستحکام کافی در بر

گردد. بردیهی اسرت    متر انتخاب می 40تا  20برخوردار باشند. طول این لوله ها با توجه به فرفیت قرقره ) هورزیل ( بین 

 . متر مااومت وتحمل فشار لوله باید بیشتر باشد 30درطول بلندتر از 

لوله ها را نباید روی هم قرار داد چون از جایی که تا شده روی هم قرار می گیرند و در اثر لرزش و  -1نگهداری لوله ها : 

 حرکت خودرو دچار سای  می شوند. بهترین روش قرار دادن لوله پهلوی هم قرار دادن آن است.

 لوله ها را داخل جعبه های اسباب و آال  دیگر قرار ندهید. -2

 ا باید در جای خشب و خنب نگهداری نمود. تا کپب نزند و الیه آن به هم نچسبد.لوله های معمولی ر -3
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از داخل لوله هایی که آستر)الیه( الستیکی دارند هر چند وقت یب بار آب عبور دهید تا در اثر مرور زمان و گرما الیره   -4

 آن کنده نشود و با عبور آب محکم گردد.

ر داخل لوله یخ زد نباید آن را تا کرد زیرا باعل صدمه دیدن آن می شود یرا دچرار   اگر در زمستان به علت ماندن آب د -5

 ترکیدگی می گردد.

وقتی لوله پر آب و تحت فشار است نباید اجازه داد مردم روی آن پا بگذارند و یا ماشین از روی آن عبور کند ایرن کرار    -6

 باعل کاه  طول عمر لوله می شود.

 ها (شناخت اتصاالت ) واسطه 

واسطه ها وسایل و ابزار مخصوصی هستند که جهت تغییر قطر لوله و یااتصال دو قطعه لوله به یکدیگر بکار می رونرد. ایرن   

وسایل درانواع مختلفی متناسب با نوع کاربردهای ویژه آنها ساخته شده و در اختیار آت  نشرانان قرراردارد. بعضری ازایرن     

 وسایل در شکل نمای  داده شده است .

به قطعه ای که دو لوله را بهم و یرا لولره را بره هیردرانت متصرل مری کنرد کوپلینرگ گفتره میشرود و            : 1کوپلينگ -1

 بصور  نر و ماده در هم چفت می گردد.معموالًً

 
 

 از تبدیلها برای اتصال دو لوله با قطرهای نامساوی استفاده می شود. تبدیل : -2

ابزاری هستند که بمنظور توزیع آب از یب لوله با قطر زیاد به چند لوله آبردهی   :دو راهی ، سه راهی  و چند راهی  -3

با قطر کمتر در محل حریب بکار برده می شوند. این وسایل دارای یب ورودی و دو یا چنرد خروجری هسرتند کره درانرواع      

نترل مخصوصی است که توسط شیردار و بدون شیر ساخته می شوند. در ا نواع  شیردار این وسایل هر خروجی دارای شیرک

 آن جریان آب خروجی باز یا بسته می شود.
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صافی وسیله ایست که به منظور جلوگیری از ورود سنگ ریزه، گیاهران و اشریاء شرناور در آب بره      :صافی خرطومی  -4

سروپاپهای مخصوصری   داخل خرطومی به هنگام عملیا  آبگیری از منابع سطحی استفاده می شود. صافیها معمروالًً دارای  

هستندکه از برگشت آب جلوگیری می نماید ) برگشت آب مانع عملیا  مک  است(. صافیها در  انواع مختلفی با قطرها و 

 کوپلینگهای متفاو  ساخته می شوند.

ه و ابزاری است که متناسب بانوع اتصاال  و کوپلینگها در اندازه های مختلف ساخته شد :آچار لوله و اتصاالت  - 5

 برده می شود .هت محکم کردن اتصاال  کوپلینگها بکار ج

در مواقعی که لوله های آب آت  نشانی اجباراًً در مسیر تردد خودروها قرار میگیرنرد از ایرن وسریله    : پل محافظ لوله -6

بر روی لوله ها قررار  جهت محافظت ها لوله را دربرابر فشار ناشی از وزن خودروها استفاده می شود. بطوریکه پل محافظ را 

داده و خودروها ازروی پل تردد می نمایند. پلهای محافظ لوله از آلیاژهای فلزی ، الستیب و یا چوب ساخته می شروند. در  

 انواع چوبی قطعا  چوب توسط پوششها و بستهای مخصوصی بهم متصل می گردد.
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 نازلها یا سر لوله ها

که جهت دقت درپاش  ، افزای  سرعت و کنترل حجم خروجی آب در انتهای خط   نازل یا سرلوله وسیله ایست تعریف :

لوله آب مصرفی آت  نشانان در  اطفای آت  سوزی بکار برده می شود. نازلها معموالًً دارای قابلیت پرتاب آب بصور  جت 

 و فوگ ) اسپری ( هستند.

 ازل ) ترکیبی جرت فروگ ( ، نیرزه ای، سرپر آبری ،     سرلوله های جت، فوگ ، فوگ ن انواع مختلف سرلوله  عبارتند از :

 مانیتورها ، کف سازها و اسپرینکلرها 

در حایات به دهانه خروجی آب از سرلوله  نازل می گویند . وفیفه نازل تبدیل انرژی فشاری آب به انرژی جنبشی  نازل :

 برای ایجاد پرتاب مناسب است. 

قطر دهانه خروجی آب ازسر لوله را قطر نازل می گویند. مادار آبدهی هر سرلوله بستگی مستایم به قطر نازل  قطر نازل :

آن دارد. طول پرتاپ آب حداکثر فاصله ایست که آب خروجی ازنازل قبل از تغییرمسیر ) شکستن مسیر پرتاپ( طری مری   

 میلیمتر است. 19تا  7/12د مصرف آت  نشانی بین کند. قطرنازلهای خروجی در سرلوله های دستی ) پرتابل ( مور
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 سرلوله های خاص

سرلوله های خاد به سرلوله هایی گفته میشود که به شکلهای بخصوصی به منظور کاربریهرای ویرژه سراخته مری شروند.      

 ساخته شده اند. …سرلوله های خاد درانواع نیزه ای ، سپرآبی ، اسپری کننده آب و

سرلوله ای است که جهت اطفای حریب در پشت دیوارها و یا داخل اتاقب های فلزی و یا وارد کردن  ای :سر لوله نيزه  -1

آب در داخل عدلهای پنبه و علوفه ، توده حصیر ونی یا انبار غله وذغال درحال سوختن بکار می رود. آت  نشانان نوک تیز 

مترر   6/1روی آت  می پاشند. یب نوع از این سرلوله ها حردود   و فوالدی این سرلوله را وارد مواد مورد نظر کرده و آب را

 دارند. آبدهیلیتر در دقیاه  680بار  8لیتر در دقیاه و فشار  540بار  5کیلوگرم وزن داشته و با فشار  7طول و 

 

 
برده می شود. این  نوعی سر لوله است که به منظور محافظت در برابر حرار  از طریب ایجاد دیواره آبی بکار سپر آبی : -2

سرلوله وقتی مورد استفاده قرار میگیرد که حرار  آت  زیاد بوده و نیاز به عملیا  درنزدیب آت  وجود دارد. با استفاده از 

مترر در برابرر آتر  ایجراد مری گرردد و ماننرد یرب          32تا  26متر و طول  10تا  7این سرلوله یب دیواره از آب به ارتفاع 

می شود. سپرهای  حرار . گازها و دود به آت  نشان و یا مواد وکاالیی که مورد محافظت قرار می گیردسپرمانع از برخورد 

 بار هستند. 7تا  5لیتر آبدهی در دقیاه با فشار  1200تا  500کیلوگرم وزن و  15آبی دارای یب تا 

یت براالی خراموش کننردگی آتر      نمونه دیگری از سرلوله های خاد است که دارای قابل : نازل اسپری کننده آب  -3

وخنب کننده قوی است این وسیله آب را بصور  اسپری ذرا  بسیار ریز پودرمانند در آورده ) اتمیزه کننده ( و در اطفای 

سانتیمتر طول  120آت  سوزی مواد نفتی و رنگ و تاسیسا  دارای ولتاژ کم یا زیاد برق بکار می رود . این سرلوله حدود 

بار فشار است که با  8لیتر در دقیاه با  400بار فشارو  5لیتر در دقیاه با  300رم وزن دارد. مادارآبدهی آن کیلوگ  300/5

 متر عمل می نماید. 11تا  9درجه و مسافت پرتاب  150زاویه اسپری و 
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ستند که برا توجره   مانیتورها بزرگترین نازلهای آب پاش مورد استفاده درعملیا  اطفای حریب آت  نشانی ه: مانيتور  -4

به علت فشار باال و حجم زیاد آبدهی  نمی توان از   به بزرگی قطردهانه خروجی آنها قادر به آبدهی در حجم باال می باشند.

 مانیتورها بصور  نازلهای  سبب و دستی استفاده نمود. بنابراین مانیتورها را برروی سکوهای مخصود سروار برخودروهرا،  

باالبرهای آت  نشانی و یا سکوهای متحرک چرخ دار و بدون چرخ و سکوهای ثابت اطفای حریرب تاسیسرا  و   نردبانها  و 

با استفاده از مانتیورها می توان آب یا کف را برا فشرار و حجرم زیراد از      مخازن مواد قابل اشتعال و انبارها نصب می نمایند.

 یا بیشتری به سوی آت  هدایت نمود. متری 50فواصل 

 
 

 هر سر لوله ای که محلی برای مک  هوا داشته باشد ، سر لوله کف ساز نامیده می شود .   :  سر لوله کف ساز

 تمامی سرلوله های کف ساز را می توان به سه گروه تاسیم کرد           انواع سر لوله کف ساز  

سر لوله کفساز کف کم توسعه ) سنگین (   در قطر کم و طول زیاد    -1  

سرلوله کفساز کف میان توسعه ) سبب (   در قطر زیاد و طول کم -2  

سرلوله کفساز کف پر توسعه      )دارای پروانه جهت مک  هوا(-3   
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 اینداکتور دستگاهی است برای مخلوط کردن متناسب مایع کف و آب که سه نوع است                                           :  اینداکتور ) کف ساز (

  اینداکتور جوار پمپی                                                            -1 

 اینداکتور بین مسیر                                                               -2

 اینداکتور جوار سر لوله                                                       -3

این نوع اینداکتور همانطور که از نام  پیداست در کنار پمپ در ماشینهای آت  نشرانی تعبیره   :   اینداکتور جوار پمپی

شده و طرز کار آن به این صور  است که ابتدا پمپ درگیر و شیر آب را باز می کنیم و سپس شیر کف را باز می کنریم و  

 ر لوله کفساز می رود .          با عبور آب و ایجاد خالء مایع کف مکیده شده و با آب مخلوط شده و به س

آب از کوپلینگ ورودی با فشار مناسب داخل لوله اصلی شده و در لولره مکر  ایجراد خرالء مری      :   اینداکتور بين مسير

نماید خالء ایجاد شده باعل مکیده شدن مایع کف از داخل منبع کف و مخلوط شدن آن با آب می گردد و سپس مخلروط  

 روجی خارا می گردد ، مسیر عبور آب با فل  برجسته بر روی بدنه اینداکتور مشخص است .              آب و کف از کوبلینگ خ

این اینداکتور در کنار سر لوله کفساز جاسازی شده و طرز کار آن نیز مانند دو نوع دیگر بر پایه : اینداکتور جوار سر لوله

                           کف و... می توان مشاهده کرد.             خالء و مک  می باشد و نمونه آن را در توربکس و توپ

 ( برای ساختن کف پر توسعه2( برای تخلیه دود             1 :  دو کاربرد دارد :توربکس

        روش ساختن کف پر توسعه توربکس

 سمت محل حریب باشد .      دستگاه را در محل مناسب قرار داده بطوریکه توری نایلونی آن به -1

 توسط یب رشته شیلنگ خروجی یکی از شیرهای پمپ را به ورودی دستگاه توربکس وصل می کنیم .                                   -2 

                  کوبلینگ خروجی دستگاه را به یب سر شیلنگ دیگری و سر دیگر شیلنگ را در کف خیابان یا جوی قرار می دهیم .         -3

 فرف کف سبب را در مجاور  لوله مک  مایع کف قرار می دهیم و سر لوله مک  مایع کف را داخل فرف می گذاریم  -4
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اگر فاصله دستگاه تا محل حریب زیاد باشد کانال پالستیکی را در ماابل دستگاه در قسمتی که توری نایلونی قررار دارد   -5

 حل حریب قرار می دهیم .نصب کرده و سر دیگر آنرا در م

 پمپ خودرو را درگیر نموده و با فشار پمپ آب را به ورودی دستگاه هدایت می کنیم . -6

 به محض ورود آب به قسمت توربین دستگاه پروانه به چرخ  در می آید .                    -7

 با شیری که در قسمت باالی دستگاه قرار دارد مادار سرعت پروانه ) انبساط ( را تنظیم می کنیم .    -8

شیرهای طرفین دسرتگاه را براز نمروده ترا محلرول کرف توسرط چهرار نرازل بره طررف تروری نرایلونی پاشریده شرود .                                 -9

یب شده و کف پرتوسعه در قسرمت جلروی دسرتگاه سراخته و بره      در موقع چرخ  پروانه هوا به داخل محلول کف تزر -10

 محل حریب هدایت می شود .                                                                    

 


