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 مقدمه

 آمارها بررسی در .آورد می بوجود زیادی مالی و جانی خسارت که است هایی پدیده ترین خطرناک از ییک سوزی آتش

 پیش قابل ها سوزی آتش درصد 81الی 75قریب  که برآورد شده چنین صنعتی مختلف کشورهای هایسوزی آتش علل و

د شو یم کاسته یقحر از ناشی سالیانه خسارات %75ب قری ، گردد قوع از قبل واقعه عالج چنانچه. باشند می پیشگیری و  بینی

 .شد مجهز نشانی آتش تجهیزات و ادوات موثرترین به باید بقیه %15 برای است توجهی قابل بسیار رقم که

 با مراهه احتراق این شود می حاصل سوختنی موارد شدید احتراق از کهد باشمی شیمیایی انفعال و فعل یک سوزی آتش

 این از اکسیژن درصد اگر و است احتیاج مورد اکسیژن %06  حداقل آتش لتشکی برای. است توام زیاد حرارت و نور دود،

 .شد خواهد خاموش خود به خود یا و کند آتش باشد کمتر

 

 کارگاهها در آتش با مبارزه و پیشگیری های نامه آیین

 روز بانهش ساعات مامت در و بوده آتش با مبارزه و پیشگیری کافی تجهیزات و وسایل دارای باید کارگاهها کلیه – 1 ماده

 داشته یاراخت در ، باشند آشنا مربوط تجهیزات و وسایل استعمال صحیح طریقه به و مند بهره الزم تعلیمات از که اشخاصی

 .باشند

 به رود کار به(  آژیر)  خطر اعالم مخصوص وسایل باید رود می حریق بروز احتمال بیشتر که کارگاههایی در – 10 ماده

 .شود شنیده خطر اعالم کار محوطه امتم در طوریکه

 ،باشند آتش برابر در مقاوم که مخازنی و ها تانک در را کارخانه نیاز مورد محترقه مواد است موظف کارفرما – 11 ماده

 .باشد داشته کافی فاصله و مجزا کار محل از باید ها تانک و مخازن این و نمایند نگهداری

 تکبری حمل و کردن روشن و دخانیات استعمال دارد، وجود االشتعال سریع مواد یا جرهمنف مواد که نقاطی در – 11 ماده

 .گردد ممنوع باید آنها امثال و فندک و

 عالما به مجهز باید ، دارد سوزی آتش مهم نسبتا یا شدید مخاطرات امکان آنها فعالیت که کارگاههایی کلیه – 17 ماده

 کلیه برای آید در صدا به که کارگاه ساختمان از قسمت هر در خطر اعالم و بوده عددمت باید وسایل این. باشند حریق وقوع

 .باشد استماع قابل اشخاص

 وسایل این و باشد داشته وجود دستی حریق خطر اعالم وسایل کافی تعداد باید کارگاه ساختمان از طبقه هر در – 18 ماده

 ضروری(  فوت  011)  متر 11 از بیش مسافتی آنها به رسیدن برای هک داد قرار محلی در ای شیشه های جعبه در باید را

 .نباشد

 سهولت به و باشند مشخص کامال و رفته کار به آنها نصب محل در قرمز رنگ وسیله به باید خطر اعالم وسایل – 19 ماده

 .باشند داشته قرار آتش از فرار طبیعی معبر در و بوده دسترس در

 

  حریق در رایج تعاریف

 در حرارتی منبع یک وجود بدون مایع یا گاز یک که حرارتی درجه کمترینIgnition Temprature ) :  ( سوختن دمای

 .شودمی مشتعل آن

 بخار کافی اندازه به مایع سوختنی ماده حرارت درجه آنر د که است حرارتی درجه:  ) Flash point (زنی  شعله نقطه

 .گردد می حریق شروع و شدن ور شعله باعث آن به جرقه یا علهش به شدن نزدیک محض به و گردد می
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 یا علهش یک با که نماید تولید بخار کافی قدر به اشتعال قابل ماده که دمایی کمترین:  Fire point ) ( سوزی آتش دمای

 .دارد نام آتش نقطه یابد ادامه سوختن و  ور شعله کافی انرژی با جرقه

 .حریق منبع وجود بدون هوا و گاز یا بخار ترکیبات سوختن :Auto lgnition Temperature )   ( سوزی خود دمای

 را شعله انتشار برای هوا در موجود بخار یا و گاز غلظت حداقلLower Explosive Limit (LEL) ) :  ( اشتعال پایین حد

 .شود می بیان درصد حسب بر که گویند

 در تواند می شعله که هوا در موجود بخار یا گاز غلظت باالترین: Upper Explosive Limit (UEL) )  ( اشتعال باالی حد

 .شود منتشر آن

 

 ؟ داریم حریق اطفای و نشانی آتش سیستم به نیاز چرا

 سوزی آتش بروز از پیشگیری

 حریق برابر در ساختمان از محافظت

 ساختمان در کارکنان سالمت تامین

 اقتصادی و مالی های خسارت رساندن حداقل به

 

  حریق ایجاد عمده عامل چهار

 برق و رعد نظیر طبیعی های پدیده  .0

 ( ...سیگار ته ، کبریت ) انسانی خطاهای  .1

 ( ... برقی وسایل های کشی سیم ) فنی نواقض . 1

 ( ... چرم پوشش ، توزی ،کینه خودکشی ) عمدی های سوزی آتش .1

 

 حریق آمدن وجود به شرایط

 .دارد احتراق قابلیت که سطحی بر آن مانند و مشتعل کبریت یک نمودن نزدیک:  مستقیم گیری آتش .0

 راث در آنها دمای تدریج به که حیوانی و آلی مواد یا سنگ زغال توده یک در دما افزایش:  دما تدریجی افزایش .1

 .کنند می سوختن به عشرو و رفته باال انفعاالت و فعل اثر در آنها دمای تدریج بهو  رفته باال انفعاالت و فعل

  نیتریک یداس ، هوا اکسیژن با فسفر ، وآب  پتاسیم ، آب و اسید ترکیب نظیر هایی واکنش:  شیمیایی های واکنش .1

 .گردد حریق شروع عامل تواند می کاغذ با

 روی هواپیما های چرخ شدید ترمز یا خشک چوب قطعه دو مانند گیر آتش جسم دو بین مالش : اصطحکاک .1

 .  است شرایط این های نمونه از ودگاهفر باند

 ریقح باعث اشیاء روی نور تمرکز بینی ذره خاصیت دلیل به حالت این در:  مرئی غیر و مرئی پرتوهای تمرکز .5

 .گردد می

 آتشگیر مواد اربخ یا گاز دارای که هایی مکان در پتانسیل اختالفات از ناشی جرقه ایجاد دلیل به:  ساکن الکتریسیته .6

 .باشد داشته تواند می باشند
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 و حرارت سبب تواند می باال مقاومت دارای هادی یک از برق جریان عبور از حاصل حرارت:  جاری الکتریسیته .7

 .گردد آتش

 .رددگ حریق بروز سبب راحتی به تواند می و است الکتریکی پتانسیل اختالف ولت هزار صدها دارای : صاعقه .8

 آتش توانند می انفجار حین در دیگر منفجره مواد بسیاری و  TNT یا امیتدین:  منفجره مواد از ناشی انفجار .9

 .نمایند ایجاد را وسیعی های سوزی

 ورهایموت در که آنچه مشابه گاز یا بخار حالت در سوختنی ماده حد از بیش تراکم:  سوختنی ماده حد از بیش تراکم.01

 .گردد حریق بروز سبب تواند می جرقه مانند انداز راه عامل یک با همراه افتد می اتفاق سوز درون

 

 صنایع در حریق بروز شرایط و علل

 ساختمانی عیب

 انبارداری و نگهداری عیب

 سوزی آتش از پیشگیری و بینی پیش عدم عیب

 حریق با مبارزه طروق از اطالع عدم عیب

 سوزی آتش وقوع از یافتن اطالع در تاخیر عیب

 اه ماشین از شده ایجاد های جرقه

 مصرف بی و پاره کاغذهای

 ظروف از مایعات نشت

 سمباده سنگ و ها سمباده

 مذاب فلزات

 فلزات برش و جوشکاری

 بازی آتش

 نشده خاموش و مانده باقی های آتش یا داغ خاکسترهای

 داغ های روغن شدن مشتعل

 نشده خاموش سیگارهای خصوص به فندک و کبریت ، سیگار

 

 سوزی آتش نتایج

 .باشد می تلفات اصلی عامل احتراق پروسه از ناشی سمی گازهای و دود استنشاق ، انیانس تلفات .0

 سوختگی انواع .باشد می آتش گازهای و دود استنشاق عمدتا مصدومیت علت سوزی آتشز ا ناشی های مصدومیت .1

 .هاست سوزی آتش در مصدومیت مهم دالیل از یکی ها

 

 حریق شدت و میزان بر موثر عوامل

 تنسوخ حین در که مواردی در همچنین گردد می پذیر امکان هوا جریان توسط عامل این:  اکسیژن به دسترس یشافزا

 .داشت خواهد بیشتری گسترش حریق ، بنمایند آزاد اکسیژن توانند می

 به. افزاید یم حریق شدت بر ، باشد کمتر شیمیایی ترکیب و حالت نظر از ماده ثبات هرچه:  سوختنی ماده شیمیایی ثبات
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 از هک بخاری. کند می تولید سوختن برای بهتر ای ماده و کند می تغییر گرما مجاورت در شده رنگ سطوح مثال عنوان

 به که آورد می بوجود ها شعله برای فرصتی و شود می مخلوط هوا با سرعت به آتش مجاورت در شود می بلند رنگ

 .ددهن گسترش را حریق نتیجه در و شوند پخش سرعت

 بندی قهطب در مثال. شود می بیشتر حریق سرعت ، باشد تر گسترده احتراق قابل ماده سطح هرچه:  سوختنی ماده سطح

 ینا از آن امثال و گیاهی پوشش ، زمین سطح در مواد پراکندگی و بزرگ سطح با سوخت منابع ، بزرگ انبارهای در مواد

 .است افقی سطوح زا تر سریع عمودی سطوح در حریق سترشگ .اند جمله

 

  حریق محصوالت 

 . دارد مهم نقش آن انسانی تلفات در که حریق محصوالت ترین خطرناک از یکی:  حریق از حاصل بخارات و گازها .0

 . گردند می ایجاد  پایین دمای در و ناقض احتراق اثر در : ذرات. 1

 تنیسوخ ماده به وابسته آن رنگ و اکسیژن به وابسته آن گرمای شدت که است حریق رویت لقاب  قسمت : شعله. 1

 .است

 تمتفاو تواند می آتش گسترش میزان نیز و سوختنی ماده نوع ، حریق شروع زمان مدت به بسته : انرژی یا گرما. 1

 .باشد

 

  حریق فازهای

 حریق شروع یا اول فاز .1

 .باشد دسترس در اکسیژن

 .است کربن دمنواکسی و کربن اکسید دی آن محصوالت بیشترین

 .است فارنهایت 0111 حدود دما

 .است تصاعدی حریق گسترش

 .است ساعت نیم از کمتر و کوتاه حریق اوج به رسیدن زمان

 آزاد سوختن یا دوم فاز .2

 .دارد وجود حریق گسترش

 .است فارنهایت 0111 حدود دما

 .یابد می کاهش تدریج به اکسیژن

 .باشد می باال بسیار بنا  داخل فشار است حد از بیش هوا در ذرات و گازها تراکم

 کند سوختن یا سوم فاز .3

 .ندارد هشعل حریق

 .است محدود حریق وسعت

 .است فارنهایت 0111 حدود ریقح اطراف حرارت

 است. زیاد گازها فشار و تراکم
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  شعله برگشت فاز .4

 چنین در و سازد مقدور را شعله برگشت انامک که حدی تا شده گرم نهایت بی حریق محوطه که است پذیر امکان وقتی

 تدریج هب سوختنی مواد تمام دهد می رخ حریقی بسته سر محوطه یک در که وقتی. گیرد می گر یکباره محوطه تمام حالتی

 نتیجه در که گرفته انجام سوختنی مواد پی در پی های گیری آتش آن از پس و رسیده گیری آتش درجه به گرمار اث بر

 .شود می آتش غرق محیط فضای تمام آن

 

 حریق انتشار و انتقال

 و ترباال طبقات یا مجاور های مکان به حریق انتشار زیر های راه. گیرد انجام مختلف طریق به تواند می حریق گسترش

 : نماید می پذیر امکان را تر پایین حتی

 هدایت دارای که احتراقی مواد مابین سطوح و تفلزا ، دیوارها هدایت وسیله به:  ( داغ و ملتهب مواد از ) هدایت .0

 .ندارد شعله تماس یا گسترش به نیازی. گیرد می صورت باشند می مختلف های

 .گردد ثانویه های حریق به منجر و شده منتشر بنا یک داخل در تواند می گرم هوای : داغ هوای جابجایی. 1

 ورتص مجاور اشتعال قابل سطوح به داغ سطوح یا شعله از تابش قطری از و قرمز مادون توسط حرارت انتقال : تشعشع. 1

 .گیرد می

 آتش گسترش موجب و دارده قرار تاثیر تحت را مجاور اشتعال قابل مواد یا سطوح تواند می : ( شعله تماس ) شعله.1

 .گردد

 خطر کم دسته سه به ها هکنند خاموش استانداردهای و سوزی آتشر خط پتانسیل نظر از را ها مکان N.F.P.A سازمان

) Low (  ، متوسط  خطر با)   ( Moderate رپرخط و)  High ( است نموده تقسیم ذیل شرح به : 

 ) LOW  ( سبک خطر با مکان

 واهدخ بینی پیش کوچکی سوزی آتش نتیجه در و دارد وجود محل در احتراق قابل مواد کمی مقدار تنها که است مکانی 

 درس های اتاق ، اداری های مکان. است متر بر کیلوگرم  51 تا متوسط طور به دسته این در ختنیسو مواد دانسیته. شد

 .دارد قرار خطر کم های مکان گروه در آن نظایر و مونتاژ ،سالن مذهبی اماکن ، مدارس

    ( Moderate ) معمولی یا متوسط خطر

 در تنیسوخ مواد دانسیته. است کنترل قابل آنها حریق کنلی بوده توجه قابل سوختنی مواد ذخیره مقدار اماکن این در

 اغلب و پالستیکی مواد انبار ، کوچک تولیدی کارگاههای انبار. است متر بر کیلوگرم 51-011 تا متوسط طور به دسته این

 .اند جمله این از حساس غیر صنایع

  High ) ( پرخطر مکان یا زیاد خطر

 وجود به شدیدی های سوزی آتش ، حریق بروز صورت در و بوده زیاد اشتعال قابل مواد ذخیره مقدار اماکن این در

 دمانن و پاالیشگاه ، ،الستیک رنگ ، آلی مواد تولیدی های کارخانه ، سوخت  مخازن ، چوب بزرگ انبارهای مانند. آید می

 .باشد می متر بر کیلوگرم 011 از بیش متوسط طور به دسته این در سوختنی مواد دانسیته. آن

 

  حریق انواع بندی دسته

 تقسیم یمختلف های دسته به سوختنی مواد ماهیت حسب بر را ها حریق ، سوزی آتش کنترل و پیشگیری در سهولت برای

 تقسیم   A –B – C – D – E دسته 5 به استرالیا و اروپا در و A –B – C – D  دسته 1 در حریق ژاپن و آمریکا در. کنند می
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 .ستا شده بندی

 . گذارند می جای به خاکستر که است جامدی مواد ها بندی تقسیم همه در A دسته

 . است اشتعال قابل مایعات و نفتی مواد B دسته

 . باشد می اشتعال قابل فلزات شامل D  دسته

 شآت ازهایگ شامل دسته این اروپایی بندی تقسیم در اما الکتریکی های حریق شامل C  دسته آمریکایی بندی تقسیم در

 . شوند می تبخیر سرعت به که مایعاتی و طبیعی ،گاز مایع گاز مانند گیر

 .است الکتریکی های حریق شامل E دسته

 .است آشپزی های روغن و آشپزخانه حریق به مربوط  K  یا F دسته

 

  ها حریق بندی طبقه

 از پس و شود می ایجاد غیره و الستیک  ، چوب  ، کاغذ مانند موادی سوختن از که است هایی آتش مخصوص :  A دسته .0

 رایب اطفائی ماده تناسب دادن نشان برای  کننده خاموش روی بر رنگ سبز مثلث. گذارند می بجا خاکستر خود از سوختن

 .است  A گروه حریق

 در مواد حرارت درجه آوردن پایین و کردن خنک جهت آب اثر .شود می استفاده آب از ها حریق اینگونه اطفاء رایب

 .شود می استفاده سوخت حال

 ، گازوئیل ، رنگ ، ها الکل ، ها حالل ، تینر ، بنزین مانند اشتعال قابل مایعات سوختن از که است هایی آتش شامل:  B دسته .1

 عمرب .است شدید بسیار آتش نوع این خطر و شود می حاصل دارند شدن مایع قابلیت راحتی به که جامداتی یا و  غیره و نفت

 .است  B گروه حریق برای اطفائی ماده تناسب دادن نشان برای ها کننده خاموش روی بر  قرمز

 ریقح نوع این کردن خاموش برای راه موثرترین حریق به اکسیژن رسیدن از جلوگیری حقیقت در یا آتش کردن فهخ

 نام توان می را حرارت جه در آوردن نپایی و سوختنی مواد حذف ها حریق نوع این برای دیگر های روش از. باشد می ها

 . شود نمی توصیه ها حریق این اطفاء برای آب از استفاده.  برد

 به و است جامدات از تر خطرناک اشتعال ادامه و سهولت نظر از سریع تبخیر علت به اشتعال قابل مایعات سوزی آتش

 سبب عمل همین و دارد وجود محیط در ها آن نشد پخش و شدن جاری احتمال باشند نمی ثابت شکل دارای اینکه علت

 کف و پودر مناسب کننده خاموش اشتعال قابل مایعات حریق اطفای منظور به .شود می شعله ازدیاد و هوا با مایع تماس

 دمجد برگشت از تا کنیم می اطفا به اقدام سبب کرده سرد و خنک را مخزن ابتدا شود ور شعله مخزن داخل مایع. است

 .شود جلوگیری شعله

 .شوند می تقسیم دسته دو به بودن اشتعال قابل نظر از مایعات

 .بنزین و تینر مانند است پایین تبخیرشان نقطه که:  االشتعال سریع مایعات

 .قیر و گازوئیل مانند است باال تبخیرشان نقطه که:  اشتعال کند مایعات
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. دارند را گاز به شدن تبدیل قابلیت راحتی به که آنهاست از مخلوطی یا مایعات و گازها از ناشی سوزی آتش شامل:  C دسته .1

 C  عالمت با مربوط های کننده خاموش و باشد میB  دسته به حریق نوع ترین نزدیک گروه این شهری گاز و مایع گاز مانند

 .شود می مشخص آبی مربع در

 وزیس آتش و رانفجا بروز از زیر موارد انجام و عایتر با باید باشد شده واقع بسته مکان در وضعیتی چنین در اگر الح

 : ساخت طرف بر را خطر و جلوگیری

 .کرد قطع را برق ، دارد قرار گاز نشت محل از خارج در که کنتور از فقط و داریخود برق کلیدهای وصل و قطع از .0

 شیرگاز بستن و چراغ ، بخاری کردن خاموش .1

 خطر عامل نمودن برطرف برای نفرات حداقل از استفاده .1

 حریق ضد لباس و تنفسی دستگاه از استفاده .1

. اشدب می آن امثال... و پتاسیم آلیاژهای ، منیزیم مانند  شونده اکسید سریع و اشتعال قابل فلزات از ناشی آتش:   D دسته .1

 مناسب D دسته های حریق برای دهکنن خاموش نوع این که است این دهنده نشان کننده خاموش روی بر زرد ستاره عالمت

 .است

 سوزی آتش نوع این برای شده طراحی کپسول در که خشک پودری ترکیبات توسط آتش کردن خفه با ها آتش نوع ینا

 .نمود مهار دارند وجود ها

 می اتفاق ترونیکیالک و الکتریکی وسایل در عموما که باشند می الکتریکی های حریق شامل ها سوزی آتش دسته این:  E دسته .5

 خفه و رقب جریان قطع آن اطفا راه .است کامپیوتری های سیستم حتی و برقی وسایل یا برق تابلو های کابل سوختن مانند افتد

 داده نشان E حروف با دارند را آن کنترل قابلیت که هایی کننده خاموش. باشد می هالوکربن و یاهالن 1CO گاز با حریق کردن

 .نیستند برق هادی ( شیمیایی پودر یا گاز ) ها کننده خاموش این .شوند می

 همم سوختنی مواد و آشپزخانه حریق شامل و اند گردیده بندی تقسیم مجزا طور به شان اهمیت خاطر به گروه این:  F دسته .6

 .است شده تولید گروه این برای نیز مناسبی های کننده خاموش اخیرا. باشد می آشپزی های روغن و ها چربی یعنی آن

 مالیاحت های آتش انواع با آشنایی ضمن بایستی و باشد نمی مجاز آتشی هر برای ای کننده خاموش هرنوع از ستفادها

 .نمود اقدام مناسب ایه کننده خاموش تدارک به نسبت ، کارگاه مختلف واحدهای در

 E نوع

 لزاتف

  C نوع

 برقی تجهیزات

 B نوع

 بنزین  و نفت

 A نوع

 کاغذ و چوب

 کننده خاموش

 آتش نوع و

 آب بسیارخوب نامناسب نامناسب نامناسب

 سوداسید بسیارخوب نامناسب نامناسب نامناسب

 پتو و شن خوب بسیارخوب خوب مناسب

 شیمیایی کف کوچک حریقهای برای ببسیارخو نامناسب مناسب

 1CO کوچک حریقهای برای بسیارخوب بسیارخوب بسیارخوب

 پودری خوب بسیارخوب خوب بسیارخوب

 هالوژنه بسیارخوب بسیارخوب بسیارخوب بسیارخوب
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  حریق اطفای عمومی های روش

 دمحدو یا رلتراکن(  ای زنجیره های واکنش و سوختنی  مواد ، اکسیژن ، حرارت ) حریق هرم اضالع از یکی بتوانیم اگر

 .نیست اهمیت درجه در ولی است حریق بروز الزمه ای جیرهزن های واکنش اگرچه .شود می مهار حریق ، کرد قطع یا  نموده

 ( کربن اکسید دی ، آب توسط ) کردن سرد.0

 ( خاک و ماسه ، خاک  ، کربن اکسید دی توسط)  کردن خفه.1

 سوختنی ماده حذف یا کردن سد. 1

 ( مخصوص پودرهای و هالن)  ای زنجیره های واکنش کنترل. 1

 ( کربن اکسید دی و نیتروژن ) هوا کردن رقیق. 5

  Cooling )   (حریق کردن سرد

 دامها تواند نمی احتراق ، دهد می دست ازکه  باشد گرمایی مقدار از کمتر آتش یک توسط شده تولید گرمای مقدار اگر

 رد جرم دمای تقلیل سبب که است آتش از دما شدن دور سرعت در تسریع اول مرحله در اصل این کارگیری به در. یابد

 گرمای مقدار از بیشتر حریق از شده دور گرمای که صورتی در. شود می تولیدی گرمای میزان نتیجه در و سوختن الح

 .شد خواهد اطفا آتش ، باشد حریق وسیله به شده تولید

 نکرب اکسید دی گاز خواص از یکی. گیرد می صورت آب وسیله به عمدتا و  است متداول و قدیمی روشی کردن سرد

  A دسته حریق برای روش این دارد اهمیت حریق اطفای در آب کارگیری به روش و میزان. باشد می آتش کردن دسر نیز

 .باشد می مناسب

   Smothering )  ( کردن خفه

 احتراق ، شود داده تقلیل کافی اندازه به سوختن حال در مواد درحوالی اتمسفر  اکسیژن مقدار اگر:  وسیله به شده تولید

 که موادی. هاست حریق اکثر برای مطلوبی روش ولی نیست موثر های حریق همه در اگرچه روش این. گردد می متوقف

 پتوی و ماسه و شن ، خاک باشند داشته پوششی حالت یا و بوده هوا از تر سنگین باید شوند می گرفته کار به کرن خفه برای

 .دهند انجام توانند می را کار این نیز خیس

   Star ration )    (جداسازی

 .دارد جود و روش سه جداسازی اصل از استفاده با حریق اطفاء برای

 شتیک از بار کردن خارج ، نفتی مخازن از سوخت تخلیه ، آتش مجاورت از اشتعال قابل ی ماده کردن جابجا وسیله به:  اول

 .آتش مهار نظورم به ها ساختمان تخریب و جنگل در نارس سنگ ذغال گودال آتش ، گرفته آتش

 .اشتعال قابل مواد مجاورت از آتش انتقال ی بوسیله:  دوم

 تر سریع مکانا شود تقسیم کوچکتر اجزا به آتش وقتی ، اشتعال قابل مواد نمون تر کوچک و بندی تقسیم وسیله به:  سوم

 با و بوده پذیر امکان حریق بروز ابتدای در روش این. شود می خاموش آسانتر طور همین و دارد وجود آن کردن خاموش

 یقرق همچنین و خاکریزی یا و حائل های دیوار ،کشیدن نرسیده آنها به حریق کنون تا منابعی کردن جا به جا جریان قطع

 .گردد می شامل را مایع سوختنی ماده کردن
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  ای زنجیره های واکنش کنترل

 برخی و آن های جایگزین و 1CBrF و   CBrCIF مانند هالن باتترکی برخی از استفاده ای زنجیره های واکنش کنترل برای 

 حریق کنترل برای عمل این. باشد می موثر پتاسیم کربنات یا بنفش پتاسیم و کلروپتاسیم ، شیرین جوش مانند جامد ترکیبات

 .ودر کار به ارزش پر مواد برای مکمل صورت به تواند می ولی است ها روش سایر از تر گران و تر مشکل

 

  آتش کننده خاموش مواد

 اطفای روند در سرعت  افزایش دلیل به. گیرند می قرار دسته 1 در وندر می کار به کننده خاموش عنوان به که موادی

 ها حریق انواع ء اطفا در شده یاد موارد از کدام هر طبعا. نمود استفاده همزمان طور به عنصر چند یا دو از توان می حریق

 .باشند می مزایایی و معایب دارای

 .است روش موثرترین حال عین در و ترین ساده:  آب

 داخل آنها در نفتی مایعات روی بر پرتاب صورت در( :  سورفکتانت نام به ای ماده با همراه آبی ) نازک آب یا سبک آب

 .نشیند می آنها روی نازکی قشر صورت به و نشده

 مواد تل داخل در نفوذ که مواقعی در آب سطحی کشش کردن کم برای دترجنت از استفاده:  کننده خیس حاوی آب

 .است متداول باشد نظر مورد

 نشانی آتش کف

 ( سدیم بیکربنات محلول و آلومنیوم سولفات)  شیمیایی کف( الف

 ( مقاوم کف ، نازک کف ، فلوروپروتئین ،کف پروتئینی کف:  شامل)  مکانیکی کف( ب

 کننده خاموش پود

 خشک پودر

 کربن اکسید دی گاز

 ( هالن)  هالوژنه ترکیبات

 

  کننده خاموش ت تجهیزا

 عمده گروه دو به آنها انواع. دارند وجود متنوعی تجهیزات حریق نوع و حریق گسترش میزان ، حریق میزان براساس

 .شوند می تقسیم

 متحرک تجهیزات(  الف

  ثابت تجهیزات( ب

 

  متحرک تجهیزات

 .نشانی آتش نسوز پتوی ، آب سطل ، شن لسط مانند ساده وسایل

 . لیتر 01 و وگرمیکل 01 ظرفیت حداکثر با دستی های کننده خاموش

 .چرخدار های کننده خاموش

 امدادی قابلیت تجهیزات این . هواپیما و کوپتر هلی و ،کشتی یقاق توسط حمل قابل یا خودرویی بزرگ های کننده خاموش

 .دارند باالیی کارایی و
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 حریق اطفای ثابت زاتتجهی 

 ( فشار تحت آب با شیلنگ) حریق اطفاء جعبه. 0

 .هالوژنه ترکیبات و پودر ،  1CO ، ،کف(  ای افشانه شبکه ) آب بر مبتنی کننده خاموش ثابت شبکه.  1

 .( دار دریچه و ایستاده)  نشانی آتش آب برداشت شیرهای. 1

 

  ها کننده خاموش

 وسطت موثری طور به توانند می حریق بروز اولیه لحظات در زیرا. هستند دسته این املش ها کننده خاموش فراگیرترین

 ییا پیچیده آموزش به نیاز .باشند می دسترس در و بوده ساده و ارزان ها دستگاه این .شوند گرفته کار به عادی افراد

 . دهستن مناسب کامال بزرگ های حریق شروع یا کوچک های حریق اطفاء در و ندارند

 

 ؟ کنند می استفاده ها کننده خاموش از  کسانی چه

 .اند دیده آموزش افرادی که نشانی آتش ادارات

 .اند ندیده آموزش یا دیده آموزش افرادی که صنایع یا ادارات کارکنان

 .اند ندیده آموزش افراد موالمع عادی افراد ها کننده خاموش ظرفیت

 .اند ندیده آموزش افراد معموال... ( و یکشت ، اتومبیل ، منزل)  خصوصی مالکین

 و رود می هدر کننده اطفاء مواد افتد می تاخیر به کننده خاموش از استفاده باشند ندیده آموزش افراد که زمانی

 .شود می استفاده بیشتری کننده خاموش

 فرادا برای آنها از ستفادها و تشخیص تا باشند مشخصاتی دارای باید قراردادی طور به دستی های کننده خاموش تمام

 .گردد مهار سوزی آتش ممکن زمان ترین کوتاه در و گرفته صورت براحتی

 : است زیر موارد شامل مشخصات

  ظرفیت

  تخلیه فشار

 اطفائی مواد(  پاشش)  پرتاب طول

 تخلیه درصد

 تخلیه زمان

 فنی مشخصات

 پاشنده لوله سر مشخصات

 ها برچسب و عالئم

 

 دهکنن خاموش ظرفیت

 به قادر راحتی به فرد یک که طوری به است لیتر 01 یا کیلوگرم 01 دستی نوع در کننده خاموش ماده ظرفیت حداکثر

. نمود استفاده توان می حریق شروع لحظات در یا کوچک های حریق برای وسایل این از. باشد می آن از استفاده و حمل

 . باشد می کننده خاموش ترکیبات و مواد ماهیت حریق ااطف روش براساس ها آن کار مکانیسم و ظاهر طراحی
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 ها کننده خاموش در فشار تامین

 از فشار این که باشد می فشار به نیاز آتش بطرف آن پرتاب و کننده خاموش از کن خاموش ماده شدن خارج برای

 . گردد می تامین زیر بشرح مختلف راههای

 اییشیمی ماده دو واکنش از حاصل گاز یا فشار

 ( کارتریج ) محفظه در موجود(  1N یا CO 1 معموال ) اثر بی گاز یک فشار

 آن دادن قرار فشار تحت و بدنه داخل به هوا کردن کمپرس طریق از فشار

 کن خاموش ماده درونی فشار

 

 ها کننده خاموش انتخاب اساس

 اشتعال قابل مواد ماهیت

 خطرات روی بر کننده خاموش تاثیر

 کننده خاموش از هاستفاد سهولت

 استفاده مورد محیط برای کننده خاموش بودن مناسب

  کننده خاموش نیاز مورد نگهداری و سرویس

 

 ها کننده خاموش با کار اساسی مراحل

 کننده خاموش تشخیص

 مناسب کننده خاموش انتخاب

 حریق محل به کننده خاموش القانت

 کننده خاموش انداز راه

 حریق اطفای در دهکنن خاموش مواد بکارگیری

 

 : شوند می تقسیم گروه 5 به دستی های کننده خاموش

 آب محتوی های کننده خاموش

 کف محتوی های کننده خاموش

 شیمیایی پودر محتوی های کننده خاموش

 1CO گاز محتوی های کننده خاموش

 ( هالن)  هالوژنه مواد محتوی های کننده خاموش

 

 دستی های ندهکن خاموش کارگیری به در مهم نکات

 .باشد نظر مورد فضای و حریق نوع با بایستی ها آن تعداد

 متر 11 از نباید کننده خاموش به افراد دسترسی فاصله دیگر عبارت به باشد بیشتر متر 11 از نبایستی کپسول دو فاصله
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 .باشد بیشتر

 بیشتر و بوده متر 0.0 زمین سطح از کپسول عدهقا ارتفاع است بهتر. باشد زمین نزدیک یا باال خیلی نباید قرارگیری ارتفاع

 .نباشد افراد آرنج ارتفاع متوسط از

 .شود بینی پیش کننده خاموش دستگاه یک از بیش محل هر برای

 هایی مکان در. نیست منتفی مجدد حریق بروز احتمال زیرا نمود شارژ را آن باید کپسول از استفاده بار هر از پس بالفاصله

 مربوطه های محل در موقت جایگزین مناسب تعداد به بایستی مربوطه شرکت گیرند می تحویل شارژ برای را ها کپسول که

 .نیاید وجود به دسترسی نظر از مشکلی حادثه گونهز هربرو صورت در تا نماید نصب

 .رددگ انجام ریقح قاعده سطح در جارویی صورت به مواد پاشش بایستی حریق اطفا های کننده خاموش از استفاده هنگام

 .باشد باد به پشت باید حریق نمود خاموش هنگام اپراتور

 قرار ای رهدو تمرینات و مداوم آموزش تحت باید اند شده گرفته نظر در اطفاء برای که کارکنانی یا عملیاتی تیم پرسنل

 .گیرند

 

 کلی های نیاز

 .باشد دید قابل های محل در کننده خاموش .0

 .شود قفل نباید ها کننده اموشخ نصب محفظه یا کابین .1

 شخامو  نقطه باالترین که گردند نصب طوری باید است کمتر کیلوگرم 08 از آنها وزن که هایی کننده خاموش .1

 .باشد نداشته فاصله زمین سطح از متر 5.0 از بیش کننده

 نصب طوری باید ارچرخد نوع های کننده خاموش جز به. دارند پوند  11 از بیش یوزن که هایی کننده خاموش .1

 .باشند نداشته فاصله زمین از متر 7.0 از بیش کننده خاموش باالی که شوند

 .باشد داشته فاصله زمین سطح از متر میلی 011 از کمتر کننده خاموش پایینی سطح نباید موردی هیچ در .5

 خطرات حفاظت برای کننده خاموش انتخاب

 A طبقه خطرات حفاظت برای کننده خاموش

  منظوره چند شیمیایی خشک پودر ، نازک الیه فک ، کف ، سودا مواد ، بیآ نوع

 B  طبقه خطرات حفاظت برای ها کننده خاموش

 .هالوژنه عوامل انواع ، کف ، شیمیایی پودر انواع ، کربن اکسید دی ، نازک الیه کف
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 C خطرات  حفاظت برای ها کننده خاموش 

 هالوژنه عوامل انواع ، شیمیایی خشک پودر انواع ، کربن اکسید ید

 E طبقه خطرات حفاظت برای ها کننده خاموش

  پتاسیم کربنات بی یا سدیم کربنات بی خشک پودر

 

 دستی حریق اطفاء های کپسول رنگ و کد

 : تجهیزات روی از تشخیص

 .باشند می سنگین سیارب و هستند بزرگ و شیپوری سر دارای  1CO های کننده خاموش

 .باشند می فشار عقربه دارای یا و جانبی بالن دارای و اهرمی یا ساده(  نازل)  لوله سر دارای گاز و پودر های کننده خاموش

 .تاس نشده تعبیه شیر آن روی و است کاربرد هنگام واژگونی برای تحتحانی دستگیره دارای که شیمیایی کف نوع

 .است تشخیص قابل ساز کف لوله سر از که مکانیکی کف نوع

 

 آبی های کننده خاموش

 گاز و آب فشار  تحت آبی کننده خاموش

 هوا و آب فشار  تحت آبی کننده خاموش

 کننده مرطوب عامل حاوی آبی کننده خاموش

 اسید سودا آبی کننده خاموش

  دار تلمبه آبی کننده خاموش

 .حریق روی بر دستی طور به آب ریختن جهت دلو و سطل نوع آبی کننده خاموش

 

  گاز و آب نوع – آبی کننده خاموش

 یم تامین اکسیدکربن دی حاوی فشنگی طریق از الزم فشار و است خالص آب محتوی سوم دو سیلندر در موجود محلول

 بدنه رنگ مربوطه حریق کد کپسول محتوی

CO1 A – B – C – E –F 

(TOTAL) 

 سیاه باند با قرمز

 A – B – C – E – F هالن

(TOTAL) 

 زرد باند با قرمز

 سفید باند با قرمز A – B – C شیمیایی پودر

 سفید باند با قرمز D خشک پودر

 باندکرم با قرمز F مرطوب پودر

 قرمز A آب

 آبی باند با قرمز A – B – C کف
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 . شود

 .پوشانند می رنگ ضد ماده یا پالستیک از نازکی الیه با را سیلندر داخل زدگی زنگ از جلوگیری جهت

 .کنند اضافه محلول در یخ ضد مقداری باید سیر سرد نقاط در زدگی یخ از جلوگیری هتج

 گالنی دو آن ظرفیت بیشترین .است گردیده طرف بر اسید سودا های دستگاه عیوب از زیادی تعداد کننده خاموش این در

 و عادی شرایط در. است ثانیه 61 نآ تخلیه مدت حداقل باشد می اسید سودا کننده خاموش مشابه عینا آن فنی مشخصات و

 .گردد تخلیه باید کننده خاموش آب %95 آن کامل شارژ

 داخل در و شده ذخیره کوچک سیلندر یک در که فشار تحت  1CO  گاز از کننده خاموش این در نیاز مورد فشار تامین برای

 .شود می استفاده میگیرد قرار بدنه

 سوم یک. باشد می مربع اینچ بر پوند  PSI 811-511 فشار با  مایع 1CO گاز(  حدودا)  گرم 55-57 ها کارتریج این گاز مقدار

 .کرد پر را آن نباید لذا و شود می گرفته نظر در گاز انبساط جهت کننده خاموش این حجم از

 گاز فقط تا شتدا نگه سروته آنرا توان می آن آب تمام به نیاز عدم صورت در و ، افزوده یخ ضد آن به لزوم صورت در

 .گردد خارج آن

 کارخانجات ، منازل در که است دستی های کننده خاموش ترین قدیمی از یکی اسید سودا های کننده خاموش:  اسید سودا

 به کننده خاموش از مایع راندن خارج به برای الزم فشار. گرفت می قرار استفاده مورد خصوصی و عمومی های ساختمان و

 .گردد می تامین شود می تولید بدنه در سدیم کربنات بی و شیشه در موجود سولفوریک اسید واکنش اثر در که گازی وسیله

 

  آب محتوی کننده خاموش از استفاده روش

 مناسب فاصله به را کننده خاموش میبایستی آن به مربوط عمل مکانیزم براساس آب محتوی های کننده خاموش تمام در

 و رددگ سرد کامال سوختنی ماده قسمتهای کلیه که ای گونه به نمود هدایت سوختنی مواد روی و آتش بوته زیر به حریق از

 .دهید انجام را اطفا عملیات باد جهت به پشت همیشه که شود دقت باشد، نداشته را مجدد وری شعله قابلیت دیگر

 

 پودری کننده خاموش

 حریق سطح لذا باشد می سطحی کردن خفه روش به دنکر خاموش روش چون گازی و پودری های کننده خاموش برای

 مختلف های اندازه در را پودر های کننده خاموش.  کرد تهیه را پودر نیاز مورد مواد وزن سطح به توجه با است الزم و بوده مهم

 های اطفاکننده. سازند می اطفایی ثابت های سیستم صورت به یا خودرو روی ، چرخ روی دستی انواع و پوند چندصد تا یک از

 در و دارد چرخ بزرگ های کپسول صورت به و نصب مختلف نقاط در کیلوگرمی 01 تا 6 های کپسول صورت به حمل قابل

 .شود می تولید کیلوگرمی 01 تا نیم از آن دستی. شوند می داده قرار نواحی

 .باشد می(  بنزین مبنای بر) پودر کیلوگرم 1 حریق سطح از مربع متر هر ازای به پودر کنندگی خاموش قدرت انواع

 یم حریق کالس چندین اطفای برای متناسب داد تون می ها آن پودر در که تغییراتی براساس پودری های کننده خاموش

 و رپود نوع دو در ها کننده خاموش این است نموده بیشتر ها کننده خاموش دیگر ازرا  آنها کاربرد دامنه عمل این کهد باشن

 .شوند می تولید(  کربن اکسید دی)  گاز و پودر و( . نیتروژن واه ) هوا

 برروی ای متصل بدنه به نازل معموال کوچکتر انواع در ، رود می کار به فلزات غیر حریق اطفا برای:  شیمیایی پودر:  الف

 .شود می نصب پالستیکی لوله انتهای در نازل بزرگتر انواع در و است شده تعبیه درپوش
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 شده ذخیره گاز از پودر شدن خارج برای الزم فشار پودری کننده خاموش نوع ان در : گاز و پودر کننده اموشخ:  ب

 گاز یمحتو و شود می گرفته نظر در کننده خاموش ظرفیت به توجه با کوچک سیلندر این میگردد تامین کارتریج داخل در

1CO باشد می مایع. 

 

  گاز و پودر های کننده خاموش انواع

 : کرد تقسیم گروه دو به توان می را گاز و پودر های کننده خاموش

 خارج کارتریج گاز و پودر های کننده خاموش:  الف

  داخل کارتریج گاز و پودر های کننده خاموش:  ب

 گاز یخروج مجرای و گرفته قرار(  بدنه)  استوانه از خارج کربنیک گاز محتوی کارتریج یعنی:  خارج کارتریج نوع:  الف

 .باشد می اهرمی هم و فلکه هم و است ضربه آن عملکرد هم که شود می پیچ کننده خاموش بدنه به کارتریج

 صورت در که باشند می خروجی مخالف قسمت در ایمنی سوپاپ دارای میگیرد قرار بدنه از خارج در که هایی کارتریج

 .شود می تخلیه کارتریج گاز و کرده عمل سوپاپ علت هر به(  بدنه روی شده حک)  شده تعیین حد از  داخلی  فشار ازدیاد

 قرار پوشش زیر و بدنه داخل در 1CO گاز کارتریج نوع این در:  داخل کارتریج گاز و پودر های کننده خاموش:  ب

 .یشودم بدنه وارد گاز و باز کارتریج داخل گاز خروج راه اهرم روی بر فشار یا ضربه زدن با عمل هنگام که میگیرد

  شود می نصب درپوش روی ها سوپاپ این که باشد می ایمنی سوپاپ دارای معموال گاز و پودر های کننده خاموش بدنه

 ردنک پر زیاد از اعم باشد که علتی هر به گاز ورود از پس بدنه داخل فشار ازدیاد صورت در و بوده فنری نوع از فوق سوپاپ

 ارمقد و شد بدنه وارد  گاز چنانچه گاز و پودر های کننده خاموش در.کند می تخلیه را اضافی فشار و کرده عمل گاز یا پودر

 خاموش داخل گاز کردن خارج جهت بنابراین گذاشت فشار تحت زیادی مدت برای توان نمی شد استفاده آن پودر از کمی

 .کنیم می خارج آنرا گاز نازل اهرم روی فشار با و کنیم می سروته را کننده

 

 گاز و پودر ماهیانه ایشآزم

 .شوید مطمئن پودر نشدن کلوخه از و نموده باز را سیلندر درب ماه سه هر

 .شوید اطالع با الستیکی های لوله و ها بست بودن سالم نیز و سیلندر به خروجی کردن باز از

 شارژ مجددا ، باشد شده مک گاز درصد 01 از بیش چنانچه ، شویم مطلع آن بودن شارژ از تا کرده وزن را فشنگی مخزن

 . نمائید

 .شود شارژ مجددا و استفاده آزمایشی حریق یک در امکان صورت در:  ساالنه آزمایش

 .شود انجام سازنده ی کارخانه توسط بدنه تست بار یک سال دو هر:  بدنه آزمایش

 

 پودری کننده خاموش از استفاده روش 

 .دکنی سروته بار یک را کننده خاموش است بهتر

 .قراربگیرید باد جهت به پشت همواره

 دست با و نموده مهار را کننده خاموش نازل و دستگیره دست یک با گرفته قرار نشسته حالت به دستگاه نمودن فعال جهت

 .نمایید کننده خاموش نمودن فعال به اقدام دیگر

 .نگیرید افراد دیگر یا و خود طرف به را دستگاه اطمینان های سوپاپ دستگاه نمودن فعال هنگام شود دقت
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 افق سطح از درجه 11 زاویه با را سوختنی ماده سطح روی و رفته حریق طرف به نازل کنترل با دستگاه نمودن فعال از پس

 .دهید قرار هدف مورد جارویی صورت به

 .نشود پاشیده اشتعال قابل مایع درون به فشار با پودر شود دقت

 .نکنید اکتفا کننده خاموش یک به حریق اطفای برای هرگز

 .نگیرند قرار یکدیگر روبروی ها کننده خاموش از استفاده نفرات هرگز

 

  کف تولید مواد کننده خاموش

 در مواد روی بر آن پرتاب صورت در که کنند می استفاده کننده خاموش نوع این از اشتعال قابل مایعات حریق اطفا جهت

 در ماده سطح پوشاندن با و  گشته مواد روی از اشتعال قابل گاز برخاستن از مانع و وشاندهپ را آتش روی سرعت به اشتعال حال

 ینشان آتش سازمان ویژه ها کننده خاموش نوع این)  آورد می عمل به جلوگیری آتش به هوا اکسیژن رسیدن از اشتعال حال

 .( باشد می

 والمعم .رود نمی پایین و گشته شناور آن سطح در لذا. است کمتر اشتعال قابل مایعات مخصوص وزن از آن مخصوص وزن

 است لیسا چند اخیرا داشت که اشکاالتی علت به ها کننده خاموش نوع این در. شود می ساخته گالنی دو های ظرفیت در حداکثر

 .است شده خارج رده از که

 خروج را یا لحظه چند بهتر عملکرد برای و دنمایی واژگون آنرا بایستی کردن فعال برای شیمیایی کف های کننده خاموش در

 در ایستیب سال سرد فصول در کننده خاموش این گیرد انجام کامل شیمیایی واکنش تا کنید مسدود انگشت با را کننده خاموش

 در ندهکن خاموش این آید عمل به جلوگیری آن زدگی یخ از تا شود پوشانده مناسبی وسیله با یا شود نگهداری مناسب مکان

 د.کر جلوگیری افراد آمد و رفت محل در و زمین روی بر آن دادن قرار از بایستی بنابراین شود می فعال افتادن صورت

 

  کف محتوی کننده خاموش از استفاده روش

 امکان ملع این با زیرا پاشید اشتعال حال در مایع داخل به مستقیم طور به را کف نباید ها کننده خاموش این از استفاده هنگام

 . دارد وجود کف رفتن هدر همچنین و اشتعال حال در مایع با کف شدن مخلوط یا و ظرف خارج به مایع پاشیدن

 این اب چون شود پاشیده آن اطراف دیواره یا اشتعال حال در مایعات محتوی طروف بدنه به را کف جریان است بهتر بنابراین

 ینا اطفا برای .شود می اطفاء  باعث و پوشاند کمی را مایع سطح پتو یک دمانن و کرده حرکت مایع سطح روی بر کف عمل

 عمل طرز و حریق مکان ، حریق از  فاصله منظور این به رسیدن برای و پوشاند کف از ای الیه با باید را مایع سطح تمام حریق

 .تداش خواهد فراوانی تاثیر

  گازی های کننده خاموش

 1CO ککربنی گاز های کننده خاموش 

  B.C.F هالوژنه مواد های کننده خاموش

 1CO کربنیک گاز های کننده خاموش

 

 2CO  کربنیک گاز های کننده خاموش

 رخدارچ و دستی های کننده خاموش ، تیک اتوما ، ثابت دستگاههای در نشانی آتش گاز یک عنوان به گاز این قبل ها سال از

 . دارد یفراوان مصرف و گرفته می قرار استفاده مورد
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 تر سنگین آن وزن ، باشد نمی الکتریسیته جریان  هادی و نساز فاسد ، سمی غیر ، خنثی ، بو بی ، احتراق قابل غیر است گازی

 ناکسیژ درصد تقلیل با حقیقت در میگردد آن جانشین خود و خارج را اکسیژن حریق روی پرتاب صورت در لذا است هوا  از

 .گردد می حریق اطفاء موجب

-1 ینب ظرفیتهای با آن دستی انواع جهت بدین و باشد می سنگین کامال بدنه بودن فوالدی علت به ها کننده خاموش ینا

 وردم و طرح اتوماتیک ثابت های دستگاه یا چرخدار وسیله عنوان به آن از بیشتر های ظرفیت در و شود می ساخته پوند 01

 .گیرد می قرار استفاده

 2CO استفاده موارد

 و ها کتابخانه ، کیالکترونییا  الکتریکی ظریف ادوات یا کامپیوتر اتاق مانند سربسته اماکن در بیشتر را گاز این نشانی آتش در

 : زیرا برند می بکار  ها موزه

 .نیست الکتریسیته هادی

 .گذارد نمی باقی وسائل اینگونه روی اثری هیچ

 حریق ء اطفا در فضا در گاز شدن پراکنده علت به زیرا نمود خودداری باید زبا فضای در گاز این بردن کار به از االمکان حتی

 .بود نخواهد موثر چندان

 تفلزا یا ها آتش گل ورتیکهص در گاز پراکندگی و محل تهویه از پس اند شده خاموش ظاهر به 1CO  اثر در که هایی حریق

 .گیرد می آتش دوباره قوی احتمال به باشد داشته وجود داغ

 باید استفاده برای بنابراین است متر 1-1 نبی شیپوری نازل بعلت دستی نوع در کننده خاموش این پرتاب فشار داکثرح

 .است ثانیه 06 ها کننده خاموش این تخلیه زمان حداقل شد نزدیک حریق به بیشتر

 استفاده دیگر های حریق ایبر تواند می نشود مصرف آنها درصد 01 صورتیکه در و است کنترل قابل کننده خاموش این

. نمود اطفاء امر در استفاده حداکثر بایست می فوق زمان مدت در که باشد می ثانیه  061 تا 61 آن تخلیه زمان حداکثر. کرد

 گاز زدن یخ علت به آن خروج راه است ممکن احتماال شود نمی خارج گاز ولی دارید اطمینان دستگاه بودن پر از که صورتی در

 . کنید باز مجددا و ببندید را شیر لحظه چند برای باشد شده مسدود

 هک کسانی برای است ممکن گیرد می صورت شدیدی صدای با کننده خاموش این در لوله سر از گاز خروج چون:  تذکر

 سر در بخار هب مایع حالت از گاز سریع انبساط اثر در و نماید دستپاچگی و وحشت ایجاد کنند می استفاده کپسول این از بار اولین

 استفاده رقیب وسایل اطفا برای آن از صورتیکه در. دارد وجود اپراتور بدن به آن انتقال و ساکن الکتریسیته تولید احتمال لوله

 .آید وجود به اپراتور شخص در گاز طریق از الکتریسیته هدایت توهم است ممکن شود

 دست اب هرگز و نباشد دیگری شخص یا شما بدن طرف به آن سرلوله رماه روی بر فشار یا فلکه شیر کردن باز هنگام در

 .باشد شده نصب دستگیره لوله سر روی آنکه مگر نگیرید را پودری شیر سرلوله یا شلنگ سیلندر لخت

 خاموش مقدار محاسبات در لذا. است اتوماتیک یا دستی صورت به  کردن خفه روش به 1CO  توسط کردن خاموش مبنای

 .است آتش روی اطفایی ماده پاشش چگونگی و تخلیه زمان دیگر مهم عوامل از.  است مهم حریق احتمالی حجم کننده

 علت. است دهش تشکیل شیپوری لوله سر و شیلنگ  فلکه شیر و مایع کربن اکسید دی حاوی سیلندر یک از ها دستگاه این

 .باشد می مسیر زا عبور حین در گاز زدن یخ از جلوگیری لوله سر بودن شیپوری

 کپسول داخلی فشار. اند شده عرضه کیلوگرم 9 تا 0 های وزن در تجاری نظر از گازکربنیک دستی های کننده خاموش

 درصد  75 تنها سیلندر پرکردن هنگام. باشد می  PSI 011  حدود دستگاه عمل هنگام شده تولید فشار میزان و PSI 1711  حداقل
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 . کند می پر کربن داکسی دی را مایع حجم از از

 انواع در تخلیه زمان حداکثر. است متر 1-1 بین آن پرتاب طول و بوده کربن اکسید دی فاز تغییر ، پاشش فشار تامین منبع

 . است ثانیه  061-61 گرروه این دستی کننده خاموش مختلف

 مهمترین. شود می بیان نیز  TOTAL  کد اب که باشد می مناسب   A - B -C -D -E - F های حریق برای کننده خاموش نوع این

 .است آن بودن گران CO1 گاز عیب

 

  ساختمان داخل در کننده خاموش کپسول گرفتن قرار ترتیب

 .کند فراهم را همسان توزیع

 .نشود پنهان مواد و تجهزات گذاشتن و انباشتن وسیله به

 .باشد عبور های گذرگاه به نزدیک

 .باشد ها خروجی و های ورودی به نزدیک

 .باشد امان در فیزیکی های آسیب از

 .باشد دید قابل براحتی

 .شود نصب کف از ای فاصله در

 

 کننده خاموش محاسبه نحوه

 ( خطرناک العاده فوق ، معمولی ، خطر کم)  محل خطر درجه تعیین

  محل مساحت تعیین

 کننده خاموش کنندگی خاموش درجه تعیین

 جدول از استفاده

 نیاز مورد کننده خاموش تعداد تعیین

  محل در کننده خاموش تعداد تعیین

 

  ها کننده خاموش بندی درجه

 A-11 تا A-0 از را A گروه نمایند، می بندی تقسیم B و A دسته دو به فیزیکی لحاظ از حمل قابل دستی های کننده خاموش

 .نمایند می بندی تقسیم

 همین به و کنند خاموش A نوع از  1ft 0 مساحت به حریقی تواند می هشد درج A-0  آنها روی بر که هایی کننده خاموش

 .شود می داده تعمیم A-11 برای  ترتیب

 می شده درج B-0 آن روی بر که ای کننده خاموش مثال عنوان به .نمایند می بندی درجه B-061  تا  B-0 از را B گروه

 .کند خاموش کمتر یا اینچ 0.1عمق  به را B نوع از  1ft 0 مساحت به حریقی تواند

 ونپیرام مواد به بسته کوتاه زمانی گذشت از پس ها حریق که است این آن علت و نگرفته صورت  C گروه در بندی درجه

 .شوند می تبدیل B و A  گروه های حریق به خود
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 کار محل در A نوع های کننده خاموش توزیع

 .کرد محاسبه را کننده خاموش عدادت تواند می جدول روی از خطر درجه به توجه با

 فاصله داقلح که نیست معنی بدان این است باالتر کنندگی خاموش سطح با ای کننده خاموش به نیاز اگر خطر بار به توجه با

 .یابد افزایش کننده خاموش تا پیمایش

 درنظر باید شده توصیه اندازه حداقل با کننده خاموش یک حداقل باشد مربع متر 179 از کمتر ساختمان طبقه مساحت اگر

 .شود گرفته

 
 خطر با تصرفات

 پایین یا کم

 خطر با تصرفات

 متوسط یا معمولی

 خطر با تصرفات

 باال العاده فوق

 A 1 - B 1- A – 1 کننده خاموش یک میزان حداکثر

 مربع فوت 0111 مربع فوت 0511 مربع فوت1111 واحد هر ازای به مساحت حداکثر

 مربع فوت 00151 مربع فوت 00151 مربع فوت 00151 کننده خاموش سطح تمساح حداکثر

 فوت 75 فوت 75 فوت 75 کننده خاموش تا فاصله حداکثر

 

 کار محل در B  نوع کننده خاموش توزیع 

 : شوند می تقسیم دسته دو به  B نوع حریق خطرات

 .باز سطح در سوخت شدن جاری مانند محسوس قابل عمق بدون اشتعال قابل  مایعات حریق

 .اشتعال قابل مایع محتوی مخازن سوزی آتش مانند اینچ 0.1 از بیشتر عمق دارای اشتعال قابل مایعات حریق

 نوع وقتی. شود تهیه جدول مطابق باید کننده خاموش نباشد محسوس عمق دارای اشتعال قابل مایع که هایی موقعیت در

 و باشد شده تعیین مقیاس از بزرگتر یا برابر بندی درجه دارای باید B قهطب شده انتخاب کننده خاموش شد مشخص خطر

 .باشد بیشتر شده تعیین مقدار از نباید پیمایش فاصله حداکثر

 مایعات حریق که است این است کمترA  طبقه به نسبت B طبقه در کننده خاموش تا حرکت یا پیمایش مسافت اینکه دلیل

 های یقحر به نسبت تری کوتاه های زمان در باید کننده خاموش دلیل همین به رسد می خود شدت حداکثر به  فورا تقریبا

 .شود آورده حریق محل به سوزنند می تر آهسته که A طبقه

 بیش قیعم با اشتعال قابل مایعات به مربوط خطرات در حفاظتی عامل تنها عنوان به نباید دستی های کننده خاموش:  نکات

 .گردد استفاده است مربع فوت 01 از بیش سطح حالیکه در 1.61 ای اینچ  0 .1 از

 .کند تجاوز متر  15 .05 یا فوت 51 از نباید دستی های کننده خاموش تا فاصله

 .گردد استفاده است نیاز مورد بزرگ مخزن برای ای کننده خاموش جای به نباید تر پایین درجه با کننده خاموش چند یا دو
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 B طبقه خطرات حفاظت برای ها کننده خاموش دازهان حداقل

 

 

 کار محل در C  نوع کننده خاموش توزیع

 .نههالوژ عوامل و خشک پودر ، اکسیدکربن دی نظیر باشند غیرهادی عوامل محتوای باید طبقه این های کننده خاموش.0

 .شود می تبدیل دو این از ترکیبی یا و B  طبقه و A طبقه به حریق شود می قطع برقی دستگاه برق که زمانی.1

 .دهد می کاهش را سوزی آتش ادامه و خطا های جریان گرفتگی برق احتمال برق قطع

 

 کار محل در D نوع کننده خاموش توزیع

 .کند تجاوز متر 7 .11 یا فوت 75 از نباید دستی های کننده خاموش تا فاصله

 

 کار محل در K نوع کننده خاموش توزیع

 .کند تجاوز متر 05 .9 یا فوت 11 از نباید دستی های کننده خاموش تا هفاصل

 

 NFPA روش از استفاده با حریق اطفاء های کپسول تعداد تعیین

 ، فوت حسب بر افقی خط در پرتابی جریان ، ظرفیت ، عملکرد روش ، حریق صد ماده یا عامل برحسب ها کپسول کلیه

 نظر زا محل تعیین و الذکر فوق اطالعات داشتن با لذا. گردند می بندی طبقه حریق های کالس و تخلیه زمان ، نگهداری دمای

 یم حفاظت ، کننده خاموش که مساحتی حداکثر ، محل خطر میزان تناسب به ، کننده خاموش بندی درجه و خطر کیفیت

 . آورد بدست توان می را کند

 : است آمده زیر در آنها از تعدادی هک داد قرار نظر مد را مالحظاتی باید حریق طراحی در

 .است تعداد حداقل ها کننده خاموش شده تعیین تعداد .0

 .باشد می کوچک های حریق برای کننده خاموش .1

 . است ثانیه 01 تا 8 کننده خاموش تخلیه زمان. 1

 بندی درجه حداقل 
 کننده خاموش تا فاصله حداکثر

 متر                       فوت

 پایین یا کم خطر با تصرفات
5 – B 

01 – B 

11 

51 

05. 9 

05. 15 

 متوسط یا معمولی خطر با تصرفات
01 – B 

11 – B 

11 

51 

05. 9 

05. 15 

 باال العاده فوق خطر با تصرفات
11 – B 

81 - B 

11 

51 

05. 9 

05. 15 
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 .باشد بیشتر مترمربع %91 از نباید اشتعال قابل مایعات برای حریق سطح. 1

 حاسبهم زیر رابطه طبق را کارگاه هر برای نیاز مورد کپسول تعدا توان می کپسول پوشش تحت مساحت به توجه با حال

 :    کرد

 مساحت کارگاه

سطح تحت پوشش
 تعداد=  

 قرار وششپ تحت کارگاه سطح تمام که باشد ای گونه به باید کپسول چیدمان نحوهی ، نیاز مورد کپسول تعداد به توجه با

 .کپسول پوشش تحت شعاع به ای دایره به محاطی مربع مساحت از است عبارت کپسول پوشش تحت سطح. گیرد

 

 NFPA براساس A کالس های حریق برای آن استقرار و کننده خاموش اندازه جدول

 

  پوسته کننده خاموش مکانیکی های بخش کنندگی اصالح عملکرد و بررسی مورد نقاط

 تولید و هیدرواستاتیک تست تاریخ .0

 . خوردگی1

 مکانیکی های آسیب .1

 رنگ وضعیت .1

 ( غیره و کاری لحیم ، جوشکاری ) تعمیرات وجود .5

 ( شدن فرسوده ، شدن خورده) ها رزوه دیدن آسیب. 6

 دستگاه حمل دسته یا آویز شدن شکسته. 7

 ( خوردگی یا رفتگی فرو)  سطحی دیدگی آسیب. 8

  نواقص رفع

 نیاز  صورت در مجدد تست

 کردن خارج دور از یا کردن رنگ و هیدرولیک تست انجام

 بندی درجهحداقل

 برمبنای اه کننده خاموش

 کاری مناطق

 دسترسی فاصله حداکثر

 به

 ها کننده خاموش

 زیاد خطربا مکان

 (مربع فوت)

 متوسط خطر با مکان

 ( مربع فوت)

 کم خطر با مکان

 (مربع فوت)

0 – A 75 1111 - - فوت 

1 – A 75 6111 1111 1111 فوت 

1 – A 75 9111 1511 1111 فوت 

1 – A 75 00151 6111 1111 فوت 

6 – A 75 00151 9111 6111 فوت 

01 – A 75 00151 00151 9111 فوت 

11 – A 75 00151 00151 00151 فوت 

11 –A 75 00151 00151 00151 فوت 
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 شود رنگ مجددا

 .نمایید ورتمش دستگاه سازنده با یا کنید خارج دور از

 کردن خارج دور از یا نشت تست و کردن تمیز

 پالک

 ناخوانا حروف

 پالک شدن لق یا خوردگی

 پالک نقض رفع

 پالک کردن تعویض یا نمودن تمیز

 پالک مجدد نصب و پالک زیر پوسته بازدید

  یاشیپورک نازل

 شکستن یا دیدن آسیب ، شکل تغییر

  ها خروجی شدن مسدود

 ( شدن فرسوده ، شدن خورده)  ها رزوه دیدن آسیب

 ( شدن شکسته و تردد)  شدن فرسوده

 

  شیپورک یا نازل نقض رفع 

 گردد تعویض

 گردد تمیز

 

 متعلقات و لوله

 (  شدن پاره یا شکستگی یا ترک ، شدن بریده)  دیدن آسیب .0

 ( خوردگی یا شکستگی) گردان اتصاالت یا ها کوپلینگ دیدگی آسیب .1

 ( شدن فرسوده ، شدن خورده) ها وهرز دیدن آسیب .1

 است بریده کوپلینگ از داخلی لوله .1

 ( 1CO لوله برای فقط)  ها کوپلینگ بین الکتریکی هدایت عدم .5

 

  نقض رفع

 گردد تعویض

 .گردد تعویض یا تعمیر

 .گردد تعویض

 

 شیر ضامن

 ( پیچیدن یا شدن خورده ، شدن خم)  دیدن آسیب

 شدن مفقود
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 نقص رفع

 .گردد تعویض یا شود کاری روغن و رتعمی

 .گردد تعویض

 

  نشانی آتش در آب منابع

 رودخانه

 چاه

 استخر

 باکس فایر

  هوزریل

 قنات

 

 باکس فایر

 از اینچ 1 حداقل با  افقی یا و عمودی صورت به که دارد قرار نشانی آتش مخصوص های لوله وانبارها ها ساختمان در

 ره دهنده تشکیل اجزای. شود می داده قرار خروجی یک طبقه هر در و شود می کشیده ساختمان نقطه  باالترین تا زمین

 .باشد می(  متری 11)  نواری لوله رشته یک ، سرلوله ، قرقره یک ، آن درون جعبه یک شامل باکس فایر

 

 Fire Box باکس فایر سیستم انواع

 بقهط یا ساختمان ورودی درب جلوی در آن ورودی راه و نیست وصل شهری آب لوله به سیستم نوع این:  خشک سیستم

 رد و گردد می پمپاژ ها لوله درون به نشانی آتش های پمپ و تانکرها توسط آب ضروری مواقع در .شود می نصب کف هم

 .گیرد می انجام برداری بهره آن های خروجی از نظر مورد طبقه

. شود می شیدهک ساختمان نقطه باالترین تا زمین زیر از یعنی انساختم قسمت ترین انتهایی از سیستم نوع این:  تر سیستم

 با طبقه هر در و دارد وجو آب ها لوله درون در حالتی هر در و همیشه و است وصل شهری آب لوله به سیستم نوع این در

 و   1. 00 و  1 . 10 متفاوت های خروجی دارای فایرباکس جعبه. شود می خارج آن درون از آب ، آب لوله شیر کردن باز

 . است مرکب

 : شود می مشخص عامل دو با سیستم این در خروجی نوع تعیین

 موجود مواد اشتعال سرعت

 ( میزان) موجود اشتعال قابل مواد

 

  باکس فایر نصب استاندارد

 .گردد نصب  دیوارها روی بر باالتر ساختمان کف از متر 11. 0 حداقل باید باکس فایر

 .است متر سانتی 71 حدود کف از فاصله بهترین میگردد نصب دیوار روند باکس فایر اگر

 .باشد همگان دید مورد که گردد نصب مناطقی در باید باکس فایر
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 .گردد نصب ها شکاف یا و دیوارها پشت در

 .گردد نصب ها ساختمان ورودی درب و پاگردها ، فرار های پله راه مسیر در

 .دهد پوشش را متر 11 شعاع باید باکس فایر هر

 .نباشد اتمسفر دو از کمتر نقطه باالترین در ها آن در الزم فشار

 .باشد اینچ  1 از کمتر نباید دهنده باال های لوله قطر

 

 هوزریل قرقره

 میلی 09 حدود در کم قطر با هایی لوله دارای قرقره این. است هوزریل قرقره نشانی آتش کار در آب منابع از دیگر یکی

  معموال. دارند زیادی کاربرد حریق محل به آب سریع رساندن برای ها لوله این. باشد می متر 11 از بیش به لوله ولط و متر

 الیه. گردد می لتشکی  است شده پوشانده الستیک توسط که محکم نخ از شده بافته الیه چند وسیله به که داخلی تیوپ یک از

 . است فشار و سایش مقابل در مقاوم جنس یک از آن بیرونی

 

 هوزریل قرقره نصب استاندارد

 .گردد نصب طبقه هر در دسترس قابل و مشخص های محل در باید هوزریل

 .گردد نصب  اضطراری خروج های محل در باید هوزریل

 .نباشد حرکت مانع تا گردد نصب شیارها داخل در باید هوزریل

 . باشد می متر سانتی 71 قلحدا و متر 0. 11 حداکثر باکس فایر مانند نصب ارتفاع

 هر در خروجی آب میزان و جت صورت به متر 61 آن رتابپ حداقل که باشد ای اندازه به ای لوله داخل در آب فشار

 .باشد لیتر 11  دقیقه

 

 باکس فایر و هوزریل معایب و محاسن 

 .است هوزریل دبی از بیشتر باکس فایر در دقیقه در خروجی آب میزان با دبی

 .کنند استفاده توانند می افراد همه هوزریل از ولی است دیده آموزش افراد برای باکس فایر

 .دندار لوله تمام شدن باز به نیاز هوزریل ولی داد انجام را آبگیری بتوان تا باشد باز لوله متر 11 حتما باید باکس فایر

 

 .گیرند می انجام یرز مرحله چهار در اجرایی های برنامه معموال حریق ایمنی عملیات در

 Risk Recognition ریسک شناسایی:  الف

   Risk Analysis     ریسک آنالیز:  ب

 Risk Detection   ریسک آشکارسازی:  ج

 Prevention    پیشگیری:  د

 و تاس سوختی ماده به مربوط حریق اصلی ریسک که شود می عمل شکل این به ریسک شناسایی یعنی اول مرحله در

 لیست یردگ صورت بایستی حریق ایمنی زمینه در که اقدامی اولین بنابراین. باشند می اشتعال قابل مواد ، مواد ترین خطرناک

 .باشد می محیط یک اشتعال قابل مواد کلیه کردن
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 های شیوه ریسک آنالیز جهت. گیرد می قرار آنالیز مورد ، اول مرحله در شده شناخته های ریسک ، دوم مرحله در

 براساس آن در که باشد می خطر مقدماتی تحلیل یا  P.H.A جدولی متد از استفاده ، ها روش این از یکی .دارد وجود فیمختل

. دگیر می صورت ، باشد می خطر شدت و خطر احتمال از ترکیبی که خطر بررسی ماتریکس طریق از و  خطر بروز شدت

 .شود می انجام حریق ایمنی با رابطه در اقدامات انجام جهت بندی الویت ریسک معیار و میزان به توجه با نهایت در

 

   حریق بروز خطر ارزیابی

 حادثه وزبر خطر ارزیابی به نوبت حریق خطر نقاط شناسایی و آن در موجود فرایند و سیستم ء اجزا  سازی مستند از پس

 به وجهت با ، آن وقوع احتمال و شدت تعیین با باید حادثه وقوع ریسک ارزیابی در و رسد می آن وقوع ریسک براساس حریق

  .گردد معلوم حریق یا حادثه وقوع ریسک درجه خطر ماتریس

 

 خطر شدت بندی طبقه

 

 

 

 

 خطر احتمال بندی طبقه

 

 

 

 

 

 

 تشریح طبقه نام

 سیستم کامل رفتن بین از یا مرگ 0 بار فاجعه

 سیستم به اساسی صدمه یا شدید شغلی بیماری ، جدی جراحت 1 بحرانی

 سیستم متوسط دیدن صدمه ، کوچک یبیمار یا جراحت 1 مرزی

 مرزی طبقه از کمتر جراحت و صدمه 1 نظر صرف قابل

 تشریح سطح نام

 .دهد می رخ مکرر سیستم عمر طول در A مکرر

 .دهد می باررخ چندین  سیستم عمر طول در B محتمل

 .دهد می رخ بیش و کم سیستم عمر طول در C گاه به گاه

 .هست آن رخداد احتمال کم خیلی چند هر مسیست عمر طول در D جزیی

 .دهد می رخ ندرت به  سیستم عمر طول در E محتمل غیر
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 خطر بررسی ماتریکس

 

 

 

 

 

 Priliminary Hazard Analysis ( PHA ) حریق خطر مقدماتی تحلیل

 مودن استفاده شرو این از توان می آن پیامدهای و عوامل ، علل تعیین و مقدماتی صورت به حریق ریسک بررسی برای

 حریق ربراب در ایمنی های برنامه اجرای و آن بیشتر بررسی و سیستم بحرانی نقاط تحلیل برای ای پایه بعدی مراحل در تا

 .باشد

 

 حریق آشکارسازی و تشخیص های روش

 ، یبینای از هاستفاد با را کار این  انسان. دهند می تشخیص آن های فرآورده طریق از را حریق ساز آشکار های سیستم

 .شود می انجام نور ، دود ، گرما بوسیله عمل این خودکار آشکارساز یک برای و دهد می انجام بو و صدا

 

 حریق اعالم و کشف سیستم

 و روشها .نماید جلوگیری سرمایه رفتن بین از و ها انسان به صدمات آمدن وارد از تواند می موقع به اعالم و کشف

 : مانند باشند می عمتنو خطر اعالم وسایل

 روش این مزیت. گیرد می انجام ساکن یا شاغل افراد توسط حریق اعالم و کشف روش این در:  حریق اعالم دستی روش

 خطر شدت
 

 خطر احتمال
 نظر صرف قابل

(1 ) 

 مرزی

(1 ) 

 بحرانی

 (1 ) 

 بار فاجعه

 (0 ) 

1A 1A 1A 0A مکرر ) A ( 

1B 1B 1B 0B حتملم ) B ( 

1C 1C 1C 0C گاه به گاه ) C ( 

1D 1D 1D 0D جزیی ) D ( 

1E 1E 1E 0E محتمل غیر ) E ( 

 ) HRI ( خطر ریسک شاخص پیشنهادی معیار

 0A , 0B , 0C , 1A , 1B, 1A قبول قابل غیر

 1B , 0D , 1D , 1D , 1D مدیریتی گیری تصمیم نیازمند و نامطلوب

 0E , 1E , 1E , 1D , 1A , 1B مدیریتی گیری تصمیم ندنیازم ولی قبول قابل

 1C , 1D , 1E مدیریتی نظر تجدید به نیاز بدون و قبول قابل
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 یرز موارد این در شامل و بوده محل در موجود امکانات بر مبتنی دستی خروجی سیستمهای. باشد می آن سادگی و ارزانی

 : باشد می

 مزیت. گیرد می انجام ساکن یا شاغل افراد توسط حریق اعالم و کشف روش این در:  حریق اعالم دستی روش .0

 دموار شامل و بوده لمح رد موجود امکانات بر مبتنی دستی خروجی های سیستم. باشد می آن سادگی و ارزانی روش این

 : باشد می زیر

 بلندگو توسط ماعال ، الکتریکی سیستم توسط اعالم ، دستی آژیر طریق از دستی اعالم

 تلفن از استفاده

 001 حداقل زمین سطح از آنها ارتفاع و متر 11 باید کننده اعالم کلیدهای با محدوده در افراد دسترسی فاصله حداکثر

 .باشد متر سانتی 011 حداکثر و

 و ابطر های کابل ،(  دتکتورها)  حریق های کاشف شامل اتوماتیک سیستم:  حریق کشف اتوماتیک های سیستم .1

 حریق اعالم و لکنتر مرکز به و شناسایی را آتش اولیه مراحل در تواند می باال حساسیت دلیل به سیستم این. است تغذیه منبع

 .نماید گزارش

  حریق اتوماتیک های کاشف انواع

 شناسایی ار حریق حرارتی و اپتیکی صورت به خود ساختمان و مکانیزم به توجه با ها کاشف نوع این:  حرارتی های کاشف .0

 : اند شده ساخته نوع دو در و کنند می

 متغیر حرارتی کاشف                      ثابت حرارتی کاشف

 و یونیزه نوع دو بر و مناسب سوزی آتش از حاصل ذرات انواع تشخیص برای ها کاشف نوع این:  دودی های کاشف.1

 . باشند می فتوالکتریک

 و هستند حساس هستند نانومتر 181-761 موج طول دارای که شعله مرئی نور به ها کاشف این:  ای شعله های کاشف.1

 .اشندب می باال حساسیت با ولی فتوالکتریک نوع به شبیه گروه این. آیند می حساب به مطمئن و سریع های کاشف جزء

 ینا. روند می کار به حریق از اشین گازهای یا و انفجار قابل گازهای تشخیص برای ها کاشف این:  گازیاب های کاشف.1

 معین اربخ یا گاز یک از خاصی تراکم در و داشته ویژه کاربرد باشندکه می گازها گیری اندازه وسایل از نوعی واقع در وسایل

 .کنند می خطر اعالم

 

  حریق اعالم کنترل مرکز

 سالار مرکز آن به ابتدا حریق اعالم کهد شو می اطالق افزاری نرم و افزاری سخت سیتم به حریق اعالم و کنترل مرکز

 .باشد داشته را اطفا هدایت و اعالم برای گیری تصمیم اجرایی توانایی مربوطه مرکز و

 : است زیر موارد شامل باشد فعال وقت تمام صورت به باید که حریق اعالم مرکز های قابلیت حداقل

 .نماید برقرار ارتباط ینساکن یا شاغلین به خطر اعالم وسایل و کشف سیستم بین

 .نماید برقرار ارتباط حریق اطفاء و کشف سیستم بین

 .دهد نشان و درک را اعالم و کشف سیستم معایب

 .دهد نشان تابلو روی را وقوع نقاط

 محل جز هب نباید تابلو محفظه فوقانی بخش ، گردوغبار نفوذ از جلوگیری برای و گیرد جای تابلو یک در باید مرکز این
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 به اندتو می حریق اعالم و کنترل مرکز هدایت. گردد درزبندی باید نیز کابل عبور محل و داشته دیگری منفذ کابل ورود

 .گردد اتخاذ مالز تصمیم و دریافت اپراتور توسط بایستی اطالعات اتوماتیک نوع در. باشد اتوماتیک نیمه یا اتوماتیک صورت

 می نیز کامپیوتری خطوط و تلفن بلکه نیست کاشف یا حریق اعالم شستی هایکلید به منحصر اطالعات دریافت راههای

 .باشد اطالعات دریافت راه تواند

 تصمیم اسبمن طور به بتواند و داشته را اطالعات پردازش و دریافت جهت الزم قابلیت بایستی مرکز اتوماتیک سیستم در

  ستنی حریق اعالم و کنترل مرکز به نیاز همواره شاغلین به خطر الماع برای. نماید هدایت را اطفاء عملیات و رهبری ، گیری

 . نماید آگاه را افراد تواند می نیز است اعالم کلید به متصل که زنگ یا آژیر ساده سیستم یک بلکه

 

  مال و جان ایمنی اهداف به یابی دست های روش

 .شد مطمئن حریق شروع عدم از باید اشتعال منابع و سوخت منابع کنترل با:  پیشگیری

 پس ییک حریق به حساس های سیستم همه و شده خبر با ساکنان حریق بروز صورت در که شد مطمئن باید:  ارتباطات

 . شود می فعال دیگری از

 دود ای گرما وسیله به اینکه از قبل اطراف محیط و ساکنین ، حریق بروز صورت در که شد مطمئن باید:  فرار و نجات

 . بروند امن مناطق به بتوانند نندببی صدمه

 . است حداقل در حریق  اندازه اینکه از اطمینان حصول:  حریق کردن محدود

 . کرد خاموش هزینه کمترین با و سرعت با را حریق توان می اینکه از اطمینان:  حریق اطفای

 

  پیشگیری

 روش این اگر. است سوزی آتش و حریق وعشر از جلوگیری حریق اهداف به یابی دست روش موثرترین و ترین ساده

 ااساس که دارد وجود حریق از جلوگیری برای اساسی راه دو. نیست های روش دیگر به نیازی دیگر ، باشد آمیز موفقیت

 مهم یلیخ پیشگیری در سوخت و احتراق منبع ضلع دو لذا  نیست ممکن همیشه اکسیژن حذف. است حریق مثلث به وابسته

 .هستند

 .هستند حریق از پیشگیری شیوه دو سوخت کردن محدود و اشتعال از ریجلوگی

 

 سوزی آتش وقوع هنگام ایمنی نکات

 هک همانطور. است حیاتی کامال احتمالی مصدومان و خود جان نجات برای عمل سرعت سوزی آتش با شدن روبرو هنگام

 توانید می هک آنجا تا و کنید خبر را اورژانس و نشانی آتش بالفاصله بنابراین. یابد می انتشار سریع خیلی آتش دانیم می

 .بدهید آنها به حادثه بروز مورد در کاملی اطالعات

 .کنید بیرون ساختمان از را افراد تمام کنید سعی

 .بپردازید آتش کردن خاموش به احتیاط جوانب کردن رعایت با

 .دیبدان را آنها کاربرد و باشید تنفسی ماسک به مجهز آنکه مگر ، نشوید گرفته آتش ساختمان وارد وجه هیچ به

 .افتاد نخواهد خطر به جانتان که شوید مطمئن ابتدا ، شوید دود از پر اتاق وارد ناچارید دلیلی هر به اگر

 . دکنی استفاده دیگر های خروجی از بود داغ اگر ، نمایید لمس را در ابتدا ، است بسته آن در که اتاقی از فرار از قبل
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 یا پتو کی سپس. ببندید را در و بروید است پنجره دارای که اتاقی به فورا ، شدید گرفتار گرفته آتش ساختمان در گرا

 .کنید کمک تقاضای پنجره طریق از گاه آن و نشود اتاق وارد دود که دهید قرار در زیر طوری را فرش

 با .بمانید اتاق در و ببندید را در ، است کرده مسدود را شما خروجی مسیرهای آتش های شعله یا حرارت ، دود اگر

 بزنید گزن نشانی آتش اداره به هست تلفن اتاق در اگر. بخواهید کمک پنجره طریق از ، روشن رنگ به پارچه یک از استفاده

 .دهید خبر را خود موقعیت و

 تیبتر این به تا کنید خاموش را ساختمان های تهویه تمام خونسردی حفط با شوید می واقع حریق جریان در که زمانی

 . شود جلوگیری ساختمان داخل به اکسیژن ورود از

 . کنید خارج محل از فورا را استفاده قابل و سالم اموال امکان صورت در

 دخو از را پالستیکی و مصنوعی الیاف دارای های لباس باید ، اند شده واقع حریق جریان در که افرادی  یا و  امدادگران

 . کنند دور

 .نبرید کار به آب ، نفتی مواد سوزی آتش فرونشاندن در

  .کنید خفه دیگر های پوشش یا نمناک پتوی ، نمک ، شن با را شعله. ندهید حرکت را مشتعل ظرف

 

 مصدوم نجات و  سوزی آتش وقوع از بعد ایمنی نکات

 .زیداندا نمی خطر به را خود جان ، مصدوم نجات برای که شوید مطمئن ابتدا

 .بدهید حاضران از یکی دست به را آن و ببندید خود کمر به طناب یک

 .شد خواهد سمی دودهای یا گاز برابر در شما محافظت باعث بینی و دهان دور به خیس دستمال بستن

 ار آن حرارت اتاق در لمس یا ، ورود از قبل باید ، است بسته آن در که ای گرفته آتش اتاق از مصدوم نجات برای

 از پر ماش خون تا دیبکش عمیق نفس دقیقه چند اتاق به ورد از قبل ، نبود داغ اگر و نشوید اتاق وارد بود داغ اگر. بسنجید

 اتاق. برگردانید را خود صورت حال همین ودر  کنید باز را آن ، بزنید ضربه در به پهلو از خود شانه با سپس. شود اکسیژن

 روی است ممتراک کامال دود اگر. دهد رخ انفجاری لحظه هر دارد احتمال و باشد ردهفش سوخته هوای از پر است ممکن

 تهداش وجود اتاق در تمیز هوای از ای الیه است ممکن ، رود می باال داغ هوای اینکه به توجه با چون. بروید خیز سینه ، زمین

 .باشد

 وختهس لباس. بکشید خروجی در سمت به را او سرعت هب ، ایمنی های جنبه تمام رعایت به توجه با و بگیرید را مصدوم

 .کنید خاموش کت یا و گلیم ، پتو از استفاده با را مصدوم

 یدمنواکس ، اتاق داخل اشیای شدن سوز نیم اثر بر است ممکن چون کنید مراقبت او از کامال ، است هشیار مصدوم اگر

 .بگذارد تاثیر تدریج هب مصدوم یاریهش بر امر این و باشد شده پراکنده اتاق هوای در کربن
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