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ـاء    
ش         
 در     
ـد.   
ي و  
 در  
ـت  
ي و       

مار      
ث  
ني  
ي و      
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ان  
زي 
يم.  

نشان داوطلب آتش

هـا  توسـعه سـرمايه    
ـل اساسـي در ارتقـ

ت) ، بعـالوه آمـوزش
 پيشـرفت خـود و 

داشـته باشـ هنگـي   
المللـي در سطح بين

هاي اخيـر   در دهه
اعث توجه به اهميـت
تصـادي ، اجتمـاعي

توسـعه پايـدار بشـم
ت اوليه وقوع حـواد

نشـان ذا سازمان آتش
سـعه پايـدار شـهري

 بـه جـذب و آمـوزش

 نمايد.  تحصيلي مي

 با هدف ارائه اطالعا
 تربيت بدني سـازما
با مشاركت و دلسوز
ــرداري ــهري ايمــن ب

 آموزش 

گي هـر جامعـه در 
عامـزش شـهروندي   

ن تنهـا عامـل نيسـت
هـاي مـردم در ـوده 

ـادي، سياسـي و فر
سمي و غيررسمي د
ده است. بطوري كه
ست كه در نهايت با
 رشـد و توسـعه اقت

ي و از اركـان مهـم ت
مدادرساني در لحظات
ي برخوردار است لذ
و دسـتيابي بـه توس

 همه سـاله اقـدام "

هاي سني و مقاطع ت

نشان داوطلب و  ش
سط اداره آموزش و
ده است. اميد است ب
ــه شــ ت دســتيابي ب

ي شكوفايي و بالندگ
موزش و بويژه آمـوز
د. (هرچنـد كـه ايـن

اركت كامل تـدر مش
ات اجتماعي، اقتصـ

ا در نظام آموزش رس
هاي زيادي شد حث

مگيري انجام شده ا
هـاي شـهروندي در

صول زندگي شهري
مات پيشگيرانه و امد
دث از اهميت بسزايي
تحقق اهداف عاليه و

"نشان ه يك آتش

ها وطلب در كليه رده

صل براي آموزش آتش
نشاني تو مني و آتش

هيه و تدوين گرديد
ي مــوثر در جهــتم

 ه ـ

ور كلي شرط اساسي
ت آنها نهفته است. آم

رود سعه به شمار مي
واند سهم بسزايي د
شان نسبت به تغيير

هاي آشنا دي از واژه
ز ديرباز درباره آن بح
گون آن تالش چشم

ه و گسترده آمـوزش 
  گرديده است.

ايمني يكي از اصروزه 
 به اينكه انجام اقدام
 و آثار حريق و حواد

ستاي تي كرج در را
هر خانه"دن شعار 

نشانان داو آتش قالب

اب حاضر در سه فص
ي در موضوعات ايمن
دمات ايمني كرج ته
داوطلــب كــرج گــا

ـدمـمق    
  

بطو
انساني و تربيت
فرآيندهاي توس
تو شهروندي مي
ش نظارت فعاالنه

آموزش شهروند
كه از ملي است

هاي گونا عرصه
و نقش عميق و
فرهنگي ملل گ

امر
باتوجه رود. مي

در كاهش آمار
و خدمات ايمني
سرلوحه قرارداد

شهروندان در ق

كتا
جامع و كاربردي

نشاني وخد آتش
نشــانان د آتــش



 ل
 ج

ن 

 
 

فصل اول 
دمات ايمني كرج
و اهداف آن

نشاني و خدآتش ايي با سازمان آ

 

آشنا
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نشان داوطلب آتش

 مني كرج 

علمـي  پيشـرفتهاي  
ـت بسـياري در نقـا

زاي طبيعي و غ رارت
كه موجبهمان اندازه 

سـوزي را نيـز فـراه
هاي صـنعتي و جديـ
ش بشكل خاص و ن
طفـاء آتـش سـوزيها
ر ايـن راسـتا سـازما
قابـل سـوانح و حريـ

 است كه تحت نظار
رها بـازوي مهمـي 

گردد صرف تلقي مي
 مقابلـه بـا خطـرات

ـل شـدن بـه وظـايف
مني و پيشگيري خـو

هـاي اطـرا كارخانـه 
ت اجرايي و نه وظيف

نظم و منسجم اطفـ
سال قبـ 40  حدود

 آموزش 

ي و خدمات ايم

ي به اثبات ندارد . 
تلزم ازدحام جمعيـت
گي امروز با مواد حر
جي ، چوب و ... به ه
ث ، سـوانح و آتـش س
 و سـاير دسـتاورده

ادث بطور كلي و آتش
گان از حـوادث و اط
يـاتي اسـت كـه در
ظـت شـهر را در مق

  رد .

وابسته به شهرداري 
در بسياري از كشـور
ك نيروي خدماتي ص
هت آمـادگي بـراي 

باشد. قائـ ه مهيا نمي
ند وظيفه تامين ايمن
 چه در شهرها و يا ك
آتش نشاني نه قدرت

ج اولين تشكيالت من
سابقه فعاليت آن به

ان آتش نشانيم

گي بشر امروزي نياز
 شهرنشيني كه مست
يها و آميختگي زندگ
ك ، برق ، مواد نساج
ه هاي بروز حـوادث
ـه و متضـاد آتـش 
ت علمي و عملي حو
 ونجات آسيب ديدگ
ـك نيـاز مبـرم و حي
ئوليت ايمني و حفاظ

ر عهده دارهرداريها ب

هاي و كي از سازمان
كند. اين سازمان د ي

حاضر آتش نشاني يك
ملياتي مورد نياز جه
 وظايف تعيين شده

ها هيچگاه نتوانن اني
ها  هند. ايمني سازه

قش مهمي دارند و آ
  ي نمايند.

 خدمات ايمني كرج
ي كرج مي باشد و س

 و معرفي سازم

ميت ايمني در زندگ
 از يكسو ، گسترش
 بكارگيري انواع انرژي
فت ، گاز ، پالستيك
مردم شده اند زمينه
ناشي از نقش دوگانـ
ين ضرورت شناخت

پيشگيري و امدادت 
رات ناشي از آنها يـك

خدمات ايمني ، مسئ
قانون شه 55ماده  1

زمان آتش نشاني يك
ت شهري فعاليت مي

باشد در حال ح  مي
رو و تجهيزات عم ني

ر شهرها در راستاي
نشا آتش شود كه  مي

ده طور كامل انجام 
 و ميزان خطرات نق

 از خطرات پيشگيري

زمان آتش نشاني و
و نجات در شهرداري

تاريخچه    
 

اهم
فني و صنعتي 
مسكوني است 
طبيعي مانند نف
رفاه و آسايش م

اند و اين ن كرده
باشد . بنابرا مي

راههاي حفاظت
حفاظت از خطر

نشاني و خ آتش
4براساس بند 

ساز
معاونت خدمات
مديريت بحران
به همين دليل
حوادث در اكثر
خدماتي باعث 
را در شهرها به
شهرها در بروز
نظارتي دارد تا 

ساز
و حريق و امداد



 

ر كشـور    
 محتـرم  
 حقـوقي     
در حـال  
ل آتـش  
ي آمـاده      

ر مقابـل                

  يمني.

سـازمان  

ده امـور      

ناشـي از   

جهيزاتـي      
، سـيل،      

ن كه به امضـاء وزيـر
مل از طرف شهردار
را بـودن شخصـيت 
امه دنبال نموده و د
 از سازمانهاي مستقل
صـورت شـبانه روزي

ز ثروتهـاي ملـي در

ش نشاني و خدمات اي

 در سطوح مختلف س
  زمان بندي شده.

  آنها.

صي سـرويس دهنـد

 كاهش آثار سـوء ن

و اسـتانداردهاي تج
زي، بـرق گرفتگـي

ي كرج

ب اساسنامه سازمان
ت مديره و مدير عام
هرداري كرج بـا دار
 مفاد مصوب اساسنا
 اداري و مالي يكي 

يسـتگاه فعـال بصا 1
  شد.

حريـق و حفاظـت از
  ي از آن.

به آتشامور مربوطه 

ني و خدمات ايمني
ن طي برنامه هاي ز

از و بهره برداري از آ

ي و خصوصتهاي دولت

مهيدات الزم جهت
  عي

يمنـي سـاختمانها و
ن (زلزله، آتـش سـو

شاني و خدمات ايمني

با عنايت به تصويب 1
وراي سازمان ، هيئت
ازماني وابسته به شه
اري ، طبق اصول و
ي معين و مشخص 

6و هـم اكنـون بـا      
شهرستان كرج مي باش

 شاني

ها، مهـار و اطفـاء ح
وارض و سوانح ناشي

عيين خط مشي در ا

م در امور آتش نشاني
افراد خارج از سازمان

يستگاههاي مورد نيا

ت موسسات و شركت
  دمات ايمني.

زم جهت مقابله و تم
 طبيعي و غير طبيعي

 بر تحقق شـرايط اي
نقابل سوانح گوناگو

 ...)يايي و اتمي و 

نشي با سازمان آتش

1378/ 18/1د . در 
يده بود با معرفي شو
ا خود را به عنوان س
و استقالل مالي و ادا
دارا بودن جايگاههاي
ر كشور مـي باشـد و
ري به شهروندان شه

نش  سازمان آتش

نجات جان انسانه 
آتش سوزي و عو

برنامه ريزي و تع 

آموزش هاي الزم 
براي كاركنان و ا

ايجاد و توسعه اي 

نظارت بر عمليات 
آتش نشاني و خد

انجام ترتيبات ال 
حوادث و سوانح 

نظارت و كنترل  
ساختمانها در مق
بمبارانهاي شيمي

 آشنايي 6

بر ميگردد
وقت رسيد
وقت كار 
مستقل و
حاضر با د
نشاني در
خدمتگذار

اهداف 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



 
 

 م
 ي
 

فصل دوم
جزوهه آموزش عمومي

 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 يسـوختن  
تركيـب   

ه توليـد   
يجه اين 

عبـارت    
عله باشد. 

 متفاوت 
 مخلوط 
ك لحظه 

 داد ولي 
 

دن دمـا  
شود لـذا  

مـاده س ,ر حـوادث  
 سوختن گاز اسـت. 

بـه ينفعال زنجيره ا
نتي شود. ي ناميده م

ـ   و ـده اسـت.   هيـا ب
همرا ه حرارت و شعل

  گيرد .  

ما بنا به نوع سوخت
جهت تشكيل يـك 

يك يبع آتش زنه برا

انفجاري رخ خواهد
  ل شدن نمي باشد.

علت باالتر بوه لت ب
حيط اطراف نيز ميش

  جود خواهد آمد.

در اثـر , ياد سوختن
گردد. شعله در اثر ي
در يك فعل و ان يج

سوخت، مثلث حريق
مسموم كننـ يگازها
سريع كه به ه يمياي

ي انجام م يسوختن

شتعال دارد واين دم
 يجسم بخارات كاف

در صورت وجود منب
  خواهد داشت.

ك كنيم يك كوپ ا
خارات درحال تشكيل

ال گويند دراين حال
وارد محا مي پوشاند 

پ انفجاري حريق بوج

 )مومي

سريع اكسيژن با موا
يم ر د و شعله آشكا

حرارت بعنوان ميانج 
، حرارت، هوا و سمل
تند و غليظ و گ يها

شيم ك فعل و انفعال
ين اكسيژن و مواد س

اي خاصي قابليت اش
است كه آن ج يرارت

 خود توليد كند. و د
ادامه و گسترش نخ ي

 به سطح مايع نزديك
ون درسطح مايع بخ

 
ه زني را نقطه اشتعا
راينكه سطح مايع را
ه به آن پس از كوپ

آموزش عمومي

عم( ري حريق

 (ايجاد آتش)
عبارتست از تركيب س

آيد يخار يا گاز درم
با ماده در مجاورت 

عامشود. سه  يجر م
زياد، دوده حرارت، 

راق عبارتست از يك
بي ي و انفعال شيميائ

 رقه زني
دما قابل اشتعالي در

عبارت از درجه حر .
عال با هوا در سطح 
يقت ايجاد شده ، ول
لت اگر شعله اي را
جود نخواهد آمد چو

تعال (آتشگيري)
جه باالترازنقطه جرقه
ابل اشتعال عالوه بر
 نزديك كردن شعله

 جزوه آ 8

تئور    

 

احتراق (
احتراق عب
بصورت بخ
اكسيژن ب
آتش منج
سه عامل،

احتر ديگر
اين فعل و

  
نقطه جر

ماده ق هر
مي باشد.
قابل اشتع

شعله موقت
دراين حال
حريق بوج

  
نقطه اشت
چند درج
بخارات قا
درصورت
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ـل         
ـد  
ل و 
ـاز   

بـه    

يـز   
ك    
ش  

نشان داوطلب آتش

ت و يـك مـاده قابـ
كيب شده و توليــــ
ده و در اثر اين فعل

مـورد نيـ يـل اصـل   

دهنـد كـه ب ين مـ 

فرونشـاندن آن را ني
شكسـته شـود ( يـك

آتـش يو اساسـ  يصـل    

 آموزش 

ب اكسـيژن، حـرارت
ن با كربن اجسام ترك

نمود )CO(د كربن 
سـه عامـ يش سـوز 

ضلع يك مثلث نشان

ف يهد، بلكـه راههـا  
 اضالع مثلث آتش ش
 مبنـا، سـه روش اص

اسـت كـه از تركيـب 
ن طريق كه اكسيژن

هم توليد منواكسيد 
ايجاد آتش يمايد. برا

  )خت

ل را به صورت سه ض

ده يرا نشان متش 
، چنانچه هر يك از
خواهد رفت. بـراين 

  : رتند از

  ) ي(جداساز 
  (خفه كردن)

   ( سرد كردن )

 مثلث حريق

 
 يواكنش شيمياي ك

آيد. بدين يســـت م
يو گاه) CO2( ن

نم ي حرارت توليد م

ده قابل اشتعال (سو
  سيژن
  رارت 

، اين سه عامل يشان
  روف است.

 تنها عوامل ايجاد آت
تر ند. به بيان روشن

ردد)، حريق از بين خ
ديد. اين روشها عبار

 حدود كردن سوخت
حدود كردن اكسيژن
حدود كردن حرارت 

 مثلث آتش 
آتش نتيجه يك
اشتعـــال بدس

اكسيد كربن يد
انفعال شعله و 

  باشد : يم
ماد .1
اكس .2
حر .3

در علم آتش نش
مثلث آتش معر

  

  

  

  

  

مثلث آتش، نه
كن يمشخص م

عامل حذف گر
ابداع گر ينشان

مح )1
مح )2
مح )3



 

 80تـا   7
ا و طـرز   

 لولـه يـا      
سـوختن     

س آب بـا         
، يشـكار 

ـه داراي  

يد ، مثل 

75دهـد حـدود    يم
هـا  خاموش كننـده 

 اكسـيژن از نشـت 
ضـي مـواد در اثـر س

ـه از طريـق تمـاس
آيد. در جوش ي جود م

كـ نماينـد  ي رقه مـ 

   كه عبارتند از:

  شود.  مي

   پارچه 

آيد رارت به وجود مي

ست. مطالعه نشان م
با ياست. آشناي ين

نيـز  يشود. گـاه  ي 
بعضگردد.  ي م  حريق
H2 (ها. و نيترات 

ن آتـش اسـت. جرقـ
بوج يسايل الكتريك

توليد جر ييرالكتريك

ن حريق وجود دارد 

باعث آتش سوزي  م

مثل واكنش اسيد با

كند در مقاومت ، حر

  هم انباشته شده.

 ي آتش سوز

اس ين حوادث صنعت
و پيش بين يپيشگير
 دارد. ييت زياد

ياطراف تامين م يا
د كه باعث شدت ح

2O2( د پروكسيدها

وامـل بوجـود آوردن
در و يبار اضاف ده و

ير آن نيز بطريق غي

حرارت وبوجودآمدن

  اك)
 داسيون)

حرارت ايجاد شده و ب

ثر تجزيه شيميايي م

 از مقاومتي عبور ك
   و

علوفه هاي بر روي ه

آموزش عمومي

 حفاظت در مقابل
از خطرناك ترين يز

ها قابل پي يش سوز
و استفاده آنها اهمي 

حريق معموالً از هوا
شو ي كسيژن آزاد م

نمايد مانند ي سيژن م

يجاد جرقه نيز از عو
ايجاد شد ي الكتريك

و نظاي يكار، برش ي
  ي باشند.ال م

 ي توليد حرارت

في براي ايجاد حمختل

مكانيكي (اصطكا 
شيميايي (اكسيد 
 الكتريكي 
 خوداشتعالي  

 : بر اثر اصطكاك حر

 : آتش گرفتن در اث

وقتي جريان برق  :
اجاق برقي، اطو

آتش گرفتن ع : الي

 جزوه آ 10

و  يايمن
آتش سوز

درصد آتش
 ينگهدار

اكسيژن ح
سيلندر اك
توليد اكس

گرما يا ايج
تجهيزات

يزن سنگ
حرارت باال

  
روشهاي

راههاي مخ

1.
2.
3.
4.

مكانيكي 

شيميايي

الكتريكي

خوداشتعا
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 .  

شـر      

ـد  
ود  
 ـاء    

ـد   
 از        
 تـا   
وع     
 ده 

دن 

وج   
ـد  

نشان داوطلب آتش

.يابد ميهني هدايت 

  

د نـور در هـوا منتش
   

گذارد ماننـ ي  بجا م
شـو ي آب استفاده م

ده حريـق آنـرا اطفـ

گـذارد ماننـ ي جا نم
دن ايـن نـوع آتـش

شـود ت سـتفاده مـي     
وش كـردن ايـن نـو

اسـتفا حريـق هـا بـا     
به روش جاروب كرد

  گردد. ء أل اطفا

د بلكه بايـد از خـرو
 و شعله ور گردد بايـ

 آموزش 

حرارت مانند ميله آه

 رود ، مانند بخاري 

شعشع اسـت ماننـد
كند. جا متمركز مي

تن از خود خاكستر
ن اين نوع آتش از آ

ب به تمام محـدود آ
  د.

ه از خود خاكستر بج
ـراي خـاموش كـرد

c يـا پـودر خشـك ا
خـامو يده از آب برا

ايـن نـوع ح ء اطفـا 
ب هدف قرارداده و د

ش داد تا حريق كامأل

يد شعله را اطفا نمود
سيلندر خارج گشته 

غير عايق يا هادي ح

 به محل ديگر مي ر

موج تش شعله داراي 
كه نورخورشيد را يكج

كه پس از سوخت يا
خاموش كرد ي. برا
با رساندن  و يمگير

 سرد كردن مي باشد

باشد كه ي  اشتعال م
هـا. بـ و رنگ يصنعت

co2كف نظيـر   يد

ش دور گردد. استفاد
زمان  در كند يك م

ريشه حريق را مور 
طح حريق را پوشش

 

نبايد يجاد آتش سوز
در صورتيكه گاز از س

 حرارت 

: از طريق اجسام غ م

 طريق هوا از محلي

رت در عين داشتن 
بين ك شود مانند ذره

 تش
 (A)ع اول 

ا ل سوختن هر ماده
، كاغذ، لباس چوب
گ  يع آتش را هدف م

مائيم نام اين روش

  (B)ع دوم 
مل تمام مواد قابل 

ص يها روغن ،ي نفت
ماد يهاي وش كننده

يژن از دسترس آتش
ش به توسعه آن كمك

گاز و سولهاي پودر
 سعي نمود تمام سط

قابل اشتعال :  يها

 گازها در صورت ايج
د گردد و ي جلوگير

طرق انتقال ح

هدايت مستقيم

: از جابه جايي

تشعشع : حرار 
ش مي

  

آت يطبقه بند
نوع .1

شامل
مقوا
منبع
نم مي

نوع .2
شا  

مواد
خامو
اكسي
آتش
ازكپس
بايد

گازه

در  
گاز 



 

ـدام بـه      
عله اطفـا  
  . ميباشد

ت بسـيار    
  د دارد .

م مـوارد  
  ت :

 . ي بين

 صـورت   
  د .

ه كنتـور   

ـا ايجـاد   
 محـيط    

هـواكش   
 

شـرايط محـيط ، اقـ
ط الزم باشد كه شع

اين مورد دارا ا در  ر

شته باشـد ، وضـعيت
ز در اين حالت وجود

عايت و انجامربا   شد
طر را بر طرف ساخت

 چراغ والور و ... 

 ل خطر .
دهان و ي خيس جلو

 . ي احتمال

كـرده و در يوددار 
شت گاز روشن كنيد

  د هواي تازه.

بـه يستن شير ورود

نشت كرده باشد ، بـ
جهت خـروج گـاز از

كـه، هنپ كـولر،  يها
د. انفجار بدنبال دار

ون در نظر گـرفتن ش
صورتيكه بنابر شرايط

بهترين اثر  يشيميائ

 و شعله وجود نداش
را احتمال انفجار نيز

سته وجود داشته باش
و خط يجلوگير يوز

  شود يخوددار
، چ ريمانند بخا يرت

برطرف نمودن عامل
ل استفاده از دستمال

جهت حريق و انفجار
غ قوه در محيط خـو
ل از ورود به مكان نش
ت خروج گاز و ورود

اولين اقدام بس يهر

 هوا سنگينتر است ن
خيس ج ييا مقوا ي

چ وجه از دستگاه ه
رقه شده و خطر  ج

ز خنك نموده و بدو
عله نكنيم البته در ص
ننده پودر خشك ش

 پراكنده شده باشد
باشد زيري م يت قبل

در محيط بس يضعيت
وز انفجار و آتش سو

برق خ يصل كليدها
دن تمام منابع حرار

بر يحداقل نفرات برا
يا حداقل يستگاه تنفس

سر لوله آب آماده جه
خاموش كردن چراغ
فاده ازچراغ آنرا قبل

ره ها جهتدربها وپنج
 كپسول گاز  

گاز شه يرد لوله كش
  .باشدي 

ه گاز سيلندر كه از 
يبا پارچه ، گون يوع
 م .

ه و خروج گاز به هيچ
ود چون باعث ايجاد

آموزش عمومي

بدنه سيلندر را نيز
خاموش كردن شع
گردد ، خاموش كن

اگر گاز در محيط
خطرناكتر از حالت

حال اگر چنين وض
ز بروا مي توان زير

از قطع و وص .1
خاموش كرد .2
استفاده از ح .3
استفاده از دس .4

استفاده از س .5
از روشن و خ .6

لزوم به استف
باز نمودن د .7
بستن شير ك .8

تذكر مهم : درمور
يگاز م

در صورتيكه .9
كوران مصنو
اقدام نمائيم

جهت تخليه .10
استفاده نشو
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 ك    
ـوز   
ود 
ـاز    
ش 

ـد  
 ءـا  

ـاز   
اي     
رق      
ودر   

يم 
رت 
كـه      
يد     

ري    
ـت  

نشان داوطلب آتش

سـتفاده نابجـا از يـك
. اسـتفاده از فيـدهد

ابتدا برق را قطع نمو
فاء امكـان توليـد گـ

خاموش يين ماده برا

جريان برق است ، بعـ
جهـت اطفـ يـوختن   

پسولهاي اطفـائي گـ
ري مـي كنـد و بـرا
شـت اگـر قطـع بـر

) و يـا پـوCO2بن (  
  رناك باشد.

يم، پتاسيم و آلوميني
فاده نمود و در صور
ايـد توجـه نمـود ك
 و مراقـب نـور شـد

 ويـا ازآنهـا نگهـدار
د.(به علت ممنوعيـت

 

 آموزش 

باشد كه در اثـر اس ي 
رخ ميد يهيزات برق

ت. براي اطفاء بايد ا
له داشت. هنگام اطف

بهتري  CO2 شود. ي م

 اولين اقدام قطع ج
جه به نـوع مـواد سـ
هاي الكتريسيته كپ
يشروي آن جلـوگير

بايد توجـه داش گردد.
اكسـيد كـرب يد  ،     

مي تواند بسيار خطر

 اشتعال نظير منيزيم
خاص بايد استف يها

سه استفاده نمـود. با
رق ريخـت تـ اد مح

عال استفاده ميشود
ده) استفاده  ميگرد

M (استفاده ميشود  

  

يم يالكتريك يها ق
نادرست تجه يهدار

حريق بسيار مؤثر است
يك متر با برق فاصل
 از ماسك استفاده م

   باشد.   ها مي

، ي و تاسيسات برق
كننده مناسب با توج
مي باشد در حريق 
ل حريق شده واز پي
ريان برق بايد قطع 
ن خـاموش كننـده

واستفاده ازآب مشد 

فلزات قابل ين برخ
ن نوع حريق از پودره

از شن و ماس يت كاف
مو ي روي به آرام ي

  زات بود.

ه ازفلزات قابل اشتع
شونده (مايعات بخار 

MAGويا  FM200 ز

 (C) برق يش سوز

ن دسته شامل حريق
و نگه يسيله الكتريك

ر كاهش اين نوع حر
 تا آن هنگام الاقل ي

وجود دارد لذا  يسم
اين نوع حريق ردن

لوازم ير آتش سوز
ستفاده از خاموش ك

قابل توجه مباشد . ي
CO تنها باعث كنترل

طفاء حريق حتمأ جر
مكن نباشـد بهتـرين

خشك ميبا يشيميائ

   (D)ع چهارم 

از سوختن ييق ناش
خاموش كردن اين ي

ترس نبودن امكانات
ياطفا را بايست يرها
از سوختن اين فلز ي

وأل درمحل هائي كه
شود ازاطفائيه هالوژنه
فاده ازاين سيستم از

آتش .3

اين
وس
در
و 
س
كر

در
اس
يم

O2

اط
مم
ش

نوع .4

حري 
يبرا

دست
پودر
يناش

معمو
ميش
استف



 

را بعلـت     
يدا قابـل     

ن نظيـر     
بايـد بـا    

غ، توليـد   
ي ـون د  
  مايند.

 يند از ت
مـواد در    
مـواد در  
زانفجـار  
ر گيرنـد    
ل) و يـا    

الع ضـ ز ا   

يـا مـاده    

 اسـتفاده نمـود زيـر
شـود كـه شـديديد م  

تخالف يـك هـالوژن
 A,B,Cنوع  يها ق

فلـزات داغ يدن رو    
باشد اين مـواد چـ ي 
نمي اثر ايجاد نم يك

مهمترين آنها عبارتن
ين و ... ايـن گونـه م
ك نمود چون تمام م

ا يناشـ  ي تكـه هـا    
جاورت حـرارت قـرار

ـه پايـه(مانيتورپرتابل
  مناسب نمود . 

تـش يعنـي يكـي از
   مي شود: 

حرارت يك جسـم ي
  شتعال برسد. 

 نبايد از آب يا كف 
از هيـدروژن توليـد

  يگردد .

هالوژن كه از اسـت ي
بوجود آمده در حريق
خصـوص بـا پاشـيد
يمحدود خطرناك م

الكتريك يها  دستگاه

ورد مصرف دارند و م
راتها ، نيتروگليسيري

د سريعا محل را ترك
د و قـدرت پرتـاب 

مواد در مج اگر اين 
سـ يصب شده بر رو

 كردن آنها ازفاصله م

مل بوجود آورنده آت
 زير اين كار انجام م

ش از بين مي رود. ح
رتش به زير نقطه اش

 فلزات قابل اشتعال
با آب ، گا اشتعال ل

شديد حريق ميث ت

يمحتو يها ش كننده
ب CH4يا  C2A6در 

 صورت گيرد كـه بخ
م يكند لذا در فضا 

د پس از مصرف در

  (E)د منفجره 

مو يا درصنايع نظام
ريك ، كلراتها ، نيتر

شوند بايد يش سوز
 انفجار از بين ميروند

 .ميباشد يمتر 20
آب نص ي سرلوله ها

ردار اقدام به خنك 

ستي يكي از سه عا
ك يكي از سه روش

ع حرارت مثلث آتش
 طوريكه درجه حرار

آموزش عمومي

اطفاء حريق  يبرا
واكنش فلزات قابل
اشتعال بوده و باعث

استفاده از خاموش
كلر، برم و يا يد د
توجه به اين نكته

مي يسم يگازها
باشند ي الكتريك م 

مواد يآتش سوز 

مواد منفجره اكثرا
. اسيد پيكر يان ت

صورتيكه دچار آتش
يك لحظه توام با 

0حداقل تا شعاع 
بايد با استفاده از 

مانيتور يخودروها

 ي اطفاء حريق : 
موش كردن آتش بايس
ز بين ببريم به كمك

ش ضلعن : با اين رو
 گرفته مي شود، به

 جزوه آ 14

5.

روشهاي
براي خامو
مثلث را ا

سرد كردن
سوختني
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 به 
 از     

   

كـه       
دن        

 

نشان داوطلب آتش

د اكسيژن محيط را 
عال از بـين رفتـه و
ريق حذف مي شود:

  
  انيكي 

 از بـين مـي رود، ك
ت. در واقـع از رسـيد

 آموزش 

 بين مي رود  درصد
يجـاد اشـتعز بـراي ا    

  ا كسيژن به دو طر

 ز دي اكسيد كربن 
هاي شيميايي و مكا

ختني مثلـث آتـش 
سـترس آتـش اسـت

سيژ ن مثلث آتش از
كسـيژن مـورد نيـاز
گيري كنند، كه اين

ي سنگين مانند گاز
 هوا وآتش مانند كفه

سـوخ ش ضلع مـاده 
قابـل اشـتعال از دس

  د. 

  

 اين روش ضلع اكس
مي دهند تا ميزان اك
ه آتش سوزي جلوگ

يگزين كردن گازهاي
جاد طبقه عايق بين 

داسازي) : با اين روش
ن دور كردن ماده ق

شو ق جلوگيري مي

: با   خفه كردن
حدي كاهش م
گسترش و ادامه

جاي .1
ايج .2

سد كردن (جد
بهترين روش آن
سوخت به حريق

  



 

 ـه هـيچ  

ب ايمنـي  

 و مـالي       

 ران

ود شرايطي است كـ

رار از خطر را ضريب

             يد:

  يسك يا خطر

ـاد خسـارت جـاني

ي با مباني بحر

ت كه به معناي وجو
  نكند.ل را تهديد 

 و درجه دوري يا فر

حادثه به دست مي آي

وقوع  = ري احتمال ×

ه ممكـن اسـت ايجـ

  مراه ندارد.ه  به

) و آشناييمي

 نجات 

، امان، ايمن و امنيت
 خطري افراد و اموال

يسك غيرقابل قبول

ع حادثه در شدت حا

×شدت حادثه        

رنامه ريزي است كه

 شود ولي خساراتي 

آموزش عمومي

عمومي نجات (

 با كليات و مباني ن
  تعاريف 

ست مترادف با امن،
ايي وجود نداشته و

  مني
هايي و خالصي از ريس

  طر يا ريسك
ضرب احتمال وقوع 

                        

   سانحه
 ناخواسته و بدون بر

  ثه
ست كه واقع مي ا ي

 جزوه آ 16

تئوري 

 

آشنايي 
كليات و ت

  
  ايمني

سا واژه اي
گونه خطا

  
ضريب ايم
درصد رها

  گويند.
  

ضريب خط
 از حاصل

     
           

  
حادثه يا س
رويدادي 

   .نمايد
  

شبه حادث
حادثه اي
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ـ  ه ب
ها، 

هي  
ا و  
ـته    

 ،ند  
كـه  
ـل       
ي و  

وع    

ا و   
ني 

نشان داوطلب آتش

ن، هوا، آتش و آب ب
ه سوزي جنگل  آتش

تـوجه ، غفلت يا بـي 
عتي، تخريب پل هـا
زيسـت از ايـن دسـ

ب مرتبط مـي شـون
ميم هايي بگيرند ك
 سـوانح حمـل و نقـ
جتماعي و فرهنگـي

  ي مختلف است.

اجعـه آميزتـرين نـو

يزش سـاختمان هـا
خريب اماكن مسكون

 آموزش 

عنصر زمين چهاري 
وفان، گردباد، سيل،

اسبات غلط، اشتباه،
 مواد شيميايي صنع
ر و آلودگي محيط ز

   و فردي: 
مين، هوا، آتش و آب
الالت شخصيتي تصم
ر مـي شـود، مثـل 
ث ناشي از اختناق اج

ها ي، فساد و بيماري

ب شده و به عنوان فا

ز مي نمايند مثل: ري
ها و يا تخ  ساختمان

  ر اثر آتش سوزي.

  تقسيم مي شوند: 

ثر بي نظمي غيرعادي
وط مثل زمين لرزه، 

   هستند. 

عنصر و محا چهارن 
معادن، انتشار گاز يا

قابل انفجار رگ مواد

ا و مسائل اجتماعي
عنصر اساسي زم هار

 ، خودسري يا اختال
يا آتش سوزي منجر
سته سوانح و حوادث
و بيكاري و گرسنگي

ه استثنايي محسوب

 ح 

اثر وقوع حادثه بروز
شته شدن ساكنين
رختان جنگل ها در

 سوانح وحوادث
ث به سه دسته زير ت

  
نحي هستند كه براثر
. حوادث و سوانحي
 زمين از اين دسته 

  ث صنعتي
د كه با دخالت همان
مي شوند. حوادث م
ت مخازن و منابع بزر

   

ح ناشي از برخوردها
چه معموالً كمتر به 

ه اشخاص به اشتباه
ي در زمين ، هوا و ي
ي ، دريايي) . اين دس

جنگ و فقر و ستي و

هسته اي يك حادثه
   مي رود. 

سوانح ت حوادث و
  يم

ند كه مستقيماً در ا
ر اثر زمين لرزه و كش
يالب و يا سوختن د

بندي ستقسيم
سوانح و حوادث

  
 بالياي طبيعي

حوادث و سوان 
وجود مي آيند.

و رانش صاعقه
  

سوانح و حوادث
حوادثي هستند
انسان ها واقع م
سدها، انفجارات
سوانح هستند. 

  
حوادث و سوانح
اينگونه حوادث
بجز مواردي كه
به وقوع حوادثي
(هوايي ، زميني
حوادث تروريست

  
  نكته: 

جنگ اتمي يا ه
شماره سوانح ب

  
انواع خسارات
خسارات مستقي
خساراتي هستن
لغزش زمين در

ثر وقوع سيدر ا



 

مي شوند 

م رعايت 
مين لرزه 

ت اصـول    

ت آنهـا و     

ي 

  . حادثه

 خطرات 

  يدگان.
خطـرات   

  موجود.

 حادثه اصلي واقع م

ع بيماري در اثر عدم
زم ريب سدها در اثر

 امـدادي الزم اسـت

صـدومين و وضـعيت

  در عمليات نجات.
كه داراي جان افرادي

صدومين و قربانيان 
  .تر يا آمبوالنس

  . محل

م، موقعيت حادثه و

طمينان در حادثه د
هـا و خ ـا و بيمـاري  

مكانات و تجهيزات 

اي كه پس از وقوع 

شيوعزمين لرزه و يا 
وني شهرها و يا تخر

ول از انجام خدمات 
  :مايند

ع حادثه، تعـداد مص

  ن وظايف افراد.
سب مورد استفاده د
ظ اولويت در نجات ج

  ديد هستند) .
جهت استقرار مص من

ي استقرار هلي كوپت
 نيروهاي حاضر در 

وضع بيمار يا مصدوم

در ايجاد آرامش و اط
هـ شـناخت آسـيب  

ها و ا يط و موقعيت

وقوع حوادث ثانويه ا
  ي وياخسارات بر

تمان ها براثر وقوع ز
لرزه در اماكن مسكو

  گير اطراف سد.

 
كسب نتايج قابل قبو
مك رساني رعايت نم
ص و درك صحيح نوع

  ادثه.
هاي نجاتگر و تعيين
 تجهيزات و ابزار منا

اي نجات (مثالً لحاظ
س و يا خونريزي شد
ن محل مناسب و ام
ن محل مناسب براي
هاي انتظامي و ساير

 تگر
 كسب اطالعات از و

  خونسردي
مصدومين و تالش د
 و كمكهاي اوليه و ش

  حادثه.ه 
ل دراستفاده از شراي

آموزش عمومي

   غيرمستقيم
 هستند كه در اثر و
 آيد. مثل آتش سوز
ب تاسيسات و ساخت
 پس از وقوع زمين ل
سيالب در مناطق آبگ

ليه امداد و نجات
ي نجات به منظور ك
ير را در عمليات كم

بازرسي، تشخيص 
حااحتمال تداوم 

سازماندهي نيروه 
مشخص نمودن  
ها تعيين اولويت 

مشكل قطع تنفس
شناسايي و تعيين 
شناسايي و تعيين 
همكاري با نيروه 

اي امدادگر يا نجا
سرعت عمل در  

  موجود .
آرامش و حفظ خ 
توجه به روحيه م 
مهارت در امداد  

موجود در صحنه
داشتن ابتكارعمل 
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خسارات 
خساراتي

بار مي  هب
اثر تخريب
بهداشت پ
و ايجاد س

  
اصول اول
گروه هاي
اساسي زي

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

  
هايژگيو

1.

2.
3.
4.

5.
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ر و         

ري  

ي و     

ش 

مي 
ـد    

نشان داوطلب آتش

 
ري از توسـعه خطـر

ايد مورد توجه فـور

 كـه بطـور ناگهـاني

ها بسيار در كاهش ن

نظم ايجاد بيباعث 
 مـي كنـد و نيازمنـ

 آموزش 

  .صدومين
  خطرات احتمالي .

ع حادثـه و پيشـگير

ضطرار و فوريت آن با

ي يا انسان سـاخت 

 منظور كنترل بحرا

ه به وجود مي آيد، ب
جامعه را مختل ابع

  وجود انساني

 ح 
 سانحه و وضعيت مص
حوه وقوع، عوارض و خ
سـازي محـل وقـوع

  ت مصدومين

ه اي كه به دليل اض

ست طبيعين حادثه ا
 هد

 مديريتي صحيح به
  باشد

گهاني كه در جامعه
مديريت مناشود و 

 د:

 حادثه (با منابع مو
  طالعاتي) 
  ت جامعه

 با حوادث و سوانح
ادثه، ك موقعيت ح

شخيص صحيح از نحو
ايت ايمني (ايمـن س

  صدوميت).
ويت بندي در نجات

 حث بحران
عه پيش بيني نشده

 رار گيرد.
ه عبارت ديگر بحران
يرمنتظره رخ مي ده
در اين ميان اعمال 
رات آن بسيار موثر 

ز واقعه اي عمدتاً نا
مي ش منيت جامعه

  ست.
ر شاخص وجود دارد

  شدت حادثه
  سعت حادثه

بل مديريت بودن
جهيزاتي، مالي و اط
ختالل نظم و امنيت

نحوه برخورد 
درك .1
تش .2
رعا .3

مص
اولو .4

  
شنايي با مباآ

 واقع
قر

 به
غي

 . د
اثر

  
  بحران

ا عبارت است
امدر  و اختالل

تدابير عميق اس
در بحران چهار

  ش
  وس
  قا
  تج
  اخ
  

  
  
  



 

 آمادگي 
ت موازنـه       

  ستند)
سـان و   
، جنـگ  

د شده سپس ميزان
 منـابع و مخـاطرات

 
 حوادث صنعتي هس
در بحران هـاي انس
ن دسته از بحران ها

  ميايي خطرناك

 منابع موجود برآورد
شـود و نهايتـا بـين 

  (بالقوه و بالفعل)
  دات

  

  وع حادثه طبيعي)
آتش سوزي و  جار،

د دارد كه گاهي د
(اين رح مي شوند.

 

ع آلودگي مواد شيم
   (مديريت)

كه در طي آن ابتدا 
مخاطره ارزيابي ميش

.  

سئولين از تهديدات (
اسب جامعه از تهديد
 تهديدات بر جامعه

نو 46(بيش از  يعي
(شامل انفج سان ساز

ز حوادث هم وجود
صورت جداگانه مطر

  ريستي هستند. )

ي در زمان بحران
  ش سوزيها 

  شهري و صنعتي
، خنثي سازي و رفع
ث مواد راديواكتيو

آموزش عمومي

 ن بحرا
فرايندي است ك  

جهت مقابله با م
صورت مي گيرد

  سي بحران
عدم شناخت مس 
عدم شناخت منا 
عدم شناخت اثر 

 رانها

بحران هاي طبي 
بحران هاي انس 
دسته سومي از 

گاهي هم به صو
ها و حوادث ترور

سازمان آتش نشاني
كنترل و مهار آتش 
اطفاء حريقهاي ش 
شناسايي، مقابله 
مقابله با حوادث 

 ديريت بحران:

 پيشگيري
  آمادگي .
  واكنش .
  بازسازي .
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مديريت


  
علت اساس

1.
2.
3.
  

انواع بحر

1.
2.
3.

  
ه سوظيف

1.
2.
3.
4.
  

چرخه مد

1.
2.
3.
4.
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ليه 

ر و 

ش 

 ..  

نشان داوطلب آتش

توانند در مراحل اول
  خته شده اند .

هاي آب و گاز ، پودر

  ا و هيدرانتها 
 گاز پاش يا پودر پاش

..، زنگ اخبارهار گاز

  كيلوئي
  گرم

 آموزش 

 

 با اين هدف كه بت
 خاموش نمايند ساخ

دستي مانند كپسوله

ر پمپهاي ، انواع موتو
) و كف پاش ، نكلر

دتكتوردود) ،  تكتور

  خيس

ك14 حداكثر ظرفيت
كيلوگ 90 تا ظرفيت 

  )ها (افشانه رها

  نده ( هالوژنه )

 )عمومي( ستي

در شرايط اضطراري
 جلوگيري و آتش را

  حريق
اموش كننده هاي د

هاي آب آتش نشاني
(اسپرينپاش ثابت  ب

دتشان دهنده دود (

 ، سطل آب ، پتوي
كننده هاي دستي با
كننده هاي چرخدار 

Fire Bo ، (اسپرينكلر

 ي آب 

 ي كف 

 ي پودر

 ي گاز 

شوني مايعات تبخير 

هاي دسكننده

 ش كننده

 ها براي استفاده د
ن وزي از گسترش آ

وسايل مبارزه با ح
وليه: شامل انواع خا

  ك 
ساسي: شامل لوله ه
توماتيك: شامل آب

مانند دستگاههاي نش 

 موش كننده

: مثل شن  (پرتابل)
خاموش ك
كخاموش 
oxعبه اطفاء حريق (

 ها كننده

موش كننده محتوي
موش كننده محتوي
موش كننده محتوي
موش كننده محتوي
موش كننده محتوي

خاموش ك 

 

تعريف خاموش
خاموش كننده
شروع آتش سو

  
بندي وتقسيم

وسايل مبارزه ا
گاز ، گاز كربنيك
وسايل مبارزه اس
وسايل مبارزه ا

  اتوماتيك 
وسايل خبري:

  
تجهيزات خام

متحرك  - الف 

ثابت : جع - ب 
 

انواع خاموش

خام .1
خام .2
خام .3
خام .4
خام .5

  



 

 سازنده 
 اطفائي 
مورد نظر 
ل آيد كه 

كنندگان 

ستيك ، 

باشد   مي

عضي از كارخانجات
 رابطه با نوع ماده
عاً خاموش كننده م

ري بعملقت جلوگي

راي تمام خاموش ك

چوب ، كاغذ ، الس

يعات قابل اشتعال) 
 رد . 

  بدنه سيلندر
بعميت بسيار دارد 

ي بدنه سيلندر در
ه به نوع حريق سريع

االمكان از اتالف وق ي

  قرمزگ 
  يا ليموئي كرمگ 
  آبيگ 

  گ مشكي
   رنگ سبز

گان از رنگ قرمز بر

چق معمولي مانند (

   وجود دارند : 

(ماي  Bيقهاي كالس
نيز استفاده كر   Aس

نده از طريق رنگ
ء آتش سوزيها اهم
قدام به رنگ آميزي
كننده بتواند با توجه

تيحرا انجام دهد تا 

ي آب ــــــ به رنگ
ي كف ــــــ به رنگ
ي پودر ــــــ به رنگ
ي گاز ــــــ به رنگ
ي هالوژنه ــــــ به
ضر اكثر توليد كنند

 ي آب
ز مواد قابل احتراق

 ميگردد .

سه نوع بصورت زير 
  بالن دارب و گاز 

  ز تحت فشار دائم

 ئي
در حرراي استفاده 

مورد حريقهاي كالس

  نيكي 

آموزش عمومي

ي نوع خاموش كنن
ينكه زمان در اطفا
هاي آتش نشاني اق
د كه شخص عمل ك
ب وعمليات اطفاء ر

  زير مي باشد.
خاموش كننده محتوي
خاموش كننده محتوي
خاموش كننده محتوي
خاموش كننده محتوي
خاموش كننده محتوي
كراست درحال حاض

  مي كنند.

محتويهاي  كننده
طفاء حريق ناشي از

استفاده مي A) گروه ك
كننده هاي آبي در س
موش كننده هاي آب
وش كننده آب و گاز

   و اسيد

 كننده كف شيميا
خاموش كننده كف بر
يتوان از آن نيز در م

  ف شيميائي
وش كننده كف مكا

  ز
  هواي فشرده

 جزوه آ 22

شناسايي
بدليل اي
سيلندره

اند نموده
را انتخاب

شرح ز هب
خا .1
خا .2
خا .3
خا .4
خا .5

به ذالزم 
استفاده م

  
خاموش 
جهت اطف
پالستيك
خاموش ك
الف ) خام
ب ) خامو
ج ) سود 

  
خاموش 

چه خا گر
وليكن ميت

كف –الف 
خامو - ب 

كف گاز - 
كف با ه - 
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آن 

يظ  

ده 

 ءفا

يته 
ق ، 
 در 
گاز 

 تا 

نشان داوطلب آتش

سطح آ است لذا در 

  نات سديم است. 
  .  شود

دار كمي ماده غلي

قابل اشتعال) استفا

وگرم بر مبناي اطف
  ت )

 كه هادي الكتريسي
ت پرتاب روي حريق
ش كننده ها بيشتر 
گردد بدليل اينكه گ

 يز اين است كه :

ين نسبت مي تواند

 آموزش 

يعات قابل اشتعال 
    م مي شوند.

ت آلومينيوم و بيكربن
ء حيوانات تهيه مي 

آبي كه مقد درون 

مايعات ق( Bع گروه 

  
كيلو 2طح حريق : 

ريق قابل افزايش است

 بي بو ، غير سمي
زن هوا ) در صورت
گردد. از اين خاموش
مپيوتري استفاده ميگ

 ي گذارد. 

ي است و علت آن ني

 مي نمايد . 

اي CO2لوگرم مايع 

وص آن كمتر از ما
دو دسته كلي تقسيم
ده شيميايي سولفات
 سم ، خون و احشاء
اخل كردن هوا به

   حاصل مي شود 

رد حريقهاي از نوع

 ودروهوا (درجه دار)
 هر متر مربع از سط
 در هر متر مربع حر

 ) CO2ك (
ت غير قابل احتراق ،

برابر وز 5/1ست ( 
د جانشين آن مي گ

و كامسات الكتريكي 
 از خود بر جاي نمي
كل قيفي يا شيپوري

 

ل مورد نظر هدايت م
كيل 68/0د حريق : 

ي: چون وزن مخصو
پايين نمي رود. وبه د
) : مخلوطي ازدو ماد
): اين كف از شاخ ، 
 يا هوايي: كه با د
داخل آن حل شده ،

 هاي پودري ه
هاي پودري در مو 

 ز سيلندر داخل 

  ز سيلندر خارج 
پو - با فشار دائم   از
كنندگي به ازاي  ش

كيلوگرم  10قدار تا 

ه هاي گاز كربنيك
ست كربن : گازي ا

 از هوا سنگين تر اس
 خارج كرده و خود
 و براي اطفاء تاسيس
ل مصرف هيچ اثري 

به شك CO2ش كننده 
وگيري از يخ زدن .
ده اطفائي را به محل
مكعب فضاي محدود

  فزايش يابد.

كف آتش نشاني
شناورگشته و پ

ي)ي(كف شيميا
(كف پروتئيني)
كف مكانيكي 

كننده در د كف
  

خاموش كنند
كننده خاموش
 ميشود

ـ پودر و گاز 1
ـ پودر وگاز 2
گاپودر و  – 3

قدرت خاموش
بنزين (اين مق

  
كنند خاموش

گاز دي اكسيد
نيست . چون 
اكسيژن هوا را
محلهاي بسته 

در محل مذكور
سر لوله خاموش

جلو .1
ماد .2

براي هر متر م
كيلوگرم اف 5/1
  
  



 

 ستفاده از
 احتمال 
ختصري 
ئي از دو 
هيدروژن 
 اشتعال 
ده ومانع 
ت كرده 

ه موضع 

ه طرفين 

را در اثر 
 اطراف و 
ت و نوع 

ش كننده 
ب شود. 
پايين تر 

شناخته شده اند واس
يكن به لحاظ اينكه

فاده شود توضيح مخ
ر ساخت مواد اطفائ
رنظر گرفته شده وه
ومواد حاصله قابليت
روي حريق را پوشاند

ره اي سوختن دخالت

 پشت به باد و رو به

حركت سريع نازل به

عال انجام شود ، زير
ن پخش سوخت به 

ه نوع حريق و وسعت

چنانچه وزن خاموش
 از سطح زمين نصب

در ارتفاع پي توان 

  داقل برساند.

 هالوژنه)
ي غير قابل قبول ش
ساندن به اليه ازن) لي
خاموش كننده استف
موش كننده بمنظور
بعنوان مواد پايه در
جايگزين مي شود و
هستند وبه سرعت ر
در واكنشهاي زنجير

ست گرفته و سپس

ت به سمت جلو و ح
 

ك به مواد قابل اشتع
ج ماده اطفائي امكان
اصله بايد باتوجه به

 ننده

ح زمين نصب شود چ
متري  1در ارتفاع 

جوانان كم است مي

.  
ت فيزيكي را به حد

ه( ت تبخير شونده
ه عنوان ماده اطفائي
ده (بدليل صدمه رس
 و شركتها ازاين خ
مي دهيم دراين خام

ب CH4واتان  C2H6ن 
) جF-CL-Br-Iلوژنه ( 

ر از هوا سنگين تره
ي شود واز طرفي د

  .ت مي گيرد

  كننده ها

بصورت آماده در دس
 گيريم .

تش شروع وبا حركت
  بصورت جاروئي ) 

ايد در فاصله نزديك
زياد در هنگام خروج
جود دارد بنابراين فا

  ن تعيين گردد . 

ت نصب خاموش كن

متري از سطح 5/1ع 
يلو باشد حداكثر د
ه تردد كودكان ونو

   صورت بگيرد.
ي و خروجيها باشد.
شود كه امكان صدما

آموزش عمومي

هاي مايعات كننده
يعات تبخيرشونده به
 محدود و قدغن شد

سات بعضي از مؤس
ن اطفاء كننده ها م
ربور بنام هاي متان
ب توسط عناصر هال

برابر 5الي  4حدوداً 
كسيژن به حريق مي
ه عمل اطفاء صورت

عمليات با خاموش 

ابتدا سيلندر را ب 
حريق قرار مي گ

را از لبه آت ءاطفا 
ادامه ميدهيم .( 

جريان تخليه نبا 
سرعت و فشار ز

حريق وجتوسعه 
خاموش كننده آ

كان مناسب جهت

حداكثر در ارتفاع 
كي 18بيشتر از 

درمكان هاي كه
  نصب كرد.

توزيع يكنواخت  
در نزديكي ورودي 
درمكاني نصب ش 
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خاموش 
گرچه ماي
اين مواد 
دارد در ب
درباره اين
هيدرو كر

اين تركيب
نداشته وح
رسيدن اك

در نتيجهو
  

طريقه ع

1.

2.

3.

 
تعيين مك

1.

2.
3.
4.
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  مزاحم فراهم شود.
يد يا برف وباران قر

اي دورتر از مو صله

باشد بايد از بستها

 آموزش 

ئل دست وپا گير وم
ور خورشي مستقيم ن

كننده بايد در فاص 

ب يا ديوار نصب مي

 كوتاه وخالي از وسا
بايد درمقابل تابش

داشت كه خاموش
  وند.

ده بر روي چرخ 
  د.

  

سير جهت دسترسي
فضاي باز سيلندر نب

  رد.
مچنين بايد دقت د
خاطره آميز نصب شو

كنند كه خاموش تي
خصوص استفاده نمود

مس .5
درف .6

گير
هم .7

مخ
وقت .8

مخ
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 همـين  ر 
 )هـا  رلوله 
 .گيرند ي

از  سـته 
 عزيـزان  

 از شـود 

 ـوري از 
صورت  ه

 د:شون

    سـتفاده 

هـا   لوله ع
 سـتفاده 

 فشار بر
 آبگيري

 ودخانـه 
 هـاي  ـه 

بـر  و هسـتند  الت
سـر( هـا  نـازل  ، هـا 
مي جاي مقوله اين 

د ايـن  درخصـوص 
اختيـار ع در و شـده 

ش مـي  بنـدي  طبقه 

عبـ سيال نوع يا و
تجهيزات به اين از 

ش مي تقسيم زير سته

ا مـورد  آبرسـان  ـا 

نوع اين از( آبدهي 
اس نيـز  وكـف  يـك، 

براب در شده مقاوم 
آ براي و اند شده وم

رو ، استخر مثل ب
لولـ مـي گيرنـد.   رار  

اتصا و ها لوله ، نان
ه لولـه د. ياب مي رورت
در حريق اءاطف در
د موجود اطالعات ن

ش فراهم عزيز شانان
مختلفي عوامل س

 كاربرد لحاظ به يا
 يك هر بحث ادامه

دس سه به آنها نس

يـ آبـده  هـاي  لوله ن

در استفاده مورد ر
كربني گاز ،گاز و ودر

سخت نيمه جنس 
مقاو مكش از ناشي

  د.

آب روباز منابع از ي
اسـتفاده قـر مورد ي

 ي نواري

 ينشانش

نشان آتش تجهيزاتي 
ضر آن اقسام و اع
د آبرساني وسايل ير

آخرين تا است شده
نشا آتش نياز مورد 
اساس بر نشاني آتش 

ي ساخت طرز و كل
ا درد. باشن مي  )گاز
 .گيرند مي

جن و كاربري ساس

عنوان به كه )تاشو 

دار منجيط الستيكي
دار پو چرخ  دستي و

 از خرطومي يا ده
ن شدن جمع به ت
درون مي بكار روباز و

 )آبگيري يا ه

آبگيري يا مكش مل
نشاني آتش نياز رد

آموزش مقدماتي

هايلولهاخت 

آتش هايلوله دي

 ايبخشه مهمترين
انو شناخت كه ست
ساي و اتصاالت و ها
ش تالش قسمت ن
حد در نشاني آتش 
اتصاالت و ها لوله. د
 عوامل: ن

شك ، جنس ، صرف
گ يا پودر ، كف و 

م قرار بررسي مورد

براس نشاني آتش آب 

 نواري( نرم هاي له
  .گيرند قرار مي

ال سخت نيمه هاي ه
هاي نندهك خاموش 

 )شود 

مكند الستيكي هاي
نسبت كه) اتمسفر( 

و سطحي آب منابع

مكنده(خرطومي ي
عم انجام جهت ها 

مور آب تأمين ظور

 جزوه آ 28

شنا      
 

بند طبقه

م از يكي
اس اساس

ه هيدرانت
اين در لذا

تجهيزات
قرار گيرد

اين جمله

مص موارد
 آب( لوله

م جداگانه

 هاي لوله

لول - الف
ق

لوله - ب
در 
مي

ه لوله - ج
هوا
م از

 

هايلوله 
 لوله اين
منظ به... و
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طـور) فـوالدي ( زي 
د ها خرطومي. گردند

د نشـاني  آتـش  فاده 
كـاربر مـورد  طومي

مكش بودن مسير ني
حـداكثر عمـق. (ـرد 

بصورتي بايد يكديگر 
وجـود آبگيري در ه

هـاي لولـه ). كرد هد
مقاومـت اتمسـفر  3

   هستند

  

 .صاف خلي

ا اي ورقه پوشش ا
بهم و لوله شدن مع

زيـري اليـه  بـه  ختي 
ا بعضـي  در. دهـد  ي 

 .ند

 آموزش 

فلـز مـارپيچ  هاي قه
گ مي هلول شدن مع

اسـتف مورد رطومي
خرط هاي لوله. ستند

طوالن صورت در ري
كـ آبگيري و نموده

 به خرطومي هاي له
استفاده مورد طومي

خوا اشكال دچار را
3 آب فشـار  برابر در
مقاوم04/0 معادل 

  ت:اس شده ل

داخ سطح با رغوب

با فوالدي مفتول ز
جم از مانع زياد ف
  د.گرد ي

سـخ بـه  كه است 
مـي افزايش وارده ر
پيچن مي خرطومي ه

حلق توسط سخت 
جم از مانع آبگيري 
خر هاي لوله. شوند ي

هس اينچ 5 يا 4 طر
آبگير جهت و هستند

ن متصل يكديگر به 
لول اتصال) است متر

خرط طول در ذ هوا
ر مكش منفذ عمل 

د و شوند ساخته مي
خالء بار و مكشي 

تشكيل زير قسمت 4

مر و مقاوم مصنوعي

از مارپيچي داخلي 
انعطا بودن دارا من

مي )خالء( هوا مكش

مصنوعي الياف از 
فشار برابر در را له
لوله خارجي قست 

نيمه الستيك جنس
عمل هنگام در كه 
مي ساخته اينچ 6 ا
قط داراي سطحي ع

هس متري 5/1 اندازه 
 توان مي را لوله ار
مت 8 نشاني آتش ي
نفوذ جهت اي روزنه 

 يا روزنه هر وجود
س سياه رنگ به الًو
فشار برابر در آن ر

4 از خرطومي هاي

م الستيك از ي :خل

اليه روي بر:  لزي
ضم كه گردد مي ب
م فشار اثر در آن ن

طنابي : كننده يت
لو بدنه مقاومت و 

در را طناب طومي

ج از خرطومي
 اند شده مقاوم
تا 1 هاي اندازه

منابع از آبگيري
نشانان در  آتش

چها تا حداكثر
ها پمپ مكش
 هيچ كه باشد

( باشد نداشته
معمو خرطومي

بر عالوه دارند،

ه لوله ساختمان

اخد اليه - الف

فل مارپيچ - ب
نصب روي

چسبيدن

تقوي بافت - ج
چسبيده

خرط انواع



 

 كه ست
 در كـه   

 فيزيكي

     مـواد  ظ 
 كوچـك 

 30 تـا  1
 5/2 تـا  
 درم) نر

 داخلـي 
 شـده  ج

 روكـش 
 كه ست

 هـاي  ـه 

  
 و بـار  2

اس شده ساخته دار ج
اسـت  مقـاومي  اي  
ف هاي آسيب مقابل 

لحـاظ بـه  كـه  شـود 
ك هـاي  حلقـه  ـكل 
3/18 طول به يمتر

5/1 لولـه  كـاربرد . 
ن(نواري هاي لوله. ت
د قسـمت  در آب د

رايج اخيرًا كه واعي
ر ديگـري  مشابه ه

ا توجه قابل د.باشن
لولـ در حمـل فشـار  

22 تـا  17 بين اني

 :است 

موج بشكل مقاوم ي
پارچـه  بافـت  داراي

در خرطومي لوله ت
 .نمايد مي 

 :هستند 

ش مـي  گفته اي لوله 
شـ بـه  شـدن  جمـع 

ميلي) 125 تا 25(چ
.گيرند مي قرار شانان
است تر رايج ها اني

ضد الستيكي آستر 
در انو و هستند )تر

ماد ياPVC  يا يك
ب مقاوم... و شيميايي

تح اصـلي  عامـل  )

نشا آتش در ستفاده

شده تشكيل بخش

مصنوعي الستيك ز
د بيرونـي  قسـمت  
مقاومت جهت را ي
ايجاد هوايي و آب 

 دسته دو شامل كه

 به نشاني آتش ري
ج يا و كردن تا بل

اينچ 5 تا 1 طرهاي
نشا آتش اختيار در
نشا آتش در متر 2

 داراي باًغال كه وند
است پلي الياف از ه
الستي از اي اليه با 
ش مواد و فيزيكي ي
)ژاكت( راست پلي اف

ا مورد نواري هاي ه
 .است بار 35 د

 سه از )تاشو و رم

آموزش مقدماتي

از كه : خارجي ش
 از الستيكي اليه ن

مناسبي شرايط جموع
 شرايط و شيميايي

ك )آبدهي( دهنده ي

  نواري 

نوار هاي لوله يا نرم 
قابل آن ساخت در ه
قط در ها لوله اين با 

د و ساخته )وبلينگ
0 برابر بند هر ول

شو مي ساخته تلفي
شده بافته اصلي يه
را نشاني آتش هاي ه
آسيبهاي برابر در تا 
اليا از شده بافته ي
  . است ي

لوله كاركرد فشار ي
حدود در آنها ايش

نر( نواري هاي لوله ن

 جزوه آ 30

پوشش - د
اين
مجم

ش و

هاي لوله
 

هايلوله

 هاي لوله
رفته بكار
. باشد مي
كو( با متر

طو اينچ با
مخت انواع
ال( ژاكت
لوله است
 كنند مي
اصلي اليه
نشاني آتش

كلي بطور
آزما فشار

ساختمان
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گـر  
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 فر 

   
و   

   
 واد 
 ـد، 
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 ي
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ديگ مشابه مواد يا 
اسـت شدهتشكيل  ي
اتمسـفر 16 برابـر  ا

وسـيله  بـه  كـه  اال 
صـاف  بسـيار  آستر

بـه  2ولكـانيزه  ورت
مـو ربراب در لوله ي
نمايـ مـي  ايجـاد  ي
و سـياه  و زرد، رمز

 د:پذير مي ورت

 فشـار  تحمـل  وص 

حلقوي بافت صورت
 دباش مصنوعي

كر آوري جمع وچك

صدما ساير و دگي

  )آب فشار افت از 

               
 .شود مي چسبانده ي
 .شود مي داده ر

 آموزش 

و استر پلي آميد، لي
فيزيكي عوامل ساير

ر سـخت  شرايط ر

بـا كيفيـت  نوعي با
آ داخلي سطح. شود

صو به اورتان كه ي
براي را زيادي اومت

پارگي و فرسايش ابر
قر رنگهاي در كننده

صو زير ويژگيهاي ه

خصـو در مربوط ي

ص به كه استر پلي ا
م الستيك پوشش 

كو هاي حلقه شكل 

خراشيد و زدگي پك
  د.

 پيشگيري جهت( 

               
نواري لوله به بخار فشار توسط ي
عبو مذاب مواد داخل از لوله يند

پلي مصنوعي الياف ز
س و فشار برابر در م

د لوله كاركرد هت
  .كند مي

مصن الستيك كيب
ش مي فشرده ژاكت 
  .باشد 

پلي مصنوعي ستيك
مقا خارجي پوشش 

بر در همچنين و 
ك مصرف سفارش ق

به توجه با نشاني ش

المللي بين معتبر ي
 نشاني آتش 

يا پرلون ، نايلون ي
داراي خارج و اخل

 به را آن بتوان تي

كپ ، پوسيدگي ، ت
دباش مقاوم اطفايي 

باشد داخلي سطوح

       
داخلي اليه مخصوصي تكنولوژي

فرآي دراين .شوند مي روكش ري

از كه) ژاكت(اصلي 
مقاوم بسيار حلقوي

جه فشاري مقاومت 
م فراهم را اينچ 4 

ترك از داخلي وشش
الياف به 1كستروژن

مي اصطكاك داقل

الس جنس از خارجي
. شود مي روكش ت

خورنده و شيميايي
مطابق خارجي شش

.  

 ب

آتش در تاشو نرم ي

استانداردهاي از ري
عمليات مناسب طر

مصنوعي الياف از ده
دا از كه طوري چي،

راحت به و بوده طاف

حرارت برابر در و ده
 عمليات به مربوط

س در اصطكاك اقل

از استفاده با كه است فرآيندي يا
نوار هاي لوله آن در كه است دي

 ساختار  -الف
ح بافت با

 اليهاين 
تا 1براي

پو يا آستر -ب
اك فرآيند
حد داراي

خ پوشش - ج
ژاكت اليه
ش و نفتي
پوش رنگ

د.مي باش
 

انتخاب ويژگي

هاي لوله انتخاب

برخوردا  -الف
قط و وزن

شد بافته - ب
مارپيچ يا

انعط قابل - ج

بود بادوام - د
م فيزيكي

حد داراي - ه

ي پروسه : اكستروژن  )1
فرايند : ولكانيزاسيون) 2



 

 مـواد  و

 كمتـري 
 )هوزريـل 

 هشد فته
 صـارف 

 نيـاز  د
 در. ـود 
 هـا  لوله

 جهـت   
 برابر در

 رخـوردار 
انتخـاب   

  بيشـتر  

 مقاومت
 بسيار ي

و خورنده مواد و ي

 

 .باشد شستشو ل

 

ك انعطـاف  داراي هـا 
ه(مخصـوص  قرقـره 

باف الياف توسط ده
مص جهـت  )ميليمتـر 

مور اتصاالت در يا 
شـ مـي  بـرده  بكـار  

 اين استاندارد. شود
ايـنچ   1 و 4/1،  3/
د كافي استحكام و 

بر نشـاني  آتـش  ات 
 متـر  40 تـا  20  

بايـد  لوله فشار ل

 :ود

م داراي كه مرغوب
داخلي سطح و باشد

شيميايي مواد و شيد

 .باشد )زرد يا رمز

قابل راحتي به آن ي

.نباشد آبدهي يا شو

 .باشد رد

 )ل

آنه سـاختمان  در ه
ق روي بـر  كـردن  
شد تقويت الستيك 
م 25 و 20( هـاي  
 و هوزريل سيستم 
نشـاني  آتـش  ثابت 

ش مي استفاده ها وله
/ 4 قطـر  بـا  كـم  ن
دوام از بايستي ها ه
عمليـا صـحنه  در د 

بـين ) هورزيل( رقره
تحمل و مقاومت متر

شو مي ساخته زير ح

م و مقاوم مصنوعي 
ب ساكن لكتريسيته

خورش اشعه هوا، و 

قر(نشاني آتش نياز 

هاي آلودگي و بوده 

شستش از پس لوله

استاندار كوپلينگ و

هوزريل لوله( سخت

رفته بكار مواد حاظ
حلقـه  قابـل  فقـط  

 يا سخت نيمه نس
قطـر  در بيشتر ها 
 در لوله نوع اين ز

 تاسيسات هاي كس
لو اين از نيز كف 
كافي وزن انعطاف و

لوله اين بعالوه، ارد
موجـود  شيميايي و

قر ظرفيت به توجه
م 30 از بلندتر طول

شرح به اليه سه از 

 الستيك جنس از 
ا ضد و الكتريسيته

 د.باش داشته اك

آموزش مقدماتي

 آب تغييرات در م
 .باشد 

 مورد بندي رنگ ي

 بازسازي و تعمير ل

ل كردن خشك به ز

و متر 20 طول ي

س نيمه آبرساني 

لح به سخت نيمه ي
 و بـوده  نرم لوله 
جن از ها لوله اين .
 لوله اين. هستند 
ا. شوند مي توليد ي

فايرباك در يا و مپ
يا پودر اطفايي اي
و بافشار 20تا  7 مل

دا تأكيد نشاني آتش
و فيزيكي صدمات 

ت با ها لوله اين طول
ط در است بديهي 

 هورزيل هاي لوله ن

 بايد كه داخلي يه
ا جريان برابر در ي
اصطكا حداقل با ف

 جزوه آ 32

مقاوم - و
 نفتي

داراي - ز

قابل - ح

نياز - ط

دارا - ي
 

هايلوله

هاي لوله
به نسبت

.باشند مي
)منجيط(

نشاني آتش
پم اطراف

سيستمها
اي تحمبر

آ مصارف
و آسيبها
ط باشند،

گردد، مي
  .باشد

ساختمان

الي - الف
كافي
صاف
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 مقـاوم  بسيار و ده

 الكتريسـيته  ريـان 
برابـر در كـافي  ـت 
شـو مـي  سـاخته  ده 

نگهداري و حفظ در 
بشـم نشانان آتش 
  
. 

 .د

 )ها لوله اصلي ت

خودروهـا در سـب 

هـاي هحلق بصورت ي

  د.ون

 آموزش 

شد تابيده مصنوعي

جر برابـر  در مقـاوم 
مقاومـ از بايـد  جي 
خورنـد مـواد  و يي 
  .هستند ه

  
 كه نمايد مي يجاب

وظايف جمله از وع
 يست:ضرور ها لوله 

دشون نگهداري ولي
شود اجتناب خورنده

حالت حفظ جهت(ود
منا بسـت  يـا  بنـد  

آلودگي رفع از پس
.  
شو خارج كاربري ده

م الياف از كه ننده
 د.شو مي ساخته

م و مصـنوعي  تيك 
خـار اليـه . شـود  ي

شـيميا مواد ، ارت
سيا رنگ به خارجي

 

اي را ضرورت اين ي
موضو اين كه طوري

 نگهداري و حفظ ر

معمو دماي در و ب
خ و شيميايي مواد 
شو خودداري هم ي

 بـه  مجهز خصوص

پ ها لوله حريق، اءطف
شوند داده قرار ص
رد از بازسازي و ير

كن تقويت بافت يا 
س تاب و پيچ ضد ي

السـت از كـه  ارجي 
مي ساخته ساكن ته
حرا خراشيدگي، و 
خ و داخلي هاي يهال

  هالوله گهداري

نشاني آتش حرفه در 
بط آيد، عمل به تر
در زير نكات به جه
آفتاب تابش از دور 
 مجاورت در لوله ن

برروي لوله زياد داز
مخ نوع داراي بايد 

 .شند

اط يا آبدهي مليات
مخصوص قفسه ودر ي

تعمي جهت ديده يب

مياني اليه -ب
ساختاري

خـا اليـه  - ج
الكتريسيت
فرسايش

ال الًمعمو
 

نگ اوليه اصول

 ها لوله اهميت

بيشت دقت آنها
توج لذا رود، مي

آب هاي لوله -
كردن انبار از -
مقد چيدن از -
آب هاي لوله -

باش نشاني آتش
عم خاتمه در -

آوري جمع دوال
آسي هاي لوله -



 

 آن هـار 

 

  .شود ري

  .ردد
مه جهـت  طناب ز

 

 .شود تميز برس و

 :باشد 

 .شود گيري

 .شود اقبت

 .گردد مراقبت ه

  .شود ت
 .رد

  رطومي

 .نشود 

خوددا جداً زمين ه
 .نگيرد ار

گر استفاده خصوص
ا كنيد مي استفاده 

.شود كاري گريس
و آب با بايد فاصله

 .پذيرد جام

مي ذيل شرح به ن

جلوگ برنده و تيز ء
مر زمستان در گي

  .شود مراقبت ت
نقليه وسائط مرور و

مراقبت لوله روي تن
گير انجام موقع به 

خر هايلوله اظت

خم حد از بيش ه
به آن كردن پرتاب 

قرا خورشيد ستقيم
مخ آچار از كردن ته

خرطومي لوله چند
 

گ ها كوپلينگ واشر 
بال شدن كثيف و 
انج ها خرطومي اي ه

آن خرابي و لوله ي

 

آموزش مقدماتي

اشياء با ها لوله ورد
زدگ يخ برابر در ها 
حرارت برابر در ها 
و عبور برابر در ها 
رفت راه و كشيدن ر

 ها لوله مقرري هاي

حفا در توجه قابل

استفاد موقع در 
 و سرخوردن از 
مس نور مقابل در 
بست و باز براي  
چ از كه هنگامي 

د.نمايي استفاده
 و ريل قسمت  
آلوده صورت در 
دوره آزمايشات  

 هالوله رابي

ديدگي آسيب اصلي 

 ساييدگي  

  ضربه  
شيميايي مواد  
 زدگي كپك  
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كـ محـل  در سـخت 
هنگـام. گيـرد  مـي  
لولـه نكشيد بدون 

موقع در كه هنگامي
باعـث لـرزش  ايـن  

برسـ حـداقل  بـه  ه 
فلك شير يا و لوله سر

مختلـف وسـايل  تن 

جـد سـبب  اغلـب  
ها رنگ،  نفتي مواد 

تركيدن باعث و س
بايـد را لولـه  ، رات 

مهـ و اساسي هاي ت
متوجـه ها لوله در ق
كـافي انـدازه  بـه  ت
گرمـ و رطوبـت  كه

 آموزش 

س و زبر و خشن ، 
انجـام  سـريعتر  ش 
 جابجايي و مانور ت

ه. گردد وارد ها لوله 
و لرزد مي پمپ ثير

صـدمه تـا  شـود  ي
س چنانچه عمليات 
ريخـت. گردد لوله ن

  د.شو

و داخلـي  اليه ابي
 با لوله كه زماني. 

تما نقطه شدن يف
بخـا يـا  و شيميايي

علت از آيد مي جود
دقيق و مكرر دهاي

حرارت و رطوبت كه
ك انبارهايي در شكل

 ناصاف سطح علت 
سـايش عمل باشند 
جهت تا شود باز ي
 به كمتري صدمه 

تأثي تحت نيز پمپ 

نگهداري و حفاظت 
 هنگام و كرد رها 

تركيدن باعث تواند ي
ش مي لوله تركيدن ث

خرا سبب توانند مي
گردد خود خارجي 

ضعي سبب است ن
ش مواد با لوله خورد

وج به لوله در كپك
بازديد توسط ميتوان

ك محيطي يعني ب
مش اين. نمايد مي د

 به لوله سائيدگي 

خيس ها لوله كه 
كافي اندازه به بايد 
 و آسيب تا پذيرد 

 به متصل لوله رزد

  د.شو مي 

صحيح روش با يد
پايين به ارتفاع از 
مي شود بسته يا از

باعث نيز سوزي تش

  

م آنها بخارات يا و 
 پوشش از لوله لي

ممكن گردد آلوده ها
برخ از بعد. گردد طه
 .ود

وك قارچ توسط كه 
م فقط را مساله ن
مناسب شرايط در ها
رشد دارد وجود نمو

  ساييدگي

علت مهمترين
زماني. باشد مي

لوله ، عمليات
انجام جابجايي

لر مي پمپ كار
 لوله ساييدگي

 ضربه

با هميشه لوله
نبايد را ها لوله
با ناگهاني بطور
آت در لوله روي

 شيميايي مواد

شيميايي مواد
داخل اليه شدن

قلياه يا اسيدها
نقط آن از لوله

نمو تميز سريع

  زدگي كپك

خرابي و فساد
اين كه باشد مي
ه قارچ اكثر. شد

ن و رشد جهت



 

 قـرار  چ 

 نظـر  از 

 جهـت  ه 

 شامل ه

 ورودي  

 .امد

 داشـته 

ـ  در ه لول

قـارچ تـأثير  تحت ي

 لولـه  كامـل  المتي 

لولـه  كـردن  آمـاده 

كه گيرد قرار مايش

بـه  را آن سـر  يك

بيانجا طول به ثانيه

 ادامـه  بايد ميدهد

د نشـتي  و سـوراخ  

مصنوعي مواد آيد، ي

سـال كـه  باشد مي ا

آ و كـردن  خشـك  

آزم مورد بايد ها له

ي و نموده كوپلينگ
 .بنديم

ث 45 از بيشتر بايد

م نشان را بيشتر يا

 نمايد افت بار 3/0

مي پيش باشد مي ه

 )خرطومي( 

  حويل

  كاركرد هر 

  يكبار ماه 

ها لوله كلي بازديد 
 .گيرد ي

 و شستشـو  شامل 

لول نشت، نظر از ار
 

ك يكديگر به را نظر
ب مي درپوش توسط 

نب كار اين دهيم مي

ي بار 8/0 مانومتر ه

3 از بيشتر دقيقه ك

آموزش مقدماتي

تهويه فاقد و كافي 
 .د

 گيرنده هايلوله 

تح زمان آزمايش 
 از بعد آزمايش 

سه هر آزمايش 

شامل تحويل زمان
مي قرار توجه مورد

 كاركرد هر از بعد

 .باشد مي بعد اي

يكبا ماه سه هر ش
  .باشد مي ذيل هاي

 )خشك( خالء

ن مورد هاي لوله مام
 را آن انتهاي و پ

م انجام را تخليه ل

كه زماني تا تخليه 
  شد

يك مدت در عقربه 
  .دارد ود

 جزوه آ 36

 اندازه به
گيرد نمي

 

 آزمايش

1.
2.
3.

ز آزمايش
م ظاهري

ب آزمايش
ها عمليات

آزمايش در
ها آزمايش

خ آزمايش

تم - الف
پمپ

عمل - ب

 عمل -ج

باشد
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ب را آن سـر  يـك  
يـك يـا  و هيـدرانت 

نباشـ بيشـتر  سـفر 
 گـردد  تخليـه  مالً 

داشـته وجـود  ـومي 

 گـردد  مـي  سـتفاده 

كا شروع براي .نيم
بايـد خرابـي  هرگونه

واشره و وشكستگي 

لوله كه زماني و ست
بـرا اغلب روش ين

 آسـيب ديـدگي لول
مشـخص كننـد  مـي 
   ديدگي آسيب ن

 آموزش 

و نمـوده  كوپلينگ
ه به) تبديل( ناسب

اتمس چهار از فشار 
كـام پمپ داخل ي
خرطـ در نشتي ونه
 .نمود د

اس باشد مي كنترل 
كن مي ايجاد آب شار
ه شود، مشخص له
 كجي نظر از ها گ

 هلندي يا دوال

اس انتها تا آن ردن
اي. دارد قرار لوله كز

جهـت نشـان دادن 
م وصـل   كه بـه آن 

دادن نشان جهت يز

ك يكديگر به را نظر
من واسطه يك سيله

كه بطوري ، شود 
هواي تا ، نموده باز 

هرگو چنانچه. ماييم
خواهد چكه آب آن 

   
  ركرد

شير داراي كه لوله
فش بار 10 و كرده 
لول تحمل تا نمود ه

كوپلينگ و شود زده

د روش -ب       

كر جمع و سر يك 
مرك در كوپلينگ ف
روش نيز جاين  از. د

عالمتي با  جمع شد
ني روش از اين .ست

  )تر( آب 

ن مورد هاي لوله مام
وس به ديگر طرف و
بسته فشار كنترل 

را خروجي شيرهاي
نم مي باز آهستگي 
 از زيرا شد خواهد 

  دهنده ي

 تحويل زمان مايش

كا هر از بعد مايش
  ماهانه مايش

سرل يك از ماهانه 
وصل هم به را ها ه

اضافه آهسته هسته
ز عالمت شمعي اد

  لوله از فاده

     مستقيم يا ي

 :مستقيم يا ي

 از شروع شامل وله

طرف يك شد جمع
شود مي استفاده بار
زماني كه لوله ج د و
اس ديده آسيب وله

 فشار آزمايش

تم تست، براي
و پمپ ورودي
قابل آب منبع
ازش يكي سپس

به را هيدرانت
 مشخص باشد

ها لوله آزمايش

آزم .1
آزم .2
آزم .3

آزمايش جهت
لوله كه بطوري

آه را فشار بايد
مدا يك توسط
 .شود كنترل

استف هاي روش

توپي روش -الف

توپي روشف: ال

لو كردن جمع
ج طريق اين به

انب در نگهداري
شود استفاده مي

لو كه نمايند مي



 

 زمـان  ر
 تـوپي  ش

  .شود مي

  
  دار

  

د لولـه  و بـوده  س
روش از كمتـر  ولـه 
م باز راحتي به وله

  

  صافي خرطومي سوپاپ 

  
 ع شده به روش توپي

دسترس در كوپلينگ
لو ديدگي آسيب ش

لو مرتفع هاي ختمان

   
رطومي                            

          
                لوله نواري جمع

  

ك دو هر و شده مع
رو اين در. خورد مي
ساخ سوزي آتش ر

   
لوله خر                            

       
شده به روش دوال            

آموزش مقدماتي

 :هلندي يا دوال ش

جم دوبله لوله روش
م تاب و پيچ كمتر 
د عمليات هنگام و 

                لوله گيرآچار    

لوله نواري جمع ش             
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ر اين در
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و باشد مي
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يكـديگ به سپس و 
يكـديگر روبـروي  و 
جهت در فشاردادن 

بـه نفـر  يـك  سـت 

محـ در آبرسـاني  و 
قبـل از بايـد  را وله

 

مسدو شوند مي جه
كـه باشـد  مـي  ـاني 

بنـابراين. شود آنها ه
 گيرد مي قرار شاني

نماينـد عبـور  آن ي

 آموزش 

داشته نگه دست ا
 گرفتـه  را سـرلوله  

 با و داده قرار خود

ا بهتـر ( شود بسته 
  )دهد انجام را ش

 كشـي  لولـه  مليـات 

لو تعدادي روش ين
 .كنيم مي متصل 

موا آن با بزرگ ي
نشـ آتـش  دروهـاي 

به زدن صدمه باعث 
نش آتش بزرگ يوها
روي از خودروها كه

با را كوپلينگ لويي
 دو نشـان  آتـش  ـر 

خ سرجاي را ها گ
 كامالً تا چرخانند ي

چرخش عمل يگري

عم بـه  بخشيدن ت
اي در. كنيم مي فاده

لوله بند آخرين به 

ها حريق در نشانان 
خود آبرسـاني  هـاي 
 است ممكن ها وله

خودرو بيشتر در له
ك نمود فراهم را ان

 لوله ن

گلو سر بايد كردن 
نفـ دو. كنـيم  مـي  ل

كوپلينگ خارهاي س
مي را ها كوپلينگ ر
دي و داشته نگه را ن

  وله

سرعت و استفاده در
استف ها لوله كردن ي
 را نازل سر انتها ر

 لوله رمپ يا ي

 آتش كه بزرگ ت

ه لولـه  وسـيله  بـه  
لو روي از سنگين ي
لول رمپ شكل به 
امكا اين توان مي ن

كردن كوپلينگ

كوپلينگ براي
وصل و نزديك

سپس ايستند مي
يكديگر مخالف
آن ثابت صورت

لو كردن سري

د سهولت براي
سري از حريق
در و وصل بهم

 

نشانيآتش پل

معضالت از يكي
ها جاده نمودن

عبورخودروهاي
مخصوصي ابزار

آن از استفاده با



 

 صـورت 

 ايجـاد  

 ماسـي 

 طبـق  

 را ها مپ

 . انـد  ده 
 كـه  ند

.  آورد ـي 
 وسايل 

 رمپ هر

 نقليه ه

 داده ل 

 اسـت   

 ها رمپ 
 كه ورد

 را ـوبي 
 ازآن ن 

 گيرد، ار
 و ختلف

 رشـته  

بص هـا  رمپ اين .يند
 ضـمن  كـه  اند شده

تم هيچگونـه  كه يند
هـا  رمـپ  اين يشتر
رم از بعضي اما شد،
 

شـد متصـل  هـم  ه
كن مي متصل هم ه

مـي وجـود  بـه  شـده 
 اي چرخه شود مي 

ه پائين در كه صاف
وسيله بتوان راحتي
انتقـال پهـن  صـفحه 

 . گيرد 

موجـود  رمپ يك 
از بعضي. پذيرد رت

آ مي وجود به كانال
چـ رمپهـاي  انـواع  

بتـوان را بيشـتر  اي 

قرا استفاده مورد ي
مخ ها پايه شيب ويه

 تعداد افزايش جهت

نماي ايجاد ها لوله ر
ش طراحي طوري ها

نماين ايجاد طميناني
بي. نشود ايجاد سان
باش ميليمتر 70 نده

د.نمو استفاده نيز ر

به تسمه يك توسط
به را ها پايه اي گونه 

ش پهن هاي لوله ور
باعث كه باشد مي 

ص سطح يك. مايند
ر به رمپ، كنار تن

ص روي بـه  نقليـه  ه 
مي قرار شيب پايه 

فقط و شود كشيده
صور راحت ترافيك

ك يك خود پايه دو
 از بعضـي . داد بور

هـا لوله رشته تا ود

نشاني آتش هاي تيم 
زاو. اند شده تشكيل 

ج رمپ اين متهاي

د كشيدگي يا دمه
آنه همه اما شوند، ي
اط ضريب چنان ها ه

آبرس هاي لوله و قليه
دهن لوله قطر كه د

ميليمتر 90 تا قطر

ت كه شده تشكيل 
 به ها، لوله كننده ه

عبو جهت ميليمتر 
خود طرف هر در ب
نم عبور آن روي از 
گرفت قرار طريق از 
وسـيله وزن. داد ول
 در نقليه وسيله ي

ك لوله رشته يك ز
ت و جابجايي تا مود
د بين كه هستند ش
عب آن از توان مي 
نمو متصل هم به ي

 در تا شده ساخته 

 متصل هم به مت

قسم از بعضي و ت

آموزش مقدماتي

صد كوچكترين كه 
مي استفاده مختلفي

لوله روي شيبدار ح
نق وسيله تاير و خها
اند شده طراحي ي

ق با هايي لوله جهت

 چوبي هاي مپ

چوبي هاي پايه از 
احاطه هاي تسمه 
90 تقريبي عرض 

مناسب شيبي داراي
 كامل ايمني با نده

 كه شود مي سبب 

هو و كشيد رمپ ي
هاي چرخ بنابراين و

از بيش است نياز ه
نم عمليات شكل ق
چهارگوش قسمت ك
لوله رشته دو از ش

آهني اتصاالت وسط
.  

  فلزي هاي پ

 فوالد از آن انواع 

قسم چند از ها رمپ 
است متغير درجه 12
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آن بدون
م فرمهاي

سطح يك
چرخ بين

استانداردي
ج توان مي

رم - الف

رمپ اين
يا طنابها
به كانالي
د ها رمپ
كنند تردد
دارد قرار
روي از را

و شود مي

هنگاميكه
مطابق بايد

يك داراي
بيش يا دو

تو ميتوان
.داد عبور

رمپ - ب

 از بعضي

ر نوع اين
2 تا 8 از
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نشان داوطلب آتش

گيرد مي قرار معبر 
شـو مـي  جابجايي و
جهت است ضروري د

ه به نزديك و سب
عبو خودروهاي ض
آليـا از فلـزي  ـاي 
اين. است گرفته رار
نقليـه وسـايل  و ست

بزرگتر كمي فقط و 
مختلـف هاي قسمت

 به وجود آورد. ي

بسـي سطح در حاضر
طـور رمـپ  اين از 
نيـا مورد خودروها 

  

 آموزش 

شكل به ها لوله وي
و لرزش حداقل عث

دارند ميليمتر 900
مناس فاصله يك در 

عر بين زيادي الف
هـ رمـپ  اخيـر  هاي

قر نشاني آتش هاي م
اس شده  ساخته ارد
 است ها لوله قطر ز

ق تا سازد مي قادر ا
ميليمتري 500×23

ح حال در كه ست
 نمونه يك. گيرد مي

 عبور جهت كه ي

رو رمپ وقتي . تند
باع آن روي از روها
 تا 600 بين عرض

رمپ دو كه طوري
اختال كه جايي در و
ساله در .گيرند قرار 

ازتيم تعدادي پسند
استاندا نياز مورد اژ
سايز هم آن شيار 

ر رمپ شيب، ديك
0×150رفته ابعادآن

اس شده ساخته حكم
م قرار استفاده ورد

عرضي هر در را آن 

هست افزايش قابل ه
خودر حركت هنگام

ع كه هايي رمپ از 
بط ، لوله از طولي ر

و نقليه وسيله هاي
 ندارد وجود رمپ 

پ مورد كه اند شده 
آليا طبق و سبك ژ
زيرا كنند مي عبور 
نزد لوالي .باشد مي 

يكديگر قرار گر كنار

 الستيكي 

مح و مقاوم ستيك
مو نشاني آتش هاي م
ميتوان كه است ه

  .مود

عبوركننده لوله
ه كه نتيجه در

استفاده هنگام
هر نمودن پهن

ه چرخ از دور و
روي از كننده
 ساخته سبكي

آلياژ از ها رمپ
 آن از براحتي

 ها لوله قطر از

ك راحتي به آن

هاي رمپ – ج

ال از رمپ اين
تيم در وسيعي
گرديده طراحي

نم تنظيم است



 

 وجـود  ا 

 و گـرد 
 و صابون

 ختلـف 

. دهـد  ـي 
 در يـا  

 

آنهـا كردن انبار ي

گ به لوله معمول ي
ص و آب با را آن يد
مخ هـاي  دسـتگاه . دد
مـ تحويـل  خشـك  

و آويـزان  لوله وص

 )لوله 

براي مكاني تهيه و ن
 .است دار

آلودگي گرفت قرار ه
باي شود آلوده وغني
گرد برطرف ها دگي

 را لولـه  و آبكشـي 
مخصو برجهاي در 

 لوله ت

  يه

كردن وخشك ستن

كردن خشك ، وله
برخورد خاصي ميت

استفاده مورد سوزي
رو مواد با لوله اگر 
آلود تمام تا شست 
آ ، شسته را لوله ه
را آن بايد ، شده ه

  شود. خشك
  

آموزش مقدماتي

نظافت و تخليه ي

تخليه هاي روش 
شس( لوله ظافتن 

لو درشستن كه يي
اهم از لوله حفاظت

س آتش در لوله نكه
. شود پاك آب با د

 مطمئن كننده ك
كه دارد وجود نيز 

شسته دست با لوله
خ كامالً تا نمود ن

 جزوه آ 42

هايروش

1.
2.

ها تكنيك
ح در دارد

اين از بعد
بايد خاك

پا يك يا
اتوماتيك
لو چنانچه
پهن سطح
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 را   

 و 
لي   

نشان داوطلب آتش

  مل مصدوم 

د. بـدين منظـور بايـ
دوم قـرار داده . او

دام ها مناسب است
ـاربرد دارد. در حـال

 آموزش 

به محل ديگر را حم

  اي وارده .

  آن .

طفال انجام مي گيرد
ا زير زانوهاي مصـد

در آسيب ديدگي اند
ن قرار دارند نيز كـ

 مصدوم  

ش مناسب از محلي ب

 ل 
صدوم از حيث آسيبها

  ني مصدوم

ي شده و وضعيت آ
  هنده .
  جود.

  ك دهنده .

 وزن ، بخصوص اط
 ها و دست ديگر ر

  جام مي گيرد :

 بيهوش ، خصوصاً د
ير آتش تيربار دشمن

  اوليه و حمل

قال مصدوم به روش

در انتخاب نوع حمل
ضعيت جسماني مصد
ضعيت روحي و روان

  ن مصدوم.
سافت مسير پيش بيني
داد نفرات كمك ده
سائل و امكانات موج
دگي جسماني كمك

  يك نفره 
  (گهواره اي)

يشتر در افراد سبك
د را در ناحيه كتف

  ندن) كشا
ه سه روش زير انج

  ششي مسلسلي :
راي افراد بهوش و
ن ميدان جنگ كه زي

كمكهاي   
  

جابجايي يا انتق
  مي گويند. 

عوامل مؤثر د
وض .1
وض .2
وز .3
مس .4
تعد .5
وس .6
آما .7

  

توانايي حمل 
حمل آغوشي (

اين حمل بي    
يك دست خود

  بلنـــد كنيد.
حمل كششي (
حمل كششي به
الف) حمل كش

اين روش بر    
براي مصدومين



 

يـك تـر

خـود بـه

او را روي پاي نزدي

 و پـاي مخـالف خ

پهلوي او بنشينيد ، ا

س او را با دست آزاد

آغوشي يك نفره

ششي مسلسل

ت خوابيده است پش

ش حلقه كنيد ، سپس

 حمل آ

حمل آتش نشان

 حمل كش

آموزش مقدماتي

وم نشسته و يا به پش
  اريد و

ابل را دور سينه اش
  ب بكشيد.

 ح
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كه مصدو
خود بگذ

ست مقاد
طرف عقب
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اي  
زن   
بـه     
دو 
زيد 

 

 

ـد،       
ك 
د و 
 بـا   

نشان داوطلب آتش

فاده مي شود و بـرا
 مصـدوميني كـه وز
ـالي كـه مصـدوم ب
كه زانوهاي شما در د
ور گردن خود بينداز

فـراد ديگـر راه برونـ
كت كردن عضو، كمك
ور كمر وي بگيـــرد
مصدوم مي توانـــد 

 آموزش 

 پر از دود است استف
گي نداشته باشند و
دراين روش، در حـ
نو بزنيد به طوري كه
ستان مصدوم را دو

تواننـد بـا كمـك افـ
تل بندي و بي حرك
ك دست خود را دو
 كند. بدين ترتيب م

مل آتش نشان )

  يز)
ش سوزي كه اتاق
 و دست ها شكستگ
شد به كار مي رود.
هم ببنديد. سپس زان
ي قرار گيرد. آنگاه د

   او را بكشيد.

في ديده اند و مي ت
ه ديده اند، بعد از آ

صدوم قرار گرفته ، يك
ر گردن خود حلقه 

حمل سينه خيز ( حم

حمل عصايي

نشان (سينه خيتش
 در مواردي مانند آتش

 در شانه ها، بازوها
مك دهنده بيشتر باش
د مچ هايش را به ه
دوم در زير بغل وي
و پا حركت كنيد و

  كيه گاه) صا ( ت
هوش كه صدمه خفيف
ي كه ازيك پا صدمه
 سمت پاي سالم مص

دست مصدوم را دو 
  ت ادامه دهد. 

حمل كششي آ
اين روش     

مصدوميني كه
آنان از وزن كم
پشت مي خوابد
طرف بدن مصد
و چهار دست و

  
روش حمل عص

در افراد بهو     
بخصوص افرادي
دهنده بايد در 
 با دست ديگر،

جهش به حركت
  
  
  
  
  
  
  



 

ب نديـده    
ـاي او را   
ا طنـاب        

 

 

  

 

اع و احشـاء آسـيب
داده ، مچ دسـت هـ
ـاي او را بـا بانـد يـا

  ه خود ببنديد. 

 

ش

م نيز در قسمت نخا
وهاي مصدوم عبور د
وانيد مـچ دسـت هـ
 مصدوم را با شال به

 

ولي (پشت)

ب در افراد  بيهوش و بهو

طوالني باشد ومصدوم
ي خود را از زير زانو
بودن مصدوم مي تو
ز بلندي مي توانيد 

حمل كو

لي با طناب و بدون طناب

آموزش مقدماتي

  لي ( به پشت )
واقعي كه مسافت ط
ك دهنده دست هاي
. درصورت بيهوش ب

ور احتي در حين عب

     

حمل كول
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حمل كول
در مو     

باشد كمك
مي گيرد.
ببنديد. ح
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ـل    

ـق   
يب   

ل و     
اي   
اي      

نشان داوطلب آتش

سـيب جـدي از قبيـ

در بين ناجيـان غريـ
روج از صـحنه آسـيب

س از حفـظ تعـادل
خود را ميـان دو پـا
ـرازير و دسـت و پـا

 آموزش 

  ش نشان)
 براي افرادي كه آس

 
تقال مصدومين و د

رحين خرمغروقين د

در رو ايسـتاده و پـس
برده و دست ديگر خ
ت سـر مصـدوم سـ

  كل ) . 

ـ حمل آتش  نشان)

ه دوش ـ حمل آتش
مسافت هاي طوالني

   استفاده مي شود.
ا به منظور نقل و انت
 آب از معده و رية م

صدوم به صورت رو د
ود را از زير بغل او ب

 مي كند دراين حالت
مي باشد ( مطابق شك

   

و يك پا (حمل به دوش ـ

ت و يك پا (حمل به
 دست و يك پا در م
صدمات مغزي ندارند
 در بين آتش نشانها
مودن هر چه بيشتر 

مدادگر در مقابل مص
موافق مصدوم، سرخو
هند و از زمين بلند 
م در اختيار امدادگر

  

حمل يك دست و

حمل يك دست
حمل يك      

شكستگي يا ص
اين حمل      

جهت خارج نمو
  بكار مي رود.
ام نحوة عمل :

گرفتن دست م
وي قرار مي ده
موافق مصدوم د

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 



 

ـرح زيـر   

در زير و 
كي باسن 
ود را بـا     
 دسـتان   
 بعـد بـه       
رده و بـا   
 بوجـود    

 3و  2ل  
ر گـردن     

چند نمونه آن به شـ

ت شدن يك دست د
ب است كه در نزديك
يكـي از دسـتان خـو
گاه در آيد وسـپس
ديگر قفـل شـوند و 
د كردن مصدوم كـر
سبي بـراي حركـت

 صندلي طبق شـكل
ختن دسـت بـه دور

مل دو مچ )

نجام مي گيرد كه چ

راحت همراه با چفت
ش كار به اين ترتيب
سته درمي آوريم و ي
ده تا بصورت تكيه گ
ز ناحيه مچ بـه يكـد
مزمان شروع به بلند
ضعيت مطمئن و مناس

ست با درست كردن
رايط مصدوم با انـداخ

  مك مي نمايد.

حمل دونفره ( حم

3

 
ريقه هاي مختلفي ان

  دو دستي)
خت يك نشيمنگاه 

روش 1د. طبق شكل 
وي را به حالت نشس
 پشت وي قالب كر
بور داده تا در زير از
نخورد به آرامي و هم

وضع دوم روي دست

 باشد، مي توان نخس
ت داد كه در اين شر
طمئن و اطمينان كم

1

2

آموزش مقدماتي

هاي دو نفرهحمل
هاي دو نفره به طر ل
:   

 مچ (ايجاد جايگاه د
وع حمل شامل ساخ
گر در پشت مي باشد
زانو زده و به آرامي و

درمك دهنده ديگر 
د را از زير ران او عب
كه تعادل وي برهم ن
ن كردن صحيح مصد

  
چه مصدوم به هوش 
ا سوار كرده وحركت
ندگان به حركت مط
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توانايي ح
حمل     

مي باشد 
  

حمل دو
اين نو     

دست ديگ
مصدوم ز

دست كمك
ديگر خود
ترتيبي كه
جـايگزين

آوريم. مي
چنانچ    

مصدوم را
حمل كنن
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ـل        
ال  
وي  
ين 
گـه        

ود      

ـل      
 بـا   
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كمـك دهنـده مقابـ
گيرد و در همين حـا
سپس مصـدوم را رو
ركت مي كنند. دراي
ك دسـت را بـراي نگ
سـه مــچ بــه خــو

ه اند و هماننـد حمـ
ا كرده مي نشـانند 

 آموزش 

پـا وجـود دارد، دو ك
 با دست چپ مي گ
مقابل را مي گيرد. س
د بلند مي شوند وحر
ي وجـود دارد يـك
راين صورت حالت س

 آسيب جدي نديده
 حالت تكيه گاه پيدا

  ستي)
شكسـتگي در يـك پ
دست راست خود را
دست چپ شخص م

مي نشانند و افراد ه
گي پا و يـا بيهوشـي
مصدوم آزاد كنيد. د

  اردستي)
ي به كار مي رود كه
ي مچ دست ها كه 

  ها آزاد نمي باشد.

سه مچ)

ايجاد جايگاه سه دس
وشيار كه احتمال ش
ستند و هر يك مچ د
 خود، مچ يا ساعد د
ين شكل ايجاد شد
ن كه احتمال شكستگ
شكسته و يا پشت م

چها چ (ايجاد جايگاه
در مورد مصدوميني

شد كه مصدوم را روي
هيچ كدام از دست ه

(حملحمل آتش نشان

حمل سه مچ (
در افراد هو     

يكديگر مي ايس
با دست راست 
صندلي كه به ا
حالت براي اين
داشتـن پـاي ش

  گـيرد.  مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حمل چهار مچ
اين حمل د     

سه مچ مي باش
اين تفاوت كه ه

  



 

ي عبور از 
 مصدوم 
يسـتد و      
ـل او رد   
شت بـه  
 مصدوم 

 

 

 

رند و همچنين براي
 شود . در حالي كه
شـت سـر او مـي  اي
 دست ها را زيـر بغـ

ن پاهاي مصدوم و پش
ن كار براي گذاشتن

 

ر مچ )

ه و شكم مشكل دار
برانكارد استفاده مي
ت، يك امـدادگر پش
گه مي دارد. آن گاه 
ي گيرد. نفر دوم بين
لند مي كند. اگر اين

 م رو به بيمار باشد.

حمل چهارل آتش نشان (

و نفره (حمل دو مچ)

   پيش ) قطاري
ني كه از ناحيه سينه
شتن بيمار بر روي ب

لت صليب كرده است
ند و آن را با زانو نگ
ه صليب شده را مي
 زانوها مي گيرد و بل
م بگيرد بايد نفر دوم

حمل

حمل آغوشي دو

آموزش مقدماتي

ه اي ( حمل پس و
روش براي مصدومين
هاي باريك و يا گذاش
 را روي سينه به حا

را بلند مي كن ال تنه
چ هاي دستش را كه
ستد و پاهايش را از 

رانكارد انجامدلي يا ب
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حمل زنبه
اين ر     

گذرگاه ه
دستانش 
قسمت باال
كرده ، مچ
او مي ايس
روي صند
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گـر    
ده،    
يم  
 را    

 

 

 

نشان داوطلب آتش

 اسـتفاده كنـد ، اگ
روي زمـين خوابانـد
هوش باشد مي تـواني
يـا پشـت وجلـو آن

 آموزش 

ل مجروح ازصندلي
يم بايد صـندلي را ر
صورتي كه بيمار بيه
 دوطرف صندلي و ي

بور است جهت حمل
 روي صندلي بنشاني
دلي قرار دهيم. در ص
مك شخص ديگر ،

  

حمل مصدوم با صندلي

  ي
ت كمك دهنده مجب
يمار سنگين وزن را
ت بكشيم و روي صند

ببنديم سپس به كم 
   مي دهيم.

 

 

حمل با صندلي
گاهي اوقات     

بخواهيم يك بي
بيمار را با دقت
او را به صندلي
گرفته، حركت 



 

رآمـده و    
ث انتقـال  
ي)، بـرق    

.  
نزينـي و         
ب توليـد   
 انرژيهـا      

  رعتي

ـره اي )         
 معينـي      
انافزايش 
هي) آنها 
شـتاب و     

خـارجي بحركـت در
رعتي نموده و باعث

سـاني (دسـتيوي ان     
سب تأمين مي گردد
 موتـور ديزلـي ـ بن
نتقال داده و موجـب
د و در نتيجـه ايـن

  د.

ژ(گريزازمركز) ـ سر
    

  دهيم.وال پاسخ 

نـي ( دنـده اي ـ پـ
ه )  مقـدار ثابـت و
كل حركت و يا دورا
يجه جابجايي (بازده
 سـرعت و نيـرو و ش

 

بعضي از نيروهاي خ
د انرژي فشاري و سر
 هـا از طريـق نيـرو
ن با يك موتور مناس
 انـرژي مكـانيكي (
ستي را به سياالت ان

ياالت مـي گـردر س
ها و كانالها مي گردد

              
نه اي ـ سنتري فيو

سرعتي)         -ي  

بهتر است به اين سو

 و پمـپ هـاي دوران
 دور) ( دنده يـا پـره

سرعت سيك راين اگر
فزايش يافته و در نتي
گر دور يا سيكل بـا

 نشاني آتش

 است كه به وسيله ب
زگاز يا مايع ) ايجاد
روي محـرك پمـپ
ا از درگير نمودن آن
ت ازدسـتگاهي كـه 
لكتريكي (برق) و دس
سرعتي و فشاري در
ل سياالت در لوله ه

 ي) 
ايي (رانش) مثبت  
ايي غيرمثبت ـ پروا

تزريقي - وري (جتي 

  مثبت 
ي جابجايي مثبت ب

  ت يعني چه ؟
ـ باالبرنده ـ مركب)
نگشتي  يا دوران ( 
دهي مي كنند. بنابر
 در (سياالت) آنها اف
عكس، به عبارت ديگ

آموزش مقدماتي

هاي پمپايي با 

 پمپ (تلمبه) 
پمپ دستگاهي  

درسياالت (اعم ا
گردد. نير آني مي

(الكتروپمپ) و يا
مپ عبارت استپ 

بخاري)، انرژي ال
انرژي جنبشي، س
باعث نقل و انتقا

پ ها (به طور كلي
پمپ هاي جابجا 
پمپ هاي جابجا 
پمپ هاي اجكتو 

  
م ي جابجايي (رانش)
قسيم بندي پمپ ها

جابجايي (رانش) مثبت
ي تناوبي ( فشاري ـ
حركت) پيستون يا ان
سيال را جابجا و بازد
عت ، نيرو و شتاب 
ش خواهد يافت  بالع
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آشنا   

 

تعريف پم
1.

2.

  
انواع پمپ

1.
2.
3.

پمپ هاي
قبل از تقس
سوال : ج
پمپ هاي
سيكل (ح
ازحجم س
يابد ، سرع
نيز افزايش
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ـپ  

ر و 

   

 يا 
اي   
ايز        
بـه     
ن و     

     

يـا      
 از               

ري    

نشان داوطلب آتش

 نوع پمپ ها را پمـپ

دي آنها براساس كار

    ـ پس و پيشرو )

 پيش (عقب و جلو)
پمـپ هـا و آن را از 

ري (تزريقـي) متمـا
ـه شـامل قطعـات ب
 اي به نـام پيسـتون

نده                    

از طـرف پيسـتون ي
بـور مـي كنـد كـه
ي پمـپ هـاي فشـار

 آموزش 

ن لحاظ اينرند. بدي

ي شوند و تقسيم بند

اال و پايين رو ي ـ ب

گشت بطرف پس و 
پ تناوبي مي باشـد و
 هسـتند) و اجكتـور
ي و يا اجكتوري كـ
ناوبي داراي  قطعه 

             
پ هاي تناوبي باالبرن

فشار اعمـال شـده 
 آب (سـيال) را مجب
ز پيستون يا انگشتي

 نسبت مستقيم دار
  امند.

 دو گروه تقسيم مي
  ي آنها مي باشد.

سو ـ رفت و برگشتي
        

                       

ي از قبيل رفت و برگ
يت اصلي يك پمپ
 حركـت دايـره اي 

 گريز از مركز، دوراني
ي باشند پمپ هاي تن

  ي باشند

                        
ـ پمپ 2              

حت تاثير فشاري ( ف
قـرار گرفتـه و ست 

 و موجب استفاده از

هم متناسب بوده و
(رانش) مثبت مي نا
جايي مثبت خود به
اختاري و ساختماني

  ي جابجايي مثبت 
پ هاي تناوبي ( دو
پ هاي دوراني      
                        

   هاي تناوبي :
ود يك حركت تناوبي
دوسو) كه از خصوصي

كـه دارايدورانـي ( 
ي  برخالف پمپ ها

 ـ دنده ـ نازل ) مي
Plung  وPiston مي

ي تناوبي              
 تناوبي فشاري      

   تناوبي مركب    

  بي فشاري
پ ها آب (سيال) تح
يشتر از فشار جو اس
و يا در آن باال برود 

مقدار آبدهي با
هاي جابجايي (
پمپ هاي جابج
تركيب هاي سا

  
انواع پمپ هاي

پمپ .1
پمپ .2

   
ـ پمپ  1الف ـ

وجو ـ 1توجه 
باال و پايين ( د
گريز از مركز، د

نمايد و نيز  مي
ترتيب ( پروانه

gerيا انگشتي 

  
انواع پمپ هاي

ـ پمپ هاي  1
ـ پمپ هاي  3
  

پمپ هاي تناوب
در اين نوع پمپ
انگشتي ) كه بي
لوله اي خارج و



 

عملـه   دو     

دي بـاال  
ين سبب 
ه اصـلي     
 حركـت  
كـز فـرق      

دو دسته 

ه بعنوان 
ي فيـوژ   
 سنتري 
ي مثبـت     
پمپهـاي       
 اسـت از   
ن نكتـه  
مركب بنا  

ي يـك عملـه يـا د
  هيد برد.

 سيال را به طور زياد
رانند به همين ون مي

 نظـر داشـتن قطعـه
 و انگشتي) و انجام 
حركـت گريـز از مرك

راني اين قطعات به د

طور وسيع و گسترده
 هاي كه پمپ انـرژي
في چون پمپ هاي
ـپ هـاي جابجـايي
اده مـي كننـد. از پ
ل ها استفاده شـده 

نند. البته بايد به اين
پ باالبرنده و پمپ مر

 پيستون يـا انگشـتي
دوعمله پي خواه ه و

ان ز كه سرعت جري
خل محفظه خود بير

اينكه از  آيند. با  مي
ي تناوبي (پيستون

اي) و انجـام ح وانـه 

چرخش دورا پره و 

  لف 

  در آتش نشاني
ي مثبت زماني به ط
ت امتيازات و برتري
رديده است و از طر
ستند. بنابراين از پمـ
سـنتري فيـوژ اسـتفا
ب جهت آب هورزيل
ن آب استفاده مي كن
 پمپ دوراني ـ پمپ

 مي شوند. كه خود 
 به مفهوم يك عمله

هاي گريز از مركز پ
ت و يكنواخت از داخ
ش) مثبت به شمار 
ها ت دوراني با پمپ
پروي گريز از مركـز ( 

 به داشتن دنده و يا

  اي  ي دنده
  اي ي پره

  جابجايي مثبت 
  ب : در موارد مختل

ي جابجايي مثبت د
ز پمپ هاي جابجايي
 ولي اكنون به جهت
گزين تمامي آنها گر
ه ها (هواگيري) نيس
 هواي پمپ هاي س
ويت كننده فشار آب

كننده جريانتقويت 
ن نوع پمپ ها مانند

آموزش مقدماتي

به دو دسته تقسيم 
كه با توضيح هريك

  ي دوراني
پمپ ها برخالف پمپ
سيال را به طور ثابت

هاي جابجايي (رانش پ
پرنده) و انجام حركت

هاي گشت و با پمپ
  

ها را نيز نسبت پمپ
 كنند. ي

هاي دوراني پمپ 
هاي دوراني پمپ 

تفاده از پمپ هاي ج
تش نشاني           

رد استفاده پمپ هاي
 كه قبالً اشاره شد از
آب استفاده مي شد
ع پمپ ها دارد جايگ

ادر به عمل تخليهد ق
سيستم تخليه كننده
يز به عنوان پمپ تقو
ي پيستوني بعنوان ت
شت كه بعضي از اين
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نيز خود ب
باشد ك مي
  

پمپ هاي
اين نوع پم

برند س مي
جزء پمپ

دنده يا پ(
گرفت و بر

 كنند. مي
اين نوع پم
تقسيم مي

 -
 -

  
ستموارد ا

الف : درآت
  

الف : موار
همانطور ك
رساننده آ
به اين نوع
فيوژ خود
بعنوان سي
دوراني نيز
پمپ هاي
توجه داش
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ـوا   
         فـه       

ده  

هـا     
عت  
كـه  
ال 
ـوا     
يي   
ري  
له) 
ـوا   

ـد  
ـن   
ند 
ياز 
ري     
ـور      

نشان داوطلب آتش

پ تخليه كننـده هـ
ع پيسـتوني دو طرف

ستم تخليه كننـد

ي ايـن نـوع پمـپ ه
ا انگشتي و يا سـرعت
توجه به اين نكته ك
هت تخليه كامل سيا
بـه عمـل تخليـه هـ
 پمپ هـاي جابجـاي

سـنتره پمپ هـاي  
ري دوطرفه (دوعمل
تم تخليه كننـده هـ

  ير مثبت 
انـ رسيده  اين نتيجه
باشـد. ايـ معتبر مـي 

باشن گازها و هوا نمي
) ني…ض ـ رودخانه و   

ي مثبـت و اجكتـور
رك خـود را از محـ

  قرار مي دهند.

 آموزش 

گر از آنها بعنوان پمپ
نـاوبي فشـاري نـوع

  ي دهند.
 مثبت بعنوان سيس

: چون بازدهي ند ب
حركت پيستون و يا
ش پيدا مي كند. با ت

جه جهي يابد در نتي
 در اسرع وقت نياز ب
 چنين كاري است 
سيستم تخليه كننده
يه پيستوني نوع فشا
 نيز به عنوان سيست

غيرعتي ـ جابجايي 
 طي ساليان دراز به

تر و م ده آب مطمئن
وري قادر به تخليه گ
چاه ـ استخر ـ حوض

هـاي جابجـايي  پمپ
شـده و نيـروي محـر
ند و مورد استفاده ق

نسوخ شده اند و ديگ
پ هـاي تننـد و پمـ    

 را بيشتر ترجيح مي
مپ هاي جابجايي 

  د؟
 به تخليه هوا نيستن

ي با افزايش سرعت ح
زدهي آنها نيز افزايش
دهي نيز افزايش مي
ز خواهيم داشت لذا 
پي كه قادر به انجام
وع پمپ ها بعنوان س
شد. مانند پمپ تخلي
مانند اجكتور پمپ )

اي ـ سر ركز) ـ پروانه
سب شده فراوان در 
يوژ به عنوان رسانند
جايي مثبت و اجكتو

(چ open waterز 
prime  كه اكثراً از)

ين پمپ ها نصب ش
 اهرم تأمين مي كنن

وب شدن سريع) من
 اسـتفاده نمـي كنن
اير پمپ هاي ديگر 
 به چه دليل از پم
) استفاده مي كنند
ي سنتري فيوژ قادر
ش) مثبت است يعني
ا و پره ها) ميزان باز
ت سيكل يا دور باز
زمان كوتاهتري نياز
يع داريم و تنها پمپ
بدين سبب از اين نو
شاني استفاده مي ش
از بعضي پمپ ها (م

  ود 

ري فيوژ (گريز از مر
 اصوالً با تجارب كس

هاي سنتري في پمپ
هاي جابج خالف پمپ

ستفاده از منابع روباز
er تخليه كنند هوا 

معموالً در مجاورت ا
سان توسط تسمه و

به داليلي (معيو
در آتش نشاني
(دو عمله) و سا
سوال : چرا و

هوا(هواگيري)
الف : پمپ هاي
جابجايي (رانش
دوران (دنده ها

با افزايش سرعت
(هوا) به مدت ز
(هواگيري) سري
مثبت هستند ب

فيوژ در آتش نش
البته ا. روزنباور

استفاده مي شو
  

هاي سنتر پمپ
در آتش نشاني
كه استفاده از پ

ها برخ نوع پمپ
لذا به هنگام اس
به يك دستگاه
اند) دارند كه م

پمپ آبرساصلي 
  
  



 

 

ركـز بـه       

كـاري و  
وبي مايع 
 شـده و   
ده هـا و     
ــار                     ت فش

ـه پمـپ   
 پيرامون 

سيرشـان  
ي دريـك     
ـز دوران      

ـتفاده از      
 رسـيده           

در نتيجه 
 پوسـته    
ي شـود.     
impell  

ك خـالء    

ز نيـروي گريـز از مر
  مي گيرد.

توري از نظر اصول ك
جابجايي مثبـت تناو

p ن رانـده) به بيرو
) توسـط چـرخ دنـد
ــت ــايع تح ــق م زري
 مي شود. در حاليكـ
 هاي پروانه ايش به 

 حال حركتند از مس
مـل وقتـي جسـمي
 كـه جسـم از مركـ

ـرار دارد كـه بـا اسـ
ا كـه بـه مركـز آن
و شتاب مي كند و د
داخلـي ( پيرامـون)

خروجـي) رانـده مـي
er eye ـم پروانـه)  

ل ورودي پروانـه يـك

يعـات ، اسـتفاده از
 مورد استفاده قرار م

بجايي مثبت و اجكت
رند. در پمپ هاي ج
ushing the wa

carrying the w(
ــا تز ــوري ب ي اجكت
نتقال مايعات ديگر 
كز مايع توسط پره 

  

ر دايره اي شكل در 
مي گردد و در عمو 

بور باعث مـي شـود

بر روي نقطـه اي قـ
مـايع ر ش اسـت و   

ن را داراي سرعت و
ه و به طرف جداره د
خه تخليه كننده آب 
انه (فشاركم) (چشـ
تيجه از خود مدخل

جاد فشار الزم در ما
ز نقطه اي به ديگر 

  ي سنتري فيوژ :
يوژ با پمپ هاي جاب
ي تفاوت اساسي دار

terون يا انگشـتي(

waterو انتقال مايع(

ــاي ــپ ه رد و در پم
باعث مكش و نقل ان
 ازنيروي گريز از مرك

throwing the .(

مي كه در يك مسير
عث پيدايش اين نير
 مي كند نيروي مزب

كه در پوسته پمپ ب
صلي درحـال چـرخش
گردش سريع اش آن
رعت مايع زياد شده
ي مجراي رانش (لوله
 يا همان ورودي پرو
 دور مي شود. در نت

آموزش مقدماتي

  مپ سنتري فيوژ
ي است كه اعمال ايج
ل و انتقال مايعات ا
ساس كار پمپ هاي
مپ هاي سنتري في
ساختاري و ساختماني
 فـشار توسط پيستو
هاي دوراني حمل و
ــر ــي گي ــورت م  ص

Ejecting the  ب (
وژ با استفادهري في

waterب مي كند. (

   ريز ازمركز
ه مي خواهد اجسام
، اينرسي اجسام باع
ره اي شكل حركت

  دد.

  ر
طعه دواري (پروانه) ك
وسط مركز شفت اص
ه هايش ربوده و با گ
روي گريز ازمركز سر
 آنجا، فشار به سوي
 مايع ازمركز پروانه 
پيرامون (فشارزياد)
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تعريف پم
دستگاهي
منظور نقل

اساصول و 
: پم توجه

تركيب س
با اعـمال
در پمپ ه

ــره ــا  پ ه
) water

هاي سنتر
آن پرتاب

 
نيروي گر
نيرويي كه
دور سازد
مسير داير
دورتر گرد

  
اصول كار
اساساً قطع
نيرويي تو
توسط پره
در اثر نير
رفته و از 
وقتي كه 
به طرف پ
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وا)  
جاد 

ش    
جـه    
م و         
ـي  
اي       
لت  

اره     
رار  

نشان داوطلب آتش

(هـو فشـار آتمسـفر     
ه آب ) بافشار و ايج

  وجود مي آيد.

فت) سـرعت چـرخش
 مـي يابـد در نتيج
پوسـته يـك تالطـم

دا مـي آنها كاهش پي
ي كـه در پمـپ هـا

فزايش مي يافت. علت
  بت مي باشد.

روانـه و پوسـته اشـا
د شرح و بررسي قـر

 آموزش 

جاد مكـش شـده و 
جه اين رانش (تخليه
وسته اي در پمپ بو

شـف(ميله محرك يا 
وي آنها نيز افزايش
افـزايش فشـار در پ
شاش ميزان بازدهي
ـت گوينـد. درحـالي
ن بازدهي آنها نيز اف
 مثبت به اين مناسب

نتري فيوژ يعنـي پر
ر مفصل و مجزا مورد

خالء نسبي باعث ايج
 مي گردد و در نتيج
يان يكنواختي و پيو

 گردش محورشان (
سرعت و شتاب و نير
فته و بـر اثـر ايـن 

 و در نتيجه اين اغتش
ي جابجايي غير مثبـ

 ـ شتاب و نيرو ميزان
پ هاي جابجايي غير

  يوژ 
ساسي پمپ هاي سن
نوع پمپ ها به طور

 مي گذارد كه اين خ
ب به پروانه و پوسته
د ورودي پروانه )جري

  ثبت 
پ ها با افزايش دور
ش پيدا مي كند. س
ر آنها نيز افزايش ياف
ي پديدار مي گردد 
ب به آنها پمپ هاي
ت با افزايش سرعت 
نوع پمپ ها به پمپ

هاي سنتري فيمپ 
ختصر به دو قطعه اس
قطعات مختلف اين ن

 

نسبي به جاي 
باعث دخول آب
مكش( در چند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جابجايي غيرمث
در اين نوع پمپ
پروانه نيز افزايش
فشار آب نيز در
اغتشاش فشاري
كند، بدين سبب
جابجايي مثبت
نامگذاري اين ن

  
قطعات اصلي پم
قبالً به طور مخ

شد، در اينجا قط
 داده مي شود.

  



 

 .  
 ثابـت و       

 روي آن     
 و باعـث   
 انتخـاب     
 روي آن     
 تسـمه،     
ث گردش 

مـي بـه   
) اصـلي    
 هسـتند  
ـده و بـا       
نه خارج 
گـر بـين   
ي شود. و 
ه شده و 

پروانهك يا محور) و 
نمـا ، صـفحه هـاي

  ساخته مي شوند.

ـت كـه پروانـه هـا 
چرخش در مي آيـد 
 فـوالد ضـد زنـگ 
 سـاير اجزايـي كـه 
د (بلبرينـگ ،چـرخ
ن نيرو ازموتور باعث

  ي گردد.
شده كه به طور محكم
وسـط محور(شـفت
كه توسط دو صفحه 
شـم پروانـه) آن شـ

روازياد به پيرامون پ
 شود. به عبارت ديگ
وانه) فشار بيشتر مي
قسمت ورودي پروانه

ل شفت (ميله محرك
ته ، پـره هـاي راهن

نس هاي مختلف س

ي اسـه نسـبتاً بلنـد  
ر درگير شده و به چ
نس آن را معموالً از
 سنگ مي زنند تـا 
ي روي آن قرارگيرنـد
ين است كه باگرفتن
 ها (پمپ تخليه) مي
ت مدور و ريخته ش
ي خارجي (موتور) تو
هاي شعاعي است ك
 آب وارد مركـز (چش
ط پره ها با سرعت ز
جريان در پروانه مي
روجي (پيرامون پرو
ي به طور مداوم درق

  بوجود مي آيد. 

 moving paشامل
 fixed  شامل پوست

 .(  

ل مورد انتقال از جن

ا ميله محرك) ميله
ي اين ميله با موتور
 نيز مي گردد و جن
ارجي آن را با دقت 

بدون لقيبه دقت و 
اين كار اين قطعه اي
روانه و ساير قسمت 

Im پروانه فلزي است
 مي شود و با نيروي
ه وي آن تعدادي پره
اعث مي گردد كـه 

ي گريز از مركز توسط
 موجب ايجاد يك ج

خر فشار كم و روانه)
يجاد يك خالء نسبي
ت و مداومي در پمپ

آموزش مقدماتي

 artsعات متحرك ـ

parts ت ثابت ـ   

ا ناف پمپ (درزبند)

عات با توجه به سيال

  عات متحرك
: (محور يا شافت 

سوارند و از طرفي
گردش پروانه ها
كرده و سطح خا
نصب مي شوند ب

) بنابر…ياتاقان 
خود و گردش پر

pellerپروانه :   

سوارروي شفت 
مي چرخد و بررو
چرخش پروانه با
استفاده از نيروي
گردد. اين عمل 
ورودي (چشم پر
در نتيجه باعث ا
جريان يكنواخت
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الف : قطع
ب : قطعات
آببندي يا

  توجه :
تمام قطع 

  
الف ـ قطع

1.

2.
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 بـا   
يي   

نـه     
رار 
آب     
ند. 
آب 
ده   
اي   
دي           
ش  

ك  
ـن    
يره 
ول   
ه ،      
هـا        
انه 

نشان داوطلب آتش

زاين نوع پروانه هـا 
 محلولهـاي شـيمياي

ـوژ معمـولي از پروان
) قرshroud(لفافه  

الت رقيـق ماننـد آ
 و غيره بكار مي رون
ت است، مثالً براي آ
ريخته شـده اسـتفا
ير فلزي باشـند. بـرا
پوشـش ضـد اسـيد

ا دومكـشيـ   پروانـه)  

هاي آن از يـك نه پره
مـپ هـاي داراي ايـ
ذ، محلول شكر و غي
د پره ها كـم و طـو
گيري از گيـر كهنـه
سـازند. ايـن پمـپ ه
ه محور تا دهنه پرو

 آموزش 

  وع :
   باشند و هر يك از

و يا با پوشش ضد  

ك پمپ سـنتري فيـ
بين دو صفحه بنام (
ه براي انتقـال سـيا
ميايي نظير اسيدها

 مورد انتقال متفاوت
د از پروانه فوالدي 
انه بايد از جنس غي
خلـي پمـپ بايـد پ
 يك مكش (چشـم

em در اين نوع پروا
شيده شده است. پم
فاضالب، خمير كاغذ
ن انسداد پروانه تعدا
ـالب را بـراي جلـوگ
دگي داخلـي مـي س
يرا در مكش دوطرفه

  مان مكانيكي 
ها ممكن است از نوع

ـ پروانه باز    3 باز   
ت فلزي ،غير فلزي

Closed im در يك
د كه در آن پره ها ب
 داراي اين نوع پروانه
وغن گرم و مواد شيم
 به خصوصيت سيال

درجه سانتي گراد 15
ل مواد شيميايي پرو

 و تمـام سـطوح داخ
وانه مي تواند داراي

mi – open impe

) پوshroudصفحه (
 سياالت لزج مانند ف
ور به حداقل رساندن
شود پمپ هاي فاضـ
ون هيچگونه برآمـد
ك طرفه هستند، زي

 نظر شكل و ساختم
لزجت مايع، پروانه ه

ـ پروانه نيمه   2ه   
جا شونده ممكن است

mpellerوانه بسته : 

ته استفاده مي كنند
ي گيرند. پمپ هاي 
مولي ، آب گرم ، رو
نس پروانه ها بسته 

c50 دماي بيش از 
ي شود و براي انتقال
پاژ اسـيدها پروانـه

باشد اين نوع پر شته
  رودي) باشد.

 llerوانه نيمه باز : 

رف به وسيله يك ص
ع پروانه براي انتقال 
ر مي روند. به منظو
ها بلند انتخاب مي ش
چه كاغذ و غيره بدو

ميشه داراي مكش يك

ها از انوع پروانه
بسته به نوع و ل

ـ پروانه بسته  1
توجه به مايع ج

  باشند.
پرو .1

بست
مي
معم
جن
در
مي
پمپ
داش
(ور

پرو .2
طر
نوع
بكا
آنها
پارچ
هم



 

 نبوده و 
 به موارد 
اده قـرار        

 شـكل و         
ركـز و از   
 شـده و      
شـاني از       

بـا سـاير     
 (نيروي 
ژ) ديگر، 
          كوچـك         

ريكترين 
 قسـمت   
 گذشـت  
فشار جو 
 اين يك 

   بوجود مي آورد.
 مه باز

حه در طرفين پره ها
به يك آب  3سبت 

 كـش مـورد اسـتفا

د كـه هـم از نظـر 
ز نيروي گريـز از مر
ته مختلـف تقسـيم
مـپ هـاي آتـش نش

Ejecto    
ن نوع   پمـپ هـا بـ
دارند. نيروي محركه
ز پمپ (سنتري فيوژ
يـك نـازل داخلـي 

) مي شود. بار2جي(
) كـه در 4 دهانـه (   

جتي شكل از دهانه 
د (كمتر از ف مي كن

ن مي اندازد سپس 
  ه مي شود.

ي گير كهنه و پارچه
پروانه نيم              

روانه ها داراي صفح
ب و شن و ماسه تانس
ه بـه عنـوان لجـن

ي نيـز وجـود دارنـد
ده كامل يا ناقص از
وده و به چنـد دسـت

شـود. چـون  در پم 

r or pumps) ي

ز بكار مي افتند. اين
متحركي وجود ند ه

ت فشار كه معموالً از
بـه شـكل جـت از ي

رد لوله خروج) وا3ي (
بوده و توسـط يـك 
ت ، زماني كه آب ج
كي گلويي افت پيدا
 آب را بزور در جريا
روجي به بيرون رانده

و جاي مناسبي براي
                           

Open  ime اين پر
ي كه مخلوطي از آب
 و در پمپ هايي كه

  ب مي باشند.
ي پروانه هاي ديگـري
طرز كارشان ، استفا
ن قطعات متفاوت بو
 فـاوت اطـالق مـي   
   استفاده مي شود

ي (تزريقي ـ سـرعتي
وسيله مايع و هم گا
ه، چون در آن قطعه
ها به وسيله آب تحت
شار تـأمين شـده و ب
ك روزنه بنام گلويي
سوراخ نازل بزرگتر بو
از آن مجزا شده است
نتيجه فشار در نزديك
خرطومي) فشار هوا،
وعاً از طريق لوله خر

آموزش مقدماتي

امتداد مي يابد و
پروانه بسته     

eller پروانه باز : 

در الروي و جايي
جامد وجود دارد

گيرند مناسب مي
جه : از نظر مكانيكي
چنين ساختمان ، ط

جريان دراين ر جهت
ماً به آنها اسامي متف

هاي بسته بيشتر وانه

ي اجكـتوري يا جتي
ي اجكتوري هم به و
ي ديگر تفاوت داشته
ده) اين نوع پمپ ه
 و يا منابع تحت فش

ن آمده و از طريق يك
لويي كه اندكي از س
رودي ) وجود دارد ا
ت توسعه يافته و در ن
 و در لوله مكش (خ
تي پيوسته و مجمو
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3.

جتو
همچ
نظر
الزام
پرو
  

پمپ هاي
پمپ هاي
پمپ هاي
فعال كنند
هيدرانت 

) بيرون1(
قسمت گل
مكش (ور
و بسرعت
مي شود)
به يك جت
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ـت   
ژي  
يل  
يع   
ـار       
ده    
ـت    
ـار     
رار   

اي  

اي      
ـام   
ده  
 در 

وان 
 

واد    

نشان داوطلب آتش

ي شود درايـن حالـت
 ديگري غير از انـرژ
 انرژي سرعتي تبـدي
 و باعث مكـش مـاي
مـوع آب تحـت فشـ
مـان آب مكـش شـد
ود دارد كـه آب تحـت
قـدار آب تحـت فشـ
ي مورد اسـتفاده قـر

ر نتيجه استفاده هـا
  ارتند از :

 ، پـاك كننـده هـا
 و سطحي بـه هنگـ

متر اسـتفا20ر و تا 
ب معلق و يا اينكه 

ود بوده و يا نمي تو
  استفاده مي كنند.

سـمت مكـش از مـو

 آموزش 

ارد نازل ميلوله اي و
يچگونه انرژي مازاد
 فشاري در نازل به 
هر از فشار جو گشت

 پـس بـازدهي مجم
ت بازدهي اصلي هم
ك) اين امكان وجـو
 در حقيقت ايـن مق
شتن پمپ اجكتوري

گاز بكار مي افتند در
ن موارد استفاده عبا
ستگاه هـاي تخليـه
آب هاي با عمق كم

متر 10مق بيشتر از 
 ممكن است روي آب

  ي مي كنند. 

يي قابل انفجار موجو
مپ هاي اجكتوري 
نگهداشتن صافي قس

پ ديگري از طريق ل
ش مي يابد. چون هي
ود ندارد اين انرژي 
 قسمت گلويي كمتر
وري معروف اسـت.

 باشد. كه در حقيقت
محرك (عامل محرك
جابجا شده بگيرد و 
ط جهت فعال نگه دا

 وسيله مايع و هم گ
شت معمول ترين اين

هاي دس كتور) به لوله
 هيدرانت و تخليه آ

منابع با عم چاهها در
پ ها وجود دارند كه

س آنها را تقسيم بندي

  ي ) ـ تزريقي 
  ت.

 اكسيژن ، يا گازهايي
دار استفاده كرد از پم
داشته، به جز دور ن

  پ هاي اجكتوري 
اي فشار توسط پمپ
 گاز به تدريج افزايش
 گاز در سيستم وجو
ن معنا كه فشار در
 اين قانون بنام ونچو
ب كشيده شده مي
ي مواقع براي سبب م

را از حجم كلي جده 
يركوله شده) و فقط

  توري
ي اجكتوري  هم به 
ش نشاني خواهند داش
تگاههاي كف (اينداك
چاله هاي مخصوص
يل و تخليه آب از چ
دين نوع از اين پمپ
شند كه براين اساس

هاي اجكتوري (جتي
ل حمل و نقل است

هايي كه كمبود جا
موتورهاي سوخت د
ز به مراقبت و يژه ند

  رد و اجسام ريز

اساس كار پمپ
مايع يا گاز دارا
سرعت مايع يا 
فشاري مايع يا

مي گردد،  بدين
ديگر مي شود.
تزريق شده و آ
است. در بعضي
فشار تزريق شد
تزريق شده (سي

  گيرد.
  

پمپ هاي اجكت
چون پمپ هاي

در آتشفراواني 
عمليات با دستگ
حوضچه هاي چ
جاري شدن سي
مي شوند. چند

آب غوطه ور باش
  

محاسن پمپ ه
قابل .1
در .2

از م
نياز .3

خر



 

ري فيوژ، 

ن دود )    
  

حمـل و    

 كـه بـه   
  د.

 مسـتقر  
صب مـي  

ـت مـي   

مت جلو 

سـاني در   
ن آتـش     

يگلـر در    
سـتفاده    

ترنشار مانند پمپ س

حـل مناسـب ( بـدون
 شتي قرار داده شود.

  شوند.
ي به وسـيله افـراد 

ي شاسي سوار شده،
د نظر انتقال مي يابد
صورت ثابت در محل
هاي آتش نشاني نص

 مختلف به سه حالـ

اطق ناهموار در قسم

 آن آبگيـري و آبرس
ل حريـق در سـازمان

نبـاور ، گودايـوا و زي
طفاء حريـق مـورد ا

ز هر منبع تحت فش
  تفاع) تأمين شود.

مي تواند در يك مح
 از داخل مخازن كش

  يع زياد.
 

ه دسته تقسيم مي ش
 كه به صورت دستي

رويبه طور معمول 
و ديگر به محل مورد
اكن مورد نياز به ص
ت ثابت روي خودرو

وجه به كاربري هاي

هستان، جنگل و منا

(R6 ، اد كاربردرمو
اي نزديك به محـل

(R  و(R280) روزن
ارها و غيره جهت اط

ازتزريقي) مي تواند 
 منابع ( نصب در ارت
ده آب تحت فشار م
ساختمانها و يا دور 

ماز به آن و گرفتن 
  نه قطعه متحرك .

  نقل
ر حمل و نقل به سه

پمپهايي هستند:  ل

اينگونه پمپ ها ب:  ي
تصال به يك خودرو

اين پمپ ها در اما:  
د و يا اينكه به صورت

ي آتش نشاني با تو

براي حريقهاي كوه  
  ه است. 

(00ع آن فوماتيك 

ذيه كننده خودروها

(R165پمـپ هـاي   

حريقهاي شهري، انبا

آموزش مقدماتي

ب تحت فشار (آ 
هيدرانت و ساير

پمپ تأمين كنند 
دور از زيرزمين س

تزريق مايع ناچيز 
نداشتن هيچ گون 

ها از نظر حمل و نق پ
ي آتش نشاني از نظر

پمپ هاي پرتابل 
  نقل مي شوند.

پمپ هاي يدكي 
صورت تريلي و ا

پمپ هاي ثابت  
و ثابت مي گردد

  شود.
روهاپ ها روي خود

صب در جلو خودرو : 
ي النديور نصب شده

انواعب ميان خودرو:  
 بزرگ به عنوان تغذ

  ي باشد.
  ب درعقب خـودرو:  

تش نشاني كه در ح
  .ردگي
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انواع پمپ
پمپ هاي

1.

2.

3.

نصب پمپ
  باشد:

الف ـ نص
جيپ هاي
ب ـ نصب
حريقهاي
نشاني مي
ج ـ نصب
سازمان آت
قرار مي گ
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ژن  
مل  
ژن  
بـه  

هي       
ود     
 دو      

س       
يقه 
اي   
 بـا  
ده  
بـه  
ـد   
ت .   
اي 
حت   
ش 

نشان داوطلب آتش

طور دائم اين اكسـيژ
% شـام1نيتـروژن و  

 عمل به جز اكسـيژ
 . فقط اكسيژن جنب

  دن مي باشد.

 بـراي مـدت كوتـاه
ب و وارد خـون شـو
ي شـود كـه شـامل 

 بسـته بـه نـوع نفـس
بار در دقيق 18تا  12

شود كه بـه آن هـوا
ي هوايي مي رسد و 

 اين هواي باقي مانـد
ر برابر افزايش داد ب
مكن بيرون مـي دهـ

ليتـر اسـت 5/3دود  
قدار اكسيژني كه برا

. در زمـان اسـتراحت
هاي شديد مثل ورزش

 آموزش 

 اكسيژن دارد وبه ط
% ن78 -% اكسـيژن  

و...) مي باشد كه در
ستم تنفسي ندارند 
رارت در سلولهاي بد

د ريـه هـا كـرده ، 
ه هاي هـوائي جـذب
نفس شـناخته مـي

محدود اسـت ولـي 
2 شرايط عادي بين 

ولها وارد شش مي ش
ومش به كيسه هاي
سي باقي مي ماند . 
 هواي جاري را چها
ك بازدم و تا حد مم
ي در انسان در حـد

مقنيمه باز هستند . 
د متناسب مي باشد
بالعكس ، در فعاليته

 به يك منبع دائمي
%21دريافتي شـامل  

هليوم و -آرگون  - 
 نقش فعالي در سيس
ز و توليد انرژي و حر

ومجاري تنفسي وارد
كيسه  نياز به وسيله

ن فرايند به عنوان تن

 

توجه به حجم ريه م
ط فرق مي كند . در 
 توليد انرژي در سلو

سو –ر در حدود دو 
بقيه در مجراي تنفس

توان س عميق مي 
 دم عميق و طي يك
 شود. ظرفيت حياتي
عميق هم به حالت ن
 كه انجام مي پذيرد
ي كاهش مي يابد ، ب

 تنفسي

 فسي انسان 

ت ادامه حيات نياز 
ت مي كند ، هواي د

نئون -اكسيدكربن 
ي بوده وصورت خنث

و باعث سوخت وساز

طريق دهان و بيني و
كند تا اكسيژن مورد
خارج مي سازد ، اين

  ز دم مي باشد. 

شها و نياز اكسيژن

جايش شش افراد با ت
 تبادل هوا با محيط

ت نيم ليتر هوا جه
ي شود ؛ از اين مقدا
ي شود و يك سوم ب

مي نامند  هنگام نفس
يك فرد پس از يك
يت حياتي گفته مي
 پس از يك بازدم ع
 است با مقدار كاري
 به طرز چشمگيري

دستگاه ت   
 

فيزيولوژي تنف

جهتبدن آدمي 
را از هوا دريافت
چند گاز (دي ا
بقيه گازها به ص
حياتي داشته و

بدن هوا را از ط
نگهداري مي ك
سپس مجدداً خ
مرحله دم و باز

  

گنجايش شش

گرچه گنج     
كشيدن، ميزان
و هر بار حدود
جاري گفته مي
خون مبادله مي
را هواي مرده م
كل هوايي كه ي

كه به آن ظرفيت
شش هـا حتي
بدن مورد نياز 
نياز به اكسيژن



 

يجانـات  
ري نيـاز  
ل تـنفس  
 و بـدون         
 زمان در 

ي جهـت        
دسـتگاه   

د و براي 
ت خـودرا       
 ارائه تـا  

 شـخص   
ي رسـد .  
ي شود . 
  بـوده و    
 تشـريح     

ا ، هيهـاي عبـور هـو     
كه به اكسيژن بيشتر
گري سرعت مراحل
نـد بـا خونسـردي 
 به حداقل رسيدن 

ـتانداردهاي جهـاني
بـا دتهـاي معمـولي    

خش تقسيم مي كند
نـــدگان توليــدات
تي و ايمني دستگاه

  ادر شود.

 (دوقلو) به وسـيله 
ه ماسك صورت مي
ه از ماسك خارج مي
د آتش نشـاني هـا 
ل در خصـوص آنهـا

ـود مـانعي در راه ه
ك باعث مي شود ك
ش عمق تنفس و ديگ
انان بايـد سـعي كنن
عادي به هوا ، باعث

تـش نشـاني در اسـ
ش نشـان در فعاليت

   شود.

تنفسي را به چهار بخ
يسـت توســط سازن
يته اجرايي بر سالمت

تأييد مجوز الزم صا 

سيلندر يا سيلندرها
هنده هوا و سپس به

يك طرفه ك سوپاپ
 نامند كه مورد تأييد
است كه به تفصـيل

حتي در بيماري ،وجـ
رهاي ناگهاني و شوك
هم زمان يكي افزايش
ين دليل آتـش نشـا
يرا هرگونه نياز غير ع

  فسي خواهد شد.

د شـده در حرفـه آت
تنفسي براي يك آتش

وا در نظر گرفته مي

 نفسي 
اع وسايل تنگليس انو

 اين وسايل مـي باي
 Health safety كمي

 گيرند تا در صورت 

ن هواي فشرده در س
طريق لوله به شير د

ي بازدم از طريق يك
تنفسي شخصي مي
 و داراي متعلقاتي ا

آموزش مقدماتي

 پله باالرفتن و يا ح
عصبي، شنيدن خبر
ن نياز به دو طريق ه
   مي شود . به همي

كار كنند زير عصبي 
ستفاده از دستگاه تنف

 توجه به مطالب ياد
زمان دستگاه هاي ت

ليتر در دقيقه هو 4

 با دستگاه هاي تن
انگ  B.S  4667دارد 

 آنها تعاريفي دارد .
 executiveمخخف 

حان و آزمايش قرار 

  نفسي مدار باز 

گاهي است كه در آن
ي شود . اين هوا از ط
نفس هواي دم، هواي
گاه را دستگاه هاي ت
فاده قرار مي گيرند

  شد.
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كردن، از 
روحي و ع
باشد. اين
تأميـن   
هيجانات 
هنگام است

لذا با     
محاسبه ز

0تنفسي 

  

آشنايي 
استاند    

هريك از 
م  HSEبه

مورد امتح

  

دستگاه تن

دستگ     
حمل مي
پس از تنف
اين دستگ
مورد استف
خواهد شد
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گاه 

  

نشان داوطلب آتش

In line 

شرده به وسيله دستگ

شكن ثانويه ( ديمن ور)

 آموزش 

e باز) ي فشرده (مدار

 را از منبع هواي فش

 فشار ش

مراه خط لوله هواي

فاده كننده هوايش 
 

نفسي شخصي به هم

است كه در آن استف
  ي دريافت مي كند.

دستگاه هاي تن

دستگاهي      
تنفسي شخصي

  

  

  

  

  



 

 يـدي در 
ت ماننـد    
و كانالهـا  
 طرحـي   
كه بيرون 
  ا تـأمين    

شود . داراي كار مفي
هاي بيشـتري اسـت
زياد و يا در تونلها  و
و نخواهد بود . لـذا 
شرده سيلندرهايي ك
تنفسـي شخصـي ر

عملياتي حمل مي ش
هايي كه نياز به زمانه
ي كه داراي وسعت ز
فسي شخصي جوابگو
شيلنگي كه هواي فش
رف كننده دسـتگاه 

به وسيله نيروهاي ع
مي باشد. در عملياته
ت تحتاني ، انبارهايي
ي است دستگاه تنف
 يك اتصال هواي ش
ته اند هواي دو مصر

آموزش مقدماتي

نفسي شخصي كه ب
دقيقه تأمين هوا م 3

 هايي كه در طبقات
ه مستلزم كار طوالني
ته شده كه اساساً از
ه عملياتي قرار گرفت
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دستگاه تن

35حدود 
زيرزمين 

غيره كه و
گرفته بكار

از محوطه
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د .  
گاه       

ين   
نج       
ـار  
ـي      
ه ، 
لـه      
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ن اتصال برقرار گـردد
 بالفاصـله از دسـتگ

  

ش سـيلندرهاي تـأمي
 مجهـز بـه فشارسـن

بـ 10الـي   6بـر بـا     
سـتگاه هـاي تنفسـ

محكم بسته شدهان 
كـه از هـر خـط لول

  متر باشد. 90 از 

 آموزش 

د كه اجازه دهد اين
ـع گرديـد شـخص
تي خارج مي گردد.

راردارد. در اين روش
يـن سـيلندرها ـد. ا 

ه فشـار متوسـط برا
 مصـرف كننـده  دس
ي از استفاده كنندگا
هوا دهي مي كنـد ك
 لوله هوا نبايد بيش 

ونه اي طراحي شوند
ل هواي خطـي قطـ
ريعاً از محيط عمليات

دي آموزش ديده قر
ليتر هوا داشته باشـ
د ؛ اين فشار در لوله

اتصال دو  V شكل
V شكل به كمر يكي

 آن به شخص دوم ه
كنند. شيلنگ خط 

 تجهيزات بايد به گو
ر به هر دليلي اتصاگ

ي خود استفاده و سر

ري تحت كنترل فرد
ل 4500تي كمتر از 

 فشار هوا  مي باشند
 وسيله قطعه اي به
Vين مي كند . قطعه 

 اول ، قسمت ديگر
توانند استفاده ك  نمي

مي كند. البته 
در اين روش اگ
تنفسي شخصي

كليه برنامه كار
هوا نبايد ظرفيت
وتقليل دهنده 
جريان يافته به

شخصي را تأمين
يكي به شخص

نفر  بيش از دو

  



 

ود،  بعـد  

  عت كـار  
ود . ايـن     

% مـي  7
هايي بـه       
تباط مي 
كربنيـك      
) مجدداً 

وخطرات 
مـدلهاي         

 تعريـف   
سيسـتم   

اه بـه  ستگ
ي كمـر    
لندر بـه   
ك منـي  
 سـاخت      

جدداً مصرف مي شو

سـاع 4الـي   1مدت 
اسـتفاده مـي شـو   

0سـيژن بـااليي تـا    
 فشـار در سـيلندره
ماسك تنفسي در ارت
ه بـه صـورت گـاز ك

%17ژن باقيمانده ( 

 در مواقع ضروري و
سـاده در طرحهـا و م

ـوده ، طبـق هـا بــ       
غييرات در ظـاهر و س
كه تمام قطعات دس
امالً با فـرم و انحنـا
حمل يك يا دو سـيل

شند با استفاده از يك
 بـا توجـه بـه نـوع 

ط استفاده كننده مج

ه زمانهاي طوالني بم
ع شـيميايي و غيـره  
نها داراي درصد اكس
كـه اكسـيژن تحـت
سيكل بسته با يك م
كسيژن مصرفي كـه
صوص جذب و اكسيژ

  ) بسته

 از نامشان پيداست
ت كـاركرد كـم وس

  ه مي شوند.

ييـد آتـش نشـاني 
 يكسان با اندكي تغ
نه يا كوله اي است ك
راحي شده اند كه كا
ستگاه مي دهد در ح

باشصورت دو قلو مي 
ي كنند. اين كوله ها

  سته 

ن هواي بازدم توسط
  ب شد .

ت خاصي كه نياز به
دن ، كانالها و صنايع
 است كه سيلندر آن
ي طراحي شده اند ك
ي شود كه در يك س

اك  %4از دم تنفسي 
) بوسيله فيلتر مخص

  قرار مي گيرد.

ي ( مدار باز و مدار

طراري همانطور كه
طهاي آلـوده بـا مـد
ا بسته به كار گرفته

  طعات مربوطه  :

 

 بازي كـه مـورد تأي
ي آنها كاري مشابه و
يي فشرده داراي بدن
له ها به گونه اي طر
ت و استحكام به دس
ستگاه هايي كه به ص
ر رابه هم متصل مي

آموزش مقدماتي

هاي تنفسي مدار بس

گاهي است كه در آن
بازدم جذب  CO2كه 

دستگاه ها در خطرات
د مانند تونلها ، معاد
شامل دستگاه هايي
ن دستگاه ها طوري
ي مختلف ذخيره مي
نگام عمليات دم و با
س مي دهد ( بازدم )
صرف مورد استفاده ق

اضطراري هاي تنفسي

گاه هاي تنفسي اضط
جهت رهايي از محيط
به صورت مدار باز يا

  شناخت اجزاء وقط

 Back  Packoگاه 

 هـاي تنفـسي مدار
 4667BS    تمامي

ن دستگاه ها با هواي
ل مي شود . اين كوله
دارد ضمن اينكه ثبا
ت مؤثر مي باشد.دس

manifo  دو سيلندر
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دستگاه ه

دستگ     
از زماني ك

اين د     
مي باشد 

سيستم ش
باشد . اين
ظرفيتهاي

. هن باشد
انسان پس
جهت مص

دستگاه ه

دستگ     
خاصي جه
مختلفي ب

مدار باز ،

گبدنه دست

دستـگاه 
استاندارد

اين دارند .
آن متصل
مطابقت د
طور راحت

 foldفولد
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 از  

ـل   

مي 
زان    

2/1 

 بـا   
ود.             
نـه    
ـي    
ـي  
ي و        
مي 
ت، 
رف      
ـار  
ين  

نشان داوطلب آتش

وسيله اي است كـه

ج، سوت خبـر وتقليـ

ند زيـرا براي هوا نم
ريم بـه همـان ميـز

293ر مكعـب هـوا    

ليتـري  11الـي   4 
دو قلـو بكـار مــي رو
ل به پشـتي يـا بدن
ه ضـد زنـگ اپكسـ
ن طراحي شده ، ولـ
گـي، رنـگ آميـزي
وي سيلندر عنوان م

برابر فشار شارژ است 
و غيـره  كـه از طـر

كبار تحت فشـسال ي
يرند) و تاريخ آخـري

 آموزش 

ه مي شوند و تنها و
  شد.

وا ، فشارسنجاري ه

  آن عنوان مي كـنن
 قدر فشار را باال ببر
گيرد . وزن يك متـر

خصي در ظرفيتهاي 
ه صـورت تـك يـا د

فشار شكن كه متصل
ك تكه از داخل با اليه
ت جهت سبك شدن
ـوگيري از زنـگ زد

حك شده رونما و يا 
 5/1ست كه معموالً 

ل و شـماره ثبـت و
س 5درها پس از هر 

ي سيلندر قرار مي گي

طراحي و  بكار گرفته
 جهت شارژ مي باش

نه كمر،لوله هاي جا
  

 سي

مبناي ظرفيت آبي  
 در يك سيلندر هر
ي بيشتري جا مي گ

  ت .گرم اس 29/1

گاه هاي تنفسي شخ
مي ، كامپوزيـت بـه
 مني فولد بر روي ف
ندرهاي فوالدي يك

مينيومي و كامپوزيت
لندرها را جهـت جلـ
ت برچسب يا شب نم
شارژ و يك فشار تس
ساخت ، شماره سريا
د مي باشند. (سيلند
ست حك شده روي

   گردد.

مدل هاي مختلفي ط
ي شود سيلندر آنها،

 بندهاي شانه ، سين
وا و غيره مي باشند.

 دستگاه هاي تنفس

ه هاي تنفسي را بر 
يني در نظر گرفت ،

 متراكم شده و هواي
3وزن يك ليتر هوا 

خيره هوا براي دستگ
فـوالدي ، آلومينيـوم
قلو يا قراردادن يك

. سيلنصب مي شود
ست.سيلندرهاي آلو
ت. معموالً روي سـيلن
ستورالعملي به صورت

ر سيلندر يك فشار 
ت سيلندر ، سال س
م به رعايت استاندارد
استاتيكي با فشار تس
سيلندر مشخص مي

سازندگان در م
دستگاه جدا مي

شاملكوله ها 
دهنده فشار هو

  
انواع سيلندر

سيلندر دستگاه
توان مقدار معي
مولكولهاي هوا
كيلوگرم است و

سيلندرهاي ذخ
جـنس هـاي ف
سيلندرهاي دو

دستگاه است نص
پوشانده شده اس
گرانقيمت است
مشخصات و دس
كنند . براي هر

همچنين ظرفيت
سازندگان ملزم
آزمايش هيدرو
آزمايش روي س

  

  



 

ي تاريك 

صـي كـه    

  ار)  . 

گي آنهـا    

در مقابل 

يميايي و  
د خش ، 
ي بينـي   
 سـوپاپ    
ين نـيم      
 محـيط  

  ندر  . 

ب نماها در محيطهاي

م دور،  جهت خالص

با240اشد (كمتر از 

  ژ آنها اقدام كرد.

ي از  آسـيب ديـدگ

 سيستم تنفسي را د
  ت مي كند .

 در مقابل مواد شـي
 ، كه ضد ضربه وضد
 است كه كـامالً روي
ـتقيم از طريـق دو 
زدم از قسـمت پـايي
حفاظت مي شود به

 ي تنفسي

  سيلندر . 

  ندر .

 ضربه گير شير سيلن

شب نماها ، زيرا شب

ت بستن يك ـ چهار
 

%  فشار شارژ با80ز 

را تميز و براي شارژ

رها ، جهت جلوگيري
  د نيست.

ت مي شود ، ماسك 
د اكسيژن محافظت

وپرن قابل انعطاف و
س پلي كربنات بوده 
ماسك، نيم ماسكي

سـ ماسـك ، غيـر م     
س از عمـل دم ،  بـا
سيله فنر و درپوش ح

يلندر دستگاه هاي

ه در اثر جابجايي س

دگي رنگ روي سيلن

ه به فلكه و داشتن 

ين رفتن برچسب ش
  رد.

شير سيلندر و رعايت
  شياء پيش مي آيد.

ي كه حاوي كمتر از

ت سيلندر دستگاه ر

برزنتي براي سيلندر
ست ولي مورد تأييد

Breathing 

 وارد ماسك صورت
زهاي سمي و كمبو

ويك سيليكون يا نئ
داراي لنزي از جنس
دار است. در داخل م
ي وارده در فضـاي

م ماسك شده ، پس
 يك طرفه كه به وس

آموزش مقدماتي

هم در خصوص سي

رعايت عدم ضربه 

رعايت عدم پريد 

رعايت عدم ضربه 

رعايت عدم از بي 
بتي داركاربرد مث

باز بودن كامل ش 
در اثر برخورد اش

تعويض سيلندري 

پس از هر عمليات 

روكش بكشيدن  
عملي  ابتكاري ا

 g maskتنفسي 

ز طريق شير دهنده
ده، دود، حرارت، گاز

ك ها از جنس الستي
قاوم هستند ؛ آنها د
ز ديد خوبي برخورد
 مي پوشـاند و هـوا

ي يك طرفه وارد نيم
 طريق يك سوپاپ 
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نكاتي مه
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5.

6.
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8.

  
ماسك تن

هوا از     
هواي آلود

ماسك     
حرارت مق
شفاف و ا
ودهان را

ديافراگمي
ماسك از
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ي ـ 
  ت.

يار    
ون     

رت     
زاد   
ك    
  ك      

نشان داوطلب آتش

ي در اثر بازدم تنفسـ 
 گاز در ماسك است

ـامل ديـافراگم بسـي
ي شـخص بـا بيـرو

  ته شده است.

اي فلـزي بـه صـور
گر بايد بـه قـدري آز

شـيدن بنـدها ماسـك
ـس از بسـتن ماسـك

 آموزش 

د بخار و مه گرفتگي
ن تنفس مجدد اين

نده صداست كه شـ
رتعاش صوت ، صـدا
يكروفون درنظر گرفت

است كه با گيره هـا
 سر و چهار بند ديگر

انجام نشود. با كشي 
ي وجـود دارد كـه پـ

  تنفسي

ماسك در عدم ايجاد
 ، رطوبت و همچنين

سك صفحه عبور دهن
 مي باشد ؛ در اثر ار
ها تدارك واتصال مي

 پنج بند الستيكي ا
ها در قسمت باالي 

ون ماسك به سختي
 سر بندها بالشـتكي

اجزا و قطعات ماسك ت

ي شود. حسن نيم ما
، حرارت  co2 گاز 

 از قسمت هاي ماسك
كه كامالً آب بندي 

ماسكه . در بعضي از

ي يك بند گردن و
ي كنند. يكي از بنده
 كردن صورت به در
ي چسبد . در پشت 

  ت سر قرار گيرد.

بيرون رانده مي
است كه حاوي

يكي ديگر      
حساسي است ك
برقرار مي شود.

ماسك دارا     
ضامن عمل مي
باشند كه وارد 
روي صورت مي
كامالً بايد پشت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ن وجـود     
 تنفسـي  
 ماسـك  
ـه فشـار   
فشار باال 

  ر داخـل           
ـه فشـار     
 كنـد از     
فـذ كـه      
اري بــا  
 دوم مي 
با ايجـاد  
ـ قـدري      

  رد :

شارسـنج     

 ماسـك  

.  

ر سـطح كـره زمـين
هاي .چون دستگاه 

ن فشار مورد نياز در
تگاه ها نياز است كـ
ي به دو طريق اين ف

صـل مـي كننـد، در
ر مسـتقيماً وارد لولـ
سـنج مشـخص مـي
و بـا ايجـاد يـك منف
سط شود، هـواي جـا

ر واقع فشارشكن  د
 به طراحي ماسكها ب
هواي بـاال (مثبـت ـ

 

ع فشار هوا وجود دار

ن دادن فشـار بـه فش

ا شير دهنده هوا به

ثبت ايجاد مي شود

ه فشار هوايي كه در
سفر را احتياج دارند
بي اتخاذ شود تا اين
درجه فشارسنج دست
 دستگاه هاي تنفسي

  مي دهند.   

 نـام فشارشـكن متص
فشار باالي سـيلندر

را در فشارس شار بـاال 
 باال مقاومت كرده و
وارد لوله فشار متوس
مي رسد اين وسيله
ي مختلفي با توجه 
ك اتمسفر)، فشار ه

 س ايجاد مي كند.

نوع 3 هاي تنفسي 

ر قوي جهت نشـان

لوله فشار متوسط تا
  ت.

شار منفي يا فشار مث

 ن دو مرحله اي 

ي زندگي با توجه به
ري برابر با يك اتمس
باشد پس بايد ترتيب
 طرفي با توجه به د
 به همين جهت در 
 مورد استفاده قرار م

را بـه قسـمتي بـه 
ر كاهش پيدا كند ف
فشارسنج رفته و فش
مانعي در برابر فشار

بار فشار و 7الي  6با 
ا به ماسك صورت م
در انواع و شكل هاي

 (منفي ـ حداكثر يك
ل ماسك جهت تنفس

شده كالً در دستگاه

ل سيلندر و لوله فشا

ز فشارشكن اول در 
سفر جاري استاتم  

به طراحي ماسك فش

آموزش مقدماتي

شار يا فشار شكن

ن ها در شرايط عادي
ت تنفس هوا ،  فشار
ار هواي بااليي مي ب
سي تأمين شود ، از
لندر مشخص شود.
و در ماسك تنفسي

يلندر تحـت فشـار 
ن قبل از اينكه فشا
ه و به پشت درجه ف
ر داخل فشار شكن م
 دهد فشاري برابر ب
ر به شير دهنده هوا
 از طرف سازندگان د
م فشار هواي پايين

ك اتمسفر) در داخل

طالب ذكر شوجه به م

در داخل فشار باال : 
  جريان دارد.

بعد از شار متوسط :
7الي  6در حدود 

با توجه ب ار پايين :

 جزوه آ 72

تقليل فش

انسان     
دارد جهت
تحت فشا
هاي تنفس
باالي سيل

ا تقليل ور

ابتدا سي  
فشار شكن
قوي شده
طرفي در
اجازه مي
ايـن فشار
باشد كه ا
دو سيستم
بيش از يك

* با تو   

الف ـ فش

ـ  فش ب 

ج ـ فشا
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ك      
يـه    

ـل  
سب 
ارژ   
ـن  
 ها 
ك   
دي      
بـه  
ده 
دن  
در    
رابر 
 از    
ت و     

در  

نشان داوطلب آتش

 نشـان دهنـده و يـك
طمينـاني بـراي  كلي

دار هواي داخـد. مق
جه بندي ها بر حسب
 بيش از مقـدار شـا

ايـ ر بـه هـر دليلـي    
سازد. اين فشارسنج 

سيلندر به وسـيله يـك
سـتگاه بـر روي بنـد
فشارسنج ها مجهز ب
صدا در آمده واستفا
 اقدام به خارج شـد
ده و يـا شـير سـيلند
آن بسيار ناچيز و بر
ظرفيـت سـيلندرها
ده دقيقـه بازگشـت

  لندر مي باشد.

400=40 ×10  

66  =6 ÷400   

ظرفيت مايعي سـيلند

 X    ÷400   

 آموزش 

 سي 

ت فشار يـك درجـه 
 يكديگر وضريب اط

در را تعيين مي كند
حاسبه مي گردد. درج
وماً اين درجه بنديها
 مي شود)، زيرا اگـر
 احتمالي آگاه مي س
د. هواي جاري از س
ت چـپ سيسـتم دس
ي تنفسي عالوه بر ف

برسد اين سوت به ص
ه در اين هنگام بايد
در كامالً تخليه نشد
 خبر مقدار مصرف آ
م بوده و نسبت بـه ظ
ن زمـان برحسـب د
ه) وحجم مايعي سيل

ر هوا)                 

                  67/6

ه باشيم مي توان ظ

 X             65  =

دستگاه هاي تنفس

ي سيلندرهاي تحت
ت كه اين دو مكمل

ر هواي داخل سيلند
م مايعي سيلندر مح

PSI مي باشد. عمو
رژ مخصوصي تعيين
ف كننده را از خطر

حتي قابل ديدن باشد
عطاف كه در قسمت
سد.كليه دستگاه هاي
فشار به حد معيني ب
شدن هوا مي كند كه
ه هواي داخل سيلند
جه به مكانيزم سوت
 سيستم قابل تنظيم
 و طريقه محاسبه آن

ليتر در دقيقه 40ن (

ن در ده دقيقه (ليتر

ي آيد                 

 سوت خبر را داشته

               L 6  =

نج و سوت خبر د

گاه هاي تنفسي براي
نظر گرفته شده است

  نفسي مي باشد.

ن دهنده ميزان فشار
ي اين فشار و حجم
ا پوند بر اينچ مربع
راي هر سيلندر شار

حد شارژ باشد مصرف
ي قرار گيرد كه براح
فشار قوي و قابل انع
به فشارسنج مي رس
 باشند ، زماني كه ف
ه نزديك به تمام ش

تا زماني كهت كند و 
كار نمي افتد. با توج
قيقه مي باشد. اين 

است ن تنظيم شده
واي يك آتش نشان

هواي يك آتش نشان

ت هوا به صدا در مي

فشار بصدا در آمدن
  د :

                        

درجه فشارسن

عموماً در دستگ
سوت خبر در ن
دستگاه هاي تن

درجه نشان     
سيلندر بر مبنا
بار، اتمسفر و يا
سيلندراست (بر
مقدار بيش از ح
بايستي درجايي
لوله الستيكي ف

ه، باتصال داشت
سوت خبر مي 
كننده را متوجه
از محل عمليات
بسته نشود از ك

ليتر در د 2با  
طرف سازندگان
مدت مصرف هو

مقدار مصرف ه

فشاري كه سوت

و بالعكس اگر ف
را مشخص كرد

                  



 

السـتيك   
 بـوردون     

هوا بـراي  
ر كـه در      
 ايجـاد و  
 گازهاي 
ل لنـز و  

ـك روي  
خود را از 
ت خـارج      
كـه هـم     
دن شـير  
ـود ، بـا   

  د.

ر داخـل  
د و ايـن  
 باز شده 
برابر شد 
در عمـل  
ك پـرده         
ك سيكل 

 اندازه گيري بـاد ال
يستــم فشارسـنج 

نظيم كننده فشار ه
ه اسـت. ايـن فشـار
م در داخل ماسك 
از ورود ذرات دود و

ي از ايجاد بخار داخل

است كه وقتي ماسـ
اگر با يك انگشت خ
شـار از ايـن قسـمت
داراي كليـد اسـت ك

دت كـه بـا بـاز كـر       
شـ   ماسك وارد نمي
شود شار مثبت باز مي

الء يا كاهش فشار در
شيردهني خواهد شد
حداكثر يك اتمسفر

تمسفر بسك با فشار ا
 قطع خواهد شد . د

شـير بـازدم كـه يـك
 با تكرار عمل دريك

سنج هايي كه براي
ي رود  معمـوالً از سي

 

ه يا ديافراگم تنهند
ك باز نگهداشته شـده
 كننده سوپاپ بازد
ا از فشار جو باشد ت

 در اثر بازدم تنفسي

ي فشار مثبت اين ا
ريان دارد ماسك ج

شود هوايي بـا فش مي
مت شيردهنده هوا د

كند ، بـه ايـن صـورت
ونه هوايي به درون 
ده و مسير هوا با فش

، خال ين دم شخص
 به سمت جلو در ش
مسير هوا به اندازه ح

 كه فشار داخل ماسك
 بسته و جريان هوا 
ه و بـا بـاز شـدن ش

گردد. سك خارج مي

زن هاي گاز و فشارس
ي تنفـسي بـكار مي

 فسي فشار مثبت :

 فشار مثبت ، شيرد
ر متوسط به ماسك
ت بوسيله فنر تنظيم
سك مقداري بيش ا
يري كند. همچنين

 دستگاه هاي تنفسي
شار مثبت در داخل م
ارد كنيم مالحظه م
هاي تنفسي در قسم
كن شار مثبت عمل مي

 قرار گرفته و هيچگو
 اتوماتيك عمل نمود

  سي فشار منفي :

ورت بسته شد با اولي
ستيكي (ديافراگمي)
 فلزي ، در نتيجه م

شود . هنگامي  ت مي
وليه برگشته، مسير

اخل ماسك باال رفته
ز اين قسمت از ماس

آموزش مقدماتي

سنج هاي روي مخز
ليـه و دستـگاه هاي

   

لكرد ماسك هاي تنف

ستگاه هاي تنفسي 
ار ماليم از لوله فشا

اتمسفر است  00/1
شود فشار داخل ماس 

 داخل ماسك جلوگي
  نمايد . شگيري مي

 از راه هاي شناخت
سته شد و هوا با فش
رت بداخل ماسك وا
 بعضي از دستگاه ه
شار منفي و هم فش
دستگاه تحت فشار 
 تنفسي كليد بطور 

لكرد ماسكهاي تنفس

 كه ماسك روي صو
عث كشش پرده الس
 سبب تحريك ميله
داخل ماسك هدايت
يله فلزي به حالت او
سي ، فشار هواي دا
 يكطرفه است هوا ا
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فشارس     
وسايل نقل
مي باشد.

نحوه عملك

در دس     
ايجاد فشا

3حدود  
ش باعث مي

سمي به د
فيس پيش

يكي      
صورت بس
كنار صور

شود . مي
بصورت فش
سيلندر، د
اولين دم 

نحوه عملك

هنگامي  
ماسك باع
برآمدگي 
و هوا به د
پرده و مي

بازدم تنفس
الستيكي
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  ود. 
ـاد      

   

گاه      

 اي 

شـه      

مي 
جـه   

نشان داوطلب آتش

شـو هـوا تـأمين مـي          
بت بـه محـيط ايجـ
 ماسك خواهد شد .

 عمليـات بـا دسـتگ
  يرد . 

هـا سـنج و قسـمت   

جـاي درجـه ، شيش

ير سيلندر را به آرام
ده سالم بـودن درج

 آموزش 

سـب نيـاز شـخص ه
ك كاهش فشـار نسـب
و خطرناك به درون 

  تگاه ) 

مچنين بعـد از هـر
گي ت بعدي انجام مي

هاي السـتيكي فشار

ده هسـتند ماننـد ج

درجه فشارسنج ، شي
 كند كه نشان دهند

ـرار شـده و بـر حس
 كه در داخل ماسك
د و گازهاي سمي و

 سي

قبل از پوشيدن دست

شيفت و هم  تعويض
دن آنها براي عمليات

ه ينه ، شانه ، تسمه

سمتهايي كه شكنند

همزمان با ديدن د: 
شروع به حركت مي

سي اين تـوازن برقـ
سيستم زماني است ك
ن امر سبب ورود دو

گيري دستگاه تنفس

تگاههاي تنفسي ( ق

ها روزانه با توجه به 
طمينان از آماده بود

  ظاهري 

  ار قوي 

  ت خبر 

  هري 

 :  بندهاي كمر، سي
  سك .

تگي : در خصوص قس
  ره .

  يزي دستگاه 

  ر قوي 

:ن درجه فشارسنج 
  عقربه فشارسنج ش

 ج مي باشد. 

دم و بازدم تنفس
از معايب اين س

شود . همين مي
 

توانايي بكار گ

انواع تست دست

ه اين تست     
تنفسي جهت اط

تست ظا الف ـ

تست فشا ب ـ

تست سوتج ـ 

تست ظاه الف :

عدم پارگي .1
مختلف ماس

عدم شكست .2
درجه و غير

نظافت و تمي. 3

تست فشارب : 

سالم بود .1
بازكنيد ،
فشارسنج



 

ر عقربـه      

ر واقعـي      
هم همان 

وبـت بـه      
شارسـنج      

  ب است.

بودن آن 
ت هـاي       
دسـتگاه   
  ه وسـيله    

ركت بـه  
ص شـده      
ت قطـع  

ليتـر در   
  ر گرفتـه 

ليتـر   40

ر بـاالي سـيلندر بـر

خصوصـي كـه فشـار
سنج مورد آزمايش ه

  ب است.

ه هـر يـك را بـه نو
 را نشـان دهنـد فش
 داشته باشد معيوب

ستگاه جهت سالم ب
 باتوجـه بـه ظرفيـت
ته مي شود، سـوت د
دن فشارسـنج ، بـه
، عقربه شروع به حر

 فشارسـنج مشـخص
تجه صفر صداي سو

 40گاه تنفسي كه 
دقيقه در نظر 10ت 

00در آنها به ميـزان  
   

را امكان دارد فشـار

ست از دسـتگاه مخ
پس چنانچه فشارس

ير اين صورت معيوب

يگر، بدين ترتيب كه
 هر سه يـك فشـار
ج ديگر تفاوت درجه

يدن صداي سوت د
تگاه هـاي مختلـف

ملياتي در نظر گرفته
ت و ديـدنظور با دقـ 

ي تخليه مي كنيم ،
به رنـگ قرمـز روي

يان هوا يعني در درج

شاني مجهز به دستگ
 عمليات كه به مدت
ي وقتي هواي سيلند

 ي بصدا درآيند . 

 سريع باز نكنيد زير
  و گير كند.

كه فشارسنج سالم ا
تفاده مي كنند ، سپ
ارسنج سالم و در غي

سه فشارسنج دي و تا
مي بنديم ، چنانچه
با دويا سه فشارسنج

   از آن 

 مشخص ، يكي شني
رجاتي كه براي دست
ازگشت از منطقه عم
مي آيد به همين من

ار دستگاه را به آرامي
ي به درجه اي كه ب
شنيده ميشود وتا پاي

راي نيروهاي آتش نش
ن بازگشت از منطقه
دستگاه هاي تنفسي
 دستگاه هاي تنفسي

آموزش مقدماتي

چگاه شيرسيلندر را
ارسنج اثر گذاشته و

  ارسنج : 

تشخيص اينك ول  )
را نشان مي دهد است
شار را نشان دهد فشا

استفاده از دو دوم )
حاوي هواي فشرده م
چنانچه فشارسنجي ب

 سوت خبر و هدف 

ف ت خبر با دو هد
كه صحت تنظيم در
سيلندرها كه براي با
 معيني به صدا در م

By pass valv فشا  ،
فر خواهد كرد ، وقتي
داي سوت دستگاه ش

  شد .

جه به مصرف هوا بر
ت ،  همچنين زمان
 درنتيجه بايد كليه د
دا كرد ، سوت خبر 
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هيچ .2
فشا

فشا تست

( روش او
سيلندر ر
درجه فشا

( روش د
سيلندر ح
سالم و چ

تست -ج

تست سوت
و دوم اينك
متفاوت س
در درجه 

 veدكمه 

سمت صف
رسيد صد
خواهد شد

با توج     
دقيقه است

مي شود 
تقليل پيد
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ـن    

10  

  

  

 

 اه

نشان داوطلب آتش

   
   

  د

هنده فشار هوا)

در مـي آيـد . در ايـ

0 × 40 = 400ندر  

400مقدار هوا =  

ظرفيت سيلندر دستگا
 

 آموزش 

   
10× 4=  400 هوا 

صله يك متر مي باشد

 ي

ر × درجه نشان ده

40  

جه معيني  به صدا د
  شد.

ليتر هوا در سيلن

= خبر بصدا در مي آيد 

    
ليتر    

دسي بل در فاص 90

يد دستگاه تنفسي

رفيت مايعي سيلندر

                       0

ه سوت خبر در درج
ليتر مي باش 400وا 

  ذيل است : 

  

  اي كه سوت خدرجه

  
               

0بر دستگاه تنفسي 

اركرد و كار مفين ك

اه تنفسي= (10- ظر

                        

فيت سيلندر دستگاه
دقيقه و مقدار هو 1

 اين درجه به قرار ذ

 بصورت تناسب   =

   
     

قدرت سوت خب

  
محاسبه زمان

  

 كارمفيد دستگا

                  

ظرفبا توجه به 
0درجه ، زمان 

طريقه محاسبه

  

400
 ظرفيت



 

ل اوليـه    
.   

ز ، پـودر  

  ا 

ودر پاش 

  خبارها.. 

ه بتواننـد در مراحـل
ند ساخته شده اند 

كپسولهاي آب و گاز

ور پمپها و هيدرانتها

اش ، گاز پاش يا پو

، دتكتورگاز ، زنگ ا

  كيلوئي 

  گرم

  )ا

 )ماتي

راري با اين هدف كه
تش را خاموش نماين

 هاي دستي مانند ك

ش نشاني ، انواع موتو

) و كف پااسپرينكلر 

دود ( دتكتور دود) ،

 پتوي خيس

14 حداكثر ظرفيت

وگكيل 90تا ظرفيت 

افشانه هاپرينكلرها (

مقدم( ي دستي

اده در شرايط اضطر
ش آن جلوگيري و آت

  زه با حريق

نواع خاموش كننده

ل لوله هاي آب آتش

مل آب پاش ثابت ( 

ههاي نشان دهنده د

 

ل شن ، سطل آب ، پ

ننده هاي دستي با 

ننده هاي چرخدار ت

) ، اسپFire Boxق (

آموزش مقدماتي

ش كننده هاي

 خاموش كننده

براي استفاكننده ها 
ش سوزي از گسترش

بندي وسايل مبارز

بارزه اوليه : شامل ان
  از كربنيك 

بارزه اسا سي : شامل

بارزه اتوماتيك: شامل
   

مانند دستگاه بري :

خاموش كنندهت 

حرك (پرتابل): مثل

خاموش كن            

خاموش كن            

ت : جعبه اطفاء حريق
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اموشخ 

 

تعريف خ

خاموش ك
شروع آتش

  
تقسيم بن

وسايل مب
و گاز ، گا

وسايل مب

وسايل مب
اتوماتيك

وسايل خب

  
تجهيزات

متح -الف 

           

           

ثابت -ب 
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ك، 
سته 
ود، 
ده 
نار 
اند 
جود 

نشان داوطلب آتش

 شنگي 

وب، كاغذ، پالستيك
ست حرارتشان كاست
ي آبي انجام مي شو
ن واقتصادي ترين ما
نده هاي آبي دركن
سات الكتريكي ميتوا
وع بصورت ذيل وجو

 آموزش 

  لوژنه ) 

 N2در داخل فش (
 در هوا

معمولي مانند: (چو
د براي اطفاء الزم اس
اثير آب يا محلولهاي
ترين، كاربردي ترين
چنانچه خاموش كنن
آب وتماس با تاسيس
ده هاي آبي در دو نو

 

 

 

 

ت تبخير شونده ( ها

 ها

يا  CO2ر از قبيل (
كمپرسور) با سيلند

  اموش كننده

 

مواد قابل احتراق م
ده مي گردد اين موا
 اين امر معموالً با تا

هستند وبهت Aگروه 
موارد آب است، چن
 قرار گيرند جريان آ
 نمايد. خاموش كنند

  كننده ها

 ننده محتوي آب 

 ننده محتوي كف 

 ننده محتوي پودر

 ننده محتوي گاز 

ننده محتوي مايعات

درخاموش كننده ه

بي اثرشار يك گاز 
شار هوا( ازطريق ك
شار دروني ماده خا

هاي محتوي آبه

حريقهاي ناشي از م
 A (خشك ) استفاد

تي خنك شوند كه 
 مربوط به منازل ازگ

اينگونه م ه نيز در
ريكي مورد استفاده 
ريكي شديد اعمال 

انواع خاموش
ـ خاموش كن 1
ـ خاموش كن 2
ـ خاموش كن 3
ـ خاموش كن 4
ـ خاموش كن 5

  

            

  

  

تأمين فشار د

فش .1
فش .2
فش .3

خاموش كنند

جهت اطفاء ح
الستيك) گروه
شود يا به عبارت
اغلب حريقهاي
خاموش كننده
تاسيسات الكتر
يك شوك الكتر

  دارند.



 

در داخل 
نازكي از 
ل كنترل 
 استفاده 

ه نمائيم، 
ربه باعث 
   ت فشار

 ي كنيم.

ن را شارژ 

(كربنيك) د CO2از 
 سيلندر را با اليه ن
وگاز عموماً غير قابل

( خشك)Aع گروه 

يخ در محلول اضافه
 نمودن به كفه ضر

ستگاه بالفاصله تحت

محزن اصلي جدا مي
ن كم شده باشد آن

  مخزن. 2/3نيم تا
  ديد مي نمائيم.

 فشار مورد نياز از گا
 زنگ زدگي داخل
ش كننده هاي آب و
فاء حريقهاي از نوع

 بايد مقداري ضد ي
شيد وبا ضربه وارد

شده (فشنگي)، ودس

ه وفشنگي گاز را از م
% از وزن آن10ش از 

 آن آب اضافه مي كن
خروجي را كامالً بازد

 ي آب وگاز

آب خالص وبراي  3
 جهت جلوگيري از

مي پوشانند. خاموش
كننده در جهت اطف

  نيك(فشنگي)
  ه

  
  ي

ي در نقاط سردسير
دا بايد ضامن را كش
باالي سيلندر گاز ش

   باشد.

  ده آب وگاز

كرده درپوش را باز 
كرده درصورتيكه بيش

دن محلول (آب) به 
ضربه، سوزن، واثر خ

آموزش مقدماتي

هاي محتوي كننده

2/3وجود در سيلندر
ستفاده مي گردد، 
ك يا ماده ضد زنگ م
د و ازاين خاموش ك

  

 بدنه اصلي 

سيلندر گاز كربني 
لوله خارج كننده 
 نازل 

كفه وميله ضربه 
درب پوش اصلي 

لوگيري از يخ زدگي
ركرد با دستگاه ابتد
شدن صفحه فلزي ب
ه وآماده به كار مي

ماهانه خاموش كنند

هر سه ماه يكبار 
فشنگي را وزن ك 

 مي نمائيم.

درصورت كم بود 
بدنه، كفه، ميله ض 
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خاموش 

محلول مو
فشنگي اس
پالستيك

باشندمي 
گردد. مي

1.
2.
3.
4.
5.
6.

جهت جلو
كارجهت 

سوراخ ش
قرار گرفته

  

آزمايش م

1.
2.

3.
4.
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ـي  

رژ) 

ده  
ود          
شد 
ده   
ده 

نشان داوطلب آتش

فاده و آن را شارژ مـ

برابر زمان شار 4لي 
  ان حاصل گردد.

سـتفاـه كمپرسـور ا  
ومتي برابـر بـا حـد

15- 60)PSIميباش (
 A (خشـك) اسـتفا

 فشار سنج نصب شد

 آموزش 

خاموش كننده استف

ال 3ر معيني(حدوداً 
آن اطمينا مت بودن

طريقـ  ه نياز از هوا ب
رار دارد. بايـد مقـاو

50ارژ فشار آن بين 
ريقهاي از نوع گروه
مي باشد بر روي آن

ك حريق آموزشي ازخ

سال يكبار با فشار 5
 قرار گيرد تا از سالم

ص وبراي فشار مورد 
مـاً تحـت فشـار قـر
ه باشد ودرحالت شا
ست وجهت اطفاء حر
ه دائماً تحت فشار م

  

ن سالي يكبار دريك

5تا  2كننده بايد هر 
 سازنده تحت فشار 

 ه آب وهوا

ن دستگاه آب خالص
دنه اين سيلندر دائم
د بر اينچ مربع داشته
ننده قابل كنترل اس
ل اينكه اين دستگاه

  م مي دهد.

آزمايش ساالنه

در صورت امكان
  كنيم.

  آزمايش بدنه

بدنه خاموش ك
توسط كارخانه

 

خاموش كنند

مواد اطفائي اين
ميشود، چون بد

)PSI600( پوند
اين خاموش كن

گردد، بدليلمي 
كه دو كار انجام

  

  

  

  

  

  

  



 

ده وفشار 

ز جنس 
يق است 
 فشار بر 

  

  رد.

 درداخل 
ك محلول 
ت ابتدا با 
درنتيجه 

ر سنج از هم پاشيد

زداخل با اليه اي ا
 دستگاه به اين طري
گر لوله را گرفته وبا
 ظر هدايت مي شود.

  ده بررسي

  گردد.

 بدنه صورت مي گير

شده بطوريكه يكي 
و دراستوانه كوچك
د ودر هنگام عمليات
دو ماده شيميائي و

  د
ي افزايش يابد فشار

ن خاموش كننده از
د وطريقه عمليات با

ننده وبا دست ديگ ك
خل به محل مورد نظ

ضعيت خاموش كنند

و مجدداً شارژ مي گر

وسط كارخانه تست 

ي مختلف تشكيل ش
 بي كربنات سديم و
تماسي با هم ندارند
سبب مخلوط شدن د

ندر را نشان مي دهد
ر دستگاه به هر عللي

  ردد.

  خلي)

  ي

نگ زدگي، بدنه اين
گ پوشيده مي گردد
 يك دست خاموش
 كننده باز وماده داخ

طريق فشار سنج وض

ق آموزشي مصرف و

ار با فشار معيني تو

 ئي

مخزن با حجم هاي
خزن بزرگ محلول 
و محلول هيچگونه ت
ن نمودن سيلندر وس

آموزش مقدماتي

فشار داخل سيلن 
درصورتيكه فشار 

آن تخليه مي گر
  بدنه اصلي 
(داخلوله خروجي  
  نازل 
شيلنگ الستيكي 
  اهرم شير 
  دستگيره 
  فشار سنج 
  ضامن 

هت جلوگيري از زنگ
ك نازك و يا ضد زنگ
ضامن را كشيده وبا 
م، خروجي خاموش 

: با بازديد از ط ماهانه

ساالنه: با ايجاد حريق

سال يكبا 2بدنه: هر 

شيميا كف كننده 

وش كننده از دو مخ
رار مي گيرد. درمخ
آلومينيوم كه هر دو

گون شير فلكه و واژ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ضمناً جه
پالستيك
كه ابتدا ض
روي اهرم

آزمايش م

آزمايش س

بدآزمايش 

 

 خاموش

اين خامو
ديگري قر
سولفات آ
بازكردن ش
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مل 

ل) 

عت 
ژن 
كف 

  

آب   

نشان داوطلب آتش

عامل فشار وهم عام

(مايعات قابل اشتعال
   استفاده نمود.

مواد مشتعل به سرعت
ته واز رسيدن اكسيژ

وش كننده هاي كف

  را خارج سازيد.
 كم شـدن بـه آن آ

 آموزش 

 كه اين گاز هم عا

( Bحريقهاي كالس 
خشك نيز A كالس

رت پرتاب بر روي م
ل از روي مواد گشت
ورت مي گيرد خامو

ر داخلي( كوچك) ر
هم زده ودر صورت 

CO توليد مي شود
 

ل براي استفاده در ح
ز درمورد حريقهاي ك

 مي كند كه در صو
ستن گاز قابل اشتعال

ل اطفاء صوجه عم
  »د.

ه را باز كرده سيلندر
دو محلول را كامالً به

  طمئن شويد.

O2 وهمچنين گاز 

  ي كف نقش دارد.

 كننده كف در اصل
توان از آن نيزن مي 

ء به اين طريق عمل
پوشانده ومانع برخاس
ق جلوگيري ودرنتيج
ل كنترل مي باشند

  

پوش خاموش كننده
دو قطعه چوب هر د

 افه مي كنيم.

خروجي مطباز بودن 

كف شيميائي 
درتوليد حبابهاي

گرچه خاموش
مي باشد وليكن

كف براي اطفاء
روي حريق را پ
(هوا) به حريق

غير قابل«عموماً 

آزمايش ماهانه

درپ .1
با د .2

اضا
از ب .3

  



 

 فشـرده   
شـود ودر   
خـاموش       
حباب مي 
ي گـردد،     
ت مـاده    

  

  

) بقيه هـواي3/( 1و
تيك كشيده مـي ش
اشـد كـه محلـول خ
 مي شود تشكيل ح

A نيـز اسـتفاده مـي
روي اهـرم وهـدايت ر  
اتمسفر فشار دارد. 

  دداً شارژ نمائيد.

 ه 

 آب مخلوط شده) و
سيلندر روكش پالست
وچكي نصـب مـي با
راف بداخل كشيده 

Aوبعضـاً   Bي كالس

رد نمودن فشـار بـر  
10الت شارژ حدود 

وزشي استفاده ومجد

كي با هواي فشرده

ه محلول كف (كه با
 زنگ زدن، داخل س

فساز كول) سرلوله ك
 كه از مجراهاي اطر
هت اطفاي حريقهاي
من را كشيده وبا وار
خاموش كننده درحا

آموزش مقدماتي

  ساالنه

 امكان درحريق آمو

 كننده كف مكانيك

 اين خاموش كننده
 وبراي جلوگيري از
له خروجي (سرنازل
 عبور از آن با هوائي
ن خاموش كننده جه
ر با دستگاه ابتدا ضا
ه محل حريق، اين خ
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مي باشد 
انتهاي لول
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جهت كار
اطفايي به
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گي 
تدا 
الي 

 گ
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يد محلول كف سپس
وهمچنين پوشش 

ك) در داخل فشنگ
جهت كار با آن ابت 

ن صفحه فلزي باال

وشيلنگ –ه خروجي 

 آموزش 

ده تخليه ابتدا بازدي
در –لوله خروجي 

  رژ گردد.

(كربنيك CO2شار گاز 
 ستفاده مي گردد و

ف باعث سوراخ شدن
  ده بكار مي باشد.

 سرلوله، صافي لوله
  .كنيم مي وزن 

 هواي خاموش كنند
 -صافي - سر لوله

 استفاده ومجدداً شار

كف+ آب وعامل فش
 B بعضاً و A نيز اس

نمودن ضربه به كف
 قرار مي گيرد و آما

ن درپوش، محلول ،
بودن شارژ نظر از يز

  

ن هر سه ماه يكبار
 وخارج بدنه اعم از

  .شود بازديد گي

  

ن در حريق تمريني 

 وگاز كف ه

محلول ك2/3 كننده 
ي حريقهاي كالس 
ده وسپس با وارد ن
 دستگاه تحت فشار

  

بار پس از باز كردن
ني را آن وفشنگي يد

آزمايش ماهانه

درصورت امكان
قطعات داخل 

زدگ زنگ لحاظ

آزمايش ساالنه

درصورت امكان

  

كنند خاموش

دراين خاموش
مي باشد وبراي
ضامن را كشيد
سيلندر شده و 

آزمايش ماهانه

هر سه ماه يكب
بازدي را دستگاه

  

  

  

  

  

  



 

سياري از 
حتياج به 
 خاموش 
مي شود، 
همچنين 
 دو نوع 
ر كوچك 

شود بس  عرضه مي
كنند بدليل اينكه اح
انه اي مي باشند. 
 اشتعال) استفاده م
ي مدت طوالني وه
خت اين دستگاه در
فشار دريك سيلندر

  دداً شارژ گردد.

ار مصرف در بازار
مصرف آن استفاده ك
درها به شكل استو

(مايعات قابل Bروه 
 مجاري تنفس براي
هش مي دهد. ساخ
شد ونوع دوم عامل ف

:  

مجد وزشي مصرف و

  ه
C (گاز گربنيك)  
  ي

  خصوص كف

  ش
  

 ي

اع قابل شارژ ويكبا
هند از انواع يكبار م
دارند معموالً سيلند
حريقهاي از نوع گر
ولي باعث التهاب 
درت بينائي را كاه
اشاً تحت فشار مي ب

   گاز

سته تقسيم مي شود:

آموزش مقدماتي

  ساالنه

 امكان در حريق آمو

  بدنه سيلندر 
 صافي 

لوله خارج كننده 
CO2 سيلندر گاز 

شيلنگ الستيكي 
سرلوله كفساز مخ 
  نازل 
سوراخهاي هواكش 
كف وميله ضربه 

 كننده هاي پودري

ها درانوا وش كننده
منازل ترجيح مي د
ونگهداري كمتري د

دري درمورد حي پو
مي شناخته نشده و
 هاي بسته پودر قد
شده يكنوع كه دائماً

  

كننده محتوي پودر

ش كننده به دو دس
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كربنيكمل فشار گاز 
 تعبيه شده است م
ه فشنگي را باز نمو

 مي شود ونوع فشنگ
ي فشنگي محتوي گ
د وسيلندر تحت فش
 معموالً داراي سوپا
ر داشته باشد سوپا

اتمسفر تنظيم شد 1
 براي حريقهاي ديگ

 آموزش 

 پر شده است وعام
ي ويا در داخل آن
شير فلكه مربوطه به
شار مورد نياز ايجاد 
اخ شدن فلزي باالي
وش كننده مي شود
ل كنترل وبدنه آنها
رعلتي افزايش فشار

17وپاپ آن با فشار 
رف شود نمي توان

  خل
  ج

ي كربنات سديم) 
ر كنار سيلندر اصلي
شنگ خارج ابتدا ش
زن اصلي شده و فش
فه ضربه باعث سور
رد مخزن اصلي خامو
ي پودري عموماً قابل
مي باشند كه به هر
ي گردد ومعموالً سو
چه مقدار كمي مصر

سيلندر(فشنگي) داخل
سيلندر(فشنگي) خارج
لندر اصلي پودر (بي
خل فشنگي كه يا د
ع استفاده از نوع فش
 بالفاصله داخل مخز
ربه وارد نمودن بركف
فاصله گاز مزبور وار
 خاموش كننده هاي

پوش نصب مروي در
شار اضافه تخليه مي
خاموش كننده اگرچ

 

  
پودر وگاز س. 1
پودر وگاز س. 2
حجم سيل 2/3
)CO2در داخ (

باشد ودر موقع
وگاز داخل آن 

ز با ضرداخل ني
CO2 شده وبالف

قرار مي گيرد. 
ايمني كه بر ر
عمل كرده وفش
است. از اين خ

  استفاده نمود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

مئن مي 

ستيكي با 

% 10 از 

پودر مطمخه نشدن 

 بست ها ولوله الس

 شويم چنانچه بيش

  

  ر

 باز نموده واز كلوخ

همچنين سالم بودن

ارژ بودن آن مطلع 
  يد.

ومجدداً شارژ نمائيد.

  ده انجام شود.

  خل مخزن
  گي

بداخل محفظه پودر
  ي

 
  وش كننده

  

  يوار

ر درب سيلندر را 

وجي به سيلندر وهم

را وزن كرده تا از شا
د مجدداً شارژ نمائيد

استفاده وق آموزشي 

توسط كارخانه سازند

آموزش مقدماتي

 بدنه 

  ضربه گير 
لوله خروجي داخ 
سيلندر گاز فشنگ 
لوله ورودي گاز ب 
شيلنگ فشار قوي 
  اهرم شير نازل 
 نازل 

  نگهدارنده نازل 
درب اصلي خامو .
كف وميله ضربه .
 ضامن .

گيره نصب به ديو .

  ماهانه پودر وگاز

هر سه ماه يكبا 
  شويم.

از باز كردن خرو 
 اطالع شويم.

مخزن فشنگي ر 
گاز كم شده باشد

  ساالنه

 امكان دريك حريق

  بدنه

ل يكبار تست بدنه ت
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در زمان شارژ فشار آ

ه همين علت مسئ
متر (فشار سنج) نصب
ن سيلندر تحت فش

  

 آموزش 

(ازت) ود N2شك يا 

 فشار مي باشد وبه
خاموش كننده مانوم
 است چون بدنه اين

ديگر آن هواي خش 

دائماً زيرل سيلندر 
د. غالباً بر روي اين خ
ت كنترل از اينطريق

   پودر هوا

 1/3سيلندر پودر و 
  سفر مي باشد.

 كننده پودر داخل
ودر كمتر وجود دارد
شار داخل آن تحت

  ه.

  نه اصلي
  ه خروجي

 ل

 الستيكييلنگ 

 رم شير

 ستگيره

 شار سنج

 من

خاموش كننده

حجم اين س2/3
اتمس 10حدود 

دراين خاموش
كلوخه شدن پو
مي باشد كه فش
دائم قرار گرفته

بدن .1
لوله .2
نازل .3
شي .4
اهر .5
دس .6
فش .7
ضا .8



 

ستم آب 
 به اندازه 
اده نمود 
 وطريقه 
ضامن را 

  د.

ش كننده 

رت مايع 
ن علت از 
به همين 
ل اطفاء 

تگاههاي 

ساخته مي شود سيس
ش كننده مي توان 
هاي بعدي نيز استفا
ل) استفاده مي شود

تكان دهيد سپس ض
ريق هدايت مي شو

 لحاظ اينكه خاموش
  دار باشد.

9- 800 PIS به صور
حمل گردد به همين
قابل اشتعال است. به
سيژن ودرنتيجه عمل

ت الكتريكي و دست

زياد داشته باشد س
 دليل از اين خاموش
 داخل آن درحريقه
مايعات قابل اشتعال
 خاموش كننده را ت
ز و پودر به محل حر

  ار سنج

  دداً شارژ گردد.

زنده انجام گيرد. به
ربدنه بيشتري برخو

900ت فشار حدود 
ار زيادي را بايد متح
هوا سنگين تر وغير ق
شانده وجانشين اكس

وبراي اطفاء تاسيسا

قدرت تحمل فشار ز
 مي باشد به همين
 باقي بودن مواد در

(م B حريقهاي گروه 
ي باشد، چند مرتبه
م خروجي سيلندر با

سيلندر از طريق فشا

وزشي استفاده ومجد

 توسط كارخانه ساز
ست بايد از مقاومت ب

 CO2ك 

كه تحت CO2گاز 2/3
د. چون بدنه آن فشا

از ه CO2 شود. گاز 
ي سطح آتش را پوش

  د.

 در محلهاي بسته و

آموزش مقدماتي

والد مخصوص كه ق
ير آالت آن حساس
اده كرد ودرصورت 

ت اطفاء ستگاه جه
ن به اين شكل مي
با فشار بر روي اهرم

  ماهانه پودرهوا

تست فشار ساهري و

  ساالنه

 امكان در حريق آمو

  بدنه

ال يكبار تست بدنه
ا دائم تحت فشار اس

 كننده گاز كربنيك

2ش كننده محتوي 
ودرسيلندر قرار دارد
ون درز ساخته مي 

قع اطفاء بخوبي مو
سن صورت مي پذير

موش كننده بيشتر 
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 اثري از خود به جا
CO2خاموش كننده 

د گاز به هنگام خرو
حل مورد نظر هدايت

ضاي بسته براي اطف
ي گاز كربنيك دريك
 شخصي در آن مح
الوه ايجاد مه ناشي
 بهر علتي فشار داخ
ست عمل كرده وفش
 مستقيم خورشيد و

حمل نمايد جهت ك
رج كرده ودسته تخل

ده تماسي پيدا نكند
ي درمحل تماس م

وغيره از اين خاموش

 آموزش 

درمحل مصرف هيچ
ل هستند سر لوله خ

از سرعت زياد- 1ت 
ماده اطفايي را به مح

ه ميزان زياد درفض
ه يك سيلندر حاوي
قليل مي دهد وهر

يژن خواهد شد. بعال
ن امر گردد. چنانچه

 PSI تنظيم شده اس
ر زير تابشيلندر د

را تح PSI 7000ل با 
 وپين ضامن را خار
ا شيپور تخليه كنند
شد وباعث سوختگي
ت موذي مانند مار و

ل اينكه گاز مزبور د
 معموالً قابل كنترل
ت آن نيز اين است

م - 2ساط مي دهد. 

نيست ولي وقتي به
طرناك باشد چنانچه
ميزان اكسيژن را تق

دان اكسي در اثر فق
وخطاي ناشي از اين

2700ي كه بر روي 
 خاطر نبايد اين سي

  رار گيرد.

 باشد فشاري معادل
ل را در دست گرفته
د كه اعضاي بدنه با
 بسيار سرد مي باش
براي شكار حيوانات

  

تفاده مي گردد بدليل
ن خاموش كننده ها

 شيپوري است وعلت
ه وبه آن اجازه انبس

كسيد كربن سمي ن
 شود مي تواند خط
ويه استفاده شود م
وشي يا حتي مرگ
 باعث كاهش ديد و
ش يابد سوپاپ ايمني
مي گردد به همين 
تگاه هاي حرارتي قر

ش كننده بايد قادر 
ده ابتدا دسته حمل

مراقب بودهيم وبايد 
) زيرا اين قسمت
رگروه هاي نجات ب

   مي شود.

كامپيوتري است
نمي گذارد اين
شكل قيفي يا
جلوگيري كرده

  مي نمايد.

ي اكاگر چه د
حريق استفاده
محل بدون تهو
باشد دچار بيهو

CO2 مي تواند
سيلندر افزايش
اضافي تخليه م
درمجاورت دست

بدنه اين خاموش
با خاموش كنند
را فشار مي ده
درطي عمليات
گردد. ضمناً در
كننده استفاده 

  

  

  



 

گـاز كـم   
ـا تكـان     
ي مطلـع    

كارخانـه  

سـتفاده     
ظ اينكـه       
 توضـيح        
ت مـواد      
ر گرفتـه     

مـواد    و   
عت روي   
جيره اي 
ر داخـل     
خـاموش  
مپيوتري   
 از خـود   
شار هـوا  

% از وزن گ10ش از 
سـيله وزن كشـي بـ
 مقدار مـايع داخلـي

دنه سيلندر توسط ك

ـناخته شـده انـد وا
ن) لـيكن بـه لحـاظ
ـده اسـتفاده شـود 

نـده بمنظـور سـاخت
ن مـواد پايـه درنظـر
جـايگزين مـي شـود
ترهستند وبـه سـرع
ي در واكنشهاي زنج
مـواد تـا زمانيكـه در
گاز مي باشند. اين خ

اي دسـتگاه كـامقهـ    
 مصرف هيچ اثـري 

فش-1 دست مي آيد.

ي شويم چنانچه بيش
درصورت نداشتن وس
تقريبي مي توان از 

وند بر اينچ مربع) بد

 هالوژنه)

ي غير قابل قبول شـ
رساندن بـه اليـه ازن
زايـن خـاموش كننـ
دراين خـاموش كنن

بعنوان C2H6واتان  
) جF-CL-BR-Iنه ( 

برابر از هوا سنگين 
ق مي شود واز طرفي
ورت مي گيرد اين م
 ودرمحيط بصورت گ
د بخصـوص درحريق
الوژنه جديد پس از

ها از سه طريق به ده

ژ بودن آن باطالع مي
ن اقدام مي نمائيم. د
وش كننده بصورت ت

(پو PSI 3375رابر با 
  ي گيرد.

ت تبخير شونده( ه

ه عنوان ماده اطفائي
شده (بدليل صدمه ر
سسات و شـركتها از
كننده ها مي دهيم د

CH 4ام هاي متان 

توسط عناصر هالوژن
ب 5الي  4ه وحدوداً 

حريقدن اكسيژن به 
يجه عمل اطفاء صو
ستند بصورت مايع 
حريقها اسـتفاده كـرد
ف الكتريكي مواد ها
دراين خاموش كنند

آموزش مقدماتي

  ماهانه

ردن سيلندر از شارژ
د، جهت پركردن آن
زير روي كردن خامو

  بدنه

ل يكبار با فشاري بر
ورد آزمايش قرار مي

هاي مايعات كننده

يعات تبخيرشونده به
د محدود و قدغن ش
دارد در بعضي از مؤس
ي درباره اين اطفاء ك
ناز دو هيدرو كربور ب

دروژن اين تركيب ت
بليت اشتعال نداشته
 پوشانده ومانع رسيد
دخالت كرده ودر نتي
ا ظروف در بسته هس
 مي توان در اكثر ح

ن دستگاه هاي ظريف
 گذارد. عامل فشار د
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در بازخاموش كننده 

 موضع حريق قرار م
ريع نـازل بـه طـرفي
ديـك بـه مـواد قابـ

طفـائي امكـان پخـش
حريـق ووسـعت ونـو

چه وزن خاموش كنند
ح زمـين نصـب شـو
 در ارتفـاع پـايين ت

 آموزش 

انواع اين خ خود ماده

   انجام مي گيرد.

 پشت به باد ورو به 
ت جلو و حركت سـر
 در فاصله خيلي نزد
هنگام خروج ماده اط
فاصله بايد به نـوع ح

 نده

 

ن نصب شود چنانچ
متـري از سـطح 1ع  

ي تـوان كم است م

فشار دروني خ -3گي

  ك عمل مي كند.

ي حريق عمل اطفاء

 ه ها

ست گرفته وسپس 
 وبا حركت به سمت

ن تخليه نبايد جريا
عت وفشار زياد در ه
جود دارد بنابراين ف

 بدنه خاموش كنند

  طريقه كاركرد آن

  گاه

وش كنندهب خام

متري از سطح زمين 
د حداكثر در ارتفـاع
 كودكان ونوجوانان 

 گاز در داخل فشنگ
  ي باشد.

كه بصورت اتوماتيك

ي كه با پرتاپ بر روي

  توانه اي

ت با خاموش كنند

 بصورت آماده در د
را از لبه آتش شروع
م. (بصورت جارويي)
شود، زيرا در اثر سرع
ف وتوسعه حريق و

   آن تعيين گردد.

ستورالعمل بر روي

ع خاموش كننده و ط
   كارخانه سازنده

  ل ساخت دستگاه
  ماره استاندارد

رايط نگهداري دستگ

مناسب جهت نصب

5/1داكثر در ارتفاع 
كيلو باشد 18شتر از 

مكان هاي كه تردد
  صب كرد.

فشار -2يا ازت
به اين شرح مي

نوع سقفي ك-1

نوع بولينگي-2

به شكل است-3

طريقه عمليات

ابتدا سيلندر را
گيريم واطفاء ر
ادامه مي دهيم
اشتعال انجام ش
سوخت به اطرا
خاموش كننده

دس اطالعات و

نوع .1
نام .2
سال .3
شم .4
شر .5

تعيين مكان م

حد .1
بيش
درم

نصب



 

  شود.
ران قـرار   

 از مـواد       

سـتهاي      

 سـازنده        
ي نمـوده  
د نظـر را      
كه بشرح 

ننـدگان  

  داقل برساند.
گير ومزاحم فراهم ش
خورشيد يا برف وبـار

ر فاصـله اي دورتـر

مـي باشـد بايـد از بس

ضـي از كارخانجـات 
ه با نوع ماده اطفائي
موش كننـده مـورد
لوگيري بعمل آيد ك

  ئي

مام خاموش كنراي ت

.  
ت فيزيكي را به حد
 از وسائل دست وپا گ

مستقيم نور ختابش 

وش كننـده بايـد در

رخ يا ديوار نصـب م

  بدنه سيلندر

ـت بسـيار دارد بعض
دنه سيلندر در رابطه
ع حريق سـريعاً خـام
ان از اتالف وقت جل

  قرمزه رنگ 
يا ليموئ كرمبه رنگ 
  آبي به رنگ 

  ه رنگ مشكي
  ـــ به رنگ سبز

گان از رنگ قرمز بر

   صورت بگيرد.
ي و خروجيها باشد.
شود كه امكان صدما
ترسي كوتاه وخالي 
ندر نبايد درمقابل تا

قت داشت كه خـامو
  صب شوند.

ش كننده بر روي چر
  ده نمود.

نده از طريق رنگ

تـش سـوزيها اهميـ
رنگ آميزي بدم به 

تواند با توجه به نوع
جام دهد تا تي االمكا

ـــــ بهمحتوي آب ـ
محتوي كف ــــــ ب
محتوي پودر ــــــ 
محتوي گاز ــــــ به
محتوي هالوژنه ــــ

ضر اكثر توليد كنندگ

آموزش مقدماتي

توزيع يكنواخت  
در نزديكي ورودي 
درمكاني نصب ش 
مسير جهت دست 
درفضاي باز سيلن 

  گيرد.
همچنين بايد دق 

مخاطره آميز نصب
وقتي كه خاموش 

مخصوص استفاد

ي نوع خاموش كنن

كه زمان در اطفاء آت
اي آتش نشاني اقدا
خص عمل كننده بت
عمليات اطفاء را انج

  اشد.

خاموش كننده م 
خاموش كننده م 
خاموش كننده م 
خاموش كننده م 
خاموش كننده م 

كراست درحال حاض
  مي كنند.
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6.

7.

8.

  

شناسايي

بدليل اينك
سيلندرها

اند كه شخ
انتخاب وع
زير مي با

1.
2.
3.
4.
5.

الزم به ذك
استفاده م
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ثـر   
ف و  
وع   

 

نشان داوطلب آتش

به باد و رو بـه موضـ

 سريع نازل به طرفي

ام شود ، زيـرا در اث
ش سوخت به اطـراف
حريق و وسـعت و نـو

 آموزش 

رفته و سپس پشت ب

سمت جلو و حركت

واد قابل اشتعال انجا
امكان پخش ي اطفائ
به نوع حباتوجه يد 

 ه ها

ت آماده در دست گر
 . 

شروع وبا حركت به س
  ) يت جاروئ

 فاصله نزديك به مو
ر هنگام خروج ماده 
رد بنابراين فاصله با

  يين گردد . 
  

ت با خاموش كنند

دا سيلندر را بصورت
گيريم ي ريق قرار م

را از لبه آتش ش ءفا
(بصورت.مه ميدهيم 

ريان تخليه نبايد در
رعت و فشار زياد در

د داسعه حريق وجو
موش كننده آن تعيي

طريقه عمليات

ابتد .1
حر

اطف .2
ادام

جر .3
سر
توس
خام



 

ندارنـد  ي   

وفشـرده   

 خالصـي    
ه تحـت       

رخرج تر 

خاصـيت      

جـود در  
رد بحـث     

 قابليـت     

گازها شـكل خاصـي

 قابل تراكم شـدن و
   نيستند. 

ه هـيچ گـاز لت كـ 
سـاني مخلـوط نشـد

راتب مشكل تر و پر

 متاسـفانه از ايـن خ

  ه عبارتند از : 

ازهاي سوختني موج
 مـاده اصـلي ومـور

گازهـا هسـتند كـه

شكل خاصي دارند، گ

 هستند. كليه گازها
 قابل متراكم شدن 

 شوند و به همين عل
ت وجامـدات بـه آسـ

يكديگر معموال به مر
  

 كه اكثريـت گازهـا

سوختني معروفند كه

رين وفراوان ترين گا
ي باشند . اين گازها

 جامد ومايع 

از گ است آن دسـته 

عكس جامدات كه ش
  د درمي آيند. 

گ وبي بو وبي طعم 
كه مايعات وجامدات

 آساني مخلوط مي 
درصورتي كه مايعات

  شوند. 

د تفكيك گازها از ي
 از يكديگر هستند. 

تن دارند درصورتي ك

دارند بنام گازهاي س

اما عمده تر H2Sد 
از گروه آلكانها  مي ي

   مي دهند.

ن برسوخت هاي ج

كه ازنامشان معلوم ا
   دارند. 

آموزش مقدماتي

 مني گاز

 ات گازها 

ها سيال هستند برع
ه شكل مظروف خود

را مانند هوا بي رنگ
 باشند. درصورتي ك

يكديگر به راحتي و 
ت يافت نمي شود د
خاصي مخلوط مي ش

مخلوط پذيري شديد
ك مايعات وجامدات ا

يت سوخت گازها قابل
  محرومند.

كه قابليت سوختن د

 H2 هيدروسولفايد .
گازهاي هيدروكربني
وزي گاز را تشكيل 

سوختي ومزيت آن

سوختني به طوري ك
ونتيجتاً توليد انرژي
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ايم      

خصوصيا

كليه گازه
به واجباراً

گازها اكثر
شدن مي

گازها با يك
درطبيعيت
شرايط خا

به علت م
از تفكيك

بعضي از 
انرژي زا م

گازهائي ك

هيدروژن
طبيعت گ
منابع امرو

  

گازهاي س

گازهاي س
سوختن و
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اي    
س  

تي 
ـن      

دي 
ـن    

ند 

 ل و 
ـت   
ـل     
ست 

نشان داوطلب آتش

 اي آتش مي گيرند
ه تنهـا توليـد بوهـا

سوخت شود ونه پـس

درجه سانت 1927ت (
مـايع وجامـد بـه ايـ

قدار فوق العاده زياد
ه مراتـب بـيش ازايـ

عات وجامدات نيازمن

راتب كمتر از حمـل
هزينه اي ازايـن بابـت
راكـز مصـرف منتقـ

ار بايد دست به دست

  ي شوند. 

 آموزش 

با سرعت فوق العاده
ل سنگ يا چوب) نه
ث سياه شده محل س

  

درجه فارنهايت 350
هده سوخت هـاي م

كوچك اجاق گاز) مق
به فضاي سوختي به

   توليد مي كنند. 

 به اندازه اي كه مايع

د، با هزينه اي به مر
از به پمپاژ وصرف ه
 دخالت دست تـا مر
ه بيشتر و چندين با

ههاي زير تقسيم مي

ت ومايعات سوختي ب
ت سوختي (مثال زغال

ند كه باعثجاد مي كن
د باقي مي گذارند. 

00 حرارتي باالتر از 
ن درجه حرارتي ازعه

 (مثال يك مشعل ك
، مايعات وجامدات ب
ان انرژي حرارتي را

بار ويا اشغال مكان 

حتي انجام مي گيرند
ه اي مواقع بدون نيا
 توليد بدون وقفه و 
يعات با صرف هزينه

 .  

نوع آن به گروه يد و

ني برخالف جامدات
تن برخالف جامدات
د، بلكه نه دوده ايج
كستر وساير مواد زايد

ي به سهولت درجه 
ي كنند. توليد چنين

   نيست. 

ي درفضاي كوچكي
 درهر ثانيه سوزاند،
كه بتوانند همان ميز

به محل انب ي نيازي
  ست. 

زهاي سوختي به راح
مايعات حتي در پاره
ن مي يابد وازمركز 
رتيكه جامدات و ما
مصرف كننده برسد

ي برحسب مبدا تولي
  عي 

  ه يا وابسته 
 

   شده 

گازهاي سوختن
در طول سوختن
زننده نمي كنند
از سوختن خاك

گازهاي سوختي
گراد) ايجاد مي

تهسهولت ساخ

گازهاي سوختي
از آنرا مي توان
احتياج دارند ك

گازهاي سوختي
آن هستند نيس

حمل ونقل گاز
نقل جامدات وم

ها جريان درلوله
شود در صو مي

شود تا بدست م

 انواع گاز 

گازهاي سوختي
گاز طبيع –الف 
گاز همراه –ب 
  گاز مايع  -ج
گاز ساخته  -د
  گاز ترش  -ه



 

ي ده هـا    
سـت لـذا       
 يشـتري  

سـنگين   
ا حـدود   
ي بسـيار       
N2 , C

 مخـازن    

حرارتـي  
 تفكيـك           

ر از هـوا   

ي اسـت  
جم زياد 
خيص داد    
 ولـي در  
ـز قابـل       

مـاده ديگـري داراي
ر زمينـه ايمنـي اس
ظر ايمني اهميـت بي

 و ئيـدروكربورهاي س
بل مالحظه اي ( تـا
سـنگين تـر اجـزاي

 , Co2ري از قبيل 

 گاز طبيعـي كـه از

حـائين آوردن ارزش   
 را از گـاز طبيعـي 

نگ ، بي بو، سـبكتر

ين آن بوده وهنگامي
شار وهنگاميكه درحج
ده مـي تـوان تشـخي
 بوي مشخص است 
ورد گـاز طبيعـي نيـ

مانند هر م شود مي 
نجا كه بحـث مـا د
مي پردازيم كه از نظ

اتان، پروپان وبوتان 
 از ميادين درصد قا
حال آنكـه گازهـاي 
ند. هم چنين عناصر
الخره آب هميشه با 

 مزاحم كه سـبب پـ
بوجـود مـي آورنـد

  ي شود. 

ي ماده اي است بيرن

منظور غلظتهاي پائي
ي شود ولي تحت فش
يمي را در گاز فشرد
ظت هاي پائين فاقد 
يـدروكربورها درمـو

تشكيل CH4 متان 
يي مي باشد اما از آن
خواص گاز طبيعي م

از طبيعي، گازهاي ا
ز اتان در گاز برخي
 تشكيل مي دهد ح
بيعي شامل مي گرد
افت مي شوند و باال

  ت. 

نم زدايي، تركيبات 
قـال ومصـرف گـاز ب
ط انتقال تحويل مي

   

ن گفت كه گازطبيعي
 

يعي بي رنگ است م
ت درهوا پراكنده  مي
 شود. رنگ آبي مالي

ست كه گاز در غلظت
وي كامل خانواده ئي

آموزش مقدماتي

  گاز طبيعي 

   گاز طبيعي 

ي كه عمدتا از گاز 
ت فيزيكي و شيمياي
صرفا به آن دسته ازخ

اء تشكيل دهنده گا
شند. دراين ميان گاز
د يا كمي باالتر ) را
را در تركيب گاز طب
 همراه گازطبيعي يا
 ميگردد همراه است

شگاه ها و واحدهاي ن
 و مشـكالتي درانتق

ين وخشك به خطوط

ت مهم گاز طبيعي 

ريف جامع مي توان
  له آبي مي سوزد. 

ي مي گوئيم گازطبي
طبيعي از محل نشت
ي تخليه خارج مي

نيز بايد دانسبوي گاز 
درصد بو 5اي باالي 

   مي باشد. 
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شناخت 

تركيبات 

گاز طبيعي
خصوصيت
دراينجا ص

  دارند. 

ساير اجزا
تر مي باش

درصد 10
چكي ركو

H2S نيز
استخراج 

در پااليشگ
گاز شده،

وگازشيرين

خصوصيات

دريك تعر
كه با شعل

البته وقتي
كه گاز ط
از لوله ها
.درمورد بو
غلظت ها
تشخيص 
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نشان داوطلب آتش

 از كنتـرل فشـار وا

    
BAR

PSI

50

وارد شـبك 735

د تا به مرحله مصـر

شار خروجي 
bar

PSI

7
50

فشار خروجي 
bar

PSI0

ت مصـارف خـانگي
قليـل مـي دهـد و 

ايستگاه تقليـل فشـ 

يت گاز را بـه مصـر
بكه را بـه سـه دسـ

 آموزش 

رج مي گردد و پس

 بـا فشـاري حـدود

 بسيار زياد مي باشد
  ي دهند.

  

فش

  

گـردد سـپس جهـت
ر را بـه  

mbar

PSI

817
250
.

تق /

 RSصنعتي ايستگاه 

  ه عهده دارد.

شي است كه در نهاي
 و ميتـوان ايـن شـب

ك به 
BAR

PSI

340

خار 5000

عمليات بر روي آن 

 فشار جهت مصرف
يل فشار را تقليل مي

شار ورودي 
bar

PSI

50
735  

   توزيع شده 

شار ورودي 
bar

PSI

17
250 

ط شبكه توزيع مـي گ
فشارتور گرديده كه 

ه جهت واحدهاي ص
شار مورد نياز واحد به

 ساني

ا چند شبكه لوله كش
نعتي) مـي رسـاند 

 زرساني 

مين با فشاري نزديك

 و پس از تصفيه و ع

د و چون اين مقدار
سط ايستگاههاي ذي

 فشار اصلي شهر فش

هش گاز وارده شبكه

 فشار مرز شهري فش

هش كار وارد خطوط
رگالت Rت فرعي وارد 

كننده مي گذارد كه
ظيفه كاهش را با فش

هاي سيستم گازرس

زرساني شامل يك يا
خانگي، تجاري، صـن

  كرد: 

شبكه هاي گا

زمگاز از اعماق 

پااليشگاه شده

تغذيه مي گردد
كننده برسد تو

CGS   

ايستگاه تقليل 

پس از اين كاهش

TBS  

ايستگاه تقليل 

پس از اين كاه
طريق انشعابات

اختيار مصرف ك
صنعتي اين وظ

انواع شبكه ه

هر سيستم گاز
كننده نهايي (خ
تقسيم بندي ك



 

 شبكه را 
 به سوي 

صل كنيم 
ه محـل       

ـام مـي   
ي شـبكه     

 48ر تـا    
ـود و در   

) تـا  1ر ( 
خل واحد 

را به حد 
  رد.

 دهـد و   

ت و ساده ترين نوع 
سوي شاخه بزرگتر 

ي را به همديگر وص
ولـه هـاي بسـته بـه

قوي خيلي گران تمـ
 لـذا در عمـل بـراي

  مي شود.

بت مي شـود و اگـر
 را قطع خواهـد نمـ

  ع مي نمايد.

 لوله كشي زير كـار
التور و سپس به داخ

هش مي دهد و آن ر
د فشار شكن نام دار

مـي ون آب تقليـل 

كه مانند درخت است
يك طرفه بوده و از س

 هاي شبكه شاخه اي
ا گـاز در لو شبكه ه

مان شبكه هاي حلق
شه باصرفه نيستند 
 نوع شبكه استفاده 

ه ميزان دلخواه و ثا
 بطور اتوماتيك گاز
د باز هم گاز را قطع

گرفته شده و بوسيله
شده و از آنجا به رگال

ا در يك مرحله كاه
ي) ثابت نگه مي دارد

ميليمتر بر ستو 178

ي در اين شبكه ك ا
جريان گاز هميشه ي

  قرار است.

ي اگر انتهاي شاخه 
ست مي آيد در اين

 ت مي دهد.

ف از آنجا كه ساختم
گري نيز دارند هميش
هرها از ادغام هر دو

باعث كاهش فشار به
ي گاز مصرف ننمايد

متر از 
mbar

PSI

340

باشد5

 شير تي سرويس گ
علمك گاز متصل ش

ر شبكه اصلي گاز ر
صنعتي –تجاري  – 

  ور مي باشد.

8ي شهر را به فشار 
  رد.

آموزش مقدماتي

شبكه هاي شاخه 
تشكيل مي دهد ج
شاخه كوچكتر برق

شبكه هاي حلقوي 
شبكه حلقوي بدس
مصرف تغيير جهت

شبكه هاي مختلف 
شوند و معايب ديگ
هاي گازرساني شه

  

دستگاهي است كه ب
يچ مصرف كننده اي
ر فشار ورودي آن كم

وله اصلي بوسيلهز ل
ك ادامه يافته و به ع

  صرف مي گردد.

 كن 

ي كه توسط آن فشار
ت مصارف (خانگي 

 فشار شكن، رگوالتو

 فشار شبكه لوله هاي
ن را ثابت نگه مي دار
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 رگالتور

رگالتور د
ساعت هي
ضمن اگر

انشعاب از
پاي علمك
جهت مص

فشار شك

يوسيله ا
مجاز جهت

نام ديگر ف

رگوالتور 
سپس آن



 
101 

بـر   

ب  

ـط      
ـن  

ـر،      

نشان داوطلب آتش

رتي يك كيلـوگرم ب

وله زيرزميني انشـعا
  سته مي گردد.

دار اسـت كـه توسـ
كردن مي باشد. (ايـ

 (  

  ع گرد مي باشد.

ل گازسـوز يـا تعميـ

 آموزش 

ط متعارفي يا به عبار

مي شود و بر روي لو
سط اهرمي باز و بس

شير سـماوري فنـرد
لت بسته قابل قفل ك
ع طراحي شده است

پي يا سماوري و ربع

هنگام نصـب وسـايل
  ه بسته باشد.

  ند از: 

   اينچ مربع) 

 ستون آب در شرايط
 

   

كت ملي گاز نصب م
صب مي گردد كه تو

  ستاپ) 

ي شود و مانند يك ش
 كه اين شير در حال
رم بر سانتيمتر مربع

مي شود و از نوع توپ

  

 از انتشار گاز، بايد ه
 اصلي مصرف كننده

ه گيري فشار عبارتند

psi  يك پوند بر)

متر  10اتمسفر (
سانتيمتر مربع) 

ده رو (تي سرويس)

توسط كاركنان شرك
ه جدول پياده رو نص

 از رگوالتور (ميتراس

ز رگوالتور نصب مي
ز و بسته مي گردد

كيلوگر 8/8 تا فشار 

  في 

صرف كننده متصل م

ني در ساختمانها 

   در لوله كشي

  ن گاز

ل ي از خطرات حاص
سي لوله كشي، شير 

واحدهاي اندازه

1-

2-

 انواع شير 

شير پياد –الف 

اين شير فقط ت
گاز و نزديك به

شير قبل  –ب 

اين شير قبل از
دسته اهرمي با
شير جهت كار 

شير مصرف –ج 

اين شير به مص

  

حفاظت و ايمن

اقدامات ايمني 

بستن جريان - 

براي پيشگيري
تعويض و بازرس

  



 

تن شـير    

ده چنـد  
د. بـراي     
زسـوز را     

با چگالي 
ر منـابع     

ـا منـزل       
نفجـار و      

كشي، قبـل از بسـت
  ع آگاه سازد. 

فاد. در هنگـام اسـت     
رد نظـر بسـته شـو
صـرف آن وسـيله گاز

 آن از قبيل روغن با
شـمع، شـعله و سـاير

ضـاي آشـپزخانه يـ
عل نمـوده وسـبب ان

  ط بست فلزي

  رت ديدن آنها 

بازرسي كننده لوله ك
ن مربوط را از موضوع

ازسـوز بسـته شـود
از مصرف كننده مور
توان فقط شـير مصـ

  

بون و يا مواد مشابه
نظور از كبريت و ش

  ي شوند. 

 نشـت نمـوده ودرفض
شعله، گـاز را مشـتع

:   

 سر اتصال آن توسط

رخورد بودن ويا حرا

 

   

گازسوز يا تعمير و ب
ست مصرف كنندگان

  تن جريان گاز 

 شير كليه وسايل گا
 كرد كه فقط شيرگا
 وسيله گازسوز مي ت
 صلي خودداري كرد.

كف صاب  گاز، بايد از
يچ وجه براي اين من

سته عمده تقسيم مي

به علل مختلف گاز 
ي مانند جرقه و يا ش

گاز عبارتند از نشت

تگاه گاز سوز در دو

طوالني ودرمعرض بر

   بودن شيلنگ ها 

آموزش مقدماتي

دن قطع جريان گاز 

صب كننده وسايل گ
صرف كنند موظف اس

حتياطي قبل از بست

طع جريان گاز بايد 
ننده گاز بايد دقت 
مير يا بازرسي يك 
ز قطع جريان گاز اص

  شتي گاز 

ا كردن محل نشت 
ده نمود. نبايد به هي

  ستفاده شود.

 ناشي از گاز 

شي از گاز به دو دس

  ش سوزي وانفجار 

سته ازحوادث، ابتدا ب
ي شود. سپس عاملي
زي مي گردد. علل ن

 نبودن شيلنگ دست

ده از شيلنگ هاي ط

ده ويا غير استاندارد
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اطالع داد

سازمان نص
اصلي مص

اقدامات اح

قبل از قط
مصرف كن
نصب، تعم
بست و از

بازرسي نش

براي پيدا
كم استفاد
احتراق اس

  

حوادث ن

حوادث نا

الف ) آتش

دراين دس
منتشر مي
آتش سوز

. محكم1

. استفاد2

. فرسود3
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بـه     
ص  
ين   

وده 
بب      
رد     

اثر 

عل   
ب ،    

ول 
ـاز       
هر 

نشان داوطلب آتش

اههاي گـاز سـوز، ب
 دهند. سوختن نـاقص
افرادي كـه در چنـي

قهايي كه كوچك بو
محـيط شـده وسـبب
ه مناسـب وجـود دا

د قريب به اتفاق در
   

اينگونه اشـيا مشـتع
ـرده هـا، رختخـواب

   برد. 

گاز ، پرنمودن كپسو
تعـويض سـيلندر گـ
 توسط افراد غير ماه

 آموزش 

  ه نيستند. 

  ي گاز سوز 

  ر مجاز 

مناسب براي دسـتگا
اتاق روي مي ضاي 

ن سبب مسموميت ا
  جامد. 

كش درمحلها ويا اتاق
جـايگزين اكسـيژن م
حيطهائي كـه تهويـه

 رد بال مانع است. 

 گان 

مي افتد اغلب و شايد
گان روي مي دهد. 

 با وسايل گاز سوز، ا
ين موارد نزديكي پـ
مكن را مي توان نام

ن شير گاز، انفجار گ
تي گـاز بـا شـعله، ت
كاري در وسايل گاز

في كه مورد استفاده

ستكاري دستگاههاي

ز غير استاندارد وغير

ر نداشتن دودكش م
 عدم تهويه كافي فض
ه ويا كمبود اكسيژن
گاز زدگي آنها مي انج

خاريهاي بدون دودك
ج COرد. كـه گـاز   

ب اين بخاريها در مح
د در آنها جريان دار

راي مصرف كنندگ

 گاز طبيعي اتفاق م
دانشي مصرف كنندگ

 واشيا قابل اشتغال 
ش مي يابد. ازجمله اي
گاز ، بخاري و آبگرم

ابل اشتعال ، بازبودن
از سوز، امتحان نشت
سوز ، تعمير و دستك

شتن شيرهاي مصرف

د ناوارد در تعمير ود

ستگاههاي گاز سوز

  ي 

حوادث معموال در اثر
ي و آب گرم كن ، يا
ز هاي مسموم كننده
مي كنند شده وبه گ

سموميت ها نصب بخ
اسب وجود ندايه من

دي گردد ولي نصب
غازه هاكه رفت و آمد

ش سوزيهاي گاز بر

ي مصرف كنندگان
ي احتياطي ويا كم د

راثر مجاورت وسايل 
تش سوزي گسترش
وبي و غيره با اجاق گ

ت گازهاي قابيل نش
دن منبع حرارتي گا
ن كردن وسايل گاز س

. در پوش نداش4

. دخالت افراد5

. استفاده از د6

ب) گاز گرفتگي

اين دسته از ح
خصوص بخاري
گاز وتجمع گاز
فضايي تنفس م

ازجمله اين مس
وهيچگونه تهوي
مسموميت افراد
مانند سوله ومغ

  

خطرات و آتش

حوادثي كه براي
سهل انگاري بي

بطور مثال : در
شده وسپس آتش

البسه واشيا چو

علل فاعلي ازقب
گاز، واژگون شد
خانگي ، روشن



 

ناشـي از   

رنجــي و  

جرقه زنه 

ش هـاي     

دنيامدن 

ت اصـول     

ش نمـود     

مپها، راه 

ش سوزي وحـوادث ن

  با آب  راه

فاده از تجهيــزات بر

جمنابع  ،سته ساكن 

ـه هـم زدن واكـنش

ن به محيط و بوجو

  غيره ) 
 يـافن  ) بـا رعايـت

له را بـا آب خـاموش

ن وخاموش كردن الم

شي باعث بروز آتش

  د انجام دهند

محل نشت گاز همر

  كامل 

 (چــراغ قــوه، اســتف

حل از جمله الكتريس

درمحل نشت گاز وبـ

سيدن ناگهان اكسيژ

 دربها، پنجره ها وغ
ده از دستگاه تهويه

عله باشد نبايد شـعل

يل وبي سيم، روشن
   مي باشد. 

تياطي ويا كم دانشاح

حوادث نشت گاز بايد

  ل نيرو عملياتي 
  صلي ساختمان 

   دقيق نشت گاز 
شته لوله آبدهي تا م

  ساختمان 
زات انفرادي بطور ك

  سنج 
  گاه تنفسي 

يــزات ضــد جرقــه 
  

مني وحفاظتي درمح

وش كننده پودري د
  

 درب ها ازجهت رس
  

 طبيعي (باز نمودن
طبيعي (استفاد  غير

شت گاز همراه با شع
   كرد . 

ت ، استفاده از موباي
نوعرمحل اكيدا مم

آموزش مقدماتي

ر سهل انگاري وبي ا
  است. 

كه آتش نشانان درح

استفاده از حداقل 
قطع شير گاز اص 
پيدا كردن محل 
استفاده از يك ر 
قطع برق اصلي س 
استفاده از تجهيز 
استفاده از گاز س 
استفاده از دستگ 
اســتفاده از تجهي 

 آلومينيومي و.) 
رعايت اصول ايم .

  و.. 
استفاده  از خامو .

انفجاري محيط 
رعايت بازنمودن .

محيط انفجاري 
استفاده از تهويه .
استفاده از تهويه .

  ايمني 
در صورتي كه نش .

وبايد گاز را قطع
استعمال دخانيات .

رفتن بي مورد د
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ـت          

 را       

ـاز  

رار 

ـير       

اي  

 در    

 از      

ـير  
ده     

اي  

نشان داوطلب آتش

 گـازي شـوند (جهـت

 قطـع كـن علمـك

دن عوامل شركت گـ

  ر نمائيم. 

  اشد. 
  داري شود. 

ت ومورد استفاده قر

اده نمـي شـود. شـ

صرف     دستگاه هـا

ـداد جريـان گـاز و 

ير اجـاق گـاز قبـل

 بعد از باز كردن شـ
ت ويـا خـاموش شـد

   علت پرداخت. 
ـه شــيرهاي آن دارا

 آموزش 

 وارد محـيط هـاي 

ز باشـد بايـد شـير 

كردن محل تا رسيد
  ه باشيم. 

نشت گاز شديد دور

 از سوز

رف مستقل مرتبط با
ك شير مصرف خود

ز سوزي مرتبط نيست
 

گاه گـاز سـوز اسـتفا

 ، كليه شيرهاي مص

ت باز بودن و در امتـ
  باشد. 

د، از باز كـردن شـي

لوت مي باشند، اگر 
وت يا تنظيم نيسـت
 و به بررسي و رفع 
 اســتفاده گــردد كــ

 كـه مـي خواهنـد 
  تمالي) 

شكستگي علمك گاز

صلي باشد با ايمن ك
در محل حضورداشته
دي را از محل هاي ن

ي گاز و وسايل گا

يد به يك شير مصر
ستگاه گاز سوز به يك
ي را به دستگاه گاز

  وش مسدود شود. 
دستگت طوالني از 

  داشته شود. 
 براي مدت طوالني 

  
 دسته شير درحالت

مي ب د برجريان گاز
اقد پيلوت مي باشند

  داري شود. 
زي كه مجهز به پيل
 معلوم است كه پيلو
ورا شير گاز را بست
گاههاي گازســوزي 

يس نمودن افـرادي
وگيري از جرقه احت
ر نشتي گاز در اثر ش

  نديم. 
ر نشتي گاز از لوله ا

ر اصلي دي قطع شي
تي االمكان افراد عاد

درارتباط با شيرها

 دستگاه گاز سوز باي
اتصال دو يا چند دس
هاي شيرهاي مصرفي
ي گيرد. حتما در پو
صورتي كه براي مد
صرف آن بسته نگه د
 صورت ترك منزل 
 ز سوز بسته شوند. 
 شيرهاي استاندارد،
لت بسته بودن عمو
اجاق گازهايي كه فا
وختن كبريت خودد

هاي گازسوز  دستگاه
ز شعله روشن نشود

هرحال بايد فوت. در
ــعي شــود از دســتگ

  موكوپل باشد. 

خي .17
جلو

اگر .18
ببند

اگر .19
براي

حت .20

موارد ايمني د

هر .1
از ا .2
انته .3

نمي
درص .4

مص
در .5

گاز
در .6

حال
درا .7

افر
در .8

گاز
است

ســ .9
ترم



 

اقع عدم 

ل باعـث      

  ود. 
 سـوزي    

ي شـوند.   
ـا مجـاز         
شـده كـه      
حداكثر از 
ـه نقـاط   

هاي گاز 

ز بسـت    
 از لولـه       

شـار گـاز       

طمينـان   
يا سست 

هاي گاز سوز، در مو
  سته شوند. 

شـود،زيرا ايـن عمـل

ان باد خودداري شو
 است سـبب آتـش

به سرعت فاسد مـي
شـيلنگ بـراي آن هـ
السـتيكي تقويـت ش
گ هاي گاز نبايد  ح
 براي رساندن گاز بـ

  نمود. 

ق گاز وساير دستگاهه

 واجاق گـاز، بايـد ا
ـدا شـدن شـيلنگ

ـدن شـيلنگ وانتش

 بازديد قـرار داد تااط
 محل بست بريده وي

كودكان با دستگاه ه
ا بستصلي مصرف آنه

از بايد خـودداري ش
  هد شد. 

  گيري شود. 
ض كوران هوا وجريا
اورت بخاري ممكن

ر مواد نفتي وگازي ب
ـا كـه اسـتفاده از ش
 از شيلنگ هـاي ال

نگه شود. طول شيل
شيلنگ هاي طويل 
د از اين كار احتراز 
معرض حرارت اجاق

ز در انتهاي لوله گاز
 بست هـا امكـان جـ

ده شـدن وجـدا شـ

ند وقت يكبار مورد 
ك برنداشته باشد از 

ري از بازي كردن ك
سايل ، حتما شير اص
ضربه بر روي اجاق گا
صاالت ونشت گازخواه
 روي اجاق گاز جلو

گاه گاز سوز درمعرض
ال درمجا قابل اشتع

 گاز 

كي معمولي در برابر
ق وساير دسـتگاه هـ
ستم لوله كشي بايد
ه شده است استفاده
تر باشد. استفاده از ش
 خطرناك است وبايد
يد به هيچ وجه درم

ن شيلنگ هاي گاز
ده شود. بدون اين 

  د دارد. 
جاي بست باعث بريد

يد هر چنتيكي را با
سوراخ نشده يا ترك

آموزش مقدماتي

به منظور جلوگير .
استفاده از اين وس

از وارد آوردن ض .
سست شدن اتص

از سر رفتن غذا، .

ازقرار دادن دستگ .

قرار گرفتن اشيا .
  گردد. 

هاي گمني شيلنگ

شيلنگ هاي الستيك
لذا براي اتصال اجاق
شناخته شده به سيس
مخصوص گاز ساخته

سانتيمتر بيشت 120
مختلف منزل بسيار 
شيلنگ هاي گاز نبا

  سوز قرار گيرند. 
براي محكم كرد 

هاي فلزي استفا
وخروج گاز وجود

پيچاندن سيم بج 
  خواهد شد. 

هاي الست شيلنگ 
حاصل شود كه س

  نشده باشد. 
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 تا 

ـل        
ـن  

  د 
كـه        

ـاال     
تور 

دي   
س     

ش   

 

نشان داوطلب آتش

ت يكبار بازديد گردد
  آميزي شوند. 

كـرد كـه در آن محـ
ن وهمچنين از روشـ

ه به گاز تسريع شود
حـل از چـراغ قـوه ك

گـاز در لولـه احتمـ
ختمان كه بعد از كنت

  دد. 
وقت و بـا خونسـرد

 آتـش نشـاني تمـاس

ايعات ناشـي از آتـش

 آموزش 

يز بايد هر چند وقت
آگ آنها مجددا رنگ 

كـاري بايـد دقـت ك
 ، فندك و امثال آن

  زير اجرا شوند 

  وند 

ن خروج هواي آلوده
بـراي روشـنايي محـ

   استفاده شود. 
تمان چون وجـود گ
ا شير اصلي به ساخت
 ساختمان قطع گرد
شت گاز بدون فوت 
كت گاز و سـازمان 

د در آشپزخانه از ضا

شي گاز در منزل ني
ن يا كنده شدن رنگ

 مام بوي گاز

وي آن، قبل ازهـر ك
وشن كردن كبريت
ودداري ودستورات ز

  سته شود
لوده به گاز خارج شو

  د 
به اي مرطوب جريان
 گاز تاريك باشـد، ب
ه به گاز روشن شده
آتش سوزي درساخت
زي خواهد شد. فورا
جريان گاز به داخل
ه حادثه منجر به نش
هاي پست امداد شرك

كننده هاي استاندارد
  ند. 

  

ه هاي فلزي لوله كش
 صورت زخمي شدن

استشم نشت گاز و

 گاز ويا استشمام بو
ه اي زده نشود، از رو
دن وسايل برقي خو

را شير اصلي گاز بس
حل آلاد خانواده ازم

 و پنجره ها باز شوند
تكان دادن حوله پنب
نانچه محل آلوده به
خارج از فضاي الوده

نوع آصورت بروز هر
ث تشديد آتش سوز
ر داده بسته شود تا
 صورت بروز هرگونه

شماره تلفن ه مل با
  فته شود. 

ستفاده از خاموش كن
كن وقع جلوگيري مي

لوله .6
در

ايمني نشموارد 

درصورت نشت
هيچگونه جرقه
ويا خاموش كرد

فور .1
افر .2
در .3
با ت .4
چن .5

درخ
درص .6

باعث
قرا

در .7
كام
گرف

ضمنا نصب واس
سوزي ها به مو



 

 كه موجـب  

  مي گردد.

 شود جام مي

د، دامنـه       

  شناسـي،     
ي در آن  

نـدن در  

  سوزي .

نشاني به هر عاملي 

  شود.

ثه در ذهن متصور م

رصد وقوع حادثه انج

ت ميسـر مـي گـردد
  ون است . 

لــوم اداري، روان ش
ه نحوي و انـدازه اي

  گيري از بروز آن .
 مصون و محفوظ ما

موش نمودن آتش س

 دث

اما از ديدگاه آتش ن

د خطر ناميده مي ش

لوگيري از بروز حادث

وگيري يا كاهش در

 يق در اماكن 

طراحـي و مـديريت
 و رشته هاي گوناگو

 سـاختمـــان، از عل
ي شود كه هر يك به

  توان اقدام كرد :

و كوشش براي جلوگ
ريق و كوشش براي 

ش براي كنترل و خا

 حريق وحواد

را حادثه گويند ا ني
  دد حادثه گويند.

ينه ساز حادثه باشد

اتي كه در جهت جل

تي كه در جهت جلو

 پيشگيري از حري

ن به كمك تحقيق، ط
 شامل علوم مختلف

جــربي در صــنعت 
ستفاده ميشابه نيز ا

حريق از سه راه مي ت

وجود آمدن حريق و
 رشد و گسترش حر

ردن حريق و كوشش

آموزش مقدماتي

ل پيشگيري از 

 حادثه

ا تغيير ناگهاني جهش
ان جاني و مالي گرد

هر عاملي كه زمي طر:

كليه اقداما ش بيني:

كليه اقدامات شگيري:
  ي گويند.

 ضرورت و اهميت

  مباني 

 حريق در ساختمان
 آن بسيار  وسيع و 

ـر علـوم فنـي و تج
ناسي و دانشهاي مش

  ستند . 

تيابي به ايمني از ح

شناخت علل به  
شناسايي داليل  

  ن .مقابل آ
يادگيري اداره كر 
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ند 
اي   
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طور گسترش مي يابن
 هايي جداگانـه بـرا

  ق 

 برابر حريق

  ق 

ن با 

اداره كردن حريق

ري تدابير مبارزه با حريق 
ل و خاموش نمودن آتش 

مانهاي آتش نشاني 
ر تعليمات اطفاء 

حريق

 آموزش 

 بروز مي كنند، چط
ز طريق انجام برنامه

شگيري از بروز حريق

تماني محافظت در بر

عليمات اطفاي حريق

پيش بيني مواجه شدن
حريق

ا

يادگير
كنترل

ايجاد سازم: ج 
و توسعه تدابير
ح

جه شده ها

سعه حريق
 شده ها

دها
ي

كه حريق ها چگونه
از ل و خاموش نمود،

  دام مي شود : 

 آيين نامه هاي پيش

يين نامه هاي ساخت

و توسعه تدابير و تعل

 يمني از حريق

ي در برابر حريق

اداره كردن مواج

شناسايي علل توس
محافظت مواجه

تدوين و اجراي استاندارد: ب
و آئين نامه هاي ساختماني
محافظت در برابر حريق

 علم و آگاهي به اينك
ميتوان آنها را كنترل
مني به شرح زير اقد

جراي استانداردها و

راي استانداردها و آي

ن هاي آتش نشاني و

گانه دستيابي به اي

ايمني

ب

ري از بروز حريق

ل بوجود آمدن حريق
ي از بروز آتش سوزي

ي استانداردها
پيشگيري از

يق

در عمل، با      
و به چه نحوي م
يمفراهم نمودن ا

الف ) تدوين و اج

ب) تدوين و اجر

ج) ايجاد سازمان

 

گروشهاي سه 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

پيشگير

شناخت علل
جلوگيري

تدوين و اجراي: الف 
و آئين نامه هاي پي
بروز حري



 

وگيري 

حرارتـي      
ختن يـا       

ن ـه بيـا  
ختـه در  

ي  كنيم 
شـي بـه     
 خودكار 
ير بـدان  

اد شـود    
كربنيك  

 حـرارت     
لـوگيري     

  ند :

جلوموش كردن و 

ـوختني در درجـه ح
شـتعال، عمـل سـو
ماماً سوخته شود، بـ
 شده و گازهاي گداخ

ه ميشود ) جلوگيري
ال حفـظ كنـيم آتش
نفعالهاي زنجيره اي
با روشهايي كه در زي

 و آتش مـانعي ايجـا
ه مانند گاز انيدريـد

  ست . .

ز هـم و در درجـه 
ـه آتـش سـوزي جل

ب اهميت از اين قرار

  

ههاي مختلف خام

عـات و گازهـاي سـ
مي آيـد . پـس از اش
 مي يابد تا جسم تم
حرارت به گاز تبديل 

 ( كه سوختن ناميد
درجه اشتعاين تر از 

 طريقي از فعل و ان
 . پس به طور كلي ب

  يري كرد . 

يا اگر بين اكسيژن 
زهاي خاموش كننده
روش متداول شده ا

ازي يا دور كـردن ا
ن از ادامـه آنها ميتوا

رابر حريق به ترتيب

  ساكنان ساختمان 
 أموران آتش نشاني
  دن خسارات مالي

د آورنده آتش و را

سيژن با اجسام، مايع
ده مي شود بوجود م

ادامه  رت مي كند )
م و مايعات در اثر حر

  شعله ميكنند. 

ن و مواد سوختني 
ت را در سطحي پايي
 در حالت احتراق به
خاموش خواهد شد 
 آتش سوزي جلوگي

ين اكسيژن شود و ي
 كار بردن برخي گاز
 كف بر اساس اين ر

سوخت، مثالً جداسا
 صورت لزوم انتقال 

آموزش مقدماتي

ساسي محافظت در بر

تأمين سالمت س 
تأمين سالمت مأ 
به حداقل رسانيد 

ت عوامـل بوجـود
 سوزي

 از تركيب سريع اكس
 درجه اشتعال ناميد
 كه خود توليد حرار
وان گفت كه اجسام
ب با اكسيژن توليد ش

ـر از تركيب اكسيژن
درجه حرارت سوخت
واهد آمد و نيز اگر 
مانعت كنيم آتش خ
شود ميتوان از ادامه

  يژنكس

گاز غيرفعالي جايگزي
ين خواهد رفت، به 
مواد شيميايي مانند

  سوخت

ظارت بر مشخصات س
ه داشتن مواد و در

 جزوه آ 110

اهداف اس

1.
2.
3.

شـناخت
از آتش س
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خاص كه
احتراق (
ديگر ميتو
اثر تركيب
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و يا اگر د
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بـه      
اي  

ال         

 جهت 

   باشد.
خطـر     
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ن مـواد سـوختني ب
كي  از جمله روشـها

ازهـاي قابـل اشـتعا

  رد:

گونه اقدام و روشي 

از اصول ايمني مي 
ت پـيش گيـري از خ

. ( .  

 آموزش 

تمان، خـيس كـردن
يزيكي اجسام فيزيك

ـه وجـود آمـدن گا

ه دو دسته تقسيم كر

لت ندارد و ما هيچگ
  ل،طوفان، زلزله ...

  شود:

مني و عدم آگاهي 
ط كارجهت اقـدامات

 ها 

   ، آشپزي و .... ) .
بي وسايل برقي و ...

  خرابكاري و ... ) .
 و ... ) .

د سوختني در ساخت
ر دادن مشخصات في

را سـرد نمـود و از بـ

حادثه را مي توان به

 كه بشر در آن دخا
كار بريم. مانند:سيل

 دسته تقسيم مي ش

ايم عدم رعايت نكات
كات ايمني در محيط

  زير است.

ادثه در ساختمانه

كبريت  مثل سيگار ،
االت برقي يا خرابتص

مثل خودسوزي يا خ
مثل صاعقه ، زلزله و

حوه استفاده از مواد
ال) و تغييرل از اشتع

  شد . 

  

ب ميتوان سوخت ر
 .   

به طور كلي ح حادثه:

 يعيوادث طب

 وادث غيرطبيعي

 به حوادثي گويند :
قوع آن نمي توانيم بك

يعي نيز خود به دو 

 مدي

رعمدي: كه شامل ع
 طور مثال رعايت نك
ش سوزي به شرح ز

ل بروز حريق و حا

 احتياطي انسان ( م
كاالت فني ( مثل ات
جاد عمدي حريق ( م
يده هاي طبيعي ( م

دقت در نح .كرد
(قبل كمك آب

مي باش معمول

 كنترل حرارت

به كمك آب     
جلوگيري كرد 

تقسيم بندي ح

حو .1
حو .2

حوادث طبيعي
جلوگيري از وقو

حوادث غيرطبي

عم .1
غير .2

به 
آتش

شناخت عوامل

بي .1
اشك .2
ايج .3
پدي .4

  



 

ـا آن  از   
يـات در    
و از بـين    
در سـاير  
ي نبايـد   
 اشـتعال    
ن ديگـر   

هـاي   س  
كـه   كند

اصله بـه  
ن كـردن               

ع چنـين        

ظتي تـا    
، پنهـان  
ي و غيره 

  ه است . 

البته مقابلـه بـد كه 
ي از اسـتعمال دخاني
ده آتـش سـوزيها و
د مجاز نمي باشد و 

 اينكه افراد سـيگاري
را روي مـواد قابـل 

ل زباله و يا هر مكـان

سيستم هـا و سـرويس
 طوري پيش بيني ك
ش آمد خسارات حا
وسـايل و جـايگزين
ي ميتـوان از وقـوع

وان با وسـايل حفـا
ر اثر منافع شخصي،
گيزه هاي تروريستي

 بخوبي شناخته شد

  ي و .... )

 احتياطي افراد باشد
حوادث حريق ناشـي
ين يكي از علل عمد
خانيات در هر مكاني
لزامي است . ضمن 
 سيگار روشن خود ر
ش كردن داخل سطل

  د .

  ايل برقي و ... )

ي نيست زيرا تمام س
يد اين فرسودگي را

در اثر نقص فني پيش
ـداري بـه موقـع از 

وده تـا حـدود زيـادي

  ري و ... )

ري نيستند، اما ميتو
 عمدي مي تواند در

كينه توزي و يا انگن 

طرهاي ناشي از آن

كبريت، آشپزي  يگار،

لل شروع حريق بي
ست . تقريباً تمامي ح
است ولي با وجود اي
ت، لذا استعمال دخ
ر سيگاري مناسب ال
 سيگار بكشند و يا 
ن را قبل از خاموش
 وجود دارد بياندازند

ت برقي يا خرابي وسا

مطلق قابل دسترسي
مي شوند. سازنده باي
 باشد و اگر حريقي د
بـا سـرويس و نگهـد
دستگاه هاي فرسـو

خودسوزي يا خرابكار

بيني و پيشگير پيش
كاست . حريق هاي
وي وحشيگري بدون

  اعقه، زلزله و ... )

ق طبيعي است و خط

آموزش مقدماتي

طي انسان ( مثل سي

ي از معمول ترين عل
حي بسيار مشكل اس
اده قابل جلوگيري ا

گي همين مورد است
 مجاز استفاده از زير
واب و در رختخواب

 و يا ته سيگار روشن
 مشتعل شدن مواد

 فني ( مثل اتصاالت

 كه ميدانيد ايمني م
ي يك روز فرسوده م
رل و قابل بازسازي 
رسد .  ضمن اينكه ب
هاي جديد به جاي 

  ري كرد. ي جلوگي

دي حريق ( مثل خ

ي عمدي نوعاً قابل پ
از خسارات حاصله ك
رم، كينه جويي، خو

ي طبيعي ( مثل صا

همترين منشاء حريق
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قابل كنتر
حداقل بر
دستگاه ه

هاي حريق
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هاي حريق
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دن     
 

اير        
ن و 
تم 

 بـا      
  ت و        
دي 
عت 
ش   
يـه  
رار  
د و  

قف  
 در  
ژي   
هـا،    
ـي   

نشان داوطلب آتش

ي گـاز و بريـده شـد
  به شمار مي رود . 

ت منفـرد دور از سـا
ايي كه داراي ستون
 بايد مجهز به سيست

رانـده مـي شـود و 
ـمن توليـد حـرارت
 به شكل قارچ مانند

 به شعله ها به سرعت
ه قسمت هـا افـزايش
،  اما اگر عمل تخلي
 از گاز، موفق به فـر
به سبب وجـود دود

مام قسمت زير سـقف
مواد مشتعل نشـده 
تر باشد مقـدار انـرژ
ري سـقف و ديوارهـ
 شدت بيشـتري طـ

 آموزش 

 تركيدگي لوله هـاي
ز يك مساله جدي ب

ـه هـا و يـا بصـورت
ي هستند، البته آنها
ينگونه ساختمان ها

  تقل كند . 

ودي به طرف بـاال ر
ـي يابـد . آتـش ضـ
زها محبوس باشند 
ساقه قارچ و نزديك

ش مي يابد . در بقيه
 افراد را تهديد نكند،
يل مسموميت ناشي
جاني حريق هميشه ب

كه به شكل قارچ تم
ي تشعشعي كرده و م
ه سقف با آتش كمت
كه اگر در نازك كـار
فته شد با سرعت و

ش سوزي از طريق 
در مناطق زلزله خيز

ت بلند و اطـراف تپـ
رض خطر برق زدگي
ديد قرار دارند، لذا اي
ستقيماً به زمين منت

 حدود 

عموالً با حركتي عمو
رت افقي توسـعه مـ
 كند . اگر دود و گا
جه حرارت برروي س
جه سانتيگراد افزايش

ت تا مدت كوتاهي 
ساكن در اتاق به دلي
ه بيشترين تلفات ج

 همچنين گازهايي ك
غ شده، توليد انرژي
كنند . هر قدر فاصله
د بود . واضح است ك
باشد  مراحلي كه گف

از خطرهاي مهم آتش
ه حساب مي آيد و د

هايي كه در ارتفاعات
رفته اند در معررار گ

دند بيشتر مورد تهد
 تا شوك وارده را مس

 در يك فضاي مح

مل انتقال حرارت مع
ف ساختمان به صور
دي گاز نيز آزاد مي

را پر ميكنند . درجق 
در 1000تا  650ز 

ي است و ممكن است
 اشخاص سد احتماالً

بايد توجه داشت كه
  تفاق مي افتد . 

سقف و يي ديوارها،
همگي به سرعت داغ
ف را سريعاً گرم ميك
د شده بيشتر خواهد

تني بكار رفته بسوخ

زلزله نيز يكي ا
اتصاالت برق به

ساختمان ه     
ساختمان ها قر
يا دودكش بلند
برق گير باشند

عملكرد آتش

آتش در اثر عم
رسيدن به سقف

مقدار زياد دود، 
تمام فضاي اتاق
زياد ميشود و ا
حرارت تدريجي
گاز انجام نگيرد
نخواهند شد . ب
گازهاي سمي ا

قسمت باال     
كرده اند ه را پر

پايين و روي كف
تشعشعي توليد
مصالح و مواد س

  خواهد شد. 



 

ق شركت 

 شـود و  

روه زيـر   

   
ل احتراق 

  حتراق 

 كه در عمل احتراق

ي توليد كند مقايسه
 .   

ات حريق به سه گـر

در متر مربع زير بنا 
نگين محتويات قابل

ين محتويات قابل اح

تمام چيزهايي است

 اندازه انرژي حرارتي
ق نام خواهد گرفت

 خطرات حريق 

تويات و مقدار خطرا

كيلوگرم د 50حتراق 
ميان مربع زير بنا 

  نا 
ميانگي بع زير بنا 

ياء، مواد، مصالح و ت

 چوبي كه به همان 
حاسبه گردد بار حريق

  ي 
  ي و فرهنگي 
   و مراقبتي

  
  رفه اي  ح

  و تجاري 
  
 

  ه آميز

ا بر اساس ميزان خ

ساس مقدار بار محت

ن محتويات قابل اح
كيلو گرم در متر م 

م در متر مربع زير بن
كيلو گرم در متر مرب

آموزش مقدماتي

 ار سوخت 

ور از بار سوخت، اشي
 .   

 ار حريق 

ت اگر با وزن مقدار 
متر مربع  زيربنا مح

 صرفات 

تصرفات مسكوني 
تصرفات آموزشي 
تصرفات درماني  
تصرفات تجمعي 
تصرفات اداري و 
تصرفات كسبي و 
تصرفات صنعتي 
  تصرفات انباري 
تصرفات مخاطره 

دي كلي تصرف ها

رف هاي نه گانه بر اس
  ي مي شود :

كم خطر: ميانگين 
50ميان خطر :  

كيلو گرم 100 ‹
ك 100پر خطر :  
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تعريف با

منظو     
مي كنند

تعريف با

بار سوخت
براي هر م

انواع تص 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

طبقه بند

تمام تصر
طبقه بند

1.
2.

3.
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ي، 
ي و       
تـر  

كـه     

آن   
رم   

  ود. 

بـه       
يم 

طـر     

ش     

ل و                 
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ي درمــاني و مراقبتــي
تصـرفهاي صنعتــي
تر مربع زير بنا كمت

ي و انبـاري اسـت ك
  بنا كمتر است . 

ر آنهـا ) و نيـز آق د  
كيلـو گـر 100ها از 

  يد : 
حصور و مسدود شو

ضـوابطي ويـژه در ب
يرهاي خروج ) تنظي

ظـت شـوند كـه خط

 برابـر حريـق و آتـش

ي كـه بـراي كنتـرل

 آموزش 

فرهنگــي، تصــرفهاي
 نيـز آن دسـته از ت

كيلو گرم در مت 50 

ز تصرفهاي صـنعتي
م در متر مربع زير ب

ر گرفتن بـار حريـق
ت قابل احتراق در آنه

طرات جاني حريق باي
قابل احتراق مح غير 

ـعله محـدوديتها و ض
ان ( به ويژه در مسي

محافظقابل احتـراق  

و درهاي مقـاوم در 

ناسـب بـا امكانـاتي
  شود. 

رفهاي آموزشــي و فر
داري و حرفـه اي و
ل احتراق در آنها از

ري و نيز آن دسته از
كيلوگر 100تا  50 

 آميز ( بدون در نظر
ي است كه محتويات

  د . 

ختمان و كاهش خط
 ساختمان با مصالح

 مقدار پيشـروي شـ
نات داخلي ساختما

 توسط مصالح غير ق
  

مك ديوارها، كفها و

ري بنـا هميشـه متن
مي گردد محدود ش

  ي كم خطر :

هاي مســكوني، تصــر
تصـرفهاي اد  معـي، 

شد كه محتويات قابل

  ميان خطر:ي 

فهاي كسبي و تجار
 احتراق در آنها بين

   پر خطر:

ه تصرفهاي مخاطره
هاي صنعتي و انباري
ير بنا تجاوز مي كند

درستي ساكنان ساخ
 يا كانالهاي عمومي

به احتراق پذيري و 
ح نازك كاري و تزئين

ضاي باربر ساختمان 
 ن در ميان نباشد . 

ناي ساختمان به كم
  ندي شود . 

و مقدار احتراق پذير
ق پيش بيني من حري

گروه تصرف ها

شــامل تصــرفها
تصرفــهاي تجم
انبـاري مي باش

  است . 

گروه تصرف ها

شامل تصرف     
محتويات قابل 

گروه تصرفهاي

شامل كليه     
دسته از تصرفه
در متر مربع زي

براي تأمين تند
ها تنوره  -الف 

با توجه ب  -ب 
كاربردن مصالح

  شود . 

حداقل اعض -ج
انهدام ساختمان

سطح زير بن -د
بندها تقسيم بن

بار حريق و -هـ
خاموش نمودن



 

 ي

ز جهـان  
 برجـاي     
ـت و در  
بيشترين 
جات بـه  

فـزايش    
ن را بـا       

نيسم هر 
 نتخاب

درگير بـا  

مـذاب از   
 سـاختار     

هاي طبيعي ران

سمتهاي مختلفي از
 جـاني و مـالي، بـا
آلودگي محيط زيسـ
شوند. به طور كلي ب
شي از عدم امداد و نج

هد. با آنكـه بـا اف
مـا مـي تـوان آن

  ت نمود.

ا كه با شناخت مكان
يح مقاوم سازي را ان

فته تا نحوه مسائل د

ست، و انفجار مـواد م
طـوالني اسـت كـه 

و نجات در بحر

فان و آتش سوزي قس
ر آسيبهاي مستقيم
 حادثه ديده باعث آ
ي حادثه ديده مي ش
 مي شود تلفات فاش

ع انرژي رخ مي ده
سته مـي شـود، ام
يه شده است ثبت

حدودي شناخت، چر
رفت و راههاي صحي

اسي آن گرفتمين شن

 در پوسته زمين است
ياني از يك پروسه ط

 مراحل امداد و

ند زلزله، سيل، طوف
ياي طبيعي عالوه بر
ي از آوار در محلهاي

ن زندگي در مكانهاي
ز وقوع زلزله حادث 

ثر رها شدن سريع
ژي به سرعت كاس

جهان تعبي مختلف

بايد ابتدا آن را تا حد
قابله با آن تصميم گر

زلزله از پايه هاي زم
  مي گيرد. 

حاصل جابجائي كه
ايشگر قسمتهاي پاي

  ورده است

آموزش مقدماتي

ايي با زلزله و 

بالياي طبيعي همانن
 مي كند. چنين بالي
 مقادير بسيار زيادي
ارد سد شدن جريان
ه در زلزله ها پس از

  ه ديدگان استدث

زمين است كه بر اث
ز كانون، مقدار انرژ
هايي كه در نقاط م

اي ب له با هر پديده
تر مي توان براي مق

بحث تمام مفاهيم ز
 بحث و بررسي قرار 

 دروني زمين

ن زلزله هاي اخير ك
نما فشان فعال، تنها

آو ره زمين را بوجود

 جزوه آ 116

آشنا    

  

هر ساله ب
را گرفتار 
گذاشتن م
برخي موا
تلفاتي كه
موقع حاد

 زلزله

لرزش ز 
فاصله از
ه دستگاه

براي مقابل
پديده بهت

  نمود.

در اين مب
آن مورد ب

ساختار د

پديد آمدن
يك آتشفش

كركنوني 
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رت  
ـد    

آن    

اق      
ني  
كـه  
ين    
 از     
رزه  
 در       
ون      
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يل دهنده آن بصـور
درسـطح زمـين پديـ

د تشـكيل دهنـده آ

 آتشفشـان هـا اتفـا
 لرزه هاي آتشفشـان

ك سـت ا حالي ن در
ل وجـود ارتبـاط بـي
ختگي گسـل پـيش
يي، امواج زمين لـر
ر محفظـه ذخيـره 
جـاد شـده بـه بيـرو

 آموزش 

آن، تمام مواد تشكي
واد، سه اليه اصلي د

مـواد يات شـيميايي    

   

مـا در حـواليعمو ، 
ز ويژگي هاي زمين

ي بودن آنهاست. اين
هايي نمي تواند دليل

گـاه، گسـيخ باشـد.  
هاوا 1975د نوامبر 

د مـذاب موجـود د
ف هـاي ايجز و شكا

يل باال بودن دماي آ
وزن و چگالي اين مو

س تفـاوت خصوصـي

يل مي تـوان ذكـر   

شاني ارتباط دارنـد، 
آتشفشاني هستند. از
گي نسبتا كم و محلي
قه آتشفشاني به تنه

ديده آتشفشاني  و پ
يدهد. همانند رويداد
يك، مي توانـد مـوا
ت مواد از همان در

بدلي يش كره زمين،
تفاوت در و ه بدليل

 بندي زير بر اسـاس
 :ست

 وسته 

  وشته
  سته 

 مين لرزه

 زمين لرزه چند دلي

  شفشاني: 

ي كه با پديده آتشفش
انفعاالت آ جه فعل و

مق بسيار كم و بزرگي
ن لرزه در يك منطق

ين لرزه د آورنده زم
و فوران گدازه رخ مي
ختگي يك گسل نزدي

 بلرزاند و ممكن است

در ابتداي پيداي
مذاب بودند كه

 :آمده است

بنابراين تقسيم
تشخيص اس قابل

پو  - 
گو  - 
هس - 

علل رخداد زم

براي وقوع يك
  كرد: 

فعاليت هاي آتش

زمين لرزه هايي
افتند و نتيج مي

مي توان به عم
وجود يك زمين
عوامل به وجود
حركت ماگما و
حاصل ازگسيخ
زيرآتشفشان را

 فوران كنند.

  

  



 

 با زمين، 
بـه يـك    

  مايند.

ـده و در       
مي توان 
س بـا آب      
ده ديواره 

ه زمـين  
 هسـتند   

دانسـت.  
تـونيكي   

گ در حين برخورد 
خورد شهاب سـنگ ب

   ها گردد. 

  ي):

قوع آن را تسريع نم

ي بـزرگ ايجـاد شـ
ين زمين لرزه ها را م
ي سـنگ در تمـاس
گهاي تشكيل دهند

   شد.    

اد مي شوند. اينگونه
ه زمين لرزه هـايي 

) زمين دPlatesي (
بب آنها حركـات تكت

و شتاب شهاب سنگ
برخي از حاالت برخ
 زمان فعاليت گسل

 هسته اي زيرزميني

مين لرزه شوند يا وق

ثـر احـداث سـدهاي
ساني است. رخداد اين
هش مقاومـت برشـي
 گاها شكستگي سنگ
نين مناطقي خواهد

  دن):

حي يا زيرزميني ايجا
ن لرزه ها نيز از جمله

ن حركات صفحه ها
ايي هستند كه مسب

 رح خواهد گرديد.

ها، بسته به بزرگي و
 روي مي دهد. در ب
ست باعث به تغيير

ل يك آزمايشي مثا

است موجب وقوع ز

در بيشتر موارد در ا
رزه، فعاليت هاي انس
گ پشت سدها و كاه
رد موجب حركت و
حساس لرزش در چني

نند تخريب يك معد

 اثر ريزشهاي سطح
ك هستند. اين زمين

  ي دارد.  

  نيكي:

مين لرزه را مي توان
لرزه ها گ جزء زمين

ث به طور كامل مطر

آموزش مقدماتي

  :ك شهاب سنگ

خورد شهاب سنگ ه
ي با بزرگي متفاوت
عال لرزه اي ممكن ا

هاي زيرزميني (براي

ي هسته اي ممكن ا

  :ئيرزه هاي القا

ه هايي هستند كه د
لت اين نوع زمين لر
 آب در مخازن بزرگ

مورد دانست كه اين 
ت سد و درنتيجه اح

ختن يك سازه (همان

ن لرزه ها معموال در
ب محلي و كوچكغل

 در آنها نقش زيادي

رزه ها با منشا تكتون

ي ترين دليل وقوع زم
مين لرزه هاي بزرگ
ن مورد در ادامه بحث
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برخورد يك

در اثر برخ
زلزله هايي
منطقه فع

انفجاره -

انفجارهاي
  

زمين لر -

زمين لرزه
نتيجه، عل
به تجمع 
پشت سد
هاي پشت

  

فرو ريخ -

اين زمين
لرزه ها اغ
كه انسان

  

زمين لر -

اما اصلي 
معموال زم
است. اين
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دن 
دي    
سط 
M

ه و    
اي  
ك   
ك  
هد 

بـه   
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بتي است از رها شد
سـين اهميـت زيـاد
طحي(كم عمق) توس
=Log10A/Ao    

صـلي: بزرگـا، فاصـله
رزه در ساختگاه هـا

زه از سنگ بـه خـاك
ك خاك نرم در يـكي

 شدت بيشتري خواه

 نظر عمق معمـوالً ب

 

 آموزش 

ن لرزه است كه نسب
ت كمي براي مهندس
 زمين لرزه هاي سط
                 

وسط سه فاكتور اص
زش در يك زمين لر
 عبور موج زمين لرز
هند كرد. از اين رو ي
ك ساختار سنگي با 

وف است. زلزله هااز 

   .لومتر است
  .كيلو متر است 3

   .ر است

 زه چيست؟ 

لمي اندازه يك زمين
 زمين لرزه به صورت
 زمين لرزه را براي 
                

واحساس مي كنيد ت
ل مي شود.تاثير لرز
هاي سنگي است. با
 بزرگتري پيدا خواه
ن لرزه نسبت به يك

معرو” عمق زلزله “ 

كيل 300آن بيش از 
300تا  60ن آن بين 

كيلومتر كمتر 60 از 

گيري يك زمين لر

 ترين راه توصيف عل
بزرگي. بيان اندازه 

بزرگي 1935 سال 
           ف نمود:

 در يك زمين لرزه ا
شناسي منطقه كنترل
 بيشتر از ساختگاه ه
هسته تر ولي دامنه

ز مركز سطحي زمين
      

 زه ها

“كز و كانون زلزله به 
   :يم مي شود

كه عمق كانون آق: 
سط: كه عمق كانون
عمق: كه عمق آنها 

واحد اندازه گي

  بزرگي:

بزرگي معمول 
انرژي در زمين
دارد. ريشتر در

رابطه زير تعريف
آنچه كه شما  

شرايط زمين ش
سست(خاكي) 
امواج حركت آه
فاصله يكسان از

        لرزيد.

عمق زمين لر

فاصله بين مركز
سه دسته تقسي

زلزله هاي عميق
زلزله هاي متوس
زلزله هاي كم ع



 

ـي يـك      
شناسـان         
ودالهـاي    

  ي شود.

ز اينكـه   
 صـورت   
د. امـواج      

 منتشـر    
دو گـروه     

Vp/Vs  

سـت . هرچـه بزرگـ
شـتري دارد . لـرزه ش
ق از منـاطق دراز گو
صفحه ديگر رانده مي

  

د. بطور كلي پـس ا
انرژي آزاد شده بـه
د منتقـل مينماينـد

  :ه تقسيم ميشوند

 در تمـامي جهـات
مـواج داخلـي نبـه د

  شود:

=1/73          

 روي زمين نـاچيز اس
يكتـر خطـرات بيش
مق متوسط و عميـق
 يك صفحه به زير ص

  

زمين حركت مي كند
زمين آزاد شد، اين ا
ژي زلزله را بـا خـود
طح زمين به دو دسته

مين حركت كرده و
حركت مي نمايند. ام

  ل تقسيم هستند.

رمول استفاده مي ش

                 

كيلومتر بر  300ي 
ه سـطح زمـين نزد
ين لرزه ها ي با عم
 اين محلي است كه

 

ر درون و يا سطح ز
وجود آمد و انرژي ز
ت منتشر شده و انرژ

ن در داخل يا سطشا

ستند كه در درون زم
 موجهاي سطحي ح

ي يا ثانويه قابلعرض

از اين فر S, Pموج 

                

آموزش مقدماتي

له هاي با عمق باالي
آن بـه شـتر و كـانون  

د كه تقريباً تمام زمي
 منشاء گرفته اند و 

 زله

است كه دره موجي 
 زمين زلزله اي به و
عاشي در كليه جهات
ه با توجه به حركتش

  :خلي يا پيكري

اي هس لرزه ج از اموا
و با سرعتي بيش از 
لي يا اوليه و امواج ع

تن سرعت تقريبي م
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اثرات زلزل
زلزله بيش
اند دريافته

اقيانوسي 

امواج زلز

موج زلزله
در داخل
امواج ارتع
زمين لرزه

امواج داخ

دسته اي
ميشوند و
امواج طول

براي يافت 
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ق و نسبت به فاصله
صل مشترك دو محي
نرژي ناشي از تكانها
 بخصـوص در منـاط
 مـوج، دوره تنـاوب

شود . سـرعت انتشـ
اه لرزه نگار مي رسـ
ـه گازهـا، جامـدات

انتشار موج به جهت 
به طـور ناگهـاني ره
در ايـن مثـال فنـر 

است. اي P شار امواج
گر ميرا ميشوند (يعن

  .وند

نهـا د . اين امواج ت
د محيطهـاي جامـد
 صورتي كه يك طنا

 آموزش 

ت آن نسبت به عمق
شرايط خاص ودر فص

بيشترين ان . ي آيد
شـي از زمـين لـرزه 
سرعت، دامنه، طول

  :دازيم

شاد حركت موج مي 
هستند كه به ايستگا
ـار را دارنـد از جملـ
قرار ميگيرند در جه
فنر را جمع كرده و ب
ه انتهاي آن برسد. د
ر شبيه به نحوه انتش
تر از ساير امواج ديگ
دي در زلزله نميشو

خود را از دست بدهد
مانند -قاومت كنند 

ند منتقل شوند. در 

ضي كمتر است وشدت
ين امواج درتحت ش
ي از زلزله بوجود مي
ي خرابـي هـاي ناش
ط ويژگيهايي چون س

  شوند.

هار نوع موج مي پرد

ضهاي متوالي درامتدا
ت و اولين امواجي ه
كه توان تحمـل فشـ

ق P تحت تاثير موج
 كه بخشي از يك فن
طي خواهد كرد تا به
آمده است كه بسيار
، چون بسيار سريعت
عث ايجاد خرابي زيا

گ خم شود و شكل خ
غيير شكل جانبي مق
عات و گازها نميتوانن

  

سطحي از امواج عرض
ت كاهش مي يابد . ا
ر اثر ارتعاشات ناشي
ا بوده و عامل اصـلي

اين امواج توسط شند.
يگر تمييز داده ميش

 موج زلزله

يل به بررسي اين چه

:(  

ث كشش ها و انقباض
تر از امواج ديگر است
ز همه محيطهايي ك
ي كنند. ذراتي كه ت
 ميكنند. در صورتي
ي تمام طول فنر را ط
 موج به ارتعاش درآ
سرعت باالي انتقال،
ز دست ميدهند) باع

S: (  

ث مي شود كه سنگ
 ميتوانند در برابر تغ
د. اين امواج در مايع

 :امواج سطحي

سرعت امواج س
مركز به سرعت
گازي ومايع ،در
كم عمق را دار
مسكوني ميباش
فركانس از يكد

بررسي انواع م

در زير به تفصي

P( امواج طولي

اين امواج باعث
اين امواج زيادت
امواج تراكمي ا

مايعات عبور مي
يا عقب نوسان 
كنيم، فشردگي
راستاي حركت

امواج با وجود س
انرژي خود را از

S( امواج برشي

اين امواج باعث
محيطهايي كه 
منتشر ميگردند



 

هـيم، در  

 مـوازات  
طناب بـه  
 كـرده و    

ـدارهاي    
ه جهـت  
گ، مـدار      

ـه طـور        
 انسـاني     
ق العـاده  

ت بحـران    
حسـوب    

 اسـتان  ر 

 اجرائـي  
كپارچـه    

ورت قائم حركت ده

ت كه ذرات ماده به 
 كه بر اثر حركت ط
واج رايلـي حركـت 

 ذرات در امتـداد مـ
س البته سطح اقيانو

حركـات ذرات سـنگ
  .يكنند

 طبيعـي وانسـاني بـ
جموعـه يـا جامعـه

وفوق فوري –طراري 

 مجموعـه مـديريت
ستاني يـا محلـي مح

اسـتاندار  پيشنهاد س
  .ميشود ص

ولتي و دستگاههاي
حرانها، به صـورت يك

دست گرفته و به صو
  شد.

 Sاست با اين تفاوت
مانند تكانهايي است
 قدري سريعتر از امو

 ترتيب كه حركـت
ند حركت امواج در
است بـه عبـارتي ح
شاء زمين لرزه طي مي

ـداد وعملكردهـاي 
ه يك مج سختي را ب

نياز به اقدامات اضط

 با آن خارج از توان 
رد به عنوان بحران اس

براساس بودن محلي 
مشخص كشور ترقبه

مه ريزي مقامات دو
ه وتحليل بحه ، تجزي

سر ديگر آن را در د
ميباش S شبيه امواج

 ، تقريبا شبيه موج

د. انتشار اين امواج م
يشود. موجهاي الو 

  .ظاهر ميشوند

كت مي كنند. بدين
 ميگيرد. درست مانن
كت امواج اقيانوس ا
قائمي به طرف منشا

ست كه در اثـر رخـ
د مي آيد، مشقت و 
 برطرف كردن آن ن

اني است كه مقابله 
ستان باشد ساير موار

 يا اي منطقه–ملي 
مت غير وسوانح وادث

 فرايند عملكرد وبرنا
 است كه با مشاهده

آموزش مقدماتي

ري متصل كرده و س
جي ايجاد ميشود ش

  طحي 

 )Love(  

مين توسط موج الو،
ين حركت مي كنند

ميپ يا راست ايجاد 
روي لرزه نگاشت ظ

   LR لي

ج به نحو خاصي حرك
 (يا بيضوي) صورت

ايره ها برخالف حرك
سگرد را در صفحه ق

: حوادثي ابحران 
ناگهاني به وجود
تحميل ميكند و

  دارد.
: بحراملي بحران 

وامكانات يك است
  ميشود.

نوع بحران از حيث م
حو ستاد رئيس تاييد

يت بحران: مدير 
دولتي و عمومي
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را به ديوار
اب موجطن

امواج سط

 امواج الو

حركت زم
سطح زمي

سمت چپ
زودتر بر ر

امواج رايلي

اين امواج
دايره اي 
حركت دا
بيضوي پس

1.

2.

تبصره : نو
وتا مربوط

3.
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 از بحرانها پيشـگير
گي الزم، امدادرسـان

 وقوع بحران با هـد
  ميشود.

انجـ در را ومـردم   ت 
اطالعات آوري جمع 
منـابع،تمرين تامين ،

دهاي مـدني، صـناي

 با هدف نجات جان
سارات، مقابلـه شـام
 ،تـدفين ،دفـن مـو
ك ، سـوخت رسـاني

ه شرايط عـادي بـا 
  ت

رات آن در نظر گرف

بيعـي جهـت كـاهش
 نحـوه برخـورد بـا آ

 آموزش 

وجود تالش ميكنند
كـاهش آثـار ، آمـادگ

  دي تالش نمايند

 رح عبارتند از:

پيش،هنگام وپس از
ر زيان بار آن انجام م

دولـت –ي جامعـه  
 شامل آمادگي.دهد

 ،آموزش مديريتي ي
مگاني،تخصصـي،نهاد

   ست.
قوع بحران است كه
يري از گسترش خس
، ترابري ، ارتباطات
ترل مـواد خطرنـاك

يده پس از بحران به
ه ضوابط ايمني است

 

حداقل رساندن خسا

طب بالياي وقوع از ل
 جامعه از حوادث و 

تفاده از ابزارهاي مو
وز آنها در جهـت ك
تا سطح وضعيت عاد

مات مشمول اين طر
 اقداماتي است كه پي
طرات يا كاهش آثار
ماتي است كه توانائي

ميد افزايش بحران ت
ساختارهاي ايجاد ، 

شـهاي همآموز امل
روهي صدا وسيما اس

وق ضطراري به دنبال
ه نسبي براي جلوگي
درمان،تامين امنيت
ب ، مهار آتش ، كنت

  است.
يك منطقه آسيب دي
 توسعه پايدار و كليه

در بالياي طبيعي

ح باشد كه براي به 
  مي باشد.

قبل مسئله مهمترين
 ميزان آگاهي افراد 

مع وهماهنگ با است
ايند يا در صورت بر
ريع و بهبود اوضاع تا

ام ها و مجموعه اقد
: مجموعه گيري ش

وگيري از وقوع مخا
: مجموعه اقدامدگي
مديريت مختلف احل
ريزي برنامه ، وهش
شا آموزش.است انور

حرف ، رسانه هاي گر
: ارائه خدمات اضابله

ل انسانها. تامين رفا
داد ونجات،بهداشت،

د جامد، دفع فاضالب
ساني وهشدار الع ر
: بازگرداندن يكسازي

ر گرفتن ويژگيهاي 

ط به امداد رساني د
   انتظار

ل از وقوع حادثه مي
امل فعاليتهاي زير م

م: جامعه افراد وزش
سارات جاني و مالي

  ي باشد.

جام
نما
سر

موضوع فعاليت
پيش .1

جلو
آما .2

مرا
پژو
وما
وح

مقا .3
مال
امد
زائد
اطال

بازس .4
نظر

مراحل مربوط
الف: آمادگي و 

اين مرحله قبل
مي شود كه شا

آمو .1
خس
مي



 

 را اسب
  .داشت

سـتفاده  
 نقاط بـا  

ن گونـه    
سـايل و  
 مناسب 
 بـودن و       

قـوع آن    

 عمليـات 

خسـارات  
  ك نمايد.

منا انساني نيروي يد
د نگه آماده ديده دثه

سان زمين شناسي ا
ه ساخت بنا در اين 

   كرد.

ركتهاي سـازنده ايـن
يه نمود. بعضي از و
 بايستي در مكانهاي
 شـوند تـا از سـالم 

صـورتهاي زيـر از و

...  

ع مجـاور  شـهرهاي  

در نظر گرفتن نوع خ
در خواست كمك و 

باي حوادث وقوع از ل
حاد منطقه به ساني

   صورت استاندارد:
 مي توان از كارشناس

در صورت نياز به  يا
ختمان را محكم بنا 

   مداد و نجات

يستي هميشه با شر
ا تهيسايل مورد نياز ر

ي ويژه اي دارند و 
بررسـي و آزمـايش 

ممكن است به صد و 

  .دهد مي ي

 و تلويزيون راديو، د

 از امـدادي  يروهاي
  :باشد مي ير

سيب ديده بايد با د
رامون تماس گرفته

قبل:  متخصص ساني
امدادرس جهت هميشه

منطقه مناسب و به 
 در منطقه مناسب 
سب را انتخاب كرد

داردهاي موجود ساخ
گه داشتن وسايل ام

سايل امداد رساني با
باط بوده و بتوان وس

ي نيز نياز به نگهداري
و طي مدتي دوباره ب

 ئن شد.

وقوع حادثه مي باشد

رو ما منطقه در يا ك
  بندي امدادي

مانند ها رسانه طريق

ني ورود از قبل يا و ن
زي مراحل شامل و د

  ي پيرامون:

 حوادث در منطقه آ
مردم با شهرهاي پير

آموزش مقدماتي

انس نيروي تربيت 
ه و داده آموزش

خت بناها در مسا 
جهت ساخت بنا
نمود و محل منا
استفاده از استاند

و آماده نگ تكميل 

جهت تكميل وس
تجهيزات در ارتب
تجهيزات امدادي
نگهداري شوند و
كارآيي آن مطمئ

  الم خطر

طر هنگام يا بعد از و
  ويم:
نزديك در سانحه 
از طريق چارت ب 
ط از يافتن اطالع 

  ت امداد و نجات

زمان هم حادثه قوع
پذير مي انجام  جات

ي ارتباط با شهرهاي

قوع حادثه مديريت 
حتمالي و نيازهاي م
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ب : اعال 

اعالم خط
مطلع شو
1.
2.
3.

ج: عمليات

وق از پس 
نج و امداد

. برقراري1

پس از وق
و تلفات اح
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يف   

دد 
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نشان داوطلب آتش

كه در صورت دريافـت
دند و يا فقط كمكها

اشد آتش سوزي است
 آن آمـاده سـازد ك

شد زيرا بناها بـه طـ
ت امدادرسـاني بـدي
ي تقسيم مـي شـوند
ند و ميـزان خسـارا
يـل مـي كننـد. كلي
ورت امكان سعي شو
شيد كه افرادي نيز 
رت وارده به آنها ناچ
ن گونـه افـراد چگون
فراد را نسبت به خـو

 مسـووليتها و وظـايف

ي خود با ز مي گرد
ضي از بناهـا كـه قابـ

 آموزش 

جفت ) وجود دارد ك
منطقه اعزام مي گرد

  د.

ر زلزله بيشتر مي با
قابله و جلـوگيري از

  مناطق مي باشد.

والني مدت نمي باش
گونـه مـوارد عمليـات
 دسته هاي مختلفي
سيب ديده مي پردازن
ـنامه امـدادي تكميـ
ي قرار گيرند. در صو
د. به خاطر داشته باش
ي نديده اند يا خسار
اقب باشيد كه با اين
سعي كنيد اعتماد اف
 ندهيد و در حيطه 

منطقه به حالت عاد
زسازي و تعمير بعض

ا استانهاي معين ( ج
 در صورت نياز به م
 و ... ارسال مي كنند

 ايجاد خسارت كه د
ستي خود را براي مقا
ن برق و گاز در اين م

ي نياز به عمليات طو
 نديده اند در اين گ
راد گروه امدادي به 
ختلفي از منطقه آس
ي هر خانوار شناسـ
ت بودن مورد بررسي
ن به يك اندازه باشد
چ گونه خسارت مالي
ضاي كمك دارند. مرا
تنش ايجاد نشود . س
يد يا قول بي اساس

ز گذشت چند روز م
ي ديگر نسبت به باز

.  

اد كشور شهرها و يا
آماده باش درآمده و
 چادر، مواد غذايي 

  سانحه: مهار

وانح يكي از عوامل 
نحه در منطقه بايس
لين راه قطع جريان

  ت:ستجو و نجا

ملياتهاي امدادرساني
شده يا آسيب جدي
ي گيرد كه ابتدا افر
د به بررسي نقاط مخ
ي و حتي االمكان برا
 از نظر قابل سكونت

آسيب ديدگان  بين
ديده هستند كه هيچ
آنها نيز از شما تقاض

يد تا در منطقه تماي
ي به آنها دروغ نگويي

  د.

 گونه حوادث پس از
ع سازمانها و نهادهاي
د اقدام خواهند كرد

در سازمان امدا
خبر به حالت آ
خود را از قبيل

. تالش براي م2

در حوادث و سو
كه مديريت سا
بهترين راه و او

. عمليات جس3

در بعضي از عم
كلي تخريب نش
صورت انجام مي

ز افرادهر كدام ا
وارده را بررسي
ساختمانها بايد
تا اقالم توزيعي
منطقه آسيب د
مي باشد ولي آ
ارتباط برقرار نم
جلب كنيد ولي
خود عمل كنيد

معموال در اين 
وقعكه در اين م

سكونت نيستند



 

عمليـات       
سيم مي 
و نجـات   
يـق و ...  

حلـه اي        
يل شده 
ي ويـژه    
ي را براي 

 االمكان 
ي مجاور 

شـود كـه         

 بـه نـوع   
عت كـم      
خانه خود 

 پـس از وقـوع آن ع
تقس تيم هاي مختلف

كنار گروه تجسـس و
پشتيباني ، اطفا حر

د كـه بـراي هـر مرح
 يك تيم ترياژ تشكي
صوص و يـا كارتهـاي
ل و اقدامات پزشكي

ث مي گردد و حتي
شهرهاي ستانهايي در

 از آن اجـرا مـي ش

ته ي مي باشد بسـ 
در حـوادث بـا وسـع
دارند كه در محل خ

ر بـر داشـته باشـد 
گروهاي امدادي به ت
نطقه مي باشد در ك
مكهاي اوليه ترياژ ، پ

  باشد.

ر حادثـه مـي باشـد
براي مصدومان ابتدا

ه نوارهاي رنگي مخص
ترتيب اولويت انتقال

نهاي صحرايي احداث
صورت نياز به بيمارس

ـات يـا كمـي بعـد

 از چادر هاي امداد
داث مي شود. كـه د
آسيب ديده تمايل د

  شود.

 و تخريب بناها را در
ر آغاز مي شود كه گ
س در قسمتي از من
 مي كنند مانند كم
سته به يكديگر مي با

افراد صدمه ديده در
م اقدامات پزشكي ب
هاي وارده به وسيله

را به ت وان مصدومان

  ي از مجروحان:

در منطقه بيمارستان
ن مي شوند و در ص

ا عمليات امداد ونجـ
.  

  

ترين وسيله استفاده
گاههاي امدادي احد
گيرد و چون افراد آ

چادر زني انجام مي ش

آموزش مقدماتي

 سانحه وسيع باشد 
ونجات افراد زير آوار

تجسس مسئولهر تيم 
 ديگري نيز فعاليت
ليه اين گروهها وابس

  

بندي امعني تقسيم 
مي باشد. جهت انجا
ان را از لحاظ آسيبه
ندي مي كنند تا بتو

 م داد.

 و مراقبتهاي پزشكي

دامات پزشكي اوليه 
ن در اين مراكز درما

   شوند.

  ه عادي سازي :

ن مرحله همزمان با
باشد مي زير دامات

اد سرپناه اضطراري

اد سرپناه موقت بهت
 در صورت نياز اردوگ
ن كار صورت نمي گ
 همان محل عمل چ
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حال اگر 
جستجو و
شوند و ه
گروههاي
كه كار كل

:ترياژ. 4 

ترياژ به م
متفاوت م
و مصدوما
تقسيم بند
آنها انجام

. درمان5

جهت اقد
مصدومان
اعزام مي

. مرحله6 

معموال اين
اقد  شامل

ايجاالف : 

براي ايجا
سانحه و 

معموال اين
باشند در
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د و چون اكثر بيماري
طقه مي باشد كه ايـ

 تغذيـه افـراد آسـيب
شد ولي پس از گذشت
 نسبت بـه طـبخ غـ

لحـا از هـم  زيـرا  ود 

هاي مختلف اطراف
 امنيـت و حفاظـت

مي باشد كه بستگي
ستي كارهاي زير انج

 

 آموزش 

طقه آلوده مي شوند
اميدني سالم در منط

  د.

يـه حـوادث بـزرگ
غذاهاي سرد مي باش
ع مي گردد تا خود 

شـو انجـام   متـوفي 

ود منطقه يا از شهره
د كه وظيفـه ايجـاد

   مي باشد.

ت مدتي از حادثه م
بايس كه براي اين امر

ت جبران خسارات

ل مختلفي آبهاي منط
ياز به تامين آب آشا
وص انجام مي گيرد

ساني در مراحـل اولي
ل معموال كنسرو و غ

 حادثه ديدگان توزيع

ايي توسط خانواده م
  يار موثر مي باشد.

افراد سودجو در خو
نندارت اموال مي ك

ي و امدادي منطقه 

ساني و پس از گذشت
ن متفاوت مي شود ك

  دولت توسط يد
 حادثه ديدگان جهت

 و.... منطقه سي

  :سالم آشاميدني 

وادث بزرگ به عللح
ه منتقل مي شود ني
ه از تانكرهاي مخصو

   آسيب ديده

درسن بخشهاي امدا
لاو روزهاي در كه د

 غذايي خشك بين 

   باختگان

ختگان پس از شناسا
ز لحاظ روحي بسيا 

  ت

سوانح بزرگ معموال ا
شروع به دزدي و غا
عهده نيروي انتظامي

  :بخشي وان

س از عمليات امدادرس
حادثه مدت زمان آن

جد هاي خانه ختن
تصاص دادن وام به 

اسا بناهاي زير خت

 آب تامينب : 

معموال بعد از ح
توسط آب آلود
امر را با استفاد

تغذيه افراد  ج :

يكي از مهمترين
باشد مي  ديده

چند روز جيره 
  اقدام نمايند.

دفين جانت  د :

باختدفين جان 
هم و بهداشتي

ايجاد امنيتهـ : 

در حوادث و س
منطقه آمده و ش
اموال مردم به ع

تو و بازسازيو: 

اين مرحله پس
نوع و وسعت ح

  پذيرد.
ساخ .1
اخت .2
ساخ .3



 

  

  

  

 ي

  

  

نشانيت آتش
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لول قطعه دو اتصال 
ويژ كاربردهاي نوع
داد نمايش شكل در

  
كوپلينگ كند مي صل

 .شود

لول قطعه يك از كه
ا غالباً ايران در فاده
ساخت متر نيم و يك
شي داراي خروجي ت
هيدرانت شيرهاي از 

آچا توسط آب شبكه
در .گردد مي قرار ر

 آموزش 

يا و لوله قطر تغيير
ن با متناسب ختلفي
د وسايل اين از عضي

متص هيدرانت به را
 .گردد مي ت

ش مي استفاده مساوي

كاست اي وسيله : )ي
استف مورد اتصاالت

ي تا يك طول به شير
قست در است مكن
آبگيري هنگام ).رند
ش مخصوص شير ، ت
بر آب جريان و ده

 اطفاء

جهت كه هستند ي
مخ انواع در وسايل
بع . قراردارد نشانان

لوله يا و هم به را 
چفت هم در ماده و نر

نام قطرهاي با لوله و

سطحي زير هيدرانت
و ها باكوپلينگ سب
ش خروجي قطر شند.

مم وسيلهاين  .دارد ر
دار خروجيش از يك 

هيدرانت خروجي ت
شد باز قرارداردان 

ي در عمليات ا

 ها)اسطه(و الت

مخصوصي ابزار و يل
و اين .روند مي ر
آتش اختيار در و ه

لوله دو كه اي قطعه
نر صورت به معموالً و

دو اتصال براي ها يل

هي ( زميني شير از 
متناس و مخصوص ت

مي باشstorz  ماني
قرار نشانان آتش يار

بيش كه هايي اسطه
قسمت به واسطه صب

نشانا آتش اختيار 

آبرساني   

اتصاال شناخت

وساي ها واسطه
بكا يكديگر به

شده آنهاساخته
  است. شده

ق به  : كوپلينگ
و شود مي گفته

تبد از  :  تبديل

آبگيري واسطه
اتصاالت با فلزي
آلم تصاالتا نوع
اختي در و شده

و( باشد كنترل
ازنص پس زميني
در كه اي ويژه



 

 شير به 

 در .شد

 به نياز 

 قطر با 

 يك راي

  

جريان  ن

 و اهـان 
 سـتفاده 

 ـوگيري 

 و طرهـا 

آن سمت يك كه د
باش مي نواري هاي له
باشند مي storz وع

لوله يك از آب زيع
دار وسايل اين . وند

 .شوند مي ساخته ر

آن توسط كه است ي

گيا ريزه، سنگ رود
اس سـطحي  منـابع  ز
جلـ آب برگشـت  از

قط بـا  مختلفـي  ـواع 

گيرد مي قرار ستفاده
لو به اتصال خصوص

نو از آب خروجي ل

توز منظور به كه ند
شو مي برده بكار يق

شير بدون و شيردار

مخصوصي شيركنترل

و از جلوگيري نظور
از آبگيـري  عمليـات 
كـه  هستند صوصي

انـ در هـا  صـافي   .)ت

اس كوچكي مورد سطه
مخ آن كوپلينگ گر
اتصا ايستاده هاي ت
 . 

هستن ابزاري:  راهي
حري محل در كمترطر
درانواع كه هستند 

ش داراي هر خروجي
 .شود

من به كه است اي له
هنگام به خرطومي

مخص هاي سوپاپ اي
است مكش عمليات

   .شوند مي ه

آموزش مقدماتي

واس نيز ايستاده هاي
درسمت ديگ و شود 
هيدرانت هاي نمونه 

 نيست آبگيري جهت

چند و راهي سه ، 
باقط آبدهي لوله چند

خروجي چند يا دو 

ه وسايل اين شيردار
ش بسته مي يا باز جي

وسيل صافي:  رطومي
خ داخل به آب اوردر

دارا الًمعمو ها صافي 
ع مانع آب برگشت( 

ساخته هاي متفاوت
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ه هيدرانت
مي بسته
از بعضي
جه واسطه

راهي دو
چ به زياد

و ورودي

ش انواع در
خروج آب

خر صافي
شنا اشياء
.شود مي

.نمايد مي
ه كوپلينگ
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گرفت قرار ها پمپ ي
وسايل گونه اين ين
سيستم در ورودي ي

پنجره ديوار، تيز ي
تواند نمي آب مانند 
باعث است ممكن تي
اين روي بر شيلنگ ي

 است ضروري موراد

عبو آن روي از نيز گ

ها اندازه در ها لينگ
  .شود مي 

قسـمت دور بـه  وري 
داراي وسيله اين . د
درقطرهـا گيرها تي
مـي مشابه مواد و ي

 آموزش 

هاي ورودي يا ها جي
همچني . گردد يري
هاي لوله نشاني ش
 .گيرد مي رار

هاي لبه از شيلنگ كه
اطفايي ماده شيلنگ
حت باشد زياد شدگي

كشيدگي و لرزش ،
م گونه اين در لذا د.
شيلنگ و گيرد مي ر

كوپل و اتصاالت نوع
برده بكار ها وپلينگ

ضـرو درمواقـع  كـه 
نمايد مي جلوگيري 

نشت . مينمايد كمك
برزنتي يا فلزي ورقه ز

خروج روي بر كه تند
جلوگي آب ريزش ز

آتش آب شيرهاي جي
قر استفاده مورد شابه

كه هنگامي به رساني
ش شدن خم و ستن
ش خم كه صورتي در
حركت آبرس اثر در
مي گردد شيلنگ ي
قرار شده ذكر هاي ت

ن با متناسب كه ت
كو اتصاالت كردن م

است اي وسيله:  له
آب نشت از ورموقت

ك آن استحكام به كه
از ابزار اين جنس .د

هست وسايلي ها پوش
ا وسيله بدين تا ند

مانندخروج ديگري
مش موارد و ها ختمان

آبر و كشي لوله يات
شكس اثر در الًاو ند
د و نمايد عبور آن 
د همچنين و گردد 
پارگي و ساييدگي ب
درقسمت كه لوله خم
  .گردد اده

است ابزاري  : صاالت
محكم جهت و شده

لول سوراخ بست يا ه
بطوشودومي بسته له
ك مخصوصي است د
اند ساخته شده ها ه

درپو  : ها درپوش
شون مي بسته و

هاي درقسمت
ساخ كشي لوله

عملي  : لوله خم
كن مي عبور بام

درون بخوبي از
آني شدن قطع

ها موجب قسمت
خ اي بنام وسيله

استفا مي نمايد

اتص و لوله آچار
ساخته مختلف

  
لوله گير نشتي 

لول شده سوراخ
كمربند يا بست

لوله با متناسب
  .باشد

  

  



 

 قـرار  ها

 سـتفاده 

 مـي  دد 

 انـواع  ر

 

 در آب  

 مربوطـه  

خودروه تردد مسير 
اس خودروها وزن از ي

تـرد پـل  ازروي روها
در . شـوند  مي خته

 م متصل مي گردد.

جريـان  فشـار  ايش 
مـانومتر م در جريان

در اًاجبار نشاني ش
ناشي فشار دربرابر را
خودر و داده قرار ها

سا چوب يا الستيك
وصي به هممخص اي

نمـا و گيري اندازه ت
ج فشار لوله از آب ور

آتش آب هاي لوله كه
ر ها لوله محافظت ت

 لوله روي بر را افظ

ال ، فلزي آلياژهاي ز
ها بست و ها وشش

جهت كه است اي ه
عبو هنگام .شود مي
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مواقعي در:  لوله ظ
جهت وسيله ازاين د
محا پل كه بطوري 

از لوله محافظ لهاي
پو توسط چوب طعات

وسيله:  مسير بين ج
م بكار گرفته لوله ط

  .است خيص

 جزوه آ 136

محافظ پل
گيرند مي
.شود مي

پل. نمايند
قطع چوبي

  
سنج فشار
خط مسير
تشخ قابل
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حجـ نتـرل ك و رعت 
بـر بكـار  سـوزي  ش 
 .هستند) اسپري(

سـوزي آتـش  حجـم 
هـاي سوزي آتش در
  .شد

آ جريـان  حجم و ل
  .ند

 )فوگ جت ركيبي

نـازل وظيفـه  . ـد 
 .است سب

سرلول هر آبدهي دار
آب كـه  اسـت  اي ـله 
هـاي نـازل  قطـر  . ـد 
استميليمتر 19 تا12

عمليـات در آبدهي ت
سـر لولـه پرتـا ريق
فشا استثناء به ست،
نتيجه بهترين ست

يباشدمميليمتر 19تا 

 آموزش 

سـر افـزايش  ، شـش 
آتـش اطفاي در شانان

( فوگ و جت صورت

ح به توجه با سرلوله
د و كمتر آب به چك

باش مي نياز اطفايي

شكل لحاظ به كه ند
شون مي بندي قسيم

تر  (نازل فوگ ، وگ
  ها

گوينـ مـي  نازل ه
مناس پرتاب ايجاد 

مقد . گويند مي ازل
فاصـ حـداكثر  آب پ 

كنـ مـي  طـي ) رتاپ
7/2نشانان بين  آتش

جهت نشاني آتش ب
طر از دلخواه فواصل
بار اس 16تا5/3 شاني

اس داده نشان تجربه .
ت 7/12 بين سرلوله

پاش در دقـت  جهت
نش آتش مصرفي ب

به ص آب پرتاب ليت

از خروجي آب قدار
كوچ هاي سوزي ش

عمليات تجه تري

شون مي ساخته لفي
تق محل به دهي كف

فو جت، هاي سرلوله
اسپرينكلره و سازها

سرلوله از آب وجي
براي جنبشي رژي

نا قطر را سرلوله از ب
پرتـاپ طـول  . دارد

پر مسير شكستن( ر
تابل) مورد مصرف آ

آب هاي پمپ توسط
در را آب تواند مي

نش آتش عمليات در ز
.رسد مي نيز بار 40

در فشار آب كه شود

 شيرها و ها

كه است اي وسيله
آب لوله خط انتهاي ر
قابل داراي االًمعمو ها

مق يا آبدهي حجم : 
آتش در كه بطوري د،
بيشت آب به نسبت ن

مختل در انواع ها وله
ك در عمليات ستفاده

س : از عبارتند سرلوله
كف ، ،مانيتورها بي

خرو دهانه به قت
انر به آب  فشاري

آب خروجي دهانه ر
د آن نـازل  قطر به م
مسير تغيير از قبل ل

پرت( هاي دستي  لوله

كه است فشاري دار
فشار اين ، شود ي

نياز مورد آب فشار
0 به كه ها هوزريل ي
ش مي حاصل زماني 

نازل شناخت

سرلوله يا نازل
در آب خروجي

ه نازل د.شو مي

سرلوله آبدهي
شود مي تعيين

همان بزرگتر به

سرلو يا ها نازل
اس يا و خروجي

س مختلف انواع
آب سپر اي، نيزه

:نازل حقيق در   
انرژي  تبديل

قطر : نازل قطر
بستگي مستقيم

نازل از خروجي
سر در خروجي

مقد : آب فشار
مي توليد ئياطفا

مقدار مينمايد.
خروجي و قوي

آبدهي عمليات

  
  



 

 مـورد  ب

 شـرايط 

 است وأم

 نتخـاب 

. نمايد ده
و  جـايي 

 مواجه ل

 سـرلوله 

 جـت  ع 

 به آب ق

 طراحـي 

 بدنه جي

 مليـات 

 بدنـه  ه

نيـز   ـرم 
 وزن از ه

 كليـه  ه 

 نشاني ش

 و قبـت 
 .است ي

آب و آتـش  حجـم  ه 
ش بـه  توجـه  با) آتش

تو فراوان اضطراب و
ان اي سـرلوله  بايـد  

برآورد را نانش آتش
جابج سهولت ، آب ش

مشكل با نشان آتش

س كـاربري  نوع و شان
انـواع و شيردار) جت
تزريق در اي نيزه ي
ط طـوري  الًمعمو يز
خارج قطر. باشد رل

عمدر كه سرلوله يك
دهندتشكيل  فلز وع

گـ 7000 بـه  اي ـزه 
اينكه ضمن باشد ته

كـه اسـت  اي سـرلوله 
آتش مصرف هاي لوله

مرا مـورد  بايسـتي 
ضروري وسيله اين ت

بـه  اًمسـتقيم  حريـق 
آ و حجم تناسب ل
و هيجان ، سرعت با

بنابراين. دارد زيادي
آ نيازهاي و بوده ي
پاشش نحوه تغيير يا
، آب جريان موقع ه

نش آتش دست ندازه
ج و فوگ( تركيبي ي
ها سرلوله استفاده د
ني ها سرلوله بدنه طر

كنتر قابل و ي گرفته
.  

وزن كند، مي غيير
نوع به توجه با گيرد ي

نيـ هـاي  سرلوله وزن
داشت را نياز مورد ي

س نشـاني  آتـش  در ب 
سرل در خروجي زل

نشانان آتش ستفاده
محافظت با رابطه ردر

ح ي اطفـا  و بـدهي 
جدو  ضميمه 1 اره

همواره كه اطفايي
ز اهميت كار ازدهي
كاربر لحاظ به اليي
آبدهي حجم تغيير

به و سريع وصل و ع

اند به توجه با سرلوله
آبدهي انواع در ها وله

مواردميليمترميباشد.
قط. باشد مي … و

جاي نشان آتش ست
است متغير ميليمتر

تغ آنها كاربري نوع ه
مي قرار استفاده ورد
و . باشد مي گرم 3
هاي قابليت همه بايد 
مناسـب  سـرلوله  .د

ناز قطر .سازد رآورده
  باشد. ي

 ها وله

ا مورد و مهم ابزار ك
زير نكات به توجه ذا

آموزش مقدماتي

  آب سرلوله 

آب عمليات در سرلوله
شما جدول( دارد ي
عمليات در موجود 

با در مناسب هيزات
باال هاي قابليت داراي

ت به نياز مواقع در كه
قطع ، نشان آتش نور

 

س ابعاد و اندازه : وله
سرلو طول . گردد ي

م1600تا 200 بين 
علوفه و پنبه لهاي

دس در راحتي به كه 
م 80 تا 50 از الًعمو

به توجه با نيز ها وله
مو متوسط هاي ريق

000 تا 1000 بين 
سرلوله ترين مناسب
باشد برخوردار ناسب
بر را نشاني آتش هاي

ميليمتر مي 19 تا 1

سرلو نگهداري و 

يك عنوان به آب ي
لذ. گيرند قرار دقيق 
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 انتخاب

س انتخاب
نيازبستگي
اضطراري
كاربردتجه

د كه شود
كه بطوري
مانو قدرت
  . نگردد

سرلو ابعاد
تعيين مي

انيزهاي ي
عد داخل
كگردد مي

سرلوله مع

سرلو وزن
حر اطفاي
آن اصلي
م رسد. مي
ابعاد من و

ها خواسته
7/12 بين

سرويس

هاي سرلوله
نگهداري
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نشان داوطلب آتش

دركـابي مناسـب  ـت 

فيزيكي ناشي سيبهاي

هاي احتمال آلودگي 

اسـتفاد از بعـد  و ل 

 .شود اقدام آن 

  ني

كنترل قابليت با جت

  گ)
)كوپلينگ طول ب

تبـديل قابل و بوده ه
. 

   .بار
حداق با سرلوله طول

بـاز  عقـب  درجهت 

پاشـش زوايـاي  تمام

 آموزش 

بسـ و پايـه  بـا  ـوص 

آس برابر در آن) ايي
 .است ضروري گر

از سوزي آتش فاي

قبـل ، سـنگريزه  يـا  

رفع در سرعت به ه

نشانآتش نياز ورد

ج و فوگ حالت در ه
  .بار 7 ثر

حتساب وزن كوپلينگ
احتساب با(سانتيمتر

100 Psi)66(بار  

درجه 170 تا 120 ن
باشد استفاده قابل ي
ب 7 فشار با متر 20 
ط در عملكرد جهت 

دستگيره اين با آب

ت در را متراكم و مل

مخصـ جاسـازي  اي
  .د

جابجا و استفاده گام
ديگ سخت اجسام با

اطف و آبدهي در فاده
  .شوند پاكسازي

و جامـد  ذرات جود
  .ود
سرلوله در صدمه يا

مو آب هايسرلوله

دقيقه در ليتر 500
حداكث كاركرد فشار

كيلوگرم ( با اح 50/2
20 حداقل و تيمتر

00 برابر درواستاتيك
  اينچ 2½و 1½گ 

بين كامل فوگ الت
راحتي به كه گردان

مسافت به كامل جت
به آب سريع وصل و

آ جريان كه )يلوگرم
 .شود ي

كام اسپري يك بايد

دارا آب هـاي  ـرلوله 
باشند خودرو جهيزات
هنگ( سرلوله از اقبت

برخورد يا و سقوط
استف از پس ها رلوله

پ داخلي اجزاي يا نه
و نظر از سرلوله خل
شو پاكسازي و رسي

اشكال بروز صورت

س استاندارد و ني
  )ها سوزي آتش ليه

تا 50 حجم به دهي
در آب خروجي جم

00تا  500/1ن بين 
سانت 30 طول حداكثر
هيد فشار تست حمل

ليت نصب كوپلينگ
حا در آن آبدهي يه
گ قطعه با جت به گ
ج حالت در آب تاب
و قطع دستگيره راي
كي 6 تا 1( الزم روي

مي بسته جلو جهت
فوگ حالت در دهي
 .نمايد هم

سـ .1
تجه

مرا .2
س از

سر .3
بدن

داخ .4
برر

در .5

فن مشخصات
دركل استفاده قابل )

آبد .1
حج

وزن .2
حد  .3
تحم .4
قابل .5
زاو .6

فوگ
پرت .7
دار .8

نير
در

آبد .9
فرا



 

 آب صـد 
 30قطـر 

 درجـه  

 حفـاظ  

 بـاالي  

 رسـوب (

درص 10 از بـيش  و ه 
ق بـه  اي دايـره  ـيط 

57 تـا  درجـه  32  

  شد
بـا  آلومينـوم  آليـاژ 

فشـارهاي  تحـت  و

( باشـد  كـف  و آب  

  اني)

بـوده پرقـدرت  و كم 
ازمحـ سـرلوله  تري

دماهـاي  در سـاعت 

باش لوله وتاب پيچ ع
از اي بدنه داراي حا

و بـوده  مربوطـه  الت 

 باشد توسعه كم

خورنـدگي  اثرات بر

نشا هاي آتش سر لوله

متـراك بايستي جت
مت 3 فاصله در رلوله

 .نشود ج

س 24 حـداقل  كـاري 

رفع مخصوص تحرك
ترجيح بيشتر يمني

اتصـاال در كامـل  ي 
 .باشد ت

كف محلول پاشش
برا در مقاوم آلياژ يا

  )نزند زنگ ، شود
اي از س (نمونه 

آموزش مقدماتي

حالت در آبدهي .
سر از شده تخليه

خارج سانتيمتري
ك مقاومت داراي .

.باشد سانتيگراد

متح قسمت داراي .

اي و سبكي جهت .
.باشد گير ضربه

بنـدي آب داراي .
نشت كاركرد،فاقد

در استفاده قابل .

ي مواد از آن بدنه .
نش خورده ، نگيرد
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نشان داوطلب آتش

منظـ بـه  خصوصـي  
كننـد اسپري ، رآبي

  

  

هاي اتاقك داخل يا و
ذغال و غله انبار يا ي
نظ مورد مواد وارد را 

كيلـوگر 7متر طول و
د ليتر 680 بار 8 شار

 آموزش 

بـه  هـاي  شـكل  بـه 
سپر اي، نيزه انواع در

  ي)

  ر)

ديوارها پشت در ق
ني و حصير توده وفه،

سرلوله اين فوالدي
م6/1 ها حدود سرلوله
فش و دقيقه در ليتر

ب كـه  شود مي گفته
خاص د هاي ولهسرل 

(سر لوله زرافه ا

   
(سرلوله شيلدار

  

حريق اطفاي جهت 
علو و پنبه عدلهاي ل
ف و تيز نوك نشانان ش
س اين از نوع يك. د
540 بار 5 فشار با

 خاص 

گ هايي سرلوله به ص
.شوند مي ساخته ژه
  .اند شده ه

كه است اي سرلوله 
داخل در آب كردن

آتش . رود مي بكار ن
پاشند مي آتش روي

و داشته وزن  فشار
 .دارند

 هاي سرلوله

خاص هاي سرلوله
ويژ هاي كاربري

ساختهو...   آب

:اي نيزه سرلوله
وارد و يا فلزي

درحال سوختن
ر را آب كرده و

وزن داشته و با
د آبدهي دقيقه



 

  
 وقتـي  ه 

وجـود   ش
 متر در 3

 ش نشان

 15  تـا 

سـرلوله  اين . شود
آتش نزديك در يات
32 تا 26 طول و متر

آتش به دود و گازها
يك داراي آبي هاي
  .هستند بار

مي برده افظت بكار
عملي به نياز و د بوده

م 10 تا 7 ارتفاع به
حرارت، برخورد از

سپره . شود يرد،مي
7 تا 5 فشار با قيقه

    
محا منظور به كه ت
زياد آتش حرارت كه
آب از ديواره يك ه

سپر مانع يك مانند
گي مي محافظت قرار

دق آبدهي در ليتر 12

آموزش مقدماتي

است سرلوله نوعي :  
ك گيرد مي قرار فاده

سرلوله اين از ستفاده
م و گردد مي ايجاد ش
م مورد كه كااليي و 
200 تا 500 و وزن 
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 آبي سپر
مورد استف

اس با. دارد
آتش برابر

مواد يا و
و كيلوگرم
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نشان داوطلب آتش

بـاالي قابليـت  داراي
ذرات اسـپري  صـورت 

رنـگ  و نفتي مواد 
00 آن آبـدهي  ـدار 

ليت 400 و فشار بار 
متـ 11 تـا  9 رتـاب 

حريـق اطفـاي  يـات 
بـاال حجم در آبدهي 
هـاي نـازل  صـورت   

برخودروه سوار صوص
سكوهاي ثابت و چرخ

ا اسـتفاده  بـا  ماينـد 
سـوي بـه  بيشـتر  يـا 

   

 آموزش 

د كـه  است خاص ي
ص بـه  را آب وسيله
سوزي آتش اطفاي

مقـ . دارد وزن گرم
5 با دقيقه در 300

پر ومسـافت  درجه 1

درعملي اسـتفاده  ورد 
به قادر آنها خروجي

بـه  مانيتورها از وان
مخص سكوهاي روي

چ و بدون دار چرخ ك
نم مـي  نصب انبارها

متري ي 50 فواصل ز

هاي سرلوله از يگري
اين است قوي ننده
در و ) كننده تميزه
كيلوگ 5 مي بكار رق

 و طول سانتيمتر 1
50 و اسپري زاويه

مـو پـاش  آب هـاي   
خ دهانه قطر بزرگي

تو نمي آبدهي زياد م
ر بر را مانيتورها اين
متحرك سكوهاي يا

واشتعال  مواد قابل
از زياد حجم و فشار

 

دي نمونه : آب كننده
كن خنك و آتش گي

ات ( آورده در مانند
بر زياد يا كم ولتاژ ي
120 حدود سرلوله ن

با كه است فشار بار
.  

نـازل  بزرگترين رها
ب به توجه با كه ستند
حجم و باال فشار لت

بنابر نمود، استفاده
و نشاني آتش برهاي

م مخازن و أسيسات
ف با را كف يا آب وان
  .مود

  

ك اسپري نازل 
كنندگ خاموش
پودر ريز بسيار

داراي تاسيسات
اين .رود / ليتر
ب 8 با دقيقه در

نمايد مي عمل

مانيتو:  مانيتور
هست نشاني آتش
عل به .باشند مي

دستي سبك و
باالب و ها نردبان
تأ حريق اطفاي

تو مي مانتيورها
نم هدايت آتش



 

  از نتـرل 
 از تواند 

 و شـود  
 كنتـرل 

 صورت 

 اطفايي 

 الًمعمـو 
 بـه  انان 

 يتورهـا 

 آنها كه 

 نشـاني  ش 
انتخـاب   

 بـه  ـبت 
 و نفتـي 

 خـودرو 

.  

  

كن سيسـتم  باشـند، 
مي زيرا باشد مي ي
كنتـرل  آن روي ـر 
ك سيسـتم  .نمود فاء
به و بوده برقي و ي

عمليات انجام ورت
م مـانيتور  از سـتفاده 

نشـا آتـش  شـدن  ك
ماني. باشـد  داده رخ
آبي پمپ آبدهي ت
آتـش خودروهاي ي

 نشـاني  آتـش  ـودرو  
نسـ كمتـري آبدهي 

ن تأسيسـات  ثابـت  ي 
خ يـك  مـانيتور  دهي 
.است شده نصب رو

مي دور راه از نترل
زيادي كاربري ارزش

بـ شـده  نصـب  يتور 
اطف را ها ساختمان 

بادي كليدهاي طريق
ضر دليل به قابليت
اس.باشـد  مي ودگاهي

و نزديك بوده زياد يار
فضاي بـاز  سيعي در

گرفتن ظرفيت نظر در
رو كه بر نيتورهايي

پمـپ خـ آبـدهي  ت 
داراي ظرفيت هري

ومانيتورهـاي  گـاهي 
آبـد حـداكثر  الًًعمـو 

خود همان برروي ه

  انيتور)

 

وكن دستي عملكرد
داراي آتشنشاني ي

مـاني و بـاالبر  سـبد 
فوقاني طبقات و اع
از نيز فرودگاهي ي
اين نمايند، مي مل
فرو باند روي بر  رو
بسيا سوزي  آتش جم
وس سوزي آتش ينكه
د با و بندي شده بقه
ما. شوند مي نصب و

قـدرت يعنـي  اساس
شه نشاني آتش هاي

فرودگ نشـاني  آتـش 
مع .باشند مي نشاني
است كه پمپي بدهي

(انواع ما

   

آموزش مقدماتي

هاي سيستم داراي 
باالبرهاي در مانيتورها

خـودرو،  كنـار  لوي
ارتفا در واقع هاي ي

نشاني آتش خودروهاي
عم) دستي غير( قيم

خودر كردن حركت 
حج كه يابد مي رورت
اي و يا باشد نمي دور

طب آنها آبدهي حجم
و انتخاب ،نمايند مي 
 همين بر نيز شوند 

خودروه مانيتورهاي 
سـنگين  خودروهاي

ن آتش هاي كشتي ي
آبد حداكثر با برابر ي
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مانيتورها
ما دور راه

تابل طريق
سوزي آتش

خ مانيتور
مستق غير
حالت در

ضر زماني
مقد آتش

ح براساس
تغذيه را

ش مي نصب
.شوند مي

خ مانيتور
مانيتورهاي

نشاني آتش
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نشان داوطلب آتش

600 آن آبدهي اكثر
شهر سبك نشاني ش
نـوع از آبـي  پمـپ  ي

آن حركت و ركزي
دسـتي هـاي  پـيچ  ز
شاسي  دستي گاز رم
كـف  بـادي  برقـي  

محوطـ و شـهر  ـاي 
تعبيـ محـل برساني 

شـو برداشـت مـي   ن
سطحي زير(زميني و
ك شوند مي ساخته 

دو نـوع  .گوينـد  ـي 
باشد نمي رايج  ايران
يكـديگ از مجزا هاي

ايـنچ سـه  يـا  دو و ه 
نوع اين 4 و 5/2 هاي
 اسـت  معـروف  يـخ 
 .است متداول دارد

 آموزش 

حدا . است روزنباور
آتش خودروهاي روي

 Rداراي كه گردد مي
مر محور حول درجه

ا داشـتن مـانيتور   ه
اهر خودرو ف كابين

شاسي نيز پمپ بلو

هـ خيابان و معابر در
شبكه آب روي بر... و

آن طريـق  از حريـق 
و )ستوني( ايستاده ف
دو نوعدر ستوني يا

مـشـير ضـديخ نيز  
در  آنها برد كار كه

داراي شيره خروجي

گيرنـد دهانه يك ي
ه اندازه در آب) وجي
ي ضـد  بـه  شير بدنه

د وجود زمستان در 

  نشانيآتش 

اتريشي شركت خت
ر بر مانيتور اين شد،
 280R يا R به يتور

د 360اطراف به آن
نگه ثابت درجهت و
سقف روي بر مانيتور 

تاب روي بر . استده 

 )هارانت

د كه است نشاني ش
مسكوني يا تجاري

ح اطفـاي  عمليات در
مختلف انواع در شاني

ايستاده هاي درانت
آن به و است عروف

هستند )كاليفرنيا ل
خ هاي دهانه و بوده

داراي) يخ ضد( ستاده
خرو( دهنده دهانه د

از آب خودكار خليه
شير زدن يخ حتمال

 در استفاده مورد

: R ساخ مانيتور اين
باش مي بار 10 فشار

ماني نوع اين عملكرد
، گردش است ستي
باشد مي درجه 90
نصب سكوي در .ود
شد نصب آبدهي و ف

 .باشد مي نصب

هيد( نشانيآتش 

آتش ثابت تجهيزات از
صنعتي، بزرگ سات
د نشاني آتش نياز د

نش آتش آب شيرهاي
هيد شوند مي گرفته

مع خشك ايستاده ر
مدل به معروف( تر ده
آب داراي هميشه ا

ايس نوع نشاني آتش
باشد مي زنجيردار ش
تخ مكانيزم بودن ارا
اح كه مناطقي در تر

م مانيتورهاي

RM 16 مانيتور

دردقيقه با ليتر
ع . باشندنصب 
دس صورت 165
 عمودي جهت

شو استفاده مي
كف برقي بادي

مانيتورآبدهي 

 آب شيرهاي

ا يكي هيدرانت
تأسيس و اماكن
مورد آب و شده

ش يا ها هيدرانت
گ بكار و ساخته

شير به اول نوع
ايستاد شيرهاي

شيرها اين بدنه
  .باشند مي

آ هيدرانت شير
درپوش به مجهز
د دليل به شير

بيشت آن كاربرد



 

 در و ي 

 چدني ه

 بـاز  را ي 

 كار اين 

اي يـك  

 در نيـاز 

 رگرفتـه 

 بـه  هي 

 شركت 

 خـودرو 

 پشـت  ر 

 محـض  

 آن بـه  

 سپس. 

 و جدا ه
 كـه  سـت 

) ـراردارد 
 و نمـوده 

شـهري آب كشي وله
دريچه يك داراي ظه

چـدني دريچـه  شانان
 جهت كه اي ويژه ر

دار زمينـي  هاي نت
  هي دارند.

موردن آب حجم و ها
بكار و طراحي آنها د
آبـد حجم لحاظ به 

نشاني آتش نيروهاي
خ پمـپ  مسئول انان
كـاردر  اين جهت كه

بـه  .كننـد  مـي  صل
هـا  لولـه  كـه  را اي ه
برسد حريق محل ه
 . نمايد ي

شده سري هاي لوله 
اس مسـئول  خـودرو 

قـ راننـده  پاي كنار
ن بـاز  را شير ستگي

لو خطوط درمسير) 
محفظ اين. شوند مي
نشا آتش استفاده گام

آچا با ، شير خروجي
هيدار. گردد مي قرار
ليتر در ثانيه آبده 12

آنه استقرار ومحل د
كاربرد نوع با تناسب

) ايستاده شيرهاي( 

   :دار منبع ي

ن كه است هايي ريق
نشا آتش حريق محل

ك مخصوصي قسمت
متص آن به را) نازل( 

سرلوله ، سرلوله ئول
به تا كند مي حركت

مي عمليات جهت گي

ساير از است پمپ ه
خ راننده ، زماني صله
و خودرو كابين در
آهس به داد اتصال مپ

زيرسطحي( زميني 
م نصب مخصوصي ه

هنگ و گردد مي صب
خ به مخصوص سطه
برق آب جريان و رده
20باردر حدود  7/1

كاربرد نوع به توجه 
مت و شده ساخته ي

 ستوني هاي درانت
  شوند

 

 حريق محل هب

خودروي پشت در شده

حر اكثر در كشي لوله
م به نيرو اعزام از ل
ق در سري صورت به
 آب سرلوله و دهند 

مسئ نشان آتش ريق
حريق محل سمت

آمادگ اعالم پمپچي

به نزديك كه را اي ه
فاص همين در. كند ي
كننده درگير اهرم(
پم شيرخروجي به ا

آموزش مقدماتي

هيدرانت يا نشاني ش
محفظه درون معابر ح
نص زمين با سطح هم 

واس لوله اتصال از س
كر باز را شير دارند 

7اينچي و فشار  5/2

با نشاني آتش هاي 
متفاوتي انواع در ريق

 D و C , B , A هيد
ش مي بندي طبقه وه

عمليات آبرساني 

ب كشي لوله مختلف 

شد سري هاي لوله ز

ل روش متداولترين ش
قبل و ها ايستگاه در. 
به را ها لوله) پمپچي(

مي قرار شده طراحي
حر محل به خودروها

به و برداشته ، اند ه
به اي اشاره و صوتي

لوله آخرين كوپلينگ
مي وصل پمپ آب ي

( نمايد درگير را درو
ر ها لوله پمپچي كه
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آتش شير
سطح زير

ه كه است
پس و كرده

دراختيار
5خروجي 

هيدرانت
حر اطفاي

شوند مي
گرو چهار

ع توانايي

م روشهاي

از استفاده

روش اين
.كنند مي

( دار منبع
طر خودرو
خ رسيدن
شد وصل

ص عالئم با

ك پمپچي
خروجي به

خود پمپ
آنك از پس
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برسـد حريـق  محـل  
فرمانـد صـالحديد  ه 
سري هاي لوله. گيرد 

 )هوزريل لوله طول

بتواندفشـارهاي بايد 
باشد ميمقاوم  تيك

هيـدرانت شيرهاي ل
لول آخرين كوپلينگ

آهستگي به سپس و
رسـي اسـتقرارآنها  ل
ورودي به را آن و جدا

صـوتي  عالئـم  ـيله 
شـي نمـودن  بـاز  بـه 

فرمانـد كـه  بزرگـي 
مخـزن درون زيـرا . د 
شد سري هاي لوله طر

 آموزش 

بـه  آب تـا  كند مي
بـه  توجـه  با باشد ه

مي انجام حريق حل

ط متراژ( باشد متر 2

گردد مي تغذيه مپ
الست جنس از آن نه

  كشيلوله 

محل از كه قبلي خت
ك و پارك حريق حل
و نمايد مي وصل ت

محل به كه هنگامي
ج شده سري هاي ه

وسـ بـه  شـير  محـل 
ب شـروع  بالفاصـله  و

ب هـاي  حريـق  در ش
گـردد مـي  اسـتفاده 

قط. باشند مي حريق

لوله درون آب فشار
آمد وجود به رگتري
مح به خودرو از زمان
 .باشند مي ينچ

 .گيرد مي ورت

.باشد نياز مورد ياد

 .باشد م

20 از كمتر نشاني ش

 .  

پم قوي فشار سمت
بدن دليل همين به . 

 خودروي پشت 

شناخ به توجه با شي
مح به هيدرانت شير 

هيدرانت شير خروجي
كند، مي حركت ار
لوله ساير از خودرو ع
م در مستقر نشان ش

او و بـازكن  را دارنت
روش اين از. شود ين
باشد مي زيادي آب
ح جوابگوي دقيقه 1

ف افزايش جهت ادن
بزر ابعاد در حريق ه

همز كشي لوله شته
ا 5/1 قطر داراي ش

 هوزريل وله

صو زير داليل به يل

زي عمل سرعت و كم

كم حريق اشتعال بار

آتش خودروي تا يق

.است تر راحت يات

قس از هوزريل لوله كه
نمايد تحمل را مپ

در سري هايلوله

كش لوله خودرو اننده
نزديكترين در را درو

خ به را خودرو پشت
د منبع خودروهاي ف
منبع به لوله ترين ك

آتش به سپس. نمايد 
هيد شير كه كند مي
تأمي منبع آب تا مايد
آ به نياز دهد مي ص
0 مدت حداكثر دار

دا گاز به شروع
كه اوقات گاهي

رش دو ، عمليات
روش دراين شده

لو از استفاده

هوزري با آبدهي

ك آبدهي  -الف

ب و وسعت  -ب

حري فاصله - ج

وعملي مانور  -د

اينك به توجه با
پم از وارده زياد

ل از استفاده 

را روش اين در
خود دارد محل
پ در شده سري

طرف به خودرو
نزديك كوپلينگ

مي وصل منبع
م اعالم اي اشاره

نما مي هيدرانت
تشخيص عمليات
منبع خودروي



 

 كه ست

 استفاده

 و ...) ب

) رطومي
 پمـپ  ر 

 بـه  شد 

 فشـار  ت

  . نمود

 نباشـد  

 روش ند

 . نند

اس موظف كشي لوله ل

ا نباشد وجودم محل

آب جـوي ، قنـات ، خر
خر( گيرنده لوله از ه
فشـار تحت را آب س
تشريح يك روش ر

افت و باشد هستاني
 استفاده فشار أمين

موجـود  روبـاز  يـا  و
مانن نمود، پيدا را ب

 . ست

 . ايستند ي

كن مي عمليات به وع

مسئول عمليات هر
 .نمايد ماده

 ق

م در) زميني يستاده
 : داد

استخ( مانند آب باز
استفاده با و گردد مي

سپس و هدايت ودرو
در كه خودرو پشت

كو منطقه يا و زياد
تأ جهت مسير در) ل

و فشار تحت منابع 
آب روباز منابع كه مي

 

اس مشترك آنها همه

 . وند

. شوند مي گذاري

مي منظم و مرتب ، 
شروع اي شده شخص

خاتمه از بعد و شد
آم خودرو پشت ري

حريق محل به شي

اي( شيرها فشار حت
انجام طريق دو به 

  : ر

رو منابع حريق حل
م مستقر آنجا در دار
خو پمپ درون به را
در شده سري هاي 

 . 

دار منبع خودروي ا
حمل قابل( پرتابل ي

هيچگونه حريق حل
هنگام و گشته محل

 هيدرانت با ري

ه در كه دارد وجود 

شو مشخص بايد يم
شماره ترتيب به يم
مشخص صف در يم
مش كار با تيم هر راد

آموزش مقدماتي

با مي اينچ 5/2 وش
سر صورت به را ها له

كشلوله و پمپ با 

تح آب مواقعي در ش
را كار اين توان مي و

دار منبع خودرو سط

مح نزديكي در كه ي
د منبع خودروي شد
ر آب هوا تخليه عمل

لوله از استفاده با و 
نمايد مي هدايت يق

تا حريق محل فاصله
هاي پمپ از بايد آيد 

  : پرتابل پمپ ط

مح نزديكي در كه ي
م اطراف در كشي وله
 .نمايد مي ل

نوارلوله آبرساني ت

مقدماتي تمرينات ر

تي هر افراد تعداد 
تي هر افراد تعداد 
تي هر افراد تعداد 
افر ، تمرينات در 
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رو اين در
لول تمامي

 آبگيري

روش اين از
و شود مي

توس - الف

صورتي در
باش موجود

عم انجام و
داده قرار
حري محل

فا چنانچه
آ وجود به

توسط - ب

صورتي در
لو مسئول
عمل قبلي

تمرينات

در : تذكر

1.
2.
3.
4.
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 :شود

 فشار تحت منبع 

 آموزش 

ش مي مشخص زير ت

يك از آبگيري و ط

  . مي

صورت به افراد كار ي

خط يك در نواري ي
  . شده تعيين بل

تيم كار يك در سجام

نفري چهار تيم يك
 سرلوله و انده

 چي پمپ و ده

 سرلوله ك

 ط

هاي لوله اتصال گيري
قب از وظايف با شنايي
انس و كاربردي شنايي

در مثال؛ بطور
فرما : 1 شماره
رانند : 2 شماره
كمك : 3 شماره
رابط : 4 شماره

  : كلي اهداف

راگ .1
آشن .2
آشن .3

  


