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n  حریقایمنی مهندسی 

 حریق داریم؟ نیاز به سیستم آتش نشانی و اطفاي چرا

 پیشگیري از بروز آتش سوزي .1

  محافظت از ساختمان در برابر حریق .2
  رکنان در ساختمانتامین سالمت کا .3
  به حداقل رساندن خسارت هاي مالی و اقتصادي .4

 چهار عامل عمده ایجاد حریق

 برق و پدیده هاي طبیعی نظیر رعد .1

  خطاهاي انسانی ( کبریت، ته سیگار... ) .2
  نواقص فنی ( سیم کشی ها و وسایل برقی..) .3
  اتش سوزي هاي عمدي  ( خودکشی، کینه توزي، پوشش جرم .... .4

 بروز حریق علل و شرایط

عوامل و شرایط متعددي می توانند در بروز حریق ایفاي نقش نمایند که مهم ترین آن ها شامل موارد زیر 
 است:

  آتش گیري مستقیم: مانند نزدیک نمودن شعله به مواد سوختنی .1
افزایش تدریجی دما: افزایش دما در یک توده زغال سنگ یا مواد آلی و حیوانی که بتدریج دماي آن  .2

  در اثر فشار و فعل و انفعاالت باال رفته و شروع به سوختن می کنند.  ها
  پتاسیم و آب، فسفر با اکسیژن هوا،  واکنش هاي شیمیائی: واکنش هاي نظیر ترکیب آب و اسید، .3

 اسید نیتریک با کاغذ می تواند عامل شروع حریق گردد.

یا ترمز شدید چرخ هاي اصطکاك: مالش بین دو جسم آتش گیر مانند دو قطعه چوب خشک  .4
  هواپیما روي باند فرودگاه از نمونه هاي این شرایط است.

بینی تمرکز نور روي اشیاء  تمرکز پرتوهاي مرئی و غیر مرئی: در این حالت به دلیل خاصیت ذره .5
  باعث حریق می گردد. 

ی تواند سبب الکتریسیته جاري: حرارت حاصل از عبور جریان برق از یک هادي داراي مقاومت باال م .6
 حرارت و آتش گردد.

الکتریسیته ساکن: به دلیل ایجاد جرقه ناشی از اختالف پتانسیل در مکان هایی که داراي گاز یا  .7
  بخار مواد آتشگیر باشند می تواند داشته باشد. 
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صاعقه: صاعقه داراي صدها هزار ولت اختالف پتانسیل الکتریکی است و می تواند براحتی سبب بروز  .8
  گردد.حریق 

و بسیاري مواد منفجره دیگر در حین انفجار می  TNTانفجار ناشی از مواد منفجره: دینامیت یا  .9
 توانند آتش سوزي هاي وسیعی را ایجاد نمایند. 

تراکم بیش از حد ماده سوختنی: تراکم بیش از حد مواد سوختنی در حالت بخار یا گاز مشابه آنچه  .10
افتد همراه با یک عامل راه انداز مانند جرقه می تواند سبب  که در موتورهاي درون سوز اتفاق می

  بروز حریق گردد.
 علل و شرایط بروز حریق در صنایع •

 عیب ساختمانی .1

  عیب نگهداري و انبارداري .2
  عیب عدم پیش بینی و پیشگیري از اتش سوزي .3
  عیب عدم اطالع از طروق مبارزه با حریق .4
  زيعیب تاخیر در اطالع یافتن از وقوع آتش سو .5
  جرقه هاي ایجاد شدخ ار ماشین ها .6
  کاغذ هاي پاره و بی مصرف .7
 نشت مایعات از ظروف .8

  سمباده ها و سنگ سمباده .9
  فلزات مذاب .10
  جوشکاري و برش فلزات .11
  آتش بازي .12
  خاکسترهاي داف یا آتش هاي باقی مانده و خاموش نشده .13
  مشتعل شدن روغن هاي داغ .14
  شدهسیگار، کبریت و فندك به خصوص سیگارهاي خاموش ن .15
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 در حریق تعاریف کاربردي •

 هاي جامدسوخت •

اغلب جامدات سوختنی ترکیبات حاوي کربن، هیدروژن، نیتروژن و اکسیژن هستند و لذا موقع سوختن گاز  
دي اکسید کربن و بخار آب تولید می کنند. در شرایطی مثل اتاقهاي بسته یا فضاهاي محصور که نفوذ هوا 

بوده و اکسیژن کافی وجود ندارد، سوختن مواد به صورت ناقص رخ داده و بجاي دي اکسید کربن،  کم
مونوکسید کربن که گازي سمی است تولید می شود. این گاز سمی بی رنگ، بی بو و بی مزه عامل اصیل 

اس ماده با بسیاري از مرگ هاي ناشی از حریق است. مهمترین عوامل موثر در اشتعال مواد جامد سطح تم
   هوا، خاصیت هدایت  حرارتی،  میزان رطوبت و سرعت انتشار شعله بر روي آنهاست.

 هاي مایعسوخت •

این نوع سوختها مثل بنزین، الکل، نفت و گازوئیل تحت شرایط مختلف دما و فشار به شکل بخار در می 
رد. مثال بنزین و الکل تحت آیند. در این خصوص درجه فراریت و نقطه جوش ( تبخیر ) اهمیت بسیاري دا

شرایط دمائی معمولی به راحتی تبخیر می شود و اگر این بخارات در فضاهاي بسته و بدون تهویه هوا جمع 
  شوند می توانند با اولین جرقه خطر انفجار و آتش سوزي را به دنبال داشته باشند. 

 هاي گازيسوخت •

شار و دما در داخل سیلندرها نگهداري می شوند مثل معموال در محیطهاي صنعتی این گازها تحت شرایط ف
گاز استیلن، یا با داشتن مواد اولیه در مواقع مورد نیاز تولید می شوند مثل گاز استیلن که در انبار کاربید 
تولید می شود و یا به شکل طبیعی خود تحت سیستم لوله کشی مصرف می شوند مثل گاز شهري. از 

   .عال می توان به هیدروژن، استیلن، متان، پروپان و غیره اشاره کردمهمترین گازهاي قابل اشت
 حدود حداقل و حداکثر قابل اشتعال و انفجار •

گازها و بخارات عالوه بر نقطه جرقه زنی یا شعله زنی، حداقل و حداکثر غلظت قابل اشتعال یا انفجار را هم 
ش گردد بایستی غلظت آن در هوا در یک محدوده دارند. یعنی براي آنکه ماده اي مثل بخار بنزین دچار آت
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معین باشد نه بیشتر و نه کمتر. خارج از این محدوده آتش گیري رخ نمی دهد حتی اگر شعله اي یا جرقه 
اي وجود داشته باشد. حال اگر غلظت یک گاز یا بخار قابل اشتعال در یک محفظه سر بسته مثل یک مخرن 

در آن ایجاد گردد در صورت وجود اکسیژن در غلظت کافی اشتعال بسیار به این محدوده برسد و جرقه اي 
سریع توام با آزاد شدن ناگهانی انرژي و گرماي بسیار باال در زمان بسیار کوتاه حادث می شود که انفجار 

  .نامیده می شود

 Flash Point) (نقطه شعله زنی •

ر حال تبدیل به مایع ) به حد کافی بخار می درجه حرارتی است که تحت آن یک ماده سوختنی مایع ( یا د
شود تا به محض تماس با یک شعله یا جرقه شعله ور گردد. یعنی همه مواد مایع و برخی مواد جامد  در 
ابتدا بایستی به اندازه اي گرما دریافت کنند تا در سطح خود به شکلی درآیند که قابلیت شعله ور شدن را 

راي مواد مختلف متفاوت است و هر چه قدر این نقطه پایین باشد ماده قابل پیدا کنند. نقطه شعله زنی ب
اشتعال تر است( وقتی می خواهید چوب کبریت را روشن کنید، جرقه هاي تولید شده نشانگر رسیدن ماده 

  سوختنی به نقطه جرقه زنی است).
 7گیريدرجه آتش •

الزم است. یعنی درجه حرارتی که بتواند ماده کمترین درجه حرارتی که براي تداوم احتراق ماده سوختنی 
سوختنی را به شکلی در آورد که به طور متوالی و مداوم با اکسیژن سریعا واکنش گرما زا بدهد. براي همه 

گیري از نقطه جرقه زنی یا شعله زنی باالتر است( در مثال چوب کبریت، وقتی شعله کبریت مواد درجه آتش
  گیري رسیده است که این دما از دماي جرقه زنی آن باالتر است).درجه آتشروشن می شود در واقع به 

 احتراق خودبخودي •

برخی مواد خاصیت سوختن خود بخودي دارند که به آن احتراق خود بخودي گفته می شود یعنی براي 
ا شعله سوختن نیاز به حضور جرقه یا شعله ندارد بلکه در اثر افزایش درجه حرارت بدون تماس مستقیم ب

حادث می شود مثل سوختن علوفه هاي مرطوب تل انبار شده روي هم یا واکنش مواد شیمیایی ناسازگار با 
   یکدیگر و تولید حرارت که در حضور اکسیژن دچار آتش سوزي می گردند

 مخاطرات حریق و آتش سوزي •

 شعله و حرارت •

  دود و گازهاي سمی و قابل سوختن •
  کاهش اکسیژن •
  زه هاي ساختمانایجاد نقص در سا •

                                                
٧ Ignition Temperature 
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 گسترش و شدت حریق •

سرعت گسترش حریق( شعله حریق ) بسته به نوع ماده سوختنی و شرایط بروز حریق متفاوت است. 
همچنین این سرعت در جهات مختلف نیز متفاوت می باشد. به طور کلی سرعت گسترش حریق براي 

کنند. سرعت گسترش حریق در جهت آزبست را برابر صفر گرفته و بقیه مواد را بر اساس آن بیان می 
عمودي و به سمت باال بیشتر از سایر جهات و در جهت عمودي به سمت پایین کمتر از دیگر جهات است. 

  .در جداول زیر درجات مواد از نظر گسترش حریق و از نظر آتش گیري نشان داده شده است
 عوامل مؤثر بر گسترش و شدت حریق •

 ش حریق مؤثر باشند:عوامل زیر می توانند بر گستر

افزایش دسترسی به اکسیژن: این عامل توسط جریان هوا امکان پذیر می گردد همچنین در موادي  .1
  حریق گسترش بیشتري خواهد داشت.    که در حین سوختن می توانند اکسیژن آزاد نمایند،

اشد، بر شدت ثبات شیمیایی ماده سوختنی: هرچه ثبات ماده از نظر حالت و ترکیب شیمائی کمتر ب .2
  حریق می افزاید.

سطح ماده سوختنی: هرچه سطح ماده قابل احتراق گسترده تر باشد شدت و سرعت حریق بیشتر  .3
منابع سوخت با سطح بزرگ و پراکندگی مواد در   می شود. مثالً طبقه بندي مواد در انبارهاي بزرگ،

یق در سطوح عمودي سریع تر پوشش گیاهی و امثال آن از این جمله اند. گسترش حر  سطح زمین،
 از سطوح افقی است.

 محصوالت حریق •

 گازها و بخارت حاصل از حریق ( بخش خطرناك حریق از نگاه تلفات انسانی است ) .1

  ذرات (بواسطه احتراق ناقص و در دماي پایین ایجاد می شود) .2
آن وابسته شعله (قسمت قابل رویت حریق است. شدت گرماي آن وابسته به میزان اکسیژن و رنگ  .3

  به ماده سوختنی است)
گرما یا انرژي (وابسته به مدت زمان شروع حریق، نوع ماده سوختنی و نیز میزان گسترش آتش  .4

 است )

 فازهاي حریق •

 فاز اول یا فاز شروع حریق .1

  اکسیژن در دسترس است –
  فارنهایت است 1000دما حدود   –
  گسترش حریق تصاعدي است  –
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  است حدود کمتر از نیم ساعت زمان رسیدن به اوج  حریق کوتاه –
 فاز دوم یا سوختن آزاد .2

  گسترش حریق وجود دارد –
  فارنهایت 1300دما حدود  –
  اکسیژن به تدریج کاهش می یابد –

  فاز سوم یا سوختن کند .3
  فاز برگشت شعله .4
 انتقال و انتشار حریق •

هاي مجاور یا گسترش حریق می تواند به طرق مختلف انجام گیرد. راه هاي زیر انتشار حریق به مکان 
 نماید: طبقات باالتر و حتی پایین تر را امکان پذیر می

  هدایت (از مواد ملتهب و داغ) - الف
  جابجائی هواي داغ -ب
  تشعشع -ج
  شعله (تماس شعله) - د

 تقسیم بندي مکان ها از نظر خطر حریق •

 هاي کم خطر:مکان .1
تش گیري کم بوده و گسترش حریق زیاد نیست. در این مکان ها مقدار مواد قابل احتراق یا به طور کلی بار آ

  مدارس،  است. مثال هایی از این دسته، kg/m50 2دانسیته مواد سوختنی در این دسته به طور متوسط تا
منازل مسکونی و مانند آن است و حریق در این اماکن به خوبی قابل کنترل می باشد.   سالن هاي پذیرایی،

رارت تولید شده از سوختن ماده قابل احتراق در هر مترمربع از محیط بار حریق می تواند به مقدار ح
  .نیز بیان گردد Kcal یا BTU برحسب

 هاي با خطر متوسط:مکان - 2

است. در این اماکن مقدار ذخیره  kg/m2100-50 دانسیته مواد سوختنی به طور متوسط در این اماکن بین
ا قابل کنترل است. انبار کارگاه هاي تولیدي کوچک، انبار مواد سوختنی قابل توجه بوده لیکن حریق آن ه

  .مواد پالستیکی و اغلب صنایع غیر حساس از این جمله می باشند

 هاي پرخطر:مکان - 3
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هاي شدیدي  آتش سوزي  در این اماکن مقدار ذخیره مواد قابل اشتعال زیاد بوده و در صورت بروز حریق،
  کارخانه هاي تولیدي مواد آلی، رنگ، الستیک،  رگ چوب، مخازن سوخت،بوجود می آید. مانند انبارهاي بز

  می باشد. kg/m ٢100  پاالیشگاه و مانند آن. دانسیته مواد سوختنی به طور متوسط در این گروه بیش از 
ها شامل ارزش ه گروه قرار داده شوند. این جنبهمکان ها از جنبه هاي دیگر نیز می توانند در این س

  ارزش معنوي کاالها می باشد.  ي، اهمیت مواد،اقتصاد
 دسته بندي انواع حریق •

ها را برحسب ماهیت مواد سوختنی به دسته هاي حریق  پیشگیري و کنترل آتش سوزي،براي سهولت در 
)، A,B,C,D) مختلفی تقسیم بندي می کنند. در امریکا و ژاپن توسط مراجع رسمی حریق در چهار دسته

در همه تقسیم بندي ها  A ) تقسیم بندي شده است. دستهA,B,C,D,E) الیا به پنج دستهدر اروپا و استر
 D مواد نفتی و مایعات قابل اشتعال است. دسته B گذارد. دستهاد جامدي است که خاکستر به جا میمو

   .شامل فلزات قابل اشتعال می باشد
 Aآتش دسته  •

حتراق، عموماً جامد و داراي ترکیبات آلی طبیعی یا این نوع آتش سوزي از سوختن مواد معمولی قابل ا
چوب، پالستیک و امثال آن است که پس از سوختن از   مصنوعی حاصل می شود. این منابع کاغذ، پارچه،

خود خاکستر به جا می گذارند. خاموش کننده هایی که براي کنترل آن به کار می روند عالمتی مثلث شکل 
  .دارند. مبناي اطفاء آن ها بر خنک کردن است A و سبز رنگ با نشان

 Bآتش دسته  •

این آتش در اثر سوختن مایعات قابل اشتعال یا جامداتی که به راحتی قابلیت مایع شدن دارند (عموماً مواد 
نفتی و روغن هاي نباتی) پدید می آید. برخی از این مواد ممکن است حالل در آب نیز باشند (مانند الکل، 

به هیچ وجه براي اطفاء آن ها توصیه نمی   لیکن استفاده از آب به دالیلی که در ادامه خواهد آمد، استون)،
 Bشود. خاموش کننده هایی که براي این دسته مناسب هستند داراي برچسب مربع قرمز رنگ با عالمت 

 هستند. اطفاء این حریق عموماً مبتنی بر خفه کردن حریق است.

ل اشتعال بعلت تبخیر سریع از نظر سهولت و ادامه اشتعال خطرناك تر از جامدات آتش سوزي مایعات قاب
بوده و به علت اینکه داراي شکل ثابتی نمی باشد احتمال جاري و پخش شدن انها در محیط وجود دارد و 

هم همین عمل سبب ازدیاد سطح تماس مایع با هوا گردیده و موجب ازدیاد شعله می گردد. بنابراین مسله م
در حریق مایعات قابل اشتعال جلوگیري از جریان مایع با گسترش ان در سطح می باشد. به منظور اطفائ 
حریق مایعات قابل اشتعال، خاموش کننده مناسب پودر شیمیایی و کف می باشد. البته اگر مایع داخل 

اطفائ نمود تا بدین طریق از  مخزن مشتعل گردد، ایتدا باید بدنه مخزن را سرد و خنک نموده و بعد اقدام به
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برگشت مجدد شعله جلوگیري گردد. قابل ذکر است که مایعات قابل اشتعال باید در داخل مخازن فلزي 
 دربدار و دور از منابع حرارتی و عوامل حرارت زا نگهداري شوند.

 مایعات از نظر اشتعال بودن به دو دسته تقسیم می شوند:

 نقطه تبخیرشان پایین است مانند تینر و بنزین مایعات سریع االشتعال: که - 1

  مایعات کند اشتعال : که نقطه تبخیرشان باالست مانند گازوئیل و قیر - 2
 مایعات از نظر حل شدن در آب به دو دسته تقسیم می شوند:

 مایعات محلول در آب مانند الکل ها و اترها - 1

  ازوئیل.مایعات غیر محلول در آب مانند روغن، نفت، بنزین، گ - 3
 Cآتش دسته  •

ها است که به راحتی قابلیت تبدیل به  این دسته شامل آتش سوزي ناشی از گازها و مایعات یا مخلوطی از آن
می باشد و خاموش  Bگروه نزدیک ترین نوع حریق به دسته  نگاز را دارند مانند گاز مایع وگاز شهري. ای

ص می شوند. راه اطفاء این حریق خفه کردن و سد در مربع آبی رنگ مشخ Cهاي مربوط با عالمت  کننده
 کردن مسیر نشت می باشد.

حال اگر چنین وضعیتی در مکان بسته واقع شده باشد باید با رعایت و انجام موارد زیر از بروز انفجار و اتش 
 سوزي جلوگیري و خطر را بر طرف ساخت:

نتور که در خارج از محل نشت گاز توان از ککلیدهاي برق خودداري شود. فقط میاز قطع و وصل  .1
  قرار دارد، برق را قطع کرد.

  خاموش کردن تمام حرارتی، مانند بخاري، چراغ.... .2
  استفاده از حداقل نفرات براي بر طرف نمودن عامل خطر .3
  استفاده از دستگاه تنفسی و لباس ضد حریق .4
  بستن شیر گاز .5
  اجتناب از روشن و خاموش کردن چراغ قوه .6
  لوله آب اماده جهت حریق و انفجار احتمالیاستفاده از سر .7
 Dآتش دسته  •

پتاسیم و امثال آن می باشد   حریق هاي این دسته ناشی از فلزات سریعاً اکسید شونده مانند منیزیوم، سدیم،
  شوند. مشخص می Dو خاموش کننده هاي مناسب براي اطفاء آن ها با عالمت ستاره زرد رنگ 
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  Eآتش دسته  •
ل حریق هاي الکتریکی می باشد که عموماً در وسایل الکتریکی و الکترونیکی اتفاق می افتد این دسته شام

نامگذاري این دسته نه به   مانند سوختن کابل هاي تابلو برق یا وسایل برقی و حتی سیستم هاي کامپیوتري،
ها است که  اهاهمیت و نوع دستگ  خاطر متفاوت بودن نوع ماده سوختنی بلکه به خاطر مشخصات وقوع،

یا هالن  CO 2حریق در آن ها رخ می دهد. راه اطفاء این دسته قطع جریان برق و خفه کردن حریق با گاز 
 شوند. نشان داده می Eو هالوکربن می باشد. خاموش کننده هایی که قابلیت کنترل آن را دارند با حرف 

 Fآتش دسته  •

ندي گردیده اند و شامل حریق آشپزخانه و مواد سوختنی این گروه به خاطر اهمیتشان به طور مجزا تقسیم ب
مهم آن یعنی چربی ها و روغن هاي آشپزي می باشد. اخیراً خاموش کننده مناسبی نیز براي این گروه تولید 

  گردیده است.
 روش هاي عمومی اطفاء حریق •

نش هاي زنجیره اي) را اصوالً اگر بتوان یکی از اضالع هرم حریق (حرارت، اکسیژن، مواد سوختنی یا واک
حریق مهار می شود. اگرچه واکنش هاي زنجیره اي الزمه بروز حریق   کنترل و محدود نموده یا قطع کرد،

 است ولی در درجه اول اهمیت نیست.

 سرد کردن ( توسط آب، دي اکسید کربن) .1

خفه کردن ( توسط کف، دي اکسید کربن، خاك، ماسه و  .2
  خاك)

  ختنیسد کردن یا حذف ماده سو .3
  کنترل واکنش هاي زنجیره اي (هالن و پودرهاي مخصوص) .4
  رقیق کردن هوا ( نیتروژن و دي اکسید کربن) .5
 سرد کردن •

سرد کردن است. این عمل عمدتاً به وسیله آب انجام   یک روش قدیمی و متداول و مؤثر براي کنترل حریق،
باشد. میزان و روش به کارگیري آب  می گیرد. یکی از خواص گاز دي اکسید کربن نیز سرد کردن آتش می

  .مناسب می باشد A این روش براي حریق دسته  در اطفاء حریق اهمیت دارد،

 خفه کردن •

خفه کردن، پوشاندن روي آتش با موادي است که مانع رسیدن اکسیژن به محوطه آتش گردد. این روش 
ق ها می باشد. موادي که براي خفه اگرچه در همه حریق ها مؤثر نیست ولی روش مطلوبی براي اکثر حری
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سنگین تر از هوا بوده و یا حالت پوششی داشته باشند. ضمناً خاك، شن و ماسه و  بایدروند  کردن به کار می
 پتوي خیس نیز این کار را می توانند انجام دهند.

 حذف مواد سوختنی یا محدود کردن سوخت •

جدا کردن منابعی که   جابجا کردن مواد،  با قطع جریان، این روش در ابتداي بروز حریق امکان پذیر بوده و
کشیدن دیوارهاي حائل و یا خاکریز و همچنین رقیق کردن ماده سوختنی   تاکنون حریق به آن ها نرسیده،

  .مایع را شامل می گردد

محدود کردن مقدار سوخت در دسترس از دو طریق به کاهش خطر حریق کمک می کند. اول از طریق 
ل مقدار موادي که قادرند بسوزند وبراي گسترش آتش تولید گرما کنند که به آن بار آتش سوخت گفته کنتر

 می شود.

دوم مقدار دودي را که تولید می شود کنترل خواهد کرد. البته بسته به نوع موادي که می سوزنند بار دود 
  ته باشد یا برعکس.سوخت فرق می کند. سوختی ممکن است بار دود کم و بار اتش زیادي داش

 کنترل واکنش هاي زنجیره اي •

و  ،CBrF3، CBrCIF مانند Hallon اي استفاده از برخی ترکیبات هالنهاي زنجیرهبراي کنترل واکنش
و پتاسیم بنفش یا کربنات  هاي آن و برخی ترکیبات جامد مانند جوش شیرین، کلرورپتاسیم جایگزین
تواند به ها است ولی میسایر روشکنترل حریق مشکل تر و گران تر از باشد. این عمل براي مؤثر می پتاسیم

  .صورت مکمل براي مواد پر ارزش به کار رود

 مواد خاموش کننده آتش •

دسته قرار می گیرند. به دلیل لزوم سرعت به چند  ،روندوش کننده به کار میموادي که به عنوان ماده خام
توان از دو یا چند عنصر خاموش کننده به طور هم زمان  می  عمل و افزایش پوشش خاموش کننده ها،

  .باشند ها داراي مزایا و معایبی میواد یاد شده در اطفاء انواع حریقاستفاده نمود. طبعاً هر کدام از م

 آب .1

  اي به نام سورفکتانت)آب سبک یا آب نازك( آب همراه با ماده .2
 کف اتش نشانی .3

  مینیوم و محلول بیکربنات سدیم)کف شیمیایی ( سولفانت آلو  -1- 3
  کف مکانیکی  -2- 3

  پودر خاموش کننده .4
  پودر خشک  .5
  گاز دي اکسید کربن .6
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  ترکیبات هالوژنه .7
 تجهیزات خاموش کننده •

میزان گسترش حریق و نوع حریق تجهیزات متنوعی وجود دارد. انواع این   بر اساس شیوه اطفاء حریق،
 باشد:  تجهیزات شامل دو گروه عمده می

  تجهیزات متحرك - فال
  تجهیزات ثابت -ب

 تجهیزات متحرك •

 پتوي خیس و پتوي نسوز آتش نشانی.  سطل آب،  وسایل ساده مانند سطل شن، .1

لیتر خاموش کننده در انواع  14کیلوگرم یا  14هاي دستی با حداکثر ظرفیت خاموش کننده .2
  .مختلف

  کیلوگرم) 90هاي چرخدار (تا ظرفیت خاموش کننده .3
هلی کوپتر و هواپیما. این   هاي بزرگ خودرویی یا قابل حمل توسط قایق، کشتی،دهخاموش کنن .4

  تجهیزات داراي قابلیت امدادي نیز بوده و کارایی بسیار وسیعی دارند.
 تجهیزات ثابت •

 جعبه اطفاء حریق (شیلنگ با آب تحت فشار) .1

  ر و ترکیبات هالوژنه، پودCO2اي)، کف، کننده مبتنی بر آب (شبکه افشانه شبکه ثابت خاموش .2
  شیرهاي برداشت آب آتش نشانی (ایستاده) .3
 ي دستیهاخاموش کننده •

فراگیر ترین وسیله خاموش کننده شامل این دسته می باشد، زیرا در لحظات اولیه بروز حریق می توانند به 
دسترس می باشند، طور مؤثري توسط افراد عادي به کار گرفته شوند. این دستگاه ها ارزان و ساده بوده و در 

 هاي کوچک یا شروع حریق هاي بزرگ کامالً مناسب هستند.در اطفاء حریقنیاز به آموزش پیچیده ندارند و 

تمام خاموش کننده هاي دستی به طور قراردادي باید داراي مشخصاتی باشند تا تشخیص و استفاده از آن 
  .ممکن آتش سوزي مهار گرددها براي افراد براحتی صورت گرفته و در کوتاه ترین زمان 

 چه کسانی از خاموش کننده استفاده می کنند؟ •

 اند.ي و صنعتی) که افرادي آموزش دیدهادارات آتش نشانی ها ( شهر .1

  اند.فرادي آموزش دیده یا آموزش ندیده( اردارات یا صنایع ) که اکارکنان .2
  اند.موزش ندیدهغیره ) معموال افراد آمالکین خصوصی ( منزل، اتومبیل، کشتی و  .3
  اند.ندیده افراد عادي معموال افراد آموزش .4
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رود افتد، مواد اطفا کننده هدر مینده به تاخیر میکنزش ندیده باشند استفاده از خاموشزمانی  که افراد آمو
  شود.و خاموش کننده بیشتري استفاده می

 مشخصات شامل موارد زیر است:

 ظرفیت .1

  فشار تخلیه .2
  ییمواد اطفا طول پرتاب (پاشش) .3
  درصد تخلیه .4
  زمان تخلیه .5
  مشخصات فنی .6
  مشخصات سر لوله پاشنده .7
  عالئم و برچسب ها .8
 ظرفیت خاموش کننده •

لیتر است به طوري که یک نفر به  14کیلوگرم یا  14حداکثر ظرفیت ماده خاموش کننده در نوع دستی 
اي کوچک یا در لحظات شروع حریق هآن باشد. از این وسایل براي حریقراحتی قادر به حمل و استفاده از 

ت مواد و ماهی  می توان استفاده نمود. طراحی ظاهر و مکانیسم کار آن ها بر اساس روش اطفاء حریق،
  .باشدترکیبات خاموش کننده می

 هااساس انتخاب خاموش کننده •

 ماهیت مواد قابل اشتعال .1

  تاثیر خاموش کننده بر روي خطرات .2
  نندهسهولت استفاده از خاموش ک .3
  مناسب بودن خاموش کننده براي محیط مورد استفاده .4
  سرویس و نگهداري مورد نیاز خاموش کننده .5
 مراحل اساسی کار با خاموش کننده ها •

 اعالم حریق .1

 مشخص نمودن توان خاموش کردن فرد .2

 حفظ خونسردي .3

 تشخیص نوع حریق .4

 حرکت به سوي خاموش کننده .5
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 ل و برچسب هاي روي سیلندربا توجه به مشخصات کپسو تشخیص خاموش کننده .6

  و برداشتن آن انتخاب خاموش کننده مناسب .7
  انتقال خاموش کننده به محل حریق .8
  راه اندازي خاموش کننده .9

 پشت به باد ایستادن .10

 فرایند اطفابکارگیري مواد خاموش کننده در  .11

 نشانه روي بر روي پایه یا ریشه حریق .12

 حرکات جاروبی روي ریشه حریق .13

 قچشم دوختن روي حری .14

  ادامه اطفاء تا خاموش شدن کامل حریق .15
 کننده هاي دستی به پنج گروه تقسیم می شوند: خاموش •

 خاموش کننده هاي محتوي آب - الف

  خاموش کننده هاي محتوي کف -ب
  خاموش کننده هاي محتوي پودر شیمیایی  -ج
  CO2خاموش کننده هاي محتوي گاز  - د
  لن)خاموش کننده هاي محتوي مواد هالوژنه (ها - ه

 نکات مهم در به کارگیري خاموش کننده هاي دستی •

 متناسب با نوع حریق و فضاي مورد نظر باشد.  بایدتعداد آن ها  .1

متر بیشتر باشد به عبارت دیگر فاصله دسترسی افراد به خاموش  22از  بایدفاصله دو کپسول ن .2
  متر بیشتر باشد.  22کننده نباید از 

 یا نزدیک زمین باشد. بهتر است ارتفاع قاعده کپسول از سطح زمین ارتفاع قرارگیري نباید خیلی باال .3
  متر بوده و بیشتر از متوسط ارتفاع آرنج افراد نباشد. 1/1

 براي هر محل بیش از یک دستگاه خاموش کننده پیش بینی شود. .4

دد منتفی بالفاصله پس از هر بار استفاده از کپسول باید آن را شارژ نمود زیرا احتمال بروز حریق مج .5
به تعداد  بایدنیست. در مکان هایی که کپسول ها را براي شارژ تحویل می گیرند شرکت مربوطه 

مناسب جایگزین موقت در محل هاي مربوطه نصب نماید تا در صورت بروز هرگونه حادثه مشکلی 
  از نظر دسترسی بوجود نیاید. 
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اشش مواد به صورت جارویی در سطح پ بایدهنگام استفاده از خاموش کننده براي اطفاء حریق،  .6
 قاعده حریق انجام گردد.

  اپراتور هنگام خاموش نمودن حریق باید پشت به باد باشد. .7
پرسنل تیم عملیاتی یا کارکنانی که براي اطفاء در نظر گرفته شده اند باید تحت آموزش مداوم و  .8

  تمرینات دوره اي قرار گیرند. 
 نیازهاي کلی •

ü اي قابل دید باشدخاموش کننده در محل ه 

ü .کابین یا محفظه نصب خاموش کننده ها نباید قفل شود  
ü  کیلوگرم کمتر است باید طوري نصب  14/18پوند یا  40خاموش کننده هایی که وزن کل آنها از

متر از سطح زمین فاصله نداشته  53/1فوت یا  5گردند که باالترین نقطه خاموش کننده بیش از 
  باشد
ü  به جز خاموش کننده هاي نوع چرخدار –پوند دارند  40که وزنی بیش از خاموش کننده هایی- 

متر از زمین فاصله  07/1فوت یا  5/3باید طوري نصب شوند که باالي خاموش کننده بیش از 
  نداشته باشند.

ü  میلی متر از سطح زمین  102اینچ  یا  4در هیچ موردي نباید سطح پایینی خاموش کننده کمتر از
  ه باشد.فاصله داشت

 انتخاب خاموش کننده با توجه به نوع خطرات •

 Aخاموش کننده ها براي حفاظت خطرات طبقه  .1

  1211نوع آبی، مواد سودا، کف، کف الیه نازك، پودر خشک شیمیایی چند منظوره، هالون 
  Bخاموش کننده ها براي حفاظت خطرات طبقه  .1

  انواع عوامل هالوژنه کف الیه نازك، دي اکسید کربن، انواع پودر شیمیایی، کف،
  Cخاموش کننده ها براي حفاظت خطرات طبقه  .1

  دي اکسید کربن، انواع پودر خشک شیمیایی، انواع مواد هالوژنه
  Kخاموش کننده ها براي حفاظت خطرات طبقه  .1

  پودر خشک بی کربنات سدیم یا بی کربنات پتاسیم
  
  
  



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       )ھامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار( ویژه  
 
 

٢١٢ 
 

 
 

 کپسول هاي اطفاء حریق •

 نوع کپسول رنگ شناسایی

 CO2 سیاه

 هالوژنه سبز

 آب قرمز

 پودر آبی

 کف کرم

  
 انواع خاموش کننده نوع آبی •

 خاموش کننده آبی تحت فشار آب و گاز .1

  خاموش کننده آبی تحت فشار آب و هوا .2
  خاموش کننده آبی حاوي عامل مرطوب کننده .3
  خاموش کننده آبی سوداسید .4
  خاموش کننده آبی تلمبه دار .5
  هت ریحتن آب بطور دستی بر روي حریقخاموش کننده آبی نوع سطل و دلو ج .6
 نوع آب و گاز –خاموش کننده نوع آبی  •

محلول موجود در سیلندر دو سوم محتوي آب خالص است و فشار الزم از طریق فشنگی حاوي دي  .1
 اکسید کربن تامین می شود. 

ی جهت جلوگیري از زنگ زدگی داخل سیلندر را با الیه نازکی از پالستیک یا ماده ضد زنگ م .2
  پوشانند.

  جهت جلوگیري از یخ زدگی در نقاط سردسیر باید مقداري ضدیخ در محلول اضافه کرد. .3
 نوع آب و هوا –خاموش کننده نوع آبی  •

محلول موجود در سیلندر دو سوم محتوي آب خالص است و فشار الزم از طریق هواي تحت فشار  .1
 داخل سیلندر تامین می شود. 

ل سیلندر را با الیه نازکی از پالستیک یا ماده ضد زنگ می جهت جلوگیري از زنگ زدگی داخ .2
  پوشانند.

  جهت جلوگیري از یخ زدگی در نقاط سردسیر باید مقداري ضدیخ در محلول اضافه کرد. .3
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  ثانیه است. 55زمان تخلیه تقریبا  .4
  می توان از ان بطور منقطع استفاده کرد. .5
 CO2اطفاي حریق با  •

روش خفه کردن به صورت دستی یا اتوماتیک است. لذا در محاسبات به  CO2مبناي خاموش کردن توسط 
مقدار ماده خاموش کننده حجم احتمالی حریق مهم می باشد. از عوامل مهم دیگر زمان تخلیه و چگونگی 

 پاشش ماده اطفائی روي آتش است . 

له شیپوري تشکیل این دستگاه ها از یک سیلندر حاوي دي اکسید کربن مایع و شیرفلکه، شیلنگ و سرلو 
  .شده است. علت شیپوري بودن سرلوله، جلوگیري از یخ زدن گاز در حین عبور از مسیر می باشد

کیلوگرمی عرضه شده اند.  9تا1خاموش کننده هاي دستی گازکربنیک از نظر تجاري در وزن هاي 
می  PSI 100دود و میزان فشار تولید شده هنگام عمل دستگاه ح PSI 2700فشارداخلی کپسول حداقل 

 درصد از حجم را مایع دي اکسیدکربن پر می کند.75باشد. هنگام پرکردن سیلندر فقط 

متر است. حداکثر  2-4منبع تأمین فشار پاشش، تغییر فاز گاز دي اکسیدکربن بوده و طول پرتاب آن بین  
این نوع خاموش کننده ثانیه است .  60-160زمان تخلیه در انواع مختلف خاموش کننده دستی این گروه 

   .نیز بیان می شود TOTAL مناسب می باشد که با کد F- E – C-B – A براي حریق هاي دسته
  مزایا و معایب •

خاموش کننده هاي قوي هستند و تا هنگامی که مصرف نشوند نیاز به شارژ  CO2کپسولهاي  •
این  CO2یگر خصوصیات گازندارند و هنگام استفاده بهتر است بصورت جاروي استفاده گردد. از د

موجب عدم  CO2است که باعث خسارت به مواد موجود در محیط حریق نمی شود و همینطور گاز 
 هدایت برق می شود. 

  گران بودن آن است .  CO2از مهمترین عیب گاز  •
  اطفاي حریق با پودر •

حی می باشد لذا براي خاموش کننده هاي پودري و گازي چون روش خاموش کردن به روش خفه کردن سط
سطح حریق مهم بوده و الزم است باتوجه به سطح وزن مواد موردنیاز پودر را تعیی کرد اطفاکننده هاي قابل 

کیلوگرمی در نقاط مشخص نصب و به صورت کپسولهاي بزرگ چرخ  12یا  6حمل به صورت کپسول هاي 
اي هر مترمربع از سطح حریق دارد در نواحی قرار داده می شود. قدرت خاموش کنندگی پودر به از

-Aکیلوگرم پودر(بر مبناي بنزین) می باشد. مورد استفاده این نوع خاموش کننده حریق هاي دسته هاي 2

B-C  می باشد. این کپسولها هر سه ماه یکبار بار باید شارژ شوند و هر دو سال یکبار باید تست بدنه توسط
 کارخانه سازنده انجام شود. 
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 کارگیري خاموش کننده هاي دستی نکات مهم در به •

ü  متناسب با نوع حریق و فضاي مورد نظر باشد.  بایدتعداد آن ها 

ü متر بیشتر باشد به عبارت دیگر فاصله دسترسی افراد به خاموش  22از  بایدفاصله دو کپسول ن
  متر بیشتر باشد.  22کننده نباید از 

ü شد. بهتر است ارتفاع قاعده کپسول از سطح ارتفاع قرارگیري نباید خیلی باال یا نزدیک زمین با
  متر بوده و بیشتر از متوسط ارتفاع آرنج افراد نباشد. 1/1زمین 

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

ü  بالفاصله پس از هر بار استفاده از کپسول باید آن را شارژ نمود زیرا احتمال بروز حریق مجدد
 بایدمکان هایی که کپسول ها را براي شارژ تحویل می گیرند شرکت مربوطه منتفی نیست. در 

به تعداد مناسب جایگزین موقت در محل هاي مربوطه نصب نماید تا در صورت بروز هرگونه 
  حادثه مشکلی از نظر دسترسی بوجود نیاید. 

ü  ،ارویی در سطح پاشش مواد به صورت ج بایدهنگام استفاده از خاموش کننده براي اطفاء حریق
 قاعده حریق انجام گردد.

ü .اپراتور هنگام خاموش نمودن حریق باید پشت به باد باشد  
ü  پرسنل تیم عملیاتی یا کارکنانی که براي اطفاء در نظر گرفته شده اند باید تحت آموزش مداوم

  و تمرینات دوره اي قرار گیرند. 
 خاموش کننده ها نیازهاي کلی •

ü  قابل دید باشدخاموش کننده در محل هاي 

ü .کابین یا محفظه نصب خاموش کننده ها نباید قفل شود  
ü  کیلوگرم کمتر است باید طوري نصب  14/18پوند یا  40خاموش کننده هایی که وزن کل آنها از

متر از سطح زمین فاصله نداشته  53/1فوت یا  5گردند که باالترین نقطه خاموش کننده بیش از 
  باشد
ü  به جز خاموش کننده هاي نوع چرخدار –پوند دارند  40وزنی بیش از خاموش کننده هایی که- 

متر از زمین فاصله  07/1فوت یا  5/3باید طوري نصب شوند که باالي خاموش کننده بیش از 
  نداشته باشند.

ü  میلی متر از سطح زمین  102اینچ  یا  4در هیچ موردي نباید سطح پایینی خاموش کننده کمتر از
 اشد.فاصله داشته ب
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 ترتیب قرار گرفتن کپسول خاموش کننده در داخل ساختمان •

 توزیع همسان را فراهم کند. .1

  ایجاد دسترسی آسان را فراهم کند. .2
  به وسیله انباشتن و گذاشتن تجهیزات و مواد پنهان نشود. .3
  نزدیک به گذرگاه هاي عبور باشد. .4
  نزدیک به ورودي ها و خروجی ها باشد. .5
  امان باشد.از آسیب هاي فیزیکی در  .6
  براحتی قابل دید باشد. .7
  در فاصله اي از کف نصب شود. .8
 نحوه محاسبه خاموش کننده •

 تعیین درجه خطر محل ( کم خطر، معمولی، فوق العاده خطرناك ) .1

  تعیین مساحت محل .2
  تعیین درجه خاموش کنندگی خاموش کننده .3
  استفاده از جدول .4
  تعیین تعداد خاموش کننده مورد نیاز .5
  وش کننده در محلچیدن درست خام .6
 در محل کار Aتوزیع خاموش کننده نوع  •

 با توجه به درجه خطر از روي جدول می توان تعداد خاموش کننده را محاسبه کرد. •

با توجه به بار خطر اگر نیاز به خاموش کننده اي با سطح خاموش کنندگی باالتر است این بدان  •
  افزایش یابد. معنی نیست که حداقل فاصله پیمایش تا خاموش کننده

متر مربع باشد حداقل یک خاموش کننده با حداقل  279اگر مساحت طبقه ساختمان کمتر از  •
 اندازه توصیه شده باید در نظر گرفته شود.
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تصرفات با خطر 
 فوق العاده باال

تصرفات با خطر 
 معمولی یا متوسط

تصرفات با خطر کم 
 یا پایین

 

4- A 2-A 2-A  خاموش کنندهحداکثر میزان یک 

 Aحداکثر مساحت سطح به ازاي هر واحد  فوت مربع 3000 فوت مربع 1500 فوت مربع 1000

 حداکثر مساحت سطح خاموش کننده فوت مربع 11250 فوت مربع 11250 فوت مربع 11250

 حداکثر فاصله تا خاموش کننده فوت 75 فوت 75 فوت 75

  
 در محل کار Bتوزیع خاموش کننده نوع  •

 به دو دسته تقسیم می شود: Bت حریق نوع خطرا

  حریق مایعات قابل اشتعال بدون عمق قابل محسوس مانند جاري شدن سوخت در سطح باز .1
اینچ مانند آتش سوزي مخازن محتوي مایع  4/1حریق مایعات قابل اشتعال داراي عمق بیشتر از  .2

  قابل اشتعال
سوس نباشد خاموش کننده باید مطابق جدول تهیه در موقیعت هایی که مایع قابل اشتعال داراي عمق مح

باید داراي درجه بندي برابر یا  Bشود. وقتی نوع خطر مشخص شد خاموش کننده انتخاب شده طبقه 
 بزرگتر از مقیاس تعیین شده باشد و حداکثر فاصله پیمایش نباید از مقدار تعیین شده بیشتر باشد.

کمتر است این است  Aنسبت به طبقه  Bموش کننده در طبقه دلیل اینکه مسافت پیمایش یا حرکت تا خا
که حریق مایعات تقریبا فوراٌ به حداکثر شدت خود می رسد به همین دلیل خاموش کننده باید در زمان 

  که آهسته تر می سوزنند، به محل حریق آورده شود. Aکوتاه تري نسبت به حریق هاي طبقه 
 ردر محل کا Bتوزیع خاموش کننده نوع  •

خاموش کننده هاي دستی نباید به عنوان تنها عامل حفاظتی در خطرات مربوط به مایعات قابل  .1
فوت مربع است استفاده  10در حالیکه سطح بیش از  64/0اینچ یا  4/1اشتعال با عمقی بیش از 

 گردد.

  متر تجاوز کند 25/15فوت یا  50فاصله تا خاموش کننده دستی نباید از  .2
کننده با درجه پایین تر نباید به جاي خاموش کننده اي که براي مخزن بزرگ دو یا چند خاموش  .3

 مورد نیاز است استفاده گردد.
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 در محل کار Cتوزیع خاموش کننده نوع  •

خاموش کننده هاي این طبقه باید محتواي عوامل غیر هادي باشند نظیر دي اکسید کربن، پودر  .1
 خشک و عوامل هالوژنه

و یا ترکیبی از این دو  Bو طبقه  Aبرقی قطع می شود حریق به طبقه  زمانی که برق دستگاه .2
  تبدیل می شود.

قطع برق احتمال برق گرفتگی، جریان هاي خطا و ادامه آتش سوزي را کاهش می دهد.                                .3
 در محل کار Dتوزیع خاموش کننده نوع  •

                                 .متر تجاوز کند 7/22وت یا ف 75فاصله تا خاموش کننده دستی نباید از  .1
 در محل کار kتوزیع خاموش کننده نوع  •

 متر تجاوز کند. 15فوت یا  30فاصله تا خاموش کننده دستی نباید از  .1

n  فایرباکسFire Box 

با  در ساختمان ها و انبارها لوله هاي مخصوص آتش نشانی قرار دارد که بصورت عمودي و یا افقی .1
اینچ از زمین تا باالترین نقطه ساختمان کشیده می شود و در هر طبقه یک خروجی قرار  4حداقل 

داده می شود. اجزاي تشکیل دهنده هر فایرباکس شامل یک جعبه درون ان یک قرقره، یک سرلوله، 
  متري ) می باشد. 20یک رشته لوله نواري ( 

 Fire Boxانواع سیستم فایرباکس  •

این نوع سیستم به لوله آب شهري وصل نیست و راه ورودي آن در جلوي درب  سیستم خشک : .1
ورودي ساختمان یا طبقه هم کف نصب می شود. در مواقع ضروري آب توسط تانکرها و پمپ هاي 
آتش نشانی به درون لوله ها پمپاژ می گردد و در طبقه مورد نظر از خروجی هاي آن بهره برداري 

 انجام می گیرد.

تر : این نوع سیستم از انتهایی ترین قسمت ساختمان یعنی از زیرزمین تا باالترین نقطه سیستم  .2
ساختمان کشیده می شود. این نوع سیستم به لوله آب شهري وصل است و همیشه و در هر حالتی 
در درون لوله ها آب وجود دارد و در هر طبقه با باز کردن شیر لوله آب، آب از درون ان خارج می 

 و مرکب است. 1 2/1و  2 2/1جعبه فایرباکس داراي خروجی هاي متفاوت  شود.

  تعیین نوع خروجی در این سیستم با دو عامل مشخص می شود:
  سرعت اشتعال مواد موجود .1
 مواد قابل اشتعال موجود ( میزان) .2
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 Fire Boxاستاندارد نصب فایرباکس  •

 ر روي دیوار نصب گردد.متر از کف ساختمان باالتر ب 30/1فایرباکس باید حداقل  .1

  سانتی متر است. 70اگر فایر باکس دورن دیوار نصب می گردد بهترین فاصله از کف حدود  .2
  فایرباکس باید در مناطقی نصب گردد که مورد دید همگان باشد. .3
  در پشت دیوارها و یا شکافها نصب نگردد.  .4
  گردد.  در مسیر راه پله هاي فرار، پاگردها و درب ورودي ساختمانها نصب .5
  متر را پوشش دهد.  20هر فایر باکس باید شعاع  .6
  فشار الزم در آنها در باالترین نقطه کمتر از دو اتمسفر نباشد.  .7
  اینچ باشد.  2قطر لوله هاي باال دهنده نباید کمتر از  .8

  
 قرقره هوزریل  •

ه هایی با قطر کم در یکی دیگر از منابع آب در کار آتش نشانی قرقره هوزریل است. این قرقره داراي لول
متر می باشد. این لوله ها براي رساندن سریع آب به محل  20میلی متر و طول لوله به بیش از  19حدود 

حریق کاربرد زیادي دارند. معموال از یک تیوپ داخلی که به وسیله چند الیه بافته شده از نخ محکم که 
یرونی آن از یک جنس مقاوم در مقابل سایش و توسط الستیک پوشانده شده است تشکیل می گردد. الیه ب

 فشار است. 

 استاندار نصب قرقره هوزریل  •

 هوزریل باید در محلهاي مشخص و قابل دسترس در هر طبقه نصب گردد.  .1

  هوزریل باید در محلهاي خروج اضطراري نصب شود.  .2
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  هوزریل باید در داخل شیارها نصب گردد تا مانع حرکت نباشد.  .3
  سانتیمتر می باشد.  70متر و حداقل  30/1زریل همانند فایر باکس حداکثر ارتفاع نصب هو .4
متر به صورت جت و میزان  60فشار آب در داخل لوله باید به اندازه اي باشد که حداقل پرتاب آن  .5

  لیتر باشد.  30آب خروجی در هر دقیقه 
 معایب و محاسن هوزریل و فایر باکس  •

ه در فایر باکس دبی یا میزان آب خروجی در دقیق .1
 بیشتر از دبی هوزریل است. 

فایر باکس براي افراد آموزش دیده است ولی از هوزریل  .2
  همه افراد می توانند استفاده کنند. 

متر لوله باز باشد تا بتوان  20فایر باکس باید حتما  .3
آبگیري را انجام داد ولی هوزریل نیاز به باز شدن تمام 

  لوله ندارد. 
  نشانی آتشریق در تجهیزات اطفاء ح •

   (Hydrant)هیدرانت 
 5/3و  2، 5/1عموماً در سه سایز  نشانی آتشي مورد استفاده در ها درانتیه

 نشانی آتشي آب ها شبکهیی با همین سایز به ها لولهاینچ بوده و توسط 
ها . هیدرانتباشد میمتر  50. فاصله هر دو هیدرانت مجاور شود میمتصل 

اتمسفر باشند.  7متر آب معادل  70اراي فشار در خروجی خود باید د
اتمسفر  3متر آب معادل  30اسپرینکلرها در خروجی خود باید داراي فشار 

ي اطفا حریق نباید از ها شبکهباشند. باید توجه داشت که سرعت آب در 
  متر بر ثانیه افزایش داشته باشد. 048/3

  
  (Sprinkler)اسپرینکلر

آب را مانند دوش بر روي  شود میشده بسته  ي جریان آب که بر روي سقف نصبها لولهاین سیستم بر روي 
درجه  78. اسپرینکلرها از وسایل اطفاء حریق اتوماتیک بوده و بر اساس افزایش دما تا پاشد یمحریق 
. در هر مکانی که بار حریق برابر یا بیش از پاشد یمگراد عمل کرده و آب را روي قسمت زیرین خود  سانتی

25Lb/Sqft  متر  3. فاصله هر دو اسپرینکلر از یکدیگر در حدود باشد میاست نیاز به سیستم اسپرینکلر
  است.
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  کننده هاي خنک پاش آب
یی که مورد خنک کردن هستند ها قسمتي ایجادکننده پودر آب بر روي ها نازل به صورت ها ستمیساین 
و با اینکه توسط یک ترموستات رصد  دهند یمه و در تمامی فصول گرم به عمل خود ادام گیرد میقرار 
بکار افتاده و  گردد میبه محض گرم شدن ماده مورد نظر تا حد معینی که توسط ترموستات تنظیم  شود می

  .دهد یمعمل آب پاشی و خنک کردن را انجام 
   )SPRINKLER HEADي خودکار (ها پاش آب
ي باشند. سوز آتشاولین خط دفاعی در برابر  توانند میهاي خودکار یک سیستم حفاظتی هستند که  پاش آب
. باشند یمهاي خودکار  پاش هستند که قلب سیستم آب ها پاش آبسر  پاش آبیی ها ستمیسترین جز  مهم

ي از این سه باشند که براي ایمنی بیشتر ا مجموعهزمینی یا هوایی و یا آب شهر و یا  توانند مینابع آب م
درجه فارنهایت یا  100نباید از  ها فشان آبب را در نظر داشت. دماي محل نگهداري همواره باید دو منبع آ

  بیشتر نباشد. گراد سانتیدرجه  38
  یی آب پاش خودکارها ستمیسانواع 

  مختلف وجود دارد: هاي مکانکلی امروزه دو نوع آب پاش خودکار براي  طور به
وجود دارد و بیشتر براي  ها لولهپاش و تمامی که تمام مدت آب تا پشت سر آب  8الف)آب پاش نوع تر

درجه فارنهایت  40زیر  هاي مکانی آب در آن وجود نداشته باشد (براي زدگ خکاربرد دارد که ی هایی مکان
گالن در دقیقه است و بسته  25تا  20ي از این نوع میزان تخلیه آب ها فشان). براي اکثر آبشود یمتوصیه ن

  گالن در دقیقه نیز افزایش یابد. 100تا  دتوان میبه نوع طراحی 
که در تمامی اجزاي آن بجاي آب، هواي فشرده وجود دارد و فشار هوا سبب  9ب)آب پاش نوع خشک

شده و در نتیجه  و فشار هوا خارج شود می. شیر مربوطه با وقوع حریق باز باشد میبسته ماندن اورفیس 
. از این نوع آب پاش در مناطق سردسیر شود میرد سیستم کاهش فشار هوا شیر ابتداي خط باز و آب وا

 .شود میاستفاده 
  فوت مربع بیشتر باشد. 400مترمربع یا  36هر آب فشان نباید از  پوشش دهیحداکثر مساحت  نکته:

  اینچ از دیوار قرار گیرد. 4متر یا  میلی 102به منظور حداقل فاصله از دیوار، آب فشان باید حداقل نکته: 
  متر از مرکزشان قرار گیرند. 8/1نباید کمتر از  ها آن، ها فشانبه منظور حداقل فاصله بین آب ه:نکت

  سیستم نیمه دستی و مانیتور
انیتورها اغلب د. مکیلوگرم بر ثانیه کمتر باش 1.5حداقل دبی تخلیه در سیستم نیمه دستی و مانیتور نباید از 

                                                
8. Wet Pipe Systems 
9. Dry Pipe Systems 
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متر بپاشد، براي مجاري شیلنگی بهتر است حداقل دبی  50سافت کیلوگرم بر ثانیه تا م 10توانند دبی  می
ثانیه  30خزن حاوي پودر در این نوع باید بتواند د. ممتر باش 15کیلوگرم بر ثانیه با طول پرتاب  3وزنی 

  عملیات را پشتیبانی نماید.

  
  هاي نیمه دستی سیستم

  Deluge10سیستم 
ی آب با دریافت حرارت کش لولهي متصل به سیستم ها انفشاین سیستم طوري طراحی گردیده که تمام آب

جلوگیري از توسعه سریع  ها آنیی که در ها محلشده و معموالً براي  توسط سنسورهاي کاشف حریق فعال
. دینما یمهمزمان از آب در سرتاسر حریق ایجادشده استفاده  طور به، زیرا روند یمحریق اهمیت دارد بکار 
کاهش  به منظور ها ساختمانسیرهاي خروج و فرار افراد هنگام حریق و در ورودي این تجهیز گاهی در م

  .گردند میسرعت حرکت حریق نصب 

                                                
10. Deluge Valve System 
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  Delugeسیستم 

ي ها سیفیاردلیل باز بودن  وجود ندارد. به کند ینمدر این سیستم آب در لوله تا زمانی که سیستم فعالیت 
در واقع براي جلوگیري از  Deluge. شیر دینما یمعمل کشی با فشار اتمسفریک  اسپرینکلر، سیستم لوله

باید با شروع آالرم حریق بکار بیفتد ولی  Deluge. سیستم شود میایجاد فشار آب در لوله بکار گرفته 
 به صورت تواند میانتخاب آالرم باید با توجه به نوع حریق و نوع مکان مورد استفاده انجام گیرد. این سیستم 

  دستی و پنوماتیک صورت گیرد. به صورت اتوماتیک و یا
  ها در مقابل حریقحفاظت ساختمان •

راه  3نفر باشد، حداقل  1000تا  500ها بین  هایی از آندر هر بنا، چنانچه بار متصرف تمام طبقات با بخش
ل و راه خروج مستق4نفر، حداقل  1000خروج مجزا و دور از هم الزم خواهد بود و براي بار متصرف بیش از 

  دور از هم باید تدارك شود. 
هاي نفر کارگر وظایف مدیریت ایمنی حریق به کمیته 1000هاي با تعداد نیروي انسانی کمتر از در کارگاه

نفر کارگر  1000هاي با تعداد نیروي انسانی بیش از  گردد. در کارگاه حفاظت فنی و بهداشت کار واگذار می
هایی که توسط ق طراحی و اجرا گردد. در این سامانه پس از ارزیابیالزم است سامانه مدیریت ایمنی حری

افزاري مورد نیاز بایستی  دار انجام خواهد شد، کلیه تمهیدات مدیریتی و سخت کارشناسان خبره صالحیت
  بینی و تأمین گردد. پیش
  11سیستم چرخه حریق •

ي ویژه آن ها تیقابلگرفته است و از سال در صنایع اطفاء حریق مورد استفاده قرار 30این سیستم بیش از 
اتوماتیک با پایان حریق،  طور بهفعالیت خود را آغاز نموده و یا  تواند میاین است که سیستم با چرخه حریق 

ي مقاوم در برابر حرارت که متصل به پانل ها کابلاز کار بیفتد. این سیستم از دتکتورهاي حرارتی بسته و 
. این شود مینیز فعال  کننده خاموش. با فعال شدن سیستم دتکتور، سیستم دینما یمکنترلی است استفاده 

                                                
11. Fire Cycle System 
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دقیقه تنظیم شود و به محض سرد شدن  15ثانیه تا  30از  تواند میسیستم داراي یک تایمر است که 
. در شود میو غیرفعال  بستهکه با اتمام شمارش، سیستم  کند یمدتکتور این تایمر شروع به شمارش زمان 

مورد کاربرد است که از چهار نوع  3شده و چرخه حریق  از استفاده خارج 2اضر چرخه حریق حال ح
ي تر چرخه حیات ها ستمیسچرخه حیات، و  Delugeیی ها ستمیسیی یکی و دو اینترالکی، ها ستمیس

  شده است. تشکیل
  12پیش فعال يها ستمیس •
که فعال شدن اتفاقی سیستم آب پاش، یی ها محلیی هستند که براي ها ستمیس فعال شیپي ها فشانآب

ي اطالعاتی و ها دادهها، مرکزهاي ثبت  فروشی هنري، کتاب هاي مکان، ها موزهناخوشایند است مانند 
یی ها ستمیسترکیبی از  فعال شیپیی ها ستمیس. رندیگ یمکامپیوتري و غیره مورد استفاده قرار  يها ستمیس

شامل تک  ها ستمیسه سیستم هستند. دو دسته اصلی از این شد خشک، تر و دلوج بر مبناي هدف تعریف
  اینترالك و دو اینترالك است.

ابتدا نیازمند یک  ها ستمیسعملکرد سیستم تک اینترالك شبیه سیستم خشک با این تفاوت است که این 
سیستم کشف حریق ابتدایی نظیر سیستم کشف حرارتی و دودي براي فعال شدن سیستم آب پاش توسط 

ز شدن شیر مکانیکی پیش فعال هستند. این سیستم سپس تبدیل به سیستم تر شده و هدف از آن کاهش با
زمان تأخیر مرتبط با سیستم خشک است. پیش از آغاز فعالیت سیستم، در صورت بروز هرگونه نشتی از 

ر این شرایط شیر . ددیآ یمی، یک آالرم خطر به صدا در کش لولهدلیل کاهش فشار هوا در سیستم  سیستم، به
  . شود یمکشی ن و آب وارد مجراي لوله شود یمدلیل کاهش فشار باز ن به کننده پیش فعال

ي اتوماتیک مورد ها فشانیی دو اینترالك شبیه سیستم دلوج است با این تفاوت که آبها ستمیسفعالیت 
 پاش آبیی ها ستمیسی کشف و یها ستمیسنیازمند فعال شدن هر دو  ها ستمیس. این رندیگ یماستفاده قرار 

  همزمان هستند. طور به
 نشانی موتورخانه آب آتش

  نشانی اعم از هیدرانت یا اسپرینکلر شامل اجزاي زیر باید باشد. موتورخانه آب آتش
  عبارت است از یک عدد پمپ سانتریفوژ. الکترود پمپ اصلی: 

تا قبل از شروع کار پمپ اصلی آب در حفظ حداقل فشار در شبکه بوده  اش فهیوظاین پمپ  پمپ ژوکی:
  شبکه باشد فشار و دبی این پمپ کم بوده و نیاز به قدرت زیاد ندارد.

این پمپ شامل یک موتور بنزینی است که با یک پوسته سانتریفوژ کوپل شده است پمپ دیزلی یا بنزینی: 

                                                
12. Pre-Action Systems 
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  د پمپ اصلی باشد.از آن استفاده نمود. مشخصات آن باید همانن توان میو در صورت قطع برق 
شده و توسط  ، سري بستهنشانی آتشاین کلید با کلید اصلی تابلوي برق موتورخانه کلید فشاري اتوماتیک: 

. این کلید در فشار معینی پمپ را بکار انداخته و در فشار معینی دهد یمفرمان  ها پمپبه  کنداکتوریک 
نظیم بوده، فشار مینیمم آن که فشار روشن نمودن . فشار قطع و وصل این کلید قابل تکند یمپمپ را قطع 

اتمسفر کمتر از فشار ژوکی بوده و فشار ماکزیمم آن که فشار قطع سیستم  5/0پمپ است باید در حدود 
  است باید برابر فشار پمپ اصلی باشد.

لید اینچ متصل شده و ک 25/1تا  1نشانی توسط یک لوله  این مخزن به شبکه آب آتشمخزن تحت فشار: 
  لیتر باشد. 300. حجم آن باید در حدود گردد میفشاري اتوماتیک 

آب از پمپ اصلی، پمپ ژوکی و دیزل پمپ است و مخزن تحت فشار  جمع کننده :(Collector)کلکتور
  است. نشانی آتشگیرد. قطر کلکتور یک یا دو سایز بیش از لوله اصلی  نیز انشعاب خود را از کلکتور می

خطی و یا رینگی  به صورت توانند میي هیدرولیک ها شبکه نشانی: طی آب آتششبکه رینگی و خ
ارجحیت دارد زیرا در صورت ایجاد  نشانی آتشي رینگی خصوصاً در سیستم آب ها شبکه(بسته) باشند. لذا 

شیر ورودي آن را بست و از طرف دیگر شبکه در هنگام  توان میسوراخ یا نشت یا خرابی در یک طرف شبکه 
 وز حریق استفاده نمود.بر

  ایمنی حریق در انبارها •
. شوند میي مواد انبارشده و فضاي آزاد بین سقف، دو فاکتور مهم تلقی ها فیرددر انبارها عرض راهروها بین 

. بین مواد کنند یمي مواد انبارشده از گسترش حریق احتمالی تا حدي جلوگیري ها فیردراهروها بین 
سانتیمتر فضاي خالی وجود داشته باشد. فضاي آزاد بین مواد و سقف بایستی  60انبارشده حداقل باید 

شده باشد فاصله بین مواد  که در سقف اسپرینکلر نصب سانتیمتر) باشد. درصورتی 5/30حداقل یک فوت (
 هاي روشسانتیمتر) گردد. یکی از بهترین  7/45اینچ ( 18انبارشده و اسپرینکلرها نبایستی کمتر از 

یی خودکار مبارزه با حریق است. بر اساس مطالعات ها ستمیسهاي انبارها استفاده از  ي از حریقپیشگیر
اند  یی که مجهز به آب پاش خودکار بودهها ساختمانشده در  ي رخ دادهها سوزي درصد از آتش 96شده  انجام

کامل قرار دارد سیستم  . براي مطمئن شدن از اینکه انبار تحت حفاظتاند شدهتوسط این سیستم اطفا کامل 
  به انجام اقداماتی مانند موارد ذیل مبادرت ورزد: بایست میمدیریت 

بازرسی ماهانه از سیستم آب پاش خودکار و انجام تست مربوط به جریان و تست آالرم و همچنین  •
  شده انجام هاي تستثبت و نگهداري 

  NFPAاي استاندارد ها بر اساس کده انبار کردن مایعات قابل اشتعال و پالستیک •
ي سوز آتشتمرین سالیانه به صدا در آوردن زنگ خطر حریق فرضی، خروج اضطراري پرسنل و اطفا  •
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  فرضی
ي حفاظت و پیشگیري از حریق سعی شود که از هر چهار روش کنترل ها برنامهبراي کامل شدن  •

تی اطفا، کنترل یی دسها ستمیس وسیله بهیی اتوماتیک اطفا، کنترل ها ستمیس وسیله بهحریق 
 کند کردن پروسه احتراق، استفاده شود. وسیله بهي و کنترل ا سازهتدابیر  وسیله به

  ها کننده چگونگی پخش و نصب خاموش •
مورد نظر باید به نحوي قرار گیرند که همواره فاصله دسترسی شخص در هر کجا  هاي مکاندر  کننده خاموش

  فوت و یا کمتر باشد. 75 ها کننده اموشخاز انبار که قرار دارد نسبت به یکی از 
  ظروف ایمنی

. این سیستم از دو باشد میگیر به سیستم شعله ها آنیکی از مشخصات مهم ظروف ایمنی مجهز بودن 
. موانع ایمنی اند شده شده که در داخل دهانه لوله خروجی ظروف ایمنی تعبیه استوانه متحدالمرکز تشکیل
اند که خروج بخارات قابل اشتعال از میان آن امکان ندارد لیکن شعله نیز  شده داخل لوله طوري طراحی

 شود میاز درون آن بگذرد. چنانچه بنا بر دالیلی حجم سیال داخل مخزن زیاد شود دهانه لوله باز  تواند ینم
فاصله شود بال ور شعلهمنبع حرارت  وسیله بهتا بخارات اضافی بتواند خارج گردد و چنانچه ضمن خارج شدن 

به داخل مخزن راه یابد. الزم به ذکر است که مخزن ایمنی  تواند ینمو شعله  شود میدریچه دهانه لوله بته 
که  باشد میداراي دو لوله  2که که مخزن نوع  درحالی باشد میداراي یک لوله جهت پر نمودن آن  1نوع 

تري به  نانچه بخواهیم از ظرف بزرگیکی جهت پر نمودن و دیگري جهت تخلیه مایع قابل اشتعال است. چ
استفاده کنیم باید عمل باندینگ و اتصال به زمین را انجام دهیم. در عمل باندینگ  2و  1غیر از مخزن نوع 

و در نهایت  کنند یمچند مخزن قابل اشتعال را که در کنار یکدیگر قرار دارند توسط سیم به یکدیگر متصل 
دلیل اینکه امکان ایجاد الکتریسیته ساکن هنگام  . بهسازند یمبه زمین مربوط مخزن انتهایی را به سیم اتصال 

تر را توسط  تر وجود دارد باید هنگام انتقال ظرف کوچک تر به کوچک انتقال مایع قابل اشتعال از ظرف بزرگ
  سیم باندینگ به سیم اتصال به زمین متصل نمود.
 200 باشد میعال درون آن به فرم گاز مانند در حال نشت حداقل فاصله ایمن از مخزنی که مایع قابل اشت

  فوت است. 
  

  سوزي از نظر خطر آتش ها مکانبندي  تقسیم •
و بر اساس  ها کننده ي و استانداردهاي خاموشسوز آتشرا از نظر پتانسیل خطر  ها مکان N.F.P.Aسازمان 

طر متوسط و پرخطر به شرح ذیل دانسیته متوسط مواد سوختی در واحد سطح به سه دسته کم خطر، با خ
طور خاص براي موادي است که جامد بوده و از خود خاکستر بر جاي  ي بهبند گروهتقسیم نموده است. این 
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بندي استفاده  راي موادي که سرعت اشتعال باال دارند باید از یک تا دو درجه باالتر در این تقسیم. بگذارد می
  کرد.

ي درس ها اتاقاداري،  هاي مکانکمی مواد قابل احتراق در محل وجود دارد. مکانی که تنها مقدار  خطر کم:
کیلوگرم بر مترمربع  50متوسط تا  طور بهمدارس و غیره در این گروه قرار دارند. دانسیته مواد سوختی 

  .باشد می
گ، متوسط باشد. پارکین طور بهمکانی که میزان مواد قابل احتراق در محل  خطر متوسط یا معمولی:

کیلوگرم  100تا  50متوسط تا  طور بهانبارهاي تجاري و غیره در این گروه قرار دارند. دانسیته مواد سوختی 
  بر مترمربع است.

که با مواد سلولزي و چوب سروکار  هایی مکانمواد قابل احتراق در آن نسبتاً زیاد است. شامل  خطر زیاد:
 کیلوگرم بر مترمربع است. 100متوسط تا  طور بهسوختی  دارند در این گروه قرار دارند. دانسیته مواد

  ونقل هاي قابل حمل کننده بندي خاموش درجه
(میزان ماده اطفا  شان یکنندگ خاموشقدرت فیزیکی  بر اساسي اطفا حریق ها کپسولدر سیستم آمریکایی 

ي گروه ها قیحر. براي باشد می Bو  Aي گروه ها قیحري شامل بند درجه. اند شدهي بند درجهداخل کپسول) 
C )ي صورت نگرفته است. در این حریق پس از شروع بالفاصله بر حسب این بند درجهي الکتریکی) ها قیحر

. شوند مییا به هر دو گروه تبدیل  Bیا  Aباشد به گروه  ها آنکه چه نوع ماده سوختنی در اطراف 
  ست شده است.در جدول زیر لی Aي شده در گروه بند درجهي ها کننده خاموش

  ها بندي مکان حمل و تقسیم هاي قابل کننده بندي خاموش تقسیم
حداکثر مسافت   کننده) مساحت تحت پوشش هر کپسول (خاموش

مجاز جهت 
دسترسی به 

  کننده خاموش

بندي  درجه
مکان با خطر   مکان با خطر زیاد  ها کننده خاموش

  مکان با خطر کم  متوسط

 A-1  فوت 75  فوت مربع 3000  -  -

  A -2  فوت 75  فوت مربع 6000  فوت مربع 3000  فوت مربع 2000
  A-3  فوت 75  فوت مربع 9000  فوت مربع 4500  فوت مربع 3000
  A-4  فوت 75  فوت مربع 11250  فوت مربع 6000  فوت مربع 4000
  A - 6  فوت 75  فوت مربع 11250  فوت مربع 9000  فوت مربع 6000
  A-10  فوت 75  فوت مربع 11250  فوت مربع 11250  فوت مربع 9000

  A-20  فوت 75  فوت مربع 11250  فوت مربع 11250  فوت مربع 11250
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حداکثر مسافت   کننده) مساحت تحت پوشش هر کپسول (خاموش
مجاز جهت 
دسترسی به 

  کننده خاموش

بندي  درجه
مکان با خطر   مکان با خطر زیاد  ها کننده خاموش

  مکان با خطر کم  متوسط

  A -40  فوت 75  فوت مربع 11250  فوت مربع 11250  فوت مربع 11250
گرفته است. در این گروه عالوه بر سطح حریق عمق آن نیز  ي انجامبند درجهنیز  Bي گروه ها قیحربراي 

استفاده نمود. (عمق مایع قابل اشتعال  Bي گروه ها کپسولجهت انتخاب  توان می مطرح است. از جدول زیر
  اینچ یا کمتر باشد) 4/1باید 

  Bها در گروه  کننده بندي خاموش درجه
کننده (فاصله  حداکثر فاصله شخص تا خاموش

  نوع مکان  کننده بندي خاموش درجه  دسترسی)

  فوت مربع 30
  فوت مربع 50

B 5  
B 10  

  کم خطر

  فوت مربع 30
  فوت مربع 50

B 10  
B 20  

  متوسط

  فوت مربع 30
  فوت مربع 50

B 40  
B 80  

  پر خطر

ي است که ا کننده شده است خاموش ثبت ها آنبر روي  B-40ي بند درجهیی که ها کننده براي مثال خاموش
کمتر را خاموش  اینچ و یا 4/1فوت مربع از مایعات قابل اشتعال را با عمق  40حریقی به مساحت  تواند می

  گرفته است. انجام B-160تا  B-1ي این گروه از ها کننده بندي براي خاموش کند. تقسیم
 کننده خاموشبایست شماره عدد (درجه)  می برخوردار استتوجهی  زمانی که مایع قابل اشتعال از عمق قابل

ترین مخزن موجود به فوت  برابر شماره مساحت سطح بزرگ 2کننده نوع کف) حداقل  (به استثناي خاموش
  مربع در آن مکان باشد.

بیشتر از اعداد جدول  کننده خاموشزمانی که خطرات به میزان زیادي از هم جدا باشد و فاصله دسترسی تا 
با در نظر گرفتن  ها مکاني اضافی در آن ها کننده از حفاظت بیشتري توسط نصب خاموش بایست میباشد  2

  رد.قانون فوت مربع انجام گی
از دو نوع  بایست می شود میفوت مربع استفاده  10که از مخزن مایع قابل اشتعال با بیش از  هایی مکاندر 

  سیستم حفاظتی کمک گرفت.
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بندي شده  درجه کننده خاموشو پودر خشک شیمیایی چهار  اکسید کربن ديي حاوي ها کننده خاموشبراي 
6-B 20بندي شده  کننده درجه با یک خاموش-B تر باشد  بزرگ کننده خاموش. هر چقدر کند ینمرابري ب

  تر خواهد داشت. ي کوچکها مدلنرخ جریان و زمان تخلیه پیوسته بیشتري نسبت به 
اند و  شده عمدتاً براي مبارزه با آتش در فضاي باز طراحی B-480تا  B-20از  چرخ داري ها کننده خاموش

  .باشد میفوت  50 ها کننده اموشخهمچنین حداقل فاصله دسترسی براي این نوع 
مکان مورد نظر را با  مساحت، در ابتدا باید Aدستی از گروه  کننده خاموشبراي محاسبه تعداد مورد نیاز 
، مشخص شود که ها مکاني بند میتقسدست آورد و سپس با توجه به بحث  توجه به شکل هندسی آن به

بر حسب نوع مکان و  ها مکاني بند میتقسفاده از جدول مکان مورد نظر در کدام گروه قرار دارد. با است
، چیدمان تجهیزات و ها یخروجکننده، ابعاد محل و تعداد  فاکتورهاي دیگري از جمله شرایط افراد استفاده

غیره، عددي را انتخاب نموده، سپس مساحت مکان مورد نظر را بر عدد انتخابی تقسیم کرده، حاصل عددي 
  .دهد یممورد نیاز براي آن محل را نشان  کننده خاموشاست که تعداد 

  ها کننده نصب خاموش •
 رأسبه نحوي روي دیوار نصب شوند که فاصله  دیبا یم رسد یمپوند  40به  ها آنیی که وزن ها کننده خاموش
  فوت نشود. 6از کف زمین بیشتر از  کننده خاموشباالیی 
به نحوي روي دیوار نصب شوند که فاصله  دیبا یمد است پون 40بیشتر از  ها آنیی که وزن ها کننده خاموش

  فوت نشود 5/3از کف زمین بیشتر از  کننده خاموشرأس باالیی 
  اینچ شود. 4کننده تا زمین نباید کمتر از  در تحت هیچ شرایطی فاصله انتها و یا کف خاموش

  خی تعاریف و نکات مهم واکنش در شرایط اضطراري حریقبر •
  محل تجمع ایمن

ي است سوز آتشآمدن هر گونه خطر احتمالی ناشی از  وجود بهسرباز بوده و دورتر از محل  معموالًین محل ا
  ي بعد از اینکه از محل حریق خارج شدند بایستی در این محل تجمع کنند.سوز آتشو همگی افراد به هنگام 
  محل تجمع اضطراري

در راه رسیدن به محل تجمع ایمن است. در  است و تر منیااین محل نسبت به جاهاي دیگر در منطقه 
  .شود میارائه  ها آنالزم به  هاي کمکصورت وجود گروه امداد، تجسس و غیره در این محل 

  پیک
 داند یماولیه را  هاي کمکي اطفا حریق و ها آموزششخصی که داراي سالمت کامل جسمی و روحی بوده و 

  .کند یمسوزي را به بیرون منتقل  و اطالعات محل آتش
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 (PATROLL)گشت زن 

و با مجهز  داند یماولیه و اطفا حریق را  هاي کمکفردي که از لحاظ جسمی و روانی کامالً سالم بوده و اصول 
و نیازها و خطرات را به افراد امداد و تجسس و  کند یم گشت زنیو لباس ضد حریق  میس یببودن به سوت و 

  .دهد یمپیک خبر 
  گروه تجسس

دیده و مفقودین  ي را جست و جو کرده و افراد آسیبسوز آتشو منطقه  ها اتاقر یا بیشتر بوده که نف 3یا  2
  احتمالی را جست و جو کند.

  گروه پشتیبانی
یی آنان را برآورده ها يازمندینکمک کرده و  ها نشان آتشامداد و تجسس و  هاي گروهاین گروه به افراد 

  فرستند. مذکور شخص دیگري را به جاي او می هاي گروهز افراد و در صورت آسیب دیدن یکی ا کنند یم
  نشان گروه آتش

و به شرایط محل آگاهی داشته و با لوازم اطفاء حریق وظیفه  اند دهیدي الزم را ها آموزشافرادي هستند که 
  کنترل و مهار کردن حریق را دارند.

  شهر یا منطقه برسد. نشان آتشگروه امداد و  ترین نزدیکهمه مراحل باال تا زمانی ادامه دارد که تذکر: 
  ي اضطراريها یخروجتعداد 
هاي خروجی باید جدا از هم  دو درب خروج اضطراري براي هر محل عمومی مورد نیاز است. این درب معموالً

  قرارگرفته باشند در طرفین مختلف، تا در صورت توسعه حریق، هر دو مسیر همزمان مسدود نگردد. براي 
  تجهیزات انفرادي مبارزه با حریق جعبه

ي اطفا حریق و غیره یکسري وسایل دیگر نیز الزم است از جمله جعبه تجهیزات حفاظت ها کپسولعالوه بر 
  فردي که شامل موارد زیر است:
لباس ضد  –کاله ایمنی  -چکمه عایق به برق و مقاوم در برابر حریق -تبر - یک ست کامل دستگاه تنفسی

  بطري هواي اضافی. –طناب نجات  –ساعت روشنایی دهد)  3چراغ دستی(حداقل  – دستکش –حریق 
  گالن آب در دقیقه نیاز است. 200معمول براي اطفا یک حریق بزرگ به  طور بهنکته: 

  
  منطقه بندي

، لزوم بزرگ هاي ساختمانسهولت، سرعت و دقت در تشخیص و تعیین محل وقوع حریق به ویژه در 
کننده مرزهاي  ترین عوامل تعیین و مهم آورد یم وجود بهو مجزا را  تر کوچکمان به مناطق بندي ساخت تقسیم

هاي ضد حریق ساختمان است. تأثیر عوامل یادشده در تعیین مناطق با  بندي ي، مساحت و بخشبررکا، آن
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  :گردد میرعایت موارد زیر میسر 
  نطقه مجزا محسوب شود.مترمربع باشد باید یک م 300هر طبقه ساختمان که بیش از  •
  مترمربع است. 2000حداکثر مساحت یک منطقه  •
آن را یک منطقه  توان میمترمربع یا کمتر باشد  300اگر کل مساحت طبقات یک ساختمان  •

  محسوب کرد.
  ي تعیین مناطق است.ها شاخصهترین  ي مناطق ضد آتش موجود در ساختمان یکی از مهمبند بخش •
متر باشد. فاصله جست و جو مسافتی  30یک منطقه نباید بیش از  حداکثر فاصله جست و جو در •

  است که براي یافتن و رویت محل حریق باید طی شود.
 30باید حداقل  کند یمي ضد حریق که مرز مناطق حریق را تعیین ها مقسمپایداري دیوارها و  •

  دقیقه باشد.
  مدیریت حریق شهري •

صد هزار نفر  روز، تا یک یر پنجاه هزار نفر یک حریق در شبانهي در شهرهاي زسوز آتشطبق برآورد، احتمال 
 10ي ایمنی شهري به ازاي هر ها برنامهحریق است. در  3حریق و تا پانصد هزار نفر جمعیت  2جمعیت 

و مدت زمان رسیدن به محل حریق از زمان حرکت  شود می بینی پیشکیلومترمربع یک مرکز مجهز شهري 
شده اکثر  ي انجامها یبررسدقیقه برآورد شده است. بر اساس  3باشد. مدت زمان بهینه  دقیقه 5باید کمتر از 

ي عملیاتی باید ها میتلذا در شیفت شب مخصوصاً در نیمه اول شب آمادگی  افتد یماتفاق  ها شبدر  ها قیحر
  حداکثر باشد.

  برخی از امکانات و نیروي مورد نیاز در مراکز شهري •
باشند تا در صورت عملیات تیم اول،   همزمان حداقل دو تیم مجهز آماده طور بهباید در هر ایستگاه شهري 

گردد که عالوه بر فرمانده عملیات و  بینی پیش اي به گونهتیم بعدي جایگزین شود. ترکیب هر تیم باید 
شته باشند. رانندگان ماهر افرادي با تسلط و تمرین بر عملیات امداد، نجات و اطفاء انواع حریق وجود دا

امکانات مورد نیاز براي یک تیم عملیاتی شامل ماشین پیشرو، دو خودرو مناسب اطفاء، یک خودرو نجات، 
  یک دستگاه نردبان و یک دستگاه آمبوالنس است.

وجود  نشانی آتشدر خودرو پیشرو باید حداقل امکانات نجات و اطفاء براي انجام اقدامات تا رسیدن تیم 
دقیقه آب دهی و مخازن  20و مجموع ذخیره حداقل  میس یبروهاي اطفاء باید مجهز به داشته باشد. خود

  باشد.  CO2کیلوگرم  50لیتر و حداقل  50کیلوگرم، ماده کف حداقل  100پودر به میزان حداقل 
  
  


