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يك ٔاكُؼ اكغيذاعيٌٕ گشياصا اعت كّ حريق : -1

حاصم اص ايٍ آصاد عاصي تّ صٕست حشيك گشياي 

 يؾٕٓد اعت

ديايي كّ تاػث گشو ؽذٌ يادِ نقطو آتص زني : -2

لاتم احتشاق تا تثخيش آٌ جٓت تشكية يٕاد لاتم 

 اؽتؼال تا اكغيژٌ يي گشدد

ديايي كّ تاػث تثخيش يذأو درجو آتص گیري : -3

يادِ جٓت ادايّ حشيك يي گشدد ايٍ حشاست تخاس 

 دايّ حشيك تٕنيذ يي ؽٕد .كافي تشاي ا

آتؼ گيشي يٕاد ًْيؾّ َياص خٌد بو خٌد سٌزي : -4

تّ جشلّ يا ؽؼهّ َذاسد تهكّ دس دسجات حشاست يؼيُي 

ٔ پظ اص سعيذٌ يٕاد تّ دسجّ آتؼ گيشي دس ٔاكُؼ 

ؽيًيايي تيٍ يٕاد ٔ يا تاال سفتٍ تشاكى گاصْاي 

 اسگاَيغًي يًكٍ اعت خٕد تخٕد عٕصي اتفاق تيافتذ .

آصاد عاصي اَشژي تصٕست َاگٓاَي ٔ انفجار: -5

عشيغ يي تاؽذ ٔ تفأت آٌ تا اؽتؼال دس عشػت تٕنيذ 

 اَشژي اعت َّ ييضاٌ تٕنيذ اَشژي

ػٕايم يٕثش دس ايجاد آتؼ عٕصي :ماىیت حريق

يتؼذد يي تاؽذ ٔني تشاي ايجاد آتؼ ٔجٕد عّ ػايم 

صيش كّ تّ يثهث حشيك يؼشٔف اعت ضشٔسي اعت 

حزف تُٓا يكي اص آَٓا ادايّ حشيك  ٔ دس صٕست

 يًكٍ َيغت .

اكغيژٌ يٕجٕد دس ْٕا دس  ييضاٌ:انف:اكغيژٌ

% اعت اگش ييضاٌ آٌ تّ صيش 12ؽشايط طثيؼي 

 % تشعذ آتؼ خايٕػ يي ؽٕد .21

ب : يٕاد عٕختُي :تًاو يٕادي كّ لاتهيت عٕختٍ 

داؽتّ تاؽُذ يادِ عٕختُي تهمي يي ؽَٕذ ايٍ يٕاد يي 

يايغ ، جايذ ٔ يا گاص تاؽُذ . عشػت عٕختٍ ٔ تٕاَُذ 

 گغتشػ ؽؼهّ دس يٕاد يختهف يتفأت اعت.

تشاي ؽشٔع حشيك ٔجٕد حشاست انضايي :ج: حشاست

اعت كّ ايٍ حشاست يي تٕاَذ تٕعط عيگاس جشياٌ 

انكتشيغيتّ عاكٍ ٔ غيشِ تاييٍ گشدد  تشق ، جشلّ ،

حشاست الصو دس يطانؼّ آتؼ گيشي يٕاد تا دٔ 

 ح َمطؼّ آتؼ صَي ٔدسجّ آتؼ گيشي تؼشيف اصطال

 يي گشدد كّ دس تاال تّ آٌ اؽاسِ ؽذ .

 : طبقو بندي انٌاع حريق از نظر رًش اطفاء

 ( A: جايذات ٔ يٕاد خؾك ) طثمّ  2گشِٔ 

ٔيژگيٓا : اص خٕد خاكغتش تش جاي يي گزاسَذ ٔ تا آب 

ٔاكُؼ خطشَاكي َذاسَذ .يثال ْا : چٕب ، پاسچّ ، 

 كاستٍ ، العتيك ...كاغز ، 

 سٔػ اطفاء : خُك كشدٌ تا اعتفادِ اص آب

 ( Bآتؼ عٕصي يايؼات لاتم اؽتؼال ) طثمّ : 1گشِٔ 

ٔيژگيٓا : تؼهت تثخيش عشيغ ٔ عٕٓنت اؽتؼال ، 

خطشَاكتش اص جايذات ْغتُذ تؼهت َذاؽتٍ ؽكم ثاتت 

سد كّ تاػث احتًال پخؼ ؽذِ دس يحيط ٔجٕد دا

ال ْا : تيُش ، تُضيٍ ، يث اصدياد ؽؼهّ يي گشدد

 سٔغٍ گاصٔئيم ،

سٔػ اطفاء : جهٕگيشي اص جشياٌ يافتٍ يايغ ٔ 

گغتشػ عطح آٌ اعتفادِ اص خايٕػ كُُذِ پٕدس ٔ 

 ؽٍ ٔ ياعّ گاص ، كف ،

 ( C: آتؼ عٕصي تشق ) طثمّ  3گشِٔ 

ػهم تشٔص : اعتفادِ اص تجٓيضات انكتشيكي َا يُاعة ، 

ات ، ػثٕس عيى اص ٔ اَؾؼات  ؽم تٕدٌ يحم اتصاالت

 يحم َا يُاعة ، لٕط انكتشيكي

سٔػ اطفاء : أنٕيت أل لطغ جشياٌ تشق اعت . 

(  CO2جٓت اطفاء يي تٕاٌ اص دي اكغيذ كشتٍ ) 

 اتص نطانی ػنٌان

 سجادرضايتٌند تيیو کننده

 1331 سال تيیو

  منبغ



 

اعتفادِ ًَٕد اص آّب ٔ كف تؼهت احتًال تشٔص تشق 

 گشفتگي َثايذ اعتفادِ كشد .

 ( D آتؼ عٕصي فهضات لاتم اؽتؼال ) طثمّ : 4گشِٔ 

ٓا : اص َظش ؽذت ٔ عشػت عٕختٍ ٔ سٔػ ٔيژگي

 اطفاء تا ديگش يٕاسد يتفأت اعت

 يثال ْا : عذيى ، پتاعيى ، يُيضيى ، آنٕييُيى

 سٔػ اطفاء : اعتفادِ پٕدس ٔ يا ياعّ خؾك

اص آب ٔ كف َثايذ اعتفادِ كشد چٌٕ تاػث تٕنيذ 

ْيذسٔژٌ يي ؽٕد كّ لاتم اؽتؼال تٕدِ ٔ حشيك سا 

 تؾذيذ يي كُذ .

 : آتؼ عٕصي گاصْا ي لاتم اؽتؼال 5ِ گشٔ

 ٔيژگيٓا : تؼهت حانت فيضيكي ًْٕاسِ آيادِ اؽتؼانُذ

 يثال ْا : گاصْا ؽٓشي ، گاصْاي صُؼتي تحت فؾاس

سٔػ اطفاء : لطغ جشياٌ گاص ، خُك كشدٌ ) دس 

صٕستي كّ يُثغ گاص عيهُذس تاؽذ ( اعتفادِ اص پٕدس 

 تاؽذ .خؾك ، أنيٍ أنٕيت لطغ جشياٌ عٕخت يي 

 : آتؼ عٕصي يٕاد يُفجشِ : 6گشِٔ 

ٔيژگيٓا : دس صٕست آتؼ عٕصي دس يك نحظّ تٕاو 

 تا اَفجاس اص تيٍ يي سٔد

يثال ْا : تي اٌ تي تّ كهشات ْا ، َيتشات ْا ، اعيذ 

 پيكشيك، ديُاييت ٔ ...

چگَٕگي پيؾگيشي : دسصٕستي كّ ايٍ يٕاد دس 

ِ اص آب يجأست حشاست لشاس گيشَذ تايذ تا اعتفاد

 الذاو تّ خُك كشدٌ آَٓا ًَٕد .

 مٌاد خامٌش كننده :

اعتفادِ اص آب تشاي كُتشل حشيك يكي اص عادِ :آب   -

 تشيٍ ٔ يٕثشتشيٍ سٔػ ييثاؽذ.

تصٕست يحهٕل تٓيّ يي (:foamكف آتص نطاني ) -

ؽٕد تّ ُْگاو پاؽيذِ ؽذٌ اص عش نٕنّ ْاي كف عاص 

يي گشدد كف تا آب ٔ ْٕا تشكية ؽذِ ٔ حثاب عاصي 

تذنيم گغتشػ فشأاَي كّ داسد سٔي حشيك سا 

پٕؽاَذِ ٔ ياَغ سعيذٌ اكغيژٌ تّ حشيك يي ؽٕد كف 

 دس دٔ گشِٔ ػًذِ صيش تمغيى تُذي يي ؽَٕذ

يًٓتشيٍ  ب: كف يكاَيكي   انف : كف ؽيًيايي

خصٕصيات كف َغثت تٕعؼّ ٔ يذت ياَذگاسي آٌ 

 تش سٔي حشيك اعت .

ايٍ تشكيثات تشاحتي : پٌدرىاي خامٌش كننده -

تكاس يي  C،B،Aجٓت اطفاء ٔ إَاع حشيك ْاي 

سَٔذ ، پٕدس ؽيًيايي سٔي حشيك پاؽيذِ ؽذِ ٔ تاػث 

پٕؽاَذٌ حشيك ٔ جهٕگيشي اص سعيذٌ اكغيژٌ يي 

پايذاسي  C66°گشدد . پٕدسْا دس حشاستٓاي تاالي 

خٕتي َذاسد ٔ ايكاٌ چغثُذگي آَٓا دس كپغٕل صياد 

ييكشٌٔ يي تاؽذ ْش چمذس  26-51  اعت لطش رسات

لطش رسات سيضتش تاؽذ پٕدس يٕثشتش خٕاْذ تٕد 

 فشيٕل پٕدسْا ػًذتا" تّ ؽش ح ريم اعت :

يكي اص يتذأل تشيٍ خامٌش كننده پٌدر ً گاز: -

خايٕػ كُُذِ ْاي يي تاؽذ ، اص َظش عاختًاٌ تّ دٔ 

 ؽكم ريم يي تاؽُذ .

ُي پٕدس پٕدس ٔگاص تا فؾاس دائى : يمذاس يؼي  -2

 co2كپغٕل (سا تٕعط گاص اصت يا   '<2111)حذٔد 

لشاسييذُْذ كپغٕل دسجّ داس  psi 216تحت فؾاس 

 تٕدِ ٔ اعتفادِ اص آٌ ساحت تٕدِ ٔ تا كؾيذٌ ضايٍ

 يي تٕاٌ اص آٌ اعتفادِ كشد .

پٕدس ٔ گاص تانٍ داس : ايٍ َٕع خايٕػ كُُذِ ْا    -1

فؾاس  انٍ تغمب: ت  دٔ َٕع يي ياؽذ انف : تانٍ داخم

يايغ تاييٍ يي ؽٕد  co2الصو دس ايٍ كپغٕل تٕعط 

 كّ دسداخم تانٍ لشاس داسد .

دس خايٕػ كُُذِ ْاي پٕدس ٔ گاص تّ يشٔس صياٌ دس 

كپغٕل يحتٕي يٕاد خايٕػ   اثش سطٕتت پٕدس داخم

 كُُذِ سا عشٔتّ ًَٕد .

تشاي خايٕػ كشدٌ حشيك فهضات لاتم پٌدر خطك : -

 D، پتاعيى ، يُيضيى )حشيمٓاي َٕع  اؽتؼال يثم عذيى

( كاستشد داسد ايٍ پٕدس ْا تا َايٓاي تجاسي يختهفي 

) يخهٕط كهشٔعذيى ، پتاعيى ، تاسيى (  TECجًهّ   اص

 ،DX ، خٌٕ خؾك (  ) يخهٕط گشافيت ، كهشٔعذيى

 يي تاؽذ 

دي اكغيذ كشتٍ گاصي اعت تي تٕ ، : CO2گاز -

غيشلاتم احتشاق كّ غيش عًي ، عُگيٍ تش اص ْٕا ، 

ْادي انكتشيغيتّ َيغت ٔ تاػث خغاست تّ يٕاد 

يٕجٕد دس حشيك ًَي ؽٕد تشاي حشيمٓاي انكتشيكي 

ٔ انكتشَٔيكي تذنيم ػذو ْذايت تشق ٔػذو ٔجٕد يٕاد 

تاليًاَذِ تغياس يُاعة اعت ٔ تّ عّ ؽكم ريم 

انف: خفّ كشدٌ  دساطفاء حشيك ػًم يي ًَايذ .

ب: سليك كشدٌ  ّ دس يماتم ْٕاحشيك تا ايجاد يك الي

 ج: عشد كشدٌ اتؼ اكغيژٌ ْٕا

تذنيم خُك  co2خايٕػ كُُذِ : co2خامٌش كننده  -

كُُذگي ، خفّ كُُذگي آتؼ ، سليك كُُذگي اكغيژٌ 

اطشاف حشيك ، ػذو تجا گزاسي اثش تشسٔي دعتگاِ ٔ 

ػذو صذيّ يكاَيكي تّ دعتگآْا ٔ طٕل ػًش ٔ 

اعت.عشنٕنّ آٌ ؽيپٕسي  اطًيُاٌ آَٓا تغياس يُاعة

يي تاؽذ كّ ػهت آٌ ، جهٕگيشي اص يخ صدٌ گاص 

CO2  دس حيٍ ػثٕس اص يغيش يي تاؽذ ُْگاو

 CO2% اص حجى سا اص يايغ 51فمط   پشكشدٌ عيهُذس

 16،  9،  6پش يي كُُذ.كپغٕنٓاي فٕق دس ٔصَٓاي 

 كيهٕيي عاختّ ؽذِ اَذ .

 

 



 

 

 

 

 


