
 آؿٌایی تا حشیك ٍ سٍؿْای اطفاء آى:

 همذهِ:

سا آتؾ  ػتَدًذ ٍ حتی اس داؿتٌذ ٍ آى ّا سا هیعٌلش آب، تاد، خان ٍ آتؾ تَخِ تؼی ایشاًیاى تِ چْاسدس ایشاى تاػتاى، 

 .دادًذاّویت هی دیگش عٌلش تیؾ اص ػِ 

آتؾ تشای گشم وشدى ٍ خلَگیشی اص اًؼاى یىی اص ًیاصّای اػاػی خَد سا تا پیذایؾ ٍ وـف آتؾ تشطشف ػاخت. 

دس وٌاس  آتؾٍ... واستشدّای خَد سا تِ تـش اثثات وشد. تش ّویي اػاع ّوَاسُ  ػشها، پخت هَاد غزایی، ػاخت اتضاسّا

دس وٌاس فَایذ تؼیاس صیاد آتؾ تشای اًؼاى، تشخی هَالع وٌتشل  صًذگی اٍ تَدُ ٍ ًیاصّایؾ سا تش طشف هی ػاختِ اػت.

 ـش خاسج ؿذُ ٍ خؼاسات ٍ كذهاتی سا تشای اٍ ایداد هی وشد.آى اص دػت ت

 HAZARDهخاطشُ یا ، تاؿذتالمَُ خؼاست صا وِ  سٍیذادی فیضیىی، پذیذُ یا فعالیت اًؼاًیدس اكطالحات علوی تِ 

ػثة تلفات خاًی، ایداد كذهات، خؼاست تِ داسایی، اص ّن گؼیختگی اختواعی  ایي هخاطشات هوىي اػت گفتِ هی ؿَد.

 لزا آتؾ ػَصی ًیض خضء هخاطشات ًام تشدُ ؿذُ اػت. ٍ التلادی یا تخشیة هحیط صیؼت ؿَد.

 حشیك چیؼت؟

ِ تَلیذ و تِ تشویة یه هادُ لاتل ػَخت تا اوؼیظى ٍ تثذیل هَلىَل ّا تِ هَلىَلْای دیگش ٍ اتن ّای ػاصًذُ خَد

تِ اؿتعال  حشاست ًوایذ، احتشاق گفتِ هی ؿَد. دس حمیمت احتشاق یه ٍاوٌؾ اوؼیذاػیَى حشاست صا هی تاؿذ.

  ًاخَاػتِ ٍ یا خاسج اص وٌتشل آى، حشیك یا آتؾ ػَصی گفتِ هی ؿَد. 

 چگًَِ آتؾ ایداد هی ؿَد؟

تِ ایي ػِ عاهل هثلث ٍ اوؼیظى ًیاص ّؼت.  اللاتل اؿتع، هادُ وافی تشای ایداد آتؾ تِ ػِ عاهل اكلی ؿاهل: حشاست

 آتؾ ّن گفتِ هی ؿَد. الثتِ تشخی اص داًـوٌذاى عَاهل دیگشی اص خولِ ٍاوٌؾ ّای صًدیشُ ای سا ًیض اضافِ هی ًوایٌذ.

 

 

 

 

 

 



 وٌتشل آتؾ تِ چِ كَست اًدام هی ؿَد؟

خاهَؽ خَاّذ ؿذ. لزا ولیِ ًیض حشیك آتؾ ایداد ًخَاّذ ؿذ ٍ اگش ّش وذام اص اضالع هثلث آتؾ سا حزف وٌین، 

فعالیتْای اطفاء حشیك تش ّویي اػاع پایِ گزاسی هی ؿًَذ. هحذٍد وشدى ػَخت ٍ خذاػاصی هادُ لاتل اؿتعال، 

 ، هحذٍد وشدى حشاست ٍ ػشد وشدى اص سٍؽ ّای اكلی وٌتشل ٍ اطفاء حشیك هی تاؿٌذ.هحذٍد وشدى اوؼیظى ٍ خفگی

 شیت حشیك چیؼت؟هذی

پغ اص اسصیاتی ػطح خطش حشیك ٍ  .ّوچَى هشاحل هذیشیت تالیا ٍ هخاطشات دیگش، هذیشیت حشیك ًیض چٌذ هشحلِ داسد

اٍلیي هشحلِ  ؿاهل پیـگیشی، واّؾ آػیة، آهادگی، پاػخ ٍ تاصیاتی هی تاؿٌذ.عوَهاً ایي هشاحل ؿٌاخت ایي هخاطشُ، 

ی ها هَخَد ّؼت ٍ اگش ًثَد ها ًیض دچاس خفگی هی ؿذین. پغ اص اوؼیظى تِ پیـگیشی اص حشیك اػت. اوؼیظى دس َّا

ّؼت. ٍلیىي دٍ ضلع دیگش هثلث آتؾ سا هی تَاًین وٌتشل ٍ اص ّن دٍس  دس ّوِ خاساحتی ًوی تَاًین دٍس ؿَین ٍ ّویـِ 

ایي الذاهات  ص آى هی ًاهین.پیـگیشی ا ،وِ تشای خلَگیشی اص پذیذ آهذى حشیك اًدام هی دّینسا ولیِ الذاهاتی  وٌین.

 دس ایي هشحلِ ؿاهل خذاػاصی حشاست ٍ هادُ ػَختی ٍ دٍس وشدى آًْا هی تاؿذ. 

اگش هثلث آتؾ سا دس وٌاس خَد حغ هی وٌین ٍ هتاػفاًِ الذاهات پیـگیشاًِ اًدام ًوی دّین، تایذ هشاحل تعذی هذیشیت 

تشای واّؾ حشیك سا اًدام دّین. ایي هشاحل ؿاهل ون وشدى آػیة پزیشی ّا ٍ آهادگی تشای پاػخ تِ حشیك هی تاؿذ. 

دُ ٍ ضوي ووه وشدى، تَاًایی آًْا سا افضایؾ دّین. آػیة پزیشی آػیة پزیشی تایذ افشاد آػیة پزیش سا ؿٌاػایی ًوَ

 ػاختواى ّا سا ؿٌاػایی ٍ واّؾ دّین. ساُ ّای خشٍج اضطشاسی ٍ ًماط اهي ایداد ًوایین. 

تؼتش استثاط تا  خیلی اص فعالیت ّا سا اص لثل تشًاهِ سیضی ٍ توشیي وشدُ تاؿین. تشای آهادگی پاػخ تِ حشیك تایذ

اًَاع خاهَؽ وٌٌذُ ّا ٍ سٍؽ ّای اطفاء  تذاًین.سا  ٍ ٍاحذّای اهذاد سػاى ریشتط اص خولِ آتؾ ًـاًیػاصهاًْای 

تایذ دس ایي هشحلِ خلَكیات هَاد دس اختیاس داؿتِ تاؿین ٍ تتَاًین تِ هَلع اص آًْا اػتفادُ وٌین. آًْا سا حشیك سا تذاًین، 

 ٍ اطفاء حشیك اػتفادُ وٌین. دس ٌّگام پاػخلاتل اؿتعال سا تذاًین تا تتَاًین 

داؿتي وپؼَل اطفاء حشیك دلیل تش هَفك ؿذى تش حشیك ٍ خاهَؽ وشدى آى ًیؼت ٍ خیلی اص افشاد تِ دلیل داؿتي 

 اػتشع، ًذاؿتي توشیي، هٌاػة ًثَدى دػتگاُ ّا ٍ... دس ٌّگام اطفاء حشیك دچاس هـىل ؿذُ اًذ. 

 اًدام سٍ ّذفوٌذی ٍ آگاّاًِ داٍطلثاًِ، الذاهات خاهعِ ٍ خاًَادُ ٬خَد ػالهتی تشای تایذ ها هشالثتی خَد لاًَى طثك

 ضوٌاً ٍ وشدُ حفظ ٍ تاهیي سا اًؼاى ػالهتی ّای خٌثِ ولیِ ٍ ؿذُ صهیٌِ ایي دس واسایی ٍ هْاست وؼة تِ هٌدش وِ دّین

 .دٌّذ استماء

 دس خاهعِ. یاتٌذ ؿذت هخاطشات ٍ تالیا اثشات ؿَد هی تاعث وافی هْاست ٍ توشیي ٬آگاّی ًذاؿتي اٍلات اص تؼیاسی

 .ؿًَذ هتحول سا صیادی خؼاسات ٍ تلفات كذهات، ٍ دیذُ آػیة تیـتش هخاطشات



هشحلِ تعذی تشای هذیشیت حشیك، پاػخ اػت. دس ایي هشحلِ تایذ اضالع هثلث آتؾ سا اص ّن خذا وٌین. ٍلی ایي پاػخ 

 سٍؽ هی تَاًین حشیك سا خاهَؽ ًوایین:  4 ات افضایؾ دّذ.وٌتشل ًىشدُ ٍ حتی ؿذ هوىي اػت حشیك سا ًیض اگش اؿتثاُ تا

واّؾ دسخِ حشاست: تا ووه آب یا خاهَؽ وٌٌذُ ّای ػشهاصا، هی تَاى ػَخت سا ػشد وشد. اػتفادُ اص آب  -الف

 صا حتی خطشًان اػت. تیـتش تشای هَاد ػَختٌی خاهذ واستشد داؿتِ ٍ تشای هایعات ػَختی،  الىتشیؼیتِ ٍ فلضات آتؾ 

َّا اص خولِ دی اوؼیذ % اص َّا سا تـىیل هی دّذ. تا ووه گاصّای ػٌگیي تش اص 12واّؾ دسكذ اوؼیظى: اوؼیظى  -ب

َّا ػٌگیي تش اػت هَخة ًشػیذى اوؼیظى ٍ خفِ ػاصی هی ؿًَذ. تا ایداد یه الیِ عایك تیي َّا اص تشاتش  5/2وشتي وِ 

خیغ، سیختي ٍ پتَی سا اًدام داد. اػتفادُ اص وف هخلَف دس آتؾ ًـاًی ٍ یا پاسچِ  ٍ آتؾ ًیض هی تَاى خفِ ػاصی

 هَثش هی تاؿٌذ.ضوي خٌه ػاصی دس صهیٌِ خفِ وشدى خان ٍ هاػِ 

لطع هادُ ػَختی: دس ایي سٍؽ تا خذا وشدى ؿعلِ اص هَاد ػَختی ٍ یا تالعىغ ٍ ّوچٌیي ایداد فاكلِ ٍ عایك تیي  -ج

اص حشیك خضء  ُ ػَختی هی ؿَین. تؼتي ؿیش گاص ٍ هایعات ػَختی، دٍس ػاختي هَاد ػَختی خاهذآًْا هَخة لطع هاد

 ایي هَاسد ّؼتٌذ.

لطع ٍاوٌؾ ّای صًدیشُ ای ػَختي: تِ ٍػیلِ تشخی اص هَاد ؿیویایی تاصداسًذُ هی تَاى ٍاوٌؾ ّای صًدیشُ ای   -د

ذٍى تملیل اوؼیظى، خذا وشدى ػَخت، پَؿاًذى یا خٌه دس ایي سٍؽ ت ػَختي سا خلَكاً دس هذل ؿعلِ ای لطع وشد.

تا هادُ ػَختی، عول اطفاء سا  ًوَدى ٍ فمط تا دخالت دس ٍاوٌؾ ّای ػَختي ٍ اخاصُ ًذادى تِ اوؼیظى خْت تشویة

 .اًدام هی دّین

ًْا حشیك ّا سا هَاد لاتل اؿتعال تش اػاع اػتاًذاسدّای اهشیىایی ٍ اسٍپایی تمؼین تٌذی خاكی داسًذ وِ تش اػاع آ

 وٌٌذ. دػتِ تٌذی وشدُ ٍ سٍؽ هٌاػة سا تشای اطفاء آًْا اػتفادُ هی

 تمؼین تٌذی حشیك چیؼت؟

تمؼین تٌذی حشیك تش اػاع هادُ لاتل اؿتعال آًْا اًدام هی ؿَد وِ دس ایشاى  تش اػاع اػتاًذاسد اسٍپایی ایي 

تٌذی اًدام ؿذُ اػت. تمؼین تٌذی حشیك ٍ ؿٌاخت ًَع هادُ ػَختٌی تشای اػتفادُ كحیح سٍؽ اطفاء حشیك  تمؼین

خیلی هْن هی تاؿذ. حتی هوىي اػت یه هادُ ٍ سٍؽ تشای اطفاء یه گشٍُ هَثش ٍ تشای گشٍّی دیگش خطشًان ٍ 

 (BS)طثمِ تٌذی آتؾ ػَصی ّا تا اػتاًذاسد اسٍپایی  تـذیذ وٌٌذُ حشیك تاؿذ. 

 هایعات لاتل اؿتعال – Bطثمِ     خاهذات لاتل اؿتعال )هَاد خـه( – Aطثمِ 

 فلضات لاتل اؿتعال – Dطثمِ       گاصّا – Cطثمِ 

 سٍغي ّا ٍ چشتی ّای خَساوی – Fطثمِ     ٍػایل الىتشیىی )تشلی( – Eطثمِ 

 



 خاهَؽ وٌٌذُ ّا:

هثاسصُ تا حشیك اػتفادُ ؿذُ ٍ تشخی اص اضالع حشیك ٍ عوَهاً اوؼیظى خاهَؽ وٌٌذُ تِ ٍػیلِ ای گفتِ هی ؿَد وِ تشای 

سا اص تمیِ خذا وشدُ ٍ هَخة اطفاء حشیك هی ؿًَذ. ایي خاهَؽ وٌٌذُ ّا ؿاهل اًَاع هختلفی اص خولِ آب، وف، پَدس ٍ 

ًَع هادُ ػَختی ٍ دػتِ گاص، گاص، ّالَطى ٍ... هی تاؿٌذ. هؼلواً اثش تخـی ّش گشٍُ اص خاهَؽ وٌٌذُ ّا تا تَخِ تِ 

دس خذٍل صیش هیضاى اثش تخـی ّش خاهَؽ وٌٌذُ ٍ استثاط آًْا تا هادُ ػَختی ٍ ًَع  تٌذی حشیك هتفاٍت هی تاؿٌذ.

 حشیك سا ًـاى هی دّذ:

 ًَع هادُ ػَختٌی                  

 

 ًَع هَاد خاهَؽ وٌٌذُ

 الىتشیؼیتِ گاصّا هایعات خاهذات

 - - - *** آب

 - - *** ** وف

 * ** ** * پَدس

 *** - ** - CO1گاص 

 *** - ** * هَاد ّالَطًِ

 *** تؼیاس هَثش

 ** هَثش

 * ووی هَثش

 خاهَؽ وٌٌذُ ّا:داخل سٍؽ تـخیق ًَع هَاد 

تَاى خلَكیات  ولیِ خاهَؽ وٌٌذُ ّا الضاهاً داسای تشچؼة هـخلات تش سٍی خذاسُ اكلی  تَدُ ٍ تا هطالعِ آى هی

ؿىل ظاّشی اص لثیل سًگ، ؿىل ٍ تدْیضات ًلة ؿذُ تش سٍی وپؼَل ّای تشخی اص خلَكیات اص سٍی آًْا سا ؿٌاخت.  

خاهَؽ وٌٌذُ ّای ّالَطى تا تَخِ تِ تخشیة الیِ اصى هی تَاى ًَع هَاد داخل آًْا سا تـخیق داد. ًیض خاهَؽ وٌٌذُ 

 آب عوَهاً تِ سًگ آتی ٍ حاٍیوپؼَل ّای تشخالف اػتاًذاسدّای تیي الوللی  دس ایشاى. ؿًَذ تَلیذ ًویهوٌَع ؿذُ ٍ 

فـاس صیاد تحول تِ دلیل  تِ سًگ لشهض هی تاؿٌذ. خاهَؽ وٌٌذُ ّای گاص دی اوؼیذ وشتي یٍ پَدسی هاتمی خلَكاً گاص

تذٍى دسص ٍ خَؿىاسی ٍ یه تىِ داؿتِ ٍ اص  ی اص خٌغ فَالد تَدُ ٍ تذًِ ًاؿی اص فـشدگی ایي گاص دس داخل وپؼَل

ػشهای صیاد تَدُ ٍ لَلِ كذا ٍ فـاس ٍ اًَاع دیگش ػٌگیي تش هی تاؿٌذ. گاص وشتٌیه دس ٌّگام خشٍج اص ایي وپؼَل داسای 

ایي ًَع وپؼَل ّا تش خالف وپؼَل ّای حاٍی  تاؿذ. پالػتیىی ٍ خشطَهی ؿىل هیدس اًتْا داسای لطعِ خشٍخی آًْا 

وپؼَل ّای داسای پَدس تِ دلیل خلَگیشی اص ػفت ؿذى رسات پَدس داخل  اس ػٌح ًوی تاؿٌذ.آب ٍ پَدس داسای عمشتِ فـ

آًْا تایذ ّش هاُ چٌذ تاس ٍاطگَى ؿذُ ٍ ػپغ دس هحل ًلة لشاس گیشًذ. ولیِ خاهَؽ وٌٌذُ ّا تایذ تشای تشسػی ٍ 

 ؿاسط هعتثش داؿتِ تاؿٌذ. اطویٌاى اص عولىشد تِ كَست ػاالًِ تِ هشاوض هعتثش هٌتمل ؿذُ ٍ واست تشسػی ٍ
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