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 ی ب یها بی که ممکن است آس  یخطرناک و مضر  ار یبس یایاز بال ی کی
با   تنها ت واس  یآتش سوز  اوردیانسان به وجود ب یبرا ی و جان  ی شمار مال

حادثه را مهار   نی توان ا ی م قیحر یاطفا  ستمیشناخت کامل نسبت به س
 .کرد

  یعملکرد وهیمورد استفاده و ش زات یتجه  ق،یحر یاطفا ستمیبا س یی آشنا
 .هستند الزم است یکه در معرض آتش سوز  یهمه افراد یآن ها برا

  قیحر ینکات درمورد اطفا نیشما را با مهم تر میمقاله قصد دار نیا در
با حفظ  دی تا در مواقع بروز حادثه بتوان دیبا ما همراه باش م؛یآشنا ساز
 .دیدفاع کن انیاز جان و مال اطراف یخونسرد

 

 ست؟ یچ قی حر  یاطفا ستمیس 1#

از اجزا است که با هم کار   یشده ا ی مجموعه مهندس  قی حر یاطفا  ستمیس
دهند، به افراد هشدار داده و   صی را تشخ یآتش سوز  عایسر کنند تا ی م

 .گسترده خاموش کنند بیآتش را قبل از وقوع آس

با  زات یتجه یمحافظت از مناطق حاو   یمعموالً برا قی حر یاطفا  ستمیس
 :شود ی استفاده م  ری مهم مانند موارد ز ایارزش 

 پردازش داده ها اتاق •
 یمخابرات یها چیسوئ •
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 کنترل  یها اتاق •

  یی آتش در زمان ابتدا ع ی ها خاموش کردن سر ستمیس  نیا ی اصل  فهیوظ
 .گسترده است  ی دگید بیو توسعه و قبل از آس  جادیا

ماده   ایبا پر کردن منطقه حفاظت شده با گاز  قی حر یاطفا  ستمیس
 .است یدر زمان آتش سوز  یی ای میخاموش کننده ش

 :دیبا CFR 1910.160 داردطبق استان ستمیس یتمام اجزا  ستمیس نیا در

رود آن ها   ی که انتظار م یاستفاده در مورد خطرات خاص آتش سوز  یبرا
صورت محافظت   در .شده باشد دی و تأ  ی خاموش کنند، طراح  ایرا کنترل 

خورنده، با ماده  ط یدر صورت قرار گرفتن در معرض مح ای  ی در برابر خوردگ
 .پوشانده شده باشد ایخورنده ساخته شده  ریغ

  ی که در معرض آن قرار گرفته اند طراح یی و دما یی آب و هوا طیشرا یبرا
 .شده باشد

 

 ساختمان قی حر  یاطفا ستم یس یعناصر و اجزا 2#
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 هینازل تخل 1-2#

ماده خاموش کننده در منطقه حفاظت شده    ع یتوز  یبرا هیتخل ینازل ها از
آزاد کردن عامل خاموش کننده با  یبرا لهیوس نی ا .شود ی استفاده م 

 .خاموش شود  ع ی سر آتش شده است تا ی طراح  ی خاص یسرعت و الگو

 

 کی ه،یدهانه کوچک تخل نینازل و چند یباال شکل زنگوله ا ری تصو در
منطقه را به سرعت با   کی  کند تا ی م  جادی گسترده و پراکنده ا هیتخل یالگو

 .ماده خاموش کننده غرق کند کی

 رهیذخ یرنگ، اتاق ها  یاسپر  ینوع نازل در غرفه ها نیاز ا استفاده
 .مناطق مشابه معمول است ریسا ایقابل اشتعال  عات یما
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 قی حر  یاطفا یلوله کش  2-2#

 

 :ه خاموش کننده مانندانتقال ماد یبرا ی لوله کش ستمیس

 کربن  دیاکس ید •
 هالون  •
 ...و آرگون •

 .شود ی استفاده م هیبه نازل تخل یساز  رهیظرف ذخ از

لوله ها و اتصاالت مناسب   یدارا دی حفاظت از آتش با یها ستمیس تمام
 .مناسب باشند ی مورد انتظار با مقاومت در برابر خوردگ  یی دما  طیشرا یبرا
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 صفحه کنترل  3-2#

عملکرد و   تیکند و وضع ی کنترل تمام دستگاه ها را ادغام م صفحه
 .دهد ی آن ها را نشان م  تیوضع

و   یدار یهشدار شن یها زنگ بخش تمام اجزا را با هم کنترل کرده و نیا
 .کند ی را کنترل م هیو عملکرد تخل یبصر 

 

را به  ی گنالیس شود، ی فعال م ی دست ای  کیدستگاه اتومات  کیکه  ی هنگام
تواند به    ی و خطرات، م ستمیبه نوع س بسته فرستد که ی صفحه کنترل م 

 :شود یز یبرنامه ر ریصورت ز 

 .را فعال کند هیهشدار قبل از تخل زنگ •
 .عامل خاموش کننده را آغاز کند انتشار •
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 .را خاموش کند  هیتهو یها ستمیس •
 .را خاموش کند  زات یتجه  ایآالت  نیماش •
 .آتش را فعال کند یدار یو شن  یدار ید یهشدارها  •
 .پرسنل مسئول اطالع دهد به •

 

 قیحر  یاعالم خطر اطفا ای هیزنگ هشدار تخل 4-2#

زنگ هشدار  یآتش سوز  صیکه هنگام تشخ  ی کیالکترون یها دستگاه
 .دهند ی ارائه م یر یتصو ای یدار یشن

 یدارا دیشود با ی افظت م مح قی حر  یاطفا ستمیمنطقه که توسط س هر
 CFR 29استاندارد  با باشد که یز یمتما  گنالیس ایزنگ هشدار 
 ستمیس هیدر مورد تخل نیمطابقت داشته باشد تا به ساکن 1910.165
 .هشدار دهد
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  دهید ای دهیسطح نور شن ای طیمح یباالتر از سطح صدا دیآالرم ها با نیا
 .شوند

 :ستیبا ی طبق استانداردها م  نگیگنالیس ایهشدار  زنگ

 یبرا  ی کارمندان فرصت کاف به ستم،یس هیهشدار قبل از تخل زنگ •
 .از فضا را بدهد منیخروج ا

از   قبل  شده متصل شود که   دیتا قیحر صیدستگاه تشخ کی به •
 .را فعال کند هیبه طور خودکار هشدار قبل از تخل ستمیس هیتخل

 کیبه  CFR 1910.38 29مطابق با   یبرنامه اقدام اضطرار  کی در •
شود اطالع  ی واحد اورژانس مربوط به هر منطقه که محافظت م 

 .دهد
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 خطر  اطیاحت ایعالئم هشدار دهنده  5-2#

  که توسط ی و در داخل مناطق  یدر ورود دیهشدار دهنده خطر با عالئم
 .شوند، نصب شود ی محافظت م  قی حر یاطفا  ستمیس

ل در مورد خطرات مرتبط با عامل خاموش از قب ستیبا ی عالئم م  نیا
کربن در حوزه سالمت(  دیاکس ی)به عنوان مثال خطرات مربوط به د کننده

 .به کارمندان هشدار دهند

 

 :شده درباره عالئم هشدار دهنده هیتوص  موارد

عالئم هشدار دهنده خطر با الگوها، عبارات،  ،ی از سردرگم  یر یجلوگ یبرا
 .استاندارد مطابق باشد ریرنگ ها، اشکال و تصاو
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 یحاو آن آسان باشد و یی مختصر باشد، خوانا دی عالئم با یرو نوشته
 .قابل درک باشد ی باشد که به راحت ی اطالعات کاف

به زبان  دیبا  نیباشد و همچن ی س یبه زبان انگل دیهشدار دهنده با عالئم
 .شود، نوشته شود  ی که توسط کارمندان صحبت م ی اصل

 

 دتکتور ها   ایآتش    صی خودکار تشخ  یدستگاه ها 6-2#

آتش را حس   یشعله ها ایدستگاه ها به صورت خودکار دود، گرما  نیا
 .کنند ی کنند و زنگ خطر را فعال م ی م

 CFR 1910.164 29مطابق با  دیخودکار با صیتشخ  زات یتجه هیکل
 .شوند ینصب و نگهدار  د،یتأ
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زنگ هشدار را به طور   ستمیس هی قبل از تخل ست،یبا  ی دستگاه ها م  نیا
کارمندان فرصت خروج از منطقه حفاظت شده را  به خودکار فعال کند تا

 .بدهد

 

 ی دست هیتخل یها ستگاهیا 7-2#

  کی و نزد واری د یاست که معموالً رو یا لهیوس ی دست  هیتخل ستگاهیا
 .شود ی نصب م یاضطرار  یها ی خروج

و  هیتخل آورد اما ی دستگاه به طور خودکار زنگ خطر را به صدا در م نیا
 .شود ی انجام م ی عامل خاموش کننده در آن به صورت دست یآزادساز 
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 کی حداقل دیبا قیحر یاطفا  ستمی هر س قیحر یاطفا  یاستانداردها طبق
 .هر منطقه حفاظت شده وجود داشته باشد ی برا ی دست  ستگاهیا

 :هستند ری شامل موارد ز ی دست هیتخل  یها ستگاهی ا یها دستورالعمل

 ی را به درست یفعال ساز  یدستگاه ها ریو سا  ی دست هیتخل یها ستگاهیا
 ی تا عملکرد آن ها و خطرات احتمال   دینشان ده ای کرده و یعالمت گذار 

 .پرسنل مشخص شود یآن ها برا

به وضوح قابل مشاهده باشند )مسدود   دی با ی دست هیتخل یها ستگاهیا
 یاضطرار  ی خروج و خروج یراه ها ی کی نزد در نباشند( و دهینشده و پوش

 .دینصب کن ستگاهیرا در هر ا ی ات یعمل یها دستورالعمل .قرار داشته باشند

  ستگاهیتا بدانند چه موقع، کجا و چگونه از ا دیرا آموزش ده کارمندان
 .استفاده کنند ی دست  هیتخل یها

  ی دست هیتخل یها  ستگاهیا یرا جهت فعال ساز  ی صورت امکان، شخص در
 .دیکن نی تع

 

 عامل خاموش کننده  یساز  ره یذخ ستم یس  8-2#

 ک،یاتومات  ای ی هنگام فعال شدن توسط دستگاه دست یساز  رهیذخ ستمیس
 .کند ی م هینازل ها تخل قیعامل را به داخل لوله ها و از طر
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باشد نگه   ازیکه مورد ن ی ماده خاموش کننده را تا زمان ی ساز  رهیذخ ظروف 
کم فشار   ای یمخازن فشار قو ای لندرهایتوانند س ی ظروف م  نی ا .دارند ی م

 .باشند

 

 یمانند د  ژهیعوامل مهار آتش و ینگهدار  یتوان برا  ی ف مظرو  نیا از
از مناطق مخصوص کار، مانند اتاق  محافظت یهالون برا ایکربن  دیاکس

 .مناطق مشابه استفاده کرد ای یی ایمیمواد ش یمحل نگهدار  انه،یرا یها

 :عبارتست از یساز  رهیظروف ذخ ینگهدار  طیشرا

  اگر د،یکن ی را حداقل دو بار در سال بررس ضیو فشار ظروف قابل تعو وزن
افت فشار  ایو  افتیدرصد کاهش  5از  شیوزن ب ایخالص  یظرف محتوا

 .دوباره شارژ شود ستی با ی م  درصد بود، 10از  شیب
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 چیه رایز د،یرا به صورت ساالنه وزن کن یقابل شارژ کارخانه ا ریغ ظروف 
 شیوزن ب ایخالص  یمحتوا اگر .دادن فشار ندارندنشان  یبرا یا لهیوس
 .دیکن ضی بود، آن را تعو افتهی درصد کاهش  5از 

 نیهمچن ظرف ثبت کرده و یرا با برچسب بر رو یو نگهدار   ی بازرس خیتار
 .دیثبت کن ی مکان مرکز  کیدر 

 .تا ظرف دوباره و به صورت منظم چک شود دیچک را نگه دار نی آخر رکورد

 ی کربن به عنوان ماده خاموش کننده در محل  دیتتراکلر  ای کلروبرومومتان  از
 .دیاستفاده نکن رندیاست کارکنان در معرض آن قرار بگ ممکن که
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 ق ی حر  یآموزش اطفا 3#

 

با هدف محدود کردن   ی تیفعال  ق،یحر یکه گفته شد اطفا همانطور
سازمان   یتوسط اعضا ژهی و به گسترش آتش و خاموش کردن آن است که

  ی اند، انجام م ده یمنظور آموزش د نی ا ی( که برای ها )خدمات آتش نشان 
 .شود

اول آتش   تیاولو قرار دارند، یکه در معرض خطر آتش سوز  یافراد نجات 
 ی نشان دهند م  قیتوجه کامل خود را به اطفا حر  نکهینشانان قبل از ا

 .باشد
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خاص مهارت دارند، در   زات یکه در استفاده از تجه ی آتش نشان  یروهاین
 .روند ی م  یاسرع وقت به محل آتش سوز 

 کی محل استقرار  ی آتش نشان  یها ستگاهیا ،یمناطق شهر  شتریب در
باشد تا بتوانند به  آنها به اندازه زات یتجه دیبا است که  ی شرکت آتش نشان

 .پاسخ دهند قهیسه دق ایزنگ هشدار ظرف دو 

اشغال شده  ی ادیباشد که توسط افراد ز یشامل سازه ا یآتش سوز  اگر
هشدار پاسخ   نی به اول ی آتش نشان ستگاهی چند ا ایاست دو  ممکن  است،
 .دهند

شوند با در نظر گرفتن ساخت و ساز   ی که وارد م  یآتش نشانان  نیاول
محافظت در برابر آتش، آتش   ستمیس هرگونه ساختمان در حال سوختن و

 یرا برا یی ها  روش خود، زات ی کنند تا با استفاده از تجه ی م  ی ابیرا ارز
 .خاموش کردن استفاده کنند

 

 قی حر  یمراحل اطفا 4#

ار نشدن، شوند اما در صورت مه  ی ها کوچک شروع م یآتش سوز  اکثر
افراد  ی کنند و زندگ ی وارد م  یادیز خسارات  و ابندی  ی رشد و گسترش م 

 .کنند  ی م  دیمجاور را تهد
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بهتر است ابتدا،   دیآشنا شو قیاطفا حر زات ی از تجه کی با هر نکهیاز ا قبل
 .دیرا بشناس قیمراحل اطفا حر 

 :شامل چهار مرحله است کیستمات یس قیحر اطفا

 ر یدرگ ریغ یاز ساختمان ها و مناطق فعل حفاظت .1
 آتش  حصر .2
 ساختمان  هی تهو .3
 ق یحر اطفا .4

 .مبارزه با آتش، خاموش شدن است یی نها مرحله

  یآب مخلوط با مواد خاموش کننده مناسب برا انیاز جر قیاطفا حر یروین
 .کند ی مانده استفاده م ی باق یخاموش کردن شعله ها

 یامر محقق شد، آتش نشانان با حذف دود و آب از فضا نیکه ا ی هنگام
 .کنند ی نجات ساختار را آغاز م  ده،ی د بیو محافظت از مواد آس ی داخل
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 قی حر  یاطفا  زاتیتجه 5#

 :متفاوت هستند ریبسته به موارد ز قیاطفا حر  زات یها و تجه ستمیس

 سن  .1
 ی ر یگ اندازه .2
 کاربرد  .3
 ساخت  نوع .4

که وجود آن ها در هر ساختمان   قیاطفا حر زات یتجه نی جمله مهتر از
 :است ری است چهار مورد ز یضرور  منیا

 یآتش نشان  یها کپسول •



 

18 www.namatek.com 

 یآتش نشان لنگیش یها حلقه •
 آتش  درانتیه یها ستمیس •
 ک ی آب پاش اتومات  یها ستمیس •

 .ابزار قابل اعتماد و بادوام باشد یدارا  دیمجهز با ی خدمه آتش نشان کی

 :اشاره کرد ریتوان به ابزارها و قطعات ز ی م  قیاطفا حر زات یتجه  نیبهتر از

 یقطره ا مشعل •
 یآتش نشان  یها پناهگاه •
 آچار •
 آتش  یتبرها •
 ینیزم •
 لیب •
 گر ید  موارد •
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 یآتش نشان یکپسول ها 1-5#

 .هستند ی آتش نشان  یکپسول ها  قیاطفا حر زات ی تجه گرید از

ابزار حمله" محسوب   نی"اول یآتش سوز  یبرا ی آتش نشان  یها کپسول
توسط ساکنان ساختمان قبل از انجام خدمات   ی طور کل به شوند که ی م

 .شود ی انجام م ی آتش نشان

شوند   ی کوچک شروع م یآتش سوز  کیها به عنوان   یآتش سوز  شتریب
ماده خاموش کننده در  حیده از نوع و مقدار صح صورت استفا در و

کوچک و قابل کنترل است، ممکن است خاموش   یسوز  شتآ که ی طیشرا
 .شوند

 خاموش .به وضوح مشخص شود دی با ی کپسول آتش نشان یها مکان
 .شوند  ی م  یکننده ها با توجه به ماده خاموش کننده کدگذار 
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 ی آتش نشان لنگیش یحلقه ها 2-5#

به عنوان   نانی استفاده توسط سرنش  یبرا ی آتش نشان لنگیش یها حلقه
در نظر گرفته شده است اما ممکن است در   قیحر اطفا یاقدام اول برا

 .استفاده شود ز یتوسط آتش نشان ن گریموارد د ی برخ

مهم است که ابتدا نازل را  ،ی آتش نشان  لنگیحلقه ش کیقرار دادن  هنگام
نازل   د،یرا ببند لنگیحلقه ش ریش سپس د،یکنمتصل  لنگیحلقه ش ریبه ش

 .دینازل را ببند  سپس کاسته شود،  لنگ یتا فشار وارد شده در ش دیرا باز کن

 :شود ی کار با دو هدف انجام م نیا
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دوام  ی از فشار دائم شیتحت فشار ب لنگیو فشار آب حلقه ش لنگیش
 .خواهد آورد

را جدا کند   ریاپراتور مجبور است اول ش  د،یاستفاده کن لنگیاز حلقه ش اگر
  هیرا با منبع تغذ لنگیدچار احتراق شود، حلقه ش زین لنگی ش نکهیاز ا قبل و

 .تحت فشار شارژ کند

  ی قرار م ی خروج  کیدر کنار  ی به طور کل  لنگ یش یآنجا که حلقه ها  از
ن آماده شود تا با دنبال کرد ی تواند به سادگ  ی م یاضطرار  طی شرا در رد،یگ

 .به مکان امن برسد لنگیش
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 آتش درانتیه یها ستم یس  3-5#

 ریکمک به آتش نشانان در کنار سا یبرا ی آتش نشان  ریش یها ستمیس
به آتش در ساختمان ها نصب شده  ع یدر حمله سر ق،ی اطفا حر زات یتجه
 .اند
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 یبرا آب است که یشبکه ساز   ستمیس کی  درانت،یه ستمیس اساسًا،
دارد   ازیرا که آتش نشان ن ی لنگیش زانی شود تا م ی انتقال آب استفاده م

 .محدود کند

)شامل   دهیاستفاده از آتش نشانان آموزش د یآتش فقط برا درانتیه
از حد، توسط تالش   شیصورت فشار ب در .( استی آتش نشان  یها میت 

  سات،یأست  نیمتصل به ا زات یاستفاده از تجه یبرا دهی آموزش د ریافراد غ
 .تواند رخ دهد ی م یجد بیآس

عملکرد  یبرا یضرور  ی آتش، شامل قطعات جانب درانتیه یها ستمیس
کننده خدمات آتش   تیها، مخلوط و اتصاالت تقو  پمپ  موثر آنها مانند

 .است ی نشان 

  شی شود و به طور منظم آزما ینگهدار  ی به خوب دیها با ستمیس نیا از
 .شود

 

 



 

24 www.namatek.com 

 ک یآب پاش اتومات یها ستم یس  4-5#

زمان در کنترل آتش   ق،یاطفا حر زات یاز تجه حیبر استفاده صح عالوه
 .است یضرور 

 یروش ها نیاز قابل قبول تر ی کی کی آب پاش اتومات  یها ستمیس
 .کنترل آتش است یموجود برا

محافظت از جان و مال  فهیپاشش آتش، امروز وظ کی ات اتوم یها ستمیس
 .را در برابر اثرات آتش نشان بر عهده دارند

  ی قبل یبه نسل ها نسبت آب پاش که اکنون در دسترس هستند، یسرها
 .برابر دارند ستیب تیخود در برابر آتش حساس

آب تحت   ستمی است که به س کی ضربه اتومات  کیآب پاش در واقع  سر
 .فشار متصل است

مجدد باز   میکه قبل از تنظ ی را گرم کند، در صورت نکریآتش سر اسپر  اگر
شود   ی شود و باعث م  ی م یآتش سوز  باعث شود، تحت فشار قرار گرفته،

 .شود و ساختار آن باالتر باشد جادیداغ ا یا هیکه ال

 سیتواند خ ی را در مجاورت آتش م  ی مواد احتمال  نی همچن یاسپر  نیا
اصال   ایو  افتهیسرعت و رشد آتش کاهش  جهیشود در نت ی م  باعث کند و

کاهش  ستمیهد آب پاش کار کند، فشار آب را در س  اگر .مشتعل نشوند
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شود   ی به طور معمول باعث م اگر شود که ی دهد، زنگ هشدار فعال م ی م
 .ردیتماس بگ ی اتصال به تلفن با آتش نشان  قیتا از طر

بزرگ، پر رفت وآمد و در  یآب پاش معموالً در ساختمان ها یها ستمیس
 .شوند ی نصب م ی معرض آتش سوز 

شود، آتش   ی که آبپاش نصب م یدهد که در اکثر موارد  ی نشان م  آمار
 شود.  ی سر آبپاش کنترل م کیفقط توسط 

 


