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شد، آتش گرفتن و نابودي آن به منزله سسـت   صادرات نفت كشور تلقي مي اقتصادي و اسكله اصلي
نشـان   نفر از آتـش  21شد اما  هاي اقتصادي كشور تلقي مي هاي مقاومت و شكستن ستون شدن پايه

دانستند آنها  قهرمان و مسلمان ايران هرگز اين خفت را برازنده ايران اسالمي و جوانان غيور آن نمي
ها تالش و ايثار در ميان آتـش و خـون و خمپـاره، بـه      ه برتن كرده و بعد از ساعتلباس رزم عاشقان

نشانان مبدل شوند آنها موفق شدند آتش افروختـه دشـمن بـر     هاي مقاومت و شهادت آتش اسطوره
نشانان خـود   آتش. دامن وطن را خاموش كرده و خواب مهاجمان را به كابوسي براي آنها مبدل سازند

هـايي بـال و پـر     هاي برافروخته جان باخته و شربت شهادت نوشيدند و همچون پروانه در ميان شعله
روحشان شاد و راهشان . هاي مقدس خويش فدا كردند دوست، در راه آرمان خويش را به شوق وصل

نشانان سراسر كشور  از آن زمان تاكنون هفت مهر به نماد ايثار و از خود گذشتگي آتش.  مستدام باد
  .نشاني و ايمني در تقويم رسمي كشور ثبت شد  روز به عنوان روز آتش اينه و تبديل شد

ی ا
ی شا ش   آ

آتش نشاني و «هفتم مهرماه به نام 
   .نامگذاري شده است» ايمني

روز بين المللي ايمني در دنيـا مصـادف   
  آوريل كه همه سـاله در  7است با روز 

كشور هاي جهان به ويـژه كشـورهاي   
صنعتي اين روز را گرامي مي دارند ودر 
چنين روزهائي مقاالت متعدد علمي در 
زمينه ايمني در سمينار ها عنـوان مـي   

تا  شود و يا در نشريات چاپ مي گردد
قبــل از آغــاز جنــگ تحميلــي،روز    

نشـاني   آتش  مخصوصي بنام ايمني و 
ـ در كشور ما ا در  .وجـود نداشـت  ران ي

آغازين روزهاي هجـوم ناجوانمردانـه   
بـه خـاك مـيهن     دشمن بعثي عـراق  

عزيزمان ايران ، يعني هفت مهـر مـاه   
هواپيماهاي دشمن پااليشـگاه   1359

بزرگ آبادان را مورد حمله قـرار داده و  
آنجا را به آتش كشيدند، بـا توجـه بـه    

  اينكه پااليشگاه آبادان شريان
  

 

  ست؟ـش چيـآت
نوعي سوختن كه همراه بـا  

 .شعله و حرارت است
 

P.G.M.I.S.E.Z 

ند ی رویا ر  ر خا ید را از  ی ا وا  وز،  مان  ی خا ه  ع رد با  ود   ی  ی  ما آ ن با  شا   .آ
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  ): (CLASS Aنوع اول
سوخت اين گونه آتش سوزيها را اغلـب مـواد جامـد و خشـك از     

اين آتـش سـوزيها بـه دو     .تركيبات مختلف كربني تشكيل ميدهد
  .بصورت شعله دار و بدون شعله يا گدازه : نوع وجود دارند

 

  ): (CLASS Bنوع دوم
امـدات  ج و اين نوع آتش سوزي ها مايعات مختلف آتـش گيـر   در

نرم و تبديل شونده به مايع مثل گريس و وازلـين و روغـن هـاي    
  .نباتي جامد ميسوزند

  

  ): (CLASS Cنوع سوم
ـ عبارتن سوخت اين نوع آتش سوزي هـا   گازهـايي نظيـر    :از دــ
زنـدگي   در اسـتيلن وسـايرگازهايي كـه    ، پروپان ، بوتان، نتاــم

  .روزمره مردم و صنايع به كارمي روند
 

  ): (CLASS Dنوع چهارم
 سـديم،  :تش سوزي ها ازفلزات كميـاب ماننـد  سوخت اين قبيل آ

     .پلوتونيم است اورانيوم و ،زيركانيوم تيتانيوم، ،ممنيزيو پتاسيم،
  

  ): (CLASS Eنوع پنجم
دسـتگاههاي برقـي و وسـايل     اين نوع آتش سوزي ها اغلـب در 

 رها،ترانسفورماتو :كوچك شامل بزرگ و نيروگاههاي انتقال نيرو،

 لوازم برقي خانگي مثل سـيم كشـي سـاختمان،    و الكتروموتورها

  .بخاري، اتو و اجاق هاي برقي رخ مي دهند، نزيويتلو

 انواع آتش سوزي براساس استاندارد انگلستان

 روشهاي خاموش كردن آتش

  :ن يا قطع حرارت ازكانون آتش سوزيخنك كرد - 1

آن نماينده اضالع  بگيريم خواهيم ديدكه يكي از درنظر اگر مثلث آتش را
است كه يك  آن مانند ،اين حرارت راحذف كنيم اكنون اگر. حرارت است

ريزد و آتش سوزي خـاموش  مي اين مثلث فرو. ضلع مثلث راشكسته ايم
  . مي شود 

 : قطع اكسيژن هوا ازكانون آتش سوزيخفه كردن يا  -2

كـه   مثلـث آتـش را   آن است كه با حذف هوا ضـلع ديگـر   معني اين كار
  آتـش سـوزي فـرو   ، ايـن كـار   انجـام  بـا . هواست شكسته ايم نماينده

  .مي نشيند

  
  : دن يا قطع سوخت ازكانون آتش سوزيگرسنگي دا - 3

 قـرار گـرفتن سـوخت در    ممانعـت از  حـذف سـوخت و   دراين روش با
اين مـاده   نماينده سوخت است و هك مثلث را ضلع ديگر ،دسترس آتش

 اين كار با .تشكيل مي دهد شكسته ايمرا  وزي هااساس آتش س پايه و
  .مي شودسوزي خاموش آتش

  :مثلث آتش          
  آتش سوزي براي بوجود آمدن يا روشن

  اين كه امل نياز دارد ــند عـچ شدن به 
   سوخت ، حرارت و هوا:رتند ازعوامل عبا

  منظور از هوا همان گاز اكسيژن است كه
درصد در هواي اتمسفر زمين موجود است و حيات  21به نسبت  

شركت اين سه عامل در . است مربوط  جانداران و گياهان به آن
فعل و انفعاالت زنجيره اي توليد آتـش بـه صـورت يـك مثلـث      

ـ  نشان داده ميشود، ام نقـاط جهـان بـه نشـانه     اين مثلث در تم
بنابراين نتيجه فعاليتهـاي ايـن   . سمبل آتش شناخته شده است

و غلـيظ و   سه عامل آتش سوزي گرمـاي زيـاد ، دودهـاي تنـد    
  .تگازهاي مسموم كننده اس

  
بتوانيـد بـا اسـتفاده از     تا ابتدا آتش سوزي را تشخيص دهيد در

ول مناسب را براي خاموش نمـودن  برچسب روي كپسول ها،كپس
 بعد از انتقال كپسول به محـل آتـش سـوزي،   . انتخاب كنيد شآت

 :دهيد عمليات زير را به ترتيب انجام

   .دميله ضامن را بكشي .1
   .يدده آتش قرار  سر شيلنگ كپسول را به سمت .2
   .ددستگيره را فشار دهي .3
   .ددهي شيلنگ كپسول را به سمت مركز آتش قرار .4

چگونه با يك كپسول 
 آتش نشاني كار كنيم؟
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  : ده هاي آبيخصوصيات خاموش كنن
ــراي اطفــاء        ــوع ب ــرين ن ــي بهت ــاي آب ــده ه ــاموش كنن  خ

مـي باشـند و داراي   ) جامـدات ( Aكـالس  آتش سوزي هـاي  
  .خصوصيات زير مي باشند

وجود وزن مولكولي ناچيز بصـورت مـايع اسـت و حـال     با  -1
آنكه مولكولهائي بسيار سنگين تـر از آن در درجـه حـرارت و    

   .فشار عادي بحالت گاز مي باشد
آن بسـيار و     surface tensionنيروي كشـش سـطحي    -2

پس از جيوه از كليه مايعات عادي ديگر بيشتر است بطور كلي 
ماننـد  . مـي كنـد   د را تحمـل اجسامي بمراتب بيش از وزن خو

   .كه روي آن مي دوند سوزن يا حشراتي
  .قدرت نفوذ كافي دارد -3
نقطه انجمادش زيادتر از حد معمول پائين و نقطه تبخيرش  -4

زيادتر از حد معمول باالسـت موضـوعي كـه نمـودار ظرفيـت      
  .زياد و غير عادي است ،حرارتي

برابر بـيش   5/6قدرت سردكنندگي آب  ،در وزن مساوي -5
گـالن آب   34است و يا قدرت خنك كننـدگي   CO2از گاز 
   .مي باشد CO2تن  1برابر با 

  :يپودرهاي  هخصوصيات خاموش كنند

موقعي كه پودر بطور مستقيم به محوطه آتش سـوزي هـدايت   
  . در يك آن از بين ميرود مي شود شعله تقريباً

مكانيزم اصلي و شيميائي خاموش كردن آتش توسط پـودر هنـوز   
خنـك   ،ور كلـي خفـه كـردن   بطـ  .بطور كامل شناخته نشده است

كردن و سپر تشعشـعي دسـت بدسـت هـم داده و كـارائي پـودر       
شيميائي را بوجود مي آورند ولي مطالعات روشن ميكند كـه يـك   
واكنش قطع زنجيره اي در شعله ممكن است علت اصلي خاموش 

   .شدن آتش باشد
  :فومي ده هايخصوصيات خاموش كنن

ات براي خاموش كردن آتش سوزيهاي مايعات نفتي و ساير مايعـ 
د،  ن مخصـوص آنهـا سـبكتر از آب مـي باشـ     قابل اشتعالي كه وز

زيـرا كـه آب بـراي لحظـه اي      .نمي توان به تنهائي آب بكار برد
حرارت آتش را پائين مي آورد و بعلت اينكه سنگين تـر از مـايع   

قـرار گرفتـه و آتـش    در زير سـطح مـايع    قابل اشتعال است فوراً
ن الزم است كه بـراي خـاموش   بنابراي. سوزي ادامه خواهد داشت

 . كردن اين قبيل آتش سوزيها از مواد ديگر استفاده كرد

زي است كه داراي خواص زير اين مواد مايع كف مبارزه با آتش سو
  :ميباشد

   .سبك است و روي سطح مايع قرار ميگيرد -1
   .حائلي بين مايع مشتعل و هوا ايجاد ميكند -2
از اشتعال مجدد مايع خاموش  در مقابل حرارت مقاوم است و -3

   .شده جلوگيري مينمايد
   .در مقابل وزش باد مقاوم است -4
  
  
  
  
  
  

  :CO2 هاي هخصوصيات خاموش كنند
گازي است غير قابل احتراق ، بي بـو ، غيـر سـمي ، فاسـد كننـده      
نبوده و هادي جريان الكتريسيته نيست ، چون از هـوا سـنگين تـر    

پرتـاب بـر روي حريـق اكسـيژن هـوا را از      لذا در صـورت  . است
 .محيط خارج ساخته و جانشين آن مي شود

 انواع خاموش كننده ها
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 را بـرداريم و بـه   ي باطر اگر سيم كشي خودرو آتش گرفت سر
، پارچه ضخيم، شن و ماسه آن را خاموش كمك خاموش كننده

 .كنيم

    اگر كاپوت داغ شده و از آتش سوزي حتي چند ثانيـه گذشـته
چـون ممكـن اسـت دچـار     . است نبايد كـاپوت را بـاال بـزنيم   

از زير موتور آتش را با خـاموش  . سوختگي سر و صورت شويم
فق نشديم و آتش سوزي ادامـه  كننده هدف قرار دهيم و اگر مو

داشت خودرو را به حـال خـود رهـا كـرده و خـود را بـه خطـر        
آتش نشاني را با تلفن . زيرا احتمال انفجار وجود دارد. نيندازيم

  .باخبر كنيم 300
   اگر موتور خودرو آتش گرفت آن را خاموش كرده، كاپوت را بـا

  .مش كنياحتياط باال بزنيم و به كمك خاموش كننده آن راخامو
در حوادث اتومبيل كه ممكن است بنزين به خارج از اتومبيل 

  .ريخته شده باشد فوراً از اتومبيل دور شويم
 

  
  

  

اين نوع سطل ها نيز به رنگ قرمز بوده و شن و ماسه تميـز در  
داخل آنها ريخته ميشود كه اين  سطل ها بايد مورد بازديد قرار 

اثر رطوبت و چسبندگي سـفت  گرفته تا چنانچه شن و ماسه بر 
  . شده باشد تعويض گردد

  
  

  
  

دمايي كه باعث گرم شدن ماده قابل احتراق تا تبخير آن جهت 
نقطه آتـش زنـي بـر    . تركيب قابل اشتعال با اكسيژن مي گردد

شد ولي خالف نظر عموم دمايي نيست كه باعث ايجاد حريق با
در واقع  هر مـاده قابـل احتـراق    . زمينه ساز رخداد حريق است

براي محترق شدن بايد قبل از هر چيز به نقطه آتش زني برسد 
تا به صورت بخار در آمده و به ميزان مناسب بـا اكسـيژن هـوا    
تركيب شود و در كنار يك منبع جرقه يا شعله يا حـرارت مـاده   

    . مذكور مشتعل شود
  
 

 خونسردي خود را حفظ كنيد. 

     300از محل وقوع آتش سوزي خارج شويد و سـپس بـا تلفـن 
 .تماس بگيريد

   هرگز دربهاي محل وقوع آتش سوزي را باز نگذاريد، آتش بـه
 .ي ديگر سرايت كرده و شدت مي يابدجاها

    در صورتي كه كه دود در فضا وجود دارد و مانع تـنفس اسـت
 )در سطوح پائين دود كمتر است. ( يدحتماً سينه خيز فرار كن

 حوله يا دستمال خيس يا حتي خشك روي صورت خود بگيريد. 

         در صورتي كه لبـاس شـما آتـش گرفـت، فـرار نكنيـد، آتـش 
 .شد، روي زمين بغلطيد تا خاموش شود شعله ور خواهد

        خود يا ديگري را با پتو يـا ملحفـه ضـخيم بپوشـانيد تـا آتـش
 .خاموش شود

 ممكن اسـت اطاقـك آن از دود پـر    . از آسانسور استفاده نكنيد
  .شود و يا در طبقاتي كه آتش سوزي شديد است متوقف شود

 اقدامات الزم هنگام آتش سوزي

 نقطه آتش زني

 سطل هاي شن و ماسه

  
  
A.  ز اول يا فاز شروع حريقفا 
  است دسترس در ژنياكس -1
  است تيفارنها 1000 حدود دما -2
  است يتصاعد قيحر گسترش -3
ـ  از كمتـر  حدود است كوتاه قيحر  اوج به دنيرس زمان -4  مين

  ساعت
  

B.  فاز دوم يا سوختن آزاد  
  گسترش حريق وجود دارد -1
  فارنهايت 1300دما حدود  -2
  كاهش مي يابداكسيژن به تدريج  -3

 

C.  كند سوختن اي سوم فاز  
  

D.شعلهبرگشتفاز  

 فازهاي حريق

 توصيه هاي ايمني در مورد آتش سوزي خودرو
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فتن حرارت موتور و ايرادات سيم كشي برق خودرو و تصـادفات  علت وقوع آتش سوزي در اتومبيل بيشتر بر اثر باالر
آتش سوزي آن در كشور هاي پيشـرفته بـا    ءآتش سوزي و اطفا جاده اي مي باشد كه براي كنترل خسارات ناشي از

  .حريق اتوماتيك نسبت به اين موضوع اقدام مي گردد ءنصب سيستم اطفا
  

حريق  ءنصب سيستم اتوماتيك اطفا
 اتوبوس و خودروي سواري

Fire Sprinkler Protection for Car Parks 
  ضرورت نصب افشا نه هاي اطفاء حريق در پاركينگ خودرو

رت طراحي پاركينگ جهت هر واحد ساختماني پاركينگ ها در طبقات زيـر  روبا توجه به ايجاد ساختمان هاي بلند مرتبه و ض 
وسـط  آسانسـور   در بعضي از ساختمان هاي پاركينگ ها داراي رمپ بوده و بعضي ديگـر خـودرو ت  . زمين طراحي مي شوند

  .طبق ضوابط ايجاد رمپ جهت تمامي پاركينگ ها الزامي مي باشد. خودروبر به پاركينگ منتقل مي گردد
رويي در صورتي كـه خـود  ... با توجه به باال بودن مواد قابل اشتعال از قبيل منسوجات، پالستيك، الستيك، سوخت خودرو و 

آتش بگيرد با توجه به دارا بودن حرارت و دود بسيار زياد مي تواند بسرعت گسترش يافتـه و بقيـه خودروهـا را بـه آتـش      
در صورت وقوع آتش سـوزي  . در محل طراحي و نصب شده باشد)اسپرينكلر(در صورتي كه اگر سيستم اطفاء حريق . بكشد

  .در صورت نصب اصولي منجر به اطفاء حريق گرددهم مي تواند از گسترش آتش جلوگيري نموده و هم
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  آتش نشاني منطقه ويژه  
نهادينه در راستاي رسالت خود مبني بر   واحد آتشنشاني منطقه ويژه

منطقه ويژه  ثه در سطح كردن فرهنگ ايمني و مواجهه با هرگونه حاد
و ارتقـاء سـطح    توانمندي كليه پرسنل واحدهاي مختلـف و به منظور 

آموزش اقـدام   واحد با همكاري، جهت مقابله با حوادثآگاهي پرسنل 
ايـن   به برگزاري كالس آموزشي آتش نشاني نموده است، پرسنل در

كالس آموزشـهايي در خصـوص تئـوري حريـق، نحـوه اسـتفاده از       
نده هاي دستي  و همچنين مواردي درباره عمليـات هـاي   خاموش كن

  .آتش نشاني را بصورت تئوري و عملي فرا مي گيرند
  

  آتش نشانياي واحد فعاليته
 نجات  به واحـد هـاي آتـش نشـاني سـاير       ارائه خدمات امداد و -1

   صنايع مستقر در منطقه ويژه 
جهت حفظ  برگزاري مانورهاي داخلي و همچنين تمرينات ادواري -2

  .آمادگي و مقابله با شرايط اضطراري
  شارژ سيلندرهاي خاموش كننده پودري  -3
  تعميرات مربوط به شيلنگ هاي آتش نشاني  -4
بازديد و تست كليه تجهيزات آتش نشاني ثابـت و متحـرك بـه     -5

  صورت دوره اي جهت حصول اطمينان از آماده به كار بودن آن ها 
تهيه تجهيزات جديد آتـش نشـاني بـه منظـور ايجـاد پوشـش        -6

  منطقه قاط خطر در سطح نمناسب، پس از بررسي و شناسايي 
اجراي بازديدها و تست هاي روتين به منظور حصول اطمينـان از   -7

  .عملكرد صحيح سيستمهاي اطفاء حريق
  

 1392سال   برنامه هاي

 پيگيري خريد يك دستگاه خودروي آتش نشاني  
 2يري آماده سازي ساختمان ايستگاه شماره پيگ  
 طراحــــي و نصــــب سيســــتمهاي اطفــــاء حريــــق  

 بمنظور كاهش خسارات احتمالي) غيراتوماتيك/ اتوماتيك (

 

  امكانات و كسري تجهيزات 
  به صورت شيفتي  در ايستگاه  كه نفر 13كل پرسنل شامل

 آتش نشاني مشغول به فعاليت مي باشند 

  روي اطفــايي ددســتگاه خــو 3موتــوري شــامل امكانــات
  )نيسان  دستگاه خودرو 1دستگاه خودرو سنگين و 1(
   عدد از انواع كپسول ها 500كل كپسول هاي اطفايي شامل

 مي باشد

 35 جعبه فاير باكس 

  دستگاه  80شير هيدرانت 



  منطقه ويژهويژه نامه ايمني و آتش نشاني                                                           
 

 مهر
1392 

۴  

    
                        

  
  

                            

٧

 ش سوزي در خانه خودتدوازده گام براي جلوگيري از آ

در تك تك طبقات خانه آالرمهاي هشدار دهنده دود نصب كرده، آنها را عـاري   -1
سـعي كنيـد   . گرد و غبار نگاه داشته و هفته اي يك بـار آنهـا را امتحـان كنيـد    از 

آالرمهاي هشدار دهنده ده ساله بخريد؛ وگرنه مجبور مي شويد هـر سـال بـاتري    
  .آالرمها را عوض كنيد

  

يك برنامه واكنش در زمان آتش سوزي تهيه كنيد تا همه افرادي كه در خانـه   -2
  .وقوع آتش سوزي چگونه بايد فرار كنندشما هستند بدانند در صورت

موش كـرده  مطمئن شويد كه ته سيگارها را به طور كامـل خـا  -8
  .باشيد و با دقت تمام آنها را دور بياندازيد

  

  بـه يـاد داشـته   . بار اضافي روي پريزهـاي بـرق وارد نكنيـد    -9
  .يك پريز، يك دوشاخه –باشيد 

 
  
 

هنگامي كه خسته هستيد يـا مشـروب نوشـيده ايـد خيلـي       -10
نيمي از تمام موارد فـوت در آتـش سـوزي هـاي     . مواظب باشيد
  .صبح روي مي دهند 8شب تا  10عات خانگي بين سا

 

ــا ســاير دســتگاه هــاي برقــي را روي حالــت  -11   تلويزيــون ي
استند باي يا آماده به كار رها نكنيد چون مي تواند به بـروز آتـش   

  اگـر از دسـتگاه هـاي برقـي خـود اسـتفاده      . سوزي منجر شـود 
را پريـز  نمي كنيد، هميشه آنها را خاموش كرده و سيم برق شـان  

  .بكشيد
 

 .هرگز در تخت خواب سيگار نكشيد -12

خروجي هاي خانه خود را عاري از موانع حفظ كنيـد تـا افـراد-3
مطمـئن  . بتوانند در صورت وقوع آتش سوزي از آنهـا فـرار كننـد   

شويد كه ساكنان مي توانند به آساني كليد در و پنجره هاي خانـه  
  .را پيدا كنند

  

حوادث حـين آشـپزي بـه     – در آشپزخانه خيلي مراقب باشيد -4
هرگـز  . آتش سوزي هاي خانـه هـا منجـر شـده انـد     %  59بروز 

  .كودكان را بدون سرپرست در آشپزخانه تنها رها نكنيد
 

اگر با روغن داغ آشپزي مي كنيد خيلي مواظب باشـيد؛ اگـر از    -5
سرخ كن هاي برقي استفاده نمي كنيد، خريـد آنهـا را در دسـتور    

 .كارتان قرار دهيد

شمعهاي روشن را رها نكنيد و برويد، و مطمئن شـويد   هرگز   -6
كه روي جاشمعي مناسب و روي يك سطح مقاوم در برابر حرارت 

  .به دور از مواد قابل اشتعال قرار داشته باشند
  .كبريت و فندكها را دور از دسترس كودكان قرار دهيد -7
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ن شا ش  ند  آ   و
                                                       اراگپرورد

تـا خـون در رگهايمـان      ما در مقابل تو و كتاب آسمانيت سوگند ياد مي كنـيم، 
جــاري اســت از تأسيســات، جــان، مــال و نــاموس ديگــران در برابــر اهــريمن   

و در اين راه لحظه اي از انجـام امـور محولـه كوتـاهي      .حوادث دفاع نماييم
  .ننماييم

خدايا در اين راه خطيـر مـا را يـاري فرمـا، تـا بتـوانيم در راه انجـام رسـالت         
  ســـنگيني كـــه بـــر عهـــده مـــا قـــرار داده اي موفـــق باشـــيم و نگهـــدار خـــود 

   ...          خانواده مان بوده و باشي  و
 امين يا رب العالمين                               

  ل از آتش نشانان منطقه ويژهمراسم تجلي
در دفتر مديرعامل  7/7/92طي مراسمي كه در مورخ 

محترم منطقه ويژه برگزار گرديد از تالش ها و زحمات 
آتش نشانان تشكر و تقدير به عمل آمده و لوح تقدير با 

 . امضاء مديرعامل به آنان اهداء گرديد


