
 آگاهی  

 : سوزي خانگیاقدامات قبل از وقوع آتش

آتش سوزی یکی از حوادث خطرناکی است که خسارت های سنگین جانی و مالی به دنبال دارد اما بررسی ها نشان  •

  .اند پیشگیری درصد آتش سوزی ها قابل ۰۸تا  ۵۷داده است 

 .استفاده از نکات ایمنی برای پیشگیری از آتش سوزی در خانه مفید است •

اصلی آتش اهمیت دارد و باید دقت کرد که آتش سریعا گسترش  هایشناختن ویژگی، برای محافظت از خود •

 یابد و گاهی برای یك تماس تلفنی نیز زمان کافی وجود ندارد.می

اهمیت  تواند تهدید کننده زندگی باشدسوزی میآتش حتی کمتر از دو دقیقه پس از شروع آتشبا توجه به اینکه  •

 . نکات ایمنی بیش از پیش نمایان  میشود

خفگی مهمترین علت مرگ و میر ناشی از  و های آن باشدتر از شعلهتواند به مراتب خطرناكدود ناشی از آتش می •

 سوزی است که نسبت مرگ و میر ناشی از آن به نسبت تلفات ناشی از سوختگی سه به یك است.آتش

ای سمی تولیدشده در آتش، افراد را گیج و همچنین گازه ها را بسوزاندتواند ریهالعاده گرم میاستنشاق هوای فوق  •

 برد.تری فرو میسازد، بنابراین آتش به جای این که بیدارتان کند، شما را به خواب عمیقآلود میخواب

وسیله ای است برای حفاظت جان افراد، وسایل و تجهزات الکتریکی و الکترونیکی در مقابل جریان  RccBکلید  •

اگواری ن نشتی برق می باشد.متأسفانه تماس مستقیم یا غیرمستقیم افراد با برق در مکان های مختلف باعث بروز حوادث

ات د را از آسیب های ناشی از برق گرفتگی نجمی گردد لذا استفاده از یك وسیله که در مواقع بروز خطر بتواند فر

 ست. یضرور،دهد

میل ثانیه  0۸۸میلی آمپر را در مدت زمان  0۸طبق استانداردهای تدوین شده بدن انسان می تواند حداکثر جریان  •

د و استفاده از این نوع کلی RccBتحمل کند. لذا با توجه به این نکته و پس از آزمون های مختلف بروی کلیدهای 

 نصب آن در مسیر ورودی هر واحد به عنوان یك راه حل اصولی و الزامی مطرح می شود. 



الکترومکانیکی کارایی بیشتری به منظور  RccBالکترونیکی نسبت به کلیدهای  RccBتوجه داشته باشید کلید  •

 ردار می باشد. حفاظت از جان افراد و وسایل الکتریکی و الکترونیکی در مقابل جریان نشتی برق برخو

 آگاهی ایمنی کودکان در منزل : 

ها امن ه کافی برای آنزها به انداای که خیلی وقتگذرانند، در خانهها تقریبا همه وقت خود را در خانه میبچه •

باشند ا های که قرار است پناهگاه آنها در همین خانهنیست. بسیاری از مواقع به خاطر سهل انگاری پدر و مادرها، بچه

وان تا حد زیادی تهایی که با رعایت نکاتی کوچك و تغییراتی جزئی در شکل کلی خانه میبینند. آسیبآسیب می

 ها جلوگیری کرد.از بروز آن

ها چهار برابر خطر مرگ برای بزرگساالن  سال در آتش سوزی ۷خطر مرگ برای کودکان کمتر از با توجه به اینکه  •

ن کودکا برایها  سوزیش برای جلوگیری از بروز حادثه و آت همیت رعایت نکات ایمنیاست، ا سال 0۸کمتر از 

 بیش از پیش می شود.

ومیت وط ، سوختگی و آتش سوزی ، مسمـمترین نوع حادثه سقــوط به آشپزخانه و مهـادثه در منزل مربــشترین حبی •

 .باشد میبا دارو ، 

 آگاهی ایمنی سالمندان در منزل :  

گردد در اثر حوادث خانگی، افتادن و  اغلب صدمات شایع که منجر به مرگ در سالمندان می مطابق آمارها •

مسمومیت با دارو رخ میدهد. سالمندان، به علت تغییرات جسمی و حرکتی ناشی از کهولت سن از جمله کاهش دید، 

، آرتریت مفصل زانو، ضعف عضالنی کننده مثلهای ناتوانکاهش شنوایی، ضعف تعادل، کندی حرکتی، بیماری

بودن شرایط محیط، بیشتر در معرض حوادث خانگی و نداشتن و نامناسب ، گیجی و تمرکزمصرف داروها، سرگیجه

 گیرند. خیابانی قرار می

المندان سهای آمریکا لیز خوردن و افتادن از علل اصلی حوادثی است که طبق آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری •

  .شوند و پس از آن حریق و سوختگی دومین علت حوادث خانگی سالمندان استدر خانه دچار آن می

رابر بیشتر از جمعیت ب  0/ ۷سال است،  0۷تحقیقات دانشمندان نشان داده است سالمندانی که سن آنها بیشتر از  • 

  .عادی در معرض مرگ در اثر آتش سوزی ها قرار دارند



 گاز گرفتگیگی  یا زد گازآگاهی 

ری و بخا ویژه وسایلی ماننده این گروه از حوادث معموال در اثر نداشتن دودکش مناسب برای وسایل گازسوز ب •

آبگرمکن و یا فقدان تهویه کافی در اطاقی که دستگاه گاز سوز در آن قرار دارد اتفاق می افتد . سوختن ناقص گاز 

تجمع گازهای مسموم کننده ویا کمبود اکسیژن سبب می شود افرادی که در چنین فضاهایی تنفس می کنند دچار 

 .یا گاززدگی یا گازگرفتگی شوند مسمومیت

 

 : خطرات هواي سردو ایمنی زمستانه آگاهی 

ر های مربوط به هوای سرد مثل اسکی، سُتر هستند زیرا فعالیتهای خاص در زمستان شایعدیدگی بعضی آسیب •

 .ساز شودحادثهها تواند برای بچهخوردن و اسنوبورد می

اطر های مربوط به شکم، سر و گردن که بخاین روزها که اسکی طرفداران بیشتری پیدا کرده است، آسیبدیدگی •

 .شود هم بیشتر شده استها حین اسکی کردن ایجاد میها و درختتصادف با صخره

 ط به دستگاه تنفسی، بخصوصهای مربوافتد. بیماریها هم در هوای سرد بیشتر اتفاق میو بعضی از بیماری

های منتقل مانند و بیشتر در معرض میکروبهایی مثل آنفوالنزا بسیار شایع هستند زیرا افراد بیشتر در خانه میویروس

 .گیرندشده توسط هوا قرار می

ستشو ش یك راه برای حفظ سالمتی در خانه این است که مطمئن شوید همه افراد خانواده دستان خود را به خوبی •

ها، سرفه کردن و آبریزش بینی اهمیت زیادی دارد بازی کار به خصوص بعد از بازی کردن با اسباب دهند. اینمی

 .کندزیرا از پخش شدن ویروس جلوگیری می

ردن برف روید باید مراقب باشید. پارو کبگیرید همراه اعضای خانواده برای پارو کردن برف بیرون وقتی تصمیم می •

های ای کمك کردن در برف پارو کردن اشکالی ندارد اما بچههای بزرگتر و مدرسهبسیار سختی است. برای بچه کار

ضالتشان فشار های سنگین به عکوچکتر به هیچ عنوان نباید اینکار را بکنند زیرا ممکن است بخاطر بلند کردن برف

 .بیاید

تشخیص دهند که کی باید بخاطر سرما به داخل بیایند.  ها، چه کوچك و چه بزرگ، برایشان سخت است کهبچه •

شان ینیهایشان و قرمز نبودن ببه همین دلیل بهتر است که خودتان هر از گاهی به آنها سر بزنید و از خشك بودن لباس

 .مطمئن شوید
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 :  coخطرات گاز منو اکسید کربن 

ش استفاده از بخاری یا آبگرمکن گازی بدون نصب دودکمتاسفانه برخی مردم بنا به تصورات غلط فکر می کنند  •

و کالهك به دلیل عدم رویت دود و تمیز بودن ظاهری سوخت گاز هیچ گونه ایرادی ندارد در حالی که بر اساس 

ر گاز دودکش و انتشا آمارهای موجود بیشترین تلفات جانی در بخش حوادث وسایل گازسوز، مربوط به عدم نصب

پس نصب دودکش و هواکش .ساختمان بوده که وقایع تلخ و ناگواری را به دنبال داشته است منوکسیدکربن در 

بخاری و آبگرمکن اعم از نفتی وگازی همراه با کالهك مربوطه الزامی می باشد. عدم نصب کالهك مناسب جهت 

رد می تواند عاملی دودکش و وسائل گازسوز می تواند باعث پس زدن دود به مکان مورد استفاده شود و همین مو

 ۸برای مسمومیت شدید و در نتیجه مرگ باشد

هر ساله به دلیل عدم توجه به خطرات گاز سمی منوکسیدکربن متصاعد شده از لوله های دودکش آبگرمکن و  •

 . بخاری در منازل مسکونی و اماکن عمومی تعدادی از شهروندان جان خود را از دست می دهند

 جانی در هر سال در اثر تنفس گاز منواکسید کربن گواه بر این واقعیت است.آمار زیاد تلفات  •

متاسفانه بسیاری از عالئم مسمومیت با منواکسید کربن شبیه به عالئم سرماخوردگی است و اکثر افراد فکر می کنند  •

خانواده  بتالی تمام افرادبه دلیل سردی هوا دچار سرماخوردگی شده و تمایل به استراحت و خوابیدن پیدا می کنند. ا

 به عالیمی شبیه به آنفلوآنزا، بروز مسمومیت در افراد را نشان می دهد.

 عوامل اولیه عمومی مسمومیت : 

 سردرد و سر گیجه •

 ضعف جسمانی و بی قراری و کسلی •

 تهوع و استفراغ •

 خمیازه کشیدن بیش از حد و خواب آلودگی شدید •

 کاهش دید از عالیم عمومی مسمومیت ها است  •



چنانچه افراد در این مرحله متوجه چنین عالیمی شدند با خارج شدن از فضای آلوده می توانند از پیشرفت مسمومیت  •

 پیشگیری کنند.

 

 نکات ایمنی در حین خانه تکانی :  آگاهی 

  .باشد در حین خانه تکانی میهای خانه دار های خانممسمومیتبیشترین علت حوادث و  •

 

   اماکن سوگواريآگاهی 

در بسیاری از  محافل سوگواری بدلیل موقت بودن فضای تعبیه شده، اصول ایمنی مورد توجه قرار نگرفته و باعث  •

بروز حوادثی جبران ناپذیر، همچون آتش سوزی منجر میشود از جمله سازه های فلزی غیرمقاوم، چادرهای برزنتی، 

 وقوع حادثه در مجالس سوگواری را موجب  می شود. وجود بخارهای غیرایمن و غیره نمونه ای از آنهاست که عموماً

براین اساس واحد پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان به منظور جلوگیری از هرگونه 

حریق و حادثه در اینگونه اماکن اقدام به تهیه این کتابچه نموده است. امید است تمامی عزاداران محترم باالخص 

 برپاکنندگان اینگونه مجالس به مفاد آن توجه و رعایت نمایند.

 

 آگاهی صنایع

رامازینی را پدر علم ایمنی و بهداشت صنعتی می دانند. او اعتقاد داشت تمام بیماری های یك فرد ازمحیط کار او  •

 "ت؟ شغل شما چیس "ناشی می شود. اولین سوالی که او از بیماران خود می پرسید این بود که: 

طبق بررسی کارشناسان واحد ایمنی صنوف، عامل اصلی آتش سوزی در مراکز تجاری استفاده از سیستم برق   •

غیراستاندارد بوده است. باید کلیه ی سیم کشی ها توکار بوده و کابل ها از داخل لوله ی مخصوص عبور کند. سیم 

 زات الکتریکی معیوب و قرار گرفتن اجناس وکاالهایکشی های فرسوده وغیراصولی، پریزها، دوشاخه ها وسایر تجهی

 قابل اشتعال در مجاورت این تجهیزات بر شدت حوادث ناشی از برق می افزاید.
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 علل حوادث شغلی :  

 علل مستقیم، یعنی اعمال غیر ایمن و شرایط غیر ایمن. •

 علل غیر مستقیم؛ که شانس به وجود آمدن حادثه را بیشتر می کنند. مانند: نامساعدبودن شرایط جسمی و روحی فرد  •

 

 ایمن: اعمال و شرایط نا 

 بخش عمده ای از حوادث ناشی از اعمال ناایمن است. مانند:

 توجه نکردن به عالیم وهشدارهای ایمنی •

 شوخی کردن در محیط کار •

 ابزار تیز و برنده در جیب لباس کارقرار دادن  •

 استفاده نکردن ازتجهیزات ایمنی فردی •

 لغزنده بودن کف کارگاه •

 در دسترس نبودن وسایل ایمنی  •

 و سایرشرایطی که یك صنعتگر را در معرض خطرات فیزیکی وشمیایی قرار می دهد.

 

 انواع خطر در محیط کار:

 الکتریسیته و... از عوامل زیان آور فیزیکی شغل هستند.، جریان UVفیزیکی: صدا، سرما، اشعه  •

 شیمیایی: مواد شیمیایی به صورت گاز، بخار، مایع و... . •



مکانیکی)خطر دستگاه ها(: مانند حفاظ نداشتن دستگاه ها وپرس ها یا عواملی که باعث سقوط افراد یا اقالم می  •

 شوند.

 سترس، تحمل مسئولیت بیش ازحد و... .روانی: خستگی، بی انگیزگی درمحیط کار، ا •

 

 آگاهی اصناف

حداقل مساحت الزم جهت عرصه فروش در فروشگاه های بزرگ در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز،   •

 مترمربع می باشد.  0۷۸مترمربع و در سایر شهرهای کشور  ۷۸۸اهواز و کرج 

حداقل مساحت الزم جهت عرصه فروش در فروشگاه های مرکزی چندمنظوره یا زنجیره ای در شهرهای کشور   •

 مترمربع می باشد.  0۸۸یك هزار مترمربع و در سایر فروشگاه ها 

تجهیزات ایمنی کافی، سیستم اطفاء حریق، تأسیسات رفاهی، بهداشتی و سایر امکانات الزم برای ساختمان هر یك  •

 روشگاه های زنجیره ای و بزرگ از ف

درهای ورودی، خروجی و اضطراری مناسب برای مشتریان و مدخل جداگانه برای انتقال کاال از انبارو سردخانه به  •

 عرصه فروش 

 

 آتش سوزي در مراکز تجاري 

جریان برق  ربا بررسی دقیق کارشناسان واحد ایمن سازی صنوف علت اصلی باال بودن آتش سوزی هایی که بر اث •

 به وقوع پیوسته است ناشی از سیستم برق غیر استاندارد در مراکز تجاری بوده است.



سیم کشی های فرسوده و غیر اصولی و عدم مطابقت آنها با اصول استاندارد کلید و پریزها، دو شاخه ها و سایر   •

ابل اشتعال در مجاورت این گونه تجهیزات الکتریکی معیوب و مضاعف بر آن قرار گرفتن اجناس و کاالهای ق

 تجهیزات الکتریکی غیر استاندارد نیز بر شدت حوادث ناشی از جریانات برق افزوده است. 

 دیگر از عواملی که باعث بروز حریق های برقی می شوند عبارتند از : 

 استفاده از فیوزهای نامناسب  •

 شل بودن محل اتصال سیم ها و انشعابات  •

 عبور سیم کشی ها از محل های نامناسب مانند البالی درب و پنجره ها و قفسه ها   •

هر ساله تعداد زیادی آتش سوزی در بازارهای کشورمان رخ می دهد که باعث وارد آمدن خسارات مالی فراوان  •

 و حتی باعث کشته شدن و زخمی شدن کسبه بازار می شود. 

همچون برق، نفت، گاز و مواد آتش زا و آتش گیر، بازارها به صورت کانون  امروزه در اثر وجود عوامل خطرزا •

 های خطرناکی در آمده اند که با یك لحظه بی احتیاطی احتمال وقوع آتش سوزی در آن ها به وجود می آید .

ا و ه عالوه بر آن مصالح مختلف در نازك کاری ها و تزیینات لوکس و البسه های مختلف در مجاورت سیم کشی •

روشنایی ها با حرارت باال باعث می شود مقاومت آنها در برابر حریق بسیار کم شود. همچنین نامرتب بودن سیم کشی 

ها، وجود المپ های پرحرارت با ولتاژ باال و استفاده از مواد قابل اشتعال در برخی از کاربری ها و ده ها مورد دیگر 

 ش سوزی در بازارها می گردند. از جمله عواملی هستند که موجب تسریع آت

اغلب بازارهای کشورمان باالخص بازار بزرگ اصفهان که یکی از بزرگترین دستاوردهای مدنی شهرهای اسالمی  •

دیمی ق است از لحاظ معماری دارای ارزش هنری بسیار باال می باشد و با توجه به اینکه بازار اصفهان به صورت بافت



یابان و معابر احداث شده ؛ در زمان حاضر دارای محدودیت می باشد در صورت وقوع است و از نظر دسترسی به خ

 حادثه یا آتش سوزی می تواند صدمات جبران ناپذیری در بافت آن وارد سازد. 

 

 آگاهی اختصاصی انبارها 

 مسیر تردد وسایل چرخدار باید توسط خط کشی ممتد به رنگ زرد مشخص شود.   •

 ساختمان انبار باید مجهز به الکترود برق گیر )صاعقه گیر( استاندارد باشد.   •

سیستم برق رسانی در انبار بایستی دقیقاً منطبق با استانداردهای ایمنی بوده و ایجاد هرگونه تغییر در وضعیت شبکه  •

 برق رسانی داخل انبار منوط به اجازه کتبی مسئولین فنی و ایمنی خواهد بود. 

برای تأمین روشنایی مصنوعی انبار باید حتی االمکان از المپ های چسبیده به سقف استفاده شود. ارتفاع المپ های  •

 آویزان از سقف باید حداقل یك متر از باالترین سطح ردیف کاالها و مواد موجود در سقف باالتر باشد. 

 یرون از انبار قرار بگیرد. تابلوهای برق باید از انبار خارج و در جای ایمن و مناسب ب  •

 انبارها باید با توجه به امکانات محل مجهز به وسایل ارتباط کافی باشند.  •

قرار گرفتن هرگونه کاال و اجناس در مقابل تجهیزات اعالم و اطفاء حریق ممنوع است و تجهیزات باید قابل رؤیت  •

 و دسترسی به آن آسان باشد. 

برقی در محوطه انبار ممنوع و جهت گرمایش انبار باید از سیستم گرمایش بسته )شوفاژ  استفاده از وسایل گرمازای •

 یا کوئل( استفاده شود. 

 متر کمتر باشد.  ۷/1متر است عرض راهرو داخل انبار نباید از  0۸انبارهایی که عرض آنها کمتر از  •

 متر باشد.  0کمتر از متر بیشتر است عرض راهرو نباید  0۸انبارهایی که عرض آنها از   •

 بین سقف انبار و مرتفع ترین نقطه کاالی چیده شده فاصله زیر ضروریست در نظر گرفته شود.  



 متر خواهد بود.  ۷/1متر بیشتر باشد فاصله تا سقف حداقل  ۷۸/4اگر ارتفاع کاالی چیده شده از  •

 متر باشد فاصله تا سقف حداقل یك متر خواهد بود.  ۷۸/4تا  0۸/0اگر ارتفاع کاالی چیده شده بین   •

 سانتیمتر خواهد بود. 4۸متر باشد فاصله تا سقف حداقل  0۸/0اگر ارتفاع کاالی چیده شده کمتر از  •

مترمربع  1۸۸ه احداث و نسبت به هر انبارهای مواد شیمیایی و دارویی و مایعات قابل اشتعال می بایستی در یك طبق •

کیلوگرمی چرخدار باشند.  ۷۸کیلویی و یك دستگاه کپسول گاز  10دستگاه خاموش کننده پودر و گاز  0مجهز به 

همچنین نسبت به حجم انبار مانند تعدادسطل مخصوص آتش نشانی در باز محتوی ماسه خشك الك شده در محل 

 های مناسب گذاشته شود. 

زه هنگام تعطیل نمودن انبار باید تمام محوطه انبارها از نظر ایمنی به وسیله مسئول انبار دقیقاً بازدید و نتیجه همه رو  •

 در دفتر مخصوص ثبت شود. 

اخذ مجوز از واحد آتش نشانی و ایمنی کارخانه جهت هرگونه عملیات فنی )جوشکاری، برشکاری و...( در انبار   •

 به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی الزامی است.

 

 

 شناخت خاموش کننده هاي دستیآگاهی 

 ضرورت استفاده از خاموش کننده ها 

 خسارات و جانی صدمات از جلوگیری جهت آن شروع اولیه های لحظه در سوزی آتش کردن خاموش •

 را ریقح مقتضی زمان و هنگـام در و مناسب ای وسیله با بتوان که صورتی در دارد؛ بسزایی اهمیت مالی

 انیج صدمات از جلوگیری همانا که فـوق اهداف که است بدیهی. نمود جلوگیری آن توسعه از و اطفاء

 زیان و خسارات از توان می ترتیب بدین. گردد می ل نایـ اسـت سـوزی آتـش اثـر در مـالی خـسارات و



 ایـن بـرای. نمود جلوگیری شود می وارد مختلف اماکن موجـودبه آمارهـای طبق ساله هر که هایی

 حریق اب مبارزه وسایل ساخت و طراحی به اقدام کشورها اکثر در زیادی کارخانجـات و شـرکتها منظـور

 تفادهاسـ مـورد فـوق هـدف بـرای خـاص طور به که است وسایلی دستگاهها، این از یکی که اند، نموده

 پسولک گذشـته در و شود می یاد آتش کننده های خاموش آنها از امروزه که هایی دستگاه قـرارمیگیرد؛

 .   اند شده نامگذاری نشانی آتش های

 است ـسیارمؤثرب حریق اطفای در دستگاهها و وسایل این صحیح استفاده توانایی که کرده ثابت تجربه •

 اموشخ وجـوددستگاههای با اغلب باشند نداشته را آنها صحیح کاربرد توانایی افراد که صورتی در و

 همین هب. است گردیده باعث را فراوانی زیانهای و خسارات و شده خارج کنترل از حریق بسیار، کننده

 آنها، با کار طرز و ها کننده خاموش انواع مورد در اطالعاتی ممکـن حـد تـا اسـت شـده سـعی جهـت

 .  شود ارائه آنهای نگهـدار و سرویس و کاربرد

 

 

 طبقه بندي ها خاموش کننده هاي دستی: 

 از لحاظ مواد اطفایی :  •

 : از ارتندعب که شوند می تقسیم دسته پنج به خود محتوي اطفایی ماده براساس دستی هاي کننده خاموش   

 .باشد می گاز و آب و هوا و آب ـ اسید سودا نوع سه بر که آب، محتوی های کننده خاموش •    

 .ستنده مکـانیکی کف و شیمیایی کف های کننده خاموش نوع دو بر که کف، مولد های کننده خاموش •    

 .دشو مـی تقسیم گاز و وپودر هوا و پودر های کننده خاموش به که پودر، محتوی های کننده خاموش •    

 . کربن اکسید دی گاز محتوی های کننده خاموش •     

 . هالوژنه مواد های کننده خاموش •   
 

  



 از لحاظ کاربرد:   • 

 : نمود تقسیم زیر جدول مطابق توان می را ها کننده خاموش کاربرد نظر از

  

 آتش سوزي مواد خشک  الاشتع عات قابلمای گازها تهالکتریسی
 خاموش کننده مواد نوع

  ـــ ـــ ــــ
 آب * * *

 * * * ـــ ـــ
 

 کف * *

* * * * * 
 

 پودر *

 ** ــ * * *
 co2گاز  ـــ 

 * * ـــ * * *
 

 مواد هالوژنه *

 
* * * 

 بسیار موثر 

 
* * 

 موثر 

 
* 

 کمی موثر 

 

 موزه ه،آشپزخان در. شود می استفاده شیمیایی خشك پودر از اشتعال قابل فلزات های حریق اطفاء جهت •

 .  شود می استفاده co2 های کننده خاموش از نقاشی های گالری ها،

 

 

   از لحاظ اندازه و ظرفیت :

 طابقم هرکارخانه و کنند نمی پیروی را خاصی استاندارد ظرفیت و اندازه در تفاوت نظر از ها کننده خاموش •

 انواعی به یدست های کننده خاموش کلی بطور. نماید می تولید را دستگاهها این مشتریان درخواست و سلیقه با

. نباشد کیلوگرم 23 از بیشتر آنها کلی وزن و لیتر 14 یا کیلوگرم 14 آنها ظرفیت حداکثر که گردد می اطالق

 نصب ناماک در ثابت صورت به یا و شود می داده قرار خودرو یا و ارایه یا چرخ روی بر وسایل این بزرگتر انواع

  .گردد می



  از لحاظ استاندارد )عملکرد( :    

 را ایطیشر آن در کـه شـود مـی تنظـیم استانداردهایی شرایط، به توجه با کشوری هر در معمول بطور •

 نگلستانا کشور در مثال بطور. دهد می قرار نظر مد باشد دارا باید گوناگون لحاظ از نظر مورد وسیله که

 :  گردد می تعیین ذیل به شرح ها کننده خاموش برای 5423 استاندارد طبق اصلی الزامات

  مدت زمان تخلیه :  

 :  ستا شده داده نشان زیر جدول در کننده خاموش نوع هر برای شده مشخص تخلیه زمان حداقل

  (هثانی)تخلیه مدت حداقل 

 لیتر اب کیلوگرم برحسب کننده خاموش ظرفیت

 آب کف دیگر انواع

 دو و دو تا 10 10 6

 شش تا و دو از بیشتر 30 20 9

 ده تا و شش از بیشتر 45 30 12

 ده از بیشتر 45 30 15

  

 میزان پرتاب مواد تخلیه شونده )اطفایی(   

 بطور مود،پرتـابن آتـش روی بر را اطفایی مواد آتش، به زیادی شدن نزدیك بدون بتوان که این برای •

 نندهک خاموش در ایـنمیزان کـه شود می گرفته نظر در پرتاب این برای حداقلی استانداردها در معمول

 های کننده خاموش در مثال بطور. متـراست 7 الی 2 بین مربوطه ظرفیت و آن نوع به توجه با مختلف های

 زیر قادیرم از کمتر میزان این و شود پرتاب اسپری یا و جت بصورت آنها محتوی موادی باید کف با آب

 .   نباشد

 .  نباشد لیتر 2 از بیشتر آنها ظرفیت اگر متر 2 یا باشد، لیتر 2 از بیشتر آنها ظرفیت اگر متر 4

 



 نسبت تخلیه مواد محتوي )اطفایی ( 

 عادی شـرایط در عملکرد و کامل شارژ هنگام در که باشد طوری باید کننده خاموش یك طراحی •

  :  نباشد کمتر زیر جدول مقادیر از محتوی مواد تخلیه نسبت

  

 آب و  کف %95

 پودر )بعد از تخلیه مواد( %85

 هالن )تا وقتی که به حالت مایع خارج می شود( %85

%75 CO2 )تا وقتی که به حالت مایع خارج می شود( 

 

  

  از لحاظ شکل ظاهري 

 خاموش کننده هاي محتواي آب  •

 خاموش کننده هاي سودا اسید  •

 . ندارد کاربرد امروزه که است دستی های کننده خاموش ترین قدیمی از یکی

 



 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مشخصات خاموش کننده آب و گاز  

 که فشار تحـت co2 گاز از نیاز مورد فشار تأمین برای و است خالص آب کننده خاموش در موجود محلول •

 یلندرهاس این بدنه روی. شود می استفاده گیرد می قرار بدنه داخل در و شده ذخیره کوچك سیلندر یك در

 . پوشانند می پالستیك از روکشی با فلز شدن خورده و زدگی زنگ از جلوگیری برای را

 . وشانندپ می زنگ ضد ماده یا پالستیك از نازك ای الیه را آن داخل بدنه، فلز زدن زنگ از  جلوگیری برای  •

 ضربه، ـهکف به ضربه شدن وارد با عمل هنگام که دارد وجود سوزنی و تیز ضربه میله یك دستگاه، این در •

  .شود مـی بدنـه وارد سـیلندر از گاز و شده گاز سیلندر باالی دیسك شدن سوراخ باعث فوق سوزن

 . کند می تولید مربع اینچ به پوند 150 الی 100 بین فشاری بدنه به ورود از پس سیلندر داخل گاز مقدار •

 . هستند کنترل غیرقابل تر، قدیمی انواع در اکثراً و گاز و آب های کننده خاموش •

 

 خاموش کننده هاي آب و هوا مشخصات 

 به هوا) هـوا عالوه به از آب است عبارت آن داخلی مواد پیداست کننده خاموش این اسم از که طور همان •

 ( .   است شده کمپرس بدنه داخل

 علت همین به دارد، قرار( فشرده هوای اثر در) داخلی فشار تحت مداوم بطور ها کننده خاموش این بدنه •

 40) 600 ـ  Psiحدود مقاومتی آن بدنه برای استانداردها در. باشد قبلی انواع از بیشتر باید آن بدنه مقاومت

 به توجه با عیطبی حالـت در البته. گیرد می قرار آزمایش مورد فشار این با و شود می گرفته نظر در(  آتمسفر

( -410 5/10) مربع اینچ پونـدبر 60 ـ 150 بـین کننده خاموش داخلی فشار آن استاندارد و کننده خاموش نوع

 ( .  باشد می آتسمفر

 یك یرو فـشار بـا که شده، نصب مکانیزمی آن درپوش روی معموالً و بوده کنترل قابل ها دستگاه این •

 .  شود می بسته شیر اهرم، روی از فشار برداشتن با و باز خروجی شیر اهرم،



 . تاس شـده پوشـانده پالستیك ای الیه با هم ها کننده خاموش نوع این داخل زدن، زنگ از اجتناب برای •

 ( .  است شده گرفته نظر در فشرده هوای برای هم فضا البته)  است گالنی دو اکثراً آن ظرفیت •

 .  باشد می استیل بدنۀ دارای آن انواع از بعضی •

 .شود یم گفته هـم مخلـوط گـاز و پـودر یا گاز و آب بنام وگاهی کند می کار هوا فشار تحت  که دستگاههایی •

 ار،فش تحت های دستگاه مشخـصۀ عالیـم از یکـی کـه باشـد مـی درپوش روی برای فشارسنجی دارای معموالً

 . باشد می فوق فشارسنج

 : دهد مـی انجـام کـار دو معموالً ها دستگاه این فشارسنج •

 .   شود می دیده دستگاه فشارداخلی آن روی از ـ الف

 از و یابد شافزای علـت هـر بـه دسـتگاه فـشار که صورتی در است ایمنی سوپاپ فاقد ها دستگاه این که آنجا از ـ ب

 .  شود می خالی آن فشار و پاشیده هم از فشارسنج رود باالتر معمول حد

 

  انواع فشارسنج ها:  •

 مخصوصاً ظاهری شـکل لحـاظ از شـود مـی نـصب ها کننده خاموش در معینی منظور به ها فشارسنج که این به توجه با

 :  شود می اشاره آنها از نمونه چند به که است متفاوت های طرح و ها رنگ دارای آنها صفحه

 صفحه ار فشارسنج صـفحه اگر که صورت بدین. هستند( قرمز و سبز) رنگ دو صفحۀ دارای ها فشارسنج از نوعی •

 ار فشار که است ای عقربه دارای و است رنگ قرمز پایین به 12 از و سبز رنگ به باال به 12 از بگیریم نظر در ساعت

 . کند می مشخص

 شخصم سفیدی خـط وسیله به قرمز قسمت وسط که هستند قرمز رنگ به ای صفحه دارای ها فشارسنج از نوعی •

 .   است کرده تقسیم قسمت دو به را صفحه سفید خط حقیقت در که شده

 رحسبب را فـشارداخلی درجـات کـه باشـد می شده بندی درجه و سفید صفحۀ دارای ها فشارسنج از دیگری نوع  •

(Psi) دهد می نشان مربع اینچ بر پوند یا . 

 



 بۀعقر که زمـانی  تا معموالً. دید توان می هم دیگر شکلهای و طرح در را ها فشارسنج شده، ذکر انواع بر عالوه •

 می یکاف کننده خاموش داخـل فـشار باشـد گرفتـه قـرار باالتر( ساعت صفحه 12 ساعت) صفحه میانۀ از فشارسنج

 در یا و رسدب قرمز قسمت به سبز ازقسمت قرمـز و سبز رنگ دو در یا صفحه نیمه) فوق حد از که صورتی در و باشد

 به برای جودمو فشار اما است، فشار دارای کننده خاموش کـه ایـن یـا باشد تر پایین( کند عبور سفید خط از دوم نوع

 .  شود شارژ باید و نیست کافی کننده خـاموش داخلـی مـواد تمـام رانـدن خارج

 راست سمت یعنـی دهـد، مـی نـشان را خـالی آن برعکس و پر ساعت عقربه جهت در گردش با معموالً ها عقربه •

 . است خالی یا کم فشار چپ، سمت و پر( 12 ساعت باالی) صفحه نیمۀ

 صبن بدنه روی سـوپاپی آن جای به و حذف را فشارسنج ها کننده خاموش نوع این سازندۀ کارخانجات از بعضی •

 می استفاده (متحرك فشارسنج)مـانومتر وسـیله بـه فـشار آزمـایش و هوا کردن پر برای فوق سوپاپ از که اند کرده

 .  کنند می تعیین را داخلی فشار مانومتر دستگاه با و شود

 نصب فشارسنج کـه محلـی متـضاد) درپوش روی کنند می کار فشرده هوای با که هایی کننده خاموش از نوعی در •

 .  شود می کمپرس بدنه داخل به هوا آنجا از که شده نصب ای طرفه یك سوپاپ(. است شده

 

 

  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
   



 

 

 

 

 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 خاموش کننده هاي کف مکانیکی :  

 گالن دو زا بزرگتـر نوع که دارد وجود بیشتر و گالن دو های ظرفیت در مکانیکی کف محتوی های  کننده خاموش •

 .  شود می داده قرار چرخ روی کاربرد و نقل و حمل در سهولت برای آن

 .  است شده کشیده پالستیك الیۀ هم آنها بدنۀ داخل معموالً •

 .  است فوت 20 آنها پرتاب فاصلۀ حداقل•

 . است ثانیه 60 ـ 120 ظرفیت به توجه با آن تخلیه مدت •

 . است شده نصب کفساز کوچك سرلولۀ آن، الستیکی لولۀ انتهای در •

 . کند می عمل مستقیم عموماً•

 . شود می آزمایش آتمسفر 24 برابر فشاری با آن بدنۀ •

 هب توان می را نوع ایـن و شـود می تأمین راه دو از ها کننده خاموش نوع این در محلول شدن خارج برای الزم فشار •

 :  کرد تقسیم گروه دو

 (   فشرده هوای با)  هوا و کف•

 (   فشنگ در ذخیره co2 گاز با)  گاز و کف •

 

 خاموش کنندۀ محتوي کف مکانیکی با هواي فشرده  

 واه و آب هـممانند آن خروجـی شیر و درپوش مکانیزم و بوده هوا و آب شبیه کامالً کننده خاموش این ساختمان •

 . باشد می کنترل قابل و شده ساخته

 . است شده کشیده پالستیك آن داخل زدن زنگ از جلوگیری برای •

 .  باشد می آن در هوا کمپرس نتیجه که دارد وجود آن بدنۀ در فشار اتسمفر 10 معمول بطور •

 .  است شده پر فشرده هوای آن بقیه  10 و پر(  آب+  کننده کف مایع) محلول از آن حجم 00  •

 . باشد می نصب کوچکی کفساز سرلولۀ بدنه، به متصل الستیکی لوله انتهای در •



 

 

 :  دهد می نشان را هوا و کف کنندۀ خاموش یك اجزای زیر شکل

 

  

 : شود می تقسیم دسته دو به خود ها کف مولد از گروه این

 . است مخلوط هم با بدنه داخل در آب و کننده کف محلول که نوعی •

 . دارد قرار هم از جدا بدنه داخل در کننده، کف مایع و آب که آنهایی •

  نوع مخلوط 

 و مکانیزم همـان دارای و شـده سـاخته گـاز و آب کننـدۀ خـاموش مانند عیناً هم کننده خاموش این •

 لندرسی در موجود ضـربه،گاز کفـۀ بـه ضربه آوردن وارد و ضامن ساختن آزاد با یعنی. است عمل طرز

 هب را محلول آن فشار و شده واردبدنه کـرده، ایجـاد سـوزن کـه مجرایی از بدنه، داخل شده در نصب

 . راند می خارج



 موجود  co2 گـرمگاز 100 الی 50 بین دستی انواع برای آن وساخت نوع به توجه با گاز( سیلندر) فشنگ در

 کننده خاموش مانند و(  یابد می افـزایش گـاز مقـدار ظرفیـت، بـه توجـه بـا چرخـدار انواع در) باشد می

0 هـوا و کـف هـای
10 کننده کف مایع  و آب از مخلـوطی بـرای آن حجـم 0

 
 انبساط جهت خالی فضای

 جلوگیری برای و گردیده نصب کفساز سرلولۀ آن لولـۀالستیکی انتهای در. است شده گرفته نظر در گاز

 نـدهکن خـاموش ایـن.  اند پوشانیده(  زنگ ضد) فساد غیرقابل مادۀ رابا آن روی فـشنگ زدن نگ ز از

 .  شود می تخلیه انتها تا عمل شروع با و بوده کنترل گـازغیرقابل و آب ماننـد هـم

 در شکل زیر اجزاي خاموش کنندۀ کف مکانیکی )کف گاز( را نشان می دهد : 

 

 

 یردگ می قرار اصلی اسـتوانه داخل در که ای استوانه داخل در کننده کف مایع کننده، خاموش نوع این در •

 ( دهش تعبیه داخلی استوانه زیرین انتهای در هایی دریچه. )است شده داده قرار پالستیکی ای کیسه درون

 .  گیرد می رارق داخلی اسـتوانه داخـل و درپـوش زیـر گاز سیلندر کننده، کف مایع پالستیکی کیسۀ باالی در •

 .  شود می پر آب فقط شده تعیین حد  تا خارجی( استوانه) مخزن در •

 .  است شـده داده قـرار درپـوش روی کننـده سوراخ سوزن ضربه، میله و کفه و ضامن مکانیزم •

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
  

 
  

 
  

 
  

 
   



 انهاستو به ورود برای شـده رها گاز. شود می آزاد گاز ضربه زدن و ضامن شدن آزاد از پس وقتی عمل هنگام •

 در که یپالستیک کیسۀ از باید محل، آن عبوراز برای و داخلی استوانه انتهایی مجراهای مگر ندارد راهی خارجی

 آن داخـل عمای شدن خارج کیسه و شدن پاره باعث گاز فشار بنابراین. کند عبور دارد وجود کننده کف مایع آن

 نگامه محلول و گشته محلول شدن رانده خارج به باعث گاز فشار و کند می مخلوط آب بـا را مـایع و شـود مـی

 می بابح تـشکیل شـود می کشیده داخل به سرلوله اطراف مجراهای از که هوایی با ساز کف سرلولۀ عبـوراز

 .  دهد

 

 اجزاي تشکیل دهنده خاموش کننده مولد کف )مایع کف و آب ( جداگانه  

  

 در و ای ارابه ، چرخـی دسـتی، مختلف انواع در پوند صد چند تا پوند چند از پودری های کننده خاموش •

 به توان می را کیلوگرم 14 تا یـك گنجایش با آن دستی انواع که شود می ساخته و طراحی ثابت های سیستم

 خاموش کننده های پودر و گاز   و   اوهور خاموش کننده های پود   :نمود تقسیم گروه دو

  

   
 
  

 
  

 
     



 خاموش کنندۀ پودر و هوا 

 پودری نوع که تفاوت ایـن بـا دارنـد، را هـوا و آب های کننده خاموش ساختمان همان ها کننده خاموش این •

 . شود می ساخته متفاوت های اندازه در

 در اتمسفر 10 حدود آندر بدنـۀ داخل فشار و شود می پر ازت یا خشك هوای با دیگر 00 و پودر آن حجم 00 •

 . باشد می شارژ زمان

 .دارد آبی نوع با متفاوت طرحی دستگاه، این پاشنده یاسرلوله نازل معموالً •

 رزی شرح به رود می هـوابکار و آب بـرای کـه روشی همان از بدنه داخل به ازت گاز یا هوا کردن کمپرس برای •

 :  شود می استفاده

   درب روی شده نصب سوپاپ

   رابط شیر اتصال و الستیکی لوله کردن باز

   نازل طریق از 

 می دیده ستا فشارسنج فاقـد کـه دسـتگاههایی در نـوع این معموالً که شده نصب دستگاه،سوپاپی بدنه روی 

 .  شود می استفاده مانومتر وسـیله بـه فـشار گیـری انـدازه و هوا کمپرس برای آن از و شود

 

 می مپرسک بدنه داخل بـه و خـشك گیـر، رطوبـت فیلترهـای از عبور بوسیله را هوا معموالً هوا، پرکردن برای •

 . شود می پـودرکلوخه و شده پودر جذب هوا رطوبت صورت غیراین در زیرا کنند؛

 

 

 

 

 

 

 



 . شده استدر شکل زیر نمونه اي از نوع )ب( نشان داده 

  

 

 خاموش کننده هاي پودر و گاز :  

 : تاس مختلف انواع دارای گـروه هـر آنکـه حال و کرد تقسیم گروه دو به توان می را گاز و پودر های کننده خاموش

 

 خاموش کنندۀ پودر و گاز و فشنگ خارج  

 مجرای و قـرارگرفته(  بدنـه) اسـتوانه از خارج در گازکربنیك محتوی فشنگ کننده، خاموش نوع این در •

 .  شود می پیچ کننده خاموش بدنۀ به فشنگ گاز خروجی

 یا کننده هـرخاموش در آمـده، فـشنگ بـه مربوطه استاندارد در که طور همان فشنگ در موجود گاز مقدار  •

 .  دشو می حك آن مقدار فشنگ بدنـه روی کـه دارد مـوارد سـایر و پودر نوع به بستگی و است متفاوت

 خروجی مخالف درسـمت ایمنـی سـوپاپ دارای گیرنـد مـی قرار کننده خاموش درخارج که هایی فشنگ •

 گاز و کرده عمل سوپاپ علت، هر بـه شـده تعیین حد از فشنگ داخلی فشار ازدیاد صورت در که است گاز

 .  شود می تخلیه فشنگ

 ینزدیک به را گاز که شده کشیده ای لوله( بدنه داخل از) کننده خاموش بدنه داخل به گاز ورودی محل از •

 ورعب پودر داخل از بدنه انتهای از گاز که شود می باعث گاز ورودی لولۀ وجود. کند می هدایت بدنه انتهای

  

  

  

  



 االیب خالی فضای به پودرها بین از عبور با و کرده نـرم و زده بهم را آن پودر بودن سفت درصورت و کرده

 . برسد پودر سطح

 ودرپاشپ سرلولۀ ازطریق کنتـرل ایـن گاز و پودر انواع در و بوده کنترل قابل عموما ً پودری های کننده خاموش •

 هبدن داخل به رطوبت و آب نفوذ از که شـده سـاخته و طراحی طوری سرلوله این ضمناً. گیرد می صورت

 . دارد وجود کنترل گـازغیرقابل و پـودر نـدرت بـه البتـه. کنـد مـی جلوگیری

 
  : انواع مختلف فشنگهاي خاموش کننده پودر و گاز فـشنگ خـارج )از نظـر شـیر و طریقه آزاد شدن گاز (

 گرد پچ) پیچ وسیله بـه و گیـرد  مـی قرار شده نصب آن نگهداری مخصوص که ای  گیره داخل در فشنگ  •

. شود می ازب گاز خروجی راه شیر فلکه گـردش بـا کـه اسـت ای فلکه سیلندر، شیر. شود می متصل بدنه به( 

 .  است شده استفاده پلمب از ضامن جای به فشنگها نـوع ایـن در اتفـاقی شـدن بـاز از جلوگیری برای

 به را آن وقتی که شده اسـتفاده اهرمـی از شیر فلکۀ جای به دارد الف نوع به زیادی شباهت که دیگر نوع در •

 .  شود می پلمب فشنگ بدنـۀ به هم اهرم این. شود می باز گاز خروجی راه بکشیم باال طرف

 ترؤی قابل خارج از و گیـرد می قرار شده نصب بدنه روی که ای محفظه داخل در گاز فشنگ سوم نوع در •

 به ازگ و باز گاز خروج راه آن، به فشار آوردن وارد بـا کـه شـده نصب اهرمی فشنگ محفظۀ باالی در. نیست

 .  شود می هدایت بدنه داخل

 روی هاپ سوپا ایـن عموماً که باشد می ایمنی سوپاپ دارای معموالً گاز و پودر های کننده خاموش بدنه •

 ازگ ورود از پس بدنه داخل فشار ازدیـاد صـورت در و بوده فنری نوع از فوق سوپاپ. شود می نصب درپوش

 ایـن. ـدکن مـی تخلیـه را اضافی فشار و کرده یـا گـاز،عمل پـودر کردن پر زیاد از اعم باشد که علتی هر به

 ظـیمتن آن کـار فـشار و طراحـی شده ساخته آن روی از ه کنند خاموش اسـتانداردی بـه توجـه بـا هـا سـوپاپ

 مهـارت سـوپاپ تنظـیم در که اشخاصی توسط مگر کرد، خودداری باید قطعاً آن کاری ازدست کـه اسـت شـده

 .  باشند داشته کافی

 کننده اموشخ بدنه به مربـوط اسـتاندارد در باشندکه می مشابه شرایط دارای بیش و کم ها کننده خاموش بدنۀ •

 .  است شده اشاره آن به

 برخی در لیو شود، می  بـسته فـشار برداشـتن با و باز اهرم بافشار پودری های کننده خاموش اکثر های سرلوله •

 ساخت های دستگاه آن از ای نمونه که شود می بسته پودر خروج دستگیره راه اهرم برروی فشار با برعکس

 .  است نیوسیف



 . است موجود کیلویی 12 6و  ظرفیتهای به دستی انواع در کننده خاموش این •

 . است شده تنظیم آتمسفر 17 فشار با آن ایمنی سوپاپ •

 . باشد می متر 6-4 آن پودر پرتاب قدرت •

 

 

 

 خاموش کننده هاي پودر و گاز فشنگ داخل : 

 عمل هنگام گیـردکه مـی قرار درپوش زیر و بدنه داخل در co2 گاز فشنگ ها، کننده خاموش نوع این در •

 می بدنه وارد گاز و باز فشنگ ازداخل گـاز خـروج راه اهـرم، روی بـر فشار یا( گاز و آب مانند) ضربه باززدن

 : آوریم می اینجا در را آن از نمونه چند که. شود

 
  

 
  

 
  

  
  

 
  

 
  

 
  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

 
  

 
    

  
 
  

 
  

 
  

 



 خاموش کننده پودر گاز فاقد لوله الستیکی  

   .گیرد می قرار خروجی لولۀ داخل در آن گاز فشنگ و بوده الستیکی لولۀ فاقد گاز و پودر نوع این •

 امنض اهرم باشد شـده کشیده عقب سمت به اگر که دارد قرار رنگ قرمز ای دکمه آن، شیر مکانیزم روی •

 .  شد خواهد آزاد ضامن بکشیم جلو طرف به را آن وقتی و بود خواهد

   .شد خواهد کار آمادۀ کننده خاموش انتها تا اهرم دادن فشار و ضامن کردن آزاد با •
 

 
  

 

 خاموش کننده هاي گاز کربنیک : 

 ظرفیت اب آن انـواعدستی جهـت بـدین و است سنگین کامالً بدنه بودن فوالدی علت به ها کننده خاموش این

 سیلۀو عنوان به آن بیشتر، های درظرفیت و شـود می ساخته(  کیلوگرم 8/6 تا گرم 900) پوند -212 بین های

 .   گیرد می قرار استفاده ومورد طـرح اتوماتیـك ثابـت هـای دسـتگاه در یا چرخدار

 

 



 دستگاههاي گاز کربنیک از قسمتهاي زیر تشکیل شده است :  

 آن در عمای بـهشکل فـشار تحـت گـاز کـه باشد می درز بدون و فوالدی استوانه، شکل به آن اصلی بدنۀ •

 و دهسازن عالمت یا نام ساخت، دسـتگاه،سال خـالی وزن دستگاه، کل وزن گاز، حجم فشار، میزان و نگهداری

 Psi رابرب فشار تحمل به قادر باید معموالً است؛ شده سـیلندرحك شـانۀ اطرف معموالً آن بدنه روی موارد سایر

 . باشد 7000

 و کیپالستی لولۀ به خارج در دیگر طرف از و دستگاه انتهای نزدیك و داخل در طرفی از کننده خارج لولۀ •

 ( .   تاس متصل بدنه به سرلوله و ندارد وجود قوی فشار پالستیکی لولۀ بعضی در) است متصل سرلوله

 .  اسـت(  شـیپوری) قیفـی معموالً و دارد خاصی شکل سرلوله ها کننده خاموش این در •

 نبساطا اجازه آن وبه کـرده جلوگیری خروج هنگام به گاز زیاد سرعت از که است این سرلوله این طرح علت •

 .  شود کامل گاز انبساط سرلوله در و بدهد

 پوند 2700 زا بیش داخلـیبه فشار که صورتی در و دارد قرار شیر مکانیزم روی معموالً دستگاه ایمنی سوپاپ •

 . کند می تخلیه را دستگاه گاز و کرده عمل برسد مربع براینچ

 .  شود می استفاده( تخلیه مکانیزم) شیر نوع دو از دستگاهها این در •

 غیر در ود،ش بسته بـازو سرعت به که باشد طوری شیر مکانیزم باید است شیر دارای که هایی کننده خاموش •

 مجراهای با شیرهایی از منظور همین به و کند می مسدود را خروج راه و شده یخ به تبدیل گاز صورت این

 . شود می اسـتفاده ها دسـتگاه درایـن کوچـك بـسیار خروجـی



 در اینگاز گنجایش پوند 2000 تا معموالً •

 کـه شـود مـی پـر Psi 850 فشار با F 70حرارت

 هب زیادتر مقادیر جهت. خوانند مـی پرفـشار را آن

 در کـه شود، می پر Psi  300یا فشار کم سیستم

 اب مایع صورت بــه دســتی هــای کننــده خــاموش

 .  شود می پر سانتیگراد درجه 15در اتمسفر 51 فشار

  

 

 

 

 فشار این اهیگ وحتی یافته افزایش هم داخلی فشار رود می باال و کند می تغییر محیط حرارت درجه وقتی البته •

 دادن قرار از است بهتر فشار ایجاد از جلوگیری برای و علت همین به.  شود می هم ایمنی سوپاپ عملکرد باعث

 ـهب اجبـار صـورت در یـا و خـودداری گرم های محل و خورشید مستقیم زیرتابش در کننده خـاموش نـوع ایـن

 .سازیم برطرف را حالت این دیگر وسیلۀ یا مقوا از سایبانی وسیله

 

 

 

 

 

 



 

 شیرهاي اهرمی : 

 می خارج ازسرلوله گـاز و بـاز گـاز خـروج راه اهـرم، رانـدن جلـو به یا اهرم روی فشار با شیر نوع این در •

 .  گیرد می قرار مـورداستفاده co2 در کـه اسـت اهرمـی شیرهای از ای نمونه ابل مق شکل. شود
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 .  باشد می درونی فشار دارای یعنـی شود، می تأمین co2 خود از مایع راندن خارج به برای کننده خاموش فشار •

 . شود می تخلیه کپسول محتوی معموالً سانتیگراد درجه 15-18 حرارتهای در •

 . شود می رنگ بی بعد و خروجی سرلوله از برف صورت به معموالً گاز•

 . هستند کنترل قابل ها کننده خاموش این معموالً •

 خاموش کننده هاي مواد هالوژنه : 

 معمول طور به و شـود مـی عرضـه بـازار به و ساخته مختلف انواع در هالوژنه های کننده خاموش معموالً •

 استفاده. دارند دیگر های کننده خاموش  انـواع بـا اسـتاندارد نظـر از یـا و سـاختمانی نظـر از چـه زیادی شباهتهای

 نمی دتولی دیگر و شده ممنوع زیست محیط و ازن الیه به رساندن بیآس دلیل به ها کننده خاموش نوع این از

 .   شوند



 
  

 رنگ خاموش کننده ها : 

 دهکننـ خاموش بدنــه رنــگ المللــی بــین اســتانداردهای •

 یم پبشنهاد. است کرده تعیین روبرو جـدول اسـاس بـر را هـا

 نآ از قسمتی یـا و کامـل بطـور هـا کننـده خـاموش که شود

 رت راحت آنها شناسایی تا گردد آمیـزی رنـگ زیـر بصورت

 : باشد

  

 

 رنگ مواد اطفایی

 قرمز آب

 کرم کف

 آبی پودر

 کربن اکسید دی سیاه

 سبز هالن
 

  

  

  

  

  



 

 مامت است ممکن رنگها ایـن. دهـد مـی نـشان آنها استاندارد های رنگ با را ها کننده خاموش نیز رتصویاین  • 

 رنگ یا رمزق رنگ به تواند می بدنه رنگ بقیه صورت این در که بپوشاند را آن از قسمتی فقط یا و بدنه سطح

 . بماند باقی فلز خود

 :   نماید متمایز ظـاهری شـکل نظـر از را ها کننده خاموش تواند می نیز ریز مشخصات و خصوصیات  •

 . است رت سنگین حـدمعمول از بـیش و شکل قیفی سرلوله و درز بدون فوالدی بدنه دارای CO2 کننده خاموش •

 نصب آن پالستیکی لوله انتهای در که کنترل قابل اهرمی پودرپاش سرلوله از گاز و پودر های کننده خاموش •

 . است پودر محتوی های دستگاه عالئـم از یکـی کـه بدنـه خـارج در گـاز فشنگ بودن نصب یا و شده

 غیرقابلو است تحتانی دسـتگیره دارای و کنـد مـی عمـل واژگـونی عمومـاً شـیمیایی کف های کننده خاموش  •

 . (ندارد وجود شیری مسیر در) است کنترل

 .شناخت توان می ساز کف کوچك سرلوله از را مکانیکی کف های کننده خاموش  •

  

 روشهاي تامین فشار در خاموش کننده هاي دستی  

  

 

  



 اطفایی مواد و گرفته قرار آن بدنه باالیی قسمت در که گاز یك فشار از استفاده با معموالً ها کننده خاموش  •

 ییک از نیاز مورد فشار. نمایند می  عمـل شـود مـی سـرلوله از مواد خروج باعث و دهد می قرار فشار تحت را

  : گردد می تاُمین زیر روشهای از

  فشار درونی ماده )فشار ذخیره شده ( :  

 ادهم دائم وبطور گردیـده کمپرس کننده خاموش بدنه داخل به اطفایی مواد کننده خارج گاز روش این در

 اییاطف ماده خود کننده خارج کربنگاز اکسید دی های کننده خاموش در. دهد می قرار فشار تحت را اطفایی

 .  باشد می

 

   بالن گاز : 

 درون که اثر بی گـازی طریق از کننده، خاموش داخل از اطفایی مواد خروج جهت الزم فشار روش این در •

 گاز عملکرد نگامه در. گردد می تأمین  گرفتـه قـرار فـشار تحـت فـشنگی، یـا بـالن نـام بـه جداگانه سیلندر یك

 . دهد می قرار فشار تحت را اطفـایی مـواد و شده کننده خاموش اصلی بدنه وارد

 واکنش شیمیایی :   

 فر شیمیایی مـاده بیـشتری تعـداد یـا دو بـه افتـد می بکار دستگاه عملکرد مکانیزم وقتی روش این در •

 نندهک خاموش نوع این ) .نمایـد مـی تولیـد اثـر بـی گـاز یك و شده ایجاد واکنش تا شود می داده صت

 ( .  گیرد نمی قرار مـورداستفاده امـاکن دیگـر حتـی و نـشانی آتـش واحدهای در امروزه ها

 یرز جدول فـشارطبق روش تـامین و محتویـات براسـاس را دسـتی  های کننده خاموش خالصه بطور •

 :  کنند می بندی تقسیم

 هالن
2CO روش تأمین فشار آب کف پودر 

 شیمیایی واکنش * *   

 گاز بالن * * *  

 شده ذخیره فشار * * * * *

 

  نحوه استفاده از خاموش کننده ها 



 نحوه استفاده از خاموش کننده هاي محتوي آب :  

 طرز کار با خاموش کننده آب و هوا : .

 با و ندهکن دسـتخاموش یـك بـا و کـشیده را ضـامن بایـد حریـق به نسبت مناسب موقعیت در دادن قرار با •

 هدایت لخواهد محل به را آن که کند پیـدامی جریـان مـایع اهرم، برروی فشار با. شود گرفته سرلوله دیگر دست

 . کنیم می

 طرز کار با خاموش کننده آب و گاز :  

 داخل به را ازگ( گـاز ، کننده باز مکانیزم به توجه با) ضربه کردن وارد یا فشار وسیله به ضامن کردن آزاد با •

 .   پاشیم می آتش روی بـه کننـده خاموش سرلوله دادن حرکت با را مایع سپس فرستاده، بدنه

 لهکو یا دستی صورت بـه شـود نمـی سـاخته حاضر حال در که هوا و آب های کننده خاموش از دیگری نوع •

 کمپرس نهبد داخل به هوا فوق تلمبه با ازعمل قبـل کـه دارد وجود ای تلمبه آن خارج یا داخل در که است پشتی

 روی در. پاشـند مـی حریـق طـرف بـه را مـایع شـده، نـصب درسـرلوله کـه شـیری کـردن بـاز بـا سپس. شود می

 .     گـردد مـی مـشخص داخلـی فـشار آن از کـه شـده نـصب فـشارسنجی ها کننده خاموش نـوع ایـن درپـوش

 بین پشتی کوله ونوع گالنی 2 دستی نوع ظرفیت. دارد سمپاش های دستگاه به زیادی شباهت فوق های دستگاه •

 . باشد می گالن 6 الی 4

 پودری صورت آنبه از آب که است مانندی دوش سرلوله دارای گاز و آب  کننده خاموش از دیگری نوع •

 ازگ ورودی لوله مسیر در محفظه این. دارد وجـود پالسـتیکی محفظه کننده خاموش داخل در. گردد می خارج

 زیاد اعثب و مخلوط آب با پالستیکی، محظفه شدن وسوراخ گـاز عبـور اثر در که است مایعی دارای و قراردارد

 جدا اب و است کنترل قابل که گردیده طرح طوری کننده خاموش این سرلوله. شود می آب نفوذ قدرت شدن

 ابپرت جـت صـورت بـه را آب و دارد پودرپـاش هـای سرلوله به زیادی شباهت آن، مانند دوش قـسمت کردن

 . کند می

 

 نحوه استفاده از خاموش کننده هاي محتوي کف :  



 پاشیدن کانام ایـنعمل بـا زیـرا پاشـید اشـتعال حال در مایع داخل به مستقیم آن را نباید کف از استفاده برای •

 وجود کف از مقداری رفتن هدر وهمچنین اشـتعال حـال در مـایع بـا کـف شدن مخلوط و ظرف خارج به مایع

 .   بپاشیم آن اطراف دیواره یا اشتعال حال در مایع ظـروف بدنـه بـه را کف جریان است بهتر. دارد

 سیژناک رسیدن واز پوشـاند مـی را مایع سطح پتو یك مانند و کرده حرکت مایع سطح روی کف عمل این با

 .  کند می جلوگیری اشتعال حـال در مایع روی از اشتعال قابل بخارات برخاستن و مایع سطح به هوا

 این هب رسیدن بـرای و پوشـاند کـف از ای الیـه با باید را مایع سطح تمام موارد این در حریق اطفای برای •

 . داشت خواهد فراوانی تاُثیر عمل طرز و حریق مکان حریق، از فاصله منظور،

 .  دهد می نشان را مستقیم و واژگونی های کننده خاموش کاربرد نحوه زیر شکل

 

 .  

 

 خاموش کننده هاي پودر و گاز فشنگ داخل :  

 با عمل هنگام کـه گیرد می قرار زیردرپوش و بدنه داخل در CO2 گاز فشنگ کننده، خاموش نوع این در •

 شود می بدنه وارد گاز و باز فشنگ داخـل از گـاز خـروج راه اهرم روی بر فشار یا( گاز و آب مانند) ضربه زدن

 . آوریم می اینجا در را ازآن نمونه چند که



 رارق ای استوانه  داخـل در گـاز فـشنگ گـاز، ورودی لولـه از اسـتفاده جـای بـه کننده خاموش نوع این در •

 از باید نهبد داخل به ورود برای بازشدن،گاز با که شده تعبیه مجراهایی فوق استوانه بدنه روی. است شده داده

 می اعثب و رسد می پودر سطح باالی به گاز پودرها ازداخل عبور با و شود بدنه وارد و کند عبور فوق مجراهای

 جهـت کننـده خـاموش شدن آماده  از پس.گردد خارج حالت آن از باشد شـده سـفت پـودر اگـر تا شود

 . پردازیم می اطفایی عملیات به قبلی، قسمت در شده اشاره موارد هماننـد عملیـات،

 

 :   CO2طریقه استفاده از خاموش کننده 

 . شود می حمل دیگر های کننده خاموش صورت همان به آن دستی انواع  •

 الی 2 بین نندهک خاموش این پرتاب فاصله حداکثر سرلوله خاص طرح علت به و دستگاه زیاد فشار به توجه با •

 . شد نزدیك حریق به بیشتر باید استفاده برای بنابراین است؛ متر 4

 فشار اب مناسب درموقعیت قـراردادن بـا و گرفته دست در را سرلوله و آزاد را ضامن حریق از دورتر فاصله در •

 CO2 ستا بهتر. ) کنیم می هدایت دلخواه محـل بـه قیفی سرلوله حرکت با را گاز شیر کردن باز یا اهرم روی

 ( .  کرد هـدایت اشـتعال حال در مواد سطح طرف به را

 بایدحداکثر فوق مـدت در کـه باشد می ثانیه 160 الی 60 بین ها کننده  خاموش این تخلیه زمان حداکثر •

 .  نمود اطفاء امر در را استفاده

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 آن از توان می نشود مـصرف آن درصد 10 از بیشتر که صورتی در و است کنترل قابل ها کننده خاموش این  •

 . کرد استفاده دیگر های حریق برای

 آن خروج راه است ممکن احتماالً شود نمی خارج گاز ولی دارید اطمینان دستگاه پربودن از که صورتی در •

 . کنید باز مجددا و ببندیـد را شیر لحظه چند برای. باشد شده مسدود گاز زدن یخ علت به

 برای است وممکن گیـرد مـی صـورت شـدیدی صـدای با کننده خاموش نوع این در سرلوله از گاز خروج •

 . نماید دستپاچگی ایجاد کنند می کار آن با بار اولین برای که کسانی

 بدن به آن نتقالوا سـاکن الکتریسیته تولید احتمال سرلوله در به بخار مایع حالت از گاز سریع انبساط اثر در •

 ریسیتهالکت هدایت توهم است ممکن برقی وسایل برای آن استفاده صورت در که دارد وجود کننده عمل شخص

 . نماید کننده عمل شخص در گاز طریق از

 شود، می هگفت هم مخلـوط گـاز و پودر یا گاز و آب بنام گاهی و کند می کار هوا فشار تحت که دستگاههایی •

 ار،فش تحت های دستگاه مشخصۀ عالیـم از یکـی کـه باشد می درپوش روی بر فشارسنجی دارای معموالً

 .  دهد می انجام کار معمـوالًدو دستگاهها این فشارسنج. باشد می فوق فشارسنج

 .  شود می دیده دستگاه فشارداخلی آن روی از •

 از و یابد یشافزا هـرعلت بـه دسـتگاه فشار که صورتی در. است ایمنی سوپاپ فاقد ها دستگاه این که آنجا از •

 . شود می خـالی آن فـشار و پاشـیده هـم از فـشارسنج رود باالتر معمول حد

 روی سوپاپها ایـن عمومـاً کـه باشد می ایمنی سوپاپ دارای معموالً گاز و پودر های کننده خاموش بدنه •

 به ازگ ورود از پس بدنه فشارداخل ازدیـاد صـورت در و بوده نوع فنری از فوق سوپاپ. شود می نصب درپوش

 سـوپاپ ایـن .کنـد مـی تخلیه را اضافی فشار و ،عمل کرده گـاز یـا پـودر کـردن پر زیاد از اعم باشد که علتی هر

 ـدهش تنظـیم آن کـار فـشار و طراحـی شده ساخته آن روی از کننده خاموش کـه اسـتانداردی بـه توجـه بـا ها

 کافی تمهـار سـوپاپ تنظـیم در که اشخاصی توسط مگر کرد خودداری باید قطعاً آن دستکاری کـه از اسـت

 . است شده تنظیم اتمسفر 17 فشار با فوق سوپاپ آن، انواع از بعضی در. باشند داشته

 

 جلوگیري از زنگ زدگی : 



 که CO2 گاز همچنینبالن و کف یا آب محتوی های کننده خاموش زدن زنگ از جلوگیری و حفاظت جهت •

 دنهب روی و ها کننده خاموش اینگونه بدنـه داخلـی قسمت گیرد، می قرار ها دستگاه این داخل در فشار جهت

 . پوشانند می زنگ ضد یـامواد و پالسـتیکی نـازك روکـش با را CO2 گاز بالن

 

  استفاده از ضامن :  

 می زمجه ایمنی ضـامن بـه را آن دسـتگاه، تـصادفی عملکرد از جلوگیری جهت ها، کننده خاموش اکثر در •

 پین یرد،گ قرار فشار تحت یا و نموده برخـورد جایی به دستگاه اهرمی شیر که صورتی در حالت، این در.  سازند

 لوگیریج دستگاه اتفاقی عملکرد از و نماید می جلوگیری خروجـی مـسیر و شـیر شدن باز از ایمنی ضامن این

 .  نماید می

 تا مربوطه سیم و پلمپ فقط و نبوده ضامن دارای هستند، ای فلکه شیر دارای که هایی کننده خاموش در البته •

 . کند می جلوگیری آن شیر اتفاقی شدن باز از حدودی

 CO 2و پودر طـورمثال بـه کنید انتخاب محل آن اشتعال قابل بامواد مناسب ای کننده خاموش مکان هر برای •

 دستگاه داخل به پودر ذرات ورود و ازپودر اسـتفاده امـا اسـت مـؤثر الکترونیکی و الکتریکی وسایل برای دو هر

 ارجوخ نظافت جهت ای بیهوده بودجه و وقت که شود می سبب وسایل، گونه این قیمت گران و ظریف های

 مـضرات ایـن هالوژنـه مواد یا CO2 که صورتی در شود؛ داده هدر ها دستگاه نوع ایـن داخل از پودر ذرات کردن

 . گذارند نمی باقی آن روی بر اثری هیچگونه و ندارند فوق وسایل بـرای را

 الریگ ها، هـا،موزه کتابخانـه در ولی. باشد می معمولی جامدات برای مناسبی کننده خاموش آب که این با •

 گونه این برای لذا. باشد تواند می خـودحریق از بیـشتر خیلـی آن خـسارت آب از استفاده صورت در نقاشی های

 .  کرد استفاده  CO2  از توان می مکانها

 

 

 روشهاي حفاظت و ایمنی مربوط به مواد اطفایی دستگاههاي خاموش کننده 

 پودرهاي شیمیایی 

 پودرهایی برای دومی زیـرا کـرد اشتباه هم با نباید را (dry Powder) خشك پودر و شیمیایی پودر اصطالح •

 . رود می کار به شود می استفاده منیزیم و سدیم مانند فلزات حریق اطفای برای که



 شده، یدهپاش پودر این زیـادیاز مقدار که محلهایی در است بهتر ولی دانند،  می غیرسمی کلی طور به را پودرها •

 . گردد استفاده تنفسی دستگاه از

 دارد امکان سانتیگراد درجـه 60 مـافوق حرارتهـای در و پایدار معموالً پایین حرارتهای در شیمیایی ودرهایپ •

 . شود پودر چسبندگی باعث و ذوب آن به شده اضافه مواد از بعضی

 . است موثرتر حریق اطفای در باشد ریزتر پودر ذرات چه هر •

 . است تر اطمینان قابل نکند جذب رطوبت که پودری •

 روی دهسازن وسیلۀ بـه نکتـه ایـن کـه صورتی در شده، ساخته پودر از خاصی نوع برای معموالً دستگاه هر •

 صورت ینا غیر در زیرا پرگردد، باید شـده سـاخته آن برای دستگاه که نوعی از فقط باشد شده اعالم دستگاه

 .  آمونیوم فسفات نوع بـا بیکربنـات نوع مخصوصاً دارد؛ وجود انفجار خطر

 

 :   CO2 گاز 

 مرکزت درصورت و کـرده پیـدا سـمی حالت هوا اکسیژن درصد تقلیل علت به گاز این بسته، های مکان در •

 دقیقه چند برای آنرا درصد، 9 تـاتمرکز قادرنـد اشـخاص از بعضی. گردد می مرگ حتی و بیهوشی موجب زیاد

 . کنند تحمل بیهوشی بدون

  

 مواد هالوژنه :   

 به حاضر درحال ولـی می شـدند برده کار به  A.B.Cگروه های حریق انواع در ها کننده خاموش این نوع •

 می ناباجت آن توضیح از اساس همـین بـر و اسـت شده ممنوع آنها کاربرد ازن برالیه تخریبی اثر ایجاد دلیل

 گاز اینرت مثل نیتروژنه ترکیبات و   200FM جملـه از جدیـدی اطفـایی مـواد که است ذکر قابل. گردد

  اند نیافته رواج چندان آنها هزینه بـاالبودن دلیل به که  است شده هالون جایگزین

 به عمل زمان در که شـده مـسدود ای صفحه وسیله به راه خروجی هوا و پودر های کننده خاموش از نوعی در •

 ینا.  شود می باز خروجی راه و مـذکورسوراخ صـفحه( سـوزن و میلـه ـ کفـه) درپـوش روی مکانیزم وسیله

  .باشد می ای ضربه نوع از ها دستگاه


