دانستنیهای شیلنگ آتش نشانی
کاًال آهَظش آًالیي ایوٌی ٍآتطٌطاًی@hse_training
جوغ آٍضی :هٌْسس حویساٍی
هطاٍض ٍ هسضس حفاظت فٌی ٍ تْساضت کاض کطَض
لَلِ ّای آتص ًطاًی یكی اظهْوتطیي ٍ پط هػطف تطیي ٍسایل آتص ًطاًی هی تاضس .اظ لَلِ ّای آتص ًطاًی زضذَزضٍّای آتص
ًطاًی یا ٍسایلی هاًٌس لطلطُ ٍ جؼثِ آتص ًطاًی ًگْساضی ٍ زض ظهاى حطیك توٌظَض گطفتي یا ضساًسى آب تِ هكاى حطیك استفازُ هی
گطزز.
هؼوَالً زض آتص ًطاًی ّا چٌس گطٍُ لَلِ هَضز استفازُ لطاض هی گیطز کِ ػثاضتٌس اظ:
لَلِ ّای ًَاضی یا پاضچِ ای:
کِ هیتَاى اًْا ضا تػَضتْای هرتلف جوغ کطز
لَلِ ّای الستیكی:
کِ تیطتط اظ آًْا زض لطلطُ ّای آتص ًطاًی استفازُ هیگطزز.
لَلِ ّای ذططَهی:
کِ توٌظَض گطفتي آب اظ هٌاتغ ضٍتاظ تْطُ گیطی هیطَز.
لَلِ ّای فلعی:
کِ زض آتص ًطاًی ّا تؼٌَاى ٍاسط آتگیطی اظ ضیطّای زاذل ظهیي استفازُ هی ضَز.
تا تَجِ تِ ایٌكِ ضٌاذت ّط ٍسیلِ هی تَاًس زض استفازُ ٍ ًگْساضی آى هؤثط تاضس زضازاهِ تحث تِ هؼطفی لَلِ ّای ًَاضی هَضز هػطف
زضآتص ًطاًیْا هی پطزاظین.
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اًَاع لَلِ ّای ًَاضی:



لَلِ ّای تسٍى آستط:

ایي ًَع لَلِ اٍلیي لَلِ ّای تَلیسی تطای آتص ًطاًی تَز کِ اظ پٌثِ ،کتاى ،کٌف ٍ… .تافتِ هی ضسٌّ .گام استفازُ آب اظ آى ًفَش ٍ
لططات آب ضٍی لَلِ ًوایاى هی ضس .زض حال حاضط تَلیس ٍ استفازُ اظ آى هٌسَخ ضسُ است.


لَلِ ّای ًَاضی آستطزاض:

لَلِ ّای هتساٍل سازُ آتص ًطاًی است کِ اظ الیاف هػٌَػی ساذتِ هی ضَز ٍ زاذل آى تَسیلِ الستیك یا الستیك هػٌَػی ٍهطاتِ
آى آستط ضسُ است .هؼوَالً الیِ زاذلی آًطا تَسیلِ گطها ٍ فطاض تِ الیِ پاضچِ ای هی چسثاًٌس ٍ تا آًطا زض تطاتط ًفَش آب اظ زاذل
هحافظت ًوایٌس ،اها ضٍی لَلِ پاضچِ ای (غاکت) ّیچ ًَع هَاز اضافی تكاض گطفتِ ًطسُ است تا زض تطاتط جصب هَاز آالیٌسُ ٍ هایؼات
هحافظت ضَز  .ایي ًَع لَلِ ّا پس اظ استفازُ تایس تویع ضستِ ٍذطك گطزز.



لَلِ ّای کَتیٌگ ضسُ:

لَلِ ّایی ّستٌس کِ ػالٍُ تط الیِ زاذلی ضٍی پاضچِ لَلِ یك هازُ ضیویایی کطیسُ ضسُ تا الیِ اغلی(پاضچِ ای ) ضا اظ ذاضج زض تطاتط
جصب آب ،هایؼات ٍ هَاز ضیویایی هحافظت کٌس .هؼوَالً ایي لَلِ ّا زض تطاتط سایص هماٍهتط اظ لَلِ ّای هؼوَلی ػول هیكٌٌس.


لَلِ ّای ضٍکص زاض:

لَلِ ّایی هی تاضٌس کِ ػالٍُ تط زاذل ،ضٍی الیِ اغلی ( پاضچِ ای ) ّن ضٍکص اظ یك پَضص آالستَهطی ( الیِ ای اظ هَاز ضیویایی
) کطیسُ ضسُ است ٍ لَلِ اظ زاذل ٍ ذاضج زضتطاتط جصب هَاز ٍهایؼات آالیٌسُ ،سایص ٍحطاضت هماٍم ضسُ است .ایي ًَع لَلِ هؼوَالً
لاتل آپاضات ضسى است ٍ زض غَضت سَضاخ ضسى هیتَاى تا ٍسایل ذاظ آًطا آپاضات کطز .ػالٍُ تط آى اظ آًجائیكِ ذیس ًوی ضَز
ًیاظ تِ ذطك کطزى ًساضز .استفازُ اظ ایي لَلِ تیطتط زض هكاًْائی کِ زضغس ضطَتت ٍ تاضًسگی ٍهَاز ضیویایی هرتلف هَجَز زض هحل
تاال هی تاضس استفازُ هی گطزز.
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ساذتواى لَلِ ًَاضی:

لسوت پاضچِ ای اظ جٌس الیاف هػٌَػی تؼٌَاى الیِ اغلی لَلِ
الیِ زاذلی کِ تطای غیط لاتل ًفَش ضسى آب زضزاذل لَلِ کطیسُ هی ضَز( الیِ زاذلی تایس تا حس اهكاى غاف تاضس تا حسالل افت ضا
ایجاز ًوایس)
زض لَلِ ّای ًَع (  )4 ٍ 3یك الیِ یا پَضص ذاضجی کِ ضٍی الیِ اغلی کطیسُ ضسُ است.
طَل لَلِ ّای آتص ًطاًی:
زض استاًساضز  ( BSاًگلستاى ) طَل لَلِ ّا  36 ،30 ،25 ،18 ،15هتط پیطٌْاز ضسُ است کِ زض کطَض اًگلستاى طَل لَلِ ّای هَضز
استفازُ زض آتص ًطاًیْا  25هتط ٍ زض کطَض ایطاى  20هتط است.
کاًال آهَظش آًالیي ایوٌی ٍآتطٌطاًی@hse_training

لطط لَلِ ّای آتص ًطاًی:
لَلِ ّای ًَاضی آتص ًطاًی تا لططٍ“2-1/2ٍ“2ٍ“1-3/4ٍ“ 1- 1/2ٍ“1
 “3-1/2ٍ“3ٍ“2-3/4ایٌچ تَلیس ضسُ است  .کِ زض آتص ًطاًی ّای ایطاى هؼوَالً تیطتطاظ “ 1-1/2ایٌچ ٍ “ 2- 1/2ایٌچ استفازُ هی ضَز.
ٍظى لَلِ ّا:
اظ آًجا کِ ٍظى ٍسایل هَضز استفازُ زض آتص ًطاًیْا زض کاض حول ًٍمل ٍ جاتجایی آى تأثیط زاضز لصا استاًساضزّا حساکثط ٍظى لَلِ ضا
هطرع هی کٌس .تط اساس استاًساضز  5173اًگلستاى ) ٍ ( BSظى لَلِ ّا تط اساس جسٍل ظیط است ًٍثایس ٍظى آى اظ همازیط زازُ ضسُ
زض جسٍل تجاٍظ کٌس ( ایي ٍظى هطتَط تِ لَلِ تسٍى کَپلیٌگ هی تاضس).
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آظهایطاتی کِ ساظًسُ لَلِ لثل اظ تَلیس تایس اًجام زّس:


پایساضی زض اتؼاز:

ّسف اظ ایي آظهایص آًست کِ زض اثط فطاض هطرع آب تِ لطط ٍ طَل لَلِ چِ همساض اضافِ هی ضَز  .تطای ایي آظهایص لَلِ ای تطَل
یك هتط اًتراب هی ضَز کِ ًوًَِ آظهایص تایس کاهالً ذطك تاضس ٍ .تط اساس استاًساضز ً BSوًَِ ضا تػَضت ظیط آظهایص هی کٌٌس:


لَلِ ضا تػَضت افمی ضٍی سطحی لطاضزازُ ٍتَسط ػالهتی هحل هَضز ًظط تؼییي هی گطزز .ایي ػالهت گصاضی ظهاًی اًجام
هی گیطز کِ لَلِ تحت فطاض ًیست.



فطاض  7تاض )  (BARضا تِ لَلِ ٍاضز ٍ سپس طَل ٍلطط آًطا اًساظُ گیطی هی ًوایٌس.



پس اظ اًساظُ گیطی فَق فطاض ضا تا  12تاض افعایص زازُ ٍ توست یك زلیمِ ثاتت ًگاُ هی زاضز  .پس اظ یك زلیمِ تا تَجِ تِ
هحل ػالهت گصاضی ضسُ هجسزاً اتؼاز لَلِ اًساظُ گیطی هی گطزز.



سپس فطاض زاذلی ضا تِ  7تاض تملیل زازُ ٍ تؼس اظ گصضت یك زلیمِ هجسزاً طَل لَلِ ضا اًساظُ گیطی هی ًوایٌس.
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ًتیجِ آظهایص

ٍلتی لَلِ تحت فطاض  7تاض لطاض هی گیطز طَل آى ًثایس تیطتط اظ  %1افعایص یاتس تِ ػثاضتی زیگط ٍلتی طَل لَلِ ًوًَِ هَضز آظهایص
یك هتط است ظهاًیكِ تحت فطاض  7تاض لطاض گطفت حساکثط تایس یك ساًتیوتط تِ طَل لَلِ افعٍزُ ضَز ٍ تیطتط اظ آى حاکی اظ ػسم کاض
آیی لَلِ هی تاضس.
تا افعایص فطاض اظ  7تاض تِ  12تاض طَل لَلِ ًثایس تیطتط اظ ً %5سثت تِ طَل اًساظُ گیطی ضسُ زض فطاض  7تاض افعایص یاتس .تِ ػثاضتی
زیگط اگط زض فطاض  7تاض طَل اًساظُ گیطی ضسُ  cm101است زض فطاض  12تاض حساکثط طَل لَلِ تایس تِ  106ساًتیوتط افعایص یاتس.
ٍلتی لَلِ هجسزاً تِ  7تاض فطاض تط هیگطزز طَل لَلِ ًثایس اظ ً %1سثت تِ طَل اٍلیِ زضفطاض  7تیطتط ضسُ تاضس.
لطط ذاضجی لَلِ کِ اًساظُ گیطی ضسُ است ( زض فطاض  7تاض ) زض فطاض  12تاض ًثایس تیطتط اظ ً %10سثت تِ لطط اٍلیِ تاضس.
هَاضزی کِ تایس زض گعاضش تست لَلِ ًَاضی اػالم گطزز.
تاضید آظهایص
توام جعئیات لَلِ هَضز آظهایص
تغییط طَل لَلِ ٍلتی فطاض اظ غفط تِ  7تاض افعایص هی یاتس .ایي تغییط طَل هی تایست تط حسة زضغس ًسثت تِ طَل ًوًَِ ػالهت
گصاضی ضسُ ٍ ٌّگاهی کِ لَلِ تحت فطاض ًیست اًجام ضَز.
تغییط طَل لَلِ ٍلتی فطاض اظ  7تاض تِ  12تاض افعایص هی یاتس .ایي تغییط تایس تطحسة زضغس ًسثت تِ طَل زض  7تاض فطاض تیاى گطزز.
تغییط زض لطط ذاضجی ٌّگاهی کِ فطاض اظ  7تاض تِ  12تاض افعایص هی یاتس .ایي تغییط تایستی تط حسة زضغس ًسثت تِ لطط اٍلیِ اػالم
گطزز.
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آظهایص هیعاى آسیة پصیطی لَلِ تحت فطاض ٌّگام ذن ضسى:



تجْیعات هَضز ًیاظ

 .1یك ضضتِ لَلِ ًَاضی تطَل  1/5هتط
 .2یك زستگاُ تَلیس فطاض کِ تَاًایی تعضیك آب ضا تا فطاض  22/5تاض زاضا تاضس.

ططیمِ آظهایص
ًوًَِ آظهایص ضا تِ هَلس فطاض ٍغل ٍ آًطا اظ آب پط ًوَزُ تا توام شضات َّا اظ زاذل لَلِ ذاضج گطزز.
فطاض زاذلی لَلِ ضا تِ  7تاض ضساًسُ ٍ اظ ًمطِ ای تا فاغلِ  5ساًت اظ سط لَلِ آًطا ذن هی ًوایٌس .اًتْای لَلِ آظاز است ًٍوًَِ
هَضزآظهایص ضاتاجای هوكي ًعزیك تِ سطزیگط گطُ ظزُ هی ضَز طَضی کِ یك ذوص تیع تطكیل زّس(گطُ ضاتایسطَضی ظز کِ
اظافعایص لططلَلِ زضاثط فطاضجلَگیطی گطزز)
پس اظ گطُ ظزى فطاض زاذل لَلِ ضا تا  22/5تاض توست یكسلیمِ افعایص هیسٌّسً .وًَِ آظهایص زض ایي حالت تایس اظ ًظط ًطت یا ّط ًَع
ػالهت ًمع اهتحاى ضَز .سپس فطاض ترلیِ هی گطزز .زضایي آظهایص لَلِ ًثایس هٌفجط ضَز ٍّیچ ػیثی زض آى تطٍظ ًگطزز.

زض تطگ ًتیجِ آظهایص هَاضز شیل ًَضتِ هی ضَز:
تاضید آظهایص
توام جعئیات تطای ضٌاسایی لَلِ تحت آظهایص
توام ضَاّس ،ػالئن ًطتی ًٍمع ایجاز ضسُ زض لَلِ هَضز آظهایص
 .3آظهایص اًفجاض
تط اساس استاًساضز تط اساس استاًساضز  5173اًگلستاى )  ( BSآظهایص تط ضٍی ً 5وًَِ اًجام هی ضَز ٍهؼسل اًفجاض زض ً 5وًَِ هَضز
آظهایص ًثایس اظ  35تاض فطاض کوتط تاضس .ضوٌاً ّیچ کسام اظ ًوًَِ ّا ًثایس زض فطاض کوتط اظ  32تاض هٌفجط گطزز.
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 .4آظهایص چسثٌسگی

ّسف اظ ایي آظهَى آًست کِ چسثٌسگی الیِ زاذلی تِ لَلِ اغلی ٍ ّوچٌیي چسثٌسگی ضٍکص تِ لَلِ اغلی ضا آظهایص ًوایٌس.
زض ایي آظهایص یك تكِ لَلِ ضا تطَل  25+0/5هیلیوتط اظ لَلِ جسا کطزُ ٍ آًطا پطت ٍ ضٍ هی کٌٌس تطَضیكِ الیِ زاذلی تططف تیطٍى
لطاض گیطز سپس آى ضا زاذل ضفت زستگاُ تست لطاض هیسٌّس ٍلسوتی اظ الیِ ضا اظ غاکت جسا ًوَزُ تطَضیكِ تتَاى آى ضا تِ فك گیطُ
زستگاُ زضگیط ًوَز سپس یك ٍظًِ  2/5کیلَگطهی تِ آى هی آٍیعًس .پس اظ یك زلیمِ اًساظُ هی گیطًس کِ چِ همساض اظ الیِ زاذلی اظ
لَلِ جسا ضسُ است .زض ایي آظهایص سطػت جسا ضسى کاٍض ًثایس تیطتط اظ  25هیلیوتط زض زلیمِmm25 ) ، (mimتیي الیِ ٍلَلِ اغلی
تاضس.
ایي آظهایص تطای لَلِ ّای ًَع  3 ٍ 2اًجام هی ضَز ٍ لَلِ ّاییكِ زاضای ضٍکص هی تاضس ( .ضٍکص زاض)
(ًَع  ) 4یا لَلِ ّای ضٍکص زاض ػالٍُ تط الیِ زاذلی الیِ ضٍی لَلِ اغلی ّن تػَضت فَق تایس آظهایص گطزز ٍتٌْا زض ایي آظهایص
ٍظًِ آٍیعاى ضسُ  4/5کیلَگطم ٍظى زاضز.

پس اظ آظهایص هَاضز ظیط یاززاضت هی گطزز:
تاضید آظهَى
توام جعئیات تطای ضٌاسایی لَلِ تحت آظهایص
طَل لَلِ جسا ضسُ تؼس اظ گصضت یك زلیمِ ذاضج ضسُ است.
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حمیداوی

