


پیشگیری و کنترل حریق



پیشگیری از بروز حریق
کنترل حریق
های جدیدفناوری

مباحث دوره



اصول پیشگیری

پیشگیری از بروز حریق
پیش بینی و پیشگیری-

برگزاری دوره های آموزشی-
...(سیگما، کایزن و 5S ،6) اجرای تدابیر انتظام محیطی -
نصب تابلوها و عالئم هشداردهنده در شرایط عادی و اضطراری-

... (          پرمیت و )سیستم های ایمن کار -
ارزیابی ریسک حریق-
بازرسی های ادواری و ایمن سازی-

(         مواد اولیه، محصول)مدیریت انبارداری -
(برق، تأسیسات، اصالحات)مدیریت خدمات فنی -

مدیریت شرایط اضطراری     
مدیریت پسماند و پساب      -
مدیریت حمل ونقل       -
مدیریت ضایعات-

آموزش و فرهنگ سازی

مهندسی عملیات

مدیریت ایمنی تولید



اصول و مبانی حریق

کنترل حریق

دی نحوه بروز حریق، هرم آتش، علل بروز آتش سوزی، طبقه بن)تئوری حریق -
...(حریق ها، مواد خاموش کننده و 

ق، سیستم های کشف و اعالم حری)تجهیزات اتوماتیک مقابله با حریق -
...(سیستم های اطفاء اتوماتیک و 

درویی، تجهیزات دستی، ناوگان خو)تجهیزات غیراتوماتیک مقابله با حریق -
...(تجهیزات ثابت، ایستگاه و نیروهای عملیاتی و 

درب و تجهیزات ضدحریق     -پوشش های ضدحریق       -
سیستم های تهویه و کنترل دود-

 سیستم های غیرعامل
کنترل حریق

سیستم های عامل
کنترل حریق



 فناوری های جدید
قپیشگیری از حری

فناوری های جدید

-Firestop / eXess

-Reduce Oxygen

-Watermist

-Bonex

-Aerosol 

-Fireball 

-Firefighter Robat

 فناوری های جدید
کنترل حریق



 پیش بینی

ریقپیشگیری از بروز ح

.کلیه اقداماتی است که جهت جلوگیری از وقوع حادثه در ذهن تصور می کنیم -

 پیشگیری
.هر اقدامی است که جهت جلوگیری از وقوع حادثه انجام می دهیم -

اصول پیشگیری



برای موفقیت در پیشگیری از حریق 
.  ابتدا باید حریق را بشناسیم

ریقپیشگیری از بروز ح اصول پیشگیری



اصول و مبانی حریق

کنترل حریق

دی نحوه بروز حریق، هرم آتش، علل بروز آتش سوزی، طبقه بن)تئوری حریق -
...(حریق ها، مواد خاموش کننده و 

ق، سیستم های کشف و اعالم حری)تجهیزات اتوماتیک مقابله با حریق -
...(سیستم های اطفاء اتوماتیک و 

درویی، تجهیزات دستی، ناوگان خو)تجهیزات غیراتوماتیک مقابله با حریق -
...(تجهیزات ثابت، ایستگاه و نیروهای عملیاتی و 

درب و تجهیزات ضدحریق     -پوشش های ضدحریق       -
سیستم های تهویه و کنترل دود-

 سیستم های غیرعامل
کنترل حریق

سیستم های عامل
کنترل حریق



 حریقتئوری:

اشتعال با اکسیژن ترکیب هر ماده قابل( : اکسیداسیون) احتراق 

شدن اکسیده: احتراق کند.  ...............................................Oxidation

حـریـق : احتراق تنـد  ...........................................................................Fire

انفجـار : تنداحتراق خیلی   ...............................................Explosion

کنترل حریق اصول و مبانی حریق



.ترکیب فاز گازی هر ماده قابل اشتعال با اکسیژن که با نور ، دود و حرارت نیز همراه باشد

جامد

مایع

گـاز

مایع

گـاز

گـازگاز

کنترل حریق اصول و مبانی حریق

 (:   آتش سوزی)حریق



با مقادیر معین ایواکنش های زنجیرهو ماده سوختنی، حرارت ، اکسیژن هرگاه چهار عامل 
و تحت شرایط مطلوب با یكدیگر ترکیب شوند، حریق ایجاد می گردد که این چهار عامل 

.کنندگذاری مینامهــرم آتش را 

ایهای زنجیرهواکنش

حـرارت                                                          اکسیـژن

مـاده سـوختنی

کنترل حریق اصول و مبانی حریق

 آتشهرم:



ایهای زنجیرهواکنش( برهم زدن ) 

حذف حـرارت                                                                حذف اکسیـژن 
(خفه کردن (                                                                 ) سرد کردن ) 

حذف مـاده سـوختنی
(جداسازی ) 

کنترل حریق اصول و مبانی حریق

.شودهرگاه یک یا دو و یا همه چهار عامل ایجاد حریق حذف گردد، آتش خاموش می

حریقکردن های خاموشروش :



کنترل حریق اصول و مبانی حریق

حریقهای گسترش روش :

سوختن مستقیم
(  حریق پیشرونده ) 

هـدایت 
( های فلزی حریق غیرمرئی در سوله و ساختمان) 

جابجایی 
(  ها و منابع طبیعی حریق جونده در جنگل) 

تشعشع 
(  های مسکونی ها و مجتمعای پاالیشگاهحریق زنجیره) 



کنترل حریق اصول و مبانی حریق

 حریقعلل بروز :

 تماس مستقیم با شعله
 افزایش تدریجی دمای محیط
 واکنش های شیمیایی
اصـطكـاك
 صاعقه ، جرقه
 الكتریسیته ساکن
 الكتریسیته جاری
 تمرکز پرتوهای مرئی و نامرئی
 انفجـار
 تراکم حجمی مواد

عمـدی-
غیرعمدی-



کنترل حریق اصول و مبانی حریق

طبقه بندی حریق ها  :
:BSاستاندارد انگلستان 

A- جامدات قابل اشتعال(برگرفته از کلمهAshبه معنی خاکستر)
B- مایعات قابل اشتعال(Barrelبشكه)
C- گازها(Currentجریان )
D- فلزات قابل اشتعال (Dinamitحساس به انفجار )
E- وسایل الكتریكی(Electrical تجهیزات الكتریكی)
F-های خوراکی ها و روغنچربی(Fatچربی)

: NFPAاستاندارد سازمان حفاظت حریق امریكا 

A- جامدات قابل اشتعال
B- مایعات قابل اشتعال و گازها
C- وسایل الكتریكی
D- فلزات قابل اشتعال
K-های خوراکی ها و چربیروغن(Kitchenآشپزخانه  )



کنترل حریق اصول و مبانی حریق

طبقه بندی حریق ها  :

             جامدات قابل اشتعالClass A

British Standard

مواد جامد، خشک و درون سوز هستند كه پس از سوختن 

.گذارنداز خود خاكستر بجای می

...چوب ، كاغذ ، پالستیک، الستیک و : مثل

:های مقابله مناسب ترین روش-
های شیمیاییزدن واكنشبرهم-جداسازی                     -خفه كردن                     -سرد كردن                   -

:مناسب ترین ماده خاموش کننده-
سایر مواد اطفایی-فوم شیمیایی              -CO2گاز  -پودرخشک شیمیایی             -آب                  -



کنترل حریق اصول و مبانی حریق

طبقه بندی حریق ها  :

             مایعات قابل اشتعالClass B

British Standard

:های مقابله مناسب ترین روش-
های شیمیاییزدن واكنشبرهم-جداسازی                     -خفه كردن                     -سرد كردن                   -

:مناسب ترین ماده خاموش کننده-
سایر مواد اطفایی-فوم شیمیایی              -CO2گاز  -پودرخشک شیمیایی             -آب                  -

سرعت اشتعال پذیری
...بنـزین، تینـر و :  تند اشتعال
... نفت، گازوئیل و : كند اشتعال

قابلیت حل شدن در آب
الکـلی ها :   قابـل حـل در آب

نفتـی ها  :  غیرقابل حل در آب

.مایعاتی كه در اثر دریافت حرارت مشتعل می شوند



کنترل حریق اصول و مبانی حریق

طبقه بندی حریق ها  :

             گازهای قابل اشتعالClass C

British Standard

:های مقابله مناسب ترین روش-
های شیمیاییزدن واكنشبرهم-جداسازی                     -خفه كردن                     -سرد كردن                   -

:مناسب ترین ماده خاموش کننده-
سایر مواد اطفایی-فوم شیمیایی              -CO2گاز  -پودرخشک شیمیایی             -آب                  -

:مهم ترین حوادث
نشت گاز

اشتعال

:شرایط حوادث
مخزن، سیلندر

لوله كشی ، خط لوله

حریق انواع گازهای طبیعی سبک و سنگین



کنترل حریق اصول و مبانی حریق

طبقه بندی حریق ها  :

             فلزات قابل اشتعالClass D

British Standard

:های مقابله مناسب ترین روش-
های شیمیاییزدن واكنشبرهم-جداسازی                     -خفه كردن                     -سرد كردن                   -

:مناسب ترین ماده خاموش کننده-
سایر مواد اطفایی-فوم شیمیایی             -CO2گاز  -پودرخشک شیمیایی             -آب                  -

( پودر صددرصد خشک شیمیایی)-

:مهم ترین ویژگی ها
ایع ، كاربرد محدود در صن... واكنش پذیری شدید با آب، هوا و 

، مقادیر محدود در صنایع و شرایط اطفایی(آزمایشگاه ها)
خاص

.حریق انواع فلزاتی كه با هوا یا آب واكنش شدید می دهند
...آلومینیوم، سدیم، پتاسیم، منیزیم، زیركونیم و : مانند



کنترل حریق اصول و مبانی حریق

طبقه بندی حریق ها  :

          تجهیزات الكتریكیClass E

British Standard

:های مقابله مناسب ترین روش-
های شیمیاییزدن واكنشبرهم-جداسازی                     -خفه كردن                     -سرد كردن                   -

:مناسب ترین ماده خاموش کننده-
سایر مواد اطفایی-فوم شیمیایی             -CO2گاز  -پودرخشک شیمیایی             -آب                  -

حریق تجهیزاتی كه برای راه اندازی و یا بهره برداری آنها، از
خابراتی، تجهیزات م: مانند. نیروی الکتریسیته استفاده می شود

یستم های تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات الکترومکانیکی، س
ها ها و نیروگاهها، پستدیداری و شنیداری، دكل



کنترل حریق اصول و مبانی حریق

طبقه بندی حریق ها  :

     محتویات ظروف آشپزخانهClass K

British Standard

:های مقابله مناسب ترین روش-
های شیمیاییزدن واكنشبرهم-جداسازی                     -خفه كردن                     -سرد كردن                   -

:مناسب ترین ماده خاموش کننده-
سایر مواد اطفایی-فوم شیمیایی            -CO2گاز  -پودرخشک شیمیایی        -آب             -

(سوسپانسیون پودر تر شیمیایی)

(  قراردادن درب ظرف روی آن)

های اشباع و سنگین صنعتی یا خوراكیروغن



کنترل حریق اصول و مبانی حریق

 حریقانواع مواد خاموش کننده  :

شن و ماسه
شیمیاییپودرهای خشک و تر

تالک و گرافیت

بخار -آب 
فوم-كف 

های جدیدهالوژن

CO2گاز 

گازهای خنثی
FM-200گاز 

جامد

مایع

گـاز



اصول و مبانی حریق

کنترل حریق

دی نحوه بروز حریق، هرم آتش، علل بروز آتش سوزی، طبقه بن)تئوری حریق -
...(حریق ها، مواد خاموش کننده و 

ق، سیستم های کشف و اعالم حری)تجهیزات اتوماتیک مقابله با حریق -
...(سیستم های اطفاء اتوماتیک و 

درویی، تجهیزات دستی، ناوگان خو)تجهیزات غیراتوماتیک مقابله با حریق -
...(تجهیزات ثابت، ایستگاه و نیروهای عملیاتی و 

درب و تجهیزات ضدحریق     -پوشش های ضدحریق       -
سیستم های تهویه و کنترل دود-

 سیستم های غیرعامل
کنترل حریق

سیستم های عامل
کنترل حریق



کنترل حریق سیستم های عامل کنترل حریق

 قحریتجهیزات اتوماتیک مقابله با  :

(آشکارساز–كاشف –سنسور –كاشف )دتکتورها 
بیم دتکتورها

الین دتکتورها
نمونه گیرها

شستی های اعالم حریق
آژیرها و سیرن ها

تابلوهای اعالم حریق–كنترل پنل 
لرزاننده -چراغ های هشداردهنده 

سیستم های اطفاء آبی
سیستم های اطفاء فوم

سیستم های اطفاء گازی
سیستم های اطفاء پودری

(اسپرینکلر)سیستم های اطفاء بارانی آب 
سیستم های اطفاء موضعی لوله ای گازی 

سیستم های اطفاء موضعی آیروسلی 

سیستم های کشف حریق

سیستم های اعالم حریق

سیستم های اطفاء حریق

م سیستم های کشف، اعال
و اطفاء حریق

Firetube Firetrace

Pakpayro



زمان

1 Min

3
Min

5 Min

Max. Arrive Time

Best  Arrive Time

Badattle Arrive Time

Badattle A. T.

B. A. T.

Badattle Arrive T.

نمودار رشد آتش سوزی

Golden Time



کنترل حریق سیستم های عامل کنترل حریق

 قحریتجهیزات اتوماتیک مقابله با  :

(آشکارساز–كاشف –سنسور –كاشف )دتکتورها 
(در سالن های دارای سقف بلند)بیم دتکتور 

(در مخازن سقف ثابت یا شناور فرآورده های نفتی)الین دتکتور 
(یونیت برق یا دیتاسنترها-در رک )نمونه گیرها 

سیستم های کشف حریق

یاز،نموردهایمکانیاسقفدرنصبباتجهیزاتاین
.نندكمیشناساییراحریقنشاندهندهعالئمهرگونه

:هستندزیرانواعشاملدتکتورهااین

(زریاپتیکال، یونیزه، فوق حساس، لی)دتکتور دودی -
(حرارت ثابت، حرارت متغیر)دتکتور حرارتی -
(حرارتی-دودی)دتکتور تركیبی -
در تأسیسات نفتی، گازی و )دتکتور شعله ای -

(پتروشیمی



کنترل حریق سیستم های عامل کنترل حریق

 قحریتجهیزات اتوماتیک مقابله با  :

شستی های اعالم حریق
آژیرها و سیرن ها

تابلوهای اعالم حریق–كنترل پنل 
لرزاننده -چراغ های هشداردهنده 

سیستم های اعالم حریق

وقوعخبر،دریافتبانیزتجهیزاتاین
و(اءاطفجهت)نشانیآتشافرادبهراحریق

فرارجهت)محیطدرحاضرافرادهمچنین
.نمایندمیاعالم(حریقبارویارویییا



کنترل حریق سیستم های عامل کنترل حریق

 قحریتجهیزات اتوماتیک مقابله با  :

سیستم های اطفاء آبـی
سیستم های اطفاء فـوم
سیستم های اطفاء گازی

سیستم های اطفاء پودری

سیستم های اطفاء حریق

دشارژ،فرمانوحریقوقوعخبردریافتبانیزتجهیزاتاین
زدهحریقمحیطدرراذخیرهمخازندرموجوداطفاییمواد

.نمایندمیتخلیه



کنترل حریق سیستم های عامل کنترل حریق

 قحریتجهیزات اتوماتیک مقابله با  :

م سیستم های کشف، اعال
و اطفاء حریق

اطفاییموادازاستفادهباحریقاتوماتیکاطفاءواعالمكشف،بهاقداممستقلصورتبهسیستم هااین
.می نمایندذخیرهمخازندرموجود

(اسپرینکلر)سیستم های اطفاء بارانی آب 
سیستم های اطفاء موضعی لوله ای گازی 

سیستم های اطفاء موضعی آیروسلی 

Firetube Firetrace

Pakpayro



کنترل حریق سیستم های عامل کنترل حریق

 ریقحتجهیزات غیراتوماتیک مقابله با  :

(هوزباكس و هوزریل)جعبه های آب آتش نشانی 
(هایدارنت)شیرهای ایستاده 

شیرهای دفنی

سیستم های ثابت
اطفاء حریق



کنترل حریق سیستم های عامل کنترل حریق

 ریقحتجهیزات غیراتوماتیک مقابله با  :

یـقتجهیزات دستـی مقـابله با حر

قتجهیزات خودرویی مقابله با حری

سیستم های متحرك
اطفاء حریق

كپسول های آتش خاموش كن دستی
آتش كوب ها
پتوی نسوز

سطل شن و ماسه

نشانی         موتورسیکلت آتش
(   پیشرو ) خودروی سبک 

(پسرو ) نیمه سنگین 
(تانکر ) خودروی پشتیبان 



کنترل حریق سیستم های عامل کنترل حریق

 ریقحتجهیزات غیراتوماتیک مقابله با  :

 نحوه استفاده از
آتش خاموش کن های دستی

انواع آتش خاموش کن های دستی

ا كننده مناسب ربا مشاهده حریق، سریعاً خاموش-
در فضای آزاد )متری حریق 5/1برداشته و در فاصله 

.قرار بگیرید( پشت به باد
ه، كشیده شده را كه برروی دسته قرارگرفتپیم پلمپ-

ته را طرف قاعده آتش، دسگیری سرلوله بهو با نشانه
. فشار دهید

اگر مطمئن شدید كه حریق خاموش شده، -
.دباآزادنمودن دسته خروج ماده اطفایی را قطع نمائی

كننده را جهت شارژ مجدد به مراكز خاموش-
.ذیصالح منتقل كنید



اصول و مبانی حریق

کنترل حریق

دی نحوه بروز حریق، هرم آتش، علل بروز آتش سوزی، طبقه بن)تئوری حریق -
...(حریق ها، مواد خاموش کننده و 

ق، سیستم های کشف و اعالم حری)تجهیزات اتوماتیک مقابله با حریق -
...(سیستم های اطفاء اتوماتیک و 

درویی، تجهیزات دستی، ناوگان خو)تجهیزات غیراتوماتیک مقابله با حریق -
...(تجهیزات ثابت، ایستگاه و نیروهای عملیاتی و 

درب و تجهیزات ضدحریق     -پوشش های ضدحریق       -
سیستم های تهویه و کنترل دود-

 سیستم های غیرعامل
کنترل حریق

سیستم های عامل
کنترل حریق



کنترل حریق سیستم های غیرعامل کنترل حریق

Intumescent)پوشش های برپایه رزین های آلی متورم شونده - coating)

Vermiculite)پوشش های برپایه مواد نسوز معدنی - coating)

پوشش های ضدحریق

درب و تجهیزات ضدحریق

سیستم های تهویه و کنترل دود

آرام بندها -درب ضدحریق     -درزگیرهای ضدحریق    -
تجهیزات پنجره  -شیشه ضدحریق    -دستگیره درب حریق    -

فن های فشار مثبت -درب های دودبند      -



اصول پیشگیری

پیشگیری از بروز حریق
پیش بینی و پیشگیری-

برگزاری دوره های آموزشی-
...(سیگما، کایزن و 5S ،6) اجرای تدابیر انتظام محیطی -
نصب تابلوها و عالئم هشداردهنده در شرایط عادی و اضطراری-

... (          پرمیت و )سیستم های ایمن کار -
ارزیابی ریسک حریق و خطر           -
بازرسی های ادواری-

(         مواد اولیه، محصول)مدیریت انبارداری -
(برق، تأسیسات، اصالحات)مدیریت خدمات فنی -

مدیریت شرایط اضطراری     
مدیریت پسماند و پساب      -
مدیریت حمل ونقل       -
مدیریت ضایعات-

آموزش و فرهنگ سازی

مهندسی عملیات

مدیریت ایمنی تولید



 (          پرمیت و )سیستم های ایمن کار ...

ریقپیشگیری از بروز ح

ارزیابی ریسک حریق

مهندسی عملیات

بازرسی های ادواری و ایمن سازی



 (          پرمیت و )سیستم های ایمن کار ...

ریقپیشگیری از بروز ح

مجوزهای کار گرم-
کار سرد-
ورود به فضاهای بسته و محدود-
عملیات حفاری و گودبرداری-
کار در ارتفاع-
کار با تجهیزات الكتریكی ولتاژ باال-
کار با پرتوهای یونساز -
ورود خودرو -

ب و مواردی که بنا به شرایط مجموعه صنعتی نیازمند کس
.مجوز باشد

مهندسی عملیات



ارزیابی ریسک حریق

ریقپیشگیری از بروز ح

شناسایی مخاطرات و ریسک حریق-

(تحلیل و ارزشیابی ریسک)ارزیابی -

کنترل ریسک-
(حذف ، كاهش ، انتقال ، پذیرش)

مدیریت ریسک-

پایش و بازنگری مستمر ریسک-

مهندسی عملیات



بازرسی های ادواری و ایمن سازی

ریقپیشگیری از بروز ح

بازرسی های پیشگیرانه-

ایمن سازی طرح ها/طرح های ایمن سازی-

گشت های ایمنی-

شناسنامه  ایمنی سازه ها -

چک لیست های ایمنی-

مهندسی عملیات



اصول پیشگیری

پیشگیری از بروز حریق
پیش بینی و پیشگیری-

برگزاری دوره های آموزشی-
...(سیگما، کایزن و 5S ،6) اجرای تدابیر انتظام محیطی -
نصب تابلوها و عالئم هشداردهنده در شرایط عادی و اضطراری-

... (          پرمیت و )سیستم های ایمن کار -
ارزیابی ریسک حریق و خطر           -
بازرسی های ادواری-

(         مواد اولیه، محصول)مدیریت انبارداری -
(برق، تأسیسات، اصالحات)مدیریت خدمات فنی -

مدیریت شرایط اضطراری     
مدیریت پسماند و پساب      -
مدیریت حمل ونقل       -
مدیریت ضایعات-

آموزش و فرهنگ سازی

مهندسی عملیات

مدیریت ایمنی تولید



 (مواد اولیه، محصول ) مدیریت انبـارداری

 (برق، تأسیسات، اصالحات ) مدیریت خدمات فنی

مدیریت شرایط اضطراری

مدیریت پسماند و پساب

 مدیریت حمل و نقل

مدیریت ضایعـات

ریقپیشگیری از بروز ح مدیریت ایمنی تولید



اصول پیشگیری

پیشگیری از بروز حریق
پیش بینی و پیشگیری-

برگزاری دوره های آموزشی-
...(سیگما، کایزن و 5S ،6) اجرای تدابیر انتظام محیطی -
نصب تابلوها و عالئم هشداردهنده در شرایط عادی و اضطراری-

... (          پرمیت و )سیستم های ایمن کار -
ارزیابی ریسک حریق و خطر           -
بازرسی های ادواری-

(         مواد اولیه، محصول)مدیریت انبارداری -
(برق، تأسیسات، اصالحات)مدیریت خدمات فنی -

مدیریت شرایط اضطراری     
مدیریت پسماند و پساب      -
مدیریت حمل ونقل       -
مدیریت ضایعات-

آموزش و فرهنگ سازی

مهندسی عملیات

مدیریت ایمنی تولید



برگزاری دوره های آموزشی

 اجرای تدابیر انتظام محیطی (5S ،6 سیگما، کایزن و)...

نصب تابلوها و عالئم هشداردهنده در شرایط عادی و اضطراری

ریقپیشگیری از بروز ح آموزش و فرهنگ سازی



 فناوری های جدید
قپیشگیری از حری

فناوری های جدید

-Firestop / eXess

-Reduce Oxygen

-Watermist

-Bonex

-Aerosol 

-Fireball 

-Firefighter Robat

 فناوری های جدید
کنترل حریق



 فناوری های جدید
قپیشگیری از حری

-Firestop / eXess

-Oxygen reduction systems

-Watermist

-Bonex

-Aerosol 

-Fireball 

-Firefighter Robat

 فناوری های جدید
کنترل حریق

فناوری های جدید



فناوری های جدید  هفناوری های پیشگیرند

   ماده کنترل انفجار سوختFirestop / eXess

ازناشیانفجارامکانكوچکبسیارمخازنبهسوختمخزنتقسیمبااستآلومینیومازآلیاژیكهتجهیزاین
.بردمیبینازرا...ومحیطگرمایازناشیبخاراتانتشار،BELEVEشعلهدریافت

www.antiexplo.com



فناوری های جدید  هفناوری های پیشگیرند

سیستم های تقلیل اکسیژن محیطOxygen Reduction Systems

كاربرداربرانككوتاهومقطعیحضوربافضاهایوسوئیچینگمراكزموزهها،دیتاسنترها،دركهسیستم هاایندر
.می گرددآنجایگزیننیتروژنگازوشدهمکیدهتحت حفاظتفضایاكسیژنحریق،وقوعازجلوگیریجهتدارد،

آتش سوزیایجادمهمعواملازیکیبدین صورت
.می شودحذف

hypoxic air 

technology 

for fire 

prevention



 فناوری های جدید
قپیشگیری از حری

-Firestop / eXess

-Oxygen reduction systems

-Watermist

-Bonex

-Aerosol 

-Fireball 

-Firefighter Robat

 فناوری های جدید
کنترل حریق

فناوری های جدید



- Small size droplets ( < 50 )

- Optimal size droplets ( ~ 100 )

- Large size droplets ( > 200 )

let’s examine….

 سیستم های غبارآبWatermist Systems

فناوری های جدید فناوری های کنترل کننده

...  و( فایرباكس ) نشانی های آب آتشنشانی، جعبههای آتشپمپ: متعـارف
...  دار و غبار آب، پودر آب، آب سبک، آب یونیزه، آب دترجنت: پیشرفته



Small size droplets (< 50 )

Small size 

droplets cannot 

penetrate the 

flame and are 

ineffective

 سیستم های غبارآبWatermist Systems

فناوری های جدید فناوری های کنترل کننده



Large size droplets (> 200 )

Large size droplets 

mainly fly over the 

flame leaving a 

puddle behind(90% 

wastage)

 سیستم های غبارآبWatermist Systems

فناوری های جدید فناوری های کنترل کننده



Optimal size droplets (~ 100 to 150 )

Optimal size 

droplets fly into the 

flame and 

evaporate there 

(over 90% 

effectiveness)

 سیستم های غبارآبWatermist Systems

فناوری های جدید فناوری های کنترل کننده



(فشار Bar 100باالتر از ) پرفشارهای سیستم

High Prussure

(فشار Bar 30تر از پایین) فشارکمهای سیستم

Low Prussure

 سیستم های غبارآبWatermist Systems

فناوری های جدید فناوری های کنترل کننده



AFT
Advenced Firefighting Technology

The aerodynamics of the gun 
further accelerates the speed

to the droplets

 سیستم های غبارآبWatermist Systems

فناوری های جدید فناوری های کنترل کننده



 پرتابه های خاموش کنندهBonex

فناوری های جدید فناوری های کنترل کننده



  آیروسلAerosol

فناوری های جدید فناوری های کنترل کننده



ربات های آتش نشان
Firefighter Robat 

فناوری های جدید فناوری های کنترل کننده



  توپک های خاموش کنندهFireball

فناوری های جدید فناوری های کنترل کننده



:درصورت بروز حادثه 

راری سریع و جامع وضعیت موجود به مافوق جهت تخلیه اضطرسانی اطالع-1

صحنه حادثه نمایی ایمندقیق محیط و ارزیابی-2

برای مبارزه با حریقطالعات كافی و ارتامهاستفاده از -3

حادثهحین مواجهه با صحنه درخونسردیحفظ-4

(در صحنه وسایل موجودحداكثر استفاده از) خالقیتو سرعت عمل-5

...  و ثبت ذهنی وقایع، بازماندگانمایت روانیح-6



!حادثه همیشه در کمین ماست 



.در پناه حق، سرافراز و پایدار باشید

احمد غالمیان میراب
40826855–021

50965840912

50965840930
iransafesec@gmail.com




