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 پیشگفتار

گسترش شهرنشینی و مسائل و مشکالت خاص زندگی شهري ، بیش از پیش ضرورت توجه همه جانبه به راهبردهاي 

سودمند براي بهینه سازي زندگی ساکنان شهرها را الزم ساخته است . در میان عوامل تاثیر گذار در شهر ها مانند 

شهري ، یک عامل بسیار مهم که تاثیر فزاینده محیط زیست شهري ، حمل و نقل شهري ، ایمنی شهري و برنامه ریزي 

و تعیین کننده اي بر دیگر عوامل سازنده زندگی شهري دارد ، مدیریت شهري است . هر فعالیت اجتماعی بدون وجود 

از هم می  - که اهداف و ابزارهاي رسیدن به آنها را مشخص کند و فعالیت ها را هماهنگ سازد  –مدیریت سازمان یافته 

به بی نظمی می گراید . شهرها نیز که پیچیده ترین و متنوع ترین جلوه هاي زندگی اجتماعی بشري را در خود  پاشد و

دارند  بدون وجود نظام مدیریت شهري که ضمن انجام برنامه ریزي هاي الزم براي رشد و توسعه آینده شهر به مقابله با 

  ند .مسائل و مشکالت کنونی آنها بپردازد بی سامان می گرد

زمانی  یک سازمانبه باالترین سازمان از نظر کیفیت ، سازمان متعالی می گویند . در نظریه هاي جدید مدیریت ، 

متعالی است که تمام اعضا به ماهیت ذاتی و درونی روابط خود اهمیت دهند ، بدین معنا که هر فردي براي کارآیی 

ه متقابل خشک و رسمی که در آن طرفین به چگونگی تقسیم بر خالف یک رابط بیشتر از هیچ کوششی دریغ نورزد .

منافع عالقمندي نشان می دهند ، اعضاء یک سازمان متعالی و برتر بیشتر مایل اند بدانند چگونه هر یک از آنان می 

چگونه می توانند نفع بیشتري به سازمان ارائه دهند ، افزون بر این ، تمامی اعضا سازمان به این موضوع عالقمندند که 

  توانند براي افراد خارج از سازمان نیز مثمر ثمر باشند .

نظام مدیریت شهري نیز می باید به جایگاه متعالی خود براي خدمات رسانی بهتر به منظور رضایتمندي هر چه بیشتر 

به جریان شهروندان کشور دست یابد . مهمترین راه براي رسیدن به این هدف براي نظام مدیریت شهري دست یابی 

دانش و اطالعات بهتر در جهت اخذ تصمیم مناسب و کاهش خطاها در تصمیم گیري و اجرا می باشد . داشتن دانش و 

اطالعات از عدم قطعیت در روند تصمیم گیري ها می کاهد . مهمترین ابزار دست یابی به اطالعات در جهان امروز متون 

تلفیق علم وعمل باشند تاثیر گذاري آن به مراتب بر مخاطبین بیشتر نوشتاري یا الکترونیک می باشد که اگر حاصل 

خواهد بود . به منظور انتشار دست آوردهاي جدید علمی و عملی در زمینه هاي مختلف مدیریت شهري پژوهشکده 



عمرانی  هماهنگی امور معاونتمدیریت شهري و روستایی سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور با همکاري 

اقدام به انتشار کتب آموزشی اي با عناوین زیر نموده است تا گامی هر چند کوچک در ارتقاءسطح  تهرانتانداري اس

  علمی شهرداري ها کشور برداشته شده باشد .

  آبرسانی عملیات حریق . – 1

  مجموعه قوانین اداري و استخدامی شهرداریها . – 2

  .اصول و مبانی عملیات امداد و نجات  – 3

  انواع گره ها در آتش نشانی . – 4

در پنج فصل تهیه شده است . فصول این کتاب عبارتند از : فصل  حریقاطفاءعملیات  در آبرسانیکتاب حاضر با عنوان 

سیستم آب شهري فصل دوم:شناخت و کاربرد تجهیزات آبرسانی فصل سوم:توانائی عملیات آبرسانی فصل اول : 

  پنجم:حمل و رله کردن آب چهارم:هیدرولیک وآبرسانی وفصل

در پایان از همکاري صمیمانه آقایان ، حسین رجب صالحی معاون آموزشی پژوهشکده مدیریت شهري و روستایی 

مدیر کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري تهران و  منوچهر ثنائی موحدسازمان شهرداري ها و دهیاري کشور ، 

دانشگاهی که در تهیه ، تدوین و نشر این کتاب تالش فراوانی نمودند نهایت  پژوهشکده فرهنگ ، هنر و معماري جهاد

  تقدیر و تشکر به عمل می آید .

  

                 محمدرضا محمودي                                                                  محمد رضا بمانیان                          
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  سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور      
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 سیستم آب شهري  و منابع آب

    سیستم آب شهريسیستم آب شهري  ..11--11

از . دهـد  آب بهداشتی را در مناطق مسکونی در اختیـار مـردم قـرار مـی    ، سیستم آب شهري

بیشـتر  . کنـد  مین مـی هـا در برابـر آتـش تـأ     حفاظت سـاختمان ب مورد نیاز را براي طرفی، آ

 .شـود  محلی است واز طریـق آنهـا اداره مـی   آب شهري متعلق به سازمان دولتی  هاي سیستم

هر حـال طـرح و عملکـرد     اما در .هاي آب شهري هم مالک خصوصی دارند برخی از سیستم

  . شبیه هستند هاي دولتی و خصوصی بسیار اولیه سیستم

سـازمان آب  . سسات تجاري و صنعتی استؤم رسانی به منازل و آب شهري براي خدمات

بـه شـیر    هـا کـه بـه منبـع آب شـهري وصـل و       نشانی در خیابان از طریق شیرهاي آب آتش

 .دهـد  مـی  سازمان آتش نشانی قـرار  اختیاردر خدمات آبرسانی را ،باشند وف میهیدرانت معر

سیسات تصـفیه و شـبکه توزیـع تشـکیل     تأ ،منبع آب سه بخش اصلی،شهري از سیستم آب 

  .شده است

  منابع آبمنابع آب  ..22--11

عمیـق و نیمـه   (هـا   چـاه  ،هـا  رودخانـه  ،هـا  دریاچـه از آب را توانند هاي آب شهري می سیستم

بع آبـی بـه   منـا  .مین کننـد ها و یـا ذخـایر آب اسـتراتژیک تـأ     مهچشقنوات،  نهرها، ،)عمیق

شـهري   هاي آبی بسیاري از سیستم .آب شناسی منطقه متکی است هاي جغرافیایی و ویژگی

ها آب شرب ی از شهربرخ .شوند تا ذخیره کافی داشته باشند از چندین منبع آب تشکیل می

ي زیـر  هـا  لولـه مترها با آن فاصله دارند و به وسیله کنند که کیلو مین میخود را از منابعی تأ

  .کنند هدایت میه خانه و مقصد هاي باز آب را به تصفی نی یا کانالزمی
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که کل منطقـه تحـت پوشـش خـود را      منابع آب سیستم شهري باید آنقدر بزرگ باشند

 بنـابراین آنهـا   .برنـد  یعی بهـره مـی  هاي آبی شهري از ذخایر وسـ  بیشتر سیستم .مین کنندتأ

 .مین کننـد نبـع اصـلی آب تـأ   مقطـع   رسانی عمومی را در صورت توانند نیاز خدمات آب یم

در حـالی   .را فراهم کنند توانند آب چندین هفته یا ماه ها می  منبع پشتیبان برخی از سیستم

  .هاي دیگر ذخیره آب ممکن است چند روز بیشتر دوام نیاورند که سیستم

  تصفیه آبتصفیه آبسیسات سیسات تأتأ  ..33--11

هـا را از بـین    سـتند کـه نـا خالصـی    سیسات تصـفیه آبـی ه  هاي آب شهري داراي تأ سیستم

آبی که تمیز اسـت و   .سیسات تصفیه به کیفیت آب تصفیه نشده بستگی داردع تأنو. برند می

هـاي دیگـر بایـد بـراي      در سیستم .نیازکمی به تصفیه دارد ،گیرد میاز منبع زالل سرچشمه 

ضـمن   .ل کردل قبوتصفیه آب از مواد شیمیایی بیشتري استفاده کرد تا بتوان مزه آب را قاب

  .باید مناسب نوشیدن باشند) شهريآب (تم هاي این سیس این که همه آب

هـا و موجـودات    براي قابل شرب کردن آب شهري از مواد شیمیایی براي کشتن بـاکتري 

ده را وارد زدایـی شـ   نی بـاکتري سپس آب سالم آشامید ،کنند ده میمیکروسکوپی مضر استفا

  .نمایند سیستم توزیع می

  سیستم توزیع آبسیستم توزیع آب  ..44--11

زمینـی بـه   ي زیرهـا  لولـه سیسات تصفیه و از طریق شبکه پیچیده آب را از تأ ،سیستم توزیع

 هـا،  تم توزیـع شـامل پمـپ   سیسـ . نشانی می فرسـتد  کنندگان نهایی و شیرهاي آتش مصرف

این سیستم حجم مـورد  . هاي الزم دیگر است بخش منبع آب و ،ها، مخازن ذخیره خانه تلمبه

  .کند ایت میهد زمان تعیین و نیاز آب و فشار الزم را در مکان و
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گی کـاربرد آب بسـتگی   چون بـه چگـون   .کند ار آب در مناطق مختلف فرق میمیزان فش

قل فشـار  حـدا  .کنـد  تمسفر در مصب خروجی تغییـر مـی  آ 5تا  7/1فشار آب ار  معموالً .دارد

 اما تحت بعضی شـرایط  .آتمسفر است 7/1ب از شیر هیدرانت پیشنهادي براي جاري شدن آ

  . پذیر است تر شیر آتش نشانی امکان ي پایینکار کردن با فشارها

جهت ایجـاد فشـار الزم چـه     )تلمبه کردن( پمپاژ آب به طریقهبیشتر سیستمهاي توزیع 

برخـی از سیسـتم هـاي توزیـع آب بـراي      . غیر مستقیم بستگی دارند چه به طور مستقیم و

رود  تند فشار از بین میها از کار بیاف اگر پمپ .از پمپ استفاده می کنند ایجاد فشار مستقیم

نشـانی آب   رهاي آتـش یا به شی) کنندگان مصرف( هاي نهایی تم نمی تواند به خروجیو سیس

گانـه و اسـتفاده از   هـاي چند  هـاي شـهري از سیسـتم پمـپ     مبیشتر سیسـت  .را برساند کافی

 .هش یابـد آب تا آخرین حد ممکن کـا  کنند تا خطر قطع خدمات برق اضطراري استفاده می

 سـوزي بـزرگ یـا یـک دوره     هاي کمکی گاهی اوقات جهت افزایش جریان در یک آتش پمپ

                                                                  .روند تقاضاي باالي آب به کار می

گیـري از فشـار    ي بهـره تصفیه و منابع ذخیره برا دستگاه ،در یک سیستم ثقلی منبع آب

حـالی  در .انـد  رار گرفتهطق مرتفع شهر قذبه زمین و اختالف سطح در مناطبیعی ناشی از جا

یـن نـوع   ا ،دره سـکونت دارنـد   ننـد ما) جغرافیـایی (کنندگان در مناطق پست تـر   که مصرف

آب زیرا جاذبه زمین به خاطر اختالف ارتفاع فشـار الزم جهـت    ؛سیستم به پمپ نیازي ندارد

از اخـتالف ارتفـاع آن قـدر     ثرها فشـار متـأ   سیستم در برخی .کند به درون شهر را فراهم می

هاي فشار استفاده کـرد تـا بـه سیسـتم آبرسـانی شـهري        کننده که بایستی از تعدیلباالست 

   .صدمه وارد نشود

هم از شیب زمـین بـراي انتقـال آب     پمپ و هاي ذخیره آب شهري هم از بیشتر سیستم 

تفع بتونی یـا مخـازن   تصفیه به مخازن مر آب شرب پس از در برخی موارد .کنند استفاده می

سـپس از آنجـا بـه سیسـتم     شـده و   )تلمبـه ( بزرگ در روي تپه یا نواحی مجاور شهر پمپـاژ 
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تـوان آب را تحـت    ها از کار بیافتـد مـی   در این سیستم حتی اگر پمپ .شود شهري تزریق می

   .فشار الزم توزیع کرد

ها بـه   شوند تا اگر پمپ ز آب نگهداري میدراین سیستم ذخایر مرتفع همیشه پر ا معموالً

هـاي اضـافه هـم     پمـپ  .آبرسانی متعادل وجـود داشـته باشـد   هر دلیلی از کار افتادند امکان 

بـراي افـزایش فشـار     1کننـده  واحی خاصی مثل پمپ تقویتممکن است براي افزایش فشار ن

  .نامند یستم ترکیبی را پمپ و شیب زمین میاین س .درمجاورت نوك تپه نصب شوند

 .کنندگان می فرستد متفـاوت اسـت  ف هاي اصلی زیر زمینی که آب را به مصر اندازه لوله

ي آب را بـه  مقـادیر زیـاد   ،خته مـی شـوند  ي بزرگ که به عنوان کانال هاي اصلی شناها لوله

میده هاي فرعی یا ثانویه نا که کانال تر هاي کوچک کانال. ها می برند نواحی شهري یا شهرك

هاي آتـش نشـانی   ها و شیر ورد نیاز مصرفی ساختمانآب م، شبکه آبرسانی خیابان ،شوند می

   .کنند را تغذیه می

هاي به مقـادیر آب مصـرفی معمـولی و شـیر    هاي اصلی مورد نیاز بستگی  اندازه قطر لوله

نشـانی بایـد ترتیـب و ظرفیـت      موران آتـش مـأ  .یک منطقه تحت پوشش دارد نی درشان آتش

  .دوده ایستگاه عملیاتی خود را بدانندهاي آبی مح سیستم

ه باشـند از مـدل شـبکه اي پیـروي     فنی طراحی شـد  ي اصلی آب که سیستمی وها لوله

جریان آب را از دو یا چند جهت بـه سـمت شـیر هیـدرانت      ،اي یک سیستم شبکه .کنند می

ایجـاد   هر ناحیهال آب از منبع اصلی به گانه انتقمسیرهاي جدا کند و نشانی هدایت می آتش

یرهاي هیـدرانت اسـت کـه در    شـ  ي اطمینان از جریان همیشگی آب دراین امر برا .کند می

 تعمیـر، شکستن لوله اصلی و یا نیاز آن بـه  هایی از سیستم بر اثر  کار افتادگی بخشصورت از

هاي توزیـع آب   سیستم .توان از طریق این شبکه به مناطق مجاور انتقال داد می جریان آب را

طق دوردسـت سیسـتم   منـا  در ،انتهاي آنها بسته اسـت هایی که  توان با کانال ر را میت قدیمی

                                                             
1. Booster pump 
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بسـته اسـت ذخیـره     کشی که انتهاي آنهانشانی با لوله آتش شیرهاي هیدرانت .یافتشهري 

با انتهاي بسـته  نشانی از یک شاه لوله  اگردو یا چند شیر هیدرانت آتش .محدودي دارند آبی

شیر هیدرانت نزدیک به لوله اصلی از فشار بیشـتري نسـبت    ،ه کنندبراي اطفا حریق استفاد

بـراي جلـوگیري از ایـن وضـعیت      .در انتهاي لوله است برخـوردار خواهـد بـود    به شیري که

اي فراهم  شوند تا امکان توزیع مناسب و یکپارچه میب شیرهاي کنترل در فواصل معینی نص

آب ترکیده باشـد یـا تمرکـز     ارند که لوله اصلیزمانی داین شیرها بیشترین کارآیی را  .گردد

در نقاط اتصال  1کننده شیرهاي کنترل .جریان آب در بخشی از سیستم ضرورت داشته باشد

  .شوند کننده نصب می ي توزیعها لولهي اصلی زیرزمینی به ها لوله

نـه  جریان آب را براي شریان جداگانه یا براي شیر هیدرانت جداگا ،کننده شیرهاي کنترل

هیدرانت آسیب ببینـد شـیرهاي   اگر سیستم آب یک ساختمان یا یک شیر  .کنند کنترل می

دیـده قطـع    را بـه قسـمت آسـیب   ب جریـان آ  کننده براي جلوگیري از هدر رفتن آب کنترل

نشانی وقتی براي عملیات به مقـادیر زیـادي آب و بـه مـدت      ایستگاه آتش مسئولین .کند می

یا  ممکن است بتوانند حجم معمول و. به سازمان آب اطالع دهند باید ،طوالنی احتیاج دارند

  .هاي کمکی افزایش دهند راه اندازي پمپ فشار را با

تواند شیرهاي کنترل کننده را باز کنـد تـا جریـان     ها سازمان آب می در بعضی از سیستم

  .هاي مهیب برقرار کنند سوزي آب بیشتري را براي مناطق عملیاتی در آتش

 

 

 

 

 

 

                                                             
1. Shut off Valves 
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  شیر آتش نشانی :1- 1شکل شماره 

  شیرهاي آتش نشانیشیرهاي آتش نشانی. . 55--11

شـیرهاي آب   .انـد  حریـق تعبیـه شـده    مین آب مـورد نیـاز اطفـا   نت براي تـأ شیرهاي هیدرا

ي اصـلی  ها لولهاز  اًع آب شهري هستند که آب را مستقیمنشانی بخشی از سیستم توزی آتش

هـاي آب خصوصـی    ن در سیسـتم می توا  شیرهاي هیدرانت را. کنند آب شهري دریافت می

میـزان   .شـوند  می میننبعی جداگانه تأهم نصب کرد که به وسیله سیستم آب شهري یا از م

مین انت خصوصی باید مشخص شود تا از تـأ فشار کافی در منابع آب شیرهاي هیدر مصرف و

از  بیشـتر شـیرهاي هیـدرانت    .حاصـل گـردد  مینـان  سـوزي اط  هنگام آتش ب مورد نیاز درآ

دو نـوع   .زمینی وصل استکه به سیستم توزیع آب زیر فوالدي عمودي تشکیل شده  پوشش

 ها داراي یک یـا  هیدرانت .هیدرانت تر و هیدرانت خشک  ،د دارداصلی هیدرانت ایستاده وجو
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ها بـه انـدازه سـایز     این خروجی .نشانی به آن هستند ي آتشها لولهچند خروجی براي اتصال 

نشـانی محلـی بـه کـار      هاي آتـش  تر هستند که توسط ایستگاه بزرگ یا و 5/4و 5/2ي ها لوله

  .رود می

  خدمات آب روستاییخدمات آب روستایی  ..66--11

دهنـد کـه    مناطق آبی را تحت نظـارت خـود قـرار مـی     ،هاي آتش نشانی بسیاري از ایستگاه

براي تهیـه آب از   کنان معموالًدر این مناطق سا .شود ط خدمات آب شهري آبرسانی نمیتوس

از طرفـی چـون در ایـن     .کنند اي کاربري خانگی استفاده میغیره بر ب انبار وآ قنات و چاه،

 .نشـانان بایـد بـه فکـر منـابع آبـی دیگـري باشـند         آتـش  ،مناطق شیر هیدرانت وجود ندارد

نشانان در مناطق روستایی منابع آب را شناسایی و در مواقع حریق مورد اسـتفاده قـرار    آتش

  .دهند

  منابع ثابت آبمنابع ثابت آب  ..77--11

 توان از آنها در مناطق روستایی جهـت اطفـا   ن منبع ثابت بالقوه آبی وجود دارد که میچندی

 ،)طبیعـی و مصـنوعی  ( هـا  یاچـه در ،نهرهـا  هـا،  رودخانـه  منابع طبیعـی،  .حریق استفاده کرد

 سـتخرها و ا هاي آبگیري تانکرهاي شـهرداري،  محل ها، دریاچه ،ها اقیانوس ،ها برکه ها، چشمه

منابع  اطق،برخی از من .حریق به کار روند آب جهت اطفا انند به عنوان منابعتو انبارها می آب

یـا  بـوده  این منابع بسـیار کـم   دیگر  ،در حالی که در برخی مناطق ،ثابت آبی مختلفی دارند

  .وجود ندارند اصالً

البتـه   حریـق بـه کـار بـرد؛    تقیم بـراي اطفـا   توان به صورت مس آب یک منبع ثابت را می

در غیـر ایـن صـورت بایـد      .سوزي نزدیک باشـند  ی به صحنه آتشبه اندازه کاف صورتی کهدر

دار اسـتفاده   خودروهـاي منبـع   ي بلند خودرو لوله کشی یا تانکرها وها لولهبراي انتقال آن از 
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هـاي قابـل حمـل     نشانی و موتور پمپ منابع آبی ثابت باید در دسترس خودروهاي آتش .کرد

  .باشند

سـپس   ا جاي ممکن به منبـع آب نزدیـک شـود؛   هت آبگیري باید تنشانی ج خودرو آتش

نشانی برون شـهري   هاي آتش ایستگاه .ي خرطومی و پمپ تخلیه آبگیري نمایدها لولهبوسیله 

برخـی از   .روستایی باید این مناطق را شناسایی تا در صـورت نیـاز از آنهـا اسـتفاده کننـد      و

نمایند تـا در زمـان نیـاز     بگیري میبه سکوي آنشانی نقاط خاصی را مجهز  هاي آتش ایستگاه

          .تر به آب دسترسی یابند سریع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آبگیري ثابت هاي لوله: 2- 1شکل شماره 

  ي آماده آبگیري ثابتي آماده آبگیري ثابتهاها  لولهلوله  ..88--11

 .دهنـد  در دسترس قرار می سریعاً ی رامطمئن منابع آبی ثابت و ،ي آماده آبگیري ثابتها لوله

سـر دیگـر آن در زیـر     بلندي است که یک سر آن به کوپلینـگ و  یري لولهیک لوله آماده آبگ
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انتهایی که داخل آب قرار دارد به یک صافی سوپاپ  .گیرد قرار می ...)و استخر، ودخانهر(آب 

مـواد   ،هرگونـه گـل والي   ورود ع مکش و پمپاژ آب به سمت باال ازدارمتصل است که در موق

 سر دیگر لولـه بایـد بـراي خـودرو     .کند پمپ جلوگیري می وبی به داخل لوله گیاهان آو زاید

ورودي  در ارتفاع مناسـب و داراي کوپلینـگ هـم سـایز بـا      نشانی قابل دسترس باشد و آتش

نشـانی در هنگـام نیـاز بـه آب بـه       بدین ترتیب خـودرو آتـش   .نشانی باشد پمپ خودرو آتش

  .راحتی می تواند از آن آبگیري نماید

نماهـاي نزدیـک    آب هـا و  رودخانـه ، گیـري ثابـت اغلـب در اسـتخرها    اده آبهـاي آمـ   لوله

حریـق   هاي آماده آبگیري ثابـت بـراي مواقـع    این لوله .شوند نصب می... هاي بلند و ساختمان

یـا اسـتخرهاي شخصـی و     وممکن است در مخازن آب مـزارع و کاربري بسیار مناسبی دارند 

اقـع حریـق در اختیـار خودروهـاي     ي مونصب گردنـد تـا آب بـرا    ...استخرهاي کارخانجات و

ي آماده ها لولهتري را در مورد  اطالعات کاملNFPA 2411استاندارد . نشانی قرار دهند آتش

  .دهد آبگیري ثابت براي حریق روستایی و حومه شهرها در اختیار قرار می

دیگـر  هـا و   دریاچه ،ها ي قابل حمل گزینه دیگري براي آبرسانی از رودخانهها موتور پمپ

توان با دسـت یـا    هاي قابل حمل را می موتور پمپ. باشند منابع آبی رو باز به محل حریق می

هـاي قابـل    موتـور پمـپ   .استخر و منابع آب روباز حمل کرد ،با وسیله نقلیه به کنار رودخانه

  .گالن در دقیقه آبدهی داشته باشند 500توانند بیشتر از  نشانی می حمل آتش
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  تانکر تامین آب :3- 1ره شکل شما

  تانکر سیار تأمین آبتانکر سیار تأمین آب. . 99--11

ایـن خودروهـاي   . نشـانی آبرسـانی کنـد    تواند به خودروهـاي آتـش   مین آب میتانکر سیار تأ

نشـانی   هاي آتش اگر چه اکثر ایستگاه .اند احی شدهکردار جهت آبرسانی به محل حریق طرتان

در مخـزن پشـتیبان حمـل     ب راگـالن آ  500باشـند کـه حـداقل     دار می داراي خودرو منبع

. کننـد  گـالن آب حمـل مـی    3500تا  1000بین  اما تانکرهاي آتش نشانی معموالً ،ندکن می

اگـر از تانکرهـاي آب بـراي    . حمل کننـد نیز  گالن آب را 5000توانند تا  برخی از تانکرها می

را کـه  ، چاحی شودطرباید با دقت بیشتري حمله  ،شود حریق یک ساختمان استفاده میاطفا 

از  .شـد  تیم حمله با خطر جـدي روبـرو خواهـد    ،آب تانکر تمام شود ،حریق اطفاءاگر قبل از 

ناموفق  حریق احتماالً ها براي اطفا تالش ،طانه صورت گیردطرفی اگر مصرف آب بسیار محتا

  .خواهد بود

 ن وموفق بودن عملیات استفاده از منابع مطمـئ  خطر و در هر حال بهترین روش براي بی

ترس حوادثی که دسنشانی در هاي آتش گاهبرخی از ایست. باشد ذخیره کافی براي عملیات می

کننـد کـه بـا     به منابع دائمی آب مانند شیر هیدرانت ندارند عملیات را طـوري طراحـی مـی   
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تانکرها آب مورد نیاز  ه را آغاز واستفاده از آب مخزن اولین واحدي که به صحنه رسیده حمل

ارج شـهر و  در منـاطق خـ   این روش معموالً .کندو اول پمپاژ نمایند تا آن را شارژ را به خودر

  .شوند که چندین تانکر براي آبرسانی به محل حریق اعزام می رود روستایی به کار می

به منبع اصـلی   انی رسانده و سریعاًـنش خودرو آتشا به طور متوالی آب را به ـانکرهـت این

بـه صـحنه    کننـد و تانکر خـود را آبگیـري مـی    برگشته و ...)و ستخرا، رودخانه دریاچه،( آب

شود تا گروه حملـه اعـالم    قدر انجام میآنبرگشتی  این روش رفت و .گردندسوزي برمیآتش

  .عدم نیاز کند

  حملحملبل بل مخازن قامخازن قا  ..1010--11

را می تـوان بـه    شود نشانی جانمایی شده و حمل می شآت مخازن قابل حمل که روي خودرو

پـا   انند استخرهاي پرتابـل خـانگی بـر   این مخازن که م. در صحنه حریق مستقر کردسرعت 

اسـتفاده از   .دارنـد  گالن آب را در خود نگه می 5000تا  600شوند برحسب نوعشان بین  می

  .این مخازن براي تسریع در عملیات آبرسانی از منابع دور دست به صحنه حریق است

مکـش پمـپ    آب مخزن با استفاده از لوله خرطومی وانتقال  براي این منظور یک خودرو

از طـرف دیگـر    .کنـد  ش رو یا صحنه حریـق منتقـل مـی   تابل به خودرو پیآب را از مخزن پر

اوم برگشـتی از منـابع ثابـت مـد     رسـانی رفـت و   تانکرها وظیفه دارند با توجه به سیستم آب

را برعهـده   عملیـات پمپـاژ   چی هم وظیفه نظارت و انجام پمپ .مخزن پرتابل را پرنگه دارند

سـرعت   ،حملـه  به خودروآبرسانی تانکري سبت به مخازن قابل حمل ن ترین امتیاز مهم .دارد

هستند در انتظار بمانند تا تـانکر جلـویی آب    در سیستم قبلی تانکرها مجبور .عمل آن است

دلیـل  ضـمن اینکـه سـرعت انتقـال هـم بـه        مخزن خود را تخلیه تا نوبت تانکر بعدي شود ؛

در سیسـتم مخـازن قابـل     امـا  .محدودیت گنجایش مخزن خودروي حمله بسیار کـم اسـت  

شـده  نشانی وصـل   دیگر الزم نیست تانکرها براي تخلیه آب مخازن خود به پمپ آتش ،حمل
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منتظر تخلیه تانکرهاي جلویی بمانند؛ بلکه هر تانکر به محض رسیدن به محـل حریـق آب    و

گیـري بـه منبـع اصـلی      بـراي آب  دداًمجـ  و کنـد  ل تخلیه مـی تابرا در مخزن پرمخزن خود 

دقیقـه  گالنی را در عرض چند  3000یک رابط تخلیه قادر است تا آب یک تانکر  .گردد میبر

تـر بـراي   انـد زود تو می ،تر آب را انتقال دهد هر قدر تانکر سریع .به مخزن پر تابل منتقل کند

یسـتم مخـزن پرتابـل توانـایی آن بـراي سـرعت       امتیاز دیگر استفاده از س .گرددگیري بر آب

سـترده باشـد و نیـاز بـه مخـازن      صورتی که حریق گدر  .بخشیدن به عملیات آبرسانی است

رده و همزمان از آنهـا  ک اتواند چندین مخزن قابل حمل را در کنار هم بر پ می ،بیشتري باشد

انکر د تـ ده آب و کمبـو کننـ  مشکل مسیر تا منـابع تـأمین   در این وضعیت، اگر. یري نمودگآب

بـراي   .مین آب مورد نیاز گروه حمله وجـود نخواهـد داشـت   مشکلی در تأ ،وجود داشته باشد

  :استقرار یک مخزن پرتابل مراحل تمرین مهارتی زیر را انجام دهید

مخـزن ممکـن    .کنند حمل را از روي خودرو بلند مینشان یک مخزن قابل  دو نفر آتش )الف

  .نشانی باشند کشی یا باالي خودروي آتشاست داخل وانت لوله 

چـی   پمـپ  ر دهید تانشانی قرا مین در کنار خودرو آتشمخزن قابل حمل را روي سطح ز )ب

  .بهترین مکان را براي برپایی آن مشخص کند

مخزن پرتابل اگر از نوع قاب فلزي است آن را از هم باز کنید و اگر از نوع خـود بـاز شـو     )پ

  .را آزاد کنید آنوي زمین بگذارید وضامن بازکننده ر است کافی است آن را

نشان باید به پمپچی کمک کند تا صـافی را در انتهـاي لولـه خرطـومی وصـل       یک آتش )ت

 .را به ورودي پمپ خودرو وصل نمایدنماید و سر دیگر آن 
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  مخزن آب :4- 1شکل شماره 

  

آب را در مخـزن پرتابـل تخلیـه     باید به رانندگان تانکر کمک کنـد تـا   ينشان دیگر آتش

نشان اتصال بدنه را نگـه دارد   اگر مخزن پرتابل از نوع خود بازشو است الزم است آتش .کنند

  .فظ شودل مخزن حتعادرسیده و مخزن تا آب به سطح مناسب در 

  تانکرهاي آبرسانیتانکرهاي آبرسانی  ..1111--11

مناسـب   بزرگ وباید از منبع  ،وقتی حجم زیادي آب براي یک حریق طوالنی مورد نیاز است

 .بل مسـتقر در محـل حریـق منتقـل گـردد     توضیح داده شد آب کافی به مخزن پرتا که قبالً

ی کشـ  توسـط لولـه   تـوان مسـتقیماً   و نمـی  بین این دو مسیر فاصله زیادي وجود دارد معموالً

نجـایش زیـاد اسـتفاده    و بـا گ لذا از تانکرهـاي آبرسـانی متعـدد     .عمل آبرسانی را انجام داد
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براي  ورده تانکرها باید بتوانند به سرعت آب تانکر خود را در مخازن پرتابل تخلیه ک .شود می

ل آبگیـري و تخلیـه بـا مشـکل     تانکرها نبایـد در محـ   .آبگیري مجدد به منبع اصلی برگردند

موارد می تواند در امـر آبرسـانی   زیرا هر یک از این  ،یا توقف روبرو شوند دور زدن و ،ترافیک

  .دنحریق گرد ختالل در عملیات اطفاموجب ا رده وک خیر ایجادتأ

مخازن قابل حمل باید آنقدر بزرگ باشد که بتوانند از هـر تـانکري بـار کـاملی را یکجـا      

تواند چند صد گالن آب را در هر دقیقـه و بـدون    یک مخزن تانکر مناسب می. تحویل بگیرند

رسـانی   حریق وگـروه آب  بین گروه اطفاداشته باشید باید  در نهایت به یاد .وقفه تخلیه نماید

اضـافی پـر آب   هماهنگی کامل ایجاد شود تا در حین و پایان عملیات با کمبـود یـا مخـازن    

هاي حاشیه شهر باید این عملیـات   هاي آتش نشانی بخصوص ایستگاه ایستگاه .مواجه نشوید

  .یندثر آب اطمینان حاصل نمائه مؤرا تمرین کنند تا از هماهنگی درست و ارا

  خالصهخالصه

 ؛داراي اهمیـت زیـادي اسـت   مین آب ترین منابع تأ از مهم یکی، آب شهريشناخت سیستم 

یق شـیرهاي  سازمان آب از طررود و  شمار میه ب ها کننده حریق ترین ماده اطفا ممهزیرا آب 

سیسـتم   .دهـد  اختیار آتش نشانان قرار میرسانی را در آب آتش نشانی در شهرها،خدمات آب

صـفیه و شـبکه توزیـع تشـکیل     سیسـات ت تأ از سه قسمت اصلی شامل منبع آب،ري آب شه

        اي پیـروي  ل شـبکه مـد از  ،شـوند  آب که به طور فنی طراحی مـی  هاي اصلی لوله .شده است

نشـانی هـدایت    از دو یا چند جهت به سمت شیر آب آتش را اي آب سیستم شبکه .نمایند می

  . شود ع اصلی به هر ناحیه ایجاد میاز منب و مسیرهاي جداگانه انتقال آبکرده 

مسـتقیم   ربخشی از سیستم توزیع آب شهري هستند کـه بطـو   ،نشانی شیرهاي آب آتش

  . کنند ي اصلی آب شهري دریافت میها لولهآب را از 
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 سیستم آب شهري  و منابع آب

ایی جهت توان از آنها بخصوص در مناطق روست میداردکه  چندین منبع بالقوه آب وجود

 ،هاي طبیعـی و مصـنوعی   ، دریاچهنهرها ،ها رودخانه ،منابع طبیعی .دستفاده نموحریق ا اطفا

حریـق   ابع آب جهت اطفـا توانند به عنوان من می.. .ها و دریاچه ،ها اقیانوس ،ها برکه ،ها چشمه

  . بکار روند

رسـان از دیگـر    مخازن قابل حمـل و نقـل و تانکرهـاي آب    ،گیري ثابت ي آماده آبها لوله

  . روند نی به شمار میات مهم آب رساتجهیز

  آزمونآزمون

  کنند؟ هاي آب شهري، آب مورد نیاز را از چه منابعی تهیه می سیستم. 1

  نشانی چقدر است؟ حداقل فشار براي جاري شدن آب از شیر آتش .2

رسانی در یک منطقه تحت پوشش بـه چـه    ي اصلی مورد نیاز شبکه آبها لولهاندازه قطر  .3

  مواردي بستگی دارد؟

  مخازن قابل حمل چقدر است؟ ظرفیت .4

   



 

2 

  دومفصل 

شناخت و کاربرد تجهیـزات  

 1 آبرسانی

   

  

 .جزوه آبرسانی، غفوري :ك.ر. 1
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 شناخت و کاربرد تجهیزات آبرسانی

  اهدافاهداف

  :استهدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیر 

  نشانی هاي آتش لوله .1

  )ها واسطه( شناخت اتصاالت .2

  شناخت لوله و اتصاالت .3

  گیر لوله یا بست سوراخ لوله نشتی .4

  پل محافظ لوله .5

  فشارسنج بین مسیر .6

  ها و شیرها شناخت نازل .7

  اخلی اماکنشناخت تجهیزات د .8
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 حریق ملیات اطفاءآبرسانی در ع

  نشانینشانی  هاي آتشهاي آتش  لولهلوله  ..11--22

 و اتصـاالت هسـتند   و )ها شیلنگ( ها لوله نشانان، هاي تجهیزاتی آتش ترین بخش یکی از مهم

هـا   ، نـازل )هـا  شـیلنگ ( هـا  لولـه . یابـد  شناخت انواع و اقسام آن ضرورت مـی همین اساس  بر

  .گیرند ر این مقوله جاي مید اتصاالت و سایر وسایل آبرسانی در اطفاي حریق و)  ها سرلوله(

از جملـه ایـن    ،شود بندي می س عوامل مختلفی طبقهنشانی بر اسا ها و اتصاالت آتش لوله

وع سیال عبـوري از  شکل و طرز ساخت یا به لحاظ کاربرد و یا ن ،جنس ،موارد مصرف :عوامل

  .باشند می) گاز یا پودر ،آب و کف(لوله 

  :شوند ري و جنس آنها به سه دسته زیر تقسیم مینشانی براساس کارب ي آب آتشها لوله

ي آبـده یـا آبرسـان مـورد اسـتفاده قـرار       ها لولهکه به عنوان ) نواري تاشو(هاي نرم  لوله )الف

  .گیرند می

در  ها لولهاز این نوع ( مورد استفاده در آبدهی منجیط دارهاي نیمه سخت الستیکی  لوله )ب

  ).شود گاز کربنیک و کف نیز استفاده می ،ر و گازهاي دستی و چرخدار پود خاموش کننده

هاي الستیکی مکنده یا خرطومی از جنس نیمه سخت مقاوم شده در برابر فشار هـوا   لوله )ج

و بـراي آبگیـري از منـابع آب     مقاوم شده ،ه جمع شدن ناشی از مکشکه نسبت ب) اتمسفر(

  .سطحی و روباز بکار می روند

  ::که شامل دو دسته هستندکه شامل دو دسته هستند  ))دهیدهیآبآب((هاي دهنده هاي دهنده   لولهلوله  ..11--11--22  

  ي نواريي نواريهاها  لولهلوله  ..22--11--11--22

شود کـه بـه لحـاظ مـواد بکـار       اي گفته می نشانی به لوله ي نواري آتشها لولهي نرم یا ها لوله

  .باشد هاي کوچک می ا کردن و یا جمع شدن به شکل حلقهرفته در ساخت آن قابل ت
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 شناخت و کاربرد تجهیزات آبرسانی

بـا  (متـر   30تـا   3/18به طـول  ) لیمترمی 125تا  25(اینچ  5ا ت 1ها در قطرهاي  این لوله

اینچی  5/2تا  5/1کاربرد لوله . گیرند مینشانان قرار  و در اختیار آتش شده ساخته )کوبلینگ

  .تر است ها رایج نشانی متر در آتش 20ر بند برابر با طول ه

تیکی شوند کـه غالبـاً داراي آسـتر السـ     در انواع مختلفی ساخته می) نرم(ي نواري ها لوله

انواعی  در. هستند) صلی بافته شده از الیاف پلی استرالیه ا( د آب در قسمت داخلی ژاکتض

و یـا مـاده    PVCاي از السـتیک یـا    نشانی را با الیه ي آتشها لوله ،که اخیراً رایج شده است

مقـاوم   …هاي فیزیکـی و مـواد شـیمیایی و    کنند تا در برابر آسیب مشابه دیگري روکش می

عامـل اصـلی    )ژاکـت ( ی بافته شده از الیـاف پلـی اسـتر   جه است که الیه اصلقابل تو .باشند

  .نشانی است ي آتشها لولهتحمل فشار در 

  

  هاي نواري انواع شیلنگ :1- 2شکل شماره 

  

  هاي نواري لوله :2- 2شکل شماره 
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 حریق ملیات اطفاءآبرسانی در ع

  :بخش تشکیل شده است ازسه )نرم و تاشو( ي نواريها لولهساختمان 

استر و یا مواد مشابه دیگر بـا   پلی ،که از الیاف مصنوعی پلی آمید )ژاکت( ساختار اصلی )الف

ایـن الیـه    .ایر عوامل فیزیکی تشکیل شده اسـت بافت حلقوي بسیار مقاوم در برابر فشار و س

تـا  1/ 5يهـا  لولهاتمسفر براي  16رکرد لوله در شرایط سخت را برابرمقاومت فشاري جهت کا

  .کند اینچ را فراهم می 4

بـا کیفیـت بـاال بـه وسـیله       PVCیا پوشش داخلی از ترکیب الستیک مصنوعی یا  آستر )ب

سطح داخلی آسـتر بسـیار صـاف و داراي     .شود به الیاف ژاکت فشرده می 1فرآیند اکستروژن 

  . باشد حداقل اصطکاك می

بـه   2که به صورت ولکـانیزه  )PU( از جنس الستیک مصنوعی پلی اورتانپوشش خارجی  )ج

پوشش خارجی مقاومت زیادي را براي لوله در برابر مـواد نفتـی و    .شود وکش میالیه ژاکت ر

رنـگ پوشـش   . نمایـد  فرسایش و پـارگی ایجـاد مـی    شیمیایی و خورنده و همچنین در برابر

  . باشد می. . ..هاي قرمز ـ زرد و سیاه و رنگ کننده در خارجی مطابق سفارش مصرف

  

  ویژگی انتخاب 

  : پذیرد هاي زیر صورت می نشانی با توجه به ویژگی اشو در آتشي نرم تها لولهانتخاب 

وزن و  ،المللی مربوط در خصـوص تحمـل فشـار    برخورداري از استانداردهاي معتبر بین )الف

  .نشانی آتش قطر مناسب عملیات

                                                             
الیه داخلی توسط فشار بخار به پروسه یا فرآیندي است که با استفاده از تکنولوژي مخصوصی : اکستروژن  .1

  .لوله نواري چسبانده می شود
دراین فرآیند لوله از داخل مـواد  . فرایندي است که در آن لوله هاي نواري روکش می شوند: ولکانیزاسیون  .2

  .مذاب عبور داده می شود
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 شناخت و کاربرد تجهیزات آبرسانی

استر که به صـورت بافـت حلقـوي یـا      پرلون یا پلی ،افته شده از الیاف مصنوعی نایلونب )ب 

  .خارج داراي پوشش الستیک مصنوعی باشد طوري که از داخل وب مارپیچی،

  .آوري کرد هاي کوچک جمع به شکل حلقه قابل انعطاف بوده و به راحتی بتوان آن را )پ

خراشـیدگی و سـایر صـدمات     زدگـی و  پوسـیدگی،کپک  بادوام بوده و در برابـر حـرارت،   )ت

  .فیزیکی مربوط به عملیات اطفایی مقاوم باشد

  ).جهت پیشگیري از افت فشار آب( ی باشدحداقل اصطکاك در سطوح داخل داراي )ث

 اشعه خورشید و مواد شیمیایی و مواد خورنـده و مـواد نفتـی    ،تغییرات آب و هوا برابر در )ج

  .باشد مقاوم

  .باشد )قرمز یا زرد( نشانی بندي مورد نیاز آتش رنگ داراي )ز 

  .اي آن به راحتی قابل شستشو باشده قابل تعمیر و بازسازي بوده و آلودگی )ح

  .نیاز به خشک کردن لوله پس از شستشو یا آبدهی نباشد )ط

  .باشد متر و کوپلینگ استاندارد 20طول  داراي )ي

  ))لوله هوزریللوله هوزریل((آبرسانی نیمه سخت آبرسانی نیمه سخت   ييهاها  لولهلوله  ..22--11--11--22

نسـبت  هاي نیمه سخت به لحاظ مواد بکار رفته در ساختمان آنها داراي انعطاف کمتري  لوله

  .باشند می )هوزریل( ردن بر روي قرقره مخصوصبه لوله نرم بوده و فقط قابل حلقه ک

 شده توسط الیـاف بافتـه شـده   نیمه سخت یا الستیک تقویت  PVCاز جنس  ها لولهاین 

 )متـر  میلی 25و  20( ینچا1 و بیشتر در قطرهاي و  هاي لوله هستند هدر بین الی )منجیط(

ایـن نـوع لولـه در سیسـتم هوزریـل و یـا در        از .شـوند  یف آتش نشانی تولید مـ جهت مصار

نشـانی بکـار بـرده     ابت آتشسیسات ثأهاي ت و یا در فایرباکس اتصاالت مورد نیاز اطراف پمپ

استاندارد این . شود استفاده می ها لولههاي اطفایی پودر یا کف نیز از این  در سیستم .شود می
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 حریق ملیات اطفاءآبرسانی در ع

ایـنچ جهـت    و   وزن کـم بـا قطـر    ،و انعطاف کـافی  1بار فشار 20ا ت 7بر تحمل  ها لوله

استحکام کافی در برابـر   بایستی از دوام و ها لولهبعالوه، این  .مصارف آتش نشانی تأکید دارد

نشـانی برخـوردار    صـحنه عملیـات آتـش    ها و صدمات فیزیکی و شیمیایی موجـود در  آسیب

متـر انتخـاب    40تـا   20بـین   )زیـل هور( با توجه به ظرفیـت قرقـره   ها لولهن طول ای .باشند

تحمـل فشـار لولـه بایـد بیشـتر      مقاومت و  ،متر 30بدیهی است در طول بلندتر از  .گردد می

  :شود ي هورزیل از سه الیه به شرح زیر ساخته میها لولهساختمان  .باشد

مقـاوم و مرغـوب کـه داراي مقاومـت     الیه داخلی که باید از جنس السـتیک مصـنوعی    )الف

کافی در برابر جریان الکتریسیته و ضد الکتریسیته ساکن باشد و سطح داخلی بسیار صاف با 

  .حداقل اصطکاك داشته باشد

کننده کـه از الیـاف مصـنوعی تابیـده شـده و بسـیار مقـاوم بـا          الیه میانی یا بافت تقویت)ب

  .شود ساختاري ضد پیچ و تاب ساخته می

و الکتریسیته سـاکن  یه خارجی از الستیک مصنوعی و مقاوم در برابر جریان الکتریسیته ال)ج

 ،الیه خارجی باید از مقاومت کافی در برابر فرسایش و خراشـیدگی، حـرارت   .شود ساخته می

هاي داخلی و خارجی به رنگ سیاه  معموالً الیه .برخوردار باشدایی و مواد خورنده مواد شیمی

  .هستند

  

                                                             
هـاي   و هورزیـل بـار فشـار را تحمـل نمایـد      40لوله هاي هورزیل مربوطه خوردروهاي آتش نشـانی بایـد    .1

  .بارفشار را تحمل کند 7ها حداقل  نسیسات اطفایی ساختماأت
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 شناخت و کاربرد تجهیزات آبرسانی

  شیلنگ هوزریل :3- 2شماره شکل 

  ))گیرندهگیرنده((ي خرطومیي خرطومیهاها  لولهلوله  ..44--11--22

 …رودخانـه و   یري از منابع روباز آب مثل اسـتخر، جهت انجام عمل مکش یا آبگ ها لولهاین 

  .گیرند مینشانی مورد استفاده قرار  به منظور تأمین آب مورد نیاز آتش

فلـزي  هـاي مـارپیچ    هس الستیـک نیمـه سخـت تـوسط حلقي خـرطـومی از جـنها لوله

 .گردنـد  ي مانع از جمع شدن لوله میند که درهنگام عمل آبگیرا طوري مقاوم شده) فوالدي(

ي خرطـومی مـورد اسـتفاده    هـا  لولـه . شوند اینچ ساخته می 6تا  1هاي  ها در اندازه خرطومی

می ي خرطـو ها لوله. اینچ هستند 5/4 ای 4نشانی در آبگیري ازمنابع سطحی داراي قطر  آتش

متري هستند و جهـت آبگیـري در صـورت طـوالنی      5/1نشانان در اندازه  مورد کاربري آتش

 یکدیگر متصـل نمـوده و آبگیـري کـرد    توان به  بودن مسیر مکش حداکثر تا چهار لوله را می

  ).متر است 8نشانی  هاي آتش حداکثر عمق مکش پمپ(

اي جهت نفوذ هـوا   هیچ روزنه کهمی به یکدیگر باید به صورتی باشدي خرطوها لولهاتصال 

وجـود هـر روزنـه یـا منفـذ      (ده در آبگیري وجود نداشته باشد در طول خرطومی مورد استفا

 بـه رنـگ سـیاه سـاخته      ي خرطومی معمـوالً ها لوله ).ل مکش را دچار اشکال خواهد کردعم

  . دارند اتمسفر مقاومت 3 تادر برابر فشار آب  وشده 
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 حریق ملیات اطفاءآبرسانی در ع

  خرطومیلوله هاي  :4- 2شکل شماره 

  

  :قسمت زیر تشکیل شده است 4ي خرطومی ازها لولهساختمان 

  . از الستیک مصنوعی مقاوم و مرغوب با سطح داخلی صاف : یه داخلیال )الف

اي از روي  ورقـه  بر روي الیه داخلی مارپیچی از مفتول فوالدي بـا پوشـش   :مارپیچ فلزي )ب

چسـبیدن  بـه هـم    زجمع شدن لوله وبودن انعطاف زیاد مانع ا من داراکه ض نصب می گردد

  . گردد می )خالء( اثر فشار مکش هوا آن در

طنابی از الیاف مصنوعی است که به سختی به الیه زیرین چسـبیده و   :کننده بافت تقویت )ج

را  در بعضی از انواع خرطومی طناب .دهد برابر فشار وارده افزایش میمقاومت بدنه لوله را در 

  .پیچند می رطومیدر قست خارجی لوله خ

دار ساخته شده است که این الیـه   از الستیک مصنوعی مقاوم بشکل موج: خارجی پوشش )د

مجموع شـرایط مناسـبی    در واي مقاومی است  الستیکی از قسمت بیرونی داراي بافت پارچه

هـاي فیزیکـی و شـیمیایی و شـرایط آب و      را جهت مقاومت لوله خرطومی در مقابل آسـیب 

  .نماید می هوایی ایجاد
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  هاها  لولهلولهاصول اولیه نگهداري اصول اولیه نگهداري   ..55--11--22

داري حفـظ و نگهـ  در نمایدکـه  ایجاب مـی  نی این ضرورت رانشا در حرفه آتش ها لولهاهمیت 

نشـانان بشـمار    وظـایف آتـش   این موضوع از جملـه  بطوري که آنها دقت بیشتر به عمل آید،

  :ستا روريض ها لوله حفظ و نگهداري در لذا توجه به نکات زیر .رود می

  .ي آب دور از تابش آفتاب و در دماي معمولی نگهداري شوندها لوله )الف

  .مجاورت مواد شیمیایی و خورنده اجتناب شود انبارکردن لوله در از )ب

  ).ها لولهجهت حفظ حالت اصلی ( شود زیاد لوله برروي هم خودداري راز چیدن مقدا )پ

  .نشانی باشند اسب در خودروهاي آتشمن ي آب باید مجهز به بند یا بستها لوله )ت

هاي  حلقه پس از رفع آلودگی به صورت ها لوله ،تمه عملیات آبدهی یا اطفاي حریقدرخا )ث

  .آوري و در قفسه مخصوص قرار داده شوند دوال جمع

  هاي خرطومی لوله :5- 2شکل شماره 
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 حریق ملیات اطفاءآبرسانی در ع

  .ج شونددیده جهت تعمیر و بازسازي از رده کاربري خار ي آسیبها لوله )ج

  .با اشیاء تیز و برنده جلوگیري شود ها لولهاز برخورد  )چ

  .زدگی در زمستان مراقبت شود در برابر یخ ها لولهاز  )ح

  .در برابر حرارت مراقبت شود ها لولهاز  )خ

  .در برابر عبور و مرور وسائط نقلیه مراقبت گردد ها لولهاز  )د

  .راقبت شوددر برابر کشیدن و راه رفتن روي لوله م )ذ

  .به موقع انجام گیرد ها لولههاي مقرري  آزمایش )ر

  .بیش از حد خم نشود ادهدر موقع استف )ز

  .از سرخوردن و پرتاب کردن آن به زمین جداً خودداري شود )س

  .نگیرد در مقابل نور مستقیم خورشید قرار )ش

  .براي باز و بسته کردن از آچار مخصوص استفاده گردد )ص

کنید از طنـاب جهـت مهـار آن اسـتفاده      ی استفاده میکه از چند لوله خرطوم هنگامی )ض

  .نمایید

  .کاري شود ها گریس قسمت ریل و واشر کوپلینگ )ط

  .در صورت آلوده و کثیف شدن بالفاصله باید با آب و برس تمیز شود )ظ

  .ها انجام پذیرد آزمایشات مقرري خرطومی )ع

  هاها  لولهلولهخرابی خرابی   عللعلل  ..66--11--22

  :باشد دیدگی لوله و خرابی آن به شرح ذیل می ي اصلی آسیبها علت

   ساییدگی )الف

   ضربه )ب

   مواد شیمیایی )پ

   زدگی کپک)ت
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  سائیدگی )الف

و خشـن و زبـر و سـخت در محـل کـار       سائیدگی لوله به علت سطح ناصـاف،  ترین علت مهم

  .باشد میعملیات 

 لولـه  هنگام عملیـات، . گیرد ام میتر انج ععمل سایش سری ،خیس باشند ها لولهمانی که ز

بـدون کشـیدن لولـه جابجـایی انجـام       جهت مانور و جابجاییا به اندازه کافی باز شود ت باید

  .وارد گردد ها لولهآسیب و صدمه کمتري به  وپذیرد

لـرزد   لوله متصل به پمپ نیز تحت تأثیر پمپ مـی  ،لرزد هنگامی که درموقع کار پمپ می

  .شود دگی لوله میو این لرزش باعث سایی

  

  ضربه)ب

 .کـاهش یابـد   لوله همیشه باید با روش صحیح حفاظت و نگهداري شود تا صدمه به حـداقل 

سرلوله و یـا شـیر فلکـه بطـور      ،هنگام عملیات اگر .را نباید از ارتفاع به پایین رها کرد ها لوله

یل مختلف روي لولـه  ریختن وسا .تواند باعث ترکیدن لوله گردد می ،ناگهانی باز یا بسته شود

  .شود سوزي نیز باعث ترکیدن لوله می در آتش

  

  مواد شیمیایی)پ

توانند سبب خرابی الیه داخلی و اغلب سـبب جـدا شـدن     مواد شیمیایی و یا بخارات آنها می

اسیدها یا  ها، رنگ ،زمانی که لوله با مواد نفتی .دالیه داخلی لوله از پوشش خارجی خود گرد

ممکن است سبب ضعیف شدن نقطه تماس و باعـث ترکیـدن لولـه از آن     ،ددقلیاها آلوده گر

  .لوله را باید سریع تمیز نمود ،بعد از برخورد لوله با مواد شیمیایی و یا بخارات. نقطه گردد
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 حریق ملیات اطفاءآبرسانی در ع

  کپک زدگی)ت

 هـاي اساسـی و مهـم    از علـت  ،آیـد  فساد و خرابی که توسط قارچ وکپک در لوله به وجود می

  .متوجه شد ها لولهتوان توسط بازدیدهاي مکرر و دقیق در  ساله را فقط میباشد که این م می

ها در شرایط مناسب یعنی محیطی که رطوبت وحرارت به اندازه کـافی جهـت    اکثر قارچ

وجـود   این مشـکل در انبارهـایی کـه رطوبـت و گرمـا      .نماید رشد می ،د و نمو وجود داردرش

  .گیرد مواد مصنوعی تحت تأثیر قارچ قرار نمی .یدآ پیش می ،باشد و فاقد تهویه میداشته 

  ))خرطومیخرطومی((ي گیرنده ي گیرنده هاها  لولهلولهآزمایش آزمایش   ..77--11--22

  آزمایش زمان تحویل  )الف

  آزمایش بعد از هر کارکرد  )ب

 آزمایش هر سه ماه یک بار )ج

باشـدکه سـالمتی کامـل لولـه ازنظـر       مـی  هـا  لولهشامل بازدیدکلی آزمایش زمان تحویل 

  .گیرد می ارظاهري مورد توجه قر

دن و آمـاده کـردن لولـه جهـت     آزمایش بعد از هر کارکرد شامل شستشـو و خشـک کـر   

  .باشد هاي بعد می عملیات

هـاي   د که شامل آزمایشمورد آزمایش قرار گیر از نظر نشت، باید هر سه ماه یکبار ها لوله

  .است ذیل

  ))خشکخشک((آزمایش خالء آزمایش خالء   ..11--77--11--22

به ورودي پمپ و  یکدیگر کوپلینگ نموده و یک سر آن راي مورد نظر را به ها لولهتمام  )الف

  .بندیم توسط درپوش می انتهاي آن را

  .ثانیه به طول بیانجامد 45این کار نباید بیشتر از  .دهیم عمل تخلیه را انجام می )ب
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  .دهد باید ادامه داشته باشد بار یا بیشتر را نشان می 8/0زمانی که مانومتر عمل تخلیه تا )ج

سوراخ و نشتی در لوله وجـود   احتماالً ،بار افت نماید 3/0 به مدت یک دقیقهدر ر عقربهاگ )د

  .دارد

  ))ترتر((  آزمایش فشار آبآزمایش فشار آب  ..22--77--11--22

بـه ورودي   ي مورد نظر را به یکدیگر کوپلینگ نموده و یک سر آن راها لولهبراي تست، تمام 

و یا یک منبع آب قابل به هیدرانت ) تبدیل(دیگر به وسیله یک واسطه مناسب  پمپ و طرف

 یکـی از  سـپس  .اتمسفر بیشتر نباشـد  سهاز ساکن کنترل فشار بسته شود، بطوري که فشار 

انت را بـه  تا هواي داخل پمپ کامالً تخلیه گردد و هیدر ،نموده را بازپمپ شیرهاي خروجی 

 ،هرگونـه نشـتی در خرطـومی وجـود داشـته باشـد      در ایـن صـورت   . نماییم آهستگی باز می

  .زیرا از آن آب چکه خواهد نمود ،ص خواهد شدمشخ

  ي دهندهي دهندههاها  لولهلولهآزمایش آزمایش   ..88--11--22

  آزمایش زمان تحویل )الف

  آزمایش بعد از هر کارکرد )ب

  آزمایش ماهانه )ج

بـه   ،گردد استفاده می ،باشد جهت آزمایش ماهانه از یک سرلوله که داراي شیر کنترل می

براي شروع کـار بایـد    .کنیم ار فشار آب ایجاد میب 10را به هم وصل کرده و ها لولهطوري که 

سـط  گونـه خرابـی بایـد تو   هر نمود تا تحمل لوله مشخص شود، آهسته آهسته اضافه را فشار

ل رها از نظر کجی و شکسـتگی و واشـرها کنتـ    وپلینگک یک مداد شمعی عالمت زده شود و

  .شود
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  هاي استفاده از لولههاي استفاده از لوله  روشروش  ..99--11--22

       روش توپی یا مستقیم )الف

  روش دوال یا هلندي )ب

  

   روش توپی یا مستقیم)الف

زمـانی کـه    اسـت و  آن تا انتهـا  جمع کردن و یک سراز نمودن جمع کردن لوله شامل شروع

ایـن روش اغلـب    .کوپلینگ درمرکـز لولـه قـرار دارد    یک طرف ،دولوله به این طریق جمع ش

سـیب دیـدگی   جهت نشـان دادن آ از این روش نیز  .گهداري در انبار استفاده می شودبراي ن

  .شود لوله استفاده می

  

  روش دوال یا هلندي)ب

 هـر دو کوپلینـگ در دسـترس بـوده و لولـه در زمـان       ،لوله دوبله جمـع شـده   ،در این روش

 دیـدگی لولـه کمتـر از روش تـوپی     در ایـن روش آسـیب   .خورد تاب می بازکردن کمتر پیچ و

  .شود لوله به راحتی باز می هاي مرتفع تمانسوزي ساخ باشد و هنگام عملیات در آتش می

  کوپلینگ کردن لولهکوپلینگ کردن لوله  ..1010--11--22

براي کوپلینگ کردن باید سر گلویی کوپلینگ را با دست نگـه داشـته و سـپس بـه یکـدیگر      

ایسـتند   مـی  ،دو نفر آتش نشان دو سرلوله را گرفته و روبروي یکـدیگر . نزدیک و وصل کنیم

د قـرار داده و بـا فشـاردادن در جهـت مخـالف      هـا را سـرجاي خـو    سپس خارهاي کوپلینگ

ست یک نفر بـه صـورت ثابـت    بهتر ا(چرخانند تا کامالً بسته شود  ها را می کوپلینگ ،یکدیگر
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البته ممکن است ایـن عمـل توسـط     ).نگه داشته و دیگري عمل چرخش را انجام دهد آن را

  .یک نفر نیز انجام گیرد

  هاها  لولهلولهنمودن نمودن   سريسري  ..1111--11--22

ب روي قسـمت عقـ   والًملوله به صورت دو الیه پشت به هم و به طرف جلو و مع در این روش

ي سري شده ها لولهیک وضعیت مطمئنی در سمت مرکزي  وقرار گرفته کشی  خودروي لوله

  .آید بوجود می

ها متصـل   در این روش چندین لوله قبل از عمل سري نمودن به یکدیگر توسط کوپلینگ

تـوان در   ن روش سري نمودن جهت آبرسانی این اسـت کـه مـی   ترین محاس از مهم. شوند می

نشـانی   فاکتور زمان در فاکتور آتش؛ چراکه کمترین زمان ممکن آب را به محل حریق رساند

  .از اهمیت خاصی برخوردار است

دراینجا  اما .دود شده گرفته و به سرعت می اي را که سري سرلوله نشان یک یک آتش لذا

روي شیشـه   هـا  لولـه به خصوص در مواقعی که  ،کند را تهدید می ها هلول ساییدگی یک عامل

وي ي سـري شـده بایـد آنهـا را ر    هـا  لولـه نشانان در حین حرکـت بـا    لذا آتش .کشیده شوند

ه گـرفتن مسـیر در جـایی لولـه را پهـن نماینـد کـ       نظر سپس بـادر  هاي خود انداخته و شانه

  .کمترین سایش براي آن ایجاد شود

بدنـه   و هـا  لولـه کـه کمتـرین سـایش بـین      باید توجه نمـود  ها لولهدن ري نموحین سدر

حـالتی  در .)کشـی  خودروي لولـه (وند بوجود آید ش روي آن سري می ها لولهاي که  نقلیه وسیله

باعـث بوجـود آمـدن     ایـن کـار   زیـرا  سـري شـوند،   خیس هستند هیچ وقت نباید ها لولهکه 

  . شود الیه می حالت دویچ خورده به ي پها قسمت در مورد صدماتی بی

ي سري شده برزنت کشید تا از تابش نور خورشید و ریختن باران و برف ها لولهروي ید با

  .روي آن جلوگیري شود
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  ))واسطه هاواسطه ها((شناخت اتصاالتشناخت اتصاالت  ..22--22

عه لولـه  که جهت تغییر قطر لوله و یا اتصال دو قط ها وسایل و ابزار مخصوصی هستند هواسط

این وسایل در انواع مختلفی متناسب با نـوع کاربردهـاي ویـژه آنهـا      .روند به یکدیگر بکار می

   .نشانان قراردارد ساخته شده و در اختیار آتش

  

  راهی شیردار سه: 6- 2شکل شماره 

  11کوپلینگکوپلینگ  ..11--22--22

مـی  کوپلینـگ گفتـه    ،کند رانت متصل میدو لوله را به هم و یا لوله را به هید اي که به قطعه

  .گردد صورت نر و ماده در هم چفت میبه  ً معموال که شود

                                                             
  .باشند می STORZها و اتصاالت مورد استفاده در ایران غالباً از نوع اتصاالت آلمانی  کوپلینگ .1
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  انواع کوپلینگ و درپوش :7- 2شکل شماره 

  تبدیلتبدیل  ..22--22--22

  .شود له با قطرهاي نامساوي استفاده میها براي اتصال دو لو از تبدیل

  ))هیدرانت زیر سطحیهیدرانت زیر سطحی((  از شیر زمینیاز شیر زمینیواسطه آبگیري واسطه آبگیري   ..33--22--22

 متناسب بـا قطـر خروجـی    ص واتصاالت مخصو که از یک قطعه لوله فلزي با اي است وسیله

ایـن   .نشـانان قـرار دارد   طول یک تا یک و نیم متر سـاخته شـده و در اختیـار آتـش     به ،شیر

هایی کـه بـیش از یـک     واسطه( وسیله ممکن است درقست خروجی داراي شیر کنترل باشد

نصب واسـطه بـه قسـمت     هنگام آبگیري از شیرهاي هیدرانت زمینی پس از). خروجی دارند

نشـانان   اي کـه دراختیـار آتـش    شیر مخصوص شبکه آب توسط آچار ویژه ،هیدرانت خروجی

هاي ایستاده نیز واسـطه کـوچکی    هیدرانت در .گردد قراردارد باز شده و جریان آب برقرار می
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شـود و درسـمت دیگـر آن     گیرد که یک سمت آن به شـیر بسـته مـی    مورد استفاده قرار می

  .ي نواري می باشدها لولهکوپلینگ مخصوص اتصال به 

و نیاز بوده استورز هاي ایستاده اتصال خروجی آب از نوع  هاي هیدرانت در بعضی از نمونه

   .به واسطه جهت آبگیري نیست

  

  تجهیزات و اتصاالت مربوط به شیرهاي زمینی :8- 2شکل شماره 

  راهیراهیچندچند  وو  راهیراهی  دو راهی،سهدو راهی،سه  ..44--22--22

لوله با قطر زیاد به چنـد لولـه آبـدهی بـا قطـر       ابزاري هستند که به منظور توزیع آب از یک

خروجـی  یا چند  دو داراي یک ورودي و این وسایل .وندش کمتر در محل حریق بکار برده می

شـیردار ایـن وسـایل هـر      در انـواع . شوند بدون شیر ساخته می انواع شیردار و که در هستند

وجـی بـاز یـا بسـته     خروجی داراي شیرکنترل مخصوصی است که توسط آن جریـان آب خر 

  .شود می
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  شیردار دو راهی :9- 2شکل شماره 

  شیردار سه راهی :10- 2شکل شماره 

  صافی خرطومیصافی خرطومی  ..55--22--22

شـناور در   هـان و اشـیا  ریـزه، گیا  اي است که به منظور جلوگیري از ورود سنگ وسیله ،صافی

هـا   صافی. شود منابع سطحی استفاده می آب به داخل خرطومی به هنگام عملیات آبگیري از

برگشـت  ( نماید که از برگشت آب جلوگیري میهاي مخصوصی هستند  معموالً داراي سوپاپ

هـاي متفـاوت    ها در انواع مختلفی با قطرها و کوپلینـگ  صافی). آب مانع عملیات مکش است

  .شوند ساخته می
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  ها انواع صافی :11- 2شکل شماره 

  آچار لوله و اتصاالتآچار لوله و اتصاالت  ..33--22

هاي مختلـف سـاخته شـده و     ها در اندازه متناسب با نوع اتصاالت و کوپلینگ که ابزاري است

  .روند میها بکار  جهت محکم کردن اتصاالت کوپلینگ

  

  
  آچار لوله :12- 2شکل شماره 
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  گیر لوله یا بست سوراخ لولهگیر لوله یا بست سوراخ لوله  نشتینشتی  ..44--22

وقـت  م و بطورشده اي است که درمواقع ضروري به دور قسمت سوراخ شده لوله بسته  وسیله

این وسیله داراي بست یا کمربند مخصوصـی اسـت کـه بـه      .نماید از نشت آب جلوگیري می

جـنس   .اند ساخته شده ها لولهاسب با گیرها درقطرهاي متن نشتی. کند استحکام آن کمک می

  .باشد این ابزار از ورقه فلزي یا برزنتی و مواد مشابه می

  
  گیر نشتی :13- 2شکل شماره 

  ولهولهپل محافظ لپل محافظ ل  ..55--22

از ایـن   گیرنـد  مـی باراً در مسیر تردد خودروها قراري آب آتش نشانی اجها لولهدر مواقعی که 

پـل   .شـود  مـی برابر فشار ناشـی از وزن خودروهـا اسـتفاده     در ها لولهوسیله جهت محافظت 

هاي محافظ لولـه   پل .نمایند می روي پل تردد دروها ازخوقرارداده و ها لولهروي  بر را محافظ

در انواع چوبی قطعات چـوب توسـط    .شوند الستیک و یا چوب ساخته می ،لیاژهاي فلزياز آ

  .دنگرد هاي مخصوصی به هم متصل می ها و بست پوشش
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  پل محافظ لوله :14- 2شکل شماره 

 

بکـار   گیري و نمـایش فشـار جریـان آب در مسـیر خـط لولـه       اي است که جهت اندازه وسیله

  .قابل تشخیص است از لوله فشار جریان در مانومتر مربوطههنگام عبور آب . شود گرفته می

  فشارسنج :15- 2شکل شماره   

  فشار سنج بین مسیر. 15- 2شکل شماره 
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  ها و شیرهاها و شیرها  شناخت نازلشناخت نازل  ..77--22

  ) ) لولهلولهسرسر((نازل نازل   ::تعریفتعریف  ..11--77--22

افـزایش سـرعت و کنتـرل حجـم      ،اي است که جهت دقت در پاشـش  وسیله ،نازل یا سرلوله

سـوزي بکـار بـرده     نشانان در اطفـاي آتـش   نتهاي خط لوله آب مصرفی آتشخروجی آب در ا

  .هستند) اسپري(ها معموالً داراي قابلیت پرتاب آب به صورت جت و فوگ  نازل. شود می

 سـازها  پاش به لحاظ تشریح کامل آنها در موضوع کف وکف هاي کفساز و کف نازل :تذکر

  .گردد نمی در این بحث بررسی

  سرلولهسرلولهآبدهی آبدهی   ..22--77--22

 ،شـود  مـی  سـوزي تعیـین   توجه به حجم آتش سرلوله با از خروجی آب حجم آبدهی یا مقدار

هـاي بـزرگ بـه همـان      سـوزي  هاي کوچک به آب کمتر و در آتش سوزي آتش در بطوري که

در انـواع   هـا  لولهسـر  یـا  هـا  نـازل  .باشـد  جهت عملیات اطفایی نیاز مینسبت به آب بیشتري 

که به لحاظ شکل و حجـم جریـان آب خروجـی و یـا اسـتفاده در      شوند  مختلفی ساخته می

  :شوند بندي می دهی به محل تقسیم فعملیات ک

    انواع مختلف سرلولهانواع مختلف سرلوله  ..33--77--22

 مانیتورهـا،  ،سـپرآبی  اي، نیـزه  ،)ی جـت فـوگ  ترکیبـ ( فـوگ نـازل   ي جت، فـوگ، ها لولهسر

  اسپرینکلرها  سازها و کف
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  نازلنازل  ..44--77--22

وظیفه نازل تبدیل انرژي فشـاري   .گویند ب از سرلوله نازل میدر حقیقت به دهانه خروجی آ

  . آب به انرژي جنبشی براي ایجاد پرتاب مناسب است

  قطر نازلقطر نازل  ..11--44--77--22

مقدار آبـدهی هـر سـرلوله بسـتگی      .گویند از سرلوله را قطر نازل میقطر دهانه خروجی آب 

وجـی از  اسـت کـه آب خر   اي طول پرتاپ آب حـداکثر فاصـله  . مستقیم به قطر نازل آن دارد

هـاي خروجـی    قطـر نـازل  . کنـد  طـی مـی  ) شکستن مسـیر پرتـاپ  ( نازل قبل از تغییر مسیر

  .متر است  میلی 19تا  7/12مورد مصرف آتش نشانی بین  )پرتابل( ي دستیها لولهسردر

  
  آب نوع جهت قابل کنترل سرلوله :16- 2شکل شماره 

  فشارآبفشارآب  ..55--77--22

نشـانی جهـت آبـدهی در عملیـات اطفـایی       هاي آب آتش پفشاري است که توسط پم مقدار

 .پرتـاب نمایـد   تواند آب را در فواصـل دلخـواه از طریـق سـرلوله     این فشار می .شود تولید می
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به استثناء فشار قـوي و   ،بار است 16تا  5/3نشانی  مقدار فشار آب مورد نیاز در عملیات آتش

  .رسد بار نیز می 40ها که به  خروجی هوزریل

شود کـه فشـار آب    عملیات آبدهی زمانی حاصل میه نشان داده است بهترین نتیجه درربتج

  ).بار نیز مفید است 3/ 7، فشار در مصارف کمتر آب( بار باشد 7تا  5/5سرلوله بین در 

  نوع فوگ نازل سر لوله آب :17- 2شکل شماره 

  انتخاب سرلوله آبانتخاب سرلوله آب  ..66--77--22

ي حریق مستقیماً به حجم آتـش و آب مـورد نیـاز    انتخاب سرلوله در عملیات آبدهی و اطفا

با توجه به شرایط اضـطراري موجـود    .)آتش حجم و تناسب 1-2 جدول شماره( بستگی دارد

کـاربرد   ،واضـطراب فـراوان تـوأم اسـت     هیجـان  در عملیات اطفایی که همـواره بـا سـرعت،   

اي انتخاب شود که  لهبنابراین باید سرلو .تجهیزات مناسب در بازدهی کار اهمیت زیادي دارد

بطوري . ن را برآورده نمایدنشا هاي باالیی به لحاظ کاربري بوده و نیازهاي آتش داراي قابلیت

سهولت جابجایی و قـدرت   که در مواقع نیاز به تغییر حجم آبدهی یا تغییر نحوه پاشش آب،

  . واجه نگرددنشان با مشکل م آتش ،قطع و وصل سریع و به موقع جریان آب ،نشان مانور آتش
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فشــار آب وحجـم آبــدهی عنــوان      ،دهـانه نازل در استانداردهاي رایج تناسب ثابتی را

  طــریق رابطـه   از این مقادیـــر  بطوري که هریک از نمایند می

قطـر نـازل    d مقدار آبدهی بر حسب لیتر در دقیقه، Qدر این رابطه  .قابل محاسبه می باشد

  .فشار آب بر حسب بار یا اتمسفر است P بر حسب میلیمتر و

  ابعاد سرلولهابعاد سرلوله  ..77--77--22

. گردد می نشان و نوع کاربري سرلوله تعیین اندازه و ابعاد سرلوله با توجه به اندازه دست آتش

بـین  اي  شیردار و انـواع جـت یـا نیـزه    ) فوگ و جت( ترکیبی انواع آبدهی در ها لولهطول سر

بـه داخـل    تزریق آب ي نیزه اي درها لولهاستفاده سر اردمو( باشد میلیمتر می 1600تا  200

  . )باشد می …علوفه و هاي پنبه و عدل

نشـان   گردد که به راحتی در دست آتش نیز معموالً طوري طراحی می ها لولهقطر بدنه سر

میلیمتـر   80تـا   50قطر خـارجی بدنـه سـرلوله معمـوالً از      .جاي گرفته و قابل کنترل باشد

  .متغیر است

کنـد، وزن یـک سـرلوله کـه در      نیز با توجه به نوع کاربري آنها تغییـر مـی   ها لولهن سروز

گیـرد بـا توجـه بـه نـوع فلـز        هـاي متوسـط مـورد اسـتفاده قـرار مـی       عملیات اطفاي حریق

ي نیزه اي بـه  ها لولهوزن سر. باشد گرم می 3000تا  1000دهنده بدنه اصلی آن بین  تشکیل

  .درس گرم نیز می 7000
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  قسمت هاي مختلف سرلوله :18- 2ل شماره شک

نشـانی را   هـاي آتـش   اي اسـت کـه کلیـه خواسـته     نشانی سـرلوله  سرلوله مناسب در آتش

 19تـا   7/12بـین   نشـانی  مصـرف آتـش   پـر  يها لولهقطر نازل خروجی در سر .برآورده سازد

  .باشد متر می میلی

  ها لولهامتیاز بندي درمورد مشخصات انواع سر :1-2شماره جدول

ف
ردی

  

  انواع سرلوله

سرلوله 

جت 

  ساده

سرلوله 

جت سه 

حالته 

  شیردار

سرلوله 

مسلسلی 

  هوزریل

سرلوله فوگ 

  نازل مدرج

سرلوله فوگ 

نازل مدرج 

با شیر قطع و 

وصل سریع 

  چند کاره

  خصوصیات سرلوله 

  )نشانیمورد نیاز آتش(

  Ο  Ο  Ο  Ο  Ο  آبدهی به حالت جت  1

  Ο  Ο  Ο  Ο  Ο  حالت جتمتر در  20پرتاب مناسب   2

  Ο  Ο  Ο  Ο  ـ  آبدهی فوگ  3

4  
 170 تا30پاشش و تراکم فوگ درزاویه 

  درجه
  ـ

 130فقط 

  رجهد

 130فقط 

  درجه
Ο  Ο  

  Ο  Ο  ـ  ـ  ـ  تنظیم مدرج میزان آب خروجی  5

  Ο  Ο  _  Ο  ـ  وصل سریع جریان امکان قطع و  6

  Ο  ـ  ـ  ـ  ـ  امکان رفع پیچ و تاب لوله در سرلوله  7

  Ο  Ο  Ο  Ο  Ο  ل اتصاالتآب بندي کام  8

  Ο  Ο  Ο  Ο  Ο  نصب و استفاده سریع بر روي لوله  9

10  
داشتن پوشش الستیکی جهت عدم 

  لغزندگی
  Ο  ـ  ـ  ـ  ـ

11  
داشتن ضربه گیر الستیکی در نقاط 

  انتهایی
  Ο  ـ  ـ  ـ  ـ

  Ο  Ο  ـ  ـ  ـ  قابلیت پاشش محلول کف توسعه سنگین  12

  12  8  6  6  4  ها لولهامتیاز بندي سر  13
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  هاها  لولهلولهسرویس و نگهداري سرسرویس و نگهداري سر  ..88--77--22  

نشانان بایستی مـورد مراقبـت و    ي آب به عنوان یک ابزار مهم و مورد استفاده آتشها لولهسر

ه با محافظت ایـن وسـیله ضـروري    لذا توجه به نکات زیر در رابط .نگهداري دقیق قرار گیرند

  :است

درکـابین تجهیـزات   ي آب داراي جاسازي مخصوص با پایـه و بسـت مناسـب    ها لولهسر )الف

  .خودرو باشند

هاي فیزیکـی ناشـی از    در برابر آسیب) هنگام استفاده و جابجایی آن (مراقبت از سرلوله  )ب

  .سقوط و یا برخورد با اجسام سخت دیگر ضروري است

هـاي احتمـالی    از آلـودگی  بایـد  سوزي پس از استفاده در آبدهی و اطفاي آتش ها لولهسر )پ

  .ی پاکسازي شوندبدنه یا اجزاي داخل

قبـل و بعـد از اسـتفاده بررسـی و      ،داخل سرلوله از نظر وجود ذرات جامد و یا سـنگریزه  )ت

  .پاکسازي شود

  .در صورت بروز اشکال یا صدمه در سرلوله به سرعت در رفع آن اقدام شود )ث

  قابـل قابـل ((  نشـانی نشـانی آتشآتش  نیازنیاز  آب موردآب مورد  هايهايلولهلولهسرسر  استاندارداستاندارد  فنی وفنی و  مشخصاتمشخصات  ..99--77--22

  ))هاها  سوزيسوزي  آتشآتش  کلیهکلیه  دردر  استفادهاستفاده

لیتر در دقیقه در حالت فوگ و جت با قابلیت کنترل حجم  500تا  50آبدهی به حجم  )الف

  .بار 7حداکثر  خروجی آب در فشار کارکرد

  )با احتساب وزن کوپلینگ( کیلوگرم 500/2تا  500/1وزن بین  )ب

  ).کوپلینگ با احتساب طول( سانتیمتر 20سانتیمتر و حداقل  30حداکثر طول  )ت

  ).بار 6/66( Psi 1000تحمل تست فشار هیدرواستاتیک برابر  )ث

/2هاي  قابلیت نصب کوپلینگ )ج
/2  و1 1

  .اینچ 2 1
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درجه بوده و قابـل تبـدیل فـوگ     170تا  120زاویه آبدهی آن در حالت فوگ کامل بین  )چ

  .گردان که به راحتی قابل استفاده باشد به جت با قطعه

  .بار 7متر با فشار 20حالت جت کامل به مسافت  پرتاب آب در )خ

داراي دستگیره قطع و وصل سریع آب به جهت عملکرد در طول سرلوله با حداقل نیروي  )د

که جریان آب با این دستگیره درجهـت عقـب بـاز و در جهـت     ) کیلوگرم 6تا  5/1بین (الزم 

  .شود جلو بسته می

و متراکم را در تمـام زوایـاي پاشـش فـراهم      آبدهی در حالت فوگ باید یک اسپري کامل )ذ

  .نماید

درصد آب تخلیه شـده   10آبدهی در حالت جت بایستی متراکم و پرقدرت بوده و بیش از  )ر

  .سانتیمتري خارج نشود 30 رمتري سرلوله ازمحیط دایره اي به قط 3از سرلوله در فاصله 

درجـه سـانتیگراد    57تـا   درجـه  32سـاعت در دماهـاي    24داراي مقاومت کاري حداقل  )ز

  .باشد

  .داراي قسمت متحرك مخصوص رفع پیچ وتاب لوله باشد )ژ

گیـر   ضـربه  ي از آلیاژ آلومینوم با حفاظا جهت سبکی و ایمنی بیشتر ترجیحاً داراي بدنه )س

  .باشد

بندي کامل در اتصاالت مربوطه بوده و تحت فشـارهاي بـاالي کـارکرد، فاقـد      داراي آب )ش

  .نشت باشد

  .قابل استفاده در پاشش محلول کف کم توسعه باشد )ص

 ،رسـوب نگیـرد  (بدنه آن از مواد یا آلیاژ مقاوم در برابر اثرات خورندگی آب و کف باشـد   )ض

   ).زنگ نزند ،خورده نشود



                                          48                                                       

 

 حریق ملیات اطفاءآبرسانی در ع

  لنگیسرلوله فوگ نازل متصل به ش :19- 2شکل شماره 

  ي خاصي خاصهاها  لولهلولهسرسر  ..1100--77--22

بـه منظـور    و صـی اهـاي خ  شـود کـه بـه شـکل     فتـه مـی  یی گها لولهي خاص به سرها لولهسر

کننـده   اسپري ،سپرآبی ،اي انواع نیزه خاص در يها لولهسر. شوند هاي ویژه ساخته می کاربري

  .اند ساخته شده …آب و

اي است که جهت اطفاي حریق در پشـت دیوارهـا و یـا داخـل      سرلوله :اي سرلوله نیزه)الف

تـوده حصـیر و نـی یـا      ،علوفههاي پنبه و  در داخل عدلهاي فلزي و یا وارد کردن آب  اتاقک

نشانان نوك تیز و فوالدي ایـن سـرلوله را    آتش. رود غله و ذغال درحال سوختن بکار می انبار

 6/1حـدود   هـا  لولهیک نوع از این سر. پاشند وارد مواد مورد نظر کرده و آب را روي آتش می

 680بـار   8لیتـر در دقیقـه و فشـار     540بـار   5کیلوگرم وزن داشته و با فشار  7متر طول و 

  . لیتر در دقیقه آبدهی دارند
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  اي سر لوله نیزه :20- 2شکل شماره 

  

نوعی سرلوله است که به منظـور محافظـت در برابـر حـرارت از طریـق ایجـاد        :آبیسپر)ب

آتـش  گیرد که حـرارت   این سرلوله وقتی مورد استفاده قرار می. شود دیواره آبی بکار برده می

با استفاده از این سرلوله یـک دیـواره   . زیاد بوده و نیاز به عملیات در نزدیک آتش وجود دارد

یـک   ماننـد  و گردد جاد میمتر در برابر آتش ای 32تا  26متر و طول  10تا  7از آب به ارتفاع 

کـاالي مـورد محافظـت     و یـا مـواد   نشان و دود به آتش گازها و ،حرارت برخورد از مانع ،سپر

لیتر آبدهی در دقیقـه   1200تا  500کیلوگرم وزن و  15سپرهاي آبی داراي یک تا . شود می

  .بار هستند 7تا  5با فشار 
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  سپرآبی :21- 2شکل شماره   

  

  ري کننده آب پ، اس22- 2شکل شماره 

  ي خاص است که داراي قابلیت ها لولهنمونه دیگري از سر :آب کننده نازل اسپري)پ

این وسیله آب را به صورت اسپري  .کننده قوي است ندگی آتش و خنککن باالي خاموش

سوزي مواد نفتی و رنگ  اي آتشو در اطف) کننده اتمیزه(ذرات بسیار ریز پودر مانند درآورده 

سـانتیمتر طـول    120این سرلوله حدود . رود سیسات داراي ولتاژ کم یا زیاد برق بکار میأو ت
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لیتـر   400بار فشار و  5لیتر در دقیقه با  300دار آبدهی آن مق. کیلوگرم وزن دارد 300/5و 

متـر   11تـا   9درجه و مسافت پرتاب  150بار فشار است که با زاویه اسپري و  8در دقیقه با 

  .نماید عمل می

پاش مورد استفاده درعملیـات اطفـاي حریـق     هاي آب ترین نازل مانیتورها بزرگ: مانیتور)ت

جه به بزرگی قطر دهانه خروجی آنها قادر به آبدهی در حجم باال نشانی هستند که با تو آتش

  .باشند می

هـاي سـبک و    توان از مانیتورها به صورت نازل به علت فشار باال و حجم زیاد آبدهی نمی 

 ،دستی استفاده نمود، بنـابراین مانیتورهـا را بـرروي سـکوهاي مخصـوص سـوار برخودروهـا       

دار و بـدون چـرخ و سـکوهاي     و یا سکوهاي متحـرك چـرخ   نشانی ها و باالبرهاي آتش نردبان

  .نمایند می انبارها نصب یسات و مخازن مواد قابل اشتعال وثابت اطفاي حریق تأس

یـا   متـري  50توان آب یا کف را با فشار و حجم زیاد از فواصل  با استفاده از مانتیورها می

  .بیشتر به سوي آتش هدایت نمود

  کننده آب اسپري سرلوله :23- 2شکل شماره 
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سیستم کنتـرل   .باشند می دور راه تی وکنترل ازهاي عملکرد دس مانیتورها داراي سیستم

 زیـرا  ،باشـد  ربري زیـادي مـی  نشـانی داراي ارزش کـا   از راه دور مانیتورها در باالبرهاي آتـش 

شده ل مانیتور نصب شده بر روي آن کنتر و باالبر سبد ،طریق تابلوي کنار خودرو از تواند می

  .داینم ها را اطفا طبقات فوقانی ساختمانهاي واقع در ارتفاع و  سوزي و آتش

  مانیتور زمینی: 24- 2شکل شماره 

  

نشانی فرودگاهی نیز از طریق کلیـدهاي بـادي و    سیستم کنترل مانیتور خودروهاي آتش

لیـل  ایـن قابلیـت بـه د    کـه  نمایند عمل می) غیر دستی(برقی بوده و به صورت غیرمستقیم 

) بـر روي بانـد فرودگـاهی   (ضرورت انجام عملیات اطفایی در حالـت حرکـت کـردن خـودرو     

  .باشد می
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  "برونتو"هاي کنترل از راه دور مانیتور در باالبر  تابلوي اهرم :25- 2شکل شماره 

  

سوزي بسیار زیاد بـوده و   یابد که حجم آتش استفاده از مانیتور معموالً زمانی ضرورت می

سوزي وسـیعی در فضـاي    نشانان به آتش مقدور نمی باشد و یا اینکه آتش یک شدن آتشنزد

  .باز رخ داده باشد

مانیتورها براساس حجم آبدهی آنها طبقه بندي شده و با در نظر گرفتن ظرفیت آبـدهی  

مانیتورهـایی کـه بـر روي    . شـوند  نمایند انتخـاب و نصـب مـی    پمپ آبی که آنها را تغذیه می

خـودرو   شوند نیز بر همین اساس یعنی قدرت آبدهی پمـپ  نشانی نصب می آتشخودروهاي 

نشـانی شـهري داراي ظرفیـت     مانیتورهاي خودروهـاي آتـش  . گردند آتش نشانی انتخاب می

 مانیتورهاي ثابت ،نشانی فرودگاهی آبدهی کمتري نسبت به مانیتور خودروهاي سنگین آتش

  .باشند نشانی می هاي آتش تأسیسات نفتی و مانیتورهاي کشتی

نشانی برابر با حداکثر آبدهی پمپی اسـت   معموالً حداکثر آبدهی مانیتور یک خودرو آتش

  .که برروي همان خودرو نصب شده است

 اهرم کنترل گردش افقی مانیتور

 م کنترل گردش عمودي مانیتوراهر

 آب لوله جت اهرم کنترل زاویه
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  نشانینشانی  مانیتورهاي مورد استفاده در آتشمانیتورهاي مورد استفاده در آتش  ..1111--77--22

دهی آن حداکثر آب. این مانیتور ساخت شرکت اتریشی روزنباور است :RM16مانیتور

نشانی  باشد، این مانیتور بر روي خودروهاي آتش بار می 10فشار  در دقیقه بالیتر  1600

عملکرد . باشند 280Rیا  R 165گردد که داراي پمپ آبی از نوع  سبک شهري نصب می

درجه حول محور مرکزي و  360،گردش آن به اطراف ین نوع مانیتور به صورت دستی استا

هاي  ت ثابت نگه داشتن مانیتور از پیچجه درو بوده درجه  90حرکت آن در جهت عمودي 

دستی بر روي سقف کابین خودرو اهرم گازمانیتور  در سکوي نصب .شود می دستی استفاده

 وي تابلو پمپ نیز شاسی برقی باديبر ر. ـ شاسی برقی بادي کف و آبدهی نصب شده است

  .باشد و آبدهی مانیتور نصب می کف

   
  RM16مانیتور :26- 2شکل شماره 

کلیــه  .ز نبــاور اســتایــن مــانیتور نیــز ســاخت شــرکت اتریشــی رو: RM24مــانیتور )ب

بجز حجم آبدهی کـه در ایـن مـانیتور     .مشابه است RM16 هاي این مانیتور با مدل سیستم

لیتـر در دقیقـه مـی باشـد ایـن نـوع مـانیتور بـر روي خودروهـاي سـنگین            2400برابر بـا  

  .شده است نصب 1222و 1921انندنشانی شهري م آتش
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 RM24، مانیتور ٢٧- ٢شكل شماره 

  RM60Eمانیتور )پ

دهـی   در طراحـی آن قابلیـت آبـدهی و کـف     و نباور اسـت روز ساخت شرکت نیز نیتوراین ما

توان بـا ایـن    بار فشار بوده و می 10لیتر در دقیقه با  500 آن حجم آبدهی .لحاظ شده است

این مانیتور که بر روي خـودرو   .ش پرتاب نمودمتري بر روي آت 77مانیتور آب را به مسافت 

داخـل کـابین راننـده نیـز قابـل کنتـرل       از نصب شده اسـت،  2636نی فوماتیک بنز نشا آتش

  .باشد می
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  RM60E، مانیتور 28- 2شکل شماره 

  شناخت تجهیزات داخلی اماکن شناخت تجهیزات داخلی اماکن   ..88--22

 رت عمـودي ویـا  که بـه صـو   نشانی قراردارد ي مخصوص آتشها لولها ها و انباره در ساختمان

در  .کشیده شـده اسـت   )پشت بام( ساختمان اینچ از زمین تا باالترین نقطه 4حداقل افقی با

تعداد خروجی ها و فایر باکس ها به مواد قابـل اشـتعال   ( داردیک خروجی قرار  نیز ر طبقهه

  .)و وسعت هر طبقه بستگی دارد

آن یـک قرقـره، یـک    کـه درون   اسـت  دهنده فایرباکس شامل یک جعبـه  ي تشکیلاجزا

  .قرار دارند )متر لوله20داراي (یک رشته لوله نواري  ،سرلوله

  انواع سیستم فایرباکسانواع سیستم فایرباکس  ..11--88--22

این نوع سیستم به لوله آب شهري وصـل نیسـت و راه ورودي آن در    :سیستم خشک)الف

ي آب توسـط  رمواقـع ضـرو   و درشـده  جلوي درب ورودي ساختمان یا طبقه همکـف نصـب   

پمپاژ گردیـده و در هـر طبقـه مـورد نظـر از       ها لولهنشانی به درون  هاي آتش تانکرها و پمپ

اي در  دهانـه ورودي ایـن سیسـتم در محفظـه شیشـه     . گردد برداري می هاي آن بهره خروجی

 ایـن نـوع سیسـتم   بـا اسـتفاده از    .بیرون منزل یا ساختمان یا کارگاه قـرار داده شـده اسـت   

  .درسان ترین نقطه ممکنه نزدیکآب را بدون اتالف وقت به توان  می

قسمت ساختمان یعنی زیرزمین تا باالترین  ترین این نوع سیستم از انتهایی :سیستم تر)ب

این نـوع سیسـتم بـه لولـه آب شـهري وصـل       . کشیده شده است) بام پشت(نقطه ساختمان 

ن آب از آب وجود دارد و در هر طبقه با بـازکرد  ها لولهاست و همیشه در هر حالتی در درون 

یعنـی داراي   .هـاي متفـاوتی اسـت    جعبه فایرباکس داراي خروجی. گردد درون آن خارج می

/2خروجی 
/2و  1 1

میـزان آب خروجـی   (باشـد کـه نـوع خروجـی و یـا دبـی        می و مرکب 2 1
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بـدین معنـی کـه نـوع      .گردد تعیین میدر ساختمان  براساس نوع مواد اشغال شده) دردقیقه

کب براساس سرعت و قابلیت اشتعال مواد موجود در بنـا یـا کارگـاه    یا مر 2/ 5 ،5/1خروجی 

رایط اساسی در تعیین نوع خروجی در این نـوع سیسـتم بـه شـرح     بنابراین ش. باشد می …و

  :باشد ذیل می

  سرعت اشتعال مواد موجود ) الف

  )میزان( مواد قابل اشتعال موجود) ب

/2باید خروجی یا قطر 
هـر  (گـالن   500ود که درهـر دقیقـه   به شکلی درنظر گرفته ش 2 1

/2آبدهی و خروجی با قطر ) لیتر 5/4گالن 
  . گالن آبدهی داشته باشد 100در هر دقیقه  1 1

  استاندارد نصب فایرباکساستاندارد نصب فایرباکس  ..22--88--22

نصب  داخل دیوار ي دیوار یارو بر و از کف ساختمان باالتر cm 10/1فایرباکس باید حداکثر 

در پشـت دیوارهـا و    .صب گردد که مورد دید همگان باشدفایرباکس باید در مناطقی ن .گردد

اصـوالً   .کـرد نصب نگردد تا در مواقع لزوم بتوان از آن بـه نحـو احسـن اسـتفاده     ها  یا شکاف

 نصـب  …هـا و   هـا و دالـن   در پله هاي فـرار، پاگردهـا، درب ورودي سـاختمان    را فایرباکس

  .نمایند می

 بایـد توجـه شـود کـه باالدهنـده آب     . دهـد متـر را پوشـش    20هر فایرباکس باید شعاع 

درنوع تر حتماً به شیر اصلی آب شـهري وصـل باشـد و فشـار الزم در بـاالترین      ) فایرباکس(

  .باشد) اینچ(  2دهنده نباید کمتر از ي باالها لولهاتمسفر کمتر نباشد و قطر  2نقطه از 

  قرقره هوزریلقرقره هوزریل  ..33--88--22

 حریـق  ایمنی جهت اطفا کی از ابزارهايشانی و ین یکی دیگر از منابع تأمین آب در کار آتش

قطـر آن در   .یی با قطر کم و غیرقابـل نفـوذ اسـت   ها لولهاین ابزار داراي . قرقره هوزریل است
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اي  را بـر روي قرقـره   هـا  لولـه . متر بیشتر مـی باشـد   20میلی متر و طول لوله آن  19حدود 

  .)ي انعطاف باشدراي این منظور، لوله باید داراب ( پیچانند مخصوص می

در انواع و اقسام و داشته به محل حریق کاربرد زیادي  براي رساندن سریع آب ها لولهاین 

که به وسیله چند الیـه  گردد  تشکیل می معموالً از یک تیوپ داخلی .شود مختلف ساخته می

الیه بیرونـی هوزریـل از یـک جـنس      .پوشانده شده است یستیکال وبافته شده از نخ محکم 

  . اند به هم چسبیدهو قاوم درمقابل سایش و فشار تشکیل شده م

  استاندارد نصب هوزریلاستاندارد نصب هوزریل  ..44--88--22

هاي مشخص و قابل دسترسی در هر طبقه نصب گردد و سطح پوشـش   هوزریل باید در محل

  .آن تمام اتاق ها را در طبقه مورد نصب فراهم نماید

  .هاي خروجی اضطراري نصب شود هوزریل باید در محل -

  .هوزریل باید در جایی نصب گردد تا مانع حرکت نباشد -

  .متر از کف ساختمان نصب گردد 10/1باکس حداکثر به مانند فایرارتفاع نصب هوزریل  -

متـر بـه صـورت     6اي باشد که حداقل پرتاب آب  فشار آب در داخل هوزریل باید به اندازه -

  .باشد رلیت 30در هردقیقه ) دبی(جت و حداقل میزان آب خروجی 

  ). درسطح( متر مربع را پوشش دهد 800حدود یک هوزریل باید در  -

  معایب ومحاسن هوزریل و فایرباکس معایب ومحاسن هوزریل و فایرباکس   ..55--88--22

  .دبی یا میزان آب خروجی در دقیقه در فایر باکس بیشتر از دبی هوزریل است) الف

ریـل  تواننـد از هوز  ولی همـه افـراد مـی    ،فایرباکس براي افراد آموزش دیده مناسب است) ب

 .استفاده کنند

در ولـی   ،دادرا انجـام   متر لوله بـاز شـود تـا بتـوان آبـدهی      20در فایر باکس باید حتماً ) پ

  .لوله نیست  هوزریل نیاز به باز شدن تمام
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 شناخت و کاربرد تجهیزات آبرسانی

      خالصهخالصه

هـا   شیلنگ .شوند ترین وسایل حرفه آتش نشانی محسوب می رسانی یکی از مهم تجهیزات آب

، طـرز  وامل مختلفی شامل مـوارد مصـرف، جـنس، شـکل    اس عبر اس تش نشانیآو اتصاالت 

  . شوند وع سیال عبوري طبقه بندي میساخت و ن

ي هـا  لولـه نیمـه سـخت السـتیکی و     ،ي نرمها لوله: هنشانی به سه دست ي آب آتشها لوله

  . اند شده بندي خرطومی تقسیم

له هوزریـل و  هاي نیمه سخت بعنوان لو ي آبده و شیلنگها لولههاي نرم به عنوان  شیلنگ

عامـل آسـیب    .گیرند میوباز مورد استفاده قرار اي خرطومی براي آبگیري از منابع ره شیلنگ

  . زدگی است شیمیایی و کپک مواد ،ضربه ،ها شامل ساییدگی دیدن شیلنگ

هـا   کننـده  تقسـیم  ، نشـانی  تجهیزات آبگیري از شیرهاي آب آتـش  ،ها تبدیل ،ها کوپلینگ

پـل محـافظ    ،هـا و شـیرها   خرطومی، آچارهاي مختلف شیلنگصافی  ،شیردارراهی  مانند سه

  . شوند ب میرسانی محسو از دیگر تجهیزات آب ها لولهسر  ،فشار سنج بین مسیر  ،شیلنگ

و  سیسـتم تـر   ،کس بصورت سیستم خشـک اتجهیزات داخلی اماکن شامل سیستم فایرب

  . باشد می قرقره هوزریل

  آزمونآزمون

 ؟ نمایند بندي می ی طبقهبه چه اساسها را  شیلنگ .1

 ؟ ها کدامند کاربرد انواع شیلنگ.2

  ؟ها چیست دیدگی شیلنگ هاي آسیب لتع .3

 ؟گیرد ي خرطومی چگونه صورت میها لولهآزمایش خالء براي  .4

  ؟اي چه کاربردي دارد سرلوله نیزه .5

  ؟و محاسن هوزریل و فایرباکس چیست معایب .6



 

3 

  سومفصل 

   توانایی عملیات آبرسانی
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 توانایی عملیات آبرسانی

  اهدافاهداف

  :استاین فصل، آشنایی با مطالب زیر  هدف از مطالعه

  کشی به محل حریق  لوله هاي مختلف آبرسانی و روش .1

  کشی به محل حریق هاي مختلف لوله روش .2

  کشی به محل حریق گیري با پمپ و لوله آب .3

  آبرسانی تمرینات پمپ و .4
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 حریق ملیات اطفاءآبرسانی در ع

  کشی به محل حریقکشی به محل حریق  هاي مختلف لولههاي مختلف لولهروشروش  ..11--33

  داردار  پشت خودروي منبعپشت خودروي منبعي سري شده در ي سري شده در هاها  لولهلولهاستفاده از استفاده از   ..11--11--33

هـا و قبـل از اعـزام     در ایستگاه. است ها کشی در اکثر حریق ترین روش لوله این روش متداول

را بـه صـورت    ها لوله) پمپچی( دار نشانان مسئول پمپ خودرو منبع آتش ،نیرو به محل حریق

 و دادهار در قسمت مخصوصی که جهت این کـار در پشـت خـودرو طراحـی شـده قـر       سري

  .کنند را به آن متصل می )نازل( وله آبسرل

اي را کـه   سـرلوله  ،به محض رسیدن خودروها به محل حریق آتش نشان مسئول سـرلوله 

کند تا به محل حریـق   برداشته و به سمت محل حریق حرکت می ،اند به آن وصل شده ها لوله

. مـی نمایـد   یاعالم آمادگ چی جهت عملیات اي به پمپ سپس با عالئم صوتی و اشاره. برسد

ي سـري شـده   هـا  لولـه اي را که نزدیک به پمپ است از سایر  چی کوپلینگ آخرین لوله پمپ

راننـده خـودرو    ،در همـین فاصـله زمـانی    .کنـد  به خروجی آب پمپ وصل می ا کلیدب و جدا

در کـابین   ، معمـوالً درگیرکننـده  یا کلید اهرم( ت که پمپ خودرو را درگیر نمایدمسئول اس

را بـه شـیرخروجی پمـپ     هـا  لولـه چـی   پس از آنکه پمپ). ار پاي راننده قرارداردخودرو و کن

جهـت  ) افـزایش دور موتـور  (به آهستگی شیر را باز نموده و شروع بـه گـاز دادن    ،اتصال داد

  .کند تا آب به محل حریق برسد افزایش فشار آب درون لوله می

دیـد   توجـه بـه صـالح    بـا  ،اشـد آمـده ب  وجود تري بهگبزر ابعاد اهی اوقات که حریق درگ

. شـود  منتقـل مـی  کشی همزمان از خـودرو بـه محـل حریـق      لوله دو رشته فرمانده عملیات،

  .باشند می اینچ 5/1این روش داراي قطر  ي سري شده درها لوله
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 توانایی عملیات آبرسانی

  استفاده از لوله هوزریلاستفاده از لوله هوزریل  ..22--11--33

  .گیرد آبدهی با هوزریل به دالیل زیر صورت می

  .زیاد مورد نیاز باشد دهی کم و سرعت عمل آب )الف

  .وسعت و بار اشتعال حریق کم باشد )ب

  ).متراژ طول لوله هوزریل( تر باشدم 20نشانی کمتر از  فاصله حریق تا خودروي آتش )ج

  .ی باشدعملیات راحت مانور و )د

بایـد بتوانـد    ،گـردد  با توجه به اینکه لوله هوزریل از قسمت فشار قوي پمـپ تغذیـه مـی   

 به همین دلیل بدنه آن از جنس الستیک مقاوم. وارده از پمپ را تحمل نمایدفشارهاي زیاد 

  .باشد می

  کشیکشی  ي سري در پشت خودروي لولهي سري در پشت خودروي لولههاها  لولهلولهاستفاده از استفاده از   ..33--11--33

ي هیـدرانت  کشی با توجه به شناخت قبلی که از محل شیرها در این روش راننده خودرو لوله

و پـس از  (کـرده   متوقـف  ،به محل حریق ین شیر هیدرانتتر خودرو را در نزدیک، محل دارد

 را به خروجی شیر هیـدرانت  درپشت خودرو وکوپلینگ آخرین لوله سري شده )آزمایش شیر

کنـد،   دار حرکـت مـی   به طرف خودروهاي منبـع  خودرو سپس به آهستگی با .نماید وصل می

 رو از سـایر ترین لوله به منبـع خـود   کوپلینگ نزدیک ،ی که به محل استقرار آنها رسیدهنگام

سـپس بـه آتـش     .نمایـد  وصـل مـی   یا پمپ منبع به ورودي ي سري شده جدا و آن راها لوله

نت راکند که شیر هیـد  اي اعالم می نشان مستقر در محل شیر به وسیله عالئم صوتی و اشاره

  . تا آب منبع تأمین شود درا بازکن



                                          64                                                       

 

 حریق ملیات اطفاءآبرسانی در ع

 اسـتفاده  ،)ب زیـاد آ(فرمانـده عملیـات    و بـه تشـخیص   هاي بزرگ از این روش در حریق

دقیقه جوابگـوي حریـق    10منبع دار حداکثر مدت  درون مخزن خودروي آب زیرا .گردد می

  . دباش می

بعد از خاتمه هر عملیات مسـئول   وبوده اینچ  5/2شده در این روش ي سري ها لولهقطر 

  . را به صورت سري پشت خودرو آماده نماید ها لولهکشی موظف است که تمامی  لوله

  کشی به محل حریق کشی به محل حریق   گیري با پمپ و لولهگیري با پمپ و لوله  آبآب..22--33

 استفاده شده و به) ایستاده ـ زمینی  (آب تحت فشار شیرها  عدم وجود از این روش در مواقع

  :پذیر است دو طریق انجام

در صورتی که در نزدیکی محل حریق منابع رو باز آب ماننـد   :دار توسط خودرو منبع)الف

و شـده   دار در آنجا مستقر خودروي منبع ،موجود باشد) .. …جوي آب و  –قنات  –استخر ( 

آب را بـه درون پمـپ خـودرو     ،و انجام عمل تخلیه هوا) خرطومی(استفاده از لوله گیرنده با 

ي سري شـده  ها لولهآب را تحت فشار پمپ قرار داده و با استفاده از  سپس. ایدنم می هدایت

   .نماید ت میبه محل حریق هدای ،)1-1-3روش ( در پشت خودرو

دار زیاد و یا منطقه کوهستانی باشـد و افـت    چنانچه فاصله محل حریق تا خودروي منبع

سـیر جهـت تـأمین فشـار     در م) قابـل حمـل  (هاي پرتابل  باید از پمپ ،به وجود آید نیز فشار

  . استفاده نمود

ار گونه منابع تحت فشـ  در صورتی که در نزدیکی محل حریق هیچ :توسط پمپ پرتابل )ب

مانند روش قبلـی عمـل    ،منابع روباز آببا یافتن  مسئول لوله کشی ،و یا روباز موجود نباشد

  . نماید می
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 توانایی عملیات آبرسانی

 
  پرتابل پمپ :1- 3شکل شماره 

  11و آبرسانیو آبرسانی  تمرینات پمپتمرینات پمپ..33--33

  .در تمرینات مقدماتی وجود دارد که در همه آنها مشترك است:تذکر

  .داد افراد هر تیم باید مشخص شوندتع)الف

  .شوند گذاري می فراد هر تیم به ترتیب شمارهتعداد ا )ب

  .ایستند منظم می مرتب و ،در صف مشخصتعداد افراد هر تیم ) پ

  .کنند یعملیات م انجام مشخصی شروع به وظیفه افراد هر تیم با )ت

  :شود ر افراد به صورت زیر مشخص میدر یک تیم چهار نفري کا :مثال

  سرلوله  فرمانده و: 1شماره 

  پمپ چی  راننده و: 2ماره ش

  کمک سرلوله: 3شماره 

                                                             

 Fire Drill book: ك.ر
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 حریق ملیات اطفاءآبرسانی در ع

  رابط: 4شماره 

  اهداف کلی

  ي نواري در یک خط و آبگیري از یک منبع تحت فشار ها لولهفراگیري اتصال ) الف

  . شنایی با وظایف از قبل تعیین شدهآ) ب

  . کاربردي و انسجام در یک کار تیمیآشنایی ) پ

  

  افراد در تمرینات آبرسانی نحوه قرار گرفتن :2- 3شکل شماره 

  

 ،الزم است این تمرینات بعد از فراگیري تمرینات لوله نـواري شـامل پهـن کـردن     :توجه

و نحـوه اسـتفاده و نگهداشـتن سـرلوله و همچنـین نحـوه       ) شیلنگ هـا ( ها لولهجمع کردن 

  .نشانی انجام گیرد هاي آتش نشانی و پمپ عملیات با شیرهاي آب آتش

  ا استفاده از سه راهی شیردارا استفاده از سه راهی شیردارآبرسانی بآبرسانی ب  ..11--33--33

  نفر  5 :تعداد افراد

کـرده و  پمپ را درگیر  2شماره  ،شوند ضمن اینکه افراد از خودرو پیاده می :عملیاتشروع 

 4شماره  .دشک ر پمپ به طرف محل حریق فرضی میاینچ از کنا 5/2یک بند شیلنگ نواري 

را  ندهـد و سـپس ورودي آ   قرار می اینچ 5/2و در انتهاي شیلنگ  هسه راهی شیردار را آورد

  . نماید به شیلنگ متصل می
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 توانایی عملیات آبرسانی

و  هایــنچ و یــک ســرلوله آورد 5/1هــر کــدام یــک بنــد شــیلنگ  5و 3و  1هــاي  شــماره

کننـد، سـپس    ها را از محل سه راهی بطرف محل حریق فرضی در سه جهت باز مـی  شیلنگ

ایـنچ را بـه    5/1هـاي   شـیلنگ  4شـماره   .ایسـتد  را متصل و به صـورت آمـاده مـی    ها لولهسر

کنـد کـه شـیرهاي خروجـی سـه راهـی بسـته         دقت می ،هاي سه راهی وصل نموده خروجی

شـار کـم وارد   کنـد تـا آب بـا ف    نیز شیر خروجی پمـپ را بـاز مـی    2در ضمن شماره . باشند

  . اینچ گردد 5/2شیلنگ 

  راهی تعریف استفاده از سه :3- 3شکل شماره 

  

اقدام به باز نمودن شیر خروجـی مربوطـه در سـه راهـی      4 شماره ،با اعالم نفرات سرلوله

فشـار   ،4با اعالم شـماره   2شماره  ،به محض باز شدن اولین خروجی در سه راهی .می نماید

  .دهد خروجی پمپ را افزایش می

  

  آوري وسایل قطع کردن آب و یا قطع کردن آب و جمع

تن شیر خروجی مربوطه در سه راهـی  اقدام به بس 4با اعالم هر یک از نفرات سرلوله، شماره 

 2شماره .کند اعالم می 2به شماره  قطع کردن آب را فوراً ،و پس از بستن آخرین شیروده نم

  . بندد شیر خروجی را نیز می ،ی آبپس از کاهش دادن فشار خروج
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 حریق ملیات اطفاءآبرسانی در ع

  نتنترارادن یک خط لوله نواري از شیر هیددن یک خط لوله نواري از شیر هیدکشیکشی  ..22--33--33

  نفر  4 :افرادتعداد

و  هیک لوله، واسطه خروجی، کلید و اهرم شـیر هیـدرانت را آورد   2شماره :شروع عملیات 

. نمایـد  مـی لوله واسـطه و کلیـد را در محـل خـود سـوار       ،پس از بازنمودن درپوش هیدرانت

پـس از   ،و با توجـه بـه ارتفـاع خروجـی هیـدرانت      اینچ 5/2یک بند لوله نواري با  ،4شماره 

لولـه نـواري را بـاز     ،شیر هیـدرانت  یم متر ازحدود نلوله نواري در  عقب بودن نظر گرفتندر

 3شـماره  . نمایـد  لینگ خروجی شیر هیدرانت میاقدام به اتصال آن به کوپ 2شماره  .کند می

حمـل   را زیـر بـازو  و لوله  کند حرکت می 4پشت سر شماره  ،یک بند لوله نواري دیگر آورده

 4به شـماره   3شماره  ،مل باز نمودلوله نواري مربوطه را بطور کا 4وقتی که شماره  .نماید می

کنـد و   کوپلینگ مـی  ها را لوله نواري 4شماره  .کند و اقدام به باز نمودن لوله خود میرسیده 

در  سرلوله را 1شماره  .دارد می نگه کوپلینگ آن را ،لوله مربوطه را تا انتها باز کرده 3شماره 

در دسـت   ،دادهقرار ) پشت(سمت عقب  رو به پایین و به آن را) سرلوله(نوك نازل حالی که 

حمـل   3ماره شـ بـه دنبـال    ،ر بازوي دست راسـت دارد چپ خود و یک بند لوله نواري را زی

 3ره شـما  بـه  نـواري مربوطـه   از انتهـاي لولـه   1شماره  ،ایستاد 3شماره  وقتی که .نماید می

هـا   ن کوپلینـگ اقـدام بـه وصـل کـرد     3شـماره   .کند لوله نواري خود را باز می) دومین بند(

کـه سـرلوله را در دسـت     در حالی و نموده باز لوله نواري مربوطه را تا انتها 1کند، شماره  می

  . نماید می نواري متصل انتهاي لوله بهآن را ، دارد

بـه   1به دنبال شماره  4و  3هاي  ي نواري بطور کامل باز شدند، شمارهها لولههنگامی که 

خـوردگی   بـدون پـیچ   هـا  لولـه کند که خط  دقت می 4اره شم. کنند یمسمت سرلوله حرکت 

را بـا   4شـماره   ،1شـماره   در موقعیت سـرلوله مسـتقر شـدند    3و  1هاي  وقتی شماره .باشد

 2ره رسـاند و شـما   مـی  2 پیام را بـه شـماره   4شماره ،فرستد میبه عقب  »آب را بازکن«پیام

  . کند شیر هایدرانت را باز می
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  ) آوري دن و جمعقطع کر(قطع کردن آب یا 

بـه عقـب   » آوري دن و جمـع قطع کـر « یا » قطع کردن آب « ر ا با پیام  4شماره  ،1شماره 

  . فرستد می

لوله واسطه خروجـی هیـدرانت و    2گرداند و شماره  سرلوله را بر می 1شماره  :آوري جمع

فرات تـیم آب  کلیه ن .دهد با دیگر وسایل مورد استفاده در خودرو قرار می ،کلید را جدا کرده

در پایـان   1ه شمار ،تمام تجهیزاتآوري  پس از جمع .نمایند را تخلیه و جمع آوري می ها لوله

  . دهد یات تمرینی به مربی گزارش میعمل

  

  ياضافه کردن یک بند لوله نوار

در محـیط   .روي زمین پهن شده اسـت  قبلیطبق تمرین  ها لولهفرض بر این است که  :توجه

و آخـرین   )نـازل (اضافه شدن یک بنـد لولـه نـواري بـین سـرلوله      ) ساختمانخارج از (روباز 

ولی هنگام عملیات در یک ساختمان معموالً لوله در محل استقرار  .پذیرد کوپلینگ انجام می

  . گردد می در بیرون ساختمان اضافه اولین کوپلینگ

  

  آوري وسایل  جمع

سـه   هـا را از  شـیلنگ  4شماره . گردانند می را جدا کرده و بر ها لولهسر 5و  3و  1هاي  شماره

نیز پس از خـارج کـردن پمـپ از     2شماره . گرداند راهی را به خودرو باز می راهی جدا و سه

در . کنـد  اینچ را از پمپ جدا کرده و بعد از تخلیه آب جمـع آوري مـی   5/2درگیري شیلنگ 

 ،نماینـد  آوري مـی  یه و جمـع اینچ را تخل 5/1هاي  نیز شیلنگ 5و  3و  1هاي  که شماره حالی

  .دارند اعالم می نیز خاتمه عملیات را
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  اینچاینچ  22//55نشانی و شیلنگ نشانی و شیلنگ   استفاده از شیر آب آتشاستفاده از شیر آب آتش  ..33--33--33

  نفر 4 :تعداد افراد

. شـوند  یـاده مـی  افراد از خـودرو پ  و پمپ درگیر شده 2ابتدا توسط شماره  :عملیات شروع

یـري از شـیر آب آتـش نشـانی اقـدام      در قسمت آبگ 4و  2شماره هاي  همانند تمرین قبلی

 4شـماره  . گیرنـد  مـی عهده ه وظیفه آبرسانی به محل حریق را ب 3و  1هاي  شماره و کند می

مربـوط بـه آبگیـري از     یر آب آتـش نشـانی را آورده و واسـطه   وسایل مربوط به آبگیري از ش

ـ  اینچ از طـر  5/2، یک بند شیلنگ 2شماره . سازد اینچ را متصل می 5/2خروجی  ه ف پمـپ ب

صـل  و باشد، آن را ورودي پمپ متصل نمی کند و در صورتی که واسطه می طرف شیر آب باز

کوپلینگ دیگـر شـیلنگ را بـه شـیر آب      4شماره . نماید می و شیلنگ را نیز به آن کوپلینگ

  .کند وصل می

ـ   5/1کدام یک رشته شیلنگ هر 1و شماره  3ر این مدت، شماره د ه اینچ از کنار پمـپ ب

گردد و سـپس   هر رشته شیلنگ از دو بند تشکیل می .کنند می  محل حریق فرضی بازطرف 

  .ایستند وصل نموده و آماده می را هر کدام یک سرلوله

حرکت نمـوده، پـیچ و    ها لولههاي خروجی به سمت سر در امتداد مسیر شیلنگ 4شماره 

و  1رسید، شماره هـاي   ها هلولوقتی او به سر. کند ها را برطرف و آنها را صاف می تاب شیلنگ

نماینـد و او فـوراً جهـت ارسـال پیـام بـه        مـی  را به او اعالم» بار 5باز کردن آب با فشار « 3

نشـانی را نیـز بـاز     ، شیر آب آتـش 2پس از اعالم، با هماهنگی شماره  .کند اقدام می 2شماره

مجدداً به نـزد   4 هشمار. کند اقدام می 3و  1هاي  مطابق درخواست شماره 2هنماید، شمار می

  .کند رفته و در صورت نیاز به آنها کمک می ها لولهسر
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  4- 3شکل شماره 

  

  »آوري وسایل قطع کردن و جمع«یا » قطع کردن آب« 

قطـع کـردن و جمـع آوري    «یـا  » قطـع کـردن آب   « را با پیام  4، شماره 3و  1هاي  شماره

  .بندد ، شیرهاي خروجی را می4 پس از اعالم شماره 2فرستند، شماره  به عقب می» وسایل

  

  »آوري وسایل جمع« 

بسـتن شـیر آب    4رج و بـه شـماره   پس از دریافت پیـام، پمـپ را از درگیـري خـا     2 شماره

هـاي   هـا، شـیلنگ   پس از بازگرداندن سرلوله 3و  1شماره هاي . نماید نشانی را اعالم می آتش

شـیلنگ ورودي و   4و  2هاي  ارهشم. کنند هم جدا، تخلیه آب و جمع آوري می خروجی را از

کمـک   3و  1شـماره هـاي    آوري و در صـورت لـزوم بـه    وسایل مربوط به شـیر آب را جمـع  

  .نمایند می

وظایف افراد عوض و تمرین را تکرار نمائید، تا حدي که همـه نفـرات وظـایف محولـه را بـا      (

  ). سرعت مطلوب و بدون اشتباه انجام دهند
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  اینچاینچ  22//55نشانی و دو رشته شیلنگ نشانی و دو رشته شیلنگ   یر آب آتشیر آب آتشتمرین استفاده از شتمرین استفاده از ش  ..44--33--33

  نفر 4: تعداد افراد

. شـوند  یاده میراد از خودرو پـاف و پمپ درگیر شده 2 هارـابتدا توسط شم :اتـعملی شروع

در قسـمت آبگیـري از شـیر آب آتـش نشـانی اقـدام        4و  2هاي شماره همانند تمرین قبلی

ـ   هوظیف 3و  1که شماره هاي  کنند، در حالی می عهـده  ه آبرسانی به محل حریق فرضـی را ب

  .گیرند می

آورد، بـا ایـن تفـاوت کـه      نشانی را می وسایل مربوط به آبگیري از شیر آب آتش 4 هشمار

نمود، در این تمرین قصـد بـر ایـن     نسبت به تمرین قبلی که از یک خروجی شیر آبگیري می

بایسـتی دو   4 همکـان شـمار  لـذا در صـورت ا  . است که از دو خروجی شیر آب استفاده شـود 

از  ،برنجی همراه خود ببرد و در صورتی که بیش از یک واسطه در محل وجـود نـدارد   هواسط

ایـنچ   5/2 هبه طوري که آب ورودي به پمـپ از طریـق دو رشـت   . یک دوراهی استفاده نماید

 اینچ به موازات هم از سمت پمپ به طـرف شـیر   5/2، دو بند شیلنگ 2 هشمار. تأمین گردد

  .باز می کند

به ترتیـب بـه ورودي پمـپ و شـیر      4و  2شماره هاي  ه وسیلهکوپلینگ ها از دو طرف ب

روي پمـپ   )کننـده  دو راهـی جمـع  ( ورودي  در صورتی که قبالً واسطه .دنگرد یآب وصل م

هـاي ورودي بـه آن کوپلینـگ     متصـل و سـپس شـیلنگ    2 هنصب شده است، توسـط شـمار  

  .شود یم

ایـنچ از کنـار پمـپ بـه      5/1هر کدام یک رشته شـیلنگ   3و  1اي ه در این مدت شماره

به طوري که هر رشته  ،)پمپ 7 همانند تمرین شماره(نند ک می طرف محل حریق فرضی باز

سپس هر کدام یک سرلوله به انتهاي رشته شیلنگ مربوطه  .شیلنگ از دو بند تشکیل گردد

  .ایستند وصل نموده و آماده عملیات می
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 و پـیچ و تـاب  کـرده  حرکت  ها لولههاي خروجی به سمت سر ر امتداد شیلنگد 4 شماره

 3و  1شـماره هـاي    ،رسـید  ها لولهوقتی او به سر .کند آنها را صاف می ها را برطرف و شیلنگ

 .کنـد  منتقـل مـی   2بار را به او اعالم و او سریعاً پیام را به شـماره   5باز کردن آب با حداکثر 

رفتـه و در   هـا  لولهنشانی را باز نموده و به نزد سـر  شیر آب آتش 2پس از هماهنگی با شماره 

  .نماید مطابق پیام درخواست شده اقدام می 2 هشمار. کند صورت نیاز به آنها کمک می

  :5- 3شکل شماره 

  

  »قطع کردن و جمع آوري وسایل«یا » قطع کردن آب « 

منتقـل   2 هاعالم، او نیز پیام را به شمار 4 هب را به شمارپیام قطع کردن آ 3و  1هاي  شماره

  .بندد هاي خروجی را می نیز شیلنگ 2 هشمار. کند می

  

  »آوري وسایل جمع« 

بسـتن شـیر آب    4 هاز دریافت این پیام، پمپ را از درگیري خـارج و بـه شـمار   پس 2 هشمار

 گردانـدن بلـی از پـس باز  هماننـد تمـرین ق   3و  1هـاي   شـماره . کند می نشانی را اعالم آتش
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کـه   نمایند، درحـالی  آوري می از هم جدا، تخلیه آب و جمع هاي خروجی را ، شیلنگها لولهسر

  .کنند آوري می هاي ورودي و وسایل مربوط به شیر آب را جمع شیلنگ 4و  2هاي  شماره

ظـایف  د وافـرا  هبه طوري که هم. وظایف افراد را تعویض و تمرین را چند بار تکرار نمایید

  .بدون اشتباه و با هماهنگی انجام دهند ،محوله را با سرعت مطلوب

  نشانی و شیلنگ چهار اینچنشانی و شیلنگ چهار اینچ  استفاده از شیر آب آتشاستفاده از شیر آب آتش  ..55--33--33

  نفر 4 :تعداد افراد

شود، بـا توجـه بـه اینکـه خـودرو در       درگیر می 2ابتدا پمپ توسط شماره  :عملیات شروع

 4و  2هـاي   شوند، شـماره  پیاده می ز خودروافراد ا .است متوقفنشانی  نزدیکی شیر آب آتش

کننـد،   نشانی با استفاده از لوله نواري چهار اینچ اقدام مـی  در جهت آبگیري از شیر آب آتش

  .دهند آبرسانی به محل حریق را انجام می هوظیف 3و  1که شماره هاي  در حالی

ـ  وسایل مربوط به آبگیري از شیر آب را می 4شماره  وط بـه آبگیـري از   آورد و واسطه مرب

شـیلنگ چهـار ایـنچ را از سـمت پمـپ بـه        2 هشمار. خروجی چهار اینچ را متصل می سازد

  .کند متصل می آن را 4 هطرف شیر آب باز نموده و با کمک شمار

دومین بند شیلنگ را همانند تمرینات قبلـی بـه    1اولین و شماره  3در این مدت شماره 

در  ؛ایسـتد  سرلوله را نیز متصل نمـوده و آمـاده مـی    1طرف محل حریق فرضی باز و شماره 

  .کند به عنوان کمک در پشت سر او شیلنگ را حمایت می 3که شماره  حالی

در امتداد مسیر شیلنگ خروجی به سمت سرلوله حرکت نمـوده و پـیچ و تـاب     4شماره 

 ت اعـالم شماره یک او را جه ،رسید وقتی به سرلوله. کند شیلنگ را برطرف و آن را صاف می

  .فرستد می به عقب» فشار مورد نیاز  باز کردن آب و« 

شـیر آب   2منتقـل و بـا همـاهنگی و اعـالم شـماره       2سریعاً پیام را به شـماره   4شماره 

  .کند کند و مجدداً به نزد سرلوله رفته، در صورت نیاز به او کمک می نشانی را باز می آتش
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  »ري وسایلآو قطع کردن و جمع «یا » قطع کردن آب « 

بـه  » قطـع کـردن و جمـع آوري وسـایل    «یا » قطع کردن آب«را با پیام  4ماره ، ش1شماره 

  . کند اقدام به بستن شیر خروجی می 2 هشمار. فرستد عقب می

  

  »آوري وسایل جمع«

کننـد،   آوري مـی  شیلنگ ورودي به پمپ و وسایل مربوط به شیر را جمـع  4و  2هاي  رهشما 

هـاي خروجـی را تخلیـه     شیلنگ 3کمک شماره رلوله را برگردانده و بهس 1که شماره  درحالی

  .نمایند آوري می آب و جمع

  هاي خرطومیهاي خرطومی  نشانی با استفاده از شیلنگنشانی با استفاده از شیلنگ  گیري از شیر آب آتشگیري از شیر آب آتش  آبآب  ..66--33--33

  نفر  5 :افراد تعداد

که پشت  شود، به طوري می متوقف نشانی خودرو در نزدیکی شیر آب آتش :عملیات شروع

 2ابتـدا شـماره   . تا حد امکان با شیر آب فاصله نسبتاً کوتاهی داشته باشد) پمپورودي (آن 

  .کند درپوش ورودي یا دوراهی متصل شده به ورودي پمپ را جدا می

با اسـتفاده از دو یـا سـه بنـد شـیلنگ خرطـومی و        2به کمک شماره  5و  4هاي  شماره

  .کند پمپ را درگیر می 2س شماره دهند، سپ واسطه مورد نیاز عملیات آبرسانی را انجام می

اینچ را از کنار پمـپ بطـرف محـل حریـق      5/2اولین بند شیلنگ  3در این مدت شماره 

 دومـین بنـد را در ادامـه بـاز نمـوده و      1شـماره  . کنـد  به پمپ متصل می فرضی باز و آن را

ها را به  لنگشی 3شماره . شود نماید و به حالت آماده و مستقر می سرلوله را نیز کوپلینگ می

  .رود می 1هم وصل کرده، نزد شماره 
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  :6- 3شکل شماره 
  

پیام را  3و میزان فشار خروجی آب مورد نیاز، شماره » باز کردن«براي  1با اعالم شماره 

فوراً شیر خروجی پمپ را باز و مقدار فشـار خروجـی را    2شماره . دهد انتقال می 2به شماره 

نشـانی را اعـالم    بـاز کـردن شـیر آب آتـش     5یا  4اره هاي سپس او به شم. نماید تنظیم می

  .کند می

دومـین رشـته شـیلنگ را هماننـد رشـته اول بـاز        5و  4هـاي   شماره ،پس از این مرحله

دومین بند و سرلوله را آماده می سازد  4اولین بند و شماره  5به نحوي که شماره  ،نماید می

بـه   فشـار مـورد نیـاز را   » باز کـردن آب « پیام  5شماره . گردد و به عنوان سرلوله مستقر می

کند تا قبل از اینکـه   عملیات می 4اعالم نموده و خود سریعاً به عنوان کمک شماره  2شماره 

  .شیر خروجی را باز نماید، او در محل خود مستقر شده باشد 2شماره 

  

  :7- 3شکل شماره 
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کـه اجـازه دهـد     به طـوري  ،ایدبه آرامی باز نم باید شیرهاي خروجی را 2شماره :  توجه

فشار درون شیلنگ به تدریج افزایش یابد، تا قبـل از اینکـه جریـان خروجـی و فشـار کامـل       

  . گردد، افراد کمک لوله نیز به محل مربوطه مراجعت و مستقر شده باشند

ار متفاوت در صورتی که نفرات سرلوله در اعالم چگونگی میزان فشارآب مورد نیاز دو فش

  .تر عملیات را انجام دهد اند، پمپچی باید با فشار پایین ر و اعالم کردهرا منظو

  

  »آوري وسایل قطع کردن و جمع«یا » قطع کردن آب « 

 را منتقـل » پیـام قطـع کـردن آب   «  5و  3هـاي   به ترتیب شماره 4و  1هاي  با اعالم شماره

  .بندد شیرهاي خروجی مربوطه را به ترتیب می 2شماره . کنند می

  

  »آوري وسایل جمع «

نشانی هنوز فعـال و   کند و در صورتی که شیر آب آتش پمپ را از درگیري خارج می 2شماره 

 5و  2هـاي   هشـمار . کنـد  ز اعـالم مـی  بسـتن شـیر را نیـ    5در حال تغذیه است، بـه شـماره   

را جـدا و در   هـا  لولهسر 4و  1هاي  شماره .کنند  یهاي خرطومی را باز و جمع آوري م شیلنگ

هـا، آنهـا را    پـس از تخلیـه آب شـیلنگ    4و  3و  1دهند، سپس شماره هـاي   ودرو قرار میخ

  .نمایند آوري می جمع

تمـرین را بـه صـورت     ،کننده کافی نیست داد نفرات تمریندر صورتی که تع )الف: توجه

  .گردد سه یا چهار نفره انجام دهید، بدین ترتیب رشته شیلنگ دوم حذف می

وظایف افراد را تعویض و تمرین را تکرار نمایید، به طـوري   ،تمرین پس از اجراي این )ب

که همه افراد وظایف محوله را با هماهنگی الزم، بـدون اشـتباه و بـا سـرعت مطلـوب انجـام       

  .دهند

  



                                          78                                                       

 

 حریق ملیات اطفاءآبرسانی در ع

  آبگیري از منابع روبازآبگیري از منابع روباز  ..77--33--33

   نفر 4: تعداد افراد

پ را درگیـر و بـه طـرف    پمـ  2ابتدا شـماره  . شوند افراد از خودرو پیاده می :تیاعمل شروع

یـزات جهـت آبرسـانی    صورتی که مدت آماده نمودن تجهدر تمرینات اولیه در (رود  مپ میپ

درگیـر   2هاي خرطومی، پمپ توسـط شـماره    شیلنگبهتر است پس از بستن  ،طوالنی باشد

  ). شود

  

  با یک بند شیلنگ خرطومی

 .کنـد  پمـپ را جـدا مـی   درپـوش ورودي   هـا را آورده،  آچـار مربـوط بـه خرطـومی     2شماره 

به پمـپ   و آن را هآوردرا یک بند شیلنگ خرطومی همراه با صافی مربوطه  4و  2هاي  شماره

  .نماید می آن را کامالً محکم 2شماره . کنند متصل می

  

  با دو بند شیلنگ خرطومی

. سـازد  و درپـوش ورودي پمـپ را جـدا مـی     هآچارهـاي شـیلنگ خرطـومی را آورد    2شماره 

کننــد و  اولــین بنــد شــیلنگ خرطــومی را آورده، بــه پمــپ متصــل مــی 3و  1هــاي  شــماره

د وصـل و  دومین بند خرطومی را همراه، صافی مربوطه آورده، به اولین بنـ  4و  2هاي  شماره

  .نمایند تمام اتصاالت را محکم می

  

  با سه بند شیلنگ خرطومی

اولین بنـد   4و  2اره هاي شم. کند آچارها را آورده، درپوش ورودي پمپ را جدا می 2شماره 

دومین بند را آورده و به اولـین   3و  1هاي  شماره. کنند به پمپ متصل می ه وشیلنگ را آورد
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سومین بند را همـراه بـا صـافی آورده، بـه      4و  2هاي  سپس شماره. نمایند بند کوپلینگ می

ین بند شیلنگ اول 3در حالی که شماره .کنند دومین بند متصل و تمام اتصاالت را محکم می

دومین  1کند، شماره  از سمت پمپ به طرف محل حریق فرضی باز می نواري را آورده، آن را

به دو بند شیلنگ را  3شماره  .نماید از انتهاي بند اول باز می آورد و آن را را می بند و سرلوله

سـرلوله را   نیز 1شماره  .رود در محل سرلوله می 1سپس او به نزد شماره  ،کند هم متصل می

  .نماید میبه انتهاي شیلنگ متصل 

  :8- 3شکل شماره 

  

. بـاز خواهـد کـرد    آن را 3در صورتی که یک بند شیلنگ مورد نیاز باشد، شـماره   :توجه

آنها را به صورت متنـاوب بـاز    1و  3شماره هاي  ،اگر بیش از دو بند شیلنگ مورد نیاز باشد

  .نمایند می

شـیلنگ خرطـومی و صـافی را بـه      2به کمک شماره  و هیک رشته طناب آورد 4شماره 

در  4شماره. دهند د و سپس خرطومی را در آب قرار مینمای صورت شرح داده شده، ایمن می

طول مسیر رشته شیلنگ به طرف سرلوله حرکت نموده، هرگونه پیچ و تاب شیلنگ را صـاف  

شـیمیایی و نفتـی قـرار     او باید دقت کند شیلنگ در معرض اجسام برنده و یا مـواد  .کند می

  .نگیرد
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باز کـردن آب،  «او را جهت اعالم  1شماره  ،به محل استقرار سرلوله رسید 4ره وقتی شما

هـاي دیگـر    در صورت آبرسـانی از خروجـی   فشار مورد نیاز و موقعیت محل استقرار سرلوله و

مجـدداً   4، شماره 2پس از ارسال پیام به شماره . به عقب می فرستد» پمپ، شماره خروجی

تکرار و در صورت نیاز  1کند و براي اطمینان، پیام را براي شماره  به نزد سرلوله مراجعت می

  .کند به او کمک می

  

  »آوري وسایل قطع کردن و جمع«یا » قطع کردن آب«

را با پیام قطع کردن آب و یا قطع کردن و جمع کردن وسـایل بـه عقـب     4، شماره 1شماره 

  .یر خروجی مربوطه را خواهد بستش 2شماره . فرستد می

  

  »آوري وسایل جمع« 

  .نماید پمپ را از درگیر خارج می 2شماره 

  .کند کمک می 2هاي خرطومی به شماره  در جمع کردن شیلنگ 4شماره 

، آب 4و در صــورت نیــاز شــماره  3گردانــد و بــه کمــک شــماره  ســرلوله را برمــی 1شــماره 

  .کنند ري میرا تخلیه و آنها را جمع آو ها شیلنگ

  ))هوزریلهوزریل((اي اي   استفاده از تجهیزات شیلنگ قرقرهاستفاده از تجهیزات شیلنگ قرقره  ..88--33--33

  نفر  4 :تعداد افراد

پمپ را درگیر نموده،  2که شماره  در حالی و شوند افراد از خودرو پیاده می :عملیاتشروع 

شـیلنگ   1شـماره  . کنـد  رود و شیر خروجی مربوط به هوزریل را بـاز مـی   به سمت پمپ می

آن به صـورت مـوقتی و کوتـاه، تحـت      از طریق باز کردن سرلولهز کرده و هوزریل را کمی با

  .کند فشار قرار گرفتن آن را آزمایش می
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نیز بـه   3شیلنگ هوزریل را به طرف محل حریق فرضی هدایت و شماره  1سپس شماره 

. باشـد  مربوطه مـی  مشغول باز کردن هوزریل از قرقره 2که شماره  او کمک می کند، در حالی

بـه   4را اعالم نموده، که این پیـام توسـط شـماره    » افزایش فشار«  1از استقرار، شماره پس 

نیـز بـه سـرلوله     3شـماره  . دهد فشار خروجی را کمی افزایش می 2اعالم و شماره  2شماره 

  .کند کمک می

  

  نشانی  پر کردن مخزن از طریق شیر آب آتش

رسـانی از   جهـت آب  2و  4هـاي   ، شـماره گردید ینکه نفر سرلوله مشغول بکار اطفابه محض ا

شـیر را آورده  وسایل مربوط به  4ابتدا شماره . نمایند نشانی به خودرو اقدام می شیر آب آتش

اینچ را مـابین   5/2هاي  شیلنگ یا شیلنگ 2به کمک شماره  ،مربوطه و پس از اتصال واسطه

دي مخـزن، آب را بـه   کند و پـس از اتصـال بـه ورودي پمـپ یـا ورو      پمپ و شیر آب باز می

  .رسانند خودرو می

  :9- 3شکل شماره 
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بهتـر اسـت آب از شـیر بـه      ،در صورتی که واسطه روي پمپ نصب شـده باشـد   )الف :توجه

  .ورودي پمپ جریان یابد

زمینـی یـا   (نشـانی   گونـه شـیر آب آتـش    در صورتی که در نزدیکی محل ایسـتگاه هـیچ   )ب

  .جاي شیر استفاده نموده ودرو دیگري بتوان از پمپ خ می ،وجود ندارد) ایستاده

  

  »جمع آوري وسایل«و » قطع کردن آب«

. کنـد  را اعالم می» آوري وسایل قطع کردن آب و جمع« یا » قطع کردن آب«، پیام 1شماره 

  .بندد پس از دریافت پیام شیرهاي خروجی مربوطه را می 2شماره 

  

  »آوري وسایل جمع«

نشـانی را اعـالم    بستن شیر آب آتـش  4نموده و به شماره پمپ را از درگیري خارج  2شماره 

آوري  هوزریـل را جمـع   3و  1وسایل مربوطه به شیر آب و شماره هاي  2و  4شماره . کند می

  .نماید می

  کشیدن یک خط لوله نواريکشیدن یک خط لوله نواري  ..99--33--33

  نفر 4: افرادتعداد 

گـذاري   جهت مشخص کردن وظایف افراد در تمرینات، آنها بـه صـورت ذیـل شـماره     :توجه

نیـز   4کمک سرلوله و شماره  3چی، شماره  پمپ 2شماره یک، نفر سرلوله، شماره  .شوند می

  .باشد به عنوان رابط عملیات می

پس از استقرار خودرو در محل مورد نظر و درگیر کـردن پمـپ بـه وسـیله      :شروع عملیات

ري را از کنـار پمـپ بـه    اولین بند لوله نـوا  4شماره . شوند و پیاده می، افراد از خودر2 شماره
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بـه خروجـی شـماره یـک      2و کوپلینگ آن توسط شـماره  کرده طرف محل حریق فرضی باز 

  .گردد وصل می) سمت چپ(پمپ 

کوبلینـگ دو لولـه را    4دومین بند لوله را از انتهاي لوله اول باز نموده و شماره  3شماره 

ه و از انتهاي لوله باز شده، بنـد  بند سوم لوله و سرلوله را حمل نمود 1شماره . کند متصل می

 1نمایـد، در انتهـا شـماره     لینگ میپآنها را کو 3که شماره  کند، در حالی سوم را نیز پهن می

بـا اعـالم   ) 4شـماره  (سـپس رابـط    .شـود  سرلوله را وصل کرده و به صورت آماده مستقر می

را با فشار مناسب » آبباز کردن «و پیام رفته ) 2شماره(به نزد پمپ چی ) سرلوله( 1شماره 

شیر خروجی پمپ را پس از شیر اصلی باز کـرده و فشـار خروجـی     2شماره  .کند منتقل می

بـه نـزد سـرلوله بـاز      4ه دهد تا به میزان اعالم شده برسد، شـمار  آب را به آرامی افزایش می

  .گردد می

 ده وپس از صاف کردن مسیر خط لوله در جاي خود مستقر شـ ) کمک سرلوله( 3شماره 

  .کند می به نفر سرلوله کمک

  

  :10- 3شکل شماره 

  

  »آوري وسایل قطع کردن آب و جمع«یا » قطع کردن آب«

قطـع کـردن آب و جمـع آوري    «یا » قطع کردن آب«با پیام  را) رابط( 4شماره یک، شماره 

  .بندد شیر خروجی را می 2فرستد، شماره  می چی نزد پمپ» وسایل
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  »آوري وسایل جمع«

شـماره یـک   . کنـد  شیلنگ را از خروجی پمپ جدا و پمپ را از درگیري خارج مـی  2شماره 

ي اول، دوم و سـوم را  هـا  لولـه به ترتیب  1و  3و  4هاي  سپس شماره. گرداند سرلوله را بر می

آوري و در محــل مربوطــه در داخــل خــودرو قــرار  تخلیـه آب کــرده، بــه صــورت دوال جمــع 

  .دهند می

ـ  3رات، تمرین را به صورت در صورت کمبود نف :توجه ه نفره انجام دهید، در این حالت ب

دومین بند لولـه را   1اولین بند، شماره  3شود و شماره  بند استفاده می 2بند لوله از  3 جاي

  .دهد وظایف رابط را نیز انجام می 3کنند و شماره  باز می

  بازبازرورواضافه کردن یک بند لوله نواري در محیط اضافه کردن یک بند لوله نواري در محیط   ..1010--33--33

  4نفر :ادافرتعداد 

هاي روباز اضافه کـردن یـک بنـد لولـه نـواري مـا بـین سـرلوله و آخـرین           در محیط :توجه

  .شود کوپلینگ لوله نواري انجام می

پمـپ روي   2هـا مطـابق تمـرین شـماره      فرض بر این است که شیلنگ :عملیات شروع

  .هاي خود قرار دارند زمین پهن شده است و افراد در موقعیت

 4فرسـتد، شـماره    را براي آوردن یک بند لولـه نـواري بـه عقـب مـی      4، شماره 1شماره 

شیلنگ اضافی را درآورده، به صورت یک حلقه نعلی شکل یا موازي براساس موقعیت محـل،  

  .کند می لینگ لوله نواري و سرلوله بازپدر قسمت آخرین کو

آب را بـه   پیام قطع کردن 4هنگامی که شیلنگ پهن و آماده براي اتصال گردید، شماره 

کمـک   بـا  1محـض قطـع شـدن جریـان آب، شـماره     ه ب. کند اعالم می) پمپ چی( 2شماره 

 4نمایند، سپس شـماره   ها را جدا و لوله نواري جدید را متصل و اضافه می کوپلینگ 3شماره
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را بـه  » باز کـردن آب «رفته و پیام  2، مجدداً نزد شماره 1پس از اطمینان از آمادگی شماره 

  .کند یاو اعالم م

  

مطابق تمـرین شـماره دو   » آوري وسایل قطع کردن و جمع«و یا » قطع کردن آب«

  .شود پمپ انجام می

  

  :11- 3شکل شماره 

  

به صورت سه نفـره   2در صورت کمبود نفرات، این تمرین نیز مانند تمرین شماره  :توجه

  .دهد را نیز انجام می 4وظایف شماره  3گیرد و شماره  انجام می

  تعویض یک بند لوله نواري ترکیدهتعویض یک بند لوله نواري ترکیده  ..1111--33--33

  نفر4 :افرادتعداد

ها مطابق تمرین شماره یک پمپ روي زمـین   فرض بر این است که شیلنگ: شروع عملیات

  .هاي خود قرار دارند پهن شده است و افراد در موقعیت

، یک بند لوله نواري آورده، در کنار شـیلنگ صـدمه   4، شماره )سرلوله( 1با اعالم شماره 

  .کند باز می) پاره(ه دید
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رفته و فـوري بـه   ) چی پمپ( 2نزد شماره » قطع کردن آب«جهت اعالم  4سپس شماره 

سـریعاً لولـه نـواري جدیـد را تعـویض ودر       4و  3شماره هاي . گردد می محل شیلنگ پاره بر

. به نزد سرلوله رفته و اعالم آمادگی می نماید 3در این حالت شماره . دهند خط لوله قرار می

، اقـدام  2به شماره » باز کردن آب«، جهت اعالم 1نیز با اطمینان از آمادگی شماره  4شماره 

  .گره می زند ،می کند سپس در دو سر لوله نواري پاره

گـذاري دو سـرآنها بـه     هنگام جمع آوري شیلنگ ترکیده گره هـا را بـاز و جهـت نشـانه    

  .کنند یکدیگر کوبلینگ می

  

مرین شماره دو مطابق ت» آوري وسایل ردن آب و جمعقطع ک«یا » قطع کردن آب«

  .پمپ انجام می شود

  

  

  :12- 3 شکل شماره

  

توان به صورت  نیز مانند تمرینات قبلی میرا در صورت کمبود نفرات، این تمرین  :توجه

  .نفره انجام داد 3
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  لولهلوله) ) رشتهرشته((کم کردن یک بند شیلنگ نواري در یک خط کم کردن یک بند شیلنگ نواري در یک خط   ..1212--33--33

  )نفر 3: در صورت کمبود افراد( نفر 4 :تعداد افراد

پمـپ روي زمـین پهـن     2ي نواري مطابق تمرین شماره ها لولهفرض بر این است که  :توجه

  .رسانی هستند شده است و افراد در حالت عملیات آب

د، او پـس  فرست را به عقب می 4شماره  ،»قطع کردن آب«با پیام  1شماره  :عملیاتشروع 

محض قطـع شـدن   ه ب. گردد برمی 1فوراً به محل اولیه نزد شماره  ،2 از ارسال پیام به شماره

دراتصال سرلوله بـه کوپلینـگ در ایـن حالـت بـه او       3سرلوله را جدا و شماره  1آب، شماره 

  .کند کمک می

منتقـل   2پیـام را بـه شـماره     4را اعـالم و شـماره   » باز کـردن آب «، )سرلوله( 1شماره 

  .نماید آوري می برگشته، شیلنگ نواري اضافی را جمعکند و مجدداً به محل سرلوله  می

  

 2طبـق تمـرین شـماره    » قطع کردن و جمع آوري وسایل«و یا » قطع کردن آب«

  .گیرد انجام می

  
  :13- 3شکل شماره 
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  خالصهخالصه

در  هـا  لولـه هاي مختلف لوله کشی به محـل حریـق شـامل سـري کـردن       در این فصل روش

تر به محل حریـق و همچنـین سـري کـردن      سانی سریعخودروهاي داراي پمپ به منظور آبر

نشـانی بـه خودروهـاي داراي     ها در خودرو لوله کشی جهت آبرسانی از شیر آب آتش شیلنگ

هاي آبگیـري از منـابع آب    روش .هاي قابل حمل و نقل شرح داده شده است پمپ یا به پمپ

در  .دنـ گیر استفاده قرار مـی  مورد ،نداردرو باز نیز در مواردي که منابع آب تحت فشار وجود 

نشـانان بـا    قسمت نهایی این فصل تمرینـاتی عملیـاتی پایـه تشـریح شـده اسـت کـه آتـش        

ایـن امـر    .ریزي مناسبی این تمرینات را بصـورت مـنظم و طبـق برنامـه اجـرا نماینـد       برنامه

ـ    سـوزي  توانمندي آنها را در خصوص عملیات صحیح و سریع درآتش ورت صـ ه هـاي واقعـی ب

  . دهد اي افزایش می لعادها فوق

  آزمونآزمون

  آبدهی با استفاده از شیلنگ هوزریل چه مزایایی دارد؟ .1

  هایی دارد؟ تهاي سري شده در عملیات اطفا حریق چه مزی استفاده از شیلنگ .2

  گیرد؟ آبگیري از منابع روباز در چه مواردي صورت می .3



 

4 

  چهارمفصل 

   1 هیدرولیک و آبرسانی

  

  

Manual of Firemanship Book 7 
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  اهدافاهداف

  :باشد الب زیر میهدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مط

  نشانی و عملیات آبرسانی  شبحث هیدرولیک در آت .1

  )بخصوص آب(و فشار سیاالت شتاب ، سرعت .2

    ها  بازدهی شیلنگمیزان  .3

 افت فشار در اثر عوامل مختلف   .4
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    هاها  لولهلولهخصوصیات جریان در شیلنگ و خصوصیات جریان در شیلنگ و   ..11--44

  سرعت یا نسبت جریانسرعت یا نسبت جریان. . 11--11--44

وانین کـه در سـقوط آزاد اجسـام وجـود دارد     قوانین مربوط به سرعت ذرات آب با همـان قـ  

سـقوط آزاد   ،بـدون در نظـر گـرفتن مقاومـت هـوا      .باشند مرتبط می) ها مانند قوانین جاذبه(

متـر   81/9گیرد که بصورت تکنیکی  در ثانیه شتاب می ،متر در ثانیه 81/9اجسام در نسبت 

ه از رها شـدن از حالـت   سرعت سقوط اجسام پس از یک ثانی .شود بر مجذور ثانیه نوشته می

 2 × 81/9=62/19متر بـر ثانیـه   پس از دو ثانیه سرعت برابر  است، متر بر ثانیه 81/9سکون 

خواهـد بـود و بـه همـین      3 × 81/9 = 29/ 43متر بـر ثانیـه   پس از سه ثانیه برابر با  وشده 

  .ترتیب

مـدت   .شود ته میشناخ gمتر بر مجذور ثانیه شتاب جاذبه نام دارد و با  81/9عدد ثابت  

سرعت هـر جسـم    .شود نشان داده می Vبا ) m/sدر (است و سرعت  tها  زمان یا تعداد ثانیه

از  ،پـس از سـقوط از حالـت سـکون     ،هاي پیمـوده شـده   در حال سقوط در پایان تعداد ثانیه

  . آید ثابت بدست می gدر ) مدت زمان(ها  طریق ضرب تعداد ثانیه

)1(                                                               

ثانیه از حالـت سـکون چقـدر     10 در پایان ،سرعت یک قطره آب در حال سقوط آزاد: مثال 

  ؟است

    

متـر  ( 1/98بـه  آن  سرعت متر بر ثانیه شتاب یافته یا 1/98قطره آب  ثانیه 10در پایان  

 2 = 05/49 برابـر بـا  بنابر این سرعت متوسط در این مدت . ده استافزایش پیدا کر )بر ثانیه

  . باشد می )متر بر ثانیه( 1/98 ÷
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 ،براي بدست آوردن مسافت یا ارتفاعی کـه قطـره آب در ایـن مـدت طـی نمـوده اسـت       

  . گردد ضرب می 10در مدت زمان یعنی سرعت متوسط 

             متر =له یا مسافت سقوط فاص

  :شود فرمول آن می ،نشان داده شود Hبا ) بر حسب متر(ارتفاع سقوط  اگر

)2(                                                          

رسـد مقایسـه    کند با حد سرعتی که به آن می اگر مسافت یا ارتفاعی که جسم سقوط می

  .که داراي ارتباط و نسبت مستقیمی هستند توان دریافت می ،گردد

کنـد ؟   ثانیه سقوط مـی  8 ،4 ،2ه سرعت و مسافتی یک جسم در مدت زمان چ در: مثال

  : صورت است مده بدینآنتایج بدست ) 2(و ) 1(ا استفاده از فرمول ب

  

  مدت زمان  سرعت) gt(  ارتفاع   

62/19  62/19  2  

48/78  24/39  4  

92/313  48/78  8  

  

متر بر ثانیـه   62/19متر سقوط کرده است و داراي سرعت  62/19ثانیه جسم  2در پایان 

ثانیـه را طـی نمـوده اسـت، ولـی       2ثانیه آن چهار برابر مسافت تا پایـان   4در انتهاي  .است

طـی شـده در   برابـر مسـافت    16ثانیه مسافت  8در آخر . سرعت آن فقط دو برابر شده است

  . برابر بیشتر است 4رعتش باشد ولی س ثانیه می 2پایان 
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مربع مسافت طـی شـده   با ریشه ) یا قطره آب(بنابراین سرعت یک جسم در حال سقوط 

  . آن متناسب است

در مواردي که ذرات داراي سرعت  ها لولهاین قوانین به همین ترتیب براي جریان آب در 

در صـورتی کـه جاذبـه وجـود     (انـد   ه آنها از آن سقوط نمـوده ک) هد(معین ناشی از ارتفاعی 

  . روند بکار می ،ع دیگر مانند پمپوسیله منابه یا در اثر فشار اعمال شده ب) داشته باشد

را ) 2(و ) 1(دو فرمـول   ،از سرعت) یا فشار(براي بدست آوردن فرمولی براي محاسبه هد 

  . بکار می گیریم

)1(    

                                             جابجایی طریق یا از

   )الف  1(

  و

)2(                           

     که برابر است با

  .را جایگزین نماییم می توانیم t بجاي

)3(       

  : داریم g2با ضرب کردن طرفین تساوي در 

  

                )الف3(

  

  .بر حسب متر بر ثانیه است Vبرحسب متر و  Hکه در اینجا 
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یابیم که سرعت آب خروجـی از یـک نـازل را محاسـبه     می در را وقتی) الف 3(ارزش فرمول 

   .کنیم می

  : مثال

  بار باشد چقدر است؟  5ی که فشار نازل سرعت آب خروجی از یک نازل به هنگام

  
                  

                                                 

   

   

  

  هاها  لولهلولهسرعت آب در شیلنگ و سرعت آب در شیلنگ و   ..22--11--44

ر یک تفاوت فشار د ،مسیري مانند شیلنگ یا لولهبراي قادر ساختن آب جهت عبور در طول 

اي کـه از دو سـر بـاز اسـت      بنابراین اگر قطعـه لولـه   .باشد نیاز میمورد  دو سر آن ضروري و

هنگامی کـه لولـه از آب    ،))2(1-4شکل(ب فرو برده شودبصورت افقی در یک مخزن به زیر آ

ال اگـر همـان لولـه بـراي     حـ  .هیچ حرکت بیشتري از آب وجود نخواهـد داشـت   ،شود پر می

جریـان در لولـه برقـرار     هاي مختلف مورد اسـتفاده قـرار گیـرد    اتصال دو مخزن آب با سطح

چـون  گـردد؛   پس از آن جریان قطع مـی  ،ودرابر شتا اینکه سطوح آب در هر دو ب خواهد شد

   .ندارد بین دو سر لوله وجود ،فشاردیگر اختالفی در

انـدازه    )الف(کند به  در مدتی معین منتقل یا حمل می مقدار آبی که یک شیلنگ یا لوله

بـرداري   یعنی سـرعت  ،کند سرعتی که آب در آن عبور می) ب(و ) مساحت سطح مقطع(آن 

  . گردد برداري یا نسبت جریان بر حسب متر بر ثانیه بیان می رعتس. آن بستگی دارد
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متصل ) 2(از و غوطه ور در یک مخزن آب و در هر دو سر ب) 1(طرح نمایش یک قطعه لوله :1-4 شماره شکل

  .کننده دو مخزن محتوي آب که سطح نامساوي دارند

  

  .طریق استفرمول محاسبه مقدار آب عبوري از طریق یک شیلنگ یا لوله به این 

 )4( Q=V×A     در حالیکهQ مقدار بر حسب متر مکعب بر ثانیه، V  سرعت بر حسب متر

  . باشد بر حسب متر مربع می طع لولهسطح مق Aبر ثانیه و 

هـا را بـر    بـا شـیلنگ   هـا  لولهدهند که مقدار بازدهی از  نشانان ترجیح می به هر حال آتش

یی را بـه میلیمتـر بیـان    هـا  لولـه حسب لیتر در دقیقه داشته باشند و قطر چنین شیلنگ یـا  

  :و جابجایی طرفین آن داریم) 4(ول با استفاده از فرم .نمایند

  )الف4(

                                              

                                                                                 حال                                     )لیتر در دقیقه =L که در حالی(

                                  )قطر بر حسب میلیمتر= d که در حالی(

   

  :در معادله خواهیم داشت Aو  Qبا جایگزینی براي  و
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 )درصد کمتر 5/5( یر و بصورت تقریبی ساده نمود توان آن به صورت ز که می

)5 (                                                                                                                                                                                         

  : تقریب هاي زیر می توانند مورد استفاده قرار گیرند  :توجه 

  d 2 = 2000      :میلیمتر  45یلنگ با قطر ش

2 = 5000      :میلیمتر  70شیلنگ با قطر 
 d 

2 = 8000      :میلیمتر  90شیلنگ با قطر 
 d 

  d 2 = 23000    :میلیمتر  150شیلنگ با قطر 

2میزان خطا در هر مورد در (
 d باشد درصد می 1در حدود( .  

در صـورتی کـه میـزان     ،یلیمتـر چقـدر اسـت   م 70سرعت آب در شیلنگ با قطر  :مثال 

  ؟ لیتر در دقیقه باشد 1000زدهی آن با

   

 

 

 33/4نتیجه بدسـت آمـده سـرعت     انجام پذیرد،) الف4(ده از فرمول اگر محاسبه با استفا

نتیجه بدسـت آمـده    ،d²و تقریب براي  )5(رمولبنابراین با استفاده از ف .متردرثانیه می شود
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توان میزان بازدهی را  می ،شود بالعکس اگر سرعت مشخص .درصد کمتر است 5/7در حدود 

   :بدست آوریم) 5(معادله در فرمول  از طریق جابجایی طرفین

                                                   )الف5(

                                                                                                             

بـا دو برابـر    ،روشن است که ارتباط مستقیمی بین سرعت و مقـدار بـازدهی وجـود دارد   

  . ار بازدهی نیز دو برابر خواهد شدمقد ،کردن سرعت

ا یـ  ،تـه بـه فشـار بکـار رف    ،کنـد  مـی  همچنین سرعتی که آب در لوله یا شیلنگ حرکـت 

افـت  ( اما نشان داده خواهد شد که عامل دیگري نیز وجـود دارد  ،بستگی داردفشار اختالف 

  .کند حاسبات هیدرولیکی را ایفا میکه همچنین نقش مهمی از م )ناشی از اصطکاك فشار

  اصطکاكاصطکاكافت فشار ناشی ازافت فشار ناشی از. . 33--11--44

باید عملی انجام گیرد که بـر افـت    ،لنگ یا لولهبراي حرکت دادن و به جلو راندن آب در شی

این افت بر اثـر اصـطکاك و سـایش ذرات آب در مقابـل یکـدیگر و در       ،اصطکاك غلبه شود

انـرژي کـه ایـن عمـل را انجـام      .   گـردد  مـی  هاي داخلی شیلنگ یا لوله ایجـاد  مقابل جداره

  . یدآ بین دو انتهاي شیلنگ بدست میاز اختالف فشار موجود  ،دهد می

  : فشار ناشی از اصطکاك عبارتند از پنج قانون اصلی مربوط به افت

  .کند افت اصطکاك با طول لوله به نسبت مستقیم تغییر می )الف

فشـار بیشـتري بـراي پمپـاژ کـردن آب در       ،تر باشـد  آشکار است که هر چه شیلنگ طوالنی

و ناشی از اصـطکاك نیـز د   افت فشار ،اگر طول شیلنگ دو برابر گردد .مسیر آن احتیاج دارد

  . شود برابر می
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افت اصطکاك با اضافه شدن قطر به نسبت مستقیم کـاهش  سرعت یکسان،در )ب

  .یابد می

مسـاحت  (سطح جانبی  ،براي اینکه اگر قطر لوله دو برابر شود ،این مساله بسیار مهمی است

 مساحت قاعده با( شدقاعده آن چهار برابر خواهد  ولی مساحت ،گردد می نیز دو برابر) سطح

اگـر قطـر شـیلنگ دو برابـر      ،بنابراین براي هر سرعت تعیـین شـده   ).مربع قطر تناسب دارد

یابد و در نتیجه افت فشار ناشی از اصطکاك نصـف   مقدار آب به چهار برابر افزایش می ،گردد

در  ،تـرین قطـر شـیلنگ یـا رشـته لولـه       این امر بر اهمیت استفاده دائمی از بـزرگ  .شود می

  . نماید کید میتأ ،مواردي که امکان پذیر است

  .افت اصطکاك با مربع سرعت به نسبت مستقیم افزایش می یابد )ج

افت فشار  دین ترتیب که اگرسرعت آب نصف شود،ب .ن هم فاکتور بسیار مهم دیگري استای

   .یابد کاهش می یا  ناشی از اصطکاك تا 

 .میت کاربرد این مساله به هنگام پمپاژ کردن در یک مسافت طـوالنی اسـت  بیشترین اه

لیتر آب در دقیقه از یک رشته شیلنگ با افت فشار ناشی از اصـطکاك   2000در صورتی که 

لیتـر در دقیقـه از هـر     1000با عمل زوج کردن شـیلنگ و عبـور    ،بار تخلیه و خارج شود 6

ولی افت فشار در هر رشته بـه   ،ت نصف خواهد شدنتیجه اش این خواهد بود که سرع ،رشته

  . یابد بار کاهش می 5/1

  .یابد افی دیواره داخلی لوله افزایش میافت اصطکاك با زبري و ناص )د

اي در مقایسـه بـا سـطحی     کنید تا انگشت خود را روي کاغـذ سـمباده   هنگامی که سعی می

به همـین صـورت    .گردد ص میافزایش اصطکاك با ناصافی و زبري آن مشخ ،صیقلی بکشید

ولـه اي بـا سـطح داخلـی صـاف      تـر از ل  مشـکل  ،راندن آب از طریق یک لوله با دیواره ناصاف
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میزان ناصافی و زبري داخلی یک نوع خاص شیلنگ یا لوله با فاکتور اصـطکاك آن  . باشد می

)ƒ( ،  گردد میبررسی یا ضریب اصطکاك .  

  .باشد فشار مستقل می افت اصطکاك از، براي همه اهداف عملی )ر

 .مستقل اسـت  ،د که افت فشار ناشی از اصطکاك از فشار آن سیستمنده آزمایشات نشان می

بدین ترتیب اگر افت اصطکاك براي یک میزان جریان مشخص در یک رشته شیلنگ یا لوله 

 ،مایدمین نبار را در نازل تأ 3باشد تا فشار بار پمپ مورد نیاز  7طوري باشد که فشار  ،معین

یعنـی بـا   (بـار در همـان میـزان جریـان      6مین فشـار  سپس متوجه خواهید شد که براي تـأ 

فشار کلی در سیستم هر  .بار پمپ احتیاج می باشد 10فشار ) تر استفاده از یک نازل کوچک

  . بصورت یکسان و همانند است) بار 4(مقداري که باشد افت اصطکاك 

 .ثیراتی را در بـر داشـته باشـد   غیر مستقیم تأ یلنگ ممکن است بطورافزایش فشار در ش

کمی کشش در آن باعث افزایش مساحت قاعده گردد و بدین ترتیب کاهش افت فشـار   مثالً

از طرف دیگر باال بردن فشار ممکـن اسـت افـزایش طـول را بـه همـراه        .کمی را ایجاد نماید

عمـل  ال این اثـرات در  به هر ح .ثر واقع گردددر اضافه شدن افت اصطکاك کمی مؤ وداشته 

  . اهمیت هستند قابل اغماض و بی

  محاسبه افت اصطکاكمحاسبه افت اصطکاك  ..44--11--44

در پمپ فراهم گردد تـا بـر   براي حرکت و راندن آب از طریق شیلنگ باید فشار یا هد کافی 

یک حد احتیاطی را فـراهم آورد کـه    باید همچنین .ثر بر افت اصطکاك غلبه نمایدعوامل مؤ

ا بـا اسـتفاده از یـک    لوله ایجاد نموده و یرا بصورت جت در نازل سر ثريآب مؤبتواند پرتاب 

ثري بـه حالـت اسـپري پرتـاب     فکیک و آب را بطور مـؤ جریان آب را ت ،لولهپخش کننده سر

  . کند
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براي بدست آوردن هد اتالف شده ناشی از اصطکاك در طول لوله یـا شـیلنگ از فرمـول    

   .شود استفاده می ،که در زیر آمده است) 6(

  ƒH =) متر(هد اتالف شده ناشی از اصطکاك 

  ƒ =فاکتور اصطکاك 

  L =) متر(طول لوله یا شیلنگ 

   V =) متر بر ثانیه(سرعت آب 

 =D)متر(قطر لوله یا شیلنگ 

  m/S² 81/9 (= g ( معادل شتاب جاذبه

)6(                                                              

 ،رحسب متـر باشـد  ، بخاطر داشتن اینکه باید تمام محاسبات بهنگام استفاده ازاین فرمول به

  . بدست خواهد آمد هدیز بر حسب متر افت اصطکاك نمساله مهمی است و

ولی مفید است بدانیم که افت فشار بجاي متر هد بـر حسـب بـار بـوده و قطـر لولـه یـا        

          .گردد متر بیان می شیلنگ نیز بر حسب میلی

  ƒP =) بار(فشار اتالف شده ناشی از اصطکاك 

  d =) میلیمتر(قطر لوله یا شیلنگ 

          و

  

  :  )6(با استفاده از فرمول 
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  )الف 6(

  

محاسـبه شـده   ) 5(که از فرمول  Vاما اگر سرعت  ،بصورت دقیق است ƒPدر این فرمول 

2است و سپس تقریب 
 d نشان داده شد ممکـن   همانطوري که قبالً ،در فرمول گذاشته شوند

 15در حـدود   Pو بنـابراین   V 2در ایـن صـورت    .درصد کمتـر باشـد   5/7به اندازه  Vاست 

  . شان کمتر خواهند بود دارهاي واقعیدرصد از مق

متـر در   2آب بـا سـرعت    .ول داردمتـر طـ   500متري  میلی 90یک رشته شیلنگ : مثال

فت فشـار ناشـی از   مقدار ا ،007/0با استفاده از ضریب اصطکاك  ،یابد ثانیه در آن جریان می

  ؟ اصطکاك چقدر است

007/0f= 

                                                                       =500Lمتر 

                                                                    =d 90 میلیمتر

 =v 2 متر بر ثانیه

                    كافت فشار ناشی از اصطکا
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بـه هـر حـال     .افراد نیاز دارند که سرعت را بر حسب متر بر ثانیه بدانند ،در فرمول قبلی

بنـابراین مـا    .برنـد  کار مـی ب Lآتش نشانان میزان بازدهی را بر حسب لیتر در دقیقه  معموالً

  . جایگزین نماییم Vرا بجاي   توانیم می

  :شود می) الف 6(پس فرمول 

  

 

)6(  

                                                                           )ب
 

   

اي در یـک شـیلنگ    لیتـر در دقیقـه   764ا یک جریان متر در ثانیه ب2برداري  یک سرعت

  : صورت بیان نمود توان به این را میبنابراین مساله قبلی  .باشد می تري معادل میلیم 90

لیتـر در   764آب به میـزان   .متر طول دارد 500تري  میلیم 90یک رشته شیلنگ : مثال

افت فشار ناشـی   ،007/0صطکاك با استفاده از ضریب ا .گردد می دقیقه از آن خارج و تخلیه

   از اصطکاك چقدر است؟

   

 

  

هاي آتش نشانی محاسبه افت هـاي اصـطکاك    باید بخاطر داشت به هنگام کار با شیلنگ

ثر یادي وجود دارد کـه بـر نتیجـه آن مـؤ    زیرا عوامل ز ،غیر ممکن است  بصورت خیلی دقیق
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عالوه  .یابد ال شیلنگ تحت فشار هم از نظر قطر و هم از نظر طول افزایش میبراي مث .است

ثیر همه در تغییرات افت فشـار تـأ   ،یرهاتصاالت شیلنگ و غ ،خم شدن ،بر آن مارپیچی شدن

براي تمام منظورهاي عملـی   وهاي مختلف انجام گرفته  آزمایشاتی با شیلنگ در اندازه .دارند

نشان داده شده اسـت   1-4 را همانطوري که در جدول شماره )ƒ(می توان ضریب اصطکاك 

  .تخمین زد

  کاك انواع شیلنگضریب اصط :1- 4 شماره جدول

  ضریب اصطکاك  نوع شیلنگ

    شیلنگ بدون تراوش 

  007/0  ) انگلیسی(هاي آنی  میلیمتري با کوپلینگ 90با قطر 

  005/0  تمام شیلنگ هاي دیگر 

    شیلنگ داراي تراوش 

  010/0  میلیمتري  90ثناي شیلنگ به است

  

اي هـ  متر که به کوپلینـگ  میلی 90ضریب اصطکاك مشخص براي شیلنگ با قطر  :توجه

هـاي   این به علت اثـر افـت   .هاي دیگر باالتر است از شیلنگ ،آنی استاندارد متصل شده است

کـه   هـایی  ها است که نسبت به قطر شیلنگ از کوپلینـگ  هیدرولیکی در مسیر آب کوپلینگ

بـا   هاي جریـان کامـل  متري یا آن دسته از کوپلینگ میلی 70متري و  میلی 45براي شیلنگ 

  .تر هستند کوچک ،تر هاي با قطر بزرگ شیلنگ

  مالحظات عملیمالحظات عملی  ..55--11--44

آگـاهی از   ،حریـق  ها یا در اطفا کردن آب در مسافت هاي عملی پمپاژ با در نظر گرفتن جنبه

یک رشته شـیلنگ کـه    .اصطکاك داراي ارزش زیادي است ثر بر افت فشار ناشی ازعوامل مؤ

که اندازه آن مشخص است اي با نازل  لولهه پمپ متصل و از طرفی دیگر به سراز یک طرف ب
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ن خروجـی بـه آسـانی    میزا ،لوله و اندازه نازلبا دانستن فشار مورد نیاز در سر .شود وصل می

 ،براي مثال .سبه کردامحتوان  را میو بدین ترتیب سرعت و افت اصطکاك  گردد محاسبه می

بـدون  (متـري داراي الیـه    میلـی  70متر شیلنگ  150متري در انتهاي  میلی 25با یک نازل 

لیتـر در   830 تقریبـاً ) 7با استفاده از فرمول (میزان بازدهی  ،بار 4و با فشار سر لوله ) تراوش

  : شود دقیقه خواهد شد و بنابراین سرعت نیز می

  ) 5فرمول (

   

                                                                                                   

  

  :شود افت فشار ناشی از اصطکاك می بنابراین ،است 005/0ضریب اصطکاك براي شیلنگ 

     ) الف 6فرمول (

             

 = 48/2) بار(     کاكز اصطاافت فشار ناشی 

  . بار ضروري خواهد بود 48/6ار پمپ فش ،بار در سر لوله 4براي داشتن فشار 

   48/2+  4 = 48/6بار 

بوسـیله دو راهـی    ه از دو رشـته شـیلنگ کـه از پمـپ تغذیـه و     کبه هر حال در صورتی 

لیتـر در دقیقـه    830، کل میزان جریـان  استفاده شود اند، دهلوله متصل شکننده به سر جمع

در ایـن صـورت تنهـا    . شـود  بار نگه داشته می 4بطور مساوي تقسیم شده و فشار سرلوله در 

خواهـد   m/s 7/1لیتر در دقیقه در هر رشته شیلنگ جریان خواهد داشت و سرعت نیز  415

  . بود
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 ،یابـد  لیـل مـی  افت اصطکاك نیز به یـک چهـارم تق   ،شود علت اینکه سرعت نصف میه ب

ر سـر لولـه حـاال    بـار د  4بار و بنابراین فشار مورد نیاز پمپ براي داشـتن فشـار    62/0یعنی 

  . باشد بار می 62/4

  62/0+  4= 62/4) بار(

در  شود جهت کاهش افت اصطکاك و در نتیجه فشار مورد نیـاز  بدین ترتیب مشاهده می

کاهش سرعت پمپاژ گردد، ریق شیلنگمواردي که باید مقدار قابل توجهی آب از ط در ،پمپ

بیشـترین  از  یا بکارگیري شیلنگ با قطـر بزرگتـر  ها  ریان ازطریق زوج کردن رشته شیلنگج

  . باشند اهمیت برخوردار می

برابـر تـوان قطـر نسـبت      5افت فشار با  ،بخاطر داشتن اینکه در هر میزان جریان معینی

ــر ،داراي اهمیــت اســت ،)ب 6فرمــول (معکــوس دارد   45اي مثــال در مقایســه شــیلنگ ب

  :شود می کنیم که نسبت آنها تقریباًجالب است توجه  ،متري میلی 70متري با  میلی

  

کنـد کـه    متري همان مقاومت هیدرولیکی را ارائه می میلی 45در نتیجه یک بند شیلنگ 

شیلنگ  هاي شبیه آن بین مقایسه .نماید متري آن را ایجاد می میلی 70بند شیلنگ  9تقریبا 

  . همین نکته را اثبات خواهد کرد ،هاي دیگر متري و اندازه میلی 70

 شـماره  هاي معمول در مقادیر مختلف بازدهی در شکل افت اصطکاك براي انواع شیلنگ

 25این افت فشار مربوط به یـک بنـد شـیلنگ     .شده استبصورت نموداري نشان داده  4-2

 ،متـري  200نگ براي یک رشته شیل مثالً( دمتري است و باید در ضریب مناسب ضرب گرد

  . )ضرب شود 8باید در 
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پـذیر اسـت، ولـی     گرچه استفاده از این نمودار همچنین براي حل مسائل رلـه آب امکـان  

مربـوط بـه رلـه آب نشـان داده      پنجمدر فصل  5-5و  4-5هاي  نمودارهاي دیگري در شکل

  . توان به آنها مراجعه نمود که می شود می

  

  متر براي انواع شیلنگ هاي دهنده 25بار در هر  بر حسبنمایش افت فشار نمودار : 2-4 مارهش شکل

  

شـود،   امی که فقط از چند بند شیلنگ استفاده میـبه هر حال در محل آتش سوزي هنگ

تا پرتـاب آب مـؤثر را   است یک تخمین سریع از فشار مورد نیاز پمپ مند چی نیاز اغلب پمپ

تحت چنـین شـرایطی بـازدهی متوسـط هـر سـرلوله       . ش فراهم سازدبراي خاموش کردن آت

ت فشـار تقریبـی ناشـی از اصـطکاك را     فلیتر در دقیقه است و ا 500فقط در حدود  معموالً

  .توان از روش ذکر شده تعیین نمود می

  نشانینشانی  فشار و بازدهی در شیرهاي آب آتشفشار و بازدهی در شیرهاي آب آتش  ..66--11--44

ندي سـطح آب از  ارتفاع و بل ،د ندارددر مسیر وجوباید بخاطر داشت هنگامی که جریان آب 

رفی که این مسئله از شکل ظ .سازد فشار را معین می ،گیرد گیري انجام می اي که اندازه نقطه

در  .شـود  و به آن فشار ساکن یا استاتیک گفتـه مـی  بوده  مستقل آب در آن قرار گرفته است

ـ      ه یـک شـیر آب   صورتی که فشارسنجی را که روي یک درپوش کـار گذاشـته شـده اسـت ب
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میـزان فشـار را نشـان    حتی بدون وجود جریان آب، ، نشانی وصل و سپس شیر باز شود آتش

میـزان فشـار    داًحال اگر آب به جریـان درآیـد و مجـد    ).فشار ساکن یا استاتیک(خواهد داد 

 ،اختالف بین این فشـار و فشـار سـاکن    .ي را نشان خواهد دادفشار کمتر ،گردد گیري اندازه

بـا انـدازه   کـه   گردد جذب و مصرف می ها لولهگر میزان هد است که براي راندن آب در نمایان 

فرق بین فشـار  . داردشرایط و موقعیت آن و حجم آب عبوري به مقدار زیادي تفاوت  ،ها لوله

نشانی متصل  ساکن و فشار به هنگام برقراري جریان خروجی بسیار کوچکی از شیر آب آتش

که در مورد یک شـیر آب   در حالی .ناچیز و جزئی است تقریباً ،بزرگ خیلی به یک لوله اصلی

ممکـن   ،اي بلند و با قطر کوچکی مستقر شـده باشـد   باز که در انتهاي لوله نشانی کامالً آتش

 نشـانی بـا جریـان    بنابراین فشار در یک شیر آب آتـش  .است فشار تا حدود صفر پایین بیاید

  . مینان براي بازدهی بالقوه آن استطتنها راهنماي معتبر و قابل ا ،آب

آب به افـت فشـار    جریان اختالف بین فشار ساکن و فشار در یک شیر آب آتش نشانی با

آیـد کـه    بدسـت مـی  زمانی حداکثر بازدهی در هر شیر آب آتش نشانی خاص  .معروف است

د انرژي موجود و پیوسته با فشار ساکن در مقابـل خصوصـیات جریـان لولـه اصـلی آب مـور      

گیري بازدهی توان از طریق اندازه این مقدار کل بازدهی را می .استفاده قرار گرفته شده باشد

ر سـاکن و افـت فشـار    در هر شرایط مشخصی و ضرب آن در ریشه جـذر نسـبت بـین فشـا    

  .محاسبه نمود

بـار و میـزان بـازدهی     6نشـانی   فرض کنید فشار سـاکن در یـک شـیر آب آتـش    : مثال

بـار   5/4لیتر در دقیقه است که فشاري معادل  1800وسیله جریان سنج هبگیري شده  اندازه

حـداکثر   6 – 5/4=  5/1بـار  . بـار اسـت   5/1افـت فشـار    .نماید را به هنگام جریان ایجاد می

  : نشانی برابر است با ر شیر آب آتشبازدهی لوله اصلی د

 

      لیتر در دقیقه
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  انرژي سرعتی و انرژي فشاريانرژي سرعتی و انرژي فشاري  ..77--11--44

  اصل کلی)الف

بـه   ایـن فشـار   شود، داراي فشار معینی اسـت کـه   وارد شیلنگ میکه  پمپپس از ترك  آب

ترتیـب انـرژي    بـدین . کنـد  حرکت مـی شخصی م سرعتبا  همچنین .چند عامل بستگی دارد

کـه همچنـین   ( گردد، بصورت انرژي فشاري و انرژي سرعتی میمهیا کلی که به وسیله پمپ 

  .باشد می )ف استبه انرژي جنبشی نیز معرو

طرح نمایش تغییرات سرعت و فشار آب در مسیرش از طریق یک پمپ از منبع تغذیه تا .3-4 شماره شکل

 .پمپ دو مرحله اي) 2( ،مرحله اي پمپ یک) 1( .نازل

  

بطـور مثـال اگـر     ،شکل انرژي تا حد قابل توجهی قابل تبدیل به یکدیگر هسـتند  این دو

 نیـز  در سرعت باالیی در حـال چـرخش و شـیرهاي خروجـی     پوسته پمپ پر از آب و پروانه

انـرژي   وولی آب بصورت ساکن بـوده   ،گردد میزان قابل توجهی فشار ایجاد می ،بسته باشند

شـود و آب شـروع بـه عبـور کـردن       وقتی که شیر خروجی باز می .سرعتی در حد صفر است

ته و فشار در داخـل پوسـته   مقداري از این انرژي فشاري به انرژي سرعتی تبدیل گش، نموده
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 وشـته  فشاري و سرعتی اهمیت زیـادي دا  هاي قابل تبدیل بودن انرژي .یابد می پمپ کاهش

  .)کتوريژندر پمپ ا( باشد می مختلفی داراي کاربرد عملیهاي  راه از

  )ها و فشارها سرعت(نبع تغذیه تا سر لوله ممسیر آب از )ب

نقـاط مختلـف    در سرعت و فشـار و تغییرات درریق پمپ عبور آب از ط 3-4 شماره در شکل

 شـماره  در قسمت باالي شـکل  .شود صورت نموداري نشان داده میدر طول مسیر عبور آب ب

اي بـه نمـایش درآمـده     ها و فشارها مربوط به عبور آب در یک پمپ تک مرحله سرعت ،4-3

شـیلنگ   شـود کـه سـرعت در    مشـاهده مـی  ) 6(تـا  ) 1(با دنبال کردن خط سرعت از  .است

در قسمت رسـیدن بـه ورودي پروانـه    . پایین است بصورت ثابت و نسبتاً) 2(تا ) 1(خرطومی 

که خروجی پروانه پمپ است به نقطـه  ) 3(آید تا اینکه در قسمت  سرعت بتدریج باال می) 2(

کنـد کـه    آب از طریق پوسته یا پخش کننـده عبـور مـی   ) 4(تا ) 3(از  .و حد باالیی می رسد

خروجی پوسـته پمـپ و قسـمت ورودي    ) 4(شود تا اینکه به  سرعت آن کاسته میبتدریج از 

در  )4(بـه  ) 3(باید بخاطر داشت که هنگامی که سـرعت آب از  (رسد  به شیلنگ خروجی می

آب در حال عبور از شـیلنگ  ) 5(تا ) 4(از  .)کند فشار آن افزایش پیدا می ،حال کاهش است

انتهـاي شـیلنگ خروجـی و    ) 5(بـین   .نواختی استخروجی است و داراي سرعت ثابت و یک

در زیرا که انرژي فشـار   ،یابد افزایش می سرعت سریعاً ،خروجی نازل) 6(ورودي به سرلوله و 

  .حال تبدیل به انرژي سرعتی است

سـرعت   .دهد اي را نشان می مسیر آب در پمپ دو مرحله 3-4 شماره قسمت پایین شکل

گرچـه فشـار بیشـتر     ،باشـد  اي مـی  انند پمپ تک مرحلـه در نقطه تخلیه و خروجی پمپ هم

  .ستا

دي به وکه قسمت ور) 7(مشاهده می شود که در ) 14(تا ) 7(با دنبال کردن این خط از 

ایـن   .فشار کمی باالتر از اتمسفر است که به علـت زیـر آب بـودن آن اسـت     ،خرطومی است

مت زیـر سـطح آب تـا حـد     اي در شیلنگ خرطومی در سطح یا درست در قس فشار در نقطه
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از ایـن   .)جهت پذیرش براي افت هـد ناشـی از جریـان یـافتن    (آید  فشار اتمسفري پایین می

کـه آن در یـک   ) 8(یابـد تـا ورودي پمـپ     نقطه در طول شیلنگ خرطومی فشار تقلیل مـی 

شروع بـه افـزایش یـافتن     در مسیر خود از پروانه اول فشار مجدداً) 9(تا ) 8(از  .حداقل است

زیرا اکثر انـرژي بـه صـورت سـرعت      ،به هر حال این افزایش خیلی زیاد نمی باشد .نماید یم

فشار بطـور قابـل تـوجهی بـاال      ،کننده است که مسیر قسمت اول پخش) 10(تا ) 9(از  .است

آب ) 11(تـا  ) 10(از  .زیرا انرژي سرعتی در حال تبدیل شدن به انرژي فشاري اسـت  ،آید می

در ) 12(تـا  ) 11(کـه از   در حـالی  ،گیـرد  یزان قابل توجهی سـرعت مـی  مقدار کمی فشار و م

پایین آمدن سرعت و باال رفتن فشـار را در بـردارد کـه بـا مقـدار       ،قسمت دوم پخش کننده

که قسمت خروجی پمپ اسـت تـا   ) 12(از  .باشد ایجاد شده در قسمت اول معادل و برابر می

فشار بعلت افـت اصـطکاك پـایین     ،لولهسرنتهاي شیلنگ خروجی و ورودي به قسمت ا) 13(

فشار باقیمانده براي فراهم کردن آب جهـت پرتـاب از سـرلوله در اختیـار و     ) 13(در  .آید می

 ،آیـد  شود که فشار به مقدار بیشتري پـایین مـی   مشاهده می) 14(و ) 13(بین  ،موجود است

ژي سـرعتی تبـدیل   زل بـه انـر  زیرا انرژي فشاري در طـول عبـور آب و زمینـه سـرلوله و نـا     

  .گردد می

  11ضربه چکشی آبضربه چکشی آب  ..88--11--44

اهمیـت زیـاد و    ي شـیردار آب از هـا  لولهانی یـا سـر  نش ضرورت آرام بستن شیرهاي آب آتش

وسیله از ایجاد ضربه چکشی آب که ممکن است باعـث   کید فراوانی برخوردار است تا بدینتأ

دد آبی کـه از طریـق یـک    یا پمپ شود جلوگیري گر ها لولهترکیدن شیلنگ یا صدمه دیدن 

توان مشاهده نمـود   ریاضی می با عملیات .باشد داراي جرم و سرعت می ،لوله در حرکت است

                                                             
1. Water Hammer  
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در  ،انرژي جنبشـی  = 2VM(کند  که انرژي جنبشی هر جسمی با مربع سرعت تغییر می

 ،جسـم  سرعتافزایش  بنابراین هنگام. می باشد )m/s(سرعت = vو )kg(جرم  M= که حالی

افـزایش   تالش و کوشش مورد نیاز ناگهـانی بـراي جلـوگیري و بازداشـتن آن جسـم سـریعاً      

  .یابد می

 .شـود  نیز همین حالت تکـرار مـی  ترتیب در مورد آب در حال حرکت در یک لوله این به 

 ،انـرژي جنبشـی آب در حرکـت    ،در صورتی که جریان عبوري بطور ناگهـانی مسـدود شـود   

ـ  این انرژي . شود میفشاري تبدیل  بصورت آنی به انرژي ـ   هبایـد ب ه و اتصـاالتش  ـوسـیله لول

ایجاد عیـب و  که اشد قدر بزرگ و شدید بجذب گردد و ممکن است تکان و شوك ناگهانی آن

ایـن شـوك و    ؛شـد از جنس مواد شکننده مانند چدن باگر لوله ا .را در پی داشته باشد نقص

اي بـه   ق ستون آب انتقال داده شده و ایجاد پدیـده کند از طری امواج فشاري که آن تولید می

  . نماید نام ضربه چکشی آب می

 .یک محاسبه کوتاه نشان خواهد داد که مقدار انرژي وارده مـی توانـد قابـل توجـه باشـد     

متـري   میلـی  70متر شیلنگ  200لیتر آب در دقیقه از طریق  1500بطور مثال فرض کنید 

کنـد کـه جریـان عبـوري آن بطـور ناگهـانی متوقـف         ور مـی عب) بدون تراوش(الیه درونی با 

متـري اسـت و در    25لیتر آب در هر بند  100محتوي  تقریباً ،شیلنگ با این قطر .گردد می

بنابراین جـرم کـل آب در    .متر بر ثانیه است 6آب در شیلنگ  سرعت ،دقیقه لیتر در 1500

) جرم آب در هـر لیتـر  ( 1 ×) هابندتعداد ( 8 ×) متري25لیتر هر بند شیلنگ ( 100حرکت 

کیلـومتر در سـاعت در حرکـت     22 متر بر ثانیه یا تقریبـاً  6کیلوگرم و آن با سرعت  800 =

  . است

بدین ترتیب مسدود کردن و قطع جریان آب در شیلنگ بصورت ناگهانی مشابه آن است 

ي در کیلومتر در سـاعت بطـرف یـک دیـوار آجـر      22با سرعت  ،که خودرویی با وزن معادل
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اي بوجـود   صـدمه  ،به هر حال اگر شتاب منفی به آرامـی انجـام پـذیرد    .شود رانده حرکت و

مشـکلی  ون ها بصورت آرام و بدنگامی که خودرو با استفاده از ترمزدرست همانند ه ،آید نمی

  .گردد متوقف می

اي بـر  .کید شود که سرعت جریان در لوله است که در درجه اول اهمیت قرار داردباید تأ 

مثال تجربه ثابت کرده است که صدمه دیدگی در اثر ضربه چکشی ناشی از بسـتن ناگهـانی   

در متـري و قطرهـاي کمتـر     میلـی  150ي هـا  لولـه نشانی بطـور مکـرر در    شیرهاي آب آتش

  . بسیار باالتر بوده است ،تر ي بزرگها ولهل

  خصوصیات تخلیه و خروج آب از نازل خصوصیات تخلیه و خروج آب از نازل ..22--44

  نازلنازلعملکرد سر لوله و عملکرد سر لوله و . . 11--22--44

ثر فـراهم نمـودن پرتـاب آب بصـورت مـؤ      ،عملکرد سر لوله و نازل در انتهاي رشته شـیلنگ 

باشد که از طریق تبدیل مقداري از انرژي فشاري بـه انـرژي سـرعتی در شـیلنگ انجـام       می

لیتر آب در دقیقه در حـال عبـور از یـک رشـته      1000نشان داده شد که اگر  قبالً .گیرد می

در صـورتی کـه سـطح     .متر بر ثانیه اسـت  4سرعت آب تقریبا  ،باشد متري میلی 70شیلنگ 

سرعت به نسبت مستقیم باید افـزایش   ،کاهش یابد عی که آب در حال عبور از آن استمقط

  . یابد

میلیمتر مورد استفاده قرار گیرد، همان میـزان آبـی کـه     25براي مثال اگر نازلی به قطر 

70 × 7854/0(متر مربع یعنی  میلی 3850در حال عبور از سطحی به اندازه 
2

بایـد از   ،بـود ) 

25 × 7854/0(متر مربع یعنی  میلی 491سطح 
2

در این حالـت سـرعت آب در   . عبور نماید) 

 8/7(متر بر ثانیـه   2/31تقریبی  یابد و با سرعت افزایش می) 3850÷  491(برابر  8/7حدود 

  . از نازل بیرون خواهد آمد) 4 ×
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کنـد و بـراي همـان     بطور معکـوس تغییـر مـی    نازل نازل با اندازهسرعت آب خروجی از 

  .و بالعکسرا در پی خواهد داشت سرعت  ، افزایشاندازه نازلکاهش  ،میزان از جریان

  هاها  تخلیه و خروج آب از نازلتخلیه و خروج آب از نازل. . 22--22--44

تـا بهتـرین    قابل پذیرش استدر نازل  میزان فشارهایی را که معموالً، 2-4 شماره در جدول

این به . شود بصورت جت را براي هر اندازه نازل ایجاد و ارائه نمایند نشان داده میپرتاب آب 

انند بـه  تو ولی همیشه نمی ،که آنها فشارهاي مطلوب و بهینه هستندتوجه داشت مساله باید 

ناخواه وابسته به شرایط  ازیرا خواه ی ،حریق پذیرفته و اتخاذ شوند هنگام عملیات واقعی اطفا

پ و چنـدین  ظرفیـت پمـ   ،ارتفاع سر لوله در بـاالي پمـپ   ،هاي شیلنگ ل رشتهطو ،شیلنگ

  . توان آنها را بدست آورد یا مورد استفاده قرار داد فاکتور و عامل دیگر می

بایـد پمـپ فشـار     ،براي بدست آوردن و داشتن فشار مورد نیاز در قسـمت ورودي نـازل  

هاي بـین پمـپ و نـازل ماننـد شـیب       ومتکافی تولید کرده باشد تا بدین ترتیب بر تمام مقا

و فشار کـافی در قسـمت ورودي نـازل وجـود      ودهسطح و افت اصطکاك در شیلنگ غلبه نم

  .ا فراهم نمایدربخشی  داشته باشد تا پرتاب آب خوبی یا رضایت

امـا آن   ،رسـد  آب به صورت انرژي فشاري و مقداري هم انرژي سـرعتی بـه سـرلوله مـی     

در حـال  آب زیرا که  ؛کمی براي آب وجود دارد مت اصطکاکی نسبتاًطرف خروجی نازل مقاو

بـه وسـیله    ،انرژي فشاري که در قسمت ورودي سرلوله وجـود داشـت   .عبور از هوا می باشد

بین سرلوله و نـازل در قسـمت خروجـی نـازل بـه انـرژي سـرعتی         کاهش تدریجی سطح ما

نـد تـا آن   ک روجی نازل را ترك میخ ،بدین ترتیب آب با سرعت باالي کافی ،تبدیل می شود

مناسب براي پرتاب و جابجـایی از نقطـه تخلیـه و خـروج بطـرف       را به حالت یک لوله جامد

هدف و با انرژي باقیمانده مورد نیاز به صورت انـرژي سـرعتی بـراي تشـکیل دادن نیرویـی      

  .داراي ضربه حفظ نماید
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افتی کوتـاه  سرعتی پـایین و مسـ   در ،به هر حال اگر آب از انتهاي باز شیلنگ خارج شود

به همین ترتیب در صورتی کـه در قسـمت    .کند شیلنگ را ترك می ،براي جابجایی و پرتاب

سرعت حاصله آب در قسمت خروجـی   ،فشار براي آن قطر نازل کافی نباشد ،ورودي به نازل

ي وقتی کـه فشـار موجـود بـرا     .قدرت حمل و ضربه کافی را نخواهد داشت ،براي پرتاب آب

کـاهش   .تر استفاده شود باید از یک نازل با قطر کوچک ،قطر نازل مورد استفاده کافی نباشد

فشار مصرفی و جذب شده بـراي   ،میزان خروجی و به دنبال آن سرعت آب در رشته شیلنگ

کـه آن  خواهـد بـود   لوله بنابراین فشار بیشتري در سـر . غلبه بر اصطکاك را کاهش می دهد

 ،از طـرف دیگـر   .بهترین فشار کارکرد براي حالت دوم می باشد تر تقریباً فشار با نازل کوچک

به علت سرعت بیش از حد در  ،دي به نازل براي قطر خاصی خیلی باال باشدواگر فشار در ور

آب پخش و پراکنده مـی شـود کـه ایـن امـر سـبب از دسـت رفـتن و از هـم           ،خروجی نازل

بـه همـین دلیـل اسـت کـه       .گـردد  اولیه می پاشیدن آب از حالت مستقیم و جت در مراحل

و وقتی کـه اثـر محـدود کننـده     شده تالطم و اغتشاش بیش از حدي در جریان آب تشکیل 

وقتـی   .کننـد  ذرات آب گرایش به حرکت بـه اطـراف و خـارج پیـدا مـی      ،نازل بر طرف شود

از بـین   و بـه سـقوط و  ) با مربع سرعت(شده اصطکاك هوا نیز اضافه  ،یابد سرعت افزایش می

  . کند به حالت جت و مستقیم کمک می رفتن پرتاب آب

  محاسبه میزان خروجی نازل محاسبه میزان خروجی نازل . . 33--22--44

هـا در   دانستن میزان خروجی به لیتر در دقیقه براي آتش نشانان به هنگام کار کردن با نازل

نحوه رسیدن بـه   ،هاي مختلف هیدرولیک مولفین کتاب. هاي مختلف بسیار مفید است اندازه

 شرح داده شده است روشیادامه اما در ، اند داده محاسبه میزان خروجی نازل را نشانفرمول 

  . سادگی آن را دریابند به نشانان که ممکن است آتش
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         )5(از فرمول شماره 

  )یا(       )الف(

                             )الف3(از فرمول 

  

 

 

 :در باال داریم )الف(در فرمول  vبجاي ) 14/14× (با قرار دادن 

  

2×    لیتر در دقیقه
d×667/0= ر توان بصـورت زیـ   آن را می میزان خروجی بصورت تئوري

  :پذیرفت

)7(                                                                                                           

فشـار در نـازل    Pمتـر و   قطـر نـازل بـه میلـی     d ،میزان خروج به لیتر در دقیقه Lدر اینجا  

  .برحسب بار است

  ؟بار چند لیتر در دقیقه است 4ازل فشار ن ،میلیمتري 20ازل میزان خروجی در یک ن :مثال

          لیتر در دقیقه

در فشارهاي متفـاوت بصـورت نمـوداري در     وها در قطرهاي مختلف  میزان خروجی نازل

   .نشان داده شده است 4-4 شماره شکل
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ها را بـر حسـب لیتـر دردقیقـه در      زلمیزان خروجی نا توان سریعاً وسیله نمودارها میه ب

فشـار   ،از طریـق نمودارهـا   وجود دارد که همچنین این امکان .فشارهاي مختلف بدست آورد

   .نازل مورد نیاز براي ارائه میزان خروجی خاص با اندازه نازل مخصوصی را معین نمود

ــازل در  هــا کــارت کــوچکی کــه روي آن میــزان خروجــی چــی مــپبســیاري از پ هــاي ن

 .دهنـد  در جیب لباس خـود قـرار مـی   )  2-4شماره جدول(ترین فشار ذکر شده است لوبمط

  .شوند محاسبه می 4-4 شماره نمودارهاي مربوط به شکلبا استناد به  آنها

  

  هامیزان خروجی نازل: 2- 4 شماره جدول

  بار فشار نازل  میلیمتر اندازه نازل
لیتر  ریبی خروجیمیزان تق

  بر دقیقه

5/12  5/2  160  

15  5/3  280  

20  5  600  

25  7  1100  
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نمودارهاي نمایش میزان تخلیه و بازدهی بر حسب لیتر در دقیقه از نازل ها در فشارهاي . 4-4 شماره شکل

  متر و بیشتر  میلی 30) پایین(ر و میلیمت 25متر تا  میلی 5/12از ) در باال(مختلف 

  مالحظات عملی نازل فشار قويمالحظات عملی نازل فشار قوي. . 44--22--44

  : اده از نازل فشار قوي عبارتند ازستفهاي ا مزیت

  ثر و زیاد قدرت ضربه مؤ )الف

  طول پرتاب بلند  )ب

  حجم زیاد آب )پ

 .مانیتورهاي زمینی و غیره بدسـت آورد  ،لولههاي سر امل را باید از نگهدارندهگیري ک بهره

  : فشار اتخاذ شده به موارد زیر بستگی دارد 

  ده نوع و اندازه سر لوله انتخاب ش )ت

  نوع پرتاب آب بطور نیاز  )ث

   ...شدت باد و غیره ،شرایط آب و هوا )ج

  ))پرتاب آب از سر لوله بصورت مستقیمپرتاب آب از سر لوله بصورت مستقیم((العمل جت العمل جت   عکسعکس. . 55--22--44

در نـازل  ) جـت (العملی معادل و مخـالف نیـروي پرتـاب آب     عکس ،آب از نازلپرتاب  هنگام

بـدین   .یـان برگشـت نمایـد   کند که در مسیر عکس جر آید و نازل گرایش پیدا می بوجود می

  . العمل غلبه نمایند تا بر این عکستالش کنند ترتیب نفر یا نفرات نگهدارنده سر لوله باید 
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گیـرد و اینکـه آب بـه     صورت می ،العمل کامل به هنگامی که آب از نازل رها گشته عکس

 بـدین . داثري بر این عکس العمـل نـدار  باشد یا خیر،  شیئی در فاصله نزدیک برخورد داشته

 ،وي نردبان و برخورد آب به یک دیوارفرد ربوسیله  ،لولهترتیب هنگام پرتاب شدن آب از سر

له عکـس العمـل   اهمیت است و فقط بوسی براي پایداري و ثبات او بر روي نردبان جزئی و بی

  . گیرد ثیر مینازل تعیین شده و تأ

کم و کوچـک بـراي یـک نفـر      لوله داراي پرتابکه در اغلب موارد نگهداشتن سر الیدر ح

گرچه سـرعت   ،باشد چندین نفر می نیازمند زیاد و بزرگ) جت(پرتاب آب  ،امکان پذیر است

العمل در جرم کـوچکی از   عکس ،در مورد جت کوچک در واقع .در هر دو جهت مساوي باشد

یا جـت  اما در پرتاب آب  ،تواند آن را خنثی نماید یک نفر می وآب در هر ثانیه صورت گرفته 

ین نفـر  رو به چند از این ،دهد العمل روي جرم بزرگی از آب در هر ثانیه رخ می عکس ،بزرگ

  .لوله احتیاج استبراي نگهداشتن و کنترل سر

        .نیوتن را می توان از فرمول زیر محاسبه نمود ت بر حسبیک ج العمل تقریبی عکس

  )8(                                                     

سـطح   = aفشار برحسب بار در نـازل و   = P ،عکس العمل به نیوتن = Rدر این فرمول 

  . باشد بع میمتر مر طع نازل بر حسب میلیمق

2در صورتی که مقدار 
d × 7854/0  را بجايa شود فرمول می ،جایگزین نماییم:  

                                                )الف8(

  . قطر به میلیمتر است = dدر اینجا 
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در  ،متر خارج مـی شـود   میلی 25العمل آب که از نازلی به قطر  اختالف بین عکس: مثال

در صـورتی کـه فشـار در هـر دو      ،متر چقدر اسـت  میلی 5/12مقایسه با نازل دیگري به قطر 

  بار باشد؟  7مورد 

                                                                               متري لیمی 25با نازل  )الف(

 

  

  متري میلی 5/12با نازل  )ب( 

 

     

  . نیوتن است 515عکس العمل در حدود بنابراین اختالف بین دو 

بـا مربـع قطـر نـازل      ،آبی که از نازل خارج مـی شـو   العمل مشاهده خواهد شد که عکس

تـري  م میلی 5/12تواند به آسانی جت  یک نفر می کهتوان دریافت  می بنابراین .کند تغییر می

العمل تـا چهـار برابـر افـزایش      در صورتی که اندازه نازل دو برابر شود عکس ،را کنترل نماید

  . شود بسیار مشکل و یا غیر ممکن مییابد و نگه داشتن و کنترل آن براي یک نفر  می

دهنده و فقـط   ون موتور حرکتتوان بد می ،العمل خروج آب از نازل بصورت جت از عکس

نشـان اسـتفاده    جهت راندن قـایق آتـش   ،ي جت آب بصورت ثابت در پشت قایقها لولهبا سر

ه ي جـت خـارج شـده و در نتیجـ    هـا  لولهنشانی از طریـق ایـن سـر    هاي آتش آب پمپ .نمود

قایق را در جهت مخالف جریان پرتاب آب به جلو  ،ها العمل حاصل از خروج آب از نازل عکس

یا قـرار دادن   ،به سطح آب) ها جت( ها لولهبوسیله برخورد و ضربه آب خروجی از سر .راند می

العملی کـه باعـث    عکس .گردد گونه افزایشی در سرعت قایق حاصل نمی هیچ ،آنها در زیر آب
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تـوان   له را مـی أاین مس .افتد بطور کامل در نازل اتفاق می ،شود و حرکت قایق میپیش رفتن 

هـاي   از طریق منحرف کردن آب از جـت  ،هنگامی که قایق در همان سرعت در حرکت باشد

  . در زیر آب به مانیتور اثبات نموددهنده  حرکت

  خالصهخالصه

 ،باشـد  اده و نیـاز مـی  رسـانی مـورد اسـتف    در این فصل مباحث هیدرولیک که در عملیات آب

افـت فشـار ناشـی از اصـطکاك و      ،ها لولهها و  ل در شیلنگاشامل محاسبه سرعت جریان سی

رعتی انرژي سـ  ،نشانی فشار و بازدهی در شیرهاي آب آتش ،محاسبه آن در عملیات آبرسانی

  . و انرژي فشاري بیان شده است

نشـانی   ي آب آتـش هـا  لولهشیرهاي آب یا سـر  ضربه چکشی آب که در اثر بستن ناگهانی

و پمپ و در نهایـت   ها لولهها و یا صدمه دیدن  باعث ترکیدن شیلنگ دتوان آید و می پدید می

  .تشریح گردیدگیري از آن نیز و چگونگی جلو، ارائه شده مختل شدن عملیات آبرسانی گردد

نیـز بـه   هـا   ها و محاسبه میزان آب خروجی از نازل خصوصیات تخلیه و خروج آب از نازل

  . قسمت انتهایی این فصل آمده است العمل جت نیز در همراه محاسبه عکس

  آزمونآزمون

  نماید به چه مواردي بستگی دارد؟می منتقلمقدار آبی که یک شیلنگ در مدت معین  .1

  نماید؟ با دو برابر کردن سرعت آب در شیلنگ مقدار بازدهی چه تغییري می .2

نشـانی بـا آب در جریـان را چـه      ر یـک شـیر آب آتـش   اختالف بین فشار ساکن و فشار د 3

  نامند؟ می

  نماید؟ شود و چه مشکالتی را ایجاد می ضربه چکشی آب چگونه ایجاد می .4



 

5 

  پنجمفصل 

   1 حمل و رله کردن آب

  

 Manual of Firemanship book 7:ك.ر 
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    اهدافاهداف

  :استهدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیر 

  رسانی شهري شبکه آب .1

  رسانی به محل حریق  هاي آب روش .2

  رسانی مشکالت آب .3

 رسانی وسایل آب .4

  محاسبه مقدار آب مورد نیاز .5

  حمل کردن آب .6

  رله کردن آب .7
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  ریزي قبلی ریزي قبلی   برنامهبرنامه..11--55

ایـن   .گـردد  هاي بزرگ شامل تهیه و تدارك منابع آب می ریزي قبلی براي آتش سوزي برنامه

مشـکل بصـورت کلـی    تا یرد ها انجام گ امر باید هم در سطح سازمان و هم در سطح ایستگاه

   .حل گردد

 ،گـردد   ال آب یـا رلـه آن تعیـین مـی    بـراي حمـل و انتقـ   کلـی  ه یک سیاست هنگامی ک

  : رهاي زیر را باید مدنظر قرار دادفاکتو

ینـدهاي صـنعتی کـه در حـال     بطور مثال فرا( ماهیت خطرات شامل تمام عوامل خاص )الف

  . )است انجام شدن

ورد نیـاز بـراي   ي پرتاب آب بصورت جـت و میـزان آب مـ   ها لولهتخمین تعداد و انواع سر )ب

  . سوزي بزرگ ل و خاموش کردن یک آتشنگهداري و ذخیره در مح

  . در مجاورت و نزدیک به محل خطرات میزان آب قابل دسترس )پ

  . میزان آب اضافی مورد نیاز )ت

  . مربوطه براي حمل یا رله کردن آب موقعیت منبع یا منابع و فاصله )ث

ن از سـال در  در آن زما )ث( منابع قید شده در بند مواردي که منابع دیگر احتمالی براي )ج

  . دسترس و آماده نباشد

  .اي ممکن براي حمل یا رله کردن آبه تجهیزات موجود و روش )چ

  . ات ضروري و مورد نیازیزهفاکتورهاي زمان در فراهم آوردن تج )ح

هاي  ابیک بررسی و مطالعه از انتخ مشخص گردید،و استنتاج  صویر کاملیهنگامی که ت

ـ   گـردد کـه آنهـا را مـی     مـی نشـانی فـراهم    آتش  مختلف براي فرمانده صـورت زیـر   ه تـوان ب

  :بندي نمود فهرست
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عنـوان تنـاوب دیگـري جهـت مضـاعف      ه نیاز به استفاده از تانکرهاي بزرگ حمل آب ب )الف

میـزان آبـی را کـه بایـد حمـل        ،نمودن با خودروهاي حمل آب معمولی و در چنین صـورتی 

  . نمایند

   حملقابل  ان شیلنگمیز کشی ویاز به استفاده از خودروهاي لوله ن )ب

ي یـا تمـامی خودروهـاي    کشـی در تعـداد   یـزات لولـه  هنیاز به فراهم نمودن حـداقل تج  )پ

   پمپاژکننده

  . تر اي بزرگ متري یا اتخاذ اندازه یمیل 70هاي  نیاز به استفاده از شیلنگ )ر

 ،نیـروي انسـانی   ،کارایی مربوط بـه حرکـت خودروهـا    فرمانده باید چگونگی پیشرفت در

تواند براي فراهم کردن آب با برقـراري وسـایل مکـانیکی بـه      اي را که می مدت زمان و هزینه

  . ر نمایدجاي وسایل دستی در محل آتش سوزي بدست آورد را برقرا

ت اي مشـکال توانـد بطـور گسـترده    سـوزي مـی  یک آتش فراهم کردن آب براي مبارزه در

نشـانی   بـراي یـک آتـش   کـه   مشـکلی  .هاي مختلف ایجاد نمایـد نشانیمختلفی را براي آتش

و نشانی شهري که خودروهاي کمکی کـافی   ممکن است براي یک آتش ،وجود داردروستایی 

ریـزي قبلـی هنـوز هـم      اصول برنامـه  ،با این وجود .مشکل بزرگی به نظر نرسد دارند،هیز مج

ا تعـداد بیشـتري   یـ سرلوله و  20حریقی است که در آن  ،بزرگ سوزي یک آتش .کاربرد دارد

مشخص گردیـده اسـت کـه در     ،هاي بزرگ در یک بررسی و تحقیق از حریق .مورد نیاز باشد

احتیـاج   دقیقـه بـراي اطفـا   لیتـر آب در   17000ها بطور معمول حداقل  سوزي گونه آتشاین

  . باشد می
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  محاسبه مقدار آب مورد نیاز محاسبه مقدار آب مورد نیاز   ..22--55

 ی یا پیشنهاد شده بـراي اسـتفاده،  محاسبه دقیق میزان آب مصرف ،سوزي بزرگ آتش در یک

بنـابراین   .شـود شـار آن ارزیـابی   اندازه نازل و ف ،باید براي هر سر لوله .امري مهم خواهد بود

   .است کردن این کار مورد نیاز یک روش تجربی آسان براي ساده

  

  محاسبات بر اساس میزان جریان در شیلنگ)الف

آزمایشـات عملـی    ،هاي نـازل و فشـار   بجاي محاسبه میزان آب خروجی در ترکیبی از اندازه

، مطابق میزان جریـان تقریبـی در   اسبه تخمین مقدار آب با دقت کافیدهد که مح نشان می

 4با فرض اینکه یک رشته شیلنگ داراي  .طول اندازه هاي مختلف شیلنگ امکان پذیر است

نازل مورد استفاده طبق اندازه شیلنگ تغییر خواهد کرد و اینکه فشـار   اندازه ،بند باشد 5یا 

  : فته می شودمیزان جریان به صورت زیر شامل و بکار گر ،بار باشد 6معمول پمپ در حدود 

 لیتر در دقیقه 300 =متر  لییم 45شیلنگ با قطر 

 لیتر در دقیقه 600 = متر میلی 70شیلنگ با قطر 

 لیتر در دقیقه 1200 = متر میلی 90شیلنگ با قطر 

یـک موقعیــت   در مقـدار آب مـورد نیـاز را    تـوان  مـی  ،بـا اسـتفاده از ایـن جـدول سـاده     

   .به آسانی تخمین زد ،سوزي آتش

سـرلوله جـت کـه بـه      4متـري و   میلی 45سرلوله جت که به شیلنگ  6استفاده از  :مثال

  ؟ د نیاز خواهد بودچه مقدار آب مور ،اند متر متصل شده میلی 70شیلنگ با قطر 

 300 × 6 = 1800) لیتر در دقیقه(  د نیازمتري مور میلی 45رشته شیلنگ  6

 600 × 4 = 2400) لیتر در دقیقه(  د نیازمتري مور میلی 70رشته شیلنگ  4

  1800+  2400 = 4200) لیتر در دقیقه(                ع مقدار آب موردنیازجم
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  مانیتورهاي بزرگ )ب

، ا چنـدین رشـته شـیلنگ احتیـاج دارنـد     آنهـ ورهاي بزرگ زمینی کـه هرکـدام از  تبراي مانی

بطـور   بـه هرحـال  . باشـد  روش امکان پـذیر نمـی  این  حاسبه میزان جریان بصورت دقیق بام

مـانیتور بـه    هـر  باشـد و معمـوالً   تورهایی مشخص میچنین مانیخروجی آب از مقدار معمول

ی آب آنهـا  میـزان بـازده  دستیابی به بنابراین . گردد می تغذیه پمپ مخصوص به خود وسیله

  . نباید چندان مشکل باشد

 70سرلوله جت نیز به شـیلنگ   6متري و  میلی 45چهار سرلوله جهت به شیلنگ : مثال

مـانیتور   2متـري و   میلـی  70وله جت کـه بـه شـیلنگ    سرل 8 ،متري متصل می باشند میلی

مـانیتور نردبـان گـردان    اگـر دو   شـند بامی متري متصل  میلی 90به شیلنگ  زمینی کوچک

مـانیتور زمینـی بـزرگ بـا میـزان       3لیتر در دقیقه براي هر کـدام و   1400با بازدهی ) بلند(

در صـورتی کـه منبـع تغذیـه آب      ،لیتر در دقیقه براي هر کدام اضـافه شـود   4500خروجی 

  :لیتر آب در دقیقه فراهم نماید 7000بتواند 

  چقدر است؟ ان کل آب مورد نیازمیز )الف

  ؟ در محل آتش سوزي احتیاج می باشد چه مقدار آب براي رله کردن آب) ب

  )الف

 4 × 300 = 1200لیتر در دقیقه       :متري میلی 45ي جهت متصل به شیلنگ ها لولهسر 

 14× 600 = 8400لیتر در دقیقه       :متري میلی 70ي جهت متصل به شیلنگ ها لولهسر 

 2× 1200 = 2400لیتر در دقیقه    :متري میلی 90ل به شیلنگ مانیتورهاي کوچک متص

 2× 1400 = 2800لیتر در دقیقه                              :مانیتورهاي بزرگ مورد استفاده

 3× 4500 = 13500لیتر در دقیقه                                                                

  28300لیتر در دقیقه                          :سوزي  ي آتشجمع کل مقدار آب برا
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   )ب

   28300لیتر در دقیقه                            :سوزي جمع مقدار آب براي آتش

   7000لیتر در دقیقه                     : مقدار آب قابل دسترس از منابع آب 

   21300لیتر در دقیقه             سوزي مقدار آب مورد نیاز براي رله به محل آتش

  حمل کردن آبحمل کردن آب  ..33--55  

تواند قابـل مالحظـه    سوزي می هاي بین منابع آب و محل آتش در مناطق روستایی که فاصله

باشد و در مواردي که نیاز به آب به مقدار تقریبی محدود، ولی تهیه و فراهم آوردن آن براي 

یـک رلـه آب   بـه   ،تم حمل کردن آبممکن است سیس ،مدتی طوالنی و بصورت مداوم باشد

  . طوالنی ترجیح داده شود

در روش اول تعـدادي خـودرو داراي    .توان به دو روش بـه عهـده گرفـت    حمل آب را می

توانند جهت جمع آوري آب از منابع و تخلیه آن به مخـزن خـودرو مسـتقر در     مخزن آب می

روش دوم  .قـرار گیرنـد  مـورد اسـتفاده    ،سوزي یا به داخل یـک آب بنـد مـوقتی    محل آتش

تواننـد   این خودروها می .دار با حجم زیاد است استفاده از یک یا تعداد بیشتري خودرو مخزن

لیتر یا مقدار بیشتري آب را همراه با یک پمپ و یک آب بند قابل حمـل و   9000در حدود 

 ،منبـع  سوزي و پر کردن مجدد آب از یک فرآیند آبرسانی به محل آتش .نقل را حمل نمایند

باید در نظر داشـت   .یابد ادامه می ،اغلب در طول مدتی که در آن حادثه خاص ضروري باشد

همان منبعی نباشد که باید مورد استفاده قـرار   ترین منبع آب ضرورتاً که ممکن است نزدیک

 .دسـترس باشـد   آن در از تغذیه خیلی بهتري فقط کمی دورتر زیرا احتمال دارد منبع ،گیرد

زیرا اگر مسافت پیمایش براي خودروهاي حامـل   ،له از اهمیت خاصی برخوردار استأاین مس

زمـان   ،منبع با آب خیلی فراوانی وجود داشـته باشـد   ،ولی در ازاي آن ،آب کمی دورتر شود
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اضافی رفت و برگشت در هنگـام پـر کـردن مخـزن خـودرو کـه در مـدت کمتـري صـورت          

  . جبران خواهد شد ،گیرد می

تفاده از خودروهـاي حامـل آب در مقابـل بکـارگیري تعـداد بیشـتري از       هـاي اسـ   مزیت

  : نشانی به شرح زیر است معمولی آتشخودروهاي 

 . کل خودروهاي مورد نیاز کمتر است تعداد )1

 . سانی مورد نیاز بسیار کمتر استنیروي ان )2

 . توان کاهش داد رکت خودروها را میبطور معمول مدت زمان کلی تجهیز و ح )3

 . هاي حمل کردن آب کاهش می یابد شتفت و برگتعداد ر )4

 . شوند به منظور حمل آب اعزام نمی نشانی فقط خودروهاي آتش )5

 . یابد هاي عملیات کاهش می هزینه )6

را در نظـر   هزینه خریداري و نگهداري این خودروهـاي  باید اجباراً ،ها در مقابل این مزیت

تـوان در یـک حادثـه در یـک مسـیر       میمقایسه بین این دو روش شرح داده شده را  .گرفت

 ،مشکل مهمی که فرمانده مسئول در این نوع حوادث در پـیش رو دارد  .ماشین رو انجام داد

است که خودروها باید براي پر کردن  یحرکت رفت و برگشت در این فاصله و مسافت معموالً

ک مـدت زمـان   یـ  ،ها به لحاظ فاصله دسترس به این محل .مجدد مخزن و بازگشت بپیمایند

و مزیت خودروهاي حامـل آب بیشـتر   بوده اي در این حوادث غیر معمول ن دقیقه 30حرکت 

رسـانی و   ذخیـره سـازي بـراي آب   اهمیت درك  ،براي عملی بودن حمل آب .گردد آشکار می

یک یـا تعـداد بیشـتري کـامیون      .داراي اهمیت زیادي است سوزي تحویل آن در محل آتش

  . ه شده در محل ممکن است کافی باشداد شدن یا ساختیک آب بند قابل ب ،آب

روش محاسبه حداقل منابع مورد نیاز براي عملیات حمل کـردن آب را نشـان    ،مثال زیر

خیرهـاي  درخواست شود تا در صـورت امکـان تأ  در عمل باید تعداد بیشتري خودرو  .دهد می

  . وشش دهدبینی نشده یا دیگر مشکالت را پ پیش
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لیتر در دقیقـه بصـورت مـداوم را بـراي      250تغذیه آبی به مقدار  ،سوزي یک آتش :مثال

لیتـر در دقیقـه    500ترین منبع قابل اسـتفاده و بـا دوام    نزدیک .مدت نامعینی احتیاج دارد

یـک خـودرو محتـوي     .انجامد دقیقه بطول می 15بازدهی دارد و یک رفت و برگشت به آنجا 

مین نیازهـا در محـل   اي تأبر .لیتر آب است 9000لیتر و یک تانکر حمل آب محتوي  1800

  : سوزي آتش

رگشـت در  رسانی معمولی مورد نیاز خواهد بود و چند رفـت و ب  چند دستگاه خودرو آب)الف

  ؟ هر ساعت باید انجام گیرد

هر ساعت بایـد   کننده آب احتیاج است و چند رفت و برگشت در چند دستگاه تانکر حمل)ب

  ؟ داشته باشند

نفـر پرسـنل    2نفر و یک تانکر حامـل آب   6رض اینکه یک خودرو آب رسان معمولی با ف )ج

سـوزي مـورد نیـاز خواهـد      اي وظایف حمل کردن آب به محل آتشچند نفر بر ،داشته باشد

بـراي   سوزي داراي نیروي انسانی کـافی  آتش بود؟ با فرض اینکه خودروهاي مستقر در محل

  .باشند حریق میاطفا

   پاسخ

لیتـر در   250نمایـد کـه بـراي     لیتر آب حمل مـی  1800رسان معمولی  خودرو آبیک  )الف

  . دقیقه آبرسانی دارد 7 یقه تقریباًدق

  دقیقه 6) تقریباً( =          لیتري 1800ردن و تخلیه خودرو مدت زمان مورد نیاز براي پرک

  دقیقه 15     =                               دت زمان رفت و برگشتم

  دقیقه 21     =                           ت کاملي یک رفت و برگشزمان کل برا مدت

رفـت و برگشـت را    3در یـک سـاعت    تواند تقریباً یعنی یک خودرو تانکردار معمولی می

 ،)لیتر در دقیقـه  250لیتر در  1800(دقیقه طول بکشد  7یک تانکرپر شدن اگر  .انجام دهد
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بـدین   .خودرو معمولی آب مـورد نیـاز خواهـد بـود      همین یک تغذیه پیوستراي تأب

  . رفت و برگشت را انجام دهند 9ً یباخودرو آب باید بطور کلی در یک ساعت تقر 3ترتیب 

لیتر در دقیقه  250لیتر گنجایش دارد که با احتساب هر  9000 ،یک تانکر حمل آب)ب

  . کند نی میدقیقه آبرسا 36براي مدت 

  دقیقه 20) تقریباً( =    لیتري 9000پرکردن مجدد و تخلیه یک تانکر آب  مدت زمان

  دقیقه 15                                =                        مدت زمان رفت و برگشت

  دقیقه 35     =                          زمان براي یک رفت و برگشت کاملکل مدت 

لیتـر   250لیتر در  9000(دقیقه بطول بیانجامد  36نکر پر در صورتی که آبرسانی یک تا

تانکر مورد نیاز خواهد بود و آن بایـد در    مین تغذیه اي مداومبراي تأ ،)در دقیقه

 . رفت و برگشت داشته باشد 2 هر ساعت تقریباً

دارنـد کـه در    نفـر پرسـنل   18سه خودرو معمولی مورد نیاز بـراي حمـل کـردن آب     )ج

 در یـک خـودرو  ) نفـر  2یعنی بـراي هـر خـودرو    (می باشد   نفر از آنها کافی 6حقیقت فقط 

منظور هـر دو   نفر شرکت دارند که براي این 2براي انجام دادن وظیفه اش ، حمل کننده آب

  . گیرند میه قرار ثر مورد استفادنفر بطور مؤ

  رله کردن آب رله کردن آب   ..44--55

 گردد که در فواصلی در طول مسیر بین منبـع آب و محـل   می لمارله آب تعدادي پمپ را ش

کـه در آن  (هاي رله مـدار بسـته    دو نوع رله به نام ،در یک زمان .مستقر شوند ،باید مورد نیاز

کـه  (و رله مدار باز ) گردد از طریق شیلنگ از یک پمپ به پمپ بعدي پمپاژ می آب مستقیماً

شـوند پمپـاژ    ها مستقر میکه در بین پمپ ،و نقلدر آن آب از طریق آب بندهاي قابل حمل 

   .یردگ مورد استفاده قرار می) گردد می
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 ،در آتش سـوزي اسـت  آب توانایی نگهداري جریان  ،سی در سیستم مدار بستهمزیت اسا

وسیله مقادیر بیشتري از تجهیزات و تالش مـورد  هب ،یعنی اگر حتی پمپ اصلی از کار بیافتد

روش مدار باز به نـدرت مـورد    ،به همین علت در حال حاضر .گردد ل میجبران و متعاد ،نیاز

طـور  ایـن مسـاله ب   .شـود  سیستم مدار بسته ترجیح داده مـی  گیرد و معموالً استفاده قرار می

  . شود کامل در زیر شرح داده می

  هاي مدار بستههاي مدار بسته  رلهرله  ..11--44--55

خـود را از منبـع تغذیـه     آب ،اولین پمپ یا پمپ اصلی) 1-5 شماره شکل(در رله مدار بسته 

 ،فرسـتد  کننـده مـی   هاي شیلنگ به داخل ورودي اولین پمپ تقویـت  گرفته و از طریق رشته

کننـده   آب را از طریـق شـیلنگ بـه ورودي دومـین پمـپ تقویـت       ،کننده اولین پمپ تقویت

هـاي   عملکـرد پمـپ   .رسـد  سـوزي مـی   رساند، تا اینکه آب به پمپ مستقر در محل آتـش  می

مین و نگهداري فشار کافی براي جبـران و غلبـه بـر افـت فشـار در شـیلنگ       ده تأکنن تقویت

پستی و بلندي مسیر تنظـیم  ها با توجه به میزان افت اصطکاك و  فاصله بین پمپ .باشد می

  . گردد می

 .زات اسـت اکثر میزان ممکن آب با حداقل تجهیرساندن حد ،هدف از سازماندهی رله آب

رعایت فاصله صحیح بـین آنهـا   ها و  ق بکارگیري ظرفیت کامل پمپتواند از طری این فقط می

هنگامی که نتوان این شـرایط مطلـوب و الزم را بـه علـت در دسـترس نبـودن        .مین گرددتأ

هـدف بدسـت آوردن حـداکثر میـزان      ،هاي کافی یا شیلنگ با قطر مناسب بدست آورد پمپ

  . رددگ جهیزات موجود و در دسترس میبا استفاده از ت ،ممکن
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  طرح نمایش روش رله مدار بسته :1 - 5 شماره شکل

  هاها  ظرفیت پمپظرفیت پمپ. . 22--44--55

مین میـزان خروجـی و   قادر به تأ ،کنند خروجی که کار می نشانی مطابق فشار هاي آتش  پمپ

مقـدار آب   .بـار اسـت   7ها در حدود  فشار مطلوب براي اکثر پمپ .باشند بازدهی مختلفی می

عملیـات در   ،در دور کامـل  .شود بازدهی اسمی پمپ نامیده می خروجی در این فشار بعنوان

فقـط افـزایش کمـی در میـزان بـازدهی       بر اساس مشخصات پمپ، ،بار 7از فشارهاي کمتر 

کاهش در میزان بازدهی را به دنبال  ،که عملیات در فشارهاي باالتر در حالی ،شود حاصل می

  بـار  7عملکرد در  ،بنابراین هدف .ید باشدشد ها کامالً دارد که ممکن است در بعضی از پمپ

  .)به تصویر توجه کنید(باشد  می

بازدهی بـه   ،گیرند میهاي مختلف مورد استفاده قرار  هایی با ظرفیت در مواردي که پمپ

  . گردد تعیین می ،رین ظرفیت را داردوسیله بازدهی پمپی که کمت
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  ظرفیت شیلنگظرفیت شیلنگ  ..33--44--55

 چهـارم در فصـل  .ت ناشی از اصطکاك درشیلنگ استاف ،بیک مساله مهم در برقراري رله آ

افت هـد ناشـی از اصـطکاك     ،یابد نشان داده شد که مربع سرعت آب در شیلنگ افزایش می

ل بـه حـداق   حـد ممکـن و   تـا  ها آب تحویلی به پمپبراي افزایش مقدار  .گردد اضافه مینیز 

در  تـرین قطـر اسـتفاده گـردد و     با بـزرگ  باید از شیلنگ هاي مورد نیاز، رساندن تعداد پمپ

اسـتفاده از   .ها فراهم و برقرار شود بین پمپ صورت امکان دو یا تعداد بیشتري رشته شیلنگ

سرعت را به دو نیم تقسیم کرده و بـدین ترتیـب    ،هاي زوج به جاي تک رشته رشته شیلنگ

ر معین پمپ با یک فشا .یابد یک چهارم تقلیل و کاهش می افت هد ناشی از اصطکاك نیز به

اي کـه بـا    فاصـله که مقدار معینی آب را بیش از چهار برابر هست در سطح زمین این امکان 

  .آبرسانی نمود ،آید همان قطر بدست مییک رشته شیلنگ با

کـه   در حالی ،بار است 7فشار اسمی کارکرد شیلنگ مورد استفاده به وسیله آتش نشانی 

سوزي از دیگـر   محل آتش در این کار باشد، مجاز میراي مدت زمان کوتاه افزایش این فشار ب

 ،هـاي نابهنگـام شـیلنگ    ال ترکیـدگی احتمالبته بعلت افزایش  ،استمالحظات بهتر و ارجح 

هر گونه افزایش جریان که به وسیله عملکـرد پمـپ در    .باید براي مدت طوالنی انجام گیردن

 .در حد بسیار کمی اسـت  احتماالً ،دبدست آی) از طریق افزایش دور موتور(بار  7فشار باالي 

بنابراین  .خواهد رفت درصد باال 7میزان بازدهی یک رله فقط در حدود  ،بار 8بطور مثال در 

مگر اینکه این کار براي مدت  ،بار مورد استفاده قرار گیرد 7بطور معمول نباید فشار باالتر از 

ر یک رله مـورد  بار بصورت مداوم د 5/8کوتاهی احتیاج باشد و هرگز نباید فشارهاي باالتر از 

  . استفاده قرار گیرد
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متري بندهاي شیلنگ بدون  25بار از  7تواند در فشار  نمودار نمایش میزان آبی که می :2 - 5 شماره شکل

  .عبور نماید) با کوپینگ هاي استاندارد(میلیمتري  90میلیمتري و  70تراوش آب با قطر 

  

مین توانـایی پمـپ هـاي مـورد اسـتفاده تـأ       را با توجـه بـه  آب کافی  ،در صورتی که رله

گردد میزان بازدهی را فقـط مـی تـوان بطـور      بار تقاضا می 7کند و هنوز فشار بیشتر از  نمی

در بـین  ) یـا انـدازه شـیلنگ   (با افزایش دادن تعداد رشته هـاي شـیلنگ   ) الف(قابل توجهی 

 ،هاي تقویت کننده بیشتر ستفاده از پمپها با ا کوتاه کردن فاصله بین پمپ) ب(یا  ،ها پمپ

اگر چه روش دوم مستلزم قطع کردن آب در رله می گردد و ممکـن اسـت ایـن     ،افزایش داد

  .روش عملی نباشد

 .دهنـد  متـري دهنـده را نشـان مـی     25تعداد بنـدهاي شـیلنگ    3-5و  2-5هاي  شکل 

کـه جریـان را بصـورت     هایی متري که با کوپلینگ میلی 150متري و  میلی 100هاي  شیلنگ

ـ  ) هاي استورز و یا ویکتالیک کوپلینگ(کنند  کامل برقرار می  3-5د در شـکل  متصل شـده ان

  . نمایش داده شده است

هـاي   هـا بصـورت رشـته هـاي زوجـی یـا انـدازه        این نمودارها، مزیت استفاده از شـیلنگ 

ته شیلنگ بـه قطـر   توان از طریق یک رش بطور مثال می .دهد می تر را نشان بزرگ) قطرهاي(

ولی با اسـتفاده از   ،متري پمپاژ نمود 225لیتر آب را در دقیقه به فاصله  1125میلیمتر  70
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در (مین کـرد  متري بین پمپ ها را تأ 900فاصله  توان شیلنگ به صورت رشته هاي زوج می

متـري بـراي فاصـله     میلـی  90توان از طریق یک شـیلنگ   همین میزان را می .)زمین مسطح

متـري پمپـاژ    میلـی  90متر با اسـتفاده از دو رشـته شـیلنگ     2075متري یا در حدود  500

  . نمود

میلیمتر و  100متري شیلنگ بدون تراوش آب با قطر  25نمودار نمایش تعداد بندهاي . 3- 5 شماره شکل

  .نها عبور نمایدبار از آ 7ر فشار تواند د که میزان آب معینی می) هاي جریان کامل با کوپلینگ(میلیمتر  150

  

لیتـر در   4500یـک بـازدهی    ،هـاي داراي ظرفیـت بـاال    به هر حال با اسـتفاده از پمـپ  

 125متـري و یـا    میلـی  70متري با دو رشته شیلنگ  50توان در فاصله فقط  اي را می دقیقه

به هـر صـورت حتـی بـا اسـتفاده از       .متري پمپاژ کرد میلی 90متر با استفاده از دو شیلنگ 

همـین مقـدار آب    ،دهند هایی که تمام جریان را عبور می تر و کوپلینگ با قطر بزرگشیلنگ 

متـري   625تري و یا فاصله م میلی 100متري با دو رشته شیلنگ  325را می توان در فاصله 

  .متري پمپاژ نمود میلی 150ه شیلنگ با یک رشت
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  ها ها   فاصله بین پمپفاصله بین پمپ. . 44--44--55

  : اي به عوامل زیر بستگی دارد رله ها در هرفاصله ضروري بین پمپ

   جریان مورد نیاز)الف

  ) بار 7معموالً (فشار پمپ بکار گرفته شده ) ب

  هاي شیلنگ در بین پمپ ها  اندازه و نوع شیلنگ و تعداد رشته) پ

  پستی و بلندي مسیر رله ) ت

 70با قطر  متري بدون تراوش 25کی تعداد مختلف بندهاي شیلنگ مشخصات هیدرولی.4- 5 شماره شکل

  رشته تکی و زوج ،میلیمتر

  

هـاي بکـار    الوه در مواردي که بازدهی مورد نیاز به بازدهی اسمی هر کـدام از پمـپ  ه عب

  . شود حدودکننده میعملکرد پمپ یک فاکتور م ،گرفته شده نزدیک باشد

  رله کردن روي زمین مسطح)الف

میلیمتـر در یـک    70طـر  متـري و بـه ق   25هـاي   خصوصیات هیدرولیکی تعدادي از شیلنگ

هـاي تکـی و زوج نشـان داده شـده      براي رشـته شـیلنگ   4-5 شماره سري منحنی در شکل

نشـانی نیـز در آن نمـودار بـه      هاي آتش هایی از پمپ هاي حداقل بازدهی نمونه منحنی .است
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هـا را   فاصله مجاز بین پمپ ،ي هر میزان جریان معین مورد نیازآنها اضافه گردیده است و برا

ها که ممکن است براي اهداف برنامه ریـزي قبلـی مفیـد باشـد      توان با مراجعه به منحنی می

متـري نشـان    میلـی  90ي شـیلنگ  چنـین اطالعـاتی را بـرا    5 -5 شماره شکل .تعیین نمود

  . دهد می

 90دون تراوش با قطر متري شیلنگ ب 25داد مختلف بندهاي مشخصات هیدرولیکی تع :5- 5 شماره شکل

  رشته هاي تکی و زوج میلیمتر

  

ایـن میـزان    .اي احتیاج باشـد  لیتر در دقیقه 1500براي مثال در صورتی که یک جریان 

هـاي قابـل حمـل و نقـل مناسـب       نشانی غیـر از پمـپ   براي ظرفیت هر پمپ استاندارد آتش

هـا فقـط از طریـق خصوصـیات      پمـپ  خواهد بـود و تعیـین کـردن فاصـله مـورد نیـاز بـین       

در  ،متـري در دسـترس باشـد    میلی 70اگر فقط شیلنگ  .گیرد انجام می هیدرولیکی شیلنگ

ها به هنگام استفاده از یک رشته  توان دید که فاصله مناسب بین پمپ می 4-5 شماره شکل

تـوان از طریـق افـزایش     می ،در صورت ضرورت .بند خواهد بود 5 ،بار 7شیلنگ تکی و فشار 

بند حفظ نمود که هنوز در محدوده مجـاز فشـار    6له همان بازدهی را در فاص ،بار 8فشار تا 

مگـر   ،یر نمـی باشـد  بیشتر آن در یک رشته تکی امکـان پـذ  ولی افزایش و امتداد  .رله است

، بـراي مثـال   .قابل قبـول باشـد   ،قهلیتر در دقی 1500اینکه کاهش جریان کمتري از میزان 
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 1350در یـک جریـان در حـدود     ،بـار  5/8بند، در حداکثر فشار مجاز رله  8پمپاژ از طریق 

 8اگـر ایـن    .درصدي در بازدهی می باشد 10گردد که یک کاهش  لیتر در دقیقه حاصل می

یـک  (بنـد تقسـیم گـردد     4ها به نصف یعنی  پمپ بند بصورت زوج باشد یا اینکه فاصله بین

بیش از  ،يه الیتر در دقیقه با مقدار قابل مالحظ 1500میزان جریان اولیه مورد نیاز  ،)رشته

  . آید آن حد بدست می

 2250در صورتی که استفاده و بکارگیري کامل بـازدهی اسـمی یـک پمـپ      ،به هر حال

فاصـله مـورد نیـاز بـین      ،متـري ضـرورت داشـته باشـد     میلی 70اي با شیلنگ  لیتر در دقیقه

کـه در ایـن صـورت هـدر دادن     (رشـته خواهـد بـود     یک بند براي 2 ،بار 7ها در فشار  پمپ

لـوب بـراي ایـن    تواند بعنوان شرایط مط که می ،ییتا بند براي رشته دو 9یا  ،)هیزات استتج

در صورت ضرورت با دور شـدن از شـرایط    .ترکیب اندازه شیلنگ و پمپ در نظر گرفته شود

ایـن در   .بند افزایش داد 13می توان فاصله رشته زوج را تا  ،بار 5/8مطلوب و پمپاژ در فشار 

یان درصد کاهش در جر 5ولی  ،بود پ خواهدحداکثر فشار مجاز پم پمپ و محدوده بازدهی

  . را در پی دارد

در چهـار مقـدار    ،هاي مختلف شـیلنگ  براي اندازه ،فاصله استاندارد رله ،3 شماره جدول

  .کند را مقایسه می ،تخاب شده اندجریان که مرتبط با بازدهی اسمی پمپهاي نمونه ان
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  متري 25بر اساس تعداد بندهاي شیلنگ : ل استاندارد رله در زمین مسطح فواص :1-5 شماره جدول

  نوع شیلنگ

  سمی بر حسب لیتر بر دقیقه میزان جریان ا

1125  2250  3500  4500  

میزان 

  مطلوب
  ثرحداک

میزان 

  مطلوب
  حداکثر

میزان 

  مطلوب
  حداکثر

میزان 

  مطلوب
  حداکثر

              16  9  میلیمتري 70رشته تکی 

 70ي زوج رشته ها

  میلیمتري
36  64  9  13  4  5      

          7  5  30  20  میلیمتري 90رشته تکی 

 90رشته هاي زوج 

  میلیمتري
    20  28  9  12  5  7  

      9  6  21  13      میلیمتري 100رشته تکی 

 100رشته هاي زوج 

  میلیمتري
    54    22  34  13  21  

    26    44    104      میلیمتري 1500رشته تکی 

  

متـري مـرتبط بـا کـار      25ها در تعداد مناسب بنـدهاي   لوب پمپدر هر مورد فاصله مط

بـراي عملیـات در    ،در موارد ذکر شده  )حداکثر(فاصله  .بار بیان شده است 7کردن در فشار 

قـدار جریـان اسـمی کمتـر     درصـد م  85بار با کاهش جریـان قابـل قبـولی کـه از      5/8فشار 

در  ،دي و وسعت عمل در برقـراري رلـه  هدف این است که یک آزا .دهد را نشان میباشد  نمی

در  .هنگامی که ممکن است منابع بسیار محدود باشد فراهم گـردد  ،سوزي لحظات اولیه آتش

کننـده اولیـه    خودروهـا یـا خودروهـاي تقویـت     به حضور ابتدایی والنی که احتماالًیک رله ط

ها تطبیـق داشـته    مپین شرایط فواصل پهر تالشی باید انجام گیرد تا بهتر ،باشد احتیاج می

در صورت نیاز بـه   .بار خودداري شود 7ترتیب از عملیات در فشارهاي بیشتر از  باشد و بدین

  . انجام گیرد انتقال نیاز تخمین و درخواستهاي مورد  باید پمپ ،فشار بیشتر
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  رله کردن در سطح زمین ناهمواررله کردن در سطح زمین ناهموار. . 66--44--55

باشـد و   مسطح نمی ،گیرد آنجا انجام میکه رله در  افتد که سطح زمینی بطور مکرر اتفاق می

  .گردد ها ضروري می فاصله بین پمپ ، تطبیق و تنظیمقابل توجه باشد ها اگر مقدار شیب

مقـداري از فشـار پمـپ     به سمت باالست،ها  سطح زمین بین پمپ شیب در جاهایی که 

غلبـه بـر    به ایـن ترتیـب فشـار کمتـري بـراي     . گردد می صرف باال آوردن آب به سطح باالتر

ه هنوز پمـپ بـا دور   این در صورتی است ک. مقاومت اصطکاکی در شیلنگ فراهم خواهد شد

توان از طریق کـاهش   میزان جریان مورد نیاز را فقط می ،صورت در غیر این ،کامل کار نکند

هـا   در بـین پمـپ   بالعکس در جاهایی کـه سـطح زمـین    .فاصله پمپ ها برقرار و حفظ نمود

بدین  .کند مقاومت اصطکاکی درون شیلنگ را خنثی و جبران می ،ساکن ده .سرازیري است

  . از فاصله استاندارد در نظر گرفت ها را بیش توان فاصله بین پمپ ترتیب می

رلـه   ،صحیح در فاصله مطلوب قرار گیرندها بطور  در یک رله فقط هنگامی که تمام پمپ

بـراي بدسـت    .ت و نیروي انسانی داشته باشداي از نظر تجیهزا تواند کارایی کامل و بهینه می

هـر  و حتـی اعمـال    هـاي تعیـین و ارزیـابی    روش آوردن این کارایی ممکـن اسـت بعضـی از   

 .ها در مسیر رله را مطلوب نماید ها ضروري باشد تا اثر شیب تصحیحی در تعیین فاصله پمپ

تـر و تقسـیم آن   یک روش سریع براي انجام تخمین اختالف ارتفاع بین دو پمپ بر حسب م

سپس این عـدد را بایـد دوبـاره بـر      .است تا هد ساکن موجود بر حسب بار بدست آید 10به 

بـه   .وجه به اصطکاك حاصل، اصالح نمودها را با ت فشار کارکرد رله تقسیم و فاصله بین پمپ

متـر   10هـاي متـوالی کمتـر از     پمـپ  جایی که اختالف سطح بین ،باید توجه شود ،هر حال

درصـد   7 مقدار آن حـدوداً  وکند  فقط یک تغییر و اختالف در میزان جریان ایجاد می ،است

بطـور معمـول    متـر  10بنابراین اختالف سطح کمتـر از   .باشد بار رله می 7در فشار  ،یا کمتر

  . شود نادیده گرفته می
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 ،همتري در قسمتی از یک رل میلی 90اگر بخواهیم با استفاده از دو رشته شیلنگ :  مثال

فاصله استاندارد رله روي زمـین  (بند  20اي که اختالف سطح آن در فاصله بیش از  روي تپه

با تقسیم کـردن   .لیتر در دقیقه آبرسانی نماییم 2250 ،شود متر تخمین زده می 20) مسطح

فشار در نظـر   آن  .گردد بار حاصل می 2ل با کاهش فشاري معاد ،10این اختالف سطح بر 

بایـد تـا   ) متر 500(بند شیلنگ  20است و فاصله استاندارد رله ) بار 7(رفته شده براي رله گ

از طرف دیگر، در صورتی که رلـه   .خواهد شد) متر 350(بند  14کاهش یابد که در حدود  

یعنی تـا    ها مطابق مثال باال باید فاصله بین پمپ ،روي سرازیري با همان شیب برقرار شود

  . یابد افزایش) متر 650(بند شیلنگ  26حدود 

  مالحظات عملیمالحظات عملی. . 77--44--55

  : به فاکتورهاي مهم زیر بستگی داردکارایی یک رله آب 

بـدین   ،هاي پمپاژ کننده و تجهیزات دیگر در شرایط کـاري خـوبی باشـند    تمام دستگاه)الف

  . ر بازدهی را داشته باشندثحداکبتوانند   ،نظر از موقعیتشان در رله ترتیب که صرف

شـان   زات در حـداکثر ظرفیـت  رله طوري استقرار و سازماندهی شده باشد که تمام تجهی )ب

  . کار کنند

  . کنندگانها و اجرا چی مهارت پمپ )پ

  استقرار و موقعیت پمپ اصلیاستقرار و موقعیت پمپ اصلی. . 11--77--44--55

ـ  اگر ای .میزان جریان را در طول مسیر رله کنترل خواهد کرد ،بازدهی پمپ اصلی ه ن پمـپ ب

   .خواهد کرد نکند تمام رله اشکال پیدا عملصورت کارآمدي 
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میـزان آب ورودي   ،شرایط مکش و ورود آب به پمپ ،هنگام کارکردن از منابع آب رو باز

متر بیشتر نباشد و  3در صورتی که ارتفاع عمودي مکش از  ،سازد می به پمپ اصلی را معین

میـزان کـل خروجـی و     ،فاده قـرار نگرفتـه باشـد   بیش از سه بند شیلنگ خرطومی مورد است

بنابراین پمپ اصلی باید در صورت امکـان و   .بازدهی را می توان برآورد نموده و انتظار داشت

  . و با حداقل ارتفاع مکش مستقر شودتر به منبع آب  عملی بودن هرچه نزدیک

  فاصله بین دو پمپ اولفاصله بین دو پمپ اول. . 22--77--44--55

که قسمتی از انـرژي خـود را جهـت بـاال آوردن آب از     پمپ اصلی مجبور است از آنجایی که 

شـیلنگ   یک تقلیـل فشـار بـراي آبـی کـه از طریـق       ،منبع رو باز به ورودي پمپ صرف کند

در چنین شرایطی فاصله بین پمـپ   .رسد وجود دارد کننده می خروجی به اولین پمپ تقویت

 .کاهش یابد) 2×25=50ر مت( ید در حدود دو بند شیلنگابکننده  اصلی و اولین پمپ تقویت

توان چنین کاهشی را که میزان کـل بـازدهی گرفتـه شـده از      اي عملی میه براي تمام هدف

   .فرض نمود ،کند پمپ را تضمین می

  ))لوله کشیلوله کشی((استقرار شیلنگ استقرار شیلنگ . . 33--77--44--55

خودرو باید بـا سـرعت    ،گردد کشی پهن می هنگامی که شیلنگ بطور مستقیم از خودرو لوله

تـوان در شـرایط    ایـن سـرعت را مـی    .کیلومتر در ساعت حرکت نماید 25ی ال 15یکنواخت 

بسـیار   تد توجه و مواظب، ولی بایکیلومتر در ساعت افزایش داد 40د آل حداکثر تا حدو ایده

هـا از سـرعت خـود     ، هنگامی که خودرو به خصوص در پـیچ زیادي نمود، زیرا در این سرعت

باعـث ایجـاد    له احتمـاالً أایـن مسـ   .تخلیه شـود  ممکن است شیلنگ بیشتر از حد ،کاهد می

قتـی کـه آب   در این صورت و. گردد هاي بزرگ و پیچ و خم غیر ضروري در شیلنگ می حلقه
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یدا کرده و پیچ و بیش از حد حالت مارپیچی پ ،گیرد وارد شیلنگ شده و تحت فشار قرار می

  . دارد تاب بر می

آنهـا را بازدیـد    ،آبورود زمین و قبل از  ها روي در صورت امکان پس از باز شدن شیلنگ

تا رشته شیلنگ در کنار جاده و مسیر قرار گرفته باشـد و مـانعی بـراي رفـت و آمـد       ،اییدنم

 ،هاي آن در نظر گرفتـه شـود   باید براي برطرف کردن پیچ و تاب فرصتی نیز .خودروها نباشد

  . قبل از اینکه تحت فشار قرار گیرد

هـاي   هـا یـا پـل    رمـپ  ،از عرض خیابان و جاده ضـروري باشـد  هنگامی که عبور شیلنگ 

  . لنگ باید مورد استفاده قرار گیردمخصوص شی

  تحت فشار قرار گرفتن با آب تحت فشار قرار گرفتن با آب . . 44--77--44--55

هاي پمپ که به رشته هاي شیلنگ متصل شـده   عالوه بر خروجی ،رشته شیلنگشارژ  هنگام

این کار بـه خـروج    .الت باز بماندکننده باید به ح ها در هر پمپ تقویت یکی از خروجی ،است

بایـد   ،شیر اضافی بـاز شـده   ،به محض اینکه آب به پمپ رسید .کند هوا از سیستم کمک می

پمپ اصلی باید در حدود نصف سرعت خود کار کند تا اینکه تمام سیستم تحـت   .بسته شود

 وقتـی کـه فرمانـده مسـئول مطمـئن شـد کـه رلـه بطـور          .فشار قرار گرفتـه و شـارژ شـود   

باید سرعت پمپ اصلی را به تدریج افزایش دهد تا این که به فشار  ،کند می خش کارب رضایت

بایـد از   ،کننـده  هـاي تقویـت   هاي پمـپ  چی در طول این مدت و پس از آن پمپ .کامل برسد

بـه فشـار    هاي مربوطه در موقعیتی کـه عقربـه   ستیگاز د اطریق تنظیم تدریجی دور موتور ب

 پمـپ هـاي   .رلـه را در تعـادل نگـه دارنـد     ،دهـد االي صـفر را نشـان   بـ  سنج مرکـب دقیقـاً  

تر نسبت بـه پمـپ اصـلی     ینباید با سرعت کمی پای ،ندارند کننده که شرایط مکش را تقویت

  . کار کنند
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  از کار افتادن از کار افتادن . . 55--77--44--55

نیازي نیست کـه   معموالً ،کننده دچار نقص فنی شود هاي تقویت در صورتی که یکی از پمپ

تا اینکه پمپ داراي نقص آماده براي تعـویض شـدن    ،طع و شیر خروجی آن بسته شودرله ق

ولی رله به کارکرد  ،اگر چه در میزان بازدهی افت بوجود خواهد آمد .با یک پمپ سالم گردد

کننـده دیگـر    هاي تقویت دور موتور پمپ ،دهد و با توجه به شرایط تعییر یافته خود ادامه می

فرمانده مسئول باید پمپ یـدکی بـا نفـرات موجـود را      ،در صورت امکان .درا باید تنظیم نمو

  . تا آن را در رله مستقر نمایندند آماده ک

  ارتباطاتارتباطات. . 88--44--55

بـدین   .ارتباطات خوب در طول مسیر داراي اهمیت اسـت  ،آمد یک رله آببراي عملیات کار

سرعت انجـام  ه توان ب میدستورات جهت بستن آب و غیره را  ،ها ترتیب تغییرات در موقعیت

در دسترس بودن و قابلیـت اسـتفاده از نیـروي انسـانی و      ،البته نوع ارتباطات به شرایط .داد

 چنین مواردي بستگی دارد و مسئولیت فرمانده رله اسـت کـه سیسـتم مناسـبی را تـدبیر و     

انـد  تو مـی  )پشـتی  روي کولـه (دستگاه بی سیم سیار  ،سوزي بزرگ در یک آتش. برقرار نماید

. آل خواهد بـود  کننده ایده در هر پمپ تقویت) دستی(چی  سودمند باشد و یک بی سیم پمپ

ارتباطـات   مسـئولین . یز جهت گشت زدن مسیر کافی باشـد ممکن است که چند نفر نالبته 

  . ها مستقر شوند اصله کوتاهی از پمپعلت صداي موتورها در فه ب باید
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    خالصهخالصه

ریـزي و سـازماندهی از    هاي بـزرگ نیـاز بـه برنامـه     سوزي آتش ارك منابع آب برايتهیه و تد

باشد که در آن تخمین تجهیزات و امکانات و خودروهاي الزم و محاسـبه و ارزیـابی    پیش می

ه وسیله تانکرها و استفاده همچنین در مناطقی نیاز به حمل آب ب .میزان آب مورد نیاز است

  . باشد دار به تعداد بیشتر میسر میهاي تانکربندهاي موقت و یا استفاده از خودرو از آب

بـاز   رلـه مداربسـته و رلـه مـدار     گیرد که شامل وش صورت میرله کردن آب نیز به دو ر

رساندن حداکثر میزان ممکـن آب بـا حـداقل تجهیـزات      ،هدف از سازماندهی رله آب .است

ا و ظرفیـت  هـ  فاصـله بـین پمـپ    ،ظرفیت پمپ هـاي مـورد اسـتفاده    ،در این عملیات .است

   .باشد شیلنگ ها از فاکتورهاي مهم و اساسی می

  آزمونآزمون

به هنگام برقراري سیاست کلی براي حمل و یا رله آب چه فاکتورهایی باید مد نظـر قـرار    .1

  گیرد؟

  گیرد؟ هایی صورت میحمل کردن آب به چه روش .2

هـاي   تري از خودرومزیت استفاده از خودرو هاي حامل آب در مقابل بکارگیري تعداد بیش .3

  معمولی چیست؟

 ی رله آب چیست؟ههدف از سازماند .4

 



  
                                                                                                                          

 

 146 منابع و مراجع 

  راجع راجع منابع و ممنابع و مفهرست فهرست 

1. Manual of Firemanship 7, Fire Department, London: HMSO. 

2. Fire Department, London: HMSO 2. Fire Drill Book,  

  .نسازمان آتش نشانی تهرا ،)جزوه (آبرسانی  ،جوهري غالمعلی  .3

  .سازمان آتش نشانی تهران ،)جزوه (آبرسانی  ،طاهري اصل خداوردي  .4

  .نشانی تهران سازمان آتش ،)جزوه (آبرسانی  ،غفوري ناصر  .5
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