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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              177 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              178 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              179 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              181 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              181 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

Demand 

Valve

Demand Valve

Demand 

Valve
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              182 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

By Pass valve 
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              183 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              184 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              185 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

7
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              186 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

 

Normal temperature pressure = NTP

 

         
سطح

نيرو
فشار

S

F
p                   
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              187 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

SI ATBar

 Psi

Pa

                                     1AT = 1Bar = 14/7 = 15 psi = 10 
5
 pa

Capacity 
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              188 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

ىوا فشار دىنده نشان درجو  سيلندر مايعي ظرفيتتنفسي دستگاه مفيد كار



10

40

فشاردرجه

400
  X 

X

400

6566
6

400


AT 

          X 50
400


X
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              189 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

(Foam)B
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              191 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              191 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

(CHEMICAL  FOAM)

B
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              192 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

FOAM liquid)(FOAM concentrate)(FOAM  compound)

(FOAM  

solution)

(FINISHED  FOAM)
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              193 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              194 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              195 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              196 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

CO2

6CO3H Na  + (SO4) 3AL2                 3SO4Na2 + 2AL (OH)3 + 6CO2 

 

O2
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              197 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

 
 
 
 بساط حجمي:انواع كف از نظر ان -3-1-3

 مايع كف مكانيكي مايع كف شيميايي
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              198 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

 نمودار انواع كف از نظر انبساط حجمي 

 
 
 

 
 كف پرتوسعو             كف ميان توسعو             كف كم توسعو                     

                               تا                 تا                  
 انواع كف مايع كف

 

 كف پر توسعو ميان توسعوكف  كف كم توسعو
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              199 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              211 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

PH

PH

PH
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              211 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

FP70

F(FLUORO)P(PROTEIN)70

FP7070

AFFF

A(Aqueous)F(Film)F

(Forming)F(Foam)

Aqueous  Film  Forming  Foam

AFFF
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              212 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              213 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              214 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

Total solids
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              215 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

(viscosity)
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              216 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              217 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

(Poise)

C.G.S

1CPO = 10 
– 2

 PO 

(STOKES)

C.G.S

 

1 CST = St
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              218 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              219 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

 وزن
 حجم

PH

PH

V

W
D  = وزن خمصوص                              

C.G.Sg/cm
3
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              211 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

   

گرانرت از مايع كف مشاره مي   2مايع كف مشاره ظاىر امر چنني بو نظر مي رسد كو قيمت ىر دو مايع كف يكسان است در حايل كو 
 باشد، زيرا اگر خبواىيم از ىر كدام يك ليرت مصرف كنيم هباي يك ليرت آهنا با يكديگر مساوي خنواىد بود. زيرا :

W1 = 1200g        W2 = 1800g 

PH

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              211 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

PH(Hydrogen  Potential)

OHH
+

H
+

OH

OHH
+

10
-9

  ]OH[]H[

H
+

10
-5

10
-3

10
-1

H
+

OHH
+

OH10
-9

10
-9

10
-11

10
-13

H
+

OH

10
-14

H
+

H
+

HPH
+

PH = log 10-9 = 7 

PHPH = 7

PH=0

PH=14

PHPHPH

(8-5.5)

PH5.58

PH

(PH=7)0.00365(Nacl)PH
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              212 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

(PH=4)

PH

PH

PH

PH

PHPH

 PH

PH

PH

PHPH

PH

PHPH

PH

PH

PHPHPH

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              213 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              214 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

(INDUCTOR)

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              215 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              216 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              217 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              218 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

(Nacl)PH=8.7

PH

(cao)

Cao + H2O                          Ca (OH)2 

PH

PH

PH
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              219 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

 

-21.3

PH

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              221 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              221 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

H2O
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              222 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              223 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

AgNo3 + Nacl                       Agcl + NaNo3
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              224 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

PHPHPH

PH
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              225 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

0.1m30m
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              226 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

PH
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              227 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              228 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

:

200 lit/min
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 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              229 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              231 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              231 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

(closed)(open)

(closed)

4.bar

80 m
3
/min2800 ft

3
/min

(open)

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              232 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

4bar

88m
3
/min3100 ft

3
/min

m
3

ft
3

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              233 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

(inductor)

200lit/min1000 lit/min

200 lit/min

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              234 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

200 lit/min

5bar16 bar

(ft)

6.5kg

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              235 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

%4.5

200 lit/min

3 (2) = 6%3

97 (2) = 194200 lit/min

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              236 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

 بازدىي تزريق كننده در دقيقو
            111 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              237 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

400



www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              238 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

200lit/min

200lit/min150lit/min

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              239 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

 بازدىي سر لولو ژنراتور
              111 

200lit/min

lit/minlit/min

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              241 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

R-165R-280

(R.V.M.80)

       

  

(R.V.M. 80)

(R.V.M.80)

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              241 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

 

   

Z 2 L/min GPMkg 

Z 4  L/min GPMkg 

Z 8  L/min GPMkg 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              242 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              243 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

      

F-P-F 

FP-70

__ FP-50

FP-570

FP-350

A.FFF

KE-F

F-P-F 

F-P-F

A.F.F.F

3M A.F.F.F

A.F.F.FAqueous Film Forming Foam

FP

FPF

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              244 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

(Critical rate)

(minimum application rate)

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              245 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              246 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

PVC

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              247 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              248 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              249 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

 

 

 

 

 PVCPBPEPP 

ABCPVF

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              251 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              251 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

…

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              252 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              253 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

PVC

…

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              254 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

PVC

PU

                                                           

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              255 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

PVC

                                                           

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              256 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              257 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

                                                           
STORZ

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              258 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

STORZ

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              259 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              261 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              261 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              262 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              263 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

pdQ 266/0Q 

d P 

…

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              264 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

ΟΟΟΟΟ

ΟΟΟΟΟ

ΟΟΟΟ

ΟΟ

ΟΟ

ΟΟ_Ο

Ο

ΟΟΟΟΟ

ΟΟΟΟΟ

Ο

Ο

ΟΟ

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              265 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

4

Psi

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              266 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              267 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

…

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              268 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              269 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              271 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

RM

RR

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              271 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

…

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              272 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

C , B , AD

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              273 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

A gpm

Bgpm

Cgpm

Dgpm

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              274 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

…

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              275 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              276 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              277 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

…

cm

…

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              278 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              279 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              281 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              281 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              282 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

–

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              283 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              284 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

6

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              285 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              286 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              287 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              288 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

––…

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              289 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              291 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

–H2 

   H1

–H3

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              291 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

H  1

H4

H4 

H1

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              292 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

H5

 H4 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              293 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

H1

2
12

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              294 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

H1 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اطفاء حریقعمومی آموزش 

 

              295 صفحه                          آموزش واحد – و آموزش یسیمعاونت برنامه ر
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


  

 
 

راز داری  ی  دمات ا ی و  شا ش   سازمان آ

LADDER IN 
FIREFIGHTING   

نشاني آتش در نردبان
نورمحمدي داود   

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 
 

٢ 
 

 
 

  فهرست 
 

  4  ....................................................................................................................................................................  مقدمه

  5  ..............................................................................................................................................  : يدست نردبان انواع

Hook رقالبدا ينردبانها Ladder s :  .............................................................................................................  5  

  Extension ladder  ...................................................................................................  6 ييكشو ينردبانها

  6  .........................................................................................................................  كوتاه ييكشو ينردبانها -الف

  6  .....................................................................................................................................  كنفرهي: حمل روش

  7  ........................................................................................................................  يمتر 9 ييكشو نردبان -ب

  7  ..............................................................................................................................  : نفره دو حمل يروشها

  10  ..............................................................................................................................  يمتر 5/10 نردبان -ج

  10  ..........................................................................................  : كشويي هاي نردبان در متحرك و ثابت قطعات

  roof ladders:  ..............................................................................................................  11  يسقف ينردبانها

  12  ....................................................................................................................................................  : نردبان يمنيا

  14  ...........................................................................................................  :نردبان از استفاده هنگام در يمنيا نكات

  23  ............................................................................................................  :خودرو يرو از نردبان دادن نييپا روش

  25  .............................................................................................................  : يجمعĤور و) ييبرپا( استقرار يروشها

  27  ................................................................................................................................................  :يمنيا ياخطارها

  28  ..................................................................................................................  يدست نردبان از رفتن نييپا اتيعمل

  29  .............................................................................................................................  :نردبان يرو بر پا كردن قفل

  29  ..............................................................................................................  : نردبان)  كردن برپا(  علم هاي روش

 29  ....................................................  ) ايران(  Flate raice:  نردبان پهناي قسمت از كردن برپا ـ1

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


نور محمدي  وود دا
 

3  

 
  

  Bean raice.....................................................................  29:  نردبان ستون قسمت از كردن برپا ـ2

  32  .............................................................................................................................  :نردبانها ينگهدار و سيسرو

  32  ...........................................................................................................................................  :بار تحمل آزمايشات

  32  ...................................................................................................................  :نردبان يافق تست با شيآزما-1

  33  .........................................................................................................................  : نردبان عمودي آزمايش -2

  33  ...................................................................................................  (step) پله شيآزما ـ گريد شاتيآزما-3

  35  ......................................................................................................  :نردبان از استفاده با مصدوم حمل يروشها

  36  ............................................................................................................................................................  دوم فصل

  36  .........................................................................................................................  يدست نردبان با اتيعمل ييتوانا

  36  ................................................................................  حادثه و قيحر محل به يدست نردبان انواع حمل ـ1ـ2

  36  .........................................  :زاتيتجه اي و نردبان يرو بر حركت و مختلف طيشرا در نردبان استقرار ـ2ـ2

  36  .........................................................................................................................................  : نردبان فاصله

  37  ............................................................  ):تيحما پل، ،يدسترس( مختلف طيشرا در نردبان با اتيعمل ـ3ـ2

  38  ............................................................................................................  :خودرو يرو نصب و يجمعĤور ـ4ـ2

  39  ..........................................................................................................................................  :نردبان كردن مستقر

  41  ........................................................................................................  :نردبان يباال در لوله سر نگهداشتن روش

  41  ...........................................................................................................................................  :»ليوسا يجمعĤور«

 
  
  
  
  
  
  
  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 
 

٤ 
 

  
: مقدمه  
گردند نشانان به محل حريق و حادثه حمل ميهايي كه توسط خود آتشهاي دستي يا نردباننردبان

هـا  ي استفاده از آناز ساختار و نحوه نشاني هستند، لذا آگاهي داشتنهاي آتشاز تجهيزات مهم تيم
  . بسيار حايز اهميت است

شـود و بيشـتر از   دار استفاده نميهاي سقفي و قالبنشاني ايران از نردبانامدادي و آتشهاي در تيم
هاي كشويي كه از يك قسمت نردبان اصلي و يك قسمت ديگر بـه صـورت كشـويي اسـتفاده     نردبان

  (Extension). گرددشده، استفاده مي
هاي كشويي معموالً با استفاده از كشيدن طناب حركت نموده و در امتداد نردبان اصلي و بـه  قسمت

نشـانان بتواننـد در   ها اين اسـت كـه آتـش   باننردنكته مهم و اصلي در مورد . شوندسمت باال باز مي
  . دها استفاده نماينهاي مختلف به نحو مطلوب، با سرعت و ايمني از آنوضعيت

هـا بـه روش ايمـن    از آن... هـا و  هاي باريك و يا روي ديوارها و يا زير طـاق شرايط عملكرد در كوچه
پـذير  هاي گردان يا باالبرهاي هيـدروليكي امكـان  زيرا اين اماكن به كارگيري نردبان. استفاده نمايند

وچكتر را در بسياري از مـوارد از  هاي كها يا نردباننشانان بايد بتوانند اين گونه نردبانآتش. باشدنمي
هـاي از بـين   قبيل پل زدن بين دو قسمت در داخل و يا خارج ساختمان و يا جـايگزين نمـودن پلـه   

  . ها و يا به عنوان برانكارد به كار ببرندرفته و يا جهت پايين رفتن به زيرزمين
  

هت باال رفتن از ج.نشاني مورد استفاده فراواني دارد اي است كه در آتش نردبان وسيله
سطح ،حركت  سطح و غيرهم اي ، پل زدن بين دو نقطه هم اي ،پايين رفتن از نقطه نقطه

اي است  هايي كه آبرساني رله در حريق.ها آب در حريق  ها ،ساختن حوضچه روي شيرواني
  .به كاربردن نردبان به عنوان برانكارد و موارد ديگر كارايي دارد
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  :ن دستي انواع نردبا
قالب در قسمت نوك نردبان جهت گيركردن در قسمت    Hook laddersدار نردبانهاي قالب -١

  باالي نردبان
  موجود در ايران   متر  6 –متر  9 –متر  Extension ladders   12كشويي   -2
    Roof laddersنردبانهاي سقفي   -3

  :Hook Ladders رداهاي قالبنردبان
ولي در چند سال اخير با استفاده از . نشاني ايران كاربردي نداردان در آتشبا توجه به اينكه اين نردب

باعـث گرديـد كـه اطالعـاتي در رابطـه بـا       ) نشانيالمپياد آتش(اين  نوع نردبان در مسابقات ورزشي 
كاربرد اين نوع نردبان در مسابقات و جزئيات وزن، طول معيارهاي ديگر اين نـوع نردبـان در اختيـار    

  .قرار گيرد همكاران
  كيلوگرم 500/8: وزن

  13/4: ارتفاع
اين نوع نردبان زمان درگيري و كاربري كامال به صورت مماس و در راسـتاي ديـوار سـاختمان قـرار     

گـاه فوقـاني   ها درگير شده و تكيهبه طوري كه قالب اين نوع نردبان در لبه پنجره ساختمان.گيردمي
    .كندرا ايجاد مي

  
  

    
    

  
  
  
  
  

  )1-1(ش                                    )1-2(ش                                                  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
 

 )1- 3(ش 
 )1- 4(ش   )1- 3(ش   
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 )2- 3(ش   )2- 2(ش     )2- 1(ش   

  Extension ladderهاي كشويي نردبان
  هاي كشويي كوتاه نردبان -الف

و يا سه تكه كشويي متحرك است كـه بيشـتر از جـنس آليـاژي از آلومينيـوم      ها داراي داين نردبان
متـر دارنـد، و وزن    7/6تـا   5/5شوند، طولي بين ها كامالً باز ميوقتي كه اين نردبان. اندساخته شده

  . متر استميلي 305تا  280ها بين هاي آني پلهفاصله. كيلوگرم نيست 6/24ها بيشتر از آن
شوند كه بتوانند در شرايط و حالـت مختلـف اسـتحكام الزم را    ري طراحي و ساخته ميها طونردبان

  .به طور مثال بيش از حد خم نشوندداشته باشند، 
  نفره يك: روش حمل

قسمت ته نردبان رو به باال و نوك نردبـان رو بـه   ) مركز ثقل(ايستيم حمل به دوش وسط نردبان مي
  . پايين

  ) 3عكس( روش حمل يك نفره 
  

  )4(ش                                                                           
  
  

  )3- 1(ش                                                     
  

                               
  
  

  )3-2(ش                                                 
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  تري م 9نردبان كشويي  - ب
  : ها به قرار زير استنكات كلي در مورد اين نردبان

  . ها خم نشده و لمبر ندهدگيرند، با رفتن فرد بر روي آنـ وقتي كه روي ديوار قرار مي
  . متر نيستميلي 300ـ عرض قسمت كشويي واقع در داخل قسمت اصلي نردبان كمتر از 

-ها حركـت مـي  كشيدن طنابي كه بر روي آن نفر از طريق يك يـ قسمت كشويي نردبان به وسيله
  . كند به راحتي باز شود

  . دارنده بر روي نردبان اصلي وجود داردههاي نگن ايمني و كفشكپيـ قطعات ايمني از قبيل 
  . كيلوگرم كمتر است 26ها از ـ وزن آن

  
  :هاي حمل دو نفره روش        

  
  جلوي نردبان: ونفر دوم     پاشنه نردبان : فرمانده نردبان 

  حمل در امتداد دست -3حمل چسبيده به مفصل ران            -2   حمل در امتداد بازو  -1
      

  )  5و 4عكس  ( در امتداد بازوـ حمل 
  
 
 
  
  
  
  

  )5(ش                                        )                   7(ش                     
 
 
 

               ) 6عكس  (  نل راـ حمل چسبيده به مفص
  
  
  

                                               
 )6(ش             
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٨ 
 

  
  
  ) 8و  9و 10عكس  (حمل در امتداد دست  -
  
  
  
  
  
  
  
  )10(ش                                       ) 9(ش                               )       8(ش      

پلـه از   وكمك هر دو نفر دو پله از سر جلـو و د ونفر جلو  :ي نردبان فرمانده ،ي نردباننفر پاشنه
  . گيرندپاشنه نردبان فاصله مي

  
ها توسط پرچ به يكديگر متصـل  هاي مختلف آنهاي فلزي، به طور معمول قسمتدر نردبان -

آن  (steps)اي هـ سـطوح پلـه  . اند كه فلز به كار رفته نيـز آليـاژي از آلومينيـوم اسـت    شده
-هـا بـر روي غلطـك   قسمت كشويي آن. شياردار بوده، تا از سر خوردن افراد جلوگيري شود

هـا بـه طـور خودكـار     هاي غشايي يـا كفشـك  كند كه پينها حركت ميهايي در داخل ريل
  . قسمت متحرك را قفل و ثابت نمايد

  
  
  
  
  

  )13(ش    
  
  
  

               
  )11(ش         

  )12(ش   
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نابي جهت كشيدن و باز كردن قسمت كشويي نردبان بـه كـار رفتـه اسـت كـه مقـاوم در مقابـل        ط

  . باشدمتر ميميلي 16پوسيدگي است و قطر آن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )14(ش                  
  )15( ش                                                 

  
  

ي آن را بر روي ديوار حركت احتد دارد كه بتوان برهايي وجوباالي نردبان در قسمت سر نردبان چرخ
-ها و خرابي آناستهالك چرخ. استفاده ننماييد) روگاري(ها جهت حمل نردبان گاه از چرخهيچ. داد

  . گرددها باعث ايجاد اشكال زمان برپايي نردبان مي
  
  
  
  
  

    
  
  
  

  )18(ش                                     )     17(ش )                                  16( ش       
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١٠ 
 

 

  متري  5/10نردبان  - ج
  . كيلوگرم بيشتر باشد 5/63اين نردبان نيز مشخصات نردبان قبلي را دارد و وزن آن نبايد از 

  
  
  

 
  
  
  
  )21(ش                                                 )20(ش                                      )19(ش         

                                                                                                                                                 
  متري  5/13نردبان  -د 

  . نشاني ايران كاربرد ندارداين نوع نردبان در سازمان آتش
  

  هاهاي ذكر شده آن است كه آنا نردبانتفاوت اصلي آن ب
  عرض باريك. يك قسمت اصلي و دو قسمت كشويي دارند 

  چرخان است كه بر روي  هايباشد و داراي پينمتر كمتر نميميلي 305ترين قسمت آن 
                                                          . اندقسمت اصلي نردبان نصب شده

  هاي جانبي هستند كه بر روي زمينهاي قابل تنظيم و پايهها داراي پايهنردبان اين نوع
  . گيرندقرار مي 

  )23(و ش ) 22(ش  
                                                                  

  :هاي كشويي  در نردبانقطعات ثابت و متحرك 
  : قطعات ثابت

هـا يـا   مـثالً مـيخ  . كنندها باز ميروي آنرا حرك توده و قطعات مهايي كه بدون حركت بآن قسمت
-هاي ستون اصلي يا ستون اولي كه ستون دوم يا كشويي به وسيلة طناب روي آن حركـت مـي  پرچ

  . ها كه بر روي ستون نصب شده استكند و قرقره پله
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  : هاي متحركقسمت
رود و ، كه روي ستون اصلي بـاال و پـايين مـي   باشدي كوچكتر نردبان ميهمان ستون دومي يا قطعه

  . شوندروند و باعث قفل شدن نردبان ميها كه در جاي خود باال و پايين ميهمچنين كفشك
  
  
  

  )28-2(و ش  )28-1(ش                         
  
  
  
  
  
  
  

  :roof ladders هاي سقفي ردبانن
قالبـي كـه در   . شـود جـا مـي  سط يك نفر جابـه باشد و به راحتي تواين نوع نردبان سبك و قوي مي

-هاي اصـلي تكيـه داده مـي   قسمت باالي آن تعبيه شده است، به هنگام به كارگيري بر روي ستون
در صورتي كـه طـول   . باشدمتر نمي 5/4ها كمتر از ها به صورت يك تكه و طول آنستون آن. شوند

هاي يك تكـه حـداكثر   ها براي ستونوزن آن. شوندمتر بيشتر باشد دو تكه ساخته مي 4/5ستون از 
kg16 هاي دو تكه و براي ستونkg18 باشدمي.  

  گاه و جايگاه عنوان تكيه هاي مختلف به ازاين نوع نردبان با توجه به ابعاد و قابليت حمل در عمليات
تحكام علت پختگي مصـالح و از بـين رفـتن اسـ     گاهاً به. شود استقرارنفرات زمان عمليات استفاده مي

  . سقف جهت پيشگيري از اعمال فشار به سطح و تقسيم وزن كاربر قابل استفاده است 
  .باشد هاي اين نردبان مي هاي پل زدن بين دو نقطه جهت عبور ، از ديگر قابليت روش
 ) 26و 25و 24عكس ( هاي سقفي  نردبان

 
 
  
  
  
  
  
  )26(ش                                          )    25(ش )                                    24(ش    
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١٢ 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )27-3(ش                                           )27-2(ش               )                  27-1(ش    
  

   : يمني نردبانا
  :هاي كشويي بايد داراي نكات ايمني به شرح ذيل باشندنردبان
داراي هـا  هـا و پلـه  ــ يعنـي ايـن كـه سـتون      استحكام نردبان -الف

و در برابـر   داشـته  در شـرايط مختلـف  زيـادي در برابـر وزن   استحكام 
هاي طـوالني  و همچنين اين شرايط را در مدتضربه نيز مقاوم باشند 

  . حفظ نمايند
 )29(ش 

          
 

                
دن سـطوح  دار بـو ها، شياردر اين نردبان مورد ايمني رعايت شده -ب
ترتيب از سرخوردن افـراد بـه هنگـام    باشند، تا بدين ها ميهاي آنپله

  . باال و پايين رفتن جلوگيري شود
  

  )30(ش                     
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-هاي قفل شونده بر روي نردبان از نكات اصلي مياز قبيل پين ايمني و كفشك وجود قطعاتي -ج

را روي نردبان اصلي، باز شدن كشويي از كنند، كه پس ي عمل ميرها طوكفشكبدين ترتيب . باشد
 . گردداوليه خود برنميقفل نموده و كشويي به جاي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )32(ش           )31(ش                                            
  
  
توانـد بـه عنـوان    مـي مت كشويي نردبان نيز سق استفاده از طناب جهت كشيدن و باز كردن -د

تـر  روي نردبان راحتكشويي باز كردن زيرا با استفاده از طناب، نكته ايمني در نظر گرفته شود،  يك
و محكـم كـردن آن روي سـتون    تر است، ثانياً وقتي كه نردبان به حد كافي باز شد، با بستن و ايمن

  . توان آن را به عنوان يك ضامن محسوب نمودنردبان، مي
  
  
  
  
  
  
  

  )33(ش                       
  
  
  
  

  )٣۵(ش                                                                             
  )34(ش                                      
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١٤ 
 

 

  : از نردباننكات ايمني در هنگام استفاده 
 . رعايت گردد موارد ذكر شده به منظور تأمين حداكثر ايمني در هنگام عمليات با نردبان بايد

  . تمام پرسنل حتماً از كاله ايمني استفاده كنند -1
  
  
  
  
  
  
  
  )37(ش           )                                                      36(ش  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حركت خطا بدون كاله ايمني و تجهيزات – )38(ش 
  

    
  
  

  )39(ش                                                                                         
  
  
  

  )40(ش                                                           
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دهد آن را در سمت راسـت پنجـره يـا هـر     به هنگام استقرار نردبان تا حدي كه شرايط اجازه مي -2

  . يا ورود مستقر نماييد از لبه پنجرهباالتر االمكان سه پله ورودي ديگر و حتي
  
  
  
  
  
  
  
    

  )42(ش                          )                                    41(ش                 
  
  
-هاي آن را به طور مناسب بـا پلـه  گيرهگرديد، وقتي نردبان به اندازه كافي باز و در محل مستقر  -3

پايين آمدن از آن صـورت  جهت باال رفتن يا هر اقدامي ه درگير كنيد و قبل از اين كهاي هم رديف 
  . ي نردبان را به طور صحيح با پا نگه داشته و كنترل نمايندگيرد، پاشنه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )45(ش)                                   44-2(ش                                         )44-1(ش    
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١٦ 
 

  
بايـد حـالتي   ها و دستقرار گيرد از نردبان گودي كف پا روي پله ا پايين آمدن هنگام باال رفتن ي -4

را بـه  ي نردبـان  ها پلـه داشته شود و دستنگهبه طوري كه بدن از نردبان دور . مستقيم داشته باشد
  . قرار داده شوددر زير بصورتي كه انگشت شست  طور كامل بگيرند،

  
  

  
  
  
  
  
  

                  
    

  )47(ش            )                                                   46(ش        
  

بـدن  به باال و پايين گيرد، اما هم زمان توجهاتي در اين حالت هميشه سر به صورت مستقيم قرار مي
كوتـاه  كه نردبان بـه حالـت پـل در يـك زاويـه      را فقط هنگامي هاي نردبان ستونحركت سر داشته 

ها بـا  پلهبايد به جاي گيرد ميكه عمليات نجات حمل مصدوم انجام مير شده باشد و يا وقتي مستق
  . دست گرفته شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )48(ش                                          )49(ش                                  )50(ش
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هـا،  نفـر روي پلـه  بايد همزمان بـا قـرار گـرفتن پـاي     نفر نگهدارنده به هنگام پايين آمدن از نردبان، 
  . اعالم نمايدنردبان هاي انتهايي شمارش معكوس را در پله

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                 )51( ش                        
)52( ش  

 
بيـرون خـود را از   و باال رفتن از روي نردبان به سوي پنجره، قبل از اين كه پاي به هنگام حركت         -5

باال آمـده باشـيد؛   از آن پله باالتر يك و يا هم سطح كف پنجره بايد به اندازه ميروي نردبان برداريد، 
و از پاي راست براي ورود به سمت راست اسـتفاده  بدين ترتيب از پاي چپ براي ورود به سمت چپ 

به بـه كـف   ربا يكي از پاهاي خود با زدن ضـ شدن از روي نردبان در ضمن قبل از فرود و پياده . كنيد
 . سقوط نشويدبدن دچار ورود در اثر فشار و وزن م تا در هنگامحل ورود، آن را آزمايش نموده، 

  
           

  
  )54(ش )   53(ش                                              

  
  
  
  )55(ش                                                                                                   ) 56(ش
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١٨ 
 

 
گرفتـه و   خارج شدن از پنجره و رفتن روي نردبان مستقر شده در سمت راست پنجـره را  هنگام -6

هاي در دسترس را از پشت به طوري كه زير پله با كف دست چـپ گرفتـه شـود، سـپس     يكي از پله
زمان با دسـت راسـت   ي پنجره قرار دهيد و به طور هماي باالتر از آستانهپاي راست خود را روي پله

ي مناسـب و در  ي ديگري را بگيريد، تا اين كه دست چپ را حركـت داده و پلـه  روي پله نيز قسمت
  . نبايد هر دو دست با هم از نردبان جدا شود گاه هيچ. دسترس را بگيرد

  
  
  
  
  
  
  

  )58(ش           )                                     57(ش                     
  

يك نردبان به نردبان ديگري، چه در حالت باال رفتن و يـا  هنگام حركت كردن از  -7
پايين آمدن، هميشه ابتدا بايد پاي نزديكتر را روي نردبـان قـرار داده، سـپس دسـت     

 . تر به آن و به دنبال آن دست ديگر و بعد پاي ديگر روي نردبان قرار گيردنزديك
 
 
 
 

ها و پاها را بـه صـورتي   به پايين، بايد دستهنگام باال رفتن يا پايين آمدن، به خصوص در حمل  -8
  . هماهنگ حركت دهيد، يعني دست راست، پاي راست، دست چپ و به همين ترتيب

  
  
  

  )59(ش        
  
  
  
  

  )                            60(ش
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هـا روي هـم قـرار گرفتـه اسـت      در هنگام پايين آمدن از محلـي كـه نردبـان    -9

(Extension) اعالم » پا بيرون«يا » پاتو«، بر اساس نوع نردبان بايد هشدارهاي
  . گردد

  
)61(ش     

هـا برسـد، هشـدار    ي بـااليي كفشـك  در حركت پايين آمدن در جايي كه پاهاي نفـر روي پلـه   -10
                                                                                                        . اعالم گردد» كفشك«
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

             
  )63(ش                             )                         62( ش                      

                            
هنگام كار كردن روي نردبان به لحاظ به كارگيري و استفاده از دو دسـت، بايـد هميشـه عمـل      -11

به خصوص در زمان كار كردن با سـرلوله، قبـل از ايـن كـه     . پا روي نردبان انجام شود» قفل كردن«
  . صادر شود» باز كردن آب«اعالم 

  
  

                                                                  
  
  
  
  
  
  

  )64-4(ش                   ) 64-3(ش     )                    64-2(ش )             64-1(ش     
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٢٠ 
 

هاي خاصي مربوط به شرايط آب و هـوا، ضـروري باشـد،    در صورتي كه رعايت شرايط و احتياط -12
بينـي و دسـتورات مقتضـي را صـادر     ها را پـيش ي عمليات يا مربي مربوطه آنالزم است كه فرمانده

  . نمايد
اال آمدن آن به حالت عمودي مطمئن شويد كه ي نردبان روي زمين و بقبل از قرار دادن پاشنه -13

هاي نردبان در محل بـه طـور   سمت صحيح نردبان در قسمت باال و رو قرار گرفته است و سپس پايه
  . شوندمحكم مستقر مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

            .)ه استقسمت الحاقي به ديوار تكيه داده شد: روش خطا (  )66(ش                                        )  65(ش 
  

ي گيرد كه فاصلهي مناسب قرار مينردبان وقتي در فاصله -14
ي آن از كنار ساختمان در حدود يك چهارم ارتفاع نردبـان  پايه

  . باز شده باشد
  

هـاي آن بـه   قبل از باز كردن نردبان، دقت كنيد كـه پايـه   -15
  . صورت محكم و ثابت استقرار يافته باشند

  
  

  ) 67(ش                                                           
  
  
  
  
  
  
  
  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


نور محمدي  وود دا
 

21  

تر بايد با دست نزديك) نفره 3. (در حالي كه نردبان در حالت باز شدن يا جمع شدن قرار گيرد -16
به ساختمان تا حد دسترس باالي نردبان و با دست ديگر تـا حـد دسـترس پـايين آن، هـر كـدام از       

  . گيردي نردبان قرار ميپاي دورتر از ساختمان در جلوي پايه. وندها نگه داشته شستون
  . ها قرار دهيدهرگز نبايد پاي خود را روي پلههنگامي كه نردبان در حالت باز يا جمع شدن است، 

  
گيـر  درهـاي بازشـونده   هاي كشويي را هميشه طوري نگه داريد كه انگشتان بـا قسـمت  نردبان -17

هاي راهنمـاي سـوار شـده روي    ها به دور از قسمتد روي قسمت بيروني ستونو انگشتان باي نشوند
  . ها قرار گيرندستون

  
  
  
  
  
  

18  
  

  )70(ش )                                                                                                 68(ش 
  ) 69(ش    

  
  
  

اب آن را بايد تقريباً به حالـت  جهت باز كردن نردبان كشويي، طن -18
هـا  ها را بـه پلـه  ها اجازه دهند، دستعمودي بكشيد و تا جايي كه پله

  . )70(مانند تصوير شماره  .نزديك كنيد
  
  

   )71(ش 
  
  
  

كنيد از هر واكنشي در كشش طناب نردبان كه باعـث كـج   هنگامي كه نردبان كشويي را باز مي -19
ولي هميشه بايد نردبان را كمي به طرف ساختمان مايل نماييد و . گردد خودداري كنيدشدن آن مي

 . هرگز اجازه ندهيد به طرف خارج از ساختمان متمايل شود
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٢٢ 
 

  
توانند به نحو مطلـوبي نردبـان را كنتـرل    هرگاه فرمانده مسئول يا مربي تشخيص دهد كه افراد نمي

ترتيب هر كدام از افـراد تـيم بايـد تـالش     را صادر كند؛ بدين » سر نردبان به تو«بايد فرمان . نمايند
كنند تا سر نردبان را به طرف ساختمان حركت دهند، تا حدي كه در يك حالت پايدار و ثابـت قـرار   

  . گيرد
  

خواهيد نردبان كشويي را جمع كنيد، طناب كشش آن را از يك دسـت بـه دسـت    وقتي كه مي -20
هـاي شـما ليـز    يد كه طنـاب از ميـان كـف دسـت    ديگر خود حركت و انتقال دهيد و نبايد اجازه ده

  . بخورد
  

ي پـايين پـا در   هـا را روي پلـه  آوري نردبان، كشفكبه هنگام جمع -21
  . ي دوم قرار دهيدتر بودن روي پلهصورت مناسب

  
                                      

  )72(ش
  

، مـثالً در عمليـات بـه هنگـامي كـه      قسمت بااليي نردبان را بايد در مورد ضروري ايمـن نمـود   -22
. وزد و يا هنگامي كه مطمئن هستيد كه نردبان در محل ديگر مورد احتياج نيسـت بادهاي شديد مي

هايي كه اطراف آن را ساختمان فرا گرفته و سر نردبان در هايي كه در محوطهدر تمرينات يا عمليات
روي سر نردبان دقـت   بادعيين و تخمين اثرات ، بايد در تسطحي باالتر از سطح بام قرار گرفته است

  . نماييد
  
  

گيـرد، او  هنگامي كه نگه داشتن نردبان توسط يك نفر انجـام مـي   -23
بايد پاي راست خود را روي پله يا پايين قرار داده، پاي چپ را در عقب 
محكم نگه داشته و با دو دست هر دو ستون نردبان را بگيرد و روي آن 

               . يدفشار وارد نما
  

  )73(ش 
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                                                     : وش پايين دادن نردبان از روي خودرور
در اين روش بايد دقت گردد هيچ گاه از دو طرف خودرو راسـت يـا   

  . چپ جهت پايين دادن نردبان استفاده نگردد
  
  
  

  )74(ش        
  )ممنوعدادن نردبان از كنار خودرو پايين (عملكرد غلط        

  : عملكرد صحيح
يكي از مأموران سر خودرو عملياتي قرار گرفته و پس از آزادسازي گيره و بست نردبان، نردبان را بـه  
سمت پايين از قسمت عقب خودرو عملياتي هدايت كرده تا به دست نفر كمكي كه پايين خودرو بـه  

هـاي  هـا پلـه  هاي خودرو پايين آمده و با باال بردن دسـت پله صورت آماده ايستاده برسد، و سپس از
  رود، و نفر كمكي نيـز بـا  پله عقب مينمايد و پلهي خودرو عملياتي جدا مينردبان را گرفته و از بدنه

ي كـامالً جـدا شـده و آمـاده     تـا نردبـان  . نمايـد عقب رفتن، فضاي الزم را جهت آزادسازي ايجاد مي
  .حركت گردند

  :د صحيح عملكر
  
  
  
  
  
  
  

  )76(ش            )75( ش  
  )78(ش                                                      ) 77(ش                   
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٢٤ 
 

  
  
  
  
  
  

      
  
  
  )81(ش)                                             80(ش)                                         79(ش
  
نردبان را به سمت بـاالي خـودرو و محـل     پايين دادنباال دادن نردبان كامالً عكس عملكرد روش  -

  . گردندها جهت جلوگيري از سقوط نردبان مجدداً نصب ميو گيره. كننداستقرار نردبان هدايت مي
  ) شمارهبه ترتيب (  86،  85،  84،  83، 82عكس 

  
  
  
  
  
  
  
  

  )82(ش                                                                                                               
                                         )83( ش                                                          

  
  
  )84(ش

  
  
  
  
  
  

  )85(ش                                                                                             )86(ش 
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  :آوري و جمع) برپايي(هاي استقرار روش
  Flat raice) به صورت دو نفره(علم كردن نردبان از قسمت پهناي آن و عمود بر ساختمان 

قـرار  اي كـه  كنندگان نردبان به ساختمان مورد نظر، فرمانده نردبان زير پنجـره پس از رسيدن حمل
نمايد و دو نفر جهـت سـرعت   است نردبان در آنجا مورد استفاده قرار گيرد، فرمان توقف را صادر مي

در اين زمان ميخ نردبان روي . دهندتر نردبان را به طرف باال قرار ميبخشيدن به عمليات بخش پهن
را روي زمـين قـرار   گيرد اما شخصي كه سر نردبان را در دست دارد نبايد سـر نردبـان   زمين قرار مي

  . دهد بلكه به طرف باال هدايت كند
روي خود را در حالت نشسته محكـم  نشيند و پله روبهـ فرمانده نردبان روي پله اول رو به نردبان مي

  )ايجاد مركز ثقل(. گيردمي
هـاي  هاي نردبان رفته و بدون معطلي دسـت بـه دسـت زيـر پلـه     زمان نفر ديگر زير پلهـ به طور هم

  . ردبان جلو رفته تا نردبان به حالت عمود قرار گيردن
  

  
  

  )87(ش 
  

  
  
  
  
  

  
  )88(ش  )90(ش  

  
  
  
  

    
  
  

  
  )89(ش

  
  

   )91(ش                  
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٢٦ 
 

  
  

  ). يا پاي چپ(ي نردبان محكم بچسباند سپس هر كدام بايد پاي راست خود را به پاشنه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )92(ش                      
  
  

  )93(ش                                                                                           
  

دارد، فرمانده نردبان گره نردبـان  هاي نردبان را با دست نگه مينردبان، ستوندر حالي كه نفر كمك 
ان به صورت كشويي بـاال  ها خالص شده و نردبنمايد تا گيرهرا باز كرده و اقدام به كشيدن طناب مي

  . رود
  
  
  
  

    
  
  
  
  

  )94(ش                                     )95(ش                    )               96(ش       
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ي صحيح نصب نردبـان و  ي پاي نردبان، وظيفه فرمانده نردبان است كه از زاويهپس از تعيين فاصله 

-و در اين هنگام اقدام به بستن طناب نردبان به پله مقابل مـي كج نبودن آن اطمينان حاصل نمايد 
  . نمايد

  )97(ش   
  : نكات ايمني باال رفتن از نردبان

باالرونده بايد به نكـات ذيـل   ، يكي و جراحاتفيزجهت پيشگيري از صدمات 
  : توجه نمود

نه پنجه و نه . (گودي كف پايش را روي پله قرار دهد تا سر نخورد) الف
   )پاشنه

                                                                                    . را با دست بگيرد) هانه ستون(ها پله) ب
                             . به اخطار نفري كه پاشنه نردبان را نگه داشته است توجه نمايد) ج
  . سعي كند كه به پايين نگاه نكند) د
هـا و  هاي پنجره خودداري كند و از پلـه رسد از گرفتن لبهي پنجره ميسطح لبهتي به پله هموق) هـ

  . گاه استفاده نمايدهاي نردبان جهت تكيهستون
ي نردبـان  ي عمليات شود بايد در حالي كه آخرين پلـه قبل از اين كه از طريق نردبان وارد صحنه) و

است با يك پايش از محكم بـودن محـل دخـول اطمينـان     يا ستون آن را با دست محكم نگه داشته 
  . حاصل نمايد

  : اخطارهاي ايمني
دارد، موظف است در موارد زير اخطارهاي الزم را با صـداي رسـا   ي نردبان را نگه مينفري كه پاشنه

  : به كسي كه از نردبان باال يا پايين اعالم نمايد
  پاتو : الف
  پاشنه تو : ب
  شمارش معكوس : ج
  . خواهدپاسخ مناسب به باالرونده، وقتي كه اعالم آمادگي مي: د
  
  
  
  
  
  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 
 

٢٨ 
 

  

    

  عمليات پايين رفتن از نردبان دستي 
  

ي سمت راست پنجره متكـي اسـت بايسـتي بـا     ـ اگر نردبان به لبه
ي اول نردبان را بگيرد كه كف دسـت او  دست چپ خود طوري پله

  . نردبان را بگيرد زير پله و رو به باال باشد و با انگشتانش پله
  )98(ش   

  
ي سمت چپ پنجره متكي است بايستي لبهـ اگر نردبان به 

  . با دست راست خود عمليات مزبور را انجام دهد
نشان بايد به طوري ـ بعد از گرفتن اولين پله توسط آتش

كه (بدن خود را بچرخاند كه ابتدا پاي مخالف دستش 
بان قرار گيرد و فوراً با ، روي پله نرد)نردبان را گرفته است

            .ي اول نردبان را بگيرددست ديگرش پله
                                                            

                                                 )99(ش    
  

  . قدام به پايين رفتن نمايدـ با گذاشتن پاي دوم خود روي پله و استقرار كامل بدن او روي نردبان، ا
از نردبان نيز بايد توسط پاي راست و دست راسـت يـا   ـ پايين رفتن 

  . پاي چپ و دست چپ به طور توأم انجام گيرد
  . ـ هنگام پايين رفتن جلو را نگاه كند

هرگـز  (هاي نردبان را بـا دسـتانش بگيـرد    ـ هنگام پايين رفتن، پله
  .) ستون را نگيرد
                                                                        .دارد، توجه كندي نردبان را نگه ميري كه پاشنهـ به اخطار نف

  . ـ هرگز دو پله را با هم پايين نيايد
                                                           

  
  

  )100(ش 
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   :قفل كردن پا بر روي نردبان

  )101(ش 
نشانان هنگام كار كردن بر روي نردبان نياز دارند كه اغلب اوقات آتش

هايشان آزاد باشد تا بتوانند سر لوله آب را كنترل نمايند تا دست
عمليات اطفاء را انجام دهند و يا نردبان قالبدار را در جاي مربوطه 

ي اول پاي شرايط بايستي در وهله جهت حصول به اين. ايمن نمايند
نشان براي انجام چنين كاري، آتش. خود را بر روي نردبان قفل نمايند

ي مناسب كار را انتخاب نموده و طوري روي نردبان مستقر بايد پله
شوند كه دو دست و دو پايش هر كدام جداگانه بر روي يك پله از 

- االتر برده و از ميان پلهسپس يك پايش را دو پله ب. نردبان قرار گيرد
هاي مذكور بگذارند هاي زيرين آن عبور دهد و پاي خود را از ميان پله

ها بيرون آيد و با پشت رانش روي به طوري كه مچ پايش از بين پله
ي زيرين ديگرش را روي پله گاه كف پاي آن. ي بااليي بنشيندپله

را نيز بگرداند، به طوري كه انگشتان پايش هم مچ پايش .تواندبگذارد، براي راحتي در نشستن مي
تواند دستانش را آزاد نمايد و امور پس از استقرار كامل بر روي نردبان، مي. جهت با بدنش باشد
اگر الزم است كه از قسمت راست بدن خود استفاده نمايد، بالطبع بايستي پاي . محوله را انجام دهد

                                     . چپ خود را قفل نمايد

    :نردبان ) برپا كردن ( روش هاي علم 

  )ايران (  Flate raice: ـ برپا كردن از قسمت پهناي نردبان 1

  Bean raice: ـ برپا كردن از قسمت ستون نردبان 2
  : روش علم كردن از پهنا

  علم كردن نردبان از قسمت پهناي آن و موازي با ساختمان 
عرض و باريك يا جـايي كـه   هاي كمدر كوچه اين روش معموالً

شرايط محل طوري است كه بـه علـت ايجـاد گـودال اخـتالف      
نشانان نتوانند از روش عمود براي علم كردن سطح و غيره آتش

  . نردبان استفاده نمايند، كاربرد دارد
  

  )102(ش 
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٣٠ 
 

حركت كرده و هنگـامي كـه   كند در جلو ي نردبان را حمل ميدر اين روش فرمانده نردبان كه پاشنه
ي پـاي نردبـان را تعيـين و    گـاه فاصـله  رسد فرمان توقف صادر نموده، آنبه زير پنجره مورد نظر مي

ي نردبان نشسته، تا نفر ديگر اقـدام  ي اول پاشنهسپس روي پله. دهدي نردبان مذكور قرار ميپاشنه
گردانند تا هايش ميا روي يكي از ستونپس از عمود شدن نردبان آن ر. به عمود كردن نردبان نمايد

پـس  . به طوري كه پهناي نردبان رو به طرف ساختمان قرار گيـرد . در وضعيت مناسب كار قرار گيرد
  . شوداز اين عملكرد، مراحل افزايش طول نردبان و استقرار آن انجام مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )105(ش             )                         104(ش          )103(ش       
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )108(ش                       )   107(ش                                  )      106(ش       
  
  
  
  (Bean raise)علم كردن نردبان از قسمت ستون آن  

ج مسئول است كه محل ك) ي نردبانفرمانده(ي نردبان در دست اوست در اين روش نفري كه پاشنه
كنـد كـه   و همچنين او تعيين مي) ي پايه نردبانفاصله(شدن نردبان جهت علم شدن را تعيين كند 
  . نردبان موازي يا عمود بر ساختمان علم شود
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                             :مراحل انجام كار در اين روش به قرار زير است

اي از پاشنه نردبان كـه بـا زمـين    روي پايهي نردبان پاي راست خود را بدون پيچ خوردگي ـ فرمانده
هايش ستون رويي نردبان را محكم گرفته، آن را به طرف بـاال  دهد و با دستدر تماس است قرار مي

  . پاي ديگرش بايستي كامالً به عقب باز شود به طوري كه تعادل سنگيني بدن حفظ شود. كشدمي
كند و دسـت بـه دسـت زيـر     ن بازوهايش حركت ميـ نفر ديگر زير ستون تحتاني نردبان با بلندكرد

  . رود تا وقتي كه نردبان به حالت عمود برسدستون نردبان به سوي نفر ديگر جلو مي
ي موارد ذكر شده براي جمـع كـردن نردبـان معكـوس     در كليه. دهندسپس مراحل بعد را انجام مي

  . نماييمعمل مي
  
  

  

  

  
  ش 

  )109(ش     
  

  )110(ش                                                             
  

  )111(ش             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )112(ش                                                                     
  

  )113(ش               
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٣٢ 
 

  : هاسرويس و نگهداري نردبان
ن رطوبت و تغييرات آب و هـوا كـه بـر روي    نشاني در معرض بعضي از مشكالت چوهاي آتشنردبان
هـا،  هاي نردبان از جمله سـتون ولي بايد تمام قسمت. گيرندگذارد، قرار نميهاي چوبي اثر مينردبان

  . ها، و ديگر قطعات آن دقيقاً بازديد شودها، پرچها، بستها، طناب، قرقرهها، گيرهپله
گيرنـد  بار مورد بازرسي كامل و آزمايشات بار قرار مـي  نشاني مرتباً سالي يكهاي آتشاگرچه نردبان

نشانان نيز بايد نقايص را در هنگام تميز كردن و يا تحويل و تحول متوجـه شـوند و اطـالع    ولي آتش
  . مخصوصاً اگر نردبان در معرض حرارت قرار گرفته باشد. دهند

هرگونـه تسـت يـا آزمـايش     همچنين بسيار مهم خواهد بود كه قبل از ايـن كـه نردبـان در معـرض     
از جمله مواردي كه بايـد مـورد بازرسـي    . ها بازرسي كامل به عمل آيدفيزيكي قرار گيرد، ابتدا از آن

  : قرار گيرد عبارتند از
  . چك شوند) وزن(هاي نردبان براي تحمل فشار پله -1
  . هاي نردبان چك شودستون -2
  . شندها شل و لق نشده باها و جوشها و پرچپيچ -3
  . ها، قرقره و طناب، جهت سالم بودن بازديد شودها، كفشكها، پلهگيره -4

گذاري نمايـد و بـراي ايـن كـار از     ها و نواقص را عالمتدر طي بازرسي از نردبان، بايستي تمام عيب
  . ها بدون رفع نقصي باقي نماندعالمت مشخص استفاده نمايد تا در زمان تعمير، بعضي از عيب

  :شات تحمل بارآزماي
  : آزمايش با تست افقي نردبان-1

قرار گيرند كـه ايـن آزمـايش در    ) وزن(هاي كشويي بايد مورد آزمايش توانايي تحمل بار تمام نردبان
  : گيردموارد زير انجام مي

  . حداقل سالي يك بار -الف
  . هر زماني كه از ايمن بودن يا سالمت نردبان مشكوك هستيد -ب
  . كه نردبان تحت تأثير اضافه بار قرار گيرد زمانيبعد از هر  -ج
  بعد از تعمير و رفع نقايص  -د
  ) به باال Co149. (بعد از اين كه نردبان در معرض حرارت قرار گرفته باشد -هـ
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  : شرح تست افقي نردبان

نردبان كشويي بايد تـا حـداكثر    .نردبان بايد در قسمت پهنايش به صورت افقي روي زمين قرار گيرد
اي به قطر يك اينچ قـرار  اي استوانهها در هر دو طرف نردبان لولهي آنطولش باز شود، زير اولين پله

  . گيردمي
ايـنچ انجـام و    16ي آزمايش در وسط نردبان به اندازه. اين آزمايش بايد در سطحي صاف انجام شود

كننـد و در ايـن حالـت نردبـان     اينچ مياني آن اعمال مي 16 باري بيش از كار كردن نردبان به سطح
كيلوگرم، به مدت يك دقيقه، تحت  159پوند يا  350بايد در آزمايش سالم بماند، يعني وزني حدود 

قبـل از آزمـايش و بعـد از    ) ريـل (ي زيرين ستون پس از يك وقفه، لبه. شودقرار داده مي) بار(فشار 
  . شودگيري ميآزمايش اندازه

  :جدول طول نردبان و اختالف در اندازه گيري 
  اختالف در اندازه گيري             طول نردبان                       

   2
  فوت يا كمتر 25      اينچ   1

  فوت  34 –فوت  26      اينچ 1       
  2

  ت فو 35بيشتر از                   اينچ  11
نشاني را بايد بـه هنگـام تحويـل گـرفتن، سـه ماهـه، و پـس از اسـتفاده در         هاي آتشي نردبانهمه

 . عمليات و ديگر موارد ضروري مورد آزمايش قرار دهيد
  
  :آزمايش عمودي نردبان  -2

  .قرار مي گيرد5/75نردبان در موقعيتي عمود و زاويه 
  يك قسمت نردبان باز مي شود 

  .وارد مي كنيم  ربا 454kgكه باز شد  روي پله دوم باال
  .شخص بايد عمود بر نردبان باشد

  .پا بايد روي نردبان باشد تا از ليز خوردن اجتناب شود يپاشنه گود
 .اتمسفر باشد 4بايد  در حال انجام عمليات استفشار سرلوله نفري كه دارد روي نردبان  

  
 (step)آزمايش پله  آزمايشات ديگر ـ-3

گيـرد و پريـدن روي پلـه    هاي چـوبي انجـام مـي   ها براي نردبانش پله عمل پريدن روي پلهدر آزماي
تـوان  كه نميهاي بااليي نردبان براي پله. نيستها ضروري هاي فلزي جهت آزمايش كردن آننردبان

ها مورد آزمايش قرار گيرند، از يك طناب محكـم كـه در وسـط بـاالترين     به روش پريدن بر روي آن
 در اين حالت بايد وزن دو نفر . فت بسته شودخروي آن چرخيده دو گره نيم  به صورتي كه دو پله،
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هـاي ديگـر   هاي دوم، سوم و پلههمين آزمايش را بايد براي پله. روي طناب اعمال و سپس رها شود

  . ها را به روش پريدن آزمايش كرد، انجام دهيدتوان آنكه نمي
ها كار كرد، باز نماييد و سـپس  توان با آنها را تا حداكثر ارتفاع كه ميهاي كشويي بايد آندر نردبان

فاصله پايه از ديوار يك ـ چهارم ارتفـاع بـاز شـده نردبـان در      . آن را روي ديوار ساختمان تكيه دهيد
هـا  ي مجاور هم، در مركز قسمت روي هم افتـادگي نردبـان  به هر ستون بين دو پله. نظر گرفته شود

  . متصل كنيديك طناب 
سپس وزن سه نفر را با حداكثر هماهنگي و يكنواختي ممكن به دو رشته طناب اعمـال و بعـد رهـا    

  . در اين موقع نردبان بايد موقعيت طبيعي خود را حفظ و باز يابد. سازيد
پرد، طناب كشـش را نيـز   ها ميرود و به آرامي روي پلهپس از اين آزمايش يك نفر از نردبان باال مي

نردبان را بدون اين كه باز كنيد، در مقابـل يـك   . بايد از طريق اعمال كردن وزن دو نفر آزمايش كرد
ديوار يا ساختمان قرار دهيد، سپس وزن دو نفر را به همان شكلي كه براي باز كـردن نردبـان عمـل    

اندازند تـا  ميدر اين حالت دو نفر ديگر وزن خود را روي نردبان . شود، بر روي طناب اعمال كنيدمي
قسمت باقيمانده طناب نيز در حالي كه نردبـان بـه طـور    . بدين وسيله از حركت آن جلوگيري كنند

  . گرددكامل باز شده است با اعمال وزن دو نفر مانند قبل آزمايش مي
هاي آن كامالً باز قسمت آخر اين آزمايش را هنگامي كه نردبان جهت آزمايش پريدن روي پله: توجه
  . است، به آساني انجام دهيدشده 

  : هاي كشويي بايد به نكات زير توجه خاصي شوددر نردبان
  . هاي متحرك كامالً تميز باشند و به طور مناسب روغنكاري شوندقسمت -1
-هاي كشش به نحو صحيح و مناسب حركت داشته باشد و به صورت آزاد و روان در قرقرهطناب -2

  . ي مربوطه حركت نمايند
  . ي مناسب كشش ايمن باشدنگهدارنده -4هاي نردبان به نحو صحيح عمل نمايندقالب -3

هـاي  ها و حفـاظ ها و پايهدهيد، گيرههاي كشويي را روي خودروها قرار ميهنگامي كه نردبان: توجه
ــد      ــرار دهي ــرل ق ــد و كنت ــورد بازدي ــحيح م ــرد ص ــودن و عملك ــم ب ــر محك ــده را از نظ                           .نصــب ش
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  : هاي حمل مصدوم با استفاده از نردبانروش

ا مصدومين را به روش حمل روي دوش حمـل  شوند كه مصدوم ينشانان مجبور ميدر شرايطي آتش
  . كرده و از نردبان پايين آورند

تواننـد بـر روي نردبـان كـار كننـد      با توجه به اين كه تعداد نفراتي كه در يك زمان به طور توأم مي
شود كه با توجـه بـه وزنـي    بستگي به اين دارد كه تا چه حد نكات ايمني را رعايت كنند، توصيه مي

  . ز نظر استاندارد قادر به تحمل آن است به آن سنگيني وارد كنندكه نردبان ا
)/cm(فوت  ft10در روش تجربي با توجه به رعايت اصول ايمني، معموالً بر هر  نردبان يك نفر  303

ا بيشتر از دو حتي ممكن است در يك حالت اضطراري و اورژانسي، دو ي. تواند روي آن قرار گيردمي
  . نفر روي يك نقطه از نردبان نيز قرار گيرند

نشاني كه مسئول است مصدومي را از طريق نردبان پايين آورد، بايد توانايي و مهـارت ايـن   فرد آتش
سپس به آرامـي و بـا رعايـت نكـات ايمنـي،      . كار را داشته باشد و بتواند وزن مصدوم را تحمل نمايد

نشـانان  آتـش . دارد، مصدوم را پايين آوردفري كه پاشنه نردبان را نگه ميضمن توجه به اخطارهاي ن
ي توانند مصدوم را روي نردبان خوابانده و او را با طناب كامالً مهار نموده و نردبـان را بـه وسـيله   مي

  . نمايند به پايين بفرستدطناب و كارابين از طريق كارگاه عملياتي كه ايجاد مي
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  فصل دوم

  عمليات با نردبان دستي توانايي
  ـ حمل انواع نردبان دستي به محل حريق و حادثه1ـ2

و نوع وسـيله نقليـه، نـوع    . نشاني با توجه به نيازهاي سازمانها بر روي خودروهاي آتشحمل نردبان
  .باشدهاي سازنده و شرايط محيطي متفاوت ميابير كارخانهدنردبان و ت

اگر چه اسـتانداردهاي خاصـي   . باشدودروهاي حريق مشخص ميمحل قرار گرفتن نردبان در اكثر خ
نشـاني معمـوال روي سـقف    دار آتشهاي كشويي در خودروهاي پمپدر اين باره وجود ندارد، نردبان

  .شوندوسيله نقليه يا در كنار وسيله نقليه روي يك سطح صاف نصب مي
خودرو نماينـد، بايسـتي اطالعـات الزم در    نشانان قبل از اينكه اقدام به برداشتن نردبان از روي آتش

  .خصوص سواالت زير را بدانند
  ـ نردبان در سمت چپ يا راست وسيله نقليه قرار دارد؟
  ـ پائين نردبان در سمت جلو يا عقب وسيله نقليه است؟

  گردد؟ـ نردبان در محل خود روي خودرو و يا كنار خودرو چگونه محكم مي
  :يط مختلف و حركت بر روي نردبان و يا تجهيزاتـ استقرار نردبان در شرا2ـ2

اي از سطح افقـي قـرار گيـرد كـه     بعد از انتقال نردبان به محل و علم كردن آن، نردبان بايد در زاويه
  .ايمن باشد و به راحتي بتوان از آن باال رفت

  :فاصله نردبان 
  .شود ارتفاع ديوار محل كاربري مي 3/1فاصله پاي نردبان 

  
  ارتفاع            طول نردبان         طول نردبان  4/1فاصله پاي نردبان ) اروپا(

            متر  2متري  پايه نردبان   8نردبان : مثال 
  فاصله پاي نردبان   درجه  75زاويه       متر 1متري  پايه نردبان   4نردبان        

  
  .درجه بيشتر باشد احتمال برگشت وجود دارد 75اگر زاويه از 

        .درجه كمتر باشد احتمال شكستن نردبان وجود دارد 75ه از اگر زاوي
انـد  شود، تجربيات و آزمايشات نشـان داده ي پاي نردبان با زاويه صحيح استقرار آن تعيين ميفاصله

  .درجه از سطح افق باشد 75كه اين زاويه بايد در حدود 
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  : مثال

  متر  2متري پايه نردبان   8نردبان 
 متر 1ي پايه نردبان متر 4نردبان 

  .درجه بيشتر باشد احتمال برگشت وجود دارد 75اگر زاويه از 
  .درجه كمتر باشد احتمال شكستن نردبان وجود دارد 75اگر زاويه از 

ممكن است فشار زيادي وارد ) درجه 75بزرگتر از (اگر نردبان با زاويه بازتري از ساختمان قرار گيرد 
  .شود و نردبان بشكند

شود و به راحتـي  درجه استحكام نردبان مناسب بوده و ايمني فشار روي آن تضمين مي 75ويه در زا
دهد كه باالرونده از نردبان بتواند، روي پله نردبـان بطـور   اين زاويه اجازه مي. توان از آن باال رفتمي

  .عمود بايستد و از نردبان باال رود
هـاي دو نفـره بـه    ها را در تـيم الزم است آن روش روش اجرائي نردبان در فصل قبل ارائه شده است

  .مرحله اجرا درآوريد
  ):دسترسي، پل، حمايت(ـ عمليات با نردبان در شرايط مختلف 3ـ2
  
  
  
  
  
  

  )125(ش )                                                                 123(ش                 
  
  

  )124(ش                                                         
بطور كلي اگر مقدار توانايي و حداكثر و . توان استفاده كرداز نردبان در حوادث مختلف نيز مي

هاي مختلف از آن بهره گرفته، بطوري كه در توانيد در عملياتحداقل توان نردبان را بدانيد مي
ها قابل دسترسي از حيث ارتفاع يا در گوديهايي كه چه عمليات دسترسي براي رسيدن به مكان

  .ها مانند دره و غيره، بهترين استفاده را نمودها يا بعضي از فرو رفتگينيست و يا باالي شيرواني
هايي كه ديگر كاربرد نردبان دستي ايجاد پل بين دو محل، چه در ارتفاع و چه در سطح و يا در چاه

  كند، به منظور ايجاد محيطي اي آشپزخانه كه فروكش ميهريزش چاه دارند، بخصوص دهانه چاه
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نشانان كه در حال عمليات هستند و يا ايجاد كارگاه مناسب جهت پايين آمدن يا بـاال  امن براي آتش
  .تواند كاربرد داشته باشدرفتن و غيره مي

در حـال   هـا توان به اين نكات توجه كرد كـه در مـواردي كـه سـاختمان    در خصوص حمايت نيز مي
  .تواند كمك قابل توجهي بنمايدها ميها و ديوارها و يا سقفباشند، قرار دادن زير ستونريزش مي

  
  :آوري و نصب روي خودروـ جمع4ـ2

نردباني كه به ديوار و يا پنجره تكيه داشته را جدا كرده و به صورت عمود قـرار داده، سـپس هـر دو    
هاي را محكم ايهخود پ) يا چپ(نفر را گودي پاي راست 

. نمايندگرفته، روبروي هم از دو طرف، نردبان را مهار مي
به دستور فرمانده نردبان، طناب را بـاز نمـوده و بـا بـاال     
بردن مقداري از نردبان توسط طناب، نفر كمـك نردبـان   

ها را آزاد كرده و شـروع بـه پـايين آوردن قسـمت     قالب
  .ع گرددنمايد تا بطور كامل جممتحرك نردبان مي

  )126(ش                       سپس نردبان را با طناب اضافي بصورت مناسب بسته و
يك نفر روي پله اول نشسته، پله ديگر نردبان را گرفته و نفر ديگر شـروع بـه عقـب رفـتن نمـوده،       

  .ها را رفته تا به ابتداي نردبان برسدبطوري كه دست به دست پله
بيند توجه نموده، تا دچار تذكرات و هشدارهاي نفري كه پشت سر او را ميالبته در اين حالت به 

، بطوري كه )بطرف پهناي آن و با شماره(دهند در ادامه نردبان را روي زمين قرار مي. حادثه نگردد
نردبان را روي پهلو نگه داشته و بعد با فرمان فرمانده، نردبان را تا پهلو نگه داشته و دست راست را 

  . كنندبرند، سپس پله دوم و يكي مانده به آخر را گرفته و بطرف ماشين حركت ميل نردبان ميداخ
  

  
  )129(ش )                                           128(ش )                                        127(ش 
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ها را از داخل يد، هر دو نفر دسترسوقتي نردبان به نزديكي خودرو . براي استقرار آن را روي خودرو
دهد و نردبان بيرون آورده و نفري كه بايد نردبان را گرفته، دو ستون را در دو دست خود قرار مي

سپس با حركت و عوض كردن . كندنفر ديگر نيز نردبان را گرفته، و بطرف باالي خودرو هدايت مي
و برسد، بعد از اين مرحله، خود شخص كند تا سر نردبان روي خودردست پله به پله حركت مي

نردبان را رها كرده، از پله خودرو باال رفته و با دست و كمك نفر ديگر، نردبان را بطرف محل 
  .بنددهاي موجود نردبان را محكم ميستبسپس .كشداستقرار روي خودرو مي

گـردد در  امـر اجـرا مـي   نفـره نيـز ايـن     4نفـره و   3هاي در امر علم كردن و استقرار نردبان به روش
  .باشدنفره به عنوان تمرين به شرح ذيل مي 4تمرينات مستقر كردن نردبان روش 

  :مستقر كردن نردبان
  چهار نفر: تعداد افراد

-افراد پياده مي. دهددستور شروع كار جهت سر دادن و پايين آوردن نردبان را مي 1شماره  :شروع
كننـد؛ پـس از آزاد كـردن آن،    گهدارنـده نردبـان را آزاد مـي   هاي نگيره 3و شماره   1 شوند، شماره

  .نماينداعالم مي» سربده«لغزاندن نردبان را به فرمان  1شماره 
در قسمت پشت خودرو  2و1هاي گيرند و با كمك شمارهنخست پايه نردبان را مي 4و  3هاي شماره

در حدود رو پله از قسمت باالي آن در دهند، تا اينكه سر نردبان نردبان را به طرف عقب و پايين مي
آن را بطور كامل از روي خـودرو بلنـد و جـدا     2و1هاي سپس شماره. حائل مربوطه قرار داشته باشد

  .سازندمي
از قسمت پايه، آن را به محل مورد نظر حمل نمـوده   4و3هاي از قسمت سرو شماره 2و1هاي شماره

4دهند بطوري كه پايه آن در حـدود يـك چهـارم    رار مياي مناسب در مقابل ساختمان قو با زاويه
1 

وقتـي كـه پايـه    . ارتفاع كاركرد نردبان در آن محل بايد از پايه ساختمان يا ديوار فاصله داشته باشـد 
گيرد و پس از اطمينان از اينكه سمت صحيح نردبان در قسـمت رو و بـاال   نردبان روي زمين قرار مي

-دستبا ها شود و آنمستقر مي 4و پاي چپ شماره  3دهند؛ بدين معني پاي راست شماره قرار مي
نيز از طريق گرفتن نردبان  2و1هاي كشند و شمارههاي خود پله باالتري را گرفته، به طرف خود مي

  .آورندو حركت از قسمت زير آن را به حالت عمودي باال مي
ها بسـته  هاي آن را درگير و طناب را نيز به پلهكفشك 3و شماره باز كردن نردبان را اعالم  1شماره 

دارنـد، سـپس   آن را بطور ثابت نگه مي 2و1هاي به هنگام باز كردن نردبان، شماره. نمايدو ايمن مي
آن را با دقت و احتياط روي پنجره يا روي ديوار ساختمان قرار داده و فاصله پايـه آن را نيـز تنظـيم    

  .اي مناسب و ايمن جهت كار كردن تشكيل گرددويهكنند تا زامي
هاي قبلي را در قسمت پايين نردبان گرفته و بـه ترتيـب   موقعيت 4و3و2و1هاي شماره» آوريجمع«

  .نمايندآوري نردبان ميقبل شروع به جمع
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  :تمرينات آبرساني روي نردبان با يك خط رشته لوله

  )130-1(ش                                                                                           نفر 4: تعداد افراد
پمپ نيز طبق تمرينـات  . شودنردبان مطابق تمرينات قبلي باز و مستقر مي: شروع

، يك بند لوله و يـك سـر لولـه برداشـته و      1شماره . شودمربوطه به كار گرفته مي
يك گيـره   3كند، شماره ي نردبان باز و پهن ميشيلنگ را به شكل يك حلقه در پا

يا تسمه لوله و يك بند لوله آورده، آن را از كنار پمپ بطرف پايه نردبان باز و آمـاده  
بـه بنـد دوم لولـه     4بوسيله شماره » باز كردن آب«كند تا در هنگام اعالم شدن مي

  .متصل گردد
اش عبور داده، سر لولـه  ي شانهدر حاليكه شيلنگ را از زير بازوي خود و رو1شماره 

شود، به طوري كه نوك آن در وسط قسمت پشت قرار گرفته، به پشت او آويزان مي
داشتن و ضمن نگه 3گردد، در حاليكه شماره از نردبان باال رفته و وارد ساختمان مي

  .نمايدلوله را نيز روي نردبان هدايت و كنترل مي. حمايت نردبان است
-از نردبان باال مـي  1بدنبال شماره 3دارد و شماره ردبان را نگه مين 4سپس شماره 

رود و پاي خود را به پله آن قفل نموده، لوله را در قسمت زير پنجره بوسيله تسمه يا 
كنـد كـه لولـه روي    مراقبت مي 4شماره . گرددوارد ساختمان مي 1كند و به دنبال شماره گيره به پله مهار مي

  . ته باشدنردبان قرار گرف
  :توجه

بايد نردبان را از  4در حال باال رفتن يا پايين آمدن از نردبان هستند، شماره  3و يا شماره  1هنگامي كه شماره 
  .قسمت پايه كنترل و نگه دارد

، )4و3هـاي  بوسيله شماره(كند را اعالم مي» باز كردن آب«  1پس از انجام اين مراحل و آمادگي افراد، شماره
سـپس كوبلينـگ دو لولـه در    . كندبه اينكه فشار خروجي و مورد نياز و موقعيت سر لوله را نيز ذكر مي با توجه

برود و پس  2شوند قبل از اينكه او در مسير خود نزد شماره به يكديگر متصل مي 4پاي نردبان بوسيله شماره 
  .دگردمجددا به قسمت پاي نردبان باز مي 2از اعالم موارد فوق به شماره 
  :توجه

در صورتي كه نفر سر لوله در باالي نردبان مشغول عمليات است الزم است كـه گيـره   
  .هاي دسترس و مناسب بسته و مهار شوديا تسمه لوله به يكي از پله

دارد پس از ايمن كردن لوله از نردبان پايين آمده، نردبان را كنترل و نگه مـي  3شماره 
قطـع كـردن   «يـا  » باز كـردن آب «د جهت انتقال پيام بتوان 4تا در صورت نياز شماره 

          .محل استقرار نردبان را ترك نمايد» آب
  

اتمسفر  4فشار سر لوله نفري كه باالي نردبان در حال انجام عمليات است نبايد از   )130- 2(ش 
  .تجاوز كند
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  :داشتن سر لوله در باالي نردبانروش نگه
و صورت را در سطح پايين و كف پنجره نگه داشت تا بدينوسيله از حرارت توان سر در اين روش مي :1روش

  .شود، محافظت گرددو دودي كه از پنجره خارج مي
در اين حالت . در صورتي كه نردبان طوري مستقر شده كه باالي آن از لبه پنجره يا بام باالتر نباشد :2روش

  .نيد، سر لوله را كنترل و نگه داريدكتوان شبيه روشي كه در روي سطح زمين عمليات ميمي
  .هنگامي كه نردبان چند پله باالتر از سطح پنجره يا بام مستقر شده است :3روش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )130-3(ش 
  )131(ش                                           

  )132(ش                                                                                       
  

  )133(ش                                                                                                                       
را با پيـام قطـع كـردن آب يـا       4، شماره 1شماره» آوري وسايلقطع كردن آب و جمع«
  . فرستندمي 2شماره  نزد» آوري وسايلقطع كردن و جمع«
  بنددشير خروجي را مي 2شماره   

  .باشد استفاده از تسمه لوله و نرده در عمليات با لوله آبرساني الزامي مي

  :»آوري وسايلجمع«
بـه سـمت نردبـان     4شـماره  . نمايددهد و پمپ را از درگيري خارج ميميزان گازدستي را كاهش مي 2شماره 

از  3شـماره . داردكند، قبل از اينكه نردبان را حمايت و نگه مـي نگ به نردبان را باز ميترين كوپليرفته، نزديك
گرفته،  1كند تا گيره يا قالب را باز كند، سپس لوله را از شماره نردبان باال رفته، پاي خود را روي پله قفل مي

و بـه دنبـال او    3سپس شـماره   .دهد، بطوري كه سر لوله در قسمت پشت او قرار بگيرداش قرار ميروي شانه
آيد، كه در پايين و پايه نردبان ايستاده، لوله اضافي را كه به پايين مي 4شماره . آيداز نردبان پايين مي 1شماره 

  .انتقال وسايل طبق تمرينات قبل. نمايدگرفته و كنترل مي

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 
 

٤٢ 
 

  
  

  :حمل مصدوم از روي نردبان بوسيله يك قسمت از نردبان و طناب
  نفر 5: فرادتعداد ا

ـ جهت انجام اين تمرين نبايد از نفرات به عنوان مصدوم اسـتفاده نمـود و بايـد بـا بكـارگيري و اسـتفاده از       1
  .آدمك مصنوعي عمليات نجات بصورت مشابه تمرين شود

، جزئيـات زيـر   )برانكاردهـاي داراي حفـاظ  (شـود  ـ در صورتي كه از بدانكارهاي مناسب اين كار استفاده مي2
آورنده به نردبان كوتاه به كار گرفته نخواهد شد و بستن طناب به حلقه سازي طناب پايينط به روش ايمنمربو

همچنين روش ايمن كردن و بستن آدمك روي نردبان كوتاه نيـز اسـتفاده نخواهـد    . برانكارد انجام خواهد شد
  .شد

اي كـه عمليـات نجـات از آنجـا     طبقـه نردبان را مطابق روش ذكر شده از خودرو پياده و متناسب بـا   :شروع
يـك   5شود، در اين ضمن شماره گيرد، بر پا ميصورت مي

آورنـده را، طنـاب   قسمت نردبان كشويي كوتاه، طناب پايين
حمايت و  2و  1هاي شماره. آوردراهنما و طناب كوتاه را مي

بـا نردبـان    3شـماره  . گيرنـد داشتن نردبان را بعهده مينگه
رود و وارد سـاختمان  كوتاه از نردبان باال مـي كوتاه و طناب 

نيز پس از برداشتن طنـاب راهنمـا و سـر     4شود، شماره مي
هاي پـنجم و ششـم از سـر    آورنده را از بين پلهطناب پايين

شود، در حاليكـه  دهد و و وارد ساختمان مينردبان عبور مي
  )134(ش                                                             .بردطناب را نيز با خود مي

آدمك را با توجه به شرح جزئيات ذكر شده بر روي نردبـان كوتـاه بسـته و ايمـن      4به كمك شماره  3شماره 
                                                                                                                          .كنندمي

نمايد دو قسمت آزاد طناب را به نردبان كوتاه متصل مي 3زند و به كمك شماره يك گره صندلي مي 4شماره 
 5/1ها يك و نـيم  شوند بايد طول آنطناب بعد از گره بايد طولي برابر داشته باشند و هنگامي كه كامال باز مي

  .برابر طول نردبان باشد
هاي طناب را از روي انتهاي نردبـان عبـور دهيـد، مركـز     و يكي از قسمت سپس سر نردبان را كمي بلند كرده

اين قسمت از طناب از روي پله بـااليي  . شودقسمت آزاد طناب از زير و ما بين دو پله باالي سر آدمك برد مي
ده كند بصورتي كه مركز اين قسمت از بين دو پله زير پاهـاي آدمـك بـر   ها عبور ميهاي ستون هو بيرون كنار

  .گرددشود و با همان صورت ايمن ميمي
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شـود،  شود كه به هنگامي كه نردبان پايين داده مـي ها طوري تنظيم ميدر صورت لزوم طول نسبي اين طناب

   .سر آدمك كمي باالتر از پاهاي آن قرار گيرد
يروني نردبان كوتاه متصل كننده را با استفاده از گره به مركز ستون بطناب راهنما و هدايت 3سپس شماره 

- اين روش اتصال طناب هدايت. (اندازدكند و با دستي كامال به حالت كشيده، طناب را از پنجره پايين ميمي
كند كه به هنگام پايين دادن كننده، اطميناني را حاصل مي

نردبان، آن حركت چرخشي نداشته و در ضمن پايه آن از 
  ).شودديواره ساختمان دور نگه داشته مي

سر نردبان را ترك كرد،  4محض اينكه شماره  ن بهدر ضم
نردبان را حالت قائم در آورده و آن را تا  2و  1هاي شماره

   .نماينديك طبقه باالتر باز و مستقر مي
                                                               

                                                                            
  )135(ش 

  
-كننده را نگـه مـي  نيز طناب هدايت 5آورنده و شماره طناب پايين 1كند، شماره نردبان را كنترل مي 2شماره 

  .دارد
نردبـان را   4و  3هاي ها بطور صحيح به كار گرفته شد و تمام نفرات تيم آماده شدند، شمارههنگامي كه طناب

 1كننـد؛ در حاليكـه شـماره    به پنجـره آمـاده مـي   دادن آورند و آن را جهت بيرون رگاه پنجره باال ميتا روي د
پايه نردبان كوتاه يعني پاهاي آدمك ابتدا از پنجره عبـور  . (كندآورنده را گرفته و كنترل ميكشش طناب پايين

  ).آيدو بيرون مي
  )130(ش                 .كندرا اعالم مي» ع پايين دادنشرو«فرمان  1كه آمادگي برقرار شد، شماره  هنگامي
آورنده از يك دست به دسـت ديگـرش، طنـاب را كنتـرل نمـوده،      از طريق حركت دادن طناب پايين 1شماره 

او نبايد اجازه دهد كه طناب در يـك لحظـه از   (گيرد بطوري كه يكي از دستانش به تناوب طناب را محكم مي
  ).كندميان دو دستش حركت 

ا بدين ترتيب تكند كننده اعمال ميكششي يكنواخت ولي نه خيلي زياد روي طناب هدايت 5در حاليكه شماره 
جلـو   2هنگامي كه نردبان به زمين رسيد شـماره  . نردبان در حال پايين آمدن از ساختمان دور نگه داشته شود

  .كمك كند 5ه شماره رود تا براي ساكن و ثابت كردن آن و سپس جدا ساختن آدمك بمي
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  :آوريجمع
با يكديگر نردبان را يـك   2و  1هاي كنند، سپس شمارهطناب را از نردبان دور مي 2و  1هاي شماره

. اي كه عمليـات نجـات از آن صـورت گرفتـه اسـت     سازند، همان طبقهمستقر تر آورده و طبقه پايين
نيـز پـس از    2و  1هـاي  كند و شمارهكوتاه مي ها و نردبانآوري طناباقدام به جمع 5سپس شماره 

آوري نردبان و قـرار دادن روي خـودرو   ها اقدام به جمعو به كمك آن  4و  3هاي پايين آمدن شماره
  .نمايندمي

  :توجه
آورنده بايد از روي يك پله مناسب نردبان هدايت شود و يك چرخش نيز بايـد بـدور   ـ طناب پايين1

ماند، تا اينكه پايين دادن مصدوم خاتمـه  در قسمت پايه نردبان مي 2شماره . آخرين پله داشته باشد
  .يابد

) برزنت(كند، بهتر است از يك محافظ ها ايجاد سائيدگي ميـ به علت اينكه حركت طناب روي پله2
  .باشدها ضروري نميهاي واقعي بدليل فوريتالبته اين عمل در عمليات. روي پله استفاده شود

نشاني هاي آتشهاي عملياتي سازمانهاي عمليات صحيح با نردبانيان با توجه به ضرورت روشدر پا
هـاي  و ايمني و حفاظت از اين ابزار بدليل كاربرد عملياتي تالش گرديد تا بتوان با استفاده از نشـريه 

برخي  نشاني درو ترجمه مقاالت موجود توسط همكاران آتش N.F.P.Aموجود بر اساس استاندارد 
هـا بـا اسـتفاده از تصـاوير     سازي روشجهت آموزش بهتر و بهينه.... شهر از جمله تهران و ساير كالن

در اختيـار همكـاران    تـا نشاني شيراز اين نشريه كامـل گرديـده   گانه آتش 13هاي همكاران ايستگاه
يـات، خالقيـت،   اميد است مفيد واقع گرديده و با ممارست تمرين سـرعت عمل . نشان قرار گيردآتش

  .هاي واقعي باال ببريمتوان و ايمني كاربري را در زمان عمليات
در پايان ضمن تشكر از واحد روابط عمومي و امور بين الملل سازمان آتش نشاني و خـدمات ايمنـي   

  .ندشيرازكه در زمينه ويراستاري و چاپ اين مجموعه آموزشي همكاري صميمانه داشته ا
  

  نورمحمديداود : يارآتش     
 88مرداد ماه     
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ع   :نا
  FIRE BRIGADS INDUSTRIAL كتاب-1

 FIRE SERVICE DRILL BOOKكتاب - 2

 
  

 

  :با  از 
  )مسئول محترم روابط عمومي(آقاي مهدي مرادي 

  )ويراستار(سركار خانم بخسكار 
  12،  11،  9، 1هاي  و همكاران محترم عمليات ايستگاه

  1388زمستان 
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