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 علت یابی حریق
 -8جْت سَختگی اجٌاس هثل دسختْا ٍ،سایل سَختِ شذُ :جْت سَختگی اجٌاس ،ستًَْا،دسختاى ٍ دسختچِ ّا

آنچه باید یک آتش نشان بداند

 23شعبان 1443

ویژه کارکنان شهرداریها ،دهیاریها و شوراهای اسالمی شهر و روستا

دس جْت گستشش حشیق هی تاشذ ٍ ّوَاسُ سطحی اص آًْا کِ تیشتش سَختِ است دس جْت گستشش حشیق است.
 -9رٍب شذى الهپ یا شیشِ دس جْت گستشش حشیق :الهپْا دس اثش ٍقَع حشیق اگش گاصی تاشٌذ دس اثش اًثساط
حجوی گاص داخل آًْا هیتشکٌذ ٍ دس صَستیكِ اص ًَع تٌگستي تاشٌذ ،شكستِ ٍ یا رٍب هی شًَذ ،اگش رٍب شًَذ
دس سوت گستشش حشیق طاٍلْای دسشت ایجاد هی گشدد.
شیشِ پٌجشُ ّا دس هكاًْای حشیق صدُ شكستِ ٍ یا رٍب هی شًَذ .تشسسی علل شكستِ شذى یا رٍب شذى شیشِ :

ب :شكستِ شذى شیشِ ّا دس اثش ضشتِ ٍاسدُ تِ آًْا قثل یا تعذ اص حشیق.
ج :شیشِ دس اثش هَج ًاشی اص اًفجاس شكستِ شذُ تاشذ.
د :رٍب شذى شیشِ ّا دس جشیاى ٍقَع حشیق.
الف -صهاًیكِ شیشِ ّا دس اثش شذت حشاست تشد ٍ شكٌٌذُ هی شًَذ تایذ داسای عالئن صیش تاشٌذ:
-1دٍدصدُ ٍ کاهال سیاُ ّستٌذ ٍ خَد شیشِ سیاُ هی شَد.
-2تشاحتی دس تیي اًگشتاى هی شكٌذ ٍخشدُ شیشِ ایجاد ًوی ًوایذ.
-3هعوَال تصَست تكِ ّای تضسگ هی تاشٌذ ٍ شكستگی دس یك خط است ٍ تشکْای جاًثی ایجاد ًوی کٌذ.
-4لثْای شكستِ شذُ تیض ٍ تشًذُ ًوی تاشٌذ.
ب -اگش شیشِ ّا تش اثش ضشتِ شكستِ شذُ تاشٌذ داسای خصَصیات ریل هی تاشٌذ:
-1شكستگی تصَست تشکْای تاس عٌكثَتی تَدُ ،کِ هشکض آى هحل ٍسٍد ضشتِ است.

شماره 102

الف :شیشِ دس اثش حشاست تشد ٍ شكستِ شذُ است.
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 -2لثِ ّای قسوت شكستِ شذُ تیض ٍ تشًذُ هی تاشٌذ.
 -3تا تشسسی عشضی قسوتْای شكستِ شذُ دس صیش رسُ تیي تِ تشکْای داسای شیة تشهیخَسین کِ سوت تاالی
شیة سوت ٍسٍد ضشتِ هی تاشذ ٍ قسوت پاییي شیة ،سوت خاسج سا ًشاى هی دّذ.
ج -شكستگی شیشِ دس اثش هَج اًفجاس داسای خصَصیات صیش هی تاشذ:
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-1تجض قسوتْای لثِ ّای چاسچَب پٌجشُ ّا تقیِ قسوت ّای شیشِ تصَست تكِ ّای کاهال سیض شكستِ هی شًَذ
صیشا دس اثش هَج ًاشی اص اًفجاس ضشتِ تِ تواهی قسوتْای شیشِ ٍاسد هی شَد.
-2دفشهِ یا کٌذُ شذى چاسچَب پٌجشُ ّا دس تیشتش هَاسد.
-3اگش اًفجاس قثل اص ٍقَع حشیق صَست گشفتِ تاشذ ،تكِ ّای شیشِ تصَست شفاف هی تاشذ ٍ اگشتعذ اص ٍقَع

د -شیشِ دس اثش حشاست صیاد رٍب شذُ تاشذ:
اگش دس حشیق شیشِ یا اجسام تلَسیي رٍب شًَذ ،جْت سیضش هزاتْا اص سوتی است کِ حشاست تِ آى ٍاسد شذُ است.

شماره 102

حشیق اًفجاس صَست گشفتِ تاشذ ،یك سوت شیشِ ّا دٍدصدُ هی تاشذ.

