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 مجموعه آموزش فشرده 
 ی های کشور کارکنان شهرداری ها و دهیار

  

 آنچه باید یک آتش نشان بداند   6شماره :

 نشاني:آتش جنس لباسهای

 : از عبارتند كه شودمی تشكيل زير هایاليه از لباسهای آتش نشانی 

 بيرونی اليه -1

 رطوبت ضد ميانی اليه  -2

 گرما ضد داخلی اليه  -3

 به نشانیآتش لباس صورت اين در كه گردد المينيت هم روی بر اليه دو صورت به را سوم اليه  است الزم گاهی -4

 است. اليه 4 صورت

 : شودمي تشكيل زير مواد بيروني از اليه

 75% ،ششپو يك صورت به و كرده محافظت پوست آتش از مستقيم خطر برابر در كه اليافی نومكس است 

 ذوب الياف ساير خالف بر و ماندمی باقی شدن خنك زمان تا، باال پذيری انعطاف خاصيت با سخت

 .شودنمی

 23% دباال می باش سايشی عمر و باال استحكام، كم وزن با پليمری مصنوعی فيبر است، كه نوعی كوالر .

 آل دهاي پذير انعطاف و سبك، محكم ساختارهای برای و فوالد از بيشتر برابر سه كوالر كششی استحكام

 است.

 2% عمليات  هنگام در انفجار و آتش از جلوگيری است و با خاصيت ضد جرقه بودن برایاستاتيك  آنتی

 كاربرد دارد. 

 : شودمي تشكيل زير مواد از رطوبت ضد  مياني اليه

 Gore-TEX    د:و دارای ويژگيهای ذيل می باش  شده تشكيل تنفسی قابليت با ميكروسكوپی الياف كه از 

 لباس داخل به آب ورود از جلوگيری .1



 

  

2 
 

 مجموعه آموزش فشرده 
 ی های کشور کارکنان شهرداری ها و دهیار

  

 آنچه باید یک آتش نشان بداند   6شماره :
 لباس از بيرون به گرما و تعريق از ناشی آب خروج .2

 Gore-Tex-Airlock   قطر كاهش باعث كه باشد می رطوبت ضد و گرما ضد اليه از جديد تركيب يك 

 : گردد و دارای تركيبات ذيل می باشد می لباس

 32  % كاربرد دارد. سطوح دهیپوشش در و است سخت ماده يك كه رزين مالمين 

 16 % شود.می آتش هنگام به شدن ورشعله در تاخير باعث كه است آراميد اليافی متا 

 16 % كندمی محافظت برش مقابل در و بوده آتش و گرما برابر در مقاوم كه است اليافی آراميد پارا. 

 36 % PUFR  شودمی المينيت آراميد الياف روی بر و است مقاوم آتش برابر در كه است ایاليه. 

 

 عبارتند از:  Gore –Tex به نسبت  Gore-Tex-Airlock مزيت

  گرم آب توسط سوختن از ناشی ديدگی آسيب كاهش ريسك .1

 نشان  آتش بيشتر حركت آزادی و  گرما از ناشی استرس كاهش .2

 شستشو از پس لباس تر سريع شدن خشك .3

 هااليه بين هوا ترراحت گردش .4

 : شودمي تشكيل زير مواد گرما از ضد داخلي اليه 

 50% شود.می آتش هنگام به شدن ورشعله در تاخير باعث كه است اليافی آراميد متا 

 50%  دارد. شعله و گرما برابر در كه مقاومت بااليی است اليافی ويسكوز 
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 مجموعه آموزش فشرده 
 ی های کشور کارکنان شهرداری ها و دهیار

  

 آنچه باید یک آتش نشان بداند   6شماره :
 بافته پشم با نومكس پارچه جنس از %100 و وزن سبك پارچه  با گرما ضد اليه يك داخلی اليه به الزم است

 .است لباس به گرما انتقال از جلوگيری اليه اين عملكرد دوخته شود

 نشاني :آتش لباس متعلقات ساير

 مقاوم و  كشباف بصورت( Aramid) مصنوعی الياف از صد در صد ضروريست:  سرآستين

    . باشد حرارت برابر در

 تشكيل آهنی تركيبات بدون و استرپلی مواد از محصول بايد اين:  شلوار بند کننده تنظيم

   .باشد داشته را شلوار بند تنظيم قابليت، ارتجاعی خاصيت بودن دارا با و شده

  روی بر و  است مقاوم آتش برابر در كه ایاليه بوده Pu ازپوشش تركيبی:  آب ضد اليه

 و ميكند جلوگيری نشانآتش لباس داخل به آب ورود از. ميگردد المينيت آراميد الياف

  دوخته ميشود. باشدمی آب ورود معرض در كه اوركت كمر دور و شلوار مچ روی بر معموال

 فسفری رنگ از. می باشد فسفری -اینقره -فسفری صورت شبرنگ به تركيب:  شبرنگ نوار

 هب آن پشت. شودمی استفاده روز در بهتر ديد برای اینقره رنگ از و شب در بهتر ديد برای

 . می شود استفاده كوالر از كتان جای

 از شستشو بار چندين از بعد ثانی در و بوده رنگ ثبات و پايداری بخاطر اوالً كار اين دليل

   می شود. جلوگيری شبرنگ استهالك

 باال از شدن باز قابليت كه . باشدمی 10 دنده زيپ نشانیآتش لباس برای زيپ بهترين:  زيپ

 تا كند می كمك شد بيهوش عمليات هنگام در نشانآتش كه هنگامی و داشته باشد را

   .باشد آلومنيوم و برنج های آبكاری با  بايستی و شود انجام ترراحت امدادرسانی

 : شودمی تقسيم زير دسته 2 به شوندمی استفاده نشانیآتش لباس در كه هايینخ:  نخ
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 مجموعه آموزش فشرده 
 ی های کشور کارکنان شهرداری ها و دهیار

  

 آنچه باید یک آتش نشان بداند   6شماره :
 آتش مستقيم شعله مقابل در.  است شده تشكيل آراميد متا مواد از كه صد در صد  Teijin Conex جنس از نخ

 . كندمی عمل سوزیآتش هنگام در حرارتی مناسب عايق يك صورت به و سوزدنمی

 آتش شعله برابر در گرادسانتی درجه 2500 دمای تا. باشدمی شعله برابر در مقاوم نخ اين:  نومكس جنس از نخ

   .كندمی مقاومت

 برش مقابل لباس را در و بوده آتش و گرما برابر در مقاوم اليافی كه آراميد پارا از %35  محصول اين:  گير ضربه 

 ابربر در محافظ عنوان به شده و تهيه مصنوعی الياف از كه سيليكون تشكيل شده است از %65 و ميكند محافظت

 . می باشد حرارات ضد و است هوا و آب نفوذ

 لباسهاي آتش نشاني :کاربردي در  هاي استاندارد 

 EN 469  :نشانیآتش لباس تست روشهای و هانيازمندی 

 1773 EN  :پارچه عرض و طول تعيين 

 24920 EN  :شدن خيس مقابل در پارچه سطحی استحكام تعيين 

 20811 EN  :آب نفوذ مقاومت تست 

 31092 EN  :آب تبخير مقاومت تست 

 24920EN  :سطحی رطوبت تعيين 

 12127 EN  :پارچه حجمی جرم تعيين 

 1149-3 EN  :پارچه پوسيدگی گيریاندازه هایروش و استاتيك الكترو خواص تست 

 368   EN  :مايعات نفوذ مقابل در مواد مقاومت تست روش 

 


