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Bölmə EF5: Təzyiqli sudan istifadə etməklə bitki örtüyü yanğınlarının 
lokallaşdırılması  

 
Element 1.1: 
 
 
Element 1.2:  

 
Bitki örtüyü yanğınlarında istifadə məqsədilə, nasoslar, şlanqlar 
və digər köməkçi avadanlıqların hazırlanması  
 
Bitki örtüyündə yanğın baş verən hallarda nasosun işə salınması 
və istismarı  

 
Element 1.3:  

 
Bitki örtüyü yanğınlarını lokallaşdırmaq məqsədilə suyun 
vurulması üçün şlanqlar və forsunkalardan istifadə  

  
Bu bölmə barədə: 

 Bu bölmədə fərdlər və onların çalışdığı agentliyin idarəetmə 
strukturu tərəfindən kənd yerlərində bitki örtüyü yanğınlarının 
idarə olunması, yanğınların söndürülməsi yaxud sözügedən 
yanğın əməliyyatlarında istifadə olunan rabitə vasitələrindən bəhs 
edilir.  
 
Bu bölməni istənilən bitki örtüyünə tətbiq etmək mümkündür: 
meşə, kolluq, ot örtüyü yaxud torf bataqlığı 
 
Bu bölmə bitki örtüyü yanğınların idarə olunması üzrə tam yaxud 
yarım ştatlı əsasda çalışan, yanğın xidmətləri, kənd təsərrüfatı, 
meşəçilik, ovçuluq, təbiətin mühafizəsi, təbii öt örtüyü və təbii 
ehtiyatların bərpası işlərinə cəlb olunan şəxslər üçün nəzərdə 
tutulur. 
 

 Bunlara nail olmaq üçün aşağıda qeyd olunanlarla bağlı 
müvafiq bacarığa malik olduğunuzu nümayiş etdirməlisiniz: 
 

• Nasosu hazırlamaq və ondan müvafiq şəkildə istifadə  
• Nasos yerinin seçilməsi, hazırlanması və bərpa edilməsi  
• Şlanqların yerləşdirilməsi və yerinin dəyişdirilməsi  
• İlkin həmlə və qalıqların təmizlənməsi vəziyyətlərində 

yanğının söndürülməsi üçün forsunkalardan vurulan suyun 
istifadə olunması  

• Yanğın zolağında işin təhlükəsiz aparılması 
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 Əsas söz və 
ifadələr:  

Bu bölmənin mahiyyətini və burada təsvir olunan fəaliyyətləri 
başa düşmək üçün, burada istifadə olunan terminləri tam şəkildə 
anlamaq tələb olunur. Bu Bölmənin sonunda qeyd olunan 
anlayışlar sizə bu işdə yardımçı olacaqdır 

Boşluğun 
yaranması  

Havanın buruntaqla sorma borusuna daxil olması ilə yaxud 
gətirmələrlə tıxanmış sorma filtri ilə əlaqədar nasosda hava 
qabarcıqlarının əmələ gəlməsi  

Zərbə Bir kənarı digərindən yüksəkdə olan şlanqda suyun aşağıya 
doğru təzyiqi  

Şlanq qısqacı Əlavə şlanqa birləşdirmək məqsədilə su axının kəsilməsi üçün 
alət  

Şırnaq reaksiyası Artıq təzyiqlə əlaqədar forsunka ilə su axınının əks istiqamətə 
yönəldilməsi 

İtki Şlanqın daxilindəki su axınına müqavimət şlanqın uzunluğuna 
görə kPa ilə ölçülür  

Ucluqda təzyiq Təzyiq və sürtünmə itkilərindən sonra şlanqın sonunda qalan 
təzyiq  

Təzyiq Əks su hövzəsinə qarşı toplanılan güc  
Filtr Sorma şlanqının ucunda qoyulan filtr (əksər vaxtı metaldan)  
Lil Su hövzələrinin dibində rast gəlinən boş material (misal üçün 

palçıq)  
Sovurma 
(qaldırma) 

Suyun nasosa verilməsi üçün ən aşağı səviyyədən nasosa doğru 
qaldırılması  

Sorma şlanqı Suyu vurmaq məqsədilə filtrdən çəkilən şlanq (yüksək daxili su 
təzyiqinə (əks təzyiq) davamlı olmalıdır)  

Kipkəc Qazın və ya havanın boruya girişinə yaxud geri qayıtmasına 
mane olmaq üçün istifadə olunan rezin yaxud tor material. Adətən 
bir və bir neçə metal, plastik və ya rezin borunun yaxud şlanqın 
bir birinə birləşdirildiyi yerdə qoyulur. Adətən “O” halqa 
adlandırılır.  

Həcm Nasosun vura bildiyi suyun miqdarı  
Burulğanlaşma Nasosların sorma şlanqlarına daxil olduqca suyun burulması, 

spiralvari axını  
Su zərbəsi Şlanqla axan su qəfildən dayandırılan zaman təzyiq zərbəsi  
Su kütləsi  Təzyiq itkilərinin qarşısını almaq məqsədilə suyun dağlıq yaxud 

uzun məsafələrə vurulması üçün bir neçə ardıcıl nasosun bir-
birilə əlaqələndirilməsi yaxud səyyar bəndlərdən istifadə  
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  Bitki yanğınlarında istifadə məqsədilə nasoslar, şlanqlar və köməkçi 
avadanlıqların hazırlanması  

 Aşağıdakı qabiliyyətlərə malik olmaq tələb olunur: 
1. İstehsalçıların tövsiyələrinə uyğun olaraq gündəlik texniki təmir 

işlərinin görülməsi, yanacaq doldurulması və ilkin yoxlama 
işlərinin aparılması  

2. Nasoslar, şlanqlar və yanacağın nəqliyyat vasitələrinə ehtiyatla 
yüklənməsi və mühafizəsi  

3. Avadanlıqlar və təchizat hissələrinin təhlükəsizliyi və 
mühafizəsinin təmin olunması  

4. Şəxsi mühafizə məqsədli avadanlıqların hazırlanması və 
yoxlanması  

5. Özünün və digərlərinin təhlükəsizliyi və sağlamlığının qorunması  
6. Müvafiq hüquqi, təşkilati və ekoloji tələblərə uyğun olaraq, 

ehtiyatlar və materialların idarə olunması  
7. İstifadədən sonra nasoslar, şlanqlar və köməkçi avadanlıqların 

təmiri, çeşidlənməsi və hər hansı qüsurlar barədə hesabatın 
hazırlanması  

  
  

Bu elementə daxildir  
A. Aşağıdakılardan istifadə etməklə, nasoslar, şlanqlar və köməkçi 

avadanlıqların hazırlanması və təmiri: 
i. Əl alətləri, 
ii. Digər texniki təmir alətləri 
iii. Kipkəclər və “O” halqalar 

 
B. Aşağıdakı vəziyyətlərdə: 
i. İstehsalat bazası 
ii. Sahədə/əməliyyatlar zamanı  

 
C. Şəxsi mühafizə məqsədli avadanlıqlar: 
i. Şlem/Üz üçün qoruyucu/Eynəklər 
ii. Yanğına davamlı paltar 
iii. Əlcəklər 
iv. İstiliyə davamlı çəkmələr 
v. İçməli su 
vi. Qulaq qoruyucular  
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 Bunları bilmək və anlamaq lazımdır: 
a. Texniki təmir alətlərindən təhlükəsiz istifadə  
b. Istehsalçının tələblərinə uyğun olaraq sadə nasosların texniki 

təmiri  
c. Müxtəlif vəziyyətlərdə avadanlıqların saxlanması ilə bağlı üsullar  
d. Anbara yerləşdirilmədən öncə şlanqların yığılması  
e. Ekoloji tələblər daxil olmaqla yanacağın və təkrar yanacağın 

vurulması  

 Bitki örtüyündə yanğın hadisəsi zamanı nasosun işə salınması və 
istismarı  

 Aşağıdakıları yerinə yetirmək qabiliyyəti tələb olunur: 
1. Yanğın mühitinin məntiqi olaraq qiymətləndirilməsi və yanğın 

dinamikasının proqnozlaşdırılması  
2. Dəstə rəhbəri tərəfindən müəyyən edilən məntəqələrə suyun 

vurulması  
3. Ərazidə su təchizatının müəyyən edilməsi və onların 

yararlılığının qiymətləndirilməsi  
4. Su təchizatına çıxışa imkan verən və nasosun istismarı üçün 

təhlükəsiz işçi ərazinin seçilməsi 
5. Nasos ərazisinə təhlükəsiz gediş-gəliş yolunun yaradılması  
6. Nasosa dəyə bilən hər hansı zərərlər yaxud gətirmələrin su 

axınına mane olması kimi halların minimuma endirilməsi üçün 
sorma xəttinin yerləşdirilməsi və nasos üçün lazım olan 
miqdarın və keyfiyyətin yaxşılaşdırılması  

7. Nasos istehsalçının göstərişlərinə uyğun olaraq qidalandırılmalı, 
işə salınmalı, istismar edilməli və dayandırılmalıdır.  

8. Suyun forsunkadan səmərəli və təhlükəsiz axınını təmin etmək 
üçün suyun veriliş həcmi və təzyiqinə nəzarət edilməlidir. 

9. Davamlı İstismarı təmin etmək üçün yanacaq, benzin və su 
təchizatı nəzarət altında saxlanmalıdır.  

10. Su hövzəsi yaradılmalıdır.  
11. Bütün əməliyyat boyu Forsunka operatoru (operatorları), dəstə 

üzvləri, dəstə rəhbərləri ilə əlaqələrin təmin edilməsi  
12. İstifadədən sonra nasos ərazisinin əvvəlki vəziyyətə 

qaytarılması  
 

  
 Bu element aşağıdakıları əhatə edir: 

A. Su təchizatı məsələləri: 
i. Gediş-gəliş yolu 
ii. Keyfiyyət 
iii. Kəmiyyət 
iv. İstifadə norması  
v. Sudan səmərəli istifadə  

 
 Aşağıdakıları bilmək və anlamaq tələb olunur: 

a. Yüngül çəkili səyyar nasosun işləmə qaydası, o cümlədən onun 
işə salınması, su təchizatı, təzyiq yığması və şlanqlar və 
forsunkalarla vurulması  

b. Təbii mənbələrdən su təchizatının təkmilləşdirilməsi yolları, o 
cümlədən suyun keyfiyyəti, miqdarı, səmərəli istifadəsi və 
səyyar bənd  

c. Suyun təchizi və davamlı istismar məqsədilə işçi nasosun işinin 
nəzarət altında saxlanılması üsulu. O cümlədən əsas nasos 
məsələlərinin həlli yolları  

d. Ehtiyat nasos sisteminin yaradılması üsulu  
e. Radio və əl siqnallarından istifadə etməklə nasos göstərişlərinin 

ötürülməsi yolları  
f. Yanğın nəzarətçilərinin rolu, yanğının faktiki vəziyyətindən 

xəbərdar olma, bütün müddət ərzində dəstə üzvləri və dəstə 
rəhbəri ilə əlaqə yaratmağa müvəffəq olma. Evakuasiya 
marşrutları həmçinin onlardan istifadə vaxtı və təhlükəsiz 
zonaya çatmaq üçün tələb olunan müddət barədə xəbərdar 
olma.  
 

 Bitki örtüyü yanğınlarının lokallaşdırılması üçün şlanqlar və 
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Məsuliyyətdən İmtina bəyanatı 
  

 

 

Bu yazılı imtina bəyanatı sizin bu veb-saytdan istifadənizi tənzimləyir və bu veb-saytdan 
istifadə etməklə siz bu imtina bəyanatını tam qəbul etmiş hesab olunursunuz. Nəzərə 
almalısınız ki, bu veb saytdakı məlumatlar hər hansı bildirişsiz dəyişdirilə yaxud yenilənə 
bilər. Ümumdünya Yanğın Monitorinq Mərkəzi, Beynəlxalq Yanğın və Xilasetmə Xidmətləri 
Assosiasiyası, Kənd Ərazilərinin Inkişafı Təşəbbüsləri MMC (Rural Development Initiatives 
Ltd) ("EuroFire" Partnyorları ilə birlikdə) [və bu veb saytın idarəçiləri] bu veb sayta 
məlumatların yüklənməsi, saytda olan məlumatlardan istifadə yaxud hər hansı məlumatın 
saytdan yüklənməsi ilə bağlı heç bir məsuliyyəti qəbul etmir və bütün öhdəlikləri 
(qanunvericilik əsasında icazə verilən həddə qədər) istisna edir. Bu veb saytdakı məlumatlar 
hüquqi və peşəkar məsləhət hesab edilmir. Bu veb saytdakı məlumatlar və/yaxud materiallar 
yalnız ümumi məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Hər hansı xüsusi məqsədlərlə əlaqədar, o 
cümlədən müqavilələrin bağlanması üçün həmin məlumatlara etibar etmək yolverilməzdir.  

EuroFire Tərəfdaşları [və bu veb saytın sahibləri] bu saytda olan hər hansı məlumatın yaxud 
bəyanatın tamlığı yaxud dəqiqliyi ilə bağlı və ya həmin məlumatlara etibar edilməsi 
nəticəsində meydana çıxan itki və zərərlər (belə bir zərərin birbaşa, dolayı olub-olmasından 
asılı olmayaraq) üçün heç bir məsuliyyət daşımır. Bu veb saytda verilənlərə etibar etmək və 
öz müvafiq yurisdiksiyanızda müvafiq ixtisaslaşmış şəxslərdən peşəkar məsləhət almadan bu 
məlumata əsaslanaraq davranmaq olmaz. Bu veb saytda konkret məzmun yaxud hissələrlə 
bağlı bu imtina bəyanatına əlavə olaraq xüsusi imtina bəyanatları da tətbiq oluna bilər. Bu 
səhifələrdən digər veb ünvanlara linklər yalnız məlumat xarakterlidir və EuroFire Tərəfdaşları 
(və bu veb saytın idarəçiləri) bu vebsayta keçid yaxud vebsaytdan digər saytlara giriş, yaxud 
həmin linklərdə verilən məlumatlarla bağlı hər hansı məsuliyyət yaxud öhdəlik almır və 
sözügedən linklərdə ifadə olunan fikirləri təsdiqləmir. Bu veb saytda verilən məlumat, əksi 
qeyd olunmadığı təqdirdə, hər hansı bütün EuroFire Tərəfdaşlarının yaxud onların, 
qarşısında şərti (ötürülmüş) öhdəlik yaxud məsuliyyət daşıdığı filial təşkilatının və hər hansı 
şəxsin rəy və düşüncələrini əks etdirmir.  

Bu saytda verilən bütün məlumatlar müəllif hüquqları və əqli mülkiyyət qanunları əsasında 
qorunur və əksi açıq ifadə edilmədiyi yaxud yazılı razılığa gəlinmədiyi təqdirdə, bu saytda 
yerləşdirilən məlumatlar, şəxsi, qeyri-ticarət məqsədləri üçün müvafiq bildiriş əsasında əldə 
oluna yaxud yüklənilə bilər.  

EuroFire Tərəfdaşları bu veb-saytda verilən funksiyaların fasiləsiz və səhvsiz olmasına, 
nöqsanların aradan qaldırlmasına, bu veb saytı təmin edən serverin virussuz olmasına 
zəmanət vermir. Siz təsdiq edirsiniz ki, daxil edilən və çıxarılan məlumatların dəqiqliyi ilə 
bağlı öz konkret tələblərini təmin etmək məqsədilə, adekvat proseduraların və virus əleyhinə 
yoxlamaların (antivirus və təhlükəsizlik sisteminin yoxlamaları) həyata keçirilməsi sizin 
məsuliyyətinizdir.  

Bu veb saytdakı məlumat və digər məzmunlu materiallar Şotlandiya qanunvericiliyinə uyğun 
tərtib olunmuşdur. Bu veb sayt Şotlandiya qanunvericiliyinə əsasən tənzimlənməli və şərh 
olunmalı və bu veb saytın bütün istifadəçiləri bu veb sayt yaxud ondan istifadə ilə əlaqədar 
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yaranan hər hansı iddialar yaxud işləri qeyd-şərtsiz olaraq Şotlandiya məhkəmələrinin 
yurisdiksiyasına təqdim etməlidir. Əgər bu vebsaytda hər hansı materialın istənilən digər 
ölkədə tətbiq olunan qanunlara zidd olması aşkar olunarsa, o zaman həmin ölkədən olan 
şəxslərin bu sayta girişi məhdudlaşdırılır və yaxud sözügedən qanun qarşısında məsul olan 
şəxslər saytda təmin olunan xidmətlər yaxud məlumatlardan yararlana bilməz. 

 


