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ين دوره آموزشیعناو

يو بهداشت حرفه ا یمنیات ایکل•
قیت حریاهم•
قیط حریعلل بروز شرا•

آنها يق و دسته بندیانواع حر آنها يق و دسته بندیانواع حر•
قیحر يانواع خاموش کننده ها•
قیحر ياطفا یعموم يانواع روش ها•
ق هاینکات قابل توجه در رابطه با اطفاء حر•



ا کپسولها و  یق به کمک خاموش کننده ها یحر یاطفاء دست•
ستاده  یا يرهایش

یآتش نشان ين هایبه کمک ماش یکیاطفاء مکان•
نکلرهایا اسپریاطفاء خود کار به کمک افشانه ها •

ين دوره آموزشیعناو

نکلرهایا اسپریاطفاء خود کار به کمک افشانه ها •
یم آتش نشانیف تیالت و وظایتشک•
قیو بهداشت کار در رابطه با حر یحفاظت فن ين نامه هاییآ•
قیبروز حر يط اضطراریاقدامات در شرا•



قیحر ییشناسا•
توسط افراد ییشناسا•
ا دتکتورهایق یل کشف حریتوسط وسا ییشناسا•

یحرارت يدتکتورها•

ين دوره آموزشیعناو

یحرارت يدتکتورها
يشعله ا يدتکتورها•
يدود يدتکتورها•

قیاعالم حر یق به کمک شاسیحر یاعالم دست•
قیستم مرکب کشف و اعالم حریاعالم خودکار توسط س•



يمنیشعار ا

بلکه   حادثه اتفاقی نیست که هر روزه تکرار شود،
یک بار در هر مکان و هر زمان امکان وقوع آن وجود 

ماند و اي  دارد و بعد از رخ دادن آن افسوس میماند و اي  دارد و بعد از رخ دادن آن افسوس می
.هاي بسیار کاش



چند نکته مفید

þکارفرمایان مسئول ایمنی کارگران هستند.
þحریق و آتش سوزي یکی از شایع ترین حوادث صنعتی است.
þ هر ساله هزینه هاي زیادي را سازمان ها بابت حریق و آتش þ هر ساله هزینه هاي زیادي را سازمان ها بابت حریق و آتش

.سوزي متحمل می شوند
þ هر ساله افراد زیادي جان شان را بواسطه حریق و آتش سوزي از

.دست می دهند



ق یو اطفائ حر یستم آتش نشانیاز به سیچرا ن
م؟یدار م؟یدار



لیدال

ياز بروز آتش سوز يریشگیپ١.

قیمحافظت از ساختمان در برابر حر٢.

ن سالمت کارکنان در ساختمانیتام٣. ن سالمت کارکنان در ساختمانیتام٣.

مهار و کنترل حریق۴.

يو اقتصاد یمال يبه حداقل رساندن خسارت ها۵.

تامین روند ادامه کار فعالیت هاي کاري و صنعتی۶.

حفاظت از محیط زیست٧.



قیجاد حریچهار عامل عمده ا
ر رعدوبرقینظ یعیطب يده هایپد١.
... )گاریت، ته سیکبر(  یانسان يخطاها٢.
..)یل برقیها و وسا یم کشیس(  ینواقص فن٣. ..)یل برقیها و وسا یم کشیس(  ینواقص فن
....، پوشش جرم ينه توزی، کیخودکش(   يعمد يها ياتش سوز۴.



علل و شرایط بروز حریق
عوامل و شرایط متعددي می توانند در بروز حریق ایفاي نقش نمایند که 

:مهم ترین آن ها شامل موارد زیر است
مانند نزدیک نمودن شعله به مواد سوختنی :آتش گیري مستقیم١.

افزایش دما در یک توده زغال سنگ یا مواد  :افزایش تدریجی دما افزایش دما در یک توده زغال سنگ یا مواد  :افزایش تدریجی دما٢.
آلی و حیوانی که بتدریج دماي آن ها در اثر فشار و فعل و  

.  انفعاالت باال رفته و شروع به سوختن می کنند



پتاسیم   واکنش هاي نظیر ترکیب آب و اسید، :واکنش هاي شیمیائی٣.
اسید نیتریک با کاغذ می تواند عامل    و آب، فسفر با اکسیژن هوا،

.شروع حریق گردد
مالش بین دو جسم آتش گیر مانند دو قطعه چوب   :اصطکاك۴.

علل و شرایط بروز حریق

مالش بین دو جسم آتش گیر مانند دو قطعه چوب   :اصطکاك۴.
خشک یا ترمز شدید چرخ هاي هواپیما روي باند فرودگاه از نمونه 

.هاي این شرایط است
در این حالت به دلیل خاصیت   :تمرکز پرتوهاي مرئی و غیر مرئی۵.

. بینی تمرکز نور روي اشیاء باعث حریق می گردد ذره



حرارت حاصل از عبور جریان برق از یک   :الکتریسیته جاري۶.
.هادي داراي مقاومت باال می تواند سبب حرارت و آتش گردد

به دلیل ایجاد جرقه ناشی از اختالف پتانسیل در  :الکتریسیته ساکن٧.
مکان هایی که داراي گاز یا بخار مواد آتشگیر باشند می تواند 

علل و شرایط بروز حریق

مکان هایی که داراي گاز یا بخار مواد آتشگیر باشند می تواند 
. داشته باشد

صاعقه داراي صدها هزار ولت اختالف پتانسیل الکتریکی  :صاعقه٨.
.است و می تواند براحتی سبب بروز حریق گردد



و بسیاري مواد   TNTدینامیت یا  :انفجار ناشی از مواد منفجره٠١.
منفجره دیگر در حین انفجار می توانند آتش سوزي هاي وسیعی را  

.  ایجاد نمایند
تراکم بیش از حد مواد سوختنی   :تراکم بیش از حد ماده سوختنی١١.

علل و شرایط بروز حریق

تراکم بیش از حد مواد سوختنی   :تراکم بیش از حد ماده سوختنی١١.
در حالت بخار یا گاز مشابه آنچه که در موتورهاي درون سوز  
اتفاق می افتد همراه با یک عامل راه انداز مانند جرقه می تواند  

.سبب بروز حریق گردد



عیعلل و شرایط بروز حریق در صنا
یب ساختمانیع١.
يو انباردار يب نگهداریع٢.
ياز اتش سوز يریشگیو پ ینیش بیب عدم پیع٣. ياز اتش سوز يریشگیو پ ینیش بیب عدم پیع
قیب عدم اطالع از طروق مبارزه با حریع۴.
يافتن از وقوع آتش سوزیر در اطالع یب تاخیع۵.
ن هایجاد شده از ماشیا يجرقه ها۶.
مصرف یپاره و ب يکاغذ ها٧.
عات از ظروفینشت ما٨.



عیعلل و شرایط بروز حریق در صنا
سمباده ها و سنگ سمباده٩.

فلزات مذاب٠١.

و برش فلزات يجوشکار١١. و برش فلزات يجوشکار

يآتش باز٢١.

مانده و خاموش نشده یباق يا آتش هایداغ  يخاکسترها٣١.

داغ يمشتعل شدن روغن ها۴١.

خاموش   يگارهایت و فندك به خصوص سیگار، کبریس۵١.
نشده



FIRE IS A CHEMICAL REACTION
THAT TAKES PLACE WHEN FUEL IS 

What is fire?

HEATED
TO ITS IGNITION TEMPERATURE
IN THE PRESENCE OF OXYGEN



یا احتراق واکنش شیمیایی سریع و پایدار مواد با آتش
.است کھ تولید گرما، شعلھ و دود می نمایداکسیژن

What is fire?



What are the three elements of 
the fire triangle







ü الکتریستھ
üشیمیایی
üحرارتی
üرادیواکتیو
üتابش از مبدل ھای حرارتی
üاصطکاک

منابع جرقھ می تواند شامل موارد زیر باشد
Continued

üاصطکاک
üسطوح داغ
üجرقھ
üسیگار کشیدن
üاحتراق درونی
üابزار آالت
üشعلھ



üجامد
üمایع
üگاز

سوخت می تواند شرایط زیر را 
:داشته باشد

üگاز

جامد مایع     گاز 



:منابع سوخت می تواند

جامدات قابل اشتعال

مایعات قابل اشتعال

عوامل اکسید کننده

مایعات قابل اشتعال

قابل اشتعالگاز 



بیشتر حریق ها . می باشد% 16حداقل تراکم اکسیژن الزم در هوا براي آتش گیري 
برخی مواد و اکسیدهاي آلی . اکسیژن هم تا حدودي برقرار می باشند% 15در 

براي کنترل . نیز در حریق بخشی از اکسیژن مورد نیاز خود را تأمین می کنند

2:اکسیژن
OXYGEN

0
0

OXY
3

براي کنترل . نیز در حریق بخشی از اکسیژن مورد نیاز خود را تأمین می کنند
.این گونه حریق ها اقدامات ویژه الزم است

اکسیژن نمیسوزد% 15هیچ سوختی با کمتر از •
است % 21هوا  مقدار اکسیژن در•
برسد سردرد شروع می شود % 17اگر به •
برسد سرگیجه شروع می شود % 15اگر به •
برسد حالت اغما ء% 8اگر به •
 برسد مرگ حتمی است% 6اگر به •



تعاریف کاربردی

حدود حداقل و حداکثر قابل اشتعال و انفجار
گازھا و بخارات عالوه بر نقطھ جرقھ زنی یا شعلھ زنی، حداقل و حداکثر غلظت 

یعنی برای آنکھ ماده ای مثل بخار بنزین . قابل اشتعال یا انفجار را ھم دارند
دچار آتش گردد بایستی غلظت آن در ھوا در یک محدوده معین باشد نھ 

خارج از این محدوده آتش گیری رخ نمی دھد حتی اگر . بیشتر و نھ کمتر
حال اگر غلظت یک گاز یا بخار . شعلھ ای یا جرقھ ای وجود داشتھ باشد

قابل اشتعال در یک محفظھ سر بستھ مثل یک مخرن بھ این محدوده برسد 
و جرقھ ای در آن ایجاد گردد در صورت وجود اکسیژن در غلظت کافی 

اشتعال بسیار سریع توام با آزاد شدن ناگھانی انرژی و گرمای بسیار باال در 
.زمان بسیار کوتاه حادث می شود کھ انفجار نامیده می شود
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تعاریف کاربردی

     Flash Pointنقطھ شعلھ زنی 

یا در حال تبدیل بھ مایع ( درجھ حرارتی است کھ تحت آن یک ماده سوختنی مایع 
بھ حد کافی بخار می شود تا بھ محض تماس با یک شعلھ یا جرقھ شعلھ ور ) 

یعنی ھمھ مواد مایع و برخی مواد جامد  در ابتدا بایستی بھ اندازه ای . گردد یعنی ھمھ مواد مایع و برخی مواد جامد  در ابتدا بایستی بھ اندازه ای . گردد
گرما دریافت کنند تا در سطح خود بھ شکلی درآیند کھ قابلیت شعلھ ور شدن 

نقطھ شعلھ زنی برای مواد مختلف متفاوت است و ھر چھ قدر . را پیدا کنند
وقتی می خواھید چوب کبریت ( این نقطھ پایین باشد ماده قابل اشتعال تر است

را روشن کنید، جرقھ ھای تولید شده نشانگر رسیدن ماده سوختنی بھ نقطھ 
).جرقھ زنی است



تعاریف کاربردی

     Fire Pointدرجھ آتشگیری
یعنی درجھ . کمترین درجھ حرارتی کھ برای تداوم احتراق ماده سوختنی الزم است

حرارتی کھ بتواند ماده سوختنی را بھ شکلی در آورد کھ بھ طور متوالی و 
برای ھمھ مواد درجھ آتشگیری . مداوم با اکسیژن سریعا واکنش گرما زا بدھد برای ھمھ مواد درجھ آتشگیری . مداوم با اکسیژن سریعا واکنش گرما زا بدھد
در مثال چوب کبریت، وقتی شعلھ ( از نقطھ جرقھ زنی یا شعلھ زنی باالتر است

کبریت روشن می شود در واقع بھ درجھ آتشگیری رسیده است کھ این دما از 
).دمای جرقھ زنی آن باالتر است



مخاطرات حریق و آتش سوزي
شعله و حرارت•
دود و گازهاي سمی و قابل سوختن• دود و گازهاي سمی و قابل سوختن•
کاهش اکسیژن•
ایجاد نقص در سازه هاي ساختمان•



گسترش و شدت حریق
بستھ بھ نوع ماده سوختنی و شرایط بروز ) شعلھ حریق ( سرعت گسترش حریق

ھمچنین این سرعت در جھات مختلف نیز متفاوت می . حریق متفاوت است
بھ طور کلی سرعت گسترش حریق برای آزبست را برابر صفر گرفتھ . باشد

سرعت گسترش حریق در جھت . و بقیھ مواد را بر اساس آن بیان می کنند
عمودی و بھ سمت باال بیشتر از سایر جھات و در جھت عمودی بھ سمت 

در جداول زیر درجات مواد از نظر . پایین کمتر از دیگر جھات است
گسترش حریق و از نظر آتش گیری نشان داده شده است



عوامل مؤثر بر گسترش و شدت حریق

:عوامل زیر مي توانند بر گسترش حریق مؤثر باشند

این عامل توسط جریان ھوا امكان  :افزایش دسترسي بھ اكسیژن١.
پذیر مي گردد ھمچنین در موادي كھ در حین سوختن مي توانند  

.   اكسیژن آزاد نمایند،  حریق گسترش بیشتري خواھد داشت.   اكسیژن آزاد نمایند،  حریق گسترش بیشتري خواھد داشت

ھرچھ ثبات ماده از نظر حالت و  :ثبات شیمیایي ماده سوختني٢.
.تركیب شیمائي كمتر باشد، بر شدت حریق مي افزاید



ھرچھ سطح ماده قابل احتراق گسترده تر   :سطح ماده سوختني٣.
مثًال طبقھ بندي مواد . باشد شدت و سرعت حریق بیشتر مي شود

در انبارھاي بزرگ،  منابع سوخت با سطح بزرگ و پراكندگي  
.  مواد در سطح زمین،  پوشش گیاھي و امثال آن از این جملھ اند

عوامل مؤثر بر گسترش و شدت حریق

.  مواد در سطح زمین،  پوشش گیاھي و امثال آن از این جملھ اند
گسترش حریق در سطوح عمودي سریع تر از سطوح افقي 

.است



قیمحصوالت حر
ق از نگاه  یبخش خطرناك حر( ق یگازها و بخارت حاصل از حر١.

)است  یتلفات انسان
)شود یجاد مین اییپا يبواسطه احتراق ناقص و در دما(ذرات ٢.
آن وابسته   يشدت گرما. ق استیت حریقسمت قابل رو(شعله ٣. آن وابسته   يشدت گرما. ق استیت حریقسمت قابل رو(شعله ٣.

)است یژن و رنگ آن وابسته به ماده سوختنیزان اکسیمبه 
ق، نوع ماده  یوابسته به مدت زمان شروع حر( يا انرژیگرما ۴.

)زان گسترش آتش است یز میو ن یسوختن



قیحر يفازھا
ق یا فاز اشتعال یا افروزشیا فاز شروع حریفاز اول ١.

ژن در دسترس استیسوخت، حرارت و اکس١.

ت استیفارنها 1000دما حدود  ٢.

مواد سوختی تا درجه اشتعال گرم شده است٣. مواد سوختی تا درجه اشتعال گرم شده است٣.

است يق تصاعدیگسترش حر ۴.

ق کوتاه است حدود کمتر از یدن به اوج  حریزمان رس۵.
م ساعتین





قیحر يفازھا
ا سوختن آزاد یا مرحله رشدیفاز دوم ٢.

در این مرحلھ عالوه بر ھوای داخل محوطھ حریق جریان ھوای بیرون نیز بدلیل 
اختالف حرارت بھ داخل آتش کشیده می شود و ھمین ھوا بھ دلیل گرم شدن 

درجھ حرارت در ارتفاع و طبقات باالی محل . باعث گسترش حریق می گردد
.   درجھ سانتیگراد ھم می رسد ٧٠٠حریق تا  .   درجھ سانتیگراد ھم می رسد ٧٠٠حریق تا 

گازھای گرم بھ سمت سقف . حجم سوخت افزایش می یابد و آتش رشد می کند
.رفتھ و جمع می شوند و بھ سمت پایین می آیند

در این فاز بھ تدریج درصد اکسیژن رو بھ کاھش رفتھ و بھ حدی می رسد کھ 
وسعت این فاز وابستھ بھ وسعت فضا و .  حریق بدون شعلھ می گردد

  .دسترسی بھ ھوا و سوخت می باشد



قیحر يفازھا
ا سوختن کند یفاز سوم ٣.

این مرحلھ بنام فاز آخر موسوم است و حریق 
حرارت بھ تدریج رو بھ . آن شعلھ ندارد

در این مرحلھ تراکم و . کاھش می گذارد
در پایان این مرحلھ بھ . فشار گازھا باالست در پایان این مرحلھ بھ . فشار گازھا باالست

تدریج مواد قابل احتراق تبدیل بھ ذغال یا 
خاکستر شده و حریق نیز بتدریج سرد می 

.گردد



قیحر يفازھا

فاز برگشت شعله۴.
این فاز الزاما در تمام حریق ھا وجود ندارد ولی اگر تراکم گازھای 
قابل احتراق در ھوا باال باشد، بدلیل اختالط با ھوا مجددا آتش 

می گیرد



انتقال و انتشار حریق

راه ھاي زیر . گسترش حریق مي تواند بھ طرق مختلف انجام گیرد
انتشار حریق بھ مكان ھاي مجاور یا طبقات باالتر و حتي پایین تر 

:را امكان پذیر مي نماید

)از مواد ملتھب و داغ(ھدایت  -الف )از مواد ملتھب و داغ(ھدایت  -الف

جابجائي ھواي داغ -ب

تشعشع -ج

)تماس شعلھ(شعلھ  -د



convection

Principles of heat transmission and fire spread

conductionradiation



ھدایت
این روش توسط ھدایت دیوارھا،  فلزات و سطوح مابین مواد احتراقي 
كھ داراي ھدایت ھاي مختلف مي باشند صورت مي گیرد و نیازي  

مقاومت مصالح بھ ھدایت گرما  . بھ گسترش یا تماس شعلھ ندارد
ھرچھ تراكم  . در این روش اثر قابل توجھي در كنترل حریق دارد

مصالح بیشتر باشد مقاومت آن در برابر گسترش حریق بیشتر  مصالح بیشتر باشد مقاومت آن در برابر گسترش حریق بیشتر  
مقاومت . خواھد بود و بالطبع پیشرفت حریق را بھ تأخیر مي اندازد

ساعت "دیواره ھا از میزان مقاومت در برابر حریق با واحد 
وجود فضاي خالي بین دو محیط داراي . بیان مي گردد" مقاومت

مواد اشتعال پذیر یا فضا در بین دیواره ھاي جدا كننده، براي بھ 
.تأخیر انداختن انتقال حرارت بسیار مطلوب مي باشد



جابجائي
ھواي بسیار گرم مي تواند در داخل یك بنا منتشر شده و باعث حریق ھاي ثانویھ 

انتقال حرارت بواسطھ یک . این نوع انتقال بیشتر صعودي مي باشد. گردد
.سیال واسطھ نظیر ھوا انجام می گیرد



تشعشع
در این نوع،  انتقال حرارت توسط طیف مادون قرمز و از طریق تابش از شعلھ یا 

سطوح داغ بھ سطوح قابل اشتعال مجاور صورت مي گیرد و سطوح مسلح 
شده با ورقھ ھاي فلزي و استفاده از رنگ روشن و مقاوم بھ حرارت مي 

.تواند از انتقال بھ این روش بكاھد



تشعشع
در این نوع،  انتقال حرارت توسط طیف مادون قرمز و از طریق تابش از شعلھ یا 

سطوح داغ بھ سطوح قابل اشتعال مجاور صورت مي گیرد و سطوح مسلح 
شده با ورقھ ھاي فلزي و استفاده از رنگ روشن و مقاوم بھ حرارت مي 

.تواند از انتقال بھ این روش بكاھد
تماس شعلھتماس شعلھ

شعلھ مي تواند سطوح یا مواد قابل اشتعال مجاور را تحت تأثیر قرار داده و 
.موجب گسترش آتش گردد



دستھ بندي انواع حریق
براي سھولت در پیشگیري و كنترل آتش سوزي،  حریق ھا را برحسب ماھیت •

در امریكا و ژاپن . مواد سوختني بھ دستھ ھاي مختلفي تقسیم بندي مي كنند
، در اروپا و )F A,B,C,D ,(توسط مراجع رسمي حریق در پنج دستھ 

 Aدستھ . تقسیم بندي شده است) A,B,C,D,E, F( استرالیا بھ شش دستھ 
دستھ . در ھمھ تقسیم بندي ھا مواد جامدي است كھ خاكستر بھ جا مي گذارد

B دستھ . مواد نفتي و مایعات قابل اشتعال استD  شامل فلزات قابل اشتعال
.مي باشد



ü Class - A Wood, paper, cloth, rubber, some plastics.
ü Class - B Gasoline, kerosene, paint, propane.

þ THERE ARE FOUR 
CLASSIFICATIONS OF FIRE:

THE CLASSIFICATIONS OF FIRE

ü Class - B Gasoline, kerosene, paint, propane.
ü Class - C Electrical equipment.
ü Class - D Metals like magnesium, titanium, sodium
ü Class – K Fires in cooking appliances

D



Aآتش دستھ 

این نوع آتش سوزي از سوختن مواد معمولي قابل احتراق،  
عمومًا جامد و داراي تركیبات آلي طبیعي یا مصنوعي حاصل  

این منابع كاغذ، پارچھ،  چوب، پالستیك و امثال آن  . مي شود این منابع كاغذ، پارچھ،  چوب، پالستیك و امثال آن  . مي شود
. است كھ پس از سوختن از خود خاكستر بھ جا مي گذارند
خاموش كننده ھایي كھ براي كنترل آن بھ كار مي روند 

مبناي . دارند Aعالمتي مثلث شكل و سبز رنگ با نشان 
.است بر خنك كردناطفاء آن ھا 



Bآتش دستھ 

این آتش در اثر سوختن مایعات قابل اشتعال یا جامداتي كھ بھ راحتي 
پدید  ) عمومًا مواد نفتي و روغن ھاي نباتي(قابلیت مایع شدن دارند 

مانند (برخي از این مواد ممكن است حالل در آب نیز باشند . مي آید
، لیكن استفاده از آب بھ دالیلي كھ در ادامھ خواھد آمد،  )الكل، استون ، لیكن استفاده از آب بھ دالیلي كھ در ادامھ خواھد آمد،  )الكل، استون

خاموش كننده ھایي  . بھ ھیچ وجھ براي اطفاء آن ھا توصیھ نمي شود
كھ براي این دستھ مناسب ھستند داراي برچسب مربع قرمز رنگ با 

 خفھ كردن حریقاطفاء این حریق عمومًا مبتني بر . ھستند Bعالمت 
.است



Bآتش دستھ 
ع از نظر سهولت و ادامه اشتعال یر سریعات قابل اشتعال بعلت تبخیما يآتش سوز

باشد   ینم یشکل ثابت ينکه دارایخطرناك تر از جامدات بوده و به علت ا
اد ین عمل سبب ازدیط وجود دارد و همیو پخش شدن انها در مح ياحتمال جار

ن مسله یبنابرا. گردد یاد شعله میده و موجب ازدیع با هوا گردیسطح تماس ما
ع با گسترش ان در  یان مایاز جر يریعات قابل اشتعال جلوگیق مایمهم در حر ع با گسترش ان در  یان مایاز جر يریعات قابل اشتعال جلوگیق مایمهم در حر

عات قابل اشتعال، خاموش کننده  یق مایبه منظور اطفائ حر. باشد یسطح م
ع داخل مخزن مشتعل گردد، یالبته اگر ما. باشد یو کف م ییایمیمناسب پودر ش

ن ید بدنه مخزن را سرد و خنک نموده و بعد اقدام به اطفائ نمود تا بدیتدا بایا
عات قابل یقابل ذکر است که ما. گردد يریق از برگشت مجدد شعله جلوگیطر

و عوامل   یدربدار و دور از منابع حرارت يد در داخل مخازن فلزیاشتعال با
.شوند يحرارت زا نگهدار



Cآتش دستھ 

این دستھ شامل آتش سوزي ناشي از گازھا و مایعات یا مخلوطي از 
آن ھا است كھ بھ راحتي قابلیت تبدیل بھ گاز را دارند مانند گاز مایع 

مي باشد  Bاي گروه نزدیك ترین نوع حریق بھ دستھ . وگاز شھري
در مربع آبي رنگ   Cو خاموش كننده ھاي مربوط با عالمت  در مربع آبي رنگ   Cو خاموش كننده ھاي مربوط با عالمت 

خفھ كردن و سد كردن راه اطفاء این حریق . مشخص مي شوند
.مي باشد مسیر نشت



Cآتش دستھ 
ر جامدات و  ید بخار نظیه به منظور تولیدر گازها مسله جذب حرارت اول

در اتش  . عات وجود ندارد لذا همواره گاز اماده اشتعال استیما
  يریمن از خروج گاز جلوگیق اید به هر طریگازها ابتدا با يسوز

د یلندر خارج گشته و شعله ور است بایکه گاز از سیکرد و در صورت د یلندر خارج گشته و شعله ور است بایکه گاز از سیکرد و در صورت
  يبرا ییایمیتوان از پودر خشک ش یم. لندر را خنک نمودیبدنه س

ط پراکنده شده باشد و  یاگر گاز در مح. استفاده نمود یاطفا کنندگ
 یعت قبلیار خطرناکتر از موقیت بسیشعله وجود نداشته باشد، وضع

.ن حالت وجود داردیرا احتمال انفجار در ایز. باشد یم



Dآتش دستھ 
حریق ھاي این دستھ ناشي از فلزات سریعًا اكسید شونده مانند 

منیزیوم، سدیم،  پتاسیم و امثال آن مي باشد و خاموش كننده ھاي 
مشخص  Dمناسب براي اطفاء آن ھا با عالمت ستاره زرد رنگ 

.مي شوند.مي شوند



 Eآتش دستھ 

این دستھ شامل حریق ھاي الكتریكي مي باشد كھ عمومًا در وسایل 
الكتریكي و الكترونیكي اتفاق مي افتد مانند سوختن كابل ھاي تابلو 
برق یا وسایل برقي و حتي سیستم ھاي كامپیوتري،  نامگذاري این 

دستھ نھ بھ خاطر متفاوت بودن نوع ماده سوختني بلكھ بھ خاطر دستھ نھ بھ خاطر متفاوت بودن نوع ماده سوختني بلكھ بھ خاطر 
مشخصات وقوع،  اھمیت و نوع دستگاه ھا است كھ حریق در آن ھا 

راه اطفاء این دستھ قطع جریان برق و خفھ كردن . رخ مي دھد
خاموش كننده . یا ھالن و ھالوكربن مي باشد CO2حریق با گاز 

.نشان داده مي شوند Eھایي كھ قابلیت كنترل آن را دارند با حرف 



Kیا  Fآتش دستھ 
این گروه بھ خاطر اھمیت شان بھ طور مجزا تقسیم بندي گردیده اند و 

شامل حریق آشپزخانھ و مواد سوختني مھم آن یعني چربي ھا و 
اخیرًا خاموش كننده مناسبي نیز  . روغن ھاي آشپزي مي باشد

.براي این گروه تولید گردیده است



روش ھاي عمومي اطفاء حریق
حرارت، اكسیژن، مواد سوختني یا واكنش (اصوًال اگر بتوان یكي از اضالع ھرم حریق 

اگرچھ . را كنترل و محدود نموده یا قطع كرد،  حریق مھار مي شود) ھاي زنجیره اي
.واكنش ھاي زنجیره اي الزمھ بروز حریق است ولي در درجھ اول اھمیت نیست



قیاطفاء حر یعموم يروش ها
)د کربنیاکس يتوسط آب، د( سرد کردن ١.
د کربن، خاك، ماسه و  یاکس يتوسط کف، د( خفه کردن ٢.

)خاك
یا حذف ماده سوختنیسد کردن 

)خاك
یا حذف ماده سوختنیسد کردن ٣.
  يهالن و پودرها(  يره ایزنج يکنترل واکنش ها۴.

)مخصوص
)د کربنیاکس يتروژن و دین( ق کردن هوا یرق۵.



سرد كردن

یك روش قدیمي و متداول و مؤثر براي كنترل حریق،  سرد كردن 
یكي از خواص . این عمل عمدتًا بھ وسیلھ آب انجام مي گیرد. است

میزان و روش . گاز دي اكسید كربن نیز سرد كردن آتش مي باشد
بھ كارگیري آب در اطفاء حریق اھمیت دارد،  این روش براي حریق بھ كارگیري آب در اطفاء حریق اھمیت دارد،  این روش براي حریق 

.مناسب مي باشد Aدستھ



خفھ كردن
خفھ كردن، پوشاندن روي آتش با موادي است كھ مانع رسیدن  

این روش اگرچھ در ھمھ حریق ھا . اكسیژن بھ محوطھ آتش گردد
. مؤثر نیست ولي روش مطلوبي براي اكثر حریق ھا مي باشد

موادي كھ براي خفھ كردن بھ كار مي روند بایستي سنگین تر از موادي كھ براي خفھ كردن بھ كار مي روند بایستي سنگین تر از 
ضمنًا خاك، شن و ماسھ . ھوا بوده و یا حالت پوششي داشتھ باشند

.و پتوي خیس نیز این كار را مي توانند انجام دھند



ا محدود کردن سوختیحذف مواد سوختني 

   این روش در ابتداي بروز حریق امکان پذیر بوده و با قطع جریان،
جدا کردن منابعی که تاکنون حریق به آن ها    جابجا کردن مواد،

کشیدن دیوارهاي حائل و یا خاکریز و همچنین رقیق کردن   نرسیده،
.ماده سوختنی مایع را شامل می گردد .ماده سوختنی مایع را شامل می گردد



كنترل واكنش ھاي زنجیره اي

براي كنترل واكنش ھاي زنجیره اي استفاده از برخي تركیبات ھالن
Hallon مانندCBrF3،CBrCIF، و جایگزین ھاي آن و برخي

و پتاسیم بنفش یا  تركیبات جامد مانند جوش شیرین، كلرورپتاسیم
این عمل براي كنترل حریق مشكل . مؤثر مي باشدكربنات پتاسیم

تر و گران تر از سایر روش ھا است ولي مي تواند بھ صورت 
.مكمل براي مواد پر ارزش بھ كار رود



تجھیزات خاموش كننده

بر اساس شیوه اطفاء حریق،  میزان گسترش حریق و نوع حریق 
انواع این تجھیزات شامل دو گروه . تجھیزات متنوعي وجود دارد

: عمده مي باشد

تجھیزات متحرك -الف

تجھیزات ثابت -ب



تجھیزات متحرك
وسایل ساده مانند سطل شن،  سطل آب،  پتوي خیس و پتوي  ١.

.نسوز آتش نشاني

  ١۴كیلوگرم یا  ١۴خاموش كننده ھاي دستي با حداكثر ظرفیت ٢.
.لیتر خاموش كننده در انواع مختلف .لیتر خاموش كننده در انواع مختلف

)كیلوگرم ٩٠تا ظرفیت (خاموش كننده ھاي چرخدار ٣.

خاموش كننده ھاي بزرگ خودرویي یا قابل حمل توسط قایق، ۴.
این تجھیزات داراي قابلیت امدادي  . كشتي،  ھلي كوپتر و ھواپیما

.نیز بوده و كارایي بسیار وسیعي دارند



تجھیزات ثابت

)شیلنگ با آب تحت فشار(جعبھ اطفاء حریق ١.

، كف، )شبكھ افشانھ اي(شبكھ ثابت خاموش كننده مبتني بر آب ٢.
CO2پودر و تركیبات ھالوژنھ ،

)ایستاده(شیرھاي برداشت آب آتش نشاني ٣.



خاموش کننده ھا



خاموش كننده ھاي دستي
فراگیر ترین وسیلھ خاموش كننده شامل این دستھ مي باشد، زیرا در لحظات اولیھ 
.  بروز حریق مي توانند بھ طور مؤثري توسط افراد عادي بھ كار گرفتھ شوند
این دستگاه ھا ارزان و ساده بوده و در دسترس مي باشند، نیاز بھ آموزش 

پیچیده ندارند و در اطفاء حریق ھاي كوچك یا شروع حریق ھاي بزرگ كامًال 
.مناسب ھستند

تمام خاموش كننده ھاي دستي بھ طور قراردادي باید داراي مشخصاتي باشند تا 
تشخیص و استفاده از آن ھا براي افراد براحتي صورت گرفتھ و در كوتاه 

 .ترین زمان ممكن آتش سوزي مھار گردد



:مشخصات شامل موارد زیر است

ظرفیت١.

فشار تخلیھ٢.

مواد اطفائي) پاشش(طول پرتاب ٣.

درصد تخلیھ۴. درصد تخلیھ۴.

زمان تخلیھ۵.

مشخصات فني۶.

مشخصات سر لولھ پاشنده٧.

عالئم و برچسب ھا٨.



اساس انتخاب خاموش کننده ھا

ت مواد قابل اشتعالیماه١.

خطرات ير خاموش کننده بر رویتاث٢.

سهولت استفاده از خاموش کننده٣.
ط مورد  یمح يمناسب بودن خاموش کننده برا

سهولت استفاده از خاموش کننده
ط مورد  یمح يمناسب بودن خاموش کننده برا۴.

استفاده
از خاموش کنندهیمورد ن يس و نگهداریسرو۵.



چند قانون ساده در برابر مقابلھ با حریق

اگر شما نمی دانید چھ چیزی در حال سوختن است، ھرگز با آن ١.
. مقابلھ نکنید

اگر شما نمی دانید چھ چیزی در حال سوختن است یا نمی دانید کھ نوع کپسول اگر شما نمی دانید چھ چیزی در حال سوختن است یا نمی دانید کھ نوع کپسول 
ھم نوشتھ باشد،  ABCاطفا کننده مجاز کدام است، حتی اگر روی کپسول 

ممکن است چیزی در حریق باشد کھ بتواند منفجر شود یا دودھای بھ شدت 
.سمی ایجاد نماید لذا نباید با حریق در چنین حالت ھایی مقابلھ کرد



چند قانون ساده در برابر مقابلھ با حریق

اگر حریق از سمت نقطھ ای کھ شروع شده است بھ سرعت در ٢.
. حال گسترش است، ھرگز با آن مقابلھ نکنید

اگر . زمان استفاده از کپسول ھای اطفای حریق در مراحل ابتدایی حریق است اگر . زمان استفاده از کپسول ھای اطفای حریق در مراحل ابتدایی حریق است
حریقی بھ سرعت در حال گسترش است بھتر است بھ سادگی ساختمان را 
تخلیھ کنید، درب ھا و پنجره ھای ساختمان را ببندید و ساختمان را ترک 

.کنید، لذا نباید با حریق در چنین حالت ھایی مقابلھ کرد



چند قانون ساده در برابر مقابلھ با حریق

اگر تجھیزات مناسب و کافی در محل ندارید، ھرگز با آن مقابلھ ٣.
. نکنید

اگر نوع درست کپسول اطفاء کننده ندارید یا دارید ولی بھ اندازه کافی بزرگ اگر نوع درست کپسول اطفاء کننده ندارید یا دارید ولی بھ اندازه کافی بزرگ 
نیست، بھتر است سعی در اطفای حریق نداشتھ باشید، لذا نباید با حریق در 

.چنین حالت ھایی مقابلھ کرد



چند قانون ساده در برابر مقابلھ با حریق

اگر شما در حین اطفاء بایستی دود سمی استنشاق کنید، ھرگز با ۴.
. آن مقابلھ نکنید

اگر حریق مقادیر زیادی دود ایجاد می کند و شما باید آن دود را استنشاق کنید اگر حریق مقادیر زیادی دود ایجاد می کند و شما باید آن دود را استنشاق کنید 
بھتر است تالش برای اطفاء نداشتھ باشید، لذا نباید با حریق در چنین حالت 

.ھایی مقابلھ کرد

.گازھای متصاعدی از مواد مصنوعی در مقادیر کم ھم می توانند کشنده باشند



چند قانون ساده در برابر مقابلھ با حریق

قبل از اینکھ تالشی برای استفاده از کپسول اطفاء کننده داشتھ باشید، ۵.
.ھمیشھ وضعیت تان بھ سمت درھای خروجی یا فرار باشد

در مورد خرابی کپسول یا اتفاقات غیر منتظره، شما باید قادر باشید بھ سرعت از در مورد خرابی کپسول یا اتفاقات غیر منتظره، شما باید قادر باشید بھ سرعت از 
محل دور شوید تا داخل حریق گیر نیافتید لذا نباید با حریق در چنین حالت 

.ھایی مقابلھ کرد

.ھمیشھ خروجی پشت سر شما باشد



کار با خاموش کننده ها یمراحل اساس

اعالم حریق١.

مشخص نمودن توان خاموش کردن فرد٢.

حفظ خونسردی٣.

تشخیص نوع حریق۴.

حرکت بھ سوی خاموش کننده۵.

تشخیص خاموش کننده با توجھ بھ مشخصات ۶.
کپسول و برچسب ھای روی سیلندر

انتخاب خاموش کننده مناسب و برداشتن آن٧.



...............ادامه مراحل کار با 

انتقال خاموش کننده بھ محل حریق٨.

راه اندازي خاموش کننده٩.
پشت بھ باد ایستادن٠١.
بکارگیري مواد خاموش کننده در فرایند اطفا١١.
نشانھ روی بر روی پایھ یا ریشھ حریق٢١.
حرکات جاروبی روی ریشھ حریق٣١.
چشم دوختن روی حریق۴١.
ادامھ اطفاء تا خاموش شدن کامل حریق۵١.



يکل يازھاین
د باشدیقابل د يخاموش کننده در محل ها١.
.د قفل شودیا محفظه نصب خاموش کننده ها نباین یکاب٢.
 لوگرمیک 14/18ا یپوند  40که وزن کل آنها از  ییخاموش کننده ها٣.

ن نقطه خاموش کننده ینصب گردند که باالتر يد طوریکمتر است با
ن فاصله نداشته باشدیاز سطح زم متر 53/1ا یفوت  5ش از یب ن فاصله نداشته باشدیاز سطح زم متر 53/1ا یفوت  5ش از یب

به جز   –دارند  پوند 40ش از یب یکه وزن ییخاموش کننده ها۴.
  ينصب شوند که باال يد طوریبا -نوع چرخدار يخاموش کننده ها
ن فاصله نداشته یاز زم متر 07/1ا یفوت  5/3ش از یخاموش کننده ب

.باشند
ا  ینچ  یا 4کمتر از خاموش کننده  ینیید سطح پاینبا يچ موردیدر ه۵.

.ن فاصله داشته باشدیاز سطح زم متر یلیم 102



Fire Extinguisher Location

• NFPA
• < 40 lbs.
• The top of the 

extinguisher is 5 ft or 
less above the floor.less above the floor. 5ft



Fire Extinguisher Location

• > 40 lbs. 
• The top of the extinguisher is not more 

than 3 1/2 ft above the floor.
• In no case shall the clearance between 

the bottom of the extinguisher and the 

3 1/2 ft

the bottom of the extinguisher and the 
floor be less than 4 inches.

4”



قياطفاء حر يرنگ کپسول ها
ییرنگ شناسا نوع کپسول

اهیس CO2
سبز هالوژنه
قرمز قرمزآب آب
یآب پودر

کرم کف



ق با استفاده از عالئمیاطفاء حر يکپسول ھا یيشناسا

یيرنگ شناسا نوع کپسول
مثلث سبز A

مربع قرمز B

يره آبیا دایمربع  C

ستاره زرد D


