
 : حریقتعریف 

 اين از حاصل گرماي كه است گرمازا اكسيداسيون واكنش يك
 . است مشهود حريق صورت به سازي آزاد

 : حریق ماهيت

 براي ولي باشد مي متعدد سوزي آتش ايجاد در موثر عوامل
 معروف حريق مثلث به كه زير عامل سه وجود آتش ايجاد
 ادامه آنها از يكي تنها حذف صورت در و است ضروري است

 :  نيست ممكن حريق

 طبيعي شرايط در هوا در موجود اكسيژن ميزان : اكسيژن ـ1
    خاموش آتش برسد% 21 زير به آن ميزان اگر است% 12
 . شود مي

 داشته سوختن قابليت كه موادي تمام : سوختني مواد ـ2
 ، مايع توانند مي مواد اين شوند مي تلقي سوختني ماده باشند
 در شعله گسترش و سوختن سرعت.  باشند گاز يا و جامد
 .است متفاوت مختلف مواد

 كه است الزامي حرارت وجود حريق شروع براي : حرارتـ 3
 ، جرقه ، برق جريان،  سيگار توسط تواند مي حرارت اين

 . گردد تامين ... و ساكن الكتريسيته 

 

 : سوزی ایجادآتش عوامل

  جرقه ايجاد در دقتي بي -2
  آتش كردن رها -1
 گرما يا شعله ، جرقه كننده ايجاد تجهيزات كنترل عدم -3

 ...(  و جوشكاري برش، عمليات)
  نامناسب كننده گرم وسايل -4
  سيگار آتش -1
 لقاب مواد نامناسب نگهداري و مواد نامناسب ذخيره -6

  . فشرده گازهاي ، تينر ، رنگ مانند اشتعال
  زباله دفع عدم -7
 اعمال ، كاري روغن عدم) آالت ماشين ضعيف نگهداري -8

 ...( و اصطالک ايجاد  ، اضافي بار

 سيم كشي معيوب برق  -9

 بسياري از عوامل ديگرو 

  :   آتش انواع بندی طبقه

 سوختن از پس كه اي ماده هر سوختن شامل : ( A)  اول نوع
 چوب ، لباس ، كاغذ ، مقوا مانند گذارد مي بجا خاكستر خود از
 و شود مي استفاده آب از آتش نوع اين كردن خاموش براي. 

  .گيرد مي هدف را آتش منبع

 از كه باشد مي اشتعال قابل مواد تمام شامل : ( B)  دوم نوع
 هاي روغن ، نفتي مواد مانند گذارد نمي بجا خاكستر خود

 از آتش نوع اين كردن خاموش براي.  ها رنگ و صنعتي
 استفاده خشك پودر يا Co2  نظير هايي كننده خاموش

 آب از استفاده.  گردد دور آتش دسترس از اكسيژن تا شود مي
  .كند مي كمك آن توسعه به آتش نوع اين كردن خاموش براي

 قابل گازهاي سوختن از آتش نوع اين : ( C)  سوم نوع
  بوجود شوند مي تبديل گاز به بسرعت كه موادي با اشتعال

 قابل گاز به تبديل بسرعت كه مايع پرويان مثل. آيد مي
 ، خشك پودر مانند هايي كننده خاموش.  شود مي اشتغال
 حريق نوع اين با مقابله براي اكسيدكربن دي و كف ، ها هالوژن
  .شوند مي استفاده

 قابل فلزات برخي سوختن از ناشي حريق : ( D)  چهارم نوع
 خاموش براي.   آلومينيم و پتاسيم ، منيزيم نظير اشتعال
 در و نمود استفاده خاص پودرهاي از بايد حريق نوع اين كردن

 استفاده ماسه و شن از كافي امكانات نبودن دسترس صورت
 آرامي به بايستي را ءاطفا پودرهاي كه نمود توجه بايد  .نمود
 سوختن از ناشي شديد نور مراقب و ريخت محرق مواد روي
 . بود فلزات اين

 الكتريكي هاي حريق شامل دسته اين:  ( E) نوع پنجم 
 و الكتريكي وسيله يك از نابجا استفاده اثر در كه باشد مي

 از استفاده.  شود مي يجادا برقي تجهيزات نادرست نگهداري
 اطفاء براي.  است مؤثر بسيار حريق نوع اين كاهش در فيوز
 برق با متر يك الاقل هنگام آن تا و نمود قطع را برق ابتدا بايد

 . داشت فاصله

 مانند ) ها آشپزخانه در موجود مواد:  ( F)  ششمنوع 
 ( ها روغن و ها چربي

: ریقح ءااطف ایروشه

 
 كه هستند حريق ايجاد عوامل تجميع از يريجلوگ  روشهاي 

1 2 3 



 جعفری -م 

 . گردد مي خاموش آتش آنها از كدام هر حذف با

 يا كاهش با ( : كردن خفــه)  اكسيژن يا هوا ذفحـ 2
 را ها حريق اكثر توان مي هوا اكسيژن غلظت كامل حذف

 برروي درپوش يا خيس پتوي قراردان:  مانند . كرد خاموش
 . مشتعل مايع ظرف

 با توان مي : ( كردن سـرد)  حرارت ياكاهش حذفـ 1
 از ، آن اشتعال نقطه از تر پائين به مشتعل ماده دماي كاهش

 پاشيدن:  مانند.  نمود اطفاء آنرا و جلوگيري حريق گسترش
 . آن كنندگي خنك خاصيت دليل به مشتعل ماده روي بر آب

 چنانچه :  ( جداسازي روش)  سوختني ماده حذفـ 3 
 ، نمود دور حرارت يا هوا مجاورت از را اشتعال قابل ماده بتوان
 حريق در اصلي شير بستن:  مانند.  شود مي خاموش حريق
 . گازها

 قابل اختالط زدن برهم)  اي زنجيره هاي واكنش قطعـ 4
 شيميايي مواد از استفاده بوسيله اطفايي روش اين ( : اشتعال

 از يكديگر به هافاز تبديل از جلوگيري يا و حريق ندهدارباز
 مواد از استفاده مانند .  كند مي ممانعت سوزي آتش ادامه

 . مايعات حريق در پودري اطفايي

 :  ( ) كپسول ها كننده خاموش انواع

 ( Aآتش نوع مناسب )  آب محتوي هاي كننده خاموش ـ الف

 (تش آ عانوامناسب )  پودر محتوي هاي كننده خاموش ـ ب

 ،  Bمناسب آتش نوع )  كف محتوي هاي كننده خاموش ـ ج

 F ، C) 

  هالوژنه مواد يا CO2  گاز محتوي هاي كننده خاموش ـ د

 

 (CO2  مناسب آتش نوعB  ،E ، C  مناسب  هالوژنه موادو
 ( A ، B  ،C آتش نوع

 

 : نشانی آتش كپسول از استفاده مراحل

 . بكشيد را كپسول ضامن پين ـ2

 در و شيلنگ كپسولها بعضي در) لوله سر با را آتش ريشه ـ1
 . كنيد گيري نشانه ( پاش پودر ديگر بعضي

 دهيد فشار كپسول داخل مواد تخليه براي را عملكرد اهرمـ 3
 يكباره فشار ندهيد و عمل تخليه را بصورت  بصورت را اهرم )

 ( انجام دهيد مقطع

 خاموش مواد ، آتش كردن جاروب شكل به لوله سر با ـ4
 . بپاشيد آتش بن به را كننده

 نکات مهم :

 خونسرد و يدونش دستپاچه حادثه هنگام به 
 .باشيد

 كنيد قطع را گاز و برق منبع . 
 بايستيد باد به پشت آزاد هواي در . 
 بگيريد هدف را آتش ريشه فقط. 
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