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 بنام خدا

 :عنوان دوره

 اطفاء حریق

 مسعود خزائی: مدرس

09122336361 – 66794143        09302336361  



مقدمه   : 
 

آتش سوزي یكی از خطرناك ترین پدیده هایی است كه خسارت 

در بررسی آمار و علل . جانی و مالی زیادي بوجود می آورد 

آتش سوزیهاي كشورهاي مختلف صنعتی ، چنين نتيجه گرفتهه  

درصد آتش سوزیها قابهل پهيش    80تا  75شده است كه قریب 

در اغلب اوقات هر حریقهی بها   . می باشند      بينی و پيشگيري

یك شعله یا جرقه كوچك آغاز می شود كه اگر فوراً كشف شود 

 .حتی ميتوان با یك خاموش كننده دستی ، آن را مهار كرد 
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موارد مورد بررسی: 
 

 حریق چيست؟
 عوامل ایجاد كننده حریق

 طبقه بندي حریق
 شناسایی راههاي اطفاء حریق

 تجهيزات اطفاء حریق
 طریقه اطفاء حریق

 تصميم گيري صحيح در هنگام حریق
 اطالع به آتشنشانی و اورژانس
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حریق چيست؟ 
 
 
 

 یك واكنش سریع شيميایی
 

 (اكسيداسيون) 
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    احتراق ، واكنش پيوسته اي است كه در آن سهوخت بها عناصهر

معينی كه در بين آنها اكسيژن چه به صورت آزاد و چه به صورت 

به عنوان مهمترین ماده اكسيد كننده تركيهب   ،تركيب وجود دارد

 . می شود 
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 (مثلث حریق)عوامل ایجاد كننده حریق 
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 اكسيژن

مواد  
 سوختنی

 حرارت                   



 (مثلث حریق)عوامل ایجاد كننده حریق 
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اکسیژن 
 می ۱۶%برای آتش گیری حداقل تراکم اکسیژن الزم در هوا 

اکسیژن هم تا حدودی برقرار می  ۱۵%بیشتر حریق ها در . باشد
 . باشند

 

مواد سوختنی 
تمام موادی که به نحوی قابلیت تجزیه و اکسیداسیون را دارند به 

این مواد می توانند جامد ، .عنوان ماده سوختنی قلمداد می شوند
 . مایع ، گاز با منشا طبیعی یا مصنوعی باشند

 

حرارت 
نیاز به درجه حرارت کافی “ برای شروع هر آتش سوزی لزوما

اگر حرارت کاهش یابد،دامنه حریق محدود و باالخره . میباشد
 .  خاموش میگردد



 طبقه بندي حریق
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 ( : جامدات) Aه حریق گروه 1
 

به حریقهایی گفته می شود كه بعد از سوختن 
از خود خاكستر باقی می گذارند و با آب نيز 

 .يایی خطرناك ندارند مواكنش شي
 

  ...چوب، كاغذ، مواد پالستيكی و : نظير
 

بهترین روش جهت اطفاء حریق این طبقه از 
 .آتش سوزي ها روش خنك كردن می باشد 

 
 
 
 



2 ـ حريقهاي گروهB (مايعات: ) 

    این گروه شهامل حریقههاي ناشهی از
مایعات و یا جامدات قابل تبدیل به مایع 
می باشد ه مایعات از نظر محلول بودن  
در آب و نيز محلول بودن ، به دو دسته 

 :تقسيم می شوند 
B1  : مایعات محلول درآب مثل متانول

 و اسيداتيك

B2  :  مایعات غير قابل محلهول در آب
 مثل نفت و بنزین

طریقه مناسب براي اطفاء آتهش سهوزي   
 .خفه كردن می باشد  Bگروه 
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 ( :الكتریسيته)  C ه حریقهاي گروه3

    

این گروه شامل حریقهایی است كه در آن  
 .برق و الكتریسته به نحوي دخالت دارد 

 

 ...نظير تابلوهاي برق، كامپيوترها و 
 

بهترین روش جهت خاموش كردن آتش  
سوزیهاي برقی ، طریقه قطع كردن  

 .اكسيژن یا خفه كردن است 
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  Dـ حريقهاي گروه 4
 ( :فلزات اشتعال ) 

 

این گروه شامل حریقهاي ناشی از فلهزات  
است براي اطفاء  …منگنز ، آلومينيوم و 

این حریقها باید با توجه به نوع فلهز، از  
  .كپسولهاي مخصوص استفاده كرد
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D 



 
 :سيستمهاي اعالم حریق
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 :سيستمهاي اطفا حریق اتوماتيك
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 :سيستمهاي اطفاءحریق اتوماتيك
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 :سيستمهاي اطفاءحریق دستی
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 ( :كپسولها)خاموش كننده ها 

 

 آب و گاز ، آب و هوا   :خاموش كننده آبی                                      

 

 پودر و گاز ، پودر و هوا   : خاموش كننده پودر شيميایی                        

 

 CO2 : گازي خاموش كننده            

  
 

   هالوژنه  :نهخاموش كننده هاي هيدروكرب
 كف شيميایی  :خاموش كننده هاي نوع كفی
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 نوع آتش

 
خاموش 

 كننده

A B C D 

 آب

 شن و پتو

 كف شيميايي

CO2 

 پودري

 هالوژنه

 بسيار خوب

 خوب

 مناسب براي حريقهاي كوچك

 مناسب براي حريقهاي كوچك

 خوب

 بسيار خوب

 نامناسب

 خوببسيار 

 بسيار خوب

 بسيار خوب

 بسيار خوب

 بسيار خوب

 نامناسب

 خوب

 نامناسب

 بسيار خوب

 خوب

 بسيار خوب

 نامناسب

 مناسب

 مناسب

 بسيار خوب

 بسيار خوب

 بسيار خوب
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در نصب خاموش كننده ها باید موارد زیر مدنظر باشند: 
 

 توزیع یكنواخت خاموش كننده ها 

 راحتی دسترسی و نبود موانع موقت 

 نزدیكی به ورودي ها و خروجی ها 

 محفوظ بودن كپسول از زنگ زدن و آسيب و صدمه دیدن 
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اطفاء حریق توسط كپسول: 
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Method P.A.S.S.The  

Pull the pin. 

Aim the hose 

    or nozzle. 

Squeeze the lever. 

Sweep the 

  agent. 



 ضامن را بیرون بکشید

BASIC FIRE FIGHTING 



 برای یک لحظه خروج گاز یا پودر را آزمایش کنید

BASIC FIRE FIGHTING 

 قبل از استفاده از پر بودن خاموش کننده مطمئن شوید



 پایه آتش را هدف بگیرید

 دسته را فشار دهید

 جاروئی خاموش کنید

BASIC FIRE FIGHTING 

 !پشت به باد بایستید



BASIC FIRE FIGHTING 

 ادامه دهید تا آتش کالً خاموش شود
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