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 ایمنی حریق

 احتراق:

احتراق، واكنش پيوسته اي است كه در آن سوخت با عناصر معيني كه در بين آنها اكسيژن چه به صورت 

براي اولين  آزاد و چه به صورت تركيب وجود دارد )به عنوان مهمترين ماده اكسيد كننده( تركيب مي شود.

بار در آمريكا سه عنصر الزم براي برقراري آتش ، يعني اكسيژن )هوا(، سوخت و گرما را بصورت مثلث 

اين طرز نمايش ساده از نظر آموزشي سودمند  متساوي االضالع نمايش دادند و آن را مثلث آتش ناميدند.

است ولي امروزه، مثلث آتش كالسيك را بايد به گونه اي نمايش داد كه جنبه ديناميك احتراق را نشان 

 نيست بلكه واكنش ديناميك و پيوسته اي است. دهد؛ زيرا سوختن يك عمل استاتيك

 

 

 

 

 

 محصوالت حریق

احتراق نه تنها انرژي آزاد مينمايد بلكه موادي نيز از احتراق حاصل ميشود كه گاه صدمات آنها به تجهيزات و     

 افراد از خود حريق بيشتر ميباشد :

يكي از خطرناک ترين محصوالت آتش كه در تلفات انساني نيز نقش بسزايي دارد گازها و    : گازها و بخارات

 بخارات ناشي از اتش ميباشد .

آنچه تحت عنوان دود در حريق ديده ميشود در واقع ذراتي هستند كه در اثر احتراق ناقص و يا كافي    : ذرات

 د ميگردند .نبودن اكيسژن تولي

شدت گرماي شعله به ميزان اكسيژني است كه به آن ميرسد و رنگ آن به نوع ماده سوختني بستگي    :  شعله

 در مواد حاوي سديم رنگ زرد و گازهاي مواد آلي به رنگ آبي است .دارد مثال ً

 اشد دماي توليدي نيز بيشتر خواهد بود .  هرچه ماده سوختني بهسوزي بهتري داشته ب   : گرما ) انرژی (
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  :NFPAطبقه بندی آتش سوزی ها بر مبنای استاندارد 

 )جامدات(: Aـ حریق گروه 1

يميايي به حريقهايي گفته مي شود كه بعد از سوختن از خود خاكستر باقي مي گذارند و با آب نيز واكنش ش

 خطرناک ندارند.

 مي باشد.خنك كردن بهترين روش جهت اطفاء حريق اين طبقه از آتش سوزي ها روش 

 

  )مایعات(: Bـ حریقهای گروه 2

اين گروه شامل حريقهاي ناشي از مايعات و يا جامدات قابل تبديل به مايع مي باشد. مايعات از نظر محلول بودن 

 :در آب و نيز محلول بودن ، به دو دسته تقسيم مي شوند

B1 مايعات محلول درآب مثل متانول و اسيداتيك : 

B2 مايعات غير قابل محلول در آب مثل نفت و بنزين : 

 مي باشد.خفه كردن  Bطريقه مناسب براي اطفاء آتش سوزي گروه 

 

  )الكتریسيته( Cـ حریقهای گروه 3

 اين گروه شامل حريقهايي است كه در آن برق و الكتريسته به نحوي دخالت دارد.

 است. قطع كردن اكسيژن یا خفه كردنبهترين روش جهت خاموش كردن آتش سوزيهاي برقي، 

  )فلزات قابل اشتعال( Dـ حریقهای گروه 4

است براي اطفاء اين حريقها بايد با  …اين گروه شامل حريقهاي ناشي از فلزاتي نظير منگنز، آلومينيوم و     

 استفاده كرد. كپسولهای مخصوصتوجه به نوع فلز، از 

 Fآتش دسته 

باشند  حريق هاي اين دسته به حريق هاي آشپزخانه معروف شده اند و ناشي از چربيها و روغن هاي اشپزي مي

. 
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 روش های اطفاء حریق 

 اگر بتوان يكي از اضالع هرم حريق را كنترل و محدود و يا قطع كرد حر يق مهار ميشود  

 سرد كردن :

م ميگيرد و براي روش متداول و موثر براي كنترل حريق ، سرد كردن است . اين عمل عمدتا به وسيله آب انجا  

 . CO2مناسب ميباشد نظير خاموش كننده هاي آبي يا  Aحريق هاي دسته

 خفه كردن :

 CO2ف يا آن شود مثل خاموش كننده هاي پودر و كپوشاندن آتش با موادي كه مانع رسيدن اكسيژن به    

 ،خاک ،ماسه.

 حذف ماده سوختنی :

ن منابعي كه تا كنون اين روش در ابتداي حريق امكان پذير بوده و با قطع جريان ، جابجا كردن مواد ، جدا كرد  

 حريق به انها نرسيده و .. ميتوان حريق را كنترل كرد .

 كنترل واكنش های زنجيره ای :

كيبات جامد و يا تر )CBrF3 1301)  –براي كنترل واكنش هاي زنجيره اي از برخي تركيبات هالن مانند :   

حريق هم مشكلتر  . اين عمل براي كنترلمانند جوش شيرين ، كلرو پتاسيم و يا كربنات پتاسيم استفاده ميشود 

 و هم گرانتر ميباشد ولي ميتواند بصورت مكمل براي مواد پر ارزش بكار رود .

 وسایل و شيوه های اطفاء حریق 

 براساس شيوه اطفاء و نوع حريق تجهيزات اطفاء متفاوت ميباشند :

 تجهيزات ثابت . -الف 

  ک .تجهيزات متحر -ب 

 تجهيزات متحرک :

 - . سطل شن ، سطل آب ، پتوي خيس پتوي نسوز آتش نشاني 

 -  ليتر 1۴ يا گرم كيلو 1۴ حداكثر ظرفيت با دستي ايھخاموش كننده . 
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 -  كيلو گرم . ٩0خاموش كننده هاي چرخ دار تا ظرفيت 

 - . خاموش كننده هاي بزرگ خودرويي 

 تجهيزات ثابت :

 - ) جعبه اطفاء حريق ) شيلنگ با آب تحت فشار 

 -  ، 2شبكه ثابت خاموش كننده مبتني بر آب ) اسپرينكلر ها ( ، كفCO 

 - ) شيرهاي برداشت آب آتش نشاني ) هيدرانت 

 )ـ خاموش كننده ها )كپسولها 

  خاموش كننده آبي : سود اسيد ، آب و گاز ، آب و هوا .1

 خاموش كننده پودر شيميايي : پودر و گاز ، پودر و هوا  .2

 خاموش كننده هاي نوع كفي : كف شيميايي ، كف مكانيكي  .3

 (CO2)خاموش كننده گاز كربنيك  .۴

 خاموش كننده هاي هيدروكربورهاي هالوژنه  .5

و چرخدار با ظرفيتهاي مختلف ساخته مي  خاموش كننده هاي فوق الذكر در انواع و اقسام گوناگون دستي      -

  شوند.

 

 

 :)Firebox(جعبه آتش نشانی 

هايي قرقره قال آب كه در سر آنها نازلهاي پاشش آب وجود دارد، كه شاملشامل لوله هاي آب، شلنگهاي انت

ت بروز حريق بتوان از اين كپسللولها كه شلللنگ به دور آنها مي پيچيد و كپسللول آتش نشللاني كه در صللور

متصل است، در صورتي كه در اين لوله ها آب جريان داشته باشد  CO2لوله ها به مخزن آب يا  استفاده كرد.

اين نكته حائز اهميت اسللت كه لوله كشللي آب اطفاء حريق از لوله كشللي آب مصللرفي بايد جدا باشللد تا در 

 آب ايجاد نشود.صورت بروز حريق، كاهش فشار 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.off-road.com/offroad/data/articlestandard/offroad/242007/433720/h3r_line_l.jpg&imgrefurl=http://www.off-road.com/offroad/article/articleDetail.jsp?id=433720&usg=__x86s21ZR76J5_17fseYu090PsTw=&h=750&w=900&sz=63&hl=en&start=35&tbnid=_5_8LNg4fu6kZM:&tbnh=122&tbnw=146&prev=/images?q=fire+extinguish&start=20&gbv=2&ndsp=20&hl=en&sa=N
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.hirenindustrial.com/image/fex/mf.jpg&imgrefurl=http://www.hirenindustrial.com/F-ex.htm&usg=__qrxyriwy25pgTi5xOQURr35AHzg=&h=450&w=394&sz=19&hl=en&start=27&tbnid=UV-LY_TWYapOQM:&tbnh=127&tbnw=111&prev=/images?q=fire+extinguish&start=20&gbv=2&ndsp=20&hl=en&sa=N
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 همچنين بايد قطر لوله ها طوري تخمين زده شود كه كاهش فشار آب پيش نيايد.

عد از هر بار شلللنگها معموالً از جنس كتان يا السللتيك مي باشللند كه بدور قرقره پيچيده شللده اند و حتماً ب

سرما،  ر فصلداستفاده جهت جلوگيري از پوسيدگي شلنگ ها، آب داخل آنها را بايد كامالً خالي نمود و نيز 

 مي بايست آنها را به كمك عايق پوشاند تا از پارگي بر اثر سرما جلوگيري شود.

 

 چند قانون ساده در برابر مقابله با حریق 

 اگر شما نمی دانيد چه چيزی در حال سوختن است، هرگز با آن مقابله نكنيد.  .1

ز كدام است، شما نمي دانيد چه چيزي در حال سوختن است يا نمي دانيد كه نوع كپسول اطفا كننده مجااگر 

نبايد با حريق  ممكن است چيزي در حريق باشد كه بتواند منفجر شود يا دودهاي به شدت سمي ايجاد نمايد لذا

 در چنين حالت هايي مقابله كرد.

 . نكنيد اگر حریق از سمت نقطه ای كه شروع شده است به سرعت در حال گسترش است، هرگز با آن مقابله .2

ل گسترش ول هاي اطفاي حريق در مراحل ابتدايي حريق است. اگر حريقي به سرعت در حازمان استفاده از كپس

ساخ ساختمان را ببنديد و  ساختمان را تخليه كنيد، درب ها و پنجره هاي  سادگي  ست به  ست بهتر ا تمان را ا

 ترک كنيد، لذا نبايد با حريق در چنين حالت هايي مقابله كرد.

 اگر تجهيزات مناسب و كافی در محل ندارید، هرگز با آن مقابله نكنيد.  .3

ست سعي در اطفاي اگر نوع درست كپسول اطفاء كننده نداريد يا داريد ولي به اندازه كافي بزرگ نيست، بهتر ا

 حريق نداشته باشيد، لذا نبايد با حريق در چنين حالت هايي مقابله كرد.

 اگر شما در حين اطفاء بایستی دود سمی استنشاق كنيد، هرگز با آن مقابله نكنيد.  .4

الش براي اطفاء اگر حريق مقادير زيادي دود ايجاد مي كند و شما بايد آن دود را استنشاق كنيد بهتر است ت

 نداشته باشيد، لذا نبايد با حريق در چنين حالت هايي مقابله كرد.

 زهاي متصاعدي از مواد مصنوعي در مقادير كم هم مي توانند كشنده باشند.گا

درهای  ز اینكه تالشی برای استفاده از كپسول اطفاء كننده داشته باشيد، هميشه وضعيت تان به سمتقبل ا .5

 خروجی یا فرار باشد.
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يد تا داخل حريق حل دور شودر مورد خرابي كپسول يا اتفاقات غير منتظره، شما بايد قادر باشيد به سرعت از م

 گير نيافتيد لذا نبايد با حريق در چنين حالت هايي مقابله كرد.

 .هميشه خروجي پشت سر شما باشد 

 : نكات ایمنی هنگام وقوع آتش سوزی 

 ،كامالً  هنگام رو به رو شدن با آتش سوزي، سرعت عمل براي نجات جان خود و مصدومان احتمالي 

آتش نشاني و  بالفاصلهحياتي است. همانطور كه مي دانيم آتش خيلي سريع انتشار مي يابد. بنابراين 

 ه آنها بدهيد. تا آنجا كه مي توانيد اطالعات كاملي در مورد بروز حادثه ب و اورژانس را خبر كنيد

  .سعي كنيد كه تمام افراد را از ساختمان بيرون ببريد 

 يد و به هيچ وجه وارد ساختمان آتش گرفته نشويد، مگر آنكه مجهز به ماسك تنفسي باش

 كاربرد آن را بدانيد. 

 ود از خروجي هاي بقي كه در آن بسته است، ابتدا در را لمس نماييد، اگر داغ قبل از فرار از اتا

 ديگر استفاده كنيد. 

 برويد و در را  اگر در ساختمان آتش گرفته، گرفتار شديد، فوراً به اتاقي كه داراي پنجره است

و آن گاه از  پس يك پتو يا فرش را طوري زير در قرار دهيد كه دود وارد اتاق نشودببنديد. س

 طريق پنجره، تقاضاي كمك كنيد. 

  ا ببنديدراگر دود، حرارت يا شعله هاي آتش، مسيرهاي خروجي شما را مسدود كرده است، در 

كمك بخواهيد.  و در اتاق بمانيد. تنها با استفاده از يك پارچه به رنگ روشن، از طريق پنجره

  .دهيد برخ را خود موقعيت و بزنيد زنگ نشاني آتش اداره به دارد وجود تلفن  اگر در اتاق

 مان را زماني كه در جريان حريق واقع مي شويد، با حفظ خونسردي، تمام تهويه هاي ساخت

 لوگيري شود. خاموش كنيد تا به اين ترتيب از ورود اكسيژن به داخل ساختمان ج

  .در صورت امكان مواد سالم و قابل استفاده را فوراً از محل خارج كنيد 

 الياف مصنوعي  واقع شده اند، بايد لباس هاي داراي امدادگران و يا افرادي كه در جريان حريق

 و پالستيكي را از خود دور كنند. 

  .در فرونشاندن آتش سوزي مواد نفتي، آب به كار نبريد 
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 خفه  ظرف مشتعل را حركت ندهيد. شعله را با شن، نمك، پتوي نمناک يا پوشش هاي ديگر

 .كنيد

 سوزی و نجات مصدوم از اتاق پر از دود نكات ایمنی بعد از وقوع آتش  

  .ابتدا مطمئن شويد كه براي نجات مصدوم، جان خود را به خطر نمي اندازيد 

  .يك طناب نجات به كمر خود ببنديد و آن را به دست يكي از حاضران بدهيد 

 اي سمي بستن دستمال خيس به دور دهان و بيني، باعث محافظت شما در برابر گاز يا دوده

 خواهد شد. 

 رود، با لمس وآتش گرفته اي كه در آن بسته است، بايد قبل از  براي نجات جان مصدوم از اتاق

ل از ورود به اتاق در اتاق، حرارت را بسنجيد. اگر داغ بود وارد اتاق نشويد و اگر داغ نبود، قب

ه در ضربه بچند نفس عميق بكشيد تا خون شما پر از اكسيژن شود. سپس با شانه خود از پهلو 

پر از هواي  ر همين حال صورت خود را برگردانيد. اتاق ممكن استبزنيد، آن را باز كنيد و د

متراكم است.  سوخته فشرده باشد و احتمال دارد هر لحظه انفجاري رخ دهد. اگر دود كامالً 

ن است اليه اي روي زمين، سينه خيز برويد. چون با توجه به اينكه هواي داغ باال مي رود، ممك

  .شته باشداز هواي تميز در اتاق وجود دا

 سمت در  مصدوم را بگيريد و با توجه به رعايت تمام جنبه هاي ايمني، به سرعت او را به

 نيد. بكشيد. لباس سوخته مصدوم را با استفاده از پتو، گليم و يا كت خاموش كخروجي 

 وز شدن اگر مصدوم هشيار است، كامالً از او مراقبت كنيد؛ چون ممكن است بر اثر نيم س

مر بر هشياري ر هواي اتاق پراكنده شده باشد و اين ااشياي داخل اتاق، گاز منواكسيد كربن د

 مصدوم به تدريج تأثير بگذارد. 

  ه باگر تنفس مصدوم قطع شد؛ بالفاصله تنفس مصنوعي را شروع كنيد و سپس مصدوم را

  .بيمارستان برسانيد

 


