
                                                                                       

    بسمه تعالی                                   

    

 پیش گفتار

ناشی از آن اعم از جانی و مالی همیشه تأسف برانگیز و خانمان برانداز بوده و در صورت عدم آموزش صحیح و رعایت نکردن خطر آتش سوزی و خسارات 
      د.جوامع بشری خواهد بو موارد ایمنی بدون شک این خطر همیشه در کمین

آتش سوزی  از جای هیچگونه شکی نیست که بگوییم هزینه های انجام گرفته در رابطه با مسائل پیشگیری و آموزش حریق همیشه کمتر از خسارات ناشی   
      و عوارض به جا مانده از آن می باشد. 

های آموزشی حداکثر تلاش خود را دوره  گزاری بر  سهم خود در جهت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی سیرجان با توجه به رسالتی که بر عهده دارد به
خوانندگان گرامی و شهروندان عزیز در زمینه امور ایمنی و آتش نشانی بعمل آورده و امیدوار است مطالب این جزوه در راستای بالا بردن معلومات و آگاهی 

 مفید واقع شود.

آتش سوزیها بعلت بی احتیاطی و عدم رعایت موارد پیشگیری و ایمن نبودن محیط و عدم  %99ان می دهد که آمار آتش سوزیهای سالیانه و بررسی آنها نش
تی ، قطار و امثال آن اطلاع کافی از مسائل آتش نشانی می باشد. هیچ خانه ، مدرسه ، اداره ، کارخانه ، آزمایشگاه ، بیمارستان ، انبار ، جنگل ، مزرعه ، کش

 تش سوزی مصون باشد.نیست که از خطر آ

ودن وی شخصی بیمار نشود دلیل مصون بنیست . همانطوری که اگر چند سال  اگر چند سال در بنای معینی حریق رخ ندهد علامت مصون بودن آن از خطر
و تمام مردم باید علل ایجاد حریق و  از بیماری نمی تواند باشد. بنابراین آتش سوزی جنبه عمومی داشته و در هر جا و برای هر کس امکان دارد اتفاق بیفتد

  بدانند. پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی را 

ل تر و استفاده از باید بدانیم که در مواقع وقوع حریق حقیقی،مبارزه واطفاء آن در دقایق اول به سادگی امکان پذیر است ولی هر چه زمان بگذرد مبارزه مشک
کند. لذا اصول مبارزه با آتش سوزی در سرعت، دقت و خونسردی خلاصه می شود. وظیفه سایر افراد اینست که وسائل بیشتر آتش نشانی ضرورت پیدا می 

 و بدون ترس و ازدهام و هول دادن دیگران محل حادثه را ترک نموده وبه نقاط امن مراجعه نمایند.خونسردی خود را حفظ کرده 

 

 

 مثلث  آتش  آید  پدیدچون سه عامل جمع  گردند                       

 سوخت و حرار ت و اکسیژن                    می دهند  شعله را نوید

 گزید  رامناسبی   راه بایست                           آن  بهر خاموشی

 ضلعی از این مثلث برید                               آتش   نوع  به  بسته    

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 



                                                                                       

 تئوری حریق                                                                                         

 احتراق :

     و مواد سوختنی انجام  احتراق عبارتست از یک فعل و انفعال شیمیایی سریع که به همراه حرارت وشعله باشد. این فعل و انفعال شیمیایی بین اکسیژن

 گیرد. می

 حریق :

 آتش سوزی نامیده می شود.  اگر حرارت حاصله از فعل و انفعال شیمیایی در واحد زمان قابل توجه بوده و همراه آن نور تولید گردد حریق یا

 م با شعله نیست.توأزنگ زدن آهن نوعی اکسید اسیون کند بوده که بطور مثال : 

 نقطه شعله زنی :

هوا در  نقطه شعله زنی یک ماده سوختنی ) مایع یا جامد ( عبارتست از درجه حرارتی که آن ماده بخارات کافی جهت تشکیل یک مخلوط قابل اشتعال با

 نماید. سطح خود تولید

 قابل ذکر است که در نقطه شعله زنی با ایجاد جرقه فقط یک لحظه شعله تولید می شود وادامه نخواهد داشت.

 آتش : نقطه

 حداقل زمانیکه در آن یک ماده سوختنی بسرعت کافی تولید بخار جهت ادامه اشتعال بنماید را نقطه آتش گویند.

 چند درجه بالاتر از نقطه شعله زنی است. نقطه آتش معمولا  

 درجه حرارت اشتعال )آتش گیری( :

 می شود. ن درجه حرارتی که باعث اشتعال ماده بدون احتیاج به عامل آتشزنه درجه حرارت اشتعال یک ماده )جامد ، مایع ، گاز ( عبارتست از کمتری

 مثلث آتش :

 ی گردد. این سه عامل را که تواما م سوخت واکسیژن )هوا( به نسبتهای معین در مجاورت یکدیگر وجود داشته باشند تولید آتش هر گاه سه عامل حرارت ،

 مثلث نشان داده و به آن مثلث حریق گویند.ایجاد شعله می نمایند را به صورت سه ضلع 

 ریق با توجه به اضلاع مثلث حریق روشهای اطفاء ح

حرارتش به زیر نقطه اشتعال برسد.آب  گرفتن حرارت یک جسم یا ماده سوختنی بطوری که درجهروش سرد کردن یا قطع ضلع حرارت :  -1

 سرد کننده می باشد.بهترین 

 

ن( محیط را بحدی کاهش می دهند تا نسبت اختلاط مورد نیاز برای ایجاد در این روش درصد هوا )اکسیژ روش خفه کردن )قطع ضلع هوا ( : -2

 اشتعال بعلت کمبود هوا از بین رفته و از گسترش و ادامه آتش سوزی جلوگیری و حریق اطفاء گردد.

توسط پودر شیمیایی و                                                                                    ( ویا  co2عمل تقلیل اکسیژن را با بکار بردن گازهای خنثی از قبیل گاز کربنیک )

                                                          انجام می دهند.کف 

سوخت به حریق از رسیدن   جلوگیری  در این طریق با توجه به نوع حریق از روشهای مختلفی جهت روش قطع سوخت )جدا سازی (: -3

 استفاده می نمایند.

جنگل با قطع درختان با در نظر گرفتن فاصله  بزرگ قهایمه اشتعال جلوگیری نموده و یا درحریادار حریق مایعات وگازها با بستن شیراصلی ازد :بطور مثال

 مناسب وجهت جریان باد، این عمل را انجام می دهند.

 

 تطریقه ایجاد حرار

 حرارت به سه طریق ایجاد می شود : 

پارچه های روغنی ، پارچه ویا چوبی که به  آتش سوزی بوجود می آورند. مانند بعضی از عناصر شیمیایی در شرایطی حرارت تولید نموده و الف( شیمیایی :

 و پر منگنات آغشته باشد و در معرض نور شدید قرار گیرد.اسید نیتریک و مخلوط گلیسیرین 



                                                                                       

 شود و سبب آتش سوزی می گردد. بر اثر اصطکاک حرارت تولید می مکانیکی : ب(

  وقتی جریان برق از مقاومتی عبور کند ، در مقاومت حرارت بوجود می آید. مثل اجاق برقی و اتو. ج( الکتریکی :

 طریقه انتقال حرارت 

 می آید.انتقال انرژی است که در اثر اختلاف درجه حرارت بوجود  انتقال حرارت،

 انتقال حرارت در جامدات بیشتر از مایعات ودرمایعات بیشتر از گازهاست که به سه صورت زیر انجام می شود:

انتقال انرژی حرکتی یک مولکول به مولکول مجاور بوده و تنها عامل ایجاد جریان حرارتی در یک جسم جامد و مات می  : ) رسانایی ( هدایت -1

 ... باب پز ، ستونهای فلزی در ساختمانهاسیخ داغ روی ک :مانندباشد.

 

کانال آسانسور و... بطرف بالا حرکت کرده و  در حریقها گازهای گرم و محصولات احتراق از راه کانالهای کولر ،پله کانها ، :جابجایی ) همرفت (  -2

 باعث گسترش حریق می شود.

 

به می کنند. هرچه اجسام ود و این امواج با سرعت نور حرکت نجام می شانتقال حرارت ) انرژی ( بصورت امواج الکترومغناطیس ا تشعشع : -3

 مرکز حریق نزدیکتر باشند، پرتوهای شدیدتری دریافت می کنند.

 شود.می  یلیونها کیلومتر فضای خلاء انجامانتقال انرژی خورشید به زمین بوسیله تشعشع از میان م بطور مثال:           

 

 ر روش اطفاء اع آتش سوزیها از نظانو

 (:  Aتش سوزی گروه جامدات یا مواد خشک )طبقهالف( آ

ب، کاغذ، به آتش سوزی موادی گفته می شود که بعد از سوختن از خود خاکستر باقی می گذارند و با آب نیز واکنش شیمیایی خطرناکی ندارند.مانند: چو

 لاستیک،حبوبات ، غلات ،پارچه و ...

این نوع آتش سوزیها روش سرد کردن می باشد، برای این کار از آب که قدرت خنک کنندگی خوبی دارد استفاده می گردد. جهت اطفاء حریق بهترین روش 

 البته حجم آبی که بمنظور اطفاء استفاده می شود باید مناسب با وسعت حریق باشد.

 

 B ) :           ب( آتش سوزی مایعات قابل اشتعال )طبقه 

احتمال جاری و علت تبخیر سریع از نظر سهولت و ادامه اشتعال خطرناکتر از جامدات بوده و بعلت اینکه دارای شکل ثابتی نمی باشند مایعات قابل اشتعال ب

                    می شود. سطح تماس مایع با هوا گردیده و موجب ازدیاد شعله  وجود دارد و همین عمل سبب افزایش نها در محیطپخش شدن آ

)    های آتش نشانیاز کف، ماسه ، پتوی خیس و در سطح وسیع شیمیایی  مایعات قابل اشتعال در سطح کم از خاموش کننده پودر طفاء حریقبمنظور ا

ریق از البته اگر مایع داخل مخزن مشتعل گردد ، ابتدا باید بدنه مخزن را خنک نموده و بعد اقدام به اطفاء نمود تا بدین ط استفاده می کنیم.(  مکانیکی

این نوع آتشها از آب استفاده نمی کنیم، بدلیل اینکه وزن آب سنگین تر از مایعات قابل اشتعال است و به برای اطفاء  برگشت مجدد شعله جلوگیری گردد.

 سطح زیرین مایع رفته و باعث ازدیاد شعله می گردد . 

 

 مایعات از نظر قابل اشتعال بودن دو دسته اند:

 ...که نقطه تبخیرشان پایین است مانند: تینر ، بنزین ، الکلها و تعال:مایعات سریع الاش -1

 که نقطه تبخیرشان بالاست مانند: گازوئیل ، قیر ، نفت و... مایعات کند اشتعال : -2

  مایعات از نظر حل شدن در آب دو دسته اند :

 مایعات محلول در آب مانند : الکلها و اترهاالف( 

 ب مانند : روغن ، نفت ، بنزین و گازوئیلمایعات غیر محلول در آب( 



                                                                                       

 

 :C ) گازهای قابل اشتعال ) طبقه  آتش سوزی ج(

 اره بصورت گاز آمادهبا توجه به اینکه در گازها مسئله جذب حرارت اولیه بمنظور تولید بخار همانند جامدات و مایعات قابل اشتعال وجود ندارد، بنابراین همو

به هر طریق ممکن که ایمن هم باشد از خروج گاز جلوگیری گردد ودر صورتی نباید شعله را اطفاء نمود بلکه باید  زی گازها آتش سو در د .ناشتعال می باش

در صورتی که لازم باشد سیلندر را نیز خنک نموده و بدون درنظر گرفتن شرایط محیط، اقدام به خاموش کردن شعله نکنیم.باید بدنه که گاز شعله ور است 

 باشد.می   ز اطفاء گردد ، خاموش کننده پودر شیمیایی بهترین اثر را در این مورد دارا شعله گا

 درصد و از هوا سبکتر است. %1 -----%11دامنه اشتعال گاز طبیعی ) شهری ( 

 درصد و از هوا سنگینتر است. %1 ------%11دامنه اشتعال گاز مایع ) گاز داخل سیلندر( 

شده و شعله وجود نداشته باشد، وضعیت بسیار خطرناکتر از حالت قبلی می باشد زیرا احتمال انفجار نیز در این حالت وجود اگر گاز در محیط پراکنده 

را برطرف دارد.حال اگر چنین وضعیتی در محیط بسته وجود داشته باشد باید با رعایت و انجام موارد زیراز بروز انفجار و آتش سوزی جلوگیری و خطر 

 ساخت :

 ردی خود را حفظ کنید .خونس -1

 از قطع و وصل کردن کلیدهای برق خودداری شود . -2

 بستن شیر اصلی گاز در مورد لوله کشی گاز شهری اولین اقدام می باشد. -3

 استفاده از دستگاه تنفسی یا حداقل استفاده از دستمال خیس جلوی دهان وبینی. -4

 استفاده از حداقل نفرات برای برطرف نمودن عامل خطر. -5

 و انفجار احتمالی.فاده از سرلوله آب آماده جهت حریق است -6

 از روشن و خاموش کردن چراغ قوه در محیط خودداری کرده و در صورت لزوم آنرا قبل از ورود به مکان نشت گاز روشن کنید. -7

 بستن شیر سیلندر گاز )درصورتیکه نشت گاز از سیلندر گاز مایع باشد (. -8

 مانند بخاری ، چراغ والور و ...خاموش کردن تمام منابع حرارتی  -9

    نجره و ایجاد کوران مصنوعی با پارچه ،گونی یا مقوای خیس جهت خروج گاز از محیط .باز کردن در و پ  -11

 D ) :          ( آتش سوزی فلزات قابل اشتعال  ) طبقه د

 ...بعضی از این فلزات عبارتند از : سدیم ، منیزیم ، پتاسیم ، آلومینیم ، باریم و 

می شود که شدیدا   برای اطفاء حریق فلزات قابل اشتعال نباید از آب یا کف استفاده نمود ، زیرا بعلت واکنش فلزات قابل اشتعال با آب ، گازهیدروژن تولید

ی مخصوص این فلزات قابل اشتعال بوده و باعث گسترش حریق می گردد.برای اطفاء این نوع حریقها از ماسه های صددرصد خشک و پودر خشک شیمیای

 استفاده می گردد.

 :  E )( آتش سوزی برق ) طبقه و

جهت اطفاء در آتش سوزی لوازم و تاسیسات برقی ، اولین اقدام قطع جریان برق است بعد استفاده از خاموش کننده مناسب با توجه به نوع مواد سوختنی  

شیمیایی می باشد. بعضی از ( و یا پودر Co2 اطفاء کننده خاموش کننده   دی اکسید کربن )می باشد. باید توجه داشت اگر قطع برق ممکن نباشد، بهترین 

نیز وجود دستگاههای برقی بعلت داشتن خازن بعد از قطع جریان برق دارای برق ذخیره بوده و احتمال برق گرفتگی توسط آن دستگاه بعد از قطع جریان 

 خواهد داشت .

 

 ز حریقهای برقی می شوند عبارتند از :بعضی از عواملی که باعث برو

 استفاده از فیوزهای نامناسب -1

 استفاده از سیمهای نامناسب از نظر عبور جریان برق )مقاومت( -2

 شل بودن محل اتصال سیمها و انشعابات -3

 اشکال فنی در مصرف کننده -4

 عبور سیم از محلهای نامناسب مانند درزهای درب و پنجره وزیر فرش -1

 

 



                                                                                       

 (: Fیا  Kو روغن های آشپزی )طبقه  بی هاچره( آتش سوزی 

 است که در آشپزخانه ها ، رستوران ها و مراکز تهیه غذا اتفاق می افتد.آتش سوزی های ناشی از آتشگیری روغن های گیاهی و حیوانی و ... 

 ه فوم و گازکربنیک می توان استفاده کرد.مناسب می باشد در غیر این صورت از خاموش کنند حریق جهت اطفاء kمواد اطفایی جدید به عنوان گروه 

 علل ایجاد آتش 

برای آشنایی با منابع و علل بروز یا شروع شدن آتش به  تمام آتشهای گسترده و توسعه یافته ابتدا از یک یا چند نقطه کوچک شروع شده و توسعه می یابد.

 نکات زیر توجه فرمائید: 

                  زلزله و طوفان -11                                     بی احتیاطی       -1

 اشعه خورشید -12                تماس مستقیم با شعله یا مواد مشتعل -2

 جرقه -13بی اطلاعی )کم اطلاعی (                           -3

 سانحه -14اصطکاک                                              -4

 انفجار -11                                                    تعمد -1

 آتش بازی کودکان با کبریت و ... -6

 گرمای بیش از حد -7

 وجود درجه حرارت کم برای مدت زیاد -8

 الکتریسیته  -9

 ترکیبات شیمیایی )خود اشتعالی ( -11

 مبارزه با آتش وسائل 

 خاموش کننده های دستی و چرخدار  -1

 سطل شن ، سطل آب -2

 )جعبه های آتش نشانی ، خودروهای آتش نشانی( آتش نشانیو شیلنگهای آب  ها لوله -3

  دستگاههای ثابت آب پاش خودکار )اسپرینکلرها(                                                                سیستم های اعلام و اطفاء حریق خودکار مانند -4

 خاموش کننده ها

رایط اضطراری با این هدف که بتوانند در مراحل اولیه شروع آتش سوزی از گسترش آن جلو گیری و آتش را خاموش کننده ها برای استفاده در شتعریف : 

 اطفاء نمایند ساخته شده اند.

یا بر روی چرخ قرار کیلو بصورت قابل حمل )دستی ( می باشند و انواع بزرگتر آن در جای مشخص نصب  14خاموش کننده ها در اندازه های مختلف که تا 

 گرفته است.

 انواع خاموش کننده ها بر اساس ماده اطفائی :

 خاموش کننده محتوی آب  -1

 خاموش کننده محتوی کف  -2

 خاموش کننده محتوی پودر  -3

 خاموش کننده محتوی گاز  -4

 خاموش کننده محتوی مایعات تبخیر شونده )هالوژنه ( -1

 تأمین فشار در خاموش کننده ها :

 شیمیایی فشار )گاز( حاصل از واکنش دو ماده -1

 در داخل فشنگیN2)   ( یا )Co2فشار یک گاز بی اثر از قبیل ) -2

 فشار هوا )از طریق کمپرسور ( یا سیلندر هوا -3

 فشار درونی ماده خاموش کننده -4

 عمل دستگاههای خاموش کننده  طریقه

 ( مستقیمبه خارج هدایت می کنند : الف( واژگونی        ب معمولا  خاموش کننده ها به دو طریق مواد را



                                                                                       

  : یانواع خاموش کننده های آب

 آب و هوا -3آب و گاز                   -2            سودا  اسید -1

می      مورد استفاده قرار  A ) روهگ )       چوب ، کاغذ ، لاستیک و... حریقهای ناشی از مواد قابل احتراق معمولی مانند ، این نوع خاموش کننده جهت اطفاء

 گیرد.

 

 کف : واع خاموش کننده هایان

 کف مکانیکی -2                           کف شیمیایی  -1

کف برای  )مایعات قابل اشتعال( می باشد اما میتوان از آن نیز در مورد حریق جامدات استفاده کرد.B  خاموش کننده کف برای استفاده درحریقهای کلاس 

تاب بر روی مواد مشتعل به سرعت روی آنرا پوشانده و مانع برخاستن گاز قابل اشتعال از روی مواد گشته و اطفاء به این طریق عمل می کند که در صورت پر

                                                               در نتیجه عمل اطفاء صورت می گیرد.حریق جلوگیری و از رسیدن اکسیژن )هوا ( به 

 خاموش کننده های پودری 

   کربنات پتاسیم ، و فسفات آمونیم     خاموش کننده پودر شیمیایی که ماده اطفائی آن مخلوطی از پودر بعضی از مواد شیمیایی شامل بیکربنات سدیم ،

 استفاده می شود.)مایعات قابل اشتعال(  Bمی باشد در مورد حریقهایی از نوع گروه 

 

 می شوند : خاموش کننده های پودری به دو گروه کلی تقسیم

شارژ فشار آن حدود وای خشک یا ازت می باشد ودر زمان دو سوم حجم این سیلندر پودر و یک سوم دیگر آن ه :پودر و هوا )تحت فشار(  -1

)فشار سنج ( نصب می باشد که فشار آن تحت کنترل تمسفر می باشد و سیلندر دائم تحت فشار است و بر روی این خاموش کننده مانومترآ 11

  است.

احتمال فشرده شدن پودر وجود دارد بدین جهت بهتر است بعد از برداشتن ده بعلت تحت فشار بودن در این خاموش کننطریقه استفاده : 

، خروجی سیلندر  باز وپودر به محل حریق  ضامن را کشیده و با فشار بر روی اهرم ، خاموش کننده از محل نصب حداقل یکبار آنرا سروته نمایید

 می شود.هدایت 

فشنگی  –در این نوع خاموش کننده پودری فشار لازم برای خارج شدن پودر از گاز ذخیره شده در داخل کارتریج )بالن  پودر و گاز ) بالن دار( : -2

می  Co2)ی شود و محتوی گاز دی اکسیدکربن )( تأمین می گردد. این سیلندر کوچک با توجه به ظرفیت خاموش کننده در نظر گرفته م

 شد.با

 

 انواع خاموش کننده های پودر و گاز )بالن دار (:

و زیر در پوش قرار می گیرد که هنگام   بالن محتوی گاز در داخل سیلندر ، خاموش کننده در این نوع : الف( خاموش کننده پودر و گاز بالن داخل

وش کننده می شود و سیلندر تحت فشار قرار می گیرد و پودر به مخزن اصلی خام  عمل با زدن ضربه یا فشار بر روی اهرم راه خروج گاز باز و وارد

                                                                سمت حریق هدایت می گردد.

استفاده ابتدا شیر  در این نوع خاموش کننده ، بالن محتوی گاز خارج از سیلندر قرار گرفته و در موقع خاموش کننده پودر و گاز بالن بغل :ب( 

 را باز نموده ، بلافاصله گاز وارد مخزن اصلی شده و فشار مورد نیاز جهت خروج پودر ایجاد می شود.  فلکه مربوط به بالن گاز

 

  آزمایشهای مقرری خاموش کننده ها

ب( آزمایش سالانه : در صورت      .، پودرار سیلندر( آزمایش ماهانه : بازدید ظاهری شامل سالم بودن لوله خروجی ، سرلوله ، بستها ، ضامن ، فشالف

                             امکان در حریق آزمایشی استفاده و مجددا  شارژ گردد. 

                                                                                                                         گردد.تا از سالم بودن آن اطمینان حاصل ج( آزمایش بدنه : هر دو سال یکبار تست بدنه توسط کارخانه سازنده انجام شود   

 خاموش کننده ها پس از هر مرحله استفاده ) اطفاء حریق ( باید مجددا  در کارگاههای مخصوص شارژ و آماده گردند.

 



                                                                                       

 

 

 

 : Co2)  خاموش کننده گازکربنیک )

. از این خاموش بصورت مایع درآمده و در سیلندر قرار دارد    Psi  099  --  099که تحت فشار حدود  Co2ده محتوی دوسوم گاز این خاموش کنن

گازی است غیر Co2) دی اکسیدکربن )می شود. و دستگاههای کامپیوتری استفادهکننده بیشتر در محیطهای بسته و اطفاء حریق در تأسیسات الکتریکی 

، وزن آن سنگینتر از هوا است لذا در صورت پرتاب روی حریق جایگزین ، بی بو ، خنثی ، غیر سمی و هادی جریان الکتریسیته نمی باشد  قابل احتراق

خاموش کننده های گاز کربنیک حریق می شود و هیچ اثری از خود بجای نمی گذارد. ت با کاهش درصد اکسیژن موجب اطفاءاکسیژن می گردد و در حقیق

سر لوله آن بصورت قیفی یا شیپوری است بدلیل درصد  آن مصرف نشود میتوان برای حریقهای دیگر استفاده کرد.  09در صورتیکه کنترل هستند و قابل 

 اینکه:

 رده و به آن اجازه انبساط می دهد. از سرعت زیاد گاز بهنگام خروج جلوگیری ک -0

                                                                                                             ماده اطفائی را به محل مورد نظر هدایت می کند.       -2

بظاهر خاموش شده اند پس از تهویه محل و پراکندگی گاز در صورتیکه گل آتش یا فلزات داغ وجود داشته باشد به  Co2حریقهایی که در اثر 

 ی گیرد.احتمال قوی دوباره آتش م

 تبخیر شونده( :مایعات ) B.C.Fخاموش کننده های مواد هالوژنه  

 ( می باشند. و کربن ،یدبرم فلوئور ، کلر ،   هیدروکربورهای هالوژنه ) ماده اطفائی این نوع خاموش کننده

 

 ( آشنایی با لوزی شناسایی خطر 1)  

ف افزایش یافته و از طرفی چون بخاطرسپپردن خطپرات مپواد شپیمیایی گونپاگون و چگپونگی خطرات مواد شیمیایی توأم با ازدیاد مصرفشان در صنایع مختل

شپود . تپا اده میمقابله با آنها برای هر شخص امکان پذیر نیست .بنابراین جهت سهولت در مورد آگاهی از خطر هر ماده شیمیایی از یک لوزی چهار خانه استف

 ت این لوزی از چگونگی خطرات آن ماده شیمیایی آگاه گردد.هر شخصی با توجه به آشنایی قبلی با مشخصا

 لوزی خطر

 لوزی خطر دارای چهار خانه است .

 باشد . خانه بالایی مربوط به قابلیت اشتعال جسم می      

 دهد .ی سمت راست قابلیت فعل و انفعال شیمیایی ) پایدار و از نظر ترکیب با  آب( را نشان میخانه      

 دهد .خانه سمت چپ لوزی خطرات بهداشتی ) خطر ماده شیمیایی بر روی سلامتی ( را نشان می      

 باشد .خانه پایینی نشان دهنده خطرات خاص می      

 های لوزی دارای یک زمینه رنگی یا حروف رنگی ثابت بصورت زیر می باشد :خانه

 (رنگ قرمز برای خانه بالا ) قابلیت اشتعال        *



                                                                                       

 رنگ آبی برای خانه سمت چپ ) خطرات بهداشتی (        *

 رنگ زرد برای خانه سمت راست ) قابلیت فعل وانفعال شیمیایی (         *

 باشد  ) خطرات خاص (رنگ و یا اینکه به رنگ بدنه محموله میخانه پایین بی         *

(  4شپوند ) از درجپه صپفر تپا درجپه . قابلیت اشتعال . خطرات شیمیایی ( به پنج درجپه تقسپیم میهر کدام از موارد فوق  ) قابلیت فعل و انفعال شیمیایی 

 باشد .نشان دهنده خطر بسیار شدید می 4خطری و درجه بطوریکه درجه صفر نشان دهنده بی

 این درجه بندی در مورد خطرات خاص وجود ندارد .       

 قابلیت اشتعال مواد شیمیایی

 :4درجه 

: سپولفید ازهای شدیدا قابل اشتعال و مایعات بسیار فرار قابل اشتعال و موادی که در حالت گپردو غبپار در هپوا تشپکیل مخلپوط انفجپاری میدهنپد. ماننپدگ

 اسید پیکریک. -استالدئید –هیدروژن 

 

 :3درجه 

 استایرن . –د فسفر سفی –مایعاتی که تقریبا در حرارت نرمال مشتعل میشوند. مانند: هیدروکسیل امین 

 :2درجه 

 فرم الدئید. –نفتالن  –مایعاتی که جهت مشتعل شدن باید مقداری حرارت ببینند و جامداتی که تولید بخارات قابل اشتعال مینماید. مانند: اسید استیک 

 :1درجه 

 روی . –سولفور  –موادی که قبل اشتعال باید حرارت ببینند. مانند: گلیسیرین 

 درجه صفر :

 اسید سولفوریک . –پراکسید سدیم  –که مشتعل نمیشوند . مانند : اسید نیتریک  موادی

 خطر بهداشتی مواد

 باشد :منظور از خطرات بهداشتی همان خطرات و مضرات مواد شیمیایی بر روی سلامتی انسان می باشد و مفهوم درجات پنجگانه آن بشرح زیر می

 :4درجه 

 HCNتواند سبب مرگ شود مانند هیدروژن سیانید ها میموادی که مقدار کمی از بخارات آن

 : 3درجه 

 Pفسفر سفید   NaOHهیدرواکسید سدیم   H2Sالعاده برای سلامتی دارند  مانند سولفید هیدروژن موادی که خطرات فوق

 : 2درجه 

 C10H8نفتالین    C2H4Oموادی که برای سلامتی خطرناک هستند . مانند اکسید اتیلن 

 :1درجه 

 Caموادی که خطرات کمی برای سلامتی دارند . مانند کلسیم 

 درجه صفر :

 کنند . برنز. فسفر قرمزمو ادی که تحت شرایط حریق نیز خطری برای سلامتی تولید نمی



                                                                                       

 قابلیت فعل و انفعال شیمیایی

 :میزان پایداری و ترکیب ماده شیمیایی با آب را نشان داده و تقسیم بندی آن بصورت زیر است 

 :4درجه 

 موادی که در حرارت و فشار معمولی قادر به تجزیه یا واکنش انفجاری است . مانند اسید پیکریک و تری نیترو تولوئن

 : 3درجه 

 fموادی که قادر به تجزیه یا واکنش انفجاری بوده ولی جهت این عمل به چاشنی یا حرارت کافی نیاز دارند . مانند فلوئر 

 :2درجه 

 شودحالت عادی ناپایدار بوده و تغییرات شیمیایی یا فته ولی منفجر نمیموادی که در 

 : 1درجه 

زاد نمایپد ماننپد موادی که درحالت عادی پایدار بوده ولی در حرارت و فشار بالا ممکن است ناپایدار شوند و با آب واکنش نمود ه ) ولپی نپه بشپدت ( انپرژی آ

 zروی 

 درجه صفر :

 دهند .مانند ذغال چوبحتی در شعله پایدار هستند و با آب واکنش نمیموادی که در حالت عادی 

 خطرات خاص

 دهد .خطرات خاص شامل خطر و اکنش با آب یا پلی مریزه شده و یا خطر مواد رادیواکتیو را نشان می

 که یک خط از مرکپز آن گذشپته ) Wه پایین یک اگره  منظور خطر استفاده از آب جهت اطفاء حریق باشد ) مثل خاموش کردن حریق سدیم با آب ( در خان
W شود و اگر جسم تحت شرایطی پلی مریزه شود علامت      ( قرار داده میP   شود .در این خانه جایگزین می 

 شوندنمی خاموش راحتی به و میکنند تولید سمی گازمریزه مواد شیمیایی هستند که به هنگام سوختن مواد پلی

 اکتیو باشد علامت                   در این خانه جایگزین میشود. اگر ماده رادیو  

 دستگاه تنفسی

 

 اکسیژن -1-3

هر موجود زنده ای برای زیستن احتیاج به اکسیژن هوا دارد و اگر به هر علتی اکسیژن به قسمتهای مختلف بدن کپم برسپد         

 باعث ناراحتی می گردد .

ن و حیوان سیستم گردش خون وظیفه رساندن اکسیژن به بافتها و بازگردادن گاز کربنیک به ششها در موجودات زنده ماننده ، انسا

را دارد و چناچه اکسیژن از حد لازم جهت مصرف کمتر باشد و یا آلوده به گازهای سمی و یا بخارات مپواد دیگپر گپردد غیپر قابپل 

 استفاده بوده و نیاز بدن را جوابگو نخواهد بود .

 یژن در ارتفاعات و یا در زیر زمین مانند معادن نیز گاه انسان و حیوانات را تهدید به مرگ می کند .کمبود اکس

تمام موارد بالا و عوامل مختلف دیگر وجود وسیله ای که هوا رسانی نماید و کمبود اکسیژن را رفع کند مورد توجه قرار می دهپد و 

 تفاده می شود .بدین خاطر در آتش نشانی از دستگاههای تنفسی اس

قبل از تشریح انواع دستگاههای تنفسی و توضیح قسمتهای مختلف هر یک باید عمل دوم و عمل بازدم و مقدار مصرف هر شپخص 

 در دقیقه معلوم گردد و سپس وسیله مناسب انتخاب شود .

 عمل دم -2-3



                                                                                       

است و در هر بار تپنفس ایپن مقپدار وارد بپدن مپی گازهای بی اثر  %1نیتروژن و  %87اکسیژن  %21هوای اطراف ما دارای         

خارج می گپردد . نیتپروژن در سپوخت و سپاز بپدن  در بدن مصرف و بقیه بصورت گاز کربنیک  %4اکسیژن  %21گردد از 

 مصرف نشده و فقط عمل رقیق کردن اکسیژن را بعهده دارد .

 عمل بازدم  -3-3

گازهای بی اثر از طریق ششها به هوا برگردانده مپی  %1نیتروژن  %87گازکربنیک  %4اکسیژن و %18بازدم تنفسی درهنگام         

 شود .

 مقدار مصرف -4-3

بار بطور تقریبی عمل تنفس صورت      می گیپرد  11لیتر هوا را وارد بدن می کند و در هر دقیقه  2انسان در هر بار تنفس         

 بار و یا بیشتر در دقیقه عمل تنفس اتفاق می افتد . 33گاهی تا  و در شرایط دشوار

لیتر در دقیقه در نظر می گیرند که میانگینی از شرایط  43مقدار هوای مصرفی برای آتش نشان با دستگاه تنفسی را بطور متوسط 

 انواع دستگاههای تنفسی می پردازیم .عادی و شرایط دشوار در عملیات است . اکنون با پی بردن به لزوم دستگاه تنفسی به شرح 

 

 انواع دستگاههای تنفسی -1-3

پ دسپتگاه 3پ دستگاه تنفسی با هوای فشرده ارتباط از طریق لوله مدار باز 2پ دستگاه تنفسی با هوای فشرده نوع انفرادی مدار باز 1

 پ دستگاه تنفسی صافی دار ) فیلتردار ( .1سته پ دستگاه تنفسی با اکسیژن فشرده ، نوع انفرادی پ مدار ب4تنفسی از نوع بلومن 

از انواع مختلف دستگاههای تنفسی فقط نوع دستگاه تنفسی با هوای فشرده که بصورت انفرادی مورد استفاده قرار می گیرد بیشتر 

 در آتش نشانی کارایی دارد که به شرح قطعات مختلف و نوع کارکرد استفاده آن می پردازیم .

 نفسی با هوای فشرده ) نوع انفرادی (دستگاه ت -6-3

 این دستگاه شامل قسمتهای زیر می باشد :

 پ سیلندر1

 پ بدنه 2

 پ ماسک صورت3

 پ قسمت فشار شکن و شیر تنظیم فشار4

 پ فشار سنج1

 پ واسطه لوله کمکی6

 پ سوت خبر8

 پ آژیر خطر7

 سیلندر -1-6-3

یکپارچه که از قسمت داخل بوسیله لایه ای پوشانده تا دچپار خپوردگی فلپز  دارای بدنه ای فولادی و یا فلز دیگری بصورت مقاوم و

 نشود ودر قسمت خارج سیلندر بوسیله رنگ استاندارد مشخص می باشد .

لیتری ساخته می شوند و ظرفیت مایعی سیلندر در نظر گرفته مپی شپود و هپر چپه فشپار  11تا  4این سیلندرها در ظرفیت های 

 ن سیلندر فشرده شده و هوای بیشتری درون سیلندر جای میگیرد و بصورت فرمول می توان گفت :بیشتر باشد هوای درو

 ظرفیت مایعی سلندر * فشار )فشاری که توسط فشار سنج نشان داده میشود (

 آتمسفر در نظر گرفته شود خواهیم داشت : 233لیتری و فشار سنج  9پس اگر ظرفیت مایعی سیلندری 



                                                                                       

 9*233=1733   لیتر هوا     

 و اگر بخواهیم مدت زمان کار سیلندر را محاسبه نماییم خواهیم داشت :
 ظرفیت مایعی × فشار 

 مدت کار سیلندر بر حسب دقیقه = پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ
            43 

 =  مقدار مصرف یک آتش نشان در دقیقه است . 43

 مدت کار سیلندر بر حسب دقیقه 

 زمان برگشت  -2-6-3

دقیقه در نظر می گیرند از آن کم کرده و کار مفید بدست می آید  13پس از بدست آوردن مدت کار سیلندر و زمان برگشت را که 

. 
 ظرفیت مایعی سیلندر× فشار                    

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ -13کار مفید = 
     43   

 کلیه سیلندرها دارای مشخصاتی هستند که بر روی گلویی حک شده است که عبارتند از :

 حجم مایعی پ فشار حد مجاز پر کردن پ فشار تست پ کشور سازنده پ وزن خالی پ وزن پر و غیره 

 جدول زیر حجم مایعی و فشار تعدادی از سیلندرها را نشان می دهد :

 

 فشار تست فشار حد مجاز پر کردن جم مایعیح نوع دستگاه

 اَتمسفر 233 اَتمسفر 132 لیتری 9 سیبی گرمن

 اَتمسفر  333 اَتمسفر 233 لیتری 6 سی بر

 اَتمسفر  333 اَتمسفر 233 لیتری 9 دراگر

 اَتمسفر  333 اَتمسفر 233 لیتری 4×2 دراگر ) دو قلو(

 تمسفراَ  413 اَتمسفر 333 لیتری 6 دراگر زرد رنگ

 

 بدنه -3-6-3

قسمتی که بر روی بدن قرار می گیرد و بوسیله بندهای کوله ای  وکمربند برپشت شخص محکم می شود ، دارای یک یا دو بست 

 فلزی ، که سیلندر را مهار می کند و دیگر قطعات بر روی این بدنه نصب می گردد .

 ماسک صورت -4-6-3

ر سوار می شود در مقابل صورت دارای طلقی شیشه ای است . قسمت بدنه ماسک صورت از مانند کلاهی با تعداد معینی بر روی س

 جنس لاستیک نرم ساخته شده و در محل اتصال با صورت میتواند مانع ورود هوا و یا دود بخارات و گازها بدرون ماسک گردد .

 سوپاپ خروج بازم تنفسی -5-6-3

 سی می باشد که به آن سوپاپ یکطرفه می گویند .ماسک صورت دارای محلی جهت خروج بازدم تنف

بر روی بدنه ماسک صورت محلی برای نصب میکروفن و یا گوشی بی سیم در نظر گرفته شده است تا شخص بتواند با افپراد دیگپر 

 ارتباط برقرار نماید .

 شیر گیرنده هوا  -6-6-3

ی هوا را گرفته ودر فشار آن تقلیل ایجاد می نماید ، سپس هوا گیرنده هوا که بر روی ماسک صورت نصب می گردد از طریق لوله ا

 آماده مصرف است .

 فشار شکن  -7-6-3



                                                                                       

بر روی بدنه در کنار شیر ورودی قسمتی برای تقلیل فشار درون سیلندر در نظر گرفته شپده اسپت کپه در برخپی از دسپتگاههای 

 تنفسی لازم می باشد .

 اتمسفر(تقلیل داده وبه پشت ماسک صورت قسمت دهنی میفرستد . 8ربع )درحدودپوندبراینچ م 133فشارشکن، فشاررا تا

فشار شکن دارای شیری است که سه کار مهم را انجام می دهد و در موارد دیگر باید شیر بسته باشد . اگر افپت فشپار در رسپاندن 

د ماسک شپود یپا بپازدم تنفسپی طلپق جلپو هوا برای مصرف ایجاد شود و یابندهای ماسک صور تخوب بسته نشده باشد و دود وار

ماسک را کدر نماید و بخار هوا دید را کم کند با باز کردن شیر تنظیم فشار ، فشار ورودی هوا به ماسپک بیشپتر شپد و مپی تپوان 

 معایب فوق را برطرف ساخت .

 فشار سنج -8-6-3

از درجات ) اتمسفر پ بار پ پونپد بپر ایپنچ مربپع پ وسیله ای است که فشار هوای درون سیلندر را نشان می دهد و بر حسب یکی 

 کیلوگرم بر سانتی متر مربع ( درجه بندی شده است و بوسیله شبرنگ در تاریکی قابل دیدن می باشد .

 ده دقیقه زمان برگشت نیز بر روی آن مشخص گردیده است .

 مخصوص یک دستگاه می باشد (( ضمنا  )) فشار سنج ها بیش از مقدار لازم درجه بندی شده و هر فشار سنج 

 واسطه لوله کمکی -9-6-3

 در ادامه قسمت فشار شکن لوله ای یکطرفه مسیر هوا را به داخل باز میکند قراردارد که میتواند سه کار عمده انجام دهد .

 پ در زمان هواگیری از خارج دستگاه تنفسی از طریق واسطه لوله کمکی می توانیم هوا بگیریم .1

ی سیلندر را ذخیره کرده و هرگاه لوله ای که به دستگاه هوا میرساند قطع گردد با بازکردن و جپداکردن از قسپمت واسپطه پ هوا2

 لوله کمکی از هوای سیلندر استفاده نمود .

 پ هوا رسانی به نفر همراه از این لوله انجام می شود وبوسیله یک فیس اضافی میتوان به مصدوم درحادثه هوارساند .3

 سوخت خبر  -10-6-3

دقیقه پایانی هوای درون سیلندر بکار میافتد و با سوت ممتد زمان برگشت را به اطلاع آتش نشپان  13وسیله ای است که در زمان 

میرساند در دستگاههای مختلف که ظرفیت های مختلفی را دارند سوتهای در درجات مختلفی بصدا در می آیند و بصورت زیر مپی 

 ود .توان محاسبه نم

 43×  13=  433  دقیقه  13لیتر هوای مورد مصرف در 

 بصدا در می آید . 61لیتری در  6در دستگاه تنفسی سوخت خبر سیلندر 

 433: 6= 61   اتمسفر

 آژیر خطر -11-6-3

افراد خارج وسیله ای است که بر روی یکی از بندها نصب می گردد و در مواقع خطر با صدا در آوردن آن در محل حادثه می توان 

 از محل حادثه را از اتفاقی که برای آتش نشان با دستگاه تنفسی رخ داده مطلع نمود .

بوسیله باطری تغذیه می شود و با فشار دادن کلید آن بطور دائم به نواختن آژیر می پردازد و کلید قطع آن نیز فرمانده و یا مسئول 

 کنترل است .

ار کشیده در گوشه ای ایمن و قابل دید در انتظار نجات دهندگان می مانیم و بصپورت عپادی و در هنگام استفاده از آژیر دست از ک

 آرام از هوای درون سیلندر استفاده می نمائیم .

 مسئول کنترل  -8-3



                                                                                       

پ محپل در هنگام ورود به محل حادثه شخصی در جلو درب ورود قرار گرفته و اطلاعات لازم را در مورد ورود یا خروج پ زمان ورود 

ورود پ محل عملیات و مقدار زمان عملیات بر روی تخته ای یادداشت کرده و در آخر گپزارش کپار بپه فرمانپده مپی دهپد و نبایپد 

 مسئولیت دیگری بعهده گیرد .

 

 محل عملیات زمان خروج زمان ورود محل ورود نام ونام خانوادگی

     

 

 

 
 

 

 گروه اضطرار )) گروه کمک (( -7-3

د دو نفر مجهز به دستگاه تنفسی بصورت آماده زیر نظر مسئول کنترل باشند تا جهت جایگزینی و یپا کمپک بپه هنگپام همیشه بای

 اضطرار از وجود آنان استفاده گردد .

 جستجو در محل حادثه و حریق  -9-3

ر قسپمتهای فوقپانی جمپع شپده و برای جستجو درطبقات باید همیشه از بالا به پائین کار را آغاز کنیم زیرا دود و گازهای سپمی د

باعث مرگ افراد می گردد و در سالن ها برای جستجو از یک سمت تمام محیط را بازرسی کرده تا اطمینان حاصپل کنپیم کپه آن 

 قسمت بی خطر بوده و فردی در آن نقطه نباشد .

 طریقه حرکت در دود برای افراد آتش نشان  -13-3

اطراف را زیر نظر گرفت و از وسائل فردی ماننپد : دسپتکش پ چکمپه  کلپاه پ چپراغ قپوه  در هنگام حرکت در محیط حادثه باید

 استفاده نمود .

در محیط تاریک از دستها باید کمک گرفت تا قسمت صورت و طلق ماسک با اجسام خپارجی برخوردنکنپد نبایپد پاهپا را از زمپین 

در نقطه ای فرو رویم پ در بالا رفتن از پله کان و یا نردبان بایپد همیشپه کاملا  جدا کرد زیرا ممکن است با اجسام برخورد کنیم و یا 

 سه نقطه تکیه گاه قرار گیرد و یک نقطه آزاد باشد .

استفاده از طناب راهنما و یا لوله آب می تواند نشان دهنده مسیر برگشت باشد و وجود هر صدایی که از خپارج محپیط حادثپه بپه 

 ر می نماید .گوش برسد کمک به یافتن مسی

 پیدا کردن محل حریق و حادثه -11-3

جمع آوری اطلاعات از ساکنین محل حادثه می تواند راهنمای خوبی از موقعیت مکانی ساختمانی و محپل حادثپه باشپد پ صپدای 

 حریق پ دود غلیظ پ حرارت پ رویت آتش پ میتواند ما را به محل کانون حریق راهنمایی کند .
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 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری سیرجان

                                      

 و پیشگیری آموزش معاونت                                     


