
 

 

 

 
 

 



 مقدمه:

 

نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین اصول در هر سازمان مطرح است. پیشگیری  المتسء مروزه، پرداختن به مسائل ایمنی و ارتقاا

این موضوع  می باشد. از اولویت های اساسی هر سازمانی (مدیریت بحران) آمادگی دربرابر بحران های احتمالی ءاز وقوع حوادث و ارتقا

بر ، استفاده از انواع مختلف مواد شیمیاییو  آنهادر حوزه آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی و پژوهشی به دلیل نوع ماهیت عملکردی 

کارگاه ها و  ،ساخت و تجهیز آزمایشگاه ها با  رتبطحوادث تاکید می کند. عدم پایش استانداردهای م بروز اهمیت موضوع پیشگیری از

ی داشته النراهی طود برنامه منسجم فرهنگ سازی در این زمینه موجب شده است تا برای رسیدن به مرز استانداردهای بین المللی نبو

باشیم. بی شک، پرداختن به مسئله ایمنی آزمایشگاه ها نوعی سرمایه گذاری است که در دراز مدت می تواند توسعه و تعالی را در عرصه 

یمنی در آزمایشگاه ها موجب کاهش وم مربوطه موجب شود. افزایش سطح دانش ایمنی افراد و رعایت اصول اجمله عل های مختلف از

ایمنی در آزمایشگاهها از زاویای گوناگونی قابل بررسی است، زیرا آزمایشگاه مکانی حساس موضوع اهمیت . می شود حوادث احتمالی

وجود . ی، کنترل عفونتها و تدابیر اصول ایمنی این حوادث قابل پیش گیری هستندبرای بروز حوادث که با بکار بردن کنترلهای بهداشت

های رادیواکتیو، مواد شیمیایی و میکروارگانیسمهای زنده در آزمایشگاه، مراقبتهای جدی و  اشتعال، گازهای خطرناک، اشعه مواد قابل

امید آن می رود مطالب ارائه  .میطلبدرا کنندگان  ل و مراجعهمداومی را در رابطه با مسائل ایمنی و بهداشت در جهت حفظ جان پرسن

بتواند سطح ایمنی افراد شاغل در آزمایشگاهها را افزایش دهد و گامی در جهت فرهنگ  ،با عنوان آتش سوزی فایل آموزشیشده در این 

 و پیشگیری از خطرات احتمالی در زمانهای مختلف بخصوص مواقع بحران باشد. سازی
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 فصل اول
 آتش سوزیمبانی 

 

 

 

 

 

 



 کلیات

های جانی و اتفاق بیفتد و بر اثر آن خسارت فردیحوادثی است که هر لحظه ممکن است در هر مکان و برای هر جمله سوزی از آتش

بینی و پیشگیری هستند و ، قابل پیشآتش سوزی هادرصد  ۸۰ در حدوددهند ها نشان مینتایج بررسی. آیدناپذیری وارد مالی جبران

های های اعالم و اطفای حریق و نیز آموزشبینی، تمهیدات مناسب نظیر طراحی و نصب سیستمل پیشبغیر قا موارددرصد دیگر  ۲۰برای 

 می شود. مستمر افراد در نظر گرفته 

 .ترکیب یک ماده سوختنی با اکسیژن را گویند :احتراق

 .دود و حرارت زیاد توام است، با نور معموالًکنترل خارج شده که یا آتشی ناخواسته و از و احتراق شدید ماده سوختنی  :حریق

 :منابع بروز آتش سوزی وعلل  

 تماس با شعله مستقیم .1

 افزایش تدریجی دما .2

 واکنش های شیمیایی .3

 اصطکاک .4

 جرقه، صاعقه .5

 الکتریسیته جاری .6

 کنالکتریسیته سا .7

 تمرکز پرتوهای مرئی یا نامرئی .8

 انفجارات .9

   )فشار حجمی ) تراکم مواد .10

 

 حریق: عوامل موثر در گسترش   

 وزش باد .1

 ()ریزش یا جاری شدن مایعات قابل اشتعال به اطراف اختالف دما .2

 ...( آبگرمکن و، در سیلندرفجارات ناشی از احتراق یا فشار )ان .3

 درب و پنجره های مشرف به فضاهای قابل اشتعال .4

 سیم وکابل های برق .5

 رو ها و راه پله هاراه .6

 سیستم های تهویه ،چاله آسانسور ،کانال ها .7

 

 

 



 آتش سوزی:انواع اصول کلی مبارزه با 

آتش خاموش  گرفته شود، از آتش عواملهر کدام از این  سوختنی و واکنش زنجیره ای تشکیل شده که اگر هداآتش از حرارت، اکسیژن، م

 ها عبارتند از:، اصول کلی در رابطه با خاموش نمودن انواع آتش سوزی بر این اساس .گرددمی 

 روش سرد کردن .1

 روش سد کردن .2

 روش خفه کردن .3

 قطع واکنش زنجیره ای .4

 : ) گرفتن حرارت از آتش ( روش سرد کردن

گاز دی اکسید  و یا یک روش قدیمی و متداول و مؤثر برای سرد کردن آتش، استفاده از آب ه می شود.حرارت از آتش گرفت روشدر این 

 کربن است. 

 :) گرسنگی دادن به آتش ( روش سد کردن

ز کانون آتش  ور نمودن موادجداسازی و د این روش باشد. یا در محوطه آتش گرفته، سدکردن می و قابل اشتعال ا

ابتدای بروز حریق امکان  ز قبیلپذیر در  جابجا کردن مواد یا جدا کردن منابعی  ،قطع جریان سوخت است. روشهایی ا

ه آنها نرسیده که  بنزین مانندگرفته، تخلیه مخازن سوخت مایع بستن مخزن گاز در محوطه آتش  ،تاکنون حریق ب

 ،دور نمودن وسایل و لوازم قابل سوختن در آتش سوزی ،رقیق کردن ماده سوختنی مایعاز سطح زیرین آتش،  نفت و

ز  ،زدن خاکریز ل،کشیدن دیوارهای حائ سد کردن  هایروشجمله از  ،درختان در آتش سوزی جنگلقطع چند رشته ا

 می باشند. 

 :) قطع اکسیژن ( روش خفه کردن

ز آتش  بعضی ا ا ز بین بردن ضلع حرارتها ب  یک الیه از موادبوسیله  ستیلذا باینمی شوند. سرد کردن مهار  و ا

ادامه آتش سوزی  اکسیژن به رسیدن خاموش کننده سطح آتش را پوشانده و مانع در این روش  شد.کانون حریق و 

استفاده کرد. این روش بیشتر در مکان می توان پتوی خیس و یا  ، 2CO  از کپسول های آتش نشانی پودری و گاز

اید توجه داشت که  .وجود نداشته باشد مؤثر می باشد های پوشیده که جریان هوا ما ب در  2CO  استفاده از گازا

ر خیلی غلیظ در حلق و استفاده از کپسول های پودری باعث رسیدن غبا و مکان های بسته باعث کمبود اکسیژن

ند منجر به گلو  شود. خفگی شده که می توا

 قطع واکنش زنجیره ای:

رخ آتش سوختنی  ، حرارت و مواداکسیژنک سلسله فعل و انفعاالت شیمیایی صورت نگیرد، با وجود سه عامل اگر ی

، حرارت و مواد سوختنی، عامل حسی و انجام واکنش زنجیره ای را عامل غیر حسی به سه عامل اکسیژن .نمی دهد

ا روشهایرا نتوان  آتش سوزی هالذا اگر بعضی از گویند.   ، می تواننمودکردن مهار خفه کردن و سد سرد کردن،  ب

 I –Cl – Brهالن ترکیبات مکانیسم اثر را بکار برد.  (هالنهالوژنه )ترکیبات توسط  زنجیره ای واکنشروش قطع 



)  F – ، ) 2 تا حدودی مشابهCO شانده بوده و چون سنگین تر از هوا هستند می توانند بسرعت روی حریق را پو

ند باعث رقیق شدن اکسیژن هوا در  همچنین .و مانع رسیدن اکسیژن گردند پاشش این مواد بر روی حریق می توا

  .اطراف حریق شده و آن را مهار نماید

 مواد خاموش کننده آتش:انواع 

تا چندی قبل که آتش ها و آتش سوزی ها متنوع نشده بودند، مواد خاموش کننده آتش نیز تنوعی نداشت ولی امروزه این مواد نیز به 

 دسته های مختلفی تقسیم شده اند که عبارتند از:

 ( 2CO  کربن اکسید دی گاز - آب  ) کننده سرد مواد .1

 (  شیمیایی پودرهای – نرم ماسه –خاک   -2OCکربن اکسید دی گاز –کننده ) کف  خفه مواد .2

 ( ترکیبات هالن - 2COکربن اکسید دی گاز)  کننده رقیق مواد .3

 (جوش شیرین  -هالنترکیبات )  شیمیایی ای زنجیره های واکنش کننده محدوده مواد .4

 

 مواد سرد کننده : -1
 است.  هاسوزی  آتش برخی برای اطفاء ترین و در عین حال مؤثرترین روش یکی از سادهآب : - 1.1

 

 آتش : کردن مزایای آب در خاموش

 فراوانترین، ارزانترین و در عین حال در دسترس ترین مواد است. -

 به راحتی جاری می شود. الستیکیو  انتقال آن آسان است و در مجاری فلزی -

 سریع نفوذ می کند. هستند،قدرت نفوذ کافی دارد و به همین علت در جامداتی که در حال سوختن  -

 .رت سرد کنندگی بسیار باالیی داردقد  -

 کیلو کالری گرما جذب می کند. 550توانایی جذب حرارت زیادی دارد، به طوری که هر لیتر آب در هنگام تبخیر حدود  -

درجه سانتیگراد تنها یک دهم  2000دمای باال نیز تجزیه نمی شود، به طوری که در دمای غیر قابل تجزیه است. حتی در  -

 لکولهایش تجزیه می گردد.وم

 معایب آب در خاموش کردن آتش :

 سنگین وزن است و حمل و نقل آن در اطفاء متحرک مشکل است .  -

 دارد.وجود خطر برق گرفتگی  بنابراینالکتریسیته است،  و رسانای جریان هادی -

 .باقی مانده از آتش سوزی می گردد ل و اشیاء سالمیرفتن و غیر قابل استفاده شدن وساباعث از بین  -

، زیرا هنگام آتش سوزی ساختمان یا بنا به شدت بنا یا ساختمان آتش گرفته می شودباعث از بین رفتن یا خسارت کلی به  -

 دیوارها یا سقف ساختمان تخریب یا آسیب زیادی می بیند. ،گرم شده و با پاشیدن آب در اثر انقباض و انبساط شدید

 در خاموش کردن بعضی از مواد شیمیایی، باعث شعله ورشدن حریق می گردد. -

 .رتاب مایعات و گسترش حریق می شود، باعث پ، نفت و غیرهبنزین مانند در خاموش کردن مایعات قابل اشتعال -



 :رعایت شود بایستینكاتی که در اطفاء حریق با آب 

 اینصورت ابتدا باید برق محل قطع شود. غیر دقت شود که محل آتش سوزی به برق متصل نباشد، در -

 کولر و غیره غفلت نشود.مانند  رق در خازن های دستگاه های برقیاز وجود ب  -

 حتی االمکان از آب کمتری استفاده شود، زیرا آب باعث خسارت به ساختمان و اشیاء سالم می شود. -

به صورت مه پاش ) بارانی ( به روی آتش ریخته پاشنده های بارانی بوسیله آب ش کردن آتش های بزرگ و بلند، برای خامو  -

 شود.

 برای اطفاء آتش های کوچک، آب به صورت جاروبی استفاده شود. -

این  سنگین تر از هوا می باشد.، بی بو، غیر سمی و غیر قابل احتراقدی اکسید کربن گازی  (: CO2 گاز دی اکسید کربن ) -1.2

لیتر گاز تبدیل  500دی اکسید کربن مایع در صورت تبخیر در فشار یک اتمسفر تقریبا به  لیتر یک. استاز قابل حل در آب و الکل گ

 استفاده می شود.نیز بی کربنات و مواد آلی  ،تهیه کربناترسانیدن میوه های خام و  ،رای گازدار نمودن نوشابه هامی شود. از این گاز ب

گاز دی همچنین  ولی باید توجه نمود که اگر این گاز جایگزین هوا شود، سبب خفگی می گردد. استیزان سمیت این گاز بسیار کم م

بنابراین هنگام  اکسید کربن هنگامی که جامد است ) یخ خشک ( چنانچه با بدن تماس پیدا کند، موجب سوختگی پوست می شود.

 ایمن استفاده نمود. باید از دستکش و لباس کامالً کار نمودن با آن

 :( در خاموش کردن آتش CO2 مزایای گاز دی اکسید کربن )

 ندارد.وجود دستگاه های الکتریکی با اینکه متصل به برق است، خطر برق گرفتگی آتش سوزی هادی الکتریسیته نیست، لذا جهت  -

به آتش تشکیل  اکسیژناز آنجایی که سنگین تر از هوا است، بالفاصله روی آتش می نشیند و یک الیه سنگین مقاوم در مقابل عبور  -

 می دهد.

، ا را سرد کرده و چون به صورت گازبه جهت اینکه این مواد هنگام خروج به صورت یخ خشک روی لوازم الکتریکی قرار می گیرد، آنه -

 هیچ اثری روی دستگاه های مذکور نمی گذارد و آسیب به قسمتهای سالم دستگاه های الکتریکی نمی رساند.تبخیر می شود 

در از باقیمانده آن سیلندرهای حاوی این گاز یکبار مصرف نیست. اگر مقداری از گاز آن جهت آتش سوزی استفاده شود می توان  -

 مراحل بعدی استفاده نمود.

 :( در خاموش کردن آتش CO2 گاز دی اکسید کربن ) معایب

فوق است، به علت تبخیر سریع و فراوانی اکسیژن  مزایایبرای اطفاء هرگونه آتش سوزی در محیط باز با اینکه این گاز دارای  -

 در فضای باز اصال کارآیی ندارد و یا کارآیی آن خیلی پائین است.

، باعث ، به علت کم شدن اکسیژن محلته شود و از این گاز استفاده شودی بسدر محیط های بسته چنانچه راه های خروج -

 و پس از استفاده بالفاصله محل را ترک کرد. مراقب بود. لذا موقع استفاده باید خفگی می شود

سوختن است و ، درون آنها نیز در حال اشتعال ( عالوه بر سطحی سوز بودناز آنجایی که آتش های نوع اول ) جامدات قابل   -

الزم  لذاچنانچه در مسیر باد قرار گیرد بالفاصله شعله ور می شود ، بن فقط سطح آن را خاموش می کندگاز دی اکسید کر

 است پس از آن، از آب برای اطفاء کامل آن استفاده نمود.

 ( : CO2 مكانیسم عمل گاز دی اکسید کربن )

 .کند می جلوگیری آن به اکسیژن ورود از ،حریق به هوا عبور مقابل در مقاوم سنگین الیهبا تشکیل یک  :خفه کردن آتش -1.2.1



به صورت گاز دی اکسید کربن هنگام خروج . شودتبدیل می به گاز  کند گرمای زیادی جذبهرگاه مایعی  :سرد کردن آتش -1.2.2

لیکن تصعید این گاز، باعث گرفتن حرارت زیادی از آتش  ابتدا باید تبدیل به مایع و سپس تبخیر شود. بنابراینیخ خشک بوده 

کیلوگرم گاز  5/1گرم و حداکثر  680فضای دچار حریق شده، حداقل هر متر مکعب می شود. میزان مصرف این گاز جهت 

  در نظر گرفته می شود. )2CO  (مایع

  قیق نمودن اکسیژن در اطراف محوطه حریقر-1.2.3

 مواد خفه کننده:  -2
 دی اکسید کربنگاز  -2.1

، شودهر گاه هوا به درون آبی که با مقداری ماده کف کننده پروتئینی یا شیمیایی مخلوط شده باشد وارد  کف آتش نشانی: -2.2

 .و بر روی سطح آب قرار می گیرند بودهاین حباب ها سبک . گویند ، که آن را کفحباب های کوچک و بزرگ بوجود می آید

 ، باعث سرد شدن آن نیز می شود.کنندگی آتشف عالوه بر خاصیت خفه ک

 

 :مواد تشكیل دهنده کفبر اساس نوع تقسیم بندی کف ها 

براده شاخ، سم، خون حیوانات، مقداری شیرین بیان و مواد نگهدارنده  اننداز ترکیب ضایعات کشتارگاهی م :ماده کف پروتئینی -

به کف حاصله از  دارد. مناسبیتهیه می شود و در صورتی که مقداری فلورئین به آن اضافه کنند خاصیت خاموش کنندگی 

 .شوداین نوع مواد، کف سنگین گفته می 

، مواد نفتی، محلول بیکربنات سدیم با سولفات آلومینیوم، مواد کف کننده شیمیایی مصنوعی از مواد ماده کف غیر پروتئینی: -

 .آیدبه دست می 

ا توجه به سه عامل فوق، به دو ب مورد نیاز است.هوا، آب و ماده کف کننده برای تشکیل کف سه عامل  عوامل تشكیل دهنده کف:

 کف بوجود می آید. روش

یکی  واکنش مخلوطی از محلول سولفات آلومینیوم و محلول بی کربنات سدیم بوجود می آید.این کف بر اثر  شیمیایی: روش -

که درون حبابهای این نوع کف ها قرار گرفته است و تأمین کننده فشار  ، گاز دی اکسید کربن می باشداز تولیدات این واکنش

 برای خروج کف از داخل کپسول آتش نشانی می باشد.

بوجود آمدن این نوع کف هیچگونه واکنش شیمیایی صورت نمی گیرد، بلکه با عبور دادن محلول آب  برای مكانیكی : روش -

کف مکانیکی به سه گروه تقسیم می  ایجاد می شود.، کف مکانیکی یا کف هوایی کف کننده از سر لوله های کف ساز با ماده

 گردد:

I- :کف ، از سر لوله های کف ساز عبور کند لیتر آب مخلوط شود و 50 هرگاه یک لیتر مایع کف کننده با کف سنگین یا کم توسعه

 .شدبیشتر و کوچکتر می با کفبابهای تعداد ح حالتدر این  .حاصل می گرددسنگین یا کم توسعه 

 

 خصوصیات کف های سنگین یا کم توسعه:

 .استقابل پرتاب  -

 برای پوشاندن سطح آتش سوزی ها مناسب است.  -

 از این نوع کف استفاده می شود.بیشتر  نشانیدر خودروهای آتش  -



II-  :لیتر آب مخلوط شود و از سر لوله های کف ساز عبور کند، کف میان  500هرگاه یک لیتر مایع کف کننده با  کف میان توسعه

 .حاصل می گرددتوسعه یا کف متوسط 

III- این نوع  .آب مخلوط شود، کف سبک بوجود می آیدلیتر  1500هرگاه یک لیتر ماده کف کننده با  :کف سبك یا پر توسعه

 بکار می رود.قعی که زمان اهمیت زیادی دارد و در مواارزشمند کنترل حریق مواد  ،کف ها در حریق های گسترده

 پر توسعه: سبك یا خصوصیات کف های

 است.غیر قابل پرتاب  -

یک اتاق یا سالن بزرگ که در حال سوختن است و نمی توان برای اطفاء آتش به  مثالً) .مناسب است ،برای پر کردن حجم -

 (را پر از کف می کنند. فضای داخل، آلنگهای مخصوص از بیرونیش لذا بوسیله، داخل رفت

 مكانیسم عملكرد کف در اطفاء حریق :

 .باعث سرد شدن آتش می شود -

 از رسیدن اکسیژن به حریق جلوگیری می کند.  -

 .آورد می عمل به جلوگیری اشتعال قابل بخارات  برخاستناز  -

 در محیط بسته هوا را رقیق می کند. -

 شعله را از مواد سوختنی جدا می کند. -

آب سنگین تر از مایعات قابل اشتعال است، در نتیجه مایعات  آب کاربرد ندارد زیرامایعات قابل اشتعال حریق ناشی از اطفاء مواقع در 

آب یکی از  . بنابراین کف جایگزین مناسبی میباشد. ازآنجاییکهشعله ورتر می شودو با رسیدن اکسیژن  گرفتهآب قرار مذکور بر سطح 

ساخته شود، در غیر  یکنواخت کف کامالً ،هنگام تولید کف برای اطفاء مایعات قابل اشتعالبایستی  مواد تشکیل دهنده کف می باشد

 .شعله ورتر شدن آتش خواهد شد اینصورت آب اضافی در کف ناقص، باعث

امروزه با توجه به تغییر ساختاری که در شهرها و حاشیه آن بوجود آمده به غیر از داخل باغچه  :خاك و ماسه نرم و الك شده -2.3

پمپ بنزین ها، سطل  مانند ها و بعضی از محل ها، خاک و شن برای اطفاء آتش احتمالی وجود ندارد. لیکن در بعضی از محل ها

 مناسبتر است. هرچه خاک یا ماسه نرمتر باشد ی خاک یا شن الک شده برای مواقع مورد نیاز آماده است.ها

دارای بنیان کربنات، سولفات، فسفات و مقداری مواد تثبیت کننده می باشند در  این پودرها که معموالً :شیمیاییپودرهای   -2.4

باعث و پودر شیمیایی روی حریق پاشیده شده  .شودو هنگام آتش سوزی از آنها استفاده می  گیرندسیلندرهای مخصوص قرار می 

میکرون  75-100قطر دانه پودر بسته به نوع مواد و شرکت سازنده حدود  .پوشاندن آتش و جلوگیری از رسیدن اکسیژن می گردد

پودرهای شیمیایی اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال  زینه جهتگبهترین  .ت ریزتر باشد، پودر مؤثرتر استمی باشد. هر چقدر قطر ذرا

 است. 

 عمده پودرهای شیمیایی عبارتند از :

 ترکیب آن کربنات و بیکربنات سدیم و پتاسیم است. کربنات ها : -2.4.1

 .پتاسیم سولفات و شامل سولفات سدیم سولفات ها : -2.4.2

 منوآمونیوم فسفات.شامل دی آمونیوم فسفات و  فسفات ها : -2.4.3

 ترکیبی از اوره و بیکربنات یا کربنات دوپتاس و مواد دیگر. پودر مانكس : -2.4.4

 



 پودرهای شیمیایی:اشكال انواع 

 .شودبرای خاموش کردن حریق فلزات قابل اشتعال از پودرهای خشک استفاده می  :پودر خشك

 گرافیت، تالک، نمک طعام. :پودرهای خالص

رای حریق که می تواند خاموش کنندگی آب را ب اسیم با استات پتاسیم در آب استتر در واقع ترکیب پودر کربنات پتپودر  پودر تر:

 ، زیرا آب خالص باعث شعله ور تر شدن حریق های مواد روغنی می شود.مواد روغنی اصالح نماید

 

 :مواد رقیق کننده-3
 (  2CO گاز دی اکسید کربن ) -3.1

این  ضریب انتقال گرمایی باالیی دارند. قابل اشتعال هستندکهن ها ترکیبات بسیار پایدار و غیر ژهالو: هالوژنه ) هالن (ترکیبات  -3.2

متان یا  ورومانند برموکلرودی فلوئن نام عمومی تجارتی موادی هال. ئور تشکیل یافته اندوو فل برم، مواد به طور عمده از سه اتم کلر

مکانیسم اثر هالن تا حدودی شبیه گاز دی اکسید کربن بوده و چون سنگین تر از هوا هستند، می توانند به  .ستامتان  برموتری فلوئورو

به عالوه باعث رقیق شدن اکسیژن هوا در اطراف حریق شده و آن را مهار  سرعت روی حریق را پوشانده و مانع رسیدن اکسیژن گردند.

 .آسیب جدی به الیه ازن می رساند ،آناز بودن آنهاست که استفاده زیاد  سمی این ترکیباتبزرگترین عیب . الزم بذکر است که می کنند

. 

 مواد محدود کننده واکنش های زنجیره شیمیایی : -4

، بدلیل وجود برم در ترکیب برخی از آنها می تواند واکنش های زنجیره ای هستندعالوه بر اینکه خفه کننده خوبی برای حریق  ها هالن

 اید.در هنگام حریق به شدت مهار نمرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  فصل دوم
 انواع آتش سوزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ):سیستم آمریكایی )بر اساس نوع مواد سوختنی  طبقه بندی آتش

بسیار حائز اهمیت شود نکاتی که در مبارزه با آنها بایستی رعایت و  آتش گرفتهعات صحیح از نوع مواد داشتن اطالحریق، جهت اطفاء 

را به پنج طبقه  سوزی هاسوختنی، آتش ماده ت در پیشگیری و کنترل آتشی سوزی ها بر حسب ماهیت لبرای سهوبدین منظور . است

(A. B. C. D. E ) و آن را آتش سوزی  شدهدیگر به آتش سوزی ها اضافه در بعضی از کشورهای اروپایی یک دسته  .نداتقسیم نموده

 نشان می دهند.( F)  حاصل از انفجارات و با حرف اختصاری

 (A) ک قابل اشتعالجامدات یا مواد خش آتش سوزی .1

 (B) قابل اشتعال مایعات آتش سوزی .2

   (C)الکتریسیتهناشی از  آتش سوزی .3

 (D)ت قابل اشتعالآتش سوزی فلزا .4

 ( E) قابل اشتعالزهای گاسوزی  آتش .5

 

     (A)الاشتع قابل جامدات یا اول طبقه 

، ختن از خود خاکستر بجا می گذارندگیاهی و نباتی داشته و پس از سو ءبه آن دسته از آتش سوزی هایی گفته می شود که بیشتر منشا

. این نوع آتش سوزی ها بیشتر در منازل، ادارات، کارخانه های صنایع هچوب، کاغذ، الستیک، پارچه، پشم، پنبه و غیر ندجامداتی مان

ل قاب و با کمترین امکانات در مراحل اولیه به راحتی این نوع آتش سوزیاطفاء  .ریسندگی و غیره اتفاق می افتد چوبی، کارخانه های

ال سوختن یعنی زمانی که چوب یا ذغال در ح ست،اتش سوزی ها درون سوز بودن آن این دسته از آمهمترین خصوصیت . انجام است

زیرا  شود.، درون آن نیز خاموش شت که عالوه بر سطحلذا باید توجه دا درون آنها نیز در حال سوختن می باشد. ،هستند عالوه بر سطح

اطفاء اینگونه از آتش بنابراین جهت  .مشتعل گردددوباره ه آن بعد از چند لحظه ممکن است پس از عمل اطفاء با رسیدن اکسیژن ب

کردن  سرد، روش از آتش سوزی ها دستهاین بهترین روش جهت اطفاء  .شوداستفاده  دارند،نفوذ  یتاز موادی که قابل یستیوزی ها، باس

حرارت ماده  این مواد، استفاده می شود. و پودرهای شیمیایی کف آتش نشانی ،گاز دی اکسید کربن ،آب مانندموادی  زا کهمی باشد 

استفاده از خاموش  آتش سوزی هامیدهد. در این نوع از دمای اشتعال کاهش  ترنیینموده و درجه حرارت آن را به پاقابل اشتعال را جذب 

چندانی ندارد و در محیط های بسته هم فقط سطح ی یکارا ،محیط های باز و در معرض بادکننده های پودری و گاز دی اکسید کربن در 

 استفاده شود.نیز برای اطفاء کامل آنها از آب  د لذا بایستینگونه آتش ها را خاموش می کنای

 (  B )اشتعال قابل مایعات یا دوم طبقه

، پارافین که از سوختن مایعات قابل اشتعال مانند نفت، بنزین، گازوئیل، روغنهای صنعتی ته از آتش سوزی هایی گفته می شودبه آن دس

نقلیه  یلی، وسا، انبارهای ذخیره فرآورده های سوختاین نوع از آتش سوزی ها در منازل، ادارات و پمپ بنزین ها .آید و غیره بوجود می

دن آنها در به علت اینکه دارای شکل ثابتی نمی باشند، احتمال جاری و پخش شات قابل اشتعال مایع .ی اتفاق می افتدتخحمل مواد سو

از جابجایی  . بنابراینشودمی آتش سوزی موجب گسترش سبب ازدیاد سطح تماس مایع با هوا گردیده و  امر این کهمحیط وجود دارد 

این همچنین بسیار خطرناک است. واژگون شدن ظروف و جاری شدن مایعات داخل آن  ، زیراشودشتعال خودداری ظروف مایعات قابل ا

ظرف بنابراین هرچه  وجود دارد. ، امکان انفجاردنشده و اگر در محیط بسته ای باش به سرعت تبخیر بر اثر گرمای زیاد دسته از مایعات

محتوی مایعات قابل اشــتعال )بشــکه یــا تانکرهای بنزین و نفت( فضای خالی بیشتری داشــته باشد خطر انفجار بدلیل تولید بیشتر 

، از خوداین نوع از آتش ها پس از سوختن  است.سطحی سوز بودن  ،سوزی نوع آتشمهمترین خصوصیت این  .یابد گاز افزایــش می



مایعات قابل اشتعال به آتش سوزی اطفاء  .تر و ضایعات ندارندسخاک درحالیکه ، دی اکسید کربن و منواکسید کربن بجا می گذارنددوده

روش خفه کردن یا از بین آتش سوزی ها، روش اطفاء اینگونه  مؤثرترین د.ی باشمبسیار مشکل  شدن و متصاعد شدن گازها علت جاری

ی خیس روی آتش، انداختن پارچه یا پتوخاک یا ماسه نرم پاشیدن  مانندروشهای گوناگونی  .بردن ضلع اکسیژن مثلث یا هرم آتش است

کپسول  بهتریــن .بکار می رودبه آتش  اکسیژنبرای جلوگیری از رسیدن  هالوژنه ترکیبات و استفاده از کف و پودرهای شیمیایی، روی آن

 کوچکی باشد پودرهای شیمیایی و اگر در ســطح بزرگتری باشــد کف مکانیکی اســت.  اگر حریق در ســطح آتش نشانی

 مایعات قابل اشتعال از نظر چگونگی اشتعال به دو دسته تقسیم می شوند.

اینگونه مایعات در دمای معمولی سریع تبخیر می شوند و در محیط اطراف خود گازهای زیادی متصاعد  سریع االشتعال : -1

 مانند بنزین و تینر .می باشدسریع بسیار در محیط های بسته بخصوص می کنند و خطر آتش گیری آنها 

شان افزایش پیدا کند، سرعت تبخیر اینگونه مایعات در دمای معمولی سریع تبخیر نمی شوند، اما چنانچه دما :کند اشتعال -2

فقط در دماهای باال از خود گاز  و از مایعات سریع االشتعال می باشدکمتر  این گروهخطر آتش گیری  .بیشتر خواهد شد

 مانند گازوئیل د.داروجود متصاعد می کنند و چنانچه در محیط های بسته باشند، خطر انفجار نیز 

 نقطه اشتعال به سه گروه تقسیم می شوند :مایعات قابل اشتعال بر حسب 

I- در  بوده وسانتیگراد درجه  18زیر نقطه اشتعال این نوع از مایعات  :(خطرمایعات قابل اشتعال پر) نقطه بخار سوز پائین

 اتر، استون، سولفور و کربنمانند  دماهای سرد هم بالفاصله آتش می گیرند.

II- سانتیگراد تا درجه  18نقطه اشتعال اینگونه مایعات از منفی  (:خطر متوسط با اشتعالمایعات قابل ) نقطه بخار سوز متوسط

 ترباال ولی آتش می گیرند و هر چه دماسانتیگراد می باشد، که اینگونه مایعات در دماهای سرد تا دمای معمدرجه  23مثبت 

 برود، سریعتر آتش می گیرند.

III-  در دماهای  بنابراین بودهدرجه سانتیگراد  61-23 نقطه اشتعال آنها (:کم خطر قابل اشتعال مایعات) باالنقطه بخار سوز

 باال آتش می گیرند.

 :به دو دسته تقسیم می شوندمایعات قابل اشتعال از نظر حل شدن در آب 

 آنها، آتش سوزیاطفاء در زمان  در آب حل می شوند( اترها  و الکل ها ) مانند اینگونه مایعات از آنجایی که محلول در آب: -1

  .کرد استفادهآب  ازمی توان 

روی سطح آب  هستند،سبک تر از آب  (روغن، نفت، بنزین، گازوئیلانند م)  اینگونه مایعات که از آنجایی غیر محلول در آب: -2

 .آنها از آب استفاده کرد آتش سوزی نبایستی برای اطفاء لذا  .قرار می گیرند و با رسیدن اکسیژن، شعله ورتر می شوند

 

 :شودرعایت  مایعات قابل اشتعال بایستی نكاتی که در زمان آتش سوزی

زیرا آب سنگین تر از مایعات قابل اشتعال )در مورد مایعات قابل اشتعال غیر محلول در آب(: عدم اطفاء آنها با آب  -

هستند، بالفاصله روی سطح آب قرار می گیرند و با رسیدن است، به لحاظ سبکی روی آب قرار گرفته و از آنجا که سطحی سوز 

 اکسیژن کافی به سوختن ادامه می دهند.

مایعات  ،استفاده از مواد خاموش کننده جهت اطفاء آتش هنگام ممکن است :فاصله فرد با ظرف یا ظروف مشتعل رعایت -

 شود.می نیز عالوه بر گسترش آتش باعث آسیب به فرد خاموش کننده این امر  که شوند پرتاببه اطراف قابل اشتعال 



خشک  این کار برای جلوگیری از رسیدن اکسیژن به آتش است، زیرا پارچه ای که کامالً استفاده از پارچه یا پتوی خیس: -

حاوی  بدنه ظروف تا زمانی کهآتش،  باید توجه داشت پس از خاموش نمودن وجود دارد.نیز باشد، امکان آتش گرفتن آن 

و شده  ظروف تجمع گاز در فضای خالیو در نتیجه تبخیر و  مایعات باقیمانده گرم است باعث گرم شدن مایعات قابل اشتعال

تا از تبخیر سریع مایعات  شودخنک  ،با آب اید با دقت بدنه ظروف یا منابعاحتمال دارد هر لحظه انفجار بزرگی رخ دهد. لذا ب

، ابتدا باید بدنه آنها را خنک کرد و سپس شعله داخل مخزن شده اندمخازنی که دچار حریق  بنابراین جلوگیری به عمل آید.

 نمود.را خاموش 

 

 ( C آتش سوزی الكتریكی) سوم طبقه 

 حریق نوع این وجود دارد. سوزی آتشاین نوع  بروز احتمالشته باشد، دا وجود برق کشی سیم یا الکتریکی تجهیزات که مکانی هر در

 الکتریکی بار یا و الکتریکی وسایل به برق حد از بیش ورود دیده، آسیب برق سیم معیوب، کشی سیم کوتاه، مدار یک از است ممکن

، . هنگامی که آتش سوزی در یک وسیله الکتریکی نظیر لوازم آشپزخانه، تابلو برق، کامپیوترشود شروع برق پریز در حد از بیش

سایر وسایل الکتریکی ایجاد می شود، جریان برق موجود در آنها بعنوان منبع جرقه یا شروع آتش عمل  و دستگاههای داخل آزمایشگاه

 .می کند
 

 

 

 : رخ میدهداغلب آتش سوزی های برقی در نتیجه عدم رعایت موارد ذیل 

 عدم رعایت اصول فنی و ایمنی در موقع سیم کشی -

 عدم مرغوبیت لوازم برقی -

 نصب و انجام کارهای مربوط به برق کشیعدم دقت کافی در موقع  -

 عدم دقت و مراقبت الزم در نگهداری و تعمیرات شبکه ها و سیم کشی برق -

 :آتش سوزی می گردد جلوگیری از بروزبه طور کلی رعایت اصول ایمنی ذیل در شبكه ها و تأسیسات الكتریكی باعث 

 سیم کشی و کابل کشی باید به طرز صحیح انجام شود.  -

 نقلیه و محل حمل و نقل آهن آالت باشد. یلوسا ،نباید در مسیر رفت و آمد افراد عبور کابلها و سیم هامسیر  -

 محکم بسته شده باشند. همربوط یل جریان برق باید به خوبی عایق بندی شده و کلیه پیچ ها و بست هامسیم ها و کابلهای حا -

 کابل ها می شود جلوگیری به عمل آورد. باید از عواملی که باعث گرم شدن و پوسیدگی سیم ها و  -



قطر لوله ها دو برابر  همچنین بایستی .ضروری است ) عایق(گمانر لوله های فوالدی یا در لوله برعبور سیم ها و کابل ها د  -

ل جلوگیری به عم سیمهاسیم یا مجموعه سیم های داخل آن باشد تا هوا از داخل لوله عبور کرده و در نتیجه از گرم شدن 

 .آید

سیم یا کابل های مصرفی باید متناسب با آمپر مصرفی باشد. بدین منظور الزم است قدرت سیم ها و کابل ها حداقل دو برابر  -

 آمپر مصرفی باشد.

در سیم کشی ها اصول انتخاب سیم فاز به رنگ قرمز و قرار دادن فیوز در این مسیر و انتخاب سیم مشکی یا آبی برای نول  -

 الزامی است.

 فیوزها باید متناسب با آمپر مصرفی باشد. بدین منظور مناسب ترین فیوزها از نوع اتوماتیک می باشد. -

 جعبه های کلید باید از جنس محکم و نسوز بوده و در محل های خشک نصب شود. -

 اید از هر پریز فقط به اندازه توان آن از وسایل برقی استفاده گردد.ب -

 از ابزارهای ایزوله ) عایق بندی شده ( استفاده کرد.در هنگام کار با برق بایستی  -

 کلیدها باید از نوع مرغوب بوده و سریع قطع و وصل گردیده و تولید جرقه ننماید. -

سیم ارت در  کلیه دستگاه های برقی و شبکه برق ساختمان بایستی به سیم اتصال به زمین ) سیم ارت ( مجهز باشد. ترجیحاً -

 .، آبی و سبز مشخص شودسیم کشی باید با رنگ زرد

 وسایل و ادوات برقی باید دارای حفاظ بوده و طوری ساخته و نصب گردد که خطر برق گرفتگی و آتش سوزی نداشته باشد. -

 .اشد، انجام گیردآنها محرز شده ب و تنظیم وسایل و ادوات الکتریکی باید فقط توسط اشخاصی که صالحدید فنی بررسی، صبن -

برای جلوگیری از ازدیاد سیم های متحرک و آزاد الزم است به مقدار کافی پریز در محل های مناسب نصب گردد تا به سهولت  -

 بتوان از آنها استفاده نمود.

بست و متعلقات و همچنین حفاظها و سایر  ،پوشش و زره کابلهای برق و لوله ها ،برای جلوگیری از بروز خطرات احتمالی -

 مؤثری داشته باشند. یتحت فشار برق نیستند، ، باید اتصال زمین قسمت های فلزی وسایل برقی که مستقیماً

در مدت تعمیر شبکه برق، باید آن را بوسیله کلید از منبع جریان قطع و به زمین متصل نمود و در صورت لزوم بین سیم های  -

 صال مستقیم برقرار کرد.شبکه نیز ات

 

   :حریق تجهیزات الكتریكینحوه اطفاء 

 ماده و حرارت اکسیژن، یعنی آتش کننده تغذیه عوامل از یکی حداقل که است عاملی نیازمند الکتریکی مهار حریق تجهیزات

 از است و استفاده برق جریان رسانای آب زیرا نیست،  کند. آب قادر به خاموش کردن حریق تجهیزات الکتریکی حذف را سوختنی

. ار خطرناک بوده و می تواند باعث پخش شدن جریان الکتریسیته و برق گرفتگی افراد شودبسی الکتریکی حریق مهار برای آن

نوع . در این می توان از آنها استفاده کرد، می شود باعث از بین رفتن دستگاه ها و قطعات سالم و نیمه سوز که بعداًهمچنین آب 

، زیرا به لحاظ نرم بودن پودرهای مذکور و نفوذ در قطعات ریز و نموداز پودرهای خاموش کننده استفاده نباید  تش سوزی هاآ

ممکن است هنگام آتش سوزی ادوات برقی، . شودغیر ممکن می  از دستگاهها استفاده پس از اطفاء حریق میکروسکوپی دستگاه،

با چوب یا هر چیزی که به عنوان عایق به کار برده می شود،  ،برق گرفتگیجهت جلوگیری از لذا  به دالیلی جریان برق قطع نشود.

آتش سوزی  بهترین و مناسب ترین ماده جهت اطفاء .گرددجهت برداشتن سیم ها و کابل های برق و دور نمودن آنها از محل اقدام 

دی اکسید کربن( قادر به  ( CO2 پسول خاموش کنندهکدر این نوع آتش سوزی ها، ادوات برقی، دی اکسید کربن می باشد. 

 آتش نشانی، خاموش کردن آتش از طریق حذف اکسیژن می باشد. همچنین به دلیل اینکه دی اکسید کربن هنگام خروج از کپسول

شیمیایی پودر حاوی کپسول های آتش نشانی شود. ، می تواند باعث خنک شدن ماده در حال اشتعال استمنبسط و بسیار سرد 



ی جلوگیری کرده و آتش را مهار می کنند. این نوع خاموش کننده ها می توانند حاوی تنخشک نیز از واکنش اکسیژن و ماده سوخ

 .هستندمناسب  C مونوآمونیوم فسفات، بی کربنات پتاسیم یا کلرید پتاسیم باشند که همگی برای مهار حریق کالس

 
 

 خاموش کردن ادوات برقی :مزایای گاز دی اکسید کربن در 

 ندارد. وجود به دلیل اینکه هادی جریان الکتریسیته نیست، خطر برق گرفتگی -

 کی نمی شود.ین رفتن قطعات دستگاه های الکترباعث از بی  -

 به لحاظ اینکه به صورت یخ خشک و با دمای بسیار پائین بر روی دستگاه می نشیند، بالفاصله عالوه بر قطع اکسیژن، مواد  -

 در حال سوختن را سرد می کند.

د و آتش سوزی در و خاموش کننده های دی اکسید کربن موجود نباش شدهچنانچه در محلی ادوات برقی دچار آتش سوزی  -

قبل از استفاده  به ترتیب می توان از خاموش کننده های پودری، شن و ماسه نرم، آب و کف استفاده کرد. ،حال پیشروی باشد

که در این صورت باعث برق هستند برق محل را قطع نمود، زیرا بعضی از دستگاه های برقی دارای خازن بایستی از آب و کف، 

 .ود آب بر روی خازن ها ریخته نشودلذا توصیه می ش گرفتگی می شود.

 ( D )طبقه چهارم یا فلزات قابل اشتعال

یره بوجود و غ ، لیتیممیمانند: سدیم، پتاسیم، منیز فلزات قابل اشتعال گرد به آن دسته از آتش سوزی هایی گفته می شود که از سوختن

اگر فلزات قابل اشتعال به صورت پودر در فضای بسته معلق گردند و تمامی . هر چه گرد ریزتر باشد قدرت اشتعالش بیشتر است می آید.

درجه  599-1650در حدود به درجه حرارت زیاد سوختن یک گرد معموالً عوامل ایجاد حریق موجود باشند، انفجار صورت می گیرد.

 . دارد فارنهایت نیاز

 مبارزه با آتش سوزی فلزات قابل اشتعال:

مواد استفاده از روش سد کردن است. نیز مثلث آتش و  سوختنیاز بین بردن ضلع مواد  ،اطفاء حریق اینگونه از آتش سوزی ها روش

یدروژن تولید ه، گاز با آبفلزات به علت واکنش  زیرا است.ها خطرناک  ســوزی آتش نوع که دارای آب باشــند برای این یاطفاء حریق

 ممکن اســت بی  CO2کپسولهمچنین بکار بردن  .گردندحریق می  و گسترش قابل اشتعال بوده و باعث تشدید که شدیداً می کنند

 اهسوزی  آتش می دهند. جهت اطفاء این نوعمشتعل در گاز دی اکسید کربن به سوختن خود ادامه  فلزاتبعضی از زیرا اثر باشــد 

 مناسب است.خشک نرم و ماسه همچنین ایجاد دیواری از شن و پودر گرافیت، پودر تالک، ســنگ آهک و  استفاده از

 :ستیایی که گرد فلزات جمع می شود بایبرای جلوگیری از خطر انفجار در محله

 .گیرنداق های جدا قرار تتولید گرد فلزات می نمایند در ا ماشین ها و دستگاه هایی که  -

 هواکش های سقفی و یا پنجره های لوالیی به اندازه مورد نیاز.نصب  -



 .شوندهداری کرد که گرد فلزات داخل آنها نشود و مرتبا آنها تمیز مکان باید دستگاه ها را طوری نگحتی اال -

 از وسایل نقاله و متحرک طوری استفاده شود که ایجاد جرقه نکند. -

 کافی موجود باشد.وسایل آتش نشانی در کلیه نقاط به اندازه  -

 ( E) یا گازهای قابل اشتعال پنجمطبقه  

و به حالت  بودهدسته از آتش سوزی هایی گفته می شود که مواد سوختنی به صورت گاز بوده و خاصیت آتش گیری آن بسیار باال  به آن

 .انفجاری می سوزند و از خود خاکستر بجای نمیگذارند

 :گازها براســاس خواص شیمیایی به دو دسته تقسیم میشوند

 متان، اتان، بوتــان، پروپان، استیلن، هیدروژنمانند گازهــای قابل اشــتعال  -1

 اکسید کربن نیتــروژن، آرگون، هلیم، دیمانند گازهای غیرقابل اشــتعال  -2

 :گازهای قابل اشــتعال از نظر وزن مخصوص نیز به دو دسته تقسیم میشوند

 ان، استیلنهیــدروژن، گاز متمانند گازهای ســبکتر از هــوا  -1

 گاز بوتان و پروپان ترکیبی، هیدروژن سولفورهمانند گازهای ســنگینتر از هــوا  -2

. البته در صورتی که آورداز خروج گاز جلوگیری به عمل  ایمن گازها نباید شعله را اطفاء نمود، بلکه باید به هر طریق هنگام آتش سوزی

گاز در محیط  باید توجه داشت درصورتیکه مناسب است. کننده پودر خشک شیمیاییبنا به شرایطی الزم باشد شعله اطفاء گردد خاموش 

، وضعیت بسیار خطرناکتر از زمانی است که گاز در حال سوختن می باشد، زیرا هر لحظه با کوچکترین ردو شعله وجود ندا دهپراکنده ش

گازهای طبیعی  ناشی ازهای این دسته اکثر آتش سوزی  دارد.امکان انفجار وجود  و یا شعله کبریت جرقــه کلید برقاز قبیل جرقه ای 

 ) شهری ( و یا گازهای مصنوعی ) سیلندرهای خانگی ( می باشد.

بوسیله لوله به که  متان، اتان و گازهای دیگر به دست می آیدمانند  ز ترکیب گازهاییا ) شهری( گاز طبیعی: گاز طبیعی ) شهری (

برای اینکه  و بی بو هستنداین گازها  .می شودرسانی سیله لوله کشی به منازل مردم گازدر سرتاسر شهر بوتمامی شهرها انتقال یافته و 

له پودر شیمیایی یا اجاق گاز بوسیآتش سوزی اطفاء شود. موقع نشت آن، افراد متوجه شوند، به آن ماده ای به نام مرکاپتن اضافه می 

 است. پتوی ضد آتش

ت استخراج می شود و این گاز از ترکیب دو گاز بوتان و پروپان تشکیل یافته و همراه با نفت خام از چاه های نف: گاز مصنوعی ) مایع (

، آن را مورد استفاده قرار می دهند. این گاز از هوا سنگین تر بوده و پس از نشت از سیلندر در قسمت پائین محیط قرار پس از تصفیه

گاز نیز بی بو و بی رنگ است، که برای تشخیص بوی آن در صورت نشت احتمالی، به آن ماده  گرفته و بسیار خطرناک می باشد. این

جهت جلوگیری از لذا  .شودداخل سیلندرها با ظرفیت های مختلف پر می  ،به صورت مایعاین گاز  .دی متیل مرکاپتن اضافه می کنند

 شود:ذیل رعایت نکات ایمنی بایستی  ،سیلندرها از استفاده بروز حادثه در زمان

، زیرا پرتاب آنها باعث آسیب به بدنه و از بین رفتن محافظ شیر شودن و کشیدن سیلندرها خودداری از پرتاب کردن، غلتاند  -

 و شکل فیزیکی آن تغییر کند. شدهمنجر به جدا شدن ذرات ریز زنگ زده داخل سیلندر ممکن است فلکه سیلندر شده و همچنین 

آنها را وارونه نکنید، زیرا به خاطر این عمل ممکن است ذرات ریز زنگ زده داخل سیلندر به درون رگالتور یا موقع استفاده  -

 .رخ دهدنگ آن از محل خود بیرون آید و آتش سوزی یلگردد و یا بر اثر فشار زیاد گاز، ش کاربراتور رفته و باعث خرابی آنها



، زیرا با این کار حرکت مولکول های گاز شدت زیادی می گیرند و شودری از آب جوش و بسیار داغ برای تخلیه گاز خوددا -

 امکان هر گونه حادثه ای وجود دارد.

 شود.از دستکاری رگالتور خودداری  -

 .نشوداز رگالتور فشار قوی برای وسایل گاز سوز خانگی استفاده  -

  نشود.عدم نشت گاز از کبریت یا فندک استفاده  بررسیبرای  -

 انجام شود.نگ های ارتباطی لیماهیانه از شبازدیدهای  -

 شود.سیلندر در فضای باز و در سایه نگهداری  -

 نشود.، تمامی شیر فلکه باز موقع استفاده از سیلندر -

 بسته شود.شیر فلکه  وقع تعویض سیلندر خالی، حتماًم -

 گرفته: سیلندر گاز مایع آتش نحوه مهار و خاموش کردن 

که سیلندر گاز در حال سوختن است، خطر انفجار  الزم به ذکر است تا زمانی) نسردی ، عدم داشتن دلهره و وحشت حفظ خو -

 .(ندارد

 تر شدن آن می شود.، زیرا باعث شعله ورشوداز انداختن و یا سر و ته کردن سیلندر در حال سوختن خودداری  -

، ولی اگر بدنه آن قرمز یا بسیار داغ شده است، ابتدا بدنه بسته شودسیلندر در حال سوختن اگر بدنه اش سرد است، شیر فلکه  -

 .بسته شوداش را با آب به صورت بارانی سرد و سپس شیر فلکه 

 .سته شودسپس شیر فلکه ب وا خاموش کننده پودری شعله آن خاموش ، بایستی بآتش گرفته گاز مایع سیلندر کهدر صورتی -

تمامی گازهای داخل  اجازه داده شودشعله آن به جایی آسیب نمی رساند، سته نشد، درصورتیکه اگر به هر نحوی شیر فلکه ب

  انداخته شود.و داخل حوض یا استخر  شدهبه صورت عمود حمل  سیلندردر غیر اینصورت  آن بسوزد.

 :نكات ایمنی در موقع پخش گاز طبیعی و مصنوعی

و هر  نی است که گاز در حال سوختن استوجود نداشته باشد، وضعیت خطرناکتر از زمااگر گاز در محیط پراکنده شده باشد و شعله 

 اتفاق افتد. لذا رعایت نکات ایمنی زیر الزامیست.دلخراش  ای و حادثه مکان دارد انفجاری مهیبلحظه ا

 زیرا عجله و دستپاچگی خود ممکن است حادثه بیافریند. حفظ خونسردی: -

که کنتور در محیط گاز گرفته، قرار دارد نباید این کار ) قطع کنتور برق ( را انجام داد، زیرا جرقه در صورتی  قطع کنتور برق: -

 فیوز باعث انفجار می شود.

 بستن شیر فلکه سیلندر گاز مصنوعیبستن شیر فلکه گاز شهری یا  -

اسی که از مواد نفتی تهیه می یا لب، لباس پشالکتریسیته ساکن بوسیله کفش میخ دار :ایجاد الکتریسیته ساکن ) جرقه ( عدم -

 ایجاد می گردد. های زنگ زدهدر باز و بسته کردن درب های فلزی، مخصوصاًو همچنین  شده

 تخلیه گاز از محیط  جهتباز کردن درب و پنجره ها به آرامی  -

 زیرا عالوه بر اینکه استشمام .محیط گاز گرفته ورود بهستفاده از یک دستمال خیس برای گرفتن جلوی دهان و بینی، قبل از ا -

، باعث سوختن دهان و حلق و ریه دهدانفجار یا آتش سوزی در محیط رخ  درصورتیکه، گاز باعث مشکل شدن تنفس می شود

  .ها خواهد شد

 عدم استفاده از کلید و پریز برق، زیرا باعث ایجاد جرقه می شود. -



در محیط گاز گرفته روشن را در صورتیکه چراغ قوه ) .اریک گاز گرفتهارد شدن به محیط تاستفاده از چراغ قوه روشن برای و -

 (، الکتریسیته ساکن حاصل از کلید آن باعث انفجار خواهد شد.شود

در صورتیکه گاز طبیعی پخش شده باشد، پس از باز کردن درب و پنجره ها، حوله یا پارچه ای را خیس نموده و با دور سر  -

 گیرد. ، زیرا گاز طبیعی از هوا سبکتر بوده و در قسمت باالی محیط قرار میشودبه بیرون هدایت  گازچرخانیدن، 

چنانچه گاز نشت شده از نوع گاز مصنوعی یا مایع باشد با ایجاد کوران مصنوعی بوسیله پارچه یا گونی خیس جهت فرونشاندن  -

 ی اثر گاز را خنثی نمود.. همچنین می توان با پاشیدن آب به صورت بارانشودگاز اقدام 

 

 ( F )طبقه ششم آتش سوزی مواد منفجره 

، باید اگر این مواد دچار آتش سوزی شوند گلیسیرین و غیره.، نیترو، دینامیت، کلراتها، نیتراتها، اسید پیکریک TNT: منفجره مانند مواد

لذا نمی توان برای اطفاء آنها کاری  با انفجار از بین می رود. ش سوزی تمام مواد در یک لحظهمحل را ترک نمود، زیرا هنگام آت عاًسری

  .دقت نمود این موادنگهداری شیوه در جهت جلوگیری از بروز این نوع آتش سوزی، انجام داد و تنها می توان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 فصل سوم
 انواع کپسولهای آتش نشانی

 

 
 

 



 

  آن: بكارگیری نحوه و نشانی آتش های کپسول انواع

 کننده های محتوی آبخاموش  -

 خاموش کننده های محتوی کف -

 خاموش کننده های محتوی پودر -

 خاموش کننده های محتوی گاز -

 ( ننده های محتوی مایعات تبخیر شونده ) هالوژنهخاموش ک -

 آبی های کننده خاموش -1

اطفاء  بکار میرود. جهت الستیک پالستیک، کاغذ، چوب،معمولی مانند  اشتعالقابل جامدات جهت اطفاء حریق های ناشی از بیشتر 

. خاموش شود می انجام آبی محلولهای یا آب تاثیر با معموالً امر این که شوند خنک عبارتی به یا کم شود و خشک مواد حرارت بایستی

 :کننده های آبی دو نوع هستند

I-  های محتوی آب و گازخاموش کننده 

II- آب و هوا ی محتویها خاموش کننده 

 کف های کننده خاموش -2

، ولی می توان از آن در حریق های می باشدشایع مایعات قابل اشتعال  آتش سوزی هایدر ، کف های خاموش کنندهاستفاده از گرچه 

  مواد خشک نیز استفاده نمود.

   پودری های کننده خاموش  -3

 قیمت بودن ارزان دلیل به این خاموش کننده ها در انواع قابل شارژ و یکبار مصرف در بازار عرضه می شود و بسیاری از ساکنین منازل 

یعات قابل اشتعال استفاده می ماآتش سوزی های ی پودری در مورد خاموش کننده هادهند.  می ترجیح را ها کننده خاموش این اولیه،

برای مدت  ی، باعث التهاب مجاری تنفسدارندشیمیایی ماهیت ، ولی چون ه است، سمی شناخته نشدخاموش کننده ها. پودر این شود

؛ نوع اول اند در دو نوع طراحی شده نوع خاموش کننده ها. این می شوددر محیط های بسته قدرت بینائی کاهش طوالنی و همچنین 

 د.شار در یک سیلندر کوچک قرار دارفکه دائماً تحت فشار می باشد و نوع دوم عامل 

 2CO  کربنیك گاز های کننده خاموش  -4

جنس  از گردد متحمل را زیادی فشار باید آن بدنه از آنجایی که و می باشد سیلندر در  2CO  گاز 3/2محتوی خاموش کننده نوع این 

 2CO گاز. گیرد قرار حرارتی دستگاههای مجاورت در یا و خورشید مستقیم تابش زیر درنباید  سیلندرنوع  این .شود می ساخته فوالد

. به پوشانده و جانشین اکسیژن می شود از هوا سنگین تر و غیرقابل اشتعال است. به همین خاطر در موقع اطفاء به خوبی سطح آتش را

 :به شکل قیفی یا شیپوری می باشد 2CO سر لوله خاموش کننده دالیل زیر

 .دهد می انبساط اجازه آن به و کرده جلوگیری خروج هنگام به گاز زیاد سرعت از -



 .را به محل مورد نظر هدایت می نماید ماده اطفایی -

 (تبخیرشونده مایعات ) هالوژنه های کننده خاموش -5

است. در این خاموش کننده ها به منظور ساخت مواد اطفائی، از دو  محدودبسیار دن به الیه ازن استفاده از این مواد به دلیل صدمه رسان

توسط عناصر هالوژنه  اتبه عنوان مواد پایه در نظر گرفته شده و هیدروژن این ترکیب C2H6 و اتان CH4 هیدرو کربن به نام های متان

ا سنگین تر هستند و به سرعت روی حریق را برابر از هو 5الی  4مواد حاصل قابلیت اشتعال نداشته و حدود  کهزین می شود جایگ

پوشانده و مانع رسیدن اکسیژن به حریق می شود و از طرفی در واکنشهای زنجیره ای سوختن دخالت کرده و در نتیجه عمل اطفاء 

 ز می باشند. صورت می گیرد. این مواد تا زمانی که در داخل سیلندر یا ظروف در بسته هستند، بصورت مایع و در محیط به صورت گا

ته باشد و صرف وجود یک نوع خاموش کننده و در اندازه های مختلف وجود داشماده ، چند نوع آتش سوزیگاهی الزم است که در یک 

 .، آن محیط را از آتش سوزی احتمالی ایمن نمی کندکپسول

  



 
 

 چهارمفصل 
 اقدامات پیشگیرانه و کمك های اولیه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 :انفجار پیشگیری از آتش سوزی و

 . شود خودداری آزمایشگاه در شعله بردن کار به از امکان  تا حد -1

هرگز مایعات اشتغال پذیر را در ظروف سرباز گرم نکنید و حتی االمکان از حمام بخار یا گرم کن الکتریکی استفاده  -2

 کنید. 

 عدم فشار روی آنها اطمینان حاصل کنید. ها وکنید، از محکم بودن رابطهنگامی که مایع اشتعال پذیری را گرم می -3

 متری شعله از ظرفی به ظرف دیگر منتقل نکنید.هرگز مایعات اشتعال پذیر را در کمتر از فاصله نیم -4

دهید، حمام آب سرد یا آب یخ تهیه نمایید. ظرف واکنش را طوری قرار دهید زمانی که واکنش گرمازایی را انجام می -5

 نترل خارج شد، حمام را در اطراف آن بگذارید.که اگر واکنش از ک

 محل نزدیک ترین کپسول آتش نشانی را به خاطر سپرده و طرز استفاده آن را بیاموزید. -6

 

 :پیشگیری از خطر مواد شیمیایی

 های مخصوص یا وسایل مناسب دیگراز تماس مواد شیمیایی با پوست خود داری کنید. مواد جامد را به کمک کاردک -1

 جابجا کنید.

 در صورتی که ماده شیمیایی بر روی پوست بریزد، فوراً آن ناحیه را با آب و صابون فراوان بشویید. -2

های آلی مانند استون یا الکل استفاده نکنید. این هیچگاه برای شستشوی مواد شیمیایی آلی از روی پوست، از حالل -3

 در پوست افزایش دهند.ها ممکن است سرعت جذب ماده شیمیایی را حالل

ها اجتناب های مواد شیمیایی و حاللهرگز ماده شیمیایی را نچشید و تا آنجا که ممکن است از استنشاق دود و بخار -4

 کنید.

بوی ترکیبات آلی اغلب از نظر تشخیص نوع و هویت ماده سودمند است، ولی در استشمام آنها نهایت احتیاط را رعایت  -5

متری بینی نگه سانتی 20باشند. اجسام مجهول را در حدود از این ترکیبات بسیار محرک و گاهی سمی مینمایید. برخی 

 داشته و با دست بخار آن را به آرامی به طرف بینی خود برانید.

 ود.تر شاگر ماده شیمیایی روی میز ریخت، فوراً میز را تمیز کنید. ممکن است زدودن این مواد بر اثر ماندن مشکل -6

 کنید. توجه بر چسب روی مواد را قبل از استفاده از آنها به دقت بخوانید و به عالئم هشدار دهنده روی آن -7

 :، مسمومیتها و سایر... در سوختگی ها مواد و اقالم مورد نیاز برای کمك های اولیه 

 این همچنین. باشند شده تنظیم و تهیه شغلی اماکن ایمنی ضوابط طبق بر باید اولیه های کمک های بسته محتویات

 باشد. دسترس در سهولت به و شده گذاری عالمت وضوح به باید ها جعبه

 الف : اقالم پایه ) ضروری(

 جعبه ای که باید ضد آب بوده و به سهولت و به وضوح قابل شناسایی و در دسترس باشد. -1



پوشش ها برای جراحات کوچک و یا سطحی به کار می بیست عدد پوشش چسب دار به اندازه های معین شده ) این  -2

 روند و انواع ضد آب آنها ، در مورد زخم های دست ها بهترین انتخاب می باشند(

 پوشش های استریل در اندازه های متوسط ) شش عدد( ، بزرگ ) دو عدد( و بسیار بزرگ ) دو عدد( -3

 دو عدد پد استریل چشمی -4

 شش عدد بانداژ سه گوش -5

 شش عدد سنجاق ایمنی ) سنجاق قفلی(. گیره ها و سنجاقها برای تثبیت بانداژ به کار می روند. -6

 دستکش های استریل و یک بار مصرف -7

 ب : اقالم مفید اضافی ) اضافه بر استاندارد ضروری(  

 گیرد.فاده قرار میبانداژ لوله ای : این بانداژها در اشکال ویژه ای برای انگشتان و در مفاصل مورد است -1

بانداژ نواری : برای تثبیت موقعیت و حمایت از مفاصل ، ثابت یا محکم کردن پوششها ، محدود ساختن حرکات ، حفظ  -2

 و اعمال فشار روی پوشش ها و نیز کاهش تورم می توان از بانداژ نواری استفاده نمود.

روی زخم بکار نبرید ، آنها به عنوان پوشش جذب کننده  پوشش ها یا پدهای کتانی ) هرگز این پدها را مستقیما -3

 بیرونی و یا بالشتک محافظ مثال بین زانوها بکار برده شوند.

 سنج تب -4

محلول های پاک کننده زخم از نوع غیر الکلی ) می توانید پوست اطراف زخم های کوچک و یا دست های خودتان  -5

 کمک آنها تمیز کنید (.را اگر آب و صابون در دسترس ندارید، به 

 نوار چسب ) چسب های نواری شکل( -6

مداد ، دفترچه یادداشت ، انواع اتیکت یا برچسب .)از مداد و دفترچه یادداشت برای ثبت جزئیات واقعه و مشاهدات  -7

انح وسیع توانید استفاده نمائید . برچسب ها هم در عالمت گذاری مصدومین در سوخود در زمان اقدامات درمانی می

 کاربرد دارند (

اسک ها در موقع انجام تنفس مصنوعی می م این.)  کاغذی یا پالستیکی نوع از صورت کننده محافظت های ماسک -8

 تواند از انتقال عفونت به شما پیشگیری کند .(

 قیچی ، انبرک موچین )دارای انتهاها یا نوک های کند( -9

موقع کار در آزمایشگاه دست یا قسمتی از پوست بدن در اثر تماس با مواد با وجود احتیاط های الزم ممکن است در 

 شیمیایی سوخته و یا صدمه ببینند. در این صورت از دستورات زیر استفاده کنید.

 سوختگی حاصل از اسیدها:

ده و بعد ( شستشو دا%5کربنات رقیق )بالفاصله قسمت آسیب دیده را با آب زیاد بشویید و سپس با محلول سدیم بی

 در گلیسرین، چرب کنید. MgO محل سوختگی را با کمی پارافین یا پماد

 



 سوختگی حاصل از قلیاها:

( آمونیم کلرید یا محلول اشباع شده بوریک اسید و یا محلول %5شستشو با مقدار زیادی آب و بعد شستشو با محلول )

 %( اسید استیک و مجددا شستشو با آب.2)

 سوختگی با فسفر:

 ( نیترات نقره شستشو داد.%1( سولفات مس و یا محلول )%1سوختگی را باید با محلول ) محل

 سوختگی با برم:

با مقدار زیادی آب بشویید و سپس با گلسیرین چرب کرده و اگر ناراحتی ادامه داشت پس از مدت کمی گلسیرین را با 

 سوختگی استفاده کنید.آب گرم از روی قسمت آسیب دیده پاک نموده و از پماد مخصوص 

 سوختگی بر اثر شعله یا تماس با جسم داغ و یا الكتریسیته:

اگر سوختگی از نوع اول )پوست سرخ و کمی متورم شده( باشد، پماد ضد سوختگی به کار میبریم. اگر از نوع دوم )تولید 

% 1با محلول  یب دیده را فوراًتاول در اثر سوختگی( یا نوع سوم )آسیب دیدگی قسمتهای عمقی پوست( باشد محل آس

 کربنات شستشو داده و از پماد سوختگی استفاده میکنیم.سدیم بی

 مسمومیت با گازها:

استنشاق گازهای سمی در آزمایشگاه باعث تحریک بینی و گلو برای مسمومیت با گازها:  دستورات مقدماتی و عمومی -1

آزمایشگاه زیاد است. گاهی آثار مسمومیت با بعضی گازها پس از چند و یا سرفه و سردرد میشود و این گونه مواد در 

 ساعت آشکار میشود، در اینگونه موارد باید قواعد کلی زیر را رعایت کرد.

 الف( مسموم را به هوای آزاد انتقال داده و دکمه های لباس را در ناحیه سینه و گردن باز کنید.

ق، بوییدن تنطور اکالیپتوس و نعناع و آشامیدن چای یا شیر و یا جوشانده ب( غرغره کردن محلول سدیم بیکربنات رقی

 دارچین با آب، از کمکهای اولیه موثر میباشد.

 :دستورات اختصاصی برای مسمومیت با گازها -2

 استنشاق بخار استیک اسید رقیق و بعد مانند دستور سوختگی با قلیاها عمل شود.: الف( گاز آمونیاک

% 1استنشاق بخار محلول رقیق آمونیاک و بعد شستشو با آب و محلول : م، کلر، فلوریدریک و کلریدریکب( گازهای بر

 سدیم بیکربنات

 استنشاق بخار محلول رقیق آمونیاک: ج( بخارهای اسید نیتریک و اکسیدهای ازت

 شستشوی بینی و چشم با آب: د( گاز هیدروژن سولفاید

 :ورود مواد به چشم

 لیایی به چشمورود مواد ق -1



قطره روغن  2به وسیله چشم شوی حاوی آب، چشم را بشویید و در صورت احساس ناراحتی چند مرتبه و هر مرتبه 

 % بوریک اسید چشم را بشویید.1کرچک یا پارافین در چشم بریزید. در صورت لزوم میتوان با محلول 

 ورود مواد اسیدی به چشم -2

 % سدیم بیکربنات بشویید.1را با محلول  چشم آب، با چشم شستشوی از پس اسیدها مورد در 

 :مسمومیت در اثر ورود مواد سمی به دهان

 :و بازها فقط داخل دهان شده باشندالف( اسیدها 

به سرعت ماده را بیرون ریخته و با مقدار زیادی آب، دهان را میشوییم و بعد در مورد اسیدها از آب آهک و در مورد بازها 

 % برای شستن دهان استفاده می شود.5لیمو و یا استیک اسید از آب 

 ب( مواد سمی فرو برده شده

 اسیدها -1

با آب یا شیر، به هیچ وجه از داروهای تهوع  MgO آشامیدن مقدار زیادی آب و پس از آن خوراندن آب آهک و یا مخلوط

 بیکربنات سدیم استفاده نشود.  آور یا محلول

 بازها -2

 دار زیادی آب و سپس سرکه و یا آب لیمو و یا آب نارنج، به هیچ وجه از داروهای تهوع آور استفاده نشود.آشامیدن مق

 نمکهای آرسنیک یا جیوه -3

 چکخوردن یک داروی تهوع آور و بعد شیر یا سفیده تخم مرغ در آب سرد و روغن کر

 

  
 

 


