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شهریور رشت 17مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی   

 تهیه و تنظیم: مریم سهرابی، کارشناس بهداشت حرفه ای و ایمنی در کار

 :حریق

 مراه تولید نور و گرما می باشد.آتش حاصل ترکیب شدن یک ماده سوختنی با اکسیژن هوا به ه

حرارت و اکسیژن( ضرورى است. چنانچه یکى از این سه ضلع  سوخت،) مثلث حریق براى ایجاد آتش، وجود

 .رودخود از بین مىخودىسوزى بهبرداشته شود، آتش

 . اضالع این مثلث نشان می دهد که چه موادی الزم است که حریق ایجاد شود

 . هر چیزی که قابل ترکیب شدن با اکسیژن باشد : ماده سوختنی .1

% است ) در هوای 16راکم مورد نیاز برای ایجاد آتش سوزی در مورد اکسیژن حداقل ت : اکسیژن در محیط.2

 % اکسیژن وجود دارد .(21معمولی 

برای شروع هر آتش سوزی الزم است تا درجه ی حرارت به اندازه کافی برسد حتی در مواقعی که  : حرارت .3

 .شده و سرانجام خاموش خواهد شد آتش سوزی شروع شده باشد چنانچه حرارت کاهش یابد دامنه حریق محدود

دانستند اما جالب است که بدانید در گذشته متخصصین وجود سه عامل را برای تولید آتش الزم و ضروری می *

را برای تولید و گسترش آتش  یعنی واکنش های زنجیره ای امروزه در مهندسی آتش وجود یک عامل چهارم

 .ضروری می دانند

که در اثر تغییر حالت مداوم ماده و ترکیب مکرر ان با اکسیژن موجب تداوم آتش واکنش های زنجیره ای  .4

 . سوزی می گردد

 

 

 

 

http://firefightingbook.blogfa.com/post/32
http://firefightingbook.blogfa.com/post/32


 

2 
 

 تهیه و تنظیم: مریم سهرابی، کارشناس بهداشت حرفه ای و ایمنی در کار

 طبقه بندی انواع حریق

جهت سهولت در پیشگیری و کنترل آتش سوزی، حریق ها را براساس ماده سوختنی به دسته های مختلفی تقسیم 

 .نیز می باشد ISO ما ایران براساس استاندارد اروپایی است که مورد تایید قسیم بندی کشورت .بندی می کنند

CLASS A اشتعال جامدات قابل  

CLASS B قابل اشتعال مایعات  

CLASS C گاز های قابل اشتعال 

CLASS D فلزات قابل اشتعال 

CLASS E تجهیزات الکتریکی 

CLASS F روغن های خوراکی 

 

 

 

 

 

       

 

 

 مواد جامد، خشک و درونسوز هستند که پس از سوختن از خود خاکستر به جا می گذراند.

 الستیک و ...مثال: چوب، کاغذ، پالستیک، 

جهت همچنین  می باشد.آب است و بهترین ماده اطفایی  سرد کردنبهترین روش مقابله 

 . استفاده می شود نیز و کف  کننده محتوی آب خاموش اطفای این نوع حریق از

 (A گروه) جامدات قابل اشتعال

 اکثر خاموش کننده ها یک برچسب تصویری روی آنهاست 

 که نوع حریق اطفاء کننده را برای شما مشخص می کند. 

 

https://gbpars.com/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
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بنزین، آتش سوزی مایعات قابل اشتعال و یا جامدات قابل اشتعال تبدیل شونده به مایع، مانند  

)رقیق کردن اکسیژن(  خفه کردن... مبنای اطفای این حریق ها  والکل ، روغن، گازوئیل

خاموش کننده محتوی پودر خشک شیمیایی، کف و می باشد. جهت اطفای این نوع حریق، از 

 B استفاده می شود. خاموش کننده های مناسب این دسته دارای برچسب با عالمت ماسه خشک

 .هستند

 

 

آتش سوزی ناشی از گازها یا مایعات و یا مخلوطی از آنها که قابلیت تبدیل شدن به گاز را 

جداسازی دارند. مانند بوتان، پروپان، گاز مایع و گاز شهری. راه اطفای این گروه حریق 

خاموش کننده محتوی پودر خشک می باشد. جهت اطفای این نوع حریق، از  )قطع سوخت(

 C شود. خاموش کننده های مناسب این دسته دارای برچسب با عالمت استفاده می شیمیایی

 .هستند

 *استفاده از آب در اطفاء حریق این گروه مجاز نمی باشد.

 

 

آتش سوزی فلزات قابل اشتعال مانند منیزیم، لیتیوم، سدیم، پتاسیم و ... . مبنای اطفای این 

خاموش  از)رقیق کردن اکسیژن( می باشد. جهت اطفای این نوع حریق  خفه کردنحریق ها 

که از کیفیت باالیی برخوردار باشد، استفاده  TEF مانند محتوی پودر خشک مخصوص کننده

می شود. الزم به ذکر است استفاده از خاموش کننده های حاوی آب در این گروه بی اثر و 

 .حتی گاهی خطرناک است

 

 ( Bگروه) قابل اشتعال مایعات

 ( Cگروه) قابل اشتعال گاز های

 (Dگروه ) قابل اشتعال فلزات

https://gbpars.com/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://gbpars.com/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://gbpars.com/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
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آتش سوزیهای الکتریسیته شامل حریق های وسایل الکتریکی و الکترونیکی مانند 

قطع کامپیوتر، رادیو، تلویزیون، گرم کن برقی و ... . راه اطفای این نوع از حریق ها 

عایق جریان الکتریسیته( یا هالن )CO2 گاز خفه کردن حریق باو سپس  جریان برق

 E کننده هایی که قابلیت کنترل آن را دارند با حرفو یا هالوکربن می باشد. خاموش 

 .نمایش داده می شوند

 *استفاده از آب در اطفاء حریق این گروه مجاز نمی باشد.

 

 

آتش سوزیهای ناشی از سوختن روغنهای خوراکی که بیشتر در آشپزخانه ها و رستوران ها 

سیستم اطفاء  شد.می با جداسازیطفای این حریق ها گیرند. مبنای امورد استفاده قرار می 

جهت خاموش نمودن  حریقپتوی ضد و یا استفاده از  )mist-Water( حریق واتر میست

 .این گروه مناسب می باشد

  *استفاده از آب در اطفاء حریق این گروه مجاز نمی باشد.

 

 

 

این تجهیزات با نصب در سقف یا مکان های مورد نیاز،  دتکتور ها:

 هرگونه عالئم نشاندهنده حریق یا نشت را شناسایی می کند.

 

 

 

 

 (Eگروه )تجهیزات الکتریکی 

 (Fگروه) روغن های خوراکی 

 سیستم های کشف و اعالم حریق

https://gbpars.com/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://gbpars.com/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://gbpars.com/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 تهیه و تنظیم: مریم سهرابی، کارشناس بهداشت حرفه ای و ایمنی در کار

 کنترل حریق، شستی ها و ...: تابلو

آش نشانی، تاسیسات جهت اطفاء و همچنین افراد حاضر در  این تجهیزات نیز با دریافت خبر، وقوع حریق را به افراد

 محیط اعالم مینماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیمارستان:تجهیزات آتش نشانی موجود در 

 

 )جعبه های آتش نشانی) فایر باکس ها 

یا فایر باکس یکی از پر کاربرد ترین و بهترین  جعبه آتش نشانی

برداری بهره ابزارهای غیر اتوماتیک تجهیزات آتش نشانی به منظور 

های باشد که امروزه در مجتمعجهت اطفای حریق می از ذخایر آب

های صنعتی و انبارها نصب و مورد مسکونی، اداری، تجاری سوله

ای جعبه آتش نشانی عبارت است از محفظه .گیرنداستفاده قرار می

جهت نگهداری تجهیزات از جمله قرقره، شلنگ، شیرفلکه، نازل و 

 اشدبدیگر اتصاالت می

با فشردن انتهای کف 

دست در این ناحیه وقوع 

 حریق را گزارش دهید

https://atashran.com/category/fire-hose-cabinet
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  مانند (کپسول های دستی اطفاء حریقCO2 )و پودری 

 (CO2) خاموش کننده های نوع کربن دی اکسید

  دی اکسید کربن یک گاز غیر قابل اشتعال است که با حذف اکسیژن از

مثلث حریق باعث اطفاء می شود. با حذف اکسیژن هیچ حریقی ادامه 

 نخواهد داشت. 

  مایعات و تجهیزات الکتریکیبیشترین کاربرد در اطفاء حریق 

 

 

  پودریخاموش کننده های نوع 

خاموش کننده های نوع پودری خشک در انواع مختلفی وجود دارند.به برچسب روی کپسول 

 توجه کنید!

 بیشترین کاربرد در اطفاء حریق مایعات 

 

 

 و پودری: CO2تفاوت در شکل ظاهری کپسول های 

  نازل شلنگ کپسول هایCO2  می باشداست اما نازل کپسول های پودری ساده به شکل شیپوری. 

  کپسول های پودری دارای درجه فشار هستند در صورتیکه کپسول هایCO2 .گیج فشار ندارند 

قسمت سبز رنگ به معنی شارژ شده و آماده استفاده است، ولی زمانی که عقربه به سمت چپ : )فشارسنج(در مانومتر

 اسرع در باید و ندارد  به سمت قسمت قرمز رنگ می شود نشان می دهد که این کپسول شارژمتمایل می شود و 

 خاموش  دهی سرویس و فروش و ها کننده خاموش شارژ مراکز به را آن کردن شارژ برای وقت

    .اریدبسپ  آتش های کننده
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 چگونگی استفاده از خاموش کننده ها

 PASSبه خاطر سپردن کلمه کلیدی 

 Pull ) کشیدن( 

 Aim )هدف گرفتن( 

 Squeeze  )فشار دادن( 

 Sweep کردن( )جاروب 

 

 با فاصله مناسب قسمت پایه آتش را هدف بگیریدپشت به باد، .2                             .ضامن را بکشید1

 

 

 

 

 

 

 

 به طرفین جاروب نمایید..4  .اهرم باالیی را فشار دهید.3

 

 

 

 

 

4 3 

1 2 
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  دود ناشی از آتش سوزی سمی بوده بنابراین توصیه می گردد همیشه در زمان آتش سوزی از نزدیکی

 زمین و با فاصله از الیه های دود به صورت چهار دست و پا از کانون آتش سوزی فرار نمایید.

 

  نباشد. اگر در )یا دستگیره در داغ( اگر مجبورید برای خروج از در عبور کنید، آن را چک کنید تا داغ

است و نمی توانید به آن دست بزنید، احتمال اینکه از طرف دیگر شعله ور شود زیاد است و نباید از آن 

و  .خارج شوید. اگر در را باز کردید و آتش یا دود دیدید، در را ببندید و به سمت خروجی دیگری بروید

 ت سرتان ببندید.برای جلوگیری از گسترش آتش در را پش

 

  نشانی تماس آتش 125در صورتی که افراد در واحد محبوس شده باشند، در این شرایط دائما با سامانه

  .بگیرند و به صورت مداوم محل دقیق قرار گرفتن خود را توضیح دهند

 

 آن را وجه وارد ساختمان آتش گرفته نشوید مگر آنکه مجهز به ماسک تنفسى باشید و کاربرد هیچبه

 بدانید.

  در صورتی که حریق در بخشی از یک ساختمان رخ داده باشد و امکان خروج از واحد وجود نداشته باشد

شده بود)به اتاقی که دارای پنجره است و اگر مسیر خروجی شما به دلیل آتش یا فروریختن ساختمان بسته

( باید در همان واحد که امن است و داز طریق پنجره، تقاضای کمک کنی بروید و درب را ببندید آنگاه،

سوزی را با حوله مرطوب ت درهای محل آتشپش امکان صورت در و ماند هنوز آتش به آن سرایت نکرده،

 پوشاند

 توان با استفاده از پارچه یا دستمال مرطوب و قرار دادن آن روی دهان و بینی در مقابل دود از خود و می

های سریع اجتناب کنید؛ چرا که این مورد از حرکته و سمی حفاظت کرد دیگران در برابر گاز یا دودهای

 سبب رساندن هوا و اکسیژن بیشتر به آتش شده و آن را گسترش خواهد داد

 

 نشانی تماس آتش 125 در صورتی که افراد در واحد محبوس شده باشند، در این شرایط دائما با سامانه

  .ر گرفتن خود را توضیح دهندبگیرند و به صورت مداوم محل دقیق قرا

 

 اگر در یک محیط عمومی قرارداشتید به تابلوهای دیوار برای خروج دقت کنید. 

 

 توصیه های ایمنی حریق
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 و  ) حتی در ساختمان هایی با طبقات زیاد(سوزی به هیچ عنوان نباید از آسانسور استفاده کردآتش هنگام

ها خودداری کرد. یکی از اقدامات خطرناکی که از انجام آن باید پلههمچنین باید از تجمع در راه

  .ها و نقاطی است که خطر سقوط داردبالکن ها،خودداری شود قرارگرفتن در لبه پنجره

 

  می باشد. 22کد آتش نشانی در بیمارستان عدد 

 

  اطفاء حریق باید در مسیر راه ورودی یا خروجی اتاق ها قرار گیرند تا افراد حین خروج از های کپسول

عملیات اطفاء هم مکان مورد نظر به خاموش کننده ها و کپسول های آتش نشانی دسترسی داشته باشند تا 

 را انجام داده و هم بتوانند از محل حادثه و حجم حریق دور شوند.

 

 فرد حادثه دیده از دویدن پرهیز کرده و بایستد، چرا که راد دچار سوختی شود، در صورتی که لباس اف

در مرحله دوم  .شوددیدگی میهای آتش و به دنبال آن افزایش میزان آسیبدویدن سبب افزایش شعله

افراد باید خود را روی زمین بیاندازند، پس از آنکه خود را روی زمین انداختند، با دو دست صورت خود 

بهترین وسیله برای خاموش کردن  د وا پوشانده و غلت بزنند تا از گسترش آتش به لباسشان جلوگیری شور

 .های آتش روی فردی که آتش گرفته است، استفاده از پتوهای مقاوم یا خیس استیا خفه کردن شعله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مراقب پریز های برق باشید

o قرار نگرفته باشد امکان داغ شدن و  اگر دوشاخه در پریز لق باشد و به خوبی در محل برق

 .در نتیجه آتش سوزی وجود دارد

o  پریز های قدیمی و یا شکسته رو عوض کنید. 

o سیم های پوسیده را تعویض نمایید.  

o عدم بارگیری بیش از حد برقی 
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 نکات ایمنی حریق در کودکان:
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