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آموزش ایمنی حریق: عنوان

حریق و روشهاي اطفاي آن 
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:تهيه و تدوین 

ابراهيم ولی پور

کارشناس ایمنی

ولی پور.....مهندس : مدرس 
:تحصیالت 

ایان در حال نگارش پ) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان–دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای 
(نامه  

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
(جندی شاپور) کاردانی بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی اهواز 

:برخی از سوابق کاری
به عنوان کارشناس ایمنی در مرکز ایمنی و آتش 1389مجتمع فوالد مبارکه اصفهان از مرداد سال 

نشانی
سال به عنوان کارشناس ایمنی مرکز 2.5به مدت 1389لغایت 1387پاالیشگاه اصفهان از سال 
سال به عنوان کارشناس ایمنی کارگاه 1به مدت  1387لغایت1386پاالیشگاه اصفهان از سال 

تعمیرات مرکزی
1385مشارکت در پروژه ارزیابی ریسک شرکت فوالد آلیاژی در سال 

مربی آموزش مباحث ایمنی در پاالیشگاه اصفهان
مربی آموزش مباحث ایمنی و اطفاء حریق پرسنل جدید االستخدام اداره گاز 

ادها و مربی آموزش مباحث ایمنی عمومی ، ایمنی و اطفاء حریق ، کار در فضای بسته ، مدیریت بر روید
در مجتمع فوالد مبارکه  ... آنالیز حوادث و  
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تاريخچه آتش و آتش نشاني
اكسيداسيون
حريق
انفجار
نقطه شعله زني
درجه آتش گيري
حدود قابل انفجار واشتعال
عوامل ايجاد حريق
عوامل وشرايط بروز حريق
محصوالت حريق                             شعله ، گرما ، گازها و بخارات ، ذرات
 انواع آتش ها بر اساس طبقه بندیNFPA
انواع آتش ها بر اساس طبقه بندی اروپا
روشهای اطفاء حریق
تعین نوع کپسول براساس نوع حریق
چکونه از کپسول استفاده کنیم
نکات مهم درهنگام  اطفاء حریق

9

كندنميخبرحادثه

.هزار مورد آتش سوزي فقط در تهران اتفاق مي افتد15تا 13طبق گزارشات سازمان آتش نشاني كل كشور ساالنه حدود 
1
0
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Bhopalحادثه

1984هند، طراح یونیون کرباید
ه با آستانه سمیت خیلی کم بماده سمی متیل ایزو سیانات

(TLV-TWA=0.02 ppm)عنوان ماده میانی

و فلرمخازن نگهداری مجهز به سیستم سرمایش، اسکرابر
رمازاشستشوی یک شیر با آب منجر به رخداد واکنش گ
پدیده وارونگی در جو
 هزار نفر زخمی200نفر کشته تاکنون و 4000بیش از

12
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1370مردادماه 1425116شماره

فاجعه بوپال همچنان قربانی می گيرد
وپال تعداد قربانیان فاجعه گاز ب: دهلی نو ـ هند ـ خبر گرازی جمهوری اسالمی

نفر رسیده اسـ  885هزار و 3میالدی اتفاق افتاد اکنون به مرز 1984که در سال 
.هزار تن هنوز از بیمار های ناشی از آن رنج می برند640و بیش از 

، که به ، وزیر امور امداد کار و تجدید اسکان ایال  مادیاپرآدش«بابو لعل گوبار»
ی کنـد، ایـن مسائل مربوط به حادثه دیدگان گاز بوپال مرکز ایال  مزبور رسیدگی م
.مطلب را در یک پاسخ کتبی به نمایندگان مجلس ایالتی عنوان داش 

ادثه دیدگان با اعتراف به اینکه تعداد واقعی ح« لعل گوبار»برپایه همین گزارش، 
ه اس ، جسمی و روحی از فاجعه گاز بوپال به مراتب بیش از رقم رسمی ارائه شد
داخـ  بیان داش  که پرونده های کسانی کـه تـاکنون شناسـایی شـده اند بـرای پر

.غرام  به آنان تشکیل شده اس 
از سوی دیگر، یـک هیـ ه هفـ  نفره از حادثه دیـدگان فاجعـه گـاز بوپـال در

نخسـ  وزیر هنـد، اقـداماه دولـ « ناراسـیمارائو. وی. پـی»یادداشتی خطاب به 
ل  هند را به محلّی برای شناسایی قربانیان و افراد حادثه دیده را کافی ندانسته و دو

یکـا و آمر« یونیـون کاربایـد»خاطر حفظ روابط نامشروع و غیر قانونی بـا شـرک  
.سازش با آن محکوم کرده اند

در بخش دیگری از این یادداش  آمده اس ، این روابط غلـط همننـین باعـ 
شده اس  تنها میزان ناچیزی از خسـاراه وارده بـه مـردم بوپـال از ایـن شـرک 

.چند ملیتی، گرفته شود
ن دقیـ  در این یادداش  از دول  هند خواسته شده اس  تا در زمینه تعیین میزا

خساراه و پرداخ  غرام  به حادثه دیدگان و نیز ت سیس مجدد کارخانه های

.جدید چند ملیتی تجدید نظر بعمل آورد
در همین حال، یادداش  مزبـور بـا اشـاره بـه بخشـی از گـزارش شـورای 

( 1984)تحقیقاه بهداشتی هند عنوان داشته اس  کـه در سـال وقـوع حادثـه 
مبتال به « یدیونیون کاربا»بیش از دویس  هزار نفر بر اثر نش  گاز از کارخانه 

سانی بیمار ی های مختلف شدند و در طول شش سال بعد از حادثه نیز تعداد ک
رابـر که در اثر این حادثه جان باختند و یا مجبور بـه سـقط جنـین شـدند دو ب

.تعدادی اس  که در سال حادثه مردند و یا سقط جنین کردند
هـزار مـدعیان دریافـ  247این هی ه هف  نفره همننین با اشاره به رقم 

تی به آنان غرام  معتقدند که این تعداد برای تعیین دقی  میزان خساره پرداخ
ی جمع آوری باید تح  آزمایشاه پزشکی قرار گیرند و یک کمیسیون ملی برا

اطالعاه و ترسیم خطـوط راهنمـا جهـ  فـراهم آوردن کمک هـای پزشـکی 
.تشکیل گردد

بـه یادداش  مزبور در ادامه بر لزوم توجه به موارد آلودگی محـیط زیسـ 
این مـوارد ت کید کرده و می افزاید« یونیون کارباید»دنبال نش  گاز از کارخانه 

.در نظر گرفته شده اس 1989بسیار مهم اس  در توافقنامه سال 
میالدی در توافقنامه منعقده میـان حکومـ  1989گفتنی اس  که در سال 

میلیـون 470، شرک  مزبور متعهد به پرداخ  «یونیون کارباید»هند و شرک  
.دالر بعنوان غرام  به قربانیان حادثه نش  گاز شد

لـ  میالدی که فاجعه گاز بوپال اتفاق افتاد دو1984در این حال،  در سال 
.تن اعالم کرده بود2000هند تعداد قربانیان این حادثه را حدود 

14

پاالیشگاه االحمدی کویتحادثه

The Telegraph Online, 200026ژوئن

گاهپااليشتعطيليهفتهکيزخمي،49كشته،4

خسارتدالرميليونهاو،(روزدربشکه444000)

پسكويتنفتصنايعدرحادثهترينمهمحاصل

وركشايننفتيهايچاهدرسوزيآتشفاجعهاز

.بود
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ايپانشگاه نفت در اسیپااليآتش سوز

16

ايفرنيشگاه در کالیانفجار پاال
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شگاه اراکیدر پااليآتش سوز
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(1382)حادثه قطار نيشابور

برخورد واگن های حاوی مواد انفجاری
309 زخمی400نفر کشته و
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:حادثه شازند اراک

كارخانهدرانفجار1387سالدر
كيميا)و(امروزگرانكيميا)هاي

ددرصصدبهمنجر(سپهرگستران
مجروح50وكشته30وشدهتخريب

.ماندجايبر

داد؟رخچگونهحادثهواستبودهچگونهسومامنطقهمعدنوضعیت

یهترکخیززغالحوزهدومینافسینازبعدسومازغالیحوزه.استشدهواقعترکیهغربدرمانیسااستاندرسومامعدن

عمقمتر1800باسومامعادن.استتنمیلیون2.5حدودآنسالیانهتولیدوتنمیلیون125فوقمعدنقطعیذخیره.است

بهتهویهچاهچندوفرعیآسانسوریکاصلیآسانسوریکبامعدنشودمیمحسوبترکیهوجهانعمیقمعادنازیکی

نتهیم.هستندزغالاستخراجمشغولکارگرانآنمختلفطبقاتدرساختمانیبرجیکهمانندواستشدهباززمینسطح

زیرزمینیپرسنلآننفر3000حدود.اندکردهمیکارنفر5500حدودمعدنایندر.استمتر100حدودطبقههرفاصله

یکوسطدقیقاً)15ساعتدرحادثه.شوندمیاستخراججهتزمینعمیقعمقواردنفر800حدودشیفتهردروهستند

.شدایجادهبرقترانسفورماتورایستگاهانفجاراثردرمتر450عمقدرروز،(کاریشیفت

کارگرانتماماینکهدلیلبهطبعاً وشودمیایجادجدیدشیفتابتداییاوشیفتدوبیندرسنگزغالمعادنحوادثعموماً

.استشدهکمترآنتلفاتاندنشدهکاروارد

انفجارازپسکهبودندشدهمعدنواردنفر787حادثهروزدروشدهایجادکاریشیفتوسطحادثهسومامعدندر

.شوندمیمحاصرهآندرنفر600معدنفرعیتهویهشبکهوآسانسوربرقشدنقطعوترانسفرماتور

2
2
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اکسیژنها،محلازدقیقا15ًازکمتردرآنکهرغمبهظاهراً

جاننفر301اماشودمیتزریقحادثهمحلبهاضطراری

ازناشیمعدنیهایفوتعمدهودهندمیدستازراخود

هایفرضیهحادثهاینازپس.استبودهcoگازتنفس

دهکننایجادعاملکهایستگاهانفجاردلیلازمختلفی

ردموکارفرماتوسطبایدقطعاًکهشدهمطرحبودهحادثه

.گیردقراربررسی

کردندفوتعلتیچهبهدقیقامعدنچیان

عبارتیبهونشدهایجادزیادیخیلیریزشحادثهجریاندر

باهمراهانفجاراثردربلکهاندنشدهگرفتارریزشپشتکارگران

کربنمنواکسیدگازومحدودهآنزغالازمقداریسوزیآتش

وترانسورماتورانفجارازپس.استشدهپخشمعدنمحیطدر

تهویهانفجار،اثردروشدایجادcoگازمحدودهآندرزغال،

وشدندقطعدارندرامعدندرهواهدایتوظیفهکهداخلیهای

.گیرندمیقرارcoگازمحاصرهدرنفر600اساسهمینبر

دالیل ایجاد حادثه
کهدهبومجازحدازبیشتربرابردهمعدندرموجودکربنمونوکسیدمیزان

سنگزغالاحتراقهاینشانهمهمترینازیکیکربنمونوکسیدمیزاناین

.استبوده

:طریقازدستمزدهاکاهشوزداییمقررات

ایمنیهایروشکاهش•

پذیرانعطافکارشرایطایجاد•

آموزشاستانداردهایآوردنپایین•

قانونیسنزیروغیرماهرکارگرانباقرارداد•

حوادثایندرصد98ازشودمیکافیایمنیهایبازرسیوآموزشبا

.کردجلوگیری
24



23/09/1437

13

تاریخچه بوجود آمدن آتش و آتش نشانی•

دیگرمواردوخدماتوتولیدبخشدرروزمرهفرآِیندهایازبسیاریانجامبرایشدهکنترلشکلبهآتش

اگرکنولی.گرددبحراندچارالاقلیانباشدپذیرامکانشایدآنبدونبشرزندگیکهاستضرورتیک

.گرددمیمحسوببشرزندگیبرایبزرگیتهدیدخودیابدگسترشوایجادنشدهکنترلشکلبهحریق

ازگیریپیشنحوهوآنازشدهکنترلاستفادهحریق،بروزلوازموشرایطحریق،ماهیتازآگاهیبنابراین،

.دباشداشتهاموالوهاداراییافراد،سالمتوایمنیدرموثرنقشتواندمیآنبامقابلهوسوزیآتش

بهراآتشکهبودطبیعتایننکرد،بلکهاختراعراآتشبشرکهگفتبایدآتشآمدنوجودبهمورددر

شعله،(هصاعقاثردر)جنگلسوزیآتشویافشانآتشوقوعهنگامانسانهامثالعنوانبه.شناساندانسان

.کردمشاهدهراحرارتونور

آتشثالمبرایکهبودزمانیاینوشدآموختهانسانبهطبیعتوسیلهبهباراولینباریهمنشانیآتش

.شدمیخاموشبارانریزشاثردرجنگلسوزی

آبعنیینشانیآتشمادهبهترینونشانیآتشابحدودیتاآتشوخطراتفوایدباانسانترتیببدین

.شدآشنا

زمانیآندرکرد،جستجوتبریزدرشمسی1221سالدربایدراایراندرهدفمندآتش نشانیاولینردپای

واطفارامبهراامکاناتیداشتند،شهرایندرکهمنافعیحفظوامنیتتأمینبرایتزاریروسیهمأمورانکه

 شدهتشکیلآبپمپاژبرایمسوبرنزجنس ازطرفهدودستیپمپچندازکهدادند،اختصاصآتش مهار

.نمی دادانجامامدادیکاروداشتتواناییآتشخاموش کردنبرایتنهاکهتجهیزاتیبود،

تاریخچه آتش نشانی در ایران

س هاانگلیتوسطنیزآتش نشانیواحدهایسومینودومینآنازپس

تاسیساتازحفاظتهدفباسلیمانمسجدوآبادانشهردودر

همانندوشداحداثآتشبامواجههدرشهرهاایننفتپاالیشگاه

.اشتنددیگریکاربردحریقءاطفاجزبهتبریزدرروس هاآتش نشانی
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:اکسیداسیون
حالتغییرتیاانفعالوفعلیککلیعبارتبهواکسیژنباسوختنیمادهیکترکیبیازعبارت

تجزیهتیجهندرکهاستدیگرانواعیانوعبصورتمولکولیگروهنوعیکشکلتغییروشیمیایی
مولکولیهتازهایخوشهاکسیژنباآنهاازقسمتییاتمامترکیبودیگراجزاءیااتمهابهمولکولها
.شودمیحاصل

:حریق
هکشدهخارجکنترلازوناخواستهاستآتشییاسوختنیموادشدیداحتراقازعبارتحریق
.استتوامزیادحرارتودودنور،بامعموالً

:انفجار
رژیانمقداربهمربوطانفجارواحتراقبینفرق.استزیادسرعتباانرژیشدنآزادازعبارت

مادهوگرمکالری11500بنزیناحتراقمثالًاست،تولیدسرعتبهبلکهباشدنمیشدهتولید
یکهمچنین.ثانیه5/1درمنتهانماید،میتولیدانرژیگرمکالری2674فقطTNTمنفجره
اینربرابدوبنزینوکندمیتولیدگازمکعبسانتیمتر9000منفجرهمادهاینازمکعبمترسانتی
.مقدار
انفجار=اکسیژن(+روغن/گریس)روغنیمواداکسیژنواحددرمثال

Spontaneous):خودبهخوداشتعالدماي ignition temperature)

منبعایشعلهیکوجودبدونمادهحالتایندرمیشود،مشتعلخودبخودمادهکهدماییکمترین
.سوختخواهدافروزش

دروثرمعواملاصوال.داردوقوعمحلشيمياييوفيزيکيشرايطبهبستگيحريقوقوع

.استضرورياستمعروفحريقهرمبهكهزيرعامل4حريقايجاد

حرارت-2اکسیژن-1

ایزنجیرههایواکنش-4اشتعالقابلمواد-3

ماهیت حریق 

درصد16گیریآتشبرایالزماکسیژنتراکمحداقل

نیزآلیهایاکسیدHNO3مثلموادبرخیباشدمی

تامینراخودنیازمورداکسیژنازبخشیحریقدر

.کنندمی

مختلفمواددرشعلهگسترشیاسوختنسرعت

استمتفاوت
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:حریقایجادعوامل

چهاروجودآتشایجادبرای.داردمحلشیماییوفیزیکیهایزمینهبهنیازآتشهروقوع
.استوریضرمشخصنسبتبهعامل

اکسیژن:
بیشتر.باشدمی%16آتشگیریهوابرایدرالزماکسیژنتراکمحداقل

مثلموادبرخی،باشندمیبرقرارتاحدودیهماکسیژن%15حریقهادر
HNO3, R-O-O-Rازبخشیحریقحیندرنیزالیواکسیدهایo2

اقداماتحریقهااینگونهکنترلبرای.کنندمیتامینرانیازخودمورد
.استالزمویژه
حرارت:

روعشحریقکهمواقعیدرحتی.باشدمیکافیحرارتدرجهبهنیازسوزیآتشهرشروعبرای
..گرددمیخاموشومحدودحریقدامنهیابدکاهشحرارتاگرباشدشده

29

:حریقایجادعوامل


وختنی س تمام موادی که به نحوی قابلیت تجزیه واکسیداسیون دارند به عنوان ماده

نوعی این مواد می توانند جامد، مایع ،گاز با منشا طبیعی یا مص.قلمداد می شوند

باشند



یرتغیدرزنجیرهاین.گویندایزنجیرههایواکنشحریقایجادبرایچهارمبعد

بههوابستآتشتداوموگرددمیحاصلاکسیژنبامکررترکیبومادهحالت

.هستآن

30
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.اکسیژن مورد نیاز برای احتراق از راههای زیر تهیه می گردد

•

•

•

.دهدميتشكيلاكسيژن راهواحجم21%

كشندهدشمنيوضروري دوستياكسيژن،

%23ازاگرطورهمینآیدمیبوجودانساندرخفگیحاالتیابدکاهش%18.5ازمحیطاکسیژنمقداراگر

سختمجسهرتاشودمیسببزیاداکسیژن.شدخواهدانفجاروسوختنامردرتسریعباعثیابدافزایشنیز

.بسوزدبراحتیفوالدمثلنسوزو

.شدخواهدخاموششعلهومتوقفآتشپیشرفت%8تااکسیژنمقدارکاهشبا

C + O2 = CO2

4 C3H5(NO3)3 = 12CO2 + 10H2O + 6N2+O2

H2+CL = 2HCL

اکسیژن

:درصد اکسیژن مورد نیاز جهت تنفس 

درصد اکسیژن
موجود در هوا

اثرات جانبی

عالی21%

بخشرضایت20%

،  سرگیجه ، تهوع ، استفراغسردرد19-15%

عدم هماهنگی عضالت بدن در حرکت10%–15

تحلیل رفتگی و بیهوشی6%–10

.ددقیقه تنفس قطع و منجر به مرگ می شو8-6در فاصله %6کمتر از
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گرما 

:راههای بوجود آمدن گرما

•

•

•

34

:سوخت 
.گوئيمميسوختراباشد(اكسيژنباشدنتركيب)سوختنقابلوكنداشغالرافضاباشد،داشتهوزنكههرچيزي

.سوزدميسپسشدهتبديلگازحالتبهمايعياجامدحالتازابتدامعموالسوختنبرايچيزيهرداشتتوجهبايد

.آيدميدرگازيحالتبهجامدحالتاززمانمدتكمتريندرجامدمادهانفجار،در
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جامدسوختهای•

بودهاکسیژنونیتروژن،هیدروژن،کربندارایخودترکیبدرسوختنیجامداتاغلب

ازوختنساثردرمواداین.کنندمیتولیدآببخارواکسیدکربندیگازسوختنموقعو

اینناقصسوختنواکسیژننبودنکافیصورتدر.گذارندمیجایبهخاکسترخود

گازاین.شودتولیدمیاستسمیگازیکهکربنمونوکسیدکربن،اکسیددیبجایمواد

.استحریقازناشیهایمرگازبسیاریلیاصعاملمزهبیوبوبیرنگ،بیسمی

جامدسطحمواداشتعالدرموثرعواملمهمترین

میزان،حرارتیهدایتخاصیت،هوابامادهتماس

.آنهاسترویبرشعلهانتشارسرعتورطوبت

انواع مواد سوختنی

سوختهای مایع•

فشارومادمختلفشرایطتحتگازوئیلونفتالکل،بنزین،مثلسوختهانوعاین

(تبخیر)جوشنقطهوفراریتدرجهخصوصایندر.آیندمیدربخارشکلبه

راحتیبهمعمولیدمائیشرایطتحتالکلوبنزینمثال.داردبسیاریاهمیت

وندشجمعهواتهویهبدونوبستهفضاهایدربخاراتایناگروشودمیتبخیر

.باشندداشتهدنبالبهراحریقوخطرانفجارجرقهاولینباتوانندمی

انواع مواد سوختنی
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سوختهای گازی•

رهاسیلندداخلدردماوفشارشرایطتحتگازهااینصنعتیمحیطهایدرمعموال

تولیدازنیموردمواقعدراولیهموادداشتنبایااستیلن،گازمثلشوندمینگهداری

طبیعیشکلبهیاوشودمیتولیدکاربیدانباردرکهاستیلنگازمثلشوندمی

گازهایمهمتریناز.شهریگازمثلشوندمیمصرفکشیلولهسیستمتحتخود

.کرداشارهغیرهوپروپانمتان،هیدروژن،استیلن،بهتوانمیاشتعالقابل

انواع مواد سوختنی

باعالاشتقابلمخلوطی کتشکیلجهتکافیبخاراتجسمآنکهاستحرارتیدرجهازعبارت

جادایموقتشعلهلحظهیکبرایزنهآتشمنبعوجودصورتدرو.کندتولیدخودسطحدرهوا

شارفمنحنیتالقینقطهزنیشعلهنقطهحقیقتدر.داشتنخواهدگسترشوادامهولی،شده

.استاشتعالقابلیتپائینحدوموردنظرسوختبخار

سطحدرتاکننددریافتگرماکافیاندازهبهبایستیابتدادرجامدموادبرخیومایعموادهمه

.کنندپیداراشدنورشعلهقابلیتکهدرآیندشکلیبهخود

لقابمادهباشدپاییننقطهاینقدرچههرواستمتفاوتمختلفموادبرایزنیشعلهنقطه

.استتراشتعال

مايعاتمختصزنيشعلهنقطه:توجه

دارندتصعيدحالتكهجامداتبرخيو

.ميباشدنفتالينمثل

38

Flashزنیشعلهنقطه Point:
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درجهیعنی.استالزمسوختنیمادهاحتراقتداومبرایکهحرارتیدرجهکمترین

بااوممدومتوالیطوربهکهآورددرشکلیبهراسوختنیمادهبتواندکهحرارتی

ازعبارتستآتشنقطه،دیگرتعریفیدر.بدهدزاگرماواکنشسریعااکسیژن

،علمشتبخاراحتراقازشدهایجادحرارتکهایبگونه،حرارتدرجهترینپائین

.باشدداشتهاحتراقادامهجهتکافیبخارتولیدتوان

مثالرد)استباالترزنیشعلهیازنیجرقهنقطهازآتشگیریدرجهموادهمهبرای

آتشگیریدرجهبهواقعدرشودمیروشنکبریتشعلهوقتیکبریت،چوب

(استباالترآنزنیجرقهدمایازدمااینکهاسترسیده

Fire Pointیا درجه آتشگیری

یاایشعلهاگرحتیدهدنمیرخگیریآتشمحدودهاینازخارج

قابلبخاریاگازیکغلظتاگرحال.باشدداشتهوجودایجرقه

وسدبرمحدودهاینبهنزمخیکمثلبستهسرمحفظهیکدراشتعال

کافیغلظتدراکسیژنوجودصورتدرگرددایجادآندرایجرقه

باالیاربسگرمایوانرژیناگهانیشدنآزادباتوامسریعبسیاراشتعال

.شودمینامیدهانفجارکهشودمیحادثکوتاهبسیارزماندر

حدود اشتعال 

یعنی.دارندهمراانفجاریااشتعالقابلغلظتحداکثروحداقلزنی،شعلهیازنیجرقهنقطهبرعالوهبخاراتوگازها

نهوتربیشنهباشدمعینمحدودهیکدرهوادرآنغلظتبایستیگرددحریقدچاربنزینبخارمثلایمادهآنکهبرای

.کمتر
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:انفجارواشتعالپایینحد• (LEL)ازاستعبارت

سبحبراشتعالقابلمادهتراکمیاغلظتحداقل

درکهبخاریاگازیفازدرهوادرحجمیدرصد

قابلیت(جرقه)حرارتمنبعواکسیژنحضور

به،اینازکمترغلظتیدروداردانفجارواشتعال

رخانفجاریواشتعالسوختیمادهکمبودعلت

ردسوختنیگازیابخارغلظتکهچرادادنخواهد

.استکمفضا

حدود اشتعال 

قابلمادهتراکمیاغلظتحداکثرازاستعبارت:(UEL)اشتعالباالیحد

ژناکسیحضوردرکهبخاریاگازیفازدرهوادرحجمیدرصدحسببراشتعال

ووزیسآتشایجادایجرقهکوچکترینباوداشتهانفجاریااشتعالقابلیت

.نمایدانفجار

دنخواهرخانفجاریواشتعالاکسیژنکمبودعلتبه،UELازباالترغلظتدر

فراتمسآندرخفگیامکاناشتعالقابلگازحجمشدنزیاددلیلبهاما.داد

وجودهمچنانوضعیتاینازناشیانفجاربلقوهریسکهمچنینداردوجود

بهراگازمقادیروشدهمحیطیچنینردوااکسیژندلیلیهربهاگروداشته

ازناشیپیامدهایحرراتعاملوجوددرصورتدهدتقلیلUELحدازترپایین

.بودخواهدوخیمبسیارانفجار

حدود اشتعال 
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کمبودبدلیلUELحدازبیشدرتراکموهوادرسوختکمبودبدلیلLELحدازکمتردرتراکم

.گیردنمیشکلحریقاکسیژن

44

درخورشیدازنورناشیگرمایبرق،وگازتاسیساتبرخسارتبالرزهزمینآذرخش،مانند:طبيعیهايپدیده

آتشفشانیهایفعالیتوزارهابیشهوجنگلها

کبریتودخانیاتاستعمالجانیتلفاتمتعاقباًوخانگیهایحریقعللبزرگترینازیکیهنوز:انسانیخطاهاي

آموزشهایباتوانمیراباالمواردتمامیدارندقراربعدیهایردهدرمنقلالخصوصعلیفرهاوگازهااجاق.است

کندطراحیطوریراهااتاقبایدساختمانطراحمثالبعنوانکردکنترلچشمگیریبطورمناسبطراحیوموثر

آتشخطرینبیشترکهجائیکهآشپزخانهونشیمناتاقپشتداردراجانیخطراتبیشترینجائیکهخواباتاقکه

هایدکلیازگازهااجاقبراییاو.نبنددساکنینفراربرایراراهحریقهنگامدرو.نگردندمحبوسدارندراسوزی

.شوداستفادهایمن

فرایندردبایدواستطراحعهدهبرکنندمیبروزفنینواقصاثربرکههاییحریقاکثرمسئولیت:فنینواقص

درایدبتاسیساتوآشپزخانهآزمایشگاهها،بزرگهایکارخانهطراحیدرمثالً.بگیردقرارنظرمدآگاهانهطراحی

دریاوباشدداشتهفاصلهانبارهاازبایدپاشیرنگکارگاهیا.باشندداشتهراتهدیدکمترینکهبگیرندقرارجای

.باشدداشتهفاصلهاجناسقفسهازبایدروهاپیادهفروشگاههاطراحی

ایجویانهانتقامهادشمنیجرم،کردنپنهانمادی،منافعبرایاستممکنهاحریقنوعاین:عمديهايحریق

.شودایجادتروریستیعملیات

شوند؟میحریقایجادباعثعواملیچه



23/09/1437

23

مییلذشرحبهآنهامهمترینکهبیانتوانمیمختلفیشرایطوعللحریقیکبروزبرای

باشد

سوختنیمادهبهجرقهیاشعلهنمودننزدیک:مستقیمآتشیگری-1

دریجبتکهحیوانیوآلیموادیاسنگزغالتودهدمایافزایشمثال:دماتدریجیافزایش-2

.(بخودیخودسوختن)کنندمیسوختنبهشروعورفتهباالآنهادمای

اسیدهوا،اکسیژنبافسفرآب،وپتاسیمسدیم،وآبترکیبمثل:شیمیاییواکنشهای-3

.باشندحریقشروععاملتوانندمیکهکاغذبانیتریک

رمزتیاخشکچوبقطعهدومثلآتشگیرجسمدوبینمالش:اجساممالشیااصطکاک-4

.فرودگاهباندرویهواپیماچرخهایشدید

شگیرآتاشیاءرویهاعدسیوبینذرهکمکبهمرئیناونورانیپرتوهایکردنمتمرکز-5

45

علل و شرایط بروز حریق

باالمقاومتدارایرساناییکازبرقجریانعبورازحاصلحرارت:جاریالکتریسته-6

اثردردیهانیمهیاوعایقاجسامدرشدهجمعساکنالکتریسیتهتخلیه:ساکنالکتریسته-7

ابلقبخاریاگازوجودصورتدرکهکندمیجرقهایجادهوامولکولهایباآنبرخوردواصطکاک

.گرددحریقبروزسببتواندمیاشتعال

.گرددحریقبروزباعثتواندمیواستالکتریستهولتهزارصدهادارای:صاعقه-8•

آتشهکدیگرمنفجرهموادبسیاریوتیانتییادینامیتمثل:منفجرهموادازناشیانفجار-9

.دارنددنبالبهراوسیعیسوزیهایی

ادایججرقهاولینباکهسوزدرونموتورهایداخلدرمثال:سوختنیمادهحدازبیشتراکم-10

.کندمیحریق

46

علل و شرایط بروز حریق
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47

بهداشتی آتش سوزی

واکنش(شمیایی)
پذیری

خصوصیات 
ویژه

لوزی خطر

47

تهبسمحصوالتاینکهشودمیایجادآنمحصوالتازیکینتیجهدرحریقمخرباثرات
عله،ششاملمحصوالتاین.هستندمتفاوتکیفیوکمیلحاظبهحریقبروزشرایطبه

وانفجارموجبایستیباشدانفجارباتوامحریقاگرکهباشدمیذراتوبخارتوگازهاگرما،
.کرداضافهمحصوالتاینبههمراواردهفشار

:شعله
وتجهیزاتمواد،سوختنباعثکهاستحریقرویتقابلبخش
رداکسیژنمیزانبهبستگیشعلهحرارتدرجه.گرددمیافراد

درجهسوختنیمادهنوعبههمشعلهرنگوداردحریقدسترس
وزردشعلهرنگسدیمحاویمواددرمثال.استوابستهآنخلوص

.باشدمیآبیرنگبهمتانمثلآلیموادگازهایدر

:گرما
آنلهشعگسترشسطحبهتامبستگیکهاستحریقتوسطشدهتولیدحرارتگرما،
.ودشمیمنتشراطرافمحیطبهجابجاییوهدایتتشعشع،شکلبهحرارتاینودارد
.رسدمیهمسانتیگراددرجه700حدودتادماهاسوزیآتشاغلبدر

48

:حریقمحصوالت
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49

تولیدات به 
شکل ماده

تولیدات به
شکل انرژی

جابجایی هدایت

تشعشع

ت نور و اشعه قابل روی

UVاشعه 

مواد غیر فرار

(سیال )مذاب

(جامد)خاکستر

مواد فرار

دوده متراکم و 
ذرات قابل رویت

Co , Co2 و
دیگر گازها بخار

آب 

گازهای محترقه
غیر قابل رویت

آتش

میوعمتنبسیارکهشوندمیتولیدجدیدموادوانرژیمواد،سوختندراثر

باشدمیتنوعایننمایانگرزیرفلوچارت.باشند

:گازها و بخارات

نوع گاز یا بخار سمینام ماده سوختنی

-NH3پلی اورتان-مالمین-نایلون HNC- CO- NO2

SO2سوختهای سنگین یا ترکیبات گوگرد دار

HCLبخارات کلراید و  PVCپلی وینیل کلراید 

H2Sومواد آلی گوگرد دار مثل گوشت یا پشم و م

، گازهای اسیدی هالوژنهHF, HBrفیلم فلئوردار

CO-Pb2O3-PbO2بنزین سرب دار

: ذرات
شکلبهاستمختلفذراتازایمجموعهاستمطرححریقدردودعنوانتحتکهآنچهواقعدر

این.هستندخطرناکبسیارافرادسالمتبرایهادمهمثلآنهاازبرخیکهغیرهومیستدمه،دود،
گردندمیایجادپاییندمایدروناقصاحتراقاثردرذرات

50
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فمحصوالت حریق ناشی از مواد سوختنی مختل

خاکسترخودازسوختنازپسکهمعمولیجامدموادسوختنازکههستندهاییآتش:Aطبقه
،چوبکاغذ،قبیلازموادیآنهاعاملکههاییآتشمانند.آیندمیبوجودگذارند،میباقی

بزسمثلثباراطبقهاینمناسبهایکنندهخاموش.باشدمیآنهانظایروالستیکپارچه،
.دهندمینشانرنگ

دمانن.آیندوجودمیبهاشتعالقابلگازهایومایعاتسوختنازکههستندهاییآتش:Bطبقه
مینشانقرمزمربعباراطبقهاینمناسبهایکنندهخاموش.غیرهوهاالکلنفتی،مواد
.دهند

یابرقیوسایلدرسوزیآتشمانندباشند،میالکتریسیتهازناشیکههستندهاییآتش:Cطبقه
اینمناسبهایکنندهخاموش.غیرهوژنراتورموتور،دینامبرقی،حرارتمولددستگاههای

.دهندمینشانآبیدایرهباراطبقه

تاسیم،پسدیم،مانند.آیندمیبوجوداشتعالقابلفلزاتسوختنازکههستندهاییآتش:Dطبقه
میاننشنارنجیستارهباراطبقهاینمناسبهایکنندهخاموش.غیرهوآلومینیوممنیزیم،
.دهند

52

NFPA:بندیطبقهاساسبرهاآتشانواع
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خودازسوختنازپسکهمعمولیجامدموادسوختنازکههستندهاییآتش:Aطبقه
یلقبازموادیآنهاعاملکههاییآتشمانند.آیندمیبوجودگذارند،میباقیخاکستر
راقهطباینمناسبهایکنندهخاموش.باشدمیآنهانظایروالستیکپارچه،چوب،کاغذ،

.دهندمینشانرنگسبزمثلثبا
وهالالکنفتی،موادمانند.آیندوجودمیبهمایعاتسوختنازکههستندهاییآتش:Bطبقه

.روغنیهایرنگ
مانندگاز.آیندوجودمیبهاشتعالقابلگازهایسوختنازکههستندهاییآتش:Cطبقه

طبیعی
یم،سدمانند.آیندمیبوجوداشتعالقابلفلزاتسوختنازکههستندهاییآتش:Dطبقه

ارهستباراطبقهاینمناسبهایکنندهخاموش.غیرهوآلومینیوممنیزیم،پتاسیم،
.دهندمینشاننارنجی

ایلوسدرسوزیآتشمانندباشند،میالکتریسیتهازناشیکههستندهاییآتش:Eطبقه
هایکنندهخاموش.غیرهوژنراتورموتور،دینامبرقی،حرارتمولددستگاههاییابرقی

دهندمینشانآبیدایرهباراطبقهاینمناسب
شوندمیایجادآشپزخانهوموادروغنهاسوختنکههستندهاییآتش:Fطبقه

.باشدمیحرارتضلعبردنبینازحقیقتدرکردنسردروش
بایدتوجه کرد که سرد کردن بعداز اینکه دوباره مشتعل  نشود باید ادامه 

.بهترین و ساده ترین و ارزانترین روش  استفاده از آب می باشد.پیدا کند
ولی باید توجه کرد که هر نوع آتشی را مجاز به استفاده ازآب برای اطفاء

.آن نیستیم

اکسیژنضلعکردنمهارکردنخفهروش
اشتعالقابلجسمبهاکسیژنرسیدنازمانعایبوسیلهکهاست
.گردیدمی

گردیم،آتشکانونبهسوخترسیدنازمانعایبوسیلهاگر
یاگازشیربستنمانند.ایمدادهانجامراجداسازیعمل

.اندنسوختههنوزکهموادیکردندرویاسوخت
:ایزنجیرههایواکنشکنترل
KCL,K2CO3هاهالن:مثلگردندمیاطفاءباعثروشاینبهاطفائیمواد
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55

19

Dry Powder

های برای سهولت در امر آموزش  افراد کم سواد و دستیابی آسانتر، کپسولهای مختلف را با رنگ
.مختلف مشخص می سازند

For Extinguishers 
كدكالر

co2

56
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نجپبهتوانميرادستيكنندهايخاموشكليبطور 

:كردتقسيمگروه

محتويپودر

(co2)کربناکسیددیگاز

کفمحتوی

آب

(هالونها)شوندهتبخیرمایعات

58

:خشكپودر

اوزاندرخشکپودرکپسول.اندشدهمشخصآبیرنگباکپسولهااین
حریقریسکبهتوجهباکهاستموجودکیلویی1-3-6-12-50

یمراخشکپودرکپسولهای.کرداستفادهآنهاازتوانمیمنطقه
شتداتوجهبایدولی.بردبکارحریقانواعکردنخاموشبرایتوان
درمثال.نشودمحلدرآلودگییااشکالبروزسببشدهخالیپودر

ازآنکردنپاکمنزلدریابشیندغذارویتواندمیآشپزخانه،
50کپسولازاستفادهبرای.دشواریستکارمبلیافرشروی

.باشندداشتهشرکتنفردوبایدکیلویی

.1

.2

.3

.4

بهخشكپودركپسولهايشمانظربه

ميخاموشراآتشطريقكدام

كنند؟

MONNEX          بی کربنات سدیم

PURPLE Kبی کربنات پتاسیم



23/09/1437

30

59

CO2 / N2

Powder

Cartridge 

CO2

Powder

Plunger Type Lever Type

33 bar

59

60

CO2Balloon

Powder

60
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61

پسولهاکبودنوخالیپردهندهنشانهاگیجپودریکپسولهایدر

ممکندرجه40ازبیشگرمایدرومواقعبعضیدر.باشندمی

لکپسوخارج،آنداخلکپسول،گازبودنپلمبوجودبااست

.برگرددصفررویعقربهوشارژدیس

61

62

:کربناکسيددي

.اندشدهمشخصسياهرنگباكپسولهااين

بخاطركربناكسيددي.اندشدهطراحيكيلويي30-8-6-3اوزاندركربناكسيدديكپسول

رسيدنازوكردهمحاصرهراآتشاطرافبراحتيسوزدنميواستهواازترسنگيناينكه

بستهضايفدربايستميكپسولنوعاينداشتتوجهبايد.نمايدميجلوگيريآنبهاكسيژن

.كردتركرامنطقهبالفاصلهوگيردقراراستفادهمورد

توليدياديزفشارسيلندردروگازيستبحالتهميشهكربناكسيددياينكهبخاطرCO2كپسول

.استبار83تقريباپرسيلندرداخلگازفشار.ندارد(Gauge)گيجكندمي

شدهكيدگيتردچارخودبهخودوناگهانيبطوركربناكسيدديهايكپسولكهافتادهاتفاقبارها

.شدعنوانبدنهفلزفرسودگيوخستگيامرايندليل.اند

62

http://ffequipment.en.alibaba.com/product/50057248/50260092/Fire_Fighting/Fire_Extinguisher_Pressure_Gauge/showimg.html
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63

CO2

Safety Valve

Disk  (Cupper) 

Plastic

زابغیرهستنداطمینانشیردارایفشارتحتکپسولهایتمامی

ازبیشاکپسولهداخلیفشارزمانیکهنتیجهدر.سمیگازکپسولهای

نکرباکسیددییکپسولهامورددر.کندمیعملشیرشوداندازه

بهشیریانتهارنگسیاهیاسبزپالستیککندمیعملشیرزمانیکه

.شودمیسوراخشیرداخلمسیدیسکوپرتاببیرون

63

64

:کف 

حریقمحلدرراخاصیمحولهایکفتولیدبرای

هدخواکفیآنحاصلکه.نمایندمیمخلوطآببا

میراروغنیمایعاترویسبکیبعلتکهبود

شدنخاموشباعثاکسیژنحذفباوگیرد

اطفایبرایکپسولهانوعاین.شودمیحریق

Bدستهازحریقهایی & A،اشتعالقابلمایعات

.روندمیبکار

دهپاشیشعلهرویبایدکفباشیدداشتهتوجه

شود

64
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:کف بر دو نوع است

.یدکف از ترکیب آب تحت فشار، کف غلیظ و هوا بدست می آ

•Synthetic  : (ترکیبات صابونی)شیمیایی

AFFF: Aqueous Film Foam Forming

•Protein : از الشه حیوانات و مردار درست (پروتئینی
(می شود

م کف از ترکیب بی کربنات سودا و سولفات آلومینی•
.بدست می آید

Cartridge of 

Acid (H2SO4)

NaHco3 + Al2(So4)3 = Na2So4 + X + Co2

NaHCo3

66

Cartridge 

CO2

Water

Plunger Type

:آب

دستهحریقاطفایبرایکنندهخاموشنوعاین

2کپسولهااینگنجایشمعموال.رودمیبکار

.باشدمی(لیتر9)گالن

هاهکنندخاموشنوعاینهرگزکهداشتتوجهباید

بکارالکتریکیوBنوعحریقهایبرایرا

.نبریم

APW stands for “Air-Pressurized Water.”
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67

.هرگز با کپسولهای اطفای حریق شوخی نکنید و آنرا به طرف کسی نگیرید

67

68
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.جهیزاتتودیگرانجاننجاتبفکربعدباشیدخودجانبفکرابتدانکنیدریسکهرگز-
.خونسردیحفظ

وقوعوازرانشانیآتشواحد.باشدجزئیبسیارحریقچهاگربطلبیدکمکدیگراناز-
.آوریددرصدابهرامحلدرموجودآالرموسازیدمطلعحریقمحل

.دهیدتشخیصخوبیبهراحریقطبقهونوعحریق،اطفاءبهاقدامازقبل-
.نمائیدانتخابراکنندهخاموشمناسبنوعحریق،طبقهونوعبهتوجهبا-
.ائیدنمقطعرابرقجریاناقدامی،هرازقبلالکتریسیتهجریانازناشیحریقاطفاءدر-
ویدنمائکارآمادهیکییکیراآنهااماببرید،حریقمحلبههمباراکنندهخاموشچند-

.کنیداستفادهاطفاءدر
بانفرهسیادونیست،ممکننفریکتوسطحریقاطفاءاحتمالعلتیهربهکهصورتیدر-

.نمائیداقداماطفاءجهتکنندهخاموشسهیادوبازمانیکدروهم
بهاءاطفجهتبادبهپشتامکانصورتدرافتدمیاتفاقبازفضایدرکههاییحریقدر-

.شودنزدیکحریق
دندهیاجازههیچگاهآناطفاءهنگامبهدهند،میرخبستهفضایدرکههاییحریقدر-

انیدبتوحریقاطفاءدرموفقیتعدمصورتدرتاگیردقرارخروجراهوشمابینآتشی
.شویدخارجمحلازسرعتبه 71

.شودميشروعكوچكشعلهيكباابتدادرآتش!توجهتوجه

گرمایکهاستممکنزیراشویدنزدیکآنبهکامالً کهنیستضروریحریقاطفاءهنگام
دهکننخاموشپرتابقدرتازموقعایندر.رساندآسیبشمابهآتشزیادحرارتوتشعشعی

.ببریدرااستفادهحداکثرخود

وذنفمواداینگونههایتلداخلبهنیستقادرشیمیاییپودرمعمولیجامداتحریقدر-

داسازیجقبیلازدیگرروشهایباراشعلهخوابانیده،راشعلهفقطاستقادربلکهنماید

.نموداطفاءکامالً(خاکسترزیرآتش)آنهادرونآتشسردکردنو

بکوبانیمحریقداخلبهراپودرنبایدپودرازاستفادهبااشتعالقابلمایعاتحریقاطفاءدر-

.نریزدرونبیمایعتانمائیمپاششبهاقداممایعسطحبهنسبتزیادزاویهبابایدبلکه

ورددگانجامتواماًآنکردنخفهوشعلهراندنکهکنیدعملطوریبایدپودرازاستفادهدر-

انامکپاششنازلسرچپوراستسمتبهحرکتوکردنجاروببوسیلهعملاینکه

.استپذیر

ادامهلهشعقطعازپسمدتیتاآناطفاءبهنسبتمایعاتحریقشعلهقطعیااطفاءازپس-

.نشودایجاددوبارهشعلهتادهید
نمائیداطفاءباالبهپائینازراآتشآنهمانندمکانهاییادیواررویحریقدر-

72
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-یاحریقمیزانونوع،وقوعمحلدقیقآدرسفوراًحادثهیاحریقمشاهدههنگامدر

.دهیداطالعبهداریونشانیآتشواحدبهحادثه

-ظاماتانتواحد)نمودپرهیزبایدخطراتدیگریاانفجاردلیلبهحادثهمنطقهدرتجمعاز

(.باشدمیپرسنلنمودنمتفرقمسئول

-راهیکوورودیراهیکحداقلبایدمحلهرنمائیدبررسیراکارگاههاواماکنوضعیت

.شوندمشخصشبرنگتابلویباوباشدداشتهخروجی

-محیطکنیدسعیدیکرپاتیلبهپاتیلیااضطراریهایپیتدرمذابتخلیههنگامدر

.نماییدتخلیهزااشتعالموادازپاتیلیاپیتاطراف

-ونجاتامدادوآتشمربوطهمواردبرایفقظونجاتوامدادنشانیآتشتجهیزاتاز

.نماییداستفاده

-دیوروهادربجلومثل.باشدآسانآنبهدسترسیگیرگیردقرارجاییبایدکپسول

-یددهاطالعکردنجایگزینجهتنشانیآتشواحدفوراًشدهخالیکپسولیوقتیکه.

نکات مهم  جهت پیشگیری وکاهش  پیامد ها در  حریق ها

.نگيريدقرارپنجرهيادربروربرويهرگزحريقحالدراتاقپنجرهيادربكردنبازبراي
74
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75

Muster point

75

76MSDS

طالعاتابرگهکنیدسعیداریدکارسروشیمیاییموادبااگر

راارکسپسومهیاراالزمتجهیزاتمطالعه،ابتداآنراایمنی

کنیدشروع

76
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Door opening in

Door opening out

ابا تشکر ازتوجه شم

78


