
 انواع خاموش کننده ها کپسول 

خاموش کننده های محتوای آب )مناسب آتش الف(

 (Aنوع 

خاموش کننده های محتوی پودر) مناسب انواع   ب( 

 آتش (

ج( خاموش کننده محتوی کف) مناسب آتش نوع 

B،C،F  ) 

یا مواد  CO2د(خاموش کننده های محتوی گاز 

و مواد هالوژنه  C,E,Bمناسب آتش نوع   CO2هالوژنه

 (A.B,Cمناسب آتش نوع  

به هنگام حادثه دستپاچه :1اقدامات الزم زمان حریق 

   521نشوید و خونسرد باشید، تیمی  عمل کنید و کد 

-2را اعالم کنید و شاسی اعالئم حریق را فعال کنید  .

بر حسب نوع حریق از  -3منبع برق و گاز را قطع کنید

در -4انواع کپسولهاو جعبه اطفا حریق  استفاده کنید 

متری حریق   3الی  2هوای آزاد پشت به  باد در فاصله 

قرار گیرید سپس پین  کپسول  را به سمت خود بکشید 

دستگیره را به سمت پایین بکشید و ریشه آتش را به 

حالت جارو کردن  هدف بگیرید و کپسول را به یکباره 

  تخلیه نکنید

کمالوند روبروی کهریز مجتمع  -خرم آباد -لرستانآدرس:  

مرکز آموزشی درمانی  -پردیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 روانپزشکی مهر

 60033453653-51تلفن: 

 روش های اطفاء حریق

سازی(: چنانچه حذف ماده سوختنی)  (5 روش جدا

بتوان  ماده قابل اشتعال را از مجاورت هوا با حرارت 

دور نمود حریق خاموش می شود مانند: بستن شیر 

 اصلی در حریق گاز ها 

با کاهش یا حذف هوا با  اکسیژن )خفه کردن(:   (2

حذف کامل غلظت اکسیژن هوا می توان اکثر حریق 

ها را خاموش کرد. مانند قرار دادن پتوی خیس یا در 

 پوش بر روی ظرف مایع مشتعل.

قطع واکنش های زنجیره ای) بر هم زدن   (3

این روش اطفایی به اختالالت قابل اشتعال(: 

وسیله استفاده از مواد شیمیایی بازدارنده حریق و یا 

جلوگیری از تبدیل فاز ها به یکدیگر از ادامه 

سوزی ممانعت می کند. مانند استفاده از مواد  آتش

 اطفایی پودری در حریق مایعات.

می توان حذف یا کاهش حرارت )سرد کردن(:  (4

با کاهش دمای ماده  مشتعل به پایین تر از نقطه 

اشتعال آن، از گسترش حریق جلوگیری و آن را 

اطفاء نمود. مانند: پاشیدن آب بر روی ماده مشتعل 

 به دلیل خاصیت خنک کنندگی آن.
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شیک مهر ی  روانپ 
ی
 آموزشی درمان

 واحد بهداشت حرفه ای  

 

 آشنایی با انواع حریق  

 و 

 خاموش کننده ها ی حریق

 

 شناسنامه بروشور آموزشی بیمار

آشنایی با انواع حریق  و خاموش کننده عنوان: 

 های اتش

تهیه کننده: خدیجه فرضی ) کارشناس بهداشت 

 حرفه ای (

 4144040041تدوین: 

 4144040041بازنگری اول :   



 عوامل ایجاد آتش سوزی

ذخیره نامناسب مواد نگهداری نامناسب مواد قابل اشتعال 

 مانند رنگ، تینر گاز های فشرده

سیم کشی -دقتی در ایجاد جرقه  بی -رها کردن آتش  

عدم کنترل تجهیزات ایجاد کننده جرقه  -معیوب برق

وسایل  -،شعله یا گرما )عملیات برش جوشکاری و غیره(

نگهداری -عدم دفع زباله  -گرم کننده های نامناسب

ضعیف ماشین آالت) عدم روغنکاری اعمال بار اضافی 

 ایجاد اصطکاک و غیره (

 طبقه بندی انواع آتش

شامل سوختن هر ماده ای که پس از (:   Aنوع اول) 

سوختن از خود خاکستر به جا می گذارد مانند مقوا، 

کاغذ، لباس، چوب برای خاموش کردن این نوع آتش از 

 گیرد. شود و منبع آتش را هدف می آب استفاده می

شامل تمام مواد قابل اشتعال میباشد که (   Bنوع دوم) 

از خود خاکستر به جا نمی گذارد ند مواد نفتی، روغن 

های صنعتی و رنگ ها برای خاموش کردن این نوع آتش 

یا پودر خشک  CO2کننده هایی نظیر  از خاموش

شود تا اکسیژن از دست آتش دور گردد  استفاده می

به استفاده از آب برای خاموش کردن این  نوع آتش 

 کند  توسعه آن کمک می

 تعریف حریق :

احتراق ترکیب سریع اکسیژن با ماده سوختنی است که 

تولید گاز یا بخار کرده و شعله آشکار می شود در واقع 

واکنش اکسیداسیون گرمازا است که گرمای حاصل از 

 این آزادسازی به صورت حریق مشهود است.

 ماهیت حریق 

عوامل موثر در ایجاد آتش سوزی متعدد می باشد برای  

ایجاد آتش وجود سه عامل زیر که به مثلث حریق معروف 

است ضروری است و در صورت حذف تنها یکی از آنها 

 ادامه حریق ممکن نیست.

زامی (  حرارت: 5 ع حریق وجود حرارت ال رای شرو ب

است که ،این حرارت میتواند توسط سیگار، جریان برق، 

 جرقه، الکتریسیته ساکن و ... تامین گردد.

سیژن موجود در هوا در ( اکسیژن: 2 میزان اک

 51درصد است . اگر میزان آن به زیر  25شرایط طبیعی 

 شود . درصد برسد آتش خاموش می

:  تمام موادی که قابلیت سوختن (مواد سوختنی3

داشته باشند ماده سوختنی تلقی می شوند این مواد 

توانند مایع، جامد و گاز باشد سرعت سوختن و  می

 گسترش شعله در مواد مختلف متفاوت است .

این آتش از سوختن گازهای قابل اشتعال (:  Cنوع سوم)

شوند به وجود  با موادی که به سرعت به گاز تبدیل می

آید مثل پروپن مایع که به سرعت تبدیل به گاز قابل  می

اشتعال می شود.  خاموش کننده های مانند پودر خشک، 

هالوژن ها،کف و دی اکسید کربن برای مقابله با این و 

 شوند . حریق استفاده می

:  حریق ناشی از سوختن برخی فلزات (  Dنوع چهارم)

قابل اشتعال نظیر منیزیم پتاسیم و آلومینیوم. برای 

خاموش کردن این نوع حریق باید از پودرهای خاص 

استفاده نمود و در صورت در دسترس نبودن امکانات 

کافی از شن و ماسه استفاده نمود. باید توجه نمود که 

پودرهای  اطفاء را بایستی به آرامی روی مواد محرق 

 ریخت و مراقب نور شدید ناشی از سوختن این فلزات بود.

:  Eنوع پنجم) دسته شامل حریق های الکتریکی  این ( 

می باشد که در اثر استفاده نابجا از یک وسیله الکتریکی 

شود استفاده  و نگهداری نادرست تجهیزات برق ایجاد می

از فیوز در کاهش این نوع حریق  بسیار موثر است برای 

اطفاء باید  ابتدا برق را قطع نمود و تا آن هنگام الاقل 

 یک متر با برق  فاصله داشت.

مواد موجود در آشپزخانه ها مانند (:  Fنوع ششم) 

  چربیها و روغنها
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