
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی      
الرستان



ه با آتش عبارت است از ترکیب هر ماده ی سوختنی با اکسیژن به شرط آنک
÷.باشدشعله و حرارت همراه 



آهنمثل زنگ زدن :سوختن کند 

چوبمثل سوختن : تند سوختن 

های کنترل شدهآتش : آتش های مفید 

سوزی  آتش :آتش های مضر 



:نقطه شعله زنی 
خود درجه حرارتي که آن جسم بخارات کافي جهت تشكيل يـك مخلوط قابل اشتعال با هوا در سطح
توليد کند و در صورت وجود منبع آتش زنه برای يك لحظه شعله موقت ايجاد شده، ولي ادامه و

.گسترش نخواهد داشت
:توجه

.دنقطه شعله زني مختص مايعات و برخي جامدات که حالت تصعيد دارند مثل نفتالين مي باش

:  آتش نقطه 
ا د رپايين ترين درجه حرارتي که يك سوخت توليد بخارات کافي جهت اشتعال و ادامه اشتعال بنماي

.نقطه  آتش گويند
.آتش معموالً چند درجه حرارت باالتر از نقطه شعله زني استنقطه 

:حرارت خود سوزی درجه 
ك يعني ماده بدون نزدي. پايين ترين درجه حرارتي است که در آن ماده به خودی خود مشتعل مي شود

طي شدن به شعله يا منبع ديگر جرقه زني، خود به خود خواهد سوخت و اين بدان معنا است که در شراي
.نمايندخاص بعضي از مواد به خودی خود ايجاد حريق مي 

.مشتعل ميشوددرجه30فسفر سفيد در 



.در اين لحظه آتش بروز کرده است: اولیه اشتعال (1مرحله 
اين مرحله از چند دقيقه تا چند ساعت ممكن است متفاوت : آتش رشد (2مرحله 

.باشد در اوايل اين مرحله معموالً سوخت  کند مي سوزد وتوليد دود وگاز مي کند
ت  به اغلب مواد سوختني سرايت کرده و درجه حرارآتش : پیشروی شعله (3مرحله 

.سريعاً افزايش مي يابد
در  آتش به حداکثر شدت خود رسيده و مواد سوختني براحتي: اوج احتراق (4مرحله

.هستندسوختنحال 
م  سوخت کاهش يافته و درحال از بين رفتن مي باشد، حج: پس نشینی (5مرحله 

.آتش کم کم کاهش مي يابد
زنجيره واکنشهای خودکار احتراق در حال از  : نیمه سوختن و دود کردن(6مرحله 

.  هم گسيختن است
.در اين لحظه آتش خاموش شده است: خاموشی(7مرحله 



مراحل رشد آتش

زمان

(1)
هاشتعال اولی

(7)
خاموشی

H

T

(2)
رشد آتش

(3)
هپیشروی شعل

(4)
اوج احتراق

(5)
یپس نشین

(6)
نیمه سوختن

دود کردن



انرژی) 1

گازها و بخارات) يكي از خطرناک ترين محصوالت آتش که نقش مهمي در افزايش :2
.تلفات انساني دارد گازها و بخارات ناشي از آتش است 

ذرات) مانعکهذراتيواقعدرشود،ميتوليدحريقاثردردودصورتبهآنچه:معلق3
اثرردذراتاصوالً.اندخطرناکنيزافرادسالمتبرایآنهاازبسياریوميگرددنورعبور

يژناکسموادکهگسترده،هایحريقدروميگردندايجادپاييندمایدروناقصاحتراق
.گرددميتوليدنيزندارنددراختيارکاملسوختنبرایکافي

شعله) یژنیاکسمیزانبهبستگیآنگرمایشدتکهحریقرویتقابلقسمت:4
.داردسوختنیمادهماهیتبهبستگیآنرنگورسدمیآنبهکهدارد

.سوزندبرنگ زرد و مواد آلی برنگ آبی می سدیم 



ماده سوختني
Fuel 

اکسيژن
Oxygen

حرارت
Heat



خفه کردن
اکسيژن



ام عمل هرگاه يكي از سه عاملي را که تشكيل دهنده مثلث آتش بوده و ضروری برای انج

راق احتراق مي باشد را از ميان برداريم مثلث آتش ناقص شده و فرو مي ريزد وعمل احت

.متوقف خواهد شد

:به چهار روش  می توان آتش سوزی را خاموش نمود

.تقليل درجه حرارت به وسيله سرد کردن-1

.کاهش درصد اکسيژن به وسيله گازهای خنثي-2

.قطع يا دور ساختن مواد سوختني به وسيله جداسازی-3

.قطع واکنشهای زنجيره ای سوختن-4



.سوختنينمودن شعله به مواد مانند نزديك : ــ آتشگیری مستقیم1
، اسيد واکنشهايي نظير ترکيب آب و اسيد، پتاسيم و آب: ــ واکنشهای شیمیایی2

.گرددشروع آتش کاغذ ميتواند عامل نيتريك با 
حرارت حاصل از عبور برق از يك هادی دارای مقاومت باال : ــ الکتریسیته جاری3

.گرددميتواند سبب حرارت و آتش 
د حريق ايجاد  به دليل ايجاد جرقه گاز يا بخار مواد آتشگير باشن: ــ الکتریسیته ساکن4

.سوخت مانند مخازن . شود
اند به ميتوالكتريسيته و پتانسيل اختالف صاعقه دارای صدها هزار ولت : ــ صاعقه5

.گرددراحتي سبب بروز حريق 
بخار تراکم بيش از حد مواد سوختني در حالت: سوختنیۀ ــ تراکم بیش از حد ماد6

از راه اندبا يك عامل مي افتد، همراه يا گاز، مشابه آنچه که درموتورهای درون سوزاتفاق 
.ميتواند سبب بروز حريق گردد( جرقه)



رسانش  ) 1

تابش ) 2

همرفت) 3



K_مواد منفجره



...چوب ، پارچه ، کاغذ : مثال 

آثار به جا مانده                             ذغال و خاکستر
روش اطفاء                                   سرد کردن



در صورت امكان ، جداسازی سپس خاموش کردن آتش بوسيله سرد کردن

:بهترين ماده اطفايي برای جامدات 

آب
دسترسمايع و روان بودن ، نفوذ پذيری ، سرد بودن ، قابل : خواص آب 



اتر  الكل  بنزين   نفتاستون   

دوده ، لكهمانده                             آثار به جا 

کردنخفه روش اطفاء                      



بوسيلهخفه کردندر صورت داشتن سطح مقطع ، 
حذف اکسيژن از حريق

کپسول  : بهترين ماده اطفايي برای مايعات 
و کفپودر 



اتان    متان    بوتان   پروپان

دهيچ اثری ازخود بجا نميگذارنآثار به جا مانده                     

(قطع جريان)ندارد ماده اطفايي                              



.استبستن شیر گازفقط يك راه دارد و آن هم 



(مرحله کم خطر)هنگامی که گاز آتش گرفته -1

(خطرمرحله پر)هنگامی که گاز کپسول پخش شده ولی آتش نگرفته است -2



( :طبیعی)گاز شهری
داخل لوله کشی شهری متشکل از  

متانگاز : گاز  اتان              ب : الف

.مخلوط این دو ، گاز شهری را تشکیل می دهد
«گاز شهری از هوا سبک تر است » 

:مایع گاز 
شکل از   کپسولهای پیک نیکی ، یازده کیلویی و مخازن بزرگ مت

گاز پروپان: گاز بوتان              ب : الف

.مخلوط این دو ، گاز مایع را تشکیل می دهد
«گاز مایع از هوا سنگین تر است » 

.خطر انفجار و شدت آسیب آن بیشتر از گاز شهری است

CNG

LPG



فلزاتي مانند سديم ، پتاسيم ، کلسيم ، آلومينيوم ، منيريم و باريم

وسيله اطفا ء                   ماسه صد در صد خشك و پودر شيميايي





تسيم سوختگي، آب شدن اتصاالآثار به جا مانده                       

CO2قطع جريان برق و پودر   ياروش اطفاء                           



:نکته 
قطع جریان اولین و مهمترین اصل در اطفاء ادوات برقی 

میباشد



کشیدن ) بار اضافی از سیم ها1

(حتی در صورت سالم بودن سیم کشی ها)2)

آسیب ) (پارگی و له شدگی)دیدگی سیم ها3

نامناسب ) (نازک بودن سیم ها)بودن سیم ها4

نقص ) در دستگاه مصرف کننده5
(مثال خرابی اتو یا سشوار)



به ) .ن کنيدرا از سرتان بيروآب پاشيدنظرف نداشته و فكر جابجاييهيچ وجه سعي در 1
جريان ) .کنيدگاز را قطع 2
درصورت ) .درب ظرف را بگذاريدامكان 3
اگر ) .روی آن بگذاريدسينيدرب نداشت ، 4
اگر ) .آنرا بپوشانيدمرطوب روی نبود با حوله يا دستمال دمكنيِ 5



ه  اگر در اين گونه مواد منفجره  ، آتش سوزی رخ دهد بالفاصله تمام مواد در يك لحظ
.متر ميباشد 200توآم با انفجار از بين مي رود و قدرت پرتاب تكه های آن تا شعاع 

رسیده بنابر این مبارزه باین مواد منفجره ، زمانی آغاز می شود که آتش به آنها ن
.باشد



کپسول آتش نشانی محتوی آب و گاز) 1

کپسول آتش نشانی محتوی پودر و گاز ) 2

کپسول آتش نشانی محتوی کف) 3

کپسول آتش نشانی محتوی گاز ) 4CO2

کپسول آتش نشانی بیوورسال) 5





چند ) .بار کپسول را سر و ته کنید1
.ضامن را جدا کنید2)
.اهرم عملکرد را فشار دهید3)
پشت به باد و رو به حریق ایستاده) 4.
متراز آتش ، ریشه آتش را نشانه 1/5در فاصله 5)

.  بگیرید
ی که به شکل جارویی با آتش مبارزه کنید و تازمان6)

.آتش خاموش نشده است ادامه دهید
قطع جريان برق وگاز در اولويت اقدامات اطفاءحريق ) 7

.است



ای  حریق همیتوانند کپسول های آتش نشانی تنها 
.اطفاء کنندکوچک را 



125تماس با  
.کنيدديگران را جهت کمك مطلع 

.کنتور برق  وگاز را   قطع کنيد
.کنيدمصدومان را از محل حريق خارج 

.ببنديدو پنجره های محلي که آتش سوزی شروع شده را فوراً درب ها 

:توجه

ما قهرمان بازی درنیاورید و به یاد داشته باشید سالمت ش
مهمترین اصل است



با تشكر از حسن توجه شما

سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 
شهرداری الر  


