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 99اسفند 

و این گروه شامل آتش سوزی در آشپزخانه ها  -5

مواد سوختنی مهم آن یعنی چربی ها و روغن  هنا  

 آشپز  است

 

 

 

 سرد کردن :-1

استفاده می شنود و  1ای  روش برا  آتش ها  گروه 

 بهتری  ماده برا  خاموش کردن، آب است.

 . قطع کردن هوا یا اکسیژن ) خفه کردن ( :2

ای  عمل توسط گازها  غیرقابل اشتعال سنگی  تر از 

هوا و یا راندن سریع هوا توسط پودر ها  شیمیایی ینا 

پوشاندن آتش توسط کف ها  شیمیاینی ینا ینتنی 

توسط یک پتو  خیس یا مقدار  ماسه صنور  منی 

 گیرد.

 . قطع کردن یا دور کردن مواد سوختنی :3

در آتش سوز  مایعا  و گازها  قابل اشتعال، بهتری  

روش قطع نمودن مواد سوختنی است مثالً در آتنش 

سوز  مربوط به یک سیلندر گاز، بهتری  کنار ابنتندا 

بست  شیر سیلندر گاز و قطع جریان گاز سپس اقندا  

 در جهت سرد کردن آن است و همجنی  در سرد

کردن آتش مربوط به مایعاتی مانند بنزی ، عنالوه بنر 

 اقداما  اطفائی باید منبع سوخت را نیز دور نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضام  کپسول را بکشید1

 . قسمت پایینی شعله را نشانه بگیرید.2

 . اهر  نازل را فشار دهید3

 . ماده خاموش کننده را بصور  جارو کردن بپاشید.4
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 آتش دوست خوب و دشمن خطرناکی است

 اجزا کپسول اطفاء حریق

 روش کار با کپسول اطفاء

 روش خاموش کردن آتش



 

 

عبار  است از یک فعل و انفعال شیمایی سریع که بنه 

همراه یرار  و شعله می باشد. ای  فنعنل و اننفنعنال 

 شیمیایی بی  اکسیژن و مواد سوختنی انجا  میگیرد

 

 

اگر یرار  یاصله از فعل و انفعال شیمیایی در وایند 

زمان قابل توجه باشد و همراه آن نور تولید گردد یریق 

 یا آتش سوز  نامیده می شود

 

 

اتش یک فعل و انفعال شیمیایی است که از تنرکنین  

اکسیژن، یرار  و ماده قابل اشتعال طی یک فنعنل و 

عامل ذکر شده فنو   4انفعال شیمایی رخ می دهد به 

اصطالیاً لوز  یریق می گویند که در صنور  عند  

یضور هر یک از ای  عوامل، یریق ایجاد نخواهد شد و 

در صور  یذف هر یک از ای  عوامل آتش اطفاء خواهد 

 شد.

 

 

آتش براساس نوع ماده در یال سوخت  و روش خاموش 

 گروه تقسیم می شود: 5کردن آن به 

که پس از این گروه شامل مواد جامد هستند   -1

سوخت  خاکستر از خود بنجنا منی گنزارنند  منثنل 

کاغذ،الستیک،پارچه(. کپسول ها  آتش نشاننی بنرا  

خاموش کردن ای  مواد دارا  عالمت مثلث سبز رنگ با 

. بهتری  روش اطفاء ای  آتش ها خننک هستند Aیرف

 کردن مواد در یال سوخت  بوسیله آب است.

 

 

 

 

مننانننننند این آتش در اثر سوختن مواد مایع  -2

بنزی ، نفت و تینر بوجود می آیند. برا  خاموش کردن 

ای  آتش ها از مواد  استفاده می شود که باعث خفگی 

آتش شده و از رسیدن اکسیژن به آتش جلوگیر  منی 

 کنند. کپسولها  آتش نشانی برا  خاموش کردن ای 

 هستند. Bآتش دارا  عالمت مربع قرمز رنگ با یرف 

کپسولها  پودروگاز از جمله وسایل مربوط به خامنوش 

 کردن ای  آتش ها هستند.

 این آتش ها شامل سوختن وسایل الکتریکی و  3 

   مانند تابلوها  بر (.الکترونیکی است 

کپسولها  آتش نشانی برا  خاموش کردن ای  آتنش 

هستنند. بنرا  Cدارا  عالمت دایره آبی رنگ یا یرف

 اطفاء ای  یریق ها، ابتدا باید جریان بر  را قطع

برا  خاموش کردن  CO 2نمود و سپس از کپسولها  

آتش مربوط به وسایل برقی استفاده شنود. بنه هنین  

عنوان نباید از آب برا  خاموش کردن ای  آتش سوز  

 ها استفاده نمود.

 

 

 

 

 

این گروه، آتش سوزی فلزات سریعاً اکسیدشونده 
سولها  می باشد  مانند منیزیم، پتاسیم و . . . ، کپ

مناس  برا  اطفاء ای  مواد  فلنزا  سنرینع اکسنیند 

 می باشد. Dشونده( دارا  عالمت ستاره زرد و یرف 
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 احتراق

 حریق

 مثلث آتش

 طبقه بندی آتش


