
 

 NFPA طبقه  بندي آتش سوزي يا استاندارد 

 جامدات  قابل اشتعال )مواد خشك (   -Aطبقه  

 مايعات قابل اشتعال و گازها   -  Bطبقه  

 وسايل  الكتريكي  ) برقي (  - cطبقه  

 فلزات  قابل اشتعال     —D طبقه  

 روغن و چربي هاي خوراكي  -  Kطبقه  

 

 ( : Aگروه  آتش سوزي مواد خشك )

اين نوع آتش سوزي از سوختن مواد معمولي قابل احتراق ، عموما   

جامد و داراي تركيبات آلي طبيعي يا مصنوعي حاصل مي شوود        

اين منابع كاغذ ، پارچه ، چوب ، پالستيك و امثال آن است كه پس 

از سوختن از خود خاكستر به جا مي گذارند   خاموش كننده هايي  

كه براي كنترل آن بكار مي روند عالمتي مثلث شكل و سبز رنگ با 

 دارند   مبناي اطفاء آنها بر خنك كردن است    Aنشان 

 (: Bمايعات قابل اشتعال و گازها ) گروه آتش سوزي 

اين آتش در اثر سوختن مايعات قابل اشتعال يا جامداتي كوه بوه       

راحتي قابليت مايع شدن دارند ) عموما مواد نفتي و روغونوهوا ي         

نباتي ( پديد مي آيد   خاموش كننده هايي كه براي ايون دسوتوه          

 مناسب هستند داراي برچسب مربع قورموز رنوگ بوا عوالموت              

B  هستند   اطفاء اين حريق عموما مبتني بر خفه كردن است   

 (: Cوسايل  الكتريكي  )گروه آتش سوزي 

اين دسته شامل آتش سوزي ناشي از گازها يا مايعات يا مخلوطي از 

آنهاست كه براحتي قابليت تبديل به گاز را دارند مانند گاز مايوع و    

مي باشود    Bگاز شهري ، اين گروه نزديكترين نوع حريق به دسته 

در مربوع آبوي رنوگ          Cو خاموش كننده هاي مربوطه با عالمت 

مشخص مي شوند   اطفاء اين حريق خفه كردن و سد كردن مسيور   

 نشت مي باشد  

 

 (: D فلزات  قابل اشتعال  ) گروه آتش سوزي 
حريق هاي اين دسته ناشي از فلزات سريعا اكسيد شونده موانونود    

منيزيم، سديم ،پتاسيم و امثال آن مي باشد و خاموش كنونوده   

 هاي مناسب براي اطفاء آنها با عالمت ستاره زرد رنگ با نشوان 

D مشخص مي شوند   
 
 

 ( : K روغن و چربي هاي خوراكي )گروه آتش سوزي 
اين دسته شامل حريقهاي الكتريكي مي باشد كوه عومووموا در         

سووخوتون        وسايل الكتريكي  و الكترونيكي اتفاق مي افتد مانند

 كابلهاي تابلوبرق يا وسايل برقي  و حوتوي سويوسوتوم هوا ي                

كامپيوتري ، نامگذاري اين دسته نه بخاطر متفاوت  بوودن نووع       

ماده سوختني بلكه بخاطر مشخصات وقوع ، اهومويوت و نووع            

دستگاه است كه حريق در آنها رخ مي دهد   راه اطفاء اين دستوه   

يوا هوالون و         CO2قطع جريان  برق و خفه كردن حريق با گاز 

 هالوكربن مي باشد   

 E خاموش كننده هايي كه قابليت كنترل آن را دارند با حور  

  نشان داده مي شوند
 
 
 

  تعريف خاموش كننده¨

خاموش كننده وسيله اي ميباشد كه جهت اطفاء حريق در لحظات 

   اوليه آتش سوزي مورد استفاده قرار مي گيرد

  انواع مواد اطفافاح یفريفم خفامفوش كفنفنفده هفا                    

با توجه به كاربرد متفاوت خاموش كننده ها و از طرفي با توجه بوه    

 متفاوت بودن مواد در حال احتراق ، مواد اطفاء كننده نيز متوفواوت   

مي باشند ، به طوري كه پنج نوع مواد اطفاء كننوده بوا كوار بورد           

 : متفاوت در خاموش كننده هاي ذيل وجود دارد

 خاموش كننده محتوي آب  -1

 خاموش كننده محتوي پودر-2

 خاموش كننده محتوي گاز-3

 خاموش كننده محتوي كف  -4

            خاموش كننده هاي محتوي مواد هالوژنه -5

                          

نوع مواد 

خاموش 

 كننده

آتش 

سوزي 

مواد 

 خشك

مايعات 

قابل 

 اشتعال

 الكتريسته گازها

 - - - *** آب

 - - *** ** كف

 * ** ** * پودر

 *** - ** - CO2گاز 

مواد  

 هالوژنه

* ** - *** 

بسيار 

 موثر

*** 

 ** موثر

 * كم اثر



 

 طرز كار با خاموش كننده آب و گاز :

با آزاد كردن ضامن به وسيله فشار يا وارد كردن ضربه ) با توجه به                

مكانيزم باز كننده گاز(، گاز را به داخل بدنه فرستاده، سپس مايع را     

 با حركت دادن سر لوله خاموش كننده به روي آتش مي پاشيم  

 

 : CO 2طريقه استااده از خاموش كننده 

الف و انواع دستي آن به همان صورت خاموش كننده هاي               

 ديگر حمل مي شود 

ب و با توجه به فشار زياد دستگاه و به علت طرح خاص                    

 4الي    2سرلوله حداكثر فاصله پرتاب اين خاموش كننده بين          

متر است؛ بنابراين براي استفاده بايد بيشتر به حريق نزديك            

 شد 

ج و در فاصله دورتر از حريق ضامن را آزاد و سرلوله را در                  

دست گرفته و با قراردادن در موقعيت مناسب با فشار روي              

اهرم يا باز كردن شير گاز را با حركت سرلوله قيفي به محل               

را به طر  سطح     2COدلخواه هدايت مي كنيم  ) بهتر است        

 مواد در حال اشتعال هدايت كرد(  

الي   06د و حداكثر زمان تخليه اين خاموش كننده ها بين              

ثانيه مي باشد كه در مدت فوق بايدحداكثر استفاده را              106

 در امر اطفاء نمود 

ه و اين خاموش كننده ها قابل كنترل است و در صورتي كه               

درصد آن مصر  نشود مي توان از آن براي               16بيشتر از    

 حريقهاي ديگر استفاده كرد 

و و در صورتي كه از پربودن دستگاه اطمينان داريد ولي گاز              

خارج نمي شود احتمااًل ممكن است راه خروج آن به علت يخ             

زدن گاز مسدود شده باشد  براي چند لحظه شير را ببنديد و             

 مجددا باز كنيد 
 

 

 خاموش كننده هاي پودر و گاز فشنگ داخل : 

در داخل بدنه و      2COدر اين نوع خاموش كننده ، فشنگ گاز             

زيردرپوش قرار مي گيرد كه هنگام عمل با زدن ضربه )مانند آب و               

گاز( يا فشار بر روي اهرم راه خروج گاز از داخل فشنگ باز و گاز                  

 وارد بدنه مي شود كه چند نمونه ا زآن را در اينجا مي آوريم 

در اين نوع خاموش كننده به جاي استفاده از لوله ورودي گاز،                  

فشنگ گاز در داخل استوانه اي قرار داده شده است   روي بدنه                  

استوانه فوق مجراهايي تعبيه شده كه با بازشدن، گاز براي ورود به              

داخل بدنه بايد از مجراهاي فوق عبور كند و وارد بدنه شود و با عبور   

از داخل پودرها گاز به باالي سطح پودر مي رسد و باعث مي شود تا               

 اگر پودر سفت شده باشد از آن حالت خارج گردد 

پس از آماده شدن خاموش كننده جهت عمليات، همانند موارد 

 اشاره شده در قسمت قبلي، به عمليات اطفايي مي پردازيم 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 6931تاريخ تدوين :تابستان 

 تهيه :واید بهداشت یرفه اي 

 تاييد كننده :واید آموزش 
www.farmanieh-hospital.com 

 بيمارستان فوق تخصصي فرمانيه

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 

 )خاموش كننده ها ( 1بحران 


