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واحد یادگیری 3

شایستگی خدمات آتش نشانی

آیا تا به حال پی برده  اید

منابع حريق در پايانه ها چيست؟ 
هرم حريق چيست؟ 

هنگام حريق در پايانه چه كارهايی بايد انجام شود؟
براي پيشگيري از حريق در پايانه ها بايد چه كارهايي انجام داد؟

استاندارد  عملکرد

اطفای حريق بر اساس استاندارد بين المللی )NFPA( با استفاده از تجهيزات اطفای حريق

شکل 1ـ3 نمايي از يك پايانه
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مقدمه

فعالیت 
1  چند مورد از استفاده ناصحيح از وسايل داخل منزل كه موجب حريق می شود را نام ببريد.کالسی

2  چند مورد از داليل حريق در يک پايانه را نام ببريد.
3  به نظر شما آيا وجود فردي به عنوان متصدي اطفای حريق در پايانه ها مورد نياز است؟ در مورد داليل خود 

در كالس بحث كنيد.

آتش در كنار مزايای فراوانی كه برای انسان دارد، اگر غيرقابل كنترل باشد و يا ناخواسته ايجاد شود، خطرات 
زيادی برای زندگی انسان و محيط زيست ايجاد می كند. آتش سوزی يا حريق يکی از قديمی ترين حوادثی است 
كه می تواند در زمانی كوتاه، دارايی و سالمتی افراد را به خطر اندازد. آتش، گازهای سمی توليد می كند كه باعث 
سرگيجه و عدم تعادل می شود. و به جای آگاه شدن از آتش، به خواب عميقی فرو رويد. حرارت و دود به مراتب 

می توانند خطرناک تر از شعله های آتش باشند. تنفس در هوای شديداً داغ می تواند به شش ها آسيب برساند.
پايانه ها مکان هايي هستند كه وقوع حوادثي مانند آتش سوزي باعث مي شود افراد زيادي در معرض خطر قرار 
بگيرند، بنابراين محافظت از پايانه ها در برابر خطر آتش سوزي و يادگيري اطالعات اوليه برای اطفای حريق 
ضروری است. مهم ترين وظيفه متصدي اطفای حريق در پايانه ها، پيشگيري از وقوع آتش سوزي و استفاده 
صحيح از تجهيزات اطفای حريق همراه با حفظ خونسردی، و اقدام مؤثر هنگام آتش سوزی است. هر روزه 
پايانه های زيادی از انواع حريق زيان می بينند. آيا ما واقعاً با خطرات آتش آشنايی داريم؟ تنها زمانی می توانيم 

با حريق مقابله كنيم و آسيب آن را به حداقل برسانيم كه طبيعت آتش را درست بشناسيم. 
آتش نشانی شغل مقدس و قابل احترامی است و آتش نشانان افراد فداكاری هستند كه حتی جان خود را برای 

نجات انسان ها به خطر می اندازند.

آتش نشانی شغل مقدس و قابل احترامی است و آتش نشانان افراد فداكاری هستند كه حتی جان خود را برای 
نجات انسان ها به خطر می اندازند.

حریق چیست؟

حريق چيست؟ چگونه ايجاد مي شود؟ چه عواملي در شعله وركردن حريق مؤثرند؟
هرم حريق

از نقطه نظر شيميايی تركيب سريع ماده سوختنی با اكسيژن را آتش می گوييم. اشتعال ناخواسته يا خارج 
از كنترل، حريق يا آتش سوزی ناميده می شود. در نظريه ای به نام »هرم آتش« چهار عامل اصلی برای ايجاد 
حريق جمع شوند، آتش پديد می آيد كه به هرم آتش معروف است )شکل3ـ3(. از سوی ديگر می توان آتش 

را با حذف هر يک از اين چهار عامل خاموش كرد و يا از شروع آن جلوگيری به عمل آورد.

ـ  واکنش های زنجیره ای شکل2ـ3 شکل 3ـ3

حرارت

اکسیژن

ماده سوختنی
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تماس مستقیم با شعله: مانند نزديک شدن شعله به بنزين 1

2
واکنش شیمیايی: واكنش هايی مانند تركيب آب و بعضی از فلزات می تواند موجب حريق 
شود، )مانند تركيب آب و منيزيم( كه به اين موارد خصوصاً در انبارداری بايد توجه زيادی 

شود.

اصطکاک: گاهی اصطکاک های شديد توليد جرقه هايی می كند، و در صورت وجود ماده 3
سوختنی آتش به وجود می آيد. 

صاعقه: دارای منبع عظيمی از جريان برق است و با برخورد با يک ماده قابل احتراق موجب 4
آتش سوزی می شود.

الکتريسیته: حرارت حاصل از عبور برق از يک ماده رسانا با مقاومت باال می توانند سبب 5
حرارت و آتش شود. مانند يک سيم زخمی يا يک اتصال شل

انفجار: وجود تراكم بيش ازحد ماده سوختنی در حالت بخار گاز به همراه يک جرقه يا شعله 6
كوچک موجب انفجار می شود. مانند انفجار كپسول گاز

منابع بروز حريق
عوامل زيادی در ايجاد حريق مؤثر است كه در دو گروه عمده عوامل طبيعی )مانند رعد و برق( و عوامل 

نوعی در آن دخالت دارد( دسته بندی می شوند. به  غيرطبيعی )هر عاملی كه بشر 

فعالیت 
چهار عامل اصلی آتش گرفتن كبريت را روی اضالع هرم بنويسيد:کالسی

شکل 4ـ3

جدول 1ـ3ـ منابع حريق
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فعالیت 
  ليستی از عوامل محتمل ايجاد حريق در كارگاه يا محل آموزش کالسی

خود را تهيه نماييد و نتايج آن را به صورت اساليد در سايت ارائه دهيد.

  در فضای باز با نظارت مربی ذی صالح مقدار بسيار كمی منيزيم را 
با آب تركيب كرده و نتيجه را ببينيد.

شکل 5ـ3 محوطه پايانه

تعاریف مرتبط با حریق

برای پيشگيری از حريق دانستن تعاريف مرتبط با حريق كه در ادامه آمده بسيار ضروری و مهم می باشد.
دمای اشتعال )شعله زنی(

كمترين دمايی است كه جسم جامد قابل تصعيد )مثل نفتالين( يا مايع، بخار كافی جهت تركيب با هوای روی 
سطح خود ايجاد می كند، به گونه ای كه در صورت وجود يک منبع حرارت مانند جرقه يا شعله، شعله موقتی 
ايجاد خواهد شد )هر چند به صورت معمول اين شعله موقت با رسيدن به منبع سوخت، تبديل به يک احتراق 

گسترده و پايدار می شود.( 
دمای احتراق

پايين ترين درجه حرارتی است كه يک ماده توليد بخار كافی برای اشتعال و ادامه اشتعال می نمايد. دمای 
احتراق معموالً چند درجه از دمای شعله زنی بيشتر است.

در فضای باز با نظارت مربی ذی صالح با مقدار بسيار كمی گازوئيل و نفتالين مفهوم دمای اشتعال و احتراق را 
بررسی نماييد.

دقت نماييد كه موادی مانند بنزين و نفت بسيار فرار و خطرناک می باشند.

دمای خود احتراقی
كمترين دمايی است كه در آن ماده خود به خود و بدون وجود منبع آتش و جرقه، خواهد سوخت.

نبايد دمای اشتعال را با دمای خود احتراقی اشتباه گرفت. در دمای خود احتراقی حرارت مورد نياز برای حريق 
فراهم بوده و نيازی به جرقه يا شعله وجود ندارد.

دمای ذكر شده، برای هر ماده منحصر به فرد است. مثالً دمای خود احتراقی كاغذ 218 درجه سانتی گراد و 
دمای احتراق بنزين 247 درجه سانتی گراد است.

در فضای آزاد با نظارت مربی ذی صالح دمای خود اشتعالی مقدار بسيار كمی از ماده ای مانند فسفر را بررسی 
نماييد.

فعالیت
کارگاهی

فعالیت
کارگاهی
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با هماهنگی انجام شده توسط مدير هنرستان به يک انبار نگهداري كاال در شهر خودتان مراجعه كنيد، بررسی 
نماييد كه آيا مواد قابل اشتعال و يا قابل تركيب خطرناک در كنار يکديگر نگهداری می شوند يا خير. همچنين 

وضعيت سيستم تهويه فضاهای حاوی مواد خطرناک را بررسی نماييد.

فعالیت
کارگاهی

در زمان انبارداری برای جلوگيری از حريق بايد سعی نمود كه با استفاده 
با  يا  نقطه رساند  اين  زير  به  را  تهويه و خنک ساز دما  از يک سيستم 

استفاده از يک سيستم تهويه، گاز توليد شده را از انبار خارج نمود.

نگهداری و انبارداری مناسب در پایانه برای پیشگیری از حریق

شکل6  ـ3ـ قفسه مواد شیمیايی 
قابل اشتعال

اطفاي حريق در لحظات اوليه شروع آتش سوزی براي 
جلوگيري از صدمات جاني و اقتصادي اهميت به سزايي 
دارد و با يک اقدام سريع در امر اطفاء نه تنها می توان از 
توسعه آتش جلوگيري به عمل آورد، بلکه با خفه كردن 
آتش در نطفه، خسارت ناشي از آن را به حداقل رسانيد.
نسبت  را  احتراق  مختلف  مراحل  روبه رو  نمودار  در 
مشاهده  كه  همان گونه  می كنيد.  مشاهده  زمان  به 
می شود، اطفای حريق در سه دقيقه اول، بهترين زمان 

است. ممکن 

مراحل احتراق

روش های اطفای حریق
جدول 2ـ3ـ مراحل مختلف احتراق

در اين لحظه آتش بروز می كند.اشتعال اوليه1
ماده سوختنی آهسته می سوزد و توليد گاز و دود می كند.رشد آتش2
آتش به مواد سوختنی سرايت می كند و دما به سرعت باال می رود.پيشروی شعله3
آتش به باالترين شدت خود می رسد.اوج احتراق4
ماده سوختنی كم شده و آتش كم كم كاهش می يابد.پس نشينی5
در اين مرحله آتش خاموش شده است.خاموشی6

فاز برگشت حريق هميشه وجود ندارد. ولی چنانچه گازهای داغ ناشی از حريق به سوخت يا مواد برگشت حريق7 
آتش نگرفته برسند می توانند سبب حريق مجدد شوند.

نمودار 1ـ3 مراحل مختلف احتراق



57

پودمان سوم: خدمات آتش  نشانی

فعالیت 
در هر يک از موارد زير، كدام ضلع هرم حريق حذف شده است.کالسی

سوختگرمااكسيژن

جعبه كبريت خيس شده است و با سايش كبريت، شعله ايجاد نمی شود.

زمانی كه از اتاق آتش گرفته خارج می شويم بايد درب را پشت سر خود ببنديم.

با تمام شدن و آب شدن شمع، شعله خاموش می شود.

برای اطفای حريق كسی كه آتش گرفته است او را روی زمين انداخته و پتويی روی آن بيندازيم.

با حذف هر يک از اضالع هرم آتش، حريق از بين خواهد رفت. چهار روش اصلی و اساسی برای خاموش كردن 
آتش وجود دارد:

محدود كردن سوخت )جداسازی و حذف ماده سوختنی(
محدود كردن اكسيژن )خفه كردن(

محدود كردن حرارت )سرد كردن و حذف يا كاهش حرارت(
قطع كردن زنجيره واكنش های شيميايی

شکست زنجیره واکنش

زنجیره واکنش های شیمیايی

 حرارت
      ماده سوختنی 

سرد کردن         
     جداسازی

اکسیژن

خفه کردن
شکل 7ـ3ـ روش های اطفای حريق

انواع حريق و روش اطفای آنها
لحظات اوليه حريق مؤثرترين زمان جهت اطفای آن است و هرگونه تأخير در عمليات اطفای حريق، خسارت 
جبران ناپذيری به دنبال خواهد داشت. در واقع زمان اطالع از شروع آتش و درنتيجه زمان اقدام به اطفای حريق 
بسيار حياتی است چرا كه در بيشتر موارد آتش به صورت تصاعدی گسترش می يابد و درنتيجه خاموش نمودن 
حريق در لحظات اوليه آن ساده تر بوده و لذا احتمال ايجاد خسارت جانی و مالی بسيار كمتر می باشد. انتخاب 
صحيح روش اطفای حريق نيز اهميت زيادی در مهار آتش دارد. به همين دليل بايد از انواع آتش و روش های 

اطفای مناسب آنها و نيز تجهيزات آتش نشانی آگاهی و شناخت داشت.
طبقه بندی آتش سوزی بر مبنای استاندارد اروپا عبارت است از:

دسته A ـ جامدات قابل اشتعال )مواد خشک(
دسته B ـ مايعات قابل اشتعال

دسته C ـ گازها
دسته D ـ فلزات قابل اشتعال

دسته E ـ وسايل الکتريکی )برقی(
دسته F ـ روغن ها و چربی های خوراک
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فعالیت 
با استفاده از جست و جو در اينترنت تفاوت طبقه بندی آتش سوزی بر مبنای استاندارد اروپا و استاندارد NFPA کالسی

را بيان كنيد.

فعالیت 
را کالسی نوع حريق  از سوختن و توسعه آتش  پرتاب گدازه های حاصل  با آتش زدن كمی پودر آهن و نشان دادن 

نماييد مشخص 

جدول 3ـ3ـ جامدات قابل اشتعال

A: جامدات قابل اشتعالنوع حريق

مواد جامد و خشک كه پس از سوختن از خود خاكستر به جای می گذارند. تعريف

چوب، كاغذ، پالستيک، الستيکمثال

سرد كردن، خفه كردن و شکستن زنجيره واكنش های شيميايی حريقروش اطفاء

آب، پتوی نسوز يا پودر خشکمناسب ترين ماده خاموش كننده

الف                                                                                                        ب
شکل 8  ـ3 مناسب ترين ماده خاموش کننده برای جامدات در حال اشتعال

در فضای آزاد با نظارت مربی ذی صالح با استفاده از كمی چوب حريق جامدات ايجاد نموده و با استفاده از انواع 
كپسول های آتش نشانی مختلف آن را خاموش نماييد.

فعالیت
کارگاهی
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فعالیت 
چرا در اطفای حريق مايعات نفتی از آب استفاده نمی شود؟ بحث كنيد.کالسی

در فضای آزاد با نظارت مربی ذی صالح با استفاده از كمی گازوئيل )بنزين ماده بسيار فرار و خطرناكی می باشد( 
حريق مايعات ايجاد نموده و با استفاده از انواع كپسول های آتش نشانی مختلف آن را خاموش نماييد. كمی آب 

روی آن بريزيد و اثر آن را بررسی نماييد.

فعالیت
کارگاهی

جدول 4ـ3ـ مايعات قابل اشتعال

B: مايعات قابل اشتعالنوع حريق

مايعاتی كه در اثر دريافت حرارت مشتعل می شوندتعريف

نفت، بنزينمثال

خفه كردنروش اطفاء

كف ها و يا پودر خشک شيميايیمناسب ترين ماده خاموش كننده

شکل 9ـ3 مناسب ترين روش برای اطفای حريق مايعات در حال اشتعال
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جدول 5  ـ3ـ گازهای قابل اشتعال 

C : گازهای قابل اشتعالنوع حريق

حريق انواع گازهای طبيعی سبک و سنگينتعريف
گازهای شهری، كپسول گازمثال

جداسازی گاز قابل اشتعال، بنابراين در اولين مرحله بايد منبع سوخت متصل به روش اطفاء
حريق قطع شود.

پودر خشک شيميايیمناسب ترين ماده خاموش كننده

شکل 10ـ3ـ مناسب ترين روش برای اطفای حريق گازهای در حال اشتعال

فعالیت 
در فضای آزاد با نظارت مربی ذی صالح با استفاده از يک كپسول مايعات خانگی حريق گازی ايجاد نموده و با کالسی

استفاده از كپسول آتش نشانی آن را خاموش نماييد.

جدول 6   ـ3ـ فلزات قابل اشتعال

D : فلزات قابل اشتعالنوع حريق

انواع فلزاتی كه با هوا يا آب واكنش شديد می دهند.تعريف

آلومينيوم، سديم، پتاسيم، منيزيممثال

حذف اكسيژن و شکستن زنجيره واكنش های شيميايی حريقروش اطفاء

پودر خشک شيميايیمناسب ترين ماده خاموش كننده
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شکل 11ـ3 مناسب ترين روش برای اطفای فلزات در حال اشتعال 

جدول 7ـ3ـ تجهیزات الکتريکی قابل اشتعال

E  : تجهيزات الکتريکینوع حريق

حريق تجهيزاتی كه برای راه اندازی و يا بهره برداری آنها، از نيروی الکتريسيته استفاده تعريف
می شود.

تجهيزات مخابراتی، وسايل برقیمثال

جداسازیروش اطفاء

كپسول دی اكسيد كربن )مي توان از پودر خشک هم استفاده كرد(مناسب ترين ماده خاموش كننده

ابتدا سيستم برق رسانی محل قطع شود، سپس از كپسول های CO2 استفاده شود.

                   الف                                                                   ب                                                                     ج
                            شکل 12ـ3 مناسب ترين روش برای اطفای حريق تجهیزات الکتريکی در حال اشتعال

اگر امکان قطع جريان برق نباشد، تحت هيچ شرايطی از كپسول 
آب برای اطفای حريق استفاده نکنيد.
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شکل 13ـ3 عدم استفاده از کپسول آب در آتش سوزی های برقی

در  گام  اولين  دارد.  وجود  برق  كنتور  چند  يا  يک  پايانه  هر  در 
اطفای وسيله الکتريکی مشتعل، كشيدن سيم برق از پريز است. 
اگر خود پريز مشتعل شده باشد. پس از استفاده از كپسول مناسب، 
تا رسيدن مأموران آتش نشانی و مسئولين مربوطه بايد كنتور برق 

و گاز قطع شود.

شکل 14ـ3 تماس با سازمان آتش نشانی

فعالیت 
در پايانه های انبار مواد شيميايی استفاده از چه نوع خاموش كننده ای را پيشنهاد می كنيد. به نظر شما تعبيه کالسی

چه عالئم ايمنی در آن ضروری است.

ارزشیابی مرحله اول

شرايط آزمونمرحلهرديف
زمان و تجهیزات

سطح استاندارد عملکردنتايج مورد انتظار
شايستگی 
مورد انتظار

نمره

تعيين نوع 1
حريق 

زمان : 10 دقيقه 
فضاي هنرستان 

تعريف سناريو و تعيين 
شرايط مورد بررسي توسط 

هنرآموز 

تعيين نوع حريق و 
منبع آن و روش اطفای 

آن
عدم تعيين نوع حريق

تعيين نوع حريق با دقت 
بر اساس منبع حريق و 
تعيين روش اطفای آن 

بر اساس گروه بندي حريق 

3

تعيين نوع حريق و منابع 
آن 

2

1تعيين نوع حريق 
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تجهیزات اطفای حریق

انواع خاموش کننده های دستی

بر اساس شيوه اطفای حريق، ميزان گسترش حريق و نوع حريق تجهيزات متنوعي برای اطفاء وجود دارد. انواع 
اين تجهيزات شامل دو گروه عمده مي باشد:

الف( تجهيزات متحرک
ب( تجهيزات ثابت

تجهيزات متحرک عبارت اند از:
وسايل ساده مانند سطل شن، سطل آب، پتوي خيس و پتوي نسوز آتش نشاني.

خاموش كننده هاي دستي 
خاموش كننده هاي چرخدار

خاموش كننده هاي بزرگ خودرويي.
تجهيزات ثابت عبارت اند از:

جعبه اطفای حريق )شيلنگ با آب تحت فشار(
شبکه ثابت خاموش كننده مبتني بر آب )شبکه افشانه اي( 

شيرهاي برداشت آب آتش نشاني )هايدرانت(

مواد اطفای عمومی كه در مواقع حريق مورد استفاده قرار می گيرند، عبارت اند از:
در  معمول  به صورت  كه  استفاده می شود  آتش  نتيجه خاموش شدن  در  و  برای خنک كردن  آب  از  آب: 

می باشد. دسترس 
کف: كف ها محلول های مايعی هستند كه با گسترش بر سطح ماده سوختنی، مانع رسيدن اكسيژن به حريق 

می شوند.
زنجيره  و  می پوشاند  را  آتش  می شود،  پاشيده  حريق  روی  شيميايی  پودر  زمانی كه  پودرهای شیمیايی: 

نمايد. می  قطع  را  شيميايی  واكنش های 
گاز دی اکسید کربن )CO2(: از اين گاز برای سرد كردن و همچنين خفه كردن آتش استفاده می شود.

هالوژن ها: اين مواد سنگين تر از هوا هستند و به سرعت روی حريق را می پوشاند و مانع رسيدن اكسيژن 
می گردند و از سوی ديگر زنجيره واكنش های شيميايی را قطع می نمايند. 

امروزه از مواد ديگری مانند خاک، ماسه خشک و پتوی نسوز نيز در اطفای حريق استفاده می شود.

شکل 15ـ3 انواع خاموش کننده های دستی
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با هماهنگی انجام شده توسط مدير هنرستان در يک پايانه حضور يابيد و انواع خاموش كننده ها و محل نصب 
هر يک را در پايانه بررسی نماييد.

سعی كنيد با بررسی دقيق ليستی از نقاطی كه خاموش كننده ندارند و يا به نظر شما تعدادشان كافی نيست 
تهيه نماييد و در پايان گزارشي تهيه كرده و در كالس ارائه دهيد. 

فعالیت
کارگاهی

اساس انتخاب خاموش كننده ها بستگی دارد به:
  ماهيت مواد قابل اشتعال

  تأثير خاموش كننده بر روي خطرات

  سهولت استفاده از خاموش كننده

  مناسب بودن خاموش كننده براي محيط مورد استفاده

  سرويس و نگهداري مورد نياز خاموش كننده

جدول 8  ـ3ـ کاربرد انواع خاموش کننده
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در فضای آزاد با نظارت مربی ذی صالح كمی كاربيد را خيس كرده و گاز استيلن حاصله را آتش بزنيد و نشان 
دهيد كه با آب نمی توان آن را خاموش كرد.

فعالیت
کارگاهی

سناريوهای مختلف حريق در يک پايانه را بررسی نموده و برای هريک خاموش كننده مناسب را پيشنهاد دهيد. فعالیت
کارگاهی

چهار مرحله فوق را به صورت عملی و فردی تمرين نماييد. فعالیت
کارگاهی

دستورالعمل استفاده از خاموش کننده ها

در استفاده از خاموش كننده ها از روش PASS استفاده كنيد.
.)Pull( ضامن را جدا كنيد

.)Aim( آتش را با سر پاشنده نشانه بگيريد )پايه )بن
.)Squeeze( دسته خاموش كننده را فشار دهيد

.)Sweep( به صورت جاروب كردن، آتش را اطفاء كنيد

شکل 16ـ3 نحوه استفاده از خاموش کننده ها

1                                   2                           3                                    4                  
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نکات مهم در به کارگیری خاموش کننده های دستی
  خاموش كننده در محل هاي قابل ديد باشد.

  كابين يا محفظه نصب خاموش كننده ها نبايد قفل شود.

  خاموش كننده هايي كه وزن كل آنها از 18/14 كيلوگرم كمتر است بايد طوري نصب گردند كه باالترين                                                                                                                                         

     نقطه خاموش كننده بيش از 1/53 متر از سطح زمين فاصله نداشته باشد. 
  خاموش كننده هايي كه وزني بيش از 18/14 كيلوگرم دارند )به جز خاموش كننده هاي نوع چرخدار( بايد                                                                                                                                             

    طوري نصب شوند كه باالي خاموش كننده بيش از يک متر از زمين فاصله نداشته باشند.
  در هيچ موردي نبايد سطح پاييني خاموش كننده كمتر از 10/2 سانتی متر از سطح زمين فاصله داشته باشد.

شکل 17ـ3 نکات مهم در به کارگیری خاموش کننده های دستی

تعداد و نوع خاموش كننده ها بايد متناسب با نوع حريق و فضای مورد نظر باشد

هنگام مشاهده حريق، خونسردی خود را حفظ نموده و با يک خاموش كننده مناسب به سمت آتش 
حركت كنيد.

فاصله ميان خاموش كننده و محل احتمالی حريق نبايد از 23 متر برای حريق جامدات و 15 متر 
برای  حريق مايعات  بيشتر  باشد.

با توجه به توانايی خاموش كننده، تا جايی كه احساس سوزش در پوست خود  نمی كنيد، )حدوداً 1/5 متری(، 
می توان به حريق نزديک   شد.

قبل از اطمينان از خاموش شدن آتش، محل حريق را ترک نکنيد.

محل حادثه به آتش نشانان و افراد مسئول واگذار شود تا عمليات اطفاء و اقدامات تکميلی انجام شود.

شکل 18ـ3 جدول نکات مهم در به کارگیری خاموش کننده های دستی
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در فضای آزاد با نظارت مربی ذی صالح بدون روشن كردن آتش با فرض جهت وزش باد مختلف و جهت گسترش 
حريق، محل ايستادن با خاموش كننده و نيز روش و مسير فرار را بررسی و به صورت عملی تمرين نماييد.

فعالیت
کارگاهی

يک  از  استفاده  صحيح  نحوه  عملی  به صورت  آتش نشانی،  سازمان  مأمورين  حضور  با  و  قبلی  هماهنگی  با 
نماييد. تمرين  را  خاموش كننده 

فعالیت
کارگاهی

در فضاهای رو باز پشت به باد و در فضاهای بسته جلوی درب ورود يا خروج بايستيد.

شکل 19ـ3

مانور عملی روشن كردن آتش و اطفای حريق فقط بايد زير نظر مستقيم و با حضور مأمورين سازمان 
آتش نشانی انجام شود

توجه
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جعبه آتش نشانی

در ساختمان ها و انبارها لوله هاي مخصوص آتش نشاني قرار دارد كه به صورت عمودي و يا افقي با حداقل 
10/16 سانتی متر از زمين تا باالترين نقطه ساختمان كشيده مي شود و در هر طبقه يک خروجي قرار داده 
مي شود. اجزاي تشکيل دهنده هر فايرباكس شامل يک جعبه درون آن يک قرقره، يک سر لوله، يک رشته لوله 

نواري )25ـ20 متري( است.

شکل 20ـ3 جعبه آتش نشانی در ساختمان ها 

ارزشیابی مرحله دوم

مرحلهرديف
شرايط آزمون

زمان و 
تجهیزات

نتايج مورد 
استاندارد عملکردانتظار

سطح 
شايستگی 
مورد انتظار

نمره

2

تعيين 
تجهيزات 

اطفای حريق 
و ارزيابي 

كفايت آنها

زمان : 10 دقيقه 
فضاي كارگاه 

تجهيزات اطفای 
حريق در اختيار 

باشد. 

تعيين تعداد و 
نوع تجهيزات 

اطفای حريق و 
ارزيابي سالمت 

آنها و انتخاب 
برخي از آنها.

تعيين تجهيزات اطفاء حريق بر اساس 
نوع حريق و بررسي سالمت آنها و 

اعتبار آنها با دقت بر اساس دستورالعمل 
استفاده از خاموش كننده ها و انتخاب 
خاموش كننده متناسب با نوع حريق

3

تعيين تجهيزات اطفای حريق بر اساس 
نوع حريق و بررسي سالمت آنها بر اساس 
دستورالعمل استفاده از خاموش كننده ها

2

1تعيين تجهيزات اطفاء
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فعالیت 
مأموران آتش نشانی قصد دارند تا با حذف يکی از اضالع هرم حريق و سپس انتخاب يک خاموش كننده مناسب کالسی

حريق ايجاد شده را خاموش كنند. با تشکيل گروه های 3 نفره، از لحاظ فکری به مأموران آتش نشانی كمک كنيد 
تا آتش را خاموش كنند. 

بخاری برقی دچار اتصالی 
شده و سبب حريق شده 

است.

كاغذهای داخل سطل آشغال يک پايانه 
با  افتادن يک  سيگار روشن داخل آن 

شعله  ور شده اند.

انبار پايانه به علت 
صاعقه آتش گرفته 

است.

يک ماشين در محوطه 
پايانه آتش گرفته است.

در انبار پايانه حريق ايجاد 
شده است. 

اقدامات ایمنی هنگام آتش گرفتن خودرو

آتش سوزی در خودرو به داليل نشت بنزين، سوراخ شدن باک، حرارت بيش از حد موتور و ... ُرخ می دهد. 
در صورت بروز آتش سوزی در خودرو، با حفظ خونسردی خود مراحل را مطابق جدول 9ـ3 دنبال كنيد:

شکل 21ـ3
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جدول 9ـ3ـ مراحل انجام اقدامات ايمني هنگام آتش گرفتن وسیله نقلیه 

با شماره های آتش نشانی تماس بگيريد و درخواست كمک كنيد.

در صورتی كه كپسول آتش نشانی در خودرو داريد از آن استفاده كنيد در غير اين صورت 
با ريختن خاک و جلوگيری از رسيدن اكسيژن به آتش نيز می توانيد اقدامات اوليه را تا 

رسيدن نيروهای آتش نشانی انجام دهيد.

درصورتی كه شخصی داخل خودرو گرفتار شده باشد، با شکستن شيشه وی را بيرون 
بياوريد.

برای حفظ ايمنی در شرايط خطر يک دستگاه خاموش كننده پودری و گازی حداقل 3 
كيلويی در خودروی خود در دسترس داشته باشيد.

اگر موتور خودرو آتش گرفته، موتور را خاموش و با احتياط كاپوت را به اندازه قرار دادن 
سر شيلنگ اطفای حريق، بازكنيد و با كمک كپسول آتش نشانی حريق را خاموش كنيد. 
هيچگاه در كاپوت را به سرعت باز نکنيد زيرا سبب برخورد شعله به صورت شما می شود.

اگر صندلی خودرو آتش گرفته، بسته به شرايط، از آب يا خاک يا كپسول آتش نشانی برای 
خاموش كردن آتش، استفاده كنيد.
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اگر سيم كشی خودرو دچار حريق شده، سريعاً كاپوت را باال زده، سر باتری را برداريد و با 
كمک يک تکه كهنه يا لباس مرطوب )در صورت نداشتن كپسول اطفای حريق( آتش را 
خاموش كنيد. تا می توانيد از كوبيدن پارچه خشک روی شعله خودداری كنيد زيرا باعث 

رسيدن بيشتر اكسيژن به آتش و شعله ورتر شدن آن می شود.

اگر آتش سوزی خودرو وسعت يافت، درنگ نکنيد! ممکن است خطر انفجار بيش از ضرر 
مادی به شما آسيب برساند. به منطقه ای امن و دور از خودرو برويد و منتظر رسيدن 

بمانيد. كمک 

به دليل احتمال انفجار، افراد را از آتش دور كنيد. 

در كارگاه و با گروه بندی هنرجويان و با استفاده از اتاق اتوبوس موجود در كارگاه، موارد فوق را به صورت ايفای 
نقش تمرين كنيد.

فعالیت
کارگاهی

بارگیری و تخلیه مواد آتش گیر

تمام  گرفتن  نظر  در  نيازمند  كه  پرخطر  مناطق  از  يکی 
و  بارگيری  محل  است،  حريق  اطفای  و  پيشگيری  نکات 
تخليه مواد نفتی است. در اين مکان ها مقادير زيادی مايع 
قابل اشتعال وجود دارد. اگر بنا به داليلی مانند اختالل در 
برقی خودرو، ماشين دچار حريق شود، مأموران  سيستم 

حاضر در محل بايد كارهای زير را انجام دهند:
  قطع شير اصلی آب، گاز و فيوز برق

  قطع سيستم بارگيری

  هدايت ماشين به محل امن از پيش تعيين شده

  اطفای حريق

  امداد و نجات

در اين عمليات به علت حجم باالی مواد قابل اشتعال، سرعت عمليات نسبت به ساير موارد ارجحيت دارد. با 
آموزش كاركنان و نصب دقيق و كافی تابلوهای ايمنی می توان از فاجعه های عظيم جلوگيری نمود.

شکل 22ـ3 بارگیری و تخلیه مواد آتش گیر

ادامه جدول 9ـ3ـ مراحل انجام اقدامات ايمني هنگام آتش گرفتن وسیله نقلیه 
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مهم ترين اصل، حفظ خونسردی است. بنابراين به عنوان متصدی اطفای حريق در پايانه 
پيش از هر اقدامی خونسردی خود را حفظ كنيد و با صدای بلند ديگران را از حادثه آگاه 
كنيد و بخواهيد كه محل حريق را با حفظ خونسردی و رعايت نظم و ترتيب ترک كنند.

در صورت بروز حادثه با 125 يا شماره تماس آتش نشانی پايانه تماس بگيريد، سپس اگر 
آموزشی ديده ايد و احساس خطر نمی كنيد، برای اطفای حريق تالش نماييد.

هميشه به ياد داشته باشيد كه حريق های كوچک را می توان با يک خاموش كننده كوچک 
خاموش كرد حال آنکه ممکن است حريق تا زمان رسيدن نيروهای آتش نشانی به ميزانی 

گسترش يابد كه ديگر نتوان آن را كنترل نمود.

خاموش كننده های دستی بايد درون يک پوشش قرارگرفته و نبايد در معرض نور خورشيد 
و يا برف و باران قرار گيرند.

خاموش كننده ها بايد هميشه در نزديک درب خروج قرار گيرند.

از مسدود كردن مسيرهای خروج اضطراری و راه های دسترسی به وسايل آتش نشانی، 
تابلوی برق، شير اصلی گاز و ... خودداری كنيد. حتی المقدور بايد برای هر انبار و ساختمان 

پايانه دو مسير خروج در نظر گرفته شود كه بايد آنها را شناسايی نماييد. 

قبل از شروع اطفای حريق به ايمنی خود و مسيرهای فرار توجه داشته باشيد.

زمانی كه مأمورين آتش نشانی به محل رسيدند، تجمع ننموده و اجازه دهيد كار خود را 
انجام دهند، زيرا آنها در اين امر حرفه ای هستند.

در صورت امکان آن دسته از مواد قابل اشتعالی كه هنوز مشتعل نشده اند را از محل دور 
كنيد.

در صورت قطع برق هنگام استفاده از وسايل برقی دستگاه را خاموش كرده و از مدار 
از برق خارج كنيد. لوازم برقی را در صورت استفاده نکردن  خارج كنيد. دو شاخه 

جدول 10ـ3 نکات ايمنی در هنگام بروز حريق در پايانه
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سيم ها و دو شاخه تمام تجهيزات برقی را چک كنيد تا سيم زخمی و اتصال شل وجود 
نداشته باشد. 

       

قطع برق، نخستين و بهترين راه برای اطفای حريق وسايل برقی است.

برای پيشگيری از بروز انفجار گازها و بخارها می توان با استفاده از دستگاه تهويه يا يک 
حوله نم دار از انباشته شدن گازها در محيط های بسته جلوگيری كرد. 

    

در زمان آتش سوزی يا دود گرفتگی در پايانه هرگز از آسانسور استفاده نکنيد. 

به هنگام آتش سوزی در ساختمان های چند طبقه پايانه هيچ گاه به سمت باالی ساختمان 
را پشت سرخود  فرار درب ها  هنگام  در  باال حركت می كند،  به سمت  دود  زيرا  نرويد، 

ببنديد.

  

چنانچه گرفتار دود يا آتش شديد و نتوانستيد از ساختمان خارج شويد، در صورت امکان 
منافذ در و پنجره را با پارچه يا لباس ببنديد.

زمان حركت در دود به صورت سينه خيز حركت كنيد و با يک پارچه خيس جلوی دهان 
و بينی خود را بگيريد.

چنانچه لباس شخصی آتش گرفت، اجازه دويدن را به او ندهيد زيرا آتش بيشتر شعله ور 
می شود، بلکه او را روی زمين انداخته و پتويی به روی او بيندازيد.

ادامه جدول 10ـ3 نکات ايمنی در هنگام بروز حريق در پايانه
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يکی از راه های ايمن سازی محل نشت بنزين خودروهای پايانه، ريختن خاک روی محل و 
جلوگيری از سيگار كشيدن افراد در اطراف آن است. بنابراين بهتر است سطل پر از ماسه 

و بيل در نزديکی محل نگهداری خودروهای پايانه نگهداری نماييد.

لوازم گرم كننده مانند بخاری را با فاصله امنی از لوازم قابل اشتعال مانند پرده قرار دهيد. 

دارد  وجود  آن  ساختمان های  درون  يا  پايانه  محوطه  در  كه  )هوزريل(  آب  شيلنگ  از 
نماييد. استفاده  جامدات  حريق  اطفای  برای  می توانيد 
استفاده از آب برای اطفای حريق مايعات ممنوع است. 

دستورات جداول فوق را به صورت يک مانور فرضی و ايفای نقش انجام دهيد. فعالیت
کارگاهی

ارزشیابی مرحله سوم

شرايط آزمونمرحلهرديف
زمان و تجهیزات

نتايج مورد 
استاندارد عملکردانتظار

سطح 
شايستگی 
مورد انتظار

نمره

3

اطفای 
حريق

زمان : 30دقيقه 
فضاي هنرستان يا در محل 

آتش نشاني باشد. 
تجهيزات اطفای حريق در اختيار 

باشد.
مأمور آتش نشاني نظارت داشته 

باشد.
حريق به صورت ساختگي باشد.

انجام اقدامات 
ايمني و اطفای 

حريق، عدم 
اطفای حريق 

اطفای حريق به طور كامل با 
رعايت نکات ايمني و با دقت و 
انجام اقدامات ايمني مورد نياز 

بر اساس دستورالعمل استفاده از 
خاموش كننده ها 

3

اطفای حريق با رعايت نکات 
ايمني بر اساس دستورالعمل 
استفاده از خاموش كننده ها

2

1اطفای حريق به صورت ناقص

ادامه جدول 10ـ3 نکات ايمنی در هنگام بروز حريق در پايانه
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سیستم های اعالن حریق

امروزه از دستگاه های اعالن حريق به طور گسترده در پايانه ها استفاده می شود تا ضمن آشکارسازی حريق 
در سريع ترين زمان، خسارت های ناشی از حريق به حداقل برسد. همچنين در مواقع بروز حريق برای اطالع 
دادن به نفرات مستقر در پايانه از اين دستگاه ها استفاده می شود تا ضمن مديريت بحران حتی االمکان از 

تلفات جانی جلوگيری شود. 
برای تشخيص حريق از اثرات سه گانه آن يعنی دود و حرارت و شعله استفاده 

می شود. بنابراين آشکارسازها به چهار دسته كلی زير تقسيم می شوند:
)Heat Detector( آشکار ساز حرارتی  

)Smoke Detector( آشکار ساز دود  

)Flame Detector( آشکار ساز شعله  

  آشکار ساز حرارتی ـ دودی

آشکارسازها در نقاط و فاصله مناسب درون پايانه نصب می شوند، با شناسايی 
آژير  شنيدن  با  درمی آيد.  صدا  به  خطر  آژير  آشکارسازها،  طريق  از  حريق 
حريق، نگهبان و متصدی ايمنی پايانه بايد ضمن خارج كردن نفرات پايانه 
 ،  125 تلفن  شماره  با  آتش نشانی  سازمان  يا  پايانه  آتش نشانی  به  اطالع  و 

شکل24ـ3اقدامات الزم را جهت اطفاء انجام دهند.

شکل23ـ3

فعالیت 
اصول اوليه شيوه عملکرد انواع آشکارسازها )دود و حرارتی و ...( را از اينترنت جست و جو كنيد.کالسی

با حضور در محل آموزش خود يا يک پايانه، انواع آشکارسازها و محل نصب هر يک را در پايانه بررسی نماييد.
سعی كنيد با بررسی دقيق ليستی از نقاطی كه آشکارساز ندارند و يا به نظر شما تعدادشان كافی نيست، تهيه 

نماييد.
همچنين يک پنل سيستم اعالن حريق را به صورت عملی بررسی نماييد.

فعالیت
کارگاهی
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از خطرات هستند. سرعت عمل  و پيشگيری  از كم هزينه ترين و ساده ترين روش های كنترل  ايمنی  عالئم 
در زمان حريق بسيار حائز اهميت است. در پايانه ها افراد زيادی مشغول به كار هستند و همچنين ممکن 
است اغلب اين افراد فرصت شناسايی محيط و مسيرهای فرار احتمالی را نداشته باشند. با نصب عالئم ايمنی 
اطالع رسانی با سرعت بسيار بيشتری انجام گرفته و در صورت بروز حريق آسيب های مالی و جانی كمتری را 

شاهد خواهيم بود.

فعالیت 
كدام يک از تابلوهای شکل زير را تا كنون در محيط پيرامون خود ديده ايد؟ در مورد دليل نصب آنها در محل کالسی

مد نظر تحقيق كنيد.

عالئم ایمنی

شکل 25ـ3

No smokingProhibition

ممنوعيتسيگار نكشيد قرمز
Red

Fire hose

Fire
�ghtigh 

equipment

Escape
equipment

Safe condition
زنگ اعالم

آتش سوزى

زنگ اعالم
آتش سوزى

سبز
مسير خروج

تجهيزات
آتش نشانى

تجهيزات فرار

شرايط ايمن

قرمز
Red

Green
Assembly

point

Escape route



77

پودمان سوم: خدمات آتش  نشانی

در جلوی هر عالمت معنی آن را بنويسيد. و در مورد محل نصب اين تابلوها با يکديگر گفت و گو كنيد.

Emergency
Assembly

point

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

با بررسی يک پالن ساختمان يا پايانه، محل عالمت مناسب روی پالن را جانمايی كنيد و ارائه نماييد. فعالیت
کارگاهی

در پايانه ها در هنگام آتش سوزي و يا شنيدن صدای آژير همه نفرات بايد به 
نقاط تجمع ايمن بروند كه با عالمت رو به رو مشخص شده است.

در اين نقاط بايد نفرات سر شماری شده تا نفرات غايب شناسايی شده و برای 
كمک رسانی به آنها اقدام گردد. 

بايد چند  اين نقاط  با  بازديدكنندگان  پايانه و  برای آشنايی همه كاركنان 
بار در سال مانور واكنش در شرايط اضطراری و تخليه و فرار برگزار گردد.

شکل 26ـ3 نقاط تجمع ايمن

با نظارت مربی ذی صالح مسيرهای فرار ايمن و روش فرار ايمن و كمک به تخليه افراد نيازمند را به صورت 
نماييد. تمرين  عملی 

فعالیت
کارگاهی

با مراجعه به محل آموزش خود يا يک پايانه، نقاط ايمن تجمع را شناسايی نماييد. بررسی كنيد كه آيا تابلوهای 
ايمنی الزم در اين نقاط نصب شده اند يا خير؟

فعالیت
کارگاهی

فعالیت 
کالسی
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با حضور در محل آموزش خود يا يک پايانه سناريوهای مختلف حريق را بررسی نموده و حريم امن و نقاط تجمع 
ايمن را مشخص نماييد.

فعالیت
کارگاهی

با حضور در محل آموزش خود يا يک پايانه، سناريوهای مختلف مانور واكنش در شرايط اضطراری در برابر حريق 
را بررسی نموده و وظيفه هر شخص را در اين حالت معين نماييد.

فعالیت
کارگاهی

شکل 27ـ3 پايانه مرزي شلمچه

مدیریت بحران

پايانه به خودی خود جايگاهی مهم و استراتژيک است و تأمين آن در سطوح مختلف اهمّيت دارد. اما در 
شرايط دشوار و بحرانی، اهمّيت اين امر و سطح آن افزايش می يابد. در حوادث طبيعی يا سوانح، كار پايانه 
نيز دستخوش تغيير می شود و حفظ و تأمين آن برای تداوم دسترسی و امدادرسانی ضروری می نمايد. از اين 
رو، پايانه نيازمند آمادگی مديريّت امور خود در اين شرايط است. دستورالعمل واكنش فوری و برنامه ريزی 
برای مهار، كاهش و رفع بحران به معنی مديريّت بحران است و اين امر بايد از پيش در دستور كار تداركات 

پايانه باشد.
شرايط جنگی هم شايد كار پايانه را دستخوش تغيير كند. حّتی ممکن است اداره  آن به دست افراد نظامی 
بيافتد يا كاربری آن از حالت عادی خارج شود و در انحصار امور نظامی قرار بگيرد. در اين شرايط موقعّيت 

استراتژيک پايانه اهمّيت دوچندان می يابد و كار تداركات با حساسّيت بيشتری دنبال می شود. 

تحقیق 
در طول دوره  هشت ساله  دفاع مقّدس در كشورمان چه پايانه هايی در معرض خطر قرار داشتند، به چه کنید

كاری مشغول بودند؟ چه اقداماتی در تأمين آنها انجام شد، آيا آسيب ديدند و به بازسازی نياز پيدا كردند؟
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ارزشیابی مرحله چهارم

شرايط آزمونمرحلهرديف
زمان و تجهیزات

سطح استاندارد عملکردنتايج مورد انتظار
شايستگی 
مورد انتظار

نمره

1

زمان :30 دقيقه تهيه گزارش 
فرمت گزارش در 

اختيار باشد، سناريو يا 
شرايط تعريف شده در 

اختيار باشد 

يادداشت نکات فني 
الزم براي مأموران 

عدم توانايي در 
يادداشت برداري 

تهيه گزارش با جزئيات 
كامل از نتايج مشاهدات 

و اقدامات انجام شده 
بر اساس فرمت تعيين شده 

در ارتباط با آتش سوزي 

3

تهيه گزارش از اقدامات 
انجام شده بر اساس فرمت 

تعيين شده در ارتباط با 
آتش سوزي

2

تهيه گزارش بدون توجه به 
فرمت تهيه شده

1
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شرح كار:
هدايت افراد به نقاط ايمن و ايمن سازي محيط با توجه به شرايط تعريف شده نوع حريق را تعيين كند.

انتخاب تجهيزات متناسب با نوع حريق ـ اطفای حريق 
اطالع رسانی نکات فني مورد نياز به مأموران آتش نشاني

استاندارد عملکرد: 
اطفای حريق بر اساس استاندارد بين المللی )NFPA( با استفاده از تجهيرات اطفای حريق

شاخص ها:
بر اساس عالئم نقاط تجمع ايمن ـ بر اساس جداول حريق 

بر اساس دستورالعمل استفاده از خاموش كننده ها ـ بر اساس فرمت تعريف شده 

شرايط انجام كار و ابزار و تجهيزات:

شرايط: 
 ـ محل آزمون: در هنرستان و يا در سازمان آتش نشاني ـ مدت آزمون: به ازای هر هنرجو 60 دقيقه )30 دقيقه عملی ـ 

30دقيقه كتبی( ـ اخذ آزمون به صورت انفرادی ـ مأمور آتش نشاني حضور داشته باشد 
 ـ تعيين نقاط تجمع ايمن فرضي با عالئم ـ فرمت ارائه گزارش در اختيار باشد 

 ـ هنرآموز با همکاري مأمور آتش نشاني براي هريک از هنرجويان موقعيت يا شرايط مختلفي را با مواد مختلف ايجاد كنند.
ابزار و تجهيزات:  

تجهيزات اطفای حريق جعبه كمک هاي اوليه در اختيار باشد 

معيار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كاررديف

2تعيين نوع حريق 1

2تعيين تجهيزات اطفای حريق و ارزيابي كيفيت آنها 2

2اطفای حريق 3

1تهيه گزارش 4

شايستگی های غير فنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش:
1ـ انجام مراحل كار با سرعت و دقت 

2ـ دقت در تاريخ اعتبار تجهيزات اطفای حريق 
3ـ شهامت كافي براي مواجهه با حالت بحراني 

2

*ميانگين نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.


