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خاموش کننده های  
) دستی(قابل حمل  

  غالمعلی جوهری  

  کارشناس آموزش



٢

اهداف آموزشی نوشتار 
( ٢ از١ )

تی خاموش کننده هاتوضيح اهداف مقدما  •
Aتعريف حريق های گروه •
Bتعريف حريق های گروه •
Cتعريف حريق های گروه •
Dتعريف حريق های گروه •
Kتعريف حريق های گروه •
تشريح طبقه بندی و دسته بندی دستگاه های خاموش کننده   •
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٣

اهداف آموزشی نوشتار 
( ٢از٢ )

توصيف انواع مواد اطفايی درون خاموش کننده ها                  •
توصيف انواع سيستم های عملکرد خاموش کننده ها                  •
توصيف مراحل اصولی کاربری خاموش کننده ها                 •
تشريح مراحل اصولی بازرسی ، نگهداری ، شارژ                 •

کردن و آزمايشات خاموش کننده ها           
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٤

مقد مه  
( ٢از١ )

خاموش کننده هاهم توسط مردم و هم توسط  آتش نشانان                       •
.به کار گرفته  می شوند        

نصب خاموش کننده ها در وسايل نقليه عمومی، کشتی                       •
. الزامی است   ...ها ،هواپيما ها و         

.طرز کاری آسان و آموزش کوتاهی نياز دارند           •
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٥

مقد مه  
( ٢از١ )

خاموش کننده ها ازنظر اندازه و نوع مواد ا طفايی                •
.انواع مختلفی دارند       

انتخاب خاموش کننده مناسب حساس و مهم است                      •
خاموش کننده مناسب آسيب ها را کاهش داده و به اموال                   •

.صدمه وارد نمی کند    
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٦

اهداف کاربری خاموش کننده ها  

در لحظات اوليه شروع آتش سوزی کاربرد دارند•
در اطفاء حريق هايی که به طور کالسيک روش  اطفای آنها •

.مشخص نشده می توان  به کار برد
درهر واحد مسکونی حداقل می بايست يک خاموش کننده وجود •

.داشته باشد
.اغلب توسط کاربر درمراحل اوليه حريق به کار می رود•
:بايد بدانيم •

هر حريقی خاموش کننده مناسب خود را نياز دارد –
چه نوع خاموش کننده ای استفاده شود –
طرز کار هر نوع خاموش کننده به چه صورت است –
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٧

گروه بندی حريق ها  

ضروريست که گروه حريق و خاموش کننده از يک نوع باشد•
.هر گروه حريق ويژگی های خاص اطفايی خودش را دارد •
بعضی مواد اطفايی در برخی حريق ها بيشتر موثرند   •
.بعضی مواد اطفايی نمی توانند برخی حريق ها را خاموش کنند  •
بعضی مواد اطفايی وقتی در برخی حريق ها به کار گرفته  •

. شوند خطرناک هستند  
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٨

Aحريق های گروه 

 شامل  Aحريق های گروه•
:موادی از قبيل 

چوب –
الستيک –
اسباب و اثاثيه منزل–
گياهان ونباتات –

آب مهمترين عامل اطفايی •
.اين گروه است 
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٩

Bحريق های گروه 

شامل موادی  Bحريق های گروه •
:از قبيل 

مايعات و گازهای قابل اشتعال    –
روغن –
گريس –
قير –
بعضی پالستيک ها –

چند نوع ماده اطفايی می توان •
.برای اين گروه استفاده کرد  
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١٠

Cحريق های گروه 

 شامل Cحريق های گروه •
:حريق وسايل برقی از قبيل 

سيم کشی ساختمان  –
فيوزها–
ترانسفورماتورها–
دستگاه های برقی –

مواد اطفاء حريق اين گروه •
نبايد هادی جريان برق باشند  
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١١

Dحريق های گروه 

شامل حريق فلزات قابل اشتعال از                 Dحريق های گروه    •
: قبيل    

منيزيم  –
سديم –
ليتيم –
پتاسيم –

مواد اين گروه با آب و برخی عوامل اطفايی واکنش                        •
.شديد دارند 
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١٢

Kحريق های گروه 

حريق های ناشی از روند •
) طبقه بندی جديد  (پخت و پز  

شامل Kحريق های گروه •
روغن های سرخ کردنی و 

.چربی ها می باشند
بعضی رستوران ها هنوز از  •

 Bخاموش کننده های گروه 
.استفاده می نمايند
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١٣

طبقه بندی خاموش کننده ها     
( ۵از١ )

طبقه بندی و دسته بندی مبنی بر ويژه گی ها و ظرفيت                 •
خاموش کننده ها       

موسسه استاندارد آزمايشگاهی آمريکا طبقه بندی و                 •
.  دسته بندی خاصی ارايه داده است       

خاموش کننده ها بر مبنا ی ايمنی و قدرت اطفايی دسته                     •
. بندی می شوند   

 خاموش کننده هايی که برای بيش از يک نوع حريق                  •
.کاربرد دارند از چند حرف استفاده ميشود         
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١٤

طبقه بندی خاموش کننده ها     
 ( ۵از٢ )

حروف التين گروه آتش سوزی و خاموش کننده مناسب                     •
.را مشخص می نمايد       

 را B و Aاعداد قدرت اطفايی خاموش کننده های گروه            •
.به استفاده کنندگان عادی نشان می دهد             
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١٥

طبقه بندی خاموش کننده ها     
( ۵از٣ )

خاموش کننده ها       Aگروه  •
اعداد مربوط به قدرت اطفايی معادل با مقدار آب است–
–1-A گالن آب است٢۵/١  معادل قدرت اطفايی 
–2-A   گالن آب است۵/٢  معادل قدرت اطفايی 
–4-A  2 تقريبا معادل دو برابر قدرت اطفايی-A   می باشد 
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١٦

طبقه بندی خاموش کننده ها     
 ( ۵از۴ )

خاموش کننده ها       Bگروه  •
اعداد نشاندهنده سطح تقريبی سوخت مشتعل به فوت مربع  –

.است که می توان اطفاء نمود
–10-B  فوت مربع سطح مايع مشتعل است ١٠به مفهوم
–40-B فوت مربع سطح مايع مشتعل است ۴٠ به مفهوم 
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١٧

طبقه بندی خاموش کننده ها     
 ( ۵از۵ )

 خاموش کننده ها مواد اطفايی استفاده می              Cدر گروه  •
.شود که هادی جريان برق نباشند          
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١٨

برچسب خاموش کننده ها    
( ٣از١ )

سيستم عالمت گذاری مرسوم          •
مثلث سبز    =  Aگروه  –
مربع قرمز    =  Bگروه  –
دايره آبی  =  Cگروه  –
ستاره زرد =  Dگروه  –

 هيچ گونه سيستم عالمت گذاری گرافيکی                   Kبرای گروه   •
.وجود ندارد   
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١٩

برچسب خاموش کننده ها     
( ٣از٢ )

سيستم عاليم تصويری            •
تصوير مربع نمايشگر هر يک از گروه های حريق است  –
 عالمت تصويری   K و گروه C ، گروه B،گروه Aگروه –

.دارند
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٢٠

برچسب خاموش کننده ها    
( ٣از٣ )

نماد تصويری نشان دهنده درجه بندی گروه های حريق             •
است  

بدون درجه بندی     =  بدون نماد تصويری          •
مميز قرمز نشان دهنده اين است که خاموش کننده نبايد                     •

. برای آن نوع حريق استفاده شود         
 برای  C و گروه   Bبعضی خاموش کننده ها ی گروه           •

. نيز کارآيی دارند    Aحريق های گروه    
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٢١

جا نمايی خاموش کننده ها     
( ٢از١ )

 جانمايی و نصب خاموش کننده                 NFPA 10استاندارد   •
.ها ی قابل حمل را ارايه می نمايد            

اين استاندارد با توجه به نوع تصرف تعيين کننده سطح                          •
حفاظت ، فاصله پيمايش ازخاموش کننده به حريق و                        

.انواع خاموش کننده می باشد             
:دو عا مل تعيين کننده نوع خاموش کننده می باشد                       •

گروه حريقی که احتمال وقوع دارد –
عامل بالقوه حريق اوليه –
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٢٢

جانمايی خاموش کننده ها    
( ٢از٢ )

خاموش کننده ها بايد به •
سهولت قابل ديد و بسادگی 

.در دسترس باشند
خاموش کننده های سنگين را •

.در باال ديوار نصب نکنيد 
  NFPA 10استاندارد •

ارتفاع نصب خاموش کننده  
.ها را ارايه می دهد
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٢٣

طبقه بندی مناطق خطر       

طبقه بندی مناطق خطر بر پايه مقدار و نوع مواد قابل                   •
.اشتعال و نوع موقعيت تصرف ميباشد                 

بار حريق    •
مقدار مواد قابل اشتعال موجود –
.شامل مصالح ساختمانی ،محتويات و لوازم واثاثيه ميباشد  –
مقدار ميانگين وزن مواد قابل اشتعال بر فوت مربع–
بار حريق بيشتر عامل بالقوه حريق بيشتر –
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٢٤

تصرفات کم خطر    
( ٢از١ )

مناطقی که اکثر مواد قابل اشتعال نيستند                   •
چيدمان وسايل به قدری است که احتمال گسترش آتش                    •

.وجود ندارد   
تصرف دارای مقدار محدودی از مواد قابل اشتعال            •

.  حريق است    B و گروه   Aگروه  
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٢٥

تصرفات کم خطر    
( ٢از٢ )

تصرفات کم خطر عمومٌا •
:عبارتند از

ادارات  –
کالس های درس  –
کليساها –
اتاقهای مسافرخانه و هتل–
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٢٦

تصرفات ميان خطر     

تصرفاتی هستند که مقدار  •
بيشتری ازتصرفات کم  
خطر مواد قابل اشتعال 

 در B و گروه Aگروه 
.آنها وجود دارد•

:به عنوان مثال عبارتنداز
نمايشگاه های خودرو –
تاسيسات تحقيقات علمی –
پارکينگ های عمومی–
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٢٧

تصرفات پر خطر  
( ٢از١ )

 Aشامل تصرفاتی است که مقدارمواد قابل اشتعال گروه                      •
 حريق در آنها بيشتر از تصرفات ميان خطر                   Bو گروه   
.می باشد   
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٢٨

تصرفات پر خطر  
( ٢از٢ )

:به عنوان مثال عبارتند از•
کارگاه های نجاری –
آشپزخانه های صنعتی که در  –

آنها سرخ کن های بزرگ ، 
مايعات قابل اشتعال يا 

گازهای تحت فشار وجود 
.دارد

تاسيساتی که در آنها مايعات –
.قابل اشتعال ذخيره می شود
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٢٩

تعيين گروه مناسب خاموش کننده ها    

با در نظر گرفتن مقدار و انواع سوخت موجود در محل                  •
خاموش کننده های پودری چند منظوره اغلب برای                 •

.مناطق کم خطر وميان خطر کاربرد دارند               
چگونگی وتنوع وسايل مو جود درمحل                    •

ارزيابی هرمنطقه و نصب خاموش کننده ها –
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٣٠

روش های اطفاء حريق   
( ٢از١ )

درک طبيعت حريق و دانستن چگونگی اثر خاموش کننده بر •
.روی آن

.حريق نياز به سوخت ،حرارت و اکسيژن دارد•
اکسيداسيون سريع •

.هنگامی رخ می دهد که سوخت و اکسيژن باهم مخلوط شده باشد –
احتراق•

.هنگامی رخ می دهد که سوخت به نقطه اشتعالش رسيده باشد  –
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٣١

روش های اطفاء حريق   
) ٢از٢(

خاموش کننده ها حريق را به طرق ذيل اطفاء می کنند                  •
سرد کردن سوخت  –
کاهش در صد اکسيژن –
قطع واکنش های زنجيره ای سوختن   –
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٣٢

مواد اطفاء حريق   

که ) دستی   ( مواد داخلی خاموش کننده های قابل حمل               •
.حريق را اطفاء می کنند      

شامل    ( مواد شيميايی مختلفی مورد استفاده قرارميگيرد                •
).آب هم می شود    

:انتخاب بهترين ماده اطفايی به چند عامل بستگی دارد                          •
نوع مواد در گير حريق –
پيش بينی حجم حريق    –
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٣٣

انواع مواد اطفايی  

آب   •
پودر  •
گاز کربنيک      •
کف  •
مواد شيميايی مرطوب          •
مواد هالوژنه     •
پودر خشک     •
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٣٤

آب 
موثر ، فراوان و ارزان است          •
از حالت مايع به شکل بخار در می آيد و با اين عمل                      •

جذب حرارت می کند      
 بسيار موثر است         Aدر حريق های گروه   •
درحريق های گروه های ديگر کم اثر يا خطرناک است               •
جريان آب سطح مواد را فوق العاده سرد می کند             •
می توان جهت افزايش قدرت نفوذ به آب مواد مرطوب                    •

. کننده اضافه کرد     
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٣٥

پودر شيميايی  
 ( ٣از١ )

جريا نی از گرد بسيار ريز روی حريق می نشاند              •
از ترکيبات شيميايی مختلفی استفاده می شود                 •
به دو طريق اطفاء حريق می نمايد            •

قطع واکنش های زنجيره ای سوختن   –
جذب حرارت از حريق  –
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٣٦

پودر شيميايی  
) ٣از٢(

مزيت هايی زيادی نسبت به  •
آب دارد

معموٌال برای حريق های •
 کاربرد داردC و  Bگروه 

پودر چند منظوره برای  •
 و A  ، Bحريق های گروه 

Cکاربرد دارد 
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٣٧

پودر شيميايی  
 ( ٣از٣ )

موادی جهت سفت و کلوخه نشد ن به پودرها اضافه می کنند  •
پودرها ی شيميايی خورنده هستند  : مضرات •
بنيان های اصلی پودر مورد استفاده در خاموش کننده ها  •

:عبارتنداز
بی کربنات سديم –
بی کربنات پتاسيم –
 بنيانش کربنات پتاسيم است  –اوره –
کلرايد پتاسيم  –
فسفات آمونيوم –
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٣٨

گاز کربنيک
( ٣از )

بار سنگين تر است          ١/ ۵از هوا   •
يک توده ابری شکل اطراف سوخت تشکيل می دهد                  •
حريق را به طرق زير اطفاء می کند         •

در صد اکسيژن را کاهش می دهد –
از برخاستن بخارات قابل اشتعال از سطح سوخت ممانعت   –

می نمايد 
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٣٩

گازکربنيک
 ( ٣از٢ )

گاز کربنيک تحت فشار به •
شکل مايع ذخيره می شود 

فقط برای حريق های گروه •
   B  و C  کار برد مناسب

دارد
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٤٠

گاز کربنيک  
 ( ٣از٣ ) 

:محدوديت های کاربری      •
از خاموش کنند ه های ديگر سنگين تراست –
زمان تخليه اش کوتاه است –
 يا در باد موثر نيست  0ºFدر دمای–
در محيط های بسته خطر خفه گی دارد–
برای اطفاء سوخت های تحت فشار و روغن های آشپزی   –

موثر نيست 
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٤١

کف 

محلول کف شامل مايع کف با آب است•
در سرلوله کفساز هوا به محلول کف افزوده می شود و توليد •

حباب کف می کند 
 کاربری داردB و  Aبرای حريق های گروه •
مواد افزودنی به مايع کف بستگی به سازگاری با سوخت دارد  •
بعضی از مايع کف ها برای اطفاء مايعات قطبی ساخته شده اند •
 مناسب نيست Cبرای حريق های گروه •
در درجه حرارت های پايين قابل ذخيره کردن و استفاده نيست  •
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٤٢

مواد مرطوب کننده  

 کاربری دارد Kاين مواد فقط برای اطفاءحريق گروه •
مواد شيميايی هستند که در آب حل شده اند •
جهت اطفاء حريق آشپزخانه های صنعتی طراحی شده اند •
در روی روغن های سرخ کردنی و چربی ها به شکل صابون  •

يا کف در می آيند 
يک اليه نازک مانند پتو در سطح روغن های سرخ کردنی و  •

چربی ها تشکيل داده و از شعله وری مجدد جلوگيری می نمايد 
به صورت بسيار خوب به شکل اسپری پاشيده می شود  •
خوب و آسان و سريع تميز می شوند •
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٤٣

مواد هالوژنه
 ( ٢از١ )

از خانواده گازهای مايع توليد می شوند •
مواد پاک ناميده می شوند•

هيچ باقی مانده ايی از خود به جا نمی گذارند  –
برای وسايل الکترونيکی مناسب هستند –

قدرت اطفايشان دو برابر گاز کربنيک است•
دو نوع هستند •

بوسيله پروتکل مونترال استفاده از آنها ممانعت و محدود  :  هالون ها –
شده است   

جايگزين هالون ها شده اند:هالوکربن ها –

7



٤٤

مواد هالوژنه
 ( ٢از ٢ )

به شکل مايع ذخيره می شوند و تحت فشار زياد تخليه می شوند  •
اين مواد به شکل بخارات غباری واکنش های زنجيره ای  •

سوختن را قطع می کنند  
در شرايط کوران هوا و باد پراکننده می شود •
در محيط های بسته جانشين اکسيژن هوا می شود•
 بايد با مهارت و احتياط استفاده شود ١٢١١هالون •
چهار نوع ماده هالوژنه در خاموش کننده های دستی استفاده می •

شود

7



٤٥

پودر خشک  

فلزات قابل اشتعال استفاده می              ) Dگروه  (درحريق های   •
شود 

اين مواد به شکل دانه های ريز يا پودری شکل است                •
تشکيل يک پوسته سخت جامد روی فلزات در حال                     •

اشتعال می دهد     
عموماٌ  از کلرايد پتاسيم يا پودر گرافيت تشکيل شده اند                       •
از ترشح اين مواد بايد اجتناب کرد              •
با هر مقدار جزيی از آب می تواند واکنش شديد نمايد             •

7



٤٦

مشخصات طراحی خاموش کننده ها   

جهت بيرون راندن مواد اطفايی از فشار استفاده می                 •
شود 

اکثر خاموش کننده های دستی نياز به گاز فشرده جهت                  •
بيرون راندن مواد اطفايی دارند                

بعضی مواد اطفايی در اثر فشار درونی ماده به بيرون                •
رانده می شوند   

در بعضی از خاموش کننده های محتوی آب از تلمبه                •
دستی جهت کمپرس کردن هوا استفاده استفاده می شود           

7



٤٧

اجزای تشکيل دهنده خا موش کننده های د ستی     
 ( ٧از ١ )

اکثر خاموش کننده های دستی از شش قسمت تشکيل می                   •
:شوند   

سيلندر يا محفظه –
دستگيره حمل  –
سر لوله يا شيپوری–
اهرم عملکرد–
ضامن –
فشارسنج –

7



٤٨

اجزای تشکيل دهنده خاموش کننده های دستی    
 ( ٧از ٢ )

سيلندر يا محفظه      •
بدنه خاموش کننده است  –
مواد اطفايی در آن قرار می گيرد–
گاز نيتروژن ،هوای فشرده ، يا گاز کربنيک جهت تحت    –

فشار قرار دادن سيلندر استفاده می شود
هوای (گاز می تواند در داخل مواد اطفايی  کمپرس شود –

)فشنگی يا بالن (يا در بيرون مواد اطفايی به وسيله ) فشرده 

7



٤٩

اجزای تشکيل دهنده خاموش کننده های دستی   
 ( ٧از ٣ )

دستگيره   •
داشتن آن زمان کاربرد جهت حمل خاموش کننده و نگه–

استفاده می شود
 پوند بايد دارای  ٣خاموش کننده های با وزن بيشتر از –

دستگيره باشند  
معموالٌ  زير اهرم عملکرد قرار دارند–

7



٥٠

 دستیاجزای تشکيل دهنده خاموش کننده های    
 ( ٧از۴ )

سرلوله يا شيپوری        •
مواد اطفايی را به بيرون هدايت می کند  –
يا مستقيماٌ  بر روی دستگاه و يا در انتهای شيلنگ خروجی –

نصب می گردد  
خاموش کننده های محتوی کف يک سر لوله مخصوص   –

کفسازقرار دارد

7



٥١

اجزای خاموش کننده های د ستی    
 ( ٧از۵ )

اهرم عملکرد    •
مکانيزم آن با فشار دادن يا فشردن مواد اطفايی را تخليه می –

کند
معموالٌ  اهرم عملکرد باالی دستگيره قرار دارد–
خاموش کننده های بالن دار معموالٌ  اهرم عملکرد دو مرحله –

ای دارند 

7



٥٢

اجزای خاموش کننده های دستی   
 ( ٧از۶ )

مکانيسم ضامن          •
ازعملکرد اتفاقی تخليه مواد اطفايی جلوگيری می کند–
ساده ترين فرم آن به شکل پين است–

در سوراخ اهرم عملکرد قرار می گيرد •
معموالٌ  يک حلقه در انتهای آن قرار دارد •

پلمب –
تضمين کننده پين است  •
از دست کاری افراد جلوگيری می کند   •

7



٥٣

اجزای خاموش کننده های دستی   
 ( ٧از٧ )

فشارسنج     •
نشان دهنده فشار داخلی خاموش کننده و فشار مناسب –

عملکرد است 
در اکثر خاموش کننده ها از فشارسنج عقربه ای استفاده می –

شود
بعضی خاموش کننده های يکبار مصرف يک پين دارند که  –

با فشار دادن آن فشار داخلی تست می شود

7



٥٤

خاموش کننده های چرخ دار   

دستگا ههای خاموش کننده بزرگ و سنگين روی چرخ سوار  •
می شوند 

 پوند مواد ٣۵٠ تا ١۵٠به عنوان مثال خاموش کننده هايی که •
اطفايی دارند

در محيط های مسقف بايد راهروها عريض و پهن باشد •
با شيلنگ بلند آنها می توان از جناح های مختلف به حريق حمله   •

ور شد
عموماٌ  بوسيله سيلندر جداگانه تحت فشار قرار می گيرند  •
در مناطق پر خطر نصب می شوند  •

7



٥٥

ويژگيهای خاموش کننده ها  
 ( ٢از١ )

خاموش کننده های دستی از جهات ذيل با هم فرق دارند                 •
مواد اطفايی –
ظرفيت–
قدرت اطفايی–
زمان تخليه –

همچنين خاموش کننده ها از لحاظ طراحی فنی با هم                      •
متفاوت هستند      

7



٥٦

ويژگيهای خاموش کننده ها  
 ( ٢از٢ )

مواد اطفايی هفت نوع است          •
آب–
پودر شيميايی–
گاز کربنيک –
کف–
مواد  شيميايی مرطوب–
مواد هالوژنه –
پودر خشک –

7



٥٧

خاموش کننده های محتوی آب   
 ( ۶از١ )

مواد سوختنی را تا زير نقطه اشتعالشان سرد می کند                   •
 کاربری دارد  Aاصوالٌ  برای حريق های گروه       •

7



٥٨

خاموش کننده های محتوی آب   
 ( ۶از٢ )

نوع آب و هوا•
 در Aدر حريق های گروه –

مراحل اوليه شروع آتش 
سوزی به کار گرفته می شود  

مواد اطفايی ممکن است يخ   –
بزند

در هر مکانی که آب و وسيله –
ای برای کمپرس کردن هوا   

باشد می توان آنرا مجدداٌ   
شارژ کرد

7



٥٩

آب خاموش  کننده های محتوی   
 ( ۶از٣ )

انواع خاموش کننده آب آميخته شده با مواد ديگر                   •
به کار گيری و آميختن نمک فلز قليايی در خاموش کننده  –

محتوی آب   
40º-تا دمای – F    قابل استفاده است 
 گالنی ساخته می شوند ۵/٢اکثراٌ  با ظرفيت –
دستگاه های بزرگ تر بوسيله بوسيله سيلندر جداگانه گاز –

کربنيک تحت فشار قرار می گيرند  

7



٦٠

خاموش کننده های محتوی آب   
 ( ۶از۴ )

Aآميختن مواد مرطوب کننده درخاموش کننده آب و کف گروه  •
محلول به دست آمده کشش سطحی آب را کاهش می دهد   –
 بطور موثر نفوذ نمايدAباعث می شود آب به داخل مواد گروه –
مايع کف کشش سطحی آب را کاهش داده و ايجاد کف می کند –
هم بصورت دستی و هم بصورت چرخ دار ساخته می شود –
 درجه فارنهايت قرارگيرد- ۴٠نبايد در معرض سرمای کمتر از  –

7



٦١

خاموش کننده های محتوی آب   
 ( ۶از۵ )

خاموش کننده محتوی آب نوع مخزن و تلمبه دار                   •
 گالنی ۵/١، در کپسول های ١- Aدر اندازه های اسمی –

 گالنی طراحی و ۵،در کپسول های A-۴تااندازه اسمی 
ساخته می شوند 

مخزن آب آنها تحت فشار نيست –
از طريق تلمبه دستی تحت فشار قرار می گيرد –
بصورت عمودی روی زمين قرار می گيرد –
جهت جلوگيری از يخ زدگی می توان به آب ضد يخ اضافه  –

نمود

7



٦٢

خاموش کننده های محتوی آب   
 ( ۶از۶ )

خاموش کننده آب نوع کوله پشتی  •
عموماٌ  برای حريق های علوفه و –

نباتات استفاده می شود   
مخزن آب از پشم شيشه ،فوالد ضد –

زنگ ،آهن گالوانيزه يا فلز برنج 
ساخته می شود  

از طريق دهانه عريض صافی دار  –
آن می توان دو باره آن را پر کرد

7



٦٣

خا موش کننده های پودر شيميايی    
( ٣از١ )

از گرد مواد شيميايی مختلفی ساخته می شوند                •
 به   B و  Aپودرهای معمولی برای اطفاء حريق گروه           •

کار می روند  
 A ، Bپودرهای چند منظوره برای اطفاء حريق گروه           •

 به کار می روند    Cو 
 Cتمامی پودرها را می شود برای اطفاء حريق گروه              •

به کار برد اما ذرات پودر به مدارات الکترونيکی                
صدمه می زند  

7



٦٤

خاموش کننده های پودر شيميايی   
( ٣از٢ )

 ثانيه ٢٠ تا ٨زمان تخليه خاموش کننده های پودری کوچک از •
 ثانيه است٣٠و انواع بزرگتر بيشتر از 

قدرت پرتاب خاموش کننده های پودری باتوجه به اندازه آنها  •
 فوت است٣٠ تا ۵بين 

با اهرم عملکرد آنها می توان بطور متناوب مواد اطفايی را •
تخليه نمود 

خاموش کننده های پودری فشار داخلی را برای استفاده مجدد •
درخود نگه نمی دارند 

مدل های يکبار مصرف قابل شارژ مجدد نيستند   •
پودرها را در دمای زير نقطه انجماد می توان نگه داری کرد•

7



٦٥

خاموش کننده های پودری  
( ٣از٣ )

نوع معمولی •
 وجود دارند ١۶٠ – B:Cدر مدل های دستی تا باالتر از –
 وجود دارند  B:C – ۶۴٠در مدل های چرخ دار تا باالتر از –

نوع چند منظوره  •
با مواد اطفايی فسفات آمونيوم –
 تا١٠ – B:C ، ٢٠ – A تا ١ – Aدر مدل های دستی از –
– B:C – وجود دارند ١٢٠
      B:C -۶٠ ، A – ۴٠ تا ٢٠ – Aدر مدل های چرخ دار بزرگ از –

 وجود دارند  ٣٢٠ – B:Cتا 
 استفاده شودKهرگز نبايد برای حريق های گروه  –

7



٦٦

خاموش کننده های گاز کربنيک    
( ٢از١ )

 مناسب استC و Bبرای اطفاء حريق گروه •
سوخت را بوسيله ابری از گاز خنثی احاطه می کند  •
همچنين مواد سوختنی را خنک می کند     •
 برابر سنگين تر است  ۵/١از هوا •
بی رنگ ، بی بو ، هادی جريان الکتريسته نيست و خنثی است  •
خورنده نيست   •
داخل خاموش کننده دارای فشار داخلی است و نياز به تحت •

فشار قرار گرفتن بوسيله گاز ديگر نيست

7



٦٧

خاموش کننده های گاز کربنيک    
( ٢از٢ )

زمان تخليه آنها کوتاه است               •
در محيط های باز و دارای کوران هوا موثر نيستند               •
با اهرم عملکرد آن می توان مواد اطفايی را بطور                 •

متناوب پاشيد         
سرلوله های شيپوری فلزی بلند نبايد ساخته شوند اما                   •

ممکن است هنوز از اين نوع سرلوله وجود داشته باشد                   
اينگونه سرلوله های شيپوری نبايد برای حريق های                  

 استفاده شود   Cگروه  

7



٦٨

 Bخاموش کننده های کف گروه    

يا   A FFFسرلوله کفساز محلول آب و مايع کف              •
FFFP          را به صورت حباب در می آورد 

مواد اطفايی از داخل سرلوله کفساز خارج می شود               •
حباب های کف به شکل يک پتو روی سطح مايعات                      •

قابل اشتعال را می پوشاند             
 موثر است اما برای        B و  Aبرای حريق های گروه     •

 مناسب نيست         K يا    Cحريق های گروه   
در دماهای پايين تر از نقطه انجماد موثر نيست                  •

7



٦٩

خاموش کننده های مواد شيميايی مرطوب   

 استفاده می شود   Kبرای حفاظت يا اطفاء حريق گروه            •
روغن های سرخ کردنی ، ماهی تابه های بزرگ و دستگاه –

های گوشت و مرغ بريان کن و چربی ها جزو اين گروه اند 
به صورت ثابت در سيستم های اطفايی اتوماتيک نيز به                          •

کار می روند  
  ١/ ۵در خاموش کننده های دستی بيشتر در اندازه های           •

 گالنی وجود دارند       ٢/ ۵گالنی و      
اعدادی برای قدرت اطفايی ندارند       •

7



٧٠

خاموش کننده های مواد هالوژنه   

شامل مواد اطفايی هالون و هالوکربن می باشد                •
استفاده از مواد اطفايی هالون به علت صدمات محيط                      •

زيستی اکيداٌ  تحت کنترل است             
 ، گروه   Aدر مدل های دستی برای اطفاء حريق گروه          •

B   و گروه C    به کار می رود 
مواد اطفايی به شکل مايع پاشيده می شود               •
اين مواد هادی جريان الکتريسته نيستند و هيچ گونه                        •

باقيمانده ای از خود به جا نمی گذارند              

7



٧١

پودر خشک 
 ( ٢از١ )

 به کار می رود  Dبرای اطفاء حريق گروه       •
مواد اطفايی و تکنيک های فنی متنوعی دارد                   •
هرماده برای اطفاء حريق نوع خاصی از فلزات قابل                 •

اشتعال کاربرد دارد     

7



٧٢

خاموش کننده های پودر خشک          •
سرلوله مخصوصی دارند که مواد اطفايی را روی فلزات در   –

حال اشتعال می پاشند 
اندازه و وزن مواد اطفايی خاموش کننده های پودر               •

خشک   
 پوند وجود دارند  ٣۵٠ پوند و ۵٠ پوند و ۴٠در وزن های –
بوسيله خاموش کننده دستی يا به وسيله بيل کاربری دارد–

7

خاموش کننده های پودر خشک    
 ( ٢از٢ )



٧٣

کاربری خاموش کننده های دستی  

کار بری آسان با آموزش مقدماتی نياز دارند•
شش مرحله اصلی کاربری خاموش کننده ها•

مکان يابی حريق –
انتخاب خاموش کننده مناسب  –
حمل خاموش کننده به محل حريق –
فعال کردن خاموش کننده  –
بکارگيری مواد اطفايی  –
رعايت حفاظت فردی –

:آموزش و تمرين های مورد نياز •

7



٧٤

مکان يابی خاموش کننده ها  

شناخت انواع و محل نصب آنها بر روی خودروهای                      •
آتش نشانی      

شناخت موقعيت خاموش کننده های نصب شده در داخل                      •
و محوطه ايستگاه آتش نشانی                

داشتن حداقل يک خاموش کننده در منزل ويکی ديگر                   •
در خودرو شخصی      

7



٧٥

انتخاب خاموش کننده مناسب      

می بايست طبقه بندی و دسته بندی خاموش کننده ها را                  •
بدانيم      

می بايست انواع مختلف مواد اطفايی را بشناسيم                         •
آتش نشانان بايد بسرعت بدانند که آيا بوسيله خاموش                           •

کننده می توان حريق را اطفاء نمود يا نه                 
آتش نشانان همچنين بايد نوع خاموش کننده مناسب را                        •

در مکان های مختلف تعيين نمايند                

7



٧٦

حمل ونقل خاموش کننده ها  

بهترين روش حمل بستگی به اندازه ، وزن و طراحی خاموش  •
کننده دارد 

سرلوله نصب شده بر روی شيلنگ خروجی خاموش کننده را با  •
دست قوی تر بگيريد 

از دست ضعيف تر برای گرفتن نازل خاموش کننده هايی که •
بين اهرم عملکرد و نازل شيلنگ وجود دارد استفاده کنيد 

خاموش کننده سنگين را نزديک محل حريق قرار دهيد با يک   •
دست اهرم عملکرد را فشار دهيد وبا يک دست سرلوله را نگه 

داشته وجريان ماده اطفايی را هدايت کنيد 

7



٧٧

مراحل اساسی  
کاربری خاموش کننده ها  

 ب  – ا  – ب –پ کلمات مخفف      •
پين ضا من را بکشيد . پ –
بن حريق را با سرلوله نشانه گيری کنيد   . ب –
اهرم عملکرد را برای تخليه مواد اطفايی فشار دهيد   . ا–
با سرلوله به شکل جارويی مواد اطفايی را به بن حريق  . ب–

بپاشيد 
با انواع خاموش کننده های دستی مختلف عمليات کنيد                      •
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٧٨

رعايت حفاظت فردی       

هميشه هنگام استفاده از خاموش کننده راه خروج پشت سر شما •
قرار گيرد 

اگر خاموش کننده عمل نکرد مسير فرار خود را از قبل در نظر •
داشته باشيد 

هرگز اجازه ندهيد آتش بين شما و راه خروج قرار بگيرد •
بعد از اطفاءحريق ، عقب عقب برويد و هرگز پشت به حريق •

حرکت نکنيد 
مواظب برگشت حريق باشيد •
در ( لباس حفاظت فردی مناسب و دستگاه تنفسی بپوشيد •

)صورت نياز 
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٧٩

مراقبت و نگهداری از خاموش کننده ها   

خاموش کننده ها بايد مرتبًا بازرسی و بطور مناسب                      •
نگهداری شوند     

مراحل بازرسی و نگهداری را روی برگه مخصوص                •
ثبت کنيد      

برای بازرسی و نگهداری خاموش کننده ها به آموزش               •
مناسب نياز است         

توصيه های کارخانه سازنده را اجرا کنيد              •
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٨٠

 بازديد ها 
 ( ٢از١ )

بازديد فوری آماده بودن خاموش             ” بررسی سريع   ” •
کننده   

بازديد خاموش کننده بطور مرتب در جای نصب شده                 •
بازديد پلمب روی دستگاه       •
وزن کردن يا بلند کردن خاموش کننده جهت تعيين پر                       •

بودن آن     
بازديد صدمات فيزيکی مشهود از قبيل خوردگی ،                 •

.. .فرورفتگی ، پوسيدگی شيلنگ ، سوراخ شدن و                 
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٨١

بازديدها 
 ( ٢از٢ )

فشار سنج را بازديد کنيد        •
بوسيله نوع و دسته بندی خاموش کننده متناسب بودن                          •

آنرا تاييد کنيد        
خاموش کننده پودری را جهت بهم زدن مواد اطفايی                   •

ومطمئن شدن از سفت نشدن آن تکان دهيد              
نازل را جهت سالم بودن و مسدود نبودن آن بازديد کنيد                      •
دستگاه خاموش کننده معيوب را از سرويس خارج کرده                  •

ويک دستگاه سالم جايگزين آن نمائيد                     
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٨٢

بازبينی
مواد اطفايی خاموش کننده   

خاموش کننده های تحت فشار •
فشارسنج فشار مناسب جهت بيرون مواد اطفايی را نشان می دهد –
وزن دستگاه ميزان پر بودن مواد اطفايی را نشان می دهد –
دست نخورده بودن پلمب پر بودن دستگاه را نشان می دهد  –

خاموش کننده های نوع فشنگی دار•
فشار گاز فقط هنگاميکه فشنگی سوراخ شود يا شير آن باز شود مواد  –

اطفايی را تحت فشار قرار می دهد 
فشنگی که شير آن باز نشده يا سوراخ نشده پر بودن و شارژ بودن آن  –

را نشان می دهد
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٨٣

تعمير و نگهداری

تعمير ونگهداری شامل بازديد ، مرمت و يا تعويض                     •
مواد اطفايی و شارژ مجدد خاموش کننده می باشد                

تعمير و نگهداری بايد بصورت دوره ای انجام بگيرد                   •
بازديد می تواند لزوم شارژ مجدد را مشخص نمايد              •
شارژ وتعمير خاموش کننده ها می بايست توسط افراد                    •

صالحيت دار مجاز انجام گيرد              
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٨٤

شاخص های  
عمومی لزوم تعمير وشارژ

عقربه فشارسنج از محدوده نرمال خارج شده باشد              •
زمان تعيين شده روی اتيکت از تاريخ مقرر گذشته باشد                   •
پلمب کنده شده باشد      •
هر نشانه ای مبنی بر پر نبودن دستگاه               •
انسداد شيلنگ يا نازل          •
عاليم صدمات فيزيکی ، خوردگی يا زنگ زدگی                  •
عاليم قابل ديد از نشتی اطراف لوله خروجی يا نازل                         •
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٨٥

شارژ مجد د   
 ( ٢از١ )

پس از هر استفاده•
به استثنای دستگاه هايی که قابل شارژ مجدد نيستند  –

بعد از استفاده از خاموش کننده فوراً  آنرا از سرويس خارج •
کنيد 

فقط هنگاميکه دستگاه بطور صحيح شارژ شد آنرا جايگزين کنيد •
مواد اطفايی داخل خاموش کننده در صورت سالمت قابل استفاده  •

مجدد هستند  
مواد اطفايی تخليه شده قابل استفاده مجدد نيستند    •
بعد از شارژ پلمب را نصب کنيد •
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٨٦

شارژ مجد د  
 ( ٢از٢ )

شارژ کردن مجدد خاموش کننده های آب و هوا            •
می تواند بوسيله آتش نشانان شارژ انجام گيرد –
فشار ذخيره شده در دستگاه را بوسيله اهرم تخليه خارج کنيد  –
به ميزان تعيين شده درون آن آب بريزيد–
شير رابط را وصل کنيد –
هوای فشرده را به ميزان مشخص شده روی فشار سنج به –

داخل خاموش کننده کمپرس نماييد
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٨٧

آزمايش هيدرو استاتيک  
 ( ٣از١ )

اندازه گيری مقاومت بدنه سيلندر خاموش کننده در مقابل                  •
فشار داخلی   

اين آزمايش نياز به وسايل مخصوص دارد                 •
جهت انجام اين آزمايش سيلندر خاموش کننده را پر از                      •

آب نماييد       
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٨٨

آزمايش هيدرواستاتيک   ( ٣از٢ )
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٨٩

آزمايش هيدرواستاتيک  
 ( ٣از٣ )

 سال بستگی به سيلندرنوع ١٢ تا ۵زمان انجام اين آزمايش بين  •
دارد

بايد زمان اين آزمايش در روی بدنه خاموش کننده حک يا بر   •
چسب شود 

سيلندر خاموش کننده هايی که زمان آزمايش هيدرواستاتيک آنها •
به پايان رسيده نبايد مجدداً  شارژ شوند 

کليه خاموش کننده هايی که زمان آزمايش هيدرواستاتيک آنها به •
پايان رسيده می بايست با وسايل مناسب آزمايش شوند 
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٩٠

خالصه مطالب  
 ( ٣از١ )

:خاموش کننده ها به دو منظور مورد استفاده قرار می گيرند•
جهت مهار کردن و اطفاء آتش سوزی در مراحل ابتدايی و شروع آن   –
جهت بکارگيری از مواد اطفايی مخصوص    –

حريق ها و خاموش کننده ها بر اساس خصوصياتشان گروه   •
بندی شده اند 

خاموش کننده ها بر اساس مواد اطفايی و ظرفيتشان طبقه بندی  •
شده اند

خاموش کننده های پرتابل بايد دارای استاندارد بوده و آزمايشات •
مقرری آنها دقيقاً  انجام گيرد
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٩١

خالصه مطالب  
 ( ٣از٢ )

:دو عامل کليدی برای تعيين نوع و جانمايی خاموش کننده ها•
گروه حريق احتمالی که ممکن است اتفاق بيافتد –
بزرگی و حجم حريق اوليه –

انتخاب بهترين عامل اطفايی به چند عامل اصلی بستگی دارد  •
مواد اطفايی هفت نوع است•
اکثر خاموش کننده های پرتابل از شش قسمت تشکيل شده ه اند•
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٩٢

خالصه مطالب  
 ( ٣از٣ )  

:خاموش کننده ها از جهات زير با هم فرق دارند             •
مواد اطفايی–
ظرفيت –
قدرت اطفاء–
زمان تخليه–

شش مرحله اساسی کاربری خاموش کننده های پرتابل                •
خاموش کننده های پرتابل به بازديد و تعمير ونگهداری                     •

مستمر ودقيق نياز دارند        
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