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  املهندس مسري خالد / وتقديماعداد 
  اجلودة والسالمة املهنية والبيئةمدير 

  وطرق التعامل وأنواعهاحرائق الكهرباء 
  معها

   .(االشتعال الذاتي) حرائق التفاعالت الكيميائية
  وسبل الوقاية منها

 حرارته األلوان التي يكون عليها اللهب ودرجة  
  تيارات مياه اإلطفاء استخدامكيفية 
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 حرائق الكهرباء

 حیاة اإلنسان والممتلكات ومنها حرائق التجهیزات والوصالت ىمن أخطر الحرائق عل إن حرائق الكهرباء

الكهربائیة أو بسبب توزیع الشبكة  الوصالت ىل الزائد للطاقة علزیادة الجهد والتحمی ىالكهربائیة التي تتعرض إل
  في عدة أماكن منها بطریقه ردیئة غیر فنیة ویتواجد خطر حرائق الكهرباء

  الحراریة- عملیة تولید الطاقة بالطریقة المیكانیكیة الضوئیة -

 أو في عملیة تحویل الطاقة إلى طاقه حركیه أو ضوئیة  -

 توزیع مثل األسالك والوصالت واألفاریز والمفاتیحالنقل وال وفي عملیات  -

 التركیب والعمل الصیانة و وفي عملیات  -

میلي أمبیر  ٥٠ وتكون قاتله إذا ذادت عن  شدة التیار ووحدة قیاس األمبیر ىویتوقف خطر الكهرباء عل 
ربائیة وخاصة المحوالت تمدیدات الوصالت الكه ىواالنتباه إل ویتطلب في هذا النوع من الحرائق الحذر الشدید

 االشتعال األساسیة في حرائق الكهرباء هي المادة العازلة التي تغطي األسالك أو وبصوره عامه فإن مادة

تسمي (بالدمعة)  السلك أو بجانبه وجود ما ىه الشبكة ونالحظ علیألتوصیالت أو الصندوق الذي تـتجمع ف
فیكون األمر مختلف من ناحیة المادة  النسبة للضغط العاليالنحاسیة وهي تنتج من التماس الكهربائي؛ أما ب

ى وفي حاالت الضغط العالي تكون قوة التیار المنقولة مقسمه إل  العازلة حیث ال تعطي العزل الكافي للوقایة
   التالیة :  قساماأل

  القدرة  الوصف
  فولت٦٠٠  القوه المنخفضة

  فولت ٨٠٠٠ – ٦٠١من  قوة التوزیع
  فولت ٨٠٠٠كثر من أ  قوة التحویل

  النحو التالي :مواد اإلطفاء في حرائق الكهرباء هي  والمسافات التي یجب مراعیتها عند استخدام

  )بالمتر ( المسافة التي یجب مراعاتها  البعد عن التیار  )فولت شدة التیار(كیلو
  سم ١.٥٠  سم ٠.٥٠  ٣٠ - ١
  م٢.٠٠  سم١.١٥  ١١٠-٣٠
  م٣.٠٠  سم١.٧٥  ٢٢٠-١١٠
  م٤.٠٠  سم٢.٩٠  ٢٨٠-٢٢٠

 معها وطرق التعامل وأنواعهاحرائق الكهرباء 
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 : ویتمثل خطر الكهرباء بشكل عام في ثالث حاالت هي 

  الصدمة - ١
  بالنسبة لألشخاص الحروق - ٢
 حوادث الحریق - ٣

فصل التیار ومن ثم تتم عملیة اإلطفاء حیث یمكن استخدام  ویجب عند إطفاء حرائق الكهرباء التأكد أوال من
 أكسید الكربون البودرة الكیمیائیة؛وثاني

  هرباء الساكنةالك

 عملیة االحتكاك مثل وهي عبارة عن شحنات كهربائیة تولد أثناء

 احتكاك خیوط النسیج أثناء عملیة التصنیع -

یصدر  واللدائن ألنة نتیجة عملیة الخلط والفرد والتشكیل تنتج شحنات فإذا وصلت إلى جهد صناعة المطاط -
 الشرر یكمن هنا خطر االشتعال

في اآلالت بشكل اسطواني یصاحبه ارتفاع في درجة  مال الطباعة حیث أن مرور الورقصناعة الورق وأع -
وعند ، الساكنة األمر الذي یؤدي إلى التنافر والتجاذب بین نسیج صفائح الورق الحرارة و یصاحبه تولید الكهرباء

المستعمل في  عثة من الحبرأثناء عملیة الطباعة فإن تفریغ من هذا النوع كفیل بإشعال األبخرة المنب حدوث ذلك
  عملیة الطباعة

 ) والغازات عربات نقل المواد الملتهبة(المحروقات -

 مصانع التكریر ومصافي البترول وخطوط التزوید -
 خطوط التعبئة مثل تعبئة المشروبات وغیره اآلالت التي تعمل بها -

 )والتحمیص(ألمحامص اآلالت فصل البذور -

 المطاحن والمخابز -

 قایة من خطر الكهرباء الساكنةالو 
المحروقات وهي القیام بعملیة  الوقایة باستخدام عملیة (التأریض) لآلالت وخطوط اإلنتاج والعربات التي تنقل تتم

 التوصیل األرضي

حیث یرافق سقوط الصواعق ظروف تشبه  الشتویة الصواعق)( تحدث نتیجة وهناك نوع من الحرائق الكهربائیة
بحیث  ث الكهرباء حیث یتشكل حول نقطة السقوط قمع یكون التیار الكهربائي فیه شدیدا جداحواد لحد كبیر

بین البرق والرعد الذي یلیه  مترا وتكون العاصفة الرعدیة خطره إذا كان الفاصل الزمني ٣٠یتراوح قطر مجاله 
 .ثوان ١٠اقل من 

راعد ویتوقع حدوث صواعق فیه  جو ماطر وبمهمة ما في العراء في  رجال اإلطفاء الذین یقومون ىلذلك عل
 .األتي ىاالنتباه إل

 جدار مرتفع ىشجره مفرده أو إل ىعدم االستناد إل - ١

 من منطقة انتهاء سلك منع الصواعق في األرض عدم التوقف بالقرب - ٢



 ٤

 والجو عاصف حتى ال یصبح هدفا للصواعق عدم السیر منفردا في منطقه جرداء - ٣

في األجسام العازلة الموجودة في منطقة سقوطها فتختزن الشحنة  أن الصاعقة قد تفرغ شحنتها ى االنتباه إل - ٤
 األرض ىإنسان یقف علي األرض فتنتقل هذه الشحنة عبره إل أن یالمسها ىبها إل

األبنیة المحمیة ضد الصواعق،،وكذلك اآللیات التي تتصل مع  ىااللتجاء إل في حالة حدوث الصواعق - ٥
 ما كلاألرض بش

  وفي زمن قصیر ال یسمح لرجال اإلطفاء العمل في مكان تتساقط فیه الصواعق إال بأعداد قلیلة - ٦
  

  
  

  
  

 ةیحدث نتیجاالشتعال الذاتي  أن هناك عدة تعریفات لالشتعال الذاتي مثل العالم الكیمیائي (ویبستر) الذي قال
وقال خبیر اإلطفاء  تدخل من أي مؤثر حراري خارجي ارتفاع في درجة الحرارة ناتج من ذات المادة دون

إنها عملیة كیمیائیة قال  والدكتور(فون شوارتز) بطیئة عبارة عن عملیة تأكسد االنجلیزي (سیسیل سمارت) إنها
 .   المادة ارتفاع في درجة حرارة ىا مما یؤدي إلكسد مخلفات المادة أو البكتیریا المتعلقة بهتأ مقتضاها

المواد والمعامل التي تستعمل  واألماكن التي یحصل بها هذا النوع من الحرائق هي المعامل التي تصنع هذه
المخازن أو أثناء النقل أو أي مكان تتهیأ فیه عملیة  المواد الكیمیائیة مثل المختبرات الطبیة والعلمیة وفي

حریق یتم نتیجة تفاعل كیمیائي أي نتیجة األكسدة أي/االتحاد باألكسجین/ وینتج  ومن المعروف أن أي  التفاعل
توضیح االشتعال  عملیة األكسدة سواء كانت بطیئة أو سریعة ارتفاع في درجة الحرارة والمقصود هنا هو عن

وزیادة في نسبة  –حرارة الجو  درجة ارتفاع في - الذاتي الذي یجب لحدوثه توفر ظروف مناخیة مناسبة وهي 
زیادة درجة الحرارة والتي تنتقل  ىوبالتالي یؤدي هذا النشاط إل نشاط أنواع من البكتیریا ىالرطوبة مما یؤدي إل

حیث أن الجسم الذي یحمل ،  االنتقال باإلشعاع وهو انتقال الحرارة بسرعة تماثل سرعة الضوء  بعدة طرق منها
الذي تقع علیه ویمتص هذه الحرارة وهو ما  مثل قوة اإلشعاع حتى تصطدم في الجسم قوه حراریة تمر في الجو

تسیر في خط مستقیم) .وهناك طریقة االنتقال بالمالمسة أو  عة   ً              (إذا  الحرارة المش یعرف بحرارة اإلشعاع
 عدة عوامل منها ىضمن المادة الواحدة أو انتقالها من مادة ألخرى)ویتوقف ذلك عل التوصیل(أي انتقال الحرارة

وكال حسب كثافتها  قابلیة المادة للتوصیل حسب كثافتها حیث یوجد مواد جیدة التوصیل للحرارة مثل المعادن
ضعیفة التوصیل مثل األخشاب والمواد  وهناك مواد بطیئة التوصیل للحرارة مثل السوائل والصخور وهناك مواد

المواد السائلة والغازیة أكثر  ىیق الحمل وهذا االنتقال ینطبق علطر  البالستیكیة والجلود.وتنتقل الحرارة أیضا عن
األبرد منه  الجزء ىالمواد ألصلبه ویتم بأن یسري التیار الحراري من الجزء األكثر سخونة إل ىمما ینطبق عل

 .الحرائق الكیمیائیة     ً                                                             نسبیا  ویعتبر هذا االنتقال للحرارة من اخطر أنواع االنتقال الحراري في

  حرائق التفاعالت الكيميائية (االشتعال الذاتي).
 وسبل الوقاية منها



 ٥

تغیر في تركیب المادة مما ینتج عنه مواد جدیدة  فأن الحریق الكیمیائي یحدث نتیجة التفاعالت التي تحدثلذلك 
المتفاعلة معها مما یصاحبه في العادة تغیر في الطاقة(أما تغیر حراري أو  تختلف في تركیبتها عن المواد

تؤثر في زیادة  سجین لذلك فإن العوامل التيانفجاري) مما ینتج عنه االحتراق إي اتحاد المادة باألك إشعاعي أو
 ..عدة عوامل من أهمها ىالتفاعل الكیمیائي تتوقف عل

 .الكیمیائي للمواد المتفاعلة وطبیعتها التركیب - ١

 )بالنسبة لكمیة المؤثر(مادة أو عامل كمیة المادة الكیمیائیة المتفاعلة - ٢
  ت سرعة التفاعلزاد الحرارة عامل مؤثر أي كلما ارتفعت الحرارة - ٣

 )المادة لها الرطوبة كعامل مؤثر أما بالزیادة أو النقصان(حسب حاجة - ٤

 .التفاعل ارتفاع الضغط أي إنه كلما زاد الضغط زادت سرعة - ٥

 .الضوء واإلنارة سواء كانت طبیعیة أو صناعیة - ٦
 ى)للمواد الكیمیائیة(نوع الحاویة أو القرب لمواد أخر  طریقة التخزین - ٧

 ) المعرفة بالمركب الكیمیائي الذي تتعامل معه (أي االستخدام والتعامل - ٨

الحرائق یجب اإللمام بنوع المادة ودرجة خطورتها وذلك باالستعانة  عند التعامل مع هذا النوع من : مالحظة
 إلطفاءمثل هذه الحوادث قد تتطلب إخالء للمنطقة من السكان؛كذلك یجب معرفة نوع مادة ا باالختصاصین،الن

المالبس الواقیة التي یجب  التي یجب استخدامها ودرجة تفاعلها مع المواد المشتعلة ودرجة خطورتها؛وتحدید نوع
أو مواد مناسبة ینصح -فوم-بودرة-مع ضباب ماء رشاش- ماء رشاش-ارتدائها،وطرق اإلطفاء تتم حسب األتي

ات ویوجد طریقه لوقایة رجل اإلطفاء من الحرائق اإلشعاع بها ذو االختصاص.لذلك یصاحب هذا النوع من
مناطق الحمایة التي یستطیع استخدامها لكي تقیه من خطر اإلشعاع ومناطق  خطر هذه اإلشعاعات وهو معرفة

حمایة  عبارة عن مواد وجدران وحواجز مختلفة توقف انتشار األشعة جزئیا أو كلیا ویختلف مدي الحمایة هذه
األشعة (برقم القیمة النصفیة  ثافتها.ویرمز هنا لعامل حمایة المواد من تأثیروعازلیه المادة لألشعة حسب ك

  ..والیك المادة والقیمة النصفیة للسماكة نصفها ىللسماكة)،،وهي تعني تخفیض طاقة نفوذ اإلشعاع إل
  

  رقم القیمة النصفیة  المادة  الرقم
  سم ١.٨  الرصاص  ١
  سم ٢.٨  الفوالذ  ٢
  سم ١٠  اإلسمنت المسلح  ٣
  سم ١٢  القرمید  ٤
  سم ١٤  لتربةا  ٥
  سم ٢٣  الماء  ٦
  سم ٢٥  الخشب  ٧
  سم ١٨٠  الهواء  ٨



 ٦

 
كالهما یفقد خاصیته أثناء  ونالحظ هنا أن معدن الرصاص أو الشمع یعتبران وسیله للحمایة من األشعة غیر أن

یبقي لرجال اإلطفاء في منطقة انتشار الحریق لذلك ال  الحریق وذلك النصهارهما بتأثیر الحرارة وقد یسببان خطر
والحواجز الموجودة في مكان الحریق ویمكن في بعض الحاالت استعمال أكیاس  اإلشعاع إال االحتماء بالجدران

 .األتي تقدم خدمه جیده في وقف انتشار اإلشعاعات لذلك یجب علي رجل اإلطفاء الرمل فهي

  ةاختصار عنصر الزمن بكل وسیله ممكنة إلنهاء المهم - ١

 العاملة خالل فتره زمنیة قصیرة تبدیل العناصر - ٢

 االنتهاء منه االنتباه لمالبس الوقایة قبل العمل وبعد - ٣
 اإللمام بمناطق الحمایة واستخدامها كساتر من اإلشعاع - ٤

 وجود جروح أو خدوش في جسم أإلطفائي قبل الدخول للمكان عدم - ٥

  
  
  

 أن نعرف أوال كیف یحدث اللهب من المهم ه یكون علیها اللهب ودرجة حرارت التي األلوان ىنتعرف عل أن قبل
 الذي نراه؟ بالشكل

(احتراق قطعة خشب) أو  التأكسد السریع مثل وأ) إن بدایة األمر تبدأ في عملیة التأكسد البطيء مثل(الصدأ
،إن جمیع تفاعالت )بالحال عند تعرضه لعملیة األكسدة  یتفجر يالذو الفحم (غبار  تأكسد سریع جدا مثل

أي عندما یتقدم  هو معدل االتحاد مع األكسجین بینها والفرق الوحید نفس الشكل لها سابقا" ذكرت األكسدة التي
وهناك عدة  اشتعال النیرانى هذه العملیة بـ لنور والحرارة وتسملالمناسب ینتج عنه تحریر  التأكسد في المعدل

  : لزیادة نسبة التفاعل التي تؤدي لحدوث األكسدة ومن ثم االشتعال منها أسباب
  حرارة ذادت نسبة التفاعلارتفعت درجة ال كلما:   الحرارة -
  تركیز المادة ذادت فرصة تفاعلهاكلما ذادت نسبة  : نسبة التركیز -
  بصوره مستمرة مساعد یستطیع أن یتخلل المادة عاملكهواء الوجود  -
 )(بنقطة االشتعال ىإن كل هذه العوامل تؤدي بنا للوصول لما یسم 

 بخار یسبب القابلة لالشتعال   ةالصلب السائل أو المادة رجختالحرارة التي عندها  درجةنقطة الومیض فهي  أما

  المادة .   سطح ب لهب من یر قتومیض خالل فتره قصیرة جدا؛عند 
 ةالماد بخارلیشكل خلیط من  القابلة لالشتعال أو االلتهاب المادة  نم البخار یتحرر هذه  نقطة الومیض فعند
 المادة  من نقطة الومیض والتي عندها یكون قد نتج عن قریبه جداالتي تكون  وهنا نصل لنقطة النار الهواءمع 

لالشتعال عندما یتواجد اللهب ویستمر في االحتراق ؛ ونقطة النار تكون  بخار بكمیات كافیة ةأو الصلب ةالسائل
 من اللهب الناتج عن حرارة كافیهیجب أن یتواجد  هذلك فانإلى من نقطة الومیض؛باإلضافة  ى في العادة أعل

-مثل-المقررة النقطةأعلى من الومیض نقطة كون تفي بعض الحاالت .  اجل إشعال خلیط البخار والهواء

  حرارته األلوان التي یكون علیها اللهب ودرجة



 ٧

الحرارة وبالتالي تزید من سرعة  زیادة في سرعة انتقال ىارتفاع درجة حرارة األثاث في منزل مشتعل تؤدي إل
 .االشتعال

زیادة تعال ألنة یؤدي لزیادة الحرارة التي تؤدي بدورها لزیادة مدة عملیة االش یحدث نتیجة: و  تكاثر االشتعال -
درجة الحرارة  التفاعالت وقد تصل في بعض األحیان لدرجة االنفجار،وكلما زادت مدة االشتعال زادت سرعة

 .األولى من االشتعال والتي ترتفع بشكل تصاعدي وان أسرع زیادة في الحرارة تتم خالل الساعة

ب روجین في الهواء؛ فعندها ینتج لهالهید بعضها مثل مع  ب عندما تحترق الغازاتیتكون الله :  اللهب -
غاز غیر محروق والخارجي  ىالمخروط الداخلي یحتوي عل أي(  مخروط واحد ىاللهب عل هذا  بسیط یحتوي

 أربعة ىفهنا تتعقد العملیة حیث إنها تحتوى عل يكربونعندما یحترق غاز هیدرو  أما) تتم فیه عملیة االشتعال
  اریط :مخ

  . یوجد الغاز الغیر محروق حیث  داخلي: األول
  والهیدروجینل أول أوكسید الكربون الغاز یتحلل لیشك االشتعال وقسم منأ یبد:  حیث الثاني
 الكربون وبخار الماء،وفيویشكل ثاني أكسید  والهیدروجینأول أوكسید الكربون من  قسمیحترق :  حیث  الثالث

تتوهج وتعطي اللهب  حیث كربونیةمتغیر یتفكك لینتج ذرات ربون الغیر قسم من الهیدروكفان  هذا المخروط
ذا كانت كمیة األكسجین كافیه فان  ، تتوهج وتتم عملیة االحتراق المخروطي األخیرالدخاني األصفر، وفي   ٕ                                وا 

  . بعض ذرات الكربون تتحرر لتشكل دخان اسود
  درجة الحرارةبالعالقة مع لون لهب االشتعال  ویبین الجدول التالي

  الحرارة درجة  اللون  الرقم
  م ٤٨٢أو   ف ٩٠٠  أحمر خافت  ١
  م ٨٤٣ف او ١٥٥٠  أحمر فاتح  ٢
  ف ١٥٥٠أكثر من   غامق أحمر  ٣
  م ٦٧٦أو  ف  ١٢٥٠  وسط كرزي  ٤
  م ٧٤٦أو ف  ١٣٧٥  كرزي  ٥
  م ٨٩٨أو ف  ١٦٥٠  زهري  ٦
  م ٩٤٠أو ف  ١٧٢٥  رتقاليب  ٧
  م ٩٩٦أو ف  ١٨٢٥  لیموني  ٨
  م  ١٠٧٩ف او ١٩٧٥  أصفر فاتح  ٩
  م ١٢٠٤أو ف  ٢٢٠٠  أبیض  ١٠

  درجة مئویة لعدة دقائق ١٤٩اإلنسان هي  أقصى درجة حرارة یتحملها* 
مائة من نسبة من  ٧٥- ٥٠إذا ذادت نسبة الدخان في الهواء عن ( یحدث االختناق المؤدي للوفاة عند اإلنسان *

  )الهواء
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 "تأثیرا وأشدها الغازات الناتجة عن الحرائق 

 
  تأثیره السمي  الصیغة الكیمیائیة  اسم الغاز

  سام جدا  CO1  أول أكسید الكربون
  خانق  CO2  الكربون أوكسیدثاني 

  والنایلون والحریر ینتج عن احتراق الصوف - شدید السمیة   HCN  سیانید الهیدروجین
عدیم -والطالء ینتج عن احتراق الثالجات-یحدث تهیج للعینین  NH3  األمونیا

  اللون
ینتج عن المواد -رائحة خانقة تأثیر قوي علي جهاز التنفس وله  HCL  كلورید الهیدروجین

  التي بها كلورین
 

  الدخان ورائحةكیف یمكنك التعرف على لون  
 

  یدل على :  لون الدخان  تسلسل
الدخان  وجود غیمه من أنسفور كما و احتراق مادة الف وأاالحتراق التام   األبیض  ١

  رطبة یدل على اشتعال مواد اإلطفاءلغایات  هقبل استخدام المیا األبیض
  حرائق القش والتبنو  وجود اشتعال المواد المرزومة بطریقه غیر محكمة  الرمادي  ٢
  بترولیةال اشتعال غیر تام مثل المطاط و الفحم والقطران والمشتقات  األسود  ٣
  الیود أبخرة  البنفسجي  ٤
  مالبار یو الكلورین واللهب المخضر یدل على مركبات  غاز  األصفر  ٥
  السترونثیوم أویثیوم لاحتراق ال  المحمر  ٦
  منه وجود السیلیلوز وهو شدید السمیة ویجب الحذر ىیدل عل  األرجواني  ٧
  حرائق المعادن  الوردي واألصفر  ٨
  نصر النحاسوجود ع  اللهب المزرق  ٩
  وجود الصودیوم  اللهب المصفر  ١٠
 في البنيوجود اللون   ١١

  سائل
  ذوبان حامض الكروم بالماء وجود

 األخضروجود الرماد   ١٢
  بعد االشتعال

  األسیتون حامض الكروم و وجود
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   مقدمة

 : هي عناصرثالثة تعتمد تیارات المیاه المستخدمة في إطفاء الحرائق على 

 . )القواذف –الخراطیم  –مضخة اإلطفاء  (

والقاذف حتى  وسیلة إطفاء أخرى بعد خروجه من خرطوم الحریق أي: هو تیار المیاه أو  میاه اإلطفاء وتیار
 : بالعوامل التالیة وصوله إلى النقطة المطلوبة ویتأثر تیار اإلطفاء عند مروره في الهواء

 . ة التیارسرع - ١

 .  الریاح - ٢

 . یةقوى الجاذبیة األرض - ٣
 . مع الهواء الجوي االحتكاك - ٤

 : القاذف على وتعتمد حالة تیار اإلطفاء عند خروجه من

 . ضغط العمل - ١
 . طریقة ضبط القاذف - ٢

 . تصمیم القاذف - ٣

 . حالة فوهة القاذف - ٤

  طرق استخدام تیارات میاه اإلطفاء
الحرارة  ة عن الحریق وحمایة اإلطفائیین منمیاه اإلطفاء لخفض درجات الحرارة العالیة الناتج تستخدم تیارات

 :  التي یتعرضون لها من خالل الطرق التالیة

 . أو الرغوة على المواد المحترقة لخفض درجة حرارتها التأثیر المباشر بالمیاه - ١

 طوطالرغوة على النار مباشرة لخفض درجة الحرارة بحیث یستطیع اإلطفائیین التقدم بخ التأثیر بالمیاه أو - ٢
 . ؤهاطفاالمراد إنطقة مال في المیاه إلى أمكان أقرب

 . خفض درجة حرارة الجو المحیط - ٣

 . اإلطفاء تیار میاه باستخدامتشتیت الدخان الساخن والغازات الناتجة عن الحریق من مكان الحریق  - ٤
 . عمل ستارة مائیة واقیة لإلطفائیین من اإلصقاعات الحراریة - ٥

 . بتغطیتة بطبقة من الرغوة ناربین الوقود وال جعل حاجز مائي - ٦

 : تیارات میاه اإلطفاء لإلطفائیین فوائد استخدام
 . سهولة توفر المیاه ورخص سعرها - ١

 تیارات میاه اإلطفاء استخدام



 ١٠

 . المیاه لها خاصیة عالیة في امتصاص الحرارة مقارنة بباقي مواد اإلطفاء األخرى - ٢

 . الیة من الحرارةكمیة ع إلىبخار فإنها تحتاج  إلىحتى تتحول المیاه  - ٣

  . كلما زادت مساحة سطح المیاه المستخدمة كلما زادت قدرتها على امتصاص الحرارة - ٤

 : العوامل المؤثرة على ضغط تیار میاه اإلطفاء
 :  معرفة العوامل المؤثرة على ضغطة وهي نستطیع عمل تیار مائي یجب ىحت
 . االحتكاكانخفاض في الضغط نتیجة  - ١

 . االرتفاعات - ٢

 االحتكاك انخفاض في الضغط نتیجة   - "١
وغیرها حتى  مروره في المواسیر والوصالت والخراطیم نتیجة اإلطفاءاالنخفاض في ضغط تیار میاه  وهو قیمة

االنخفاض بوضع جهازین لقیاس الضغط بین النقطتین  قیمة هذا وصولة إلى القاذف وخروجه منه ویمكن قیاس
 . ماالمراد قیاس االنخفاض بینه

 : ولتقلیل مقدار االنخفاض في الضغط نتیجة االحتكاك یجب إتباع اآلتي
 . مراجعة األجزاء الداخلیة للخراطیم والتي فقدت البطانة الناعمة لها - ١

 . النهایات المعدنیة التالفة للخراطیم استبدال - ٢

 . اإلمكان تجنب االنحناءات الحادة للخراطیم قدر - ٣

 . مناسبة بین الخراطیم استخدام وصالت ربط - ٤
 . عند أعلى معدل خروج لها استخدام القواذف - ٥

 . استخدام مانع التسرب المناسب لحجم الخرطوم المستخدم - ٦

 . استخدام خطوط میاه قصیرة كلما أمكن ذلك - ٧
 . أقطار كبیرة كلما أمكن استخدام خطوط میاه ذات - ٨

 . ق من القاذفخفض معدل التدفق مثل تغیر ضبط معدل التدف - ٩

 :االرتفاع / زیادة الضغط نتیجة  انخفاض -" ٢
هو وضع القاذف به  لجسم ما بالنسبة لألرض ، وفي حالة اإلطفاء المقصود  االرتفاع الوضع النسبيبالمقصود 

 اإلطفاء ، فعندما یكون القاذف أعلى من المضخة یكون هناك انخفاض في الضغط الناتج عند بالنسبة لمضخة

وذلك نتیجة  والعكس صحیح حیث یكون هناك زیادة في الضغط إذا كان القاذف في مستوى المضخة القاذف
 . لقوى الجاذبیة األرضیة

   القواذف وأشكال تیارات میاه اإلطفاء  -
 :  تتمیز تیارات میاه اإلطفاء بمیزتین هما

 . م )معدل التدفق ( الحج - ١

 . النوع - ٢



 ١١

وتنقسم ) لتر / دقیقة (أو) بالجالون / دقیقة  ( المیاه المتدفقة خالل دقیقة ویقاس   ً                         أوال  : معدل التدفق : هو كمیة
 :  إلى ثالثة أنواع معدالت التدفق المستخدمة في میاه اإلطفاء

 . ) لتر / دقیقة ١٦٠(  أيدقیقة  / جالون ٤٠تمیز بمعدل تدفق اقل من ت: و  منخفضتدفق تیار ذو معدل   -

إلى  ٤٠ویتمیز بمعدل تدفق من   أنش ٣ – ١،٥  من ذات األقطار : وهذه للخطوط تیار للخطوط الیدویة - 
القواذف ذات معدالت أعلى من  باستخداموال ینصح  ) لتر / دقیقة ١٤٠٠إلى  ١٦٠(  أيجالون / دقیقة  ٣٥٠

 . لتر / دقیقة مع الخطوط الیدویة ١٤٠٠

دقیقة ) ویستخدم عندما  / لتر١٤٠٠/ دقیقة ( جالون  ٣٥٠: ویتمیز بمعدل تدفق أعلى من  تیار رئیسي  -
ویالحظ أن معدل أنش  )  ٣ – ١،٥ بقطر من ( أكثر من خط وباستخدامیكون مطلوب معدالت تدفق عالیة 

الضروري أن یكون معدل المیاه المتدفق من  التدفق یعتمد على تصمیم القاذف والضغط عند القاذف حیث من
 .  المتولدة من الحریق من حرارة أعلى المتصاصالقاذف یكفي 

 : المستخدم وینقسم إلى ثالثة أشكال : ویقصد به شكل نموذج تیار میاه اإلطفاء ثانیا : النوع

ثابتة وناعمة من الداخل ویتمیز هذا الشكل بإمكانیة وصوله  : ویتم إنتاجة من قاذف ذو فوهة تیار مصمت -١
 یقلل من نسبة تولد بخار المیاه الذي یؤثر على اإلطفائیین ،األشكال األخرى كما  تصلها إلى األماكن التي ال

 ٣.٥ أي(         مریعةرطل / بوصة  ٥٠استخدام التیار المصمت في الخطوط الیدویة عند ضغط  ىویراع

النقطة المطلوبة ویكون  بار ) ویتمیز التیار المصمت المؤثر بأنه یكون مستمر وغیر منقطع حتى وصوله
المطلوب ، ویجب العلم بأنه كلما زاد  یحافظ على شكله األساس حتى یصل إلى االرتفاع متماسك وقوي لكي

 :  ومن مزایاهاإلطفائي حامل القاذف ،  الضغط عند القاذف كلما زاد رد الفعل المؤثر على

 . الحریق مكافحة یحافظ على رؤیة جیده لإلطفائي عند - ١

 . یصل إلى مسافة ابعد من باقي األشكال - ٢

 . منخفضة وبالتالي یكون رد الفعل المؤثر على اإلطفائي أقل یعمل عند ضغوط - ٣
 . أعلى من األشكال األخرى من التیارات اختراقله قدرة  - ٤

 . الحریق بشكل اقل من باقي األنواع األخرى یؤثر في توزیع طبقات الحرارة في منطقة - ٥

 :  العیوب

 . التیار المستخدم یسمح بتغییر شكل ال - ١
 . یستخدم مع الرغوة ال - ٢

 . اقل من باقي األنواع األخرى نسبة امتصاص الحرارة لكل جالون - ٣

 . الكهربائیة الحیة یستخدم التیار المصمت في مكافحة الحرائق تحذیر : ال
دقیقة جدا ویسمح تصمیم قاذف الضباب  : وهو عبارة عن تیار مكون من قطرات میاه التیار الضبابي -٢

درجة ) وضباب  ٤٥ ىحت ١٥ضباب بزاویة ضیقة من (  ىإلالتیار الخارج منه من خط مستقیم  بضبط شكل
ویجب التفریق بین التیار ذو الخط المستقیم الناتج من ضبط القاذف  ) درجة ٨٠حتى  ٤٥بزاویة واسعة من ( 

 ام كل شكل منالمصمت الناتج عن استخدام قاذف ذو فوهة ثابتة ملساء ، ویجب استخد الضبابي والتیار



 ١٢

سیزید معدل  األشكال عند الضغط المصمم عنده ، إذ إن زیادة الضغط للقاذف لن یزید ضغط التیار ولكن
 : الضبابي التدفق بنسبة بسیطة وهناك خمسة عوامل تؤثر على كفاءة وصول التیار

 . الجاذبیة -  
 . سرعة التیار   -

 . اختیار شكل التیار المناسب -  

 . ات المیاه مع الهواءاحتكاك قطر   -
 . الریاح  -

 المكافحة الداخلیة یستخدم التیار الضبابي في المكافحة الخارجیة ولكن یستخدم بكفاءة في ما                    ً ولهذه العوامل نادرا  

 :  كیفیة ضبط شكل التیار المائي

 عن طریق لف                                           ً                   الیدوي : حیث یتم التحكم في شكل التیار یدویا  بواسطة رجل اإلطفاء القاذف ذو الضبط - ١

دارة حلقة الضبط الموجودة خلف الفوهة مباشرة وكل وضع من أوضاع الحلقة محدد له (   معدل تدفق محدد  ٕ                                                                           وا 
قبل مكافحة الحریق أو أثنائها ففي  لتر / دقیقة ) ویمكن لرجل اإلطفاء اختیار وضع معدل التدفق المطلوب

من ( لتر / دقیقة ) وفي الخطوط الرئیسیة  ١٠٠٠إلى  لتر / دقیقة ٤٠الخطوط الیدویة یمكن الضبط من ( 
دقیقة ) ، ومعظم القواذف بها وضع للتنظیف للتخلص من الشوائب  / لتر ١٠٠٠٠لتر / دقیقة إلى  ١٢٠٠

فقدان  یؤدي إلىیجب ضبط معدل التدفق بسرعة عالیة ألنه قد یسبب رد فعل عالي  الموجودة بالقاذف ، وال
 . لقاذفرجل اإلطفاء المستخدم ل اتزان

                               ً                   یتم تغییر معدل التدفق اتوماتیكیا  للمحافظة على ضغط  القاذف االتوماتیكي ( ذو الضغط الثابت ) : حیث - ٢
 أن التحكم االنتباهللمستخدم التحكم في معدل التدفق عن طریق القفل والفتح ، لذا یجب  ثابت عند الفوهة ویمكن

حامل القاذف وقائد فرقة  نبغي أن یكون بالتنسیق الكامل بینالیدوي أو االتوماتیكي في معدل التدفق للقواذف ی
 :  ومن مزایاهاإلطفاء ومشغل المضخة ، 

 . شكل التیار الخارج من القاذف لیناسب الموقف یمكن التحكم في - ١

 . التحكم في كمیة المیاه المنصرفة بعض القواذف یمكن من خاللها - ٢
 . ویةیساعد التیار الضبابي على تحسین الته - ٣

 . المتصاص الحرارة یساعد التیار الضبابي على خفض الحرارة نتیجة تعرض سطح كبیر من المیاه - ٤

 : ومن العیوب

 . المصمت یصل إلى المدى الذي یصل إلیة التیار ال - ١
 . سریع التأثر بالریاح  - ٢

لخاطئ داخل األماكن ا االستخدامویسبب انقالب حراري عند  رقعة الحریق انتشاریمكن أن یساعد في  - ٣
 .  المغلقة

    ً                نسبیا  حیث یتم تكسیر  نقاط میاه ذات أحجام كبیرة ىإل: وهو تیار المیاه الذي تم تكسیره  التیار المنكسر  :     ً ثالثا  
الكبیرة على امتصاص الحرارة ویستخدم في األماكن  تیار المیاه عند خروجه من الفوهة مباشرة ، ویتمیز بالقدرة
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 . ( c ) الكهرباء ذات الفئة خدم مع حرائقالمغلقة وال یست

 :  المطرقة المائیة

 المیاه المتدفق في الخراطیم أو األنابیب فإن ذلك یسبب ما یعرف بالمطرقة المائیة عند اإلیقاف المفاجئ لتیار

ف قد یتسبب في تل الطاقة والتي تتسبب في زیادة الضغط زیادة عالیة مما اتجاهنتیجة التغیر المفاجئ في 
القواذف والصمامات ببطء لتجنب الصدمات  المضخة أو األنابیب أو الوصالت والصمامات ، لذا یراعى تشغیل

  . والمطرقة المائیة

 )                 ً لكم الفائدة جمیعا   ىأتمن (
 
  
  

   والبيئة مدير اجلودة والسالمة املهنية
 املهندس /مسري خالد                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
 


