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  اإلنقاذ
  

، وتنحصر  اذاإلنقتقتصر على مكافحة الحرائق فحسب بل القیام بواجب مهم أال وهو  طفائیین الأن مهمة اإل
هو عمل یتسم بالشجاعة  فاإلنقاذ، وتجنیبهم أضرار ومخاطر الحریق ،  اآلخرینحیاة  إنقاذمهمتهم في 

 إاللیها یصعب الوصول إ أماكنوالجرأة والصبر في سبیل تخلیص أشخاص محصورین ومحتجزین في 
الخطر  أماكنبعادهم عن        ٕ آلمان وا  بر ا إلىالمختلفة ، والخروج بهم  اإلنقاذبواسطة أفراد مدربین على أعمال 

األولیة البسیطة والسریعة لهم ، فهناك  اإلسعافات، مع تقدیم  الخوف والرعب من قلوبهم وتطمینهم ونزع
 :  وهي اإلنقاذواجبات أساسیة لخدمة 

  :  ویشمل اآلتيالمختلفة في مكان الحادث  اإلنقاذ: وهذا یشمل القیام بأعمال  المصابین إنقاذ –   
موجودین تحت  وأشخاص أفراد بإنقاذ،  خفیفة إنقاذالقیام بوسائل  أي : الخفیف اإلنقاذعملیات  –أ    

  مباني تهدمها جزئي .  أنقاضأو محصورین تحت  األنقاض
مهارة عالیة وجهود لتخلیص  إلىالثقیلة والتي تحتاج  اإلنقاذالقیام بوسائل  أي : الثقیل اإلنقاذعملیات  –ب    

  ثقیلة تهدمها كلي .  اضقتحت أن أشخاص
  مكان آمن .  إلى، ومن ثم نقلهم  اإلنقاذللمصابین أثناء عمل  األولیة الخفیفة اإلسعافاتتقدیم  - جـ    
المختلفة وهي درجات تعرض منطقة  اإلنقاذطفائیین مراعاتها عند عملیات عینة على اإلوهناك عناصر م   

فیستخدم معدات وأدوات مختلفة  اإلنقاذطفائیین عملیات إلیكونوا في مأمن ، ولیكمل ا ىالكارثة للخطر حت
  .  اإلنقاذتمكنهم من القیام بأعمال 

     اإلنقاذ: معدات  أوالً    
الخصوص  وهذه المعدات نتناول منها على وجه اإلنقاذ بأعمالمعدات مختلفة للقیام  اإلطفاءتستخدم فرق    

  اآلتي : 
   الساللم – ١  
وأغراضها من حیث أطوالها ، وكانت تصنع من الخشب المقوى ، أما اآلن فتصنع  تختلف الساللم بأشكالها 

   فهي : الساللم  استخداماتمن األلمنیوم القاسي والخفیف الوزن ، وتتعدد 
  تستخدم كوسیلة للصعود والهبوط .     -
   سلیم . مبنى إلىمتهدم  وتستخدم للعبور من مبنى    -
  . اهوتستخدم للعبور على مجرى می    -
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  . اإلطفاءوتستخدم لنقل المعدات ومهام     -

  . وتستخدم كساندة  لعناصر اإلطفاء    -

  ستكشاف مكامن النار والخطر .وتستخدم ال    -

 في استخدامات الساللم التالیة : االحتیاطات التالیة  راعىتو 

خلل  أيوعدم وجود  م ،ص الدقیق على جمیع درجات السلمن صالحیة السلم ، من خالل الفح التأكد    -
  بالسقوط أثناء العمل .  األفرادیهدد 

  طفائیین كامل اإلل لخط الرجوع          ً جله ضمانا  ه حتى ینتهي الغرض الذي أقیم من أعدم رفع السلم بعد وضع    -
 لمسك قاعدته اإلطفاء أفرادن أحد یعلى أرض قاسیة أو منزلقة ، یجب تعی                         ً عندما یكون السلم مستخدما      -

 كان إذاالقاذف  أوأعلى السلم خشیة سقوط معدات علیه  إلىیلولة دون انزالقه ، مع وجوب النظر والح
   به .       ً مربوطا  

  درجات السلم . ألعلىالصعود على السلم یجب االعتماد على قوة الیدین  لدى    -

لتسمح م من جهة الیمین أو الیسار  ٠.٥ حواليمن طرف مكان الدخول بعرض  یترك مسافة آمنة    -
  بالدخول .

ود أو نزول أثناء صع إصابتهمالتجنب  األعلى إلىممتد  واإلبهامبقائمتي السلم  األسفلیمسك الفرد في     -
  ساللم التعلیق .اآلخر وهذا بالنسبة ل

طفائي الرجوع یستطیع اإل ى، حت أعلى حافة المبنى ىإلعند رفع الساللم یجب ترك مسافة ثالث درجات     -
  بالبحث عن وضع السلم في حالة الخطر . هلم دون أن یكلف نفسورؤیة الس

  للسالمة .      ً ضمانا   ضع السلم على حافة رصیف أو جدار إن وجدو  ىإل هاالنتبا    -

ال ، وحتى   رجحالسلم لخطر التأ ضال یتعر  ى، حت      ً كثیرا          ً أو مائال        ً كثیرا               ً السلم منتصبا   نال یكو أن     -
  یر مریحة .عملیة النزول والصعود غ حتصب

 عدة أنواع من الساللم ومنها : واإلنقاذ اإلطفاءتستخدم في أعمال  :   الساللم أنواع  :١-١

  الساللم العادیة : كالتي نستخدمها وتكون مسافاتها بسیطة .  – أ   
ي مؤلفة من قطعتین أو أكثر وتنزلق على بعضها وه تكون الساللم المنزلقة ( المزدوجة ) : وهي التي – ب   

ة ، وطول لفي األبنیة ذات االرتفاعات القلی اإلنقاذسهلة النقل ، وتستخدم في أعمال مكافحة النیران أو 
ذا،      ً مترا   ٣٠القطعة الواحدة  لك بواسطة الحبال ، وذ     ً مترا   ٥٠ رتفاعاالصار  األخرىمع  إحداهاتم رفع  ما  ٕ   وا 

  البكرات التي تجهز بها الساللم .  و
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یكفي رجل واحد من أجل زلق السلم المزدوج ، غیر أنه من المفضل استخدام  : طریقة العمل    : ١-ب
 بضعة خطوات بحیث                                    ً وبشكل مائل من جهة الكعب ، أو عمودیا        ً أفقیا   إما لسلم الكبیر ، ویكون حملهاثنین ل

  .  لألسفل تكون الید الیسرى لألعلى والیمنى
والیدین على الدعائم والفخذ تسند            ً سلم عمودیا  ال فیجري فك الحبل مع إیقا طریقة رفع السلم :   : ٢-ب

یصل الطرف العلوي من السلم  ىالسلم المقابل ، ثم اسحب الحبل بالیدین المرفوعتین والعین تتابع الرفع حت
تستقر المهابط على الدرجة المناسبة  ىالعلو المراد وضعه ، ثم اترك القطعة الثانیة تنزلق ببطء حت إلى

، وبعدها اربط الطرف  األرضالجزء العلوي من السلم على الجدار بعد غرز القوائم في  لالرتفاع ، ثم اسند
   مان .لأل                                                    ً اآلخر من الحبل في وسط الدرجات بشكل مواز للصدر تحقیقا  

 األكتافممتدة على  واألذرع: یجري الصعود على السلم والجسم منتصب  الصعود على السلم:  ٣-ب
، والقدم                                            ً أسفل ، وترفع القدم الیسرى والید الیمنى معا   إلىمتجهة  واألظافر، ممسكة بدرجات السلم  واألیدي

لك بالتناوب بدون اهتزاز وبخطوة فعالة ، ویجري النزول من السلم بنفس الطریقة التي الیمنى والید الیسرى وذ
 حصل بها الصعود . 

عن السلم لفك المهابط ، واترك     ً لیال  : شد الحبل مثل عملیة الرفع ، وأبعد الحبل بخفة ق طي السلم   : ٤-ب
  لم بالید الیسرى على مستوى الصدر.بقائمة الس اإلمساكالسلم ینزلق بلطف والحبل بالید الیمنى مع 

منه عند                                           ً : یسحب حامل القاذف الخرطوم ویعمل احتیاطیا   ربط خرطوم صغیر في سلم منزلق   : ٥-ب
اذف ویركب الخرطوم ، عند الدخول من النافذة یفك حزام قاعدة السلم ، ویضع حزام الربط حول توصیلة الق

من الخرطوم ثم یربطه في جزء مقاوم ، ویجب عدم ربط الخرطوم على السلم          ً احتیاطیا                   ً الربط ویترك قسما  
  یأمر بفتح الماء .                                            ً ألنه سوف یعرقل استخدامه ، وعندما یكون مستعدا  

آخر من خارج  إلىق ویستخدم للصعود من طابق هو سلم خفیف وضی سلم التعلیق ( الشنكل ) : – ج   
للصعود ،                 ً غیر عملیة مطلقا   األدراجالمباني ویمكن أن یكون من طبقة أو طبقتین ، ویستخدم عندما تكون 

 حال یسمأو طریق مسدود أو ممر ضیق  داخليهناك سلم آخر لالستعمال ، أو في فناء  نال یكو وعندما 
 هخالدبإ، ویسمح                          ً ، خفیف وصلب وال یأخذ حجما        ً واحدا            ً یتحمل رجال   برفع سلم آخر ، ومن ممیزاته أنه

ضمن المناطق الضیقة بسهولة ، كما یالحظ بأن تكون الشناكل عریضة لیمكن استخدامه في كافة أنواع 
 الصعود . 

ت : یرفع على األرض من الجهة التي توجد بها الشناكل مع التأكد من أن قطع التثبی طریقة الرفع   : ١- ج
نزاله برفع سم لیصبح قطعة واحدة ، ویتم إ ١٥ حتى یبقى منه في أماكنها ، ویتم رفعه                 ً أصبحت معلقة جیدا  

  .  إنزالهاریثما تتحرر قطع التثبیت من مكانها ثم یجري      ً قلیال   األولىالطبقة 
         لمنحني والقسم ا اإلمام إلى                ً مع االنحناء قلیال   األیمن: یحمل السلم على الكتف  حمل السلم  :٢- ج

   . األخیرةالداخل ، والید الیمنى ممسكة بالدرجة  إلى( الشنكل ) 
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ممسكة بین الدرجة الثالثة  واألیدي األعلى إلىالشنكل  و األرضیكون السلم على  نصب السلم :  :٣- ج
رفة أو نافذة بمسند أو ش ه، وعلق األمام إلىالشناكل  و                                              ً والدرجة الخامسة ، ثم اقلب السلم وانصبه عمودیا  

  بالیدین بقوة . التعلیق بشدة إحكاموتأكد من 

: بعد نصب السلم یمسك به من الداخل أحد المساعدین فیقترب منه آخر ویمسك بقوائم  الصعود  :٤- ج
، ویصعد بالتالي دون تأرجح والركبة باتجاه الخارج ،  األولىالدرجة  إلىالسلم ویرفع نفسه بخفة حتى یصل 

ممسكة بالقوائم بحیث ترتفع الید الیمنى مع الرجل الیسرى والید الیسرى مع  واألیديللسلم  والجسم مالصق
الرجل من فوق  یطوح مكان التعلیق ، إلىارتفاع السلم ، ولدى الوصول  إلىمتجهة  واألعینالرجل الیمنى 
 المكان المراد الدخول له .  إلىمعا ثم یتم الدخول  ياألیدالسلم وتتجه 

من السلم ویقفز اآلخر من فوق الحاجز ویضع قدمه  األسفلیمسك أحد المساعدین بالجزء  زول :الن :٥- ج
على قوة الذراعین حتى                                ً وینزل بنفس طریقة الصعود معتمدا   األعلىمن                                      ً على الدرجة الثانیة أو الثالثة ابتداء  

  .  األرض األرجلتالمس 
األماكن  إلىارض خشبیة ، ویستخدم في النزول وهو عبارة عن حبلین یصل بینهما عو  سلم الحبال : –د 

رشاقة وقوة  إلىثنین ویحتاج الصعود والنزول علیه ، ویجرى لفه من قبل ا اإلنقاذجراء عملیات العمیقة إل
  بدنیة تعتمد على السواعد . 

  الحبال والعقد  – ٢
  الحبال : -           

الحرائق مثل نقل مهام ومعدات  ي أعمال مكافحةف كثیرة                                        ً تعتبر الحبال من األدوات التي تؤدي أغراضا   
، وكلها تستخدم ألغراض الرفع والتثبیت         ً هما معا  منطفائیین ، وهي تصنع من معادن وألیاف أو من مزیج اإل

ألهمیة                              ً لرفع ومزودة بالبكرات ، ونظرا  لخطافات  اإلطفاءألعمال  المخصصةوالتوصیل ، ومثبت بالحبال 
 استخدام، وجب التعرف على أسلوب ربط العقد ومعرفة  اإلنقاذفع والتنزیل وأعمال استخدامات الحبال في الر 

هي  الجیدةمعرفة الحبال لتقوم بها العقدة ، ومن القواعد الهامة التي تتبع  من أجله الذيكل عقدة والغرض 
  التالي : 

  الجیدة منها .  األنواعومعرفة  والمتانةیجب أن تتصف الحبال بالقوة     -
وجدت به نقطة سوداء أو بیضاء فهذا دلیل على تعفن الحبل ویعتبر  فإذافحص الحبل بالعین المجردة ،     -

   غیر صالح .
  یفوق نطاق االستخدام للتأكد من مقاومته .     ً وزنا   یجرى اختبار الحبل بتحمیله    -

  وسرعة الربط ومرونته . األداءتجربته بسهولة     -

  نه غیر صالح .عة فإخیوطا مقطو  هوجدت ب إذا    -
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اثنین ، ثم وضع حلقة مفتوحة تحت القدم الیسرى ، ومن ثم  إلى: وهو مضاعفة الحبل  لف الحبل :١-٢   
ة بالتساوي وهي تلف بالتناوب تحت القدم وعلى دالخارج ، وأطراف الحبل ممدو  إلىلف الحبل من الداخل 

 ٣ إالمن الحبل  ىال یبقستمر باللف حتى وا سم فوق القدم ، ٦٠وعلى مسافة  الساعد من المستوى نفسه
، واسحب القدم وأمسك بطرفي الحبل بالید الیمنى ولفهما ثم أدخل كل طرف منه في وسط              ً أمتار تقریبا  

 الحلقات من كل جانب ثم اشبك الخطاف بالحلقة . 

حبل الربط فصل الحلقة عن الخطاف وافصل الواحد تلو اآلخر عن الحلقات ، وفك : ا حل الحبل :٢-٢
  بمسك أحد األطراف بكل ید وافصل الطرفین . 

بق الطرف الذي فیه الخطاف بیدك أو في حلقة من الخطاف وحل ربطة الحبل وأ: فك الرمي الحبل  : ٣-٢
  ثم طوحه بیدك الیمنى واقذفه له .  إلیهحلقة الحزام واعمل على تنبیه من سیقذف 

  العقد :   -         
الكافي  اإللمامطفائیین هي كثیرة ، ولذا وجب على اإل واإلنقاذ اإلطفاءمة في أعمال العقد المستخد إن   

  :  اواستخداماتهواستعماالتها  بأنواعها
من الحبل على الثاني ویجلس  خراآلرفع الطرف یولربط هذه العقدة  : لیزيباإلنك) 8عقدة شكل ( – ١      

خل حلقة العقد ، وهذه العقدة تستعمل لتالفي الفصل في في دا األسفلحول مؤخرة الطرف الثاني ویمرر من 
  الحبل . 

التالي ، الطرف األیمن من الحبل یأتي كوتربط هذه العقدة  : العقدة الشراعیة أو عقدة االتصال – ٢      
، وتستعمل من  األسفلومن  األیمنالطرف  یأتيمن الحبل  األیسرفوق الطرف األیسر ومن تحت الطرف 

  حبلین مع بعضهما .  إیصالأجل 
األخرى من الحبل  األطرافوتتألف هذه العقدة من نصفین من عقدة التثبیت على  : عقدة الكرسي – ٣      

والقسم  ةالحلقأسفل  إلىمن القسم اآلخر من الحلقة وتشد وتجذب  من عقدة التثبیت یمر داخل الحلقة قسم
الخارج بالطول المطلوب ،  إلى األجزاءتسحب هذه  األعلى داخل الحلقة بعد ذالك إلىالثاني یشد ویجذب 

العقدة ، تعمل عقدة التثبیت على طرف كل حلقة لمنع انزالق الحبل  هتأمین لهذكلتشكل الساقین للعقدة 
  .  لألسفلعلى انزالق المصابین من األعلى  اإلنقاذوتستعمل هذه العقدة في عملیات 

  معدات الرفع والسحب  - ٣
في       ً شیوعا   واألكثررفع والسحب بحسب أغراضها ، ونذكر منها على وجه الخصوص تختلف معدات ال 

  االستعمال وهي : 
 اإلنقاذالرفع والسحب وأعمال  أغراضوهو جهاز یستخدم في مختلف  :)  TIRFORالتیرفور (  : ١- ٣   

  وجر السیارات في حاالت الحوادث ، ویتألف من : 
  ان في كل االتجاهات من أجل التثبیت . ور لربط قابل للدجهاز رفع وسحب كامل مجهز بخطاف ل    -
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   قضیب متداخل للرفع والسحب .    -
حسب أغراض االستخدام ، وینتهي أحد طرفیه بخطاف والطرف اآلخر ذو  حبل من الفوالذ یختلف طوله    -

  على بكرة .                                             ً في الجهاز ، ویكون الحبل في حالة النقل ملفوفا   إدخالهرأس مسلوب لتسهیل 

من رافعة رئیسیة تعمل بواسطة الزیت ولها عدة قطع مختلفة بحیث  وتتألف : رافعة الهیدرولیك : ٢- ٣   
في حوادث السیارات  األشخاص إنقاذفي عملیات                                                   ً یمكن وصلها مع بعضها للطول المناسب ، وتستخدم غالبا  

 وغیرها من االستعماالت .  األبوابوفتح 

الشاقة  اإلنقاذوتستخدم في أغراض أعمال :  ) KLEBER – COLOMBالوسائد الهوائیة (  : ٣- ٣   
زاحةالرفع ،  المختلفة من أجل التدعیم و وصفائح من  فوالذیةوضغطها وتتألف من أسالك  األثقال  ٕ     وا 

على تدعیم الوسادة وتحقیق أعلى نتائج فائقة من المقاومة بینما  األسالكالكوتشوك الكتیم ، وتعمل هذه 
سطوانة مضغوطة ، وتستخدم الوسائد الهوائیة جرى نفخ هذه الوسائد بالهواء من أعزل ، ویالكوتشوك یحقق ال

بأمان فوق الرمال واألوحال التي یتعذر فیها استعمال الروافع العادیة ، على أن یستخدم الحد األقصى 
طع من العوارض تكون فوق أو تحت أشیاء حادة أو مدببة ولذا یستعان بق أن ال ىللمساحة الحاملة ، ویراع

  بطریقة یسهل عملیة النفخ .  األثناءالخشبیة ، ویكون صمام النفخ بارز في هذه 
  معدات القطع – ٤   

  مختلفة منها :  بأشكالوهناك عدة معدات تستخدم لقطع المعادن 
  المناشیر اآللیة .  – ١   
  مقصات القطع .  – ٢   
  جهاز القطع باألوكسجین .  – ٣   
  ع بالهواء المضغوط . جهاز القط – ٤   
   : المصابین األشخاص إنقاذطرق وأعمال   -ثانیا"   
ال  األحیانبعنایة فائقة من السرعة ، وفي بعض  األشخاصجب أن تجري عملیة نقل ی اإلنقاذ أعمالفي    

المختلفة  األسالیبمساك بالشخص وسحبه ووضعه في أمان ، وفیما یلي نذكر یوجد متسع من الوقت لإل
المصابین بجروح  األشخاص إلنقاذمكان قها بأمان ، مع بذل الجهد قدر اإلطفائیین من تطبیتمكن اإلالتي 

والظروف التي  إلنقاذهم الالزموالمسافة المراد قطعها ، والوقت  األشخاصلحال                            ً وأن هذه الوسائل تختلف تبعا  
  :  یوجد فیها األشخاص ، وفیما یلي نعرض هذه الطرق في نقل وحمل المصابین
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  واحد  إطفائينقل شخص بواسطة  – ١   
ارفع الشخص بتمریر الذراع تحت الكلیتین واآلخر تحت الفخذ ویمكن أن یساعد  : بین الذراعین  :١-١

  مسافة طویلة  باجتیاز حوال یسم                              ً طفائي ، والنقل هذا یكون متعبا  برقبة اإل باإلمساكالشخص نفسه عند الحاجة 
طفائي ثم یمسك الجلوس أو الوقوف بحیث ینحني اإل ل الشخص وهو في حالحما:  على الظهر  :٢-١

الشخص بذراعیه حول رقبته وینهض به ویسند أرجله من تحت الركبة ، وهذه العملیة تستدعي مساعدة 
   الشخص المنقذ .

حیث ثر سهولة من السابقة مسكه ، وهذه الطریقة أكاحمل الشخص على أحد الكتفین وا على الكتف : :٣-١
 األبوابیدیه طلیقة تمكن من فتح  إحدىكما تكون                                     ً طفائي من نقل الشخص لمسافة كبیرة جدا  تمكن اإل
بعادوالنوافذ   .الحواجز ومسك سیاج السلم   ٕ     وا 

كانت  إذاینحني الشخص المحمول على الكتف بخفة ویوضع بالعرض على الرقبة  : على الرقبة :٤ -١
طفائي طلیقة ك برسغ یده الیمنى ، وتبقى ید اإلبین أرجله وأمس األیمناع أرجله على الجهة الیمنى ، مرر الذر 

طفائي بسرعة وتحفظ المصاب على الرقبة بطریقة أفضل ولكن یجب اإل بال تتع، وهذه الطریقة عملیة 
  عدم اصطدام رأس الضحیة بشيء . إلىاالنتباه 

 اإلبطینمرر الذراعین من تحت أجلس الشخص مع مسكه من خلف الكتفین و  : بواسطة السحب :٥ -١
، في الحاالت  األرضمن مكانها بجر رجلیه على  زاحتهاإواشبك یدك على صدره ، وارفع المصاب بخفة مع 

بذالك  حال یسممن حزامه ، وعندما یكون الوضع الواقف  أوالضروریة اسحب المصاب من رجلیه وذراعیه 
  سحبه .امع تمریر ذراعیه حول رقبتك ، ثم  األربعةرافك اربط یدي الشخص المغمى علیه ثم انبطح علیه بأط

  طفائیین نقل المصاب بواسطة اثنین من اإل – ٢   
 اإلبطینبذراعیه تحت                          ً حداهما رأسه ثم جذعه مارا  وذلك برفع إ : الشخص من أطرافه إمساك  :١-٢

  .  به من تحت الركبة                  ً بین الرجلین ممسكا   خراآلویشبكهما أمام صدر المصاب ویقف 
على یمین الشخص واآلخر على یساره ویضعان  األولطفائي یقف اإل :الشخص من جانبیه  إمساك  :٢-٢

بطيویمرران ساعدیهما تحت فخذي  األرضركبتیهما على  كان  إذاالمصاب ویمسكان بقبضتیهما   ٕ    وا 
الحالة  باستطاعة الشخص أن یساعد نفسه فیمسك بهما سواء على مستوى الخصر أو الرقبة ، وفي هذه

   عمل الكرسي . األفضلیكون من 
بالید الیسرى ومن ثم مع الید الیمنى المقبض  األیمنطفائیین بمقبضه یمسك كل من اإل الكرسي :   ٣-٢

  لرفیقه ، وتجلس الضحیة على أیدیهما ویحیط بذراعیه على رقبتیهما . األیسر

من تحت كتفیه  األولحیث یمسك طفائیین الشخص بیرفع اإل جلوس المصاب على جهة واحدة : :٤-٢
صاب نفسه بوضع ذراعه حول وتحت كلیته واآلخر من تحت الحوض وتحت الركبتین ، ویجب أن یساعد الم

  . األولطفائي رقبة اإل
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 إذ ة واآلخر بواسطة األحزم یمسك أحد اإلطفائیین بطرف قوائم الكرسي األمامیة الكرسي : استخدام  :٥-٢
الكرسي ویضعه على كتفه بعد ضبط الطول المناسب ثم یمسك بیده سیاج السلم وبالید یقوم بتمریره من أسفل 

 إرهاقیحفظ توازن الشخص ومنعه من السقوط أو التأرجح ، وهذه الطریقة تمكن من النزول دون  األخرى
  في سلم ضیق .                         ً المصاب ولو كان وزنه ثقیال  

ثنان بمقابض أیدیهما ویرفعان الظهر بینما الثالث : یمسك ا طفائیینإ ثالثةنقل المصابین بواسطة  – ٣   
 یرفع الرجلین . 

بمقابض أیدیهم وهم تجاه بعضهم  األربعةطفائیین : یمسك اإل طفائییننقل المصاب بواسطة أربعة إ – ٤   
  ویسند اثنان منهم الظهر والرأس واآلخران الحوض والساقین تحت الركبتین . 

جرح خطیر  أوبحروق أو كسر في عضو       ً مصابا   إنقاذهالمصاب المراد : عندما یكون الشخص  ملحوظة    
، ویقوم اثنان بنقلة ویعمالن على تهدئته وتخفیف  بحذر تحتهغطاء خشبي  أو، یتم وضع بحذر ( مالءة ) 

  . آالمه
  
  

  النار
  

 بجمیع األشكال  المختلفةیران ، ووسائل المكافحة وصف الحرائق التي تسببها الن ىیجدر بنا قبل أن نأتي عل
في العالم في كل سنة ، البد لنا  ىال یحص والممتلكات العامة ، ویحدث من الخسائر ما األرواحهدد تي تالو 

مزیج من  إالهي  المختصین ما المعطیات المسلم بها والتي ال غنى عنها ، والنار لدى أن نوضح بعض من
 وهي االشتعال .  أساسیةظاهرة ثانویة ذات قاعدة وعوامل  إال اللهب والدخان لیست

 اما أردن إذانفسه عبارة عن ظاهرة فیزیائیة كیمیائیة ذات دقة فائقة یجب معرفة أشكال تطوراتها  واالشتعال
مكافحتها ووضع هذه الوسائل واألسالیب موضع التنفیذ  وأسالیبالنیران  من معرفة وسائل تقي إلىالوصول 

          فیجب علینا أن ندرس هاتین الظاهرتین وهما :   رة جذریة حاسمة . بصو 
   االشتعال:  أوالً   

لالشتعال )  بین مادتین هما وقود ( مادة قابلةاالشتعال في األصل هو التفاعل الكیمیائي الذي یحدث 
  ) .  أوكسجینومساعد على االحتراق ( 

أن سائر األجسام المعروفة هي قابلة لالشتعال كثیرة لحقیقة ي اف  ( الجسم القابل لالشتعال ) الوقود    -
أسهل  األجسامتعتبر بعض                        ً ففي الشروط العادیة جدا   .  الالزمةاجتمعت الشروط  إذاقلیلة  أمكانت قابلیتها 
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نجد الهیدروجین والكربون سواء أكانت نقیة أو كانت في  األجسامقابلیة لالشتعال من غیرها ، ومن بین هذه 
( نفط   صل في الطبیعة بشكل واسع أكانت من أ معظم الحاالت مركبة : مثل الفحوم الهیدروجینیة المنتشرة

  ........الخ ).  الحجريصل ( الخشب ، الفحم ) أو من أ
االحتراق العنصر الثاني من التفاعل  ىیمثل الجسم المساعد عل  :  االحتراق ىالمساعدة عل األجسام - 

أن كامل  إذ األوكسجینهو         ً انتشارا   األكثراالحتراق  ىالمساعدة عل األجسامحتراق ) ومن الكیمیائي ( اال
  ) .  وهي بالتالي ( عملیات أكسدة األوكسجیناالحتراقات تحدث بصورة عامة بواسطة 

ماحر موجود في الهواء  كسجینو أعلى شكل   إما یأتينفسه یمكن أن  األوكسجینن كول     على شكل  ٕ   وا 
  الحدید ) .  وأكسید،  األلمنیوممعدنیة مثل ( أكسید الكاسید كاألأخرى  أجسامحد مع مت كسجینو أ
                 االشتعال ىالمساعدة عل باألجساملالحتراق ولها عالقة شدیدة           ً قابلة جدا   األجساموتكون بعض    

لحرارة والضغط ، تحقق المساعدة ) حیث أنها في الشروط االعتیادیة من ا األخرى األجسام ( أوكسجین أو
ن في الهواء ، وبالعكس فإ                     َ  ً سفور األبیض یحترق آنیا ◌  و تفاعل االحتراق الكیمیائي ، مثل الف        ً وظاهریا       ً آنیا  

توافرت كمیة معینة  إذا إالاالحتراق  ىالمساعدة عل األجساماالتحاد مع  عتستطی بعض األجسام األخرى ال
ن أ من الطاقة لبدء االحتراق .   بإمكانأنه  إالاالحتراق هي الحرارة ،  ىالطاقة المساعدة عل عأنوابسط  ٕ    وا 

نه یمكن لجمیع أنواع الطاقة أن تسبب بدء ولهذا السبب فإ ع الطاقة أن تتحول وتعطي حرارة .جمیع أنوا
  هي : التي  عملیة االحتراق و

  الطاقة الضوئیة ( عمل العدسات المحرقة ) .     -
   ام ، احتكاك ) .( اصطد ةالمیكانیكیالطاقة     -
  الطاقة الكهربائیة ( فعل جول : تصادم االلكترونیات المتحركة )    -

 الطاقة الكیمیائیة ( فعل جول : االلكترونیات المحیطة في الذروة )     -

  نفالق الذرة )ترونیات والنترونات المتحررة من إالطاقة الذریة ( فعل جول : االلك    -

  رة المنطلقة من المادة الحیة بشكل تخمر نباتي ) الطاقة الحیة ( الحرا    -
 : الـنـار  ثانیاً    

ن كل إبها ، ف اإلحساسحواسنا  ىالنار ظاهرة ثانویة لالحتراق ، وهذه الظاهرة هي التي تسهل عل إن   
 (   یمكن أن تظهر بشكل طاقة میكانیكیة ( االنفجار ) أو یشكل طاقة حراریة  احتراق یرافقه انطالق طاقة

ن التفاعل مولد للحرارة ، والنار هي تطور للحرارة والنور اللذان ینجمان عن االشتعال بآن حرارة ) ویقال بأ
  واحد ، وهذه ظاهرة فیزیائیة تظهر على شكلین هما : 

  لهب . ى شكل عل    -
   شكل فحم متوهج . ىعل    -
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ن اشتعال المواد              ٕ تلو اآلخر ، وا   حدهمأفي آن واحد أو  یكون الشكلین ظهور نوحسب تكوین المادة فإ   
نقطة االشتعال وتشكل اللهب  إلىالصلبة یحدث غازات والتي بتأثیر الحرارة تنطلق وتحترق بعد أن تصل 

سوائل ، وبتأثیر تزاید درجة الحرارة یطلق هذا السائل غازات تحترق على  ىإلویمكن للمواد الصلبة أن تتحول 
ن                     ٕ على شكل فحم متوهج وا   إال لال یشتعمن الغازات مثل فحم الخشب  الیةخال فاألجسام،              ً شكل لهب أیضا  

والغازیة  ةالمتبخر  األجسامغازات ، والغازات بدورها تحترق مولدة اللهب كما أن  إلىالحرارة تحول السوائل 
مشتعلة تطلق النور والحرارة ،  أبخرةاللهب هو تیار من الغاز أو  إنعلى شكل لهب .  لذا            ً تحترق دوما  

  والعالمات الفارقة للهب تظهر جلیة في لهب الشمعة العادیة . 
  الدخان 

بشرر ، وهو        ً مصحوبا                                 ً یمكن لمحیط اللهب أن یولد دخانا   إذالدخان هو نتیجة االشتعال الغیر كامل ،  إن   
یحدث من جراء تبخر الجسم المحترق أو من تبخر الماء المالمس للهب ، وكلما حوت الشعلة كمیة أكبر 

ویصحبها جزیئات الفحم السلیمة                                                                ً الكربون المتحد مع جسم مساعد على االحتراق كانت الشعلة أكثر سوادا   من
  .                   ً أو المشتعلة جزئیا  

  أثناء االحتراق  األجسامالتغیرات الطارئة على    
         ً زیة مارا  الحالة الغا إلىمن الحالة الصلبة  األجسامدرجة الحرارة الناتج عن االحتراق حالة  رتفاعیغیر ا   

بالتسامي ،  المسماةالحالة الغازیة  إلىیمر مباشرة من الحالة الصلبة  األجسامبالحالة السائلة ، وقلیل من 
  الحاالت الثالث ( صلبة ، سائلة ، غازیة ) .  بهذه يتمر بالتتالفاألجسام البسیطة 

نقطة  إنهاالجسم المسخن ،  أبخرة من سطح بإصدار                           ً الحالة الغازیة یكون مسبوقا   إلى األجسامومرور    
الهوائي موافقا ، وان  واألكسجین األبخرةكان خلیط  إذافیها حدوث االحتراق الذاتي ، فیما یبدأ االنطالق التي 

، ولهذا  همعرفة هذه المنطقة الحراریة الحتراق الخلیط هام بالنسبة للحریق ألن هذا عامل رئیسي في مكافحت
أن تؤمن االحتراق  اال یمكنهكما أنه  األبخرةاشتعال هذه  إلى يال یؤدنسبة هذه ال انخفاضفان ارتفاع أو 

  الذاتي للمادة القابلة لالشتعال . 
  للحرائق  المسببةالمواد 

  الدیزل والغازات.  مثل مشتقات النفط البنزین والكیروسین و:  مواد سریعة االلتهاب -١
   ت .الكوردای مثل البارود األسود و:  مواد متفجرة -٢
  الفحوم الطبیعیة وبقایا النباتات . مثل األخشاب والورق و:  مواد أخرى -٣

  أنواع الحرائق 
  : خمس فئات یطلق علیها إلى اشتعالهاتنقسم الحرائق بحسب مصدر  

قاعدتها السیللوز ( كالخشب ،  التيتنشأ عن المواد  التي: وهي  الصلبة) حرائق المواد Aفئة (   
 رق الكرتون ) والمواد التي أساسها الكربون. والمنسوجات ، وو 
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وهي التي منشؤها السوائل البترولیة القابلة لالشتعال كالبنزین ) حرائق المواد البترولیة : Bفئة (   
  والكیروسین . 

  وهي التي تنشأ من مصادر الكهرباء .  ) حرائق الكهرباء :Cفئة (   
القابلة لالشتعال مثل ( الماغنسیوم ، والصودیوم ،  : وتحدث في المعادن ) حرائق المعادنDفئة (   

  والبوتاسیوم ) . 
وهى التي یكون منشؤها الغازات القابلة لالشتعال المختلفة مثل غاز ( البروبان  ) حرائق الغازات :Hفئة (   

  ، والبیوتان ......الخ ) . 
  القواعد العامة لمكافحة الـنـار 

الكیمیائیة التي تحدث نتیجة اتحاد المادة المشتعلة بأوكسجین الهواء  عملیة االحتراق هي تلك الظاهرة   
(  ىبعامل تأثیر درجة حرارة معینة لكل مادة من المواد وتختلف درجة هذه الحرارة بالنسبة لكل مادة وتسم

  نقطة االشتعال ) ، وهناك شروط ثالثة یجب توفرها مع شرط رابع لیتم االشتعال وهي : 
  ي الوقود للمادة المشتعلة . وه : المادة - ١
   النار . % من الهواء الجوى أو أي مصدر آخر یغذي٢١ر نسبة وهو تواف : األوكسجین - ٢
كان هناك  فإذاالمادة ، وهذه الحرارة تسمي نقطة االشتعال  إلشعال الالزمةونعني هنا الحرارة :  الحرارة - ٣

ن االشتعال هذا یتوقف ، وتقاس حرارة الشتعال ، فإدرجة أقل من درجة ا إلىمواد تحترق ثم جرى تبریدها 
 :  الحرارة بواحدة من الطرق التالیةدرجات ، وتنتقل الاالشتعال ب

ساخنة عند االتصال المباشر مثل لمس المصباح  رالمواد الغی: وتنتقل الحرارة من  االتصال المباشر    -
  المشتعل بالید . 

مثل الریاح والسوائل والسیور  متحركةمحمولة بوسیلة  آخرمكان  إلى: وتنتقل الحرارة من مكان  الحمل    -
  المتحركة . 

 الشايآخر مثل تحریك كوب  إلى: وتنتقل من خالل وسیط یقوم بتوصیل الحرارة من مكان  التوصیل    -
   الساخن .

ف درجة الحرارة المحیطة بها وتختل األماكن إلىمن مكان الحرارة  باإلشعاع الحرارة: تنتقل  اإلشعاع    -
 للحرارة مثل الشمس .  قرب المصدر اإلشعاعي أوحسب بعد  باإلشعاع المنقولة

ع وهو سلسلة التفاعل والمقصود هنا هو تفاعل ابفهناك شرط ر  صحیحةیمكن اشتعال النار بصورة  ىوحت    
  تعل . ومن ثم تتحرك جزیئات المادة وتش والحرارة،  كسجینو واألالحاالت الثالث : المادة ، 

  مایلي :  ىتعتمد عل اإلطفاءكما أن نظریة    
  المادة المشتعلة ( تجویع ) .  إبعاد – ١   
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  ( خنق ) .  كسجینو األحجب  – ٢   
  التبرید لخفض درجة الحرارة .  – ٣   
الحاالت الثالث ( تجویع ،  إحدىوهو كسر سلسلة التفاعل ب اإلطفاءالوسیلة الرابعة في عملیة نظریة  أما   

  ق ، تبرید المادة ) . خن
  المادة :  إبعاد –أ    
المواد القابلة لالشتعال والتي لم تدركها النار عن مركز الحریق ویتناول هذا المفهوم تفریغ حمولة  إبعاد   

یغذي النار المشتعلة ، أو       ً وقودا   تشكل حتى ال الحریق بالقرب من الموجودة  أوسكة الحدید المشتعلة عربات 
سائر المكان ، أو  إلىالنار  يال تسر حتى  بمرآسیارة مشتعلة من  إبعادیحترق ، أو  ىمبن نقل محتویات

للحیلولة  واألعشاب األشجارمساحة فارغة في غابة بقطع  إحداثتفریغ حمولة باخرة اشتعلت فیها النار ، أو 
  حریق . المكان أو الموقع الذي به ال رجاءأالنار لوقف سریان النار في سائر  امتداددون 

  
  :  األوكسجینحجب  –ب    
المساعدة  األجسامأكثر  كسجینو األالمساعدة على االحتراق ، ویعتبر  األجسامعلى  التأثیرویقصد بذالك    

ال  إذالجسم المشتعل فیتوقف اشتعالها  إلىحجبنا أو قللنا من وصول الهواء  فإذاعلى االحتراق في الطبیعة ، 
أو                                  ً هواء والذي یعادل خمس حجمة تقریبا  المخلوط بال كسجینو األیتوفر عنصر  االشتعال مالم تستطیع النار

لرمال على النار التي ، وتتم عملیة الحجب هذه باستخدام ا        ً كیماویا                                       ً یكون مركبا من المواد المشتعلة تركیبا  
أجهزة جهزة الكیماویة أو لف شخص یحترق ببطانیة ، أو استخدام سطة األأو بوا هرض مسطحتشتعل على أ

حرائق البترول حیث تشكل طبقة من الرغوة تحجب سطح السائل المشتعل عن  إلطفاء Foamالرغاوى 
 إطفاء إلىالنسبة المالئمة یؤدي  إلىفي منطقة النار  األوكسجینالهواء ، كما أن تقلیل نسبة  في كسجینو األ

فنرى أن الشمعة  م إغالقهیدوي أو شمعة وضعت في وعاء أحكمصباح  فيالنار . وتتجلي هذه الظاهرة 
  .                                                          ً ابتدأت تضعف بسبب استنفاذ أوكسجین الوعاء حتى تنطفىء تماما  

طریقة الحجب هذه بتسلیط كمیات من الغازات الخاملة في منطقة النار وتعمل على تغلیفها  إلىویلجأ    
  كسجین . تحول دون وصول الهواء المخلوط باألو بطبقة من الغازات الكثیفة 

  برید : الت - جـ    
 اإلطفاءفي عملیات                                                ً النیران ، كما یعتبر التبرید أكثر الوسائل شیوعا   إلخماد األساسیةویعتبر الماء الوسیلة    
مادة المشتعلة كان معدل الحرارة الناجمة عن النار أقل نسبة من الحرارة التي تمتص بعوامل كثیرة لل فإذا، 
النار بتبرید الجو المحیط بها بسرعة  إطفاءفكرة تقوم على تنطفىء النار ، وهذه ال ن االشتعال یتوقف وفإ

  تفوق الحرارة الناشئة عن االشتعال . 
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تناقصت درجة الحرارة  فإذاكمیات وافرة من الحرارة للمادة المشتعلة ،  إلزاحةوتعتبر طریقة التهویة مجدیة    
، ویظل الماء                   ً في التضاؤل تدریجا  في المحیط المشتعل لدرجة أقل من حرارة االشتعال رأینا النار تأخذ 

   یلي : وباستعمال الماء ینتج ماالحرائق  إلطفاءالوسیلة الرئیسیة للتدخل الفوري 
  .ترتفع درجة حرارة المیاه وتتساوى مع درجة حرارة الحریق     -
ة من الحرارة ، كبیر  وتمتص كمیة الغازیةالحالة  إلىتتحول المیاه لدى مالمستها النار من الحالة السائلة     -

لبدء  الالزمةالحرارة الضروریة  إنقاصكالوري والتي من شأنها  ٦٢٢حیث یمتص كل غرام من الماء المتبخر 
 – ١یكون بدرجة حرارة تتراوح بین  اإلطفاءن الماء المستخدم في ق جسم قابل لالشتعال ، ومن جهة فإاحترا
في حالة  ٧وهي  األجسامفض بكثیر من حرارة درجة وفق المناطق والفصول ، وهذه الحرارة أخ    ٣٠

 إلى – ٣٠٠ن هذا التبرید هو جید بالنسبة للمواد الصلبة المحترقة بدرجة حرارة مرتفعة ( من             ٕ االحتراق ، وا  
من السوائل السریعة االشتعال وخاصة بالنسبة للغازات التي                                     ً درجة ) وهذه النسبة تكون أقل ارتفاعا   ١٢٠٠

   قلیلة االرتفاع .     ً ائما  تكون درجة احتراقها د
  یحدث بها تحلل كیمیائي في درجات الحرارة المرتفعة .    -

  المشتعلة . األجساممع                 ً تتفاعل كیمیائیا      -

  لإلطفاءن الطرق العملیة                                ٕ المنتشرة عن الحرارة المتولدة وا   تزید في معدل الحرارة    -

لما للبخار من                                 ً ر كمیة من الماء المستخدم ، نظرا  تكون أكثر فعالیة في الحاالت التي تعمل على تبخر أكب   
بطالهجو االشتعال  إفسادیجابي في أثر إ أن كمیة الماء عندما تتبخر یتضاعف  إذأیضا واتساع رقعته   ٕ      وا 

قل أ اإلطفاءوكلما كانت نسبة المیاه المتخلفة عن عملیة    مرة عن حجمها وهي سائل . ١٦٥٠ إلىحجمها 
، ونرى أنه كلما انخفضت درجة الحرارة تكاثف بخار  اإلطفاءلكة كلما دل على فعالیة من نسبة المیاه المسته

الماء فوق النار وهذه الظاهرة تدل على قرب اللحظات التي تخمد فیها النار ویكون الحریق تحت معدالت 
 السیطرة . 

  تعریفات عامة عن الحرائق 
یحدث من عندها توفر نسبة كافیه من بخار  التيحرارة هي درجة ال :  نقطة االشتعال ( الومیض ) -    ً أوال     

  أخرى .  إلىبعدها االشتعال وتختلف من مادة  الموجود في الهواء ویبدأ كسجینو األمع            ً تشكل خلیطا   المادة
بعد اشتعالها وتزید درجة  المادةهي أقل درجة حرارة یحدث عندها استمرار احتراق  نقطة االحتراق : -     ً ثانیا     

  حتراق درجات قلیلة عن درجة نقطة الومیض . حرارة اال
وهي درجة الحرارة التي یتم عندها اشتعال خلیط البخار القابل   : االشتعال التلقائي ( الذاتي ) -      ً ثالثا     

  شرارة أو لهب .  إلى الحاجةلالشتعال بالهواء دون 
                                     ً ر كمیة من ماده قابلة لالحتراق احتراقا  عن احتراق مقدا الناتجة الحرارةوهى درجة   حرارة االحتراق : -     ً رابعا  

  .      ً كامال  
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في لحدود القابلیة لالحتراق  األقصىحدود القابلیة لالشتعال هي التركیز  إن  : ة االشتعالیقابل -      ً خامسا     
  ویستمر في االنتشار في درجة الحرارة والضغط المحدد .  بالله العامل المؤكسد ومن خالله ینشأ

كیلوا باسكال  ٢٧٦یزید عن  هو السائل الذي له ضغط بخار ال   القابل لالشتعال :السائل  -      ً سادسا     
  ) .  NFPA 58 ـدرجة مئویة ( حسب تعریف ال ٣٧.٨مطلق عند درجة حرارة = 

لالشتعال هو تركیز للبخار أو الغاز في الهواء أو  األدنىالحد  ) : L لالشتعال ( األدنىالحد  -      ً سابعا     
  بمصدر اشتعال .                                     ً یحدث دونه تقدم للهب عندما یكون متصال   ال والذي كسجینو األ
غاز مع الهواء هو  أوالحد األعلى لالشتعال لخلیط بخار وقود   ) : Uلالشتعال ( األعلىالحد  -       ً ثامنا     

  تقدم للهب في حالة مالمسة الخلیط لمصدر اشتعال .  هیحدث فوق الحد الذي ال
  لالشتعال هي التي تسمى مجال االشتعال . األعلىوالحد  األدنى قعة بین الحدانسب التركیز الو    

  المهندس / سمیر الخالد

   بالحریق والتنبؤالحریق  منالوقایة 

   

مع اتخاذ بعض  والمالحظةتمت المراقبة  ما إذان الحرائق التي تحدث یمكن تالفي الكثیر منها وتجنبها ، إ
شمل مجموعة من التدابیر الخاصة من أجل تجنب وتقلیل والحد ن فالسالمة من الحریق ت األولیة تاإلجراءا

  تمارس في مجالین هما :  أن، فهذه من أشكال ( السالمة العامة ) ویمكن  األشخاصمن أضرارها وحمایة 
  الوقایة :  – ١   
 إصابته ، فوقایة أي شيء هي الحیلولة دون تأثیراتهاأو تحدید وحصر  أسبابها بإزالةوهي منع نشوب النار    

  بضرر وهذا یمارس قبل وقوع الحادث ، وتتناول النواحي التالیة : 
ولهذا السبب فان    حراري: أن السبب العام هو وجود الطاقة دائما تحت شكل  دراسة أسباب الحریق    -

 إلىتدرس بعنایة ، ویمكن أن تصنف أسباب الحرائق  أنمصادر الحرارة بأشكالها مهما كان منشؤها یجب 
  ین : صنف

  الكهربائیة .  أسباب فنیة : مثل الحراریة ، والمیكانیكیة ، والكیماویة و –أ    
  نسانیة : مثل عدم الحذر وعدم االكتراث ، والجهل والخطأ . أسباب إ –ب    
  طبیعیة : مثل الشمس والصواعق واالحتراق المفاجىء .  أسباب - جـ    
التالیة : منع التدخین في األماكن المحظورة  األسباب إبعاد لمنع نشوب النار هو :  منع أسباب الحریق    -

أجهزة قطع التیار الكهربائي ، وتبدیل  واستخدام، ووضع أوعیة للرماد ، واتخاذ الوسائل ضد الشرر الكهربائي 
  الخطوط البالیة . 
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نمابدایة النار ،  : وجمیع الحرائق تكون في بدایتها معتدلة ، ولیست الخطورة في النار امتداد أسباب    -   ٕ    وا 
   امتدادها واتساعها ، فكیف تمتد النار؟ إمكانیةتتوقف على 

 إذللقانون الطبیعي للجذب ،                                                  ً : وذالك بواسطة اللهب والشرر ، والهواء الحار طبقا   من أسفل إلى أعلى –أ    
  المناور العمودیة والمصاعد .                   ً اتجاهها بواسطة مثال   تأخذأن النار والدخان والغازات 

والتي تشكل المواد  إشعاعاتموقد وهاج یصدر  أي، حیث أن  اإلشعاع: وذالك بواسطة        ً جانبیا   –ب    
  تحیط به .  التيالقابلة لالشتعال 

تمثل هذه الحالة في مكواة كهربائیة موصولة بالتیار الكهربائي قابلیة االتصال : باالتصال البسیط و  - جـ    
  ومتروكة فوق أشیاء مشتعلة . 

أن الغازات القابلة لالشتعال والتي یحتویها الدخان تجتاح القسم  إذبواسطة انتقال الغازات واألبخرة :  – د   
  العلوي من المكان لكي تتراكم بكثرة بعیدا عن نقطة مصدر انبعاثها. 

  التنبؤ  – ٢   
ر في حینها لك تتخذ االستعدادات لكشف النالنار بالرغم من كل شيء ونتیجة لذیمكن التنبؤ عن ا   

 اإلجراءاتیمكن ، فالتنبؤ بالشيء هو التفكیر والتبصر بما یمكن أن یحدث ویقع واتخاذ  ما بأسرعومكافحتها 
الحریق فحسب ، كما أن التغلب على  إطفاءعلى تنحصر أو تتوقف  طفائیین اللمواجهة ظهوره ، فمهمة اإل

یقوم  هو ما                               ً والشيء الوحید الذي یعتبر مرضیا      ً ضیا  یعتبر مر  كن الول            ً یعتبر نجاحا   أن النار ومكافحتها یمكن
  الحیلولة دون وقوع الحوادث .  إلىبه خالل زیارته وجوالته وكشفه مواطن الخطورة ، وبالتالي یؤدي 

  المواد المستخدمة في اإلطفاء  

 وهي :  أبرزهاهنا  ستعرضونمكافحة الحرائق  أعمالالمستخدمة في  اإلطفاءتتنوع مواد 

  ) .  FOAMرغوة (ال – ١   
  مسحوق البودرة الكیمیائیة الجافة .  – ٢   
  ) .  CO2الغازات الخامدة ، ثاني أكسید الكربون (  – ٣   
  الهالوجینیات ( الهالون ) .  – ٤   
  )  FOAM: الرغوة (  أوالً    
 في               ً الضروریة خصوصا   األمورأصبح استعمال الرغوة في أعمال المكافحة في الوقت الحاضر من    

(          المشاریع الصناعیة ومصافي البترول ومحطات تولید الطاقة ، وتتركب الرغوة من مواد عضویة
PROTEIN BASE  (والقرون كمواد أساسیة في تكوین  األظالفمن مخلفات المصانع ، خاصة  وتتألف

لبسیط ، هي مجموعة تصبح نشأتها ، والرغوة بتعریفها ا تمر بعدها بمعالجات كیمیائیة حتى الرغوة ، حیث
  ) .  CHEMICAL FOAMمن الفقاعات الصغیرة المجتمعة المملوءة بالغازات والهواء ( 
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وهي أخف من أي نوع من أنواع الزیوت والمواد البترولیة ، وتستعمل هذه الرغوة لتغطیة سطح المواد    
منها وتتكون رغوة  األبخرةتصاعد  عنها وتبریدها لمنع استمرار األوكسجینبعزل  إلخمادهاالبترولیة المشتعلة 

  الفوم من ( ماء + سائل الفوم + هواء ) ، كما تتعدد أقسام الرغوة ومنها : 
  % .  ٣الفوم الصناعي : وهو المصنوع من المواد الكیمیائیة ویخرج مع الماء من خالل منظم بنسبة  –أ   
ضالت الحیوانات وقرونها مضاف ظام وعالفوم البروتیني : ویصنع من الحیوانات ، مثل الدم والع –ب    

  % .  ٦مواد كیمیائیة ، ویستعمل في خزانات ویخرج مع الماء بنسبة  إلیه
فلور كربون ، ویستعمل في  مادة تسمى إلیهفوم الفلوروبروتین : ویصنع من الفوم البروتیني مضاف  - جـ    

  % .  ٣خزانات ویخرج مع الماء بنسبة 
  منها :  أشكالوتمر الرغوة بعدة    
) : وهو الذي یخزن في عبوات تتراوح سعاتها  FOAM-COMPOUNDالسائل الرغوي (  –أ    

  .  وأحجامها
) : وهو مزیج السائل الرغوي بالماء قبیل قذفه من  FOAM-SOLUTIONمحلول الرغوة (  –ب    

  القواذف ، ولیس لمحلول الرغوة مفعول دون مزجه بالهواء . 
تحول فیها ) : وهي الحالة النهائیة التي ی FOAM-EXPANDEDة والمتمددة ( الرغوة المتعدد - جـ    

  بالماء والهواء .  السائل الرغوي بعد مزجه
  طرق التعرف على ممیزات وجودة الفوم ومنها :

  اللزوجة وقدرة تماسك جزیئات المواد السائلة .     -
   % أو أقل . ١.١٨الثقل النوعي     -
  شدید التماسك .    -

  سهولة االنسیاب .    -

  خلوه من المواد السامة والضارة .    -

 الترسب :    

مادة  إلىن الطبقة العلیا منه تتحول الهواء الجوي ، فإ إلى يالبر وتینعندما یتعرض سائل الفوم من النوع    
عبر  خروجه قاع الخزان محدثة بذلك عائق للسائل فال یمكن إلىتهبط  یلة یزداد وزنها یوما بعد آخر حتىثق

   اآلتي : إتباع، ولكي نمنع هذا الترسب یجب األنابیب 
  تخلط نوعین من سائل الفوم في خزان واحد .  ال    -
   القیام بعملیة التنظیف الروتیني لخزان الفوم .    -
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  .                                             ً ستعمال نوع آخر من الفوم فیجب غسل الخزان جیدا  ا إلىدعت الحاجة  إذا    -

  تسمح للهواء الجوي بالدخول . ء قفل الخزان لكي الحكام غطاالتأكد من إ    -

 نتبع خطوات سلیمة في عملیة تخزین الفوم نتبع اآلتي :  لكي:  تخزین الفوم   

  .  اإلغالقمحكمة  بالستیكیةیتم التخزین في برامیل     -
   تخزن برامیل الفوم في مكان بارد وجاف .    -
  . تخزن البرامیل في مستودع جید التهویة    -

  عدم تخزین برامیل الفوم تحت أشعة الشمس ، كما یجب أن تكون بعیدة عن مصادر الحرارة .    -

  عدم تخزین برامیل الفوم بجوار مواد كیمیائیة أخرى .    -

 ختبار الرغوة : ا   

معرفة  نستطیع فإنناكان لدینا ثالث عینات من السائل الرغوي  فإذاتختبر الرغوة بالتوافق مع البودرة ،    
  جراء التجربة التالیة : البودرة المتوفرة لدینا وذالك بإ توافقها مع

نملىء ثالثة أوعیة مستطیلة معدنیة على شكل صحن ونضع في كل منها كمیة قلیلة من الماء ثم     -
  غرام من البنزین .  ١٠٠نصب مقدار 

   غرام من البودرة بالتساوي . ٢٠٠وقها نملىء وعاء الرغوة المتمددة الناتجة من كل من العینات ونرش ف    -
  یظهر قسم من البنزین . حتىالثالثة  األوعیةنفتح ثغرة خالل الرغوة في زاویة واحدة في     -

  الثالثة . األوعیةنشعل في وقت واحد البنزین في     -

 نسجل عالمة التفوق للوعاء الذي یقاوم النار أكثر من غیرة .     -

 درة الكیمیائیة الجافة : مسحوق البو  ثانیاً 

حیث وجد أن  اإلطفاءالبودرة في بادىء األمر مجاراة للرمال التي تستخدم لغرض  اإلطفاءكانت فكرة مادة    
أنه  إذتطفىء بعض الحرائق بشكل أكثر فعالیة من أي نوع آخر ،  ألنهابعض الرمال ذات میزات خاصة 

یب كیماوي خاص وبهذا بدىء باستعمال هذه األنواع لدى تحلیل بعض هذه الرمال وجدت أنها تمتاز بترك
  أن وصلت منها عدة رموز كیمیائیة منها :  إلى
   )nahco3  (         ً انتشارا   واألكثر) بیكربونات الصودیوم وهي البودرة الجافة ،khco3 ، (                )

nh4h2 fc4  ) ، (hfo4 ٥بین (                 ً ه المركبات حجما  ) ، هذه بعض المركبات للمسحوق البودرة ، وتندرج هذ 
  مایكرون ) .  ١٠٥ إلى

  كیف تخمد البودرة الجافة النار    



 ١٩

ذا عزلنا هذا العنصر فال یمكن إ،  كسجینو األبتوفر عنصر  إالیتم  من المعروف أن اشتعال أیة مادة ال   
أن  إذ،         ً هب فورا  للمادة أن تشتعل ، فعندما تقذف البودرة الجافة على حریق السوائل المشتعلة ینطفىء الل

عندما تطلق البودرة من القواذف تشكل سحابة بین اللهب والوقود أنه البودرة تعمل على تغلیف اللهب حیث 
على تقلیل                    ً اللهب ، وتعمل أیضا   إلىالمشتعل وتعمل هذه السحابة كحاجز لمادة األوكسجین من الوصول 

النار غالفا أو طبقة على سطح المادة تزید  إخمادبعد نفسها تترك  البودرةالبخار من الوقود ، كما أن  إنتاج
تالمسه  الذي، وتعمل كذالك البودرة على امتصاص حرارة الجسم  اإلطفاءفي العزل وتعمل على سهولة 

  االشتعال .  لكبذویقف  وتعمل على خفض درجة حرارة احتراقه
  طرق التعرف على ممیزات وجودة البودرة ومنها     
  جید بطول المدى والمسافة التي یغطیها المسحوق . االنسیاب ال    -
   البودرة التي تغطي أكبر مساحة هي المالئمة .    -
  مقاومة البودرة للرطوبة .    -

  االشتعال مره أخرى . تسمح بعودة النار بسرعة وال إخمادأن تعمل البودرة على     -

 البودرة :  اختبار   

  من البودرة ( س ) و( ع ) وبودرة ( ص ) :  اعأنو لنفترض أننا نقوم بفحص ثالثة    
  كغم من كل نوع .  ٣نأخذ     -
   كغم . ٣نضع كل نوع في مطفأة یدویة تستوعب     -
  غ ) لقذف البودرة . ١٥٠كل مطفأة مزودة بغاز نتروجین سعة (     -

  یجب أن تكون الریاح ساكنة .    -

  دة المساحة .أرض مستویة ومحد أمامیجب أن تكون كل مطفأة     -

وعلى بعد واحد ابتداء المساحة المرسومة  األرضالقواذف على ارتفاع واحد عن  أشخاصیمسك ثالثة     -
  . األرضعلى 

   یبدأ القذف معا في اللحظة نفسها .    -

  نسجل وقت تفریغ كل مطفأة بواسطة ساعة ضبط الوقت .     -
   تي غطتها البودرة .نأخذ قیاس الطول والعرض بالنسبة للمساحة ال    -
  قیاس الطول ( من آخر ذرة عن فوهة القاذف ) . نأخذ    -

  نفتح الطفایات ونزن المتبقي .    -

  وجودتها . اختبارهاالبودرة التي تندفع من المطفأة بكاملها تقرر درجة  أنوبذلك     -
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 )  CO2، ثاني أكسید الكربون (  الخامدةثالثا : الغازات    

الحرائق  إلطفاءالمواد الصالحة  إحدىثاني أكسید الكربون من الغازات الخاملة ، كما یعتبر یعتبر غاز    
بسبب عدم احتوائه على األكسجین وبالتالي یحول دون استمرار الحریق ، كما یستخدم هذا الغاز في أعمال 

دم هذا الغاز في حقل التخلل في األماكن الضیقة ، ویستخ فيالمغلقة وفعالیة الغاز  األماكنفي  اإلطفاء
 إحدىمحطات الكهرباء ، في المعدات الكهربائیة ، والمولدات ، ویوجد غاز ثاني أوكسید الكربون في 

  الحاالت التالیة : 
  بشكل غاز : عندما یكون حرا أي غیر مضغوط .     -
   الة السائلة .الح إلىلضغط معین فیتحول فیها من الحالة الغازیة  ضما تعر  إذالك بشكل سائل : وذ    -
بشكل ثلجي : وذلك عندما ینطلق تحت الضغط من االسطوانات التي یوجد فیها ، ویكون تحول الغاز     -

 ٨٠ إلىانخفاض درجة حرارته  إلى يما یؤدالحالة الثلجیة نتیجة عملیة فیزیائیة تسمى ( التمدد ) وهذا  إلى
 جیة تعمل على خفض درجة حرارة الجسم ذرات ثل إلىدرجة مئویة تحت الصفر ، فیتم تحول السائل 

 ) :  CO2مزایا غاز ثاني أكسید الكربون (    

  أنه یتبخر بعد االستعمال دون أن یترك أثر ضار .     -
   التي یصل ألیها . لألطعمةأي ضرر أو أي خطر  بال یسب    -
  یساعد على زیادة نسبة الرطوبة في المكان .    -

  لتجهیزات والمعدات الكهربائیة . اتساخ بال یسب. الضیقة األماكنیتخلل في     -

  یحقق التشبع الكافي في المكان المراد حمایته .    -

تمتع الغاز بخاصیة االندفاع الذاتي في أماكن الحمایة ، مما یجعل جمیع األجهزة مضمونة العمل دون     -
  . هأجهزة ضخ وامتصاص كما هو الحال في المیا إلىالحاجة 

 : وتخزن على النحو التالي :  ) CO2غاز ثاني أكسید الكربون ( تخزین    

 ٥٠ – ٢٠جوي ، وتختلف كمیاتها من (  ٢٦٤على ضغط عالي : في اسطوانات فوالذیة تحت ضغط     -
  ) كغم . 

جوي تقریبا ،  ٤٠على ضغط منخفض : في خزان أسطواني أو دائري الشكل من الفوالذ تحت ضغط     -
   بمجموعة تبرید .وهذا الخزان مزوج 

      : الهالوجینیات ( الهالون ) رابعاً    
الخاصة بمكافحة الحرائق هي عبارة عن هیدروكربونات ، ولكن عدد من ذرات  الهالوجینیةالمواد    

التي وجدت  ور والبروم ، والمواد الهالوجینیةلك مثال : الفلور والكلجینیات قد حلت محل الهیدروجین وذالهالو 
)  ETHAN ch2ch3(  واإلیثان)  METHAN ch4ستخرجت من مركب المیثان ( یران اح النلتكاف
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سائل في درجة الحرارة العادیة وهو  مدة التحول من الحالة الغازیة إلىطبیعة الهالوجین المركب و  وتعتمد على
  غاز غیر قابل لالحتراق . 

  الهالوجینیات لغرض مكافحة النیران أنواعجدول یبین رموز 

 االسم الكیمیائي الرمز الهالون رقم

١٠٠١ Ch3br میثیل البرومید 

١٠٠٠١  Ch3l میثیل االیودید  

١٠١١  Brch2cl برمو كلورومیثان  

١٢٠٢  Br2cf2 اى برومودفلورومیثان  

١٢١١  Brcclf2 بروموتریفلورومیثان  

١٣٠١  Brcf3 بروموتریفلورومیثان  

  في الجدول التالي : وللتعرف على تركیب مادة الهالون یمكن شرحها  

 برومو كلورو فلورو میثان

١ ٠ ٣ ١ 

١  ١  ٢  ١  

  خواص وممیزات استعمال الهالون    
  أي جهد لتنظیفه بعد االستعمال .  إلى جال یحتا    -
   الدقیقة. لألجهزةعطب  أي بال یسبغیر موصل للتیار الكهربائي ، كما     -
  أكثر فعالیة من غاز ثاني أكسید الكربون .    -

  یقلل من احتمالیة رجوع الحریق .    -

  تلوث . أي بوال یسب         ً أخف وزنا      -

  حجب الرؤیا كما أن مداها أبعد من غاز ثاني أكسید الكربون . بال یسب    -

  ة مقیاس الضغط .اءسهل بالنسبة للقر     -

 حقل االستخدام    
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یستخدم في غرف التحكم لمحطات التولید  یستخدم غاز الهالون في التجهیزات الكهربائیة الدقیقة ، كما   
  ومصافي البترول .

  

  الحرائق السیارات ومضخات مكافحة

  
میكانیكیة ومهمة هذه  هتدار بقو سیارات عادیة ركبت علیها مضخة للمیاه  اإلطفاءیستخدم في مجال حقل 

 المضخة سحب المیاه من مصادرها التالیة : 

  ج . الصهاری    -
   خزانات حفظ المیاه .    -
  . لإلطفاءفوهة أو مخرج میاه     -

( الماء ، الفوم ) بضغط عالي بالطاقة التي صممت بها ومن  اإلطفاءهو ضخ مواد  استعمالهاوالهدف من    
ثم تغذیة الخراطیم بالضغط العالي في وقت واحد ، وتقاس طاقة المضخة بكمیات المیاه التي تضخها في 

( لتر في الدقیقة ) ویقاس ضغط الماء عادة عند المضخة وأن نقطة القیاس  أوة ( جالون في الدقیقة ) الدقیق
 الضغط هو أعلى المضخة ( الرأس ) . 

وتجهز بكافة المعدات واألدوات التي یحتاجها رجال  األحمرعلى العموم باللون  اإلطفاءوتطلي سیارات    
لخراطیم الدفع والشفط ة أو فوقها ، ( كاانبیة وعلى جوانب السیار في مهمتهم وترتب في خزائن ج اإلطفاء

وتزود سیارة الحریق بخزان ماء مختلف السعة كما یركب بجوار خزان  ومثلثات التوزیع والحبال والبلطات ). 
  التي تستخدم السیارة من أجلها .  لألغراض                         ً الماء خزان فوم مركز تبعا  

   اإلطفاءأنواع سیارات    
  صممت حسب أغراضها وهي :  اإلطفاءأنواع مختلفة من سیارات هناك    
من  الیة في أعمال مكافحة الحرائق وهيوذات قدرات ع    ً جدا   متطورةالسیارات الخاصة : وهي سیارات  – ١

 عطي أكبر قدر من الرغاوى ، ومجهزةأنها تعمل على مختلف الطرق وت إذ)  faun – sidesمودیل (
ومجهزة بقاذف علوي دوار یسمح بقذف بمعدل       ً حصانا   ٤٥٠طوانة وبطاقة اس ١٢بمحركین كل منهما 

من غرفة السائق بواسطة جهاز یعمل بالهیدرولیك ،      ً مترا   ٧٠من  بما یقر لتر على مسافة  ٦٠٠٠ – ٣٠٠٠
أعمال مكافحة الحرائق  فيجهزت بقواذف عادیة أخرى مع معدات مختلفة تضمن األداء العالي  كما 

  شآت الصناعیة الكبرى . المن في      ً خصوصا  
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سیارات البودرة : وهي سیارات مختلفة من حیث السعة واألغراض المستخدمة من أجلها والحجم المراد  – ٢   
مدربین ومختصین  إطفاءمن قبل رجال  استخدامهامن السیارات یستدعي  األنواعتأمینه بصورة عامة ، وهذه 
یمكن الرجوع  باالستخدام، أما فیما یتعلق  ت البتروكیماویةلكبرى وفي الصناعابها وتستخدم لدى الشركات ا

ومجهزة بقاذف للبودرة  ذات سعات ومواصفات مختلفة ألنها،  سیارةبكل  الصانعةللشركة  الفنیةالنشرة  إلى
  ، ویمكن التحكم من خاللها بالقذف بمعدل     ً مترا   ٥٠ – ٤٠من             ً مداه تقریبا  

  ك . غ في الثانیة .  ٤٠ – ٢٠ 
   اإلطفاءفي حقل  المستعملةع المضخات أنوا   
أنه یمكن قفل  المضخة) ومیزة هذه  طرد مركزيهي من نوع (  اإلطفاءالمضخة المستعملة في حقل    

  یحدث أي خلل فیها وهي نوعان :  أنمفاتیح مخارج الماء وهي في كامل سرعتها بدون 
  .  الدقیقةجالون في  ٥٠٠ – ٢٥٠مضخة كبیرة وقوتها من  – ١   
  .  الدقیقةجالون في  ٢٢٠ – ١١٠مضخة صغیره وقوتها من  – ٢   
  وهناك نوع آخر من المضخات وهي المضخات النقالة :    
وتنقل هذه المضخات بالید وتحمل وتركب على قاعدة تجرها سیارة جیب أو خالفه ، وتختلف قوة المضخة    

بوصة  ٤غط عالي ، ومجهزة بمدخل شفط ، والمضخة ذات ض ير انفجالشركة الصانعة وتدار بمحرك      ً تبعا  
  بوصة وهي سهلة وسریعة االستخدام .  ٢.٥ومخرجین للدفع 

  المضخات المتنقلة فیما یلي :  استخدام: یمكن  المضخات اآللیة المتنقلة استخدام   
  التغذیة المباشرة للخراطیم الكبیرة والصغیرة .     -
مراكز المیاه بسبب سوء  إلىتعذر على هذه السیارات الوصول األخرى عندما ی اإلطفاءتقوم مقام سیارة     -

   حالة الطرق .
  من أجل تفریغ الماء من األقبیة والبدرومات .    -

 تغذیة المضخة اآللیة ودور السائق    

أمتار من فوهة  ٨أو  ٧أقرب نقطة من مركز الماء وتوضع على بعد  إلىیقوم السائق بوضع المضخة    
على األرض حتى تكون حركة                                                ً وجعلها بشكل أفقي ومتزن ویجعل قضیب القطر عمودیا  ومخرج الحریق ، 

ثم تسحب خراطیم الشفط بالتتابع من أماكنها الجانبیة وتوصل مع بعضها ،                              ً سیر الزیت عادیة ، وتثبت جیدا  
فوهة  في المضخة اآللیة ، ثم یفتح األخیرةویركب السائق المصفاة ویحكم شد الوصالت ویركب التوصیلة 

  .  اإلطفاء
    طریقة الشفط في المضخات   
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داخل المضخة عند ذلك یفتح  إلىعند الشفط یجب قفل جمیع مخارج الماء وعدم السماح للهواء بالدخول    
لك یمكننا فتح مخارج الماء حسب الحاجة وأحیانا تفشل المضخة بعد ذ إلىمفتاح الشفط فیصعد الماء 

  التالیة :  ألسبابلفي عملیة الشفط ویكون  المضخة
  :  رال یؤشوعداد الشفط  المضخةعندما تفشل  – ١   
  بالماء .       ً تماما   سةو مغمغیر  الصفایة    -
   . غیر محكمةخرطوم الشفط توصیالت     -
  . صرة المضخة غیر محكمة    -

  .      ً تماما   مخارج الماء غیر مغلقة    -

  یسمح بدخول الهواء .خرطوم الشفط وجود ثقب     -

  المعدات . بأنابیبوجود ثقب     -

  . الشفط غیر صالحة ید    -

 وعداد الشفط یؤشر :  المضخةعندما تفشل  – ٢   

  .  وجود انسداد بالصفایة    -
   .خرطوم الشفط  انثناء    -
  .خرطوم الشفطانسداد     -

 .  المضخةانخفاض مستوى الماء الذي تشفط منه     -

  دور السائق    
  بئة جهاز التغذیة بالماء . أن یتأكد من تع    -
   ن وجدت في المضخات اآللیة .حنفیة الوقود إ فتح    -
دوام مراقبة  إلىمؤشر الضغط ( حیث یجب على السائق االنتباه  تابعی ویزید من سرعة المحرك     -

 ضربة قویة تهدد بفصل الخراطیم وتخل بثبات إلىالحد الزائد مما یؤدي  إلىمن أن یصل            ً الضغط حذرا  
  . ) حامل القاذف

 دور السائق أثناء العمل :    

  یراقب درجة حرارة المحرك .     -
  یراقب جهاز ضغط الزیت .     -
   . المصفاةمن أن تسد  واألوحالفي حالة الشفط یراقب األوراق     -



 ٢٥

 العمل :  انتهاءبعد    

  .                          ً یخفف سرعة المحرك تدریجیا      -
   یوقف الحركة .    -
  ن وجدت .الوقود إتغلق حنفیة     -

  غلق حنفیة التبرید .ت    -

  فك الوصالت .تغلق مفاتیح التغذیة وت    -

   األوحال . فيكانت استعملت  إذاغسل المضخة بماء نظیف ت    -
  . اإلطفاءتعبئة خزان الماء فور العودة لمحطة     -

 :  اإلطفاءواعد هامة تتعلق بدور سائق سیارة ق   

من  أومن المتعذر  إذاساحة ضیقة  أوارة بالقرب من النار وال في ممر ضیق سائق السی فال یق    -
  الصعوبة التراجع في حالة انتشار النار . 

   . لإلخالء األخرىبالسیارة أمام مدخل رئیسي ، بل ترك هذا المدخل حرا لدخول السیارات  فال تق    -
  السیارة ویعلوها شيء یحترق . عال تض    -

  . انهیارها یخشىأو مستودعات  أبنیةأمام  زال تتمرك    -

  عن السیارة . دال تبتع    -

  عمل على تعبئة خزان السیارة فور االنتهاء من أعمال مكافحة الحرائق .ا    -

  التأكد من تعبئة الماء في المبرد ( رادیتر ) المحرك .    -

  التأكد من تعبئة خزان الوقود .    -

  لمحرك .التأكد من مستوى زیت ا    -

  .      ً تماما   یاه مغلقةالم تفریغالتأكد من فتحات     -
  

جراءات الطوارئ خطة   تحلیل المخاطر وإ
  

 إجراءىء أو الحوادث الكبیرة ، البد من ر من القیام بمهامها وخاصة في حاالت الطوا اإلطفاءلكي تتمكن فرق 
اطر المحتملة ومناطق عمل هذه الفرق لتتمكن من تنفیذ عملیاتها وفق هذه دراسة تحلیلیة فنیة لكافة المخ

بصورة مسبقة ، ویقصد  واإلنقاذ اإلطفاءالدراسة التي تسهل لها أعمال المكافحة والتدخل الفوري لحاالت 
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 اإلطفاءالخطرة والصعوبات الخاصة التي یمكن أن تصادفها فرق  األماكنبخطة تحلیل المخاطر ، معرفة 
في حاالت الطوارىء                                                                          ً تعمل على تالفیها وحسبان عواقبها والتي من شأنها تعرقل عملیات التدخل وخصوصا  ل

 منها .  ةعن الخطر وأهدافها والنتائج المتوخا فكرة عامة إعطاء، وهي 

  تعریف الخطة :    
بالتخطیط  إال تحرك ما ، أوفعل ما  یبدأیخطط وبین من ینجز وال  أوبین من یبدأ  متبادلةهي عالقة    

لیات في اللحظات المناسبة ، ووضع خطة ما في الوقت الحاضر والمسؤو  واألدوارله وتوزیع المهام  الواعي
من خالل افتراض معین ثم اختیار هذا  أصول أولك بتقدیم حقائق األسلوب العلمي وذ تباعإیعتمد على 

لتي یكشف عنها هذا االختیار وهذا هو المفهوم الذي وفق النتائج ا      ً جزئیا   أو     ً كلیا   تعدیله أواالفتراض وتحقیقه 
  الطوارىء ) .  تاءاإجر  ینطبق على ( خطة تحلیل المخاطر و

  عناصر الخطة :    
  األحوال الطبوغرافیة : ( األحوال الجویة ، الطرق ) .  – ١   
  كثافة العاملین في المنشآت : ( ساعات العمل ، عدد العاملین ) .  – ٢   
  آت والمباني : ( المنفردة ، المعزولة ، المجاورة ) . المنش – ٣   
  الطرق : ( الساحات ، عرض وأتساع الطرق ، معبدة وغیر معبدة ) .  – ٤   
  ، وضعیة تلك المصادر وعلوها ) .   مآخذ المیاه ومصادرها : ( منسوب المیاه – ٥   
  اع المدني ) . األخرى : ( الفرق المساندة ، فرق الدف اإلطفاءمراكز فرق  – ٦   
  األخطار الخاصة : ( خزانات وقود ، أماكن تخزین المواد القابلة لالشتعال ) .  – ٧   
  خطة الطوارىء :    
أداره ، یتم وضعها بغرض االستفادة  أيوتعتبر خطة الطوارىء جزءا أساسیا للخطة الشاملة في عمل    

برازكفاءة  بأعلىیرها المتاحة ( بشریة أو تقنیة ) وتسخ اإلمكانیاتالقصوى من  أقل  أوسرعة  وأقصىمهارة   ٕ     وا 
فیات والتلفیات ، لذا أن وجود والو  اإلصاباتوقت لمجابهة الحالة الطارئة التي یتوقع أن تفرز الكثیر من 

  یذلل الكثیر من الصعاب وأهمها :  يال نظر بشكل تجریبي عملي              ً ومطبقة مسبقا   مدروسة خطة
  وهي نتیجة حتمیة یتوقع حدوثها .  ىفوض أو كارتباتجنب حدوث     -
كان یمكن  ةإضافیحدوث خسائر  إلى یالشكتجنب حدوث العشوائیة في العمل والتحرك والتي تؤدي     -

   تالفیها مع وجود التدریب المسبق .
 في االعتبار ، فالزمن مع أخذهالبد                         ً ، فالبعد الزمني هام جدا   األعمالاختصار الزمن المتوقع لمثل هذه     -

 .  نتائج ایجابیة وجیدة إلىالتدریب من المؤكد یؤدي 
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عداد    المتاحة المتوفرة  لإلمكانیاتخطة طوارىء لكل منشأة یعتمد بدوره على قواعد معینة تكون مالئمة   ٕ     وا 
للمحافظة على الوقت ، ومن التصرف  السریعةمن الموارد البشریة والتجهیزات الفنیة ووسائل االتصال 

لك بهدف حمایة العناصر البشریة وذ اإلنسانعن تدخل  الناتجةالكوارث الطبیعیة أو الكوارث  ثناءأوالتعامل 
حالة  أيحد ممكن عند حدوث  أقصى إلىووقایة الممتلكات والتقلیل من نسبة الخسائر  اإلصاباتوتقلیل 

  سمح اهللا .  طارئة أو كارثة ال
  الموقف :    
الخطة لمواجهتها مثل الحرائق خزانات وقود  إعدادحیث یكون المحتمل وقوعها ب لألخطار           ً ویشمل عرضا     

  في منشاة معینة . 
  الهدف :    
  من خالل تنفیذ الخطة مثل :  إلیهاویمثل النتائج التي تطمح الوصول    
  ة . العاملین الموجودین في المنشأ إنذار –أ    
  المصابین والمحتجزین .  إنقاذ –ب    
  أقرب مستشفى عن طریق الجهة المختصة  إلىمن تستدعي حالته للعالج  المصابین ونقل إسعاف - جـ    
  تتضمن اآلتي :  التي) من خالل تنفیذ الخطة  إنقاذمباشرة الحادث ( حریق ،  -هـ    
عند الحالة  الستدعائهوهاتف مكتبه والمنزل  االسمل عن تنفیذ الخطة ونائبة من حیث تحدید المسؤو     -

  لنائبه .  النسبةبلك الحال وكذ الطارئة
منفذي الخطة من حیث المعلومات الضروریة التي تساعد في سرعة االستدعاء لتنفیذ  أسماءتحدید     -

   ) . أخرىمهمات  أي  ، و اإلطفاء،  اإلسعاف،  اإلنقاذ،  اإلخالء،  اإلنذارالخاصة (  األعمال
  ذكر .ال نفةآوالتدخل للمهمات  اإلطفاءمعدات  وأماكن أنواعتحدید     -

ل لكل مجموعة مثل عیین مسؤو وت المهمةحسب نوعیة  أسمائهممع تحدید  الخطةیراعي توزیع منفذي     -
  . واإلسعاف واإلنقاذ اإلطفاءلمهام  بالنسبةلك الحال ورئیسهم وكذ اإلنقاذمجموعة 

  تسهل عملیة التدخل والسیطرة . تقسیم المنشأة حتى    -

  تحدید مخارج الطوارىء .    -

أو المیكرفونات أو  األبواق استخداممثل  األقلبحیث تكون على وسیلتین على  اإلنذارتحدید وسائل     -
  وأضمن للعمل . أسرعالهاتف أیهما 

جمیع  أنل في كل قسم تكون مهمته التأكد من و وتحدید شخص مسؤ  اإلخالءللتجمیع بعد  أماكنتحدید     -
ل عن التدخل ویحدد له المسؤو  بإبالغحد العاملین یقوم تخلف ألة العاملین قد خرجوا ولم یتخلف أحد وفي حا

   اسمه ومكان عمله .
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ن عن طریق الهالل األحمر إ أو الذاتیة إلمكانیاتاب إماالمستشفیات  إلىتحدید وسائل نقل المصابین     -
   أمكن .

  لین المباشرین .ؤو تحدید وسائل االتصال بین قیادات المجموعات والمس    -

تحدید وسائل االتصال بین القیادات الداخلیة وغرف عملیات الفرق المشاركة األخرى ( خطوط ساخنة ،     -
  هواتف مباشرة ، أجهزة فاكس ) .

  ة من تحدید أماكن فصل وأقفال المصادر الكهربائیة .للمنشأ توفیر مخططات توضیحیة    -

  وعةبحیث تكون مفهومة وواضحة لكل مجمتحدید الواجبات وخطوات العمل بالنسبة لكل مجموعة ،     -

شامل لهم تساعد على ضمان نجاح  إلمامیكون  ىتوعیة العاملین بالمنشأة عن تعلیمات تنفیذ الخطة حت    -
  الخطة على أن تشمل التوعیة اآلتي :

 أو مشاهدتك للحریق اتبع الخطوات التالیة :  اإلنذارعند سماعك لجرس    

  ف . یأجهزة التكی أغلق، ثم  ابكأعصحافظ على هدوء  –أ    
  .  اإلرشاداتلطوارىء حسب لقرب مخرج أ إلىتحرك بسرعة  –ب    
  المصعد الكهربائي في المنشأة بل استخدم الدرج .  مال تستخد - جـ    
  ابتعد عن النوافذ الزجاجیة فممكن أن تصاب بجروح نتیجة تهشیم الزجاج .  –د    
  بالدخان الكثیف.  كان المكان معبأ إذاباب الخروج  إلى       ً متوجها   األرضازحف على  -هـ    
من ناحیة وتعوید العاملین على  األخطاءمرتین في العام لمراجعة وتصحیح  األقلیتم تنفیذ الخطة على     -

بمجموعاتهم ومباشرة مهامهم عند  األفراددون ارتباك ومعرفة سرعة تعاون  صحیحةمواقعهم بصوره  إخالء
  عن تنفیذ الخطة .  نالمسؤولیمن  صدور التعلیمات

  یجب االستعانة بتقاریر تفتیش ومعاینة وسجالت حوادث سابقة في نفس المنشأة
  
  

  وعملها معدات ومهام اإلطفاء

  
االستخدام ألغراض مكافحة  وطبیعةعدة أجهزة تختلف من حیث األشكال  اإلطفاءتتناول معدات ومهام 

طفاء   ئق ومنها : الحرا  ٕ     وا 
 : الخراطیم  أوالً    
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  خراطیم الدفع و خراطیم الشفط .     : وهي یوجد نوعین من الخراطیم   
بوصة  ٤و  ٣القواذف وتكون على شكل خراطیم كبیرة قطرها (  إلى: وتستخدم لدفع الماء  خراطیم الدفع -أ 

( القنب     نوعة من قماشبوصة ) وتكون هذه الخراطیم مص ٢.٥،  ١.٥) ، وخراطیم صغیرة قطرها ( 
ملساء مقاومة لرشح الماء  داخليمختلفة أو أنسجة كیماویة ) وتكون بكساء  لكتان أو نسیج القطن وأقمشةوا

(     خراطیم الدفع أطوالویبلغ  ىتوصیلة تركب بها ذكر وأنثبویزود كل طرف من الخرطوم 
٤٠.٣٠.٢٠.١٠  . (  

 هذه الخراطیم : للف الالث أنواع من هناك ث    : الخراطیم الكبیرة استخدام   

  :  یلي تبع ماخرطوم كبیر ا : من أجل لف اللف البسیط    -
، اعمل ثنیة بتركیب نصف التوصیلة على الخرطوم ، ثم لف  الخرطوم على طوله وفى أحد طرفیه مد   

  تماسك ، شدیدة ال لغةعلى الجزء الملفوف للحصول على                        ً حول نفسه مع الضغط جیدا               ً الخرطوم جیدا  
تسهیل عملیة تفریغ المیاه من  بالجزء المرتفع عن األرض من أجل        ً ابتداء                             ً وتجري عملیة الطي هذه دائما  

  الخراطیم. 
 األسفل، والرباط في األسفل مع ترك القسم  تینفلثنه : ضع الخرطوم على األرض ، ثم ا اللف المزدوج    -

، ثم لف الخرطوم على نفسه من طرف الثنیة ثم          ً م تقریبا  س ٦٠ – ٥٠منه یتجاوز القسم العلوي منه بمقدار 
  اربط الرباط . 

: ویجري طي الخراطیم فوق ظهر السیارة بحیث تكون منضدة بجانب بعضها  الطوليلف الالطي أو     -
   حافة للسیارة . زتتجاو  على حافتها وبحیث ال

 بوصة ) .  ٢.٥،  ١.٥: مقاس (  الخراطیم الصغیرة استخدام   

الطرفین یتجاوز  ثنیتین والرباط في األسفل ولیكن أحـد  إلىواثنه  األرض: ضعه على  لف الخرطوم - 
  سم ، ثم لف الخرطوم على نفسه بقوة ثم شد الرباط.  ٥٠اآلخر أقل من 

: ضعه بین الساقین ، ثم حل الرباط ، وامسك بنهایتي الخرطوم بالید الیمنى والید الیسرى  مد الخرطوم -   
واسحب  األمام إلىلق بالخرطوم الخرطوم ومتجهة نحو الخلف ، ثم أ لدائرة                       ً شكل مستقیم ومشكلة قطرا  على 
وضع الخرطوم                                                                             ً نحو الخلف على أن یبقى الطرفان بالید الیمنى لضمان التمدد الكامل ، ویمكن أیضا       ً فورا  

  وسحبه بشكل معاكس باتجاه النهایتین .  األرضعلى 
لى مضخة السیارة المزودة طوم صغیر حلزوني یجري لفه على بكرة دوارة تركب ع: وهو خر  خرطوم البكرة   

 المقوى  الكوتشوكمن  وتجهز البكرة برباط  بوصة  ١ الداخليمتر وقطره  ٢٠       ً تقریبا   ویبلغ طوله  بالماء 
من  بوصة أو  ١.٥ خراطیم مصنوعة من القطن والنایلون بمقاس  ، ویوجد منه  هبسلك معدني یمنع انطباق

  مادة بالستیكیة . 
  طرق فحص و صیانة الخراطیم :     
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ساعة من قبل الوردیة أو الفرقة المناوبة التي  ٢٤بعد كل عملیة تستخدم فیها الخراطیم یجب تنظیفها خالل    
                                                                                                   استخدمتها . 

 اآللیة: تنظف الخراطیم بالماء والفرشاة ، ویمكن أن تنظف بحوض مملوء بالماء وتستخدم الطریقة  التنظیف
  لغسل الخراطیم . 

بار الختبارها  ٦ – ٥من  ضغط إلى: تخضع الخراطیم المشتبه بها بعد االستعمال  اختبار الخراطیم   
  . ذا كانت تحتوي على ثقوب أو رشح ومعرفة فیما إ

تجفیف ، أما الخراطیم المصنوعة من  إلى جال تحتامن البالستیك                          ً : الخراطیم المصنوعة كلیا   التجفیف   
،  أماكنهاالتي یحتوي نسیجها على القطن یجب تجفیفها بعنایة قبل لفها وتخزینها في               ً القماش وخصوصا  

العملیة بسرعة وعنایة تامة  منشر ویجب أن تجري هذه مكان المخصص لتجفیفها في الظل علىوتعلق في ال
  وعدم ترك الخراطیم مدة طویلة وهي مبللة بالماء . 

اللصائق  استخدام: من أجل صیانة الخراطیم تجري عملیة لصقها على البارد أو الحار مع    لصق الثقوب   
  توصى بها الشركة الصانعة للخراطیم .  التي

  توصیات عامة بشأن عملیة فحص الخراطیم :    
على بكرات أو المطویة في صنادیق السیارات یجب فردها كل شهرین وتفحص  الخراطیم الملفوفة إن  -أ  

من القماش ، أما الخراطیم المحتویة على نسیج من  مصنوعةكانت  إذافي طیات متناسقة  أخرىوتطوى مرة 
خرطوم یبین  بوضع بطاقة لكل النایلون فیجب أن تخزن في أماكن جافة بعیدة عن ضوء الشمس ، ویوصى

  .  التي أجریت علیه صالحاتاإل و حالته
: وتستخدم لسحب المیاه من فوهات ومخارج الحریق أو من خزانات المیاه لتزوید  خراطیم الشفط   -ب    

مضخات سیارات الحریق بالماء ، وتصنع من القماش المطاطي وتكون مقواة بسلك معدني داخلي وخارجي 
طرفیه من أمتار ، ویزود كل  ٤        ً وأحیانا  مترین                           ً ، ویبلغ طول الخرطوم عموما  أحیانا للحیلولة دون ثنیها 

  بنصف توصیلة متناسبة . 
  المصفاة :   
  استخدامها منع دخول األوحال واألجسام الصلبة  وتركب في نهایة أحد خراطیم الشفط والغایة من   

  عملیة الشفط ، وتوجد منها عدة أنواع مختلفة .  أثناء

قامةتمدید :  ثانیاً      الخراطیم  وإ
  التالیة :  األشكالالقواذف ، وتأخذ  إلىالماء  إلیصالهي األوضاع التي تأخذها الخراطیم    
بوصة ، تتصل بفوهات الحریق أو المضخات سواء على السیارات أو  ٢.٥خراطیم كبیرة بقطر  – ١   

  المضخات األخرى . 
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، ویفضل أن  اإلطفاءوهة أو مخرج الحریق ، أو سیارة بوصة ، تتصل بف ١.٥خراطیم صغیرة بقطر   - ٢   
  لسبب نقصان الضغط .      ً مترا   ٦٠طولها عن  دال یزی

بوصة ، تتصل بفوهة أو مخرج حریق أو مضخة  على  ١.٥خراطیم كبیرة یتفرع منها خراطیم صغیرة  – ٣   
  . موزع من فوهة ال     ً مترا   ٦٠الخراطیم الصغیرة أكثر من  زال تتجاو أن 

  أشكال التمدیدات :  ًا :ثالث 
  الخراطیم أفقیة عندما تكون على أرض مستویة .  إقامةتكون  – ١   
  من قفص الساللم أو على طول جدار أو سلم .                 ً الخراطیم عمودیا   إقامةتكون  – ٢   
  .                                                                   ً الخراطیم مائلة عندما توضع على درجات السلم أو على أرض منحدرة كثیرا   إقامةتكون  – ٣   
كان وضع الخرطوم  إذاأمتار  ٤دیدات الداخلیة للخراطیم یؤخذ بعین االعتبار أن كل طابق یلزمه في التم   

أمتار ، وعندما تكون  ١٠، ویتم ربط الخرطوم العمودي في كل مسافة          ً كان مائال   إذاأمتار  ٨، و        ً عمودیا  
وتقام  نقطة المكافحة .  إلىالتمدیدات عمودیة ومائلة في آن واحد ، وجب أن یكون الجزء المائل أقرب 

الخراطیم بشكل عام من جهة مصدر المكافحة ، على أن توضع بأقصر الطرق وبشكل یحقق سهولة 
لتغییر مكانه بسهولة ، وفي هذا المجال تستخدم الخراطیم                                            ً االستعمال ، وعلى حامل القاذف أن یكون مستعدا  

  .  واألسطحلم الصغیرة لسهولة استعمالها في الطوابق السفلى وعلى السال
ن من الصعوبة بمكان أل األرضیةفي الطوابق واألماكن  إال مال تستخدأما الخراطیم الكبیرة فعلى العموم    

الخارج  إلىتغییر مكانها وهي مشحونة بالماء ، وبعد االنتهاء من العمل یفرغ الجزء العمودي من الخراطیم 
  قبل فكها . 

  اعد التالیة في تمدید الخراطیم : : تتبع القو  قواعد تمدید الخراطیم   
تتخذ الحیطة لالحتفاظ بقسم كبیر من طول الخرطوم في نقطة المكافحة أو عند توزیع الخراطیم  – ١   

ذف صغیرة ثم تتفاقم وتتسع خراطیم صغیرة لسهولة الحركة ، وأن النار التي یجري مكافحتها بقوا إلىالكبیرة 
بقاذف كبیر مع ترك احتیاط من الخرطوم یساعد حامل القاذف من  ن هذا التوزیع یتم استبدالهفجأة فإ

  االقتراب . 
  ورصها مع بعضها بالقرب من  وجمیع الخراطیم األخرى بالتتالي   یجري تمدید الخرطوم األول  – ٢   
  الرصیف .   
ذا ن أمكن قطع الطریق یتجنب إ – ٣    محور لك فتوضع الخراطیم بصورة عمودیة على كان البد من ذ  ٕ   وا 

  الطریق . 
  من الخراطیم في أقصر مسافة من الطریق .  نما یمكاستخدام أقل  – ٤   
  الحذر من تشابك الخراطیم فوق بعضها وخاصة عند زوایا الجدران .  – ٥   
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  عدم ترك الخراطیم فوق األنقاض المشتعلة .  – ٦   
  عن تساقط المواد .  بمنأىأن یكون  – ٧   
  الخراطیم :  إتالفاذها لتجنب الواجب اتخ االحتیاطات   
،  السیئنسیجها أو الطي  إتالف، فلذا وجب الحذر من  اإلطفاءتعتبر الخراطیم الشریان الرئیسي لعمل  

  العالم ، ولذا تتبع القواعد التالیة :  فيالرتفاع تكالیف أسعارها      ً نظرا  
د یكون في الحذاء مسامیر تثقب ق إذعدم السیر فوق الخرطوم المبلل من أجل تبسیطه قبل لفه ،  – ١   

  فوقه بالقدم  دهسالبالحصى بین النسیج ، ویمنع انزالق الخرطوم أثناء مده  إدخالالخرطوم أو أن تتسبب في 
تركیبها ، مع تجنب  كانت معوجة وأصبح من الصعب فكها و إذا إالعدم الطرق على التوصیالت  – ٢   

  لبكرات . عند حل ا األرضسقوط التوصیالت هذه على 
أن تحتك في المنحنیات وزوایا الجدران أو  إطالتهاالخراطیم من مكانها بقصد  إزاحةالحذر في حالة  – ٣   

تلفها أو تمزیقها ، مع مراعاة عدم سحبها أثناء أعمال مكافحة الحرائق  إلى يال تؤدعلى رؤوس مدببة حتى 
  .  اإلمكانقدر  األرض، وحمل الخراطیم الفارغة على الذراع أو رفعها عن 

ال عندما یستدعي األمر تمریر الخراطیم فوق منحنیات ، یجب الحذر من االنحناءات الحادة حتى  – ٤   
  بوقف المیاه أو نقصان الضغط فیها .  بتسب

  العبارات الخاصة بالمرور علیها .  استعمالعدم ترك السیارات تجتاز فوق الخراطیم بل وجب  – ٥   
  في تشققها .  بال تتسباطیم ترتكز فوق األنقاض المشتعلة حتى عدم ترك الخر  – ٦   
  أخرى .  أشیاء أيعن سقوط المعدات أو  منأىأن تكون في  – ٧   
 فيخروق وتشققات  إحداثفتح بلطف الحنفیات والمخارج لتجنب حدوث الصدمات وبالتالي ا – ٨   

  الخراطیم . 
   اإلطفاءتوقف استعمالها ، بالقرب من سیارة مكان آمن منذ  إلىلف الخراطیم مع حملها  – ٩   
  عدم ثني الخراطیم .  – ١٠   
  .  اإلطفاءمحطة  وتجفیفها بعد العودة إلى یجري غسل الخراطیم – ١١   

  : قطع التوصیل  رابعاً     
  التالیة : لألغراض اإلطفاءوتستخدم من قبل رجال 

  تجمیع الخراطیم مع بعضها .     -
   خذ ماء أو من مضخة حریق .وصل خرطوم من مأ    -
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مامن البرونز األلمنیوم الخفیف المقاوم  إماوتصنع هذه الوصالت     من خلیط معدنین خفیفین ، ویكون   ٕ   وا 
 بواسطة سن حلزوني أو بواسطة الضغط .  إمامع بعضها  اتصالها

   متعددة وهي : سمقاییمختلفة من التوصیالت ذات  أنواع: هناك عدة  تالتوصیالأنواع    
  بوصة ) .  ٤.٥،  ٤،  ٢.٥،  ١.٥توصیالت مقاس (     -
   بوصة ) . ٢.٥،  ١.٥توصیالت متناسقة مقاس (     -
  بوصة ) . ٤.٥،  ٤توصیالت شفط (     -

: ضع الخرطوم بین رجلیك وخذ نصف التوصیلة في كل ید ، وتأكد أن الوصالت قد  تركیب التوصیالت   
یكون هناك فراغ  ومن  السن أو الضغط ثم استخدم مفتاح الشد لكي الركبت في مكانها سواء أكانت بطریقة 

 أجل الفك اتبع نفس الطریقة السابقة ولكن بصورة عكسیة . 

 الخراطیم المستخدمة في أعمال مكافحة الحرائق حسب ما أطوال: وتستخدم من أجل زیادة  النقاصات   
بوصة ) وتكون  ٢.٥،  ١.٥كان (  ما  مختلفة فمنهامن استخدام خراطیم ذات أقطار  اإلطفاءبه عملیة  تدعو

(  كان بمقیاس  تتداخل مع بعضها ومنها ما وأنثى حیث تكون كل منهما مؤلفة من ذكر ضغط أوبسن  إما
  بوصة ) وتستخدم على فوهة المضخة .  ٢.٥،  ٤
أنبوب  بوصة ) وتركب على ٢.٥،  ١.٥: وهي عبارة عن حنفیة ذات مخرج ضغط مقاس (  موزعاتال   

أجزاء متساویة حسب عدد  إلىالموزع حیث یقسم الماء بوتسمى  أكثركبیر وتستخدم لتغذیة خرطومین أو 
  الفروع . 

بعد التأكد  األقداموهو بین  الالزمیجري تركیب الخرطوم  موزع: من أجل وصل خرطوم بال طریقة العمل   
 اإلغالقتاح الخاص بالشد ، ثم أدر مفتاح من أن الوصالت محكمة في مكانها ثم یتم شد التوصیلة بالمف

  بقبضة الید ولتكن وجهتك باتجاه انطالق الماء في الخراطیم لمراقبة الجریان .       ً ماسكا  
: ویتم بواسطتها تغذیة مجموعة من الخراطیم الكبیرة لضمان سالمة حامل القاذف قبل  اإلغالقحنفیات    

  د منها من أجل : بوصة ) ویستفا ٢.٥االستعمال ومنها مقاسات ( 
  حدى التمدیدات من الخراطیم . أو المائل إل العموديتسهیل تفریغ الجزء     -
   على سلم كبیر .    -
  جزء أعلى . إلىعند الصعود     -

  نقط الدخول . فيعند مواجهة صعوبات     -

  : القواذف  خامساً  
یغیب عن  طفائیین أن الیجب على اإلتوجیه قذف الماء ، و وتركب في نهایة الخراطیم من أجل تنظیم و    

أدنى حد ، ومن أجل الحصول على  إلىحنفیة من أجل تحدید الماء المقذوف بالهم بأن القاذف مزود ب
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یكون في الفوهة  مقذوف من الماء بشكل منظم وجید ، وجب أن یكون فتحة القاذف مفتوحة بكاملها ، وأن ال
  أو سقوطه على األرض . ثقب ، مع تجنب صدمه باألشیاء القاسیة  أي
، وهذا سبب وجود جسم                                            ً : قد یكون المقذوف المائي غیر منتظم ومتشعبا   العوائق التي تلحق بالقاذف   

كان الجسم الغریب في الفوهة أو في  فإذاغریب ، قد یكون حصى على وجه العموم تسد مجرى القاذف ، 
كان الجسم الغریب في الحنفیة ،  إذالغریب ، أما فراغ التنظیم ، أغلق الحنفیة وفك الفوهة وأخرج الجسم ا

، أو الضغط على الخرطوم الكبیر ، ثم فك الحنفیة  موزعفیقتضي قطع الماء من الفوهة الرئیسیة أو من ال
خراج ذاالجسم الغریب ،   ٕ     وا  كان الجسم  إذا أماتعذرت العملیة السابقة فمن األفضل استبدال القاذف ،   ٕ   وا 

  اقطع الماء كالسابق وفك الخرطوم واستبدله بآخر ، وتتمیز القواذف باألنواع التالیة : الغریب في الخرطوم ، 
: وهذه القواذف تركب في نهایة الخراطیم الممتدة وفي مواجهة النار ، وبواسطة ید  القواذف الیدویة    -

تصل ، كما تشغیل القاذف یمكن التحكم بقذف كمیات الماء ، سواء على شكل رذاذ أو قذف على شكل م
وتوجد  للصدأوالحرارة ، وتكون مصنوعة من المعادن الغیر قابلة  لقاذف من اللهبأنها تقدم حمایة لحامل ا

 منها عدة مقاییس منها : ( كما في الجدول التالي ) 

رطل على البوصة  ١٠٠الضغط 
 المربعة

 القیاس

 بوصة ١ جالونا بالدقیقة  ٥٠

  ةبوص ٢.٥ – ١       =        =     ٥٥

  بوصة ١.٥      =        =     ٩٥

  بوصة ٢.٥ – ١.٥       =        =   ١٠٠

  بوصة ٢.٥       =        =   ٢٨٠

    
) Monitor(  : وتتمیز باالستعماالت المختلفة : ویكون على شكل قاذف مدفع القواذف الخاصة   - 

كان  ، ومنها ما مقطورةالحریق ، أو یكون على  إطفاءسیارات  أعلى إطفاءویمكن یكون ثابت على مضخة 
المقطورة بمسننات تسمح                                     ً وكل منها مستقل عن اآلخر ، وتجهز أیضا   من أجل الماء والرغاوى        ً مستخدما  

بمجمع ذي مدخلین أو ثالثة مداخل قیاس  باالتجاهین األفقي والعمودي للقاذف ، ویكون مدفع القاذف مجهز
الماء في الفتحات األخرى ، ویجهز بجهاز لضبط بوصة ، وكل فتحة مزودة بصمام آلي یمنع ارتداد  ٢.٥

% مع خرطوم صغیر لشفط الرغاوى ، ومن بین القواذف الخاصة األخرى ،  ٧ – ٠نسبة الرغاوى من : 
طاقة كبیرة من الماء مع مزیج من الرغاوى بنسب  بإنتاجالمتوسط التمدد ، ویتمیز هذا القاذف  الرغوةقاذف 
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الرغوة ، ویحتوي                    ً القاذف مشكلة أخیرا   یمكن ضغطها في الخراطیم حتى الذي محددة مع كمیة الهواء المشترك
  بقبضة للحمل مع توصیلة متناسقة .  القاذف على أنبوب معدن خفیف مزود هذا

  : طرق قذف المیاه  سادساً   
  یوجد ثالثة أنواع من قذف المیاه وهي :   
 إلىمحبس بكامله ، وهذا القذف یجب أن یصل : ونحصل على قذف قوي الدفع بفتح ال قذف قوي الدفع    -

   : یليالنار بقوة دون تقطع ، وكلما كانت النار شدیدة ، كلما وجب كثافة دفع القاذف ، ویستخدم كما 
 أن یبقى القذف موجها على النار القویة .  –أ    

المتصلة  األجزاءیم مساحات كبیرة مشتعلة أو تفح إلطفاءعندما یستدعي تغییر مكان القاذف بسرعة  –ب    
  باللهب . 

   القاذف بعمق في المواد المشتعلة كنیران الفحم والعلف والورق والقطن . إدخالفي حالة  - جـ    
                    ً أو فتح القاذف جزئیا                     ً حنفیة القاذف جزئیا   بإغالق: ونحصل على قذف كالمطر  قذف كالمطر    -   

  .  اإلبهامباستخدام 
      متى نستخدم القذف كالمطر ؟   
  في النیران والحرائق القلیلة األهمیة .  – ١   
  .  األنقاضفي  – ٢   
  في المباني والمكاتب .  اإلضرارمن أجل تجنب  – ٣   
  الحرارة .  ألشعةمن أجل المحافظة على رطوبة المواد أو األغطیة المعرضة  – ٤   
استخدام القذف القوي    أن إذ،  التبرید على مساحات كبیرة إجراءفي جمیع الحاالت التي یجب فیها  – ٥   

  مكان آخر .  إلىازدیاد أو نقل النار  إلىقد یسبب 
  ، مثل األقبیة والبدرومات .  األماكنالدخان وتنقیة جو  إزاحةمن أجل  – ٦   
  .                                    ً من أجل تعدیل جو مكان تلوث غاز صحیا   – ٧   
 ٧٠رأس القاذف ویكون بزاویة : ونحصل على قذف منتشر باستخدام المحبس الخاص في  قذف منتشر    -

  درجة . 
  واجبات حامل القاذف :    
الریح ، ویعرف  اتجاهمع یكون : یقف حامل القاذف على مستوى النار أو أعلى قلیال بحیث  مكانه    -

الریاح ، بحیث  اتجاهالریح بأبسط الطرق وهو أن یأخذ تراب بیده وینثره على األرض ، لیرى  اتجاهكیفیة 
ذایوجه الماء على مصدر اللهب ، ویعمل على وقف انتشار النار بمكافحة مصدرها الرئیسي ، یستطیع أن    ٕ   وا 
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أمكن یتناول الجانب األكثر تعرضا للخطر ، ومن ثم مصادر النیران الثانویة والتي من المرجح أن تتولد 
افحتها ویتعقب سحب المحترقة ویعمل على مك األقسامحامل القاذف على رؤیة                         ً بالقرب منها ، ویعمل أوال  

عن                                                         ً مصدر النار واالقتراب منها بحیث یستطیع توجیه القاذف بعیدا   إلىالدخان ویعالج أمرها حتى یصل 
 إلىالدرجة التي تبدأ فیها المیاه بالتشعب قبل الوصول  إلىالدخان والحرارة بشكل مركز ، ویقترب من النار 

   قاعدة اللهب .
 اإلمكانویكافح مصدرها من أقرب نقطة قدر  ویقظةتجاه النار بتبصر با : یتقدم حامل القاذف التقدم    -

القاذف نحو   ، ویوجه     ً خاصا                                      ً لما علیه الموقف من حاالت تستدعي قذفا                                  ً ویختار نوع القذف الذي یراه تبعا  
ذایقذف الماء على غیر هدى بحیث تصیب اللهب أو الدخان دون بؤرة النار ،  قاعدة النار وأن ال م استخد  ٕ   وا 

الحرائق الداخلیة القاذف الناشر وجب أن یعمل على تحریكه بصورة دائریة لیغطي أكبر مساحة ممكنة ، وفي 
ن استخدام القاذف الناشر یقوم على القذف في االبتداء نحو الجزء العلوي من اللهب وتدریجا أو في العراء فإ

عودة تصاعد اللهب الذي یمكن أن یصبح األسفل نحو قاعدة مصدر النار ، وهذه الطریقة تسمح بتجنب  إلى
  نیران السوائل الهیدروكربونیة وخصوصا الثقیلة .  إطفاءعلى حامل القاذف وتعطي نتائج جیدة في      ً خطرا  

،                    ً بالقدر الضروري جدا   إال: یعمل حامل القاذف على عدم قذف الماء  االستفادة من عتلة القاذف    -
ا یغیر مكانه أو عند مشاهدة النار ، وینتظر أن یتبدد الدخان والبخار ولهذا وجب أن یقفل عتلة القاذف عندم
وقت الحرائق  فيلهم میل لقذف الماء  اإلطفاءمن رجال          ً أن كثیرا   إذ،                                    ً ، وان استخدام عتلة القاذف مهمة جدا  

 ما إلىه ، كما یتطلب االنتبا األضراریزید من نتائج  لغیر ضرورة حتى عند عدم اللزوم والحاجة ، وهذا ما
  رفاقه .  إلىیسيء  حوله حتى ال

عدم توجیه القاذف بصورة مستمرة على نفس  إلى: على حامل القاذف أن ینتبه  التوجیه الجید للمیاه    -
النقطة ، بل یجب أن یعمل على تفحم األجزاء الخشبیة التي حوله ، كما یتجنب األشیاء التي تكسرها قوة 

   كسر الزجاج یسمح للهب بالخروج ویتیح لمصدر النار بالتأجج بصورة أكبر . أن إذالمیاه كالزجاج وغیره ، 
یجب أن یكون حامل القاذف على اتصال مع حاملي  : المجاورینالقواذف  حاملياالتصال مع     -

القواذف ذات القوة الكبیرة ، وأن  حاملي یساندآخر  إطفاءالقواذف المجاورین له ، ویعزز حامل القاذف برجل 
وراحة لحامل القاذف ، ولكنه یأخذ بما تملیه علیه ظروف مكافحة الحرائق                              ً وضع المنتصب یعتبر أكثر ثباتا  ال

لم یتحكم بهذا التوازن وهو على السلم أو بحالة ركوب على الجدران ،  إذاضیاع حالة توازنه  إلى، ویتعرض 
من  مأمنو منبطح على جنبه لیكون في وعندما تكون النیران داخلیة فالطریقة الفضلى أن یعمل وهو راكع أ

                                                           ً العلیا ، ویستفید في هذه الحالة من قذف المیاه حیث تشكل وسطا   األجزاءمضایقة الدخان والحرارة التي تحتل 
  للتنفس بالقرب من القاذف .      ً صالحا         ً هوائیا  

 مساعد حامل القاذف :    
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التنقل ویبعد عنه كل شيء أمامه قد یكون  له وذلك لیمهد له سبل                                 ً یعین لحامل القاذف الرئیسي مساعدا     
األشیاء التي تهدد بالسقوط  إزالةلضمان سالمة حامل القاذف ، ویعمل على  ةللنار ، ویكون على یقظ      ً وقودا  

  فوقه . 

◌ً سا       لإلطفاء: األدوات المساعدة  بعًا
  هي : البحث في منطقة النیران و  ىمعدات مختلفة تساعد عل اإلطفاءتستخدم فرق        

  :  تشملاألدوات المختلفة و  -   
البلطة : تستخدم لقطع ألواح الخشب ، كالهیاكل الخشبیة والعوارض واألعمدة ، وعمل فتحات ، ورفع  – ١   

  والنوافذ .  األبوابالقصوى تكسر بها  الطارئةالخشبیة ، ونزع الطبقات األخرى وفي الحاالت  األرضیات
  لقطع األلواح ورفع طبقات البناء وعمل الفجوات .  البلطة الصغیرة : تستخدم – ٢   
  ورفع أغطیة فوهات المجاري .  األرضیاتالعتلة الكبیرة : وتستخدم لعمل فتحات في  – ٣   
لفتح األبواب ، وتحمل في جراب یعلق                                                        ً العتلة الصغیرة : وهي تشبه العتلة الكبیرة وتستخدم خصوصا   – ٤   

  بالحزام . 
  التي تهدد بالسقوط ، وفي أعمال البحث .  التالفةالمواد  إلسقاطتستخدم عصا الشنكل :  – ٥   
  األلبسة الواقیة من الحریق :  -    
في  األفرادوتصنع هذه األلبسة بنماذج مختلفة من نسیج غیر قابل لالحتراق وعازل للحرارة ، فهي تمكن    

ویوجد نوعان من هذه  Asbestos وس األسبستمن مادة                                                 ً الوسط الحراري من القیام بواجباتهم ، وتصنع غالبا  
  وهي :  األلبسة

لمواجهة النیران في حالة االقتراب أثناء                                                     ً بدالت االقتراب : وهي التي تستخدم لمدة نصف ساعة تقریبا   –أ    
  المكافحة . 

  بدالت الدخول : وتستخدم للمهمات التالیة :  –ب    
  أعمال على مدى قصیر .     -
   عمق مركز النار ) . فيمفتاح  إغالق( مثل  عملیات سریعة    -
       كطبقة من البنزین)(منطقة معینة مشتعلة فیها الناراجتیاز  إلىوالتي تحتاج  اإلنقاذالقیام بعملیات     -
تعدو مدة التدخل عن دقیقة ، وتصمم  سریعة ال إطفاءاالقتراب من مصدر حریق واسع للقیام بعملیة     -

من  بأقلثانیة وتنزع  ١٤ – ١٠البعض اآلخر یجهز بمواسیر تهویة ، وتلبس خالل دون وسائل تهویة ، و 
خمس ثواني ، وتكون قطعة الرأس منفصلة عن جسم البدلة ، وتصمم بشكل فضفاض بحیث یمكن أن تكون 

  طبقة من الهواء بین الجسم وبین البدلة .
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 أجزاء البدلة :    

جرى تصمیم بدالت الدخول من عدة طبقات تحول دون نفوذ الحرارة  لتكون البدلة مقاومة لتحمل الحرارة فقد   
  وهي مؤلفة مما یلي : 

  خمس طبقات من المواد .  –أ    
  % من الحرارة .  ٩٠طبقة خارجیة مطعمة باأللمنیوم تعكس     -
   زجاج مطعم باأللمنیوم كطبقة عاكسة أخرى .    -
  قماش صوف زجاجي لتركیز العزل .    -

  سبتس للعزل .لباد ا    -

  بطانة من القلع للمقاومة والتحمل .    -

  مشابك سریعة الربط والفك .    -

  یسمح بمرور الحرارة للداخل . ال إطارأكمام مستدیرة ذات     -

 التدریب على استعمال بدلة الحریق :    

، ویجب أن یتناول  الذین یرتدون مالبس مكافحة الحرائق بدقة فائقة اإلطفاءتدریب رجال           ً یجري دوما     
  التدریب والقیام بنواحي التالیة . 

  .          ً الئق صحیا   اإلطفاءیجب أن یكون رجل     ً أوال      -
   على استعمال واستخدام المعدات .    ً أوال  أن یتم التدریب     -
  .         ً أو واقفا                                                       ً أن یتم ارتداء البدلة وقیاس قوة التحمل بأن یبقي جالسا      -

  اإلنقاذالتي تستخدم في أعمال  األدوات واستعمال األشخاصالركض وحمل التدریب بالبدلة والسیر و     -

  نار مناسبة باستعمال كمیة من نشارة الخشب وصب علیها بترول . إشعال    -

  . مالءمتهافحص البدلة الخاصة بالتدریب والتأكد من     -

ادي بدلة الحریق في نار الحقیقي والشعور الذي یرافق مرت اإلحساس إلىالتدریب نعرض  عمالأوفي    
یشعر بشيء سوى  نه في البدایة الأ إذ،  واإلنقاذمرة یقوم بها ببعض أعمال مكافحة الحرائق  ألولضاریة 

 إجهاددفء بسیط من خالل النظارة الزجاجیة ، وبعد وقت قصیر تبدأ األشیاء األخرى بالسخونة ، وبعد أي 
یشعر بصعوبة حقیقیة في  بالحرارة الفعلیة ، وبمجرد ما ، وتأخذ الساقین بالشعور                  ً یصبح التنفس سریعا  

 التنفس أو ارتفاع درجة الحرارة وجب أن یخرج من وسط النار . 

  مالحظة لمرتادي بدالت الحریق :     
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الخوذة من أجزاء البدلة ، األمر الذي  إلىمرتدي البدلة أو ینحني یندفع الهواء  في الحاالت التي یطأ فیها   
لهذه العوارض ، ویتعرض البس البدلة                ً أن یكون مستعدا   اإلطفاءنین في األذنین ، فعلى رجل ینتج عنه ط

ضربة  إلىنه قد یتعرض على جزء واحد من البدلة ، ولذا فإواللهب                         ً الحرارة عندما یظل ساكنا   أقصى إلى
مع المحافظة على  لباس الرأس                                                    ً وجب أن یخرج من النار في هذه الحالة بسرعة ویخلع فورا        ً وأیضا  الحرارة 

  برودته ببطء بوضع بطانیة حوله . 
  الخوذة الواقیة :    
أنها تقدم وقایة فعالة لوجود حامل  إذالواقیة من اللهب ،  األلبسةوهذه الخوذة تكمل في بعض الحاالت    

  الحراري الصادر من اللهب .  اإلشعاعالقاذف ضد 

  أخرى  إطفاء وأدوات: أجهزة  ثامناً 
أعمال مكافحة  فيأجهزة  أيتقل أهمیتها وضرورتها عن  وال واإلنقاذ اإلطفاءة یستخدمها رجال هناك أجهز    

  وهي :  األجهزةمن  أنواعالحرائق ونعرض هنا ثالث 
وتستخدم لتصریف الدخان والغازات وأبخرة الوقود المختلفة الناجمة عن الحرائق  : أجهزة التهویة –أ    

  بؤرة النیران ومكافحتها بسهولة دون تعریضهم لخطر االختناق . من رؤیة  اإلطفاءلیتمكن رجال 
  أنواعها :   

  من هذه األجهزة : أنواعیوجد ثالثة 
أجهزة تهویة تعمل بالكهرباء : وهذه أجهزة تعمل بواسطة مولد یركب على سیارة معدات ، وتعمل على  – ١   

  متر مكعب بالساعة  ٩٠٠٠ – ٦٠٠٠ن تزوید المكان بالهواء أكثر من عمل الشفط وبطاقة تتراوح بی
التهویة التي تعمل بواسطة محرك على البنزین : وهي أجهزة متنقلة أو على عجالت وتحتوي  أجهزة – ٢   

تستخدم من أجل تغذیة الموقع بالهواء  األجهزةعلى جهاز تهویة ومحرك یعمل على التشغیل األولي ، وهذه 
المكلفین  األشخاص، مع  اإلنارةو السیارة التي تعمل على نقل وحدة النقي ، ویتم نقله في سیارة المعدات أ

مكان االستعمال ویجهز بخزائن جانبیة تحتوي على  إلىبتشغیلها ، أو یتم سحبها بواسطة سیارة الحریق 
  خراطیم التغذیة والمعدات االحتیاطیة . 

النقطاع التیار الكهربائي في مكان الحوادث                                                  ً التهویة المتنقلة التي تعمل بواسطة البنزین : نظرا   أجهزة – ٣   
فتستخدم األجهزة المتنقلة بالید من أجل شفط الدخان والغازات التي تعیق أعمال المكافحة ، ولذا تكون هذه 

جالون بنزین ،  إلىبنسبة لتر زیت                                            ً ، وهو جهاز شفط یعمل على البنزین والزیت معا             ً أكثر ضمانا   األجهزة
یفضل  شغیل ، ویتم تشغیلها وفق مواصفات الشركة الصانعة ، ولدى االنتهاء من العملقبل الت     ً جیدا   وتمزج 

  .                      ً یظل الكربوریتر نظیفا   كيالمحرك  ینطفىء قفل صمام البنزین حتى
مع سیارة الحریق ومن  األجهزةالرطوبة والغبار ، ویتم نقل هذه  أماكنعن                               ً وبعدها یتم تخزین الجهاز بعیدا   

االنتهاء  أعماللى جانبها بشكل یسهل فكها وربطها ، وتتوقف عملیة فصل الجهاز على أن تثبت ع األفضل
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ذاوهو بحالة العمل  جهاز التهویة من مكانه إزاحةمن التهویة ، ویمنع  مره  یتم تشغیله قفال الجهاز التم إ  ٕ   وا 
  یبرد المحرك .  بعد عدة دقائق حتى إالأخرى 

وتضاعف  األفرادأنها تسهل عمل  إذ،  اإلطفاءفي أعمال      ً مهما       ً عامال   ةاإلنار وتعتبر  : اإلنارةأجهزة  –ب    
عن السالمة التي تحققها لهم وتنقسم معدات                         ً جل التغلب على النار فضال  مردود الفعلي واإلیجابي من أفي ال

  قسمین هما :  إلى اإلضاءة
  الكشافات الكبیرة :وهي على نوعین :  – ١   
 ٩٠.٠٠٠wكان بقوة  : وتختلف من حیث األغراض ، فمنها ما اإلنارةهاز الكشافات التي یغذیها ج    -

مكافحة الحرائق لمدة طویلة وعلى اتساع كبیر ، وهذه  أعمالداخل وخارج المكان أثناء  إلنارةویستخدم 
 أنها تحیل اللیل إذ،  اإلنقاذوخالل عملیات  اإلطفاءذات طاقة كبیرة من حیث توفر السالمة لرجال  األجهزة

نهار في الموقع حیث یتوجب قطع التیار الكهربائي في مثل هذه األحوال ، وتركب الوحدة على مقطورة  إلى
واط من  ٢٠٠٠تجرها العجالت وتعمل بواسطة محرك یدار بالبنزین ، ومجهزة بسبعة كشافات قوة كل منها 

الهیدرولیك وعند العمل یجب بواسطة      ً قدما   ٣٠نوع الكوارتز ، وترتفع بواسطة عمود متداخل حتى ارتفاع 
 الفنیةالنشرة  إلىللوحدة ، وهناك عدة أنواع ذات طاقات مختلفة یرجع فیها  األفقيتحقیق الثبات للوضع 

  للجهة الصانعة ، ومن أجل صیانتها تتخذ الخطوات التالیة : 
تتأثر  تى تبرد وحتى الالكشافات فور االنتهاء من االستعمال بل تركها مدة دقیقتین وح إنزالیجب عدم  –أ    

  المتوهجة من جراء االهتزاز .  األجزاء
  عدم تحریك الكشافات أثناء االستعمال .  –ب    
  مراقبة زیت الهیدرولیك .  - جـ    
   . الصیانة لمحرك البنزین باستمرار لضمان األداء إجراء –د    
  مراقبة منسوب زیت المحرك .  -هـ    
  دت . ن وجمراقبة التهریبات إ –و    
 استخدامتستدعي الحالة  : وهذه األجهزة تنیر األماكن عندما ال الكشافات التي یغذیها التیار العام    -

فولت مجهزة بسلك ینتهي  ١٢٠من مصابیح قوتها  وتتألفلك بربطها بمصدر تیار كهربائي ، المولدات وذ
   یستخدم لعدة اتصاالت . بمأخذ

 وهي .                  ً لكشف المواقع لیال  المصابیح الیدویة : وتستخدم  – ٢   

  قتة . المؤ  لإلنارةویستخدم  اإلطفاءسیارات                              ً مصباح الجیب : ویزود به دائما      -
 إلىمختلفة یصل مداه  أنواعمصباح كشاف یدوي : ویعمل على البطاریة الجافة أو السائلة ویوجد منه     -

 متر ویزود بغطاء واق من الماء والنار .  ٤٠٠ – ٢٠٠
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یسمح له  ال     ً أحدا   أن اإلطفاءعملیات  في اعتمادهامن القواعد األساسیة المفروض  : ة التنفسأجهز  -جـ  
ایة من دون جهاز تنفس واقي ، بنایة تشتعل فیها النار والدخان والغاز مكثف داخل البن إلىبالدخول 

وبالتالي االختناق  الحاالت الصعبة قد یتعرضون لخطر فيیضعون هذا الجهاز الواقي  طفائیون الذین الواإل
التنفس تزود حاملها  أجهزة، وأن جمیع  الملوثةعن المنطقة      ً فورا   إبعادهملك یجب یمكن أن یغمي علیهم وبذ

                                                   ً مرنة متصلة بقطعة واحدة ، وتنقسم أجهزة التنفس عموما   أنابیب أو أنبوبالحار في  كسجینو األبالهواء أو 
  قسمین هما :  إلى

التقي  ألنهامكافحة الحرائق  أعمالفي              ً تستخدم مطلقا   ال األجهزةلمرشح : وهذه أجهزة التنفس ذات ا – ١   
  .  الملوثةكسجین في األجواء و تستطیع أن تزود البسها باأل من أوكسید الكربون وال

أجهزة التنفس العازلة : وهي التي یمكن استخدامها في كل الحاالت ، ألنها مصممة بحیث توفر الجو  – ٢   
في حاالت الضرورة  إالأنها معزولة عن الهواء الخارجي وال تستخدم  إذالئم والصالح للتنفس ، الصحي الم

  ولفترات قصیرة وتحتوي هذه األجهزة على : 
  قناع مع خرطوم مرن .     -
   اسطوانة هواء .    -
  ( جرس ) ومقیاس ضغط . هاز تعلیق مزود بناظم وجهاز تنبیهج    -

  صندوق للنقل .    -

 عمال الجهاز : است   

أن حامل الجهاز یستنشق الهواء  أيمبدأ استخدام هذه األجهزة تعتمد كما تسمى على ( التیار المفتوح )  إن   
 إلىمن االسطوانة بواسطة الناظم والخرطوم المرن ، بحیث تماثل التنفس في الهواء الطلق ، والزفیر یلفظ 

جهاز الضغط وجهاز  إلىن الهواء یمر ي األسطوانة فإفتحت حنفیة الهواء المضغوط ف ما فإذاالخارج ، 
  یعمل بانتظام وبحالة عادیة .  بأنهالتنبیه ، وبذا یشعر حامل الجهاز 

وتمد األسطوانة البسها بالهواء النقي الصالح للتنفس ولكن بضغط أعلى بقلیل من الضغط الجوي المحیط    
یستهلكها خرطوم الكمامة بدون صعوبة أو جهد ،  به لكي یسهل علیة تنفسه ویعوض خسارة الحمولة التي

أن هذه المدة تتعلق بالظروف الفیزیولوجیة التي تنتاب  إال                                             ً ومدة عمل االسطوانة العادیة هي ربع ساعة تقریبا  
حامل الجهاز كالجهد والظالم واألجواء المجهولة في وسط الدخان والغازات التي یتعرض لها والتي تسبب في 

لجرس                     ً سطوانة ، لتعطي مجاال  قبل استنفاذ الهواء في األ                               ً وعلى كل فهناك خمس دقائق تقریبا  سرعة تنفسه ، 
الهواء الطلق واستبدال األسطوانة  إلىبالخروج من منطقة الخطر والعودة        ً إیذانا  التنبیه بالقرع ، وهذا یعتبر 

  الفارغة . 
       وضع وعمل حامل الجهاز :   

  جواء الغیر صالحة للتنفس :یتبع حامل الجهاز قبل دخوله األ



 ٤٢

  یتفقد ساعة الضغط لتأكد من حالة تعبئتها .     -
   الربط . أحزمةمن الصندوق ویعمل على تعدیل وشد  یمسك بالجهاز ویضعه على ظهره بعد إخراجه    -
لجهاز  –الفرعي الخاص بمنظم الطلب ( األحمر  المفتاحآخره ویقفل  إلىیفتح صمام االسطوانة     -

M.S.A . (  

  یفتح الخط الرئیسي األصفر مع مالحظة ساعة الضغط .    -

من الغشاوة التي تلحق زجاج القناع                                                        ً یضع القناع بعد ربط منظم الطلب بالخرطوم في االبتداء حذرا      -
  وتعیق الرؤیة .

  یشد رباطات الرأس للحصول على تطابق القناع ، ویتأكد من عدم وجود فجوات في القناع .    -

  یجري التنفس بطریقة أوتوماتیكیة .    -

األخرى  أو اكتشاف مصدر النار وبیده األشخاصعن                                            ً یمسك بیده الكشاف الیدوي ویخترق المكان بحثا      -
  اكتشف موقع النار أو عز بواسطة تنبیه ما لفتح المیاه . ما فإذاالخرطوم 

  تعلیمات لحاملي أجهزة التنفس   

  هزة التنفس منها :هناك عدة تعلیمات لحاملي أج
النجدة والمساعدة ، فینذر  إلىأو أنه متضایق من الغازات أو بحاجة                           ً كان تنفس حامل الجهاز سیئا   إذا    -

  الضروریة .  اإلجراءاترات عدیدة أو بواسطة جرس التخاذ ابصف
   سطوانة .طلق یسحب الكمامة ویغلق مفتاح األالهواء ال إلىعاد حامل الجهاز  ما إذا    -
الهواء الطلق  إلىتعرضت مهمته للخطر أو واجه صعوبة بسبب وزن الخراطیم یربط الحبل ویعود  إذا    -

  ویطلب أن یصحبه حامل جهاز آخر .

تجرى عملیات التفتیش والبحث للمساحات الكبیرة أو لمدة طویلة من قبل أثنین من حاملي األجهزة ویعهد     -
  من أجل التدخل عند الحاجة . اإلشارات إلىویستمع  حامل الجهاز الثاني بنصف المسافة إلى

 یجب عدم تزاحم األفراد أو المعدات في أماكن الدخول والخروج  واإلنقاذخالل طیلة أعمال المكافحة     -

 المدة والطاقة الستخدام أجهزة التنفس :    

،              ً دقیقة تقریبا   ١٥ون تك M.S.Aسطوانة وفي جهاز الجهاز مرهونة بالتصمیم وسعة األ تكون مدة عمل   
  لحجمها .                       ً سطوانة من الهواء تبعا  وتختلف سعة األ

رطل على البوصة المربعة في ساعة الضغط ، عندها یبدأ الجرس  ٤٠٠ إلىوعندما ینخفض الضغط    
ذاو ،                                    ً لیترات بالدقیقة في حالة كونه ساكنا   ١٠بالخروج في الهواء الطلق ، ویستنشق الفرد عادة        ً إیذانا  بالقرع   ٕ   ا 

في الدقیقة ، لذا وجب أن یوفق حامل الجهاز مهمته مع       ً لیترا   ٦٠نه یستنشق كم / ساعة فإ ٨سار بسرعة 
  .  أكمل وجهجهوده لیقوم بتنفیذها على 
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  یر وصیانة وتطهیر أجهزة التنفس : یطرق تغ   
  النور. عن الحرارة و                    ً ستعمال وتحفظ بعیدا  یجب فك األسطوانة وتعبئتها مرة أخرى بعد كل ا    -
لك بواسطة قطعة قماش مبلولة أو ذوأثناء أعمال الفحص و  استعمالیجب تطهیر قناع الجهاز بعد كل     -

وجه واألنبوب في المحلول مسحوق التنظیف ، وتغمر قطعة ال إلى، ویضاف جالون ماء  M.S.Aبمنظف 
   لطف ، وبعدها تغسل بماء نظیف دافىء وتترك حتى تجف بالهواء .وتنظف ب

   بعدها توضع بطاقة بتاریخ فحص وصیانة أجهزة التنفس على كل أسطوانة .    -
وهذا                                                               جهاز تعبئة اسطوانات أجهزة التنفس : 

ل بعض أعما بعد نفاذ الهواء منها ، وقد تدعوسطوانات أجهزة التنفس تعبئة أ إلعادةالجهاز مخصص 
في نفس الموقع ، ولذا وجب نقل هذا الجهاز في  التعبئةمكافحة الحرائق الكبیرة نقل هذا الجهاز وتتم أعمال 

  سطوانة في وقت واحد . هذا الجهاز لتعبئة أكثر من أ سیارة المعدات ، ویسمح
 ٧٠             أكثر من                                                ً الرتفاع درجة الضغط في هذا الجهاز بحیث یكون دوما         ً : نظرا   طریقة التعبئة   

الذي یشكل خطورة االنفجار ، ولذا وجب أن یلم من یعمل  األمرعلى البوصة المربعة     ً رطال   ٩٨٠جوي = 
على هذا الجهاز بكافة التعلیمات الفنیة وطرق االستخدام الصحیحة وفق النشرات الفنیة التي توصي بها 

  الشركة الصانعة . 
للسالمة العامة أثناء تعبئة أسطوانات أجهزة  احتیاطاتهناك  : سطواناتحول جهاز تعبئة األ احتیاطات   

  التنفس ومنها : 
  سطوانات المصممة لهذا الغرض والتي تحمل الضغط العالي . لأل إالتستعمل  ال    -
   لخطر االنفجار .      ً تالفیا   كسجینو باألالحذر من تعبئة اسطوانة سبق أن جرى تعبئتها     -
  عن الغازات والدخان .     ً عیدا  أن یكون مكان التعبئة ب    -

  .                                    ً سطوانة من الجهاز وجب قفل المحبس أوال  لدى رفع األ    -

  مالحظة عدم تآكل خرطوم الضغط وأن تكون مسننات االتصال سلیمة .    -

  أن تفتح محابس القفل والفتح ببطء عندما تكون تحت الضغط .    -

  زیوت .عن الشحوم وال             ً سطوانة بعیدا  أن یبقى صمام األ    -

  . األمرتبدیل مصافي الهواء كلما احتاج     -

  تزید التعبئة عن الحد المسموح به . سطوانة حتى المالحظة ساعة الضغط على األ
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  المهندس / سمیر الخالد
  
  
  

  الماء كوسیلة إطفاء
  

كب كیمیائي یتألف من في عملیات مكافحة الحرائق ، فالماء هو مر                                ً یعتبر الماء أكثر الوسائل شیوعا  
نلم بخصائصه  أنعلى الماء یجب  اإلطفاءالعتماد عملیات       ً ونظرا   H2Oالهیدروجین واألوكسجین 

بالمیاه من عدة مصادر توفر لهم السیطرة على النار وتكون  اإلطفاء، ویجرى تموین فرق ومحطات ومصادره
 كالتالي : 

تسد حاجة فرق  أنوفي كثیر من الحاالت یمكن  : كاآلبار والبحار والمستنقعات طبیعیةمصادر     -
  ، لذا حدد توصیات الستخدام هذه المصادر ومنها :    اإلطفاء

  خالل ساعتین حتى في فترات الجفاف .  ٣م١٢٠              ً أن تعطي أساسا   –ا 
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  خطار والحرائق . المهددة باأل األماكنمتر من  ٤٠٠أن تكون على بعد  –ب 
  أمتار .  ٦عن یقل  أن تكون على مستوى ال - جـ 
  بسهولة .  إلیها اإلطفاءأن تسمح بدخول سیارات ومعدات  –د 
والخزانات ذات الخراسانات ، وقد حدد توصیات  الكبیرة: كالصهاریج  خزانات حفظ المیاه الصناعیة    -

  الستخدام هذه المصادر منها : 
  .  ٣م ١٢٠أن تكون ذات سعة  –ا 

  متر.  ٤٠٠أن تكون دائرة الوقایة القصوى  –ب 
  جمیع الظروف .  فيأن تسمح بالدخول السهل  - جـ 
من حیث تركها مكشوفة بحیث  خطاراألوبما أن هذه المصادر بما لها من أهمیة فیجب حمایتها من    

التبخر في أیام الحر والتجمد في أیام الشتاء ، لذا فأنه وجب وضع هذه الخزانات  تصبح عرضة للحوادث و
  در بعامل الجاذبیة . في أماكن مرتفعة تنح

حیث یتم تناقص أطوال الخراطیم  اإلطفاءفرق  شبكة توزیع المیاه إلى في: وتتمثل  شبكة توزیع المیاه    -
  وتتغذى هذه الشبكة من : 

  .  ت الضخ مباشرةجلب المیاه من محطا –ا 
  لهذا الغرض .  تأنشئمن خزانات میاه  –ب 
  من منشآت التصفیة والتعقیم .  - جـ 
تمدیدات أصغر فأصغر بحیث  إلىثم تتشعب  واسعةتمدیدات ذات أقطار كما تخرج المیاه من الخزانات ب   

یجب  الكبیرةق الحرائ تشكل شبكة مربوطة بحلقات ، وفي هذه الظروف یتم تغذیة جمیع المخارج ، وفي حالة
  عدة مخارج مقامة على خط ماء واحد .  استعمالعدم 

  م جریان الماء في الخراطی   
  معلومات عن الضغط :  –ا    

  (كغ)الوزن            
  ـــــــالضغط : = ــــــ

  )٢(سمالمساحة            
     
  ك غ لها المقاسات التالیة :  ٢مثال : لیكن لدینا طوبة وزنها    

  سم  ٥ – ١٠ – ٢٠               
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                         ٢سم٢٠٠=  ١٠×٢٠: المساحة :  األولىالحالة    
                             ٢   

   ٢غرام / سم ١٠. و . ك غ أو  ١الضغط : ــــــــــــــ =         
                             ٢٠٠   

   ٢سم١٠٠=٢٠×٥الحالة الثانیة : المساحة :    
                                         ٢   

   ٢غرام / سم ٢٠. و . ك غ أو  ٢ الضغط = ـــــــــــ =                     
                                    ١٠٠   

  وحدة الضغط :    
،       ً غراما  ١٠٢٠             ً یساوي تقریبا  و = واحد بار  ٢كل سمفللتعبیر عن الضغط الجوي یستخدم وحدة ( البار )    

لمعبرة یق ، تستخدم القیم ا، وعندما نتكلم عن الضغط فیما یتعلق بمكافحة الحر                          ً  َ وهذه الوحدة مستخدمة دولیا ◌  
 فإذا  سالمقایی، ویستخدم كذالك الرطل على البوصة المربعة في بعض  ٢غرام / سم بالبارات أو الكیلو

مارسنا ضغطا على سائل ماء ، نرى أن هذا الضغط یتوزع بشكل متساوي على جمیع أنحاء السطح الذي 
على المضخة المائیة هو نفسه في جمیع األنحاء  یحتوي هذا السائل ، وهنا نستنتج أن الضغط الذي یظهر

أهملنا عامل االحتكاك الذي  إذا                                                               ً من التمدیدات المتصلة بالمضخة ویطبق على جمیع الفتحات ،وهذا طبعا  
  للقدرة .            ً یسبب ضیاعا  

وكانت المضخة متصلة بمثلث توزیع واحد  ٢) كغ / سم١٥على المضخة قدره (                  ً مثال : سجلنا ضغطا     
  هو ، حساب الضغط المطبق على كل فوهة من فوهات التوزیع . والمطلوب 

  . ٢كغ/سم    ١٥الحل : أن كل فتحة من الفوهات تخضع لنفس الضغط وهو    
  الطاقة :    
 أوكل ثانیة  باللترهي كمیة الماء التي تمر في أنبوب ما خالل وحدة زمنیة ، ویقاس معدل الطاقة عموما    

بالساعة فیما یتعلق بعملیات ومكافحة الحریق ن ولذا نرى أن المضخات  دقیقة ، وباألمتار المكعبة
السیارات أو غیرة من أنظمة مكافحة الحرائق تقاس طاقتها بالجالون  فيمكافحة الحرائق سواء  في المستخدمة

 نبوباألتعتمد على سرعة جریان الماء فیه ومساحة مقطع  لألنبوبفالكمیة( ك )  باألمتار المكعبة / الساعة 
 :  

  س ( السرعة ) .× الكمیة = مساحة مقطع االنبوب ( ع ) 
  س×  ٢نق ٣.١٤الكمیة =               س×  ٢الكمیة = ط نق

  س×  ٢نصف القطر )× (  ٣.١٤الكمیة = 



 ٤٧

وبالنسبة لسرعة الجریان والوقت المعطیان ، فهذا یستدعي خرطوم كبیر لتصریف كمیة أكبر بكثیر من    
 ٣٥ملم هي أكثر من الكمیة في أنبوبین قطر كل منهما  ٧٠أنبوب قطره  فيالكمیة  خرطوم صغیر ، وان

یضاعف الضغط ، كما یحصل مثال في  أنأنه یمكن مضاعفة الكمیة المصروفة في أنبوب بشرط  إذملم ، 
  ملم .  ٧٠الساعة في خرطوم قطرة  فيمن الماء  ٣م٦٠تسارع محرك على مضخة فمثال یمكن امرار 

  :  STATIC PRESSUREالثابت ( االستاتیكي ) في األنبوب :الضغط    
أغلقنا المغالق في مضخة آلیة فان  فإذاالضغط الثابت وهو الضغط الناجم عن عمود الماء الثابت ،    

مقیاس الضغط یعطینا قیمة الضغط الثابت ، ولنفترض أن أنبوبا یغذى بالماء من خزان وان الفوهة مغلقة 
أشار األخیر  فإذاعمود ، ولنقس في هذا المكان ضغط الماء بواسطة مقیاس الفوهة ، بصمام على فوهة ال

علو  إلىك غ مثال ، فهذا یعني أنه لو استبدل مقیاس الفوهة بأنبوب عمودي فان الماء یرتفع  ٣وزن  إلى
  مترا ، أي حتى ارتفاع الماء في الخزان .  ٣٠

  الضغط المتحرك ( الدینامیكي ) :    
المتحرك أو الفعلي ، هو الضغط الناجم عن عمود الماء المتحرك ، فلو أخذنا نفس الفوهة الضغط    

وباستخدام كوع ركب علیة مقیاس ضغط الفوهة المربوطة بمركز الخراطیم والمنتهیة بقاذف مفتوح ، ففي هذه 
ذاك غ  ٣أقل من  إشارةالحالة أن جهاز قیاس ضغط الماء یعطي  بدال من جهاز ركب أنبوب على الكوع   ٕ   وا 

  مترا .  ٣٠ إلى عال یرتفضغط الماء فنرى أن الماء 
وهنا نرى بأن الضغط المتحرك أقل من الضغط الثابت ، ومن الناحیة التطبیقیة أیضا أننا لو فتحنا القواذف    

، فان مقیاس الضغط یعطینا مقدار الضغط المتحرك الفعلي ، ویكون الضغط المتحرك دوما أقل من الضغط 
الصدمة ،  إلى بما یسبضغط ثابت وهذا  إلىالقاذف فان الضغط المتحرك یتحول  إغالقابت ، وعند الث

والمعدات وعلیه ففي هذه الحالة یقتضي فتح القواذف تدریجیا وكذا  األشخاصوقد تحدث آثارا خطیرة على 
 اإلغالقح ویتوقف عند للماء بالحركة عند الفت حما یسموالصدمة ، وهذا  المفاجأةدون حصول  إغالقهاعند 

  بشكل تدریجي وذالك للحیلولة دون ارتفاع الضغط فجأة . 
كما أن الضغط المعاكس أو وقفه بشكل مفاجىء عن القاذف یمكن أن یعرض حامل القاذف للخطر    

كان یقف على عارضة خشبیة بشكل جسر ،  إذاخاصة عندما یكون هذا فوق أحد الساللم أو فوق جدار أو 
غالقهاعلى حامل القاذف أن یفتح عتلة القاذف  كذا یتوجب   بهدوء .   ٕ      وا 

  ضیاع القدرة :       
اذا كان لدینا شبكة تمدیدات میاه مفتوحة ویسیل منها الماء ( فمثال فوهة حریق تغذي شبكة من األنابیب    

 نالضغطتیذین كانت مغلقة ، والفرق بین ه أو الخراطیم ) فالضغط الباقي عند هذه الفوهة یكون أقل مما لو
یدعى ضیاع القدرة ، وضیاع القدرة هذا ینتج أساسا من اهتزازات واحتكاكات الماء في التمدیدات وذلك على 

  الجوانب الداخلیة ، وفي األكواع وقطع الوصل ......الخ . 
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 تحافظ الخراطیم على لكيقیمته الصغرى فیجب عمل احتیاطات  إلى إنزالهولكي نتجنب ضیاع الضغط أو    
شكلها االسطواني وعدم تحمیل أو شحن الخراطیم بمواد ثقیلة الوزن ، وان الضغوط على فوهة القواذف هي 

مكانیةالتي تؤمن للقواذف أفضل مدى مع قذف مفضل  ، وان أي ضغط  عمليفي التحكم بالقواذف بشكل   ٕ       وا 
مایو فعل القاذف وهذا مرتفع یحصل في فوهة القواذف على شكل رذاذ یضر بمداها ویضاعف أهمیة قوة رد 

  على حامل القاذف أن یكافح ضد هذا االرتداد .  بج
  أسباب ضیاع الشحنة :    
  مایلي :  األسبابفي أنبوب الشفط : وتكون  –أ    
  تحرك الماء وجره داخل أنبوب الشفط .     -
   احتكاك الماء داخل المصفاة وقناة االمتصاص .    -
  طول قناة الشفط .    -

من مصدر الماء واستخدام أنبوب شفط قصیر ووضع  نما یمكذالك نقوم بوضع المضخة أقرب  ولتالفي   
 المصفاة داخل الماء بشكل مالئم . 

  مایلي :  األسبابفي تمدیدات الدفع : وتكون  –ب    
  احتكاك الماء داخل الخراطیم .     -
   التغیر المفاجىء في القطر .    -
  فرق المستوى .    -

  خراطیم .تعرج ال    -

  طول الخراطیم .    -

 لذا یجب مالحظة األمور التالیة :    

  كلما زاد القطر زاد االنصباب .     -
   كلما كان داخل المجرى خشنا وكانت التمدیدات طویلة كلما زاد االحتكاك أكثر.    -
  .  أمتار ١٠وان ضیاع القدرة بالنسبة لالرتفاع هي ضغط جوي واحد لكل     -

  الحریق  إطفاءالقدرة في خراطیم قیمة ضیاع 

ضیاع القدرة الكلیة 
متر  ١٠٠على طول 

 من الخرطوم

كمیة انصباب الماء 
 من القاذف بالساعة

 الضغط

 في فوهة القاذف

قطر فوهة 
 القاذف

 قطر الخرطوم
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 خراطیم من نسیج

 بار ٣.٩٠٠

  بار ١.٧٤٠
 بار ٠.٨٢٠

 ٣م ١٥

  ٣م ٣٠
 ٣م ٦٠

 بار ٣.٥

  بار ٥.٧
 بار ٦.١

 ملم١٤

  ملم١٨
 ملم٢٥

 ملم٤٥

  ملم٧٠
 ملم١١٠

 خراطیم ذات طبقة داخلیة ملساء

 بار ١.٣٠٠

  بار ٠.٥٥٠
 بار ٠.٢٨٠

 ٣م ١٥

  ٣م ٣٠
 ٣م ٦٠

 بار ٣.٥

  بار ٥.٧
 بار ٦.١

 ملم١٤

  ملم١٨
 ملم٢٥

 ملم٤٥

  ملم٧٠
 ملم١١٠

     
     
  
  
  
  
  
  

  سمیر الخالدالمهندس / 

  الیدویة طفایات الحریق

  
تتسع  حتىبها  طما یحی إلىفي االنتشار واالتساع  تأخذعلى نطاق ضیق ، ثم النار عادة االشتعال  تبدأ

، وهكذا  "اشتعاالرقعتها ، وكلما حصلت على المزید من الوقود مع توافر أوكسجین الهواء الجوى كلما زادت 
 في مهدهسریعة للقضاء على الحریق  یدویةوسائل  إیجادبمكان  األهمیةتأخذ في االزدیاد ، لذالك فأنه من 

 وتساعد كذالك على التدخل الفوري األولي من ظهور بوادر الحریق . 



 ٥٠

الخطرة مثل ( المكاتب  األماكنمن مكافحة الحرائق وجب تزوید جمیع  المرحلةألهمیة هذه  وبالنسبة   
 فور واستخدامهاوالمستودعات والمعامل .....الخ ) بعدد مناسب من الطفایات بحیث تكون في متناول الید 

بؤرة النار ، وتصنف طفایات الحریق الیدویة تبعا للتصنیف أنواع الحرائق وأنواع طفایات الحریق  هورظ
  الیدویة كتالي : 

  طفایات الماء .  – ١   
  .  الجافةطفایات المساحیق الكیمیائیة  – ٢   
  طفایات الرغوة .  – ٣   
   ) .CO2طفایات الغازات الخامدة ( ثاني اكسید الكربون  – ٤   
     طفایات الحریق الهالون ( الهالوجینیات ) . – ٥   
حسب الطبیعة  لإلطفاءاختیار الطفایة المناسبة  اإلطفاءكما أن هذا التصنیف یسمح ألفراد والعاملین بحقل    

تترواح سعات طفایات  طبیعة هذا التصنیف ، و مال تالئالنار لدیها واستبعاد المعدات واألجهزة التي  ومنشأ
  التالیة :  لألوزانالیدویة وفقا  الحریق

  كغم .  ١٦طفایات حریق یدویة : وهي التي یكون وزنها أقل من     -
   كغم . ٢٦ – ١٦طفایات حریق محمولة : ویكون حجمها مابین     -
  كغم . ٣٠طفایات حریق على عجالت : ویكون حجمها التي یزید عن     -

مكان الحریق لتبرید المادة  إلىالطفایة هو توجیه الماء طفایات الحریق الماء : الغرض من هذه  –أ    
 وتتكون من :   الكهربائیة ، تالتوصیالالمشتعلة والحذر من استخدامها في 

  مجموعة الرأس والصمام .     -
   جسم الطفایة .    -
  قاذف للمادة .    -

یة بواسطة تفاعل كیمیائي ویتم طفایات الحریق الرغوة : والغرض من هذه الطفایة هو تولید مادة رغو  –ب    
واء الملتهبة فتحجز عنها أوكسجین الههذا داخل الطفایة ، وهذه المادة الرغویة تطفوا فوق سطح السوائل 
 وتتكون الطفایة من :    الجوي ، ألن كثافتها أثقل من الهواء وأخف من المادة المشتعلة ،

  مجموعة الرأس والصمام .     -
   جسم الطفایة .    -
  للفوم المركز . داخليوعاء     -

  خرطوم لقذف المادة الرغویة مع فتحات للهواء .     -
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  :  االستعمالطریقة    
یتم اختالط محلول الرغوة بالماء ، ومن ثم وجه قاذف  حتىأفتح الصمام واقلب الطفایة ذات السعه القلیلة    

تعیین هذه النقطة على سطح قائم بجوار طبقة الرغوة ، ویستحسن  رال تتكس حتىالرغوة على نقطة ثابتة 
الحریق ، وتستعمل  إخمادتغطي سطح السائل المشتعل لیتم بعدها  حتىالسائل الملتهب ودع الرغاوى تنساب 

  انتهاء العبوة مادامت تمت عملیه التفاعل داخل الوعاء .  حتىهذه الطفایة 
والغرض من هذه الطفایة هو تولید مقذوف من طفایات المساحیق الكیمیائیة الجافة ( البودرة ) :  - جـ    

ن وتستخدم هذه  األكسجینالمسحوق الجاف تحت ضغط عالي لتكوین أبخرة كثیفة حول النار لعزلها عن 
الطفایة في مكافحة حرائق السوائل الملتهبة والماكینات بكافة أنواعها والمحركات والمولدات الكهربائیة 

  بائي وحرائق الغازات وتتكون الطفایة من : والحرائق التي تنتج من تماس كهر 
  أسطوانة المسحوق .     -
   أسطوانة الغاز المضغوط ( نتروجین ) .    -
  مجموعة الرأس .    -

  الخرطوم مع القاذف .    -

  بعض الطفایات یكون بها غاز مضغوط ویشیر لهذا بساعة الضغط .    -

 :  االستعمالطریقة    

الریح ولیس عكسه على بعد ثالثة  اتجاهموقع الحریق ویكون الوقوف مع  إلى ه التوج حمل الطفایة و    -
  أقدام عن النار . 

بأعمال المكافحة ولیتكن مكافحة  ءمكان الحریق والضغط على صمام التشغیل ، والبد إلىتوجیه القاذف     -
   . باإلنجلیزي)  8النار على شكل (

  ق یتم الرجوع للخلف .عند االنتهاء من أعمال مكافحة الحری    -

 خصائص طفایة المسحوق الجاف ( البودرة ) :    

  یقاوم درجات الحرارة العالیة جدا .     -
   غیر ناقل للتیار الكهربائي .    -
  یستخدم الطفایة من حرارة النار وذالك النتشار المسحوق على شكل ضباب . الذيیقي الشخص     -

  الضیقة . األماكنیتخلل في  وریق في ثوان قلیلة یكون طبقة كثیفة تغطي سطح الح    -

 ائن . بوالك واآلالتللمعدات  "اتساخاریق بالمسحوق الجاف أنه یسبب حومن أبرز عیوب طفایات ال   
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النار من خالل  إطفاء) : والغرض منها هو CO2الكربون  أكسیدطفایات الغازات الخامدة ( ثاني  -د    
سلط على  إذا ألنه، ویستعمل هذا الغاز لغرض الخنق ، وذالك  عاليبضغط الغاز المضغوط داخل الطفایة 

ونصف وتستعمل طفایة  بمرةمن وزن الهواء  أثقلالن وزن الغاز  األوكسجیننار مشتعلة فانه یمنع عنها 
ید غاز ثاني أكسید الكربون لجمیع أنواع الحرائق ماعدا حرائق الغازات ، كذالك أن الطفایة تسبب نقطة التبر 

  مكافحة النار ، وتتكون من :  أعمالعند 
  الشكل .  االسطوانيجسم الطفایة     -
   مجموعة الرأس .    -
  الدائري الشكل. المخروطيالخرطوم والقاذف     -

 :  االستعمالطریقة      

ة الریح ولیس عكسه على بعد ثالث اتجاهموقع الحریق ویكون الوقوف مع  إلى هاالتجا حمل الطفایة و    -
  أقدام عن النار . 

   مصدر النار . إلىیفتح صمام التشغیل بالید الیمني ، ویوجه القاذف بالید الیسرى     -
 النار .  إطفاءمن  االنتهاء حتىیتم الضغط على صمام التشغیل على دفعات متكررة     -

في التجهیزات الكهربائیة  الحرائق إطفاءطفایات الحریق الهالون ( الهالوجینیات ) : والغرض منها هو  -هـ    
 أساسفعالیة من طفایة غاز ثاني أكسید بما یقارب الضعف على  أقوىالدقیقة في األماكن المغلقة ، وهي 

) مئویة تحت الصفر  ٤ -الحجم ودرجة غلیان المادة هي (  أساس) مرات على  ٦ – ٥(  بوما یقار الوزن 
) تقریبا وتتكون  ٦.٥بخار أثقل من الهواء بـ (  لىإالذي یتحول السائل حین الخروج من فوهة المخرج 

 طفایات الحریق الهالون من: 

  جسم الطفایة .     -
   مجموعة الرأس مع ید التشغیل .    -
  خرطوم للقذف .    -

  ساعة قیاس الضغط .    -

 طریقة االستعمال :    

  موقع الحریق .  إلىحمل الطفایة واالتجاة     -
  بالید الیمني ، ویوجه القاذف بالید الیسرى الى مصدر النار . یفتح صمام التشغیل    -

  بأعمال مكافحة النار حتى تطفأ . ءالبد    -

 طرق فحص وصیانة طفایات الحریق :    
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من حالة جاهزیتها في أوقات الحاجة  لتأكدلهو  الیدویةتجري أعمال الفحص دوریا على طفایات الحریق    
  عمال فحص طفایات الحریق : لها وتتبع الطرق التالیة أل

  صدا أو تآكل .  أيیبدو هناك  فحص جسم الطفایة بحیث ال أوالیتم     -
   من الصدمات ثم یفحص الضامن . یه خالیجب أن تكون تفحص مجموعة الرأس و     -
فوهة القاذف ، والتأكد من متانة  فيسدد  أيیوجد  ال) بحیث  HORNیفحص خرطوم الطفایة (     -

  واتصاله بالطفایة.الخرطوم 

طفایات  فيأما  هیتم وزن الطفایة ویحسم من الوزن وزنه وهو فارغ للتأكد من تمام التعبئة حسب سعت    -
)CO2 ١٠الوزن عن  ىیتعد ) فیجب أن ال %  .  

أسفل حتى یتم  إلى أعلىبالنسبة لطفایات الحریق بالمسحوق الكیمیائي الجاف ، فیتم تقلیب الطفایة من     -
 تحجر المسحوق .  في بال یتسبریك المسحوق وهذا تح

   التأكد من عداد الضغط أن وجد .    -
 :  طفایات الحریق الیدویة الستخدامالقواعد العامة    

  أن تكون دوما بحالة سلیمة وجاهزة للعمل .     -
   أن تستخدم في أقرب نقطة من اشتعال النار .    -
  مكان بارز یسهل الوصول ألیها . فيسب تصنیف الحرائق ح المكان المراد حمایته فيتوضع     -

رشادات أسهمتوضع بجوارها     -   لداللة على مكان وجودها .  ٕ       وا 

  في خزائن مقفلة . عال توضأن     -

  أن تكون بعیدة عن مصادر الحرارة .    -

  الطفایة . رال تتضر حتى  واآلالتأن تكون بعیدة عن ممرات مرور المعدات     -

اآلخرون بأن طفایة الحریق مدعاة لالعتماد علیها في مكافحة الحرائق ، بینما  مال یتوه أنوظة : یجب ملح   
  من بوادر نشوب النار نظرا لصغر سعاتها . األولىاللحظات  اال یعدو عملها 

  المهندس / سمیر الخالد

  الكیمیائیة أخطار وحرائق المنتجات

أخطار غیر منظورة من جراء عملیات  إلىالمنشآت الصناعیة  والعاملون في كثیر من اإلطفائیینیتعرض 
الكیماویات ینتج عنها نتائج إلى تسرب  یؤدي اإلطفاءأن أي خطأ في  إذیكون من بینها مواد كیماویة ، 

 خطرة للغایة ، وتعتبر هذه الحرائق خطرة ألسباب التالیة : 
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  تتطور بسرعة فائقة .  التيكثافة في النیران  قوة قابلیتها لالشتعال في بعض المواد والمنتجات مع    -
مسها جسم مشتعل أو شرارة ، أو من خالئط یمكن أن تنفجر بسبب  إذاینتج عنها أخطار االنفجار     -

   رافقها ارتفاع درجات الحرارة . إذاالحرارة أو بسبب تبخر الكحول والوقود ( االیثیر ) 
لو كانت غیر قابلة لالشتعال أو االنفجار ، كما ینتج  حتىسربة والغازات المت األبخرةتحدث تسمما من     -

  عنها دخان ینجم عن االحتراق .

في تطبیق أسالیب المكافحة لهذه الحرائق تختلف من مادة ألخرى اختالفا  إتباعهاوأن الطرق التي یجب    
 ي : مایل إتباعهاكبیرا تبعا لطبیعة المنتجات والمركبات ، وتقضى القواعد العامة 

 تخزینها ، و وأماكنالعاملین الذین یعملون في هذا الحقل على طبیعة المنتجات الكیماویة  إطالع    -
  المناسبة لها .  اإلطفاءاالحتیاطات التي یجب اتخاذها ، ووسائل 

   تلك الغرف التي تخزن فیها هذه المنتجات الخطرة . إلىلفت نظرهم     -
  منة .بمصابیح آ األماكنتلك  إنارة    -

للحیلولة دون حدوث أو تشكیل مزیج متفجر من جهة وتخفیف  اإلطفاءبقوة طیلة عملیات  األماكنتهویة     -
  أخطار االختناق .

في وضح النهار بعد أن  إال األنقاض إزالةبحذر مع عدم  إالبعض المنتجات عن مكانها  إزاحةعدم     -
  تكون عملیة التبرید تمت .

  التنفس العازلة .استخدام أجهزة     -

 أبخرةأحداث  إلىتفاعال یؤدي  تسبب التي استخدمت وتنصب في المجاري ال اإلطفاء هالتأكد من أن میا    -
  أو غازات سریعة االشتعال ، أي تخفیف كثافة السوائل .

  نجم عنه تفاعال سریعا . إنالماء  إزالة    -

 وسائل مكافحة حرائق المنتجات الكیماویة :   

  حالة التسرب : في    
  وقف كل مصدر حراري .     -
   أبعاد العاملین .    -
  أوقف التسرب فورا .    -

  األبخرة . إلسقاطرذاذ الماء  استخدامفي قلیل من األحیان     -

  عمل حومات حول السائل واسترجاع السائل المنتشر بضخة في عبوة مخصصة لهذا الغرض .    -

  تهویة المكان . ىأعمل عل    -
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 النار :  اشتعالفي حالة    

  في منشأ نار صغیرة أستعمل طفایة الحریق البودرة الخاصة .     -
   في منشأ نار كبیر استعمل رذاذ الماء بحذر مع تبرید األوعیة .    -

 :  اإلصابةفي حالة 

  الهواء الطلق .  إلىاحمل المصاب     -
   وقت ممكن . أسرعببالماء ه في حالة تالمس لسائل لجلد المصاب أغسل    -
  تطبیق عملیة التنفس الصناعي للمصاب .    -

  لنقلة . اإلسعافاستدعاء     -

  
  
  

  إعداد وتقدیم
  المهندس/سمیر الخالد

  
  

 مصدر المعلومات : االنترنت


