
 تعليمة مكافحة الحريق



 :  نصائح لتجنب الحرائق . 1 
عدم استخدام اى مصادر نيران داخل المكاتب أو المخازن  -

 . المغلقة 
النظافة الدائمة للمكاتب والمحطات والطرقات والمواقع وما  -

 .حولها من جميع أنواع المخلفات 
الصيانة الدائمة للمعدات وعدم تراكم الزيوت على أجزائها  -

 .المتحركة 
مراجعة جميع الوصالت الكهربائية باستمرار للتاكد من  -

 .سالمتها 
 .التخزين الجيد للمواد البترولية أو أى مواد قابلة لإلشتعال  -
 



 :نقاط مطلوب مراعاتها . 2
 . التأكد باستمرار من سالمة أجهزة اإلنذار آلى ويدوى   -
التأكد باستمرار من سالمة وتوفير أجهزة وادوات   -

 . اإلطفاء 
التأكد باستمرار من المام العاملين بمخارج الهروب   -

 .المحددة لهم وتدريبهم على أسلوب اإلخالء 
التأكد باستمرار من أن مخارج الهروب واإلخالء   -

 .يسهل الوصول اليها وغير مغلقة 
 



  :التصرف عند حدوث حريق. 3
عند اكتشاف حريق فى اللحظات االولى يتم اوال  -

التعامل معه بمنتهى البساطة والسرعة بواسطة اسطوانات 

الحريق الموزعة بالشركة والمواقع أو أى مصدر مياه 

من خالل أقرب شخص لها ثم ( طبقا لنوع الحريق)

 .  االبالغ عن الحريق
 . يتم فصل التيار الكهربائى عن موقع الحريق   -
يتوجه طاقم اإلطفاء واإلخالء واإلنقاذ واإلسعاف   -

المدرب مباشرة إلى مكان الحريق لتنفيذ مهامهم المدربين 

 .عليها
 .تنفيذ خطة الطوارئ كما يتم في التجارب الوهمية  -



 :واجبات فريق اإلطفاء . 4 
التعامل مع أى حريق ينشب فى اإلدارة  -

 .المخزن طبقا لنوع الحريق/القسم/
محاصرة النيران حتى ال تمتد إلى أماكن اخرى  -

 باستخدام الطفايات او خراطيم المياه
التعاون مع أجهزة اإلطفاء الخارجى من حيث  -

تحديد مكان بدء الحريق وأجهزة ومصادر المياة 

 .المتوفرة 



 : واجبات فريق اإلخالء واإلنقاذ  .5
القسم وذلك من األبواب والمنافذ / إخالء اإلدارة  -

 .المحددة 
فصل التيار الكهربائى عن مكان الحريق ثم باقى  -

 . الشركة 
اإلبالغ عن مكان الحريق لكل من مسئول  -

 المدير االدارى . االمن الصناعى بالبوابه.السالمة
 . إخالء وانقاذ األفراد المصابين من مكان الحريق  -
إخالء المعدات واألجهزة من مكان الحريق إلى الخارج  -

  .مع التحفظ عليها 



 توزيع أجهزة اإلطفاء/ أ
 :مقدمة

تتحقق الفائدة من أجهزة اإلطفاء اليدوية إذا وجدت بعدد كاف وبقدرات 

 .إطفائية مناسبة للموقع ، كذلك بوجود أفراد مدربين على إستخدامها
فى حوادث الحريق يتعين على شخص ما أن يقطع مسافة من مكان الحريق 

إلى حيث يوجد جهاز اإلطفاء ، وعليه أيضا أن يقطع نفس المسافة مرة 

أخرى قبل تشغيل الجهاز إلطفاء الحريق ، والوقت الذى تستغرقه تلك 

 . Travel Distanceالعملية نطلق عليه المسافة المقطوعة 
وحسب متطلبات الجمعية الوطنية األمريكية لمكافحة الحرائق فإن المسافة 

 15.3متراً ، وعن  22.8يجب أال تزيد عن  Aالمقطوعة لحرائق النوع أ 

 . Bمتراً بالنسبة لحرائق النوع ب 
 :يجب االلتزام باإلجراءات التالية

 



 :تنظيم وضع أجهزة اإلطفاء/ 1
يتحقق أفضل توزيع ألجهزة اإلطفاء فى أى مبنى بمعاينته على 

الطبيعة ، ومع ذلك فهناك مبادىء عامة يجب مراعاتها فى 

 :إختيار أماكن وضع األجهزة اليدوية وهى
 (.على إرتفاع مناسب)سهولة تناول الجهاز  -1
 .خلو الطريق إلى موقع الجهاز من العوائق -2
 .وضع األجهزة قريبا من الممرات العادية بالمبنى -3
 .وضع األجهزة بالقرب من مداخل ومخارج المبنى -4
 .عدم تعريض األجهزة للتأثر بالعوامل الجوية -5
 .أن تكون األجهزة مرئية بوضوح -6
 



 :تعليق األجهزة/ 2
تركب أجهزة اإلطفاء على الجدران أو األعمدة بواسطة حماالت 

يتناسب كل منها ووزن الجهاز المركب عليها ، وذلك على النحو 

 :اآلتى
كيلوجرام تركب  18.1األجهزة التى اليزيد وزنها عن  -1

سم  150)بحيث التزيد المسافة بين قمة الجهاز واألرضية عن 

 (.تقريبا
بخالف )كيلوجرام  18.1األجهزة التى يزيد وزنها عن  -2

تعلق بحيث ال تزيد المسافة بين ( األجهزة المركبة على عجالت

 (.سم تقريبا 105)األرضية وقمة الجهاز عن 
 10)قل المسافة بين قاعدة الجهاز واألرضية عن تيجب أال  -3

 (.سم
 



 :إختيار وتوزيع أجهزة اإلطفاء/ 3
تحديد حجم ونوع جهاز اإلطفاء طبقا للمستويات الثالثة 

 :لمخاطر الحريق وذلك على النحو اآلتى
 :  Light (Low) Hazardالمخاطر الخفيفة  -1

هى األماكن التى يكون مجموع كميات المواد الصلبة 

القابلة لإلشتعال بها قليله جدا ، كذلك يفترض وجود 

كميات قليلة من المواد الملتهبة مثل أحبار ماكينات 

التصوير أو المواد المستخدمة فى أقسام الرسم والفنون 

 .شريطة أن تكون مخزنة جيدا وفى حاوياتها
 



 Ordinary (Moderate)( العادية)المخاطر المتوسطة  -2

Hazard : 

هى األماكن التى يكون بها مجموع كميات المواد الصلبة القابلة 

لإلشتعال كميات المواد الملتهبة أكبر من الكميات المتوقع 

:  وجودها فى األماكن ذات المخاطر الخفيفة وعلى سبيل المثال

السوبرماركت ، صاالت الطعام ، معارض السيارات ، 

 .......الجراجات ، مناطق الصناعات الصغيرة إلخ 

  

 

 



 : Extra (High) Hazardالمخاطر الجسيمة  -3

هى األماكن التى يكون بها مجموع كميات المواد 

الصلبة القابلة لإلشتعال وكميات المواد الملتهبة ، 

موجودة بكميات تخزينية ، حيث يتوقع مع هذا 

الحجم أن تنتشر النيران بسرعة فى حالة حدوث 

 .حريق 



 : ( A )توزيع طفايات الحريق لنوع الحرائق  - أ
عند إختيار طفايات الحريق ألى مكان ، يتم أوال تحديد 

خفيفة أو : هل هى)نوع المخاطر الموجودة بهذا المكان 

ثم بعد ذلك يتم حساب المساحة المراد ( عادية أو جسيمة

أدناه وفى كل (  1) حمايتها ويتم اإلسترشاد بالجدول رقم 

األحوال يجب أال تزيد المسافة المقطوعة للوصول لجهاز 

مع األخذ باإلعتبار إختيار جهاز . متر 22اإلطفاء عن 

المساحة والمسافة )اإلطفاء الذى يلبى كال من الشرطين 

 (.المقطوعة
 



 ( 1) جدول رقم 
  Aدليل توزيع أجهزة اإلطفاء للنوع 

 
 أقصى مسافة مقطوعة قدرة جهاز اإلطفاء

 ( 2قدم)المساحة التى يخصص الجهاز لحمايتها 

 مخاطر خفيفة مخاطر عادية مخاطر جسيمة

1A 22.9 قدم ----- ----- ----- 

2 A 75 3000 (0.0929)6000 قدم ----- 

3 A 75 4500 9000 قدم ----- 

4 A 75 4000 6000 11250 قدم 

6 A 75 6000 9000 11250 قدم 

10 A 75 10000 11250 11250 قدم 

20 A 75 11250 11250 11250 قدم 

30 A 75 11250 11250 11250 قدم 

40 A 75 11250 11250 11250 قدم 



فى حالة ما كانت مساحة األرضية للمكان المراد    -1

، ( مترا مربعا 279)قدم مربع  3000حمايته أقل من 

 ( . 2A)فيزود الموقع بجهاز إطفاء واحد من أصغر حجم 
فى حالة ما تكون مساحة األرضية لمبنى ما ، ال    -2

قدم  75توجد بها عوائق ودائرية الشكل بنصف قطر يبلغ 

، فإنه من الممكن وضع طفاية حريق واحدة فى المنتصف 

وفى ( . قدم 75)بدون تجاوز شرط المسافة المقطوعة 

قدما مربعا يمكن  17700هذه الحالة فإن مساحة قدرها 

 .حمايتها بواسطة طفاية حريق واحدة ذات كفاءة مناسبة
 



  
ولكن ألن معظم المبانى تكون مستطيلة الشكل ، لذلك فإن أكبر 

 75مساحة لمربع يمكن رسمها بحيث ال تبعد أية نقطة به عن 

مترا  1045)قدما مربعا  11250قدما من المنتصف هى 

قدما تقريبا ويكون  106وطول ضلع هذا المربع ( مربعا

 22و7)قدما  75مرسوما داخل الدائرة التى يبلغ نصف قطرها 

، لذلك من الرسم أدناه يتبن أن أقصى مساحة يمكن ألى جهاز ( م

 75إطفاء أن يغطيها بدون اإلخالل بشرط المسافة المقطوعة 

 .قدما مربعا 11250هى ( قدما
 



 :مثال توضيحى
قدم  150× قدم  450مبنى مستطيل الشكل أبعاده 

كم يبلغ عدد أجهزة ( . قدما مربعا 67500مساحته )

 Class)اإلطفاء المطلوبة لحمايته من حرائق النوع األول 
A fires)  فى حالة المخاطر الخفيفة والعادية والجسيمة؟

 .مع بيان معدالت أداء األجهزة
 



 ( :1)ومن الجدول رقم 
 فى حالة المخاطر الخفيفة     (A 4)  طفايات 6
 فى حالة المخاطر العادية   (A 10)  طفايات 6
 فى حالة المخاطر الجسيمة   (A 20)  طفايات 6
وفى حالة تثبيت طفايات الحريق أعاله على الحوائط الخارجية  

للمبنى ، لن يكون ذلك مقبوال وذلك لإلخالل بشرط المسافة 

المقطوعة ، حيث أن المناطق المظللة بالشكل أدناه تعتبر مناطق 

 .عارية
لذلك لحل المشكلة أعاله يمكن أن تقسم مساحة الموقع إلى   

مساحات متساوية مع عدم اإلخالل بقاعدة المسافة المقطوعة 

 :قدما مربعا 6000ويمكن األخذ بالمساحة األقل وهى 
 جهاز إطفاء 12  ~  6000  ÷  67500 
 



 ( :1)ومن الجدول رقم 
 للمخاطر الخفيفة  ( A 2 )  طفاية 12          
 للمخاطر العادية  ( A  4)  طفاية 12          
 للمخاطر الجسيمة   ( A  6)  طفاية 12          

ويمكن تعليق هذه الطفايات على األعمدة والحوائط التى تتخلل  

حسب )المبنى ويؤدى ذلك إلى الوفاء بقاعدة المسافة المقطوعة 

 (الشكل أدناه
 



 : Bتوزيع طفايات الحريق لنوع الحرائق 
 :فى أحدى مجموعتين هما ( B )تقع حرائق النوع 

حرائق السوائل القابلة للشتعال والتى يقل عمق    -1

بوصة ، ومن أمثلتها السوائل المنسكبة  ¼السائل فيها عن 

على األرضيات ، الحرائق الناتجة عن تسرب األبخرة 

من الحاويات أو من األنابيب ، أو الحرائق المتحركة 

Running Fire from Broken Container  . ويتم

تحديد طفايات الحريق المطلوبة لهذا النوع من الجدول 

 .بحيث ال يتم تجاوز المسافة المقطوعة 2رقم 
(  بوصة ¼أكثر من )حرائق السوائل الملتهبة العميقة    -2

مثل الحرائق التى تنشأ فى خزانات المواد الملتهبة فى 

 .الصناعات البترولية والمنشآت الصناعية
 



 (2)جدول رقم 
  ( B )معدالت أجهزة اإلطفاء اليدوية لحرائق النوع 

 
 نوع المخاطر الحد األدنى لمعدل أداء الجهاز أقصى مسافة بين موقع الخطر وموقع الجهاز

 قدم 30

 قدم 50

5 B 

10 B 
 مخاطر خفيفة

 قدم 30

 قدم 50

10 B 

20 B 
 مخاطر عادية

 قدم 30

 قدم 50

20 B 

40 B 
 مخاطر جسيمة



يالحظ من الجدول أعاله أن المسافة المقطوعة للوصول ألجهزة 

قدم ، والسبب وراء قصر  50ال تزيد عن  (B)إطفاء النوع 

المسافة هو أن هذا النوع من الحرائق سريع اإلشتعال وال يتدرج 

 . (A)فى الوصول إلى اإلشتعال كما هو الحال فى حرائق النوع 
من الحرائق ،  (B)والقاعدة العامة فى توزيع أجهزة إطفاء النوع 

أن األجهزة كلما كانت أقرب من مكان الخطر كلما كان ذلك 

 .  أفضل
يراعى أن توجد مسافات متساوية بين طفايات الحريق بحيث ال 

تزيد المسافة بين أية نقطة فى الموقع وأقرب جهاز إطفاء عن 

 (.2)المسافة المقطوعة حسب الجدول رقم 
 



فى حالة الحرائق التى تنشأ فى المواد الملتهبة والتى تكون 

¼ذات عمق أكثر من  بوصة ، يتم تزويد المكان بطفايات  

Bمن النوع  2B  بحيث تكون ذات معدل أداء يبلغ  لكل   

قدم مربع من مساحة سطح السائل المشتعل ألكبر خزان 

بالمنطقة مع عدم اإلخالل بقاعدة المسافة المقطوعة حسب 

(2)الجدول رقم   
 



 :تشغيل طفايات الحريق بأنواعها/ ب
  

 .نزع تيلة األمان الموجودة أسفل يد التشغيل بجهاز اإلطفاء . 1
 .حمل جهاز اإلطفاء من يد الحمل باليد اليمنى . 2
 .تجاة الحريق ( فتحه القذف ) توجية المقذوف . 3
يتم الضغط على يد التشغيل والتحكم فى خروج مسحوق . 4

 .البودرة 
يجب خروج مسحوق البودرة على دفعات وفى إتجاة موازى . 5

 .للحريق من أعلى 
 .يتم إستخدام الجهاز من اقرب مسافة ممكنة من الحريق . 6
 



 :تشغيل نظام االطفاء المائى/ ج
 ( hydrantالهيدرانت  )تشغيل الحنفيات 

يتم فتح العلبة التي تحتوي على خرطوم الحريق عن طريق . 1

 الضغط على ترباس الفتح 
 .يتم فرد الخرطوم بامتداده. 2
 .  يتم تركيب القاذف في اول الخرطوم. 3
 .يتم تركيب الخرطوم في حنفية الحريق. 4
 .يتم فتح محبس حنفية الحريق. 5
 .يوجه مقذوف المياه تجاه النيران ويتم الغمر لمياه الحريق . 6

بعد اإلنتهاء من عملية المكافحة يتم ابقاء الخرطوم مفرودا حتي 

 .يجف ثم يتم لفه مرة اخرى واإلحتفاظ به داخل العلبة
 



 تشغيل بكرة اإلطفاء
يتم فتح علبة البكارة عن طريق الضغط على ترباس . 7  

 .الفتح 
يتم سحب الخرطوم بالقاذف من على البكرة الدوارة . 8  

 .متر  30ويفرد الخرطوم بطول 
أثناء عملية سحب الخرطوم يتم فتح محبس القاذف . 9  

 .لخروج المياه
يوجه مقذوف المياه تجاه النيران ويتم الغمر لمياه . 10 

 .الحريق 
يتم سحب الخرطوم بعد اإلنتهاء من عملية المكافحة . 11

 .واإلحتفاظ به داخل العلبة 
 


