الحرائق وكٌفٌة مكافحتها
تبدأ الحرابق عادة على نطاق ضٌق ألن معظمها ٌنشؤ بسبب إهمال فً إتباع
طرق الوقاٌة من الحرابق ولكنها سرعان ما تنتشر إذا لم ٌبادر بإطفابها مخلفة
خسابر ومخاطر فادحة فً األرواح والمتاع واألموال والمنشآت  ،ونظراً لتواجد
كمٌات كبٌرة من المواد القابلة لالشتعال فً كل ما ٌحٌط بنا من أشٌاء وفً
مختلف مواقع تواجدنا والبٌبة المحٌطة بنا فً البٌت والشارع والمدرسة ومكان
العمل وفً أماكن النزهة واالستجمام وغٌرها من المواقع ،والتً لو توفرت لها
بقٌة عناصر الحرٌق أللحقت بنا وبممتلكاتنا الخسابر الباهظة التكالٌف .لذلك
ٌجب علٌنا اتخاذ التدابٌر الوقابٌة من أخطار نشوب الحرابق لمنع حدوثها
والقضاء على مسبباتها ،وتحقٌق إمكانٌة السٌطرة علٌها فً حالة نشوبها
وإخمادها فً أسرع وقت ممكن بؤقل الخسابر.

وٌمكن تلخٌص المخاطر التً قد تنتج عن الحرٌق فً نقطتان-:
 -1الخطر الشخصً  ( :الخطر على األفراد ) وهً المخاطر التً تعرض حٌاة
األفراد لإلصابات مما ٌستوجب توفٌر تدابٌر للنجاة من األخطار عند حدوث
الحرٌق .

 -2الخطر التدمٌري  :المقصود بالخطر التدمٌري هو ما ٌحدث من دمار فً
المبانً والمنشآت نتٌجة للحرٌق وتختلف شدة هذا التدمٌر باختالف ما ٌحوٌه
المبنى نفسه من مواد قابلة لالنتشار  ،فالخطر الناتج فً المبنى المخصص
للتخزٌن ٌكون غٌر المنتظر فً حالة المبانً المستخدمة كمكاتب أو للسكن .

أسباب الحرائق
من أهم األسباب التً تإدي إلى حدوث الحرابق -:
 -1الجهل واإلهمال والالمباالة والتخرٌب.
 -2التخزٌن السٌا والخطر للمواد القابلة لالشتعال أو االنفجار.
 -3تشبع مكان العمل باألبخرة والغازات واألتربة القابلة لالشتعال فً وجود
سوء التهوٌة.
 -4ارتفاع غٌر عادي فً درجة الحرارة نتٌجة االحتكاك فً األجزاء المٌكانٌكٌة.
 -5االعطال الكهربابٌة أو وجود مواد سهلة االشتعال بالقرب من أجهزة
كهربابٌة تستخدم ألغراض التسخٌن.
 -6العبث وإشعال النار بالقرب من األماكن الخطرة أو بحسن النٌة أو رمً بقاٌا
السجابر.
 -7ترك المهمالت والفضالت القابلة لالشتعال.

عملٌة االحتراق ( نظرٌة االشتعال )
هً تلك الظاهرة الكٌمٌابٌة التً تحدث نتٌجة اتحاد المادة المشتعلة بؤكسجٌن
الهواء بعامل تؤثٌر درجة حرارة معٌنة لكل مادة من المواد وتختلف درجـة هذه
الحرارة بالنسبة لكل مادة وتسمى ( نقطة االشتعال )  ،وٌتضح من ذلك أنه
لكً ٌحدث حرٌق ٌجب أن تتوافـر ثالثة عناصر هً الوقود والحرارة
واألكسجٌن وهو ما ٌطلق علٌه مثلث االشتعال-:

 -1الوقود :وٌوجد فً صورة صلبة مثل (الخشب.الورق.
القماش....الخ ) والحالة السابلة وشبه سابل ( مثل الشحوم
بجمٌع أنواعها والزٌوت .البنزٌن .الكحول...الخ)
والحالة الغازٌة مثل ( غاز البوتان.االستلٌن.المٌثان..الخ )
-2الحرارة  :أي بلوغ درجة الحرارة إلى الدرجـة الالزمة
لالشتعال ومصدرها الشرار ،اللهب ،االحتكاك ،
أشعة الشمس ،التفاعالت الكٌمٌابٌة …الخ.
 -3األكسجٌن ٌ :توافــر األكسجٌن فً الهواء الجوى بنسبة (. )%21-19

كيفية انتقال الحرارة
األجسام تتبادل الحرارة مع ما حولها  ،وأن درجة حرارتها فً الظروف المعتادة غٌر ثابتة حٌث
أن الحرارة تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم الذي تقل عنه فً درجة الحرارة وٌحدث ذلك
بإحدى الوسابل التالٌة -:
 -1المالمسة ـ التوصٌل  :انتقال الحرارة بالتوصٌل ٌتم بالمالمسة المباشرة أو من خالل موصل
مثلما ٌحدث فً حالة مالمس الٌد لوعاء ساخن اذ تنتقل الحرارة من الوعاء إلً الٌد خالل
الموصل وتختلف المعادن فً درجة قابلٌتها للتوصٌل فبعضها موصل جٌد للحرارة والبعض
األخر غٌر موصل للحرارة كما أن الحرارة تنتقل فً السوابل والغازات لتغٌر الكثافة وتبعا ً لتغٌر
درجة الحرارة .
 -2تٌارات الحمل  :تنتقل الحرارة فً السوابل والغازات نظراً لتغٌر الكثافة تبعا ً لتغٌر درجة
الحرارة وهً تنتقل بواسطة تٌارات الحمل وٌتم االنتقال من أسفل إلى أعلى وٌمكن مالحظة
انتقال الحرارة بالحمل كما فً شبكة أنابٌب المٌاه الساخنة بالمبانً ومداخن األفران والدفاٌات
وانتشار النار فً حرابق المبانً من الطوابق السفلٌة إلى العلوٌة .
 -3اإلشعاع  :األشعة الحرارٌة تمتصها بعض األجسام وٌعكسها
البعض اآلخر فاألجسام السوداء أو المعتمة تمتص حرارة اكبر من
األجسام الالمعة أو ذات السطح المصقول البراق وٌكون انتقال
الحرارة فً الهواء علً شكل موجات باإلشعاع الحراري كاألشعة
الضوبٌة والهواء ال ٌمتص الحرارة بل ٌنقلها من مصدرها إلى أن
تصطدم بجسم ما فإذا كان معتما ً ٌمتصها فترتفع درجة الحرارة أما
اذا كان المعا ً أو سطح مصقول فؤنه ٌعكس الحرارة إلى الهواء .

طرق إطفاء الحرائق ( نظرٌة اإلطفاء )
تعتمد نظرٌة إطفاء الحرٌق على الحد من اتحاد عامل أو أكثر من العــــوامل الثالثة السابق
ذكرها المحدثة للحرٌق  ،آي أن نظرٌة اإلطفاء تعتمد على كسر مثلث االشتعال بإزالة أحد
أضالعه أو كل أضالعه و لذلك تخضع عملٌات اإلطفاء لثالث وسابل هً -:
أوالً  :تبرٌد الحرٌق
وٌقصد به تخفٌض درجة حرارة المادة المشتعلة وذلك باستخدام المٌاه والتً ٌتم قذفها على
الحرٌق وتعتمد هذه الوسٌلة أساسا ً على قـدرة امتصاص الماء لحرارة المادة المشتعلة فٌها النار ،
وٌالقى الماء عند استخدامه ألغراض التبرٌد نوعٌن من التغٌرات فؤنه ترتفع درجة حرارته إلى
أن تصل إلى درجة غلٌانه وتحوله إلى بخار ٌعلو سطح الحرٌق  ،وٌفٌد ذلك فً عملٌات كتم
النٌران بإنقاص نسبة أكسجٌن الهـواء .

ثانٌا ً  :خنق الحرٌق
ٌتم خنق الحرٌق بتغطٌته بحاجز ٌمنع وصول أكسجٌن الهواء إلٌه وذلك بالوسابل التالٌة -:
 غلق منافذ وفتحات التهوٌة بمكان الحرٌق للتقلٌل من نسبة األكسجٌن فً الهواء إلً النسبة التً التسمح باستمرار االشتعال .
 تغطٌة المادة المشتعلة بالرغاوى الكٌماوٌة . إحالل األكسجٌن ببخار الماء أو ثانً أكسٌد الكربون أو المساحٌق الكٌماوٌة الجافة. ٌمكن إطفاء الحرٌق بفصل اللهب عن المادة المشتعلة فٌها النٌران وذلك عن طرٌق نسف مكانالحرٌق باستخدام مواد ناسفة كالدٌنامٌت  ،وهذه الطرٌقة المتبعة عادة إلطفاء حرابق آبار البترول.

ثالثا ً  :تجوٌع الحرٌق
ٌتم تجوٌع الحرٌق بالحد من كمٌة المواد القابلة لالشتعال بالوسابل التالٌة -:
 نقل البضابع والمواد المتوفرة بمكان الحرٌق بعٌداً عن تؤثٌر الحرارة واللهبمثل سحب السوابل القابلة لالشتعال من الصهارٌج الموجود بها الحرٌق  ،أو نقل
البضابع من داخل المخـازن المعرضة لخطر وحرارة الحرٌق  ،أو أزاله النباتات
واألشجار باألراضً الزراعٌة لوقف سرٌان وانتشار الحرٌق .
 إزاحة وإزالة المواد المشتعلة فٌها النٌران بعٌداً عن المجاورات القابلة لالشتعاللخطر الحرارة واللهب .
 غلق محابس الغازات القابلة لالشتعال . تقسٌم المواد المحترقة إلى أجزاء صغٌرة لتصبح مجموعة حرابق صغٌرة ٌمكنالسٌطرة علٌها مثل الطرق على األخشاب
المشتعلة لتفتٌتها إلى أجزاء صغٌرة أو مزج
جزبٌات الماء بسطح السوابل القابلة لاللتهاب .

أجهزة ومعدات مكافحة الحرٌق
معدات إطفاء الحرٌق الٌدوٌة المتنقلة
هً المعدات الٌدوٌة المتنقلة " المكافحة األولٌة " والتً تسـتعمل لمكافحة الحرٌق
فً أول مراحله من قبل األشـخاص العادٌٌن المتواجدٌن فً المبنى  ،وٌجب أن
تكون المطفؤة الٌدوٌة مطابقة للمواصفات القٌاسٌة والمعتمدة من الجهات
المختصة  ،وتعد مطفؤة البودرة الجافة أفضل المطفآت المستخدمة إلطفاء حرابق
المركبات على اإلطالق لكونها ال تسبب أضرارا مادٌة ومعنوٌة من جراء
استخدامها

العناٌة بمطفأة الحرٌق:
ٌجب أن نتعرف على مكونات مطفؤة الحرٌق وهً -:
جسم المطفأة :هو الجسم المعدنً الذي ٌحتوي مواد اإلطفاء.
الخرطوم  :هو الجزء الذي تمر عبره مواد اإلطفاء من جسم
المطفؤة إلى فوهة القذف( .قد ال ٌوجد خرطوم فً المطفآت ذات األحجام الصغٌرة ).
مسمار األمان  :هو الحلقة المعدنٌة الخاصة بتثبٌت ذراع التشغٌل ،والمخصصة لمنع
انطالق مواد اإلطفاء نتٌجة الضغط الخطؤ على ذراع التشغٌل.

مقبض الحمل  :هو الجزء المعدنً الثابت الذي ٌستخدم لحمل المطفؤة.
ذراع التشغٌل  :هو الجزء المعدنً المتحرك الذي ٌعلو مقبض الحمل ،وهو أداة تشغٌل
المطفؤة وإطالق مواد إلطفاء.
مؤشر الضغط  :هو الجزء الذي ٌظهر صالحٌة المطفؤة ( ٌالحظ وجود مإشر الضغط
فً جمٌع المطفآت القٌاسٌة عدا مطفؤة ثانً أكسٌد الكربون التً تختبر صالحٌتها عن
طرٌق الوزن أو الصٌانة ).

ٌجب على أي شخص ٌكتشف حرٌقا ً أن ٌفعل ما ٌأتً -:
 -1تشغٌل جرس إنذار الحرٌق .
 -2أن ٌتصل فوراً برقم هاتف الطوارئ الستدعاء فرق اإلطفاء.
 -3أن ٌكافح الحرٌق إذا أمكن باستخدام أقرب مطفؤة مناسبة لنوع الحرٌق كما ٌؤتً -:
 إمساك المطفؤة جٌداً بواسطة مقبض الحمل. اسحب مسمار األمـــان بالمطفـؤة . وجه فوهة المطفؤة إلى قاعدة اللهب. اضغط على المقبض لتشغٌل المطفـؤة. تحرٌك مواد اإلطفاء على قاعدة النار ٌمٌنا ً وٌساراً-4أن ٌتؤكد أن المكان الذي ٌقف فٌه ال ٌشكل خطورة علٌه وأنه باستطاعته الهروب إذا
انتشر الحرٌق .
 -5عند استخدام مطفؤة الحرٌق الٌدوٌة فً الهواء الطلق ٌراعى الوقوف مع اتجاه الرٌح
على مسافة مترٌن إلى ثالثة أمتار من النار .

كٌف تتصرف إذا شب الحرٌق؟
 -1ال تحاول إطفاء الحرٌق إال إذا كان صغٌراً وكنت واثقا ً أنك قادر على إخماده .
 -2إذا كان الحرٌق كبٌر  .غادر غرفتك وأغلق الباب خلفك وشغل جهاز اإلنذار .
 -3فً حالة وجود دخان كثٌف ٌكون التدحرج على األرض أفضل وسٌلة لوجود
الهواء النقً .
 -4تحسس الباب والمقبض بظاهر ٌدك فإذا لم ٌكن ساخنا ً افتح بحذر وأخرج .
 -5إذا وجدت الباب ساخنا ً عند مالمسته فال تفتحه .
 -6انزع الستابر وافتح الغرفة لتهوٌتها وطرد الدخان .

