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هي كل ماله وزن ويشغل حيز من الفراغ سواء كانت عنصر أومركب

.أو خليط  

:وتوجد المادة القابلة لالشتعال على عدة حاالت 

الصلبة 

السائلة 

الغازية 



(%21)هيبالهواءلألكسجينالجزئيةالنسبةإن

هألناالشتعالعمليةإلتمامضروريواألكسجينتقريبا

تليحاألكسجينإن،لالشتعالالقابلةالمادةمعيتفاعل

نبدواحتراقيحدثوالتقريبا  العاديالهواءحجمخمس

األكسجين

باختالفتختلفالموادإلحتراقالمطلوبةوالنسبة

.المشتعلةالمواد



تن همنهينشكلنن تن شكلألناعطلقمنسهينناللجنعهلنستوالبرن 
لعالللينالنكنلص ناالشالولألن ةثنة سن لنالن يال لناعالأنس نسب

. المناالشالولألن



 مثل الشمس ، حمم البراكين .. مصادر طبيعية.

 مثل التفاعالت الكيميائية .. مصادر كيميائية.

 مصادر ميكانيكية نتيجة لالحتكاك.

ة مصادر كهر بائية سواء كانت تيارات كهر بائية أو  ساكن.

مصادر نووية نتيجة اإلنشطار النووي أو االندماج النووي

.لنترات العناصر المشعة



بنسب( الحرارة ، األكسجين ، الوقود ) وجود كل من 

محـــــــــددة لحدوث التفاعل الالزم واستمـــراره إلكمــــال

.عملية االشتعال



:اإله لألن-1

.تداول  التدخين في أماكن غير مناسبة وتراكم المخلفات ، وسؤ التخزين والنقل وال

:نسة ناالسالو لألن-2

حيحة زيادة األحمال على التوصيالت الكهربائية واستعمال األجهزة بصورة غير ص

:اعظةاه ناعطبةوةمن-3

.حرارة الشمس والبرق ، والصواعق ، واألعاصير ، والفيضانات 

:اعو  ن-4

ق إخفاء معالم جريمة ما للتحايل على شركات التأمين  إلتالف بعض الوثائ
.نتيجة مرض 



ةالمادوتركيبةنوعيةباختالفاالحتراقنواتجتختلف
الكائناتعلىومخاطرأضرارالنواتجهذهوتسببالمشتعلة

:يليماالنواتجهذهأهمومـــنالبيئةوعلىالحية

.الحـرارة* 

.اللهــب* 

.غازات الحريق* 

.الدخــان* 

.(الهباب)السناج * 

.(بقايا المواد المحترقة ) الرماد والحطام * 







وهي حرائق المواد الصلبة( أ ) حرائق الفئة 

يةوهي حرائق المواد  السائلة والغاز( ب ) حرائق الفئة 

(القابلة لالشتعال ) وهي المواد المعدنية ( د ) حرائق الفئة 

ية وهي حرائق المواد الكهربائ( ج ) حرائق الفئة 



(أ)حرائق الفئة 

ابلة هي الحرائق التي تنشأ في المواد الصلبة الق

الورق لالشتعال و تسمى بالحرائق العادية أو المسامية ك

من الماءوالخشب وغيرها من األلياف النباتية ويعتبر 

أكثر الوسائل مالئمة إلطفاء هذا النوع من الحرائق





(ب ) حرائق الفئة 

شتعال وتسمى بحرائق المواد البترولية الســـريعة اال

لة السائ) وهي  تشمل المواد البترولية ومشتقاتها 

(والغازية 





(ج ) حرائق الفئة 

مثل محطات. وهي حرائق االتركيبات الكهربائية  

.و األجهزة الكهربائية. توليد الكهرباء والمحركات 



(د ) حرائق الفئة 

مثل وهي الحرائق التي تحدث بالمعادن القابلة لالشتعال

لـــخ  ا. الصوديوم والبوتاسيوم ، الزنــك ، المغنــيسيوم 

لنوع ويستعمل مساحيق كيميائية خاصة إلطفاء مثل هذا ا

.من الحرائق 





 معرفة مكونات وتركيبات وقود كل فئة.

 معرفة المادة اإلطفائية المناسبة لوقود كل فئة.

 معرفة المخاطر الناجمة عن وقود كل فئة.

 العمل على اتقاء المخاطر الناجمة عن وقود كل فئة.





(الحرارةإزاحة) التبريد



(إزالة األكسجين ) الخنق 



(إزاحة الوقود) التجويع 



(نسفه ) إزاحة اللهب أو 

ز ويتم ذلك بإزاحة اللهب نفسه أو فصله عن مرك

ي االشتعال كما يحدث عنـــد استخدام المفرقعات ف

.إطفاء حرائق أبار البترول 





التهوية في مجال اإلطفاء تعني عملية أخراج 

الدخان والهواء الساخن والغازات السامة من المبـــــاني 

ارد   المحترقة أو األماكن المحصورة ليحل محلها الهواء النقي الب

















عن طريق بيت الدرج والمصاعد-1



طريق الجدران أو الفواصل-2



من خالل النوافذ أو الفتحات الخارجية-3



من خالل األسقف واألرضيات-5





ق  الطفايات اليدوية ما هي إال األداة األولى للتعامل مع الحرائ

.  الصغيرة في بدايتها 

ومن مميزاتها أنها سهلة االستعمال ويسهل اختيار النوع 

.المناسب للتعامل مع الحرائق من أول وهلة 



.الشكل الخارجي -1

.  اللون الخارجي لجسم الطفاية -2

.العالمات والرموز والكتابات املوجودة على الطفاية -3



اد يعتبر المــاء أقل المو

عماال  تعقـــيدا  وأكثرها استــــ

ـر وأقلهــــــا تكلفة وهو أكثــ

اال  فاعلية إذا أستعمل استعم

.حسنا  

.سصفناعطتل من

.أحمر –فضي : اللون 

:مبداء اإلطفاء 

.التـــــــــــــــــــــــبريد 



مميزات طفاية الماء
.سهلة االستعمال والتعبئة -أ 

.خفيفة الوزن -ب 

.سهلة الصيانة وقليلة التكاليف -ج 

.غير سامة -د  

قيودها 
( . أ ) ال تناسب إال حرائق الفئة -أ  

. تحتاج إلى حماية ضد التجمد -ب 

. موصلة للكهرباء -ج  

.                                               قابلة ألصداء -د  



يستعمـــــل هذا النــــوع من 
الطفــــايات إلخمـاد الحــــــرائق 
ة الناجمـــــــة عن السوائل القابل
اد لالشتـعال ، وكذلك حرائق المو
ي الصلبة وتستــــخدم الرغـــوة ف

.حماية المنشآت البترولية 
: وصف الطفاية 

. أصفر –بيج : اللون 
:مبدأ اإلطفاء 

.التبريد –الخنـــــق 



مميزات طفاية الرغوة
.  سهلة االستعمال -أ  

. مقاومة للحرارة العالية -ب 

قادرة على التمدد السريع على المادة المحترقة -ج 

تختلط بسهولة مع الماء وال تمتزج بالوقود المحترق-د 

قيودها   
تحتاج إلى حماية ضد التجمد -أ  

موصلة للكهرباء-ب 



يستخـــدم خذا النوع في

مكافحـــة  حرائق الســـــــوائل

المشتعــــــلة ، وكذلك الحرائق

الناجــــــــمة عن االلتمـــــــاس 

الكهربائي وحــــــرائق المعادن

.والغــــازات  

:وصف الطفاية 

.أزرق –أحمر : اللون 

:  مبداء اإلطفاء 

.الخنـــــــــــــــــــق 



الكيميائيةمميزات طفاية البودرة
تقضي على اللهب بسرعة-أ 

تحجب األكسجين عن النار-ب

جيدة إلطفاء الزيوت الجارية–ج 

غير موصلة للكهرباء-د

قيودها
تحجب الروية–أ 

ال تقوم بوظيفة التبريد-ب

أن يتم إطفائهيمكن تجدد الحريق بعد–ج 



اد تستعمــــــــل هذه الطفاية إلخم

ت جميع أنواع الحـــرائق ، وتتفاو

،  فعاليتهـــــــا حسب نوع الحريق

ق ولها تأثير عال جدا  على الحرائ

.الناجمة عن التيار الكهربائي 

:وصف الطفاية

.  أسود–أحمر : اللون 

:مبدأ اإلطفاء 

.الخنــــــــــــــــــــــــــق 



مميزات طفاية ثاني أكسد الكربون
غاز خامل ال يحترق وال يساعد على االحتراق -أ 

البترك رواسب أو آثار بعد االشتعال -ب  

غير موصل للكهرباء -ج 

لة غير سام ولكنه يؤدي لالختناق عند التعرض له لفترة طوي-د 

ال يسبب الصداء -هــ  

قادر على اختراق الشقوق والفتحات الصغيرة-و 

قيودها
يحدث سحابة من المادة تحجب الروية–أ 

يسبب صعوبة في التنفس خاصة في األماكن المغلقة–ب 

غير في االستعماالت الخارجية في ضل وجود الريح–ج 



الهــــــالون عبــــارة عن مادة 

ز كيميائية مصنعة مـــن غـــــــا

الميثان أو اإليثان متحدة مع 

أحد مــركبات الــــهالوجينات 

( الكلورين ، الفلورين) مثـــل 

.وصف الطفاية 

.أخضر : اللون 

:مبداء اإلطفاء 

.الخـــــــــــــــنق 



مميزات طفاية الهالون 
تقضي على اللهب بسرعة-أ 

تحجب األكسجين عن النار-ب

جيدة إلطفاء الزيوت الجارية–ج 

غير موصلة للكهرباء-د

:قيودها
تحجب الروية–أ 

ال تقوم بوظيفة التبريد-ب

يمكن تجدد الحريق بعد أن يتم إطفائه–ج 





 سحب مسمار األمان

 نقل الطفاية إلى أقرب مكان للحريق

هااختبار الطفاية لمعرفة مدى صال حيت



 مكافحة النار باتجاه الرياح

خفض القامة عند التوجه لمكان الحريق

توجيه المادة اإلطفائية إلى قاعدة اللهب



بتحريك اليد إلى اليمين  واليسار حتى تتم عملية الله

من         إذا كانت المادة المحترقة كبيرة فيفضل استخدام أكثر

طفاية وأكثر من شخص 
 بعد انتهاء من عملية اإلخماد يتم الرجوع بنفس الخطوات للخلف



(توجية المقذوف إلى قلب الحريق (                     ) عدم توجيه المقذوف إلى أعلى الحريق ) 



(  طريقة استعمال أكثر من طفاية  ) 






