الوقاية من حرائق السيارات
1.1المراقبــة اليوميــة لمعــدالت ميــاه التبريــد
وزيــت المحــرك.
2.2تنفيــذ الصيانــة مــن قبــل فنــي مختــص
وقايــة للمركبــة وحمايــة لمســتخدميها.
3.3إغــاق غطــاء خــزان الوقــود بإحــكام لمنــع
التسرب وتفادي خطر االشتعال.
4.4االمتنــاع عــن التدخيــن  ،وإطفــاء المحــرك
عنــد تزويــد المركبــة بالوقــود .
5.5االحتفــاظ بمطفــأة الحريــق المناســبة ،
والتــدرب علــى اســتخدامها.
6.6االحتفــاظ بحقيبــة االســعاف األوليــة،
والتــدرب علــى اســتخدامها إلنقــاذ
مســتخدميالمركبــةومســاعدةاآلخريــن.
7.7المصبــاح اليــدوي  :أحــد المســتلزمات
الضروريــة لمواجهــة الحــاالت الطارئــة
ً
ليــا.

كيفية التعامل مع حرائق السيارات
1.1التحــرك بالمركبــة الــي الجانــب األيمــن
وإعطــاء اإلشــارة بوجــود حالــة طارئــة.

2.2إيقاف محرك المركبة على الفور.

3.3الخــروج مــن المركبــة مــع إخــراج جميــع
الراكبيــن وإبعادهــم عنهــا.
4.4تنبيــه المركبــات المــارة بوضــع المركبــة
الحالــي ومحاولــة إبعادهــم.
5.5استخدام مطفأة الحريق إن أمكن.

6.6االتصال بالدفاع المدني على الرقم (.)998

8.8مثلث التحذير العاكس يحمي مسـتخدمي
المركبـة أثنـاء االنتظـار الطـارئ ويقـي
اآلخريـن.
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حرائق
السيارات

تســبب حرائــق الســيارات الكثيــر مــن الخســائر
البشــرية والماديــة وهــي مــن أهــم المشــكالت
ً
نظــرا لحجــم هــذه
التــي تواجــه المجتمعــات
الخســائر وتأثيرهــا الســلبي فــي التنميــة.
وإذا تأملنــا اإلحصــاءات الرســمية الصــادرة مــن
ً
أرقامــا مخيفــة مــن
الجهــات المعنيــة  ،فســنجد
الحــوادث التــي تهــدد حيــاة مســتخدمي الســيارات
للخطــر.
لذلــك قامــت المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي
بإصــدار مجموعــة مــن اإلرشــادات والتعليمــات
التــي تســاعد فــي رفــع مســتوى الوعــي لــدى
المجتمــع وتســاهم بتقليــل الضــرر الواقــع مــن
حرائــق الســيارات.

تحتوي السيارات
عناصر قابله لالشتعال :
وقود
سائل

زيوت
المحرك

مكوناتها
الداخلية

الفيبر قالس
البالستيكية

ً
أيضا
كما تحتوي السيارات
على مصادر حرارية
حرارة
المحرك

الشبكة
الكهربائية

شمعات
االحتراق

العادم

أسباب حرائق السيارات
المواد سريعة االشتعال :

تــرك أوعيــة البتــرول والزيــوت أو العبــوات
المضغوطــة بمــادة ســريعة االشــتعال عرضــة
للحــرارة المرتفعــة داخــل المركبــة.

انتقال النار من مصادر خارجية :
• حريق مجاور .
• نفايات مشتعلة .
• أعشاب جافة مشتعلة .
• مفرقعات وأسهم نارية.
				
اإلهمال وسوء الصيانة الكهربائية
والميكانيكية:

االرتفـاع الغير عادي فـي درجة حرارة المحرك
عنصر يسـاعد على حدوث الحريق :
يكــون هــذا االرتفــاع نتيجــة لخلــل فــي أداء مبــرد
المحــرك (الروديتــور)  ،أو إهمــال الفحــص الدائــم
لســائل التبريــد فــي الروديتــور.

حوادث التصادم :

يحــدث االشــتعال عندمــا يتســرب الوقــود ويتصــل
بأحــد المصــادر الحراريــة.

أسباب حوادث السيارات
العوامــل المؤثــرة علــى تركيــز قائــد
المركبــة مثــل النعــاس واإلرهــاق.
اســتخدام الهاتــف أثنــاء القيــادة
يفقــد قائــد المركبــة التركيــز.

إهمــال الصيانــة الدوريــة للمركبــة وتفقــد الزيــوت
والتوصيــات الكهربائيــة  ،مــن أســباب حــدوث
الحريــق بالمركبــة.

السماح لصغار السن بالقيادة.

احتـكاك العـادم بـاألرض يـؤدي إلـى صـدور
الشـرر ونشـأة الخطـر :

إهمــال الصيانــة الدوريــة للمركبــة
كمراقبــة المحــركات واإلطــارات.

مــن أكثــر أنــواع االحتــكاك المــؤدي إلى تطاير الشــرر
واشــتعال الحريــق  ،هــو عــدم تثبيــت العــادم جيـ ً
ـدا

ووجــود بعــض القطــع الغيــر مثبتــة أو مضافــة
للمركبــة وتحــك بالطريق.

عــدم االلتــزام بالســرعة المحــددة
فــي الطــرق العامــة.

