بسم اهلل الرحمن الرحیم
جزوه آموزشی شناخت و اطفاء حریق
بیمارستان امام رضا(ع)کرمانشاه

تهیه و تنظیم:
علی اصغر دوستوندی
مدیریت خطر حوادث وبالیا

اهمیت جلوگیری از آتش سوزی در بیمارستان:
آتش سوزی از خطرناکترین پدیده هایی است که می تواند خسارات جانی و مالی فراوانی در پی داشته باشد.
این خطرات در بیمارستانها به مراتب بیشترند زیرا بیماران عموما افرادی ناتوان هستند که امکان نجات خود را ندارند و
از نظر مالی نیز چون ساااختمان و تجهیزات بیمارسااتانها بساایار اران میمت و متددد می باشااند آتش سااوزی میتواند
خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری در این مراکز به جای بگذارد.
حریق(Fire) :
حریق یک فرآیند شیمیایی است که در اثر ارم شدن یک ماده سوختنی در کنار اکسیژن و تداوم واکنشهای
زنجیره ای بوجود می آید .پس از این تدریف نتیجه می ایریم که برای احتراق وجودچهار عن صر-1 ،ماده سوختنی -2
اک سیژن -3حرارت -4واکنش های زنجیره ای ضروری ست و در صورت حذف یکی از آن ها ادامه حریق ممکن نی ست.
این عوامل به مثلث آتش مدروفند.
شکل-1مثلث آتش

آتش به صورت کنترل شده در زندای بشر بسیار مفید و سودمند بوده ولی ااراز کنترل خارج شود به آن اتش سوزی
افته می شود که نیاز به کنترل و یا آتش نشانی دارد.

انواع روش های اطفـاء حریــق :
برای خاموش کردن آتش باید یکی از عنا صر چهار اانه ماده سوختنی،حرارت و اک سیژن و واکنش های زنجیره ای از
آن ارفته شود.
-1حذف اکسیژن یا هوا ( خفــه کردن ) :
با کاهش یا حذف کامل غلظت اکسیژن هوا می توان حریق را خاموش کرد .
مانند :پاشیدن پودر اطفاء حریق بروی آتش یا استفاده از ااز  CO2ویا مراردادن پتوی خیس روی آتش،که
مانع از رسیدن اکسیژن و خاموشی آتش می شود.
-2حذف حرارت ( سـرد کردن ) :
مانند  :استفاده از ااز  CO2یا پاشیدن آب بر روی آتش ،که باعث کاهش حرارت و خاموشی آتش می شود.
 -3حذف ماده سوختنی ( روش جداسازی ):
چنانچه بتوان ماده مابل اشتدال رااز مجاورت اکسیژن و حرارت دور نمود  ،حریق خاموش می شود .
مانند  :بستن شیر اصلی در حریق اازها .

انواع حریق:
برای سهولت در پیشگیری و کنترل اتش سوزی حریقها را بر حسب ماهیت مواد سوختنی به دسته های مختلف تقسیم
بندی می کنند.
حریق های بیمارستان بیشتر از نوع  A،B،C،E،Fمی باشد.
حریق دسته  :Aجامدات از جمله ملحفه ،کاغذ ،چوب ،پالستیک
حریق دسته  : Bمایدات مابل اشتدال از جمله الکل های طبی ،فرمالین  ،پارافین ،ازیلول و تمامی مواد شیمیایی
که در آزمایشگاه کاربرد دارد.
حریق دسته  :cاازهای مابل اشتدال از جمله پروپان و بوتان و ااز شهری
حریق دسته  :Eالکتریکی (برق)
حریق دسته  :Fروغن های خوراکی و چربی ها

انواع خاموش کنندهای اطفا حریق و نحوه کا ر با آن ها ( Fire extinguisher( :
خاموش کنندهای اطفا حریق بیمارستان از نوع:
کپسول CO2
کپسول پودر شیمیایی و ااز مخلوط)فشنگ داخل)
کپسول آب و ااز
فایر باکس )(Firebox

کپسول اطفای حریق گاز :co2

کاربرد :اطفاء حریق تجهیزات الکتریکی
در کپسول های ااز ،co2ااز به هنگام حریق یخ می زند به همین جهت دهانه آن اشادتر و مشکی رنگ است تا نور را
جذب کند.پس اار شیلنگ شیپوری باشد کپسول از نوع ااز co2است،این کپسول ها نیاز به سروته کردن ندارند.
نحوه استفاده:
 .1خونسردی خود را حفظ نمایید.
 .2ضامن را از حالت پلمپ خارج و آن را بکشید تا کپسول آماده استفاده اردد.
 .3اهرم شیر را فشار دهید،یا شیر فلکه کپسول را باز نماییدتا ااز دی اکسیدکربن از کپسول خارج و با هدف
ایری شیپورك به سمت پایین شدله ،حریق را خاموش نمایید.
 .4به حریق زیاد نزدیک نشوید ودر جهت پشت به باد ،با توجه به حجم کپسول از فاصله  1تا  3متری امدام
به اطفاءنمایید.

 .5در صورت ضرورت ،از این کپ سول جهت اطفاء حریق جامدات و مایدات مابل ا شتدال درف ضاهای ب سته
میتوان استفاده نمود ولی اطفاء حریق جامدات را باید با پاشیدن آب تکمیل نمود.
گاز  CO2دارای خواص زیر می باشد:
اازی است غیر مابل اشتدال ،بدون بو ،خنثی ،غیر سمی باعث فساد نشده ،هادی جریان الکتریسیته نبوده.
چون بدنه خاموش کننده می بایست فشار زیادی را متحمل شود بنابراین آن را یک تکه و بدون درز و جوش می سازند.
این خاموش کننده ها بدلت فوالدی بودن بدنه کامالً سنگین می با شد و بدین جهت انواع د ستی آن با ظرفیت های بین
 1تا  6کیلوارمی ساخته می شود.
به دلیل این که ااز  CO2در محل م صرف هیچ اثری از خود به جای نمی اذارد ( سمی نی ست) بی شتر در محلهای سر
بسته از آن استفاده می شود.
حتی االمکان از بکار بردن این ااز در ف ضای باز باید خودداری نمودزیرا بدلت پراکنده شدن ااز در ف ضا در اطفاء حریق
چندان مثمر ثمر نخواهد بود.
اار چه دی اک سید کربن سمی نی ست ولی ومتی به میزان زیاد در ف ضای ب سته مورد ا ستفاده مرار ایرد میزان اک سیژن
هوا را تقلیل داده و هر شخصی که در محل مذکور حضور داشته باشد ،دچار کمبود اکسیژن شده در نتیجه ایجاد خفگی
به وی دست خواهد داد.
سیلندر خاموش کننده ااز  CO2نبایستی در زیر تابش مستقیم نور خورشید و یا در مجاورت دستگاه های حرارتی مرار
ایرد زیرا در اثر انبساط حجمی ااز داخل سیلندر احتمال نشت ااز وجود دارد.
این ااز را بیشتر در اماکن سربسته مانند اتاق تجهیزات و وسایل ظریف الکتریکی پزشکی  ،اتا ق کامپیوتر ،کتابخانه ها
بکار می برند زیرا:
-1هادی الکتریسیته نیست.

 -2هیچ اثر تخریبی روی اینگونه وسائل بامی نمی اذارد.

کپسول پودر شیمیایی و گاز مخلوط(فشنگ داخل):
در این نوع خاموش کننده ها ،فشنگ ااز  co2در داخل بدنه و زیر در پوش مرار می ایردکه هنگام عمل با زدن ضربه یا
فشار بر روی اهرم ،راه خروج اازاز داخل فشنگ باز و ااز وارد بدنه می شود و با فشار دادن اهرم کپسول مواد اطفاء به
سمت بیرون هدایت می شود.

کاربرد :اطفاء حریق مایدات و اازهای مابل اشتدال و درصورت نیاز حریق ناشی از جامدات
نحوه استفاده:
 .1خونسردی خود را حفظ نمایید.
 .2مبل از استفاده از شارژ بودن کپسول مطمئن شوید ،عقربه فشارسنج باید روی مسمت سبز باشد.
 .3کپسول را سریداً دو بار سر و ته نمایید تا پودر از حالت کلوخه شدن احتمالی ،خارج شود.
 .4ضامن را از حالت پلمپ خارج و آن را بکشید تا کپسول آماده استفاده اردد.
 .5با فشار بر اهرم دستگیره ،ماده اطفایی پودر )را به بن آتش( پایین شدله به صورت جاروب نمودن بپاشید
و آتش را خاموش نمایید.
 .6در فضاهای باز ،پشت به باد امدام به خاموش کردن حریق نمایید.
 .7به حریق زیاد نزدیک نشوید و از فاصله  2تا  4متری امدام به اطفاء حریق نمایید.



در صورت استفاده این کپسول جهت حریق جامدات ،مراحل اطفایی را با پاشیدن آب تکمیل نمایید.

توجه مهم:
به هیچ وجه از کپ سول های پودر خ شک جهت اطفاء و سایل و تجهیزات الکتریکی و تابلو های برق ا ستفاده
نکنید به خاطر ساارعت و ارات ریزی که این نوع اطفاء کنندها دارند باعث تخریب برد های الکتریکی و تابلو های برق
می شوند و باعث تخریب این وسایل می شوند.

جامدات از جمله
ملحفه ،چوب،
سیلندر به رنگ آبی است

پالستیک و...

آب و گاز

جعبه آتش نشانی یا فایرباکس) Firebox) :

اجزای تشکیل دهنده هر فایرباکس شامل یک جدبه درون آن یک مرمره ،یک سرلوله ،یک رشته لوله نواری
( 22متری) می باشد.
کاربرد:
فقط جهت حریق جامدات که آتش شاادت و اسااترش فراوان دارد مورد اسااتفاده مرار می ایرد و در بخش هایی مثل
مدارك پزشااکی و انبار اسااتفاده فراوان دارند به خاطر حجم زیاد کاال و پروندها اسااتفاده از این نوع خاموش کنندها
مناسب است.این نوع خاموش کنندها دارای عالمت اختصاری  )Fire(Fمی باشند.

طرز استفاده:
 .1کار با جدبه می بایست به صورت دو نفره انجام شود.
 .2درب جدبه را با کلیدی که مقابل دید شما دریک محفظه شیشه ای مرار دارد بازکنید.

 .3حلقه شیلنگ آتش نشانی را درجهت زاویه  09درجه به سمت بیرون جدبه هدایت نمائید.
 .4با چرخاندن حلقه شیلنگ ها را از روی آن خارج نمائید.
 .5سرنازل آماده روی شیلنگ ها را به دست ارفته وبه طرف آتش حرکت کنید.
 .6مومع خاموش کردن آتش پای را ست جلو و پای چب به سمت عقب با شد تا مومع خارج شدن اب به سمت
عقب پرتاب نشوید.
 .7پس از باز کردن شیر نازل ( وامع شده بر روی شلنگ) ،از نفر دوم بخواهید که شیر فلکه آب را باز کند.
 .8هیچگاه به صورت انفرادی ازجدبه آتش ن شانی وباز کردن شیرآب ا ستفاده نکنید زیرا امکان دارد به فرد
آسیب برسد.
 .0در صورتی که محل آتش سوزی ازطول شیلنگ آماده طویل تر با شد بای ستی از لوله یدکی که درجدبه می
باشد.
 .19جهت امتداد دادن شیلنگ استفاده نمائید.
 .11شیر نازل رابه سمت کانون آتش نشانه ارفته وتا دفع کامل آتش به عملیات ادامه دهید.
 .12پس از اتمام عملیات بای ستی شیلنگ ها از محل کوپلینگ باز وبدد از آب ایری وخ شک شدن دوباره به
صورت اول پیچیده شود.
 .13هنگام پیچیدن ،شیلنگ به صورت رول پیچیده وشیلنگ آماده را دوال به دور حلقه دوار بپیچید.
سیستم های اعال م حریق بیمارستان:
بیمارستان دارای سه نوع سیستم اعالم حریق می باشد:
 .1شستی های اعالم حریق
 .2کاشف های اعالم حریق(دتکتورهای اعالم حریق)
 .3پنل مرکزی
 .4اسپینکلر

شستی های اعالم حریق ( ) MCP ( ) Manual Call Point
شستی ها به دو صورت موجودند یا به صورت شستی مدمولی یا به صورت شستی های شیشه دار که شامل یک جدبه
کوچک مرمز رنگ که درون آن یک میکرو سوئیچ و جلوی آن درب شیشه ای است .شستی های بیمارستان از این نوع
بوده و در ایستگاهای پرستاری تمام بخشها و راهرو های بخش ها موجود می باشند.این شستی ها به پنل های مرکزی
که در هر طبقه باالی هر آسانسور موجود می باشند متصل بوده و در صورت فشار دادن میکرو سوئیچ داخل شستی ،بلند
او داخل پنل شروع به آژیر کشیدن می کند.

نحوه کا ر با شستی ها:
-1به محض مشاهده حریق با واحد ایمنی و بهداشت کار بیمارستان و تاسیسات تماس بگیرید.
-2با هماهنگی سرپر ستار بخش یا ا ستاف ،شی شه داخل ش ستی ها را با ضربه د ست شک سته و میکرو سوئیچ داخل
شستی را فشار دهید.
-3با حفظ خونسردی و شناسایی نوع حریق کپسول مورد نظر را برداشته و به سمت آتش بروید.

دتکتور های اعالم حریق:
دتکتورها و سایل الکترونیکی ه ستند که در شکل ها و طرح ها ی مختلف و مدموال به رنگ سفید تو سط کارخانه های
سازنده ارائه می شوند و در محلهای مناسب ساختمان مانند آشپزخانه – موتورخانه – اتاق بایگانی – راهروها – اتاق ها
منزل – اتاق ها ی کنفرانس به صورت سقفی یا دیواری روی پایه های مخصوص نصب می شوند و وظیفه آنها تشخیص
حریق و اعالم آن به مرکز کنترل میباشد .بیمارستان دارای دو نوع کاشف دودی و حرارتی می باشد .
دتکتور دودی:
و سیله ای ا ست که در برابر دود ب سیار ح ساس بوده و عکس الدمل ن شان می دهد.این دتکتورها در تمام بخش ها و
اتاق ها و راهرو ها موجود بوده و به محض شناسایی دود ،سیگنال های الکتریکی به پنل مرکزی می فرستد،پنل مرکزی
هر طبقه در م سمت باالیی آ سان سور مرار دا شته که سیگنال های الکتریکی هر دتکتور را پردازش کرده و با ا ستفاده از
بلنداوی خود شروع به آژیر کشیدن می کند.

دتکتورهای حرارتی:
این دتکتور ن سبت به افزایش درجه حرارت ح ساس می با شد و در صورت افزایش درجه حرارت فدال می شود .در
مکانهایی که دتکتور دودی کاربرد ندارد مانند آشپز خانه ،اتاق دیگ بخار ،اتاق ژنراتور و غیره ....کاربرد دارد.
این دتکتورها در انبار،موتورخانه،اشااپزخانه بیمارسااتان موجود بوده و به محض افزایش درجه حرارت ،ساایگنال های
الکتریکی به پنل مرکزی می فرسااتد،پنل مرکزی هر طبقه در مساامت باالیی آسااانسااور مرار داشااته که ساایگنال های
الکتریکی هر دتکتور را پردازش کرده و با استفاده از بلنداوی خود شروع به آژیر کشیدن می کند.

پنل مرکزی:
در این نوع از سیستم اعالم حریق ،مسمتهایی از ساختمان جهت نصب دتکتور ها و شستی ها در نظر ارفته می شود و
سی ستم ا صلی در یک محل م شخص و کامال در د سترس ن صب می شود به طوری که در صورت وموع آتش سوزی در
محل یکی از دتکتورها سیستم اعالم حریق به صدا در آمده و محل آن را با استفاده با یک المپ روشن بر روی دستگاه
مرکزی اعالم می کند و همچنین یک چراغ چشاامک زن بر روی ساار درب محل وموع آتش افراد را از محل آتش مطلع
می سازد. .

انتخاب صحیح نوع خاموش کننده با توجه به دسته آتش:
نوع خاموش کننده

موادسوختنی
جامدات از جمله ملحفه ،چوب،

دسته
A

پالستیک و...

به رنگ آبی است
پودر شیمیایی آب
مایدات مابل اشتدال از مبیل:اسید
استیک،اتانول،بنزین و تمامی مواد
شیمیایی آزمایشگاه

B

پودر شیمیایی دی اکسید کربن

اازهای مابل اشتدال از مبیل ااز

C

شهری و بوتان

پودر شیمیایی
آتش سوزی حاصل از تجهیزات

E

الکتریکی از مبیل تابلو برق ها و
تجهیزات طبی

دی اکسید کربن
کپسول CO2وکپسول پودر تر

روغن

F

چند نکته قابل توجه:
-1مبل از استفاده از خاموش کننده برچسب آن را خوانده و از مناسب بودن آن با نوع حریق مطمئن شوید.
-2در آتش سوزی های تجهیزات الکترونیکی اولین مدم ،مطع جریان برق است و بدد اطفای آن
 -3در حریق مایدات مابل اشتدال به هیچ وجه از آب استفاده نکنید ،چون خود آب باعث استرش شدت حریق می شود.

-4بهترین نوع کپسول جهت اطفای حریق تجهیزات الکتریکی ،کسول ااز co2می باشد،به هیچ وجه از کپسول پودری
جهت اطفای حریق این نوع حریق استفاده نکنید چون پودر داخل کپسول باعث سوراخ شد ن و از بین رفتن تجهیزات
می شود.

با تشکر
علی اصغردوستوندی

