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مقدمه

منیایدیدگاهازساختمانهاتقسیمبندیدراینكهوجودبا
ناماكجزودرمانیوبهداشتیمراكزوبیمارستانهاحریق،
ازروزافزوناستفادهولیمیشوند،طبقهبندیكمخطر
ازمحیطهاایندرنوانرژیهایواشتعالقابلموادانواع

ارآنهاازباالییدرصدكهشاغلینخصوصیاتویكسو
جعهمراوبستریبیمارانهمچنینومیدهندتشكیلزنان

محدودیتهایازاغلبكهاماكناینگونهبهكنندگان
وعناینبهجدیتوجهلزومبرخوردارند،حركتیوجسمانی
.میسازدمطرحپیشازبیشرامحیطها



مقدمه
جاتنامكانكههستندناتوانیافرادعمومابیمارستانساكنینكهآنجااز

مومیعمكانهرازبیشتربیمارستاندرسوزیآتشبنابراینندارندراخـود
ردسوزیآتشازپیشگیری.شـودجـانیخساراتباعثاندمیتودیگری

ایندر.داردگستردهایتحقیقاتبهنیازساختمانهااكثرهمانندبیمارستانها
یحتومهندسیمدیریت،معماری،جملهازمختلفعلومازدامنهایتحقیقات

درراخسارتوآسیبشدههماهنگعلومتاباشدمیدخیلروانشناسی
.برسانندحداقلبهوكاهشحریقبروزهنگام

:بیمارستان هادرحریقکنترلوپیشگیریمهماصول

بروزبربرادرپیشگیرانهاقداماتانجاموسوزیهاآتشبروزدالیلشناسایی•
.حریق

.آنترلكنبرایریزیبرنامهواحتمالیسوزیآتشگسترشنحوهشناسایی•



آیین نامه پیشگیری از آتش

حیطمدرسوزیآتشبامبارزهوپیشگیرینامهآیینبامطابق
وگیریپیشكافیتجهیزاتووسایلدارایبایداماكنكلیهكار،

یاشخاصروزشبانهساعاتتمامدروبودهسوزیآتشبامبارزه
استعمالصحیحطریقهبهومندبهرهالزمتعلیماتازكهرا

.شندباداشتهاختیاردرباشندآشنامربوطهتجهیزاتووسایل
موادوخودبزرگوكوچكسوزیهایآتشكلیهگزارشبایدو
مالیخسارتمیزانورفتهبكارآناطفاءبرایكهوسائلیو

.برساندمربوطهمسئولیناطالعبهراوارده



تعاریف
احتراق•

شودگرماتوليدباعثکهشمياييانفعالوفعلهر

هشعلونورباهمراهاحتراقايناگرکهنمودهتوليداحتراق

.شودميناميدهاشتعالباشد

حریق•
استآتشيياسوختيموادشديداحتراقازاستعبارت

ودودنور،بامعمولاًکهشدهخارجکنترلازوناخواسته

.استتوأمزيادحرارت



Flammability limitsمحدوده قابل اشتعال 
سیاربتواندمیمكانیكدر(هاهیدروكربن)اشتعالقابلمایعاتبخارمقدارچنانچه

.دگردمیاشتعالیاانفجارسببكندبرخوردآنبهایجرقهاگر.باشدخطرناك

Lower)اشتعالمحدودهترینپایین Flammable Limit)L.F.L:
گیردصورتحریقیكبتواندكههوادرگازوجودمقداركمترینازاستعبارت.

Upper)اشتعالمحدودهباالترین Flammable Limit)U.F.L:

ازگمقداربیشترینازاستعبارت
صورتحریقیكبتواندكههوادر

صورتحریقآنازباالتروگیرد
.گیردنمی



مراحل احتراق



انفجار

جهنتیكهزیادبسیارسرعتباانرژیشدنآزادازاستانفجارعبارت
.استسریعاكسیداسیون



آتش
نوكر بسيار خوب

اما
ارباب بسيار بدي است



علل و شرایط بروز حریق
مستقيمگيريآتش-1
دماتدريجيافزايش-2
شيمياييهايواكنش-3
اصطكاك-4
:پرتوهاتمركز-5
جاريالكتريسيته-6
ساكنالكتريسيته-7
صاعقه-8
منفجرهموادازناشيانفجار-9

سوختنيمادهحدازبيشتراكم-10



مثلث حریق



منشور حریق 



راههاي اطفاء حريق



طبقه بندی سوخت
بهملیاستانداردمطابق,سوختنیمادهنوعاساسبرحریقها
بهاستانداردبریتیشازتبعیتباو7756شماره
.شوندمیبندیطبقه4547BSشماره

فادهاستاشتباهاطفاءطبقهباكنندهخاموشازشمااگر:نكته
.كنیدتشدیدراحریقماهیتاستممكنكنید

را(سوخت)بنابراینخیلیمهماستكهشماطبقهبندیحریق
.بشناسید



طبقه بندی سوخت
.نيستندفلزکهجامداتی–کاغذ،پارچه،پالستيکچوب،:Aکالس

شاملزنيرااشتعالقابلگازهای.بنزين،نفت،استن–اشتعالقابلمايعات:Bکالس

.شودمی

...واستيلنبوتان،گازهمچوناشتعالقابلگازهاي:Cکالس

.پتاسيم،سديم،آلومينيوم،منيزيم–فلزات:Dکالس

.اشندبوصلبرقبهزمانيکهاز.داربرقالکتريکیتجهيزات–الکتريکی:Eکالس

خوراکیهایروغنوچربی:Fكالسآتشهاي



آشنایي با انواع خاموش کننده های دستي

ونهگبه(دستیهایكنندهخاموش)نشانیآتشهایكپسول•
شآتبرایوحملنفرتوسطآسانیبهكهاندشدهطراحیای

میقراراستفادهموردكنترلقابلوكوچكهایسوزی
.گیرند

طراحیآتشازخاصینوعكردنخاموشیویژهكپسول،هر•
ترمشتعلباعثاستممكنانهانادرستاستفادهوشده
.گرددناپذیریجبرانخساراتبروزوآتششدن



انواع خاموش کننده ها 

انواعمختلفیازخاموشكنندههابرایاطفاءكالسهایمختلفحریق
.طراحیشدهاند

:سهنوعرایجخاموشكنندههایحریقعبارتنداز

آب-1

 (Co2)دی اکسید کربن-2

شیمیایيپودر -3



انواع خاموش کننده ها

خاموش كننده نوع آب-1

اشندبمیآبییاواینقرهرنگبهاكثراهاكنندهخاموشنوعاین
.شوندمیپرهوافشارتحتومعمولیآببا

اًخاموشًکنندهًآبیًب

حذفًضلعًگرماًازً

مثلثًحريقًباعثً

.شودمیًاطفاءً



انواع خاموش کننده ها

خاموش كننده نوع آب–1

طراحیAًخاموشًکنندهًنوعًآبیًفقطًبرایًحريقًنوعً

:شدهًاست

.چوب،کاغذ،لباس

واندًاستفادهًازًآبًبررویًمايعاتًقابلًاشتعالًمیًت●

.باعثًگسترشًحريقًگردد

باعثبرقازناشیحريقرویبرآبازاستفاده●

.شودمیگرفتگیبرقخطرافزايش



انواع خاموش کننده ها

 (Co2)اكسيد كربنخاموش كننده نوع دي -2

درشيپوردارایکربناکسيددیسيلندرهایظاهریشکل

.استبلندوانعطافقابلهوزيکانتهای

ستازيادبقدریکربناکسيددیکنندهخاموشفشار

ابپرتبيرونبهآنشيپورازخشکيخهایخردهکه

.شودمی

منابعً)EوBخاموشًکنندهًنوعًدیًاکسيدًکربنًبرایًحريقهایًنوعً

.طراحیًشدهًاند( الکتريکیًوًمايعاتًقابلًاشتعال



انواع خاموش کننده ها

 (ABC)خاموش كننده نوع پودر شيميايي خشک-3

الیهیکباسوختپوشیدنوسیلهبهخشکپودرنوعکنندهخاموش

ازراسوختواقعدر.کندمیخاموشراآتشگردوغبارازکوچکی

.سازدمیمجزاهوااکسیژن

هاکنندهخاموشاين

شدهپرازتگازبا

.است



اجزا و ساختار کپسول های آتش نشاني

http://www.tebyan.net/bigimage.aspx?img=http://img.tebyan.net/big/1387/01/912410922459122919543121102169173322282.jpg
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اجزا و ساختار کپسول های آتش نشاني



باشدهمشخص)2قسمتدربایستیشارژ،نشاندهندهعقربهگاز،وودرپكپسولكردنچكهنگام•
.باشد(سبزرنگ

.باشدمیمصرفیكبارگازوآبوگازوپودركپسول

زنکاتًمهمًدرًنگهداریًکپسولًپودرًوًگا

وارد1شمارهرنگقرمزقسمتبهفشاراینكهصورتیدر
ادموتخلیهجهتالزمفشاربودنكافیعدمبیانگرشود
ماعالمجددشارژجهتبایستیكهباشدمیكپسولداخل

.گرددارسالو

3شمارهرنگقرمزقسمتبهفشاراینكهصورتیدر
اینباشدكهمیحدازبیشفشاربیانگرشودوارد

.گردداعالمبررسیجهتبایستیموضوع



شكل انواع خاموش كننده هاي دستي









طًچگونگیًاستفادهًازًخاموشًکنندهًهاًآسانًاستً،فق
”PASS“کافیًاستًبخاطرًبسپاريدًمخففًکلمهً

 Pull ( کشيدنً)

 Aim ( هدفًگرفتن)

 Squeeze ( فشارًدادن)

 Sweep ( جاروبًکردن)

ودچگونه از یک خاموش کننده استفاده مي ش



...پينًراًبکشيد

اينًکارًبهًشماًاجازهًمیًدهدًتاً

.خاموشًکنندهًراًتخليهًکنيد

ودچگونه از یک خاموش کننده استفاده مي ش



ودچگونه از یک خاموش کننده استفاده مي ش

...قسمتًپايهًآتشًراًهدفًبگيريد



...اهرمًباليیًراًفشارًدهيد

ودچگونه از یک خاموش کننده استفاده مي ش



ازًاينًطرفًبهًآنًطرفً

...جاروبًکنيد

تاًاينکهًحريقًبطورًکاملًخاموش...

.شود

ازکنندهخاموشازاستفادهابتدایدر

ديکنبهوکنيدشروعايمنفاصلهيک

.کنيدحرکتجلوبه

بخاطرکرديد،خاموشراآتشکهاگر

تبدقرامنطقهشعلهبرگشتاحتمال

اطمينانکاملشدنخاموشازونگاه

.نمائيدحاصل

ودچگونه از یک خاموش کننده استفاده مي ش



.كنیدابانتخآتشنمودنخاموشبرایرامناسبكپسولبتوانیدتادهیدتشخیصراسوزیآتشابتدادر•
:دهیدانجامترتیببهرازیرسوزی،عملیاتآتشمحلبهكپسولانتقالازبعد

خاموشبرداشتنباحریق،نوعتشخیصازپسونمودهحفظراخودخونسردیآتش،مشاهدههنگامدر•
.كنیدحركتآتشسمتبهمناسبكننده

.شویدمستقرشیبباالیوبادبهپشتهموارهآتشنمودنخاموشهنگامبه•
وونهگمثلبدنحساسنقاطدرسوزشوناراحتیاحساسكهجاییتاكنندهخاموشموثربردبهتوجهبا•

.شویدنزدیكآتشبهنیایدپیشگوشالله
هباقدامشیر،پیچاندنیاوخروجیدستهبهآوردنفشارباضامن،كشیدنوپلمپكردنپارهازپس•

.نمائیدآتشسمتبهكنندهخاموشموادخروج
.ئیدنماتخلیهبهاقدامپایینقسمتازكردنجاروبصورتبهآتششروعنقطهازراكنندهخاموشمواد•
جلوگیریموادخروجادامهازشد،خاموشآتشكنندهخاموشموادازمقداریمصرفباكهصورتیدر•

.نمائید
ونماندیباقپوششبدونحریقازقسمتیهیچكهنمائیدحاصلاطمینانشعله،بازگشتخطربهتوجهبا•

.نمائیدمحلتركبهاقدامآنازپس
.گیردنقراراستفادهمورددوبارهاشتباهبهتابخوابانیدپهلوبهراشدهاستفادهدستیكنندهخاموش•
.شودانجامتكمیلیاقداماتتانمائیدواگذارمسئولافرادبهراحادثهمحل•

ودچگونه از یک خاموش کننده استفاده مي ش



بهترين نوع خاموش كننده براي اطفاءحريق

كالسیاگروههای
بهتریننوعخاموشكنندهنوعسوختآتش

Aآبجامدات

Bكپسولپودروگازمایعات

CكپسولپودروگازوگازهاCO2

Dخشكوپودرخشك%100شنوماسهفلزات

E(الكتریسته)برقCO2

F
چربیوروغنهای

وبعدكپسولپودروگازCO2اولویتباخوراكی



Fire Boxباکس فایر 

Fire Boxنشانیآتشجعبهمعنیبه:

مجهزاطفاءحریقوسیلهیكازاستعبات
ازملووالزمفشارباای،شبكهآباتصالبه

ربمنظواماكن،وكارگاهدركهخودمخصوص
.تاسگردیدهنصبوبینیپیشاطفاءحریق



:استزیرشرحبهجعبهداخللوازم
آبرسانیلوله-1•
.كنترلوالو-2•
.(شیلنگنگهدارندهمحل)قرقره-3•
.كوپلینگسردومخصوصشیلنگحلقهیك-4•
.(حریقبطرفآبكنندههدایت)نازلسرعددیك-5•

:افجعبهبكاریآماده

وسیلهایناستبرخوردارایویژهاهمیتازافجعبهنگهداریوحفظ
برای)مجازغیرهایاستفاده.باشدبكارآمادهومجهزهمیشهبایستی
مواقعدرتاباشد،میممنوعجعبهایناز(سوزیآتشازغیركارهای

.باشداطفاءحریقآمادهمطلوبكیفیتباواحسننحوبهاضطراری

فايرًباكس



نحوهًبهًکارگيری

جعبهًآتشًنشانیًدرًموقعًبروزًآتش

ورتصبههیچگاهشود،انجامنفرهدوصورتبهبایستمیجعبهباكار•
شماهبداردامكانزیرانكنیداقدامجعبهازاستفادهبهنسبتانفردی
.برسدآسیب

ایهشیشمحفظهیكدرشمادیدمقابلدركهكلیدیباراجعبهدرب•
.كنیدبازداردقرار

بیرونسمتبهدرجه90زاویهجهتدررانشانیآتششیلنگحلقه•
.نمائیدهدایت

.نمائیدخارجآنرویازراشیلنگحلقه،چرخاندنبا•
دباشترطویلآماده،شیلنگطولازسوزیآتشمحلكهصورتیدر•

.نمائیداستفادهشیلنگدادنامتدادجهتیدكیلولهازبایستی



آتشطرفبهوگرفتهدستبهراشیلنگرویشدهبستهنازلسر•
.كنیدحركت

.نمائیدنازلسركردنبازبهاقدامآبفلكهشیركردنبازازقبل•
دومنفراز(شیلنگرویبرشدهواقع)نازلشیركردنبازازپس•

.كندبازراآبفلكهشیركهبخواهید

بهشآتكاملدفعتاوگرفتهنشانهآتشكانونسمتبهرانازلشیر•
.بدهیدادامهعملیات

ازعدبوبازكوپلینگمحلازهاشیلنگبایستیعملیاتاتمامازپس•
.شودپیچیدهاولبصورتدوبارهشدنخشكوگیریآب

دوارآمادهشیلنگوپیچیدهرولصورتبهشیلنگ،پیچیدنهنگام•
.بپیچیددوارحلقهدورالیه

نحوهًبهًکارگيری

جعبهًآتشًنشانیًدرًموقعًبروزًآتش



لوزی خطر

دیگرلوزی4ازخود،لوزیاین
دارایكدامهركهاستشدهتشكیل
ازكدامهرواستمتفاوتیهایرنگ
.استخاصیمفهومدارایهارنگ



:خطرلوزیدرهارنگمفهوم
Health Hazardsراسالمتیخطراتآبیرنگ

كندمیمشخص
•Flammability Hazardsخطراتقرمزرنگ

كندمیمشخصراشیمیایییمادهشوندگیمشتعل
•Reactivity Hazardsواكنشخطراتزردرنگ

كندمیمشخصراپذیری
•Speci fic Hazardsراخاصخطراتسفیدرنگ

كندمیمشخص

خطرلوزی 



اعداداینچههركهگیردمیقراراعدادیرنگی،هایلوزیاینداخل
.استباالتریخطریدرجهیدهندهنشانباشندبزرگتر

سطح،باشندبزگتراعدادچههرخطرلوزیدر:باشیمداشتهیادبهپس
.استباالترنیزخطر

:خطریدرجهعدد

لوزیًخطر

در مورد  لوزی خطر، اطالعاتي کلي را: به طور خالصه مي توانیم بگوییم
.به ما مي دهدخطرات مواد 

4 Extremeحداكثر

3 Seriousجدي

2 Moderateمتوسط

1 Slightخفيف

0 Minimalكمترين





ريقحاطفاءبمنظورتالشازقبلهميشهكهاستايننهاييقانون

ازكهدهيدقراروضعيتيرادرخودتانكنندهخاموشازاستفادهبا

.باشيدداشتهراكردنفرارموقعيتياوخروجراهپشت

قوانین اطفاء حریق



پيشگيریًازًآتشبرایًراهکارهایًپيشنهادیً

بيمارستاًنهاسوزیًدرً
تشكیلبیمارستانها،درحریقایمنیسطحارتقایمنظوربهوسوزیآتشپیشگیرانهاقداماتجهت

.شودمیپیشنهادایمنیكمیتههای
یارفهایحبهداشتكارشناساو،الختیارتامنمایندهیابیمارستانرئیسحضورباتواندمیكمیتهاین

داردهعهایمنیزمینهدركمیته.دهدجلسهتشكیلمنظمودورهایطوربهمرتبطاعضایسایروایمنی
:استزیروظایف

بیمارستانكاركنانازمتشكلعملیاتیتیمتشكیل•
بحرانیوخطرنقاطشناسایی•
بیمارستانمختلفنقاطدرحریقریسكارزیابی•
كارنامههایآیینوایمنیهایدستورالعملتدوین•
منظمدورهایهایبازرسیباحریقایمنیسیستمپایش•
الزمتمرینهایانجاموكاركنانمداومآموزشریزیبرنامه•
بیمارستاندرپیوستهعووقبهحریقهایتحلیلوتجزیه•
تانهابیمارسسایرباحریقگزارشاتمبادلهوحوادثضبطوثبتسیستمایجاد•



توصيهًهايًايمنيً
.ندهدرخحادثهتاكنیدرعایتراایمنیهایتوصیه•
.دهدمیكاهشراسوزیآتشخطرترتیبونظمرعایت•
.بگیریمتماسنشانیآتشسازمانبااولخطرمواقعدر•
.باشیمداشتهاطالعاطفاءحریقهایكپسولمحلاز•
بهنشانیاتشهایجعبهوحریقهایكنندهخاموشبهدسترسی•

.شودانجامراحتی
نهتگرففراقبالًبایدراكنندهخاموشدستگاهازاستفادهچگونگی•

.نمودآناستفادهطریقهخواندنبهشروعسوزیآتشهنگاماینكه
دربفراروجلوراههاینبایدهازبالهوساختمانیموادوابزارووسایل•

.كنندسدراخروجیهای



یاضطراروضعیتوسعتمبنایبریاضطرارتیوضعانواع
مختصمجتمعیاواحدیتاضطراریوضع•

(یامنطقه)یمحلیتاضطراریوضع•

یملیتاضطراریوضع•

یالمللنیبیتاضطراریوضع•

وقوعمنشأمبنايبرياضطرارتيوضعانواع

یعیطبیایبال
،وگردبادصاعقه،زمین،رانشزلزله

آتشسیل،دریایی،موجهایطوفان،
.…ومراتع،وجنگلهاطبیعیسوزی

-میكههستندطبیعیحوادثجملهاز
اضطراریشرایطبروزباعثتوانند
.گردند

ساختانسانحوادث
وقوعاثردراضطراریوضعیتهایبیشتر

خطاهااین.دهدمیرخانسانیخطاهای
چونعواملیاثردر)سهویاستممكن

آموزشوجودعدمانحراف،وتوجهیبی
وتواناییفقدانها،دستورالعملیاكافی
جنگ،)عمدییاو(انگیزهكمبود

.باشند(…وخرابكاری



وقوعازقبلاقداماتیامقدماتيعملیات.1فاز
(پیشگیریوآمادگيطرح)

یطرح مدیریت اضطراریسازادهیپ

(مقابلهطرح)وقوعحیناقدامات.2فاز

(طرح بازیابي)عملیات پس از وقوع . 3فاز 



یه اضطراریطرح تخل

:شودلحاظذيلمواردبايداضطراريتخليهطرحدر

كندمیصادررااضطراریتخلیهدستوركسیچه.
رسدمیافراداطالعبهاضطراریتخلیهتصمیمچگونه.
كدامندتخلیهمسیرهای.
استنیازموردتخلیهانجامدرسهولتبرایتجهیزاتیچه.
كدامنداضطراریتخلیهازپستجمعبرایامنمحلهای.
انجامكسیچهتوسطوچگونهامنهایمحلدرتجمعازپسافرادسرشماری

.شودمی
چیستاضطراریتخلیهدرافرادازیكهروظایف.

.گیردمیصورتچگونهتخلیهازپسامدادوجستجو–
.استنیازموردمنطقهعمومیتخلیهآیا–
.شودمیانجامچگونهعمومیتخلیهسازماندهی–



:خارجيمنابعباارتباط
ایطشردرویژهبهاضطراریمدیریتطرحبخشیاثرمنظوربه

باریمؤثارتباطاستالزمدارندبیشتریوسعتكهاضطراری
.گرددبرقرارذیلخارجیمنابع

نشانیآتش•
منطقهبیمارستانهای/اورژانس•
رانندگیوراهنمایی/انتظامینیروی•
شهریگازشركت•
ایمنطقهبرق•
ایمنطقهآب•
احمرهالل•



کارسرانجامکنچنانخدایا

رستگارماوباشيخشنودتو

ازبا تشکر 

توجه شماحُسن 

Rasoul.Tavakoli@chmail.ir
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