باسمه تعالی

مرکز آموزشي پژوهشي درماني خاتم االنبیا
(ص)

دفتر بهبود
کیفیت و
اعتباربخشي

آدرس  :مشهد ،چهار راه ابوطالب بطرف میدان
فردوسی نبش قرنی 14
تلفن 7144-10414174 -1 :
كدپستی 91949-94919 :

عنوان :

ایمني حریق

تهیه و تنظیم  :محبوبه نظری
واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان

4

5
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تعریف حریق

روش های اطفاء حریق:

یک واکنش اکسیداسیون گرمازا استکه گرمای

با حذف هر یک از عوامل ایجادحریق ،آتش خاموش

حاصل از این آزاد سازی به صورت حریق مشهود

مي گردد:

است.

انواع حریق و خاموش کننده های مناسب آنها

-1حذف هوا یا اکسیژن (خفه کردن)  :با کاهش یا
حذف کامل غلظت اکسیژن هوا مي توان اکثر حریق ها

ماهیت حریق

را خاموش کرد مانند  :قرار دادن پتوی خیس  ،پاشیدن

وقوع هر آتش نیاز به زمینه های فیزیکي و شیمیایي

خاک  ،قراردادن در پوش بر روی ظرف مایع مشتعل .

محل وقوع دارد.
اصوال عوامل موثر در ایجاد آتش سوزی متعدد مي باشد
ولي برای ایجاد آتش وجود  ۴عامل زیر که به هرم آتش
معروف است ضروری است و در صورت حذف تنها یکي
از انها ادامه حریق ممکن نیست:
الف -اکسیژن
ج -مواد قابل اشتعال

ب -حرارت
د -واکنش زنجیره ای

 -7حذف یا کاهش حرارت (سرد کردن) :
مي توان با کاهش دمای ماده مشتعل به پائین تر از
نقطه اشتعال آن ،از گسترش حریق جلو گیری و آنرا
اطفاء نمود .مانند  :پاشیدن آب بر روی ماده مشتعل به
دلیل خاصیت خنک کنندگي آن.
 -3حذف ماده سوختني (روش جدا سازی) :
چنانچه بتوان ماده قابل اشتعال را از مجاورت هوا یا
حرارت دور نمود ،حریق خاموش مي شود  .مانند بستن
شیر اصلي در حریق گاز ها.

 -۴قطع واکنش های زنجیره ای (بر هم زدن
اختالط قابل اشتعال )  :این روش اطفایي بوسیله
استفاده از مواد شیمیایی باز دارنده حری ق ویا جلوگیری

از تبدیل فاز ها به یکدیگر از ادامه آتش سوزی ممانعت
می كند .مانند استفاده از كپسول اطفای حریق
پودری در حریق مایعات.
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