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آزمایشگاه هايطرح بهینه سامانه کشف، اعالم و اطفاء حریق خودکار در ارائه 
دانشگاهییک واحد آموزش 

، ابراهیم مطلق، مسعود شفییع محمدفام، ایرج گلمحمدي، رستم   عزیزیانفائزه ، مرتضای  اکرم درویشی

ن نقی پور دانشجوی رشته مهندیس بهداشت حرفه ای و ایمنن کار:ارائه دهنده حسیر امیر

1393سال چاپ 



چکیده

 ریسک باالیی به لحاظ حریق میباشندها داراي دانشگاهآزمایشگاه هاي مراکز آموزشی نظیر  .
هدف مطالعه حاضر ارائه طرح بهبود ایمنی حریق در آزمایشگاههاي یک واحد آموزش دانشگاهی مبتنی بر طراحی سامانه

.کشف،اعالم و اطفاء حریق خودکار بوده است
 به ترتیب بیشترین و کمترین درصد ریسک حریق را دارا 62/5و عوامل فیزیکی 81/5هاي شیمی اب و فاضالب آزمایشگاه

.بودند
ی نرخ بر طبق محاسبات و با در نظر گرفتن عوامل فنی، سامانه کشف مبتنی بر کاشف هاي دودي فتوالکتریک و حرارت

. در این مکانها طراحی گردیدco2افزایشی و خاموش کننده بر مبناي 
 رابر توجه به باال بودن ریسک حریق در آزمایشگاهها و ویژگیهاي خاص این واحدها بهترین راهکار کنترلی حفاظت در ببا

سامانه کشف، اعالم و اطفا، حریق خودکار بود که مناسبترین روش اطفاء حریق براي چنینکارگیري بهو طراحی حریق
.بر ماده خاموش کننده دي اکسید کربن استمکانهایی سامانه مبتنی 

ریسک حریق، کشف حریق، اطفاء حریق، آزمایشگاه آموزشی: کلیدواژه ها



مقدمه

کشته و 8000که در حدود می آید به وجود کارگاه ها و انواع ساختمان ها در آتش سوزي مورد یک میلیون هرساله تقریباً •
میگذاردمیلیارد دالر خسارت بر جاي 20بیش از 

را تهدید ه ، انفجار موجودیت آزمایشگاآتش سوزي، حوادثی مانند برق گرفتگیآزمایشگاه و انواع سوانح و فعالیت هاي تنوع •
.میکند

ر انواع و انتشاپاشش مایعات متنوع مواد، خطر ریزش و واکنش پذیري اشتعال و همچون قابلیت به دالیلی محیط ها این در •
ح داغ، به سطوخطرات مربوط در آنها، اضافه بار و خطرات مربوط به جرقه و تجهیزات برقی گازها با قابلیت انفجار و احتراق، 

.حریق و انفجار باالستیا وسایل با شعله باز، ریسک اجاق ها 

بهناشی از آن خسارت هاي از وقوع حریق و بروز منظور پیشگیري کشف، اعالم و اطفاء به سامانه هاي امروزه استفاده از •
.یافته استافزایش صورت گسترده اي 

به رند صنعتی، اداري و خدماتی مورداستفاده قرار می گیبیشتر اماکن آتش در به عنوان خاموش کننده هاي موادي که امروزه •
.میباشندکربن، پودر و کف دي اکسید ترتیب آب، 

بودن، عدم آسیب به محیطزیست و به دلیل گستردگی استفاده غیر سمی CO2استفاده از مواد خاموش کننده از نوع گاز •
.استدر محیطهاي آزمایشگاهی مناسب اطفاء حریق کاربرد باال براي 



روش برریس

ریق ریسک با تأکید بر پارامترهاي مؤثر در ریسک حارزیابی 

تعیین نقاطی در آزمایشگاه ها که بیشترین احتمال بروز حریق را دارند تعیین نقاطی در آزمایشگاه ها که بیشترین احتمال بروز حریق را دارند 

مرحله اول

مرحله دوم

حریق بار حریق سرعت اشتعال مواد موجود در هر آزمایشگاه و همچنین پارامتر هایی نظیر مساحت وریسک 
ن طراحی حجم کلی فضاي هر آزمایشگاه سامانه کشف اعالم و اطفاء حریق مبتنی بر ماده اطفایی دي اکسید کرب

گردید 

NFPAاستاندارد 
نقاط خطرناک در هر 

آزمایشگاه



روش برریس

  سامانه در کشف به موقع حريق هر دو نوع کاش
يب ايمنن يک و براي افزايش ضن ف دودي فتوالکیی

  به صورت 
  نرخ افزايشی

.گرديدتوأم طراح   حراریی

ن آزمایشگاه ها ودانشجویان  ف و اعالم حریق باشندمنبع کشبه عنوان هم میتوانند مسئولیر

( ق شسنی هاي حری)اعالم کننده هاي دسنی 

.براي هر آزمایشگاه طراح گردید

ه یکدیگر براي متصل نمودن کاشف ها ب
Conventionalسامانه متعارف از 

.استفاده گردید



رفت و همه این در هر آزمایشگاه تعدادي کاشف، شسنی حریق و آژیرهاي اعالم حریق مجهز به چراغ چشمک زن قرار گ
ل حریق محیل متصل شدند که این ت ات اعالم حریق در هر آزمایشگاه به یک تابلوي کنیی ن ابلو عملیات مدیریت کاشف هاي تجهیر

.هر آزمایشگاه که به آن متصل شده است را بر عهده دارد



یافته ها

ین  بیشیی
ریسک حریق

یناضالبآب وفشییم آزمایشگاه  کمیی
ییکآزمایشگاه عوامل فریسک حریق ن یر

و

ین وزن  مورد co2بیشیی
نیاز

آزمایشگاه تحصیالت
کیلوگرم5080=تکمییل



سامانه-2شکل 
کشف و اعالم

طرایح حریق 
براي شده 

وامل آزمایشگاه ع
ییک ز فی 



ء سامانه اطفا -3شکل 
طرایححریق خودکار 

گاه براي آزمایششده 
ییک ز عوامل فی 



بحث

اکسیدکننده شیمیای  و حجم و چگایل زیاد مواد 
اشتعالقابل 

گاهانفجار در آزمایش

راريخروج اضطمناسب نبودن راه 

ات دسنی مناس ن ب و عدم وجود تجهیر
ریقاعالم و اطفاء حسامانه هاي کشف 

نندگانمراجعه کتراکم باالي 

انعدم آگایه و آموزشهاي الزم براي دانشجوی

دالیل اصیل باال بودن سطح 
حریقریسک وقوع 



بحث

مراکز آموزیسی آزمایشگاه هاي بالینن وضعیت ایمنن 
1390سالر قزوین دعلوم پزشیک درماین دانشگاه 

ستانو رادیولوژي بیمار آزمایشگاه بخش هاي 
دانشگاه علوم پزشیک گیالن

، عدم  خطر ناسب و موجود تهویه چگایل باالي مواد سوختنن
اق گازهاي وجود   ریسک ودن از دالیل اصیل باال بقابل احیی
در آزمایشگاه ها استحریق

یل چون و ایمنن در برابر حریق به مسائضعف حفاظت 
الم و اضطراري، فقدان سامانه اعهاي خروحی فقدان راه 

بودکارکنان مربوطو آموزش هاي  اطفاء حریق خودکار 



بحث

شده یق نصب بهداشت سامانه اعالم حر هاي دانشکده حال حاضن براي آزمایشگاه در 
راي اطفاء حریق و درنتیجه اقدام رسی    ع ببه موقع کشف میتواند در  که است  

ن حریق،بخصوص  شودؤثر واقع محضور ندارند آزمایشگاه ها در مواردي که مسئولیر

اه قسمت های  از دانشگ
ی  که رفت و امد کمیی

دارند

امداد خوایه درحضور 
مسئول آزمایشگاه زمان 

نسبتا باالی  دارد

اعالم حریق با استفاده از 
شسنی های حریق

ن  در چنیر
کشف مکان بروز حریقمواقیع

توسط آژیر ها و چراغ 
های چشمک زن

باتوجه به مساحت 
آزمایشگاه تحصیالت 

تکمییل

ان ن  co2تعداد کاشف و میر
گاه هابیشیی سایر آزمایش



بحث

ین ماده  بهیی
اطفای  

گاز
co2

قابلت مواد بر طبق نتایج ارزیایی ریسک و با توجه به ماهی
ن وجود دستگاه و هاآزمایشگاهاشتعال در  گرانهايهمچنیر

ییک در قیمت  هاآزمایشگاهالکیی

مناسب برای حریق 
ییک الکیی

کردن بعد از خاموش  
آتش اثري از خود بر 
جاي نمیگذارد

باعث خرایی 
ات و  ن ن تجهیر ماشیر

نیم شودآالت 

 کمکانیسم خاموش  
 

نندگ
هاي محیطبراي مناسنی 

داردآزمایشگایه 

اموزش های تخصیص مکرر

نن پوسیی های هشدار دهنده نکات ایم

نظم و نظافت آزمایشگلیه

یعسامنه تهویه مناسب عمویم و موض

نصب و جانمای  کپسول های اطفا دسنی 

راهکارهاي تکمییل



ی نتیجه گیر

 هاي به خصوص آزمایشگاهها و ریسک هاي حریق در بر اساس نتایج این مطالعه و با توجه به انواع 
 

ویژگ

ین این واحدها میتوان   یل براي حفاظت گفت بهیی حریقبر در براآزمایشگاه ها راهکار کنیی

ي سامانه هاي  طراح و  ریق مبتنن بر ماده سامانه اطفاء حبود که کشف، اعالم و اطفا، حریق به کارگیر

ین اطفای  گاز  ن دي اکسید کربن بهیی .استمحیط های  سامانه اطفاء حریق براي چنیر



نقاط قوت مقاله

استچکیده در قالب ساختار خواسته شده •

شده استاهمیت و ضرورت انجام مطالعه به خوبی بیان •

استمتغیرهاي مورد سنجش به خوبی بیان شده و متناسب با نتایج ارائه شده •

مطلبکیفیت کلی بیان روش کار و روانی •

بیان مناسب اطالعات زمینه اي •

ترتیب گزارش نتایج •



نقاط ضعف مقاله

زمان مطالعه به درستی بیان نشده•

محدودیت هاي تحقیق اشاره نشده استبه •

نشده استآماري جهت بررسی نتایج و تحلیل کیفی دادهها، استفاده آزمون هاي و روش ها از •

عدم سازگاري/ مقایسه نوآوري حاضر با نوآوري مقاالت معتبر پیشینه، بطوریکه سازگاري•

نشده استتحقیق، با استدالل نشان داده یافته هاي منحصر به فرد بودن /


