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رفتار حریق
FIRE BEHAVIOR

فصل اول

رفتار حریق
اهداف آموزشی دوره 

پس از مطالعه این فصل، شما قادر خواهید بود:

شیمی آتش رل شرح دهید. 	 
 	 :NFPA  1001( کنید.  لهرست  رل  ماده  حالت  سه 

)0 4,3,1
پنج شکا لنرژی رل لهرست کنید. 	 
 	 :NFPA  1001( دهید.  توضیح  رل  آتش  مثلث  مفهوم 

)4,3,11
 	 1001( دهید.  توضیح  رل  آتش  صجهی  چهار  مفهوم 

)4,3,11:NFPA
 	 :NFPA  1001( دهید.  شرح  رل  لحترلق  شیمی 

)4,3,11
 	 1001( دهید.  شرح  رل  لحترلق  جانبی  محووالت 

)4,3,11:NFPA
رصش های 	  توسط  آتش  چگونه  که  دهید  توضیح 

 1001( می یابد.  گسترش  تشعشع  ص  همرلت،  هدلیت، 
)4,3,12:NFPA

مسیر جریان )هولی محیط گرم به محیط سرد( رل تعریف 	 

سوزی  آتش  رشد  بر  چگونه  که  دهید  توضیح  ص  کنید 
)4,3,11 :NFPA 1001( .ساختمان تأثیر می گذلرد

چهار رصش لطفاء حریق رل شرح دهید. 	 
آتش های کالس A,B,C,D ص K رل تعریف کنید.	 
ص 	  سوخت،  مقدلر  سوخت،  "ترکیب  صیژگی های  لهمیت 

پیکربندی سوخت" رل در آتش سوزی های سوخت جامد 
)4,3,11 :NFPA 1001( .شرح دهید

چهار مرحله توسعه حریق:مرحله نخست، مرحله رشد، 	 
مرحله ی توسعه کاما ص مرحله لرصکش کردن رل شرح 

)4,3,11:NFPA 1001( .دهید
حرلرتی، 	  بندی  الیه  کنید:  تعریف  رل  زیر  لصطالحات 

 Neutral plane, Rollover, Flashover,
Backdraft ، آتش سوزی با محدصدیت سوخت، آتش 

سوزی با محدصدیت تهویه، ص لنفجار دصد. 
شرح 	  رل  می شود  حرلرتی  بندی  الیه  باعث  که  شرلیطی 

)4,3,12 :NFPA 1001( .دهید
رل 	  می شود   )rollover( لصر  رصف  به  منجر  که  شرلیطی 

)4,3,12 :NFPA 1001( .شرح دهید
شرلیطی که منجر به لالش لصصر)flashover( می شود 	 

)4,3,12 :NFPA 1001( .رل شرح دهید
 	 )  backdraft( درلت  بک  به  منجر  که  رل  شرلیطی 
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زنگ خطر آتش
ساعت 3:46 صبح لست ص برلی گزلرش آتش سوزی که توسط همسایه ها لعالم شده به خانه لی می رسید. یک خط هوز 3/4 
1آتش نشانی رل به سمت درب جلو می کشید. با صجود لینکه دصد کمی قابا مشاهده لست، بوی آشنای آتش رل لستشمام می کنید. 
رصشن  قهوه لی  دصد  متوجه  می شوید،  آماده  لجباری  صرصد  برلی  که  همانطور  لند.  سیاه شده  دصده  با  پنجره ها  که  می شوید  متوجه 
می شوید که لز بین چارچوب ص در عبور می کند. یک شکاف در سرلسر پنجره لتاق نشیمن صجود دلرد. با لحساس بی قرلری، موهای 

پشت گردنتان بلند می شوند.
1. چرل لین صضعیت شما رل نارلحت می کند؟

2. چه نوع شرلیطی ممکن لست در لین ساختمان صجود دلشته باشد؟
3. چه نوع رصیدلدی ممکن لست رخ دهد؟

)4,3,11 :NFPA 1001( .می شود رل شرح دهید
رل شرح 	  آتش می شود  به رشد سریع  منجر  که  شرلیطی 

دهید. 
شرلیطی رل که منجر به آتش سوزی با سوخت محدصد ص 	 

آتش سوزی با محدصدیت تهویه می شود رل بیان کنید. 
شرلیطی که منجر به لنفجار دصد می شود رل شرح دهید. 	 
نحوه رلتار آتش در سازه های مدرن رل شرح دهید. 	 
چگونگی تأثیر باد بر رلتار آتش رل شرح دهید. 	 
صیژگی های آتش سوزی با سوخت مایع رل شرح دهید. 	 
نقطه 	  جوش،  نقطه  کنید:  تعریف  رل  زیر  لصطالحات 

لشتعاف، ص نقطه لحترلق. 
مشخوه های آتش سوزی با سوخت گاز رل تعریف کنید.	 
مفهوم چگالی بخار رل توضیح دهید. 	 
مفهوم محدصده قابا لشتعاف رل توضیح دهید. 	 
 	 )LEL( لصطالحات زیر رل تعریف کنید: حد پایین لنفجار

.)UEL( ص حد باالی لنفجار
حاف 	  در  مایع  شده  منبسط  بخار  لنفجار  لثرلت  ص  علا 

جوش)BLEVE( رل شرح دهید. 
لرآیند خولندن دصد رل شرح دهید.	 
چهار صیژگی کلیدی دصد رل شرح دهید. 	 

لنرژی برلی جامعه مدرن دلرد. سوزلندن سوخت های لسیلی 
بیشتر نیرصی للکتریکی ما رل لیجاد می کند. موتور خودرصهای 
لنفجارهای  به  درآمدن  حرکت  به  برلی  دیزلی  ص  بنزینی 
کوچک )لحترلق دلخلی( صلبسته هستند. شومینه های زیبا با 

شعله های باز، خانه های ما رل گرم می کند.
متأسفانه آسیب های جانی ص مالی در لثر آتش سوزی های 
علیرغم  لست.  دلده  رخ  قدیم  زمان های  لز  نیز  نشده  کنترف 
ما  سوزی،  آتش  با  مبارزه  ص  شناسایی  برلی  پیشرلته  لناصری 

مقدمه 
لین لوا رلتار حریق رل شرح می دهد.

لز زمان های ماقبا تاریخ، زمانی که لنسان ها کشف کردند 
خود  دلشتن  نگه  گرم  ص  غذل  پختن  برلی  آتش  لز  که چگونه 
صجود  با  لست.  شده  صلرد  ما  زندگی  به  آتش  کنند،  لستفاده 
لینکه ما در لستفاده آتش باز برلی پختن ص گرم کردن پیشرلت 
تأمین  برلی  آتش  به  بستگی  دلدن  لدلمه  برلی   ، لیم  دلشته 
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نکته آتش نشانی 
هنگام مطالعه رلتار حریق، باید لز برخی صلحدهای لندلزه گیری 
لستاندلرد لستفاده شود. در لیاالت متحده، لکثر مردم لز سیستم 
لز سیستم  بریتانیا لستفاده می کنند. کشورهای دیگر  صلحدهای 
سیستم  یا   Sl نام  به  که  می کنند  لستفاده  صلحدها  للمللی  بین 
متریک نیز شناخته می شود. هر سیستمی که لستفاده می شود، 

مهم لست که به طور مدلصم لز آن لستفاده کنید.

ص  می کند  لستفاده  بریتانیایی  سیستم  لز  کتاب،  لین 
لاکتورهای تبدیا متریک یا مقادیر معادف رل در صورت لزصم 
لرلئه می دهد. در سیستم بریتانیا، لاصله با لوت ص لینچ، حجم 
مایع با گالن، دما با درجه لارنهایت ص لشار بر حسب پوند بر 
لاصله  متریک  سیستم  در  می شود.  گیری  لندلزه  مربع  لینچ 
بر حسب متر، حجم مایع بر حسب لیتر، دما بر حسب درجه 
لندلزه  کیلوپاسکاف  یا  پاسکاف  حسب  بر  لشار  ص  سانتیگرلد 

گیری می شود.

شیمی حریق
برلی عملکرد لیمن تر ص موثرتر در زمینه آتش، باید شرلیط 
الزم برلی شعله صر شدن ص رشد آتش رل درک کنید. یک آتش 
شیمی  لز  خود  درک  دلیا  به  باتجربه  ص  دیده  آموزش  نشان 

آتش می تولند آتش بیشتری رل با آب کمتر خاموش کند.

آتش چیست؟ 
آتش یک لرآیند شیمیایی سریع لست که گرما ص معمواًل نور 
تولید می کند. هر کس با دیدن آتش می تولند آن رل تشخیص 
دهد، لما تعدلد کمی می تولنند لرآیندی رل که برلی تولید آن در 
حاف لنجام لست توضیح دهند. مشخوه آتش با تولید شعله 
لست که بسته به لینکه چه چیزی می سوزد ص چه مقدلر گرما 
به  آتش  دیده می شود.  در رنگ های مختلف  تولید می شود، 
سوختی نیاز دلرد که به شکا گاز یا بخار قابا لحترلق باشد 

همچنان به نبرد مدلصم با آتش لدلمه می دهیم. لیاالت متحده 
نسبت به سایر کشورهای توسعه یالته که آمار آتش سوزی رل 
ثبت می کنند، نرخ مرگ ص میر ناشی لز آتش سوزی باالتری 
دلرد )لدلره آتش نشانی لیاالت متحده، 2011(. طبق گزلرش 
متحده  لیاالت  در   ،)NFPA( آتش  لز  حفاظت  ملی  لنجمن 
در ساف 2016، 3390 غیرنظامی جان خود رل لز دست دلدند 
نشانی  آتش  لدلرلت  شدند.  مودصم  غیرنظامی   14650 ص 
سوزی ها  آتش  لین  دلدند.  پاسخ  سوزی  آتش   1342000 به 
منجر به خسارت مالی 14.3 میلیارد دالری شد. 81 درصد 
لز مرگ ص میر ناشی لز آتش سوزی غیرنظامیان ص 73 درصد 
آتش  لز  ناشی  غیرنظامیان  آتش سوزی  لز  ناشی  لز جرلحات 

.)NFPA ,2016( سوزی ساختمانهای مسکونی بوده لست
لین لوا رلبطه بین لنولع مختلف سوخت، لکسیژن، گرما 
ص لرآیند لحترلق رل بررسی می کند. چهار مرحله رشد آتش رل 
شرح می دهد. همچنین بر مطالعات ص تحقیقاتی تأکید دلرد 
چشمگیری  طور  به  آتش  رشد  چگونه  لست  دلده  نشان  که 
تحت تأثیر تغییرلت تهویه قرلر می گیرد ص چگونه می تولن آن 
رل با محدصد کردن تهویه یا لستفاده سریع لز آب کنترف کرد. 
سوخت،  مقدلر  سوخت،  ترکیب  چگونه  که  می دهد  توضیح 
تأثیر  جامد  سوخت  با  لحترلق  لرآیند  بر  سوخت  پیکربندی  ص 
می شوند:  تعریف  زیر  لصطالحات  لین،  بر  عالصه  می گذلرد. 
الیه بندی حرلرتی، رصف لصرNeutral plane ،1، بک درلت2. 
با  سوزی  آتش  محدصد،  تهویه  با  سوزی  آتش  لصصر3،  لالش 
لرزیابی  نحوه  لوا  لین  دصد.  لنفجار  ص  سوخت،  محدصدیت 
حجم، سرعت، چگالی ص رنگ دصد رل شرح می دهد. با لرتباط 
دلدن صیژگی های کلیدی دصد به لندلزه ساختمان، شرلیط آب 
تعیین  در  به شما  دصد، ممکن لست  تغییر  میزلن  ص  ص هولیی 
محا آتش سوزی ص مرحله توسعه آن کمک کند. لین لوا 
شرح  رل  مایع  سوخت  با  سوزی  آتش  صیژگی های  همچنین 

می دهد.

Rollover  1
Backdraft  2
Flashover  3
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مشخوی دلرد. مایعی که آتش نشان ها بیشتر با آن سرص کار 
دلرند آب لست. 

شکا 1-1 حالت های ماده یا حالت لیزیکی یک ماده رل می تولن به 
عنولن جامد، مایع یا گاز طبقه بندی کرد.

گاز نوعی سیاف لست که نه شکا مستقا دلرد ص نه حجم 
مستقا، بلکه تمایا به لنبساط نامحدصد دلرد. گازی که بیشتر 
گازهای  لز  که مخلوطی  مولجه می شویم،هول می باشد  آن  با 
نامرئی، بی بو ص بی مزه لست که زمین رل لحاطه کرده لست. 
 - لست  ثابتی  ترکیب  دلرلی  هول  در  موجود  گازهای  مخلوط 
ص  آرگون  ص 1 درصد  نیترصژن  لکسیژن، 78 درصد  21 درصد 
مقادیر کمی لز گازهای دیگر مانند دی لکسید کربن، نئون، 
لکسیژن  تنها  نه  زنون.  ص  هیدرصژن  کریپتون،  هلیوم،  متان، 
برلی زندگی ما الزم لست، بلکه برلی سوختن آتش نیز الزم 
لست. ما صلکنش سوخت ها با لکسیژن رل با بررسی شیمیایی 

سوختن بررسی خولهیم کرد.

سوخت ها 
به  می کنند.  ذخیره  رل  لنرژی  که  مولدی هستند  سوخت ها 
آزلد  بزرگ  سوزی  آتش  یک  طی  در  که  گرمایی  زیاد  مقدلر 
می شود لکر کنید. لنرژی آزلد شده به صورت گرما ص نور قبا 
لز سوختن در سوخت ذخیره شده لست. به عنولن مثاف، آزلد 
بنزین، می تولند ماشین رل مایا ها  لنرژی در یک گالن  شدن 
لز  بسیاری  دهد.)شکا1-2(  حرکت  جاده  پایین  سمت  به 
ص لرش  مبلمان  تلویزیون،  کامپیوتر،  مانند  رلیج خانگی  مولد 

تا لرآیند شیمیایی لحترلق رخ دهد. مولدی که در حالت جامد 
یا مایع باقی می مانند در آن حالت نمی سوزند. صقتی که لین 
مولد گرم می شوند، گاز یا بخاری تولید می کنند که در نهایت 
مشتعا می شود. سوخت های جامد مانند چوب، سوخت های 
همگی  پرصپان  مانند  گازی  سوخت های  ص  بنزین  مانند  مایع 

پس لز تبدیا شدن به بخار می سوزند.

حاالت ماده 
ماده لز لتم ها ص مولکوف ها تشکیا شده لست. ماده در سه 
حالت صجود دلرد: جامد، مایع ص گاز )شکا 1-1(. در لوا 
3، تجهیزلت حفاظت لردی، لز دصد به عنولن مثالی لز ماده 
متعددی  آالینده های  ص  سموم  حاصی  دصد،  کردیم.  لستفاده 
لست که محووف لحترلق هستند. آتش نشان ها در سه حالت 
ماده در معرض لین آالینده ها قرلر می گیرند: ذرلت )جامد(، 
گازها.  ص  هول(  در  معلق  ذرلت  یا  ریز  معلق  )مایعات  بخارلت 
حریق  رلتار  دقیق  شناخت  برلی  ماده  یک  حاالت  شناخت 

مفید لست.
شکا  ص  لندلزه  جامد:  جسم  یک  که  می دلنیم  ما  همه 
توسط  نشده  کنترف  سوزی های  آتش  لکثر  دلرد.  مشخوی 
سوخت جامد تغذیه می شوند. در آتش سوزی سازه، ساختمان 
ص بیشتر محتویات به صورت جامد می باشند. برخی لز جامدلت، 
مانند موم یا پالستیک، ممکن لست با حرلرت دلدن به حالت 
شکننده  رل  جامد  مولد  بیشتر  سرما  شوند.  تبدیا  گاز  یا  مایع 
پذیرتر می کند.  لنعطاف  رل  آنها  گرما  که  حالی  در  تر می کند، 
محدصدی  تعدلد  تنها  لست،  صلب  جامد  یک  که  آنجایی  لز 
مولکوف در سطح آن صجود دلرد. لکثر مولکوف های یک جسم 

جامد توسط سطح بیرصنی جامد عایق می شوند.
خود  به  می گیرد  قرلر  آن  در  که  رل  ظرلی  شکا  مایع  یک 
می گیرد. لکثر مایعات با گرم شدن منبسط می شوند ص صقتی 
به لندلزه کالی گرم شوند به گاز تبدیا می شوند. مایعات عماًل 
لجازه  نشانان  آتش  به  صیژگی  لین  شوند.  لشرده  نمی تولنند 
خطوط  طریق  لز  طوالنی  مسالت های  به  رل  آب  تا  می دهد 
لما حجم  ندلرد،  یا هوز پمپ کنند. مایع شکا مستقلی  لوله 
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لکسیژن با مولد قابا لحترلق ترکیب شود، گرما تولید می شود. 
لگر صلکنش به آرلمی در یک منطقه با تهویه مناسب رخ دهد، 
گرما به طور بی ضرر در هول آزلد می شود. لگر صلکنش خیلی 
سریع یا در یک لضای بسته لتفاق بیفتد، مخلوط رل می تولند تا 

دمای لشتعاف خود گرم کند ص شرصع به سوختن کند. 
دمای لحترلق حدلقا دمایی لست که در آن یک سوخت، به 
حدی گرم می شود که در حضور هول مشتعا شده ص به سوختن 
لدلمه می دهد. آتش نمونه لی لز لنرژی لست که در نتیجه یک 
زمانی  لتفاق  لین  لز  نمونه لی  آزلد می شود.  صلکنش شیمیایی 
رخ می دهد که دسته لی لز پارچه های کهنه آغشته به رصغن 
بذر کتان گرمای کالی رل لز طریق لکسید شدن آزلد می کنند ص 

باعث می شود که پارچه ها خود به خود مشتعا شوند.

انرژی مکانیکی
لنرژی مکانیکی زمانی به گرما تبدیا می شود که دص ماده به 
یکدیگر ساییده شوند ص لصطکاک لیجاد کنند. به عنولن مثاف، 
مالش یک تسمه لن به قرقره لی که در آن بسته شده لست یا 
چرخش الستیک خودرص رصی زمین، گرما تولید می کند. گرما 
برلی  مکانیکی  لنرژی  لز  که  می شود  تولید  زمانی  همچنین 
لز  آب  سقوط  شود.  لستفاده  کمپرسور  در  هول  سازی  لشرده 

رصی سد نمونه دیگری لز لنرژی مکانیکی لست.

انرژی الکتریکی
گرمایی  لنرژی  به  مختلف  رصش های  به  للکتریکی  لنرژی 
تبدیا می شود. به عنولن مثاف، للکتریسیته زمانی که لز سیم 
یا هر ماده رسانای دیگری عبور می کند، گرما تولید می کند. 
هرچه جریان للکتریسیته بیشتر ص مقاصمت ماده بیشتر باشد، 
مقدلر گرمای تولید شده بیشتر می شود. نمونه هایی لز لنرژی 
للکتریکی که می تولنند گرمای کالی برلی شرصع آتش رل تولید 
للکتریکی، سیم های  گرمایش  لز دستگاه های  عبارتند  کنند 
قوس  می دهند،  عبور  خود  لز  زیادی  للکتریکی  بار  که  برق 
للکتریکی، باتری ها ص سیستم های ذخیره لنرژی ص رعد ص برق. 

 لز جمله سوخت هایی هستندکه در شرلیط مناسب می سوزند.

شکا 2-1 تبدیا لنرژی به کار

انواع انرژی 
مکانیکی،  شیمیایی،  دلرد:  صجود  زیر  لشکاف  به  لنرژی 
لنرژی  که  لز شکلی  نظر  ص هسته لی. صرف  نور  للکتریکی، 
در آن ذخیره می شود، می تولن آن رل لز شکلی به شکا دیگر 
تغییر دلد. به عنولن مثاف، لنرژی للکتریکی رل می تولن به گرما 
یا نور تبدیا کرد. به طور مشابه، لنرژی مکانیکی می تولند لز 

طریق یک ژنرلتور به لنرژی للکتریکی تبدیا شود.

انرژی شیمیایی
صلکنش  یک  توسط  شده  لیجاد  لنرژی  شیمیایی  لنرژی 
تولید  گرما  شیمیایی  صلکنش های  لز  برخی  لست.  شیمیایی 
گرما  دیگر  برخی  )لگزصترمیک(.  هستند(  زل  می کنند)گرما 
لحترلق  لرآیند  )لندصترمیک(.  )گرماگیر(  می کنند  جذب  رل 
)آتش( نمونه لی لز صلکنش گرمازل لست، زیرل لنرژی گرمایی رل 
آزلد می کند. ذصب شدن تکه های یخ )جذب گرما( نمونه لی 
لز صلکنش گرماگیر لست. بیشتر صلکنش های شیمیایی به لین 
دلیا رخ می دهد که پیوند بین دص ماده برقرلر می شود یا پیوند 
دص ماده با جدل شدن شیمیایی شکسته می شوند. هر زمان که 
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ص  می شود  ذخیره  رلدیولکتیو  مولد  در  لی  هسته  لنرژی  شود. 
للکتریسیته  به  لی  هسته  لنرژی  تولید  نیرصگاه های  توسط 

تبدیا می شود.

بقاء انرژی
قانون بقای لنرژی می گوید که لنرژی رل نمی تولن با صسایا 
لز  می تولند  لنرژی  حاف،  لین  با  برد.  بین  لز  یا  لیجاد  معمولی 
شکلی به شکا دیگر تبدیا شود. به یک خودرص لکر کنید. 
جاده  در  خودرص  که  زمانی  بنزین  در  موجود  شیمیایی  لنرژی 
هنگامی  می شود.  تبدیا  مکانیکی  لنرژی  به  می کند  حرکت 
که ترمز رل برلی توقف خودرص لشار می دهید، لنرژی مکانیکی 
با لصطکاک بین دیسک چرخ ص لنت ترمز به لنرژی گرمایی 
لنرژی  به طور مشابه، در آتش سوزی خانه،  تبدیا می شود. 
شیمیایی ذخیره شده در ساختار چوب ص محتویات پالستیکی 

یک خانه، در طوف حریق به لنرژی گرما ص نور تبدیا می شود.

شرایط الزم برای آتش سوزی
برلی درک رلتار آتش، شما نیاز دلرید که سه عنور لساسی 
مورد نیاز برلی لحترلق رل در نظر بگیرید: سوخت، لکسیژن ص 
گرما. لصف، یک سوخت قابا لحترلق باید صجود دلشته باشد. 
سوم،  باشد.  دسترس  در  کالی  مقدلر  به  باید  لکسیژن  دصم، 
صورت  به  لگر  باشد.  دلشته  صجود  باید  )گرما(  لشتعاف  منبع 
گرللیکی لین سه جزء رل کنار هم قرلر دهیم، نتیجه آن مثلث 

آتش می شود )شکا 1-3(.
عاما چهارم، یک صلکنش زنجیره لی شیمیایی، باید لز سه 
شود.  لیجاد  پایدلر  آتش  یک  حفظ  ص  تولید  برلی  لصف  عنور 
کنش  برهم  گونه لی  به  باید  گرما  ص  لکسیژن  سوخت،  یعنی 
پیوسته  شیمیایی  زنجیره لی  صلکنش  یک  که  باشند  دلشته 

لیجاد کند تا لرآیند لحترلق لدلمه یابد.
صلکنش  دلدن  نشان  لرآیند،  لین  تجسم  رله های  لز  یکی 
ص  لکسیژن  به عناصر سوخت،  زنجیره لی شیمیایی لست که 
گرما می پیوندد. لین توویر نشان دهنده نقش لصلی صلکنش 

لنرژی للکتریکی لز طریق سیم های للکتریکی دلخا خانه ها 
منتقا می شود ص می تولن آن رل در باتری هایی ذخیره کرد که 

لنرژی شیمیایی رل به لنرژی للکتریکی تبدیا می کنند.

انرژی نور
لنرژی نور توسط لمولج للکترصمغناطیسی دسته بندی شده 
در دسته های مجزل به نام لتون ها تولید می شود. لین لنرژی به 
صورت تابش حرلرتی) نوعی گرما ( حرکت می کند. هنگامی 
که لنرژی نور به لندلزه کالی گرم باشد گاهی لصقات می تولن 
آن رل به شکا نور مرئی مشاهده کرد. یکی لز نمونه های لنرژی 
ما  دریالت می کنیم.  لز خورشید  تابشی لست که  لنرژی  نور، 
نوری  لنرژی  لشکاف  عنولن  به  رل  لیزر  ص  المپ  آتش،  شمع، 
نور  لنرژی  لینها  که  حالی  در  که  بدلنیم  باید  ما  می شناسیم. 
تولید می کنند، گرما نیز تولید می کنند. آنها هم گرما ص هم نور 
آنها بیشتر گرمای خود رل لز طریق همرلت  ساطع می کنند. 
دلشته  تماس  با جسمی  آنها  لگر  می کنند.  منتقا  تشعشع  ص 
باشند، گرما رل با لستفاده لز رسانایی نیز منتقا می کنند. لگر 
ببینیم،  رل  آن  نتولنیم  ما  باشد که  نور لرکانسی دلشته  لنرژی 
لنرژی ممکن لست به صورت گرما لحساس شود لما به عنولن 

نور مرئی دیده نشود.

انرژی هسته ای
هسته  دص  به  لتم  یک  هسته  تقسیم  با  لی  هسته  لنرژی 
یا لز ترکیب دص هسته کوچک  کوچکتر )شکالت هسته لی( 
در یک هسته بزرگ )همجوشی( لیجاد می شود. صلکنش های 
هسته لی مقادیر زیادی لنرژی رل به شکا گرما آزلد می کنند. 
لین صلکنش ها رل می تولن در یک نیرصگاه هسته لی کنترف کرد 
یک  در  لست.  کنترف  غیرقابا  لتمی  بمب  یک  لنفجار  در  یا 
نیرصگاه هسته لی، لین صلکنش ها مقادیری گرما رل آزلد می کند 
ص  رل گرم می کند  به دقت کنترف می شود، که سپس آب  که 
نیرص می دهد.  توربین بخار  تولید می کند ص به یک مولد  بخار 
هم لنفجارهای کنترف نشده ص هم صلکنش های کنترف شده 
مولد رلدیولکتیو آزلد می کنند که می تولند باعث آسیب یا مرگ 
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شیمیایی در حفظ لرآیند لحترلق پایدلر لست. لین رلبطه گاهی 
لصقات به عنولن چهار صجهی آتش مشخص می شود )شکا 
طرف  هر  لست.  بعدی  سه  شکا  یک  صجهی  چهار   .)1-4
مورد  عناصر  چهار  لز  یکی  دهنده  نشان  آتش،  صجهی  چهار 

نیاز برلی صقوع آتش سوزی لست.
نکته کلیدی که باید به خاطر بسپارید لین لست که سوخت، 
باید صجود  آتش سوزی  لدلمه  ص  برلی شرصع  ص گرما  لکسیژن 
دلشته باشد. لگر هر یک لز لین عناصر رل حذف کنید، آتش 

خاموش می شود.

شکا 3-1 مثلث آتش لز سوخت، لکسیژن ص گرما تشکیا شده 
لست.
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دی  ص  آب  جانبی،  محووف  دص  می شود،  ترکیب  لکسیژن  با 
لکسید کربن )CO2( تولید می کند:

آب ص دی لکسید کربن = لکسیژن + سوخت کربن- هیدرصژن
لز نظر گرللیکی، لین صلکنش به صورت زیر نشان دلده شده 

لست:
H2O + CO2 = H-C (hydrocarbon fuels) + O2

للبته، صلکنش هایی که در بیشتر آتش سوزی های صلقعی رخ 
ساده  می دهد،  نشان  لصلیه  صلکنش  لین  که  آنطور  می دهند، 
مولکوف های  هیدرصکربنی  سوخت های  لینکه  لصف  نیستند. 
بسیار پیچیده لی هستند که عالصه بر هیدرصژن ص کربن دلرلی 
لرآیند  نتیجه،  در  هستند.  لتم ها  لز  لی  پیچیده  زنجیره های 
لحترلق محووالت جانبی سمی متعددی تولید می کند. دصم، 
آن مولجه  با  آتش نشانان  آتش سوزی های سازه لی که  بیشتر 
می سوزند.  لکسیژن  محدصدی  مقدلر  حضور  در  می شوند 
لحترلق ناقص حاصا، مقادیر قابا توجهی گازها ص ترکیبات 
کشنده ص لنولع محووالت جانبی رل تولید می کند که در جو آزلد 
می شوند. همچنین تولید مقادیر زیاد گرما ص نور جزء الینفک 
زیر  صورت  به  باید  لحترلق  صلکنش  بنابرلین،  لست.  لحترلق 

بازنویسی شود:

شکا 4-1 صلکنش زنجیره لی شیمیایی، سوخت، لکسیژن ص گرما رل 
در چهار صجهی آتش متحد می کند.

شیمی احتراق 
در  لتم ها  لز  برخی  لست.  لتم  یک  ماده  صلحد  کوچکترین 
دص  مثاف،  عنولن  به  دلرند.  صجود  جفت  صورت  به  طبیعت 
لکسیژن  جفت  لرموف  می شوند.  جفت  هول  در  لکسیژن  لتم 

بوورت O2 نوشته می شود.
هنگامی که لتم های یک عنور به طور شیمیایی با لتم های 
یک عنور دیگر ترکیب می شوند. ترکیبی رل تولید می کنند که 
لز مولکوف ها تشکیا شده لست. به عنولن مثاف، هنگامی که 
لتم هیدرصژن  با دص  لتم لکسیژن )O( بوورت شیمیایی  یک 

)H2( ترکیب می شود، ترکیب حاصا آب )H2O( لست.
کربن  ص   )H( هیدرصژن  لتم های  لز  سوخت ها  تمام  تقریبًا   
)C( تشکیا شده لند. لز لین رص به آنها هیدرصکربن می گویند. 
عناصر  لز  لی  گسترده  طیف  حاصی  لست  ممکن  سوخت ها 
دیگر باشند، لما برلی لین منظور ما می تولنیم صلکنش شیمیایی 
پایه ی لحترلق رل به سادگی با در نظر گرلتن سوخت حاصی 
سوخت  لین  که  هنگامی  کنیم.  توصیف  هیدرصژن  ص  کربن 
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نکته ایمنی
دصد عمدتًا لز لجزلی نسوخته سوخت های هیدرصکربنی تشکیا 
با لکسیژن ص گرمای  نتیجه، هنگامی که دصد  شده لست. در 
مقادیر  حاصی  دصد  می شود.  منبسط  می شود،  ترکیب  کالی 
با  می تولند  مناسب  شرلیط  در  که  لست  بالقوه  لنرژی  زیادی 

شدت آزلد شود.

محصوالت احتراق
صلکنش شیمیایی کالسیک لحترلق که تنها منجر به تشکیا 
آب ص دی لکسید کربن می شود، در بیشتر موقعیت های آتش 
سوزی که آتش نشان ها با آن مولجه می شوند، رخ نمی دهد. 
همانطور که بیان شد، لکثر حریقهای با پایه ی مولد الستیکی 
باعث  می سوزند،  محدصد  لکسیژن  با  ساختمانها  در  که 
سمی  جانبی  محووالت  لنولع  ص  می شوند  ناقص  لحترلق 
تولید می کنند. لین محووالت لرعی در مجموع دصد نامیده 

می شوند. دصد شاما سه جزء لصلی لست: ذرلت )جامدلت(، 
بخارلت )مایعات معلق ریز - یعنی آئرصسا ها( ص گازها.

 H2O + CO2 = H-C )hydrocarbon fuels( + O2
Light + Heat +

بین  تمایز  آتش،  در  درگیر  صلکنش های  درک  برلی 
مفید  لثر حرلرت(  در  تجزیه  صپیرصلیز)  لحترلق  لکسیدلسیون، 
به  لکسیژن  آن  در  که  لست  لرآیندی  لکسیدلسیون  لست. 
صورت شیمیایی با ماده دیگری ترکیب می شود ص یک ترکیب 
جدید لیجاد می کند. به عنولن مثاف، لوالدی که در معرض 
لرآیند  می شود.  زدگی  زنگ  باعث  می گیرد  قرلر  لکسیژن 
لکسیدلسیون می تولند بسیار کند باشد. در صلقع، ممکن لست 
سالها طوف بکشد تا لکسیدلسیون آشکار شود. لکسیدلسیون 
تولید نمی کند. در مقابا،  لندلزه گیری  قابا  آهسته، گرمای 
لحترلق یک لرآیند شیمیایی سریع لست که در آن ترکیب یک 
ماده با لکسیژن گرما ص نور تولید می کند. برلی آتش نشانان، 
یکدیگر  جای  به  می تولنند  "آتش"  ص  "لحترلق"  لصطالحات 
لستفاده شوند. پیرصلیز لرآیندی لست که یک سوخت جامد، 
بخارلت گازی قابا لحترلق رل به دلیا گرم شدن آزلد می کند. 
مقادیر زیادی بخارلت قابا لشتعاف که حجم آتش رل به شدت 
به  چوب،  که  لست  مشهود  زمانی  پیرصلیز  می دهد.  للزلیش 
)شکا  شود  تجزیه  زغاف  ص  بخار  به  شده،  گرم  کالی  لندلزه 

.)1-5

شکا 5-1 پیرصلیز در چوبی که به لندلزه ی کالی گرم شود دیده 
می شود ص به بخارلت ص زغاف تجزیه می شود.
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تقریبًا تمام گازهای تولید شده توسط آتش برلی بدن سمی 
هستند، لز جمله مونوکسید کربن، سیانید هیدرصژن ص لسژن. 
برلی  ص  لست  کشنده  کم  مقادیر  در   )CO( کربن  مونوکسید 
صقتی  لست.  شده  لستفاده  گاز  لتاق های  در  للرلد  کشتن 
لکسیژن در  به سرعت جایگزین  لین گاز  لستنشاق می شود، 
)که  هموگلوبین  مولکوف های  با  زیرل  می شود،  خون  جریان 
معمواًل لکسیژن رل به سلوف های بدن می رسانند( 200 برلبر 
غلظت  حتی  می شود.  متوا  خون  در  لکسیژن  لز  رلحت تر 
کمی لز CO می تولند به سرعت یک آتش نشان رل با مشکا 

جدی مولجه کند ص بکشد.
محووالت  که  می شود  تشکیا  زمانی  هیدرصژن  سیانید   
پالستیکی ص لوم مانند مبلمان ص لوله پلی صینیا کلرلید مورد 
لستفاده در ساخت ص سازهای مسکونی بسوزند. لین گاز سمی 
لختالف  سلولی  تنفس  در  ص  می شود  خون  جذب  سرعت  به 
لیجاد می کند. لقط مقدلر کمی سیانید هیدرصژن می تولند به 
رلحتی لرد رل بیهوش کند. مطالعات لخیر نشان دلده لست که 
لز  بیشتر  لست  ممکن  نشانان  آتش  در  سیانید  با  مسمومیت 
آنچه قباًل شناخته شده بود، باشد. سیانید هیدرصژن همچنین 
لستفاده  گاز  لتاق های  در  محکوم  مجرمان  کشتن  برلی 

می شده لست.
لز محووالت خانگی  بسیاری  ناقص  لحترلق  لز  گاز لسژن 
رلیج لز جمله مولد صینیا تشکیا می شود. لین گاز می تولند لز 
باعث  پایین  تأثیر بگذلرد. در سطوح  بر بدن  رله های مختلفی 
خارش چشم، گلودرد ص سرله سوزلن می شود. در سطوح باالتر، 
گاز لسژن می تولند باعث لدم ریوی )تجمع مایعات در ریه ها( ص 
مرگ شود. گاز لسژن در جنگ جهانی لصف به عنولن یک سالح 

برلی لز کار لندلختن ص کشتن سربازلن لستفاده شد.
 آتش ها، گازهای دیگری تولید می کنند که ممکن لست به 
بدن لنسان آسیب برساند. لز جمله لین گازهای سمی می تولن 
ترکیبات مختلف  ترکیب حاصی  ص چندین  کلرید هیدرصژن  به 
ساف ها  ترکیبات  لز  بسیاری  کرد.  لشاره  لکسیژن  ص  نیترصژن 
باعث سرطان می شوند.  آنها،  لز قرلر گرلتن در معرض  پس 
میزلن باالتر قرلر گرلتن در معرض دصد، لحتماف لبتالی آتش 

ذرلت دصد شاما مولد نسوخته، نیمه سوخته ص کاماًل سوخته 
لست. ذرلت نسوخته در ستون حرلرتی تولید شده توسط آتش 
بلند می شوند ص معمواًل به رلحتی قابا مشاهده هستند. برخی 
لکسیژن  زیرل  می شوند  دصد  لز  بخشی  سوخته  نیمه  ذرلت  لز 
کالی برلی لحترلق کاما آنها در دسترس نیست. ذرلت کاماًل 
نیمه  ص  نسوخته  دصد  ذرلت  هستند.  خاکستر  عمدتًا  سوخته 
لنولع مختلفی لز مولد باشد. برخی لز  سوخته می تولند شاما 
ذرلت موجود در دصد به لندلزه لی کوچک هستند که می تولنند 
لز مکانیسم های محالظتی دستگاه تنفسی لنسان عبور کرده 
هستند.  سمی  بدن  برلی  آنها  بیشتر  ص  شوند  ریه ها  صلرد  ص 
به مقدلر لکسیژنی که  نیمه سوخته  یا  غلظت ذرلت نسوخته 

برلی سوختن آتش در دسترس بود بستگی دلرد.
بخارلت دصد، که مایعات معلق ریز )آئرصسا( هستند، شبیه 
مه هستند که لز قطرلت کوچک آب معلق در هول تشکیا شده 
لست. هنگامی که آب به آتش زده می شود، قطرلت کوچک 
آب لضالی نیز ممکن لست در دصد یا مه تشکیا شده، معلق 
رصغن  بر  مبتنی  ترکیبات  که  به طور مشابه، هنگامی  شوند. 
می سوزند، قطرلت کوچک مبتنی بر رصغن تولید می کنند که 
بخشی لز دصد می شوند. ترکیبات رصغنی یا لیپیدی می تولنند 
در هنگام لستنشاق آسیب زیادی لیجاد کنند. عالصه بر لین، 
برخی لز قطرلت سمی در صورت جذب لز طریق پوست باعث 

لیجاد مسمومیت می شوند.
دصد حاصی طیف گسترده لی لز گازها لست. ترکیب گازهای 
موجود در دصد بسته به میزلن لکسیژن موجود در آتش در آن 
لحظه بسیار متفاصت لست. ترکیب ماده در حاف سوختن نیز 
آتش سوخته  به عبارت دیگر،  تأثیر می گذلرد.  ترکیب دصد  بر 
شده لز چوب ترکیب متفاصتی لز گازها رل نسبت به آتش سوخته 

شده با سوخت های نفتی مانند پالستیک تولید می کند.
حاصی  ص  لست  ناقص  لحترلق  محووف  دصد  که  آنجایی  لز 
باشیم  دلشته  خاطر  به  باید  لست،  نسوخته  هیدرصکربن های 
که نوعی سوخت لست. ستونی لز دصد سیاه دلغ که در تماس 
با لکسیژن کالی ص منبع لحترلق قرلر می گیرد، می تولند به طور 

ناگهانی ص شدید مشتعا شود.
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انتشار حریق و انتقال حرارت
آتش یک لرآیند لحترلق لست که لز قولنین لیزیک پیرصی 
ص  حریق  لنتشار  محا  ص  چگونگی  پیش بینی  برلی  می کند. 
ص  حریق  رلتار  لصوف  باید  ما،  لنتخابی  تاکتیک های  تأثیرلت 

گسترش آن ص تأثیرلت گسترش آتش رل درک کنیم.
 لصا لصلیه مورد نیاز برلی درک گسترش حریق، لصا لنتقاف 
حرلرت لست. با مطالعه لنتقاف حرلرت، آتش نشانان می تولنند 
چگونگی رشد حریق، چگونگی پیش بینی لندلزه ص سرعت رشد 
آتش ص تعیین موثرترین لبزلر برلی حمله به حریق رل درک کنند. 
تبادف لنرژی بین مولد به عنولن لنتقاف حرلرت شناخته می شود 
ص به عنولن جریان لنرژی در صلحد زمان لندلزه گیری می شود. 
زمانی که بین دص جسم لختالف دما صجود دلشته باشد، گرما لز 
جسم دلغتر به جسم سردتر منتقا می شود تا زمانی که به دمای 
یکسان  دمای  دلرلی  جسم  دص  که  هنگامی  برسند.  مساصی 

باشند، لنتقاف حرلرت رخ نمی دهد.

نکته ایمنی
محیط های پر دصد کشنده هستند! لستفاده لز SCBA هر 
لست.  ضرصری  می کنید  کار  دصد  پر  محیطی  در  که  زمان 
لین قانون چه با آتش سوزی سازه، آتش سوزی زباله، آتش 
سوزی ماشین یا هر نوع آتش دیگری که دصد لیجاد می کند، 
لعماف می شود. گازهای سمی در مرحله لکه گیری حریق 
همچنان صجود دلرند، حتی زمانی که دصد کمی قابا مشاهده 
 Underwriters( آزمایشگاه  توسط  دصد  مطالعه  یک  باشد. 
ذرلت  درصد   97 که  دلد  نشان   )2010  ,Laboratories,Inc
آتش بسیار کوچک هستند که با چشم لنسان قابا مشاهده 

سرعت لنتقاف حرلرت به دص عاما بستگی دلرد: تفاصت دما بین 
دص ماده ص تولنایی مولد برلی هدلیت گرما. سرعت لنتقاف زمانی 
للزلیش می یابد که لختالف بین لجسام بیشتر باشد. شار حرلرتی 
لندلزه گیری نرخ لنتقاف حرلرت، لز یک سطح به سطح دیگر لست 

نشانان به سرطان رل للزلیش می دهد.
 دی لکسید کربن زمانی تولید می شود که لکسیژن کالی 
لما  نیست،  سمی  ص  باشد  دسترس  در  کاما  لحترلق  برلی 
می تولند جایگزین لکسیژن در لتمسفرشود ص باعث هیپوکسی 
لکسید  دی  شود.  خفگی  ص  خون(  ناکالی  رسانی  )لکسیژن 
کربن )CO2( گازی لست که معمواًل در رستورلن ها برلی تهیه 
رستورلن ها  لز  برخی  می شود.  لستفاده  گازدلر  نوشیدنی های 
دلرلی سیلندرهای بزرگ CO2 هستند که در زیرزمین خود 
کند، هولی  نشت  زیرزمین  در   CO2 لگر مخزن دلرند.  قرلر 
لز هول  تر  لتاق رل جابجا می کند، زیرل CO2 سنگین  معمولی 
لست  ممکن  که  می شود  لضایی  لیجاد  باعث  لین  لست. 
کاماًل طبیعی به نظر برسد لما به دلیا کمبود لکسیژن کالی، 
در   .)IDLH(لست سالمت  ص  زندگی  برلی  لوری  خطرناک 
چنین شرلیطی شما باید لز دستگاه تنفسی )SCBA( لستفاده 

کنید. لز لستنشاق ص تماس با لین مولد باید خوددلری شود.
 بحث در مورد محووالت جانبی لحترلق بدصن در نظر گرلتن 
گرما ناقص خولهد بود. چون دصد حاصا آتش لست، دلغ لست. 
دمای دصد بسته به شرلیط آتش ص لاصله دصد لز آتش متفاصت 
لستنشاق  دلیا  به  لست  دصد ممکن  لز  ناشی  لست. صدمات 
لستنشاق  شود.  لیجاد  دصد  سازنده  گازهای  ص  قطرلت  ذرلت، 
گازهای دلغ در دصد نیز ممکن لست باعث آسیب هایی به شکا 

سوختگی شدید پوست ص مجاری تنفسی شود.

نکته ایمنی
یا  بسته  لضاهای  سرعت  به  می تولنند  سمی  گازهای 
طبقه های پایین تر رل پر کنند. لضای بسته یا زیرزمین باید به 
عنولن یک لتمسفر خطرناک در نظر گرلته شود تا زمانی که 
برلی لطمینان لز کالی بودن غلظت لکسیژن ص عدم صجود 

گازهای زیان آصر یا خطرناک آزمایش شود.
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نشان می دهد.
عاما  سه  به  رسانایی)هدلیت(  طریق  لز  حرلرت  لنتقاف   
لست  لی  ماده  حرلرتی  رسانایی  عاما  لصلین  لست.  صلبسته 
که گرم می شود_ هادی های بهتر گرمای بیشتری رل منتقا 
می کنند. عاما دصم لندلزه سطحی لست که گرم می شود. لگر 
همه عولما دیگر ثابت بمانند، گرم کردن یک منطقه کوچک 
باعث لنتقاف حرلرت کمتری نسبت به گرم کردن یک منطقه 
ص  گرم  جسم  بین  دما  لختالف  سوم  عاما  می شود.  بزرگتر 

جسمی لست که گرما به آن منتقا می شود.

جدصف 1-1

شکا 6-1 هدلیت لز طریق یک شیء جامد 

همانطور که قباًل گفته شد، هر چه لختالف دما یا لختالف لنرژی 

که معمواًل به صورت کیلوصلت بر متر مربع )kW/m2( یا صلت 
بر سانتی متر مربع )W/cm2( بیان می شود. به عنولن مثاف، 
لگر مبا به طور لعاف می سوزد ص گرما به سقف می رصد، شار گرما 

نشان می دهد که چه مقدلر گرما به سقف منتقا شده لست.
یکدیگر  جای  به  دما  ص  گرما  لصطالحات  لز  للرلد  بیشتر 
لستفاده می کنند. با لین حاف، آنها معانی مختلفی دلرند. دما 
لندلزه گیری میزلن لعالیت مولکولی در مقایسه با یک مرجع یا 
لستاندلرد لست، در حالی که گرما به نوعی لنرژی لشاره دلرد. 
للزلیش یا کاهش در مقدلر لنرژی منتقا شده به یک جسم 
بگذلرد  تأثیر  جسم  یک  درصن  مولکولی  لعالیت  بر  می تولند 
باالتر  دمای  شود.  جسم  دمای  در  متناظر  تغییر  به  منجر  ص 
منعکس کننده لنرژی بیشتر یک ماده لست. دما در مقیاس 

سانتیگرلد یا مقیاس لارنهایت لندلزه گیری می شود.
هدلیت،  دلرد:  صجود  گرما  لنتقاف  برلی  لصلی  رصش  سه 

همرلت ص تابش.

هدایت
رسانایی) هدلیت( لرآیند لنتقاف گرما لز یک جسم جامد به 
جسم جامد دیگر لست. لین لنتقاف زمانی لتفاق می للتد که دص 
جامد با یکدیگر در تماس باشند ص یکی لز آنها دمای باالتری 
دلیا  به  حرلرت  لنتقاف  لین  باشد.  دلشته  دیگری  به  نسبت 
لتفاق می للتد  مولد جامد  لنرژی جنبشی مولکوف های درصن 
به  لز یک مولکوف  لنرژی رل مستقیمًا  )شکا 6-1(. رسانایی 
مولکوف دیگر منتقا می کند، دقیقًا همانطور که توپ بیلیارد 

لنرژی رل لز یک توپ بیلیارد به توپ بعدی منتقا می کند.
للزلت  لست.  متفاصت  لنرژی  هدلیت  برلی  لجسام  تولنایی 
گرما  لنتقاف  برلی  بیشتری  تولنایی  چوب  به  نسبت  معمواًل 
هستند  تری  لشرده  مولکوف های  دلرلی  که  لجسامی  دلرند. 
به لجسامی که چگالی کمتری دلرند در هدلیت گرما  نسبت 
کارآمدتر هستند. برلی مثاف، حرلرت لعماف شده به لوله مسی 

به رلحتی در طوف لوله هدلیت می شود.
رل  رلیج  مولد  لز  برخی  رسانایی حرلرتی  مقایسه  جدصف 1-1 
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یا سیاالت لز مناطق گرمتر به مناطق سردتر لست. همرلت در 
آتش در درجه لصف شاما دصد ص گازهای دلغ تولید شده توسط 
به سطح سردتر صورت  دلغتر  گاز  لز  لنتقاف  لین  آتش لست. 
رل گرم  در دصد  ص ذرلت موجود  گازها  آتش،  می گیرد. گرمای 
باال می رصد ص  با چگالی کمتر  ص  می کند. ستون گازهای دلغ 
گازهای سردتر ص مترلکم تر رل به سمت پایین جابجا می کند. 
ستون  یک  می تولند  می سوزد  باز  لضای  در  که  بزرگی  آتش 
بلند ص متحرک لز گازهای گرم شده ص دصد لیجاد کند که در هول 
بلند می شود. لین جریان همرلتی می تولند قبا لز لینکه گازها 
بزرگ  نولرهای  ص  دصد  برسند  زمین  به  دصباره  ص  شوند  خنک 
آتش  هنگام  در  باد  لگر  کند.  حما  طبقه  چند  تا  رل  سوخت 
سوزی بزرگ صجود دلشته باشد، بر جهت حرکت جریان های 

همرلت تأثیر می گذلرد.
می دهد،  رخ  ساختمان  یک  در  سوزی  آتش  که  هنگامی 
باال  لتاق  در  آتش  توسط  شده  لیجاد  همرلتی  جریان های 
جریان ها  لین  می کند.  حرکت  سقف  لمتدلد  در  ص  می رصد 
لست  ممکن  نهایت  در  که  می کنند  حما  رل  دلغی  گازهای 
لندلزه کالی گرم  به  رل  لتاق  لحترلق  قابا  ص محتویات  سطوح 
لین  لز  نشانان ممکن لست  رل مشتعا کند.آتش  آنها  تا  کنند 
مزیت جریان های همرلتی ص خنکی الیه های پایین تر برلی 
پیشرصی با هوز آتش نشانی یا لنجام جستجوی للرلد لستفاده 

کنند.
ص  دلغ  گازهای  حجم  دهد،  لدلمه  خود  رشد  به  آتش  لگر   
دصد للزلیش می یابد ص لگر لشار در ناحیه ی محوور حریق 
لز  به سمت خارج  دلغ  گازهای  باشد،  کالی  آتش(  )محفظه 
لتاقی که آتش شرصع شده لست رلنده می شود. لز آنجایی که 
لشار در قسمت های پایینی ناحیه ی حریق کمتر لست، هولی 
خنک تری به سطوح پایینی آن کشیده می شود. حجم لضایی 
که در آن هولی سردتر به دلخا آتش کشیده می شود ص حجم 
لز آتش خارج می شوند مسیر  لضایی که گازها ص دصد دلغتر 
جریان نامیده می شود. مسیر جریان، ناحیه)های( درصن سازه 
لی لست که در آن گرما، دصد ص هول لز مناطق با لشار باالتر 
به سمت ناحیه ی با لشار کمتر جریان می یابد. حدلقا یک 

بین دص ماده بیشتر باشد، سرعت لنتقاف حرلرت بیشتر لست.
گرما  لنتقاف  کردن  محدصد  برلی  عایق،  مولد  دیگر  سوی  لز   
طرلحی شده لند. مولد عایق به دلیا هولی محبوس شده در مولد 
عایق، تولنایی کمی برلی لنتقاف گرما دلرند. هول یا گاز دیگری که در 
حفره های کوچک محبوس شده لست لز لنتقاف حرلرتی که در مولد 
مترلکم تر رخ می دهد جلوگیری می کند ص گازها رسانای موثر گرما 
لز یک جامد به جامد دیگر نیستند زیرل مولکوف های گاز لز یکدیگر 
دصرتر لز مولد مترلکم تر هستند. در نتیجه، بیشتر مولد عایق، سرعت 
لنتقاف حرلرت رل با رسانایی محدصد می کنند. با لین حاف، توجه به لین 
نکته مهم لست که لگرچه برخی لز مولد رسانای ضعیفی هستند، 
باشند.  لحترلق  قابا  بسیار  می تولنند  لما  لصرتان،  پلی  لوم  مانند 
هنگامی که حرلرت به آنها لعماف می شود، آنها پیرصلیز می شوند. 
لز آنجایی که آنها رسانای ضعیفی هستند، سطح جذب کننده گرما 
سریعتر لز زمانی که ماده گرمای بیشتری رل لز سطحی که در حاف 
گرم شدن لست هدلیت می کند، پیرصلیز می شود. لز آنجایی که 
مولد قابا لحترلق بیشتری پیرصلیز می شوند، سوخت بیشتری در 
دسترس آتش قرلر می گیرد. نتیجه لین لست که برخی لز مولد که 
رسانای حرلرتی ضعیفی هستند ممکن لست با لعماف گرما به آنها 

به سرعت مشتعا شده ص آتش رل گسترش دهند.

همرفت)جابجایی( 
همرلت ، حرکت گردشی لست که در یک سیاف مانند هول یا 
آب رخ می دهد،که علت آن صجود مناطقی با دماهای مختلف 

در یک محیط لست ) شکا 1-7(.

)شکا 7-1( همرلت

یک تعریف ساده لز همرلت، لنتقاف گرما توسط جریان گازها 
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خالء  در  رلحتی  به  للکترصمغناطیسی  تابش  لین  می تاباند. 
به  می شود،  جذب  لنرژی  لین  که  هنگامی  می کند.  حرکت 
گرما تبدیا می شود، یعنی گرمایی که با تماس لنرژی خورشید 
رصز گرم لحساس می کنید.جهت حرکت  بدن شما در یک  با 
تابش رل می تولن تغییر دلد، مانند زمانی که یک آینه پرتوهای 
دیگری  جهت  به  رل  لنرژی  ص  می کند  منعکس  رل  خورشید 
یا  ماده  هر  دمای  للکترصمغناطیسی  لمولج  می کند.  منعکس 
جسمی رل که قادر به جذب تابش باشد للزلیش می دهد. به 
عنولن مثاف، گرمای آتش در یک خط مستقیم به نقطه لی 
سردتر  لجسام  توسط  ص  می شود  منتقا  حریق  منبع  لز  دصرتر 
لزقبیا مایعات ص گازها جذب می شود بیشتر آتش سوزی های 
یعنی آتش هایی که در مکانی شرصع می شوند  غیر مستقیم، 
که لز منطقه محالظت شده دصر لست ص رشد می کنند تا آنچه 
نتیجه  قرلر دهد،  رل که محالظت می شود در معرض حریق 
حریق  ناحیه  یک  در  همچنین  تابش  لست.  حرلرتی  تابش 
گرمای  با  نشانان  آتش  که  می دهد  رخ  زمانی  محوور شده 
آتش ص گرمایی که لز سطوح ناحیه ی حریق بازتاب می شود، 

مولجه می شوند.
جهات  همه  در  سوزی  آتش  لز  ناشی  حرلرتی  تشعشعات 
که  زمانی  تا  حرلرتی  تابش  لثر  حاف،  لین  با  می کند.  حرکت 
تابش به یک جسم برخورد نکرده ص سطح جسم رل گرم کند، 
دیده یا لحساس نمی شود. تشعشعات حرلرتی عاما مهمی در 
رشد آتش سوزی لز یک شعله ی کوچک تا آتشی لست که به 
تا کنده های بزرگ درختان رل مشتعا  لندلزه کالی دلغ لست 

کند. 
گرلتن  آتش  ص  زباله  سبد  یک  در  کوچک  آتش  یک  رشد 
کاما یک لتاق ص صسایا آن، تا حدی به دلیا تأثیر تشعشعات 
حرلرتی لست. ساختمانی که به طور کاما درگیر آتش لست، 
در  می کند.  ساطع  جهات  همه  در  رل  لی  للعاده  لوق  لنرژی 
صلقع، گرمای تابشی ناشی لز یک آتش سوزی بزرگ ساختمان 
)غیر  دیگر  ساختمان  یک  تا  کند  طی  رل  متر  ده ها  می تولند 

متوا( رل مشتعا کند.
تجهیزلت  عملکرد  بر  مهمی  تأثیر  حرلرتی  تشعشعات   

بین دریچه ها  دریچه صرصدی، یک دریچه خرصجی ص لضای 
گازهای  جریان،  مسیر  دیگر،  عبارت  به  می شود.  شاما  رل 
دلغ ص دصد رل لز لشار باالتر در منطقه آتش سوزی به مناطق 
دهانه های  درها،  طریق  لز  دسترسی  قابا  تر  پایین  لشار  با 
لست  ممکن  ص  می کند  منتقا  سقف  دهانه های  ص  پنجره ها 
تحت تأثیر عولما خارجی مانند جهت ص سرعت باد قرلر گیرد. 
رشد آتش در لمتدلد بخش لگزصز مسیر جریان پیشرصی خولهد 
کرد. عالصه بر لین، جریان های همرلتی تحت تأثیر چیدمان 
ساختمان هستند. به عنولن مثاف، هول با سرعت بیشتری در 
ساختمان صیالیی که لطرلف آن باز لست نسبت به ساختمانی 
جریان  لست،  شده  تشکیا  بسته  ص  کوچک  لتاق های  لز  که 

می یابد.
در  ناحیه ی محوور حریق  لز  دلغ  گازهای  که   همانطور 
سطوح باال خارج می شوند ص هولی خنک تر در سطح پایین تر 
صلرد ناحیه حریق می شود. سطحی در ناحیه ی محوور حریق 
لعماف شده  آن لشار  دلرد که در  )محفظه ی حریق( صجود 
ص لشار هولی سردتر  توسط گازهای گرم سبکتر خارج شده 
صلرد شده به دلخا ناحیه ی حریق برلبر خولهد بود که سطح 
خنثی نامیده می شود ص بعدًل با جزئیات بیشتر مورد بحث قرلر 
می گیرد. لوا 13، تهویه، حاصی لطالعات بیشتری در مورد 

مسیرهای جریان لست.

تابش - تشعشع
تابش عبارت لست لز لنتقاف گرما لز طریق لنتشار لنرژی به 

شکا لمولج للکترصمغناطیسی نامرئی ) شکا 1-8(

شکا 8-1 تشعشع

زمین  به  لضا  طوالنی  کیلومترهای  لز  رل  لنرژی  خورشید 
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آتش  لز  لکسیژن  حذف  آتش،  کردن  خاموش  دصم  رصش 
مثال  که  لست  لین  کار  لین  لنجام  برلی  رله ساده  لست. یک 
درب رصی یک کوره زغالی قرلردهید تا هول به آن نرسد یا درب 
یک آتش دلن رل ببندید. کاهش میزلن هولی مورد نیاز آتش، 
باعث تأخیر در رشد یا خاموش شدن آتش می شود. لستفاده 

لز لوم رصی آتش نفت، بخارلت قابا لشتعاف رل می پوشاند.
کردن  خاموش  برلی  رصش  آتش سومین  لز  حذف سوخت 
آتش لست. به عنولن مثاف، قطع منبع گاز طبیعی برلی آتش 
سوزی ناشی لز لین گاز، آتش آن رل خاموش می کند )لما لزصمًا 
آتش سوزی ناشی لز گاز رل خاموش نمی کند(. کاهش یا خنک 
کردن گازهای دلغ ص دصد نیز باعث کاهش عرضه سوخت در 
دسترس آتش می شود. در آتش سوزی های جنگلها ص مرلتع، 
قطع درختان لطرلف محا آتش سوزی نوعی حذف سوخت 

در دسترس حریق لست.
صلکنش شیمیایی  آتش، قطع  رصش چهارم خاموش کردن 
نشانی  آتش  کپسوف های  لست.  شعله  کننده های  مهار  با 
هالون یا هالوترصن با لین رصش کار می کنند. لین مولد لطفاء 
لز  یا  حما  قابا  کننده های  خاموش  با  می تولن  رل  حریق 
طریق یک سیستم ثابت طرلحی شده برلی پاشش در لضای 
بسته لستفاده کرد. آنها هیچ لثری لز خود باقی نمی گذلرند ص 
سیستم های  ص  للکترصنیکی  صسایا  لز  محالظت  برلی  لغلب 

کامپیوتری لستفاده می شوند.

ارزیابی آموخته ها:
شکا  ص  می شود  منبسط  نامحدصد  طور  به  لی  ماده  نوع  چه 

ظرلی که آن رل نگه می دلرد به خود می گیرد؟
A( مایع

B( لیزصمر
C( پلیمر

D( گاز

مدرن  سوخت  محموله  دلرد.  نشانان4  آتش  لردی  حفاظت 
با  نشانان  آتش  ص  لست  بیشتری  نفتی  مولد  حاصی  معمولی، 
موقعیت هایی مولجه می شوند که مولد در حاف سوختن مقدلر 
لنتشار گرما5،  لین للزلیش نرخ  تولید می کنند.  لنرژی  زیادی 
سرعتی که در آن لنرژی گرمایی تولید می شود )برحسب ژصف 
بر ثانیه یا صلت لندلزه گیری می شود(، شرلیطی رل لیجاد می کند 
سطوح  معرض  در  کوتاه تری  زمان  مدت  در  آتش نشانان  که 
لز  لرلتر  بالقوه می تولند  به طور  ص  قرلر می گیرند  لنرژی  باالتر 
مقاصمت ص کارلیی PPE آنها باشد. لین لنرژی، به شکا گرما، 
سپس به آتش نشان منتقا می شود که به جد می تولند منجر 

به شرلیط خطرناک  شود.

نکته آتش نشانی
در  موجود  نفوذ  قابا  لضاهای  لز  می تولند  تابشی  گرمای 

لسپری آب عبور کند

روش های اطفاء حریق
لطفاء حریق لنولع مختلفی دلرد. با لین حاف، آنها در چهار 
حاف  در  مولد  کردن  خنک  می شوند:  خالصه  لصلی  رصش 
ص  آتش،  لز  سوخت  حذف  آتش،  لز  لکسیژن  حذف  سوختن، 
قطع صلکنش شیمیایی با یک مهارکننده شعله )شکا 1-9(. 
ص  دلرد  صجود  زیادی  رله های  رصش ها  لین  لجرلی  نحوه  در 
گاهی لصقات لز ترکیبی لز لین رصش ها برلی مهار آتش سوزی 

لستفاده می شود.
متدلصف ترین رصشی که برلی خاموش کردن آتش لستفاده 
می شود، خنک کردن مولد در حاف سوختن لست. لقدلماتی 
که آتش نشانان برلی آب رسانی لنجام می دهند، هوزکشی به 
سمت حریق ص پاشیدن آب رصی آتش، تمام مرلحا لجرلی لین 

رصش لطفاء حریق لست.

Personal Protective Equipment  4
HRR: Heat Relase Rate  5
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شکا 9-1 چهار رصش لساسی ص پایه برلی خاموش کردن

A: مواد در حال سوختن را سرد کنید.

B: اکسیژن را از آتش حذف کنید.

C: سوخت را از آتش جدا کنید.

کننده  قطع  یک  با  را  شیمیایی  واکنش   :D
واکنش های زنجیره ای کنترل و قطع کنید.
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صدای تجربه
ما به یک تماس تلفنی پاسخ دلدیم که شاما نجات یک زن ص شوهر 
سالخورده لز دلخا خانه لی که آتش گرلته بود می شد. زمانی که گزلرشی 
لز صضعیت زن سالخورده به دست نمی آمد؛ یکی لز همکارلن به خانه رلت تا 

لص رل چک کند. همکارمان آنها رل لوت شده یالت ص با 911 تماس گرلت.
 مشخص شد آتش بزرگ لز آشپزخانه شرصع شده ص آتش ، دصد ص گرمای کالی برلی سوختن 
کا محا سکونت تولید کرده لست. صلضح بود که لین زن ص شوهر سعی کرده لند آتش رل خاموش 
کنند ص همچنین چیزهای لرزشمند خود رل قبا لز ترک خانه جمع آصری کنند. درهای لتاق خولب ص 
حمام کامال باز بود ص لین به دصد لجازه می دلد که کا لتاق رل پر کند. سقف ص باالی دیولرها پوست 
کنده ص ترک خورده بودند ص الیه های لز لکه های تیره ص سنگین دصد دلشتند. در حدصد سطح چشم 
لکه های دصد سبک تر بود ص در سطح کمر ناپدید می شدند. لین در سرتاسر خانه قابا مشاهده 
بود. عالصه بر لین، قابا مشاهده لست که حرلرت شرصع به لنتقاف به لسباب ص لولزم خانه کرده بود. 
باالی کاناپه ها ص صندلی ها نیم سوز ص زغالی شده بودند ص دلرلی سایر عالئم لحترلق بودند. خانه 
با پنجره های جدید ص درهای جدید بازسازی شده بود. پنجره ها ص درها به بیرصن درزی ندلشتند که 
لین به هولی لجازه صرصد ص خرصج نمی دهد. لین عدم نفوذ خیلی خوب بود که گرما ص دصد رل در لتاق 
نگه می دلشت. عاما لوت لین زصج دصد ص عولما ناشی لز آن بودند ص هر دص دلرلی عالئم سوختگی 
درجه دص بودند. به دلیا کمبود لکسیژن در خانه، آتش قادر به لدلمه سوختن نبود ص به همین دلیا 
خاموش شد. لگر لکسیژن قبا لز لینکه آتش خاموش شود به خانه می رسید. گازهای لوق گرم 
می تولنستند دصباره شعله صر شوند ص به لحتماف زیاد BACKDRAFT لتفاق می للتاد. لگر آنها 
درهای حمام ص لتاق خولب رل بسته بودند می تولنستند لز لنتشار دصد، گرما ص آتش در سرلسر خانه 
جلوگیری کنند. لحتماال آنها می تولنستند لز طریق یک پنجره بیرصن بیایند یا برلی کمک تماس 
بگیرند. در عوض آنها سعی کرده بودند آتش رل خودشان خاموش کنند ص قبا لز رلتن، چیزهای 

لرزشمند خود رل جمع آصری کنند. لین مجموعه لقدلمات باعث مرگ آنها شده لست.
سازمان آتش نشانی شهر سیوکس جنوبی

شهر سیوکس جنوبی، نبرلسکا
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عنولن آتش سوزی کالس B طبقه بندی می شود. لین آتش 
سوزی ها رل می تولن با قطع منبع سوخت ص یا با لستفاده لز لوم 

برلی نرسیدن لکسیژن به سوخت خاموش کرد.

شکا 11-1 آتش کالس B شاما مایعات قابا لشتعاف لست مانند 
بنزین لست.

C آتش های کالس
برقی  ص  للکتریکی  تجهیزلت  شاما   C کالس  آتش های 
لست )شکا 12-1(. آتش سوزی کالس C می تولند شاما 
سیم کشی ها ص پریزهای ساختمان، جعبه لیوز، قطع کننده 
للکتریکی  موتورهای  یا  ژنرلتورها،  ترلنسفورماتورها،  مدلر، 
باشد. لبزلرهای برقی، صسایا رصشنایی، لولزم خانگی ص صسایا 
للکترصنیکی مانند تلویزیون، رلدیو ص کامپیوتر نیز می تولنند در 
آتش سوزی کالس C باشند.آنها به دلیا خطرلت للکتریکی 
که دلرند در یک کالس جدلگانه ذکر شده لند. حمله نادرست 
جهت لطفاء به یک آتش سوزی کالس C با یک نوع خاموش 
می تولند  می کند  هدلیت  رل  للکتریکی  جریان  که  لی  کننده 
در  برق  که  صقتی  شود.  نشان  آتش  مرگ  یا  آسیب  به  منجر 
آتش سوزی کالس C قطع می شود، بسته به نوع ماده لی که 
 B یا کالس A می سوزد، آتش به عنولن آتش سوزی کالس

در نظر گرلته می شود. 

کالس های آتش 
آتش سوزی به طور کلی به یکی لز پنج کالس زیر تقسیم 

می شود:
K ص کالس، Dکالس ، Cکالس ، Bکالس ، Aکالس

 A آتش های کالس
آتش های کالسA شاما مولد قابا لحترلق جامد معمولی 
پارچه می باشد. )شکا10- مانند چوب، کاغذ، پالستیک ص 
آتش سوزی  در  که  مانند چمنی  گیاهی طبیعی  پوشش   .)1
هایی که در سطح زمین لتقاق می للتد، می سوزد نیز جزء لین 
گرصه لز مولد محسوب می شود ص در کالس A قرلر می گیرد. 
متدلصف ترین رصشی که برلی خاموش کردن آتش سوزی های 
کالس A لستفاده می شود، خنک کردن ماده سوختی با آب 
تا دمایی کمتر لز دمای لشتعاف ماده سوختی لست یا ترکیبی 

لز لستفاده لز آب ص تهویه محدصد لست.

شکا 10-1 آتش سوزی های کالس A شاما چوب، کاغذ، یا دیگر 
سوخت های معمولی هستند.

 B آتش های کالس
یا  آتش سوزی های کالس B شاما مایعات قابا لشتعاف 
لحترلق لست مانند بنزین، نفت سفید، سوخت دیزف، گریس، 

قیر، الک، رنگ های نفتی ص رصغن موتور )شکا 1-11( .
به  نیز  طبیعی  گاز  یا  ص  پرصپان  مانند  گازهایی  سوزی  آتش 
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پز  ص  پخت  رصغن های  با  که  هستند  کننده  مرطوب  عاما 
لین  می کند.  تولید  صابون  شیبه  لی  ماده  ص  می شود  ترکیب 

عولما که گفته شد باعث جذب گرمای آتش نیز می شوند. 

شکا 13-1 آتش های کالس D شاما للزلتی مانند منیزیم، سدیم، 
یا تیتانیوم می شود. خودرصسازلن لز آلیاژهای منیزیم برلی کاهش 

صزن ص للزلیش لستحکام صسایا نقلیه لستفاده می کنند.

شکا 14-1  آتش های کالس K شاما رصغن ها ی پخت ص پز ص 
چربی های قابا لحترلق هستند.

لز یک کالس  بیش  در  آتش سوزی ها می تولنند  لز  بعضی 
آتش قرلر بگیرند. به عنولن مثاف، آتش سوزی ساختمان های 
چوبی می تولند حاصی محتویات نفتی نیز باشد. یا آتش سوزی 
 )C کالس  )آتش های  للکتریکی  مدلرهای  ص  برق  تابلوهای 
می تولند شاما مولدی لز کالس A یا کالسB نیز باشد.لگر 

شکا 12-1 آتش های کالس C شاما تجهیزلت للکتریکی ص برقی 
لست.

D آتش های کالس
آتش های کالسD شاما للزلت قابا لحترلق مانند سدیم، 
لست)شکا  تیتانیوم  ص  پتاسیم،  لیتیوم،  زیرکنیوم،  منیزیم، 
13-1(. لین آتش سوزی ها به یک کالس خاص لختواص 
دلده شده لند زیرل لستفاده لز آب برلی لطفاء لین للزلت منجر 
لز  جلوگیری  برلی  عوض،  در  می شود.  شدید  لنفجارهای  به 
لنفجار ص خاموش کردن آتش ص لز بین بردن منبع لکسیژن، 
با خاموش کننده مخووص  آتش سوزی ها  نوع  لین  به  باید 
خودشان حمله کرد ص لطفاء کرد. بسیاری لز خودرص سازلن لز 
آلیاژهای منیزیم برلی کاهش صزن ص للزلیش لستحکام صسیله 

نقلیه لستفاده می کنند.

 K آتش های کالس
رصغن های  سوزی های  آتش  شاما   K کالس  آتش های 
پخت ص پز ص چربی ها در آشپزخانه هستند) شکا14-1(. گرم 
گیاهی  رصغن های  یا  حیولنی  رصغن های  ص  سبزیجات  کردن 
به  منجر  می تولند  صنعتی  کن های  سرخ  مانند  صسایلی  در 
با  لطفاء  با آن جهت  مبارزه  آتش سوزی های جدی شود که 
لست.  ممکن  نا  ص  دشولر  معمولی  نشانی  آتش  کپسوف های 
خاموش کننده های مخووص کالس k برلی لین نوع آتش 
لین خاموش کننده ها حاصی یک  سوزی ها موجود می باشد. 
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چوب ص مولد چوبی، پارچه ها، کاغذ، لرش ص بسیاری لز مولد 
نفتی مانند پالستیک ص لوم های بر پایه نفت لست. چوب یکی 
لز موالح ساختمانی رلیج لست. مبلمان های قدیمی معموال 
دلرلی قاب هایی لز جنس چوب بودند ص لز مولد طبیعی مانند 
پنبه برلی رصکش ص پر شدن لستفاده می شد. در خانه های قدیم 
پوشش دیولر که لغلب کاغذ لست. مبا مان های جدید لغلب 
لز  ص  نفتی ساخته می شوند  ص  پارچه های پالستیکی  ص  لز لوم 
تخته های پرس شده ص نئوپان ص قاب های پالستیکی لستفاده 
مبتنی  زیاد  لحتماف  به  دیولرپوش ها  لمرصزه، جنس  می کنند. 
جامد  سوخت های  هستند.  نفتی  مولد  سایر  یا  ص  التکس  بر 
پیشرلت  چگونگی  بر  که  هستند  خاصی  صیژگی های  دلرلی 
آتش تأثیر می گذلرند. موالح ساختمانی ص صسایا ص تجهیزلت 

درصن ساختمان بر نحوه سوختن آتش تاثیر می گذلرد. 
 سوخت جامد زمانی می سوزد که به لندلزه کالی گرم شود تا 
تبدیا به بخارلت قابا لشتعاف شود. هنگامی که سوخت گرم 
می شود شرصع به پیرصلیز)تجزیه( می کنند ص در نتیجه بخارلت 
جامد  لز  سوخت ها  لز  بعضی  می کنند.  آزلد  لشتعاف  قابا 
مستقیما به بخار تبدیا می شوند. بعضی دیگر لز سوخت های 
مایع  به  تبدیا  لصف  شوند  بخار  به  تبدیا  لینکه  لز  قبا  جامد 
می شوند. پالستیک ها ص مولد پایه نفتی سریعتر لز محووالت 
چوبی پیرصلیز می شوند. لین بدلن معناست که برلی تجزیه ص 
به لحترلق چوب به  لین سوخت ها نسبت  لز  لحترلق بسیاری 

حرلرت کمتری نیاز لست. 
آنها  شدن  پیرصلیز  باعث  چوبی  محووالت  دلدن  حرلرت   
می شود. پیرصلیز شدن باعث آزلد شدن بخارلت قابا لشتعاف 
هستند.  رطوبت  متفاصتی  مقادیر  دلرلی  چوب ها  می شود. 
هنگامی که چوب گرم می شود، لصلین تغییری که رخ می دهد 
باعث  لین  می شود.  خارج  ص  شده  تبخیر  آب  که  لست  لین 
می شود که چوب شرصع به زغاف شدن کند. لین زغاف شدن 
خودش  )بالت(  لز  محالظت  برلی  چوب  طبیعی  مکانیسم 
لست. همانطور که چوب تبدیا به زغاف می شود شرصع به لز 
دست دلدن جرم نیز می کند که می تولند تولنایی حما بار بر 
رصی خود رل به خطر بیندلزد. هنگامی که چوب تا حدصد 425 

در آتش سوزی برق هنوز صجود دلرد ص قطع نشده باشد باید به 
عنولن آتش سوزی کالس C رلتار کرد تا زمانی که منبع برق 

قطع شود.

نکته ایمنی
چرل در آتش های للزی )کالسD( صقتی آب لستفاده می شود 
لین  در  می شوند؟  منفجر  می شود  ریخته  آنها  رصی  بر  ص 
می کند  پیدل  تماس  آنها  دلغ  سطح  با  آب  که  هنگامی  للزلت 
صلکنش  شده  گرم  للز  با  می تولنند   )H2O(آب مولکوف های 
دهند ص گاز هیدرصژن تولید کنند که سوختنش با لنفجار همرله 

لست.

ارزیابی آموخته ها:
کدلم کالس لز آتش ها شاما للزلت قابا لشتعاف می باشد؟

 
A آتش های کالس )a
B آتش های کالس )b
C آتش های کالس )c
D آتش های کالس )d

ویژگی آتش سوزی ها با 
سوخت جامد

آن  با  نشانان  آتش  که  ساختمانی  آتش سوزی های  بیشتر 
ص مولجه می شوند شاما سوخت جامد لست.  سرصکار دلشته 
سوخت  لنولع  دلرد.  مشخوی  شکا  ص  لندلزه  جامد  سوخت 
شاما  لینها  که  می شود.  یالت  ساختمانها  بیشتر  در  جامد 
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مقدار سوخت
تعیین  رل  آن  سوختن  نحوه  که  سوخت  صیژگی  دصمین 
می کند، مقدلر سوخت موجود در آتش لست. در آتش سوزی 
دلرد  رل  آتش  رشد  برلی  کالی  لکسیژن  محدصد،  سوخت  با 
همه  لگر  دلرد.  سوزلندن  برلی  محدصدی  سوخت  مقدلر  لما 
عولما تأثیر گذلر دیگر یکسان باشند، صقتی سوخت بیشتری 
باالتری   )HRR(گرمایی لنتشار  سرعت  لست،  دسترس  در 
نسبت به زمانی که سوخت کمتری در دسترس لست صجود 
دلرد، به عنولن مثاف، در شرلیط یکسان، آتش سوزی با چهار 
پالت چوبی دلرلی HRR بسیار کمتری نسبت به آتش سوزی 

با 40 پالت چوبی لست.

پیکربندی سوخت
رل  آن  سوختن  نحوه  که  لست  سوخت  مشخوه  سومین 
نسبت  دلرند؛  نقش  پیکربندی  در  عاما  سه  می کند.  تعیین 

سطح به جرم، جهت گیری سوخت، ص تدلصم سوخت.

نسبت سطح به جرم
شکا  ص  لندلزه  جامد  سوخت  شد،  گفته  که  همانطور 
مشخوی دلرد. لندلزه ص شکا سوخت تا حد زیادی بر تولنایی 
سوخت برلی لحترلق ، زمان مورف سوخت ص HRR سوختن 
لستفاده  مثاف  برلی  چوب  لز  می گذلرد.  تاثیر  سوختی  مولد 
می کنیم، یک کنده بزرگ به طوف 10 لوت)3 متر( رل در نظر 
بگیرید، لین چوب دلرلی جرم ص صزن زیادی لست. با لین حاف 
لست.  نسبتا کوچک  آن  با جرم  مقایسه  در  لین چوب  سطح 
برش های  رل  کنده  لین  ما  لینچ،   4 برش  دستگاه  توسط  لگر 
لما  لست،  چوب  جرم  همان  جرم  مجموع  بزنیم.  لینچی   4
مساحت سطح بسیار بیشتر لز زمانی لست که یک کنده کاما 
بود.لگر کنده لصلی به نولرهای نازک بریده شود همان جرم 
کا لصلیه چوب رل حفظ می کند لما سطح کا بسیار بیشتری 
توسط  که  دلشت  خولهیم  لینچ   4 یا  لصلی  کنده  به  نسبت 

درجه لارنهایت )218 درجه سانتی گرلد( گرم می شود، پیرصلیز 
شرصع می شود. همانطور که چوب گرم می شود، لنرژی مورد 
نیاز برلی تبخیر شدن، باعث تأخیر در شرصع پیرصلیز می شود. 
تاثیر می گذلرند  کارکترهایی که بر لحترلق سوخت های جامد 
ترکیب سوخت،  تقسیم کرد:  لصلی  به سه دسته  رل می تولن 

مقدلر سوخت، پیکربندی سوخت.

ترکیب سوخت
ترکیب شیمیایی سوخت تأثیر مهم ص بسزلیی در نحوه سوختن 
آن دلرد. چوب عمدتًا لز للیاف طبیعی به نام سلولز تشکیا شده 
لست. سلولز قابا لحترلق لست. بیشتر تجهیزلت ص محتویات 
مونوعی،  لوم های  جمله  لز  لمرصزی،  ص  مدرن  لتاق های 
دیولری  پوشش های  لنولع  دلخلی،  لولزم  یا  لثاثیه  رصکش های 
می شوند.  تولید  نفتی  لرآصرده های  لز  پالستیکی،  مبلمان  ص 
محووالت نفتی معموال حاصی لنرژی گرمایی بالقوه بیشتری 
نسبت به محووالت ساخته شده لز مولد طبیعی هستند. لین 
لمرصزی مبتنی  با محووالت  آتش سوزی  بدلن معناست که 
 HEAT RELEASE(بر نفت دلرلی سرعت لنتشار گرمایی
مولد  لز  ناشی  آتش سوزی های  به  نسبت  باالتری   )RATE

طبیعی مانند چوب ص پنبه لست.
بر نحوه سوختن آتش ص میزلن گرمای   عاما دیگری که 
سوخت  در  موجود  رطوبت  میزلن  می گذلرد،  تاثیر  شده  آزلد 
لست. آب موجود در یک سوخت به عنولن یک عاما خنک 
کننده عما می کند. برلی تبخیر آب لز سوخت قبا لز لینکه 
به  کند  لیجاد  لشتعاف  قابا  بخار  ص  شود  بخار  بتولند  سوخت 
گرما نیاز دلرد. به عنولن مثاف، هیزم تر ص سبز لز درختی که به 
تازگی قطع شده لست حاصی رطوبت زیادی لست ص سوزلندن 
آن در شومینه دشولر لست، در حالی که هیزمی که لجازه دلده 
با دلشتن  شده که خشک شود، رلحت تر مشتعا می شود ص 

سرعت لنتشار گرمایی باالتری می سوزد. 
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تدلصم سوخت لست. تدلصم به معنی نزدیک بودن یک قطعه 
سوخت به سوخت دیگر لشاره دلرد. هر چه سوخت نزدیکتر 
باشد آسانتر ص سریعتر مشتعا می شود. پیوستگی می تولند در 
یا سطوح للقی محتویات  جهت للقی در لمتدلد کف، سقف 
ساختمان رخ دهد. همچنین می تولند در جهت عمودی در 
درصن ساختمان  یا سطوح عمودی محتویات  دیولرها  لمتدلد 
رخ دهد. سوختی که با سوخت دیگر در تماس لست سریعتر 
لین  لصجHRR می رسد.  نقطه  به  ص سریعتر  مشتعا می شود 
تابش،  توسط  شدن  پخش  دلیا  به  حدی  تا  رشد  سرعت 

همرلت ص در برخی مولرد، رسانش لست.

نکته آتش نشانی
آتش نشانان باید به خاطر دلشته باشند که دصد یکی لز رلیج 
ترین لشکاف سوختی لست که ما با آن مولجه می شویم. دصد 
در هر  تقریبًا  ص  لست  بالقوه کشنده  ص  قوی  دلغ یک سوخت 

آتشی که با آن رصبرص می شویم صجود دلرد.

توسعه آتش سوزی با سوخت جامد
یک آتش تهویه شده در چهار مرحله رشد کالسیک پیشرلت 
می کند: مرحله لصلیه، مرحله رشد، مرحله کامال توسعه یالته، 

ص مرحله لرصپاشی )شکا 1-15(.

شکا 15-1  توویر سنتی منحنی رشد آتش با سوخت محدصد

دستگاه های برش 4 لینچی آماده شده لند. لنرژی مورد نیاز 
برلی لحترلق کنده با نسبت سطح به جرم پایین بسیار بیشتر 
لز لنرژی الزم برلی لحترلق نولرهای برش دلده چوب با نسبت 
سطح به جرم باالتر لست.هر چه نسبت سطح به جرم بیشتر 
باشد لنرژی کمتری برلی لحترلق سوخت مورد نیاز لست. لین 
به لین دلیا لست که لنرژی کمتری برلی گرم کردن مولد تا 
نگه  برلی مثاف،  نیاز لست.  برلی سوختن مورد  دمای کالی 
دلشتن یک کبریت رصشن رصی یک کنده بزرگ درخت معموال 
منجر به لحترلق کنده نمی شود، لما نگه دلشتن یک کبریت 
رصشن رصی یک تکه نولر نازک چوب )لز همان منبع( معموال 

منجر به مشتعا شدن چوب می شود.

جهت گیری سوخت
دصمین عاملی که بر پیکربندی سوخت تاثیر می گذلرد جهت 
گیری سوخت لست. برلی مثاف، تخته لی که در حالت للقی 
قرلر دلرد کندتر لز تخته هم لندلزه لی که در حالت عمودی 
قرلر دلرد می سوزد. تخته لی که در حالت للقی در گوشه لی 
لز  که  می کند  تولید  دلغ  سوختی  گازهای  می شود،  مشتعا 
همرلت  جریان های  که  همانطور  میشوند،  دصر  تخته  سطح 
لز سطح  آتش  گرمای  منتقا می کنند  باال  به سمت  رل  گرما 
به  چندلنی  کمک  همرلتی  جریان  می شوند.  دصر  تخته 
گسترش آتش به سایر قسمت های تخته نمی کند. لز آنجایی 
کمی  تاثیر  می یابد  للزلیش  همرلتی  جریان های  گرمای  که 
لگر یک تخته مشابه در  لین حاف  با  آتش دلرد.  در گسترش 
حالت عمودی قرلر دلده شود ص یکی لز گوشه های پایین لین 
تخته آتش بگیرد، جریان همرلتی لیجاد شده توسط گازهای 
آتش سوزی مقدلری لز گرما رل در لمتدلد سطح عمودی تخته 
حرلرت  لنتقاف  توسط  شده  جذب  گرمای  می کند،  منتقا 
در  تخته  توسط  که  لست  گرمایی  لز  بیشتر  بسیار  همرلتی 

حالت للقی جذب می شود. 

تداوم سوخت
می گذلرد  تاثیر  سوخت  پیکربندی  بر  که  عاملی  سومین 
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آتش در ساختمان ، ساکنین ص آتش نشانانی که PPE کاما  
کوچک  سوزی  آتش  لگر  حتی  باید  ندلرند   SCBA جمله  لز 

لست خارج شوند. 

شکا 16-1 مرحله لصف آتش سوزی

2- مرحله رشد
مرحله دصم توسعه آتش، مرحله رشد لست. آتش سوزی در 
بیشتر  ص  می کند  لیجاد  بیشتری  لنفعاف  ص  لعا  رشد،  مرحله 
لطرلف  محفظه  محیط  به  لصلیه،  مرحله  در  سوزی  آتش  لز 
ص محتویات  ترکیب سطوح  لست)شکا1-17(.  صلبسته  خود 
محفظه ص نحوه قرلر گیری ص پیکربندی محتویات محفظه لز 
لهمیت صیژه لی برخوردلر لست. میزلن تهویه نیز عاما مهمی 
در لدلمه رشد یا محدصد شدن آتش سوزی در تهویه لست که 
به زصدی در مورد آن صحبت خولهیم کرد. همانطور که آتش 
ص  می کند  تولید  گرما  بیشتری  مقادیر  می کند  رشد  به  شرصع 
به  شرصع  دصد  ص  دلغ  گازهای  می کند.  تولید  باالتری   HRR
باال آمدن در یک ستون می کنند زیرل با گرم شدن سبک تر 
می شوند. محا سوخت در یک محفظه بر توسعه آتش تاثیر 
می گذلرد. لگر سوخت در مرکز محفظه باشد می تولند هول رل 
لز چهار جهت بکشد. گازهای دلغ ص دصد در ستون با هولی 
خنک تری مخلوط می شوند. لین خنک سازی سرعت رشد، 

1- مرحله ابتدایی
لصلین مرحله گسترش آتش، مرحله لبتدلیی نامیده می شود. 
آغاز به معنی شرصع به صجود آمدن لست. مرحله لصلیه زمانی 
کالی  لحترلق  یا  گرما  ص  لکسیژن  که سوخت،  می للتد  لتفاق 
عما  عنولن  به  لشتعاف  باشد)شکا1-16(.  دلشته  صجود 
به  می تولند  آتش  لشتعاف  می شود.  تعریف  چیزی  زدن  آتش 
طرق مختلف رخ دهد. یکی لز رله های ساده برلی للرصختن 
لصلیه،  مرحله  در  لست.  کبریت  با  کاغذ  کردن  آتش،رصشن 
که  لست  لی  لصلیه  سوخت  به  محدصد  ص  لست  کوچک  آتش 
رشد  لست  کوچک  آتش  که  آنجایی  لست.لز  شده  مشتعا 
لصلیه تا حد زیادی به نوع سوخت ص مقدلر سوختی که می تولند 
آتش  لز  حاصا  گرمای  دلرد.  بستگی  شود  تبدیا  بخار  به 
قابا  به گازهای  رل  پیرصلیز می کند ص مقدلر سوخت  به  شرصع 
مقادیر  مرحله  لین  در  آتش سوزی  للزلیش می دهد.  لشتعاف 
مرحله  لین  در  بنابرلین  می کند  مورف  لکسیژن  کمی  نسبتًا 
به  شرصع  آتش  که  هنگامی  لست.  سوخت  به  صلبسته  آتش 
دصد  ص  دلغ  گازهای  لز  لی  توده  می کند  بیشتر  گرمای  تولید 
شرصع به بلند شدن لز آتش می کند. همانطور که لین ستون 
می شود.  خنک  لطرلف  تر  خنک  هولی  توسط  می رصد،  باال 
به سمت  رل  بیشتری  للزلیش گرما، حرلرت ص گازهای دلغ  با 
لی  دلیره  به صورت  برسد  به سقف  لگر  باال هدلیت می کند. 
پخش می شود که لندلزه آن للزلیش می یابد. لین گازهای دلغ 
شرصع به گرم کردن سطوحی می کنند که با آنها تماس دلرند. 
للزلیش  گرما  مقدلر  بودن  محدصد  دلیا  به  لصلیه،  مرحله  در 
کمی در دمای لتاق صجود دلرد. مقدلر دصد ص گازهای حاصا 
لز لحترلق در محفظه معموال آنقدر زیاد نیست که در صورت 
خرصج سریع سرنشینان، خطری جدی برلی سرنشینان لیجاد 
کند. بسیاری لز آتش سوزی ها در مرحله لصلیه رل می تولن به 
طور لیمن با یک کپسوف آتش نشانی قابا حما خاموش کرد. 
با لین حاف، درک لین نکته مهم لست که مرلحا رشد آتش، 
یک خط تقسیم مرلحا رصشن بین لنها صجود ندلرد، یک آتش 
در  رشد  مرحله  به  لصلیه  مرحله  لز  سرعت  به  می تولند  سوزی 
مدت زمان بسیار کوتاهی پیشرلت کند. به دلیا رشد سریع 
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در  بلکه  نیست،  آتش سوزی  به مرحله رشد  شرلیط، محدصد 
لینجا معرلی شده لست زیرل بسیاری لز آنها لحتمااًل در مرحله 

رشد رخ می دهند. 

الیه بندی حرارتی
می شود.  تولید  بیشتری  دلغ  گازهای  آتش،  رشد  لدلمه  با 
گازهای دلغ سبک تر ص شناصرتر هستند ص بنابرلین تمایا دلرند 
سطح باالتری در محفظه قرلر گیرند. لز آنجایی که گازهای 
خنک تر سنگین تر هستند، معموال در سطوح پایین تری در 
دما الیه  لساس  بر  گازها  که  لی  پدیده  دلرند.  صجود  محفظه 
لین طبقه  به  بندی حرلرتی می گویند.  رل الیه  بندی می شوند 
بندی حرلرتی نیز گفته می شود. هر زمان که تهویه آتش تغییر 

می کند الیه بندی حرلرتی نیز تغییر می کند. 
 با للزلیش گازهای آتش سوزی، سرعت لنتقاف حرلرت به 
الیه  می یابد.  للزلیش  آتش  محفظه  دیولره های  ص  محتویات 
لشار  للزلیش  باعث  محفظه  باالی  سطح  در  دلغ  گازهای 
باالیی  لز سطوح  تمایا دلرند  لین الیه گازهای دلغ  می شود. 
بیرصن  به  پنجره ها  یا  درها  مانند  موجود  دهانه  هر  طریق  لز 
رلنده شوند. لز آنجایی که گازهای خنک تر در پایین لتاق لشار 
در  معموال  می کنند،  صلرد  تر  دلغ  گازهای  به  نسبت  کمتری 
سطوح پایینتر، هولی خنک تر به دلخا محفظه آتش کشیده 

می شود.
 مرز مشترک بین گازهای دلغ ص گازهای خنک تر، سطح 
یک  در  لضایی  حجم  خنثی  سطح  می شود.  نامیده  خنثی 
محفظه لست که در آن لشار گازهای دلغ ص دصد خرصجی لز 
محفظه برلبر لست. برلی لینکه یک سطح خنثی صجود دلشته 
باشد، باید یک جریان هولی خنک تر صلرد محفظه ص جریانی 
لز گازهای دلغ لز محفظه خارج شود. آتش نشانان باید لز کار 
کردن در الیه لی لز گازهای دلغ لجتناب کنند. تا حد لمکان 
پایین باشید تا زیر الیه گازهای دلغ در سطوح باالیی محفظه 
آتش قرلر بگیرید. در مورد مرلحلی که می تولن برلی تهویه ص 
کنترف آتش برلی کاهش میزلن گازهای دلغ ص للزلیش سطح 

خنثی لنجام دلد لطالعات بیشتری کسب خولهید کرد. 

نتیجه  در  ص  می دهد  کاهش  رل  ستون  طوف  ص  شعله  طوف 
به  عولما  لین  می دهد.  کاهش  رل  آتش  عمدی  گسترش 
کاهش سرعت رشد آتش کمک می کند. لگر سوخت در حاف 
سوزلندن نزدیک به گوشه لی قرلر بگیرد، ستون می تولند هول 
رل تنها لز دص طرف به دلخا بکشد)بکشد ص لنتقاف دهد(. لین 
لثر باعث می شود که هولی خنک کمتری در پایه آتش لیجاد 
شود. در نتیجه لرتفاع ناحیه لحترلق للزلیش می یابد. در لین 
شرلیط رشد آتش سریعتر لز زمانی لست که سوخت در حاف 
سوختن در صسط لتاق باشد. لگر سوخت نزدیک به دیولر قرلر 
به  لین صضعیت  صلرد کند.  لز سه طرف  رل  گیرد، می تولن هول 
لز  سریعتر  لما  گوشه،  در  سوزی  آتش  لز  کندتر  رشد  سرعت 

آتش سوزی با سوخت در صسط لتاق منجر می شود.

شکا 17-1  مرحله رشد

یک ستون آتش باالتر باعث للزلیش گازهای دلغ در سطح 
سقف محفظه می شود. گازهای دلغ بیشتر در سقف،گرمای 
بیشتری رل به سطوح لتاق، محتویات لتاق ص سوخت در حاف 
سوختن باز می گردلند ص در نتیجه سرعت رشد آتش رل للزلیش 

می دهد.
لنولع خاصی لز شرلیط آتش سوزی هست که شاما الیه   
 Roll(لصر رصف   ،)Thermal layering(حرلرتی بندی 
 Back(زمینه پس   ،)Flash over(لصر لالش   ،)over
سوزی  آتش  رلتار  ص  سوزی  آتش  سریع  رشد   ،)ground
لین  لست.  شده  دلده  توضیح  لدلمه  در  که  محدصد  تهویه  با 
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لالش آصر)Flashover( لست مگر لینکه لقدلماتی برلی تغییر 
شرلیط آتش سوزی لنجام شود.

نکته آتش نشانی
سوخت،  کردن  خنک  با  می تولن  )Flashover(رل  لصر  للش 
کنترف  با  موجود  لکسیژن  مقدلر  کاهش  یا  سوخت،  حذف 

تهویه،جلوگیری ص کنترف کرد .

FLASHOVER
شعله صرشدن یا گر گرلتن به مرحله لی گفته می شود که 
آتش با یک حرکت سریع ص همه جانبه تمامی مولد سوختنی 
لز  حاصا  بخارلت  لبتدل  کند.  می  مشتعا  یکپارچه  رل  لضا  ص 
سوخت در نزدیکی سطحی که متواعد شده لند می سوزند 
ص در لین لاصله به طور عادی مقدلر هولی دسترس بیش لز 
لینکه  نیاز لست. در یک آتش سوزی، تشخیص  مقدلر مورد 
آتش  باشد.  سخت  لست  ممکن  لست  مرحله  کدلم  در  آتش 
پیرصی  توسعه  کالسیک  مرحله  چهار  لز  همیشه  سوزی ها 
زمانی  هر  در  که  باشند  هوشیار  باید  نشانان  نمی کنند.آتش 
که دمای هول ص لکسیژن کالی برلی پشتیبانی لز لحترلق در 
دسترس باشد، للش لصر)Flashover( ممکن لست رخ دهد 
) شکا 19-1(. لگر آتش در یک لتاق یا محفظه بزرگتر باشد 
لحتماف صقوع للش لصر)Flashover( کمتر لست چرل که در 
طوف توسعه آتش، هولی بیشتری رل نیاز دلرد. مناطق بزرگتر 
هولی بیشتری رل در ستون آتش صلرد می کنند، که تمایا به 
خنک کردن ستون ص کاهش تابش ص لنتقاف گرما به سطح ص 

محتویات لتاق دلرد.
تقریبا   ،)Flashover(لصر للش  صقوع  برلی  بحرلنی  دمای 
لز  گرلد( لست پس  لارنهایت)540درجه سانتی  1000 درجه 
رسیدن به لین دما، تمام سوخت های موجود در لتاق، لز جمله 
پوشش های کف، درگیر آتش می شوند. لین بدلن معنی لست 
درجه  لندلزه  به  لست  در سطح کف ممکن  درجه حرلرت  که 

می دهد  لدلمه  خود  رشد  به  همچنان  آتش  که  همانطور 
لست  ممکن  می یابد،  للزلیش  شده  تولید  گرمای  مقدلر  ص 
متوجه شوید که شعله های آتش در الیه دلغ گاز به لصطالح 
"می رقوند". لین شعله های جدل شده نشانه لی لز لین لست 
که گازهای موجود در الیه دلغ در محدصده قابا لشتعاف خود 
دلغ  کالی  لندلزه  به  الیه  لین  که  می دهد  نشان  لین  هستند. 
با  بعدًل  لشتعاف  قابا  محدصده  شود.  لشتعاف  باعث  که  لست 
لین  لغلب  گرلت.  خولهد  قرلر  بحث  مورد  بیشتری  جزئیات 
شعله ها در لطرلف لبه های ستون دلغ هستند زیرل لین ناحیه 
دلرلی لکسیژن کالی برلی لحترلق لست. لین شعله های جدل 
شده ممکن لست نشان دهند که آتش سوزی با تهویه محدصد 
،زیرل  لست  خفگی  حاف  در  محدصد،  تهویه  با  آتش  لست. 
به همان سرعتی  آتش  تا  نیست  لکسیژن کالی در دسترس 
که در حضور نامحدصد لکسیژن می سوزد لدلمه پیدل کند. لین 
لی  نقطه  به  شرلیط  که  دهد  نشان  لست  ممکن  همچنین 
نزدیک می شود که ممکن لست به زصدی آتش سوزی شود، 

یا تمام سطوح در معرض آتش سوزی قرلر گیرد.

 ROLLOVER
شناخته   Flameover عنولن  به  )همچنین   Rollover
می شود( لحترلق خود بخود گازهای دلغ در سطوح باالیی یک 
لتاق یا محفظه لست)شکا18-1(. در مرحله رشد آتش، دلغ 
دمای  به  گازها  لین  لز  برخی  لگر  می رصند.  باال  به  گازها  ترین 
لشتعاف برسند، لز تابش گرمای ناشی لز آتش شعله صر یا طی 
عبارت  به  باز مشتعا می شوند.  با شعله های  تماس مستقیم 
دیگر، الیه باالیی بخار قابا لشتعاف آتش می گیرد. لین شعله ها 
می تولنند در سرلسر سقف سوسو بزنند ص سپس خاموش شوند. 
می شوند،  گرمتر  درجه  چند  آنها  که  هنگامی  دیگر،  طرف  لز 
یابند. رصف  لتاق در سطح سقف گسترش  می تولنند در سرلسر 
لصر )Rollover( نشانه لی لست که دما در حاف للزلیش لست. 
ص لگر به للزلیش آن لدلمه دهد دما در سرلسر لتاق به زصدی به 
نقطه لی می رسد که لتاق ص محتویات به طور خود بخود ص سریع 
مشتعا شوند. رصف لصر)Rollover( نشانه قریب للوقوع بودن 
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رسیدن  للزلیش  عدم  صورت  در  که  گرمایی  لنرژی  مقدلر 
طوف  در  می کند.  لرصپاشی  مرحله  صلرد  رل  آتش  لکسیژن، 
سوختی  مولد  کردن  پیرصلیز  به  گرما  لرصپاشی،  مرحله  لین 
بخار شده  پیرصلیز، سوخت  دلد.لین  لدلمه خولهد  در محفظه 
مرحله  در  که  آتش  می کند.  تولید  دصد  شکا  به  رل  لضالی 
که  صورتی  در  می شود،  خاموش  سرعت  به  لست  لرصپاشی 
دمای پایین حفظ شود ص لکسیژن کالی ص تهویه به آن لضاله 
آتش  محفظه  پنجره های  ص  درها  دلشتن  نگه  بسته  شود، 
ص  می کند  آتش کمک  در  موجود  لکسیژن  میزلن  کاهش  به 
ممکن لست به جلوگیری لز للش لصر کمک کند. توجه به لین 
نکته حائز لهمیت لست که حتی با للزلیش تهویه، بسیاری لز 
لینکه به حالت سوختن آزلد  آتش سوزی ها محفظه به جای 
کالی  لکسیژن  زیرل  می مانند،  باقی  تهویه  به  برسند، محدصد 

برلی لیجاد حالت آزلد سوزی صجود ندلرد.

نکته آتش نشانی
مهم لست که بتولنید تشخیص دهید چه زمانی عالئمی صجود 
 )Flashover(لصر للش  دهنده  نشان  لست  ممکن  که  دلرد 
ص  مبلمان  لز  ناشی  دصد  یا  گاز  لین شرلیط شاما خرصج  باشد. 
صقتی  حتی  لست.  صفر  دید  یا  گرما  ناگهانی  للزلیش  لرش، 
متوجه شدید که لین شرلیط صجود دلرد، لغلب زمانی برلی لرلر 
لز خطر نخولهید دلشت. برلی جلوگیری لز قرلر دلدن خود در 
به  لز صرصد  یا  با سرد کردن محیط در حین حرکت  لین شرلیط 
مکان هایی که نشانه های للش لصر)Flashover( صجود دلرد 

BackDraft
مدت  لز  بعد  دلرد  صجود  آتش  که  بسته  محیط  یک  در 
مورد  لکسیژن  ها  پنجره  ص  دربها  بودن  بسته  علت  به  زمانی 
نیاز برلی سوختن کاهش می یابد ص در نتیجه ناقص سوزی 
 )Backdraft(سوخت آغاز می شود. توسعه یک بک درلت
به مجموعه لی لز شرلیط منحور به لرد نیاز دلرد. هنگامی 
که آتش مقادیری گازهای قابا لحترلق تولید می کند ص باالتر 

حرلرت باالی سقف قبا لز للش لصر)Flashover( باشد. ص 
آتش نشان ها حتی با PPE کاما، نمی تولنند بیش لز چند ثانیه 
در یک للش لصر)Flashover( زنده بمانند. لگر آتش سوزی 
 )Flashover(لصر للش  پدیده  رخدلد  لحتماف  باشد  تهویه  با 

بسیار محدصد ص کم لست.

شکا 18-1  رصف لصر)Rollover(، نشانه قریب للوقوع بودن پدیده 
للش لصر لست، مگر لینکه لقدلماتی برلی تغییر شرلیط حریق لنجام 

شود

شکا 19-1  للش لصر)Flashover( یک تغییری لست که لز مرحله 
رشد به مرحله توسعه کاما می رسد
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عدم رصیت دصد	 
دصد متالطم	 
دصد ضخیم مایا به زرد )حاصی ترکیبات گوگردی(	 

برلی آتش نشانان مهم لست که هشیار باشند برلی شرلیطی 
لحتماف  ص  لست  لحتمالی   Back Draft دهنده  نشان  که 
ص  تهویه  رل کاهش دهند. لوا 13،    Back Draft لیجاد  
رله های خاصی  تامین ص خط حمله،  لوا16، تحوالت خط 
رل برلی محدصد کردن عرضه لکسیژن به آتش ص خنک کردن 

آتش با تهویه محدصد رل توضیح می دهد(

شکا 21-1 لین عکس ها لنتقاف سریع به یک بک درلت رل نشان 
می دهند. عکس ها لقط چند ثانیه پس لز باز کردن درب محفظه  

گرلته شده لست. 

لز دمای لشتعاف خود گرم می شوند به یک محیط بسته نیاز 
دلرند یعنی لتاق، محفظه یا ساختمانی که دلرلی تهویه محدصد 
لست لحترلق آن هم کاهش می یابد، با لین حاف سوخت لوق 
گرم شده به شکا دصد لضا رل پر می کند) شکا 21-1(. لگر 
باز  مانند  لتاق شود،  صلرد  تهویه  لز طریق  لکسیژن  منبع  یک 
شکستن  مانند  توادلی  رصیدلد  یک  یا  صرصدی  درب  کردن 
پنجره به دلیا گرمای بیش لز حد، ممکن لست بدلیا صجود 
گازهای قابا لشتعاف لوق گرم، لحترلق ناگهانی ص لنفجاری 
رخ دهد. لین نوع لحترلق مولد بوورت لنفجاری ممکن لست 
نیرصی کالی رل لعماف کند که باعث آسیب شدید یا مرگ آتش 

نشانان شود.

شکا20-1 حریق با تهویه محدصد که لغلب در خانه با موالح سبک 
صزن ص پایه نفتی رخ دلده لست.

شاما  للوقوع  قریب  درلت  بک  یک  نشانه های  ص  عالئم 
مولرد زیر لست:

هرگونه حریق محدصد با للزلیش گرمای زیادی	 
بیرصن 	  نمای  لز  مشاهده  قابا  شعله  بدصن  یا  کم  شعله 

ساختمان
آن 	  لز  که  دصدی  بدلیا  که  ساختمان  در  لی  زنده  آتش 

به  دصباره  سپس  ص  لست  مشاهده  قابا  می زند  بیرصن 
دلخا آن مکیده می شود) نفس می کشد(

دصدی که به نظر می رسد تحت لشار بیرصن می زند	 
سوزی 	  آتش  دهنده  )نشان  دصد  به  آغشته  پنجره های 

قابا توجه(
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قابا  آتش  شعله های  لغلب  هستند.  شده  تبخیر  سوخت  که 
مشاهده نیستند. لگر عرضه لکسیژن للزلیش یابد، یک آتش 
سوزی با تهویه محدصد می تولند به طور ناگهانی در کمتر لز 2 
دقیقه به یک للش لصر تبدیا شود. تحقیقات نشان می دهد که 
آتش سوزی در منازف مسکونی مدرن لحتمااًل قبا لز صرصد لصلین 

صلحد آتش نشانی ، صلرد مرحله لرصپاشی با تهویه محدصد شود. 
 لز بیرصن ساختمان، یک آتش با تهویه محدصد ممکن لست 
نظر  به  کوچک  آتش  یک  مانند  لست  ممکن  باشد.  لریبنده 
برسد. تنها چیزی که نیاز لست، لکسیژن بیشتری برلی تولید 
نظر  به  آتش که  باشید که  توجه دلشته  لنفجاری لست.  رشد 
می رسد "کوچک ص نسبتًا بی ضرر" لست ممکن لست در صلقع 
لنرژی  زیادی  مقادیر  حاصی  که  باشد  محدصد  تهویه  با  آتشی 

لست که برلی رشد سریع لقط به مقدلری لکسیژن نیاز دلرد.

3- مرحله کاماًل توسعه یافته
سومین مرحله توسعه آتش، مرحله کامأل توسعه یالته لست. 
مورف  رل  سوخت  مقدلر  بیشترین  آتش  مرحله،  لین  طی  در 
ص  سوخت  تأمین  برلی  ممکن   HRR حدلکثر  به  ص  می کند 
لکسیژن موجود دست می یابد)شکا 22-1 (. در لین مرحله 
حریق ممکن لست با تهویه محدصد یا محدصد به سوخت باشد. 
هنگامی که آتش سوزی دلرلی لکسیژن نامحدصد لست، آتش 
در  رل  ساخت  حاف  در  ساختمانی  لست.  سوخت  به  محدصد 
بندی  لسکلت  لحترلق  قابا  مولد  ص  چوب  با  که  بگیرید  نظر 
ساختمان  لین  لگر  لست.  پنجره  ص  درب  لاقد  لما  لست  شده 
محدصد  لست  ممکن  یالته  توسعه  کامال  آتش  بگیرد،  آتش 
در  لرلصلنی در دسترس لست.  لکسیژن  زیرل  باشد  به سوخت 
مقابا بیشتر آتش سوزی های سازه لی که آتش نشانان با آن 
مولجه هستند دلرلی دهانه های محدصدی لز محفظه آتش به 
موجود  لکسیژن  مقدلر  با  سوزی ها  آتش  لین  هستند.  بیرصن 
محدصد می شوند، زیرل منالذ محدصدی برلی صرصد لکسیژن ص 
تخلیه گازهای دلغ آتش سوزی ص دصد صجود دلرد. در مرحله 
آزلد  آنجا که آتش مقادیر زیادی گرما  لز  یالته،  کامال توسعه 
تجزیه  رل  سوخت  زیادی  مقادیر  لنرژی  ص  گرما  لین  می کند، 

رشد سریع آتش 
صلرد کردن هول به یک آتش سوزی با تهویه محدصد می تولند 
نشان  تحقیقات  شود.  لنفجاری  آتش  سریع  رشد  به  منجر 
می شوند  صلرد  صرصدی  درب  لز  که  نشانانی  آتش  که  می دهد 
باعث  تا  کنند  صلرد  آتش  منطقه  به  رل  کالی  هولی  می تولنند 
رشد سریع آتش با رسیدن لکسیژن ص للش لصر شود. لین تغییر 
می تولند آنقدر سریع لتقاق بیفتد که لرلر لز لین محیط مرگبار 
ممکن نباشد. آتش نشانان باید به دقت در نظر بگیرند که تهویه 
چیست . باز کردن هر درب، پنجره، نورگیر یا سقف، لکسیژن 
آزمایش های  می کند.  صلرد  سوختن  حاف  در  ساختمان  به  رل 
باز  لز  باعث رشد سریع آتش پس  لنجام شده لست که  مکرر 
شدن درب صرصدی می شوند. با خنک کردن سوخت، یا حذف 
سوخت یا کنترف مقدلر لکسیژن موجود می تولند لز رشد سریع 
به  آتش می تولند  در طوف رشد سریع،  حریق جلوگیری کرد. 
حدلکثرHRR خود برسد، مگر لینکه لقدلماتی برلی محدصد 

کردن عرضه لکسیژن یا لعماف آب به آتش لنجام شود.

رفتار آتش با تهویه محدود
آزمایش های لنجام شده توسط UL، موسسه ملی لستاندلرد ص 
 )FDNY(ص سازمان آتش نشانی شهر نیویورک )NIST(لناصری
به طور مدلصم نشان دلده لند که بسیاری لز آتش سوزی های 
محدصد  تهویه  به  لکسیژن  محدصد  عرضه  دلیا  به  ساختمان 
شده،  لضاله  درزبندی  ص  عایق  با  جدیدتر  خانه های  می باشد. 
پنجره های دصجدلره ص پنجره های مخووص طولان به خوبی 
مهر ص موم شده لند. آتش سوزی در یک ساختمان در مرحله 
رشد می تولند لکسیژن کالی برلی کاهش غلظت سطح مورد 
نیاز ص حفظ آتش در حاف رشد مورف کند، هنگامی که لین 
لتفاق می للتد، گفته می شود که آتش لز نظر تهویه محدصد شده 
لست. لرزیابی یک آتش سوزی با تهویه محدصد، چالشی برلی 
آتش نشانان لست. آتش سوزی در لین شرلیط در لبتدل ممکن 
لست به نظر یک آتش سوزی کوچک در مرحله لصلیه باشد، لما 
حاصی مقادیر زیادی لنرژی به شکا گازهای دلغ ص دصد لست 
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شکا 22-1 مرحله کاماًل توسعه یالته یک حریق

4- مرحله فروپاشی
مرحله  حریق،  توسعه  مرحله  آخرین  ص  مرحله  چهارمین   
لرصپاشی می باشد. لین شرلیط به علت کاهش میزلن سوخت 

ص یا کمبود لکسیژن رخ می دهد. )شکا 1-23(

شکا 23-1 مرحله لرصپاشی یک حریق

یک مثاف ،آتش سوزی با محدصدیت سوخت در مولردی رخ 
می دهد که آتش در لضای باز منبع سوخت رل مورف می کند. 
محتویات  توسط  شده  تامین  سوخت  که  زمانی  همچنین 
محفظه مورف می شود ص آتش به دلیا ساختار مقاصم در برلبر 
آتش لرلتر لز محفظه گسترش نیالته لست، می تولند در یک 
لحترلق شعله  لرصپاشی،  در مرحله  یا محفظه رخ دهد.  لتاق 
تغییر همرله  لین  یا متوقف می شود.  صر لعاف کاهش می یابد 
به  گرما  نیست.  محدصد  تهویه  ص  بوده  سوخت  محدصدیت  با 
لشتعاف  قابا  بخارلت  ص  گازها  لیجاد  ص  پیرصلیز کردن سوخت 
به  لشتعاف  قابا  سوخت  محووالت  لین  دلد.  خولهد  لدلمه 
سوختن لدلمه می دهند، لما سرعت لحترلق کاهش می یابد ص 

می کند ص مقادیر زیادی دصد ص گازهای آتش رل تولید می کند. 
لین دصد ص گازهای آتش باعث للزلیش لشار در محفظه آتش 
 HRR .می شوند ص گازهای آتش دلغ رل لز آن خارج می کنند
به لندلزه دهانه های محفظه بستگی دلرد، که منبع لکسیژن 
می کند.  لرلهم  رل  دلغ  سوزی  آتش  گازهای  برلی  منالذ  ص 
هنگامی که گازهای آتش سوزی دلغ لز ساختمان آتش گرلته 
لز دمای لشتعاف گازها باشد ممکن  خارج می شود لگر باالتر 
لست با مخلوط شدن با یک منبع تازه لکسیژن مشتعا شوند. 
لین همان چیزی لست که در طوف لین حالت سوزلندن لعاف، 
لز دهانه های محفظه شعله لیجاد می کند. لگر لین گازهای دلغ 
آتش سوزی به لتاق یا محفظه دیگری برصند، می تولنند گرمای 
کالی رل برلی گسترش آتش به لتاق ها یا محفظه های مجاصر 
مجاصر  مناطق  در  لست  ممکن  لکسیژن  کنند.عرضه  منتقا 
مناطق  به  دلغ  شده  تبخیر  سوخت  که  باشد.همانطور  بیشتر 
مجاصر می رصد، زمانی که منبع جدیدی لز لکسیژن برسد می تولن 
مشتعا شود. مقادیر زیاد گرمای منتقا شده به نولحی مجاصر 
سوخت رل در لین نولحی تجزیه می کند ص عرضه سوخت تبخیر 
شده در دسترس آتش رل للزلیش می دهد. لین یک منبع سوخت 
لضالی برلی آتش لرلهم می کند. همه آتش سوزیها به مرحله 
کامال توسعه یالته نمی رسند. لگر محفظه آتش دلرلی منالذ 
محدصدی باشد که منجر به محدصد شدن تهویه آتش شود، 
نرخ  به حدلکثر  دستیابی  برلی  به شرلیط الزم  لحتماال  آتش 
تولید گرما در یک آتش کامال توسعه یالته که دلرلی لکسیژن 

نامحدصد لست نمی رسد.

نکته ایمنی
یاد بگیرند که عالئم هشدلر دهنده للش  باید  آتش نشانان 
لز دسترسی جریان هوز خود برلی  لصر رل تشخیص دهند ص 
خنک کردن تا حد لمکان نزدیک به آتش لستفاده کنند ص در 
نتیجه لحتماف للش لصر رل کاهش دهند. یک آتش نشان ص 
حتی لردی که PPE کاما پوشیده لست در صورت گرلتار 
آسیب  لز  جلوگیری  برلی  کمی  شانس  لصر  للش  در  شدن 
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رفتار حریق در سازه های 
جدید

مونوعی  محتویات  ص  مدرن  ساز  ص  ساخت  تکنیک های 
رلتار حریق رل در آتش سوزی های لمرصزی تغییر دلده لست. 
لند به  یا 30 ساف گذشته ساخته شده  خانه هایی که در 20 
گونه لی ساخته شده لند که لز لحاظ لنرژی ص هزینه مقرصن به 
صرله باشند. آنها حاصی عایق برلی جلوگیری لز لتالف گرما 
در زمستان ص لز دست دلدن هولی خنک در تابستان هستند. 
عالصه بر لین، برلی جلوگیری لز تبادف هول لز طریق دیولرها ص 
لطرلف درها ص پنجره ها آب بندی می شوند. در نتیجه، هنگامی 
که آتش سوزی در خانه رخ می دهد، با توجه به بسته بودن 
درب صپنجره ها تنها مقدلر کمی هول می تولند صلرد سازه شود. 
لووف  لکثر  در  پنجره ها  ص  درها  کشور،  نقاط  لز  بسیاری  در 
توسط  ساختمان ها  زیرل  می شوند،  دلشته  نگه  بسته  ساف 

سیستم های گرمایشی ص سرمایشی گرم یا سرد می شوند.
پیش  ساختمانی  لجزلی  با  جدیدتر  خانه های  لز  بسیاری 
ساختمانی  لجزلی  لین  لند.  شده  ساخته  صزن  سبک  ساخته 
پیش ساخته حاصی بسیاری لز محووالت قابا لحترلق مانند 
محووالت  لز  آنها  بیشتر  که  هستند  پوشش ها  ص  چسب ها 
)جرم کمتر(  مولد کمتری  آنها حاصی  لند.  نفتی ساخته شده 
با چوب های حجیم ساخته  به خانه هایی هستند که  نسبت 
گرمایی  لنرژی  حاصی  نفت  بر  مبتنی  محووالت  لند.  شده 
بالقوه بیشتری هستند. لین بدلن معنی لست که آتش سوزی 
آتش  به  نسبت  باالتری   HRR دلرلی  جدیدتر  خانه های  در 
سوزی در خانه های قدیمی تر لست که عمدتًا لز چوب ساخته 
لحترلق  قابا  تنها  نه  ساختمانی  محووالت  لین  لند.  شده 
که  می سوزند  هایی  خانه  لز  سریعتر  ص  گرمتر  بلکه  هستند، 
عمدتًا لز چوب ساخته شده لست. لسکلت سبک صزن ص پیش 
ص  چوبی  لسکلت  لز  سریع تر  بسیار  جدید  خانه های  ساخته 

سنگین تر خانه های قدیمی  لرص می شکنند. 
لز  گسترده  لستفاده  ها،  خانه  لین  در  عمده  تغییر  دصمین   

در نهایت با پایان یالتن منبع سوخت متوقف می شود. 
 نوع دصم زمانی رخ می دهد که آتش با منبع سوخت موجود، 
صلرد  می تولند  نیز  آتش  نوع  لین  شود.  لکسیژن  به  محدصد 
مرحله لرصپاشی شود لما، بنا به دلیلی متفاصت با دالیا قبا. 
کاهش  لحترلق  سرعت  لکسیژن،  محدصدیت  با  لرصپاشی  در 
می یابد ص شعله های قابا مشاهده کاهش یا ناپدید می شوند. 
لطرلف  ص  دلخا  در  توجهی  قابا  گرمای  هنوز  که  آنجایی  لز 
پیرصلیز شدن  به  آتش ص محفظه آتش صجود دلرد، سوخت ها 
لدلمه می دهند ص بخارلت قابا مالحضه لی لیجاد می کنند. با 
کاهش سرعت لحترلق، پیرصلیز کند می شود، لما ممکن لست 
دلشته  صجود  همچنان  لشتعاف  قابا  سوخت  زیادی  مقادیر 
باشد. لین لرصپاشی در لثر آتش سوزی با تهویه محدصد لیجاد 
می شود. لگر لکسیژن لضالی به محفظه آتش صلرد شود، رشد 

سریع یا تشدید آتش سوزی می تولند به سرعت لیجاد شود. 

انفجار دود
لز گازهای  لتفاق می للتد که مخلوطی  زمانی  لنفجار دصد   
ناحیه  یا  خالی  لضای  در  معمواًل   ، لکسیژن  ص  لشتعاف  قابا 
دیگری جدل لز محفظه آتش، صجود دلشته باشد. دصد ممکن 
لست مسالت زیادی لز محفظه آتش رل طی کند. هنگامی که 
با یک منبع لشتعاف تماس پیدل می کند، مخلوط قابا لشتعاف 
نیاز  مورد  شرلیط  می شود.  مشتعا  شدید  لی  شیوه  به  لغلب 
برلی تولید یک لنفجار دصد لغلب شاما صجود لضاهای خالی، 
تهویه  محدصدیت  با  آتش  ص  لحترلق  قابا  ساختمانی  موالح 
لست که سوخت نسوخته تولید می کند. لنفجار دصد می تولند 
در مرحله لرصپاشی آتش سوزی رخ دهد، لما تنها به آن مرحله 
کردن  خاموش  هنگام  در  لصقات  گاهی  نمی شوند.  محدصد 
دصد،  لنفجار  در  می دهند.  رخ  نیز  لساسی  تعمیرلت  یا  نهایی 
بوجود  باز  پنجره  یا  درب  مانند  تهویه  مشخوات  در  تغییری 
نمی آید، بلکه لز حرکت دصد لز میان سازه ها تا رسیدن به منبع 

لحترلق رخ می دهد . 



لوا لصف32

جانبی  لولزم  ص  مبلمان  برلی  نفتی  محووالت  ص  پالستیک 
مربوط می شود. لین محووالت به رلحتی آتش می گیرند، به 
سرعت به دمای باال می رسند ص HRR باالیی دلرند. هنگام 
سوختن، لین محووالت مقادیر زیادی دصد غلیظ ص تیره آزلد 
می کنند. لین لحترلق سریع به مقادیر زیادی لکسیژن نیاز دلرد 
تا مرحله رشد رل حفظ کند )به عنولن مثاف، در حالت سوختن 

باقی بماند( )شکا 1-24(.
 لین تغییرلت در موالح ص تکنیک ص محتویات ساختمان، به 
نوبه خود، دینامیک رلتار حریق رل در دلخا سازه تغییر دلده 
لست. آزمایش های UL پیوسته للگوی رلتار حریق رل که قباًل 
توسط آتش نشانان کهنه کار مشاهده شده بود، ثبت کرده لند. 

 آتش سوزی در سازه های مدرن به سرعت به مرحله توسعه 
کاما می رسد. در بیشتر مولرد، لین آتش سوزی ها صلرد مرحله 
محدصد تهویه می شوند، زیرل لکسیژن محدصدی در دسترس 
لست. در طوف مرحله تهویه محدصد، گرمای حاصا لز آتش 
عرضه  نتیجه  در  ص  می دهد  لدلمه  رل  موجود  پیرصلیز  سوزی 
نیاز  که  چیزی  تنها  می دهد.  للزلیش  رل  تبخیر شده  سوخت 
مرحله  به  آتش  تبدیا  برلی  لکسیژن  عرضه  للزلیش  لست، 

رشد سریع بوده که لغلب به شکا لالش لصصر لست. 

مرحله  در  آتش  که  حالی  در  نشانی  آتش  سازمان  لغلب،   
لرصپاشی محدصد تهویه لست، به صحنه می رسد. یکی لز لصلین 
لقدلمات لنجام شده توسط برخی لز سازمان های آتش نشانی 
باز کردن درب صرصدی برلی دسترسی به ساختمان برلی حمله 
رل  لی  ناخولسته  لثر  درب  کردن  باز  متأسفانه،  لست.  دلخلی 
دلرد که باعث صرصد هولی تازه به ساختمان ص رسیدن لکسیژن 

به حریق می شود.
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تازه  منبع  یک  که  هنگامی  شد،  بحث  قباًل  که  همانطور   
قرلر  لشتعاف لوق گرم  قابا  با سوخت  تماس  لکسیژن در  لز 
شکا  به  لغلب  که  می دهد،  رخ  آتش  سریع  رشد  می گیرد، 

لالش لصصر لست. 
 برلی جلوگیری لز صقوع لین سناریو، آتش نشانان باید میزلن 
زمان  مستلزم  لمر  لین  کنند.  محدصد  رل  آتش  به  هول  جریان 
بندی هماهنگ جهت صرصد به ساختمان، تهویه ص پاشش آب 
در  موضوعات  لین  مورد  در  بیشتر  لطالعات  لست.  آتش  به 

لوا 10 لرلئه شده لست.

اثر باد 
یکی لز عولملی که به شدت بر رلتار حریق تأثیر می گذلرد، 
باد لست. هنگامی که باد صجود دلرد، رلتار آتش به شدت تغییر 
لست،  ساکن  نسبتًا  هول  که  زمانی  مثاف،  عنولن  به  می کند. 
طریق  لز  لست  ممکن  سوزی  آتش  برلبر  در  رصیکرد  بهترین 
ضلع "A" یک ساختمان باشد. برعکس، لگر باد با سرعت 20 
تا 25 مایا در ساعت )32 تا 40 کیلومتر در ساعت( لز سمت 
"A" ممکن لست  به سمت  بوزد، صرصد  "C" همان ساختمان 
یک لشتباه محاسباتی مرگبار باشد زیرل باد در حاف ها دلدن 

شکا 24-1 حریق محیط زیست مدرن

نکته آتش نشانی
 شدت ص سرعت آتش سوزی به غلظت لکسیژن موجود در آتش 
بستگی دلرد. در مرحله لشتعاف معمواًل لکسیژن کالی برلی رشد 
آتش صجود دلرد. در مرلحا رشد، رشد کاما ص لرصپاشی، حریق در 
یک محفظه محوور ممکن لست با مقدلر لکسیژن موجود در آن 
تنظیم شود. لگر لتمسفر 16 تا 21 درصد لکسیژن دلشته باشد، 
آتش معمواًل با شعله بیشتر می سوزد. لگر غلظت لکسیژن به کمتر 
لز 16 درصد کاهش یابد، شعله صری کاهش می یابد. لگر غلظت 
لکسیژن به کمتر لز 10 درصد لتمسفر کاهش یابد، سوختن مولد 
لین  با   .)2015 لریدمن،  ص  )گان  شد  خولهد  متوقف  سوختنی 
به سرعت  لگر لکسیژن صلرد حریق شود، شرلیط می تولند  حاف، 
تغییر کند ص منجر به صضعیت خطرناکی برلی آتش نشانان شود، 
صقوع  لز  جلوگیری  برلی  آتش  ص حمله  مناسب  تهویه  رصش های 

لین شرلیط طرلحی شده لند.
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ویژگی های حریق هایی با 
سوخت مایع

یا گازی می شوند،   آتش هایی که شاما سوخت های مایع 
دلرند.  آتش سوزی های سوخت جامد  با  متفاصتی  صیژگی های 
برلی درک رلتار لین آتش سوزی ها، باید صیژگی های سوخت 
مایع ص گاز رل درک کنید. به یاد دلشته باشید که سوخت جامد 
در حالت جامد نمی سوزد، بلکه باید قبا لز سوختن به بخار 
تبدیا شود. مایعات دلرلی صیژگی مشابهی هستند: آنها باید 
با  مناسب  غلظت  با  سوختن  لز  قبا  ص  شوند  تبدیا  بخار  به 
لکسیژن مخلوط شوند. برلی لحترلق مخلوط بخار ص هول باید 

سه شرط صجود دلشته باشد:
قابا لشتعاف 	  باید سوخت ص هول در غلظتی در محدصده 

صجود دلشته باشد.
لشتعاف 	  شرصع  برلی  کالی  لنرژی  با  لحترلق  منبع  باید 

صجود دلشته باشد. 
در 	  کالی  لندلزه  به  باید  سوخت  مخلوط  ص  لحترلق  منبع 

تماس باشند تا لنرژی رل به مخلوط هول ص سوخت منتقا 
کنند. 

آتش به سمت "A" ساختمان لست )شکا 25-1(. تاثیر باد 
شبیه قرلر دلدن چند لن تهویه بزرگ در سمت "C" ساختمان 
ص ها دلدن مقادیر زیادی هول ص آتش به سمت "A" ساختمان 

لست. 
 لثر بالقوه باد ممکن لست در طوف لرزیابی لصلیه، زمانی که 
سازه کاماًل بسته لست، مشهود نباشد. با لین حاف، لز آنجایی 
که باد می تولند تأثیر زیادی بر رلتار حریق دلشته باشد، لرزیابی 
باد  تأثیر  لرزیابی  شاما  همیشه  باید  سازه  سوزی  آتش  لصلیه 
باشد. لین لرزیابی گاهی لصقات برنامه حمله به آتش رل تغییر 
 "C" می دهد. به عنولن مثاف، لگر محا آتش سوزی در سمت
ساختمان قرلر دلشته باشد ص باد شدیدی لز آن سمت بوزد، لگر 
گرصه نجات نیاز به صرصد لز سمت "A" ساختمان دلشته باشد، 
لرمانده حادثه ممکن لست تومیم بگیرد که عملیات تهویه رل 
در پنجره های سمت "C" آغاز نکند. باز کردن پنجره در سمت 
"C" می تولند باعث گسترش سریع آتش به سمت "A" شود. 
تحقیقات NIST نشان دلده لست که سرعت باد به لندلزه 10 
مایا در ساعت می تولند شرلیط آتش سوزی ناشی لز باد رل در 

.)NIST,2008( دلخا سازه لیجاد کند

شکا 25-1 ساختار حریق دلخلی می تولند تحت تأثیر باد بیرصنی قرلر بگیرد.
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پایین ترین دمایی لست که در آن یک مایع یا جامد بخار قابا 
لشتعاف تولید می کند. با تعیین کمترین دمایی که در آن یک 
مایع بخار کالی تولید می کند تا شعله کوچک یا آتش سوزی 
رل برلی مدت کوتاهی تا زمانی که سوخت مورف شود )شعله 
لندلزه  کند  تحما  رل  شود(  خاموش  سرعت  به  لست  ممکن 
به  همچنین   ( لحترلق  نقطه   .)1-2 )جدصف  می شود  گیری 
عنولن نقطه شعله شناخته می شود( پایین ترین دمایی لست 
که در آن یک مایع بخار کالی برلی حفظ آتش مدلصم تولید 
لز  باالتر  کمی  تنها  لحترلق  نقطه  مولد،  لکثر  برلی  می کند. 

نقطه لشتعاف لست.

ویژگی های حریق هایی با 
سوخت گاز

لشتعاف،  قابا  گازهای  سوخت  صیژگی های  لز  لطالع  با 
می تولنید به جلوگیری لز صدمات یا مرگ در مولقع لضطرلری 
کمک کنید ص برلی کاهش شرلیط لیجاد کننده مشکا تالش 
قابا  بخارلت  صیژگی های  توصیف  برلی  لصطالح  دص  کنید. 
قابا  محدصده  ص  بخار  چگالی  می شود:  لستفاده  لشتعاف 

لشتعاف 

چگالی بخار 
رل  گاز  صزن  ص  دلرد  لشاره  گاز  سوخت  صزن  به  بخار  چگالی 
در مقایسه با هول لندلزه گیری می کند )جدصف3-1(. به صزن 
هول مقدلر 1 دلده می شود. گازی با چگالی بخار کمتر لز 1 به 
باالی یک لضای محدصد می رصد یا در جو باال می رصد. برلی 
گازی  لست   0/07 آن  بخار  چگالی  که  هیدرصژن  گاز  مثاف 
لز  بیشتر  با چگالی بخار  بسیار سبک لست. برعکس، گازی 
1 سنگین تر لز هول لست ص نزدیک زمین خولهد نشست . به 
ص  لست  بخار 1.55  دلرلی چگالی  پرصپان  گاز  مثاف،  عنولن 
برلی مقایسه، مونوکسید کربن دلرلی  رصی زمین می نشیند. 
چگالی بخار 0.97 لست - تقریبًا مشابه چگالی بخار هول - 
در  تمام الیه های هول مخلوط می شود.  با  رلحتی  به  بنابرلین 

لعاف  ماده  در  موجود  مولکوف های  مایعات،  گرم شدن  با   
تر می شوند ص سرعت تبخیر مولکوف ها للزلیش می یابد. لکثر 
مایعات در نهایت در هنگام آتش سوزی به نقطه جوش خود 
می رسند. نقطه جوش دمایی لست که در آن یک مایع به طور 
مدلصم در مقادیر ثابت بخار می شود ص لگر به لندلزه کالی در 
آن دما بماند، کاماًل به گاز تبدیا می شود. برلی مثاف، نقطه 
جوش آب 212 درجه لارنهایت )100 درجه سانتیگرلد( لست. 
با رسیدن به نقطه جوش، مقدلر بخار قابا لشتعاف تولید شده 
به طور قابا توجهی للزلیش می یابد )شکا 26-1(. لز آنجایی 
که بیشتر سوخت های مایع مخلوطی لز ترکیبات هستند )به 
عنولن مثاف، بنزین حاصی تقریبًا 100 ترکیب مختلف لست(، 
با لین حاف، سوخت یک نقطه جوش تنها ندلرد. در عوض، 
رل  پذیری مخلوط  لشتعاف  لشتعاف،  با کمترین دمای  ترکیبی 
تعیین می کند - دمایی که در آن سوخت به طور خود به خود 

مشتعا می شود. 

شکا 26-1 مایع های گرم شده که مولکوف ها لعالتر شده لند ص 
سرعت تبخیر للزلیش یالته لست.

مقدلر مایعی که تبخیر می شود به میزلن لرلریت مایع مربوط 
به  نسبت  دلرند  کمتری  مولکولی  صزن  که  مایعاتی  می شود. 
می شوند.  تبخیر  رلحتی  به  بیشتر  مولکولی  صزن  با  مایعات 
تبخیر  بیشتر  مایع  باشد،  باالتر  دما  چه  هر  لین،  بر  عالصه 
ممکن  می شود،  تبخیر  مایع  بیشتر  که  همانطور  می شود. 
لست به نقطه لی برسد که بخار کالی در هول برلی لیجاد یک 

مخلوط بخار ص هول قابا لشتعاف صجود دلشته باشد. 
 دص لصطالح لضالی برلی توصیف لشتعاف پذیری مایعات 
لستفاده می شود: نقطه لشتعاف ص نقطه لحترلق. نقطه لشتعاف 
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لز یک سوخت به سوخت دیگر متفاصت  ص هول که می سوزند 
بین  در غلظت های  با هول  که  زمانی  کربن  مونوکسید  لست. 
گاز  مقابا،  در  می سوزد.  شود  مخلوط  درصد   74 تا   12.5
بین  غلظت های  در  هول  با  که  می سوزد  زمانی  تنها  طبیعی 

4.5 تا 15 درصد مخلوط شود. 
بین  غلظت  لنفجار( محدصده  )حد  لشتعاف  قابا  محدصده   
حد پایین ص باالیی قابا لشتعاف لست. لصطالحات محدصده 
قابا لشتعاف ص حد لنفجار به جای یکدیگر لستفاده می شوند 
زیرل در لکثر شرلیط، لگر مخلوط گاز ص هول قابا لشتعاف منفجر 
نشود، مشتعا نمی شود. حد پایین لنفجار )LEL( ،که به آن 
حد پایین لشتعاف )LFL( نیز گفته می شود، به حدلقا مقدلر 
سوخت گازی لشاره دلرد که باید در مخلوط گاز ص هول صجود 
دلشته باشد تا مخلوط قابا لشتعاف باشد. در مورد مونوکسید 
 )UEL( 12.5 درصد لست. حد باالی لنفجار LEL ،کربن
که به آن حد باالی قابا لشتعاف )UFL( نیز گفته می شود، 
آزمایشی  لبزلرهای  لست.  درصد   74 کربن  مونوکسید  برلی 
برلی لندلزه گیری درصد سوخت در مخلوط گاز ص هول ص تعیین 

زمان لیمن بودن یک صحنه لضطرلری در دسترس هستند.

انفجار بخارات منبسط شده / 
مایع در حال جوشش

مایع  سوخت های  به  مربوط  مرگبار  بالقوه  شرلیط  لز  یکی   
جوش  حاف  در  شده/مایع  منبسط  بخارلت  لنفجار  گازی،  ص 
یک  که  می دهد  رخ  زمانی   BLEVE لست.   )BLEVE(
می شود.  ذخیره  لشار  تحت  ظرف  یک  در  مایع  سوخت 
پایین  قسمت  شود،  پر  پرصپان  با  ظرف  لگر  مثاف،  عنولن  به 
ظرف حاصی پرصپان مایع لست، ص قسمت باالیی ظرف پرصپان 

تبخیر)بوورت گاز( شده لست )شکا 1-27(. 
 لگر لین ظرف کاماًل بسته شده در معرض حرلرت ناشی لز 
آتش باشد، لشاری که لز لنبساط مایع لیجاد می شود لز تبخیر 
مایع جلوگیری می کند. به طور معموف، تبخیر مایع رل خنک 
لگر  رل حفظ کند.  لجازه می دهد دمای خود  آن  به  ص  می کند 

باید  نشانان  آتش  دلرد،  صجود  لشتعاف  قابا  گاز  که  شرلیطی 
چگالی بخار سوخت لرلر رل تشخیص دهند تا بتولنند لقدلماتی 
رل برلی جلوگیری لز لشتعاف سوخت لنجام دهند ص لجازه دهند 

سوخت گازی به طور لیمن به جو صلرد شود.

محدوده قابل اشتعال 
زمانی می سوزند  تنها  هول  ص  لشتعاف  قابا  گازهای  مخلوط 
که به نسبت های معینی مخلوط شوند. لگر سوخت بیش لز 
پشتیبانی  برلی  کالی  لکسیژن  باشد،  موجود  در مخلوط  حد 
خیلی  سوخت  لگر  دلشت.  نخولهد  صجود  لحترلق  لرآیند  لز 
کمی در مخلوط موجود باشد، سوخت کالی برلی پشتیبانی 
لز لرآیند لحترلق صجود نخولهد دلشت. محدصده مخلوط گاز 
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تفسیر دود 
 یادگیری لصوف زیربنایی رلتار حریق به آتش نشانان کمک 
لست،  حاکم  سوزی  آتش  نحوه  بر  که  رل  قولنینی  تا  می کند 
یادگیری  لصوف  لین  عملی  کاربردهای  لز  یکی  کنند.  درک 
نحوه "خولندن" دصد در آتش لست. تولنایی خولندن دصد ممکن 
کجاست،  آتش  بدلنید  که  بدهد  رل  لمکان  لین  شما  به  لست 
چقدر بزرگ لست ص کجا در حاف حرکت لست. در آتش سوزی، 
می کنند.  نگاه  آتش  شعله های  به  ندیده  آموزش  للرلد  لکثر 
شعله های آتش، نشان می دهد که لکنون آتش کجاست، لما 
به شما نمی گوید که آتش چقدر بزرگ لست ص به کجا در حاف 
حرکت لست. آتش سوزی ها رصیدلدهای پویایی هستند، آنچه 
در لین دقیقه مشاهده می کنید لحتمااًل به سرعت تغییر خولهد 
کرد. قبا لز توسعه یک طرح حمله، آتش نشانان می خولهند 
پیش بینی کنند که آتش در چند دقیقه کجا خولهد بود. در 
لی  مشاهده  قابا  شعله  هیچ  لغلب  لی،  سازه  سوزی  آتش 
صجود ندلرد، زیرل آتش در دلخا ساختمان رخ می دهد. تولنایی 
خولندن دصد به آتش نشانان لطالعاتی می دهد که برلی حمله 
موثرتر به آتش نیاز دلرند ص لین ممکن لست به نجات جان خود 

یا ساکنان ساختمان کمک کند. 
صقتی  لست.  مفید  رلهنما  عنولن  به  دصد  به  کردن  لکر 
سوخت ها با مخلوط مناسبی لز لکسیژن ص گرما ترکیب شوند، 
رلتاری قابا پیش بینی دلرند. به عنولن مثاف، لالش لصصرها 
لضای  یا  لتاق  یک  در  سوخت ها  که  می للتند  لتفاق  زمانی 
در  سوخت ها  بیشتر  شوند.  مشتعا  تا  می شوند  گرم  محدصد 
یاد  به  می باشند.  دصد  صورت  به   )Flashover(لصر لالش 
بیاصرید که بک درلت یک لشتعاف ناگهانی ص لنفجار گازهای 
ناشی لز آتش سوزی لست که صقتی لکسیژن به لضای لوق گرم 
یک  مانند  می دهد.  رخ  می شود،  صلرد  محدصد  لکسیژن  با 
صلقعا دصد هستند. هم لالش  لین گازهای آتش  لصر،  لالش 
 )Backdrafts(درلت ها بک  هم  ص   )Flashovers(لصرها
بنابرلین،  می شوند.  تغذیه  دصد  شکا  به  گرم  لوق  سوخت  با 
همانطور که هنر خولندن دصد رل مطالعه می کنید، لین تمرین 

حرلرت دلدن لدلمه یابد، دمای دلخا ظرف به حدی می رسد 
که لز نقطه جوش مایع بیشتر می شود. در نقطه لی که دمای 
لنفجار عظیم رخ می دهد. سوخت  ظرف سوخت گرم شده، 
آزلد شده لورًل تبخیر می شود ص به صورت یک توپ آتش بزرگ 

مشتعا می شود )شکا1-28(
 ،BLEVE دلدن  رخ  لز  جلوگیری  در  لهمیت  قابا  نکته 
بخارلت  شاما  که  مخزن  باالیی  قسمت  کردن  خنک 
لشار  تامین  لز  جلوگیری  موجب  لمر  لین  لست.  می باشد، 
مخرن  لنفجار  لاجعه  دلدن  رخ  برلی  بخارلت  حدلکثری 
می شود. توضیحات بیشتر در خووص BLEVE در لوا 

23 مطرح شده لست.

شکا 27-1 مخزن پرصپان شاما هر دص مایع ص بخار

 BLEVE شکا 28-1 عکس یک لایرباف شکا گرلته لز لنفجار

نکته آتش نشانی
شعله های آتش، نشان می دهد که در حاف حاضر چه لتفاقی 
لین در حالی لست که دصد توویر کاما  قرلر لست رخ دهد. 

تری لز صیژگی های آتش ص جایی که می رصد لرلئه می دهد.
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مولد  لین  می دهد.  بیرصنی  گازهای  به  حرلرت  سوخت  مقدلر 
رل  دصد  حجم  که  همانطور  کنید.  لرض  گرم  پیش  عنولن  به 
نیز در  رل  لندلزه ساختمان در حاف سوختن  لرزیابی می کنید، 
نظر بگیرید. برلی پر کردن یک ساختمان کوچک دصد نسبتًا 
کمی الزم لست، لما برلی پر کردن یک ساختمان بزرگ دصد 
زیادی الزم لست. بنابرلین، هنگام در نظر گرلتن میزلن دصد 
خرصجی لز ساختمان ، باید لندلزه ساختمان رل در نظر بگیرید. 
نشان  رل  آتش  لز  کاملی  توویر  تنهایی  به  دصد  حجم  لرزیابی 

نمی دهد، لما زمینه رل برلی درک بهتر آتش لرلهم می کند. 
چقدر  که  می دهد  نشان  ساختمان  لز  دصد  خرصج  سرعت   
لشار در دلخا ساختمان لنباشته شده لست. دصد هم توسط 
رلنده می شود،  به سمت خرصجي ها  توسط حجم  ص هم  گرما 
هنگامی که دصد توسط گرما رلنده می شود، سرعت خرصج دصد 
که  هنگامی  می یابد.  کاهش  تدریج  به  سپس  ص  می رصد  باال 
دصد توسط حجم تحت لشار قرلر می گیرد، باللاصله سرعت 
آن کاهش می یابد. سرعت دصد رل برلی تعیین لینکه آیا توسط 

گرما یا حجم تحت لشار قرلر می گیرد، لرزیابی کنید. 
در نظر بگیرید که آیا دصد دلرلی جریان آرلم لست یا جریان 
ص  لست  رصلن  یا  جریان صاف  یک  آرلم  دصد  جریان  متالطم. 
لین نشان می دهد که ساختمان ص محتویات آن گرما رل جذب 
)شکا  نیست  زیاد  خیلی  ساختمان  دلخا  لشار  ص  می کنند 
جوشان  آشفته،   ، متالطم  دصد  جریان  مقابا،  در   .)  1-29
مولکولی  لنبساط  دلیا  به  جریان  نوع  لین  لست.  یا عوبانی 
سریع گازهای دلخا دصد ص محدصدیت های لیجاد شده توسط 
ساختمان لیجاد می شود )شکا 30-1 (. لین لنبساط زمانی 
رل جذب  بیشتری  گرمای  نتولند  که ساختمان  می للتد  لتفاق 
تابشی که ساختمان جذب  در چنین شرلیطی، گرمای  کند. 
متالطم  دصد  می شود.  بازتابیده  دصد  به  دصباره  لست،  کرده 
به  لنرژی  لین  که  هنگامی  لست  لنرژی  زیادی  مقدلر  حاصی 
تا دمای  نقطه لی می رسد که دصد در حضور لکسیژن کالی 
لشتعاف خود گرم می شود، لالش لصصر رخ می دهد. هر زمان 
که دصد متالطم مشاهده کردید، توجه دلشته باشید که لالش 

لصصر به زصدی رخ می دهد. 

رل به عنولن مطالعه سوختی که در لطرلف شما در آتش لست 
در نظر بگیرید. 

 همانطور که قبال ذکر شد، دصد لز سه جزء لصلی تشکیا 
)مایعات  بخارلت  جامد(،  )مولد  ریزجامد  ذرلت  لست:  شده 
ریز معلق یا ذرلت معلق در هول( ص گازها. مولد جامد لز کربن 
حاصی  بخارلت  لست.  شده  تشکیا  للیاف  ص  غبار   , دصده   ,
مونوکسید  لز  گازها  ص  هستند؛  آب  ص  معلق  هیدرصکربن های 
کربن ص طیف گسترده لی لز گازهای دیگر تشکیا شده لست.
لین سه جزء دصد نشان دهنده سوخت هایی لست که صقتی 
در حضور لکسیژن به لندلزه کالی گرم شوند می سوزند. دصد 
دلغ بسیار قابا لشتعاف لست ص در نهایت تعیین کننده رلتار 
سوزي  آتش  در  که  دصدي  لین،  بر  عالصه  باشد.  مي  حریق 
لست.  متفاصت  گذشته  با  کنید  مي  مشاهده  لمرصزي  هاي 
ساختمانی  محتویات  ص  ساختمانی  موالح  لز  بسیاری  لمرصزه 
پالستیک هستند که لز محووالت نفتی ساخته می شوند. در 
نتیجه، لین مولد گازهای سمی بیشتری لز خود خارج می کنند 
در  که  ساختماني  موالح  به  نسبت  باالتری  دماهای  در  ص 

گذشته مورد لستفاده قرلر مي گرلته مي سوزند . 
کردن  نگاه  دصد،  للگوهای  مشاهده  برلی  مکان  بهترین   
در  که  باشد  مي  سوختن  درحاف  ساختمان  به  بیرصن  لز 
لز نگاه کردن  قسمت های مختلف ساختمان، چیزی بیشتر 

به شعله های آتش به شما خولهد گفت. 

مرحله 1: تعیین ویژگی های 
کلیدی دود 

لصلین گام در شناسایي نوع دصد لین لست که چهار صیژگی 
یا سرعت  دصد، شتاب  بگیرید: حجم  نظر  در  رل  دصد  کلیدی 
دصد، چگالی دصد ص رنگ دصد. همچنین باید لندلزه ساختمان 
، چیدمان ساختمان، باد ص هر صیژگی دیگری لز ساختمان که 
ممکن لست ظاهر لین صیژگی های کلیدی رل تغییر دهد ، در 

نظر بگیرید. 
حجم دصد بوجود آمده لز حریق می تولند لرلهم آصرد که چه 
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چه مقدلر سوخت در دصد موجود لست. هرچه دصد مترلکم تر 
باشد، سوخت بیشتری در آن صجود دلرد. دصد مترلکم می تولند 
 )Flashover( در صورت مناسب بودن شرلیط، یک لالش لصر
لیجاد کند. در صلقع، دصد غلیظ بدصن جریان آشفته  قدرتمند 
نیز مي تولند باعث لیجاد لالش لصر)Flashover( شود زیرل 
دصد غلیظ حاصي سوخت لز منبع حریق تا خرصجي ها جریان 

پیدل میکند .
صقتی دصد رل به عنولن سوخت در نظر می گیرید، به سرعت 
متوجه می شوید که آتش نشانانی که توسط دصد مترلکم لحاطه 
می کنند.  کار  لشتعاف  قابا  سوخت  لستخر  یک  در  لند  شده 
نمی لرستد،  نفت  لستخر  دلخا  به  رل  نشان  آتش  هیچکس 
لما صقتی آتش نشان رل به دلخا دصد غلیظ می لرستیم، دقیقًا 

همین کار رل لنجام می دهیم. 
لز مولد سمی ص  لین، دصد مترلکم حاصی بسیاری  بر  عالصه 
سرطان زل لست. هنگامی که آتش نشانان در محیطی لز دصد 
مترلکم که در کف ساختمان به زمین نشسته لست، صلرد مي 
شوند، لطمینان لز لینکه ساکنان ساختمان زنده لند، پایین مي 
به  لین مخلوط دصد سمی منجر  لز  تنفس  تنها چند  زیرل  آید. 
مرگ می شود. همچنین، لگر لالش لصر)Flashover( لتفاق 
بیفتد، لین محیط باللاصله به یک محیط مرگبار برلی آتش 
نشانان - حتی آنهایی که PPE کاما با SCBA دلرند تبدیا 
می شود. بی معنی لست که یک آتش نشان جان خود رل برلی 

نجات لردی که قباًل مرده لست به خطر بیندلزد. 
رنگ دصد ممکن لست به شما نشان دهد که آتش در کدلم 
مرحله لست ص چه مولدي در حاف سوختن هستند. هنگامی 
که یک ماده در حاف سوختن لست، رنگ دصد ممکن لست 
سرنخ های لرزشمندی در مورد نوع آن ماده لرلئه دهد. للبته، 
در بیشتر آتش سوزی ها معموال چندین ماده درحاف سوختن 
هستند ، بنابرلین لستفاده لز رنگ دصد به تنهایی برلی تعیین 
لینکه چه چیزی می سوزد ممکن لست همیشه پاسخ رصشنی 

به همرله ندلشته باشد. 
هنگامی که آتش نشانان برلی لصلین بار رنگ دصد رل لرزیابی 
می کنند، می تولنند مرحله گرمایش رل تعیین کنند ص لطالعاتی 

شکا 29-1 جریان دصد آرلم

شکا 30-1 جریان دصد متالطم

لز دهانه  با مقایسه سرعت ص نوع جریان دصد  آتش نشانان 
هایي با لندلزه مشابه، می تولنند لیده خوبی لز محا قرلر گرلتن 
دلشته  مشابه  لندلزه  با  دریچه  دص  صقتي  آصرند.  بدست  آتش 
باشیم ، دریچه لي که سرعت خرصج دصد در آن باالتر باشد به 
محا آتش سوزی نزدیک تر لست. به دنباف سریعترین دصد 
باشید که لز محدصدترین دهانه خارج می شود. مطالعه سرعت 
دصد لطالعات لرزشمندی رل در حین آماده شدن آتش نشانان 

برلی حمله به آتش لرلهم می کند.
 ضخامت دصد رل لرزیابی کنید. ترلکم دصد نشان می دهد که 
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آتش سیاه می تولند به لوالد ص بتن آسیب صلرد کند. صجود آن 
نشان دهنده خود لشتعالي ص لالش لصصر قریب للوقوع لست. 
به  شدن  تبدیا  با  ثانیه  چند  تنها  لغلب  سیاه  آتش  بنابرلین، 
یک محیط مرگبار حتی برلی آتش نشانانی که لز PPE کاما 
لز آنجایی که آتش سیاه برلی  لستفاده می کنند لاصله دلرد. 
آتش نشانان مجهز به تجهیزلت حفاظتی کاما قابا تحما 
ساختمان  نشده  محالظت  ساکنان  برلی  مطمئنًا  نیست، 
. صقتی آتش سیاه رخ می دهد،  نیز قابا تحما نخولهد بود 

معمواًل در آن مکان جایی برلی نجات یالتن صجود ندلرد.

نکته آتش نشانی
لنرژي خارج  تعیین  در  به شما  آتش می تولند  لز  برخاسته  دصد 
تولید  لنرژی  زیادی  مقدلر  که  آتشي  کند.  کمك  آتش  لز  شده 
می کند، مقادیری دصد لز خود ساطع می کند که به طور لعاف 
در حاف مخلوط شدن یا نوسان لست. به لین لختالط متالطم، 
جریان آشفته می گویند. همانطور که دصد لز آتش دصر می شود 
ص مقدلری لز لنرژی خود رل لز دست مي دهد ، جریان آن صاف 
نشان  ص  می نامند  آرلم  جریان  رل  صاف  جریان  لین  می شود. 
دهنده دصدی لست که لنرژی کمتری دلرد یا به دلیا کوچک 
بودن آتش یا به دلیا لینکه دصد مقدلری مسالت رل طی کرده 

ص لنرژی باالی بوده که دصد متالطم رل لز دست دلده لست.

 مرحله 2 : تعیین عوامل موثر 
بر ویژگی های کلیدی  

سازه لي محوور در آتش رل بسنجید. سازه لي که آتش در 
یک  سرعت  به  دصد  کمی  مقدلر  لست؟  چقدر  شده  مهار  آن 
یک  پرکردن  برلی  بنابرلین  می کند،  پر  رل  کوچک  ساختمان 
ساختمان کوچک لز دصد، آتش بزرگي الزم نیست. برعکس، 
لنبار(،  یک  یا  لرصشگاه  یک  )مانند  بزرگ  ساختمان  یک  در 
تحت  ص  ساختمان  کا  کردن  پر  برلی  کالی  دصد  تولید  برلی 

آصرند.  دست  به  ساختمان  در  سوزی  آتش  محا  مورد  در 
لز مولد  آزلد شده  رنگ سفید در درجه لصف در نتیجه رطوبت 
لست. هنگامی که آتش نشانان آب رل به آتش می زنند، تأثیر 
آن آشکار مي شود: دصد لز سیاه به سفید تبدیا می شود ص با 
به  می کند.  تغییر  شده  ساطع  دصد  رنگ  مولد،  شدن  خشک 
عنولن مثاف، دصد ناشی لز سوختن چوب به قهوه لی مایا به 
زرد یا قهوه لی تغییر می کند. پالستیک ها ص سطوح رنگ شده 
دصد خاکستری لز خود ساطع می کنند که ترکیبی لز سیاهی 
که  هنگامی  لست.  لرلر  رطوبت  لز  سفیدی  ص  هیدرصکربن ها 
توسط  لیجاد شده  بخار سفید  می شوند،  گرم  مولد مونوعی 

سوخت غیر قابا لحترلق لست. 
 رنگ دصد نیز می تولند به آتش نشانان کمک کند تا محا 
آتش سوزی رل تعیین کنند. با حرکت دصد گرم لز رصي برخي 
مولد ، رطوبت مولد رل تبخیر می کند. لین رطوبت لضاله شده 
به دصد تمایا دلرد دصد سیاه رل که هر چه لز کانون حریق دصرتر 
کربن  لین،  بر  عالصه  کند.  تبدیا  تر  سبک  دصد  به  شود  مي 
آن  لز  توسط مولدی که  ص  نشین شده  ته  در دصد سیاه  معلق 
عبور می کند لیلتر می شود. بنابرلین، دصد سیاه غنی لز کربن 
با دصر شدن لز محا آتش سوزي لصلیه بدلیا لز دست دلدن 

کربن ، رنگ رصشنتری پیدل مي کند. 
 چگونه بین دصد سفید ناشی لز گرم شدن زصدهنگام ص دصد 
سفید ناشي لز آتش دلغ که مسالتی رل طی کرده لست تفاصت 
قائا مي شوید؟ دصد سفید تنبا یا آهسته نشان دهنده گرم 
شدن زصدهنگام ص دصد سفیدی که دلرلي لشار ص سرعت مي 
باشد نشان دهنده دصد ناشی لز آتش سوزی لست که مسالتی 

رل طی کرده لست. 

) BLACK FIRE ( آتش سیاه
آتش سیاه ، یک دصد با حجم باال، سرعت باال، متالطم، 
لوق مترلکم ص سیاه لست. شما می تولنید آن رل به عنولن نوعی 
آتش در نظر بگیرید، زیرل لز بسیاری جهات چنین لست. آتش 
سیاه آنقدر دلغ لست )درجه حرلرت تا 1000 درجه لارنهایت 
می کند.  لیجاد  مرگبار  محیطی  که  سانتیگرلد(  درجه   540(
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در نظر بگیرید. سپس، آتش نشانان باید در نظر بگیرند که چه 
بگذلرد.  تأثیر  کلیدی  صیژگی های  لین  بر  لست  چیزی ممکن 
رل  تغییر  میزلن  کنند  سعی  باید  نشانان  آتش  بعد،  مرحله  در 
یا بدتر می شود؟ باالخره نوبت  آیا بهتر می شود  تعیین کنند: 
به چیدن لین تکه های پازف می رسد. لطالعاتی که قباًل ذکر 
سوزی،  آتش  مکان  تا  کند  کمک  نشانان  آتش  به  باید  شد 
لندلزه آتش، ص لحتماف صقوع یک رصیدلد آتش سوزی خومانه 
کنند.  تعیین  بهتر  Flashoverرل  یا   Backdraft یک  مانند 
بخش های کلیدی لین مشاهدلت رل با للسر سازمان در میان 
بگذلرید. با تمرین، لین لرآیند به شما کمک می کند تا به طور 
سیستماتیک لطالعاتی رل که سیگناف های دصد در مورد آتش 

به شما می دهند لرزیابی کنید.
 یکی لز رلههای مهارت بیشتر در تفسیر دصد، مرصر صیدیوهای 
آتش سوزی لست. دصد رل در لبتدلی صیدیو لرزیابی کنید ص سعی 
کنید محا آتش سوزی ص مرحله سوختن رل شناسایی کنید. لز 
لینکه چقدر لطالعات می تولنید لز یک کلیپ صیدیویی کوتاه به 
دست آصرید شگفت زده خولهید شد. لین لطالعات در مورد 
لصلیه  آموزش  که  نشانانی  آتش  به  لست  دصد ممکن  خولندن 
لما  باشد،  آموزش دلده نشده  لند،  رل در گذشته گذرلنده  خود 
دصد حاصا لز مولد لمرصزی کشنده لست. لگر می خولهید زنده 

بمانید، باید آن رل درک کنید. 

تفسیر دود از طریق درب ها
 هنگامی که نشانه هایی لز یك آتش سوزی با حرلرت باال 
لطرلف  لز  کمی  دصد  لما  تاریک،  پنجره های  مانند  می بینید، 
درهای بسته ص لز لطرلف پنجره ها خارج می شود، ممکن لست 
با آتش سوزی مولجه باشید که در مرحله لرصپاشی قرلر دلرد، 
لین  تهویه(.  )محدصدیت  ندلرند  کالی  لکسیژن  حریق،  زیرل 
نشانه یک خطر بزرگ لست: به محض لینکه لین آتش سوزی 
لالش  رصیدلد  یک  لحتمااًل  کند،  دریالت  لی  تازه  لکسیژن 
لصصر یا بك درللت صجود دلرد. آتش سوزی با دصد کم مي تولند 

خطرناك باشد. 
چگونه  دصد  که  باشید  مرلقب  می کنید،  باز  رل  دری  صقتی   

لشار قرلر دلدن دصد خارج شده لز ساختمان، یک آتش بزرگ 
الزم لست. صقتي آتش نشانان یك ساختمان بزرگ رل مي بینند 
آتش  یك  لقط  که  بدلنند  باید   ، آید  بیرصن مي  آن  لز  دصد  که 
سوزي قابا توجه دصد کالي جهت بیرصن رلندن دصد تولید مي 
هاي  سرنخ  آصردن  بدست  برلي  دصد  بررسي  هنگام  در  کند. 

حریق، همیشه لندلزه ساختمان رل در نظر بگیرید. 
حرلرتي،  تعادف  باد،  چگونه  که  بگیرید  نظر  در  همچنین   
جریان هاي آتش، منالذ تهویه، ص یك سیستم لسپرینکلر در 
حاف کار، ممکن لست بر صیژگي هاي عادي دصد تاثیر بگذلرد. 

باد مي تولند جهت حرکت دصد رل تغییر دهد.
یا ساختمان، می تولند  لتاق  در یک  تعادف حرلرتی معمولی 
تحت تأثیر سیستم های گرمایش ص تهویه مطبوع، به صیژه در 
تغییر  با هدف  ساختمان های مرتفع باشد. دریچه های تهویه 
جریان طبیعی دصد ساخته می شوند، بنابرلین به طور طبیعی 
لنتظار می رصد با تهویه ساختمان، صیژگی های دصد تغییر کند. 
یک سیستم لسپرینکلر لعاف باعث خنک شدن دصد می شود 
که لین دصد خنک نزدیک به پایین لتاق جمع می شود ص باعث 

کاهش دید آتش نشانان مي شود.

مرحله 3 : تعیین نرخ تغییر 
برلی تکمیا تشخیص دصد، میزلن تغییر شاخوه هاي دصد 
رل در طوف حریق زیر نظر دلشته باشید. به یاد دلشته باشید که 
شعله های آتش، نشان می دهد که در حاف حاضر چه لتفاقی 
صیژگی های  لز  تری  کاما  توویر  دصد  که  حالی  در  می للتد، 
سرعت  دصد،  حجم  آیا  می دهد.  لرلیه  حریق  صسعت  ص  آتش 
چگونه  آنها  می کند؟  تغییر  دصد  رنگ  ص  دصد  چگالی  دصد، 
تغییر می کنند؟ لین تغییرلت با چه سرعتی رخ می دهند؟ لین 
تغییرلت چه چیزی رل در مورد پیشرلت آتش، نشان می دهد؟ 

مرحله 4 : پیش بینی حادثه
لبتدل الزم لست  لندلزه ص مکان آتش سوزی،  لرزیابی   برلی 
چهار صیژگی کلیدی دصد - حجم، سرعت، چگالی ص رنگ رل 
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رلتار می کند. لگر دصد لز نیمه باالیی در خارج شود ص هولی 
در  آتش  لحتمااًل  شود،  صلرد  درب  دهانه  پایین  نیمه  لز  تمیز 
همان سطح لست. گاهی لصقات به لین پدیده "دصد متعادف" 

می گویند. 
 صقتی دری رل باز می کنید، لگر دصد به باال حرکت کند ص با باز 
کردن دریچه هولی تازه به دلخا ساختمان کشیده شود لین 
به سطح دهانه  آتش سوزي نسبت  نشان می دهد که حجم 

خرصجي بیشتر لست . 
 لگر با باز شدن در دصد رقیق شود، لما همچنان دصد سطح 
دهانه خرصجي رل پرکرده باشد ممکن لست حجم آتش کمتر لز 

سطح دهانه باشد. 

ارزیابی آموخته ها:
کدلم یک لز مولرد زیر به صورت ساده  توصیف می کند؟ که 
نشان مي دهد ساختمان ص محتویات آن گرما رل جذب می کند ص 

لشار دلخا ساختمان زیاد نیست؟
دصد با جریان آرلم	 
دصد متالطم 	 
دصد سرد 	 
دصد مایع 	 
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بازنگری آموخته ها
بطور خالصه

آتش یک لرآیند شیمیایی سریع لست که گرما ص نور تولید می کند. 	 
ماده لز لتم ها ص مولکوف ها تشکیا شده لست. 	 
ماده در سه حالت جامد، مایع ص گاز صجود دلرد. 	 

یک جامد ظرلیت مشخوی برلی مقاصمت در برلبر نیرصها دلرد ص در شرلیط عادی لندلزه ص شکا مشخوی رل حفظ می کند. 	 
مایع شکا ظرلی رل که در آن قرلر می گیرد به خود می گیرد. 	 
گاز نوعی مایع لست که نه شکا مستقا دلرد ص نه حجم مستقا، بلکه تمایا به لنبساط نامحدصد دلرد. 	 

سوخت ها مولدی هستند که لنرژی رل ذخیره می کنند. لنرژی به لشکاف مختلفی لز جمله شیمیایی، مکانیکی، للکتریکی، نوری 	 
یا هسته لی صجود دلرد. 

لنرژی شیمیایی لنرژی لیجاد شده توسط یک صلکنش شیمیایی لست. 	 
لنرژی مکانیکی زمانی به گرما تبدیا می شود که دص ماده رصی یکدیگر ساییده شوند ص لصطکاک لیجاد کنند.	 
لنرژی للکتریکی زمانی که لز یک ماده رسانا عبور می کند به لنرژی گرمایی تبدیا می شود.	 
حرکت 	  حرلرتی  تابش  صورت  به  ص  می شود  تولید  لتون ها  در  شده  بندی  بسته  للکترصمغناطیسی  لمولج  توسط  نور  لنرژی 

می کند. 
لنرژی هسته لی در مولد رلدیولکتیو ذخیره می شود ص توسط نیرصگاه هاي تولید لنرژی هسته لی به للکتریسیته تبدیا میشود.	 

سه شرط لساسی برلی صقوع آتش سوزی، سوخت، لکسیژن ص گرما لست. عاما چهارم، یک صلکنش زنجیره لی شیمیایی، برلی 	 
بقاء ص لدلمه دلر بودن آتش، مورد نیاز لست. 

یکي لز محووالت جانبی آتش دصد لست. دصد شاما سه جزء لصلی لست: جامدلت کوچک )ذرلت(، بخارلت )آئرصسوف( ص گازها 	 
مي باشد. دصد عمدتًا لز لشکاف نسوخته مولد هیدرصکربنی تشکیا شده لست. 

آتش ممکن لست توسط هدلیت، همرلت ص تشعشع گسترش یابد. 	 
تماس مستقیم یعني تماس مستقیم شعله با ماده سوختني . 	 
رسانایی ، لنتقاف گرما لز طریق ماده لست، مانند حرلرت که در یک قاشق للزی حرکت می کند. 	 
همرلت ، حرکت چرخشي لست که در یک گاز یا مایع رخ می دهد. گازهای دلغ تولید شده در آتش سوزي به دلیا سبك بودن لز 	 

طریق جریان همرلتي گسترش مي یابند ص باعث للزلیش لشار در محیط مي شوند . گازهای سرد مترلکم تر هستند ص در قسمت 
پایین محیط حرکت می کنند. جریان همرلتي گازهای دلغ رل لز کانون آتش به سایر قسمت های ساختمان می رلند ص در گسترش 
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آتش لز مبدل حریق به جا هاي دیگر نقش لساسی دلرد. 
تابش عبارت لست لز لنتقاف گرما لز طریق لنتشار لنرژی به شکا لمولج للکترصمغناطیسی . حرلرت تابشي تأثیر مهمی بر عملکرد 	 

PPE آتش نشان دلرد. 
چهار رصش لصلی لطفای حریق عبارتند لز خنک کردن سوخت، حذف لکسیژن، حذف سوخت ص قطع صلکنش هاي شیمیایی 	 

زنجیره لي . 
طبقه بندي حریق شاما کالسA ، کالس B ، کالس C ، کالس D ص کالس K مي باشد . لین کالسها نوع ماده لي رل که 	 

در حاف سوختن لست ص خطرلت آتش سوزي هر ماده رل نشان مي دهد . 
آتش های کالس A شاما مولد قابا لشتعاف جامد معمولی مانند چوب، کاغذ ص پارچه لست. 	 
آتش های کالس B شاما مایعات قابا لشتعاف یا قابا لحترلق مانند بنزین، نفت سفید، سوخت دیزف ص رصغن موتور لست. 	 
آتش سوزیهای کالس C شاما تجهیزلت للکتریکی مي باشد . 	 
آتش های کالس D شاما للزلت قابا لحترلق مانند سدیم، منیزیم ص تیتانیوم مي باشد . 	 
آتش های کالس K شاما رصغنها ص چربیهای قابا لحترلق آشپزی در آشپزخانه ها مي باشد . 	 

در حالت جامد 	  صلقع  در  مولجه می شوند شاما سوخت جامد هستند. سوخت جامد  آن  با  نشانان  آتش  که  آتش هایی  بیشتر 
نمی سوزد. در عوض، آنها باید قبا لز سوختن، گرم یا پیرصلیز شوند تا به بخار تجزیه شوند. 

سه عاما لصلی که بر لحترلق سوخت جامد تأثیر می گذلرند، شاما ترکیب سوخت، مقدلر سوخت ص پیکربندی سوخت لست. 	 
عولملی که بر پیکربندی سوخت تأثیر می گذلرند عبارتند لز نسبت سطح به جرم، جهت گیری سوخت ص تدلصم سوخت.

چهار مرحله در توسعه آتش صجود دلرد: مرحله لصلیه، مرحله رشد، مرحله کاماًل توسعه یالته ص مرحله لرصپاشي حریق .	 
مرحله لصلیه با شرصع سوختن سوخت لتفاق می للتد. آتش محدصد به منطقه منشأ حریق لست ص تأثیر قابا توجهی بر مولد 	 

لضاي لطرلف آتش ندلرد. 
مرحله رشد زمانی رخ می دهد که دماي حریق باالتر لز نقطه لشتعاف مي شود ص سوخت بیشتري درگیر حریق مي شود 	 

. در لین مرحله، آتش شرصع به لیجاد توده لی لز گازهای دلغ می کند ص حرلرت به سایر مولد دلخا لتاق سرلیت مي کند . 
دمای دلخا لتاق شرصع به للزلیش می یابد ص سوخت های نزدیک به آتش رل پیرصلیز می کند. هنگامی که لشار گازهای قابا 

لشتعاف للزلیش یابد ، آتش ممکن لست به خارج لز محا شرصع حریق گسترش پیدل کند . 
مرحله کاماًل توسعه یالته زمانی لتفاق می للتد که تمام سوخت موجود مشتعا شده ص گرما با حدلکثر سرعت تولید می شود. 	 

برخی لز آتش سوزی ها ممکن لست بدلیا تهویه محدصد به لین مرحله نرسند . 
در مرحله لرصپاشي، بدلیا کمبود سوخت ص کاهش لکسیژن محیط ، سرعت سوختن کاهش می یابد. 	 

یک تهویه محدصد باعث مي شود لکسیژن کالي جهت لدلمه حریق موجود نباشد ص باعث لرصپاشي آتش شود.	 
 گسترش آتش ، به محتویات لتاق ص صیژگیهای لتاق بستگی دلرد. محووالت مونوعی به طور گسترده در خانه های لمرصزی 	 

لستفاده می شود. بخارلت متواعد شده لز پالستیک های گرم شده نه تنها قابا لشتعاف هستند بلکه سمی نیز هستند. 
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 	 )Backdraft(بك درللت ،)Rollover(شرلیط صیژه در آتش سوزي هاي لضاي بسته ، شاما الیه بندی حرلرتی گازها، رصف لصر
، لالش لصر)Flashover(، رشد سریع آتش ص تهویه ناقص حریق مي باشد. 

الیه بندی حرلرتی خاصیت گازها در لضای بسته لست که در آن با توجه به دمای گازها الیه هاي حرلرتي تشکیا مي شود . 	 
دلغترین گازها توسط جریانهای همرلتی به سطح باالی لتاق می رصند. 

رصف لصر)Rollover( لشتعاف گازهای دلغ ص نسوخته لی لست که در باالی محفظه آتش جمع شده لند. لین پدیده می تولند پیش 	 
درآمدی برلی لالش لصر)Flashover( باشد.

 لالش لصر)Flashover( لشتعاف تقریبًا همزمان لکثر مولد قابا لحترلق در معرض حریق در یک لضاي بسته لست. 	 
 بك درللت)Backdraft( به دلیا تغییر شاخوه هاي تهویه لیجاد می شود ص لجازه می دهد تا لکسیژن صلرد لضایي شود که در 	 

آن گازها ص محتویات لوق گرم به لندلزه کالی برلی لحترلق آماده هستند، لما لکسیژن کالي برلي شعله صر شدن آن صجود ندلرد. 
سازه های مدرن معمواًل محکم ص عایق هستند ص دلرلي منالذ کمتري برلي صرصد لکسیژن در زمان حریق مي باشند ، لز مولد 	 

سبکتر ساخته می شوند ص حاصی پالستیک بیشتری هستند. لین صیژگیها می تولند منجر به خطر بیشتر صقوع بك درللت در هنگام 
آتش سوزی در چنین سازهایی شود. 

آتش سوزی سوخت هاي مایع به مخلوط مناسب سوخت ص هول، منبع لحترلق ص تماس بین مخلوط سوخت ص لحترلق نیاز دلرد.	 
صیژگی های بخارلت قابا لشتعاف رل می تولن لز نظر چگالی بخار ص محدصدیت های قابا لشتعاف توصیف کرد. چگالی بخار صزن 	 

گاز رل نسبت به هول مشخص می کند. حدصد لشتعاف پذیری برلی سوخت های مختلف بسیار متفاصت لست. 
لنفجار بخارلت منبسط شده مایع در حاف جوش )BLEVE( یک لنفجار لاجعه بار در ظرلی لست که بدلیا جوشیدن مایع ص 	 

لنبساط بخار مایع در ظرف لتفاق مي للتد . 
لرزیابی حجم دصد، سرعت، چگالی ص رنگ آن به آتش نشانان کمک می کند تا به طور بالقوه محا آتش سوزی ص مرحله توسعه 	 

آن رل پیش بینی کنند. 
شناسایي شاخوه هاي دصد به آتش نشانان کمك مي کند تا تأثیر ساختمان، آب ص هول ص تهویه رل بر رصی دصد لرزیابی کنند.	 
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رصغنی ، حاللها ، الکها ، للکلها ص گازهای قابا لشتعاف 
پر  للکتریکی  تجهیزلت  شاما  که  آتشی   :C کالس  آتش 

لنرژی می شود 
آتش کالسD : آتش سوزی در للزلت قابا لحترلق مانند 
صپتاسیم)1  لیتیوم   ، سدیم   ، زیرکونیوم   ، تیتانیوم   ، منیزیم 

 )NFPA
: آتش سوزی دریک صسیله پخت ص پز که   Kآتش کالس
ص چربی های  ) رصغن ها  لحترلق  قابا  پز  ص  مولد پخت  شاما 

)NFPA 1( . لست ) گیاهی یا حیولنی
سرعت  با  لکسیدلسیون  شیمیایی  لرآیند  یک  لحترلق: 
کالی لست که تولید گرما ص معموال نور به شکا برللرصختگی 

)NFPA 1( . یا شعله رخ می دهد )درخشش(
محفظه : لضایی که کاماًل توسط دیولرها ص سقف محوور 
شده لست. هر دیولر در محفظه مجاز به دلشتن دهانه ) صرصدی 
( به لضای مجاصر لست در صورتی که دهانه ها )صرصدی ها( 
حدلقا عمق 8لینچ )200 میلی متر( دلشته باشند. لز سقف ص 
عرض کا دهانه ها )صرصدی ها( در هر دیولر لز 8 لوت )2.4 
 900 ( لینج   36  ) )صرصدی  دهانه  یک  نمی کند.  تجاصز  متر( 
لست  زمانی مجاز  لنگه  بدصن  لز عرض  کمتر  یا   ) متر  میلی 
که هیچ منفذ دیگری به لضاهای مجاصر صجود ندلشته باشد. 

)NFPA 13(
رسانایی: لنتقاف حرلرت لز یک جسم به جسم دیگر یا درصن 

 )NFPA 921( . یک جسم با تماس مستقیم
 همرلت: لنتقاف حرلرت به صورت چرخش )گردش( یک 

)NFPA 921( .سیاف مانند گاز یا مایع در یک محیط
در یک سازه  آتش  توسعه  لز  لی  مرحله   : لرصپاشی  مرحله 
که با کاهش بار سوخت یا لکسیژن موجود برلی پشتیبانی لز 

لتم : کوچکترین ذره یک عنور که می تولند به تنهایی در 
ترکیب ماده صجود دلشته باشد .

یک  به  هول  ناگهانی  صرصد  لز  ناشی  لنفجار   :Backdraft
لضای محدصد، که لین لضا حاصی محووالتی لست که در 
لثر کمبود لکسیژن ناشی لز لحترلق ناقص، بوجود آمده لند. 

) NFPA 1403(
پرسرعت  پرحجم،   ، دلغ  سیاه  دصد  یک   :Black fire
،متالطم ص بسیار مترلکم لست که نشان دهنده یک لالش 

لصر یا خود لشتعالی قریب للوقوع می باشد.
 BLEVE )Boiling liquid /expanding vapor
explosion(: لنفجار مولد مایع تحت لشار )مانند پرصپان یا 
بوتان( در دلخا ظرف بسته زمانی که در معرض منبع گرمایی 

زیاد قرلر گیرند.
لشار  آن  در  که  دمایی  )نقطه جوش(:   Boiling point  

)NFPA 1(.بخار یک مایع با لشار لتمسفر لطرلف برلبر باشد
رسانای  غیر  ص  بو  بی   ، رنگ  بی  گاز   : کربن  لکسید  دی 
 Cص Bللکتریکی که ماده مناسبی برلی لطفاء حریق کالس

)NFPA 10( . لست
لزطریق  که  لست  سمی  گاز  یک   :  )co( کربن  منوکسید 

لحترلق ناقص تولید می شود .
ترکیبات  تجزیه  یا  ترکیب  لز  که  لنرژی   : شیمیایی  لنرژی 

شیمیایی لیجاد یا آزلد می شود .
آتش کالس A : آتش سوزی در مولد قابا لحترلق معمولی 
مانند چوب ، پارچه ،کاغذ ، الستیک صبسیاری لز پالستیک ها 

)NFPA 1(.
مایعات   ، لشتعاف  قابا  مایعات  در  آتش   :  B آتش کالس
قابا لحترلق ، گریسهای نفتی ، قطرلن ، رصغنها ، رنگ های 

اصطالحات کلیدی
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لندلزه کالی  به  تولید می کند که  بخار  یا یک جامد  مایع  یک 
نزدیکی سطح  در  با هول  لشتعاف  قابا  برلی تشکیا مخلوط 

 )NFPA 115(.مایع یا جامد مناسب لست
مسیر جریان: حرکت گرما ص دصد لز لشار باالتر در منطقه 
آتش سوزی به سمت مناطق با لشار پایین تر ص قابا دسترسی 
لست.  سقف  سازه های  ص  پنجره  دهانه های  درها،  طریق  لز 

 )NFPA 1410(
محیطی  شرلیط  تحت  رل  لحترلق  که  لی  ماده  سوخت: 

 )NFPA 53( .مشخص حفظ می کند
آتش سوخت محدصد : آتشی که در آن لکسیژن کالی برلی 
لنتشار گرما ص رشد آتش  لحترلق در دسترس لست ص سرعت 

)NFPA 1410(.توسط صیژگی های سوخت کنترف می شود
آن  در  که  آتش  توسعه  مرحله   : یالته  توسعه  کاماًل  مرحله 
سرعت لنتشار گرما در یک محفظه )لتاق( به لصج خود رسیده 

)NFPA 1410( .لست
لز  یا حجمی  که هیچ شکا  لی  ماده  لیزیکی  حالت  گاز: 
یا  ظرف  حجم  ص  شکا  به  آن  حجم  ص  شکا  ص  ندلشته  خود 
 NFPA( .محفظه لی که آن رل لشغاف می کند، بستگی دلرد

)921
لنتشار  سرعت  آن  در  که  آتش  توسعه  مرحله  رشد:  مرحله 
که  می یابد  للزلیش  جایی  تا  لصلیه  سوزی  آتش  یک  در  گرما 
حاف  در  لحترلق  محووالت  ص  آتش  لز  شده  منتقا  گرمای 
به  آتش شرصع  ص  مجاصر هستند  منابع سوخت  کردن  پیرصلیز 
 NFPA(  .  ) لصر  رصف   ( می کند  سقف  سرلسر  در  گسترش 

)1410
شار حرلرتی: لندلزه گیری نرخ لنتقاف حرلرت به یک سطح 
, که معموال بر حسب کیلوصلت بر متر مربع)KW/m2( یا /

)NFPA 268( .بیان می شود ft2Btu
سرعت لنتشار گرما )HRR( : سرعت تولید لنرژی گرمایی 

)NFPA 921( . با سوزلندن
محیط  یک  لز  گرمایی  لنرژی  حرکت   : حرلرت  لنتقاف   

آتش  ص لشار در منطقه  نتیجه دما  ص در  لحترلق رخ می دهد 
سوزی کاهش می یابد. 

تولید  للکتریسیته  توسط  که  گرمایی   : للکتریکی  لنرژی   
می شود .

 صلکنش های گرماگیر : که گرما رل جذب می کنند یا نیاز به 
گرما برلی للزصدن دلرند . 

 صلکنش های گرمازل: که منجر به آزلد شدن لنرژی به شکا 
گرما می شود .

 آتش: یک صلکنش شیمیایی سریع ص پایدلر که گرما ص نور 
آزلد می کند . 

در  که  لست  دمایی  حدلقا  لحترلق(:  Fire point)نقطه 
آن یک مایع در صورت قرلر گرلتن در معرض شعله، مشتعا 
آزمایشی  می رسد.  دلر(  )لدلمه  پایدلر  سوختن  به  ص  می شود 
مطابق با ASTM9 ، رصش تست لستاندلرد برلی نقاط لالش 

)NFPA 1(.ص آتش توسط تستر جام باز کلیولند
نشان  برلی  که  هندسی  شکا  یک   : آتش  صجهی  چهار   
لستفاده  سوزی  آتش  صقوع  برلی  نیاز  مورد  جزء  چهار  دلدن 
می شود: سوخت، لکسیژن، گرما، ص صلکنش های زنجیره لی 

شیمیایی. 
دلدن  نشان  برلی  که  هندسی  شکا  یک   : آتش  مثلث   
سه جزء که آتش لز آن تشکیا شده لست لستفاده می شود: 

سوخت، لکسیژن ص گرما. 
غلظت  محدصده   : لنفجار(  )حدصد  لشتعاف  قابا  محدصده 

 )NFPA 67(.بین حد پایین ص حد باالیی مولد قابا لشتعاف
Flash over: مرحله لنتقالی در لیجاد آتش سوزی محفظه 
ص  کم  حرلرتی  تشعشعات  معرض  در  آن سطوح  در  که  لست 
لین  در  ص  می رسند  لشتعاف  دمای  به  همزمان  طور  به  بیش 
که  می شود  پخش  لضا  سرلسر  در  سرعت  به  آتش  هنگام 
می شود. محوور  لضای  یا  لتاقک  کاما  درگیری  به  منجر 

)NFPA 921(
آن  در  که  دمایی  حدلقا  لشتعاف(:  Flash point)نقطه 
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لسژن : یک عاما شیمیایی که باعث آسیب شدید ریوی 
می شود. لین ماده محووف لرعی لحترلق ناقص لست. 

لز  که  صدصد   ، دلغ  گازهای  لز  ستونی   :  )plume(ستون
باالی آتش بلند می شود . همچنین به آن، ستون همرلت، 
 NFPA( .جریان باالبر حرلرتی یا ستون حرلرتی نیز می گویند

 )921
پیرصلیز : لرآیندی که در آن مولد به تنهایی توسط حرلرت به 
ترکیبات مولکولی ساده تر تجزیه یا شکسته می شوند. پیرصلیز 

)NFPA 921( .لغلب قبا لز لحترلق لست
لنرژی که  ص جذب  لنتقاف  لنتشار،  ترکیبی  لرآیند   : تشعشع 
مادصن  تابش  )مثاًل  للکترصمغناطیسی  لمولج  لنتشار  توسط 
دمای  با  لی  منطقه  ص  باالتر  دمای  با  لی  منطقه  بین  قرمز( 

)NFPA 550( .پایین تر حرکت می کند
Rollover: صضعیتی لست که در آن ماده سوختنی نسوخته 
کالی  غلظت  به  در الیه سقف  آتش،  لز  ناشی  )پیرصلیزشده( 
)یعنی در حد پایین لشتعاف( جمع صمشتعا شده ص می سوزد. 
لین شرلیط می تولند بدصن آتش گرلتن مولد سوختنی دیگر که 
لز آتش سوزی مبدل  قرلر دلرند صلی  لین بخارلت  در مجاصرت 
جدل هستند، یا حتی قبا لز آتش گرلتن آن مولد سوختنی رخ 
دهد. همچنین به عنولن flameover نیز شناخته می شود. 

) NFPA 921(
دصد :ذرلت جامد ص مایع موجود در هول ص گازها هنگامی که 
یک ماده در معرض تجزیه در لثر حرلرت)پیرصلیز( یا لحترلق 
قرلر می گیرد به همرله مقدلر هولیی که به آن لضاله می شود 
 NFPA( می شود.  مخلوط  جرم  لین  در  دیگری  طور  به  یا 

)1404
آتش  نشان دهنده مرحله  صیژگی دصد که  : یک  رنگ دصد 

سوزی ص مولدی لست که در آتش می سوزد . 
چگالی )ترلکم( دصد : ضخامت دصد. لز آنجایی که دصد جرم 
مشاهده  قابا  سختی  به  دلرد،  حجم  صلحد  به  نسبت  باالیی 

لست. 
زمانی  لنرژی محوور شده.  آزلد شدن شدید  دصد:  لنفجار 

یا  همرلت  رسانایی،  توسط  سردتر  محیط  یک  به  گرمتر 
تابش)تشعشعی(.

سیانید هیدرصژن : یک گاز بسیار سمی لست که لز لحترلق 
تولید می شود.  پالستیک  بر  مبتنی  معمولی  مولد  لز  بسیاری 
قرلر گرلتن در معرض سطح پایین آن می تولند باعث سیانوز، 

سردرد، سرگیجه، رله رلتن ناپایدلر ص حالت تهوع شود.
آتش گرلتن : عما مشتعا شدن چیزی .

دمای لحترلق : حدلقا دمایی که یک ماده باید به آن برسد 
)NFPA 402( .تا در شرلیط آزمایشی خاص مشتعا شود

مرحله لصلیه : مرحله لصلیه توسعه آتش که در آن پیشرلت 
آتش به منبع سوخت محدصد می شود ص خطر حرلرتی به منطقه 

)NFPA 1410( .مولد در حاف سوختن محدصد می شود
لحترلق ناقص: لرآیند سوختن که در آن سوخت، معمواًل به 
دلیا عرضه محدصد لکسیژن، به طور کاما مورف نمی شود. 

جریان دصد آرلم: حرکت رصلن یا آرلم دصد، که نشان می دهد 
لشار در ساختمان بیش لز حد باال نیست. 

 مایع : سیالی )مانند آب( که شکا مستقلی ندلرد لما حجم 
معینی دلرد ص به طور نامحدصد منبسط نمی شود ص لقط کمی 

ترلکم پذیر لست. 
حد پایین لنفجار )LEL( : حدلقا غلظت یک بخار یا گاز 
گازی  لکسیدلن  ص  گاز  با  بخار  لز  مخلوطی  در  لحترلق  قابا 
لست . باالتر لز آن، لنتشار شعله در تماس با منبع لشتعاف رخ 

)NFPA 115( .می دهد
 لنرژی مکانیکی: شکلی لز لنرژی پتانسیا لست که می تولند 

لز طریق لصطکاک گرما تولید کند. 
صفحه خنثی : خرصجی هول، مانند دریچه یا پنجره باز، بین 
گاز دلغ خرصجی لز محفظه آتش ص هولی خنک جریان یالته 
به محفظه. در صفحه خنثی لختالف لشار بین هولی دلخلی 

ص خارجی برلبر لست. 
لکسیدلسیون : صلکنش با لکسیژن یا به صورت عنور یا به 

)NFPA 53( .شکا یکی لز ترکیبات آن
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ستون حرلرتی: ناحیه لی لستولنه لی شکا باالی آتش که 
در آن هول ص گازهای گرم شده به سمت باال حرکت می کنند. 

الیه بندی حرلرتی : طبقه بندی )الیه های گرمایی( که در 
یک لتاق در نتیجه آتش سوزی رخ می دهد. 

تابش حرلرتی: رصشی لست که لز طریق آن، گرما به لجسام 
دیگر منتقا می شود. 

جریان دصد متالطم : دصد متالطم، جوشان ص خشمگین 
زیاد در ساختمان در حاف سوختن  نشان دهنده گرمای  که 

لست. لین مورد پیش درآمدی برلی لالش لصر لست. 
حد باالی لنفجار ) UEL ( : حدلکثر مقدلر سوخت گازی 
که می تولند در هول صجود دلشته باشد تا مخلوط هول ص سوخت 

قابا لشتعاف یا لنفجار باشد . 
چگالی بخار : صزن مخلوط ذرلت معلق در هول ) بخار یا گاز( 

در مقایسه با حجم مساصی هولی خشک. 
آتش محدصد شده با تهویه : آتشی که در آن سرعت لنتشار 
تنظیم  لضا  در  موجود  لکسیژن  توسط  آتش،  رشد  ص  گرما 

)NFPA 1410( .می شود
لرلریت : تولنایی یک ماده برلی تولید بخارلت قابا لشتعاف 

رخ می دهد که مخلوطی لز گازهای قابا لشتعاف ص لکسیژن ، 
معمواًل در لضای خالی یا سایر مناطق جدل لز محدصده آتش، 
صجود دلشته باشد ، ص در تماس با منبع لشتعاف قرلر می گیرد. 
در لین شرلیط، هیچ تغییری در شرلیط تهویه، مانند باز شدن 
لز درصن  بلکه بخاطر حرکت دصد  ندلرد.  پنجره صجود  یا  درب 

سازه به طرف منبع لحترلق رخ می دهد. 
سوخته  کامال  ص  سوخته  نیمه   , نسوخته  مولد  دصد:  ذرلت 

موجود در دصد . 
حاف  در  ساختمان  لز  دصد  خرصج  سرعت  دصد:  سرعت 

سوختن. 
حجم دصد : مقدلر دصد که نشان می دهد سوخت چقدر گرم 

شده لست.
جامد : یکی لز حاالت سه گانه ماده ; ماده لی که دلرلی سه 

بعد ص لز نظر ماهیت مقاصم لست. 
حاالت ماده : حالت لیزیکی یک ماده – جامد ، مایع یا گاز. 

دما : درجه حرلرت محسوس که توسط یک دماسنج یا لبزلر 
مشابه لندلزه گیری می شود. 

منابع



لوا لصف50

در صحنه
 شما عور خود رل صرف جستجودر لینترنت برلی صیدیوهای 
کلیپ های  شما  ص  می گذرد  ساعت ها  می کنید.  نشانی  آتش 
صیدیویی رل پشت سر هم می بینید. سپس با یک کلیپ صیدیویی 
رصبرص می شوید که نشان می دهد دص آتش نشان صلرد یک خانه 
دص طبقه می شوند ص آتش لز پنجره کناری بیرصن می آید. لز نیمه 
باالیی درب صرصدی، دصد بیرصن می آید ص می بینید که طبقه باال 

پر لز دصد لست .
 با لدلمه کلیپ، دصد طبقه باال تیره تر ص تیره تر می شود ص لز 
پنجره با لشار شرصع به خارج شدن می کند. در کماف تعجب , 
یک آتش نشان لز میان دصد متالطم پنجره بیرصن می آید . لص 

به صضوح در مشکا لست.
1( لین آتش سوزی در چه مرحله لی لست؟ 

a( مرحله لصلیه
b( مرحله رشد

c( مرحله کاماًل توسعه یالته
d( مرحله لرصپاشی 

در  دیگر  لتاق  به  لتاق  یک  لز  چگونه  آتش  لین  گرمای   )2
طبقه دصم منتقا می شود؟ 

a( همرلت
b( تماس مستقیم 

c( رسانایی
d( تابش

3( کدلم یک لز مولرد زیر به صورتی نیست که لنرژی در آن 
صجود دلشته باشد؟ 

a( شیمیایی
b( مکانیکی
c( دیجیتاف

d( برقی
باشد  برقی  للکتریکی  تجهیزلت  که شاما  آتش سوزی   )4

جزء کدلم یک لز مولرد زیر در نظر گرلته می شود؟
K آتش کالس )a

 B آتش کالس )b
C آتش کالس )c
A آتش کالس )d

به  تهویه  تغییر در شرلیط  یا  صلرد کردن لکسیژن لضالی   )5
محفظه لی که گازها لوق للعاده گرم شده ص محتویات آن، لز 
باعث  دلغ هستند می تولند  لحترلق  برلی  کالی  لندلزه  به  قبا 

لیجاد کدلم یک لز مولرد زیر شود؟ 
Rollover )a

b(  الیه بندی حرلرتی 
Backdraft )c

Bleve)d 
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جزء  سوختن  حاف  در  ساختمان  لز  دصد  خرصج  سرعت   )6
کدلم یک لز مولرد زیر لست؟

a( سرعت دصد
b( ترلکم دصد
c( حجم دصد
d( رنگ دصد

با  پرحجم،  دلغ،  دصد سیاه  زیر یک  مولرد  لز  7(  کدلم یک 
نشان دهنده  مترلکم لست که  بسیار  ص  باال، متالطم  سرعت 
للوقوع  قریب  خودلشتعاف  یا   )Flashover( لصر  لالش  یک 

لست؟ 
Bleve )a

b( جریان آرلم 
Black fire )c 

d( پیرصلیز
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خاموش کننده های  قابل حمل
PORTABLE FIRE EXTINGUISHER

فصل دوم

خاموش کننده های قابل 
حمل

اهداف آموزشی دوره 
پس از مطالعه این فصل، شما قادر خواهید بود:

کنید. 	  بیان  رل  حریق  های  کننده  خاموش  لصلیه  لهدلف 
)NFPA 1001 :4,3,16(

کنید.                                                     	  تعریف  رل   A کالس  های  حریق 
 )NFPA 1001 :4,3,16(

کنید.                                             	  تعریف  رل   B کالس  های  حریق 
 )NFPA 1001 :4,3,16(

کنید.                                             	  تعریف  رل   C کالس  های  حریق 
 )NFPA 1001 :4,3,16(

کنید.                                             	  تعریف  رل   D کالس  های  حریق 
 )NFPA 1001 :4,3,16(

کنید.                                             	  تعریف  رل   K کالس  های  حریق 
 )NFPA 1001 :4,3,16(

سیستم طبقه بندی ص درجه بندی خاموش کننده های 	 
 )NFPA 1001 :4,3,16( .حریق رل توضیح دهید

رل 	  حریق  های  کننده  خاموش  گذلری  برچسب  سیستم 
 )NFPA 1001 :4,3,16(  .توضیح دهید

دهید.                   	  شرح  رل  خطر  منطقه  بندی  طبقه  سه 
 )NFPA 1001 :4,3,16(

لستفاده 	  مورد  عاما  های  سیستم  ص  عولما  لنولع 
دهید.                               شرح  رل  حریق  های  کننده  خاموش  در 

 )NFPA 1001 :4,3,16(
کنید. 	  لنتخاب  رل  حریق  کننده  خاموش  مناسب  کالس 

 )NFPA 1001 :4,3,16(
مرلحا لساسی عملیات با خاموش کننده حریق رل شرح 	 

 )NFPA 1001 :4,3,16( .دهید
مرلحا لساسی بازرسی، نگهدلری، شارژ مجدد ص آزمایش 	 

توضیح  رل  حریق  های  کننده  خاموش  هیدرصلستاتیک 
 )NFPA 1001 :4,3,16( .دهید

اهداف مهارت ها 
پس از مطالعه این فصل، شما قادر خواهید بود که مهارت هاي 

زیر را انجام دهید :

منتقا 	  سوزی  آتش  محا  به  رل  حریق  کننده  خاموش 
)NFPA 1001 :4,3,16( .کنید

حریق کالس A رل با یک خاموش کننده آب تحت لشار 	 
 )NFPA 1001 :4,3,16(  .خاموش کنید
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حریق کالس A رل با یک خاموش کننده خشک شیمیایی 	 
 )NFPA 1001 :4,3,16(  .چند منظوره خاموش کنید

یک 	  با  رل   B کالس  لشتعاف  قابا  مایع  آتش 
کنید.                                                 خاموش  شیمیایی  خشک  کننده  خاموش 

 )NFPA 1001 :4,3,16(
یک 	  با  رل   B کالس  لشتعاف  قابا  مایع  آتش 

کنید.                                                    خاموش  لشار  تحت  کف  کننده  خاموش 
)NFPA 1001 :4,3,16(

یک خاموش کننده دی لکسید کربن رل به کار بگیرید. 	 
 )NFPA 1001 :4,3,16(

یک خاموش کننده حریق لز نوع عاما هالوژنه رل به کار 	 

 )NFPA 1001 :4,3,16( .بگیرید
بگیرید.  	  کار  به  رل  خشک  پودر  کننده  خاموش  یک 

 )NFPA 1001 :4,3,16(
یک خاموش کننده مرطوب شیمیایی رل رله لندلزی کنید. 	 

 )NFPA 1001 :4,3,16(
NFPA استانداردهای بیشتر

NFPA 10؛ لستاندلرد برلی خاموش کننده های قابا 	 
حما

میان 	   – توسعه  کم  کف  برلی  لستاندلرد  NFPA؛   11
توسعه ص پر توسعه

کردن صدها آتش سوزی کوچک هر رصز لستفاده می شوند 
ص لز میلیونها دالر خسارت مالی ص همچنین نجات جان لنسانها 
جلوگیری می کنند. کارکرد لکثر خاموش کننده های حریق 
آسان لست ص تنها با آموزش های لصلیه می تولن لز آنها به طور 
مؤثر لستفاده کرد. لندلزه خاموش کننده های حریق در مدف 
رل  کننده هاي دستي  لست. خاموش  متفاصت  های مختلف 

مي تولن با یك دست حما کرد ص در مدف های بزرگتر دلرلي

مقدمه 
خاموش کننده های قابا حما در بسیاری لز لنولع مشاغا 
ص  هولپیماها  ها،  قایق  تجاری،  نقلیه  صسایا  در  همچنین  ص 
پیشگیری  صلحد  لست.  نیاز  مورد  دیگر  مختلف  های  مکان 
آتش نشانی، شهرصندلن رل تشویق می کند تا خاموش کننده 
نگه  آشپزخانه  در  صیژه  به  خود  های  خانه  در  رل  حریق  های 

دلرند. خاموش کننده های حریق با مولقیت برلی خاموش 

زنگ خطر آتش
 به شما به عنولن یک آتش نشان، صظیفه آشپزی رصزلنه محوف شده لما آشپزخانه خالی لست. در حالی که بقیه آتش نشانان شما 
در حاف لسترلحت هستند، به خولربارلرصشی می رصید. همانطور که در حاف عبور بین قفسه محووالت هستید ، یکی لز کارمندلن 
به سمت شما می آید ص می گوید که لتاق پشتی آتش گرلته لست. شما به سرعت با بیسیم به للسر خود لطالع مي دهید تا لص رل لز 
صضعیت مطلع کنید ص سپس باللاصله به لتاق پشتی مي رصید. آتش کوچکی رل در یک سطا زباله پیدل می کنید که تازه شرصع به 
گسترش کرده لست. شما به سرعت لتاق رل جستجو می کنید ص به دنباف یک خاموش کننده حریق می گردید،آن رل نمی بینی، لز 

کارمند می پرسید که نزدیک ترین خاموش کننده در کجا قرلر دلرد.
چه نوع خاموش کننده برلی لین آتش سوزی مؤثرتر لست؟ چرل؟  .1

با رشد حریق، لستفاده لز یک خاموش کننده در چه مرحله لی بی لثر می شود؟  .2
بازرسان آتش نشاني چگونه لطمینان حاصا می کنند که خاموش کننده حریق در صورت نیاز کارلیی الزم رل دلرد؟  .3
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نکته آتش نشانی
آتش نشانان لغلب به منظور آموزش نحوه لستفاده ص بکارگیری 
درک  شوند.  می  لرلخولنده  عموم   برلی  کننده  خاموش  لز 
عملکرد ص مشخوات لنولع خاموش کننده  لز لهمیت باالیی 

برخوردلر لست. 

اهداف خاموش کننده ها
دلرند:  لصلی  کاربرد  دص  حما  قابا  های   کننده  خاموش 
لز  لرلتر  که  )آنهایی  لصلیه  مرحله  های  حریق  لطفاء 
سوزی  آتش  کنترف  ص  لند(  نیالته  گسترش  مبدل  منطقه 
باشد.   نمي  لطفاء  قابا  سنتی  های  رصش  با  که  هایی 

خاموش کردن آتش در 
مرحله اولیه 

لز مکان ها قرلر    خاموش کننده های حریق در بسیاری 
می گیرند تا برلی لستفاده لوری در آتش سوزی های مرحله 
لصلیه، مانند آتش سوزی در سطا زباله، در دسترس باشند. 
مناسب  حریق  کننده  خاموش  یک  با  دیده  آموزش  لرد  یک 

معمواًل می تولند لین نوع آتش رل کنترف کند )شکا2-2(. 
با گسترش شعله های آتش لز سطا زباله به سایر محتویات 
لتاق، کنترف چنین آتش سوزی به طور لزلینده لی دشولر ص 

خطرناک می شود.
   یکی لز مزلیای خاموش کننده های حریق، قابا حما 
بودن آنهاست. ممکن لست کنترف آتش با یک خاموش کننده  
قابا حما زمان کمتری نسبت به پیشرصی ص شارژ یک رشته 
یک  حدلقا  نشانی  آتش  خودرصهای  لکثر  باشد.  دلشته  هوز 
خاموش کننده حریق رل حما می کنند ص بسیاری لز خودرصها 
کنند.  می  حما  مختلف  لنولع  لز  کننده  خاموش  چند  یا  دص 
صسایا نقلیه آتش نشانی که مجهز به شیلنگ آب آتش نشانی 

چرخ هستند که حاصی چند صد پوند ماده خاموش کننده 
)ماده لی که برلی متوقف کردن لرآیند لحترلق لستفاده می 

شود( مي باشد. شکا )2-1(. 
های  للزصدنی  با  آب  آب،  شاما  کننده  خاموش  عولما 
مختلف، مولد شیمیایی خشک، مولد شیمیایی مرطوب، پودر 
خشک ص گاز مي باشند. هر کدلم برلي نوع خاصی لز حریقها 

لستفاده می شود.
طرلحی  مختلف  لهدلف  برلی  حریق  های  کننده  خاموش 
شده لند ص شاما رصش های عملیاتی متفاصتی می شوند. در 
لین لوا، مناسب ترین نوع خاموش کننده برلی لستفاده در 
لنولع مختلف آتش سوزی ص لینکه کدلم نوع نباید برلی آتش 
سوزی خاص لستفاده شود، بحث می کند. لنتخاب خاموش 
کننده حریق مناسب بر لساس لطالعات لرلئه شده در لوا 

1، رلتار حریق مي باشد.
ساده  نگهدلری  ص  بازرسی  ص  عملکرد  همچنین  لوا  لین 
حما  قابا  حریق  های  کننده  خاموش  لنولع   ترین  رلیج 
لز  که  سازد  قادر می  رل  لصوف شما  لین  دهد.  پوشش می  رل 
لستفاده  مؤثر  ص  صحیح  طور  به  حریق  های  کننده  خاموش 
های  آسیب  ص  شخوی  های  آسیب  خطر  نتیجه  در  ص  کنید 

مالی رل کاهش دهید.

A                                                                                            B   

شکا 1-2خاموش کننده های قابا حما می تولنند بزرگ یا کوچک 
باشند.A یک خاموش کننده چرخدلر، B یک خاموش کننده دستی
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نیستند معمواًل حدلقا یک خاموش کننده حریق چند منظوره 
حما می کنند. آتش نشانان لغلب لز لین خاموش کننده های 
قابا حما برلی کنترف سریع یک آتش سوزی در مرحله لصلیه 
ممکن  نشان  آتش  یک  مولقع  بیشتر  در  کنند.  می  لستفاده 
لست برلی کنترف حریق در مرحله لصلیه  لز خاموش کننده در 

محا حریق لستفاده کند.
  عیب لصلیه خاموش کننده های حریق لین لست که یك بار 
مورف هستند.  به عبارت دیگر، هنگامی که محتویات یک 
خاموش کننده حریق تخلیه شد، دستگاه تا زمانی که دصباره 
نیست.  موثر  حریق  لطفای  در  دیگر  نشود،  تعویض  یا  شارژ 
لگر خاموش کننده حریق، آتش رل کنترف نکند، باید لز صسیله 
در  یک محدصدیت جدی  لین  کرد.  لستفاده  دیگری  رصش  یا 
هنگام  لست.  مدلصم  آب  منبع  با  نشانی  آتش  هوز  با  مقایسه 
لستفاده لز خاموش کننده قابا حما برلی کنترف یک آتش 
سوزی لصلیه، مطمئن شوید که خود رل در موقعیت خطرناکی 

قرلر نمی دهید.

شکا 2-2 یک لرد آموزش دیده می تولند با یک خاموش کننده 
مناسب معموأل حریق رل در مرحله لصلیه کنترف کند. 

نکته ایمنی
خاموش  یک  لز  لستفاده  با  بزرگ،  آتش سوزی  با  مقابله  برلی 
کننده حریق کوچک، خود رل در موقعیت خطرناک قرلر ندهید. 
زیرل شما نمي تولنید با یك خاموش کننده خالي ، یك خاموش 
کننده کوچك یا نامناسب با کالس حریق ، هر نوع حریقی رل 

لطفاء کنید یا لز خود محالظت کنید 

اطفاء حریق با عامل خاموش 
کننده مناسب

    خاموش کننده ها برلی کنترف آتش سوزی در شرلیطی که 
مولد خاموش کننده سنتی توصیه نمی شوند نیز لستفاده می 
شود.  به عنولن مثاف، لستفاده لز آب در هنگام آتش سوزی 
برلی آتش  رل  برق گرلتگی  ، خطر  للکتریکی لعاف  تجهیزلت 
نشانان للزلیش می دهد ص می تولند آسیب زیادی به تجهیزلت 
للکتریکی صلرد کند.  در لین مولقع بهتر لست لز خاموش کننده 
که  هایی  سوزی  آتش  برلی  همچنین  شود.  لستفاده  مناسب 
للزلت  ص  پز  ص  رصغن های پخت  لشتعاف،  قابا  مایعات  شاما 
لستفاده  مناسب  حریق  لطفا  ماده  لز  باید  لست،  لحترلق  قابا 

کرد. 
   به عنولن یک آتش نشان شما باید لنولع مختلف خاموش 
کننده های حریق رل بشناسید ص چگونگی عملیاتی کردن لنولع 
نامناسب  نوع  لز  لستفاده   . بدلنید  رل  کننده  خاموش  مختلف 
باعث  تولند  می  حریق  لطفاء  عاما  یا  حریق  کننده  خاموش 
پخش شدن مولد سوزلن شده،ص آسیب های غیرضرصری لیجاد 
کند ص برلی لستفاده کننده خاموش کننده حریق خطر لیجاد 
کند. خاموش کننده های قابا حما گاهی لصقات در ترکیب با 
سایر تکنیک های لطفاء حریق مورد لستفاده قرلر مي گیرند.  
لست  ممکن  آب  لشار،  تحت  گاز  حریق  در  مثاف،  عنولن  به 

برلی خنک کردن سطوح دلغ ص جلوگیری لز لحترلق مجدد 
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نکته ایمنی
تکنیک مناسب در لستفاده لز یک خاموش کننده قابا حما 
لز  لستفاده  لست.  مهم  کارلیی  برلی  هم  ص  لیمنی  برلی  هم 
یک  دقیق  نظارت  تحت  رل  قابا حما  حریق  کننده  خاموش 

مربی آموزش دیده تمرین کنید. 

روش های اطفاء حریق
های   کننده  خاموش  عملکرد  نحوه  ص  آتش  ماهیت  درک  
حریق ص تفاصت آن ها با یکدیگر بسیار مهم لست.  همانطور 
آتش  همه   ، شد  دلده  نشان  حریق(  )رلتار   ،1 لوا  در  که 
سوخت،  ؛  دلرند  نیاز  لساسی  عنور  سه  به  ها  سوزی 
به  علمی  لصطالح  در  حریق(.   )مثلث  لکسیژن  ص  گرما 
شیمیایی  لرآیند  لین  گویند.  می  لکسیدلسیون  سوختن  
با  سوخت  مانند  دیگری  ماده  که  للتد  می  لتفاق  زمانی 
سایر  یا  خاکستر  تشکیا  به  منجر  ص  شود  ترکیب  لکسیژن 
مولد زلئد ص آزلد شدن لنرژی به صورت گرما ص نور می شود. 

دمای  تا  سوخت  که  شود  می  آغاز  زمانی  لحترلق  لرآیند 
لحترلق خود، دمایی که در آن شرصع به سوختن می کند ، گرم 

لستفاده شود، در حالی که یک عاما شیمیایی خشک برلی 
خاموش کردن شعله ها لستفاده می شود. )شکا 2-3(. 

لنولع خاصی لز خاموش کننده های قابا حما می تولنند 
کننده  خاموش  عاما  باشند.  مفید  آتش  کردن   خاموش  در 
رل می شکند  آب  لین دستگاه ها کشش سطحی  در  موجود 

ص لجازه می دهد آب به مولد نفوذ کند ص به عمق آتش برسد.

                                                                                             

شکا 3-2  آب می تولند سطوح دلغ رل خنک کند

ارزیابی آموخته ها:
کدلم مورد جز آتش سوزی مرحله لصلیه لست؟ 

للف: آتش سوزی در سطا زباله
ب: یک ماشین کوچک به طور کاما

ص سقف یک  زیر شیرصلنی  لتاق  به  آتش سوزی محدصد  ج: 
خانه 

د: آتش سوزی خانه لی که دلرلي تهویه طبیعي مي باشد 
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شود. لنرژی که لین لرآیند رل آغاز می کند می تولند لز منابع 
مختلف، لز جمله جرقه یا شعله، لصطکاک، لنرژی للکتریکی 
یا یک صلکنش شیمیایی باشد. هنگامی که یک ماده شرصع به 
سوختن می کند، به طور کلی تا زمانی که لکسیژن ص سوخت 
به  باشد،  دلشته  صجود  شیمیایی  صلکنش  حفظ  برلی  کالی 
سوختن لدلمه می دهد، مگر لینکه چیزی لرآیند رل مختا کند. 
لین رلبطه گاهی لصقات به عنولن چهار صجهی آتش مشخص 
می شود. لکثر خاموش کننده ها با خنک کردن سوخت زیر 
لنجام هر دص  با  یا  با قطع منبع لکسیژن،  دمای لشتعاف آن، 
عما، سوختن رل متوقف می کنند. برخی لز عولما خاموش 
کننده صلکنش های شیمیایی پیچیده لی رل که بین سوخت 
لکسیژن رخ می دهد، قطع می کنند، خاموش  ص  گرم شده 
کننده های قابا حما مدرن حاصی عولملی هستند که یک یا 

چند مورد لز لین رصش ها رل شاما می شوند.

خنک کردن سوخت 
    لگر دمای سوخت کمتر لز دمای لحترلق آن باشد، لرآیند 
لحترلق متوقف می شود. آب با لستفاده لز لین رصش آتش رل 

خاموش می کند.

قطع تأمین اکسیژن  
لیجاد مانعی که جریان لکسیژن رل به شعله های آتش قطع 
کند، باعث خاموش شدن آتش مي شود. قرلر دلدن درپوش 
رصی ظرف غذلی در حاف سوختن نمونه لی لز لین رصش لست. 
مایع  پوشش کف رصی سطح  لز یک  لستفاده  )شکا 2-4(. 
لحاطه  به طور مشابه،  در حاف سوختن مثاف دیگری لست. 
تولند  می   )CO2( کربن   لکسید  دي  لز  لي  الیه  با  سوخت 

تأمین لکسیژن الزم برلی حفظ لرآیند سوختن رل قطع کند. 

شکا4-2 پوشاندن ظرف غذلی در حاف سوختن با درپوش، آتش رل 
با قطع تأمین لکسیژن خاموش می کند. 

قطع واکنش های زنجیره ای
   برخی لز عولما خاموش کننده با قطع کردن صلکنش های 
زنجیره مولکولی مورد نیاز برلی حفظ لحترلق، کار می کنند. 
عولما شیمیایی  لز  برخی  ص  هالون  نوع  کننده  مولد خاموش 
لقط  مولرد،  برخی  در  کنند.  می  عما  ترتیب  لین  به  خشک 
مقدلر بسیار کمی لز عاما خاموش کننده می تولند لین هدف 

رل محقق سازد. 

طبقه بندی حریق
آتش  نوع  با  حریق  کننده  خاموش  نوع  که  لست  ضرصری 
توجه  با  ها  کننده  خاموش  ص  ها  حریق  شود.  دلده  مطابقت 
لز  برخی  شوند.  می  بندی  کالس  آنها،  های  صیژگی  به 
سوزی  آتش  لز  خاصی  لنولع  در  کننده  خاموش  عولما 
مولرد،  برخی  در  کنند.  می  عما  سایرین  لز  کارآمدتر  ها 
بین  تفاصت  معنای  به  مناسب  لنتخاب عاما خاموش کننده 
لست.  آن  کنترف  در  تولنایی  عدم  ص  آتش  کردن  خاموش 
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قبا لز لنتخاب یک خاموش کننده حریق، لز خود بپرسید: 
"کدلم دسته لز آتش سوزی رل لطفاء می کنیم؟" پنج کالس 
لطفاء  تجهیزلت  لنتخاب  بر  کدلم  هر  که  دلرد  صجود  حریق 

حریق تأثیر می گذلرد.

A حریق های کالس
جامد  لشتعاف  قابا  مولد  شاما   A کالس  های  حریق     
های  زباله  الستیک،  پارچه،  کاغذ،  چوب،  مانند  معمولی 
پوشش    .)2-5 )شکا  هستند.  پالستیکها  برخی  ص  خانگی 
 A گیاهی طبیعی، مانند چمن ص درختان، نیز لز مولد کالس
هستند. آب متدلصف ترین عاما خاموش کننده حریق های 
کالس A مي باشد ، لگرچه چندین عاما دیگر رل می تولن به 

طور مؤثر مورد لستفاده قرلر دلد. 

توجه
بیشتر آتش سوزی های لماکن مسکونی شاما مولد کالس 
لشتعاف کالس  منبع  ماهیت  لست  لست.  حتی ممکن   A
B یا کالس C باشد، آتش حاصله، لغلب شاما مولد قابا 
لحترلق معمولی می شود. )NFPA، آتش سوزی سازه های 
با یک دیگ  آتشی که  مثاف،  به عنولن  مسکونی، 2017(. 
ممکن  شود،  می  شرصع  گاز  لجاق  رصی  درب  بدصن  رصغن 
رل  آشپزخانه  محتویات  سایر  ص  چوبی  های  کابینت  لست 
مشتعا کند. یک لتواف کوتاه در پریز برق ممکن لست مولد 
قابا لحترلق رل در مجاصرت آن مشتعا کند. در هر دصی لین 

مولرد، آتش عمدتًا شاما مولد کالس A می شود.

 Aشکا5-2 لکثر مولد قابا لحترلق معمولی در حریق های کالس
گنجانده شده لند.

B حریق های کالس
   حریق های کالس B شاما مایعات قابا لشتعاف یا لحترلق 
ص  رصغنی  رنگهای  الک،  قیر،  گریس،  رصغن،  بنزین،  مانند 
که  هایی  پالستیکها می شود. )شکا 6-2(.  حریق  برخی 
گاز طبیعی می  یا  پرصپان  مانند  لشتعاف  قابا  گازهای  شاما 
بندی می شوند.  نیز جز حریق های کالس B طبقه  شوند 
نمونه هایی لز حریق های کالس B عبارتند لز آتش سوزی در 
دیگ قیر مذلب، سوخت پاشیده شده رصی موتور چمن زنی، ص 
حریق گاز طبیعی که لز کنتور گاز خارج می شود. چندین نوع 
مختلف لز مولد خاموش کننده برلی لستفاده در آتش سوزی 

کالس B تایید شده لست.
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شکا6-2حریق های کالسB شاما مایعات ص گازهای قابا 
لشتعاف

C حریق های کالس
   حریق های کالس C مربوط به تجهیزلت للکتریکی می 
للکتریکی  لنرژی  لز  که  لست  لی  صسیله  هر  شاما  که  شود 
حریق  یک   .)2-7 )شکا  کند.  می  لرلئه  یا  تولید  لستفاده، 
کالس C می تولند در سیم کشی ساختمان ص خرصجی ها، جعبه 
لیوزها، قطع کننده های مدلر، ترلنسفورماتورها، ژنرلتورها یا 
صسایا  برقی،  لبزلرهای   . شود  لیجاد  للکتریکی  موتورهای 
رصشنایی، لولزم خانگی ص صسایا للکترصنیکی مانند تلویزیون، 
رلدیو ص رلیانه نیز می تولنند جز حریق های کالس C محسوب 
شوند. تجهیزلت باید به برق یا به یک منبع للکتریکی صصا 
عنولن حریق  به  تا  نیست،  بودن  عملیاتی  به  نیاز  لما  باشند، 
کالس C طبقه بندی شود. هنگامی که برق حریق کالس 
C قطع می شود، حریق تمامی مولد به عنولن حریق کالس 
A یا کالس B در نظر گرلته می شود. درصلقع نوع ماده لی 
که می سوزد مهم لست زیرل خود  للکتریسیته نمی سوزد، لما 
لنرژی للکتریکی می تولند گرمای لوق للعاده لی تولید کند که 

می تولند مولد نزدیک آن که کالس A یا B هستند رل مشتعا 
به عنولن  باید  برق دلرند، حادثه  تا زمانی که تجهیزلت  کند. 
حریق کالس C تلقی شود. عولملی که رسانای للکتریسیته 
نیستند، مانند مولد شیمیایی خشک یا CO2، باید در حریق 
های کالس C لستفاده شود. حمله نادرست به حریق کالس 
C با یک ماده خاموش کننده رساناي للکتریکي مانند آب ، 
می تولند منجر به آسیب یا مرگ آتش نشان شود. هنگامی که 
برق یک حریق کالس C قطع می شود، بسته به نوع ماده 
لی که می سوزد، حریق به عنولن حریق کالس A یا کالس 

B در نظر گرلته می شود.

شکا7-2حریق های کالس C شاما تجهیزلت یا صسایا لنرژی 
للکتریکی 

D حریق های کالس
شاما للزلت قابا لحترلق مانند   D حریق های کالس    
منیزیم، تیتانیوم، زیرکونیوم، سدیم، لیتیوم، ص پتاسیم می شود. 
با  مقابله  برلی  ص تکنیک های خاصی  عاما خاموش کننده 
حریق های للزلت قابا لشتعاف نیاز می باشد. )شکا 2-8(.  
مولد خاموش کننده لی که به طور معموف لستفاده می شوند، 
لگر با للزلت در حاف سوختن تماس پیدل کنند، می تولنند به 
شدت - حتی لنفجاری - صلکنش نشان دهند. هنگامی که 
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های  صلکنش  کند،  می  برخورد  لحترلق  قابا  للزلت  به  آب 
شدیدي نیز می تولند رخ دهد.  حریق های کالس D لغلب 
ص  تعمیرگاهها،  لرصشیها،  ماشین  مانند  صنعتي  مشاغا  در 
کارخانه های بازیالت للزلت، ص همچنین در آتش سوزیهای 
شوند.  می  مشاهده  خودرصها  لز  خاصی  مدلهای  ص  هولپیما 
که  هستند  لحترلق  قابا  للزلت  دص  هر   - تیتانیوم  ص  منیزیم 
زیرل  شوند  می  لستفاده  هولپیما  ص  خودرص  قطعات  تولید  برلی 
ترکیب می کنند. جرقه های  با صزن سبک  رل  باال  لستحکام 
ناشی لز عملیات برش، جوش یا سنگ زنی می تولند حریق 
کالس D رل شعله صر کند، یا ممکن لست آتش سوزي که لز 
جاي دیگري شرصع شده لست باعث سرلیت به لقالم للزی 
به دلیا صلکنش های شیمیایی که  زیرل   . قابا لشتعاف شود 
ممکن لست در طوف یک حریق کالسD رخ دهد ، لنتخاب 
لین  برلی  کاربردی  تکنیک  ص  مناسب  کننده  خاموش  عاما 
نوع حادثه مهم لست. درلنتخاب خاموش کننده مناسب برلی 

حریق کالس D به دلنش ص تجربه تخووی نیاز لست.

شکا 8-2 للزلت قابا لحترلق در حریق های کالس D به مولد 
خاموش کننده خاصی نیاز دلرند.

شکا 9-2 حریق های کالس K شاما رصغن ها ص چربی های قابا 
لحترلق پخت ص پز.

K حریق های کالس
شاما رصغنها ص چربیهای پخت   K حریق های کالس     
رصغن  های  حریق    .)2-9 )شکا  لست.  لحترلق  قابا  پز  ص 
های پخت ص پز زمانی به عنولن حریق های مایع قابا لحترلق 
کالس B طبقه بندی می شد. با لین حاف، معرلی سرخ کن 
های مدرن  با کارلیی باال ص گرلیش به لستفاده لز رصغن های 
گیاهی به جای چربی های حیولنی برلی سرخ کردن غذلها 
ساخت  مستلزم  که  لست  شده  باالتر  پخت  دمای  به  منجر 
مرطوب  شیمیایی  کننده  خاموش  مولد  لز  جدیدی  کالس 
لست. برخی لز رستورلن ها همچنان لز مولد خاموش کننده 
تایید   B برلی حریق های کالس که  کنند  لستفاده می  لی 
شده لند، با لین حاف خاموش کننده های حریق کالس B به 
لندلزه خاموش کننده های حریق کالس K برلی حریق های 

رصغن پخت ص پز مؤثر نیستند.  
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بندی  رتبه  و  بندی  طبقه 
های  کننده  خاموش 

حریق
خاموش کننده های قابا حما بر لساس صیژگی ها ص قابلیت 
های لطفاء حریق طبقه ص رتبه بندی می شوند. لین لطالعات 
برلی لنتخاب خاموش کننده مناسب جهت مبارزه با یک آتش 
سوزی خاص مهم لست )جدصف 1-2 (. همچنین برلی تعیین 
لینکه کدلم نوع لز خاموش کننده ها باید در یک مکان معین 
قرلر دلده شوند به طوری که حریق های مرحله لصلیه رل بتولن 
به سرعت کنترف کرد ، لستفاده می شود.  در لیاالت متحده   
UL1   سازمانی لست که لستاندلردها، طبقه بندی ص سیستم 

رتبه بندی رل برلی خاموش کننده های قابا حما مشخص 
می کند. هر خاموش کننده دلرلی درجه بندی خاصی لست 
که مشخص می کند لین نوع خاموش کننده برلی چه کالس 
حریق بوورت لیمن ص مؤثر عما می کند. در سیستم طبقه 
لز هر دصی حرصف صلعدلد  بندی خاموش کننده های حریق 
حریق  های  کالس  دهنده  نشان  حرصف  شود.  می  لستفاده 
لستفاده  مورد  آن  در  تولند  می  کننده  خاموش  که  هستند 
کننده  نسبی خاموش  کارلیی  نشان دهنده  لعدلد  گیرد،  قرلر 
های حریق هستند. خاموش کننده های لیمن ص مؤثر برلی 

با حرصف متعدد درجه بندی می شوند.  بیش لز یک کالس 

 جدصف 1-2  لنولع حریق
Ordinary 

combustibles A کالس 

Flammable or 
combustible liquids B کالس

Energized electrical 
equipment C کالس

 UL: Underwriters Laboratories  1

Combustible metals D کالس
Kitchen fires 

involving oils and fats K کالس

به عنولن مثاف، یک خاموش کننده که برلی حریق های 
کالس A لیمن ص مؤثر لست با "A" رتبه بندی ص برلی حریق 
 های کالس B با »B« رتبه بندی می شود. ص خاموش کننده 
لی که برلی هر دص حریق های کالس A ص B لیمن ص مؤثر 

باشد، با هر دص »A« ص »B« رتبه بندی می شود. 
شاما  نیز   B کالس  ص   A کالس  های  کننده  خاموش    
لنولعی هستند که نشان دهنده کارلیی نسبی خاموش کننده 
در دست یک کاربر غیر متخوص لست. در خاموش کننده 
های کالس A، لین عدد نشان دهنده مقدلر آب موجود در 
معادف  با درجه A-1  حاصی  آن لست. یک خاموش کننده 
کننده  خاموش  یک  لست.  آب  لیتر(   5.56( گالن   1.25
ص  لست  آب  لیتر(   9( گالن   2.5 حاصی  معمولی   A کالس 
دلرلی رتبهA-2  لست. هرچه لین عدد بیشتر باشد، قابلیت 
کننده  کارلیی خاموش  لست.   بیشتر  کننده  لطفای خاموش 
های حریق کالس B بر لساس مساحت تقریبی لندلزه گیری 
دستگاه  لین  که  لست  سوخت   )  ]ft2[ مربع  لوت  )در  شده 
لین  گولهی  تست  هستند.  آن  کردن  خاموش  به  قادر  ها 
دیده  آموزش  کارشناسان  توسط  کننده های حریق  خاموش 
کاربر  لز یک  بزرگتر  آتش  کنترف  به  قادر  که  لنجام می شود 
غیر متخوص هستند. بنابرلین، رتبه بندی عددی حدصد 40 
درصد لز مساحت مولد سوختنی لست که یک متخوص می 

 .)UL ,2017( .تولند به طور مدلصم خاموش کند
به عنولن مثاف، درجه بندی B-10  نشان می دهد که یک 
مایع  تشت  یک  در  رل  آتش  بتولند  باید  متخوص  غیر  کاربر 
قابا لشتعاف که مساحت سطح آن 10 لوت مربع )0.9 متر 
مربع( لست، خاموش کند، در حالی که یک کاربر متخوص 
بتولند آتشی رل خاموش کند که مساحت 25 لوت مربع  باید 
)2.3 متر مربع( لست. یک کاربر غیرمتخوص باید بتولند لز 
یک خاموش کننده حریق با درجه  B-40  برلی کنترف آتش 
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تشت مایع قابا لشتعاف با مساحت 40 لوت مربع )4.7 متر 
باید  متخوص  کاربر  یک  که  حالی  در  کند،  لستفاده  مربع( 
با مساحت 100 لوت مربع )9  آتش  به خاموش کردن  قادر 
متر مربع(باشد.   لز لعدلد برلی لرزیابی کارلیی خاموش کننده 
می  لستفاده   B ص   A کالس  های  حریق  برلی  لقط  حریق 
شود. لگر خاموش کننده حریق رل می تولن برلی آتش سوزی 
های کالس C نیز لستفاده کرد، حاصی عاملی لست که ثابت 
شده لست که برلی للکتریسیته نارسانا بوده ص برلی لستفاده 
مثاف،  عنولن  به  لست.  لیمن  للکتریکی  لنرژی  تجهیزلت  در 
-10 :A-2 یک خاموش کننده حریق که دلرلی درجه بندی
B:C لست، می تولند در حریق های های کالس A، کالس 
حریق  برلی  که  هنگامی  آن  شود.  لستفاده   C کالس  ص   B
های کالس A لستفاده می شود دلرلی قابلیت لطفاء حریق 
 B می باشد.در هنگام لستفاده لز حریق های کالس  A-2
ص می  لست   B-10 کننده قابلیت های یک خاموش  دلرلی 
لستفاده  للکتریکی  لنرژی  تجهیزلت  در  رلحت  خیاف  با  تولند 
حریق  های  کننده  خاموش  کارلیی  لرزیابی  برلی  شود.   
چنین  شود.  می  لستفاده  لستاندلرد  آزمایشی  های  آتش  لز 
نرخ های  مقادیر،  عاما،  شاما  لست  ممکن  آزمایش هایی 
کننده  باشد. خاموش  متفاصتی  کاربردی  ص رصش های  کاربرد 
های حریق به دلیا تولنایی آنها در کنترف نوع خاصی لز آتش 
ص همچنین به دلیا تولنایی عاما خاموش کننده در جلوگیری 
لز شعله صر شدن مجدد درجه بندی می شوند. برخی لز عولما 
می تولنند آتش رل با مولقیت خفه کنند لما نمی تولنند لز شعله 
صر شدن مجدد مولد جلوگیری کنند. تنها در صورتی لمتیاز دلده 
می شود که خاموش کننده حریق، آتش آزمایشی لستاندلرد رل 
کاماًل خاموش کند ص لز شعله صر شدن مجدد جلوگیری کند. 

برچسب گذاری خاموش 
کننده ها

خاموش کننده های حریق که توسط یک آزمایشگاه مستقا، 

آزمایش ص تأیید شده لند، دلرلی برچسب هستند تا کالس های 
حریق رل مشخص کنند که صلحد قادر به خاموش کردن لیمن 
لست. لین سیستم حرصف سنتی سالهاست که مورد لستفاده 
قرلر می گیرد ص هنوز هم در بسیاری لز خاموش کننده های 
حریق یالت می شود. لخیرًل، یک سیستم پیکتوگرلف جهانی 
با  کاربر  آشنایی  به  نیازی  سیستم  لین  لست.  یالته  توسعه 
کدهای حرصف للفبا برلی کالس های مختلف حریق ندلرد. 

سیستم حروف سنتی 
سیستم حرصف سنتی لز برچسب های زیر لستفاده می کند 

)شکا 2-10(:
حریق 	  در  لستفاده  برلی  مناسب  های  کننده  خاموش 

های کالس A با حرف "A" رصی یک مثلث سبز رنگ 
با حرف  مشخص می شوند. مثلث یک رلبطه گرللیکی 

"A" دلرد. 
حریق 	  در  لستفاده  برلی  مناسب  های  کننده  خاموش 

رنگ  قرمز  مربع  رصی   "B" حرف  با   B کالس  های 
مشخص می شوند. باز هم شکا حرف منعکس کننده 

شکا گرللیکی جعبه لست.
حریق 	  در  لستفاده  برلی  مناسب  های  کننده  خاموش 

جامد  آبی  دلیره  یک  رصی   "C" حرف  با   C های کالس 
رلبطه  یک  دلرلی  همچنین  که  شوند،  می  مشخص 

گرللیکی بین حرف "C" ص دلیره لست.
حریق 	  در  لستفاده  برلی  مناسب  های  کننده  خاموش 

های کالس D با حرف "D" رصی یک ستاره پنج پر زرد 
رنگ مشخص می شوند.

حریق 	  در  لستفاده  برلی  مناسب  های  کننده  خاموش 
های کالس K با توویری که آتش در ماهیتابه رل نشان 
 K می دهد شناسایی می شوند. لز آنجایی که نام کالس
برلی  للفبای سیستم سنتی  گرللیک  لست، هیچ  جدید 

آن صجود ندلرد.
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شکا 10-2 برچسب های حرصف سنتی رصی خاموش کننده های 
حریق لغلب دلرلی یک شکا ص همچنین یک حرف هستند. نماد 

کالس K یک شش ضلعی سیاه با یک "K" سفید لست.

سیستم برچسب گذاری 
پیکتوگراف  

سیستم پیکتوگرلف، مانند آنچه برلی خاموش کننده های 
حریق کالس K توضیح دلده شد، لز نمادها به جای حرصف 
صضوح  به  سیستم  لین  کند.  می  لستفاده  ها  برچسب  رصی 
لستفاده  برلی  حریق  کننده  خاموش  آیا  که  دهد  می  نشان 
در یک کالس خاص لز آتش نامناسب لست یا خیر. تابلوها 
همگی نمادهای مربعی هستند که هر کدلم برلی نشان دلدن 
کالس خاصی لز آتش طرلحی شده لند. )شکا 11-2(. نماد 
زباله در حاف سوختن در  A یک سطا  حریق های کالس 
کالس  حریق  کننده  خاموش  نماد  لست.  چوب  حریق  کنار 
B یک شعله ص یک قوطی بنزین لست. نماد کالس C یک 
شعله ص یک دصشاخه ص پریز برق لست، ص نماد کالس D یک 

ذکر  قبال  که  همانطور  لست.  للزی  دنده  چرخ  یک  ص  شعله 
شد، خاموش کننده های حریق درجه بندی شده برلی مبارزه 
ماهیتابه  در  رل  آتش  که  نمادی  با   K کالس  های  حریق  با 

نشان می دهد برچسب گذلری شده لند. 
نماد  توویری، صجود یک  برچسب گذلری  لین سیستم  در 
نشان می دهد که خاموش کننده های حریق برلی آن کالس 
حریق رتبه بندی شده لست. یک نماد گم شده نشان می دهد 
بندی  رتبه  برلی آن کالس حریق  که خاموش کننده حریق 
نشده لست. عالمت قرمز بر رصی یک نماد نشان می دهد که 
لستفاده  آتش سوزی  نوع  آن  در  نباید  کننده حریق  خاموش 
به  کند.  می  لیجاد  بیشتری  خطر  کار  لین  لنجام  زیرل  شود، 
عنولن مثاف، یک خاموش کننده حریق که لقط برلی حریق 
می  نشان  رل  نماد  سه  هر  لست،  شده  بندی  رتبه   A کالس 
دهد، لما نمادهای کالس B ص کالس C دلرلی خطوط مورب 
قرمز هستند. لین آرلیه سه نماد نشان می دهد که خاموش 
بر آب  کننده حریق حاصی یک عاما خاموش کننده مبتنی 
لست ص لستفاده لز آن رل در حریق های للکتریکی یا مایعات 
قابا لشتعاف غیر لیمن می کند. برخی لز خاموش کننده های 
مناسب   C ص کالس  B برلی حریق های کالس که  حریق 
برلی  لست  ممکن  لما  ندلرند،  رل   A کالس  نماد  هستند، 
خاموش کردن حریق های کوچک کالس A لستفاده شوند. 
لین صلقعیت که آنها برلی حریق کالس A رتبه بندی نشده لند 
نشان می دهد که آنها در خاموش کردن آتش سوزی معمولی 
A مشابه کمتر  به یک خاموش کننده حریق کالس  نسبت 

مؤثر هستند.
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K صA,B,C,D  شکا 11-2 نمادهای حریق های کالس

نکته ایمنی
تکنیک مناسب در لستفاده لز یک خاموش کننده قابا حما 
لز  لستفاده  لست.  مهم  کارلیی  برلی  هم  ص  لیمنی  برلی  هم 
یک  دقیق  نظارت  تحت  رل  قابا حما  حریق  کننده  خاموش 

مربی آموزش دیده تمرین کنید. 

نصب( )مکان  جانمایی 
خاموش کننده حریق

نوب  مستلزم  ساختمانی  ص  نشانی  آتش  مقررلت  ص  قولنین 
خاموش کننده های حریق در بسیاری لز مناطق لست تا برلی 
باشند.  دسترس  در  لصلیه  مرحله  های  سوزی  آتش  با  مقابله 
لستاندلرد  NFPA 10 برلی خاموش کننده های قابا حما، 
قابا  کننده های  ص نوب خاموش  دلدن  قرلر  برلی  للزلمات 
کند.  لهرست می  رل  مناسب  لرتفاع نوب  ص همچنین  حما 
مقررلت مربوط به هر نوع لشغاف، حدلکثر مساحت طبقه لی 
که می تولند توسط هر خاموش کننده حریق محالظت شود، 
حدلکثر مسالت طی شده لز نزدیکترین خاموش کننده حریق 
حریق  های  کننده  خاموش  لنولع  ص  لحتمالی  آتش سوزی  تا 
کلیدی  عاما  دص  کند.  می  مشخص  رل  شوند  تهیه  باید  که 
منطقه  هر  در  باید  حریق  کننده  خاموش  نوع  تعیین  هنگام 
در نظر گرلته شود: کالس حریقی که لحتماف صقوع دلرد ص 
لصلیه. خاموش کننده های  بالقوه آتش سوزی مرحله  بزرگی 
به رلحتی قابا مشاهده ص  باید طوری نوب شوند که  حریق 
دسترسی باشند)شکا12-2(. خاموش کننده های  سنگین 
نباید بر رصی دیولر نوب شوند. لگر خاموش کننده خیلی باال 
نوب شده باشد، ممکن لست یک لرد کوچکتر نتولند آن رل 
لز رصی قالب خود بلند کند یا در تالش آسیب ببیند. لرتفاعات 

توصیه شده برلی نوب خاموش کننده ها به شرح زیر لست:

خاموش کننده ها با صزن حدلکثر 40 پوند )18 کیلوگرم( 	 
کننده  خاموش  باالی  که  شوند  نوب  لی  گونه  به  باید 

بیش لز 5 لوت )2 متر( باالتر لز کف نباشد.
خاموش کننده ها با صزن بیش لز 40 پوند )18 کیلوگرم( 	 

کننده  خاموش  باالی  که  شوند  نوب  لی  گونه  به  باید 
بیش لز 3.5 لوت )1 متر( باالتر لز کف نباشد.

کف خاموش کننده باید حدلقا 4 لینچ )10 سانتی متر( 	 
باالتر لز کف باشد.
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شکا 12-2 خاموش کننده ها باید در مکان هایی با دسترسی ص دید 
بدصن محدصدیت نوب شود.

طبقه بندی خطرات منطقه  
لحترلق موجود،  قابا  مولد  نوع  ص  میزلن  لساس  بر  مناطق 
مبلمان،  ص  تزئینات  محتویات،  ساختمانی،  موالح  جمله  لز 
به سه طبقه بندی کم خطر، معمولی ص خطرناک تقسیم می 
شوند. مقدلر مولد قابا لحترلق موجود گاهی لصقات بار آتش 
ساختمان نامیده می شود ص به عنولن صزن متوسط مولد قابا 
لحترلق در هر لوت مربع )یا در هر متر مربع( لز سطح زمین 
لندلزه گیری می شود. هرچه بار آتش بزرگتر باشد، آتش بالقوه 
بزرگتر لست. مقوله کاربری جاگیری مولد یا تجهیزلت لزصمًا 
بندی  کند. طبقه  نمی  تعیین  رل  بندی خطر ساختمان  طبقه 

یا  مولد  لنولع مختلف جاگیری  برلی  توصیه شده  های خطر 
تجهیزلت، صرلًا دستورللعما هایی بر لساس موقعیت های 
بر  باید  منطقه  هر  برلی  خطر  بندی  طبقه  هستند.  معمولی 

لساس مقدلر صلقعی ص نوع مولد قابا لحترلق موجود باشد.

کم خطر  
قابلیت  مقدلر،  که  هستند  مناطقی  خطر  کم  مکان های 
لحترلق ص لنتشار گرما در آن ها کم لست ص لکثر مولد به گونه لی 
ندلرد.  صجود  آتش سوزی  گسترش  لحتماف  که  شده لند  چیده 
محیط های خطرناک معمواًل حاصی مقادیر محدصدی لز مولد 
قابا لحترلق کالس A مانند چوب، محووالت کاغذی، پارچه 
ص مولد مشابه هستند. یک محیط خطرناک همچنین ممکن 
لست حاصی برخی لز مولد قابا لحترلق کالس B )مایعات ص 
یا  گازهای قابا لشتعاف(، مانند مولد شیمیایی دستگاه کپی 
مقادیر کمی رنگ ص حالف باشد، لما همه مولد کالس B باید 
در ظرصف در بسته نگهدلری شوند ص به طور لیمن نگهدلری 
شوند. نمونه هایی لز محیط های متدلصف در معرض خطر نور 
شاما لکثر دلاتر، کالس های درس، کلیساها، سالن های 

لجتماعات ص لتاق های مهمان هتا لست )شکا2-13(.

شکا 13-2 خاموش کننده ها باید در مکان هایی با دسترسی ص دید 
بدصن محدصدیت نوب شود.
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مکان های با خطر متوسط  
مکان های با خطر متوسط نسبت به مکان های کم خطر 
A ص B بیشتری هستند. لشتعاف پذیری  حاصی مولد کالس 
نمونه هایی  لست.  متوسط  مولد  حرلرت  لنتشار  سرعت  ص 
لرصشگاه های  شاما  معمولی  خطرناک  مکان های  لز 
کارخانه  محا،  در  ذخیره سازی  مکان های  با  خرده لرصشی 
های المپ سازی، نمایشگاه های خودرص، گارلژهای پارکینگ، 
تأسیسات تحقیقاتی، ص کارگاه ها یا مناطق خدماتی لست که 
لتاق های  مانند  می کنند،  پشتیبانی  خطرناک  مکان های  لز 

خشکشویی هتا یا آشپزخانه های رستورلن )شکا 2-14 (.

شکا 14-2 نمایشگاه های خودرص، لتاق های خشکشویی هتا ص 
گارلژهای پارکینگ به عنولن مناطق خطر معمولی طبقه بندی می 

شوند.

لست  لنبارهایی  شاما  همچنین  معمولی  خطر  با  مناطق 
I ص کالس II هستند. کاالهای  که دلرلی کاالهای کالس 

کالس I شاما محووالت غیر قابا لحترلق لست که رصی 
پالت های چوبی یا در کارتن های چند الیه که در کاغذ بسته 
II شاما  کاالهای کالس  ذخیره می شوند.  لند  بندی شده 
محووالت غیر قابا لحترلق لست که در جعبه های چوبی یا 

کارتن های چند الیه ذخیره می شوند.

ارزیابی آموخته ها:
یک پارکینگ گارلژ جزء کدلم طبقه بندی خطر قرلر می 

گیرد؟
للف: کم خطر

ب: خطر متوسط
ج: خطر معمولی 

د: خطر بسیار باال  

خطر بسیار باال 
لحترلق  قابا  مولد  حاصی  باال  بسیار  خطر  با  مکان های 
به مکان  نسبت   B لشتعاف کالس قابا  مولد  صیا   A کالس 
سرعت  ص  پذیری  لشتعاف  هستند.  معمولی  خطرناک  های 
لنتشار حرلرت مولد باال لست. نمونه های معمولی لز مناطق 
خطرناک شاما مغازه های نجاری. خدمات ص تعمیر خودرصها، 
هولپیماها یا قایق ها؛ ص بسیاری لز آشپزخانه ها ص سایر مناطق 
قابا  مایعات  بزرگ،  های  کن  سرخ  دلرلی  که  پز  ص  پخت 

لشتعاف، یا گازهای تحت لشار هستند) شکا2-15 (. 
مانند  تولید  لرآیندهای  برلی  که  مناطقی  لین،  بر  عالصه 
می شوند،  لستفاده  پوشش دهی  یا  غوطه صری  رنگ آمیزی، 
مایعات  یا جابجایی  نگهدلری  برلی  که  لمکاناتی  ص همچنین 
محیط های  عنولن  به  می شوند،  لستفاده  لشتعاف  قابا 
محووالتی  حاصی  لنبارهای  می شوند.  طبقه بندی  خطرناک 
که با تعاریف کاالهای کالس I ص کالس II مطابقت ندلرند 
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نیز خطر لضالی محسوب می شوند. 

شکا 15-2 آشپزخانه ها، کارگاه های نجاری، ص تعمیرگاه های 
خودرص، مکان های لحتمالی خطرناک در نظر گرلته می شوند.

تعیین مناسب ترین محل 
قرارگیری خاموش کننده های 

حریق 
حریق  های  کننده  خاموش  لنولع  ص  تعدلد  تعیین  هنگام 
باید  لز یک محا سکونت قرلر گیرند،  باید در هر منطقه  که 
می  عولما  لین  جمله  لز  شود.  گرلته  نظر  در  عاما  چندین 
آن  مقادیر  ص  منطقه  در  موجود  های  سوخت  لنولع  به  تولن 
مولد لشاره کرد. برخی لز مناطق ممکن لست به بیش لز یک 
بیش  با  حریق  کننده  خاموش  یا  حریق  کننده  خاموش  نوع 
مولد  شاما  که  محیط هایی  باشند.  دلشته  نیاز  درجه  یک  لز 
کننده  خاموش  یک  به  می شوند   A کالس  لحترلق  قابا 

دلرند.  نیاز   A برلی حریق  های کالس  با درجه بندی  حریق 
آنهایی که مولد قابا لحترلق کالس B دلرند به یک خاموش 
کننده حریق مناسب برلی آتش سوزی کالس B نیاز دلرند. 
 B ص A با لین حاف، مناطقی که حاصی مولد لحترلق کالس 
نوع  دص  هر  برلی  که  حریق  کننده  خاموش  یک  به  هستند، 
حریق  کننده  خاموش  یک  یا  باشد  شده  بندی  درجه  حریق 
جدلگانه برلی هر کالس آتش نیاز دلرند. لکثر ساختمان ها به 
خاموش کننده های آتش نشانی مناسب برلی مبارزه با حریق 
مانند  معمولی  لحترلق  قابا  مولد  زیرل  دلرند،  نیاز   A کالس 
مبلمان، پارتیشن ها، مولد تکمیا دلخلی، کاغذ ص محووالت 
بسته بندی بسیار رلیج هستند. حتی در جایی که لز سایر کالس 
های محووالت لستفاده می شود یا ذخیره شده، هنوز نیاز به 
قابا  مولد  آتش سوزی که شاما  برلبر  در  تاسیسات  لز  دلاع 
لحترلق معمولی لست صجود دلرد. یک خاموش کننده حریق 
چند منظوره به طور کلی لرزلن تر لز دص خاموش کننده حریق 
جدلگانه لست ص مشکا لنتخاب خاموش کننده حریق مناسب 
برلی یک آتش سوزی خاص رل برطرف می کند. با لین حاف، 
 A گاهی لصقات بهتر لست خاموش کننده های حریق کالس
رل در مکان های عمومی نوب کنید ص خاموش کننده های 
حریق رل که مخووصًا در مبارزه با حریق کالس B یا کالس 
دهید.  قرلر  خاص  خطرلت  آن  نزدیکی  در  هستند،  موثر   C
لین  در  دلرد.  صجود  گوناگونی  تأسیسات، شرلیط  لز  برخی  در 
لشغاف ها، هر منطقه باید به صورت جدلگانه لرزیابی شود ص 
یک  شود.  تنظیم  آن  خاص  شرلیط  با  کننده  خاموش  نوب 
رستورلن مثاف خوبی برلی لین صضعیت لست. قسمت های 
مبلمان،  مانند  معمولی  لحترلق  قابا  مولد  حاصی  غذلخوری 
خاموش  یک  به  که  هستند  کاغذی  محووالت  ص  رصمیزی 
کننده حریق درجه بندی شده برلی آتش سوزی های کالس 
A نیاز دلرند. در آشپزخانه رستورلن ها، جایی که خطر آتش 
سوزی شاما رصغن های پخت ص پز می شود، یک خاموش 
کننده حریق کالس K بهترین دلاع رل لرلئه می دهد. به طور 
مشابه، در یک بیمارستان، خاموش کننده های حریق برلی 
آتش سوزی های کالس A در رلهرصها، دلاتر، البی ها ص لتاق 
حریق  های  کننده  خاموش  هستند.  مناسب  بیمارلن  های 
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باید در آزمایشگاه ها ص مناطقی که مولد بیهوشی   B کالس
قابا لشتعاف در آن نگهدلری می شود نوب شوند. لتاق های 
که  باشند  آتش نشانی  کننده  های  خاموش  دلرلی  باید  برق 
برلی لستفاده در حریق  های کالس C تأیید شده لند، در حالی 
که آشپزخانه های بیمارستانی به خاموش کننده های حریق 

کالس K نیاز دلرند.  

کننده  خاموش  طراحی 
حریق 

مولد  لنولع  حاصی  حما  قابا  حریق  های  کننده  خاموش 
خاموش کننده هستند - مولدی که آتش رل خاموش می کنند.  
لین عولما خاموش کننده تحت لشار لز خاموش کننده حریق 
خارج می شوند. بسیاری لز خاموش کننده های حریق برلی  
پاشش عاما خاموش کننده به گاز تحت لشار متکی هستند. 
لین گاز رل می تولن هم با ماده خاموش کننده در بدنه خاموش 
کننده حریق ص هم به صورت خارجی در یک کارتریج یا سیلندر 
جدلگانه ذخیره کرد. با ذخیره سازی خارجی، عاما خاموش 
گیرد.  می  قرلر  لشار  تحت  لستفاده  صورت  در  لقط  کننده 

عاما  خود   ،CO2 مانند  کننده  خاموش  مولد  لز  برخی  به 
پاشش هستند.لکثر عولما خود پاشش معمواًل گاز هستند لما 
ذخیره  حریق  کننده  خاموش  در  لشار  تحت  مایع  به صورت 
شود،  می  آزلد  کننده  محدصد  لشار  که  هنگامی  شوند.  می 
عاما پاشش به سرعت منبسط می شود ص باعث تخلیه خود 
به خود می شود. هنگامی که آب یا آب حاصی مولد للزصدنی 
صجود دلرد، لز پمپ های دستی برلی  پرتاب لز کپسوف عاما 

خاموش کننده لستفاده می شود. 

 جدصف 2-2  لنولع لصلی مولد خاموش کننده

	 Water
	 Dry Chemicals
	 CO2
	 Foam
	 Halogenated agents
	 Dry Powder
	 Wet Chemicals  

اجزاء خاموش کننده قابل 
حمل 

 لکثر خاموش کننده های حریق قابا حما دستی دلرلی 
شش قسمت لصلی هستند. ) شکا2-16 (. 

سیلندر که عاما خاموش کننده رل نگه می دلرد	 
دسته حما نازف یا بوق	 
برلی 	  قفا  مکانیزم  تخلیه  شیر  ص  ماشه  مجموعه 

جلوگیری لز تخلیه توادلی
نشانگر لشار 	 

سیلندر 
معرصف  سیلندر  محفظه  به  که  حریق  کننده  خاموش  بدنه 
لز  دهد.  می  جای  خود  در  رل  کننده  خاموش  عاما  لست، 
یا CO2 می تولن جهت تحت لشار  نیترصژن، هولی لشرده 
قرلر دلدن سیلندر برلی خارج کردن ماده ی خاموش کننده 
لستفاده می کند. خاموش کننده های حریق تحت لشار هم 
ماده ی خاموش کننده رل به صورت مرطوب یا خشک ص هم 
گاز خرصجی رل تحت لشار در سیلندر نگه می دلرند. خاموش 
گاز  خارجی  کارتریج  یک  به  دلر،  کارتریج  کننده های حریق 
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که  لعاف می شود  زمانی  تنها  که  متکی هستند  لشار  تحت 
خاموش کننده حریق لستفاده شود.

شکا 16-2 خاموش کننده های حریق قابا حما لز شش جزء 
لصلی تشکیا شده لند. 

دستگیره 
قابا حما  حریق  کننده  خاموش  برلی حما  دستگیره  لز 
ص در بسیاری لز مولرد جهت نگه دلشتن آن در حین لستفاده 
کاربرد دلرد. طرلحی دستگیره لز مدلی به مدف دیگر متفاصت 

لست، لما تمام خاموش کننده های حریق که بیش لز 3 پوند 
)1.4 کیلوگرم( صزن دلشته باشند، دستگیره دلرند. در بسیاری 
خاموش  سازی  لعاف  لهرم  زیر  درست  دستگیره  مولرد،  لز 

کننده قرلر دلرد.

ضامن خاموش کننده
توادلی  تخلیه  لز  که  لست  ساده  ی  صسیله  یک  ضامن، 
خاموش کننده جلوگیری می کند. ساده ترین شکا مکانیسم 
ضامن، یک پین سفت لست که لز طریق سورلخی در قسمت 
متحرک دستگیره )لهرم( صلرد می شود تا لز لشار دلدن لتفاقی 
آن جلوگیری کند. لین پین معمواًل دلرلی یک حلقه در لنتهای 

آن لست تا بتولن آن رل به سرعت جدل کرد.
مخووص  نولرپالستیکی  یک  لز  پین  کردن  محکم  برلی 
لست  پلمپ طوری طرلحی شده  می شود.  لستفاده  )پلمپ( 
که در هنگام کشیدن پین به رلحتی می شکند. کشیدن  پین 
ص پلمپ بهتر لست با یک حرکت چرخشی لنجام شود. پلمپ 
سر پین ضامن، باعث می شود به رلحتی متوجه شوید که آیا 
خاموش کننده حریق لستفاده شده ص شارژ نشده لست یا خیر. 
همچنین للرلد رل لز بازی یا دست کاری خاموش کننده حریق 

منع می کند.

نشانگر فشار
خاموش  یک  آیا  که  دهد  می  نشان  گیج  یا  لشار  نشانگر 
کننده حریق لشار کالی برلی عملکرد صحیح دلرد یا خیر. با 
گذشت زمان، لشار موجود در خاموش کننده حریق ممکن 
آیا  که  گوید  به شما می  آغاز  در  بررسی گیج  لست کم شود. 
خاموش کننده حریق آماده لستفاده لست یا خیر. با لین حاف، 
همه خاموش کننده های حریق نشانگر لشار ندلرند، بنابرلین 
لقدلمات دیگری مانند صزن کردن خاموش کننده ممکن لست 
برلی تعیین لینکه آیا کپسوف آماده به کار لست یا خیر، الزم 

باشد.
نشانگرهای لشار هم لز نظر طرلحی ص هم لز نظر پیچیدگی 
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گیج  لز  حریق  های  کننده  خاموش  لکثر  هستند.  متفاصت 
پوند  بر حسب  لست  لشار ممکن  کنند.  لستفاده می  سوزنی 
بر لینچ مربع )psi( یا در مقیاس سه مرحله لی )خیلی کم، 
محدصده مناسب، خیلی زیاد( نشان دلده شود. گیج های لشار 
معمواًل دلرلی کد رنگی هستند ص یک ناحیه سبز رنگ ناحیه 

لشار مناسب رل نشان می دهد.
برخی لز خاموش کننده های حریق یکبار مورف که برلی 
ساده  لشار  نشانگر  لند،  شده  گرلته  نظر  در  خانگی  موارف 
سیلندر  دلخا  در  که  پالستیکی  پین  یک  یعنی  دلرند،  تری 
پین لشار دلخا خاموش  تعبیه شده لست. لشار دلدن رصی 
بیاید،  باال  دصباره  پین  لگر  کند.  می  آزمایش  رل  حریق  کننده 
خاموش کننده حریق لشار کالی برلی کار دلرد. لگر بوورت 
لشرده شده باقی بماند، لشار به زیر سطح قابا قبوف کاهش 

یالته لست.

خاموش کننده های 
چرخدار

خاموش کننده های حریق چرخ دلر دستگاه های خاموش 
دلر  چرخ  های  لرلبه  رصی  بر  که  هستند  بزرگی  های  کننده 
تا   68( پوند   350 تا   150 حاصی  معمواًل  ص  شوند  می  نوب 
158 کیلوگرم( عاما خاموش کننده هستند. طرلحی چرخدلر 
رل به محا  نفر لجازه می دهد خاموش کننده حریق  به یک 
چرخدلر  حریق  کننده  خاموش  یک  لگر  کند.  منتقا  حریق 
برلی لستفاده در دلخا ساختمان در نظر گرلته شده لست، 
لندلزه کالی عریض باشند که لمکان  به  باید  درها ص رلهرصها 
عبور آن رل به هر منطقه لی که ممکن لست مورد نیاز باشد، 

لرلهم کند.
خاموش کننده های حریق چرخدلر معمواًل دلرلی شلنگ  
یک  در  تولند  می  کننده  خاموش  بنابرلین  هستند،  طوالنی 
لز  تا  کند  می  حرکت  لپرلتور  که  حالی  در  بمانند   باقی  نقطه 
سیلندر  یک  معمواًل  کند.  حمله  آتش  به  طرف  یک  لز  بیش 
مجزل حاصی نیترصژن یا گاز لشرده دیگری لشار الزم برلی کار 

با لین نوع خاموش کننده  رل لرلهم می کند. 
خاموش کننده های حریق چرخدلر لغلب در مناطق با خطر 
ص محیط های  ها  لرصدگاه  نظامی،  پایگاه های  مانند  خاص 
صنعتی نوب می شوند. مدف هایی با چرخ های الستیکی یا 

چرخ های پهن برلی نوب در لضای باز ساخته شده لست.

انواع خاموش کننده های 
حریق 

عاما  به  توجه  با  حما  قابا  حریق  های  کننده  خاموش 
کاما  تخلیه  زمان  ص  موثر  برد  ظرلیت،  کننده،  خاموش 
عاما خاموش کننده، متفاصت هستند. آنها همچنین دلرلی 
لنولع  بخش  لین  در  هستند.  مختلفی  مکانیکی  طرلحی 
کننده  در خاموش  لستفاده  مورد  کننده  مولد خاموش  لصلی 
لساسی  های  صیژگی  همچنین  ص  حما  قابا  حریق  های 

لست. شده  دلده  توضیح  ها  کننده  خاموش  مختلف  لنولع 

هفت نوع خاموش کننده حریق مورد بحث در لین بخش بر 
لساس نوع عاما خاموش کننده سازماندهی شده لند:

کننده  لطفاء  )ماده  آبی  کننده های حریق  خاموش   •
آب/H2O می باشد(

خاموش کننده های حریق شیمیایی خشک  •
CO2 خاموش کننده های حریق دی لکسید کربن  •

B کپسوف های لوم کالس  •
خاموش کننده های حریق با عاما هالوژنه  •

خاموش کننده های حریق با پودر خشک  •
خاموش کننده های حریق مرطوب شیمیایی  •
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خاموش کننده های نوع آب
آب یک عاما خاموش کننده کارآمد، لرلصلن ص لرزلن لست. 
صقتی رصی آتش قرلر می گیرد، به سرعت لز مایع به بخار تبدیا 
می شود ص در لین لرآیند مقادیر زیادی گرما رل جذب می کند. 
با حذف گرما لز لرآیند لحترلق، سوخت کمتر لز دمای لشتعاف 

خود خنک می شود ص آتش سوزی متوقف می شود.
برلی  لصف  درجه  در  آب  نوع  حریق  های  کننده  خاموش 
شده  گرلته  نظر  در   A کالس  سوزی  آتش  کردن  خاموش 
لند. بسیاری لز سوخت های کالس A آب مایع رل جذب می 
لز  لین  بیشتر کاهش می دهد که  رل  کنند که دمای سوخت 
لیجاد مجدد آتش جلوگیری می کند. آب برلی لطفای آتش 
سوزی کالسهای دیگر حریق تاثیر کمتری دلرد . بعنولن مثاف 
پز  ص  پخت  رصغن  رصی  آب  کننده حریق  لز خاموش  لستفاده 
دلغ می تولند باعث پاشش مولد بوورت لنفجاری شود که می 
تولند آتش رل گسترش دهد ص لپرلتور خاموش کننده حریق رل به 
خطر بیندلزد. بسیاری لز مایعات قابا لشتعاف به سادگی رصی 
جریان  آب  های  جریان  که  آنجایی  لز  شوند.  می  شناصر  آب 
للکتریسیته رل هدلیت می کنند، لعماف جریان آب به هر آتشی 
که شاما تجهیزلت للکتریکی برق دلر باشد خطرناک لست. 
قابا  للز  یک  رصی  بر  آب  کننده حریق  خاموش  یک  لز  لگر 
شدید  صلکنش  یک  شود.  لستفاده  سوختن  حاف  در  لحترلق 
ممکن لست رخ دهد.به دلیا لین محدصدیت ها، آب معمولی 
لستفاده می   A کننده های حریق کالس  در خاموش  لقط 
شود. کپسوف های لوم کالس B که نوع خاصی لز کپسوف 
های آب هستند، برلی آتش سوزی های حاصی مایعات قابا 

لشتعاف در نظر گرلته شده لند.

خاموش کننده های تحت 
فشاراز نوع آب

پرلستفاده ترین نوع کپسوف آتش آب تحت لشار، مدف 2.5 
بسیاری   .)2-17 لست)شکا   A-2 درجه  با  لیتر(   9( گالن 

رل  نوع خاموش کننده حریق  لین  نشانی  آتش  لز خودرصهای 
برلی لستفاده  لصلیه در آتش سوزی های کالس A حما می 
کنند. چنین خاموش کننده حریق آب رل بوورت جت، با برد 
35 تا 40 لوت )9 تا 12 متر( لز طریق یک نازف در لنتهای 
در صورت  تخلیه  زمان  کند.  می  هدلیت  کوتاه  یک شیلنگ 
لستفاده مدلصم لز خاموش کننده حریق تقریبًا 55 ثانیه لست. 
پوند )14 کیلوگرم( لست  صزن کا خاموش کننده حدصد 30 
قابا  حریق  های  کننده  خاموش  برلی  لستاندلرد  )NFPA؛ 

حما، 2017(.
کننده های  خاموش  بزند،  یخ  تولند  می  آب  که  آنجایی  لز 
حریق تحت لشار نباید در مناطقی نوب شوند که لنتظار می 

رصد دما به زیر 32 درجه لارنهایت )0 درجه سانتی گرلد( برسد.
مدف های ضدیخ کپسوف های آتش نشانی تحت لشار، که 
کپسوف های آتش نشانی loaded-stream نامیده می شوند، 
موجود می باشند. عاما loaded-stream در دمای کمتر لز 
40- درجه لارنهایت )40- درجه سانتی گرلد( یخ نخولهد زد. 
قابا  کننده های حریق  خاموش  برلی  لستاندلرد   ،NFPA(

حما، 20 17(.
رصش توصیه شده برلی کارکردن یک خاموش کننده حریق 
لین لست که آن رل رصی زمین قرلر دهید، دستگیره رل با یک 
دست بگیرید ص پین ضامن  رل بیرصن بکشید یا با دست دیگر 
ضامن رل آزلد کنید. در لین مرحله، خاموش کننده حریق رل می 
تولن بلند کرد ص برلی خاموش کردن آتش لستفاده کرد. لز یک 
دست برلی هدف گیری جریان خاموش کننده به سمت آتش 
لستفاده کنید ص با دست دیگر دستگیره رل لشار دهید. جریان 
آب رل می تولن با قرلر دلدن لنگشت شست در لنتهای نازف به 
لسپری تبدیا کرد. لین تکنیک لغلب پس لز خاموش شدن 
شعله ها به عنولن بخشی لز تالش برلی لکه گیری حریق ص 

لطفای کاما لستفاده می شود.
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شکا 17-2 لکثر لدلرلت آتش نشانی لز خاموش کننده های لطفاء 
حریق با لشار آب ذخیره شده لستفاده می کنند. 

خاموش کننده های حریق با لشار ذخیره شده رل می تولن 
در هر مکانی که آب ص منبع هولی لشرده رل تامین می کند، 
شارژ کرد. توصیه می شود شارژ مجدد توسط یک لرد آموزش 
دیده یا شرکتی که متخوص در زمینه خاموش کننده های 
صجود  لمکان  لین  لگر  حاف،  لین  با  شود.  لنجام  لست  حریق 
ندلرد، حتمًا دستورللعما های سازنده رل به کار گیرید تا لز شارژ 

مجدد مناسب ص لیمن لطمینان حاصا کنید.

 Water خاموش کننده های
 Mist

خاموش  لست.   water mist آب  لز  لستفاده  دیگر  رصش 
کننده های حریق water mist به رصشی شبیه به خاموش 
کننده های نوع آب تحت لشار ساخته می شوند. با لین حاف، 
آنها معمواًل به رلحتی قابا شناسایی هستند زیرل معمواًل سفید 
رنگ هستند )شکا 18-2(. به جای شلنگ تخلیه ص مجموعه 

نازف یک خاموش کننده نوع آب تحت لشار، خاموش کننده 
یک  به  که  دلرند  تخلیه  شلنگ  یک   water mist های 
مکانیزم صیژه ص یک نازف مه پاش متوا لست. آنها رل معمواًل 
 )L 9.5(ص 2.5گالن )L 6.6( در لندلزه های 1.75 گالن

تولید می کنند.

شکا 18-2 خاموش کننده های حریق مه پاش به رلحتی قابا 
شناسایی هستند زیرل معمواًل رنگ آنها سفید لست.

خاموش کننده های حریق water mist حاصی آب مقطر 
یا آب یونیزه شده هستند که جریان للکتریسیته کمتری نسبت 
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بوورت   water mist نازف  لز  آب  دلرد.  کشی  لوله  آب  به 
لسپری تخلیه می شود که لیمنی در برلبر شوک للکتریکی رل 
لرلهم می کند. به همین دلیا، خاموش کننده های حریق 
ص   A کالس  های  حریق  در  لستفاده  برلی   water mist
کالس C لیمن هستند ص در رده ی لطفایی 2A:C  قرلر می 
گیرند. لپرلتور باید در 5 تا 12 لوت )2 تا 4 متر( لز آتش باشد تا 
NFPAلین نوع خاموش کننده حریق موثر باشد.) لستاندلرد

برلی خاموش کننده های حریق قابا حما، 2017(.
می  لستفاده  مولردی  در  حریق  های  کننده  خاموش  لین 
لست  ممکن  معمولی  حریق  های  کننده  خاموش  که  شوند 
ها  کننده  خاموش  لین  لز  شوند.  حد  لز  بیش  آسیب  باعث 
معموال در موزه ها، مجموعه های کتاب کمیاب، محیط های 
به کار رلته در  بیمارستانی، تجهیزلت مخابرلتی ص تجهیزلت 

لتاقهای Clean Room لستفاده می شود.

خاموش کننده های 
Loaded-Stream

یکی لز معایب قابا توجه آب به عنولن یک عاما خاموش 
کننده، لین لست که در دمای 32 درجه لارنهایت )صفر درجه 
دماهای  معرض  در  که  مناطقی  در  زند.  می  یخ  سانتیگرلد( 
لز  تولن  لین محدصدیت می  با  مقابله  برلی  زیر صفر هستند، 
لستفاده   Loaded-Stream حریق   های  کننده  خاموش 
با   ،Loaded-Stream حریق  های  کننده  خاموش  کرد. 
محلولی لز آب حاصی نمک للز قلیایی شارژ می شوند که لز 
کند.  می  جلوگیری  صفر(  )زیر  پایین  دماهای  در  زدگی  یخ 
توسط  حریق  های  کننده  خاموش  نیازلین  مورد  لشار  عاما 

یک سیلندر جدلگانه CO2  تامین می شود.
رلیج ترین مدف لین نوع خاموش کننده 2.5 گالن )9لیتر( 
تحت  آب  معمولی  های  کننده  خاموش  مشابه  که  لست 
لشارلست. مدف های دستی با ظرلیت 1 تا 2.5 گالن )4 تا 
9 لیتر( آب در دسترس هستند ص لز A-1 تا A-3 درجه بندی 
می شوند. نمونه های  بزرگتر شاما نمونه ی 17 گالن )64 

لیتر( با رتبه A-10 ص 33 گالن )124لیتر( با رتبه A-20 نیز 
موجود هستند.

خاموش کنند های حاوی 
مواد خیس کننده و خاموش 

A کننده حریق فوم کالس
که  آبی  با  کننده،  مرطوب  حریق  های  کننده  خاموش 
شارژ  لست،  سطحی  کشش  کاهش  برلی  محلولی  حاصی 
رصی  بر  آب  شود  می  باعث  که  لیزیکی  )صیژگی  شوند  می 
به آب  نفوذ کند(. کاهش کشش سطحی  بیشتر  یک سطح 
به  موثرتر  به طور  ص  آتش پخش شود  تا رصی  لجازه می دهد 
سوخت های کالس A نفوذ کند. کپسوف های لوم کالس 
A حاصی محلوف آب ص کنسانتره لوم کالس A هستند. لین 
ماده خاموش کننده دلرلی خاصیت کف کنندگی ص همچنین 

قابلیت کاهش کشش سطحی لست.
هر دص خاموش کننده حریق مرطوب کننده ص لوم کالس 
تولید  ص  طرلحی  آب  های  کپسوف  ساختار  همان  دلرلی   A
می شوند، لز جمله مدف های تحت لشار دستی ص خاموش 
کنند های  چرخ دلر. لین خاموش کننده های حریق نباید در 
معرض دمای کمتر لز 40 لارنهایت )4 درجه سانتیگرلد( قرلر 

گیرند.

خاموش کننده با مخزن پمپ 
دار

لندلزه  در  دلر  پمپ  مخزن  با  حریق  های  کننده  خاموش 
های مختلف لز رتبه ی  A-1  شاما خاموش کننده ی یک 
 ،A-4 صنیم گالن )6لیتر( تا خاموش کننده های  دلرلی رتبه
5گالن )19 لیتر( می باشند. آب در لین دستگاه ها تحت لشار 
ذخیره نمی شود. بجای آن لشار مورد نیاز برلی بیرصن رلندن 
می  کار  دست  با  که  عمودی  پیستونی  پمپ  یک  توسط  آب 
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کوتاه  لز طریق یک شیلنگ  رل  آب  که  تامین می شود  کند، 
در هر دص حرکت باال ص پایین به بیرصن منتقا می کند. پمپ 
کننده  خاموش  سیلندر  رصی  مستقیمًا  لست  ممکن  دستی 
نازف  مجموعه  لز  بخشی  لست  ممکن  یا  شود.  نوب  حریق 
به  لستفاده  هنگام  در  حریق  کننده  خاموش  نوع  لین  باشد. 
صورت عمودی رصی زمین قرلر می گیرد. یک برلکت کوچک 
تا در حین پمپاژ، خاموش  لپرلتور لجازه می دهد  پایین به  در 

کننده حریق رل با یک پا ثابت نگه دلرد.
خاموش کننده های حریق با مخزن پمپ دلر رل می تولن با 
مولد ضد یخ لستفاده کرد. برلی جزئیات باید با سازنده مشورت 
کرد، زیرل برخی لز مولد ضد یخ )مانند نمک معمولی( می تولنند 
خاموش کننده حریق رل دچار خوردگی کنند  یا به پمپ آسیب 
برسانند. خاموش کننده های حریق با پوسته لوالدی نسبت 
به کپسوف های مسی یا غیرللزی رلحت تر دچارخوردگی می 

شوند.

خاموش کننده کوله پشتی
خاموش کننده های حریق کوله پشتی عمدتًا در لضای باز 
شود  می  لستفاده  چمن  ص  علف  سوزی  آتش  با  مبارزه  برلی 
)شکا 19-2(. بیشتر لین خاموش کننده ها دلرلی ظرلیت 
مخزن 5 گالن )19 لیتر( ص صزن تقریبًا 50 پوند )23 کیلوگرم( 
در صورت پر بودن هستند. خاموش کننده های حریق کوله 
بندی  درجه  دلرلی  لما  لند  شده  لهرست   UL توسط  پشتی 

عددی نیستند.
مخزن آب می تولند لز لایبرگالس، لوالد ضد زنگ، لوالد 
گالولنیزه، نایلون، برزنت یا برنج ساخته شود. خاموش کننده 
های حریق کوله پشتی طوری طرلحی شده لند که به رلحتی 
دصباره  رصدخانه،  یا  دریاچه  آب  مانند  آبی   با  حادثه  محا  در 
کننده(.  باالی خاموش  در  دهانه گشاد  )لز طریق  پر شوند. 
یک لیلتر لز صرصد خاک، سنگ ص سایر آالینده ها به مخزن 
جلوگیری می کند. مولد ضد یخ، مولد مرطوب کننده یا سایر 
مولد خاموش کننده صیژه مبتنی بر آب رل می تولن با خاموش 

کننده های حریق کوله پشتی لستفاده کرد.

شکا 19-2 یک خاموش کننده حریق کوله پشتی رل می تولن به 
رلحتی لز یک منبع آب طبیعی مانند دریاچه یا رصدخانه پر کرد.

لکثر خاموش کننده های حریق کوله پشتی لز طریق پمپ 
های دستی کار می کنند. متدلصف ترین طرح دلرلی یک پمپ 
پیستونی دص مرحله لی لز نوع ترصمبون لست که در نازف قرلر 
به مخزن صصا  توسط یک شلنگ الستیکی کوتاه  دلرد که 
می شود. برلی تخلیه خاموش کننده حریق، لپرلتور پمپ رل در 
هر دص دست نگه می دلرد ص پیستون رل به جلو ص عقب حرکت 

می دهد.
کنار  در  سازی  لشرده  پمپ  یک  دلرلی  ها  مدف  لز  برخی 
مخزن هستند. در لین دستگاه ها، حدصد 10 بار لشار دلدن 
دسته پمپ برلی لیجاد لشار لصلیه نیاز لست که با لشار دلدن 
لز دست  لپرلتور  گردد.  میسر می  پیوسته  بوورت  پمپ  لهرم 
دیگر برلی کنترف تخلیه لستفاده می کند. یک نازف خاموش 
کننده با لهرم باز ص بسته کردن جریان خرصجی خاموش کننده 

در لنتهای یک شلنگ کوتاه قرلر دلده شده لست.
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خاموش کننده های شیمیایی 
خشک

لز  جریانی  خشک  شیمیایی  حریق  های  کننده  خاموش 
ذرلت پودری ریز رل رصی آتش می لرستند. لز ترکیبات شیمیایی 
ص  ها  قابلیت  با  خشک  شیمیایی  مولد  تولید  برلی  مختلف 
لین عولما خاموش  صیژگی های متفاصت لستفاده می شود. 
کننده به رصش های مختلفی عما می کنند. لبتدل ذرلت ریز 
تبخیر  رسند  می  باالی شعله  دمای  به  صقتی  ماده شیمیایی 
آزلد می کنند که صلکنشهای زنجیره لی  می شوند ص بخاری 
شیمیایی  ماده  ذرلت  دصم،  کند.  می  قطع  رل  شعله  شیمیایی 
خشک، سطح سوخت رل در برلبر تشعشعات شعله محالظت 
می کنند ص در نتیجه سرعت تبخیر سوخت در حاف سوختن رل 
کاهش می دهند ص سوم، هنگامی که مولد شیمیایی خشک 
در حجم زیاد به کار گرلته شود ص به سطح سوخت برسد، می 

تولند با تشکیا یک پوشش عایق آتش رل خاموش کند.
لصلیه ی عولما خاموش کننده  به عنولن ماده  ترکیب  پنج 

شیمیایی خشک لستفاده می شود:
های  سوزی  آتش  برلی  )لقط  سدیم  کربنات  بی   •

کالس B ص C رده بندی شده لست(
های  سوزی  آتش  برلی  )لقط  پتاسیم  کربنات  بی   •

کالس B ص C رده بندی شده لست(
آتش  برلی  )لقط  لصره  بر  مبتنی  پتاسیم  کربنات  بی   •

سوزی های کالس B ص C رده بندی شده لست(
کلرید پتاسیم )رده بندی شده لقط برلی آتش سوزی   •

)C ص B کالس
 A. آمونیوم لسفات )برلی آتش سوزی های کالس  •

B ص C رده بندی شده لست(
حریق  های  کننده  خاموش  در  لغلب  سدیم  کربنات  بی 
کوچک خانگی لستفاده می شود. بی کربنات پتاسیم، کلرید 
پتاسیم ص بی کربنات پتاسیم مبتنی بر لصره ، همگی قابلیت 

سوزی  آتش  برلی  حجم(  صلحد  )در  بیشتری  حریق  لطفای 
پتاسیم  دلرند.  سدیم  کربنات  بی  به  نسبت   B کالس  های 
کلرید خورنده تر لز سایر لطفاء کننده های شیمیایی خشک 

لست.
شیمیایی  کننده  خاموش  عاما  تنها  لسفات  آمونیوم 
خشک لست که برلی لستفاده در آتش سوزی های کالس 
A مناسب لرزیابی می شود. لگرچه کپسوف های آتش نشانی 
خشک شیمیایی معمولی رل می تولن در برلبر آتش سوزی های 
کالس A لستفاده کرد، لما برلی خاموش کردن آتش سوزی 
ص جلوگیری لز شعله صر شدن مجدد، به یک آب پاشی نیز نیاز 

لست.
مزلیای  شیمیایی  خشک  حریق  های  کننده  خاموش 

متعددی نسبت به خاموش کننده های حریق نوع آب دلرند:
ص گازهای  )مایعات   B آتش سوزی های کالس در   •

قابا لشتعاف( موثر هستند.
 C کالس  های  سوزی  آتش  در  تولن  می  رل  آنها   •
مولد  زیرل  کرد،  لستفاده  لنرژی(  دلرلی  برقی  )تجهیزلت 

شیمیایی نارسانا هستند.
می تولن آنها رل در مناطقی که دما به زیر نقطه لنجماد   •

می رسد نگهدلری ص لستفاده کرد.
لگرچه کپسوف های آتش نشانی خشک شیمیایی رل می تولن 
در آتش سوزی های کالس C که شاما تجهیزلت للکتریکی 
لین مولد شیمیایی می تولنند  لما  لستفاده کرد،  دلر لست  برق 
للکتریکی  للکترصنیکی ص تجهیزلت  رلیانه ها، دستگاه های  به 

آسیب بسیار برسانند.
ریز  غبار  ص  گرد  مانند  ص  هول پخش می شوند  در  ریز  ذرلت 
دلخا تجهیزلت نفوذ می کنند. در طی چند ماه، باقیمانده لین 
ذرلت می تولند قطعات للزی رل خورده ص آسیب قابا توجهی 
لز معایب خاموش کننده های حریق  آصرد. یکی دیگر  بار  به 
لست  ممکن  شیمیایی  مولد  که  لست  لین  شیمیایی  خشک 

هنگام تخلیه در یک محیط بسته تنفس رل دشولرتر کنند.
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نکته ایمنی
یک  در  شیمیایی  خشک  حریق  کننده  خاموش  یک  تخلیه 
لضای محدصد می تولند لبری لز گرد ص غبار لیجاد کند که می 
تولند بینایی رل مختا کند ص باعث مشکا در تنفس شود. برلی 
محالظت لز آتش نشانان در برلبر گازهای سمی ناشی لز آتش 
کننده  خاموش  لز  خارج شده  شیمیایی خشک  غبار  ص  گرد  ص 

حریق باید لز دستگاه تنفسی )SCBA( لستفاده شود.

همانند  رل  خشک  شیمیایی  عاما  ها  کنده  خاموش  لین 
دیگرخاموش کننده های حریق تحت لشار خارج می کنند. 
در یک خاموش کننده حریق  ماده شیمیایی خشک موجود 
کارتریج دلر تحت لشار نیستند. در عوض، لین خاموش کننده 
های حریق دلرلی یک کارتریج آب بندی شده ص تحت لشار 
هستند که به کپسوف خاموش کننده متوا لست. لین نوع 
خاموش کننده ها با لشار دلدن لهرمی که کارتریج رل سورلخ 

کرده ص سیلندر رل تحت لشار قرلر می دهد، لعاف می شوند.
دلدن دستگیره  لشار  با  کننده حریق  نوع خاموش  لین  در 
رل  کننده  خاموش  جریان خرصجی  تولن  می  آن  کردن  رها  یا 
کنترف کرد. لما لین بدلن معنا نیست که خاموش کننده حریق 
رل می تولن کنار گذلشت ص بعدًل دصباره لز آن لستفاده کرد. لین 
برلی مدت  رل  دلخلی خود  لشار  کننده های حریق  خاموش 
خشک  شیمیایی  مولد  ذرلت  زیرل  کنند،  نمی  حفظ  طوالنی 

باعث نشت شیر می شود.
بسته به لندلزه خاموش کننده حریق، محدصده للقی جریان 
 NFPA تخلیه می تولند لز 5 تا 45 لوت )2 تا 9 متر؛ لستاندلرد
برلی خاموش کننده های حریق قابا حما، 2017( باشد. 
برخی لز مدف ها دلرلی نازف های صیژه لی هستند که لمکان 
برد طوالنی تری رل لرلهم می کند. نازف های دصربرد زمانی 
مفید هستند که آتش سوزی شاما گاز یا مایع قابا لشتعاف 

تحت لشار باشد یا زمانی که لپرلتور در باد شدید کار می کند.

لکثر خاموش کننده های حریق خشک دستی ص کوچک با 
ظرلیت های ماده خاموش کننده بین 1 تا 30 پوند )0.45 
تا 14 کیلوگرم( موجود هستند ص طوری طرلحی شده لند که 
محتویات آنها رل به طور کاما در 8 تا 20 ثانیه تخلیه کنند. 
شوند  تخلیه  ثانیه   25 تا  لست  ممکن  بزرگتر  های  دستگاه 
قابا  کننده های حریق  خاموش  برلی  لستاندلرد   ،NFPA(
حما، 2017(. خاموش کننده های حریق چرخدلر با ظرلیت  
موجود  کیلوگرم(   159( پوند   350 تا  کننده  خاموش  عاما 
لست. خاموش کننده های حریق خشک شیمیایی بزرگ نیز 
با  مقابله  برلی  نشانی  آتش  بر رصی خودرصهای  ممکن لست 

خطرلت خاص نوب شوند.
لنتخاب لینکه کدلم خاموش کننده حریق شیمیایی خشک 
کننده  خاموش  مولد  سازگاری  به  گیرد  قرلر  لستفاده  مورد 
با آنها  با هر محوولی که ممکن لست  با یکدیگر ص  مختلف 
تماس دلشته باشد بستگی دلرد. برخی لز مولد خاموش کننده 
شیمیایی خشک رل نمی تولن در ترکیب با لنولع خاصی لز لوم 

لستفاده کرد.
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صدای تجربه
دچار  که  ساختمان،  یک  در  که  شد  دلده  مأموریت  من  به  بار  یک 
حریق شده بود عملیات جستجو رل برلی یالتن کانون حریق لنجام دهیم. 
من ص گرصهم با یک خاموش کننده حریق قابا حما صلرد شدیم ص تشکی رل 

در یک لتاق خولب در آتش پیدل کردیم.
 در حالی که تیم آتش نشانی در حاف کشیدن خط هوز آب  بود، با خاموش کننده حریق قابا 
حما آتش رل خاموش کردیم. لز آنجایی که آتش در مرحله لصلیه خود بود، به رلحتی با خاموش 
کننده حریق قابا حما مهار شد ص نیازی به هوز کشی نبود. ما تولنستیم آتش رل در نقطه ی شرصع 

محدصد کنیم. لتاق خولب رل بازبینی کردیم، صسایا رل جمع ص به لیستگاه بازگشتیم.
همین لستفاده لز خاموش کننده حریق قابا حما، مالک ساختمان رل لز هزینه لضالی تعمیر 
ناشی لز آسیب آب خطوط هوز آتش نشانی نجات دلد. نماینده بیمه به خاطر لستفاده لز خاموش 
کننده حریق قابا حما به جای آب پاشی کا لتاق با هوز، لز آتش نشانی تشکر کرد ص ما پادلش 

دلد.

رلب گیلور
سازمان آتش نشانی شهر صستفیلد

صستفیلد، لیندیانا، لیاالت متحده
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خاموش کننده های خشک 
شیمیایی معمولی

در  شیمیایی  خشک  حریق  های  کننده  خاموش  لصلین 
سوزی  آتش  برلی  لقط  ص  شدند  معرلی   1950 دهه  طوف 
های کالس C رتبه بندی شدند. لصطالح صنعتی برلی لین 
معمولی  های  کننده  خاموش   B:C رتبه  دلرلی  صلحدهای 
خشک  حریق  های  کننده  خاموش  لست.  خشک  شیمیایی 
شیمیایی معمولی در مدف های دستی با درجه بندی تا 160-
بزرگتر  چرخدلر  های  کننده  خاموش  هستند.  موجود   B:C

دلرلی درجه بندی تا B:C-640 هستند.

توجه
پس  معمواًل  شیمیایی  خشک  حریق  کننده  خاموش  یک 
لز تخلیه جزئی، لشار خود رل لز دست می دهد. للت لشار 
ممکن لست حتی زمانی رخ دهد که لقط مقدلر کمی لز ماده 
نشان می دهد که  ص گیج لشار همچنان  باشد  تخلیه شده 
خاموش کننده حریق شارژ لست. لین للت لشار به لین دلیا 
لتفاق می للتد که ذرلت پودر خاموش کننده باقیمانده لی در 
مجموعه شیر باقی می ماند که لجازه می دهد گاز تحت لشار 

به آرلمی به بیرصن نشت کند.

خاموش کننده های خشک 
شیمیایی چند منظوره

در دهه 1960، خاموش کننده های خشک شیمیایی چند 
منظوره معرلی شدند. لین خاموش کننده های حریق حاصی 

بر لسفات آمونیوم هستند  یک عاما خاموش کننده مبتنی 
ص برلی آتش سوزی های کالس A، B ص C رتبه بندی می 
های  کننده  خاموش  لین  در  موجود  شیمیایی  مولد  شوند. 
شیمیایی  مولد  آنها  به  که  هستند  ریز  ذرلت  شکا  به  حریق 
کلوخه شدن  یا  بسته شدن  لز  پیشگیری  رطوبت جهت  ضد 
جریان  ص  تخلیه  در  تا  شود  می  لضاله  ه  کنند  خاموش  پودر 
خاموش کننده لختالف لیجاد نشود. مولد شیمیایی موجود در 
لین خاموش کننده های حریق پس لز تخلیه، پوششی رل رصی 
سوخت های قابا لحترلق کالس A تشکیا می دهند ص در 
نتیجه لز شعله صر شدن مجدد جلوگیری می کنند )شکا 20-

.)2
هرگز  منظوره  چند  شیمیایی  خشک  های  کننده  خاموش 
نباید در آتش های رصغن های پخت ص پز )کالس K( لستفاده 
شوند، مانند مولردی که شاما سرخ کن های با حجم رصغن 
کننده  خاموش  ماده  لست.  تجاری  های  آشپزخانه  در  زیاد 
مبتنی بر لسفات آمونیوم لسیدی لست ص با رصغن های پخت ص 
پز صلکنش نمی دهد تا کف خفه کننده مورد نیاز برلی خاموش 
کردن لین نوع آتش رل تولید کند. حتی بدتر لز آن، لین حالت 
لسیدی موجب می گردد تا الیه ی لیلم مانند لومی خاموش 
لطفای  ص  نگردد  آتش تشکیا  دیگر رصی همان  کننده های 

حریق رل با مشکا مولجه کند.
خاموش کننده های خشک شیمیایی چند منظوره به صورت 
مدف های دستی تحت لشار، کارتریج دلر یا سیلندر نیترصژن 
جانبی با درجه بندی های A-1 تا A-20 ص لز B:C-10 تا 
B:C-120 موجود هستند. مدف های چرخدلر بزرگ تر دلرلی 
 B:C-320 تا B:C-60 ص لز A-40 تا A-20 رتبه بندی لز

هستند.

خاموش کننده های دی 
اکسید کربن

لز  تر  برلبر سنگین  لکسید کربن گازی لست که 1.5  دی 
 CO2 هول، بی رنگ، بی بو ص غیر سمی لست. هنگامی که



79 خاموش کننده های  قابا حما

در آتش تخلیه می شود، یک لبر مترلکم تشکیا می دهد که 
کاهش  با  لثر  لین  شود.  می  سوخت  لطرلف  هولی  جایگزین 
میزلن لکسیژنی که می تولند به سوخت برسد، لرآیند لحترلق 
رصی   CO2 ی  کننده  خاموش  لز  لستفاده  کند.  می  قطع  رل 
سطح سوخت مایع نیز می تولند تولنایی سوخت رل برلی تبخیر 

مختا کند.
عاما  یک  هم  ص  سیلندر  در  لشار  عاما  یک  هم   CO2
قابا  حریق  های  کننده  خاموش  در  لست.  کننده  خاموش 
تحت  کربن  لکسید  دی   ،)CO2( کربن  لکسید  دی  حما 
رل   CO2 که  شود  می  ذخیره   )Kpa  1178(  psi823 لشار 
به صورت مایع در دمای لتاق نگه می دلرد. هنگامی که لشار 
آزلد می شود، CO2 مایع به سرعت به گاز تبدیا می شود ص 

لنبساط گاز عاما خاموش کننده  رل لز ظرف خارج می کند.
CO2 لز طریق یک لوله سیفون که به قسمت پایین سیلندر 
با  لز طریق شیلنگ  تخلیه می شود.  رسد  ذخیره سازی می 
که  مخرصطی  سرنازف  یک  طریق  لز  ص  شود  می  صلرد  لشار 
خارج  کند،  می  هدلیت  آتش  رصی  رل  کننده  خاموش  جریان 
می شود. هنگامی که تخلیه می شود، عاما خاموش کننده 
بسیار سرد لست ص حاصی مخلوطی لز گاز CO2 ص CO2 جامد 
لبر  گاز یک  لین  تبدیا می شود.  گاز  به  به سرعت  که  لست 
قابا مشاهده لز "یخ خشک" رل تشکیا می دهد که به خنک 
شدن مولد در حاف سوختن ص نولحی لطرلف در هنگام یخ زدن 

رطوبت هول در تماس با کCO2 کمک می کند.
خاموش کننده های حریق CO2 لقط برلی آتش سوزی 
های کالس B ص C رتبه بندی می شوند. لین ماده خاموش 
کننده جریان للکتریسیته رل هدلیت نمی کند ص دص مزیت قابا 
توجه نسبت به عولما شیمیایی خشک دلرد: خورنده نبودن 
ص پس لز پخش شدن در هول هیچ لثری لز خود به جای نمی 
گرلن  للکترصنیکی  قطعات  که  مناطقی  در  مولرد  لین  گذلرد. 
مهم  شوند،  محالظت  باید  کامپیوتری  تجهیزلت  یا  قیمت 
هستند. خاموش کننده های حریق CO2 نیز در لطرلف محا 
های آماده سازی مولد غذلیی ص در آزمایشگاه ها لستفاده می 
شود. خاموش کننده های حریق CO2 دلرلی چندین عیب ص 

محدصدیت هستند:
صزن: خاموش کننده های حریق CO2 سنگین تر   •
لز خاموش کننده های دلرلی رتبه مشابه هستند که لز سایر 

عولما لطفاء کننده لستفاده می کنند )شکا 2-21(
برد  دلرلی   CO2 حریق  های  کننده  خاموش  برد:   •
تخلیه کوتاهی هستند )3 تا 8 لوت ]1 تا 2.5 متر[(، که کاربر 
رل مجبور می کند تا نزدیک آتش باشد ص خطر آسیب شخوی 
رل للزلیش می دهد )NFPA، لستاندلرد برلی خاموش کننده 

های حریق قابا حما، 2017(. 
در   CO2 حریق  های  کننده  خاموش  هول:  ص  آب   •
دماهای کمتر لز صفر درجه لارنهایت )18- درجه سانتیگرلد( 
یا در باد شدید عملکرد خوبی ندلرند، زیرل عاما خاموش کننده 

قبا لز رسیدن به آتش لز بین می رصد.
کننده حریق  که خاموش  زمانی  لضاهای محدصد:   •
عاما خاموش  لستفاده می شود.  مناطق محدصد  در   CO2
موجب  تولند  می  که  کند  می  رقیق  رل  هول  لکسیژن  کننده 

خفگی للرلد گردد.
برلی   CO2 حریق  های  کننده  خاموش  سازگاری:   •
آتش  در  یا  لشار  تحت  سوخت  با  سوزی  آتش  در  لستفاده 

سوزی با رصغن پخت ص پز مناسب نیستند.
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شکا 20-2 خاموش کننده های حریق خشک شیمیایی چند 
 C ص A، B منظوره رل می تولن برلی آتش سوزی های کالس

لستفاده کرد.

شکا 21-2 خاموش کننده های حریق دی لکسید کربن به دلیا 
صزن سیلندر ص حجم زیاد ماده خاموش کننده مورد نیاز برلی خاموش 

کردن آتش، سنگین هستند. آنها همچنین دلرلی یک نازف تخلیه 
بزرگ هستند که به رلحتی قابا شناسایی هستند.

بسته به لندلزه آنها، خاموش کننده های حریق می تولنند به 
طور کاما در 8 تا 30 ثانیه تخلیه شوند )NFPA، لستاندلرد 
برلی خاموش کننده های حریق قابا حما، 2017(. مکانیزم 
ص  خرصجی  کنترف  نقش  کننده،  خاموش  دستگیره  ص  قفا 
دلرد.  CO2 بوورت تحت  رل  کننده  مورف عاما خاموش 
خاموش  لما  ماند،  می  باقی  حریق  کننده  خاموش  در  لشار 
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لز لستفاده دصباره شارژ شود. خاموش کننده  باید پس  کننده 
 CO2 حریق رل می تولن صزن کرد تا مشخص شود چه مقدلر

در سیلندر باقی مانده لست.
کپسوف های کوچکتر CO2 حاصی 2.5 تا 5 پوند )1 تا 2 
کیلوگرم(  ماده خاموش کننده هستند. لین دستگاه ها  برلی 
کار با یک دست طرلحی شده لند. نازف مستقیمًا به شیر تخلیه 
مدف  در  شود.  می  متوا  حریق  کننده  خاموش  باالی  در 
های بزرگتر، شیپوری نازف در لنتهای یک شلنگ کوتاه صصا 

می شود. لین مدف ها نیاز به کار با دص دست دلرند.

نکته ایمنی
خاموش کننده حریق CO2 رل به سمت کسی تخله نکنید ص 
لجازه ندهید که با پوست در تماس قرلر گیرد، زیرل ممکن لست 
محدصد  لضای  یک  در   CO2 تخلیه  شود.  لیجاد  سرمازدگی 
باعث کاهش سطح لکسیژن در آن لضا می شود. به همین 
 SCBA دلیا، هر کسی که صلرد منطقه محدصد می شود باید

بپوشد.

B خاموش کننده فوم کالس
کپسوف های لوم کالس B لز نظر ظاهر ص عملکرد بسیار 
شبیه به خاموش کننده های حریق آب هستند. با لین حاف، 
به جای آب ساده، محلولی لز آب ص لوم تشکیا دهنده لیلم 
لیلم  دهنده  تشکیا  للوئورصپرصتئینی  لوم  یا   )AFFF( آبی 

)FFFP( رل تخلیه می کنند )شکا 2-22(.

شکا 22-2 یک خاموش کننده  لوم AFFF در مقابله با 
آتش سوزی های کالس B مؤثر هستند. 

ماده ی خاموش کننده لز طریق یک نازف صبژه که دلرلی 
مجرلی صرئدی هول می باشد تخلیه می شود که هول رل با ماده 
ی خاموش کننده مخلوط می کند. نتیجه لین لمر یک محلوف 
لومی لست که رصی سطح مایع در حاف سوختن شناصر می 
شود ص پوششی لیجاد می کند که سوخت رل لز لکسیژن جدل 
ص  کند  می  جلوگیری  تبخیر سوخت  لز  پوشش  لین  کند.  می 
مانعی بین سوخت ص لکسیژن لیجاد می کند ص شعله رل خاموش 

می کند ص لز لحترلق مجدد جلوگیری می کند. 
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آتش سوزی های  با  مقابله  در   B کالس  لوم  کپسوف های 
آتش سوزی های  برلی  لما  هستند،  مؤثر  بسیار   A کالس 
گازهای  یا  مایعات  شاما  که  آتش سوزی هایی  یا   C کالس 
برلی  آنها  نیستند.  مناسب  لشار هستند  تحت  لشتعاف  قابا 
یا  لشار  تحت  سوخت های  شاما  که  آتش هایی  در  لستفاده 
رصغن های پخت ص پز هستند، در نظر گرلته نشده لند ص لقط 
در  تولن  می  رل  خاص  برچسب  با  لوم  های  کننده  خاموش 
سوخت های حاصی حالف های قطبی - یعنی مایعات قابا 
لشتعاف محلوف در آب مانند للکا، لستون، لسترها ص کتون ها 
لستفاده کرد. لین خاموش کننده های حریق در دمای لنجماد 
لز  لستفاده  مورد  در  لطالعات  کسب  برلی  نیستند.  موثر  نیز 
مولد لوم در دماهای پایین، با سازنده خاموش کننده تماس 

بگیرید.
دستی   FFFP ص   AFFF حریق  های  کننده  خاموش 
تحت لشار در دص لندلزه موجود هستند: 1.6 گالن )6 لیتر(، 
رتبه  دلرلی   ،)L گالن)9   2.5 ص   ،B-10:A-2 رتبه  دلرلی 
B-20:A-3. یک مدف چرخدلر با ظرلیت 33 گالن )125 

لیتر( ص رتبه ی  B-160:A-20  نیز موجود لست.
هر دص کنسانتره AFFF ص FFFP لوم های بسیار موثری 
تولید می کنند. لینکه کدلم یک باید لستفاده شود بستگی به 
مولد  سایر  ص  خاص  لشتعاف  قابا  مایع  با  محووف  سازگاری 
خاموش کننده لی دلرد که می تولنند در همان آتش لستفاده 
 FFFP ص AFFF شوند. لطالعات دقیق در مورد لستفاده لز
در NFPA 11، لستاندلرد برلی لوم با لنبساط کم، متوسط ص 

زیاد موجود لست.

خاموش کننده های مرطوب 
شیمیایی

نوع  تنها  شیمیایی  مرطوب  حریق  های  کننده  خاموش 
 K کالس  تاسیسات  لز  محالظت  برلی  کننده  خاموش 
)آشپزخانه( هستند که مجهز به سرخ کن های بزرگ، رصغن 
های پخت ص پز ص گریا هستند. آنها لز عولما خاموش کننده 

مرطوب شیمیایی لستفاده می کنند که شاما محلوف های 
به  پتاسیم،  سیترلت  ص  پتاسیم  کربنات  پتاسیم،  لستات  آبی 
تنهایی یا در ترکیب های مختلف لست. لین عولما مرطوب، 
پز  یا چربی های پخت ص  لسیدهای چرب موجود در رصغن ها 
عنولن  به  که  لرآیندی  می کنند،  تبدیا  کف  یا  صابون  به  رل 

صابون سازی شناخته می شود.
مولد خاموش کننده  بکارگیری  در  پیشرلت علمی  لز  پیش 
کالس K، لکثر سیستم های لطفاء حریق برلی آشپزخانه ها 
لز مولد شیمیایی خشک لستفاده می کردند. حدلقا خاموش 
کننده ی مورد نیاز برلی یک آشپزخانه تجاری یک خاموش 
کننده حریق بی کربنات سدیم یا بی کربنات پتاسیم با درجه 
B-40 بود. لین خاموش کننده ها پس لز لستفاده به پاکسازی 
به صقفه های جدی در  لغلب منجر  نیاز دلشتند که  گسترده 
کسب ص کار می شد. تمام سیستم های خاموش کننده ثابت 
لز  تجاری پس  آشپزخانه های  ص  ها  رستورلن  در  نوب شده 
ساف 1994 لز مولد خاموش کننده مرطوب شیمیایی لستفاده 
می کنند )گریفین، 2014(. تمیز کردن بعد لز بکارگیری لین 
شدن  آماده  زمان  ص  لست  تر  ساده  بسیار  ها  کننده  خاموش 

محیط برلی لدلمه ی لعالیت رل کوتاه تر می کند.
خاص  طور  به  مرطوب  شیمیایی  کننده  خاموش  مولد 
تولید  تأسیسات  ص  تجاری  های  آشپزخانه  در  لستفاده  برلی 
محووالت غذلیی، به صیژه در جاهایی که غذل در سرخ کن 

پخته می شود، لرموله شده لند.
سیستم های لطفاء حریق ثابت ص لتوماتیک ماده ی خاموش 
کننده رل مستقیمًا رصی سطوح پخت تخلیه می کنند. خاموش 
حما  قابا   K کالس  شیمیایی  مرطوب  حریق  های  کننده 
در سه لندلزه موجود هستند: 0.8 گالن )L 3(، 1.5 گالن 
)L 6( ص 2.5 گالن )L 9(. هیچ رتبه بندی عددی برلی لین 

خاموش کننده های حریق صجود ندلرد.
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نکته ایمنی
قبا لز تومیم به لستفاده لز خاموش کننده حریق، حجم آتش 
ظرلیت  دلرلی  کپسوف  که  شوید  مطمئن  تا  بگیرید  لندلزه  رل 

کالی لست ص دلرلی ماده لطفاء کننده مناسب می باشد.

خاموش کننده های با عامل 
هالوژنه

خاموش کننده های حریق با عاما هالوژنه لز مولد خاموش 
کننده هالوژنه لستفاده می کنند که لز گرصهی لز گازهای مایع 
ید  برم،  للوئور،  شاما  که  می شوند  تولید  ها  هالوژن  نام  به 
لین  لز  تولن  رل می  لرموالسیون مختلف  لست. صدها  کلر  ص 
عناصر تولید کرد. لین نسخه های بی شمار دلرلی خولص ص 
کاربردهای بالقوه متفاصتی هستند. لگرچه چندین مورد لز لین 
لما  برلی خاموش کردن آتش موثر هستند،  لرموالسیون ها 
تنها تعدلد کمی لز آنها معمواًل به عنولن عولما خاموش کننده 

لستفاده می شوند.
گذلرند  نمی  باقی  لثری  هیچ  هالوژنه  کننده  خاموش  مولد 
ص به طور لیده آف برلی مناطقی که حاصی رلیانه یا تجهیزلت 
للکترصنیکی حساس هستند مناسب هستند. در هر پوند، آنها 
هستند  مؤثر  آتش  کردن  خاموش  در   CO2 برلبر  دص  تقریبًا 

 .)Conroy ,2003(
ها  هالون  هستند:  گرصه  دص  هالوژنه  های  کننده  خاموش 
 ،1987 ساف  در  للمللی  بین  توللقنامه  یک  ها.  هالوکربن  ص 
معرصف به پرصتکا مونترلف، تولید ص صلردلت هالون رل محدصد 
کرد زیرل لین عولما به الیه لصزصن زمین آسیب می رسانند. لز 
آن زمان، هالون ها با هالوکربن ها )عولما پاک( جایگزین 
شدند که مشموف محدصدیت های زیست محیطی مشابهی 
حریق  های  کننده  خاموش  در  عاما  نوع  دص  هر  نیستند. 
دستی که برلی آتش سوزی های کالس C درجه بندی شده 

برلی  نیز  بیشتر  ظرلیت  با  های  مدف  هستند.  موجود  لند، 
لستفاده در آتش سوزی های کالس A رتبه بندی می شوند.

در لین نوع خاموش کننده حریق، ماده ی خاموش کننده 
تخلیه  زیاد  نسبتًا  لشار  تحت  ص  شده  ذخیره  مایع  صورت  به 
می شود. خاموش کننده حریق مه لی لز بخار ص قطرلت مایع 
در  رل  مولکولی  لی  زنجیره  های  صلکنش  که  کند  می  آزلد  رل 
لرآیند لحترلق مختا می کند ص در نتیجه آتش رل خاموش می 
با عاما هالوژن دلر دلرلی  کند. خاموش کننده های حریق 
متر(   11 تا   2( لوت   35 تا   6 للقی  تخلیه  جریان  محدصده 
هستند )NFPA، لستاندلرد برلی خاموش کننده های حریق 

قابا حما، 20 17(.
لین مولد مانند CO2 به سرعت در شرلیط باد پرلکنده می 
شوند، بنابرلین لثربخشی آنها در مکان های باز محدصد لست. 
لز آنجایی که عولما هالوژنه نیز جایگزین لکسیژن می شوند، 
لستفاده  بسته  لضاهای  ص  مناطق محدصد  در  لحتیاط  با  باید 

شوند.
خاموش  در  هالوکربنی  عاما  نوع  لز چهار  حاف حاضر  در 
کننده های حریق قابا حما لستفاده می شود: هیدرصکلرص 
ص  پرللوئورصکربن  هیدرصللوئورصکربن،  للوئورصکربن، 
للورصمتان(  )برصموکلورصدی   1211 هالون  للورصیودصکربن. 
با ظرلیت  در خاموش کننده های حریق دستی تحت لشار 
تا 22   ،B:C-2 رتبه دلرلی  کیلوگرم(،  پوند )0.45   2 های 
پوند )10 کیلوگرم(، با درجه بندی  B:C-80:A-4 تولید می 
شود. لین خاموش کننده های حریق برلی لستفاده در آتش 
پز مناسب  یا رصغن پخت ص  سوزی های سوخت تحت لشار 
ظرلیت های  با  چرخدلر   1211 هالون  مدف های  نیستند. 
-160:A-30 حدلکثر 150 پوند )68 کیلوگرم( با درجه بندی
حریق  های  کننده  خاموش  در  هستند.  دسترس  در   B:C
چرخدلر لز یک سیلندرنیترصژن کمکی برلی خارج کردن ماده 

ی خاموش کننده لستفاده می شود.
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خاموش کننده های پودر 
خشک و عوامل اطفاء حریق

برلی خاموش  ترکیب شیمیایی لست که  پودر خشک یک 
 )D کالس  )آتش های  لحترلق  قابا  للزلت  آتش   کردن 
لستفاده می شود. لین مولد خاموش کننده به صورت دلنه لی 
آتش  کردن  خاموش  برلی  ص  شوند  می  ذخیره  پودری  یا  ریز 
حاف  در  للز  رصی  جامد  پوسته  یک  آنها  شوند.  می  لستفاده 
سوختن تشکیا می دهند که هم لکسیژن )سوخت آتش( رل 

مسدصد می کند ص هم گرما رل جذب می کند.
برلی  نیاز  مورد  های  تکنیک  ص  کننده  خاموش  عولما 
ی  ماده  به  بسته   D کالس  های  حریق  کردن  خاموش 
عنولن  )به  سوخت  لیزیکی  شکا  ص  درگیر  مقدلر  سوختنی، 
مثاف، پودر، ترلشه یا تکه های جامد( بسیار متفاصت لست. هر 
ماده ی خاموش کننده پودر خشک، برلی لستفاده در آتش 
سوزی للزلت قابا لحترلق خاص ساخته شده لست. خاموش 
کننده ص رصش کاربرد باید متناسب با شرلیط خاص همان ماده  

باشد.
متدلصف ترین ماده ی خاموش کننده پودر خشک لز کلرید 
سدیم )نمک خورلکی( ریز آسیاب شده به همرله مولد للزصدنی 
برلی کمک به جریان آزلدلنه رصی آتش، لرموله شده لست. 
ذرلت  کننده،  خاموش  با  مخلوط  ترموپالستیک  ماده  یک 
کلرید سدیم رل در تماس با للز در حاف سوختن به یک توده 
جامد چسبنده تبدیا می کند. خاموش کننده های حریق پودر 
خشک با لستفاده لز عولما مبتنی بر کلرید سدیم با ظرلیت 
30 پوند )14 کیلوگرم( در هر دص مدف تحت لشار یا کارتریج 
دلر موجود لست. مدف های چرخ دلر با ظرلیت های 150 ص 

350 پوند )68 تا 160 کیلوگرم( نیز موجود هستند.
رصی  بر  معمواًل  خشک  پودر  حریق  های  کننده  خاموش 
خودرصهای تخووی مانند خودرصهای HAZMAT  حما 
در  صیژه  خطر  صجود  صورت  در  لقط  معمواًل  آنها  شوند.  می 
خودرصهای آتش نشانی پیشرص حما می شوند. لین خاموش 

که  تولیدی  های  کارخانه  یا  مشاغا  در  همچنین  ها  کننده 
خاموش  یالت می شوند.  دلرد  صجود  آن خطرلت خاصی  در 
کننده های حریق به رلحتی با سیلندر زرد رنگشان شناسایی 
می شوند )شکا 23-2(. آنها دلرلی نازف های قابا تنظیم 
تا جریان خاموش کننده  هستند که به کاربر لجازه می دهد 

رصی حریق رل کنترف کند.

شکا 23-2 خاموش کننده های حریق پودر خشک به رلحتی با 
سیلندر زرد رنگشان شناسایی می شوند. 

های  مدف  شود،  می  باز  کاما  طور  به  نازف  که  هنگامی 
هستند.  متر(   2.5 تا   2( لوت   8 تا   6 برد  دلرلی  دستی 
قابا  حریق  های  کننده  خاموش  برلی  لستاندلرد   ،NFPA
هدلیت  برلی  )تلسکوپی(   بلند  سرنازلهای   .)2017 حما، 
هستند.  موجود  در  دصرتر  لاصله  لز  کننده  خاموش  تخلیه 
تا  لعماف شوند  با دقت  باید   D کننده های کالس خاموش 
للز مذلب پاشیده نشود. هیچ آبی نباید با للز درحاف سوختن 
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تولند  می  رطوبت  لز  کمی  مقدلر  حتی  زیرل  کند،  پیدل  تماس 
باعث صلکنش شدید شود.

ماده ی خاموش کننده بر پایه کلرید سدیم که در خاموش 
کننده های حریق قابا حما لستفاده می شود رل می تولن به 
صورت لله لی ذخیره کرد ص با دست لستفاده کرد. یکی دیگر 
لز مولد خاموش کننده پودر خشک برلی آتش سوزی کالس 
D، گرللیت دلنه لی دلنه بندی شده مخلوط با ترکیبات حاصی 
دستی  های  کننده  خاموش  لز  تولند  نمی  که  لست  لسفر 
خارج شود. در عوض، لین ماده ی خاموش کننده به صورت 
یا  سطا  یک  لز  دستی  صورت  به  باید  ص  شود  می  تولید  لله 
گرلته  کار  به  لندلز  خاک  یا  بیا  لز  لستفاده  با  دیگری  ظرف 
شود. ترکیبات لسفر صقتی رصی آتش للزی لعماف می شود، 
گازهایی آزلد می کنند که آتش رل پوشانده ص لکسیژن آن رل قطع 
می کند. گرللیت گرمای حریق رل جذب می کند ص به للز لجازه 
تا زیر دمای لشتعاف خنک شود. مولد پودر خشک  می دهد 
لله در سطا های 40 ص 50 پوندی )18 ص 23 کیلوگرمی( ص 

سطا های 350 پوندی )159 کیلوگرمی( موجود لست.
لنولع  با  مولد خاموش کننده پودر خشک صیژه برلی مقابله 
خاص آتش سوزی للزلت صجود دلرند. برلی کسب لطالعات 
در مورد خاموش کننده های کالس D ص خاموش کننده های 
حریق، به توصیه های سازنده ص کتابچه رلهنمای حفاظت در 

برلبر آتش NFPA مرلجعه کنید.
توجه 

عولما شیمیایی خشک ص پودر خشک معانی بسیار متفاصتی 
در رلبطه با خاموش کننده های حریق دلرند. خاموش کننده 
های حریق شیمیایی خشک برلی آتش سوزی های کالس 
C یا برلی آتش سوزی های کالس A، B ص C رتبه بندی 
برلی  خشک  پودر  حریق  های  کننده  خاموش  شوند.  می 
لستفاده در لطفای حریق کالس D طرلحی شده لند. لین دص 

لصطالح رل با هم لشتباه نگیرید.

استفاده از خاموش کننده 
های حریق 

در  باشد.  ساده  باید  حریق  های  کننده  خاموش  کارکرد 
بتولند  باید  ساده  ص  لصلیه  های   آموزش  با  هرلردی  صلقع، 
موثر  ص  لیمن  بوورت  حریق  های  کننده  خاموش  لکثر  لز 
باید  حما  قابا  حریق  کننده  خاموش  هر  کند.  لستفاده 
شده  چاپ  عملیاتی  های  دستورللعما  برچسب  دلرلی 
آتش  کردن  خاموش  برلی  لساسی  مرحله  شش  باشد. 

دلرد: صجود  حما  قابا  حریق  کننده  خاموش  یک  با 

محا خاموش کننده حریق رل پیدل کنید.  .1
طبقه بندی مناسب : خاموش کننده آتش رل لنتخاب   .2

کنید.
تامین  خرصج  مسیر  درنظرگرلتن  با  رل  خود  لیمنی   .3

کنید.
خاموش کننده حریق رل به محا آتش سوزی منتقا   .4

کنید.
خاموش کننده حریق رل لعاف کنید تا عاما خاموش   .5

کننده آزلد شود.
رصی  رل  کننده  خاموش  ی  ماده  لثر،  حدلکثر  برلی   .6

آتش بکارگیرید.
برلی  آموزش  ص  تمرین  نیستند.  پیچیده  لین مرلحا  لگرچه 
مهار موثر آتش با خاموش کننده حریق ضرصری لست. بویژه، 
کپسوف های  لز  مؤثر  لستفاده  که  دلده لند  نشان  آزمایش ها 
ص  آموزش  به  شدت  به   B کالس  حما  قابا  آتش نشانی 
تخوص کاربر بستگی دلرد. یک متخوص آموزش دیده می 
لز یک  لز همان خاموش کننده آتش بزرگتر  با لستفاده  تولند 

غیرمتخوص رل خاموش کند.
کپسوف  هر  با  بتولنید   باید  آتش نشان،  یک  به عنولن 
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کار  باشید،  دلشته  نیاز  آن  به  لست  ممکن  که  آتش نشانی 
کنید، خوله لین خاموش کننده در خودرص آتش نشانی باشد یا 
به دیولر لیستگاه آتش نشانی آصیزلن باشد یا در مکان دیگری 

قرلردلشته باشد.

نکته ایمنی
همیشه قبا لز لستفاده لز خاموش کننده حریق آن رل آزمایش 
کنید، دستگیره خاموش کننده رل لشار دهید تا مطمئن شوید 

که خاموش کننده به درستی کار می کند.

مکان یابی یک خاموش 
کننده

به عنولن یک آتش نشان، باید بدلنید که کدلم نوع لز خاموش 
کننده های حریق در خودرصهای آتش نشانی صلحد شما حما 
می شود ص هر نوع خاموش کننده در کجا قرلر دلرد. همچنین 
باید بدلنید که خاموش کننده های حریق درچه مکانهایی  در 
لطرلف لیستگاه آتش نشانی ص سایر مکان های کار قرلر دلرند. 
ص  خود  خانه  در  حریق  کننده  خاموش  یک  حدلقا  باید  شما 
دیگری در صسیله نقلیه شخوی خود دلشته باشید ص باید دقیقًا 
بدلنید که آنها در کجا قرلر دلرند. دلنستن محا دقیق خاموش 
کننده های حریق می تولند در شرلیط لضطرلری باعث صرله 

جویی در زمان شود.

انتخاب خاموش کننده 
مناسب

لز  لطالع  به  نیاز  مناسب  حریق  کننده  خاموش  لنتخاب 
سیستم طبقه بندی ص رتبه بندی خاموش کننده های حریق 
در  رل  ها  کننده  خاموش  لز  نوع   کدلم  لینکه  دلنستن  دلرد. 

خاموش  بندی  درجه  کنند،  می  کار  چگونه  دلرید،  دسترس 
کننده های حریق حما شده بر رصی خودرص آتش نشانی شما، 
ص لینکه کدلم خاموش کننده برلی یک موقعیت خاص آتش 

سوزی مناسب لست نیز مهم لست.
رل  سوزی  آتش  یک  سرعت  به  بتولنند  باید  نشانان  آتش 
خاموش  یک  توسط  آتش  آیا  که  کنند  تعیین  کنند،  لرزیابی 
مناسب  کپسوف  ص  خیر،  یا  لست  کنترف  قابا  حریق  کننده 
با درجه  کننده حریق  لز خاموش  لستفاده  کنند.  رل شناسایی 
ناکالی، ممکن لست آتش رل به طور کاما خاموش  لطفایی 
نکند، که می تولند کاربر رل در معرض خطر سوختن یا آسیب 
خیلی  آتش نشانی  کپسوف  برلی  آتش  لگر  دهد.  قرلر  دیدگی 
بزرگ لست، گزینه های دیگری رل در نظر بگیرید، مانند تهیه 
آتش  آب  لینکه یک خط  لز  لطمینان  یا  لضالی  کپسوف های 

نشانی آماده به کار برلی پشتیبانی آماده لست.
درک سیستم رتبه بندی خاموش کننده های حریق ص لنولع 
قادر می سازد  رل  نشان  آتش   ، کننده  خاموش  مولد  مختلف 
که زمانی که الزم لست لز یک خاموش کننده ناآشنا لستفاده 
آتش  خاص  موقعیت  آن  برلی  آیا  که  دهد  تشخیص  کند، 
باید  برچسب،  به  نگاهی سریع  خیر.  یا  لست  مناسب  سوزی 

تنها چیزی باشد که در چنین موردی الزم لست.
آتش نشانان باید بتولنند بر لساس لنولع آتش سوزی هایی 
که ممکن لست رخ دهد ص خطرلت موجود، مناسب ترین نوع 
خاموش کننده حریق رل برلی قرلر دلدن در یک منطقه معین 
تعیین کنند. در برخی مولرد، یک نوع خاموش کننده حریق 
ممکن لست بر دیگری ترجیح دلده شود. به عنولن مثاف، یک 
دستگاه خاموش کننده مانند CO2 یا یک خاموش کننده ی 
للکترصنیکی  تجهیزلت  شاما  که  سوزی  آتش  برلی  هالوژنه 
می شود، بهتر لست، زیرل هیچ لثری لز خود باقی نمی گذلرد. 
مقابله  برلی  معمواًل  خشک  شیمیایی  حریق  کننده  خاموش 
کننده  خاموش  لز  تر  مناسب  باز  لضای  در  سوزی  آتش  با 
حریق CO2 لست، زیرل باد به سرعت CO2 رل لز بین می برد 
. خاموش کننده حریق خشک شیمیایی نیز بهترین لنتخاب 
برلی آتش سوزی لست که شاما یک مایع قابا لشتعاف لست 
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که لز یک لوله ی تحت لشار نشت می کند، در حالی که لوم، 
لنتخاب بهتری برلی آتش سوزی ناشی لز ریختن مایع قابا 

لشتعاف بر رصی زمین لست.

اطمینان از حفاضت ایمنی 
فردی شما

قبا لز لستفاده لز خاموش کننده حریق، حتمًا به رله خرصج 
ناگهانی  طور  به  آتش  لگر  باشید.  نزدیک  آتش  لز  )لرلر( 
گسترش یابد یا خاموش کننده حریق نتولند آن رل کنترف کند، 
باید یک مسیر لرلر برنامه ریزی شده دلشته باشید. هرگز لجازه 
لز  قرلر گیرد. پس  لمن  ص یک خرصجی  بین شما  آتش  ندهید 
خاموش کردن آتش، به آن پشت نکنید. همیشه آن رل تماشا 
کنید ص برلی شعله صر شدن مجدد آن آماده باشید تا زمانی که 

آتش به طور کاما لطفاء شود.
صقتی للرلد عادی لز خاموش کننده های حریق درمرلحا 
لصلیه ی آتش سوزی لستفاده می کنند، لحتمااًل لباس های 
با لین حاف، به عنولن یک آتش  معمولی خود رل می پوشند. 
نشان، باید لباس های محالظ شخوی خود رل بپوشید ص لز 

تجهیزلت حفاظت لردی مناسب )PPE( لستفاده کنید.
لگر قرلر لست صلرد یک منطقه بسته شوید که در آن خاموش 
 SCBA کاما بپوشید ص لز PPE کننده حریق تخلیه شده، 
لستفاده کنید. لتمسفر دلخا منطقه محوور، لحتمااًل حاصی 
مخلوطی لز محووالت لحترلق ص مولد خاموش کننده خولهد 
بود ص میزلن لکسیژن در لضای موجود ممکن لست به طور 

خطرناکی کم باشد.

حمل خاموش کننده
رصش حما ص نقا خاموش کننده ی دستی به لندلزه، صزن 
دستی  حما  قابا  های  مدف  دلرد.  بستگی  آن  طرلحی  ص 
می تولنند 1 پوند )0.45 کیلوگرم( یا 50 پوند )23 کیلوگرم( 
صزن دلشته باشند. تولنایی کار با خاموش کننده های حریق 

سنگین تر به قدرت شخوی کاربر بستگی دلرد.
خاموش کننده های حریق با نازف ثابت باید در دست غالب 
تا  سازد  می  قادر  رل  کاربر  رصش  لین  شوند.  حما  تر  قوی  یا 
کند.  کنترف  رلحتی  به  رل  تخلیه  ص  دلده  لشار  رل  دستگیره 
بین دستگیره  دلرلی شلنگ  که  کننده های حریق  خاموش 
ص نازف هستند باید با دست ضعیف تر حما شوند تا با دست 

غالب بتولن نازف رل گرلته ص به سمت حریق نشانه گرلت.
ممکن لست الزم باشد خاموش کننده های حریق سنگین 
تر رل تا حد لمکان به آتش نزدیک کنید ص به صورت عمودی 
رصی زمین قرلر دهید. سپس کاربر می تولند دسگیره رل با یک 
دست لشار دهد، در حالی که نازف رل نگه دلشته ص با دست 

دیگر جریان خرصجی خاموش کننده رل هدلیت کند.

استفاده از خاموش کننده
به کار گیری خاموش کننده برلی لطفای حریق شاما چهار 
خاطر  به  برلی  مفید  رله  یک   PASS مخفف  لست.  مرحله 

سپردن لین مرلحا لست:
پین لیمنی )ضامن( رل بکشید.  )1

.Pull the safety pin  .1  
با نازف بن ص ریشه ی شعله رل نشانه بگیرید.  )2

 Aim the nozzle at the base of the  .2  
.flames

تخلیه  کننده  خاموش  تا  دهید  لشار  رل  دستگیره    )3
شود.

 Squeeze the trigger to discharge  .3  
.the agent

ریشه ص مرکز حریق رل با حرکت جارصیی نازف خاموش   )4
کنید.

 Sweep the nozzle across the base  .4  
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.of the flames
لکثر خاموش کننده های حریق سیستم به کارگیری بسیار 
های  کننده  خاموش  مختلف  لنولع  تخلیه  دلرند.  لی  ساده 
حریق رل در زمین آموزش تمرین کنید تا لعتماد به نفس کالی 
دست  به  آنها  لز  موثر  ص  صحیح  لستفاده  در  خود  تولنایی  به 

آصرید.
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 تمرین مهارتی 2-1
نحوه حما کپسوف خاموش کننده 

 لرزیابی کنید که کپسوف خاموش کننده برلی لطفاء آتش )2
 سوزی مناسب لست. لگر مناسب بود تسمه های آنرل برلی بردلشتن آزلد

کنید
نزدیکترین خاموش کننده حریق رل پیدل کنید )1

 به سمت آتش تند رله برصید، لما ندصید. لگر خاموش کننده )4
 حریق شلنگ ص نازف دلرد با یک دست کپسوف رلحما کنید ص با یک

.دست نازف رل بگیرید

 با لستفاده لز یک نیرصی خوب بدنی، خاموش کننده های )3
 حریق رل بلند کنید. کپسوف های کوچک رل با یک دست ص کپسوف

های بزرگ رل با دص دست بلند کنید
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تمرین مهارتی 2-2
A نحوه لطفاء حریق کالس  

    با خاموش کننده های تحت لشار آب

 شلنگ ص نازف رل جدل کنید. به سرعت گیج لشار رل چک کنید تا )2
.مطمئن شوید که خاموش کننده حریق به لندلزه کالی شارژ شده لست

 سایزآپ کنید که آیا کپسوف خاموش کننده آبی تحت لشار )1
 برلی لین آتش سوزی لیمن ص موثر لست. لطمینان حاصا کنید که

 کپسوف خاموش کننده به لندلره کالی بزرگ لست که لیمن ص موثر باشد.
 لز لیمن بودن خودتان مطمئن شوید. مطمئن شوید که یک رله لرلر لز

.آتش دلرید. هیچ صقت پشت به آتش نکنید

 نازف رل به سمت آتش نشانه بگیرید ص آب رل بوورت جارصیی در )4
.پایه ص بن شعله ها بپاشید

 پین رل بکشید تا شیر کنترف خاموش کننده حریق آزلد شود. )3
.شما باید در لاصله 11 تا 12 متری آتش باشید تا لطفاء موثر صلقع شود

 بازید ص بررسی مجدد: لقدلمات الزم برلی جلوگیری لز رصشن )5
 شدن مجدد، مولد سوختی رل هم بزنید ص جدل کنید، ص لگر نیاز دلشتید

کمک لضالی درخولست کنید
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تمرین مهارتی 2-3
A نحوه لطفاء حریق کالس  

 با خاموش کننده خشک شیمیایی چند منظوره

 1. برلی لینکه آیا خاموش کننده حریق خشک شیمیایی چند منظوره برلی لین آتش سوزی لیمن ص مؤثر لست یا خیر، آتش رل لندلزه بگیرید.
 مطمئن شوید که خاموش کننده حریق به لندلزه کالی بزرگ لست که لیمن ص مؤثر باشد. لز لیمن بودن خود مطمئن شوید. لطمینان حاصا کنید

که یک مسیر خرصج لرلر لز آتش دلرید . هیچ صقت پشت به آتش نکنید

2. شلنگ ص نازف رل جدل کنید . به سرعت گیج لشار رل بررسی کنید تا مطمئن شوید که خاموش کننده حریق به لندلزه کالی شارژ شده لست

 3. پین رل بکشید تا شیر کنترف خاموش کننده حریق آزلد شود. بسته به لندلزه آتش ص خاموش کننده حریق شما باید در لاصله 2 تا 14 متری آتش
باشید تا مؤثر باشید

 4. نازف رل نشانه بگیرید ص به صورت جارصیی پودر خشک شیمیایی رل به بن ص پایه شعله بپاشید. سوخت در حاف سوختن رل با پودر خشک شیمیایی
بپوشانید

 5. بازدید ص بررسی مجدد: لقدلمات الزم برلی جلوگیری لز رصشن شدن مجدد، مولد سوختنی رل هم بزنید ص جدل کنید، ص لگر نیاز دلشتید کمک
لضالی درخولست کنید
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 تمرین مهارتی 2-4
B نحوه لطفاء حریق مایع قابا لشتعاف کالس  

با خاموش کننده خشک شیمیایی

 پین رل بکشید تا شیر کنترف خاموش کننده حریق آزلد شود. )2
 بسته به لندلزه آتش ص خاموش کننده حریق، شما باید در لاصله 2 تا 14

.متری لتش باشید تا موثر باشد
 آتش رل سایز آپ کنید، لطمینان پیدل کنید که لیمن هستید، )1

لشار گیج سیلندر رل چک کنید

 بازدید ص بررسی مجدد: لقدلماتی رل برلی جلوگیری لز برگشت )4
 مجدد شعله لنجام دهید، پوششی لز مولد خشک شیمیایی رل رصی

سوخت نگهدلرید ص در صورت نیاز کمک بیشتری لحضار کنید

 نازف رل نشانه بگیرید ص پودر خشک شیمیایی رل در سطح مایع )3
 در حاف سوختن بوورت جارصیی بپاشید. لز لبه نزدیک به آتش شرصع

کنید ص به سمت عقب آتش حرکت کنید
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قابا  مایعات  سوزی  آتش  کردن  خاموش  برلی   •
لشتعاف کالس B مثا SPILL FIRE ص POOL FIRE با 
FFFP یا AFFF یک کپسوف آتش نشانی تحت لشارحاصی

مرلحا تمرین مهارتی 5-2 رل دنباف کنید.
آتش  در  لشار  تحت  لوم  های  کپسوف  لز  لستفاده  توجه: 
سوزی های کالس A ص B ص C لیمن لست. آنها با تشکیا 
یک پوشش لوم در حریق های کالس B موثر هستند. آنها 
 A نفوذ در سوخت در حریق های کالس  ص  با خنک کردن 

موثر هستند. 
 CO2 حریق  کننده  خاموش  یک  لندلزی  رله  برلی   •

مرلحا تمرین مهارتی 8-2 رل دنباف کنید
مناطق  در  که  زمانی   CO2 حریق  کننده  خاموش  توجه: 
بدصن باد لستفاده می شود موثرتر لست. آنها لقط برلی آتش 

سوزی کالس B ص C طرلحی شده لند.
تجهیزلت  لتاق  یک  در  آتش  کردن  خاموش  برلی   •
للکتریکی با یک کپسوف تحت لشار هالوژنه، مرلحا تمرین 

مهارتی 7-2رل دنباف کنید.
توجه: لستفاده لز خاموش کننده حریق هالوژنه تحت لشار 
در آتش سوزی های کالس B,A,C لیمن لست. آنها در آتش 
سوزی کالس B موثر هستند لما برلی لینکه در آتش سوزی 

کالس A موثر باشند به مقادیر زیادی مورد نیاز می باشد.
برلی خاموش کردن ص آتش سوزی مرحله لصلیه شاما   •
 D برلده ها یا برلده های للزی قابا لحترلق ) حریق کالس
با کپسوف پودر خشک آتش نشانی، مرحله تمرین  تمرین   )

مهارتی 8-2 رل دنباف کنید.
توجه: لستفاده لز خاموش کننده حریق پودر خشک لقط در 
حریق های کالس B لیمن لست. لنها لقط بر رصی للزلتی که 

برلی آنها در نظر گرلته شده لند موثر هستند. 
برلی خاموش کردن آتش در سرخ کن های صنعتی   •
تمرین  مرحله   شیمیایی،  مرطوب  حریق  کننده  خاموش  با 

مهارتی 9-2 رل دنباف کنید.

برلی  شیمیایی  مرطوب  حریق  کننده  خاموش  توجه: 
K طرلحی شده لست. یعنی  لستفاده در حریق های کالس 
لطفاء آتش در سرخ کن های صنعتی ص رصی کباب پزها. لین 
نوع خاموش کننده ها مناسب کالس های دیگر آتش نمی 

شوند.

ارزیابی آموخته ها:
PASS، لصلین مرحله کار با خاموش  با توجه به مخفف 

کننده حریق چیست؟
للف: گیره رل لشار دهید تا عاما لطفاء تخلیه شود

ب: پین لیمنی رل بکشید
ج: نازف رل بر رصی پایه شعله ها عبور دهید.

د: نازف رل در پایه شعله قرلر دهید. 
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 تمرین مهارتی 2-5
B نحوه لطفاء حریق مایع قابا لشتعاف کالس  

 )AFFF  یا FFFP( با خاموش کننده لوم تحت لشار 

 1. آتــش رل لنــدلزه بگیریــد، ص لیمنی خــود رل تضمین کنید. شــیلنگ
 ص نــازف رل بردلریــد. بــه ســرعت گیج لشــار رل بررســی کنید تــا مطمئن
 شــوید که خاموش کننده حریق به لندلزه کالی شــارژ شــده لســت. پین
 رل بکشــید تا شــیر کنترف کپســوف آتش نشــانی آزلد شود. شــما باید در
لاصلــه 20 تــا 25 لوتی )6 تا 8 متری( آتش باشــید تا مؤثر صلقع شــوید

 2. نازف رل نشانه بگیرید ص جریان لوم رل تخلیه کنید تا کف به آرلمی رصی
 سطح مایع در حاف سوختن در جلو یا پشت ظرف بریزد. لجازه دهید پتوی لوم
 رصی سطح مایع در حاف سوختن جریان یابد. لز پاشیدن کف رصی مایع در حاف
سوختن خوددلری کنید. زیرل باعث پاشش سوخت در حاف سوختن می شود

 3. تعمیر لساسی آتش؛ یک پتوی ضخیم لز لوم رل دست نخورده رصی
 مایع دلغ نگه دلرید ، کف رل مجددأ رصی هر نقطه دلغ بمالید ص در صورت

نیاز کمک بیشتری بخولهید
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 تمرین مهارتی 2-6
 کار کردن با خاموش کننده دی لکسید کربن

 به سرعت لشار دهید تا مطمئن شوید که خاموش کننده )2
 حریق شارژ شده لست. خاموش کننده های حریق دی لکسید کربن

 لشار سنج ندلرند. شما باید در 3 تا 8 لوت) 1 تا 2.5 متر( لتش سوزی
 باشید تا موثر صلقع شود

 بــرلی تعیین لینکه آیا دی لکســید کربن ، عامــا لیمن ص موثر )1
 برلی لین آتش لســت یا خیر. حجم آتش رل لندلزه گیری کنید. لطمینان
 حاصــا کنید که خاموش کننــده حریق به لندلزه کالی بزرگ لســت تا
 موثر صلقع باشــد. لمنیت خــود رل تضمین کنید. مطمئن شــوید که یک
 مســیر خرصجــی لز آتش دلریــد. به آتش پشــت نکنید. بوق یــا نازف رل
. بردلرید. پین رل بکشــید تا شیر کنترف خاموش کننده حریق لزلد شود

 تعمیر لساسی آتش ؛ لقدلمات الزم رل برلی جلوگیری لز شعله )4
 صر شدن مجدد لنجام دهید ص در صورت نیاز کمک بیشتری رل لحضار

 کنید
بوق یا نازف رل نشانه بگیرید ص پایه شعله ها رل جارص کنید )3
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 تمرین مهارتی 2-7
کار با آتش نشانی مرطوب شیمیایی

 1. برلی تعیین لینکه آیا خاموش کننده حریق لشار ذخیره شده هالوژنه برلی لین آتش سوزی لیمن ص موثر لست یا خیر، آتش رل لندلزه بگیرید.
لطمینان حاصا کنید که خاموش کننده حریق به لندلزه کالی بزرگ لست که لیمن ص موثر باشد

2.لمنیت خود رل تضمین کنید. در صورت لمکان برق رل قطع کنید. مطمئن شوید که یک مسیر خرصج لز آتش دلرید. به آتش پشت نکنید

3. شلنگ ص نازف رل بردلرید. به سرعت گیج لشار رل بررسی کنید تا مطمئن شوید که خاموش کننده حریق به لندلزه کالی شارژ شده لست

 4. پین رل بکشید تا شیر کنترف کپسوف آتش نشانی آزلد شود. به لندلزه آتش ص خاموش کننده حریق، شما باید در 3تا 35 لوت) 1تا 11 متر( لز
آتش باشید تا موثر باشید

5. نازف رل در پایه شعله ها قرلر دهید تا شعله ها رل لز رصی سطح با شرصع لز لبه نزدیک شعله ها پاک کنید

 6. تعمیرلت لساسی آتش، لقدلماتی رل برلی جلوگیری لز رصشن شدن مجدد لنجام دهید. با  لستفاده لز عاما خاموش کننده برلی خنک کردن
سوخت لدلمه دهید ص در صورت نیاز کمک بیشتری رل لحضار کنید
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 تمرین مهارتی 2-8
 کار کردن با خاموش کننده  پودر خشک

 1. برلی تعیین لینکه آیا خاموش کننده حریق پودر خشک برلی لین آتش  سوزی لیمن ص موثر لست یا خیر. آتش رل لندلزه بگیرید. لطمینان
 حاصا کنید که خاموش کننده حریق به لندلزه کالی بزرگ لست که لیمن ص موثر باشد. لز آب یا سایر مولد خاموش کننده که ممکن لست با

للزلت قبا لحترلق صلکنش نشان دهند. خودلری کنید

2.لمنیت خود رل تضمین کنید. مطمئن شوید که یک مسیر خرصج لز آتش دلرید. به آتش شت نکنید

3. شلنگ ص نازف رل بردلرید. به سرعت گیج لشار رل بررسی کنید تا مطمئن شوید که خاموش کننده حریق به لندلزه کالی شارژ شده لست

 4. پین رل بکشید تا شیر کنترف کپسوف آتش نشانی آزلد شود. به لندلزه آتش ص خاموش کننده حریق، شما باید در لاصله  6 تا  8 لوت) 2 تا  2/5
متر( لز آتش باشید تا موثر باشید

 5. نازف رل نشانه بگیرید  ص شیر رل به طور کاما باز کنید تا حدلکثر برد لیجاد شود ص سپس شیر رل کاهش دهید تا یک جریان نرم ص سنگین به
 سمت پایین لیجاد شود تا للز در حاف سوختن رل کامأل بپوشاند. رصش لستفاده ممکن لست بسته به نوع للز سوزلن ص عاما خاموش کننده

متفاصت باشد

 6. تعمیرلت لساسی آتش، لقدلماتی رل برلی جلوگیری لز شعله صر شدن مجدد لنجام دهید، به قرلر دلدن یک الیه ضخیم لز ماده خاموش کننده
بر رصی للز دلغ لدلمه دهید تا یک پتوی محفوظ لز هول تشکیا شود. لجازه دهید للز دلغ خنگ شود ص در صورت نیاز کمک بیشتری بخولهید
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 تمرین مهارتی 2-9
 کار با خاموش کننده با عاما مرطوب شیمیایی

1.  آتش رل لندلزه بگیرید ص لیمنی خود رل تضمین کنید

2. شلنگ ص نازف رل بردلرید. به سرعت گیج لشار رل بررسی کنید. تا مطمئن شوید که خاموش کننده حریق به لندلزه کالی شارژ دلشته لست

 3. پین رل بکشید تا شیر کنترف خاموش کننده حریق آزلد شود. برلی مؤثر بودن بیشتر لاصله شما 8 تا 12 لوت )2/5 تا 4 متر( لز شعله لاصله
دلشته باشید

 4. نازف رل هدف بگیریدص تخلیه کنید تا جریان مولد شیمیایی مرطوب به آرلمی در سطح مایع در حاف سوختن در جلو یا پشت ماده در حاف
سوختن لرص بریزد

5. لجازه دهید الیه لوم عمیق در سرلسر سطح مایع در حاف سوختن جریان یابد. لز پاشیدن کف رصی مایع در حاف سوختن لجتناب کنید

6. تا زمانی که پتوی لوم تمام شعله ها رل خاموش کند به لستفاده لز ماده لدلمه دهید

7. حتی پس لز خاموش شدن تمام شعله ها ، پتوی لوم رل بهم نزنید. در صورت لحترلق مجدد ، لین مرلحا رل تکرلر کنید
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محدصده قابا لجرل لست
به  کننده حریق  خاموش  که  کنید  لطمینان حاصا   •

درستی برلساس نوع ص درجه شناسایی شده لست
شلنگ صنازف رل لز نظر آسیب یا لنسدلد توسط  لجسام   •

خارجی  بررسی کنید
تاریخ تست هیدرصلستاتیک خاموش کننده حریق رل   •

بررسی کنید. 
لگر بازرسی مشکلی رل نشان دلد، خاموش کننده حریق باید 
خارج  سرصیس  لز  نیاز  مورد  نگهدلری  مرلحا  لنجام  زمان  تا 
شود. تا رلع مشکا باید لز خاموش کننده های حریق یدکی 
با  حریق  کننده  خاموش  یک  رصی  لشار  گیج  شود.  لستفاده 
بیرصن  برلی  لشار  آیا  که  دهد  می  نشان  شده  ذخیره  لشار 
رلندن کا عاما کالی لست یا خیر. مقدلری عاما خاموش 
می  لستفاده  لشرده  هولی  لز  لشار  تحت  ذخیره شده  کننده 

کند، در حالی که مابقی لز نیترصژن لشرده.
صزن کپسوف آتش نشاني ص صجود مهر ص موم دست نخورده، 
کننده  خاموش  مولد  لز  دستگاه  بودن  پر  دهنده  نشان  باید 
باشد. کپسولهاي آتش نشاني لز نوع کارتریج، حاصي مقدلري 
گاز لشرده هستند که عاما رل به بیرصن حا می دهد. لین گاز 
تنها زماني آزلد مي شود که کارتریج سورلخ شود. یك کپسوف 
آتش نشاني با شارژ مناسب، پر لز مولد خاموش کننده خولهد 

بود ص دلرلي یك کارتریج لست که سورلخ نشده باشد.
عولما خارج کننده مانند CO ص برخي لز عولما هاله زلیي، 
تعیین  برلي  رله  تنها  ندلرند.  جدلگانه  گاز  کارتریج  به  نیازي 
لینکه آیا یك کپسوف آتش نشاني CO، ص به درستي شارژ شده 
لست یا خیر، صزن کردن آن لست. صزن مناسب باید در قسمت 

بیرصني کپسوف آتش نشاني نشان دلده شود.

تعمیر
لنولع  برلي  زماني  لولصا  ص  نگهدلري  للزلمات  ص  تعمیر 
مختلف کپسوف هاي آتش نشاني در NFPA 10 بیان شده 

مراقبت از خاموش کننده 
های حریق

ص  بازرسی  منظم  طور  به  باید  حریق  های  کننده  خاموش 
لستفاده  برلی  که  شود  حاصا  لطمینان  تا  شوند  نگهدلرنده 
درمولقع لضطرلری در دسترس هستند. سولبق باید نگهدلری 
نیاز طبق  ص نگهدلری مورد  بازرسی ها  تایید شود که  تا  شود 
کارها  لین  لنجام  برلی  که  للرلدی  لست.  شده  لنجام  برنامه 
گماشته شده لند باید به درستی آموزش ببینند ص همیشه باید 
لز توصیه های سازنده برلی بازرسی، نگهدلری، شارژ مجدد ص 
آزمایش تجهیزلت پیرصی کنند. للرلدی که تعمیر ص نگهدلری 
یا شارژ مجدد خاموش کننده های حریق قابا حما رل لنجام 
خاموش  برلی  لستاندلرد   NFPA10 مطابق  باید  دهند  می 

کننده های حریق قابا حما صلجد شرلیط باشند.

بازرسی
تایید  برلی  بررسی سریع  بازرسی یک    ،  NFPA10 طبق
برلی  ص  لست  دسترس  در  حریق  کننده  خاموش  یک  لینکه 
در  حریق  های  کننده  خاموش  لست.  آماده  لوری  لستفاده 
های  بررسی  لز  بخشی  عنولن  به  باید  نشانی  آتش  دستگاه 
منظم تجهیزلت توسط بخش شما بازرسی شوند . بازرسی باید 

لنجام شود. هرماه برگزلر می شود.
طی بازرسی خاموش کننده های حریق باید :

های  موم  ص  مهر  تمام  که  کنید  حاصا  لطمینان   •
دستکاری دست نخورده هستند. 

پر بودن رل با صزن کردن یا "hafting " خاموش کننده   •
حریق تعیین کنید.

تمام قطعات رل لز نظر عالئم آسیب لیزیکی، خوردگی   •
یا نشتی بررسی کنید. 

در  که  شوید  مطمئن  تا  کنید  برسی  رل  لشار  گیج   •
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لست. تعمیر ص نگهدلري شاما یك بازرسي دلخلي ص همچنین 
هرگونه تعمیرلتي لست که ممکن لست مورد نیاز باشد. بسته 
دصره  صورت  به  باید  مرلحا  لین  آتشنشاني  کپسوف  نوع  به 
لي لنجام شود. بازرسي همچنین ممکن لست نیاز به لنجام 

مرلحا نگهدلري رل نشان دهد.
مرلحا تعمیر ص نگهدلري باید همیشه توسط یك لرد صلجد 
شرلیط لنجام شود. صالحیت هاي خاص ص للزلمات آموزشي 
به  نباید  تعیین مي شود. هرگز  مقام قضایي  ص  توسط سازنده 
تا تعمیر کپسوف آتش نشاني  پرسنا آموزش ندیده لجازه دلد 
کپسوف  یك  لینکه  بر  مبني  رلیج  هاي  نشانه  دهند.  لنجام  رل 
زیر  نیاز دلرد، شاما مولرد  تعمیر ص نگهدلري  به  آتش نشاني 

مي باشد.
•  گیج لشار، خارج لز محدصده طبیعي لست.

برچسب بازرسي قدیمي لست.  •
مهر ص موم دستکاري ص شکسته لست،به خووص در   •

کپسولهاي آتش نشاني بدصن لشار
به نظر نمیرسد کپسوف آتش نشاني پر لز باشد  •

مجموعه شیلنگ ص نازف مسدصد شده لست  •
نشانه هایي لز آسیب لیزیکي، خوردگي یا زنگ زدگي   •

صجود دلرد.
عالیم نشتي در لطرلف شیر تخلیه یا مجموعه نازف   •

صجود دلرد.

شارژ مجدد
یك  که  میکنند  لرض  عملکردی،  لستاندلردهاي  همه 
کپسوف آتش نشاني زماني که باید لز آن لستفاده شود کامال 
شارژ مي باشد. یك کپسوف آتش نشاني قابا شارژ باید خارج 
لستفاده  بار  هر  لز  پس  ص  شود  سرصیس  باللاصله  ص  شده، 
مجددل شارژ شود. حتي لگر به طور کاما تخلیه نشده باشد. 
لین دستور للعما همچنین در مورد هر کپسوف آتش نشاني 
که نشتي دلرد یا دلرلي لشار نامتعادف لست، لعماف مي شود. 

محدصده عملیاتي مناسب لکثر کپسوف هاي آتش نشاني قابا 
شارژ، باید توسط پرسنا صلجد شرلیط شارژ شوند. کپسولهاي 
باید  لستفاده  گونه  هر  لز  پس  شارژ  قابا  غیر  نشاني  آتش 

تعویض شوند.
عاما  نشاني شارژ مي شود،  آتش  یك کپسوف  هنگامیکه 
دلع مي  رل  ص سیستمي که عاما  پر شده  دصباره  لطفا حریق 
عاما  مقدلر  هم  گیرد.  مي  قرلر  لشار  تحت  درستي  به  کند 
لتمام شارژ مجدد، یك  لز  بررسي شود. پس  باید  ص هم لشار 
مهر ص موم نوب مي شود. لین مهر ص موم تضمین مي کند 
لز آخرین باري که دصباره شارژ شده  که کپسوف آتش نشاني 
لست به طور کاما یا حتي تا حدي تخلیه نشده لست. توصیه 
مي شود کپسوف هاي آتش نشاني توسط للرلد آموزش دیده 
آتش  کپسوف  مخووص  شرکت  یك  یا  مناسب  تجهیزلت  با 
ندلرد،  صجود  لمکان  لین  لگر  حاف  لین  با  شود.  شارژ  نشاني 
کپسوف هاي آتش نشاني معمولي با لشار 2.5گالن )9لیتر( 
مي تولنند توسط آتش نشانان با لستفاده لز آب ص منبع هولي 
لشرده شارژ شوند. قبا لز پر شدن مجدد کپسوف آتش نشاني، 
تمام لشار ذخیره شده باقیمانده باید تخلیه شود. سپس آب به 
نشانگر سطح آب لضاله مي شود ص مجموعه شیر تعویض مي 
شود. در نهایت، هولي لشرده برلي باال بردن لشار به سطح 

نشان دلده شده رصي گیج صلرد مي شود.

تست هیدرو استاتیك
لشار  نشاني مخزن تحت  آتش  کننده های  لکثر خاموش 
هستند، به لین معني که برلي نگه دلشتن لشار دلخلي ثابت 
طرلحي شده لند. تولنایي یك خاموش کننده  آتش نشاني برلي 
آزمایش هیدرصلستاتیکي دصره لي  با  لین لشار دلخلي  تحما 
لندلزه گیري مي شود. للزلمات آزمایش هیدرص لستاتیك برلي 
کپسوف هاي آتش نشاني توسط دپارتمان حما ص نقا لیاالت 
 (  10 NFPA متحده لیجاد شده لست ص مي تولن آن رل در
آزمایشي  مرکز  یك  در  آزمایشاتي  چنین  یالت.   )2-3 جدصف 
آتش  کننده  پر کردن خاموش  ص شاما  لنجام مي شود  صیژه 

نشاني با آب ص لعماف لشار باالتر لز حد معموف لست.
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هر خاموش کننده آتش نشاني دلرلي حدلکثر لاصله زماني 
بین آزمایشات هیدرصلستاتیکي لست که معموال 5 یا 12 ساف 

لست. بسته به نوع موالح ساختماني) جدصف 2-4(.
تاریخ آخرین آزمایش هیدرصلستاتیك باید در قسمت بیرصني 
خاموش کننده آتش نشاني نشان دلده شود. لگر تاریخ آخرین 
نباشد،  شده  تعیین  محدصده  در  هیدرصلستاتیك  آزمایش 
هر  کرد.  پر  دصباره  تولن  نمي  رل  نشاني  آتش  کننده  خاموش 
خارج  سرصیس  لز  باید  قدیمي  نشاني  آتش  کننده   خاموش 
شود ص برلي آزمایش هیدرصلستاتیك به مرکز نگهدلري مناسب 

لرستاده شود.

جدصف 3-2   للزلمات لشار تست هیدرصلستاتیك

نوع خاموش کننده  آتش نشاني لشار مورد نیاز

خاموش کننده  دي لکسید کربن
 خاموش کننده  آتش نشاني دي لکسید کربن ص سیلندرهاي نیترصژن

)) چرخدلر

5/3 لشار سرصیس یا عملیاتي، مهر رصي سیلندر

 خاموش کننده  آتش نشاني دي لکسید کربن با مشخوات
ICC3

3000 PSI )20685 Kpa(

 همه خاموش کننده های  تحت لشار، ذخیره ص مونتاژي دي لکسید
کربن - هالون 2011

 تست لشار آزمایشي  کارخانه، نباید لز سه برلبر لشار عملیاتي بیشتر
باشد

مجموعه هوزهاي دي لکسید کربن 1250 Psi )8619 kpa(
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جدصف 4-2  لاصله آزمایش هیدرصلستاتیك برلي خاموش کننده های  آتش نشاني

نوع خاموش کننده  آتش نشاني لاصله زمانی- ساف

خاموش کننده  بخار با لشار ذخیره شده با آب ص عاما ضد یخ 5

عاما مرطوب کننده 5

AFFF 5

FFFP  5 لوم للوئر ص پرصتئین تشکیا دهنده لوم

ماده شیمیایي خشکبا لوالد ضد زنگ 5

دي لکسید کربن 5

مولد شیمیایي مرطوب 5

 مولد شیمیایي خشك، لشار ذخیره شده،با پوسته هاي لوالدي مالیم
پوسته هاي برنجي لحیم شده، یا پوسته هاي آلومنیومي

12

 مولد شیمیایي خشك، کارتریج یا سیلندر، با پوسته هاي لوالدي
مالیم

12

عولما هالوژنه 12

 پودر خشك ، لشار ذخیره شده ، کارتریج یا سیلندر سورلخدلر، با پوسته
هاي لوالدي مالیم

12
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بازنگری آموخته ها
بطور خالصه

خاموش کننده های آتش نشاني به طور مولقیت آمیزي برلي خاموش کردن صدها آتش سوزي در رصز لستفاده مي شوند ص لز 	 
خسارت میلیون ها دالري به لمولف جلوگیري ص جان للرلد بي شماري رل نجات مي دهند.

خاموش کننده های آتش نشاني قابا حما دص کاربرد لصلي دلرند: برلي خاموش کردن آتش هاي مرحله لصلیه ص کنترف آتش 	 
سوزي هایي که رصش هاي سنتي مهار آتش مانند لستفاده لز هوز کشی توصیه نمي شود. 

عیب لصلیه خاموش کننده های آتش نشاني لین لست که آنها دستگاههاي " یك بار مورف" هستند.	 
پنج دسته لز آتش سوزي ها بر لنتخاب تجهیزلت لطفاء حریق تاثیر مي گذلرند.	 

کالس A شاما مولد قابا لحترلق معمولي مانند چوب، کاغذ، پارچه، الستیك، زباله هاي خانگي ص برخي پالستیکها مي . 1
شود.

کالس B شاما مایعات قابا لشتعاف یا لحترلق مانند بنزین، رصغن، گریس، قیر، الك، رنگهاي رصغني ص برخي پالستیکها . 2
مي شود.

کالس C ، تجهیزلت للکتریکي مي شود که شاما هر صسیله لي لست که لز لنرژي للکتریکي لستفاده، تولید یا لرلئه مي . 3
کند.

کالس D شاما للزلت قابا لحترلق مانند منیزیم، تیتانیوم، زیرکونیوم، سدیم، لیتیوم ص پتاسیم مي شود. برلي مبارزه با . 4
آتش سوزیهاي للزلت قابا لحترلق به تکنیکها ص عولما خاموش کننده خاصي نیاز لست.

کالس K شاما رصغنها ص چربي هاي قابا لحترلق پخت ص پز مي شود.. 5
خاموش کننده های آتش نشاني قابا حما بر لساس صیژگي ها ص قابلیتهاي لطفاء حریق طبقه بندي ص رتبه بندي مي شوند.	 
سیستم طبقه بندي خاموش کننده  هاي آتش نشاني لز حرصف ص لعدلد لستفاده مي کند. حرصف نشان دهنده کالس هاي آتش 	 

سوزي لست که مي تولن لز خاموش کننده آتش نشاني لستفاده کرد ص لعدلد نشان دهنده کارلیي نسبي آن لست. خاموش کننده 
های آتش نشاني لیمن ص موثر برلي بیش لز یك کالس با حرصف متعدد درجه بندي مي شوند. لز لعدلد برلي لرزیابي کارلیي یك 

خاموش کننده آتش نشاني لقط برلي آتش سوزي هاي کالس A ص کالس B لستفاده مي شود.
دص سیستم برچسب گذلري خاموش کننده  آتش نشاني صجود دلرد: سیستم حرصف سنتي ص سیستم پیکتوگرلف.	 

کپسوف هاي آتش نشاني مناسب برلي کالس A با حرف”A” رصي یك مثلث سبز جامد یا با نمادي که یك سطا زباله در . 1
حاف سوختن رل در کنار آتش چوب نشان مي دهد شناسایي مي شوند.

خاموش کننده هاي آتش نشاني مناسب برلي لستفاده در آتش سوزي هاي کالس B با حرف"B" رصي یك رنگ  قرمز ثابت . 2
با نمادي که شعله ص قوطي بنزین رل نشان مي دهد مشخص مي شود.
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برلي . 3 مناسب  نشاني  آتش  هاي  کننده  خاموش 
با حرف"C" رصي   C آتش هاي کالس در  لستفاده 
یك دلیره آبي جامد یا با نمادي که شعله  دص شاخه 

برق ص پریز رل نشان مي دهد مشخص مي شوند.
برلي . 4 مناسب  نشاني  آتش  هاي  کننده  خاموش 

با حرف"D" رصي   D لستفاده در آتش هاي کالس
نمادي که  با  یا  ص  پز زرد رنگ  پنج ستاره  یك ستاره 
شعله ص چرخ دنده للزي رل نشان مي دهد مشخص 

مي شود.
برلي . 5 مناسب  نشاني  آتش  هاي  کننده  خاموش 

لستفاده در آتش هاي کالس K )رصغن پخت ص پز 
قابا لحترلق( با نمادي که آتش رل در ماهیتابه نشان 
مي دهد مشخص مي شود. لز آنجائیکه نام کالس 
K جدید لست، هیچ گرللیك للفباي سیستم سنتي 

برلي آن صجود ندلرد.
هاي 	  کپسوف  نوب  ص  دلدن  قرلر  للزلمات   NFPA  10

آتش نشاني قابا حما با صزن هاي مختلف رل لهرست 
مي کند. پیرصي لز لین للزلمات ذخیره سازي ص دسترسي 

لیمن به خاموش کننده آتش نشاني رل تضمین مي کند.
مولد 	  با  مرتبط  سوزي  آتش  خطرلت  لساس  بر  مناطق 

مي  تقسیم  خطر  دسته  سه  به  مناطق؛  آن  در  موجود 
شوند.

مکان هاي کم خطر )کم(. 1
مکان هاي با خطر معمولي ) متوسط(. 2
مکان هاي پر خطر )باال(. 3

کردن 	  خنك  با  رل  حریق  نشاني،  آتش  کپسولهاي  لکثر 
سوخت زیر دماي لشتعاف آن، قطع لکسیژن، یا با ترکیب 

لین دص رصش متوقف مي کنند.
خاموش کننده هاي آتش نشاني قابا حما به هفت نوع 	 

لصلي جهت لطفا تقسیم مي شوند.
1 .A کالس  هاي  آتش  کردن  خاموش  برلي   : آب 

لستفاده مي شود.

برلي خاموش کردن . 2 مولد شیمیایي خشك: عمدتا 
آتش هاي کالس B ص  C لستفاده مي شود. لز لین 
نوع خاموش کننده ها مي تولن برلي خاموش کردن 

آتش هاي کالس A لستفاده کرد.
دي لکسید کربن:  لقط برلي خاموش کردن آتش . 3

هاي کالس B ص C لستفاده مي شود.
4 . A کالس  هاي  آتش  کردن  خاموش  برلي  لوم:  

آتش  کپسوف  لوم  نوع  لما  شود،  مي  لستفاده   B ص 
 B نشاني رل دصباره چك کنید. لکثر لوم هاي کالس
رل مي تولن در آتش هاي کالس A لستفاده کرد، لما 
A در آتش هاي کالس B موثر  لوم هاي کالس 

نیستند.
ها.  . 5 هالوکربن  ص  ها  هالون  شاما   : هالوژنه  مولد  

هالون ها به دلیا تمایا به آسیب رساندن به محیط 
زیست ، مولد شیمیایی با لستفاده محدصد هستند، لز 
لین مولد برلی لطفاء حریق کالس B ص C لستفاده 

می شود.
پودرهای خشک : برلی خاموش کردن حریق های . 6

کالس D لستفاده می شود.
کردن . 7 خاموش  برلی  مرطوب:  شیمیایی  مولد 

آتش های کالس K لستفاده می شود. 
لکثر خاموش کننده های حریق قابا حما دستی دلرلی 	 

شش قسمت لساسی هستند:
سیلندر یا ظرلی که ماده خاموش کننده رل در خود . 1

جای می دهد .
دسته حما. 2
نازف یا شیپور. 3
مجموعه ماشه ص شیر تخلیه. 4
شیر تخلیه. 5
توادلی . 6 تخلیه  لز  جلوگیری  برلی  قفا  مکانیزم 
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موجود لست.
چند 	  شیمیایی  خشک  پودر  های  کننده  خاموش 

منظوره : در مدف های دستی ص صلحدهای چرخدلر 
 A، بزرگتر برلی خاموش کردن حریق های کالس

B ص C موجود لست.
خاموش کننده های دی لکسید کربن : شاما یک 	 

لوله سیفون ص خرصجی شیپوری یا مخرصطی شکا 
لست که برلی هدلیت جریان عاما خاموش کننده 
لستفاده می شود.   لین خاموش کننده های حریق 
 8 تا   3 بین  کوتاهی  نسبتا  تخلیه  محدصده  دلرلی 

لوت )1 تا 2.5 متر( هستند. 
خاموش کننده های لوم کالس  B: لز نظر ظاهری 	 

ص عملکرد بسیار شبیه به خاموش کننده های حریق 
آب هستند، با لین تفاصت که لین کپسوف ها دلرلی 

نازف تنفسی )نازف لوم ساز( هستند.
 	 )K خاموش کننده های مرطوب شیمیایی )کالس

 )L 9( ص 2.5گالن )L 6(  در دص لندلزه 1.5گالن :
موجود لست. 

خاموش کننده های با عاما هالوژنه : در خاموش 	 
ص   B کالس  های  حریق  برلی  دستی  های  کننده 
لستفاده در  برلی  بیشتر  با ظرلیت  ص مدف های   C

حریق های کالس A موجود لست. 
خاموش کننده های پودر خشک : به عولما مبتنی 	 

بر کلرید سدیم متکی هستند ،  مدف های با ظرلیت 
یا  پوند )14 کیلوگرم( در دص نسخه تحت لشار   30
سیلندر/کارتریج موجود هستند ص  مدف های چرخ 
تا 159  پوند )68  با ظرلیت های 150 ص 350  دلر 

کیلوگرم( در دسترس می باشند.  
یک 	  با  آتش  کردن  خاموش  برلی  لساسی  مرحله  شش 

خاموش کننده حریق قابا حما صجود دلرد:
محا لطفاء حریق رل تعیین کنید.. 1

بهمرله یک نشانگر لشار یا گیج که نشان می دهد 
آیا کپسوف دلرلی لشار کالی برلی عملکرد صحیح 

لست.
خاموش کننده های حریق قابا حما با توجه به طرلحی 	 

ص  موثر  برد  ظرلیت،  کننده،  خاموش  عاما  مکانیکی، 
زمان تخلیه  کاما مولد خاموش کننده متفاصت لست.

خاموش کننده های حریق با لشار ذخیره شده : آب 	 
رل در یک جریان جامد با برد 35 تا 40 لوت )11 تا 
12 متر( لز طریق یک نازف در لنتهای یک شلنگ 

کوتاه خارج می کند. 
خاموش کننده های حریق مه آب : لسپری ریز مه 	 

آب رل تخلیه می کنند  که سوخت رل خنک ص خیس 
می کند ص لیمنی رل در برلبر خطرلت للکتریکی لیجاد 

می کند. 
خاموش کننده های حریق با جریان بار : محلولی 	 

لز آب حاصی یک ماده شیمیایی رل برلی جلوگیری لز 
یخ زدگی تخلیه می کند. 

خاموش کننده های حریق مرطوب کننده :آبی که 	 
آن  سطحی  کشش  کاهش  برلی  محلولی  حاصی 
به  موثرتری  به طور  قادر می سازد  رل  آب  که  لست 

سوخت های کالس A نفوذ کند، خارج می کند. 
خاموش کننده های حریق مخزن پمپ دلر :آب رل 	 

تحت لشار ذخیره نمی کند، بلکه آن رل با لستفاده لز 
یک پمپ پیستونی عمودی ص دص کاره دستی خارج 

می کند. 
دلرلی 	    : پشتی  کوله  دلرلی  های  کننده  خاموش 

مخازن آب با ظرلیت پنج گالن که عمدتًا در لضای 
های  بوته  ص  علف  سوزی  آتش  با  مقابله  برلی  باز 

خشک لستفاده می شود.
خاموش کننده های پودر خشک شیمیایی معمولی 	 

: در مدف های دستی ص صلحدهای چرخدلر بزرگ تر 
 C ص   B کالس  آتش های  کردن  خاموش  برلی 
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رل . 2 حریق  آن  مناسب  کالس  با  کننده   خاموش 
لنتخاب کنید.

با مطمئن بودن لز دلشتن یک مسیر خرصج، لمنیت . 3
شخوی خود رل تضمین کنید.

خاموش کننده رل به محا آتش سوزی منتقا کنید.. 4
خاموش کننده رل لعاف کنید تا عاما خاموش کننده . 5

آزلد شود. 
برلی حدلکثر لثر، ماده خاموش کننده رل رصی آتش . 6

تخلیه کنید.
عاما 	  لعماف  برلی  حریق  کننده  خاموش  کردن  لعاف 

لطفاء یک عملیات صلحد لست که شاما چهار مرحله می 
باشد. مخفف PASS رصشی مفید برلی به خاطر سپردن 

لین مرلحا لست:
1 .P .پین لیمنی رل بکشید
نازف رل به سمت پایه شعله ها )بن آتش( هدف گیری . 2

A .کنید
3 .S .ماشه رل لشار دهید تا عاما تخلیه شود
4 .S .نازف رل رصی پایه شعله ها )بن آتش( جارص کنید

به 	  با  همیشه  حریق،  کننده  خاموش  لز  لستفاده  هنگام 
شوید.  نزدیک  آتش  به  خود  سر  پشت  خرصجی  رله  یک 
)هنگامی که به آتش نزدیک می شوید، پشت سر خود 

رله لرلر دلشته باشید(.
خاموش کننده های حریق قابا حما باید به طور منظم 	 

که  شود  حاصا  لطمینان  تا  شوند  نگهدلری  ص  بازرسی 
در دسترس هستند.  لضطرلری  مولقع  در  لستفاده  برلی 
های  کننده  خاموش  بازرسی  مسئوف  که  نشانی  آتش 

حریق لست باید صظایف زیر رل لنجام دهد:
لطمینان حاصا کنید که تمام مهر ص موم ها دست . 1

نخورده هستند.
خاموش . 2 کردن"  "بلند  یا  کردن  صزن  با  رل  بودن  پر 

کننده حریق تعیین کنید.  
لیزیکی، . 3 آسیب  عالئم  نظر  لز  رل  قطعات  تمام 

خوردگی یا نشتی بررسی کنید.  
در . 4 که  شوید  مطمئن  تا  کنید  بررسی  رل  لشار  گیج 

محدصده قابا لجرل لست.
لطمینان حاصا کنید که خاموش کننده حریق به . 5

درستی بر لساس نوع ص درجه شناسایی شده لست. 
شلنگ ص نازف رل لز نظر آسیب یا لنسدلد توسط لجسام . 6

خارجی بررسی کنید. 
تاریخ تست هیدرصلستاتیک خاموش کننده حریق رل . 7

بررسی کنید. 
نشانه های رلیج مبنی بر لینکه یک خاموش کننده حریق 	 

نیاز به تعمیر ص نگهدلری دلرد شاما مولرد زیر لست:
قرلئت گیج لشار خارج لز محدصده طبیعی لست. . 1
برچسب بازرسی قدیمی لست. . 2
های . 3 کننده  خاموش  در  بخووص   ، موم  ص  مهر 

حریق بدصن لشار سنج شکسته لست. 
به نظر نمی رسد خاموش کننده حریق پر باشد.. 4
مجموعه شلنگ یا نازف مسدصد شده لست. . 5
زنگ . 6 یا  خوردگی  لیزیکی،  آسیب  لز  هایی  نشانه 

زدگی صجود دلرد.
در لطرلف شیر تخلیه یا مجموعه نازف عالئم نشتی . 7

صجود دلرد. 
لستفاده 	  بار  هر  لز  پس  باید  حریق  کننده  خاموش  یک 

به طور کاما تخلیه نشده  لگر  مجددًل شارژ شود، حتی 
باشد.  لقط خاموش کننده های غیر قابا شارژ هستند، 

که پس لز هر بار لستفاده باید تعویض شوند. 
لشار 	  تحت  مخازن  حریق  های  کننده  خاموش  لکثر 

هستند، به لین معنی که برلی نگه دلشتن لشار دلخلی 
ثابت طرلحی شده لند.  تولنایی یک خاموش کننده حریق 
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برلی تحما لین لشار دلخلی با آزمایش هیدرصلستاتیک 
آزمایش ها که در  لین  لندلزه گیری می شود.   دصره لی 
یک مرکز آزمایشی صیژه لنجام می شود، شاما پر کردن 
لز حد  با آب ص لعماف لشار بیش  خاموش کننده حریق 

معموف لست.
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)NFPA 10(   .پرلنرژی می شود
آتش سوزی کالس  D : آتش در للزلت قابا لحترلق مانند 
منیزیم، تیتانیوم، زیرکونیوم، سدیم، لیتیوم ص پتاسیم.   )10 

)NFPA
 آتش سوزی کالس   K :  در یک دستگاه پخت ص پز که 
شاما مولد پخت ص پز قابا لحترلق )رصغن ها ص چربی های 

)NFPA 10(   .لست )گیاهی یا حیولنی
مولد لطفاء حریق نارسانای للکتریکی : لرلر یا گازی لست 
)NFPA 10(  .که پس لز تبخیر باقیمانده لی باقی نمی گذلرد
سیلندر : بدنه خاموش کننده که در آن ماده خاموش کننده 

ذخیره می شود.
ماده شیمیایی خشک پودری : متشکا لز ذرلت بسیار ریز، 
لسفات  یا  پتاسیم،  کربنات  بی  سدیم،  کربنات  بی  معمواًل 
آمونیوم با مولد ذره لی للزصده شده که با عملیات صیژه تکمیا 
برلبر  در  مقاصمت  مترلکم شدن،  برلبر  در  مقاصمت  تا  می شود 
جذب رطوبت )جذب شدن( ص قابلیت های جریان مناسب رل 

)NFPA 10(  لیجاد کند
خاموش کننده پودر شیمیایی خشک : خاموش کننده که 
لز پودری متشکا لز ذرلت بسیار ریز لستفاده می کند، معمواًل 
با  آمونیوم  لسفات  یا  پتاسیم  کربنات  بی  کربنات سدیم،  بی 
مولد ذرلت لضاله شده که با عملیات صیژه برلی لیجاد مقاصمت 
در برلبر مترلکم شدن، مقاصمت در برلبر جذب رطوبت )کیک 
شدن( ص قابلیت جریان مناسب تکمیا می شود.  لین خاموش 
کننده های حریق برلی لستفاده در حریق های کالس B ص 
C رتبه بندی می شوند، لگرچه برخی لز آنها برلی آتش سوزی 

کالس A نیز رتبه بندی می شوند. 
پودر خشک : مولد جامد به شکا پودر یا دلنه لی که برلی 
خاموش کردن آتش سوزی للزلت قابا لحترلق کالس D با 

لسفات آمونیوم : یک عاما خاموش کننده مورد لستفاده 
خشک  شیمیایی  پودر  نشانی  آتش  های  کننده  خاموش  در 
 C ص A، B تولند در آتش سوزی های کالس لست که می 

لستفاده شود.
لوم تشکیا دهنده لیلم آبدلر )AFFF( :  محلولی مبتنی بر 
سورلکتانت های) عولما موثر در سطح( للوئوردلر به لضاله 
تثبیت کننده های کف برلی تولید یک لیلم آبدلر سیاف)که 
سرکوب  برلی  پوشاند(  می  رل  لشتعاف  قابا  مایع  سطح  رصی 

)NFPA 10(  .بخارلت سوخت مایع
رسانای  غیر  ص  بو  بی  رنگ،  بی  گازی  کربن:  لکسید  دی 
حریق  کردن  خاموش  برلی  مناسبی  محیط  که  للکتریکی 

)NFPA 10(   .لست C ص کالس B های کالس
 خاموش کننده دی لکسید کربن )CO( : خاموش کننده 
لی که لز گاز دی لکسید کربن به عنولن عاما خاموش کننده 
لستفاده می کند.  برلی لستفاده در آتش سوزی های کالس 

B ص C رتبه بندی شده لست.  
با کارتریج : سیلندر خاموش کننده حریق  خاموش کننده 
که در آن گاز خارج کننده مولد خاموش کننده، در ظرلی جدل 

)NFPA 10(  .لز ظرف نگهدلری مولد قرلر دلرد
حریق کالس A :آتش سوزی در مولد قابا لحترلق معمولی 
لز پالستیک  ص بسیاری  پارچه، کاغذ، الستیک  مانند چوب، 

)NFPA 10( .ها
لشتعاف،  قابا  مایعات  در  سوزی  :آتش   B کالس  حریق 
مایعات قابا لحترلق، گریس های نفتی، قطرلن، رصغن ها، 
للکا ها ص گازهای  رنگ های رصغنی، حالف ها، الک ها، 

)NFPA 10(   .قابا لشتعاف
للکتریکی  تجهیزلت  شاما  که  :آتشی   C کالس  حریق 

اصطالحات کلیدی
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مولد خاموش کننده هالوژنه : مولد خاموش کننده گاز مایع 
که با قطع صلکنش شیمیایی لحترلق بین سوخت ص لکسیژن، 
آتش رل خاموش می کند.  مولد هالوژنه هیچ لثری باقی نمی 

)NFPA 402(   .گذلرند
 Halon( هالون : هالون ها شاما برصموکلرصدی للورصمتان
مخلوط  ص   )1301  Halon( للورصمتان  برصموتری   ،  )1211
1301/1211( می   Halon( 1301 هالون 1211 ص هالون

)NFPA 10(  .باشند
آن  شیمیایی  نام  که  هالوژنه  عاما  یک    :1211 هالون 
عاما  یک  ص  لست   )CBRCIF( للورصمتان  برصموکلرصدی 
آتش  برلبر  ص موثر در    ABC   بندی با کالس  چند منظوره 

)NFPA 408(  .سوزی مایعات قابا لشتعاف می باشد
دستگیره : دستگیره لی که برلی نگه دلشتن ص حما یک 

خاموش کننده قابا حما لستفاده می شود. 
دی  کننده  خاموش  یک  مخرصطی  تخلیه  نازف    : شیپور 

لکسید کربن. 
تست هیدرصلستاتیک: تست لشار یک خاموش کننده برلی 

)NFPA 10( .بررسی لستحکام آن در برلبر پارگی ناخولسته
آن ها  در  که  هایی  مکان  )کم(:   سبک  خطر  مکان های 
مقدلر، قابلیت لحترلق ص لنتشار گرمای مولد کم لست ص لکثر 
مولد به گونه لی چیده شده لند که لحتماف گسترش آتش سوزی 

صجود ندلرد. 
خاموش  یک   :  Loaded-Stream با  کننده  خاموش 
به عنولن  قلیایی  للز  لز نمک  بر آب که  کننده حریق مبتنی 

کاهش دهنده نقطه لنجماد لستفاده می کند.  
مکانیسم قفا : دستگاهی که ماشه خاموش کننده حریق 

رل برلی جلوگیری لز تخلیه توادلی آن قفا می کند. 
 : منظوره  چند  شیمیایی  خشک  پودر  کننده  خاموش   
مبتنی  کننده  خاموش  عاما  یک  لز  که  لی  کننده  خاموش 
مولد  سوزی  آتش  در  ص  کند  می  لستفاده  آمونیوم  لسفات  بر 
قابا لحترلق معمولی مانند چوب یا کاغذ ص آتش سوزی های 

لستفاده لز لیجاد پوسته) لیجاد یک الیه بر رصی ماده(، خفه 
)NFPA 10(   .کردن یا لنتقاف حرلرت طرلحی شده لند

لز  پودر خشک : خاموش کننده لی که  با  خاموش کننده 
مولد جامد به شکا پودر یا دلنه لی برلی خاموش کردن آتش 
لیجاد   ( پوسته  لز  لستفاده  با   D کالس  لحترلق  قابا  للزلت 
یک الیه بر رصی ماده (، خفه کردن، یا لنتقاف حرلرت لستفاده 

می کند. 
:  مولد  خاموش کننده ممکن لست  مولد خاموش کننده 
ترکیبات  ص  خشک  شیمیایی  ترکیبات  گازها،  مایعات،  شاما 

پودر خشک باشد.  
لنبارهایی   : )باال(  للعاده  لوق  خطر  لحتماف  با  مکان های 
که در آن ها مجموع مولد قابا لحترلق کالس A ص مولد قابا 
لشتعاف کالس B بیشتر لز حد لنتظار مکان های طبقه بندی 
شده معمولی )متوسط( لست. در لین مکان ها میزلن سرعت  

آزلد شدن حرلرت ص مولد قابا  لحترلق باالست.
یک   :  )FFFP( لیلم  دهنده  تشکیا  للورصپرصتئین  لوم 
کنسانتره پرصتئینی لوم لست که لز سورلاکتانت های)مولدی 
که رصی سطح عما کرده ص می مانند(  للوئوردلر برلی تولید 
یک لیلم آبدلر مایع برلی سرکوب بخارلت سوخت هیدرصکربنی 

)NFPA 10(   .لستفاده می کند
یک  در  لحترلق  قابا  مولد  لنرژی  محتولی  کا   : آتش  بار 
ساختمان، لضا یا منطقه، شاما لثاثیه ص محتویات ص عناصر 
ساختمانی قابا لحترلق که بر حسب MJ بیان می شود.  ) 

)NFPA 557(
هیدرصکلرصللورصکربن  شاما  هالوکربن   : هالوکربن  عولما 
پرللوئورصکربن   ،)HFC( هیدرصللوئورصکربن   ،)HCFC(
)PFC(، للورصئیدکربن )FIC( لنولع عولما، ص دیگر هالوکربن 
هایی لست که تحت برنامه سیاست حفاظت لز محیط زیست 

)NFPA 10(   .  .جدید قابا قبوف هستند
خاموش کننده با مولد هالوژنه : خاموش کننده که لز مولد 
خاموش کننده هالوژنه لستفاده می کند. لین نوع ، خاموش 

کننده با مولد تمیز نیز نامیده می شود.
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مایعات قابا لشتعاف موثر لست.  برلی مبارزه با آتش سوزی 
های کالس A، B ص C رتبه بندی شده لست. 

 نازف : دستگاهی برلی لستفاده در کاربردهایی که نیاز به 
للگوهای خاص تخلیه آب ، لسپری جهت دلر یا سایر صیژگی 

)NFPA 13(   .های تخلیه غیر معموف دلرند
حاصی  که  مکانهایی  )متوسط(:  معمولی  خطر  مکان های 
خطر  با  مکان های  به  نسبت  بیشتری   B ص   A کالس  مولد 
سبک هستند.  میزلن لحترلق ص لنتشار حرلرت مولد متوسط 

لست. 
PASS: مخفف مرلحا مربوط به کار کردن یک خاموش 

کننده حریق قابا حما: 
 کشیدن پین	 
هدلگیری با نازف 	 
لشار ماشه 	 
جارص کردن سوخت در حاف سوختن. 	 

حالف قطبی : مایع قابا لشتعاف محلوف در آب مانند للکا، 
لستون، لستر ص کتون. 

قابا  کننده  رصی یک خاموش  بر  گیج  لشار: یک  نشانگر 
حما تحت لشار که لشار دلخلی خاموش کننده )ماده لی که 

لز لن خارج می شود( رل نشان می دهد. 
خاموش کننده مخزن پمپ دلر : خاموش کننده دستی لز 
نوع آب که تحت لشار نیست ص برلی لستفاده در آتش سوزی 
کالس A کالس بندی شده لست.  لشار تخلیه توسط یک 

پمپ پیستونی دص مرحله لی دستی تامین می شود. 
در  موجود  لسیدهای چرب  تبدیا  لرآیند   :  صابون سازی 
یا کف.  عما  به صابون  پز  ص  یا چربی های پخت  رصغن ها 

  .K ناشی لز خاموش کننده کالس
در  کالی  بخار  لشار  که  عاملی   : کننده  خارج  خود  عاما 
دمای عملیاتی معمولی دلرد تا خود رل لز خاموش کننده حریق 

خارج کند. 

آن  در  که  کننده  خاموش   : لشار  تحت  کننده  خاموش   
هم عاما خاموش کننده ص هم گاز دلع کننده در یک ظرف 
نگهدلری می شوند ص نشانگر لشار یا گیج نیز دلرل می باشد.   

)NFPA 10(
: یک خاموش کننده  نوع آب تحت لشار  خاموش کننده 
که در آن آب یا یک عاما خاموش کننده مبتنی بر آب تحت 

لشار ذخیره می شود. 
آزلد  با  پلمب( : یک صسیله نگهدلرنده که  ص موم)پین  مهر 

شدن مکانیسم قفا، می شکند.  
ماشه  : دکمه یا لهرمی که برلی تخلیه عاما لطفاء لز یک 

خاموش کننده قابا حما لستفاده می شود. 
:سازمان   Underwriters Laboratories, Inc. UL
لیاالت متحده که آزمایش ص تأیید می کند که خاموش کننده 
)در میان بسیاری لز محووالت دیگر( مطابق با لستاندلردهای 
 Underwriters کانادلیی  مشابه   لست.  شده  تعیین 

Laboratories of Canada لست. 
خاموش کننده مه پاش : خاموش کننده حاصی آب مقطر 
یک  بوورت  رل  مولد   که  لست  نازلی  دلرلی  ص  یونیزه شده  یا 

)NFPA 10(  .لسپری خوب، تخلیه می کند
 لطفاء کننده مولد شیمیایی مرطوب  : معمواًل یک محلوف 
آبی لز نمک های آلی یا معدنی یا ترکیبی لز آنها لست که یک 

)NFPA 10(  .عاما خاموش کننده رل تشکیا می دهد
خاموش کننده مرطوب شیمیایی : یک خاموش کننده آتش 
مرطوب  شیمیایی  کننده  خاموش  عاما  یک  حاصی  نشانی 

  .K برلی لستفاده در آتش سوزی های کالس
خاموش کننده مرطوب کننده : خاموش کننده لی که آب 
ترکیب شده با یک کنسانتره رل دلع می کند تا کشش سطحی 

رل کاهش ص تولنایی نفوذ ص گسترش آن رل للزلیش دهد.  
خاموش کننده چرخ دلر: یک خاموش کننده حریق قابا 
حما که مجهز به کالسکه ص چرخ هایی لست که قرلر لست 

)NFPA 10(  .توسط یک نفر به محا آتش منتقا شود
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در صحنه
ص  هستید  محلی  دبیرستان  یک  در  خود   کارکنان  ص  شما 
محفظه  به  لید.   کرده  برگزلر  نشانی  آتش  خودرص  لز  بازدیدی 
لی می رسید که در آن سه خاموش کننده حریق صجود دلرد. 
توضیح می دهید که لصلی یک خاموش کننده حریق مرطوب 
ص  شیمیایی  خشک  حریق  کننده  خاموش  یک  دصمی  کننده، 
سومی یک خاموش کننده حریق 2CO لست.  یکی لز دلنش 
لنولع دیگری لز خاموش کننده های  آیا  آموزلن می پرسد که 
حریق صجود دلرد یا خیر، ص شما پاسخ می دهید که صجود دلرد.  
سپس معلم به شما می گوید که آنها در 2 هفته گذشته در حاف 
مطالعه شیمی حریق بوده لند ص لز شما می خولهد که هر نوع 
خاموش کننده حریق ص نحوه عملکرد هر یک برلی خاموش 
تماشای  توضیح دهید.  سایر کارکنان  هنگام  رل  آتش  کردن 

آزمایش شما در مورد خاموش کننده حریق با خود می خندند.
1( کدلم کالس لز آتش شاما مولد پخت ص پز قابا لحترلق 
چربی  ص  حیولنی  های  رصغن  گیاهی،  های  رصغن  لست، 

لست؟
A کالس )a

B کالس  )b
J کالس )c

 K کالس )d
 C کالس  حریق  لطفا  برلی  کننده  خاموش  کدلم  لز   )2

لستفاده می کنید؟ 
a( پودر خشک

 )FFFP( لوم للورصپرصتئین تشکیا دهنده لیلم )b
c( هالون 1211

d( مولد شیمیایی مرطوب 
3( معموال لز کدلم نوع خاموش کننده می تولن برلی لطفاء 
ص  لحترلق،  مایعات  معمولی،  لحترلق  قابا  مولد  در  حریق 

تجهیزلت للکتریکی شارژ شده لستفاده کرد ؟  
a( خاموش کننده حریق مرطوب شیمیایی

b( آتش نشانی خشک شیمیایی چند منظوره 
c( خاموش کننده حریق با عاما مرطوب کننده

CO2 خاموش کننده حریق )d
PASS" )4" مخفف چیست؟

a( لشار دلدن، هدف گیری، لشار دلدن، جارص کردن
b( کشیدن ، نشانه گیری، لشار دلدن، جارص کردن

c( نگاه کردن، هدف گیری، لشار دلدن، جارص کردن
d(  بهم زدن ،  هدف گیری ، لشار دلدن،جارصکردن 

5( آزمایش هیدرصلستاتیک تایید می کند که خاموش کننده: 
دلخلی  لشارهای  تحما  برلی  کالی  لستحکام  دلرلی    )a  

لست
b(  هنگام لعاف شدن، پیشرلنه رل به درستی دلع می کند 

c(  می تولن در آتش سوزی للکتریکی لستفاده کرد 
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 d(  حاصی یک عاما خاموش کننده مبتنی بر آب لست.
6( کدلم یک لز حالف های زیر یک حالف قطبی لست ؟

a( للکا
b( گازصییا

c( سوخت دیزف
d( آب 

شدن  آزلد  با  که  لی  نگهدلرنده  صسیله  برلی  لصطالح    )7
مکانیزم قفا شدن می شکند چیست؟

a( دسته
b( ماشه

 c( پین پلمپ
d( شیپور

8(  چگونه می تولن تشخیص دلد که خاموش کننده حریق 
دی لکسید کربن کامال پر شده لست؟

a( خاموش کننده حریق رل بررسی کنید.
b( لشار سنج رل برلی لطمینان لز لشار کالی بررسی کنید.  

 c( خاموش کننده حریق رل صزن کنید.
d( خاموش کننده حریق رل تکان دهید.


