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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

آتش و آتش نشانی

مــواد محترقــه و حریق هــای ناشــی از آن هــا بــه ۴ گروه تقســیم می شــوند 
ــاده  ــت م ــر آنکــه وضعی ــن دســته بندی عــاوه ب ــتاندارد NFPA(1. ای )اس
ــوع  ــاب ن ــهولت در انتخ ــث س ــد، باع ــن می کن ــریعًا روش ــه را س محترق

ــردد. ــه می گ ــق مربوط ــای حری ــده و روش اطف خاموش کنن
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چهار گروه مذکور عبارت اند از:
ایــن  آتش ســوزی های   :Aگــروه
ســوختن  قابــل  مــواد  از  گــروه 
معمولــی ماننــد چــوب، کاغــذ، پارچــه 
و ماننــد آن ناشــی می شــوند و بــا 
ــوع مــاده تشــکیل دهنده  ــه ن توجــه ب
ــی  ــا محلول های ــط آب ی ــا، توس آن ه
کــه درصــد بیشــتری از آن هــا را آب 
ســرد  ضمــن  می دهــد،  تشــکیل 
ــوند. ــوش می ش ــط خام ــردن محی ک

ــروه  ــن گ ــای ای ــروهB: حریق ه گ
ناشــی از مــواد قابــل اشــتعالی نظیــر 
محصــوالت نفتــی بــا ســایر مایعــات 
ــل اشــتعال می باشــند.  و گازهــای قاب
ــوان  ــا را می ت ــته از آتش ه ــن دس ای
ــردن و  ــه ک ــتفاده از روش خف ــا اس ب
ــیژن  ــل اکس ــش در مقاب ــاد پوش ایج

روش  بهتریــن  کــرد.  خامــوش 
اطفــای ایــن آتش هــا اســتفاده از 
ــت  ــتعال اس ــل اش ــیون غیرقاب امولس
ســرد  را  حریــق  هم ســطح  کــه 
ــر  ــی ب ــد مدت ــم می توان ــد و ه می کن
ــد و از  ــی بمان ــع باق ــطح مای روی س
ــد؛  ــری کن ــراق مجــدد آن جلوگی احت

خاموش کننــده. کف هــای  نظیــر 

گــروهC: ایــن حریق هــا بــه واســطه 
آتــش گرفتــن لــوازم الکتریکــی و 
یــا جرقه هــای حاصــل از برخــورد 
ــه  ــرق ب ــان ب ــل جری ــیم های حام س

وجــود می آینــد.
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در مــورد ایــن حریق هــا اولیــن اقــدام 
در جهــت اطفــا، قطــع جریــان بــرق 
اســت. خاموش کننده هــای بــه کار 
ــر  ــد از نظ ــوارد بای ــن م ــه در ای رفت
هدایــت الکتریکــی عایق باشــند. این 
گــروه بــه راحتــی توســط دی اکســید 
کربــن و گازهــای آرگــون، تتراکلریــد 
ــوش  ــان خام ــا کلروبروموات ــن ب کرب

می شــوند.
گــروه D: حریق هــای ایــن گــروه از 
ــر حاصــل می شــوند.  ــزات آتش گی فل
ــه ۳  ــق ب ــر حری ــزات از نقطه نظ فل

ــد: ــک می گردن ــته تفکی دس
ــر  ــی )نظی ــزات قلیای ــته اول، فل دس

ــزیم(: ــیم ـ س ــدیم ـ پتاس س

ــا آب، گاز  ــزات در تمــاس ب ــن فل  ای
ــدروژن  ــد. هی ــدروژن آزاد می کنن هی
ــل اشــتعالی اســت  کــه خــود گاز قاب
ممکــن اســت ســبب افزایــش دامنــه 
حریــق یــا حتــی انفجــار شــود. ایــن 
ــک  ــودر خش ــط پ ــا را توس حریق ه
شــیمیایی، ماســه خشــک و گرانیــت 

ــد. ــوش می کنن ــک خام خش
دسته دوم، خانواده آهن:

بــا  هم خانــواده  فلــزات  و  آهــن   
آهــن در حالــت معمولی و در شــرایط 

ــتند. ــتعال نیس ــل اش ــادی قاب ع
دســته ســوم، فلــزات قلیایــی ـ خاکی 

ــر منیزیم(: )نظی
ــا  ــه ت ــی ک ــزات در صورت ــن فل  ای
دمای اشــتعال حرارت داده شــوند، در 
ــیدهای  ــیدکننده ها و اس ــور اکس حض
می کننــد.  خطــر  ایجــاد  غلیــظ 
ــید  ــاورت دی اکس ــن در مج همچنی

کربــن شــعله ور می شــوند.

آتش و آتش نشانی
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خواص مواد محترقه
اســتفاده از خواصــی نظیــر دمــای 
ــی  ــه تنهای ــه ذوب، ب ــتعال و نقط اش
ــار  ــی رفت ــی و پیش بین ــرای بررس ب
ــا شــرایط واقعــی  مــاده در مواجهــه ب
ــه  ــت، بلک ــب نیس ــوزی مناس آتش س
ــه  ــواد ک ــی از م ــا آن خصوصیات تنه
در آزمایشــگاه های ویــژه و تحــت 
آزمایشــگاهی  شــرایط کنترل شــده 
ــار  ــر رفت ــد، بیانگ ــت آمده ان ــه دس ب
حریــق  شــرایط  در  مــاده  واقعــی 

ــود. ــد ب خواهن
ــورد عــدم  ــن م ــی در ای مشــکل اصل
دسترســی بــه شــرایط ویــژه و کنتــرل 
شــده مذکــور اســت؛ امــا این مشــکل 
ــواص  ــداول خ ــار ج ــه و انتش ــا تهی ب

مــواد توســط ســازمان NFPA تــا 
حــدود زیــادی مرتفــع گشــته اســت.

ایــن جــداول شــامل خصوصیــات 
ــواد  ــی از م ــبتًا دقیق ــات نس و اطاع
بــا  و  می باشــند  احتــراق  قابــل 
ــوان خاصــه  ــا می ت ــتفاده از آن ه اس
ــت  ــاده را در دس ــار م ــدی از رفت مفی
و  صحیــح  اســتفاده  داشــت.جهت 
شــناخت  جــداول،  ایــن  از  مفیــد 
ســتون های آن هــا الزامــی اســت؛ 
ــن ســتون ها  ــف ای ــه تعری ــن ب بنابرای
ــم: ــه می پردازی ــات مربوط و اصطاح

نقطه شعله زنی:
 پایین تریــن دمایــی اســت کــه در آن 
بخــار مــاده بــه مقــدار کافــی تولیــد و 
بــا هــوای اطــراف مخلــوط می گــردد 
ــل اشــتعالی  ــوط قاب و در نتیجــه مخل

ــود. ــد می ش تولی
ــخصه  ــن مش ــه ای ــت ک ــی اس بدیه
اشــتعال و  قابــل  بــرای ســیاالت 
تقطیــر  جامــدات تصعیــد شــونده 

نفتالیــن یــا کافــور مــی رود.
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دمای اشتعال:
 ایــن دمــای پایین تریــن دمایــی 
اســت کــه بــرای ایجــاد پدیــده 
ــت.  ــتمرار آن الزم اس ــتعال و اس اش
شــرایط  تابــع  مشــخصه  ایــن 
مختلفــی نظیــر درصــد مــاده موجــود 
در مخلــوط قابــل اشــتعال و غلظــت 
می باشــد؛  محــل  در  اکســیژن 
ــًا  ــر ذکــر شــده کام ــن مقادی بنابرای

ــورت  ــه ص ــد ب ــوده و بای ــق نب دقی
ــد. ــه کار رون ــی ب تقریب

محدوده باال و پایین اشتعال:
ــد غلظــت  ــتغال بای ــرای ایجــاد اش ب
ــه  ــوا ب ــوختنی در ه ــاده س ــار م بخ
مقــدار معینــی برســد تــا در مجــاورت 
منبــع حرارتــی، ایجــاد شــعله نمایــد. 
ــی(  ــد حجم ــت )درص ــن غلظ کمتری
پایین تــر  غلظت هــای  در  کــه  را 

آتش و آتش نشانی
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ــر  ــتعال انجام پذی ــدار، اش ــن مق از ای
ــدار  ــترین مق ــن بیش ــت؛ همچنی نیس
ــر از ایــن مقــدار  غلظــت کــه در فرات
ــترش  ــده و گس ــام نش ــتعال انج اش
نمی یابــد را بــه ترتیــب محــدوده 
ــد. ــتعال می نامن ــاالی اش ــن و ب پایی

ایــن مقادیــر بــه صــورت درصــد 
ــود در  ــوخت موج ــار س ــی بخ حجم
ــا  ــاس دم ــر اس ــده و ب ــان ش ــوا بی ه
اندازه گیــری  متعارفــی  فشــار  و 

ند. شــده ا
وزن مخصوص:

ــه  ــر ب ــورد نظ ــاده م ــبت وزن م  نس
ــرایط  ــم از آب در ش ــان حج وزن هم
متعارفــی را وزن مخصوص مــاده گویند.

چگالی بخار:
 عبــارت اســت از نســبت وزن حجــم 
ــه  ــص ب ــا گاز خال ــار ی ــی از بخ معین
وزن همــان حجــم از هــوای خشــک 
در دمــا و فشــار مشــابه. چگالــی بخار 

ــود. ــرض می ش ــت 1 ف ــن حال در ای

نقطه جوش:
 دمایــی کــه در آن مایــع تحــت فشــار  
ــد را نقطــه جــوش  ــه جــوش می آی ب

ســیال مــورد نظــر گوینــد.
در مــورد ترکیباتــی کــه نقطــه جــوش 
ثابتــی ندارنــد، دمــای جــوش معــادل  
ــر دمــای تقطیــر در نظــر گرفتــه  براب

می شــود.
حالیت در آب:

 میــزان حالیت ســوخت در آب عامل 
مهمــی در تعییــن نــوع خاموش کننــده 

و روش اطفــای حریق می باشــد.
بــه عنــوان مثــال بــرای اطفــای 
در  محلــول  مایعــات  در  حریــق 
الکلــی  مقــاوم  کف هــای  از  آب، 
در  همچنیــن  می شــود.  اســتفاده 
رقیــق  مایعــات،  این گونــه  مــورد 
ــا آب یکــی دیگــر از  کــردن آن هــا ب

می باشــد. اطفــای  روش هــای 
جــداول  در  حالیــت  ســتون  در 
ــر  ــای کمت ــرای حالیت ه ــور، ب مذک
از 1۰ گــرم در 1۰۰ میلی لیتــر آب، 
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ــول(  ــی نامحل ــه معن ــارت NO )ب عب
و بــرای 1۰ تــا ۲۴ گــرم در 1۰۰ 
میلی لیتــر آب عبــارت Slight )کــم 
ــرم  ــش از ۲۴ گ ــرای بی ــول( و ب محل
 YES در 1۰۰ میلی لیتــر آب عبــارت
)بــه معنــی محلــول در آب( درج شــده 

ــت. اس
روش های اطفای حریق:

در  شــده  فهرســت  مــواد  بــرای   
ــاء  ــت اطف ــی جه ــداول، روش های ج
از  اســتفاده  شــده اند.  درج  حریــق 
دی اکســید کربــن، پــودر خشــک 
شــیمیایی، کــف یــا مایعــات تبخیــری 
ــند. ــنهادی می باش ــای پیش از روش ه

خطرآفرینی1۰:
ــاظ  ــواد را از لح ــتاندارد NFPA م  اس
کیفیــت خطرآفرینــی بــه ســه دســته 
دســته   ۳ ایــن  می کنــد.  تقســیم 

از: عبارت انــد 
دســته اول: خطرآفرینــی از لحــاظ 

ســامتی  

دســته دوم: خطرآفرینــی از لحــاظ 
ــتعال    اش

ــاظ  ــی از لح ــوم: خطرآفرین ــته س دس
ــش     واکن

دســته های  ایــن  از  یــک  هــر 
ــی  ــته فرع ــه ۵ دس ــود ب ــه گانه خ س
تــا ۴  درجه هــای صفــر  بــا  کــه 
ــده  ــیم ش ــوند تقس ــخص می ش مش
اســت. هــر چــه شــماره درجــه باالتــر 
ــتر  ــی بیش ــزان خطرآفرین ــد، می باش

ــود. ــد ب خواه
ــتر و  ــات بیش ــب اطاع ــت کس جه
همچنیــن دســتیابی بــه ســری کامــل 
-NFPA ــه ــواد ب ــواص م ــداول خ ج

ــد. ــه نمایی 7۰7 مراجع

آتش و آتش نشانی


