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 یا آتش حریق

کند و معموال که تولید حرارت می مواد قابل اشتعال سریع اکسیداسیون و شیمیایی عملیات مجموعه یک به

و شرایط  زمینه به نیاز آتش هر شود. به وجود آمدنحریق یا آتش گفته می با شعله و حرارت همراه است،

آتش سه  ایجاد برای توان گفتمی ولی است، زیاد آتش ایجاد در موثر عوامل محیطی آن مکان دارد. اگر چه

 املسه ع این. مهار خواهد شد حریق هاآن از یکی دست کم حذف صورت درکه  باید وجود داشته باشد، عامل

 .است اشتعال قابل مواد حرارت و اکسیژن،

 آتش انواع بنديطبقه

 این. کنندمی بندیطبقه را هاآتش آورند،می وجود به را آتش که اشتعال قابل مواد نوع بندیبر اساس طبقه

 به توجه با .ندارد تفاوتی آتش نوع ماهیت و تعریف در ولی است متفاوت مختلف کشورهای در بندیتقسیم

 دسته 6 به حریق استرالیا و اروپا استاندارد به توجه با و ABCDK دسته 5 به حریق ،آمریکا NFPA استاندارد

ABCDEF گروه. دنشومی تقسیم ABD گروهیکدیگرند.  مشابه استانداردها تمامی در K آمریکا استاندارد در 

الزم به  .گیرندمی قرار استفاده مورد خوراکی هایروغن از ناشی سوزیآتش برای اروپا استاندارد در F گروه و

 مورد هایکنندهخاموش ندبتوان تا ها اضافه شده استبندیبه این طبقه تازگی ذکر است که این دسته به

 کشور بندیتقسیمشایان ذکر است که . دهند قرار همگان اختیار در را آتش نوع این حریق مهار برای استفاده

  .باشدمی نیز ISO تایید مورد که است اروپایی استاندارد براساس ،ایران ما

  کالسA خشک(: )مواد 

 تولید خاکستر سوختن از پس که کاغذ و غیره، پارچه پالستیک، ،الستیک چوب، جامد و خشکی نظیر مواد

 بازگشت احتمال و کند حفظ را آتش درون حرارت تواندمی خاکستر چون. گیرندمی قرار دسته این در ،کنندمی

زیرا . کنندمی استفاده گاز و آب هایکنندهخاموش از معموال هاآتش این کردن خاموش برای را باال ببرد، آتش

این نکته حایز اهمیت است که  .دهدمی کاهش را مواد حرارت و کرده نفوذ خاکستر داخل به راحتیه ب آب

 یک با ،روندمی کار به هاآتش این حریق مهار برای که هاییکنندهخاموش سایر و نشانیآتش هایکپسول

 .دنشومی داده نشان سبز رنگ و مثلث عالمت

  کالسB (هاروغن:) 

و  گازوئیـل نفـت، الکـل، بنزین، تینر،مانند  اشتعال قابل مایعات سوختن از که هستند هاییآتشاین دسته 

باید دانست این نکته مهمی که  .گذارندنمی جای به خاکستر خود از سوختن از پس و آیندمی وجود بهغیره 

های کنندهخاموشباید از و  توانند این نوع آتش را مهار کنندهای آب به خوبی نمیکنندهخاموشمورد است که 

راحتی بر روی ه داشته و ب تریفوم چگالی کمبه این علت که  .کردهایی استفاده سوزیفوم برای چنین آتش

 شود.زا به آتش جلوگیری کرده و با این کار باعث مهار آتش مید و از رسیدن مواد آتشگیرسطح روغن قرار می

 هاآتش نوع این حریق مهار برای که هاییکنندهخاموش رسای و نشانیآتش هایکپسولالزم به ذکر است که 

 .هستند B عالمت و رنگ قرمز مربع برچسب یک دارای ،گیرندمی قرار استفاده مورد

  کالسC (هاگاز:) 



  www.MianaWeb.ir                                                                           محتوانویس: فرهاد ناجی

2 

 

 وجود بهاستیلن و غیره  متان، اتان، پروپان، بوتان، ،شهری گاز مانند یگازهای اشتعال اثر در حریق نوع این

 در آتشکردن  خاموش روش. دارند B نوع سوزیآتش به زیادی بسیار شباهتکخ  گفت توانمی و آیدمی

 و هاکپسول الزم به ذکر است که است. اشتعال قابل گازهای نشت مسیر بستن و کردن خفه شرایطی چنین

 مشخص C عالمت و رنگ آبی مربع یک با ،روندمی کار به آتش نوع این کردن خاموش برای که تجهیزات

 .اندشده

  کالسD (فلزات:) 

 پتاسیـم، منیـزیم، لیتیم، سـدیم، نظیـر باال اکسیداسیون خاصیت با فلزات سوختن اثر در حریق نوع این

 کردن خاموش در را عملکرد بهترین گاز و پودر های کنندهخاموش. شودمی انجامو غیره  آلومینیم، تیتانیـم

 بین پتو مانند عایقی ،فلز سطح روی بر پودر الیه یک تشکیل با هاکپسول نوع این. دارند هاحریق نوع این

 هایکپسولبه یاد داشته باشید که  .شوندمی آتش و مهار خفگی موجب و کنندمی ایجاد زاآتش ماده و اکسیژن

 و D حرف با ،گیرندمی قرار استفاده مورد سوزیآتش نوع این برای که هاییکنندهخاموش سایر و نشانیآتش

 .نداهشد مشخص رنگ زرد ستاره عالمت

  کالسE (الکتریسیته:) 

 ها،کابل، ژنراتور ،موتور ،دینام مانند الکترونیکی وسایل در الکتریکی هایاتصالی اثر در سوزیآتش نوع این

 شما که استاین  آتش نوع این کردن خاموش راه. گیردو غیره صورت می قطعات اتصالی ها،سیم، کامپیوتر

 تنها شرایطی نینچ در. در مرحله بعد باید کنید قطع را است شده حادثه بروز باعث که برق جریان ابتدا باید

 هاکنندهخاموش این. کرد استفاده هالوکربن و هالون کربن،اکسیددی مانند کربن گازهای نشانیآتش کپسول از

 فوم کنندهخاموش از که صورتی در شایان ذکر است،نیست.  برق رسانای که بوده اکسید دی کربن گاز حاوی

این نکته را به  .شد خواهد تر نیزورشعله بلکه نشده مهار نه تنها آتش ،کنید استفاده شرایطی چنین در آب یا

 .اندشده داده نشان E حرف با دسته این به مربوط هایکنندهخاموشیاد داشته باشید که 

  کالسF (روغن خوراکی:) 

 قرار روغن کنار در راحتیه ب آب دهند زیرامی نشان شدیدی واکنش آب با برخورد در خوراکی مواد و هاروغن

 کپسول کف، از استفاده و باعث بدتر شدن شرایط گردد. شد خواهد نیز آتش گسترش موجب و گرفته

 گسترش موجب آب مانند توانندمی موارد این زیرا همه شود،نمی توصیه نیز CO2 و گاز ،پودر نشانیآتش

 .است مرطوب شیمیایی مواد یا پتو از استفاده دسته، این کردن خاموش برای اقدام بهترین. شوند آتش

 حریق مثلث

 سه این وقتی ساده به عبارت است. شده تشکیل حرارت و اکسیژن ،زااشتعال مواد ضلع سه از حریق مثلث

 توانمی عوامل، این از یکی میان برداشتن از باهمچنین  دهد.میرخ  سوزیآتش در کنار هم قرار گیرند، ضلع

، گیرندمی قرار استفاده مورد حریق مهار برای که هاییروش و وسایل تمامی. ردک خاموش موفق طور به را حریق

 این همه یا یک میان برداشتن حداقل از روی بر هاکنندهخاموش تمرکزدر واقع  .کنندمی روش عمل همین به

  باشد.می عوامل
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 حریق مربع

باید به  ایزنجیره هایواکنش نام به دیگر عامل یک که به این نتیجه رسیدند علمی هایپیشرفت با امروزه

 زمان در ماده حالت که شودگفته می روندی به ایزنجیره هایواکنش اضافه شود. حریق مثلث هایضلع

 هایواکنش دانستن. شودمی سوزیآتش کردن پیدا ادامه تشدید و باعث عامل همین و کرده تغییر سوختن

 بیشتری دقت و سرعت با را حریق مهار عملیات بتوانیم تا کندمی کمک ما به سوزیآتش هر در ایزنجیره

  کنیم. جلوگیری سوزیآتش اولیه لحظات در انفجارها بروز ازداده و  انجام

 

 حریق؟ اعالم یا حریق اعالن

کنند، ولی به این نکته باید توجه کرد که ها از هر دو لغت برای این عنوان استفاده مینگاریمعموال در نامه

. معموال در دادن هشدار یا کردن آگاه یمعن به اعالماست و  کردن و آشکار ظاهر یمعن به لغت در اعالن

 حریق اعالن سیستم همان صحیح اصطالح بنابراین افتد،می اتفاق کردن آشکارهای اعالن حریق، سیستم

 اعالن عبارت از کنترل مرکز آشکارسازها و مانند تجهیزاتی برایاست. البته بهتر است این طور بگوییم که 

  .حریق اعالم عبارت از فالشرها و آژیر مانند تجهیزاتی برایکنیم و  استفاده حریق

 

  حریق اعالنسیستم 

 است گاز و شعله حرارت، دود، آشکارگرهای نظیر حریق ناعال تجهیزات از ایمجموعه حریق ناعال سیستم

 زنگ حریق ناعال سیستم .شودمی استفاده فالشرها و آژیرها طریق از هشدار و حریق میعال تشخیص برای که

کرده و سپس موارد را ارزیابی و بعد با توجه به  دریافت سنسورها ی را ازمختلف هایسیگنال که است هشداری

 ،حریق ناعال سیستم ترینمتداولدهد. امروزه العمل مناسب را از خود نشان میتعریف سیستم، عکس

 اولیه مرحله در سوزیآتش تشخیص ،هااین سیستم از استفاده اصلی دلیل .هستند دما و دود هایآشکارگر

 هشدار سیگنال یک سوزی،آتش شناسایی از بعد. داد انجام را مناسب اقدامات تا بتوان در اسرع وقت است

که با توجه به نوع سیستم اعالن حریق  شودمیایجاد  زنچشمک چراغ و آژیربه وسیله  دیداری یا صوتی

سوزی تواند تنها هشدار باشد یا از طرق مختلفی که برای سیستم تعریف شده، شروع به انجام مهار آتشمی

 تا شودمی استفاده صنعتی و مسکونی اماکن در گسترده طور به حریق ناعال هایسیستم از امروزه .کند

 به دادن آگاهی برای هااز این سیستم همچنین .برسانند کمترین حالت به را سوزیآتش از ناشی هایآسیب

 جانی تلفات از شودآنجا که میسوزی تا آتش ایجاد مواقع در شود تاهای بزرگ استفاده میساختمان ساکنین

 .شود جلوگیری

 

 حریق اعالن هايسیستم انواع

 ، تحریک شدن آشکارگر دود یا حرارتکنندمی عمل اصل یک پایه بر در واقع حریق ناعال هایسیستم تمام

 سه به حریق ناعال هایسیستم .جهت هشدار سیستم یا فالشر آژیرو به صدا در آمدن  حریق ناعال سیستم

 .شوندمی تفکیک دستی و خودکار دسته دو به یک هر شده و تقسیم سیمبی و پذیرآدرس ،متعارف گروه

 متعارف حریق اعالن هايسیستم 
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 در و هستند متصل هم به مدار یک قالب در که آشکارگرها وجود دارند وتماس  نقاط تعدادی در این سیستم

جهت  المپ تعدادی دارای کنترل صفحهشوند. این می متصل مرکزی کنترل صفحه به ساختمان از بخش یک

شایان ذکر است  .شودنشانان مزیت بزرگی محسوب میبوده که این مسئله برای آتش حریق مکان نسبی ناعال

که تشخیص دقیق محل حریق به تعداد مناطق تحت پوشش صفحه کنترل و به طبع آن به تعداد 

 نحوه به توجه با متعارف حریق ناعال سیستم دراند، بستگی دارد. هایی که این سیستم را نصب کردهساختمان

 است، ولی شده حریق دچار ناحیه کدام کهتوان شد می موضوع این متوجه فقط مرکزی، کنترل پنل به اتصال

نحوه کارکرد این سیستم  معلوم نخواهد شد. ،کرده صادر را هشدار این آشکارساز یا سنسور کدام که موضوع این

 حالت به نرمال حالت از تحت پوشش، اجزای از یک هربه این صورت است که سنسور یا آشکارساز متعلق به 

 و جریان تغییر این به توجه با مرکزی کنترل و یافته افزایش جریان سیگنال در نتیجه کند،می تغییر آالرم

 دهد.می وضعیت تغییر آالرم حالت به نرمال حالت به نسبت آن افزایش

 .است آشکارساز 32 حداکثر ،گیرد قرار تواندمی ناحیه هر در که آشکارسازهایی تعداد متعارف هایسیستم در

مسئله  این که است ناحیه زیادی تعداد به نیاز بیش از هزار آشکارساز، با بزرگ تجاری مرکز یک برای در نتیجه

 را مشکل این پذیرآدرس هایسیستمناگفته نماند که  .شودمی و سختی کار اجرایی هاکشیسیم شلوغی باعث

 اند.کرده برطرف

 پذیرآدرس حریق اعالم هايسیستم 

 متعارف حریق ناعال هایسیستم مشابه پذیرآدرس حریق ناعال هایسیستم تشخیص و آشکارسازی اصول

 در آشکارساز مدارافتد. ای است که حریق در آن اتفاق می. تنها فرق آن نمایش مکان دقیق ناحیهباشدمی

 99 تا هاحلقه از یک هر ظرفیت و اندشده کشیسیم ایحلقه صورت به پذیرآدرس حریق اعالم هایسیستم

 آدرس .باشدمی فرد به منحصر آدرس یک یادار آشکارساز هر ،پذیرآدرس هایسیستم در. باشدمی دستگاه

 .اندشده ریزیبرنامه مرکزی برای نمایش اطالعات مورد نیاز کنترل وسوییچ  وسیله به آشکارسازها در

 پذیرآدرس آنالوگ حریق اعالم هايسیستم 

. الزم به باشندمی زیادی بسیار انواع دارای وبوده  هوشمند اغلب پذیرآدرس آنالوگی حریق ناعال هایسیستم

 متعارف حریق ناعال هایسیستم از ترپیچیده بسیار پذیرآدرس گولآنا حریقن اعال هایسیستم است کهذکر 

 جلوگیری برای کمک ،هاسیستمنوع از  این اصلی هدف. هستند ساده پذیرآدرس حریق ناعال هایسیستم و

 حلقه یک به را ورودی دستگاه 127 تا تواناین سیستم می وسیلهه ب. باشدمی خطر آژیر خطا در وقوع از

 هااین سیتم. باشند متصل تواندمی نیز خروجی دستگاه 32 تا ،ورودی دستگاه 127 بر عالوه .کرد متصل ردیاب

توان اماکن بزرگ را به راحتی مدیریت وسیله آن می به که وجود دارند ایحلقهدو، چهار و هشت  هایمدل در

 کرد.

 سیمبی حریق اعالم هايسیستم 

این . است سنتی حریق اعالم هایسیستم برای موثری بسیار جایگزین سیمبی حریق اعالم هایسیستم

و آشکارسازها  هاسنسور، رادیویی ارتباطات وسیلهه بزیرا  ،باشندمی ایمن و نئمطم عملکرد دارای هاسیستم
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 شوند.به کنترل مرکزی متصل می

 

 

  حریق اعالن سیستم اجزاي

 :شوندمی تقسیم اصلی قسمت سه بههای اعالن حریق سیستم

 آشکارسازها() حریق تشخیص تجهیزات -۱

تولید شده  مختلف هایطرحدر  که هستند الکترونیکی وسایل ای و گازی(آشکارسازها )دودی، حرارتی، شعله

 و حریق تشخیص آنها وظیفه و شوندمی نصب دیواری یا سقفی صورت به ساختمان مناسب هایمکان درو 

 است. کنترل مرکز به آن ناعال

 (آژیرها و فالشرها) حریق اعالم تجهیزات -۲

 نشانگر هایچراغ ،آژیرمانند  دیداری و صوتی وسایل از در ساختمان حریق ایجاد از ساکنین کردن آگاه برای

 .شوندمی استفاده حریق اعالم هایشستی و

 مرکزي پنل یا کنترل مرکز -۳

ها، ها است. منظور از ورودیاندازی خروجیگیری و راهها و تصمیموظیفه این بخش بررسی وضعیت ورودی

آشکارسازهای مختلف دود، حرارت، شعله و گاز است که وظیفه آشکارسازی شرایط حریق را برعهده دارند. 

سوزی را در زمان وقوع آتش باشد که وظیفه اعالم خطر و هشدارها مانند انواع آژیر و فالشرها میخروجی

ولت شهری است، ولی از باتری هم برای این  220برعهده دارند. منبع تغذیه صفحه کنترل معموال برق 

کشی انجام شده، همه ها با توجه به سیمکنند. این باتریها در هنگام نبود برق شهری استفاده میسیستم

ساعت در حالت  72ها معموال باید ت استاندارد، این باتریکنند. در حالها را تغذیه میها و خروجیورودی

 دقیقه در حالت آژیر را پشتیبانی کند.  30عادی و 
 

 


