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 مقدمه
 آتـش گرمـا مـي دهـد روشـني     .      امروزه ميدانيم دنيـاي پيـشرفته صـنعتي مـديون آتـش اسـت              

كند، پخت و پز را آسان ميكند و بطور كلي ميتوان گفت بدون آتش              مي بخشد، كوره هاي صنايع را داغ مي         
. زندگي خيلي سخت و مشكل، صنايع و كارخانجات تعطيل و برگشتن جامعه به زمان عصر حجر خواهد بود                   

بنابراين مي بينيم كه آتش خدمت بزرگي به دنيا و جهان بشريت كرده و به همين لحاظ از قديم االيام مورد                     
 . رام بشر قرار گرفته است توجه و احت

     ضرب المثلي است كه مي گويد آتش خدمتگزار خوبي است اما ارباب بدي است، يعني هر كجا كـه مـا                     
خطر آتش را جدي نگـيريم و يا آگاه به خطرات آن نباشيم هر لحظه ممكن است حريقي رخ دهـد و هـر                       

 .آنچه را در پيرامون خود دارد بسوزاند 
 همواره متناسب با پيشرفت هاي تكنولوژي برق آسا قوس صعودي مي پيمايد، لذا پيوسـته                     خطرات حريق 

بر تعداد و شدت حريق ها و انفجارات و در نتيجه بر مقدار خسارات و تعداد تلفات و جراحـات بـه مراتـب                        
ريـق و   افزوده ميشود و دانش بشري با وجود قرن ها تالش پيگير راه حل قاطعي براي خنثي كردن كامل ح                  

 تـا   75اما بررسي آمارهاي دقيق حريق توسط كشورهاي مترقي ثابت نموده كه بيش از              . انفجار نيافته است    
 درصد حريق ها قابل پيش بيني و پيشگيري مي باشد و در صورت استفاده صـحيح از ادوات و تجهيـزات                      80

ات و تلفات حريق هاي غير      آتش نشاني عصر حاضر و آموزش و تمرين واقعي كافي و مداوم مي توان خسار              
پيش بيني و پيشگيري خطرات حريق، ايجاب اطالعات پر         . قابل پيش بيني را نيز به حداقل ممكن كاهش داد           

دامنه و عميق علمي و فني مي نمايد كه از يك قرن پيش ضرورت آن كـامالً احـساس و بـه ايجـاد رشـته             
ومات و اهميت آن سريع صعودي داشته، زيـرا         مهندسي حفاظت از حريق منجر گرديد كه همواره وسعت معل         

ناچار بايستي با تكنولوژي روز همگام شود و با تهيه و تدوين انواع   آيين نامه ها و اسـتانداردهاي معتبـر و     
 . رعايت و اجراي آنها تا جايي كه ممكن است از بروز حريق هاي احتمالي كاسته شود 

ت يا زمين داير حمله ور شود، هـيچ خانـه، مدرسـه، اداره،              حريق ممكن است به هر نوع ساختمان، تأسيسا       
  قطــار  كــشتي، هواپيمــا،   بيمارســتان، انبــار، جنگــل، مزرعــه،    كارخانــه، آزمايــشگاه، 

اگر چند سال در بنـاي معينـي        . راه آهن، خودرو و از اين قبيل نيست كه از خطر آتش سوزي مصون باشد                
يست، همانطور كه اگر چندين سال شخص بيمار نشود دليل          حريق رخ ندهد عالمت مصون بودنش از حريق ن        

پس آتش سوزي جنبه عمومي داشته در هر جا و بـراي هـركس              . مصون بودنش از بيماري نمي تواند باشد        
بايد در نظر داشـت    . امكان اتفاق دارد و اغلب متضمن خسارات سنگين مالي و تلفات و جراحات جاني است                

. جه در انحصار سازمانهاي آتش نشاني و يا واحدهاي آتش نشاني نمي باشـد  كه حفاظت از حريق به هيچ و      
اينها اگر به وظايف خود خوب عمل كنند و وسايل كافي محصول تكنولوژي روز در دست داشته و آمـوزش و    
تمرين صحيح و مداومي دارا باشند تنها كمك كار خواهند بود و حفاظت اصلي با خود اشـخاص و صـاحبان                   

ــنايع و  ــت ؛ در   ص ــي اس ــي و مل ــف دولت ــاي مختل ــتگاه ه ــازمانها و دس ــديران س ــا و م ــه ه  حرف
غير اين صورت به اين شبيه است كه شخصي به دليل بيمه عمر بودن و وجود بيمارستان در شهر مربوطـه بـه         

 .بديهي است كه نتيجه جز تباهي نيست . سالمت خود و پيشگيري از خطرات و تصادفات توجه نكند 
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 1فصل 
 شناخت ضرورت و اهميت پيشگيري از حريق در اماكن 

 
  اصول و مباني -1-1

     ايمني از حريق در ساختمان به كمك تحقيق، طراحي و مديريت ميسر مي گردد، دامنـه مطالعـاتي آن                   
 . بسيار  وسيع و شامل علوم مختلف و رشته هاي گوناگون است 

 ي در صـنعت سـاختمـــان، از علــوم اداري، روان شناسـي،                عــالوه بـر علـوم فنـي و تجـرب     
 . جامعه شناسي و دانشهاي مشابه نيز استفاده مي شود كه هر يك به نحوي و اندازه اي در آن سهيم هستند 

 :براي دستيابي به ايمني از حريق از سه راه مي توان اقدام كرد 
 .ي از بروز آن  شناخت علل به وجود آمدن حريق و كوشش براي جلوگير-1
 . شناسايي داليل رشد و گسترش حريق و كوشش براي مصون و محفوظ ماندن در مقابل آن -2
 . يادگيري اداره كردن حريق و كوشش براي كنترل و خاموش نمودن آتش سوزي -3

 نحوي       در عمل، با علم و آگاهي به اينكه حريق ها چگونه بروز مي كنند، چطور گسترش مي يابند و به چه                    
از طريق انجام برنامه هايي جداگانه براي فراهم نمودن ايمني به شرح        ميتوان آنها را كنترل و خاموش نمود،      

 : زير اقدام مي شود 
 تدوين و اجراي استانداردها و آيين نامه هاي پيشگيري از بروز حريق ) الف 

ست كه به نحـــوي موجبات آتش سوزي      ايـن گروه برنامه ريزي ها شامل تمام ملزومات و اقداماتـي ا 
فعاليت هايي مانند كوشش هاي تحقيقاتي و تعليمـاتي پيرامـون مـسائل             . و بروز حريق را از ميان بردارند        

گوناگون آتش گيري و آتش سوزي، تهيه و تنظيم و آموزش توصيه ها و پيشگيري هـا، توسـعه روش هـاي                      
ماتي كه در مجموع به خاطر رو به رو نشدن با آتش سـوزي           اداري و خدمات ايمني و به طور كلي تمام اقدا         

اين گروه فعاليت ها معموالً در مراكزي مانند دانشگاه ها، آزمايـشگاه هـاي              . بكار ميروند از اين زمره اند       
آتش و حريق شناسي، سازمانهاي پژوهشهاي علمي و صنعتـي، مـؤسسه هاي تحقيقاتي و تهيه اسـتاندارد و                 

مه آتش سوزي انجام مي گيرد، اين اقدامات همگي زير عنوان ممانعت از حريق نام برده                گاهي شركتهاي بي  
 . مي شوند 

 
 
 تدوين و اجراي استانداردها و آيين نامه هاي ساختماني محافظت در برابر حريق ) ب

د      بطـور كلي اين كوشش ها به منظور فراهم نمودن شرايطي از پيش بررسي، تدارك و طــرح مي شون                 
ايـن  . تا در صورت وقوع حريق، تلفات و زيانهاي جاني و مالي ناشي از آتش سوزي به كمترين مقدار برسد                    

طرز عمل را در حقيقت نوعي مواجه شدن با حريق به شكل ساكن و غير عامل اسـت، در جهـت محافظـت                       
 رشد، گسترش و ادامـه      و همچنين كنترل و جلوگيري از     ) اعم از انسان، ساختمان و غيره       ( مواجه شونده ها    

اين دور انديشيها در قلمرو و موضوع فعاليت مؤسسه هـاي تحقيقـاتي             . آتش سوزي به كار گرفته مي شود        
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ممانعت از حريق نيست و بيشتر در حوزه فعاليت سازمانهايي است كه بر صنعت ساختمان و سـاخت نظـارت                    
فزايش ايمني، قابليت، استعداد، تاثير ناپذيري      اصطالح محافظت در برابر حريق در اينجا مترادف با ا         . دارند

 . و مقدار مقاومت مواجه شونده در برابر آتش سوزي و گسترش حريق به كار مي رود 
 ايجاد سازمان هاي آتش نشاني و توسعه تدابير و تعليمات اطفاي حريق ) ج

 ناچار بايد به طور فعال و عامل با           اين گروه برنامه ها مواقعي بكار گرفته مي شوند كه حريق وقوع يافته و             
. در واقع آخرين تالشهايي هستند كه به اميد حفظ ايمني مي توان به آنهـا متوسـل شـد               . آن مبارزه كرد    

هـزينه بـه كـارگيري ايـن كوشش ها نسبتـاً زياد است اما در مواردي كـه آگـاهي دانـش و فرهنـگ                     
ـ        ايت نمي كند ضمن از دســت رفتن بخشي از ايمنـي،           ممانعت و محـافظت براي دستيابي به ايمني كفـ

الزاماً بايد در ايجاد و توسعه فنون مبارزه با حريق و تنظيم و تعليم عمليات و تدابير آتش نشاني نيـز همـت                       
 . گـماشت 

     الزم به توضيح است كه بسياري از كوشش ها حالتي مشترك داشته و ميتوان آنها را جزء همه گـروه هـا                      
تأمين شبكه آبرساني شهري براي عمليات اطفاء حريق، آموزش همگاني و باال بردن فرهنـگ               . نمود  منظور  

شـبكه آب   ( عمومي در مورد آتش نشاني و آتش سوزي، تدارك وسايـل خودكــار          خاموش كننده                       
 .وشش ها هستند و جلو گيري از حريق در ساختمان ها  و مانند آن از اين گونه ك. )  …افشان اتوماتيك و 
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 روشهاي سه گانه دستيابي به ايمني از حريق                         
 
 
 
 
 

تدوين و اجراي 
ستانداردها و آيني نامه ا

هاي ساختماني حمافظت در 
ق ا

ب

اجياد سازمااي آتش 
نشاني و توسعه تدابري 
 تعليمات اطفاي حريق

 پ

پيش بيين هاي مواجه شدن 
 با حريق

Fire Precautions 

اداره آردن مواجه 
 شده ها

Manage Exposed 

 اداره آردن حريق
Manage Fire 

شناسايي علل توسعه 
حريق حمافظت مواجه 

 شده ها

يادگريي تدابري مبارزه 
با حريق آنرتل و 

 خاموش منودن آتش سوزي

تدوين و اجراي 
ندارها و آيني نامه استا

هاي پيشگريي از بروز 
ق

الف

 پيشگريي از بروز حريق
Fire Prevention 

شناخت علل به وجود 
آمدن حريق جلوگريي از 

 بروز آتش سوزي

اميين در برابر 
 حريق

 Fire  Safety  
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 ارزش آيين نامه هاي محافظت در برابر حريق  -1-2
با اينكه تدوين آيين نامه هاي محافظت در برابر حريق و تشويق براي رعايت و به كـاربردن دسـتورها و                          

ز ديدگاه ايمني همگاني براي يك جامعه اهميتي مخصوص دارد و نيز با اينكـه               توصيه هاي مندرج در آنها ا     
برقراري اينـگونه ضوابـط و معيارها براي جلوگيري از گسترش آتش سوزيها و تلفات و ضايعات انساني و از                
دست رفتن هاي بي دليل سرمايه و ثروت، كمك مؤثري به شمار مي آيد باز هم در بـسياري از كـشورها در                  

 . مقايسه با ديگر ضوابط ساختماني، به اين گروه از مقررات آن طور كه بايد اهميت داده نمي شود 
     ايـن سهــل انـگاري چه به خاطر عدم توجه فرهنگ عمومي باشد يا به خاطر ضعف خود آيين نامه ها                   

تش بطور مداوم و به زور      به هر حال براي آن  با توجه به خسارتي كه آ           . كه دليـل آن در زير ذكر مي شود         
دليل اصلي ناتوان و ضعيف بـودن       . به جان و مال افراد جامعه وارد مي كند  هيچ عذر موجهي وجود ندارد                

آيين نامه هاي محافظت در برابر حريق اين است كه نظريه ها و ديدگاه هاي مردم در زمينه تهيـه و تنظـيم           
ن آگاهي به رفتار آتش و ويژگيهاي ساختماني از يك سـو  و              نداشت. اينگونه مقررات، مبهم و نامعلوم ميباشد     

گوناگوني و مغايرت فاحش حريق ها با هم از سوي ديگر، باعث مي شود تا هركس در مورد احتمـال وقـوع                      
سـليقه و   .  حريق و چگونگي پيش بينيهاي مورد نياز در ساختمان به طور متفاوتي اظهار نظر و داوري كنـد                   

سازنده، بازرس و مسئول ساختمان و ديگران ممكن است هـر كـدام از آنچـه يـك                  عقيده مالك، طراح،    
معموالً مردم بـه    . متخصص حفاظت از حريق يا يك آيين نامه نويس معتقد است، متفاوت و ديگر گونه باشد               

زيبايي و شكل ظاهري ساختمان، مقدار استفاده، جنبه هاي اقتصادي، بيشترين بهره بـرداري بـا كمتـرين                  
در هر حال اهداف اساسي محافظت در برابر حريـق بـه ترتيـب       .  و مسائلي از اين دسته توجه دارند         هزينه

 :اهميت از اين قرارند 
  تأمين سالمت ساكنان ساختمان -1

     اين امكان بايد فراهم شود كه به هنگام بروز حريق در ساختمان  افراد ساكن در كوتاهترين زمان بتوانند                   
حل امن و بي خطر، خواه در داخل ساختمان يا خارج ساختمان، منتقل نماينـد تـا تلفـات                   خود را  به يك م     

 .  جراحات جسمي و ضايعات روحي به بار نيايد  جاني،
 
  تأمين سالمت مأموران آتش نشاني-2

     ساختمان بايد طوري طراحي و اجراء شود كه در زمان وقوع حريق جان مأموران نجات و حريـق را بـه                     
 . ره نيندازد و مانع فعاليت هاي مؤثر آنان در انجام عمليات مبارزه با حريق نباشد مخاط

  به حداقل رسانيدن خسارات مالي-3
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     ساختمان بايد طوري ساخته شود كه در صورت بروز حريق در آن، زيان مالي به حداقل ممكن محـدود                   
آتش در داخل خود، مانع گـسترش و سـرايت          باشد، غير قابل استفاده نشود و با محدود و محبوس نمودن              

 .حريق به ساختمان هاي مجاور باشد 
  مقاومت ساختمان در برابر آتش سوزي -1-3

چگونگي تركيب و رفتار مصالح مورد مصرف و نيــــز          مقاومت ساختمان در برابر آتش سوزي به جنس،       
رزيابي ميشود كه تا چه حـد و چنـد سـاعت            هر عضو از اعضاي ساختمان بر اين مبنا ا        . حريق بستگي دارد    

ميتواند در برابر آتش مقاومت كند، معني مقاومت  اين است كه جزء يا قسمت مورد نظر چه مـدت وظيفـه                      
اجرايي و كاركرد خود را در ساختمان حفظ مي كند، يا چه مدت مي تواند آتش و خطرات آن را محـدود                      

 .  مورد نظر مي باشد كند و در بعضي موارد نيز تركيبي از اين دو
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 2فصل 
 شـناخت عوامـل بوجـود آورنده آتش و راه هاي مختلف خاموش كردن و جلوگيري از آتش سوزي

     آتش از تركيب سريع اكسيژن با اجسام، مايعات و گازهاي سوختني در درجه حرارتي خاص كـه درجـه                   
كه خود توليد حرارت مي     ( تن يا احتراق    پس از اشتعال، عمل سوخ    . اشتعال ناميده مي شود بوجود مي آيد        

 ادامه مي يابد تا جسم تماماً سوخته شود، به بيان ديگر ميتوان گفت كه اجسام و مايعات در اثر حرارت                      )كند  
 . به گاز تبديل شده و گازهاي گداخته در اثر تركيب با اكسيژن توليد شعله ميكنند

جلوگيري  كنيم و يا اگر درجه       ) كه سوختن ناميده ميشود      (      اگــــر از تركيب اكسيژن و مواد سوختني      
حرارت سوخت را در سطحي پايين تر از درجه اشتعال حفظ كنيم آتشي به وجود نخواهد آمد و نيز اگـر در                      
حالت احتراق به طريقي از فعل و انفعالهاي زنجيره اي خودكار احتراق ممانعت كنيم آتش خاموش خواهد                 

 . ي با روشهايي كه در زير بدان اشاره ميشود ميتوان از ادامه آتش سوزي جلوگيري كرد پس به طور كل. شد 
  كنترل اكسيژن-2-1

     اگر گاز غيرفعالي جايگزين اكسيژن شود و يا اگر بين اكسيژن و آتش مانعي ايجاد شـود آتـش از بـين                      
كربنيك و بعضي مواد شـيميايي      خواهد رفت، به كار بردن برخي گازهاي خاموش كننده مانند گاز انيدريد           

 . .مانند كف بر اساس اين روش متداول شده است 
  كنترل سوخت-2-2

      با نظارت بر مشخصات سوخت، مثالً جداسازي يا دور كردن از هم و در درجه حرارت پايين نگاه داشـتن                    
ت در نحـوه اسـتفاده از       دق. مواد و در صورت لزوم انتقال آنها ميتوان از ادامه آتش سوزي جلوگيري كرد               

ــك آب     ــه كمـ ــوختني بـ ــواد سـ ــردن مـ ــيس كـ ــاختمان، خـ ــوختني در سـ ــواد سـ  مـ
 و تغييــر دادن مشخــصات فيزيكــي اجــسام فيزيكــي  از جملــه روشــهاي معمــول) قبــل از اشــتعال(

 . مي باشد 
   كنترل حرارت-2-3

 . ال جلوگيري كرد      به كمك آب ميتوان سوخت را سرد نمود و از به وجود آمدن گازهاي قابل اشتع
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 3فصل 
 شناخت عوامل بروز حريق و حادثه در ساختمان ها 

 .... ) .كبريت، آشپزي و  مثل سيگار،(   بي احتياطي انسان -3-1
 ... ) .مثل اتصاالت برقي يا خرابي وسايل برقي و (  اشكاالت فني -3-2
 ... ) .مثل خودسوزي يا خرابكاري و (  ايجاد عمدي حريق -3-3
 ... ) .مثل صاعقه، زلزله و (  پديده هاي طبيعي -3-4
 .... ) كبريت، آشپزي و  مثل سيگار،(  بي احتياطي انسان -3-1

ترين علل شروع حريق بي احتياطي افراد باشد كه البته مقابله با آن  از نظر طراحي                 معمول      شايد يكي از  
استعمال دخانيات در صورت اراده قابل جلـوگيري        تقريباً تمامي حوادث حريق ناشي از       . بسيار مشكل است    

است ولي با وجود اين يكي از علل عمده آتش سوزيها و از بين رفتن زندگي همين مورد است، لذا استعمال                     
دخانيات در هر مكاني مجاز نمي باشد و در ساير مكانهاي مجاز استفاده از زير سيگاري مناسب الزامي است                   

ي نبايد هنگام خواب و در رختخواب سيگار بكشند و يا سيگار روشن خـود را روي                 ضمن اينكه افراد سيگار   . 
مواد قابل اشتعال رها كنند و يا ته سيگار روشن را قبل از خاموش كردن داخل سطل زباله و يا هـر مكـان                        

 .ديگر كه امكان مشتعل شدن مواد وجود دارد بياندازند 
 ... )رابي وسايل برقي و مثل اتصاالت برقي يا خ(  اشكاالت فني -3-2

     همانطور كه ميدانيد ايمني مطلق قابل دسترسي نيست زيرا تمام سيستم ها و سرويس هاي ساختماني يك                 
سازنده بايد اين فرسودگي را طوري پيش بيني كند          كه قابـل كنتـرل و قابـل                          . روز فرسوده مي شوند   

ضمن اينكـه بـا     .  ش آمد خسارات حاصله به حداقل برسد        بازسازي باشد و اگر حريقي در اثر نقص فني پي         
سرويس و نگهداري به موقع از وسايل و جايگزين كردن       دستگاه هاي جديد به جاي دستگاه هاي فرسوده                  

 . تا حدود زيادي ميتوان از وقوع چنين حريق هاي جلوگيري كرد
 ... )مثل خودسوزي يا خرابكاري و (  ايجاد عمدي حريق -3-3

حريق هاي عمدي نوعاً قابل پيش بيني و پيشگيري نيستند،  اما ميتوان با وسايل حفاظتي تا حدودي از                             
حريق هاي عمدي مي تواند در اثر منافع شخصي، پنهان كردن جرم، كينه جـويي،               . خسارات حاصله كاست    

  .خوي وحشيگري بدون كينه توزي و يا انگيزه هاي تروريستي و غيره باشد 
 ... )مثل صاعقه، زلزله و (  پديده هاي طبيعي -3-4

زلزله نيـز   .      صاعقه مهمترين منشاء حريق طبيعي است و خطرهاي ناشي از آن بخوبي شناخته شده است                
يكي از خطرهاي مهم آتش سوزي از طريق تركيدگي لوله هاي گاز و بريده شدن اتصاالت برق به حساب مي       

 . يز يك مساله جدي به شمار مي رود آيد و در مناطق زلزله خ
     ساختمان هايي كه در ارتفاعات بلند و اطراف تپه ها و يا بصورت منفرد دور از ساير سـاختمان هـا قـرار         
گرفته اند در معرض خطر برق زدگي هستند، البته آنهايي كه داراي ستون و يا دودكش بلندند بيشتر مـورد                  

ساختمان ها بايد مجهز به سيستم برق گير باشند تا شوك وارده را مستقيماً بـه                تهديد قرار دارند، لذا اينگونه      
 . زمين منتقل كند 
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 عملكرد آتش در يك فضاي محدود 
     آتش در اثر عمل انتقال حرارت معموالً با حركتي عمودي به طرف باال رانده مي شود و با رسيدن به سقف                     

 تــش ضــمن توليــد حــرارت و    آ. ســاختمان بــه صــورت افقــي توســعه مــي يابــد       
اگر دود و گازها محبوس باشند به شكل قارچ مانندي تمام فـضاي           . مقدار زيادي گاز نيز آزاد مي كند          دود،  

 تـا   650درجه حرارت برروي ساقه قارچ و نزديك به شعله ها به سرعت زياد ميشود و از                 . اتاق را پر ميكنند     
بقيه قسمت ها افزايش حرارت تدريجي است و ممكن است تـا            در  .  درجه سانتيگراد افزايش مي يابد       1000

مدت كوتاهي افراد را تهديد نكند،  اما اگر عمل تخليه گاز انجام نگيرد احتماالً اشخاص ساكن در اتـاق بـه                      
بايد توجه داشت كه بيشترين تلفات جاني حريـق         . دليل مسموميت ناشي از گاز، موفق به فرار نخواهند شد           

 . وجود دود و گازهاي سمي اتفاق مي افتد هميشه به سبب 
سقف و همچنين گازهايي كه به شكل قارچ تمام قسمت زير سقف را پر كـرده انـد                         قسمت بااليي ديوارها،  

همگي به سرعت داغ شده، توليد انرژي تشعشعي كرده و مواد مشتعل نشده در پايين و روي كف را سـريعاً                     
. با آتش كمتر باشد مقدار انرژي تشعشعي توليد شده بيشتر خواهـد بـود               هر قدر فاصله سقف     . گرم ميكنند   

واضح است كه اگر در نازك كاري سقف و ديوارها، مصالح و مواد سوختني بكار رفته باشد  مراحلي كه گفته                     
 . شد با سرعت و شدت بيشتري طي خواهد شد

 
 

 تعريف بار سوخت 
 . ح و تمام چيزهايي است كه در عمل احتراق شركت مي كنند      منظور از بار سوخت، اشياء، مواد، مصال

 
 

 تعريف بار حريق 
     بار سوخت اگر با وزن مقدار چوبي كه به همان اندازه انرژي حرارتي توليد كند مقايسه شود و براي هـر                     

 . متر مربع  زيربنا محاسبه گردد بار حريق نام خواهد گرفت 
 ابل گرما كنترل حرارت و تحمل انسان در مق

اشخاص ساكن در بنا فقط مدت كوتـاهي        .      پذيرش حرارت توليد شده از حريق براي آدمي دشوار است           
وقتي . وجود آب در هوا تحمل حرارت را سخت تر ميكند           . مي توانند حرارت حاصل از حريق را تحمل كنند          

تحمـل آن فقـط     ) ه متري از شعله     مثالً در فاصله س   (  درجه سانتيگراد مي رسد      150درجه حرارت محيط به     
هرچه رطوبت بيشتر باشد به همان      . براي مدتي كمتر از پنج دقيقه آن هم در هواي خشك امكان پذير است               

 . نسبت مقدار تحمل انسان نيز                 كمتر است 
ـ                  اختمان نبايـد        كنترل درجه حرارت محيط بايد به كمك تهويه انجام گيرد و قبل از خروج اشخاص از س

تصور حرارت      توليد شده از حريق براي اكثـر              . براي پايين آوردن درجه حرارت بر روي آتش آب پاشيد           
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مردم خيلي وحشتناك است، در حالي كه حرارت آخرين عاملي است كه باعث مرگ مـي شـود و معمـوالً                     
 .اشخاص قبل از تأثير حرارت هالك مي شوند 

 راه هاي انتقال حرارت 
انتقال حرارت بـه    .    حرارت مي تواند از نقطه اي به نقطه اي ديگر انتقال يافته و باعث سرايت حريق شود                    

ايـن   راه هـا عبارتنـد از        . راه هاي مختلف صورت مي گيرد و در هر انتقال بخشي از آن تحليل مـي رود                  
 .جابجايي، هدايت و تشعشع 

 ) .  توضيح داده خواهد شد در اين خصوص در درس تئوري حريق بطور مفصل( 
 
 
 
 

 :درجه اشتعال 
عبارت است از پايين ترين درجه حرارتي كه باعث         )  گاز   – مايع   –جامد  (      درجه حرارت اشتعال يك ماده      

 . اشتعال ماده سوختني  بدون احتياج به عامل آتش زنه مي شود و آتش سوزي ادامه مي يابد 
  موجــود در ســاختمان در حريــق هــاي عظــيم و وقتــي كــه     بطــور كلــي بيــشتر مــواد و مــصالح

 .  درجه سانتيگراد تجاوز كند جزء مصالح قابل اشتعال محسوب مي شوند 540درجه حرارت از 
  انواع تصرفات -3-5
  تصرفات مسكوني -1
  تصرفات آموزشي و فرهنگي -2
  تصرفات درماني و مراقبتي-3
  تصرفات تجمعي-4
  اي  تصرفات اداري و حرفه-5
  تصرفات كسبي و تجاري -6
  تصرفات صنعتي-7
  تصرفات انباري-8
  تصرفات مخاطره آميز-9
  طبقه بندي كلي تصرف ها بر اساس ميزان خطرات حريق -3-6

     تمام تصرف هاي نه گانه بر اساس مقدار بار محتويات و مقدار خطرات حريق به سه گروه زير طبقه بنـدي                     
 :مي شود 

  كيلوگرم در متر مربع زير بنا 50انگين محتويات قابل احتراق  مي: كم خطر-1
 كيلو گرم در متـر  100 ‹ ميانگين محتويات قابل احتراق ≤ كيلو گرم در متر مربع زير بنا  50 : ميان خطر    -2

 مربع زير بنا 
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  ميانگين محتويات قابل احتراق ≤ كيلو گرم در متر مربع زير بنا 100 : پر خطر -3
 :گروه تصرف هاي كم خطر -1

     شامل تصرفهاي مسكوني، تصرفهاي آموزشي و فرهنگي، تصرفهاي درمـاني و مراقبتـي، تـصرفــهاي               
 تصرفهاي اداري و حرفه اي و نيز آن دسته از تصرفهاي صنعتـي و انبـاري مي باشد كه محتويـات                     تجمعي،

 . كيلو گرم در متر مربع زير بنا كمتر است 50ها از قابل احتراق در آن
  

 :گروه تصرف هاي ميان خطر-2
     شامل تصرفهاي كسبي و تجاري و نيز آن دسته از تصرفهاي صنعتي و انباري است كـه محتويـات قابـل                     

 .  كيلوگرم در متر مربع زير بنا كمتر است 100 تا 50احتراق در آنها بين 
 :طرگروه تصرفهاي پر خ-3

و نيز آن دسته از تصرفهاي      ) بدون در نظر گرفتن بار حريق در آنها         (      شامل كليه تصرفهاي مخاطره آميز      
   متر مربع زير بنا تجاوز مي كند  كيلو گرم در100صنعتي و انباري است كه محتويات قابل احتراق در آنها از 

 
 

 هدف هاي اصولي محافظت در برابر حريق 
و تدوين مقررات محافظت در برابر حريق، در واقع تدارك ضوابط و دستور العملي  است كـه                       گردآوري  

براي اعتبار بخشيدن به اين ضوابط و دستور العملي  بايد           . براي حفظ جان اشخاص و اموال تنظيم مي شود          
 : 
 . ود  براي حفظ جان افراد، راه هاي خروج و فرار از حريق مناسب در ساختمان پيش بيني ش-1
 براي حفظ ساختمان و اموال و كمك به حفظ جان افراد، ويژگيهاي طراحي و معماري در زمينه محدود                   -2

در مراحل نخست آتش سـوزي، سـاختمان        . كردن گسترش حريق و مهار قدرت پيشروي آتش رعايت شود           
بارزه با حريـق را فـراهم       بايد بتواند ساكنان خود را به سرعت و سهولت تخليه كند و امكان آغاز عمليات م               

بنابراين مهمترين اقدامي كه در اين زمينه بايد انجام گيرد رعايت ويژگي ها و تـدابيري اسـت كـه                    . سازد  
اگر ساختمان به طور مناسبي طراحي شود تـا كوشـش هـاي             . ايمني فضاهاي داخل بنا را تضمين مي كند         

ل بنا  ثمربخش باشد خطر گسترش حريق و سـرايت           محافظت و مبارزه با حريق بتواند از همان آغاز در داخ          
از ديگر مسائل مهم اين است كـه در برابـر هرگونـه نتـايج و                . آتش به بناهاي مجاور از بين خواهد رفت         

. همواره ايمني يكسان و متناسب تـضمين شـود   ) از قبيل حرارت، دود و گازهاي سمي     ( محصوالت احتراق   
ط و مقررات حفاظت از حريق هميشه به گونه اي مرتبط با نتايج احتراق و               بنابراين بايد توجه داشت كه ضواب     

بهتر آن است كه اين مقررات كه بايد براي تمام تصرف ها            . خطرات حريق، بطور متعادل طرح و تنظيم گردد         
 .مناسب باشند حداقل محدوديت و ضرورت عملي و اجرايي را الزام آور كنند 
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اعمال آيين نامه هاي حفاظت در برابر حريق را ميتوان در سـه عنـوان زيـر              به طور كلي هدف از تدوين و        
 :خالصه كرد 

 . حفظ جان و ايمني ساكنان ساختمان -1
 . حفظ جان و ايمني مأموران نجات و آتش نشاني -2
 . حفظ بنا و محتويات آن -3

 : براي تأمين تندرستي ساكنان ساختمان و كاهش خطرات جاني حريق بايد 
 .   تنوره ها يا كانالهاي عمومي ساختمان با مصالح غير قابل احتراق محصور و مسدود شود -الف 

  با توجه به احتراق پذيري و مقدار پيشروي شعله محدوديتها و ضوابطي ويژه در به كـاربردن مـصالح                     -ب  
 . تنظيم شود ) به ويژه در مسيرهاي خروج ( نازك كاري و تزئينات داخلي ساختمان 

اقل اعضاي باربر ساختمان توسط مصالح غير قابل احتراق محافظت شوند كه خطر انهدام ساختمان                حد -ج
 . در ميان نباشد 

 سطح زير بناي ساختمان به كمك ديوارها، كفها و درهاي مقاوم در برابر حريق و آتش بندها تقسيم بندي  -د
 . شود 

ا امكاناتي كه براي كنترل و         خاموش نمـودن                  بار حريق و مقدار احتراق پذيري بنا هميشه متناسب ب          -خ
 . حريق پيش بيني مي گردد محدود شود 

براي . دومين و سومين هدف محافظت در برابر حريق را ميتوان با هم مورد بررسي قرار داد                ) 3-1 و   1-2(
ان و محتويـات  رسيدن به اين هدفها، دو موضوع را كه به ايمني مأموران نجات و آتش نشاني و حفظ ساختم        

 :آن ارتباط دارد بايد كنار هم مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد 
     يكي حجم، شدت و قدرت تخريب حريق و ديگري چگونگي مقاومت و پايداري ساختمان در برابر حريق،                  
اصوالً حجم و شدت حريق به مقدار و نوع سوخت و چگونگي تهويه ساختمان بـستگي دارد ولـي بـسياري                     

 .  ديگر نيز مي تواند در گسترش حريق و افزايش حجم آتش مؤثر باشد عوامل
  دسته بندي بناها بر اساس شكل كلي ساختمان و مباني ايستايي -3-7
 .  ساختمان با ديوارهاي قاب چوبي بدون ستون هاي داخلي -1
 .  ساختمان با ديوارهاي قاب چوبي و ستون هاي داخلي محافظت نشده -2
 . ا ديوارهاي قاب چوبي و ستون هاي داخلي محفاظت شده  ساختمان ب-3
 . ساختمان با ديوارهاي باربر بدون ستون هاي داخلي -4
 .  ساختمان با ديوارهاي باربر و ستون هاي داخلي محافظت نشده -5
 .  ساختمان با ديوارهاي باربر و ستون هاي داخلي محافظت شده -6
 . اسكلتي بدون ستون هاي داخلي  ) با ديوارهاي غير باربر( ساختمان -7
 .اسكلتي و ستون هاي داخلي محافظت نشده ) با ديوارهاي غير باربر (  ساختمان -8
 . اسكلتي و ستون هاي داخلي محافظت شده ) با ديوارهاي غير باربر  ( ساختمان -9
 تدارك راه هاي خروج از ساختمان و روشهاي تخليه افراد  -3-8
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 : ارك راه هاي خروج، به سه قسمت مسيري گفته ميشود كه  در زير شرح داده ميشود      منظور از تد
راه خروج شامل تمام مسير پيوسته اي است كه از هر نقطه اي در داخل ساختمان شروع شـده و        :راه خروج   

 تبـع   بـه . به فضاي آزاد بيرون و همسطح زمين، خواه خيابان و معبر عمومي يا يك محوطه باز منتهي شود                   
 :ويژگيها و عملكرد، مسير خروج به سه قسمت تفكيك مي شود و هر قسمت نامي جداگانه دارد 

 ››دسترس خروج، خروج و تخليه خروج ‹‹ 
  دسترس خروج -1

     دسترس خروج نخستين و مهمترين بخش از مسير خروج است و به فاصله اي گفته مي شود كه شخص بايد                    
.  متر تجاوز كند   30معموالً اين مسافت نبايد از      . ب ورود به پله فرار طي كند        در( تا رسيدن به مدخل خروج      

 نفري كه در آتش سوزي ها از بين   مي روند يكنفر در اين قسمت از مسير و                    4آمارها نشان ميدهد كه از هر       
 . به علت نرسيدن به مدخل خروج جان خود را از دست مي دهد 

  خروج -2
 و به قسمتي از مسير گفته مي شود كه با ديوارها، كفها، سقفها و درهـاي مقـاوم در                   خروج به بخش مياني   

خـروج  . برابر حريق به صورت امن و محافظت شده ساخته مي شود و تا قسمت تخليه خروج ادامه مي يابد                    
 هـا،  مي تواند دربرگيرنده فضاهاي مختلف و مسيرهاي افقي و عمودي باشد مانند درگاه ها، راهروها، شيب            

 . پلكان ها، سرسراها و غيره 
  تخليه خروج-3

     تخليه خروج بخش نهايي مسير خروج و قسمتي است كه از انتهاي خروج آغاز شـده و بـه فـضاي آزاد                      
 . بيرون از ساختمان هم سطح زمين مي انجامد 

متصرفان سـاختمان   روشهاي تخليه افراد شامل تمام اقدامات و وسايل و تجهيزاتي است كه براي دور كردن                
طراحي و بكارگرفته مي شود و شامل راه هاي خروج، چراغهـاي              از خطرات و اثرات حريق، برنامه ريزي،        

و يـا     (اضطراري، عالئم راهنما، شبكه هاي تشخيص و اعالم حريق، وسايل و تجهيزات تخليه دود و حـرارت                  
تمرينهاي   ازم آتش نشاني خودكار و غير خودكار،      ، انواع ابزارها و لو      )ايجاد كننده فشار هوا در مسير خروج        

 .مربوط به فرار و غيره مي باشد 
 دوربندي پلكانها و مسيرهاي خروج 

     در تمام بناهاي با ارتفاع چهار طبقه و بيشتر، بناهاي با تصرف مخاطره آميز و بناهاي كسبي و تجاري كـه                  
 نفر باشد، پلكانها،    40 نفر و يا در زير همكف بيش از          75تعداد متصرفان آنها در طبقات باالي همكف بيش از          

بايد با ديواره هاي غيـر قابـل احتـراق          ) اعم از وروديها،هالها، پاگردها و غيره       ( رمپها و مسيرهاي خروج     
حداقل مقاومت اين ديوارها در سـاير       .  ساعت مقاومت حريق به طور كامل دور بندي و مجزا شوند             2داراي  

در موارد ويژه چنانچه حفاظت بيـشتري الزم  . ء خانه هاي يك يا دو خانواري يك ساعت است           بناها به استثنا  
در مورد اعضاي سازه اي بنا كه بار . باشد مقدار مقاومت با نظر كارشناس حفاظت از حريق تعيين خواهد شد 

لذكر را تحمـل مـي      ديوارهاي دور بندي و ديوارهاي تقسيم يا بار سقفها و كفهاي مربوط به قسمتهاي فوق ا               
 .  ساعت مقاومت حريق رعايت گردد 1 و 2كنند نيز بايد حداقل به ترتيب 
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    هرگاه هال ورودي به يك بنا به عنوان بخشي از راه خروج مورد استفاده قرار گيرد فضاهاي خـدماتي از                    
ال بايد به وسيله ديوار قبيل رستوران، آشپزخانه، انبار، مغازه، فروشگاه و ساير فضاهاي مشابه همجوار اين ه

 .يا ديوار تقسيم كننده يا مقاومت حريقي حداقل به ميزان مندرج در جداول داده شـود 
  مناطق امن 

     منطقه يا مناطق امن به مكاني اطالق مي شود كه متصرفين يا ساكنين يك بنا وقتي به آنجا منتقل شوند در                 
كان ميتواند در داخل بنا و يا خارج بنا باشد، البته اماكني كه             اين م . آنجا از خطرهاي حريق در امان باشند        

در داخل بنا قرار دارند بعنوان مناطق امن نسبي مطرح هستند مانند پلكانهاي دور بند فرار يا اضطراري و يا                    
، اما اماكن خارج از بناي درگير حريق با فاصله مناسب از )مكان امن   (  Refuge Placeطبقاتي بعنوان 

 . نا مي تواند بعنوان منطقه امن مطلق تلقي گردد ب
خصوصيات ذهني و رواني افراد توجه نمود، لذا با توجه            در طراحي راه هاي خروج بايد به عوامل جسماني،        

به اينكه آسانسورها هنگام آتش سوزي بعنوان خروج تلقي نمي شوند و در يك ساختمان مانند آپارتمانهـاي         
وجود دارد كه هنگام خطر قادر بـه خـروج فـوري            ... اد ضعيف، بيمار، كودك و      مسكوني در يك برج، افر    

نيستند،  الزم است نفرات توانمند و قوي اينگونه افراد را در الويت تخليه قرار دهند و از ايجاد ازدحام براي                     
 . افراد را به خونسردي دعوت نمايند  خارج شدن از ساختمان جلوگيري كنند و دائماً

 ورود و خروج اضطراري راه هاي 
     اينگونه راه ها طوري طراحي و ساخته مي شوند تا در هنگام بروز حريق در ساختمان، سـاكنين در هـر                     
شرايط جسمي و روحي و سني كه باشند بتوانند به محض وارد شدن به آن از محصوالت حريق دور شده و با                      

، لذا اين راه ها در اماكن اختـصاصي و مـسكوني     استرس كمتر بتوانند خود را از محيط خطرناك دور كنند         
اما در اماكن عمومي مانند هتلها يـا        . نوعاً براي ساكنين شناخته شده و قابل دستيابي آسان به آن مي باشد              

ساختمان هاي بزرگ و مانند آنها ضروري است عالئم و مـوارد زيـر بـراي شناسـايي راه ورود و خـروج                       
 . اضطراري در نظر گرفته شود 

 روشنايي راه هاي خروج بايد به گونه اي طرح و تنظيم شود كه در مواقعي از شـبانه روز كـه شـرايط                        -1
تصرف ايجاد مي كند روشنايي بطور مداوم و پيوسته برقرار باشد و متـصرفان بتواننـد راه را بـه درسـتي                      

 براي اين مسير ضروري     وجود برق يا ژنراتور اضطراري    . تشخيص داده و مسير خروج را به راحتي طي كنند           
 . است 

 تمام دسترسهاي خروج بايد با عالمتهاي تأئيد شده كه سمت و جهت دستيابي به خروج را با پيكان يا فلش                  -2
 . نشان ميدهد مشخص شود، مگر آنكه خروج و مسير دسترسي به آساني قابل رؤيت باشد 

ابر حريق و مجهز به دستگاه       خود بسته شـو                 دربهاي ورود به پلكان اضطراري بايد از نوع مقاوم در بر           -3
 . باشد 

 .  ساختار دهليز پلكان بايد مقاوم در برابر حريق باشد -4
 .  تابلوي شمارش طبقات در پاگرد و همسطح تمام طبقات نصب گردد -5
 .  دربهاي ورود به پلكان نبايد داراي قفل باشند -6
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 . من هدايت كند  پلكان بايد متصرفين بنا را به مكان ا-7
 عبـور هـر نـوع وسـايل تأسيساتي و غيره در داخل پلكان ممنوع است مگر لوله هاي آب آتش نشاني                   -8

 .و سيستم فشار مثبت 
 .  حتي المقدور دهليز پلكان از نور و هواي طبيعي برخوردار باشد -9

مقابل وزن وارده از سوي افراد       پلكان هاي اضطراري از نوع فلزي بايد استحكام و استقامت كافي در              -10
 . در حال فرار در يك زمان با حداكثر جمعيت را داشته باشد 

 پلكان بايد دور از درب و پنجره هاي ساختمان ساخته شود تا در معرض حريق هاي برخـوردي قـرار                     -11
 . نگيرد و قابل استفاده باشد 

 .  كف پلكان نبايد لغزنده و يا مشبك باشد -12
لكان و ديواره هاي آن بايد طوري طراحي و ساخته شود تا پلكان تحت تأثير  شرايط نـامطلوب                    سقف پ  -13

 . جوي قرار نگيرد 
 .  سانتي متر باشد 120 و بيشتر از  112 ارتفاع دست انداز پلكان نبايد كمتر از-14
پلكان از نوع ضربدري     طراحي پلكان نبايد از نوع دايره و يا استوانه اي باشد، بلكه مطلوبترين حالت                -15

 . و يا رفت و برگشت مي باشد 
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  4فصل 
 آشنايي با سيستم هاي اعالم حريق 

     دليل اينكه حريقي بطور وحشتناك توسعــه پيـدا مي كند ايـن است كه يا ديــر به وجودش پي برده           
 آميز حفاظت از حريق اين      اصل موفقيت . اند و يا با وسايل موجود نتوانسته اند به موقع آنرا خاموش سازند              

. است كه  يقين حاصل شود حريق هاي احتمالي در ظرف چند لحظه پس از وقوع كشف و دفع مـي شـوند                        
حتي وقتي نيز اشخاص  بوجود حريق پي بردند         . مراقبت انساني نمي تواند هميشه كشف سريع را تأمين كند         

ذا اهميت سيستم هاي اعالم حريـق اتوماتيـك در      ل.  اغلب در اعالم آن و استمداد ترديد و تأخير مي ورزند          
 . آگاهي به موقع از وقوع حريق در كليه اماكن بسيار مهم است 

  سيستم هاي اعالم حريق دستي و اتوماتيك 
 :سيستم هاي اعالم حريق سه نوع هستند 

  دستي -1
  معمولي -2
  پيشرفته  -3

 زياد ، وجود  دود و يا  شعله در محيط تحت پوشـش           چرا كه سيستم هاي اعالم حريق نسبت به  افزايش دماي          
خود حساس باشند  و با بصدا در آوردن صداي زنگ يا آژير خطر و چراغهـاي چـشمك زن ديگـران را از           

 . وقوع خطر مطلع نمايند 
  سيستم اعالم حريق دستي -4-1

 محض ديدن حريق با فشار            اين سيستم مي تواند يك زنگ، آژير و شاسي اعالم حريق  باشد كه شخص به               
دادن شاسي اعالم حريق  ديگران را از وقوع خطر مطلع مي نمايد البته اين صداها بايد از قبل براي افـراد            

 . شناخته شده باشد و صدا به گوش همه افراد حاضر در بنا برسد 
  سيستم اعالم حريق معمولي -4-2

 نوع غير موضعي ) ب   نوع موضعي ) الف 
 م اعالم حريق نوع موضعي سيست) الف 

    اين سيستم  به دستگاهي گفته مي شود كه نسبت به دود يا حرارت و يا هر دو حساس است و فاقد هرگونـه                        
. سيم كشي ميباشد و آژير آن بواسطه باطري داخل دستگاه هنگام حساس شدن دستگاه بصدا در مي آيـد                    

 . اي كوچك است كه افراد در محل دائماً حضور دارند اين دستگاه مناسب براي اماكن يك يا دو طبقه و جاه
 سيستم اعالم حريق معمولي نوع غير موضعي ) ب 

دتكتـور دودي،   .      اين سيستم مجهز به نيروي برق و باطري است و داراي قطعات بشرح زير مـي باشـد                   
 . حرارتي، شستي اعالم حريق، آژير، چراغ چشمك زن، زنگ خطر و تابلوي مركزي 

  دتكتور دودي -4-3
  نوع يونيزاسيون )الف 

  نوع فتو الكتريك )ب 
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 دتكتوردودي نوع يونيزاسيون 
  نوع خطي يا گازي)الف 

  نوع نقطه اي )ب 
 دتكتور دودي يونيزاسيون 

 بـصورت فويـل در      241     سنسور اين دتكتور از دو محفظه بيروني و داخلي تشكيل شده و عنصر آمريكوم               
 . ر گرفته در هنگام كار دتكتور يك ميدان مابين دو محفظه برقرار مي شود محفظه داخلي قرا

     وقتي دود وارد ميدان شود باعث تغيير ميدان ولتاژ مي گردد و اين تغيير ولتاز توسط         برد الكتريكي                          
 اين دتكتور   .  دتكتـور روشـن    مي شود        LEDدتكتور را به حالت آالرم يا آژيري مي برد و چراغ نشانگر             

مناسـب مـي    ...  حساس به دودهاي رقيق مانند دود سيگار است و براي اماكني مانند اتاق برق، كامپيوتر و                 
 . باشد 

 دتكتور يونيزاسيون دودي  نقطه اي 
دتكتور دودي يونيزاسيون نقطه اي اگر بصورت يك دستگاه در سقف و مانند آنها نصب گردد و بواسطه سـيم                    

 . به دستگاه مركزي برساند آن را دتكتور نقطه اي گويند كشي اطالعات را 

 
 

 :دتكتور دودي نوع فتو الكتريك 
 نوع خطي يا بيم دتكتور) الف 

 نوع نقطه اي ) ب 
 دتكتور دودي فتو الكتريك

     اين دتكتور داراي يك چراغ بنام فتوسل در قسمت مارپيچ زير پوسته دتكتور مي باشد كه قسمت مـارپيچ                   
ود نور منابع بيروني جلوگيري مي كند و همچنين داراي يك ديود نوراني ميباشد كه شعاعهاي نـوري                  از ور 

وقتي دود وارد قسمت مارپيـچ بشود نـور حاصـــل از           . منتشر شده توسط چراغ دتكتور را ثبت نمي كند          
عيت آژيـر قـرار     چـراغ سـايه دار شده و اين امر توسط ديود نوري ثبت    مي گردد كه دتكتور را در وض                    

 . ميدهد 
 دتكتور دودي فتوالكتريك خطي يا بيم دتكتور 
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اين دتكتور داراي دو چشم الكترونيكي جدا از هم بنامهاي گيرنده و فرستنده ميباشد و در جاهاي بزرگ                       
مي توان از آنها بعنوان دتكتور دودي استفاده كرد محل نصب اين دتكتورها بايد طوري كاليبره شـود كـه                    
عدسي يا لنز هر دستگاه دقيقاً مقابل دستگاه ديگر باشد و هيچ مانعي در ميدان ديد آنها قرار نگيرد، بنحوي                    

 . كه هر دو دستگاه كامالً همديگر را ببينند 
     در چنين شرايط هر چيزي كه وارد ميدان ديد دو دستگاه شود حكم خطر را پيدا مي كند و سيستم آژيـر                      

  . آورد را بصدا در مي
 

 
 
 

 دتكتور دودي فتوالكتريك نقطه اي 
اين دتكتور عمليات بررسي دود ناشي از حريق را در داخل خود دتكتور انجام ميدهد و نسبت به دودهاي                        

 .غليظ و داراي مولكولهاي درشت كربن حساس است و مناسب براي اماكن مسكوني و اداري مي باشد 
 
  دتكتور حرارتي-4-4

       نوع خطي)الف
  نوع نقطه اي )ب

 :دتكتور حرارتي نوع خطي 
     اين دتكتور ممكن است بصورت نوارهاي مسي يا كابلهاي مخصوص و حساس به حرارت باشـد، لـذا در                   
اماكني كه ضرورت دارد تا حريق خيلي فوري كشف و خنثي گردد نصب مي گردد و در اثر افـزايش دمـاي            

 . ستگاه مركزي اعالم مي كند محيط اطراف فوري وضعيت خطر را به د
 دتكتور حرارتي نوع نقطه اي

 Rate of rise نوع افزايشي يا )ب                                Fix  نوع ثابت يا)الف 
  Fixدتكتور حرارتي نقطه اي ثابت يا 
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بد و بـه    ايـن دتكتور نسبـت به دماي معيني حساس است و اگر دماي محيط رفته رفته افـزايش يـــا                      
ايـن  . درجه حرارت مشخص برسد دتكتور اعالم وضعيت خطر را به دستـگاه مركزي اعــــالم مي كند                

 . دتكتورهاي براي دماهاي مختلف با سنسورهاي مختلف ساخته مي شوند 
 

 دتكتور حرارتي افزايشي
يش ناگهـاني   ايـن دتكتـور نسبـت بـه دمـاي معينـي حسـاس اسـت و اگر دمـاي محيـط افــزا                  

حتي درجه حرارت آن به درجه حرارت مشخص هم نرسد اعالم وضعيت خطر كرده و آژيـر را                . داشته باشد 
 . دستگاه به صدا در مي آورد 

  Flame دتكتور شعله اي يا -4-5
  نوع ماوراء بنفش )الف

  نوع مادون قرمز )ب 
ه نوع كار در محيط و نورهاي موجـود مـي                اين دتكتورها نسبت به شعله آتش حساس هستند و با توجه ب           

 . توان يكي از انواع دتكتورهاي شعله اي را انتخاب و نصب نمود 

 
 
 
  شاسي اعالم حريق -4-6
 سانتي متر از كف     140 تا 120ها در ارتفاع حدود      اين دستـگاه در معـابر عمومي مانند راهروها، خروجي         

تش با شكستن شيشه و يا فشار دادن دكمه آژيرها را بـصدا در              افراد بايد هنگام مشاهده آ    . نصب مي گردد    
 .آورند 
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 آژيرهاي اعالم خطر يا حريق -4-7
اين آژيرها بايد بگونه اي انتخاب و نصب گردند تا صدا هنگام وقوع حريق به دورترين نقطه از سـاختمان و                      

 . د حتي هنگامي كه افراد در خواب هستند رسيده و موجب آگاهي افراد شو

 
 
  تابلوهاي مركزي -4-8

 روي تابلو مـي     LEDاين دستگاه كه مركز اصلي سيستم اعالم حريق است داراي چراغهاي كوچكي بنام                   
تابلوهاي دسـتگاه   . باشد كه مفهوم رنگ  قرمز يا خطر و زرد يا خرابي و سبز يا سالم بودن دستگاه مي باشد                   

 دتكتور بـا توجـه بـه        20ي شود در هر زون از يك تا حداكثر           زون و بيشتر طراحي م     16معمولي از يك تا     
اين تابلو به محض دريافت فركانس هاي الكترونيكي از   . دستور كارخانه سازنده مي توان دتكتور نصب نمود         

 . قطعات منصوبه در بنا كه نشان دهنده وضعيت خطر باشد فوري آژيرها را بصدا در مي آورد 
 نوعاً قادرند ساير تجهيزات الكتريكي را فعال و يا قطع نمايند، مانند روشن كردن                   در ضمن اين دستگاه ها    

 ... .فن فشار مثبت، بستن درب حريق، قطع برق، ارتباط با مراكز پليس و 
     در روي اين تابلوها دكمه هاي مختلفي ديده ميشود مانند دكمه تست دستگاه يا دكمـه بـصدا در آوردن              

ير، دكمه غير فعال كردن هر زون و سويچ اصلي دستگاه جريان برق سيستم اعالم حريق                آژير، دكمه قطع آژ   
 ) .با كمي افزايش يا كاهش ولتاژ( ولت است 24

 قطعه يا دتكتـور  بـر   120     تابلوهاي پيشرفته يا آدرس ده قابليت برنامه ريزي نرم افزاري  دارند وحدود             
 .  معروف اسـت چيده مي شود لوپ بعنوان روي دو رشته سيم كه بصورت رفت و برگشت و
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     محل نصب دتكتور اغلب بر روي سقف و يا داخل كانالهاي تأسيساتي و در هر فضاي بسته و مـستقل مـي                      
محل نصب دستگاه مركزي در اتاق  نگهباني و يا نزديك ورودي ساختمان و در جاي مناسب و  قابـل                     . باشد  

ق معمولي و آدرس ده بصورت اتوماتيك و خودكار عمل ميكنند و نياز به             سيستم هاي اعالم حري   . ديد ميباشد   
 . سرويس ماهانه دارند 
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 5فصل 
 آشنايي با سيستم هاي كنترل و اطفاء حريق 

     حريق هر قدر هم كه به خوبي محدود شده و تحت كنترل قرار گرفته باشد در نهايت بايد آن را خـاموش                      
 .  اطفايي براي آتش سوزيهاي گروه الف است نمود و آب بهترين ماده

 : اطفاء آتش سوزي مي تواند به وسيله مواد اطفايي ذيل باشد 
 انواع سيستم ها و مواد اطفايي عامل 

استفاده از ايـن گـاز در   ( هالوژنه  آب و گاز،    ،CO2خامـوش كننـده هاي دستـي ماننـد پودر و گاز،              
، اينرژن ـ در ايـن خصـوص در درس خـاموش كننده هاي  FM-200 ) حــال حاضر ممنوع مي باشد 

 . دستي مفصالً توضيح داده  خواهد شد 
  سيستم هاي اطفايي ثابت دستي -5-1

     در اماكن مختلف جهت امكان مقابله و مبارزه با حريق ها جعبه قرقره هايي در فواصل معين و در معـابر                     
 اينچ  و  يا شيلنگ هاي فشار قوي با 1 2/1 ها لوله هاي نواري با سايز ًداخل اين جعبه. عمومي نصب مي كنند 

 متر و سرلوله سه حالتي مناسب و قرقره هاي مربوطه بعالوه شير             20 اينچ با طول حداكثر      1 اينچ يا ً   4/3سايز ً 
نت نـصب   شيلنگ نواري داخل جعبه بوسيله كوپلينگ به شير فلكه هيدرا         . فلكه هاي هيدارنتي قرار مي گيرد       

آب پشت شير فلكه هيدرانت مي تواند دائماً تحت فشار و يا به محض باز كردن شـير و افـت فـشار،                       . است  
توسط پمپ ها مجدداً تحت فشار الزم قرار گيرد ؛ عالوه بر لولـه حاوي آب يا اصطـالحاً لولـه تر گـاهي                      

لوله خـشك  .  به لوله تر متصل شود نياز است در كنـار لولـه تر  لـوله خشك نيز طراحي و يا لوله خشـك        
داراي يك دهانـه گيـرنده آب در جنـب درب ورودي ميباشـد كه ماشينهاي آتش نشاني هنگام نيـاز از                  

 . استفاده از جعبه هاي آتش نشاني نياز به آموزش و مهارت الزم دارد . آن استفاده مي كنند 
منبع ذخيره آب با ظرفيت مناسب و پمـپ هـاي آتـش             شبكه لوله تر آب آتش نشاني در اماكن، نياز به                

سيستم تر بايـد دور از شـرايط        . نشاني ثابت دارد تا همواره بتواند سرلوله ها را هنگام استفاده شارژ نمايد              
 . هواي سرد قرار گيرد 

ادن       در بعضي اماكن ممكن است نياز به كف شيميايي و يا سبك باشد، در اينصورت مي توان بـا قـرار د                     
سرلوله هاي مخصوص كف و مايع كف مورد نظر و دستگاه تناسب ساز يا اينداكتور هنگام آتش سوزي از كف                    

 . براي اطفاء استفاده نمود 
 متر فاصله از يكديگر قابل نصب بر روي ديوار و يا هـر مكـان                30     جعبه هاي آب آتش نشاني با حداكثر        

 . ا يا محوطه ميباشد  سانتي متر از كف بن120مناسب در ارتفاع 
 2/2   اتمسفر و در لوله هاي السـتيكي فـشار قـوي كمتـر از      4فشار آب در لوله هاي نواري نبايد كمتر از          

 .  متر باشد 6پرتاب آب با سرلوله ها حداقل . اتمسفر باشد 
 انواع سيستم هاي اطفاء اتوماتيك -5-2
 انواع سيستم هاي اطفاء اتوماتيك آبي-5-2-1
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تم شامل پمپ، مخزن ذخيــره آب، لولـه كشي، انـواع اسپرينكلـر يا آب افشان و زنگ خطـر                  اين سيس 
ــد   ــي باش ــه      . م ــه درج ــسبت ب ــاوم ن ــشه اي مق ــاب شي ــد داراي حب ــي توان ــپرينكلرها م  اس

حرارتهاي متفاوت باشند و يا اينكه فاقد حباب شيشه اي بوده و سر آنها بـاز باشـد در جاهـايي كـه سـر                         
از است نوعاً از سيستــم اعالم حريق اتوماتيك فرمان اجراء سيستم اسـپرينكلر داده مـي                اسپـرينكلــر ب 

در ساير موارد با باال رفتن درجه حرارت        . شود ؛ ضمن اينكه بصورت دستي نيز مي توان سيستم را فعال نمود            
نگـام بـه جريـان      ه.  حباب شيشه اي در اثر ازدياد گرما تركيده و آب بر روي محل حريق زده     مي باشد                    

 افتــــادن آب زنــــگ خطــــر نيــــز جهــــت اطــــالع ديگــــران بــــه صــــدا در  
 . اين سيستم مي تواند از توسعه حريق بصورت اتوماتيك جلوگيري و در نهايت آن را اطفاء نمايد. مي آيد 

  سيستم اطفاء اتوماتيك گازي -5-2-2
مي باشد و براي مراكزي ماننـد سـايت    و ياهالوژن   FM-200 يا   CO2     اين سيستم شامل سيلندر گاز مانند       

 .  طراحي مي شود FM-200كامپيوتر، اتاق برق و الكترونيك و در كتابخانه با گاز 
  سيستم اطفاء اتوماتيك پودري -5-2-3

  يا نيتروژن با نازلهاي مخصوص مي باشد و بـراي مراكـزي              CO2     اين سيستم شامل مخازن پودر و گاز          
عملكرد اين سيستم مي تواند     .  جاهايي كه با مواد نفتي سروكار دارند استفاده مي شود            مانند پااليشگاه ها و   

 . همانند سيستم اطفاء اتوماتيك آبي باشد 
  سيستم اطفاء اتوماتيك كف -5-2-4

     اين سيستم شامل مخازن كف سبك يا سنگين، لوله كشي كف، تناسب ساز و سرلوله هاي مخـصوص مـي                    
 .ن با كاربري مواد نفتي مانند حوضچه هاي نفتي كاربرد دارد باشد و براي اماك
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 :منابع و مأخذ 
 . سازمان برنامه و بودجه 112 و 111ـ نشريه شماره 1
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