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سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان

آشنایی با کپسول های اطفاء حریق و کاربرد آنها بر حسب نوع آتش سوزی

امروزه صدها كارخانه سازنده در دنيا با نامهای مختلف و استانداردهای متفاوت اقدام به ساختن اين
وسائل كرده وهر ازچند گاهی نوعی جديدتر با قدرت بيشتر به بازار عرضه ميكنند .
لذا شايسته و بجاست كه اطالعات فنی و نسبتاً دقيقی از انواع كپسولهای دستی  ،مواد شيميايی مصرفی
و مكانيزم كار كردن در اختيار عالقمندان قرار داده شود  ،الزم به

توضيح است كه اينگونه وسائل

آتش نشانی هنگامی ميتواند مفيد باشد و جوابگوی احتياجات

باشند كه از نظر تعداد

 ،اندازه  ،نوع مواد شيميايی و محل نصب  ،نظر يك متخصص

كسب و نسبت به

آمادگی آنها برای مواقع اضطراری اطمينان حاصل شده باشد

.

دستگاهها و وسائل دستی اطفاء حريق در انواع مختلف
و اندازه های متفاوت به منظور مبارزه با آتش
سوزی های مختلف در مراحل اوليه طراحی و
ساخته شده اند لذا دقت كافی بعمل آمده كه از نظر
حجم و وزن در حداقل ممكنه بوده  ،يا به آسانی
قابل حمل و با سرعت برای مبارزه با آتش سوزی ها قابل

استفاده

باشند به منظور مبارزه با آتش سوزی های بزرگ تعدادی از اين كپسولهای شيميايی در اندازه های
بزرگتر يافت ميشوند كه بمنظور سهولت حمل و نقل روی شاسی های مجهز به چرخ نصب شده اند كه
به آسانی ميتوان آنها را از محلی به محل ديگر جا به جا كرد يا اينكه اين دستگاههارا بايك وسيله نقليه
يدك كرده و به محل منتقل نمود اينگونه دستگاهها معموالً دارای شيلنگهای طويل و كافی بوده كه
لزومی برای انتقال دستگاه به نزديك حريق پيش نمی آيد و معموالًامتيازات مثبت يا منفی اين وسائل با
كپسولهای دستی مشابه است .
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تاريخچه خاموش كننده ها
در سال 8181ناخدا بای دريارموث اولين خاموش كن دستی را اختراع كرد .
سال  8181اولين دستگاه كف شيميايی دو گالنی در انگلستان ساخته شد
سال  8191اولين خاموش كننده دو گالنی آب و گاز  CO1به بازار آمد .
سال  8111خاموش كننده پودری به بازار آمد .
سال  8111خاموش كننده خودكار به بازار آمد .
تعريف خاموش كننده دستي
خاموش كننده دستی به وسيله ای گفته ميشود كه برای مبارزه با آتش سوزی طرح و ساخته شده و
با حد اكثر  81كيلو وزن يا  81ليتر ظرفيت مواد خاموش كن براحتی قادر به محل و استفاده از آن باشد.
كاربرد
از خاموش كننده های دستی با توجه به مواد اطفائی داخل آنها ميتوان در لحظات اوليه و شروع آتش
سوزی و برای حريقهای كو چك و موضعی استفاده نمود .
انواع خاموش كننده ها
خاموش كننده ها رااز نظر مواد اطفائی داخل آن ميتوان به چهار گروه تقسيم كرد .
الف – خاموش كننده های محتوی آب
ب -خاموش كننده های محتوی پودر
ج-خاموش كننده های محتوی كف
د -خاموش كننده های محتوی گاز
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انواع ديگر :اسپرينكلرها SPRINKLERS :
تامين فشار در خاموش كننده ها
برای خارج شدن ماده خاموش كننده و پرتاب آن بطرف آتش نياز به فشار ميباشد كه اين فشار از
راههای مختلف بشرح زير تامين ميگردد .
 -8فشار يا گاز حاصل از واكنش دو ماده شيميايی
 -1فشار يك گاز بی اثر ( معموالً  CO1يا  ) N1موجود در محفظه ( كارتريج )
 -9فشار از طريق كمپرس كردن هوا به داخل بدنه و تحت فشار قرار دادن آن
 -1فشار درونی ماده خاموش كن
قدرت پرتاب
برای اينكه بتوان بدون نزديك شدن زياد به آتش  ،مواد اطفائی را بر روی آتش پاشيد معموالً در
استاندارد هاحداقل متراژی جهت پرتاب خاموش كننده ها در نظر گرفته ميشود كه اين فاصله در
خاموش كننده ها متفاوت واز  1تا  1متر ميباشد
بطور مثال  :در استانداردی برای خاموش كننده محتوی آب وقتی آب را بصورت جت ) )GETپرتاب
كند  1متر و وقتی آب را بصورت اسپری (  )FOGپرتاب نمايد حداقل  1متر در نظر گرفته اند .
انواع خاموش كننده های آبی :
 -8سودا اسيد
 -1آب و گاز
 -9آب و هوا
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سودا اسيد
خاموش كننده های سودا اسيد يكی از قديمی ترين خاموش كننده های دستی است كه در منازل و
كارخانجات و ساختمانهای عمومی و خصوصی مورد استفاده قرار ميگرفت .
فشار الزم برای به خارج راندن مايع از خاموش كننده بوسيله گازی كه در اثر واكنش اسيد سولفوريك
موجود در شيشه وبی كربنات سديم در بدنه توليد ميشود تامين ميگردد .
فرمول واكنش
.8 1CO1O + 1H1+ 1…………NaSO1SO1+ H 9NaH CO

خاموش كننده آب و گاز
در اين نوع خاموش كننده تعداد زيادی ازعيوب دستگاهای سودا اسيد برطرف گرديده است بيشترين
ظرفيت آن دو گالنی و مشخصات فنی آن عيناً مشابه خاموش كننده سودا اسيد ميباشد .حداقل مدت
تخليه آن  16ثانيه است.
در شرايط عادی و شارژ كامل آن  ( %11درصد ) آب خاموش كننده بايد تخليه گردد.
برای تامين فشار مورد نياز در اين خاموش كننده از گاز  CO1تحت فشار كه در يك سيلندر كوچك
ذخيره شده ودر داخل بدنه قرار ميگيرد استفاده ميشود .
يك سوم از حجم اين خاموش كننده جهت انبساط گاز در نظر گرفته ميشود و لذا نبايد آنرا كامالً از آب
پر كرد.
در صورت لزوم ميتوان به آن ضد يخ افزود  ،و در صورت عدم نياز به تمام آب آن ميتوان آنرا سروته نگه
داشت تا فقط گاز آن خارج گردد.
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خاموش كننده آب و هوا
همانطور كه از نام اين خاموش كننده پيداست مواد داخلی آن عبارتست از آب بعالوه هوا ( هوا به داخل
بدنه كمپرس شده )  ،بدنه اين خاموش كننده مدام تحت فشار داخلی در اثر هوای فشرده قرار دارد به
همين علت مقاومت بدنه آن بايد بيشتر از نوع قبلی باشد ،در استاندارد ها برای بدنه آن مقاومتی حدود
 16 ( PSI 166اتمسفر ) در نظر گرفته ميشود و با اين فشار مورد آزمايش قرار ميگيرند اين نوع
دستگاهها قابل كنترل ميباشند  ،ظرفيت آنها اكثرا دو گالنی ويكی از عالئم مشخصه دستگاها تحت فشار
داشتن فشار سنج ميباشدفشار سنج اين دستگاهها معموالً دو كار انجام ميدهند .
 -8از روی آن فشار داخلی دستگاه ديده ميشود .
 -1از آنجا كه اين دستگاهها فاقد سوپاپ ايمنی ميباشند .در صورتی كه فشار داخلی دستگاه به هر عللی
افزايش يابد و از حد معمول باالتر رود فشار سنج از هم پاشيده و فشار نيز كاهش مييابد .
بعضی از كارخانجات سازنده اين نوع خاموش كننده ها فشار سنج را حذف و بجای آن سوپاپی روی بدنه
نصب كرده اند كه از سوپاپ مذكور برای تصفيه هوا و آزمايش فشار بوسيله مانومتر ( فشار سنج متحرك
) استفاده ميشود و با دستگاه مانومتر فشار داخلی را تعيين ميكنند .
خاموش كننده پودري
در گذشته دور نحوه استفاده از پودر شيميايی بدين ترتيب بود كه تعدادی
قوطی يا ظرف به اشكال مختلف را از پودر پر ميكردند و در جاهای مناسب
قرار می دادند كه به محض شروع آتش سوزی افراد مسئول درب قوطی ها
را باز كرده و پودر آن را به روی آتش می پاشيدند و نوعی ديگر از اين
قوطی ها طوری طراحی شده بود كه به محض پرتاب قوطی محتوی پودر
بر روی آتش بطور اتوماتيك پودر خارج و حريق را اطفاء مينمود كه اغلب
موارد اين تكنيك نيز با نا كامی مواجه می شد ولی با گذشت زمان برای
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پاشيدن پودر بر روی آتش دستگاههای خاموش كننده پودر فعلی طراحی و ساخته شد .
پودر خشك عبارت است از مخلوطی ازگرد بعضی از مواد شيميايی كه جهت خاموش كردن حريق ها به
كار ميرود كه عبارتند از :
الف  :پودر شيميايی كه برای اطفاء حريق غير فلزات به كار ميرود شامل MULTI- PURPOSEكه
پايه آن مونو آمونيوم فسفات ميباشد و

 PURPLE - Kپودر ديگری به نام SUPER - K

در انواع كوچكتر معموالً نازل به بدنه متصل يا بر روی در پوش تعبيه شده است و در انواع بزرگتر نازل
در انتهای لوله الستيكی نصب ميشود .
در اين نوع خاموش كننده بعلت تحت فشار بودن احتمال فشرده شدن پودر وجود دارد بدين جهت بهتر
است بعد از برداشتن خاموش كننده از محل نصب حداقل يكبار آنرا سروته نمائيد .

ب -خاموش كننده پودر و گاز
در اين نوع خاموش كننده پودری فشار الزم برای خارج شدن پودر از گاز ذخيره شده در داخل كارترريج
تاميين ميگردد اين سيلندر كوچك با توجه به ظرفيت خاموش كننده در نظر گرفته ميشود و محتوی
گاز  CO1ميباشد .
انواع خاموش كنند هاي پودر و گاز
خاموش كنند های پودر و گاز را ميتوان به دو گروه تقسيم كرد  ،حال آنكه هر گروه دارای انواع مختلف
ميباشد .
الف  :خاموش كننده های پودر و گاز كارتريج خارج
ب :خاموش كننده های پودر و گاز كارتريج داخل
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الف – در نوع كارتريج خارج يعنی كارتريج محتوی گاز كربنيك خارج از استوانه ( بدنه ) قرار گرفته و
مجرای خروجی گاز كارتريج به بدنه خاموش كننده پيچ ميشود كه هم عملكرد آن ضربه است وهم فلكه
و هم اهرمی ميباشد
كارتريجهائی كه درخارج از بدنه قرار ميگيرند دارای سوپاپ ايمنی در قسمت مخالف خروجی ميباشند
كه در صورت ازدياد فشار داخلی از حد تعيين شده ( حك شده روی بدنه ) به هر علت سوپاپ عمل
كرده و گاز كارتريج تخليه ميشود.
ب -خاموش كننده های پودر و گاز كارتريج داخل  :در اين نوع كارتريج گاز  CO1در داخل بدنه و زير
درپوش قرار ميگيرد كه هنگام عمل بازدن ضربه يا فشار بر روی اهرم راه خروج گاز داخل كارتريج باز و
گاز وارد بدنه ميشود .
بدنه خاموش كننده های پودر و گاز باواريا معموالً دارای سوپاپ ايمنی ميباشد كه اين سوپاپها روی
درپوش نصب ميشود سوپاپ فوق از نوع فنری بوده و در صورت ازدياد فشار داخل بدنه پس از ورود گاز
به هر علتی كه باشد اعم از زياد پر كردن پودر يا گاز عمل كرده و فشار اضافی را تخليه ميكند .
در خاموش كننده های پودر و گاز چنانچه گاز وارد بدنه شده و مقدار كمی از پودر آن استفاده كنيم نمی
توان برای مدت زيادی تحت فشار گذاشت بنابراين جهت خارج كردن گاز داخل آن خاموش كننده را
سرو ته ميكنيم و با فشار روی اهرم نازل گاز آنرا خارج ميكنيم .

خاموش كننده مواد توليد كف
جهت اطفاء حريق مايعات قابل اشتعال از اين نوع خاموش كننده استفاده ميكنند كه در صورت پرتاب
آن بر روی مواد در حال اشتعال به سرعت روی آتش را پوشانده و مانع برخاستن گاز قابل اشتعال از روی
مواد گشته و با پوشاندن سطح ماده در حال اشتعال از رسيدن اكسيژن هوا به آتش جلوگيری بعمل می
آورد .
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وزن مخصوص آن كمتر از وزن مخصوص مايعات قابل اشتغال است لذا در سطح آن شناور گشته و پائين
نميرود معموالً حداكثر در ظرفيتهای دو گالنی ساخته ميشود .
اين نوع خاموش كننده ها به علل اشكاالتی كه داشت اخيراً چند سالی كه از رده خارج شده است.
خاموش كننده هاي گازي :
خاموش كننده های گازی را به دو دسته تقسيم ميكنند .
 -8خاموش كننده گاز كربنيك CO1
 -1خاموش كننده مواد هالوژنه B.C.F

خاموش كننده گاز كربنيك CO2
از سالها قبل اين گاز بعنوان يك گاز آتش نشانی در دستگاههای ثابت  ،اتوماتيك
 ،خاموش كننده های دستی و چرخدار مورد استفاده قرار ميگرفته و مصرف
فراوانی دارد .
 CO1گازی است غير قابل احتراق  ،بی بو  ،خنثی  ،غير سمی ،فاسد نشدنی و هادی جريان الكتريسيته
نمی باشد  ،وزن آن سنگين تر ازهوا است (  )8/111لذا در صورت پرتاب روی حريق  ،اكسيژن را خارج و
خود جانشين آن ميگردد در حقيقت با تقليل درصد اكسيژن موجب اطفاء حريق می گردد.
يك پوند  CO1مايع در صورت آزاد شدن  1 9FTفوت مكعب گاز توليد می كند اين توسعه زياد و سريع
حجمی اثر شديد خنك كننده داشته بطوری كه قسمتی از گاز مزبور را به دور لوله دستگاه بصورت
برفك و برودتی برابر  -f8866درجه فارنهايت در می آورد بديهی است اين برفك نيز بزودی براثر حرارت
محيط بحالت گاز درمی آيد.
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اين خاموش كننده ها بعلت فوالدی بودن بدنه كامالً سنگين می باشد و بدين جهت انواع دستی آن با
ظرفيتهای بين  81-1پوند ساخته ميشود و در ظرفيتهای بيشتر ازآن بعنوان وسيله چرخدار يا
دستگاههای ثابت اتوماتيك طرح و مورد استفاده قرار می گيرد
موارد استفاده از CO2
در آتش نشانی اين گاز را بيشتر در اماكن سربسته مانند اتاق كامپيوتر يا ادوات ظريف الكتريكی يا
الكترونيكی  ،كتابخانه ها و
موزه هابكار می برند زيرا :
هادی الكتريسيته نيست .
هيچ اثری روی اينگونه وسائل باقی نمی گذارد.
حتی االمكان از بكار بردن اين گاز در فضای باز بايد خودداری نمود.زيرا بعلت پراكنده شدن گاز در فضا
در اطفاء حريق چندان مثمر ثمر نخواهد بود.
حريقهائی كه در اثر  CO1بظاهر خاموش شده اند پس از تهويه محل و پراكندگی گاز در صورتيكه گل
آتشها يا فلزات داغ وجود داشته باشد به احتمال قوی دوباره آتش می گيرد.
حداكثر فشار پرتاب اين خاموش كننده در نوع دستی بعلت نازل شيپوری بين  1-1متر است بنابراين
برای استفاده بايد بيشتر به حريق نزديك شد حداقل زمان تخليه اين خاموش كننده ها حدوداً  81ثانيه
می باشد.
اين خاموش كننده ها قابل كنترل است و در صورتيكه  86درصد آن مصرف نشود ميتوان از آن برای
حريقهای ديگر استفاده كرد در صورتيكه از پربودن دستگاه اطمينان داريد ولی گاز خارج نمی شود
احتماالً ممكن است راه خروج آن بعلت يخ زدن گاز مسدود شده باشد برای چند لحظه شير را ببنديد و
مجددا باز كنيد.
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اسپرينكلرها SPRINKLERS :
دستگاهی است سقفی كه از آب  CO1 ،و  B.C.Fدر آنها به هنگام اطفاء حريق استفاده می كنند  ،از
يك شبكه لوله كشی محاسبه شده در سقف و ديواره كارگاهها و سالن ها و مخصوصاً انبارها  ،پيش بينی
و نصب ميشود و دارای نازلهايی است كه در روی آنها آلياژهای مخصوص و حساس نسبت به درجه
حرارت يا كپسول مايع يا گازی كوچكی قرار گرفته است به هنگام تغيير درجه حرارت محيط آلياژ
سرهای نازل ذوب ده يا كپسول آن تركيده و باعث باز شدن مسير آب شده و با فشار آب يا مواد ديگری
روی آتش می پاشد در سرراه آنها ميتوان آژيرهائی نصب نمود تا از وقوع حريق نيز مطلع شد.

انواع فوم هاي آتش نشاني
مزايا :
كف خاموش كننده بسيار پر قدرتی است كه روی آتش را به آرامی می پوشاند و مانع از نفوذ اكسيژن و
حركت زنجيره ای مولكول های مواد سوختی می گردد و به خاطر داشتن آب حرارت را پايين می آورد و
همچنين از تبخير مواد سوختی برای ادامه آتش سوزی جلوگيری می كند
هم چنين مواد اوليه برای تهيه اين محصول بسيار ارزان و قابل دسترسی آسان ميباشد ( من جمله شاخ
گاو و مواد گياهی ) كه باعث كاهش قيمت تمام شده محصوالت نسبت به مشابه خارجی می شود.
انواع مايع كف:
پروتئينی  %9و  ( %1كم توسعه )  :برای آتش سوزی های هيدروكربنی  ،مشتقات نفتی و انبارها وهواپيما و كشتی ها مورد استفاده قرار می گيرد.
فلور و پروتئينی  %9و  ( %1كم توسعه )  :برای آتش های سطحی و عمودی با وسعت و حرارت زياد وآتش های تحت فشار مورد استفاده قرار می گيرد.
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سنتتيك ( پر توسعه )  :برای پيش گيری از بروز آتش ها ی ناشی از گازهای متصاعد شده از مواد نفتیو گازهای مواد شيميايی آتش زا كه با آب واكنش ندارند  ،مورد استفاده قرار می گيرد.
مقاوم الكلی ( الكل فوم )  :برا ی آتش سوزی ناشی از مشتقات الكلی و حالل های قطبی مورد استفادهقرار می گيرد.
 - AFFFبا توجه به كشش سطحی بسيار باال باعث جلوگيری از حركت زنجيره ای مولكول های مواد
سوختی می گردد.

نحوه استفاده از خاموش كننده ها
با حفظ خونسردی با توجه از اطالعاتی كه در مورد خاموش كننده ها و نوع آتش سوزی داريد خاموش
كننده را بلند كرده و با حريق 96/8تا 1
متر فاصله داشته باشيد:
 -8ضامن و پلمپ دستگاه را با
خونسردی خارج كنيد.
 -1فاصله مناسب با حريق داشته
باشيد و بن و مركز اتش را هدف
بگيريد.
 -9اهرم را فشار داده و مواد اطفايی
را به مركز آتش هدايت كنيد.
 -1حتما به صورت جارويی اتش را
اطفا كنيد.
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