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 حریق یاطفاکارگاه آموزشی جزوه 

 مرکز بهداشت غرب اهواز

 
 

آتش سوزي ها قابل %57آتش سوزي هرآن ممكن است اتفاق افتد وظرف چند دقيقه جان ومال افراد را به خطر اندازد درحالي كه  •

 .پيش بيني وپيشگيري هستند

 .اگر تاكنون دچار آتش سوزي نشده ايم تصور نكنيم هيچگاه دچار حريق نخواهيم شد يا نيازي به پيشگيري نداريم  •

 .صرف بيمه كردن ساختمان ومؤسسات تلفات جاني وعوارض رواني ناشي ازحريق هيچگاه قابل جبران نمي باشد •

 .الزامي و اجتناب ناپذيراست همواره فرهنگ سازي درزمينه نحوه پيشگيري ومبارزه با حريق •

 :عوامل بوجود آورنده حریق

 .عدم رعايت نكات ايمني •

 .عوامل اقتصادي اجتماعي فرهنگي •

 صاعقه –زلزله  –آتش فشان : عوامل طبيعي وفيزيكي  •

 

 :مثلث آتش 

 گيرد از بهم پيوستن سه ضلع اكسيژن ، حرارت ومواد قابل اشتعال حريق صورت مي 

 :دشو مواد در طبيعت از نظر فيزيكي به سه دسته تقسيم مي

 

 مثل چوب: جامد -1

 روان ها : سياالت-2

 گازها-3

 :سياالت خود به دو دسته زير تقسيم ميشوند

 مثل آب ، بنزين: مايعات 

 CO2مثل اكسيژن، : گازها 

 :شونددسته زير تقسيم مي 3مواد از لحاظ قابليت احتراق به 

 مواد قابل انفجار مانند باروت
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 مواد قابل احتراق مانند چوب ، كاغذ

 مواد غير قابل احتراق مانند آجر ، سنگ

 

 :(FIRE) آتش

 فرايند تبديل ماده به كربن،گرما ونور را آتش گويند

مكان با هم جمع شوند آتش  دريك زمان ويك( AIR ) و اكسيژن يا هوا(FUEL)مواد سوختني  (HEAT)حرارت يا جرقه–هرگاه سه عنصر

 . پديدميآيد كه به مثلث آتش معروف است

مواد سوختني ، حرارت يا جرقه ، اكسيژن و زنجيره ي مولكولي : يعني جمع شدن يكجا . در موردمايعات بجاي مثلث آتش مربع آتش گفته اند

 .مواد

 طبقه بندي انواع آتش  •

 چب بوجود مي آيدآتشي كه در اثر حريق جامدات مثل چو A: آتش نوع

 آتشي كه در اثر حريق مايعات مثل بنزين بوجود مي آيد B: آتش نوع

 آتشي كه در اثر حريق گاز ها مثل بوتان بوجود مي آيد C :آتش نوع

 آتشي كه بعلت عوامل برقي يا تجهيزات برقي مثل اتصاالت جعبه برق ايجادميشود  D :آتش نوع

 اورانيوم ايجاد ميشود-منيزيم-پتاسيم-ت قابل احتراق مثل سديمآتشي كه در اثر حريق فلزا:E آتش نوع

گازهاهنگامي كه درهواپخش شده باشند هيچگونه وسيله اي جهت كنترل وجلوگيري ازسوختن آن وجودندارد مگرقبل ازاشتعال   :گازها 

حجم فضاي باز برسد انفجار رخ  ٪11از  باتهويه ورقيق كردن هوا بدون حضورجريان برق والكتريسيته ساكن  ،درصورتيكه ميزان نشت گ

 ميباشد ٪11-1خواهددادواين ميزان براي فضاهاي بسته 

درصورتي كه گازدرمخزن باشد اگرآتش سوزي رخ دهد به روش عمليات سدكردن وخنك كردن آن هم درمراحل اوليه وقبل ازداغ  •

 .شدن مخزن تحت كنترل درمي آيد

يشگيري ازبروزآتش سوزي به مراتب مهمترازمبارزه با آن است گاهي خطرخاموش كردن آتش باتوجه به خطرانفجاردراين حريق لذا پ •

 .گازها ازادامه آتش سوزي بمراتب بيشتراست 

 .   درصورتي كه آتش سوزي ازسيلندرگازباشد بستن شير گاز توام با سردكردن بوسيله آب توصيه ميشود •

 اتاقها وخطر انفجار استاحساس بوي گازدرراهروها نشانگر تراكم بيشترگازدر •

 راه هاي  اطفاءحريق

 قطع ارتباط اضالع مثلث آتش •

 استفاده ازآب - سرد كردن آتش •

 كپسول آتش نشاني -استفاده ازپتوي خيس(قطع اكسيژن ) –خفه كردن آتش •
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 بستن شيرمخزن گاز-ممانعت ازرسيدن سوخت به كانون اشتعال –سد كردن  •

 

 

 تجهيزات اطفاء حريق

 Fireequipmentكننده  تجهيزات خاموش

 

 Fire detectorتجهيزات هشدار دهنده 

Fireprotection تجهيزات پيش گيري كننده 

 

 

 

 قسمتهاي مختلف يک خاموش كننده

 كپسولي كوچك فلزي است كه در آن گاز ازت يا تحت فشار بسيار زيادي نگهداري مي شود:گاتريج -

ور جلوگيري از فعال شدن كپسول بصورت سهوئ در يك سوراخ قرار دارد بنابراين در مواقع استفاده بايد آنرا از اين پين بمنظ :پين ايمني-

 جاي خود بيرون آورد

 با استفاده از دسته كپسول را بلند و جابجا ميكنيم:دسته نگهدارنده -

 .ل با سرعت از شيلنگ و نازل به بيرون پرتاب مي شودبا فشار دادن اين ضامن پس از بيرون آوردن پين محتويات كپسو:ضامن يا اهرم -

 :گيج يا فشارسنج-

 

 

گيج ازيك صفحه با دو رنگ سبز و قرمز ويك  .رود و نشان دهنده ميزان فشار گاز درون گاتريج است اين وسيله تنها دركپسولهاي پودربكارمي

مز نشان دهنده خالي بودن كپسول است اما اگر عقربه روي رنگ عقربه تشكيل شده است رنگ سبز نشان دهنده شارژبودن كپسول و رنگ قر

 .قرمز سمت راست سبز باشد كپسول بيش از استاندارد شارژ ميباشد

 

 :برچسب روي سيلندرهاي آتش نشاني بايد شامل اطالعات زير باشند

 نوع خاموش كننده بكاررفته-

 عالمت استاندارد-

 وزن كپسول-

 تاريخ شارژ و انقضاء-

 ريقنوع ح-

 دستورالعمل استفاده از كپسول-

 نام شركت سازنده-

 

 انواع خاموش كننده

(WATER)  آب  /(FEOM)   فوم  /(POWDER) CO2  شن و خاك/  پودر 

 

  (water)خاموش كننده ي آب

اواني و دسترسي فرعبارت است ازآن مزايايكه .متداولترين خاموش كننده اي است كه بخصوص براي اطفاء حريق جامدات استفاده ميشود

 آسان خنك كننده است ، ارزاني و سهولت استفاده

 اشكاالت استفاده از آب
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 در حريق فلزات قابل اشتعال استفاده از آب موجب انفجار مي گردد-

 آب بر روي برخي از كاالها مانند وسايل برقي يا كاغذي اثر نامطلوب دارد-

 .از بين رفتن تعادل آن گردداستفاده زياد از آب در كشتي ها مي تواند موجب -

 در حريق تجهيزات الكتريكي و برق كاربر آب ميتواند موجب برق گرفتگي و گسترش آتش ميگردد-

 نكات الزم در خصوص استفاده از آب 

 براي اطفاء حريق جامدات آب را بايد بصورت جت روي قلب آتش بگيريم-

 .ال موجب گسترش آتش به اطراف ميگردداستفاده از آب بصورت جت بر روي مايعات در حال اشتع-

 در صورتي كه بخواهيم براي اطفاء حريق مايعات از آب استفاده كنيم بايد آنرا بصورت مه پاش بكار بريم

استفاده نكنيم زيرا اينكارباعث توليد گاز سمي و در نتيجه موجب خفگي ( آب شور) براي خاموش كردن حريق گوگرد هيچگاه از آب دريا-

 .ميگردد

 

 در مورد تجهيزات الكتريكي و برقي رعايت نكات ذيل ضروري است

 .در صورتي كه براي خاموش كردن حريق وسايل و تجهيزات برقي خاموش كننده اي جز آب در دسترس نباشد بايد برق را از منبع قطع كرد-

 سايل و تجهيزات موجب برق گرفتگي و جرقه ميگرددريختن آب بر روي اينگونه و( خازنها )در برخي از تجهيزات برقي برق ذخيره ميشود -

 

 Foam )كف)فوم

فوم مايعي خاموش كننده است كه بويژه در مورد مايعات كاربرد دارد اين ماده بعلت سبكي روي مايع در حال اشتعال را گرفته و از رسيدن 

 .از خواص ديگر فوم خنك بودن آن است.اكسيژن به آتش جلوگيري مي كند

 

 : ول فومنمونه كپس

 

 كپسول فوم برنگ خردلي يا قرمز با نوار خردلي دور آن براي اطفاء حريق مايعات استفاده مي گردد-

 :فوم از نظر نوع ماده اي كه آز آن توليد ميشود به دو دسته زير تقسيم مي شود

 تهيه ميگردد... خون و غيرهحيوانات مرده مانند شاخ ، پوست ، سم ،  داين نوع فوم از بقايايي اجسا :فوم مكانيكي-

 .اين نوع فوم از مواد شيميايي بنام بي كربنات سديم و سولفات آلمينيوم تهيه ميشود :فوم شيميايي-

 :انواع فوم

 فوم از نظر ميزان انبساط به انواع ذيل تقسيم ميگردد

 فوم با قابليت انبساط باال كه در كپسولها استفاده ميگردد-

 متوسط كف با قابليت انبساط -

 شناورها استفاده ميگرددfoamtankكف با قابليت انبساط كم كه در -

 آب و هواميباشد %97فوم خالص و  %3بطور معمول فومي كه از نازل خارج مي شود تركيبي از 

 در استفاده از فوم به نكات ذيل بايد توجه نمود

 اثر نامطلوب داردفوم مانند آب بر روي برخي از كاالها مانند وسايل برقي يا كاغذي 

 در حريق فلزات قابل اشتعال استفاده از آب موجب انفجار مي گردد-

 در حريق تجهيزات الكتريكي و برق كاربر آب ميتواند موجب برق گرفتگي و گسترش آتش ميگردد-

 Powderپودر 

مام انواع آتش كاربر دارد اما بيشترين كاربرد آن پودر خاموش كننده جامد است بسيار نرم و لطيف برنگ سفيد مايل به صورتي كه براي اطفاء ت

 .مي باشد( گازها ، مايعات و فلزات  )( Dو B, Cنوع ) براي اطفاء آتش

پودر از موادشيميايي مانند بيكربنات سديم ياپتاسيم تهيه ميشود و بااختالل درزنجيره مولكول مايعات همچنين ايجاد يك پوشش رويحريق، 

 .آتش راخاموشميكند

 اي اطفاءحريق فلزات ازنوعي پودرسياهرنگ كه ازتركيبات كلرورسديم وپتاسيم استفاده مي گرددبر
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 : نمونه ي كپسول پودر

 

 

 كپسول پودر برنگ آبي يا قرمز با نوار آبي رنگ دور آن كه براي اطفاء هر نوع حريق استفاده ميگردد اما موثرترين كاربرد آن براي خاموش-

 فلزات استكردن حريق مايعات و 

 

 CO2گاز 
 

 يعني تجهيزات الكتريكي و برقي استفاده مي گردد D گازي است بي رنگ وبو كه از آن بعنوان خاموش كننده بويژه آتشهاي نوع 

 

 CO2خواص 

 گازي است خفه كننده كه با احاطه اطراف آتش مانع از رسيدن اكسيژن شده و حريق را خاموش مي كند-
CO2-  نيز است با سرد كردن آتش موجب خاموش كردن حريق مي گرددچون خنك كننده قويCO2- 5/1  غلظت -برابر هوا وزن دارد

CO2 50 برابر بيشتر از هواست 

 CO2- قدرت انبساط بااليي دارد براي همين براي شارژ گاتريج همچنين باد كردن اليف رفت و اليف جكت از اين گاز استفاده مي گردد 

 

 :خاموش كننده هاي دستي

 كيلوگرمي هستندكه بمنظور اطفاءحريقهاي كوچك ويادر مراحل ابتدايي آن استفاده ميگردد  12تا 1كپسولهاي به وزن 

 . در كنار هر نوع آتش خاموش كن كه شرح آن گذشت شكل نوع دستي آورده شده:توجه 

 امتيازات خاموش كننده هاي سيار

 هر شخص به آساني مي تواند آنرا حمل نمايد-

 خريد و نگهداري و شارژ آن كم است هزينه-

 جاي كمي را اشغال مي كنند-

 به آساني در دسترس است-

 متناسب با نوع آتش قابل استفاده است-

 در مورد حريق هاي موضعي و كوچك كاربرد موثري دارد-

 اجزاء خاموش كننده هاي سيار

رارت ، ضربه و خوردگي مقاوم باشد همچنين فشار زيادي را تحمل از جنس فلز و بصورت قالب يك تكه است و مي بايست در برابر ح:بدنه-

 نمايد

 :(HOSE) و شيلنگ (NOZE)نازل-

از % 01ماده خاموش كننده محتوي كپسول از طريق نازل و شيلنگ با سرعت خارج شده و بسمت آتش هدايت مي گردد طول شلينگ بايد 

 طول بدنه باشد

 

 . در شكل باال 3شماره ( حالت جِت پاش )يشوند بعضي از شيلنگها باعث پرتاب آب م

 2شكل :بعضي هم آب را به صورت مِه پاش مي ريزند 

 . گويند(كوپلينگ )اگر توجه كرده باشيد دو سر شيلنگ ها و پايين نازلها به قطعاتي متصل هستند به آنها

چرخش كم بايد انجام شود تا با اندك زمان اين اتصاالت بصورت نر و مادگي در هم بسته ميشوند و اين كار با يك  (COPLING)كوپلينگها

 . جنس آنها را از آليژهايي مثل برنج و آلومينيوم ميسازند تا زنگ نزند. صورت گيرد 

 تعيين مكان مناسب جهت نصب خاموش كننده ها 
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متري زمين 1كيلو باشد حداكثر در ارتفاع 10متري از سطح زمين نصب شود چنانچه وزن خاموش كننده بيشتر از  1/1حداكثر در ارتفاع  -1

 نصب شود در مكانهاي پر تردد كودكان ونوجوانان كم است مي توان در ارتفاع پائين تر نصب شود

 توزيع يكنواخت صورت بگيرد  -2

 در نزديكي وروديها وخروجيها باشد  -3

 ند فيزيكي به آنها را به حداقل برسا تدر مكاني نصب شود كه امكان صدما -4

  مسير ،جهت دسترسي كوتاه فراهم باشد  -1

 در فضاي باز ،سيلندر نبايد در مقابل تابش مستقيم نور خورشيد يا برف وباران قرار گيرد  -6

 بايد دقت داشت كه خاموش كننده در فاصله دورتر از مواد مخاطره آميز نصب شود -7

 شد بايد از بستهاي مخصوص استفاده نمودوقتي كه خاموش كننده بر روي چرخ يا ديوار نصب مي با -0

 شناسايي نوع خاموش كننده از طرف رنگ بدنه سيلندر

 خاموش كننده محتوي آب به رنگ قرمز مي باشد -1

 خامش كننده محتوي كف به رنگ زرد يا ليموئي مي باشد  -2

 خاموش كننده محتوي پودر به رنگ آبي مي باشد  -3

 به رنگ مشكي مي باشد co2خاموش كننده محتوي گاز  -4

 خاموش كننده محتوي هالوژنه به رنگ سبز مي باشد -1

 الزم به ذكر است در حال حاضر اكثر توليد كنندگان از رنگ قرمز براي تمامي خاموش كننده ها استفاده مي كنند

 «خطرات گازها و طريقه مبارزه »  

 وجود داردبطوركلي در مورد مواجه شدن با خطرات گازها دو حالت مختلف 

 اي كه آتش سوزي ناشي از گاز بوجود آمده باشد ـ مرحله1

 . اي كه گاز در ساختمان پخش شده و آتش نگرفته باشد ـ مرحله2

براي مبارزه در مرحله اوّل؛ يعني آتش سوزيهاي ناشي از گاز در محلهاي سرپوشيده، الزم است ابتدا اطراف مخازن گاز را با توجه به نوع * 

نماييم كه مخزن گاز قابل حمل به بيرون يا شير كنترل آن سالم باشد تا بتوانيم  خاموش نماييم، در صورتي خودِ گاز را خاموش ميآتش سوزي 

در صورتي كه . پس از خاموش كردن، بالفاصله مخزن را به خارج از ساختمان منتقل و يا با بستن شير كنترل از خروج گاز جلوگيري نماييم

ل نباشد و يا به عللي نتوانيم از خروج گاز جلوگيري كنيم، بايد از خاموش كردن خود سيلندر گاز پس از خاموش كردن اطراف مخزن قابل انتقا
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اييم و مرتباً بوسيله آب مخزن را از تمام نقاط و بيشتر از قسمت باال خنك نموده از سرايت آتش به اطراف جلوگيري كنيم تا زماني خودداري نم

 . ل انتقال مخزن و يا جلوگيري از خروج گاز آماده گردديكه وسا

از خروج گاز در جاهاي سر پوشيده خودداري نماييم،  علت اين كه بايد از خاموش كردن گاز در صورت عدم انتقال مخزن يا جلوگيري: يادآوري

ها، داخل كشوها و يا بطور كلي در محلي خارج از  اي در زير جعبه اين است كه امكان دارد در اطراف سيلندر گاز خاموش نشده باشد و جرقه

ه در نتيجه گاز رها شده مخلوط با هوا، فضا را پر ديد آتش نشان، باقي بماند، از طرفي گاز را كه خاموش ساختيم نتوانيم آن را كنترل كنيم ك

كند كه هم امكان تلف شدن افراد وجود دارد و هم خسارات ناشي از انفجار به مراتب بيشتر  كند و با باقي مانده جرقه آتش، توليد انفجار مي مي

 . از آتش سوزي اوّليه خواهد بود

 ق اطفاي مثلثِ آتش را انجام دهيمبراي خاموش نمودن آتش سوزي گازها، بايد هر سه طري

 (پايين آوردن درجه حرارت)كنيم  ـ سيلندر را به وسيله آب خنك مي1

 (. خفه كردن)سازيم  ـ آتش را بوسيله مواد خفه كننده، پودرهاي شيميايي و گاز كربنيك و غيره خاموش مي2

 (. دور ساختن مواد سوختني)كنيم  ـ جريان گاز را قطع مي3

در اين حالت الزم است كه براي جلوگيري از انفجار و ( مرحله خطر)؛ زماني كه گاز در ساختمان پخش شده و آتش نگرفته باشد مرحله دوّم*

 آتش سوزي اقدامات زير انجام شود

 ـ خاموش كردن تمام منابع حرارتي؛ از قبيل بخاري و چراغهاي خوراك پزي و غيره1

اري شود؛ يعني اگر حتي يك المپ روشن بود آن را بوسيله كليد خاموش نكنيم چون خود كليد ـ از قطع و وصل نمودن كليدهاي برق خودد2

توانيم فيوز كنتور را باز كنيم تا جريان برق در داخل  نمايد البته در مواردي كه فيوز برق در خارج از ساختمان قرار دارد مي توليد جرقه مي

 . كنيم ز در محل پخش شدن گاز باشد به هيچ عنوان آن را باز نميساختمان بدون ايجاد جرقه قطع شود ولي اگر فيو

 . ـ جلوگيري از خروج گاز بوسيله بستن شير كنترل3

 . هاي ساختمان ـ باز كردن تمام دربها و پنجره4

سيته ساكن يا جرقه ننمايد و ـ خارج كردن گاز داخل ساختمان بوسيله ايجاد باد و براي اين كار بايد از وسائلي استفاده شود كه توليد الكتري1

 مطمئن تر آن است كه پارچه يا گوني را خيس نماييم. هاي نخي و غيره اي گوني يا پارچه وسائل مناسب عبارتند از يك مقواي بزرگ يا قطعه

ا، در بدن توليد ه ـ بهتر است از دستكش يا يك تكه پارچه مرطوب براي باز و بسته كردن دربها استفاده شود چون حركت در روي موكت6

 . كند الكتريسيته ساكن مي

اي پارچه در جلوي دهان قرار دهيم و در صورت امكان چيزي  ـ براي داخل شدن به محل بهتر است از دستگاه تنفس استفاده كنيم يا قطعه7

 .. باشد كه صورت را بپوشاند تا در زمان بروز آتش سوزي ريه و مجاري دچار سوختگي نشود

 .ـ عمودي2.         ـ افقي 1«آتش سوزي عوامل گسترش»

 : عوامل گسترش آتش سوزي بصورت افقي عبارتند از

 ـ باد   ـ انتقال حرارت به صورت تشعشعي   ـ ريختن مايعات قابل اشتعال و جاري شدن آنها
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 ـ انفجارات ناشي از احتراق يا فشار        ـ سرعت انتقال آتش در موارد مختلف 

 : سوزي بصورت عمودي عوامل توسعه آتش

 : گيرد و عوامل آن عبارتنداز آتش سوزي به صورت عمودي سريعتر از افقي صورت مي

 ها ـ راهروها و پله1

 ـ كانال آسانسورها2

 ها ـ پنجره3

 هاي كاذب ـ روزنه و منافذ سقف4

 ـ كانال كابلهاي برق، كولر و تهويه1

 :حريق  يروش كار اطفا

حريق ي ابكارگيري استراتژي اطف اول شناسائي عامل حريق بعد  

 .ودن كپسولهاي آتش نشاني باكنترل گج فشارگازب اطمينان ازشارژ

 .سروته كردن كپسول پودروگازجهت يكنواخت شدن محتويات آن 

 . CO2كشيدن ضامن كپسول وفشاردادن اهرم ابتدابصورت تك ضربه  جهت خنك شدن لوله خروجي گاز

 .ق جهت استفاده از كپسول آتش نشانيازحري متري 3تا 7/1رعايت فاصله  

 .جهت استفاده ازكپسول بايستي پشت به جهت باد ايستاد

 .درصورتي كه حريق درفضاي بسته ايجاد شده نبايستي درب وپنجره ها يكباره بازشوند

 .قطع جريان برق وگاز در اولويت اقدامات اطفاءحريق است

 سيستم اعالم حريق

 :زير تشكيل شده است معموال از اجزايي نظير موارد

 (تصميم گيرنده)پانل كنترل  -1

 (تكرار كننده) ريپيتر -2

 (آشكار كننده اتوماتيك)دتكتور  -3
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 {آشكار كننده دستي}كال پوينت  -4

 {اعالم كننده داخلي و خارجي}زنگ اخبار و آژير  -1

 {تغذيه كننده}باطري و شارژر  -6

 {اتصال دهنده}كابل و سيم  -7

 :ه بندي دتكتورهامعرفي و دست

 :با توجه به سيگنال هاي ناشي از حريق ، چهار گروه اصلي طبقه بندي دتكتورها عبارتند از

Heat Detector دتكتور حرارتي* 

Smoke Detector – دتكتور دودي* 

Flame Detector *دتكتور شعله اي 

Gas detector دتكتور گازي* 

قابليت امتحان و جايگزيني آسان  /  قابل اعتماد /  وي و داراي طول عمر زياد ق  :ويژگي هاي سيستم هشدار دهنده كاربردي 

 عدم اشتباه زدن زنگ هشدار /

 دتكتور حرارتي

دتكتور هاي حرارتي جزء اولين دتكتور ها هستند و داراي ساختماني ساده ،سرعت پاسخگويي و سطح پوششي كم ولي پايداري و فابليت 

 .اين دتكتور ها نسبت به گرماي زياد و افزايش حرارت يا هر دو عمل ميكنند.مت ارزان مي باشنداطمينان بسيار زياد و قي

كه به تغييرات دما در « خطي»كه به دماي اطراف يك نقطه خاص پاسخ مي دهد و نوع « نقطه اي»نوع . آشكارسازهاي حرارتي دو نوع هستند

هاي حرارتي نقطه اي داراي المان حرارتي ثابتي هستند كه در دماي از پيش تعيين تمام آشكارساز. طول خط تغيير آن واكنش نشان مي دهد

بعضي از انواع اين آشكارسازها داراي الماني طراحي شده هستند كه براي مقايسه نرخ افزايش دما در واحد زمان و نشان . شده به كار مي افتند

 .مي نامند« حرارتي تركيبي»آشكارسازها را  اين نوع. دادن واكنش سريع به افزايش دما به كار مي روند

 دتكتور دودي

دتكتورهاي دودي از متداولترين نوع دتكتورهاي سيستم اعالم حريق اتوماتيك بوده كه از سرعت پاسخگويي ،قيمت و سطح پوششي بيشتري 

نوع دتكتورها عمدتا به دو دسته كلي تقسيم اين .نسبت به نوع حرارتي برخوردار مي باشند ولي قابليت اطمينان و پايداري آنها كمتر است

 دتكتور دودي اپتيكي/ دتكتور دودي يونيزاسيوني :ميشوند كه عبارتند از
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 دتكتور شعله اي

دتكتورهاي شعله اي .اين دتكتورها در محل هايي كه امكان وقوع حريق به صورت شعله بدون دود وجود داشته باشد به كار برده ميشود

براي مقاصد اندازه گيري اين تشعشع فقط .ه تشعشعات الكترو مغناطيسي طيف نوري صادر شده از شعله را حس ميكنندسنسورهايي دارند ك

اين دتكتورها در دو .در محدوده مادون قرمز يا ماوراءبنفش اندازه گيري ميشود زيرا در طيف مرئي نور منابع تداخلي بسياري موجود مي باشند

 :شند نوع به صورت زير موجود ميبا

 ( (Infera-red flame detectorدتكتور شعله اي از نوع مادون قرمز -

 ( (Ultraviolet flame detectorدتكتور شعله اي از نوع ماوراء بنفش -

اصوال اين نوع دتكتورها نسبت به حريق هاي همراه با اشتعال و انفجار نظيرحريقهاي هيدروكربني و الكلي حساسيت بيشتري نشان 

 ..ورهاي شعله اي از قيمت زياد ،سرعت پاسخگويي خيلي زياد و حداقل اشتباه در آالرم دهي برخوردار هستنددتكت.ميدهند

 دتكتور گازي 

نحوه عملكرد بيشتر دتكتورهاي گازي به اين صورت است كه وقتي يك گاز قابل اشتعال در هوا از روي كاتاليست گرم شده اي عبور ميكند 

با قرار . حرارت افزايش مي يابد و در نتيجه مقاومت الكتريكي المان نصب شده روي كاتاليست افزايش مي يابداحتراق صورت ميگيرد ،درجه 

و .رددادن اين المان در يك بازوي پل و تستن ،امكان اندازه گيري تمركز گاز به واسطه سيگنال ولتاژ يا جريان حاصله در پل الكتريكي وجود دا

 .معيني از گاز كه از قبل تعيين شده است آالرم را صادر نمودبدين نحو ميتوان براي در صد 


