مقایسه گازهای خاموش کننده

گروه تحقیق و توسعه شرکت کدص

مقایسه گازهای خاموش کننده در سیستم اطفاء حریق براساس استاندارد  NFPAآمریکا :
 )1گاز : NFPA12 – CO2
دي اكسيد كربن گازي است غير قابل احتراق  ،بي بو  ،غير سمي و سنگين تر از هوا كــــــه داراي چگالي  1/5بوده و هادي
الكتريسيته نيست  .مكانيسم عمل آن هنگام حريق به سه صـورت اســت  :اول خفه كردن آتش با تشكيل يك اليه سنگين مقاوم
در مقابل عبور هوا  ،دوم رقيـــــق كــــردن اكسيژن هوا در اطراف محوطه حريق و سوم سرد كردن آتش .يكي از خصوصيات مهم
گاز  CO2اين است كه باعث خسارت به تجهيزات موجود در محيط حـريق نميشود  .لذا در مواردي كه مواد با ارزش دچار حريق
مي شوند مناسب تر از خامـوش كننــــده هاي ديگر است CO2 .براي حريق هاي الكتريكي و الكترونيكي بسيار مناسب است زيرا
بدليل عـدم هدايت جريان برق و عدم وجود مواد باقيمانده باعث اتصالي يا خرابي نميگردد .در استــانـدارد  NFPA 12توضيحات
بشرح ذيل در مورد سيستم اطفاء خودكار گاز  CO2ارائه گرديده است.
مزایای استفاده از سیستم اطفاء حریق گاز : CO2
 براي محل هايي كه پرسنل حضور دارند مي تواند در ساعات كاري به صـــورت دستـــي و در ساعات تعطيل كه پرسنل حضور
ندارند به صورت اتوماتيك عمل نمايد .
 داراي قدرت اطفاء حريق باال
 عايق الكتريسته مي باشد

 پس از اطفاء حريق بر روي اشياء و دستگاههاي حساس برقي و الكترونيكي اثر ســـويـي بجاي نمي گذارد .
 روي انواع حريقهاي كالسهاي  B , Aو  Cاثر داشته و عمل مي نمايد .

 داراي قابليت نفوذ فراوان بوده و براحتي در تمامي منفذها و زواياي دستگاهها نفوذ ميكند .

 بدليل گازي بودن  ،پس از اتمام عمليات اطفاء تبخير شده و اثري روي محيط باقي نخواهـد گذاشت .

معایب استفاده از سیستم اطفاء حریق :CO2
 بدليل افزايش نسبت  CO2به اكسيژن باعث تقليل درصد اكسيژن هوا ميگردد
 در صورت پاشش به محيط حتما نياز به تخليه دارد
 در محل هايي كه امكان خروج آسان براي افراد وجود ندارد استفاده خودكار از آن توصيه نمي گردد .
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 )2گاز : NFPA 2001 – FM200
با توجه به آسيب رساني گاز هالون به اليه اوزون و از طرفي تعهد ايــــران در قــــراردادهـــــاي بين المللي در عدم استفاده از
اين گاز  ،نزديكترين جايگزين از نظر خواص فيزيكي و شيميـايــــي و كاربري طبق استاندارد  ، NFPA 2001گاز  FM200مي
باشد و با توجه به گستــــرش روز افــــزون بكارگيري آن در جهان و ايران  ،اين گاز به عنوان ماده خاموش كننده اطفاء انتخاب
شـده است  .درصد غلظت گاز براي فضا هاي مختلف حداقل  %5مي باشد كه در عمل طبق استانداردهاي  VDSو غيره بين  7/5تا
 8درصد با توجه به ضريب امنيتي الزم منظور مي گردد .
مزایای استفاده از سیستم اطفاء حریق گاز : FM200


داراي قدرت اطفاء حريق باال



سمي نبوده و به هنگام تخليه هيچ اثر نامطلوبي بر افراد مستقر در فضا و تجهيزات اداري بجاي نمي گذارد



هادي الكتريسته نيز نمي باشد



پس از اطفاء حريق بر روي اشياء و دستگاههاي حساس برقي و الكترونيكي اثر خورندگي بجـاي نمي گذارد.



روي انواع حريقهاي كالسهاي  B , Aو  Cاثر داشته و عمل مي نمايد



داراي قابليت نفوذ فراوان بوده و براحتي در تمامي منفذها و زواياي دستگاهها نفوذ ميكند



بدليل گازي بودن  ،پس از اتمام عمليات اطفاء تبخير شده و اثري روي محيط باقي نخواهـــد گذاشت



تركيبات شيميايي آن طوريست كه اسيد كلريدريك حاصل از سوخت مواد  PVCرا به حــداقل مي رساند .



بامحيط زيست سازگار بوده و هيچگونه اثر نامطلوبي بر اليه ازن ندارد

معایب استفاده از سیستم اطفاء حریق : FM200


وابستگي آن به واردات از خارج



بدليل قيمت باال و وارداتي بودن گاز فوق  ،تست عملكرد سيستــم پـــس از نصب منطقـــــي
نمي باشد .
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:NFPA 2010 -)خاموش کننده ایروسل3
. به طور مشروح درباره انواع خاموش كننده ايروسل و معــايب و محاسن آن پرداخته شده است2010  قسمتNFPA در استاندارد
: نوع ميباشد3  خاموش كننده ايروسلNFPA 2010 Aerosol 3.3.3 طبق بند
Dispersed -  پراكنده.3 Condensed -  متراكم.1
Gas (  با اين تفاوت كه در نــوع پراكنده ذرات با گاز. ميكرون ميباشند11 هر دو نوع خاموش كننده داراي ذراتي كوچكتر از
.) تحت فشار قرار دارندhalocarbon or an inert
3.3.2 Aerosol.
3.3.2.1 Condensed Aerosol. An extinguishing medium consisting of finely divided solid
particles, generally less than 10 microns in diameter, and gaseous matter, generated by a
combustion process of a solid aerosol-forming compound.
3.3.2.2 Dispersed Aerosol. An extinguishing medium consisting of fine particles of chemicals,
generally less than 10 microns in diameter, already resident inside a pressurized agent storage
container, suspended in a halocarbon or an inert gas.
: در مورد کالسبندی خاموشکنندهNFPA 2010 بند استاندارد
. ميباشدA B C  كالس حريق3 خاموش كننده ايروسل قادر به اطفا حريق
3.3.6 Classifications for Fires.
3.3.6.1 Class A Fire. A fire in ordinary combustible materials, such as wood, cloth, paper,
rubber,and many plastics. [10, 2002]
3.3.6.2 Class B Fire. A fire in flammable liquids, combustible liquids, petroleum greases, tars, oils,
oil-based paints, solvents, lacquers, alcohols, and flammable gases. [10, 2002]
3.3.6.3 Class C Fires. Fires that involve energized electrical equipment. [10, 2002]
در استاندارد استفاده از ایروسل در موارد زیر بدون تست توصیه نمیشود
 مواد شيميايي كه قادر به آزادسازي اكسيژن در هنگام حريق هستند مانند سلولوزنيترات نيترات سديم،  مخلوط ها و يا تركيبات شيميايي حاوي مواد اكسيد كننده مانند كلرات سديم3
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 فلزات فعال ( سديم  ،پتاسيم  ،ليتيم  ،آلومينيوم  ،منيزيم  ،تيتانينوم و زيركونيوم )  ،هيدروكسيدهايفعال يا آميدهاي فلزي كه بعضي از آنها به شدت با عامل اطفاء واكنش مي دهند .
 عوامل اكسيد كننده مثل اكسيد نيتروژن و فلوئور مواد آتش زا مانند فسفر سفيد يا تركيبات ارگانيك فلزي مانند :CH3 MgJ , CH3 Mgcl , LiH3 , ( C2H5 ) AL … ) ALH3
-كليه تجهيزات الكترونيكي كه به گردو غبار حساس هستند

بند استاندارد  NFPA 2010در مورد محدودیت حضور افراد در محل تخلیه ایروسل:
-

پرسنل نبايد در زمان تخليه و يا پس از تخليه خاموشكننده در محل حضور يابند.

-

در صورت لزوم ورود نفرات به محل تخليه ايروسل حتما بايد از افراد آموزش ديده بهمراه تجهيزات حفاظتي نظير كپسول هوا  .ماسك
و  ...استفاده گردد.

5.2.7 Safety Requirements.
5.2.7.1 Personnel shall not enter a protected space during or after agent discharge.
5.2.7.2 Safeguards shall be provided to ensure prompt evacuation of and prevent entry into
post system discharge atmospheres and also to provide means for prompt rescue of any trapped
personnel.

مزایای ایروسل:


كم حجم ميباشد



نصب آن آسان است



تحت فشار نمي باشد



نگهداري ان آسان است
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معایب ایروسل


يك بار مصرف است و پس از تخليه بايد سيستم جديد خريداري شود چـون اين سيستم قابـــل شارژ مجدد نيست.



طول عمر آن محدود ميباشد و پس از انقضا  ،مجددا بايد سيستم جديد خريداري شود.



به دليل ايجاد چسبندگي و تغيير رنگ كاغذ پس از تخليه استفاده از آن براي بايگاني هاي اسناد و آرشيوها توصيه نمي گردد .



به دليل توليد پس ماند پس از تخليه استفاده از آن براي كليه تجهيزاتي كــه بـــــه گــرد و غبار حساس ميباشند مانند تجهيزات
الكتريكي و الكترونيكي توصيه نميگردد.



براي افراد مضر بوده و در محلهايي كه افراد حضور دارند توصيه نميشود.



فقط براي كالسهاي حريق  A , B, Cميتوان از آن استفاده كرد.



اين خاموش كننده در هنگام فعال شدن ذرات ريزي مانند دود غليظ با حجم بسيار بــــاال ايجـــاد مي كند كه در مسيرهاي
عمودي و افقي حركت نموده و وارد مناطق ديگر شده و باعث ترس و وحشت افراد مي گردد  ،لذا استفاده آن در محيط هاي مسكوني ،
اداري  ،وسائل حمل و نقـــــل عمومي توصيه نمي گردد .



هنگام تخليه حالت غبار ايجاد كرده و قدرت ديد را كاهش مي دهد و در خروج آسان افـراد خلل ايجاد ميكند.



جهت اطفاء حريق مواد منفجره مانند باروت TNT،و  ...مناسب نمي باشد.



جهت اطفاء حريق مايعات قابل اشتعال در حجم باال مناسب نمي باشد.



جهت اطفاء حريق هاي عمقي مناسب نيست .زيرا قابليت نفوذ ايروسل به تل مواد اندک است.



در اغلب موارد قبل از نصب بايد مورد تست قرار گيرد و پس از اطمينان از عملكــرد منـــاسـب اقدام به نصب گردد .



به دليل ايجاد حرارت باال و شعله در زمان تخليه براي مناطق پر خطر (  ) HAZARDاستفاده نميگردد .



به دليل توليد حرارت باال بايد در فاصله ايمن از تجهيزات نصب گردد.



قدرت خنككنندگي پاييني دارد( .يكي از مهمترين مكانيسمها در اطفاءحريق خنكسازي ميباشد)

 )4گاز آرگونایت ( :NFPA 2001 – ) IG
 INERT GASيا گازهاي خنثي شامل عناصر ستون  8جدول تناوبي هستند كه در شرايط عادي تمايلي به انجام واكنش هاي
شيميايي ندارند .در اطفاء حريق اين گازها غلظت اكسيژن محيط را به  15درصد كاهش مي دهند كه در اين ميزان غلظت اكسيژن
تنفس براي انسان ممكن مي باشد .از مزاياي اين سيستم نارسانا بودن جريان الكتريسيته ،قابليت استفاده در اماكني كه انسان حضور
دارد و دوستدار محيط زيست بودن است.
اين گازها جهت حفاظت از تجهيزات وماشين آالت ثابت بسيــار منـــاسب مــــي بــــاشــــد خصوصاً در مكانهاي بسيار خطرناک
كه در آنها آتش سوزي مي تواند نتايج ويران كننده و خســارت مالي وجاني داشته باشد ،استفاده از اين سيستم ها بسيار مناسب
است .اين سيستم بـه نحــــوي طراحي شـده كه به راحتي نواحي مورد نظر را زير پوشش حفاظتي قرار مي دهد واتش سـوزي
در هر نقطه اي كه ايجاد شود بالدرنگ مهارشده وآن را خاموش مي نمايد.
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سيستم  IGاز يك يا چندين كپسول كه بوسيله يك مانيفولد معموالً به هم وصل شــده انـــد تشكيل مي شود ،اين سيستم ممكن
است به صورت دستي ويا به صورت اتوماتيك به كار گرفته شود ،پس از فعال شدن سيستم ،گاز به درون لوله كشي تعبيه شده وارد
گرديده واز طريق نازل ها كـــه ابعاد آنها به وسيله نرم افزار محاسبه شده است ،به درون محوطه محافظت شده منتشر مي شود.
IGهاي مورد استفاده در اطفاء حريق شامل  ( IG55آرگونايت)( IG100،نيتروژن) (IG01 ،آرگون) و ( IG541اينرژن) مي
باشد.
( IG55آرگونايت) :تركيب مساوي از آرگون و نيتروژن مي باشد .بدون رنگ و بدون بو بوده و دانسيته آن بيشتر از هوا مي باشد .اين
گاز بيشتر براي اطفاء تجهيزات الكتريكال ،مايعات قابل اشتعال ،آرشيو ها و گالري هاي هنري استفاه مي گردد.
اگر درون ي ك ساختمان بيش از يك ناحيه جهت حفاظت از آتش سوزي پيش بيني شده بـاشـــد در اين صورت سيستم اطفاء
حريق آرگونايت بر اساس بزرگترين فضا در نظر گرفته مــــي شــــود  ،مشروط بر اينكه به طور همزمان احتمال وقوع بيش از يك
حريق در محدوده حفاظتي كــار ايــــن سيستم نباشد ،با توجه به اين موارد مي توان با اين روش قيمت تمام شده اين سيستم
حفاظتي را به طور قابل مالحظه اي كاهش داد.
موارد استفاده از این سیستم:
-

خدمات كامپيوتري

-

تجهيزات مخابراتي

-

بايگاني ها

-

مراكز كنترل
مزایای استفاده از سیستم اطفاء حریق گاز آرگونایت:

 واكنش سريع وموثر در برابر خطر آتش سوزي
 بدون اثر منفي روي اليه ازون و اثر گلخانه اي ()zero ODP , zero GWP

 درمحل آتش سوزي هيچ آسيب و يا اثري برروي تجهيزات مورد حفاظت نمي گذارد
 هادي الكتريسته نيست (عايق است)

 خطري براي مكاني كه در آن قرار گرفته ندارد

 دركمترين زمان بعد از خاموش شدن به حالت اوليه بازمي گردد
 طراحي دقيق با حداكثركارائي

معایب استفاده از سیستم اطفاء حریق آرگونایت:



نسبت به ديگر سيستمهاي اطفا حريق فضاي بيشتري را اشغال مينمايد .
نظر به عمل كرد سيستم در فشار باال ،هزينه تجهيزات ،تعميرات و نگهداري آنها آن بسيار گران ميباشد .
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