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 آتش دهیو پد یاصطالحات عموم

 
  
 

 و دامنه كاربرد هدف
 

كلي هدف از تدوين اين استاندارد ارائه تعاريف و واژگان عمومي در ارتباط با محافظت در برابر آتش  بطور
 .مي باشد

 
 .اين استاندارد ، اصطالحات و تعاريف زير بكار مي رود در
 

 .آتش سوزي كه با نيت سوء بوجود آمده باشد areson: سوزي عمدي آتش
 

 auto-ignition;self-ignition; :spontaneous احتراقي ؛ خود افروزش ؛ اشتعال خود به خود خود
ignition  شداشتعالي كه ناشي از گرم شدن خود به خود مي با 

 
-auto-ignition :temperature; self خود احتراقي؛ دماي خود افروزش؛ دماي اشتعال خودبه خود دماي

ignition temperature; spontaneous–ignition temperature  كمينه دمايي است كه در آن، يك
 .ماده تحت شرايط آزمون مشخص به طور خودبه خود مشتعل مي شود

 
 شدنمحترق  burn: سوختن

 
كليه تغييرات فيزيكي و يا شيميايي كه حين سوختن و يا در معرض  burning behavior: سوختن عمل

 .آتش قرار گرفتن براي يك ماده، محصول و يا ساختمان اتفاق مي افتد
 

 .پارگي شديد يک شي ناشي از فشار و يا تنش اضافي داخلي يا بيروني است bursting: تركيدن
 

 .مراجعه شود «گرماي احتراق»به اصطالح  calorific potential: بالقوه گرمازايي
 

راندن گازهاي داغ و دود به طرف باال به كمک جريان هاي همرفتي  chimney effect: دودكش اثر
 .محصور شده در يک محفظه عمودي مي باشد

 
 )سوختن )احتراق تیقابل combustible: یر یپذ احتراق

 
کننده که معموال توأم با  دیماده قابل احتراق و اکس کی نیاست گرمازا ب یواکنش combustion: احتراق

 .باشد یبخش دود م اینور و آ ایشعله و  جادیا
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 صوت۔ ریانفجار با سرعت ز یرو شیپ deflagration: ادیبا سرعت و حرارت و نور ز سوختن

 
انفجار با سرعت مافوق صوت که براساس موج  یرو شیپ :detonation دیبلند و شد یبا صدا انفجار
 .شود یم فیتوص یضربه ا

 
همزمان هر  ایدما، فشار  شیاز افزا یناش یا هیواکنش تجز ای یناگهان ونیداسیاکس explosion: انفجار

 دو۔
 

 fire ی سوز  آتش
 

 شود یم فیآن ها توص یتوام با دود با شعله با هر دو یاحتراق که با پخش گرما ندیفرا
 .احتراق كه از نظر زمان و مكان كنترل نشده است گسترش

آتش  ی(، طبقه بندی)استانداردساز  یساز  کسانیسازوکار  fire classification: یآتش سوز  یبند طبقه
 :کند یم یبند میتقس ریسوخت به چهار گروه ز تیرا با توجه به ماه یسوز 

 
 لی( بوده و در آن احتراق معموال با تشکیاز مواد جامد )معموال مواد آل یناش یآتش سوز  ینوع A طبقه

 .افتد یخاکستر اتفاق م
 .یشدن عیجامدات ما ای عیاز سوخت ما یناش یآتش سوز  ینوع B طبقه
 ۔یاز سوخت گاز  یناش یآتش سوز  :C طبقه
 از فلزات یناش یآتش سوز  D طبقه
 .باشد یدو مفهوم خطر وقوع آتش و احتمال وقوع آتش م یدارا :fire danger یآتش سوز  خطر

 
 یحاصل از وقوع آتش سوز  یامدهایپ fire hazard: یوقوع آتش سوز  خطر

 
طرف آن  کی یبنا وقت کیعنصر جداساز از ساختار  کی تیقابل fire integrity: یدر آتش سوز  یکپارچگی

شعله ها در آن طرف ساختمان که در  جادیداغ با ا یتا از عبور شعله ها و گازها ردیدر معرض آتش قرار گ
 یدر برابر آتش سوز  متآزمون استاندارد مقاو کیدر  نیقرار نگرفته، در مدت زمان مع یمعرض آتش سوز 

 .شود یر یجلوگ
 

 یکایباشد که در واحد  یفضا م کیموجود در  اتیتمام محتو یحرارت یانرژ  fire load: یآتش سوز  بار
 .باشد یها( ، کف و سقف م وارهیها )د غهیت وارها،ید یشود و شامل نما یم انیب SI یالملل نیب
 

 بر سطح کف یبار آتش سوز  میعبارت است از تقس fire load density: بار آتش یچگال
 

محدود کردن  ایو /  یاز بروز آتش سوز  یر یجلوگ یبرا یاقدامات fire prevention: یاز آتش سوز  ممانعت
 اثرات آن
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 یو مواد به معنا یانسان یز یبرنامه ر شیپ fire procedure plan: یدر مقابل آتش سوز  یا هیرو طرح
 .ردیانجام گ یمقابله با هر گونه آتش سوز  یبرا ساتیساختمان با تاس کیکه الزم است در داخل  یاقدامات

 
 ییساختارها ریساختمان ها با سا زاتیسازوکارها، تجه ،یمجموعه طراح fire protection: ینشان آتش

اشخاص و اموال تدارک  یمحدود کردن آتش به منظور کاهش خطر برا ایخاموش  ،ییکه توسط شناسا
 .شود یم
 

 لیتشک یدهنده در ساختار بنا، اجزا لیماده تشک تیقابل fire resistance: یدر برابر آتش سوز  مقاومت
و  یالزم، استحکام در برابر آتش سوز  یدار یبتواند پا نیمع یساختمان است که در دوره زمان اخودیدهنده 

استاندارد در برابر آتش  آزمون کیمورد انتظار را در  فیوظا ریسا ایرا داشته و ا ییگرما یبند قیعا ایا
 .کند تیرعا یسوز 

 
شود که تمام الزامات ازمون  یانجام م یماده ا یبرا ”یمقاومت در برابر آتش سوز “ ی: نشانه گذار یادآور ی

 .کرده باشد تیرا رعا یاستاندارد مربوط آتش سوز 
 

 کی تیقابل fire resistance of a separating element: جزء جداساز کی یدر برابر آتش برا مقاومت
آزمون استاندارد مقاومت در  کیدر  ییگرما ییو نارسا یدار یآتش، پا یکپارچگیهمزمان  نیماده در تام

 یبرابر آتش سوز 
 

 یآتش سوز  جادیاحتمال ا fire risk: یوقوع آتش سوز  احتمال
 

 یمنظم در بازه ها یبررس fire security routine inspection: یمنظم در برابر آتش سوز  یمنیا یبازرس
 یآتش نشان لیوسا دمانینحوه چ نیاز آتش همچن یر یجلوگ نهیمشخص در زم یزمان

 
 فوم ایکف  یبر مبنا قیحر اطفاء
 قیحر اطفاء

 
 کی یبرا ختنیبنا در برابر فرور کیدر ساخت  یماده اصل تیقابل fire stability: در مقابل آتش یدار یپا

 یآزمون استاندارد مقاومت در برابر آتش سوز  کیآزمون در  طیتحت شرا نیمع یدوره زمان
 

 سوختن با شعله است تیقابل flammable: اشتعال قابل
 

  flammable (explosive) limits: یانفجار  یر یاشتعال پذ حدود
 

تر از آن انتشار شعله در حضور  نیغلظت بخار به هوا که در پائ نهیکم (LFL) : یر یاشتعال پذ ینیپائ حد
 .افتد یمنبع اشتعال اتفاق نم کی

 یغلظت بخار به هوا که در باالتر از آن انتشار شعله اتفاق نم نهیشیب (UFL) : یر یاشتعال پذ ییباال حد
 .افتد

https://acgih.ir/
https://acgih.ir/


 

 https://acgih.ir  سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای 

 .شود یکه از آن نور متصاعد م یاز احتراق در فاز گاز  یا هیناح flame: شعله
 

 .ماده در فاز جامد بدون شعله کیاحتراق  flameless combustion: بدون شعله احتراق
 

مواد احتراق  یآتش سوز  کیاست که در آن در  یبه حالت یناگهان رييتغ flash over: یسراسر  یگرگرفتگ
 شود یم ریاتاقک، کل سطح درگ کیدر  ریپذ
 

با  عیما کیمشخص آزمون(،  طیاست که در آن، )تحت شرا ییدما نهیکم flash-point: اشتعال درجه
 یم یسراسر  یگرگرفتگ دیمنبع اشتعال، تول کیگاز قابل اشتعال از خود در کنار  یخارج نمودن مقدار کاف

 .کند
 

شعله  جادیماده در فاز جامد بدون ا کیاحتراق  glowing combustion: یهمراه با درخشندگ احتراق
 همراه با انتشار نور از ناحيه احتراق یول
 

که در اثر احتراق  یحرارت یانرژ  heat of combustion or content (ییگرما تیظرف ایاحتراق ) یگرما
 .شود یماده آزاد م کیکامل واحد جرم 

 
 .ندیشروع احتراق را گو ignition: اشتعال

 
ماده است که در  کی یدما نهیکم ignition temperature; ignition point اشتعال، درجه اشتعال یدما

 .مشخص آزمون شروع شود طیتواند تحت شرا یم داریآن احتراق پا
 

 یاست، مانند درخشندگ ییایمیش یواکنش ها گرید ایشده بدون احتراق  جادیا یدرخشندگ: یگداختگ
 رشته تنگستن کی یکیالکتر یاز گرما یناش

 
 حفظ احتراق۔ یاتمسفر برا کی تیقابل یساز  یخنث ایحذف  inert (rendering): اثر کردن یب
 

 مدت زمان ظاهر شدن شعله lighting: ییروشنا
 

احتراق  ای ونیداسیتواند باعث اکس یکه م ییایمیش بیترک ایعنصر  oxidizing agent: شیاکسا عامل
 .مواد شود ریسا
 

شامل  زیرولیپ ایاز احتراق  یناش یزهایمجموع برون ر prodaucts of combustion: احتراق محصول
 و افشانه زیر اریذرات بس ،یمواد گاز 

 
دما و بدون  شیماده در اثر افزا کی ریبرگشت ناپذ یحرارت ییایمیش هیتجز pyrolysis: زیرولیپ

 ونیداسیاکس
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 طیماده که در معرض آتش تحت شرا کیواکنش  reaction to fire: یدر برابر آتش سوز  واکنش
 .دهد یمشخص آزمون از خود نشان م

 
وقوع آتش  نیکه توسط افراد، ح یمراحل routine fire procedures: یمعمول آتش سوز  یها روش
 .شود یانجام م یسوز 

 
 :smoke ییایمیش هیاز احتراق با تجز یناش عیما ایاز ذرات جامد و  یطیدر مح تیمخلوط معلق قابل رو 

 یحرارت
 

است  تیتور قابل رو جادیاحتراق آهسته ماده بدون ا smouldering: بدون شعله اتش نهان سوز سوختن
 .شود یداده م صیدما تشخ شیدود و افزا لهیکه معموال به وس

 
 شوند. یم نیو ته نش دیتول یاحتراق ناقص مواد آل نی( که حنی)عمدتا کر یز یر اری: ذرات بسsoot دوده
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