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ـــود که تخریب و یا تجزیه حرارتی قطعه جامد می ـــبه ش اال را در معرض محیطی با دماي بتواند با یک مدل محاس

شگویی کند. معمولی و با روکش  هاییصورتبه افديهاي نئوپان و امشش قطعه چوب از جنس در این پایان نامه پی

شدند. جهت  هاستفادوات  500براي منبع حرارتی تابشی از سه المپ با قدرت . ندانتخاب شد مالمینه، فیبر و لمینت

سطحی در زمان پیش شد ثبت توزیع دماي  ستفاده  ضی از رسازي و براي انجام مدلگرمایش از دوربین ترموگراف ا یا

همیت مرحله قبل ریاضی، اسازي مقایسه نتایج تجربی و مدلشرط مرزي سطحی استفاده شد.  عنوانبه تجربینتایج 

توان ضریب ع احتراق میشرو از که تا قبل نتایج نشان داد. نمایان کرد خوبیبهشروع احتراق یعنی تجزیه حرارتی را از 

شگیري از ستر هدایت حرارتی جامدات چوبی را ثابت فرض کرد و طول نیمه بینهایت براي این جامدات جهت پی ش گ

ستبهشعله را  شده، دما و .آورد د شش نمونه مطالعه  از طریق ی و هم زمان احتراق هم از طریق تجرب همچنین براي 
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 مقدمه فصل اول: 

 

  مقدمه-1-1

 آتش ایمنی به مربوط مباحث در توجه بوده و مورد بســیار امروزه که اســت ايپدیده آتش گســترش

 اجسامی 1شعلهبدون و آرام سوختن از اعم هاسوزيآتش از وسیعی طیف شامل پدیده، شود. اینمطالعه می

 مهم عامل یک سوزيآتش باشد. گسترشمی هاجنگل وسیع و گسیختهلجام هايسوزيآتش تا سیگار مانند:

سعه در ست هايآتش تو سبه .)F. Williams, 1977( دارد بر در زیادي مالی و جانی صدمات که بزرگ ا  محا

 مدت از مناسبی برآورد تا کندمی را فراهم امکان این هاساختمان و بسته هايمکان در آتش گسترش سرعت

  .گیرد انجام محل تخلیه براي موجود زمان

شار گرما، ،آتش شیمیایی که با تولید و انت ست  شی ا ست و واکن ترکیبی را  نور و عموماً دود همراه ا

شعله میایجاد می ستلزم تغییر در ماهیت مکند که معموالً به آن  شیمیایی م ست و این گویند. واکنش  واد ا

شیمیایی است  گردد. اشتعال واکنشیواکنش میتغییر عمالً باعث عدم دستیابی به ترکیب اولیه ماده مورد 

سیار زیادي می سیژن (معموالً موجود در هوا) و مواد دیگري که موجب ایجاد حرارت ب  .F( دوشبین اک

Williams, 1977( .  

2بردبراي شروع اشتعال و آتش سوزي سه شرط ضروري (واي و رین
بایستی فراهم ) زیر می1991، 

  شود: 

شد، یا اینگاز یا  باید-1 شته با شتعال وجود دا شرایط که جامد یا مبخار قابل ا شد که تحت  ایعی با

  دمائی معین آماده تولید گاز یا بخار قابل اشتعال باشد. 

سیژن عمدتاً در هوا وجود دارد و از می-2 شد. اک شته با سیژن وجود دا ست اک ضه آبای ن طریق عر

  شود. می

                                                
1 - Smoldering 
2 - Way & Rainbird 
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شته باشد.  یا منبعی با میزان الزم است منشأ-3 شیمیایی وجود دا حرارت کافی براي شروع واکنش 

شعله یا جرقه ست  شأ یا منبع، ممکن ا سیله الکتریکی ایجاد میاین من شد که از یک و د، یا در شواي با

  ست.ه اي که به اندازه کافی داراي حرارت باالسطحی، شیئی یا ماده

شروي نحوه   سترش و پی سائل یکی جامد سطوح روي بر شعله گ سی ازم سا  پدیده مطالعه در ا

 هاي گســترش شــعله به منظور حل مشــکل ایمنی آتش و کنترل آنرك روشدباشــد. می آتش و احتراق

ه اســت، خواهیم بدانیم که مکانیســم غالب توســط کدام انرژي رو به جلو انتقال یافتضــروریســت، ما می

ش دارد. البته این امد، تابش و یا هر چیزي که نقتوسط: شعله، انتقال هدایتی فاز گاز، انتقال هدایتی فاز ج

ود و شـانتقال انرژي رو به جلو توسـط شـعله، به گسـترش شـعله نیاز دارد. سـوخت فاز جامد باید گرم 

ارائه  )1-1(حالت گازي در جهت واکنش، مقابل شــعله رخ دهد. براي ذکر جزئیات در این زمینه شــکل 

  : )M. L. Janssens, 2004( شده است

  
  .)2004،  3انتقال جرم و حرارت در تجزیه حرارتی تکه چوب (مارك :1-1ل شک

  

سی در تجزیه حرارتی را بر روي یک تکه چوب پدیده )1-1شکل ( سا شیمیایی ا هاي فیزیکی و 

شان می ستند. وقتی که در ن شرایط عملیاتی، محصوالت چوبی داراي درصد معینی از رطوبت ه دهد. در 

                                                
3 - Marc 
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شروع به تبخیر میگیرد دماي چوب تا جایی باال میمیمعرض آتش قرار  کند. از آنجایی رود که رطوبت 

ي از جوشاندن آب تربیشانرژي  که آب به داخل حفرات دیوار جذب سطحی شده است لذا تبخیر آن به

رخ دهد. بخار آب تا حدودي از ســـطح  C˚100آزاد نیاز دارد و ممکن اســـت در دماي خیلی زیادتر از 

شی هم در خالف جهت  شودمی خارج  C˚100و دوباره در محلی که دما زیر  شودمی خارجو یک بخ

ها) که فیبرها (بافت ،یابددماي چوب خشــک تا جایی افزایش می 3شــود. در ناحیه اســت چگالش می

ــروع به تخریب  ــمیش ــودخارج می C˚200 – 250 . تخریب حرارتی در حدودوندش . مواد فرار یک ش

پذیر در ها شـــامل ترکیبات احتراقآورند. آننیز در خالف جهت به ســـمت مکان به وجود میحرکتی را 

ـــند. یک فازهاي گازي، بخار و حالت قیري می ها کمتر از ذغالماند. حجم کربن جامد باقی می ذغالباش

شکاف ستند. در نتیجه  صلی چوب ه شعله هاي بزرگی در اثر انتقال جرم و حرارت بین ها و تركحجم ا

آیند با هوا محاصره شده و با شعله پذیر که از سطح بیرون میشود. مواد فرار احتراقو جامد، تشکیل می

ها دچار ذغالســوزند و نیز تحت شــرایطی ممکن اســت اکســیژن به ســطح نفوذ کرده و درخشــانی می

شوند سیون  سیدا شعله، پددر .)M. L. Janssens, 2004( اک سترش  اي بوده و براي یده پیچیدهنتیجه، پدیده گ

سازي مهم در مدل سازي مناسب نیاز دارد. از جمله مواردبینی رشد و گسترش شعله به مدلتفسیر و پیش

  باشد. باشد که از نکات مورد توجه در این پژوهش میمی 4وريآتش، شروع شعله

  

  ضرورت و اهّمیت پژوهش-1-2

ها باید مورد توجه قرار گیرد ایمنی در اجراي ســاختمان یکی از الزامات مهم که در فرایند طراحی و

صالح و فراوردهبرابر حریق می صات م شخ شد. به این منظور باید م ساختمانی مورد نظر در برابر با هاي 

هاي ساختمانی در برابر حریق داراي حریق را تهیه نموده و مورد ارزیابی قرار داد. رفتار مصالح و سیستم

گیرد. گسترش شعله بسیار سریع و هاي آتش مورد ارزیابی قرار میت که توسط آزمایشابعاد مختلفی اس

                                                
4 -Flares  
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شعله بر روي دیواره عمودپرخطر بوده و روش سترش  ست در نتیجه از این هاي گوناگون گ ي موجود ا

ساخته شده  نازك قسمت آتش درگیر سوزاندن دیوارهاي قائم تربیشحوزه ایمنی آتش بزرگ است. نظر 

ــوخت مانند: پانلاز موا ــتیکی زینتیهاي) چوبی، تختههاي (ورقهد قابل س و یا مواد کامپوزیتی  هاي پالس

آتش از یک نقطه شروع هاي گسترش شعله بر روي سطوح بحث شود. . لذا، ضروریست روشباشدمی

ست کهشود و شده و پخش می سوخته لذا تالش براین ا اند از لحاظ حرارتی در مورد موادي که هنوز ن

  .)Brehob, Kim, & Kulkarni, 2001( شوندبررسی و کنترل 

هاي انجام شـــده توســـط انجمن ملی حفاظت در برابر آتش کشـــور کانادا بر روي برطبق پژوهش

ها از دیوارهاي ساخته ت آنکه مقاوم هاي گچی نشان داددیوارهاي قاب سبک چوبی پوشیده شده با ورق

  . )Östman et al., 2010( شود) مشاهده می2-1، همانطور که در شکل (است تربیشفوالدي  تیرهايشده با 

  
اي، (گنجه نیویورك 1953سوزي تشچوبی نسبت به تیرهاي فوالدي در آ يباال بودن مقاومت تیرها: 2-1شکل 

1389(  

 

ــاختمانلذا  ــود.ی مطرح میهاي چوبایمنی در برابر آتش در س هاي خاص درباره کی از نگرانیی ش

، ایمنی در برابر آتش یهالهاي مشابه مثل ساختارهاي چوبی چندو دیگر سازه چوبیاسکلتساخت و ساز 
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شدمی ساختمان چوبی، عملکرد آن در برابر آتش غالباً . با سیلهبهپس از تکمیل  شش و هاي روي نما و پو

ستبهآن  توان نام برد که عملکرد خیلی خوبی در برابر آتش هاي گچی را میمثال تخته عنوانبهآید. می د

ــاز و قبل از این که پوشــش رخداد  ها نصــب شــوند، ریســکدارد. با وجود این، در طول ســاخت و س

  .)Östman et al., 2010( تواند وجود داشته باشدهاي بزرگ میسوزيآتش

کس چیز و هرتنها براي هرتواند ریســـک بزرگی را نهتابش باالي حرارتی، این موضـــوع می دلیلبه

  .هاي مجاور ایجاد کندبرداران) ساختمانمتصرفان (بهرهداخل سایت ساخت و ساز بلکه براي 

سازمان ساختمانی و یا  شورها، نهادهاي نظارتی  سیاري از ک سالمتی و ایمنی، توجه اخیراً در ب هاي 

ــی بر روي ایمنی در ــتفاده میبرابر آتش در کارگاه خاص ــاختار چوبی اس ــاختمانی که از س کنند هاي س

ست.  سترش آتش نها درباره ایمنی هرتنه هاآنمعطوف کرده ا ساختمان بلکه درباره گ سایت  کس داخل 

  .اندتابش ابراز نگرانی کرده دلیلبههاي مجاور خارجی به ساختمان

بریتانیا با حمایت اداره بهداشــت و ایمنی یک راهنما با عنوان راهنماي  چوبیاســکلتاخیراً اتحادیه 

تشر کرده است. این راهنما شامل نیاز به نطی ساخت و ساز مها طراحی فواصل جدا کننده براي ساختمان

سوزي است. اگر هاي مجاور در صورت وقوع حادثه آتشانجام محاسبات ترازهاي تابشی روي ساختمان

ــی براي  ــت پیمانکارها مجبور به یافتن روش ــد، ممکن اس تابش باالتر از حدهاي مجاز و قابل تحمل باش

شند. اگر م شته با شی میکاهش آن دا شود، اقدامات کاه سایی  شنا سبب شکل دیر  تواند پیچیده، گران و 

 .)Babrauskas, 1990( شودتأخیر برنامه ساخت و ساز 

ضر براي این مو شرکتدر حال حا صی در ضوع برخی  ص شاور تخ کنند و فعالیت می بریتانیاهاي م

شی و برنامه شخیص داده، راههمراه با ارائه خدمات آنالیز تاب هاي مؤثر هاي کامپیوتري، ریسک حریق را ت

  .)Haines, 2012( کنندبراي کاهش آن ارائه می

شی از حریق سیار پر آنالیز تابش حرارت نا ست.امروزه ب ست که  اهمیت ا ضروري ا گاهی اوقات 

  گیرد.		حرارتی از یک منطقه به منطقه دیگر مورد تحلیل قرار تابش
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سترش آتشروشه این یک کاربرد عمد سک گ ساختمان به ، آنالیز و جلوگیري از ری سوزي از یک 

ساختمان ساختمانی انتظار دارند که  ست. اغلب مقررات  اي آنالیز و هاي جدید به گونهساختمان دیگر ا

در مقررات  مثال طوربههاي مجاور کاهش یابد. به ساختمان سوزيآتششوند که ریسک گسترش ساخته 

5یا استانداردهاي  IBCساختمانی انگلستان یا مقررات ساختمانی 
NFPA .این موضوع وجود دارد  

ستقیم  شیآنالیز تابش م ست که می رو ستا قابل  طوربهتري بدهد و در برخی مواقع تواند نتیجه در

  .)Haines, 2012( ها داشته باشدبهتري را نیز براي ساختمانتواند نتایج توجهی می

س شی ا سکتفاده میموقعیت دیگري که آنالیز تاب صل بین کیو سازي فوا ا یا هشود براي تحلیل جدا

ین آنالیزي اطمینان ها است. منظور از چنهایی مثل آتریوم ها، پاساژها و فرودگاهها در فضاها یا مکانغرفه

 هاي مجاور گســترش نخواهد یافتیافتن از این اســت که آتش در یک کیوســک به فضــاها و کیوســک

)Haines, 2012(.  

  

 پیشگیري از حریق ایمنی و-1-3

  

  پیشگیري از حریقاصول و مبانی -1-3-1

امنه گردد، دمی رســـبه کمک تحقیق، طراحی و مدیریت می ها و اماکنایمنی از حریق در ســـاختمان

ـر  باشد.میهاي گوناگون رشته درمطالعاتی آن بسیار وسیع و شامل علوم مختلف  ـالوه ب ـ ـی عع ـوم فن ل

ـوم اداري، روان ـان، از عل ـ ـاختم ـنعت س ـربی در ص ابه نیز هاي مششناسی و دانشجامعه شناسی،و تج

  . )J. G. Quintiere, 1998( اي در آن سهیم هستندود که هر یک به نحوي و اندازهشاستفاده می

  :از عبارتند دستیابی به ایمنی از حریق روش هاي

   .علل حریق و کوشش براي جلوگیري از بروز آنشناخت  -1

                                                
5 - National Fluid Power Association 
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  رشد و گسترش حریق و کوشش براي مصون و محفوظ ماندن در مقابل آن. عللشناسائی  -2

  سوزي.حریق و کوشش براي کنترل و خاموش نمودن آتش اداره کردن (مهار)یادگیري  -3

  

  علل و عوامل بروز حریق  -1-3-2

سیژن هواست که در ه حریق یک واکنش گرماز سب اک ضور مقدار متنا  آن مواد قابل احتراق در ح

شده و شعلهوردآحرارت بوجود می محترق  سیله احتراق تولید می.  شعلهها به و ها چیزي شوند و این 

ت ناشی از انجام واکنش وسیله حرارهمواد قابل اشتعال که بنیستند جز سوختن گازهاي حاصل از تبخیر 

ـــیژن با  به عبارتی دیگر آید.وجود میهاحتراق ب ـــریع اکس ، مایعات و گازهاي جامداتآتش از ترکیب س

شتعال نامیده می شتعال، عمل آید. پس اوجود میهشود بسوختنی در درجه حرارتی خاص که درجه ا ز ا

سم ادامه می )کندسوختن یا احتراق (که خود تولید حرارت می شود، بهکامالً یابد تا ج بیان دیگر سوخته 

شده و گازهاي گداخته در اثر ترکیب با  جامداتتوان گفت که می و مایعات در اثر حرارت به گاز تبدیل 

  . )J. G. Quintiere, 1998( کننداکسیژن تولید شعله می

سوختن نامیده میر اگ سوختنی (که  سیژن و مواد  ) جلوگیري کنیم و یا اگر درجه شوداز ترکیب اک

سطحی پایین سوخت را در  شی بهحرارت  شتعال حفظ کنیم، آت وجود نخواهد آمد و نیز اگر تر از درجه ا

ق ممانعت کنیم آتش خاموش اي خودکار احتراهاي زنجیرهطریقی از فعل و انفعالاحتراق به حالتدر 

  خواهد شد.

  باشد:براي ایجاد آتش سه عامل اصلی مورد نیاز می

  .)ماده قابل اشتعال (سوخت -1

  .حجم معینی از اکسیژن -2

  .حرارت کافی -3
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شانی، این سه عامل را در علم آتش دهند که به مثلث آتش سه ضلع یک مثلث نشان می صورتبهن

  .را ببینید) )3-1( (شکل معروف است

شان می شخص دهد، بلکه راهمثلث آتش، نه تنها عوامل ایجاد آتش را ن شاندن آن را نیز م هاي فرون

شنمی شودکند. به بیان رو سته  شک ضالع مثلث آتش  یک عامل حذف گردد)، ( تر، چنانچه هر یک از ا

شانی ابدا سی آتش ن سا صلی و ا سه روش ا ها ع گردید. این روشحریق از بین خواهد رفت. براین مبنا، 

  از: عبارتند

 د کردن سوخت (جداسازيمحدو(   

 محدود کردن اکسیژن (خفه کردن( 

 ) کردن خنکمحدود کردن حرارت(  

ــت زمان   ــیمیاییهاي زنجیرهو روي کار آمدن واکنشبا گذش ــتخوش تئوري  اي ش مثلث آتش دس

ـــد.  تغییراتی هاي دیگري مانند مربع آتش، هرم ري، تئوکه اکنون عالوه بر تئوري مثلث آتشيطوربهش

  .)J. G. Quintiere, 1998( آتش و پنج ضلعی آتش وجود دارند

  

  
  : مثلث حریق3-1شکل 
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 احتراق سازي مدل-1-4

ضی، روابط از ايعهمجمو کارگیري به واقع در حریق سازيمدل ست تجربی و فیزیکی ریا  به با که ا

 حریق سازيمدل در آنچهد. کر بینیپیش را حریق اثر در شده انجام تغییرات و رفتارها بتوان آن کارگیري

 :)Walton, Thomas, & Ohmiya, 2016( است زیر موارد به دستیابی ،دارد اهمیت

 دود و آتش انتشار نحوه 

 محیط به یافته انتقال و شده تولید حرارت میزان  

 محصوالت جرمی درصد و دما نظیر مختلف مواد و پارامترها تغییرات شدت   

 : نمود گیريتصمیم زیر موارد در توانمی حریق سازيمدل با

 آتش هايکنندهخاموش میزان محاسبه 

 هادهنده هشدار و حسگرها جانمایی 

 آتش کنترل 

 فرار هايراه و خطر نواحی تعیین 

شده کنترل احتراقی واقع در حریق ست ن سار موجب موارد اغلب در که ا . شودمی شدیدي هايتخ

 اينکته. مؤثر هستند شیمیایی هايواکنش تداوم و اکسیژن سوخت، گرما، عامل چهار احتراق، تداوم براي

 مجاور وسایل و ابزارها تمامی که است این دارد وجود نشده لرکنت احتراق یک عنوانبه حریق مورد در که

ضور بدون حریق تداوم. دارند را سوخت حکم آتش سیژن ح ست پذیرامکان سوخت با آن ترکیب و اک . نی

سیژن کمبود صوالت و دوده ایجاد باعث هوا اک  ،دهد روي حریق در اگر امر این. شودمی احتراق سمی مح

  . )Walton et al., 2016( دارد مسمومیت و خفگی ایجاد نظیر مخربی اثرات
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 بسته فضاي در آتش رشد-1-4-1

شار نحوه ضاهاي در آتش انت شد را آن گیريجهت نوع و مختلف ف شد واقع در. گویندمی آتش ر  ر

شان آتش شد منحنی. کندمی حرکت سمتی چه به شعله که دهدمی ن  در دما تغییرات معمول طوربه آتش ر

ضا شان زمان با را ف شد منحنی .دهدمی ن ضاي در آتش ر سته ف شان )4-1( شکل در ب ست شده داده ن . ا

شد منحنی ضا شکل و ابعاد و هوا میزان سوخت، نوع به آتش ر ستگی ف شد منحنی. دارد ب  زمان از آتش ر

با . شــودمی آغاز ســوختن باشــد، فراهم ... و جرقه نظیر آتش ایجاد عامل کهزمانی. شــودمی آغاز 6اشــتعال

شت سته و زمان گذ ضا شکل و ابعاد سوخت، نوع به ب ضاي مورد نظر  پارامترهاي سایر و ف مؤثر، دما در ف

به ناحیه  و یافتهرشد آتش، دماي آن هم افزایش  ناسبتیابد. بهمی 7آتش رشدو  کندمی شروع به افزایش

  رسد.  می 8وريموسوم به فراشعله

شعله  اجزاي تمام آن در که است 9یافتهتوسعه کامال آتش ناحیه به رشد ناحیه از گذر واقع در وريفرا

  .)Walton et al., 2016( گیرندمی قرار سوزيآتش معرض در محیط، اشتعال قابل

شینه ناحیه، این در هاگونه و خواص سایر تغییرات شدت نیز و گذر ناحیه در دما تغییرات شیب  بی

ست سعه کامالً آتش ناحیه در. ا شینه واقع در یافتهتو  ناحیه این در. دهدمی رخ آتش از شده آزاد حرارت بی

 واقع در که شودمی گفته. دهدمی واکنش فضا در موجود اکسیژن با و شده تجزیه سوخت میزان ینتربیش

ضاي کهصورتیدر. شودمی کنترل 10ايتهویه طوربه آتش ناحیه، این در شو به مجهز نظر مورد ف شد، باز  با

ضا از بیرون به تواندمی سوخت شروي باعث و یافته انتقال ف  جایی تا حریق ترتیب این به. شود حریق پی

ضا در موجود سوخت تمام، که یابدمی ادامه صرف ف سیژن آنکه یا و شود م ضا اک شت  . بایابد کاهش ف گذ

                                                
6 - Ignition 
7 - Growth 
8 - Flashover 
9 - Fully Developed Fire 
10 - Ventilation Controlled 
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. در این مرحله دما کم کم کاهش شودمی 11وارد مرحله زوال حریق زمان و تمام شدن سوخت یا اکسیژن

  .)Walton et al., 2016( یابدمی

  

  
  )Walton et al., 2016(: منحنی رشد آتش در فضاي بسته4-1 شکل

  

  سازي حریق هاي مدلروش-1-4-2

  

  هاي تجربی (آماري)الف) مدل

پردازش  و برداريداده یا و آزمایشــگاهی هايداده از را آتش رفتار واقع در آماري یا تجربی هايمدل

ست، رخ طبیعت در که هاییيسوزآتش از اطالعات  بینیي پیشبرا هامدل این کنند. ازمی بینیپیش داده ا

ستفاده می زیادي میزانبه هاجنگل سوزيآتش شورهايا سترالیا شود. ک  هاي تجربیمدل زمینه در کانادا و ا

  .)Bodrožić, Marasović, & Stipaničev, 2005( هستند پیشگام ها،جنگل سوزيآتش در

  

  

                                                
11 - Decay 
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  تجربیهاي نیمهب) مدل

هاي ها نیاز به ضــرایب تجربی اســت. این ضــرایب با اســتفاده از دادهبراي اســتفاده از این مدل

مثال هنگامی  عنوانبهشود. سوزي واقعی وجود دارد، استخراج میآزمایشگاهی و یا مشاهداتی که از آتش

ـــاي باز دیگر رخ دهد، میکه یک آتش ـــوزي در جنگل یا هر فض برداري برداري و عکستوان با دادهس

سترش آتش، دود و ماهواره سعه سوزي را دنبال نمود. این دادهروند آتش کلیطوربهاي نحوه گ ها در تو

ــتند. مدل ــد آتش در تجربی براي پیشنیمههاي مدل تربیشهاي فیزیکی مهم و حائز اهمیت هس بینی رش

گلیفضــــا ند جن مان فاده قرار میی  ـــت هاي گیرد. نرمها مورد اس ، Prometheus Edmonton SiroFireافزار

FireStation ،Geofogo،  وFARSITE شده سعه داده  شی تو شده در با چنین رو اند. مدل فیزیکی بکار گرفته 

ست. در ابتدا ناحیه  FARSITEافزار نرم سلولی ا ست. این مدل در واقع یک مدل  صل هاگن ا ساس ا بر ا

ها یک سري نقطه روي این سلول صورتبهکنند که محل آتش هاي مختلف تقسیم میحریق را به سلول

باشد که یک چندضلعی می صورتبهسازي پیشروي آتش، در واقع جلوي آتش شود. براي مدلفرض می

شان می نقاط روي این شعله را ن ضلعی، محل  شد آتش افزایش یابد. با دهد. تعداد نقاط میچند تواند با ر

ضوي سترش آتش با فرض امواج بی سترش آتش، توجه به گ شار و نرخ گ شود. دلیل تعیین می جهت انت

شــود که البته نرخ آن در همه فیزیکی فرض انتشــار بیضــوي آن اســت که آتش در تمام جهات توزیع می

  . )Bodrožić et al., 2005( ت یکسان نیستجها

مختلف براي  قطرهايتوان با فرض انتشــار بیضــوي و در نظر گرفتن نســبت می خوبیبهاین مبنا را 

  نشان داده شده است.  )5-1(شماتیک در شکل  طوربهفیزیکی بیان نمود. این مسأله  طوربهبیضی 

جهت هر یک از  شود.توجه شود که انتشار آتش در هر نقطه مستقل از نقطه دیگر در نظر گرفته می

ضی شریح میبی شدت آتش را ت شار آتش و اندازه هر یک  سمت انت شکل ها،  محل ) 5-1(کند. در واقع 

  .)Bodrožić et al., 2005( دهدآتش را در دو فاصله زمانی مختلف نشان می
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ر این شکل در واقع انتشار غیر همگن آتش دسازي انتشار آتش (: طرحواره اصل هاگن در مدل5-1شکل

  .)Bodrožić et al., 2005( )خواص غیر یکنواخت بر آن حاکم استدهد که محیطی را نمایش می

  

  هاي فیزیکی ج) مدل

صول بقاي جرم، مومنتم، انرژي و گونهمدل سهاي فیزیکی در واقع مبتنی بر ا ستند. ب ته به نوع ها ه

یادي از این زها انواع گوناگون دارند. امروزه انواع ســازي آتش، این مدلکاربرد و اهمیت مجهوالت مدل

هاي مدل کلیطوربهافزارها و تحقیقات مختلف مورد اســتفاده و توســعه قرار گرفته اســت. ها در نرممدل

  : )Peacock, Jones, & Reneke(شوندفیزیکی به سه دسته تقسیم می

 12هاي تحلیلیمدل  

 13ايهاي ناحیهمدل 

 14هاي میدانیمدل 

 هاي تحلیلیمدل

ستفاده میمدل شده ا ساده براي بیان نرخ حرارت آزاد  کنند. این روابط هاي تحلیلی عموماً از روابط 

ــاده معادله انرژي از ترکیب برازش ــتفاده از فرم س ــتخراج میهاي تجربی و اس ــود. این مدلاس ها تنها ش

                                                
12 - Analytical models 
13 - Zone models 
14 - Field models 
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ها دهند. دقت این مدلتابعی از زمان ارائه می صورتبهتخمینی از تغییرات دما در فضاي مورد بررسی را 

  . ).Peacock et al( سازي کمتر استهاي مدلاز سایر روش

  ايهاي ناحیهمدل

ســازي آتش در فضــاي بســته هســتند. این ها براي مدلاي یکی از پرکابردترین مدلهاي ناحیهمدل

سته با حل معادالت بقاي جرم، انرژي ومومنتم براي حجممدل ضاي ب ک، هاي کوچها رفتار آتش را در ف

ــامل گازهاي داغ و طور کلی در این مدلکنند. بهبینی میپیش ــاي مورد نظر به دو ناحیه فوقانی، ش ها فض

ســادگی و زمان  دلیلبهشــوند. محصــوالت احتراق، و تحتانی، شــامل ســوخت آتش نگرفته، تقســیم می

ـــباتی کمتر این مدل ـــه با مدلمحاس در  هاآنامروزه کاربردهاي فراوانی از اي هاي منطقهها در مقایس

اي تقریب مناسب و قابل قبول مهندسی را در هاي ناحیهشود. در واقع مدلافزارهاي مختلف دیده مینرم

  . ).Peacock et al( دهندبینی آتش ارائه میپیش

کند و در فضاي بسته کاربرد دارند عبارتند اي استفاده میافزارهاي رایجی که از مبانی مدل ناحیهنرم

  از: 

 CFAST 
 ASET 
 FIRST   

دو یا چند شوند، اتاقک مورد بررسی به اي که براي فضاي بسته به کار برده میهاي دو ناحیهدر مدل

باشــد. فرضــیات ها شــامل الیه فوقانی، تحتانی و پلوم میشــود. این حجم کنترلحجم کنترل تقســیم می

  شوند:  ها به کار گرفته میعمومی زیر در این مدل

 شود.الیه باالیی محل تجمع دوده و محصوالت احتراق فرض می 

 دارد.الیه پایینی، محصوالت نسوخته را در بر 

 ،کند.دماي گاز یکنواخت است و تنها با زمان تغییر می در هر الیه 

 شود. افقی فرض می صورتبههاي باالیی و پایینی سطح مشترك بین الیه 
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 یابدهواي ورودي از طریق پلوم آتش از الیه پایینی به الیه باالیی انتقال می )Peacock et al.( .  

ــت که نمی هااین مدل ي درهاترین محدودیتیکی از مهم ــع اولیه اس ــعش هاي تواند در محفظهتش

شد الیه افقی شود و دیگري ر جراي ها اوجود ندارد. مزیت عمده این روش هادر این مدل کوچک مدل 

  نسبتاً ساده کد کامپیوتري آن و سهولت درك نتایج آن است. 

  هاي میدانیمدل

استوکس بنا نهاده -سازي حریق بر پایه قوانین بقا در غالب معادالت ناویرهاي میدانی براي مدلمدل

براي تعیین تغییرات ناحیه مورد بررسی در  15هاي دینامیک سیاالت محاسباتیها از روشاند. این مدلشده

هاي محاسباتی در حل معادالت حاکم و زمان محاسباتی باال، پیچیدگی دلیلبهکنند. اثر حریق، استفاده می

ستفاده قرار نمیاین روش سی مورد ا هاي صورتبههاي میدانی گیرند. مدلها براي کاربردهاي رایج مهند

  . )Friedman, 1992( دباشندو بعدي و سه بعدي می

یاتی را که ها جزئآن است که این مدل ،ايهاي ناحیههاي میدانی در مقایسه با مدلمزیت اصلی مدل

کل نامنظمی شـــکنند. در مواقعی که ناحیه مورد بررســـی بینی میپیش خوبیبهدهد، هنگام حریق رخ می

ــتفاده از مدل ناحیه ــد، اس ــته باش ــت و باید ازاي کارداش ــتفاده مدل آمد نیس رد. یکی از کهاي میدانی اس

  سازي احتراق مقیاس زمانی و توربوالنس بودن آتش است.  مشکالت مدل

ســازي براي مدل 16RANSهاي از روش CFDدر بســیاري از موارد براي حل معادالت آتش به کمک 

ستفاده می سط گیري زمانی از معادال RANSهاي شود. مدلتوربوالنس ا ستوکس -ت ناویردر واقع با متو ا

ــتبه ــوم به تنش-هایی در معادله ناویرآید. با این کار ترممی دس ــتوکس موس ــی ظاهر اس هاي توربوالنس

هاي سازي گردابههاي شبیهشود که باید مدل شوند. یک راه دیگر براي حل معادالت استفاده از روشمی

ست. در این روش گردابه 17بزرگ ستقیم و با  طوربههاي بزرگ ا شبکه حل م ستفاده از  ستبها آیند. می د

                                                
15 - Computational fluid dynamic  (CFD) 
16 - Reynolds average navier-stokes equations 
17 - Large eddy simulation (LES) 
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هاي مناسب زیر شبکه باید استفاده شود. الزم به ذکر است که هاي کوچک از مدلبراي مدل کردن گردابه

سازي کنند. شبیهبینی نمیکامل مقیاس زمانی و مکانی در احتراق را پیش طوربههیچ یک از این دو روش 

مستقیم و بدون در نظر گرفتن مدل، حل  طوربهروش دیگري است که معادالت حاکم را  18مستقیم يعدد

  .)Friedman, 1992( کند. این روش نیاز به کامپیوترهایی با سرعت و حافظه باال داردمی

  سازي آتش در مدل میدانیمراحل مدل 

  شود: مراحل زیر دنبال می کلیطوربهسازي آتش در بحث مدل

 حاکم نوشتن معادالت 

 انتخاب مدل مناسب توربوالنسی 

  مالحظات مربوط به جریان نزدیک دیواره 

 سازي حریقمدل  

ستند. آنچه مدلسازيچهار مورد فوق در تمامی مدل شترك ه تش را آسازي احتراق و ها تقریباً م

مراحل ین اي سازد، اعمال مدل مناسب براي بیان احتراق است. با به کارگیرمجزا و البته گاهی مشکل می

شناوري از یک آتش که به پیشتوان تنها می یک منبع حرارتی با انرژي  عنوانبهبینی جریان در اثر نیروي 

تش آحجمی ثابت فرض شده، پرداخت. براي نزدیک شدن مدل به واقعیت باید اثرات احتراق و تشعشع 

  .)DiNenno, 2008(لحاظ شود 

 انتقال حرارت تشعشعی 

سازي آتش، دو مشکل عمده وجود دارد. براي بیان انتقال حرارت تشعشعی در فضاي بسته در مدل

اولین مشکل، در واقع مشکل هندسه سطوح ساطع کننده تشعشع، ذرات دود، میزان اختالط گاز و ذرات 

معلق دود است. دومین مشکل مربوط به محاسبه ضرایب انتشار و جذب محلی است. تشعشع حاصل از 

                                                
18 - Direct numerical simulation (DNS) 



18 
 

ساطع می کلیطوربهدوده  شعله و دود  هاي ل انتخابی باید عالوه بر بیان تمایز تشعشعشود. مددر محیط 

سازي آتش مختلف قادر به بیان تشعشع در سطوح غلیظ و هواي رقیق ورودي باشد. اثر تشعشع در مدل

 شود.ترم تولید در معادله بقاي انرژي وارد می صورتبه

ــت. ب ــبه تغییرات مکانی و زمانی پارامترهاي آتش اس ــلی روش میدانی محاس  ه کمک اینمزیت اص

اتی و شود. عیب این مدل حجم باالي محاسبروش اطالعات بصري درباره توسعه پیچیده آتش فراهم می

  هاي حل عددي آن است.پیچیدگی

  

  اي و میدانیبندي و مقایسه سه مدل تحلیلی، ناحیهجمع

 )Pello, & Alvares, 2004-Ilan, Fernandez-Rein, Bar( )2004، 19(رین با توجه به مطالعات انجام شـده

ضیح رفتار آتشسازي آتش تحلیلی، ناحیهسه روش مدل صادفی در اتاقک با اي و میدانی براي تو هاي ت

  راي حل در هر سه روش حاکم هستند. هم مقایسه شدند. معادالت بقا ب

ریبی و خواص ها نرخ آزاد شدن گرما را از قوانین اساسی تقاي به کار رفته در این حالتمدل منطقه

ه اطالعات یعنی اي و مدل تحلیلی از منابع ساده شدکه مدل ناحیه کند. در حالیسازي میمؤثر مواد شبیه

ستفاده می دستبهنتایج آزمایشی هاي نرخ آزاد شدن حرارت که از منحنی هم است که این کنند. مآمده، ا

ــود تا ااختالف ذاتی فرایند مدل عنوانبهاختالفات در ورودي  ــازي آتش عملی لحاظ ش رزیابی کلی و س

  سازي در کاربردهاي عملی فراهم شود. مناسب از نتایج متفاوت توسط هر روش مدل

ـــطح و  مراحل اولیه آتش برايمدل تحلیلی نتایج قابل قبولی را از  ـــیدن دود به س مثال زمان رس

دهد. جایی که پخش آتش مهم اســت فقط مدل میدانی توانایی ارائه جزئیات ســازي ردیاب ارائه میفعال

هاي تحلیلی، در برخی مفاهیم قادر به ارائه جزئیات رشد شرایط پس از مراحل آغازین آتش را دارد. مدل

                                                
19 - Rein 



19 
 

سـازي با دقت کمتر یا براي تر در اولین مرحله مدلهاي سـادهنیسـتند. مدل رتبیشآتش و حصـول نتایج 

  .)Rein et al., 2004( رونداي و میدانی بکار میهاي ناحیهتأیید مرتبه مقادیر نتایج مدل
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