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مــورد  هاتمانهاي صــنعتی و ســاخواحــد به عنوان کفپوش، دیوار، مصالح ساختمانی و ... در قابل اشتعال مواد جامد

جــر بــه مــی توانــد مني کوچــک یــک جرقــه، در صورت وجود اکسیژن و گرماي کافی آنجا کهازگیرند. استفاده قرار می

ر روي مطالعــه و شــناخت رفتــار گســترش شــعله بــروي مصالح ساختمانی و حتی وقوع انفجار گردد،  گسترش شعله بر

شــابه بــه هــاي متــر را در بــین مصــالح ســاختمانی بــا کاربردي ایمنقدرت انتخــاب مــاده مواد مختلف اهمیت داشته و

  سازندگان می دهد.

عله بــا شــزات ي عمودي، به علــت مــواشعله بر روي جامدات، گسترش شعله با توجه به اینکه در بین انواع گسترش

ت گســترش شــعله، ي شــعله بــا ســوخت جامــد و در نتیجــه افــزایش ســرعت پیرولیــز و ســرعسطح و کم بودن فاصله

ي رو بــه بــاال گســترش شــعلهي جامدات می باشد، در این تحقیق ترین نوع گسترش شعله بر روشدیدترین و خطرناك

ل تحلیلــی و حــگسترش شعله بر روي مواد فیبر و پالستر بــه روش مدل ریاضی مطالعه قرار گرفت. به این منظور  مورد

ر ویــت بــه منظــعددي با صرف نظر از اثرات تابش و حل تحلیلی  و عددي با در نظر گرفتن اثرات تابش حل شد. در نها

فرضــیات  هاي پیشین که تحلیلی بوده و ضمن صرف نظر از اثرات تابشهاي حاصل، با روشي روش مناسب، پاسخارائه

  سازي دیگري هم داشتند، مقایسه شدند.ساده

هــاي پیشــین دقــت کمتــري در هاي مختلف مدلسازي گسترش شعله، پــی بــرده شــد کــه روشي روشبا مقایسه

ازي گســترش شده در این مطالعه دارند، از طرفــی بــا در نظــر گــرفتن اثــرات تــابش در مدلســهاي ارائه مقایسه با روش

نــی انــد،  ایم هایی که اثرات تــابش در آن هــا لحــاظ شــدهشعله، رسیدن به زمان اشتعال به تعویق افتاده لذا مدلسازي

ســترش شــیب جســم بــر ســرعت گ ي مســتقیمرابطهتوجه به هاي دیگر دارند. در نهایت، با کمتري در مقایسه با روش

  .ئه شداراي قرار گیري جسم ي تجربی سرعت گسترش شعله با زاویهآزمایشاتی رابطه با انجام شعله بر روي آن،

ترش مدلسازي گسترش شعله، گسترش شعله رو به بــاال، گســترش شــعله بــر روي جامــدات، ســرعت گســ: هاواژه کلید

  .شعله، اثرات تابش
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  مقدمه - 1- 1

انســان بــوده اســت. بــه علــت عــدم اطالعــات  يو بقــا یاز هســت یبخش مهم ش،یدایآتش از زمان پ

 يهايســوزآتش خیدر طــول تــار ،یســاختمان يهاو اســتاندارد یمنــیاصول ا تیآتش و عدم رعا یمهندس

 یپــرا هم در  ياریبس يهاها و ساختمانرشه يکه عالوه بر مرگ هزاران انسان، نابود اندهرخ داد يمرگبار

ل د در مقابــخــو اتیــو محافظــت از ح یمنــیا شیافزا يبرا ییهارکاها به دنبال راهد. همواره انسانانهداشت

ور بــه دســت الدیبعــد از مــ 64در ســال  يســاختمان ســاز دیــجد يهااستاندارد جادیاند. ابوده يسوزآتش

 مــردم و فاظــتو ح يســوزاز وقــوع آتش يریشــگیپ يحفاظت آتش برا یمهندس شیدایامپراطور نرو تا پ

دهــد. یرا نشــان م يســوزدر برابــر آتش یمنــیا شیافــزا يبشــر بــرا يهــاتالش ریاطرافشــان ســ طیمحــ

ك و امــال اتیــکــاهش تلفــات ح يمفهوم حفاظت آتش برا يبه منظور برقرار ياریبس يمهیب يهاسازمان

  شدند. سیمخرب تاس يهايسوزاز آتش یناش

شــناخت   .و اطفــاء ایاز اشتعال، اشتعال، گسترش شعله، حالت پا شیپسوزي عبارتند از: مراحل آتش

 نیــاست. در ا يضرور يامر و کنترل آن يسوزاز وقوع آتش يریشگیپ يبرا گسترش شعله، يدهیپد یکاف

سازد، بــه یها را دشوار مو نجات انسان شده ونتقابل سک ریغ يسوزاتاق منشا آتش ایمرحله است که فضا 

مرحلــه بــه ســرعت  نیــدر طول ا دیساکنان با ییمحافظت و رها يو اقدام برا قیحر يآشکارساز لیدل نیا

ــاز شــود.  ــانجســم آغ ــراق زم ــل احت ــد قاب ــه تول یجام ــک ــه دل دی ــرارت ب ــح ــیاکس لی ــاز  ونیداس در ف
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ضــور هــوا و حاز هر دو رخ دهد، در  یبیترک ای(اشتعال هموژن)، در فاز جامد (اشتعال هتروژن)  يگاز

در  ســطح قابــل احتــراق يدر حال حرکت بــر رو يشعله دانیمناسب، مشتعل خواهد شد. م یمنبع حرارت

 کیــعال اشت ن،ی. بنابراافتیشده توسط شعله گسترش خواهد  دیتول یفالکس حرارت يلهیبه وس يفاز گاز

  خود نگهدارنده است. ندیفرا

ها مدل نیاز ا یوجود دارند. اگر چه برخ عیمختلف آتش در صنا يهاشکل يبرا ياریبس يهامدل

 ازین شتریب یشیآزما يهایموجود به بررس يهاازمدل ياریگسترش شعله دارند، بس يبرا یخوب ینیبشیپ

 زاین دورگسترش شعله، م يمدل مناسب برا کی يها نامطمئن است. توسعهصحت آن نیدارند و بنابرا

مدل  نیترشدند تا مناسب یگسترش شعله بررس يانجام شده برا يهايسازمنظور مدل نیاست. به ا

  شود. ییجامد شناسا اجسام يعله روگسترش ش

    ضرورت پژوهش - 2- 1

ي خود از هي افراد در زندگی روزمرآتش یکی از عوامل بسیار پرکاربرد در زندگی بشر است. همه

ا هترین نیازترین و روزمرهاز ساده فواید آتش بهره برده و به آن نیازمندند. گستردگی کاربردهاي آتش

ن ا همیمانند پخت و پز و گرمایش تا مصارف صنعتی آن گویاي اهمیت و ضرورت وجود آتش است. ام

هاي جانی و تواند خسارتم فواید بیشمارش، میدر صورت عدم شناخت و کنترل علیرغعنصر ضروري، 

  مالی جبران ناپذیري را در زندگی انسان ایجاد کند.

ار فتتعیین سرعت گسترش شعله، رهاي ریاضی یی روششناسا و شناخت گسترش شعله بامطالعه 

و  ظ جانحفي ایمن از شعله و تواند به استفادههاي کنترل شعله، میشعله در شرایط متفاوت و روش

  کمک کند.سرمایه 

ث رخ داده هاي کشورمان به کل حوادها در برخی از شهرسوزي، که در آن نسبت آتش1- 1جدول

  دهد.ي گسترش شعله را نشان میشهر ارائه شده است، اهمیت مطالعه ماه اول سال در آن 6در 
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 .1393ماه اول سال6سوزي به کل حوادث آتش نشانی در نسبت آتش :1- 1جدول 

  

  درصد حریق  عملیات حریق  عملیات نجات  کل عملیاتتعداد  شهر  ردیف

  %96/62  1025  603  1628  1اراك  1

  %56/46  1579  1812  3391  2اصفهان  2

  %64/49  280  284  564  3ایالم  3

  %79/49  621  626  1247  4بندر عباس  4

  %89/53  595  509  1104  5تبریز  5

  %49/80  1180  286  1466  6خرم آباد  6

  %65/52  437  393  830  7زاهدان  7

  %22/44  2173  2741  4914  8شیراز  8

  %60  354  236  590  9قائم شهر  9

  %37/43  229  299  528  10کاشان  10

  

وس ن محبهاي مالی، به دلیل فضاي بسته و محدود و امکاها، عالوه بر خسارتسوزي ساختمانآتش

ها سوزيتشآه این با توجه به اینکهاي جانی را نیز به دنبال دارد. دن افراد در داخل ساختمان، خسارتش

ي مطالعهدهند، ها را به خود اختصاص میسوزي، درصد قابل توجهی از آتش2- 1که مطابق جدول 

  اي برخوردار است.گسترش شعله بر روي مصالح ساختمانی از اهمیت ویژه

  

  

  

                                                
1 www.arak125.ir/node/810  
2 www.new.isfahan.ir/Index.aspx?tempname=newtemp93&lang=1&sub=33 
3 www.ilam125.ir 
4 www.bnd125.ir/amar/archive.htm 
5 www.tabriz125.com/component/content/article/82.html?start=1 
6 www.khorramabad125.ir/Homepage.aspx?TabID=4720&site=Douranportal&lang=fa-
IR&searchkeyword=آمار&searchedmid=divMinMax-14127 
7 www.zahedanfire.ir/main.asp?id=2344 
8 www.eshiraz.ir/firefighting 
9 www.ghaem125.ir/pages/page/amalkard.html 
10 www.kashan125.ir/IRDM/fa/IRDMcontent/63/29 
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  .1393 ماه اول سال 6ها در سوزيها به کل آتشسوزي ساختماننسبت آتش :2- 1جدول 

  

  سوزي ساختماندرصد آتش  سوزي ساختمانآتشتعداد   سوزيتعداد آتش  شهر  ردیف
  %73/14  151  1025  اراك  1

  %36/23  369  1579    اصفهان  2

  %06/41  255  621  بندرعباس  3

  %71/17  209  1180  خرم آباد  4

  %89/57  253  437  زاهدان  5

  %55/37  816  2173  شیراز  6

  %73/32  55  168  قائم شهر  7

  %79/42  98  229  کاشان  8

  

  سوزيي آتشتاریخچه -1-2-1

  بزرگ رم سوزيآتش - 1 -1-2-1

بلنــد، مــواد قابــل  يهاســاختمان ک،یــبار يهــاابانیدر آتش ســوخت. خ الدیبعد از م 64در سال رم

ساختمان مــورد اســتفاده در  يهاواریها و جنس داشتعال ساختمان

، 1- 1شـــکل  آتـــش نقـــش داشـــتند. يهـــایآن زمـــان، در خراب

 ينقشــه کیــ  11امپراطــور نــرو دهــد.ســوزي رم را نشــان میآتش

تــر، ضیرع يهاابانیخ کرد که شامل استفاده از جادیا دیجد يشهر

 يبــرا جیــرا يهــاواریها، عدم استفاده از ددر ارتفاع خانه تیمحدود

ســنگ بــه  ریها که با مواد مقاوم در برابر آتش نظها وخانهساختمان

   .)Reynolds( شدیساخته شده بودند، م یچوب يهاستون يجا

                                                                                                                        

  .)Reynolds( سوزي رم: آتش1-1کل ش                                                                                                                         

  

  

  

  

                                                
1 Emperor Nero 
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  لندنسوزيآتش -1-2-1-2

ها، ســاختمان نیفاصله کم ب، 2- 1مطابق شکل آغاز شد،  يپز ینیریدر ش 1666درسال  يسوزآتش

منجر به  یآتش نشان ریمواد استفاده شده قابل اشتعال و تاخ

 نیــنفــر در ا 6 ،یرســم ریغ يهاداده یشد. ط يادیز بیآس

تعــداد در مباحثــه اســت،  نیــفاجعه جان باختند. اگر چــه ا

ثبــت نشــده  ریــقشود که مرگ طبقــه متوســط و فیگفته م

از  ياریو بس سایکل 87باب خانه،  13200حال  نیاست. با ا

ــاختمان ــهر (تقر يهاس ــایش ــ80ب ــهر) از ب ــد نی% ش  رفتن

)Reynolds(.   

  .)Reynolds(لندن سوزي: آتش2- 1لشک                                                                       

  شیکاگو سوزيآتش -1-2-1-3

بــه  تیــداشــت. جمع کــایآمر يشــهرها انیرا در م شرفتیسرعت پ نیشتریب1871در سال  کاگویش

و  یشکســالمواد قابل اشتعال بود، شــهر بــا خ ریبود، ساختار شهر اساسا چوب و سا شیسرعت در حال افزا

آغــاز شــد.   OLEARYدر اصــطبل يســوزآتش 1871اکتبــر  9مواجــه شــد. در  دیشد يبه دنبال آن بادها

 .ابــدیبــه قلــب شــهر گســترش  عیها باعث شدند که آتش سرساختمان یچوب يو ساختارها دیشد يهاباد

 کیــسوزي که تصویر این آتش نفر از مردم جان باختند.250کرد.   دایسوخت ادامه پ هیآتش تا مصرف کل

  .)Reynolds( ده استش آورده 3- 1در شکل  را نابود ساخت کاگویش يهاسوم  ساختمان
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  .)Reynolds(سوزي شیکاگو : آتش3- 1شکل    

  

  12سیکوئ رویتئاتر ا سوزيآتش -1-2-1-4

رقه از ج کی، 1903دسامبر30کامال نسوز است. در  کاگویدر ش سیکوئ رویشد که تئاتر ایم تصور

ردند الش کتکرد آتش را خاموش کند. کارگران  ینور آرك پارچه پرده را مشتعل کرد. کارگر صحنه سع

. افتی سترشگ اترکرد. آتش، دود و گرما به سرعت در سراسر تئ ریاما گ اورندیب نییکه پرده کتان را پا

 يسوزتئاتر و آتش يسوزآتش نیبه عنوان مرگبارتر سیکوئ رویتئاتر ا يسوزنفر را کشت. آتش 602آتش

 4- 1 سوزي در شکلاز آتشتصویر این تئاتر پس  شد. ییشناسا متحده االتیا خیساختمان منفرد در تار

  .)Reynolds(آمده است 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
12 Iroquois 



8 
 

 

  .)Reynolds(وکوئیس سوزي تئاتر ایر: آتش4-1ل شک                                          

  حفاظت آتش یمهندس شیدایپ - 2- 2- 1

ز اطرافشــان ا طیحفاظت از مردم و محــ يبرا یو علم یحفاظت آتش، کاربرد اصول مهندس یمهندس

متفــاوت  يهانامــه نیتواننــد در آئــیحفاظت از آتش م یمهندس يهیاول يهااست. مثال رانگر،یو يهاآتش

  شوند. افتیاند، شده نییتع یخیبزرگ تار يهايسوزآتش يجهیکه به عنوان نت

ســوز در نکــرد کــه از مــواد  بیامپراطور نــرو، تصــو الد،یبعد از م 64از سوخته شدن رم در سال  بعد

و  ده از علــممثال ثبــت شــده از اســتفا نیاول نیشهر استفاده کنند. احتماال ا يدر نوساز یخارج يهاوارید

  حفاظت آتش است. یروز در مهندس یمهندس

ز آتــش محافظــت ا يبــرا يکــردیام  رو17تا قرن  ،یرم و آغاز قرون وسط يامپراطور یاز فروپاش بعد

بــزرگ  يسوزشد. بعد از آتش داریوباره پدمحافظت از آتش د يبرا یصنعت کردینبود. در طول رنسانس، رو

 يهاهرا بــا خانــ يکرد، لندن مقررات ساختمان ساز بی% شهر را تخر80از  شیکه ب 1666لندن در سال 

 زاتیــتجه يمشترك مقاوم در برابر آتش، اتخاذ کرد. آتش لندن، به توسعه وارید کیبا تفک يو آجر یسنگ

 یاز مهندســ يگــریمثــال د زاتیــتجه نیا یمنجر شد. طراح یدست يحذف آتش به فرم ابزار آتش تلمبه

  است. هیحفاظت آتش اول

ام 19 قــرن لیــمتحــده در اوا االتیــام و در ا18در قــرن  ریــکب يایتانیدر بر یطول انقالب صنعت در

 چ، بــتن وخــود را بــه گــ يقابل اشتعال جا يهاکه ساختمان ییکردند، اما از آنجا دایها ادامه پيسوزآتش

 ینــیزم ریــمنــابع ز قیاز طر یآب عموم نیشده بود، تام لیآتش تشک ید، داده بودند، دپارتمان عمومفوال

هادنــد. نها رو بــه کــاهش يســوزآتش افتند،یآتش بهبود  ينصب شده بود و ابزارها یآتش نشان ریبود و ش

  بود.ها آن اتیخاص و محتو يهاساختمان یحفاظت آتش در آن دوره، بررس یتمرکز مهندس

دنــد. رخ دا وانگلنــدیها در نيســازها و کاغذیآتش طاقت فرسا در نســاج ي، تعداد19اواسط قرن  در

 يهــاا روشکه ب ي. طورافتندیگسترش  عیسر اریها بسآتش نیکاغذ بود. ا يایپنبه و بقا عاتیعامل آن ضا

  قابل کنترل نبودند.  یآتش نشان یسنت
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 نیــســوراخ دار در ســقف بــود، بــه ا يهالولــه یاتیعمل ستمیآتش، نصب س یمهندس ستمیحل س راه

از  یکــی ياطفاء بــا آب، بــه توســعه ستمیس نیچن جادیشد. ا جادیحذف آتش ا يهاستمیاز س یکی لهیوس

 اشحق اختــراع آب پــ نیمنجر شد. اول ک،یحفاظت آتش، آب پاش اتومات یها در مهندسيآورنو نیمهمتر

  14نــلیگر کیــ،  فردر1880، اعطا شــد. ســپس در ســال 1874در سال   13اس. پارمله يبه هنر کیاتومات

  .دیآب پاش را بهبود بخش یطراح

به  لیو تما مهیصنعت ب ریحفاظت آتش، تحت تاث یمهندس يایاز مزا ياری، بس19طول قرن  در

  ها، آورده شد.مهیحق ب يحداقل ساز

  شده سیتاس يهاسازمان - 3- 2- 1

 يشــدند، مســئول برقــرار لیتشــکر ایــاالت متحــده د مهیکه توسط صنعت ب ییهااز سازمان يتعداد

  17FIA، 1866درســال  16NBFU، 1835درســال  15FMحفاظت آتش بودند که عبارتنــد از:  یمفهوم مهندس

 یمهندســ يشده سیتاس يهاها سازماننی. ا1896درسال  19NFPA،  1896درسال  18UL، 1890درسال

 يهايســوزاز آتش یو امــالك ناشــ اتیــکاهش تلفات ح يبزرگ برا يهااندازهحفاظت آتش بودند که در 

  را اعمال کردند. یو مهندس یها اصول علمآن ب،یترت نیشدند. به ا سیمخرب تاس

FM 

ســازندگان  یتعــاون لیتشــک ي، بــرا1835در ســال  لنــدی، کارخانه دار برجسته در رودآ 20آلن ایزاکار

بــر اســاس  مهیشرکت ب نیکرد. ا بیوحفاظت از امالك را با هم ترک مهیب میمفاه ،يسوزآتش مهیشرکت ب

دارند، کمتــر  يرعلت که اتالفات کمت نیکاال هستند و به ا سکیر يکه دارا ییهاکارخانه يبرا مهیمفهوم ب

  کنند، استواربود.یپرداخت م مهیب يبرا

                                                
13 Henry S.parmelee 
14Frederick Grinnell  
15 Factory Mutual 
16 National Board of fire Underwriters 
17 Factory Insurance Association 
18 Undereriters Laboratories 
19 National Fire Protection Association 
20 Zachariah Allen 
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کــرد. تــا ســال یحفاظــت آتــش م دیابزار جد نیبه نصب ا بیترغ FM ک،یآب پاش اتومات يتوسعه با

  شدند.یمحافظت م کیاتومات يهابا آب پاش FMامالك شتری، ب1901

FM طح جهــان، با حفاظــت بــاال در ســ يهامهیب نیتریاز اصل یکیشدن به  لیو اندازه تا تبد ریدر تاث

مه الك، اداتلفات ام يریشگیبه پ یابیدست يحفاظت آتش برا یکرد، و راهکار استفاده از مهندس دایرشد پ

  کرد. دایپ

FIA 

خطرات آب پــاش  ينامه مهیبا هدف ب FIA لیتشک يبرا مهیب يهادسته از شرکت11، 1890درسال

 ياستوار بود. اگر اتالفــات توســط اســتفاده FMو اساس  هیبر همان پا FIA. وستندیبه هم پ FMدر رقابت با 

شــوند.  مــهیب دیتوانند به صورت مفیم یامالك صنعتمناسب از حفاظت آتش در حداقل نگه داشته شوند، 

مکرر توســط افــراد مــاهر دســتور العمــل  يهایو بازرس کیاستفاده از آب پاش تمام اتومات گر،یبه عبارت د

  شد.  21HPR التیگر مهم تسه مهی، بFIAاست.  یخوب

شــدند   IRI(22(یخطرات صــنعت يکننده مهینفت ادغام شد و ب يمهیبا انجمن ب FIA،1975سال  در

  پرداخت. HPRمهم  يکننده مهیاز تلفات به عنوان ب يریشگیپ يهاسیسرو يو به توسعه

NBFU 

کــرد. در  تیــرا وادار بــه فعال NBFU ي، موسســه1866، در ســال  23مهم در پورتلند يسوزآتش کی

مهــم در  يهايســوزاز آتش يســر کیــدر پاسخ بــه  يسوزآتش يمهیب يهاکنترل نرخ يبرا  NBFUابتدا،

U.S از آتش در کشور شد. ســرانجام مســئول  يریشگیسازمان پ نی، بزرگتر1889تا 1871شد. از  لیتشک

در  یکــیالکتر یکــد ملــ نیو اول 1905در  یساختمان ی، کد ملU.Sدر  یمدل کد ساختمان نیاول يتوسعه

  بود.1897

ن بــا اســتفاده از مهندســا يشــهر یبازرس ستمیس کی، NBFU مور،یمهم بالت يسوزپاسخ به آتش در

  کرد. جادیمهم، ا ياهيسوزاز آتش يریشگیپ يبرا U.S يشهرها و روستاها ییتوانا یابیارز يبرا

UL 

                                                
21 Highly Protected Risks 
22 Industrial Risk Insurers 
23 Portland 
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در کاخ  د،یالمپ نور سف100000یکیالکتر يهایکش میس يسوزنگران خطر آتش مه،یب يهاشرکت

 شــگاهینما نکــهیا نیتضم يبرا کاگویدر ش1893بودند، در سال worlds Colombian شگاهیدر نما تهیسیالکتر

ن یــا تیــرا اســتخدام کردنــد. موفق  24لیــمر يهنــر امیــلیاست، مهندس بــرق جــوان از بوســتون، و منیا

محصــوالت  یمنــیا شیآزمــا يرا بــرا یشــگاهیآزما NBFU یمــال تیــبــا حما لیمشارکت، باعث شد که مر

 UL يکارهــا یمــال تیــبــا حما  NBFU،1901گــر شــد. در ســال  مهیب شگاهیکرد که آزما جادیا یکیالکتر

 يدر آن و درهــا یمیبا شــبکه ســ ياشهیش يهاعملکرد آتش پنجره شیآزما  UL،1903موافقت کرد. در 

  را آغاز کرد. يروکش فلز

NFPA 

 ،يسازنداردپاش به علت فقدان استاآب يهاستمیس ییایپا يها دربارهی، در پاسخ به نگران1896در

 يهاد روشعلم و بهبو نیتام ي) را براNFPAحفاظت آتش( یانجمن مل مه،یشرکت ب ندگانیاز نما یگروه

 يمتخصصان برا یفن يهاونیسی، کم NFPA دادند. لیتشک نه،یزم نیانتشار اطالعات در احفاظت آتش و 

ت را پر خطر متفاو يهاسکونت يحفاظت آتش برا نیحفاظت آتش و تام يهاستمیس یتوافق در طراح

  د.سازمان دا

  هادر ساختمان يسوزآتش - 1-2-4

ت. ه اسبود یها همواره موضوع نگرانمربوط به مواد استفاده شده در ساختمان يسوزخطرات آتش

 تفاده ازو اس انتقال د،یتول يشده و در نحوه ییقابل اشتعال بطور گسترده شناسا عاتیماها و خطر گاز

ز ا یبخش که به عنوان یمواد قابل احتراق يسوزآتششوند. در گذشته خطرات یم رفتهها در نظر گآن

ر ارمورد توجه ق داخل ساختمان، يهیاز مبلمان و اثاث شتریب اریشدند، بسیها استفاده مساختار ساختمان

 با اختصاص هیخطرات آتش و خطرات مربوط به مبلمان و اثاث ریاخ يهادر سال یگرفت، ولیم

 شدند. ییتر شناسابه صورت گسترده شتر،یب يهایررسب

 يهــاروش نیــاز ا ياری. بسافتندیآتش توسعه  یشیآزما يهااز روش يادیتعداد ز ر،یطول قرن اخ در

محصول  ياز اجزا یکی ایمحصول  يسوزخطر آتش يهااز مشخصه یتعداد کم ای کیآتش، تنها  یشیآزما

                                                
24 William Henry Merrill 
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Abstract: 

Solid materials are using as walls, construction materials,… in industrial units and 

buildings. As it is clear a dangrous fire could begin with a small spark and it could 

spread all over the combostible materials in presence of oxygen and enough heat, so 

study about flame spread behaviour on different materials is so important and  it is 

helpful to choose more safety material between construction materials with the same 

applications. 

Upward flame spread is the most dangrous type of flame spread that has the least 

distance between the flame and combustible material and the most velocity of flame 

spread, so it had studied in this research. analytical modelling with the radiation 

effect, numerical modelling with the radiation effect, analytical modelling without the 

radiation effect and numerical modelling without the radiation effect with the 

minimum simplification had done for “plaster” and “fibre” as two different materials 

with different type of flame spread. 

in order to offer the most safety solution, four new solutions had been compared with 

the old solutions which are analytical modelling without the radiation effect with the 

other simplifying assumptions. 

By comparing the methods of flame spread modelling, realized that the previous 

methods are less accurate than the methods presented in this study and With regard 

to the effects of radiation in modelling, reaching to the ignition time has been 

postponed, so Modelling with the effects of the radiation are less safe than other 

methods. According to direct relationship between the slope of material and the rate 

of flame spread on it, using some experimentions, the empirical relationship for the 

rate of flame spread angle of the material presented. 

Keywords: Flame Spread Modelling, Upward Flame Spread, Flame Spread on Solids, 

Flame Spread Velocity, Radiation Effect.  
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