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  کف در سيستم ها� اطفا� حريق فوم :عنوان کتاب

  جمعي از نويسندگان آموزشکده حريق ايران :تهيه و تاليف

  ir.wikifire.www :ارائه کننده

  نامحدود :تيراژ

  ١٣٩٤برگ ريزان  :تاريخ ارائه

  رايگان :قيمت

بازنشر . آموزشکده حريق مي باشدکليه حقوق ماد� و معنو� اين اثر متعلق به 

 .اين اثر بدون دستکار� در محتوا� آن نه تنها مجاز، بلکه ستودني است
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  درباره کتاب

اين کتاب، اولين کتاب از مجموعه کتاب هايي است که در راستا� 

افزايش دانش عمومي کسب  کارها� حفاظت از حريق، توسط 

ا� مجاز�، در اختيار آموزشکده حريق تهيه و بصورت رايگان در فض

  .عالقمندان به اين حوزه قرار گرفته است

بي ترديد پيشنهادها� شما از طريق پست الکترونيکي 

ir.wikifire@training ها� بعد�  ما را در بهبود کيفيت کتاب

  .يار� خواهد کرد

  

از  ٥٠٠٠٢٩١١٤٣به شماره  ١در ضمن شما مي توانيد با ارسال عدد 

  .انتشار کتابها� جديد مطلع شده و ما را نيز شاد کنيد
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  اخطار

  

افراد� که در حال انجام تاکتيک ها� 

فرونشاني بخار هستند بايد نسبت به 

تهديد شعله ور شدن مواد پاشيده شده 

مراقب باشند و موقعي که از کف استفاده 

مي کنند از بخارها� خروجي فاصله 

  . بگيرند
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غلظت کف با توجه به کيفيت کف متفاوت 

است، در نتيجه براثربخشي آنها رو� 

کيفيت . بخار تاثيرگذار است فرونشاني

درصد زمان خالي شدن و  ٢٥ کف براساس

سرعت گسترش و انبساط آن اندازه گير� 

 .مي شود
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 rainageDزمان 

زمان الزم برا� خارج شدن و تخليه شدن يک چهارم کف از مدت  -

  کل مايع

   سرعت يا نرخ گسترش

مي  جم واحد� از محلول کف بدستحجم کف آماده شده که از ح

طوالني تر باشد دوام کف پوش بيشتر  drainageهر قدر زمان  .آيد

هر قدر سرعت گسترش بيشتر باشد، پوشش کف در يک  .مي شود 

ازل ها� دمنده هوا ميزان ن. دوره زماني معين ضخيم تر خواهد بود

  .گسترش بيشتر� از نازل ها� مه توليد مي کنند

ايد مستقيم به درون نب fluoroproteinتمام کف ها به جز کف  

بلکه بايد رو� زمين و در کنار . مواد در حال سوخت ريخته بشود

اگر . مواد ريخته شود و آنگاه به آرامي رو� آن ماده غلطانده شود

ماده در حال سوخت اطراف مانعي را احاطه کرده باشد، کف را مي 

  .توان در اطراف آن مانع انباشته کرد
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تمام کف ها به جز کف  

fluoroprotein  نبايد مستقيم به درون

بلکه . مواد در حال سوخت ريخته بشود

بايد رو� زمين و در کنار مواد ريخته شود 

و آنگاه به آرامي رو� آن ماده غلطانده 

اگر ماده در حال سوخت اطراف . شود

مانعي را احاطه کرده باشد، کف را مي 

   .توان در اطراف آن مانع انباشته کرد
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  اخطار

افراد� که تاکتيک ها� فرونشاني بخار را 

اجرا مي کنند بايد نسبت به تهديد و 

خطرات ناشي از شعله ور شدن مواد 

پاشيده شده مراقب باشند وهنگامي که از 

کف استفاده مي کنند از بخارها� 

 .خروجي فاصله بگيرند
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به استثنا� کف ها�  Bتمام کف ها� کالس  

مخصوص مواد اسيد� و قليايي را مي توان برا� 

اين . خاموش کردن يا خفه کردن آتش استفاده کرد

کف ها� مخصوص سوخت ها� اسيد� و قليايي برا� 

مهار و کاستن توليد بخارات خطرناک محدودشده و 

برا� فرونشاني آتش کارآمد� نداشتند و ديگر توليد 

 .نمي شوند
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اب کف مناسب برا� فرونشاني بخار انتخ

بخش عمده ا� از  .اهميت خاصي دارد

بنابراين نبايد . کف را آب تشکيل مي دهد

برا� پوشاندن مواد� که نسبت به آب 

. ش مي دهند مورد استفاده قرار دهندواکن

برخي از سوخت ها حباب ها� کف را از 

بنابراين بايد کفي را انتخاب . بين مي برند

  .متناسب با آن مايع باشدکرد که 
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آب پوشش کف را از بين مي برد و 

بنابراين در موقع کاربرد کف نبايد از 

مواد بايد در . جريان ها� آب استفاده کرد

زير نقطه جوش نگه داشته شوند زيرا کف 

نمي تواند بخارات ناشي از مايعات در حال 

 .جوش را بپوشاند
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شش کف را اگر نمي توانيد اليه قبل از پو

، اين AFFF مشاهده کنيد، مثال در مورد  

صورت پوشش کف ممکن است غير قابل 

در اين حالت به طور مرتب . اعتماد باشد

رو� قسمت هايي از کف که در معرض 

تاثير هوا قرار دارند کف بريزيد تا زماني 

 .که ماده سوختني کامال پوشيده شود
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هيدرو کربن هايي مثل نفت رو� آب 

ور مي مانند وکف استاندارد آتش شنا

نشاني رو� آن موثر است زيرا اين کف 

مي تواند بر سطح اين هيدروکربن شناور 

حالل ها� قطبي مثل الکل با آب . باشد

مخلوط مي شوند بنابراين مي توان از کف 

  .مقاوم در برابر الکل استفاده کرد
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پيشگير� کف به چند شکل مي تواند باعث خاموش شدن يا 

  )٧-١٦شکل (از آتش سوز� شود 

خفه ساز� از ترکيب شدن هوا و بخارات قابل اشتعال 

جدا ساز�، بين سوخت وآتش . جلوگير� مي کند

خنک ساز�،دما� سوخت . فاصله ايجاد مي کند

فرو نشاني، از انتشار . وسطوح مجاور را پايين مي آورد 

کلي،  به طور. کند بخارات اشتعال زا جلوگير� مي

کف يک پوشش رو� سطح ماده در حال سوخت 

ايجاد مي کند پوشش کف اکسيژن را محصور مي کند 

  .و فرايند سوختن را متوقف مي سازد
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 کف چگونه عمل مي کند؟

کف باعث خنک ساز� ، خفه ساز�، جدا ساز� و فرو 

  .نشاندن بخارها� خطرناک مي شود
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  کف چگونه توليد مي شود ؟

توضيح دادن درباره � انواع کف و فرايند توليد آن، قبل از 

  .حائز اهميت است آشنايي با واژه ها� زير

نسبت حجم نهايي کف به حجم اوليه  :گسترش و انبساط

  کف 

مايع کف خام پيش از اضافه کردن آب و هوا و  :کنسانتره کف

گالني  ٥٥، شبکه )ليتر�  ٢٠( گالني  ٥معموال در يک سطل 

يا يک مخزن ذخيره ساز� نگه دار� مي شود ) ليتر�٢٢٠( 

  ) ٧-١٧(شکل 

دستگاهي است که مقدار  :دستگاه مخلوط کن شيميايي

مناسبي از کنسانتره کف را با جريان آب مخلوط مي سازد و 

   )٨- ١٨شکل . (محلول کف توليد مي شود

ترکيب يکپارچه ا� از کنسانتره کف و آب قبل از  :محلول کف

   .اضافه کردن هوا 
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محصول تکميل شده بعد از آنکه محلول  - کف کامل شده

  .کف به نازل مي رسد و هوا وارد محلول مي گردد

اول، آب با . در شکل گرفتن کف دو مرحله وجود دارد

کنسانتره کف مخلوط مي شود و محلول کف به وجود 

به اين مرحله، مرحله مخلوط شيميا يي گفته . مي آيد

محلول کف از ميان شلنگ به نازل دوم، . مي شود

نازل ) ٧-١٩شکل (مخصوص کف عبور مي کند 

مخصوص کف، محلول کف را در معرض هوا قرار مي 

کف کامل شده تشکيل مي شود و از اين به بعد  دهد و

  .آن را فقط کف مي ناميم

  

  

  



 

  .آموزشکده حريق مطلع شويدها� جديد  از انتشار کتاب ٥٠٠٠٢٩١١٤٣به شماره  ١شما مي توانيد با ارسال عدد 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  .آموزشکده حريق مطلع شويدها� جديد  از انتشار کتاب ٥٠٠٠٢٩١١٤٣به شماره  ١شما مي توانيد با ارسال عدد 

www.wikifire.ir 

تمام کف هايي که امروزه مورد استفاده قرار مي گيرند 

هستند يعني قبل از استفاده بايد از نوع مکانيکي 

يا در ) با آب ترکيب شوند(مخلوط شيميايي شوند 

برا� ). با هوا ترکيب شوند( معرض هوا قرار بگيرند 

توليد کف آتش نشاني با کيفيت عالي چهار عنصر الزم 

 .است

   کنسانتره کف •

  آب  •

   هوا •

   )در مجاورت هوا قرار دادن(مخلوط ساز� مکانيکي  •

  

  

  



 

  .آموزشکده حريق مطلع شويدها� جديد  از انتشار کتاب ٥٠٠٠٢٩١١٤٣به شماره  ١شما مي توانيد با ارسال عدد 

www.wikifire.ir 

چهار عنصر بايد حضور داشته باشند و به تمام اين 

حذف هر يک از .نسبت مناسب با هم مخلوط گردند

اين عناصر باعث مي شود که کف توليد نشود يا 

هوادهي يا در مجاورت هوا قرار . کيفيت آن پايين باشد

دادن، حباب کف به اندازه کافي توليد مي کند و به 

هوادهي  .اين ترتيب روکش کف تاثيرگذار خواهد بود

درست همچنين باعث توليد حباب ها� يک شکل و 

يک اندازه مي شود که در نتيجه دوام پوشش کف 

برا� حفظ يک پوشش موثر رو� . بيشتر مي گردد

  .مايع اشتعال زا، به يک روکش کفي خوب نياز است
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دستگاه ها� مخلوط کن شيميايي و نازل ها� کف 

ه گونه ا� طراحي ب) که کف ساز نيز ناميده مي شوند(

و مهندسي مي شوند که با هم ديگر سازگار� داشته 

اگر از مخلوط کني استفاده کنيم که از نظر . باشند

حتي (هيدروليکي با نازل کف مطابقت نداشته باشد 

اگر هر دو توسط يک شرکت سازنده ساخته شده 

ممکن است کف رضايت بخشي توليد نکند يا ) باشند

دستگاه ها� گوناگوني  .کف نگردداصال منجر به توليد 

برا� کف ساز� و استفاده از کف وجود دارد که در 

 .فصل بعد� تعداد� از آنها را توضيح مي دهيم
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  کنسانتره کف

کف . درصد آب تشکيل شده است ٩٩,٥تا  ٩٤کف آتش نشاني از 

هايي که امروزه مورد استفاده قرار مي گيرند به گونه ا� توليد مي 

کف . در صد استفاده مي شوند ٦يا ١،٣، ٠,٥شوند که در غلظت ها� 

به . درصد استفاده مي شوند ١يا  ٠,٥در غلظت ها�  Aها� کالس 

آتش ها� هيدروکربن در نظر گرفته طور کلي، کف هايي که برا� 

سوخت ها� . درصد استفاده مي شوند ٦تا  ١شده با غلظت ها� 

درصد نياز دارند که البته به نام  ٦تا  ٣حالل قطبي به کنسانتره ها� 

کف هايي که درجه انبساط و گسترش آنها . تجار� مورد بستگي دارد

درصد مورد  ٣يا  ٢، ١,٥متوسط يا باال است معموال با غلظت ها� 

  .استفاده قرار مي گيرند

برا� اطمينان از بدست آوردن بهترين اثربخشي، کنسانتره : توجه

ها� کف را فقط براساس درصد ها� مشخصي که برا� آنها در نظر 

   .گرفته شده مورد استفاده قرار دهيد
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  چهار ضلعي کف) ٧- ٢٠(شکل 
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آنها به درجات مختلفي از کف ها بسته به هدف استفاده از 

 .طراحي مي شوند) کم، متوسط، زياد(انبساط و گسترش 

کف ها� با انبساط کم از قبيل کفي که تشکيل اليه 

نسبت محلول به هوا� ) FFFP(فلوئورپروتئين مي دهد 

اين نوع . قرار دارد ٢٠:١ تا ٧:١ آنها کم است و در محدوده

وخت ها� کف ها عمدتا برا� خاموش کردن آتش در س

همچنين برا� فرونشاني بخار در مواد شعله ور . مايع است

کف ها� با درجه انبساط پايين . نشده استفاده مي شوند

زماني بيشترين اثربخشي را دارند که دما� مايع سوخت از 

افزايش  )درجه سانتي گراد ١٠٠(درجه فارنهايت  ٢١٢

برا� اگر دما� سوخت بيش تر از اين مقدار باشد، . نيابد

درجه فارنهايت به ٢١٢پايين آوردن دما� سوخت به زير 

 .مقدار بيشتر� کف مورد نياز است
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کف ها� با انبساط متوسط معموال نسبت انبساط آنها بين 

کف ها� با انبساط باال معموال . است ٢٠٠:١و  ٢٠:١

اين دو  .است ١٠٠٠:١تا   ٢٠٠:١نسبت انبساط آنها بين 

امل ها� پر کننده فضا در نوع کف به خصوص برا� ع

فضاها� غير قابل دسترس از قبيل زيرزمين، گذرگاه ها� 

. مفيد هستند) ٧-١٢شکل (معدن و ساير مناطق زيرگذر 

بخار حاصل از تبخير شدن کف در مناطق داغ شده 

جايگزين گاز و دود مي شود در نتيجه باعث خنک شدن 

محيط و خاموش شدن آتش در فضاها� محصور مي 

 .گردد
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  ميزان کاربرد

عبارتست  AFFF و   FFFPميزان استفاده از تمام کف ها� 

٠,١٠gpm   دقيقه / ليتر٤,١(محلول کف در هر فوت مربع /

آتش سوز�  .برا� سوخت هيدرو کربن شعله ور شده) مترمربع

هايي که شامل سوخت ها� حالل قطبي هستند معموال به 

ميزان بيشتر� کف نياز دارند و کنسانتره کف بايد در برابر الکل 

اصوال برا� آتش سوز� ها� حاصل از حالل  .مقاوم باشد

/ ليتر دقيقه  ٨,٢(در هر فوت مربع  ٠,٢٠ gpmقطبي، حداقل 

  .استفاده کنيد) مترمربع 

ها� هيدرو کربن شعله ور، از کف ها� پروتئين و برا� سوخت 

ليتر ٥,٦(در هر فوت مربع  ٠,١٦ gpmفلوئورپروتئين به ميزان 

به خاطر داشته باشيد که اين . استفاده کنيد) مترمربع/ دقيقه / 

هر کفي سرعت جريان مخصوص  .ارقام فقط اصول کلي هستند

آشنايي داشته  به خود را دارد، و افراد بايد با اين ارقام مشخص

   .باشند
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کف با انبساط باال مي تواند برا� آتش  ٧-٢١شکل 

سوزيها� زيرزمين که دسترسي به آنها دشوار است 

در اين نوع آتش سوزيها روش  .مورد استفاده قرار بگيرد

ها� مناسب تهويه عمود� بايد همراه با اين نوع حمله 

  .مورد توجه قرار بگيرد
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کار گرفتن کف در آتش سوز� مايع اشتعال زا ،الزم قبل از به 

مقدار کف مورد نياز  .است که کنسانتره کافي در دسترس باشد

به مدت زمان استفاده از کف بستگي دارد و با توجه به نوع 

مدت زمان توصيه شده به .سوخت اين مقدار تغيير مي کند

قبل از شروع حمله ، .دقيقه است ٦٠طور متوسط در حدود 

از ) ليتر  ١١٥٢( گالن ٢٨٨فوتي، تعداد  ٣٥را� مخزن ب

بايد ) ليتر� ٢٠(گالني  ٥ظرف استاندارد  ٥٨کنسانتره کف يا 

مقدار کنسانتره مورد نياز  .در صحنه حادثه وجود داشته باشد

ليتر در  ٦٠٠يا ( ١٦ gpmاز طريق ضرب کردن سرعت کاربرد 

برا� درصد  ٣ معموال(در درصد کنسانتره کف ) دقيقه

بدست ) دقيقه٦٠(و ضرب آن در طول مدت ) هيدروکربن ها

   .مي آيد
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  آتش سوز� کامل يک مخزن نفت
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  محاسبه کف مورد نياز – آتش سوز� مخزن

  .محيط آتش سوز� را مشخص کنيد :مرحله اول

  قطر مربع×  ٠,٧٨٥٤= محيط 

سرعت جريان : مرحله دوم

محلول را بر حسب ليتر درهر 

   .دقيقه محاسبه کنيد

  محيط آتش سوز�× سرعت کاربرد محلول کف 

دستگاه مناسب برا� استفاده از محلول کف را انتخاب  :مر حله سوم

   .اين دستگاه بايد با شرايط مرحله دوم مطابقت داشته باشد.کنيد

مقدار مصرف کنسانتره کف را بر حسب ليتر در هر  :مرحله چهارم

  .دقيقه محاسبه کنيد

  پاسخ مرحله دو× درصد زمينه پذيرش = ر در هر دقيقه ليت

دقيقه  ٦٠مقدار مصرف کنسانتره را برا� مدت  :مرحله پنجم

  .محاسبه کنيد
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  اکنون يک نمونه را مورد آزمايش قرار مي دهيم

متر است کامال دچار آتش سوز�  ٢٠ يک مخزن بنزين که قطر آن

  .مي شود
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  محاسبه کنيدمحيط آتش سوز� را 

  ٢٠× ٢٠×  ٠,٧٨٥٤=  ٣١٤متر مربع 

  : مقدار محلول کف مورد نياز

   ٣١٤×  ٦.٥ليتر در هر دقيقه =  ٢٠٤١ليتر در دقيقه 

   ٢٠٤١ : تجهيزات

و يک انشعاب  ١٨٠٠شما مي توانيد از يک مانيتور کف 

   .استفاده کنيد ٤٥٠و يک انشعاب  ٩٠٠انشعاب  ٢يا  ٤٥٠
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  کف مورد نيازمقدار کنسانتره 

 ٢٠٤١×  ٣.٠÷ ) زمينه پذيرش = ( ٦١ليتر در دقيقه 

   :اما برا� يک ساعت به مقدار زير کنسانتره نياز داريد

  ٦١×  ٦٠=  ٣٦٦٠ليتر کنسانتره کف 

در صورتي که اين مقدار کف را در اختيار نداريد حمله 

  .را شروع نکنيد
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  القا کننده ها
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  :توجه

شروع عمليات بايد قبل از 

به مقدار کافي کف در اختيار 

 .داشته باشيد
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تراشه ها� شعله ور نشده به اندازه تراشه 

ها� آتش گرفته و شعله ور به سرعت 

زيرا گرما� منتشر  .کاربرد کف نياز ندارند

شده، شعله آزاد و نشتي ها� گرمايي 

حضور ندارند که باعث تجزيه کف تکميل 

 .شده گردد

  

  

  

  

  

  



 

  .آموزشکده حريق مطلع شويدها� جديد  از انتشار کتاب ٥٠٠٠٢٩١١٤٣به شماره  ١شما مي توانيد با ارسال عدد 

www.wikifire.ir 

هنگامي که فقط يک چهارم طول عمر 

کف باقي مي ماند يا هنگامي که دستگاه 

  مانيتورينگ نشان مي دهد

که از مواد گداخته شده بخار متصاعد مي 

شود و در محدوده پايين اشتعال پذير� 

کف استفاده کرد  قرار دارد، بايد مجددا از

   .و رو� آن کف ريخته شود
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  کنسانتره ها� مخصوص کف

کنسانتره کف يا به صورت شيميايي توليد 

. مي شود يا مبنا� پروتئيني دارد

کنسانتره پروتئيني از گياه يا حيوان 

کف ها� مصنوعي از . ساخته مي شود

ترکيبي از مواد ضدعفوني کننده ساخته 

برخي از کف ها به صورت . مي شوند

ترکيبي از مواد مصنوعي و مواد پروتئيني 

  .تهيه مي شوند
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  پروتئيني کف

چنانچه کف پروتئين با شدت به درون 

سوخت ريخته شود باعث تداوم آتش 

سوز� شده و ممکن است سوخت به 

  .بيرون پرتاب شود
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کف ها� فلوئورپروتئين مخصوص 

  آتش سوزيها� هيدروکربن

اين نوع کف ها از عامل ها� شيميايي که 

اين . با فلور ترکيب شده تشکيل مي شوند

در سطح مواد باعث جداساز�  عوامل فعال

کف از سوخت ها� هيدروکربن مي شود 

و در نتيجه برا� ريختن رو� سوخت 

 .مناسب هستند
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کف ها� فلورپروتئين را مي توان در پايه مخزن در 

حال سوخت تزريق کرد تا رو� سطح ماده فرود آيد و 

اين روش را تزريق زير سطحي . آتش را خاموش نمايد

کف ها� فلورپروتئين ) ٧-٢٣ شکل. (مي نامند

همچنين يک پوشش امنيتي نيرومند برا� فرونشاني 

با اضافه کردن . بخارات در بلند مدت فراهم مي سازد

نمک ها� آمونياکي معلق در حالل ها� آلي به کف 

فلور پروتئين مي توان اين کف را در برابر الکل مقاوم 

کل مي کف ها� فلور پروتئين مقاوم در برابر ال. ساخت

دقيقه خواص مقاومت در برابر  ١٥توانند در حدود 

 .الکل را حفظ کنند
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کف فلور پروتئين برا� تزريق زير  ٧-٢٣شکل 

  .سطحي مورد استفاده قرار مي گيرد
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  : کف ها� فلور پروتئين دارا� ويژگي ها� زير هستند

  .با آب شور يا شيرين قابل استفاده است •

   .در نگهدار� آب و مقاومت در برابر حرارت دارد قابليت بسيار خوبي •

درجه  ٤٩درجه تا  -٧( درجه فارنهايت  ١٢٠درجه تا  ٢٠در دما�  •

   .قابل ذخيره و نگهدار� است) سانتي گراد 

   .تحت تاثير انجماد يا گداخت قرار نمي گيرد •

با اضافه کردن يک محلول ضد انجماد و غير قابل اشتعال به اين کف  •

   .ن را در مقابل انجماد و يخ زدگي محافظت کردمي توان آ

برا� مدت کوتاهي مي توان آن را به صورت مخلوط شده نگهدار�  •

   .کرد

در دماها� پايين نگهدار� و استفاده، چسبندگي نسبتا کمي به خود  •

   .مي گيرند

با استفاده همزمان از عوامل شيميايي خاموش کننده خشک سازگار�  •

   .دارد
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  )FFFP(پروتئين اليه ساز کف فلور 

کنسانتره کف فلور پروتئين اليه ساز براساس فناور� کف فلور پروتئين و 

 . ساخته شده است) AFFF(قابليت ها� کف اليه ساز آبي 

  ).در قسمت بعد� مورد بحث قرار مي گيرد AFFF: توجه (

FFFP  از مزيتAFFF  برا� سريع تر خاموش کردن آتش و از مزيت کف

  . فلور پروتئين برا� مقاومت بيشتر دربرابر گرما بهره مي گيرد

  :عبارتند از FFFPخصوصيات 

درجه سانتي  ٤٩تا  - ١٢( درجه فارنهايت  ١٢٠درجه تا  ١٠در دما�  •

قابل نگهدار� است و در عين حال چسبندگي خوبي خواهد ) گراد

  .داشت

  .تاثير انجماد يا گداخت قرار نمي گيردتحت  •

مي توان آن را بصورت مخلوط نگهدار� کرد يعني برا� استفاده در  •

آتش خاموش کن ها� سيار و مخازن آبي خودروها� آتش نشاني مي 

  .توان آن را پيشاپيش با آب مخلوط کرد

به طور هم زمان مي توان آن را با عوامل شيميايي خشک مورد  •

   .داداستفاده قرار 
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مانند ساير کف ها� آتش نشاني مبتني بر  FFFPکف 

فلورپروتئين به صورت فرمول مقاوم در برابر الکل نيز 

مقاوم در برابر الکل عالوه بر داشتن FFFPموجود است 

معمولي، مزيت ها� FFFP تمام قابليت ها� آتش نشاني

  :ديگر� دارد

درصد برا� آتش ها�  ٣در مقدار : چند منظوره

وکربن استفاده مي شود و با توجه به شرکت سازنده هيدر

درصد برا� آتش ها�  ٦يا  ٣کف مي تواند در مقدار 

 .حالل قطبي به کار رود

  درجه  ١٢٠تا  ٢٥اين نوع کف را مي توان در دما�

نگهدار� ) درجه سانتي گراد  ٤٩تا  -٤(فارنهايت 

  .کرد
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آتش  از زمان به کار گير� کف ضدعفوني کننده در خدمات

در چند سال قبل ، نيرو� دريايي ايالت متحده عالقمند   نشاني

نوع کف به عنوان يک کف آتش نشاني مايعات  شد که از اين

دريايي متوجه شد هر گاه  نيرو�.نمايد اشتعال پذير استفاده

شده با فلور به کف ضدعفوني کننده  يک عامل سطحي ترکيب

شود عمال رو� کف خارج مي  اضافه شود،آبي که از پوشش

اين اليه را اليه آبي  شود، مواد سوخت هيدروکربن شناور مي

يک کف ساخته شده از مواد  AFFF. ٢٤-٧) شکل. (مي نامند

را به  AFFF افراد خط حمله نبايد .ضد عفوني کننده است

درون سوخت بريزند بلکه بايد آن را در سطح فوقاني آن 

   :ر استخصوصيات اين نوع کف به قرار زي.بپاشند
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  :خصوصيات اين نوع کف به قرار زير است

مخازن آبي خودرو مي  در آتش خاموش کن ها� سيار و •

 )٧- ٢٥شکل (توان آن را از پيش مخلوط کرد 

درجه  ٤٠تا  ٤( درجه فارنهايت  ١٢٠تا  ٢٥در دما�  •

  .قابل نگهدار� است) سانتي گراد 

تاثير  بر اثر انجماد و گداخت AFFFانواعبرخي از : توجه •

بنابراين بايد با شرکت سازنده  .خود را از دست مي دهند

  . مشورت کرد

با اضافه کردن يک محلول ضد انجماد و غيرقابل اشتعال  •

  .مي توان آن را درمقابل انجماد مقاوم ساخت

  .در دما� پايين چسبندگي خوبي دارد •

درصد برا� استفاده با آب شور يا  ٦تا  ١در غلظت ها�  •

  .استشيرين موجود
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  سيار AFFFيک آتش خاموش کن٧-٢٥شکل
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آتش سوز� هيدروکربن برا�  AFFFهنگامي که

  .سه چيز اتفاق مي افتد استفاده مي شود

پوشش کف بالفاصله شروع به خارج کردن آب شناور رو�  .١

آب سبک يک اليه  در اين حالت، .سوخت مي کند

ارسال مي محصورکننده هوا در جلو� پوشش کف 

محصور کردن هوا باعث فرونشاني وخاموش کردن .کند

 .آتش مي شود

سپس پوشش نسبتا پرسرعت کف به طرف سطح حرکت  .٢

  .مي کند وعايق بيشتر� ايجاد مي کند

همچنان به  )٧-٢٠: ١(هنگامي که پوشش کف هواخورده  .٣

در .آب ادامه مي دهد،اليه بيشتر� آزاد مي شودخروج 

مناطقي را که پوشش کف آنها تواند  مي AFFFاين شرايط

  .از بين رفته دوباره پوشش دهد
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مقاوم  AFFFبيشتر شرکت ها� توليد کننده کف مي توانند 

دربرابر الکل توليد کنند،اين نوع کف مثل ساير کف ها از 

 AFFFدر اکثر کف ها�.موادضدعفوني کننده تشکيل مي شوند

در غلظت  رابر الکل،شده از کف ها� قطبي و مقاوم در بتوليد  

درصد استفاده مي شوند که البته به مارک تجار�  ٦يا  ٣ها� 

ها� قطبي قو� تر ممکن حالل . مورد استفاده بستگي دارد

است به سرعت جريان بيشتر� نسبت به حالل ها� ضعيف تر 

در برابر مقاوم   AFFFکف ها�. يا هيدروکربن ها داشته باشند

درصد در آتش سوز�  ٣غلظت الکل همچنين مي توانند با 

  .ها� هيدرو کربن مورد استفاده قرار بگيرند
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نوع الکل برا� سوخت ها�  AFFF  هنگامي که از کف ها�

حالل قطبي استفاده مي شود،به جا� اليه يک پوسته رو� 

اين پوسته آب موجود در پوشش کف را .سوخت ايجاد مي کنند

حالت،پوشش کف تقريبا در اين  .از حمله حالل مجزا مي سازد

مقاوم در برابر الکل  AFFF.معمولي عمل مي کند AFFFمثل 

بايد به آرامي رو� سوخت اعمال شود به گونه ا� که ابتدا 

اين نوع کف را نبايد با شدت  .پوسته رو� آتش شکل بگيرد

داخل سوخت ريخت بلکه بايد در قسمت فوقاني سوخت 

  .پاشيده شود
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مقاوم به الکل به قرار زير  AFFFها�برخي از ويژگي 

  :است

درجه سانتي  ١٠(درجه فارنهايت  ٥٠اگر در دماها� زير  •

نگهدار� شوند ممکن است تاثير خود را از دست ) گراد

زيرا کنسانتره حالت ويسکوز و چسبندگي پيدا مي .بدهد

کند و در مکنده ها� داخلي يا مخلوط کننده ها� 

 .استفاده کردشيميايي نمي توان از آن ها 

برا� آشنايي با وضعيت چسبندگي در دماها� زير پنجاه  •

به دستورالعمل ) درجه سانتي گراد ١٠(درجه فارنهايت 

  .ها� شرکت سازنده مراجعه کنيد

   .اين نوع کف را نمي توان پيشاپيش مخلوط کرد •
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کف ها� کاهش دهنده بخار ازمواد ضد عفوني کننده ساخته 

بخارات شعله ور نشده  ها فقط برا� اين نوع کف.شوند مي

آنها در  ).٧-٢٦شکل ( خطرناک در نظر گرفته شده اند مايعات

غلظت ها�  .نداشتند موقعيت ها� آتش نشاني کارآمد�

خاصي از آن برا� سوخت ها� اسيد�، قليايي يا هر دو در 

. ولي امروزه ديگر به بازار عرضه نمي شوند .بازار موجود بود

اين کنسانتره ها استفاده مي کنند بايد برا�  موسساتي که از

آشنايي با دستورالعمل ها� استفاده از آنها با شرکت توليد 

  .کننده مشورت نمايند

اگرچه کف ها� مخصوص ضد بخار ديگر توليد  ٧- ٢٦شکل 

نمي شوند ولي هنوز هم در بعضي مکان ها مورد استفاده قرار 

   .مي گيرند
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  قابليت انبساط متوسط و باالکف ها� با 

کف ها� با قابليت انبساط متوسط و باال برا� اهداف خاصي 

به  .توليد مي شوند و از مواد ضدعفوني کننده تشکيل مي شوند

آب کمتر� هستند خسارت ناشي خاطر اينکه اين مواد دارا� 

کم بودن ميزان آب در اين کف ها در .از آب به حداقل مي رسد

خواهيم مواد سرريز کنند نيز سودمند  مواقعي که نمي

 :موارد عمده استفاده از اين کف ها عبارتند از.است

  خاموش کردن آتش سوز� ها� ناشي از حشره کش ها •

  برا� فرونشاني بخارات اسيد دود کننده •

برا� خاموش کردن آتش در فضاها� دربسته مثل  •

  زيرزمين ها،در معادن ذغال و در ساير فضاها� زيرگذر

استفاده در سيستم ها� خاموش کننده ثابت برا�  •

  استفاده ها� خاص صنعتي
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استفاده از کف دارا� قابليت انبساط باال در محيط ها� 

بيرون معموال توصيه نمي شود زيرا کوچکترين نسيم باد 

 .ممکن است

پوشش کف را ازبين ببرد و منابع اشتعال را مجددا در 

   .وضعيت خطرناک قرار دهد
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  مخلوط کننده ها� کف

عالوه بر پمپ تامين آب و شلنگ آتش نشاني برا� حمل 

ونقل آب، به دو وسيله ديگر برا� توليد کف مورد 

گاهي کف ساز (کننده کف و نازل کف مخلوط : نيازاست

مخلوط کننده و نازل  ).٧- ٢٧شکل ( )نيزناميده مي شود

مناسب توليد با همديگر مطابقت داشته باشند تا کف بايد 

  .شود

درخدمات آتش نشاني معموال از سه نوع مخلوط کننده 

ادکتورها� خطي، مخلوط کن ها� : کف استفاده مي شود 

  .فشارمتعادل و مخلوط کننده ها� دور پمپ
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  ادکتورها� خطي

ادکتور خطي ساده ترين دستگاه مخلوط کني برا� 

 .استاستفاده و ارزانترين مخلوط کننده برا� خريد 

قطعات آن در مسيرآب حرکت نمي کنند در نتيجه دوام 

ادکتور خطي را مي توان به خط شلنگ . آن بيشتر است

دارا� دو نوع  .متصل کرد يا مي تواند بخشي از نازل باشد

ادکتور درون خطي و نازل جريان اصلي خود : مختلف است

 مکنده

   )٧-٢٩و  ٧- ٢٨ شکل(
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از قانون ونتور� برا� بردن کنسانتره کف به هر دو نوع ادکتور 

هنگامي که آب پرفشار از .داخل جريان آب استفاده مي کنند

يک ورود� کوچک عبورمي کند، يک محيط کم فشار در 

اين محيط کم .نزديکي طرف خروجي ادکتور ايجاد مي کند

لوله ادکتور در اين نقطه  .فشار يک اثر مکندگي ايجاد مي کند

لوله ادکتور  ).٧- ٣٠شکل ( ادکتور متصل مي شودکم فشار به 

درکنسانتره کف فرورفته،کنسانتره را به درون جريان آب که 

ادکتورها� .مي کشاند و يک محلول آب کف به وجود مي آورد

درون خطي ساده برا� عمل کردن در يک جريان و فشار ثابت 

اندازه ثابت طراحي  و با استفاده از يک شلنگ دارا� طول و

اين ادکتورها را مي توان در فشارها� مختلف نيز مورد .ده اندش

استفاده قرار داد و در اين شرايط اندازه و طول شلنگ و سرعت 

  .جريان را مي توان تنظيم کرد
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هنگامي که آب تحت فشار از دريچه عبور مي کند،  ٧- ٣٠شکل

کنسانتره کف به درون لوله کشيده مي شود و محلول کف 

   .شودتوليد مي 
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نازل کف به گونه ا� خاص طراحي شده است که هوازدگي 

اين نازل  .الزم برا� توليد کف يا بهترين کيفيت را توليد سازد

گالن در هر  ٣٠تا  ٢٥( ها ممکن است با دست حمل شوند

يا رو� واحدها�  )ليتر در دقيقه ١٠٠٠تا  ١٢٥دقيقه يا 

ليتر در  ١٠٠٠گالن در دقيقه يا  ٢٥٠(شوندمانيتور سوار مي 

 ).٧- ٣٣شکل ( )دقيقه
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  نازل استاندارد مه با جريان ثابت

اين نوع نازل با محلول کف و برا� توليد کف با قابليت 

استاندارد پايين و کم دوام مورداستفاده قرار مي گيرد 

کوچکي محلول کف را به قطرات بسيار  اين نازل، ).٧-٣٤شکل(

مي کند و از هم زدن قطرات ريز آب که از ميان هوا تجزيه 

بهترين  .عبور مي کنند برا� عمل کف ساز� استفاده مي کنند

به   AFFFمورد استفاده آن زماني است که با کنسانتره معمولي

زيرا در اين حالت ويژگي اليه ساز� آن به  کار برده مي شود،

را نمي توان با  اين نازل ها .يک کف با کيفيت باال نياز ندارد

 .کف ها� زير مورد استفاده قرار داد

  پروتئين

   فلورپروتئين

 FFFPمقاوم به الکل   

 AFFFمقاوم به الکل   
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  نازل ها� اتوماتيک

کنند  نازل ها� اتوماتيک با ادکتور به همان نحو عمل مي

ادکتور با همان  مشروط به آنکه .که نازل مه عمل مي کند

در نظر گرفته شده عمل کند و فشار داخلي که برا� آن 

ادکتور با فشار� کمتر از فشار  اگر. نازل کامال باز باشد

سازنده به کار گرفته شود يا اگر نازل  توصيه شده شرکت

بسته باشد ممکن است مشکالتي برا� نازل اتوماتيک 

  .گردد ايجاد
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  ژنراتورها� کف ساز با قابليت انبساط باال

  

 .و پرهوا توليد مي کنند کف نيمه پايداراين نوع ژنراتورها 

قسمت محلول  ١قسمت هوا به  ٢٠٠ ميزان هوا� کف از

عمومي از اين نوع  دو نوع .تشکيل مي شود  (١ : ١٠٠٠)کف

   .ژنراتورها عبارتند از دمنده مکانيکي و مکنده آب

مکنده آب شبيه ساير نازل ها� توليد کف است با اين  ژنراتور

قسمت عقب  .خيلي بزرگتر و درازتر است اتورتفاوت که اين ژنر

محلول کف از  .پيدا کند نازل باز است تا هوا بتواند جريان

که با  طريق نازل به درون يک اسپر� ظريف تلمبه مي شود

هوا مخلوط شده و يک کف با قابليت انبساط متوسط توليد مي 

درانتها� نازل يک يا چند غربال وجود دارد که کف را  .شود

- ٣٥شکل ( مجددا با هوا مخلوط مي کند تفکيک کرده و آن را

کفي  اين نازل ها در مقايسه با ژنراتورها� دمنده مکانيکي، ).٧

   .است توليد مي کنند که حجم هوا� آن کمتر
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  برطرف کردن مشکالت مربوط به عمليات کف ساز�

دليل عدم موفقيت در توليد کف يا کيفيت پايين کف چند 

 :عمده دارد که رايج ترين آنها به قرار زير است

نامتناسب بودن ادکتور با جريان نازل که باعث عدم مکش  •

  .کنسانتره کف مي گردد

نشت هوا در قسمت درزگيرها که عدم مکش را باعث مي  •

  .شود

تميز نکردن دستگاه مخلوط کن که باعث انباشته و  •

عبور کف متراکم شدن و در نتيجه مسدود شدن مسير 

  .شود

کامل بسته نشدن نازل که باعث باال رفتن فشار نازل مي  •

  .گردد

   .خواباندن شلنگ بيش از اندازه در طرف تخليه ادکتور •
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  برطرف کردن مشکالت مربوط به عمليات کف ساز�

 پيچ خوردن شلنگ •

نازل خيلي باالتر از ادکتور قرار گرفته باشد، در اين  •

  .ال مي رودحالت فشار بيش از اندازه با

   مخلوط کردن چند نوع کنسانتره کف در يک مخزن •
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  عمليات تمرين و ايمني کف

  

اپراتور و متصد� انشعاب کف بايد خط انشعاب را دور 

از آتش نگه دارد تا زماني که عمليات کف ريز� به 

  .جا� آب شروع مي شود

خطوط کف بايد به گونه ا� قرار داده شوند که يک 

پيوسته و دائمي رو� مايعات در حال سوختن پوشش 

  .تشکيل شود

هنگامي که عمليات تمريني به پايان رسيد تمام 

شلنگ ها و تجهيزات بايد با آب شيرين کامال شستشو 

  .پس آنها را در محل خود قرار دهيدشده و س
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  پرسش هايي برا� مرور مطالب گذشته

  

زير  هدف ، تکنيک و تجهيزات مورد نياز در موارد •

 ؟چيست

  جذب ، آبگير، سد يا منحرف ساز� •

  رقيق ساز� •

  پراکنده ساز� بخار •

   فرونشاني بخار •
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  پرسش هايي برا� مرور مطالب گذشته

  

در صورتي که ماهيت ماده در حال سوخت برا� شما 

 ناشناخته باشد چه اقدامي انجام خواهيد داد؟

بيان ترتيب اقداماتي که از نظر تاکتيکي اولويت دارند 

  .کنيد

قبل از شروع عمليات نجات، مسئول عمليات برا� 

   آگاهي نيروها� واکنش چه اقداماتي بايد انجام دهد؟
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  پرسش هايي برا� مرور مطالب گذشته

  

 محافظت در برابر خطرات چه الزاماتي دارد؟ •

محبوس کردن و محصور کردن را توضيح دهيد و  •

  است؟برا� اين کار به چه تجهيزاتي نياز 

محدودساز� و جلوگير� از گسترش را تشريح  •

کنيد و بگوييد چه کسي مسئول اين عمليات 

  است؟
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بي ترديد پيشنهادها� شما از طريق پست الکترونيکي 

ir.wikifire@training ها� بعد�  ما را در بهبود کيفيت کتاب

  .يار� خواهد کرد

  

  

از  ٥٠٠٠٢٩١١٤٣به شماره  ١در ضمن شما مي توانيد با ارسال عدد 

  .انتشار کتابها� جديد مطلع شده و ما را نيز شاد کنيد

  

  

  

  

  

بازنشر . کليه حقوق ماد� و معنو� اين اثر متعلق به آموزشکده حريق مي باشد

 .اين اثر بدون دستکار� در محتوا� آن نه تنها مجاز، بلکه ستودني است


