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 علت یابی حریق
حرﻳﻘﻬﺎي ﻏﻴر ﻋﻤﺪي
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي اﻳﺠﺎد ﺣﺮارت و آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻣی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﺑﻌـﻀی از آﻧﻬـﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣی ﭘﺮدازﻳﻢ.
آﺗﺶ ﺳﻮزﻳﻬﺎﻳیﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣیﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ زﻳﺮاﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪ:
 -1ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺑﺎر ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ  ،ﻳﻌﻨی ﮔﺮﻓﺘﻦﺑﺎر ﺑﻴﺶ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﻴﻤﻬﺎ.
 -2اﺗﺼﺎلﻫﺎي اﺷﺘﺒﺎﻫی

 -3ﺟﺮﻗﻪ در اﺛﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻛﻮﺗﺎه

 -4ﺑیاﺣﺘﻴﺎﻃی در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜی
اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه :
دراﺛﺮ اﺗﺼﺎﻟی اﺗﻔﺎﻗی ﺑﻴﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ از ﻣﺪار در ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ از ﻣﺪار و زﻣﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻣیﮔﺮدد ،زﻳﺮا ﻣـﺪار اﺻﻠی ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪه و
ﺟﺮﻳﺎﻧیﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺎدي ﺑﻮﺟﻮد ﻣیآورد ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛـﺮدن ﺑـﺎر و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮارت زﻳﺎد
ﻣیﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺟﺮﻗﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ زد ،ﻓﻘﻂ ﺑـﺎر اﺿﺎﻓی ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮارﺗی ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣیﮔﺮدد
وﻟی ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺗﺼﺎﻟیﻛﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮده و ﺑﻴﻦ دو ﻫﺎدي ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺮﻗﺔ ﭘﺮﺣﺮارﺗی ﻣﻴﺰﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاق و
ﻋﺎﻳﻘﻬﺎ را ﺑﺎ آﺗﺶ ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ.
ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜی:
ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜی و ﻧﻘﺎط داغ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ و ﭘﺮﻳﺰﻫﺎي ﺑﺮق ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ و ﻳﺎ اﺗﺼﺎﻻت ﺳﺴﺖ و ﺷﻜـﺴﺘﮕی ﺳﻴﻤﻬﺎ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜیﺣﺮارت زﻳﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣیﮔﺮدد ،ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺮق ﺑﻪ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﻳﻊ و ﮔﺎز ﻧﻴﺰ
ﻳﻜی از دﻻﻳﻞ اﻳﺠﺎد آن اﺳﺖ.
بررﺳﻲ ﻋﻠﺖ حرﻳﻘﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از برق :
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳی ﺣﺮﻳﻘﻬﺎي ﻧﺎﺷی از ﺑﺮق ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ذﻳﻞ را در ﻧﻈﺮ ﻣیﮔﻴﺮﻳﻢ
اﻟف ـ ﺷﺮوع ﺣﺮﻳﻖ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻛﻨﺪ ﺳﻮزي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
ب ـ ﺑﺮرﺳی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺳﻴﻢ ﻛﺸی و آﺛﺎر ﻣﺬاﺑﻬﺎ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ
د ـ ﺑﺮرﺳی ﻓﻴﻮزﻫﺎ
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ﺑﺮرﺳی ﻣﺪار ﺳﻴﻢ ﻛﺸی :
در ﺣﺮﻳﻘﻬﺎي ﻧﺎﺷی از اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺮق ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ دو ﻧﻮع اﺗﺼﺎﻟی در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺳﻴﻢ ﻛـﺸی ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷﻮﻳﻢ .
ب :اﺗﺼﺎﻟی ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
اﻟف :اﺗﺼﺎﻟی اوﻟﻴﻪ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ اﺗﺼﺎﻟی ﺳﻴﻤﻬﺎ و ﺑﺮﺧﻮرد رﺷﺘﻪ ﺳﻴﻤﻬﺎ ،ﻧُﻞ و ﻓﺎز ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜی اﻳﺠﺎد ﺷده ﺳﻴﻤﻬﺎ ذوب و ﺑﻬﻢ
ﻣﺘﺼﻞ ﻣی ﮔﺮدﻧﺪﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻘﺪار ذوبﺷﺪﮔی ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﻴﻮزﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕی دارد.
اﺗﺼﺎل اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺼﺎﻟی ﺳﻴﻤﻬﺎ و رﻳﺰش ﻣﺬاﺑﻬﺎ ﻳﺎ روﻛﺶ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي اﺟﻨﺎس اﺳﺖ اﻳﻦ اﺗﺼﺎﻟی اوﻻً ﺑﺎﻳﺪ
در ﻛﺎﻧﻮن ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳی ﺷﻮد .ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﺮرﺳی ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل اﻃﺮاف ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮ آن و ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎﻟی ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد زﻳﺮا در ﺟﺎﻫﺎﺋﻴﻜﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎﻟی از ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل زﻳﺎد اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺳﻘﻮط ﻣﺬاﺑﻬﺎ ﺑﺮ
روي آﻧﻬﺎ ،ﻣﺬاﺑﻪﻫﺎ ﺳﺮد ﺷﺪه و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻌﻠﻪور ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﻧﻤیﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﺎﻫﺎﺋﻴﻜﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠف ﻣﺪار آﺛﺎر ﻣﺬاﺑﻬﺎ و
اﺗﺼﺎﻟی وﺟﻮد دارد ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،اوﻻً اﺗﺼﺎﻟی در ﻛﺎﻧﻮن ﺣﺮﻳﻖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ
دارد ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره دورﺗﺮﻳﻦ اﺗﺼﺎﻟی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ اوﻟﻴﻦ اﺗﺼﺎﻟی ﻣیﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﺮﻳﻘﻬﺎي ﻧﺎﺷی از اﺗﺼﺎل
اوﻟﻴﻪ ﺑﺮق ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓی  ،ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻗی در ﻣﺪار ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻗﻄـﺮ ﺳﻴﻤﻬﺎ و ﺗﻮان ﻓﻴﻮز ﺑﺴﻴﺎر
اﻫﻤﻴﺖ دارد.
اﺗﺼﺎل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ:
در ﻣﻮاردﻳﻜﻪ اﺗﺼﺎﻟی ﺳﻴﻢ ﺑﺮق در ﻣﺪار وﺟﻮد دارد و ﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﺣﺮﻳﻖ
را ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﻏﻴﺮ از ﺑﺮق ﺗﺸﺨﻴﺺ داده اﻳﻢ  .ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖﻛﻪ
 ،اوﻻً ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎﻟی ﺧﺎرج از ﻛﺎﻧﻮن ﺣﺮﻳﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ اﺛﺒﺎت
ﻋﻠﺖ ﺣﺮﻳﻖ ﭼﻴﺰي ﻏﻴﺮ از ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار ﻣﺬاﺑﻬﺎ
ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳی ﻓﻴﻮزﻫﺎ:
ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺣﺮﻳﻘﻬﺎي ﺑﺮق ﻓﻴﻮزﻫﺎي روي ﺗﺎﺑﻠﻮي اﺻﻠی از ﻧﻮع ﭘﻴﭽی ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه ﻣی ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﺛﺎر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﻓﻴﻮزﻫﺎ
در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧی زﻳﺎد ﺑﺎ ﮔذاﺷﺘﻦ آﺛﺎر ﻣﺬاﺑﺔ ﻧﺎﺷی از ﺳﻴﻤﻬﺎي ﻣﺴی داﺧﻞ آن و در ﭘﺎرﻫﺎي ﻣﻮاﻗﻊ آﺛﺎر ذوب ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺖ
ﺳﻄﺢ ﻓﺸﻨﮕی داﺧﻞ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد ﻣیﺑﺎﺷـﺪ و ﻧﻴـﺰ ﻧـﻮع اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻴﻮز ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺳﻴﻤﻬﺎ و ﺑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
از ﻣﺪار ﻣیﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﺖ ﺣﺮﻳﻖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺮق ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.

2

