
 
 

بررسي مكانيزمهاي سوختن پارچه و راههاي كاهش 
  آن به وسيله راهكارهاي فيزيكي و شيميايي

  
   استاديار دانشكده نساجي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كاشان- دكتر مهرداد محمديان:نويستده

   
  

  : مقدمه
  
  

 : آيد بندي كنيم شكل زير به دست مي چنانچه الياف و منسوجات توليد شده را دسته
 
  
  

                          
 
 
 

تر بررسي گردد  نايع ديگر دقيقو چنانچه موارد مصرف صنعتي كه كاربرد محصوالت نساجي در ص
 . بندي ديگري بدست خواهد آمد تقسيم

  
  

                    
 
  

هريك از محصوالت فوق طيف وسيعي از كاربرد را دارند و در بسياري از فعاليتهاي روزمره نقش مهمي 
 جوامع عليرغم اينكه آتش در همه. سوزي باشند توانند عامل آتش اما متأسفانه در همه موارد مي. دارند

تواند  دهد چنانچه كنترل نشده باشد مي مورد احترام بوده است و به انسان گرما، روشنايي و انرژي مي
. ناپذيري را بوجود آورد تواند خسارات جبران آفرين باشد و در بعضي موارد مي خطرناك و حادثه
لياف نساجي يكي از هاي آتش نشاني مناطق مختلف تائيدي بر صحت اين موضوع كه ا آمارهاي سازمان

  .باشد هاي خانگي صنعتي و اماكن عمومي است مي سوزي عوامل اصلي در شروع و ادامه آتش
  . شود مي باشد و از سه عامل اكسيژن، حرارت و ماده سوختني آغاز  شروع آتش به شكل زير مي

  
             

  
  
  

 شعله
 

جرقه يا حرارت  ماده سوختين 
 الزم

 اآسيژن
 

 
لوازم نساجي 
 خانگي

صنعيت پرده و 
  دآوراسيون

ورزش آفپوشها پوشاك
 

لباس خودروصنعيتپزشكيعمران
 آار

آامپوز
 يتها



  
  
  

ث پراكندگي و گسترش آن آيد باع يابد و خود آتش و آنچه كه از آتش بوجود مي اين عمل ادامه مي
  . شود و به صورت زير عمل خواهد كرد مي شود و در مدت كوتاهي شكل باال تغيير كرده و كامل  مي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دهند و شعله به  كند و سرعت سوختن را افزايش مي گرما و دود آزاد شده به سوختن گازها كمك مي
باشند كه باعث  ور شدن سمي نيز مي  به شعلهاين گازهاي گرم به غير از كمك. يابد شدت توسعه مي

  . هاي ريوي در انسان خواهد شد خفگي و يا  ايجاد بيماري
پذيرد و در مقابل سوختن يك  تر از مايع و جامد صورت مي سوختن يك ماده در فاز گازي بسيار سريع

ن اوليه اين كار را جسم جامد نياز به مقدار قابل توجهي انرژي گرمايي دارد كه گرماي حاصل از سوخت
  . دهد انجام مي

از طرف ديگر گرماي . كند بايد توجه داشت كه فرآيند سوختن اجسام جامد و مايع را به گاز تبديل مي
. مورد نياز براي سوختن وابسته به حالت فيزيكي مواد و خواص گرمايي منتقل شده به محيط دارد

سوزد و يا ممكن است   و پخش شده به سرعت ميبنابراين مواد قابل سوختن موجود در يك سطح وسيع
  . در صورتيكه همان ماده به شكل قالب و جامد با دشواري خواهد سوخت. حتي منفجر گردد

پذيرد و ميزان  به هر صورت آنچه مسلم است در فرآيند سوختن يك واكنش شيميايي صورت مي
شد بنابراين سرعت رسيدن اكسيژن با سوختن تابعي از چگونگي سرعت واكنش اكسيد شدن شيميايي مي

لذا در صورتي كه شرايط فراهم گردد در طي چند ثانيه آتش .  بسيار مهم است و سوخت به منطقه شعله
  .كند مسافت زيادي را طي مي

   
  خواص گرمايي الياف 

چيده با توجه به نوع گرما و ميزان آن رفتار الياف متفاوت خواهد بود كه در اكثر حاالت اين رفتار پي
به طور كلي اين رفتارها به سه دسته تقسيم . البته الياف مختلف رفتار گرمايي متفاوتي دارند. باشد مي
  : شوند مي

  حرارت بر اثر تماس يك جسم داغ مانند اطوبه، الياف - 1
 حرارت بر اثر تماس يك جسم گداخته و قرمز شده مانند سيگار روشن به الياف  - 2

 قعي به الياف حرارت بر اثر تماس يك شعله وا - 3

گاز و 
 دود

رتحرا  

 

ماده سوختين بيشرت
 

شعله

 جرقه يا حرارت الزماآسيژن

 حرارت بيشرت

ماده سوختين



 
 

دهند و بعضي از  الياف ترموست و الياف ترموپالست واكنش متفاوتي در برابر آتش از خود نشان مي
در اكثر منسوجات الياف مصنوعي و طبيعي به صورت مشترك . شوند الياف هنگام سوختن ذوب مي

  . كند تر مي ور شدن را پيچيده شوند و پيچيدگيهاي سوختن و شعله مصرف مي
   مت ذاتي الياف در برابر آتشمقاو

باشد و بقيه فضاي اتمسفر از گازهاي ديگر   درصد از گازهاي موجود در فضاي اتمسفر اكسيژن مي21
  . تشكيل شده است

اما ساختمان شيميايي . ساختمان ظاهري الياف نساجي آنها را جهت آسان سوختن آماده كرده است
باشد و اكسيداسيون  ني چون سوختن يك اكسيداسيون ميبه اين مع. كند الياف موضوع را متفاوت مي

به عبارت ديگر الياف مختلف . كند الياف مختلف بدليل ساختار شيميايي متفاوت آنها با يكديگر فرق مي
  . براي سوختن به مقدار اكسيژن متفاوتي نياز دارند

اي خواهيم رسيد  ج به نقطهكند و به تدري عمل سوختن زنجيره طوالني را شكسته و به مولكول تبديل مي
  . توانند آزادانه به فاز گاري تبديل شوند آورند و مي كه مولكولها فراريت را بدست مي

همانطور كه گفته شد الياف مختلف به مقدار اكسيژن متفاوتي نياز دارند و جدول زير اين مقادير را نشان 
  . دهد مي

اكسيد پلي   ليف
  تفلون  كربن  نومكس  مپش  نايلون  استر پلي  سلولز  اتيلن

اكسيژن 
مورد 
  نياز

15  19  21  23  25  28  60  95  

  
ه طور ذاتي شود كه بعضي از الياف ب مي مقادير مختلف اكسيژن مورد نياز در الياف مختلف باعث 

الياف پشم به محض دور شدن از شعله واقعي خاموش . خودسوز باشند و بعضي ديگر خود خاموش
اليافي مانند كربن . دهند شوند ولي الياف پنبه پس از جدا شدن از شعله به سوختن خود ادامه مي مي

  . باشند  نيز تقريباً  نسوز مي
  

   راههاي نسوز كردن الياف
  . براي جلوگيري از سوختن الياف وجود داردبه طور كلي دو راه 

ايجاد تغيير در ساختمان شيميايي كه تبديل پليمر به مولكول فرار متوقف يا به تعويق افتد كه در اين  )الف
  . توان استفاده نمود رابطه از مواد شيميايي مختلف با كارآيي متفاوت مي

 نخ و يا پارچه نتواند براحتي اكسيژن دريافت نمايد الياف موجود را به نحوي كنار يكديگر قرار داد تا) ب
  . كه اين باعث حذف اكسيژن از سه عامل اصلي ايجاد شعله خواهد شد

  . در اين تحقيق هر دو حالت مورد بررسي قرار گرفت
اي كند شد كه تا  در اين رابطه با استفاده از مواد شيميايي سرعت انتشار آتش در روي پارچه پنبه

  . هاي بدست آمده را مقاوم در برابر آتش ناميد توان پارچه حدودي مي
اي مختلف كه نمره تاب و تراكم بافت در آنها متفاوت بود را در معرض  هاي پنبه از طرف ديگر پارچه

  . گيري شد سوختن قرار داده و سرعت انتشار آتش بر روي آنها اندازه
  



  آزمايشهاي انجام شده 
  . ارچه در سه حالت متفاوت مورد بررسي قرار گرفتسرعت انتشار شعله در روي پ

  اي با مشخصات فني متفاوت  هاي كم تراكم ولي با الياف صد در صد پنبه پارچه) الف
  هاي پرتراكم پيچده ژاكارد ولي با الياف تركيبي مختلف  پارچه) ب
  . كند كننده آتشاي با مشخصات فني متفاوت اما آغشته شده به مواد  هاي كم تراكم پنبه پارچه) ج

گيرنده  سرعت انتشار شعله بر روي پارچه به وسيله عمودي نگه داشتن پارچه بر روي يك دستگاه ساده
اين وسيله يك چهارچوب فلزي است كه ميخهايي به صورت افقي روي آن نصب . پارچه صورت گرفت

  . گيرد  ميشده بود و پارچه به صورت بسيار كشيده شده و محكم بر روي اين ميخها قرار
براي انجام آزمايش پارچه مورد آزمايش رابه . باشد متر مي  سانتي5/7فاصله عمودي هر دو ميخ متوالي 

سپس زمان گسترش آتش . شود مي  ثانيه زير پارچه نگهداري 2ميخها نصب كرده و شعله كبريت به مدت 
  . گيري شد به سه نقطه متوالي به وسيله زمان سنج اندازه

  . ها و نخهاي بكار رفته در آنها قبل از آزمايش بررسي شده بود پارچهتجزيه فني 
  . اي به وسيله تركيبات فسفردار صورت گرفت هاي پنبه سازي پارچه مقاوم

 نوع پارچه مورد بررسي قرار گرفت كه ده نمونه اول داراي تركيب بافت ژاكاردي بودند 23به طور كلي 
استر بود و مكانيزم سوختن بسيار متفاوت و ناهمگن  از پنبه و پليو الياف بكار رفته در آنها تركيبي 

توان بدست آورد اما به  و بدليل متغيرهاي فراوان تجزيه و تحليل دقيقي از نتايج بدست آمده نمي. داشتند
  . هاي پرتراكم كمتر است توان نتيجه گرفت سرعت انتشار آتش در پارچه طور تقريبي مي

باشند نحوه انتشار آتش تقريباً يك  باشند و همگي از پنبه مي  نمونه مي13ها كه  هدر طيف ديگري از پارچ
تر اين سرعت كاهش  هاي با تراكم باالتر و نمره نخ سنگين كند كه در پارچه مسير مشخص طي مي

  . يابد مي
  . اي شدند هاي پنبه ضمناً مواد فسفردار باعث كند شدن سرعت گسترش بر روي پارچه

  
  نتايج

هاي ژاكارد بدليل تراكم زياد و تغييرات گسترده در نوع بافت و متغير   سرعت انتشار آتش در پارچه- 1
بودن جنس الياف و تعدد آنها روند مشخصي را نداشته و در بعضي حاالت بدليل پرزدار بودن و مخملي 

زياد آنها آتش ها سرعت گسترش آتش به شدت باال بود و يا به علت تراكم و ضخامت  بودن اين پارچه
  . حتي خاموش شد

هاي تار و پود و در نتيجه وزن  اي سرعت انتشار آتش وابسته به نمره نخ هاي پنبه به طور كلي در پارچه
  . باشد در متر مربع پارچه مي

 گرم در متر مربع مورد آزمايش قرار گرفت كه موضوع اثر سنگيني پارچه 300 تا 5/119هايي از  وپارچه
  .ار آتش قابل مالحظه بود در سرعت انتش

  :يك رابطه رياضي براي نمايش سرعت انتشار آتش توصيه شده است كه عبارت است از 
W . V =801/1     كه در آن  

 W : وزن پارچه بر حسب گرم بر متر مربع  
V  :  سرعت انتشار آتش بر حسب سانتيمتر در ثانيه  

پارچه وتئوري آنها با استفاده از اين رابطه رياضي كه اعداد به دست آمده از سرعت واقعي شعله و وزن 
   .تقارن زيادي دارد 



 
 

هاي آغشته به مواد كندكننده آتش اين نتيجه حاصل شد كه سرعت انتشار آتش در  در مورد پارچه
  .ها در مقايسه با مشابه بدون مواد شيميايي آنها به نصف تبديل شده است  اينگونه پارچه


