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פרק א' – תפיסת הבטיחות במכון ויצמן
 .1ניתוח גורמי הסיכון במכון ויצמן
 .1.1גורמי סיכון אש ספציפיים
במכון ויצמן למדע נערכת פעילות מחקרית .מעצם טבעה ,פעילות מחקרית עושה שימוש
באמצעים ובחומרים רבים ומגוונים ,משלבת תהליכים לא סטנדרטים אשר תוצאותיהם
אינן ידועות מראש ועשויות לכלול תגובות מסוכנות .ניסויים רבים המבוצעים במעבדות,
כרוכים בעבודה באש גלויה ,שימוש במקורות חום ובהעברת אנרגיה ברמות גבוהות .יתר על
כן מכוני המחקר והמעבדות עמוסי ציוד ,מכשור ,חומרים ,פסולות ונייר ,אלה מהווים
מטען אש משמעותי.
מאפיין נוסף שחייבים לקחת בחשבון בניתוח הסיכונים ,הינו אוכלוסיית הסטודנטים
שהינה אוכלוסיה צעירה בחלקה ,בעלת ניסיון מקצועי מוגבל .אוכלוסיה זו אינה קבועה הן
מבחינת עמדת העבודה והן מבחינת משך השהות .הסטודנטים נתונים לעומס וללחצים והם
חדורי מוטיבציה וזה עלול להוביל לעבודה בשעות לא שגרתיות במצבי עייפות ולחוסר
הקפדה בעניינים שלכאורה אין בהם תרומה ישירה ומיידית למחקרו של הסטודנט כגון
בטיחות.
במכון ויצמן מתבצעת פעילות בינוי עניפה הכוללת הקמת מבנים ומתקנים חדשים ,שיקום
ושיפוץ תשתיות קיימות ואחזקה שוטפת .פעילות זו מבוצעת באמצעות קבלנים וכן ע"י
בעלי מקצוע אורגניים של המכון .סיכוני האש הנובעים מעבודות אלה גבוהים במיוחד בשל
השימוש הרחב באש גלויה ,הצורך בניתוק מערכות חרום בעת העבודות ,הכרות שטחית של
הקבלנים והפועלים לגבי הסיכונים בסביבת העבודה ,ועבודת בינוי בסביבה פעילה .כידוע
אסונות האש החמורים ביותר במדינה בשנים האחרונות נגרמו כתוצאה מעבודות קבלנים.
 .1.2גורמי סיכון אש גנריים
מעבר לגורמי הסיכון המיוחדים למכון ,קיימים כל גורמי הסיכון השגרתיים והכלליים,
הנובעים מהתנהגות מסוכנת או רשלנית של עובדים או מבקרים ,עישון ,מחסני ציוד,
עבודות עיבוד )מתכת ,עץ ,זכוכית( ,סיכוני אש ממסעדות ,קצרים חשמליים ,התחממות
לוחות  /כבלים במערכות חשמל מיושנות ,שריפה ספונטאנית בשדה קוצים או עשבייה
יבשה ,ברקים ,נפילת עצים  /ענפים על כבלי מתח ועוד.
הרס בלתי נשלט
1000

עשן  +גזים רעילים

עיוותי מבנה

800

600

טמפ' )(C

 .1.3התפתחות שריפה אופיינית
קצב התפתחות שריפה אופיינית
מחייב התערבות מיידית של צוות
כיבוי מקצועי עקב הטמפרטורות
המתפתחות.

1200

400

פיח וטפטוף חומר

200

הפעלת מע' גילוי וכיבוי
0
60

45

30

15

0

זמן )דקות( מתחילת השריפה
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 .2עיקרי החוקים והתקנות הקשורים לבטיחות אש
•

חוק שירותי הכבאות ותקנותיו

•

חוק הבטיחות במקומות ציבוריים ותקנותיו

•

חוק תכנון ובניה ותקנים ישראליים

•

פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה

•

חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו

•

חוק רישוי עסקים ותקנותיו

•

חוק הגז )בטיחות ורישוי(

•

חוק למניעת מפגעים

•

חוק שירותי הובלה

•

חוק החומרים המסוכנים

 .3גישות לבטיחות אש
•

המניעה )(FIRE PREVENTION
מניעת האש מושגת ע"י טיפול שיטתי בכל אחד מגורמי האש באופן רציף ובכל נקודת זמן,
כך שימנע מפגש בין מקור דלק )חומר בעירה( לבין מקור חום )טמפרטורה(∗.

•

הגנה מפני אש )(FIRE PROTECTION
מאחר ואנו מודעים לכך שנקיטת גישת המניעה לבדה לא תמיד עשויה להצליח לבטל
היווצרות האש ,יש צורך לתכנן ולהתכונן למזעור הנזקים כאשר מתרחשת השריפה.
הגנה זו מצריכה תכנון ופיתוח מערכת מוכללת ומאוזנת ,הבנויה מתכונות ומערכות
מיוחדות ,המחזקות אחת את השנייה ומגבות אחת את השנייה במקרה של כשל באחת
מהן.

•

בטיחות אש )(FIRE SAFETY
בטיחות אש הינה שילוב מאוזן ומיטבי של גישת המניעה ושל גישת ההגנה מפני אש.

 .4תפיסת בטיחות האש
תפיסת בטיחות האש במכון ויצמן מושתת על  6אבני יסוד :
מניעה
מניעה

לחימה
לחימה
מזעור
מזעור
נזקים
נזקים

 9מניעת דליקות
 9מעכבי בעירה
 9גילוי והתראה
 9כיבוי השריפה
 9פינוי אוכלוסייה  /רכוש
 9תיחום האש

∗ בנספח א' מפורט רקע תאורטי לגבי האש
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האיזון המיטבי בין רכיבים אלה
מחייב בחינה מדוקדקת ותכנון קפדני
המבוסס על ניהול סיכונים בכל אתר
שעליו אנו רוצים להגן מפני אש.

 .5דרכי התמודדות )עפ"י תפיסת בטיחות אש(
 .5.1מניעה:
 9ניהול סיכונים
 9תכנית בטיחות
 9תיק הערכות לאירוע  /תיק שטח
 9הכשרות ,הדרכות והגברת מודעות
 9תרגילים ואימונים
 9הוראות ונהלים
 9ביקורות ,סיורים
 .5.2מעכבי בעירה :
 9בחירת חומרים מעכבים לבינוי ,ריהוט ,דלתות ,שטיחים חיפויים וציפויים
 9דלתות אש
 9בידוד  /חציצה של חומרים מסוכנים
 .5.3גילוי והתראה :
 9התבססות על האדם
 9גלאי עשן עצמאיים
 9מערכות הנדסיות לגילוי ,התראה וכריזה
 .5.4כיבוי :
 9מטפים )אבקה ,פד"ח ,הלון ,קצף(
 9גלגילוני מים
 9הידרנטים " + 2ארגזי ציוד נלווה  /הידרנטים ") + 3למילוי רכבי כיבוי(
 9מערכות כיבוי אוטומטיות
 9צוותי כיבוי אורגניים של המכון
 9שרותי כבאות והצלה
 .5.5פינוי אוכלוסיה  /רכוש:
 9על פי תיק הערכות לאירוע  /תיק שטח
 9תרגול
 9קיום וכשירות דרכי מילוט )פתחי חירום ,ממלטים ,מדרגות חרום ,וכיו"ב(
 9קיום ותקינות שילוט חרום ותאורת חרום
 .5.6תיחום :
 9אגפי אש
 9דלתות אש
 9פתחי שחרור עשן
 9פסי אש
 9קירור
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 .6מענה לגורמי סיכון אש
 ניהול סיכונים
ניהול סיכונים הינו תהליך של זיהוי ,אומדן והתמודדות עם סיכונים הכרוכים בפעילויות
המתקיימות במכון ,וקבלת החלטות המאזנת בין עלות נטילתם אל מול התועלת הנובעת
מנטילתם.
 איזון אופטימאלי
איזון אופטימאלי של ששת אבני היסוד שצוינו לבניית מערכת אינטגרטיבית לבטיחות אש,
אשר נגזרת ומתעדכנת בהתאם לתהליך שיטתי ורציף של ניהול סיכונים.
 תכנית בטיחות
תכנית בטיחות אש הינה חלק אינטגראלי מתכנית הבטיחות של המכון ,המתעדכנת אחת
לשנה לפחות או עם כל שינוי מהותי שחל במכון )שינוי תשתיות ,שינוי תהליכי עבודה ,שינוי
אוכלוסייה וכו'( .תכנית הבטיחות מפרטת את המפגעים והליקויים ואופן הטיפול בהם .כמו
כן התכנית מפרטת פעילות מניעה כגון הדרכות ,פעילויות לשמירת כשירות האנשים כגון
קורסים אימונים ותרגילים ,פעילויות יזומות לשמירת כשירות הציוד והאמצעים ופעילות
אכיפה וביקורות.
המענה לגורמי סיכון אש חייב להינתן באופן אינטגראלי הן בתחום המניעה והן בתחום הגנה
מפני אש .בכל אחד מהתחומים האלה ,המענה יכול להינתן ברמת המכון ,ברמת הפקולטה  /אגף
או ברמה המחלקתית  /יחידתית ,בהתאם ליכולות הטכניות וליכולות התקציביות .המענה יכול
לכלול פתרונות ניהוליים בשילוב פתרונות טכניים והנדסיים.
את הפתרונות ניתן לחלק לשני חתכים המקבילים לגורמי הסיכון:


מענה ספציפי
פתרונות ייעודיים וייחודיים לגורמי סיכון אש הנובעים מפעילות ייעודית כגון התקנת
מערכות גילוי גזים נפיצים ,שימוש בארונות חסיני אש לחומרים מסוכנים ,ציפוי בחומרים
מעכבי בעירה ,מערכות קירור ,אוורור ,נידוף ,מערכות גילוי והתראה ,מערכות כיבוי ,הורדת
סיכוני דליפת גז באמצעות שימוש במיכלי גז עצמאיים קטנים ,התאמת סוגי המטפים וכו'.
כ"א מקצועי ומיומן לטיפול בגורמי סיכון ייעודיים המשולבים באירוע אש )סיכונים כימיים,
רדיואקטיביים ,ביולוגיים ,פיסיקאליים(.
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מענה גנרי
פתרונות כלליים לגורמי סיכון שאינם נובעים בהכרח מאופי הפעילות והתהליכים כגון
ריסוס וניקוש עשבייה ,גיזום ענפים וכריתת עצים ,החלפת לוחות חשמל ישנים ,התקנת
מערכות הגנה בפני ברקים ,ביצוע סריקות טרמוגרפיות במערכות חשמל לאיתור מוקדם של
נקודות כשל ,פריסת ציוד נייד  /נייח לכיבוי אש וכו'.
כ"א מקצועי ומיומן לקבלת קריאת חרום ,לכיבוי אש ,חילוץ אנשים ופינוי נפגעים.

 .7מדרג הטיפול בעת שריפה
 .7.1מענה ברמת הפרט אשר גילה את השריפה והאנשים במקום האירוע:
 oדווח והזעקת עזרה ממוקד חרום ) (2999בכל מקרה


דווח על שריפה/עשן/ריח



דווח מיקום מדויק :בניין ,קומה ,מספר חדר



מסירת שם המודיע ומספר סלולרי  /מספר שלוחה

 oניסיון כיבוי )בתלות בגודל השריפה ובאמצעי הכיבוי הקיימים במקום( תחת הדגשים
הבאים:


הצלת חיים קודמת לכל שיקול אחר



אין סמכות לפרט לטפל בשריפה שבה מעורבים חומרים מסוכנים



אסור השימוש במים ובמטף מסוג אבקה

 oהתנהגות נכונה )ניתוק גז ,ניתוב אנשים ליציאות חרום ,זחילה במקרה של עשן ,אי
פתיחת דלתות ,שימוש בשמיכות מילוט ,שיתוף פעולה וציות לכוחות הכיבוי וההצלה(
 oהימלטות
 .7.2מענה ברמת המכון:
 oהפעלת צוות כיבוי ע"ב מחלקת אבטחה וכיבוי אש בכל מקרה
 oהפעלת אנשי בטיחות רלוונטיים בהתאם לסיכונים בשטח
 oהפעלת אנשים טכניים לניתוק והפעלת מערכות תשתית
 oהזעקת כוחות חיצוניים בהתאם לצורך ולגודל האירוע
 .7.3סיוע חיצוני:
 oכוחות כיבוי והצלה
 oמד"א
 oמשטרה
 oניידת איכות הסביבה
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פרק ב' – ישום תפיסת הבטיחות במכון ויצמן
 .1הגופים המקצועיים בתחום בטיחות אש במכון ויצמן
יחידת הבטיחות
ואיכות הסביבה

מניעת אש

תשתיות אש

כיבוי אש

אגף
במו"ת

מחלקת
אבטחה

בטיחות האש במכון ויצמן מבוססת על שלושה גופים מקצועיים אשר מתקיימים בינהם
ממשקי עבודה שוטפים גם בשגרה וגם בעת אירוע :יחידת הבטיחות ואיכות הסביבה,
מחלקת אבטחה וכיבוי אש ואגף במו"ת.
 .1.1תפקידי הגופים המקצועיים בתחום בטיחות אש
יחידת הבטיחות ואיכות הסביבה -

.1.1.1

יחידת הבטיחות הינה הגורם המוביל והמרכז את בטיחות האש כחלק מהניהול
הכולל של הבטיחות במכון ויצמן :
א.

מגבשת את תפיסת בטיחות האש בהתאם לתפיסת הבטיחות הכוללת במכון:
 תרגום התורה ליישום מעשי במכון
 ריכוז דרישות החוק התקנות והתקנים
 הפקת משמעויות מגורמי סיכון ייעודיים

ב.

מרכזת את מניעת האש במכון:
 מבצעת הדרכה וחניכה בכל הרמות )עובדים/סטודנטים חדשים/ותיקים ,נאמני
בטיחות ,מאשרי אש ,צוותי חירום והדרכת כיבוי מתקדם(
 מנחה על אמצעי בטיחות אש )תשתיות ,אמצעים נייחים ,אמצעים ניידים(
 אחראית על תיק הערכות לאירוע חרום
 פועלת לשיפור מתמיד )ביקורות ,חקירת אירועים ,הפקת לקחים והטמעתם(

ג.

אחראית על תכנית בטיחות אש שנתית:
 מפיקה תכנית בטיחות ,מאשרת אצל הנהלת המכון ומבצעת בקרה על ביצועה
 מבצעת בקרה ומעקב על טיפול במפגעים וליקויים
 פועלת מול הרשויות המוסמכות לקבלת רישיונות והתרים
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מחלקת אבטחה וכיבוי אש -
מחלקת אבטחה וכיבוי אש אחראית על התמודדות מיטבית עם אירוע שריפה:

.1.1.2

א.

הפעלת מוקד לקבלת קריאות חירום
 קבלת קריאות  24שעות ביממה
 הפעלת גורמי פנים וחוץ לטיפול באירוע
 הפעלת מרכז בקרה  -תיעוד ,רישום ואחזור מידע על התראות ואירועים

ב.

הפעלת צוותי חרום כיבוי והצלה )בשילוב כוחות סיוע פנימיים וחיצוניים(
 ניהול אירוע אש ובהתאם למצב העברת שליטה באופן מסודר לכוחות ההצלה
 כיבוי ,חילוץ ופינוי
 הובלה וניתוב של כוחות סיוע פנימיים וחיצוניים
 פינוי  /חסימת צירים ומעברים ,בידוד אזור האירוע
 שמירת כשירותם של צוותי החירום
 תרגול אנשי המכון בפינוי ובתגובה לתרחישי חירום
אחראית על מצאי וכשירות אמצעי כיבוי גילוי והתראה

ג.

 אחראית לנפק להציב ולרענן אמצעים מטלטלים בהתאם לתכנית הבטיחות
 מוודאת באופן יזום הימצאותם ותקינותם של מערכות כיבוי גילוי והתראה
ד.

אחראית על סדר ואכיפה
 טיפול בחסימת מעברים וחניה אסורה
 טיפול בהתנהגות מסוכנת
 איתור ודווח על מפגעים וסכנות

אגף במו"ת -
אגף במו"ת אחראי על תשתיות בטיחות אש:

.1.1.3

א.

שילוב הדרישות הבטיחותיות והסביבתיות בתכנון וביישום של פרויקטים
 פרויקטים הנדסיים
 פרויקטי בינוי ותשתיות
 פרויקטי שיקום ושיפוץ
 משימות תיקון ואחזקה
 שליטה ובקרה על קבלנים ועבודות קבלנים

ב.

אחראי על תחזוקה שוטפת למערכות בטיחות ומערכות חירום )מע' גילוי ,מע'
כיבוי ,מע' כריזה ,דלתות אש ,תאורת חירום וכיו"ב(
 טיפול יזום
 טיפול שבר

ג.

סיוע בעת אירוע
 ניתוק  /הפעלת מערכות )חשמל ,גז ,לחץ מים מקומי ,חילוץ ממעליות ,וכו'(
 שליטה על מקורות אנרגיה  /תפעול גנרטורים
 סיוע במפות תכניות ותרשימי מבנה לכוחות המחלצים
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 .2גורמים פנימיים נוספים
 .2.1נאמני בטיחות -
במכון כ  40נאמני בטיחות במסגרות השונות .נאמן הבטיחות אחראי על קידום ושמירת
הבטיחות במסגרת שלו ותפקידיו:
 לעמוד על תנאי הבטיחות במסגרתו ,לפעול לשיפורם.
 עליו לפקח על דרכי העבודה ולהבטיח שלא ייגרמו פגיעות לעובדים,לאנשים בסביבה
ולסביבה.
 לסייע לראש המסגרת ולממונים מטעמו בהדרכה של העובדים והסטודנטים ביחידה
בנושאי בטיחות ,בפיתוח תודעת בטיחות והקפדה על נהלים ,ובהפצת פרסומי בטיחות.
 השתתפות בחקירת אירועי בטיחות שאירעו במסגרתו.
 עריכת ביקורת בטיחות והגשת דו"ח חודשי בכתב לממונה ,על רמת הבטיחות
במסגרת ,כולל ציוד בטיחות כגון מסיכות ,משטפות עיניים,ציוד כיבוי אש ,חסימת
מעברים ,מקלחת חירום ,מפגעי חשמל וכו' .מילוי המלצותיו של ממונה הבטיחות
ופעולה לתיקון הליקויים שהתגלו ,כולל השלמת ציוד המגן האישי והיחידתי החייב
בהחלפה.
 .2.2מנהלנים -
המנהלן שולט מבחינה אדמיניסטרטיבית על כוח האדם במסגרתו אחראי על תקינות
האמצעים המתקנים והמבנים שבמסגרת שלו .הוא מרכז את התקציב והמשאבים במסגרת
וכמו כן הוא משפיע על סדר העדיפויות במסגרת .עבודות תחזוקה ,אחזקה ,שיפוץ ,הספקה,
הובלה מתואמים עם המנהלן והוא אחראי על תאום וסנכרון עבודות אלה ,והערכות נכונה
במסגרת .המנהלן כפוף ישירות לראש המסגרת ונמצא בקשר ישיר עימו .מכאן שהמנהלן
מהווה דמות מפתח בניהול הבטיחות במסגרת בה הוא פועל ויש לו אחראיות רבה בנושא.

 .3גורמים חיצוניים עיקריים בתחום בטיחות אש
 .3.1שירותי כבאות והצלה איגוד ערים רחובות
 .3.2משטרה )רישוי עסקים ,התערבות באירוע(
 .3.3עיריית רחובות )רישוי עסקים ,תכנון ובנייה(
 .3.4משרד התמ"ת  -פיקוח על העבודה
 .3.5המשרד לאיכות הסביבה )היתר רעלים ,טיפול באירוע חומ"ס ,מרכז מידע לחומ"ס(
 .3.6מד"א
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 .4כשירות המכון לבטיחות אש
כשירות המכון לבטיחות אש מנותחת בהתאם למתודת 5M
)(Man, Machine, Media, Mission, Management
כשירות כוח האדם


מינוי בעלי תפקידים בתחום בטיחות אש



ביצוע הכשרות ,הדרכות ,השתלמויות



שמירה על כשירויות – תרגול ,אימון ,רענון

אדם

כשירות האמצעים


התאמת הציוד והאמצעים לסיכוני האש



קיום מצאי בהתאם לסוג ולכמות הנדרשת

מכונה/ציוד

 בדיקת האמצעים ,טיפול שוטף ,רענון פגי תוקף.
כשירות הסביבה


השקעה בתשתיות מתקדמות



התחשבות באקלים והערכות בהתאם



הערכות לאיומים )מצב חירום ,מלחמה ,מתקפת טילים ,פח"ע ,פעילות עבריינית(



תשומת לב לסיכוני אש מאוכלוסיות מיוחדות כגון קבלנים ,אורחים ,מבקרים ,ילדים

משימה  /פעילות


תכנון כל פעילות ומשימה



ביצוע ניהול סיכונים למשימות ולתהליכים



התאמת האמצעים למשימה  /פעילות



התאמת הפעילות לסביבה



תדרוך האנשים

ניהול


בקרה ,שליטה ודיווח



הקצאת משאבים



גיבוש נהלים/הוראות ואכיפתם



עבודה בהתאם לתכנית בטיחות שנתית



צמצום סיכונים במקור



הערכות לאירוע חרום
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 .5הכשרות עיקריות בבטיחות אש

16

הערות

מס"ד

תפקיד

סוג ההכשרה

1

ממונה בטיחות אש
של מכון ויצמן

קורס ממונים על בטיחות אש

2

איש צוות תגובה מיידי
במח' אבטחה וכיבוי אש

קורס כבאים בסיסי
והשתלמות כיבוי מתקדם

3

נאמן בטיחות אש

קורס נאמני בטיחות אש

יוסמכו מתאימים מקרב
נאמני הבטיחות

4

עובדי המכון וסטודנטים

הדרכת עובד חדש
רענון שנתי
כנסים והרצאות תקופתיים

כולל תרגילים מקומיים

נספח א' :אש – רקע תאורטי

מתוך האתר הרשמי של שרותי כבאות והצלה

 .1בעירה
שריפה ובעירה הם מונחים המשמשים לעתים קרובות בערבוביה .מבחינה טכנית שריפה היא
צורה של בעירה.
בעירה היא ריאקציה כימית המתחזקת את עצמה ויוצרת אנרגיה או מוצרים היכולים לגרום
לריאקציות נוספות מאותו סוג .על פי הגדרה זו ,בעירה היא ריאקציה אקזותרמית.
שריפה היא תהליך חמצון מהיר ,המתחזק את עצמו ומלווה ביצירת חום ואור בעוצמות שונות.
הזמן שנדרש לריאקציה להתפתח קובע את סוג התהליך בו אנו מבחינים .בקצה האיטי מצוי
תהליך ההחלדה ,שבו הריאקציה איטית מכדי להבחין בה .בקצה המהיר מצויה התפוצצות
כתוצאה מריאקציה מהירה מאוד של דלק וחומר מחמצן .ריאקציות אלה משחררות כמות
אנרגיה גדולה בזמן קצר מאוד .

איור  1בעירה ,ריאקציה כימית המתחזקת את עצמה ,יכולה להיות איטית מאוד או מהירה מאוד
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 .2פירמידת האש ) ( THE FIRE TETRAHEDRON
במשך שנים רבות השתמשו במושג משולש האש )חמצן ,דלק וחום( ,על מנת להסביר את רכיבי
השריפה .בעוד שהדוגמאות הפשוטות האלה נותרו שימושיות ,הן אינן נכונות מבחינה טכנית,
שכן על מנת ליצור בעירה דרוש שילוב של ארבעה גורמים:


חמצן )חומר מחמצן(



דלק



חום



תגובת השרשרת הכימית

אפשר לתאר רכיבים אלה בצורה גרפית כפירמידת האש .זוהי פירמידת טטרהדר ,כלומר
פירמידה שבסיסה משולש )איור  .(2כל מרכיב בפירמידה חייב להימצא במקומו על מנת ליצור
בעירה.

איור  2רכיבי פירמידת האש

תפיסה זו חשובה במיוחד לתלמידי כבאות הלומדים כיצד להשתלט על אש ,למנוע אש ולחקור
שריפות.
אם תסיר אחד מארבעת הרכיבים ,הבעירה לא תתרחש .אם ההצתה כבר אירעה ,האש תחוסל
כאשר אחד מן המרכיבים יוסר מן הריאקציה.
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 .3מהות הבעירה כיצד נוצרת שריפה?
התנאים לבעירה
תהליך הבעירה מחייב שלושה תנאים ובנוסף את תהליך תגובת השרשרת הכימית .בהעדר אחד
המרכיבים  -לא תתרחש בעירה.


הימצאותו של חומר דליק.



נוכחות חומר מבעיר )מחמצן(.



עליית הטמפרטורה.



תגובת השרשרת הכימית

התרכבות כימית של חומר עם חמצן או עם חומרים המגיבים באופן דומה נקראת חמצון .התוצר
שמתהווה כתוצאה מההתרכבות עם החמצן נקרא תחמוצת.
בשעת החמצון הופך בדרך כלל חלק מהאנרגיה הפנימית של החומרים המגיבים לאנרגיה של
חום
הנפלטת החוצה .חמצון מהיר ופליטת כמויות גדולות של חום בפרק זמן קצר יגרמו לעליית
טמפרטורה ולפליטת אנרגיה בצורת גלי אור .חמצון מהיר זה נקרא בעירה.
לפי מהירות החמצון אנו מבדילים בין:


חמצון בלי הופעת אש – חמצון איטי –
החלדה ,ריקבון ,תסיסה.



חמצון עם הופעת אש – בעירה ,התפוצצות.

אופני בעירה
כידוע ,חומרים עשויים להופיע באחד ממצבי הצבירה הקיימים:
גז ,נוזל או מוצק.
להבה מתקבלת מבעירתם של גזים ,של ערפל )טיפות זעירות של נוזל המפוזרות באוויר( או של
אבק .נוזלים או מוצקים שבוערים ,משחררים בשעת בעירתם גזים ,ערפל או אבק .בעירתם של
אלו האחרונים היא שיוצרת את השלהבת ,המוצק עצמו מתלהט גם הוא בשעת הבעירה וגלי
האוויר המתקבלים מההתלהטות או מהחמצון שעל פני שטח המוצק ידועים כאש גחלת.
אופן הבעירה של מצבי הצבירה השונים:


חומר במצב גזי או במצב תרחיף ,כמו ערפל ואבק ,בוער בצורת להבה.



חומר במצב נוזלי ,בוער רק לאחר שעבר למצב גזי ,ושוב בצורת להבה.



חומר מוצק עשוי לבעור באחת משלוש צורות:
 .1בצורת להבה – כאשר החומר נמס בחום או מתאדה ,ונוצרים גזים או אדים
מתלקחים )דונג ,פרפין ,שומן(.
 .2בצורת גחלים – מתכות או חומרים נקבוביים המכילים חמצן בנקבוביותיהם כגון
פחם או עץ.
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 .3בצורת להבה וגחלים – כאשר החום מפריד את החומר לחלקיקים גזיים ולפחמן

מוצק.

חומרים במצב גז או נוזל יבערו כאמור ,רק בצורת להבות ,לעומתם חומרים מוצקים יבערו
בצורת גחלים ,הופעת להבות בחומרים מוצקים או נוזלים היא סימן שנוצרו התאדות או מעבר
ישיר למצב צבירה גזי.
הלהבה היא זרם גז ,ערפל או תרחיף גזי בוער המאיר את סביבתו.

חומרים דליקים והתלקחותם
סיווג החומרים הדליקים נעשה על פי התכונות הבאות:


תכונות הבעירה



אופן ההתלקחות



חום בעירה



טמפרטורת הבעירה

תכונות הבעירה
יש חומרים הבוערים לאיטם) ,צמר ,נוצות( ויש חומרים הבוערים במהירות ובעוצמה )מגנזיום,
צלולויד( .על יסוד ההבדל בעוצמת הבעירה ובמהירות אפשר להבחין בין שתי קבוצות חומרים:
חומרים בעירים – חומרים הממשיכים לבעור גם לאחר סילוק הגורם המבעיר היות ומספיק
להם החום המשתחרר כתוצאה מהבעירה כדי להמשיך ולבעור עד תום.
חומרים בעירים בקושי – חומרים הבוערים באיטיות ורק תוך כדי הוספת חום ממקור חיצוני.
חומרים אלו כבים מאליהם.
אופן ההתלקחות
סכנת ההתלקחות של חומר דליק תלויה בעיקר בטמפרטורות ובכמות החומר הדרוש להדלקתו.
קיימות ארבע קבוצות שונות של חומרים לפי אופן התלקחותם:


חומרים המתלקחים מאליהם – חומרים אלה יתלקחו בבואם במגע עם חומר מבעיר
ללא תוספת של אנרגיית חום.



חומרים המתלקחים בנקל – חומרים המתלקחים על ידי גורמי חום חלשים שמספקים
אנרגיית חום מוגבלת ,כמו בדלי סיגריות בוערים.
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חומרים המתלקחים באופן רגיל – חומרים אשר להצתתם דרושים כמות חום
וטמפרטורות נמוכים כפי שמסופקים על ידי גפרור בוער.



חומרים המתלקחים בקושי – לקבוצה זו שייכים חומרים שאינם ניתנים להצתה
בחומרים רגילים.

חום בעירה
כאשר חומר בוער ונשרף משתחררת ממנו כמות חום מסוימת ,כמות חום זו נקראת חום בעירה.
טמפרטורת הבעירה
לכל חומר דליק טמפרטורת שלהבת אופיינית .טמפרטורה זו תלויה בתכונות החומר הבוער
ובמהירות הבעירה הקובעת את קצה שחרור החום .שני חומרים בעלי חום בעירה שווה ,אך
מהירות בעירה שונה יבערו בטמפרטורות שונות כתוצאה מהפסד חום בלתי נמנע אל הסביבה.
שלוש דרכים בהן עוברת האש ממקום למקום :


הולכה – העברת חום בלתי אמצעית )המערכות נמצאות במגע ישיר( .צורה זו קיימת העיקר
בהעברת חום בין מוצקים.



קרינה – העברת חום ממערכת אחת המקרינה קרינה אינפרא אדומה על מערכת אחרת.



הובלה – מעבר חום בין נוזלים לגזים ,או בינם לבין מוצקים ,תוך כדי תנועה.
מחזור החום בתהליך בעירה

מעניין לדעת!!
הצטברות חום משפיעה תמיד על התהוות והתפשטות של דליקות ועל כן יש משמעות מיוחדת
להכרתה והבנתה.
כאשר מתכננים מערכות הסקה ,ארובות ומפלטי עשן ,מתקני חימום ותנורים וכיוצא בזה ,יש בראש
ובראשונה למנוע אפשרות של הצטברות חום.
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