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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 712 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

اخبار تخصصی
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موسســه استاندارد بریتانیا BSI اســتاندارد BS 9999: 2017 "ایمنی حریق در 
طراحی، مدیریت و استفاده ساختمان ها- آئین کار" را بازنگری نمود.

هدف اولیه این استاندارد حصول اطمینان از این نکته است که معیارهای قابل قبول 
تأمین جانی افراد می تواند در حوادث حریق ساختمان ها قابل دستیابی باشد.

اســتاندارد بازنگری شده، با هدف تأمین تدابیر و روش های صحیح حفاظتی برای 
سالمت شاغلین و آتش نشانان، توصیه ها و راهنمایی هایی بمنظور برقراری تمهیدات 
الزم جهت کنترل و کاهش اثرات حریق، ازجمله دود و سایر محصوالت حریق های 

جدید فراهم می نماید.
تغییرات عمده در استاندارد BS 9999 شامل موارد زیر است:

• یک فلوچارت که ترتیب مراحل در فرآیند طراحی را در راستای کمک به کاربران 
در بکارگیری این استاندارد نشان می دهد.

• بندهای بازنگری شده در مورد مدیریت ایمنی حریق بر اساس
PAS 7 Fire Risk Management System- Specification

• سامانه های اطفاء حریق اسپرینکلر جدید
• توضیحات تفصیلی در مورد آژیرهای صوتی

• بسط جدول نرخ گسترش حریق بمنظور تأمین اطالعات بیشتر
این اســتاندارد بازنگری شده در طراحی ســاختمان های جدید و توسعه و نیز در 
جابجایی، توسعه و تغییر مصالح مورداستفاده در ساختمان های موجود کاربرد دارد. 
این اســتاندارد مورداستفاده معماران، مدیران ساختمان ها، مهندسان ایمنی حریق، 
ارزیابان ریســک حریق، کارکنان کنترل ســاختمان، کارکنان آتش نشانی و امداد، 
نصابان کاشف های حریق و دود، نصابان سیستم های اطفای حریق آبی و بازرسین 

نقشه های سیستم های اعالم و اطفاء و بازرسی بمنظور ارائه گواهینامه می باشد.
بازنگری های این استاندارد را هم ردیف روش های صحیح جاری، تکنولوژی جدید 

و سازگـاری با سایـر استانـداردهای ایمنی حریق بازنگـری اخیـر BS 9990 و
BS 9991 قرار می دهد.

این استاندارد همچنین توصیه های روزآمدی برای کنترل دود و حرارت، پرده های 
حریق، سیستم های تهویه مطبوع و مکانیکی، مراکز خرید و کانال کشی بیان می کند. 
البته شایان ذکر است که BS 9999 برای ساختمان های مسکونی و اقامتی دارای 
اتاق خواب های شخصی و آشپزخانه / تأسیسات بهداشتی که درون آنها یک بخش 
دارای پتانسیل حریق فراهم شده، کاربرد ندارد. )مانند بیمارستان ها، بازداشتگاه ها، 

خانه های دانشجویی و ...(

فرودگاه اشتوتگارت جوالی 2016 یک Superdragon  هشت سیلندر از شرکت 
Magirus تحویل گرفت. این خودروی 52 تنی چهار محوره با موتور 8 ســیلندر 
روی یک شاســی IM52X8 ایویکو دو موتــوره Cursor ایویکو و گیربکس فول 

اتوماتیک Allison 4500R تجهیز شده است.
این دو موتور که در پشت خودرو قرار گرفته اند، دارای تأییدیه یورو 5 بوده و هرکدام 
به تنهایی 412 کیلووات )560 اســب بخار( و درمجموع 824 کیلووات )1120 
 Allison 4000 اســب بخار( توان تولید می کنند. خودرو با 2 گیربکس ســری
که ســرعت خودرو را به 135 کیلومتر بر ساعت با شتاب صفر تا 80 در 25 ثانیه 
می رساند، دارای بهترین زمان واکنش و سریع تر از استانداردهای بین المللی است.

گیربکس های Allison اجزای جدایی ناپذیر از شروع فرآیند تولید خودرو بوده اند. 
هر گیربکس دارای دو دیفرانســیل اســت. بطوری که موتور نیروی محرکه کافی 
برای شروع حرکت و تولید نیروی کافی برای راه اندازی پمپ، بدون نیاز به نیروی 
اختصاصی مجزا فراهم می سازد. تنظیم کننده ترمز یک Superdragon ، مسافت 
توقف )خط ترمز( خودرو را کوتاه کرده و سبب کاهش خوردگی لنت ترمز می شود. 
از دیگر مشخصات این خودرو مخزن آب 17000 لیتری و یک مخزن کف  2500 
لیتری می باشد. خودرو به منظور عملیات اطفاء حریق به یک مانیتور سقفی با فشار 

6000 لیتــر بر دقیقه و پرتاب تا 90 متر و یــک مانیتور جلویی با پرتاب 45 متر 
مجهز شده است. پمپ این خودرو قادر است با ظرفیتی برابر 9000 دور بر دقیقه 
و با فشار خروجی 10 بار که نیروی محرکه آن از گیربکس اتوماتیک Allison و 
پمپ Magirus MPN 700 که توسط موتور سمت چپ تأمین می شود، کار کند.
سازمان آتش نشانی فرودگاه اشتوتگارت به 24 خودروی اختصاصی ازجمله خودروی 

42 تنی با 1000 اسب بخار مجهز می باشد.

 7102 :9999 SB استانداردجدید
 برایساختمانهای تجاری

 Magirus Superdragon خودروی عملیاتی
در فرودگاه اشتوتگارت   
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برای اولین بار در دنیا، با دریافت اعالم کمک اضطراری از یک تلفن هوشمند در 
دریا، یک پهپاد به طور خودکار از خط ســاحلی ایرلند، جهت جستجو و موقعیت یابی 

محل وقوع سانحه به پرواز درآمد.
این مانور برنامه ریزی شده در دهکده Crosshaven شهر Cork در جنوب غربی 
ایرلند در تاریخ 13 فوریه به نمایش درآمد که شــامل یکپارچه ســازی سه سامانه 
فن آوری برای اعالم خطر، جســتجو و واکنش در شــرایط اضطراری بود. در طول 
پرواز، حسگرهای پهپاد، اطالعات موقعیت یابی را به مرکز عملیات اضطراری مخابره 

می کردند تا جهت واکنش هماهنگ شوند.
این مانور تعدادی از قابلیت های این سامانه، ازجمله نحوه هشداردهی سوانح توسط 
اپلیکشن Safetrx نصب شده روی گوشی تلفن همراه، اطالعات کاربر یعنی موقعیت 
 DAR و پهپادهای Safetrx وی و ردیابی تسهیل شده برای هر دو کنسول GPS
و D4H را نمایش داد.Safetrx  یک پلت فرم ایمنی دریایی اثبات  شــده اســت 
و اپلیکیشــن جستجو و امداد دریایی آن بیش از 695000 ساعت اطالعات مورد 

استفاده در سراسر دنیا را ثبت و ضبط نموده است.
در خالل این مانور، Safetrx پهپاد SAR را به منظور انجام یک مأموریت روباتیک 
برای پرواز خودکار به ســمت موقعیت GPS دریافت شــده به حرکت درآورد که از 
 D4H آن تصاویری با وضوح  باال به کنســول راهبــری آن و پلتفرم موقعیت یابی
مخابره گردید. D4H وظیفه صدور دســتورات عملیاتی به اولین واکنشگرها نظیر 
گشــت ســاحلی و اورژانس را برعهده دارد. مأموریت پهپاد، ردیابی و نمایش روی 

Safetrx می باشد.
یکپارچه سازی بسیار سریع سه راهکار، ماحصل طراحی یک نرم افزار قابل انعطاف 
پشتیبان هر سه سیستم و تعهد شرکت های درگیر در ساخت پلتفرم ASR می باشد. 
Oisin McGrath مدیرعامل ربات SAR اظهار داشت: با استفاده از پیشرفته ترین 
تکنولوژی پهپاد، نرم افزار امداد و اپلیکیشــن Safetrx هم اکنون قادر هستیم پهپاد 
را بطور خودکار به سمت سیگنال درخواست کمک، به پرواز درآوریم. کاهش زمان 
جســتجو و ریسک کارکنان نکات کلیدی بوده و زمانی که یک زندگی نجات پیدا 
کند، مأموریت ما با موفقیت انجام  شده است. ما بسیار هیجان زده هستیم که اکنون 
قادریم اثبات کنیم، یکپارچگی ما با Safetrx که در نوامبر ســال گذشته آغاز شد، 

بسیار موفقیت آمیز عمل کرده است.
 

 Drone نسخه نمایشی پهپاد
برای امداد دریایی 

شرکت تولیدکننده سیســتم های روشنایی Peli Products سمینارهای رایگان 
منظمی در مورد معرفی محصوالتش را برگزار می نماید.

ســمینارهای اینترنتی ماهانه در مورد چراغ قوه های بی خطر دارای اســتانداردها و 
گواهینامه های بین المللی، پروژکتورهای ســیار، راه حل های روشــنایی تخصصی، 
کیف های حمل محصوالت و ســایر اطالعات در خصوص محصوالت Peli بحث 

خواهد نمود. 

همچنین به شــرکت کنندگان فرصتــی جهت مطرح نمودن پرسش هایشــان و 
شفاف سازی مشخصات فنی داده خواهد شد. 

دکتــر Francesco Della Mora مدیر فروش Peli در قاره اروپا می گوید: " 
Peli یک شــرکت پیشــرو با نوآوری های برجسته در بازار سیستم های روشنایی و 
کیت های فوق العاده، صاحب مقاالت متعدد و پیشــگام در فناوری های جدید است. 
این سمینارهای اینترنتی فرصتی برای ارتباطات مستقیم و گسترده تر در جهت ارائه 

آخرین دستاورد ها و ارتقاء دانش موردنیاز متخصصان در حوزه ایمنی می باشد."

سمینار اینترنتی روشنایی
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پس از حادثه انفجار کمپانی Packaging corporation of America در تاریخ 
8 فوریه،  US Chemical Safety Board (CSB) یک تیم تحقیقاتی سه نفره را 
به صحنه وقوع حادثه در شهر DeRidder ایالت لوئیزیانا اعزام نمود. این شرکت 
تولیدکننده جعبه ها و کارتن های مقوایی برای بسته بندی های سبک و سنگین بود.
طبق اعالم شــرکت PCA، انفجار در حین عملیات سرویس و نگهداری سالیانه، 

در ناحیه آسیاب خمیر کاغذ Pulp mill روی داده است.
براساس گزارش های اولیه، انفجار در حالیکه پیمانکاران مشغول جوشکاری روی 
یک مخزن و در حین بســتن یک قطعه بودند، رخ داد. انفجار بقدری شــدید بود 

که سبب شد مخزن به هوا پرتاب شده و در منطقه دیگری در کارخانه فرود آید.
 Beauregard Parish " Vanessa براســاس اظهارنظــر کالنتــر شــهر
Sutherland"بعــد از حادثه، محدودیت تــردد در منطقه حاکم کردیم ولی هیچ 

اثری از حریق مشاهده نشد."
اعالمیه منتشرشــده از سوی شــرکت، دغدغه اصلی را ایمنی و سالمت کارکنان 
مشغول بکار در سایت بیان می دارد. اولویت های بعدی در این برهه از زمان، شامل 
اعالم خبر درگذشت پیمانکاران به خانواده هایشان و در ادامه، بررسی حادثه با تمام 

قوا می باشد.

CSB چنین عنوان می کنــد که اغلب حوادث کار گرم درنتیجه احتراق مواد قابل 
اشتعال و یا احتراق سازه ها یا ضایعات در مجاورت محل انجام کارهای گرم می باشد.

CSB بسیاری از حوادث کار گرم در سراسر کشور را بررسی نموده که شامل یک 
 Tomahawk در شهر PCA انفجار در سال 2008 در یکی دیگر از کارخانه های

ایالت Wisconsin بود که منجر به فوت سه کارگر گردید.
Vanessa Sutherland، رئیس CSB می گوید: حوادث کار گرم یکی از رایج ترین 

دالیل مرگ کارگران است، درصورتی که غالبًا به آسانی قابل پیشگیری هستند.
 

از آنجائی که کاله های حفاظتی آتش نشــان ها بسیار نفوذپذیرند و پوست آن ها در 
معرض مواد ســمی و خطرناک قرار می گیرد، انجمن ملی حفاظت از حریق آمریکا 
NFPA یک بولتن ایمنی درخصوص کاله های حفاظتی آتش نشان ها منتشر کرد.

به طور مســتند ثابت شده است که تجهیزات حفاظت فردی آتش نشان ها نسبت به 
تعداد زیادی از سموم، پاتوژن ها و سایر مواد خطرناک، نفوذپذیر است. 

بر اســاس یک مطالعه انجام شــده توسط مرکز کنترل بیماری ها CDC و موسسه 
ملی ایمنی و بهداشــت حرفه ای NIOSH، ســرطان های جدیدی در بســیاری از 
آتش نشان ها تشخیص داده  شده و تعداد زیادی از آن ها به دلیل همین بیماری های 

سرطانی فوت نموده اند. 
ظتــی  حفا کاله هــای 
بخــش  قابل نفوذتریــن 
است.  آتش نشــانها  لباس 
نیستند  قادر  پوشش ها  این 
مانع نفوذ و نشســت دوده 
و مواد شــیمیایی روی سر 
و گردن آتش نشانان شوند؛ 
مناطقی که بیشترین میزان 
آسیب پذیری در تماس های 

پوستی را دارند.

Ed Conlin مدیر بخش حفاظت عمومی حریق می گوید: "NFPA بیش از 120 
سال است که از آتش نشــان ها حمایت کرده است. با این حال سرطان های شغلی 
در خدمات آتش نشــانی افزایش  یافته اســت. تصور ما بر این است که در مورد آن 
 PPE Personal بخش از احتیاطات پیشگیرانه که در انتظار تکمیل تحقیقات علمی
Protective Equipment بوده است و نیز کسب اطالعات بیشتر در مورد جذب 

سرطان زایی در نواحی پیشانی، فک، گردن و گلو به راه خطا رفته ایم."
بولتن کاله حفاظتی NFPA توصیه می کند که دپارتمان حریق یک برنامه عمومی 
بهداشت و ایمنی ایجاد نموده و اقداماتی به منظور مراقبت و نگهـــداری مطابـــق 
NFPA 1851، استاندارد انتخاب، مراقبت و نگهداری البسه حفاظتی مقاوم حریق و 
عملیاتی آتش نشانی اجرا نماید. جهت اطالعات بیشتر به صفحه نگهداری تجهیزات 

حفاظت فردی NFPA مراجعه فرمایید.

رییس CSB می گوید: حوادث کار گرم 
به آسانی قابل پیشگیری هستند

 NFPA منتشر کرد: 
بولتن ایمنی کاله های حفاظتی آتش نشان ها 
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دانشــمندان اخیرا سیستم اطفاء حریق برای باتری های لیتیوم یونی را ارائه دادند. 
این فن آوری هوشــمند داخلی زمانی فعال می شــود که حرارت باتری ها از کنترل 

خارج شده باشد.
محلول شــامل یک جداکننده مجزا اســت که مابین آند و کاتد قرار گرفته است. 
جداکننده از الیاف میکرو فایبر همراه با یک ســاختار نانو ذرات هسته-پوسته حاوی 
پیش گیرنده  شــعله تری فنیل فسفات است. حرارت پوسته پلیمری خارجی میکرو 
فایبر را ذوب کرده و پیش گیرنده شــعله را درون الکترولیت بســیار آتش گیر آزاد 
می کند، بر اســاس آزمایش های انجام شــده، احتراق و سوختن الکترولیت در کمتر 

4/0 ثانیه متوقف می شود.
این تحقیـــق توســط دانشگــاه استنفــــورد در مجلـه علمـی داوری همتـای
Peer-reviewed journal Science Advances در ژانویــه بــا عنــوان 
"جداکننده میکرو فایبر هســته- پوسته الکتروریسی شده با خواص رهاساز حرارتی 
و پیش گیرنده شعله برای باتری های لیتیوم یونی" منتشر شد. این تحقیق همچنین 
ثابــت می کند با اینکه میکرو فایبر می تواند الکترولیت را جذب کند و در درازمدت 
مقداری متورم شــده و سبب می شــود مقدار کمی تری فنیل فسفات به آرامی به 
بیرون پارچه نشــت و درون الکترولیت حل شــود، لیکن به دلیل غلطت کم تری 
فنیل فسفات در الکترولیت، این موضوع به هیچ وجه تأثیر قابل توجهی در عملکرد 

الکتروشیمیایی باتری ها نخواهد داشت.

نویســنده مقاله اذعان دارد، این نوع از جداکننده های هوشــمند می توانند در سایر 
تجهیزات ذخیره انرژی برای مقابله با مســائل ایمنــی که حرارت خارج از کنترل 
ایجاد می کند، استفاده شود اما آزمایش های سوء استعمال برقی و مکانیکی تکمیلی 
شامل باتری های پانل بزرگ برای سایر کاربری های عملیاتی مورد نیاز خواهد بود.
در انتهای فـوریه سـال 2016  انجمـن ایمنـی حمـل و نقــل ملـی آمـریـکـا

US national transportation safety board توصیه هــای ایمنــی را در 
خصوص باتری های لیتیوم یونی منتشر نمود. این نهاد توصیه کرد که این باتری ها 
باید از ســایر مواد خطرناک آتش گیر که با هواپیماهای باربری حمل می شوند، جدا 
شده و الزامات برای محدود نمودن تعداد باتری های لیتیومی و مواد خطرناک آتش گیر 

در زمان بارگیری و حمل ایجاد گردد.

  ، Identifinder R100 اعالم کرد: با تولیــد دزیمتر Flir Systems کمپانــی
جدیدترین راه حل های حفاظت از تابش را به شناساگرهای سری R، افزوده است.

دزیمتر کمری R100 قابلیت های شبکه ای را برای آتش نشانان، نیروهای نظامی، 
انتظامی و امنیتی از طریق اعالم فوری هشــدارهای تهدید تابش یکپارچه نموده و 
توسط یک سیستم گزارش دهی خودکار، میزان دز دریافتی اشعه را به منظور اطالع 

مقر فرماندهی از آخرین وضعیت کارکنان ارائه می نماید.
دزیمتر ضدآب R100 با درجه حفاظت IP 67 طبق تســت ســقوط موسسه ملی 
اســتاندارد آمریکا ANSI بعنوان آشکارساز تابش پرتو فردی مورد تائید قرارگرفته 
 ANSI اســت. این تجهیز معیارهای ســقوط از 1/5 متری که بر اساس استاندارد
N42.32 یکی از اســتانداردهای کلیدی عملکرد برای هشداردهی آشکارسازهای 
تابش وارده به کارکنان توسط وزارت امنیت ملی آمریکا الزام شده را برآورده می سازد.
درجه حفاظت 67، دزیمتر R100 را در برابر گردوغبار و غوطه وری در آب، تا عمق 
1 متر حفاظت می نماید. این تجهیز با اســتفاده از تکنولوژی بدون ســیم بلوتوث، 
امکان ثبت و ارسال دز واقعی دریافتی برحسب زمان و اطالعات برچسب جغرافیایی 

geotag توسط اپلیکشن تلفن همراه را دارا می باشد.
R100 قابلیت اتصال به ســایر محصوالت Identifinder در ارائه سیستم های 
حفاظت از اشعه از تشــخیص اولیه تهدید تا شناسایی منبع تهدید را دارا می باشد. 
تمامی مدل های Identifinder ازجمله دزیمتر R100 واســط کاربری مشابهی 
را به اشــتراک می گذراند که قادر اســت واکنش اضطراری بین نیروهای انتظامی، 

آتش نشــان ها و تیم های مقابلــه با مواد خطرنــاک HazMat که از محصوالت 
Identifinder استفاده می کنند را هماهنگ نماید.

Dennis Barket معاون رئیس و مدیرعامل شرکت Flir Detection می گوید: 
"با توجه به تطابق تست سقوط و درجه حفاظت 67 ، دزیمتر R100 ضدضربه ترین 
آشکارســاز تابش فردی برای نیروهای واکنش ســریع است. وقتی استفاده از این 
دزیمتر همگانی شــود، R100 درحالی که یک شبکه تشخیص اولیه که از افراد در 
تماس مستقیم اشعه در برابر تهدیدات رادیولوژی حفاظت می کند، شبکه یکپارچه ای 

برای حذف نقاط کور ارتباطی در مقر فرماندهی ایجاد می نماید." 
این دزیمتر از ژانویه 2017 در دسترس همگان قرار گرفته است.

سیستم اطفاء حریق جدید
برای باتری های لیتیوم یونی

  Identifinder R100
  Flir Systems محصول جدید
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 Maasvlakte یک مرکز آموزشی جدید تا سال 2018 در Falck کمپانی جهانی
افتتاح می نماید. کلیه امکانات الزم برای تبدیل این مرکز به یک مرکز دانش جهانی 
برای گروه های آتش نشانی عمومی و صنعتی، بخش فراساحلی، ساحلی و نیروگاهی 

بکار گرفته  شده است.
گام نخســت این تصمیم در تاریخ 24 ژانویه 2017 توســط Falck و اداره بندر 
 Falck .می دهد، برداشته شد Falck روتردام طی قراردادی که مالکیت سایت را به
که در زمینه ایمنی و آموزش ایمنی تخصص دارد، جهت تعطیلی ســایت فعلی در 
Beerweg بــه محض اتمام زمــان اجاره آن از اداره بندر روتردام در بهار 2018 
برنامه ریزی نموده اســت. البته Falck همکاری بلندمدتی بــا اداره بندر روتردام 

)سازمان مسئول مدیریت و عملیات مناطق بندری( دارد.
از سال 1985 تنها یک مرکز بزرگ آموزشی برای گروه های آتش نشانی صنعتی و 
صنایع ساحل و فراساحل، به فاصله فقط چند کیلومتر از سایت فعلی شرکت وجود دارد 
که نتیجه همکاری اداره بندر روتردام، شرکت هلندی Smit Internationale و 
 Risc and خدمات امنیتی هلند بود. مهم ترین هدف این مرکز ایمنی که تحت نام
Nutec فعالیت می کرد، در آن زمان، ایجاد یک منطقه اقامتی و محیط کاری امن 
در بنــدر روتردام بود. قراردادی که امروز به امضاء رســید، در ادامه همکاری اولیه 

بود. سایت جدید در نزدیکی مرکز آموزشی فعلی قرار دارد.
Joost Eenhuizen مدیر تجاری بخش فراســاحل و خشــکی بندر روتردام به 
Falck بعنوان کســب وکار مهم برای منطقه بندری روتردام نگاه می کند و معتقد 

است، Falck با دانش و مهارت خود در ایمن سازی بندر مشارکت بسزائی دارد. 

او می گوید: "ما امیدواریم به عنوان یک واحد عملیاتی بندری به یک استاندارد ایمنی 
 Maasvlakte برای طوالنی مدت در Falck ،سطح باالدست یابیم. ما امیدواریم
فعالیــت نماید تــا با ارائه خدمات عالی خــودش به بازرگانان بنــدر، آنها را برای 

اثربخش کردن مدیریت حوادث تا حد ممکن، کمک نماید."
سایت جدید در سال 2018 بیشتر از یک تغییر مکان، برای Falck مشغله ایجاد 
می کند. چرا که دو اصل، اساس توسعه سایت جدید هستند: یک، دستیابی به یک 
تجربه واقع گرایانه و برهم کنشــی و دو، تبادل دانش و روش ها با یکدیگر. مرکز 
جدید که در زمینی به ابعاد چند هکتار بزرگتر از ســایت فعلی تاســیس خواهد شد، 
براساس آخرین استانداردها و فناوری های زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای 
و فناوری های آموزشی طراحی و ساخته خواهد شد. )برای مثال: محیط های واقعیت 
مجازی برای کنترل رویدادها و مدیریت بحران(. ســایت جدید همچنین شــامل 
آزمایشــگاه میدانی برای تحقیق و کسب تجارب عملی است. انتظارات و نیازهای 
عملیاتــی کارفرماهای داخلی و خارجی، ارائه خطــوط راهنما در خصوص طراحی 

تسهیالت آموزشی به عنوان یک اصل مدنظر قرار داده  شده است.
مرکز آموزش و تحقیقات جدید در بهار 2018 آماده بهره برداری خواهد گردید.

باز هم راه اندازی مرکز آموزش و تحقیقات 
Maasvlakte این بار در ، Falck جدید
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خدمات آتش نشــانی Falck بریتانیا ســه قرارداد جدید حداقل پنج ساله با سایت 
بین المللی Wilton که یک مجموعه صنعتی و پتروشیمی در Teesside انگلیس 

است، به امضاء رساند.
ســایت های بزرگ پتروشیمـــی بین المللی Huntsman Polyurethanes و 
Lotte Chemicals و تاسیسات بین المللی Sembcorp Utilities قراردادهای 
خود را نهایی کرده و به یک توافق طوالنی مدت با Falck بعنوان تامین کننده خدمات 

آتش نشانی صنعتی متعهد شدند.
Falck از جوالی 2001 در بریتانیا خدمات آتش نشــانی تامین می کند و تاکنون 
با رشــد خدمات خود بطور مســتقیم، با بیش از 30 کارفرما در Teesside و سایر 
شهرهای کشور که در صنایع پتروشیمی، هوانوردی، هسته ای، خودرو و معادن فعال 

هستند، خدمات ارائه می نماید.
Robert Peasgood مدیرعامل خدمات آتش نشانی Falck بریتانیا می گوید: "ما 
طیف گسترده ای از خدمات برنامه ریزی و واکنش اضطراری، پشتیبانی ممیزی های 
بیمه و خدمات بازرســی حرفه ای را بــرای کارفرماهایمان در یک کالس جهانی 

عرضه می کنیم. 
من بسیار خوشحالم که می بینم پلتفرم های عملیاتی در حال گسترش Falck در 
Teesside درنتیجه مستقیم کیفیت ممتاز خدمات آتش نشانی ما، ایجاد ارزش افزوده 
پایدار کســب وکار مشتری هایمان، کار کردن کنار آنها هم زمان با بهبود عملیات و 

مشارکت در سود و زیان کارفرماهایمان است. 

سال 2016 سال بسیار موفقیت آمیزی برای ما بود که در آن به یک رشد با ثبات در 
کسب وکار و توسعه موفقیت آمیز در بخش های موردنظر در استراتژی  مان رسیدیم. 
از آن گذشته، این موفقیت های پی درپی حافظ سرمایه گذاری بلندمدت ما در منطقه 

و تضمین امنیت شغلی کارکنان مان می باشد."
Stephen Hands مدیر ســایت Sembcorp بریتانیا اظهارنظر کرد که: "ما 
رشد قابل توجه و فرصت های جدیدی برای سایت بین المللی Wilton در سال های 
آینده پیش بینی می کنیم. ما از توسعه ارتباط مان با خدمات آتش نشانی Falck برای 
اطمینان از صیانت حرفه ای سرمایه موجودمان و فراهم سازی خدمات فراگیر و درجه  
 Teesside یکی که برای طیف گســترده از کارکنان ما همراه با سرمایه گذاری در

انجام می دهند، راضی هستیم."

 Falck قراردادهای جدید
با تأسیسات پتروشیمی بریتانیا 
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تمامی تیم های ســازمان آتش نشانی رم که در مجموعه ای از زمین لرزه های مرکز 
 Conrad Dietrich Magirus ایتالیا در تابستان 2016 فعالیت داشته اند، جایزه

سال 2016 را دریافت کردند. 
هیــأت داوران و رای دهنــدگان آنالین، دو جایزه دیگــر را به دو عملیات خاص 
آتش نشانی طاقت فرســای اخیر نیز تقدیم نمودند. سازمان آتش نشانی سائوپولوی 

برزیل و سازمان آتش نشانی Altenmarkt اتریش در بین 3 تیم برتر بودند.
سازمان آتش نشانی ســائوپائولو با یک حریق خطرناک در یک تأسیسات صنعتی 
مقابله نمودند و آتش نشــانی Altenmarkt با یک آتش سوزی بزرگ در کارخانه 
ریخته گری منیزیوم با انفجارات متعدد روبرو بودند. در ادامه جایزه سالیانه تیم ملی 
 Lehrte، Lower Saxony آتش نشانی آلمان به سازمان آتش نشانان داوطلب از
بــرای یک عملیــات امداد و نجات پیچیده در بزرگراه A2 تعلق گرفت. ســازمان 
آتش نشــانان داوطلب Erkrath در North Rhine-Westphalia نیز به جایزه 

ویژه تعامل اجتماعی دست  یافت.
Marc Diening مدیرعامل ماگیروس در مراســم خوشامدگویی مراسم اهدای 
جوایز عنوان کرد: "سازمان های آتش نشانی ارزش بسیار باالیی در جامعه ما دارند 
که برندگان هر ســاله جایزه Conrad Dietrich Magirus نماینده صدها هزار 

آتش نشانی هستند که هر روزه جان خود را در معرض خطر قرار می دهند."
برنده مدال خدمات آتش نشانی ملکه QFSM Danielle Cotton، اولین کمیسر 

زن آتش نشــانی لندن بعنوان میهمان افتخاری به همکاران خود ادای احترام کرد 
و افزود: " این مأموریت ها، مشــقت های عظیم روحی و جســمی وظایف سازمان 
آتش نشانی را به مردم نشان می دهد. من بسیار خرسندم که جایزه بزرگ و ارزشمند 

Conrad Dietrich Magirus از این تعهد، تجلیل می کند.
در ابتدای ژانویه 2017 ، فرمانده Cotton به عنوان کمیســر سازمان آتش نشانی 
لندن )دارای 107 ایســتگاه آتش نشــانی و بیش از 6000 کارمند، بعنوان یکی از 
بزرگ ترین ســازمان های آتش نشانی دنیا( منصوب  شده بود. وی اولین زنی است 

که سکان هدایت این سازمان را به عهده می گیرد.
جوایز امســال Conrad Dietrich Magirus توسط دو نفر که نامشان بخاطر 

برندگان سال 2016 جایزه بین المللی 
Conrad Dietrich Magirus

اگر این مطلب را می پسندید
کــد 714 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنیــد یــا نظــر خــود را مستقیمـــاً 
بــرای ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.
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 Berchtesgaden در حوالی Riesending یک عملیات نجات چشمگیر در غار
در سال 2014 در تاریخ ثبت شد، اهدا گردید. Klemens Reindl از خدمات امداد 
و نجات کوهســتان باواریا و Marko Budić از خدمات امداد و نجات کوهستان 
کرواســی با تیم شــان و 700 نفر دیگر، یکی از بزرگ ترین عملیات امداد و نجات 
 Johann Westhauser کوهستان در آلمان را انجام دادند. آن ها پس از یازده روز
غارشناس به شــدت مصدوم را از عمق بیش از 1000 متری به منطقه امن منتقل 

نمودند.
 Conrad اضافه کرد: "این پنجمین ســال متوالی اســت که جایزه Diening
Dietrich Magirus اهدا می گردد و به عنوان اسکار صنعت آتش نشانی شناخته 
می شود. بیش از 100 سازمان آتش نشانی از کالن شهرها و شهرداری های سراسر 
آلمان، اروپا، آمریکای جنوبی، آســیا، اقیانوسیه و خاورمیانه غالبًا با ارائه گزارشی از 

مأموریت های شجاعانه در این رقابت شرکت می کنند."
هیأت  داوران متشــکل از Michel Bour دبیر کل فدراسیون بین المللی خدمات 
 Tristan Reitz هلند و Firemax مدیر CTIF، Ann-Marie امداد و آتش نشانی
از ماگیروس، بهترین عملکردها را انتخاب و پس از اعالم آن ها در اینترنت، رأی گیری 

آنالین توسط عموم انجام می شود.
برندگان باید بیشترین آراء را هم از هیأت  داوران و هم در رأی گیری آنالین دریافت 
کنند. بر همین اساس یک تیم ایتالیایی و Lower Saxony انتخاب شدند. آن ها 
تندیس Conrad Dietrich Magirus و یک سفر به سازمان آتش نشانی نیویورک 

برای 10 نفر از اعضای تیم شان دریافت نمودند.
در طول مراســم اعطای جایزه، تصاویر و فیلم هایی از عملیات امدادی برگزیدگان 
مرحلــه نهایی برای میهمانان به نمایش درآمد. عکس ها، اقدامات تیم ایتالیایی که 

نمونه برجســته ای از کارگروهی استثنایی بودند را نشان داد. در 24 آگوست 2016 
زمین لرزه ای به بزرگی 6/2 ریشــتر دهکده های بسیاری را در مرکز ایتالیا تخریب 
کرد. الزم بود که مردم از زیر خروارها آوار و سنگ نجات داده  شده و تقریبًا 4000 
بی خانمان به جای امنی منتقل شــوند. تیم هایی از بیش از 12 منطقه و شهر بزرگ 
ازجمله: رم، آرتزو، بولونیا، ونیز و پسکارا به منظور کمک رسانی با هر وسیله ممکنی 
به سرعت خود را به منطقه بحران زده در مرکز ایتالیا رساندند. تا 22 سپتامبر 2016 

تیم های نجات 26215 عملیات امدادی انجام دادند. 
نمایش های سه فینالیســت دیگر نیز خاطرات به یادماندنی برجا گذاشت. سازمان 
آتش نشانان داوطلب Altenmarkt یک حریق عظیم در یک کارخانه ریخته گری 
منیزیــوم که انفجارهای متعددی در برداشــت را خاموش کرده بودند. با اینکه دو 

آتش نشان مجروح شده بودند ولی در پایان، آتش با موفقیت مهار شده بود.
ســازمان آتش نشانی ســائوپائولو یک حریق مشــکل برای مقابله داشت. در این 
حادثه یک مجموعه عظیم صنعتی با تعداد زیادی از مخازن بســیار آتش گیر سدیم 
دی کلروایزوسیانورات sodium dichloro isocyanurate )ماده مورداستفاده 
در پاک کننده ها و ضدعفونی کننده ها( در آتش می سوخت و مقادیر زیادی گاز سمی 
آزاد می کرد. برای بیش از دو روز آتش نشــانی سائوپائولو شانه به شانه آتش نشانان 

کارخانه مذکور، حریق خطرناک را اطفاء می کردند.
جایزه Conrad Dietrich Magirus  با پشتیبانی بزرگان صنعت آتش نشانی، 
  Endress Elektrogerätebau، Donges،Lukas همچون شرکت هایی ازجمله

و Vetter حمایت مالی شده بود.
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 Offshore" شبیه ســاز واقعیت مجــازی شــرایط اضطراری بــه مجموعــه
Experience" دریانوردی روتردام ملحق شد.

این موزه دریانوردی که در روتردام هلند افتتاح  شــده است، نمایشگاهی است که 
بازدیدکنندگان را قادر می ســازد که تجربه فعالیت در تأسیسات فراساحل را کسب 
نمایند. بیش از 50 شــرکت در بخش های فراساحل، کشتیرانی و برخی موسسات 

دیگر در "تجربه فراساحل" که ماه دسامبر افتتاح شد، حضور یافتند.
Vstep در همکاری با RH Marine Netherlands شبیه ســازهایی برای به 
تصویر کشیدن دریای آزاد در فضای نمایشگاه اهدا نمود. این شبیه ساز شامل یک 
فضای 19 در 20 متری بوده و از 16 پروژکتور با وضوح  باال تشکیل  شده که تصویر 
یکپارچه پانوراما از دریای اطراف یک ســکوی نفتی را دقیقًا نشان می دهد. در این 
شبیه ســاز سناریوی چهارفصل، اعم از آب های آرام تا طوفان با موج های سهمگین 

که تقریبًا به عرشه سکوهای نفتی می رسند، به نمایش در می آید.
Vstep که سالهاست روی سامانه شبیه ساز دریایی Nautis 3 در حال کار است، 
اعتقاد دارد ســامانه جدید یک استاندارد برای واقع گرایی موج های دریا ایجاد کرده 

است.
روی کپی ســکوی نفتی، بازدیدکننده ها می توانند یک ماجراجویی چالش برانگیز 
درخصوص فعالیت در عرصه های مختلف انرژی ازجمله نفت، گاز و باد داشته نمایند. 
شبیه سازها نشان می دهند که متخصصان حفاری، اپراتورهای جرثقیل، کارشناسان 

توربیــن بادی و خلبانان هلی کوپتر چگونه فعالیت های خود را در یک مبارزه دائمی 
با عناصر دریای آزاد انجام می دهند. 

کاپیتان Frits Loomeijer مدیر موزه می گوید: "نمایش دریایی Vstep به ما 
اجازه می دهد که Offshore Exprience را حتی تا سطحی باالتر از آنچه ما در 
ابتدا برنامه ریزی کرده بودیم، ارتقاء دهیم. اســتفاده از دریای کامپیوتری شبیه ساز 
Nautis 3 جدید Vstep بجای ویدئوهای ضبط شده واقعی در سکوهای نفتی به 
ما اجازه می دهد که کلیه شــرایط جوی دریا را تحت کنترل درآوریم. بجای فقط 
یک نوع شرایط جوی، اکنون ما نمایش 5 وضعیت آب و هوایی مختلف را در یک 
چرخه مدیریت می کنیم که به ایجاد تنوع و احساس واقعی کاربران نسبت به تجربه 

فراساحلی کمک شایانی می نماید. 
دریای شبیه سازی شــده Vstep بقدری واقعی است که بازدیدکنندگان نرده های 

سکوی نفتی را برای نیفتادن خود محکم می گیرند!"
Offshore Exprience به مدت 7 سال در موزه دریانوردی روتردام به معرض 

نمایش درخواهد آمد و بطور منظم بروز خواهد شد.
 Offshore Exprience جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص تجربه فراساحل

به سایت www.maritiemmuseum.nl مراجعه فرمائید.

تجربه کار در تأسیسات فراساحلی
  Nautis 3 با شبیه ساز
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Surefire’s Ultraguard  ارائه دهنده سیستم های پرتابل واترمیست به گواهی  
LPS 1655 موسســه BRE Global دست یافت که اختصاصًا استاندارد عملکرد 
آتش نشانی برای سامانه های حفاظت موضعی است. این سامانه یک سیستم اطفاء 
حریق خانگی اســت که برای حفاظت یک ریســک خاص، شــامل مردم عادی و 
آســیب پذیر که در معرض ریسک های بزرگ تر از یک آتش سوزی در خانه هستند، 

طراحی  شده است.
استاندارد LPS 1655 در غیاب استانداردهای اختصاصی BS و EN، یک استاندارد 
قابل اتکا و قابل گواهی شــدن، جهت استقرار سطح عملکرد معتبری از سامانه های 
حفاظت شــخصی به منظور ایجاد اطمینان کاربران و متخصصین را ارائه می نماید. 
Nigel Firkins مدیــر بخش گواهی محصــول BRE Global گواهینامه را در 
 Jo Cherriman به Watford در شهر BRE مرکز تحقیقات، آزمون و ابتکارات
، مدیر بازاریابی برند Surefire اعطاء نمود. وی ابراز کرد: "ما بســیار خوشحالیم 
که Surefire طلیعه دار دریافت گواهینامه برای ســامانه های حفاظت شخصی با 
اولین گواهینامه صادرشــده برای LPS 1655 اســت که بازار در حال رشدی هم 
هست." اســتاندارد LPS 1655 برای نخســتین بار معیاری قابل اعتماد در مورد 

این گونه محصول فراهم نموده است. 
عموم شهروندان که در اماکن مسکونی زندگی می کنند، با ریسک های حریق بزرگ  
مواجه می شوند که خدمات آتش نشانی، به طور فزاینده ای، در تمام دنیا در حال انتشار 

راهنماها و ارتقاء آگاهی به منظور نشان دادن آنها هستند.
BRE Global یک راهنما با مشارکت سازمان آتش نشانی لندن تدوین نموده است 

که بر اســاس آن شناسایی مردم آسیب پذیر در معرض ریسک و ارزیابی اینکه چه 
زمانی یک سیستم حفاظت شخصی یا سایر اقدامات باید اجرا شود، انجام می شود.

تأییدیه BRE Global برای سیســتم حفاظت شخصی، هم اکنون اطمینانی برای 
ارائه دهندگان خدمات بهزیســتی که مسئول مراقبت از مردم آسیب پذیر هستند را 

نیز فراهم می نماید.
استاندارد LPS 1655 الزامات طراحی سیستم از جمله: سطح حداقلی از عملکرد و 
کارکرد، الزامات سیستم  های ثابت و دستی، پروتکل های تست حریق و برنامه های 
سرویس و نگهداری را با هم ادغام کرده و آزمایش و تست اجزاء را نیز پوشش می 
دهد. بعالوه، بازرســان BRE ممیزی های مداومی در مورد سیستم مدیریت کیفیت 
ســازنده و محصوالتش بمنظور حصول اطمینان از تطابق کپسول های موجود در 

بازار با مشخصات طراحی کارخانه انجام می دهند.
محصوالت به دو شــیوه تست حریق می شوند. ابتدا، آزمایش نماینده حریق هایی 
است که از مالفه ها و البسه )پارچه( جائیکه افراد ممکن است در نزدیکی آن باشند. 
دومین آزمایش دقیقًا "توسعه حریق غیرقابل دسترس" را تکرار می کند که به عنوان 
عامــل بالقوه ای برای کنترل حریق و حفاظت از انتشــار حریق موادی که پس از 

موادی که در ابتدا آتش گرفته اند، در نظر گرفته می شود.
یک سیستم حفاظت شخصی به شناسایی و اطفاء یک حریق در مرحله اولیه پیش 
از آنکه حرارت و دود قابل توجهی ایجاد شــود که موجب جراحات جدی می گردد، 
نیاز دارد. شــایان ذکر اســت، LPS 1655 به تحریک سیســتم توسط یک یا چند 
کاشــف حریق نیاز دارد. به شکل ســنتی تر، ابزارهای فعال سازی حرارتی خصوصًا 
برای حریق های سلولوزی که بدون شعله می سوزند، ممکن است بسیار آرام باشد.

تأییدیه LPS 1655  برای سیستم های 
 Surefire واترمیست پرتابل
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 714 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنیــد یــا نظــر خــود را مستقیمـــاً 
بــرای ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

 ICC International Code Council شــورای تدوین مقررات بین المللی آمریکا
اقــدام به اهدای یک جایزه برای خالقیت در ایمن ســازی عمومی در محیط های 

ساختمانی نمود.
جایزه نوآوری در تدوین مقررات ICC به دپارتمان های حریق و ساختمان در راستای 
نــوآوری در ارائه خدمات اجرای مقررات در مراکز ارائه خدمات شــان تقدیم خواهد 
شــد. حمایت مالی از طرح جایزه، توسط اتحادیه بین المللی فرماندهان آتش نشانی 
IAFC International Association of Fire Chiefs  اتحادیــه ملی فرماندهان 
 NASFM National Association of State Fire Marshals آتش نشانی ایالتی

و شورای تدوین مقررات Code Council برعهده گرفته شده است.
واجدین شــرایط این جایزه سازمان هایی هستند که وظیفه پیاده سازی و نظارت بر 
اجرای مقررات ســاختمانی یا حریق را بر عهده داشــته و این خدمات را در یک یا 
چند حوزه قضایی انجام می دهند. دپارتمان های حریق، دفاتر فرماندهی آتش نشانی 
یا دپارتمان های ساختمانی که مســئولیت پیاده سازی قوانین هستند، مشمول این 

نهادها می باشند.
ســازمان متقاضی باید یک روش منحصر بفرد جهت ارتقاء خدمات پیاده ســازی 
آئین نامه های حریق و ســاختمان در یک پروژه اجــرا نماید. این روش باید منجر 
به یک تأثیر مثبت بــر روی ایمنی عمومی، ایمنی اطفاء حریق، کاهش قابل توجه 
مرگ ومیــر، جراحات و صدمات به اموال و یا افزایش کیفیت، اثربخشــی و کارآئی 
خدمات اجرای مقررات شــده باشد. تنها ســازمان ها می تواند نامزد جایزه باشند و 

اشخاص حقیقی، واجد شرایط دریافت جایزه نیستند.

Dwayne Garriss رئیس هیئت  مدیره ICC که مارشال ایالت جورجیا نیز هست 
می گوید: "اجرای مقررات ایمنی یکی از ارکان اصلی کاهش ریسک اجتماعی است. 
این ارکان شامل پنج رکن آموزش، اجرا، مهندسی، انگیزش مالی و واکنش اضطراری 
اســت. دپارتمان های حریق و ساختمان در سراسر کشور درحال توسعه رویکردهای 
جدید و نوآورانه جهت ارائه خدمات اجرای مقررات بعنوان بخشی از کاهش ریسک 
جامعه می باشــند. این ابزار و تکنیک ها ضمن اینکه باعث افتخار ما هســتند، باید 
جهت کمک به کاهش ریســک های منجر به فوت، جراحت، آتش سوزی و بحرانی 

طبیعی و انسان ساخت به اشتراک گذاشته شوند."
درخواست های ارسالی توسط تیمی از اعضاء اداره ساختمان و خدمات آتش نشانی 
ICC که خطوط راهنما و سیاســت گذاری جامع برای شــورای تدوین مقررات در 
خصوص مسائل و پیشامدهای جدید و نوظهور را فراهم می نمایند، بازنگری می شود. 
دریافت کنندگان جایزه سالیانه در ماه می برگزیده  شده و جوایز خود را در طی یک 

جشن باشکوه در واشینگتن دریافت می نمایند.

آشکارســازهای Talentum در مقیاس گســترده ای از محیط های خطرناک یا 
حساس، شامل تأسیسات بازیافت، کارخانه های نساجی، پتروشیمی ها و آشیانه های 
هواپیما مورد اســتفاده قرار گرفته انــد. FFE حتی این محصول را برای حفاظت از 
حریق خودروی فراصوتی Bloodhound سازگار کرده است. فواید منحصربه فرد 

دتکتور دوتایی UV/IR Talentum شامل موارد زیر است:
• قابلیت تشخیص آتش در کسری از ثانیه، حتی پیش از اینکه دود تولید شود )یا 
حریق های بی دود( از دامنه وســیعی از مواد من جمله: کاغذ، پالستیک، الستیک، 
منسوجات و چوب با اطمینان از اینکه حریق ها از بدو شروع تحت کنترل می مانند.

• برخالف کاشف های معمولی شعله که در منطقه محدودی از یک طیف متمرکز 
هستند، فناوری ®Talentum’s Broadspectrum از اشعه نامرئی فرابنفش تا 

فروسرخ را حتی با تشخیص مشخصات نوع شعله، شناسایی می کند.
• آن ها به اثرات نور خورشــید، نــور مصنوعی، جرقه های الکتریکی و المپ های 

فرابنفش حساس نیستند.
ترکیب این مشــخصات باهم، از Talentum، کاشــف شعله ای با عملکرد عالی 
همه جانبه، حساس به انواع سوخت، مصون از قرائت اشتباه و در دسترس با هزینه 

کمتری از دستگاه های شعله استاندارد، ساخته است.
Mark Osborne مدیرعامل FFE می گوید: "ما بسیار خوشحالیم که نامزد این 
جایزه شدیم. Talentum واقعًا منحصربه فرد است و پروژه Bloodhound تنها 

نمونه ای از تطبیق پذیری آن است. ما یک محصول صنعتی را برداشتیم و آن را به طور 
مؤثر برای هر کاری توسعه دادیم. یک جنگنده جت / ماشین مسابقه ای/ فضاپیما 
ترکیب شد. رولزرویس و جگوار هر دو در ماشین هایشان موتور خودشان را دارند و 
 Bloodhound نه تنها مورد اعتماد Talentum برند خودرو روی آن حک شده، اما

بوده است بلکه اعتماد سایر برندها را نیز جلب کرده است. 

نوآوری در پیاده سازی مقررات

 FFE شرکت Talentum دتکتور شعله ای
 Tomorrow’s FM نامزد دریافت جایزه
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 The US Transportation Research Board انجمن تحقیقات حمل ونقل آمریکا
به یک پژوهش که برای شـــرکت خدمـات مهنـــدسی مرکز تجهیزات ترانزیتی 
Transit Resource Ctr -TRC Engineering Services LLC بــا هــدف 
توســعه راهنما برای ارزیابی و کاهش حریق های برقی در وســایط نقلیه ترانزیتی 

انجام شده بود، جایزه ای اعطا کرد.
آتش ســوزی در وسایل نقلیه ترانزیتی، پیامدهای سنگینی برای مسافرین و خدمه 
و همچنین بار مســئولیت برای تولیدکنندگان، تأمین کنندگان و مجریان دارد. اکثر 
حوادث حریق های برقی/ اتصالی های منجر به سوختن کامل / از دست رفتن خودرو 
یــا حوادث دودگرفتگی جدی می گردد. فیوزها و کلیدها برای این حالت شکســت 
خاص طراحی نشــده اند و اثربخش بودن روش های شناسایی و اطفاء حریق سنتی 

اثبات نشده است.
این مشــکل با عواملی چون تنوع پیکربنــدی اجزاء موتور، چیدمان قطعات درون 
اجزاء، مســیریابی کابل های برق و تغییرات مــداوم در خودروها برای بهبود اثرات 
زیست محیطی، وزن و قیمت، پیچیده تر هم می شود. اگرچه برخی فناوری ها و روش ها 
که ممکن است مفید بودنشان اثبات شده باشد یا شاید حتی به طور قابل توجهی تواتر 
و شــدت حوادث اتصالی برق را کاهــش می دهد، ولی تولیدکنندگان و اپراتورهای 

تجهیــزات اصل، به اجرای چنین فن آوری هــا و روش هایی علی الخصوص بدلیل 
مشکالت احتمالی و هزینه های تحمیلی بی میل هستند. 

برخی کارهای اولیه به منظور تعیین روش هایی برای تولید حاالت شکست تکرارپذیر 
برای آزمودن فناوری ها اجراشده و تالش های مرتبط با شناسایی حریق در وسایل 

نقلیه سنگین همچنان در حال انجام است.
درحالی که تالش های اشاره شده به طور مشخص در خصوص آزمون شرایط اتصالی 
نیســتند، استانداردهای آزمون می توانند به منظور تکمیل شرایط اتصالی های برقی، 
اصالح شوند. پژوهش فوق نیازمند پیشگیری از ایجاد وقفه غیرضروری در خدمات 
درآمدزا، مصدومیت مسافران، هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری برای اتوبوس ها 

و مسافربرهای ریلی است.

 Federal Motor Carrier Safety Administration اداره ایمنی وسایط موتوری
بــا مرکز ملی ســامانه های حمل ونقــل John A. Volpe قــراردادی به منظور 
به روزآوری تجزیه  و تحلیل ها، شامل داده های مربوط به حریق اتوبوس های شهری 

و برون شهری که طی سال های 2009 تا 2013 رخ  داده اند، منعقد نمود.
ارزیابی های Volpe درخصوص ارزیابی اثربخشــی سامانه های تشخیص و اطفاء 
حریق خودکار و حریق های شناسایی شــده که به ســبب تعویــض موتور دیزل یا 
پاک سازی اتوماتیک فیلتر سوخت رخ داده، به شرط آنکه داده های مناسبی در دسترس 
 FMCSA-RRR-16-016 به شماره Volpe باشــد، گسترش  یافته است. گزارش
هم اکنون منتشــر شده است. هدف عمده این مطالعه به روز رسانی و توسعه تجزیه 

 و تحلیل ایمنی اتوبوس ها از طریق موارد زیر است:
1- گــردآوری و تحلیل اطالعات مرتبط با علل، تواتر و بزرگی آتش ســوزی های 

اتوبوس های شهری و برون شهری 
2- توصیه راه حل هایی جهت پیشــگیری یا کاهش وخامت این رویدادها خصوصًا 

از طریق بهبود اثربخشی روش های بازرسی وسائط نقلیه
ایمنی حریق اتوبوس ها بسیاری از جنبه های طراحی، عملیات، سرویس و نگهداری، 
تخلیــه و حتی واکنش های اضطــراری اولیه را دربر می گیــرد. همه آن ها نقش 
تعیین کننده ای در تدوین اســتانداردهای اثربخش و بهترین روش های پیشگیری 
دارند. اتوبوس ها دارای چالش های منحصربه فرد بســیاری در رابطه با ریسک های 
حریق هستند. شرایط متنوع کاربری )شهری، بزرگراه و برون شهری(، انواع وسایل 
نقلیه منحصربه فرد )مدارس، ترانزیت، برون شــهری، اورژانس( و تغییرات طراحی 
برای برآورده ســازی اســتانداردهای جدید آالیندگی، چارچوبی برای ایمنی حریق 

ارائــه می نمایــد؛ اما هر خطر حریق، خواه در محفظه موتور باشــد و یا در محفظه 
باتــری، اجزاء زیر گلگیر چرخ یا حتی صندوق های بار، چالش های منحصربه فردی 
را در راه حل های مهندسی، مسیرهای جریان هوا، کالتر Clutter، گسترش شعله 

و تخلیه در برمی گیرد.
محفظه موتور که یکی از ریســک های حریق اســت، چالش های متعددی که در 
شناسایی و اطفاء حریق تأثیر دارد را دربر می گیرد. تهویه از طریق فن ها و کانال ها 
در محفظــه موتور می توانند حجم باالیــی از جریان هوا تولید کنند. این تجهیزات 
برای ســردکردن موتور و محفظه آن ضروری هســتند ولی در عین حال می توانند 
شدت و گستردگی شعله را که می تواند تأثیر زیادی روی زمان شناسایی آتش سوزی 
و اثربخشــی سیستم اطفاء داشته باشد، افزایش دهند. طراحی ها، مهندسی و کالتر 

متنوع، به وضوح ریسک هایی را که باید آنالیز شوند را نشان می دهد. 
این گزارش مشخص می کند که پرتکرارترین محل شروع آتش سوزی اتوبوس ها،  
موتور، شاســی و چرخ ها می باشند. محل شروع 77 درصد آتش سوزی اتوبوس های 

برون شهری و 68 درصد اتوبوس های شهری نیز مربوط به این بخش هاست.

ارزیابی و کاهش حریق های برقی 
در وسایط نقلیه ترانزیتی  

تالش های تازه برای افزایش ایمنی حریق 
اتوبوس های شهری و برون شهری  
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 716 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنیــد یــا نظــر خــود را مستقیمـــاً 
بــرای ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

انجمن تحقیقات حمل ونقل، بعنوان بخشی از آکادمی های ملی علوم، مهندسی و 
پزشکی آمریکا، گزارشی از توصیه های راهبردی برای تقویت و حفظ فرهنگ ایمنی 

در صنایع نفت و گاز فراساحلی ارائه کرد.
تقویت فرهنگ ایمنی کار در تأسیســات فراساحلی توســط کمیته ای متشکل از 
نماینــدگان کمیته فرهنگ ایمنی صنایع نفت و گاز فراســاحلی، انجمن تحقیقات 
دریایی Marine Board و انجمن ادغام دستگاه های انسانی بخش رفتار انسانی، 

علوم اجتماعی و آموزش ارائه شد.
این کمیته تعریف فرهنگ ایمنی ارائه شده توسط آژانس اجرایی ایمنی و محیط زیست 
 BSEE Bureau of Safety and Environmental Enforcement

را بدین صــورت تائید نمود: 
"ارزش های اصلی و رفتارهای 
یــک ســازمان کــه بازتاب 
تعهــد انجام کســب وکار به 
شیوه ای اســت که از مردم و 

محیط زیست حفاظت کند."
 ، BSEE مطابق خط مشــی
چندین عنصــر ضروری یک 
شامل  موفق،  ایمنی  فرهنگ 

تعهــد مدیریت به ارزش ها و اقدامات ایمنی، انجام کار با احترام به محیط زیســت، 
پاسخگویی کارکنان، شناسایی خطرات و مدیریت ریسک و بهبود مداوم را برجسته 

می نماید.
در این گزارش آمده اســت: تنوع محیط ها و پیچیدگی های کاری در فراســاحل، 
تنظیم اســتانداردهای یکپارچه را دشوارتر می ســازد. اگرچه راهبران صنعت هنوز 
می تواننــد با اســتفاده از ارتقاء همکاری با گروه های نظارتی فدرال برای توســعه 
راهنما برای انتظارات ایمنی از اپراتورها، پیمانکاران و پیمانکاران فرعی در راستای 

تغییر فرهنگ کار کنند. 
این کمیته همچنین نیاز به یک ســازمان مســتقل نظارت بر ایمنی و حفاظت از 
آلودگی، بدون وجود نقش جانب دارانه را تشخیص داد. بعالوه، کمیته پیشنهاد کرد 
که ناظرین برای اصالح روش های بازرسی، ازجمله سازگاری با استاندارد سیستم های 
مدیریت ایمنی و محیط زیست توجه ویژه ای نمایند و داده ها و گزارش های بازرسی 

و حوادث را در زمان مناسب در اختیار جامعه قرار دهند.

کارگــران صنایع نفت و گاز فراســاحلی می توانند از یک قانون کار منتفع شــوند 
که الزامات ایمنی و نگهداری ســایت را برای اولین بار از ســال 1988 بازنگری و 

به روز کرد. 
آژانس اجرایی ایمنی و محیط زیســت، این قانون کار را در 7 ســپتامبر در روزنامه 

رسمی Federal Register منتشر کرد. 
بر اســاس BSEE قانون شامل بسیاری از خط مشی های توسعه یافته توسط آژانس 
در طول 28 ســال گذشته و بر اســاس پیشرفت های فناوری می باشد. ازجمله این 

تغییرات می توان موارد زیر را نام برد:
• تنظیم زبان معیار برای استفاده آسان تر و سریع تر از فناوری

• الزامــات طراحی و آزمون های جدید برای شــیرهای قطــع کننده اضطراری 
boarding shutdown valves کــه جریان هیدروکربن را در تأسیســات در 

شرایط اضطراری متوقف می نماید.
• ممنوعیت نصب رایزن های اســتخراج تک منفذ که BSEE اعتقاد دارد، سطح 

قابل پذیرشی از ایمنی روی تاسیسات استخراج شناور فراهم نمی نماید.
• الزامــات جدید برای هیترهای لوله ای )المنتــی( به منظور جلوگیری از خطای 

تجهیزات
اجرای این قانون از 7 نوامبر الزامی می شود. BSEE یک Fact sheet درخصوص 
این تغییرات که طبق ادعای آژانس، ایمنی را در بیش از 3000 مجموعه نفت و گاز 

و پاالیشگاه ها در بخش فالت قاره آمریکا  Outer Continental Shelf بهبود 
خواهد داد، منتشر کرده است.

Brian Salerno مدیر BSEE در اظهارنظری خبری اعالم کرد: »با به روزآوری 
الزامات این سیستم های ایمنی بحرانی، ما در حال عملی کردن تعهدات خود را جهت 
رسیدن به باالترین سطح حفاظت برای کارگران و محیط زیست فراساحل هستیم. 
فرآینــد قانون گذاری به ما اجازه می دهد ویرایش ها را به طور مؤثر و ســریع ترین 
زمان، از طریق ادغام اطالعات دریافتی آژانس های فدرال همکار، صنایع و نهادهای 

تحقیقاتی توسعه دهیم.

پیشنهادات جدید BSEE برای تقویت فرهنگ 
ایمنی در صنایع تأسیسات فراساحلی  

هدف قانون کار، بهبود ایمنی در 
صنایع نفت و گاز فراساحلی است
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طــرح اولیه پیش نویس NOGP جزئیات خطرات و اقدامات کنترلی موردنیاز برای 
فعالیت های آتش نشــانان در محدوده گســترده ای از اماکن و سایت های صنعتی 

بریتانیا را فراهم می نماید.
راهنمــای ملی عملیات )بخش صنعت(، خطرات و اقدامات کنترلی ای که باید در 
زمان تدوین خط مشــی ها یا روش های اجرایی خدمات امداد و نجات و آتش نشانی 
در بریتانیا در نظر گرفته شــود، را فراهم می نمایــد. این مدرک 75 صفحه ای که 
قابل دانلود اســت، محدوده وسیعی از اماکن و شرایطی که عملیات امداد و نجات 
و آتش نشــانی در آنجا انجام می شود، ازجمله: تأسیسات، سازه های موقت، لیزرها، 
اســکنرهای MRI، ســیلوها و مواد منفجره را پوشش می دهد. البته این راهنما به 
فعالیت های اجرایی امداد و نجات یا اطفاء حریق که می توانسته در این گونه محیط ها 
الزام شــود، نپرداخته، چراکه در جای دیگری در چارچوب برنامه های راهنمای ملی 

عملیات NOGP تعریف شده اند.
گروه های عملیاتی امــداد و نجات به ارائه نظرات در خصوص پیش نویس راهنما 
الزام نشــده اند بلکه این نظرات از ســوی افرادی خارج از خدمات امداد و نجات و 
آتش نشــانی مورد اســتقبال قرار خواهند گرفت. این نظرسنجی در روز 23 فوریه  
  NOGP بســته و نتایج در جوالی 2017 منتشر خواهد شد. طرح اولیه پیش نویس
 Department for Communities and Local Government توســط
ســازمان آتش نشانی لندن، انجمن افسران ارشــد آتش نشانی و انجمن دولت های 

محلی تهیه گردید.

هدف NOGP مرتفع نمودن مشکالت مرتبط با تفسیرهای شخصی متفاوت از راهنمای 
خدمات آتش نشانی و ارائه تدابیرهای محلی یا رویه های عملیاتی استاندارد است. 

تفســیرهای متناقض در ضمن دست و پاگیر بودن، می تواند سبب ایجاد مشکالتی 
برای خدمات آتش نشانی و امداد و نجات )وقتی با هم کار می کنند(، گردد.

سازمان آتش نشانی لندن و انجمن افسران ارشد آتش نشانی، در حال طراحی یک 
مرجع آنالیــن از بهترین روش ها برای پشــتیبانی از رویکردی انعطاف پذیر برای 
رویدادهاســت. بطوریکه در تطابق با هر شرایط خاص، تاکتیکی مربوط به آن بکار 

گرفته شود. 
بــرای کمک به درک چگونگی کارکــرد آن، NOGP، خطرات، اقدامات کنترلی 
و اقدامات تاکتیکی که احتمااًل موردنیاز طیف گســترده ای از انواع رویدادهاست را 

شناسایی نموده است. به سایت www.ukfrs.com مراجعه فرمائید.

شرکت Motorola Solutions یک سفارش عملیاتی برای به روزآوری و توسعه 
سیستم رادیویی دوکاناله دیجیتال TETRA موجود در فرودگاه مونیخ دریافت کرد.
این زیرساختار ارتباطی نوین به منظور اجرای قابلیت تماس، تعامل پذیری و قابلیت 
همکاری گســترده تر بین عوامل و عملیات مختلف در دومین فرودگاه بزرگ آلمان 

اجرا می شود.
Motorola همچنیــن خدماتــی به منظور تســهیل عملیات تأمیــن می نماید. 
Motorola در قالب بازنگری شــبکه رادیویی TETRA، در حال تجهیز فرودگاه 
به یک کنسول جدید مخابراتی اینترنتی به نام MCC 7500 می باشد. این سیستم 
مقیاس پذیر Scalable، معماری IP را چنان ارتقاء می دهد تا از تنظیم و دسترسی 
برای یک تماس مطلوب اطمینان حاصل شــود. همچنین به فرودگاه مونیخ اجازه 
خواهد داد که زیرســاختارهای ارتباطی خــود را در آینده بدون اختالل در وضعیت 

موجود توسعه دهد. 
بر همین اساس، Motorola دو ایستگاه بر پایه TETRA برای پوشش رادیویی 

بهبودیافته در ساختمان ترمینال ها اجرا خواهد کرد.
هم زمان با بهبود سامانه TETRA، فرودگاه یک پروژه آزمایشی برای معرفی بالقوه 
پهنای باند بی ســیم Motorola روی پلتفرم Wave آغاز نموده است. نصب این 
برنامه با هدف حصول اطمینان از اینکه کارکنان فرودگاه بدون توجه به اینکه چه 
تعداد وسیله یا زیر ساختار در حال استفاده شدن است، می توانند ارتباط برقرار کنند. 

سیستم بی سیم شــرکت Wave Work Group Communications برای 
مسئولین فرودگاه امنیت و اعتماد ارتباطی فراتر از رادیو TETRA )ازجمله شبکه ها 
و ابزار پهنای باند( تأمین می نماید. بطوریکه قابلیت تماس، تعامل پذیری و همکاری 

گسترده ای برای کارکنان فراهم شود. 
شرکت Wave ارتباط سامانه TETRA مورداستفاده کارکنان اداری را با متصدیان 
خدمات که به پلت فرم پهنای باند توسط تلفن های هوشمند، رایانه ها و سایر تلفن های 
رادیویی متصل می شوند، برقرار می سازد. بدین معنی که کارکنان در سراسر فرودگاه 

می توانند با سایر افراد تقریبًا از هر محلی ارتباط بگیرند.

پیش نویس راهنمای ملی عملیات 
آتش نشانی و نجات انگلستان منتشر شد  

سامانه جدید ارتباطات رادیویی 
شرایط اضطراری در فرودگاه مونیخ
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کــد 726 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
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آژانس حفاظت محیط زیســت در حال ممنوعیت قطعی مواد شیمیایی  تری کلرو 
 Methylene Chloride کلرایــد  و   )TCE( Trichloroethylene اتیلــن 
و در حال درخواســت اطالعات در مــورد جلوگیری از اســتفاده متیل  پیرولیدون 

N-Methylpyrrolidone با عالمت اختصاری NMP می باشد.
 TCE اولین قانون پیشنهادی ممنوعیت تولید )و واردات(، فرآوری و توزیع تجاری
برای اســتفاده در چربی زدایی با بخار اســت. این قانون همچنین تولیدکنندگان، 
فرآوری کننده ها و توزیع کننده ها را به آگاهی رسانی به خرده فروش ها و سایر عناصر 

زنجیره تأمین، درباره این ممنوعیت الزام نموده است.
EPA در ســال 2014 اعالم کرد که TCE سرطان زا بوده و دارای عوارض رشدی 
و نوروتوکســیک، سمیت برای کبد و سایر پیامدهای مضر برای سالمتی می باشد. 
دســامبر گذشته EPA پیشنهاد کرد که استفاده از TCE بعنوان چربی زدا و لکه بر در 
خشک شویی ها بدلیل ریسک های سالمتی مذکور، ممنوع شود. نظرات در خصوص 

قانون پیشنهادی تا 60 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی دریافت خواهد شد.
دومین قانون پیشــنهادی، ممنوعیت تولید، فرآوری و توزیع تجاری متیلن کلراید 

جهت استفاده در رنگ بری است. 
ایــن قانون ســازندگان، فرآوری کننده هــا و توزیع کننده ها را الــزام می کند تا به 
 EPA .خرده فروش ها و ســایر عناصر زنجیره تأمین، این ممنوعیت را گوشزد نمایند
در سال 2014 دریافت که متیلن کلراید سرطان زا بوده، به دستگاه عصبی مرکزی 

آسیب رسانده و عامل سمیت کبد و سایر اثرات مضر برای سالمتی است. 

آژانس به دنبال اقدامات قانونی جداگانه برای عدم اســتفاده از این ماده شیمیایی 
در صنعت جال دادن مبلمان است.

EPA همچنین درحال جمع آوری اطالعاتی در خصوص دو رویکرد بالقوه در مورد 
NMP است. یکی ممنوعیت تولید، فرآوری و توزیع تجاری NMP در رنگ بری و 

دیگری شامل محدودکردن مقدار مصرف NMP در تولیدات رنگ بری. 
همچنین الزام به نصب برچســب هشدار برای مصرف کنندگان و الزام کارگران به 

استفاده از دستکش های مخصوص و سایر لوازم حفاظت فردی. 
در ســال 2015 آژانس اعالم کرد که NMP ریســک ویژه ای برای زنان باردار 
و در ســن بچه دار شــدن دارد که در تماس زیادی با این مواد شیمیایی در فرآیند 
رنگ زدایی هستند. برخی از کاربری های امنیت ملی متیلن کلراید و NMP از این 

ممنوعیت معاف خواهند بود.
این ســه ماده شــیمیایی در صدر فهرســت 10 ماده در حال ارزیابی EPA، برای 
ریســک های بالقوه سالمت و محیط زیست، تحت قانون ایمنی مواد شیمیایی قرن 

21 تدوین Frank R. Lautenberg مصوب کنگره آمریکا هستند.

EPA بشدت به دنبال ممنوعیت 
مواد شیمیایی خطرناک   
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آژانس حفاظت محیط زیســت آمریکا طرحی جهــت اولویت بندی و ارزیابی مواد 
شــیمیایی که ممکن است ریســک هایی برای کارگران و سایر افراد داشته باشند، 
پیشنهاد نمود. EPA در ژانویه 2017، سه قانون که فرآیند ارزیابی ریسک بهداشتی 
هزاران ماده شــیمیایی را شفاف می کند، پیشنهاد نمود. این قانون باید تا 22 ژوئن 
نهایی گردد. EPA با یک کار طاقت فرســا برای تعیین مواد شیمیایی هدف از میان 

62000 ماده شیمیایی که می توانست موردبازنگری قرار گیرند، روبرو بود.
سه قانون پیشنهادی آژانس عبارت اند از:

HQ-OPPT-2016-0426 :قانون فهرست بندی -
فهرســت EPA در حال حاضر مشتمل بر بیش از 85000 ماده شیمیایی است که 
بسیاری از آن ها مدت زیادی است که تولید نشده اند. این قانون به سازندگان الزام 
می کند که آژانس و عموم را در مورد تعداد مواد شــیمیایی که هنوز تولید می شود، 

آگاه سازند.
HQ-OPPT-2016-0636 :قانوناولویتبندی -

این قانون مقرر کرده که EPA چگونه مواد شیمیایی را برای ارزیابی، اولویت بندی 
کند. EPA از یک فرآیند غربالگری و معیارهای مبتنی بر ریســک، برای شناسایی 
اینکه یک ماده بخصوص اولویت بیشــتر یا کمتری دارد، استفاده نموده است. یک 
ماده شیمیایی که با ریسک باال تشخیص داده می شود، باید تحت ارزیابی قرار گیرد 
ولی مواد شیمیایی که با اولویت پایین تشخیص داده  شده اند، نیازی به ارزیابی ندارند.

HQ-OPPT-2016-0654 :قانونارزیابیریسک -
این قانون نحوه ارزیابی ریســک مواد شــیمیایی موجــود را بیان می کند. آژانس 
مراحل فرآیند ارزیابی ریسک را ازجمله انتشار دامنه کاربرد ارزیابی، مشخص نموده 
است. خطرات مواد شیمیایی و میزان تماس با آن ها همراه با ریسک های تعیین و 

توصیف شده، ارزیابی می شوند. 
این قانون همچنین بیان می کند که آژانس چگونه قصد دارد نظر مردم در خصوص 

ارزیابی مواد شیمیایی را جویا شود.
Jim Jones معاون اداره مواد شــیمیایی و پیشگیری از آلودگی EPA در نشست 
خبری اعالم کرد: "پس از 40 سال، ما مواد شیمیایی موجود در بازارها را مشخص 
کردیم. اقدام امروز فرآیندی را جهت ارزیابی سریع مواد شیمیایی و رسیدن به موعد 

مقرر و ضرورتًا اجرای ضوابط و مقررات جدید آغاز نموده است."
EPA تــا دهه ها، فاقد ابزاری برای ارزیابی مواد شــیمیایی بود که به نوعی از دید 
قانون کنترل مواد ســمی سال 1976 دورمانده بودند؛ اما تصویب قانون ایمنی مواد 
شیمیایی سال 2016 به آژانس این قدرت را داد که مواد شیمیایی که اثرات بهداشتی 
روی "زیرگروه های جمعیتی حساس، مانند: نوزادان، کودکان، زنان باردار، کارگران 

و سالمندان که در معرض تماس بالقوه هستند" را محدود نماید.

بر اساس یک گزارش از سازمان آتش نشانی ایاالت متحده و شورای ملی داوطلبین 
آتش نشــانی، آتش نشانان داوطلب با ریســک های بزرگ تری درخصوص ایمنی و 
سالمتشان مواجه هستند، هنگامی که درجه پایین تری داشته باشند و یا تعداد اعزام 

آن ها افزایش یابد.
شورای ملی آتش نشانان داوطلب اعالم کرد: حدوداً 69 درصد آتش نشانان )حدود 
788000 نفر( داوطلب هستند. تعداد آتش نشانان داوطلب تا 12 درصد در سه دهه 
گذشته کاهش  یافته است و بیش از نیمی از آتش نشانان داوطلب که حداقل از 2500 
نفر از مردم جامعه حفاظت می کنند، بیش از 40 سال عمر دارند. بعالوه آتش نشانان، 
هم داوطلبین و هم کادری ها، به ســه برابر مأموریت بیشتر نسبت به آنچه در سال 
1980 انجام می دادند، اعزام می شوند. این گزارش شش مورد مهم که درخصوص 

آتش نشانان داوطلب بایستی در نظر گرفته شود را معرفی کرده است:

• ایجاد و حفظ فرهنگی برای بهبود ایمنی و بهداشت
• تمرکز بر استخدام و نگهداشت آتش نشانان ماهر

• حصول اطمینان از ســرمایه گذاری صحیح، بطوریکه سازمان آتش نشانی بتواند 
به طور موفقیت آمیز عمل نماید

• گسترش نقش آتش نشانان در خدمات اورژانس و سایر خطرات آتش نشانی
• تأکید بر سالمت روحی و جسمی کارکنان

• تقویت پروتکل های ایمنی در خصوص وســائط نقلیه، تجهیزات حفاظت فردی 
و سایر موارد

Kevin D. Quinn رئیس شورای ملی آتش نشانان داوطلب، در یک نشست خبری 
اظهار داشت: "ایمنی و بهداشت برای اثربخشی سازمان آتش نشانان داوطلب، به اندازه 
حفظ و اســتخدام آن ها ارزشمند و ضروری است. ما به حفظ سالمت همه پرسنل 

ازجمله کارکنان دفتری و نیروهای عملیاتی خود متعهد هستیم."

قوانین سخت گیرانه EPA برای ارزیابی 
ریسک های بهداشتی مواد شیمیایی

گزارش آتش نشانی آمریکا در خصوص 
ایمنی و بهداشت آتش نشانان داوطلب
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شرکت فنون آزمایشگاهی با توجه به شکوفایی مجدد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، 
آمادگی کامل خود را برای ارائه تجهیزات و خدمات اعالم می کند.

تجهیزات،  نوسازی  و  بازسازی  آینده جهت  احتمالی  Overhaul های  راستای  در 
بخشی از محصوالت مرتبط این شرکت در ادامه به طور مختصر معرفی می گردد:

گازسنج های قابل حمل تک سنسوره سری Pac شامل Pac 3500، Pac 5000 و 
Pac 7000 بعنوان دستگاه های ایمنی شخصی دقت و ایمنی باالیی را در حیطه 

شناسایی گازهای سمی را دارد.
 گازسنج های قابل حمل سری X-am عالوه بر تشخیص گازهای سمی، توانایی 
شناسایی گازهای قابل اشتعال را نیز دارند. X-am 2500 توانایی تشخیص 4 گاز به 
صورت همزمان و X-am 5000 و X-am 5600 به ترتیب توانایی شناسایی 5 و 6 

گاز متفاوت را به طور همزمان دارا می باشند.
 X-am 5600 و X-am 5000 نکته مهم و قابل توجه برای گازسنج های قابل حمل
بعنوان  استفاده  قابلیت  به دستگاه فوق پیشرفته X-zone 5500 و  اتصال  توانایی 

گازسنج های محیطی و ثابت است.

 ماسک های تمام صورت فیلتردار سری X-polre نیز با ارگونومی بسیار عالی، سطح 
ایمنی باالیی را برای کاربران به همراه می آورد. 

 برای کار در محیط های شیمیـایی نیز لباس هـای محافـظ در برابر مواد شیمـیایی 
SPC 3800 و CPS 5800/6800/5900/7900 قابل ارائه اند.

 برای تامین هوای تنفسی به مدت طوالنی، تجهیزات Air pack 1 با قابلیت ارائه 
هوای تنفسی به میزان 135 دقیقه برای یک نفر و و  Air pack 2 با قابلیت ارائه 
هوای تنفسی به میزان 750 دقیقه برای یک نفر، امکان فعالیت طوالنی مدت را 
در محیط های فاقد هوای قابل تنفس فراهم می آورد. این دو تجهیز توانایی این را 
 )PAS Colt( دارند که برای ایجاد ایمنی بیشتر، شامل یک سیلندر فرار همراه کاربر

نیز باشند.
 تجهیزات فرار و نجات مجهز به فیلتر سری Parat ، شامل تجهیزات با ماسک فرار 
)PARAT 3100/3200( و تجهیزات با هود فرار )PARAT 5550/7500( می باشد. 
 Saver PP و Saver CF همچنین تجهیزات فرار مجهز به سیلندر هوای فشرده نیز

نیز جزء محصوالت ارائه شده توسط شرکت Drager است.

شرکت فنون آزمایشگاهی، بعنوان تنها نماینده رسمی و انحصاری فروش و خدمات پس 
از فروش کمپانی Drager آلمان در ایران، در زمینه صنعتی ارائه کننده خدمات و تامین کننده 
تجهیزات ایمنی صنعتی در مراکز صنعتی کشور، خصوصا صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، 
معادن فلزات و همچنین سازمان های ایمنی و آتش نشانی بوده و تضمین کننده یکسال 
گارانتی و ده سال خدمات ارزنده پس از فروش، از جمله نصب و راه اندازی، آموزش، تعمیرات 

و تامین قطعات یدکی محصوالت تحت پوشش خود می باشد. 
با  آلمان   Drager کمپانی  ساله   120 تجربه  از  بهره گیری  با  که  است  مفتخر  شرکت  این 
سابقه ای بالغ بر 30 سال، با ارائه خدمات گسترده در سراسر کشور، ضمن جلب رضایت 
مشتریان محترم، در ایجاد اعتماد هر چه بیشتر خریداران تجهیزات یادشده نیز موفقیت 

چشمگیری کسب نماید.
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   Dräger Flame 5000 – Dräger Flame 3000
تکنولوژیجدیدبرایکاهشFalse Alarmsوهزینهها

و  شناسایی  و  باالتر  ایمنی  خدمت  در  همواره  جدید  تکنولوژی های 
آشکارسازی دقیق تر بوده اند. با تکیه بر این تفکر، شرکت Dräger نسل 
با تکنولوژی فوق پیشرفته، روانه  را  جدید آشکارسازهای شعله خود 
تشخیص  قدیمی تر  تکنولوژی  از  پیشین،  همتایان  است.  نموده  بازار 
طول موج خاصی از طیف منتشرشده از شعله، استفاده می کردند. این 
روش ها معایب و نواقص خود را دارا هستند که بصورت کلی، مشکالت 

و نواقص این آشکارسازها در ادامه مطلب بررسی می گردد.
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آشکارســازهای شــعله قدیمی بصورت کلی به ســه 
گروه، شامل: آشکارســازهای براساس شناسایی طیف 
UV، آشکارســازهای براساس شناســایی طیف IR و 
 UV/IR آشکارسازهای براساس شناسایی هر دو طیف

تقسیم می گردند.
آشکارسازهای شعله ای که براساس شناسایی طیف منتشر 
شده UV از شعله کار می کنند، در مجاورت جوشکاری، 
رعدوبرق و اشعه ایکس، اعالم هشدار آتش سوزی می کنند 
که هشــدار غیرواقعی است. از طرفی، وجود روغن، دود 
و بخارات حالل ها، باعث کورشدن این نوع آشکارسازها 

شده و عملکرد آنها را مختل می کند.
 IR آشکارسازهای شعله ای که براساس تشخیص طیف
فعالیت می کنند، در مجاورت اجسام داغ )تابش جسم سیاه( 
واکنش نشان داده و اعالم هشدار غیرواقعی می کنند. این 
آشکارسازها از شناسایی شعله های حاصل از سوختن مواد 
غیر هیدروکربنی، عاجز بوده و آب و یخ در توانایی شناسایی 
آن ها اختالل ایجاد می کند. مثاًل در هنگام بارندگی شدید، 
این نوع دستگاه ها دچار کوری شده و قادر به تشخیص 

شعله نخواهند بود.
اما قضیه در مورد آشکارسازهای UV/IR کمی متفاوت 
می باشــد. با توجه به این موضوع که تشــخیص وجود 
آتش ســوزی برای آشکارسازهای تشــخیصی شعله، 
امری مهم و حیاتی است، اما به همان اندازه، اجتناب از 
اعالم آتش سوزی غیرواقعی False Alarm نیز توسط 
آشکارسازها مهم می باشد. زیرا Shut Downهای ناشی 
از هشــدار غیرواقعی، بسیار هزینه بر بوده و موجب بروز 

مشکالت مختلفی می گردد. 
از ایــن رو برای کاهش میزان هشــدار های غیرواقعی، 
آشکارساز های تشخیص شــعله ای طراحی گردید که 
 UV به طور هم زمان، از هر دو تکنولوژی تشخیص اشعه
و تشخیص اشعه IR اســتفاده می کنند. به این صورت 
که آالرم تنها زمانی اعالم می شود که هر دو نوع اشعه، 
توســط آشکارساز رؤیت شود. مزیت این نوع آشکارساز 
نسبت به آشکارسازهای UV و آشکارسازهای IR ، حذف 
طیف زیادی از هشدارهای اشتباه می باشد. ولی این نوع 
آشکارســازها نیز به نوبه خود دارای معایبی  هستند. به 
طور مثال وجود آب، یخ، دود، روغن و بخار حالل ها در 
مسیر چشمی آشکارســاز، موجب اختالل در تشخیص 

شعله می گردد. 
همچنین تابش نور خورشید، بصورت مستقیم یا انعکاس 
یافته از اجسام براق نیز در عملکرد هر سه نوع آشکارساز 
اختالل ایجاد کرده و موجب اعالم هشدار غیر واقعی یا 

کاهش حساسیت آشکارساز می شود.

برای برطرف کردن مشــکالت این نوع آشکارسازها، 
کمپانــی Dräger با اســتفاده از تکنولــوژی مدرن و 
 Image Processing پیشرفته پردازش و آنالیز تصویر

نوع جدیدی از آشکارســازها را طراحی و تولید کرده که 
هیچ کدام از مشکالت ذکرشده برای هم رده های قدیمی 
خود را ندارد و براساس آنالیز رفتار شعله، بصورت پیکسل 
به پیکســل طراحی  شــده اند. این تکنولوژی راه حلی 
است برای خداحافظی با خطاهای ناشی از: اجسام داغ، 
جوشــکاری، تشعش بازتاب شده فلرها و گرمای اگزوز 
همچنین و عدم تشخیص شــعله بر اثر عواملی مانند: 
آب و یخ، نور خورشید )چه مستقیم و چه بازتاب شده( و 

بخارات حالل ها و اجسام داغ.
تنها مسئله ای که در مورد این آشکارسازها باید در نظر 
گرفت، عدم توانایی تشخیص شعله های نامرئی است. 
بعبارتی، هر آتش و شعله ای توسط چشم قابل رؤیت و 
تشخیص باشد، توسط این تکنولوژی آشکارساز،  قابل 

تشخیص و اعالم است.

آشکارسازهای Flame 5000 و Flame 3000 شرکت 
Dräger ، بــا امکانات جالب و متنوع طراحی و به بازار 
عرضه شده است که در ادامه Flame 5000 به عنوان 
پیشگام آشکارسازهای شعله، مبتنی بر تکنولوژی آنالیز 

تصویر، معرفی می گردد:

Flame 5000 یک آشکارســاز شعله براساس آنالیز 
تصویر رنگی اســت که با پردازش دیجیتالی سیگنال و 

الگوریتم های نرم افزاری، قابلیت تشخیص شعله را دارد. 
همچنین هر دتکتور این توانایی را دارد که به شیوه مجزا 
Stand alone به  صورت CCTV نیز مورد استفاده قرار 
گیرد و یا بصورت مرتبط با دیگر آشکارســازهای شعله، 
بوســیله Fire Panel به عنوان عضوی از یک سیستم 

مداربسته تشخیص شعله فعالیت کند. 
ذخیره ســازی تصویری از حوادث رؤیت شــده توسط 
آشکارســاز، از دیگر مزیت های این آشکارســاز است. 
بدین صــورت که کارت مموری داخل آشکارســاز، این 
امکان را به دتکتور می دهد که وقایع قبل و بعد هر آالرم 

را ذخیره سازی کند.
براکت و محفظه فوالد ضدزنگ دتکتور با قابلیت نصب 
بسیار آسان و چرخش در راستای افقی و عمودی، بهترین 
جهت گیری را برای شناسایی آسان شعله تضمین می کند.

سیســتم Optical دتکتور بگونه ای طراحی شده که 
بصورت خودکار، چشمی را برای بررسی عدم وجود آلودگی 

و انسداد چک می کند.
توانایی ارائه تصویر زنده موجب می شود که نیازی به اعزام 
کارشناس، برای بررسی علت وقوع آالرم نباشد. این پدیده 
موجب کاهش ریسک صدمه دیدن پرسنل و بهبود زمان 
عکس العمل به آالرم می گردد. همچنین از این تجهیز 
می توان بعنوان سیستم نظارت تصویری CCTV برای 

محیط های با خطر وقوع انفجار Ex استفاده کرد.
چراغ LED سه رنگی که جلوی دتکتور نصب شده، یک 
نشــان دهنده وضعیت ساده را برای پرسنلی که نزدیک 
دتکتور هستند، فراهم می کند. رنگ سبز نشانگر وضعیت 
و عملکرد عادی، رنگ زرد نشان دهنده وجود خطا و رنگ 

قرمز بیانگر وجود آتش و اعالم آالرم می باشد.
دامنه دید این آشکارساز برخالف همتایان پیشین خود 
که دامنه دیدی گالبی شــکلی دارنــد، )در ابتدا با زاویه 
120 درجه شروع می شود و سپس جمع شده و در انتها تا 
کمتر از 90 درجه کاهش پیدا می کند- شکل شماره 1(

 بمراتب گســترده تر و مناسب تر، با زاویه دید 120 درجه 
کامل تا انتهای دید می باشــد که ماحصل آن، بهترین 
پوشــش منطقه ای برای تشخیص شعله در میان تمام 

آشکارسازهای شعله موجود است )شکل شماره 2(.
حداکثر فاصله تشخیص شعله توسط همتایـان پیشیـن 
این آشکـارســـازها، 18 متـر بـرای شعلـه ای بـا ابعـاد 
 Flame 5000 0.3 اســت، درحالی کــهm × 0.3m
شعله هایی با ابعاد 0.1m × 0.1m را از فاصله 44 متری 

و با زاویه کامل 120 درجه تشخیص می دهد.
نکته قابل توجه دیگر برای طراحان و مهندسان ایرانی، بازه 
دمایی عملکرد این آشکارساز است. Flame 5000 در 
دمای 60- تا 85+ درجه سانتی گراد عملکرد موفقیت آمیز 
دارد که بندرت در دســتگاه های آشکارساز دیگر یافت 
می شود که این امتیاز با شرایط آب و هوایی ایران کاماًل 

منطبق است.

Pic. 01

Pic. 02
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 736 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

معرفی محصول/
فناوری
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Novec 1230چیست؟
این ماده اطفایی تولید کمپانی 3M آمریکا اســت که 
امروز در ایران توسط شرکت بتاتی هم عرضه می شود.

 Clean بهتریــن عامل اطفــاء تمیز Novec 1230
Agent موجود تا به امــروز که برای مدتی طوالنی 
تولید شده، تاریخ انقضا ندارد و بیش ترین حاشیه ایمنی 
و تکنولوژی پایدار را دارد. همچنین بهترین جایگزین 
برای مواد اطفاء حریق تمیز می باشد. زیرا در مقایسه 
بــا آنها دارای کمترین پتانســیل گرم کنندگی زمین 
GWP=1 و همچنین تخریب الیه  ازن Odp=0 است.

فلئورکتــون  شــیمیایی  نــام  بــا   Novec 1230
Fluoroketon ، نام برندی تجاری است که بصورت 
انحصاری توسط کمپانی 3M آمریکا تولید می گردد 
و مهم تریــن مزیت آن ســازگاری کامــل با محیط 
زیســت است که موجب شــده تا بهترین جایگزین 

برای هالون ها باشد.

Novec 1230چگونهکارمیکند؟
مکانیــزم اطفــاء حریــق Novec 1230 در اثــر 
خنک کنندگی می باشــد. این ماده اطفایی مایع است 
ولــی کار خود بصورت گاز انجــام می دهد. این ماده  
عجیب و استثنایی، در دمای اتاق بصورت مایع است 
و پکیج آن تحت فشار نمی باشد. حمل ونقل آن بسیار 
ســاده بوده و نسبت به سایر سیستم های تحت فشار، 
هیچ گونه خطری در خالل حمل ونقل ندارد. از دیگر 
مزایای Novec 1230 می توان به حجم بســیار کم 
پکیج آن، نســبت به خاموش کننده های دیگر، بطور 
مثال گازهای بی اثر مانند IG55 اشاره کرد که فضای 
کمتری اشــغال و فضای مؤثر بیشــتری را در اختیار 

ساکنین قرار می دهد.

یکمادهاطفاییشیکبرای
حفـاظـتدربـرابرحریـق
و دالیل استفاده گسترده از این فناوری روز جهان

NOVEC 1230

درچهمکانهایــیمیتوانازمادهاطفایی
ارزشمندNovec 1230بهرهبرد؟

Novec 1230 بسیار کارآمد و کاربردی است و از آن 
می توان به شــیوه Total Flooding طبق استاندارد 
NFPA2001 یعنی پــر کردن حجم معینی از فضای 
موردحفاظت به صورت سیستم های کاربردی مهندسی 
Pre- و سیســتم های پیش مهندسی Engineered

Engineered بهره برد. Novec 1230 ایده آل ترین 
مــاده برای اطفاء حریق مکان های خاص می باشــد. 
مکان هایــی که ادامه کار و آســیب ندیدن تجهیزات 

در آن، دارای باالترین ارزش می باشد. به طور مثال:
 اتاق سوئیچ های مخابراتی

 اتاق های کامپیوتر، کنترل و اتاق برق
 اتاق های حساس کشتی های تجاری و نظامی

 صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 سیستم های حساس نظامی

 موتور وسایل نقلیه
و همچنیــن برای ســایر مکان هایی کــه رفت وآمد 
افراد در آن صورت می گیرد، کاربردی اســت. مانند: 
کتابخانه هــا و کلیه اماکن فرهنگی، آزمایشــگاه ها، 
اتاق های ذخیره ســازی و انبار، آرشیوها، موزه ها و هر 
مکان دیگری با تجهیزات ارزشــمند که در آن نباید 

عامل اطفاء باعث خسارت گردد.

چرابایدNovec 1230رابهعنوانبهترین
مادهاطفاءتمیزClean Agentبرگزید؟

 این ماده ارزشــمند دارای کمترین عمر جوی است 
و فقط به مــدت 5 روز در جو می مانــد. لذا بهترین 
جایگزین برای هالون هاست. زیرا نزدیک ترین رقیب 

آن از خانواده هالوکربن ها عمر جوی 29 سال دارد.

کاراارتباطاتهوشمندآسیا
www.karafire.com
 021 - 267 00 421 - 31
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 پتانسیل گرمایش جهانی Novec 1230 یک می باشد. GWP=1 یعنی 9/99 درصد 
پایین تر از هر هالوکربن موردقبول برای استفاده در فضاهای اشغال شده و مورد رفت وآمد 

انسانی است.
 مایع Novec 1230 با دارابودن بیشــترین ضریب ایمنی برای تجهیزات و ساکنین، 
برخالف سایر سیستم های رایج، هیچ گونه آسیبی برای سالمت افراد نداشته و همچنین 

در زمان تخلیه، هیچ گونه خسارتی به محیط مورد حفاظت وارد نمی کند.
 مایع Novec 1230 تنها ماده  اطفایی تمیز Clean Agent می باشــد که مطابق با 

تمامی مقررات جهانی برای محیط  زیست تولید شده است.
 Novec 1230 در سال 2002 به عنوان یک ماده اطفایی تمیز clean agent توسط 

کمپانی 3M آمریکا به دنیا معرفی گردید.
 خریدوفروش Novec 1230 به صورت انحصاری در اختیار کمپانی 3M آمریکاست و 
تمامی پشتیبانی های الزم توسط این کمپانی به مشتریان عزیز ارائه می گردد. این محصول 
علیرغم شرایط خاص تحریم های آمریکا، توسط شرکتکارا، به عنوان نماینده انحصاری 

بتاتی ایتالیا در ایران ارائه می گردد.
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 738 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

مقاله تخصصی
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 742 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

مقاله تخصصی

 Pre-start up Safety Review (PSSR)

ایمنیپیشراهاندازی

ترویج و نهادینه نمودن نگرش پیشگیرانه، یکی از اهداف راهبردی مدیریت بهداشت، ایمني، محیط زیست، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران برای 
استقرار و توسعه نظام مدیریت HSE است. توجه و التزام به مالحظات HSE در مراحل اولیه طراحي و توسعه یك پروژه، نیاز به تغییرات آتي در زمان 
بهره برداری را به حداقل رسانده و کمك مؤثري در کاهش هزینه ها در آینده خواهد نمود. لذا پیش بینی و اجراي تمهیدات موردنیاز در هر یك از مراحل 
طراحی، ساخت و نصب تأسیسات با توجه به پتانسیل و نوع خطرات احتمالي، از اهمیت و اولویت باالیي برخوردار است. در این بین یکي از مهم ترین و 
حیاتی ترین مراحل اجرایي از نگاه وجود مخاطرات احتمالي و حوادث بالقوه، ورود به مرحله راه اندازی بوده و ضروري است تا خطرات محتمل با تمهیدات 
عمیق تری شناسایي و پیش بینی گردند و طی آن نواقص و عدم انطباق های مراحل طراحی و نصب مشخص شوند تا تأسیسات با کمترین حادثه راه اندازی 

و مورد بهره برداری ایمن قرار گیرند. 
در این  ارتباط یکي از مهم ترین دستورالعمل هایی که ضروري است هر یك از تأسیسات قبل از راه اندازی و ورود به مرحله بهره برداری، به طور دقیق و 

کامل به مورد اجرا گذارده شوند، دستورالعمل ایمني پیش راه اندازی Pre-start up Safety Review (PSSR) Procedure است.    
در این راستا راهنماي ایمني پیش راه اندازی  Pre-Start up Safety Review Guideline (PSSR)به تشریح فرآیند مطالعه PSSR با جزئیات کامل 
و تعریف الزامات موردنیاز براي اجرایي شدن کار می پردازد که با هدف تکمیل و تعیین حداقل الزامات اجرای مطالعه PSSR تهیه و تدوین می گردد. 
با استفاده از راهنمای ایمنی پیش راه اندازی اطمینان حاصل می گردد که تمامي تأسیسات جدید یا طرح های توسعه ای و پروژه ها، همچنین واحدهایي 
که پس از یك دوره توقف طوالني و مهم، قرار است مجدداً در سرویس قرار گیرند، به طور کامالً ایمن بهره برداری می گردند. بدین ترتیب با هدف حفظ 

یکپارچگي طراحي واحد، تمامي الزامات ایمنی و فرآیندي در فازهای طراحی، ساخت و نصب قبل از راه اندازی واحد، مجدداً کنترل می گردد. 
در حقیقت انجام این مهم، می توان به عنوان تأییدیه نهایي پیش از راه اندازی اولیه فرآیند (Start-up) و الیه ثانویه حفاظت براي راه اندازی ایمن 
تأسیسات، تعبیر نمود. سطح یا عمق مطالعات PSSR بستگي به میزان مخاطرات موجود در فرآیند، بزرگي پروژه و زمان توقف و برگشت به کار واحد دارد. 
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هدف 
از  اطمینان  حصول  راه اندازی،  پیش  ایمني  راهنمای  اجرای  و  تدوین  از  هدف 
راه اندازی و بهره برداری ایمن کلیه تأسیسات و آماده بودن سیستم، تجهیزات و 

نیروي انساني قبل از مرحله راه اندازی از طریق موارد زیر است: 
 شناسایي و پیش بینی خطرات احتمالي به منظور راه اندازی تأسیسات با کمترین حادثه

 اطمینان از انجام تمامي اقدامات موردنیاز در کلیه مراحل ساخت، نصب تجهیزات 
و تعمیرات مطابق مشخصه های تعریف شده در طراحی

 اطمیـنــان از آمـاده و در دستــــرس بـــودن و اجــرائي نمـــودن تمامــــي 
دستورالعمـل های ایمنـي، بهره بـرداری، تعمـیرات و واکـنش در شرایـط اضطــراري
 اطمینان از اجراي تمامي توصیه ها و پیشنهاد ها اصالحي و تغییرات حاصل از 
 HAZOP ، HAZID مطالعات ریسک انجام شده در مراحل مختلف پروژه، همانند

 به روزآوری اطالعات و مستندات ایمني
 سنجش آمادگی کامل نیروی انسانی جهت بهره برداری ایمن 

دامنه کاربرد
راهنمای ایمني پیش راه اندازی در تمامي شرکت های صنعتی و پیمانکاران اجرایی 

آن در قالب موارد ذیل، الزم االجرا خواهد بود: 
 تمامي پروژه ها، تأسیسات جدید و طرح های توسعه ای کالن سطح کشور

 برگشت به کار )بهره برداری و در سرویس قرار دادن( تأسیسات پس از یک دوره توقف 
Major Maintenance Turnaround  کار طوالنی مدت و یا انجام تعمیرات اساسي
فرآیندي  اطالعات  روي  بر  به  نوعی  که  سیستم  در  تغییري  هر  به  طورکلی  و 
به  مربوط  اطالعات   ،)... و  عملیاتي  نقشه های  ظرفیت،  عملیاتي،  )پارامترهاي 
تجهیزات )ازنظر مکانیکي، الکتریکي، نوع تجهیز( و یا اطالعات ایمني )ایجاد 

مخاطرات جدید( اثر بگذارد، نیازمند انجام مطالعه PSSR می باشد. 

 

Basic Documents مستندات پایه
مستندات ذیل بایستي در زمان مطالعه PSSR آماده و به عنوان پیش نیاز قبل از 

شروع مطالعه PSSR در دسترس اعضاء تیم قرار گیرد.
PHA,  FMEA, SIL ,…. HAZID, HAZOP مستندات ارزیابي ریسک 

 ,PFD  Process Flow Diagram )PFD( ،نقشه های فرآیندي 
 … ،P&ID  Piping & Instrument Diagram )P& ID( 

تریپ   ماتریس  نظیر  بامطالعه  مرتبط  بخش های  خطاهاي  به  مربوطه  مدارک   
احتمال   ،  ESD Narratives اضطراري توقف های  شرح   ،Trip Matrix

بالفعل شدن مخاطرات، پیامد شکست ها، تواتر تعمیرات 
Safety Manual و  ایمنی Operating Manual  دستورالعمل های عملیاتي 

 مستندات واکنش در شرایط اضطراري 
Management of  Change )MOC(  مدارک مدیریت تغییر 

 دستورالعمل راه اندازی Startup Procedure و مدارک مربوط به اصالحات 
احتمالي در زمان راه اندازی

Area Classifications نقشه های طبقه بندی واحد 
 مدارک مربوط به تکمیل کار مکانیکي، ابزار دقیق و الکتریکي و سازه ای

Safety Data Sheet )SDS(  کاربر اطالعات ایمني 

نقش ها و مسئولیت ها 
 ،Process Owner )PSSR( همواره به عنوان صاحب فرآیند HSE مدیریت
بر حسن اجراي این راهنما نظارت عالیه خواهد نمود. همچنین مسئولیت هرگونه 
بازنگري و به روزرسانی این راهنما را نیز به عهده دارد. مسئولیت پیاده سازی و 
اجرای این راهنما برعهده باالترین مقام مسئول در شرکت  خواهد بود. بر اساس این 
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 744 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

مقاله تخصصی

راهنما، شرکت  می بایست  چگونگي نهادینه نمودن کار و الزامات پیاده سازی مستند 
مذکور را در سطح شرکت خود با توجه به شرایط و نوع فعالیت های موجود متناسب 
با نوع ساختار سازمانی  در قالب "دستورالعمل ایمني پیش راه اندازی" تدوین نمایند. 
1- مدیرعامل شرکت: مدیرعامل شرکت  که پروژه و یا طرح توسعه ای در محدوده 

مسئولیت اش تعریف می گردد، مسئولیت های ذیل را عهده دار می باشد:
 اطمینان از اجراي دستورالعمل PSSR مطابق الزامات تعریف شده در این مستند 

در قالب تعریف وظایف و مسئولیت های مدیران صف
 اطمینان از اینکه هیچ نوع پروژه جدید، اصالحی و توسعه ای و یا تجهیزي پس از 
دوره توقف طوالني، وارد مرحله واگذاري و راه اندازی نمی شود، مگر اینکه مطالعات 

PSSR آن انجام شده باشد.

PSSR حمایت و پشتیباني از تیم اجرایي مطالعات 

2-مجريطرح/مدیرپروژه: مجری طرح یا طرح های توسعه ای و یا مدیران 
پروژه، مسئولیت موارد ذیل را عهده دار است: 

 پیگیري انجام مطالعات PSSR و نظارت بر حسن اجراي مطالعات مطابق الزامات 
 PSSR برآورده نمودن الزامات قانوني و مجوزهاي تائید دستورالعمل 

تعیین  به عنوان مثال:   ،  PSSR موردنیاز  اصلي  مسئولیت های  و  نقش  تعیین   
هماهنگ کننده PSSR Coordinator  و رهبر تیم  

 PSSR برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی موردنیاز جهت پیاده سازی 
 اطمینان از آگاهي پرسنل در خصوص نقش و وظیفه خود در قبال پیاده سازی 

 HSE الزامات این راهنما و مشارکت در ارتقاء سیستم مدیریت
 پیگیری اجرای گزارش ها PSSR و توجیه پیمانکار طرح و پروژه درخصوص 
برآورده نمودن الزامات قانوني مربوط به اجراي مطالعات PSSR قبل از راه اندازی 

3-ادارهHSE
 شرکت در جلسات PSSR به عنوان عضو اصلی

PSSR  هماهنگي و مشاوره به واحدهاي مربوطه در اجراي صحیح الزامات 
 ممیزي اجراي دستورالعمل PSSR به منظور برآورده نمودن حداقل الزامات ضروري

 همکاري در آموزش دستورالعمل PSSR بمنظور ایجاد درک و برداشت یکسان
 پیگیری، کنترل و نظارت در اجرای نتایج  مطالعات PSSR واحدهای بهره برداری 
به منظور کمک به شناسایي اختالفات و فاصله بین موارد اصالحي توصیه شده و 

آنچه در عمل اجراشده است و ارائه پیشنهاد ها در جهت کاهش انحرافات بالقوه
 تاییدیه تکمیل گزارش نهایی PSSR و ارجاع به کمیته واگذاری و راه اندازی

 PSSR الزامات انجام مطالعه 
 زمان انجام PSSR و تعیین محدوده مطالعات

از آنجا که این مطالعات بعنوان یکي از مطالعات کلیدي در مرحله واگذاري و قبل از 
راه اندازی مطرح است، زمان انجام مطالعه PSSR یکي از موارد مهم می باشد. در تمامی 
قراردادهای EPC و طرح ها و پروژه های توسعه ای الزم است که در مرحله واگذاری 
و راه اندازی واحد، مطالعات PSSR آن قبل از تحویل کامل به بهره بردار انجام گیرد. 

 مطالعه PSSR قبل از تکمیل تمامي فعالیت های مکانیکي پروژه و آماده شدن 
مستندات پیش نیاز انجــام PSSR  قابلیــت اجرا ندارد. لذا بمنظــور هماهنگي و 
برنامه ریزی نحوه انجام مطالعه، ضروري است تا یک سري پیش جلسات داخلي براي 
بررسي میزان آمادگي کامل اجرای PSSR تشکیل گردد. در این جلسات تخصصي 
 Commissioning Team که با حضور نمایندگان بهره بردار، تیم واگذاري پروژه
براي  برنامه ریزی  هرگونه  از  قبل  می گردد،  برگزار  پیمانکار(  و  کارفرما  )از طرف 
انجام مطالعه، بسته به نوع کار، بایستي سواالت کلیدي در مورد اتمام فعالیت های 
مکانیکی و ساخت وساز و آماده بودن واحد توسط نماینده بهره بردار مطرح و پاسخ 

داده شود و بر اساس آن درخصوص نحوه اجراي کار تصمیم گیری گردد. 
همچنین در این جلسات؛ دامنه شمول و محدوده مطالعات PSSR شامل اولویت 
نیز  ندارند   PSSR بررسی به  نیاز  که  قسمت هایی  و   PSSR انجام بخش های 

مشخص می گردد.  
 برای واحدهایی که پس از تعمیرات اساسی و توقف طوالنی مدت، قرار است 
مجدداً در سرویس قرار گیرند، انجام مطالعات PSSR بعد از اتمام کارهای تعمیراتی 

و قبل از راه اندازی ضروری است.

 PSSR چک لیست های
ازآنجاکه پایه اصلی انجام مطالعه PSSR و تمامي بحث و بررسی ها در جلسات 
PSSR بر پایه چک لیست های آن شکل می گیرد، دومین نکته در توسعه و انجام 

دقیق و موفق مطالعه PSSR، انتخاب چک فهرست های مناسب خواهد بود. بسته 
به نوع، ماهیت و بزرگي پروژه موردمطالعه، می بایستی یک چک لیست اختصاصی و 

کاربردی طراحی و تدوین گردد. 
انتخاب  جامعی  چک لیست های  معمواًل  جدید،  و  بزرگ  توسعه ای  طرح های  در 
انجام  عامل  کار،  فرآیند  در  تغییر  یک  ایجاد  که  مواردي  بقیه  در  ولي  می شود 
مطالعه PSSR است، می تواند چک لیست های ساده تری نیز مورد استفاده قرار گیرد. 
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به طورکلی طراحي چک لیست بر اساس مراحل ذیل انجام می پذیرد.  
 بررسي چک لیست های موجود و در دسترس و انتخاب موارد کاربردي متناسب 

با پروژه موردنظر
 اولویت بندی و مشخص نمودن تقدم و تاخر  که بایستي انجام گیرد.

 تفکیک فعالیت های مشخص شده و تعیین نحوه بررسي و برنامه ریزی انجام آن
 ثبت وضعیت فعالیت های موردبررسی

 اختصاص مسئول و برآورد زمان مورد انتظار براي انجام آن
مرتبط  جوانب  تمامي  که  شود  دقت  بایستي  چک لیست،  این  تهیه  و  طراحي  در 
)نوع فرآیند، تکنولوژي، پرسنل، برنامه اجرایي پروژه، زمان بهره برداری و ...( در نظر 

گرفته شده و حتی االمکان موارد ذیل پوشش داده شود:
گفتگو   :Process Safety Information )PSI( ایمنيفرآیند  اطالعات  
با پرسنل کلیدي و بررسي مستندات بر مبناي اطالعات طراحي فرآیند، تجهیزات، 
مخاطرات مواد، نقشه ها و ... به منظور برآورده شدن معیار طراحي و همچنین به روز 

بودن اطالعات ایمني.
 نتایجمطالعاتارزیابيریسک: اطمینان از انجام و نهایي شدن فرآیند شناسایي 
مخاطرات و ارزیابي ریسک و اینکه تمامي اقدامات پیشنهادي منتج از مطالعات 

ریسک قبل از راه اندازی تکمیل شده است.  
 دستورالعملهایعملیاتياستاندارد وآئیننامههایکارایمن: اطمینان از اینکه 
تمامي دستورالعمل های ایمني، عملیاتي، تعمیر و نگهداري و واکنش در شرایط 
اضطراري تهیه گردیده و به طور مناسب مصوب و اجرا می شود. این دستورالعمل ها 
مي بایست هماهنگ با مستندات ایمني فرآیند و پیشنهادات برگرفته از مطالعات 

ریسک باشد. 
 یکپارچگيمکانیکي: اطمینان از اینکه تست و بازرسي دوره ای تجهیزات، قابلیت 
اعتماد و منطق اینترالک ها، تعمیرات پیشگیرانه و ... به صورت سیستماتیک انجام 

می گیرد.
 تضمینکیفیت: اطمینــان از وجود و اجـــرای دستورالعمل تضمین کیفیت براي 

تجهیزات بحراني پیش ساخته مطابق با مشخصه های طراحي
مونتاژ  و  نصب  و  تجهیزات  مکانیکي  ساخت  تکمیل  از  اطمینان   ساختوساز: 

نمودن آن ها به طور مناسب و راه اندازی ایمن آن ها 
تمامي  اینکه  از  اطمینان  به منظور  لیست ها  پانچ  مجدد  کنترل  لیست:  پانچ  
فعالیت هایی که براي راه اندازی یک واحد الزم است اعم از فعالیت های مکانیکي، 

الکتریکي، کنترلی و ... قبل از جلسات واگذاري تکمیل و آماده شده است.

 مدیریتتغییر: اطمینان از وجود یک سیستم جامع براي بررسی و تائید تغییرات 
به روز  نمونه،  )براي  به طور مناسب  ثبت آن ها  و  صالحیت  افراد،  توسط  انجام شده 

نمودن نقشه های عملیاتي(
 نیرويانساني: اطمینان از به کارگیری افراد باصالحیت و دارای تجربه و دانش 

کافي در ماه های اول راه اندازی یک پروژه 
 آموزش: اطمینان از آموزش افراد در خصوص دانستن دستورالعمل های کاري، 
 HSE اصول عملیات، واکنش در شرایط اضطراري، اطالعات فرآیندي و مخاطرات

به منظور آمادگي کامل پرسنل در زمان راه اندازی
خصوص  در  پیمانکاري  کارکنان  آشنایي  و  آموزش  از  اطمینان  پیمانکاران:   

مخاطرات مهم نظیر آتش سوزی، انفجار و نشت مواد سمي در محیط کار
منابع  تخلیه،  سیستم های  تحت فشار،  مخازن  ثبت  از  اطمینان   ثبتتجهیزات: 
و  الزامات  مطابق   ایمني  دقیق  ابزار  سیستم های  و  باالبر  تجهیزات  رادیواکتیو، 

استانداردهاي قانوني 
بررسی  و  تجزیه وتحلیل  دستورالعمل  وجود  از  اطمینان  تجزیهوتحلیلحوادث:   

حوادث و پیگیري اجرای پیشنهادات و اقدامات اصالحي آن ها
 برنامهواکنشدرشرایطاضطراري: اطمینان از وجود دستورالعمل و برنامه مکتوب 
انجام واکنش در شرایط اضطراري و آموزش افراد براي مقابله با وضعیت اضطراري 
و برنامه ریزی انجام مانور براي سناریوهاي حوادث مهم بر مبنای مطالعات ارزیابی 

ریسک به منظور مشخص نمودن نقاط ضعف و پیگیری انجام اصالحات آن 
 ممیزي: برنامه ریزی انجام ممیزي مطابق آئین نامه و دستورالعمل ممیزي مصوب  

عمدتا در بخش اول چک لیست PSSR که متناسب با پروژه های بزرگ و طرح های 
توسعه ای، مهم می باشد، اطالعات شناسنامه ای مربوط به مطالعه وارد شده و در 
ادامه، موارد قابل بررسی در مطالعات PSSR در قالب پنج گروه ذیل دسته بندی 

می شوند: 
Plant Design Integrity الف. یکپارچگي طراحي تأسیسات 

  Occupational Safety & Health ب.ایمنيوسالمتشغلي 
  Process Safety Management ج.مدیریتایمنيفرآیند 

   Incident Management د.مدیریتحوادثومقابلهباوضعیتاضطراري
Commissioning Readiness ه.آمادگيبرايواگذاري

الزم به ذکر است که عناوین مطرح شده در هر دسته، بسته به نوع فرایند و ماهیت 
پروژه قابلیت اضافه و کم شدن دارد.
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 746 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

مقاله تخصصی

 PSSR ترکیب تیم
به صورت  کار  انجام  است  ضروری   ،  PSSR مطالعات  موفق  اجرای  به منظور   
گروهی توسط یک تیم باصالحیت، متشکل از افرادي با دانش و تجربه کافي از 
تخصص های مختلف، در فرآیند موردمطالعه پیش برده شود. برحسب نوع مطالعه، 
تخصص گروهي که در جلسات PSSR حضور داشته و انجام مطالعات را برعهده 
 دارند، متفاوت خواهد بود. براي مواردي که انجام PSSR برای اجرای تغییرات 
کوچکي در سیستم می باشد، یک تیم دو تا سه نفره کافیست. اما برای پروژه ها و یا 
طرح های توسعه ای بزرگ، ضروري است که یک تیم بزرگ متشکل از کارشناساني 
از بخش های مختلف، بر اساس نوع مطالعه، ترکیب گروه PSSR را تشکیل دهند. 
برنامه ریزی ترکیب تیم موردنیاز و انتخاب اعضاء یکی از فاکتورهای موفقیت در 

اجرای مطالعه PSSR می باشد. 
نقشه ای کلیدي موجود در انجام مطالعات PSSR که بر اساس آن تخصص های 

مختلف نیازسنجی می شوند، عبارت اند از:
 رهبرتیم: مسئولیت پیشبرد جلسات PSSR و تفکیک وظایف اعضاء 

 هماهنگکننده: مسئولیت تائید اتمام گزارش PSSR ، قبل از راه اندازی واحد
 اعضاءتیم: مسئولیت اجرا و بررسي آیتم های PSSR بر اساس برنامه تعیین شده 
اعضای تیم PSSR متشکل از افرادي از بخش های مختلف )فرآیند، راه اندازی، 

بهره برداری، تعمیرات، مکانیک، الکتریک، ابزار دقیق، HSE و ...( خواهند بود. 
در انجام مطالعات PSSR ، فردي با مسئولیت و اختیارات کامل بعنوان رهبر گروه 
انتخاب می شود. نقش رهبر گروه در راهبري مؤثر جلسات PSSR بسیار حیاتي و 
مهم است. رهبر گروه بایستي فردي مستقل و باتجربه و مهارت کافي در راهبري 

و اجراي مطالعات باشد. 
ضروریست وی با دقت انتخاب شود و کارفرماي اصلي پروژه )مجری طرح( بر انتخاب 
رهبر تیم نظارت کافي داشته باشد. همچنین رهبر تیم می بایست از صالحیت فنی و 

مناسب بودن تجربه و دانش اعضاء تیم PSSR اطمینان حاصل نماید. 
بسته به نوع مطالعه، ممکن است تیم به چند گروه کاري فرعی با مسئولیت یک 
نفر، تقسیم گردیده و انجام PSSR به صورت بخش به بخش انجام گیرد و درنهایت 
مسئولین تمامي گروه ها به رهبر تیم گزارش خود را جهت جمع بندی نهایي ارائه 
نمایند. تعیین گروه های کاري به همراه تفویض وظایف و مسئولیت آن ها و انتخاب 

رئیس هر گروه کاري، بر عهده رهبر تیم خواهد بود. 
بسته به موضوع جلسات و مطالعات، برخی کارشناسان از بخش های دیگر به عنوان 

اعضا پاره وقت در جلسات PSSR حضور می یابند.

در مواردي که تغییرات در واحد منجر به وجود آمدن یک مخاطره جدید در فرآیند 
یا محیط گردد، می توان از یک مشاوره باتجربه خارج از شرکت نیز بهره گرفت.

  PSSR تهیه جدول زمان بندی انجام مطالعه
براساس  تیم،  رهبر  همراه  به   PSSR هماهنگ کننده بایستي  مطالعه،  هر  براي 
برنامه  روند  به  توجه  با  را  مدون  زمان بندی  برنامه  یک  طراحی شده،  چک لیست 
اجرایي پروژه و اجراي اقدامات اصالحي قبل از راه اندازی براي گروه های کاري 
مرتبط، با مطالعه و بررسی کامل تنظیم نماید. در این برنامه، براي هر یک از 
فعالیت های تعریف شده در چک لیست، مسئول مربوطه و تاریخ پیش بینی اتمام کار 
مشخص می گردد. رهبر تیم می بایست براساس این برنامه ریزی، تمامي موارد را 

خود شخصاً پیگیري و بر انجام آن نظارت داشته باشد. 

 PSSR آموزش و اطالع رسانی برنامه
قبل از شروع جلسات PSSR، افراد بایستي دقیقاً نسبت به الزامات و وظایفي که 
به آن ها تخصیص داده  شده، آگاهي کامل داشته و به خوبی آموزش دیده باشند. 
به طورکلی آموزش PSSR و میزان آگاهي از برنامه در چهار سطح براي گروه های 

هدف ذیل بایستي برنامه ریزی و اجرا گردد:
 رهبر تیم و مسئوالن گروه

 PSSR اعضاء تیم 
 پرسنل مدیریتي واحد موردمطالعه

 باقي افراد )پرسنل بهره برداری، تعمیرات و ...(
- نحوه اجراي آموزش به هر نوعي که باشد )کالس درسي، آموزش الکترونیکي، 
آموزش فردي، خودآموزي، آموزش در محل کار( بایستي در سوابق پرونده آموزشي 

افراد، ثبت گردد. 

بازدید از تأسیسات و گفتگو با پرسنل کلیدي  
بازدید، یکی دیگر از الزامات مطالعه PSSR می باشد. اعضاء تیم PSSR بایستي 
به منظور اطمینان از برآورده شدن تمامي الزامات PSSR بازدیدي )بازدیدهایي( از 
واحد موردمطالعه انجام دهند. برنامه ریزی این بازدید )ها( معمواًل بایستي با هماهنگي 

رهبر تیم PSSR و مسئول واحد موردنظر صورت گیرد. 
برخي از مواردي که در جریان بازدید، مورد بررسي قرار می گیرند، عبارت اند از:
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 انطباق مرحله ساخت و نصب با الزامات و مشخصه های طراحي
 شناسایي عوامل و مخاطرات فیزیکي، مکانیکی و شیمیایی، نظیر: داربست ها، 

روشنایي، صدا، سیستم هاي تهویه، سیستم هاي اتصال به زمین، نشتی ها و ...
اینترالک ها   نظیر:  حریق،  اطفاء  و  ایمني  سیستم هاي  آماده بودن  تائید   
Interlocks، سیستم های کشف و اعالم حریق Fire Alarms، حسگرهای 

نشت گاز Gas  Detectors ، سیستم دیالژ  Deluge System، سیستم های 
فوم و کولینگ اطفاء حریق، دوش و چشم شوی های ایمني و ....

 PSSR تکمیل چک لیست
پس از اتمام مطالعات PSSR ، تمامي چک لیست ها بایستي پس از تکمیل شدن 
توسط اعضاء تیم PSSR ، امضاء و سپس توسط مجری طرح/ مدیر پروژه واحد 
تائید شوند. نتیجه بررسي چک لیست، به صورت یکي از عبارات ذیل عنوان می گردد:

واحدبرايراهاندازیایمناست.
درصورترفعنواقصواجراياصالحات،واحدبرايراهاندازیایمناست.

واحدبرايراهاندازیایمننیست.

معمواًل نواقص و اقدامات اصالحي در گزارش به دو صورت تعریف می گردد:
گروه A: الزام قبل از راه اندازی؛ مواردي هستند که بایستي حتماً قبل از راه اندازی 

انجام و تکمیل گردد. 
گروهB: مواردي هستند که از درجه دوم اهمیت برخوردارند و می توانند پس از 

راه اندازی نیز تکمیل گردند. 
 پس از انجام مطالعه و تکمیل چک لیست ها، به منظور اطمینان از اجراي پیشنهادات 
و اقدامات  اصالحي، بایستي مسئولین ادارات/ واحدهایی که این موارد مربوط به 
حیطه تحت مسئولیت آن ها می باشند با هماهنگی رهبر/ مسئولین گروه ها نسبت به 
مشخص و تعیین نمودن تاریخ انجام رفع نواقص و اقدامات اصالحی برای هر یک 

از موارد، طی جلسه ای جمع بندی نمایند. 
 

 PSSR گزارش
درنهایت، گزارش جامع PSSR بر اساس موارد چک لیست؛ نتایج بازدیدها و فهرست 
اقدامات اصالحی توسط رهبر تیم آماده گردیده و پس از تائید نهایي به کمیته 

واگذاري Commissioning Committee ارسال می گردد. 

Follow up Meetings جلسات پیگیري
به منظور کنترل و اطمینان از آمادگي کامل براي راه اندازی واحد به شیوه ایمن، 
جلسات ادواري پیگیري پس از تهیه گزارش PSSR بایستی تشکیل گردد و تا 
جلسات  این  باشد،  نشده  برآورده   PSSR معیارهاي و  الزامات  تمامي  مادامی که 
پیگیري ادامه می یابد. در این جلسات، لیستي از تمام موارد باقیمانده تهیه و اقدامات 
اصالحي الزم جهت تائید آن ها مورد بحث و بررسي قرار گرفته و درجه اهمیت هر 

اقدام جهت راه اندازی مشخص می گردد. 
همچنین اعضاء تیم PSSR بر اساس جدول زماني تنظیم شده، بازدید/هایي نیز از 
واحد موردمطالعه انجام داده تا اطمینان حاصل نمایند که تمامي الزامات تعیین شده 

در گزارش PSSR برآورده شده باشد.

تاییدیه گزارش نهایي و ارجاع به کمیته واگذاري
و  اصالحي  اقدامات  وضعیت  مشخص شدن  و  پیگیری  اقدامات  پایان  از  پس 
پیشنهادات PSSR ، گزارش نهایی توسط اعضاء تیم آماده و درنهایت با تاییدیه 
راه اندازی  و   Commissioning Committee واگذاري  کمیته  به   HSE

ارسال می گردد. در حقیقت HSE به عنوان بازوی کنترلی و نظارتي جهت رهگیري، 
آدرس دهی و نهائي نمودن موارد مشخص شده در گزارشات PSSR عمل می کند.  
همچنین اداره HSE می بایست بر اساس جدول زماني تنظیم شده، بازدید/هایي نیز 
از واحد موردمطالعه انجام داده تا اطمینان حاصل نمایند که تمامي الزامات تعیین شده 

در گزارش PSSR برآورده شده باشد. 
 کنترل کامل و تاییدیه برخی از موارد چک لیست PSSR ، منوط به راه اندازی اولیه 
واحد بوده و در مرحله پیش راه اندازی اولیه انجام می گیرد. این موارد بایستی به طور 

شفاف در گزارش نهایی مشخص گردد. 
 مواردي که بعد از راه اندازی اجرا می شود، به همراه تائیدیه مسئولین مربوطه به طور 

شفاف می بایست مشخص گردد.
 گزارش PSSR به همراهي تاییدیه هاي مربوطه، به عنوان سندي که تائید می کند 
و  نصب  به درستی  و  ساخته  طراحي،  مشخصه های  مطابق  تجهیزات  تمامي  که 

آزمایش شده اند، بایستي در محل مناسب نگهداري گردد.
 تاییدیه این مستند به عنوان پیش نیاز و شرط الزم راه اندازی تلقي می گردد ولي 
به تنهایی مجوز راه اندازی نیست و آیتم های دیگري نیز در راه اندازي واحد دخیل 

هستند که پرداختن به آن ها خارج از محدوده این راهنما هست.



ممیزي  Audit و کنترل کیفیت برنامه PSSR به صورت ادواري
کیفیت عملکرد راهنمای PSSR به عنوان یکي از مستندات سیستم مدیریت HSE بایستي پایش و کنترل گردد. در چک لیست ممیزي مواردي که به طورکلی در 

ارتباط با این موضوع بررسي و امتیازدهي خواهد شد، به شرح ذیل می باشد:
1- تأکید بر الزام انجام مطالعات ریسک در مراحل طراحي، ساخت و تغییرات یک واحد جدید در خط مشی شرکت

2- الزام به انجام مطالعه PSSR در سیاست های کالن شرکت و اطمینان از تکمیل موارد ذیل قبل از راه اندازی هر واحد و همچنین تجهیز و اجرای طرح جدید:
 تمامي دستورالعمل های عملیاتي موردنیاز

 آموزش کامل و آمادگي  کامل تمامي افراد درگیر
 آماده بودن تمامي دستورالعمل های بازرسي، تعمیر و نگهداري، ایمني و واکنش در شرایط اضطراري

 اجرا و پیگیري نتایج مطالعات ریسک
 PSSR 3- رعایت تمامي الزامات موردنیاز در دستورالعمل

4- الزام به تهیه گزارش بازرسی از تمام موارد انطباق با مشخصه های طراحی و ساخت و رعایت استانداردها، مقررات و سایر الزامات قانونی 
5- گزارش پیگیری موارد عدم انطباق مشاهده شده و رفع شرایط ناایمن محیط 

6- تأکید بر وجود سند تاییدیه PSSR به عنوان شرط الزم قبل از راه اندازی طرح ها و پروژه های جدید و توسعه ای
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چکیده
آتش ســوزی امری است اجتناب ناپذیر که نه تنها به اموال انسان ها بلکه به خود انسان نیز رحم نمی کند. عملیات 
امدادرســانی و اطفاء حریق در ساختمان های مرتفع یکی از پیچیده ترین عملیات ها برای امدادگران و آتش نشانان 
و همچنین فرماندهان آتش نشــانی است که با حساســیت باید برخورد شود. عمده افرادی که در آتش سوزی های 
ساختمان های مرتفع در قلب ریسک فعالیت می نمایند آتش نشانان هستند که در یک صحنه حادثه مدام جان ایشان 
تهدید می شود و از این رو مطابق استانداردهای بین المللی آتش نشانان داخل ساختمان بایستی ارتباط کالمی به وسیله 
تجهیزات مرتبط با فرمانده بیرون حادثه داشته باشند. برای آتش نشانان لحظات بحرانی زمانی است که جان شهروندی 
در خطر باشــد و لحظه فوق بحرانی زمانی است که جان آتش نشان در خطر باشد از این جهت به منظور شناسایی 
ریسک های موجود، آتش نشانان باید از شرایط خطر حداقل آگاهی را داشته باشند. مطابق استاندارد، آتش نشانانی 
که قصد ورود به اماکن محصور و سربسته مملو از دود و گازهای سمی را دارند باید از دستگاه تنفسی که یکی از 
تجهیزات مهم حفاظت فردی آتش نشان است استفاده نمایند. برای استفاده از این تجهیز استانداردها، ضوابطی را 

مشخص کرده اند که یکی از موارد بسیار مهم استفاده از کنترل برد است. 

ابراهیمزیدآبادی،کارشناسپیشگیریوایمنیدربرابر
حریقوحوادثسازمانآتشنشانیوخدماتایمنی

شهرداریمشهد
Ebrahimhse125@yahoo.com

مدیـــریـتو
ـدهـی ـان فرم
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کنترل برد باید در ابتدای ورودی ساختمان حادثه دیده با 
فاصله ایمن از درب ورودی نصب گردد و تمام افرادی 
که قصد ورود دارند باید اطالعات آن ها بر روی آن درج 
شده و با کسب اجازه از مسئول کنترل برای انجام فعالیتی 
مشــخص در مدت زمان مشــخص ورود پیدا کنند. با 
اجرای این ایده مطابق استاندارد یک تحولی در مدیریت 
و فرماندهــی حادثه )ICS( صورت می گیرد و همچنین 
ضریب ایمنی و حفاظت آتش نشانان و امدادگران درون 

حادثه باال می رود. 
ایــن مقاله کوششــی اســت که با کمک اســتخراج 
دستورالعمل ها و اســتانداردهای BS4667 انگلستان و 
NFPA انجام شــده اســت. ایران جهت تجهیز و مورد 
اســتفاده قرار دادن این سیســتم کمی با تأخیر عمل 
کرده است که این امر مشکالتی را بروز داده است. در 
راستای نیاز سنجی این تجهیز و تغییر رویه فرماندهی 
عملیات، جامعه آماری حدود 200 نفر از آتش نشــانان 
عملیاتی مشهد مورد بررسی قرار گرفت و بصورت کامال 
تصادفی، پرسشنامه ای درخصوص نیازسنجی و ارزش 
استفاده این تجهیز، تهیه و بازخورد آن بصورت آماری 

در متن مقاله ارائه شده است. 
الزم به ذکر اســت با اضافه کردن قسمت هایی جدید 
جهت کارآیی بیشــتر دستگاه منجر به ثبت اختراع به 
شماره 82981 در اداره مالکیت صنعتی و ثبت اختراعات 

شده است.

کلماتکلیدي
مدیریت عملیات پیشــرفته، سیستم فرماندهی حادثه، 

کنترل برد، عملیات ساختمان های مرتفع

مقدمه
آتش نشانان روزانه در تعداد زیادی از حریق ها و حوادث 
متفاوت حضور دارند و مدام با انواع خطرات روبرو هستند. 
حریق های مراکز بزرگ صنعتی، برج های مسکونی و 
تجــاری و... می تواند تهدیدی در هنگام عملیات برای 
آتش نشانان باشد و چنانچه این نوع حریق ها و حوادث 
بخوبی مدیریت نشــوند، منجر به گسترش و در نتیجه 
وخیم شــدن آن می شود که خسارات جبران ناپذیری را 
در پی دارد. نیروهای پیشــرو در حریق ها آتش نشانان 
هستند که در عملیات های بزرگ معموال بیش از 50 نفر 
آتش نشان در عملیات ها شرکت دارند. مدیریت و تفویض 
اختیار کردن تیم های عملیاتی کاری است بسی دشوار 
که نیازمند مدیریت اصولی و یکپارچه می باشد. شرایط 
معمول جهت اعزام آتش نشانان به داخل حریق به همراه 
دســتگاه تنفسی به شیوه ای صورت می گیرد که بدون 
ثبت اطالعات اولیه از تیم های اعزامی و یا وظایف آنها و 
همچنین زمان اتمام هوای داخل سیلندر دستگاه تنفسی 

و زمان خروج آنها، محل فعالت تیم، تعداد نفرات اعزام 
شده به داخل حادثه و زمان به صدا در آمدن سوت خبر 
دستگاه تنفسی، وارد محیط می شوند و در صورتی که 
برای یک آتش نشان درحال فعالیت در حریق، حادثه ای 
رخ دهد، کسی از محل او باخبر نخواهد شد و یا ممکن 
است مطلع شدن از وضعیت او به طول بیانجامد که در 

نتیجه منجر به خطر افتادن جان وی خواهد شد.

تأثیرورودتکنولوژیهاینوین
وجود ســاختمان های مرتفــع و تراکــم جمعیت در 
مجتمع های مســکونی و تجاری بزرگ، وجود آسمان 
خراش ها، کارخانه های صنعتی و وسعت و ارتفاع بیش از 
پیش بناها نسبت به قبل و بسیاری از مسائل دیگر جملگی 
باعث افزایش خطرات، بخصوص آتش سوزی های بزرگ 
که در نتیجه منجر به خسارات جانی و مالی گردیده است 
و از سویی باعث دشوارشدن کار آتش نشانان و مدیریت و 
فرماندهی نیروها و تجهیزات جهت اطفاء حریق و نجات 
افراد گرفتار در حوادث و حریق های با وسعت زیاد شده 
اســت. لذا سازمان های آتش نشانی جهت مقابله با این 
نوع آتش سوزی ها و رسیدن به نقطه مطلوب، اهدافی 
را دنبال می کنند. نیاز سازمان ها به استفاده از تجهیزات 
مدرن و اســتاندارد و آموزش نیروهای عملیاتی خود با 
اســتفاده از تکنولوژی و علم روز دنیا، نسبت به گذشته 

بیشتر شده است.
فرماندهــی و مدیریت حوادث بزرگ نیازمند یک مدیر 
واحد و تفویض اختیار بــه نیروهای ذیربط، از فرمانده 
عملیــات تــا جزئی ترین ولی مهم تریــن عضو یعنی 
آتش نشــان و وجود تجهیزات جهــت کنترل منظم و 

مدیریت یکپارچه می باشد.
در این مقاله سعی شده در مورد اصلی ترین عضوها یعنی 
آتش نشانان و تیم های دستگاه تنفسی و تجهیزات مربوط 
به آنها و مدیریت نیروها توســط کنترل برد در صحنه 

حادثه، به شیوه استاندارد مطالبی مستند ارائه گردد.

تعاریف
 :)BREATHING APPARATUS( تنفســی  دســتگاه 
وسیله ای است جهت محافظت آتش نشانان در مقابل 
دود، حرارت، گازهای ســمی، مواد شیمیایی و ... که در 
 ،HAZMAT عملیات های گوناگون مانند غواصی، تیم
آتش ســوزی های متفاوت، کشف جسد، چاه و ... مورد 

استفاده قرار می گیرد.
تیم دستگاه تنفسی )BA TEAM(: وقتی دو آتش نشان 
یا بیشــتر جهت انجام یک عملیات، دستگاه تنفسی را 
پوشیده و یک هدف را دنبال می کنند، یک تیم را تشکیل 
می دهند و همیشه یک تیم دستگاه تنفسی حداقل از دو 

نفر تشکیل می شود.
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)INCIDENT COMMAND(: فردی  فرمانده حادثــه 
باتجربه و کاردان کــه دارای خصوصیات و معیارهای 
فرماندهی می باشد و کلیه امور محل حادثه را به عهده 

می گیرد.
 :)ENTRY CONTROL OFFICER( افسر کنترل ورود و خروج
فردی باتجربه و آموزش دیده که وظیفه کنترل ورود و 
خروج افراد را به عهده داشته و اطالعات الزم را بر روی 
کنترل برد ثبت می نماید. این فرد باید فرمانده شــیفت 
یا معاون شــیفت و یا در حوادث با ریسک باال، رئیس 

ایستگاه عملیاتی باشد.
 :)BA CONTROL BOARD( کنترل برد دستگاه تنفسی
دستگاهی است جهت مدیریت 12 نفر از آتش نشانانی 
که در قالب تیم دستگاه تنفسی وارد عملیات می شوند. 
اطالعات مربوط به آتش نشانان اعزامی به داخل بنا بر 
روی کنترل برد دستگاه تنفسی ثبت می شود که طبق 

استاندارد BS ساخته و به کار گرفته می شود.
 :)BA Wearer( افرادی که دســتگاه تنفسی می پوشند
در این مقاله به افرادی که دســتگاه تنفسی را پوشیده 

گفته می شود.
 :)CONTRO SAFETY OFFICER( افسر کنترل ایمنی
فردی اســت که در ابتــدای ورودی محل حادثه قرار 
گرفته و مسئول کنترل کردن تجهیزات حفاظت فردی 
آتش نشــانانی که قصد ورود بــه داخل حادثه را دارند، 

می باشد.
تیــم اضطــراری )BA EMERGENCY TEAM(: تیم 
اضطراری شــامل دو نفر می باشــند که در همه حال 
بصورت آماده باش در کنار افســر کنترل ایستاده و در 
صورت بروز هرگونه مشــکلی بــرای تیم های درحال 

عملیات، این تیم جهت کمک وارد حریق می شود.

تیمدستگاهتنفسی:
وقتی واژه تیم مطرح می شود به این معناست که اعضای 
تشــکیل دهنده آن از دو نفر بیشتر بوده و یک هدف را 
دنبال می کنند. به طور مثال یک تیم فوتبال متشکل از 
یازده بازیکن اســت و هدف آنها حفاظت از دروازه خود 
و حمله به ســمت تیم حریف و گل زدن به آنها است. 
لذا در راستای این اهداف افراد باید به صورت گروهی 
بازی را اداره کنند و قبل از مسابقه تمرین های متعددی 
داشــته باشند. چنانچه یک نفر وظیفه خود را به خوبی 
انجام ندهد، عواقب آن متوجه کلیه اعضای تیم خواهد 
شد. تیم دستگاه تنفسی هم مانند تیم فوتبال یک هدف 
را دنبال کرده ولی با این تفاوت که اگر یک نفر اشتباهی 
را مرتکب شود، امکان از دست دادن جان خود و اعضای 
تیم نیز وجود دارد، به همین دلیل اعضای این تیم باید 
آموزش دیده و با تجربه باشــند و تمرین های مربوط به 

عملیــات را بصورت یکپارچه و یکســان انجام دهند. 
آموزش هایی که درحال حاضر در کشور برگزار می شود، 

بر مبنای استاندارد BS و NFPA است.

آموزشهایمربوطبهتیمدستگاهتنفسی:
اعضای یک تیم دستگاه تنفسی جهت انجام یک عملیات 
موفق، در کمترین زمان ممکن طبق استاندارد انگستان 
و بولتن دستگاه تنفسی، باید آموزش های تخصصی زیر 

را گذرانده و مدام در ایستگاه عملیاتی تمرین نمایند:
- آشــنایی کامل با دستگاه تنفسی و نحوه کار با آنها، 
آشنایی با رفتارشناسی آتش، باز و بسته کردن سیلندر و 
انجام تست های دستگاه تنفسی، نحوه ورود و جستجو 
در بناهای متفاوت، اصول کارکردن در محیط های دود 
گرفته و حرارت، نحوه جستجوی اتاق ها، مقررات مربوط 
به چک کردن درب ها، مقررات مربوط به نحوه حرکت 
در داخــل محیط، طبقات و پله ها، نحوه حمل مصدوم، 
آمادگی جهت تشــکیل تیم آرایش سریع، نجات جان 

خود و دیگران در محیط های محدود، توانایی پوشیدن 
و از تن درآوردن دستگاه تنفسی در دود و حمل دستگاه 
در حفره ها و کانال ها، توانایی کار با طناب های راهنما، 
توانایی کار با لوح کنترل دستگاه تنفسی و نحوه استقرار 

آن، آشنایی با ایجاد تهویه در اماکن مختلف

وظایفاعضایتیمدستگاهتنفسی:
- استفاده از کلیه تجهیزات حفاظت فردی

- چک کردن روزانه دستگاه تنفسی و رفع عیب از دستگاه
- ثبت اطالعات شــخصی بر روی تالی یا اتیکت های 

شناسایی
- فرمان پذیری از فرمانده تیم

- کنترل نمودن مقــدار مصرف هوا در هنگام عملیات 
)مدیریت تنفس(

- چک کردن کلیه تجهیزات ازقبیل: بی سیم، چراغ قوه، 
دستگاه هشدار فردی، طناب های راهنما و ...
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فرماندهیدرعملیات
از آنجایــی کــه فرمانــده باید کلیه مســائل صحنه 
حادثــه را از قبیل: ارزیابــي وضعیت و موقعیت حادثه، 
ارتباطات، شناسایی استراتژي، ایجاد طرح های عملیاتي، 
سازمان دهی صحنه عملیات، مرور، ارزیابي و تجدیدنظر  
ادامه، انتقال و خاتمه فرماندهي، عملیات نجات، کنترل 
آتش سوزی، حفظ اموال، مدیریت اطفاء حریق، استقرار 
خودروها و تجهیزات ویژه آتش نشــانی، ایمني و ... را 
درنظر داشته باشد، لذا نمی تواند به طور مستقیم مدیریت 
تیم های دستگاه تنفسی داخل حادثه را داشته و با آن ها 
ارتباط برقرار کند. چراکه از مسائل ذکرشده باال بازمانده 
و عملیات بخوبی کنترل نخواهد شــد. از این رو تعیین 
فرماندهان جانشین اول و دوم ضروری بوده و تفویض 
اختیارکردن آن ها راهی است جهت انجام دیگر وظایف 
و همچنین می تواند با مشخص کردن افسر کنترل ورود 
و خروج که در ابتدای ورودی به محل حادثه و در کنار 

کنترل برد قرار می گیرد، فرماندهی و مدیریت عملیات 
را بخوبی انجام داد.

مســائلمربوطبهمدیریتنیروهایصحنه
حادثه

در حوادث و آتش سوزی های بزرگ، جهت کنترل و اطفاء 
حریق و نجات ســاکنین و مصدومین حادثه، نیروهای 
کثیری از ایستگاه های عملیاتی به محل اعزام می شوند 
و مدیریــت این نیروها در صحنه حادثه کار دشــواری 
است. هنگام آماده شدن تیم های دستگاه تنفسی جهت 
ورود به محل حریق، بدلیل داشتن تجهیزات حفاظتی 
مانند: ماسک تنفسی، کاله ایمنی و ... شناسایی آن ها 
که از کدام ایستگاه آمده اند، آیا توانایی انجام عملیات در 
محیط های دودگرفته را دارد یا خیر، نیز مقدور نمی باشد 
و فرماندهان عملیات نمی دانند که چه افرادی با چه مقدار 
هوایی در حال عملیات هستند. لذا چنانچه آتش نشانی 

در دل حادثه دچار صدمه شده و به دلیل نداشتن وسیله 
ارتباطی نتواند درخواســت کمک را به فرمانده منتقل 
کند، هیچ فردی از مشکل او مطلع نمی شود. از طرفی 
اگر مقدار هوای سیلندر وی تمام شود و نتواند خود را به 
نقطه خروجی برســاند، امکان مرگ فرد وجود دارد. لذا 
فرماندهان باید به این نکته توجه کامل داشــته باشند. 
دانســتن اینکه چه تعداد افراد در داخل محل حریق در 
حال عملیات هستند و هرکدام وظیفه چه کاری را دارند، 
برای فرمانده اهمیت بســیاری دارد و به او در هدایت 

نیروها کمک می کند. 
در ایاالت متحده و استانداردهای انجمن ملی حفاظت در 
برابر آتش سوزی )NFPA( مدیریت این تیم ها بر مبنای 
سیستم شــمارش، آمار و ردیابی صورت می پذیرد. هر 
ســازمان آتش نشانی باید یک سیستم شمارش، آمار و 
ردیابی کارکنان داشته باشد تا کارکنان و وظایف آن ها 
را در صحنه اضطراری دنبال کند. این سیستم باید افراد 
تعیین شــده در هر گروه یا تیم ورودی، وظایف هر تیم 
و فعالیت هــای فعلی تیم را ثبت نماید. انواع متعدد این 
سیستم ها، می توانند از اطالعات ثبت شده تا نوشتن و 
تنظیم بر روی کنترل برد که در انگلستان انجام می شود 

را در برگیرد.
در سیســتم فعلی در هنگام خروج افراد و مصدومین از 
حادثه هیچ گونه اطالعاتی از آن ها، از قبیل: تعداد نفرات 
خانــواده که در واحدهای آپارتمانــی بوده اند، وضعیت 
جســمانی و صدمه های وارده به آن ها و ساعت خروج 
آن ها و اینکه توســط چه کسی خارج شده اند، درجایی 
ثبت نمی شود که می تواند مشکالتی مانند گم کردن افراد 
و مصدومین را داشته باشد. بطور مثال خروج عضوی از 
اعضای یک خانواده که در ابتدای حریق صورت گرفته 
و بدلیل استنشاق دود، وی توسط نیروهای امدادی به 
مراکز درمانی اعزام شــده و در ادامه عملیات اظهارات 
خانــواده او مبنــی بر حضور فرد در داخل ســاختمان 
می باشــد که می تواند ســاعتی تیم دستگاه تنفسی را 
جهت جستجوی این فرد درگیر نماید. درصورتی که در 
ابتدای عملیات، مصدوم خارج و توسط نیروهای امدادی 

به مراکز درمانی انتقال یافته است.
مسائل ذکر شده فوق را می توان با استفاده از تجهیزاتی 
مانند کنترل برد دستگاه تنفسی، سیستم هوشمند اعالم 
خطر که طبق اســتاندارد BS و بولتن دستگاه تنفسی 
ســاخته شــده و در ایران موجود است، برطرف کرد و 

مدیریت و رهبری تیم ها را بخوبی فراهم نمود.

کنترلبرددستگاهتنفسی
در کشورهای انگلستان، آمریکا، آلمان و دیگر کشورهای 
اروپایی و ... که در زمینه ایمنی و آتش نشانی، صاحب 
استانداردهای آتش نشـانی، سـاخت تجهیـزات مدرن، 
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مقاالت و تحقیقات تخصصی می باشــند، ســال های 
بسیاری اســت که جهت مدیریت حوادث و حریق ها، 
دستورالعمل های عملیاتی استانداردی تبیین گردیده و از 
آنها استفاده می شود. کنترل برد دستگاه تنفسی راه حلی 
مناســب جهت مدیریت نیروهای صحنه حادثه و تیم 
دستگاه تنفسی می باشد که در حال حاضر از این وسیله 

در کشورهای فوق استفاده بسیاری می شود.
مکان های قابل استفاده از کنترل برد دستگاه تنفسی

به طور کلی می توان گفت، در هر مکانی که از دستگاه 
تنفسی استفاده می شود، جهت مدیریت، کنترل و هدایت 
تیم ها از کنترل برد استفاده می گردد. در آتش سوزی های 
بزرگ، حوادثی که تیم مواد شــیمیایی حضور دارند، در 
غواصی جهت پیداکردن افراد غرق شده، در پاالیشگاه ها 
جهت ورود به مخازن سربسته و بسیاری از مکان های 
دیگر از دستگاه تنفسی اســتفاده می شود، اما مشکل 
موجود در حوادث و آتش سوزی های بزرگ که چندین 
آتش نشان درگیر عملیات هستند، این است که کسی 
نمی داند چند نفر با دستگاه تنفسی در حال عملیات اند. 
موقعیت و طبقه جســتجوی تیم ها مشخص نبوده و یا 
میزان هوای دستگاه تنفسی آن ها چقدر است. چه مقدار 
دیگر می توانند به کار خود با دستگاه تنفسی ادامه دهند 
و آیــا افراد در محل حادثه گرفتار آمده اند یا خیر؟ لذا از 
این جهت کنترل برد، ثبت این گزارشــات و محاسبه 
میزان هوای فشرده داخل سیلندرهای دستگاه تنفسی، 
میزان زمان کارکرد دستگاه هر فرد به دقیقه را محاسبه 
و محدوده در حال جســتجو را مشخص می کند و در 
ادامه جهت بازتوانی نیروهای عملیاتی، افرادی که زمان 
بیشتری عملیات کرده اند، با تعداد افرادی که کمتر در 
حال عملیات بوده اند، تفکیک می شود. این موضوع به 
افسر کنترل و فرمانده کمک می کند تا افراد تازه نفس 

را شناسایی و جهت عملیات جدید اعزام نماید.

قسمتهایکنترلبرددستگاهتنفسی
همان طور که در تعاریف مشخص گردید، این فناوری 
وســیله ای است که بر پایه استاندارد BS ساخته شده و 
جهت مدیریت 12 آتش نشان که در محل حادثه در حال 
عملیات می باشند، استفاده می شود. چنانچه افراد تیم در 
حال عملیات از 12 نفر بیشتر شوند، از یک کنترل برد 

دیگر در کنار آن استفاده می گردد.
طبق استاندارد BS انگلســتان و بولتن های ارائه شده، 

قسمت های کنترل برد به شرح ذیل است:
- این دســتگاه  صفحه ای مسطح می باشد که قطعات 
و قســمت های مختلفی بر روی آن قرار می گیرند. در 
کناره های آن جهت حمل ونقل بهتر دستگیره هایی در 

نظر گرفته شده است.
- در ســمت چپ کنترل برد، ساعت عقربه ای جهت 

تنظیم زمان محلی کشــور و یا شهری که قرار است از 
آن استفاده شود، نصب گردیده است.

- در وسط و باالی کنترل برد، آرم سازمان آتش نشانی 
کشور یا مجموعه صنعتی و یا شهر استفاده کننده حک 

می شود.
- در قسمت باال سمت راست برد، دایره محاسبه سوت 
خبر به دقیقه قرار گرفته اســت. در آتش نشانی جهت 
محاسبه میزان کارکرد کلی و مفید دستگاه های تنفسی 
از فرمول هایی اســتفاده می گــردد که در زمان حریق 
محاسبه این زمان کمی دشوار خواهد بود و بعضی اوقات 
به محاسبات و میزان کارکرد دستگاه هیچ گونه توجهی 
نمی شود. اما جهت سهولت در کار، دقایق کارکرد کلی 
و مفید دستگاه برای لیتراژهای متفاوت در فشار بارهای 
متغیر از 110 الی 350 بار محاســبه گردیده و در دایره 
باالی برد به طور ثابت قرار گرفته است. بطور مثال اگر 
فشارســنج دستگاه آتش نشان 200 بار را نشان دهد، با 
نگاه کردن به این جدول محاسبه به راحتی می توان بدون 
محاسبه دریافت که میزان کارکرد دستگاه تنفسی وی 
چه مقدار می باشد و چند دقیقه دیگر می تواند عملیات 
نماید. البته در نمونه ساخت داخل، این محاسبات طبق 

یک برنامه توسط برد الکترونیکی انجام می شود.

تشریحجداولموجوددرکنترلبرد:
مرحله )STAGE(: در این کادر مرحله عملیات تیم ها ثبت 
می گردد. بطور مثال اگر ساختمان دچار حریق فقط یک 
درب ورودی داشته باشــد و افراد در حال عملیات 12 
نفر باشند و کنترل برد در حال استفاده اولین کنترل برد 
مستقر باشد، در این قسمت مرحله یک نوشته می شود و 
چنانچه از دو کنترل برد استفاده گردد و یا اگر هر کنترل 
برد در یک ورودی قرار گیرد، ورودی اصلی مرحله یک 
و ورودی های دیگر با توجه به اولویت، مرحله دو و سه 

می باشند که در این قسمت ثبت می گردد.
 :)ENRTY CONTROL OFFICER( افسر کنترل ورود و خروج
در کادری که این عبارت بر روی آن حک شــده باشد، 
باید نام فردی که به عنــوان مدیر کنترل برد و تیم ها 
مشخص می شود، نوشته شود که ثبت اطالعات الزم 

در مورد تیم ها نیز وظیفه او می باشد.
موقعیــت )LOCATION(: در ایــن قســمت موقعیت و 
منطقه ای که تیم ها قرار اســت جهــت عملیات اقدام 

نمایند، نوشته می شود.
 :) ENTRY CONTROL POINT( نقطه کنترل ورود و خــروج
همان طــور که قباًل گفته شــد، در مجتمع های بزرگ 
تجاری چنــد ورودی و خروجی با فاصله از هم وجود 
دارد که تیم ها جهت انجام عملیات، بر اساس وضعیت 
و نوع حادثه می توانند از ورودی های مختلف ورود پیدا 

کنند و جهت هر ورودی یک کنترل برد 
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مجزا در نظر گرفته می شود که مشخصات آن ورودی در این قسمت ثبت می گردد.
در زیر کادرهای فوق برد الکترونیک هوشمند نصب گردیده است. این برد برای 

5 تیم دونفره طراحی شده است که قسمت های آن به شرح ذیل است:
در برد الکترونیکی یک ال سی دی وجود دارد که زمان کارکرد دستگاه تنفسی، 
زمان ســپری شده دستگاه های تنفســی تیم ها به دقیقه، زمان به صدا درآمدن 
سوت خبر، عالئم هشداری، ساعت محلی دیجیتال و میزان شارژ باطری را به 

درصد نشان می دهد.
در ادامه برد الکترونیکی جدولی شامل چهار ستون و 12 ردیف طراحی گردیده 

است که به ترتیب زیر تعریف می گردد:
ستون سمت چپ که با عبارت )IDENTIFICATION( به معنای شناسایی مشخص 
است، جهت قرار دادن تالی ها یا اتیکت های شناسایی هر تیم طراحی گردیده است.

اتیکت شناسایی وسیله ای است که اطالعات مربوط به افراد، از قبیل: نام و نام 
خانوادگی، ایستگاه در حال عملیات، شماره اموال سیلندر و کد شناسایی فرد که 
بر روی کاله او حک شده است، فشار سیلندر تنفسی به بار، هوای موجود و لیتراژ 

سیلندر و زمان ورود به محل حریق بر روی آن ثبت می شود. 
شــایان ذکر اســت تمامی اطالعات ذکرشده بجز زمان ورود به محل حریق در 
بازدیدهای روزانه توسط فرد استفاده کننده از دستگاه تنفسی نوشته می شود. تالی 
شناسایی بعنوان پالک او می باشد و تا زمانی که بر روی کنترل برد قرار گرفته 

باشد، به منزله حضور او در داخل حادثه و حریق می باشد.
در ستون بعدی عبارت )TIME OF WHISTLE(: یعنی زمان به صدا درآمدن سوت 
خبر که برای هر فرد نوشته می شود و بر مبنای عضوی که در تیم دارای فشار 

هوای کمتری است، برد دیجیتال تنظیم می گردد و زمان خروج برای هر تیم در این ستون 
نوشته می شود.

)LOCATION OF TEAM(: در برخی حوادث به دلیل وسعت زیاد و داشتن هدف های متفاوت، 
مانند نجات مصدومین، اطفای کانون حریق، تهویه و ... تیم هایی تشکیل شده و هر کدام 
از تیم ها به منطقه و موقعیت خاصی اعزام می شــوند که اطالعات مربوط به آنها در این 

قسمت ثبت می شود.
)REMARKS(: در این ستون مالحظات نوشته می شود.

کلیه ستون های فوق فقط توسط افسر کنترل ورود و خروج پر می گردد.
ردیف های در نظر گرفته شــده در قســمت )IDENTIFICATION( جهت قرار گرفتن اتیکت 
هر فـــرد می بــاشـــد که دو ردیف آخـر با رنـگ قرمـــز و با عنـوان تیـم اضطـراری 

)EMERGENCY TEAM( مشخص شده است.
 )STAND BY( تیم اضطراری شامل دو آتش نشان باتجربه و خبره است که بصورت آماده باش
در کنار افســر کنترل قرار می گیرند و چنانچه برای هر تیمی مشــکلی پیش آید، این تیم 
جهت کمک رســانی به آنها براساس اطالعاتی که بر روی کنترل برد درج شده است، به 

محل اعزام می شوند.

نحوهمدیریتتیمبهکمککنترلبرد
در حوادث و حریق هایی که وسعت زیادی دارند و کنترل نیروها در محل دشوار می باشد، 
می توان با رعایت اصول دســتورالعمل های عملیاتی استاندارد و مستقر نمودن کنترل برد، 

مدیریت نیروها را بطور استاندارد انجام داد.
با توجه به کلیه مطالبی که از ابتدا گفته شــد، طرح عملیاتی و روش کار با کنترل برد به 

شرح زیر بیان می گردد:
در حریق هایی که تعدادی زیادی آتش نشــان در حال عملیات هستند، جهت ورود افرادی 
که دستگاه تنفسی را پوشیده اند، کنترل برد اول در ابتدای ورودی اصلی مستقر می گردد. 
افســر کنترل ورود و خروج )ECO( جلیقه شــطرنجی را پوشــیده و مدیریت کنترل برد را 

عهده دار می شود.
افســر کنترل، آتش نشــان باتجربه ای را بعنوان افسر کنترل ایمنی CSO مشخص می کند 
که در ابتدای ورودی در کنار وی قرار می گیرد و مسئولیت بررسی مسائل ایمنی تیم ها را 

برعهده دارد.
آتش نشانانی که دستگاه تنفسی و تجهیزات PPE خود را پوشیده و قصد ورود به محل 
حریق را دارند، در قســمت نقطه کنترل ورودی ECP مستقر می گردند و تالی های خود 
را که از قبل در بازدیدهای روزانه پر کرده اند، به افســر ECO می دهند. افســر ECO با 
توجه به نوع عملیات، اهداف تیم ها را مشخص می نماید. بطور مثال، تیم اول در قالب 

ســه نفر جهت اطفای حریق به داخل ورود پیدا می کند. 
لیدر و فرمانده تیم توســط افسر کنترل مشخص می گردد و کلیه مکالمات بی سیمی و 

مسئولیت تیم به عهده لیدر می باشد.
بالفاصله پس از تحویل تالی، اعضای تیم و مشخص شدن هدف آنها و چک کردن کلیه 
تجهیزات آنها توســط افســر CSO ، به داخل ورود پیدا می کنند. افسر کنترل تالی های 
اعضاء را بر روی کنترل برد نصب می نماید. فشــار هوای موجود در سیلندرهای اعضای 
تیم بر روی تالی ها مشــخص است. افسر ECO فشار بار را به برد الکترونیکی وارد کرده 

و سیستم بصورت اتوماتیک، میزان کارکرد تیم را محاسبه می کند.
افسر ECO تیم دوم را جهت جستجوی مصدوم مشخص می کند. تالی های آنها را تحویل 
گرفته و پس از بررســی تجهیزات PPE توسط افسر CSO و مشخص شدن فرمانده تیم، به 

داخل ورود پیدا می کنند.
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انجام عملیات های اطفاء حریق نیازمند طرح ریزی و داشتن برنامه قبلی می باشد که انجام این برنامه ها می تواند 
به صورت عملیات روی میز و یا رسم نمودار و اشکال باشد. 

چنانچه عملیات ها مطابق تصویر 1 صورت پذیرد، فرمان ها به خوبی اجرا نخواهد شــد و ازهم گســیختگی در 
عملیات رخ خواهد داد. نهایتا بدلیل عدم وجود کنترل برد مدیریت نیروها بخوبی انجام نمی شود. 

ولی همان طور که در تصویر 2 مشــاهده می کنید، مدیریت عملیات مطابق اســتاندارد صورت گرفته و مرکز 
فرماندهی مستقل مشخص شده است. لذا تمام فرماندهان ذیربط با این مرکز در ارتباط هستند و مدیریت ورود 

و خروج نیروها طبق اصول با کمک کنترل برد صورت می پذیرد.

نیازسنجیآتشنشاناندرمورداستفادهازکنترلبرددستگاهتنفسی
ازنظر آتش نشان ها نیاز به کنترل برد دستگاه تنفسی در سطح باالیی )زیاد( می باشد. برای انجام این آزمون از 

آمار آزمون t – Student استفاده شده است

با توجه به مقدار احتمال )P-value( و مقایسه با سطح معنی داری فرض صفر آزمون در سطح خطای 5 درصد 
رد می شود. بنابراین با توجه به نتایج حاصله با ضریب اطمینان 95 درصد مي توان چنین نتیجه گرفت که از 

دیدگاه آتش نشان ها نیاز به کنترل برد دستگاه تنفسی در سطح متوسط )برابر 3( نمی باشد. 
با مراجعه به ســتون میانگین مشخص اســت که میزان رضایتمندی بیشتر از سطح متوسط )میانگین 4.31( 

می باشد. لذا از نظر آتش نشان ها نیاز کنترل برد دستگاه تنفسی در سطح باالیی )زیاد( می باشد.

نتیجهگیری
با اســتفاده از کنترل برد دســتگاه تنفسی و رعایت کلیه 
اصــول مدیریت نیروهــای عملیاتی و وجود پرســنل 
آموزش دیده، می توان فرماندهی حادثه را با رعایت اصول 
به عهده گرفت و با ایمنی و اطمینان خاطر باالتری، نیروها 
را برای انجام صحیــح و موفق عملیات در محل حادثه 
بکار گرفت. کنترل برد ســاخت ایران دارای قابلیت هایی 
از قبیل MSDS مواد شیمیایی پرکاربرد، مناطق خطرناک، 
ظروف تحت فشار و اســتراتژی عملیات به منظور تخلیه 
محل و فاصله ایمن عملیاتی، پالن ساختمان های مرتفع 

و طبقات آن ها می باشد.

مراجع
1. کتاب اصول و مهارت های آتش نشــانی، ترجمه ســازمان 
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3. MSA Accountability System )The Safety 
Company)
4. NFPA 1521 and NFPA 1561 and NFPA 
1500
5. Standard BS 4667Brathing Apparatus 
Procedures
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Apparatus Command and Control 
Procedures

تصویر )2( تیم دستگاه تنفسی مستقل و نحوه استقرار به شیوه استاندارد با استفاده از کنترل بردتصویر )1( فقدان تیم دستگاه تنفسی مستقل و نحوه استقرار به شیوه معمول

جدول )1( آزمون t - Student برای تعیین سطح رضایتمندی آتش نشان ها از کنترل برد دستگاه تنفسی
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 762 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

مقاله تخصصی

پس از آتش سوزی در قدیمی ترین آسمان خراش تهران که منجر به تخریب کامل 
ســاختمان گردید، تردیدهای فراوانی در ارتباط با آتش سوزی های سازه بوجود آمده 

است. آتش سوزی سازه چیست و چگونه می توان از آن جلوگیری کرد؟
آتش ســوزی سازه آتش سوزی ای اســت که در آن اجزای ساختاری ساختمان های 
مختلف از قبیل مســکونی، تجاری یا ساختمان های صنعتی دچار حریق می گردند. 
انواع ساختمان های مسکونی شامل منازل محل سکونت یک خانواده، خانه های با 
ارتفاع کوتاه متصل تا آپارتمان ها و برج های مسکونی یا انواع ساختمان های تجاری 
از قبیل دفاتر کار تا مراکز فروش را در بر خواهد گردید. این نوع از آتش سوزی شامل 
آتش سوزی های مواد شیمیایی، آتش سوزی خودروها یا آتش سوزی های جنگل ها یا 

دیگر انواع آتش سوزی های بیرونی نمی گردد.
واکنش سازمان آتش نشانی به آتش سوزی سازه معموالً مشابه با سایر آتش سوزی هاست 
که شامل خودروهای آتش نشانی، نردبان ها، نیروهای عملیات نجات، افسران ارشد 
آتش نشانی و واحدهای خدمات پزشکی اورژانس از طرف آتش نشانی خواهد بود. پاسخ 

واقعی و وظایف هر ایستگاه آتش نشانی متفاوت خواهد می باشد.
بدیهی اســت که برخی از ایستگاه های آتش نشــانی طرح های تجهیزی از پیش 
تعیین شده ای برای مقابله با آتش سوزی در برخی از ساختمان های خاص داشته باشند. 
این طرح های تجهیزی می تواند شامل آماده سازی نزدیک ترین تجهیزات اطفای حریق 
هوایی در مورد ســاختمان هایی که دسترسی به آن ها مشکل یا محدود می باشند و 
یا آماده سازی خودروهای حمل کف برای ساختمان هایی که خطر آتش سوزی مواد 

شیمیایی در آن وجود دارد، باشد.

آتشسوزیسازه
سؤاالتجهانیپساز
آتشسوزیدرپالسکو

مهندسایمانیاوری،کارشناسآتشنشانی



63                                                                                            www. i ransa fe ty t rade . com    i n fo@ i ransa fe ty t rade . com مرکز جامع تجارت ایمنی ایران                                                                   

ــرو !!! هــولـمـــاتــ
سال نو، ابزار نو !!!

1396

با اســتناد به کدها و استانداردهای NFPA و به منظور 
اطفای حریق موثر، بناها به پنج گونه ساخت وســاز، از 

کمترین به بیشترین قابلیت احتراق، تقسیم می گردد:
گونهاول:

تجهیزات مقاوم حریق که غالباً در ساختمان های بلندمرتبه 
استفاده می گردد. مواد تشکیل دهنده بنا همانند بتن ذاتًا 
قابلیت مقاومت در برابر حریق مستقیم را دارند و یا همانند 
قطعات فلزی، بنا توسط پوشش های مقاوم در برابر حریق 

پوشانده می شوند.
گونهدوم:

مواد غیرقابل احتراق که معموالً در مراکز فروش یک طبقه 
)نواری( استفاده می گردد. در این گونه ساختمان ها سقف 

از تیرهای فوالدی ساخته  شده است.

گونهسوم:

ساخت وساز معمولی که از آجر و دیوار پیش ساخته از مالت 
و کف های از چوب ساخته  شده است. ردیف های خانه های 
شهری و کوچه ها جایی است که این نوع ساختمان ها را 

بیشتر می توان دید.

گونهچهارم:

ساختمان های با چوب های بزرگ و سنگین که غالبًا 
در کلیساها و دیگر ســاختمان های مراکز اجتماعات 

استفاده می شود.

گونهپنجم:

اسکلت چوبی که اخیراً در منازل تک خانواری، خانه های 
با ارتفاع کوتاه و خانه باغ های چهار طبقه یا کمتر استفاده 

می شود.
با توجه به استعالم دریافت شده از کارشناسان و مدرسان 

دوره NFPA، پیشنهادات ایشان به شرح زیر می باشد:
قویاً استفاده از کدها و استانداردهای NFPA که محافظت از 
حریق را در سه روش سیستم های فعال )Active( همانند 
نصب سیستم های اتوماتیک اسپرینکلر و سیستم های 
غیرفعال )Passive( همانند جداسازی فضاها و ضد آتش 
نمودن بخش های ساختمان و نصب سیستم های اعالم 
حریق اتوماتیک می باشد، توصیه می کند. کدهای قابل 
 Building Code )NFPA 101(، مراجعه در این سیستم
Fire Code (NFPA 1(، NFPA 13، NFPA 72 و ایــن 
می تواند تنها یک شــروع برای پروســه مهم و پیچیده 
محافظت از ســاختمان ها، جان انسان ها و دارایی های 

اشخاص باشد.
همچنین ســازمان حفاظت از حریق NFPA پیشــنهاد 
می دهد کارشناسان، آتش نشان ها و کلیه فعالین در زمینه 
حفاظــت از حریق، در دوره های تخصصی که توســط 
انجمن ها و یا شرکت های دارای اعتبار همانند NFPA و یا 
International Code Council برگزار می گردد، شرکت 

نموده و کاماًل آموزش دیده و بروز باشند.
امید اســت با عبرت گیری از اتفاقات اخیر و مراجعه به 
کارشناسان واقعی امور و بازنگری در نگرش به ایمنی و 
حفاظت از جان انسان ها، تصمیمات صحیح و کارشناسانه 
اتخاذ گردد و دیگر شاهد فجایعی شبیه به پالسکو نباشیم.
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 766 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

مقاله تخصصی

کاهش ریسک خطر حریق ضروری است اما قسمت چالش برانگیز، طراحی و مهندسی، تجهیزات نفتی و گازی غیر 
ساحلی می باشد. اگر چه این فرایند به طور قابل توجهی در 20 سال اخیر تغییر کرده است اما هنوز مشکالت زیادی 
وجود دارد. حریق های کشنده در تجهیزات نفتی و گازی غیرساحلی، مانند فاجعه Deepwater Horizon در سال 
2010 که 11 تن را کشت و منجر شد که تقریباً 4.9 میلیون بشکه نفت به دریا بریزد و فاجعه Piper Alpha در سال 
1988 که منجر به مرگ ومیر 165 تن شد، اهمیت طراحی و مهندسی تجهیزات در جهت کاهش اثرات تخریب کننده 

حریق در محیط خطرناک آشکارا، مشخص کرد.
دکتر Jurek Vella مدیر طراحی و مهندسی شرکت مشاوره ای مهندسی Nowatec E&C CEO کره ای است که در 
طراحی و مهندسی ایمنی غیرساحلی تخصص دارد. وی درباره پیشرفت ها و چالش های اخیری که این صنایع مهم را 
تحت تأثیر قرار می دهد، اذعان دارد: اگرچه تکنیک ها و ابزارآالت به کار گرفته شده در مهندسی خطرات حریق و انفجار، 
به طور قابل توجهی نسبت به فاجعه Piper Alpha که 20 سال پیش رخ داد توسعه یافته اند، اما فشارهای زمانی مداوم، 
ناشی از تقاضای جهانی برای نفت و گاز باعث شد که پیشرفت های زیادی در این زمینه انجام شود. طراحان تجهیزات 

ایمنی حریق غیر ساحلی با توجه به پیشرفت های اخیر و مشکالت بیشتری که با آن روبرو هستند، صحبت کردیم.
دو پدیده حریق و انفجار به هم مرتبط هستند. انفجارات به دنبال حریق می باشند و حریق اغلب منجر به بعضی انفجارات 
می شود. تأسیسات غیرساحلی در ریسک باالیی از خطرات قرار دارند، به ویژه حریق و انفجار. آن ها اقالمی با قابلیت 
اشــتعال باال، نفت و گاز تولید می کنند و بنابراین، بطور ذاتی، پتانســیلی برای رخ دادن حادثه را به وجود می آورند. دو 
پدیده حریق و انفجار به هم مرتبط هستند. انفجارات به دنبال حریق می باشند و حریق اغلب منجر به بعضی انفجارات 
می شود. به منظور کاهش این چنین حوادثی، تجزیه و تحلیل ریسک در فاز طراحی یک پی ریزی سازه، اجرا می شود.

اگر شــما بدانید که با چه ظرفیتی ســروکار دارید تا بتوانید برای آن ها طراحی کنید، آن چگونگی میزان بزرگی 

ـأسیساتغیرساحلی طراحیایمنیحریقت
Deepwater Horizonپیشگیـریازفاجعه
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خطر که منجر به انفجار گاز یا آتش ســوزی می شود را 
شناسایی می کند. اگر بدانید که بزرگی فیل چقدر است، 
شما می توانید ماشینی که بتواند این فیل را حمل کند 
طراحی کنید، درسته؟ فقط دانستن وزن فیل شما را قادر 
می سازد که ماشینی را طراحی کنید که حیوان را حمل 
کنــد، آگاهی از میزان وزنی که در طی حادثه، فعالیت 
می کند، طراحی تأسیساتی با مقاومت کافی که این گونه 

وزن ها را تحمل می کند، ممکن می سازد.
کاری کــه Nowatec انجام می دهد ارائه خدماتی در 
حیــن طراحی ایمنی در جهت ســاخت پی ریزی های 
عملی به شیوه ای که خطرات را تحمل می کند، است. 
مثالی از این تأسیسات، پی ریزی Valemon می باشد 
که در قسمت زیرین ســاختمان است. پی ریزی برای 
یک شــرکت نروژی ساخته شــد و هم اکنون در کره  
جنوبی در حال ساخت می باشد. ما فهرستی طوالنی از 
پروژه هایی مرتبط با فالت قاره ای نروژ به عالوه ویتنام 

و آفریقای شمالی داریم.
در هنــگام طراحی برای حادثه حریــق، مدت حریق 
را باید به حســاب آورد. تأسیســات غیر ساحلی از نوع 
ســاختمان های فوالدی هستند که به طور ذاتی نسبت 
به حریق هــای کوتاه مدت یا کمتر از آن به مدت یک 
ســاعت، مقاوم هســتند؛ اما هنگامی که آنالیز ریسک 
انجام شده خطر حریق طوالنی تر را اثبات می کند؛ مانند 
Deepwater Horizon در دو سال قبل، می بایست 
اقدامــات احتیاطی جهت اطمینان از محافظت از بنیاد 

سازه باید وارد عمل شود.
به طور معمول، این فرایند به وسیله بکارگیری پوششی 
در جهــت حفاظت از حریق اثرناپذیر انجام می شــود 
که به معنای آن اســت که یک مــاده مخصوصی را 
به کارگیرند که مناطق ســازه های بحرانی را پوشــش 
دهد و فوالد ساختمان را از گرما حفاظت کند. بسیاری 
از مواد محافظتی اثر ناپذیر نسبت به حریق وجود دارد 

که می توان به کار برد. بکارگیری وســایلی در جهت 
حفاظت از حریق اثرناپذیــر به دلیل هزینه  گزاف آن، 
زمان بربودن و ســنگین بودن آن، مشکل است. وزن 
بسیار باالی یک سکو )پی ریزی(، چالش سازه عمومی 
می باشــد و تمام عواملی که بتن ها )وزن زیادی را وارد 
می کند( به ساختمان وارد می کنند خیلی کم محافظت 
می شوند؛ اما اگر ریسک حریق های طوالنی مدت وجود 
داشته باشد، هیچ انتخاب و حفاظت از حریق اثرناپذیری 
نباید به کار برد. هدف این است که بودجه ای احتیاطی 
برای کار گیری مواد کافی جهت محافظت از سازه پیدا 
کرد اما ضرورتاً خیلی ســنگین نباشد. بی نقصی سازه 
باید تا هنگامی که مردم تخلیه می شوند ادامه پیدا کند.

حوادث در تمام اوقــات اتفاق می افتند و ما باید درک 
کنیم که غیرممکن است طراحی ای انجام دهیم که تمام 
سازه نسبت به حوادث مقاوم باشد. لذا در این خصوص 
می بایست استراتژی ای به نام ALARP )بمعنای طراحی 
منطقی عملی( به کار گرفته شــود. این استراتژی رخ 
دادن حوادث را پیش بینی می کند و تا جایی که امکان 
دارد به خوبی تجهیز می شود و سعی دارد که از حوادث 
پیشــگیری کند و درصورتی که حادثه ای رخ داد، باعث 

کاهش پیامدهای آن برای تأسیسات و افراد شود.
از فاجعه Piper Alpha، مشــخص شــد که طراحی 
ایمنی، بخش الزامی فرایند مهندســی اســت. صنعت 
غیرســاحلی باید به الزامات ایمنــی از ملل مختلف و 
مســئولین بین المللی مانند ایمنی، بهداشت و محیط 
زیست UK، دست یابد. ایمنی باید به منظور این که اصول 
پی ریزی را قادر سازد تا اجرا شود، مورد اثبات قرار گیرد.
در بیست سال اخیر، ابزارآالت پیچیده برای محاسبات 
دقیق وزن هایی از سازه که در معرض حوادث هستند، 
توســعه یافت. در مــورد حریق پی ریزی ســازه، این 
ابزارآالت می توانند انواع بارهای حریق و نوع گرمایی 
که به قسمت های مختلف پی ریزی سازه خواهند آمد.

 Deepwater Horizon ،اگر خطای انسانی وجود نداشت
اتفاق نمی افتاد؛ اما خطای انسانی بخشی از آنالیز ریسک 
نیســت. حوزه کاری Nowatec شامل توصیه های 
عملــی انواع مختلفی از نقض هــای فرایند تجهیزات 
ناشــی از طراحی، خوردگی، فقــدان یکپارچگی و ... 
می باشد. پیامدهای این عوامل در آنالیز ریسک محاسبه 
می شوند اما عامل خطای انسانی در خارج از این حوزه 

کاری قرار می گیرد.
امــروزه بزرگترین چالش فشــار زمانی اســت. چون 
فرایند نصب ســازه های غیر ساحلی زمان بر می باشد، 
ضمناً صنایع به واسطه رشد تقاضا برای انرژی جهانی، 
تحت فشار هســتند. پی ریزی های جدید باید در زمان 
کمتری توسعه یابند؛ بنابراین، زمان مهندسی در سال 
2013 و 2012 احتمااًل کمی کوتاه تر از 20 سال گذشته 
می باشــد. همان پی ریزی ها در نیمی از زمان طراحی 
می شوند. اما از سوی دیگر الزامات برای ایمنی امروزه 
دو برابر، بیشتر از 10 سال پیش هستند. میزان احتیاجات 
کاری با دو برابر شــدن میزان ایمنی در نیمی از زمان، 

باید مضاعف شود.
اغلب در پروژه های ایمنی نادیده گرفته می شود زیرا از 
بهترین نوع ساخته نمی شود. بسیاری از مباحثی وجود 
دارد تا در طی طراحی پی ریزی و تحت فشار زمانی باال 
به آن توجه کنیم. جنبه های ایمنی اغلب برتری ندارند 
و قطعاً باید تغییر کنند، همان طور که اهمال ایمنی نوعی 
نادانی به شــمار می آید و زودتر یا دیرتر ناچار منجر به 

پیامدهای فجیع می شود.
داشتن قوانین، مقررات ایمنی و هم ابزارآالت پیشرفته 
به منظور حساب بودجه های احتیاطی ایمنی مرتبط در 
طراحی ســازه کمک نمی کند، اگر این ها به کار گرفته 
نشوند. به منظور افزایش ایمنی در صنایع غیر ساحلی، 
این جنبه باید در حین طراحی و فرایندهای ساخت وساز 

در اولویت قرار گیرد.
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 770 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 756 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنیــد یــا نظــر خــود را مستقیمـــاً 
بــرای ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

بهاندازهبیمهعمر،بیمهآتشسوزیراهمتبلیغکنید

شما هزينه بسياري را صرف خريد مايملك خود مي نماييد. حال اگر حادثه اي رخ دهد، چگونه خسارت وارده 
را جبران مي كنيد. اقدامات بسياري مي توان براي افزايش ضريب امنيت انجام داد. با اين حال تجربه نشان 
داده است كه حتي استفاده از پيشرفته ترين تجهيزات نيز ضامن امنيت كامل نبوده و نياز به تمهيداتي است 
كه درصورت وقوع حادثه آتش سوزي و بالياي طبيعي، خسارت وارده به دارايي هاي شما جبران گردد. 

بيمه نامه آتش ســوزی، اين اطمينان را مي دهد كه درصورت وقوع حوادث احتمالي، خســارات وارده را 
جبران نمايد.

با اين حال شهروندان دائماً تردد مستمر خودروهای عملياتی آتش نشانی را در سطح شهرها می بينند، ولی 
اينکه با شوق از اين رويکرد بيمه ای استقبال كنند، متأسفانه بدليل اطالع رسانی ضعيف رسانه ها، هنوز به 

سطح مطلوب نرسيده است.
محمد غالميان، كارشناس خبره بيمه معلم، از اين كه برای فروش بيمه آتش سوزی به اندازه فروش بيمه 
عمر تبليغ نمی شــود انتقاد دارد. اين كارشناس بيمه آتش سوزی معتقد است در حالی كه اين بيمه نامه 
می تواند با حق بيمه بسيار كم، خطرات قابل توجهی را پوشش دهد، متأسفانه شهروندان آن را نمی خرند 

و زمانی متوجه اشتباه خود می شوند كه حادثه ای مانند آتش سوزی پالسکو رخ می دهد.
فصلنامه تاوان )نشريه تخصصی حوزه بيمه( با وی گفتگويی انجام داده است كه در ادامه می خوانيد:
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امروزمنبهعنوانمشتریبهشمامراجعهمیکنم
ومیخواهمخانهامبههمراهاموالموجوددرآنرا
برایمبیمهکنید.شمابهعنوانبیمهگربرایصدور

بیمهنامهچهشرایطیرابررسیمیکنید؟
ما ابتدا میزان سرمایه پیشنهادی شما را بررسی کرده و 
بر اساس آن اعالم می کنیم، واحد موردنظر نیاز به بازدید 
اولیه دارد یا خیر. درباره منازل مسکونی متعارف، معمواًل 
بازدید صورت نمی گیرد و بیمه نامه بر اساس اصل حسن 
نیت صادر می شود. در سایر موارد، کارشناس بیمه، محل 

موردنظر را بازدید می کند.

یعنیاگرمنبگویمدرمغــازهمن1۰۰میلیون
تومانکاالهست،شــماصحتاظهاراتمنرا

بررسینمیکنید؟
ما در شــرایط خصوصی بیمه نامه، بــه بیمه گزار اعالم 
می کنیم که موظف اســت فهرست اموال و موجودی را 
به بیمه گر اعالم کند. در طول مدت قرارداد هم اگر این 

فهرست تغییر کرد، باید به بیمه گر اعالم شود.

مثالًممکناســتمنبگویممبلخانهمن1۰۰
میلیــونتومانمیارزد.حتیایــنراهمکنترل

نمیکنید؟
در زمان وقوع خسارت، کارشناس ارزیاب خسارت درباره 
این کاالها نظر می دهد. ضمن این که در موارد غیرمتعارف، 
اصواًل شرکت بیمه گر تعهدی را نمی پذیرد. در مواردی 
حتی به فاکتور فروش هم مراجعه می کنیم. ولی اصواًل 
موارد این چنینی نادر است و بیمه گر با یک بازدید اولیه 

موارد را مکتوب می کند.
با این حال در زمان بیمه کردن ساختمان ها یا واحدهای 
صنعتی بزرگ، از نظریه کارشناسان خبره بیمه مرکزی 

یا کارشناسان رسمی دادگستری هم استفاده می شود.
بهتر است کمی به موضوع ساختمان پالسکو بپردازیم. 

آیااینساختمانشرایطبیمهشدنراداشت؟
تعدادی از مغازه های ساختمان پالسکو دارای بیمه نامه 
آتش ســوزی بودند. هنگام صدور بیمه نامه آتش سوزی، 
قدمت ســاختمان، تعداد طبقات، نوع ســازه و موقعیت 
جغرافیایی آن سنجیده می شود. مثاًل زمانی که ساختمان 
در کنار پمپ بنزین باشــد، ریسک آتش سوزی آن زیاد 
است. سیم کشی و قدمت سیم کشی و همچنین جنس 
کاالهــا و نحوه نگهداری آن ها در محل مهم اســت. 
نحوه تأمین آب شــرب و نحوه گرمایش ساختمان نیز 

مدنظر است. 
مثاًل گفته شده نوع سوخت ساختمان گالسکو گازوئیل 
بوده است، مهار حریق سوخت های مایع دشوارتر از مهار 
آتش سوزی در ساختمان هایی است که از شبکه لوله کشی 

گاز استفاده می کنند. چرا که با قطع شریان اصلی گاز، 
حریق مهار و نهایتاً می بایست اجناس مشتعل را خاموش 

و لکه گیری کرد.
وجود کپسول آتش نشانی به تعداد و محتوای مناسب و 
متناسب نیز بسیار مهم است. در اماکن صنعتی ضمن 
ضرورت استفاده از سیستم های کشف، اعالن و اطفای 
حریق پیشــرفته، می بایست از کپسول های خاص نیز 
استفاده شود. همه این موارد روی تعیین حق بیمه تأثیر 
می گــذارد و حتی در مــواردی می تواند به عدم صدور 
بیمه نامه منجر شود. البته از برخی همکاران و کارشناسان 
شنیده شده که اصواًل صدور بیمه نامه آتش سوزی برای 

واحدهای این ساختمان محل سؤال بوده است.

درپالســکوگفتهمیشــدکهیکمخزنبزرگ
گازوئیلدرطبقهمنفیدووجودداشتهواینریسک
بزرگیبود،امابههرحالآنساختمانسالهابه
همانروشگرممیشد.نمیشودکهبرایصدور
بیمهنامهآتشسوزی،آنمخزنراخالیکردوبا
هزینهگزافیروشجدیدگرمایشیایجادکرد.در

اینگونهمواردتکلیفچیست؟
در ساختمان پالسکو ظاهراً حتی اداره گاز قبول نکرده 
آن ســاختمان را گازکشــی کند، چون ریسک آن باال 
بوده است. با همه این شرایط، برخی شرکت های بیمه 
پذیرفته اند، واحدهای آن را بیمه کنند. البته شاید بیمه گر 

توصیه های مؤکدی درخصوص رعایت بیشــتر ایمنی 
به مالکان داده باشــد ولی عمدتاً شرکت های بیمه ای 
برای چنین مواردی راهکارهایی ارائه می کنند که بتوان 
با کمترین تخریب، اصالحات و بهینه ســازی، سازه را 
بصورتی که هر دو طرف بیمه ای )بیمه گر و بیمه گذار( 

دچار خسران نشوند، بیمه نمود
درخبرهاشــنیدیمکهتقریباًحدود1۰۰میلیون
تومانخســارتبهواحدهایآســیبدیدهولی
بیمهشدهپالسکوپرداختشدهاست،درحالیکه
مردمعادیمیگفتندوقتیواحدهایتجاریآنجا
بیشاز۴میلیاردتومانارزشداشــته،چرااین

میزانخسارتپرداختشدهاست؟
مــردم باید بدانند که بیمه گر، ســاختمان ملک را بیمه 
می کند نه زمین آن را. بگذارید مثالی بزنم. تصور کنید 
یک ســاختمان با زیربنای 50 متر، امروز 200 میلیون 
تومان معامله می شود، اما این ارزش زمین ملک به عالوه 
ساختمان آن است، درحالی که بخش عمده این قیمت 
ناشی از قیمت زمین است؛ بنابراین قیمت تمام شده بنا 
در یک مترمربع، مدنظر بیمه گر است. اگر بهای تمام شده 
ســاخت یک مترمربع منزل مسکونی در تهران به طور 
متوسط یک  میلیون تومان باشد، از نظر بیمه گر، ارزش 
ملک فوق جهت پوشش بیمه آتش سوزی 50 میلیون 
تومان است. درباره کســانی که در حادثه پالسکو هم 
خسارت دریافت کرده اند، باید دید که متـراژ واحدهــای 
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تجــاری آن ها چقدر بوده اســت. حتی برای یک واحد 
تجاری 20 متری با قدمت ساختمان پالسکو، ارزش بیش 
از 20 میلیون تومان نمی توان برآورد کرد. حال اگر ارزش 
کاالهای موجود در واحد را نیز 80 میلیون تومان فرض 
کنیم، عدد 100 میلیون تومان درست برآورد شده است.

اینکهبرخیشهروندان،هنگامدرخواستبیمهنامه،
بدلیلگرانبودنتجهیــزاتاطفایحریق،این
تجهیزاتراقرضگرفتهودرمحلنصبمیکنند،
اماپسازبازدیدکارشناسبیمه،آنهاراازمحل

جمعآوریمیکنند.صحتدارد؟
ممکن است صحت داشته باشد. با این حال نماینده بیمه 
چک لیست دارد و هنگام بازدید، حتی محل قرار گرفتن 
تجهیزات اطفای حریق را ثبت می کند. در اغلب موارد 
هم کارشناس بیمه از این تجهیزات عکس برداری و حتی 
تاریخ شارژ کپسول آتش نشانی هم در چک لیست ثبت 
می کند. نکته مهم اینجاست که هنگام وقوع آتش سوزی 
و اعالم خســارت، این چک لیست با تجهیزات موجود 

کنترل می شود.
در شــرایط خصوصی بیمه نامه هم ذکرشده که حداکثر 
15 روز پس از صدور بیمه نامه، بیمه گزار باید فهرســت 
امــوال خود را به بیمه گر اعالم کند. در غیر این صورت 
هنگام بروز حادثه احتمالی، نظر کارشناس ارزیاب خسارت 

بیمه گر، مالک است.

حقبیمهآتشسوزیعددیقابلتوجهاست؟
خیر! اتفاقاً این مبلغ بسیار ناچیز است. برای ساختمان های 
مسکونی با همه پوشش های اضافی، حق بیمه شاید به 
100 هزار تومان هم نمی رســد. بهمین دلیل است که 
آتش ســوزی جزء رشته های کم ریسک و حق بیمه آن 

هم ناچیز است.

پسچراازآناستقبالنمیشود؟
تبلیغــات در این رشــته بســیار ضعیف اســت. حتی 
بیمه نامه های آتش ســوزی با حق بیمه 10 هزار تومان 
هم داریم. ولی عموم شهروندان وقتی به گذشته زندگی 
خود و خانواده شان مراجعه می کنند و متوجه می شوند که 
هرگز دچار آتش سوزی مهیب نشده اند، ضرورتی به خرید 
بیمه نامه آتش سوزی نمی بینند. درست است، شاید هم در 
ادامه زندگی شان هرگز دچار آتش سوزی نشوند، اما باید 
بپذیریم که حادثه خبر نمی کند و این جمله مرا فقط سه 

طیف جامعه درک می کنند.
یکی افرادی که بدلیل شغل یا درک اجتماعی باال، قائل 
به اهمیت پیش بینی و پیشــگیری هســتند. گروه دوم 
کسانی که به عینه شاهد نابودی سرمایه های همسایه 
یا نزدیکان شــان در اثر آتش سوزی باشند و گروه سوم، 
مالباختگانی که بعد از وقوع حادثه، با انبوهی از خسارات 

جبران ناپذیر مالی، روحی و روانی، تا آخر عمر حســرت 
برگشت زمان، به قبل از حادثه را می خورند.

امروزه شــرکت های بیمه گر بشــدت روی بیمه های 
عمر تمرکز کرده اند، ولی به نظر من داشــتن بیمه نامه 

آتش سوزی یکی از ضروریات زندگی شهری است.
شاید هم مردم با شنیدن اسم این بیمه نامه تصور می کنند، 
فقط خطر آتش ســوزی را پوشش می دهد. درحالی که 
پوشش های زلزله، سیل، طوفان، سقوط هواپیما، خطر 
ترکیدگــی لوله آب، خطرات ضایعات آب برف و باران، 
سرقت و … را نیز می توان تحت پوشش این بیمه نامه قرار 
داد. البته این هم می تواند یک دلیل تاحدودی قانع کننده 
باشد، درحالی که بیمه نامه آتش سوزی خطرات متعددی 
را پوشش می دهد. بد نیست به تغییر نام این رشته هم  

فکر کنیم و عنوان جامع تری برای آن انتخاب کنیم.

دراینرشتههممثلسایررشتههایبیمهای،تقلب
برایدریافتخسارتوجوددارد؟

بله! متأسفانه در مواردی نادر، شرکت هایی که در حال 
ورشکستگی هستند، از حربه آتش زدن اموال برای دریافت 
خسارت استفاده می کنند. جدیدترین تجربه این مورد در 
یکی از کارخانجات صنعتی یکی از شهرها اتفاق افتاد. 

در ایــن مورد مالک کارخانه، محصوالت را یکجا جمع 
کرده و آن ها را آتش زده بود، اما با کمک کارشناســان 

ســازمان آتش نشــانی، عمدی بودن حادثه ثابت شد. 
درنتیجه شرکت بیمه بابت عملیات متقلبانه فوق، خسارتی 

پرداخت نکرد.
این موارد در شرکت های نساجی نیز قباًل وجود داشت. 
ضمــن اینکــه در رابطه با همه پرونده های خســارت 
آتش ســوزی، بیمه گر به گزارش سازمان آتش نشانی از 

محل حادثه نیاز دارد.
عوامل ریسک بر محاسبه حق  بیمه در بیمه  آتش سوزی 

شناسایی شد
عوامل ریسک و مؤلفه های مؤثر در نرخ گذاری بیمه های 
آتش سوزی، با هدف کاهش میزان خسارت های پرداختی 

در این رشته بیمه ای، شناسایی و طبقه بندی شد.
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مقاله تخصصی

فعالیت های روزافزون صنعت نفت و گاز در سراســر جهان، عالوه بر اینکه از مهم ترین و شــاید 
بزرگ ترین پاســخگوهاي تقاضاهاي فزاینده انرژي است، از بزرگ ترین هدایت کنندگان تولیدي و 
بهبود انواع سیســتم های حفاظت حریق نیز می باشــد. شرایط کاري پرچالش و میزان خطرپذیري 
باالیي که آتش سوزی های ناشي از انفجارها در سایت های نفتي- گازي به همراه دارند، این صنعت 

را به عنوان بستري مناسب براي رشد بازار سیستم های حفاظت حریق معرفي کرده است. 
بر اســاس گزارش های تحقیقاتي شفاف ســازی بازار، فرصت های ایجادشده در زمینه بازار جهانِي 
تجهیزات حفاظت حریق، ارزشي بالغ بر 5.08 میلیارد دالر در سال 2014 داشته و بر طبق پیش بینی ها 
تا میزان 8.93 میلیارد دالر در سال 2023 نیز رشد خواهد داشت؛ بنابراین عرصه سیستم های حفاظت 

حریق رشدي تا %6.48 را در زمان 8 ساله تجربه می کند.
عرصه این بازار متشــکل از کلیه تجهیزات و ادوات تشخیص و ردیابي آتش و سیستم های اطفاي 
حریــق، توانایــي ارائه راه حل های بهینه در بخش های عملیاتِي صنعت نفت و گاز را در زمینه تمام 
سطوح باال، پایین و میانه دارا می باشد. از این رو می توان گفت، سیستم های حفاظت حریق عمومًا 
در ســکوهاي حفاري خشکي، دریا و ساحلي، همچنین کشتی های نفت کش قابلیت نصب داشته و 

می توانند مورد استفاده قرار گیرند. 
در این راســتا بیشــتر شرکت های نفت و گازي هزینه عملیاتي کردن این سامانه را به همان اندازه 
هزینه هــای گزاف مرگ و میــر کارکنان، ارزیابي کرده و ترجیح انتخاب خــود را بر پایه نصب و 

بکارگیري سیستم های اطفاي حریق استوار می نمایند.

بازارسیستمهای
حفاظتحریـق
تـحـلـیــــل، ابعــــــــاد، 
اشتـراكـات، رونـد رو بـه 
رشد و پیش بینی های 
اين صنعــت جهـــانـی 

2015
2023

Global Industry Analysis, Size, Share, Growth Trends, and Forecast 2015 - 2023
 Fire Protection Systems Market
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ــرو !!! هــولـمـــاتــ
سال نو، ابزار نو !!!

1396

صنعتدرحالرشدنفتدرامریکايشمالي
وکاناداوایجادفرصتهایجدید:

آمریکاي شــمالي به عنــوان هدایتگر اصلــي بازار 
سیستم های حفاظت حریق شناخته می شود و در این 
راســتا به دلیل هجوم سرمایه گزاف از بخش نفت و 
گاز در این منطقه، قدرت های منطقه از جمله امریکا و 
کانادا به راحتی کنترل این بخش را در دست گرفته اند. 
همین موضوع باعث معرفي سیستم های حفاظت حریق 
در صنعت نفت به عنوان سیستم های پیشرو با آینده ای 

روشن شده است. 
تحقیقــات نشــان می دهند کــه تعداد زیــادي از 
پاالیشــگاه های نفتي در آســیا و اقیانوســیه نیز با 
گســترش فعالیت های اکتشــافي خود نیاز بیشتري 
نسبت به گذشــته در زمینه اســتفاده از سامانه های 
حفاظتي حریق احساس کرده و به دنبال راه حل هایی 

با تکنولوژي نوین می باشند.
چشم اندازی جامع از رقابت های موجود در بازار جهاني 
سیســتم های حفاظت حریق و آتش نشاني حاکي از 
آن است که این شرکت ها می بایست به منظور بهبود 
شرایط خدمات خود در راستاي مشتري مداري، حفظ و 
عالوه بر این جذب مشتري بیشتر، تالش هایی را براي 
استانداردسازی سیســتم های حفاظت آتش ارائه شده 
توســط آن ها و نیز خدمات وابسته انجام دهند. توجه 
به همین امــر مجموعه ای از فرصت ها را پیش روي 

دست اندرکاران قرار می دهد.

خردفعالیتهایمربوطبههدایتبازاردر
سامانهحفاظتحریقدرآسیاواقیانوسیه:

بــا توجه به گزارش های مربوطه، بازار سیســتم های 
حفاظت حریق شامل محصوالتي ازجمله ردیاب های 
گاز، دود، شعله و حرارت، همچنین آالرم ها و هشدارها 
و عــالوه بــر آن تجهیزات و عوامــل اطفاي حریق 
می شود. در این راســتا افزایش استانداردهاي ایمني 
پیش بینی شده، شــرکت های نفت و گازي را ملزم به 
استفاده از این تجهیزات می نماید و همین امر شاهدي 
بر افزایش روزافزون آن ها در کلیه بخش های عملیاتي 

نفت و گاز می باشد. 
عــالوه بر این افزایش خــرد فعالیت هایی دیگري از 
قبیل پروش گل و گیاهان در آســیا و اقیانوسیه و نیز 
افزایش نیاز به انــرژي در اروپا میزان تقاضا را براي 
نصب و بکارگیري سیســتم های پشتیبان و حفاظت 

حریق افزایش داده است.
در ایــن راســتا اقداماتــي در زمینــه تجمیع برخي 
شرکت های مذکور در بازار جهانِي تولید سیستم های 
اطفا نه تنها باعث به روز شــدگي آن ها می شود، بلکه 
مشارکت های اســتراتژیکي را میان آن ها در عرصه 
سهام بازارهاي بزرگ تر رقم می زند. همین امر می تواند 
با ایجاد رقباي جدید و بیشــتر در بازار، زمینه را براي 
مطرح و شناخته شــدن فعالیت این شرکت ها فراهم 
نماید. در این راســتا و بر طبق گزارش ها، پیشــنهاد 
هدف گذاری شــرکت ها براي ایجاد خدمات بهینه به 
کاربران به منظور تکریم مشتری های قدیمي و تشویق 
افراد به جذب و استفاده از خدمات آن ها، می تواند آینده 
این شرکت ها را در جهان سیستم های حفاظت حریق 
در برنامه ریزی های استراتژیک، روشن و پویاتر نماید.

استفادهفعاالنهازتجهیزاتحفاظتحریق
وهدایتمؤثرآنهادرصنعتنفتوگاز:

همان طور که پیشــتر نیز بیان شــد، بــازار جهاني 
سیســتم های حفاظتي حریق، شامل طیفي وسیع از 
تجهیزات ردیاب آتش و اطفاي حریق می شود و بازار 
این محصوالت از طریق بکارگیري و استفاده فعاالنه 

از این سیستم ها توسط کاربران، هدایت می شود. 
خطرات ناشي از کار در بخش نفت و گاز، شرکت های 
فعال را ملزم به استفاده از تجهیزات ایمني براي تأمین 
امنیت کارکنان خود می نماید. بنابراین می توان چنین 
نتیجه گرفت که رشد بخش نفت و گاز به طور مستقیم 

با رشد بازار تجهیزات اطفا ارتباط دارد. 

ایــن موضــوع را بایــد به صورت رفت و برگشــتي 
موردبررســی قــرار داد و در این راســتا، هزینه ها در 
بخش هــای عملیاتِي ُخرد، متوســط و کالِن صنعت 
نفت، بیشــتر در بخش تعویض سیستم های حفاظت 
قدیمي با سیســتم های جدیدتر و کارآمدتر در مسیر 

یافتن پاسخگوترین راه حل ها صرف می شود. 
بخش های مختلف در سراســر جهان، به دنبال یافتن 
راهي به منظور پیاده ســازی تکنولوژي نوین و روزآمِد 
سیستم هاي اعالم و اطفای حریق می باشند. یکي از 
تحلیلگران TMR در این زمینه می گوید: بهتر است 
سیستم های آب فشان )اسپرینکلرها(، با اطفاکننده هاي 
واترمیســتي جایگزیــن شــوند. اطفاکننده هایي که 
مي توانند شــعله و گازهاي متصاعــد از حریق را به 
میزان بســیار زیادي تقلیل داده و ســطح اکســیژن 
موجود در محل را با روش تبخیر افزایش دهند. قابل 
توجه است که در ســطح کالن، چنین بهنگام سازِي 
تجهیزاتي، صرفا با پشــتیباني اســتانداردها و قوانین 
دولتي و با هدف ایجاد محیط ایمن کاري، در ســطح 

ملي قابلیت اجرا دارد.
ســازمان ملي حفاظت از حریــق در ایاالت متحده 
)NFPA( و انجمن امریکایي نظارت و کنترل مصالح 
)ASTM( در میان سایر انجمن ها و سازمان هاي دست 
اندرکار، اقدام به تدوین مشــخصات و استانداردهایي 
براي سیســتم هاي اعالم و اطفای حریق نموده اند و 
با توجه به شــاخص هاي معرفي شده در این قوانین، 
فرصت هاي کافي را براي رشــد در بازارهاي جهاني 

مد نظر قرار داده اند.
نگاهي گذرا به فعالیت های بازیگران عرصه جهاني این بازار نشان می دهد شرکت هایی همواره به دنبال معرفي عوامل بهسازي سامانه های ردیابي و اطفاي حریق 

می باشند که برخي از اسامي آن ها عبارت اند از:
KEVTA Fire Systems, Inc. 3M, Blaze Manufacturing Solutions Ltd, Danfoss Semco A/S, Consilium AB Publ. Deluge Offshore 
& Marine Pte Ltd. Drägerwerk AG & Co. KGaA, Fike Corporation, Fire Protection Engineering A/S, Emerson Electric Co. 
Net Safety Monitoring Inc. Spectrex Inc, Gielle Srl, Johnson Controls plc, Honeywell International, Inc.
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اگر این مطلب را می پسندیدمقاله تخصصی
کــد 762 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنیــد یــا نظــر خــود را مستقیمـــاً 
بــرای ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

طراحی از دیدگاه تقلیل خطرات آتش سوزی ها بر روی مفاهیم بنیادین حریق و ابعاد ایمنی آن، تأثیر بسیار زیادی دارد. در این 
راستا، توجه به بنیاد هر ارزیابی و نحوه محاسبه ها در طراحی تونل به منظور ایمنی در برابر آتش، از اهمیت بسزایی برخوردار 
است. ازاین رو، بهترین راه برای دست یابی به طراحی یک واگن قطار به منظور پاسخگویی بهینه به شرایط خطر و به منظور 
افزایش مقاومت و تاب آوردن در برابر آتش، انجام آزمودن هایی در شرایط آزمایشگاهی است. مدل سازی از نوع CFD که 
اختصاری از Computational Fluid Dynamics یا محاســبه دینامیک سیاالت هست، عموماً برای تقلیل هزینه ها 

می تواند به عنوان گزینه مناسبی انتخاب شده و مطالعات پارامتریک را در این زمینه ممکن سازد.
در این مجال گسترش آتش در واگن های قطار توسط شبیه ساز CFD موردبررسی قرار گرفته و در این راستا، دو روش اصلی 
استفاده شده است. این روش ها به اختصار شامل مدل احتراق ساده Simple Ignition Model و مدل نیروی آتش کافت 
Kinetic Pyrolysis Model می باشند. در مدل احتراق ساده، حرارت حاصل از سوختن مواد قابل اشتعال پس از عبور 
از سطح به حرارت موردنیاز برای احتراق کامل تبدیل می شود. در مدل نیروی آتش کافت نیز پارامترهای مربوط به نیروی 
محرکه جنبشی و عکس العمل های آن مشخص بوده و این عکس العمل ها برای هر ماده جامد در این الگو از سوختن زمانی 
می توانند موردبررسی قرار گیرند که ماده در حال احتراق کامل باشد. در این راستا، پارامترهای مختلف این مدل، تخمینی 
بوده و قابلیت کالیبره شــدن بر مبنای داده های 
مأخوذ از آزمون های وزن سنجیِ دمایی 

و حرارت سنجی را دارا می باشد.

توسعهآتشسوزیهایواگنهایقطار
ــه باتوجـهبهشرایـطتهوی

CFDمدلسازی

حسینمجدفر،کارشناساتوماسیون
majdfar@gmail.com
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ــرو !!! هــولـمـــاتــ
سال نو، ابزار نو !!!

1396

مقایسهتحلیلیبااطالعاتحاصلازآزمون:
تصویر شماره 1، واگنی را نمایش می دهد که در برنامه شبیه ساز در پروژه ای موسوم 

به METRO مورد استفاده قرارگرفته است.

تصویرشماره-1مدلCFDازواگنقطاربررسیشده

همان طور که در نمودار مشخص شــده در تصویر شماره 2 نیز قابل مشاهده است، 
منحنی های گرماي آزادشده در واگن شبیه سازی شده با نمونه های آزمون مقایسه 
شده اند. این نمودارها در مورد هر دو مدل احتراق ساده و نیروي آتش کافت می توانند 
پیش بینی های الزم را در مورد توسعه حریق در واگن ها را عمومًا با موفقیت انجام 
دهند. در مدل احتراق ساده، پیش بینی هایی از میزان گرماي آزادشده در کل دوره 
ســوختن با این استثنا که میزان توســعه آتش از داده های آزمایش کمي می تواند 
پایین تر گزارش شــود، انجام می گیرد. باید توجه داشت که یکي از دالیل وجودي 
این تناقض میان آزمایش و واقعیت، طوالنی تر بودن دوره گســترش آتش براي 
سوخت های مختلف در شرایط واقعي به نسبت آزمون های آزمایشگاهي، یعني جایي 
که میزان تشعشعاتي حرارتي نسبتًا باالتر است، می باشد. عالوه بر این، در این مدل 
)مدل احتراق ساده( بیشترین میزان رشد گرمایي به وضوح قابل پیش بینی است.

در مقام مقایســه، مدل نیروي آتش کافت اگرچه بازه گســترش آتش را به خوبی 
پیش بینی می کند اما شــرایط به گونه اي می توانــد رقم بخورد که میزان گرماي 
آزادشده بسیار کمتر بوده و به همین جهت، آتش در زمان کوتاه تری تقلیل یافته و 
اطفا شود. محتواي انرژي مصرفي در برنامه های شبیه سازی نسبت به آزمون های 
حقیقي آزمایشــگاهي پایین تر می باشد. در این راستا می توان متذکر شد که دلیل 
این تفاوت ها می تواند مغایرت هایی باشــد که در زمینه پارامترهاي تعریف شــده 
مربوط به تســت های مقیاس کوچک وجود دارند. عالوه بر این، مواد ســوختني 
مضاعف ایجادشده از سوختن اولیه نیز عمومًا در محاسبات مدنظر قرار نمی گیرند؛ 
و همین موضوع می تواند عامل دیگري براي این مغایرت ها باشــد. در این راستا 
اعالم می شود که مدل نیروي آتش کافت به پارامترهای »دما« و »انرژي جنبشي« 

موجود وابسته می باشد.
مدل احتراق ساده نسبت به مدل نیروي آتش کافت در زمینه پیش بینی های بهینه 
گسترش حریق در قطارها بسیار بهتر عمل می کند؛ اما باید توجه داشت که براي 
هرگونه شبیه سازی می بایست مدل ها از عهده تست اعتبارسنجي با موفقیت برآمده 
و کاربردپذیري آن ها در شرایط مختلف مورد آزمون قرار گیرد. عالوه بر این، باید 
توجه داشــت که مدل های آتش کافت و تجزیه بر اثر حرارت، در برابر واردکردن 
پارامترهاي مناســب به طور مشــخص در مدل »نیروي آتش کافت« از حساسیت 

باالتري برخوردار هستند.

 

تصویرشماره2-مقایسهمیاندادههایآزمایشگاهیونتایجبرگرفتهاز
شبیهسازکامپیوتریازمیزانحرارتآزادشدهدرمدلهایمختلفحریق

تأثیراتساختارِيتونلها:
در این زمینه می توان اعالم کرد که در صورت وجود جریان هوا و فشار مثبت در تونل های 
مخصوص عبور قطارها، آتش سوزی های واگن ها با مدل مربوط با حریق در فضاي آزاد 
قابل مقایســه است. نتایج شبیه سازی انجام شده نشان از این دارند که دیوارهاي تونل 
تقریباً هیچ اثري بر روي میزان توسعه احتمالي آتش در قطارها ندارد. بنابراین، به نظر 
می رسد می توان از تأثیر بازخوردهاي موجود از نظر گرمایشي در ساختارهاي تونلي در 

مورد حریق های قطارها چشم پوشی کرد.

تأثیراتتهویه:
همان طور که در نمودار شماره 3 نیز قابل مشاهده است، می توان حریق در واگن های 
قطارها را تحت شرایط مختلف تهویه ای در تونل ها مورد بررسي قرار داد. در این نمودار 
ســرعتي که با عدد صفر متر بر ثانیه مشخص شده است U=0، در شبیه سازی های 
کامپیوتري انجام شــده در تونلي که تهویه آن از دو طرف به واســطه باز بودن ابتدا و 
انتهاي آن )ورودي و خروجي تونل( به راحتی صورت می گیرد، برابري می کند. در شرایطي 
این چنین زماني که سرعت خروج افقي هوا در داخل تونل از 1.5 متر بر ثانیه بیشتر باشد، 
میزان گسترش آتش به تبع آن افزایش می یابد. این در حالي است که بیشترین میزان 
آزاد شدن حرارت، ارتباط مستقیم با میزان و سرعت تهویه ندارد. در این شرایط میزان 
گرما و حرارت متصاعد شده با میزان حرارت حریق های فضاي باز و یا تونل هایی با بُعد 

طولي کوتاه و بدون جریان هواي فشار مثبت، برابري می کند.
 

تصویرشماره3-تأثیراتتهویهبرمیزانحرارتمتصاعدشدهازحریقهای
زوداطفادرمدلاحتراقساده
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هنگامی که میزان ســرعت تهویه طولي در تونل ها از عدد 1 متر بر ثانیه بیشــتر 
نباشــد و عالوه بر این در تونل های طوالني جریان های بازگشــتي توسط جریان 
هواي وارد شــده از روبه رو مهار شوند، آتش به راحتی قابل کنترل می گردد. در این 
راســتا، میزان توســعه حریق تقلیل یافته و سرعت گسترش آن به کمترین حالت 
ممکن رســیده، بیشینه حرارت نیز ایجادشده نیز تقلیل می یابد. )تصویر شماره 3(. 
آتش نشان ها در اصطالح به چنین حریق هایی نام »زود اطفا« را اطالق می نمایند. 
باید توجه داشــت که در مورد واگن های قرارگرفته تحت شــرایط مذکور، ضریب 
بیشینه حرارت آزادشده در آتش سوزی های با تهویه کامل )و یا آتش های در فضاي 
باز( حدود 0.6 در نظر گرفته می شود. مهم ترین دلیل براي این چنین انتخابي، وجود 
الیه مشخصي از دود است که با توجه به جریان هواي ورودي به سمت موقعیت 
اصلي شــعله های آتش، بازگردانده می شود؛ همین جریان هوا باعث تقلیل میزان 

دود در محیط و تهویه هواي تازه در محل حریق می گردد.
اما در برخي از موارد تحت شــرایطي خاص، جریان تهویه ای پایین و کم می باشد، 
بهمین دلیل جریان های بازگشــته نمی تواند جریان تهویه ورودي را مهار کند. براي 
مثال در یک تونل با بُعد طولي کم و یا تونلي بدون تسلط فشار مثبت تهویه )سرعت 
صفر جریان هوا(، دود حاصل از احتراق می تواند به راحتی از دهانه های دو طرف تونل 
خارج شــود و در این شرایط هیچ فشار هوایي از خروج بخش اعظم دود جلوگیري 
نمی کند. در این راســتا توجه به این نکته نیز ضروري است که اگرچه بخش اعظم 
دود از دهانه ها تخلیه می شود اما بخشي دیگر از آن نیز به سمت محل اصلي وقوع 
آتش پس زده می شــود و همین امر در صورت عدم وجود جریان هوا کار اطفا را با 
مشکل مواجه می نماید. آتش نشانان به این گونه از حریق ها، لقب »دیرمهار« داده اند.

بنابر آنچه بیان شده، تأثیر تهویه بر نوع اطفاي آتش در تونل ها، کاماًل به طول تونل 
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و موقعیت قرارگیري آتش نسبت به دهانه های تونل وابسته است. در تونل هایی با 
طــول حدوداً 100 متر، اگر واگن گرفتار حریق در بخش های میاني آن قرار گرفته 
باشــد، ضریب بیشینه حرارت متصاعد شــده، در صورت وجود فشار تهویه مناسب 
در حدود 0.9 محاسبه می شــود. اگرچه انتظار می رود این عدد در مورد تونل هایی 
با طول بیشــتر از میزان اعالم شده، کمتر بوده و تقلیل یابد، اما هرگز از میزان 0.6 

)ضریب مربوط به حریق های زوداطفا( کمتر نمی شود.
از نظرگاه توجه به تأثیر تهویه و جریان هوا در توسعه و گسترش وسعت آتش در حریق های 
مرتبط با واگن های قطارهاي مورد استفاده در مترو، تفاوت میان آتش سوزی با تهویه کامل 
و حریق های زود اطفا، صرفاً در تفاوت میان شرعت جریان هواي 1متر بر ثانیه با 1.5 متر 
بر ثانیه نهفته است. قابل توجه است، اگر ابعاد آتش کوچک باشد، عالوه بر اینکه میزان 
اکسیژن مصرفي براي سوختن، میزان ِجرِم جریان مصرفي از جریان های بازگشتي نیز 

تقلیل قابل توجهی خواهد داشت. بنابراین می توان گفت در این نوع آتش سوزی ها، نوع اطفا 
تأثیر کمتري بر گسترش آتش دارند. تحت این شرایط، نقطه  گذار حرارت از حریق هایی 
با تهویه مناسب و حریق های مضمحل شده می تواند پایین باشد. در این راستا، باید در 
ذهن داشته باشیم که تمامي حریق های موردبحث در این مجال، در زمینه آتش سوزی 
واگن های قطار در شرایطي با سوخت های کنترل شده به آزمون گذاشته  شده اند. با وجود 
این، اگر چه در واقعیت، حریق داخلي واگن های قطار بعضاً می تواند از نظر تهویه و تخلیه 
دود و حرارت تحت کنترل باشند؛ اما احتمال وقوع »فلش اورها« )Flash over( نیز در 

چنین شرایطي دور از ذهن نمی باشد.
قابل ذکر است، تهویه در برخي از آتش سوزی های واقع در تونل های طوالني، می تواند 
به گونه ای تحت کنترل در آید که میزان حرارت برخاســته از آتش به طور مســتقیم با 

جریان های هوایي واردشده به داخل تونل ارتباط داشته باشد.
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هـا رد واستـانـدا
درصنعتنفتوگاز

فعالیت هــای خدماتی و حفاری چــاه نفت و گاز، انواع مخاطراتایمنی
مختلفی از تجهیزات و مواد را دربرمی گیرد. شــناخت 
و کنتــرل خطرات جهــت پیشــگیری از صدمات و 
مرگ ومیرها الزامی می باشد. عمده این خطرات بشرح 

زیر هستند:
- برخورد وسایل نقلیه 

- اشــیاء و افرادی که مورد اصابت قرار گرفته/ اشیاء یا 
افرادی که به دام افتادند / اشــیاء یا افرادی که بین دو 

شی به دام افتادند.

- انفجارات و آتش سوزی ها
- سقوط

- فضاهای محصور
- خطرات ارگونومیکی

- خطوط پرفشار و تجهیزات
- خطرات الکتریکی و دیگر انرژی خطرناک

- خطرات دستگاه
- طرح ریزی و پیشگیری
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 OSHA آسیب های منجر به مرگ ومیر شغلی(. مستندات
و NIOSH در زیر راهنمایی را مرتبط با شناسایی و کنترل 

خطرات مرتبط با وسایل نقلیه ارائه می دهد:
 ایمنی موتور وســیله نقلیه. صفحه ســرفصل های 
ایمنی و بهداشت OSHA. عناوین خطرات، کنترل ها و 

استانداردهای مرتبط با موتور وسایل نقلیه.
 ایمنی ترافیک در ناحیه کاری. QUICK CARD مرتبط 
با استاندارد OSHA )چاپ 3276(. ایمنی ترافیک وسایل 

نقلیه را به طور خالصه پوشش می دهد.
 حقایق کشنده، زمین نفتی شماره .2012-1 گزارش 

مربوط به مرگ ومیر مرتبط با خطرات وسایل نقلیه
 ایمنی موتور وســیله نقلیه. ســرفصل بهداشــت و 
ایمنی محیط کار موسسه ملی بهداشت و ایمنی شغلی. 
فهرست های انتشــارات NIOSH و پژوهش های اخیر 

مربوط به ایمنی شغلی موتور وسیله نقلیه.
حوادث جاده ای ناشی از کار: استراتژی های پیشگیری 
برای کارکنان. خدمات انســانی و بهداشتی دپارتمان 
آمریکا )DHHS(، موسسه ملی بهداشت و ایمنی شغلی 
)NIOSH( شــماره چــاپ 16-2004، )مارس 2004(. 
آمارهایی را مرتبط با حوادث وسایل نقلیه ناشی از کار 
و توصیه های پیشگیری برای کارکنان را ارائه می دهد.

-اشیاءوافرادیکهمورداصابتقرارگرفته/
اشیاءیاافرادیکهبهدامافتادند/اشیاءیا

افرادیکهبیندوشیبهدامافتادند:
3 تا از 5 مرگ ومیر درون ســایت در صنعت استخراج 
نفت و گاز در نتیجه مورد اصابت قرار گرفتن، درون شی 
گیر افتادن و بین اشیائی به دام افتادن است )پایگاه داده 
IMIS OSHA(. این خطرات، از چندین منبع شامل حرکت 
وســایل نقلیه یا تجهیزات، سقوط تجهیزات و خطوط 

پرفشار ایجاد می شوند.
 ایمنی جرثقیل، دریک و باالبر. صفحه سرفصل های 
ایمنی و بهداشت OSHA. عناوین خطرات، کنترل ها و 

استانداردهای مرتبط با جرثقیل، دریک و باالبر.
 افرادی که مورد اصابت قرار گرفته اند. مواد آموزشی 
امتیاز Harwood OSHA. خطرات ناشــی از ضربه و 
اصابت اشیاء، در صنعت نفت و گاز را پوشش می دهد.

 حقایق کشنده OSHA، زمین نفتی شماره 2-2012. 
گزارش مرگ ومیر مربوط به خطرات ضربه ای

 حقایق کشنده OSHA، زمین نفتی شماره 3-2012. 
گزارش مرگ ومیر مربوط به خطرات ضربه ای

راهنماهای مرتبط با استقرار خدمات چاه زنی دریک ها. 
دســتورالعمل OSHA 03-12-003 چاپ 8-1.8، )15 

جوالی 1991(.
استقرار دریک چاه زنی نفت: سیستم های مهار لنگرها. 
 OTM(، TED 01-00-015،( کتاب راهنمــای تکنیکی

TED 1-0.15A، 20 ژانویه 1999

 اســتانداردهای OSHA مرتبط قابــل کاربرد برای 
این گونه خطرات شامل:

 حفاظت از چشم و صورت 1910.133
 حفاظت از سر 1910.135

 حفاظت از پا 1910.136
 حفاظت از دست 1910.138

 حمل دستی مواد – عمومی 1910.176
1910.178 App A کامیون های صنعتی قدرتی 

 لوکوموتیو ها و جرثقیل های کامیونی 1910.180
 تسمه ها 1910.184

 حفاظت از ماشــین آالت و دســتگاه 1910 بخش 
O فرعی

 الزامات عمومی برای تمام دستگاه ها 1910.212
 لوازمی با قدرت انتقال مکانیکی 1910.219

مســتندات اجرایی قابل کاربــرد صنعتی مرتبط با این 
خطرات شامل:

 راهنماهــای AESA مرتبط با اســتقرار خدمات چاه 
زنی دریک ها

 تعمیر و نگهداری API RP 4G و کاربرد ســازه های 
خدمات چاه زنی و حفر چاه

 بازرســی، تعمیر و نگهداری، تعمیــر و تولید دوباره 
API RP 8B تجهیزات باالبر

 سیستم های پیشگیری از ترکیدگی تجهیزات برای 
API RP 53 عملیات حفاری چاه

 شیوه های پیشنهادی ایمنی شغلی عملیات و خدمات 
API RP 54 حفاری چاه نفت و گاز

 شیوه های پیشنهادی ایمنی شغلی عملیات تولید نفت 
API RP 74 و گاز واقع در ساحل

 ANSI/ASSE Z41، حفاظت فردی – کفش حفاظتی
 ANSI/ASSE Z89.1، الزامات صنعتی حفاظت از سر

-انفجاراتوآتشسوزیها:
کارگران صنایع نفت و گاز با خطر آتش سوزی و انفجار 
ناشی از اشتعال بخارات یا گازهای قابل اشتعال روبرو 
هستند. گازهای قابل اشــتعال مانند گازها، بخارات و 
سولفید هیدروژن می توانند از چاه ها، کامیون ها، تجهیزات 
تولید یا ســطح تجهیزات مانند مخازن و لرزاننده های 
سنگ نفت زا آزاد شوند. منابع جرقه زنی می توانند شامل 
منابع انرژی استاتیک و انرژی الکتریکی، شعله های باز، 
روشنایی، سیگار، ابزارهای برش و جوش کاری، سطوح 
داغ و گرمای ناشــی از اصطکاک. مستندات OSHA و 
NIOSH  در زیر راهنمای مرتبط با شــناخت و کنترل 

این خطرات را ارائه می دهند:
 منابع اشتعال چاه های سایت. حفر چاه و خدمات ابزار 
الکتریکی نفت و گاز OSHA. فهرست های منابع اشتعال 

در چاه های سایت و کنترل های ممکن.
 کارگرم، حریق و خطرات مواد منفجره. حفر چاه و 

-برخوردوسایلنقلیه:
کارگران و تجهیزات ملزم هســتند که به چاه سایت ها 
منتقل و از آن خارج شــوند. چاه هــا اغلب در مناطق 
دوردست واقع شده اند و باید تا از آنجا برای رسیدن به 
سایت ها مسافتی را طی کرد. حوادث وسایل نقلیه که 
در بزرگراه اتفاق می افتد علت اصلی مرگ ومیر کارگران 
در حین اســتخراج نفت و گاز می باشد. به طور کلی 10 
کارگر در هر 4 روز در ســر کار خود در این صنعت به 
دلیل حادثه وسایل نقلیه در بزرگراه کشته می شوند )آمار 



88

اگر این مطلب را می پسندید
کــد 788 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

اطالعات تخصصی

Fire Protection Engineering Magazine  No. 30  March 2017                              1395 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال چهارم  شـماره 30   اسفندماه

خدمات ابزار الکتریکی نفــت و گاز OSHA. خطرات 
مرتبط با انجام کار گرم در چاه ســایت ها نفتی و گازی 

را پوشش می دهد.
 خطراتی که قابلیت اشــتعال بالقــوه دارند و مرتبط 
بــا حمل ونقل فله ای از اکتشــاف منطقه نفتی و تولید 
زباله های مایع. ابالغیه رســمی اطالعات بهداشتی و 
ایمنی OSHA، )مارس 2004 و 2008( تأسیسات نفتی 
و گازی را درباره قابلیت اشتعال زباله های مایع منطقه 

نفتی، هشدار می دهد.
 افزایــش تدریجــی انرژی اســتاتیک در لوله های 
 OSHA، پالستیکی. ابالغیه رسمی اطالعاتی خطرات
30( ســپتامبر 1988(. پتانســیل انــرژی الکتریکی 
اصطکاکی جهت اشــتعال گاز قابل اشتعال را خطاب 

قرار می دهد.
 ایمنی حریق. صفحه سرفصل های ایمنی و بهداشت 

OSHA
 حقایق کشنده OSHA. منطقه نفتی شماره 5-2012. 
گزارش مربوط به مرگ ومیر ناشی از شعله ور شدن آتش 

از بخارات نفت خام
استانداردهای مرتبط با OSHA، دیگر آژانس های فدرالی 
و سازمان های مورد توافق ملی و بیاناتی قابل کاربرد در 

استاندارد OSHA از این خطرات، شامل:
 مایعات قابل اشتعال 1910.106

 انبار و حمل گازهای مایع مواد نفتی 1910.110
L حفاظت از حریق 1910 بخش فرعی 

 راهنمــای مربوط به مــوارد قابل حمل که مطابق 
با اجــرای خالصــه ای از خط مشــی FRC توســعه 
 OSHA 1910.132;1910.132 برگه بیانیه)a(،.یافتند

18 دسامبر 2012.
 تبیین اصطالح ناحیه هیدروکربنی فعال بطوری که 
مرتبط با حفاری چاه نفت و گاز می باشد و نیاز به کاربرد 
FRC )عایق مقاوم نســبت به شــعله( در هنگام انجام 

عملیات حفر چاه باشد.
 [1910.132; 1910.132(a); 1910.106; 1910.119],
OSHA Letter of Interpretation, (Oct 19, 2010).
 خط مشــی اجرایی برای عایق مقاوم نسبت به شعله 
در حفــاری چاه نفت و گاز، خدمات چاه زنی و عملیات 

تولیدی
 [1910.132; 1910.132(a); 1910.132(d)], OSHA

Letter of Interpretation, (March 19, 2010)
 OSHA 29 CFR استاندارد مایعات قابل اشتعال و احتراق
1910.106، مرتبط با فشار لوله های بکار گرفته شده در 
 OSHA Letter تسهیالت تولید و استخراج نفت و گاز

.of Interpretation, (July 17, 2006)
 29 CFR قابلیــت اســتاندارد فرایند مدیریت ایمنــی
1910.119 جهــت تولید مواد منفجره موردنیاز تحت 

.29 CFR 1910.109(k)(2) استاندارد
. OSHA Letter of Interpretation, (Nov. 8, 1995)

اداره مشروبات الکلی، دخانیات، اسلحه های گرم و مواد 
منفجره CFR 555 27، تجهیزات مواد منفجره

NFPA 1 کد حریق
NFPA 10 خاموش کننده های حریق قابل حمل استاندارد

NFPA 30 کد مایعات قابل اشتعال و احتراق
استاندارد NFPA 2112 مرتبط با عایق های مقاوم شعله 

برای حفاظت صنعتی از پرسنل علیه شعله حریق
اســتاندارد NFPA 2113 مرتبط بــا گزینش، مراقبت، 

استفاده و نگهداری عایق های مقاوم شعله برای حفاظت 
صنعتی از پرسنل در مقابل شعله حریق

مستندات شیوه های صنعتی مربوطه قابل کاربرد برای 
این خطرات شامل:

 API 53 سیســتم های تجهیزات حفاظت از ترکیدگی
برای عملیات حفر چاه

شیوه های توصیه شده API 54 برای ایمنی شغلی عملیات 
خدماتی و حفاری چاه نفت و گاز

ALP 67 ایمنی مواد منفجره منطقه نفتی
شیوه های توصیه شده API 74 برای ایمنی شغلی عملیات 

تولید نفت و گاز ساحلی.
طبقه بندی ALP 500 موقعیت هایی برای تأسیســات 
الکتریکی در تســهیالت نفتی طبقه بندی شــده مانند 

کالس 1، بخش 1 و 2
IADC شناخت خطرات کارگرم

-سقوط:
کارگران ممکن است به دسترسی سکوها و تجهیزات 
واقع در بخش باالیی زمین نیاز داشــته باشند. الزامات 
OSHA درباره حفاظت از سقوط جهت پیشگیری سقوط 
از دکل، سکوی حفاری و دیگر تجهیزات مرتفع می باشد. 
مستندات OSHA و NIOSH در زیر راهنمایی مرتبط با 

شناسایی و کنترل این خطر را ارائه می دهد.
پیشــگیری از سقوط. صفحه ســرفصل های ایمنی و 
بهداشــت OSHA. اســتانداردهای کنترل از سقوط و 
ویژه برای صنعت و ساخت وســاز عمومی را مخاطب 

قرار می دهد.
 OSHA .پیشــگیری از ســقوط در صنایــع عمومــی
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QuickCard )چاپ 3257( به طور خالصه، پیشگیری 
از سقوط را پوشش می دهد.

سقوط. مواد آموزشی امتیاز Harwood OSHA. منابع 
لغزش ها، سکندری خوردن ها و تمام خطرات سقوط در 

صنعت نفت و گاز را پوشش می دهد.
ســطوح پیاده روی و کاری، حفاظت از ســقوط. مواد 
آموزشــی امتیــاز Harwood OSHA. منابــع لغزش، 
ســکندری خوردن ها و تمام خطرات سقوط در صنعت 
 OSHA نفت و گاز را پوشش می دهد و با استانداردهای

مرتبط می باشد.
حقایق کشــنده OSHA، زمین نفتی شماره 4-2012. 

گزارش مربوط به مرگ ومیر مرتبط با این خطر.
پیشگیری از صدمات ناشــی از سقوط در محیط کار. 
ســرفصل NIOSH و بهداشــت و ایمنی محیط کار. 
فهرســت های انتشارات OSHA و پژوهش اخیر درباره 

پیشگیری از سقوط ناشی از کار.
OSHA و استانداردهای توافقی ملی مربوطه قابل کاربرد 

برای این خطرات شامل:
مناطق پیاده روی و کاری، بخش فرعی 1910

ســکوهای نیرومند، کمربند سکوها و سکوهای کاری 
F نصب شده به وسایل نقلیه. 1910 بخش فرعی

ANSI/ASSE Z359.1، الزامات ایمنی برای سیستم های 
پیشگیری از سقوط افراد، زیرمجموعه ها و اجزاها.

مســتندات رویه صنعتی مربوطه قابــل کاربرد با این 
خطرات شامل:

IADC )انجمن بین المللــی حفاری پیمانکاران( کار در 
ارتفاع

رویه پیشــنهادی API 54 برای ایمنی شغلی عملیات 

حفاری و خدماتی چاه نفت و گاز
رویه پیشــنهادی API 74 برای ایمنی شغلی عملیات 

تولیدی نفت و گاز ساحلی

-فضاهایمحصور:
کارگران اغلب نیاز دارند که به فضاهای محصور مانند 
مخازن نفتی و دیگر مخازن ذخیره سازی، چاله های گلی 
و حفاری و دیگر مناطق تخلیه شده، ظروف ذخیره سازی 
شن و ماســه و دیگر فضاهای محصور در اطراف سر 
چاه نفت، وارد شــوند. خطرات ایمنی مرتبط با فضای 
محصور شامل اشتعال بخارات و گازهای قابل اشتعال 
می باشــد. خطرات بهداشتی شامل خفگی و مواجهه با 
مواد شیمیایی خطرناک می باشد. فضاهای محصوری 
که حاوی یا پتانسیل خطر جدی اتمسفری دارند باید به 
عنــوان فضاهای محصور موردنیاز به جواز کار، قبل از 
ورود به آن ها مورد تست قرار گیرند و مدام پایش شوند. 
مستندات OSHA و NIOSH در زیر راهنمایی مرتبط با 

شناسایی و کنترل این خطرات را ارائه می دهد.
فضاهای محصور. صفحه سرفصل های ایمنی و بهداشت 
OSHA. اســتانداردهای ویژه ای برای صنایع عمومی و 
بکارگیری محل کشتی سازی را مخاطب قرار می دهد.

فضاهای محصور موردنیاز به جواز کار در صنایع عمومی. 
OSHA QuickCard )چــاپ 3214(. ورود به فضاهای 

بسته را به طور خالصه پوشش می دهد.
 .Harwood OSHA فضای محصور. مواد آموزشی امتیاز
ورود به فضاهای بسته در صنعت استخراج نفت و گاز 

را پوشش می دهد.
ورود به فضاهای محصــور موردنیاز به جواز کار. مواد 
آموزشــی امتیاز Harwood OSHA. ورود به فضاهای 

بسته در صنعت استخراج نفت و گاز را پوشش می دهد.
فضاهای محصور. ســرفصل NIOSH و بهداشــت و 
ایمنی محیط کار. فهرســت های انتشارات NIOSH و 

پژوهش های اخیر مرتبط با فضاهای بسته.
اســتانداردهای مورد توافق ملی و OSHA مرتبط قابل 

کاربرد در این خطرات شامل:
 29 CFR .فضاهــای محصــور موردنیاز به جــواز کار

1910.146
الزامات ایمنــی ANSI/ASSE Z117.1 برای فضاهای 

بسته.
استاندارد NFPA 326 برای حفاظ مخازن و ظروف برای 

ورود، پاک سازی یا تعمیر آن.
مســتندات رویــه صنعتی قابل کاربــرد مرتبط با این 

خطرات شامل:
اســتاندارد API 1615 ورود و پاک سازی مخازن ایمن 
ذخیره سازی، طرح ریزی و مدیریت ورود مخزن از انهدام 

آن از طریق دوباره انجام دادن آن.

-خطراتارگونومی:
کارگران نفت و گاز ممکن اســت در معرض ریســک 
صدمات ناشــی از ارگونومی مانند باال بردن اجســام 
سنگین، خمش، دست یافتن به اجسام دور، کشیدن و 
هل دادن بارهای سنگین، کارکردن در پوسچرهای بدنی 
نادرست و انجام همان کار یا کارهای تکراری، هستند. 
ریســک فاکتورها و آسیب های وارده می توانند کاهش 
یابند یا در بسیاری از مواقع از طریق مداخله هایی مانند 
طرح ریزی پیش از انجام کار، استفاده از ابزارهای صحیح، 
جای گذاری مناسب مواد، آموزش کارگران در رابطه با 
ریسک و شناخت سریع و گزارش عالئم و نشانه های 
صدمات، رفع شوند. مســتندات OSHA و NIOSH در 
زیر راهنمایی مرتبط با شناسایی و کنترل این خطرات 

را ارائه می دهند.
کشش ها و پیچ خوردگی ها. خدمات و حفاری ابزارآالت 
حفــاری OSHA برای چاه نفت و گاز. فهرســت های 
راه حل هایی برای پیشگیری از کشش ها و پیچ خوردگی ها 

در صنایع نفت و گاز
ارگونومی. صفحه ســرفصل های ایمنی و بهداشــت 
OSHA. استانداردها و راهنماهای مرتبط برای پیشگیری 

از صدمه ارگونومیکی را پوشش می دهد.
اختالالت ارگونومیکی و اســکلتی عضالنی. سرفصل 
NIOSH و بهداشــت و ایمنی محیط کار. فهرست های 
انتشارات NIOSH و پژوهش جاری مرتبط با ارگونومی.
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-خطوطپرفشاروتجهیزات:
کارگران ممکن است در معرض خطرات گازهای فشرده 
شــده یا خطوط پرفشار باشند. فرسایش داخلی خطوط 
که ناشی از نشــت یا قطع خطوط هستند، کارگران را 
در مواجهه با خطرات پرفشار از گازهای فشرده شده یا 
خطوط پرفشار قرار می دهند. اگر اتصاالتی که در حال 
حفظ خطوط پرفشار هستند، قطع شوند، خطرات ناشی 
از اصابت، ممکن است رخ دهد. مستندات OSHA در 
زیر راهنمایی مرتبط با شناسایی و کنترل این خطرات 

را ارائه می دهد.
گاز فشرده شده و تجهیزات. صفحه سرفصل های ایمنی 
و بهداشت OSHA. استانداردها و اقدامات کنترلی خطرات 
مرتبط با گاز فشرده شده و تجهیزات را بررسی می کند.

لوله های فشار. صفحه سرفصل های ایمنی و بهداشت 
OSHA. استانداردها و اقدامات کنترلی خطرات مرتبط 

با تانک ها و ظروف فشار را بررسی می کند.
مســتندات رویه صنایع مرتبط قابل کاربرد برای این 

خطرات شامل:
 API 53 سیستم های تجهیزات پیشگیری از ترکیدگی

برای عملیات حفاری
رویه های پیشنهادی API 54 برای ایمنی شغلی عملیات 

حفاری و خدماتی چاه های نفت و گاز
API 59 رویه پیشنهادی برای کنترل چاه

رویه های پیشنهادی API 74 برای ایمنی شغلی عملیات 
تولیدی نفت و گاز ساحلی

راهنمای IADC جهت پیشگیری از ترکیدگی
IADC کتاب دستی کنترل چاه و ترکیدگی

کنترل چاه IADC برای فردی که بر روی دکل قرار دارد
کنترل چاه IADC برای تیم حفاری دکل سایت

IADC راهنمای دستی کنترل چاه

-انرژیالکتریکیودیگرانرژیهایخطرناک
کارگران ممکن اســت در معرض انــرژی الکتریکی 
کنترل نشده، مکانیکی، هیدرولیک یا دیگر منابع انرژی 
خطرناک باشند اگر تجهیزات بدرستی طراحی، نصب و 
نگهداری نشده باشند. عالوه بر این، کنترل های اجرایی 
هم چون دستورالعمل های عملیاتی باید به منظور تضمین 
عملیات ایمن، توســعه و پیاده ســازی شود. مستندات 
OSHA و NIOSH در زیر راهنمایی مرتبط با شناسایی 

و کنترل این خطرات را ارائه می دهند.
کنترل انرژی خطرناک )قفل زنی / برچسب زنی(. صفحه 
سرفصل های ایمنی و بهداشت OSHA. استانداردهای 
صنایع عمومی را بررسی می کند، جنبه های قفل زنی و 
برچسب زنی را توضیح می دهد و راهنمایی درباره توسعه 

برنامه قفل زنی و برچسب زنی را ارائه می دهد.
 Harwood انرژی خطرناک. مواد آموزشــی امتیــاز
OSHA. کنتــرل انرژی خطرناک در صنایع نفت و گاز 

را پوشش می دهد.
 Harwood برچسب زنی / قفل زنی. مواد آموزشی امتیاز
OSHA. کنترل انرژی خطرناک در دســتورالعمل های 
برچســب زنی / قفل زنی صنایع نفت و گاز را پوشش 

می دهد.
ایمنی الکتریکی. سرفصل NIOSH و ایمنی و بهداشت 
محیط کار. فهرست های انتشارات NIOSH و پژوهش 

جاری در ایمنی الکتریکی شغلی.

اســتانداردهای موردتوافق OSHA و ملی مربوطه قابل 
کاربرد برای این خطرات شامل:

کنترل انــرژی خطرناک )قفل زنی / برچســب زنی( 
1910.147

نمونه ای از دستورالعمل های قفل زنی کمینه 1910.147، 
A ضمیمه

S انرژی الکتریکی بخش فرعی
NFPA 70 کد الکتریکی ملی

مســتندات رویه صنعت مربوطه قابل کاربرد برای این 
خطرات شامل:

 API 53 سیستم های تجهیزات پیشگیری از ترکیدگی
برای عملیات حفاری

رویه های پیشنهادی API 54 برای ایمنی شغلی عملیات 
حفاری و خدماتی چاه های نفت و گاز

رویه های پیشنهادی API 74 برای ایمنی شغلی عملیات 
تولیدی نفت و گاز ساحلی

-خطراتدستگاه:
کارگران استخراج نفت و گاز ممکن است در معرض انواع 
مختلفی از تجهیزات نفتی دوار، شامل درایوهای باالیی و 
درایوهای Keily، دستگاه های باالبری که برای عملیات 
حفاری به کار می روند، پمپ ها، کمپرسورها، کله گربه ها، 
بلوک های جرثقیل، کمربند چرخ ها و نقاله ها باشند و اگر 
بین ماشــین های بدون حفاظ گیر کنند یا مورد اصابت 
 OSHA واقع شوند، ممکن است آسیب ببینند. مستندات
و NIOSH در زیر راهنمایی مرتبط با شناسایی و کنترل 

این خطرات را ارائه می دهند:
موانع محافظ برای گردونه دوار ماشــین های حفاری 
در ســایت های حفاری نفتی. بیانیه اطالعاتی خطرات 
OSHA، جوالی 1995. الزاماتی را برای موانع محافظ 
گردونه دوار ماشــین های حفاری جهت پیشگیری از 
خطرات ناشی از به دام افتادن بین دو شی در سایت های 

حفاری نفتی را مشخص می کند.
 Harwood به دام افتادن بین دو شی. مواد آموزشی امتیاز
OSHA. منابع خطرات ناشی از به دام افتادن بین دو شی 

در سایت های حفاری نفت و گاز را پوشش می دهد.
حفاظ گــذاری ماشــین آالت. مــواد آموزشــی امتیاز 
Harwood OSHA. اصول حفاظ گذاری ماشین آالت 

 OSHA در صنایع نفت و گازی و استانداردهای مرتبط با
را پوشش می دهد.

ایمنی دســتگاه. NIOSH و سرفصل ایمنی و بهداشت 
محیط کار. فهرســت های انتشارات NIOSH و پوشش 

جاری درباره ایمنی ماشین آالت شغلی.
استانداردهای مورد توافق ملی و مربوط به OSHA که 

قابل کاربرد برای این خطرات هستند عبارتند از:
O حفاظ دستگاه و ماشین آالت. 1910 بخش فرعی

ابزارآالت قابل حمل و دستی قدرتمند و دیگر تجهیزات 
P قابل حمل 1910 بخش فرعی

مســتندات رویه صنعتی مرتبط قابل کاربرد برای این 
خطرات عبارت اند از:

رویه های پیشنهادی API 54 برای ایمنی شغلی عملیات 
حفاری و خدماتی چاه های نفت و گاز

رویه های پیشنهادی API 74 برای ایمنی شغلی عملیات 
تولیدی نفت و گاز ساحلی

ANSI/( .واحدهای تلمبه زنی API 11ER حفاظ گذاری
API RP 11ER-1992(.)شــامل ضمیمه 1، 1 جوالی 

)1991
ایمنی دستی IADC و پیشگیری از جراحات برای صنایع 

نفت و گاز

-طرحریزیوپیشگیری:
بــرای خطرات فرایندها و وظایف ویژه و کنترل آن ها، 
حفاری چاه نفتی و گاز OSHA و خدمات ابزار الکترونیکی 
را ببینید. ابزار الکترونیکی خطرات شایع و راه حل های 
ممکــن را جهت کاهش حوادثی که می تواند منجر به 

صدمات و آسیب ها شود را شناسایی می کند.
خطرات را بشناســید. خطرات در محیط کار را ارزیابی 
کنید. بسیاری از شرکت ها در صنایع نفت و گاز از فرایند 
آنالیز ایمنی شــغلی برای شناســایی خطرات و یافتن 
راه حل ها استفاده می کنند. )همچنین می تواند JSA، آنالیز 

خطرات شغلی یا JHA باشد(
روش هایی برای حفاظت از کارگران شــامل توسعه و 

پیاده سازی شیوه های ایمن برای ... ایجاد کنید:

-نتیجهگیری:
تجهیزات حفاظت فردی را تهیه کنید. 

هنگامی که کنترل های مهندســی تنها بــه کار برده 
می شــوند، نمی توان از کارگرانی که در معرض شدید 
مواد شــیمیایی، ســروصدا و دیگر خطرات هســتند، 

محافظت کرد. 
کارفرما باید PPE را تهیه نماید. 

خطرات را گــزارش دهید و به کارگران آموزش دهید. 
برنامه ای برای ایمنی و آموزش پیمانکار داشته باشید.
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 792 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

معرفی محصول/
فناوری
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مقاله تخصصی

تقریبا تمامی کاالهای خطرناک قابل حمل و جابجایی هســتند بشــرط آنکه کلیه الزامات ایمنی مربوط به آن 
رعایت گردد.

عــدم رعایت فاکتورهای ایمنی در طی حمل ونقل مواد و کاالهای خطرناک می تواند منجر به بروز حوادث و 
حتی فجایع جبران ناپذیر گردد. بر اساس آیین نامه قوانین راهنمایی و رانندگی، مواد خطرناک به هر نوع 
مواد رادیواکتیو، منفجره، محترقه، مایعات و جامدات آتش زا یا ســمی و یا اسیدی، گازهای فشرده، 
زباله ویژه و فاضالب و مانند آن اطالق می گردد و وســایل نقلیه ای که مواد خطرناک حمل 
می کنند، ضمن رعایت مفاد آئین نامه حمل مواد خطرناک، باید ســه چراغ قرمز الکتریکی 
و دو مثلث شــبرنگ را همراه داشته باشند. به عالوه باید دارای دستگاه پمپ آتش نشانی 
آماده به کار باشند و این پمپ ها باید در محل هایی نصب شوند که هنگام ضرورت بتوان 

به سرعت آن ها را مورداستفاده قرار داد.
عوامل و پارامترهای متفاوتی در انتخاب شیوه و مسیر حمل ونقل مواد خطرناک تأثیرگذار 
اســت. ازجمله این عوامل می توان به فاکتورهای جمعیتی و محیطی، زیرســاخت های 

حمل ونقل، عکس العمل به موقع، شرایط آب و هوایی و کنترل کیفی اشاره کرد.
حمل ونقل مواد خطرناک، زنجیره ای از وقایع اســت که افراد مختلفی در آن شــرکت دارند. 
آنچه بر پیچیدگی سیســتم حمل ونقل مواد خطرناک می افزاید، این است که مواد خطرناک به 

طرق مختلف )عمدتاً از طریق بزرگراه ها، راه آهن و مسیرهای آبی و هوایی( حمل ونقل می شوند.

موادخطرناک
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راننــدگان حرفه ای و مدیران و کارکنان شــرکت های 
حمل ونقلی و مأموران پلیس راه باید دوره آموزشی ویژه 
آشنایی با حمل محموله های سوختی و خطرناک را طی 
کنند و این دوره آموزشــی به صورت مستمر برای همه 
دست اندرکاران برگزار شود. از سوی دیگر باید تمهیداتی 
اندیشــید تا در صورت بروز یک حادثه ساده، بر اثر عدم 
اجرای اقدامات به موقع یک فاجعه انســانی به بار نیاید. 
یکی از این اقدامات تشکیل تیم های ویژه آموزش دیده 
است تا در هنگام بروز هر حادثه بر اساس وسعت و ابعاد 
عملکردی آن بتوانند عکس العمل مناسبی از خود نشان 
داده و از گسترش پیامدهای آن جلوگیری کنند. معمواًل 
در کشورهای مختلف به دلیل تنوع مواد خطرناک تیم های 
متفاوتی با شرح وظایف مشخص تشکیل شده اند تا در 
هنــگام بروز هر حادثه ویژه تیم تخصصی آموزش دیده 
مربوط به محل اعزام گردد. گسترش رخدادهای تروریستی 
و نیز فاجعه های انسانی در سراسر دنیا مسئوالن امنیتی 
بین المللی را به این تفکر واداشــت تا برای پیشگیری از 
حوادث مرگبار مشــابه برای حمل ایمن مواد خطرناک 
راه چاره ای بیندیشــند. مواد خطرنــاک )HazMat( از 
طرق مختلف هوایی، دریایی، جاده ای و ریلی قابل انتقال 
 )TSA( هستند. در همین راستا اتحادیه حفاظت حمل ونقل
 )FMCSA( و اتحادیه ایمنی وسایل حمل ونقل موتوری
در جستجوی راهکاری هستند تا ریسک حمل ونقل مواد 
خطرناک را از طریق اقدامات پیشگیرانه کاهش دهند. در 
حال حاضر تالش های جهانی بر روی آگاه کردن مدیران 
شرکت های توزیع کننده این مواد از خطرات بالقوه آن و 
حســاس کردن آن ها نسبت به انجام اقدامات احتیاطی 
متمرکز شــده اســت.حدود 95 درصد حمل ونقل مواد 
خطرناک از طریق وســایل نقلیه صورت می پذیرد. پس 
مسئوالن حفاظتی باید در مکان هایی حضور داشته باشند 
که بتوانند ارسال کنندگان، حمل کنندگان و دریافت کنندگان 
مواد خطرناک را عالوه بر محیط اطراف مسیر حمل آن ها 
تحت محافظت و مراقبت قرار دهند. در صورت وقوع هر 
سانحه، ممکن است یک فاجعه زیست محیطی و یا انسانی 
رخ دهد و بنابراین الزم است تا گروه هایی همواره آمادگی 
مقابله با چنین وضعیتی را داشته باشند. بعالوه وقوع چنین 
سانحه ای می تواند تبعات ثانویه ای همچون رکود اقتصادی 
شرکت های حمل کننده مواد خطرناک یا محدودیت هایی 

برای این شرکت ها را در پی داشته باشد.
بــرای کنترل حوادث احتمالی یکــی از بهترین راه ها 
اســتفاده از تکنولوژی های جدید موجود در سیســتم 
حمل ونقل هوشمند است. ازجمله این اقدامات، به اختصار 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. گــزارش لحظــه به لحظه با اســتفاده از سیســتم 
موقعیت یاب جهانی )GPS( از وضعیت و مکان محموله 

حاوی مواد خطرناک

2. دکمه هشدار که راننده در صورت پیشامد حالت خاص، به صورت آنی پیام کمک اضطراری را به مرکز ارسال می کند 
و مرکز می تواند اقدامات بعدی را انجام دهد.

3. سیستم شناسایی راننده ویژه حمل این مواد که از طریق ورود کارت شناسایی مخصوص دو دستگاه کارت خوان و 
ورود رمز عبور یا از طریق اثر انگشت صورت می پذیرد.

4. نصب نرم افزارهای کمک رسانی به راننده که با کمک ارتباط ماهواره ای می تواند در صورت بروز هرگونه نقص در 
خودرو مراتب را به راننده و مرکز کنترل گزارش دهد.

هدف از این تالش ها ارتقا سطح امنیت، ایمنی و عملکرد حمل ونقل مواد خطرناک است. در این راستا الزم است تا 
ضمن بازنگری در روش های حمل ونقل موجود از فن آوری های نو نیز نهایت استفاده به عمل آید. قبل از هرگونه اقدام 

جدید الزم است تا فعالیت ها مورد ارزیابی قرار گیرند

تیمهایویژهعکسالعمل
با توجه به گستردگی تعداد و انواع مواد خطرناک قابل حمل، ساماندهی تیم های پاک سازی و واکنش در برابر حوادث احتمالی 
ناشی از حمل ونقل این مواد هم امری پیچیده خواهد بود. به طورکلی دو نوع دسته بندی برای تیم های واکنش و پاک سازی 
می توان در نظر گرفت. اول آنکه بر اساس دسته بندی مواد، تیم ها را تشکیل دهیم؛ یعنی برای هر دسته از مواد تیم ویژه ای 
تشکیل گردد و آن تیم متخصص بررسی و واکنش در برابر حوادث ناشی از آن دسته مواد خاص باشد که در این صورت 

از لحاظ عملکرد بهترین نتیجه را خواهیم داشت ولی این امر مستلزم هزینه و آموزش نفرات به مراتب بیشتری است.
در دســته بندی دوم می توان ســاده ترین حالت را این گونه فرض کرد که یک نوع تیم واکنش برای هر نوع حادثه ای 
آموزش ببیند و با توجه به مکان یابی صورت گرفته، بهترین نقاط استقرار برای کوتاه ترین زمان دسترسی به محل حادثه 
مشخص گردد. این حداقل فعالیتی است که در هر کشور یا منطقه باید اجرا گردد. ضمن اینکه آموزش نیروهای پلیس، 
شرکت های حمل ونقل و رانندگان آن ها و در سطحی پایین تر عموم مردم کمک شایانی به کاهش احتمال وقوع خطر 
و گسترش ابعاد آن خواهد نمود. در بسیاری از کشورها برای تیم های واکنش 3 رده عملکردی در نظر گرفته می شود 

و بنابراین با تعاریف از پیش تعیین شده 3 نوع تیم پاسخ و پاک سازی تشکیل می گردد.

پارامترهایمؤثردرحملونقلموادخطرناک
پارامترهای بسیار مختلفی بر چگونگی حمل ونقل مواد خطرناک تأثیرگذارند که به طور کلی شامل پارامترهای جمعیتی و 
محیطی، زیرساختی، عملکردی، مربوط به واکنش، کنترلی، بازرسی، جوی و مشخصات مربوط به حمل بار و قوانین موجود 
می گردند. هر یک از این پارامترها شامل زیر بخش هایی می شوند که در ذیل به همراه مثالی به آن ها اشاره شده است.



96Fire Protection Engineering Magazine  No. 30  March 2017                              1395 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال چهارم  شـماره 30   اسفندماه

اگر این مطلب را می پسندید
کــد 796 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

مقاله تخصصی

جمعیتومحیط
  افراد سواره: سرنشینان وسایل نقلیه ویژه حمل ونقل 

مواد خطرناک
  حمایتی: افراد مسئول حفاظت و سرویس دهی

  مســکونی: افرادی که در خانه های اطراف مسیر 
هستند

  غیر مسکونی: افراد در حال کار، توریست ها
  دیگر استفاده کنندگان از تسهیالت موجود: ترافیک 

عبوری در مسیر یا توقف در توقفگاه ها
  مناطــق جمعیتی خاص: بیمارســتان ها، مدارس، 

استادیوم ها، زندان ها
  محیط زیست های حساس: سدها، رودها، دریاچه ها، 

مناطق با اهمیت برای عده ای خاص

زیرساختهایحملونقل
  دسته بندی عملکردی: شریانی جمع و پخش کننده 

و محلی
  جداسازی ترافیک طرف مقابل: جداسازی راه رفت 

و برگشت یا استفاده از جداکننده
  شیب: سرباالیی یا سرپایینی
   قوس: وجود قوس در شیب

  تقاطع: تقاطع ســاده، تقاطع بــا راه آهن، عبور از 
روی رودخانه

  نقاط خاص: مناطق با مشکالت مشخص
  احتمال تصادفات: تعداد تصادفات در یک کیلومتر

  سرعت مجاز: محدودیت سرعت
  طول مسیر: فاصله بین دو مکان

  محدودیت ارتفاع و وزن: در محل پل ها و کانال ها
  تراکــم ترافیک: تعــداد خودروها در یک کیلومتر 

در هر خط
  تعمیــر و نگهداری: نگهداری راه ها، ریل ها، پل ها 

و کانال ها
  نرخ و شدت تصادفات: آمار تصادفات محلی و ملی

   االستیسیته سیستم: توانایی سیستم برای بازگشت 
به حالت عادی پس از وقوع یک سانحه
  زمان سفر و تأخیرها: ازدحام موجود

  ســازه وســایل کنترل ترافیک: پایــه چراغ ها یا 
گاردریل ها

  تراکم ترافیکی مواد خطرناک: تراکم دیگر وسایل 
حمل مواد خطرناک

پارامترهایعملکردی
  زمان در طول شبانه روز: وضعیت ساعت شلوغی

  سرعت عملکردی: سرعت کنترل شده
  تعداد توقف ها: اســتراحت، سوخت گیری، امنیت و 

بازرسی و اجازه عبور به دیگر وسایل
  زمان توقف: متوسط زمان توقف ها

  فاصله خدمه از محموله: چیدمان خدمه
  اســکورت: تعقیب و همراهی خودرو حمل، گروه 

حفاظت مسلح، گروه پزشکی
  تبادل ها: تعویض حمل کننده ریلی

  دسته بندی: رده بندی نوع خط  آهن
  روند اجرا: بارگیری/تخلیه محموله

  تعویض تجهیزات در مسیر: تعویض لکوموتیو
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  بازرسی: بازبینی تجهیزات در توقفگاه ها
  مبدأ/مقصد: ابتدا و انتهای مسیر

  اضافــه یا کم شــدن محموله در راه: در مســیر، 
خودرویی اضافه شود

  قوانین کاری: ساعات مجاز کار رانندگان
  دیگر واریانتها: مسیرهای مختلف موجود برای طی 

مسیر از مبدأ به مقصد

واکنشاضطراری
   تخمین دسترســی: محل تیم های واکنش سریع 

در مسیر
  قابلیت: توانایی واکنش در برابر سانحه ای مرتبط 

با زباله های هسته ای
  قابلیت تخلیه محل: آیا جمعیت اطراف محل سانحه 

را می توان تخلیه کرد؟
  امکانات ارتباطی: GPS/ فکس/ اینترنت/ تلفن

  تعویــض تجهیزات: در دســترس بودن وســایل 
جایگزین )لکوموتیو، تریلر(

  بازگشــت به وضع عادی: مدت زمان الزم برای 
استقرار حالت عادی

   مراقبت های پزشکی: نوع مراقبت در برابر انتشار 
امواج رادیواکتیو

   زمان واکنش: مدت زمانی که برای واکنش مؤثر 
الزم است

   آموزش: کیفیــت و کمیت آموزش هایی که تیم 
واکنش دهنده، گذرانده است

  نیروهــای موجود: تعداد تیم های واکنش که قابل 
اعزام می باشند

کنترلکیفیت
  کنترل حرکت: چراغ های فرماندهی

  وســایل ارتباطی: ارتباط دائم با وسیله نقلیه مانند 
بی سیم یا موبایل

  آموزش: رانندگی، حالت اضطرار، تعمیر موقت
  استخدام رانندگان: سوابق رانندگان و تجربه آن ها

  اعمال قانون: قوانین شرکت ها
  تقسیم وظایف: ساعات کار

  نگهداری و بازرسی وسیله نقلیه: قوانین شرکت ها
  اعطای گواهینامه: قوانین کشوری

  نظارت بر سیستم: امکان ردیابی وسیله
  اعمال قانون در مورد سوءاستفاده از مواد خطرناک: 

نظارت ویژه

اوضاعجویوآبوهوایی
  اوضاع فصلی راه ها: برف و یخبندان، گرما یا سرما

  نوع منطقه: کوهستانی، تپه ماهور، دشت

  سرعت، ماندگاری و جهت باد
  دید: وجود مه، گردوغبار، آتش و دود

مشخصاتحملبار
  نوع زباله و سطح رادیواکتیویته آن
  تعداد دفعات حمل مواد خطرناک

  حجم محموله حمل مواد خطرناک
  اندازه کانتینر

  محدودیت های موجود: طولی، وزنی و ...

قوانینودیگرمحدودیتها
  بسته بندی محموله

  محدودیت هــای قانونــی )اضافه بــار، نوع مواد 
خطرناک و ...(

  محدودیت در بخشی از شبانه روز: عدم امکان عبور 
از شهرها در روز

  هماهنگی های قضایی: کسب مجوزهای الزم
  پیوستگی مسیرهای عبوری حمل بار

  شاخص ایمنی منطقه: وضعیت امنیت محل عبور بار

تحلیلمنفعتهزینه
ســه مبحث اصلــی کــه در تحلیــل تأثیرگذارند 
عبارت انــد از امنیت، ایمنــی و کارایی عملکرد که 
ایــن مباحث خود در تحلیل منفعت هزینه شــامل 
بخش عــام )امنیت و ایمنــی( و بخش خصوصی 
)کارایی عملکرد( نقش اساســی دارند. هدف از این 
تحلیل دســتیابی به این مطلب است که آیا استفاده 
آزمایشی از فناوری های نوین در صنایع حمل ونقل 
مــواد خطرناک به میزان الزم بــر کارایی عملکرد 
آن ها تأثیر مثبت می گذارد یا خیر و اگر جواب منفی 
باشد آیا ســطح منافع عمومی مثل امنیت و ایمنی 
در رده ملی آن قدر با استفاده از این روش ها ارتقاء 
خواهد یافت که دولــت بتواند به این صنایع یارانه 

پرداخت کند یا خیر.
مراحــل زنجیروار توزیع مــواد خطرناک به ترتیب 

از: عبارت اند 
1- تحویل مواد خطرناک از فرستنده و بارگیری آن

2- حمل ونقل مواد خطرناک در طول مسیر
3- تحویــل مواد خطرناک به گیرنده در مقصد

در واقــع تمامی فاکتورهای تأثیرگــذار بر انتخاب 
شــیوه و مســیر حمل مواد خطرناک در این ســه 
مرحله نمایان می شــود. برای ارتقاء ســطح ایمنی 
حمل ونقل مواد خطرناک از راه حل های نوآورانه ای 
استفاده می شود که خود با توجه به سطح فراگیری 
و جامعیت روش کاربردی )فن آوری ساده یا پیچیده( 

را شامل می شود. سطوح هزینه ای مختلفی 
 

روشارزیابی
تیم ارزیابی باید تأثیر فن آوری اســتفاده شــده را بر 
امنیت، ایمنی و کارایی عملکردی انتقال مواد خطرناک 
از بارگیــری تا تحویل در مقصد تعیین نماید. هریک 
از سناریوهای پیش بینی شده در مورد حمل ونقل مواد 
خطرناک سطح خاصی از فن آوری را طلب می کند که 
باید با مشخصات عملکردی موردنیاز آن در بازار عرضه 
مطابقت داشته باشد. این راه حل ها در هر سطحی که به 
کار گرفته شوند باید باعث ارتقاء سطح بر امنیت، ایمنی 
و کارایی عملکردی حمل ونقل مواد خطرناک گردند.

 
جمعآوریدادهها

الزم است دو دسته داده کمی و کیفی برای ارزیابی های 
فنی جمع آوری گردد. داده های کیفی شامل مشاهدات 
میدانی و مصاحبه با افــراد می گردد. مصاحبه ها باید 
طــوری طراحی گردند تا مشــکالت اجرایی موجود، 
میــزان عملکــرد مؤثر فن آوری هــا و رضایت مندی 
مشتریان از آن حاصل گردد. به طور مثال از رانندگان 
پرسیده شود که آیا به راحتی قادرند از فن آوری جدید 
اســتفاده کنند و یا اینکه چه میزان این وسایل جدید 
بر عملکرد معمول روزانه آن ها تأثیر گذاشــته است. 
این اطالعات می تواند بــرای تعیین میزان مقبولیت 
فن آوری های جدید، کاربرد داشــته باشــد. همچنین 
درصورتی کــه در داده هــای کمــی نقایصی وجود 
داشته باشــد با اســتفاده از داده های کیفی می توان 

نتیجه گیری های تطبیقی مناسبی انجام داد.
داده های کمی نیز به شــیوه مناســبی باید به صورت 
لحظه ای در اختیار گروه ارزیابی قرار گیرد و این گروه 
باید همکاری کاماًل نزدیکی با تیم کنترل عملکرد که 
مسئولیت ارائه فن آوری های نوین را دارند داشته باشد.
زمینه هایــی که تیــم ارزیابی می توانــد در آن ها به 
جمع آوری اطالعات و تحلیل عملکرد تســهیالت و 
ارائه پیشنهادات بپردازد به 8 رده زیر تقسیم گردیده اند:

1- تعیین منافع امنیتی طرح
2- تعیین منافع ایمنی طرح

3- تعیین کارایی عملکردی طرح
4- برآورد هزینه های طرح

5- بررسی فن آوری های موجود
-6 رضایت مندی کاربران

-7 هماهنگی های اداری و سازمانی
-8 تعیین قابلیت گسترش طرح

پس از انجام عملیات ارزیابی استفاده از یک فن آوری 
پیشــنهادی درصورتی که نتایج تحلیل منفعت هزینه 
در همه ابعاد مثبت باشد و نتایج آزمایش فن آوری نیز 
موفقیت آمیز باشد، تیم ارزیابی قادر است پیشنهاداتی در 
مورد استفاده گسترده از آن فن آوری ویژه را ارائه نماید.
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به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، براســاس مطالعات 
پژوهشــگران پژوهشکده بیمه، متغیرهای اندکی در نرخ گذاری بیمه های آتش سوزی 
در کشــورمان مدنظر قــرار می گیرد و عماًل بســیاری از متغیرهــای مهم دیگر در 

نمی شود.  لحاظ  محاسبات 
بر همین اســاس، پژوهشــگران با بررســی تجارب جهانی و مبانی نظری 10 کشور 
)ایاالت متحده  آمریکا، کانادا، انگلســتان، آلمان، فرانســه، ایتالیا، ترکیه، ژاپن، هند 
و امــارات متحده عربی( عوامل ریســک و مؤلفه های مؤثــر در نرخ گذاری بیمه های 
آتش سوزی را در ده گروه مهم، یعنی ویژگی های ساختمان، ماشین آالت، فعالیت های 
تولیدی و صنعتی، تأسیســات، مایعات قابل اشــتعال، مخازن مایعات قابل اشتعال، 
مدیریت ریســک، تجهیزات و امکانات ایمنی، انبارها و ســوابق خســارتی گذشــته، 

کردند. طبقه بندی  و  شناسایی 

اولارزیابیریسک
بعداًبیمهنامه!!!

اگر این مطلب را می پسندید
کــد 7102 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنیــد یــا نظــر خــود را مستقیمـــاً 
بــرای ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

اطالعات تخصصی



ــرو !!! هــولـمـــاتــ
سال نو، ابزار نو !!!
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ریســك های  حــال  حاضــر  در  
شناسایی شده در بیمه های آتش سوزی 
عمدتًا  ایران،  در  ساختمان  بخش  در 
بنا،  بیمه، قدمت  نشــانی محل مورد 
دیوارها  مصالح  کیفیت  ســازه،  نوع 
طبقات،  تعداد  کف ها،  و  ســقف ها  و 
نزدیك ترین ایســتگاه آتش نشانی و 
امکان ورود آتش نشانی به محل مورد 

است. بیمه 
در ســایر  پژوهش،  این  اســاس  بر 
ریســك های  دنیــا،  کشــورهای 
ساختمان  بخش  در  شناسایی شــده 
مشتمل بر: نوع سازه، سقف، دیوارها، 
کف، قدمت، ارتفاع ساختمان، وضعیت 
وضعیت  بــام،  وضعیت  تعمیــرات، 
تهویه، فاصله نزدیك ترین ایســتگاه 
آتش نشانی، شیب زمین در محل مورد 
(جاده ها،  زیرســاخت جاده ای  بیمه، 
ترافیك)،  الگوی  و  دسترسی  راه های 
موقعیــت قرار گرفتن ســاختمان ها 
و تراکم آن ها نســبت بــه یکدیگر، 
بیمه،  مورد  با  هم جوار  اماکن  ریسك 
سطوح  ساختمان،  نازک کاری  سطوح 
باز ساختمان (شامل درب ها، پنجره ها 
و تنوره ســاختمان (شامل راه پله ها، 
آسانسورها و نورگیرها))، نوع فعالیت 

بار حریق است. و میزان 

در خصوص نه گــروه دیگر موردنظر 
ایــن پژوهــش، یعنــی ویژگی های 
تولیدی  فعالیت های  ماشــین آالت، 
قابل  مایعات  تأسیســات،  صنعتی،  و 
اشتعال، مخازن مایعات قابل اشتعال، 
مدیریت ریسك، تجهیزات و امکانات 
ایمنی، انبارها و ســوابق خســارتی 
گذشته نیز، وضع به همین صورت بوده 
اطالعات  بیمه نامه،  صــدور  هنگام  و 
چندانی از بیمه گذار دریافت نمی شود. 
ضمن اینکه درصورت دریافت نیز، این 
اطالعات در محاسبات حق بیمه لحاظ 

نمی شود. 
پیشــنهاد  فرم های  به عبارت دیگر، 
و همچنیــن فرم هــای بازدید اولیه 
زیادی  حد  تا  نیز  بیمه  شــرکت های 
بوده و عمدتًا اطالعات ضروری  ناقص 
موردنیاز بیمه گر برای ارزیابی ریسك 

نمی شود. شامل  را 
ضوابــط  در  بازنگــری  بنابرایــن، 
نرخ گــذاری و لحاظ نمــودن تمامی 
مؤلفه هــای مؤثر بر ریســك و ارائه 
ریسك،  سطح  با  متناســب  نرخ های 
کاهش  در  برجسته ای  نقش  می تواند 
بیمه ای  رشــته  این  خسارت  ضریب 

باشد. داشته 
در حال حاضــر شــرکت های بیمه در 
اقصی نقاط دنیا، حق بیمه آتش سوزی 
را با توجه به ابعاد ذکرشــده و سایر 
کارمزد  دفتری،  اداری،  هزینه هــای 

می کنند. تعیین   ... و  فروش  شبکه 
در  ریسك   شناســایی  است  گفتنی 
کلیه رشــته های بیمــه ای از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت و می توان با 
مدیریت صحیح، ریسك ها را کنترل و 
خسارت های ناشی از آن را به حداقل 

رساند.
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 7104 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.
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معرفی برند/
محصول

شــرکت POLON-ALFA در سال 1956 در شهر 
Bydgoszcz لهســتان تاسیس گردید. این شرکت 
متخصص در طراحی و ســاخت سیستم های اعالم 
حریق و اتوماســیون حریق می باشــد. منابع اصلی 
این شــرکت شــامل بخش R&D با ده هــا نفر از 
متخصصیــن و طراحــان مجــرب، امکانات عظیم 
تولیدی و آزمایشــگاه های تست منحصر بفرد است 
کــه تجهیزات خط تولید آن تماما از برندهای معتبر 

اروپایی و ژاپنی تشکیل شده است

سابقه تاسیس طوالنی و توجه به کیفیت محصوالت، 
منجر به دریافت گواهینامه ISO 9001 در ســال 

1998 توسط این شرکت گردید.
طراحــی و ســاخت تجهیزات این برند براســاس 
اســتانداردهای اروپایی بوده و همه این تجهیزات 
آزمـایشـگـــاه هـــای  از   Certificate دارای 
می باشــند.  اروپــا  اتحادیــه   Notified Body
محصوالت این برند هر ســاله در هزاران پروژه با 

استفاده قرار می گیرند: کاربردهای ذیل مورد 

پاالیشگاه  
پتروشیمی  

نیروگاه  
صنعتی کارخانجات   

اداری  ساختمان های 
بیمارستان  

 هتل
 فرودگاه

 مترو
 بانک

از دیگر ویژگی های بارز این برند، تنوع محصوالت 
در رده هــای آدرس پذیر، متعــارف، کنترلر اطفای 
گازی، ضــد انفجــار و اتوماســیون کنترل حریق 
می باشد. محصوالت آدرس پذیر این برند با دو سری 
Polon 4000 و Polon 6000 و قابلیت های فنی 
بســیار باال، توانایی تجهیز پروژه ها در ســایزهای 
کوچک تا بسیار بزرگ در اندازه یک شهر را دارند، 

بطوری که در ســری Polon 6000 قابلیت تجمیع 
تا 25 میلیون دیوایس آدرس پذیر در شــبکه اعالم 
حریق وجــود دارد. تمامی تجهیــزات آدرس پذیر 
این برنــد دارای ایزوالتور داخلی جهت حفاظت از 
آســیب دیدگی تجهیزات در مقابل اتصال کوتاه در 

می باشند.  لوپ 
 IGNIS 1000 محصوالت متعارف این برند با سری
بهمــراه تجهیزات متعارف کنتــرل اطفای گازی، 
همچنین دتکتورهای شعله UV و IR و دتکتورهای 
دودی خطی )بیم دتکتور(، محدوده کامل و متنوعی 
از محصــوالت با کاربرد در صنعت را ارائه می کند. 
محصوالت ضد انفجار برند نیز با ارائه دتکتورهای دود، 
حرارت و شعله UV با کالس Intrinsically Safe و 
شعله IR3 با کالس Flame Proof دست طراحان 
را بــرای ارائــه راهکارهای متنــوع در پروژه های 
صنعتی در نواحی Hazardous باز گذاشته است.

نهایتا اینکه محصوالت اتوماســیون کنترل حریق 
با دو ســری UCS 4000 و UCS 6000 شــامل 
تابلوهای کنترل میکروپروسســوری می باشــند که 
روی لوپ سیســتم اعالم حریق آدرس پذیر سری 
4000 و 6000 قرار گرفته و ضمن تجمیع با سیستم 
اعــالم حریق، تجهیزات حفاظــت در مقابل حریق 

نظیر سیســتم های تهویه دود را کنترل می کنند.

02188864620  -  02186020347   تلفن: 
02188837820   فکس: 

سیستماعالمحریق
لـفـا پـولـون-آ
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 7110 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.
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گزارش

اطالعیه
ــراد  ــتفاده اف ــا ســوء اس ــه ب ــت مقابل ــه عل ب
ســودجو، از ایــن پــس دتکتورهــای متعــارف 
ــد  ــا برنـ ــد APOLLO بـ ــری 65 بـرنـ سـ
ــه LPCB و  ــه دارای تاییدی SYNCOLN ک

ــرم آتش نشــانی  ــد ســازمان محت ــورد تایی م
می باشــند، عرضــه می گــردد. 

لــذا از ایــن تاریــخ تمامــی دتکتورهای ســری 
ــی  ــا شــکل قبل ــد APOLLO کــه ب 65 برن
عرضــه می شــوند، تمامــاً قاچــاق، غیــر اصــل 
ــود  ــد ب ــه آتش نشــانی خواهن ــد تاییدی و فاق
ــای  ــن پنل ه ــروش ای ــه ف ــل مربوط و عوام
تقلبــی و متخلفیــن، تحــت تعقیــب و پیگرد 

قانونــی قــرار خواهنــد گرفــت.
ــران  شــایان ذکــر اســت شــرکت نارکــوب ای
 APOLLO کمــاکان نماینــده انحصاری برنــد

ــد.  ــران می باش در ای

شرکت مهندسی و بازرگانی نارکوب ایران

اطالعیه
این  از  سودجو،  افراد  استفاده  سوء  با  مقابله  علت  به 
با  C-TEC با رنگى متفاوت و  برند   CFP پس پنل مدل 
برند SYNCOLN که داراى تاییدیه LPCB و مورد تایید 
نشانى مى باشد، عرضه مى گردد  سازمان محترم آتش 
C-TEC که با  CFP برند  و از این تاریخ تمامى پنل هاى 
غیر  قاچاق،  تماما  مى شوند،  عرضه  قبلى  شکل  و  رنگ 
و  بود  خواهند  نشانى  آتش  تاییدیه  فاقد  و  اصل 
عوامل مربوطه فروش این پنل هاى تقلبى و متخلفین، 

تحت تعقیب و پیگرد قانونى قرار خواهند گرفت. 
شایان ذکر است شرکت نارکوب ایران کماکان نماینده 
در ایران مى باشد و پنل هاى    C-CTE انحصارى برند 
محبوب MFP, XFP, ZFP مانند سابق و با همان شکل و 

ساختار، عرضه خواهند شد.

شرکت مهندسى و بازرگانى نارکوب ایران

نشانى: تهران؛ خیابان شهید مطهرى، بعد از مفتح، خیابان مهرداد، 
خیابان وراینى، ساختمان 38، طبقه 3، واحد 7

تلفن:88842649-88824365       فکس:88307405
E M A I L : I N F O @ N A R K O O B . C O M   WWW.NARKOOBIRAN .COM

نشانی: تهران-خیابان شهید مطهری، بعد از مفتح، خیابان مهرداد، خیابان وراینی، ساختمان 38، طبقه 3، واحد 7
تلفن: 49 26 84 88 - 65 43 82 88                فکس: 405 307 88 
WWW.NARKOB.COM        SALES@NARKOOB.COM
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 7112 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

مقاله تخصصی

احتراق خودبخودی انسان )SHC( به پدیده محترق شدن 
اعضای بدن انسان های زنده، بدون وجود عامل خارجی 
مشــخص، گفته می شود که طی 300 سال اخیر حدود 
200 نمونه از آن گزارش شده است. در میان مواردی که 
گزارش شده، کمتر مواردی یافت می شود که در جلوی 
چشــم شاهد عینی اتفاق افتاده باشد. اما در 15 سپتامبر 
1982 جینی ســافین 61 ساله ساکن ادمونتون لندن در 
جلوی چشمان پدر 81 ساله اش آتش گرفت و سوخت. 
جینی بر روی صندلی چوبی و در آشــپزخانه نشسته بود 
و پدرش نیز در کنار او پشت میز نشسته بود که ناگهان 
شــعله ها تمام صورت و دستان جینی را دربر می گیرند. 
پدرش سعی می کند که آتش را خاموش کند که دستان 
خود او هم بشدت می ســوزد. جینی به کما می رود و 8 
روز بعد فوت می کند. هیچ نشانه ای از سوختگی در هیچ 

نقطه ای در اتاق به جز بدن جینی پیدا نمی شود. 

نمونه های زیادی از این دست گزارش شده و نکته عجیب 
این بوده که هیچگاه کوچک ترین اثر سوختگی در اطراف 
شــخص دیده نشده است. این آتش سوزی خودبخودی 
ممکن است تا 5 ساعت ادامه داشته باشد و گرمای زیادی 
را تولید کند. تاحدی که اشیای پالستیکی تا حدود فاصله 
2 متر از جسد، همگی آسیب جدی می بینند. این مسئله 
نیز بخاطر وجود چربی در بدن می باشد که باعث مداوم 
نگهداشتن دمای احتراق و شعله های آن می باشد. عموم 
معتقدند که ارواح یا موجودات فضایی در این کار دست 
دارنــد. اما برخی نیز عامل آن را باالرفتن ناگهانی الکل 
در بدن یا افزایش غلظت گازها می دانند. چرا که در بدن 
انسان گازهای قابل اشتعالی چون متان وجود دارد. احتراق 
سیگار توجیه دیگری است که برای این پدیده استفاده 
می شود. دانشمندان معتقدند که یک عامل محرک که 
آن را اثر فیتیله ای می نامند و می تواند یک سیگار روشن 
باشد، عامل بروز این آتش سوزی های خودبخودی است. 
آنچه که تاکنون هنوز بی جواب مانده، ســوختن کامل 
استخوان هاســت. استخوان انســان حتی در کوره های 
800 تا1000 درجه سانتی گراد هم نمی سوزد. این سوال 
تاکنون بی جواب مانده است. ایجاد دمایی بالغ بر1000 
درجه سانتیگراد در یک فضای بسته، بدون اینکه هیچ 

چیز در اتاق آسیب ببیند.
بارها اشخاصی پیدا شده اند که قسمتی از بدن آنها تبدیل 
به خاکستر شده است. ولی بقیه بدن سالم است و پزشکی 
قانونی نشــان داده است که این افراد دچار آتش گرفتن 
بدن از داخل شدند. بعنوان نمونه موارد زیر ذکر می شود: 
یکی از پزشــکان جراح در کتاب خود در رابطه با اتفاقی 
عجیب که هنگام برش یکی از اندام داخلی بیمار افتاده، 
نوشــته که بعد از اینکه چاقو جراحی را برای پاره کردن 
دیواره بکار گرفته، بمحض اینکه یک شکاف کوچک ایجاد 
می کند، با تمام پرسنل حاضر در اتاق عمل می بینند که 
از شکاف، شعله ای آبی رنگ زبانه کشید که همگی دچار 

حیرت شدند و پس از چند ثانیه خاموش می شود.
دلیــل اصلی این موضوع و چگونگی این اتفاق را دقیقًا 
نمی دانند. اما تصور می شــود که بگونــه ای الکترولیز 
شیمیایی آب در بدن و تولید گاز اکسیژن و هیدروژن در 
بدن می تواند یکی از عوامل این اتفاق باشد. احتماال در 
این افراد در بدن شان اختالت متابولیسمی و ایجاد موادی 
حاصل از آزادشــدن اکسیژن در یک قسمت بدن منجر 
به ایجاد حرارت و آتش در آن قســمت از بدن می شود 
که این امر منجر به سوختن و خاکستر شدن آن قسمت 

از بدن می شود.
پیرزنی در منزل خود در ایاالت متحده مرده یافت شد. پای 
این پیرزن ذغال شده بود، بدون اینکه آثاری از آتش سوزی 

در اطاق یا لباس وی مشاهده شود .

فردیبدونآتشگرفتن،سوختومرد!
- مســووالن اورژانس منطقه »ناکس ویل« در ایالت 
تنسی آمریکا اعالم کردند، یک مرد میانسال بدون آن 
که آتش بگیرد، سوخت! در این باره سخنگوی دپارتمان 
آتش نشانی ناکس ویل گفت: همسایه های یک مرد 56 
ساله به ما خبر دادند که این مرد در داخل آپارتمانش ناله 
می کند. از این رو چند تن از ماموران آتش نشانی به محل 
اعزام شده و پس از شکستن درب منزل این مرد، با جسد 

نیمه سوخته وی درون حمام مواجه شدند. 
پس از انتقال وی به بیمارســتان، تالش پزشکان برای 
نجات جان این مرد بی نتیجه ماند و وی بعلت سوختگی 
درجه دو در دســتان و درجه سه در صورتش جان خود 

را از دست داد. 
براساس گزارشــات اولیه کارشناسان آتش نشانی، هیچ 
نشــان های از وقوع آتش سوزی عمدی یا غیرعمدی و 
یا حتی خودســوزی در رابطه با سوختگی های این مرد 
یافت نشد و تنها یک شمع نیم سوخته درون حمام وجود 
داشت. گفته می شود شاید استفاده از الکل در ایجاد این 

خودسوزی از درون، یکی از عوامل باشد؟ 
- مایکل فاهرتی، مرد 76 ساله ایرلندی در دسامبر سال 
گذشــته، در خانه خود بر اثر آتش ســوزی جان باخت. 
نشانه های سوختگی روی بدن وی وجود داشت اما هیچ 
نشانه ای از مواد آتش زایی چون گازوییل و نفت نبود. در 
نهایت پزشکان قانونی ایرلند مرگ وی در اثر آتش سوزی 

را پدیده ای به نام "احتراق خودبخودی انسان" دانستند.
زمانی که بدن انســان آتش بگیرد، لباس ها مانند فتیله 
شمع عمل کرده و از چربی بدن بعنوان سوخت استفاده 
می کند. چربی بدن مثل نفت قابل احتراق و بسیار نزدیک 

پوست انسان است. 
وقتی که بدن آتش بگیرد، از تمام چربی آن برای سوخت 
استفاده می کند. پزشکان قانونی ادعا می کنند، بدن انسان 
نیازی به گرمای بیش از حد برای سوختن ندارد. چربی مایع 
بدن در دمای 250 درجه سلسیوس می سوزد. پارچه ای 
که بعنوان فتیله استفاده می شود، حتی با کاهش دما تا 24 
درجه سلسیوس نیز قابل اشتعال است. اما هنوز تردیدهایی 

در مورد صحت این پدیده وجود دارد.
اگرSHC  پدیده ای واقعی باشــد، چرا به ندرت اتفاق 
می افتد؟ از میان 5 میلیارد نفر در این دنیا، تعداد افرادی 
که در اثر این پدیده جان می بازند، بسیار کم گزارش شده 
است. با این حال این پدیده زمانی می تواند به کل نقض 
شود که دلیل منطقی دیگری برای احتراق خود بخودی 

افراد پیدا شود.

منبع:
spontaneous human combustion (SHC) 

SHCاپـیـوم
آتشگرفتنخودبخودیانسان!!!!!
کهتاکنونظرفچندســالگذشــته

مواردیازآنگزارششدهاست

مجیدحمیداوی
majidhamidavi@yahoo.com

رییس اداره آتش نشانی و امداد و نجات توسعه نیشکر و صنایع جانبی 
مشاور و مدرس حفاظت فنی و بهداشت کار کشور





• گومتکس پاسخى به یک چالش بلند مدت، که همان تحمل حفظ 
انعطاف پذیرى و االستیسیته، در سخت ترین شراسط کارى، بدون 
راستاى  در  شلنگ  این  باشد.  مى  پایین  فشار  در  خوردن  پیچ 
سیاست کیفى بلند مدت و به لطف استفاده از الستیک هاى ترکیبى 
اکسترود شده، با کیفیت باال و با پارچه هایى با بافت بى نقص تولید 
الیاف  هاى  روزنه  الستیک  ترکیب  تکنولوژى،  این  در  است.  شده 
پارچه اى استفاده شده را از هر دو طرف بطور کامل مى پوشاند و 

یک الیه فشرده واحد را تشکیل مى دهد. 

• بالغ بر 20 میلیون متر از این شلنگ به منظور کار آتش نشانى 
در همه نوع محیط  هاى قابل تصور، از شرایط کویرى گرفته تا مناطق 
المللى  بین  هاى  تمامى تست  گومکس  است.  استفاده شده  قطبى 
را  پذیرى  انعطاف  و  دوام  شیمیاى،  مقاومت  چسبندگى،  سایش، 

پشت سر نهاده است. 

• این شلنگ حاصل استفاده از آخرین و مدرنترین تکنولوژى هاى 
و  توسعه  بخش  توسط  آمده  دست  به  هاى  پیشرفت  و  دنیا  روز 
دریافت  مشتریان  طرف  از  سالها  طى  که  پیشنهاداتى  و  تحقیقات  

شده است مى باشد.

• بخش توسعه و تحقیق ما که با سیاست بهبود مستمر، رهبرى و 
اداره مى شود، این اطمینان را مى دهد که به منظور دستیابى به 
پیشرفته  و  روشها  جدیدترین  از  همیشه  ممکن  عملکرد  بهترین 

ترین مواد استفاده شود. 

اى  حرفه  خدمات  و  نشانى  آتش  کاربردهاى  براى  شلنگ  این   •
عملیات  براى  که  منظوره  چند  شلنگى  باشد.  مى  آل  ایده  صنعتى 
نجات، انتقال آب با فشار باال، کاربردهاى جنگل بانى، پتروشیمى ها، 
صنایع  نفتى،  هاى  اسکله  ها،  کشتى  ها،  فرودگاه  نظامى،  نیروهاى 

سنگین و ... ایده آل مى باشد. 

تمامى شلنگ  کارکرد،  از شرایط  اطمینان  به  رسیدن  منظور  به   •
هاى گومکس،  یک به یک  و تحت فشار تست شده و سالها تجربه 
دارد.  همراه  پشتوانه  عنوان  به  را  شلنگ  اکستروژنى  تولید  در 
شلنگ هاى ما پس از گذراندن تمامى تست ها ، فقط در برابر تمام 

عیوب ماده، تحت شرایط نرمال، تضمین مى شوند.

مشخصات: 

مواد  اسید،  سایش،  مانند  متعددى  عوامل  برابر  در  مقاوم   •
خوردگى،  پیچ  حرارت،  شدن،  پوسته  پارگى،  باال،  دماى  شیمیایى، 

روغن ها، ازن، شرایط آب و هوایى مختلف و ...

استاندارد  هاى   رنگ  در  تولید  امکان  باال  در صورت سفارش   •
قرمز ، آبى، سبز نظامى، خاکسترى، نارنجى، زرد، ...

• قابل ارئه در طول هاى مختلف
در  حتى  سانتیگراد  درجه   +50 تا   -30 از  کارکرد  دماى   •

شرایط سخت و خاص

کردن  و خشک  نگهدارى  خاص  به شرایط  نیاز  عدم   •
بعد از استفاده 

حالت  در  باال  شدن  رول  و  شدن  جمع  قابلیت   •
خشک و تر

• قابلیت تعمیر از طریق روش هاى استاندارد 
معمولى

• داراى استانداردهاى مختلف بین المللى
• توزیع در نقاط مختلف دنیا 

 

شلنگ آتش نشانى گومتکس
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ــرو !!! هــولـمـــاتــ
سال نو، ابزار نو !!!
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محصوالت جدید

اگر این بخش را می پسندید
کــد 7120 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.
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TLX Technologies is excited to introduce our next genera-
tion of supervised fire suppression actuators at the 2016 
NFPA Expo in Las Vegas this month. TLX’s supervised 
latching solenoid actuator as well as our newly developed 
pneumatic actuator and supervised direct-acting solenoid 
for fire suppression systems will be showcased.

Features
High latching forces
Fast response
UL recognized to UL864
Tested in accordance with UL508
15 year life span
Options: Manual release button, reset tool

•  Approved for use in Class I, Division 2, Groups A, B, 
C and D Hazardous Locations
•  Provides Very Early Warning Fire Detection, as 
precise as 0.00029%/ft obscuration
•  Five alarm levels and three sensitivity modes provide 
application flexibility
•  User configurable 3-speed fan, allowing for maximum 
coverage area or minimizing on current consumption
•  Ultrasonic flow sensing for each pipe inlet and 
chamber airflow monitoring for precise system health 
information
•  A single device covers up to 28,800 square feet
•  Dual source optical detection chamber with enhanced 
algorithms provide high sensitivity with greater im-
munity to nuisance conditions.

TLX  Solenoid for Fire Suppression SystemFAAST 9400X VESDA System

 Fire Eq.                                                     www.tlxtech.com Fire Alarm                                     www.systemsensor.com

SIMPLE INTEGRATION WITH EXISTING SYSTEMS, 
THANKS TO THE GREAT ADAPTABILITY AND 
FLEXIBILITY THAT MAKE THE SUBSTITUTION OF 
PIPES OR MANIFOLD UNNECESSARY.

Easy installation;
It can be used for all system configurations 
(150/200/300bar)
It can be used for prolonged discharge
Positive safety against any unintentional valve opening or 
discharge system actuation;
Possibility to perform function tests on the valve, without 
interfering with the pressure regulator
Possibility to use “low” pressure components (manifold/
pipes) downstream of the pressure regulator (collector for 
collection / distribution network)

• The built-in microprocessor can conduct the signals and 
communicate with fire alarm control panel (FACP) With 
algorithm, report alarm quickly and reduce false alarm
• Three sensitivity levels
• High sensitivity, reliable performance, dust-proof, damp-
proof and corrosion-proof
• Operating Voltage Loop: 24V(12V~28V)
• Standby Current: ≤2mA
• Action Current: ≤2.5mA
• Alarm Clear: Instantaneous power off (5s MAS, 2.5VDC 
MAX)
• Power-up Time: ≤5s
• Indicator: Red. Flashes in polling. Illuminates steadily 
in alarm.
• Wiring: 2 core for loop

Constant Discharge Pressure regulatorGST I-9104 Intelligent UV Flame Detector

 Fire Eq.                                     www.bettatiantincendio.it Fire Alarm                                                       www.gst.com

A selection of the most popular new features in FleX-Net 
V12 intelligent fire alarm systems are as follows:
Supports AP Protocol
159 Sensors & 159 Module Addresses per SLC Loop
Supports Fire CO Detector (COSAP)
OpenGN Software Package
Multiple configurations stored on a single node and on-the-
fly configuration swap which means no down time or fire 
watch required when uploading new programs
New device support for PINNACLE, COPTIR, ACCLI-
MATE, 4-20mA module all from System Sensor
2-Wire Fully Digital Audio Network
Ethernet Port Active for Remote Diagnostics, Web-Server, 
and Graphics Integration
Enhanced speaker circuit synchronization capabilities
UL & NYC Fire Department listed

• Switched Mode Power Supply (95-245)V
• Modular Construction
• Auto Resettable Fuse
• Surge Protection
• Programmable AC loss delay/Trouble Remainder/
Alarm Verification
• Battery polarity reversible protection
• Surface Mount Technology
• Over All current consumption is low.
• Fully complies with UL -864 and NFPA-72.
• Rugged CRCA sheet with powder coated finish.
• Operates on 110 - 220v 50 /60 Hz, AC Mains power 
supply.
• 16x2 Dot Matrix LCD Display.
• 4/8 Class B Style ‘B ‘ or Style ’C’ initiating device 
circuit (IDC).

Mircom’s FleX-Net™ Series network fire alarm control panelsRavel RE 2554/58 Fire Alarm Panel

 Fire Alarm                                               www.mircom.com Fire Alarm                                            www.ravelfire.co.uk

POLON-ALFA with more than 60 years of experience in 
the field, as the 3rd manufacturer of ionized smoke detec-
tors in the world, developed a modular Fire Alarm System 
invented to equip the huge building projects and reliable 
industrial sites as well as most flexible configuration and 
programming scheme available in the market.
New control for distributed architecture and a new series 
of linear elements 6000 (fire detectors, control elements 
controls and alarm signals) make the created system can 
hold up to 99,000 items. 
It is also possible to connect distributed systems in an 
extensive network - more than 25 million addressable 
elements.

• Intelligent Signaling Line Circuits
• Intelligent detectors
• Addressable monitor/control modules
• Programmable internal hardware and output circuits
• Programmable software zones
• Special programming zones
• LCD annunciators per NFS-320/-320E
• ACS annunciators per NFS-320/-320E 32 addresses x 
64 points

ULC (NFS-320C only, excludes IPDACT) UOJZC.S635
 FM Approved
CSFM: 7165-0028:0243 
MEA: 128-07-E 
FDNY: COA#6085   City of Chicago

POLON 6000 NOVEL FIRE ALARM SYSTEMNotifier NFS-320 Intelligent Addressable Fire Alarm System

Fire Alarm                                        www.polon-alfa.pl/en Fire Alarm                                                www.notifier.com

نماینده انحصاری در ایران: شرکت طراحان نوین راهکار    86020347 - 021-88864620 
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• Display: 6x40 character (240x64 pixels) blue liquid 
crystal display with backlight illumination
• Control Keys: Evacuate, Silence/Resound, Mute Buzzer, 
Extend Delay, System Reset, Show Alarm Zones
• Programmable: 2 independent programmable function
• Keys: keys and LED indicators
• Programming: 12 button alpha numeric key pad inc
• Keys: cancel and return keys plus 4 navigation keys and 
an OK key
• Indicators: Fire, Fault, Disablement, Test, Buzzer Muted, 
Delayed Mode, Sounders Silenced, sounders Disabled and 
Power. Also dedicated fault LEDs for System      Fault, 
Supply Fault and Earth Fault. 40 or 80 LED fire zone 
indicators optional.

• Designed for use with electric motor driven fire pumps.
• Available in a wide variety of full and reduced voltage 
starting methods.
• Manufactured in accordance with the NFPA 20 standard, 
UL listed and FM Approved.
• ViZiTouch 7 inch Color Touch Screen Operator Interface 
(HMI technology)
• Models range from 208 to 600 volt, 5 to 500 horsepower, 
50 / 60 Hz
• Required if normal utility power is not reliable
• Housed in a barriered compartment or in a separate 
enclosure attached to the fire pump controller
• Listed and Approved for fire pump service
• Equipped with a transfer switch TEST pushbutton

MORLEY-IAS MULTI-PROTOCOL SYSTEMSGPX SERIES (VIZITOUCH V2) Electric fire pump controllers

 Fire Alarm                                        www.morley-ias.co.uk Fire Eq.                                               www.tornatech.com

The Esento 8-12 fire control panel provides 8 or 12 con-
ventional fire alarm zones. 
In addition, the panels also include a networking feature as 
standard. Up to 8 control panels can be networked to 
provide up to 256 zones. 
Networking is available across all standard 8 – 32 
zone Esento panels, any combination of 8 – 32 zone 
panel can be used and in any order. In addition to the 
8 control panels, up to 8 fully functional LCD display 
units can also be added to the network.
• 8-12 zones
• 3 modes to manage false alarms
• Network up to 8 control panels
• Class change & pulsing, programmable inputs

Fires in external cavities of clad buildings are a major issue 
which appear with ever increasing frequency in the news 
headlines across the globe. 
Ventilated cladding systems are an extremely effective 
method of protecting a structure from the elements and 
Architects embrace these systems due to the wide range of 
colours and finishes and the ease of installation. 
As good as these systems are, they can create a serious fire 
protection threat to structures and people if not adequately 
protected. The cavity acts like an open chimney and allows 
the fire to spread quickly both vertically and horizontally 
around the building. 
The fire is often hidden behind the façade and can be 
extremely difficult to deal with for the Fire Services.

ESENTO 8-12 ZONETENMAT Ventilated Fire Barriers

 Fire Alarm                                    www.haes-systems.com Fire Eq.                                                    www.tenmat.com

The Turbinator is a positive displacement foam proportioning pump designed for Fixed and 
Mobile applications. The unit is driven by a special volumetric water motor which is directly 
coupled to a precision gear foam pump. 
Because both parts of the Turbinator are positive displacement devices, the ratio of foam con-
centrate to firewater is fixed over the full 
operating range. 
This makes Turbinator the ideal propor-
tioning technology for systems with dif-
ferent flows, such as multi-legged deluge 
systems, sprinkler systems and mobile 
large incident equipment.

The ZG-100 is the new stand alone Combustible Gas detector from Zeta Alarm Systems. It 
has been designed with the same dimensions as a standard 2 gang fi tting, so can be installed 
either Surface mounted with it’s own backbox, or with a standard recessed box for semi-fl ush 
mounting. There are two versions available. One calibrated for Natural gas, one calibrated for 
LPG. They can be powered either from 230V AC mains, or from a DC supply (9-28V DC). 
They have a built in bar graph display to show the current Gas level as a %LEL reading, and 
has a 2 stage relay output which operates at fi rst alarm level (10%LEL) & second alarm level 
(25%LEL). There is also a 5 volt alarm output capable of supplying 200mA. They have power, 
fault & alarm indications, as well as a control button for mute (press) and reset (Press & hold 
for 5 seconds).

Turbinator ZG-100 stand alone Combustible Gas detector

 Fire Eq.                                          www.knowsleysk.co.uk Fire Alarm                             www.zetaalarmsystems.com

The LeaveFire® Classic can be use several times because 
is retractable. There is no limit on how many people can 
use it. We have the LeaveFire® Classic 3, LeaveFire® 
Classic 6, LeaveFire® Classic 12, LeaveFire® Classic 24 
and LeaveFire® Classic 36. It suitable for buildings from 3 
floors up to 36 floors (10 m/32 ft – 120 m/393 ft).
The LeaveFire® Multi is not retractable. 
It can be used by more people continuously and can be 
customized under client specifications. In this family we 
have the LeaveFire® Multi 4, LeaveFire® Multi 6, Leave-
Fire® Multi 8, LeaveFire® Multi 10 and LeaveFire® 
Multi 12. It suitable for the use from 4 till 12 people at 
once from height from 60m/196 ft till 18 m/60 ft.

Optical flame fire detector FD 8040 is designed to provide 
early warning of a fire condition responding to open flame. 
The fire detector reacts within the light spectrum of the 
flame and has maximum sensitivity of the infrared range.
Supply voltage: (from12- to30)V DC
Current consumption in Duty Mode: 300 μA
Current consumption in Fire condition
– with a base type 8000 & 8000D: 8mA/12V DC;- 25mA/ 
30V DC
– with a base type 8000R & 8000DR: 18mA/12V DC;- 
55mA/ 30V DC
Sensitivity: in accordance with EN54-10, class 2 (IR)
Time delay: T-10s ( optional T-5s;T-20s)
Protected area: Angle of visibility 45o
Type of the line connection: two-wire

LeaveFire – The Innovative Escape SystemOPTICAL FLAME FIRE DETECTOR FD8040

 Rescue Eq.                                           www.LeaveFire.com Fire Alarm                                          www.unipos-bg.com
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 7122 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

اطالعات عمومی 
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