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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

کمپانی 3M اعالم کرد که به یک توافق قطعی برای خرید سهام Scott Safety از 
شرکت Johnson Controls به ارزش 2.0 میلیارد دالر رسیده است.

Scott Safety تولیدکننده محصوالت آتش نشانی و ایمنی ازجمله دستگاه های تنفسی 
ماسک سر خود )SCBA(، ابزارهای تشخیص گاز و شعله و سایر دستگاه های ایمنی 

می باشد که مکمل نمونه محصوالت حفاظت فردی 3M هستند.
مهندس Thulin، رئیس و مدیر اجرایی 3M، بیان کرد: " حفاظت فردی، هســته  
اصلی رشد کسب وکار در محصوالت 3M است، وی گفت: این اعتقاد، قدرت اصلی 
ما در فناوری، تولید است و توانایی ها و برند جهانی ما را نیرومند می سازد و از نمونه 
محصوالت اخیر در ایمنی شهری و صنعتی استفاده می کند تا آن را در جایگاه موفقیت 

درازمدت قرار دهد".
محصوالت Scott Safety به محافظت از آتش نشــانان، کارگران صنعتی، پلیس، 
ارتش، نیروهای امنیتی کشــور و تیم های امداد و نجات در سراســر جهان در برابر 
خطرات زیست محیطی کمک می کنند. این تجارت، درآمد ساالنه حدود 570 میلیون 

دالر در سال 2016 داشته است.
 Scott " :معاون رئیس اجرایی، گروه تجاری ایمنی و گرافیک افزود ،Frank Little
Safety یک برند پیشرو شناخته شده در صنعت ایمنی با مجموعه ای از محصوالت 
قوی، برندها و یک تیم با استعداد از کارکنان متعهد است. ترکیب محصوالت، برندها 
و قابلیت هــای جهانی 3M در زمینــه تجهیزات حفاظت فردی با محصوالت ایمنی 
Scott Safety کــه نظرات خوبی را از جانب مصرف کنندگان دریافت کرده اند، طیف 
وســیع تری از محصوالت ایمنی را فراهم می کند و باعث افزایش ارتباط با مشتریان 

در سراسر جهان می گردد.
بخش حفاظت فردی 3M، راهکارهایی برای حفاظت تنفســی، شنوایی و حفاظت 
در برابر سقوط را ارائه می دهد که به بهبود ایمنی و سالمت کارگران کمک می کند. 

این شــرکت تجاری همچنین محصوالتی را در دســته های دیگر ایمنی مانند مواد 
بازتابنده برای پوشاک به منظور ایجاد دید باال، لباس های محافظ و محافظ سر، چشم 

و صورت عرضه می کند.
بر اســاس اصول مدیریت ارزش برند و محاسبات GAAP هیأت مدیره 3M برآورد 
می کند که کسب سود 0/10 دالر هر سهم در 12 ماه اول پس از اتمام معامله، حداقل 
سود پیش بینی شده باشد. باستثنای هزینه های خرید برند و هزینه های پیش بینی شده 
مربوط به معامله و یکپارچه سازی، 3M برآورد می کند که طی مدت زمان مشابه، کسب 

سود 0/20 دالر، نسبت به درآمد افزاینده باشد.
ضریب ارزش سرمایه گذاری مؤثر حدوداً 11 برابر درآمد قبل از بهره، مالیات و استهالک 
EBITDA تعیین شده که بطور ساالنه برای 12 ماه اول پس از اتمام معامله، ازجمله 

هم افزایی نرخ اجرای مورد انتظار برآورد می شود.
انتظار می رود معامله در نیمه دوم ســال 2017، البته باتوجه به شــرایط عرفی بازار، 
مصوبات قانونی، اطالعات پایه و یا مشاوره نهایی با حقوقدان های برجسته عملیاتی 
گردد. 3M از طریق ترکیبی از پرداخت نقدی و وام، تأمین مالی معامله را انجام می دهد.

 Monroe حدود 1500 نفر کارمند در سراسر جهان دارد و مقر آن در Scott Safety
نیو کالدونیا است.

 Cleary Gottlieb Steen 3 وM مشاور مالی Citi and Goldman, Sachs شرکت
Hamilton LLP & مشاور حقوقی 3M است.

موسسه تحقیقات SP سوئد با دو سازمان دولتی Innventia و Swedish ICT ادغام 
شدند.

سه موسسه Innventia، SP و Swedish ICT با هدف مشترک تبدیل شدن به یک 
سازمان پژوهش و نوآوری قوی تر با یکدیگر ادغام شدند.

سازمان کاماًل دولتی RISE در حال حاضر 2200 نفر نیروی قوی دارد و حدود 100 
آزمایش و مجتمع را ارائه می دهد.

Innventia، همان گونه که قباًل شــناخته شده بود، در 
زمینه فرآیندهای با منابع کارآمد و محصوالت با استفاده 
 Swedish ICT از مواد اولیه تجدیدپذیر متمرکز است و
راهکارهای تکنولوژیکی برای نیازهای فناوری اطالعات 
و ارتباطات موجود و آینده در صنعت و جامعه، براساس 
تحقیقات فناوری اطالعات و ارتباطات فراهم می کند. 

گردش مالــی هولدینگ Swedish ICT بیش از 200 
میلیون دالر در سال 2014 بود.

موسســه تحقیقات فنی SP سوئد یک موسسه تحقیقاتی بین المللی پیشرو با حضور 
قوی در بخش آتش نشانی، بخصوص در سیستم های اطفای حریق است.

رئیس این مجموعه عظیم Pia Sandvik و دفتر آن در گوتنبرگ است. RISE با این 
ادغام هدف ارائه طیف وسیع تری از خدمات را دارد.

3M غول Scott Safety را می خرد

RISE قوی تر شد
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مرکز آموزش پایه Weeze، مرکز آموزش های بین المللی برای خدمات اضطراری، 
حوزه تخصص خود را به بخش آتش نشــانی و امداد و نجات فرودگاهی / امداد و 
نجات آتش نشــانی )ARFF / RFF( گسترش داده است. این مرکز که در مرز آلمان 
و هلند است، آکادمی آموزشی جدید ARFF و RFF را 28 آپریل 2017 در طی یک 

مراسم خاص راه اندازی کرد.
مرکز آموزش Weeze سرمایه گذاری قابل توجهی را بر روی جدیدترین شبیه سازی 
حوادث هوایی انجام داده است. برای این منظور یک شبیه ساز هواپیمای مسافربری، 

یک هلیکوپتر و بدنه هواپیما ATR-42 با یک فضای داخلی تأمین کرده است.
یکی از دالیل راه اندازی آکادمی آموزشی ARFF این است که EASA )آژانس ایمنی 
هوایی اروپا( یک بخشنامه جدید؛ 1 )AMC1 ADR.OPS.B.010 )B را معرفی کرده 
که در آن گفته می شــود که ســرویس های امداد و نجات و آتش نشانی فرودگاه و 
دیگــر کارکنان باید با نــوع هواپیمایی که آن ها اغلب در فــرودگاه با آن برخورد 
می کنند، تمرین کنند. گفتگو با دانشــجویان و مدرســان نشان داد که شرط الزم 
بــرای آموزش با کیفیت باال در این زمینه در آتش ســوزی واقعی و واقع بینانه ترین 

شبیه سازی ممکن وجود دارد.
این مرکز، انواع تجهیزات آموزش و پرورش زیر را ارائه می دهد:

- آتش سوزی زنده شبیه ساز هواپیمای آموزشی که می تواند به عنوان یک هواپیمای 
مسافربری )27 متر طول و هفت متر ارتفاع( عمل کند )آتش سوزی داخلی کالس 

A / پروپان خارجی(
- آتش سوزی یک هلیکوپتر آموزشی، مشابه Sikorsky به ابعاد )12 متر طول، چهار 
متر ارتفاع( )آتش سوزی داخلی کالس A / آتش سوزی با پروپان به صورت خارجی(

- یک هواپیمای مســافربری اصلی ATR-42 کــه بطور کامل با صندلی و فضای 
داخلی مبله شده است.

- ســه سناریوی سانحه هوایی برای آموزش عملی آتش سوزی، با استفاده از مواد 
اطفایی فوم و پودر

- سرهم بندی آموزشی کامل یک هلیکوپتر
Stephan Hanegraaf، مدیر بین المللی توســعه تجاری و آموزشی مرکز آموزش 
پایه Weeze توضیح داد: " دلیل ســرمایه گذاری ما در این نوع تجهیزات آموزشی 
این اســت که می توان آن ها را به چندین صورت اســتفاده کرد و آن ها می توانند 
آتش سوزی در هواپیما را طبق بخشنامه جدید EASA بین المللی شبیه سازی کنند.

 Weeze یکــی از زیرمجموعه های مرکز معتبـــر  
 TEEX (Texas Engineering Extension Service)
است که به گفته Hanegraaf: این بدان معناست که 
ما می توانیم از این موقعیت عظیم دانش و تجربه بهره 
ببریم. ما بهترین مدرسان برای ارائه دوره ها منصوب 
کرده ایم که همه در خدمات آتش نشــانی حمل ونقل 
هوایی در کشورهای مختلف فعال هستند. آن ها تجربه 
دور از دســترس در ارائه دوره های آموزشی، در زمینه 

کشوری و همچنین حمل ونقل هوایی نظامی دارند.
هدف، گماشــتن فرماندهان عملیات بسیار شایسته 
اســت که قادر به اعمــال تصمیم گیری دقیق بدون 
خودخواهی باشند و افرادی باشند که قادر به ارزیابی 

خطر در طول هر نوع حادثه باشد.

برنامه آموزشی ARFF / RFF جدید شامل سه دوره جدید است:
• دستیاری فنی آموزشی EASA )تکنسین های نجات هواپیما و هلیکوپتر(

EASA آموزشی ARFF •
• آموزش رئیس حاضر در صحنه

مرکــز آموزش پایــه Weeze تصمیم به برگزاری دوره هــای جدید در تمام 32 
کشــور تحت حوزه EASA دارد و عناوین شــغلی موردنظر برای این دوره ها شامل 
آتش نشان های ARFF/ RFF و افسران ارشد، پرسنل عملیات فرودگاه، بلکه مقامات 
محلی خدمات آتش نشانی و سایر خدمات اضطراری با مسئولیت ARFF / RFF نیز 

می باشند.
آموزش ایمنی برای خدمه خطوط هوایی و کارکنان دولت و همچنین برای بسیاری 
از رشــته های مختلف فعال در صنعت حمل ونقل هوایی نیز توسط آکادمی آموزش 

ارائه شده است.
آکادمــی آموزش هوانــوردی جدید به صورت رســمی در 14 مــارس با حضور 
شخصیت هایی از صنعت حمل ونقل هوایی و آتش نشانی راه اندازی شد. نمایش های 
زنده از آتش نشــانی و همچنین ارائه هایی از کارمندان ارشد آتش نشانی حمل ونقل 

هوایی وجود خواهد داشت.
مرکز آموزش پایه Weeze یک برنامه آموزشی بسیار متنوع از دوره های آموزشی 
برای خدمات اضطراری و ســازمان های دیگر مانند ســرویس های امنیتی، خدمه 
نگهداری و کابین هواپیمایی، دانشــکده گردشــگری و ســازمان های دولتی ارائه 

خواهد داد.
وی بیان کرد: "زمین آموزشــی ما در نوع خود بزرگ ترین در اروپا است و بدلیل 
آن که براســاس یک پایگاه هوایی RAF اســت، ما برای بسیاری از سناریوها برای 
آتش نشــان ها، آمبوالنس، پلیس و ارتش و ســازمان های دیگر با الزامات ایمنی و 
آموزش اضطراری، فضای نامحدودی در اختیار داریم. ما می توانیم یک بسته کامل 

ارائه دهیم. ما سه مجتمع هتل مختلف و رستوران در سایت داریم. "
Hanegraaf گفت: دسترسی به مرکز آموزش Weeze از هر نقطه در اروپا آسان 
اســت و دارای فرودگاه Weeze در فاصله 800 متری بوده و در عین حال براحتی 

از بزرگراه در دسترس است، تأمین کنیم.

 RFF /ARFF آکادمی آموزشی جدید
Weeze
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پس از در آینده، تعداد زیادی از وســایل نقلیه جاده ای مصرف کننده سوخت های 
فســیلی نخواهند بود و با توجه به مالحظات زیســت محیطی، توسعه سیاست های 

حمل ونقل با هدف افزایش استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر خواهد شد.
این منابع شــامل ســوخت های گازی مانند LPG، متان و هیدروژن یا الکتریکی 
هستند. به منظور جلوگیری از حوادث در ارتباط با چنین تغییری در بخش حمل ونقل، 

مقررات و شیوه ها باید یک گام رو به جلو بردارند.
مؤسسات تحقیقاتی RISE ســوئد )تحقیقات آتش نشانی SP سابق( یک پروژه 
 )NVF( تحقیقاتی با حمایت مالی توسط انجمن جاده های کشورهای شمال اروپا
انجام دادند که با هدف بررســی و به روزرســانی دانش فعلی در مورد سوخت های 
جایگزین، ارائه دســتورالعمل برای عملیات خدمات امداد و نجات و پیشنهادهایی 
برای ایجاد مقررات بوده است. تونل های جاده ای و زیرزمینی با توجه به آتش سوزی 
و انفجار محیط پرخطری را تشــکیل می دهند. پروژه بر سوخت های تجاری مانند 
گاز نفتــی مایع؛ LPG، DME، متان و گاز هیدروژن و وســایل نقلیه الکتریکی 

متمرکز شده است.
ســوخت های گازی و وسایل نقلیه الکتریکی دارای خطرات جدیدی می باشند که 
با توجه به آشنایی بیشتر ما با سوخت مایع، استفاده نشده هستند. بزرگ ترین خطر 
مربوط به ســوخت های گازی و انفجار مخازن تخت فشار و انتشار گازهای سمی 

مانند فلورید هیدروژن از باتری های لیتیوم یونی تحت فرار حرارتی هست. 
یکی از بزرگ ترین خطرات ناشــی از وسایل نقلیه الکتریکی در حال حاضر شاید 
فناوری هایی که آن ها را تشکیل می دهند و عواقب ناگوار احتمالی استفاده از آن ها 

قطعیت  عدم  اما  نباشد، 
در مورد چگونگی اداره و 
کنترل آن ها ممکن است 
بزرگ ترین خطر باشد. 

نســبتًا  لــوژی  تکنو
جدیــد اســت و به طور 
از  متفاوت  قابل توجهی 
معمولی  ســوخت های 
است  ممکن  این  است. 
منجر به عــدم قطعیت 
نجات  عملیات  طول  در 
شــود و به ایــن ترتیب 
از  بیشتری  درجه  دارای 

خطر است.
بــرای  ه  گا ر کا و  د
اطالعات  کاربردی شدن 
فراگیــران، تدارک دیده 

شدند. 
پژوهش هــای آینده، اقدامات کاهش دهنده خطر، راهنمایی در مورد خدمات امداد 
و نجات و تغییرات مقررات و دســتورالعمل ها مورد بحث قرار گرفتند و پیشنهاد در 

گزارش 2017:14 موسسه SP مطرح شدند.

این گزارش را می توانید از نشانی زیر دریافت کنید: 
 http://ri.diva-portal.org/smash/get/diva2:1081095/FULLTEXT01.pdf

مرکز ایمنی و امنیــت دریانوردی EUR23.5-million Cuxhaven فوریه 
گذشــته توســط Alexander Dobrindt؛ وزیر حمل ونقل و زیرساخت های 
دیجیتــال آلمان افتتاح شــد. مرکــز جدید در ســتاد کنترل بنادر و کشــتیرانی 
Cuxhaven در ایالت Lower Saxony حدود 80 کیلومتری شــمال غرب 

هامبورگ واقع شده است.
مرکز جدید حدود 100 پرســنل از اداره بنادر و کشــتیرانی فدرال؛ پلیس فدرال؛ 
اداره گمرک فدرال؛ آژانس حفاظت شیالت، پلیس بنادر از پنج کشور ساحلی فدرال؛ 

فرماندهی مرکزی اورژانس دریایی و نیروی دریایی آلمان در اختیار دارد.
توانایی های مختلف متخصصان هر آژانس در مرکز مشترک گزارش دهی و ارزیابی 
اورژانس با مدیریت حراست بنادر که موظف به تأمین امنیت تمام سواحل آلمان و 

تمام مسیرهای دسترسی آبی است، با هم ادغام می شوند.
مرکز جدید حاوی یک راهکار مبتنی بر ارتباطات IP EUR5.5-million است 
 Asgard که بر اســاس ســخت افزارهای تولید انبوه تجاری کار می کند. سیستم
عرضه شــده توسط پیمانکار فنی FREQUENTIS و تائید شده توسط دفتر اداره 
فدرال برای امنیت اطالعات، اجازه تبادل امن اطالعات بین ســازمان های ایمنی 

دریایی و ایمنی عمومی را می دهد.

خطرات مرتبط با سوخت های جایگزین
در تونل های جاده ای و زیرزمینی

 راه اندازی شد: مرکز جدید 
Cuxhaven کنترل ایمنی ساحلی و دریایی
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خربهای جدید در راه است !!!

گروه و کانال اخبار تخصصی ایمنی،  آتش نشانی، امداد و نجات

مرکز جامع تجـارت ایمنـی ایران - ماهنامه مهندسی حفاظت از حریـق

https://telegram.me/fireandrescuenews
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لینک اردیبهشت ماه 96 

Dupont و Spin-off Company Chemours  مبلغ 670 میلیون دالر آمریکا برای 
حل 3550 دعاوی ســاکنانی که می گویند آن ها از آب آلوده به پرفلوئورواکتانوئیک 
اســید )PFOA( آزاد شده از محصوالت Dupont در Parkersburg غرب ویرجینیا 

نوشیده و بیمار شده اند، پرداخت می کنند.
Dupont و Chemours هر کدام 335 میلیون دالر  بعنوان خســارت شهروندان 
پرداخت خواهند کرد. این پرداخت می تواند برای شــاکیانی در مناطق دیگر بدنبال 
موارد مشابه شامل PFOA با یک فرآیند کمکی مورد استفاده تا 2015 برای سنجش 
فلوئوروپلیمرهایی مانند محصوالت تفلونی آسان تر شود. PFOA در برخی از فوم های 

تشکیل دهنده الیه نازک آبی )AFFF( مورداستفاده در آتش نشانی وجود دارد. 
اگرچه اســتفاده از آن بعنوان یک جزء از AFFF در طول چند سال گذشته کاهش 

یافته و با ماده شیمیایی C6 جایگزین شده است. 

بــه گفته Harold Bock، مشــاور Dupont ، مجموعه Dupont پرداخت 670.7 
میلیون دالر برای 3550 فرد مقیم محلی که از C-8 آسیب  دیده اند، گام بزرگی در 
حفظ سالمت شهروندان و جامعه است. ما محتاطانه خوش بین هستیم که این شرکت 
از هرگونه تأخیری جلوگیری خواهد کرد که شاکیان این کمک را تصدیق کرده اند 

و اینکه این وعده که مدت ها انتظار آن را کشیده اند در نهایت عملی خواهد شد.

" بنابراین اعالمیه، هنوز هیچ چکی نوشته  نشده و هیچ خسارتی پرداخت نشده است. 
 Carla Bartlett، David Freema  افــرادی که قباًل در دادگاه بوده اند، از جملــه
و Kenneth Vigneron بدلیــل فرجام احکام آنها متوقف شــد. برای Dupont و 
Chemours که بی شــرمانه این بحران را دهه هــا ادامه دادند، اکنون زمان خوبی 

برای حل این مشکل بدون هرگونه تأخیر بیشتر است.
Bock می گوید "البته ما اذعان داریم که هیچ توافقی نمی تواند سالمتی هزاران 
قربانی C-8 Dupont را بازگرداند اما ما در سازمان" به قول های خود عمل کنید" 
می خواهیــم ثابت کنیم که عدالتی که مدت ها انتظار آن را کشــیده ایم، برای این 

3550 عضو جامعه  ما اکنون برقرار است".
Dupont در شــرف ادغام با شــرکت Dow Chemical است و پس از آن به سه 
 PFOA شرکت مجزا تقسیم خواهد شد. این نگرانی وجود دارد که بدهی برای موارد
می تواند به مقدار 5 میلیارد دالر هم برسد و برنامه ادغام را که به نظر می رسد، در 

کنار حل مسئله قرار داده شده است، مختل کند.
در سال 2015 کمپانی Dupont جدایی بخش تولید مواد شیمیایی خود را از طریق 

شرکت Spin-off Company Chemours عملیاتی کرد.

 Guangzhou کمیته ســازماندهی نمایشگاه بین المللی ایمنی در برابر حریق چین
از همه فعاالن صنفی در سراسر جهان برای گرد هم جمع شدن در 27 تا 29 ژوئن 
2017 )6 تا 8 تیر 96( دعوت به عمل می آورد. در این رویداد مهم بین المللی 600 
ارائه دهنده محتوا در نمایشــگاهی به مســاحت 40 هزار متر مربع میزبان 30 هزار 

بازدیدکننده تخصصی است.
CFE 2017 چین از طرف صدها نفر از انجمن ها و رســانه های داخلی و خارجی، 
مانند APF، IFF، IFP، شورای Guangdong برای توسعه تجارت بین الملل، شورای 
 ،Guangdong انجمن صنعتی مدیریت اورژانس ،Guangdong استانی ایمنی کار
انجمن حفاظت در برابر آتش سوزی تایوان، Hc360.Com و غیره پشتیبانی می شود.

در CFE 2017، شــما تمام آخرین روندهای صنعت، نوآوری پیشگام و محصوالت 
جدید را مشاهده خواهید کرد. 

با طیف بی نظیری از محصوالت در سطح جهان، از تولیدکنندگان با برندهای تجاری 

بزرگ، تازه واردان بین المللی و بسیاری دیگر، CFE 2017 مهم ترین پلت فرم تجارت 
در سراسر جهان و شماره 1 در منطقه جنوب چین است.

CFE 2016، توســط 350 غرفه دار حرفه ای و بیش از 20،161 بازدیدکننده از 53 
کشــور مورد استقبال واقع شــد که آن را به یکی از بزرگ ترین و بین المللی ترین 

دوره ها در آسیا تبدیل کرد.

 Chemours و Dupont موافقت
PFOA برای پرداخت خسارت دعاوی

هفتمین نمایشگاه صنعت ایمنی در برابر 
  Guangzhou چین CFE حریق
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شــورای آیین نامه بین المللی مســتقر در آمریکا، یک جایزه برای خالقیت ایمنی 
عمومی در محیط زیست قرار داده است.

این شورا برای جایزه  نوآوری ICC در اجرای آئین نامه های ساختمانی، سازمان های 
آتش نشــانی را از لحاظ نوآوری در ارائه  خدمات اجــرای آئین نامه در جوامع خود، 

بررسی خواهد کرد.
برنامه  این جایزه تحت حمایت انجمن بین المللی روسای آتش نشانی، انجمن ملی 

مارشال های آتش نشانی ایالتی و شورای آئین نامه است.
سازمان ها برای اینکه واجد شرایط این جایزه باشند، باید یک ساختمان یا سازمان 
آتش نشــانی باشند که خدمات اجرایی آئین نامه را به یک یا چند حوزه  قضایی ارائه 
می دهند. این ســازمان ها می توانند شــامل بخش های آتش نشانی، دفاتر مارشال 

آتش نشانی یا بخش های ساختمانی مسئول اجرای آئین نامه باشند.
ســازمان باید یک روش منحصر به فرد بمنظور افزایش خدمات ســاختمان و یا 
اداره آئین نامه آتش نشــانی در جامعه اجرا کنــد. این روش باید به یک تأثیر مثبت 
بر ایمنی مردم و آتش نشــان ها، کاهش قابل اندازه گیری در مرگ ومیر، آسیب و یا 
صدمه به اموال و / یا کیفیت، اثربخشی و یا بهره وری از سرویس های اداره، منجر 
شــود. یک سازمان آتش نشــانی می تواند خود را نامزد کند ولی افراد، واجد شرایط 

برای این جایزه نمی باشند.
Dwayne Garriss، رئیس هیئت مدیره ICC که مارشــال آتش نشانی ایالتی 
گرجســتان است گفت: "اجرای قوانین یکی از پنج رکن کاهش خطر جامعه است: 

آموزش، اجرا، مهندسی، مشــوق های اقتصادی و واکنش در شرایط اضطراری. " 
ســاختمان ها و ادارات آتش نشانی در سراسر کشور در حال توسعه روش های جدید 
و نوآورانــه برای ارائه خدمات به عنوان بخشــی از روش های کاهش خطر جامعه 
هســتند. این ابزارها و تکنیک ها باید به اشــتراک گذاشته شوند و به منظور کمک 
برای کاهش خطر مرگ ومیر، جراحت، آتش سوزی و دیگر بالیای طبیعی یا ساخته 

دست انسان استفاده شوند. "
درخواســت ها توسط تیمی از شــوراهای عضویت رسمی ســاختمانها و خدمات 
آتش نشانی ICC که هدایت سیاست فراگیر شورای آئین نامه در خصوص مسائل و 

روندهای در حال ظهور را بر عهده دارند، بررسی خواهد شد.
دریافت کنندگان جایزه  ساالنه در ماه مه که ماه ایمنی ساختمان بوده و ICC حامی 

آن است، در واشنگتن دی سی مشخص خواهند شد.
  

سازمان بررسی بهداشت، ایمنی و امنیت خاورمیانه برای بررسی خطرات احتمالی 
و موجود که بهداشــت، ایمنی و محیط زیست HSE در ساخت و ساز، زیر ساخت و 
نفت و گاز با آن روبروست، در حال سازماندهی کنفرانس بهداشت و ایمنی و امنیت 

آتش نشانی در قطر در سال 2017 است. 
ایــن رویــداد که در 17 و 18 ماه مه 2017 )27 و 28 اردیبهشــت 96( در دوحه 
برگزار خواهد شد، مکانی برای اشتراک دانش، ارتباط و ایجاد ارتباط با متخصصان 
HSE، تدارکات، مدیریت پروژه و امنیت آتش نشــانی و وزرای اصلی دولت اســت. 
شرکت کنندگان درک بهتری از استانداردهای بین المللی و چگونگی به اجرا درآوردن 
و انطباق با آئین نامه های ایمنی آتش سوزی قطر و در نتیجه بهبود ایمنی و سالمت 

شغلی برای یک محیط کاری را به دست می آورند.
ســخنرانان در مجموعه  وسیعی از موضوعات مرتبط از برنامه ریزی تخلیه  شهرها 
گرفته تا نوآوری های پیشرفته  امنیتی و آخرین فناوری های حفاظت در برابر حریق 
که به رسیدگی بموقع و در عین حال، حفظ استراتژی برنامه ریزی شده  صحیح در 

مورد سالمتی و امنیت منجر خواهد شد، صحبت خواهند کرد.
- شرکت در یک دادگاه ساختگی براساس یک سناریوی زندگی واقعی

در این دادگاه شبیه ســازی شده، داوطلبان یک دعوی ساختگی را در مقابل هیئت 
منصفه و قاضی بازی می کنند. در طی این نقش ها، وکیل مدافع و شاهدان، شهادت 
دادن، دفاع و بازجویی استاندارد را ارائه می دهند. بخش ساختگی دادگاه در کنفرانس 

ایمنی آتش ســوزی و HSE قطر به شــرکت کنندگان برای درک بهتر قوانین قطر، 
مقررات و شیوه های بازار جاری کمک خواهد کرد. 

محاکمه نیز با هــدف ارائه خالصه ای از آئین نامه های ایمنی کلیدی تنظیم کننده 
آسیب محل کار در قطر است.

 International Code Council جایزه
برای سازمان های آتش نشانی خالق

 HSE کنفرانس  
و ایمنی در برابر حریق قطر
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شــرکت Angus Fire بیش از چهل سال اســت که محصوالت حفاظت در برابر 
حریــق و کنسانتره فوم برای مخازن ذخیره ســازی را طراحی و تولید می کند و در 
صف اول طراحی نوآورانه  تجهیزات آتش نشانی قرار دارد. تولیدات این برند مشهور 
که مطابق با دقیق ترین استانداردهاست را بسیاری از فعاالن و متخصصین صنعت 

ایمنی حریق تصدیق و تأیید می کنند.
بطور کلی، مخازن ســوخت بر اساس نوع سازه طبقه بندی شده و هر کدام نیاز به 

یک رویکرد متفاوت برای الزامات حفاظت از حریق دارند.

-مخازنسقفثابت
مخازن ذخیره سازی سقف ثابت با استفاده از سیستم های ریزش فوم از باال و روش 
اعمال فوم به آرامی از طریق دیواره مخزن به ســطح ســوخت مشتعل، محافظت 
می شــوند. در این روش به حداکثر رساندن بهره وری تزریق فوم از طریق فناوری 
Pourer Angus Fire کاربــردی اســت. Pourer Angus Fire یک نازل پروانه ای 
منحصر به فرد است که برای ریزش فوم بر روی دیواره مخزن به منظور اطمینان 

از اعمال آرام آن طراحی شده است.

-مخازنباسقفبازوشناور
مخازن با سقف شناور بصورت گسترده ای برای ذخیره محصوالت نفتی مانند نفت 
خام و نفت میعانی اســتفاده می شــوند. آن ها به صورت مخازن فوالدی استوانه ای 
روباز با ســقف شناور داخلی طراحی می شــوند که با باال و پایین شدن سطح مایع 
در مخزن، تغییر ارتفاع می دهد. 90 درصد آتش ســوزی های مخازن با سقف باز و 
شــناور، در درزهای بین سقف شناور و دیواره مخزن که بعنوان Rim Seal شناخته 

می شوند، رخ می دهد.
مؤثرترین روش برای کنترل آتش سوزی Rim Seal استفاده از چمبرفوم های ثابت 
شده به دیواره مخزن است. Angus Fire Rim Seal Pourer با به حداقل رساندن 

اثر باد و برای ارائه یک فوم به خوبی شــکل گرفته با 
صرف نظر از اینکه ســقف در باالترین یا پایین ترین 

سطح آن است، می باشد.
بدین منظور شــرکت Angus Fire، نازل های تمام 
ســطح را ارائه نموده تا در مواقعی که آتش سوزی در 
سطح کامل رخ می دهد، از فوم با نرخ انبساط حجمی 

مناسب استفاده کند.
با این روش، نازل مذکور فوم را به نقطه مرگ )سکون( 
 pourers در مرکز مخزن که دسترســی به آن توسط

تمام سطح ممکن نیست، گسیل می کند.

-مخازنگنبدیمتشكلازسطوحهندسی
حفاظــت در برابر آتش ســوزی این نــوع مخازن، 
چالش برانگیز است، زیرا محدودیت ارتفاع آن ها اغلب 
 top Pourers یا Rim Seal Pourers مانع استفاده از
می گردد. با وجود داشتن یک سقف ثابت، منطقه خطر 
آتش سوزی، درز بین سقف شناور و دیواره مخزن باقی 
می ماند؛ بنابراین یک pourer باریک مورد نیاز است. 
 Geodesic یک Angus Fire یک بار دیگر، شــرکت

Pourer طراحی کرده است که توسط pipework حمایت می شود و در جلوگیری 
از آتش سوزی روزنه در مخازن با سطوح هندسی کارآمد است.

فقطتجهیزاتنیست،کنسانترههایفوم
فوم آتش نشــانی یک جزء ضروری در تمام سیســتم های حفاظت مخازن است. 
Angus Fire طیف وسیعی از کنسانتره فوم را با توجه به مخازن و محتوای متفاوت 
آن هــا تولید می کند. این محدوده فوم های با هدف کلی برای حریق های مبتنی بر 
هیدروکربــن - مانند فوم )Angus FP70 Fluoroprotein )FP با خواص مقاوم در 
برابر حرارت بســیار عالی و روان روی آهسته - تا فوم های ویژه برای حالل قطبی 
یا دیگر مواد قابل اختالط با آب، مانند فوم های تشکیل دهنده الیه نازک آبی مقاوم 

به الکل Angus Tridol Ultra 1-3 (AR-AFFF) را در بر می گیرد.
اطالعات بیشتر در مورد حفاظت مخازن در بروشور حفاظت از مخازن ذخیره سازی 

از شرکت Angus Fire در دسترس است.
برای کسب اطالعات بیشتر، به www.angusfire.co.uk مراجعه کنید.

 Angus Fire محصوالت حفاظت از حریق
برای مخازن ذخیره سازی
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

چهار آشکارســاز Fireray 5000 در ساختمان جدید دادگاه های جدید فدرال لس 
آنجلس نصب شدند.

در دادگاه مذکور، برای اطمینان از تشــخیص بهینه آتش سوزی در سالن مرکزی 
بزرگ آن، چهار آشکارســاز دودی اشــعه ای Fireray برند FFE نصب شد که این 

تجهیزات توسط SimplexGrinnell راه اندازی و نصب شدند.
Mark Osborne، مدیر عامل FFE بیان کرد: "از آنجا که ارتفاع سالن بیش از حد 
بلند بود، آشکارسازهای دودی معمولی برای این نصب مناسب نبودند و آشکارسازهای 
دودی بازتابنده Fireray 5000 با تنظیم خودکار به جای آن ها انتخاب شدند. آن ها 
برای این نوع فضای داخلی بزرگ ایده آل هستند و پوشش گسترده ای را با حداقل 

هزینه ارائه می دهند. "
آشکارســازهای اشــعه ای Fireray 5000 با ارســال یک باریکه نور مادون قرمز 
نامرئی در سراســر فضای ساختمان محافظت شده، کار می کنند. یک گیرنده نور را 
تشــخیص داده و اندازه گیری می کند و می تواند تداخل دود را در هر نقطه در طول 
مسیر اشعه تشــخیص دهد. نهایتًا سیگنال هشدار زمانی که آستانه از پیش تعیین 

شده برسد، تحریک می شود.
یکی از عوامل تصمیم گیری در آشکارسازهای Fireray 5000 مشخص شده برای 
این برنامه، ویژگی "کنترل کننده سطح پایین " است که به این معنی می باشد که 
نگهداری و تست می تواند از طریق اتاق کنترل انجام گردد. Sharon Brown مدیر 
ســاخت و ساز اذعان داشت که "هرچه واحدها در ارتفاع باالتری واقع شده باشند، 
دسترسی فیزیکی و جسمی به آن ها، بصورت منظم؛ بیش از حد گران و غیر عملی 

است. بنابراین دسترسی از راه دور ضروری می شود. "
یکی دیگر از عوامل مهم در هر پروژه جدید ســاخت، حرکت ساختمان می باشد. 
تمام ســاختمان های جدید نیاز به "نشســت کردن" دارند و برای آشکارسازهای 
اشــعه ای که متکی بر تراز لیزری دقیق در دو انتهای مخالف ساختمان هستند، هر 

حرکت می تواند به معنای غیر تراز شدن اشعه ها شود. Fireray 5000 این نقص را 
از طریق "تراز خودکار" که از ویژگی های آن است جبران کرده و اطمینان می دهد 
که اشــعه ها در طول حرکت ساختمان، بدون ایجاد آالرم مزاحمت و یا نیاز به یک 

تکنسین، تراز باقی می مانند.
ساختمان جدید دادگاه دارای 10 طبقه با مساحت 633000 فوت مربع است که در 
مرکز شهر لس آنجلس واقع شده است. این سازه شامل 24 دادگاه و 32 اتاق قضات 
می باشد و دارای ویژگی هایی مانند نماهای دندانه دار است که دید را حداکثر می سازد 
و در عین حال نیز افزایش حرارت خورشیدی را نزدیک به 50 درصد کاهش می دهد.

با بیش از نیم میلیون آشکارســاز اشــعه ای نوری نصب شــده در سراسر جهان، 
Fireray اولین انتخاب برای نصاب ها و مهندســان سیستم های تشخیص دود در 
 Fireray ،مناطق بزرگ باز اســت. با طراحی زیبای مدرن و اشغال فضای حداقلی
برای معماران و مدیران مجتمع ها که مراقب حفظ طرح اصلی ســاختمان هستند، 

نیز بسیار محبوب است.
برای اطالعات بیشتر به www.ffeuk.com مراجعه کنید.

ایمنی دادگاه های جدید لس آنجلس 
  FFE با آشکارسازهای

 Certification طرح هــای جدیــدی را برای محورها و دســتگیره های درب در 
مجموعه درب های ضد آتش ارائه داد.

برنامه های فنی معتبر UKAS (TS) که در پاسخ به تقاضای صنعت توسعه یافته اند، 
شامل چهار TS جدید پوشش دهنده محورهای باال و پایین، قفل های الکترومکانیکی، 

دستگیره ها و لوالهای با هندسه متغیر هستند.
به مدت چند ســال، صنعت درب و یراق آالت بریتانیا نگرانی هایی را در مورد عدم 
وجود یک سطح حداقل مطرح کرده بود که توجه به عملکرد و کیفیت دستگیره ها 
و محورهای باال و پایین و در غیاب اســتانداردهای هماهنگ، راه های جایگزینی 
 Warrington Certification، TS برای افزایش کیفیت این عناصر نبود در پاسخ

هایی را برای محورهای باال و پایین )TS80( و دستگیره ها )TS82( معرفی کرد.
چهار برنامه فنی جدید TS80، TS81، TS82 و TS83 حداقل سطح عملکرد برای 
تمــام محصوالت جدید که در تمام درب های مقاوم در برابر دود و آتش اســتفاده 

می شوند را تضمین خواهد کرد. 

 )TS83( و بدون فنر با هندسه متغیر و لوال پنهان )TS81( قفل های الکترومکانیکی
همانند دیگر برنامه های فنی ماننــد قفل های مکانیکی )TS23( و لوالهای محور 

واحد )TS24( دنبال می شوند.
Paul Duggan، مدیر صدور گواهی در Warrington Certification، اظهار داشت: 
"مــا به راه اندازی این طرح های جدیــد گواهی معتبر UKAS که به ارتقا درب های 
ضد آتش و صدور گواهی برای محصوالت معتبر کمک می کنند، افتخار می کنیم".

محصوالت جدید
Warrington Certificatio 
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®MARTECH اخیرا دســتگاه تســت جریــان آب تجهیزات اطفــای حریق را 
بــه مشــتریان اش ارائه کرد. یک سیســتم آبی آماده بکار، آتش نشــان را قادر به 
خاموش کردن شــعله های آتش و جلوگیری از آســیب در مقیاس بزرگ یا از دست 

دادن زندگی می سازد.
تحویل و طراحی سیســتم اطفای حریق با تســت جریان شروع می شود. آزمون 
جریان بر روی شــیرهای برداشت آب آتش نشانی بمنظور تعیین در دسترس بودن 
آب برای فعالیت های آتش نشانی انجام می شود. آزمایش ها در تعیین شرایط عمومی 
سیستم توزیع آب با تشخیص دریچه های بسته و یا رسوب های دیواره مفید هستند.

MARTECH® انواع شیر دروازه ای
- شیرهای آتش نشانی  دروازه ای برای مصارف سنگین، دارای دو سطح آب بندی 
شده در هر دو طرف پایه و بدنه فوالدی ضد زنگ متصل به پایه ساخته می شود.

- پخش کننده مقرون به صرفه آتش نشانی با مونتاژ pitot برای آزمایش جریان. 
این پخش کننده ســبک وزن تست جریان را آســان می سازد و می تواند به سمت 
پایین جهت گیری شود. در این شیرآالت موج گیر توکار، جریان آب را پخش می کند.

راه حل های نوآورانه حفاظت در برابر حریق 
MARTECH®

 Apollo Fire Detectors وب سایت پیشرفته جدیدی را با مدرن ترین عکاسی 
و طراحی برای تجسم آخرین تکنولوژی تشخیص آتش در Apollo راه اندازی کرد. 
این وب ســایت روی برنامه های کاربردی کــه در آن محصوالت Apollo نصب 

شده اند، تمرکز کرده است و مطالعات موردی جدید را به نمایش می گذارد.
ویژگی های اصلی منابع جدید گســترده هستند. ازجمله بروزرسانی زنده اطالعات 
محصوالت و قابلیت جســتجوی بسیار بهبود یافته. عالوه بر این، وب سایت جدید 
بیشــتر پاسخگو است و برای مشاهده بر روی دستگاه های تلفن همراه نیز مناسب 

است.
بخش هــای اطالعات مربوط به محصــول برای ارائه اطالعات دقیق در مورد هر 
محصول مورد نظر Apollo در یک مکان، از جمله مشــخصات فنی پیش از این 
ذکر شده در مورد محصول، توسعه داده شده اند. همچنین ابزار مقایسه جدید آن، پیدا 
کردن بهترین محصول برای هر برنامه را برای بازدیدکنندگان آسان تر ساخته است.

Ed Browning، مدیر فروش و بازاریابی در Apollo اظهار داشــت: "هدف ما 
ایجاد یک رابط دیداری برای مشــتریان و شــرکای ما برای تعامل با یکدیگر در 

Apollo است. 
در وب سایت جدید ما، اطالعات با قابلیت دسترسی آسان با استفاده از موتور قدرتمند 

جستجو و فیلتر مناسب با نیازهای مشتریان خود فراهم می شود."
پیدا کردن شرکای Apollo در سراسر جهان با یک صفحه اختصاصی ساده تر شده 
است که می تواند برحسب شهر یا کشور جستجو شود و به وب سایت های شرکا برای 
کسب اطالعات بیشتر در مورد تخصص و مشارکت آن ها با Apollo متصل گردد.
،"My Apollo" شرکا و مشتریان Apollo را از طریق وب سایتی که در آن قادر 
به ایجاد لیســت پروژه و ذخیره لیستی از محصوالت Apollo برای اعالم قیمت 

خواهند بود، قادر به دسترسی به پورتال خود می سازد. 
کاربران همچنین قادر به دسترسی به دارایی های دیجیتال، مانند آرم و نوشته های 

قفل نشده خواهند بود.

 API جســتجو در وب ســایت جدید از طریق اجرای یک موتور جستجو قدرتمند
حتی ســاده تر هم شده است. عبارت های جستجوی آشنا برای کاربران وب سایت 
از جستجوهای اینترنتی، نتایج جستجوی هوشمند سریع تری را نسبت به ارائه وب 
ســایت قبلی تولید می کند. یکی دیگر از ویژگی ها، پاسخ دهی وب سایت به تعداد 
زیادی از صفحه نمایش های با اندازه مختلف اســت که در آن اطالعات مشــاهده 

می شود و منجر به کیفیت باالی هر دستگاه می شود. 
برای مشاهده وب سایت جدید، به www.apollo-fire.co.uk مراجعه کنید.

Apollo و وب سایت  پیشرفته جدید
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

Bristol Uniforms به همراه شبکه پخش خود Pac Fire استرالیا، قرارداد پنج 
ســاله ای با خدمات هوایی استرالیا امضا کرده است تا تجهیزات حفاظتی شخصی 

)PPE( مأموران آتش نشانی فرودگاه را عرضه و حتی تعمیر کند.
خدمات هوایی اســترالیا، مســئول مدیریت خدمات آتش نشــانی و امداد و نجات 
 elbourne، Sydney ،در 26 فرودگاه شــلوغ کشــور، از جمله ARFF هواپیمایی

Brisbane ، Darwin و Perth است.
Bristol Uniforms 1900 مجموعه  PPE را در ســه گروه در عرض دو ســال 
آینــده عرضه خواهد کرد که تاکنون بیش از 600 ســفارش برای اولین گروه آن 

ارایه شده است.
خدمــات هوایی اســترالیا بعــد از آزمایش لباس های مختلــف، طیف لباس های 
Ergotech Action را انتخاب کرد که شکل های خاصی را با سازگاری مطلوب و 
تحرک چرخشی بیشتر ارائه می دهند. مخصوصاً اینکه این طیف ارگونومیک و راحت 
با وزن کم، شــکل خاصی برای شانه  افراد دارد که به هنگام پوشیدن دستگاه های 
تنفســی بر روی شانه، راحتی بیشــتری به فرد می دهد و همچنین فضای زیر بغل 

آن قابلیت مانور بیشتری دارد.
خدمات هوایی استرالیا با این طراحی آشنا بود. چرا که هم اکنون لوازم و تجهیزات 
 Hainsworth ،موجود آن نیز از همین طیف است. با این حال، این بار این شرکت
Titan1260 با روکش تمام طال، عایق رطوبتی Gore Crosstech و پارچه های 
نرم قرمز Nomex را انتخاب کرد که یک ترکیب پارچه ای کمی متفاوت است که 
نشان دهنده  مواد جدیدتر با کاربری بهتر است که امروزه در بازار قابل دسترس است.
Pac Fire مســئولیت رســیدگی و حفاظت از لباس ها در طی دوره  قرارداد را به 

عهده خواهد داشت. 

این مسئله برای خدمات هوایی استرالیا جالب توجه بود چرا که Pac Fire تضمین 
می کند که تجهیزات آن ســالم باقی خواهند ماند و تمام نیازهای عملکردی الزم 

را برطرف خواهند کرد.
 Ergotech Action " :می گوید Bristol Uniforms مدیر عامل ،Roger Startin
یک طیف متنوع و محبوب است که در طی آزمایش لباس ها کاماًل تصدیق شده اند. 
این مســئله به همراه بسته  پیشنهادی حفاظت و رسیدگی Pac Fire، به تأمین این 
قرارداد کمک کرد. ما مطمئن هســتیم که خدمات هوایی استرالیا از این تجهیزات 
جدید راضی خواهند بود. تولید آن ها شروع شده است و در ماه آوریل آنها را تحویل 

خواهیم داد".
 Pac Fire می گوید: "تیم Pac Fire مدیر توسعه  کسب وکار شرکت ،Paul Clark
استرالیا، با حمایت Bristol Uniforms، به سختی برای این قرارداد کار کردند و ما از 

امضای آن خوشحال هستیم. 
اعطای این قــرارداد، جایگاه 
ما را بعنوان پیشــگامان بازار 
حفاظت  تجهیزات  عرضه   در 
سراسر  در  آتش نشانی  فردی 
استرالیا محکم می کند و ما به 
همــراه طراحی های خالقانه  
از  مجموعــه ای  و   Bristol
در  پیشرو  محافظ  پارچه های 
فرصت های  بدنبــال  جهان، 
جدیدی در بازار استرالیا و البته 

در جهان هستیم".

Kentec یک پکیج کامل ایمنی حریق جدید براساس مدرن ترین تکنولوژی کنترل 
پنل هــای آدرس پذیر اطفاء حریق +Kentec’s Syncro XT در ترمینال جدید 4 
 Bergen Flesland میلیــارد کرون )407 میلیون یورو( در فــرودگاه بین المللی

نروژ نصب کرد.
ترمینال جدید Bergen Flesland که ظرفیت فرودگاه را به ســه برابر افزایش 
می دهد، شــامل یک خط جدید قطار اختصاصی متصل کننده Flesland به مرکز 
شــهر Bergen است. ساختمان ترمینال تقســیم بندی شده و شامل قسمت های 
پذیرش، بار و وســایل سفر، سیستم های انبار، کنترل امنیت و سالن های خروجی و 

ورودی در دو سطح جداگانه خواهد بود.
شرکت نروژی Brannslokkesystemer AS مسئول طراحی و نصب سیستم 

 Kentec SYNCRO XT+ اســت که توسط شــبکه Novec 1230 اطفاء حریق
متشــکل از 11 کنترل پنل چندمنطقه ای آدرس پذیر و با اســتفاده از پروتکل های 
ارتباطی Apollo کنترل شــده اســت. Brannslokkesystemer سیستم های 
اطفاء حریق اتوماتیک مبتنی بر گاز را برای صنایع دریایی و زمینی در سراسر نروژ، 

وارد، طراحی و مونتاژ می کند.
کنتــرل پنل های +Kentec’s Syncro XT در زمره جدیدترین کنترل پنل های 
EN54- و EN12094-1، EN54-2 چندمنطقه ای آدرس پذیر هستند که کاماًل توسط

4 تائید شــد ه اند. +SYNCRO XT یک تشخیص آدرس پذیر سریع را در 1 یا 2 لوپ 
با 16 زون با اندیکاتورهای LED فراهم می کند که قابلیت فعال ســازی بیشتر از 4 

یونیت کنترل اطفای حریق را دارد.

قرارداد PPE خدمات هوایی استرالیا 
Pac Fire و Bristol Uniforms با

Kentec این بار در 
Bergen ترمینال فرودگاه جدید
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Edesix Ltd کــه یک برند معتبر بــازار در ارائه دوربین های مخصوص نصب بر 
روی لباس BWC است، اعالم کرد که چگونه BWCs به ارائه یک آینده بهتر برای 

خدمات آتش نشانی در امنیت و پلیس 2017 کمک می کنند.
Edesix اولین ارائه دهنده BWC برای سازمان های آتش نشانی در انگلستان است. 
این شــرکت در حال حاضر پس از یک آزمایش موفق در ده ایســتگاه آتش نشانی 
بیرمنگام در ســال 2016، برای آتش نشــان ها در میدلندز غربی، BWCs را تأمین 
می کند. میدلندز غربی 80 عدد Edesix Videobadges را در اوایل ســال جاری 
در درجه اول بمنظور حفظ و ســالمت آتش نشــانان و سپس کنترل رفتار آنان و 
رفع خطاهای عملیاتی در خالل آموزش های ایســتگاهی یا حین عملیات خریداری 

کرده است.
 Stuart Boutell، مدیر تولید Edesix، توضیح می دهد: Videobadges" در حال 
حاضر برای کمک به آتش نشانان در جمع آوری اطالعات برای بررسی واکنش های 
آن ها به حوادث استفاده می شوند که تا حد زیادی به بررسی و یادگیری فرآیندهای 
خدمات آتش نشــانی کمک خواهد کرد. استفاده از دوربین های مخصوص نصب بر 
روی لباس برای شناســایی بهترین روش بسرعت در حال تبدیل به یک اصل در 

تمام خدمات اورژانسی است. "

تنها خدمات آتش نشانی نیستند که اکنون از دوربین های مخصوص نصب بر روی 
لباس BWCs Edesix اســتفاده می کنند. بعد از سال موفق 2016 که Edesix به 
ارائه کننده  دوربین های مخصوص نصب بر روی لباس برای خدمات زندان ملکه در 
سراسر بریتانیا و برای خدمات پلیس مانند خدمات پلیس ایرلند شمالی PSNI تبدیل 
شــد، Edesix همچنان انتخاب شماره  یک برای دوربین های مخصوص نصب بر 

روی لباس جهت محیط های امنیتی است.
در کنفرانس امنیت و گشــت های پلیس در سال Stuart Boutell ،2017 بعنوان 
مدیر تولید در مورد آینده  دوربین های مخصوص نصب بر روی لباس در حوزه  خدمات 
ایمنی و آتش نشــانی توضیحاتی ارائه خواهد کرد که بر اثربخشی آن ها تا به اینجا 
تأکید خواهد کرد. Edesix همچنین آخرین مجموعه  دوربین های مخصوص نصب 
بر روی لباس و تجهیزات خود را از جمله پیشرفته ترین دوربین سر بند X-100 برای 

جنگ افزارها و تیم های تاکتیکی به نمایش خواهد گذاشت.
 Stuart Boutell یافت، در ضمن اینکه ارائه B25 را می تــوان در غرفه Edesix

ساعت 1 بعدازظهر روز پنجشنبه 9 مارس برگزار خواهد شد.

AFAC، Deutsche Messe و مرکز تحقیقات و همکاری )CRC( آتش سوزی و 
خطرات طبیعی مفتخرند که AFAC17 را با حمایت INTERSCHUTZ به شما عرضه 

کنند که بعد از شش سال برای اولین بار به سیدنی بازگشته است. 
پنجشنبه 7 سپتامبر 2017  )16 شهریور 96( مدرن ترین مرکز بین المللی کنوانسیون 
سیدنی میزبان بیش از 2500 متخصص مدیریت اضطراری از 4 تا 7 سپتامبر می باشد.

برنامه های این رویداد عبارت اند از:
AFAC17 کنفرانس -

- گردهمایی تحقیقات طبیعی CRC درخصوص آتش سوزی جنگل و خطرات طبیعی
INTERSCHUTZ بررسی نمایشگاه تجاری -

AFAC17 شام کنفرانس -
- برنامه توسعه حرفه ای 

موضــوع کنفرانس 2017، "همکاری برای موفقیت - بهبود عملکرد در مدیریت 
اضطراری" می باشد.

همکاری و بهبود عملکرد برای موفقیت در مدیریت بحران ضروری و نوآوری در 
مواجهه با اختالالت و پیشــرفت افراد، برای مدیریت موفق سازمان ها یک چالش 

مهم تر اســت. درک اینکه میهمانان برای ارائــه  آنچه که جامعه انتظار دارد به چه 
چیزی نیاز دارند، یک وظیفه  ساده نیست. 

همکاری کردن با هم آن چیزی اســت که باعث خواهد شد، بهترین نتایج بدست 
آید. AFAC17 بر روی اینکه چگونه می توانیم با یکدیگر برای بهبود عملکرد خود 
همکاری کنیم، پیشرو بودن در این مسیر چگونه است و چه کسی از تالش مشترک 

ما سود خواهد برد، تمرکز خواهد کرد.
:AFAC17باتشكرازسازمانهایمیزبان

آژانس خدمات اضطراری ACT ، خدمات حفاظت و پارک های ACT ، آتش نشانی 
و امداد و نجات NSW ، شــرکت جنگلداری NSW ، سازمان آتش نشانی روستایی 

NSW و دفتر محیط زیست و میراث NSW خدمات اورژانس ایالتی ، NSW

 Edesix دوربین های مداربسته
روی لباس آتش نشانان انگلستان 

کنفرانس AFAC17 طراحی شده 
 INTERSCHUTZ توسط
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نمایشــگاه خدمات اورژانسی امسال میزبان برنامه های جدید، ازجمله سمینارهای 
معتبر CPD اســت که شــرکت در آنها برای همه رایگان است. در سالن 5 مرکز 
نمایشگاه ملی NEC از 20 تا 21 سپتامبر 2017 )30 و 31 شهریور 96( این رویداد 
در حال توسعه به فعاالن حوزه  خدمات اورژانسی این امکان را می دهد تا به بهترین 

دانش ، آموزش، فناوری، تجهیزات و شبکه های حمایتی دسترسی داشته باشند.
یک سمینار جدید به سالمت و رفاه پرسنل خدمات اورژانس اختصاص داده شده 
که مسائلی مانند: تناسب اندام، تغذیه، سالمت روانی و سالمت و ایمنی را پوشش 

می دهد. 
در همین حال، حوادث تروریســم، حوادث ترافیکی، حوادث شهری SAR و تجمع 
توده ها از جمله موضوعات برنامه ریزی شــده برای ارائه هســتند که در آن خدمات 
اورژانس و سازمان های همکار، تجارب خود را از واکنش به حوادث واقعی به اشتراک 
می گذارند. دیگر ســمینارهای رایگان پوشش دهنده ایمنی جاده، ICT و نوآوری ها 
نیز در حال برنامه ریزی هستند. تمام سمینارهای رایگان، CPD معتبر خواهند بود.

ســازمان آتش نشــانی میدلندز غربی WMFS یک مانور عملیاتــی را در مقابل 
مقامات ســازمان پادشاهی امداد و نجات UK (UKRO) برگزار خواهند کرد. تیمی 
از آتش نشــانان WMFS و همچنین سازمان های ایمنی دیگر در سراسر انگلستان 
در ســناریوهای برخورد ترافیک جاده ای توجیه شده و پس از آن برای خارج کردن 
از دو الشه ماشین با استفاده از آخرین کیت و تکنیک های امداد و نجات به رقابت 

می پردازند. 
هدف این است که تیم های آتش نشانی و پرسنل امداد و نجات با هم توانایی های 
خود را در حالی که همچنین در حال گســترش مهارت های عملی خود با یادگیری 
و آموزش از دیگران در همین زمینه هستند، به نمایش بگذارند. این مانور بصورت 

زنده در نمایشگاه برگزار خواهد شد.
یک سناریوی پزشکی و روحی روانی نیز در یک "چادر محیطی مجازی" برگزار 
شده و نتایجی واقعی در مورد سناریوهای روان درمانی ارائه خواهد داد. برای اینکه 
 ،WMFS به آن اصالت بیشــتری داده شود، گروه شبیه سازی تلفات و آسیب های

آسیب هایی را با گریم های واقعی و اعضای مصنوعی ارائه خواهند داد. بعالوه، تیم 
کاهش تلفات جاده ای )WMFS )RCRT عینک های واقعیت مجازی را به نمایش 
می گذارنــد. این عینک ها تصادف جاده ای را شبیه ســازی و به رانندگان پیامدهای 
انتخاب ها و اعمال شــان را نشــان می دهد. RCRT WMFS به همراه گروه پلیس 
بزرگــراه مرکزی توصیه هایی در خصوص امنیت جاده و بزرگراه ارائه خواهند داد و 
یکی از اســاتید مجرب رانندگی ایمن در سازمان خدمات اورژانس در پاسخ به نور 

آبی مطالب خوبی ارائه خواهد کرد.
دانشکده پیراپزشکی لندن یک بار دیگر یک کارگاه CPD سی دقیقه ای رایگان را 
به فراگیران ارائه می کند که تمام افراد پاســخ گو در خدمات اورژانس در آن شرکت 
دارند. موضوعات مطرح شده شامل احیا کودکان، پشتیبانی های اساسی و پیشرفته 

جانی است.
در نمایشگاه جانبی، بازدیدکنندگان قادر به بازدید و استفاده از آخرین تکنولوژی ها 
 IT، ،و بحث در مورد نیازهای خود با بیش از 400 تأمین کننده خواهند بود. ارتباطات
PPE، امنیت عمومی، آموزش، کیت های امداد و نجات، ایمنی آتش نشانی، وسایل 
نقلیه، برنامه ریزی اضطراری، ایمنی جاده، کیت پزشکی و تجهیزات عملیاتی همه 

پوشش داده خواهند شد. 
بســیاری از غرفه داران راهکارها و فن آوری های جدیدی را نمایش خواهند داد که 
مانور امداد و نجات whitewater در دریاچه Pendigo خارج از سالن نمایشگاه 

برگزار خواهد شد.
در مرکز ارتباطی نمایشگاه، بیش از 80 گروه داوطلب، 
گروه هــای نیکــوکار و NGOs جزئیاتــی در مورد 
برنامه های حمایتی خود ارائــه خواهند داد. در حالی 
که سمن ها بیشــترین تأثیر را در روندهای موجود و 

اشتراک گذاری ایده ها به بحث می گذارند.
ورودی نمایشگاه ها، سمینارها و همچنین پارکینگ، 

رایگان است.
NEC به ایســتگاه بین المللی بیرمنــگام و فرودگاه 
بیرمنگام متصل است و به صورت مستقیم نیز از شبکه 

بزرگراه بریتانیا در دسترس است.
www. برای ثبت نام رایگان و برای بازدید بیشتر به

emergencyuk.com مراجعه کنید.

میزبانی از تکنولوژی های جدید در 
Emergency Services Show 2017
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فناوری جدید سیســتم اندازه گیری گاز آنالین B-DETECTION کمپانی معتبر 
Bauer کیفیت هوای دســتگاه تنفســی تولید شده را پایش و کنترل می کند. این 
سیســتم در دو نمونه موجود است: PLUS i، کاماًل یکپارچه با سیستم کمپرسور و 
PLUS s مســتقل برای نصب بر روی دیوار. اتوماتیک، پیوسته و فوق العاده قابل 

اعتماد.
انطباق با مقادیر حدی استاندارد هوای تنفسی DIN EN 12021: 2014 را می توان 
 B-CONTROL در هر زمان  با چک کردن صفحه نمایش واحد کنترل کمپرســور
MICRO کنترل کرد. این سیســتم، میزان اکسیژن، کربن مونوکسید و کربن دی 
اکســید موجود در هوا را با اندازه گیری اختیاری رطوبت مطلق و روغن باقی مانده 
)VOCs( مطابق با استاندارد DIN EN 12021: 2014 )استاندارد هوای تنفس(، 
اندازه گیری می کنــد. اندازه گیری روغن باقی مانده تنها متکی بر ترکیبات آلی فرار 

)VOCs( بوده و کالیبراسیون سنسور بر اساس isobutene است. 
هنگامی که از مقادیر حد مجاز تجاوز می شــود، واحد یک هشدار را نشان می دهد 
و قبل از اینکه هوای آلوده به داخل ســیلندر در حال پر شدن منتقل شود، سیستم 
را خامــوش می کنــد. هرگونه نقض مقادیر حدی توســط واحد کنترل سیســتم 
B-CONTROL MICRO ثبت شده و براحتی می تواند بعنوان یک فایل اکسل با 

استفاده از یک کارت SD استاندارد استخراج شود. 
در مواردی که مقادیر به مقدار کمی از حالت حدی تجاوز می کنند، یک شیر فالش 
بصورت اتوماتیک )اختیاری( بدون ایجاد وقفه در بهره برداری از سیستم آلوده شده، 

هوا را به خارج تخلیه می کند. سیستم اندازه گیری از سنسورهای هوشمند با کیفیت 
باال با عملکرد self-check پیوسته استفاده می کند و به کاربران تضمین می دهد 
که می توانند بر روی دقت و صحت نتایج اندازه گیری تکیه کنند. یک غشای رطوبتی 

اختیاری می تواند برای به حداکثر رساندن عمر سنسور اضافه شود.
BAUER’s B-DETECTION PLUS، فناوری ای اســت که با باالترین ضریب 
امنیت در حوزه ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجات استاندارد در محیط های شهری 

و صنعتی قانونی کاربردی است.
 www.bauer-kompressoren.de برای کســب اطالعات بیشتر به سایت

مراجعه کنید.

نمایشگاه بین المللی FIREX 2017 امســال با حضور بیش از 120 مشارکت کننده 
 ExCeL حرفه ای از سراســر جهان، 20 تا 22 ژوئن 2017 )30 خرداد تا 1 تیر 96( در
لندن برگزار می شود تا میزبان بیش از 16،000 نفر از فعاالن و دست اندرکاران حرفه ای 

صنعت ایمنی و آتش نشانی باشد.
:FIREX 2017جذابیتهای

- آزمایش جدیدترین محصوالت و نوآوری های موفق در بازار، پوشــش سیستم های 
روشنایی اضطراری و سیستم های اطفای حریق، خاموش کننده ها، سیستم های اسپرینکلر، 

عالئم هشدار دهنده و بیشتر
- اشتراک گذاری دانش و تجربیات تجاری و فنی با برندهای معتبر صنعت، مشتریان و 
چشم اندازهای جدید برای پیشرفت کسب و کار و به دست آوردن تماس های با ارزش

- توسعه راهکارهای نوین، دریافت راهنمایی های فنی و استانداردهای نوین صنعتی از 
طریق سمینارهای گسترده و معتبر CPD و جلسات کارگاهی

جلسات مستقیم با بیش از 250 ارائه دهنده راهکارهای ایمنی در برابر حریق، از جمله:
 Marioff، Mavili، Advanced، Kentec، Europe Hochiki، Apollo Fire 
Detectors، C-TEC، Detector Testers، Baldwin Boxall، Vimpex، 
Fireco EUROTECH، TOA Corporation و Cranford Controls.

- بهره مندی از تخفیف منحصر به فرد تا 20% خرید محصوالت ایمنی حریق، با قابلیت 

پرسش از کارشناسان فنی به صورت رو در رو
 FIREX بدست آوردن دسترسی نامحدود به رویدادهای نمایشگاه بین المللی متعامل با -
بمنظور رشد کسب و کار از نظر امنیت، بهداشت و ایمنی، مدیریت امکانات و مدیریت 

خدمات
و دریافت نمایندگی برندهای معتبر جهانی برای فعالیت در بازارهای ایران !!!!!

Bauer ارائه کرد:
B-DETECTION PLUS

نمایشگاه بین المللی
FIREX International 2017
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اخبــار تخـصصـی

یکی از بانک های پیشــرو در مدرن ترین ملل اروپا، سیستم های اعالم حریق برند 
Advanced را برای محافظت از مقر جدید آن انتخاب کرد.

ســاختمان بانک NLB در Pristina یک ساختمان استراتژیک در قلب پایتخت 
Kosovar و نمادی از رشــد اقتصادی شهر است که در سال 2008 مستقل شده 
است. سیستم اعالم حریق EN Axis شرکت Advanced و کنترل پنل های اطفاء 

حریق ExGo برای ارائه خدمات اعالم حریق، تشخیص و توقف آن ارائه شدند.
با همکاری نزدیک با تیم بانک و هماهنگ کننده های سیستم، زنگ هشدار حرفه ای 
LLC، شــرکت Advanced یک سیستم متشکل از بیش از 600 جزء منحصر به 
فرد و دســتگاه های میدانی، از جمله 253 آشکارساز دودی فوتوالکتریک پیشرفته 

EN Axis را مشخص کرد.
 Advanced یکی از سیستم های آتش نشانی با باالترین عملکرد شرکت EN Axis
و یکی از معدود محصوالت مورد تائید در بخش های EN54 2&4 and 13 است. 
این نتیجه ده ها ســال تجربه سیستم های آتش نشانی است که در فرمت های 1-8 

لوپ با هر لوپ پشتیبانی کننده تا 240 دیوایس عرضه می شود.

کنتــرل پنل اطفاء حریق ExGo، برنــد Advanced به طور خاص برای اماکن 
حساس و استراتژیک مانند اتاق سرور و مراکز داده، جاذبه های تاریخی و فرهنگی و 
 ،Single-Flooding اتاق های کنترل ارائه شده اند. این فناوری برای استفاده به شیوه
 LCD از جمله طیف وسیعی از دستگاه ها و گزینه های کنترل و صفحه نمایش های

بزرگ برای برنامه نویسی و مدیریت آسان تر، مناسب است.
ExGo استانداردهای EN54 parts 2, 4 and 13  و EN12094-1 را دریافت 
کرده اســت. این پنل قابلیت ترکیب با استاندارد EN12094 Part 3 در یک راه 

حل واحد را دارد. 
EN12094-3 درخصوص عملکرد دستی سیستم یکپارچه است که در جلوی پنل 
 Axis EN Advanced براحتی می تواند با سایر سیستم های ExGo .قرار می گیرد

و یا هر سیستم اعالم حریق دیگری ادغام شود.
Etienne Ricoux، مدیــر فروش و صادرات Advanced به اروپا گفت: "ما با 
تعدادی از گروه های بانکی در سراســر جهان برای حفاظت از مردم، دارایی های با 
ارزش و اســتراتژیک آن ها کار می کنیــم. ترکیبی از پانل های Axis EN با کنترل 
پنل های ExGo سطح بیسابقه ای از ایمنی و قابلیت اطمینان را همراه با انعطافپذیری 

برای گسترش و ارتقای سیستم در آینده به مشتری ارائه می دهند. "
Axis EN یکی از محصوالت ســری Axis برند Advanced است که مصوبات 
جهانی برای EN54 2,4 &13, UL 864 و استانداردهای ایالتی و ملی را دریافت 
کرده اســت. بدلیل سابقه خوب در عملکرد، کیفیت و سهولت استفاده، سیستم های 
نصب شده در نقاط مختلف دنیا از جمله بسیاری از سایت های معتبر و چالش برانگیز 

مانند بلندترین ساختمان اروپای غربی دیده می شوند.

کنفرانس بین المللی سیســتم های Watermist ، 25 و 26 اکتبر 2017 )3 و 4 
آبان 96( در ایتالیا برگزار خواهد شد.

این هفدهمین دوره کنفرانس بین المللی سیستم های Watermist است که پس 
از 13 سال IWMA با کنفرانس ساالنه خود به ایتالیا بازگشت.

این کنفرانس در هتل و مرکز کنفرانس Barceló Aran Mantegna رم برگزار 
می شود. در 15 ژانویه 2017 فراخوان مقاالت منتشر شد. مهلت ارائه چکیده تا 15 
مه )25 اردیبهشت( و تا 15 ژوئن ) 25 خرداد( به سخنرانان اطالع داده خواهد شد 
که آیا چکیده آن ها پذیرفته شــده است یا خیر. مانند همیشه تمام چکیده ها توسط 

شورای علمی IWMA مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
Bettina McDowell مدیر عمومی IWMA توضیح داد: "IWMA هزینه های 

حضور میهمانان را که کاهش یافته را در طول چند هفته اول دوباره ارائه می دهد. 
" دوره آغازین در 15 ژوئن ) 25 خرداد( به پایان خواهد رسید.

تمرکز اصلی در روز اول کنفرانس بر برنامه های کاربردی است. روز دوم دوباره به 
تحقیق و آزمایش اختصاص می یابد.

 KOSOVAN از بانک Advanced حفاظت
در برابر حریق

کنفرانس بین المللی سیستم اطفا حریق 
Watermist
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نمایشــگاه بین المللی تجهیزات ایمنی و امنیتی ISAF ترکیه 14 تا 17 ســپتامبر 
 )IFM( در مرکز نمایشگاه های بین المللی استانبول )2017 )23 تا 26 شــهریور 96
برگزار خواهد شــد. بدالیل زیر ISAF شــما را به حضور در این نمایشــگاه مهم و 

بین المللی دعوت می کند:
• ISAF بدرستی به نیازهای صنعت پاسخ می دهد. تجارت با توجه به انتظارات و 

خواسته های بازدیدکنندگان شرکت کننده سازمان ها انجام می شود.
• ISAF به اجرایی شــدن ایده ها و پیشــنهادها کمک می کند. اهمیت دادن به 

شرکت کنندگان، تمام نگرانی این نمایشگاه است.
• ارائه دهنده مسیر در زمانی است که نمایشگاهی برای ایجاد روابط تجاری بوسیله 

توسعه کسب و کار شرکت کنندگان ISAF نیست.
• مشتریان ISAF تنها شرکت کننده نیستند، بلکه بعنوان یک شریک دیده می شوند.

• با دیدن تمام نمایشگاه ها در جهان، تحوالت بروزرسانی می شوند.
• محصوالت همراه با خود خریدارانی را می آورند و مصرف کنندگان توسط نیازها 
و انتظارات آن ها از اینکه محصول در چه جهتی با برنامه ریزی مناسب انجام شود، 

تعیین می شوند.

• از  اول روز برگزاری، این نمایشگاه هر ساله در حال رشد است و شرکت کنندگان 
همیشه کسب درآمد می کنند.

چراISAFمهماست؟
• نیاز به امنیت و اســتفاده از آن هر روز افزایش می یابد و اســتفاده از آن در حال 
گســترش است و سیســتم های امنیتی در نظر گرفته شده لوکس نمی باشند اما در 

حال حاضر یک نیاز هستند.
• استفاده از فن آوری های هوشمند در ساختمان های تازه ساخت در حال گسترش 

است و عالوه بر این، طرح ها و اقدامات ایمنی و آتش نشانی اجباری شده اند.
• محصوالت خانگی هوشمند با توسعه تکنولوژی، بیشتر توسعه می یابند و سهم 

خود را در بازار افزایش می دهند.
• امنیت فن آوری اطالعات جزء مهم ترین نیازهای امنیتی اســت و امروزه امنیت 

سیستم های اطالعاتی و الکترونیکی تبدیل به یک مسئله اصلی شده است.
• توسعه فن آوری تمام محصوالت به نمایش گذاشته در ISAF سریع است و آن ها 

نیاز به راه اندازی در فواصل کوتاه دارند.
• ISAF مهم ترین موقعیت را در ســاخت حجم تجــارت در بخش اقتصادی در 

دست دارد.
• این نمایشــگاهی است که در آن محصوالت راه اندازی شده برای اولین بار به 

نمایش گذاشته می شوند.

NFSD بزرگ ترین کنفرانس ایمنی و آتش نشــانی کشورهای اسکاندیناوی است 
کــه 17 و 18 اوت 2017 )26 و 27 مرداد 96( برپا می شــود. NFSD یک رویداد 
ساالنه است که توســط دانشگاه های شمال اروپا و مؤسسات تحقیقاتی خطرات و 

حوادث ایمنی حریق اجرا می شود.
این کنفرانس توســط موسســه تحقیقات فنی SP ســوئد با همکاری دانشــگاه 
 ،Aalto دانشگاه ،Lund در کپنهاگ و دانشگاه فنی دانمارک، دانشگاه Aalborg
دانشــگاه Lulea، دانشــگاه علوم و تکنولوژی نروژ، دانشگاه Stavanger ، کالج 
Haugesund، دانشــگاه ایســلند و همچنین مرکز تحقیقات فنی VTT فنالند و 

موسسه دانمارکی فن آوری های نوین ایمنی و آتش نشانی برگزار می شود.
تمرکز این کنفرانس بر روی پژوهش در مورد خطرات آتش ســوزی در کشورهای 

اسکاندیناوی است که به زبان انگلیسی موضوعات زیر را بررسی می کنند:
دینامیک حریق، شیمی حریق، کشف، اعالم و اطفای حریق، پزشکی قانونی، ایمنی 
ســازه ها در برابر آتش، حریق در تأسیســات دریایی، حمل و نقل، مدیریت خدمات 
امداد و نجات، مدیریت ایمنی، خطرات بهداشــتی و زیســت محیطی، فعالیت ها و 

تاب آوری اجتماعی، خطرات و نوآوری ها، حریق خانه های مسکونی، تصمیم گیری، 
تخلیه، مدیریت جمعیت و رفتار انسانی

کنفرانس ایمنی و آتش نشانی اسکاندیناوی یک نقطه تالقی برای همه کسانی است 
که به کار با جنبه های مختلف آتش نشانی و ایمنی عالقه مند هستند. این کنفرانس 
فرصت های بســیاری را برای ایجاد اتحاد بین صنعت آتش نشــانی، شهرداری ها و 
مؤسســات تحقیقاتی و دانشگاه ها ارائه می دهد. NFSD برای توسعه پروژه، تبدیل 

به یک پلتفرم شده است. 

 ISAF 2017  نمایشگاه
همین جا، بیخ گوشمان !

 Fire & Safety Days
کشورهای شمال اروپا )اسکاندیناوی(
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

 K سری FLIR دوربین های تصویربرداری حرارتی برای کاربردهای آتش نشــانی
مقــرون به صرفه، برای واضح تر دیدن در تاریک تریــن و پر دودترین محیط ها با 
بزرگ و روشــن نشــان دادن تصاویر برای کمک به شما بمنظور مانور استراتژیک، 
ماندن در جهت درست و پیدا کردن سریع تر قربانیان، راه های جدید و آسان تری را 
ارائه می دهند. با آگاهی بیشتری از وضعیت، شما ایمنی و احتمال دستیابی به نتایج 

موفقیت آمیز را بهبود می بخشید.
ویژگی های دوربین های تصویربرداری حرارتی FLIR K-Series عبارت اند از:

- تصاویر حرارتی روشن و واضح
- بهبود انعطاف پذیری منظره ™FSX فقط در سری )K45، K55، K65( مطابق 

NFPA-K65 با
- گارانتی گسترده جدید!

)K65 و K55 ذخیره سازی ویدئو در دوربین )تنها -
- بســیار مقــرون به صرفه: یک دوربین تصویربــرداری حرارتی در هر خودروی 

آتش نشانی

 K65 سری FLIR دوربین های حرارتی
NFPA منطبق با

 PERMALEVEL™ MULTIPLEX برای آوردن WAGNER UK و Coltraco
به محـــدوده کاری شـان، برای پـایش مستمـــر سیستم هـای اطفاء حریق پـاک 

™FM-200 و NOVEC™ 1230 تعامل کردند.
 Wagner UK مدیر فنی سیســتم های اطفاء حریق ،Brett Stringer آقــای
می گوید: PERMALEVEL™ MULTIPLEX نسبت به سطح بدست آمده در بخش 
دریایی با مسائل دسترسی پیچیده، باعث ایجاد مانع از نظر حفاظت از زیرساخت های 
حیاتی IT خواهد شد و در نتیجه آن را برای ارائه راهکارهای پیشگیری از آتش سوزی 
الزامی کرده است که صرف نظر از زمانی که تیم های اورژانس می رسند، کار خواهد 

کرد. ما به کار با Coltraco افتخار می کنیم.
مهندس Carl Stephen Patrick Hunter مدیرعامل Coltraco می گوید: 
"برای ما کار با Wagner UK که یک پیشرو جهانی در مهندسی حریق و سیستم ها 
 Permalevel™ Multiplex در پایش مستمر سیستم های اطفاء حریق پاک با

است، بسیار خوشایند و لذت بخش است.
گروه WAGNER در حال توسعه و تولید سیستم های فنی حفاظت در برابر حریق 
از سال 1976 می باشد و خود را در سطح بین المللی بعنوان یک ارائه دهنده خالقانه 
راه حل ها و سیســتم های نوین معرفی کرده است. کیفیت باال و تالش های مستمر 
این شرکت برای توسعه راه حل های ایمنی و حفاظت در برابر حریق، تاکنون منجر 

به بیش از 700 اختراع ثبت شده گشته است. 
WAGNER یک پیشــرو در تکنولوژی جهانی در زمینه تشــخیص آتش سوزی 
و پیشــگیری از آن بر اســاس چهار نقطه کانونی اســت: تشــخیص آتش سوزی 
)®TITANUS(، پیشــگیری از آتــش ســوزی )®OxyReduct(، اطفــاء حریق 
)®FirExting( و مدیریت ریسک )®VisuLAN( که در IT، ذخیره سازی و تدارکات، 
آرشیوها، موزه ها، ادارات/ ساختمان های اداری، تولیدی ها، تجهیزات راه آهن، هتل ها 

استفاده می شوند. 
ایــن شــرکت حفاظت مطلوب در برابــر حریق را با 500 کارمند با شــبکه ای از 
شــرکت های تابعه در آلمان، انگلســتان، هلند، اتریش، لهستان، روسیه، سوئیس، 

سنگاپور و ایاالت متحده آمریکا تضمین می کند.

 WAGNER UK و Coltraco همکاری
برای پایش مستمر اطفاء حریق پاک   
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خربهای جدید در راه است !!!

گروه و کانال اخبار تخصصی ایمنی،  آتش نشانی، امداد و نجات

مرکز جامع تجـارت ایمنـی ایران - ماهنامه مهندسی حفاظت از حریـق

https://telegram.me/fireandrescuenews
https://t.me/joinchat/AAAAAEAqvwow2VN5gDQJjw

لینک اردیبهشت ماه 96 

در کنفرانس عوامل انسانی 2017 که 22 و 23 ژوئن 2017 )1 و 2 تیر 96( تحت 
حمایت Concorde در فرودگاه منچستر برگزار می شود افراد متخصص از بخش های 
خدمات مراقبت های بهداشتی، آتش نشانی و امداد و نجات گرد هم جمع خواهند شد.
علم عوامل انسانی شامل تمام عناصری ازجمله طراحی و مهندسی تجهیزاتی است 
که ما اســتفاده می کنیم تا روانشناسی تصمیم گیری، آگاهی موقعیتی، پویایی تیم، 

رهبری و ارتباطات که بر عملکرد جامعه تأثیر می گذارند.
کنفرانس عوامل انسانی یک کنفرانس چندسازمانی است که یک فرصت عالی برای 
یادگیری از دیگر صنایع، بدســت آوردن بینشی از عوامل انسانی برای درک فرآیند 
تغییر، تولید ایده های جدید و کسب درک عمیق تر از عوامل انسانی را فراهم می کند.
در طی این دو روز، نمایندگان به سیزده سخنران متخصص و مجرب دارای دانش 

و تجربه در حوزه منایع انسانی مرتبط با سازمان های امدادی، دسترسی دارند.
 "HFC17 :رئیس کنفرانس و مشاور مغز و اعصاب بیان کرد ،Heather Gallie دکتر
یک تجربه یادگیری منحصر به فرد با در نظر گرفتن ایده های جدید یادگیری بین 

سازمانی و بحداکثر رساندن آن بمنظور ارتقاء ایمنی سازمانی است.
کنفرانس، درک شما از عوامل انسانی و اینکه چگونه می تواند برای کار شما فایده 
داشته باشد را توسعه خواهد داد و به شما کمک خواهد کرد تا درک جدید از ایمنی 
و بینشــی جدید برای تفکر و آسیب پذیری توانایی ها را توسعه دهید. همچنین این 
کنفرانس مدیران سازمان ها را قادر به شناسایی تهدیدات در محل کارشان می کند.
سخنران ها شامل Martin Bromiley، بنیان گذار گروه عوامل انسانی و کاپیتان یک 
شــرکت هواپیمایی بریتانیا، Simon Woodward، مدیر ارشد آتش نشانی فرودگاه 
منچستر و Mike Bannister، خلبان ارشد ناوگان خطوط هوایی بریتانیا می باشند.

HFC17 با تعدادی از ســازمان های حرفه ای مورد اطمینان توســط کالج سلطنتی 
جراحان )9 امتیاز CPD(، کالج ســلطنتی متخصصین بیهوشــی )7 امتیاز CPD( و 
مؤسسه مهندسان آتش نشانی )7 امتیاز CPD( همکاری دارد. این کنفرانس همچنین 

توسط سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن اپراتورهای فرودگاه تائید شده است.
حضور در کنفرانس به اســتثنای مالیات بر ارزش افــزوده، 250 یورو هزینه دارد 
و این رویداد در مرکز کنفرانس فرودگاه منچســتر و همراه با یک تور از کنکورد، 
کارگاه های آموزشی تعاملی، جلسات همه جانبه و رویداد شبانه برگزار خواهد شد.

این رویداد در همکاری با بنیاد ســلطنتی سالفورد NHS ، خدمات امداد و نجات و 
 Haelo آتش نشانی فرودگاه منچستر و گروه فرودگاه منچستر و تسهیل کننده رویداد

هماهنگ شده است. 
پست های بیشتر در مورد رویداد و سخنرانان را در www.hfc 2017.co.uk بخوانید.

کنفرانس عوامل انسانی
 Human Factors Conference 2017
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

ســازمان آتش نشــانی لندن اخیرا اعالم کرده اســت که صرفًا نبایست مدارس 
جدید االحداث به سیستم های اسپرینکلر مجهز شوند و سایر مدارس دیگر هم باید 

بمنظور حفاظت در برابر آتش سوزی به این سیستم ها تجهیز شوند. 
ســازمان آتش نشانی لندن نظر خود را درباره  برنامه های پیشنهاد شده اعالم کرده 
اســت که می تواند حذف دستورالعمل هایی باشد که می گوید سیستم آب پاش فقط 

باید در مدارس تازه ساخته شده نصب شود. 
آمارهای اخیر نشــان می دهند، بین سال های 2009 و فوریه سال 2017 ، بیش از 
718 آتش ســوزی در مدارس لندن رخ داده، اما تنها 15 مدرسه وجود داشته است 

که اسپرینکلر در آن نصب بوده است.
Dan Daly، کمیســر ایمنی حریق می گوید: اسپرینکلرها نیز مانند سیستم های 
اعالم حریق در ساختمان هایی مانند مدارس، خانه های مراقبت از سالمندان و محل 
اقامت پناه جویان مهم هســتند. آتش سوزی بســرعت و اغلب در سکوت پیشروی 
می کند که معموال خیلی دیر مطلع می شــویم. اما سیستم اسپرینکلر می تواند آتش 

را در مسیر آن متوقف کند.
آتش سوزی نه تنها می تواند یک مدرسه را از بین ببرد، بلکه دارای یک تأثیر عظیم 
مالی است و همچنین کل جامعه را نابود کرده و باعث ایجاد اختالل در روند آموزش 

دانش آموزان، معلمان، خانواده ها و کسب و کارهای محلی می گردد.

نصب و راه اندازی سیستم های اسپرینکلر در مدارس عالوه بر اینکه بطور قابل توجهی 
آســیب آتش ســوزی و پیامدهای آن را در زندگی شــهروندان کاهش می دهد. با 
محدود کردن گســترش آتش، باعث حفاظت از آتش نشانان در حین انجام عملیات 

جستجو و نجات می گردد. 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی لندن LFB همچنین خواستار نصب و راه اندازی 
سیستم های اسپرینکلر در ساختمان هایی مانند خانه های مراقبت از سالمندان و محل 

اقامت پناه جویان شد که افراد آسیب پذیر را در خود جای داد ه اند. 

ضرورت نصب سیستم های اسپرینکلر 
در همه مدارس انگلستان









36IRAN Fire Protection Engineering Magazine  No. 31  May 2017                         1396 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال پنجم  شـماره 31   اردیبهشت

نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

شـکی نیسـت که دنیا در معـرض تهدیـدات روزافزون 
تروریسـم بـوده و بیـم آن مـی رود کـه شـدت ایـن 
تهدیـدات از طریـق حمـالت بـا عوامـل شـیمیایی، 
میکروبـی، پرتـوزا یـا هسـته ای CBRN افزایش یابد. 
سـازمان های آتش نشـانی و سـایر نهادهـای مربوطـه 
درحال توسـعه توانمندی هـای خـود برای مقابلـه با این 
حمـالت هسـتند، امـا تـا این حمـالت جامـه عمل به 
خـود می پوشـاند، مهارت های مـورد نیاز بـرای تعقیب 
قانونـی افـراد پشـت ایـن ماجراها هنـوز هـم از حالت 

بهینـه عقب تر اسـت.
موفقیـت در کشـف عوامـل اجرایـی حادثـه ازطریـق 
بررسـی  بـه   CBRN جـرم  صحنـه  یـک  بررسـی 
موفقیت آمیـز شـواهد موجـود بسـتگی دارد. چـرا که یا 
صحنـه جـرم بـه عوامل CBRN  آلوده شـده اسـت و 
یـا شـواهدی که به آزمایشـگاه ارسال شـده، بـه عوامل 
CBRN آلـوده  شـده اند. این یک بخـش کاماًل حیاتی 
موضوعـات CBRN بوده که در حال حاضر، تحقیقات 
پزشـکی قانونی به واسـطه فقـدان پروتکل ها و آموزش 
مـواد  روی  قانونـی  پزشـکی  تحلیل هـای  انجـام  در 

آلوده شـده CBRN، تحـت تأثیـر قـرار گرفته اسـت.
هفتـم  چارچـوب  برنامـه  تحـت  کـه  کنسرسـیومی 
یـک  اسـت،  شـده  مالـی  تأمیـن  اروپـا  کمیسـیون 
دسـتورالعمل عمومـی یکپارچه پزشـکی قانونـی برای 
شـیمیایی، میکروبـی، پرتوزا یا هسـته ای GIFT برای 
از بیـن بردن بسـیاری از خألهایی کـه ذاتاً در این حوزه 
پیچیـده وجـود دارد، طراحـی نموده اسـت کـه قابلیت 
اجـرای قانـون یکپارچـه CBRN را در یـک کالس 

جهانـی فراهـم می نمایـد. 
جدیدتریـن  درحال توسـعه   GIFT کنسرسـیوم 
دسـتورالعمل های بررسـی پزشـکی قانونـی پیشـرفته 
برای حوادث CBRN در دنیاسـت. به واسطه همکاری 
آژانس هـای تحقیقاتی در سراسـر اروپا، گروه های امداد 

و نجات، آتش نشـانان و متخصصـان امنیتی، آئین نامه 
قدرتمنـدی را در 3 پارامتـر کلیـدی پزشـکی قانونـی 

CBRN فراهـم نمودنـد: 
- روش های اجرایی، روش های نمونه برداری و کشـف 

عوامل CBRN درصحنه جرم
- روش های آزمایشـگاهی پزشکی قانونی سنتی برای 

مقابله با شـواهد آلوده
- روش های آزمایشـگاهی برای ثبت و تجزیه وتحلیل 

عوامل CBRN رهاشـده در یک حادثه
ایـن پـروژه در نظـر دارد بـه بازرسـان پزشـکی قانونی 
کـه بـه دنبـال راه هایـی بـرای بهبـود و توسـعه کار و 
تکنیک هایشـان هسـتند، کمـک نمایـد. کنسرسـیوم 
GIFT از طریـق همـکاری بـا انجمن هـای علمـی، 
مهندسـین خـالق تکنولوژی هـای جدیـد و محققـان 
خـارج از مجموعـه پزشـکی قانونـی، بـرای بررسـی 
فن آوری هـای جدیـد و خالقانـه که بتواند در گوشـه و 
کنـار دنیای پزشـکی قانونی CBRN قابل اجرا باشـد، 

فعالیـت می نمایـد.
با نگاهی فراتر از سـازمان پزشـکی قانونـی، این پروژه 
در نظـر دارد تـا مهارت هـا و دانـش را بـا اسـتفاده از 
فراگیـری ایده هـا و چالش های سـایر صنایع به روز نگه 
دارد. ایـن کنسرسـیوم از همکاری تمام صنایع مختلف 
جهـت کمـک به ارتقـاء پزشـکی قانونـی CBRN به 

سـطوح باالتر بـه وجود آمده اسـت.
یکـی از چالش هـای در حـال بررسـی در ایـن پـروژه، 
بهترین راه برای توانمندسـازی دانشـمندان برای انجام 
کارهـای مسـتقیم بیشـتر در صحنه جرم می باشـد. به 
معنـای دیگـر، بررسـی های دقیـق و ثبـت یافته هـا به 
شـکل ایمن در صحنه جرم، بطوریکه نیازی به مراجعه 
بـه آزمایشـگاه تا پایان کار نداشـته باشـند. لذا اعضای 
کنسرسیوم در حال مطالعه و تحقیق بر روی تجهیزات 
جدیـد و پروتکل هـا برای انجام کارهای آزمایشـگاهی 

به طـور ایمـن و البتـه میدانـی هسـتند. مطابـق ایـن 
در  فن آوری هـای   GIFT محققـان  برنامه ریزی هـا، 
صحنـه، روش هـا و ابزارهایـی کـه دانشـمندان مجبور 
نیسـتند مواد بسـیار آلوده را به داخل آزمایشگاه ببرند و 
همچنین بررسـی راه هایی برای انجام عملیات پزشکی 

قانونـی روی مـواد آلوده را توسـعه داده اند.
برخـی مشـکالت، به ویـژه در مـورد انجـام تجزیـه  و 
تحلیل هـای پزشـکی قانونـی در محیط آلوده، بوسـیله 
کنسرسـیوم از طریق توسـعه روش هـا و فن آوری های 
نویـن در حـال بررسـی هسـتند که بازرسـان پزشـکی 
قانونـی را قـادر خواهد سـاخت، آنالیزهای پیشـرفته را 
درصحنـه جـرم CBRN بـه انجـام برسـانند. برخی از 
این ابتکارات در دسـت بررسـی به شـرح ذیل هسـتند:

CBRN Forensics – Exploring New And Innovative 
Investigation Technologies

بررسی فن آوری های جدید 
در تحقیقات پزشکی قانونی حوادث 
شیمیایی، میکروبی، پرتوزا و هسته ای

حسینمجدفر،کارشناساتوماسیون
majdfar@gmail.com
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بهوسیله آلفایساطعشده شناساییذرات
اشعهفرابنفش

محققان کنسرسـیوم GIFT در اداره ایمنی هسـته ای 
و تشعشـع فنالنـد بـه یـک موفقیت بزرگ در توسـعه 
یـک نگـرش جدید بـرای شناسـایی از راه دور آلودگی 
آلفـا دسـت یافتنـد و یـک مقالـه درخصـوص ایـن 
موفقیت منتشـر نمودند: تصویربرداری از راه دور تابش 

رادیواکتیـو مـواد آلـوده بـه آلفـا تحت نور درخشـان
این کشــف بر پایه اندازه گیری اپتیکال نور ساطع شده 
از جذب ذرات آلفا در هوا بدســت آمده اســت. نشر نور 
ضعیف در طول موج های فرابنفش در حالی مشــاهده 
شــد که این بار در روشنایی روز به جای تاریکی مورد 

نیاز آزمایش های تصویربرداری آلفا انجام شده بود.

درحالی که در گذشــته دوربین های پرتونگاری علمی 
به طور موفقیت آمیزی به واسطه مشخصات صدای کم و 
حساسیت دقیق آن ها به اشعه فرابنفش کار می کرده اند، 
این پروژه از یک سامانه پویشی افزاینده فوتوالکتریک 
بعنوان سیستم تصویربرداری بازسازی شده، استفاده نمود.

تیم اداره ایمنی هســته ای و اشعه فنالند یک سیستم 
نوری براساس تلسکوپ گالیله مورد استفاده قرار داد و 
آن را با استفاده از اجزاء مقرون به صرفه با کارایی باال و 
درعین حال قیمت پایینی دارند، ساخت. عملکرد کشف 
ذرات آلفا با استفاده از پرتوهای آلفای نشانه گذاری شده 
در موسسه ای در آلمان که عناصر با عدد اتمی باالتر از 

اورانیوم را تشخیص می دهد، ارزیابی گردید.
محققــان گــزارش کردند که یکی از فواید اساســی 

رویکرد جدید این بود که ویژگی های پاسخ طیفی یک 
افزاینده فوتوالکتریک به مانند سنســورهای دوربین بر 
پایه سیلیکون، مستعد نور مرئی نیستند. این پیشرفت 
بی نظیر، به کارشناسان اجازه می دهد اندازه گیری ها را 

در محیط و بدون نیاز به اتاق تاریک انجام دهند. 

عالیـماختصاصیبـرایعواملشـیمیایی،
)CAS(میكروبـیوپرتوها

سازمان تحقیقات علمی کاربردی هلند NTO به دنبال 
آنالیـز و ارزیابـی تهدیـدات عوامل شـیمیایی، زمانی که 
مردم در معرض عوامل شـیمیایی قرار می گیرند، اسـت. 
در کنـار آن، آن هـا روی پروفایل های مواد شـیمیایی، با 
توسـعه ابزارهـای شناسـایی پروفایل هـای اختصاصـی 
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مواد شـیمایی کار می کنند. پروفایل اختصاصی، شـامل 
اطالعـات مربـوط بـه حضـور عالئـم اختصاصـی مواد 
شـیمیایی که محصوالت جانبی از سـنتز و ناخالصی در 

مواد اولیه هسـتند، می باشـند.
شـیمایی،  مـواد  از  محـدودی  مجموعـه  در   CAS
شـیوه های  جدیـد  دانـش  و  اسـت  شناخته شـده 
پروفایل بندی در مورد مجموعه ای از عوامل تهدیدکننده 
شیمیایی پیشـرفت های عمده ای را معرفی خواهد کرد. 
 NTO سازمان هلندی ،GIFT بعنوان بخشـی از پروژه
در حـال بررسـی توسـعه ابزارهـای تحلیلـی به منظـور 
تعییـن طیف گسـترده ای از عوامل شـیمیایی خطرناک 

در نمونه هـای انسـانی و محیطـی می باشـد.

تصویر01-فنآوریهایشناســاییقابلحملکه
توسطتیمGIFTابداعوموردبررسیقرارگرفتهاند.

CBRNابزارارزیابیریسک
و  عمومـی  بهداشـت  ملـی  موسسـه  از  تیـم  یـک 
محیط زیسـت RIVM و موسسـه پزشـکی قانونـی 
هلند NFI باهم تحت کنسرسـیومی مشـغول توسـعه 
 CBRN اپلیکیشـن خاصـی جهـت ارزیابـی ریسـک
پزشـکی قانونی هسـتند. این اپلیکیشـن یک سـامانه 
الکترونیکی شـامل سـؤاالتی که از طریق رابطه کاربر 
گرافیکـی راهنمای GIFT دسترسـی دارد، می باشـد. 
به محـض اینکـه اطالعات اولیه به وسـیله اولین گروه 
امداد و نجات در صحنه جمع آوری شـد، افسر مسئول 
تیم پزشـکی قانونی که به اپلیکیشـن ارزیابی ریسـک 
دسترسـی دارد، اطالعـات موجـود را به منظور ارزیابی 

ریسـک های تیـم، در سـامانه وارد می نمایـد.
ــی/  ــه ســؤاالت بل ــامل مجموع ــن اپلیکیشــن ش ای
ــات پیشــنهادی را  ــک ســری اقدام ــوده و ی ــر ب خی
ــال  ــرای مث ــد. ب ــوان نتیجــه بازخــورد می نمای به عن
اگــر شــما نــوع عامــل شناسایی شــده را وارد کنیــد، 
ایــن اپلیکیشــن بــه شــما نــوع لــوازم حفاظــت فردی 
موردنیــاز ازجملــه ماســک حفاظتــی ضــروری، لباس 
و یــا دســتکش مخصــوص جهــت ورود بــه صحنــه 

را پیشــنهاد خواهــد داد.  
ابـزار ارزیابـی ریسـک CBRN بسـیار تطبیق پذیـر 
خواهـد بـود و می توانـد پـس از یـک حادثـه بـرای 
بررسـی موضوعات زنده و ارائه مشـاوره مورد استفاده 
قـرار گیـرد. یـا اینکـه می توانـد در خصـوص یـک 

ریسـک محسـوس مـورد اسـتفاده قـرار گیرد. 
فـن آوری به سـرعت رشـد می کنـد و بهمیـن دلیـل 

و  صنایـع  دانشـگاه ها،  بـا   GIFT متخصصیـن 
بررسـی  به منظـور  متوسـط  و  کوچـک  بنگاه هـای 
ایده هـای و نوآوری هـای بیشـتر، همـکاری دایمـی 
دارنـد و بـه دنبـال یافتـن راهـی جهـت ارائـه پاسـخ 
برخـی از ایـن سـؤاالت، ایده ها و نوآوری هـا در حوزه 
پزشـکی قانونـی هسـتند. Ed Van Zalen مدیـر 
برنامه ریـزی موسسـه پزشـکی قانونـی هلنـد، بعنوان 
راهبـر پـروژه GIFT می گویـد: "GIFT اولیـن قدم 
اسـت. پس  از اینکه این پروژه تکمیل شـد، کار ادامه 
خواهـد داشـت و ما بـه دنبال تأمین منابـع مالی برای 

تحقیـق و توسـعه در آینـده هسـتیم."
وی افـزود: "چالـش پیـش روی جهـان ایـن اسـت 
کـه همـه کشـورها از ظرفیـت و توانایی مشـابهی در 
پزشـکی قانونـی برخـوردار نیسـتند. هدف مـن برای 
GIFT ایـن اسـت کـه بتوانیـم آن را جهـت تدویـن 
یـک اسـتاندارد طالیـی در کل اروپـا و سـپس کل 
جهـان مـورد اسـتفاده قرار دهیـم و یک راهنمـا ارائه 
دهیم تا همه کشـورها بتواننـد حداقل  توانمندی های 
مـورد نیـاز در عرصـه پزشـکی قانونـی CBRN را 

نمایند." ایجـاد 
همکاران این کنسرسـیوم در حال بررسـی روش های 
جدیـد، فن آوری هـا و تکنیک هایـی هسـتند کـه تیم 
پزشـکی قانونـی را قـادر خواهد سـاخت تا در شـرایط 
بسـیار سـخت کار کنند، چـه از طریـق آلودگی زدایی 
و چـه از طریـق فرآیندهـای کنترلـی. یکـی از ابعـاد 
تکمیـل ایـن موضـوع، آمـوزش چگونگی انجـام این 

فرآیندهـای جدید اسـت.
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تصویر2-اینامیدواریوجودداردکهباآپلیكیشن
GIFTمیزانمراجعهبهآزمایشگاهکاهشیابد.

عنصر کلیدی پروژه GIFT انجام تمرینات آموزشـی 
و سـپس اسـتفاده از درس هـای آموخته شـده از ایـن 
برنامه های توسـعه ای می باشـد. یک برنامه آموزشـی 
به حمایت از گسـترش این آپلیکیشـن در سراسر اروپا 

کمـک خواهد نمود.
ســال  اواخــر  در  آموزشــی  تمریــن  نخســتین 
ــهر ــانی ش ــات آتش نش ــکده خدم ــته در دانش  گذش

ــد  ــام ش ــتان انج Moreton-in-Marsh انگلس
ــون و  ــای آزم ــروژه، فرآینده ــی پ ــاد ژئوگراف و ابع
پروتکل هایــی کــه در ایــن پــروژه ایجادشــده بودنــد، 
ــه  ــه دو برنام ــت. در ادام ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م
تمرینــی دیگــر در اوایــل ســال جدیــد در بلژیــک و 

ــت.  ــده اس ــزی ش ــد برنامه ری هلن
کلیـه دروس آموختـه شـده و مـوارد مشـاهده شـده 
در طـی تمرینـات، در کنـار جنبه های دیگر گذاشـته 
خواهـد شـد تا یـک برنامه آموزشـی پزشـکی قانونی 
CBRN تنظیم شود که بتواند در آموزش و پیشرفت 
دانشـمندان پزشـکی قانونی مورد اسـتفاده قرار گیرد. 
جعبه ابـزار GIFT روش هـای اجرایـی، پروتکل هـا و 
تجهیـزات را همگی یکجا برای نخسـتین بار در یک 
اسـتاندارد بین المللـی تأمیـن خواهـد کـرد. بنابرایـن 
تنظیـم برنامه های آموزشـی برای آمـوزش کارکنانی 

کـه بـا آن کار می کننـد، بسـیار حائز اهمیت اسـت.
پـروژه سه سـاله GIFT در انتهـای امسـال به نتیجه 
خواهـد رسـید، امـا ایـن امیـدواری وجـود دارد کـه 
از دل  ایده هـا و پروژه هـای تحقیقاتـی  از  بسـیاری 
آن اسـتخراج شـوند که سـایر کشـورها مایل باشـند 
روی آن هـا سـرمایه گذاری کـرده و درنهایـت ایـن 
تحقیقـات سـبب افزایـش توانمندی پزشـکی قانونی 

در سراسـر اروپا شـود.
برخی از چشم اندازهای بلندمدت که از دل این پروژه 
بیرون آمده است، شامل تمایل برای درک بهتر قوانین 
مختلف در صحنه جرم و نیز به هم نزدیک کردن مسیر 
فعالیت های ایمنی و امنیتی می باشد. به طورکلی، این دو 
مسیر در یک حادثه جدا از هم عمل می کنند. اولویت 
گروه ایمنی، که اولین گروه های واکنش دهنده هستند، 

نجات افراد و ایمن سازی دوباره محل است، درحالی که 
تیم امنیتی که شامل بازرسان هستند، درصدد پیگرد 

قانونی کشف عامالن حادثه می باشند.
اهـداف بلندمدت تر گرد هـم آوردن تیم های ایمنی و 
امنیت و آموزش توأمان آن هاسـت. بطوری که شـاید 
در نهایـت تیم هـای امـداد و نجـات بتواننـد از برخی 
از مراحـل اولیـه تجهیـزات GIFT به منظـور کمـک 
بـه طراحی نحـوه واکنش اولیه آن ها اسـتفاده نمایند 
و نیـز به منظـور کمـک بـه شـکل گیری تحقیقـات 

پزشـکی قانونی مورداسـتفاده قـرار گیرد.
بـا  کـه  اسـت  ایـن   GIFT جعبه ابـزار  هـدف 
فن آوری هـای موجود به آینده متصل بشـود. بنابراین 
توسـعه های آتی برنامه ها می تواند شـامل سنسـورها 
و فن آوری هایـی بـرای تیم هـای امداد و نجات باشـد 
کـه از آن طریـق بـه تیـم پزشـکی قانونـی بپیوندند.
امـا ایـن یک هـدف همکاری بسـیار بلندمـدت بوده 
گرفتـه  نظـر  در  فعلـی  سـرمایه گذاری های  در  کـه 

است. نشـده 
بسیاری از نتایج این پروژه برای آژانس های تائید شده 
قابل دسترس می باشد و عالقه مندان می توانند به سایت 
https://giftforensics.eu/ مراجعه و یا 
 Claudine.weeks@cbrneworld.com با

تماس بگیرند.

کنسرسـیومشـامل21عضـوازسراسـر
میباشـد: اروپـا

•  NFI هلند
• دانشگاه Tyndall ایرلند

• TNO هلند
• RIVM  هلند
• M2L  بریتانیا

• Falcon Communications بریتانیا
• FERA بریتانیا
• AWE  بریتانیا
• STUK  فنالند

• FOI   سوئد
• NFC  سوئد

• Analyze IQ  ایرلند
• NICC   بلژیک
• RMA   بلژیک

• Space Applications  بلژیک
• JRC-ITU    اسپانیا

• CEA   فرانسه
• Eticas  اسپانیا

• RAMEM   اسپانیا
• LQC   اسپانیا

• Nanobiz   ترکیه
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

چرا پیاده ســـازی مدل مدیریت ایمني فرآیند الزم است؟
ـــیمی  ـــای پتروش ـــی از واحده ـــا یک ـــا گاز و ی ـــت ی ـــگاه های نف ـــی از پاالیش ـــی یک ـــت عال ـــی مدیری وقت
ـــت  ـــتم های مدیری ـــی از سیس ـــا، یک ـــن مجموعه ه ـــی از ای ـــا در یک ـــرد ت ـــم می گی ـــی، تصمی ـــارس جنوب پ
ـــي  ـــایي و ارزیاب ـــه شناس ـــوط ب ـــور مرب ـــه ام ـــت ک ـــن اس ـــش ای ـــن هدف ـــد، مهم تری ـــاده کن ـــي را پی ایمن
ریســـک ها را ارتقـــا داده و از حـــوادث نفـــت و گاز کـــه داراي شـــدت و تلفـــات زیـــاد و احتمـــال کـــم 
ـــی، درک  ـــت ایمن ـــتم مدیری ـــن سیس ـــت ای ـــل موفقی ـــن عام ـــه مهم تری ـــد و البت ـــری کن ـــتند، جلوگی هس

ـــد.  ـــتمی می باش ـــرد سیس ـــت رویک ـــران از اهمی ـــفي مدی فلس
ـــده  ـــی پیچی ـــه حت ـــک برنام ـــت«، ی ـــت و کیفی ـــط زیس ـــت، محی ـــی، بهداش ـــه »ایمن ـــوم ک ـــن مفه درک ای
ـــی،  ـــل محیط ـــانی، عوام ـــط انس ـــان ، رواب ـــد انس ـــری مانن ـــکل از عناص ـــمی متش ـــه ارگانیس ـــت، بلک نیس

PSM علـی رضـایـی – مشــاور
www.processSafety.ir

پیاده سازی مدل 
مديريت ايمني فرآيند
در واحدهای پاالیشگاهی یا پتروشیمی ایران

Process Safety Management
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ــواد  ــزاری، مـ ــخت افزاری و نرم افـ ــای سـ ابزارهـ
متنـــوع و روش هـــا و فرایندهـــا می باشـــد.

ــه  ــت کـ ــن معناسـ ــه ایـ ــتمی بـ ــرد سیسـ رویکـ
بـــراي ایمن کـــردن و ایمـــن نگه داشـــتن چنیـــن 
ـــر  ـــک های ه ـــت ریس ـــه مدیری ـــاز ب ـــتمی، نی سیس
ـــزات  ـــنل، تجهی ـــی پرس ـــه، یعن ـــن مجموع ـــه رک س
ــت  ــن مدیریـ ــد و ایـ ــای کاری می باشـ و روش هـ
ـــدل  ـــی »م ـــدف اصل ـــع ه ـــه گانه، در واق ریســـک س

مدیریـــت ایمنـــي فرآینـــد« می باشـــد.
ــل،  ــره، حمـ ــد، ذخیـ ــدي؛ تولیـ ــع فراینـ در صنایـ
ـــاک  ـــوه خطرن ـــواد شـــیمیایي بالق ـــع م اســـتفاده و دف
بـــوده و پتانســـیل رخـــداد حـــوادث فاجعه بـــار در 
ـــن  ـــي در ای ـــاي ایمن ـــت ارتق ـــت. جه ـــاال اس آن ب
ــي  ــت ایمنـ ــتم مدیریـ ــتقرار سیسـ ــع، اسـ صنایـ
ــمار  ــات بشـ ــن اقدامـ ــي از مؤثرتریـ ــد، یکـ فراینـ

مـــی رود.
ـــیمي  ـــات پتروش ـــدي، تأسیس ـــع فراین ـــن صنای در بی
ــرآوري  ــواد فـ ــتعال، مـ ــت قابل اشـ ــل ماهیـ بدلیـ
ــاي  ــرایط عملیاتـــي و شـــدت پیامدهـ ــده، شـ شـ
ناشـــي از وقـــوع حـــوادث، از اهمیـــت بســـیار باالیـــي 

ـــتند. ـــوردار هس برخ
ـــا  ـــته گازه ـــار ناخواس ـــال، انتش ـــن س ـــي چندی در ط
و مایعـــات قابل اشـــتعال و واکنـــش شـــیمیایي در 
فرآیندهایـــي کـــه داراي مـــواد شـــیمیایي خیلـــي 
ـــن  ـــت. ای ـــده اس ـــزارش  ش ـــتند، گ ـــاک هس خطرن
ــه از  ــع متفاوتـــي کـ ــان در منابـ ــوادث همچنـ حـ
مـــواد شـــیمیایي خطرنـــاک، ســـمي، واکنـــش زا، 
ـــا  ـــي از آن ه ـــا ترکیب ـــار و ی ـــتعال، انفج ـــل اش قاب
ــداي  ــد. جـ ــاق می افتـ ــد، اتفـ ــتفاده می کننـ اسـ
ــیمیایي  ــواد شـ ــوع مـ ــن نـ ــه ایـ ــي کـ از صنعتـ
ــر  ــال در هـ ــر حـ ــه هـ ــد، بـ ــتفاده می کنـ را اسـ
لحظـــه پتانســـیل وقـــوع حـــوادث نشـــت ایـــن 
مـــواد درحالی کـــه بدرســـتي کنتـــرل نشـــده، 
وجـــود دارد. ایـــن موضـــوع مي توانـــد بـــه نوبـــه 
ـــي  ـــردد. ط ـــه گ ـــک فاجع ـــوع ی ـــث وق ـــود باع خ
ــا،  ــه اروپـ ــا 2002 در اتحادیـ ــال های 1985 تـ سـ
ـــوط  ـــي، مرب ـــوادث صنعت ـــداد کل ح ـــد تع 17 درص
ـــاي  ـــه گوی ـــت ک ـــوده اس ـــیمي ب ـــع پتروش ـــه صنای ب
شـــرایط خطرنـــاک و حادثه خیـــز بـــودن صنعـــت 

پتروشـــیمي می باشـــد. 
»سیســـتم مدیریـــت ایمنـــي« بـــراي اولیـــن 
بـــار در ســـال 1990 توســـط ســـازمان ایمنـــي و 
بهداشـــت شـــغلي آمریـــکا  OSHA، معرفـــي و 
نســـخه کامـــل و نهایـــي آن در ســـال 1992 انتشـــار 
یافـــت. طبـــق پیش بینی هـــا، خطـــرات ناشـــي از 
حـــوادث، پـــس از اجـــراي PSM حـــدود 80 درصـــد 
ـــورد  ـــدود 264 م ـــاله از ح ـــر س ـــه و ه ـــش یافت کاه

ـــاري  ـــا بیم ـــت ی ـــورد جراح ـــر و 1534 م مرگ ومی
ـــا  ـــد ب ـــی فرآین ـــت ایمن ـــود. مدیری ـــري می ش جلوگی
ـــه  ـــی یکپارچ ـــی و مدیریت ـــتم مهندس ـــرای سیس اج
و فراگیـــر به طـــور پیوســـته و سیســـتماتیک و 
ـــف،  ـــه تعری ـــره ای، ب ـــر جزی ـــرش غی ـــز از نگ پرهی
کاهـــش و مدیریـــت ایمنـــی خطـــرات فرآینـــدی 
ــایی  ــور شناسـ ــات به منظـ ــازی تأسیسـ و ایمن سـ
ریســـک ها و کنتـــرل و کاهـــش پیامـــد حاصـــل 

ــردازد. ــا می پـ از آن هـ
آیـــاپیادهســـازیمـــدلمدیریـــت
ـــوده ـــقب ـــرانموف ـــددرای ـــيفرآین ایمن

اســـت؟!
ــالوه  ــدي، عـ ــع فراینـ ــوادث در صنایـ ــوع حـ وقـ
ـــزات  ـــه تجهی ـــه ب ـــي و صدم ـــای جان ـــر پیامده ب
و زیان هـــای اقتصـــادي ناشـــي از آن، وقـــوع 
آلودگـــي و تخریـــب محیـــط زیســـت را نیـــز در پـــي 
دارد. البتـــه می دانیـــم کـــه هزینه هـــای مســـتقیم 
ـــخ  ـــوه ی ـــبیه ک ـــزی ش ـــوادث، چی ـــتقیم ح و غیرمس
ـــس  ـــل لم ـــی از آن قاب ـــش کوچک ـــه بخ ـــت ک اس

ـــت. ـــاهده اس و مش
ــر فهرســت  ــگاه تخصصــي و مــروری ب ــا یــک ن ب
حــوادث هفــت ســال گذشــته در ایــران، درمی یابیــم 
کــه مبنــاي ایجــاد حــوادث، تنــوع زیــادي نداشــته و 
اکثــر ایــن حــوادث از نــوع نشــتي، ایجــاد ابــر بخــار 
ــه  ــن اســت ک و انفجــار می باشــد. حــال ســؤال ای
بــا توجــه بــه ســابقه چندســاله ورود علــم مدیریــت 
ــرای پیاده ســازی مــدل  ــد و تــالش ب ــی فراین ایمن
از  نتوانســته ایم  چــرا  کشــور،  در  آن  صنعتــی 
وقــوع چنیــن حــوادث مشــابهی جلوگیــري کنیــم. 
ــا  ــه تنه ــا ن ــم آن ه ــش اعظ ــن، بخ ــر ای ــزون ب اف
ــل  ــز قاب ــا نی ــدت آنه ــه ش ــگیری، بلک ــل  پیش قاب
پیش بینــی بــوده اســت. مشــروط بــر اینکــه حــوادث 
و پیامدهــای آن، بموقــع مــورد بحــث و تحلیــل قرار 
گرفتــه و بــر مبنــاي آن اقدامــات اصالحــي و تدابیــر 
ــت  ــد مدیری ــده و فرآین ــاذ ش ــه اتخ ــي مربوط ایمن
ــت. در  ــورت می پذیرف ــی ص ــد بخوب ــی فراین ایمن
ــادی کــه در  ــدان زی ــه چن ــب علمــی ن ــان مطال می
زمینــه بررســی حــوادث اخیــر ایــران منتشــر شــده 
ــل توجــه و  ــق، قاب اســت، دو نوشــته علمــی و دقی

تعمــق هســتند:
فنــی  واکاوی  تولیــد،  آخــر  اولویــت   HSE  -
ماهنامــه  بوعلــی،  پتروشــیمی  آتش ســوزی 

27 شــماره  نفــت  چشــم انداز 
- مــروري بــر حــوادث آتش ســوزی دو ســال اخیــر 
ــش  ــران، همای ــیمي ای ــت، گاز و پتروش ــع نف صنای

مهندســی فراینــد ســال 95
کــه حاصــل کار تحقیقــی آقایــان علیرضــا نجومــی 
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

 SPGC شــرکت HSE و حیــدری در واحــد
می باشــد. در انتهــای نوشــتار ایشــان، بــه دردهــای 
ــده  ــاره ش ــران اش ــت و گاز در ای ــت نف ــم صنع مه
کــه همانــا راه انــدازی پیــش از موعــد و زودهنــگام 
و رســیدن بــه اهــداف خصوصی ســازی اســت 
کــه بدلیــل تجربــه و شــناخت بنــده از امــر ایمنــی 
ــا لمــس  ــا و باره ــن مشــکل را باره ــدازی، ای راه ان

کــرده ام.
حاصــل واکاوی ایــن مقالــه، در ده بنــد ارائــه شــده 
ــن  ــروز چنی ــل ب ــد، دالی ــان می ده ــه نش ــت ک اس
حوادثــی، براحتــی بــا اجــرای دقیــق بندهــا و 
ممیزی هــای مدریــت ایمنــی فراینــد در دو بخــش 
قبــل و بعــد از حادثــه و کامــل بودن چرخــه اقدامات 
پیشــگیرانه و رفــع کامــل عــدم مطابقت هــا، قابــل 

آشــکار شــدن بــوده اســت.

لــزومبازنگــریدرپیادهســازیمــدل
ــد ــيفرآین ــتایمن مدیری

شـــکی وجـــود نـــدارد کـــه مهم تریـــن بخـــش 
ــه  ــارت اســـت از تجزیـ ــتانداردی PSM عبـ اسـ
و تحلیـــل خطـــرات فرآینـــد )PHA( و بازنگـــري 
ـــد و  ـــت رخ ده ـــن اس ـــه ممک ـــي ک ـــق خطاهای دقی
ـــد  ـــي بای ـــي ایمن ـــتم های حفاظت ـــه سیس ـــه چ اینک
ـــیمیایي  ـــواد ش ـــته م ـــا از انتشـــار ناخواس ـــکار رود ت ب
جلوگیـــري شـــود. شـــرکت ها بایـــد فرایندهایـــي 
را کـــه ریســـک بزرگ تـــری ایجـــاد می نماینـــد، 
شناســـایي و آن هـــا را قبـــل از بقیـــه مـــوارد ارزیابـــي 
ــای  ــن ابزارهـ ــی از مهم تریـ ــد. )PHA( یکـ کننـ
ــرات  ــی ها و تعمیـ ــام بازرسـ ــرد، انجـ ــن رویکـ ایـ

پیش بینانـــه و مبتنـــی بـــر ریســـک اســـت.
و  کارفرمـــا  مســـئولیت هاي  بایـــد   PSM در 
ـــیمیایي کار  ـــاي ش ـــه در فرآینده ـــي ک پیمانکارهای
ـــا،  ـــن فرآینده ـــل ای ـــي مح ـــا در نزدیک ـــد ی مي کنن
ــخص  ــح مشـ ــورت واضـ ــد، بصـ ــغول بکارنـ مشـ
ـــائل  ـــه مس ـــود ک ـــل ش ـــان حاص ـــا اطمین ـــود ت ش
ایمنـــي کارکنـــان شـــرکتي و پیمانـــکار هـــر دو 
ـــاي  ـــتاندارد، روش ه ـــن اس ـــت. ای ـــده اس ـــاظ ش لح
ـــري  ـــان، بازنگ ـــوزش کارکن ـــات، آم ـــي عملی اجرای
ـــي یکپارچگـــي  ـــکار، ارزیاب ایمنـــي قبـــل از شـــروع ب
ــي و روش  ــي و بحرانـ ــایل حیاتـ ــي وسـ مکانیکـ
ـــود. ـــامل می ش ـــز ش ـــر را نی ـــت تغیی ـــي مدیری اجرای

ـــرات،  ـــت تغیی ـــون مدیری ـــواردي چ ـــه م در PSM ب
ـــر حـــوادث و شـــبه  ـــق ب ـــرم، تحقی مجوزهـــاي کارگ
ـــش  ـــرح واکن ـــیمیایي، ط ـــواد ش ـــار م ـــوادث انتش ح
ـــل  ـــاق حداق ـــزي انطب ـــراري، ممی ـــرایط اضط در ش
ـــت  ـــرز محافظ ـــد و م ـــار و ح ـــال یکب ـــه س ـــر س ه
ـــده  ـــه ش ـــژه پرداخت ـــورت وی ـــاری بص ـــرار تج از اس

ـــه  ـــد ک ـــد، بدانن ـــاز دارن ـــان نی ـــان و کارفرمای ـــاي آن، کارکن ـــناخت PSM و نیازمندي ه ـــراي ش ـــت. ب اس
OSHA چگونـــه از اصطـــالح فرآینـــد در مبحـــث PSM اســـتفاده مي کنـــد.

PHA, RA, SIMOPS, PSSR, SOP, PTW, Lo-To, ERP, MI, TBM, MOC…
ـــامل  ـــه ش ـــي ک ـــه فعالیت ـــت از هرگون ـــد، عبارتس ـــی، فرآین ـــوب مدیریت ـــن چارچ ـــف در ای ـــام تعری در مق
ـــا ترکیبـــي  ـــاک و ی ـــا انتقـــال مـــواد شـــیمیایي خطرن ـــي ی ـــد، جابجای ـــده( اســـتفاده، نگهـــداري، تولی )دربردارن
ـــا  ـــي ب ـــورت داخل ـــه بص ـــروف ک ـــي از ظ ـــر گروه ـــف ه ـــن تعری ـــاس ای ـــد. براس ـــا باش ـــن فعالیت ه از ای
ـــواد  ـــار م ـــیل انتش ـــه داراي پتانس ـــد ک ـــرار گرفته ان ـــي ق ـــه بصورت ـــزا ک ـــروف مج ـــند و ظ ـــط باش ـــم مرتب ه

ـــود. ـــناخته مي ش ـــد ش ـــد واح ـــک فرآین ـــوان ی ـــتند، بعن ـــاک هس ـــیمیایي خطرن ش
اســتاندارد مدیریــت ایمنــي فرآینــد، شــامل 14 جــزء اســت کــه براســاس تجربــه ناشــی از اجــرای ایــن 
ــای،  ــی )فازه ــارس جنوب ــکوهای گازی پ ــن س ــاز 15 و 16 و همچنی ــکی ف ــگاه خش ــتم، در پاالیش سیس

ــرد. ــدی ک ــدول 2 طبقه بن ــورت ج ــر را بص ــن عناص ــوان ای 16،17،18،19،20،21( می ت
براساس  بایستی پرسشنامه های ممیزي  این سیستم مدیریت،  پیاده سازی  بازنگری در روند  اولین گام  بعنوان 
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خربهای جدید در راه است !!!

گروه و کانال اخبار تخصصی ایمنی،  آتش نشانی، امداد و نجات

مرکز جامع تجـارت ایمنـی ایران - ماهنامه مهندسی حفاظت از حریـق

https://telegram.me/fireandrescuenews
https://t.me/joinchat/AAAAAEAqvwow2VN5gDQJjw

لینک اردیبهشت ماه 96 

"راهنماي ممیزي مرکز ایمني فرایندهاي شیمیایي" تهیه و روایي آن توسط کارشناسانان متخصص ایمني فرایند 
)Center for chemical process safety( .بررسي و مورد تأیید قرار گیرد

این پرسشنامه نیاز به سه قسمت اصلي دارد که بخش اول، سؤاالت مربوط به بررسي مستندات موجود، بخش دوم 
مربوط به مصاحبه با کارکنان واحدهاي فرایندي و بخش سوم مربوط به بررسي هاي میداني و بازدید از تجهیزات 
و محیط کار مي باشد. الزم است تا سؤاالت پرسشنامه از صفر تا سه )کاماًل نامنطبق تا کامال منطبق با الزامات 
)PSM امتیازبندي شوند. سؤاالت مربوط به مصاحبه با کارکنان، بایستی براي تمامي افراد شرکتی و پیمانکار واحد 

مورد بررسي، تکمیل و میانگین امتیاز سؤاالت در نظر گرفته شود. 
سؤاالت مربوط به بررسي هاي میداني نیز بایستی براي کلیه تجهیزات واحد شامل پمپ ها، کمپرسورها، مبدل هاي 
حرارتي، رآکتورها، درام ها، مخازن تحت فشار و مخازن ذخیره، خطوط لوله و اجزاي آن، تجهیزات اطفای حریق، 
سیستم هاي تهویه، تجهیزات برقي و ابزار دقیق، کارگاه تعمیرات، مسیرها و درب هاي خروج اضطراري تکمیل 

گردد و در مورد تجهیزات مشابه نیز میانگین امتیازات در نظر گرفته شود. 
در پایان، ضعف هاي واحد از نظر استقرار سیستم، شناسایي شده و خالهای موجود از جمله تهیه دستورالعمل ها و 
روش هاي اجرایي جدید و یا اصالح برخي از روش هاي اجرایي موجود جهت مطابقت کامل با سیستم استاندارد، 

پر شده و اصالح می گردد.

ادامهجدول-1لیستیازحوادثکوچکوبزرگنفتوگازداخلیدر7سالگذشته
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

:OHSASوHSE-MSباPSMبررسيمیزانانطباق
 OHSAS18001 :در طراحی نظام مدیریت ایمنی فرآیند تالش شده است که با سایر سیستم های مدیریتی موجود در سازمان  ها نظیر: نظام های مدیریت کیفیت نظیر

HSE-MS،  و خصوصاً TQM قابل انطباق و ادغام بوده و صنایع شیمیایی و فرآیندی از ناسازگاری میان چند سیستم مدیریتی مختلف و متنوع در امان باشند.
PSM با OHSAS در 8 الزام و با HSE-MS در 9 الزام مشترک مي باشند. همچنین مقایسه الزامات این سه سیستم نشان می دهد، هر سه سیستم در 6 الزام شامل تجزیه 

و تحلیل خطرات فرایند، آموزش، تحقیق و بررسي رویداد، برنامه ریزي و واکنش در شرایط اضطراري، ممیزي انطباق و مشارکت کارکنان مشترک هستند. 
از بین الزامات اطالعات ایمني فرایند 4 الزام شامل مالحظات ایمني فرایند، مالحظات ایمني پیش از راه اندازي، یکپارچگي مکانیکي و مجوز کار گرم، مختص سیستم مدیریت 
ایمني فرایند بوده و در دو مدل دیگر به آنها اشاره ای نشده است. از طرف دیگر، 4 الزام شامل خط مشي و اهداف استراتژیک، منابع و پایش و اندازه گیري عملکرد که بطور 
 OHSAS با PSM مد نظر قرار نگرفته اند. همچنین در مورد الزام اسرار تجارت نیز بین PSM وجود دارند، بطور واضح و مستقیم درOHSAS و HSE-MS مستقیم در

و HSE-MS بطور غیر مستقیم انطباق وجود دارد.
پس می توان چنین نتیجه گرفت که در اغلب واحدهای پتروشیمی که دارای سیستم هایی نظیر HSE-MS و OHSAS می باشند، حدود 70 درصد الزامات سیستم مدیریت 

ایمني فرایند اجرا شده است، اما رویکرد سیستمی و فرایندی به آن وجود ندارد.

جدول -2 طبقه بندی عناصر سیســتم مدیریت ایمني فرآیند
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نمودارانطباقعناصرسیستممدیریتایمني
فرآیندبامدلدمینگ

تحلیـل ریشـه ای حـوادث بوقـوع پیوسـته در ایـران 
نشـان می دهـد کـه عوامل بسـیاری همچـون: عدم 
رضایت منـدی شـغلي پرسـنل، عـدم وجـود سیسـتم 
آموزشـي توانمنـد، سـهل انگاری و نداشـتن رویکـرد 
پیش بینانـه در انجـام تعمیرات اساسـي، حذف برخي 
از بخش هـاي ظاهـرا غیـر ضـروري بـراي کاهـش 
زمـان تعمیـرات اساسـي، بی مسـئولیتی نسـبت بـه 
مسـایل ایمني، نداشـتن تخصص و تجربه، بي میلي، 
کم شـدن احترام بـه رعایـت اسـتانداردهاي طراحي، 
عدم توجه به نظرات کارشناسـي و مهندسـی ایمنی، 
غـرور و مقـدم دانسـتن تولیـد و بهـره وری بیشـتر بر 
مسـایل ایمنـي... مي توانـد از عوامـل ایجـاد حوادث 
جـدول بـاال باشـند کـه در صـورت داشـتن برنامـه 
از وقـوع حادثـه  و حـذف عامـل اصلـی، مي تـوان 

کرد.  جلوگیـري 

همچنانکـه محققانـی همچـون "هاینریـش" معتقدنـد اعمـال ناایمـن، باعـث بـروز 88 درصد حوادث شـده و عامل کلیـدي در پیشـگیري از بروز حوادث را، شناسـایي 
و درک عوامـل موثـر بـر رفتـار ایمنـي افـراد می داننـد )کتـاب پیشـگیري از حـوادث صنعتـي(، ایـن سیسـتم PSM نیـز، درکنـار نـگاه فنـی و توجـه بـه تأسیسـات و 
تجهیـزات، انسـان محـور اسـت. بدیـن معنـی کـه تغییـر نگـرش و رفتـار و فرهنـگ کاری و سـازمانی، اساسـی  ترین گام در جهت رسـیدن بـه باالترین سـطوح ایمنی 
بشـمار مـی  رود. شـاید از همیـن روسـت کـه در PSM اهمیـت زیـادی به عنصر آمـوزش، بمنظـور ایجاد »شایسـتگی« الزم برای پذیـرش و اجرای نقش هـای کلیدی 

در ایمنـی فرآیند داده شـده اسـت.
و بعنـوان آخریـن سـخن، واقعیـت تجربـی این سـت که الزمه پیاده سـازی اثربخش سیسـتم هایی مانند "مدیریـت ایمنی فرآیند"، داشـتن رویکرد سیسـتمی و مدیریت 

خطـرات فراینـدی بجـای مدیریت حادثه در یک واحد پتروشـیمی یا پاالیشگاهی سـت.
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)در  سوئد   SP فنی  تحقیقات  موسسه  اخیر  مقاله  در 
همکاری  با  که  سوئد(   RISE موسسه  حاضر  حال 
دانشگاه UMEA سوئد و دیگر شرکا درباره موضوع 
پس از رخداد حریق منتشر گردید، بر طبق اطالعات، 
تصادفات بین سال های 2002 و 2014 که مورد بررسی 
قرار گرفته بود، نشان می داد از دست دادن جان انسان ها 
و جراحات بدنی، نتیجه بعد از وقوع حادثه آتش سوزی 
یا توسط استنشاق دود و یا به علت جراحات سوختگی 

غیرمعمولی بوده است.
الی  در سال های 2002  اطالعاتی مختلف  پایگاهای 
2014 مورد بررسی و مقاالت مرتبط خالصه گردید. 
 FARS, CDS, اطالعاتی  پایگاهای  مخصوصًا، 
NFIRS که برای ایاالت  متحده اطالعات گردآوری 
می کردند و مقاالت با اطالعات کشور سوئد، مقاالت 
کشور  اطالعات  همچنین  و  مقایسه ای  بدست آمده 
انگلستان توسط سرویس های آماری آتش سوزی تهیه 
گردیده است. تالش های زیادی برای به دست آمدن 
اطالعات از کشورهای بلژیک و فرانسه صورت گرفت 
آمد.  بدست  ناچیزی  کاربردی  اطالعات  متأسفانه  که 
اطالعات ایاالت  متحده و مقاالت موجود برای هر دو 
کشور ایاالت  متحده و سوئد همچنین توانست اجازه 
مروری منطقی بر اطالعات قابل دسترسی و وضعیت 

عمومی را بدهد.
اطالعات گردآوری شده از ایاالت  متحده نشان داده بودند 
که حدود سه درصد از وسایل نقلیه در تصادفات مرگباری 
که در جریان حادثه آتش سوزی رخ  داده، نقش داشته اند. 
همچنین حدود پنج درصد از مرگ ومیرها در خودروهایی 
می افتد.  اتفاق  می شوند،  آتش سوزی  حادثه  دچار  که 
بطور مستقیم عامل یک سوم مرگ ومیرها، آتش سوزی 
مطابقت  سوئد  کشور  اطالعات  با  آمار  این  می باشد. 
خوبی دارد. طبق اطالعات نشریه FARS ، مخصوصًا 
در چهار سال اخیر، اگرچه تصادفات خودروها تقریباً کم 
شده است، ولی اتفاقات آتش سوزی در تصادفات مرگبار 
و تلفات مرتبط روند رو به رشدی را نشان می دهد. بیشتر 
خودروها بعلت تصادفات در قسمت جلو و ادامه فعالیت 
موتور خودرو در محفظه موتور دچار آتش سوزی می شوند. 
اگرچه آتش سوزی مخزن سوخت در مقایسه با موارد 
ذکرشده، جدی تر و کشنده تر می باشد، افزایش تزئینات 
آتش سوزی های  به  منجر  قابل اشتعال  محتویات  و 

شدیدتری شده است. 
مطابق این گزارشات، سمی بودن دودهای حاصل از 
مواد آتش زا خیلی حائز اهمیت می باشد. گزارشات اولیه 
فرماندهان عملیاتی دارای اطالعات ارزشمندی هستند. 
اما از بین رفتن برخی از شواهد مهم بدلیل دیر رسیدن 

پس از رخـــــداد
حریق در وسایل 
نقلیــه جـــاده ای

مجتبـیلطفـی
 مربی آتش نشانی و امداد و نجات

Mojtaba125lotfi@gmail.com
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نیروهای عملیاتی و یا خاموش کردن حریق توسط شاهدین صحنه و عابرین، مانع 
بررسی آن ها می شود، مخصوصاً زمانی که این اتفاقات برای اطالعات پس از رخداد 
حریق می افتد. در چنین مواقعی بیان نتیجه گیری دقیق دشوار است، اما به هرحال 

نتایج به دست آمده جالب  توجه هستند.

  MITVs (Motor Vehicle Inventory Tracking System) مجموعه ، FARS به اذعان
در تصادفات مرگبار درگیر بوده اند. 

در جدول زیر مقدار درصد آتش گرفتن MITVs و مجموع مرگ ومیرهای اتفاق افتاده 
در آتش سوزی MITVs مشخص  شده است. 
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مطابق گزارشات FARS ، طی سال های 2002 تا 2014 بعلت افزایش میزان ایمنی ترافیک، تعداد وسایل نقلیه و 
تلفات درگیر در تصادفات ترافیکی مرگبار در طول سالها در ایاالت  متحده کاهش  یافته است. در مقایسه، مخصوصًا 
از سال 2012 همان طور که در جدول نشان داده  شده است، حوادث آتش سوزی در تصادفات ترافیکی مرگبار روند رو 
به رشدی را نشان می دهد. در سال 2004 نشریه Gigges ذکر کرد، در سال 2000، 2.9 درصد از تصادفات مرگبار 
به علت حوادث آتش سوزی بوده است که عماًل در دهه 1990 بدون تغییر بوده و درصد حوادث آتش سوزی بین 2.6 
و 2.9 درصد بوده است. همچنین تحلیل ما اطالعات FARS  نشان داد نسبت وسایل نقلیه موتوری حمل ونقل 
MITVs  که در تصادفات آتش می گیرند، بیشتر از 3 درصد در سال 2011 ) حدود 3.3 درصد در 2013( بوده است. 
نسبت تلفات رخ داده در وسایل نقلیه روند رو به رشد مشابهی، بیشتر از 5 درصد از سال 2012 به بعد دنبال می کند. 
تقریباً یک سوم مرگ ومیرها که در وسایل نقلیه اتفاق افتاده است، بعنوان حادثه آسیب آور ذکر گردیده است، اما 
متأسفانه امکان این نیست که به این نتیجه برسیم که علت این تلفات، مستقیماً آتش سوزی بوده است. در مقایسه، 
نشریه Viklund  گزارش کرد، حدود 5 درصد از مرگ ومیرها طی سال های 1998 تا 2008 در جاده های سوئد، 
بدلیل برخورد خودروها با قطارهای سریع السیر بود. گزارشات کشور انگلستان طی سال های 2009 تا 2015 تقریبًا 
حدود 22 تا 24 درصد از این مرگ ومیرها را مستقیماً بعلت آتش سوزی تخمین زده است که کمی پایین  می باشد. این 
گزارش عموماً اشاره می کند، آتش سوزی ها به تصادفات وسایل نقلیه ربط دارد که همچنان مشکل اساسی می باشد. 

اهمیت رخداد پس از حریق را همچنین می تواند در پایگاه اطالعات NFIRS جدول شماره 2 مشاهده کنید.
طبق اطالعات NFIRS  طی سال های 2005 الی 2013، دالیل اصلی آتش سوزی خودروها نقص فنی )43%( و 
نقص برقی )21%(، رخداد پس از حریق و فقط 4% برای آتش سوزی وسایل نقلیه می باشد. اگرچه زمانی که تلفات 
آتش سوزی وسایل نقلیه به این آمار ربط پیدا می کند، رخداد پس از حریق عامل اصلی است که %55 را در بر می گیرد.

جدول 2. عامل اصلی درگیر در سیستم جرقه زنی. اطالعات NFIRS، طی سال های 2005 تا 2013. 

ستون "آتش سوزی وسایل نقلیه" توزیع این عوامل جرقه زنی برای کلیه آتش سوزی وسایل نقلیه می باشد. از 
سوی دیگر ستون "تلفات" به توزیع زمان موقعیت های مرگبار که مورد بررسی قرار گرفته اند، متمرکز شده است. 
اگرچه آتش سوزی خودروها بندرت بعلت عامل مربوط به پس از رخداد حریق می باشد، ولی بدلیل تلفات احتمالی، نقش 

بسزایی در آمار گزارشات دارند. لذا باید به جهت کاهش خطر آتش سوزی کاماًل مورد مطالعه قرار گیرند.
با بررسی دقیق تر جایگاه اطالعاتی FARS، اینطور بنظر می رسد که کلیه  دسته بندی های خودروها احتمال آتش گرفتن 
دارند. قطارهای سریع السیر و کامیون های سبک میزان مشابهی دارند. البته حدود % 3 درصد میزان حوادث قطارهای 
سریع السیر در طول سال افزایش یافته است. تعداد حوادث کامیون های سنگین که در این تصادفات درگیر هستند، 
نسبت به قطارهای سریع السیر و ماشین های سبک کمتر است که می تواند عامل توزیع تنوع بیشتر اطالعات در طول 
سال های فوق شود. تعیین سازوکارهای پیشرو بعد از میزان باالی آتش سوزی خودروهای سنگین جالب خواهد بود. 
همانطورکه مخازن سوخت اضافی در این خودروها ساخته می شود، گنجایش های خطرناک می تواند تأثیرگذار باشند. 

میزان تلفات رخ داده در وسایل نقلیه سوخته شده طی سال های 2002 تا 2014 ، برای خودروهای سبک )تقریباً % 5.2( 
کمی بیشتر از قطارهای سریع السیر )6%( است که این آمار برای خودروهای سنگین )20.5( می باشد. این به خاطر این 
واقعیت است که سرنشینان کامیون های سنگین، در مقایسه با سرنشینان دیگر خودروهای درگیر، بندرت دچار مرگ 

در حوادث می شوند.
چون وسایل نقلیه سنگین مورد اصلی تحقیق ما نیستند تحقیقات آن زیاد جدی گرفته نشد، اما می تواند در آینده مورد 
بررسی قرار گیرد. عوامل تشدید حوادث مانند شدت برخورد و میزان گرفتارشدن در خودروها عوامل مهمی هستند که 

در میزان تلفات تأثیرگذارند. 

مطابق نتایج گراف های پایگاه اطالعات CDS،    احتمال 
آتش سوزی با میزان جذب انرژی، افزایش می یابد. هر 
چه انرژی بیشتر باشد، موقعیت های آتش سوزی شدیدتر 
و به  دفعات بیشتر خواهد بود. همچنین شدت جراحات 
نیز به نوبه خود، در تصادفاتی که همراه با آتش سوزی و 
منجر به /آتش سوزی و گیر افتادن سرنشینان می باشد، 

افزایش می یابد. 
در بیشتر تلفات وسایل نقلیه که دچار حریق شده اند، 
می توان  متوجه شد که شدت حریق بعلت عملکرد ضعیف 
موادی سازنده وسایل نقلیه بکار می رود، بوده است. اگرچه 
قانون مشخصی برای تأمین حداقل استانداردها با توجه به 
عملکرد حریق مواد نصب شده در وسایل نقلیه وجود دارد، 
ولی قانون موجود در مقایسه با مقررات ایمنی حریق در 

صنعت حمل و نقل ضعیف تر می باشد.
در  حریق  از  پیشگیری  الزامات  از  یکی  مثال  بعنوان 
اتوبوس ها، قطارها، هواپیماها و کشتی ها، ضرورت هایی 
مانند محدودیت اوج سرعت آزاد شدن حرارت، عملکرد 
داخلی است که بشدت توسط  تزئینات  دود و سمیت 
اتحادیه ها و انجمن های تولید این محصوالت، کنترل 

و بازرسی می شود.
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 CDS شکل 2: میزان آتش سوزی در تصادفات براساس جذب انرژی طبق اطالعات
بین سال های 2005 تا 2014، سبک و سنگین

  

ـــط  ـــق مرتب ـــس از حری ـــر رخـــداد پ ـــه عمـــر سرنشـــینان در براب ـــه بشـــدت ب کاهـــش آتش ســـوزی وســـایل نقلی
ـــبت  ـــرفته نس ـــه پیش ـــایل نقلی ـــینان وس ـــدن سرنش ـــده مان ـــه زن ـــد ک ـــان می ده ـــا نش ـــروزه آماره ـــد. ام می باش
ـــش  ـــیار افزای ـــد، بس ـــافرت می کنن ـــر مس ـــوژی قدیمی ت ـــا تکنول ـــه ب ـــایل نقلی ـــا وس ـــه ب ـــافرانی ک ـــه مس ب

ـــه اســـت. یافت
اگرچـــه ایـــن انتظـــار مـــی رود کـــه سیســـتم های 
ـــدن  ـــده مان ـــزان زن ـــال، می ـــال و غیرفع ـــی فع ایمن
ـــزان  ـــن، می ـــا ای ـــد، ام ـــش دهن ـــینان را افزای سرنش
ـــق  ـــس از حری ـــداد پ ـــوان رخ ـــوزی بعن ـــر آتش س خط

را کاهـــش نمی دهـــد.
ـــات انســـانی  ـــداد مجروحـــان و تلف ـــرای کاهـــش تع ب
مرتبـــط بـــا رخـــداد پـــس از حریـــق در وســـایل 
ـــای  ـــه پارامتره ـــت ک ـــروری اس ـــاده ای، ض ـــه ج نقلی
مرگبـــار را مـــورد تحقیـــق قـــرار دهیـــم. منابـــع 
اشـــتعال، نـــوع وســـیله نقلیـــه، شـــدت و رفتـــار 
ـــاده ای  ـــای ج ـــینان و فاکتوره ـــوع سرنش ـــق، تن حری
و اقلیمـــی بطـــور مســـتقیم در مـــرگ افـــراد تأثیرگـــذار 
ـــمیت  ـــزان س ـــدت و می ـــال، ش ـــوان مث ـــتند. بعن هس
ـــود در  ـــواد موج ـــه و م ـــوع پارچ ـــی از ن ـــق ناش حری
ـــت  ـــه بعل ـــای ســـمی ک ـــا گازه ـــن سرنشـــینان ی کابی
آتش ســـوزی نقلیـــه برقـــی یـــا هیبریـــدی ایجـــاد 
ـــول  ـــون متان ـــد همچ ـــوخت های جدی ـــود، س می ش
و ... کـــه گازهـــای خاصـــی را هنـــگام ســـوختن ایجـــاد 
ـــتند  ـــواردی هس ـــه م ـــه ازجمل ـــه و هم ـــد، هم می کنن
ـــد  ـــش داده ان ـــوادث را افزای ـــق ح ـــات حری ـــه تلف ک
ولـــی بـــا ورود کندســـوزها بـــه صنعـــت خـــودرو 
ـــود.   ـــدوار ب ـــوادث امی ـــن ح ـــش ای ـــه کاه ـــوان ب می ت
نشـــریه ایمنـــی حمل ونقـــل RISE بشـــدت 
بـــرای توســـعه ایمنـــی آتش ســـوزی وســـایل 
ـــتا از  ـــن راس ـــرده و در ای ـــالش ک ـــاده ای ت ـــه ج نقلی
ـــی  ـــه ایمن ـــاالن عرص ـــنهاد فع ـــر و پیش ـــه نظ هرگون
ـــر  ـــه ایمن ت ـــر ب ـــه منج ـــداد ک ـــل و ام ـــل و نق حم
شـــدن وســـایل حمل ونقـــل می شـــود، اســـتقبال 

می کنـــد.
ـــای  ـــده فعالیت ه ـــت، عم ـــد اس ـــریه معتق ـــن نش ای
ــوادث  ــات حـ ــش تلفـ ــور کاهـ ــگیرانه بمنظـ پیشـ
ـــانی  ـــل، در اطالع رس ـــل و نق ـــت حم ـــق در صنع حری
ـــی  ـــد ایمن ـــررات جدی ـــع مق ـــپس وض ـــی و س عموم
خالصـــه می شـــود. لـــذا از تصمیم گیـــران ایمنـــی 
کشـــورها می خواهـــد تـــا بـــا صـــرف بودجه هـــای 
ــات  ــه اطالعـ ــهروندان بـ ــی شـ ــی، دسترسـ کافـ
ـــی  ـــح ترافیک ـــای صحی ـــق رفتاره ـــاز را ازطری موردنی
ــج  ــق نتایـ ــه مطابـ ــرا کـ ــند. چـ ــود ببخشـ بهبـ
ـــتقیم  ـــارت مس ـــوق، خس ـــات ف ـــت آمده از گزارش بدس
و غیرمســـتقیم مـــرگ هـــر فـــرد در اثـــر حریـــق 
ناشـــی از تصادفـــات، حداقـــل 5 برابـــر خســـارات 

ـــود.  ـــد ب ـــی وی خواه ـــرگ طبیع م
ســـایت بـــه  بیشـــتر  اطالعـــات   بـــرای 

ـــه  WWW.SP.SE/FIRERESEARCH مراجع
ـــد.            کنی
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ـــده ایتالیایـــی پلت فرم هـــای  ـــه 2017 شـــرکت Ziegler ســـهام CELA کـــه تولیدکنن یکـــم فوری
ـــاص را  ـــای خ ـــوزه خودروه ـــوالت اش در ح ـــوع محص ـــا تن ـــد ت ـــا را خری ـــتقر در ایتالی ـــات مس نج

ـــد. ـــش ده افزای
ـــده  ـــروع ش ـــال 2017 ش ـــدای س ـــرکت از ابت ـــن ش ـــهام ای ـــد س ـــرای خری ـــزی ب ـــروع برنامه ری ش
ـــن  ـــی از بزرگ تری ـــن یک ـــش از ای ـــه پی ـــد. Ziegler ک ـــی ش ـــه نهای ـــا در فوری ـــه نهایت ـــود ک ب
ـــا  ـــود ب ـــان ب ـــی و آتش نشـــانی جه ـــت ایمن ـــوری صنع ـــاوگان موت ـــه ن شـــرکت های پیشـــرو در ارائ
ـــه مشـــتریان اش  ـــه محصـــوالت خـــاص ب ایـــن ابتـــکار عمـــل هوشـــمندانه، فصـــل جدیـــدی از ارائ
ـــد  ـــش در تولی ـــه توانمندی های ـــز CELA ک ـــر نی ـــوی دیگ ـــرد. از س ـــاز ک ـــان آغ ـــر جه را در سراس
نردبان هـــا و پلت فرم هـــای مختلـــف نجـــات موجـــب ایجـــاد اعتبـــار باالیـــی در کشـــورهای 
ـــت  ـــهور Ziegler فعالی ـــد مش ـــت برن ـــتری تح ـــار بیش ـــدرت و اعتب ـــا ق ـــود، ب ـــده ب ـــف ش مختل

ـــود. ـــد نم خواه
ـــا 72  ـــی 18 ت ـــاع عملیات ـــا ارتف ـــق ب ـــای حری ـــای اطف ـــده پلت فرم ه ـــراح و تولیدکنن CELA ط
ـــه  ـــه در کارخان ـــت ک ـــر اس ـــا 72 مت ـــی 22 ت ـــاع عملیات ـــا ارتف ـــات ب ـــای نج ـــر و پلت فرم ه مت

 Ziegler
 CELA با خرید
جــدی تــــر 
وارد بازار پلت فرم های
نجـات دنیـا شـد
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تولیـــدی اش واقـــع در Corte Franca ســـاالنه حـــدود300 خـــودروی عملیاتـــی توســـط 70 نفـــر از 
ـــد. ـــازار می کن ـــی ب ـــد و راه ـــمند را تولی ـــه و هوش ـــان باتجرب کارکن

بـــه گفتـــه Rene pol رئیـــس و عضـــو هیـــأت مدیـــره Ziegler، همـــکاری بـــا CELA نـــه تنهـــا محـــدوده 
ـــدی  ـــه برن ـــندیم ک ـــا خرس ـــد. م ـــل می کن ـــه آن را کام ـــد بلک ـــعه می ده ـــان را توس ـــایل نقلیه م ـــد وس تولی
ـــد  ـــای جدی ـــا و فناوری ه ـــه نوآوری ه ـــی در ارائ ـــابقه خوب ـــان س ـــد خودم ـــه مانن ـــم ک ـــداری نموده ای را خری
ـــن  ـــه ای ـــتم ک ـــن هس ـــن مطمئ ـــق دارد. م ـــای حری ـــات و اطف ـــداد و نج ـــی ام ـــای عملیات ـــوزه خودروه در ح
ـــرکت  ـــر دو ش ـــدف ه ـــه ه ـــرا ک ـــت. چ ـــمند اس ـــد و ارزش ـــاده مفی ـــد فوق الع ـــر دو برن ـــرای ه ـــکاری ب هم
ـــه  ـــدت ب ـــوده و بش ـــند ب ـــه مشکل  پس ـــت ک ـــتریانی اس ـــا مش ـــت، خصوص ـــن صنع ـــتریان ای ـــاز مش ـــع نی رف

ـــرد محصـــوالت حســـاس هســـتند.  ـــت طراحـــی و کارک کیفی
ـــر  ـــی ه ـــای اقلیم ـــر جغرافی ـــق ب ـــاص و منطب ـــتریان خ ـــاز مش ـــا نی ـــق ب ـــژه مطاب ـــات وی ـــد سفارش تولی
ـــر  ـــتریان اش را در سراس ـــیاری از مش ـــد بس ـــته های جدی ـــد خواس ـــا Ziegler بتوان ـــده ت ـــب ش ـــور موج کش
ـــرای  ـــوب ب ـــدي محب ـــاکان برن ـــا کم ـــد ت ـــرآورده کن ـــوی ب ـــیا بنح ـــتالیا و آس ـــا ، اس ـــکا، افریق ـــا، آمری اروپ

آتش نشـــانان و امدادگـــران جهـــان باقـــی بمانـــد. 
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معـرفی محصــول

امروزه بدلیل پیشرفت تکنولوژی و باالرفتن انتظارات افکار عمومی، به نتیجه 
رساندن عملیات های حساس و مهم بدون بهره گیری از ابزار و تجهیزات 
مناسب، تقریبًا ناممکن است. البته بر کسی پوشیده نیست که تنها داشتن 
تجهیزات و ابزار باعث موفقیت نمی شود و نیاز به فرماندهی کارآزموده که 
بتواند نیروهای خود را بدرستی هدایت کند، نیز قابل توجه است. بهمین دلیل 
 PSS Merlin تصمیم گرفتیم تا یکی از سیستم های مهم کنترلی به نام
از شرکت Dräger آلمان که کارایی فراوانی در عملیات های مهم را دارا 

می باشد، معرفی نماییم.
دستگاه PSS Merlin تجهیزی است مربوط به سیستم های تنفسی که از 
طریق آن، یک فرمانده )کنترل کننده( می تواند گروه خود را از جهات گوناگون 
تحت نظارت داشته و در مواقع لزوم، دستورات الزم را صادر کند. در حقیقت 
این دستگاه یک بررسی اجمالی دقیق را از وضعیت استفاده کنندگان تجهیزات 
مستقیم  بصورت  حیاتی،  اطالعات  فناوری  این  در  می دهد.  ارائه  تنفسی 
تکنولوژی  این  به دستگاه مخابره می شود.  استفاده کنندگان تجهیزات،  از 
پیشرفته موجب افزایش ایمنی استفاده کنندگان تجهیزات تنفسی می گردد.
سیستم PSS Merlin به دو طریق کاماًل تطبیق پذیر قابل استفاده است:
 PSS Merlin Entry Control Board روش اول با استفاده از -
است که به Body Guard 7000 یا Body Guard II متصل 

می گردد.
- در روش دوم از نـرم افـــزار PSS Merlin Software بجــــای 
مزیت های  روش  این  می گردد.  استفاده   Entry Control Board

بیشتری نسبت به روش اول دارد که در ادامه ذکر می گردد.
در روش دوم با استفاده از PSS Merlin Modem، آخرین اطالعات 
از Body Guard 7000 یا Body Guard II به سیستم کنترلی 
PSS Merlin ارسال می شود. این پدیده به این معنی است که فرمانده 
عملیات اطالعات زنده و آنی از استفاده کنندگان تجهیزات تنفسی را دریافت 

می کند که توانایی واکنش سریع در شرایط اضطراری را به او می دهد.
که  بوده  دوطرفه  ارتباط  یک   PSS Merlin بوسیله  ایجادشده  ارتباط 

اطالعات ارسالی از تجهیزات تنفسی عبارت اند از:
Distress ارسال سیگنال دستی خطر -

Distress ارسال سیگنال اتوماتیک خطر -
- فشار سیلندر

Time to Whistle زمان باقی مانده به آالرم صوتی کاهش فشار اولیه -
- زمان سپری شده

Withdrawal سیگنال تخلیه و -
- تأییدیه دریافت سیگنال تخلیه انفرادی یا همگانی

MerlinPSSDrager
نظـا رت بــیـشـتـر

ا یـمـنـی بــا ال تــر 
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افراد  به  عملیات  فرمانده  توسط  ارسالی  اطالعات 
استفاده کننده از تجهیزات تنفسی عبارت اند از:

- سیگنال تخلیه انفرادی یا همگانی
- تائید سیگنال خطر یا کمک دستی یا اتوماتیک

- سیگنال بازگشت انفرادی
روش استفاده از این سیستم ها نیز بسیار ساده می باشد. 
بالفاصله بعد از بازکردن شیر سیلندر، بصورت اتوماتیک 
 PSS Merlin و   Body Guard 7000
 PSS Merlin و  می کند  روشن  را   Modem
 Tally Key بوسیله Entry Control Board
 PSS Merlin Modem هویت  می گردد.  فعال 
در  و  می شود  وصل   Board به  و  شده  شناسایی 
نتیجه سیستم بطور پیوسته وضعیت اتصال را مانیتور 
می کنـــد. البته درصــورت استفـــاده از نرم افـــزار 
PSS Merlin PC Software، ارتباط بصورت 
نیز   Tally Key به  نیازی  و  شده  برقرار  خودکار 
نمی باشد. با این وجود از Tally Key می توان برای 
شخصی سازی تجهیزات تنفسی و سندسازی راحت تر 

و قابلیت پیگیری شفاف تر استفاده کرد.
و   PSS Merlin PC Modem از  استفاده  با 
نرم افزار PSS Merlin Software دیگر نیازی 

 PSS Merlin Entry Control به استفاده از
 PSS Merlin PC Modem نمی باشد و Board
تماس  در   PSS Merlin Modem با  مستقیمًا 

خواهد بود.
 telemetry در این سیستم حتی افرادی که از تجهیز
استفاده نمی کنند را نیز می توان با شمارشگر معکوس 

زمان سوت خبر مشخص کرد.
PSS Merlin PC Modem نیز با استفاده از بدنه 
روبوست و مقاوم دارای IP65 و پورت USB ضد آب، 
به منبع تغذیه جداگانه ای نیاز ندارد. برای جلوگیری از 
ازدست رفتن اطالعات سیستم، یک Backup گیر سه 
قسمتی در آن طراحی  شده است که اطالعات آخریــن 
 PC شــده اند را در Log-in وضعیت افــرادی که
Modem مربوط به نرم افزار و یا بصورت اختیاری در 

یک حافظه خارجی، ذخیره می کنند.
تجهیز PSS Merlin Modem بگونه ای طراحی 
شده است که روی Back Plate کوله های تنفسی 
PSS 5000 و PSS 7000 نصب می گردد. این 
تجهیز بین صفحه پشتی کوله و سیلندر تعبیه می شود 
که نتیجه آن حفظ ارگونومی فوق العاده مناسب کوله های 
PSS است. تجهیز PSS 7000 و PSS 5000

تجهیز PSS Merlin Modem مستقیماً به مدار 
مرکزی Body Guard 7000 وصل می شود که 
موجب می گردد تا تنها یک باطری قابل شارژ برای هر 
دو تجهیز استفاده گردد. این امر فرایند شارژ باطری را 

نیز تسهیل می کند.
Drager  برای شارژ باطری، سیستمی را طراحی و 
تولید کرده است که تا 4 باطری را بطور همزمان شارژ 
می کند. این وسیله سالمت پک های باطری را نیز به 
طور خودکار بررسی می کند. برای شارژ و بررسی سالمت 
باطری کافی است، باطری داخل شارژر جا زده شود، 

فرایند بصورت خودکار انجام می گیرد.
 Over همچنین دارای مد PSS Merlin دستگاه
View است که به فرمانده اجازه می دهد، اطالعات 
که  کند  دریافت  مجزا  ورودی  چندین  از  همزمان  را 
در نتیجه، آنالیزکردن این داده ها، باعث بوجود آمدن 
تصویر جامعی از عملیات شده و کمک مؤثری برای 

تصمیم گیری های آنی حاصل می شود.
از دیگر مدهای جالب توجه این سیستم می توان به مد 
Training اشاره کرد که به کاربران این توانایی را 
می دهد که عملیات را با نرم افزار شبیه سازی و اطالعات 

جمع آوری شده را دانلود کرده و بایگانی کرد.
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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
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ـــار  ـــک فش ـــای هیدرولی ـــت ابزاره ـــد و تس ـــعه، تولی ـــه توس ـــرو ب ـــه هولمات ـــت ک ـــرن اس ـــم ق ـــه نی ـــک ب نزدی
ـــرو  ـــال ها، محصـــوالت هولمات ـــن س ـــی ای ـــی ورزد و در ط ـــادرت م ـــداد و نجـــات مب ـــات ام ـــرای عملی ـــاال ب ب
ـــش دهنده  ـــالق و پوش ـــای خ ـــد، دارای فناوری ه ـــاال، قدرتمن ـــت ب ـــا کیفی ـــی ب ـــوان تجهیزات ـــواره به عن هم

ـــده اســـت. ـــناخته ش ـــران ش ـــاز کارب ـــل نی کام
ایـــن دســـتاوردها مرهـــون نگـــرش جامـــع مدیریـــت ایـــن شـــرکت اســـت کـــه خالقیـــت، کیفیـــت و خدمـــات 
ـــت.  ـــاده اس ـــران نه ـــا کارب ـــگی ب ـــد همیش ـــد و تعه ـــک پیون ـــوان ی ـــود، به عن ـــفه کاری خ ـــب فلس را در قل
بطوری کـــه یک بـــار تســـت و اســـتفاده از ایـــن تجهیـــزات و ابزارهـــا منجـــر بـــه انتخـــاب همیشـــگی 

ـــد. ـــد ش ـــران خواه ـــط کارب آن توس
ـــال  ـــرو از س ـــرکت هولمات ـــگی، ش ـــد همیش ـــا رون ـــق ب ـــر و مطاب ـــه و آینده نگ ـــرد خالقان ـــن رویک ـــا همی ب
ـــام ســـری 5000 نمـــوده اســـت کـــه عمـــده  ـــه ن ـــزات خـــود ب ـــد تجهی ـــه معرفـــی نســـل جدی 2014 شـــروع ب
ـــزات  ـــایر تجهی ـــر اســـت، س ـــایان ذک ـــده و ش ـــی ش ـــمی معرف ـــور رس ـــال 2015 بط ـــور در س ـــزات مذک تجهی
ـــتریان  ـــاز مش ـــر نی ـــش کامل ت ـــا پوش ـــا ب ـــد ت ـــه می باش ـــی و ارائ ـــال معرف ـــاکان در ح ـــز کم ـــری نی ـــن س ای

ـــد. ـــه نمای ـــود هدی ـــران خ ـــه کارب ـــی بیشـــتری را ب ـــان و ایمن ـــل، اطمین ـــد ســـرعت عم ـــران، بتوان و کارب
در ادامه، آخرین دستاوردها و محصوالت سری جدید شرکت هولماترو هلند معرفی می گردد:

عملکرد بهینه و متعادل
بـا تعهـد به کیفیـت 
خالقیـت و خدمـات
همراه تجهیزات 
امداد و نجات 
هوملاترو
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رمجکتلسكوپیجدید)سری5000(
ـــری  ـــی س ـــه معرف ـــال 2017 و در ادام ـــاز س در آغ
ــرکت  ــن شـ ــرو، ایـ ــوالت هولماتـ ــد محصـ جدیـ
ســـری جدیـــد رم جک هـــای تلســـکوپی خـــود را 
ـــرد و  ـــر بف ـــای منحص ـــری تکنولوژی ه ـــا بکارگی ب
ـــی  ـــازار معرف ـــه ب ـــردی، ب ـــه و کارب ـــی خالقان طراح

ـــرد. ک
ـــرو  ـــکوپی هولمات ـــای تلس ـــد رم جک ه ـــری جدی س
ــری 5000، دارای  ــزات سـ ــایر تجهیـ ــد سـ هماننـ
ــه  ــبت بـ ــتری نسـ ــدرت بیشـ وزن ســـبک تر و قـ
نســـل پیشـــین خـــود می باشـــد کـــه بـــا توجـــه 
بـــه نیـــاز مشـــتریان بـــا ابعـــاد مختلـــف، تولیـــد 
و بـــه بـــازار معرفـــی شـــده اســـت. مهم تریـــن 
مزایـــای کاربـــردی ایـــن ابزارهـــا شـــامل مـــوارد 

ــد: ــل می باشـ ذیـ

1- نســـبت قـــدرت بـــه وزن باالتـــر )ابزارهـــای 
جدیـــد دارای قـــدرت بیشـــتر و همچنیـــن وزن کمتـــر 
ـــن  ـــوده و همچنی ـــین ب ـــای پیش ـــه مدل ه ـــبت ب نس
ــند.  ــتری می باشـ ــی بیشـ ــول بازکنندگـ دارای طـ
ــدی  ــش کارآمـ ــبب افزایـ ــازی سـ ــن بهینه سـ ایـ
ـــداد  ـــات ام ـــتر در عملی ـــل بیش ـــرعت عم ـــزار و س اب

ــود.( ــات می شـ و نجـ
ــن  ــرد )ایـ ــزری منحصربفـ ــانگر لیـ 2- دارای نشـ
نشـــانگر نـــوری لیـــزری در وســـط کلگـــی بازشـــونده 
ـــل  ـــی مح ـــد براحت ـــور بتوان ـــا اپرات ـــه ت ـــرار گرفت ق
ـــونده را  ـــتون بازش ـــی پیس ـــری کلگ ـــق قرارگی دقی
ـــخیص  ـــی تش ـــت نهای ـــه موقعی ـــیدن ب ـــل از رس قب
ـــعی و  ـــدون س ـــب را ب ـــل مناس ـــد مح داده و بتوان
ـــن  ـــد و ای ـــم نمای ـــان تنظی ـــن زم ـــا و در کمتری خط
مهـــم ســـبب ســـرعت عمـــل و ایمنـــی بیشـــتر 

ـــد( ـــد ش ـــن خواه ـــرای مصدومی ب
3- مجهـــز بـــه سیســـتم روشـــنایی )قـــراردادن 
 LED ـــراغ ـــو و دو چ ـــراغ LED در جل ـــار چ چه

ـــود  ـــبب می ش ـــزار س ـــل اب ـــتگیره حم ـــت دس در پش
تـــا کاربـــر براحتـــی و بـــدون ایجـــاد ســـایه، موقعیـــت 
پشـــت ابـــزار و جلـــوی کلگـــی را در محل هایـــی 

ـــد.( ـــاهده کن ـــم، مش ـــنایی ک ـــا روش ب
ـــتگیره  ـــل و دس ـــتگیره حم ـــد دس ـــی جدی 4- طراح
کنتـــرل ابـــزار )دســـتگیره های جدیـــد بگونـــه ای 
ـــی  ـــر ارگونوم ـــالوه ب ـــا ع ـــت ت ـــده اس ـــی ش طراح
ـــادل  ـــس و تع ـــتفاده، از باالن ـــی اس ـــب و راحت مناس

ـــوده  ـــوردار ب ـــزار برخ ـــل اب ـــگام حم ـــب در هن مناس
ـــتر از  ـــی بیش ـــان و ایمن ـــا اطمین ـــد ب ـــر بتوان و کارب

ـــد.( ـــتفاده نمای آن اس
 speed valve 5- مجهـــز بـــه شـــیر ســـرعتی
ـــدن  ـــته ش ـــاز و بس ـــرعت ب ـــردن س ـــاال ب ـــت ب )جه
ـــه  ـــیدن ب ـــرای رس ـــی ب ـــت غیرعملیات ـــزار در حال اب

ـــان( ـــن زم ـــواه، در کوتاه تری ـــت دلخ موقعی
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بتنخردکنجدیدمدلCC 23
)سبکتر،کوچکتر،قدرتمندتر(

بتـــن خردکـــن هیدرولیـــک، یکـــی از تجهیـــزات 
ـــرد  ـــه کارب ـــد ک ـــرو می باش ـــرکت هولمات ـــی ش تخصص
و  امـــداد  عملیات هـــای  در  گســـترده ای  و  وســـیع 
و  دیواره هـــا  کـــردن  خـــرد  جهـــت  آوار  نجـــات 
مصالـــح بتونـــی ریختـــه شـــده، بـــرای دســـتیابی بـــه 
ـــری  ـــا بکارگی ـــردی ب ـــزار کارب ـــن اب ـــان دارد. ای مصدوم
ـــا  ـــت ت ـــادر اس ـــود ق ـــی خ ـــد هیدرولیک ـــای نیرومن فک ه
ـــه  ـــاد جرق ـــدون ایج ـــلح را ب ـــای مس ـــخت ترین بتن ه س
و در شـــرایط کامـــاًل ایمـــن، خـــرد نمایـــد. در ســـال 2017 
ـــن  ـــن خردک ـــد بت ـــزار جدی ـــد، اب ـــرو هلن ـــرکت هولمات ش
ـــدل  ـــن م ـــی و جایگزی ـــدل CC 23 را معرف ـــا م ـــود ب خ
قدیمـــی CC 20 کـــرده اســـت. ابـــزار جدیـــد دارای 
ـــدل پیشـــین  ـــه م ـــر نســـبت ب ـــر و وزن کمت ـــدرت باالت ق
می باشـــد. همچنیـــن طراحـــی ارگونومـــی و اســـتفاده 
از دســـتگیره حمـــل و کنتـــرل جدیـــد در ایـــن ابـــزار، 
ــتفاده از آن را بـــرای کاربـــر راحت تـــر و ایمن تـــر  اسـ

ـــت. ـــوده اس نم

دستگیرهکنترلجدیدهولماترو

ـــرو  ـــرکت هولمات ـــای ش ـــر از نوآوری ه ـــی دیگ یک
ـــتگیره های  ـــی دس ـــالدی طراح ـــال 2017 می در س
ـــری  ـــای س ـــی ابزاره ـــرای تمام ـــد، ب ـــرل جدی کنت
ـــتگیره های  ـــن دس ـــی ای ـــد. در طراح 5000 می باش
کنتـــرل، فاکتـــور ارگونومـــی و راحتـــی کاربـــرد ابـــزار 

ـــت.  ـــده اس ـــت ش ـــاًل رعای کام
در ســـاخت ایـــن دســـتگیره ها از مـــواد جدیـــدی 
اســـتفاده شـــده کـــه ســـبب افزایـــش اســـتقامت 
و مقاومـــت آن در برابـــر ضربـــه و همچنیـــن 
جلوگیـــری از ســـر خـــوردن دســـت کاربـــر در هنـــگام 

ــود.  ــتفاده می شـ اسـ
ــل  ــه قبـ ــبت بـ ــز نسـ ــری آن نیـ ــی ظاهـ طراحـ
پیشـــرفت چشـــمگیری داشـــته تـــا عـــالوه بـــر 
ـــتفاده  ـــی اس ـــرد و راحت ـــان در کارب ـــدرت و اطمین ق
ـــوردار  ـــز برخ ـــردی نی ـــر بف ـــی منحص از آن، از زیبای

ـــد. باش
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کسبجایزهبرترینطراحیسالiF Design Award( 2017(
ابزارها، بخوبی  با عنوان تسلط و بکارگیری قدرت در  شعار همیشگی هولماترو، 
با  تجهیزاتی  ارائه  با  شرکت  این  و  بوده  لمس  قابل  تجهیزات  جدید  سری  در 
ابزارها  ارگونومیک  و  بفرد  منحصر  طراحی  کنار  در  کمتر  وزن  و  بیشتر  قدرت 
هیدرولیک  تجهیزات  تولیدکننده  برترین  عنوان  گذشته  همانند  است،  توانسته 
معتبر  شرکت های  تحسین  همچنین  و  مشتریان  کامل  رضایت  نجات،  و  امداد 
بین المللی را کسب نماید، بطوریکه این شرکت با افتخار توانست جایزه بهترین 
 طراحی سال 2017 را در ساخت ابزارهای تخصصی از انجمن بین المللی طراحی

iF (International Forum Design GmbH)l  دریافت نماید. 

بیش از 60 سال است که جوایز طراحی iF بعنوان یکی از برترین و معتبرترین 
نوآوری،  مانند:  شاخصه هایی  و  می شود  شناخته  جهان  در  طراحی  رقابت های 
ارگونومی، کاربردی بودن، جذابیت ظاهری، شکل محصول و مسائل زیست محیطی 
در انتخاب داوران تاثیرگذار است. هیات داوران از 58 کارشناس و متخصص طراحی 
بزرگ بین المللی تشکیل شده و هرساله محصوالت برتر هر حوزه را معرفی و جایزه 

بهترین طراحی سال را به آن ها اهدا می کنند. 
در رقابت امسال نیز 5 هزار و 500 محصول از 59 شرکت حضور داشتند و شرکت 
هولماترو توانست با افتخار این جایزه را با معرفی سری جدید اسپریدرهای خود 

بدست آورد.
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ادامهازشمارهقبل
تـوده حـرارت ناشـی از تـوپ آتـش انفجار هسـته ای یـا هیدروژنی به طـور عمده 
به صـورت یـک پالـس عظیـم کـه تـوان آن در تصویـر شـماره 2 )محـور سـمت 
چپ( نشـان داده  شـده اسـت، خارج می شـود. انتگـرال نمودار پالـس، یا جمع کل 
حرارت تابشـی، توسـط منحنی فوقانی )محور سـمت راسـت( مشـخص می گردد. 
بـه ازای یـک انفجـار یـک مگاتـن، نقطه پیـک منحنی در زمـان تقریبـًا 1 ثانیه 
شـکل گرفته و پالـس حـدود 7 یـا 8 ثانیـه ادامه می یابـد. زمان آزادسـازی حرارت 
مختصـر ولی مقدار آن بسـیار شـدید اسـت. تقریبًا یک سـوم کل قـدرت انفجاری 

اسـلحه در ایـن پالـس حرارتی مصرف می شـود. 

تصویر -2 منحنی منبع تابش حرارتی
منحنـی تـوان نرمـال شـده تصویـر 2، توسـط فرمول تحلیلـی ذیـل تخمین زده 

می شـود. 

 t واحـد تـوان، کیلوتـن در ثانیـه بـوده و در فرمـول فـوق،   و
زمـان، برحسـب ثانیـه اسـت. زمان دسـتیابی به بیشـینه تـوان و همچنیـن توان 

بیشـینه توسـط فرمول هـای ذیـل تخمیـن زده می شـود. 

در معادالت 2 و W_kt ،3 قدرت انفجاری سالح برحسب کیلوتن است. 
حـرارت کلـی آزادشـده توسـط توپ آتش  برحسـب کیلوتـن، در مدت زمان t پس 

از انفجار، برابر انتگرال توان سـالح برحسـب زمان اسـت. 

که در آن P، توان حرارتی و dt دیفرانسیل زمانی است. 
احتـراق مـواد سـوختنی، بـه ایـن مقـدار انرژی کل وابسـته اسـت. سـطح انرژی 
آسـتانه احتـراق Ignition Threshold Energy ، بـرای یـک ماده خاص، 
بسـته بـه قـدرت انفجاری سـالح دارد. زمان پالس بـا توجه به بازدهـی انفجاری 
افزایش یافتـه و بـرای پالس هـای طوالنی تـر، انـرژی بیشـتری جهـت اشـتعال 

بررسی ماهیت فیزیکی 
آتش سوزی های مقیاس بزرگ 

ناشی از انفجار )2(

اشكاننیک بخت،کارشناسمعاونتحفاظت
وپیشگیریازحریق،سازمانآتشنشانیو

خدماتایمنیشهرداریتهران
nikbakht.125@gmail.com
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مـواد الزم اسـت. سـطوح آسـتانه احتـراق، Q_t بـرای عمـده مـواد موجـود در 
محیـط شـهری، مطابـق فرمـول تقریبـی ذیـل، بـا توجـه بـه قـدرت انفجـاری، 

افزایـش می یابـد. 

متناسـب بـا فرمـول فوق، روابـط سـاده ای می توانند جهت تخمین مقـدار حرارت 
بـه ازای واحـد سـطح، یـا میـزان کالری بـه ازای هر سـانتیمتر مربـع، در فواصل 
مختلـف مورداسـتفاده قـرار گیرنـد. از ایـن روابط می توان جهـت پیش بینی محل 
آتش سـوزی های بعـدی، اسـتفاده نمـود. رابطه 6 نشـان می دهد که میـزان تأثیر 

حرارتـی، متناسـب بـا عکـس مربع فاصله از محـل انفجار، کاهـش می یابد. 

کـه در آن، R فاصلـه از محـل انفجـار )برحسـب مایـل( و T میـزان میرایـی 
Attenuation ، در اثـر عبـور از هـوای میـان دو محـل اسـت. 

قابلیـت انتقـال Transmissivity )معـادل میرایـی( و بـه دنبـال آن، میـزان 
تأثیـر، بـه علـت جـذب توسـط رطوبـت یـا آالینده هـای جـوی، مطابـق رابطـه 
7 به صـورت نمایـی کاهـش می یابـد. یـک عبـارت خطـی، به منظـور تصحیـح 
افزایش هـای ناشـی از پراکنـش نـور Scattering ، به ابتدای تابع اضافه شـده 

و رابطـه ذیـل حاصـل می گـردد. 

کـه در آن V، میـزان قابلیـت دیـد Visibility برحسـب مایـل اسـت )12 مایل 
معـادل تقریبـًا 19 کیلومتـر، میـزان دیـد یـک روز پـاک در نظر گرفته می شـود(. 
همان گونـه کـه در معادلـه 5 نشـان داده شـد، سـطوح تأثیـر حرارتـی، یـا میزان 
حرارتـی کـه سـوخت های مختلـف را شـعله ور می کنـد، در حـد چنـد کالـری به 
ازای هـر سـانتیمتر مربـع متغیـر اسـت. جـدول 5 فهرسـت مقادیر مرتبـط با چند 
مـاده را نشـان می دهـد. از 3 تـا 10 کالـری در سـانتیمتر مربـع، برای شـعله وری 
اکثـر سـوخت ها در قـدرت انفجـاری 20 تـا 100 کیلوتـن، کفایـت می کنـد. در 
بازدهی هـای باالتـر، انـرژی بیشـتری جهـت شـعله ور سـاخت مواد الزم اسـت. 

جدول -5 آستانه هم جواری تابشی موردنیاز تخمینی جهت شعله وری

عواملی که می توانند بر شروع و گسترش آتش سوزی در نواحی شهری تأثیرگذار 
هستند،  پیچیده  عوامل  از  برخی  اینکه  با  شده اند.  فهرست   6 جدول  در  باشند، 

مطالعاتی جهت مدل سازی رفتار و تأثیر آن ها انجام شده است.
این مطالعات نشان می دهد که به طورکلی، آتش سوزی ها تمایل دارند کل ناحیه 
میانی محل اصابت یا شروع آتش سوزی را سوزانده و تا کیلومترها دورتر را مورد 

آسیب رسانی قرار دهند. 

جدول -6 عوامل تأثیرگذار در شروع و گسترش آتش سوزی

تعدادی از این متغیرها توسط محدوده ای از اعداد یا به صورت تخمینی مشخص و 
به صورت آماری حاصل شده اند. احتمال خسارت ناشی از آتش سوزی به عنوان تابعی 
از فاصله از محل اصابت یا شروع آتش سوزی، برای یک شهر به صورت کلی در 
تصویر شماره 3 و برای انفجارهای 50 کیلوتنی و 1 مگاتن نشان داده شده است. 
برای یک انفجار 1 مگاتن، میانگین فاصله تا نقطه ای که 50 درصد احتمال تخریب 
در آن وجود دارد، حدود 7 مایل )11 کیلومتر( است. این محدوده می تواند بزرگ تر 
و یا در شرایط خاصی کمتر نیز باشد. نتایج نشان داده شده در تصاویر 2 و 3، برای 

یک شهر به صورت کلی و عمومی می باشند.
شرایط  و  خاص  شهرهای  انتخاب  با  آتش سوزی  زون های  احتمالی  محدوده 
آب وهوایی منطقه، محدودتر می شود. بااین حال، متغیرهای زیادی وجود دارند که 
پیش بینی اندازه آتش را تحت تأثیر قرار داده و به دنبال آن تخمین میزان خسارات 

و تلفات را دشوار می کند. 
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تقریبــا 24 ســاعت از ورود کشــتی کانتینربــر 17800 تنــی Sea Elegance بــا پرچــم ســنگاپور به اســکله 
Durban نگذشــته بــود کــه یــک انفجــار در ســاعت 7 و ســی دقیقــه صبــح 11 اکتبــر 2003 در آن اتفــاق 
افتــاد. آتــش به ســرعت بــه عقــب کشــتی و درون اتاق هــای فوقانــی محــل اقامــت خدمــه گســترش یافــت. 
هنگامی کــه حریــق در اواخــر روز تحــت کنتــرل درآمــد، کاشــف بــه عمــل آمــد کــه یکــی از 24 نفــر خدمــه 

کشــتی در حادثــه از بیــن رفتــه اســت. 
 زمانــی کــه کارمنــدان اداره دریایــی آفریقــای جنوبــی بارنامــه کشــتی را بررســی می کردنــد، هیــچ کاالی 
خطرناکــی لیســت نشــده بــود. اگرچــه بازرســان آتش نشــانی اعتقــاد داشــتند کــه حریــق احتمــااًل بــر اثــر 
خوداشــتعالی محمولــه کلســیم هیپوکلریــت کانتینــری کــه در زیــر عرشــه عقبــی انبــار کشــتی قــرار داشــته، 

بــه وجــود آمــده بــود. 
Bill Dernier افســر اداره دریایــی آفریقــای جنوبــی می گویــد: "حریــق در یــک کانتینــر در پایین تریــن 
قســمت انبــار کشــتی آغــاز شــد. مــا معتقدیــم کــه حریــق به وســیله انفجــار کاالی خطرناکــی کــه به درســتی 
ــه شــد کــه  ــا گفت ــه م ــوده اســت. ب ــت کلســیم ب ــه هیپوکلری ــود ایجــاد شــد و آن محمول اظهــار نشــده ب
هیپوکلریــت کلســیم قــادر بــه تجزیــه در دمــای بــاال اســت، لــذا ممکــن اســت باعــث ایجــاد حریق یــا انفجار 
شــده باشــد. کانتینــر موردنظــر دقیقــًا کنــار دیــوار موتورخانــه انبــار شــده بــود کــه محلــی خطرنــاک بــوده و 

ایـمنـی
کانتینری  
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جایــی اســت کــه کانتینــر بــا چنیــن مــوادی نبایــد 
در آنجــا نگهــداری می شــد. Dernier افــزود: 
"هیپوکلریــت کلســیم همچنیــن در کنــار علف کــش 
آترازیــن نــگاه داشــته می شــده. وقتــی  کــه کانتینــر 
هیپوکلریــت کلســیم منفجــر شــده، احتمــااًل باعــث 
بازشــدن کانتینــر آترازیــن شــده و ایــن علف کــش، 
ــن  ــن چندی ــت. همچنی ــوخته اس ــریع س ــیار س بس
تــوپ کاغــذ، حلقه هــای الســتیک و پالســتیک در 

انبــار شــماره 6 وجــود داشــته اســت." 
چنانچــه اتهامــات ایــن آتش ســوزی مهیــب کشــتی 
کانتینــری Sea Elegance در 11 اکتبــر بدلیــل 
عــدم اظهــار کاالی خطرنــاک درســت باشــد، ایــن 
حریــق ســومین حادثــه عمــده مربــوط بــه کاالهــای 
ــی در طــول  ــای جنوب ــاک در آب هــای آفریق خطرن

یــک ســال بــوده اســت.  
ــر  ــایت Haz.com منتش ــوق در وب س ــب ف مطل

شــده اســت. 
دریایــی،   آتش نشــانی  آمــوزش  برنامه هــای  در 
دســتورالعمل های مختلفــی در خصــوص حریــق یــا 
شــرایط اضطــراری کشــتی وجــود دارد. ایــن مدارک 
شــامل طــرح حریــق کشــتی، طــرح کلــی، کتابچــه 
می شــوند.  خطرنــاک  کاالی  بارنامــه  و  تعــادل 
ــه  ــی ک ــام کاالهای ــت تم ــد موقعی ــه بای در بارنام
ــوردی  ــی دریان ــازمان بین الملل ــن س براســاس قوانی
IMO، خطرنــاک در نظــر گرفتــه  شــده اند، لیســت 
شــود. همچنیــن بایــد موقعیــت دقیــق کانتینرهــای 
ــاک، شــرح کاالهــا و خطــرات  حــاوی مــواد خطرن
احتمالــی، مقــدار مــواد و هرگونــه اطالعــات دیگری 
ــت،  ــات اس ــداد و نج ــای ام ــاز گروه ه ــه موردنی ک
ــات  ــا احتیاط ــن فرم ه ــن در ای ــود. همچنی درج ش
ایمنــی مربــوط بــه آتش نشــانی ماننــد "از آب 
ــی  ــات عملیات ــایر احتیاط ــا س ــد" ی ــتفاده نکنی اس
ــرد  ــک ف ــه مشــاوره ی ــن ب ــت می شــود. همچنی ثب
مطلــع از خدمــه نیــز نیــاز اســت. افســر اول کشــتی 

ــود. انتخــاب مناســبی خواهــد ب
ــع،  ــوده و درواق ــنا ب ــیار آش ــا بس ــا محموله ه وی ب
کســی اســت که بــر بارگیــری و تخلیه نظــارت دارد. 
وی یــک نســخه از بارنامــه و ســایر اســناد باربــری 
را بــه همــراه داشــته و همچنیــن در خصــوص انــواع 
حریــق و کاربــرد تجهیــزات آتش نشــانی در محــل، 

اطالعــات دارد.
ــای  ــه راهنم ــد از کتابچ ــدری بای ــانان بن آتش نش
ــق  ــا تصدی ــد ت ــش اضطــراری مشــاوره بگیرن واکن
کننــد کــه اطالعات لیســت شــده در بارنامــه صحیح 

و موثــق اســت یــا خیــر؟ 
بســیار خــوب، شــما دود ســنگینی در حــال خــروج 
ــتی  ــک کش ــماره 3 در ی ــار ش ــای انب از محموله ه

ــه  ــد. شــما از بارنامــه مشــورت گرفت ــری داری کانتی
و بــر اســاس آن درمی یابیــد کــه هیــچ کاالی 
خطرناکــی در انبــار شــماره 3 انبــار نشــده اســت. بــر 
همیــن اســاس شــما تصمیــم بــه کنتــرل و ســپس 
ــان  ــته های خودت ــاس دانس ــش  براس ــه آت ــه ب حمل

می گیریــد. 
پــس چــرا در ایــن حادثــه، آتش نشــانان در طبقــات 
عرشــه کشــتی از ســردرد و ســرگیجه شــکایت 

ــود؟ ــه چــه ب ــد. قضی کردن
ــا ایــن  حــال  ســرقت از بانــک غیرقانونــی اســت، ب
مــا هــر هفتــه در خصــوص ســرقت از بانــک 
مطالبــی می شــنویم. وقتــی کاالی بازرگانــان در رده 
خطرنــاک دســته بندی شــود، بایــد متحمــل هزینــه 
بیشــتری شــوند. بــا توجــه بــه آنچــه مــن در طــول 
عمــرم از طبیعــت بشــر دریافتــه ام، می توانــم بگویــم 
ــول  ــه خاطــر پ ــه ب ــب هســتند کســانی ک ــه اغل ک
حاضــر شــوند دروغ بگوینــد یــا اطالعــات نادرســتی 
در خصــوص خطــرات ایــن محموله هــا بدهنــد. ایــن 
امــر وقتــی خطرناک تــر اســت کــه بــازرگان متقلــب 
بدانــد کانتینرهــای کشــتی های ترانزیتــی در جــای 
دیگــری بســته بندی و مهــر موم میشــوند و بازرســی 
محتویــات در ایکس ری هــای بارگیــری، فقــط روی 
ــا  ــک ی مــواد غیرمجــاز قــدرت تشــخیص دارد. مال
ــه  ــی ک ــه فرم های ــه ب ــم ک ــتی ه ــده کش اجاره کنن
ــاد  ــود، اعتم ــل می ش ــار تکمی ــب ب ــیله صاح بوس

می کنــد.
پــس از حملــه یــازده ســپتامبر 2001، صنعــت 
دریانــوردی ملــزم شــد تــا نظارت بیشــتری بــر روی 
ــرد.  ــکار گی ــوند، ب ــل می ش ــه حم ــی ک محموله های
اقدامــات این چنینــی از ارائــه برخــی اطالعــات غلــط 
ــر شــده پیشــگیری نمــود  ــورد بارهــای کانتین در م
ولــی هنــوز ایــن موضــوع کاماًل حذف نشــده اســت.  
چنانچــه آتش نشــان ها )اعــم از آتش نشــان ه ای 
بنــدری و کشــتی( نتواننــد %100 نســبت بــه 
ــار  ــده در انب ــارش ش ــای انب ــات محموله ه محتوی
ــرای  ــند، ب ــن باش ــا مطمئ ــا در کانتینره ــتی ی کش
ــام  ــد انج ــه کاری می توانن ــان چ ــت از خودش حفاظ

ــد؟ دهن
ــال  ــه در ح ــت ک ــی اس ــن عملیات ــخ در قوانی  پاس
کاربــرد  بنــدری  آتش نشــانان  بــرای  حاضــر 
ــی  ــالمت و ایمن ــده، اداره س ــاالت  متح دارد. در ای
ــای کاری  ــی محیط ه ــرای ایمن ــغلی OSHA ب ش
قانون گــذاری می کنــد. الزامــات ایــن ســازمان بیــان 
می کنــد کــه چنانچــه شــما قــرار اســت عملیاتــی در 
دود انجــام دهیــد، بایــد از ماســک اســتفاده کنیــد! 
 SCBA فشــرده  تنفســی هــوای  دســتگاه های 
ــا  ــه ب ــی در مقابل ــط دفاع ــن خ ــان ها، اولی آتش نش

گازهــای ســمی کــه ممکــن اســت درون دود وجــود 
ــه  ــا م ــما ب ــر ش ــی اگ ــتند. حت ــند، هس ــته باش داش
رقیقــی از دود مواجــه باشــید، فرمانــده عملیــات باید 
مطمئــن شــود کــه کســانی کــه وارد دود می شــوند، 
ــن  ــد. ای ــًا از ماســک SCBA اســتفاده می کنن حتم
موضــوع پــس از مهــار اولیــه و یافتــن حریق هــای 
دیگــر نیــز حائــز اهمیــت اســت. مخصوصــًا زمانــی 
کــه آتش نشــانان ماســک های خــود را برمی دارنــد، 
ــوز  ــما هن ــر ش ــد. اگ ــد می کن ــا را تهدی ــر آن ه خط
ــتید، در  ــاد هس ــده بی اعتم ــات خارج ش ــه محتوی ب
ــان  ــک ها را روی صورتت ــات ماس ــان عملی کل زم
ــی  ــد. اســتفاده از ماســک روی کشــتی حت نگهداری
ــروری  ــود، ض ــاهده نمی ش ــه دودی مش ــی ک زمان

اســت.
بعــالوه، در برنامــه آموزشــی آتش نشــانی روی 
ــنج  ــه از گازس ــت ک ــن اس ــا ای ــه م ــتی، توصی کش
ــانی  ــازمان های آتش نش ــب س ــردد. اغل ــتفاده گ اس
ــر  ــد. اگ ــیژن را دارن ــردار گاز و اکس ــزرگ نمونه ب ب
ایــن وســایل جــزو تجهیــزات همــه گروه هــا نباشــد، 
حتمــًا گروه هــای Haz-Mat و نجــات آن هــا را بــه 

همــراه خواهنــد داشــت.
هرگــز ارزش و اهمیــت ایــن ابزار را وقتــی روی یک 
کشــتی آتش گرفتــه هســتید، فراموش نکنیــد. گرچه 
بیشــتر دتکتورهــا محدودیت هایــی در خصــوص 
ــد،  ــد دارن ــایی می کنن ــه شناس ــی ک ــزان گازهای می
ولــی ابزارهایــی هســتند کــه بایــد مورداســتفاده قرار 
ــد. چنانچــه فرمانــده عملیــات اطفــای حریــق  گیرن
ــه  ــنا مواج ــاص و ناآش ــای خ ــا دوده ــعله ی ــا ش ب
ــم Haz-Mat را  ــه تی ــت بالفاصل ــد، می بایس ش

فراخــوان کنــد.
ایــن گــروه در زمــان موردنیــاز، مجهــز بــه تجهیزات 
مکمــل و لباس هــای مخصــوص هســتند. مــا 
ــه  ــان اعــالم هرگون ــه در زم ــم ک پیشــنهاد می کنی
وضعیــت اضطــراری کشــتی، بــه آن هــا نیــز اطــالع 
دهیــد. اگــر شــما بــه گــروه Haz-Mat دسترســی 
ــا گشــت ســاحلی تمــاس بگیریــد. آن هــا  نداریــد ب
ممکــن اســت دوره هــای آموزشــی Haz-Mat را 
ــند.  ــوص باش ــوازم مخص ــه ل ــز ب ــده و مجه گذران
چنانچــه حریــق مربــوط بــه مــاده خطرنــاک 
 Haz-Mat ــای ــا گروه ه ــد، تنه ــناخته ای باش ناش
ــا آن  ــتقیمًا ب ــه مس ــتند ک ــاز هس ــده مج آموزش دی

ــد.  ــه کنن مقابل
تجهیــز  دارای  کشــتی  اســت  ممکــن  نكتــه: 
ــه  ــواره توصی ــا هم ــا م ــد ام ــرداری گاز باش نمونه ب
می کنیــم کــه شــما از تجهیــزات خودتــان اســتفاده 
ــتگاه  ــرز کار دس ــا ط ــما ب ــانان ش ــد. آتش نش کنی

ــتند.  ــنا هس آش
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پرسنلHaz-MatگاردساحلیمشغولنمونهبرداریدرحینیکمانورHaz-Mat هستند.

ــدری  ــانان بن ــه آتش نش ــم ک ــه می کنی ــا توصی ــی م ــق دریای ــاء حری ــی اطف ــای آموزش ــام برنامه ه در تم
ــزات  ــی تجهی ــتی های قدیم ــیاری از کش ــد. بس ــتفاده کنن ــان اس ــزات خودش ــا و تجهی ــه از ابزاره همیش
ــات  ــا در لحظ ــیده و پمپ ه ــانی پوس ــیلنگ های آتش نش ــتی ها، ش ــیاری از کش ــد و در بس ــی دارن معیوب
ــما از  ــی ش ــت، ول ــدور نیس ــه مق ــه همیش ــوند. گرچ ــان می ش ــار نقص ــانی، دچ ــات آتش نش ــاس عملی حس

ــد.  ــان اســتفاده کنی وســایل خودت
ــه  ــه ب ــا در بارنامــه محمول ــار کشــتی مواجــه می شــوید ی ــا دودی متصاعدشــده از قســمت ب ــی کــه ب زمان
کاالهــای خطرنــاک اشــاره  شــده اســت، بایــد به ســرعت و پیــش از نزدیــک شــده بــه آتــش، گازســنجی 

انجــام شــود.
بــرای ملوانــان کشــتی، دســتورالعمل های مختلفــی بــرای مهــار آتــش کانتینرهــای زیــر عرشــه وجــود دارد. 
ــق  ــاء حری ــردن سیســتم اطف ــال ک ــار و فع ــردن ب ــرد در بیشــتر کشــتی ها، حبس ک ــوارد پرکارب یکــی از م
ــد، در زمــان  co2 )در صــورت وجــود( اســت. یکــی از مزایایــی کــه آتش نشــانان بنــدری از آن برخوردارن
توقــف کشــتی در اســکله، امــکان تخلیــه کانتینرهــا در بارانــداز اســت تــا حریــق بــه آن هــا ســرایت نکنــد. 
ایــن  یــک روش پیشــنهادی بــرای کانتینرهــای موجــود در انبــار اســت و تــا حــدی بــرای پرســنل عملیاتــی 

ــد.  ــم می نمای ــی فراه ایمن
پــس  از آن آتش نشــانان می تواننــد بــه شــکل ایمــن بــر روی کانتینــر موردنظــر فعالیــت نماینــد و اگــر الزم 

باشــد، بــار درون آن را تخلیــه کننــد تــا اطفــاء نهایــی بطــور مؤثــر انجــام شــود
ــی در  ــه مجزای ــه منطق ــر ب ــد آن کانتین ــد، بای ــته باش ــود داش ــکوکی وج ــه Haz-Mat مش ــر محمول اگ
ــد،  ــر باش ــه میس ــد. درصورتی ک ــده Haz-Mat روی آن کار کنن ــم آموزش دی ــده و تی ــداز منتقل ش باران
مناطــق خاصــی در اســکله ها را بایــد بــرای ایــن منظــور اختصــاص داد تــا کانتینــر در آن قــرار داده شــود. 

ایــن امــر باعــث می شــود پســاب خطرنــاک ناشــی 
ــود.  ــا نش ــن ره ــانی روی زمی ــات آتش نش از عملی
ــاک  ــواد خطرن ــر م ــم، اگ ــادآوری می کنی ــم ی بازه
ــده  ــان آموزش دی ــا کارکن وجــود داشــته باشــد، تنه
ــد. ــر کار کنن ــد کــه روی کانتین Haz-Mat مجازن
ــه  ــش ب ــرای واکن ــر کشــتی شــرایط مناســبی ب اگ
مــواد خطرنــاک Haz-Mat نداشــته باشــد، افســر 
کشــتی موظــف اســت از گارد ســاحلی جهــت کمک 
تمــاس بگیــرد. چنانچــه گارد ســاحلی نتوانــد بموقــع 
ــم  ــاند، تی ــق برس ــر حری ــتی درگی ــه گش ــود را ب خ
ــد بســرعت  واکنــش ســریع منطقــه ای کــه می توان
و بــا تمــام تجهیــزات ضــروری واکنــش انجــام دهد 

ــد. ــه ســمت کشــتی گســیل می نمای را ب

نتیجهگیری:
شــاید نتــوان ریســک های مربــوط بــه آتش ســوزی 
را تمامــًا حــذف کــرد امــا ظرفیــت و امکاناتــی بایــد 
ــوان در هــر شــرایطی  ــه بت وجــود داشــته باشــد ک
ــی  ــح و اصول ــاک مواجهــه صحی ــا حــوادث خطرن ب

داشــت.
زمانــی کــه آتش نشــانان بنــدری روی کشــتی 
می رونــد و وارد فضــای محــدود و خطرنــاک دریایــی 
می شــوند، طبعــًا وارد دنیــای جدیــدی شــده اند. 
ــای  ــه دوره ه ــانی ک ــد آتش نش ــازه ندهی ــز اج هرگ
ــزات  ــط و تجهی ــن محی ــه ای ــوط ب ــی مرب آموزش
ــاء  ــت اطف ــت، جه ــده اس ــوص آن را نگذران مخص

ــه شــود. ــکار گرفت ــق آن محــل، ب حری
ســـایت بـــه  بیشـــتر  اطالعـــات   بـــرای 

www.marinefirefighting.com مراجعـــه 
ـــد. فرمائی
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

آتش ســـوزی در متـــرو ازجملـــه مـــواردی اســـت 
کـــه علیرغـــم پیشـــرفت های صـــورت گرفتـــه در 
ـــان،  ـــی در جه ـــای زیرزمین ـــی در فضاه ـــه ایمن زمین
در دهه هـــای اخیـــر به طـــور متعـــدد و بعضـــًا 

فاجعه بـــار بـــه وقـــوع پیوســـته اســـت.
نقـــل و انتقـــال روزانـــه نزدیـــک بـــه 3 میلیـــون 
نفـــر در تهـــران، از طریـــق متـــرو و توســـعه در 
زمینـــه فرهنگ ســـازی و تجهیـــز امکانـــات، بـــا 
ـــر  ـــون نف ـــه 5 میلی ـــداد ب ـــن تع ـــش ای ـــدف افزای ه
در روز، در آینـــده ای نزدیـــک و توســـعه متـــرو در 
ـــیراز،  ـــهد، ش ـــرج، مش ـــه ک ـــهرهایی ازجمل کالن ش
اصفهـــان، اهـــواز و … ازجملـــه مـــواردی اســـت 
ـــش از  ـــا را بی ـــن فضاه ـــی در ای ـــت ایمن ـــه اهمی ک

ــازد. ــان می سـ ــته نمایـ گذشـ
ــرو،  ــم در متـ ــده مهـ ــوانح تهدیدکننـ ــه سـ ازجملـ
می تـــوان بـــه آتش ســـوزی در ایـــن فضاهـــا 
ـــه  ـــل آن دسترســـی ســـخت ب اشـــاره نمـــود کـــه دلی
ـــی  ـــانی و پیچیدگ ـــان امدادرس ـــا در زم ـــن مکان ه ای
فراینـــد اطفـــاء  حریـــق اســـت. در ادامـــه بـــرای 
ـــوادث  ـــرات ناشـــی از ح نشـــان دادن گوشـــه ای از اث
ــوارد  ــن مـ ــی از مهم تریـ ــوزی، نمونه هایـ آتش سـ
ـــق  ـــروی مناط ـــوط مت ـــته در خط ـــوع پیوس ـــه وق ب

مختلـــف جهـــان ارائـــه می شـــود:

آتش سوزی سال 1995 در متروی باکو،  آذربایجان:
از این حادثه به عنوان مرگبارترین حادثه مترو در جهان 
یاد می شود. حداقل تلفات این حادثه، 286 نفر اعالم شد. 
28 کودک و سه نفر از امدادگران مترو نیز ازجمله این 
تلفات بودند. دلیل رخداد آتش سوزی در متروی باکو، عدم 
کارکرد مناسب سیستم الکتریکی آن اعالم شد. این حادثه 
بین دو ایستگاه متروی Uldoz و Nariman و در 

قسمت شمال باکو رخ داد.
تونل بین دو ایستگاه یادشده مجهز به سیستم تهویه بود، 
اما مقطع عرضی در نظر گرفته شده برای این سیستم، 
از پهنای کافی برای خروج سریع تر هوای داخل تونل 
یادشده، سیستم  بر محدودیت  نبود و عالوه  برخوردار 
تهویه برای خروج دود نیز حدود پانزده دقیقه پس از شروع 

آتش سوزی فعال شد.
در این حادثه بدلیل عدم امدادرسانی بموقع و عملکرد 
نامناسب سیستم تهویه، بسیاری از افراد در اثر خفگی 

ناشی از استنشاق دود جان باختند.
آتش سوزی سال 1903 در متروی پاریس، فرانسه:

یکی از قدیمی ترین سیستم های حمل ونقل درون شهری 
زیرزمینی مربوط به شهر پاریس است. در آگوست سال 
1903 آتش سوزی ایجادشده در متروی پاریس که ناشی 
از اتصالی در سیستم برق رسانی بود، منجر به مرگ 83 

نفر شد.

آتش سوزی سال 2000 در تونل Kaprun در استرالیا، 
متروی  در  ژانویه 1974  و  دسامبر 1971  آتش سوزی 
مونترآل در کانادا و همچنین آتش سوزی سال 2003 در 
متروی Daegu در کره جنوبی ازجمله دیگر حوادث 
مهم آتش سوزی در خطوط مترو در جهان به شمار می رود.

با توجه به موارد یادشده و ریسک باالی آتش سوزی در 
ایستگاه ها و خطوط مترو، با توجه به شرایط موجود در 
با هدف  پیشگیرانه  برنامه ریزی  ایران،  متروی شهری 
جزو  می بایست  مخاطره،  این  از  ناشی  اثرات  کاهش 

اولویت های مباحث ایمنی در این فضاها قرار گیرد.
در این نوشتار با بررسی وضعیت کلی حاکم بر سیستم های 
در  آتش سوزی  ریسک  کاهش  بمنظور  و  پیشگیری 
ارائه  به  موجود،  معایب  ارزیابی  و  زیرزمینی  فضاهای 
راهکارهایی در زمینه افزایش کارایی سیستم ها و رفع 

نواقص مربوطه پرداخته شده است.
در این بخش، برای بررسی موردی و مشخص، اطالعات 
مربوط به سیستم ایمنی و اطفاء حریق در برابر آتش سوزی 

در متروی تهران ارائه می شود.
ایستگاه های  در  گرفته،  بررسی های صورت  اساس  بر 
متروی تهران، جهت جلوگیری از گسترش آتش و انتشار 
دود، از سیستم های تهویه شامل مکش از طریق دریچه ها 

و ورودی های تونل ها استفاده می شود.
برای این منظور در هر ایستگاه 5 سیستم هواکش وجود 

آتش سوزی در مترو، تهدیدی بزرگ برای کالنشهرهای ایران

علیساکت،عضوهیاتعلمـی
پژوهشكدهسوانحطبیعیایران
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دارد که دمنده هوا بوده و در صورت نیاز یا بروز آتش سوزی 
و ایجاد دود، به حالت مکنده تغییر عملکرد می دهد تا دود 

حاصل از آتش سوزی را از محل مربوطه خارج کنند.
همچنین در برخی از ایستگاه ها و خطوط متروی تهران 
سیستم اطفاء حریق داخل تونل ها، بدلیل وجود برق، تنها 
در زمان بحران از آب پر می شوند. چراکه اگر آب به طور 
دائمی در لوله ها موجود باشد، در صورت نشت آن، ریسک 
مربوط به سیستم برق در مترو باال خواهد رفت و از آنجا که 
طبق مثال های ارائه شده، بیشتر آتش سوزی ها در خطوط 
متروی مناطق مختلف جهان، ناشی از اختالل در سیستم 
برق، گزارش شده است، ایمنی در این زمینه بایستی با 
دقت باال موردتوجه قرار گیرد. طبق اطالعات موجود، در 
داخل ایستگاه ها نیز سیستم اعالم حریق نصب شده و 

بصورت مجزا کار می کند.
براساس موارد یاد شده می توان گفت فعالیت های صورت 
گرفته در زمینه کاهش اثر آتش سوزی در زمینه مربوطه، 
تا حدودی قابل توجیه است اما مشکل اصلی اینجاست 
که اگر به دالیلی آتش سوزی در مترو گسترش پیدا کند،  
چه راهکاری برای اطفاء آن در کمترین زمان ممکن 

وجود دارد؟ 
همانطور که ذکر شد، امکانات موجود به شکلی در نظر 
گرفته شده که درصورت رخداد و گسترش آتش سوزی، 
آب از طریق لوله هایی که از سطح زمین به تونل ها و 
ایستگاه های مترو متصل شده است،  می تواند از مخزن 
خودروهای آتش نشانی به درون این فضاها هدایت شود 
که این فعالیت حتی در صورت وجود رابط های تعریف 
شده و کارآمد در محل اتصال، می تواند زمان زیادی را 
تلف کرده و در این زمان قطعاً شاهد گسترش هرچه بیشتر 
آتش در فضای زیرزمینی خواهیم بود. لذا اثرات مخربی 
بر سیستم ها و دستگاه های زیرزمینی در ایستگاه و یا خط 

مربوطه خواهد داشت.
برای رفع این معضل، پیشنهاد می شود، انشعابی اختصاصی 
از خط آب منطقه ای اخذ و یا با استقرار منبع آب در محل 
ورودی و نصب آن به لوله خروجی اطفاء حریق تعبیه 
شده برای مترو، در کمترین زمان ممکن، از گسترش 
آتش جلوگیری شود. الزم به ذکر است این مورد در حال 
حاضر در برخی از ایستگاه ها در حال اجرایی شدن است.

اطفاء  و  پیشگیری  اشکاالت دیگر در سیستم  ازجمله 
حریق مترو می توان به این مورد اشاره کرد که بسیاری 
از ایستگاه ها و تونل های موجود از جمله خطوط 3 و 4 
متروی تهران هنوز به طور کامل به امکانات اطفاء حریق، 
در حد آنچه در دیگر ایستگاه ها و خطوط موجود است، 
مجهز نشده اند. ضمن اینکه در برخی از خطوط مترو با 
وجود ضرورت بحث تهویه سریع، هواکش های میان 

تونلی تعبیه نشده است.
همچنین معضل دیگر موجود در لوله های تعبیه شده، 
عدم وجود بوستر پمپ بعنوان تنظیم کننده فشار آب است.

همانطور که می دانیم، یکی از مصارف مهم بوستر پمپ ها 
در اطفاء حریق و آتش نشانی است تا میزان آب مشخص 
برای خاموش کردن  اختیار آتش نشان ها  را در  ثابتی  و 

آتش قرار دهد.
ضمن اینکه در بیشتر از 90 درصد ایستگاه ها، منبع آب 
لوله ها به  تغذیه کننده در زمان بحران، در محل ورود 

ایستگاه ها و خطوط مترو، استقرار و نصب نشده است.
عالوه بر این در برخی از ایستگاه ها، پله فرار برای دسترسی 
تا سطح زمین در نظر گرفته نشده. ضمن اینکه تعدادی از 
ایستگاه های مترو، بعنوان مثال طالقانی، گلبرگ و … تنها 
یک ورودی دارند که این شرایط بدالیل مختلف ازجمله 
محدودیت در تملک زمین، فضای کم جهت اجرا و … به 
وجود آمده است و بالطبع شرایط عکس العمل، امدادرسانی 
و تخلیه را در شرایط اضطراری با کندی مواجه خواهد کرد.
دیگر  کشورهای  در  گرفته  مطالعات صورت  براساس 
و تجربیات و اطالعات موجود در این زمینه، برخی از 
راهکارهای کاهش ریسک آتش سوزی، با توجه به بررسی 
ویژگی سیستم ایمنی و اطفاء  حریق در متروی طراحی 

شده برای ایران، بصورت زیر قابل ارائه است:
1- جداسازی دقیق سیستم برق رسانی به عنوان عامل 
اصلی آتش سوزی های گزارش شده در متروی مناطق 

مختلف جهان
در  مترو،  ایستگاه های  و  ایمنی خطوط  بر  نظارت   -2
کنترل تجهیزات مخاطره آمیز در زمان آتش سوزی، برای 
پیشگیری از خسارات مالی بیشتر و تشدید اثرات مخاطره
3- ایجاد منبع آب با ظرفیت باال در محل هر ایستگاه 
برای اطفاء اولیه حریق احتمالی، مجهز به سنسورهای 

هشداردهنده ویژه جهت اعالم خالی بودن منبع
4- نصب بوستر پمپ در محل لوله های اطفاء حریق تعبیه 
شده در مترو، برای تنظیم فشار آب در زمان اطفاء حریق

5- کنترل منظم و در فواصل تعریف شده )بطور مثال 
در  محلی  آتش نشانی  ایستگاه های  بار(  یک  ماه  هر 
موارد مرتبط با تجهیزات اطفاء حریق در مترو، با هدف 
اطمینان از کارکرد صحیح آن ها و در اختیار داشتن نقشه 
ایستگاه ها و راه های دسترسی آسان به فضاهای خاص 

توسط امدادگران
6- حذف فضاهای تجاری غیرایمن و خطرزا یا خطرپذیر 

دارای مواد قابل اشتعال یا خطرآفرین در ایستگاه ها
7- ارائه کالس های آموزشی برای راهبران، در زمینه 
شناسایی مخاطرات احتمالی در مترو و ارائه اطالعات 
کافی به آن ها در زمینه آشنایی با عالئم غیرعادی که 

ممکن است در مسیر با آنها برخورد کنند.
ویژه  تخصصی  و  آموزشی  کالس های  برگزاری   -8

کارکنان بخش HSE در مترو
9- نصب سیستم بهینه محافظ تأمین کننده نیروی برق 

در اتصال به واگن ها
10- عریض کردن مقاطع خروجی مترو به عنوان عامل 

کمک کننده در تهویه هوا و تخلیه سریع تر افراد
11- نصب و تکمیل هواکش های میان تونلی و اجرای 

آن در تمامی تونل ها و خطوط مترو
12- برگزاری مانورهای ماهانه و ساالنه برای آمادگی 
بیشتر و هماهنگی بین نیروهای ایمنی مترو و آتش نشانی

13- کنترل و نظارت بر انجام شرح وظایف محوله، در 
زمینه بررسی و تکمیل چک لیست های تخصصی ایمنی، 
توسط کارکنان بخش HSE با هدف حفاظت از این 

فضاها در برابر مخاطرات احتمالی و...
امید است که با ارائه موارد یاد شده و عمل به آن ها 
در  عملیاتی  و  نظارتی  مدیریتی،  سطوح  تمامی  در 
در  ایمنی  روزافزون  افزایش  شاهد  شهری،  متروی 

این فضاها باشیم.
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

 Swedish Fire Research ـــش ســـوئدی ـــات آت ـــر انجمـــن تحقیق ـــری اخی در نتیجه گی
ـــه  ـــوالدی ک ـــاختمان های ف ـــرای س ـــق ب ـــش ضدحری ـــار روش پوش ـــرد چه Board ، عملک
در Nordic قابل دسترســـی بودنـــد، به طـــور آزمایشـــی مـــورد بررســـی قـــرار گرفتنـــد. 
ـــف  ـــای مختل ـــش ها در حالت ه ـــن پوش ـــرد ای ـــی عملک ـــق، بررس ـــن تحقی ـــه از ای ـــدف اولی ه
ـــج  ـــود. نتای ـــتند، ب ـــتاندارد هس ـــات اس ـــامل آزمایش ـــد و ش ـــواًل رخ می دهن ـــه معم ـــش ک آت
ـــت  ـــتند حفاظ ـــده نتوانس ـــتم آزمایش ش ـــه دو سیس ـــان داد ک ـــات نش ـــته از آزمایش ـــن دس ای

ـــازند. ـــم س ـــد، فراه ـــرده بودن ـــی ک ـــه طراح ـــه ک ـــش را آن گون از آت
ـــه از  ـــود ک ـــت EN 13381-8 ب ـــتم حفاظ ـــوع سیس ـــن ن ـــرای ای ـــتاندارد ب ـــش اس آزمای
ـــه  ـــعه  یافت ـــب، توس ـــتم مناس ـــت سیس ـــاب ضخام ـــرای انتخ ـــده ب ـــداول طراحی ش ـــه ج هم
ـــش  ـــی آت ـــتاندارد منحن ـــرارت اس ـــرض زمان/ح ـــا در مع ـــه آزمون ه ـــن روش، نمون ـــود. در ای ب

عملکــرد  رنگ هــای 
متــــورم شونده در 
حالت های مختلف آتش
Function of Intumescent 
Paint during different Fire 
Scenarios
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ـــد. ـــرار گرفتن ـــوره ق در ک
ـــونده،  ـــورم ش ـــتم های مت ـــش در سیس ـــش آت ـــی آزمای ـــه قبل ـــل تجرب بدلی
ــه و  ــرار گرفتـ ــرارت قـ ــرض حـ ــر دو در معـ ــه هـ ــد کـ ــخص شـ مشـ
جریان هـــای فشـــار منبســـط  شـــده می توانـــد بـــر روی عملکـــرد ایـــن 

نـــوع محصـــول تأثیـــر داشـــته باشـــد.
ـــوالدی  ـــات ف ـــت از قطع ـــرای حفاظ ـــواًل ب ـــونده معم ـــای متورم ش  رنگ ه
ـــان  ـــم جری ـــش ه ـــن آزمای ـــی رود. در ای ـــکار م ـــاز ب ـــالن ب ـــازه های پ در س
ســـریع آتـــش در ســـقف و هـــم گازهـــای حاصلـــه از حریـــق مشـــابه 
ـــات  ـــن در مطالع ـــد و همچنی ـــرار گرفتن ـــی ق ـــورد بررس ـــی م ـــوادث واقع ح
آزمایشـــگاهی لحـــاظ شـــدند. آزمایش هـــای حرارت ســـنج مخروطـــی و 

ـــود.  ـــتاندارد ب ـــز اس ـــوره نی ـــات ک آزمایش

شـــكل1.آزمایـــشرنگهـــایمتورمشـــونده.بخشهایـــیازســـطح
ـــد. ـــشســـقوطکردن ـــنآزمای ـــهدرقســـمتراســـتدرحی ـــهنمون روی

چهـــار سیســـتم رنـــگ متورم شـــونده در مطالعـــات آزمایشـــگاهی بـــکار 
رفـــت. نمونه هـــای A تـــا D روی برشـــی از تیـــر آهـــن چهارگـــوش 
طبـــق دســـتورالعمل های داده شـــده توســـط تأمین کننده هـــای مربوطـــه 
ـــونده( از  ـــگ متورم ش ـــال )رن ـــب فع ـــت ترکی ـــد. ضخام ـــه  ش ـــکار گرفت ب
ــدند.  ــاب  شـ ــا انتخـ ــه تأمین کننده هـ ــوط بـ ــده مربـ ــداول طراحی شـ جـ
ـــرارت 550  ـــرض ح ـــه در مع ـــدت 60 دقیق ـــه م ـــی ب ـــای آزمایش نمونه ه

درجـــه ســـانتی گراد قـــرار گرفتنـــد. 
ــه  ــا، همـ ــده نمونه هـ ــرکت های ارائه دهنـ ــر شـ ــالم نظـ ــاس اعـ براسـ
سیســـتم ها مطابـــق بـــا اســـتاندارد جـــاری اروپـــا بـــرای رنـــگ 
ـــن  ـــن در حی ـــود ای ـــا وج ـــد. ب ـــرار گرفتن ـــش ق ـــورد آزمای ـــونده م متورم ش
آزمایـــش مشـــخص شـــد کـــه در زمـــان بارگـــذاری نمونه هـــا، پرایمـــر 

ــود.  ــای الزم بـ ــد تأییدیه هـ ــه A فاقـ نمونـ
 A ـــای ـــه نمونه ه ـــان داد ک ـــوره نش ـــش ک ـــت آت ـــش مقاوم ـــه آزمای نتیج
ـــا  ـــن آن ه ـــد. بنابرای ـــل  نکردن ـــده اند، عم ـــی  ش ـــه طراح ـــه ک و B آن گون
در افزایـــش درجـــه حـــرارت در 60 دقیقـــه موفـــق نبودنـــد. علی رغـــم 
ـــه باالتریـــن درجـــه در 50  ـــه ب ـــرای هـــر دو نمون اینکـــه فراینـــد آزمایـــش ب
ـــش  ـــن افزای ـــت، در حی ـــش یاف ـــی افزای ـــنج مخروط ـــووات در حرارت س کیل
ـــود را  ـــبندگی خ ـــه A چس ـــی، نمون ـــای فوقان ـــی الیه ه ـــار حرارت ـــان ش جری
ـــه  ـــت داد. البت ـــوالد از دس ـــطح ف ـــریع در س ـــرارت س ـــش ح ـــن افزای در حی
ـــد  ـــر تائی ـــری پرایم ـــه  بکارگی ـــاق نتیج ـــن اتف ـــت کـــه ای ـــوان گف نمی ت
ـــه ـــری نمون ـــن اندازه گی ـــه حی ـــاال ک ـــی ب ـــاط خیل ـــا انبس ـــوده ی ـــده ب نش

ـــر دو(  ـــب ه ـــا ترکی ـــی )ی ـــنج مخروط ـــات حرارت س ـــان آزمایش A  در زم
ـــود. ـــن ب ـــخیص آن غیرممک ـــورت تش ـــر ص ـــه ه ـــود. ب ـــده ب ـــت  آم بدس

در آزمایشـــات بعـــدی، دو آزمایـــش از چهـــار نمونـــه آزمایـــش  شـــده، 
عملکـــرد خیلـــی ضعیفـــی داشـــتند. البتـــه مجموعـــه آزمایشـــات 
انجام شـــده فقـــط روی یـــک بـــرش عمـــودی بـــا پوشـــش مقاومتـــی 
یک ســـاعتی طراحـــی  شـــده بـــود. ایـــن تحقیـــق بـــه ارائـــه مفهومـــی 

ــردازد. ــده نمی پـ ــورم شـ ــای متـ ــرد رنگ هـ ــی از عملکـ کلـ
اگرچـــه ضخامـــت هـــر چهـــار نمونـــه براســـاس ایده آل تریـــن آن هـــا 
ــده  ــاب  شـ ــدگان( انتخـ ــط تولیدکننـ ــده توسـ ــداول ارائه شـ ــط جـ )توسـ
ـــبندگی  ـــوع چس ـــر روی موض ـــترین تأثی ـــات بیش ـــی آزمایش ـــا ط ـــود، ام ب
نمونه هـــا اتفـــاق افتـــاد. لـــذا ایـــن تحقیـــق نشـــان داد کـــه مســـئله 
ــی را دارد. ــونده ارزش بررسـ ــگ متورم شـ ــتم های رنـ ــبندگی سیسـ چسـ

ایـــن تحقیـــق کـــه در گـــزارش جدیـــد SP 2016  ارائـــه گردیـــد، بوضـــوح 
ـــان  ـــی اذع ـــرده ول ـــاره نک ـــخصی اش ـــناریوی مش ـــا س ـــاص ی ـــد خ ـــه برن ب
ـــوع حـــرارت وارده، شـــرایط اقلیمـــی محـــل اســـتفاده از پوشـــش  دارد کـــه ن
ـــن  ـــرای ای ـــن در اج ـــای معی ـــر از فاکتوره ـــیاری دیگ ـــونده و بس متورم ش
ـــن شـــده و بازخـــورد آن  ـــا تدوی ـــق اســـتانداردهای روز دنی آزمایشـــات، مطاب

ـــی همســـویی دارد. ـــا شـــرایط واقع ـــال ب ـــوارد کام در بســـیاری از م
از ســـوی دیگـــر در ایـــن آزمایشـــات مشـــخص شـــد، هرچنـــد امـــکان ایـــن 
ـــخص و  ـــی را مش ـــای آزمایش ـــراف نمونه ه ـــرارت اط ـــه ح ـــود دارد ک وج
تنظیـــم کـــرد، ولـــی تقریبـــًا ایـــن عمـــل بـــرای آزمایـــش همـــه محصـــوالت 
ــتاندارد غیرممکـــن اســـت. همچنیـــن  متنـــوع توســـط کوره هـــای اسـ
ـــوب و  ـــر مطل ـــتفاده از پرایم ـــًا اس ـــب و خصوص ـــازی مناس ـــرورت زیرس ض

ـــود. ـــات ب ـــن تحقیق ـــر ای ـــتاورد دیگ ـــت دس ـــا کیفی ب
ــرایط  ــا را در شـ ــن فناوری هـ ــدی ایـ ــی کارآمـ ــات بنوعـ ــن آزمایشـ ایـ
بحرانـــی و زمانـــی کـــه می بایســـت ســـازه را تـــا رســـیدن نیروهـــای 
ـــر  ـــدگان از حداکث ـــا تولیدکنن ـــد ت ـــک می زن ـــد، مح ـــظ کنن ـــی حف عملیات
ـــتاندارد و  ـــی اس ـــه محصول ـــرای ارائ ـــود ب ـــد خ ـــوژی تولی ـــش و تکنول دان

ـــد.  ـــتفاده کنن ـــت اس باکیفی



• 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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چكیده
ــماری از  ــداد بی شـ ــه تعـ ــوده و روزانـ ــر بـ ــوادث اجتناب ناپذیـ ــی از حـ ــوزی یکـ ــواره آتش سـ همـ
ســـاختمان های مســـکونی، تجـــاری، آموزشـــی، درمانـــی، کارگاه هـــای صنعتـــی و غیـــره را بـــه کام 
خـــود می کشـــد. بررســـی آتش ســـوزی های گذشـــته بـــدون شـــک باعـــث تدویـــن آیین نامه هایـــی 
ـــی،  ـــی، آموزش ـــل تجهیزات ـــازمانی از قبی ـــنجی س ـــابه و نیازس ـــوادث مش ـــوع ح ـــری از وق ـــور جلوگی بمنظ
ـــرای ارتقـــای کیفیـــت تجهیـــزات و بهبـــود روش هـــا و تاکتیک هـــای عملیاتـــی می گـــردد.  فرهنگـــی و... ب
ـــه  ـــای انجام گرفت ـــتندات و پژوهش ه ـــر مس ـــه ب ـــا تکی ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــعی ب ـــه س ـــن مقال در ای
ـــهر  ـــه Joelma در ش ـــاختمان 25 طبق ـــهد و س ـــلمان در مش ـــه س ـــرج 18 طبق ـــوزی های ب از آتش س
ـــه  ـــوع این گون ـــر وق ـــذار ب ـــم و تأثیرگ ـــای مه ـــی از مؤلفه ه ـــل قیاس ـــوان تحلی ـــل، بت ـــائوپائولوی برزی س
ـــث  ـــه بح ـــرد. گرچ ـــی ک ـــی را بررس ـــی و آموزش ـــاز تجهیزات ـــن نی ـــه و همچنی ـــق حادث ـــوادث و عم ح
و گفتگـــو و برداشـــت های تجربـــی از این گونـــه حـــوادث بســـیار زیـــاد اســـت ولـــی تحلیـــل هـــر 

مهدیرضایی،معاونعملیاتسازمانآتشنشانیو
خدماتایمنیشهرداریمشهد

محسناسدی،مدیرمنطقه4عملیاتومسئولگروه
ایمنی خدمات و آتشنشانی سازمان ویژه عملیات

شهرداریمشهد
در ایمنی و پیشگیری کارشناس زیدآبادی، ابراهیم
برابرحریقوحوادثسازمانآتشنشانیوخدمات

ایمنیشهرداریمشهد
Ebrahimhse125@yahoo.com

تحلیل آتش سوزی 
برج سلمان مشهد
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لینک اردیبهشت ماه 96 

ـــه دریافتـــن نقـــاط ضعـــف  ـــه بنحـــوی منجـــر ب حادث
ـــرای آمادگـــی هرچـــه بیشـــتر در  ـــا ب ـــت آن ه و تقوی
ـــود.  ـــد ب ـــده خواه ـــی آین ـــوادث غیرقابل پیش بین ح

مقدمه
یکـــی از اهـــداف پیـــش روی ســـازمان های 
بـــا  کـــه  ر  ا ن مـــد ا بحر و  نی  تش نشـــا آ
ــی  ــرات ناشـ ــزرگ و مخاطـ ــوزی های بـ آتش سـ
تحلیـــل  و  ارزیابـــی  دارنـــد،  ســـروکار  آن  از 
ـــته  ـــوادث گذش ـــاس ح ـــه براس ـــت ک ـــتنداتی اس مس
ـــازی  ـــود. مرتفع س ـــه می ش ـــا ارائ ـــات آن ه و تجربی
ــی  ــن ایمنـ ــت قوانیـ ــدم رعایـ ــاختمان ها، عـ سـ
ـــتفاده از  ـــوادث انسان ســـاخت، اس ـــود ح ـــود، وج موج
مصالـــح نامناســـب و آتش گیـــر، ساخت وســـازهای 
ـــا نحـــوه اســـتفاده از  غیراســـتاندارد، عـــدم آشـــنایی ب
ـــات موجـــود در محـــل، ســـهل انگاری  ـــل امکان حداق
و رعایـــت نکـــردن نـــکات ایمنـــی و... ازجملـــه 
معضالتـــی اســـت کـــه ســـازمان های مربوطـــه را 

دچـــار چالـــش کـــرده اســـت.
ـــا،  ـــدن کمبوده ـــای مشخص ش ـــی از راه ه ـــذا یک ل
ـــه و  ـــته و تجزی ـــوادث گذش ـــه از ح ـــت تجرب برداش
ـــه  ـــد ک ـــا می باش ـــتندات آن ه ـــر روی مس ـــل ب تحلی
ایـــن مهـــم منجـــر بـــه ارائـــه دســـتورالعمل های 
ـــوادث  ـــاندن ح ـــل رس ـــه حداق ـــه ب ـــه روز و در نتیج ب

مشـــابه می شـــود.
تحلیـــل پیـــش رو، بـــر مبنـــای مســـتندات 
آتش ســـوزی بـــزرگ بـــرج ســـلمان در مشـــهد و 
آتش ســـوزی ســـاختمان 52 طبقـــه Joelma در 
ســـائوپائولوی برزیـــل، نتیجـــه اســـتفاده از تجربیـــات 
ـــتانداردها،  ـــن اس ـــتای تدوی ـــته در راس ـــوادث گذش ح
نظـــارت بـــر ساخت وســـازها، طراحـــی و ســـاخت 
ـــش  ـــت کاه ـــردی در جه ـــدرن و کارب ـــزات م تجهی
خســـارات، بررســـی معضل هـــای تجهیزاتـــی 
آتش نشـــانی،  در  نجـــات  و  اطفـــاء  عملیـــات 
ـــوادث  ـــی در ح ـــات اطفائ ـــوزش و امکان ـــی آم کارآی

می باشـــد. و... 

گزارشآماریازتلفاتجانیآتشسوزیهای
گستردهدرجهان

ـــاال در ســـاختمان هـــای  ـــل تراکـــم بســـیار ب ـــه دلی ب
مرتفـــع و همچنیـــن اماکـــن تجـــاری و تجمعـــی، در 
ـــه  ـــه ب ـــدم تخلی ـــوزی و ع ـــش س ـــروز آت ـــورت ب ص
ـــدون  ـــوزی ، ب ـــش س ـــاء آت ـــرل و اطف ـــع ، کنت موق
ـــود. در  ـــد ب ـــراش خواه ـــیار دلخ ـــه بس ـــک نتیج ش
ـــش  ـــده آت ـــی در عم ـــات جان ـــداد تلف ـــدول)1( تع ج

ـــت.   ـــده اس ـــان آم ـــای جه ـــوزی ه س

جدول )1(: آمار تلفات جانی آتش سوزی های گسترده در جهان

آتشسوزیدربرجهایتجاریوساختمانهایمرتفع
ســـاختمان های مرتفـــع و برج هایـــی کـــه از جـــای جـــای شـــهر قابل رؤیـــت هســـتند، محـــل تجمـــع 
تعـــداد بی شـــماری از شـــهروندان بـــا ســـنین متفـــاوت اســـت کـــه درصـــورت بـــروز آتش ســـوزی در 
ـــد.  ـــد ش ـــی خواه ـــات جان ـــه تلف ـــر ب ـــراد، منج ـــگام اف ـــروج دیرهن ـــع و خ ـــاء بموق ـــدم اطف ـــن، ع ـــن اماک ای
ـــترش  ـــرعت گس ـــت و بس ـــه اس ـــت وارون ـــوب کبری ـــون چ ـــش همچ ـــت آت ـــاختمان هایی، حرک ـــن س در چنی
ـــرعت  ـــر س ـــد، ب ـــده باش ـــتفاده  ش ـــتعال اس ـــح قابل اش ـــاختمان از مصال ـــک س ـــر در ی ـــال اگ ـــد. ح می یاب

ـــد. ـــد ش ـــزوده خواه ـــترش اف گس
مطابـــق آمـــار ارائه شـــده، حـــدود 85 تـــا 90 درصـــد مرگ ومیرهـــای آتش ســـوزی در ســـاختمان های 
ـــوع  ـــت ن ـــا ماهی ـــی ب ـــای متفاوت ـــل گازه ـــت. دود حام ـــوده اس ـــاق دود ب ـــی از استنش ـــا، ناش ـــع و برج ه مرتف
ـــید  ـــود دارد، گاز منواکس ـــوزی ها وج ـــه در آتش س ـــی ک ـــی از گازهای ـــت. یک ـــود اس ـــوختنی موج ـــواد س م

ـــی در  ـــات جان ـــه تلف ـــت. در نتیج ـــده اس ـــدت خفه کنن ـــو و بش ـــمی، بی ب ـــیار س ـــه بس ـــت ک ـــن اس کرب
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این گونه سازه ها شدت می یابد.
در آتش ســـوزی ســـاختمان های مرتفـــع، دود و حـــرارت بصـــورت عمـــودی 
ـــد.  ـــه می کن ـــی را احاط ـــات فوقان ـــرعت طبق ـــرده و بس ـــت ک Vertical حرک
ـــانی  ـــی و آتش نش ـــائل ایمن ـــه مس ـــد ب ـــا بای ـــه بناه ـــاکنین این گون ـــن رو س از ای
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــه، ب ـــوع حادث ـــان وق ـــا در زم ـــند ت ـــته باش ـــژه ای داش ـــه وی توج
آموزش هایـــی کـــه دیده انـــد و مهـــارت الزم، از امکانـــات اطفائـــی موجـــود 

ـــد. ـــتفاده کنن ـــی اس ـــد بخوب ـــاختمان بتوانن در س

تشریحآتشسوزیبرجسلمانمشهد
ـــش  ـــه ای تجـــاری و مســـکونی و در نب ـــلمان در منطق ـــرج اداری و تجـــاری س ب
ـــت.  ـــده اس ـــع  ش ـــدس واق ـــهد مق ـــی مش ـــلمان و راهنمای ـــان س ـــع خیاب تقاط
ـــک  ـــه تفکی ـــات ب ـــه طبق ـــاع دارد ک ـــر ارتف ـــدود 80 مت ـــه ح ـــرج 18 طبق ـــن ب ای

ـــت. ـــده اس ـــدول )2( آم در ج
ـــًا  ـــاری، عمدت ـــات تج ـــای طبق ـــود در مغازه ه ـــق Fire Load موج ـــار حری ب
اجناســـی از قبیـــل: پوشـــاک، پارچـــه، کیـــف و کفـــش، لـــوازم آرایشـــی و 
ـــر  ـــات، هایپ ـــره و بدلیج ـــر، ارز، نق ـــال و جواه ـــس، ط ـــای لوک ـــتی، کااله بهداش
ـــع دســـتی،  ـــوازم خانگـــی، فـــرش، مبلمـــان، صنای مارکـــت، عینـــک و ســـاعت، ل
ادوات موســـیقی، کامپیوتـــر، موبایـــل، لـــوازم صوتـــی و تصویـــری، لـــوازم 

ورزشـــی و بدنســـازی و ... می باشـــند.

جدول )2( : طبقات برج سلمان به تفکیک نوع کاربری 

ـــدادیدر ـــایام ـــازمانه ـــردس ـــوزیوعملك ـــشس ـــوعآت وق
ـــلمان ـــرجس ـــوزیب ـــشس آت

آتش ســـوزی در ســـاعت 51/19 دقیقـــه تاریـــخ 20 تیرمـــاه 1395 از طریـــق 
شـــهروندان بـــه ســـامانه 125 گـــزارش می شـــود. تماس هـــای شـــهروندان 
ـــوده  ـــرج ب ـــمالی ب ـــع ش ـــای ضل ـــراس نم ـــعله در ت ـــاهده دود و ش ـــی از مش حاک
و برخـــی تماس هـــا، آتش ســـوزی را مربـــوط بـــه ســـاختمان مجـــاور بـــرج 
اعـــالم می کننـــد. آنهـــا در مکالمـــات خـــود از شـــنیدن صداهـــای انفجـــار 
ـــرج  ـــاور ب ـــاختمان مج ـــه س ـــوع را ب ـــن موض ـــم ای ـــه بازه ـــد ک ـــر می دهن خب

ــازند. ــوط می سـ مربـ
ـــات الزم،  ـــت اطالع ـــس از دریاف ـــانی پ ـــی آتش نش ـــز فرمانده ـــای مرک اپراتوره
در کمتـــر از یـــک دقیقـــه، اولیـــن و نزدیک تریـــن ایســـتگاه عملیاتـــی کـــه 
ـــا  ـــزام و ب ـــوزی اع ـــل آتش س ـــه مح ـــرار دارد را ب ـــطین 26 ق ـــان فلس در خیاب
ـــان  ـــه، هم زم ـــوع حادث ـــیت ن ـــود و حساس ـــتورالعمل های موج ـــه دس ـــه ب توج
ـــان آراء و ایســـتگاه  ـــان جه ـــب ایســـتگاه 40 از خیاب ـــر، بترتی ســـه ایســـتگاه دیگ
43 از خیابـــان فرامـــرز عباســـی 30 و ایســـتگاه 1 از میـــدان شـــهدا را نیـــز 

ــد. ــزام می کننـ اعـ
ـــم  ـــن تی ـــی، اولی ـــز فرمانده ـــالم مرک ـــان اع ـــه از زم ـــت 4 دقیق ـــس از گذش پ
ـــز در ســـاعت 20:02  ـــه و 3 ایســـتگاه دیگـــر نی اعزامـــی در ســـاعت 19:56 دقیق

دقیقـــه در محـــل مســـتقر و شـــروع بـــه ارزیابـــی مـــکان حریـــق جهـــت ســـهولت 
دسترســـی و همزمـــان تخلیـــه افـــراد و جســـتجوی محبوســـین و اجـــرای 

ـــد. ـــق می کنن ـــاء حری ـــت اطف ـــب جه ـــک مناس تاکتی
ـــه دور  ـــق از فاصل ـــعله های حری ـــزام، ش ـــان اع ـــه در زم ـــح اینک ـــه توضی الزم ب

ـــکل 1( ـــود. )ش ـــده ب ـــزارش ش ـــریع گ ـــال گســـترش س ـــاهده و درح ـــل مش قاب
بمحـــض رســـیدن اولیـــن گـــروه، درخواســـت نیـــرو، خـــودرو و تجهیـــزات 
ـــت،  ـــن درخواس ـــی ای ـــه و در پ ـــورت پذیرفت ـــی ص ـــز فرمانده ـــی از مرک کمک
ــترده  بـــودن آتش ســـوزی، حـــدود 270  ــه بـــه حساســـیت و گسـ ــا توجـ بـ
ـــور  ـــل حض ـــق و کاوش، در مح ـــای حری ـــان اطف ـــا زم ـــدا ت ـــان از ابت آتش نش
ـــات  ـــام عملی ـــرای انج ـــی ب ـــودروی عملیات ـــتگاه خ ـــن 100 دس ـــد. همچنی یافتن
ـــتردگی  ـــه گس ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــدند ک ـــزام ش ـــل اع ـــه مح ـــاء و کاوش ب اطف
حادثـــه، از طـــرف اولیـــن واحدهـــای مدیریتـــی حاضـــر در صحنـــه، کـــد 
ـــذا 70 نفـــر از آتش نشـــانان شـــیفت  ـــد. ل ـــز اعـــالم گردی وضعیـــت اضطـــراری نی
ـــئولین  ـــر مس ـــده و اکث ـــوان ش ـــات فراخ ـــژه عملی ـــروه وی ـــه گ ـــتراحت، ازجمل اس

ـــد. ـــدا نمودن ـــور پی ـــل حض ـــز در مح ـــتانی نی ـــهری و اس ش

شکل )1( : آتش سوزی برج سلمان مشهد

اقداماتعملیاتینجاتواطفاءآتشسوزی
تعـــداد زیـــادی از شـــهروندان و بازدیدکننـــدگان طبقـــات تجـــاری پـــس از اعـــالم 
ـــه در  ـــر ک ـــدود 250 نف ـــد و ح ـــرک کردن ـــل را ت ـــرعت مح ـــانان، بس آتش نش
طبقـــات تجـــاری، اداری و پارکینگ هـــا بودنـــد، در حیـــن عملیـــات کنتـــرل 
ـــن  ـــط ام ـــاختمان و محی ـــارج از س ـــه خ ـــانان ب ـــط آتش نش ـــوزی، توس آتش س
ـــرای مصدومـــان توســـط اورژانـــس  ـــد. ســـپس اقدامـــات امـــدادی ب ـــال یافتن انتق
ـــورت  ـــه، بص ـــان حادث ـــدک مصدوم ـــه ان ـــت ک ـــورت می گرف ـــر ص و هالل احم

ـــدند. ـــان ش ـــرپایی درم س
بـــا توجـــه بـــه پـــارک تعـــداد زیـــادی خـــودرو اعـــم از بنزینـــی و دوگانـــه 
در پارکینگ هـــای تحتانـــی و فوقانـــی بـــرج و تصـــور اینکـــه هـــر لحظـــه 
ـــق  ـــتردگی حری ـــاختمان و گس ـــکلت س ـــزش اس ـــار و ری ـــوع انفج ـــال وق احتم
ـــان  ـــانان همزم ـــت، آتش نش ـــود داش ـــا وج ـــن خودروه ـــوخت ای ـــازن س از مخ
ـــه  ـــه ب ـــایط نقلی ـــن وس ـــال ای ـــه انتق ـــبت ب ـــش، نس ـــای آت ـــات اطف ـــا عملی ب
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ـــد. ـــدام نمودن ـــرج اق ـــرون از ب بی
ـــرم و  ـــت ف ـــا پل ـــرج، کار ب ـــراف ب ـــارقوی در اط ـــرق فش ـــبکه های ب ـــود ش وج
ـــا ســـختی زیـــادی مواجـــه نمـــوده بـــود و همچنیـــن  نردبان هـــای خودرویـــی را ب
جریـــان گاز در لوله هـــای انتقال دهنـــده، خـــود خطـــری ثانویـــه محســـوب 
ــانان و شـــرکت های گاز و  ــا توســـط آتش نشـ می گردیـــد کـــه قطـــع آن هـ

ـــت. ـــورت پذیرف ـــرق ص ب
ـــتقرار  ـــیر اس ـــنگین در مس ـــبک و س ـــه س ـــایط نقلی ـــود وس ـــه وج ـــه ب ـــا توج ب
ـــهرداری،  ـــی و ش ـــل انتظام ـــانی، عوام ـــوران آتش نش ـــی مأم ـــای عملیات خودروه
ـــریع در  ـــور تس ـــود را بمنظ ـــع موج ـــا و موان ـــر خودروه ـــکاری یکدیگ ـــا هم ب

ـــد. ـــه دور نمودن ـــل حادث ـــانی، از مح امدادرس

عملیاتاطفاءبهشیوهتدافعیوتهاجمی
ـــده و  ـــروع  ش ـــاختمان ش ـــای س ـــدا از نم ـــوزی ابت ـــه آتش س ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ب
ـــر  ـــترش آن در کمت ـــتعال، گس ـــی قابل اش ـــح کامپوزیت ـــتفاده از مصال ـــل اس بدلی
ـــه  ـــا ب ـــق پنجره ه ـــش از طری ـــذا آت ـــود. ل ـــه ب ـــورت گرفت ـــه ص ـــد دقیق از چن
ـــاء  ـــت اطف ـــن جه ـــه بهمی ـــود ک ـــرده ب ـــرایت ک ـــای اداری س ـــل واحده داخ
حریـــق بـــه دو صـــورت، توســـط تیم هـــای عملیاتـــی صـــورت پذیرفـــت. 
ـــت  ـــل پل ـــود از قبی ـــزات موج ـــتفاده از تجهی ـــا اس ـــاختمان ب ـــرون س ـــدا از بی ابت
ــزام  ــپس اعـ ــی Ladder و ... و سـ ــان خودرویـ ــرم Platform و نردبـ فـ
گروه هـــای عملیاتـــی اطفایـــی از داخـــل ســـاختمان بمنظـــور جلوگیـــری از 
ـــود در  ـــع موج ـــی موان ـــم برخ ـــر. علی رغ ـــاط دیگ ـــه نق ـــرایت ب ـــترش و س گس
ـــا  ـــارک خودروه ـــردد و پ ـــرج، ت ـــاور ب ـــبز مج ـــای س ـــود فض ـــر: وج ـــل، نظی مح
در حاشـــیه خیابـــان و تجمـــع بی مـــورد شـــهروندان کـــه دسترســـی آســـان 
ـــور  ـــود، بمنظ ـــرده ب ـــه ک ـــکل مواج ـــا مش ـــرج را ب ـــه ب ـــی ب ـــای عملیات خودروه
ـــکونی  ـــاری و مس ـــن تج ـــه اماک ـــش ب ـــروی آت ـــرایت و پیش ـــری از س جلوگی
ـــل  ـــه داخ ـــا ورود ب ـــز ب ـــی و نی ـــع خارج ـــار ضل ـــانان از چه ـــراف، آتش نش اط
بـــرج، اقـــدام بـــه اطفـــای آتـــش و جســـتجو جهـــت خارج نمـــودن افـــراد 
ـــانان  ـــر آتش نش ـــالش و تدابی ـــن رو ت ـــد. ازای ـــل نمودن ـــده در مح ـــوس ش محب
در عملیـــات اطفـــاء از دو جبهـــه داخلـــی و بیرونـــی، از بـــروز گســـتردگی حریـــق 
ـــن اســـکلت  ـــرار گرفت ـــر ق ـــرج، تحـــت تأثی ـــه اماکـــن تجـــاری ب و ســـرایت آن ب
ـــا  ـــزات اداری ت ـــن اماکـــن تجـــاری و مســـکونی مجـــاور و تجهی ـــرج و همچنی ب

ـــد. ـــری گردی ـــادی جلوگی ـــد زی ح

شکل )2( : عملیات با پلت فرم از نمای برج                 

در خـــالل ایـــن آتش ســـوزی، پرتـــاب باران گونـــه گدازه هـــای آتـــش 
و قطعـــات شـــعله ور جداشـــده از نمـــای کامپوزیـــت، منجـــر بـــه گســـترش 
ــای  ــازل و فضـ ــده در منـ ــوزی های پراکنـ ــروز آتش سـ ــق و بـ ــه حریـ دامنـ
ـــب  ـــه جوان ـــی ب ـــل فرمانده ـــل اشـــراف کام ـــه بدلی ـــود ک ـــبز اطـــراف شـــده ب س
ــده،  ــی پیش بینی شـ ــای عملیاتـ ــط نیروهـ ــرعت توسـ ــق، بسـ ــه حریـ صحنـ

ـــکل 3( ـــد. )ش ـــاء گردی اطف

شکل )3( : پرتاب گدازه های آتش و قطعات شعله ور نمای کامپوزیت
 

ـــلمان  ـــرج س ـــق ب ـــانان، حری ـــریع آتش نش ـــی و س ـــت فن ـــه فعالی ـــه ب ـــا توج ب
ـــری  ـــوش و لکه گی ـــاه، خام ـــتم تیرم ـــنبه بیس ـــه یکش ـــاعت 23:30 دقیق در س
ـــت  ـــد )بیس ـــاعت 22 روز بع ـــا س ـــی، ت ـــق احتمال ـــت حری ـــری از برگش و جلوگی
ـــی  ـــارات جان ـــبختانه خس ـــات خوش ـــن عملی ـــت. ای ـــه داش ـــاه( ادام ـــم تیرم و یک
ـــه  ـــطحی س ـــت س ـــه مصدومی ـــر ب ـــا منج ـــته و تنه ـــهروندان نداش ـــرای ش ب

نفـــر از آتش نشـــانان گردیـــد.

آتشسوزیبزرگساختمانJoelmaسائوپائولو
ســـاختمان 25 طبقـــه Joelma بـــا عمـــر دوســـاله در مقابـــل شـــهرداری 
ـــی  ـــرمایه گذاری تمام ـــرکت س ـــک ش ـــت. ی ـــده اس ـــع  ش ـــائوپائولو واق ـــهر س ش
ســـاختمان را در اختیـــار داشـــت و 1000 نفـــر از کارکنانـــش در طبقـــات آن 
مشـــغول بـــکار بودنـــد. صبـــح روز جمعـــه، اول فوریـــه 1974 وقتـــی 760 
ـــکل 4( ـــد. )ش ـــق رخ می ده ـــد، حری ـــاختمان بودن ـــل س ـــان داخ ـــر از کارکن نف
ـــی  ـــات باالی ـــرف طبق ـــرعت بط ـــده و بس ـــروع  ش ـــه 12 ش ـــوزی از طبق آتش س
گســـترش می یابـــد. ســـاعت 15/8 دقیقـــه صبـــح مـــردم متوجـــه حریـــق 
ـــانی  ـــه اداره آتش نش ـــد ب ـــه بع ـــاور، 15 دقیق ـــاختمان مج ـــاکنین س ـــده و س ش
ـــه  ـــه ب ـــاعت 10/9 دقیق ـــانی س ـــودروی آتش نش ـــن خ ـــد. اولی ـــالع می دهن اط
ـــانی،  ـــای آتش نش ـــن تیم ه ـــور اولی ـــس از حض ـــه پ ـــیده و بالفاصل ـــل رس مح
ـــی  ـــای کمک ـــود. واحده ـــک می ش ـــای کم ـــه تقاض ـــزرگ حادث ـــاد ب ـــل ابع بدلی
ـــند.  ـــه محـــل می رس ـــه ب ـــاعت 30/9 دقیق ـــرده و س ـــر ک ـــح گی ـــک صب در ترافی
ـــانی  ـــودروی آتش نش ـــد. 12 خ ـــام می رس ـــه ب ـــًا ب ـــش تقریب ـــه آت ـــن فاصل در ای
ـــانی در  ـــور آتش نش ـــردان و 300 مأم ـــکوی گ ـــک س ـــی، ی ـــان هوای و 3 نردب

ـــد. ـــل بودن مح
ـــای  ـــق پله ه ـــن از طری ـــرای باالرفت ـــانی ب ـــای آتش نش ـــعی نیروه ـــن س اولی
طبقـــه 15 ، بعلـــت گرمـــا و دود غلیـــظ ناموفـــق بـــود. از طرفـــی حـــرارت بســـیار 
بـــاالی حریـــق اجـــازه نزدیک شـــدن هلی کوپتـــر بـــه بـــاالی پشـــت بامی 
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ـــت  ـــده فعالی ـــذا عم ـــی داد. ل ـــد، را نم ـــرده بودن ـــاه ب ـــا پن ـــه آنج ـــر ب ـــه 170 نف ک
مأموریـــن آتش نشـــانی معطـــوف بـــه اطفـــای حریـــق از خیابـــان اصلـــی و جانبـــی 
ـــه  ـــی ب ـــد از نردبان ـــده بودن ـــن آم ـــه بالک ـــه ب ـــرای نجـــات کســـانی ک ـــد. ب می ش
طـــول 144 فـــوت اســـتفاده شـــد ولـــی نردبـــان فقـــط تـــا طبقـــه 15 مفیـــد بـــود.

ـــر از  ـــی کمت ـــود و در مدت ـــه ب ـــر گرفت ـــرج را در ب ـــه ب ـــهمگین ک ـــش س ـــن آت ای
ـــاعت  ـــود، در س ـــیده ب ـــود کش ـــه کام خ ـــوختنی را ب ـــواد س ـــام م ـــاعت، تم دو س
ـــدن  ـــه وارد ش ـــادر ب ـــکی ق ـــداد پزش ـــروه ام ـــرد. گ ـــش ک ـــه فروک 30/10 دقیق

ـــود. ـــاختمان نب ـــه س ب

Joelma شکل )4( : ساختمان 25 طبقه

Joelmaوضعیتسازهایساختمان
ـــع در  ـــلح  واق ـــن مس ـــه از بت ـــت 25 طبق ـــاختمانی اس ـــاختمان Joelma س س
ـــن ســـاختمان شـــکل  ـــن ای ـــه خاطـــر موقعیـــت زمی ـــی ب ـــان اصل تقاطـــع دو خیاب
ـــه  ـــرار گرفت ـــن آن ق ـــام دارد و داالن آسانســـور بی ـــادی دارد.دو پشـــت ب ـــر ع غی
ـــا  ـــه ســـاختمان ت ـــا راه پل ـــن قســـمت 4 آسانســـور وجـــود دارد وتنه اســـت. در ای
ـــور  ـــن آسانس ـــاختمان همی ـــه س ـــیدن ب ـــا راه رس ـــه دارد.تنه ـــه ادام ـــن طبق آخری
ـــای  ـــود. نم ـــر کارب ـــد دفات ـــه بع ـــوده و15 طبق ـــگ ب ـــه اول پارکین ـــود. 10 طبق ب
بیرونـــی ســـاختمان از تایـــل هایـــی ســـاخته شـــده کـــه روی آنهـــا ســـیمان شـــده 
ـــت. ـــده اس ـــته ش ـــی کار گذاش ـــای آلومنیوم ـــره ه ـــا پنج ـــن آنه ـــت و دربی اس

ـــر شـــده اســـت. ـــب پ ـــن ترتی ـــه همی ـــات ب ـــن طبق ـــه بی فاصل
ـــود. ـــده ب ـــزا ش ـــی مج ـــای چوب ـــن ه ـــا پارتیش ـــا ب ـــاق ه ـــق ات ـــل از حری قب

ـــبکه  ـــه ش ـــه ب ـــی ک ـــل های ـــقف از تای ـــد و س ـــی بودن ـــا چوب ـــه ه ـــا و قفس میزه
ـــا  ـــت ه ـــا وموک ـــه ه ـــده بود.پارچ ـــتفاده ش ـــتند اس ـــال داش ـــی اتص ـــای چوب ه
 Joelma نیـــز قابـــل اشـــتعال بودند.تـــا زمـــان آتـــش ســـوزی ســـاختمان
ـــود. ـــوختنی ب ـــواد س ـــوءاز م ـــی ممل ـــش ول ـــر آت ـــاوم در براب ـــود مق ـــاختمانی ب س

علتوقوعآتشسوزی
ـــداری  ـــه م ـــاج ب ـــه 12 ، احتی ـــره طبق ـــده در پنج ـــر گازی( نصب ش ـــه )کول تهوی
متفـــاوت بـــا تهویه هـــای دیگـــر داشـــت کـــه در زمـــان نصـــب محســـوس 
ـــق  ـــده و حری ـــب ش ـــرورت نص ـــن ض ـــه ای ـــه ب ـــدون توج ـــه ب ـــذا تهوی ـــود. ل نب

ـــت. ـــترش یاف ـــریع گس ـــی س ـــاز و خیل ـــا آغ از اینج
ـــاق  ـــقف ات ـــف و از س ـــت، از ک ـــد در دو جه ـــروع ش ـــه 12 ش ـــه از طبق ـــش ک آت
ـــت.  ـــش گرف ـــاال را در پی ـــیده و راه ب ـــه رس ـــه راه پل ـــه ب ـــا اینک ـــرد ت پیشـــروی ک
آتـــش از ایـــن طریـــق فقـــط تـــا طبقـــه 15 پیـــش رفـــت. چـــون در راه پلـــه مـــواد 

ســـوختنی کـــم بـــود، مســـیر راه بـــا دود و حـــرارت پـــر شـــد و همیـــن امـــر، امـــکان 
فـــرار ســـاکنین را محـــدود ســـاخت. هم زمـــان آتـــش از بیـــرون ســـاختمان 
ـــود و  ـــی ب ـــام و خال ـــمال ناتم ـــمت ش ـــه 13 در قس ـــت. طبق ـــترش یاف ـــز گس نی
مـــواد ســـوختنی کمـــی در خـــود داشـــت. حـــرارت و شـــعله بدلیـــل حجـــم زیـــاد، 
از طریـــق پنجره هـــا بـــه طبقـــه 14 ســـرایت کـــرد. درحالی کـــه آتـــش بـــا 
ـــت  ـــود، در جه ـــت ب ـــال حرک ـــاال در ح ـــه ب ـــوختنی  رو ب ـــزات س ـــدن تجهی بلعی
ـــرد  ـــرایت ک ـــز س ـــی نی ـــمت جنوب ـــه قس ـــروی و ب ـــز پیش ـــه 14 نی ـــی طبق افق
ـــاختمان،  ـــرف س ـــد و از دو ط ـــرون آم ـــره بی ـــم از پنج ـــمت ه ـــن قس ـــه در ای ک
ـــق،  ـــروع حری ـــاعت از ش ـــک س ـــر از ی ـــرف کمت ـــید. ظ ـــه کش ـــاال زبان ـــه ب رو ب
ـــروز  ـــان ب ـــود. در زم ـــه ب ـــر گرفت ـــاختمان را در ب ـــی س ـــه فوقان ـــش 14 طبق آت

ـــد. ـــاختمان بودن ـــان در س ـــر از کارکن ـــق 600 نف حری

محدودیتهایعملیاتی
در اوایـــل آتش ســـوزی حـــدود 300 نفـــر از طریـــق آسانســـور ســـاختمان را 
ـــد  ـــد، چن ـــته بودن ـــط توانس ـــاختمان فق ـــورچی س ـــد. 4 آسانس ـــرده بودن ـــرک ک ت
ـــال  ـــع انتق ـــدید مان ـــرارت ش ـــد از آن دود و ح ـــد. بع ـــن برون ـــاال و پایی ـــار ب ب

ـــود. ـــده ب ـــراد ش اف
ـــود  ـــد، وج ـــاده بودن ـــر افت ـــه گی ـــروه ک ـــرای آن گ ـــری ب ـــل دیگ ـــچ راه ح هی
نداشـــت. هیچ یـــک از سیســـتم های فـــرار اضطـــراری در بنـــای ســـاختمان 

ـــود. ـــه ب ـــکار نرفت ب
ـــرای  ـــی ای  ب ـــچ پیش بین ـــن! هی ـــه ام ـــود و ن ـــی ب ـــه کاف ـــود ن ـــه موج ـــا راه پل تنه

ـــود.  ـــروز حریـــق نشـــده ب تخلیـــه ســـاختمان در صـــورت ب
از  واقعـــه، در حریقـــی در یکـــی  ایـــن  از  قبـــل  چـــون دو ســـال 
ســـاختمان های بلنـــد ســـائوپائولو، 300 نفـــر از طریـــق انتقـــال بـــا 
هلی کوپتـــر نجـــات یافتـــه بودنـــد، عـــده زیـــادی بـــه امیـــد نجـــات بـــا 
هلی کوپتـــر خـــود را بـــه بـــام رســـاندند، ولـــی عـــالوه بـــر اینکـــه روی 
بـــام، ســـطحی بـــاز و وســـیع بـــرای فـــرود هلی کوپتـــر وجـــود نداشـــت، 
ـــود  ـــا وج ـــه ب ـــرا ک ـــت. چ ـــاکام گذاش ـــا را ن ـــز آنه ـــق نی ـــاالی حری ـــرارت ب ح
حـــرارت و دود غلیـــظ، نزدیک شـــدن هلی کوپتـــر بـــه ســـاختمان بســـیار 

خطرنـــاک بـــود. )شـــکل 5( 
ـــذا  ـــود. ل ـــر ب ـــش میس ـــتن آت ـــس از فرونشس ـــی پ ـــات مدت ـــق نج ـــن طری ای
ـــط  ـــد، فق ـــه بودن ـــام رفت ـــه ب ـــات ب ـــرای نج ـــه ب ـــری ک ـــفانه از 170 نف متأس
ـــد. ـــرده یافتن ـــی را م ـــام جنوب ـــراد روی ب ـــی اف ـــه و مابق ـــات یافت ـــر نج 81 نف

شـــکل )5( : نجـــات توســـط هلی کوپتـــر از روی پشـــت بام و فقـــدان پـــد 
هلی کوپتـــر

ـــا  ـــد. ت ـــه بودن ـــش رفت ـــای آبک ـــر تایل ه ـــه زی ـــده ای ب ـــمالی ع ـــمت ش در قس
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ـــکل 6( ـــد. )ش ـــده ماندن ـــا زن ـــط آن ه ـــند، فق ـــان باش ـــاد در ام ـــرارت زی از ح
عـــده ای در داخـــل ســـاختمان خـــود را بـــه حمـــام رســـاندند تـــا در آب از حـــرارت 
مصـــون باشـــند. ولـــی دود بـــه حمام هـــا ســـرایت کـــرده و آن هـــا را خفـــه 
ـــد  ـــانده بودن ـــاختمان رس ـــی س ـــای بیرون ـــه نم ـــود را ب ـــده ای خ ـــود. ع ـــرده ب ک
ـــه  ـــده ای هـــم طبق ـــا دور باشـــند. ع ـــرده و از گرم ـــازه استنشـــاق ک ـــا هـــوای ت ت
ـــی  ـــان هیدرولیکـــی رســـاندند. ول ـــه نردب ـــا خـــود را ب ـــد ت ـــه طبقـــه پاییـــن آمدن ب
ـــد و  ـــوش ش ـــش خام ـــا آت ـــد ت ـــی ماندن ـــود باق ـــای خ ـــروه در ج ـــن گ ـــتر ای بیش

ـــد. ـــات یافتن ـــان نج ـــق نردب ـــر از طری ـــد. 41 نف ـــات یافتن ـــد نج بع
ـــمی و  ـــر جس ـــد از نظ ـــاده بودن ـــر افت ـــه گی ـــته ک ـــرای آن دس ـــش ب ـــر آت خط
روحـــی خســـته کننده بـــود. برخـــی از آنهـــا در ناامیـــدی از اینکـــه نجـــات 
ـــکل 6( ـــد. )ش ـــرت می کردن ـــن پ ـــه پایی ـــود را ب ـــه، خ ـــا ن ـــت ی ـــد یاف خواهن

شکل )6( : پرت شدن به امید نجات یافتن 

ـــا  ـــات ب ـــار در طبق ـــراد گرفت ـــه اف ـــد ب ـــاختمان بودن ـــن س ـــه در پایی ـــانی ک کس
ـــتن روی  ـــا نوش ـــی ب ـــا حت ـــند. آنه ـــود باش ـــرجای خ ـــه س ـــد ک ـــاره می گفتن اش
ـــم  ـــند. علیرغ ـــرد باش ـــه آرام و خونس ـــد ک ـــویق می کردن ـــراد را تش ـــه اف پارچ
ـــد آنکـــه  ـــه امی ـــراد ب ـــاز برخـــی از اف ـــی ب ـــود ول ـــش خامـــوش شـــده ب اینکـــه آت
ـــا  ـــود را ره ـــد خ ـــده بمانن ـــقوط زن ـــس از س ـــا پ ـــد، ی ـــان را بگیرن ـــاید نردب ش
ـــق  ـــاء حری ـــد از اطف ـــم بع ـــر ه ـــکل و 30 نف ـــن ش ـــه ای ـــر ب ـــد. 40 نف می کردن

ـــد. ـــقوط مردن ـــات س ـــل صدم بدلی
ـــه  ـــد ک ـــق گشـــتند دریافتن ـــاختمان را دقی ـــات مســـئول، س ـــه مقام ـــس از اینک پ
ـــات  ـــن تلف ـــن بزرگ تری ـــذا ای ـــد. ل ـــر مرده ان ـــار 277 نف ـــه مرگب ـــن حادث در ای

جانـــی در آتش ســـوزی ســـاختمان های بلنـــد بـــود.
گرچـــه خـــود ســـاختمان در مقابـــل آتـــش مقـــاوم بـــود ولـــی ســـقف ها، 
کف هـــا و پارتیشـــن ها قابلیت اشـــتعال داشـــتند. تحـــت چنیـــن شـــرایطی، 
ـــورت  ـــت درص ـــلم اس ـــه مس ـــی آنچ ـــوده ول ـــاب ب ـــل اجتن ـــش غیرقاب ـــروز آت ب
ـــروی آن  ـــع پیش ـــز مان ـــچ چی ـــه و هی ـــترش می یافت ـــرعت گس ـــش بس ـــروز آت ب
ـــا  ـــازی فضاه ـــرای جداس ـــته و ب ـــود نداش ـــپرینکلر وج ـــتم اس ـــده. سیس نمی ش
نیـــز کاری انجـــام نشـــده بـــود. اداره آتش نشـــانی در اطفـــاء بموقـــع آتـــش 
ـــروی  ـــرعت پیش ـــز بس ـــش نی ـــده و آت ـــع ش ـــر مطل ـــون دی ـــود، چ ـــق نب موف
ـــی  ـــی در دسترس ـــن و ناتوان ـــش از زمی ـــه آت ـــر فاصل ـــل دیگ ـــود. عام ـــرده ب ک
ـــانی  ـــا اداره آتش نش ـــود ت ـــود نب ـــق موج ـــالم حری ـــتم اع ـــود. سیس ـــه آن ب ب
بموقـــع آگاه شـــود. مأموریـــن آتش نشـــانی 5 دقیقـــه پـــس از مطلع شـــدن 
ـــردم از  ـــدن م ـــس از آگاه ش ـــه پ ـــدود 20 دقیق ـــی ح ـــیدند. یعن ـــل رس ـــه مح ب
ـــرف  ـــورها بی مص ـــه و آسانس ـــاه، راه پل ـــه کوت ـــن فاصل ـــق. در همی ـــوع حری وق

ـــه  ـــش ب ـــون آت ـــود، چ ـــدود ب ـــان مح ـــش از خیاب ـــه آت ـــه ب ـــد. حمل ـــده بودن ش
ـــود.  ـــیده ب ـــه 16 رس طبق

در ســـاختمان های بلنـــد جنبه هـــای ایمنـــی می بایســـت بـــا جدیـــت زیـــاد 
ـــه  ـــاد و البت ـــی بســـیار زی ـــن بناهای ـــی در چنی رعایـــت شـــود. امـــکان تلفـــات جان
بـــا افزایـــش هـــر طبقـــه، زیادتـــر هـــم می شـــود. بـــرای ســـاکنین چنیـــن 
ـــوزی،  ـــل آتش س ـــی در مقاب ـــررات ایمن ـــح مق ـــرای صحی ـــاختمان هایی، اج س

ـــت. ـــی آنهاس ـــرگ و زندگ ـــن م ـــه بی فاصل
ـــاختمان  ـــروج از س ـــرای خ ـــی ب ـــاکنین راه ـــر س ـــاختمان هایی اگ ـــن س در چنی
ـــار  ـــش گرفت ـــند، در دام آت ـــته باش ـــاختمان نداش ـــل س ـــن در داخ ـــی ام ـــا جای ی
می شـــوند. همچنیـــن اگـــر راهـــی بـــرای فعالیت هـــای اطفایـــی و امـــدادی 
ـــه از  ـــد حادث ـــت فراین ـــن اس ـــد، ممک ـــته باش ـــود نداش ـــم وج ـــانان ه آتش نش

ـــردد. ـــنگین گ ـــیار س ـــه بس ـــات حادث ـــارج و تلف ـــرل خ کنت

ــاختمان ــزرگس ــوزیب ــندوآتشس ــترکبی ــایمش چالشه
Joelmaســائوپائولوبرزیــلوبــرجســلمانمشــهد

ــا  ــادی ب ــری، شــباهت زی ــوع کارب  ســاختمان های فــوق هــر دو از لحــاظ ن
ــاختمان  ــت و س ــری اداری داش ــاختمان Joelma کارب ــتند. س ــر داش یکدیگ
ســلمان نیــز کاربــری اداری و تجــاری. ایــن نــوع کاربــری اهمیــت موضــوع را 
در هــر دو ســازه دوچنــدان می کنــد. تراکــم جمعیــت در هــر دو ســاختمان بســیار 

ــر می شــود. ــز حساســیت و ریســک آن افزون ت ــن نظــر نی ــوده و از ای ــاال ب ب
ـــهری  ـــردد ش ـــر ت ـــکان پ ـــک م ـــازه در ی ـــر دو س ـــی ه ـــت جغرافیای  موقعی
ـــار  ـــا ب ـــاختمان، ب ـــر دو س ـــوزی در ه ـــوع آتش س ـــاعت وق ـــت و س ـــرار داش ق
ـــر در  ـــبب تأخی ـــل، مس ـــن معض ـــه ای ـــت ک ـــوده اس ـــراه ب ـــهری هم ـــک ش ترافی

رســـیدن نیروهـــای آتش نشـــانی بـــوده اســـت.
ـــز یکـــی از  ـــه نی ـــه شـــهروندان در هـــر دو حادث ـــل و کنجکاوان  تجمـــع بی دلی

دالیـــل تأخیـــر حضـــور نیروهـــای امـــدادی در حادثـــه بـــوده اســـت. )شـــکل 7(

شـــکل )7( : تجمـــع غیرضـــروری مـــردم در حـــوادث کـــه موجـــب ایجـــاد 
ترافیـــک و حتـــی بـــروز حادثـــه ثانویـــه بـــرای تماشـــاچیان می باشـــد

ـــد و  ـــوب و بازدی ـــزات مرغ ـــتفاده از تجهی ـــاختمان در اس ـــر دو س ـــرای ه  ب
بررســـی نواقـــص و رفـــع آن هـــا و همچنیـــن آموزش هـــای اطفـــاء حریـــق 

بـــه پرســـنل ســـهل انگاری شـــده بـــود.
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

کارآمدیتجهیزاتنویندرآتشسوزی
بـا توجـه بـه فاصلـه زمانـی آتش سـوزی سـاختمان Joelma در سـال 1974 
در سـال 2016 کـه حـدود 42 سـال می باشـد،  بـرج سـلمان  آتش سـوزی  و 
سـازمان های آتش نشـانی، ادارات مربوط به ساخت وساز، شـرکت های تولیدکننده 
تجهیـزات ایمنـی و آتش نشـانی و... در دنیـا بـا درس گیـری از آتش سـوزی های 
مشـابه سـاختمان Joelma ، تمهیـدات و پیشـرفت هایی را در راسـتای تدویـن 
اسـتانداردهای متناسـب بـا نـوع مصالـح و مقاومت آن هـا، تجهیـزات و امکانات 
سـاختمان ها بمنظور باال بردن اسـتحکام سـازه و پیشـگیری از وقوع آتش سوزی 
داشـته اند. همچنیـن ورود تکنولوژی هـای نویـن در بحـث ساخت وسـاز، توسـط 
تولیدکننده هـای تجهیـزات سـاختمانی و بهره گیری از سـاخت تجهیزات عملیاتی 
اطفـاء حریـق و نجـات، متناسـب بـا شـرایط محیطـی، توسـط تولیدکننده هـای 
تجهیـزات ایمنـی و آتش نشـانی بسـیار اثربخـش بوده اسـت که در ذیـل به چند 
مـورد از وجـود تجهیـزات، امکانـات و مقرراتـی کـه در آتش سـوزی برج سـلمان 

لحـاظ و مـورد اسـتفاده قرارگرفتـه بود، اشـاره می شـود:
- وجود سیستم های کشف، اعالم و اطفاء حریق در ساختمان

- وجـود سیسـتم رایـزر خشـک Dry Riser System در بـرج سـلمان کـه 
بمنظـور عملیـات از داخـل برج بسـیار کارآمـد و مؤثر بود و عملیـات اطفاء حریق 

را بـرای آتش نشـانان آسـان کرده بود. )شـکل 8(

شکل )8(: عملکرد مثبت و بهره وری عملیات با استفاده از رایزرهای خشک در 
آتش سوزی برج سلمان مشهد

وجـود چنـد سـرویس پله دور از هـم و چند درب خروج بمنظور خـروج اضطراری 
در زمـان وقوع آتش سـوزی که در تخلیه سـریع جمعیت باالی افـراد بازدیدکننده 

قسـمت تجاری بسـیار مؤثر بود.
- بهره گیری سـازمان آتش نشـانی از نردبان ها و پلتفرم های پیشـرفته هیدرولیکی 

کـه قابلیت عملیات اطفاء حریق در ارتفاعات باال را داشـتند. 
- مدیریـت عملیـات منسـجم و اسـتفاده از اصـول کلی نجات و اطفـاء حریق در 
سـاختمان های مرتفـع کـه نتیجـه آن امدادرسـانی بموقـع و جلوگیـری از وقـوع 
 Joelma بـود. در حادثـه Joelma حادثـه ای دلخـراش، همچـون سـاختمان
277 کشـته شـدند، درصورتی که آتش سـوزی برج سـلمان مشـهد در مقایسـه با 

آن عمـاًل بـدون هیچ گونـه تلفـات جانـی بود.
- وجود تجهیزات پیشـرفته و مدرن در سـازمان های آتش نشـانی و امدادی خود 
می توانـد سـرعت امدادرسـانی را بسـیار افزایـش داده و از وخیـم شـدن شـرایط 

جلوگیـری کند.

تأثیرتدوینآییننامههاواستانداردهاورعایتآنهاتوسطمالكینو
نظارتتوسطمتخصصین

مهم ترین عواملی که می تواند منجر به کاهش حوادثی همچون آتش سوزی های فوق 
گردد، تدوین استانداردهای بومی متناسب با شرایط اقلیمی و محیطی کشور و از آن 
مهم تر، اجرای دقیق آن ها توسط ادارات و سازمان های مربوطه است. پیشگیری، نظارت 
و آموزش، ارکانی هستند که اگر جدی گرفته شوند، می توانند بطور قابل توجهی حوادث 
را کاهش دهند. نظارت در اجرای صحیح مفاد آیین نامه ها در هنگام اجرای بنا، توسط 
ناظرین و توجیه مالکین از وقوع حوادث ناگوار در صورت سهل انگاری در انتخاب مصالح 
و اجرای قوانین ساخت وساز و همچنین آموزش های مربوط به ایمنی در حین ساخت به 
مالکین، کارکنان، مهندسین و... و بعد از تکمیل سازه، ارائه آموزش ادواری به ساکنین 
و متصرفین ساختمان ها و تشکیل گروه های بحران در برج ها، می تواند در کاهش بروز 
حوادث ناگوار بسیار مؤثر باشد. فرهنگ ایمنی نیز حلقه ای ست مفقود در جامعه امروزی 

ما که خود معضل ثقیلی است و باید زیرساخت آن فراهم و ترویج آن الزام شود.

نتیجه
 Joelma بررسی آتش سوزی برج سلمان مشهد و آتش سوزی ساختمان 25 طبقه
در سائوپائولو برزیل نشان داد که با گذشت زمان، همواره حوادث مشابهی وجود 
دارد و می تواند سرمایه های ملی یک کشور را از بین برده و خانواده هایی را داغدار 
کند. برخی از اشتباهات را فرصت اصالح نیست و اولین اشتباه می تواند آخرین 

اشتباه باشد که در مقوله ایمنی و آتش کاماًل صدق می کند. 
ساختن، سال ها زمان می برد اما سوختن، در کمتر از چند ساعت و حتی چند دقیقه 
صورت می پذیرد و این امری است اجتناب ناپذیر که در تحلیل فوق شفاف گردید. 
بررسی ای که صورت گرفت نشان داد، تکنولوژی و استفاده از امکانات و تجهیزات 
در  استاندارد  و  مدرن  عملیاتی  اصول  از  استفاده  مقررات،  و  قوانین  رعایت  روز، 
نظارت در ساخت وساز، مدیریت شهری، مصالح ساختمانی، خطای  آتش نشانی، 

انسانی و... هر کدام به چه اندازه می تواند در کاهش حوادث مؤثر باشد.

مراجع
- بررسی های انجام شده توسط مدیران سازمان آتش نشانی مشهد که در محل حادثه برج سلمان حضور 

داشتند، 1395
- مدارک و مستندات بازدیدهای صورت گرفته قبل و بعد از وقوع آتش سوزی برج سلمان

 - گزارش سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مبنی بر بازدید و بررسی حادثه آتش سوزی برج 
سلمان و عملکرد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد توسط تیم های کارشناسی اعزامی از چند 

آتش نشانی کشور، 1395

- Commentary on National Building Code (Part 4)
-Fire and Life Safety by Fire Adviser, Govt. Of India{Reta.} Cochin NFPA 
1982
- Fire Safety In Buildings-Published in August 2002 by the Building Safety 
Unit Tasmania Fire Service Ontario Fire Service Section 21 Advisory 
Committee
- Code of Practice for Fire Safety in Buildings 2011-Buildings Department
- High-rise Apartment & Condominium Safety 2016
- www.nfpa.org/education
- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Joelma-fire
- www.seanmunger.com
- Fire Protective Design-Tboake.com-The Joelma Building in 1974 Sao 
Paulo
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

گزارشـی کـه مطالعـه می کنیـد، تحلیـل و ارزیابـی 
بـازار ایمنی حریق در شـورای همـکاری خلیج فارس 
اسـت و شـامل تحقیـق ویـژه دربـاره ایمنـی حریـق 
در برج هـا و سـاختمان های بلندمرتبـه می شـود. در 
رونـد بـازار حال حاضـر، رقابت هـا، فرصت ها و نکات 
چشـمگیری کـه موجب رشـد بـازار ایمنـی حریق در 
شـورای همـکاری خلیج فـارس در سـال های اخیـر 
شـده ، مورد بررسـی قرار گرفته اسـت. گزارش حاضر 
ماحصـل تحقیقـات صورت گرفتـه توسـط تیم هـای 
اجرایـی و تحقیقاتـی نمایشـگاه Intersec اسـت 

کـه بـه بیـان نتایج می پـردازد.
ایـن گزارش هـا بـه سـهل انگاری های ایمنـی حریق 
کـه در سـاخت های و سـازهای وخیـم گذشـته وجود 
داشـته اشـاره می کنـد، ولی اشـاره ای هم بـه قوانین 
جدیـدی که بـرای اجـرای دقیـق دسـتورالعمل های 
ایمنـی بـرای حفاظـت سـاختمان ها و افـرادی که در 
آن هـا زندگـی و کار می کننـد، وضـع شـده نیـز دارد. 
ایـن یـک فرصـت مطلوب برای توسـعه بـازار ایمنی 
حریـق در شـورای همکاری خلیج فـارس ایجاد کرده 
ارائه دهنـده  افزایـش تعـداد شـرکت های  و موجـب 

خدمات نیز شـده اسـت. لذا این گـزارش نتیجه گیری 
کـرد که اکنون برای شـرکت هایی کـه محصوالت و 
خدمـات مرتبـط بـا حریـق دارنـد زمان آن اسـت که 

حضـور خـود را در بـازار تقویت کنند.
همچنیـن، تحقیقات بیشـتر مشـخص کـرد که هنوز 
مسـائل کلیـدی کـه مانـع از تکامـل ایـن بخـش 
می شـوند، وجـود دارنـد کـه به آنهـا تأکید می شـود. 
متأسـفانه اغلب قوانین موجود مطابق اسـتانداردهای 
بین المللـی نیسـتند و عالوه بر آن حتـی هنوز آگاهی 
محـدودی دربـاره راه حل هـای جدیـد وجـود دارد که 
اغلـب سـرمایه گذاری و تصویـب بودجـه بـرای رفـع 

نیازهـای ایمنـی را بـا کنـدی مواجـه می کند.  
زمانـی کـه قوانیـن جدیـد تأثیـر مثبتی در رشـد بازار 
داشـته باشـند، ایـن گرایـش می توانـد ایجـاد شـود 
کـه بسـیاری از کارفرمایـان، پیشـنهادهای خـوب و 
را  تجهیـزات  یـا  خدمـات  ارائه دهنـدگان  به صرفـه  
بپذیرنـد و باعث افزایش ایمنی جامعه شـوند. بعالوه، 
بازارهـای مختلـف کشـورها، قوانیـن حفاظت حریق 
متعـددی وضـع کرده انـد کـه آشـنایی و کارکـردن 
تولیدکننـدگان  و  پیمانـکاران  بـرای  آنهـا،  مطابـق 

ارزیابـی بـازار ایمنـی 
و حریـق در شــورای 
همکاری خلیج فارس 

 Intersec از دیـدگـــاه
بزرگ ترین نمایشگـاه ایمنی و امنیتی جهـان

امسال 22-24 ژانویه، 2017 دبی، امارات 

GCC
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راه حل هـای ایمنـی و حریـق کـه بطـور یکپارچـه در 
سرتاسـر منطقـه کار می کننـد، مشـکل می آفرینـد. 
داشـتن یـک مجموعـه قوانیـن یکسـان و مصـوب 
در سرتاسـر منطقـه، حقیقتـًا موجـب گشـایش بـازار 

شـد.  خواهد 

آمارها
Frost & Sullivan در سـال  آمارهـای  طبـق 
2013 ، بـازار جهانـی ایمنـی و حریق ارزشـی بالغ بر 
7600 میلیـون دالر در سـال داشـته اسـت کـه بازار 
شـورای همـکاری خلیج فـارس، تقریبـًا شـامل 16 
 Frost &.درصـد آنـرا به خـود اختصـاص داده بـود
Sullivan  در سـال 2014 تخمیـن زدنـد، در بازار 
1400 میلیـون دالری شـورای همکاری خلیج فارس، 
عربسـتان سـعودی 46 درصد و امارات متحده عربی 

34 درصـد رشـد سـرمایه گذاری خواهند داشـت.
نـرخ رشـد ترکیبـی  سـالیانه CAGA بیـن 14 الـی 
15 درصـد تخمیـن زده شـد کـه بـا پیش بینی هـای 
انجام شـده، بـازار می توانـد 3.150 میلیـون دالر تـا 
سـال 2020 رشـد داشـته باشـد. نکتـه قابـل تأمـل 
آنکـه نـرخ رشـد ترکیبی سـالیانه کشـور قطر بیشـتر 

از امـارات متحـده عربـی می باشـد. 
در چنین شـرایطی قیمت، بعنوان تعیین کننده شـدت 
رقابـت شـروع بـه تغییـر می کنـد و مصرف کنندگان 
بطـور فزاینـده ای تمایـل بـه اتخـاذ اقدامـات ایمنی 

پیشـرفته بـا هزینه هـای بـاال را خواهند داشـت.
تجـاری،  خرده فروشـی  کـه  مـی رود  انتظـار  ایـن 
قوی تریـن   ، بیمارسـتان ها و  هتل هـا  صنعتـی، 
پیش بینی شـده  دوره  طـول  در  رشـد  محرک هـای 
)2013 تـا 2020( خواهنـد بود. تخمین زده می شـود 
کـه فقـط بین 1 الی 2 درصـد از مجموعه هزینه های 
سـاخت پروژه در ایمنی حریق سـرمایه گذاری شـود.

موانعتجارت
بسـیاری از رویدادهـای بـزرگ بین المللـی آینـده در 
منطقـه خلیج فـارس )بعنـوان مثال، نمایشـگاه 2020 
امـارت متحـده عربـی، جـام جهانـی فوتبـال 2022 
کشـور قطر، مراسـم سـالیانه حج عربسـتان سعودی( 
موجـب سـرعت رشـد در همـه بخش هـا شـود کـه 
ایـن می توانـد بـرای بـازار ایمنـی حریق مفید باشـد. 
در ایـن رونـد، شـرکت ها پیشـنهادهای خـود را بـا 
توجـه بـه نیـاز بـازار محلی تغییـر می دهنـد و این به 
معنـی افزایـش محصـوالت و خدمـات ایمنی حریق 
می باشـد کـه نیازهـای منحصربه فـرد در منطقـه را 

سفارشـی  می کنـد.

موانعدیگرتجارت
- جذابیـت کـم بـازار جایگزیـن بعلت عمـر طوالنی 

موجود محصـوالت 
- سـهل انگاری در هزینه کـرد سیسـتم های ایمنـی 

حریـق توسـط مصرف کننـدگان نهایـی
- رقابت شدید ارائه دهندگان و بی میلی کارفرماها

محرکهایبازار:
- نیاز همیشگی به حفاظت از حریق و داشتن رفاه 
- رشد اقتصادی و رونق ساخت وساز در حال انجام 
- بهبود در اجرای قوانین ایمنی حریق در بناهای جدید

در زمـان تحقیـق انتظـار می رفت که سـرمایه گذاری 
دولـت در بخش صنعتـی، بخصوص در بخش نفت و 
گاز و صنایـع پتروشـیمی موجـب تقویت نفـوذ مداوم 
در تقاضـا شـود ولـی در حـال حاضـر متغیـر بـودن 
قیمـت نفـت از سـال 2015 باعـث به تعویـق افتادن 

سـرمایه گذاری ها شـده اسـت.
بی ثباتـی در بکارگیـری قوانیـن حریـق مطابـق بـا 
اسـتانداردهای بین المللـی و تبعیـت مـداوم از قوانین 
بزرگ تریـن  از  یکـی  قبلـی،  دسـتورالعمل های  و 
مشـکالت در بخـش ایمنـی و حریق اسـت. توسـعه 
جدیـد  قوانیـن  اجـرای  موجـب  برج هـا  سـاختار 
اسـت.  شـده  خلیج فـارس  همـکاری  شـورای  در 
کشـورهای امـارات متحـده عربـی، قطـر و کویـت 
را  جهانـی  اسـتانداردهای  و  دسـتورالعمل ها  قبـاًل 
سـازمان های  و  کرده انـد  تصویـب  قانـون  بعنـوان 
ایمنـی شـهری اجـرا و پیاده سـازی ایـن قوانیـن را 

می دهـد.  انجـام 
اگرچه کشـورهای عربستان سعودی، بحرین و عمان 
ایـن قانـون را بعنـوان پایه و اسـاس قوانین خود بکار 

می گیرنـد، اما دقیقًا اجـرا نمی کنند.

تسلطبازار
در حالـی کـه بنظـر می رسـد رکـود جهانـی تجارت، 
نوسـان قیمـت نفـت و تحـوالت متعـدد در منطقـه 
ممکـن اسـت باعث کم رنگ شـدن حضـور برندهای 
معتبـر جهانـی شـده باشـد، تولید محصـوالت داخلی 
متناسـب با اقلیم کشـورهای منطقه موجب رقابتی تر 
شـدن فضـای تجـاری بیـن برندهـای جهانی شـده 

است. 
همچنیـن بعلـت افزایـش هزینه هـای تعرفـه واردات 
تجهیـزات و مـواد مصرفـی فراینـد ایمنـی حریـق، 
ماننـد: FM-200 ، هزینه هـای محصـوالت ایمنی 

و سـرویس های مرتبـط افزایـش یافته انـد.

ساختمانهایبلندمرتبه
طبـق اعالم شـورای سـاختمان های بلند و زیسـتگاه 
شـهری )CTBUH( از یکصـد سـاختمان بلندمرتبه 
شـش  بیسـت  و  جهـان،  در  شـده  بهره بـرداری 
سـاختمان در شـورای همکاری خلیج فارس هسـتند. 
در سـال های اخیـر، نصـب سیسـتم اعـالم حریق در 

سـاختمان های جدیـد الزامـی شـده اسـت. 
اگرچـه ایـن گـزارش توجـه مـا را بـه ایـن واقعیـت 
طبـق  قدیمـی  سـاختمان های  کـه  می کنـد  جلـب 
قوانیـن پیشـین سـاخته شـده اند و بیشـتر آن هـا از 
توسـعه  لیکـن  نمی کننـد،  تابعیـت  جدیـد  قوانیـن 
سیسـتم های وایرلـس، فرصـت بالقوه دیگـری برای 
بـازار سیسـتم های ایمنـی و حریـق منطقه می باشـد. 
از سـوی دیگـر این سـاختمان ها نیـاز دارند که تحت 

باشـند. مقاوم سـازی 

برجخلیفه،دبی،اماراتمتحدهعربی
در حـال حاضـر بـرج خلیفه دبی، بلندترین سـاختمان 
در جهان اسـت که دارای سیسـتم پیشـرفته کشف و 

اطفـاء حریق می باشـد. 
مدرن تریـن سیسـتم های ایمنـی و حریـق، شـامل: 
دتکتورهـای فوق سـریع و هوشـمند، سیسـتم اطفاء 
اسـپرینکلر   ،)HFC-MF-200( بی اثـر  حریـق 
پیش فعـال و سیسـتم های فـوم در ایـن بـرج نصـب 
حریـق  اعـالم  کنتـرل  صفحـه  طریـق  از  و  شـده 

می شـود.  نظـارت  هوشـمند 
همچنیـن این برج  از سیسـتم های پیشـرفته کشـف، 
اعـالم و اطفـاء حریـق Fike اسـتفاده می کنـد کـه 
یکـی از سـریع ترین سیسـتم های تشـخیص جهـان 
هسـتند. ایـن فناوری هـا براحتـی می تواننـد توسـط 
یـک مدیریـت یکپارچـه شـهری، کنتـرل و دایمـا 
نظـارت شـوند تـا بمجرد بـروز کوچک ترین ریسـک 
احتمالـی، سیسـتم های مهـار حریـق را فعـال کننـد. 

نتیجهگیری
بعـد از ارزیابـی فرصت ها و پتانسـیل تجارت در 
بـازار ایمنـی حریق منطقـه خلیج فـارس، نتایج 
فـراوان،  کـه چالش هـای  بـود  ایـن  گـزارش 
ایمنـی  بـازار  محرک هـای تقاضـا و رشـد در 
حریـق منطقه خلیج فارس بـدون نقص بوده اند 
و بـازار قدرتمنـدی بـرای حضـور نقش آفرینان 

در ایـن زمینـه ایجـاد کرده اسـت. 
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مبانیسیستمهایکنترلدود:
روش هـای تهویـه: دو روش اساسـی جهـت تهویـه مـکان 

حریـق زده وجـود دارد:
1-روشطبیعـی: عبـارت اسـت از جریـان طبیعـی کـه از 
طریـق پنجره هـا، روزنه هـا و سـایر خروجی هـا کـه درصـد 
رطوبت هوا، جهت و سـرعت وزش باد، اندازه و تعداد درب ها، 

موانـع سـر راه محصـوالت حریـق و ... در آن اهمیـت دارد.

شکل 1 - شماتیکی از روش طبیعی

2-روشمكانیكـی: در ایـن روش تهویـه توسـط یک فن 
ثابـت یـا قابل حمـل انجـام می گیـرد. فن هـا می تواننـد به دو 
صـورت، مکنـده و دمنـده در محیـط فشـار منفی و یـا مثبت 

ایجـاد نمایند.
تهویـه طبیعـی هـوا از بـاال: ایـن روش زمانی می توانـد مؤثر 
باشـد کـه هـوای ورودی تـازه بـه مقـدار کافی وجود داشـته 
باشـد. در ایـن روش عمـل تهویه از باالترین نقطه سـاختمان 
ماننـد سـقف پلـکان یـا آسانسـور انجـام می گیـرد و ورودی 
هـوای تـازه بایـد حتی االمکان نزدیک سـطح زمیـن انتخاب 

شوند.
تهویـه طبیعـی از کنـار: در مواقعـی کـه تهویه طبیعـی از باال 

بـه دالیلـی میسـر نباشـد، می تـوان از تهویـه افقـی اسـتفاده 
نمـود. در ایـن تهویـه جهـت و سـرعت بـاد، وضعیـت جـوی 
)ماننـد رطوبـت و درجـه حـرارت( اهمیـت ویـژه ای داشـته و 

خطـر گسـترش حریق بیشـتر اسـت.
تهویـه مکانیکـی فشـار منفـی: در این حالت فن هـا مکنده اند 
و در هنـگام تهویـه اثـر نامطلوب گرما و محصـوالت احتراق 
روی موتـور فـن اسـت. در ایـن روش می بایسـت یک مسـیر 

جهـت ورودی هـوای تـازه به داخل ایجاد شـود.

شکل 2 - فن قابل حمل آتش نشانان 
تهویـه مکانیکـی فشـار مثبت: در ایـن حالت فن هـا دمنده اند 

و ایـن حالـت مزایـای زیر را نسـبت به فشـار منفی دارد:
- مواد آلوده داخل از فن عبور نمی کنند.

- تهویـه بـرای خـارج کـردن مواد آلـوده در مناطق گوشـه ها 
Dead corner بسـیار مناسـب است.

- تهویـه فشـار مثبـت حداقـل دو برابـر کار آیی تهویه فشـار 

امـروزهباتوجـهبـهپیشـرفتبشـردرزمینهسـاختمانها)شـاملانـواعسیسـتمهایاعالمو
اطفـایحریـقو...(تمهیداتـیانجـامگرفتـهکـهازمهمتریـنآنهـاسیسـتمهایکنترلدود
اسـت.بیشـترینعلـتاصلـیمرگومیـردرحریقناشـیازگازهایسـمیوخطرنـاکتولید
شـدهاسـت.دودگرفتگـیعـالوهبـراینکـهسـببکاهـشدیـد،تاریكـی،ترسووحشـت
متصرفیـنوکاهـشدرصـداکسـیژندرفضاهایبسـتهمیگـردد،میتواندموجبگسـترش

حریـقوعـدماطفـایحریقبموقعومناسـبشـود.
کنترلمناسـبدودمیتواندازبوجودآمدنحالتقارچیشـكلدودوحرارتMushrooming،

گرگرفتگیناگهانیoverFlashوبرگشتشعلهdraftBackجلوگیرینماید.

داریوشفرجـی 
کارشناس مکانیک
@dariushfaraji
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سیستم های کنتر ل دود

منفـی را در بیرون رانـدن دود دارد.
آرایـش فن هـا: فن هـا را به طـور کلـی می تـوان بـه دو آرایـش مـوازی و سـری 

تقسـیم بندی کـرد:
فن هـای سـری: این فن ها پشـت سـر هم قرار گرفتـه و آن را در سـاختمان هایی 
کـه در مسـیر هوادهـی به محل حریق طوالنی باشـد و یـا در معابر تنگ طوالنی 

می توان اسـتفاده کرد که در افزایش فشـار اسـتاتیک الزم تأثیرگذار اسـت.
فن هـای مـوازی: ایـن فن ها در کنـار هم قـرار گرفتـه و آن را در فضاهای دارای 

حجـم زیـاد، ماننـد: انبارهای بزرگ جهـت افزایش حجم هوادهـی )دبی حجمی( 
اسـتفاده کرد.  می توان 

فـن تخلیـه )Exhust Fan(: ایـن فن هـا بمنظور مکـش هوا یا گازهای ناشـی 
از حریـق از داخـل بـه فضـا بـکار بـرده می شـوند کـه بایـد از نـوع مقاوم نسـبت 

بـه حریق باشـند.
فـن هوایـی جبرانـی )Supply Fan(: ایـن فن هـا بمنظـور دمیدن هـوای تازه 

از محیـط فاقـد آلودگـی بـه داخـل فضا بـکار برده می شـوند.
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ـــوا  ـــده ه ـــن منتقل کنن ـــت ف ـــا ج ـــه ی ـــن تخلی ـــق F300: ف ـــاوم حری ـــن مق ف
ـــرارت  ـــر ح ـــاعت در براب ـــک س ـــدت ی ـــه م ـــق، ب ـــی از حری ـــای ناش ـــا گازه ی
ـــد. ـــظ کن ـــود را حف ـــی خ ـــته و کارآی ـــت داش ـــانتی گراد مقاوم ـــه س 300 درج

موانـــع دود )Smoke Barrier(: ایـــن موانـــع جهـــت محدودکـــردن حرکـــت دود 
ـــر  ـــا کامل ت ـــش زون ه ـــه در بخ ـــد ک ـــای دودبن ـــد پرده ه ـــی رود. مانن ـــکار م ب

توضیـــح داده می شـــود.

شکل 4 - مانع دود شیشه ای

دودبنـد: طبـق بنـد 3-1-1-43 مبحـث سـوم مقـررات ملـی سـاختمان، بمنظور 
جداسـازی فضاهـا بـا مشـخصات مقاوم حریق یـا غیر مقاوم حریـق که به صورت 
افقـی یـا قائـم، ماننـد دیـوار، کـف یـا سـقف به منظـور ممانعـت از جریـان دود، 
طراحـی و سـاخته می شـود. موانـع دود ممکن اسـت بـرای حفاظت بازشـوها نیز 

بـکار گرفته شـود.
اثـر اسـتاک یـا بیونسـی Stack Effect: جریـان عمودی هوا ناشـی از کاهش 

چگالـی و دمـا کـه می تـوان اثـر دودکشـی را نیز ذکـر کرد.

شکل 5 - شماتیکی از اثر استاک در ساختمان

:StairwellPressurzationسامانهفشارمثبتپلكان
طبـق تعریـف ضوابـط سـازمان آتش نشـانی شـهر تهران، سـامانه ای اسـت که با 
ایجـاد فشـار در دهلیـز پلـکان، از ورود و نفـوذ دود بـه داخـل پلـکان جلوگیـری 
کـرده و آن را بصـورت مکانـی امـن و خالـی از دود و حـرارت، جهـت فـرار و یـا 

دسترسـی نیروهـای امـدادی نگه مـی دارد. 
بعبارتـی دیگر این سـامانه می بایسـت به سیسـتم اعالم حریـق اتوماتیک متصل 
و از آن فرمـان بگیـرد. بطـوری که هنـگام حریق هیچ گونه دود و گازهای سـمی 

بـه داخل راه پله نفـوذ ننماید.

این سیستم به دو صورت زیر انجام می گیرد:
- سـامانه کشـف و اعالم حریق )در اثر دتکتورهای دودی یا گرمایی و یا پرشـر 

سـوئیچ در اثر ترکیدن حباب اسـپرینکلر(
- سوئیچ مخصوص آتش نشانی )شاسی دستی(

شکل 7 - تصویر سمت راست دتکتور و تصویر سمت چپ شستی اعالم حریق

محـل نصـب فن هـا نیـز باید در فضـای آزاد )ترجیحـًا روی بام( باشـد و پلکان ها 
بایـد تمامـًا دوربند و دودبند باشـند.

طبـق بنـد 1-3-1-5-2 نشـریه 112 )دسـتورالعمل محافظت سـاختمان در برابر 
آتش سـوزی از دفتـر امـور فنی و تدویـن معیارهـا( پلکان های موجـود در بناهای 

سـه طبقـه و کمتـر، نیازی بـه دوربندی نخواهند داشـت.
در اســـتاندارد NFPA92A ویرایـــش 2006، پایـــه طراحـــی اختـــالف فشـــار الزم 

ـــود: ـــر می ش ـــاس ذک ـــر دو اس ـــرل دود ب ـــتم های کنت ـــرای سیس ب
- حداقل اختالف فشار )که نباید از آن کمتر باشد(

- حداکثر اختالف فشار )که نباید از آن بیشتر باشد(

شکل 6 - شماتیکی از سامانه فشار مثبت پلکان
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حداقل اختالف فشار طراحی:
ـــق بنـــد 4.2.1 اســـتاندارد NFPA 92A ویرایـــش 2006، حداقـــل اختـــالف  مطاب

ـــر دو اســـاس اســـت: فشـــار ب
- نواحی دود اسپرینکلر شده یا اسپرینکلر نشده

- ارتفاع سقف در ناحیه دود
بدیـــن منظـــور در بنـــد 5.2.1.1 از همیـــن اســـتاندارد جـــدول زیـــر جهـــت 
ـــدول  ـــردد. ) ج ـــه می گ ـــع ارائ ـــان موان ـــار می ـــالف فش ـــل اخت ـــی حداق طراح

)NFPA 92A ــتاندارد 5.2.1.1 از اسـ

NFPA جدول 1 - حداقل اختالف فشار طراحی طبق استاندارد

که هر 0.1 از واحد in.w.g را برابر 25 پاسکال می توان در نظر گرفت.
ــه  ــرای گاز 927 درجـ ــار بـ ــی اختـــالف فشـ ــاال حداقـــل طراحـ ــدول بـ جـ
ـــرون  ـــای بی ـــع دود و دم ـــه ســـمت موان ـــت(  ب ســـانتیگراد )1700 درجـــه فارنهای

در 20 درجـــه ســـانتیگراد )70 درجـــه فارنهایـــت( را شـــامل می شـــد. 
بدین منظور این استاندارد فرمول کلی نیز در این رابطه ارائه داده است:

که h در جدول فوق برابر 2/3 ارتفاع سقف در نظر گرفته شده بود.
در رابطه باال:

∆P : اختالف فشار ناشی از خاصیت شناوری گازهای داغ
)R( دمای مطلق محیط :)in.w.g(  T O

)ft( فاصله بی اثر باالی سطح :h 
همچنین می توان از فرمول زیر در سیستم SI نیز استفاده کرد:

برای نمونه به مسئله زیر )توسط همین استاندارد( توجه شود.
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــقف ft 12 ب ـــاع س ـــرای ارتف ـــار را ب ـــالف فش ـــل اخت ـــال: حداق مث

ـــد: ـــبه کنی ـــل محاس ـــه قب معادل

ـــی  ـــار طراح ـــالف فش ـــل اخت ـــان حداق ـــب اطمینــ ـــن ضری ـــر گرفت ـــا در نظ ب
in.w.g 0.12 بدســـت می آیـــد.

سـازمان آتش نشـانی شـهر تهـران نیـز حداقـل اختـالف فشـار الزم در دهلیـز 
پلـکان نسـبت بـه فضـای مجـاور را در سـاختمان های مجهـز بـه اسـپرینکلر، 
12.5 پاسـکال و در سـایر سـاختمان ها، 25 پاسـکال در نظـر می گیـرد. بدیهـی 
اسـت که در سـاختمان های اسـپرینکلر شـده اختالف فشـار نباید سـبب اختالل 

سیسـتم های اطفـای حریـق گـردد.

حداکثراختالففشارطراحی:
ـــق  ـــی طب ـــار طراح ـــر فش ـــش 2006، حداکث ـــتاندارد NFPA 92 A ویرای در اس

ـــود. ـــا ش ـــردن دره ـــع بازک ـــه مان ـــد ک ـــدی باش ـــه ح ـــد ب ـــد 5.2.2 نبای بن
مقـدار نیروی ناشـی از اختالف فشـار توسـط فرمول زیر ارائـه می گردد، همچنین 
جدولـی نیـز در ادامـه مبنی بر نیروی در بسـته کن و پهنـای درب ارائه می گردد:

 )ft(، پهنـــای درب )lb(، w نیـــروی کلـــی بـــاز کـــردن درب F کـــه در آن 
ـــروی  ـــان درب )in.w.g( و Fr نی ـــار می ـــالف فش ـــاحت درب )ft^2( ات A مس
ـــت.  ـــر )lb( اس ـــای دیگ ـــو و اصطکاک ه ـــته ش ـــای بس ـــر دره ـــده ب ـــره ش چی
همان طـور کـه ذکر شـد، مقـدار این نیرو به ابعـاد درب، فاصله دسـتگیره تا کناره 
درب، نیروی الزم جهت غلبه بر جک آرام بند درب و اختالف فشـار بسـتگی دارد.

NFPA 92A شکل 8 - تصویری شماتیکی از درب طبق

ـــردن درب در lbf 30 مخصـــوص شـــده، جـــدول  ـــروی بازک ـــر نی ـــی حداکث زمان
ـــان  ـــار می ـــالف فش ـــر اخت ـــد حداکث ـــتاندارد NFPA 92A می توان A5.2.2 اس

ـــدول 2( ـــد. )ج ـــن بزن ـــا را تخمی درب ه
ـــرای  ـــار را ب ـــر فش ـــز حداکث ـــران نی ـــهر ته ـــانی ش ـــازمان آتش نش ـــط س ضواب
ـــروی  ـــه نی ـــه ک ـــر گرفت ـــه ای در نظ ـــه گون ـــکان ب ـــت پل ـــار مثب ـــدازی فش راه ان
ـــردن  ـــاز بازک ـــروی مج ـــات، از نی ـــدام از طبق ـــچ ک ـــکان در هی ـــر درب پل وارد ب

ـــود. ـــتر نش درب )N 133( بیش

NFPA 92A جدول 2 - حداکثر اختالف فشار میان درب ها طبق استاندارد



124IRAN Fire Protection Engineering Magazine  No. 31  May 2017                         1396 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال پنجم  شـماره 31   اردیبهشت

نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

برخینكاتدیگر
طبـق ضوابط سـازمان آتش نشـانی شـهر تهـران، درخصوص سـاختمان های مسـکونی با ارتفـاع دهلیز پلکان 
کمتـر از 30 متـر و حداکثـر تـا 24 واحـد، می توان بصورت سرانگشـتی مقادیـر جدول زیر در نظر گرفته  شـود. 

مقادیـر سرانگشـتی هـد موردنیـاز فـن در پلکان هـای زیـر 30 متر و سـاختمان های زیـر 24 واحد نیـز مطابق 
بـا سـازمان آتش نشـانی در جـدول زیر می تـوان یافت:

مقادیـر جـدول فـوق مربـوط بـه فـن تزریـق مسـتقیم بـوده و درصـورت اسـتفاده از روش کانال کشـی، افـت 
فشـار ناشـی از ایـن روش )کـه در بخش هـای بعـدی بخوبـی توضیـح داده می شـود( باید در نظر گرفته شـود.

برخیازساختارهایپلكان:
ــاختار  ــواع سـ ــی از انـ ــر برخـ ــکل های زیـ  در شـ
ـــش  ـــتاندارد NFPA 92A نمای ـــق اس ـــکان مطاب پل

می شـــود: داده 

شکل 9 - سامانه فشار مثبت پلکان بوسیله نصب سقفی فن موازی 
 A5.3.3.1 شکل

شکل 10 - سامانه فشار مثبت پلکان با استفاده از فن جانمایی شده در 
A5.3.4 )a طبقه همکف و چندین تزریق کننده هوا )شکل

شکل 11 - سامانه فشار مثبت پلکان بوسیله فن نصب شده در سقف و 
 A5.3.4 )b چندین تزریق )شکل
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شکل 12 - سامانه فشار مثبت پلکان بوسیله تزریق در نوک 
  A.5.3.4.1.1 شکل

شکل 13 - سامانه فشار مثبت پلکان 
 B.3 با بای پس اطراف فن جبرانی، شکل

شکل 14 - سامانه فشار مثبت پلکان 
 B.4 با تخلیه به خارج، شکل

منابع:
- جـزوات شـرکت همیـار انـرژی، طراحـی فشـار مثبـت راه پلـه، تهویه، تخلیـه و کنتـرل دود پارکینگ، تهیـه و تنظیم: مهندسـین پویا 

هرنـدی، رضـا دلیلی و حسـین انتظاری
- سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهر تهـران، ضوابط مالک عمل سـامانه های تهویـه، تخلیه و کنتـرل دود، معاونت حفاظت 

و پیشـگیری از حریق، 1394
- مقررات ملی ساختمان، مبحث سوم، حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق، 1392

- دفتر امور فنی و تدوین معیارها، نشریه 112، دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان در برابر آتش سوزی
- کتـاب ]ترجمـه اسـتاندارد معتبـر آمریکایـی[ هندبـوک اشـری، کاربردهـای گرمایـش، سـرمایش و تهویه مطبـوع، انتشـارات نوآور، 

تألیـف دکتـر سـید علیرضـا ذوالفقـاری، دکتـر پیمـان ابراهیمـی ناغانی و مهنـدس علیرضـا اعتماد
- مقاله حسگر منوکسید کربن شرکت خانه امن آریا

www.havasystemaria.com سایت شرکت هوا سیستم آریا -
- NFPA 92 A,Standard for Smoke Control System Utlizing Barriers and Pressure, 2006 Edition
- NFPA 88, Standard for Parking Structures, 2007 Edition.
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اطالعات عمـومــی

اطالعات عمومی

غالمعلي جوهري 
كارشناسارشدآتشنشان

مشاورومدرسآتشنشانيحرفهای09122392008

عماد اسماعیلی 
كارشناسسیستمهایاعالمواطفاءحریق

مشاورهومدرسسیستمهایاعالمواطفاء09127015911

خداوردي طاهري اصل 
كارشناسارشدآتشنشانی

مشاورومدرستخصصیمدیریتآتشنشانی09123089846

حبیب کبیري 
كارشناسارشدآتشنشان

مشاورمدیریتآتشنشاني09122264346

هوشنگ شریف زاده 
كارشناسآتشنشاني

مدرسوكارشناسرسمیبررسيعللحریق09121276175

کورش طالوري 
HSEكارشناسارشد

مدرس،مشاوروممیزHSEوآتشنشاني09163533253

مهدی شجاعی 
كارشناسایمنیوامدادسوانح

سرممیزسیستمهایایمنی09133425227

ناصر رهبر 
كارشناسارشدشیمی

مشاور،طراحومجریسیستمهایپیشگیری09121012576

حسن تنها 
كارشناسارشدآتشنشاني

مشاورمدیریتآتشنشاني09121257483

سعید چمانی 
كارشناسسیستمهایاعالمواطفاءحریق

مشاورومدرسآتشنشانیفرودگاهی09123716106

j o h a r i 1 2 5 @ g m a i l . c o m

e m a d e s m a e i l i @ g m a i l . c o m k t a h e r i a s l @ y a h o o . c o m

h a b i b . 1 2 5 k a b i r i @ g m a i l . c o m

s h a r i f z a d e h @ y a h o o . c o mt a l a v a r i @ g m a i l . c o m

s h o j a e i 4 8 m @ y a h o o . c o m

n s r . r a h b a r @ g m a i l . c o m

t a n h a _ m a n a g e r @ y a h o o . c o m

s c h a m a a n i @ y a h o o . c o m

محمدرضا بداغی
كارشناسارشدآتشنشان

كارشناسفروشوتعمیراتتجهیزاتآتشنشانی09121903696

علی رضایی
فوقلیسانسشیمیكاربردی

09128938818 PSMمدرسومشاورتخصصی

m . b o d a g h i @ p a s a r g a d t r a d e r s . c o m

w w w . p r o c e s s S a f e t y . i r

سایر عزیزان فعال در حوزه مشاوره، تدریس و اجرای سیستم های حفاظت در  مدرسین، مشاورین وکارشناسـان ایمنـی
برابر حریق می توانند مشخصات کامل خود را به این آدرس   ارسال نمایند.
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محمد شمس 
دكترایایمنی

مشاورمدیریتایمنیصنایع09122022635

فرامرز فرجی 
كارشناسارشدآتشنشان

مشاورومدرسآتشنشانیونجاتوامداد09121042995

مهدی مردانی 
كارشناسحفاظتوپیشگیریازحریقوحوادث

مشاور،طراحومدرسسیستمهایاعالمواطفاء09127833194

پرویز رزمیان فر 
كارشناسارشدآتشنشان

مشاورومدرسعلومتخصصیآتشنشانی09128161075

d r s h a m s @ y m a i l . c o m

f a r a j i _ r e s c u e @ y a h o o . c o m

www.m.mardani.architect@gmail.com

p . r a z m i y a n f a r @ g m a i l . c o m

info@iransafetytrade.com
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اطالعات عمومی

روبرت نیسان 
كارشناسارشدمهندسیحریق

مشاور،طراحومدرسعلومآتشنشانی09121081415

سیامک سید حسینچی
لیسانسمهندسیصنایع

مشاورومجریسیستمهایایمنیوحفاظتی09121214545

حسین روشن روان 
كارشناسسیستمهایاعالمواطفاءحریق

مشاور،طراحومجریسیستماعالمواطفاء09121163160

محمد بیات 
كارشناسارشدآتشنشان

مشاورومدرسآتشنشانيتخصصی09121150445

i n f o @ e t f a t e h r a n . c o mi m e n e g h l i m @ g m a i l . c o m

h . r o s h a n @ b e s t a l a r m . i rB a y a t 1 2 5 @ y a h o o . c o m

احمد حسن زاده 
كارشناسارشدمکانیک

نگهداریوتعمیراتسیستمهایاطفاءحریق09122856901

امیرحسین امدادی فر
فوقلیسانسمکانیک

مشاورومدرسایمنیوحفاظتدربرابرحریق09122330566

بابک میرسعید قاضی 
كارشناسارشدصنایع

مشاورتخصصیایمنیوامنیت09121219411

علیرضا یاوری
كارشناسآتشنشانیوعلتیابیحریق

مشاوروممیزایمنیوآتشنشانی09133277396

علی رستگارپناه 
كارشناسسیستمهایاعالمواطفاءحریق

مشاور،طراحومجریسیستماعالمواطفاء09125708342

روح اهلل محمدی 
كارشناسحفاظتوپیشگیریازحریق

مدرسحریقدانشگاهعلمیوكاربردی09126162614

مجتبی لطفی 
كارشناسآتشنشانیونجات

مشاورومربیآتشنشانیوامدادونجات09126268791

امیر صدیقی 
كارشناسارشدمکانیک

مشاورسیستمهایایمنیحریق09122019369

رضا اسماعیلی 
كارشناسسیستمهایاعالمواطفاءحریق

مشاور،طراحومجریسیستماعالمواطفاء09122444875

ناصر غفوری 
كارشناسارشدآتشنشانی

مشاورومدرستخصصیآتشنشانی09126131059

مهدی عظیمی 
كارشناسسیستمهایاطفاءحریق

مشاور،طراحومجریسیستماطفاءحریق09123722396

مهدی هجری زاده 
كارشناسسیستمهایاعالمحریق

مشاور،طراحومجریسیستماعالمحریق09121065749

قربانعلی قربانی مقدم 
كارشناسآتشنشانی

مشاورومدرسآتشنشانيصنعتی09155143678

شیما روزبهانی 
MBAكارشناسارشدطراحیمهندسیپیشرفتهو

تستونگهداریسیستمهایاعالمحریق09305849823

رضا فعله گری 
كارشناسایمنیوپیشگیری

مشاورسیستمهایایمنیوآتشنشانی09183708829

احمد سلیمانی 
كارشناسسیستمهایاعالمحریق

مشاور،مدرسومجريسیستمهاياعالمحریق09216944068

a h a s a n z a d e h @ m a i l . k n t u . a c . i r

 a . e m d a d i f a r @ g m a i l . c o m

i n f o @ g s s c o . n e t

y a v a r i . a r @ g m a i l . c o m

a l i . r a s t e g a r p a n a h @ g m a i l . c o m

r o h o l l a h m 0 2 @ g m a i l . c o m

m o j t a b a 1 2 5 l o t fi @ g m a i l . c o m

a m i r _ s e d i g h y @ y a h o o . c o m

r e z a @ s a r i a n . i rg h a f o u r i n a s e r @ y a h o o . c o m

a z i m i @ s a r i a n . i r m e h d i @ i g s . c o . i r

a l i m o g h a d a m 1 9 6 2 @ o u t l o o k . c o m

S h i m a . r o o z b a h a n i @ i d p r o d u c t . i r

e x p e r t . s a f e t y 4 @ g m a i l . c o m

S o l e i m a n i @ a r i a k . c o m
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Fire-Link II is a complete audibility upgrade solution, 
utilizing a revolutionary new power-line communications 
technology that signals through the buildings existing AC 
Power electrical wiring.

This advanced fire alarm notification signaling device has 
a fully addressable and supervised 87 dBA in-suite device 
“mini-horn” that can be installed anywhere there is an 
AC outlet.

The Fire-Link II system attaches to any existing Fire 
Alarm Control Panel and is a CSFM and UL / ULC listed 
Fire Signaling System, created to meet NFPA72 standards 
for the purpose of overcoming audibility issues prevalent 
in older multi-unit residential buildings.

City Fire Equipment Company is now offering CWSI’s complete automatic wireless fire alarm 
system. Like all fire safety equipment in a facility, fire alarm systems should be maintained in 
a manner that assures their operation when it’s needed. Thus, City Fire will be offering annual 
inspection and service on all units as well.

A wireless fire alarm option can come in 
handy when installing the system in any 
of the following applications:

Retrofitting
Existing Buildings
Dormitories
Off Campus Housing

Fire-Link IICWSI Wireless Fire Alarm Systems

 Fire Alarm                                            www.SignaLink.com Fire Alarm                                               www.cwsifire.com

The Vantage 180 can be used as a helmet light, a 
handheld flashlight and a right-angle light.
(Photo/Meera Pal)
The headlight can be used in high or low mode 
with a super-bright spot beam of 250 lumens that 
runs four hours and a low intense beam of 100 
lumens that runs for 12 hours.
The LED rear taillight changes from blue to 
white with the blue light used for better visibility 
in heavy smoke and the white light used as a 
downcast flood light to illuminate the ground.

Pyrotenax fire-rated mineral insulated (MI) wiring cables 
facilitate the controlled shutdown of critical processes 
and systems in the event of an industrial fire — such as a 
hydrocarbon flash fire — by ensuring that electrical power 
is available for critical circuit survival. The heavy duty 
construction of the Pyrotenax System 2200 wiring cable 
makes this possible. It utilizes an Alloy 825 sheath along 
with nickel-clad copper conductors to allow continuous 
exposure temperatures to 1238°F (670°C) and withstand 
rapid-rise temperature excursions to 2200°F (1200°C) 
— this is important as industrial fires can burn very hot. 
In addition, the sheath provides durability in areas where 
corrosives may be present.

Vantage® 180: Helmet/Right-Angle Multi-Function FlashlightPyrotenax System 2200 wiring cable

  Safety Eq.                                         www.streamlight.com Fire Eq.                                       www.pentairthermal.com

The CommandScope pre-plan program provides critical 
building details in a format that is both easy to use and – as 
importantly – shareable. Because it is shareable, even first 
responders unfamiliar with an emergency site will have 
working knowledge of the building, its occupants and its 
hazards.
CommandScope is accessed on-site at building security 
stations via touch screens and/or on first responders’ 
portable tablets. And because the information is updated 
remotely, even the latest building updates can be accessed 
by first responders at the touch of a finger

The Hilti HI-BPF 120-10 Tested System can be used with 
Hilti Firestop Joint Spray CFS-SP WB or Hilti Firestop 
Silicone Joint Spray CFS-SP SIL. Both products are ideal 
for curtain wall/edge of slab applications.
The water-based Hilti Firestop Joint Spray CFS-SP WB 
is a sprayable, fire-rated mastic for construction joints 
where maximum movement is required. It meets 500 
cycle requirements and LEED requirements for indoor 
environmental quality credit 4.1 Low Emitting Materi-
als, Sealants and Adhesives, as well as 4.2 Paints and 
Coating.

CommandScope- RealView InspectionsSystem Provides Perimeter Fire Protection

 Fire Eq.                                               www.realviewllc.com Fire Eq.                                                           www.hilti.com

With S.A.M system will control the entire pumping 
process. The operator simply asks for a pressure on a 
discharge and S.A.M. will deliver it. The operator can 
control S.A.M. from both a portable tablet and from a 
touch screen on the truck. S.A.M. is programmed to make 
the same decisions an operator would if they were standing 
at the pump panel. S.A.M. will alert the operator of any 
changes or conditions to the pumping system. The operator 
no longer needs to focus on pump pressure, feathering 
valves, and selecting water sources. The truck does it all. 
The operator can focus on 
the CREW!

STI Steel Web Stopper helps protect smoke detectors 
against vandalism and damage. It offers strong 9-gauge 
steel wire construction with white corrosion-resistant poly-
ester coating or stainless steel. Cages are simple to install, 
with provided hardware, for flush or surface-mounted 
detectors. To provide even greater protection against 
vandalism, tamper-resistant hardware is available.
Guard helps protect against vandalism and damage
9-gauge coated steel wire
Flush mount
UL Listed
Fast and easy installation
Simple removal for servicing detector
6.87 in H x 6.87 in W x 2.5 in D

S.A.M. fully automatic fire pump.Stopper Protects Detectors From Vandalism

Fire Eq.                                   www.phantomcontrols.com Fire Eq.                                                       www.sti-usa.com
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Saving lives, time and money - it’s all part of notification 
reinvented.  Addressable technology revolutionized fire 
detection systems.  Today, SimplexGrinnell and Tyco are 
bringing that same revolutionary approach to the notifica-
tion systems that warn building occupants in the event of 
a fire or other emergency.  Introducing Simplex TrueAlert 
ES, our new family of intelligent, addressable notification 
appliances.
TrueAlert ES Addressable Fire Alarm Speakers are the first 
addressable notification appliances with individual on/off 
audio control. This function can enhance protection, reduce 
costs and simplify building operations.
 The speakers offer all the benefits of the SIMPLEX 
TrueAlert ES family, including more flexible system 
design, cost-effective installation and device self-testing.

Knox Locking FDC Caps can help minimize damage and 
injuries in the event of fire. The caps protect a building’s 
water source and protect it from debris, damage and 
theft. This ensures that responders can quickly access and 
supplement fire sprinklers, a key tool firefighters need to 
protect a building, during an emergency.
Plastic FDC caps may be inexpensive, but they also need 
to be replaced often.
Brass caps are vulnerable to theft, and replacements can 
cost up to $500.
Unprotected connections may need to be flushed each time 
a cap is found missing-which can cost up to $1,500.
Knox® Fire Department Connection (FDC) Caps and 
Plugs are a one-time investment you can›t afford to 
overlook.

Addressable Fire Alarm Speakers Have Individual ControlCaps Protect Fire Department Water Connection

 Fire Alarm                          www.tycosimplexgrinnell.com Fire Eq.                                                  www.knoxbox.com

Model VK478 5.6 K-factor Quick Response Flush Pendent 
Sprinkler is a small high-sensitivity fusible element sprin-
kler designed for installation on concealed pipe systems 
where the appearance of a smooth ceiling is desired. 
Sprinkler features an aesthetically pleasing two-piece 
sprinkler and ceiling ring design that provides up to 
⅝-inch of vertical adjustment. The two-piece design 
allows installation and testing of the sprinkler prior to 
ceiling installation. The ceiling ring can be removed 
and re-installed, allowing access above removable 
ceiling panels without shutting down the sprinkler 
system and removing the sprinkler. Offered in two 
standard white finishes and is available in 165 F and 
205 F temperature ratings.

The ACR-4001 wireless radio detector set is designed for early detection of a fire in premises, 
where wiring connection of the detectors and the control panel is not possible.
The DUR-4047 wireless radio optical smoke detector can operate lines/loops of all address-
able POLON 4000 and POLON 6000 fire alarm panels via the 
detector’s wireless ACR-4001 adapter. The detector is power 
supplied by two batteries.
The ROP-4007 and ROP4007H manual fire alarms work with 
the POLON 4000 and POLON 6000 fire alarm control panels 
through the ACR-4001 radio adapter installed on the control 
lines / loops of these control panels. The MCP is power sup-
plied by two batteries.
Board of wireless devise is max. 100 meter. 
The ACR-4001 can supports up to 16 devices and up to 8 ACR-
4001 can stays on a POLON line/loop. The batteries have long 
life up to 3 years.

Sprinkler Minimizes Disruptions on Smooth CeilingsACR-4001 wireless radio detector 

      Fire Eq.                                        www.vikinggroupinc.comFire Alarm                                        www.polon-alfa.pl/en

The sprinkler features a glass bulb operating element and 
special deflector that delivers the operation speed and 
broad distribution pattern required in shallow combustible 
concealed spaces. COIN sprinklers are designed to protect 
areas constructed of wood truss, non-combustible bar 
joist, solid wood joists, or composite wood joists.
COIN sprinklers are cULus Listed for use in specific light 
hazard combustible as well as non-combustible concealed 
spaces requiring sprinkler protection as outlined in NFPA 
13, and can be installed in both CPVC and steel wet pipe 
sprinkler systems. When using steel pipe, they can be also 
be used in dry sprinkler systems.

BackSafe is a wireless communication tool between the 
driver and the spotter that uses audible signals and flashing 
lights.
In addition to a dash-mounted screen used by the driver, the 
system includes a handheld control for the spotter. Safety 
features on the hand control include flashing lights for 
visibility and ease in locating the device and a dead man’s 
switch. Should the spotter slip and fall behind the rig, the 
driver would be alerted right away to stop backing up.
The system can be factory installed into a new ambulance 
or rig or retrofitted into a rig already in use by the depart-
ment.
Rather than using a camera to notify the driver of proxim-
ity, BackSafe relies on audible and visual cues to make 
the spotter more effective and create fewer distractions for 
the driver.

Sprinkler Provides Broad Coverage in Interstitial SpacesA breakthrough in backup safety

 Fire Eq.                                                www.vikingcorp.com Fire Eq.                                     www.backsafesystems.com

SWIFT (Smart Wireless Integrated Fire Technology) is 
a UL-approved, class A mesh network with redundant 
paths of communication. It is particularly valuable when 
aesthetic preservation is important or running wire could 
be dangerous. 
The addition of a wireless relay module to the SWIFT line 
of devices facilitates the ability to activate a remote power 
supply and NAC expander, conduct elevator recall or 
power shutdown, and trigger door holders.

The CORRINSITE Corrosion Monitors address the in-
crease of corrosion-related failures in both wet and dry fire 
protection systems. The CORRINSITE Corrosion Monitor 
is a reliable monitoring tool designed to measure wall loss 
under real world conditions.
Corrosion is a continuous and virtually unstoppable 
process. It can cost millions in damages, disable safety 
equipment and put lives at risk. Unchecked corrosion can 
develop into major failures that lead to greater overall 
damage and higher overall cost. Early detection is critical 
to fast response and allows for more effective intervention 
methods.

Fire System Uses Wireless Mesh TechnologyMonitor Flags Sprinkler Pipe Corrosion

 Rescue Alarm                                            www.firelite.com Fire Eq.                                                 www.corrinsite.com

نماینده انحصاری در ایران: شرکت طراحان نوین راهکار    86020347 - 021-88864620 
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Read The Latest issue 

The 7th China (Guangzhou) Fire Safety 
Industry Expo ( CFE) on June 27-29th, 2017
China China (Guangzhou) International Fire 
Safety Exhibition organizing committee 
sincerely invites all of you to get together at 
Canton from June 27 to June 29, 2017. 

AFAC17 powered by INTERSCHUTZ
AFAC, Deutsche Messe and Bushfire and 
Natural Hazards CRC are delighted to bring 
you AFAC17 powered by INTERSCHUTZ, 
returning to Sydney for the first time in six 
years. 

Angus Fire – Fire Protection Products For 
Storage Tanks
Angus Fire has been designing and 
manufacturing fire protection products and 
foam concentrates aimed at storage tank 
operators for over forty years. The New B-
DETECTION PLUS. The online gas measure-
ment system B-DETECTION monitors the 
quality of the breathing air produced

Kentec’s arrival at Bergen’s new airport 
terminal
A new life safety system based around Ken-
tec’s Syncro XT+ addressable extinguishing 
control panel technology is being installed 
in the new 4 billion Kroner (Euro 407m) 
terminal at Norway’s Bergen Flesland Inter-
national Airport.

MARTECH® Innovative Fire Protection 
Solutions

MARTECH® is pleased to introduce its new 
line of water flow testing equipment to 
the fire protection industry to ensure your 
equipment works properly in event of an 
emergency. 

FLIR K-Series Featuring the NFPA-Compliant
Thermal imaging cameras for fire fighting 
applications. 

FIREX International 2017
FIREX International 2017 has over 120 com-
panies to make you sleep easier

Advanced protection for Kosovan Bank
One of the leading banks in Europe’s new-
est nation has selected industry-leading 
Advanced fire systems to protect its new 
headquarters. 

oncern over plans to remove sprinklers in 
schools
The London Fire Brigade has raised concern 
at government plans to remove guidelines 
that state sprinklers should be installed in 
newly built schools.

WAGNER UK and Coltraco Clean Agent Con-
stant Monitoring System Teaming
Coltraco are proud to be teaming with 
WAGNER UK to bring PERMALEVEL™ MULTI-
PLEX into their range to constantly monitor 
customer FM-200™ and NOVEC™ 1230 clean 
agent systems.

Warrington Certification launches new 
schemes
Warrington Certification has launched 
new Certifire schemes for pivots and door 
handles on fire doorsets.

Apollo Launches New Enhanced Website
Apollo Fire Detectors has launched a new, 
enhanced website with state-of-the-art 
photography and design to visualise the lat-
est in Apollo fire detection technology. 

New Los Angeles Federal Courthouse kept 
safe with FFE’s beam smoke detectors
Four Fireray 5000 detectors installed in new 
state-of-the-art building. 

Nordic Fire & Safety Days
The Nordic Fire & Safety Days August 17th 
and 18th 2017 has grown to the largest 
conference on Fire and Safty in the Nordic 
countries. 

ISAF Exhibition
The ISAF responds correctly to the indus-
try’s needs. Trade in line with the expecta-
tions and demands of visitors participating 
organizations are made.

International Water Mist Conference
The 17th International Water Mist Confer-
ence will take place in Rome, Italy, on 25th 
and 26th October 2017. 

International Fire Protection Engineering magazine’s readers:
. Utilities . Manager director of fire fighting organization and safety services in major cities
. Airports           . Ground safety and fire fighting office in airports
. Oil and gas           . HSE managers and head of firefighting in petrochemical companies 
. Civil defence . HSE managers and head of firefighting in oil and gas refinery and process 
. Fire departments          . Engineering consulting companies related to fire safety 
. Retail, hotels & leisure        . Pharmacies and automotive companies, mines and jails  
. Installers and engineers . Health , safety and Firesafety University
. Road, rail & marine transport      . Industrial and structural subcontractors
. Rescue and paramedic services          . Bank head offices and insurance offices
. Government & municipal authorities    . Manufacturing and process industries          
. Scientific and industrial committees offices        . Oil and industrial university

Readers:
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New Update: May 2017

Article: Overview- NFPA 
92 A,Standard for Smoke 
Control System 

Article: Salman tower fire 
of Mashhad compared with 
JOELMA building in Sao 
Paulo, Brazil

Article: Check the physical 
nature of large-scale fires 
caused by explosions - Part 2

Article: Post-Collision Fires 
In Road Vehicles

Article: Optimized perfor-
mance and balanced, with a 
commitment to quality, cre-
ativity and service, along with 
rescue equipment holmatro

Article: CBRN Forensics – Ex-
ploring New And Innovative 
Investigation Technologies

Report: Evaluating the fire 
and safety market in the GCC

product introduction: 
Drager PSS Merlin )More 
control, more safety)

Article: What’s Inside Those 
Shipping Containers?

Special News: Ziegler ac-
quires shares of a manu-
facturer of aerial rescue 
platforms

Article: Function of Intu-
mescent Paint during differ-
ent Fire Scenarios

Article: Fire in the subway, a 
great threat to metropolises 
in Iran

We at Fire Protection Engineering are proud 
to introduce to you our international fire and 
safety magazine.
Our monthly magazine has a very good inter-
national repute and we are one of the best in 
fire and safety magazine at present. It has 2000 
circulation; free download pdf file and DVD.
We are covering in our International Fire 
Protection Engineering magazine: internal and 
external news, expert articles, scientific and 
commercial events, brand introduction, etc. 
International Fire Protection Engineering is pub-
lished monthly for the benefit of fire depart-

ments, oil, gas and petrochemical industries, 
manufacturers, distribution and activists of 
fire and safety products, ports, associations of 
engineering and HSE, etc. 
Additionally, International Fire Protection 
Engineering magazine is delivered in all internal 
and external related exhibitions, seminars, con-
ferences such as Intersec Dubai to the visitors 
and guests. 
We assure you that you will be satisfied with 
its result. We are hoping for a better business 
with you.
Thanking you,

3M to purchase Scott Safety
3M announced that it has entered into a definitive 
agreement to acquire Scott Safety from Johnson Con-
trols for a total enterprise value of US$2.0 billion. 

Training Basis Weeze launches new ARFF/RFF 
Training Academy
Training Base Weeze, the international training 
centre for emergency services. 

Risks associated with alternative fuels in road 
tunnels and underground garages
In the future, a large number of road vehicles will 
not be powered by fossil fuels and due to environ-
mental considerations.

Dupont and Chemours agree to settle PFOA 
lawsuits
Dupont and spin-off company Chemours will 
pay US$670 million to settle 3,550 lawsuits by 
residents.

Time to RISE
The SP Sweden research institute has merged with 
two other state-owned organisations.

Maritime Safety and Security Centre Cuxhaven
Germany’s new maritime safety and security 
centre is officially opened. 

Innovation in code administration
The US-based International Code Council has 
launched an award for public safety creativity in 
the built environment

Human Factors Conference 2017, 22-23 June 
2017, Manchester Airport
Tickets are now on sale for the Human Factors 
Conference 2017, which will be held at Man-
chester Airport on 22-23 June 2017. 

Airservices Australia awards PPE contract to 
Bristol Uniforms and Pac Fire
Bristol Uniforms, together with its distribu-
tor Pac Fire Australia, has landed a five-year 
contract with Airservices Australia to supply and 
maintain its airport firefighter PPE.

Body Worn Cameras Enhancing The Future Of 
Fire Services
Edesix Ltd., a market leader in the provision 
of body worn camera (BWC) solutions, will be 
showcasing how BWC’s are helping to deliver 
a better future for the fire services at Security 
and Policing 2017.

Host Of New Learning Opportunities At The 
Emergency Services Show 2017
This year’s Emergency Services Show will 
feature a host of new learning opportunities 
including CPD-accredited seminars which are all 
free-to-attend.

Qatar HSE & Fire Safety Conference
Conference 2017. Taking place in Doha on 
17th-18th May 2017, the event will provide a 
platform for knowledge sharing, networking 
with specialists in HSE, procurement, project 
management and fire safety and key govern-
ment ministers
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