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درودبرخوانندگاندوستداشتنی

آنچهجذاباست،سهولتنیست،دشواریهمنیست،بلكهدشواریرسیدن
بهسهولتاست.

فناوریهایجدید،بدونپرداختهزینههایسنگینیکهبرندهادرکشورشان،
برایآزمایشاتوکسبتأییدیههاوجنگهایقبیلهایبرایتصاحببازارها

پرداختهاند،درحالورودبهایران،جهتاستفادهماهستند.
برایبسیاریازبرندهایمعتبرجهانی،ایران80میلیونییکبازارفوقالعاده
بكروجذاباســتکههممیتواندآزمایشگاهمحصوالتشانباشدوهم

آوردگاهجدالهایتجاری.
مدیــرانجوانوخالقفروشوR&Dبرندهایبینالمللی،ماننددوندههای
المپیککهآمادهشلیکهســتند،دیاگرامهایگردشمالیوزارتخانههاو
سازمانهایایرانیدرحوزهتوسعهایمنیزیرمجموعههایشانرادائماًرصد

میکنندتاازقافلهعقبنمانند.
نكتهاینجاســتکهبایدسیستمهایمدیریتمشتریانومطالعاتمستمر
بازاردرشــرکتهایایرانیاینحوزه،همرتبههیوالهایجهانیپیشبرود
تادرصورتفرانچایزوارائهنمایندگی،خدماتومحصوالتارائهشــدهبه
کارفرماها،قابلیتعرضههمترازومهمترازآن،سرویسهایپسازفروش

رابهسبکجهانیداشتهباشند.
مدیرانارشدمنعطف،مدیرانمیانیهوشمندوکارمندانخالقوباانگیزه،

همهآنچیزیاستکهایرانیانهستند.


احمدغالمیان
تیرماه1396

یککنفرانسکارآمد
بامحورهای:

اصولفرماندهیعملیاتاطفایحریق
سلسلهمراتبفرماندهيعملیاتاطفايحریق

مدیریتاسترسدرفرماندهيعملیاتاطفايحریق
تحلیلوبررسیالگوهایرفتاریانواعحریق
نقشتكنولوژیهاینویندراطفایحریق

نقشسیستمهایاعالمواطفایهوشمنددرکنترلحریق
نقشالزاماتپدافندغیرعاملدرکنترلواطفایحریق

جایگاهفرماندهیعملیاتدرطرحواکنششرایطاضطراریومدیریتبحران
مبانیاستعدادیابی،آموزشوتربیتفرماندهانعملیاتاطفایحریق

مدیریتارتباطاتدرعملیاتاطفایحریق
مدیریتازدحاموتخلیهاضطراری

تعاملباسازمانهایدرگیرحادثه:پلیس،اورژانس،حراستسازمانی
مدیریتدود،پسابوپسماندهایصحنهحریق

مدیریتمنابعمصرفیوتجهیزاتعملیاتاطفایحریق

- محتوای آگهی ها برعهده آگهی دهنده است.
- مقاالت خود را با فرمت Word همراه با ذکر مشخصات کامل فرستنده و ایمیل، تا تاریخ 5 هر ماه ازطریق info@iransafetytrade.com ارسال منایید.

- برای دانشجویان مرتبط، تأییدیه درج مقاله جهت ثبت در رزومه و ارائه به مرکز آموزشی ارسال می گردد.

تیم تخصصی مجله، مربیان آتش نشانان داوطلب، مدیران Bettati و کارفایر در نمایشگاه نفت تهران - 1396  
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Brand Introduction

معرفی برند تجاری

درود بر 
خوانندگان دوست داشتنی

و اندیشمند مجله مهندسی حفاظت از  حریق 
که  ازطریق کانال های مختلف  ارتباطی
الو ؟  مجله مهندسی حفاظت از حریق؟ با مجله خودشان در ارتباط هستند.  

0930  584  96  50 
021- 55 68 82 40 
021- 55 68 83 68 

tel:

i n f o
iransafetytrade
c o m@
مرآتی،کارشناسسیستمهایاطفای

حریقسكوهاینفتوگاز

ضمن عرض تشکر در خصوص محبت شما در ارسال 
ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق

به نظر می رسد شاید بهتر باشد در ماهنامه  قسمتی 
از استانداردهای مرجع ترجمه شود و توضیحاتی 

درخصوص نرم افزارهای موجود در بخش ایمنی یا  
نحوه تهیه این نرم افزارها یا هماهنگی برای برگزاری 

آموزش نرم افزارها هم گنجانده شود.
همچنین به موضوعات ایمنی حریق در تأسیسات 
فراساحلی نیز بپردازید. چرا که این سازه ها بدلیل 

شرایط خاص صنعتی و جغرافیایی از اهمیت بسیار 
زیادی برخوردارند.

درودبرشما.چشم.ازاینكهایننشریهراازخودتان
میدانید،سپاسگزاریم.

کهولی،مسئولآتشنشانیپاالیشگاهگاز
شهیدهاشمینژادسرخس

با سالم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و ضمن 
تشکر از مطالب وزین ماهنامه مهندسی حفاظت 
از حریق، چنانچه در ماهنامه درخصوص بهترین 

ایستگاه های آتش نشانی کشور و نیز کارهای 
برجسته ای که در آن ها انجام می شود، مطالبی درج 
گردد، جهت اطالع متخصصین و کارشناسان این 

حرفه، بسیار خوب خواهد بود. 
ضمناً اگر بتوان در هر ماهنامه، نفرات برتر عملیات 
اطفای حریق و امداد و نجات را معرفی کرده و نیز 

مصاحبه با پیشکسوتان حرفه ایمنی و آتش نشانی را 
لحاظ نمایید، بسیار ارجح خواهد بود. با تشکر و سپاس 

درودبرشما.سپاسگزاریم.برایاینكارنیازبه
پارامترهایکیفیمعینیاستکهانجامخواهدشد.

بهادرانی،مسئولآتشنشانیپاالیشگاه
آبادان

با سالم و خسته نباشید بابت زحمات شما بزرگواران. 
با سالم و تشکر فراوان بابت زحمات تیم تخصصی 

ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، اینجانب پیشنهاد 
می کنم در صورت امکان و با توجه به نیاز مبرم 

واحدهای آتش نشانی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 
به استانداردهای NFPA و همچنین کاربردی بودن 

این مطالب جهت سازمان های آتش نشانی شهری, در 
صورت امکان ترجمه استانداردهای فوق را به ماهنامه 

اضافه نمایید.
درودبرشما.ماهمازشماتقدیرمیکنیم.چشم.از
همینشمارهمنبعد4صفحهازمجلهرابهمعرفی
کدهایاستانداردهایبینالمللی،مخصوصاNFPA 

اختصاصمیدهیم.بدینمنظورازعزیزانیکهتمایل
بههمراهیدرتدوینمحتواهادارند،دعوتبههمكاری

مینماییم.
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محتشم،مسئولHSEپتروشیمیمبین

با سالم من در ابتدا از شما بابت این اطالع رسانی 
حرفه ای تشکر می کنم. ماهنامه شما علی رغم 

اینکه خیلی شیک و قشنگ چاپ می شود، تبلیغات 
خیلی زیادی دارد و مطالب علمی آن کمتر است. 

دوم اینکه درست است که در ماهنامه شما در مورد 
تکنولوژی های نوین صحبت می شود. این خیلی خوب 
هست ولی باید بتوان از آنها متناسب با وضعیت ایمنی 
مجموعه های صنعتی ایران استفاده کرد. بعبارت دیگر 

باید با چشم واقعی نگاه کنیم و ابتدا زیرساخت های 
فرهنگی و مدیریتی را پیاده کنیم و بعد به استفاده 
از این فناوری های جدید که شما معرفی می کنید، 

بپردازیم.
نهایتا هم اینکه خأل عدم اجرای دقیق استانداردها در 

بسیاری از سازمان ها و شرکت ها احساس می شود. 
لطفا به این موارد هم بپردازید. 

درودبرشما.ازابرازلطفتان،متشكریم.ازاینشماره
تصمیمگرفتیمکهبرکمیتوکیفیتمحتوایعلمیو
فنیمجلهبیافزاییم.بااینحالقسمتیازارتقایبار
علمیمجلهبرمیگرددبهمشارکتخوانندگانعزیز.

البتهمسئلهدیگریهمکهباعثشدهتانشریات
تخصصیاینحوزه،مانندمطبوعاتصنایعدیگر،
آنچنانکهباید،ازغنایمطالبتخصصیبرخوردار

نباشند،عدمتولیدعلمدرحوزهآتشنشانیاستکه
بایدبواسطهترجمهوایرانیزهکردنمقاالتخارجی

خوبومطمئنتقویتشود.


سپهرنیا،ایمنیخطوطلولهوگازخوزستان

با سالم. پیشنهاد می کنم به موضوع کالیبراسیون 
تجهیزات و مکانیسم های نشت مواد خطرناک در 

صنایع هم بپردازید. اینها حوادث خاموش هستند که 
برخی مواقع بدلیل همزمانی با عوامل خطرآفرین، 

منجر به حوادث سهمگین می شوند. 
همچنین جای خالی مصاحبه با متخصصین توانمند 

عملیات اطفای حریق در صنایع نفت و گاز، خالی 
است. حتی دعوت و مصاحبه با پیش کسوتانی که در 

سال های اخیر، با دلسوزی و اشراف کامل به نقاط 
کلیدی مجموعه های حساس نفت و گاز، بار بسیاری 

از چک لیست های فعلی را به شیوه سنتی بدوش 
می کشیدند. 

درودبرشما.ماهممتشكریموحتمادرشمارههایآتی
بهپیشنهاداتشماجامععملمیپوشانیم.

PSMرضایی،مشاورومدرس

سالم و درود به همه خوانندگان و دست اندرکاران 
باسلیقه مجله شما. اسم این مجله مهندسی حفاظت 
از حریق هست و طبیعتاً خواننده هایی مثل ما که در 

واحدهای مهندسی ایمنی پتروشیمی و پاالیشگاه 
کار می کنیم، انتظار داریم که شرکت های تولیدکننده 

یا واردکننده تجهیزات حفاظت از حریق، عالوه بر 
تصاویر قشنگی که از تجهیزاتشان کنار تبلیغات 

کار می کنند، به ما بگویند که نمونه این پکیج ها یا 
تجهیزات را کجا نصب کرده اند و مثاًل از مسئول 

ایمنی و آتش نشانی آن شرکت ها یا کارگاه ها بخواهند 
تجربه و میزان رضایت یا پیشنهادشان رو به ما 

بگویند.
یعنی  مصرف کننده این پکیج یا تجهیز آتش نشانی، در 
نقش شخص ثالث ظاهر شود و در مورد محصولی که 

خریداری کرده است، نظر بدهد. مشخصات پکیج ها، 
همراه با نظر مصرف کننده ها و سلیقه خوب مجله 

شما، می شود یک تبلیغ کامل!
درودبرشما.باتقدیر،چشم.

جواهری،مدرسآتشنشانیصنعتی

نقش رسانه ها در نتیجه گیری مطلوب از برگزاری 
مانورهای عملیاتی، بدلیل اینکه از زوایای مختلف 

به آن نگاه می کنند، بسیار مهم و جالب توجه 
است. در سال های اخیر بیشترین تمرکز جهت 

آموزش های آتش نشانی و امداد و نجات بر روی 
عملیات های شهری بوده و کمتر شاهد برگزاری 

مانورها و آموزش های تخصصی حرفه ای در صنایع، 
پاالیشگاه ها و صنایع وابسته هستیم که امیدوارم از 

طریق ماهنامه وزین مهندسی حفاظت از حریق این 
مهم نیز محقق گردد.

درودبرشما.بهموضوعخوبیاشارهکردید.تاتحققآن
پیگیریمیکنیم.سپاس

شادقوشچی،مسئولآتشنشانیارومیه

با سالم. من از کادر فنی این نشریه ارزشمند تقدیر 
می کنم و پیشنهاد می کنم اگر امکان داشته باشد در 
هر نوبت چاپ مجله، یک مورد از آتش سوزی های 

بزرگ و مهم را که در نقاط مختلف کشور، رخ 

می دهد، درج و علت ها و عوامل آتش سوزی را 
برای عبرت گیری و آگاهی و آموزش کارشناسان 
و فرماندهان آتش نشانی، مورد واکاوی و تجزیه و 

تحلیل قرار دهید. 
بعنوان مثال رفتار سنجیده فرماندهان عملیاتی طی 

حریق  رخ داده در یک کالنشهر می تواند در بسیاری از 
شهرهای دیگر که بالطبع حوادث کمتری دارند، یک 

کارگاه آموزشی حرفه ای تلقی شود. 
درودبرشما.باتقدیر،چشم.

قاسمی،مسئولHSEپتروشیمیبوعلی

مجله از دید اینکه معرفی و تحلیل سیستم ها و  
شرکت های تولیدکننده را انجام می دهد، جزء بهترین  

مراجع ایرانی در زمینه آتش نشانی می باشد ولی بعنوان 
پیشنهاد می توان به این مورد اشاره کرد که شرکت ها 
و کارخانه ها، سیستم های اجراشده و تجارب خود را از 
استفاده آنها، اعالم نمایند تا جهت انتخاب آن ها بهتر 

بتوان تصمیم گیری نمود. 
اگر می توانید سایر مراجع موردنیاز اطالعات فنی را نیز 

معرفی کنید.
درودبرشما.باسپاس،دراینخصوصباتوجهبه

نظراتمشابه،مصاحبههاییباکارفرماهاانجامودر
شمارههایبعدمنتشرمیکنیم.

کبیری،مدیرایمنیدانشگاهآزاداسالمی

با عرض سالم و احترام و همچنین قبولی طاعات و 
عبادات. به نظر بنده یک رسانه تخصصی می بایست 

صرف نظر از گرایشات تجاری و اقتصادی،  همه 
جوانب حوزه تحت پوشش را بنحوی مدیریت و 

اطالع رسانی کند تا خوانندگان هم به سر شوق آمده و 
با آن همکاری کنند. 

من فکر می کنم گرچه شما تالش های زیادی 
کرده اید،  هنوز راه زیادی تا این همراهی مانده 

است که این وظیفه شماست تا اعتماد هر سه گروه 
مخاطب )خریداران، ارائه دهندگان و مسئولین تدوین 

کانسپت های خرید( را جلب کنید.
موفق باشید.

درودبرشما.سپاسگزاریم.تمامتالشخودراخواهیم
کردتابهاینهدفدستیابیم.
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

 DCD Jakarta تولیدکننده محصوالت حفاظت از حریق در کنفرانس Tyco شرکت
  Ritz. Carlton Jakarta Mega Kuningen که در تاریخ ششم آوریل 2017 در هتل
برگزار شد، شرکت کرد. موضوع کنفرانس، تحول IT و معماری ترکیبی بود و بیش 
از 600 متخصص در زمینه صنعت دیتاســنتر در آن شرکت کردند که یک فرصت 

طالیی برای مشاهده جدیدترین های صنعت دیتاسنتر محسوب می شد. 
آقای Jan Johansson ، مدیر توســعه کسب وکار در آسیا، اقیانوسیه و خاورمیانه 
40 دقیقه درباره تأثیر سروصدا زیاد در دیتاسنتر HDDs که عامل ایجاد آن، لرزش 
ســروصدای ناشــی از تخلیه گازهای بی اثر سیستم اطفاء حریق می باشد، صحبت 
کرد. وی همچنین سیســتم Acoustic Solution Tyco را که با همکاری دانشگاه 
فنی میشیگان توسعه یافته بود، ارائه کرد. در ادامه درباره روش های مختلف کاهش 
خطر بحث و گفتگو شــد و اشاره کرد که بین نازل های ساده و نازل های اسپارک 

آکوستیک جدید تفاوت اساسی وجود دارد.
با پیشرفت صنعت دیتاسنتر در اندونزی، دوره آموزشی بیشتر و افزایش بررسی در 

راه حل های حفاظت از حریق برای سازمان افزایش یافته است.
هدف نازل آکوستیک به همراه محاسبات آکوستیک، دستیابی به سروصدای مورد 

قبول براساس انواع عوامل از قبیل اندازه اتاق، کف و نوع مواد دیوارها می باشد.

  DCD JAKARTA 2017 در کنفرانس Tyco
Acoustic Solution :رونمایی کرد

تشعشعات هسته ای هنگام حمل در دیوارها و کف اتاق ها می تواند خیلی خطرناک 
باشــد. اگر این مســیرها بطور حرفه ای درزگیری و محافظت نشوند احتمال وجود 
اشــعه گاما در طول مســیر حمل می رود. وجود سیستم درزگیری که در برابر اشعه 
رادیواکتیوی گاما مقاوم باشد، الزامی هست. شرکت مهندسی Beele سیستم درزگیر 
XATTAX را طراحی کرده است. این سیستم حفاظتی مؤثر هم اکنون نزدیک راکتور 

مشغول بکار می باشد.
سیســتم جدید که براساس نظر  Aalten هلندی از متخصصان درزگیری بوده و 
برای حفاظت از تشعشــعات گاما و رادیواکتیو دارای کاور می باشد. برای مجموعه 
محصوالتی که بصورت کلی و یا ترکیبی برای درزگیری و پوشــش خاص استفاده 
می شود، مفید می باشد. ما یک اسم کلی بنام XATTAX را انتخاب کردیم. در نقطه 
مرکزی سیستم  Radiatt یک دیوار محکم و ضخیم 80 سانتی متری برای پوشش 

و حفاظت کامل در برابر تشعشعات هسته ای تعبیه شده است.
سیســتم Radiatt بدون اینکه از کیفیت مقاومت آن چیزی کاسته شود، می تواند 
با چندین محصول شرکت مهندسی Beele ادغام شود. در این صورت، در ترکیب 

Radiatt بــا NIFIRNO پیش بینــی 99.9 درصدی مقاومت در برابر تشعشــعات 
دیده می شــود. حتی در ترکیب NOFIRNO بــا ACTIFOAM و یا NOFIRNO با 
AQUASTOP بــه ترتیب درصد مقاومت 91 الی 99 درصدی پیش بینی می شــود 
و همچنین با دیگر تولیدات شــرکت مهندسی Beele این گونه می باشند. تعمیر و 
نگهداری سیســتم Radiatt کاماًل رایگان می باشد و 80 سال طول عمر مفید آن 
  Kiwa Covenant می باشد. تست ها با دستگاه جدید انجام شده و با تمام جزئیات در
ثبت گردیده اســت. در تمام پروژه های مهم هســته ای، از انواع الســتیک برای 
محصوالت مختلف استفاده شده است، مطالعات برای بررسی مقاومت محصوالت 

در برابر تشعشعات گاما صورت گرفته است.
200 می باشد که  KGY (kilogray)  در نتیجه، آن ها در معرض تشعشــات در حدود
در واقع هیچ تأثیری در خصوصیات مواد نداشــته، اگرچه مواد حتی بعد از اینکه در 

معرض تشعشعات قرار می گیرند، ثابت می مانند.
 جهت اطالعات بیشتر به سایت www.beele.com مراجعه کنید.

نفوذناپذیری در محیط هسته ای 
Beele شرکت XATTAX با سیستم
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هیئت مدیره شــرکت Scott safety  برای یاری رســاندن به نجات دهندگان یک 
طراحی خیلی عالی انجام داده است. برای اولین بار با راه اندازی صنعت آتش نشانی، 

ماسک های هوشمند تصویربرداری حرارتی Scott Sight را تولید کرد.
تکنولوژی تصویربرداری حرارتی قادر بــه ادغام با دوربین تصویربرداری حرارتی 
سبک در داخل صفحه نمایش ماسک می باشد و این امکان را به آتش نشان می دهد 

که تصویری واضح و روشن از اطراف خود بدون هیچ مانعی داشته باشد.
تکنولوژی تصویربرداری حرارتی بدون دست باعث بهبود هوش موقعیتی آتش نشانان 
می شود و دیگر نیازی به توقف جستجو و کنار گذاشتن شیلنگ آتش نشانی در حین 
عملیات مانند دوربین دســتی نمی باشــد تا در مناطق با حرارت شدید آتش نشانان 

عملکرد بهتری داشته باشند.
دوربین فوق سبک 240 گرمی Scott Sight یک محصول قدرتمند با وضوح تصویر 
160*120 در 9 فرم در ثانیه با لنزی قوی محســوب می شود و یک تصویر واضح 

و روشن بدون هیچ گونه خستگی در اختیار شما قرار می دهد.
مدیر تولید بین المللی  Scott Safety، آقای Longin Kloc گفت: ما مفتخریم که 
محصول نوآوری خود را برای صنعت آتش نشانی افتتاح کنیم. Scott Sight یک ابزار 
تصویربرداری پیشرفته محسوب می شود. این دوربین مکمل تکنولوژی های دستی 
موجود با طراحی ظاهری بدون دست برای نجات دهندگان در شرایط بحرانی می باشد.
برای ساخت  Scott Sight، ما برای بهبود موقعیت تصویربرداری حرارتی همکاری 
تنگاتنگی با آتش نشانان داشتیم که بتوانیم دوربین عملیاتی حرفه ای طراحی کنیم. 
نجات دهندگان برای باال بردن ظرفیت توانایی در مناطق خطر و جابجایی مصدومان 
فقط باید به حریق متمرکز شــوند. تهیه وسایل برای مشخص کردن خروج ثانوی 

از حادثه در تغییر ناگهانی شرایط ضروری می باشد.
مزیت دیگر این دوربین این اســت که امکان تغییر حالت آن با توجه به وضعیت 

نجات دهنده در حین عملیات می باشد. 

صفحه نمایش با توجه به مسیر دید نجات دهنده تنظیم و کاربران مختلف می توانند 
تست های مختلفی را انجام بدهند. همچنین با توجه به مناطق آتش سوزی و درجه 
حرارت محیط قابل تنظیم می باشــد. در حال حاضر شرکت Scott Safety بعنوان 
مهم ترین مجری طراحی، ســاخت و فروش تجهیزات عملیاتی آتش نشانی متعهد 

شد که تجهیزات ایمنی آتش نشانان را توسعه دهد.
برای اطالعات بیشتر به سایت www.scottsafety.com/en/emea مراجعه کنید.

مانیتور تســت 4 گاز ‘fit-and-forget’ بــا توانایی فعال بودن مداوم و بدون نیاز 
 Honeywell به تعویض سنســورها و باطری ها به مدت دو ســال توسط شرکت

رونمایی گردید.
مانیتور BW Clip4 از فناوری دریافت اشعه مادون قرمز غیر پراکنده که هزار مرتبه 
باطری کمتری نسبت به سنسورها کاتالیزوری مصرف می کند. در تکنولوژی قدیمی 

از دتکتور گازهای اشتعال پذیر در دستگاه متحرک استفاده می گردید.
دستگاه پوشیدنی قادر به مانیتورینگ هم زمان، H2S, CO, O2 و مواد قابل اشتعال 
)LEL( می باشند و برای نفت، گاز، فضای بسته و تولیدات سنگین مناسب می باشد.

زمان اجرای دو ســاله و استفاده از باطری های مدت دار و حذف تعمیرات و نیاز به 
سنسورهای یدکی و دستگاه ها موجب صرفه جویی در هزینه های تعمیر و نگهداری 
می شود. یک بار که دستگاه راه اندازی می شود بطور مداوم کار می کند، حتمًا مطمئن 

شوید کارکنان برای محافظت و رعایت نکات ایمنی دستگاه را پوشیده باشند.
دیگر ویژگی های دستگاه شامل نمایش سریع می باشد بعنوان مثال تشخیص گاز 
حتــی در وضعیت های بدون اعالم زنگ خطر، ســطح فعلی غلظت گاز و تغییرات 

شرایط جوی را نشان می دهد.
 Honeywell Intellidox دستگاه فوق بطور اتوماتیک توسط سیستم مدیریت ابزار
ایجاد مدرک و گزارش می کند و عملکرد تســت  عمر باطری دستگاه هنگامی که 

باطری نیاز به تعویض داشته باشد، به کاربر اطالع داده می شود.

تکنولوژی تصویربرداری حرارتی هوشمند 
Scott Safety محصول جدید Scott Sight

 ’forget-and-fit‘ مانیتور تست گاز
 Honeywell محصول جدید

Hc360.Com
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

انجمن ایمنی مواد شیمیایی آمریکا آخرین گزارش خود را درباره انفجار پاالیشگاه 
Exxonmobil شهر Torrance که در سال 2015 رخ داد را انتشار کرد.

انفجار خســارات مالی جدی برای پاالیشــگاه به بار آورد و کاتالیزور پراکنده که 
یک مایل دورتر از تجهیزات منطقه را دربر گرفت. این اتفاق باعث شــد به مدت 
یک ســال تولید محصوالت محدود شود و قیمت گاز در California افزایش یابد. 
هزینه های به کار انداختن پاالیشگاه حدود 2.4 میلیارد دالر تخمین زده شده است.
CSB در گزارشی که منتشر کرد، تأکید نمود که این نکته مهم می باشد هیدروکربن ها 
در هوای داخلی دستگاه FCC جریان پیدا نکنند که این خود می تواند منجر به انفجار 
شــود. CSB در روز حادثه اسالید ولوی که به عنوان بازکننده موانع عمل می کند را 
مشــخص کرد. قصور نهایی می تواند هیدروکربن ها را وارد هوایی داخل FCC کند، 
جای که آن ها توســط ابزاری به نام تســریع دهنده الکترواستاتیکی یا ESP، آتش 

می گیرند و منجر به انفجار ESP می شوند.
انفجــار در واحد کرکینگ کاتالیزور مایع پاالیشــگاه محلی که انواع محصوالت 
مخصوصًا بنزین تولید می شــود، رخ داد. واکنش بیــن هیدروکربن ها و کاتالیزور 
به عنوان هیدروکربن ســاید در واحد FCC اتفاق افتاد. باقیمانده واحد FCC شــامل 
بخش پردازش واکنشــی و مجموعه تجهیزات کنترل آلودگــی که هوا را بعنوان 

ایرساید واحد استفاده می کند.
این انفجار به علت وجود سیستم مدیریت ایمنی و پردازش بسیار قوی نباید اتفاق 
می افتــاد. CSB در گزارش خود ایــن نتیجه را بیان کرد که واحد دارای روش های 

مناسب اپراتوری نبوده است.
CSB در گــزارش پایانی خود توضیح داد که شــکاف های متعددی در سیســتم 
مدیریت ایمنی پردازش وجود داشــته که اجازه عملکرد به واحد FCC بدون پیش 

نصب محدودیت های عامل ایمنی و معیارهای نهایی صورت گیرد. پاالیشــگاه به 
سیستم حفاظتی که مورد تائید نبوده است اعتماد کرده و استفاده مجدد از روش ها 

قبلی بدون تحلیل کافی خطر شرایط پردازش جاری.
درنتیجه اســالید ولو، سیســتم حفاظتــی ایمنی بحران در داخل سیســتم بطور 
چشمگیری کم شــده بود. CSB افزود: اطمینان از اینکه تجهیزات بحرانی ایمنی 

بطور موفقت آمیزی می توانند عملیات معین را انجام بدهند، حیاتی است.

CSB منتشر کرد: گزارش انفجار 2015
 Torrance شهر Exxonmobil پاالیشگاه

 Hong Kong در نمایشگاه وســایل ارتباطی بحرانی جهان در Sepura شــرکت
نســل جدید SC21 را با عملکرد باال و دارای رادیوی دســتی هوشمند کوچک با 

عملکرد باال رونمایی کرد.
 SC20 کوچک، سبک و دارای عملکرد فوق العاده باال که این عملکرد مانند SC21 
می باشــد. موتور قدرتمند Class 3RF TETRA و دارای حساسیت باال به کاربر این 
امکان را می دهد که ارتباط خود را در مناطقی که رادیوهای کوچک موفق به دریافت 

سیگنال نمی شوند، ادامه دهد.
Mark Barnby مدیر تولید دستگاه های شرکت Sepura  گفت: طبق نظر کاربران: 
آن ها رادیویی کامل می خواهند که به راحتی به یقه وصل شود و یا در جیب قرار گیرد.
مدل SC21 یک چهارم کوچک تر از مدل  SC20 می باشد و از کیفیت صدای باالیی 
برخوردار می باشــد همچنین دارای فناوری واتر پورتینگ، وضوح صدای بی نظیر و 
حتی در زیر باران شــدید می توانند از آن استفاده کرد. کلیدهای بزرگ و با فاصله، 
صفحه نمایش در آفتاب، بزرگترین مدل دستی TETRA که باعث شده این رادیوی 
کوچک و کارآمد عملکردی باال داشــته باشد و همچنین برای احتیاط بیشتر کاماًل 

پوشیده و بصورت مخفی می شود استفاده کرد.

نکته مهم اینکه، موتور قدرتمند TETRA که از SC20 گرفته شده است، دارای کاور 
بزرگ که مانع از نفوذ در دیوار اضافی شــده که در شرایط بحرانی تفاوتی اساسی 

بین مرگ و زندگی خواهد بود.
 SC21 افزود: رونمایی از  Juan Ferroآقای Sepura مدیر ارشــد تجاری شرکت
بهترین گزینه برای کاربرانی می باشد که بدنبال یک رادیوی کوچک، سبک، دستی 

بدون هیچ گونه نقص در عملکرد می باشد.
آرزوی ما تأمین تجهیزات موردنیاز مشــتریان با باالترین سطح کیفی در سرتاسر 
جهان می باشد. جهت اطالعات بیشتر به سایت www.sepura.com مراجعه کنید.

Sepura ارائه کرد: 
 SC21 بی سیم هوشمند کوچک
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50 نماینده از سرتاسر جهان برای جلسه سالیانه تولیدکنندگان لبـاس های حفاظتــی 
ISO TC94 SC13 در اواخر ماه مارس در انگلستان دور هم جمع شدند.

امسال شــرکت Hainsworth Technology ، تولیدکننده جهانی پارچه میزبان 
همایش می باشــد. محصوالت این شــرکت بیش از 150 سال می باشد که برای 
آتش نشانان، پلیس ها، نظامیان و بازارهای صنعتی تولید می شود. این شرکت که در 
شهر Yorkshire, Pudsey در شمال انگلستان واقع شده، به علت سابقه درخشان 
و خالقیت باالی پرســنل خود در تولید بهتریــن لباس ها بعنوان میزبان کنفرانس 

SC13 انتخاب گردید.
Dave Matthews ، یکی از متخصصان روش های تست مقاومت لباس در برابر 
گرما و آتش می باشد، اظهار داشت: شرکت Hainsworth بهترین انتخاب ما برای 
 Tom hainsworth میزبانی این شرکت می باشد. یک هفته مذاکره و بحث با آقای
و تیم ایشان خیلی مفید بود. ضیافت شام که ایشان در اواسط هفته برای 50 نماینده 

تدارک دیدند خیلی عالی بود.
وی افزود: بعنوان رئیس UK Delegation و نماینده رسمی روش های تست گرما 
و آتش SC13 w62 ، وقتی ما این مهمان نوازی را می بینیم، با همکاری همه افراد 

امورات به نحو احسن انجام می شود.
معیارهای ما برای نامزد میزبانی  SC13، ســابقه خوبی در ارتباط با اســتانداردها 
 Hainsworth و دانش باالی نامزد بود، با توجه به معیارهای ذکرشــده شــرکت

بهترین گزینه بود.
Tom Hainsworth، مدیرعامل شرکت Hainsworth Technology و عضو رسمی  
 Hainsworth تولیدکننده تجهیزات فردی گفت: من به کارکنان شرکت ،ISO TC94

افتخار می کنم، رویداد امسال یک موفقیت بزرگ برای مجموعه ما خواهد بود.
کشور انگلستان ســابقه درخشانی در بحث اســتانداردها برای آتش نشانان دارد، 
همچنینی شــرکت Hainsworth از زمانی که اولین دســتورالعمل های تجهیزات 
حفاظت فردی تعریف شــد، با آن در ارتباط بوده اســت. شرکای تجاری ما مانند 
Bristol Uniform به علت درک کامل از توسعه و تولید محصوالت نقش بسزایی 

در تهیه و تنظیم استانداردهای جدید داشتند. 
شــرکت های Hainsworth & Bristol به مسائلی 
که آتش نشانان و نجات دهندگان شامل استانداردهای 
طراحی و توســعه تولیــدات و تجهیزات اطفاء فردی 

توجه کاملی دارند.
همچنین آقای Tom افزود: استانداردهای بین المللی 
نقش بســزایی در حفاظت جاده آتش نشــانان و افراد 
نجات دهنده دارد و استاندارد SC13 در توسعه روش های 
تســت و تمام اســتانداردها نقش حیاتی در حفاظت 

آتش نشانان دارد.
همکاری بیــن نمایندگان در سرتاســر جهان یک 
 AFAC’S Russel نقطه عطفی می باشــد. همــکاری
Shephard در کنفرانــس SC13 به ما کمک می کند 
که هفته ای بسیار پرباری داشته باشیم و درباره مسائل 

مهم آتش نشانی تمرکز ویژه ای داشته باشیم.
کنفرانس SC13 خط مش کاربردی درباره مجموعه ای 
از فعالیت هــای گروهی و اســتانداردهای تجهیزات 

حفاظت فردی برگزار شد. برای نمایندگان نیز این فرصت فراهم شد که از مراحل 
فنی و تولید پارچه های کارخانه شرکت Hainsworth بازدید کنند.

امسال کنفرانس SC13 مصادف شد با سی امین سالگرد حادثه King’s Cross که 
31 نفر از پرسنل Station Officer Colin Townsley  جان خود را از دست دادند. 
این حادثه موجب توســعه اســتانداردهای اروپا و مخصوص " EN 469 لباس های 
حفاظت از حریق آتش نشــانان " گردید؛ که نیاز به تولید لباس ها تحت استانداردها 
و تســت های ویژه ای برای حفاظت مناسب از نجات دهندگان در برابر تشعشعات و 
آتش هدایت یافته مایعات و گاز احساس شده استانداردها جدید لزوم مقاومت لباس ها 

در برابر نفوذ آب و پاره شدن را تأکید می کنند. 
در مقاالت بعدی اســتانداردهای EN 469:2005 & NFPA 1971:2007 معرفی 

می گردد.
آقای Tom افزود: شرکت Hainsworth به عنوان یک صادرکننده بین المللی، تهیه و 
تنظیم استانداردها توسط این شرکت موجب رعایت استانداردها توسط تولیدکنندگان 

خدمات اطفاء در سرتاسر جهان شده است.
با مشارکت نمایندگان در تنظیم و انجام SC13 برای تولید محصوالت با کیفیت این 
اطمینان به آتش نشانان عزیز داده می شود که با اطمینان خاطر عملیات خود را بدون 
هیچ تهدیدی به سرانجام برسانند و سپس به آغوش گرم خانواده خود باز گرداند.

جهت اطالعت بیشتر به سایت www.protectsyou.co.uk مراجعه کنید.

کنفرانس SC13 میزبان بود:
برترین تولیدکنندگان البسه حریق دنیا

Hc360.Com
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

شــرکت E2S بعنــوان بزرگترین تولیدکننده جهان در زمینــه تجهیزات بینایی و 
شنوایی مورد استفاده در دتکتورها جهت کاربرد در تجارت، صنعت و مناطق پرخطر 
سیگنال های هشداردهنده Warning Signaks را در کنفرانس NFPA، غرفه شماره 

1117 نمایشگاه, Boston MA , NFPA 4 تا 7 ژوئن حضور داشت. 
در این نمایشــگاه تخصصی،  E2S از محصــول منحصربه فرد خود رونمایی کرد. 
‘D2*B1’ Class I Division 2 LED notification device که برای افراد ناشــنوا 

و مدل های تجاری تجهیزات اعالم حریق NFPA 72 مناسب می باشد. 
چراغ های جدید با سیستم چند واحدی بدون نیاز به تجهیزات اضافی و همگام سازی 
شده است و توانایی نمایش حداقلی عملیات بصورت متداول و سریع را دارد. مدل 
دریایــی، LM6، نوع 4 آلومینیومی، پوســته IP66*4 که دارای کرومات و روکش 
پودری کامل جهت جلوگیری از خوردگی، موارد قابل تنظیم توســط کاربر شــامل 
نصب نماد کانال می باشــد. ایســتادگی و همســانی نهایی به منظور نصب سریع 
واحدهای مختلف که بدون اتصال به جعبه های اضافی آن ها را قادر به چرخش یا 

حرکت زنجیره ای می کند.
دیودهای نظارتی هماهنگ ساز، امکان تنظیم دستگاه توسط کاربر به جهت اطمینان 

از هماهنگی با نظارت کنترل پنل ها در انتهای موارد خطی می باشد.
همچنین مدل D1x از سری بلندگوهای ضد انفجار اعالم حریق و آژیرهای  حریقی 
که با چراغ های زنون مجهز شــده اند، رونمایی شد که همه این تست ها برای مدل

Class 1 Division 1 environments and the ‘D2x‘ Class I 2 audible و 
سیگنال های ترکیبی موفقیت آمیز بود. 

کلیه موارد، مورد استفاده برای اعالم حریق مکان های خصوصی و عمومی می باشد. 
برای مناطق ایمن نرم افزارهای سیگنالینگ، شرکت E2S محصول AlterAlarm از 
سری بلندگوهای اعالم حریق با فرکانس صدای 45 دسی بل را به معرض نمایش 
گذاشت. همه تجهیزات پلیمری سبک، مدل 3R & 131P66 قابلیت استفاده به دو 

صورت مجهز به المپ های LED و زنون و بدون تجهیز آنان را دارد.
آقایــان Brett Isard and John Rattlidge  مدیریت غرفه را بر عهده گرفتند و 
با مشــتریان و بازدیدکنندگان مالقات و به ســؤاالت آنان پاسخ و همچنین درباره 

محصوالت جدید شرکت توضیح می دادند.
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت www.e2s.com مراجعه کنید.

 UL1971 LED Signals
 E2S آژیر اعالم حریق جدید

 شــرکت Kidde استرالیا که توانایی طراحی دتکتور آئروسل برای اهداف تجاری، 
طراحی قایق ها و نرم افزارهای حفاظتی کوچک و متوســط در سیستم اطفاء حریق 
آئروسل Stat-x را دارد، جدیدترین مدل های سیستم اعالم حریق و پنل ویژه صنایع 

دریایی را رونمایی کرد. 
شــرکت Kidde استرالیا با به روز رســانی و تولید تجهیزات همچنان پاسخگویی 
نیازمندی هــای بازار و تجهیزات دریایی برای پنل های کشــتی که دارای طراحی 

ویژه ای هستند، می باشند.
تجهیزات شــرکت Kidde برای پاســخگویی به نیازهای همه مشتریان طراحی 
شــده و امکان بازدید از تولیدات شرکت برای مشتریان می باشد. ساختار اصلی پنل 
شــامل دتکتورهای اتوماتیک و اعالم حریق هست که نشانه های ظاهری وضعیت 
سیســتم، اعالم خطر، خطاها و ترکیب کلید تخلیه دستی که اجازه عملکرد دستی 
را در سیســتم اطفاء حریق می دهد، است. این تجهیزات در یک محفظه فلزی بنام 

IP65 قرار می گیرد.
این پنل ها بیشتر مناسب سیستم اطفاء حریق آئروسل Stat-x که طبق استانداردهای 
ملی برای کشتی های تجاری طراحی شده اند، می باشد. به کشتی های تجاری مجوز 
بکارگیری تخلیه اتوماتیک سیستم های اطفاء حریق داده نمی شود و پنل های کشتی 
برای رفع الزامات آن ها طراحی می شود. پنل کشتی براساس استاندارد تست قطعات 

استرالیایی AS5062 بررسی می شود.

در مقایســه با گاز تحت فشار قدیمی و سیستم لوله کشی عامل شیمیایی، دتکتور 
پیشرفته Stat-x برای نصب و راه اندازی بدون استفاده از هیچ گونه محفظه مخصوص 
ذخیره ســازی یا نیاز به لوله های انتقال مقرون به صرفه می باشد و عمر مفید ژنراتور 

Stat-x ده سال پس از تولید می باشد.
شرکت Kidde استرالیا یکی از معروف ترین شرکت های تولیدکننده تجهیزات  اعالم 
و اطفاء حریق است که مدت مدیدی است بعنوان یکی از زیرمجموعه های هلدینگ 
  UTC Climate, Controls & amp; United Technologies Corporation

فعالیت می کند.
برای اطالعات بیشتر به سایت www.kidde.com.au مراجعه کنید.

   Stat-x سیستم اطفاء حریق آئروسل



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

معرفی رسی جدید ابزارهای هوملاترو

قدرمتندتر ، سبک تر ، ارگونومی بهرت

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 تـیرماه 96 

 SCBA توسط طراح ماهر خود، تولیدکنندگان تجهیزات Interspiro اخیراً شرکت
و همکاری آتش نشانان حرفه ای دستگاه تنفسی جدیدی را به بازار عرضه کردند.

 Incurve آنها بعد از بهینه ســازی آناتومیکی و ارگونومیکی، این دستگاه تنفسی را
نام گذاری کردند. هارنس عقب آن دارای قاب سبک و محکمی می باشد که خیلی 

راحت تنظیم می شود.

در جلسات متعددی که با کارکنان آتش نشانی داشتیم، 
مهندسان طراحی شرکت Interspiro دستگاه تنفسی 
انفــرادی ارائه کردند. این دســتگاه موردنیاز افرادی 
می باشــد که تجهیزات را بطور مداوم در محل کار و 

محیط های موردنیاز بکار می برند.
شــرکت Interspiro اظهــار داشــت: ویژگی های 
Incurve خیلــی خالقانه می باشــد و موجب تحولی 
عظیم در SCBA خواهد شــد. با توجه به درخواســت 
آتش نشانان، در دهانه دســتگاه از مقدار کمی پارچه 
استفاده شده و در بندهای شانه، پارچه بکار نرفته است.

دستگاه فوق در سایزهای پیش فرض ارائه می گردد 
و آتش نشانان بدون نیاز به درآوردن هارنس می توانند 

سایز موردنظر خودشان را تنظیم کنند. 
چندین راه حل ویژه شامل مکان های اتصال چندگانه 
مناســب برای ابزار و متعلقات، ریگالتور بدون نیاز به 
ابزار تنظیم می شود. جهت انعطاف و حرکت راحت تر، 
هارنس به شــکل بدن طراحی شده، بندهای شانه و 

کمربند میانه خیلی آزادانه حرکت می کنند، این طراحی موجب آن می شود که بدن 
کاربر آزادانه در همه حاالت: خم شدن، چرخیدن، کشیدن حرکت کند.

 Interspiro طراحی هارنس به گونه ای طراحی شده که ماسک تنفسی جدید شرکت
با صفحه نمایش دیجیتالی و دستگاه ارتباط صوتی ماسک هماهنگ باشد.

Incurve را می توان با یک یا دو سیلندر استفاده کرد. Incurve دارای سه کالس 
فوق می باشد: Incureve-E, Incurve Basic,  )به همراه ریگالتور و صفحه نمایش 

دیجیتالی( و Incurve-R )به همراه ریگالتور و هشداردهنده ذخیره هوا(
دستگاه تنفس با لباس حفاظت از حریق عملکرد فوق العاده ای خواهد داشت، مانند 
Trellchem EVO، شرکت Interspiro ، دستگاه Incurve برای عملکرد در شرایط 

بحرانی حفاظت دونفره قدرتمندی را طراحی کرده است.
لباس Trellchen  از طرح ها و مواد مختلفی اســتفاده کرده اســت. EVO در برابر 
بیشــتر مواد شــیمیایی که عامل های جنگی هســتند نفوذناپذیر می باشد. ترکیب 
پالستیک و پلیمر الستیک در الیاف آرامید و Viton در الیه بیرونی این اطمینان را 
به نجات دهنده می دهد که لباس او یک محافظ فوق العاده در برابر مایعات، گازها و 
جامدات و همچنین میزان الکتریسیته را کاهش و در برابر شعله های آتش مقاوم باشد.

اهمیت لباس EVO برای کارکنان آتش نشــانی از این جهت می باشــد که دارای 
تأییدیه اســتاندارد NPFA1991 که شامل تست های آتش مواد شیمیایی و مایعات 

گازی می شود، می باشد. 
لباس فوق همچنین تأییدیه اســتاندارد اروپا را دارد که شــامل حفاظت در برابر 
رادیواکتیو و مواد عفونت زا می باشند. ویژگی های آنتی استاتیک لباس موجب می شود 

که در مناطق انفجاری مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به نوع مدیریت آتش، یک ست لباس مختلف می تواند برای عملیات مناسب 
باشــد. لباس Trellchem EVO در سه طرح در دسترس می باشد. دو کپسول پر با 
کوله پشتی SCBA که درون هایپ پوشیده می شود و بدون کپسول که با SCBA بر 
روی لباس پوشیده می شود. برای انتخاب از مدل های مختلف کپسولی شما می توانید 

یک مدل را انتخاب کنید.

 Incurve
Interspiro دستگاه تنفسی جدید

Hc360.Com
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

شرکت Bristol Uniforms به همراه توزیع کننده آلمانی خود  Fritz GmbH   اولین 
ســفارش XFlex kit که بسیار سبک و دارای طراحی ارگونومیکی می باشد و طبق 
آخرین مدل ™GORE® PARALLON طراحی شــده است را به شرکت هواپیمایی 

Vienna Airport تحویل داد.
شرکت Bristol Uniforms مدل ™GORE® PARALLON که از سطح های قابل 
تنفس و حفاظت از حرارت بی نظیری مخصوصا در شــرایط رطوبتی برخوردار می 
باشــد را پیشنهاد داده است. وزن ســبک و جلوگیری از افزایش دما در مرکز بدن 
می تواند در انجام بهتر عملیات و باال بردن ایمنی عملیات موثر باشــد. این راه حل 
ماهرانه برای مقابله با اســترس حرارت، عملکرد بهتری در بازار نســبت به دیگر 

محافظ های رطوبتی داشته است. 
تست ها نشــان داد که XFlex بعد از اینکه در معرض رطوبت قرار گرفت، فقط 4 
درصد از حفاظت حرارتی خود را از دست داد و همچنین مشخص شد که مقاومت 
کمی در برابر تبخیر عرق دارد. بهمین دلیل شرکت Bristol این محصول خالقانه 

دارای محافظ های حرارتی مضاعف را به اکثر مشتریان خود پیشنهاد می دهد. 
شرکت هواپیمایی Vienna بیش از 50 سری از این کیت را تحویل گرفت و ترجیح 

داد برای الیه بیرونی از PBI Max استفاده شود.
کاپیتان Szirota از شرکت هواپیمایی Vienna گفت: "ما XFlex و تعدادی لباس 
را در سایت آزمایشگاهی خود تست کردیم. XFlex نسبت به دیگر لباس ها، راحت تر 
و مناسب تر بود و می توان سبکی آنرا در حین عملیات احساس کرد. با این لباس ها 

خیلی راحــت می توان به اطراف 
چرخیــد و حرکت کــرد. البته ما 
مدل ورزشی این لباس را بیشتر 
پسندیدیم. همچنین ما تست هایی 
را در مرکز آزمایشات BTTG  شهر 
منچستر انجام دادیم که نتایج آن 

واقعا حیرت انگیز بود.
در اواسط ماه اوریل که ما کیت های جدید را تحویل گرفتیم و تیم آتش نشانی ما 
از آنها در عملیات ها استفاده کردند، خیلی راضی بودند و این یک پیشرفت منحصر 

بفرد می باشد.
Richard Cranham ، مدیر فروش بین الملل شرکت Bristol Uniforms گفت: 
 GORE-TEX® بعنوان اولین مشــتری مدل جدید  Vienna شــرکت هواپیمایی"
Moisture barrier with  the GORE® PARALLON™ System می باشد و این 
مایه افتخار ماست. رقابت خیلی شدیدی در بازار فروش وجود دارد، ولی با این حال 

ما مدل XFlex را که خیلی راحت و خوش استیل می باشد، را انتخاب می کنیم. 
 GORE-TEX® Moisture barrier with  the GORE® PARALLON™ System مدل

بعنوان یکی از محصوالت خوب ما مشتریان زیادی دارد."
Suzanne Prince ، معاون شــرکت Gore گفت: خیلی خوشــحالیم که شرکت 
هواپیمایــی Vienna این مدل را برای محافظت از تیم آتش نشــانی خود انتخاب 
کرد. آنها مطمئن هســتند که کیت انتخابــی آنها دارای مزیت تکنولوژی مدیریت 
رطوبت، کاهش خطر ســوختن در شرایط رطوبتی و خشکی و محافظت مداوم در 

برابر حرارت و راحتی بدن در هنگام عملیات است.
 

Vienna Airport نخستین مشتری
Bristol Uniforms شرکت XFlex 

دوربین 360 درجه زنده یاب زیر آوار کمپانی Agility Technologies در کمیسیون 
مدرسان آتش نشانی در شهر Indianapolis آمریکا، 29-24 آوریل رونمایی شد.

دوربین فوق که توســط شرکت Agility Technologies ساخته شده است دارای 
کیفیت فیلم برداری یکپارچه باال، ویدیوی پانورامای کروی، با سیم و بی سیم دارای 

کابل و شیلنگ IP67 و سوراخ های 2 اینچی وارد می شود.
دوربین زنده یاب دارای هیچ بخش متحرکی نمی باشد، کاور پالستیکی که بست 
ها، موتورها، دنده ها، قرقره ها و تسمه ها را پوشانده است. این دوربین برای تجهیزات 
فنی نجات شامل واژگونی ساختمان، گودال و واژگونی خودرو طراحی شده است.

بــا نرم افزار اندروید دوربین FL360 امکان ضبط ویدیو، گرفتن عکس، ارســال و 
دریافت صدا از طریق سر دوربین می باشد. با کمک جدول آماده شده نجات دهنده با 
حرکت انگشت خود و یا جوی استیک مجازی که در نرم افزار طراحی شده می تواند 

اشراف کاملی به فضای زیر آوار داشته باشد.

اولین امکان مشــاهده 360 درجه در دوربین ATC USAR بود که در دهه 1990 
طراحی شد ولی بخاطر قدیمی بودن، قیمت باال و از نظر فنی دوربین ضعیفی بود 

و نیاز به پیشرفت آن بود.
FL360 در نمایشگاه FDIC, Spec Resue international رونمایی می شود.

 دوربین 360 درجه زنده یاب زیر آوار 
Agility Technologies  کمپانی
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براساس گزارش انجمن حفاظت از حریق استرالیا )FPA Australia(  و مدیرعامل 
آن آقای Scott Williams  کنفرانس حریق اســترالیا که در ســال جاری در مرکز 
مجمع بین المللی Sydney برگزار گردید، خیلی موفق و همچنین باعث رشد خوب 

صنایع اطفاء حریق، Hazmat و صنایع مهندسی ایمنی از حریق گردید.
آقــای Scott Williams مدیرعامل انجمن حفاظت از حریق اســترالیا گفت: به 
نظر اینجانب مهم ترین موضوع تعداد شــرکت کنندگان، اسپانســرها، نمایندگان و 

بازدیدکنندگان از همایش می باشد.
ایشان درباره اهمیت کنفرانس به متخصصان و مدیران صنایع گفت: ضیافت شام 
خیریه بیشتر از 25 هزار دالر برای موسسه خیریه خانم فیونا وود رشد داشته است 

که این موسسه تحقیقاتی درباره ضربه روحی بعلت سوختگی، انجام داده است.
مدیرعامل انجمن حفاظت از حریق ملی  Jim Pauley به پیر شــدن جمعیت که 
مشــکل مهمی در آینده برای صنعت خواهد بود و افزایش ترس از آتش ســوزی و 

مشکل نحوه اطفاء حریق ناشی از منابع تأمین انرژی تجدیدپذیر اشاره کرد.

ایشان توسط Neil Savery، مدیرکل هیئت آیین نامه های ساختمان همراهی شد 
و مواردی را ازجمله نحوه کنترل آیین نامه ها را مورد ارزیابی قرار داد.

 Williams مشارکت باالی افراد و رضایت آن ها از صنعت را تبریک گفت.
یکی از نکات برجســته همایش، افتتاح تکنولوژی، قوانین و Hon توسط مدیریت  
NSW بود. Kean به اهمیت باالی صنعت و اصالحات کلی NSW برای معرفی به 
بخش های دیگر اشــاره کرد و بر همراهی FPA جهت بهتر انجام شدن اصالحات 

توسط Kean  تأکید داشت.

انجمن FPA برای ارائه بهترین بســته اصالحات حفاظــت از حریق و ایمنی که 
تاکنون تنظیم شده NSW را همراهی کرده است.

ضیافت ســاالنه شــام خیریه، امسال جهت حمایت از موسســه خانم فیونا وود و 
تحقیقات موسسه ایشــان جهت درمان سوختگی افراد برگزار گردید. ضیافت شام 
توسط آقای David Fyfa نجات یافته انفجار جزیره, Bail اندونزی، قربانی سوختگی 

و مدیر موسسه Non-Exective برگزار شد. 
تالش او برای کنار آمدن با جراحات وخیم و همچنین تالش های مهمی که موسسه 
خیریه خانم فیونا وود برای نجات او انجام داده بود، بصورت گرافیکی نمایش داده 

شد. همچنین FPA حمایت خود را از این موسسه اعالم کرد.
همایش با حضور گسترده بازدیدکنندگان خیلی عالی برگزار گردید. جوایز نمایشگاه 
به  Hochiki بخاطر بهترین غرفه بزرگ و UL بخاطر بهترین غرفه کوچک و جایزه 

منتخب مردم به شرکت flameStop اهدا گردید.
Williams گفت: هر ســاله امکان پیشرفت و ترقی برای ما می باشد. تالش خود 
را برای حفظ این نمودار پیشرفت به سمت باال انجام دهیم و هدف ما در برگزاری 
کنفرانس Fire Australia 2018 در Bristol باال بردن نمودار رشد و ترقی می باشد.
تصاویر مراسم در سایت www.fureaustralia.com.au قابل مشاهده می باشد.

ارائه استاداردهای جدید 
در کنفرانس حریق استرالیا  
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

شــرکت DuPont لباس آتش نشانی جدید خود را که دارای طراحی و ویژگی های 
خاصی می باشــد رونمایی کرد و این اطمینان را به آتش نشانان داد که لباس خیلی 
راحتی برای انجام عملیات باشــد. این لباس از پارچه اصلی Tyhem ساخته شده، 
لبــاس فــوق از مقاومت زیادی در برابر مواد شــیمیایی ارگانیک و غیر ارگانیک و 
همچنین در برابر خطرات زیســتی احتمالی که در ارتــش و برنامه های کاربردی 
شــرایط اضطراری غیرنظامی و تحقیقات جنایی، اطفاء حریق و مایعات جســمانی 

هست، مقاوم خواهد بود.
یکــی از ویژگی های خالقانــه Tychem 6000 F FaceSeal، روکش محکم که 
دهانه کاله ایمنی را با الســتیک پوشانده است، می باشد. این طراحی و استحکام 
به جهت ثابت شدن تجهیزات در هنگام زدن ماسک کامل به صورت نجات دهنده 
می باشد. این لباس ویژه برای مکان های که مایعات نشت کرده اند و احتمال خطر 
می رود طراحی شده است. از آنجائیکه حفظ جان، نجات دهندگان خیلی مهم می باشد 
FaceSeal مجوز حذف مکمل های بستن را داده و این موجب استفاده بهینه از زمان 
در هنگام پوشــیدن و درآوردن لباس و همچنین باعث پیشرفت زمان عکس العمل 

در شرایط بحرانی می شود. 
قســمت جلویی Tychem 6000 F FaceSeal دارای محافظ خیلی خوبی است و 
طراحی باز شــدن پشت لباس بصورت افقی این امکان را برای نجات دهنده فراهم 
می کند تا قبل از پوشــیدن قسمت باال از قســمت پایین لباس پوشیده شود. منفذ 
پشــت لباس که با زیپ و دکمه جفتی بسته می شود کاربرد ایمنی دارد. لباس ها به 
جوراب های متصل به لباس که ضد الکتریسیته می باشند و نجات دهندگان با استفاده 
از آن می توانند وارد مناطق انفجاری بشــوند، لباس ها همچنین با دوخت دوالیه به 

دستکش که در قسمت مچ کش دارد، مجهز شده اند.
دومین محصول ارائه شده روکش Tychem 6000 F می باشد که کاله آن دارای 

طراحی ارگونومی می باشد که 
با ماســک صورت سازگاری 

عالی دارد.
دارای  همچنین  فوق  لباس 
سر آســتین دو الیه می باشد 
که الیه زیرین بافت شده و از 
سائیدگی جلوگیری می کند که 
این ویژگی با دســتکش های 

دوالیه، ترکیبی عالی را ارائه می دهد.
همه این ویژگی های ذکرشــده در Tychem 6000 F برای این طراحی شده که 
نجات دهنده احساس راحتی کند و لباس فوق آن ها در برابر طیف وسیعی از شرایط 
پرخطــر حفظ و بعنوان یک دژ مســتحکم در برابر عوامــل عفونی و آلودگی های 

رادیواکتیو حفظ کند. این لباس دارای زیپ دو الیه نیز می باشد.
شــرکت DuPont  لباس جدید  Tychem F با جوراب ویژه برای افرادی که در 
مناطق منفجره و مکان های که شارژ الکتریکی امکان خطر دارد، ارائه می دهد. این 
روپوش دارای فلپ بوت و جوراب های یکسره و طرح الکترواستاتیکی برای کف پا 
می باشــد که آخرین محصول ارائه شده Tychem 4000 s می باشد. این روپوش و 
از پارچه نرم برای هر چه راحت پوشیدن آن استفاده شده کاربردی عمومی دارد. 

این روپوش برای مواد محافظتی DuPont  Tyvek  دارای زیپی بزرگ می باشــد 
که باز و بسته شدن لباس را آسان می کند و همچنین دارای دستکش های ترکیبی 

می باشند.
همه لباس های ذکرشــده تأییدیه استانداردهای اروپایی را دارد و در صورت آلوده 
نشــدن و آسیب ندیدن برای مناطق خطرناک نوع 3 که برای کاربردهای انفرادی 

و جمعی هست، مناسب می باشد.
درباره کاربــرد در مناطق انفجاری، نرم افزارهای مخصــوص ارزیابی خطر برای 
 www.dupont.com                        .معتبر سازی روپوش ها الزامی می باشد

Tychem :ارائه کرد DuPont 
جدیدترین البسه حفاظتی آتش نشانان
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گــروه بین المللــی Simo-Carmichael (SIG) با ســاخت مجموعــه کامل از 
خودروهای آتش نشــانی World Class با برند SIMON, CARMICHAEL UK, به 
اداره آتش نشــانی همه صنایع شامل صنایع هوایی، صنعتی و شهرداری پتروشیمی 
و دفاعی خدمت رسانی می کند. هدف این شرکت ارائه بهترین خودروها آتش نشانی 
با تجهیزات اروپایی و آســیایی، طراحی اروپا، عملکرد باال به نیروهای آتش نشانی 

در آسیا، خاورمیانه و آفریقا می باشد.

در ســال 2015 گروه SIG، Carmichael Cobra 3 with HRET را آغاز کردند. 
Cobra 3 جدید نتیجه سه سال طراحی و توسعه در Worceter , UK می باشد. در 
سال 1962 اولین خودروی آتش نشانی فرودگاهی را ساخت. همه نظرات و پیشنهادات 
آتش نشان های فرودگاه های انگلستان برای طراحی جدید مورد بررسی قرار گرفت.
Carmichael Cobra 3 طبق مدل های Cobra, Cobra2 که عملیاتشان موفق بوده 
است ساخته شده و دارای عملکردی عملیاتی فوق العاده با مشخصات ذیل می باشد.
- ترمز افزایشــی )ترمزهای دیســکی کاماًل مدور اروپایی( بهبود فرمان پذیری و 

ZF عملکرد بهینه
- موتور با 700 اسب بخار و مطابق استاندارهای تخلیه

- صفر تا 80 کیلومتر ظرف 30 ثانیه، باالترین سرعت 115 کیلومتر در ساعت
- افزایش ظرفیت باربری با فنر قوی جلو و ارتقای محورها

- توسعه دسترسی به تعمیر و نگهداری برق خودرو در اتاقک راننده. سیستم های 
CAN الکتریکی جدید

- اتاقک راننده از موارد بازیافتی )پلی پروپلین( طبق اســتاندارد ECER29 ایمنی 
شاسی تجاری اروپا ساخته شده است.

- جدیدترین فناوری سیستم های کنترل
HRET، The SIG-Het Ranger طراحی برای بروز رسانی آخرین مدل -

Cobra 3 در کالس خــودروی خود دارای اتاقک راننده 
بزرگ و عریضی می باشــند، با بیش از 6 صندلی )1+5( و 
دارای دریچه L شــکلی کــه می تواند در هنگام حرکت با 
ایمنی باالی به مانیتور دسترســی داشــته باشد. از لحاظ 
ظاهری دارای طراحی جدید، اتاقک از افزایش اندازه افقی 
و عمودی بیشتری برخوردار می باشد. مانیتور سقف و برجک 
خودرو بوسیله جوی استیک از داخل اتاقک راننده هدایت 
می شوند، اگرچه امکان هدایت مانیتور بصورت دستی وجود 
دارد. پخش فوم بصورت الکترونیکی از داخل کابین بین 1 

تا 10 درصد می باشد.
ســری SIG Carmichael Cobra 3 در پیکربندی های 
4*4، 6*6 و 8*8 با ظرفیت آب 22000 لیتر و سیستم های 

عمومی و کنترل برای استفاده راحت اپراتور.

   NFPA 414, ICAO, British Cat 168 مطابق اســتاندارد و گواهینامه های SIG
برنامه ســاخت خودروهــای ARFF را دارد که از قــدرت عملیاتی فوق العاده ای در 
جهان برخوردار اســت.  ایــن خودروها در اروپا، آســیا، خاورمیانه کاربردی بوده و 
کالس Cobra 3 آن از عملکرد بهتری نســبت به مدل مشابه در هر نوع آب وهوا، 

رطوبت و زمینی را دارد.
SIG بر این باور اســت که کالس خودروی Cobra 3 AFRR با عملکرد عملیاتی 
فوق العاده، کیفیت و قابل اعتماد بودن در مقابل رقیبان خود از شهرت بهتری برخوردار 
است. آسیا بهترین بازار برای این خودرو می باشد و ما قصد داریم در ماه جاری این 

محصول را به مشتریان آسیایی خود معرفی کنیم.
 Jet .در بازار می باشــد  HRET پیشــرفته ترین ،Jet Ranger HRET با Cobra 3
Ranger دارای چرخش ســریع می باشــد و این ویژگی باعث می شود که آب پاش 

باالبر در همه جهات بصورت عملیاتی حرکت کند.

بازوی هیدرولیکی آب پاش اطفای حریق
ULTRA MOTION کاماًل با فناوری پخش آب طراحی و در هنگام شکستن پنجره، 
آتش سوزی هولناک، سوراخ شدن بدنه هواپیما برای تهویه دود و پاشیدن آب به بدنه 
آن عملکرد خوبی دارد. این بازوی 270 درجه می چرخد و توانایی چرخش در همه 
جهات را دارد، رسانه های آتش نشانی با توجه به نیاز خود می توانند سفارش طراحی 
ساختار بازوی را بدهند. Jet Ranger دارای دوربین FLIR می باشد که در قسمت باال 
و پایین نصب شده است و به کاربر اجازه ارزیابی سریع صحنه آتش سوزی را می دهد.

برای اطالعات بیشتر به سایت www.simonigl.com مراجعه کنید.

 

محصوالت جدید
 Simo-Carmichael 

Hc360.Com
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

Firetrace تولیدکننــده بین المللی محلول های اطفاء حریق برای اهداف تجاری، 
صنعتی، دولتی و نظامی تأییدیه FM را برای تولید E4 پیشــرفته، برای سیســتم 
 500PSI/35bar 3 M NOVEC بعلت عملکرد باالی خود E4 .فالدینگ کسب کرد

system 1230  موفق به اخذ تأییدیه FM گردید.
تأییدیه FM، تست استانداری است که توسط شرکت بین المللی FM Global  که 
تجارت جامع جهانی و بیمه اموال صنعتی را تأمین می کند، صادر می گردد. با دریافت 
تأییدیه  FM, FM insured شرکت های بین المللی به عملکرد پیشرو صنعت توسط 

سیستم بین المللی E4 شرکت Firetrace دسترسی خواهد داشت.
E4, موارد اساســی و افزایش عملکرد ارزیابی بــا روش های قدیمی تمیز کردن 
عامل سیستم های فالدینگ را ارسال می کند. این موارد شامل عملکرد فوق العاده، 
انعطاف بیشتر، توسعه ارزش، نصب سریع و یک فرمت قابل اندازه گیری برای نصب 

کنندگان سیستم می باشد.
Mark Carvaugh، رئیس و مدیرعامل شرکت بین المللی Firetrace گفت: سیستم 
E4 موفق به کسب استفاده از ویژگی های منحصربه فرد 3m Novec 1230 مایعات 
اطفاء حریق گردید. اخذ تأییدیه FM Approval برای E4 یک موفقیت بزرگ می باشد 
و این نتیجه کار گروهی ما بوده و افتخار می کنیم که محصوالت ما دارای باالترین 

استانداردهای بین المللی می باشد.
افزایش فشــار  E4، انعطاف پذیری باال در طراحی و اورهال سخت افزاری حداقلی 
و همچنین هزینه نصب مناســب، این مایع انتخاب مقرون به صرفه ای می باشــد. 

قابلیت های E4 شامل: افزایش فشار باالی سیلندر به نازل در هر حالت عمودی یا 
افقی در مقایسه با سیستم های فالدینگ قدیمی عامل تمیزکننده می باشد.

سیســتم E4 تقریبًا بین 25 الی 40 درصد لوله کشــی کمتری نیاز دارد و بیش از 
600 درصد عامل مایع را وارد لوله می کند. این بعنوان بزرگترین سیستم شبکه ای 

با کمترین هزینه برای مکمل سیستم محرک نیتروژن می باشد.
سیستم E4  در هشت سایز با حجم های مختلف از 8 پوندی )4 کیلویی( الی 1300 
پوندی )590 کیلو( تولید می شود. سیلندرها بعنوان بزرگترین تجهیزات اطفاء حریق 
 NPFA 2001, 2012 با بیشــتر پنل های اطفای حریق  E4 .در صنعت می باشــند

سازگار می باشد.
 AS9100C/ ISO 9001:2008 طبق استانداردهای E4 سیســتم عامل تمیزکننده

تائید و تولید می شود. 

شــرکت بین المللی Firetrace تولیدکننده تجهیزات اطفاء حریق در حال حاضر 
می تواند به تمام اعضای UNECE )کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در اروپا( تأییدیه 

R107 را برای اتوبوس ها و واگن ها ارائه دهد.
پیشرفت چشمگیر در صنعت اتوبوس، این مجموعه کامل از سیستم ها، تولیدکنندگان 
را برای قرار دادن سیستم موردنظرشان در اتوبوس کمک می کنند. بعد از ارزیابی های 
کامل موسسه تحقیقاتی RISE سوئدی، Firetraces’ UNECE R107 تأییدیه آژانس 

حمل ونقل سوئد را گرفت.
مراحل دستیابی به UNECE R107 خیلی دشوار و روش مند می باشد. الزامات فنی 
براساس استانداردهای تائید شده بین المللی و تست برای وضعیت های دشواری که 

پیش می آید، تنظیم شده است.
آخرین لیســت شامل مرتب کردن گسترده Firetrace  برای تشخیص بین المللی 

سیستم های تائید شده P-Mark می باشد.
ایــن مدل از سیســتم های Firerace کوچک ترین، ســبک ترین و ســاده ترین 
سیستم هایی هستند که تأییدیه UNECE R107 را کسب کرده اند که کوچک ترین 

عامل با وزن 10 پوند/ 4.5 کیلوگرم که فقط 4 نازل دارد را استفاده می کند.
نسبت به سیستم های مشابه این مدل خیل کوچک تر می باشد. این سیستم ها خیلی 
راحت در محفظه موتور اتوبوس نصب می شوند. همچنین، Firerace طراحی انعطاف 
دســتگاه را با سیســتم های تائید شده 20 و 22 پوند انجام داده که موجب عملکرد 

وضعیتی سیلندر و طراحی شبکه تخلیه می باشد

سیستم های Firerace تأییدیه بکارگیری در ساخت اتوبوس با c 40- را بدون غبار 
مایع و فوم سیستم های حفاظت در حریق گرفته است.

آقــای Mral Osborne مدیرعامل بخش بین الملل Firerace گفت: ما از اعالم 
تائید شــدن UNECE R107 بسیار خوشحالیم و با توجه به آخرین لیست ما مجوز 

ارسال سری های مختلف UNECE R107 را برای اتوبوس ها داریم.
خیلی خرســند هســتیم از اینکه ما تأییدیه بین المللی ساخت و تولید سیستم های 
حفاظت از حریق اتوبوس ها و مواردی که به آن مرتبط می باشد را کسب کرده ایم. 
این نشــان از شهرت قابل اعتماد بودن، بکارگیری آسان، کیفیت باال و ارزان قیمت 
Firerace می باشــد؛ و من اطمینان دارم که تولیدکنندگان و رانندگان اتوبوس در 

سرتاسر جهان از محصوالت ما رضایت کامل دارند.
Firerace همیشه تالش می کند بهترین محصول را به مشتری ارائه بدهد. سیستم 

UNECE در طرح ها و ترکیبات مختلف آماده ارسال فوری به مشتریان می باشد.

 Firetrace برای E4 تأییدیه
 FM گرفت

   UNECE R107
  Firerace سیستم های تائید شده
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کنفرانس HAZMAT 2017 بزرگترین رویداد حوزه مقابله با مواد شیمیایی خطرناک 
24 و 25 می در Startford انگلستان برگزار شد.

شــرکت در این کنفرانس موجب بروز رســانی اطالعات آموزشی و مهارت های 
بین المللــی جهت واکنش ســریع و ایمن در برابر رویدادهای مواد خطرناک شــد. 

همچنین مدعوین جدیدترین اطالعات و تجربیات شان را به اشتراک گذاشتند.
در این رویداد مهم، سمینارها و ورک شاپ های خوبی توسط متخصصان بین المللی 
HAZMAT که بعنوان پیشــگامان در عملیات رویدادهای مواد شیمیایی وارد عمل 
می شــوند، برگزار و موسسه مهندســی حریق نیز جوایز شرکت کنندگان کنفرانس 

پیشرفت حرفه ای مداوم )CPD( را تهیه و ارائه کرد.

 : Warwickshire از ســازمان آتش نشانی و نجات  Simon Ellershaw به گفته
درک حرفه ای از عکس العمل مناســب در عملیات HAZMAT بسیار الزامی است. 
بدین منظور می بایســت کلیه امدادگران مهارت خود را در زمینه رویارویی با مواد 
شــیمیایی افزایش داده و در مقابله با HAZMAT هوشــمندانه باید عمل کرد. لذا 
آموزش نحوه واکنش صحیح در هنگام رویارویی با مواد خطرناک ناشناس یکی از 

مهم ترین آموزش هاست.
سازمان آتش نشانی و نجات Northamptonshire موضوع بررسی بر روی انفجار 
محلول های خطرناک را ارائه کرد که بطور جدی درباره تأثیر رویدادهای مواد شیمیایی 

بحث و گفتگو به مطالعه پرداخته بود.
دو کمپانی معتبر Hazmat و Angus کارگاهی آموزشی درباره فوم برگزار کردند که 
در آن نکات ایمنی و نحوه استفاده مؤثر فوم برای مواد شیمیایی آموزش داده شد.

درخصوص حمل ونقل مایعات گازی LNG ، مهندس Joson Smalley ، متخصص 
خطرات LNG از شرکت UKLNG ، نحوه عکس العمل صحیح در مواجهه با خطرات 
در هنگام حمل ونقل مایعات گازی را توضیح داد و طراحی پیش حادثه اضطراری را 
Andy Causton از شرکت Firenta  ، ارائه دهنده تجهیزات اصلی در عملیات های 

آتش نشانی پتروشیمی ارائه کرد.
درخصوص عکس العمـــل در رویارویی با مـوادی که واکنـش باالی دارنـد، نیـز 
Gert Van Bortel از شــرکت BASF دربــاره عکس العمل و رفع اتفاقات جاده ای 

مربوط به مواد شیمیایی اکریلونیتریل توضیح داد.
در روز دوم کنفرانس HAZMAT 2017 گفتگوی بین متخصصان و شرکت کنندگان 

HAZMAT صورت گرفت.

HAZMAT جشن ده سالگی 
در کنفرانس Haz-Mat همه شرکت های خدمات اطفاء حریق و نجات نظرات خود 
را درباره عکس العمل در شرایط اضطراری به اشتراک گذاشتند که از جمله مهم ترین 
 Maria Stearn بود که خانم HAZMAT آنها، پیش بینی عکس العمل ها به حوادث

مدیر پروژه های شرکت NCEC آنرا تشریح کرد.
بدون در نظر گرفتن اینکه شــما در کنفرانس HAZMAT شــرکت کردید یا نه، ما 
مشتاقانه منتظر نظرات شما درباره آینده عملکرد HAZMAT هستیم. نظرات خود را  

در سایت www.the-ncec.com/next-10-years به اشتراک بگذارید.

نتایج ارزشمند کنفرانس
 Haz-Mat 2017
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

گروه LHD هنگ کنگ از سال 2010 طراحی و تولید لباس های حفاظت از حریق 
و خدمــات پس از فروش مرکز خدمات آتش نشــانی هنگ کنگ را انجام می دهد. 
در طــول این مدت LHD بیش از 1300 دســت لباس مدل LION و مقدار زیادی 
لباس های حفاظت از حریق مدل های مختلف را به آن ها تحویل داده است. همچنین 
LHD بطور انحصاری در زمینه حفظ و نگهداری و شستشوی لباس های آتش نشانی 
تخصص دارد و با مراکز آتش نشانی در این زمینه قرارداد تنظیم کرده است که هر 

ساله این فعالیت در حال گسترش می باشد...
یکی از بزرگترین مراکز خدمات آتش نشــانی در جهان، مرکز خدمات آتش نشانی 
هنگ کنگ )HKFSD( می باشد. مناطق شهری هنگ کنگ با داشتن آسمان خراش ها 
و ســاختمان های بلند دارای جمعیت زیادی می باشــد و ســاختار حال حاضر این 
 Daniel ساختمان ها مسئله مهم برای عملیات نجات و اطفاء حریق می باشد. آقای
Von Chamier  مدیر ارشد عملیات گروه LHD Group Deutschland GmbH و 
مدیرعامل گروه LHDd هنگ کنگ گفت: عملکرد حرفه ای گروه HKFSD در زمینه 
تجهیزات به وضوح مشــخص است. در شعبات LHD هنگ کنگ ارتباط صمیمانه 
با مشتریان آسیایی و مناطق عربی داریم. شرکت ما خدمات شستن، خشک کردن، 

چک کردن و تعمیر لباس های آتش نشانی را انجام می دهد.
LHD دارای مجموعه ای از ایســتگاه های آتش نشــانی با خودروهای مستقل در 
ایستگاه می باشد. تیم خدمات تحویل محلی متشکل از 30 کارمند که همیشه برای 

انجام عملیات اضطراری آماده باش می باشــند. آقای Von Chamier افزود: بعنوان 
ارائه دهنــده خدمات از نجات دهندگان که برای حفــظ جان افراد تالش می کنند، 

محافظت می کنیم.
عملکرد عملیاتی بســیار خوب لباس های LION در حفاظت نجات دهندگان مورد 
تائید می باشد، عامل اصلی دیگر در LHD ارائه خدمات عالی آنان می باشد. در نتیجه 
محصوالت شــرکت هنگ کنگ در زمینه لباس های باکیفیت حفاظت از حریق در 
طی این 7 ســال خیلی عالی بود و مشتریان رضایت کامل را از محصوالت دارند، 

در آوریل 2017 منتظر محصوالت جدید باشند.
برای اطالعات بیشتر به سایت www.lhd.group.com مراجعه کنید.

 

اگرچه هنوز فرصت زیادی برای برگزاری INTERSCHUTZ 2020 وقت هســت، 
برگزارکنندگان نمایشــگاه فعالیت های تبلیغات خود را شروع کرده اند. طبق نتیجه 
جلسه INTERSCHUTZ که در انجمن خدمات آتش نشانی DFV آلمان، انجمن اطفاء 
حریق آلمان vfdb و تولیدکنندگان در نمایشگاه  Deutsche Messe AG برگزار شد. 
شرکای تجاری با بروز رسانی وب سایت www.interschutz.de برای اطالع از 
آخرین اخبار و محصوالت جدید و صنایع مشابه موافق می باشند. نمایشگاه جهانی 
برترین محصوالت flagship برای حفاظت از حریق و تســکین بیماری و امنیت و 
ایمنی برای دومین بار در تاریخ 15 تا 20 ژوئن 2020 در Hanover برگزار می شود.
دکتر  Andreas Gruchow، عضو هیئت مدیره Deutsche Messe اظهار داشت: 
این نمایشگاه منحصربه فرد و محیطی پویا برای شرکت کنندگان می باشد. نمایشگاه 
فقط برای عرضه تولیدات و فدراسیون مهندسی آلمان VDMA نیست، بلکه محلی 
برای شــرکای تجاری قدرتمند ما در DFV, vfdb می باشــد. هر دو انجمن تالش 
خود را برای برگزاری INTERSCHUTZ  می کنند. وی افزود: اهداف ما شامل توسعه 
جهانی INTERSCHUTZ است. بطور هم زمان ما می خواهیم صاحبان صنعت اهمیت 

نمایشگاه INTERSCHUTZ را درک کنند. 
مهندس Drik Aschenbrenner رئیس انجمن vfdb گفت: تالش خود را برای 
برگزاری نمایشــگاه INTERSCHUTZ 2020 انجام می دهیم تا به یک شروع بسیار 
پویا و سازنده برسیم. من اطمینان دارم نمایشگاه سال 2020 خیلی موفق تر از سال 
2015 برگزار می گردد. نمایشــگاه پیشــرفت خیلی خوبی در زمینه برطرف کردن 

نیازهای شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان خواهد داشت.

برنامه های نمایشــگاه همگام با تکنولوژی های جدید پیش می رود و حجم باالیی 
از توسعه ها و پیشرفت های نمایشگاه را شامل می شود.

بــه گفته Frank Hachemer معــاون DFV : تطابق INTERSCHUTZ 2020 با 
نمایشگاه DFV بیست و نهمین روز خدمات آتش نشانی آلمان خواهد بود. نمایشگاه 
INTERSCHUTZ 2015  که در ژوئن 2015 برگزار گردید، شامل 1500 شرکت کننده 

و 157000 بازدیدکننده از سرتاسر جهان بود.
برای اطالعات بیشتر www.interschutz.de مراجعه کنید.

گروه خدمات آتش نشانی هنگ کنگ 
 LION TotalCare بدنبال تولید

آغاز شمارش معکوس برای برگزاری 
 INTERSCHUTZ 2020
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Brand Introduction

معرفی برند تجاری

لطفاًخودتانرامعرفیکنید؟
من درفشی هستم و به عنوان مدیر HSE شرکت ملی نفت ایران، فعالیتم را از 
شهریورماه 1394 در شرکت ملی نفت ایران شروع و از همان ابتدا برنامه های 
پایه ریزی و دنبال    HSE خود را روی محور استقرار و توسعه نظام مدیریت
کردم. بطوری که الزامات، در قالب رویه ها و راهنماها، نهادینه و به شرکت های 
زیرمجموعه شرکت ملی نفت، جهت پیاده سازی از طریق باالترین سطح سازمانی 
ابالغ گردید. از نتایج  اقداماتی که در نیمه دوم سال 94 و نیمه اول 95 داشتیم، 

می توان به کاهش حدود 22 درصدی حوادث فرایندی اشاره داشت.

شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران  را معرفی می کنید؟
بطور کلی می توان به شرکت مناطق نفت خیز جنوب که عمده نفت کشور ایران  را 
تولید و شرکت نفت و گاز پارس که باالی 80 درصد گاز ایران  را تأمین می کند 
و شرکت های نفت فالت قاره، نفت مناطق مرکزی، اروندان، نفت خزر، مهندسی 

توسعه نفت، پایانه های نفتی خارک و همینطور مدیریت اکتشاف اشاره کرد.

ارزیابیفعلیشماازایمنیدرشرکتملینفتایرانچیست؟
ارزیابی کمی به این سادگی ها امکان پذیر نیست، چرا که برای اینکار ابتدا باید 
پارامترها و مولفه های تطبیقی، مشخص و پس از اندازه گیری داده ها و مطابقت با 
آنها، اظهار نظر نمود. ولی با یک برداشت تجربی می توان گفت، ایمنی ما هنوز به 
سطح استانداردهای بین المللی نرسیده و آن هم عمدتاً بخاطر فرسودگی تجهیزات، 
نرسیدن تکنولوژی های جدید، در سال های گذشته بدلیل، تحریم ها بوده است.

ازدیدگاهشمایکپیمانكارارائهتجهیزاتآتشنشانیویاخدماتایمنی
وآتشنشانیچهپارامترهاییبایدداشتهباشدکهموردتأییدشرکتملی

نفتایرانباشد؟
عمدتاً می بایست استانداردها را خوب درک کرده باشند و استانداردهای بین المللی 
و استانداردهای جاری شرکت ملی نفت ایران  را رعایت کنند. روش های تست 
و آزمون و به استانداردهای موجود در این حوزه توجه و سرمایه گذاری الزم 
برای ایجاد بسترهای الزم در این خصوص اهمیت دهد و خود را با دانش و 
تکنولوژی های روز دنیا همراه و همسو سازند. یکی از اهداف و سیاست های اصلی 
که ما دنبال می کنیم، حمایت از تولیدات داخلی تولیدکنندگان و شرکت های خدمات 
پیمانکاری داخلی است. ولی باید توجه داشت که تأسیسات نفتی از ریسک های 
 HSE بسیار باالیی برخوردار هستند و توجه به کیفیت و استانداردها، از الزامات

بشمار می روند.

در گفتگوی اختصاصی با مهندس درفشی، مدیر HSE شرکت ملی نفت ایران تصریح شد:

ماموریت HSE ، پایداری تولید و تداوم کسب و کار، حفظ 
تأسیسات و از همه مهم تر، حفظ نیروی انسانی است

شرکتملینفتایرانبدلیلدارابودنبیشترینزیرمجموعهدرمجموعه
صنعتنفتایرانوهمچنینبیشترینسهمازاستخراجوفروش
نفت،ازاهمیتباالییدرمیانچهارشرکتزیرمجموعهصنعتنفت
برخورداراست.بهمیننسبت،مجموعهبهداشت،ایمنی،محیطزیستو
پدافندغیرعاملآنهمازحساسیتبسیارزیادیبرخورداراست.ایمنی
پیشراهاندازیبهانهایشدتابامهندسدرفشی،سكاندارایمنیشرکت
نفتگفتگوییداشتهباشیم.
درادامهبخوانید:
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چه باید نفت ملی شرکت به ورود برای اروپایی برندهای
پارامترهاییرارعایتکنند؟

دقیقاً همان شاخص های استاندارد و باالبودن کیفیت. در بحث ایمنی و 
تکنولوژی حتماً باید استانداردها را رعایت کرده و مطابق با دانش  روز 
باشند. در شاخص ها و مؤلفه های پذیرش، فرقی نمی کند که شرکت 
داخلی باشد یا خارجی، درنهایت باید تمامی استانداردها را رعایت کرده 

باشند تا سطح ریسک، کاهش یا تحت کنترل باشد.

درشرکتملینفتایراناولویتباکداماست؟منابعانسانی،
تجهیزات،روشهاوتكنیکهااستیاترکیبیازهمهآنها؟

هدف اصلی ما حفظ نیروی انسانی، تأسیسات و سرمایه های ملی و نهایتًا 
پایداری تولید و کسب و کار است. پایداری تولید و توسعه کسب و کار، 
 HSE اصلی ترین محور اقتصاد و توسعه اقتصادی ست. پس ماموریت
پایداری تولید و تداوم کسب و کار، حفظ تأسیسات و از همه مهم تر، 
حفظ نیروی انسانی است. HSE بستری را فراهم می کند تا پایداری 
تولید اتفاق بیافتد. پایداری تولید بدون حفظ نیروی انسانی و تأسیسات 
امکان پذیر نیست. بنابراین نیروی انسانی برای شرکت ملی نفت ایران 
و سیستم HSE بسیار اهمیت دارد و جزء مأموریت های اصلی آن است.

درحوزهHSEشرکتملینفتایرانچهاقداماتیراانجام
دادهاست؟

تمام تالش شرکت ملی نفت ایران این است که سیستم HSE را در 
پیاده سازی نگهداری و  تا سطح قابل قبولی،  تابعه  کلیه شرکت های 
توسعه دهد. برای اینکه این سیستم پیاده سازی شود، الزمه اش این 
المان های مربوط به HSE در حوزه های مختلف بهداشت،  است که 
ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل، شناسایی و برای هرکدام از این 
المان ها، الزامات مطابق با استانداردهای روز تدوین شود. خوشبختانه این 
مهم اتفاق افتاده و در حال حاضر حدود 43 راهنما در حوزه های مختلف 

فرایندی تدوین شده و به شرکت های زیرمجموعه، برای اجرا ابالغ شده 
است. تمامی این راهنماها هم توسط مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
ابالغ گردیده. از جمله این راهنماها می توان به PSSR اشاره کرد. ما 
در حوزه PSSR راهنمایی را ارائه و فرایند آنرا دقیقاً به شرکت ها ابالغ 
کردیم که هیچ تأسیساتی امکان  راه اندازی ندارد، مگر اینکه از راه اندازی 

ایمن آن اطمینان حاصل شود. 
بعبارتی، برای این که از راه اندازی ایمن یک تأسیسات اطمینان حاصل 
شود، فرآیندی را منطبق با سیستم PSM تدوین کردیم. همانطور که 
می دانید، PSM یک سیستم ایمنی است که تقریبا از ده الی پانزده سال 
پیش در اثر حوادث متعددی که در صنعت نفت دنیا اتفاق افتاد بود، 
OSHA را واداشت، بمنظور کاهش حوادث، نظامی با این عنوان و با 
 PSM 14 المان معرفی کند و بعد سیستم های متعدد دیگری در حوزه
به دنیا ارائه شد. PSSR یکی از المان های PSM است که ما راهنمای 
آن را تولید و به شرکت ها ابالغ کردیم. PSSR توضیح می دهد که قبل 
از اینکه تأسیساتی راه اندازی شود، می بایست چگونه و در چه حوزه هایی، 
به چه تناسبی مورد بررسی مجدد و بازنگری قرار گیرد تا اطمینان حاصل 
شود که سیستم بطور ایمن راه اندازی خواهد شد. اگر نواقصی هم وجود 
دارد، نواقص از نظر سطح ریسک ها، ارزیابی، تجزیه وتحلیل و آنالیز شود. 
نهایتا گزارش داده شود که آیا بدون آنها می توان  راه اندازی شود یا باید 

اقدامات اساسی و الزم را انجام داد.

درحالحاضرازابتدایتأسیسشرکتملینفتواجرایپروژه
افتادهکهراهاندازییکمجموعهای،بدلیلاجرا اتفاق PSM

نشدنPSMبامشكلمواجهشدهباشد؟
یکی از علت های اصلی که PSSR را در اولویت قرار دادیم و  بیش از 
یک سال است که این امر در شرکت ملی نفت ایران جاری شده، وجود 
ریسک باالی راه اندازی است که می تواند منجر به وقوع حوادث مختلف، 
بدلیل آماده نبودن امکانات و تجهیزات ایمنی شود. خوشبختانه با اجرای 
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Brand Introduction

معرفی برند تجاری

این سیستم تا به این لحظه گزارشی حاکی از بروز حادثه  در زمان  راه اندازی گزارش نشده، مگر 
این که PSSR اجرا نشده باشد و بالعکس گزارشاتی را دریافت کرده ایم که با اجرای PSSR بسیاری 
از نواقص برطرف شده است. نکته جالب اینکه در این میان ما شاهد توسعه این فرآیند در برخی از 
شرکت های تابعه بودیم و آن اینکه )محیط زیست( را هم به PSSR اضافه و آنرا بهPSSER  توسعه 
داده اند. چون یک سری فرایندها وجود دارند که اگر قبل از راه اندازی آماده نباشند، در زمان  راه اندازی، 
تبعات زیست محیطی را ایجاد می کنند. مثاًل تولید پساب و یا ارسال به مشعل و گازهای ارسالی. 

درسال1396برنامهشرکتملینفتبرایتأمینتجهیزاتیابحثآموزشچیست؟
ما در سال 95 بررسی های متعددی روی زمینه های پیشگیری از وقوع حوادث داشتیم و برای این 
منظور، اقدامات آنی و فوری را در دستور کار قرار دادیم تا از وقوع حوادثی که عمدتاً در سال های 93 و 
نیمه اول 94 داشتیم، جلوگیری کنیم. اینها اقدامات سریع، آنی و فوری ما بود. مثل PSSR یا مدیریت 
پیمانکاران که بواسطه آن پیمانکاران را تحت کنترل های بیشتر ایمنی قرار دادیم و بسیاری موارد دیگر.

در ادامه، اقدامات بنیادین را هم شروع کردیم، بعنوان مثال تجهیزات آتش نشانی ما فرسوده است که 
امسال می خواهیم آن ها را نوسازی کنیم. برای این منظور، مشخصات فنی پروژه بزرگ خرید 69 
دستگاه خودروی آتش نشانی را تهیه کرده ایم تا امسال از طریق مناقصه به پیمان بگذاریم. یک تیم 
مستقل فنی، تمام مشخصات آن ها را نکته به نکته تدوین کرده و همچنین یک تیم مستقل دیگر هم 
پیشنهادات دریافتی را براساس این مشخصات بررسی می کنند که بتوانیم مناسب ترین و کاربردی ترین 
خودروها را تأمین کنیم. لذا طی این دو سال ما ناوگان آتش نشانی مان را بروز و تمامی نواقص مان  را 
برطرف می کنیم. یکی دیگر از اقدامات ما، بازنگری در قوانین ایمنی شرکت ملی نفت ایران است که 
آخرین آن برمی گردد به سال 1353 . ما امسال آنرا در مدت 12 ماه بازنگری و بروز خواهیم کرد که 

تا پایان سال، مجموعه قوانین ایمنی شرکت ملی نفت ایران نیز بروز شود.
از پروژه های دیگر ما بحث حریم ایمنی است. حریم ایمنی در شرکت ملی نفت ایران برای تجهیزات 
و خطوط لوله بصورت قانونمند وجود ندارد. ما فقط در مورد خط لوله گاز شیرین، حریم تعریف شده 
داریم و برای گاز ترش و یا تأسیسات نفتی، حریم ایمنی وجود ندارد که نداشتن این حریم ایمنی، 
مشکالت عدیده ای را از لحاظ ایمنی و محیط زیست به وجود آورده است. بهمین دلیل ما پروژه ای 
را تعریف کرده ایم که در مدت 12 ماه، محاسبات و تعریف حریم ایمنی انجام و نهایتاً بصورت 

الیحه برای قانونی شدن به مجلس ارائه شود.

درحوزهآموزشچطور؟
با طرح ریزی فرایندهای نظام مدیریت HSE ، تغییرات اساسی ای در آموزش صورت گرفته است. 
نیازسنجی آموزشی براساس فرایندهای طرح ریزی شده و نتایج حاصل از استقرار این فرآیندها، 
طرح ریزی می شود. می توان گفت، بطور متوسط یک دوره آموزشی تخصصی در هر ماه به مورد 
اجرا گذاشته می شود. در ادامه ایجاد امکانات آموزشی مطابق با استانداردهای جهانی در دستور کار 

مدیریت HSE قرار دارد.

ارزیابیشماازرسانههایاینصنعتدرحوزهتخصصیایمنی
چیست؟چهمجازیوچهمكتوب؟

شخصًا عقیده دارم نشریات در این حوزه کمتر به دو بخش معرفی 
سیستم ها و استانداردهای این حوزه و تحلیل حوادث، بخصوص حوادث 
داخلی می پردازند. انتظار دارم، نشریات بصورت علمی به حوادثی نظیر: 
پالسکو، قطار سمنان، انفجار خط لوله، آتش سوزی بوعلی و... پرداخته 

و شرایط مشابه را گوشزد نمایند.

وصحبتپایانی؟
از شما و همکارانتان در نشریه مهندسی حفاظت از حریق تشکر می کنم 
گام های  آتش نشانی  و  ایمنی  از سیستم های  بسیاری  معرفی  در  که 
موثری برداشته اید. امیدوارم بتوانید با پرداختن به موضوعات مهم و 

کلیدی صنعت ایمنی، بیش از پیش موفق باشید. 

ما هم از شما سپاسگزاریم.
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Event Report
گزارش رویداد

این اولین باری است که من در نمایشگاه نفت ایران 
کارشناسان  استقبال  اینهمه  از  و  کرده ام  پیدا  حضور 
فنی سازمان ها و شرکت های ایرانی شگفت زده شده ام. 
این  به  را  نمایشگاه  چنین  تصور  اصاًل  اینکه  بخاطر 

صورت نداشتم. 
به نظر بنده بازار سیستم های اطفای حریق ایران در 
حال حاضر روند خوب و رو به پیشرفتی دارد که نباید 
از این پتانسیل های فنی و جذاب، غافل شد. یکی از 
مهم ترین مزایای بازار ایران، اقلیم های متعدد آن است 
که طی بررسی های مستمری که من بعد از آشنایی 
با آقای رنگانیان، نماینده انحصاری ام در ایران، انجام  

دادم، به آن پی بردم. 
ایران از سه وضعیت اقلیمی متفاوت برخوردار است که 
اگر آنها را بخش بندی کنیم، شهرها و مناطق صنعتی 
مجاور دریای خزر و خلیج فارس، شهرها و کارخانجات 
نواحی گرم و خشک مرکزی و شهرها و مناطق صنعتی 

کوهستانی.
نتایج خوبی که بدست  با مطالعه این بررسی ها و  ما 
 آورده ایم، طی دو روش می توانیم خدمات خودمان را 
در زمینه مشاوره، طراحی، اجرا و خدمات پس از فروش 
سیستم های اعالم و اطفای اتوماتیک حریق برپایه مواد 

اطفایی و تکنولوژی های جدید ارائه دهیم. یکی فروش 
محصول و ارائه خدمات به کارفرمای حقیقی و سازمانی 
و دوم، همکاری با شرکت های همکار و فروشگاه های 

فعال در کلیه شهرستان های ایران. 
ازجمله  اطفای حریق،  ما، گازهای  عمده محصوالت 
FM-200 و اخیراً Novec 1230 است که از طریق 
نماینده  انحصاری ما ، شرکت کارافایر و با تأییدیه یک 
مرجع مهم در پایتخت ایران، بنام پژوهشگاه صنعت نفت 
به مشتریان مان ارائه می کنیم. که البته مجوز صادرات 
گاز Novec  را بسختی توانستیم از شرکت 3M آمریکا 

برای ایران اخذ کنیم. !! 
FM-200 پکیج ارائه شده توسط ما تا فشار 70 بار، 
مطابق طراحی و محاسبات نرم افزاری انجام می شود 
ایران  و این اطمینان را به مشتری در سراسر کشور 
می دهد که درصورت بروز آتش سوزی، ضمن تخلیه 
بموقع، بصورت جامع و کامل محیط منطقه حریق زده 

را از گاز اطفاء استاندارد، اشباع می کند. 
این نکته بسیار مهمی است که فقط مهندسین محاسب 
خوب  شرکت های  در  که  حریق  اطفای  سیستم های 
اطفای حریق ایرانی کار می کنند، می دانند. چرا که در 
سیستم های اطفای حریق اتوماتیک، محاسبات مهندسی 

در سیستم های 
اطفای حریق 
اتوماتیک، محاسبات 
مهندسی و کیفیت 
مواد اطفایی، برگ 
برنده مقابله با 
حریق دارایی های 
ارزشمند است

 Mr. Masimu Bettati در مصاحبه با
مدیرعامل هولدینگ Bettati ایتالیا :
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و کیفیت مواد اطفایی، برگ برنده مقابله با حریق دارایی های ارزشمند است. 
البته گارانتی های ما هم توسط تیم فنی شرکت کارافایر در سطح مشتریان و حتی شرکت های همکارشان از 
رتبه خوبی برخوردار شده است. یکی از مشتریان درخواست 24 ماه را داشت که درباره این موضوع می توانیم 
با مشتریان به توافق برسیم. و هم اکنون ما 1 سال گارانتی تعویض را به شرکت کارافایر داده ایم که بصورت 

متقابل این شرکت هم به مشتریان خود در ایران این خدمات را ارائه می دهد.
کار دیگری که ما برای کمک به کیفیت سطح گارانتی در ایران انجام داده ایم، استقرار سیستم دستگاه شارژ 
سیلندرهایFM200  و Novec 1230 در کارگاه شرکت کارافایر است که با آموزش کامل این تجهیزات، 
این شرکت توان شارژ بعد از تخلیه این سیلندرها را در حداقل زمان و در حد کیفیت شرکت ما در ایتالیا 
داراست. همچنین پکیج گاز FM200  کمپانی Dupont آمریکا را هم بصورت مخازن گاز، برای ذخیره و 
پشتیبانی در اختیار آنها قرار دادیم. ما در این دو روز بصورت سرزده به برخی از پروژه های کارافایر که قابل 
بازدید بود، سرزدیم و از نزدیک کیفیت نصب این شرکت را نیز مورد بررسی قرار دادیم. البته تمامی پروژه های 
این شرکت چه از نظر طراحی، چه بعد از نصب، بصورت تصویری برای ما ارسال شده و در شرکت ما مورد 

ممیزی قرار می گیرد تا این اطمینان حاصل شود که همه چیز بخوبی انجام شده است.
همچنین شرکت ما در اروپا در زمره شرکت هایی است که پکیج اطفای کاملی دارد. ما تمامی محصوالت 
 FM200 – NOVEC1230 – CO2- INERT WATERMIST – OXYREDUCTION-
بصورت  یا  اختصاصی  بصورت  را   FIREDETECT- NITROGEN GENERATOR- FIRE PUMP

نمایندگی با سایر شرکت های تراز اول اروپا یا آمریکایی، تولید و عرضه می کنیم. 
صادقانه بگویم، آقایان رنگانیان و مشایخی در زمره جوانان فعال و پرانرژی ای هستند که بخاطر نوع فعالیت  
مهندسی شان توانسته  اند در این مدت کوتاه، بیشترین حجم فروش محصول را در بین نمایندگان ما داشته 
باشند.  و من به شخصه آینده روشنی را برای آنها پیش بینی می کنم. آنها سخت کار می کنند و تنها شرکتی 
هستند که در جهان، توانستند نمایندگی ما را بصورت انحصاری در ایران اخذ کنند. به شخصه ترغیب شدم 

تا بزودی شرکت بتاتی ایران را در کنار این دوستان در تهران ثبت کنم. !!
به همین دلیل من و آقای آندرا پرادال، مدیر بخش اطفای گازی شرکت، شخصا خودمان برای معرفی و 

حمایت از آنان به نمایشگاه نفت تهران که به گفته بسیاری از کارشناسان تجاری دنیا، 
بزرگ ترین مرکز تعامل ایران با دنیاست، آمده ایم. خبر خوب دیگر اینکه، در تالشیم تا 
در آینده نزدیک تأییدیه UL را هم برای پکیج محصوالت مان بگیریم تا طیف بیشتری 

از مشتریان را پوشش دهیم.  
ما در این نمایشگاه نازل های جدیدمان را هم ارائه کردیم که قابلیت های متعددی دارد. 
چه از لحاظ کیفیت آلیاژ تولیدی و نوع طراحی و چه از لحاظ قیمت که می تواند با 

برندهای بزرگ دنیا رقابت کند.
من در این دو روز حضورم در نمایشگاه، روند فعالیت شما و ارتباطات تان با بازدیدکنندگان 
را با دقت بررسی کردم و متوجه شدم که با بسیاری از مدیران و کارشناسان شرکت های 
خصوصی آتش نشانی و روسای آتش نشانی سازمان های ایرانی ارتباط بسیار خوبی دارید 
که خیلی از آنها با دعوت و تماس های شما به این سالن می آیند. چون خودم هم در 
دانشگاه تدریس می کنم، این شیوه ارتباطی شما را تحسین می کنم و دقیقاً رفتاری است 

که من آنرا به دانشجویان خودم در ایتالیا و اروپا تأکید می کنم. 
گرچه ممکن است خیلی خسته  شوید، ولی شما هم انرژی باالیی دارید که مطمئنم 
بازار سیستم های  بزودی به گروهی تبدیل می شوید که می تواند تغییرات بزرگی در 

ایمنی کشورتان ایجاد کند.
در پایان از اینکه می بینم شما و همکاران تان در این نمایشگاه و همچنین نمایشگاه 
اینترسک دبی، با پوشش اطالع رسانی خوب و مهم تر از آن، کیفیت مجله که در حد 
مجالت اروپایی است، این صنعت و تعامل ما با شرکت کارافایر را به این خوبی پوشش 
می دهید، سپاسگزارم و دعوت تان می کنم تا با بازدید از مجموعه ما در کشور ایتالیا، از 

نزدیک با همکاران من در هولدینگ Anticendio Bettati آشنا شوید.    











48IRAN Fire Protection Engineering Magazine  No. 32  July 2017                               1396 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال پنجم  شـماره 32   تیرماه

نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Product Showcase

معـرفی محصــول

شرایطی را تصور کنید که امکان نصب گازسنج های ثابت، به هر دلیلی مانند: مشکالت 
کابل کشی میسر نباشد و یا در منطقه ای که نیاز به کار سنگین است، بدالیل اقتصادی 

و یا زمانی، نصب گازسنج های ثابت، میسر و مقرون به صرفه نیست.
شرکت Drager برای حل این مسئله دست به ابتکار فوق العاده ای زده و دستگاه 

X-zone 5500 را طراحی و روانه بازار کرده است.
این دستگاه با ترکیب گازسنج های پرتابل X-am 5000,5600، توانایی سنجش و 

شناسایی محیطی تا 6 گاز بطور هم زمان را پیداکرده است.
بواسطه این دستگاه، شرکت Drager گازسنج های پرتابل X-am 500,5600 را 
بصورت خالقانه ای به گازسنج های محیطی تبدیل کرده و توانایی های گازسنج های 
پرتابل را به میزان قابل توجهی گسترش داده و در نتیجه سیستمی خارق العاده، با طیف 

گسترده ای از کاربردها را در اختیار کاربران صنعتی قرار داده است.
حلقه LED سبز این دستگاه که نشانگر عدم وجود گازهای سمی و قابل اشتعال در 
هواست، از فاصله دور نیز قابل مشاهده است. این رینگ LED در صورت شناسایی 
گاز، به رنگ قرمز تغییر می کند که اعالم خطر وجود گاز در محیط است. عالوه بر 

این نشانگر نوری، همزمان آالرم صوتی بلند و رسایی نیز فعال می گردد.
 X-am 5000,5600 این امکان را می دهد که گازسنج های X-Zone ورودی  گاز مناسب

از همه جهات توانایی تشخیص وجود گاز را داشته باشند.
تا 25 عدد تجهیز X-Zone 5500 می توانند بصورت اتوماتیک از طریق وایرلس به 
همدیگر متصل گردند که در نتیجه می توان یک شبکه ایمنی مناسب تشخیص گاز، 

با توانایی استقرار سریع را بوجود آورد.
درصورتی که یکی از X-Zone متوجه حضور گاز شود، پیام حضور گاز را به بقیه 
 X-Zone های داخل شبکه نیز مخابره می کند. آالرم نوری قرمز رنگ در  X-Zone
  X-Zone 5500 ی که وجود گاز را تشخیص داده و آالرم نوری قرمز- سبز در مابقی
ها عالوه بر اینکه کل منطقه تحت پوشش را از وجود گاز آگاه می کند، موجب می شود 

که بسادگی بتوان دستگاهی که وجود گاز را تشخیص داده است، شناسایی کرد.
منطقه  در  موجود  گاز  تراکم  حداکثر   ،Corresponding Configuration با 
مورد پایـش، روی صفحـه نمایشگـر نمـایش داده می شـود. همچنین با نمایشگـر 

X-Zone ID می توان منطقه را مورد پایش گازی قرار داد.
باتری X-Zone 5500 24 Ah این توانایی را دارد که تا 120 ساعت، بصورت 
پیوسته عملیات شناساگری گاز را انجام دهد که یک هفته کاری را براحتی شامل 
می شود. به کمک Modbus interface نیز می توان با اتاق کنترل یا یک نمایشگر 

اکسترنال Visualization Panel در ارتباط بود.
مهم ترین  اینکه  و  حادثه  بروز  درصورتی که  زمان،  از  ثانیه  هر  اهمیت  به  توجه  با 
 Drager ،فاکتورهای شناسایی وجود نشت گاز؛ زمان، مکان و مقدار تراکم است
 X-Zone یک روش بسیار کارا و ایمن را ابداع کرده است که با استفاده همزمان از
و X-zone X-Com کاربر می تواند اطالعات اندازه گیری شده را خارج از محدوده 

خطر، دریافت و مشاهده نماید.
به کمک X-Zone X-Com می توان با استفاده از شبکه GSM بطور وایرلس به 

اطالعات X-Zone دسترسی داشت.
X-com آالرم ها را از طریق sms اطالع رسانی می کند و داده های دوره ای را بصورت 

Drager X-Zone 5500
راه حلی برای پایش گاز محیطی

e-mail می فرستد یا به Cloud آپلود می کند. ماژول X-Com GSM این توانایی 
را دارد که تمام اطالعات را مستقیماً بوسیله انتخابی ارسال نماید.

برای مونیتورینگ مناطق بزرگ، X-zone این قابلیت را دارد که تا 25 دستگاه 
اتوماتیک، بطور وایرلس به همدیگر متصل گردند. تنها یک X-Zone نیاز است که 

تمام اطالعات کل مجموعه را مخابره کند. 
تمام اطالعات مجموعه طی یک ثانیه به این X-Com مخابره می شود که می توان 
این اطالعات را از طریق Bluetooth به یک لپ تاب مخابره و مشاهده کرد. 
همچنین با ماژول یکپارچه شده GPS، مکانX-Zone ها و آالرم های رخ داده نیز 
امکان مخابره پیدا می کنند. همچنین دستگاه این قابلیت را دارد که با استفاده از 

Data Logger تمام اطالعات را ذخیره سازی کند.

دیگر مزایای این فناوری عبارتنداز:
  ورودی گاز 360 درجه

Zone 0 قابلیت استفاده در  
  بدون نیاز به تست و کالیبراسیون روزانه

Drager cc-vision  کردن جداگانه به کمک نرم افزار Configure قابلیت  
  ایستگاه شارژ Inductive: شارژ آسان بدون تماس
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ناکارآمدیسیستمهایمدیریتHSEفعلی
بیش از بیست سال است که با شعار بهبود و تعالی سازمانی، 
شاهد رشد شرکت های مشاور ایرانی و غیر ایرانی در 
افزایش  و  ایمنی  مدیریت  زمینه سیستم های مختلف 
تعداد شرکت های ممیزی کننده و گواهی دهنده هستیم 
که همگی زیر چتر حمایتی سازمان معظم استاندارد در 
کشورمان مشغول بسط و توسعه نظام های مدرن مدیریت 
متعدد  گواهینامه های  اخذ  در  که  گونه ای  به  هستند، 

استاندارد، در دنیا تمام رکوردها را شکسته ایم!
مدیریت  خواست  و  تعهد  نیز،  سکه  این  دیگر  روی 
اخذ  و  سیستم ها  این  پیاده سازی  برای  صنعت،  ارشد 
گواهینامه های الزم برای ورود به بازارهای مدرن و طبعًا 
تالش مجدانه اصحاب و همکاران ایمنی، برای ارزیابی 
ریسک های فردی و شغلی و فرایندی در صنایع مختلف 

کشور است که در جای خود قابل تقدیر است.
از طرف دیگر با مروری بر فهرست حوادث سال های 
گذشته در ایران، درمی یابیم که با افزایش سطح و دامنه 
سیستم های مدیریتی پیاده شده، همچنان شاهد حوادثی 
مشابه در همین صنایع هستیم که اغلب در زمان راه اندازی 
اولیه یا راه اندازی پس از اورهال و یا طرح های توسعه برای 
افزایش تولید بوده و اکثر این حوادث فاجعه بار نیز، از نوع 

نشتي، ایجاد ابر بخار، انفجار و آتش سوزی است.
انواع  پیاده کردن  وجود  با  که  اینجاست  سؤال  حال 
سیستم های مدیریتی و مراقبتی، چرا نتوانسته ایم از وقوع 
این حوادث مشابه و پی درپی جلوگیري کنیم. چرا انجام 
مطالعات مختلف ارزیابی ریسک با تکنیک های کالسیک 
حوادث  از  پیشگیری  در  نرم افزاری،  مدرن  بعضاً  یا  و 
ناموفق بوده است؟ اسناد  فرآیندی در کشور ما اغلب 
و مدارک مربوط به اجرای مطالعات مدیریت و کاهش 
ریسک در شرکت ها، ما را به حقیقتی تلخ می رساند که 
هم زمان با انجام ممیزی های منظم و برنامه ریزی شده 
نیز  اضطراری  اقدامات  و  آتش نشانی  نیروهای  موفق، 
مشغول رسیدگی به حوادث کوچک و بزرگ هستند. 
البته این موضوع در مورد همه شرکت ها صدق نمی کند، 

ولی نمونه ها هم کم نیستند.

مـدل دو از یكـی پیادهسـازی در الــزام
PSM(OSHA&CCPS(

اولین اقدامات در زمینه ایمنی سیستم، در نیروی هوایی 
آمریکا USAF و به ساخت و توسعه موشک های بالستیک 
باز می گردد که انتشار کتاب ایمنی سیستم و استاندارد
MIL-STD-882  در سال 1963 اولین اقدام رسمی در 
این زمینه است. چندی بعد و در سال 1963 راجر الک وود 
انجمن ایمنی سیستم را تاسیس کرد. بتدریج سازمان هایی 
مانند وزارت دفاع، ناسا، سازمان انرژی اتمی و وزارت انرژی 
این رویکرد را پیش برده و با ترویج برنامه درخت خطای 
MORT آنرا توسعه دادند. در سال 1985 نیز انجمن 

اگر نتوانی چیزی را اندازه گیری کنی، 
نمی توانی آنرا بهبود ببخشی

مدیریت ایمنی فرایند 
مبتنی بر ریسک
CCPS مدل

PSM علـی رضـایـی – مشــاور
www.processSafety.ir
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مهندسین شیمی آمریکا برنامه HAZOP  را معرفی کرد 
و در همان دهه نیز صنعت پتروشیمی؛ روش های مدرن 
 PHA, FMEA, Fault مانند و کنترل ریسک  آنالیز 
Tree,…  را ارایه کرده و تحول شگرفی را ایجاد نمود.

دهه  و  بود  تاسیسات"  در  "ایمنی  دهه   ، دهه 1980 
  OSHA 1990 ، دهه "ایمنی فرایند" . سازمان ملی
در سال 92  "مدیریت ایمنی فرایند" (PSM( را ارایه 
کرد. برنامه RMP در سال 1996 مطرح شد و  پانزده 
سال بعد هم  "مدیریت ایمنی فرایند برمبنای ریسک" 

(RBPS( منتشر گردید.
OSHA پیش بینی نموده است که 6 تا 10 سال پس از 
اجرای موفق PSM ، کاهش ریسکی حدود 80 درصد 
قابل دسترسی باشد و جالب آنکه از میان تمام سیستم های 
 OHSAS، HSE-MS، TQM مدیریت ایمنی همچون
و... فقط مدل مدیریت ایمنی فرایند است که توسط یک 
سازمان ملی و فدرالی، برای صنایع دارای فرایندها و مواد 
شیمیایی پرخطر ارائه  شده و اجرای آن برای فهرست 

طویلی از صنایع، الزامی شده است.
درواقع می توان گفت که اغلب واحدهای پتروشیمی و 
HSE- شیمیایی که دارای سیستم های غیر الزام آوری نظیر
MS و OHSAS می باشند، هنوز هم در معرض بروز و 
وقوع حوادث ناخواسته هستند. حوادثی که بخش عمده 
آن ها، قابل پیش بینی و پیشگیري هستند. بشرط آنکه 
بجای نگاه صرفاً خطی و مقرراتی به الزامات سیستم های 
بخش های  به  بیش  ازحد  توجه  و  موجود  مدیریت 
سخت افزاری و اهمیت دادن به اقدامات واکنشی و کنترلی 
)و بعضاً نمایشی و بیمه پسند(، با نگاهی پیشگیرانه، تمامی 
ایمنی  "مدیریت  همچون  مهمی  بسیار  مدل  عناصر 
فرایند" بصورتی یکپارچه پیاده سازی می شد و پیامدهای 
حوادث احتمالی نیز، به موقع مورد واکاوی قرار می گرفت.
سیستم  الزامات  درصد   70 حدود  گفت  بتوان  شاید 
مدیریت ایمني فرایند، در سیستم های فعلی وجود دارد 
و به شکل و نام دیگری اجرا شده است. اولین شرکتی 
که به سمت پیاده سازی OSHA 1910.119 حرکت 
از  پس  که  است  آریاساسول  پتروشیمی  است،  کرده 
اساس  بر  فرایند،  ایمنی  مدیریت  سیستم  پیاده سازی 
استاندارد  OSHA 1910.119، از سال 2011 ، تعداد 
حوادث فرایندی شرکت بطور قابل توجهی کاهش یافته، 
بطوری که شاخص نرخ حوادث فرایندی، از عدد 3 )پیش 
از اجرای پروژه( به عدد 4/. در آوریل 2015 کاهش تنزل 

داشته است.
یکپارچگی  بخش  در  گذشته،  در  است  ممکن  اگرچه 
تجهیزات، بدالیلی چون تحریم ها، امکان خرید تجهیزات 
مطابق با استانداردها و پروتکل های الزم را نداشته باشد 
از عملکرد  اطمینان  از  قبولی  قابل  به سطح  بتواند  تا 
مجموعه ای از تجهیزات مانند ابزار دقیق، سنسورها، آالرم 
ها، سیستم اطفاء اتوماتیک، شیرآالت تخلیه و ... برسد 

(SIL(، اما در راستای کاهش حوادث فرایندی، موفق بوده است. طبیعی خواهد بود، اگر رویکرد بعدی این شرکت، ارتقاء 
این سیستم و پیاده سازی سیستم "مدیریت ایمنی فرایند بر مبنای ریسک  RBPSM" باشد که حاصل تجربیات پیاده 

سازی این سیستم در آمریکا بوده که در سال 2007 توسط "مرکز ایمنی شیمیایی" آمریکا منتشر گردید.
رویداد مهم دیگر در این زمینه؛ استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرایند بر مبنای ریسک، توسط مدیریت HSE شرکت 
ملی نفت ایران است. شرکتی که در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه کشور و سند چشم انداز ملی، وظیفه برنامه ریزی 
استراتژیک برای در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی را برعهده دارد. هدف اصلی این پروژه این است که با استقرار سیستم 
مدیریتی یکپارچه و فراگیر RBPSM، بطور پیوسته و سیستمی به تعریف، کاهش و مدیریت خطرات فرایندی بجای 
حوادث فرایندی بپردازد و با تمرکز بیشتر بر الزامات ایمنی فرایند و تقویت نگاه پیشگیرانه، در راستای ارتقا و بهبود 
سطح ایمنی شرکت های بهره برداری و مناطق عملیاتی نفت و گاز و ایمن کردن محل های کاری خود حرکت کند. راز 
موفقیت این مدل اینست که برای بخش های پیشگیرانه و کنترلی این مدل، ارزش یکسان قائل شد و اهمیت برخی 

از عناصر دست کم گرفته نشود.
علت زیربنایی ناکارآمدی اغلب سیستم های کالسیک مدیریت ایمنی، نداشتن مدیریت ریسک با رویکرد سیستمی و 
در نظر نگرفتن روابط متقابل و عمیق تمامی اجزاء و ارکان سیستم مدیریت پیاده شده بر همدیگر و نداشتن مدیریت 

استراتژیک برای هر سه رکن یک سازمان است؛ منابع انسانی، تجهیزات و فرایندها.

تصویر)نمایگرافیكیمدیریتریسکدرتلفیقباسهرکناصلییکسازمان)

LeaderPSMتعهدوپشتیبانیهیئتمدیرهواختصاصیک
روشن است که مهم ترین عامل موفقیت یک سیستم مدیریت ایمنی، وجود درک فلسفي مدیران و کارشناسان از لزوم 
داشتن رویکرد سیستمی، به این موضوع است. درک این مفهوم که "ایمنی، بهداشت، محیط زیست و کیفیت"، یک 
برنامه ساده یا پیچیده نیست، بلکه ارگانیسمی زنده متشکل از عناصری مانند انسان ، روابط انسانی، عوامل محیطی، 

ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری، مواد متنوع و روش ها و فرایندها می باشد.
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شرکت چندملیتی BP پس از تجربه حادثه ای جدی در 
حوزه ایمنی فرایند، در یکی از سایت های خود و پس 
 )CSB) از ارائه گزارش های کارشناسان ایمنی آمریکا
به هیئت  مدیره BP ، در شهر تگزاس، قدم های مثبت 
جدی در طراحی و ارتقاء اهمیت ایمنی فرایند در تمامی 
سایت هایش در سراسر جهان برداشت. در مرحله اول یک 
مشاور یا مدیر ایمنی فرایند منصوب شد که نقش ایجاد 
انگیزه واحد، در ایمنی فرایند از طریق بازرسی ایمنی، 
فرایند، گزارش خطای  ایمنی  از شاخص های  استفاده 

تقریبی، تضمین صالحیت و ... را داشت.
یک سیستم مدیریت ایمنی فرایند، جدا از مسائل معمول 
بهداشت و ایمنی است و از یک سیستم پردازش اطالعات 
کامپیوتری جامع استفاده می کند که روش های تأسیساتی، 
ابزارهای ایمنی فرایند، انتشارات فنی و راهنمایی برای 
ایمنی  مدارک  و  اسناد  اساس  آماده سازی  در  استفاده 
(BOS( را قابل دسترس می سازد. این خط سیر و تعهد 
برای تأمین منابع توسط هیئت  مدیره ، به یک رویکرد 
راهبری واحد و یکپارچه برای تمام سایت های زیرمجموعه 
شرکت و یک کانون توجه بر روی مدیریت ریسک های 
ایمنی فرایند منجر شده است. هیئت  مدیره ای که ایمنی 
فرایند را هدایت می کند، باید اطمینان حاصل کند که آن را 
در تمام جلسات، بطور سازمان یافته موردبحث قرار داده اند.

تعیینخطمشیشاملانتظاراتایمنیفرایند
یک الزام قانونی در چارچوب قانون بهداشت و ایمنی 
داشتن  برای  کارفرمایان،  برای   1974 سال  کار  در 
یک خط مشی ایمنی نوشته شده وجود دارد و همچنین 
سایت های تابع مقررات COMPH نیز الزامی برای یک 
خط مشی عمده پیشگیری از حوادث دارند. با این حال 
ایمنی  شرکت های شیمیایی دارای ریسک های عمده 
به  رسیدن  برای  خام،  قانونی  الزامات  از  فراتر  فرایند، 
بهترین عملکرد، نیاز دارند تا از این فراتر رفته و استراتژی 
و خط مشی هیئت  مدیره  را برای اداره خطرات ایمنی فرایند 
و اهمیت آن در کسب وکار تدوین کنند. یک بیانیه شفاف 
و روشن در مورد اهمیت این مدل برای هیئت  مدیره  که 
بطور مؤثر به کارکنان عملیاتی ابالغ شده باشد، می تواند 
به استقرار یک فرهنگ درون سازمانی بیانجامد. فرهنگ 
ایمنی که کارکنان را قادر می سازد در هر سطحی که 
هستند، نقش خود را در کنترل خطرات عمده و تمرکز 
از راهبری  بعنوان بخش مهمی  این خطرات  بر روی 
ایمنی فرایند، ایفا کنند. )بند مربوط به مشارکت دادن 
کارکنان( همه انتظاراتی که شرکت از رفتن بسوی مدل 
ایمنی فرایند دارد، همراه با تعهد مدیریت ارشد و اعضاء 
هیئت مدیره، باید بصورتی واضح و روشن، در این بیانیه 

به اطالع کارکنان برسد.

البته نحوه ابالغ آن هم باید مورد توجه قرار گیرد. بعنوان 
مثال، توسط نوشتن اسناد برای نصب بر تابلوها، هدیه دادن 
دی وی دی، رسیدگی شخصی به کارکنان، و ... چندین 
شرکتی که انجمن صنایع شیمیایی آمریکا (CIA( از آن ها 
بازدید بعمل آورد، از یک رویکرد ایمنی مدار بعنوان یک 
روش عملی عالی جهت نشان دادن تعهد و ارائه مدیریت 
ایمنی فرایند خطرات عمده استفاده می کردند. این رویکرد 
در  موجود  باالترین خطرات  فهرست  شامل شناسایی 
تجهیزات و فرایندها و استفاده از باالترین انتظارات در 
استانداردهای مدیریتی و ایمنی در این حوزه، بمنظور 
تمرکز بر حساسیت آن ها از هر دو منظر ایمنی و کسب وکار 
می شود. تجربه شخصی نگارنده در ایران نیز در پیاده سازی 
همزمان مدل مدیریت ایمنی فرایند و انجام همزمان 
مطالعات SWOT در یکی از شرکت های تخصصی و 
پرخطر راه انداز تأسیسات گازی، منجر به رسیدن به نقطه 
بسیار مهمی از همگرایی اهداف مدیریت استراتژیک با 

اهداف عالی مدل مدیریت ایمنی فرایند گردید.

نظارت
نظارت از سطح هیئت  مدیره ، می تواند وسیله ای باشد 
برای نشان دادن عالقه و تعهد به سطح باالیی از کنترل 
در ریسک های تصادفی عمده که خیلی از کسب وکارهای 
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شیمیایی بصورت بالقوه نشان می دهند. در شرکت های کوچک تر، با یک یا دو سایت با خطر عمده، باید بازدید از اتاق 
کنترل و دیدن آن برای مدیر ارشد و اعضاء هیئت مدیره ممکن و الزم باشد، اگرچه در شرکت های بزرگ تر و دارای 

هیئت  مدیره پروازی ، این موضوع چندان عملی نباشد.
جودیث هکیت مدیر HS Executive معتقد است: "ایمنی فرایند چیزی نیست که بتوان آن ها براحتی از اتاق هیئت  
مدیره ، مدیریت کرد. راهبران واقعی مجبورند تعهد خود را شخصاً با راه رفتن، صحبت کردن و نظارت نشان دهند. 
اغلب مدیران و مدیران ارشد از آنچه که واقعاً در حال وقوع است، دورند. همه اعضاء هیئت  مدیره ، باید بدانند کمک و 
راهنمایی خواستن از دیگران، جزئی از راهبری صادقانه و واقعی است." نقطه شروع خیلی از مدیران ارشد )صرف نظر از 
اینکه از پشتوانه فنی الزم برخوردار باشند یا نه( این است که تعهد رؤیت کردن توسط آن ها، یکی از مهم ترین بخش ها 
در روند استقرار درست در بین بخش های دیگر شرکت، برای کنترل ایمنی فرایند مناسب در ریسک های با خطر عمده 

است. راهبران باید در مورد اینکه چطور بهترین رؤیت ها را انجام دهند، مبتکر باشند.
در شرکت BP، بمنظور پوشش دهی پرسنل 
در  مدیره  شخصاً  اعضای هیئت   عملیاتی، 
جلسات ارائه به کارکنان شرکت کردند. در 
طول پرزنت های دسته بندی شده در موضوع 
ایمنی فرایند، هر جلسه شامل مدیر اجرایی و 
مدیر سایت نیز بود که بخشی از هر جلسه، 
سراسر  در  عمده  تصادفات  واقعی،  زندگی 
جهان و برجسته کردن نقص های سیستمی 
کار که موجبات آن ها را فراهم آورده بود، 

می شد.
جدولمقایسهعناصردوسیستم
مدیریتایمنیفرایند

تعیینشاخصهایاندازهگیریایمنیفرایند
مهم ترین توصیه برای راهبری ایمنی فرایند، در ذات شعار 
"مرکز ایمنی فرایندهای شیمیایی" CCPS نهفته است:
"اگر نتوانی چیزی را اندازه گیری کنی، نمی توانی آن را 

بهبود ببخشی."
اخیر در صنایع  از حوادث عمده  برترین تجربه ای که 
فرایندی بدست آمده است، نیاز به معیارهای اندازه گیری 
برای اجرای ایمنی فرایند PSPIs است که اثربخشی 
و  با حوادث  را همزمان  کنترلی  و  پیشگیرانه  اقدامات 
می کند.  اندازه گیری  است،  افتاده  اتفاق  که  نواقصی 
)Process Safety Performance Indicators)

در این مورد و  در متن سند API RP-754 ، دو راهنمای 
دقیق و قابل توجه در دسترس ماست؛

 HSG254 فرایند"،  ایمنی  توسعه  "شاخص های   •
راهنمای مدیر اجرایی سالمت و ایمنی انجمن صنایع 

شیمیایی که در سال 2006 منتشر شد.
• "معیارهای پیشرو بودن یا عقب مانده بودن ایمنی 
فرایند" که توسط مرکز شیمیایی ایمنی فرایند آمریکا 

CCPS و در سال 2007 منتشر شد.
آنچه روشن است این ست که اگر هیئت  مدیره ، برای 
کنترل خطرات عمده، از چندین شاخص راهبری استفاده 
جنبه  این  عملکرد  از  گویایی  و  واضح  تصویر  نکند، 
بسیار مهم بدست نخواهد آورد. بعنوان مثال، یکی از 
شاخص های مهم راهبری، امتیازات مربوط به رویه های 

مدیریت تغییر در شرکت را ارائه می دهد.

طرحبهبودایمنیفرایند)اتاقبهبود)
شرکت ها باید طرح رسمی برای بهبود ایمنی فرایند داشته 
باشند که بتواند اولویت ها را تشخیص دهد و به سیستم ها و 
سخت افزارها اطمینان دهد که از آن ها در مقابل فرایندهای 
با خطر عمده حفاظت می شود و بخش های مختلف، 
یکپارچگی خود را حفظ می کنند. برای کنترل خطرات 
ایمنی فرایند، توجه به طرح رسمی برای بهبود و داشتن 
یک طرح سالیانه با پایه گذاری اهداف سالیانه که سایت 
و هیئت  مدیره ، بتواند با آن فرایند را بررسی کند، بسیار 

اساسی و مهم است.
داده های ورودی برای طرح بهبود باید متنوع باشند تا 
ماتریس دقیقی از فرایندهای ایمنی بدست دهند. داده هایی 
مانند: نتایج ممیزی های دوره ای سیستم های مدیریت 
ایمنی، اخذ مشاوره برای مدیریت، نگهداری/ بازرسی 
به تجهیزات جدید،  احتیاج  یا  عملیاتی درباره وجود و 
مطالعات HAZOP، ارزیابی خطر، تغییرات در ایمنی و 

استانداردهای کنترل مدیریت محیطی
با  است  ممکن  اغلب  بهبود،  طرح  مدیریت  و  توسعه 
دپارتمان HSE یا مدیریت پروژه همراه باشد، اما همانند 
همه جنبه های ایمنی فرایند، مهم است که هیئت  مدیره  

آن را ببیند و تائید کند.



56IRAN Fire Protection Engineering Magazine  No. 32  July 2017                               1396 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال پنجم  شـماره 32   تیرماه

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

مایک بین الند، رهبر گروه مدیریت ایمنی فرایند در انجمن صنایع شیمیایی CIA معتقد 
است که اساس مدیریت ایمنی فرایند مؤثر، ترکیبی است از سیستم های کنترل خطر 

فنی قوی و یک سیستم مدیریت کلی
  OSHA CFR 1910عناصر ضروری سیستم های کنترل خطر فنی در برنامه های نظارتی
تبیین شده است؛ مثاًل شامل مدیریت تغییرات، آنالیز خطرات فرایند، یکپارچگی مکانیکی، 
بررسی ایمنی پیش از راه اندازی و ... است. توسعه، پیاده سازی و نگهداری این عناصر، 
نیازمند مهارت های فنی پشتیبانی شده توسط استانداردهای فنی واضح و راهنما می باشد.

عالوه بر سیستم های کنترل خطر فنی )عناصر مدل(، نیاز به یک فرایند مدیریت داریم که 
خط مشی ها را تدوین، منابع، طرح ها و تجهیزات و عملکردها را سازمان دهی و سپس بازخورد 
را از طریق اندازه گیری، ممیزی و بررسی آماده سازی کند. اخیراً در برنامه "راهبری از باال" در 
زمینه HSE، تأکید بیشتری بر رفتارهای افراد و جنبه های فرهنگ سازمانی از RBPSM دیده 
شده است. این امر حرکت به سمت داشتن نگاه سیستمی، به تمامی اجزاء و ارکان سه گانه 
یک سازمان است؛ منابع انسانی )کارفرمایی و پیمانکاری(، تجهیزات و روش ها و فرایندها.

مدیریت ایمنی فرایند خوب، اطمینان می دهد که چه چیزی واقعاً نیازمند انجام دادن است، 
نحوه صحیح آن و بررسی جهت اطمینان از صحت آن، در حال حاضر و در آینده است؛ 

بنابراین بسادگی بایستی مراقب اندازه گیری هایی که انجام می شود، بود.

چکلیستیبرایخودارزیابیایمنیفرایند
توصیه انجمن صنایع شیمیایی آمریکا، استفاده از چک لیست های اولیه برای خودارزیابی 
شرکت هاست تا بتوانند وضعیت خود را نسبت به اصول ذکرشده در باال مشخص کنند. 
گفتنی ست که این چک لیست، صرفاً برای خودارزیابی شرکت ها بوده و چک لیست های 
پیاده سازی مدل RBPSM کاماًل جداگانه و مفصل تر است که در راهنماهای منتشر 

شده CCPS وجود دارد. موضوعات اصلی چک لیست خودارزیابی اولیه عبارتست از:
• پشتیبانی هیئت مدیره شرکت از ایمنی فرایند

• خط مشی ها و انتظارات
• بازدیدهای دارای شفافیت

• وجود شاخص های اجرایی ایمنی فرایند
• وجود طرح ارتقا ایمنی فرایند

• بازبینی حوادث از سوی دیگر شرکت ها و بخش ها

ارتباطمتقابلسیستموایمنیفرایند
استفانز و تالسو در سال 1997 مجموعه راهنماهایی را تحت عنوان "آنالیز ایمني سیستم" 
منتشر کردند که محتوای دیدگاه ایشان این بود که ایمنی سیستم، شامل ایمنی فرایند نیز 
می باشد و این دو مسئله ارتباط ناگسستنی با یکدیگر دارند. از آنجائیکه سیستم ها به گونه ای 
تعریف شده اند که شامل فرآیندهاي خاصي خواهند بود، ایمني فرآیند را مي توان بعنوان 
زیرمجموعه ای از ایمني سیستم در نظر گرفت. بکارگیری مناسب ایمنی سیستم، ما را 
به این سمت سوق می دهد که صنایع حاوی فرایندهای شیمیایی نیز باید از آن پیروی 
نمایند. مجری ایمنی سیستم در صنایع فرایندی تالش می کند تا خطرات را در کل چرخه 
عمر فرایند؛ شناسایی، ارزیابی، تحلیل و در نهایت حذف یا کنترل کند که البته نبایستی 
فراموش کرد، اولویت برای کنترل ها به قوت خود باقی است؛ بنابراین رابطه تنگاتنگی 

بین سیستم و ایمنی فرایندهای شیمیایی و صنایع فرایندی حاکم می باشد.

PSMدامنهکاربردمدل
استانداردهای PSM در فرایندهایی بکارگیری می شوند که شامل حجم بزرگی از مواد 

سمی و مواد شیمیایی بسیار خطرناک و واکنش زا هستند.
استانداردهای PSM برای تأسیسات خرد و تأسیسات حفاری چاه های نفت و گاز و نیز 
فعالیت های خدماتی کاربرد ندارد. سوخت های هیدروکربنی که منحصراً برای مصارف 
کارگاه ها استفاده می شوند، تحت پوشش این استاندارد نمی باشند که البته با در نظر 
گرفتن این شرط که این سوخت ها بعنوان بخشی از فرایند حاوی سایر مواد شیمیایی 

بسیار خطرناک، تحت پوشش استاندارد تلقی نشوند.
مخازن ذخیره و خطوط انتقال سیاالت قابل اشتعال که بدون بهره گیری از سیستم 
سرمایش و خنک سازی، در نقطه نرمال جوش خود نگهداری می شوند، تحت پوشش 
استانداردهای PSM قرار نمی گیرند، مگر در مواردی که مخزن ذخیره به یک فرایند 
متصل باشد و یا به فرایند تحت پوشش استاندارد بسیار نزدیک باشند. بطوری که هرگونه 

رویداد برای فرایند بتواند این مخزن ذخیره را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

حفظ بمنظور )بازرسی فرآیند ایمني مدیریت عناصر ذاتی ارتباط
یكپارچگيمكانیكيویكپارچگیدارایی)

مدل PSM با OHSAS در 8 الزام و با HSE-MS در 9 الزام مشترک می باشند. همچنین 
هر سه سیستم در 6 الزام شامل تجزیه و تحلیل خطرات فرایند، آموزش، تحقیق و بررسي 
رویداد، برنامه ریزی و واکنش در شرایط اضطراري، ممیزي انطباق و مشارکت کارکنان 
مشترک هستند. از بین بندهای الزامات مدیریت ایمني فرایند، 4 الزام شامل اطالعات 
ایمني فرایند، مروری بر ایمني پیش از راه اندازی، یکپارچگي مکانیکي و مجوز کار گرم، 
مختص سیستم مدیریت ایمني فرایند بوده و در دو مدل دیگر به آن ها اشاره ای نشده 

است که البته نقش این 4 بند، بسیار مهم است.
ارتباط داخلي عناصر مدیریت ایمني فرآیند، همانند شبکه ای است که با هم کار می کنند تا 
اگر عملکرد شرکت یا سازمان در یک جزء PSM ناکافي باشد، سایر اجزاء بتوانند از اثرات 
فاجعه بار رویداد پیشگیري کنند، یا آن ها را محدود نمایند. بعبارت دیگر، استاندارد مدیریت 
ایمني فرآیند مستلزم بکارگیري چندین رویکرد کاهش خطر است تا اطمینان حاصل شود 
که خطرات مرتبط با مدیریت ایمني فرآیند، کاماًل کنترل می شوند. این کاهش، هم شامل 
الزامات سیستم مدیریت می شود. براي مثال الزامات مربوط به ایجاد دستورالعمل های 
برنامه یکپارچگي مکانیکي و یکپارچگی دارایی ها که شامل دستورالعمل های بازرسي 
پایپینگ )j( 1910.119()2 و ... است و هم شامل الزامات خاص مربوط به فعالیت های 

.))j()4(1910.119 شرکت )مانند الزام به انجام بازرسی های سیستم پایپینگ
یکی از کمبودهای موجود در این چارچوب های مدیریت ایمنی موجود، عالوه بر چهار بند 
الزامی ذکرشده در باال که مختص سیستم های مدیریت ایمنی فرایند است، عدم توجه 
به روح حاکم در سیستم مدیریت ایمنی فرایند است. توجه نکردن به این نکته که چرخه 
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ایمنی، از فاز طراحی تا موضوع بسیار مهم خرید تجهیزات کنترلی و پروسسی و داشتن 
برنامه مهندسی تعمیرات )تعمیرات پیش بینانه(، نگهداری متمرکز بر قابلیت اطمینان 
RCM ، قابلیت اطمینان و بازرسی های هوشمندانه مبتنی بر ریسک را شامل می گردد.

یکپارچگی مکانیکی و یکپارچگی دارایی ها و بازرسی هوشمندانه؛ دو ابزار کلیدی و طالیی 
مهم این مدل برای پیشگیری از وقوع حوادث ناخواسته است که پیاده سازی هر مدلی 
از PSM، بدون فهم و فلسفه این دو ابزار و دست کم گرفتن آن ها، انحراف از رویکرد 

سیستمی به ایمنی فرایند است و اثر مثبتی در کاهش حوادث نخواهد داشت.

RBIبازرسیمبتنیبرریسک
روش RBI با تعیین ساختاری برای تصمیم گیری راجع به دوره زمانی بازرسی، سطح 
بازرسی و روش های کاهش خطر اصولی را برای مدیریت ریسک فراهم می کند. در 
صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی، درصد عمده ای از کل پلنت دارای ریسک پایینی است 
و عمده ریسک پلنت در درصد ناچیزی از تجهیزات متمرکز است که برخی عبارتند 
از: مخازن ذخیره، ESD, DCS, PCS, F&G و تجهیزات انتقال جرم و حرارت دارای 

قابلیت خرابی و شکست باال.
این تجهیزات خاص که پتانسیل ریسک باالتری دارند به توجه بیشتری نیازمندند و 
سایر واحدهای کم خطرتر، طبعاً نیاز به بازرسی کمتری دارند که این صرفه جویی، هزینه 

اضافی RBI را پوشش می دهد.
در تکنیک RBI همانند سایر روش های ارزیابی ریسک در ایمنی، ابتدا میزان احتمال 
ازکارافتادگی POFبا شش فاکتور و پیامد ازکارافتادگی COF با هفت فاکتور، برای 
تجهیزات تحت فشار محاسبه شده و از حاصل ضرب این دو فاکتور، میزان ریسک بدست 
می آید. سپس براساس اندازه ریسک بدست آمده، تجهیزات اولویت بندی شده و برنامه 
بازرسی و تعمیرات برای آن ها تعریف می گردد. در این تکنیک، برخالف برنامه های سنتی 
بازرسی، فاصله زمانی ثابتی برای بازرسی تجهیزات تعریف نمی گردد، بلکه هر دستگاه 

بازه زمانی و برنامه جداگانه ای جهت بازرسی دارد.
RBI می تواند از سه جنبه بر برنامه ریزی صحیح و ایمن اورهال های واحدهای فرآیندی 

تأثیرگذار باشد:
• اول از آن جهت که RBI می تواند مشخص کند، کدام دستگاه ها و تجهیزات را می توان 

هنگام تولید و فعال نمودن واحد عملیاتی، بصورت Online مورد بازرسی قرار داد.
• دوم آنکه RBI فاصله زمانی تکرار تعمیرات اساسی Turnaround Intervals را 

در واحدهای عملیاتی افزایش می دهد.
• سوم آنکه RBI عالوه بر موارد فوق، دوره زمانی ثابتی را برای تکرار تعمیرات اساسی 

یک واحد پیشنهاد می کند.
بدان معنا که در مورد برخی دستگاه ها و تجهیزات آن واحد، به ما می گوید که بازنمودن 
و بازرسی آن ها ممکن است برای دو یا حتی بیشتر از دو سیکل تعمیرات اساسی لزومی 
نداشته باشد و درواقع بازرسی های محافظه کارانه، غیرضروری و افراطی و به تبع آن 
هزینه های اضافه را حذف می نماید. بعبارت دیگر انجام و پیاده سازی RBI می تواند 

زمان های آماده بکار بودن تجهیزات Uptime را بطور چشمگیری افزایش دهد.
RBI معمواًل در سه قالب کیفی، کمی و نیمه کمی صورت می پذیرد. معمواًل از ابزارهای 
کیفی برای ارزیابی کل سیستم و شناسایی و آنالیز احتمال و پیامدهای ازکارافتادگی 
کلیه تجهیزات، برمبنای قضاوت مهندسی و تجربه استفاده می شود. آنالیز کیفی براساس 

استاندارد API 581 انجام می گردد.
بسیاری از مجتمع های نفت و گاز یا پتروشیمی دنیا که از تکنیک RBI استفاده نموده اند، 
گزارش داده اند که اجرای دقیق این فعالیت، سبب کاهش فاصله زمانی بین تعمیرات 
اساسی واحدها و صرفه جویی مالی بسیار زیاد برای سازمان خواهد شد. همچنین سبب 
می گردد در هر واحد عملیاتی، بین 10 تا 40 درصد دستگاه ها خارج از زمان تعمیرات 
اساسی و هنگام تولید واحد، مورد ارزیابی و بازرسی و به تبع آن مورد تعمیر قرار گیرند. هنر 

RBI را می توان در تعیین حد ریسک قابل قبول و حداکثر زمان در سرویس نگهداشتن 
واحد عملیاتی تا رسیدن به این حد از ریسک دانست.

نظاممهندسیتعمیرات
اهمیت مسئله تعمیرات پلنت ها تا جایی ست که در وزارت نفت، تشکیالتی به نام "نظام 
نگهداری و تعمیرات وزارت نفت" وجود دارد و این خود مؤید اهمیت این بخش مهم از 
صنعت است. در پی وقوع حوادث پی درپی در صنعت پتروشیمی، مدیرکل راهبری این 
تشکیالت )مهندس اصل عربی( با انتقاد از فقدان نظام  نگهداری و تعمیرات، اظهار داشتند 
که روش های کار، پیش بینانه و پیشگیرانه نیست، چراکه ما از تکنولوژی های سنتی مان 
هنوز عبور نکرده ایم. تکنولوژی های تخمین خرابی، قدیمی هستند و با وجود دسترسی 
به استانداردها، هیچ الزام قانونی ای برای اجرا وجود ندارد. روش صحیح برای حل این 
مسئله، ایجاد نظام نگهداری و تعمیرات مانند نظام مهندسی در کشور است. در بخش 
تدوین دانش نگهداری و تعمیرات، انجمن های علمی اصلح  هستند و در بکارگیری آن، 

انجمن های صنفی اصلح هستند، اما هیچکدام تجربه تبیین نظام نت را ندارند.

فرهنگایمنیفرایند
دهه 1980 دهه "ایمنی در تاسیسات" بود که صنایع، برای کاهش حوادث، بر بهبود 

سخت افزار ها و تجهیزات تمرکز کرده بودند.
دهه 1990 دهه "ایمنی فرایندی" یود که سازمانهایی مانند OSHA و EPA برای کاهش 

حوادث، به سمت استقرار مدل هایی نظیر PSM و RMP رفتند.
اما حوادث همچنان ادامه داشتند. پس صنایع مختلف و پیشرو به سمت  ایجاد و ارتقاء 

فرهنگ ایمنی و  ایمنی مبتنی بر رفتار رفتند.
مدل تدوین یافته توسط مرکز ایمنی شیمیایی در سال RBPSM) 2007( ، حاصل 
تجربیات ارزشمند سیستمی و بررسی حوادث فرایندی در 15 سال قبل است که در 
آن، عنصر بسیار مهم "فرهنگ ایمنی فرایند" وجود دارد که نشان دهنده میزان اهمیتی 
است که این مدل و نظام فکری مدرن پشت آن، برای جو و فرهنگ موجود در یک 

شرکت قائل شده است.

تجربه سازمان های بین المللی نشان می دهد که علت بروز حوادثی که در سیستم های 
فنی پیچیده رخ می دهد نیز، پیچیده و چند عاملی ست و در مجموع، علت زیربنایی، نبود 

فرهنگ ایمنی در آن صنایع پیچیده و فرایندی ست.
سازمان ایمنی و بهداشت انگلستان، "فرهنگ ایمنی" را به شکل زیر تعریف می کند: 
"فرهنگ ایمنی، محصول ارزش ها، نگرش ها، شایستگی ها، هنجارها و الگوهای رفتاری 
فردی و گروهی است که میزان تعهد و پایبندی به روش ها، کارآیی و برنامه های ایمنی 

و بهداشت سازمان را نشان می دهد."
اما مرکز CCPS تعریف ساده تری را ارائه کرده است: "چگونگی رفتار یک سازمان، 
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هنگامی که هیچ نظاره گری وجود ندارد، فرهنگ ایمنی 
است." در تبیین فرهنگ ایمنی سازمان، مدیریت، نقش 
کلیدی و رهبری دارد و همه افراد می بایست تشریک 

مساعی نمایند.
فرهنگ HSE از ارتباط مثبت و متقابل سه رکن اصلی 
بایستی  سیستمی،  رویکرد  یک  در  که  می آید  بوجود 

همزمان مورد توجه قرار بگیرند:
• افراد و رفتارها

• سیستم ها و فرآیندها
• تجهیزات فیزیکی، مکانیکی و محیط کاری

وجود فرهنگ ایمنی مناسب در سازمان باعث نهادینه 
شدن نوع خاصی از رفتارها، ارزش ها، باورها و تفکرات 
در ارزش های بنیادین سازمان، خط مشی ها و رفتار کارکنان 
و مدیریت شده و از این طریق سازمان را به سوی آرمان 

بهبود مستمر ایمنی سوق می دهد.
همان گونه که بیان شد، درک میزان بلوغ فرهنگی یک 
سازمان بمنظور مشخص کردن مراحل و انجام اقدامات 
مناسب برای بهبود فرهنگ HSE بسیار حائز اهمیت است. 

سیستم مدیریت پس از شناسایی مرحله بلوغ فرهنگی 
سازمان براساس مجموعه ای از روش ها بهترین تصمیم 
را اتخاذ می کند. ارتقای رفتار ایمن در کار، یک بخش 
حیاتی در مدیریت HSE می باشد. چراکه بخش بزرگی از 
حوادث، ناشی از خطای افراد است. به تازگی در برخی از 
شرکت ها مجموعه ای از قوانین برای ارتقای رفتار ایمن 

آورده شده است که شامل موارد زیر است:
• اصالح رفتار ایمنی

• رفتار بر مبنای ایمنی
• سیستم های مدیریت رفتار ایمنی

• سیستم های بازرسی ایمنی
ایجاد و گسترش فرهنگ ایمنی در یک پلنت صنعتی، 
نه تنها احتمال بروز حوادث را کاهش داده، بلکه دارای 
بازگشت  نشاندهنده  که  بوده  مالی  و  اقتصادی  منافع 
سرمایه در درازمدت به سازمان می باشد. طبیعی است 
که برای رسیدن به وضع مطلوب، ابتدا بایستی جو ایمنی 
و شاخص های فرهنگی آن، سنجیده شده و اندازه گیری 
شود. آشناترین ابزار برای انداز ه گیری جنبه روانشناختی و 

فرهنگی موضوع، پرسشنامه جو/ فرهنگ ایمنی، مصاحبه 
گروهی و روش های نمونه برداری ایمنی است که از  دامنه 

این نوشته خارج است.
فرهنگ ایمنی حاصل تبدیل آموخته ها به آموخته های 
اندوخته است. به عبارت دیگر، نهادینه شدن علم باعث 
ایجاد باورهایی می شود که این باور و بینش، در رفتارهای 
انسانی بروز می کند و جزئی از رفتارهای اتوماتیک ذهنی 

می گردد. 

حرفآخر:
در پایـان، ذکـر ایـن نکتـه الزم اسـت کـه از میـان 
عناصـر بیسـت گانـه سیسـتم CCPS و یـا عناصـر 
چهـارده گانـه سیسـتم OSHA ، توجـه هم زمـان به 
همـه عناصـر الزامی اسـت. به عبارت دیگـر، توجه به 
عناصـر دارای رویکـرد پیشـگیرانه، بیـش از اقدامات 
کنترلـی بـرای کاهـش پیامـد حـوادث و یـا تربیـت 
متخصصین شـرایط اضطراری و افسران آتش نشانی، 

اسـت. اهمیت  دارای 





واردات و فروش انواع تجهیزات از معروفترین کمپانى هاى معتبر دنیا
خدمات تعمیر و سرویس و نگهدارى انواع پمپ هاى ثابت و پرتابل آتش نشانى
نصب انواع سیستم اطفاء و اعالم و اخذ تاییدیه از سازمان آتش نشانى تهران

2.5” NHT Discharge

Manual Override

Double Race 
Bearings

Double Race 
Bearings

Absolute Position 
Feedback Sensors

Sealed High-
Torque Motors

700
GPM

500
PSI

ویژگیهاي مانیتور Sidewinder EXM  شرکت الخارت براس
   قابلیــت نصــب در جایگاهــاى مختلــف بصــورت ثابــت و متحــرك و نصــب بــروى              

ماشین آالت آتش نشانى
   دبى مفید تا 2650 لیتر در دقیقه
   کنترل از راه دور بصورت وایرلس

   کنترول بدون محدودیت مسافت با دسته اتوماتیک( جویستیک )
   امکان استفاده از آب و فوم

ــور و داراى  ــاى ش ــا آبه ــازگار ب ــرجى و س ــواى ش ــرد در آب و ه ــت کارک    قابلی
امالح
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ویژگیهاي مانیتور Sidewinder EXM  شرکت الخارت براس
   قابلیــت نصــب در جایگاهــاى مختلــف بصــورت ثابــت و متحــرك و نصــب بــروى              

ماشین آالت آتش نشانى
   دبى مفید تا 2650 لیتر در دقیقه
   کنترل از راه دور بصورت وایرلس

   کنترول بدون محدودیت مسافت با دسته اتوماتیک( جویستیک )
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

ـــد  ـــث ش ـــا رخ داد، باع ـــال 2016 در Neo-Soho جاکارت ـــر س ـــم نوامب ـــراً در نه ـــه اخی ـــوزی ای ک آتش س
ـــرد. در طـــول ده ســـال گذشـــته  ـــرار گی ـــورد بررســـی ق ـــرون ســـاختمان م کـــه موضـــوع شـــیوع آتـــش در بی
مـــا شـــاهد آتش ســـوزی های متعـــددی در ســـاختمان های بلندمرتبـــه بوده ایـــم کـــه بـــه درون نمـــای 
خارجـــی فلـــزی ســـرایت کـــرده و پـــس  از آن بســـرعت بـــه تمـــام جهـــات ســـاختمان گســـترش  یافتـــه اســـت.
ـــه  ـــرد ک ـــاره ک ـــددی اش ـــای متع ـــه نمونه ه ـــوان ب ـــم، می ت ـــی کنی ـــیا را بررس ـــه و آس ـــق خاورمیان ـــر مناط اگ

ـــا در دســـت احـــداث رخ  داده اســـت. ـــورد اســـتفاده و ی ـــادر در ســـاختمان های م ـــات ن ـــن اتفاق ای
ســـؤاالت بســـیاری در مـــورد کیفیـــت طراحـــی نمـــای ســـاختمان، مصالـــح مـــورد اســـتفاده و روش 
ساخت وســـاز آن هـــا مطـــرح می شـــود. بطـــور کلـــی فـــرض عمومـــی و عـــرف بـــر ایـــن اســـت کـــه 

ــتند،  ــتعال هسـ ــیار قابـــل اشـ ــه بسـ ــوادی کـ مـ
ـــوند  ـــتفاده می ش ـــاختمان ها اس ـــای س ـــرراً در نم مک
و اغلـــب اوقـــات پیمانـــکاران ســـاختمانی بعلـــت 
بکارگیـــری مصالـــح بی کیفیـــت بـــرای کاهـــش 

ــا، مـــورد انتقـــاد قـــرار می گیرنـــد. هزینه هـ
ـــتعال و  ـــل اش ـــح قاب ـــن مصال ـــاوت بی ـــدا تف در ابت
مصالـــح قابـــل  احتـــراق را بررســـی می کنیـــم. 

نقطـــه اشـــتعال در مصالـــح قابـــل اشـــتعال 
اســـت،  ســـانتی گراد  درجـــه   61 از  کمتـــر 
ایـــن  قابل احتـــراق،  مصالـــح  در  درحالی کـــه 
رقـــم بیشـــتر از 61 درجـــه ســـانتی گراد اســـت. 
بنابرایـــن مصالـــح قابـــل اشـــتعال معمـــواًل 
مصالـــح  امـــا  هســـتند،  هـــم  قابل احتـــراق 
نیســـتند. قابل اشـــتعال  لزومـــًا  قابل احتـــراق، 

ــاختمان  ــای سـ ــه در نمـ ــی کـ مصالحـ
ــوارد  ــامل مـ ــوند، شـ ــتفاده می شـ اسـ

زیـــر هســـتند:
1- مانع رطوبتی

2- عایق بندی حرارتی
3- پوشش فلزی برای تزیین نمای بیرونی

مانـــع رطوبتـــی نوعـــی پوشـــش اســـت کـــه در 
دیـــوار بیرونـــی ســـازه بـــکار بـــرده می شـــود و 
ــت  ــل رؤیـ ــا غیرقابـ ــت و یـ ــد قابل رؤیـ می توانـ

ــد. ــوار( باشـ (درون دیـ
 Neo-Soho بـــا ســـقوط نمـــای بیرونـــی ســـاختمان
در غـــرب جاکارتـــا، آســـمان شـــهر از گردوغبـــار 
ـــی  ـــب عایق بندی های ـــد. در اغل ـــیده ش ـــاًل پوش کام
حرارتـــی از پشـــم معدنـــی کـــه می توانـــد از 
شیشـــه، ســـنگ و یـــا دیگـــر فیبرهـــای معدنـــی 

ـــود. ـــتفاده می ش ـــد، اس ـــده باش ـــد ش تولی
اتمـــام  بـــرای  فلـــزی  پوشـــش  رایج تریـــن 
ـــت  ـــاختمان ها، کامپوزی ـــی س ـــای بیرون ـــن نم تزیی
ـــتالی  ـــنگی کریس ـــای س ـــا پانل ه ـــی و ی آلومینیوم
ــت  ــای کامپوزیـ ــت پانل هـ ــن اسـ ــت. ممکـ اسـ
ـــر کـــردن  ـــرای پ ـــه درزگیـــری ب ـــاز ب آلومینیومـــی نی
ـــر  ـــن ام ـــه همی ـــند ک ـــته باش ـــی داش ـــای خال فضاه
ــم  ــز فراهـ ــرارت را نیـ ــر حـ ــق کاری در برابـ عایـ
می نمایـــد و معمـــواًل بـــرای ایـــن منظـــور فـــوم 
ـــر  ـــل، بهت ـــبک متخلخ ـــتیک س ـــه پالس ـــبت ب نس

است.
ــانتی گراد  ــه سـ ــای 660 درجـ ــوم در دمـ آلومینیـ
ــای کوچـــک  ــورت مذابه هـ ــود و بصـ ذوب می شـ
آتشـــین می چکـــد. تـــا زمانـــی کـــه شـــعله 
آتـــش بـــا پانل هـــای آلومینیومـــی تمـــاس دارد، 
آن هـــا می ســـوزند و بطـــرف بـــاال حرکـــت 
اینچنینـــی  حریق هـــای  در  لـــذا  می کننـــد. 

چشم اندازی بر وقوع حریـق 
در نمای ساختمان های بلندمرتبه

کورشطالوری
کارشناسارشدHSEومدرسوممیزآتشنشانی

talavari@gmail.com

وقتی از نمای ساختمان غافل می شویم
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ســـرعت رشـــد حریـــق بســـیار باالســـت. چـــرا 
کـــه تمـــام چیـــزی کـــه ایـــن مـــواد مشـــتعل 
ـــه  ـــت ک ـــب اس ـــوای مناس ـــد، ه ـــاز دارن ـــه آن نی ب
ـــم(  ـــاد مالی ـــک ب ـــوا (ی ـــار ه ـــل فش ـــت حداق تح
ادامـــه رونـــد می توانـــد فاجعه آمیـــز باشـــد.
درحالی کـــه بســـیاری از اجـــزای مـــورد اســـتفاده 
در سیســـتم نمـــای ســـاختمان ها، تســـت های 
اجبـــاری و اســـتاندارد حریـــق را پشـــت ســـر 
ـــا،  ـــزا در نم ـــب اج ـــت ترکی ـــن اس ـــته اند، ممک گذاش
ـــد،  ـــرار می گیرن ـــش ق ـــرض آت ـــه در مع ـــی ک زمان
آن طـــوری کـــه انتظـــار مـــی رود عمـــل نکنـــد.

ــه  ــت کـ ــت اسـ ــن واقعیـ ــر ایـ ــن امـ ــت ایـ علـ
ـــگاهی  ـــرایط آزمایش ـــه در ش ـــق ک ـــای حری آزمون ه
ــن  ــر بدتریـ ــه نمایانگـ ــوند، همیشـ ــام می شـ انجـ

حالـــت در شـــرایط محیطـــی نیســـتند.
آزمون هـــای اســـتاندارد حریـــق معیـــاری اســـت 
بـــرای کمـــک بـــه مـــا، جهـــت درک و مقایســـه 
ـــی را  ـــات حداقل ـــت و الزام ـــه مطلوبی ـــی ک مصالح

ـــد. ـــا هـــم دارن ب
بیـــرون  در  آتش ســـوزی ها  معمـــول  بطـــور 
ــروع  ــا روی آن شـ ــا و یـ ــاختمان، درون نمـ از سـ
درون  از  حریـــق  اوقـــات  اکثـــر  نمی شـــود. 
ســـاختمان ها شـــروع می شـــود و در جایـــی کـــه 
ــی  ــات، نقصـ ــدی طبقـ ــدی و حریق بنـ در دودبنـ
ـــک  ـــه ی ـــی ک ـــًا جای ـــد، خصوص ـــته باش ـــود داش وج
ـــتفاده   ـــاختمان اس ـــای س ـــتعال در نم ـــه قابل اش قطع
ـــد،  ـــاز باش ـــه ب ـــق در محوط ـــا حری ـــد و ی ـــده باش ش
بســـرعت درون نمـــای ســـاختمان گســـترش 

می یابـــد.
در پـــی حریـــق ویرانگـــر Neo-Soho، بـــرج 
ــار  ــه انتظـ ــد، درحالی کـ ــا مانـ ــکونی پابرجـ مسـ
باشـــد. رســـیده  آســـیبی  آن  بـــه  می رفـــت 
مشـــکل زمانـــی شـــروع شـــد کـــه نمـــای ســـاختمان 
ـــی  ـــع رطوبت ـــت. موان ـــرار گرف ـــق ق ـــرض حری در مع
کـــه از قیـــر ســـاخته  شـــده بودنـــد، عایـــق  موجـــود بـــا 
ـــود  ـــن و خ ـــب رزی ـــامل چس ـــه ش ـــی ک ـــم معدن پش
ـــد، در آتـــش ســـوختند  ـــی بودن ـــت آلومینیوم کامپوزی
ـــر  ـــطوح باالت ـــادی آن در س ـــت گردب ـــاد و حرک و ب

ـــرد. ـــک ک ـــعله ها کم ـــار ش ـــه انتش ب
درک ایـــن موضـــوع کـــه چـــه مقـــدار قابلیـــت 
ــد،  ــده باشـ ــد پیچیـ ــراق می توانـ ــتعال و احتـ اشـ
ممکـــن اســـت تـــا دشـــوار باشـــد. بیاییـــد یـــک 
شـــمع را در نظـــر بگیریـــم کـــه از یـــک قالـــب 
ـــط آن  ـــه در وس ـــه ک ـــک فیتیل ـــا ی ـــراه ب ـــوم هم م
ـــه، ســـاخته  شـــده اســـت. آتـــش گرفتـــن  ـــرار گرفت ق
مـــوم بـــا یـــک منبـــع احتـــراق خارجـــی بســـیار 

دشـــوار اســـت.

ـــرد  ـــش نمی گی ـــی آت ـــود، ول ـــرد، ذوب می ش ـــرار گی ـــش ق ـــعله آت ـــا ش ـــرارت و ی ـــرض ح ـــوم در مع ـــر م اگ
ـــد ســـوخت. ـــش خواه ـــرد، درون آت ـــرار گی ـــش ق ـــا آت ـــه مســـتقیم ب ـــرض مواجه ـــر در مع ـــی اگ ول

ـــش  ـــل آت ـــرد، در داخ ـــرار می گی ـــعله ق ـــرض ش ـــه در مع ـــی ک ـــرد. زمان ـــش نمی گی ـــانی آت ـــه  آس ـــه ب فیتیل
ـــا  ـــده و دوده آن برج ـــی ش ـــه زغال ـــه درحالی ک ـــد، فیتیل ـــار نگه داری ـــعله را کن ـــر ش ـــوخت و اگ ـــد س خواه
ـــک  ـــد، ی ـــم بپیوندن ـــه ه ـــه ب ـــا فیتیل ـــراه ب ـــوم هم ـــمع، م ـــد ش ـــر همانن ـــد. اگ ـــد ش ـــوش خواه ـــده، خام مان
ـــی  ـــه کاف ـــردن فیتیل ـــن ک ـــرای روش ـــادی ب ـــدک ع ـــا فن ـــت ی ـــک کبری ـــد ی ـــک مانن ـــراق کوچ ـــع احت منب

ـــت. ـــم داش ـــدار خواهی ـــعله پای ـــک ش ـــورت ی ـــن ص ـــه در ای ـــت ک اس
ـــی  ـــزان پایین ـــق، دارای می ـــت حری ـــده آل تس ـــرایط ای ـــااًل در ش ـــر احتم ـــده از قی ـــی ساخته ش ـــع رطوبت موان
ـــش  ـــعله های آت ـــترش ش ـــرای گس ـــی ب ـــد علت ـــر می توانن ـــویی دیگ ـــا از س ـــتند؛ ام ـــعله  هس ـــار ش در انتش

در درون حفره هـــای نماهـــای ســـاختمانی باشـــند.
ـــا  ـــذارد، ام ـــر بگ ـــت س ـــق را پش ـــاری حری ـــت های اجب ـــی، تس ـــم معدن ـــا پش ـــق کاری ب ـــت عای ـــن اس ممک
زمانـــی کـــه در معـــرض آتش ســـوزی واقعـــی و در شـــرایط مخالـــف و بســـیار دشـــوار محیطـــی قـــرار 
ـــتر داغ از  ـــکل خاکس ـــه ش ـــا، ب ـــدن آن ه ـــی ش ـــا متالش ـــده و ب ـــه ش ـــا گداخت ـــا و فیبره ـــرد، رزین ه می گی
ـــایر  ـــق در س ـــار حری ـــه انتش ـــه ب ـــوند و این گون ـــش می ش ـــوا پخ ـــده و در ه ـــرون آم ـــا بی ـــای نم حفره ه
طبقـــات، از طریـــق مـــواد قابل احتـــراق زیـــادی کـــه در بالکن هـــا و یـــا در درون حفره هـــا وجـــود دارد 

ـــد. ـــک می کنن کم
ــای  ــی پانل هـ ــای خالـ ــری فضاهـ ــرای درزگیـ ــواًل بـ ــه معمـ ــل کـ ــبک متخلخـ ــتیک های سـ پالسـ
کامپوزیتـــی اســـتفاده می شـــوند، نیـــز می تواننـــد رفتـــار مشـــابهی را انجـــام دهنـــد. یعنـــی زمانـــی 
ـــرون از  ـــذاب در درون و بی ـــک و م ـــای کوچ ـــورت قطره ه ـــد، بص ـــرار می گیرن ـــق ق ـــرض حری ـــه در مع ک
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ـــار  ـــه انتش ـــورت ب ـــن ص ـــه ای ـــد و ب ـــا می چکن نم
ـــد. ـــک می کنن ـــق کم حری

زمانـــی کـــه آلومینیـــوم ذوب می شـــود، جریـــان 
هـــوا درون حفره هـــای نمـــا افزایـــش می یابـــد و 
ـــاال  ـــرف ب ـــانی بط ـــق به آس ـــورت حری ـــن ص در ای

ـــد. ـــترش می یاب ـــن گس و پایی
ـــود دارد  ـــرایط وج ـــن ش ـــه در ای ـــری ک ـــر دیگ خط
ـــاختمان  ـــای س ـــه آتش ســـوزی در نم ـــن اســـت ک ای
ـــی  ـــل و حت ـــه داخ ـــأ آن، ب ـــر از منش ـــد دورت می توان

ـــد. ـــرایت کن ـــم س ـــی ه در ســـطح افق
ــود دارد  ــکل وجـ ــرای ایـــن مشـ راه حل هایـــی بـ
کـــه بـــا پیچیدگی هـــای محاسبه شـــده خـــاص و 
ـــاختمان ها  ـــی س ـــات عمران ـــتر در عملی ـــه بیش هزین

ـــت. همراه اس
ســـاختمان های متعـــددی بـــدون اینکـــه گرفتـــار 
ـــار  ـــون دچ ـــه تاکن ـــده اند ک ـــا ش ـــوند، بن ـــق ش حری
ایـــن حادثـــه نشـــده اند. اینکـــه مالکیـــن بایـــد 
تمـــام گزینه هـــای خـــود را در مقابـــل خطـــرات 
ــوزی  ــای آتش سـ ــا و هزینه هـ ــی، پیامدهـ احتمالـ

ـــد، مهـــم اســـت. در نظـــر بگیرن
ــه  ــانانی کـ ــالمت آتش نشـ ــن سـ ــر گرفتـ در نظـ
ویران کننـــده ای  آتش ســـوزی های  چنیـــن  در 
حاضـــر می شـــوند، بســـیار مهـــم و ضـــروری اســـت. 
ـــار و مهنـــدس ســـاختمانی ممکـــن  ـــوان معم ـــا بعن م

اســـت خطراتـــی کـــه زندگـــی افـــراد را بـــه مخاطـــره 
می انـــدازد و نتیجـــه عملکـــرد مـــا در طراحـــی و 
ـــم. ـــر نگیری ـــتند را در نظ ـــاختمان ها هس ـــداث س اح

آتش نشـــانی  ســـازمان  هیئت مدیـــره  رئیـــس 
و امـــداد و نجـــات اندونـــزی همـــراه بـــا رئیـــس 
رئیـــس  و  جاکارتـــا  آتش نشـــانی  ســـازمان 
اندونـــزی  آتش نشـــانی  خدمـــات  انجمـــن 
ند. شـــته ا ا د حضور  IFCAA نـــس  ا کنفر ر  د
ـــه  ـــا، از تمـــاس اولی ـــق Neo-Soho در جاکارت حری
آن بـــا ســـازمان کـــه در ســـاعت 20:40 دقیقـــه 
ــاعت 23:40،  ــات در سـ ــام عملیـ ــا اتمـ ــود تـ بـ
ــانی  ــازمان آتش نشـ ــی از سـ ــای مختلفـ بخش هـ
ـــاعت،  ـــه س ـــن س ـــول ای ـــم آورد. در ط ـــرد ه را گ
آتش نشـــانان در درون و بیـــرون ســـاختمان در 
معـــرض شـــرایط بســـیار ســـختی کـــه خطـــر مـــرگ، 
زندگـــی آن هـــا را تهدیـــد می کـــرد حضـــور داشـــتند.

ــاختمان  ــه از سـ ــتعل کـ ــزرگ مشـ ــای بـ تکه هـ
ـــن  ـــن  بی ـــه در ای ـــانانی ک ـــرد، آتش نش ـــقوط می ک س
ـــد،  ـــی بودن ـــق بیرون ـــردن حری ـــال خاموش ک در ح

ـــی داد. ـــرار م ـــر ق ـــرض خط را در مع
ــی  ــات فوقانـ ــاده در طبقـ ــه دام افتـ ــران بـ کارگـ
ســـاختمان بایـــد توســـط آتش نشـــانانی کـــه 
بـــه داخـــل ســـاختمان وارد شـــدند، نجـــات داده 
می شـــدند. این یـــک عملیـــات طاقت فرســـا و 

خطرنـــاک بـــرای آن هـــا بـــود.
ــم  ــجاعت تیـ ــداکاری و شـ ــارت، فـ ــًا مهـ نهایتـ
موجـــب  عملیاتـــی،  نیروهـــای  و  فرماندهـــی 

نتیجه گیـــری موفـــق در عملیـــات شـــد.
درود بـــر تمـــام آن مـــردان شـــجاع و تشـــکر ویـــژه  بـــر 
ـــام  ـــد و تم ـــری کردن ـــات را رهب ـــه عملی ـــی ک مردان
ـــد. ـــان بازگرداندن ـــه منازل ش ـــت ب ـــا امنی ـــراد را ب اف
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یکــی از اســتانداردهایی کــه طــی دهــه اخیــر توســط بســیاری از اســاتید مجــرب در مراکــز آتش نشــانی اروپــا و 
علی الخصــوص مرکــز آمــوزش آتش نشــانی انگلســتان به مشــارکت و آموزش گذاشــته می شــود، SEEDS اســت.

SEEDS نــام اختصــاری اســتانداردی اســت کــه بــه 5 موضــوع کلیــدی در آموزش هــای تخصصــی آتش نشــانی 
می پــردازد. در ایــران تعــداد انگشت شــماری از مربیــان تخصصــی حرفــه ای بــا ایــن اســتاندارد ســاده و درعین حال 

کلیــدی آشــنایی دارنــد و ایــن اســتاندارد را بــه مشــارکت می گذارند.
ــم،  ــران انجــام داده ای طــی تحقیقاتــی کــه در یــک دهــه گذشــته در آتش نشــانی های کل کشــور عزیزمــان ای
متأســفانه همیــن تعــداد انگشت شــمار نیــز بــر ایــن مهــم تأکیــدی ندارنــد و ایــن عــدم آمــوزش، دالیــل عدیده ای 
بــرای بــروز بســیاری از حــوادث در محــل حریــق و حادثــه و بحــث امــداد و نجــات در داخــل آتش نشــانی های 
کشــور را موجــب شــده اســت. متأســفانه در طــی یکســال گذشــته انــواع حــوادث و آتش ســوزی ها بدلیــل عــدم 
رعایــت ایــن اســتانداردها، جــان تعــداد کثیــری از همــکاران آتش نشــان را در آتش نشــانی های شــهری و صنعتــی 

گرفتــه اســت. حــال بــه تفســیر کالمــی هریــک از حــروف ایــن اســتاندارد خواهیــم پرداخــت:

Safety :ایمنی
ایمنــی پرســنل، یعنــی تمامــی فرماندهــان و پرســنل عملیاتــی مــا بــه ایــن بــاور برســند کــه بــر اســاس یــک 
ــه ســینه منتشــر  دســتورالعمل داخلــی کــه ســال های زیــادی ســت در آتش نشــانی ســائوپائولو برزیــل ســینه ب

شــده اســت، ایــن اقدامــات انجــام گــردد:
ــس  ــر رئی ــان، ه ــی 3 آتش نش ــده، ناج ــر فرمان ــادی، ه ــان ع ــی 3 انس ــان ناج ــر آتش نش ــد، ه ــا می گوین آن ه

ایســتگاه، ناجــی 3 فرمانــده و هــر مدیــر عملیــات، ناجــی 3 رئیــس ایســتگاه می باشــد.
ــا یــک حســاب سرانگشــتی می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه اگــر ایمنــی از فرماندهــان ارشــد  بنابرایــن ب
یــک ســازمان بــه ســمت آتش نشــانان فرهنگ ســازی شــود، در یــک عملیــات، براحتــی حــدود 80 نفــر از مــردم 

عــادی در شــرایط اضطــراری محافظــت خواهنــد شــد.
امــا دربررســی این کــهSafety  منــوط بــه افــراد یــا تجهیــزات اســت، بایــد بــه ایــن مهــم توجــه داشــته باشــیم 
کــه ایمنــی بایــد بیشــتر بصــورت یــک فرهنــگ در ســازمان منتشــر شــود. یــک آتش نشــان بایــد بدانــد کــه اگــر 
در صحنــه عملیــات، خــودش ایمــن نباشــد، نــه تنهــا نمی توانــد افــراد گرفتــار را نجــات دهــد، بلکــه می توانــد 

باعــث بــه خطــر انداختــن جــان همــکاران خــود نیــز گــردد.

Equipment :تجهیزات
ــازمانهای  ــط  س ــن توس ــده و ایم ــه روز ش ــزات ب ــد تجهی ــتاندارد، خری ــن اس ــردن ای ــدی در عملیاتی ک ــدم بع ق
ــن  ــرد، ای ــرار گی ــش ق ــه بیش ازپی ــد موردتوج ــان بای ــن می ــه در ای ــی ک ــب مهم ــد. مطل ــانی می باش آتش نش
اســت کــه حتــی در ایســتگاه های آتش نشــانی کــه تماریــن روزانــه را براســاس لوحــه ســین انجــام می دهنــد، 
تجهیــزات عملیاتــی نبایــد بعنــوان تجهیــزات تمرینــی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. چــرا کــه از عمــر مفیــد ایــن 

تلفات آتش نشانان روز به روز 
بیشتر می شود، 

اگر این پنج اصل را جدی نگیرند!!

محمدرضاجواهـری
مشـاور،کارشنـاسارشـد
ومربیحرفهایآتشنشانی

در آتش نشانی و امدادرسانی 
مدرن، برخالف دوران 
گذشته، بجای آنكه مستقیماً 
به سراغ آموزش های تئوری 
و عملی برویم، بهترین 
پیشنهاد برای آتش نشانان 
یادگیری استانداردهای اولیه 
آتش نشانی می باشد.

آموزش تخصصی آتش نشانی و نجات
بر پایه استانداردهای کارآمد آموزشی

SEEDS
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تجهیــزات کــم شــده و در زمــان انجــام عملیــات، 
می توانــد مشــکالت زیــادی را بــرای پرســنل 
ــزات  ــا تجهی ــه ب ــد. در رابط ــته باش ــراه داش هم
ــزات  ــی تجهی ــه حت ــر این ک ــم دیگ ــب مه مطل
ــد پــس از اســتفاده، بازرســی و  ــز بای ــی نی عملیات
بطــور صحیــح نگهــداری شــوند. زیــرا ایــن ابــزار 
ــری را  ــرایط بهت ــدی ش ــات بع ــد در عملی می توان

ــاورد. ــه ارمغــان بی ــات ب ــرای عملی ب

Exercise :تمرین
 SEEDS ــتاندارد ــم اس ــیار مه ــای بس از بخش ه
انجــام تمرینــات عملیاتــی و ممارســت در اجــرای 
آنهــا مــواردی اســت کــه به صــورت تئــوری 
ــالغ  ــنل اب ــه پرس ــوزش ب ــکاران آم ــط هم توس
می شــود. ایــن تمرین هــا می توانــد به صــورت 
ــانی،  ــای آتش نش ــام گره ه ــد انج ــرادی، مانن انف
پوشــیدن لبــاس عملیاتــی و دســتگاه تنفســی 
ــات  ــد عملی ــی، مانن ــورت تیم ــا به ص ــد و ی باش
پمپ هــای  نردبــان،  کف رســانی،  آب رســانی، 
آتش نشــانی و کار در ارتفــاع باشــد. در اینجــا بــه 

ایــن جملــه کــه از جانــب یکــی از اســاتید بــزرگ 
ســازمان آتش نشــانی، بــه همــه پرســنل آمــوزش 
ــس از  ــه پ ــم ک ــنده می کنی ــت بس ــده اس داده ش
گذرانــدن دوران تئــوری آتش نشــانی، فقــط تمرین 

ــن !!! ــن و تمری و تمری

Discipline :نظام مندی
از آنجایــی کــه ادارات و دپارتمان هــای آتش نشــانی 
در سراســر دنیــا، یــک ســازمان شــبه نظامی اســت، 
کلیــه پرســنل بایــد تمامــی مــوارد نظام منــد شــدن 
ازجملــه: صــف جمــع، یونیفــرم، سیســتم های 
یکپارچــه مدیریــت در محــل کار و حادثــه را مدنظر 
قــرار دهنــد. ضمــن اینکــه فرماندهان و مســئوالن 
ــد:  ــی مانن ــر آیتم های ــد ب ــًا بای ــتگاه ها حتم ایس
نظافــت شــخصی، مرتــب بودن البســه فرم، البســه 
ــان  ــی و چیدم ــه عملیات ــان البس ــی، چیدم عملیات
و  ایســتگاه ها  داخــل  در  تجهیــزات  اســتاندارد 
همچنیــن چیدمــان درســت خودروهــا و تجهیــزات 

در محــل حادثــه نظــارت مســتمر نماینــد.
ــن  ــه ای ــرف ب ــن ص ــه پرداخت ــم آنک ــه مه نکت

موضوعــات،  دیگــر  از  غافل شــدن  و  موضــوع 
ــنل  ــی در پرس ــوب روان ــرات نامطل ــب تأثی موج

خواهــد شــد.

Signs :عالئم
ــنایی  ــه SEEDS آش ــم اولی ــا 4 آیت ــه ب ــال ک ح
نســبی پیــدا کردیــم، وقــت آن اســت کــه بــا عالئم 
تخصصــی کارمــان نیــز آشــنا شــویم. ایــن عالئــم 
ــا  ــروع و ت ــتگاه ش ــق ایس ــگ حری ــد از زن می توان
ــر خودروهــا، رســیدن  ــوع ســیگنال آژی انتخــاب ن
ــی خــودرو و نیروهــای  ــه، جانمای ــه محــل حادث ب
عملیاتــی شــناخت ظاهــری و اولیــه محــل حادثــه 
ــرو  ــًا بازگشــت نی ــات و نهایت و پیشــروی در عملی

بصــورت ایمــن بــه ایســتگاه باشــد.
ــب  ــی مطال ــه تمام ــوم ک ــر می ش ــا متذک در اینج
ــوده و قطــره ای  ــوق بصــورت یــک ســرفصل ب ف
از اقیانــوس بی کــران آمــوزش در آتش نشــانی 
می باشــد. امیــد اســت در فرصت هــای بعــدی بــه 
ــا  ــن آیتم ه ــدام از ای ــر ک ــی ه ــه معرف ــل ب تفصی

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

صنعــت اعــالم و اطفــای حریــق کــه از آغــاز آن در جهــان، بیــش از یــک قــرن می گــذرد و نزدیــک بــه 50 
ســال اســت کــه بــه ایــران ورود پیــدا کــرده، در ایــن نیــم قــرن دچــار تغییــر و تحــوالت زیــادی شــده اســت.

ــی و  ــراً آمریکای ــد. اکث ــران آم ــه ای ــی ب ــورهای خارج ــط کش ــی و توس ــورت ابتدای ــت به ص ــن صنع ــدا ای ابت
انگلیســی ها. در ایــن میــان از ســال 50 یــک ســری از مهندســین وقــت ایرانــی توســط ایــن شــرکت ها آمــوزش 
دیدنــد کــه بعــد از ظهــور انقــالب ســال 57 بــه دو دســته تقســیم شــدند. عــده ای کشــور را تــرک کردنــد و در 

ــد. همــان شــرکت های خارجــی مشــغول بــکار شــدند و عــده معــدودی هــم در کشــور ماندن
اما آن عده که باقی ماندند!

بعــد از تغییــر و تحــوالت سیاســی ســال 57 و اســتقرار نظــام و شــروع ناجوانمردانــه جنــگ تحمیلــی، اهمیــت 
سیســتم های ایمنــی روز بــه روز بیشــتر  شــد. چنانکــه اکثــر سیســتم های زیرســاختی در زمــان جنــگ و بعــد از 
آن عمــاًل فرســوده و تحریم هــای ظالمانــه و خســارات جنــگ، تــوان مالــی کشــور را جهــت نوســازی نــاوگان 
ــن سیســتم ها را داشــتند،  ــم ای ــه عل ــراد ک ــان آن دســته اف ــن می ــود. در ای ــل رســانده ب ــه حداق آتش نشــانی ب

بــه چنــد دســته تقســیم شــدند.
آن هایــی کــه توانایــی مالــی داشــتند، شــرکت ثبــت کردنــد و الباقــی بعنــوان نیــروی فنــی و نصــب شــروع بــکار 

کردنــد و صنعــت جدیــد اعــالم و اطفــای ایــران، از ایــن زمــان آغــاز بــه کار کــرد.
ایــن افــراد کــه عــده محــدودی بودنــد، دریافتنــد کــه ایــن سیســتم یــک سیســتم گران قیمــت و پــر ســود بــرای 
ــه جمــع آوری اطالعــات و دریافــت  ــرای کشــور می باشــد. پــس عمــاًل شــروع ب آنهــا و همچنیــن ضــروری ب
نمایندگــی از کشــورهای خارجــی، عمدتــًا انگلیــس و آلمــان کردنــد و چــون در ایــن میــان رقیــب خاصــی وجــود 
ــل کار  ــنتی قب ــیوه کار س ــات و ش ــا اطالع ــوز ب ــان هن ــانی در آن زم ــازمان های آتش نش ــاًل س ــت و عم نداش

ــن صنعــت شــدند. ــه اولین هــا در ای ــل ب ــی را طــی کــرده و تبدی ــاد پله هــای ترق ــا شــیب زی ــد، ب می کردن
کشــورهای خارجــی هــم از فرصت هــای پــس از جنــگ ایــران اســتفاده کردنــد و بــا هــر قیمتــی کــه توانســتند 

اجنــاس خــود را بــه ایــن شــرکت ها فروختنــد.

چرا شرکت هـای 
بـــــزرگ اعـــالم 
و اطفــای حریـق  
ایران، بیشتر در 
خطــر هستند؟!

این مطلب یک مزاح تجاری است.!!!



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

معرفی رسی جدید ابزارهای هوملاترو

قدرمتندتر ، سبک تر ، ارگونومی بهرت

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 تـیرماه 96 

اتفاقــی کــه افتــاد: ســود و فــروش ایــن شــرکت ها 
ــداد  ــودن تع ــی ب ــب و تک رقم ــود رقی ــل نب بدلی
ــه  ــون از دامن ــد و چ ــتر  ش ــه روز بیش ــا، روز ب آنه
ــال  ــد، هیچــگاه بدنب ــاد راضــی بودن ــن ســود زی ای
تولیــد و آموختــن ایــن تکنولــوژی نرفتنــد و همواره 
شــیوه واردات و مصرف گرایــی و وابســتگی را پیــش 

گرفتنــد.
ــا شــروع دهــه هفتــاد، ایــن شــرکت ها دریافتنــد  ب
کــه روز بــه روز بــر تعــداد شــرکت های ایــن 
ــا در  ــی آنه ــود مال ــود و س ــزوده می ش ــت اف صنع
ــد کــه  ــن فکــر افتادن ــه ای ــس ب ــد. پ خطــر می افت
ــرده و  ــان ک ــی پنه ــع قانون ــت مرج ــود را پش خ
اجنــاس خــود را از ایــن طریــق، بهتــر و بــا اطمینان 

ــروش برســانند. ــه ف ــازار ب بیشــتر در ب
ــوز  ــه هن ــان ک ــانی آن زم ــازمان های آتش نش س
ــات  ــردن اطالع ــاال ب ــمگیری در ب ــرفت چش پیش
خــود نکــرده بــود، بــا اعتمــاد کامــل از ایــن افــراد 

مشــاوره می گرفتنــد. 
شــرکت ها هــم در ایــن زمــان از فرصــت اســتفاده 
نمــوده و تأییدیه هــای اجناســی کــه خــود نمایندگی 
آتش نشــانی ها  بــه  الــزام  بصــورت  را  داشــتند 
ــه آن  ــم نتیج ــروز ه ــه ام ــد. چنانچ ــل کردن تحمی
مشــاوره های هدفمنــد در لیســت تأییدیه هــای 

ــود. ــده می ش ــانی دی ــازمان آتش نش س
در ایــن میــان عــده ای از کارمندان وقت ســازمان ها 
ــروی از  ــرکت ها و پی ــن ش ــد ای ــاهده رش ــا مش ب
کســب وکار آن هــا، به فکر تأســیس شــرکت افتادند. 
ــت را  ــده ای خدم ــدند و ع ــته ش ــده ای بازنشس ع
رهــا کــرده تــا از روابــط قدیمــی خــود در ســازمان 
ــد کــه راه ترقــی را یــک شــبه طــی  اســتفاده کنن

کننــد و کردنــد!
ــتاد، اوج  ــه هش ــروع ده ــاد و ش ــال هفت ــر س اواخ
کار ایــن شــرکت ها بــود. دیگــر لیســت مدونــی در 
ــه انتخــاب  ــور ب ســازمان داشــتند و مشــتری مجب
یکــی از ایــن برندهــای داخــل لیســت بــود. یعنــی 
کل پروژه هــای کشــور اگــر در ســال 1000 پــروژه 
بــود، ایــن افــراد بــا خیــال راحــت می دانســتند کــه 

ــه آن هــا می رســد. ــروژه قطعــی ب حداقــل 50 پ
و اما آغاز دهه 90!

ــت ــنصنع ــوندرای ــههماکن ــیک اتفاق
درحــالوقــوعاســت.

تعــداد زیــادی شــرکت جدیــد بــه ایــن بــازار اضافــه 
شــد. شــرکت های جدیــدی در دنیــا ایجــاد شــد و 
شــرکت های ایرانــی جدیدالتأســیس نمایندگــی 
ــرکت های  ــران ش ــد و در ای ــذ نموده ان ــا را اخ آن ه
از  کپی بــرداری  و  تولیــد  بــه  شــروع  زیــادی 

نمونه هــای اجنــاس اعــالم و اطفــا کردنــد کــه در 
ــازار  ــه ب ــازار چیــن ب ــه شــدن ب ــه، اضاف ــن زمین ای
بین الملــل بی تأثیــر نبــود و شــرکت های چینــی راه 
ــر  ــد و ری مارک کــردن برندهــای برت ــرای تولی را ب
دنیــا، باکیفیــت و قیمــت پایین تــر همــوار نمودنــد.

دهاشــتباهکــهدردرازمــدتشــرکتهای
ــه ــقراب ــاحری ــالمواطف ــیاع قدیم

ــدکشــاند! ــودخواه ــارک ــیی تعطیل

1-تصوربیرقیبی
ــری  ــرکت ها کیلومت ــایر ش ــا س ــود را ب ــه خ فاصل
رد  را  کوچــک  پروژه هــای  اکثــر  و  می بیننــد 
ــای  ــن پروژه ه ــه همی ــد ک ــا نمی دانن ــد! ام می کنن
کوچــک، زمینه ســاز پروژه هــای بزرگــی بــوده 
ــرای  ــدان ب ــس می ــد. پ ــام داده ان ــا انج ــه آن ه ک
شــرکت های کوچــک و متوســط بــاز شــده و بــازار 
ــواًل  ــه معم ــط را ک ــک و متوس ــای کوچ پروژه ه

دائمــی هســتند، از دســت می دهنــد.

2-عدمتوجهبهسرمایهانسانی
ــل  ــود را عام ــد خ ــط، برن ــه غل ــرکت ها ب ــن ش ای
موفقیــت می داننــد و نیــروی انســانی قدیمــی کــه 
ــال ها  ــده و س ــوزش دی ــرکت ها آم ــه ش در این گون
کار فــروش و نصــب و طراحــی را انجــام داده انــد، 
نادیــده می گیرنــد و بعــد از مدتــی آن هــا را اخــراج 
می کننــد! امــا همیــن نیــروی انســانی آموزش دیــده 
ــث  ــی باع ــدی و حت ــب ج ــد رقی ــده می توان در آین

نابــودی آن هــا شــود.

3-عدمخدماتپسازفروشمناسب
ایــن شــرکت ها بدلیــل نداشــتن رقیــب در گذشــته و 
همچنیــن فوبیــای خودبرندپنــداری، فکــر می کننــد 
مشــتری بــه هــر قیمتــی اجنــاس آن هــا را خواهــد 

 . ید خر
ــه  ــل، ب ــازار بین المل ــازی در ب ــه برندس درصورتی ک
ــروش  ــس از ف ــوب پ ــات خ ــد و خدم ــیوه تولی ش
می باشــد، نــه صرفــًا داشــتن نمایندگــی انحصاری و 
پنهــان شــدن پشــت یــک برنــد معتبــر بین المللــی.
 اتفاقــی کــه می افتــد، یــک برنــد متوســط و یــک 
ــات  ــان خدم ــا هم ــروژه را ب ــابقه، پ ــرکت کم س ش
ــر  ــده پایین ت ــت تمام ش ــا قیم ــی ب ــت ول و کیفی

می بــرد!

4-فقدانصداقت
ــر  ــه عص ــت و ورود ب ــدن اینترن ــردی ش ــا کارب ب
ارتباطــات، شــرکت های رقیــب و کارفرمایــان، 

ــا شــرکت های خارجــی  ــن ب ــاط گرفت ــی ارتب توانای
را پیــدا کرده انــد. حتــی شــرکت در نمایشــگاه های 
ــا  ــک رؤی ــر ی ــروزه دیگ ــی ام ــف بین الملل مختل

نیســت. 
ایــن شــرکت ها قبــل از ســال 80 توانایــی واردات 
اجنــاس اســتراتژیک اعــالم و اطفــا حریــق را حتــی 
از کشــور آمریــکا داشــتند و ایــن تصــور را در ذهــن 
ــده انحصــاری آن  ــه نماین ــد ک ــا کردن ــا الق کارفرم
ــرکت های  ــر ش ــه اکث ــتند. درصورتی ک ــد هس برن
ــه  ــا ب ــرکت ها را ت ــن ش ــم ای ــی اس ــی حت آمریکای

ــنیده اند. ــال نش ح
ـــل  ـــا جع ـــی را ب ـــناد نمایندگ ـــا و اس ـــی نامه ه تمام
و ســـاخت وب ســـایت های تقلبـــی بـــه ســـازمان 
ــود را  ــه، خـ ــار و رابطـ ــا فشـ ــرده و بـ ــه کـ ارائـ
به عنـــوان نماینـــده در ســـایت ســـازمان معرفـــی 

ـــد.  ـــرده بودن ک
ــده  ــرکتی نماینـ ــر شـ ــاده: اگـ ــه افتـ ــی کـ اتفاقـ
انحصـــاری محصولـــی می باشـــد، در زمـــان 
ــد از فـــروش  ــد حداقـــل 10 درصـ گارانتـــی بایـ
ــوان تجهیـــزات یدکـــی  ــود را به عنـ ــالیانه خـ سـ

همیشـــه موجـــود داشـــته باشـــد. 
ولـــی بدلیـــل پـــروژه ای کار کـــردن و نداشـــتن 
ـــه  ـــوان ارائ ـــچ گاه ت ـــی، هی ـــمی واقع ـــی رس نمایندگ
گارانتـــی الزم و خدمـــات پـــس از فـــروش بـــه 

ــد.  ــی را ندارنـ ــتری های قدیمـ مشـ
ـــوده  ـــادار نب ـــا وف ـــه آن ه ـــی ب ـــتری قدیم ـــس مش پ
و ســـراغ شـــرکت های تـــازه تأســـیس و جدیـــد 

ـــی رود. م

5-کمکاریهایقدیمیولیستسیاه
برخــی از ایــن شــرکت ها چــون در زمــان گذشــته 
ــا  ــع ب ــه مرج ــا و ن ــه کارفرم ــد و ن ــب بودن بی رقی
اطالعــات کاملــی، روی کار آن هــا نظــارت داشــته 
اســت، برخــی مواقــع جنــس اصــل در پروژه هــای 
ــد! و در اصــالح  قدیمــی خــود نصــب نکــرده بودن
عامیانــه، گنجشــک را بــه قیمــت قنــاری بــه 

مشــتری فروخته انــد!
ــرکت های  ــت، ش ــوع اس ــال وق ــه در ح ــی ک اتفاق
جدیــد کــه اکثــراً جوانــان بــا علــم و دانــش و به روز 
هســتند، بعــد از ورود به ایــن پروژه هــا، کارفرما را از 
کاله گشــادی کــه بــر ســرش رفتــه آگاه می کننــد. 
درنتیجــه هــم یــک پــروژه جدیــد می گیرنــد، هــم 
کارفرمــا دیگــر به هیچ وجــه بعــد از مشــخص 
قدیمــی کار  بــا آن شــرکت  شــدن موضــوع، 

 ... و  نمی کنــد 
عماًل در لیست سیاه آن سازمان قرار می گیرد!
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

ــروی ــدنی ــهجدی ــدنالی ــیوآم ــایدولت ــشنیروه 6-چرخ
ــازمانها ــتوس ــهدول ــهبدن ــانیب انس

ایـن شـرکت ها، در گذشـته بـا ایجـاد روابط در قسـمت مهندسـی یـا کارپردازی 
سـازمان ها، یـک پـروژه دائمـی برای خود دسـت وپا کـرده بودند. ولی با گذشـت 
سـالیان و تغییـر و تحـوالت اداری و بازنشسـتگی ایـن نیروهـا و آمـدن نیروهای 
جدیـد و جـوان، عمـاًل رابطـه آن هـا با آن سـازمان قطع شـده و چون همیشـه به 
دنبـال تبلیغـات سـنتی بوده انـد و بـا تکنولـوژی روز همـگام نبوده اند، نتوانسـتند 
در بدنـه جدیـد و ایـن نیروهـا، جایـی بـرای خود دسـت وپا کننـد. لـذا کار در این 

بخـش بیـن شـرکت های جدیدتر و قدیمی تقسـیم شـد.

7-پدرانزحمتکش،فرزندانراحت!
ـــرای خـــود  ـــن مناســـبی ب برخـــی از بنیانگـــذاران از گذشـــته نتوانســـته اند جایگزی
ـــل  ـــد. در اص ـــیده اند، بیابن ـــت  کش ـــرای آن زحم ـــه ب ـــد ده ـــه چن ـــرکتی ک در ش
ـــد  ـــه دهن ـــا را ادام ـــه راه آن ه ـــوده ک ـــه فرزندانشـــان ب ـــراد ب ـــن اف ـــد ای تمـــام امی
ـــات  ـــش زحم ـــز مدیریت ـــازمان و می ـــرای س ـــدر ب ـــاده، پ ـــه افت ـــی ک ـــا اتفاق ام
ـــه  ـــت ب ـــدون زحم ـــز را ب ـــه آن می ـــل آنک ـــد بدلی ـــی فرزن ـــیده ول ـــادی کش زی

ـــد! ـــدر باش ـــل پ ـــد مث ـــت آورده، نمی توان دس
اکثـــر مدیـــران ایـــن شـــرکت ها دارای ســـن بـــاالی 60 می باشـــند ولـــی 
بدلیـــل اینکـــه فرزنـــدان، تـــوان مدیریتـــی پـــدر را ندارنـــد، پـــدران بجـــای 
بازنشســـتگی مجبورنـــد ماننـــد گذشـــته کار کننـــد کـــه ایـــن خـــود باعـــث 

ــود. ــان می شـ ــد و مجموعه شـ ــی برنـ ــایش تدریجـ فرسـ
ـــا  ـــل آن ه ـــدم تحم ـــدان و ع ـــر فرزن ـــی را بخاط ـــای قدیم ـــی نیروه ـــًا حت بعض
اخـــراج می کننـــد کـــه ایـــن خـــود اشـــتباهی بزرگ تـــر می شـــود.از ســـویی 
ـــدر  ـــد پ ـــون مانن ـــده و چ ـــت ش ـــای مدیری ـــار فوبی ـــدان دچ ـــز فرزن ـــر نی دیگ
ـــد. ـــن می برن ـــته را از بی ـــط گذش ـــد، رواب ـــراد را نیاموخته ان ـــا اف ـــورد ب نحـــوه برخ

ـــم  ـــان ه ـــد، آس ـــت آورده ان ـــانی بدس ـــه آس ـــون ب ـــدان چ ـــه: فرزن ـــک جمل در ی
ــد! از دســـت می دهنـ

8-عدمسرمایهگذاریصحیحدرشرکت
ایـــن شـــرکت ها بجـــای گســـترش ســـازمان یـــا ورود بـــه بخـــش تولیـــد، 
ـــالک  ـــل: ام ـــف، مث ـــای مختل ـــاد آن را در بخش ه ـــرمایه زی ـــب س ـــد از کس بع
و مســـتغالت و یـــا خـــارج از کشـــور ســـرمایه گذاری کرده انـــد. درحالی کـــه 

ـــت دارد! ـــه مراقب ـــاز ب ـــا نی ـــازمانی آنه ـــد س ـــت تنومن ـــن درخ ای
ـــش  ـــه بخ ـــدم ورود ب ـــالیانه و ع ـــی س ـــترش منطق ـــرمایه گذاری و گس ـــدم س ع

ـــن شرکتهاســـت. ـــل شکســـت ای ـــا کارگاهـــی از عوام ـــدی ی تولی
ـــی از  ـــای کالن ـــتغال زایی، وام ه ـــد و اش ـــه تولی ـــه بهان ـــم ب ـــا ه ـــی از آنه برخ

ـــد! ـــذاری نموده ان ـــرمایه گ ـــری س ـــای دیگ ـــذ و در ج ـــت اخ دول

9-ترسازهمكار
این گونــه شــرکت ها بشــدت در محیــط بســته و امنیتــی داخــل ســازمانی قــرار 
گرفته انــد. بــه ایــن صــورت کــه بــا هیــچ شــرکت همــکار دیگــری کار نمی کنند 

یــا اگــر کار کننــد، بصــورت مقطعــی یــا بخاطــر منافــع شــخصی.
همچنیــن اگــر شــرکتی بدنبــال خریــد محصولــی از آن هــا باشــد، بایــد هفته هــا 

بــرای گرفتــن یــک اســتعالم قیمــت در انتظــار بمانــد.
اتفاقــی کــه می افتــد: شــرکت های کوچــک و متوســط بــرای گســترش 
ــن  ــکار را از ای ــازار هم ــمت ب ــاًل قس ــد و عم ــکاری می کنن ــر هم ــا یکدیگ ب

می گیرنــد. شــرکت ها 

10-عدمپذیرشفكرهایجدید
ایـــن شـــرکت ها چـــون در گذشـــته بـــا روش هـــای ســـنتی کار کرده انـــد، 
ـــن  ـــا بهمی ـــت آن ه ـــون ذهنی ـــت و چ ـــم اس ـــیار ک ـــا بس ـــر در آن ه ـــی تغیی توانای
ــرفت  ــدم پیشـ ــا باعـــث عـ ــی آن هـ ــی ذهنـ ــکل گرفته، اینرسـ ــورت شـ صـ

ــود. ــان می شـ بیشترشـ
ــای  ــف راه هـ ــه کشـ ــل بـ ــون تمایـ ــر چـ ــر و جوان تـ ــرکت های جدیدتـ شـ
ـــرد. ـــتری می گی ـــرعت بیش ـــان س ـــیب پیشرفت ش ـــد، ش ـــر دارن ـــد و تغیی جدی

نتیجهگیری
ـــرات  ـــده دســـتخوش تغیی ـــی در چشـــم انداز 10 ســـال آین ـــی صنعـــت ایمن به طورکل
ـــد و  ـــود خارجـــی ندارن ـــه دیگـــر وج ـــی ک ـــد شـــد. شـــرکت های بزرگ ـــادی خواه زی
ـــه  ـــروزی ک ـــط ام ـــک و متوس ـــرکت های کوچ ـــد و ش ـــا می پیوندن ـــه خاطره ه ب

ـــت. ـــد گرف ـــرار خواهن ـــی ق ـــه 50 شـــرکت های قدیم ـــت ده در موقعی
ـــوز ایـــن صنعـــت  ـــم قـــرن، هن ـــی جـــای بســـی تأســـف اســـت کـــه بعـــد از نی ول
در ایـــران بـــه خاطـــر خودخواهـــی و عـــدم هدفمنـــد بـــودن بـــزرگان، در ابتـــدای 
ـــا  ـــان از م ـــی چن ـــارات متحـــده عرب ـــه و ام ـــل ترکی راه اســـت و کشـــورهایی مث
ســـبقت گرفته انـــد کـــه رســـیدن بـــه آن هـــا حداقـــل در ســـال های آینـــده 

ـــت! ـــن اس غیرممک

در مجله بعد، آماده درج انتقادات به این مطلب هستیم.!!!
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

ازدحــامیكــیازمشــكالتاصلــیدرتجمعات
ــع ــهتجم ــیک ــژههنگام ــت؛بوی ــوهاس انب
بســیارانبوهــیدرزمانــیمشــخصودر
ــرد.از ــطفیزیكــیمحــدودیشــكلبگی محی
ــرل ــمدرکنت ــایمه ــیازجنبهه ــنرو،یك ای
تجمعــاتانبــوه،مقابلــهبــاازدحــاموفشــار

ــت. ــتاس جمعی
ــای ــم،مبن ــامداری ــهازازدح ــیک درتعاریف
ــر ــرتعــدادافــرادحاضــردرهــرمت ــیب اصل
مربــعاســت.بدیــنگونــهکــهاگــردریــک
تجمــعانبــوهدرهــرمتــرمربــع،3نفــرقــرار
داشــتهباشــند،شــرایطتقریبــاًعــادیاســت.

ــربرســد، ــه5نف ــرادب ــداداف ــیتع ــاوقت ام
ــردگی ــیفش ــود.وقت ــازمیش ــلوغیآغ ش
ــا8 ــه5ت ــرادب ــداداف ــتبیشــتروتع جمعی
نفــربرســد،مشــكالتجــدیازدحــامآغــاز
ــرده ــمفش ــهه ــدتب ــرادبش ــودواف میش
وآشــفتگیوسراســیمگیدرجمعیــتبیشــتر

میشــود.
ــان ــدچن ــردگیمیتوان ــاموفش ــنازدح ای
فشــاریبــهافــرادوبویــژهقفســهســینهوارد
کنــدکــهحتــیتنفــسافــرادمختــلشــود.

اینمقالهبهاینموضوعمیپردازد.

مدیـریت ازدحـام

Management crowd
بدتــــرین 
مـــــــــرگ 
انسـان ها

دکترمهرابشریفیسده
پزشکومدرسامدادونجاتموسسهآموزشعالیهاللایران

اشرفساداتموسوی
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لینک تـیرماه 96 

رشــته  در  شناخته شــده  پدیــده ای  ازدحــام 
تحقیقاتــی جدیــدی اســت کــه آن را »کنتــرل 
ــورها  ــام در کش ــده ازدح ــد. پدی ــلوغی« نامیده ان ش
رخ  متفــاوت  بدالیــل  مختلــف  فرهنگ هــای  و 
ــار  ــای مرگب ــتین ازدحام ه ــی از نخس ــد. یک می ده
ــذاری  ــم تاجگ ــال 1896 در مراس ــده، در  س ثبت ش
تــزار نیکــوالس دوم، در حومه شــهر مســکو رخ داد و 
جــان  هــزار نفــر را گرفــت. دلیــل ماجــرا نیــز پخــش 
ــی های  ــد تغذیه فروش ــه می گفتن ــود ک ــایعه ای ب ش
موقتــی کــه در مراســم برپــا شــده بــود، بــه همــه 

ــد.  ــگان می دهن ــذای رای غ
ــورهای  ــد در کش ــه ش ــاًل گفت ــه قب ــور ک همان ط
ورزشــگاه ها،  در  بیشــتر  مســأله  ایــن  غربــی، 
و  فســتیوال ها  یــا  موســیقی  کنســرت های 
می شــود؛  ایجــاد  اجتماعــی  گرد همایی هــای 
ایــن  معمــواًل  غیرغربــی،  کشــورهای  در  امــا 
ــاق  ــی اتف ــزرگ مذهب ــای ب ــده در گردهمایی ه پدی
ــا  ــکا ی ــیقی در آمری ــرت های موس ــد. کنس می افت
ورزشــگاه های فوتبــال در اروپــا نیــز از ایــن قاعــده 
ــا  ــا و باره ــتان باره ــد. در هندوس ــتثنا نبوده ان مس
در مناســک و مراســم مذهبــی، مــردم زیــر دســت 
ــاره  ــن ب ــرار چندی ــد از تک ــده اند. بع ــه ش ــا ل و پ
ــا  ــاالنه هندو ه ــم س ــار در مراس ــای مرگب ازدحام ه
ــق  ــد محق ــر، چن ــد نف ــد ص ــن چن ــن رفت و از بی
هنــدی تــالش کردنــد تــا مکانیــزم ایــن پدیده هــا 

ــد.  ــه کنن را مطالع
ــت از  ــه درک درس ــت ک ــان داده اس ــات نش تحقیق
رفتــار جمعیــت، بجــای کنتــرل مبتنــی بــر نیــرو، بــه 
رویکــرد مبتنــی بــر جامعــه، بــرای کنتــرل جمعیــت 
ــال، انتظــار  ــوان مث و شــلوغی منجــر می شــود. بعن
بیــش از حــد در مکان هــای زیارتــی، ممکــن اســت 
باعــث سرریزشــدن صبــر زائــران و مشــتاقان زیارت 
و باالرفتــن آنهــا از نرده هــا شــود کــه ایــن می توانــد 
باعــث ازدحــام بیــش از حــد در ناحیــه دیگری شــود. 
از ایــن رو، زمانی کــه ازدحــام پیــش روی   کنــد، 
جمعیــت کنتــرل خــود را از دســت می دهــد کــه این 
امــر معمــواًل در کســری از ثانیــه صــورت می گیــرد. 
ایلیــاس و همکارانــش، یکــی از پیشــروانه ترین 
ــوان  ــا عن ــده، ب ــن پدی ــه ای ــا را در مطالع مقاله ه
ــی:  »ازدحام هــای انســانی در خــالل مراســم  مذهب
ــد«  ــوه در هن ــای انب ــور توده ه ــی ظه ــرور تطبیق م
ــای  ــده ازدحام ه ــد: پدی ــاس می نویس ــتند. ایلی نوش
ــد  ــی رخ می ده ــرگ، زمان ــا م ــه آســیب ی منجــر ب
کــه تراکــم جمعیــت تــا حــد مشــخصی بــاال بــرود. 
ــم  ــی تراک ــواًل وقت ــان داد »معم ــا نش ــق آنه تحقی
ــع  ــر مرب ــر مت ــر در ه ــش از ده نف ــه بی ــت ب جمعی
ــت.  ــیار باالس ــام بس ــور ازدح ــکان ظه ــد«، ام برس

وی معتقــد اســت در پدیــده ازدحــام غالبــًا ماشــه را 
ــایعه،  ــک ش ــد. ی ــناختی می چکان ــاله ای روان ش مس
فریــاد، نالــه دلخــراش یــا ُســر خــوردن کســی، ایــن 
تکانــه را القــا می کنــد کــه خطــری در کمیــن اســت. 
ــت  ــم جمعی ــگ و تراک ــا تن ــه فض ــی ک در موقعیت
ــب  ــریعًا موج ــه ای س ــن تکان ــت، چنی ــیار باالس بس
ــًا  ــا واقع ــد آی ــه بفهمن ــدون آن ک ــراد ب ــود اف می ش
خطــری در میــان اســت یــا نــه، احســاس خطــر و 
گیــر افتــادن در مخمصــه می کننــد. ایــن احســاس 
منجــر بــه تالش هــای فــردی آدم هــا بــرای 
خالصــی می شــود. افــراد شــروع بــه دویــدن، فــرار 
ــن تالش هــای  ــد. ای ــاد زدن می کنن ــا فری کــردن ی
ــا  ــی ی ــه ســازمان دهی جمع ــکان هرگون ــردی، ام ف
حرکــت منســجم مدیریتــی را خیلــی ســریع از میــان 
ــارج  ــرل خ ــز از کنت ــه، همه چی ــرد و در نتیج می ب
می شــود. جــف وایــز نویســنده دیگــری اســت کــه 
بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت. او معتقــد اســت 
ــوع از  ــک ن ــد. ی ــی دارن ــوع عموم ــا دو ن ازدحام ه
ــردم  ــوده م ــه ت ــد ک ــی رخ می دهن ــا وقت ازدحام ه
بطــور ناگهانــی بــا تغییــر نیــروی مثبــت یــا منفــی 
ــی رخ  ــت وقت ــروی مثب ــر نی ــوند. تغیی ــه رو ش روب
ــع  ــک مان ــا ی ــورد ب ــت در برخ ــه جمعی ــد ک می ده
یــا در اثــر تنــگ و بسته شــدن مســیر، متوقــف شــود. 
تغییــر نیــروی منفــی، برعکــس، وقتــی رخ می دهــد 
کــه فشــار جمعیــت، راهــی ناگهانــی بــرای تخلیــه 
ــا حصــاری  ــاز شــود ی پیــدا کنــد؛ مثــاًل دروازه ای ب

ســوراخ شــود.

ازدحامهایآشفته
را  آن  می تــوان  کــه  ازدحام هــا  دوم  نــوع 

آشــفته«  »ازدحام هــای 
تفــاق  ا وقتــی  نامیــد، 
تــوده  دو  کــه  می افتــد 
ــورد  ــم برخ ــا ه ــم ب متراک
ــک  ــان ی ــا در می ــد ی کنن
یــی  بلوا نبــوه،  ا تــوده 
شــود.  برپــا  نــی  ناگها
مشــخصه نــوع اول، حرکت 
همســان و هم جهــت انبــوه 
امــا در  جمعیــت اســت؛ 
افــراد  نــوع دوم، مســیر 
در  و  نیســت  هم جهــت 
نتیجــه اغتشــاش، ازدحــام 
می شــود.  بــر  برا چنــد 
الگوهــا  ایــن  هــردوی 
هولناکــی   قــدرت  دارای 
هســتند. در حالــت عــادی، 

ــار  ــم فش ــا ه ــت ب ــر، هم جه ــا ده نف ــش ت ــر ش اگ
بیاورنــد، می تواننــد نــرده فــوالدی ضخیمــی را 
ــت در  ــار جمعی ــن فش ــد. بنابرای ــج کنن ــی ک براحت
ــا  ــی ب ــت و براحت ــهمگین اس ــیار س ــدل اول بس م
فشــار بــه قفســه ســینه افــراد، دنده هایشــان را خــرد 
ــش ها  ــدن ُش ــی در بازش ــل ناتوان ــا بدلی ــد. ی می کن
ــرد و  ــا می گی ــس را از آنه ــکان تنف ــگام دم، ام هن
دچــار خفگــی می شــوند. فرقــی هــم نمی کنــد چقدر 
قــوی، بلندقــد یــا عضالنــی باشــند. ایــن فشــار، در 
مــدل دوم یعنــی ازدحام هــای آشــفته، کمتــر اســت. 
زیــرا جهــت متفــاوت حرکت افــراد، نیروهــا را خنثی 
ــه  می کنــد؛ امــا این جــا مشــکل مرگبــار دیگــری ب

نــام »آشــوب« رخ می دهــد. 
بــه ایــن مثــال توجــه کنیــد: فــرض کنیــد درحــال 
عبــور از یــک پیــاده رو هســتید. وقتــی تراکــم 
ــن  ــا کمتری ــما ب ــد، ش ــم باش ــی ک ــت خیل جمعی
انحــراف یــا تغییــر مســیر بــه چــپ یــا راســت، بــه 
ــداد  ــی تع ــی وقت ــد. ول ســمت هــدف خــود می روی
آدم هایــی کــه در جهــت مخالف تــان، یــا هم جهــت 
بــا شــما درحــال عبــور هســتند، بــاال و باالتــر بــرود، 
ــرای ادامــه مســیر خــود،  شــما مجبــور می شــوید ب
ــت  ــپ و راس ــه چ ــی ب ــوید، گام ــا ش ــًا جابه ج مرتب
برداریــد یــا توقــف کنیــد. طبــق مطالعــات محققانی 
کــه روی مکانیزم هــای ســیالّیت در توده هــا کار 
می کننــد، در درجــه ای از تراکــم، دیگــر نمی توانیــد 
ــت  ــه جمعی ــد، بلک ــان را انتخــاب کنی مســیر خودت

ــرد.  ــودش می ب ــا خ ــما را ب ش
ــه  ــرای ادام ــراد ب ــالش اف ــی، ت ــن وضعیت در چنی
ــی آنهــا از ایــن کار،  مســیر تعیین شده شــان و ناتوان
ــی  ــوب ها، خیل ــود. در آش ــوب می ش ــه آش ــر ب منج
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ــن  ــت داده و زمی ــود را از دس ــادل خ ــراد تع زود اف
می خورنــد، افــراد بعــدی بالفاصلــه روی آنهــا 
ــه ای درســت می شــود  ــد و در جمعیــت، چال می افتن
کــه برگردانــدن آن بــه حالت عــادی ناممکن اســت. 
هلبینــگ می گویــد: وقتــی تراکــم جمعیــت بیــن 5 
تــا 10 نفــر در هــر متــر مربــع باشــد، امــکان ازدحــام 
آشــوبناک وجــود دارد. البتــه ایــن تعــداد بــه انــدازه 

بــدن و وزن افــراد بســتگی دارد.
در توضیــح ایــن مطلــب می تــوان گفــت کــه 
تدابیــر بایــد به گونــه ای باشــد کــه از اقدامــات 
ــه  ــا دامن ــت ی ــرعت حرک ــه س ــاص ک ــردی خ ف
فعالیــت دیگــران را محــدود و بــر ازدحــام جمعیــت 
امــر  ایــن  زیــرا  می افزایــد، جلوگیــری شــود. 

باشــد.  مشــکل آفرین  می توانــد 
ــالمت و  ــه س ــوزش در دو مقول ــه، آم ــن زمین در ای
کنتــرل ازدحــام، اهمیــت ویــژه ای دارد. از ایــن رو، 
ــوه شــرکت  ــه کســانی کــه در تجمعــات انب ــد ب بای
ــم  ــوش مالی ــب و ج ــت روان و جن ــد، حرک می کنن
آمــوزش داده شــود. افــراد بــا بیماری هــای مزمــن، 
همچــون: آســم، بیمــاران قلبــی و عروقــی، بیمــاران 
ــد  دارای محدودیــت حرکتــی، صــرع و.... حتمــًا بای
یــک نفــر همــراه و مراقــب داشــته باشــند و از تــردد 
ــودداری  ــات خ ــام در تجمع ــای پرازدح در بخش ه

کننــد. 
مناســبات  در  مختلــف  کارکردهــای  از  دور  بــه 
ــی،  ــاوت ارزش ــای متف ــود قضاوت ه ــری و وج بش
ــک از ســطوحی  ــر ی ــوه، در ه ــات انب ــده تجمع پدی
ــدن  ــود آم ــب بوج ــد، موج ــاره ش ــاال اش ــه در ب ک
ــی  ــًا تمام ــا تقریب ــه در آنه ــود ک ــرایطی می ش ش
ــدن  ــرای تبدیل ش ــوان الزم ب ــوه از ت ــرات بالق خط
ــه حــوادث و بحران هــای خــاص خــود برخــوردار  ب
بــرای  زمینه هــای الزم  این کــه  بویــژه  اســت. 
میــدان داری تســهیل گرهایی همچــون خطر پذیــری 

ــد.  ــا باش ــز مهی ــیب پذیری نی و آس
ــوادث و  ــت ح ــای مدیری ــه راهکار ه ــواًل ازجمل معم
ــه سیاســت های پیشــگیری و  ــا در مجموع بحران ه
آمادگــی بــرای کاهــش احتمــاالت، بــروز حــوادث یا 
کاهــش تأثیــرات مربوطــه، بحــث اجــرای ارزیابــی 

ــت. ــیب پذیری اس ــا آس ــری ی خطر پذی
بــه نظــر می رســد، برقــرای رابطــه معنــی دار میــان 
نتایــج حاصــل از ایــن ارزیابی هــا و الگوهــای 
رفتــاری فــردی و جمعــی در تجمعــات انبــوه و 
همچنیــن شــیوه های مدیریــت و مهندســی کنتــرل 
تحــرکات مربوطــه، می توانــد بــه راه حل هــای 

ــود. ــر ش ــری منج ــاز و مؤث کارس
بنابرایــن، بــرای تجمعــات درون مراکــز بــزرگ 
ــایر  ــا و س ــا، فرودگاه ه ــای آنه ــد و پارکینگ ه خری
ــزاری  ــن محــل برگ ــت و همچنی ســالن های ترانزی
همایش هــای بــزرگ، تغییــرات و اصالحاتــی در 
معمــاری و مهندســی بناهــا به عنــوان راه حل هایــی 

عملــی صــورت پذیرفتــه اســت.

راهكارهایرهاییازمخمصه
پــل ورتهایمــر کــه یکــی از شناخته شــده ترین 
متخصصــان »کنتــرل شــلوغی« در جهــان اســت، بر 
مبنــای تحقیقــات خــود، توصیه هایــی کــرده اســت 
ــادن در یــک ازدحــام جمعیــت،  کــه هنــگام گیر افت

چطــور خــود را نجــات دهیــد:
- بالفاصلــه بعــد از این کــه احســاس کردیــد، تراکــم 
جمعیــت دارد بــه حــد خطرناکــی می رســد، تــالش 
کنیــد تــا از مرکــز ازدحــام فاصلــه بگیریــد؛ نگذاریــد 
ــاره ایــن کار، گاهــی  دیــر شــود. تصمیم گیــری درب
ــما  ــت ش ــن اس ــون ممک ــت؛ چ ــوار اس ــیار دش بس
مدت هــا منتظــر مانــده باشــید تــا بــه نقطــه دلخــواه 
ــه بگیریــد و در  خــود برســید. اگــر نتوانســتید فاصل
مخصمــه افتادیــد، راهکارهــای زیــر را انجــام دهیــد: 

گام هــای خــود را اســتوار کنیــد و اجــازه ندهیــد ُســر 
بخوریــد. انــرژی  خــود را حفــظ کنید. تــالش بیهوده 
نکنیــد تــا جمعیــت را بشــکافید یــا فــرار کنیــد یــا 
داد و فریــاد راه بیندازیــد. فریــادزدن معمــواًل جریــان 
ــوی  ــد. دســت هایتان را جل ــر می کن ــور را وخیم ت ام

ــد.  ســینه تان مشــت  کنی
ــه پشــت نفــر جلویــی  ــدون حفــاظ ب ســینه تان را ب
نچســبانید. دســت ها اجــازه می دهنــد تــا درصــورت 
افزایــش فشــار جمعیــت، راهــی بــرای تنفس داشــته 
باشــید. اگــر در تاریکــی هســتید، خــود را بــه مــوج 
ــی روی  ــان کس ــر در کنارت ــپارید. اگ ــت بس جمعی
زمیــن افتــاد، بالفاصلــه کمــک کنیــد تــا از جایــش 
بلنــد شــود؛ زیــرا بســیار محتمــل اســت کــه بعــد از 

او، شــما هــم ســرنگون شــوید. 
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سواالتمهم:
ــع  ــرای تجم ــده، ب ــه ش ــر گرفت ــکان در نظ ــا م آی
ــت  ــرای جمعی ــی الزم را ب ــت و ایمن ــب اس مناس

ــار دارد؟  ــورد انتظ م
آیــا مطالعــات و بررســی های الزم بــرای شناســایی 
ــام  ــر، انج ــورد نظ ــکان م ــی م ــرات احتمال مخاط

شــده  اســت؟ 
آیــا مــکان در نظــر گرفته شــده، دسترســی مناســبی 
ــای  ــادی از نیروه ــداد زی ــروج تع ــرای ورود و خ ب
امدادگــر و آتش نشــانی و پلیــس را در صــورت لــزوم 
دارد؟ چــرا کــه نیروهــای امــداد بــرای کمک رســانی، 
درصــورت امــکان بایــد مســیرهای دسترســی ویــژه 
داشــته باشــند و نبایــد از همــان مســیر تــردد مــردم 

ــد.  ــور کنن شــرکت کننده عب

آیــا در مــکان در نظــر گرفتــه شــده امــکان 
نیروهــای  بعبارتــی،  دارد؟  وجــود  کمک رســانی 
ــود را  ــزات خ ــایل و تجهی ــد وس ــر می توانن امدادگ

ــد؟ ــک کنن ــان کم ــه مصدوم ــه و ب تخلی
آیـا جاده های دسترسـی به محل برگـزاری تجمع در 

شـرایط بحرانی در دسـترس خواهند بود؟ 
ــرای عقب گــرد مــردم،  ــی کافــی ب ــا فضــای خال آی

درصــورت نیــاز وجــود دارد؟ 
به گونــه ای هســت کــه  مراســم  ماهیــت  آیــا 
ــأله  ــن مس ــم آورد؟ ای ــران را فراه ــای بح زمینه ه
ممکــن اســت بــه دلیــل حضــور افــراد خــاص ماننــد 
ــان، گروه هــای مذهبــی، ســالمندان، کــودکان  جوان
و غیــره بــا ویژگی هــای رفتــاری یــا فیزیکــی 

ــد. ــاص باش خ

ــی ــنایمن ــئولتأمی ــازمانیمس ــهس چ
مــردمشــرکتکنندهاســت؟

ــع  ــت تجم ــای مســئول امنی ــورد نیروه نحــوه برخ
ــد،  ــت نمی کنن ــررات را رعای ــه مق ــانی ک ــا کس ب
ــاز  ــورت نی ــد؟ و در ص ــورت باش ــه ص ــه چ ــد ب بای
بــه نیروهــای کمکــی بیشــتر بــرای تأمیــن امنیــت 
شــرکت کنندگان، از کجــا ایــن نیروهــا بایــد تأمیــن 

شــوند؟
آیــا وســایل و تجهیــزات ســنگین امداد و نجــات، در 
صــورت بــروز حادثه ای بزرگ در دســترس هســتند؟

ــی  ــانی هوای ــکان امدادرس ــاز، ام ــورت نی ــا درص آی
ــود دارد؟ وج
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4.مدلسازیآتشسوزیمقیاسبزرگ
باوجـود تعداد نسـبتًا زیاد آتش سـوزی های فاجعه آمیز شـهری، 
اطالعـات فنی موجود اندک اسـت. در اغلب موارد، مشـاهدات 
انجام شـده توسـط بازماندگان، ناقص بوده و به ندرت اطالعات 
کافـی جهـت سـاخت مدل هـای نظـری و اعتباربخشـی بـه 
نواحـی  کل  وقتـی  بااین حـال،  می گـذارد.  اختیـار  در  آن هـا 
به طـور هم زمـان می سـوزند، شـرایط غیرعـادی و شـدیدی 
رقـم می خـورد. بازمانـدگان طوفان هـای آتشـین هامبـورگ، 
درسـدن، هیروشـیما و سایر شـهرها، تجربیات مشابهی را بیان 
می کننـد. در تمامـی این آتش سـوزی ها، دمـای فوق العاده زیاد 

و تندبادهـای آتـش با سـرعت باال گزارش شـده اسـت. 
در ادامـه ایـن مقالـه یـک مـدل تحلیلـی پیشـنهادی توسـط 
بـرود و اسـمال کـه بسـیاری از پدیده هـای مشاهده شـده در 
آتش سـوزی های شـهری دوران جنـگ جهانـی دوم را توضیح 
داده و رخدادهای ناشـی از یک حمله هسـته ای مقیاس بزرگ 
را در یـک منطقـه شـهری، پیش بینـی می نمایـد، بیـان  شـده 
اسـت. اساسـًا مدل هـا، احتراقـی هم زمـان را در یـک محدوده 
وسـیع در نظـر گرفتـه و توزیـع نیـروی شـناوری را نشـان 
می دهنـد. نیـروی شـناوری زنجیـره ای از تأثیـرات وابسـته را 
آغـاز می کنـد. نیروهـای فشـاری ایجـاد شـده و درنتیجـه آن 
حرکـت روبه جلـوی جریـان سـرعت بـاالی داغ )تندبادهـای 
دیـدگاه  ایـن  می آیـد.  وجـود  بـه   )Fire Winds آتشـین 
سـاده، از بسـیاری از شـرایط گـذرای آتش سـوزی های بـزرگ 

صرف نظـر می کنـد. بااین حـال، تحلیـل چنیـن جریان هایـی، 
بسـیاری از پدیده هـای مشاهده شـده را توضیـح می دهـد. در 
صـورت تشـکیل سـتون دود و حـرارت دوار ناشـی از پسـتی 
بلندی هـای منطقـه و یـا شـرایط بـاد محیـط یـا گرادیان های 
ناشـی از آتـش، ممکـن اسـت سـرعت های باالتـر تندبادهای 
آتشـین نیـز مشـاهده شـود. البتـه امکان وقـوع ایـن جریان ها 
اندک اسـت. به طور عمومی، حرکات ناشـی از نیروی شـناوری 
قـوی تولیدشـده توسـط آتـش، منجـر بـه ایجـاد تندبادهـای 
آتشـین می شـود. بـر اسـاس تحلیل هـای انجام شـده، بـه نظر 
زمـان جنـگ  در  بـزرگ شـهری  آتش سـوزی های  می رسـد 
جهانـی دوم، هماننـد انفجارهای هسـته ای در نواحی شـهری، 
بسـیار متفـاوت از آتش هـای مقیـاس کوچک آزمایشـگاهی و 
در  می کنـد.  رفتـار  آتش سـوزی های سـاختمانی محـدود  یـا 
بسـیاری از آتش سـوزی های بزرگ جنگ جهانـی دوم، تمامی 
مـواد سـوختنی آتـش گرفته و سـوختند. آتش سـوزی هایی که 
شـعاع آن هـا گاهـی بـه 5 تـا 10 کیلومتر می رسـید، سـتون یا 
پلوم هایـی داشـتند که عرض شـان تقریبـًا به اندازه ارتفاعشـان 
بـود. درواقـع در صـورت وجـود وارونگـی دمـا در اتمسـفر یـا 
بادهـای محیطـی قـوی، قطـر پلوم ممکـن اسـت از ارتفاع آن 

نیز بیشـتر باشـد. 

بایـد بـزرگ، مقیـاس آتشسـوزیهای تحلیـل
شـاملایـنمـواردباشـد:

اواًل، بـا توجه به دینامیک آتش سـوزی، حـرکات پلوم و بدنبال 
آن منشـأ آتش سـوزی باید با جزئیات مناسـب مدل سازی شود. 

اشكاننیکبخت
کارشناسمعاونتحفاظتوپیشگیـری
ازحریق،سازمانآتشنشانیوخدمات

ایمنیشهرداریتهران
nikbakht.125@gmail.com

بـــــــررسی
مـــــــاهیت

فـیـــــزیکی 
آتش سوزی های 
مقیـاس بــزرگ
ناشی از انفجـار

)بخش آخر(



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

معرفی رسی جدید ابزارهای هوملاترو

قدرمتندتر ، سبک تر ، ارگونومی بهرت

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 تـیرماه 96 

ثانیـًا ازآنجاکـه پلـوم تمایل دارد متناسـب با ارتفاع خـود، عریض تر 
شـود، حرکـت هـوای محیـط، روی لبه پلـوم، عامـل تأثیرگذاری بر 

روی معـادالت تعادلی پلوم محسـوب نمی شـود. 
ثالثـًا پلوم هـای تشکیل شـده روی آتش سـوزی های بـزرگ، بیشـتر 
 Atmospheric Gradients تحـت تأثیر گرادیان های جـوی

، ارتفـاع وارونگـی دمـا و بادهای فوقانی اتمسـفر قـرار می گیرند. 
هـدف روش مـورد بررسـی، ایجـاد یـک مـدل تحلیلـی دقیـق از 
ناحیـه آتش سـوزی و محاسـبه پاسـخ اتمسـفر به آتش سـوزی های 
یـا  و  آزمایش هـای عـددی(  )به صـورت  و گسـترش یافته  بـزرگ 
به بیان دیگـر، افزایـش بسـیار زیـاد حـرارت، در یـک حجـم کنترل 
بـا سـطح محدود بوده اسـت. تحلیل آتش سـوزی، افزایـش حرارت 
را بـه ایجـاد نیـروی رانشـی و همچنین القـای تندبادهای آتشـین، 
مرتبـط می سـازد. ایـن تحلیـل تنهـا در حیطـه آتش سـوزی های 
بـزرگ معتبـر اسـت. باوجوداینکـه از تأثیر عوامل گذرا چشم پوشـی 
شـده اسـت، ایـن دیـدگاه تحلیلـی، حقایـق مناسـبی در خصـوص 
اصـول آتش سـوزی های بـزرگ در اختیـار می گـذارد. عـالوه بـر 
آن، تحلیـل شـرایط پایـدار Steady State Analysis ، دید 
بهتـری ایجـاد کـرده و درک روابـط و محاسـبات وابسـته بـه زمان 

را نیـز سـاده تر می نمایـد. 
برخـی از نتایـج نمونـه در اشـکال 4 تـا 6 نمایش داده شـده اسـت. 
نرخ هـای دمایـی مربـوط بـه ناحیـه آتش سـوزی در تصویر شـماره 
6 قابل مشـاهده اسـت. ایـن نمـودار، میانگین نرخ دمای سـازه های 
در حـال سـوختن و همچنیـن دمای هـوای خیابان مجاور را نشـان 
می دهـد. دمـای هوای خیابـان، مسـلمًا کمتر از دمای آتش سـوزی 
اسـت، بااین حال، مقادیر میانگین پیش بینی شـده، محیط کشـنده ای 

را ازنظـر دمایـی بـرای بازمانـدگان انفجار ایجـاد می کند. 

تصویر4-کانتورهایدماییمنطقهمنشأآتش سوزی
)آتش سوزیباشعاع10کیلومتر)

تصویر5-وابستگیتندبادآتشبهشعاع
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تصویر6-وابستگیتندبادآتشبهنرخسوختن

ــیار  ــای بس ــاد و گردباده ــًا تندب ــزرگ مطمئن ــوزی های ب آتش س
ــرای  ــن، ب ــه زمی ــک ب ــاد نزدی ــد. ســرعت ب ــوی ایجــاد می کنن ق
ــل در ســاعت )حــدود 140  ــه 90 مای ــن آتش ســوزی، ب بزرگ تری
ــر  ــت آمده، ب ــرعت های به دس ــد. س ــاعت( می رس ــر در س کیلومت
ــرعت های  ــده اند. س ــری ش ــکان، میانگین گی ــان و م ــاس زم اس
ــا مجــاری و کانال هــای شــهری، ممکــن  واقعــی در خیابان هــا ی
ــرعت  ــی، س ــد. به طورکل ــز باش ــدار نی ــن مق ــتر از ای ــت بیش اس
تندبادهــای آتــش، در لبه هــای ناحیــه آتش گرفتــه، بیشــتر از مرکــز 
آن اســت. بازماندگانــی کــه بــرای فــرار از ناحیــه دچار آتش ســوزی 
شــده تــالش می کننــد، ممکــن اســت بــا ســرعت های بیشــتری 

از وزش بــاد بســیار گــرم مواجــه شــوند. 
در مطالعـه تحقیقاتـی برود و اسـمال، همچنین دینامیک وابسـته به 
زمـان آتش سـوزی های بـزرگ و پاسـخ های اتمسـفری مربوطه نیز 

شبیه سـازی شـده اسـت. جهـت انجـام محاسـبات عـددی، از یک 
نرم افـزار هیدرودینامیکـی دوبعـدی کـه دینامیک آتش سـوزی های 

بسـیار بزرگ را مدل سـازی می کند، اسـتفاده شـده اسـت. 
این محاسـبات، از روش های اختالف محدود برای تخمین معادالت 
دیفرانسـیل حرکت، اسـتفاده می کند. این مدل، تابش آتش سـوزی، 
نیروی شـناوری ایجادشـده در اثر حرارت آتش سوزی و میزان صعود 
پلوم آتش سـوزی در اتمسـفر را در نظر می گیرد. نتایج، سـرعت های 
بـاالی نزدیـک به سـطح زمیـن، تضعیف سـریع نیروی رانشـی در 
بـاالی شـعله ها، حـرکات گردابـی متناوب بسـیار شـدید در اطراف 
سـتون باالرونـده آتش سـوزی و نفوذ پلـوم آتش سـوزی داخل الیه 

تروپوسـفر اتمسفر را نشـان می دهند. 
تـوده ابـر ناشـی از آتش سـوزی )شـامل دود و خاکسـتر( به طـور 
عمـده پاییـن الیـه تروپوسـفر باقـی مانـده و بـه الیه استراتوسـفر 
Stratosphere نیـز نفـوذ نمی کنـد. واضـح اسـت که سـاختار 
اتمسـفر، نقـش حیاتـی در محـدود کردن صعـود پلوم آتش سـوزی 

ایفـا می کنـد. 
در تصاویـر 7 تـا 9، محاسـبات نمونـه ای کـه یـک آتش سـوزی بـا 
قطـر 10 کیلومتـر را مدل سـازی نمـوده اسـت، مشـاهده می شـود. 
چنیـن آتش سـوزی ای نمایانگـر یک انفجـار با بازدهـی انفجاری 1 

مگاتـن در یک منطقه بسـیار وسـیع شـهری اسـت. 
در 15 دقیقـه اول، شـدت سـوختن به صـورت خطـی کاهـش یافته 
و سـپس در مقـدار 100 کیلـووات بـه ازای هـر مترمربـع، تثبیـت 

می شـود. 
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تصویر7-خطوطجریاندرچرخشاتمسفریناشیازآتش سوزیبا
شعاع10کیلومتردرزمان40دقیقهپسازشروعآتشسوزی

تصویر8-خطوطجریاندرچرخشاتمسفریناشیازآتش سوزیبا
شعاع10کیلومتردرزمان60دقیقهپسازشروعآتش سوزی

تصویر9-خطوطجریاندرچرخشاتمسفریناشیازآتش سوزیبا
شعاع10کیلومتردرزمان85دقیقهپسازشروعآتش سوزی

طــی 25 دقیقــه، تندبادهــای آتــش به طــور کامــل شــکل  گرفتــه 
و تــا فراتــر از مرزهــای ناحیــه آتش ســوزی نیــز گســترش 
ــده در برخــی  ــذرای پیچی ــرکات گ ــل، ح ــه قابل تأم ــد. نکت یافته ان
قسمت هاســت. برخــی از حــرکات گردابــه ای منطقــه ای، بــه علــت 
ســرعت بــاالی خط¬المرکــز بــوده کــه محصــوالت احتــراق را تــا 
قســمت فوقانــی اتمســفر، بــاال می بــرد. ایــن حــرکات گردابه¬ای، 
به صــورت متنــاوب بازمــان تغییــر می کننــد لیکــن تأثیــر پایــدار و 

یکپارچــه ای بــر روی جریــان دارنــد. 
ــه  ــد ک ــان می ده ــوزی، نش ــوم آتش س ــرکات پل ــبات ح محاس
اتمســفر، نقــش قابل توجهــی در ارتفــاع تعادلــی کــه محصــوالت 
آتش ســوزی بــه آن می رســند، دارد. حرکــت رو بــه بــاالی 
محصــوالت آتش ســوزی، محــدود اســت زیــرا تروپوســفر به طــور 

ــر 7 و 8(. ــد )تصاوی ــد می کن ــان را س ــوی جری ــری، جل مؤث
طــی زمــان 75 دقیقــه )تصویــر 9(، تــوده دوار آتش ســوزی، کامــاًل 
زیــر الیــه تروپوســفر قــرار دارد ولــی تــا کیلومترهــا دورتر از شــعاع 
10 کیلومتــری اصلــی آتش ســوزی گســترش یافتــه اســت. مطمئنــًا 
بــاالی جریــان اصلــی، الیــه ای دیگــر حــاوی محصــوالت احتــراق 
ــوذ کــرده و  ــر نف ــه ترازهــای ارتفاعــی باالت ــه ب وجــود داشــته ک
ــفر  ــه در اتمس ــر دو الی ــد. ه ــقوط می کن ــن س ــه پایی ــدداً ب مج

ــد.  ــی می مانن ــن باق زیری
ــدار و هــم شبیه ســازی عــددی وابســته  ــل شــرایط پای هــم تحلی
ــه  ــداری را از نظــر فیزیکــی ب ــان پای ــان، میدان هــای جری ــه زم ب
ــات  ــازی ها و فرضی ــدل، ساده س ــر دو م ــند. در ه ــر می کش تصوی
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ــت.  ــده اس ــر گرفته ش در نظ
بااین حــال بیــن نتایــج تجربــی و نتایــج تئــوری در هــردوی ایــن 
مدل هــا، تطابــق مناســبی مشــاهده می شــود. بــا همــه ایــن تفاســیر 
شناســایی نواقــص مدل هــا، بســیار حائز اهمیــت اســت. فرآیندهایی 
نظیــر آشــفتگی جریــان، تابــش و آزادســازی حــرارت، بــه مدل های 
ــا  ــن مدل ه ــعه و پیشــرفت ای ــه توس ــد ک ــاز دارن ــرفته تری نی پیش

همچنــان توســط محققیــن ادامــه دارد. 

نتیجهگیری
حمــالت متمرکــز بــه مراکــز شــهری در طــول جنــگ جهانــی دوم، 
ــددی شــد کــه در طــی  ــه آتش ســوزی های شــهری متع منجــر ب
آن هــا نواحــی وســیعی به طــور هم زمــان ســوختند. دماهــای بســیار 
ــوزی ها  ــن آتش س ــط ای ــی توس ــادی مختلف ــای ب ــاال و میدان ه ب
ایجــاد شــد. باوجــود دفــاع شــهری ســازمان یافته آلمان هــا، 
آتش نشــانی، عملیــات نجــات و امــداد پزشــکی در بســیاری از ایــن 
ــان  ــروز طوف ــان ب آتش ســوزی ها، به شــدت محــدود شــد و در زم

آتــش، عمــاًل غیرممکــن گردیــد.
ــته ای،  ــلیحات هس ــی از تس ــار ناش ــی انفج ــش در ط ــه آت ناحی
ــا  ــته ای ب ــالح هس ــک س ــود. ی ــد ب ــز خواه ــر نی ــیار بزرگ ت بس
قــدرت انفجــاری یــک مگاتــن، می توانــد منجــر بــه آغــاز 
ــا  ــاحت صده ــا مس ــه ب ــک ناحی ــدد در ی ــوزی های متع آتش س
کیلومترمربــع شــود. در حقیقــت، ناحیــه ای کــه در اثــر آتش ســوزی 

انفجــار،  توســط  تخریب شــده  ناحیــه  از  می شــود،  تخریــب 
اســت.  بزرگ تــر  به مراتــب 

ــای ســمی،  ــادی و گازه ــای گردب ــاال، نیروه ــن ب ــای میانگی دماه
محیــط ســطح خیابان هــا را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. تحلیل هــا 
نشــان می دهــد کــه ســرعت تندبادهــای آتــش، بســته بــه بزرگــی 
ــاعت  ــر س ــل ب ــا 90 مای ــه و ت ــوزی، افزایش یافت ــدت آتش س و ش

ــر ســاعت( نیــز می رســد. )حــدود 140 کیلومتــر ب
ـــی،  ـــای طبیع ـــی در کانال ه ـــاد محل ـــان ب ـــه جری ـــوط ب ـــر مرب مقادی
فضاهـــای بیـــن ســـاختمان ها و یـــا ســـطح خیابان هـــا، ممکـــن 
اســـت بـــه مقادیـــر باالتـــری نیـــز برســـد. در شـــهرهای بـــا 
ـــای  ـــدیدتر و محیط ه ـــوزی های ش ـــاال، آتش س ـــاخت ب ـــم س تراک
کشـــنده تری پدیـــد می آیـــد.  محاســـبات نشـــان می دهـــد کـــه 
آتش ســـوزی های مقیـــاس بـــزرگ، دمـــای میانگیـــن باالیـــی 

ــد. ــاد می کنـ ایجـ
ــای  ــی، دمـ ــش تابشـ ــعله ها و گرمایـ ــرارت شـ ــی حـ جابه جایـ
ــی در  ــده، حتـ ــوزی شـ ــار آتش سـ ــه دچـ ــط را در منطقـ محیـ
ـــی  ـــتناک دمای ـــرایط وحش ـــد. ش ـــنده می نمای ـــز کش ـــا نی خیابان ه
و انباشـــت گازهـــای مهلـــک، ممکـــن اســـت در پناهگاه هایـــی 
ـــه  ـــی و تصفی ـــار حرارت ـــردن ب ـــده ک ـــت پراکن ـــتی جه ـــه به درس ک
هـــوای ســـمی و مملـــو از دود، طراحـــی نشـــده اند نیـــز اتفـــاق 

ـــد.  بیفت
ـــی  ـــوای نواح ـــه ورود ه ـــر ب ـــده، منج ـــش ایجادش ـــای آت تندباده
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مجـــاور بـــه داخـــل شـــهر دچـــار آتش ســـوزی شـــده می شـــود. 
ـــری  ـــاد قابل اندازه گی ـــرعت ب ـــری، س ـــل 40 کیلومت ـــا فواص ـــی ت حت
بـــوده و در فواصـــل 10 کیلومتـــری از لبـــه ناحیـــه آتش گرفتـــه، 
قابل توجـــه اســـت. ایـــن جریـــان آتـــش را تغذیـــه کـــرده و جایگزیـــن 
گازهایـــی می شـــود کـــه در پلـــوم آتش ســـوزی یـــا ســـتون دود 
ــود  ــد. باوجـ ــود می کننـ ــاال صعـ ــه بـ ــوزی، بـ ــی از آتش سـ ناشـ
ــب در  ــی، دود اغلـ ــای باالیـ ــه ارتفاع هـ ــی از دود بـ ــوذ اندکـ نفـ

ــد.  ــفر باقـــی می مانـ قســـمت های زیریـــن اتمسـ
در حـــال حاضـــر تأثیـــرات درازمـــدت احتمالـــی و یـــا تأثیـــرات 
آب وهوایـــی ناشـــی از ایـــن آتش ســـوزی ها توســـط محققیـــن در 

ـــت.  ـــی اس ـــال بررس ح
جمیـــع مـــوارد فـــوق نشـــان دهنده آن اســـت کـــه بـــا توجـــه 
ــرایط  ــهری، در شـ ــزرگ شـ ــوزی های بـ ــت آتش سـ ــه ماهیـ بـ
ـــکان  ـــمن، ام ـــدد دش ـــالت متع ـــا حم ـــی و ی ـــای اتم ـــوع انفجاره وق
ـــه  ـــن رفت ـــًا از بی ـــانی تقریب ـــات آتش نش ـــام عملی ـــانی و انج امدادرس

ــردد.  ــن می گـ و غیرممکـ
لـــذا مهم تریـــن و کاربردی تریـــن تمهیـــدات احتمالـــی، مطالعـــه 
و توســـعه پدافنـــد غیرعامـــل، در ساخت وســـازهای شـــهری 
اســـت. رعایـــت فواصـــل ســـاختمان ها از یکدیگـــر، تمرکززدایـــی 
ــاط  ــب نقـ ــی مناسـ ــهری، پراکندگـ ــف شـ ــای مختلـ از بافت هـ
ــی  ــاختمانی در نواحـ ــم سـ ــش تراکـ ــم، کاهـ ــتراتژیک و مهـ اسـ
ــادی  ــم بـ ــی و حاکـ ــای طبیعـ ــه جریان هـ ــه بـ ــاس، توجـ حسـ

ـــن  ـــع در ای ـــی جام ـــات تحقیقات ـــام مطالع ـــهر و انج ـــش ش در آرای
خصـــوص و اصـــالح طـــراح تفصیلـــی بـــا رویکـــرد پدافنـــد غیرعامـــل 
در شـــرایط جنـــگ، راهکارهـــای مناســـبی در ایـــن زمینـــه محســـوب 

می شـــود.
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چكیده:
تش سـوزی  آ ر  ب ا ر ب ر  د حف اظت  سیسـتم های   

نـد: نوع ا دو  بر  قدرت  نسفورماتورهاي  ترا

الف ـ با آتش مبارزه می کنند
ب ـ از آتش پیشگیري می نمایند.

در  ترانسفورماتورها  پیشگیري،  از سیســتم های  قبل   •
مقابل افزایش فشار به طــور مکانیکي توسط رلــه بوخهلتز 
و شیرهاي کم کننده فشار، محافظت می گردیدنــد. ولي 

به هرحــال منفجر می شــدند.
مقابل  در  محافظت  براي  ترانسفورماتورها  قدیم،  در   •

باالرفتــن فشار داراي غشــاها و درروهایــی بودند.
ــتم های  ــتم های پیشگیري، تالش سیس • قبل از سیس
خاموش کردن  روي  بر  آتش ســوزی  برابر  در  حفاظت 

بود. متمرکز  آتش 
در زمــان آتش ســوزی ترانس هــا، سیســتم های معمــول 
اطفــا حریــق )آب، پــودر Co2( فقــط اثــرات آن را محدود 
ــري از  ــراي جلوگی ــنهادي ب ــای پیش ــد. روش ه می کن
ــي روغــن  حریــق شــامل خنک کــردن روغــن، جابجای
و تخلیــه ســریع گازهــاي متصاعــد شــده و اســتفاده از 

ــد. ــتم SERGI می باش سیس
انفجـار در ترانس هـا بـه مقـدار جریـان اتصالـي و مدت 

برقـراري آرک بسـتگي دارد.
انواع خطاهاي داخل ترانس شامل موارد زیر است:

1. اتصـال بیـن حلقه هـای سـیم پیچ کـه در ایـن حالـت 
رلـه بوخهلتـز عمـل می کند.

2. اتصـال بیـن سـیم پیچ های یک فـاز کـه در این حالت 
شـیر اطمینان عمـل می کند.
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آتش سوزی و انفجار ترانس های برق قدرت
بررسی روش های پيشگيری از بروز انفجار و روش های پيشنهادی جهت اطفای حریق
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3. اتصـال بیـن سـیم پیچ های دو فاز که ممکن اسـت 
شـیر اطمینـان عمـل کـرده و یـا سـبب انفجـار و یـا 

پارگي آن شـود.
4. اتصــال بیــن قســمت پاییــن بوئینــگ HV و تانک 
کــه شــدیدترین حالــت اتصالــي بــوده و ســبب انفجار 

ــد. خواهد ش
اسـتفاده از سـیاالت جایگزیـن روش دیگـري بـراي 

کمکـردن خطـر حریـق می باشـد:
PCB  .1هــا کــه بعــداً توســط محیط زیســت ممنــوع 
ــي و  ــترهای طبیع ــیلیکون و اس ــید س ــد، دی اکس ش

مصنوعــي
2. عایـق جامـد ترانس های رزیني که تا 110 کیلوولت 

است. ساخته شده 
3. عایــق گاز بــا اســتفاده از گاز SF6 کــه همــه 
ــرد  ــن می ب ــار را از بی ــوزی و انفج ــرات آتش س خط
ــد. ــن روش می باش ــن و ایمن تری ــوان بهتری و به عن

مقدمه
ترانسـفورماتورهای با عایق روغن همیشـه در معرض 

خطـر آتش سـوزی قـرار دارنـد. چـه درنتیجـه خطاي 
داخلـي و چه از طریق آتش سـوزی بیروني. دسترسـي 
بـه آمـار آتش سـوزی و انفجـار در ترانسـفورماتورها 
مشـکل اسـت. زیرا بیشتر شـرکت ها چنین اطالعاتي 
را بدالیـل رقابتـي، محرمانـه تلقـي می کننـد و اجـازه 
نمی دهنـد گزارش هـا و مدارک آن هـا در اختیار عموم 
قـرار گیـرد. افـرادی هـم که مسـئول بررسـي عوامل 
خطرساز در آتش سوزی ترانس هستند، راهنمایي الزم 
در خصـوص نگهـداري ایمـن از ترانس هـا و یـا نحوه 

نصـب ایمـن آن هـا را ارائـه نمی دهند.

آتشسوزیوانفجارها
وقــوع یــک آتش ســوزی کــه از داخــل ترانســفورماتور 
آغــاز شــود، می توانــد به طــور کامــل پســت را 
ــا  ــه تأسیســات مربوطــه ی ــوده و هرگون ــب نم تخری
ــوزاند.  ــاورت آن را بس ــع در مج ــاختمان های واق س
بســیاري از پســت ها بــه سیســتم های آب پــاش 
ــق  ــاي حری ــا اطف ــیده( ی ــراي پســت های سرپوش )ب
ــق  ــاي حری ــول های اطف ــا کپس ــیله Co2 ی به وس

بــراي مقابلــه بــا اثــرات آتش ســوزی مجهــز هســتند، 
ولــي ایــن سیســتم ها در بهتریــن حالــت )بــا توجــه 
بــه تجربیــات و گفته هــای متخصصیــن آتش نشــانی( 
فقــط در جهــت محــدود کــردن اثــرات مخــرب عمل 
نمــوده و نمی توانــد از وقــوع آتش ســوزی جلوگیــري 
ــد.  ــار کنن ــل مه ــوع، آن را کام ــورت وق ــا در ص ی
اســتفاده گســترده از تجهیــزات اطفــاي حریــق هالون 
ــات  ــاً در تأسیس ــوزی ها، خصوص ــرل آتش س در کنت
ــي اســتفاده از گاز  ــوده اســت. ول ــر ب ــي موفق ت داخل
ــده  ــع ش ــت من ــان محیط زیس ــط حامی ــون توس هال
اســت. روش هــای تازه تــر پیشنهادشــده بــراي کنترل 
اثــرات جرقــه داخلــي در ترانســفورماتور شــامل تخلیه 
ســریع روغــن و گازهــای ناشــي از جرقــه در داخــل 
ترانســفورماتور و جایگزیــن کــردن آن هــا بــا گازهای 
بی اثــر یــا دمیــدن گاز خنک کننــده بــه داخــل روغــن، 
بــراي جابجایــی روغــن کاســتن از دمــاي نقــاط داغ 
ــه، انجــام می شــود. گازهــای  و کنتــرل فشــار حاصل
ــن  ــیژن را از روغ ــد اکس ــن می توانن ــر همچنی بی اث
قابــل اشــتعال جــدا کننــد. ایــن روش هــا از دیــدگاه 
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اقتصــادي داراي جاذبه هــای قابل توجهــی هســتند و 
بایــد موفقیــت آن را در جلوگیــري از انفجــار بررســي 
کــرد. اگرچــه ســازندگان تــا ترانــس بــا ظرفیــت 100 
مگاولت آمپــر، امــکان آن هــا اثبــات کرده انــد. در 
مــواردی کــه ترانســفورماتور در زیرزمیــن یــا در یــک 
ــري  ــئله دیگ ــوند، مس ــب می ش ــته نص ــاي بس فض
ــرات  ــن اث ــر گرفت ــه در نظ ــود. ازجمل ــرح می ش مط
ــترش آن  ــازه ها و گس ــا و س ــاري روي دیواره انفج
ــار. در  ــل از انفج ــده حاص ــات جداش ــیر قطع و مس
ــتفاده  ــامل اس ــق، ش ــای موف ــرایط طرح ه ــن ش ای
ــه  ــت ک ــته اس ــده بس ــت ش ــای تقوی از محفظه ه
ترانســفورماتور در یــک جــو پرشــده از گاز بی اثر مانند 
نیتــروژن یــا دی اکســید کربــن یــا در فضایــي فاقــد 
اکســیژن، غوطــه ور شــده و روغن در موقعیتــي دور از 
ترانســفورماتور خنــک شــود. ایــن راه حل )پســت های 
زیرزمینــی( در مراکــز شــهرها، مثــاًل تأسیســات 275 
کیلوولــت در مرکــز ونکــوور بــا موفقیــت اجــرا شــده، 
ــز  ــی کــه ترانســفورماتور در یــک دهلی ــا در جا های ی
زیرزمیــن داخــل کــوه یــا داخــل دیــواره یــک ســد 
ــب  ــی نص ــد برق آب ــرح تولی ــي از ط ــوان بخش به عن

می شــوند.

-انفجاردرترانسفورماتورها
تحقیــق در مــورد ایجــاد انفجــار در ترانــس، شــامل 
اواًل المــان محــدود در مراحــل توســعه گاز تولیدشــده 

ــان  ــاه و جری ــال کوت ــرژي اتص ــه ان ــه ب ــوده ک ب
جاری شــده و مــدت انتشــار آرک بســتگي دارد و 
ثانیــاً شــامل آزمایشــات تجربــي بــا اســتفاده از مــواد 
ــا آب پرشــده اند،  ــس کــه ب ــک تران انفجــاري در تان
ــل  ــه داخ ــک جرق ــي از ی ــارت ناش ــد. خس می باش
ــار  ــش فش ــرخ افزای ــه ن ــتگي ب ــفورماتور بس ترانس
گازهــاي تشکیل شــده در اثــر جرقــه دارد. اکثــر 
ــا چنــد وســیله تخلیــه  ــه یــک ی ترانســفورماتورها ب
فشــار مجهــز هســتند کــه روي پوســته و یــا قســمت 
بــاالي دیــوار تانــک قــرار داده می شــوند. اگــر نــرخ 
افزایــش فشــار در تانــک در اثــر تبخیــر روغــن پایین 
باشــد، به وســیله تخلیــه فشــار بــرای عمــل کــردن 
ــاال در  ــود فشــار ب ــي در صــورت وج ــان دارد، ول زم
تانــک، پیــش از آنکــه شــیر تخلیــه بازشــده و روغــن 
بتوانــد از تانــک خــارج شــود، تانــک در ضعیف تریــن 
نقطــه در مجــاورت جرقــه متالشــي می شــود. ابعــاد 
و موقعیــت وســایل تخلیــه فشــار، تأثیــر ناچیــزي در 
ایــن مســئله دارنــد کــه بتواننــد قبل از متالشي شــدن 
ــوند.  ــاز ش ــده ب ــارهای ایجادش ــت فش ــک تح تان
ــا  ــا ی ــن حلقه ه ــي بی ــه داخل ــه جرق ــي ک هنگام
ــکیل  ــفورماتور تش ــیم پیچ ترانس ــی هایی از س بخش
ــان  ــدار، جری ــیم پیچ و م ــای س ــود، امپدانس ه می ش
ــه به طــور  ــان جرق ــد. جری ــه را محــدود می کنن جرق
ــاه  ــه کوت ــیر جرق ــول مس ــوده و ط ــن ب ــبي پایی نس
ــوده  ــرخ افزایــش فشــار در تانــک پاییــن ب اســت. ن

ــه  و خطــا معمــواًل بواســطه جمع شــدن گاز یــا ضرب
ــه فشــار عمــل  ــل از آنکــه وســیله تخلی روغــن، قب
ــود.  ــخیص داده می ش ــز تش ــه بوخهلت ــد، در رل کن
ــیم پیچ ها در  ــن س ــي بی ــاي داخل ــک خط ــراي ی ب
ــل  ــه مح ــته ب ــا بس ــر خط ــس مؤث ــاز، امپدان یک ف
ــه  ــود و مســیر جرق ــد ب ــر خواه ــوع خطــا پایین ت وق
ــه در  ــد ک ــان می ده ــه نش ــت. تجرب ــر اس طوالنی ت
ــه فشــار عمــل نمــوده و  ــت، وســیله تخلی ــن حال ای
ــا  ــه خط ــد. هنگامی ک ــد ش ــي نخواه ــک متالش تان
بیــن فازهــاي ترانســفورماتور رخ دهد، جریان توســط 
قســمتي از امپدانــس ترانســفورماتور و نیــز امپدانــس 
سیســتم محدودشــده و جرقــه طوالنــي خواهــد بــود. 
بســته بــه محــل وقــوع جرقــه، وســیله تخلیــه فشــار 
ممکن اســت عمــل کنــد، ولي تانــک ترانســفورماتور 
ــا  ــکل داده و ی ــر ش ــي تغیی ــر برآمدگ ــااًل در اث احتم
ممکــن اســت بــراي رهایي از فشــار متالشــي شــود.
خطــای بیــن قســمت پایینــي بوشــینگ HV و تانک 
یــا بیــن قســمت اتصــال بــه خــط و تانــک باالتریــن 
ــط  ــط توس ــه فق ــد ک ــد می کن ــا را تولی ــان خط جری
ــول  ــود. ط ــد محــدود ش ــس سیســتم می توان امپدان
جرقــه طوالنــي اســت و انــرژي خطــا می توانــد کل 
انــرژي اتصــال کوتــاه سیســتم قــدرت را دربرداشــته 
باشــد. ایــن اتفــاق منجــر بــه افزایــش خیلــي ســریع 
فشــار در تانــک، مشــابه حالتــي شــود کــه در آغــاز 
ــک  ــرایط تان ــن ش ــت ای ــد. تح ــار روي مي ده انفج
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همیشــه تحــت فشــارهاي بــاالی گاز، در اثــر وقــوع 
خطــا متالشــي خواهــد شــد و روغــن از تانــک خــارج 

خواهــد شــد.

-آتشسوزيدرترانسفورماتورها
ــده و  ــفورماتور متالشی ش ــک ترانس ــه تان هنگامی ک
روغــن بیــرون می ریــزد، الزامــاً ایــن وضعیــت منجــر 
بــه آتش ســوزی نخواهــد شــد. احتمــال آتش ســوزی 
بســتگي بــه ایــن دارد کــه بــا چــه ســرعتي، سیســتم 
حفاظتــي عمــل نمــوده، کلید قــدرت مربوطــه را فعال 
ــودن  ــدرت بازنم ــد ق ــه ســرعتي کلی ــا چ ــد و ب نمای
عمــل نمایــد. بــا سیســتم حفاظتــي حســاس و مدرن 
ــد  ــود دارن ــی وج ــریع العمل، مثال های ــای س و کلیده
کــه در آن هــا تانک شــکاف برداشــته و روغــن بیرون 
ــت.  ــاده اس ــاق نیفت ــوزی اتف ــي آتش س ــه، ول ریخت
هرچنــد کــه در بیشــتر حالت هــا کــه تانــک متالشــی  
گردیــده، ایــن وضعیــت منجــر بــه آتش ســوزی شــده 
اســت. بســیاري از آتش ســوزی ها در اثــر وقــوع 
ــت  ــیله تح ــد وس ــي فاق ــینگ روغن ــب در بوش عی
ــه در داخــل  ــک جرق ــاده اســت. ی ــاق افت فشــار اتف
بوشــینگ، تولیــد هیــدروژن، اســتیلن و ســایر گازهای 
هیدروکربنــي مینمایــد کــه پــس از جمع شــدن، منجر 
بــه متالشي شــدن محفظــه بوشــینگ تحــت فشــار 
زیــاد خواهــد شــد. وقــوع انفجــار، ابــري از گازهــای 
ــر  ــن را تبخی ــه روغ ــد ک ــی آزاد می کن هیدروکربن
ــه در  ــن ک ــده از روغ ــذي اشباع ش ــای کاغ و نواره
ــتعل  ــیژن مش ــور گاز اکس ــه و حض ــاورت جرق مج
ــد.  ــي می گردن ــوزی خارج ــبب آتش س ــوند، س می ش
ــن  ــروج روغ ــبب خ ــن س ــاال همچنی ــار ب ــر فش اگ
ــت  ــفورماتور تح ــن ترانس ــود، روغ ــینگ ش از بوش
فشــار، منجــر بــه گســترش آتش ســوزی بــه ظــرف 
کنســرواتور خواهــد شــد. نهایتــاً بخــار روغــن داخــل 
تانــک ممکــن اســت مشــتعل شــده و آتش بــه تانک 

اصلــي گســترش یابــد.

SERGIسیستم
آتش ســوزی  و  نفجار  ا ز  ا پیشگیري  سیستم 
سیستم  یک  با  است  معروف   SERGI بــه  کــه 
پشتیباني می گــردد. عملکرد  آتش خاموش کــن هم 
سیستم پیشگیرانه انفجار و آتش ســوزی SERGI به 
این صورت است که SERGI از دو سیگنال فوري که 
یکي از حفاظت هــای الکتریکي تریپ بریکر ترانس 
و دیگري از اطالعــات فشار داخلي محفظه بدســت 

تا: می کنــد  استفاده  می آیــد، 
1- از انفجار پیشگیري نماید: با بازکردن یک شیر سریع 
 Quick Depressurization Valve کمکننده فشار
انفجار  از  و  می نمایــد  آزاد  را  داخلي  فشار  که 

ــد. آنگاه تانک ذخیره  ــفورماتور جلوگیري می کن ترانس
ــردد و بخشي از روغن  ــو ایزوله می گ ــاتر ول توسط ش

شود. تخلیه  سرپوش  زیر  ســانتی متری   20 تا 
)حجم(  فلوي  تزریق  با  نماید:  خنک  را  روغن   -2
ــای  زیادي از نیتروژن در ته ترانسفورماتور تا خرابی هـ
قســـمت های خیلي داغ شده در اثر اتصال کوتاه را 
محدود نماید و گاز هیدروژن بسیار منفجـــره ای که از 

دی الکتریـــک روغن حاصل شـــده را تخلیه نماید.
- پشتیبان حفاظت در برابر آتش ســوزی تعبیه شــده 
در سیستم SERGI به این صورت است که اگر تمامي 
حفاظت هــای الکتریکي ترانس که موجب تریپ بریکر 
در هنگام  فشار  تمامي سنسورهاي  اگر  یا  می گــردد 
روش  توسط  سیستم  این  نکنند،  عمل  درست  حادثه 
مرسوم خاموش کردن آتش به وســیله نیتروژن که “ 
هم زدن و تخلیه )Drain & stir( نامیده می شــود، 
پشتیباني می گردد. این روش از دو سیگنال که یکي از 
سنسورهاي حرارت زیاد SERGI که روي پوشش ترانس 
قرار دارند و دیگري از عملکرد یکي از حفاظت هــای 

الکتریکي حاصل می گــردد، استفاده می نمایــد.
ترانس  روغن  بهم زدگي  موجب  نیتروژن  تزریق   -
می گــردد و فــوراً دماي سطحي آن به زیر نقطة اشتعال 
مــی رود. بنابراین آتش در کمتر از 5 دقیقه خاموش 
ــدت 45 دقیقه ادامه  ــه م ــود. تزریق نیتروژن ب می ش
می یابــد و ترانسفورماتور را بیشتر خنک می نمایــد و 

از هرگونه احتراق مجدد جلوگیري می نمایــد.
سیستم  قیمت  پیشرفته،  تکنیکي  فواید  بر  عالوه   -
SERGI کمتر از سیستمهای مبارزهکننده، با آتشسوزي 
است و نیاز به هیچ گونــه تعمیرات و نگهداري ندارد.

- با این سیستم از ریختن روغن خطرناک در محیط 
می گــردد. جلوگیري 

استفادهازسیاالتجایگزین
در دهــه 1940 تــا PCB 1970 هــا بطــور گســترده ای 
ــع و ترانس هــای قــدرت  در ترانســفورماتورهای توزی
کوچــک، بــراي اســتفاده از مزیت و خــواص ضد آتش 
آن بــکار بــرده می شــدند. هــر چنــد کــه ســیال نقطــه 
ــت  ــبب تقوی ــته و س ــری نداش ــتعال قابل اندازه گی اش
ــود،  ــي نمی ش ــوزی داخل ــي از آتش س ــراق ناش احت
ــه  ــي ک ــوزی خارج ــوع آتش س ــورت وق ــي در ص ول
ــاد  ــه ایج ــر ب ــرد و منج ــفورماتور را برمی گی ترانس
ــاال میگــردد، خواهــد ســوخت  درجــه حرارت هــای ب

و نقــش قربانــي را خواهــد داشــت.
و  می ســوزد  بــاال  حرارت هــای  درجــه  در   PCB
دی اکســید کربــن بــه جــو متصاعــد می کننــد. 
ــراي  ــر آن ب ــرات مض ــئله و اث ــن مس ــه ای درنتیج
ــت  ــط محیط زیس ــا توس ــتفاده از آن ه ــالمتي، اس س
ممنــوع شــد. گــروه دیگــري از ســیاالت نیــز بدیــن 

ــتعال  ــه اش ــه درج ــوند ک ــرده می ش ــکار ب ــور ب منظ
ــي داشــته و هنگامــی کــه  ــري از روغــن معدن باالت
ــن  ــد. ای ــري آزاد می کنن ــرارت کمت ــوزند، ح می س
ســیاالت از جملــه: دی اکســید ســیلیکون، روغن هــای 
ــا  ــي ی ــترهای طبیع ــر و اس ــي باالت ــا وزن موکول ب
مصنوعــي در شــرایط کــه ایمنــي عمومــي درخطــر 
باشــد، در شــرایط تمــاس بــا افــراد یــا در کاربردهــای 
صنعتــي کــه میــزان خطــر کمتــري مدنظــر اســت به 

کار گرفتــه می شــوند. 
یـــک اســـتر مصنوعـــي، در یـــک ترانســـفورماتور 
ـــده  ـــل ش ـــر تحوی ـــت آمپ ـــت 135 مگاول 238 کیلوول
در ســـال 2004 بـــراي اســـتفاده در یـــک پســـت 
زیرزمینـــی در ســـوئد، در یـــک محیـــط حســـاس 
ــتفاده  ــورد اسـ ــت مـ ــا موفقیـ ــت محیطی بـ زیسـ
قـــرار گرفـــت. اســـتفاده از ســـیاالت مانـــع وقـــوع 
ــوده و  ــت بـ ــا گران قیمـ ــود، آن هـ ــار نمیشـ انفجـ
ـــر  ـــاي باالت ـــه در دم ـــد ک ـــوخت، هرچن ـــد س خواهن
ـــا  ـــرارت آن ه ـــزان ح ـــده و می ـــتعل ش ـــن مش از روغ

پایین تـــر اســـت.

عایقجامد
براي اجتناب از انفجار، الزم اسـت از اسـتفاده از عایق 
سـیال اجتنـاب نمـوده و تنها روي عایق هـای جامد یا 
گازي یـا ترکیبـي از آن هـا اتـکا کنیـم. در ولتاژهـا و 
توان های پایین تر، اسـتفاده از عایق جامد خنک شـونده 
بـا هـوا در طـرح ترانسـفورماتورهای )نوع خشـک( یا 
)رزیـن ریختـه شـده( امکان پذیـر اسـت. گزارشـي در 
مـورد مطالعـه عملکـرد ترانسـفورماتورهای رزیني در 
برابر آتش سـوزی در مقایسـه با ترانسـفورماتورهای با 

عایق سـیال منتشـر نشـده است.

عایقگازي
تنهــا راه حلــی کــه همــه خطــرات ناشــي از انفجــار و 
آتش ســوزی در اثــر وقــوع خطــا در ترانســفورماتور را 
از بیــن می بــرد، اتخــاذ تدبیــر طراحــي ترانســفورماتور 
بــا عایــق گازي )GIT( و راکتور شــنت بــا عایق گازي 
ــق  ــوان عای )GIR( اســت. اســتفاده از گاز SF6 به عن
ــت  شــده  ــی ثاب ــده در GIT و GIR بخوب و خنک کنن
ــگ،  ــا در هنگ کن ــع تنه ــای توزی ــت. در ولتاژه اس
هزاران تأسیســات از این دســت وجود دارد. در ســطح 
ولتاژهــای انتقــال، حداقــل چهــار شــرکت در ژاپــن و 
یکــي در اســترالیا، در پســت های شــهري زیرزمینــی 
ــن  ــد. در ای ــتفاده می کنن ــود از GIR & GIT اس خ
ــوزی  ــار و آتش س ــر انفج ــه خط ــات هیچ گون تأسیس
وجــود نداشــت و گــزارش  شــده اســت کــه قابلیــت 
اطمینــان در آن هــا در مقایســه بــا تجهیــزات بــا عایق 

روغنــي بســیار باالســت.
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نتیجهگیریوتوصیهها
براي  افشان  آب  سسیستم  مرسوم  حفاظت   -1
زیرا  است.  بالاسـتفاده  کاماًل  امروزه  ترانسفورماتور، 
سیسـتم های پیشـگیری از انفجار و آتش سـوزی در 
شروع حادثه عمل می کنند و ترانسفورماتور و تأسیسات 

می دهنـد.  نجات  را  مجاور 
پیشگیري  سیستم  از  دنیا  در  برق  شـرکت های  اکثر 
انفجار و آتش سـوزی استفاده می نمایند تا از پسـت ها و 
نیروگاه ها با رضایت کافي و امنیت باال محافظت نمایند.

از  محافظت  براي   SERGI سیستم  از  استفاده   -2
ترانســفورماتورهای گران قیمــت و پرارزش شــبکه مان 

می گــردد.  توصیه 
ولي باید اشکاالت آن را برطرف نمائیم، براي آن پولکي 
مرغوب خریداري کنیم یا سنسورهاي فشار آن اگر از 
نوع مرغوب نیستند بهتر است رسیدگي نمائیم و ضعف 

سیستم را برطــرف کنیم.
3- در شـرایطي که ترانسفورماتورهای قدرت بصورت 
بـاز و بـا فاصلـه 50 متـر از یکدیگـر، با همیـن فاصله 
از سـاختمان ها مجـاور یـا فضاهـای عمومـي نصـب 
شـوند، ترانسـفورماتور بـا عایـق روغني یـک انتخاب 

طبیعـي بشـمار می رود.
در شــرایطي کــه ترانســفورماتورها بصــورت بــاز 
ولــي بــا فواصــل کمتــر ا ز 50 متــر بیــن واحدهــا یــا 
فضاهــاي عمومــي یا ســایر ســاختمان ها قــرار گیرند، 
ــي  ــد بررس ــار بای ــي از انفج ــیب های ناش ــر آس خط
شــود. حداقــل تخفیــف در ایــن خصــوص اســتفاده 
از دیوارهــاي آتــش در مناطــق حســاس یــا ســاختن 
محفظــه انفجــار بــراي نگه داشــتن ترانســفورماتور و 
ــر،  ــای بی اث ــده از گازه ــو پرش ــک ج ــاً در ی ترجیح
بــراي جلوگیــري از گســترش آتــش پــس از انفجــار 

اســت. 
ــن  ــا زیرزمی ــاختمان و ی ــک س ــس در ی ــر تران اگ
ــود  ــوزی وج ــر آتش س ــد و خط ــه باش ــرار گرفت ق
ــا  ــد ی ــق جام داشــته باشــد، راه حــل اســتفاده از عای
ترانســفورماتور اســت کــه در آن از ســیالي بــا قابلیــت 
اشــتعال پاییــن اســتفاده  شــده باشــد. در جایــی کــه 
ریســک انفجــار و آتش ســوزی پذیرفتــه نباشــد، 
ــي در  ــفورماتورهای رزین ــتفاده از ترانس ــل اس راه ح
ــه  ــد ک ــت. هرچن ــر اس ــوان پایین ت ــاژ ت ــطوح ولت س

ــی رود.  ــاال م ــه ب ــه اولی هزین
مزیــت مشــهود در اســتفاده از ترانــس عایــق و خنک 
شــده بــا گاز SF6 آن اســت کــه هیچ گونــه احتمــال 
ــاي  ــوع خط ــوزی در صــورت وق ــا آتش س ــار ی انفج
خارجــي وجــود نــدارد. حتــي در حالــت وقــوع جرقــه 
بیــن انتهــاي بوشــینگ یــا ســر خــط بــا بدنــه تانــک 

افزایــش زیــادي در فشــارهای داخلــي تانــک اتفــاق نمی افتــد کــه باعــث متالشــي شــدن تانــک شــود و 
ســیال قابــل اشــتعالي نیــز وجــود نــدارد کــه مشــتعل شــود. مــواد قابــل اشــتعال بــکار بــرده نشــده و نیــازي 

بــه اســتفاده از تجربیــات کنتــرل آتــش وجــود نــدارد.
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NFPA 01: کد پیشگیری از حریق
NFPA 02: دستورالعمل تکنولوژی هیدروژن

NFPA 03: استاندارد تست های یکپارچه پیشگیری از 
حریق و سیستم های ایمن زندگی

NFPA 10: استاندارد خاموش کننده های قابل حمل
NFPA 11: استاندارد فوم های کم، متوسط و پر توسعه
و  متوسط  فوم های  سیستم  استاندارد   :NFPA 11A

پر توسعه
NFPA 11C: استاندارد تجهیزات سیار و متحرک فوم

خاموش کننده  سیستم های  استاندارد   :NFPA 12
دی اکسید کربن

NFPA 13: استاندارد نصب سیستم های اسپرینکلر
NFPA 14: استاندارد نصب شلنگ ها و هیدرانت های 

آتش نشانی
NFPA 15: استاندارد سیستم های پاشش آب

NFPA 16: استانداردهای نصب اسپرینکلرهای فوم – 
آب و سیستم های پاشش فوم – آب

NFPA 17: استاندارد سیستم های خاموش کننده های 
شیمیایی خشک

NFPA 18: استاندارد سیستم های تر
برای  ثابت  پمپ های  نصب  استاندارد   :NFPA 20

پیشگیری از حریق
NFPA 22: استاندارد منابع آب آتش نشانی

NFPA 24: استاندارد نصب تجهیزات آتش نشانی
NFPA 25: استاندارد بازرسی، تست، تعمیر و نگهداری 

سیستم های آتش نشانی آبی
NFPA 30: دستورالعمل مایعات قابل اشتعال و احتراق

NFPA 31: استاندارد نصب تجهیزات نفت سوز

NFPA 32: استاندارد ماشین آالت خشک شویی
NFPA 33: استاندارد استعمال اسپری که در مواد قابل 

اشتعال و احتراق به کار می رود.
NFPA 36: استاندارد کارخانه های استخراج حالل ها

و  احتراقی  موتورهای  نصب  استاندارد   :NFPA 37
توربین های گازی

NFPA 40: استاندارد ذخیره و کار با فیلم های نیترات 
سلولزی

NFPA 42: استاندارد انبار پالستیک های پیروکسی لین
NFPA 45: استاندارد حفاظت از حریق آزمایشگاه های 

شیمیایی
NFPA 46: توصیه های ایمنی برای انبار تولیدات

تأسیسات  و  اکسیژن  مصرف  استاندارد   :NFPA 50
مصرف کننده

سیستم های  نصب  و  طراحی  استاندارد   :NFPA 51
گازی اکسیژن سوز در جوشکاری و برشکاری

NFPA 52: دستورالعمل سیستم های گازسوز وسایل 
نقلیه

NFPA 53: توصیه های الزم در رابطه با مواد، تجهیزات 
و سیستم هایی که در فضاهای غنی از اکسیژن استفاده 

می شوند.
NFPA 54: دستورالعمل سوخت های گازی

NFPA 55: استاندارد ذخیره سازی و کاربرد سیلندرهای 
گاز مایع فشرده قابل حمل

NFPA57: دستورالعمل سیستم سوخت رسانی وسایل 
LNG نقلیه با سوخت

انفجار  و  حریق  از  پیشگیری  استاندارد   :NFPA 61
گردوغبار در فرایندهای کشاورزی و غذایی

NFPA فهرست کلی استانداردهای سازمان حفاظت از حریق آمریکا
و ترجمه فارسی عناوین آنها

استاندارد
NFPA 
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NFPA 68: استاندارد پیشگیری از انفجار به وسیله تخلیه و سوزانیدن
NFPA 69: استاندارد سیستم های پیشگیری از انفجار

NFPA 70: کدهای ملی حریق
NFPA 72: دستورالعمل سیستم های اعالم و هشدار حریق

NFPA 73: دستورالعمل بازرسی برق در ساختمان ها
NFPA 75: استاندارد حفاظت از تجهیزات

NFPA 76: استاندارد پیشگیری از حریق تجهیزات ارتباطی
NFPA 77: توصیه های الزم برای الکتریسیته

NFPA 79: استاندارد برق برای ماشین آالت صنعتی
NFPA 80: استاندارد درها و پنجره های حریق

NFPA 82: استاندارد زباله سوزها و تجهیزات آن ها
NFPA 85: دستورالعمل دیگ بخار و خطرات سیستم احتراق

NFPA 86: استاندارد کوره ها و دیگ ها
NFPA 87: توصیه های الزم برای گرم کن های سیاالت

NFPA 88A: استاندارد پارکینگ و ساختار آن
NFPA 88B: استاندارد تعمیرگاه ها و گاراژها

NFPA 90: استاندارد نصب سیستم های تهویه و تبرید
NFPA 91: استاندارد سیستم های تخلیه هوا، گازها و ذرات جامد غیرقابل احتراق

NFPA 92: توصیه ها برای سیستم کنترل دود
در  تهویه  سیستم های  کنترل  و  حریق  از  پیشگیری  استاندارد   :NFPA 96

آشپزخانه های تجاری
NFPA 97: استاندارد دودکش ها، تهویه ها و تجهیزات تولید گرما

NFPA 99: استانداردها برای مراکز درمانی
NFPA 101: استانداردهای ایمنی حفاظت از جان

NFPA 105: استاندارد نصب درهای دود و سایر درهای حفاظتی
NFPA 110: استاندارد منابع نیروهای اضطراری و آماده بکار

NFPA 111: استاندارد ذخیره ی انرژی های اضطراری و منابع نیروی جانشین
NFPA 115: استاندارد پیشگیری از حریق های ناشی از لیزر

NFPA 120: استاندارد پیشگیری از حریق و کنترل آن در معادن زغال سنگ
NFPA 121: استاندارد پیشگیری  و کنترل حریق خودروهای معادن روزمینی

NFPA 122: استاندارد پیشگیری از حریق و کنترل آن در معادن فلزی و غیرفلزی
NFPA 123: استاندارد پیشگیری و کنترل حریق در معادن زیرزمینی زغال سنگ

NFPA 130: استاندارد راهنمای ثابت راه ها و گارد ریل ها
NFPA 140: استانداردهای صحنه های نمایش و استودیوهای ساخت فیلم

NFPA 150: استاندارد ایمنی در تأسیسات نگهداری حیوانات
NFPA 160: استاندارد استفاده از تأثیرات شعله

NFPA 170: استاندارد ایمنی حریق و عالئم اضطراری
NFPA 203: پیشنهادات الزم برای پوشانیدن پشت بام

NFPA 204: استاندارد تخلیه دود و گرما
NFPA 211: استاندارد دودکش ها، اجاق ها، تهویه ها و وسایل احتراق

NFPA 230: استاندارد پیشگیری از حریق در انبارها
NFPA 231: استاندارد انبارهای عمومی

NFPA 232: استاندارد حفاظت از اسناد و مدارک
NFPA 241: استاندارد ساختار حفاظت های ایمنی

NFPA 251: استاندارد تست مقاومت در برابر حریق مواد ساختمانی
NFPA 252: استاندارد روش های تست درهای ضد حریق

NFPA 253: استاندارد روش تست پوشش های سطحی در برابر تشعشعات حریق

NFPA 255: استاندارد تست سوختن مصالح ساختمانی
NFPA 256: استاندارد تست سوختن پوشش های سقفی

NFPA 257: استاندارد تست حریق پنجره ها و موانع شیشه ای
NFPA 258: توصیه های کاربردی برای تشخیص دودهای تولیدشده از مواد جامد

NFPA 259: روش تست استاندارد پتانسیل حرارتی مواد ساختمانی
NFPA 261: استاندارد تست برای مشخص نمودن مقاومت در برابر حریق مواد 

و اسباب خانه به وسیله سیگار روشن
NFPA 262: استاندارد انتقال شعله و دود کابل ها و سیم ها

NFPA 265: استاندارد تست حریق برای ارزیابی اتاق هایی که توسط منسوجات 
پرشده است.

NFPA 266: استاندارد تست حریق مبلمان و اسباب مواجه شده با منابع شعله
NFPA 268: استاندارد تعیین آتش گیری سطوح خارجی دیوارهایی که در مواجهه 

با تشعشع منابع حرارتی هستند.
NFPA 289: استاندارد تست حریق برای پکیج های سوخت

NFPA 291: توصیه های الزم برای عالمت گذاری شیرهای آتش نشانی
NFPA 295: استاندارد کنترل مواد قابل اشتعال

NFPA 297: راهنمایی جهت تمرین سیستم های ارتباطی
NFPA 298: استاندارد فوم های شیمیایی جهت کنترل حریق بیابان ها

NFPA 299: استاندارد حفاظت از حریق و دارایی ها در بیابان
NFPA 302: استاندارد پیشگیری از حریق در قایق ها و تجهیزات دریایی

NFPA 306: استاندارد کنترل خطرات گاز لوله ها و مخازن
NFPA 318: استاندارد پیشگیری از تجهیزات نیمه هادی و نیمه رسانا

NFPA 326: استاندارد ایمن سازی تانک ها و مخازن هنگام ورود، نظافت و تعمیر
NFPA 328: توصیه ها برای کنترل حریق و مایعات قابل اشتعال و گازها در 

چاه ها، مجاری فاضالب و سازه های مشابه زیرزمینی
NFPA 329: توصیه برای مدیریت انتشار گازها و مایعات قابل اشتعال و احتراق
NFPA 385: استاندارد وسایل نقلیه مخزن دار جهت مایعات قابل اشتعال و احتراق
NFPA 386: استاندارد کشتی های مخزن دار جهت مایعات قابل اشتعال و احتراق
NFPA 395: استاندارد ذخیره سازی مایعات قابل اشتعال و احتراق در سایت های 

ایزوله و مخازن دفنی
NFPA 400: کد مواد خطرناک

NFPA 402: استاندارد عملیات اطفای حریق هواپیمایی
NFPA 403: استاندارد خدمات اطفای حریق هواپیمایی

NFPA 405: استاندارد مهارت آتش نشان های فرودگاهی
NFPA 407: استاندارد خدمات سوخت رسانی هواپیما

NFPA 408: استاندارد خاموش کننده های قابل حمل دستی هواپیما
NFPA 409: استاندارد آشیانه هواپیما

NFPA 410: استاندارد تعمیرات و نگهداری هواپیما
NFPA 414: استاندارد خودروهای اطفای حریق فرودگاه ها

NFPA 415: استاندارد ساختمان ترمینال فرودگاه
NFPA 418: استاندارد فرودگاه هلی کوپتر

NFPA 422: راهنمایی جهت ارزیابی واکنش حوادث هواپیمایی
NFPA 423: استاندارد حفاظت از تجهیزات تست هواپیما

NFPA 430: دستورالعمل ذخیره سازی جامدات و مایعات اکسیدکننده
NFPA 432: دستورالعمل ذخیره سازی پر اکسیدهای آلی

NFPA 434: دستورالعمل ذخیره سازی حشره کش ها
NFPA 450: راهنمایی جهت اورژانس پزشکی و سیستم های آن
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NFPA 471: توصیه جهت واکنش در برابر حوادث مواد خطرناک
NFPA 472: استاندارد صالحیت مسئولین حوادث مواد خطرناک

NFPA 473: استاندارد صالحیت تیم واکنش در شرایط اضطراری
NFPA 480: استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره برداری منیزیم جامد پودری

NFPA 481: استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره برداری تیتانیوم
NFPA 482: استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره برداری زیرکونیوم

NFPA 484: استاندارد ایمنی حریق فلزات قابل اشتعال
NFPA 485: استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره برداری لیتیوم فلزی

NFPA 490: دستورالعمل ذخیره سازی نیترات آمونیوم
NFPA 495: دستورالعمل مواد قابل انفجار

NFPA 497: توصیه برای دسته بندی خطرات مایعات، گازها و بخارات قابل اشتعال 
و مکان یابی برای نصب تجهیزات الکتریکی در محیط های شیمیایی

NFPA 499: توصیه برای دسته بندی گردوغبار قابل انفجار و خطرات آن ها و 
مکان یابی برای نصب تجهیزات الکتریکی

NFPA 501: استاندارد ساختمان های تولیدی
NFPA 502: استاندارد پل ها و تونل ها

NFPA 505: استاندارد وسایل حلم بار صنعتی
NFPA 513: استاندارد ترمینال های باربری

NFPA 520: استاندارد مترو
NFPA 555: راهنمایی جهت ارزیابی پتانسیل صاعقه در خانه

NFPA 557: استاندارد بار حریق برای طراحی مقاومت در برابر حریق ساختمان ها
NFPA 560: استاندارد بهره برداری از اتیلن اکساید جهت ضدعفونی نمودن

NFPA 600: استاندارد تیم آتش نشانان صنعتی
NFPA 601: استاندارد سرویس های امنیتی کاهش خطرات و پیشگیری از حریق

NFPA 651: استاندارد ماشین کاری، انتقال و استخراج آلومینیوم
NFPA 655: استاندارد برای پیشگیری از حریق ها و انفجارات گوگردی

NFPA 664: استاندارد پیشگیری از حریق و انفجارات فرایندها و صنایع چوب
NFPA 701: استاندارد تست حریق برای گسترش حریق در منسوجات و فیلم ها

NFPA 704: استاندارد تعیین خطرات مواد برای واکنش های اضطراری
NFPA 720: استاندارد نصب دتکتورهای منواکسید کربن و تجهیزات هشدار

NFPA 730: راهنمایی برای مواد امنیتی
NFPA 731: استاندارد نصب سیستم ها و تجهیزات امنیت الکتریکی

NFPA 750: استاندارد سیستم های پیشگیری از حریق به روش میست نمودن آب
NFPA 780: استاندارد نصب سیستم های صاعقه گیر

NFPA 801: استاندارد حفاظت از حریق تأسیسات و مواد رادیواکتیو
NFPA 803: استاندارد پیشگیری از حریق در صنایع اتمی

NFPA 804: استاندارد پیشگیری از حریق راکتورهای آب سبک در نیروگاه برق
NFPA 820: استاندارد پیشگیری از حریق تأسیسات تصفیه فاضالب

NFPA 853: استاندارد نصب سیستم های جایگاه های سوخت ثابت
NFPA 900: دستورالعمل انرژی ساختمان

NFPA 901: استاندارد طبقه بندی گزارش  حوادث و اطالعات پیشگیری از حریق
NFPA 902: راهنمایی جهت گزارش نویسی حریق در زمینه حوادث

NFPA 903: راهنمایی جهت گزارش نویسی حریق در زمینه خسارات مالی
NFPA 904: گزارش نویسی جهت پیگیری حوادث

NFPA 906: راهنمایی جهت رویدادهای حریق
NFPA 909: استاندارد حفاظت از اماکن فرهنگی، موزه ها، کتابخانه ها و مذهبی

NFPA 914: پیشگیری از حریق سازه های تاریخی

NFPA 921: راهنمایی جهت بازرسی های آتش سوزی و انفجار
NFPA 1000: استاندارد تأیید و ارائه  گواهینامه جهت خدمات آتش نشانی

NFPA 1001: استاندارد شرایط احراز صالحیت آتش نشان
NFPA 1002: استاندارد صالحیت رانندگان تجهیزات آتش نشانی

NFPA 1003: استاندارد صالحیت خاموش کنندگان حریق فرودگاه
NFPA 1005: استاندارد صالحیت خاموش کنندگان حریق دریایی

NFPA 1006: استاندارد کیفیت فنی منابع آتش نشانی
NFPA 1021: استاندارد احراز صالحیت افسران آتش نشانی

NFPA 1031: استاندارد صالحیت بازرسان حریق و آزمون گران طرح ها
NFPA 1033: استاندارد احراز صالحیت بازرسان حریق

NFPA 1037: استاندارد فرماندهان حریق
NFPA 1041: استاندارد صالحیت آموزشیاران خدمات آتش نشانی

NFPA 1051: استاندارد صالحیت آتش نشانان صحرا و بیابان
NFPA 1061: استاندارد صالحیت حرفه ای تجهیزات ارتباطی ایمنی عمومی

NFPA 1071: استاندارد صالحیت تکنسین های امداد و نجات
NFPA 1081: استاندارد صالحیت شغلی تیم های آتش نشانی صنعتی

NFPA 1123: دستورالعمل نمایش آتش بازی
NFPA 1124: دستورالعمل تولید، ذخیره سازی و خرده فروشی وسایل آتش بازی

NFPA 1125: دستورالعمل تولید فشفشه
NFPA 1126: استاندارد استفاده از فن آتش بازی

NFPA 1141: استاندارد پیشگیری از حریق در اماکن حاشیه شهرها و روستاها
NFPA 1143: استاندارد مدیریت حریق های صحرا و بیابان

NFPA 1144: استاندارد کاهش مواجهه ساختمان ها در مقابل حریق های صحرایی
NFPA 1145: استاندارد استفاده از فوم کالس A در اطفای حریق ساختمان ها
A استاندارد استفاده از فوم های شیمیایی برای آتش های کالس :NFPA 1150

NFPA 1192: استاندارد ماشین های تفریح و سرگرمی
NFPA 1194: استاندارد تجهیزات تفریح و سرگرمی پارک ها و کمپ ها

NFPA 1201: استاندارد خدمات امداد و نجات برای عموم مردم
NFPA 1221: استاندارد نصب، نگهداری و استفاده از سیستم های خدمات ارتباطی
NFPA 1231: استاندارد تأمین آب برای اطفای حریق حومه شهرها و روستاها
NFPA 1250: توصیه های کاربردی مدیریت ریسک سازمان های خدمات اضطراری
NFPA 1401: توصیه های کاربردی برای آموزش خدمات حریق در ثبت و گزارش

NFPA 1402: راهنمایی برای مراکز آموزش خدمات حریق در ساختمان ها
NFPA 1403: استاندارد تکمیل آموزش آتش نشانی

NFPA 1404: استاندارد آموزش حفاظت از سیستم تنفسی
NFPA 1405: راهنمایی برای سرویس ایمنی لوله ها و مخازن دریایی 

NFPA 1410: استاندارد آموزش های اولیه برای کارکنان امدادی
NFPA 1451: استاندارد برنامه آموزشی راهبری خودروهای آتش نشانی
NFPA 1452: راهنمای آموزشی کارشناسان بررسی حریق ساختمان ها 

NFPA 1500: استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی برای دپارتمان های آتش نشانی
NFPA 1521: استاندارد افسر ایمنی برای دپارتمان های حریق

NFPA 1561: استاندارد سیستم مدیریت سوانح در خدمات آتش نشانی
NFPA 1581: برنامه کنترل بیماری ها در دپارتمان های آتش نشانی

NFPA 1582: استاندارد برنامه جامع پزشکی حرفه ای در دپارتمان های آتش نشانی
NFPA 1583: استاندارد برنامه آمادگی جسمانی برای دپارتمان های آتش نشانی
NFPA 1584: استاندارد فرایند آماده سازی برای اعضای تیم امدادی و آموزشی

NFPA 1600: استاندارد مدیریت در شرایط اضطراری و بالیا
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مقــاله تخـصصـی

NFPA 1620: توصیه های کاربردی برای طرح ریزی قبل از حوادث
NFPA 1670: استاندارد راهبری و آموزش برای جست وجوی فنی

NFPA 1710: استاندارد کارکنان پیشگیری از حریق و امداد در شرایط اضطراری 
برای عموم مردم بوسیله شاغلین دپارتمان های آتش نشانی

NFPA 1720: استاندارد کارکنان پیشگیری از حریق و امداد در شرایط اضطراری 
برای عموم مردم بوسیله داوطلبین دپارتمان های آتش نشانی

NFPA 1851: استاندارد انتخاب، نگهداری و تعمیرات تجهیزات پیشگیری از 
حریق برای ساختمان های آتش نشانی و مجاور آن

NFPA 1852: استاندارد انتخاب، تعمیر و نگهداری تجهیزات تنفسی
NFPA 1901: استاندارد تجهیزات و لوازم ماشین آتش نشانی
NFPA 1906: استاندارد تجهیزات آتش نشانی صحرا و بیابان

NFPA 1911: استاندارد بازرسی، تعمیر و نگهداری، تست و از رده خارج نمودن 
خودروهای آتش نشانی

NFPA 1912: استاندارد تعمیر و نوسازی تجهیزات حریق
NFPA 1914: استاندارد تست تجهیزات هوایی آتش نشانی

NFPA 1915: استاندارد برنامه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه تجهیزات آتش نشانی
NFPA 1925: استاندارد لوله ها و مخازن اطفای حریق دریایی

NFPA 1931: استاندارد طراحی و تولید نردبان های آتش نشانی
NFPA 1932: استاندارد استفاده، تعمیر، نگهداری و  تست نردبان های آتش نشانی

NFPA 1936: استاندارد اتصاالت شیلنگ های آتش نشانی
NFPA 1951: استاندارد پیشگیری از حوادث برای تیم های فنی امداد و نجات

NFPA 1961: استاندارد شیلنگ های آتش نشانی
NFPA 1962: استاندارد بازرسی، نگهداری و استفاده از شیلنگ های آتش نشانی، 

کوپلینگ ها، سرنازل ها و تست شیلنگ های آتش نشانی
NFPA 1963: استاندارد اتصاالت شیلنگ های آتش نشانی

NFPA 1964: استاندارد نازل های آب پاش

NFPA 1965: استاندارد تجهیزات شیلنگ های آتش نشانی
و  آتش نشانی  ساختمان های  حریق  از  پیشگیری  استاندارد   :NFPA 1971

ساختمان های مجاور
NFPA 1975: استاندارد لباس های مخصوص ایستگاه و کار

NFPA 1977: استاندارد تجهیزات و البسه حفاظتی برای اطفای حریق صحرایی
NFPA 1981: استاندارد تجهیزات تنفسی برای شرایط اضطراری

NFPA 1982: استاندارد سیستم های ایمنی هشداردهنده برای افراد
NFPA 1983: استاندارد طناب های نجات

NFPA 1984: استاندارد سیستم های تنفسی برای اطفای حریق صحرا و بیابان
NFPA 1989: استاندارد کیفیت هوای تنفسی برای حفاظت از سیستم های تنفسی

NFPA 1991: استاندارد حفاظت از اثرات بخارهای مواد خطرناک
NFPA 1992: استاندارد حفاظت از نشت مایعات و البسه مناسب برای مقابله با آن
NFPA 1994: استاندارد تجهیزات حفاظتی واکنش های اولیه در حوادث تروریستی

NFPA 1999: استاندارد لباس های حفاظتی برای تیم پزشکی امداد
NFPA 2001: استاندارد خاموش کننده های تمیز

NFPA 2010: استاندارد سیستم اطفای حریق ثابت
NFPA 2112: استاندارد مقاومت در برابر حریق لباس های آتش نشانی

NFPA 2113: استاندارد انتخاب، نگهداری، استفاده و تعمیر و نگهداری لباس های 
مقاوم در برابر حریق

NFPA 5000: دستورالعمل ایمنی سازه ساختمان ها
NFPA 8501: استاندارد بویلرهای تک مشعل

NFPA 8502: استاندارد پیشگیری از ترکیدن و انفجار کوره بویلرهای چند مشعل
NFPA 8503: استاندارد سیستم های سوخت پودری

www
nfpa
org









راهكارهایحفاظتازحریقاتاقسرورها:
بر اساس استاندارد و طبقه بندی کالس حریق و سناریوی آتش، لوازم الکترونیکی 
در طبقه کالس C قرار می گیرند که در این کالس رعایت طراحی استاندارد اهمیت 
زیادی دارد. بر همین اساس، فاکتورهای زیادی نیز برای طراحی سیستم اعالم و 

اطفا حریق دیتاسنترها وجود دارد که در ادامه می خوانید: 
ابتدا باید مکان موردنظر از طرف کارشناس ایمنی بازدید و سپس مؤلفه های زیر 

در نرم افزار محاسبه گردند.
1- ابعاد سالن یا اتاق از قبیل طول و عرض و ارتفاع )حجم بر اساس مترمکعب(

2- سقف کاذب و کف کاذب در صورت وجود و ارتفاع آن ها
3- آرایش رک ها و طرز چینش )اتاقک سرد یا رودررو(

4- نوع سیستم سرمایشی از قبیل سیستم اسپیلت کولینگ یا اچ وک )محاسبه 
سرعت پرتاب باد(

5- کابل های برق از داخل سقف یا کف کاذب عبور کرده اند یا از لدر سقفی
6- شهری که سالن دیتاسنتر در آن قرار دارد و ارتفاع آن شهر از سطح دریا

7- مناطق موردنیاز اعالم و اطفا حریق در اتاق های مختلف )زون بندی اعالم و اطفا(
ــه  ــا 24 درج ــن 20 ت ــنترها بی ــواًل در دیتاس ــه معم ــاق ک ــای کاری ات 8- دم

ســانتی گراد می باشــد.
9- غلظــت محیــط بــر اســاس اســتاندارد کــه در کالس C حریــق، عــددی بیــن 

ــا 9 می باشــد. 7 ت
 

سیستم اعالم و اطفاء حریق
اتاق سرور )مراکز نگهداری داده ها( 

امروزه با توجه به پیشرفت کشور در زمینه فناوری اطالعات و امنیت داده ها سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی، 
کشور خواه ناخواه به سمت اجماع بستر شبکه داده و اطالعات )دولت الکترونیکی(  خود در اتاق های سرور دیتاسنتر ها 
و اتاقک داده سوق پیدا کرده اند. اطالعات در سازمان ها به بخش های مختلف اطالعات مالی )حساب ها و کارکنان( 
امنیتی از قبیل اطالعات محرمانه و طبقه بندی شده بسته به نوع سازمان تقسیم بندی می شود. ازاین رو امنیت و 

محافظت فیزیکی از سرورها و دستگاه های ذخیره سازی اهمیت باالیی دارد. 
ساالنه میلیاردها ریال هزینه هنگفت برای خرید سرور و دستگاه های تجمیع اطالعات در دیتاسنترها و مراکز داده 
صرف شده که حفظ اسناد و مدارک مجازی را پر اهمیت تر کرده. ازاین رو حفاظت و ایمنی در برابر حریق در مراکز 

داده اهمیت بسزایی دارد. 
در دیتاسنترها مجموعه کابل ها لوازم الکترونیکی تابلوهای برق و سیستم های سرمایشی مختلفی بکار رفته  که هر 

کدام مستعد حریق هستند و در زمان بروز آتش سوزی باید از آن ها محافظت شوند.
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لولهکشیشبكهاعالمحریقاتاقسرور:
در لوله کشی یا پایپینگ اعالم حریق حتمًا باید از لوله های گالوانیزه گرم بر اساس 
استاندارد سایز pg13.5 با اتصاالت استاندارد استفاده کرد و تنها در جاهایی که 
قابل دسترس نیست و خم در لوله به وجود می آید به ناچار از لوله فلکسیبل استفاده 

و کابل های نسوز برق از داخل این لوله ها عبور کند.

:1.5X31.5وX2کابلنسوزسیلیكونیباشیلدمحافظسایز
در سیستم کابل کشی اعالم حریق بر اساس استاندارد فقط باید از کابل های نسوز 
با نویز گیر یا شیلد محافظ و از جنس نرم یا انعطاف پذیر استفاده کرد که در زمان 
بروز حریق خود کابل آتش نگیرد یا باعث گسترش حریق نشود و همچنین چنانچه 
حریق گسترش پیدا کند کابل مذکور در دمای باال می تواند جریان را از خود عبور 

داده و سیستم به کار خود ادامه دهد.

دردیتاسنترهاهماننداتاقهایمعمولی،میتوانبرایکشفحریق
ازتجهیزاتوسنسورهایمختلفیاستفادهنمود:

1-کنتـرلپنـلمرکـزییـاتابلـویاصلیمـدارفرمانسیسـتماعـالمواطفاء
حریـقاتاقسـرور:

این کنترل پنل که شامل قسمت های مختلفی بسته به نوع کار از مدل متعارف یا 
آدرس پذیر استفاده می گردد. مدار فرمان در پنل به زون های مختلف اعالم حریق 
و زون اطفا حریق در دیتاسنترها استفاده می گردد که کلیه تجهیزات اعالم حریق 

به این تابلو فرمان متصل می گردند.

2-دتكتوردودی،دتكتورحرارتی،دتكتورهایدودی-حرارتی)مولتیسنسـور)،
دتكتورها: داکت

در دیتاسـنترها بدلیـل حجـم باالی گردش هوا یا سـرعت جریان بـاد، از کولینگ 
سیسـتم یـا اسـپیلت دتکتورهـای معمولی بـه تنهایی کاربـرد ندارند. در سـناریوی 
حریق دود در هنگام شـروع آتش غلظت پایینی دارد. سیسـتم کارکرد دتکتورهای 
دودی بـه صورتـی می باشـد کـه دود بـا غلظـت بـاال بیایـد در زمان حداقـل 5 تا 
8 ثانیـه داخـل دتکتـور پایـدار بمانـد تـا دتکتـور اعالم حریـق نماید که بـه دلیل 
گـردش هـوا احتمـال دارد دود هیچـگاه در زمـان اولیـه حریـق به دتکتور نرسـد. 
حریق در سـناریوی آغازین در 5 ثانیه اول تا 5 ثانیه دوم سـرعت شـگفت آور رشـد 

5 برابـری  را دارد و ممکـن اسـت بـرای جلوگیـری از حریق زمان بـه هدر رود.
 

3-سیستمنمونهگیرهوایامكندهدودیاایرسمپلینگ:
این نمونه برداری ذرات بسیار ریز دود اندازه ای در حدود Obs/m 0.005 را در هر 
طریق  از  و  داده  تشخیص  لیزر  محفظه  بواسطه  باشد  تولید  حال  در  که  نقطه ای 
انتقال  دارد  عهده  به  را  آن  کنترل  که  حریقی  اعالن  پانل  به  ارتباطي  کابل های 
می دهد و آژیر یا فالشر متصل به آن اعالن خطر می نماید. سیستم های مذکور به 

Air Sampling Smoke Detection Apparatus معروف هستند.
طراحي لوله ها در فضاهاي Server Room و یا Data Center به چند صورت 
می باشد. این لوله ها جهت مکش هوای داخل محیط و جریان هوای در گردش 
داخل رک، هم می توانند در سقف و هم در مجاورت Rack و یا نیز با اتصال به 
لوله های قابل انعطاف به داخل Rack و یا حتي UPS هدایت شوند. با این کار بجاي 
انتظار براي رسیدن دود به سقف، در همان لحظه ای که دود تولید گردیده است آژیر 
اعالن حریق در مرحله Pre-Alarm به صدا در خواهد آمد. در این حالت دود حتی 
در مرحله ای که تولید می شود و بصورت نامرئی است نیز توسط سیستم تشخیص 

داده می شود. در مراحل بعد به مرور گذر زمان و اضافه شدن به حجم دود تولیدشده 
 Action و در نهایت سیگنال Alarm 2 و Alarm 1 سطح آالرم های باالتر اعم از

برای اعالن نهایی و یا تخلیه اطفاء توسط سیستم ارسال خواهد شد.

4-کابلخطیحرارتیCableDetectorHeatLinear
این کابل حرارتی که در دو نوع متعارف و آدرس پذیر می باشد که در دماهای متفاوت 
عمل کشف حریق را به صورت حرارتی انجام می دهد. فرض کنید رک های شما در 
کنار و پشت آن حرارت باالیی دارند و سیستم کولینگ ظرفیت خنک کردن تمام 
نواحی آن را ندارد به وسیله این کابل خطی که در دماهای 68 درجه 86 درجه و 
108 درجه کارایی دارند چنانچه دما در محیط به باالتر از دماهای ذکرشده برسد 
این کابل زوج سیستم که از یک طرف به پنل مرکزی متصل شده با یک اتصال 
کوتاه سریع به کشف نقطه ای که حریق در حال شکل گرفتن است کمک می کند 
پس می توان در امتداد و داخل رک ها این کابل خطی را بعنوان یک تجهیز اعالم 

حریق حرارتی استفاده نمود.

5-مجموعهشستیهایسیستماعالمواطفاءحریقاتاقسرور:
شسـتیاعـالمPointCallManual: فـرض کنیـد اپراتـور در دیتاسـنتر در حال 
انجـام کارهای روزانه اسـت که متوجه شـکل گیری حریق می شـود قبـل از اینکه 
سیسـتم حریـق را کشـف کند می تـوان با فشـار دادن دکمه شسـتی اعالم تمامی 

آالرم هـا را بـه کار انداخـت و از اتـالف زمـان جلوگیری کرد.
اعالم  شستی  همانند   :ManualRelease اطفاء ماده تخلیه اضطراری شستی
هنگامی که اپراتور با مشاهده مستقیم خود حریق را کشف کرد می تواند با فشار این 
شستی ماده اطفا را سریع تر تخلیه کند که معمواًل بر روی پنل مرکزی اعالم و اطفا 
)Extinguishingbutton) .حریق این شستی به صورت مهرو موم شده قرار دارد

شستیتوقفدستیخروجمادهاطفاءAbort: فرض کنید زمانی به هر دلیلی آالرم 
کاذبی ایجاد شده و اپراتور با مشاهده عدم وجود حریق می خواهد سیستم را موقتًا 
قطع و به علت وجود اعالم حریق کاذب پی ببرد در این زمان ما باید از تخلیه 
 Abort بی مورد ماده اطفا و هدر رفتن آن جلوگیری نماییم این شستی که شستی

نیز نام دارد می تواند جلوی تخلیه بی مورد ماده اطفا را بگیرد.
 

6-دستگاهتلفنکنندهمرکزی:
این دستگاه یکی از کلیدی ترین تجهیزات در زمان اعالم حریق می باشد به صورتی 
که در زمان هایی که اپراتور در داخل اتاق نیست یا نیمه شب حریق اتفاق می افتد 
این دستگاه که در دو نوع اتصال سیم تلفن و سیم کارتی می باشد می تواند با تماس 
اضطراری با مسئوالن مربوطه و حتی اداره آتش نشانی منطقه جلوی اتفاقات بزرگ 
و حتی از حادثه جلوگیری کند با تنظیم این دستگاه و حتی اتصال آن در مدل های 
جدیدتر به گوشی های هوشمند تلفن همراه با نصب نرم افزار مربوطه می توانیم در 

هنگام بروز حادثه از اتالف زمان جلوگیری کنیم.

7-مجموعهتجهیزاتشنیداریوهشداردهندهباصدا:
- آژیر اعالم حریق: در زمان بروز حریق، آالرم اولیه ابتدا به صدا درآمده و تمامی 
افراد را در منطقه موردنظر باخبر می کند که در دو نوع آژیر ساده یا با فالشر (نور 
شدید( موجود می باشد. این آالرم حتی در شب به وسیله نور منقطع اعالم بروز 

حادثه را انجام می دهد.
- زنگ هشدار تخلیه ماده اطفا: این زنگ که شبیه زنگ مدرسه می باشد در هنگام 
اعالم حریق به صورت منقطع و در هنگام تخلیه ماده اطفا به صورت متناوب به 

صدا درآمده و جزء تجهیزات حیاتی اعالم و اطفا حریق در دیتاسنترها می باشد.

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

معرفی رسی جدید ابزارهای هوملاترو

قدرمتندتر ، سبک تر ، ارگونومی بهرت

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 تـیرماه 96 



 
8-سیسـتمبـرقاضطـراریکنتـرلپنـلسیسـتماعـالمواطفـاءحریـق

سـرور: اتاق
برق  باید  شود  قطع  کاًل  یا  اتصالی  به صورت  برق  حادثه  زمان  در  چنانچه 
موردنیاز تجهیزات اعالم و اطفا حریق را به صورت پشتیبان به صورت ذخیره 
و برای عملکرد سیستم در مواقع اضطراری به وسیله سیستم UPS یا دو عدد 
  24volt(7.2) باتری که در تابلوی اصلی اعالم و اطفای حریق که با مشخصه
می باشد تأمین نمود که تجهیزات برای عملکرد و تحریک یکدیگر برای کارکرد 

مشکلی نداشته باشند.
 

9-مجموعهتابلوهاوعالئماضطراریودستورالعملکارکردسیستم:
بر اساس استاندارد NFPA مجموعه تابلوها و عالئم اضطراری باید در محل و 
روی تجهیزات حساس مانند کنترل پنل شستی ها و سیلندر حاوی ماده اطفا 
حریق نصب تا اپراتور یا شخصی که حتی آموزش استفاده از سیستم را ندیده 

بتواند در مواقع اضطراری  بتواند با تجهیزات کار کند.
 

اطفاءحریقدردیتاسنتر)اتاقسرور):
1-لولهکشیاستاندارددرشبكهاطفاء:

بر  باید  سرور  اتاق  در  اتوماتیک  حریق  اطفا  سیستم  استاندارد  لوله کشی  در 
اساس طراحی NFPA حتمًا از لوله های مانیسمان فوالدی بدون درز رده 40 
یا سایز Schedule 40) 1/2( با اتصاالت استاندارد استفاده نمود این لوله ها 
که به وسیله جوش و بدون رزوه به هم متصل می شوند توانایی تحمل فشار 

باالی گاز اطفا حریق را در زمان تخلیه دارند.

2-سیلندرتخلیهگاز،شیرومتعلقاتسیستماطفاحریقاتوماتیک:
سیلندر تخلیه ماده اطفا حریق حتمًا باید از نوع استاندارد با تحمل فشار تست 
حداقل Bar 80 از نوع بدون جوش یا حتی االمکان جوش کم با ورق ضخیم 
در دور دهانه اصلی باشد. این سیلندرها که پهنای بیشتری نسبت به سیلندر 
Co2 دارند و دهانه داخلی بزرگ تر که به وسیله یک شیر دو حالته (اتوماتیک 

یا برقی و ضامن دستی( محافظت شده است. 
چنانچه  باشد  گاز  این  مخصوص   FM-200 سیلندر  باید  حتمًا  اطفا  سیلندر 
متأسفانه مشاهده می شود در سال های گذشته عده ای از سیلندر Co2 با شیر 
مخصوص Codax که خاص منواکسید کربن است برای شارژ دستی و غیر 
استاندارد گاز FM-200 استفاده کرده اند که بالاستفاده می باشد این سیلندرها 
و شیر و متعلقات آن ها دهانه بسیار کوچکی بر اساس طراحی برای سیستم 
Co2 دارند که در زمان تخلیه فشار کاری را کم کرده و گاز به جای 10 ثانیه 

در بیش از 2 دقیقه تخلیه شده و آسیب جدی به تجهیزات وارد می نماید. 
فشار گاز FM-200 به صورت استاندارد در داخل سیلندر عددی بین 25 تا 42 
بار می باشد که بر اساس طراحی و بصورت اتوماتیک با دستگاه شارژ پر و 
آب بندی می شود. شیوه سنتی پر کردن سیلندرها با پمپ و دستی غیراستاندارد 

بوده و باعث به هدر رفتن و عدم آب بندی استاندارد سیلندر می شود. 
گاز باید توسط کمپانی مربوطه شارژ و تست هیدرواستاتیکی را گذرانده سپس 
مورد استفاده قرار گیرد. سیلندرها باید دارای استاندارد بین المللی باشد. متأسفانه 
یا سیلندرهای  در اغلب پروژه ها شاهد استفاده سیلندرهای بی کیفیت چینی 
غیراستاندارد داخلی که دهانه آن ها بریده شده و بوسیله جوش معمولی با لوله 
تعویض شده می باشیم. پس ارائه گواهینامه های بین المللی و استاندارد سازمان 

آتش نشانی در هنگام کار از سوی پیمانکار الزامی می باشد.

محل قرارگیری سیلندر بر اساس استاندارد در دیتاسنتر باید در نزدیکی محل اطفا یا 
اتاق مجاور آن باشد چنانچه بر اساس استاندارد ما مجاز نیستیم سیلندر را در محلی قرار 
دهیم که حریق احتمال دارد از آن نقطه شروع شود. سیلندر حتمًا باید به وسیله براکت 
یا استند فلزی به دیوار ثابت و محکم شود که در طی زمان اطفاء حریق جابجا نشود.
شیر بکار رفته روی سیلندر FM-200 از نوع اتوماتیک دو حالته استاندارد با سیستم 
فعال ساز برقی می باشد که دهانه مخروطی شکل یا در اصطالح خود آب بند دارد که 
بصورت رزوه ای با دستگاه بر روی سیلندر ثابت می شود و در زمان حریق با فرمان از 

سمت پنل مرکزی فعال و گاز را به داخل لوله های شبکه اطفا خارج می کند. 
بر روی این شیر یک ضامن دستی قرار دارد که اگر به صورت اتوماتیک عمل نکند 
می توان با کشیدن این ضامن شیر را فعال نمود. سایز این شیر بر اساس استاندارد 
2/1 یا 4/1 بر اساس حجم و اندازه سیلندر و گاز داخل آن متغیر می باشد که به وسیله 
یک شلنگ پنوماتیکی استاندارد و ضخیم سایز بزرگ 2/1 به داخل لوله اصلی شبکه 

اطفا حریق FM-200 متصل می شود.
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3-گازFM-200یاHFC227ea:
 MSDS ها یا گازهای بی اثر می باشد که بر اساس استانداردClean Agent از خانواده
 c گازها  اثرات تخریب محیطی کم بدون اثر روی تجهیزات الکترونیکی در کالس

حریق و با قابلیت خاموش کنندگی باال می باشد. 
مکانیزم اثر این گاز به صورتی است که در سناریوی حریق عامل اصلی گسترش حریق 
ترکیب مولکول های آتش با اکسیژن برای توسعه می باشند. گاز FM-200 بجای کاهش 
سطح اکسیژن محیط روی مولکول هایی که میل ترکیبی باالیی با اکسیژن داشته اثر 

می کند و جلوی ترکیب آن با اکسیژن محیط و گسترش حریق را می گیرند. 
یعنی در اصل سطح اکسیژن محیط کاهش نیافته و کاربر به تنفس خود ادامه داده 
ولی در آن محیط که گاز تخلیه شده، دیگر حتی کبریت هم روشن نمی شود یا حریق 
به حیات خود نمی تواند ادامه دهد. در نتیجه آتش خاموش می شود و بعد از تخلیه نیز 
حریق بر نمی گردد. از نظر زیست محیطی نسبت به گاز هالون، کمتر در جو الیه اوزون 

باقی مانده و خودبه خود خارج می شود. 

با این حال طراحی و محاسبه مقدار گاز FM-200 اهمیت فراوانی دارد. بر 
اساس استاندارد و غلظت محیط و مؤلفه های مختلف در دیتاسنترها، غلظت 
یا Concentration عددی بین 7 تا 9 ، براساس دمای کاری در نظر گرفته 
می شود و براساس ارتفاع از سطح دریا در شهر محل قرارگیری اتاق سرور 

متغیر می باشد. 
بیشتری  گاز  هوا،  فشار  اساس  بر  باشد،  کمتر  دریا  سطح  از  ارتفاع  چه  هر 
یا  نمی شود  خاموش  حریق  یا  اشتباه،  محاسبه  درصورت  که  است  موردنیاز 
برای کاربران، هنگامی که بیش از حجم اتاق را گاز پر کند، مشکالت تنفسی 

و سرگیجه ایجاد می کند.

کدامبرندFM-200یاHFC227eaبهتراست؟
این سؤال معمواًل ذهن کارفرمایان محترم را مشغول می کند که چه برندی 

از گاز FM-200 را بخریم؟ 
در جواب، در دنیا چند کمپانی مطرح براساس استاندارد جهانی این گاز را تولید 

و عرضه می نمایند:

ایلینویز  شهر  در  که  است  چندملیتی  کمپانی  یک   :Chemetron کمپانی
آمریکا فعالیت می نماید و تنها گاز تولیدی در پاالیشگاه های اختصاصی خود 

را در پروژه های خود مصرف نموده و فروش آزاد ندارد.

کمپانی Dupont: این کمپانی آمریکایی که مورد تأیید استاندارد جهانی و 
در  که  معتبر  کمپانی  چندین  با  می باشد،   NFPA آتش نشانی جهانی  سازمان 
زمینه ارائه راهکارهای اطفای حریق فعالیت می نمایند، قرارداد منعقد نموده 
و تنها به آن دسته از کمپانی های اروپایی و آمریکایی  گاز خود را می فروشد 
که با برند Dupont گاز FM-200 را در داخل سیلندر خودشان شارژ کرده و 

به بازار عرضه نمایند. 
FM- گاز  لیست خود  از  خارج  مشتریان  به  عمده  بصورت  ندرتًا  شرکت  این 
 FM 200 می فروشد. همچنین یکی از معدود کمپانی هایی است که تأییدیه
امریکا که شرکت معتبر بیمه می باشد، را همراه گواهینامه UL اخذ کرده و 
تنها کمپانی در دنیا و اولین شرکتی است که گاز HFC227ea را با نام تجاری 

FM-200 عرضه می نماید.

کمپانی WAYSMOS USA INC: این کمپانی که دفتر اصلی آن در شهر 
 FM-200 گاز  است،  چین  شانگهای  در  آن  تولید  کارخانه  و  آمریکا  تگزاس 
خود را هم بصورت قراردادی با شرکت های مختلف، هم بصورت عمده در 
بازار جهانی به فروش می رساند که هر دو تأییدیه جهانی FM و UL را دارد و 
سیلندرهای مادر آن با دو ظرفیت 450 و 1000 کیلوگرم به فروش می رسد.

البته بتازگی شرکتی در اسپانیا دستگاه اولتراسونیکی اختراع کرده که می تواند 
از بیرون سیلندر، اصالت گاز داخل آن را کشف کند و تنها این کمپانی های 

یاد شده را به رسمیت می شناسد.

:FM-200نكاتموردتوجههنگامخریدگاز
1. ارائه گواهینامه های FM و UL هر دو با هم از سمت پیمانکار

2. ارائه برگه هویت گمرک جمهوری اسالمی ایران
3. برگـه آنالیـز گاز کـه در ایـران پژوهشـگاه صنعـت نفـت تنهـا نهـاد تائیـد 

کننـده اصالـت گاز داخـل سـیلندر می باشـد.
4. تأییدیه سازمان آتش نشانی شهر 
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طراحیسیسـتمپاشـش360درجـهنازلهای
FM-200پاششگاز

سیلندر  کف  در  و  سیلندر  داخل  در   FM-200 گاز 
داخل  گاز  تخلیه  زمان  در  دارد.  قرار  مایع  به صورت 
سیلندر  در  تزریق شده  نیتروژن  به وسیله  که  سیلندر 
متعادل گردیده، به وسیله لوله باریک کوچکی که از 
زیر شیر تخلیه به انتهای سیلندر ادامه یافته (میالب 
سیلندر( با فشار به داخل لوله شبکه اطفا تزریق شده 
و باید به وسیله نازل های پاشش در انتهای لوله خارج 

گردد.
نازل های پاشش گاز FM-200 سایزهای مختلفی دارند 
که بر اساس طراحی سوراخ پاشش یا ارفیست آن باید 
بر اساس محل قرارگیری اندازه گیری و دریل شود به 
این معنی که سایز نازل در سقف با سایز نازلی که 
در کف یا زیر سطح قرار می گیرد ازنظر اندازه و سایز 

سوراخ و تعداد آن متغیر است. 
بر اساس استاندارد در دیتاسنترها معمواًل از نازل های 
پاشش با زاویه 360 درجه سایزهای 1/1/2 , 1/2 و 

1/3/4 استفاده می شود. 
چنانچه بر اساس طراحی اشتباه سایزها اشتباه محاسبه 
شود گاز به اطراف نازل پاشیده شده و به درستی در 
فضا تخلیه نمی شود. همچنین اگر فشار گاز در داخل 
سیلندر و لوله کشی اشتباه محاسبه شوند یعنی فشار تا 
FM- آخرین نازل خروجی یکنواخت نباشد بجای گاز
200 مایع از نازل ها تخلیه و حریق خاموش نمی شود.

تأییدیههایالزمجهتتجهیزاتسیسـتم
اعـالمواطفاءحریقاتاقسـرور:

بـرای تجهیزات مورداسـتفاده در سیسـتم های اعالم 
جهانـی  اسـتاندارد  تأییدیه هـای  حریـق،  اطفـای  و 
موردتوجـه  بایـد  آتش نشـانی  سـازمان  همچنیـن  و 

گیرد: قـرار 
1.تأییدیهLPCBانگلستاندرسیستماعالمحریق:
در تجهیزات اعالم حریق حتمًا اجناس اصلی، از قبیل، 
آژیرها،  مجموعه  ایرسمپلینگ،  سیستم  دتکتورها، 

شستی ها و کابل ها باید دارای این تأییدیه باشند. 
در مجموع سازمان آتش نشانی اجناسی را تائید می نماید 
 EN-54 انگلستان یا همان LPCB که دارای استاندارد
  FM باشند. ولی اگر تجهیزی تأییدیه Certificate

و UL را هم زمان داشته باشد، نیز مورد تائید است.
2.تأییدیهVdsآلماندرسیستماعالمواطفایحریق: 
این کمپانی آلمانی معتبر که یکی از پرچم داران ارائه 
استاندارد می باشد، تجهیزات خاصی را مورد تائید قرار 
داده و اگر تجهیزی دارای گواهینامه Vds باشد، مطمئنًا 

استاندارد است.

اطفای سیستم برای امریكا UL و FM تأییدیه 3.
استاندارد  دارای  باید  حتمًا  سیلندر  داخل  گاز  حریق: 

FM  و UL باشد.
و  شیر   :BSI یا انگلستان آتشنشانی استاندارد 4.
این  دارای  باید  حتمًا   FM-200 گاز  حاوی  سیلندر 
داشته  را  اروپا   CE استاندارد  اگر  یا  بوده  استاندارد 
باشد، در اصطالح BSI را پاس  نماید و در انتها تمامی 
تجهیزات اطفای گاز FM-200 باید مورد تائید سازمان 

آتش نشانی باشند.

نرمافزارهـایطراحـیسیسـتماعـالمو
 Alarm and Total Floodingاطفاحریق

Software
اتاق  حریق  اطفا  و  اعالم  حیاتی  سیستم  طراحی  در 
سرور ما به هیچ وجه بر اساس استاندارد مجاز نیستیم 
و  موردنیاز  گاز  مقدار  محاسبه  و  حریق  اعالم  نقشه 
آرایش سیستم را به صورت دستی یا فرضی بر اساس 
تجربه محاسبه نماییم برای این منظور و باال بردن 
شرکت  چندین  خطا  ضریب  کردن  کم  و  کار  دقت 
معتبر نرم افزارهای محاسبه برای این منظور را تولید و 
 TYCO عرضه نموده اند ازجمله این شرکت ها: شرکت
امریکا ،kidde  انگلستان، vds آلمان و Bettati ایتالیا 
هستند که بصورت محاسبه خودکار با در نظر گرفتن 
مؤلفه های کارشناسی خروجی سیستم اطفا حریق و 

لوله کشی استاندارد را مشخص می نمایند.

از  می توان  نیز  حریق  اعالم  سیستم  طراحی  برای 
 alarm cad یا افزونه )autocad) auto desk نرم افزار

استفاده نمود.
 

دورهای تسـت و نگهـداری و سـرویس
سیسـتماعالمواطفـاحریقاتاقسـرور:

هر سیستمی که نصب می گردد، اگر بر اساس استاندارد 
به درستی نگهداری نشود، بعد از مدتی کارایی خود را 

از دست داده و از کار می افتد. 
بر اساس استاندارد NFPA در دیتاسنترها و اتاق های 
سرور سیستم های اعالم و اطفا حریق باید به صورت 
تست  و  بازدید  و  سرویس  ماهیانه  و  هفتگی  روزانه 

شوند:
- بررســـی وضعیـــت تابلـــوی کنتـــرل مرکـــزی 
سیســـتم اعـــالم حریـــق و حصـــول اطمینـــان از 
شـــرایط عـــادی آن و بررســـی گزارش هـــای روز 

قبـــل در مـــورد عیـــوب احتمالـــی.
تحت  سیستم  عملکرد  قابلیت  از  اطمینان  حصول   -
برای  حلقه.  یک  یا  منطقه  یک  در  هشدار  شرایط 
سیستم هایی که کمتر از 13 مدار دارند برای هر هفته 
باید یک مدار کنترل شود و برای سیستم هایی با بیشتر 
از 13 مدار، باید ترتیبی داده شود تا با بررسی مدارها، 
کلیه آن ها طی سیزده هفته مورد بررسی قرارگرفته 
باشند؛ بنابراین به تبع تعداد مدارها، در هر هفته باید 

بیش از یک مدار مورد آزمایش قرار گیرد.
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همچنین  و  پشتیبان  باطری های  وضعیت  بررسی   
خنک کن  سیستم  و  روغن  سوخت،  وضعیت  کنترل 
ژنراتور برق اضطراری که تأمین کننده برق سیستم به 
هنگام قطع برق شهر است، ازجمله مواردی است که 
هفتگی  (وظایف  پذیرد.  انجام  باید  هفتگی  بصورت 

شامل وظایف روزانه هم می شود.)
ماهیانــه: قطــع عمــدی برق شــهر سیســتم به منظور 
حصــول اطمینــان از روشــن شــدن خــودکار ژنراتــور 
ــری و  ــرد باط ــن عملک ــراری و همچنی ــرق اضط ب
ــر  ــت. بهت ــه اس ــات ماهیان ــه اقدام ــارژر ازجمل ش
ــد  ــرای یــک ســاعت روشــن بمان ــور ب اســت ژنرات
ــد  ــده، بای ــام شــرایط شبیه سازی ش ــس از اتم و پ
ســوخت ژنراتــور بــه حــد اولیــه رســانده و روغــن آن 
بــار دیگــر کنتــرل شــود. (وظایــف ماهیانــه شــامل 

ــود.) ــم می ش ــی ه ــف هفتگ وظای
- آزمایــش کلیــه اتصــاالت برقــی باطری هــا و 

ــزی. ــرل مرک ــوی کنت تابل
بررســی عملکــرد هشــدار تابلــوی کنتــرل مرکــزی 
ــر  ــاز در ه ــا آشکارس ــتی ی ــک شس ــک ی ــا تحری ب

ــه. ــا حلق ــه ی منطق

بررسـینشـانگرهایعیبباایجادشرایط
شبیهسازیشـدهعیب:

- بررســی وضعیــت سیســتم کنتــرل مرکــزی ازنظر 
رطوبــت و ســایر شــرایط محیطــی کــه ممکن اســت 
تأثیــرات ناخوشــایندی بــر عملکــرد سیســتم داشــته 

. شند با
ــرات  ــر تغیی ــاختمان ازنظ ــت س ــی وضعی - بررس
احتمالــی و ســاختاری کــه ممکــن اســت بــر عملکرد 
آشکارســازها تأثیــر داشــته باشــند. (وظایــف فصلــی 

ــه هــم می شــود.) شــامل وظایــف ماهیان

- بررســـی و آزمایـــش همـــه آشکارســـازها بـــر اســـاس 
ـــن  ـــور ای ـــا منظ ـــازنده (در اینج ـــه س ـــه کارخان توصی
نیســـت کـــه در پایـــان هـــر ســـال بایـــد آشکارســـازها 
آزمایـــش شـــوند بلکـــه بـــا آزمایش هـــای دوره ای 
ـــی  ـــد ط ـــازها بای ـــی آشکارس ـــه، تمام ـــق برنام مطاب

ســـال آزمایش شـــده باشـــند.) 
ـــی  ـــاالت الکتریک ـــا و اتص ـــه کابل ه ـــی کلی - بررس
و همچنیـــن ثبـــت و ضبـــط کلیـــه گزارش هـــا و 
ـــتم توســـط  ـــرد سیس ـــی صحـــت عملک صـــدور گواه

ـــت. ـــص دارای صالحی متخص
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تفاوتی نمی کند که در چه سـنی بسـر می برید، همیشـه یک نسـل جوان تر از شـما، در پی شـما و پشـت سـرتان 
قـرار دارد. در خیلـی از مواقـع مـا از ایـن مسـئله غافـل می شـویم کـه ایـن نسـل جوان تـر قـادر اسـت بـه انـدازه 
وقتی کـه کـه خـود مـا در سـن آنها بودیـم، تاثیرگذار باشـد. اجـازه بدهیـد از این حقیقـت بنیادی شـروع کنیم که 
فرزنـدان مـا بـرای جایگزینـی مـا بـه دنیا می آینـد و در بسـیاری از مـوارد، روزی جانشـین و جایگزین مـا خواهند 
شـد. شـما بازنشسـته خواهید گشـت و آنها کشـور، شـهر و سـازمان آتش نشـانی را بعد از شـما اداره خواهند نمود.
قبـل از هـر چیـز بـه ایـن موضـوع بپردازیم کـه چگونه می توان نسـل جوان تر را نسـبت به تجربیـات، دانش، خرد 
و آگاهـی خـود بهره منـد سـازیم و همچنیـن چگونـه می توانیـم بـه دور از تعصبـات بی مـورد و ایـن قالب فکری 

سـنتی و قدیمی که:
"نسـل جوان تر اآلن در خوشـی و رفاه زندگی می کنند، آن ها از رفتار و آداب مناسـب اجتماعی برخوردار نیسـتند، 
نسـبت بـه هرگونـه جبـر و مقام باالتری انزجـار دارند، بـه بزرگ ترها احترام نمی گذارند و به جای اسـتفاده درسـت 
و صحیـح از وقـت خـود، عمـر خود را صرف کارهای بیهـوده و کم فایده ای می کنند"، از تجربیـات، دانش و آگاهی 
آن هـا نیز اسـتفاده کنیم. ولی بر طبق گفته اسـتاد دانشـگاه کمبریـج، آقـای Kenneth Freeman، این رویکرد 

و مسـئله در اعصار و زمانه ای گذشـته هم بین مردم رواج داشـته اسـت.
شـما عزیـزی کـه در نیمـه خدمـت خـود بسـر می بریـد حتمـاً واقـف هسـتید کـه همیشـه یـک نسـل جوان تر و 
مسـن تر در پـس و پیـش شـما قـرار دارنـد. یـک فرمانـده و یا یک رئیس ایسـتگاه چهل سـاله با خود می اندیشـد 
کـه یـک آتش نشـان جوان تـر هنـوز خیلـی از چیزهـا را بایـد بیامـوزد و یـک مدیـر شـصت  سـاله به عنـوان یک 
گنجینـه تجربـه و علـم و یـک مدرسـه قلمداد می شـود. حال تصور کنید که یک آتش نشـان و مدیر ارشـد مسـن 

در رابطـه بـا شـما چطور فکـر می کنند؟
دو راه بـرای مواجهـه بـا ایـن امـر وجـود دارد، یکـی از آن هـا ایـن اسـت کـه بگذاریـم بـه همین صـورت و طبق 
منـوال گذشـته سـپری شـود و هـر نسـل، خودش به سـختی و مشـقت راه نسـل بعدی خـود را یاد گرفتـه و دنبال 
کنـد و یـا راه دوم ایـن اسـت کـه ایـن حقیقت را بپذیریم که نسـل جوان تر و پشـت سـر ما، خواه ناخـواه جایگزین 
مـا خواهنـد گشـت و مـا ناچـار بـه برقـراری تعامـل نزدیک و مناسـب با آن ها هسـتیم. دقت داشـته باشـید که از 
واژه هـای کمـک، یـاری، آمـوزش و پیشکسـوتی و یـا نصیحـت و اندرز اسـتفاده نشـد، زیـرا تمامی ایـن فرآیندها 
معمـواًل به عنـوان یکـی از آن دو راه مذکـور محسـوب می گردنـد. اگرچـه گفت وشـنود در بین نسـل های مختلف 

باعـث خواهـد شـد تـا هـر نسـل از تجربیات و خـرد نسـل دیگر بهره منـد گردد.
مشـکل اصلـی اینجاسـت کـه اعمـال ایـن تغییر و تحـول فرهنگی در یک سـازمان سلسـله مراتبـی و دارای یک 
بافـت و فضـای فکـری سـنتی، به هیچ عنـوان کار سـاده ای نیسـت. همان طور که قباًل اشـاره شـد، این سیسـتم و 
ایدئولـوژی، سـالیان سـال اسـت کـه پیوسـته ادامـه دارد. به عنوان یکـی از مثال هـای کوچک و بـارز در خصوص 
چگونگـی سـخت و دشـوار بـودن اتخـاذ و اعمـال ایـن تحول فرهنگـی می توان به سیسـتم ارتقاء و ترفیع سـمت 
حکم فرما در سـازمان های آتش نشـانی و امدادی اشـاره نمود که در آن ها بطور سـنتی در پسـت ها و سـمت های 
رهبـری و فرماندهـی، تنهـا سـن و سـال و تجربـه حائـز اهمیـت بـوده و مورد سـنجش قـرار می گیرد. البتـه باید 

حمایت 
از نسل 
جوان تر
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بـه ایـن موضـوع اشـاره کنـم که ایـن به آن معنی نیسـت کـه این گونه سـازمان ها 
اصـاًل و ابـداً بـر پایـه شایسته سـاالری پرسـنل خـود را ارتقـاء و ترفیـع نمی دهنـد، 
بلکـه هـدف ایـن اسـت تا ایـن موضـوع را مورد توجـه قـرار دهیم کـه در این گونه 
سـازمان ها، سیسـتم این را القاء و حکم می کند که وقتی شـما می خواهید به مراتب 
و درجـات بـاال در سـازمان دسـت  یابیـد، بایـد حتماً سـن و سـالی از شـما گذشـته 
باشـد. یک سیسـتم و چارچوب سلسـله مراتبی و سـنتی که در آن پله پله و مرحله 
مرحلـه بـاال آمـدن و باقـی مانـدن در هـر مرحلـه برای یـک مدت معیـن به منظور 
کسـب تجربه، کار را برای ظهور مدیران، رهبران و متخصصان جوان تر و شایسـته 
بـا مشـکالت عدیـده ای مواجـه خواهـد کرد. گذشـته از ایـن، ناتوانی سـازمان های 
امدادی در مسـطح کردن چارت و چارچوب سـازمانی خود در خصوص ارتقاء سـمت 
و ترفیـع درجـه کارکنـان خـود، منتـج به اسـتمرار و حفـظ این مشـکل و چالش در 
آینـده آن سـازمان ها گردیـده اسـت. می توانیـم تنها به تعداد انگشـتان یک دسـت، 
تعـداد نفراتـی را کـه توانسـته اند در این گونه سـازمان ها، در رابطه با ترفیـع و ارتقاء، 
پرش های چشـمگیری داشـته باشـند برشمرد که البته ممکن اسـت در بیشتر موارد 
هم آن ها از سـازمان های دیگر به سـازمان های آتش نشـانی و امدادی راه پیداکرده 
باشـند و در درون سیسـتم خود سـازمان ارتقاء نیافته باشـند. در این خصوص خالی 
از لطـف نیسـت اگـر نگاهی بیندازیم به دنیـای صنعت و تجارت کـه در آن مدیران 
و رهبـران جـوان شـانس بیشـتری برای مطرح شـدن، مشـارکت و تأثیرگـذاری در 

مجموعه هـای خـود دارند.
برای جلوگیری از بروز هرگونه سـوءتفاهم و برداشـت اشـتباه باید متذکر شـوم که 
در نسـل های موسـوم به نسـل مسـن تر، رهبـران و مدیران بسـیار کارآمـد و حاذق 

بـه تعـداد زیـادی یافـت می شـود، تنهـا هدف این اسـت کـه این چالـش و معضل 
بزرگنمایـی گـردد که در سـازمان های امدادی و آتش نشـانی، سیسـتم ها و سلسـله 
مراتبـی حکمفرمـا اسـت که بواسـطه پیروی از آن ها شـاید ممکن نباشـد که بتوان 
از تمامـی مزایـا و موهبت هـای اسـتفاده از پتانسـیل های با ارزش داخلـی و جوان تر 
بهره منـد گردیـم. شـمار زیـادی از سـازمان ها و ارگان هـای برجسـته و مشـهور در 
دنیـا وجـود دارنـد کـه در آن هـا از برنامه هـای ترفیـع و ارتقـاء سـریع و بهره گیری 
از ابتـکار، نـوآوری و تخصـص مدیـران جـوان اسـتفاده می شـود کـه می تـوان از 
آن هـا الگوبـرداری نمـود. این موضـوع یکی از آن موضوعاتی می باشـد کـه باید در 
نشسـت ها، همایش هـا و کنفرانس هـا مـورد اهتمـام ویـژه قـرار گیـرد تا بتـوان به 

یـک نتیجـه مطلـوب رسـید و آرام آرام تحـول را رقم زد.
هرگز فراموش نکنید که نسل جوان تر یعنی آینده و این وظیفه خطیر شما عزیزان 

مسن تر و ارشدتر می باشد تا صعود، پیشرفت و ارتقاء آن ها را تسهیل نمایید.
شـما عزیزی که در نیمه خدمت خود بسـر می برید حتماً واقف هسـتید که همیشـه 
یـک نسـل جوان تـر و مسـن تر در پـس و پیش شـما قرار دارنـد. یک فرمانـده و یا 
یـک رئیـس ایسـتگاه چهل سـاله بـا خود می اندیشـد که یـک آتش نشـان جوان تر 
هنـوز خیلـی از چیزهـا را بایـد بیامـوزد و یـک مدیـر شـصت سـاله به عنـوان یـک 

گنجینـه تجربـه و علم و یک مدرسـه قلمداد می شـود.

منبع:
 B. Neil (2016). Embrace the Younger Generation. Asia 
.Pacific Fire Magazine, Issue56
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Intersec بـرای شـما دیدگاه هـای خـود را در مـورد ایمنی حریق در سـاختمان های بلندمرتبه در کشـورهای 
عضـو شـورای همـکاری خلیج فـارس مطـرح می کنـد. فـروش لـوازم ایمنـی چالش هـای زیـادی دارد، اما هر 

چالشـی نکتـه مهمـی برای یـک فرصت منحصـر به فرد خـود را دارد.
بلندمرتبه  ساختمان  یکصد  از   ،)CTBUH) شهری  زیستگاه های  و  بلند  ساختمان های  شورای  اعالم  طبق 
بهره برداری شده در جهان، بیست وشش ساختمان در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس وجود دارند 
که بدلیل آتش سوزی ای که اخیراً در یکی از ساختمان های بلندمرتبه رخ داده بود، باعث شده به این موضوع از 

حیث ارائه دهندگان ایده های جدید ایمنی حریق و حادثه توجه ویژه ای شود.

سرفصل
یکی از حوادث بسیار قابل توجه اخیر که عناوین اصلی اخبار را به خود اختصاص داده بود، آتش سوزی ای بود 
که در هتلی پنج ستاره در مرکز شهر دبی و در جشن شب سال نو 2015 میالدی، کمی پیش از نواخته شدن 
زنگ نیمه شب ناگهان رخ داد که احتمااًل بعلت اتصال برق ایجاد شده بود و در سرتاسر ساختمان 63 طبقه، آتش 
زبانه می کشید. هیچ گونه تلفاتی در حین وقوع این حادثه رخ نداد و با تخلیه به موقع میهمانان و بازدیدکنندگان 

و همچنین تاکتیک سریع حمله چندجانبه به حریق با استفاده از فناوری های جدید، آتش سهمگین مهار شد.
پیش ازاین نیز در فوریه سال 2015، وقوع آتش سوزی در برج 79 طبقه Torch که شعله های آن ساختمان 
را احاطه کرده بود، بسرعت به تمام ساختمان سرایت و آن را ویران کرد. این موضوع سؤاالتی را در مورد 
کیفیت مصالح ساختمانی بکار رفته در نمای برج و همچنین عناصر استفاده شده در نماهای برج های بلندمرتبه 
در سراسر منطقه مطرح می کند. مهار موفقیت آمیز حریق در هتل مرکز شهر دبی، به اقدامات مؤثر مسئولین در 
راستای سنجش ایمنی حریق و پیشرفتی که در بازار لوازم ایمنی طی سال های اخیر بدان دست یافته اند، اشاره 

می کند؛ اما هنوز هم چالش هایی برای غلبه بر حریق وجود دارد.

چالشاول
وجودمجموعهایازمقرراتمنسجمواستانداردمصوبومورداستفادهدرسراسرمنطقه

رشـد بـازار ایمنـی حریـق در سـاختمان های بلندمرتبـه، عمدتـًا بـا قوانیـن ایمنـی و حریق صـورت می پذیرد. 
کشـورهای بسـیاری مانند آمریکای شـمالی، برخی کشـورهای اروپایی، آسیا و اقیانوسـیه، مقررات سخت گیرانه 
و دقیقـی را در ایـن مـورد پذیرفته انـد؛ امـا اجـرای ایـن قوانین در نقاط مختلـف جهان متناقض اسـت؛ بنابراین 
تولیدکننـدگان، رسـیدگی کـردن بـه چنین تناقضی را دشـوار می دانند درنتیجه، این عمل باعـث ایجاد تقاضای 

ناپایـدار بـرای راه حل های حریق و ایمنی می شـود.

چهکاریدرحالانجامشدناست؟
طبـق تحقیقـات Frost & Sullivan، مسـئولین در حال طرح ریزی قوانین دقیق تر ایمنی حریق با مشـورت 
ارائه دهنـدگان بین المللـی محصـوالت ایمنـی حریق هسـتند و کشـورهایی ماننـد امارات متحـده عربی، قطر و 
کویـت قبـاًل دسـتورالعمل ها و اسـتاندارهای جهانی را به عنوان قانـون تصویب کرده اند. همچنین پیشـرفتی در 

رونـد کنتـرل فعالیت ها توسـط مسـئولین در خصوص ابعاد ایمنی و حریق سـاختمان ها صورت گرفته اسـت.
پیش بینـی: الزمـه موافقـت بـا قوانیـن ایمنـی سـاختمان و تالش هـای فزاینـده بـرای اجـرای ایـن مقـررات 

احتمـااًل محرک هـای اصلـی می باشـند کـه باعـث رشـد بـازار می شـوند.

چالشدوم
کاهشنرخنفت

 Frost & Sullivan در تحقیقـی کـه از سـوی
انجـام گردیـد، پیش بینـی شـد کـه بخـش صنعتـی 
بـا تـالش خـود بـرای تجهیز شـدن به سیسـتم های 
حریق و ایمنی در کشـورهای عضو شـورای همکاری 
خلیج فـارس ادامـه خواهـد داد. بویژه سـرمایه گذاری 

ایمنی حریق برج ها و ساختمان های بلند مرتبه
GCC در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس

چالش ها به ایجاد فرصت می انجامد
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دولـت در بخـش صنعتی، خصوصـًا بخش های نفت، 
گاز و پتروشـیمی موجـب کمـک بـه رشـد تقاضـای 

فناوری هـای جدیـد ایمنی حریق شـده  اسـت. 
سـال  از  نفـت  قیمـت  بی ثباتـی  بـا  به هرحـال 
سـرمایه گذاری  هرگونـه  کـه  دارد  احتمـال   2015
در بخش هـای نفـت، گاز و پتروشـیمی فقـط بـرای 
تقاضاهـای ضـروری باشـد؛ بنابرایـن ایـن تقاضـا از 
بخـش صنعتی زودتر از چیزی کـه در ابتدا پیش بینی 

شـده بـود بـه نتیجـه نمی رسـد.
پیش بینـی: قیمـت نفـت به تدریـج افزایـش خواهـد 
یافت و صنایع وابسـته به آن، بمنظور سـرمایه گذاری 

در زمـان خـود آمـاده خواهند بود.

چالشسوم
تجهیـزکـردنسـاختمانهایقدیمـیبه

سیسـتمهاوتجهیـزاتایمنـی
بـا در نظـر گرفتـن افزایـش شـمار حـوادث، اگرچـه 
سیسـتم های  نصـب  قدیمـی،  سـاختمان های  در 
اعـالم حریـق بـدون برنامه ریـزی و در مواقـع لـزوم 
صـورت می پذیـرد، مسـئولین ایمنـی شـهری، نصب 
جدیـد  سـاختمان های  در  را  سیسـتم ها  این گونـه 

کرده انـد.  اجبـاری 
 ،Frost & Sullivan تحقیقــات  طبـــق 
سـاختمان های قدیمـی مطابـق با قوانین گذشـته بنا 
شـده اند کـه ضرورتـًا سـخت گیرانه و دقیـق نبـوده و 

منطبـق با قوانین جدید نیسـتند. درهرصورت تجهیز 
کـردن سـاختمان های قدیمی به سیسـتم های ایمنی 
می تواند پرهزینه باشـد و ممکن اسـت خارج از توان 

مالـی صاحبـان آن ها باشـد.
سـاختمان های  احـداث  کـه  زمانـی  پیش بینـی: 
بلندمرتبه تا پیش از سـال 2012 به پایان می رسـید، 
ظرفیت هـای زیـادی بـرای اسـتفاده از سیسـتم های 

ایمنـی و حریـق می توانسـت وجـود داشـته باشـد.

چالشچهارم
خطراتیکهمتوجهنیروهاییآتشنشـانان

میباشد
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آتش نشـانانان اغلـب هنـگام مواجهه با حریق در سـاختمان های بلند با مشـکالت 
و مصائـب گوناگـون و متعـددی درگیـر می شـوند کـه فراینـد عملیـات را بسـیار 
سـخت و طاقت فرسـا می کنـد. ازجملـه اینکـه، زمانی کـه عملیات اطفـای حریق 
در باالتـر از سـطح زمیـن صورت می گیرد، نیازهای فیزیولوژیکی به سـبب حرارت 
و دودهای غلیظ سـمی بیشـتر می شـوند. حتی برای نیروهای آتش نشـانان خبره 
کـه بـه تجهیـزات کامـل حفاظت حریق انفـرادی و دسـتگاه تنفسـی مجهزند نیز 
قـرار گرفتـن در راهروهـای مملو از دود و حرارت در طول عملیات، دشـوار اسـت.
پیش بینی: کشـورهای عضو شـورای همکاری خلیج فارس دارای ظرفیت عظیمی 
در حـوزه خریـد تجهیـزات حفاظت حریق همانند کشـورهای اروپایـی و آمریکایی 
اسـت. برنامه ریـزی بـرای انجـام عملیـات اطفاء حریـق موفقیت آمیـز در برج های 
بلنـد کـه بـرای صاحبان آن هـا از اهمیت ویـژه ای برخـوردار اسـت، نیازمند تفکر، 

ابزار مناسـب و نیروهای عملیاتی ماهر اسـت.

چالشپنجم
سیسـتمهایکشـفحریقبایکحسـگرمقرونبهصرفههسـتند،

امـاآیاامروزهآنهاکافیهسـتند؟
سیسـتم های کشـف حریـق بـا یک حسـگر که مقـرون به صرفه نیز هسـتند دیگر 
در شـرایط خـاص کافـی بـه نظـر نمی رسـند. سیسـتم های کشـف حریـق با چند 
حسـگر در مقایسـه بـا دتکتورهـای دارای یک حسـگر، کمترین میـزان خطا را در 
بـروز حـوادث ناشـی از هشـدارهای کاذب دارنـد. دتکتورهای دارای چند حسـگر، 
فناوری هـای متفاوتـی را بصـورت ترکیبی در یک دسـتگاه دارنـد. از این رو برای 
سیسـتم های بسـیار پیچیـده مانند سیسـتم های اطالع رسـانی صوتی بـرای اعالم 

هشـدار تخلیـه جمعیتی اسـتفاده می شـوند.
پیش بینـی: مصرف کننـدگان نهایـی و مدیـران مجموعـه به شـدت عالقمنـد بـه 
ایجـاد یـک رابـط کاربرپسـند بـرای کنتـرل عملکـرد تمـام سیسـتم ها در یـک 

سـاختمان هسـتند.

نتیجهگیری
ــه در  ــق و حادثـ ــی حریـ ــات ایمنـ ــزات و خدمـ ــارت تجهیـ تجـ
ســـاختمان های بلندمرتبـــه، یـــک بـــازار جـــذاب در کشـــورهای 

عضـــو شـــورای همـــكاری خلیج فـــارس اســـت. 
ـــت  ـــی فرص ـــر چالش ـــا ه ـــود دارد، ام ـــز وج ـــی نی ـــه چالش های اگرچ
ـــر طبـــق تحقیقـــات Frost & Sullivan، آگاهـــی  ـــز دارد. ب خـــود را نی
ـــه  ـــش  یافت ـــوالت افزای ـــه محص ـــدگان این گون ـــن مصرف کنن در بی
ــرا  ــود اجـ ــای خـ ــج در جـ ــی به تدریـ ــتورالعمل های ایمنـ و دسـ

ـــوند. می ش
ـــق، ســـبد محصـــوالت گســـترده،  ـــی و حری ـــات مشـــاوره ای ایمن خدم
ـــبكه  ـــک ش ـــاری و ی ـــام تج ـــهرت ن ـــوی، ش ـــی ق ـــای فن راه حل ه
ـــرد. ـــد ک ـــرل خواه ـــه زودی کنت ـــازار را ب ـــری ب ـــع گســـترده، رهب توزی

افزایـــش میـــزان آگاهـــی و بكارگیـــری دســـتگاه هایی بـــا چنـــد 
ـــق در  ـــی حری ـــتانداردهای ایمن ـــانی اس حســـگر و ضـــرورت به روزرس
ســـاختمان هایی کـــه تـــا قبـــل از ســـال 2012 ساخته شـــده اند، 
بیانگـــر منسوخ شـــدن اجتناب ناپذیـــر سیســـتم های قدیمـــی 
می باشـــد کـــه راه را بـــرای تقاضـــای بـــزرگ فـــروش تولیـــدات 

ـــد. ـــوار می کن ـــوزه هم ـــن ح ـــن در ای ـــی جایگزی ایمن
بـــرای اینكـــه در ایـــن زمینـــه و حرفه هـــای دیگـــر، چالش هـــا و 
ـــق  ـــت حری ـــع حفاظ ـــت و صنای ـــی، امنی ـــوزه ایمن ـــا در ح فرصت ه

ـــید،  ـــه روز باش ب
در Intersec ثبت نام کنید.

ـــت  ـــرای صنع ـــی ب ـــات بین الملل ـــته ترین جلس ـــل برجس ـــا مح اینج
ایمنـــی و امنیـــت اســـت و می توانـــد بـــرای شـــما گزارشـــات 
منحصربه فـــردی کـــه بـــا نگـــرش دادوســـتد از ارائه دهنـــدگان 

ـــد. ـــم کن ـــده، فراه ـــات Frost & Sullivan ایجادش تحقیق
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سیستم اعالم حریق آدرس پذیر هوشمند POLON 6000 مجموعه ای از تجهیزات 
است که بر اساس آخرین تکنولوژی برای تشخیص سریع و دقیق حریق و کنترل 
 POLON 6000 .است شده  ساخته  و  طراحی  حریق  برابر  در  حفاظت  تجهیزات 
بسادگی  و  می باشد  مناسب  بزرگ  بسیار  تا  متوسط  سایز  پروژه های  تجهیز  برای 
می تواند با سیستم های هوشمند ساختمان تجمیع شود. این تجهیزات عالوه بر 
اینکه با دیوایس های نسل قبل خود (POLON 4000( قابل تطبیق می باشد، شامل 
سری جدیدی از دیوایس های آدرس پذیر با قابلیت های گسترده و متنوعی بوده و از 
نرم افزار برنامه نویسی جدیدی نیز بهره می برد. تمامی تجهیزات این نسل براساس 

استاندارد اروپایی EN54 ساخته شده و به تائید رسیده اند.
معماری  با  ماژوالر  بصورت   POLON-ALFA حریق  اعالم  سیستم  جدید  نسل 
Distributed به بازار عرضه شده است که شامل تعدادی ماژول متحد از انواع 
متفاوت می باشد که درون یونیت های استاندارد جای می گیرند. پنل اصلی و کلیه 
به  اتصال  قابل  مکانیکی  بطور  که  استاندارد  سایز  با  ماژول ها، درون یونیت هایی 
به  که  حالتی  در  یونیت ها  این  از  مجموعه ای  می گیرد.  قرار  می باشند،  یکدیگر 
یکدیگر متصل می گردند، Node را تشکیل می دهند. سیستم می بایست حداقل 
یک Node با شماره "یک" که شامل کنترلر اصلی PSO-60 است و Node اصلی 
نامیده می شود، داشته باشد. مابقی Node ها بنام External Nodes نام گذاری 
می گردند. همه ماژول های درون یک Node یا ارتباط بین Node ها توسط کابل 
 Node می باشد. هر Redundant یا فیبر نوری بصورت دوبل و RS-485 رابط
بسته به سایز و ابعاد قسمتی از پروژه که آن را پوشش می دهد، بایستی توسط 
 PSO-60 که با External Node یک یا چند ماژول منبع تغذیه تجهیز شود. هر
 Redundancy عمل نماید. به لطف Repeater مجهز شده می تواند بعنوان یک

در مجموعه پروسسور اصلی و باس مشترک و کابل های اتصال بین Node ها، 
قابل انعطاف  طراحی  با  بهینه  کاماًل  بصورت  حریق  اعالم  سیستم  طراحی  امکان 
در انتخاب ویژگی های هر Node و قرار دادن آن در محل های مناسب پروژه و 
قابلیت  هنوز  درحالی که  سیستم  راه اندازی  و  نصب  هزینه های  کاهش  همچنین 
اطمینان و عملکرد سیستم در سطح باالیی قرار دارد، برای طراح فراهم خواهد شد. 

در زیر شماتیک خالصه ای از سیستم POLON 6000 به نمایش درآمده است.

POLON 6000 مرکز کنترل اعالم حریق
یک دنیا قابلیت ...!
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سیستم اعالم حریق POLON 6000 شامل پنل های PSO-60 با صفحه نمایش 
لوپ  ماژول های  نظیر   Functional ماژول های   ،10" سایز  لمسی  گرافیکی 
 ،MPK-60 خروجی های رله ،MKS-60 ورودی/خروجی ،MLD-62 و MLD-61
خروجی های آژیر MWS-60، خروجی های رله جریان باال MPW-61، ورودی های 
مونیتور شده MWK-60، ماژول های منبع تغذیه MZP-60 و ماژول های ارسال 
شبکه  کارت  نقش  ارسال،  ماژول های  می باشد.   MTI-61، MTI-62، MTI-63
پنل ها را در سیستم POLON 6000 ایفا می کند. بطوری که ماژول MTI-61 برای 
فواصل برد کوتاه تا 3 متر، ماژول MTI-62 برای فواصل برد متوسط تا 1200 
متر و ماژول MTI-63 برای فواصل برد بلند و استفاده از فیبر نوری تا 4 کیلومتر 
با فیبر مالتی مود و تا 15 کیلومتر برای فیبر نوری سینگل مود، Node ها را به 

یکدیگر متصل می سازند. 
در ذیل تصاویر این تجهیزات مشاهده می گردد:

POLON 6000سختافزارمرکزکنترل
این مرکز یا Node از یک یا چند فریم که حاوی اجزای سیستم 6000 می باشند، 
تشکیل شده است. بطور ی که این فریم ها به یکدیگر متصل می شوند. فریم اصلی 
می تواند شامل پنل اپراتوری بوده یا بدون پنل اپراتوری استفاده شود. بخشی از 
مرکز توسط منبع تغذیه 150 وات یا 300 وات اشغال می شود. بخش های دیگر 
توسط براکت فریم نصب ماژول ها (با قابلیت 4 ماژول در هر فریم( به تعداد الزم، 
ماژول های ارتباطی، پرینتر یا باتری پشتیبان اشغال می شوند. در مجموع چند حالت 
برای مرکز کنترل Polon 6000 می توان ساختاربندی کرد که به قرار زیر هستند:

Functional 1- پنل اپراتوری با پرینتر و 4 عدد ماژول

Functional 2- پنل اپراتوری با منبع تغذیه و 4 عدد ماژول

3- پنل تکرارکننده با ماژول ارتباطی

Functional 4- پنل عادی با منبع تغذیه و 4 عدد ماژول

Functional 5- پنل عادی با 8 عدد ماژول

6- پنل عادی با منبع تغذیه و باتری

Functional 7- پنل اپراتوری با منبع تغذیه، باتری و 4 عدد ماژول
8- پنل اپراتوری با منبع تغذیه، باتری

Functional 9- پنل عادی با منبع تغذیه، باتری و 4 عدد ماژول
در هر نود می توان تا سه فریم بعالوه یک یونیت باتری با ظرفیت 134 آمپر ساعت 
داشت. این فریم ها می توانند بصورت یک پنل اپراتوری و دو پنل عادی یا سه 
پنل عادی و موارد کمتر از این مقادیر باشند. در زیر شمای بیرونی از مراکز کنترل 

POLON 6000 با ابعاد و ظرفیت های مختلف مالحظه می گردد:
برای تکمیل فرایند اخذ لیست کامل برای سفارش تجهیزات مرکز کنترل مذکور ، 
استفاده از Configurator 6000 که ابزاری چندمنظوره برای ساختاربندی مرکز 
کنترل و محاسبات طول لوپ و ... می باشد، ضروری است. این ابزار نرم افزاری، 
توسط شرکت Polon-Alfa طراحی و عرضه شده و تمامی محاسبات در آن بصورت 

Real انجام می شود. 
محاسبه ظرفیت منبع تغذیه مرکز کنترل و ظرفیت خازن پشتیبان، برحسب تعداد 
ماژول، تعداد دیوایس روی لوپ و نوع آن ها محاسبه می گردد. این ابزار کابل های 
ارتباطی داخلی یک Node یا بین Node ها را نیز برای سفارش گذاری در اختیار 

قرار می دهد. 
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در شکل های زیر شمایی از این نرم افزار برای محاسبه کدهای تجهیزات موردنیاز 
مرکز کنترل با 28 لوپ مشاهده می گردد.

یک Node در سیستم POLON 6000 می تواند حداکثر تا 40 لوپ را در اختیار 
کاربر قرار دهد. 

لوپ  ها قابلیت آنرا دارند که بصورت 127 دیوایس یا 250 دیوایس تنظیم شوند. به 
 POLON مراکز کنترل ،EN54-2 و براساس استاندارد Redundant لطف پردازنده
6000 مجوز استفاده از لوپ های باالتر از 4 و تعداد تجهیزات باالتر از 512 دیوایس 

را در اختیار کاربر قرار می دهند. 
سیستم اعالم حریق POLON 6000 بسیار مناسب پروژه هایی با گستره جغرافیایی 
بزرگ در سطح یک استان و حتی در سطح کشور می باشند. این سیستم جزو معدود 
سیستم های اعالم حریق است که تا 25.000.000 دیوایس آدرس پذیر را تحت 

شبکه مراکز کنترل درمی آورد. 
از نقطه نظر اقتصادی نیز مراکز کنترل POLON 6000 بسیار مناسب پروژه های با 
تعداد لوپ باال می باشد و زمانی که تعداد لوپ ها از عدد 8 فراتر می رود، این مراکز 
نسبت به رقبای صاحب نام خود رقابتی شده و هر چه تعداد لوپ ها بیشتر شوند، 

جنبه اقتصادی این مراکز نمود بیشتری پیدا می کنند.

ارتباط با کارشناسان فروش شرکت طراحان نوین راهكار
 نماینده انحصاری Polon-Alfa در ایران
w w w . a s e c - i n t . c o m

9-38507088و34720860-021
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ابتدا تعاریف و بندهای زیر در خصوص پارکینگ از مبحث سوم مقررات ملی ساختمان آورده 
می شود.

پارکینگ باز:
به انواعی از پارکینگ گفته می شود که به ازای هر متر از محیط کل پارکینگ، 0.4 متر مربع 
مساحت بازشو داشته و حداقل 40 درصد طول محیط به صورت مساوی در دو ضلع مقابل 

پارکینگ توزیع شده باشد.
طبق تعاریف سازمان آتش نشانی شهر تهران، پارکینگ به مکانی اطالق می گردد که بمنظور 

توقف خودرو مورد استفاده قرار می گیرد.
طبق بند 3 - 1 - 23 - 10 مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، طراحی و اجرای تهویه خودکار 
و دستی برای پارکینگ های بسته، هم برای شرایط کارکرد معمولی و هم شرایط وقوع حریق، 

بر اساس استانداردهای ملی یا بین المللی معتبر، با تائید مقام قانونی مسئول الزامی است.
امروزه در شهر های بزرگ با توجه به کمبود فضای پارکینگ، بویژه در ساختمان هایی موسوم 
به Mall )ساختمان هایی با مساحت زیاد و مراکز خرید(، پارکینگ ها در چند طبقه و در زیر 
زمین قرار گرفته اند که بهمین دلیل اهمیت سیستم های کنترل دود و تهویه دوچندان می شود.

به طور کلی سیستم های پارکینگ به دو روش تهویه می شوند:
1- با استفاده از کانال

2- با استفاده از جت فن ها
در هر روش، اساس کار، ورود هوای تازه به میزان کافی و تخلیه هوای آلوده است.

در پارکینگ هایی که کاربری عمومی دارند، مانند: پارکینگ های عمومی، تجاری و اداری، 
محاسبات و طراحی باید به گونه ای باشد که در شرایط عادی نیز درصورت افزایش غلظت 
آالینده ها، با فرمان حسگر گاز منوکسید کربن، امکان افزایش ظرفیت تا میزان مناسب برای 

هر طبقه وجود داشته باشد.
در پارکینگ های ساختمان های مسکونی، می توان ظرفیت تخلیه در شرایط عادی را بر اساس 
استاندارد های دیگر نیز محاسبه کرد. )استاندارد های دیگر از جمله ASHRAE، NFPA، کشورهای 

مختلف و ... که در ادامه، در جدول آورده می شود.(

تهویه و سیستم کنترل دود در پارکینگ
خیلی جدی بگیرید!
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داریوشفرجی
@dariushfaraji



تهویهبااستفادهازکانال:
در این بخش ابتدا به برخی نکات طبق ضوابط سازمان 

آتش نشانی می پردازیم:
کانال  یک  برای  موازی  فن  دو  از  درصورتی که   -
استفاده شود )یک فن برای شرایط عادی و یک فن 
برای شرایط حریق(، بمنظور جلوگیری از تخریب و از 
کار افتادن فن حریق و در اثر عدم کارکرد در طوالنی 
خودکـار  تعویض  سامـانه  به  باید  فن ها  این  مدت، 

)Shift Switch( مجهز باشند.
 - جهت جلوگیری از مکش یک فن از فن دیگر در 
شرایط کارکرد تکی، باید در محل اتصال فن به کانال، 

از دمپر هوا )Air Operated( استفاده شود.
از  متر   3 حداقل  باید  تازه  هوای  کانال  دهانه   -
فاصله  قسمت ها  سایر  هواکش های  و  دودکش ها 
داشته و دهانه خروج هوای تخلیه باید از دستگاه های 
هواساز، کولر ها و سایر مجاری تأمین هوای فضاهای 
تحت تصرف ساکنین، حداقل 3 متر فاصله داشته و 

در محل مسیرهای فرار و خروج افراد نباشد.
 - طراحی باید به گونه ای انجام شود که هوای تخلیه 
شده مجدداً توسط فن هوای تازه به داخل بر نگردد.

- دهانه کانال های ورودی و خروجی هوا باید حداقل 3 
متر از یکدیگر فاصله داشته و مستقیما روبروی هم نباشند.

- کلیه داکت ها، کانال ها، اتصاالت، بست ها و آویز های 
باید در  پارکینگ،  بکار رفته در سامانه تخلیه هوای 
مقاومت  سانتیگراد  درجه   800 حداقل  دمای  مقابل 

داشته و ساختار یکپارچگی خود را حفظ نمایند.
- درصورت استفاده از کانال های مشترک بین طبقات، 
باید با استفاده از دمپر موتوردار مناسب و تائید شده، از 
سرایت دود و حرارت به قسمت های دیگر جلوگیری 
شود و کلیه سامانه های تهویه پارکینگ باید به منبع 
مناسب  ظرفیت  با  اضطراری(  )برق  ثانویه  تغذیه 

مرتبط باشند.
در  هوا  سرعت  که  باشد  گونه ای  به  باید  طراحی   -
مسیرهای فرار رمپ ها از m/s 5 بیشتر نشده تا خللی 

در فرار متصرفان ایجاد نگردد.
 50-75% معادل  باید  )تازه(  جبرانی  هوای  مقدار   -
هوای تخلیه بوده و فشار پارکینگ همواره منفی باشد.

- محاسبات ابعاد کانال باید براساس حداکثر سرعت 
m/s 12 )معادل ft/min 2400( انجام شود.

در نظر گرفتن سرعت های باالتر از این مقادیر، تنها 
ارائه محاسبات کامل افت فشار  با  در شرایط خاص 
مسیر کانال و دریچه و توان فن انتخابی و اخذ تأییدیه 

سازمان آتش نشانی، امکان پذیر است.
در خصوص محاسبات افت فشار مسیر کانال و دریچه 
و انتخاب فن مورد نظر، در بخش های بعدی )بخش 
زون های دود( توضیح کامل تر داده و مثالی نیز ارائه 

می گردد.

تهویهباجتفن:
فن های  دارای  کانالی،  سامانه  مانند  نیز  سامانه  این 
اصلی تخلیه یا تزریق هوای تازه بوده و در آن بجای 
کانال کشی هر طبقه از پارکینگ، از جت فن های سقفی 
جهت انتقال هوا در تراز افقی هر طبقه از پارکینگ، 

استفاده می شود.

جتفنهایسقفی: این سامانه باید حداقل شامل 
دو فن باشد. به گونه ای که اگر یکی از فن های تخلیه 
از کار افتاد، ظرفیت فن های باقی مانده از 50 درصد 
ظرفیت موردنیاز کمتر نشود. نحوه برق رسانی نیز باید 
به گونه ای باشد که خرابی یکی از فن ها روی فن های 

دیگر تأثیری نگذارد.
بخش  در  که  نیز، جدولی  فشار  اختالف  درخصوص 
سامانه فشار مثبت پلکان ذکر شد )جدول 1( استفاده 
این  می گردد و طبق ضوابط سازمان آتش نشانی در 
بخش نیز نباید اختالف فشار به گونه ای باشد که از 

بازکردن  برای  مجاز  نیروی  حداقل 
درب )N 133( برای متصرفین بیشتر 

شود.
درخصـوص دبـی نیز طبق بند 5.3.2 
استانـدارد NFPA 88 )کد ملی ساختار 
بسته  پارکینگ های  کلیه  پارکینگ(، 
300 L/ می بایست با حداقــل ظرفیت

min در هر مترمربع از مساحت کف، 
توانایی تهویه مکانیکی داشته باشد.

 :ASHRAEنكاتیطبقاستاندارد
تهویه  سامانه  مناسب  طراحی  برای 
پارکینگ بسته و زیر زمینی مناسب، 
مناسب  تهویه  نرخ  ابتدا  می بایست 

تعیین شود.
برای تعیین نرخ تهویه کافی دو عامل 

بسیار اهمیت دارد:
- تعداد خودروهایی که کار می کنند

- مقدار ذرات منتشر شده از اتومبیل 
در هوا

در پارکینگ های باز که بخشی از آن ها 
باز است و معموال روی سطح زمین 

قرار دارند و اطرافشان باز است، تهویه مکانیکی نیازی 
نیست. ولی در پارکینگ زیرزمین که کامال بسته اند، 
تهویه مکانیکی بسیار اهمیت دارد. طبق بند 5.3.1 
استاندارد NFPA 88 )کد ملی ساختار پارکینگ( نیز 
سامانه تهویه مکانیکی الزامی در ساختار پارکینگ باز 

نباید داشته باشد.
سطح  نامناسب،  تهویه  خطر  و  مشکل  جدی ترین 

منوکسید کربن تولیدشده خودروهاست. 
در بخش زیر به ترتیب به بررسی دو عامل قابل اهمیت 

ذکر شده در خصوص تعیین نرخ تهویه می پردازیم:
- تعداد خودروهایی که کار می کنند: تعداد اتوموبیل 
های روشن بستگی به نوع ساختمان دارد، به فرض در 
فروشگاه می توان 3 درصد کل خودرو ها و در استادیوم 

ورزشی 20 درصد کل خودرو ها را متغیر دانست.
- مقدار ذرات منتشر شده از اتومبیل ها در هوا: مقدار 
پخش آالینده ها به خصوصیات خاص خودرو، مانند: 

قدرت موتور، سطح تعمیر و ... در خودرو تاثیر دارد.
و  استاندارد ها  در  مجاز  کربن  مونوکسید  سطح 

کشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد. 
طبق ضوابط سازمان آتش نشانی شهر تهران، میانگین 
غلظت گاز منوکسید کربن در پارکینگ ها تحت هیچ 
شرایطی نباید از ppm 50 در مدت زمان 30 دقیقه 
بیشتر باشد. جدول زیر مقدار منوکسید کربن مجاز را 
مقدار  براساس  مختلف  استانداردهای  و  کشورها  در 

ساعت، تهویه برحسب ppm نشان می دهد.
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گازمنوکسیدکربن:
منوکسید کربن گازی است بی بو، بی رنگ و بسیار سمی. استنشاق حتی مقادیر 
کم این گاز می تواند موجب مسمومیت شدید در انسان و یا حتی منجر به مرگ 
گردد. این گاز محصول احتراق ناقص مواد سوختنی نظیر نفت، گاز، بنزین، زغال، 
چوب و... است. مسمومیت با گاز CO و یا بعبارت دیگر، گازگرفتگی ممکن است 
تنها یکبار در زندگی یک فرد اتفاق بیافتد، ولی آسیب های آن جبران ناپذیر خواهد 
بود. هر ساله چند هزار نفر از هموطنانمان بدلیل مسمومیت با گاز منوکسید کربن 
بدلیل  افراد  این  از  نفر  پیدا می کنند که متأسفانه صد ها  انتقال  به مراکز درمانی 

شدت مسمومیت، جان خود را از دست می دهند.
دستگاه های  از  استفاده  کشنده،  گاز  این  شناسایی  مطمئن  روش های  ازجمله 
هشداردهنده گاز CO است. این مسمومیت ها تنها مختص به پارکینگ نبوده، بلکه 
در محیط زندگی ما استفاده از وسایل گرمایشی معیوب، پوسیدگی دودکش و ... 

نیز نیز می تواند موجب انتشار این گاز خطرناک شود.

رویهکلیبرایطراحی:
از الگوریتم زیر جهت طراحی سامانه تهویه پارکینگ می توان استفاده کرد:

1- جمع آوری اطالعات زیر:
الف: تعداد خودروهای روشن در ساعت اوج استفاده N )برای تخمین مقدار می توان 

از هندبوک NITE gereration استفاده کرد.(
.gr/hr بر حسب E خروجی برای یک خودرو معمولی در ساعت CO ب: متوسط نرخ

بر   ،θ معمولی  خودروی  یک  برای  تردد  زمان  و  شده  مسافت طی  متوسط  پ: 
حسب ثانیه

)CO_max  ppm( در داخل پارکینگ ها CO ت: سطح و تمرکز قابل قبول
Af،m2 ث: مساحت کل کف پارکینگ

استارت گرم در جایی که ماشین مدت کوتاهی پارک شده مانند مراکز خرید در 
نظر گرفته شده ولی استارت سرد برای جایی که ماشین برای مدت طوالنی پارک 

شده، مانند ساختمان اداری در نظر گرفته می شود.
:CO 2- تعیین نرخ تولید

الف - تعیین حداکثر نرخ تولید CO به ازای هر واحد در مساحت کف بر حسب 
گرم بر ساعت متر مربع

ب - نرمالیزه کردن مقدار نرخ تولیدی،  با استفاده از مرجع
G0(g/h2 m2) 26.7= و معادله 

3- تعیین نرخ تهویه Q به کمک معادله زیر یا جدول ارائه شده:

با مساحت کلی کف  با ظرفیت 450 خودرو،  پارکینگ بسته دوطبقه  مثال: یک 
 m2 8360 و میانگین ارتفاع m 2.75  در نظر بگیرد. مدت زمان کلی برای کارکرد 

خودروها در پارکینگ 2 دقیقه )S 120( است.
تعداد  برحسب  و   m3/S m2 برحسب  را  بسته  پارکینگ  این  موردنیاز  تهویه  نرخ 

تعویض هوا بر ساعت محاسبه کنید. حل: 

مرحله 1:

CO مرحله 2: محاسبه نرمالیزه نرخ تولید

مرحله 3: تعیین نرخ تهویه:

یا برای تعداد دفعات تعویض هوا در ساعت:

طبق ضوابط سازمان آتش نشانی، به صورت کلی، جهت تخلیه گاز اگزوز خودروها 
و کاهش غلظت آالینده محیط، حداقل 6 مرتبه تعویض هوا در ساعت )که برای 
مثال قبلی 6.2 بدست آمد( و جهت تخلیه دود و محصوالت حریق )که در ادامه 
بررسی می شود(، حداقل 10 مرتبه تعویض هوا در ساعت برای یک طبقه پارکینگ 

باید در نظر گرفته شود.

مزایایروشجتفن:
در این بخش به مزایا و بررسی برخی موارد روش جت فن پرداخته می شود:

1-حذفکاملکانالازفضایپارکینگ:
الف - مقدار قابل توجهی از ارتفاع سقف در روش جت فن نسبت به روش کانال 

افزایش می یابد.
ب - وزن تحمیل شده از طرف سیستم به ساختمان هنگام استفاده در روش جت 

فن به کمتر از صد کیلوگرم در هر چهارصد مترمربع کاهش خواهد یافت.
پ - سطح باالی کانال که به عنوان محل مناسبی جهت جمع شدن گردوخاک یا 

حشرت و موجودات و... است، حذف می گردد.

24volt(7.2)
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مقایسه ارتفاع در دو روش جت فن و کانالی

2-صرفهجوییدرهزینه،انرژیوفضا:
الف - هزینه تهیه، نصب و راه اندازی جت فن نسبت به کانال کشی در یک سیستم 

با توانمندی مشابه در کشورهای اروپایی تا 30 درصد ارزان تر می شود.
کانالی  روش  به  نسبت  درصد   60 تا  سیستم  انرژی  فن،  جت  روش  در   - ب 

صرفه جویی می شود.
ت- کانال های حجیم از محیط حذف می شود. )در یک پارکینگ با ارتفاع سقف 
متعارف، حدوداً هر چهارصد مترمربع از زیربنا، یک جت فن با ابعاد تقریبی 3/1 × 

0.9 × 0.25 متر در نظر گرفته می شود.
هر چه سطح زیربنای پارکینگ بزرگ تر باشد، بدیهی است که این مزایا بیشتر می شود.

- کنترل هوشمند: این سیستم توسط یک بخش کامپیوتری هدایت می شود و تک تک 
فن ها، جت فن ها، دمپر های موتوری و... توسط این بخش مونیتور و کنترل می گردد.
- کنترل دود: از مزایای خاص این سیستم عالوه بر تخلیه روزانه دود، در صورت 
 )Riversible( بروز آتش سوزی، سیستم به کمک فن ها و جت فن های برگشت پذیر
اجازه خروج دود از زون حادثه دیده را نداده و از مجاری از پیش تعیین شده دود را 

به خارج هدایت می کند.
- نصب و راه اندازی سریع، آسان و مطابق با هر نوع معماری

Silencer صدای کم و فاقد آلودگی صوتی پارکینگ و کنترل صوت توسط -
- حذف گوشه های تهویه نشده )به علت استفاده پدیده  دمش به جای مکش(

- مقاومت باال در برابر آتش سوزی:
مانند جت فن F300 که طبق ضوابط سازمان آتش نشانی شهر تهران، حداقل به 
مدت یک ساعت در برابر حرارت 300 درجه سانتی گراد مقاومت داشته و کارآیی 

خود را حفظ می کند.

دودومحصوالتاحتراق:
جدول زیر شرایط حریق نمونه طراحی را نمایش می دهد. البته درصورتی که فضای 
پارکینگ تجهیزات خاص، یا بارهای اشتعال مختلف باشد، شرایط حریق ناشی از 

آن ها را نیز باید عالوه بر جدول زیر در نظر گرفت.

در بررسی سیستم تخلیه هوای پارکینگ در حریق دو فلسفه متفاوت داریم:
 Smoke control کنترل دود -

Smoke clearance پاکسازی دود -

در ادامه به بررسی هر یک از این قابلیت ها پرداخته می شود.
-کنترلدود:

در لحظه تشخیص حریق، کل سیستم ها 3 تا 5 دقیقه خاموش شده تا دود داغ در 
نزدیک سقف جمع شود و مانع خروج حاضران در پارکینگ نشود. پس از آن کلیه 

ادوات سیستم با حداکثر قدرت خود شروع به کار می کنند.
به زون های  پارکینگ  بود که محیط های  به صورتی خواهد  برنامه ریزی سیستم 
مختلف تفکیک شده )طبق ضوابط سازمان آتش نشانی شهر تهران، درصورتی که 
مساحت هر طبقه از پارکینگ حداکثر 1000 مترمربع باشد، هر طبقه می تواند یک 
زون بوده و تنها از طبقه فوقانی خود مجزا شود.( و سیستم به گونه ای عمل می کند 
که تنها یک زون آلوده به دود شده و سایر زون ها تمیز باقی بمانند. )البته به هنگام 

رسیدن آتش نشانان امکان کنترل دستی مقدور است.(

-پاكسازیدود:
در لحظه تشخیص حریق، کل سیستم خاموش شده و از اختالط دود در نزدیک سقف 
با سایر الیه های هوایی جلوگیری می شود. دمپرهای مختلف پارکینگ توسط موارد 
سازمان آتش نشانی باز یا بسته خواهند بود و امکان راه اندازی و استفاده از جت فن 
برای آتش نشانان بصورت دستی فراهم می شود. پس از اطفای کامل حریق توسط 

آتش نشانان، سیستم تخلیه هوا شروع به کار خواهد کرد.

مقایسهدوقابلیت
 Smoke clearance نیازمند تجهیزات اضافی تری نسبت به  Smoke control

است و طبعی بار اقتصادی بیشتری برای کارفرما دارد. 
و  موزه ها  بانک ها،  خزانه  مانند  خاص،  ساختمان های  پارکینگ های  در  لذا 

ساختمان های مهم سیاسی و برج های بلند پیشنهاد می شود.

منابع:
 1- جزوات شرکت همیار انرژی، طراحی فشار مثبت راه پله، تهویه، تخلیه و کنترل دود پارکینگ، 

تهیه و تنظیم مهندسین پویا هرندی، رضا دلیلی و حسین انتظاری
 2-NFPA 92 A,Standard for Smoke Control System Utlizing
Barriers and Pressure, 2006 Edition
3- سازمان آتش نشانی و خدمات اینی شهر تهران، ضوابط مالک عمل سامانه های تهویه، تخلیه و 

کنترل دود، معاونت حفاظت و پیشگیری از حریق، 1394
4- مقررات ملی ساختمان، مبحث سوم، حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق، 1392

5- دفتر امور فنی و تدوین معیارها، نشریه 112، دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان در برابر 
آتش سوزی

و  سرمایش  گرمایش،  کاربردهای  اشری،  هندبوک   ] آمریکایی  معتبر  استاندارد  ترجمه    [ 6-کتاب 
ابراهیمی ناغانی و  انتشارات نوآور، تألیف دکتر سید علیرضا ذوالفقاری، دکتر پیمان  تهویه مطبوع، 

مهندس علیرضا اعتماد
 7- NFPA 88, Standard for Parking Structures, 2007 Edition

8- مقاله حسگر منوکسید کربن شرکت خانه امن آریا
www.havasystemaria.com 9- سایت شرکت هوا سیستم آریا
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 شرکت های فعال حوزه ایمنی و آتش نشانی سراسر کشور
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نام شرکت / فروشگاه: ایرانایمن    
مدیرعامل: ایمانطلوع

زمینه فعالیت: ایمنیوآتشنشانی 
تلفن/فاکس:37363930-071 

تلفن همراه: 09173186718 
نشانی: شــیراز-بلوارزینبیه،نبشخیابانآستانه،جنب

سازمانآتشنشانی،طبقههمكف

نام شرکت / فروشگاه: ارومناجی    
مدیرعامل: قهرمانیافشار

زمینه فعالیت: ایمنیوآتشنشانی 
تلفن/فاکس:32366874-044 

تلفن همراه: 09143415727 
نشانی: ارومیه-خیابانشهیدمدنی1،روبرویآسادر،پالك

2/83

نام شرکت / فروشگاه: ایمنکارانبجنورد    
مدیرعامل: جوادذرهپرور

زمینه فعالیت: تجهیزات ایمنی،آتشنشانی،ترافیكی 
تلفن/فاکس:32244371-058 

تلفن همراه: 09151864875 
نشانی: بجنورد-کمربندي،بینچهارراهقیاموخوشی

نام شرکت / فروشگاه: آماجپژوهانجنوب    
مدیرعامل: کورشطالوری

زمینه فعالیت: ایمنیوآتشنشانی 
تلفن/فاکس:52620554-061

تلفن همـراه: 09163533253 
نشانی: امیدیه-شهركشهیدمطهري،خیابانآبان1

نام شرکت / فروشگاه: ایمنصنعتگراناروند    
مدیرعامل: سیامکستارهآسمان

زمینه فعالیت: ایمنیوآتشنشانی 
تلفن/فاکس:53527973-061
تلفن همـراه: 09166340385  

نشــانی: خرمشــهر-میدانمقاومت،روبرویپارکینگ
اتوبوسرانی،بازارچهشهرداری،شماره10

نام شرکت / فروشگاه: آذرشهابسیستم    
مدیرعامل: محمدرضاتوفیقی

زمینه فعالیت: سیستمهایاعالمواطفاءحریق 
تلفن/فاکس:33247328-028 

تلفن همـراه: 09192879706 
نشانی: خیابانسعدیجنوبی،شماره253

نام شرکت / فروشگاه: امدادنجاتفرآتشپاد    
مدیرعامل: مصطفیکاظمی

زمینه فعالیت: ایمنیوآتشنشانی 
تلفن/فاکس:52534441-031 

تلفن همراه: 09132358610 
نشــانی: اســتاناصفهان،شهرســتانمبارکه،شــهر

طالخونچه،بلوارامامخمینی،جنببیمهایران

نام شرکت / فروشگاه: سازههایامنهوشمند    
مدیرعامل: محمد عباسزاده

زمینه فعالیت: حفاظتالكترونیک-اعالمواطفاءحریق 
تلفن/فاکس:33687354-076 

تلفن همراه: 09128454325 
نشانی: بندرعباس-بلوارامامخمینی،خیابانداروپخش،

کوچهشهیدانصاری،ساختمانرضا،طبقه4،واحد5

نام شرکت / فروشگاه: عمراناحداثدنا    
مدیرعامل: ایرجبلندبین

زمینه فعالیت: ایمنیوآتشنشانی 
تلفن/فاکس:32224973-074 

تلفن همـراه: 09173422735 
نشانی: گچساران-108دستگاهتوسعهمسكن،فازیک

کوچهچهارم،سمتراست،دربپنجم

نام شرکت / فروشگاه: چیچست    
مدیرعامل: حسینپورمیرزایی

زمینه فعالیت: اختراعتجهیزاتایمنیوآتشنشانی 
تلفن/فاکس:34464863-041 

تلفن همراه: 09144149800 
نشانی:تبریز-شهركصنعتیاسكان،شماره6

نام شرکت / فروشگاه: ایمنیوآتشنشانی مهارت    
مدیرعامل: محمدترابی

زمینه فعالیت: ایمنیوآتشنشانی 
تلفن/فاکس:37311900-051 

تلفن همراه: 09155183677 
نشانی: مشهد-بلوارعبدالمطلب،عبدالمطلب7،هنرور19

نام شرکت / فروشگاه: کیمیافرایندبیستون    
مدیرعامل: محمدمحمدی

زمینه فعالیت: تولیدانواعفومآتشنشانی
تلفن/فاکس:34733906-083

تلفن همراه: 09184646918 
نشانی: کرمانشاه-شهركصنعتیفرامان،بلواربیستون،

خیاباناولواحد3

نام شرکت / فروشگاه: آذرنجات)آمل)    
مدیرعامل: رضا حامی

زمینه فعالیت: ایمنیوآتشنشانی 
تلفن/فاکس:43081350-011 

تلفن همراه: 09113210907 
نشانی: آمل-خیابانطالبآملی،کوچهجمشیدی،شماره13

نام شرکت / فروشگاه: ایمنشعلهسقز    
مدیرعامل: هیمنشریعتی

زمینه فعالیت: سیستمهایاعالمواطفاءحریق 
تلفن/فاکس:36225768-087 

تلفن همـراه: 09183744323 
نشانی: سقز،خیابانساحلی،جنبآتشنشانی،شماره5

نام شرکت / فروشگاه: فنیمهندسیایمنگستر    
مدیرعامل: مرتضیحقی

زمینه فعالیت: ایمنیوآتشنشانی 
تلفن/فاکس:38548402-051 

تلفن همـراه: 09153136917 
نشــانی: مشــهد-خیابانامامرضا،امامرضا50،جنب

تعاونیثامن،شماره32/4

خراسانشمالیارومیهفارس

قزوینخوزستانخوزستان

کهكیلویهوبویراحمدهرمزگاناصفهان

کرمانشاهخراسانرضویآذربایجانشرقی

خراسانرضویکردستانمازندران
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وب سایتتلفنانتشارات

66975182www.fanavaran-pub.com  فن آوران

88546435www.adinehbook.com   آدینه

www.fadakbook.ir 66482221   فدک ایساتیس

66966114www.simayedanesh.irسیمای دانش

66965405www.khaniranshop.comآوای قلم

66965404www.khaniranshop.comخانیران

 66971112  آثار سبحان

66954365   دانش و فن

وب سایتتلفننشریات تخصصی

55688240www.iransafetytrade.comمهندسی حفاظت از حریق

22924987www.safetymessage.comپیام ایمنی

66342265www.iranalarm.com         حریق

66384628www.hseqiran.com          نوید ایمنی و بهداشت کار

22872106www.yazdabook.com    اعالم و اطفاء حریق

55688320www.bamna.irبهداشت، ایمنی،  انرژی

77240690www.mohandesyimeni.irمهندسی ایمنی

وب سایت ها و وبالگ های داخلی

www.firealarm.blogfa.com  تخصصی سیستم های اعالم حریق  

  www.nfpa.com.co سیستم های اعالم و اطفاء حریق  

www.firequiet.bigsite.ir  دانشجویي ایمني و آتش نشاني     

   www.ikd-fire125.blogfa.com  آتش نشانی ایران خودرو دیزل  

www.tehranfireman.blogfa.com وبالگ جامع آتش نشاني ایران    

    www.atashfa.ir  تخصصی ایمنی و آتش نشانی ایران  

www.atashsetizan.blogsky.com  ایمنی و آتش نشانی        

  www.safety-iran.blogfa.com آتش نشانان  

www.atashneshanan.ir  انجمن تخصصی آتش نشانان کشور       

  www.alo125.com  اینترنتی تجهیزات آتش نشانی  

www.banovan125.blogfa.com  وبالگ بانوان آتش  نشان داوطلب    

    www.fireinsurance.blogfa.com  تخصصی بیمه های آتش سوزی  

وب سایت سازمان های آتش نشاني  

www.www.125arak.irاراک   

www.ardebil125.comاردبیل 

www.fso.urmiafava.orgارومیه   

www.amol125.irآمل   

www.isfahan.irاصفهان

www.www.andisheh125.irاندیشه 

www.125.ahwaz.irاهواز 

www.jonob-fire.blogfa.comبرازجان 

www.bushehr125.comبوشهر 

www.bndfd.orgبندر عباس 

www.125bojnord.irبجنورد 

www.www.tabriz125.comتبریز 

www.125.irتهران 

www.125khomeinishahr.irخمینی شهر   

 www.www.chermahin125.ir چرمهین

 www.dezfoul125.ir دزفول 

www.www.125rasht.irرشت 

www.www.zahedanfire.irزاهدان 

www.www.sarifire.irساری 

www.shahrood125.blogfa.comشاهرود 

www.eshiraz.ir firefightingشیراز 

www.ghaemshahr125.irقائم شهر 

www.qazvin125.blogfa.comقزوین 

www.www.kashan125.irکاشان 

www.www.krfire125.irکرمان  

www.www.karaj125.irکرج 

www.125.gonbadcity.irگنبد کاووس 

www.www.nfso.irنجف آباد  

www.www.125neyshabur.irنیشابور 

www.125mashhad.irمشهد 

www.www.125hamedan.irهمدان 

www.125yazd.irیزد 

www.khoramabad125.irخرم آباد 

www.baharestan.irبهارستان



اطالعات عمومی

غالمعلي جوهري 
كارشناسارشدآتشنشان

مشاورومدرسآتشنشانيحرفهای09122392008

مجید حمیداوی 
HSEكارشناسارشدمدیریت

مشاورومدرسآتشنشانيوبازرسكار09163052562

محمدرضا شیخ کاظم برزگری
كارشناسارشدشهرسازی

مشاورومدرسعلوممدیریتآتشنشاني09126112774

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

m a j i d h a m i d a v i @ y a h o o . c o m

m s h k a z e m i @ 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

محمد شمس
دكترایایمنی

09122022635 مشاورمدیریتایمنیصنایع

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

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

 مدرسین، مشاورین وکارشناسـان ایمنـی

سایر عزیزان فعال در حوزه مشاوره، تدریس و اجرای سیستم های حفاظت در 
برابر حریق می توانند مشخصات کامل خود را به این آدرس   ارسال نمایند.
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محسن احمدیانی 
HSEكارشناسارشد

مشاور،مدرسوممیزسیستمهایایمنی09123791688

فرامرز فرجی 
كارشناسارشدآتشنشان

مشاورومدرسآتشنشانیونجاتوامداد09121042995

مهدی مردانی 
كارشناسحفاظتوپیشگیریازحریقوحوادث

مشاور،طراحومدرسسیستمهایاعالمواطفاء09127833194

پرویز رزمیان فر 
كارشناسارشدآتشنشان

مشاورومدرسعلومتخصصیآتشنشانی09128161075

m o h s e n a h m a d i a n i @ y a h o o . 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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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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4EVAC is delighted to present its Compact 500 Voice 
Alarm at FIREX, in London’s ExCel, 20-22 June 2017, 
on stand: E90.
With over 30 years experience, 4EVAC is in tune with 
the exacting specifications required to meet contempo-
rary fire and life safety protection.
4EVAC’s Compact 500 is setting a precedent based on 
innovation and the concept of a modular ‘systems-in-
a–box’, which is infinitely configurable and designed to 
meet the exacting demands of modern building regula-
tions and expectations.
Manufactured in Europe to 4EVAC’s rigorous standards, 
the Compact 500 is EN54 compliant. It is also third party 
approved and certified beyond the minimum relevant 
European standards, including EN54-16:2008, EN54-
4:2006, EN54-17:2005 and EN50130-4:2011.

Innohome cooker safety devices identify hazardous 
situations and act before the formation of toxic gases 
and the ignition of the fire.
Our Stove Alarm and Stove Guard protect the area at 
home most at risk of a fire – the kitchen. They also 
support independent living when cooker use becomes 
high-risk due to advanced age, illness, or learning 
difficulties.
The Innohome fire safety system is a leading-edge 
Finnish innovation offering unique fire safety technol-
ogy. These intelligent and intuitive devices never 
interrupt normal cooking. Instead, they adjust their 
sensitivity based on the users’ cooking styles, immedi-
ately recognising potential hazards.

4EVAC Compact 500 Voice Alarm Innohome cooker safety 

 Fire Eq.                                                       www.4evac.com Fire Eq.                                               www.innohome.com

BSR-6060/A/AR is an analogue addressable 
detector that combines two heat funcions. Inside 
it’s chamber there are two sensors, one rate of 
rise and one thermal sensor.
BSR-6060/A/MAR is a thermal and rate of 
rise detector simultaneously. It co-operates 
exlusively with analoque addressable panels 
BSR-2104/MAR/ BSR-2114/MAR and is con-
structed according to EN-54-5, IEC 60092-504, 
IEC 60533.

The Simplex 4010ES fire alarm system is a highly flexible and 
powerful 1,000-point addressable analog system for small- to 
mid-sized facilities.  Unlike many systems of this size, points 
can be used for detectors, modules or manual stations as 
needed to meet the requirements of each building.
Labor-saving features such as device-level ground fault isola-
tion and almost dirty smoke sensor status reports reduce in-
stallation time for electrical contractors and allows for proac-
tive maintenance to be scheduled at one-time to help eliminate 
unwanted nuisance alarms for owners and end-users.

BSR-6060/A/MARSIMPLEX 4010ES FIRE ALARM CONTROL PANEL

  Fire Alarm                              www.olympia-electronics.gr Fire Alarm                                       www.simplex-fire.com

The Mircom FA-100 Series panels are designed for non-
coded fire alarm systems in small commercial, institutional 
and industrial occupancies.
A slim-line design and a neutral beige exterior colour offer 
unobtrusive appearance to compliment any exterior.
They include one circuit board providing all the essentials 
for a complete fire alarm system.
The FA-100 series has selectable audible tones which can 
be configured via DIP for Steady and Temporal Code.
The panel also includes a common alarm relay which is 
configurable (via DIP switch) to follow the signal circuit or 
lock on until the Alarm has been reset.
The cabinet is available in beige or red colour and the Fire 
Retardant Lexan Window in the hinged door allows for 
viewing of the status LEDs. 

Eaton’s BiWire Ultra fire detection system is unlike any 
other standard conventional system as the panel, conven-
tional detectors, sounders and EN54-23 approved beacons 
all share the same zone wiring.
This delivers significant savings in both cable and installa-
tion costs without sacrificing the systems capability.
Supporting up to 52 devices per zone, all panels in the 
range have the facility to flash detector LED’s to facilitate 
the location of an wiring faults.
BiWire Ultra is a cost effective, easy to install solution 
for variety of applications. Its modern design and simple 
interface make it the system of choice for small to medium 
sized installations such as schools, retail, healthcare, indus-
trial, office buildings and small nursing homes.

FA-103 - Three-Zone Fire Alarm Unit (beige)BiWire Ultra Fire Alarm Control Panel

    Fire Alarm                                                www.mircom.com Fire Alarm                                          www.cooperfire.com

Keeping firefighters safe, effective and productive
Easy to grab angled Glove Rugged Plug™
• Foam ear seals, with ComLeather™ covers for 
greater comfort
• Adjustable headband
• Detent volume control located on the ear dome
• Push-To-Talk (PTT) located on the ear dome
• Flexible mic boom with slide adjustment for ac-
curate mic positioning
• Mic boom rotates for right or left dress
• Noise-canceling electret microphone
• Coiled cord extends up to 6 feet
• Two-year warranty

ONYXWorks® is a single-point-of-control workstation 
for centralized life safety management. The intuitive, 
graphical interface allows personnel to rapidly identify and 
respond to alarm events with minimal operator training.
Features & Benefits:
• Supports single-site, multi-site and worldwide applica-
tions
• Seamless integration with competitive panels
• Secure access over a proprietary network
• Mass Notification System capabilities through IP-based 
voice paging
• UL/ULC Listed; FM Approved

FIRECOM WIRED HEADSETSONYXWorks®

Fire Eq.                                                    www.firecom.com Fire Eq.                    www.securityandfire.honeywell.com
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New Product
محصوالت جدید
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The FPA-1000 is a scalable solution for fire detection. 
Protect your building with a single system or connect 
multiple panels together as your needs grow. Networking 
capabilities support the monitoring of up to 2,000 address-
able points in one system.
Plug-and-play installation
Networking module mounts to the new FPA-1000 panel 
slot, requiring less wiring and no need for separate power 
and supervision.
Multiple cable types in the same network
Mixed wiring support on one network module includes 
Ethernet, fiber optic or two-conductor wire for more flex-
ibility in system design.
Remote programming and diagnostics

Automatic Residential Fire Suppression System w/Electric 
Shut-off Device for Microwave Oven Exhaust Combos
The Guardian G600-B Automatic Residential Fire Sup-
pression System is designed and Listed for the protection 
of 30” wide, gas or electric residential range cook tops 
when installed in conjunction with a 30 inch wide exhaust 
hood or terromagnetic underside. 
The extinguishing system is intended for installation with 
a kitchen cabinet having an internal height of 12” or taller 
and located either directly above, or adjacent to the range 
top and exhaust hood.

FPA-1000 Compact Fire Control PanelGuardian - Model G600-B

 Fire Alarm                                   www.boschsecurity.com Fire Eq.                                          www.firesafetyplus.com

BlazeCut operates automatically, no power supply needed, 
by detecting higher temperatures. When the temperature 
in the protected enclosure rises to a critical threshold, 
the heat sensitive BlazeCut Tube melts down at the point 
where the affecting temperature is the highest. Melting the 
BlazeCut Tube creates a hole, thereby releasing the entire 
extinguishing agent stored in the tube directly onto the 
source of the fire.
Typical Applications:
• Engine compartments of vehicles, machines, pleasure 
boats
• Electrical, server, and battery cabinets
• Vending machines, POS machines, ATMs
• Electrical charging stations
• Enclosures with audio-video devices
• Small generators

The heat sensor is a thermistor, which reacts to the rise of 
temperature occurring during the first stage of a fire. 
At the time of the simultaneous detection of both the in-
crease in temperature and flame detector transmits an alarm 
signal to the fire alarm control panel. 
The use of two sensors eliminates the possibility of false 
alarms and allows the use of detectors in areas where due to 
the amount of dust or dirt that was not previously possible.

BC-Tx AUTOMATIC FIRE SUPPRESSIONTOP-40- Conventional Heat & IR Flame Detector

      Fire Eq.                                        www.technoswitch.co.zaFire Alarm                                        www.polon-alfa.pl/en

GFE-TCP-WEB is a new interface for TCP/IP communi-
cation, which will bring new functionalities to JUNIOR 
V4, JUNO NET and ORION-PLUS panels. It uses our 
data-loop protocol and an external web-server to send and 
receive information from panel. In this way, supervision 
over individual systems via web browser can be achiev-
able easily.
• No port forwarding
• Free web-server account
• 24/7 panel monitoring
• Compatible with majority of web-browsers
• Easy remote technical support

VESDA aspirating smoke detectors buy the critical time 
needed to investigate an alarm and initiate an appropriate 
response to prevent injury, property damage or business 
disruption. 
VESDA detectors have multi-level warnings and a wide 
range of sensitivity where minute levels of smoke can be 
detected before a fire has time to escalate.  
VESDA detectors accommodate a broad range of environ-
ments and applications: small to very large open spaces and 
cleanest to dirty environments.

GFE-TCP-WEBVESDA® DETECTION EQUIPMENT

 Fire Eq.                                                   www.globalfire.pt Fire Alarm                                                    www.ansul.com

The Discovery UL Sounder Visual Indicator Base makes 
full use of the Discovery protocol. For ease of commis-
sioning a ‘magnetic wand’ can be used to test and adjust 
each sounder locally.
• It is possible to set individual control of the sounder and 
visual indicator
• Volume and tone settings can be selected from the control 
panel
• Tones can be used for other purposes in addition to warn-
ing of fire, ideal for schools
• Enables soft start option, ideal for hospitals and nursing 
homes
• Electronic bell tone

Features:
• Redesigned to provide simpler installation and main-
tenance
• Industry-leading DV-5 deluge valve with external reset 
is standard
• Unique splash-proof drain cup is designed to be fail-safe 
should drain blockage occur—and for the system to remain 
functional
• Helps minimize install time with easier access to 
couplings, as well as pre-grooved inlets and outlets
• Aligned supply and drain headers across all cabinet 
sizes

Discovery UL Sounder Visual Indicator BaseRed-E Cabinet Integrated Deluge Fire Protection Package 

 Fire Alarm                                          www.apollo-fire.com Fire Eq.                                                 www.tyco-fire.com

نماینده انحصاری در ایران: شرکت طراحان نوین راهکار    86020347 - 021-88864620 
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موقعیت آگهیایمیلسایتفاکستلفنزمینه فعالیتنام شرکت

22047977www.danapayeh.comdanapayeh@danapayeh.comCL 01 - 22047977021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتتجارت داناپایه

26700421www.karafire.cominfo@karafire.comOC 01 - 26700421021 - 021سیستم های اطفاء حریقکارا فایر

22047977www.danapayeh.comdanapayeh@danapayeh.comIC 02 - 22047977021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتتجارت داناپایه

88352432www.artenousarya.cominfo@artenousarya.comIC 03 - 88636160021 - 021ایمنی و آتش نشانیآرتنوس آریا

44240614www.imenace.cominfo@imenace.comBC 04 - 44240262021 - 021اعالم و اطفای حریق شهری و صنعتیایمن آسه

موقعیت آگهیایمیلسایتفاکستلفنزمینه فعالیتنام شرکت

88761599www.atashbas.cominfo@atashbas.com     I 62 - 88764831021 - 021فوم آتش نشانیآتش بس پارس

33551849www.atrinchemicals.irhgarrosi@yahoo.com     I 125 - 33551847026 - 026نوآوری در اطفاء حریقآترین شیمی آذرداد

7Adt_c@yahoo.com     I 42 – 44381665 - 7021 – 44381665 - 021اعالم و اطفای حریقآتش دافع تهران

77160757www.atashnavard.cominfo@ atashnavard.com     I 94-5 - 77160756021 - 021اعالم و اطفای حریقآتش نورد داتیک

22764301www.azarpad.cominfo@azarpad.com     I 72-3 - 22764300021 - 021اعالم و اطفای حریقآذرپاد نگار

88105109www.ariaequip.cominfo@ariaequip.com     I 111 - 5021 – 88105134 - 021چراغ قوه های پرتابل ضدانفجارآریا تجهیز بین الملل

22880423www.aseco.comaseco@pol.ir     I 61 – 021 2 – 22884571 - 021سیستم های اعالم حریقآشکارساز

22879570www.aeapjs.cominfo@aeapjs.com     I 2-3 - 22879550021 - 021ایمنی، آتش نشانی، امداد و نجاتآگاهان انرژی آسیا

88727168www.ardalengineering.cominfo@ardalengineering.com     I 110 - 88710809021 - 021اعالم و اطفای حریق صنعتیاردال

66952750www.idproduct.irinfo@idproduct.ir     I 66-7 - 66476545021 - 021تستر دتکتورهای حریقایده طرح محصول

88010726www.imentiar.cominfo@imentiar.com     I 46-7 - 88009526021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتایمن تیار

66950818www.imenshole.comimenshole@yahoo.com          I 8,9 - 66492823021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتایمن شعله ایرانیان

44282776www.imensanatpars.cominfo@imensanatpars.com     I 132-3 - 44282800021 - 021ایمنی و آتش نشانیایمن صنعت پارس

4www.igs.co.irinfo@igs.co.ir     I 63 - 66908882 - 4021 - 66908882 - 021سیستم های اعالم حریقایمن گستر ساعی

66018732www.etfatehran.cominfo@etfatehran.com     I 36 - 66020252021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتایمنی و اطفاء تهران

88397748www.bazarganantraders.com info@bazarganantraders.com     I 56-7 - 88413255021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتبازرگانان پاسارگاد

88791936www.khalileng.cominfo@khalileng.com     I 35 - 88791936021 - 021آتش نشانی و امداد و نجاتبازرگانی خلیل

5www.behssa.cominfo@behssa.com     I 4,5 - 22653812 - 5021 - 22653812 - 021آتش نشانی – اعالم و اطفای حریقبهسا

www,pkpcables.com info@pkpcables.com     I 43 88569650 - 88696032021 - 021کابل های ضدحریقپترو کاوان پویا

88049030www.rahdarsanat.irinfo@rahdarsanat.ir     I 119 - 7021-88614514 - 021نردبان و پلت فرم آتش نشانیراهدار صنعت ماشین

44247730www.zhabeh.cominfo@zhabeh.com     I 102-3 - 7021 – 44262146 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتژرف اندیشان به ایمن

36242433www.shahr-khaneh.irinfo@shahr-khaneh.com     I 1 - 34004031 - 031اعالم  حریق شهری و صنعتیشهر و خانه

88612779www.fmp.co.irinfo@fmp.co.ir     I 101 - 80021 – 88612778 - 021آموزش های ایمنی و آتش نشانیفامور مهرگان پویا

88748010www.fonoon.co.irinfo@fonoon.co.ir     I 45 - 82445000021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتفنون آزمایشگاهی

66428367www.processsafety.irqhse.psm@yahoo.com     I 55 - 66428367021 - 021مشاوره و آموزش PSMمدبران ایمن تدبیر

35258323www.bioversal.irinfo@bioversal.ir     I 131 - 35257323041 - 041آتش نشانی – اعالم و اطفای حریقمهندسی تدبیر

88837820www.asec-int.cominfo@asec-int.com     I 123 - 86020347021 - 021سیستم های اعالم حریقمهندسی نوین راهکار

88307405www.narcob.comsales@narcoob.com     I 78-9 - 88824365021 - 021اعالم و اطفای حریق شهری و صنعتینارکوب ایران

77532792www.narmonfared.comnar_monfared@yahoo.com     I 71 - 77605060021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتنارمنفرد

89776665www.nejatimendp.cominfo@nejatimendp.com     I 29 - 22047977021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتنجات ایمن داناپایه

65766738www.namadintarh.cominfo@namadintarh.com     I 86-7 - 65766872021 - 021ناوگان موتوری آتش نشانی و تجهیزاتنمادین طرح



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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Read The Latest issue 



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

Content: News:
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New Update: July 2017

Introduction of a New Series of Tools

Stronger , lighter , Better Ergonomics
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