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 - موضوعـات منـدرج در ایـن نرشیـه شـامل: اخبـار داخلـی و خارجـی، مقـاالت تخصصـی، رویدادهای علمی و تجـاری، معرفی برندها و سـایر اطاعـات و مقاالت تخصصی درخصـوص حفاظت در 
برابـر حریـق هوشـمند )عامـل و غیرعامـل( اسـت کـه با همکاری مشـاورین و اسـاتید مجـرب این حـوزه و همچنین ترجمه نرشیـات خارجی مرتبـط تهیه و تدویـن می گردد.

- ماهنامه بین املللی مهندسی حفاظت از حریق به هیچ سازمان یا رشکت دولتی وابسته نیست. 
- شامره قبل ماهنامه در وب سایت www.iransafetytrade.com بصورت رایگان قابل دانلود است.

- هرگونه برداشت و یا استفاده از مطالب نرشیه، حتی بدون ذکر منبع! مجاز است.
- مطالب چاپ شده، رصفاً بيانگر نظـر و دیدگاه نويسندگان آنهاست.
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 E-Learning به روش  HSE 72اطالعات تخصصی: آموزش

76معرفی محصول: POLON-ALFA و قابلیت های منحصر بفرد 
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106مقاله تخصصی: مدیریت ریسک حریق و انفجار در کارخانجات فوالد، پتروشیمی، مواد غذایی و دارویی  

114مقاله عمومی: قابلیت برش در قیچی های هیدرولیک )مقایسه محاسباتی(  
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معرفــی برنــد تجــاری: Mercor و یــک عمــر تجربــه 
تولیــد تجهیــزات حفاظــت از حریــق   
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ه ما ین  ا ه  یژ و

درودبرخوانندگاندوستداشتنی

قدرتمندترازبهانههایمانباشیم!!!!

1-باتوســعهدانشــگاههاومراکزعلمــیوکاربردیدرحــوزهایمنی،
آتشنشــانیوامدادونجات،بســیاریازکارکناناینحوزهدرصنایعو
شهرها،حضوریفعالوروبهرشددارند.لذادیگرتوقعمیرودکهادبیات
بینکارفرمایانوپیمانکاران)تأمینکنندگانکاالیاارئهدهندگانخدمات(

شکلسامانیافتهتریبگیرد.
منابعاطالعاتیخوبیهمکهدرسایتهاوشبکههایاجتماعیدردسترساست.
پسبانگرشآیندهنگرانتخابکنیم.شــایداینتجهیزاتبخواهدبرای

نجاتخودماناستفادهشود.

2-براساسنظرسنجیهایجهانی:
-رشداقتصادیکشورهایپیشرفتهاز1.6به1.8درصدافزایشیافتهاست.

-رشدتولیدناخالصواقعیدنیااز2.3به2.7درصدرسیده.
-اقتصادچینشاهدکاهشرشداقتصادیاز6.7به6.2درصدبود.

ورشداقتصادیکشورهایدرحالتوسعهبه4.2درصدارتقاءیافتهاست.
لذاپیشبینیمیشود:

-دالرویوروبهنرخبرابریجدیدیبرسند.
-یوآن)واحدپولیچین(بهپایداریبرسد.

-بازارهاینوظهوروغیرقابلپیشبینیشکلبگیرد.
ونهایتامنطقهیورومحکمباقیبماند.

حاشیهجایمناسبیبرایحضورماننیست.درمتنباشیم.


احمدغالمیان
مرداد1396

یکنمایشگاهکارآمد
متفاوتترازپارسال!!!!!

24تا27مهرماه1396
مصلیتهران

ثبتنامیااخذغرفه:
WWW.IPAS.IR

بخش ایمنی،  آتش نشانی و نجات
VIP  اختصاصی بخش ایمنی

مانور ترکیبی سازمان های امدادی

- 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.
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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@

محمدی،فرماندهعملیاتایستگاه70
آتشنشانیتهران

درود و سالم بر تمامی تالشگران حرفه ایمنی در 
کشور عزیزمان ایران

با توجه به برگزاری اولین کنفرانس ملی فرماندهی 
عملیات اطفاء حریق در تهران و اظهار نظر اساتید و 

مدعوین محترم در این کنفرانس، به نظر بنده جایگاه 
ایمنی در کشور ما بسیار مظلوم واقع شده است. 

لذا از کلیه صاحب نظران در این حرفه درخواست دارم، 
به هر طریق ممکن راهکارهای عملیاتی خود را از 

طریق ماهنامه به اشتراک بگذارند.
درودبرشما.صرفنظرازموفقبودنیانبودنکنفرانس
مذکور،اصوالپرداختنبهاینمقولهمهمواستراتژیک
نیازمندبررسیهمهجوانبوبهرهگیریازحضورهمه
فعاالنمجرباینحوزهاستکهدرحالشناسایی
مطلعینوبررسیبرگزارینشستیتخصصیبااین

عزیزانهستیم.

ساالری،مسئولHSEسنگآهنبافق

با عرض سالم و احترام. ممنون از ماهنامه مفید و 
جامع تان. بسیار عالی است.

درصورت امکان در ماهنامه های بعدی در مورد 
تجهیزات ذیل بیشتر توضیح بدهید و برندهای خوب 

را هم معرفی نمائید:
1- تجهیزات حفاظت فردی آتش نشانی اعم از: کاله، 

چکمه، لباس، کفش مناسب، دستکش، ماسک و ...
همچنین در مورد کلیه تجهیزات قابل استفاده در 

آتش نشانی و وسایل امداد و نجات، همراه با شکل 
بیشتر توضیح داده شود.

و درنهایت انواع سیستم های روز اعالم و اطفاء حریق 
اتوماتیک، همراه با نقشه نصب و راه اندازی توضیح 

داده شود.
ممنون از همکاری تان

درودبرشما.چشم.

تنها،مشاورتخصصیجانماییواحداث
ایستگاهوتجهیزخودروهایعملیاتی

سالم و درود بر ایثارگران و مدافعان ایمنی و امنیت 
کشور، از شما متشکرم بابت هماهنگی و نشر فرهنگ 

ایمنی و تبادل اطالعات ایمنی و تاثیر مثبت آن در 
پیشگیری از حوادث ناگوار وکاهش خسارات جانی و 

مالی، افزایش توانمندی های مقابله در بعد از بروز حوادث 
و سایر اقدامات ارزشمند فرهنگی

پیشنهاد می کنم درخصوص جانمایی ایستگاه های 
آتش نشانی و تیپ های مختلف آنها هم مطلب درج 

بفرمایید.
امیدوارم در رسیدن به جایگاه مطلوب رسانه ای سرفراز 

و موفق باشید.
درودبرشما.ماهمازشمامتشکریم.

درپرداختنبهاینموضوعموردنیازمتولیان
ایمنیشهریوصنعتیکشور،ازهمراهیشماو

دستاندرکارانعزیز،استقبالمیکنیم.
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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 مردادماه 96 

رستگارپناه،مدرسسیستمهایاعالم 
حریقومسئولآتشنشانیدانشگاهتربیتمدرس

ضمن عرض خسته نباشید به گردآورندگان پرتالش 
و پر انرژی مثال زدنی مجموعه حفاظت از حریق.
اینجانب در برهه ای از زمان جزء درست اندرکاران 

تهیه محتوای علمی برای مجله بودم و عالقه 
فراوانی هم به دنبال کردن مطالب مرتبط با این 

رشته دارم. لیکن بدلیل دغدغه های فراوان از 
همراهی با شما معذور هستم. از طرفی با مشکالت 

و دشواری های انتشار این مجله تخصصی، از 
تصمیم گیری در تهیه و تأمین منابع تا اصالح و 
چاپ آن کامال آگاه هستم. لذا از اینکه نظرات 
سازنده دوستان و همکاران را محترم و مغتنم 

دانسته و در جهت باالبردن کیفیت علمی و معرفی 
توانمندی های همکاران واردکننده تالش می کنید، 

صمیمانه کمال تشکر را دارم. 
در مقایسه  نسخه های جدید با مجالت سال های 

گذشته که حدود یک سال است آن را رصد 
می کنم، تقریبا وزن محتوای مربوط به معرفی 

رویداد ها، گزارشات برگزاری آنها، تکنولوژی های 
جدید، معرفی استاندارد و مطالب علمی دنباله دار 

نسبت به بخش های تبلیغاتی و جنبه های بازرگانی، 
همچون مجالت خارجی مانند Gulf Fire و 

... در حال رسیدن به یک تناسب منطقی است. 
بنظرم شایسته است از تجربیات اساتید ارزشمند این 

حوزه در ایمن سازی اماکن و تأسیسات شهری و 
صنعتی بهره گیری بیشتری شود تا اطالعات همه 

دست اندرکاران این صنعت تا حدودی یکسان شود. 
با تجدید سپاس

درودبرشما.ازلطفشمامتشکریم.

زهرایی،رئیسآتشنشانیسایپاسیتروئن

با سالم؛
احتراماً ضمن تقدیر و تشکر از تالش و همت واالی 

مسئولین و کادر تحریریه مجله وزین مهندسی 
حفاظت از حریق، چنانچه در شماره آتی مجله، مطالب 

ذیل جهت آگاهی مخاطبین در حوزه اطفاء حریق 
چاپ نمائید، به نظر اینجانب از جذابیت و بار علمی 

بیشتر برخوردار می گردد:
- بهره مندی از تجارب و داستان های موفقیت بزرگان 

و پیش کسوتان حوزه اطفاء حریق
- استفاده از مطالب آموزشی شیوا و کارآمد، خصوصًا 
در حوزه های حریق صنایع و شرکت های تولیدی و 

بحران های پیامد آن
- معرفی و تشریح آخرین دستاوردهای روز حوزه آتش نشانی

- مقایسه فنی و تطبیقی تجهیزات پر کاربرد در اطفاء حریق
- معرفی و تشریح انواع سیستم  اعالم و اطفاء حریق

درودبرشما.سپاس.

رحمانزاده،کارشناسآموزشHSE
پتروشیمیتبریز

با سپاس ویژه از دست اندرکاران کوشا و پرتالش نشریه.
حوزه علمی و فنی آتش نشانی تا حد بسیار زیادی 

بکر و مغفول مانده است. لذا این عرصه برای 
انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی کامال گسترده 

و مهیاست. متخصصان و کارشناسان زیادی 
بصورت پراکنده و جزیره ای در حال مطالعه و 

پژوهش در زمینه های گوناگون این حوزه هستند. 
مجله مهندسی حفاظت از حریق می تواند بعنوان 

یکی از بسترهای مشترک، در راستای تبیین و 
یکسوسازی کارهای علمی و فنی این حوزه، عمل 

 HSE نماید. بعنوان مثال متخصصان و کارشناسان
صنعت نفت که به جهت ضرورت شغلی، تجربیات 

زیادی در این حوزه دارند یا متخصصان این 
صنعت که در زمینه ایمنی حریق اقدام به تالیف و 
ترجمه کتاب نموده اند، می توانند توسط این نشریه 
با دانشگاه های علمی و کاربردی آتش نشانی لینک 

شده و خالهای علمی این حوزه را پر نمایند.
درودبرشما.باتقدیر،چشم.

میرشمسی،رئیسآتشنشانییزد

باسالم و خسته نباشید و عرض تشکر در خصوص 
ماهنامه وزین مهندسی حفاظت از حریق.

به نظر بنده اگر بشود از طریق این ماهنامه و 
پیگیری های بعدی، موضوع تشکیل شورای 
هماهنگی آتش نشانی های سراسر کشور در 

دستور کار قرار گیرد تا کلیه سازمان های امدادی 
با یک وحدت رویه منظم و هماهنگ، براساس 

استانداردهای روز دنیا در جهت تأمین تجهیزات، 

ادوات، ماشین آالت و در جهت سیاست گذاری 
مطلوب هر شهر گام های مثبت برداشته شود، کار 

بسیار بزرگ و حیاتی ای انجام می شود. چرا که 
بحث امداد و نجات متکی به زمان و مکان خاصی 

نیست. 
با تشکر

درودبرشما.بهموضوعخوبیاشارهکردید.این
موضوعیکیازبزرگتریندغدغههایفعاالناینحوزه

استکهبدالیلمتعددرهاماندهاست.
امیدواریمرسانههایتخصصیصنفیبتوانندباارائه
راهکارهایبرگرفتهازتجربیاتپیشکسوتاناین

منوالاجتنابناپذیرراتسهیلکنند.

قاسمی،مسئولHSEشیرپگاهفارس

ضمن درود فراوان و خسته نباشید و تشکر از تیم 
تخصصی و دوست داشتنی مجله حفاظت از حریق!

با توجه به کثرت اطالعات علمی و تخصصی مجله 
در زمینه صنایع نفت و گاز یا سایر صنایع دیگر، 

جای خالی بحث ایمنی در صنایع غذایی و لبنی هم 
احساس می شود. 

هر چند اطالعات تخصصی موجود در مجله کمک 
بسزایی به محافظت از حریق کلی در تمامی صنایع 

می نماید، لیکن در صورت امکان نسبت به توسعه این 
اطالعات در این حوزه هم اقدام فرمائید. 

با تشکر و سپاس
درودبرشما.چشم.دراینخصوصبامشاورینمجله

اینموضوعرادرمیانوراهکارهایمناسبراارائه
خواهیمکرد.

ضرآبی،مربیآتشنشانانداوطلبتهران

با سالم و تقدیم احترام
عرض خسته نباشید به  تمامی دست اندرکاران مجله 

مهندسی حفاظت از حریق.
مقاله تخصصی آتش سوزی سازه که در شماره سی ام 
ماهنامه به چاپ رسیده بود، بصورت مختصر و کامل 

به شرح انواع آتش سوزی سازه پرداخته بود و بسیار 
مفید واقع شد. 

از شما و همکاران تان تشکر می کنم.
درودبرشما.ماهمازهمکاریشمادربخش

نجات،تقدیرمیکنیم.
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

 )FSF( فدراسیون آتش سوزی ،Grenfell در پی حادثه غم انگیز آتش سوزی برج
نشستی درباره بازنگری سند تصویب شده )ADB( B قوانین ساختمانی برگزار کرد.
این فدراســیون رســاله ای را بنام "چرا ســند تصویب شــده )ADB( B نیاز به 
بازنگــری دارد؟" )موضوعی که هفته بعد آن در Firex International مورد 
بحث و گفتگو قرار می گیرد( را ارائه کرد. فرصتی فراهم خواهد شــد که بصورت 
دقیق ADB مورد بازبینی قرار گیرد، زمانی که گفته می شــود ADB سند قانونی 
نمی باشــد، اما ارائه دهنده دستورالعمل در مورد حداقل الزامات قانونی برای رعایت 

مقررات ساختمانی UK می باشد.
 ،B با اشــاره به تغییر در طراحی ساختمان، کاربرد مواد از زمان سند تصویب شده
ایمنی آتش سوزی در سال 2006 بازنگری شد که رساله آن درباره تغییر تکنولوژی 
و الزامات جدید برای دوام ســاختمان در آن شرح داده شده است. منظور این است 
که دستورالعمل های حال حاضر به روزرسانی نشده اند. این نشان می دهد که سرعت 
پیشرفت طرح و ســاخت، همواره با تهدید آتش سوزی همراه می شود و در سراسر 

انگلستان قراردادهای کسب وکار و جوامع درخطر جدی هستند.
Tom Roche رئیس بخش مسائل محیطی ساخت و امورات کار در FSF اظهار 
داشت: اولین هشدار در متن محیط ساخت دیده شده است. مسائل جاری، تکنولوژی 

و مواد ساختمانی که بطور مداوم در محیط ساخت می باشند، تغییر کرده اند. درمجموع 
ما باید طبق تغییراتی که انجام شده، قوانین و استراتژی آتش سوزی را اجرایی کنیم. 
این به این معناســت که رویکرد همکاری جدی برای اطمینان از بازنگری مسائل 
مطرح شــده، باعث باال بردن سطح کاربرد حفاظت از حریق همچون آسان سازی 

راهکارها که استفاده سریع آن ها نیاز محیط ساخت می باشد، عملی شود.
بعنوان فدراســیون آتش سوزی مسئولیت ما این اســت که این تغییرات در نظام 

تســت های انگلســتان شامل تست مجزای اجزاء و سیســتم تصویری غلط انجام 
صحیح عملیات آتش ســوزی را ارائه ندهد، اجرایی شود. این مسئله ضروری است 
که اورهال عملیات آتش سوزی به خوبی درک شود و به طور دقیق برای اطمینان از 

طرح ساختمان های ایمن مورد مالحظه قرار گیرد.
عالوه براین،FSF هزینه یک ســال آتش ســوزی لندن را بیش از 9 میلیون پوند 

تخمین زده است.
همچنین فدراســیون برای انجام بررسی ها توسط تیم FSF و تیم شورای صنعت 
ساخت وســاز بعنوان اداره انجمن ها و دولت محلی  )CLG( مدارکی برای بازنگری 
آماده کرده اند. CLG در بررســی ADB متوجه شــد که، مدارک باید خیلی واضع 
تر و ســاده تر ارائه شــود که قابل استفاده قرار گیرند. همچنین پیشنهاد کرد که در 
بررسی ADB، درک موضوع با استفاده از زبان انگلیسی ساده، با نمودارهای واضح 

ارائه شود و مدارک در صفحه های سفید و مرتب باشند.
بررسی ها همچنین این را مشخص کرد که نیاز می رود فرق بین هدایت پیش بینی 
کننده و غیر پیش بینی مشخص شود و بکارگیری از هدایت پیش بینی کننده برای 

کاهش تفسیر اشتباه می باشد.
همچنین، بررســی انجام شده FSF توسط مسائل محیطی ساخت و امورات کار، 
کلیه اعضاء FSF موافق این بودند که نیازاست با ناسازگاری ها در اصول ساختمانی 
مقابله کرد، بیش از 50 درصد اعضای شــورای صنعت ساختمان از مشکل کاربرد 

ADB در پیدا کردن راهنمایی و روش مناسب شکایت داشتند.
در پاســخ به این بازرسی ها، شورای مســائل محیطی ساخت FSF و امورات کار 
بررســی گسترده ای در مورد اصول و روش موجود انجام داد و تالش کرد تا اصول 

و روش مشخصی درباره مسائل فوق در ADB گنجانده شود.
این اطالعات بطورعلنی در دســترس قرار خواهند گرفت. CLG باید با بازنگری 
مدارک، آن ها که بعنوان سند معتبر مورد بررسی قرارگرفته، موافقت کند. با افزایش 
 B، تماس ها از بخش های آتش نشانی و ساخت وساز برای بازنگری سند تصویب شده
FSF رساله  خود را بعنوان راه حل اصلی نشست بازنگری و تهیه اطالعات ضروری 

برای سازمان های که تمایل دارند پشتیبانی کنند، ارسال کرد.  

FSF توسط ADB بازبینی
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لینک مردادماه 96 

شرکت های Tempest و Leader Group اعالم کردند که با یکدیگر ادغام 
شده اند. همکاری این دو شرکت بزرگ تجاری می تواند در تولید تجهیزات قابل حمل 

آتش نشانی خیلی مؤثر باشد.
شرکت Leader  بیش از 32 سال هست که در حوزه تولید و فروش تجهیزات 
آتش نشانی جســتجو و نجات فعالیت می کند و شرکت Tempest بعنوان اولین 
تولیدکننده دستگاه تهویه دود تجهیزات حفاظتی انفرادی در California  فعالیت 

می کند. محصوالت این دو شرکت بزرگ در سرتاسر جهان عرضه می گردد.
شــرکت Tempest تولید خود را بطور طبیعی در Fresno  ادامه می دهد و در 
آینده دو شــرکت  Tempest و Leader  ســطح ذخایر تولیدات خود را برای 

سرویس دهی به شبکه توزیع تطبیق خواهند داد.
عالوه بر آن، این تســهیالت بعنــوان محل تولید 
محصوالت شــرکت  Leader  مورد استفاده قرار 
می گیرند و محل جدید مونتاژ کردن و ذخیره سیستم 
تناســب فوم که توسط  Robwen طراحی گردیده 
به نام شرکت Leader در سال 2014 ثبت گردیده 
است. این محل همچنین برای ذخیره، تولیدات فوم 
ســازگار با محیط زیســت Bio - EX در نظر گرفته 

شده است. 
 North در  کــه   Leaderav شــرکت  انبــار 
Carolina واقع شده ، بعنوان دومین محل ذخیره 
محصوالت شــرکت Leader در نظر گرفته شده 

است.
همکاری این دو شرکت معروف موجب تولید دامنه 

وســیعی از محصوالت در حوزه آتش نشانی، جســتجو و نجات برای مشتریان در 
سرتاسر دنیا می شود. 

تولیدات این دو شــرکت شامل: تجهیزات حفاظتی انفرادی، دوربین های حرارتی، 
نازل ها و مانیتورها، سیستم تناسب فوم، کنسانتره فوم، تجهیزات آموزشی آتش نشانی، 

تجهیزات فنی جستجو و کاله های ایمنی می باشد.

متخصصان تســت آتش نشــانی Exova Warringtonfire بعلت افزایش 
درخواست مشتریان قصد باال بردن ظرفیت دو برابری آزمایشگاه Ghent را دارند.
150000 یورو برای امکانات ســاختمانی آن و افزایش مســاحت 300m به 
750m ، تهیه و ساخت اتاق های مناسب و زیاد برای تست و ذخیره مواد و تهیه 

نمونه های ساخته شده در نظر گرفته شده است.
عالوه بر آن افزایش اتاق ها باعث کم شــدن زمان انجام تست و افزایش ضریب 

امنیت و ارائه و توسعه و بهبود خدمات به مشتریان می شود.
Bart Sette ، مدیرکل آزمایشــگاه گفت: توسعه امکانات و ساختمان نشان از 
تعهد ما برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون مشتریان می باشد. این سرمایه گذاری 
برای باال بردن ســطح سرویس دهی، شــامل زمان پاسخ گویی و همچنین کیفیت 

باالی امکانات می شود.
 NBN EN ISO/IEC دارای تأییدیه Exova Warringtonfire,Ghent
17025 می باشد و تست محصوالت ساختمانی و مواد مورد استفاده در حمل ونقل 

)قطار، واگن، اتوبوس و صنایع دریایی( انجام می دهد.
برای کسب اطالعات بیشتر www.exova.com مراجعه کنید.

ادغام دو شرکت بزرگ
 Leader Group و Tempest 

 Exova
آزمایشگاهی با دو برابر ظرفیت

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

درب های خروج اضطراری درهنگام آتش سوزی از گسترش آتش و دود در ساختمان 
جلوگیری می کنند. این درب ها، به نحوی طراحی شــده اند که به مدت مشــخص 
)حداقل 30 دقیقه( برای حفاظت از ایمنی ساختمان دچار حریق و ایجاد مسیر ایمن 

برای خروج از ساختمان، مقاوم می باشند.
کلیه درب های ضد حریق در زمان بروز حادثه باید بســته باشند که بطور معمول 
درب ها به وســیله اهرم، خودبه خود بسته می شــوند. درب خروج اضطراری بخش 
حیاتی و بسیار مهم هر ساختمان در هنگام بروز حادثه می باشند و فقط در صورت 
بسته بودن، می توانند نقش بســزایی در هنگام بروز حادثه داشته باشند. جلو دری 
)وسیله ای که درب را باز نگه می دارد( از بسته شدن درب اضطراری در هنگام بروز 
آتش ســوزی جلوگیری می کند و این باعث می شــود درب خروج اضطراری بطور 

عملیاتی کاربردی نداشته باشد.
اگر درب خروج اضطراری محل هایی که دچار حریق شده اند با جلو دری باز باشد، 

ایمنی ساختمان درخطر است.
بطور قانونی، اگر در 
هنگام بــروز حادثه، 
درب  بودن  باز  بعلت 
خــروج اضطــراری 
جــان فــردی بــه 
مسئول  بیفتد،  خطر 
باید  ایمنی ساختمان 
پاســخگو باشد و به 
مراجع قانونی معرفی 
جدید  دستگاه  گردد. 

شــرکت Fireco بنــام Dorgard Pro با رعایت اصــول ایمنی، درب خروج 
اضطراری را باز نگه می دارد و زمانی که زنگ خطر به صدا درمی آید، بطور اتوماتیک 

موجب بسته شدن درب خروج اضطراری می شود.
دستگاه های تعبیه شده در درب ها به سیگنال های فرستاده شده توسط انتقال دهنده 
Fireco که به سیســتم اعالم حریق متصل می باشــند، واکنش نشان می دهند. 
درروش پیشــنهادی Dorgard Pro همچنین امکان فعال شدن توسط صدای 

اعالم حریق وجود دارد.
دســتگاه Dordard Pro به سیســتم Fireco’s Smart Sound مجهز 
است که این سیستم نیازی به برنامه ریزی پیچیده ای برای تشخیص صدای واقعی 
اعالم خطر ندارد. همچنین این سیستم زنگ های خطر غیرواقعی که در محیط های 
پرسروصدا وجود دارد را حذف می کند لذا این سیستم برای مدارس، کارخانجات و 

محل هایی که جاروبرقی استفاده می کنند، مناسب می باشد.
نصب درب های خروج اضطراری، کامل کننده تجهیزات ایمنی ساختمانی می باشند. 
این درب ها موجب حفظ جان و مال شــما می شــوند. اگر ضروری است که درب 
خروج اضطراری باز بماند، شرکت Dorgard Pro با نصب سیستم های بروز خود 
می تواند به راحتی مشکل احتمال عدم کارایی در زمان وقوع حریق را برطرف کند.

 Dorgard Pro ابزاری برای 
حفاظت هوشمندانه 

شرکت بین المللی ASTM پیشنهاد بکارگیری سه استاندارد برای استفاده از پهپادها 
در عملیات جستجو نجات را مطرح کرد.

بر اســاس اظهارات Chris Boyer، مدیر اجرایی و افســر عملیات انجمن ملی 
جســتجو و نجات، هیچ گونه استاندارد مکتوبی برای بکارگیری پهپادها در عملیات 
جســتجو و نجات وجود ندارد. اســتفاده پهپادهــا در گروه های واکنش اضطراری 
برای نجات افراد گم شــده رو به افزایش اســت. رساندن دســتگاه های موردنیاز 

مانند دســتگاه های شــناور، پتو، غــذا و کمک های 
اولیه، چراغ قوه، پیدا کردن مکان ها توســط پهپادها 

انجام می شود.
با توجه به پیشرفت کمیته جستجو و نجات شرکت 
بین المللی  F32(ASTM(، ســازمان استاندارد در 
زمینه اســتاندارد کردن پهپادها، آموزش اپراتوری و 

عملیات مسیریابی همکاری خواهد کرد.
Lee Lang، جنگل بان و مربی جســتجو و نجات 
 ASTM انجمن ملی که کارگروه شرکت بین المللی

را برای اســتاندارد کردن پهپادها همراهی می کند گفت: استانداردها می تواند برای 
باال بردن سطح کیفی و زمان واکنش گروه جستجو و نجات تأثیرگذار باشد.

عزیزان عالقمند به این فعالیت ها از طریق www.astm.argljoin به کمیته 
جستجو و نجات دعوت می شوند. 

ASTM پیشنهاد داد: 
استفاده از پهپادها برای عملیات نجات
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تولید تجهیزات طراحی شده برای محیط های مختلف نیازمند افزایش بازار فروش، 
نظارت بربهبود عملکرد، تأثیرگذاری بهتر و افزایش ایمنی می باشد. این کار فرصتی را 
برای همکاری بین محصوالت و تیم طراحی سیستم و تهیه کنندگان تجهیزات ایجاد 
می کند که راه حل های خالقانه و هوشمند برای تجهیزات حفاظت از حریق پیدا کنند. 
پیشرفت تکنولوژی های جدید، بروز رسانی تجهیزات موجود و بکارگیری هوشمندانه 

تجهیزات برای حل این مشکل در محیط های مختلف صورت گرفته است.
محیط های کاربردی معیارهای زیادی دارد که نسبت به تجهیزات و عملکرد متنوع 
است و هر یک از آن ها در حین توسعه سوپاپ نیازمند بررسی می باشد. یکی از این 

معیارها عملکرد درجه حرارت می باشد.
اســتفاده از وسایل متصل، هم چون پیشــرفت تکنولوژی، کنترل درجه و توسعه 
تجهیزات که کار مداوم آن ها برای عملکرد بهینه تأثیرگذار می باشد، افزایش یافته 
اســت. درجه حرارت بسیار باال و پایین برای تیم های طراحی مهندسی یک مسئله 
مهم می باشــد و باید توجه ویژه به طراحی هندسی، بخش مواد، مجموعه عملیات 

و روش کنترل سوپاپ داشته باشیم.
بهره برداری از تکنولوژی ضامن در طراحی سوپاپ، موجب کاهش چشمگیر مصرف 

قدرت خواهد شد.
ضامن ســوپاپ ها برای جهش الکتریکی جاری یا مواد مغناطیســی مداوم داخلی 
و حفظ وضعیت دســتگاه بدون تجهیزات الکتریکی بکار گرفته می شــود. عملکرد 
اصلی شــبیه به سوپاپ های خطی است و ضامن سوپاپ ها که در قطب الکتریکی 
متفاوت هســتند، برای دستیابی به عملکرد مناسب تأثیرگذار می باشد. همچنان که 
جریان های جاری در یک مسیر به میدان سیم پیچ در سوپاپ انرِژی می دهند، برای 

باال بردن مغناطیس ثابت به آن انرژی داده می شود.

آرمیچر از قسمت قطب داخلی ایستا به بدنه سوپاپ وصل شده است. وقتی آرمیچر 
یــک دور کامل می زند و با قطب تماس می گیرد، بدون هیچ گونه نیروی  الکتریکی 

مضاعفی در وضعیت خود باقی می ماند. 
آرمیچر توسط مغناطیس ثابت در همان حالت نگه داشته می شود. برای خارج کردن 
سوپاپ از این حالت، با فرستادن جریان برگشت به سیم پیچ در جهت مخالف باعث 
حذف جاذبه مغناطیس می شــویم. وقتی که زمان پالس نسبت به زمان نگه داشتن 
کمتر باشد ضامن سوپاپ خیلی حساس می شود. زمانی که ضامن سوپاپ می تواند 
در وضعیت کوتاه و بلند پیستون کار کند، پیستون سوپاپ باید برای بهبود بهره وری 
به حداقل برسد. بعالوه، ویژگی های مغناطیس به ضامن سوپاپ اجازه ایجاد نیروی 

برابر در سایزهای کوچک تر را می دهد. 
با افزایش کنترل های همســاز بر روی ســوپاپ می توانیم بازده بیشتری را داشته 
باشــیم. این همچنین به اجزا اجازه دریافت نیرو را فقط، درنتیجه تغییر حالت اولیه 

در مصرف نیرو نزدیک صفر را می دهد.
بعالوه، جهت نیاز به قطب عقب سوپاپ، عملکرد حذف می شود و پیچیدگی سیستم 
اورهال کاهش می یابد. کنترل های همســاز بازخورد وضعیت را به سیستم کنترل 
برای آماده ســازی گزارش می کنند. این کار اجــازه می دهد که زمان واقعی برای 
گزارش اطالعات کاهش یابد و در صورت نیاز برای استفاده در مجموعه تجهیزات 
TLX فرصتی برای تنظیم سیستم باشد،که شامل ترکیب تکنولوژی ضامن با کنترل 
سیال نسبی که به سوپاپ ها اجازه ورود هوا، هیدرولیک، آب و کنترل سردکننده با 

روش های کاماًل متفاوت و جدید را می دهد.
با تولید دستگاه های سفارشی برای سیستم های TXL بیش از 15 سال است که 
 TLX تکنولوژی حفاظت از حریق با آن ها همکاری می کند. باعث افتخار ماست که
مورد تائید مهندســان تجهیزات حفاظت از حریق قرارگرفته است. تیم مهندسی ما 

تمام تالش خود را برای بهبود تجهیزات فوق انجام می دهد.
برای اطالعات بیشتر به www.tlxtech.com مراجعه کنید.

تکنولوژی  TLX برای تجهیزات 
حفاظت از حریق
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

 شرکت Solo درسال 2017 تعداد زیادی دستگاه جدید تست دتکتور تولید کرد. 
اولین محصول این دتکتورها مدل Solo365 است که تستر کاماًل جدید و موفق 

به گذراندن تست های نهایی سرعت، بررسی و ویژگی شده است.
تســت عملکرد دتکتورهای اعالم حریق باید طبق قوانین و دستورالعمل ها انجام 

شود و تولیدکنندگان خواهان انجام این تست ها می باشند.
شرکت Solo بعلت سابقه درخشان 20 ساله خود در این صنعت و دارا بودن انواع 
تسترها مانند تســتر دتکتورهای دودی، حرارتی و Co از شهرت جهانی برخوردار 
می باشد و مشتریان زیادی در سرتاسر جهان دارد. همچنین محصوالت Solo بدلیل 
کیفیت باالی تســترها، مورد تائید اکثر تولیدکنندگان دتکتورها نیز هست که این 
تأییدیه، موجب گردیده تا مشتریان با اطمینان خاطر از این محصول استفاده کنند.

دستگاه Solo 365 دارای مقاومت باالیی است. سنسوری که در مجاورت قالب 
تســت وجود دارد، برای لحظه ای  اجازه تولید تمیز، دودهای آزاد باقی مانده توسط 

کارتریج که در باالی دتکتور قرار دارند را می دهد.
این سنسورها نه تنها موجب تست سریع می شوند، بلکه از کاهش حداقلی دود و قطع 
مجدد اعالم حریق که مواقعی بعلت دیگر تجهیزات ایجاد می شود، اطمینان می دهد.
درصورت نیاز، مدل تمیزکننده Solo 365 از تکرار اعالم خطر جلوگیری می کند. 

این ویژگی برای دتکتورها و محیط هایی که ممکن است دود به 
مدت زیادی باقی بماند، خیلی مناســب است و به حرکت سریع 

بین دتکتورها کمک می کند.
محصوالت شــرکت Solo به کاربرد راحت در بین مشتریان 
معروف است. تحقیقاتی که در طراحی آن صورت گرفته، عملکرد 
آنرا ساده کرده است. Solo 365 از روشی مرسوم در عملکرد 
پیروی کــرده ولی مدیریت تکنولوژی جدید را بدون پیچیدگی 

در طراحی و یا تجربه کاربرد به همراه دارد.
طراحــی باریک آن کــه برای اســتفاده در مکان های تنگ و 
باریک مناسب اســت، به راحتی بین شکاف و دتکتورهایی که 
پشــت لوله ها و حفره های سقف و دیگر موانع وجود دارد، قرار 
می گیرد. این تجهیزات بسیار سبک )%15 سبک تر از مدل قبل 
Solo 330(، به راحتی در محل حرکت می کند و مراحل تست 

را انجام می دهد. لذا
Solo 365 قادر به انجام تست در محل های تنگ و تاریک 

که توسط مهندسان آتش نشانی گزارش می شود، می باشد.
سیستم Auto-LED درزمانی که سطح نور کاهش می یابد، 
بطور اتوماتیک به ســمت باال روشن می گردد و در انجام سریع 

عملیات و تنظیم دتکتور کمک می کند.
آزمایش تمیز کننده: در صورت استفاده بیش ازحد دود در زمان 
تســت، امکان آلوده شــدن دتکتور بوجود می آید. درنتیجه، این 
آلودگی منجر به بروز اشکال در اعالم حریق می گردد و ممکن 
اســت دتکتور عمل نکند. شروع و اتمام سریع دود پس ازاینکه 
دتکتور تشخیص می دهد و کالهک خارج می شود، برای حفاظت 

از دتکتور اضافه کردن دود کاماًل غیرممکن می باشد.
دود Solo 365 دارای هیچ گونــه عامــل خطرنــاک برای 
 F-das/SNAP/HFC محیط زیست نمی باشد. آیین نامه های
از ژانویه سال 2018 قابل اجرا برای تسترهای دود آئروسل که 

Solo A3 هم شامل آن می باشد، قابل اجرا است.
با شروع تولید در فصل بهار، Solo 365 همچون Solo 10 به تولیدات جدید 

شرکت Solo پیوست.
با پیوســتن Solo A10 به Solo A5 بعنوان پیروی از قوانین آئروســل برای 
استفاده با پخش کننده،Solo 330 تولید شد. Solo A10 غیرقابل اشتعال می باشد 
و برای جایگزینی Solo A3 )مورد اســتفاده HFC 134a( با Solo A5 برای 

اینکه مشتریان انتخاب های بیشتری داشته باشند، تولید گردید.
مراحل پایانی توســعه Solo 365 تســت جامع با مهندسان تعمیر و نگهداری 
آتش نشــانی و ســازندگان دتکتور انجام گردید. دریافت بازخوردها مشوق ما برای 

تولید می باشند، 90 درصد مشتریان نظر مثبت خود را به ما اعالم می کنند.
John Meech مدیر تولید شرکت Detectortesters گفت : در حال حاضر 
شــرکت ما با تولید سری Solo در بهترین وضعیت قرار دارد. شرکت Solo بیش 
از 20 سال می باشد که در بازار جهانی فعالیت دارد و این موجب آن شده است که 
مشتریان این حوزه محصوالت ما را انتخاب کنند و ما تالش می کنیم که در آینده 

نسل جدید محصوالت را تولید کنیم.

Solo 365  سریع تر، ساده تر و تمیزتر 
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اخیراً شــرکت FLIR Systems اعالم کرد که از دســتگاه طیف ســنج توده، 
کروماتوگــراف گاز مدل Griffin (GC/MS)  که اولین تشــخیص دهنده مواد 

شیمیایی قابل حمل انفرادی می باشد رونمایی می کند.
دســتگاه فوق پاســخ دهنده های نظامی و غیرنظامی را قادر می سازد که به راحتی 
از مراحل مواد شــامل جامد، مایع و بخار برای شناســایی سریع خطرات شیمیایی 

درصحنه نمونه برداری کنند.
دستگاه Griffin G510 چندکاره نسل جدید قابل حمل GCIMS با نمونه ورودی 
چندگانه که قادر به انجام تجزیه وتحلیل صحنه، تکنولوژی هسته ی تحقیقات علمی 

و پاسخ آزمایشگاه کالیبر می باشد.
 این دســتگاه به سیستم جســتجوی گرمایی جامع مجهز گردیده که این سیستم 
برای انجــام مأموریت در فاصله های دورتر از مرکز قابل اجرا می باشــد. در حالت 
ارزیابی، دستگاه قادر به شناسایی بخار در کوتاه ترین زمان )ثانیه( می باشد. انژکتور 
تقسیم کننده اجازه نمونه برداری های محیطی، تحقیقی و مواد خطرناک توسط سرنگ 
تزریق مایعات آلی را می دهد که برای اولین بار در سیســتم GC/MS  قابل حمل 

انفرادی اجراشده است.
در مناطــق گرم که نیروها کاماًل تجهیزات حفاظتی انفرادی پوشــیده اند، صفحه 
لمسی 9 اینچی FLIR Griffin G510 امکان انجام عملیات را فراهم می کند. 
هنگامی که تهدیدات شیمیایی شناسایی می شوند با استفاده از مجموعه استانداردهای 
صنعتی FLIR Griffin G510  بصورت صوتی، دیداری و استانداردهای کدهای 
رنگی اعالم خطر به اپراتور اطالع داده می شود. این دستگاه به گونه ای طراحی شده 
است که در محیط های نامناسب مقاوم می باشد. با داشتن باتری های قابل شارژ و 

عمر طوالنی می تواند در تمام مأموریت شما را همراهی کند.

 FLIR  FLIR معــاون و مدیرکل بخش تشــخیص دهنده Dennis Barkef 
G510  گفت: این سیســتم اولین ابزار تجزیه وتحلیل شیمیایی است که همه کاره 
بوده و با کیفیت باال آزمایش و شناسایی در میدان را انجام می دهد. همچنین قابلیت 
شناسایی سریع تهدیدات ناشناخته، تائید خطرات شناخته شده و واکنش سریع پاسخ 

دهنده ها که امنیت عمومی را تأمین می کنند را دارد.
شــرکت FLIR دســتگاه فوق را در کنفرانس بین المللی تیم های پاســخ دهنده 
مواد خطرناک که توســط انجمن بین المللی فرماندهان آتش نشــانی )IAFC(  در 

Baltimore, Maryland  برگزار می گردد. به نمایش می گذارد.
شرکت FLIR آماده دریافت سفارش خرید مشتریان از نیمه دوم سال 2017 در 
سرتاسر جهان می باشد و تا این مدت شرکت FLIR  شبکه توزیع خود را بازگشایی 

می کند.
برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید.
WWW.FLIR.COM/G510

FLIR ارائه کرد:  
Griffin G510 کروماتوگراف گاز
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

سیستم آب بندی معمواًل در همه بخش ها از ساحل و کشتی سازی تا ساختمان سازی 
و صنعت قابل استفاده می باشد. الزامات اجرایی ATEX برای قرار دادن در شرایطی 
که خطر انفجار باشد، کاربرد ویژه ای دارد. Kiwa بازرسی خود را در سیستم آب بندی 

NOFIRNO از شرکت Beele Engineering طبق
دستورالعمل ATEX 2014/34/EU انجام داده است.

NOFIRNO از الســتیک، دهنه پوششی و درزگیر تشکیل شده است که برای 
درزگیری محل عبور لوله ها و کابل ها در دیوار، کف اتاق و عرشه کشتی مورداستفاده 
قرار می گیرد و در برابر آتش مقاوم اســت، همچنین می توان درزگیری گاز، دود و 

آب را با آن انجام داد.
تحقیقات شــرکت Kiwa نشــان داد که NOFLRNO برای محیط های که از 
دستورالعمل های ATEX و استاندارد اروپایی EN 1127-1 پیروی می کنند، مناسب 

می باشد. محیط های انفجاری – محافظت و جلوگیری از انفجار.
بخش اول: روش ها و اصول اولیه

به علت اینکه درزگیرNOFIRNO ، تنها با دهنه پالســتیکی و سیستم آب بندی 
NOFIRNO نمی توانــد ایفای نقش کنند و NOFIRNO بدون دســتورالعمل 
ATEX فعال نمی باشد، بیشترین کاربرد آن استفاده در محل عبور لوله ها و کابل ها 
که تشــخیص خطر داده می شود، می باشد. همه بخش هایی که مربوط به سیستم 

درزگیری بوده و احتمال آتش سوزی باشد، باید بررسی شود.

محل هایی که امکان تشخیص آتش سوزی می باشد، مانند سطح های داغ، شعله ها و  
گازها )شامل ذرات گرم(، جرقه های مکانیکی، تجهیزات الکتریکی و اتصالی برق، 
حفاظت کاتدیک خوردگی، الکتریسیته ساکن، صاعقه، الکترومغناطیس و پرتوهای 
  En 1127-1    شــامل همه موقعیت های خطرناک کــه در Kiwa .یون ســاز
توضیح داده است، می شود. درزگیر NOFIRON هیچ گونه منشأ آتش سوزی ندارد.

برای اطالعات بیشتر www.beele.com مراجعه کنید.

Kiwa  و سیستم آب بندی
NOFIRON 

 Simtrainer ورک شاپ یک روزه رایگان سیستم ارزیابی تحلیلی خطر توسط
 Manchester Airport و انجمن افسران آتش نشانی فرودگاه در هتل UK

Hilton,  در پنجم اکتبر 2017 برگزار می شود.
ارزیابی تحلیلی )ARA( درنتیجه همکاری بین گروه خدمات آتش نشانی فرودگاه در 
انگلستان ایجاد شد. هدف از ایجاد سیستم تشخیص خطر برای این است که بتوان 
به آسانی و سرعت پیش از وقوع حادثه منشأ خطر را تشخیص داد که این امر می تواند 
در حوادث فرودگاهی تأثیرگذار باشــد. این پروتکل بعنوان یک یادآور طراحی شده 
اســت و به افسران ایمنی برای انجام وظایف شان مطابق با راهنمایی  های عملیاتی 
ملی کمک می کند. ARA نرم افزاری اســت که مخصوص تشخیص خطر هوایی 
آماده عملیات بوده و بطور رایگان با تمام هواپیماها به اشتراک گذاشته خواهد شد. 
سیستم ARA برای صنایع نظامی، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن RTC و مدیریت 

بحران طراحی شده است.
 نرم افزار ARA بطور رایگان قابل دسترسی می باشد و فقط با پرداخت 8 پوند )10 

دالر( در ماه امکان همگام سازی با چندین دستگاه دیگر را دارد.
مـاژول هـای تشخیص خطـر مخصـوص برای جت هـای فوق سـریع نظامـی و

 BAE warton( ، )Liverpool( HRET ، )Boscombe Down(,
Wafer rescne )London city Airport( Helicopter تولید شده اند.

در طول برگزاری ورک شاپ، به شرکت کنندگان نحوه اجرایی دقیق و ایمن پروتکل 
در حین بروز حادثه آموزش داده می شود  . 

همچنین شــرکت کنندگان با نحوه تکمیل فرم ARA و چگونگی اجرای محتوای 
یکــی از پروتکل ها و نحوه کاربرد نرم افزار، برای اجرای تشــخیص خطر و نحوه 

استفاده نرم افزار بر روی تبلت آشنا می شوند.
 برای کســب اطالعات بیشتر درباره این ورک شاپ از طریق ایمیل فوق با ما در 

 Ian.webb@baesystems.com .ارتباط باشید

  ARA
نرم افزار تشخیص خطر
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Hc360.Com

بر اساس اخبار نشر شــده باتری های Lithium علت بسیاری از آتش سوزی ها 
بوده اند، از ســیگارهای الکترونیکی گرفته تا گوشــی های تلفن همراه و همچنین 
خودروهــای برقی، این خطر همچنان کاربران دســتگاه های الکترونیکی را تهدید 
می کنــد. همه ما دوســت داریم از امکانات و تکنولوژی های بروز اســتفاده کنیم، 
قابلیت برقراری تماس از باالترین نقطه کوه، خواندن ایمیل ها و ارتباط شبکه های 
اجتماعی از داخل اتاق خواب، رانندگی با خودروهای دوســتدار محیط زیست برای 
رفتن به هر مکانی که دوست داریم، درنتیجه ما باید با این خطر جدید زندگی کنیم.

برای کاهش این خطر چه اقداماتی می توانیم انجام بدهیم؟
شرکت Aero-ex پس از سه سال تالش برای پیدا کردن راه حلی برای این نوع 
از آتش سوزی ها، با همکاری R&D در زمینه کپسول آتش سوزی چندکاره آئروسل 
بنام Lith-EX به نتایجی دست پیدا کرده است. این محصول AVO-Li بر اساس 
کپسول های آتش نشانی جدید و بروز طراحی شده که در حال حاضر بعنوان بهترین 
 Lithium و مؤثرترین کپسول آتش نشانی مخصوص آتش سوزی های باتری های

در دسترس می باشد.

این کپسول ها بعنوان بهترین راه حل برای اطفاء این آتش سوزی ها می باشد. شرکت 
 Dupre stand 7-c29 را در غرفه Lith-Ex Aerosol ما مفتخر است که

نمایشگاه Intersec ارائه  دهد.
آیا کپسول Lith_Ex معتبر می باشد یا مورد تائید قرار گرفته است؟

Lith_EX تســت ضــد بــرق 35kv را در Apragaz , Belguim بــا 
موفقعیت انجام داد. همچنین کپســول آتش نشــانی آئروســل براساس استاندارد 

BS6165:2002 ساخته شده است.
باتری های Lithium: باتری های Lithium در مدل های مختلف موجود می باشد 
و در صورت آســیب دیدن، بیش ازحد شارژ شدن یا درصورتیکه در معرض حرارت 
قرار بگیرند، خطر آتش گرفتن آن ها می باشد. این خطر وقتی که باتری ها باکیفیت 

پایین و یا طبق سیستم مدیریت باتری تولید نشوند، چند برابر می شود.
 در صورت بروز هر یک از موارد ذکرشــده، حرارت ایجاد می شود و درجه حرارت 
داخلی باتری افزایش یافته و به آن فشار می آید. درنتیجه این باعث آن می شود که 
الکترولیت از کار بیفتد و گازهای قابل اشتغال آزاد شده و با اکسیژن موجود ترکیب 
و منجر به آتش گرفتن باتری شود. وقتی که پالستیک دور باتری آتش می گیرد، به 
علت درجه حرارت باال آتش سوزی اتفاق می افتد. تست های انجام شده، نشان داد که 
آب معمولی، پودر و فوم نمی توانند باتری Lithiun آتش گرفته را خاموش کنند.

آئروســل های Lith-EX: آئروسل های Lith-EX برای آتش سوزی های کوچک 
که ممکن اســت توسط وســایل الکترونیکی بوجود بیایند، مناسب می باشند. این 
آئروسل ها برای موارد اضطراری که آتش سوزی نیاز به مهار کردن دارد، کارایی دارند.
 AVD-Li محصولی به نام Lith-EX عامل خاموش کننده کپسول های آتش نشانی
است که از ورمیکولیت ساخته می شود. محلول آب و AVD-Li در هنگام ترکیب، 
میســت بســیار مؤثری ارائه می دهند. زمانی که در خالل این فرایند پالکت های 
ورمیکولیت جدا شده میکروسکوپیک انعقادی شکل می گیرد  AVD-Li تولید شده 
آزادانه در آب معلق می باشــد. این ترکیب باعث می شود که AVD-Li بعنوان یک 

اطفاء حریق منحصر بفرد برای باتری های Lithium محسوب شود.
کپسول آتش نشــانی AERO-EX باکیفیت باال در انگلستان تولید می شود. اگر 
می خواهید از محصوالت انگلیســی استفاده کنید، Aero-EX با بهترین کیفیت و 
دارای استانداردهای صنعتی مربوطه، گزینه مناسبی برای شما خواهد بود. درمجموع، 
با توجه به بررســی های فنی ما، کپسول آتش نشانی Aero-EX بدلیل ایمنی باال 

انتخاب مطمئن خواهد بود.
برای کسب اطالعات بیشتر به www.aero-ex.com مراجعه کنید.

 LITH-EX  کپسول آتش نشانی
Lithium برای آتش سوزی باتری
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اگر از تعویض آئروســل و کارتریج برای تســت دتکتورهای دود به ستوه آمده اید، 
FireView پیشنهاد بی نظیری برای شما دارد. دیگر نیازی به پرداخت هزینه های 

گزاف برای خرید اسپری آئروسل و کارتریج نیست.
شــرکت FireView دارای سیستم تولید دود بســیار مناسب و مقرون به صرفه 
ازلحاظ قیمت می باشــد که شما را از خرید اسپری های دود اضافی بی نیاز می کند. 
با پرداخت 20 دالر برای هر بطری روغن دود FireView شــما می توانید حدود 
2000 دتکتور دود را آزمایش کنید. FireView  از خراب شدن دتکتورها بعلت 
نفــوذ دود در داخــل آن ها کاماًل محافظت می کند. فن متصل در قســمت باالی 
دسته بلند دستگاه به سرعت هرگونه دود باقی مانده را از داخل دتکتور بدون هیچ گونه 
مشکلی برطرف می کند. روغن دود دارای تأییدیه UL می باشد و برای محیط زیست 

و انسان ها ضرری ندارد.
FireView )بخش استاندار بازرسی با کنترل(

یکی از مأموریت های شرکت FireView دستیابی به جهانی ایمن برای زندگی 
با تولید محصوالت باکیفیت و مقرون به صرفه می باشــد. برای دســتیابی به این 
مهم، شرکتFirView  باقیمت های رقابتی خود در بازار که می توان گفت نسبت 
به نمونه های مشــابه در بازار نصف قیمت می باشــد، در حال خدمت رسانی در این 

حوزه است.
عالوه بر طراحی منحصر بفرد سیســتم تولید دود و قیمت بسیار مناسب، شرکت 
FireView  برای مشــتریان خود مزایایی دیگر را هم فراهم ساخته است. فقط 
با تعویض کالهک تســتر شما هم می توانید تست دتکتورهای حرارتی درجه ثابت 
)دتکتورهای ضد انفجار( و هــم دتکتورهای آتش )دتکتور مادون قرمز( را انجام 
دهید. ابزار جداســازی دتکتور به آســانی به دســته بلند که دتکتور را از سقف جدا 

می کند، وصل می باشد. 
دتکتورهایی که در ســقف های بلند نصب شده اند، برای Fire view مشکلی را 
ایجاد نمی کنند. دســته  بلند تسترها 6 تا 10 متر در خدمت شماست. دسته 2/5 
متری با دسته کمکی تا 10 متر افزایش می یابد. به راحتی می توانید دسته اصلی را با 
دسته کمکی تعویض کنید، و کار تعویض دتکتورها را در سقف های بلند انجام دهید.

تســتر فوق بعلت وزن سبکش به راحتی با یکدست قابل حمل می باشد. بعلت قابل 
اطمینــان بودن و مزایایی ویژه ای که دارد، ما این محصول را به مصرف کنندگانی 
که مشتاق استفاده از FireView به جای دیگر تسترها هستند، پیشنهاد می کنیم. 
بعلت تقاضای باالی مشتریان خط تولید جدید دیگر این محصول را افتتاح کردیم 

که موجب کاهش زمان تحویل جنس می شود.
همچنیــن در نمایشــگاه  NFPA exhibition in Boston 2017 منتظر 

دیدار شما هستیم.
www.wonfire.co.kv .برای اطالعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید

 

  تستر دتکتور های دودی و حرارتی جدید 
  FireView

Waterax سری پمپ های سبک و قابل حمل که مناسب عملیات آتش نشانی و 
امداد و نجات طراحی شده اند، را به بازار عرضه کرد. پمپ های مینی Waterax با 
 85 psi )5.9 bar( دارای فشار باالی Honda GXH504_ 2.5hp موتور
و حجم باالی pm 3031 می باشــد. وزن این مینی پمپ ها فقط 9 کیلوگرم و 
براحتی قابل حمل اســت و می تواند تنها و یا در ادغام با پمپ های دیگر، حتی در 
فاصله های دور خوب عمل کند. این محصول انتخابی مناســب برای سیستم های 
اســپرینکلر، نصب در کابین خودروی عملیاتی و همچنین برای استفاده پرتابل در 

فرایند کنترل آتش که نیاز به تجهیزات سبک دارد، می باشد.
این مینی پمپ ها در چهار طراحی مختلف موجود است که عالوه بر مدل 9 کیلویی 
قابل حمل، مدل چرخ دار می تواند به تجهیزات حرفه ای مجهز شود. همچنین مدل 
entry_level skid  به شــما اجازه ترکیب در تجهیزات آتش نشانی را می دهد 

و قابل تبدیل به ATV یا قابل حمل روی خودروهای آتش نشــانی و سیستم پمپ 
خودروی سبک می باشد. Waterax مینی پمپ های سبک 
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ســازمان محیط زیست، جنگل ها و منابع آب شــهر Victoria اتریش به هشت 
دســتگاه از جدیدترین کامیونت های آتش نشانی جنگلی با شاسی مدرن مرسدس 

بنز مجهز شد. 
این هشــت خودرو اولین گروه از 31 خودرویی اســت که قرار است در ماه آینده 
 Victoria بعالوه 270 خودروی دیگر که برای 4 سال آینده برنامه ریزی شده، به

از Quik Corp تحویل شود.
Alan Goodwin افسر آتش نشانی DELWP گفت: بروزرسانی فوق خیلی به 
ضریب ایمنی شهر Victoria بعنوان مرکز ناوگان ایمنی و آتش نشانی جنگل های 

اتریش کمک می کند.
وی افزود: این خودروها مدل اصالح شده ماشین های شاسی بلند مرسدس بنزی 
 DELWP می باشــند که متناسب با تجهیزات عملیاتی جنگلی، برای آتش نشانان
طراحی گردیده است. ارزش این قرارداد بیش از 20 میلیون دالر استرالیا )15 میلیون 

دالر آمریکا( است که طی 5 سال انجام می گیرد.
این خودروها مجهز به بروزترین تکنولوژی اطفای حریق می باشند که در صورت 
نیاز امکان جداســازی تجهیزات از خودرو و انتقال به نقطه ای مشخص وجود دارد. 

همچنین برای سایر کاربری های مناطق جنگل داری امکان پذیر می باشند.
 G همچنین افزود: طراحی فوق متناسب با بدنه مرسدس بنز CFO Goodwin
می باشد. این  یک همکاری عالی مهندسی بود که بین دو سازمان برای ارائه تجهیزات 
عملیاتی و ایمنی مقابله با آتش سوزی های پرخطر جنگلی و فالت ها صورت گرفت.
همچنین در این میان همکاری بســیار خوبــی با دپارتمان QCFE برای طراحی 
سیســتم حفاظت خودرو در مقابل سقوط اشیاء FOPS صورت گرفت که می تواند 
ایمنی آتش نشــانان را درصورت سقوط درخت بر روی کابین خودروی آتش نشانی 

تضمین کند.
ویژگی های خودرو:

- طراحی مدرن و مهندسی کابین متناسب با ارگونومی کاربران

- سیستم مکانیکی برای تنظیم ارتفاع اتوماتیک کابین
- تانکر آب فوق سبک

RFR4 Hose Reel fitted Horizon شیلنگ مقاوم در برابر آتش -
- موتور دیزلی Hatz که با 15 ولت برق شروع بکار می کند و پمپ پیشران دوقلو 

Davey Firefighter
- دارای ساختار سیستم حفاظت از سقوط اشیاء

طراحــی کامپوزیت ســبک ویــژه  بــرای کامیونت هــای فوق برعهــده گروه
Composites Consulting  بود که این تولیدکننده استرالیایی محصوالت 
   Quick با شــرکت Queensland, Australia کامپوزیــت فایبرگالس در

قراردادی را امضاء کرد که تانکر 240 لیتری فایبرگالس فوق سبک بسازد.
قبل از اینکه شرکت Quick Corp از تانکرهای پلی اتیلن برای حمل آب استفاده 
کند، برنامه آن طراحی تانکری به مراتب ســبک تر بــا حجم باالتر که در عملیات 

آتش نشانی مؤثرتر باشد، بود.
 در طراحــی تانکر فوق از تزریق پنل های هســته ای Divinycell با صفحات 
E-glass و صمغ گیاهی ونیل استر برای کاهش وزن و همچنین حفظ استحکام 

ساختار تانکر استفاده شده است.

کامیونت های آتش نشانی مرسدس بنز 
برای حریق جنگل ها

Hc360.Com
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شرکت Peil، اخیرا به بررسی روش های وضعیت ایمنی تولید کنندگان و سیستم های 
چراغ قوه های قابل حمل معرف به Peli 3310 R and 3310 R_RA )زاویه 
قائمه( قابل شــارژ و چراغ قوه LED باقدرت عملیات باال با تشعشــع 1000+ و 

چراغ های بسیار کوچک پرداخته است.
چــراغ قوه ها دارای ویژگی های متفاوتی از لحاظ وزن ســبک، ویژگی مدل های 
کوچک IPX8 ســاخت پلیمر زیر آبی، تنظیمات فلش، باال و پایین کردن نور که 
تقویت موقتی نور خروجی تا 567 را تشعشع R 3310 و 948 تشعشع 3310 

R _RA می باشند.
Scott Jones رئیــس بخش مدیریت تولید چراغ قــوه Peil گفت: ما مفتخر 
هستیم که توانسته ایم با تولید چراغ قوه دستی های مدرن و کارآمد، مشتریان ثابتی 
 3310R _RA و R 3310 ،داشته باشیم. وقتی که چراغ قوه شروع به کار می کند
معیارســنجی جدید می باشد و دامنه وسیعی از تجهیزات را برای گروه های مختلف 

کاربران پیشنهاد می دهد.
چراغ قوه LED مدل  3310R_RA شــامل متعلقات آداپتور دارای زاویه قائمه 
جدا شونده با گیره چراغ بدون دسته و سر مخصوص برای محل های که نیاز است 
نور مســتقیم بتابد، می باشد. همچنین این چراغ قوه دارای گواهی ایمنی به ترتیب 
3315R and  3315R_RA ، مدل های 3310R  and  3310R-RA و 
دارای نشانگر باتری تمام وقت و باتری قابل شارژ لیتیوم یون که باعث کارکرد 50 

ساعته چراغ قوه با نور عالی می شود، است.

Zeeland Refinery در جنوب غربــی Netherlands مأموریت انتقال 
کامیون های صنعتی جدید آتش نشانی ساخته شده توسط شرکت Ziegler را 

بر عهده گرفت.
خودروهای فوق مجهز به واتر تاور HRET هســتند که در ســاخت آن از شاسی 
Volvo اســتفاده شده است. این خودرو به تانکر آب اطفاء حریق 2000 لیتری و 

تانکر فوم 5000 لیتری مجهز است. 
در مواردی که آتش سوزی صنعتی اتفاق می افتد، با 
نصــب پمپ گریز از مرکز 10000-10 امکان انتقال 
حجم باالیی از خاموش کننده های آب، فوم می باشد. 
سیســتم اختالط فوم Z-PF شرکت Ziegler این 
امکان را فراهم می ســازد که از فوم مخلوط شده به 

بهترین نحو استفاده شود.
خودروهای فوق سنگین عملیاتی از تجهیزات خاصی 
استفاده می کنند که عمدتا متناسب با سفارش کارفرما 
طراحی می شوند. بعالوه برای واتر تاور 25 متری، 2 
مانیتور ALCO در خودرو و یک برج بر روی دستگاه 
باالبر در داخل خودرو نصب شــده است. برج دوم بر 

روی واتر پاور نصب گردیده است.

 Peli چراغ قوه های جدید
با تشعشع 1000+  

HRET
هیوالی آتش نشانی صنعتی
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شــرکت Devices 908 که پیشــگام تولید دســتگاه های تحلیلی شیمیایی و 
بیومولکولی می باشــد، در آینده نزدیک از دســتگاه شناســایی خود که دارای ثبت 
امتیاز و برنده جایزه تکنولوژی طیف سنج توده فشار می باشد، رونمایی خواهد کرد. 
این دســتگاه ها برای تشخیص دقیق ســطح ردیابی و شناسایی در CBRNE و 

Hazmat مختلف طراحی شده اند.
MX908 کامل کننده نسل اول تولیدات Devices 908 می باشد که در جهان 
گســترش یافته و محافظ جوامع با قرار گرفتن حداقل یک دســتگاه در هر ایالت، 

ایاالت متحده آمریکا می باشند. 
قدرت باالیی HPMS دستگاه MX 908 را قادر ساخته تا بتواند توانایی شناسایی 

و تشخیص پاسخ دهنده های  نظامی، غیرنظامی و فدرال را بهبود بخشد.
دســتگاه های نسل جدید 1000 برابر نسبت به نسل قبلی حساس تر می باشند و 
مدل جدید یونیزاسیون همزمان دوگانه برای پوشش طیف گسترده ای از تهدیدات 

طراحی شده است.
 M908 گفت: دستگاه Devices 908 رئیس شرکت Dr.Kevin J. Knopp
توانایی های بی نظیر و ضروری را بعنوان اولین ابزار پاســخ دهنده ارائه می دهد، اما 
ما قصد توقف خط تولید آن را نداریم. بروز رســانی اولین پاسخ دهنده ها با توجه به 
پیشــرفت تهدیدات مسئله مهمی می باشد و این تنها با نوآوری مستمر امکان پذیر 
می باشــد. این نگرش، تالش های خســتگی ناپذیر R&D را هدایت می کند و ما  
قادریم به ساخت با بروز رسانی تکنولوژی HPMS بوسیله MX 908 برای تغییر 

در رویه عملیات کاری مهم انجام دهیم.
MX908، پاســخ دهنده های هستند که در صنعت 
دارای انعطاف پذیری بی نظیر و قدرت تشخیص باالیی 
می باشند. ویژگی های دســتگاه و بروز رسانی لیست 
تهدیدات هدف شــامل عوامل جنگ های شــیمیایی 
CMA همچون مواد منفجره و مواد شیمیایی صنعتی 

سمی TIC می باشند. 
در کالس نظامی، مواد منفجره تجاری و دست ســاز 
به مــواد تهدیدکننــده جدیــد، MX 908 توانایی 
پاســخ دهی برای حل چالش های مرتبط با تهدیدات 

امروز را می دهد. 
لیســت هدف MX 908 در حال اســتخراج و بروز 
رســانی است که مربوط به طبقه بندی جدید تهدیدات 
شــامل مواد شیمیایی خطرناک که در جامعه همه گیر 
شــده اند و نگرانی های امنیتی عمومی به بار آورده اند، 

می باشد.
  Devices 908 معاون شــرکت Kenneweg 
گفت: این چشــم انداز بسیار متنوع می باشد و با شروع 
تولید MX908 ، قصد ارائه نسل جدید دستگاه ها به 
همراه طیف وســیعی از تجهیزات و پاسخ دهنده های 
مجهز شده که دارای توانایی شناسایی باالیی می باشند 
را داریم و این دستگاه ها قادر به مبارزه در برابر تهدیدات 

مدرن امروزی می باشند.

وزن MX 908 فقط  3/9 کیلوگرم می باشــد و هدف از تولید آن استفاده بعنوان 
یک دســتگاه چندکاره می باشد، این دستگاه از حساسیت باالیی برخوردار می باشد 
و پاســخ دهندگان را قادر می ســازد قطعات خود را با دیگر تجهیزات در کیت ابزار 

تعویض کنند.
MX 908 مانند M908 به راحتی قابل استفاده می باشد و تشخیص دهنده های 
شیمیایی و شناسایی جامدات، مایعات و بخار را در عرض چند ثانیه  به سرعت فعال 

می کند.
برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید.
www.908devices.com 

 

 HPMS Device نسل جدید
 908 Devices شرکت
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تونل های شــهری و خارج شهر دیگر، یکی از الزامات ترافیک وسایل حمل ونقل 
همچون خودروها و قطارهاست که رعایت ایمنی در آنها و مواجهه اصولی با حوادثی 
که در آنها رخ می دهد، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. لذا هرساله رویدادهای 

مختلفی در سراسر جهان به مباحث پیشگیری و کنترل حوادث آنها می پردازند. 
سـمـیـنـــار ایـمنـــی و حفـــاظــت از حـــریـــــق در تـــونـــــل هـــا
Fire Protection and Safety in Tunnels Conference  نیز که 
از 19 تا 21 سپتامبر در نروژ برگزار می شود، جدیدترین یافته های محققین صنعت 
ایمنی و آتش نشانی را در این حوزه تخصصی به فعاالن و عالقمندان ارائه می دهد.

روز اول کنفرانس شــامل، برگزاری ورک شــاپ دربــاره طراحی و اجرای ایمنی 
آتش نشانی درباره ســاختار تونل ها و همچنین بحث در مورد افزایش روابط کاری 

برای اطمینان از ایمنی و حفاظت تونل ها است.
در روز دوم بررســی پیچیدگی مقررات ایمنی، چگونگی استفاده از تکنولوژی های 

مانند اســپرینکلر و تصویربــرداری حرارتی که می تواند تونــل ایمن ایجاد کند و 
استراتژی های ارزیابی در دید محدود و روش های ساخت استراتژی های تهویه هوا 

مورد بررسی قرار می گیرد.
برای ثبت نام به سایت زیر مراجعه کنید:

www.Arena_international.com/fpst/programme

بــا ورود آخرین ورژن Tactiloon Agnet پلیس و آتش نشــانان می توانند با 
استفاده ازLTE ، Tetra و Tetrapol ارتباطی مجزا و ایمن با هم داشته باشند. 
ایــن تکنولوژی قادر به نمایش موقعیت جغرافیایی، ردیابی و حضور نیروها بر روی 

مانیتور فرمانده عملیات می باشد.
 نسخه اصلی Tactilon Agnet در می 2016 عرضه گردید و برقراری ارتباط 
با نیروها را از طریق گوشــی های هوشمند و دستگاه های ارتباطی Tetra رادیو در 

گروه مکالمه Tetra امکان پذیر کرد.

تکنولوژی فوق برای ارتباط راحت بین آژانس های امنیت عمومی طراحی گردیده 
است و استانداردهای تصویب شده، نیروها را قادر می سازد که خیلی سریع و ایمن 
عکس ها، اطالعات و ویدیوها را فقط با فشــار دادن یک دکمه، به اتاق فرماندهی 

و نیروهای دیگر ارسال کنند.
کارمندان چندین سازمان نرم افزار فوق را بر روی گوشی های هوشمند خود تست 

کردند.
 Estonia’s National اپراتور فنی شــبکه  ، RIKS،2016 در ژوئن ســال
Tetra، مسابقه ردیابی دو ماهه ای را بین اپلیکیشن گوشی های هوشمند و شبکه 

LTE با فرکانس 800  و 2600 مگاهرتز در شبکه های Tetra برگزار کرد.
   Finnish ،Erillisverkot امنیت عمومــی ، Tetraاخیــراً، اپراتور شــبکه
اپلیکشــن ردیاب را با هدف افزایش پهنای باند برای ســازمان های امنیت عمومی 

در Finland تست کرد.
 در حــال حاضر اپلیکشــن فوق ارتقاء یافته و قابلیت نصــب بر روی تبلت برای 
کاربــرد فرماندهان عملیات در صحنه حادثه و زمانی که ارتباطات گروهی در حال 
انجام می باشد را امکان پذیر کرده است و همچنین امکان اشتراک گذاری تصویری 

عملیات مشترک را می دهد.
 Critical Communication World , Hong اپلیکشن فوق در نمایشگاه 

Kong در تاریخ 16 الی 18 می 2017 ارائه شد.

سمینار حفاظت از حریق و ایمنی تونل ها
19 تا 21 سپتامبر 2017، نروژ 

 LTE و Tetra تصویر واضح را با
به اشتراک بگذارید
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شــرکت Globe محصول جدید و منحصــر بفرد خود، ATHLETIX را به بازار 
عرضه کرد.

تکنولوژی جدید مواد بکار رفته در این لباس شامل پارچه کششی می باشد که اجازه 
دامنه حرکت وسیع با حجم کم، دارای انعطاف زیاد و وزن آن بسیار سبک می باشد.
این شرکت با تولید ATHLETIX گامی بزرگ در تولید تجهیزات حفاظتی انفرادی 
آتش نشــانان برداشته است. بعد از اینکه آنها با اکثر آتش نشانان درباره محصوالت 
شرکت صحبت کردند و نظرات آنها را با شرکای تجاری خود به اشتراک گذاشتند 

با توسعه تکنولوژی، موفق به تولید این لباس جدید شدند.
 ،IAA 2016 موفق به دریافت جایزه بین المللی دستاورد Globe ATHLETIX 
جایزه تعالی و بهترین رده در پارچه های پیشرفته توسط انجمن بین المللی پارچه های 
صنعتی شد. IAA طراحی عالی و خالقیت در پارچه های ویژه و صنعت فنی نساجی 

را در محصول جدید خود مشاهده کرد.
در نمایشگاه FDIC، از شرکت کنندگان دعوت بعمل آمد تا دامنه حرکت وسیعی 
که با استفاده از ATHLETIX  برای آتش نشان فراهم می شود را در غرفه شرکت 

مشاهده کنند.
  Globe Manufacturing  معاون ارشد بخش بازرگانی شرکت  Rob Freese
گفت: امســال ما جشن 130 سالگی شــرکت را گرفتیم. سال گذشته که ما پیش 
نمایش ATHLETIX   را در FDIC  داشــتیم، نظرات شــرکت کنندگان را درباره 
این طراحی جدید و خالقانه دریافت کردیم. با دریافت تأییدیه لباس در نمایشگاه، 
شرکت Globe درخواســت آتش نشانان را برای دستیابی به عملکرد بهتر ارسال 
کرد. ما خیلی خوشــحال هســتیم که در این 130 سال مشتریان ما از محصوالت 

شرکت رضایت کامل دارند.
Terry Farrell پدر، همســر، برادر و آتش نشــان فداکاری بود که جان خود را 
در حادثه 11 ســپتامبر برج های تجاری آمریکا از دست داد. در میان 343 قهرمانی 
که جان خود را در این روز از دســت دادند، این قهرمان نامی در زمان فروریختن 

برج دوم داخل آن بود. 

 ،Dix Hills volunteer ، Terry آتش نشــانی  مرکــز   ،FDNY/4
 Terry Farrell آتش نشان فداکار، شــخصی که روحیه شجاعت را نمایان کرد
Firefighters Fund را به یاد او برای کمک های مالی، آموزشــی، پزشکی و 

همچنین تجهیزات آتش نشانی مراکز آتش نشانی تأسیس کرد.
 در نمایشگاه FDIC شــرکت Globe از شبکه رویدادهای بین المللی و انجمن 
بین المللی و ترغیب همه شــرکای تجاری که برای اولین بار از این منابع اســتفاده 

کرده اند، استفاده کرد.
بزرگ ترین کنفرانس و نمایشگاه آمـــوزشی آتش نشــــانان 24 تا 29 آپریل در 
  Indiana Convention Center & Lucas Oil Stadium in Indianapolis

برگزار شد.
برای کسب اطالعات بیشتر www.Globeturnoutgear.Com مراجعه کنید.

 Globe Manufacturing محصول جدید
  FDIC/2017 در
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

نمایشــگاه خدمات اضطراری NEC، با شــرکت بیش از 450 شرکت، نمایش 
فناوری ها، تجهیزات و کارگاه های آموزشی CPD که عالقمندان بسیاری را بخود 
جلب می کند، 20 و 21 سپتامبر 2017 در شهر بیرمنگام انگلستان برگزار می شود.
مدعوین این رویداد تخصصــی کلیه فعاالن حوزه حفاظت از حریق و نجات آزاد 
هستند که بسیاری از آنها از کشورهای دیگر برای حضور در این نمایشگاه می آیند. 
آنها در ESS بازدیدکنندگان امکان مشــاهده آخرین تجهیزات آتش نشانی را دارند 
و همچنین می توانند از کارشناســان مجرب آتش نشــانی دربــاره تجهیزات جدید 

مشاوره بگیرند.
در مرکز نمایشــگاه، غرفه اختصاصی VIP، بیش از 80 گروه داوطلب، افراد خیر 
و فعاالن غیردولتی شــامل سازمان های جســتجو و نجات حضور دارند که آخرین 
جزئیات موضوعات مورد بحث میان آنها، از طریق ســایت نمایشــگاه به اشتراک 

گذاشته خواهد شد.
در سمینار جانبی Lessons Learnt ، از مرکز سرویس ها و آژانس های خدمات 
اضطراری لندن، تجربه خود را درباره واکنش در اتفاقات واقعی شــامل: ســقوط 
ساختمان Didoct Power Station در Oxfordshire به اشتراک خواهد 
گذاشــت که طی آن ، 4 مورد مرگ و یک مــورد که مجروح پس از انجام عمل، 

بهبودی پیدا کرد، مورد بررسی کارشناسان قرار می گیرد. 
همچنین مرکز خدمات نجات و آتش نشــانی Merseyside حادثه انفجار گاز 
Wirral در New Ferry که 34 نفر مجروح شــدند و چندین ساختمان خراب 

شد، را مورد تجزیه  و تحلیل قرار می دهد. 

ســمینارهای دیگر درباره تجهیزات حفاظتی انفرادی، تحقیقات، توسعه و سالمت 
و تندرستی پرسنل خدمات اضطراری برگزار می گردد.

ورودی و پارکینگ نمایشــگاه رایگان است. همچنین مرکز نمایشگاهی NEC به 
ایســتگاه بین المللی و فرودگاه Birmingham  متصل بوده و مستقیمًا از طریق 

بزرگراه انگلستان قابل دسترسی است.
برای اطالع از جزئیات برگزاری رویداد و ثبت نام به سایت زیر مراجعه کنید.

 www.emergyacyuk.com 

 Emergency Services Show
20 و 21 سپتامبر 2017  
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جدیدترین شــیلنگ کمپانی TRU-ID کــه دارای ویژگی کاهش پیچ خوردگی، 
حداقل جذب و حداقل اصطکاک می باشــد، در نمایشــگاه FDIC 2017، بعنوان 
اولین شــیلنگ با )قطر داخلی واقعی( که مخصوص آتش ســوزی های سهمگین 

طراحی شده است، معرفی می شود.
Doug Bonney ، مدیر فروش و بخش تجاری Key Hose  اظهار داشت: 
محصول جدید شرکت TRU-ID براساس استانداردهای جدید ساخته شده است و 

بسیار سبک، دارای کیفیت باال و دو الیه دوخت در آن بکار رفته است.
تولید شــیلنگ توسط شــرکت TRU-ID با )قطر داخلی واقعی( 2/5 یا 1/75 
منحصر بفرد می باشــد. این شیلنگ با دقت باال ساخته شده است، این تکنولوژی 
با حذف آب های اضافه بعلت بزرگی اندازه باعث کاهش حداقلی وزن کل شــیلنگ 

شده، که باعث کاهش خستگی آتش نشانان می شود.
مقاوم در برابر ســایش، خطوط آن به نحوی طراحی شــده است که برای استفاده 
با فشــار کم / زیاد نازل شــده برای کاهش شستن شیلنگ و بهینه سازی حداقلی 
اصطکاک، در هر حالی میزان جریان موردنظر تضمین شــده است. سمت بیرون، 
مزیت Key بعلت ساختار دوخت دوالیه باعث انعطاف پذیری باال، مقاومت در مقابله 

ضربه و سایش باال برای اطمینان خاطر در عملیات می باشد.
TRU-ID از وزن استاندارد سبک، حکاکی لیزری و کوپلینگ اکسترود شده با آلیاژ 

آلومینیوم استفاده کرده است. این کوپلینگ ها با داشتن حلقه ی آبکاری شده باعث 
طوالنی تر شدن عمر شیلنگ می شوند. ساختار منحصر بفرد عملکرد، انعطاف پذیری 
آتش نشانان را باال می برد و استقامت آن در برابر شرایط بحرانی افزایش می دهد.

 Burke Gunther رئیــس شــرکت  Key Hose  گفت: مــا به نیازها و 
درخواســت های متخصصین و مهندسان آتش نشانی جامع عمل می پوشانیم و تمام 
تالش خود را برای برطرف کردن نیازهای تخصصی آن ها انجام می دهیم. برطرف 
کردن نیازهای اولیه آتش نشــانان که موجب حفظ جان و مال افراد جامعه و جان 
خود این عزیزان می شــود مأموریت اصلی شرکت ما هست و در تولید محصوالت 

جدید و خالقانه تالش می کنیم.
برای کسب اطالعات بیشتر www.tru-idhose.com مراجعه کنید.

شیلنگ آتش نشانی منحصر بفرد 
  TRU-ID کمپانی

  DXT3000 و DXT 9000 آژیرهای دیجیتالی مدل های Sig NET کمپانی
تائید شده EN54_16 and EN54_24  را به بازار ارائه کرد. 

 EN54-16 هوشــمند )نصب و پخش( براساس استاندارد DXT 3000 مدل
متناسب برای نصب بر روی دیوار برای فضاهای کوچک و متوسط مناسب می باشد 
که برای ســوپر مارکت ها، مدارس، دفاتر اداری و بیشتر مکان ها مورد استفاده قرار 
می گیرد. این راه حل عملی برای ادغام آژیر و PA با سیستم تخلیه صدای اضطراری 

می باشد.
مدل DXT 9000 که طبق استاندارد EN54-16 در سایزهای متوسط و بزرگ 
ارائه می شود، چند منظوره و کاماًل مقیاس پذیر بوده و برای ایمنی مدارس و هتل های 

کوچک گرفته تا مجتمع های بزرگ با ساختمان های چندکاره مناسب می باشد.
شرکت Signet با شرکت C-TEC، یکی از مهم ترین کارخانجات تولید آژیرهای 
اعالم حریق، جهت ارائه به شــرکت های ارائه دهنده تجهیزات کامل اعالم حریق 

برای کسب اطالعات بیشتر www.signet-ac.co.uk مراجعه کنید.می باشند که با هم همکاری می کند.

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

Cleveland Fire Brigade اتاق کنترل خود را برای دســتیابی مطمئن به 
کلیه مناطق عمومی و ارتباط با کارمندان، با هرگونه وســایل ارتباطی و نت ورک 
بروز رسانی کرد. اتاق کنترل رادیویی باهدف آسان کردن ارتباطات با توجه به افزایش 
افــرادی که ترجیح می دهند از ســرویس های دیجیتالی بجای صدا برای ارتباط با 

سرویس های اورژانس استفاده کنند، بروز رسانی شد.
 Cleveland Fire Brigad مرکز اپراتور Motorola از شرکت Wave CRS
را قادر ساخته تا خیلی بهتر امواج رادیویی، تلفنی و رسانه های اجتماعی را با استفاده 

از یک وسیله ارتباطی مخابره کند.
همچنین امــکان ارتباط یکپارچه بین مجموعه Airware TETRA موجود در 
انگلســتان را فراهم کرده و آماده آن اســت که در آینده پهنای باند شبکه خدمات 

اضطراری را ایجاد کند.

 Middlesbrough,  خدمات آتش نشانی و نجات را برای شهرهای Brigade
Hartlepool Redcar ، Cleveland و Stockon-on-Tees و مناطقی 

که km2 600 پوشش می دهند تأمین خواهد کرد.
Brigade بروزرسانی سیستم موجود را به جهت افزودن قابلیت های جدید انجام 
داد و این کار Brigade را در زمینه بهبود خدمات برای عموم افراد و آماده سازی 

برای نسل جدید خدمات اورژانس، ESN آماده می کند.
 Cleveland Fine Brigade معاون افسر آتش نشانی و رئیس Ray Khalia 
گفت: با نگاه به آینده، اتاق کنترل رادیویی امکان ارتباط بهتر افراد با تیم را بدون 

در نظر گرفتن نوع وسیله ارتباطی فراهم خواهد کرد. 
این پیشرفت اپراتورهای ما را قادر می سازد که با آگاهی از موقعیت حادثه و توانایی 

ارتباط سریع در هنگام بروز حوادث، دقیق تر عمل کنند. 
Wave CRS انواع روش های ارتباطی از قبیل آنالوگ و دیجیتال و سیستم های 
تلفنی، رسانه های اجتماعی، سرویس های پیامکی و اعالم خطر را پوشش می دهد.

روش تست و تائید تشــخیص دهنده حریق در خودروهای سنگین توسط شرکت 
حمل ونقل ایمنی RISE معرفی گردید:

 SP Method 5320 and SP Certification Rules (SPCR) 197
روش های تســت و قوانین جدید، ثمره ســه ســال تحقیق می باشــد که عملکرد 
تشخیص دهنده ها و تست های مقاومتی را پوشش می دهند. تست های طراحی شده 
که سیســتم تشخیص آن شامل انواع مختلف سنسورها مانند سنسورهای حرارتی، 

شعله ای و دودی می باشد.
 تســت های موجود با تســت های بهبود یافته قبلی برای سیستم اطفاء حریق در 
اتوبوس هــا )SP Method 4915 and SPCR183( ،SPCR183 که در 
خصوصیات آن بدست آمده و بخشی از تست های اطفاء که شامل قوانین خودروهای 

اروپایی، قوانین UNECE 107 است، سازگاری دارند. 
به گفته Peter Karlson از شــرکت RISE: ما بر این باور هستیم که قوانین 
تست های تشخیص دهنده و تأییدیه جدید حالت مشابه را دریافت می کنند و در حال 
حاضر برای اصالح تســت های تشخیص دهنده در قوانین UNECE بکار می آیند. 
همچنین ما از تولیدکنندگان خودروهای کار می خواهیم که تست سیستم های خود 

را براساس روش های مربوطه و قوانین تائید شده انجام دهند.

 Cleveland ارتباطات رادیویی جدید در

تست کشف حریق در خودروهای سنگین

















سازمان آتش نشانی تهران به نمایندگی از کشور ایران در قالب یک هیات 4 نفره در مجمع 2017 ساالنه 
اعضاء انجمن بین المللی آتش نشانی و امداد و نجات CTIF که از تاریخ 19 لغایت 23 تیرماه 1396 )10 

الی 14 جوالی 2017( در شهر فیالخ کشور اتریش برگزار گردید، حضور بهم رسانید.
در این دوره از مجمع ساالنه اعضاء CTIF مراسم و مناسبت های دیگری، از قبیل:  نمایشگاه بین المللی 
آتش نشانی و ایمنی، کمیسیون تخصصی سالمت و امداد و نجات و رقابت های بین المللی عملیاتی و ورزشی 
آتش نشانان رسمی و داوطلب دنیا کشورهای عضو CTIF نیز همگام با اجالس مجمع ساالنه برگزار گردید . 

مجمع ساالنه اعضاء انجمن )CTIF Delegates' Assembly( بعنوان مهم ترین و اصلی ترین نشست 
این انجمن محسوب می گردد که سالی یک مرتبه به میزبانی یکی از کشورهای عضو برگزار گردیده و 
در آن تصمیم گیری ها و اعالم قطع نامه های مهم در خصوص پروژه ها و برنامه های کالن انجمن توسط 

رئیس و دیگر اعضاء آن به رأی گیری و تصمیم گیری نهایی گذاشته می شود.
در مراسم مجمع ساالنه اعضاء که به ریاست رئیس انجمن برگزار می گردد، رئیس انجمن، دبیر کل، 
خزانه دار و اعضای کمیته اجرایی آن هر یک به تفکیک به ارائه گزارش عملکرد یک ساله خود در خصوص 
وظایف محوله در CTIF می پردازند. در مراسم مجمع، هرساله، پذیرش عضویت و یا عدم عضویت و 

آتش نشانی پایتخت در قلب اتریش
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بررسی،  انجمن،  قدیمی  و  جدید  اعضاء  انصراف  یا 
افزون  می گردد.  نهایی  تصمیم گیری  و  رأی گیری 
بر این ها، از آنجائی که مجمع ساالنه اعضاء بعنوان 
مهم ترین نشست انجمن محسوب می گردد، هرساله 
ارائه گزارش های عملکرد یک ساله مدیران  در کنار 
انجمن و اعالم قطع نامه ها، تصمیمات و برنامه های 
مطالب  ارائه  و  سخنرانی ها   ،CTIF آتی  و  کالن 
کشورهای  سوی  از  مختلفی   )Presentation(
عضو درخصوص مباحث مختلف آتش نشانی و امداد 
و نجات و همچنین حوادث و بحران های بزرگ در 
قالب مطالعه موردی )Case Study( جهت تبادل 
علم و تجربه بین سازمان های آتش نشانی کشورهای 

عضو ارائه می گردد.
در این راستا، سازمان آتش نشانی تهران به نمایندگی 
از ایران نیز به عنوان تنها کشور آسیایی عضو معمولی 
و ثابت انجمن )Ordinary Member( همانند 
امسال  فنالند،  کشور  هلسینکی  شهر  در  قبل  سال 
نیز در شهر فیالخ کشور اتریش اقدام به سخنرانی 
و ارائه مطلب )Presentation( نمود. سخنرانی 

سال گذشته سازمان در خصوص معرفی کشور ایران، 
سازمان آتش نشانی تهران و قابلیت ها و امکانات آن 
باهدف جلب نظر و توجه رئیس و دیگر اعضاء انجمن، 
در راستای عضویت ثابت آن بود که بحمداهلل پس از 
سخنرانی، با موافقت و تأیید و تمجید تمامی اعضاء 
و رئیس انجمن، سازمان آتش نشانی تهران با دریافت 
گواهی نامه از رئیس CTIF بعنوان اولین کشور آسیایی 

عضو ثابت به رسمیت شناخته شد.
نمایندگان سازمان آتش نشانی تهران همچنین در پی 
درخواست رئیس انجمن و دیگر اعضاء آن و موافقت 
مدیر عامل محترم سازمان، اقدام به سخنرانی و ارائه 
مطلب در خصوص حادثه تلخ آتش سوزی و فروریختن 
ساختمان پالسکو در تهران که در تاریخ 30 دی 1395 

به وقوع پیوست نمود. 
در این سخنرانی که محتوای آن پیشتر مورد موافقت 
ارائه  جهت  سازمانی  داخل  مربوطه  مدیران  تائید  و 
برون سازمانی و برون مرزی رسیده بود، مدیر عامل 
و سرپرست دفتر بین الملل سازمان، در خصوص حادثه 
پالسکو، به بیان کلیات و جزئیات در رابطه با عملیات 

اطفاء حریق و نجات ساکنین، مشخصات ساختاری، 
موقعیت، کاربری و امکانات ایمنی ساختمان پالسکو، 
هشدارهای سازمان آتش نشانی و شهرداری تهران در 
خصوص ناایمنی ساختمان و مواد انبار شده در مغازه ها 
و طبقات آن، و چگونگی رشادت ها، ازخودگذشتگی ها، 
فداکاری ها و درنهایت شهادت شماری از آتش نشانان 
غیورند در جهت نجات جان و مال مردم و شهروندان 

پرداختند.
به  سازمان  نمایندگان  سخنرانی،  پایانی  قسمت  در 
موردنظر  راه کارهای  و  پیشنهادات  از  شماری  بیان 
و  آتش نشانان  ایمنی  سطح  افزایش  خصوص  در 
از وقوع چنین  بلندمرتبه و جلوگیری  ساختمان های 

حوادث و فاجعه های تلخی نمودند.
اعضاء  تمامی  توجه  مورد  به شدت  مزبور،  سخنرانی 
و حضار قرار گرفت و در پایان با تمجید و تحسین 
بدلیل  نمایندگان سازمان  از  انجمن  اعضاء و رئیس 
ارائه آن، بعنوان برگ زرین دیگری در حضور و فعالیت 
های سازمان آتش نشانی تهران در عرصه های مهم 

بین المللی یاد می شود.
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معـرفی محصــول

ـــــــیـن  دوربـ
تصویربرداری 
حرارتــــــــــی

یکـی از بزرگ تریـن چالش هـای آتش نشـانان در محل هـای حریـق زده، مواجهـه بـا شـرایط عملیاتـی در نقطه 
صفـر دیـد )تاریکـی مطلـق( بدلیـل وجـود دود و مه و عـدم وجود نور می باشـد. در این شـرایط حتی اسـتفاده از 
قوی تریـن نورافکن هـا تحـت تأثیـر شکسـت نور توسـط دود و مـه و بخار قرار می گیـرد و نمی توانـد کاماًل مؤثر 
باشـد. تـا اواخـر 1990 به صـورت اسـتاندارد آتش نشـانان از تکنیک ویژه ای با اسـتفاده از هر دو دسـت و حرکت 
پاهـا بـرای یافتـن مسـیر و مصدومین احتمالـی در تاریکی مطلق اسـتفاده می کردند؛ اما با ایجاد تحولی شـگرف 
در تکنولـوژی اولیـن دوربیـن تصویربـرداری حرارتـی به بـازار آمد. آن هنـگام یکی از فرماندهان آتش نشـانی در 

آلمـان در تعبیـر جالبـی در خصـوص تأثیـر این محصـول گفت: انگار یک نفـر چراغ را روشـن کرد!!!
ایـن نـوع دوربین براسـاس حرارت اجسـام و تصویرسـازی تفاوت هـای حرارتی آن ها در نمایشـگر کار می کرد. 
بـا ایـن دسـتگاه دیگر به راحتی می شـد کانون حریق و محـل مصدومین احتمالی و همچنیـن خطرات احتمالی 
پشـت درهـای بسـته را مشـاهده کرد. ایـن دوربین در ابتدا با وجود مزایای شـگفت انگیز خـود محدودیت هایی 
را بـرای آتش نشـانان ایجـاد می کـرد. مثـاًل اینکـه می بایسـت بـا هـر دو دسـت حمل می شـد که باعـث بروز 

مشـکالت عملیاتـی برای آتش نشـانان می گردید. 
شـرکت Rosenbauer بـا تکامـل ایـن دسـتگاه 
و تولیـد مـدل C1 بدلیـل ابعـاد مناسـب و وزن کـم 
)427 گرم( امکان نصب آن را روی کاله هیروز تایتان 
ایجـاد کـرده اسـت. بطوری که این دوربیـن در محل 
قرارگیـری چـراغ قـوه بـر روی کاله نصب شـده و با 
اشـاره ثابت و با فشـردن یک ضامن خارج می شـود. 
وزن آن به صـورت مسـاوی روی سـر تقسـیم شـده 
و بدلیـل اینکـه کاله TITAN از وزن بسـیار کمـی 
نسـبت بـه کاله هـای دیگـر آتش نشـانی برخـوردار 
اسـت، فشـاری به سر آتش نشـان وارد نمی کند. کلید 
مرکـزی دسـتگاه طـوری طراحی شـده کـه می توان 
بـا دسـت مجهـز بـه دسـتکش نیـز بـا آن کار کـرد. 
دمـای منفـی 40 تـا مثبـت 1200 درجه سـانتی گراد 
را پوشـش می دهـد و می تواند تصاویر را توسـط یک 
نمایشـگر 2.5 اینچی با پایـه انعطاف پذیر دقیقًا مقابل 
چشـمان اپراتـور خود قرار دهـد. همچنین در صورت 
نیـاز با فشـردن یک کلیـد مثل یک چراغ قـوه پرنور 
عمـل کـرده و دیـد عالی بـدون درگیر بودن دسـتان 

مهیـا می کند. آتش نشـان 

انگار یک نفر چراغ را روشن کرد

C1
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موج سوم
آلوین تافلر، در سال 1986 در کتاب شاهکار خود به نام "موج سوم"، نشان داد که اولین موج در 
زندگی بشر، موج کشاورزی بود که چندین قرن پیش، رخ داد و تحوالت زندگی انسان از شکار تا 
افراد ساکن شده در مزارع و کشت و زرع را شامل می شد. این کار، انسان را از تالش دائم برای 
امرار معاش رها ساخت و باعث باال رفتن کیفیت زندگی، افزایش عمر و ازدیاد نسل بشر گردید. 

نماد این موج کشاورزی نیز بیل و کلنگ بود.
موج دوم نیز که در دو قرن اخیر رخ داد، انقالبی بود که در صنعت بوقوع پیوست. انقالب صنعتی 
دربرگیرنده  حرکت به سمت روش های تولیدی و سازماندهی نیروی کار بود که جهان صنعتی 
و قرن بیستمی )یا همان کشورهای شمال( محصول آن است. بهره برداری از مواد اولیه، تولید 
انبوه و کاربرد فزاینده تر فن آوری، رفاه و سعادت را برای کشورهایی به دنبال داشت که از عهده  
تغییرات الزم برآمدند. توسعه و رفاه، نتیجه این هماهنگ شدن با تغییرات مدرنیته بود. نماد موج 

دوم یا انقالب صنعتی نیز موتور بود.
موج سوم تافلر، تحوالت پس از دوران صنعتی و مبتنی بر اطالعات است که به گفته  او در دهه  
رایانه  نام می برد،  از آن تحت عنوان موج فراصنعتی  تافلر  1950 آغاز شده. نماد موج سوم که 
است. موج سوم بر این مفهوم بنا شده که تاریخ بشر دو انقالب )موج( را پشت سر گذاشته؛ انقالب 

کشاورزی و انقالب صنعتی و اکنون در آستانه سومین آن، یعنی انقالب الکترونیک قرار دارد.
با وقوع موج فراصنعتی، جوامع بشری به کیت ها و مدارهای الکترونیک شبیه شده، زندگی و انسان، 
کاماًل دیجیتالی می شود و آی سی ها و دیودها و خازن ها، جای استانداری و شهرداری و ادارات 

دولتی و خصوصی را می گیرند!
برای همگان روشن است که امروزه موجی قوی، بخشی عظیم از جهان را فرا گرفته و دنیایی 
عجیب و تازه برای کار و تفریح، ازدواج و پرورش اطفال یا بازنشستگی خلق کرده است. نظم یا 

به عبارت دقیق تر، بی نظمی موردنظر تافلر در موج سوم، جهان آنالوگ را دیجیتالی کرده است.
همزمان با انتشار موج دوم و در جریان انقالب صنعتی، علوم فنی و مهندسی نیز، رشد و تغییرات 
گسترده ای کرد. چراکه هر روز تقاضا برای حامل های انرژی، مانند نفت، گاز و بنزین، بیشتر می شد 
و مهندسین را ملزم به تحقیق و توسعه دائمی برای تولید منابع بیشتر انرژی می کرد. البته در میان 
حامل های فراوان انرژی، منبع برق، جایگاه ویژه ای پیدا کرد، نه صرفاً به خاطر وقوع موج سوم، یعنی 
موج الکتریک و الکترونیک که نیاز مبرم به برق داشت، بلکه به خاطر تمیز بودن این منبع انرژی 
و آلوده نکردن محیط زیست بود که تقاضا برای این منبع پرکاربرد، افزایش تصاعدی پیدا می کرد.

اما مسئله اینجا بود که با رشد صنعت و تکنولوژی، خطرات و حوادث مرگبار صنعتی نیز، افزایش 
پیدا می کرد. طبیعتًا علوم ایمنی و مهندسی ایمنی، بعنوان یکی از شاخه های نسبتًا جوان درخت 
قدرتمند علم، نمایان شد و رشد خود را آغاز کرد. در یک نمای کلی می توان گفت که دهه 1980 
دهه "ایمنی در تأسیسات" بود که صنایع، برای کاهش حوادث، بر بهبود سخت افزارها و تجهیزات 

تمرکز کرده بودند. 
دهه 1990 دهه "ایمنی فرایند" بود که پس از تصویب "قانون هوای پاک" در کنگره آمریکا، 
سازمان هایی مانند OSHA و EPA برای کاهش حوادث و آالینده ها، به سمت استقرار مدل هایی 

نظیر PSM و RMP رفتند.
در سال 1992 سازمان ایمني و بهداشت شغلي آمریکا )OSHA(، مدل "مدیریت ایمني فرایند" 
را با نام Process Safety Management منتشر کرد که دارای 14 عنصر مهم بوده و محور 

علی رضایی
www.processSafety.ir

"مدیریت ایمنی فرایند" در صنایع نیروگاهی
نگاهی به سوابق و تجربیات شرکت های بزرگ



49                                                                                            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 مردادماه 96 



50IRAN Fire Protection Engineering Magazine  No. 33  Augest  2017                           1396 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال پنجم  شـماره 33   مرداد

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

اساسی آن عملکرد انسان هاست. هدف اولیه این مدل، حفظ ایمنی پرسنل یک 
کارگاه، از طریق تغییر نگرش و رفتار، ایجاد فرهنگ ایمنی و سازمانی و آموزش 
برای ایجاد »شایستگی« الزم در افراد دارای نقش کلیدی در ایمنی فرآیند است.

فرایندهاي  ایمني  "مرکز  خصوصی  بخش   ،2007 سال  در  و  بعد  سال  پانزده 
شیمیایي آمریکا" )CCPS(، بر مبنای تجربیات اجرای این سیستم، مدل کامل تر 
خود با محوریت ریسک را با نام Risk-Based Process Safety منتشر نمود. 
این است که همه خطرات و ریسک ها در فرایند و تأسیسات  این مدل  نگرش 
یکسان نیستند، از این رو منابع مالی می بایست بصورت هدایت شده به خطرات 
و ریسک های بزرگ تر و مهم تر اختصاص یابند. توجه ویژه به تجهیزات دارای 
پتانسـیل ریسک باالتر؛ از ابزارهای کلیدی و طالیی این مدل برای پیشگیری از 
وقوع حـوادث ناخواسته است. همچنین، در این مدل، عنصر بسیار مهم فرهنگ 
ایمنی فرایند بصورت مستقل وجود دارد که نشان دهنده میزان اهمیتی است که 

این نظام فکری، برای فرهنگ ایمنی موجود در یک شرکت قائل شده است.
شرکت ها، در طی پیاده سازی هر کدام از این مدل ها، به سمت یکپارچه سازی سه 

بخش مهم می روند:
دستورالعمل ها، فرایندها / فن آوری های فنی سایت و رویکردهای مدیریتی

محصول این یکپارچه سازی، می تواند نوعی از استراتژی ایمنی را توسعه دهد که 
بصورت مؤثر بتواند فرایندهای خاص هر شرکت را تحت پوشش قرار داده و از نشت 
شدید گازها و سیاالت خطرناک و یا آزاد شدن انرژی های ناخواسته جلوگیری نماید.

نگاهی به یافته های علم مدیریت و دانش گسترده ساختار سازمانی، نشان می دهد 
که هر شرکت یا سازمان، از سه رکن اصلی و عمده تشکیل شده است:

• افراد و رفتارها
• روش ها و فرآیندها

• تجهیزات فیزیکی و مکانیکی
در سال 1997 دو دانشمند )استفانز و تالسو( مجموعه راهنماهایی را تحت عنوان 
"آنالیز ایمني سیستم" منتشر کردند که محتوای دیدگاه ایشان این بود که ایمنی 
نیز  فرایندها  ایمنی  شامل  تجهیزات،  ایمنی  و  پرسنل  ایمنی  بر  عالوه  سیستم، 
می باشد و این سه بخش، ارتباط ناگسستنی با یکدیگر دارند. از آنجائی که سیستم ها 
به گونه ای تعریف شده اند که شامل فرآیندهاي خاصي خواهند بود، ایمني فرآیند را 

نیز مي توان بعنوان زیرمجموعه ای از ایمني سیستم در نظر گرفت.
مروری بر حوادث بزرگ این سال ها نشان می دهد که با وجود انواع سیستم های 
ایمنی و مدیریت ریسک و تغییر استراتژی های ذکرشده از دهه 70 تا پایان قرن 
بیستم، حوادث اما همچنان ادامه داشتند. پس صنایع پیشرو و خالق، با استفاده 
از ابزارهای مدرن آنالیز سیستم و با نگاه انتقادی به مجموعه های خود دریافتند 
که حلقه مفقوده در این زنجیره، حرکت به سمت ایجاد و ارتقاء فرهنگ ایمنی و 

ایمنی مبتنی بر رفتار است.

فرهنگایمنی
استانداردهای مدل PSM برای فرایندهایی طراحی شدند که شامل حجم بزرگی 
تجربه  هستند.  انرژی  از  عظیمی  منابع  یا  زا  واکنش  و  خطرناک  بسیار  مواد  از 
سازمان های بین المللی نشان می دهد که علت بروز حوادثی که در سیستم های فنی 
پیچیده رخ می دهد نیز مانند خود این سازمان ها، پیچیده و چندعاملی است و در 
مجموع، علت زیربنایی، نبود فرهنگ ایمنی در این صنایع پیچیده و فرایندی ست.

اصطالح فرهنگ ایمنی اولین بار به طور رسمي در سال 1987 در مدارک ایمني 
برده شد و  بکار  نیروگاه هسته ای چرنوبیل  برای تحلیل حادثه  آژانس هسته ای 
همچنان نیز یکی از کامل ترین اسناد برای پیاده سازی و ایجاد جو و فرهنگ ایمنی 
است. )INSAG 4( دلیل پدید آمدن اصطالح "فرهنگ ایمنی" این بود که برخي 

از حوادث را نمی توان به ضعف تجهیزات یا طراحي نسبت داد و این فاکتور خطاي 
انساني ست که وقتی با ضعف سازماني همراه می شود، منجر به وقوع حوادثي مانند: 
چرنوبیل، سکوی پایپر آلفا، پاالیشگاه BP در تگزاس، شاتل فضایی ناسا یا سامانه 

چهارم دفاع موشکی آمریکا می گردد.
در چند سال اخیر، صاحبان سرمایه و صنعت در تمام کشورهای جهان، به این 
نتیجه رسیده اند که با بکارگرفتن دقیق ترین سیستم های ایمني سخت افزاری و 
مدیریت ایمني، نمی توان آمار حوادث را از حدي پائین تر آورد. راهکار مدرن در زمینه 
کاهش حوادث فرآیندي، تکیه بر ارتقا یسطح فرهنگ ایمني در هر سازمان است.

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."
ارائه کرده است:  را  تعریف ساده تری  اما   )CCPS( امریکا  ایمنی شیمیایی  مرکز 
"چگونگی رفتار یک سازمان، 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.
از  خاصی  نوع  شدن  نهادینه  باعث  سازمان،  در  مناسب  ایمنی  فرهنگ  وجود 
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 به منظور مشخص کردن مراحل و انجام اقدامات مناسب برای بهبود 
فرهنگ HSE بسیار حائز اهمیت است. سیستم مدیریت، پس از شناسائی میزان 

بلوغ فرهنگی سازمان است که می تواند بهترین تصمیم را اتخاذ کند.

فرهنگایمنیفراینددرصنایعآبوبرق
کالن  سرمایه های  بر  عالوه  نیروگاه،  و  برق  و  آب  صنایع  با  مرتبط  تجهیزات 
مادی، نقشی استراتژیک در تأمین رفاه و حرکت به سمت توسعه پایدار ملی دارند. 
مشکالت ناشی از کمبود و سوء مدیریت در منابع آب در سطح ملی و بین المللی 
از یک طرف و تجهیزات نسبتًا قدیمی و رسیدن به پایان چرخه ایمن عمر برخی 
از نیروگاه ها و وسایل کنترل و برنامه ریزی آن ها، در کنار پیچیدگی ذاتی تولید 
برق از بخار در توربین های عظیم و ژنراتورهای تواید برق، از طرف دیگر، ایجاب 
می کند که رویکرد منظم و نظام مند ایمنی، نظیر آنچه در شرکت مپنا، در جریان 
است، در تمام سطوح تولید، ترکیب و توزیع برق در شرکت های برق منطقه ای و 
تأسیسات جانبی سایر شرکت های صنعتی، پیاده شده و فرهنگ ایمنی فرایندی 

در بدنه و محتوای این صنعت، ایجاد و ارتقا یابد.
در صنایع  ایمنی  فرهنگ  ارتقاء  و  ایجاد  برای  تالش  نقش  و  اهمیت  زمینه  در 

نیروگاهی ایران و جهان، مطالعات گسترده ای صورت گرفته است.
از متدها  ایمنی در سازمان ها مجموعه ای  بلوغ فرهنگ  اندازه گیری سطح  برای 
استفاده می شود. معمول ترین روش، استفاده از برگه های نظرسنجی فردی است. 
در این پروسه اطالعات الزم، جمع آوری  شده و تحلیل می شود و عوامل و مفاهیم 
مؤثر بر ایمنی سازمان مشخص می شود. با انجام مطالعات متعدد برخی از عوامل 
سازمانی مرتبط با عملکرد ایمنی مشخص  شده است. اگر چه در این مطالعات از 
ابزار و وسایل خاص خود سازمان ها برای اندازه گیری جو و فرهنگ ایمنی استفاده 

شده است، اما در نهایت یک سری عوامل مشترک بدست آمده است.
نتایج مطالعات گسترده دکتر شنی چیب و همکارانش در سال 2014 چنین نشان 
داد که "در بازرسی های حوادث صنعتی، مشخص  شده است، سازمان های دارای 
یک فرهنگ ایمنی قوی، در پیشگیری از بروز حوادث و صدمات صنعتی، مؤثرتر 
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بوده اند و فرهنگ ایمنی روی عادات کل افراد، باورها و عقاید آن ها تأثیرگذار بوده 
و شدیداً روی حوادث و صدمات شغلی تأثیرگذار است."

در ایران نیز مطالعات گسترده ای انجام شده است. طی مطالعه ای در سال 1395 
)ارقامی و کیان(، فاکتورهای مؤثر بر فرهنگ ایمنی در نیروگاه های حرارتی تولید 
برق، مورد مطالعه قرار گرفت که منجر به شناسایی نه دسته از فاکتورهای مؤثر 

بر فرهنگ ایمنی شد که عبارتند از:
1. آموزش، آگاهی و صالحیت

2. نگرش، رهبری و تعهد مدیریت ارشد سازمان
3. قوانین، مقررات، رویه ها و دستورالعمل های کاری

4. مدیریت ایمنی و بحران
5. عوامل فردی

6. سبک مدیریت و ارتباطات سازمانی
7. مشارکت و تعهد سازمانی کارکنان، سرپرستان و مدیران میانی

8. عوامل برون سازمانی
9. تأمین زیرساخت ها و مدیریت منابع

مجموعه اقدامات مدیریت ریسک، در صنعت آب و برق، تأسیسات جانبی صنایع 
نفت و گاز و نیروگاه ها، به دو بخش مهم تقسیم می گردد:

• ریسک مرتبط با تولید برق در نیروگاه های آبی و حرارتی )غیرهسته ای(
• ریسک مرتبط با توزیع برق در شرکت های برق منطقه ای

ریسکهایخاصشرکتهایبرقمنطقهای
میزان تولید و مصرف برق، یکی از عوامل تعیین کننده رفاه در یک جامعه است و 
توانایی توزیع بی خطر انرژي الکتریکی برای مصرف کنندگان از الزامات مهم در 
این صنعت است. چرا که اختالل ناشی از انرژي الکتریکی، در نوع خود یکی از 
مهلک ترین خطرها در خانه ها، پارک ها و محل های عمومی و خصوصی محسوب 
تخصصی  ریسک های  مدیریت  و  ایمنی  به  توجه  که  طبیعی ست  پس  می شود. 
همیشگی  دغدغه های  از  بهره برداری،  فرایندهای  و  توزیع  بخش های  در  برق 
مدیران این شرکت ها باشد و در این راستا، همراه با پیاده کردن سری های ارزیابی 
و   FMEA مانند  ریسک  ارزیابی  تکنیک های  از    OHSAS 18000 همچون

TOPSIS نیز برای تعیین نقاط، زمان و علل شکست تجهیزات خود بهره ببرند.
در مطالعه ای در سال 1392 )حبیبی، طالبی و خنکدار( برخی از خطرات و ریسک های 

فعالیت های این مبحث، لیست و اولویت بندی گردید:

PSM
مهم ترین خروجی اولویت بندی ریسک های ایمنی، ایجاد آگاهی و تعهد فردي در 
پرسنل فعال در فرآیندهاي حوزه بهره برداری نسبت به ماهیت، وسعت و عواقب 
بالقوه این مخاطرات و سپس، طرح ریزی و انجام اقدامات پیشگیرانه و کنترلی 

برای کاهش مخاطرات است.

سیستممدیریتریسکدرسیستمهاینیروگاهی
ـــاز ســـایر  ـــرژي موردنی ـــرق، زیربنـــای توســـعه و پیشـــرفت کشـــور در تأمیـــن ان ب
ـــه  ـــا توج ـــت ب ـــن صنع ـــود. در ای ـــوب می ش ـــه محس ـــردم و جامع ـــع و م صنای
ـــراي  ـــه ب ـــري ک ـــیل خط ـــیته و پتانس ـــی الکتریس ـــی آن، یعن ـــت اصل ـــه ماهی ب
ـــتانداردهاي  ـــی و اس ـــواره ایمن ـــه اســـت، هم ـــال در آن نهفت ـــروي انســـانی فع نی
ــن  ــت. همچنیـ ــوده اسـ ــزان بـ ــل برنامه ریـ ــه و عمـ ــورد توجـ ــه مـ مربوطـ
ـــه و  ـــای تهی ـــرق، در فرآینده ـــی ب ـــک های تخصص ـــی و ریس ـــه ایمن ـــه ب توج
ـــره  ـــز در زم ـــی، نی ـــائل کیف ـــوازات مس ـــه م ـــواره ب ـــا، هم ـــن واحده ـــع ای توزی

فعالیت هـــای جـــدی اســـت.
ــر  ــه در آن، اکثـ ــتند کـ ــی هسـ ــرق از حوزه هایـ ــی بـ ــای حرارتـ نیروگاه هـ
ــورت  ــه صـ ــًا بـ ــوده و طبعـ ــا SIL II بـ ــرل، دارای III یـ ــتم های کنتـ سیسـ
ــتم های  ــم در سیسـ ــه می دانیـ ــه کـ ــد. همانگونـ ــل می کننـ ــک عمـ اتوماتیـ
خـــودکار )کـــه اغلـــب در برنامه هـــای ایمنـــی بـــا حساســـیت بـــاال مـــورد 
ـــوده  ـــی ب ـــدت باالی ـــرات، دارای ش ـــیل خط ـــد(، پتانس ـــرار می گیرن ـــتفاده ق اس
ـــترده  ـــای گس ـــه دارای پیامده ـــر ک ـــوار زی ـــوادث ناگ ـــه ح ـــر ب ـــد منج و می توان

ـــردد: ـــتند، گ هس
ـــزات  ـــار در تجهی ـــوخت، انفج ـــن س ـــت رفت ـــی از دس ـــار در پ ـــا انفج ـــش ی آت
ـــی  ـــاال، دررفتگ ـــاژ ب ـــزات ولت ـــار در تجهی ـــاال، انفج ـــار ب ـــا فش ـــار ب دارای بخ
ـــرق  ـــد ب ـــره. در واحدهـــای تولی ـــزات ماشـــین آالت پرســـرعت و غی شـــدید تجهی
ـــم ازDCS, ESD PLC  و ...  ـــرل اع ـــتم های کنت ـــه ای از سیس ـــار، مجموع و بخ
بـــه کمـــک مبدل هـــا، فرســـتنده ها، سنســـورها، رابط هـــا و اینترفیس هایـــی 
ـــر  ـــور، بویل ـــن، ژنرات ـــد توربی ـــی مانن ـــت تجهیزات ـــد SCADA و HMI، فعالی مانن

و ... را کنتـــرل می کننـــد.
ـــن، در ســـال 2012 )توســـط  ـــره و ژاپ ـــن دو کشـــور ک ـــه کارگاهـــی بی در مطالع
ـــتم  ـــص در سیس ـــوع نق ـــک های وق ـــرات و ریس ـــوو(، خط ـــانگیون و ی ـــی، س ل
ـــص در  ـــن )ESD(، نق ـــر دور توربی ـــا تغیی ـــط ب ـــراری مرتب ـــده اضط خاموش کنن
سیســـتم PLC و عملکـــرد خطـــا توســـط اپراتور هـــا، در واحد هـــای تولیـــد 
ـــه  ـــان داد ک ـــت و نش ـــرار گرف ـــزاری ق ـــی نرم اف ـــورد بررس ـــار، م ـــرق و بخ ب
ـــگاه  ـــتمی ن ـــا و سیس ـــورت پوی ـــک، بص ـــت ریس ـــوع مدیری ـــه موض ـــتی ب بایس
ـــا  ـــی ب ـــطوح ایمن ـــه ناپذیری س ـــر خدش ـــر ب ـــای مؤث ـــی فاکتوره ـــرده و تمام ک

ـــرد. ـــرار گی ـــه ق ـــورد مطالع ـــی م ـــای چندعامل تکنیک ه
ـــرای  ـــای آن ب ـــل ضعف ه ـــر، بدلی ـــل خط ـــه و تحلی ـــنتی تجزی ـــای س روش ه
ـــتند.  ـــوردار نیس ـــی الزم برخ ـــتم، از کارای ـــی سیس ـــزاء ایمن ـــام اج ـــی تم بررس
ایـــن روش هـــا، خطـــر را بعنـــوان مجموعـــه ای از وقایـــع کـــه بصـــورت خطـــی در 
ـــتاتیک  ـــرض اس ـــا ف ـــد و ب ـــی می کنن ـــد، تلق ـــاق می افت ـــاص اتف ـــم خ ـــک نظ ی
ـــد.  ـــر می نماین ـــل خط ـــه و تحلی ـــه تجزی ـــدام ب ـــازمان، اق ـــا س ـــتم ی ـــودن سیس ب
ـــی کـــه وقـــوع حـــوادث شـــدید در صنایـــع نیروگاهـــی نشـــان داده اســـت  در حال
ـــای  ـــه روش ه ـــتند. از آنجاییک ـــا هس ـــت پوی ـــتم ها دارای حال ـــن سیس ـــه ای ک
ـــد جامع نگـــر  ـــه و تحلیـــل خطـــر، دی ـــی ریســـک و تجزی ـــان ارزیاب ســـنتی در زم
ـــه  ـــد، ب ـــی می کنن ـــه بررس ـــور جداگان ـــه ط ـــتم را ب ـــزء از سیس ـــر ج ـــد و ه ندارن
ـــک،  ـــی ریس ـــنتی ارزیاب ـــای س ـــالف روش ه ـــه برخ ـــت ک ـــاز اس ـــی نی روش های
ماهیـــت غیرخطـــی داشـــته و ریســـک، بصـــورت سیســـتمی و مجموعـــه ای زنـــده 
ـــا  ـــزات و فن آوری ه ـــنل، تجهی ـــن پرس ـــط بی ـــی از رواب و دارای روح و یکپارچگ
ـــطح  ـــه س ـــیدن ب ـــرای رس ـــی، ب ـــای کل ـــک نم ـــود. در ی ـــه ش ـــر گرفت در نظ
ـــرق،  ـــروگاه ب ـــی در نی ـــی ایمن ـــای حفاظت ـــی الیه ه ـــد تمام ـــوب بای ـــی مطل ایمن

ـــردد. ـــظ گ ـــده و حف ـــه ش ـــر گرفت در نظ
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

کاربردمدلهایمدیریتایمنیفرایند
 ،SSE (Scottish & Southern Energy( شرکت تولید و توزیع انرژی اسکاتلند
بـه توزیـع و فـروش برق و گاز در مرکز و جنوب اسـکاتلند مشـغول اسـت و دفتر 
مرکزی آن نیز در شـهر گالسـکو قرار دارد. در سـال 2007، این شـرکت به یکی 
 Iberdrola از شـرکت های اقمـاری زیرمجموعـه شـرکت بین المللی اسـپانیایی
پیوسـت. ایـن شـرکت، در طـول دو سـال 2006 و 2007 شـاهد چنـد حادثـه در 
بخش هـای مختلـف خـود بـود که باعـث ایجـاد نگرانی های عمیـق هیئت مدیره 
در مـورد ثبـات و اعتماد نسـبت به کسـب و کار این شـرکت گردید. بررسـی ها و 
مشـاوره های گسـترده در اتاق هـای فکـر این شـرکت، منجر به تعیین اسـتراتژی 
جدیدی در تمام سـطوح این شـرکت عظیم گردید. مطالعات نخبگان این شـرکت 
بـا انتشـار گزارش Baker Panel  دربـاره علل و عوامل انفجار مخزن نگهداری 
روغـن در پاالیشـگاه BP Texas در همیـن سـال، همزمان شـد و مدیران ارشـد 
ایمنـی، ایـن سـوال مهم را فـراروی هیئت مدیره شـرکت مطرح کردنـد که وقوع 

چنیـن حادثـه ای چـه اثری بر کسـب و کار چندین سـاله ما خواهد گذاشـت؟
پاسـخ بـه ایـن سـوال، برای شـرکتی بـا چنیـن ذینفعـان و حجم سـرمایه عظیم 
و چنیـن وظیفـه خطیـر ملـی، نـه تنهـا از جنـس راه حل هـای فوری و نمایشـی 
نیسـت، بلکـه راه حلـی بلند مدت و پایدار الزم اسـت: پیاده سـازی مدل "مدیریت 

ایمنـی فرایند"
شـرکت SSE  بـرای صرفـه جویی در زمان و اسـتفاده از تجربیات و خروجی های 
شـرکت خدمـات مهندسـی ABB بـه مذاکـره بـا این شـرکت پرداخته و قـرارداد 

بسـتند تـا شـرکت ABB تجربیـات وسـیع خـود در زمینـه مطالعـات خطـرات 
فرایندهـای پلنت هـای تولیـد بـرق و انـرژی را بـه کارکنان شـرکت اسـکاتلندی 
SSE آمـوزش دهـد. تکنیـک مـورد اسـتفاده بـرای مطالعـات سـریع اولیـه که از 
چنـد سـال قبل بـکار بـرده می شـد Process Hazard Review )PHR( بود.  
کارگروه هـا و تیم هـای تخصصـی، بـرای انجـام ممیزی هـای اولیه ایجـاد گردید 

و راهنمـای HSG254 بعنـوان چارچـوب و مبنـای کار قرار داده شـد.
در همـان ابتـدای کار، خالهـای زیـادی در عـرض و طـول شـرکت و بویـژه در 
سیسـتم های مجوز کار شـرکت، شناسـایی گردید که برای شـرکتی که در مراحل 
بلـوغ سـازمانی خود به سـر می بـرد، غیر قابل پذیـرش و دور از انتظـار بود. آن ها 

نیـاز بـه بهبود را در خـود دریافتند.
قـدم بعـدی، یکپارچه کـردن "اقدامات ایمن سـازی روش هـا و فرایندهای اداری 

و مهندسـی " بـا " مدیریـت دارایی ها" بود.
سـپس بـه سـمت تعییـن خط مشـی و پیاده سـازی کامـل و همـگام دو راهنمای 

زیـر رفتند:
• RR509 Plant ageing: مدیریـت تجهیـزات دارای سـیاالت پرفشـار یـا 

خطر پـر 
• PAS 55: استاندارد مدیریت دارایی ها

تیـم ترکیبـی و متخصص شـرکت، بـا رویکـرد راهنمـای  HSG254، در نهایت 
90 خطر عمده را شناسـایی و 42 سیسـتم کنترل ریسـک برای محافظت از این 
مخاطـرات در نظـر گرفتنـد. بـه طـور کلـی آن هـا، از میـان ایـن ریسـک ها، 88 
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شـاخص پیشـرو و آینـده نگـر، قابـل اندازه گیـری بـرای خـود در نظـر گرفتند تا 
بتواننـد میـزان بهبـود یافتـن خـود را اندازه گیـری کنند.

شـاید، برتریـن تجربـه ای کـه  شـرکت ها، از حـوادث عمـده صنایـع فراینـدی 
گرفتـه باشـند، نیـاز بـه معیارهـای اندازه گیری بـرای اجـرای ایمنی فرایند باشـد 
)PSPIs( کـه بتواننـد اثربخشـی اقدامـات پیشـگیرانه و کنترلـی را همزمـان بـا 
 Process Safety( .حـوادث و نواقصـی که اتفاق افتاده اسـت، اندازه گیری کنند

)Performance Indicators
چراکـه ایـن شـعار مرکز ایمنی فرایند شـیمیایی آمریکاسـت: "اگـر نتوانی چیزی 

را اندازه گیـری کنـی، نمی توانـی آن را بهبود ببخشـی"
در سـال 2010 موسسـه مهندسـین شـیمی آمریـکا، بـه پـاس پیاده سـازی مدل 
"مدیریـت ایمنـی فراینـد" و سـه سـال تـالش برای حفـظ معیارها، در شـرکت 
تولیـد و توزیـع انـرژی اسـکاتلند، جایـزه "نـوآوری در ایمنـی فرایند" خـود را به 

این شـرکت اهـدا کرد.
گـزارش سـاالنه ایـن شـرکت، از منافع بدسـت آمده از پیاده سـازی این سیسـتم، 

بـرای مـا حائز اهمیت اسـت:

اگـر کمـی به عـدد ردیف اول، یعنـی 20 % برای کاهـش در هزینه های عملیاتی 
و نگهـداری سـایت های صنعتـی شـرکتی با این ابعـاد یا حتی شـرکتی در ایران، 
ماننـد مپنـا، توجـه کنیـم و تخمیـن سـاده ای از آن بدسـت آوریم، با چـه ارقامی 

مواجه می شـویم؟
براسـتی بـا چه معیـاری می توانیم برای درصدهای بهبود فوق، در شـرکتی با این 
میـزان سـود و سـرمایه و نقش اسـتراتژیک بـرق و گاز در بافت مـدرن بریتانیای 

امـروز، معـادل مالی و اقتصادی پیدا کرده و نسـبت سـود- هزینـه را بیان کرد؟
بعبـارت دیگـر، هزینـه پیاده سـازی دقیـق و کامـل ایـن مـدل، چنـد صدم سـود 

اقتصـادی ناشـی از پیاده سـازی ایـن مـدل دارد؟

کنفرانسبینالمللیمدیریتایمنیفرایندنیروگاههایتولیدبرق
World Class Process Safety Management for Power Generation
Delivering a First-Class Process Safety and Asset Integrity

از اکتبـر سـال 2012 بـه مـدت چهار سـال پیاپی، شـهر لندن، میزبـان کنفرانس 
بین المللـی بـود کـه رویکـرد آن، ارائـه یـک اسـتراتژی مـدرن برای پیاده سـازی 
 T.A.COOK مدیریت ایمنی فرایند و پکپارچکی دارایی ها" بود. کنفرانسـی که"
بـا همـکاری "مرکز ایمنی فراینـد اروپا" یعنی EPSC برگزارکننـدگان آن بودند. 
جالـب اینجاسـت کـه اولیـن کنفرانـس، منحصراً به پیاده سـازی "مـدل مدیریت 
ایمنـی فراینـد" در نیروگاه هـای تولیـد بـرق، اختصـاص داشـت و در سـال های 

بعـد، نفـت و گاز نیـز به حـوزه کاری کنفرانس افزوده شـد.
حضـور نخبگان و برگزیدگان شـرکت های پیشـرو زیر، به جهـت تبادل تجربیات 
و بحـث بـر روی منفعت هـای پیاده سـازی ایـن مـدل و روش هـای اسـتقرار آن، 

فرصتـی بی نظیـر را در اختیـار شـرکت کنندگان قـرار می داد.

 
نگاهیبهحامیانبرگزاریکنفرانسنیزجالبتوجهاست:

همـه شـرکت های حامـی برگـزاری کنفرانـس، از شـرکت هایی هسـتند که مدل 
"مدیریـت ایمنـی فراینـد" را پیـاده کـرده و منافـع مـادی و معنـوی خـود از این 
موضـوع را، بصـورت رسـمی و طـی گزارش هـای سـالیانه ایمنـی )کـه بایسـتی 
در کنـار گزارش هـای مالـی خـود بـه کلیـه سـهامداران و ذینفعـان خـود، اطالع 

اعـالم کرده اند. دهنـد(، 

کارگاههایتخصصیوعمومیدرحاشیهکنفرانس
و  از مدیـران عامـل  ایـن کنفرانـس، شـرکت کنندگان کـه  برگـزاری  در طـی 
هیئت مدیـره، مدیـران و مسـئوالن ایمنـی، مدیـران بهره بـرداری، کارشناسـان 
مهندسـی و ... بودنـد، در کارگاه هـای مختلف تخصصی و عمومی شـرکت کردند:
پیاده سـازی و نگهـداری عناصـر مدل هـای  آشـنایی و آمـوزش چگونگـی   •

ایمنـی فراینـد
• نتایج و روش های علمی برای شاخص گذاری )معیارهای پیشرو و آینده نگر(

• نتایج عملیاتی یک رویکرد جامع و یکپارچه به یکپارچگی دارایی ها
• انجام ممیزی های دقیق و درست

• نقش ارتقاء مدیریت به رهبری سازمان، در ایمنی و فرهنگ ایمنی فرایند
• اندازه گیری الزمه بهبود

• Bow-Tie ؛ تکنیکی برای تشخیص و دیدن ریسک ها
• Human Factor؛ رویکرد سیستمی به بهینه کردن عملکرد انسان ها

• درس هایی از صنایعی که مدل PSM  را پیاده کرده اند

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

بـه  اطـالق کلمـه Disaster بـه حادثـه مربـوط 
توربین هـای نیـروگاه ایرانشـهر، در صفحـه اصلـی 
سـایت مرکـز CCPS وابسـته به آکادمی مهندسـین 
شـیمی آمریـکا، ناگفته های بسـیار دارد. بویژه اینکه 
عـدم وجـود عناصر "مدیریـت ایمنـی فرایند"، اعم 
  …,HAZOP, LOPA, Mechanical Integrityاز
را بعنـوان دالیـل بـروز این رخـداد، اعـالم می کند.

ایـن حادثـه و حـوادث دیگـر، نظیـر: حادثـه خـط 
تغذیـه گاز نیـروگاه بـرق علی آبـاد کتـول، حادثـه 
حرارتـی  نیـروگاه  روغـن  مخـازن  در  آتش سـوزی 
تبریـز، حادثـه انفجـار بوشـینگ ترانـس اصلی واحد 
3 بخـار نیـروگاه سـیکل ترکیبی منتظـر قائم، حادثه 
انفجار بوشـینگ های دو دسـتگاه ترانسـفورماتور سه 
فـاز نیـروگاه نـکا، حادثه سـقوط دکل 400 کیلوولت 
روی خطـوط دومـداره 400 کیلوولـت شـهید رجایی 
بـه رودشـور و حـوادث دیگـری از این دسـت، بویژه 
نشـان دهنده  توربین هـا،  اسـتاپ  و  اسـتارت  در 
فرایندهـای  و  تأسیسـات  ایـن  بـودن  آسـیب پذیر 
جـاری در آنهاسـت. اگرچـه در واحد هـای صنعتـی 
فـوق، همچـون صنایـع نفـت و گاز و پتروشـیمی، 
اغلب سیسـتم های مدیریتی رایج در ایران، اسـتقرار 
داده شـده اسـت کـه در نـوع خود قابل تقدیر اسـت.

نگاهـی بـه حوادث فوق و گذشـت زمان نسـبتًا زیاد 

از تأسـیس برخـی از نیروگاه هـا و تأسیسـات بـرق و 
بخـار در کشـورمان ایـران، بـر مـا الزم مـی دارد تـا 
قبـل از قـرار گرفتـن در معـرض مخاطـرات عمـده، 
مـدل مدیریـت ایمنـی فرایند در ایـن صنعت مهم و 
اسـتراتژیک، پیاده سـازی شـده و مورد اسـتفاده قرار 
بگیـرد. راهـی که صنعت نفت، گاز و پتروشـیمی نیز 

در آغاز آن اسـت.

پینوشتها:
1. Richard A. Stephens, PE, CSP: The 
System Safety for 21st Century. A JOHN 
WILEY & SONS, INC., PUBLICATION
2. Chib S, Kanetkar M. Safety Culture: 
The Buzzword to Ensure Occupational 
Safety and Health. Procedia Econ 
Finance. 2014; 11:130-6

 3 دوره  حرفـه ای،  بهداشـت  مهندسـی  مجلـه   .3
شناسـایی  "مقالـه   ،1395 تابسـتان   ،  2 شـماره   ،
مؤلفه هـای مؤثر بـر فرهنگ ایمنـی در نیروگاه های 

حرارتـی تولیـد بـرق ایـران"
4. بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق، 1392، 
ریسک های  اولویتبندي  و  ارزیابی  "مقاله  تهران،، 
ایمنی در فرآیند بهره برداری با مدل های TOPSIS و 

FMEA  در شرکت برق منطقه ای مازندران"
5. Sun Hwi Lee, sanghyun Yoon, 
Junbeom Yoo. SW_ STEPA: A software 
Hazard Analysis Technique based on 
STEPA. Korea-Japan Workshop on 
ICT.2012; 03:20-22
6. http://www.hse.gov.uk/comah/
case-studies/case-study-scottish-
power.pdf
7. Baker J.A., The report of the BP U.S. 
Refineries Independent Safety Review 
Panel, Jan 2007.
8. Ellis G.R., Action against accident 
hazards, Graeme Ellis, ABB Engineering 
Services UK, evaluates the Process 
Hazard Review (PHR) methodology, 
March 2005, Hydrocarbon Engineering.
9. http://uk.tacook.com/fileadmin/
fi l e s / 2 _ Ev e n t s / 2 _ U K  E u ro p e /
Eve n t s _ 2 0 1 2 / P ro c e s s _ S a fe t y /
Brochure/PSM_PowerGen2012.
pdf?tracked=1
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Event Report
گزارش رویداد

گردهمایی حادثه برج 8001  و مانور 
دورمیزی در شرکت پتروشیمی بوعلی 
مسئولین  و  مدیران  حضور  با  سینا، 
ماهشهر  بندر  شهرستان  و  منطقه 
فرماندار  قمر  دکتر  ازجمله  کشور  و 
مطیعی  سردار  ماهشهر،  شهرستان 
معاونت انرژی پدافند غیرعامل کشور، مهندس امیری مدیرعامل پتروشیمی بندر امام، 
مهندس شهیدی نیا مدیرعامل سازمان منطقه ویژه و سایر مسئولین و مدیران در محل 
این شرکت در تاریخ 19/4/96 ، مصادف با اطفاء حریق حادثه سال گذشته، برگزار گردید.

سینا ضمن  بوعلی  پتروشیمی  مدیرعامل شرکت  قارونی،  مهندس  مراسم  این  در 
خوش آمدگویی به مدعوین محترم حاضر در سمینار، به برخی اقدامات انجام شده در 

حوزه مدیریت بحران، بشرح زیر در این شرکت اشاره کرد:
 تشکیل تیم های مدیریت بحران )CMT( و تیم فرماندهی حادثه )ICT( در شرکت 

و تدوین شرح وظایف مربوطه
 برنامه ریزی بمنظور تقویت نیروی انسانی کارآمد

ـــن از  ـــا تأمی ـــی و ی ـــورت داخل ـــب بص ـــتیبانی مناس ـــزات پش ـــن تجهی  تأمی

طریـــق شـــرکت های همـــکار
 تجمیع بانک اطالعاتی فرآیندی و تجهیزاتی

 تشکیل کارگروه آموزش های مرتبط با موضوعات پدافند غیرعامل برای عموم کارکنان
 احصاء آسیب پذیری های مستقر در شرکت، متناسب با تهدیدات احتمالی
 برگزاری همایش هم اندیشی و سمینار پدافند غیرعامل در سطح شرکت

الزم به ذکر است که تمامی این اقدامات در جهت تقویت فرهنگ HSE، پیاده سازی 
الزامات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران صورت گرفته است.

دیگر سخنرانان:
دکتر قمر، فرماندار شهرستان ماهشهر

سردار مطیعی، معاونت انرژی پدافند غیرعامل کشور
مهندس شهیدی نیا، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه

مهندس کاظم پور، مدیرعامل شرکت ایده پردازان شریف
NEXO دکتر نورائی، مدیرعامل شرکت

مهندس قاسمی، رئیس HSE شرکت بوعلی سینا

گردهمایی حادثه برج 8001 
و برگزاری مانور دورمیزی در مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا
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دکترقمر
فرماندارشهرستانماهشهر

مهندسکاظمیپور
مدیرعاملشرکتایدهپردازانشریف

سردارمطیعی
معاونتانرژیپدافندغیرعاملکشور

دکترنورائی
NEXOمدیرعاملشرکت

نماییازمانوردورمیزی

نماییازگردهماییحادثهبرج8001نماییازگردهماییحادثهبرج8001

نماییازمانوردورمیزی

مهندسشهیدینیا
مدیرعاملسازمانمنطقهویژه

مهندسقاسمی
رییسHSEشرکتبوعلیسینا



60IRAN Fire Protection Engineering Magazine  No. 33  Augest  2017                           1396 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال پنجم  شـماره 33   مرداد

نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Brand Introduction

معرفی برند تجاری

ـــور  ـــق در کش ـــر حری ـــاوم در براب ـــزات مق ـــد تجهی ـــدف تولی ـــا ه ـــال 1988 و ب ـــرکت Mercor در س ش
ـــل توجـــه  ـــا و توســـعه قاب ـــر کشـــورهای شـــرق اروپ ـــه شـــرایط حاکـــم ب ـــا توجـــه ب لهســـتان تأســـیس شـــد. ب
ـــتین  ـــوان نخس ـــق بعن ـــر حری ـــاوم در براب ـــای مق ـــالدی درب ه ـــود می ـــه ن ـــدای ده ـــاختمان در ابت ـــازار س ب

ـــد. ـــازار ش ـــه Mercor وارد ب ـــتقل مجموع ـــول مس محص
ـــت  ـــای کیفی ـــراه ارتق ـــه هم ـــوالت ب ـــج محص ـــداوم رن ـــعه م ـــدا توس ـــرکت Mercor از ابت ـــتراتژی ش اس
ـــه  ـــج تهوی ـــق از رن ـــر حری ـــاوم در براب ـــای مق ـــکای الیت ها و دمپره ـــد اس ـــزودی تولی ـــود. ب ـــوالت ب محص

ـــد.  ـــاز ش ـــروه Mercor آغ ـــی در گ طبیع
 Mercor ـــروه ـــازار گ ـــهم ب ـــزون س ـــش روزاف ـــه و افزای ـــن مجموع ـــاری ای ـــت تج ـــه موفقی ـــه ب ـــا توج ب
ـــه  ـــال 2004 ب ـــرد و در س ـــذب ک ـــود ج ـــه خ ـــا ب ـــی اروپ ـــازار مال ـــر ب ـــددی را از سراس ـــرمایه گذاران متع س
ـــش  ـــدف افزای ـــا ه ـــه ب ـــن مرحل ـــد. در ای ـــا وارد ش ـــورس اروپ ـــازار ب ـــه ب ـــام ب ـــهامی ع ـــرکت س ـــک ش ی
ظرفیـــت تولیـــد و نزدیکـــی بـــه بازارهـــای مصـــرف گـــروه Mercor کارخانجـــات جدیـــد خـــود در اوکرایـــن 

ـــود. ـــدازی نم ـــی را راه ان و رومان
ایـــن مجموعـــه ســـپس اقـــدام بـــه خریـــد شـــماری از معتبرتریـــن شـــرکت های اروپایـــی تولیدکننـــده 
ـــه  ـــد ب ـــای جدی ـــتن اعض ـــا پیوس ـــرد و ب ـــتان ک ـــپانیا و مجارس ـــق در اس ـــر حری ـــاوم در براب ـــای مق مالت ه
ـــیمانی  ـــر س ـــش های غی ـــق، پوش ـــر حری ـــاوم در براب ـــای مق ـــواع مالت ه ـــد ان ـــه Mercor تولی مجموع
اســـکلت )رنگ هـــا(، بوردهـــا و ســـایر محصـــوالت ســـاختمانی مرتبـــط بـــا ایـــن حـــوزه بـــه ســـبد 

ـــد. ـــزوده ش ـــرکت اف ـــن ش ـــوالت ای محص
ـــه  ـــق در اتحادی ـــر حری ـــاوم در براب ـــای مق ـــازار درب ه ـــه Mercor از ب ـــل توج ـــهم قاب ـــه س ـــه ب ـــا توج ب
ـــوده و  ـــول نم ـــن محص ـــد ای ـــارکت در تولی ـــه مش ـــدام ب ـــی Assa Abloy اق ـــگ بین الملل ـــا هلدین اروپ
ـــطح  ـــدMercor- Assa abloy  و DFM در س ـــا دو برن ـــرکت Mercor ب ـــای ش ـــال ... درب ه از س

ــود.  ــه می شـ ــی عرضـ بین المللـ
در حـــال حاضـــر گـــروه Mercor بـــا نـــه کارخانـــه در سراســـر اروپـــا بعنـــوان یکـــی از بزرگ تریـــن 
شـــرکت های تولیدکننـــده تجهیـــزات Passive مطـــرح اســـت و ســـهم مهمـــی از بـــازار کشـــورهای 

مذکـــور و بـــازار بین المللـــی ایـــن تجهیـــزات را بـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت.
ـــی دود  ـــه طبیع ـــزات تخلی ـــن، تجهی ـــت ف ـــیون و ج ـــزات ونتیالس ـــواع تجهی ـــر Mercor ان ـــال حاض در ح
ـــق،  ـــر حری ـــازی در براب ـــش های مقاوم س ـــا و پوش ـــواع مالت ه ـــق، ان ـــر حری ـــاوم در براب ـــای مق و نورگیره
درب هـــای مقـــاوم در برابـــر حریـــق، انـــواع دریچه هـــا و کانال هـــای و دمپرهـــای نســـوز، پرده هـــای 
ــا( را  ــا و درب هـ ــت فن هـ ــش ها، جـ ــا )پوشـ ــازی تونل هـ ــل ایمن سـ ــتم های کامـ ــش و دود، سیسـ آتـ

بـــا اســـتانداردها و گواهی هـــای اروپایـــی تولیـــد و بـــه بـــازار بین المللـــی عرضـــه می کنـــد.

ما ایمنی می فروشیم !

 Mercor
و یک عمر تجربه 
تولید تجهیزات 
حفاظت در برابر حر یق

We sell sa
fety!

نماینده انحصاری در ایران
شرکت مهندسی بهسا
021 - 22 65 38 12 - 5
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مهمترینمشتریانمحصوالتشمادرسطحجهانچهکسانیبودند؟
ـــت.  ـــته اس ـــور داش ـــان حض ـــر جه ـــی در سراس ـــای مهم ـــرکت Mercor در پروژه ه ش
برخـــی از شـــاخص ترین پروژه هـــای ایـــن شـــرکت شـــامل دهکـــده المپیـــک لنـــدن، 
 Marina coastal اســـپانیا، تونـــل الســـالم ابوظبـــی، تونـــل Puertollano پاالیشـــگاه
 Crystobal colon در بیلبائـــو اســـپانیا و پاالیشـــگاه Sanmames ســـنگاپور و تونـــل

ـــرد. ـــام ب ـــپانیا و ... را ن در اس

هدفشماازحضوردربازارایرانچیست؟
مـــا معتقدیـــم ایـــران یکـــی از مهم تریـــن بازارهـــای منطقـــه ای اســـت کـــه بدالیـــل 
ـــر و  ـــال حاض ـــت. در ح ـــده اس ـــم نیام ـــون فراه ـــا در آن تاکن ـــور م ـــکان حض ـــف ام مختل
ـــه  ـــران، ب ـــی در ای ـــراز اول اروپای ـــدگان ط ـــکاران و تأمین کنن ـــور پیمان ـــه حض ـــه ب ـــا توج ب
نظـــر می رســـد فرصت هـــای درخشـــانی در آینـــده نزدیـــک بـــرای ســـرمایه گذاران و 
ـــا  ـــد دارد ب ـــز قص ـــه Mercor نی ـــد. مجموع ـــد آم ـــود خواه ـــران بوج ـــازار ای ـــاالن ب فع
ورود بـــه بـــازار ایـــران و ســـرمایه گذاری در ردیـــف شـــرکت های موفـــق ایـــن بـــازار 

ـــود. ـــر ش حاض

مجموعهمهندسیبهسارابعنواننمایندهچگونهارزیابیمیکنید؟
ـــبرد  ـــت پیش ـــی جه ـــیل کاف ـــار و پتانس ـــن از اعتب ـــر م ـــه نظ ـــا ب ـــی بهس ـــرکت مهندس ش
ـــک،  ـــده نزدی ـــا در آین ـــه م ـــت. برنام ـــوردار اس ـــران برخ ـــاری Mercor در ای ـــداف تج اه
ـــوالت در  ـــن محص ـــر ممک ـــد حداکث ـــدف تولی ـــا ه ـــا ب ـــرکت بهس ـــل از ش ـــت کام حمای
ـــا  ـــان ب ـــاًل یکس ـــی کام ـــطح کیف ـــی و س ـــر اروپای ـــتانداردهای معتب ـــق اس ـــران، مطاب ای
تولیـــدات ایـــن مجموعـــه در اروپـــا و ورود بـــه بـــازار محصـــوالت جدیـــد ایـــن حـــوزه اســـت.

درحوزهخدماتپسازفروشمحصولچهبرنامهایدارید؟
ـــده  ـــی نماین ـــوزش کارشناســـان فن ـــه آم ـــدام ب ـــه اق شـــرکت Mercor در نخســـتین مرحل
ـــود  ـــی خ ـــی و فن ـــات کارشناس ـــزوم، خدم ـــورت ل ـــز در ص ـــد و نی ـــران می کن ـــود در ای خ

ـــد. ـــرار می ده ـــران ق ـــار کارب ـــتقیم در اختی ـــورت مس را بص

http://www.mercor.com.pl
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ترجمه: آرش قاسمی 
رئیس HSE پتروشیمی بوعلی سینا

Incident Command System (ICS)
 FEMA تاریخچه سیستم فرماندهی حادثه برگرفته از سایت
FederalEmergencyManagementAgency)FEMA(
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مفهوم ICS بیش از سی سال قدمت دارد و پس از یک آتش سوزی ویران کننده در کالیفرنیا، 
توسعه یافت. طی 13 روز در سال 1970، 16 کشته، 700 ساختمان تخریب و بیش از نیم 
میلیون هکتار جنگل طعمه حریق گردید. هزینه های کلی و تلفات ناشی از این آتش سوزی 

مبلغ 18 میلیون دالر در روز بود.
اگر چه تمام سازمان های پاسخگو به بهترین وجه از توانایی خود استفاده کردند ولی مشکالت 
متعدد در ارتباط و هماهنگی مانع از کارآیی آنها شد. درنتیجه، طراحی سیستمی مؤثر برای 
هماهنگی اقدامات بین ادارات و اختصاص منابع در شرایط پویا و چندگانه پیشنهاد گردید. 
اداره خدمات جنگل داری و آتش نشانی کالیفرنیا، اداره خدمات اضطراری فرمانداری، اداره 
آتش نشانی لس آنجلس با سیستم خدمات جنگل داری ایاالت متحده برای توسعه سیستم 
به هم پیوستند. این سیستم بعنوان FIRESCOPE )منابع آتش نشانی کالیفرنیا برای شرایط 

اضطراری بالقوه سازمان دهی گردید( شناخته شد.
در سال 1973 اولین تیم فنی FIRESCOPE برای طراحی تحقیق و توسعه، تأسیس شد. دو 
 Incident Command System )ICS( بخش اصلی آن، تشکیل سیستم فرماندهی صحنه
 )Multi- Agency Coordination System )MACS و سیستم هماهنگی چند سازمانی
که  بوده  کنترلی  و  فرماندهی  سیستم  یک  عمدتًا   FIRESCOPE ICS داشت.  بدنبال  را 
مسئولیت های شغلی و ساختار سازمانی را برای مدیریت عملیات روزانه، برای انواع حوادث 

اضطراری مشخص می کند.
در اواسط دهه هفتاد، سازمان های FIRESCOPE به صورت رسمی در مورد اصطالحات رایج 
و دستورالعمل ها و انجام آزمون مختص ICS موافقت کردند. تا سال 1980، بخش هایی از 

ICS با موفقیت در چند حادثه مهم جنگل و شهری مورد استفاده قرار گرفت.
این سیستم به طور رسمی توسط اداره آتش نشانی لس آنجلس، اداره جنگل داری و آتش نشانی 
خدمات  اداره   ،  )Department of Forestry and Fire Protection (CDF کالیفرنیا 
اضطراری Office of Emergency Services (OES( فرمانداری و هیئت مدیره خدمات 

آتش نشانی تایید شد.
 National Wildfire آتش سوزی  ملی  هماهنگی  گروه   ،1970 دهه  طول  در  همچنین 
Coordinating Group )NWCG( برای هماهنگ کردن برنامه های مدیریت آتش نشانی 
 FIRESCOPE سازمان های فدرال و دولتی مختلف را تأسیس نمودند. تا سال 1980 آموزش
ICS در حال توسعه بود. تشخیص گردید که عالوه بر کاربران منطقه ای که برای آن ها این 
سیستم طراحی شده بود، آموزش FIRESCOPE می تواند نیازهای سایر ادارات دولتی و فدرال را 
نیز برآورده کند، NWCG تجزیه و تحلیل FIRESCOPE ICS را برای کاربرد ملی آن انجام داد.

در سال ICS ،1981 بطور گسترده توسط دفاتر آتش نشانی در سراسر جنوب کالیفرنیا استفاده 
می شد. عالوه بر این، استفاده از ICS در پاسخ به حوادث غیر، آتش سوزی نیز افزایش یافت.
اگرچه FIRESCOPE ICS در ابتدا برای اطفای آتش سوزی های جنگلی طراحی شده بود، 

بسرعت بعنوان یک سیستم شناخته شد که توانست پاسخگوی 
امنیت عمومی برای مدیریت مؤثر و هماهنگ حوادث بوده و برای 
طیف وسیعی از شرایط، ازجمله: سیل، حوادث مواد خطرناک، زمین 

لرزه ها و سقوط هواپیما نیز استفاده شود.
این سیستم به اندازه کافی برای مدیریت حوادث فاجعه بار که شامل 
هزاران پاسخ اضطراری و پرسنل مدیریت است، نیز انعطاف پذیر 

می باشد.
دستورالعمل ها  و  سازمانی  جزئی،  نسبتًا  اصطالحات  معرفی  با 
 National Interagency یا   FIRESCOPE ICS، NIIMS ICS
یک  با  سازگار   )Incident Management System )NIIMS

محیط کاماًل خطرناک تبدیل شد.
با توجه به اینکه تاکتیک هر نوع حادثه ممکن است تا حدودی 
متفاوت باشد، اما از رویکرد کلی مدیریت حوادث بعنوان عملکرد 
مدیره  هیئت  می شد.  استفاده  حادثه  فرماندهی  سیستم  اصلی 
FIRESCOPE و NWCG توصیه ملی ICS را پیشنهاد کردند. در 
بعنوان  FIRESCOPE ICS اصالح و  سال 1982، تمام مستندات 
سیستم مدیریت حوادث بین ادارات ملی )NIIMS( تصویب گردید. 
در سال های بعد FIRESCOPE و NIIMS ترکیب شده و سازمان های 
FIRESCOPE و NWCG با یکدیگر همکاری نمودند، تا سیستم 
فرماندهی حادثه )ICS 120-1( را به روز نگه دارند. این سند بعداً 

بعنوان اساس خدمت NIMS ICS گردید.

تصویرچارتفرماندهصحنهحادثه











بابک میرسعید قاضی
مشاور ایمنی و امنیتی
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سیستم اعالم حریق چشم و گوش ماست، وقتی در 
به  را  آتش  و می تواند خبر  نداریم  محلی که حضور 
همان  حریق  بخش بندی  کند.  ارسال  بنا  نقاط  همه 
چگونگی  تشخیص  برای  الزم  اساسی  تقسیم بندی 
انتقال آتش از یک نقطه به نقطه دیگر است. بنابراین 
تنها ابزار خبررسانی بروز حریق و ضرورت تخلیه در 
اعالم  آالرم  همان  ساکنین،  به  حریق  از  بخش  هر 

حریق است.
در حال حاضر و در بسیاری از طرح ها، با شکسته شدن 
یک شستی اعالم حریق و یا فعال شدن یک آشکارساز، 
آالرم به صدا در می آید و این به معنای عدم امکان 
تفکیک آالرم مقدماتی و آالرم خطا، از آژیر جدی و 

ضرورت تخلیه بنا است.
بسیاری از سیستم ها به همین دلیل مورد بی توجهی 
قرار گرفته و یا به دستور مدیریت بنا و یا به درخواست 

ساکنین خاموش می شود.
به  غیر از اماکن دولتی دارای نگهبان آموزش دیده، 

سازمان های گسترده و منسجم و یا برخی مجتمع های 
دارای مدیریت فرهیخته، عماًل ساختمان های شهر فاقد 
اپراتور مسئول و آموزش دیده جهت کاربری سیستم 
اعالم حریق هستند. لذا در صورت بروز آالرم اعالم 
حریق، هیچ گونه اقدام درستی جهت تشخیص موضع 
نخواهد  صورت  بعدی  مناسب  اقدامات  یا  و  حریق 

گرفت.
بدالیل فوق اکثر سیستم های اعالم حریق، عماًل مورد 
اعتماد بهره برداران محترم نبوده و برخالف شبکه های 
جبر  و  مقررات  براساس  عمدتًا  مداربسته،  دوربین 
سازمان های آتش نشانی خریداری و راه اندازی می شوند.
هدف از یادداشت حاضر کاهش آالرم خطا، تفکیک 
آالرم مقدماتی از آالرم تخلیه از یک سو و تأکید بر 
نقش و ضرورت حضور نیروی انسانی در محل نصب 

سیستم اعالم حریق، از سوی دیگر است.
بومی سازی  مطالب،  کلیه  بیان  امکان  است  بدیهی 
بخش هایی از استانداردهای مطرح اروپائی و آمریکائی 

نقش نیروی انسانی
و الگـــــــــوریـتـــــم 

در  آالرم  خطا
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ندارد؛  وجود  مقاله  یک  در  الزم  راهکارهای  ارائه  و 
و  متخصصین  همکاران،  تمایل  صورت  در  بنابراین 
گرایش  با  تکمیلی  مقاالت  محترم،  مصرف کنندگان 
افزایش ضریب ایمنی و قابلیت اعتماد به سیستم های 
حضور  تقدیم  نیز  بعد  شماره های  در  حریق  اعالم 

خواهد شد.

آالرممقدماتی
کلیه موارد تحریک سیستم اعالم حریق مگر موارد زیر، 

آالرم مقدماتی تلقی می شود:
EVACUATION 1- فعال کردن کلید تخلیه روی پانل

2- فعال شدن سنسور زلزله )درصورت وجود(
3- فعال شدن اطفاء فراگیر به هر شکل

4- فعال شدن سیستم اسپرینکلر آب و یا مه پاش
لذا شکسته شدن شستی اعالم حریق آشکارسازها از 
هر نوع، فعال شدن اطفاء موضعی و ... آالرم مقدماتی 

را فعال می کند.

آالرم مقدماتی در دستگاه های مرسوم عبارت است از 
فعال شدن آژیر، به مدت چند ثانیه تا قطع دستی آالرم
آالرم مقدماتی در دستگاه های آدرس پذیر و آنالوگ از 
دو مرحله "پذیرش آالرم" در چند ثانیه اول و "مراجعه 
به محل جهت تشخیص حریق" طی چند دقیقه بعد از 

آن تشکیل می شود.
شاید مراحل فوق بسیار بدیهی به نظر برسد، اما به صدا 
درآمدن آالرم ممتد باعث از کار افتادن و یا بی اعتمادی 

بسیاری از سیستم های اعالم حریق شده است.

آالرم تخلیه
به صدا درآمدن آالرم ممتد در بنا مستوجب تخلیه بوده 
و ترجیحاً )در سیستم های آدرس پذیر( کل تأسیسات 
و تجهیزات مرتبط، می باید تحت تأثیر سیستم اعالم 
حریق قرارگرفته و رفتار مناسب را از خود نمایش دهند.
کاهش  جهت  تالش  حاضر  یادداشت  اصلی  "هدف 
بی تفاوتی به آالرم اعالم حریق و درنتیجه کاهش قابل 

مالحظه خسارت جانی و مالی است."
حریق  با  مرتبط  تجهیزات  و  تأسیسات  اهم  ازجمله 

عبارتند از:
- آسانسورها 

- هواسازها
- مصرف کنندگان عمده سوخت

- درب های خودکار
- قفل الکتریکی و یا سیستم های کنترل تردد

- برق نرمال و...
در خصوص برق نرمال می باید از ایمنی آسانسورها و هر 
مصرف کننده عمده برق که به سیستم برق اضطراری 
اینصورت  غیر  در  باشیم.  مطمئن  نیست،  متصل 

مشکالت دیگری پیش خواهد آمد.

برای  استفاده  قابل  تخصصی  و  بیشتر  توضیحات 
همکاران و مصرف کنندگان محترم، در شمارگان بعدی 
و درصورت استقبال ازآنچه تقدیم شده، ارائه خواهد شد.







ـــوژی  ـــریع تکنول ـــد س ـــا رش ـــروز ب ـــی ام ارکان زندگ
ارتباطـــات در حـــال دگرگونـــی اســـت. بـــه 
طوری کـــه بســـیاری از مشـــاغل و خدمـــات 
ـــات  ـــه حی ـــه ادام ـــادر ب ـــا رویکـــرد ســـنتی ق دیگـــر ب

نخواهنـــد بـــود.
ایجـــاد فروشـــگاه های اینترنتـــی ایـــن شـــبهه را 
ایجـــاد می نمایـــد کـــه شـــاید تـــا چنـــد ســـال 
آتـــی، دیگـــر اثـــری محســـوس از فروشـــگاه ها و 
ـــهرها  ـــطح ش ـــی در س ـــرده فروش ـــای خ ـــا مغازه ه ی
ـــده  ـــث ش ـــاق باع ـــن اتف ـــه ای ـــور ک ـــد. همانط نباش
ـــل در  ـــه اتومبی ـــای کرای ـــات آژانس ه ـــارت و حی تج

ســـال های اخیـــر کامـــاًل تهدیـــد گـــردد.
ـــدای از  ـــز ج ـــی نی ـــات آموزش ـــه خدم ـــت ارائ صنع
ـــه  ـــی ک ـــه مزایای ـــا توجـــه ب ـــن ماجـــرا نیســـت و ب ای
ـــان آن  ـــرای متقاضی ـــای E-Learning ب آموزش ه
ایجـــاد می کنـــد، گرایـــش بـــه شـــرکت در ایـــن 

ـــت. ـــده اس ـــتر ش ـــا بیش ـــوع از دوره ه ن
ـــای  ـــه پکیج ه ـــاهد ارائ ـــر روز ش ـــه ه ـــه طوری ک ب
آمـــوزش مجـــازی در حوزه هـــای مختلـــف از 
طـــرف دانشـــگاه ها، کالج هـــا و شـــرکت های 

ـــتیم. ـــی هس ـــر آموزش معتب
ــی  ــات آموزشـ ــد خدمـ ــش و رشـ ــل گرایـ دالیـ
E-Learning در دنیـــا را می تـــوان بـــه ایـــن 

ــود: ــه نمـ ــب خالصـ ترتیـ

ــرکت در  ــر شـ ــب پایین تـ ــه مراتـ ــه بـ  هزینـ
ـــوری،  ـــای حض ـــه دوره ه ـــبت ب ـــا نس ـــن دوره ه ای
بـــا امـــکان ارائـــه مـــدارک بـــا اعتبـــار یکســـان
ـــای  ـــان در دوره ه ـــر زم ـــت انعطاف پذیرت  مدیری
ـــدون  ـــاًل ب ـــه کام ـــا برنام ـــه ب ـــازی، در مقایس مج

ـــوری ـــای حض ـــاف دوره ه انعط
 امـــکان اســـتفاده مکـــرر از منابـــع آموزشـــی دوره 
ـــی  ـــازه زمان ـــاتید در ب ـــه اس ـــن ب ـــی آنالی و دسترس
بیشـــتر، به طوری کـــه ایـــن امـــکان عمومـــًا 
ـــان  ـــرای مخاطب ـــزاری دوره ب ـــان برگ ـــا در زم تنه

دوره هـــای حضـــوری مهیاســـت.
ــرای  ــر بـ ــیار کمتـ ــی بسـ ــای جانبـ  هزینه هـ
ــبت  ــه نسـ ــازی، بـ ــای مجـ ــرکت در دوره هـ شـ
دوره هـــای حضـــوری، اعـــم از: هزینه هـــای 
ـــی از  ـــی، مرخص ـــت، پذیرای ـــاب، اقام ـــاب و ذه ای

محـــل کار و...
ــت  ــت و محیط زیسـ ــی، بهداشـ ــک ایمنـ  ریسـ
پایین تـــر شـــرکت در دوره هـــای مجـــازی، بـــه 

نســـبت دوره هـــای حضـــوری
مزایـــای فـــوق در مـــورد دوره هـــای بین المللـــی 
هزینه هـــای  دارای  کـــه  شـــده  اعتباردهـــی 
مســـتقیم و غیرمســـتقیم بســـیار زیـــادی بـــرای 
متقاضیـــان اســـت، از اهمیـــت بســـیار باالتـــری 

برخـــوردار می باشـــد.

همچنیـــن امـــکان دریافـــت گواهینامه هـــای 
ـــای  ـــا هزینه ه ـــی را ب ـــی بین الملل ـــر تخصص معتب
ـــا  ـــری مهی ـــیار انعطاف پذیرت ـــرایط بس ـــر و ش کمت

می نمایـــد.
ـــای  ـــی، دوره ه ـــای بین الملل ـــن دوره ه ـــه ای ازجمل
ــی و  ــای ایمنـ ــزاری آزمون هـ ــی برگـ ــورد ملـ بـ
ـــد  ـــتان NEBOSH می باش ـــغلی انگلس ـــت ش بهداش
ـــزاری  ـــرایط برگ ـــال ها ش ـــم، س ـــل تحری ـــه بدلی ک
ـــزاری  ـــکان برگ ـــراً ام ـــت و اخی ـــران را نداش در ای
در ســـطوح  آن  دوره هـــای  تمامـــی  رســـمی 
Award ،Certificate و Diploma به صـــورت  
E-Learning بـــا قیمت هـــای بســـیار مناســـب، 
ـــا همـــکاری آکادمـــی HSE و RRC انگلســـتان در  ب

ـــت. ـــده اس ـــم ش ـــران فراه ای

آموزش های بین المللی
ایـمـنــــی، بـهــداشـت
)HSE( و محیط زیست

به روش

E-Learning
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ـــق  ـــت حری ـــاق تس ـــر ات ـــی EN54-7، ه ـــتاندارد اروپای ـــاس Annex F اس براس
ـــد: ـــر باش ـــری زی ـــزات اندازه گی ـــل تجهی ـــد دارای حداق )Fire Test Room( بای

 Measuring Ionization Chamber
 Obscuration Meter or Smoke Extinction Meter
 Carbon Monoxide Sensor

بوســـیله ایـــن تجهیـــزات، تمـــام جنبه هـــای حریـــق بوجـــود آمـــده توســـط 
مـــواد و متریـــال متفـــاوت، قابـــل مونیتورینـــگ می باشـــد. 

ـــق  ـــواع حری ـــته بندی ان ـــه دس ـــر ب ـــا منج ـــن اتاق ه ـــق در ای ـــت حری ـــج تس نتای
 Test Fire ـــه ـــده و ب ـــف ش ـــه 9 کالس مختل ـــاس ISO/TS 7240-9 ب براس

ـــتند: ـــرار هس ـــن ق ـــه ای ـــه ب ـــند ک ـــروف می باش مع

 Test Fire TF1: Open Cellulosic )Wood( Fire

 Test Fire TF2: Smouldering Pyrolysis )Wood( Fire

 Test Fire TF3: Glowing (Smouldering) Cotton Fire

 Test Fire TF4: Open Plastics (Polyurethane) Fire

 Test Fire TF5: Liquid )Heptane( Fire

 Test Fire TF6: Liquid )Methylated Spirit( Fire

 Test Fire TF7: Slow Smouldering )Pyrolysis( Wood Fire

 Test Fire TF8: Low Temperature Black Smoke )Decalin( Liquid Fire

 Test Fire TF9: Deep Seated Smouldering Cotton Fire

پولون آلفا و قابلیت های منحصر بفرد
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ـــا  ـــن اتاق ه ـــط ای ـــد و توس ـــا نهاده ان ـــد بن ـــی می باش ـــتاندارهای مدون ـــه دارای اس ـــق را ک ـــت حری ـــاق تس ـــا، ات ـــت در دنی ـــگاه های دارای صالحی ـــی از آزمایش برخ
ـــا  ـــت فایره ـــک از تس ـــف کدامی ـــازندگان مختل ـــه س ـــوط ب ـــای مرب ـــه دتکتوره ـــد ک ـــق می کنن ـــق، تحقی ـــده حری ـــی روی پدی ـــات علم ـــام تحقیق ـــر انج ـــالوه ب ع

را می تواننـــد تشـــخیص دهنـــد. 
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ـــتری  ـــف بیش ـــت کش ـــور صالحی ـــد، آن دتکت ـــتر باش ـــوند بیش ـــخیص داده می ش ـــور تش ـــک دتکت ـــط ی ـــه توس ـــی ک ـــت فایرهای ـــداد تس ـــه تع ـــت هرچ ـــی اس بدیه
ـــت. ـــق را داراس ـــاوت حری ـــواع متف از ان

ـــی  ـــت. اتاق ـــده اس ـــع ش ـــتان واق ـــهر Bydgoszcz لهس ـــد POLON-ALFA در ش ـــزات برن ـــازنده تجهی ـــه س ـــل کارخان ـــت در مح ـــای تس ـــن اتاق ه ـــی از ای یک
ـــرآمد  ـــه س ـــد ک ـــن برن ـــاخت ای ـــزات س ـــون روی تجهی ـــت های گوناگ ـــام تس ـــق و انج ـــده حری ـــی روی پدی ـــعه علم ـــق و توس ـــت تحقی ـــا قابلی ـــدرن ب ـــیار م بس

اتاق هـــای تســـت در اروپـــا می باشـــد.  تصاویـــری از ایـــن اتـــاق در ایـــن قســـمت آورده شـــده اســـت.

ـــق،  ـــت حری ـــاق تس ـــن ات ـــتن ای ـــف داش ـــه لط ب
POLON-ALFA قـــادر شـــده تـــا تمامـــی 
ــورد  ــود را مـ ــای دودی و ترکیبـــی خـ دتکتورهـ
تســـت قـــرار داده و کالس هـــای تســـت فایـــر 
ــای  ــام دتکتورهـ ــرای تمـ ــخیص بـ ــل تشـ قابـ
ــزات  ــای تجهیـ ــیت هـ ــر را در دیتاشـ فوق الذکـ

خـــود مشـــخص نمایـــد. 
ـــد  ـــر برن ـــیت های کمت ـــه در دیتاش ـــی ای ک ویژگ
دنیـــا می تـــوان بـــدان دســـت یافـــت. در ذیـــل 
جـــدول دتکتورهـــای دودی و ترکیبـــی آدرس پذیـــر 
ـــر  ـــت فای ـــر کالس تس ـــا ذک ـــراه ب ـــد هم ـــن برن ای

ـــت.  ـــده اس ـــک آورده ش ـــر ی ه
POLON- ـــارف ـــای متع ـــه دتکتوره ـــل اینک بدلی

ــاخت  ــوژی سـ ــان تکنولـ ــًا از همـ ALFA دقیقـ
دتکتورهـــای آدرس پذیـــر بهـــره می برنـــد، لـــذا 
ـــادل  ـــر مع ـــارف دارای تســـت فای ـــای متع دتکتوره
ـــود هســـتند. ـــم رده خ ـــر ه ـــای آدرس پذی دتکتوره

ـــوالت  ـــی از محص ـــرد در برخ ـــر بف ـــه منحص نکت
POLON-ALFA ، وجـــود دو نـــوع دتکتـــور 
DTC- و DUT-6046 ــای ــه نام هـ ــی بـ ترکیبـ

6046 می باشـــد کـــه تمـــام تســـت فایرهـــای 
موجـــود، یعنـــی TF1-TF9 را کامـــاًل پـــاس 

 . می کننـــد
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بسـیاری از تجهیزات الکترونیکی باید در طول مدت اسـتفاده در مواجه شـدن با آالینده ها، 
 رطوبـت و ضربـه از خـود مقاومـت نشـان دهنـد. درجـه محافظـت کـه معمـواًل به عنـوان

IP Ingress Protection بیـان می شـود، مشـخص کننده  ایـن موضـوع اسـت که تا چه 
حـد می تـوان بـدون در نظـر گرفتـن امنیت به مقاومـت دسـتگاه اطمینان کرد.

IP که یک کد دورقمی اسـت IPXY ، اصطالحی در اسـتاندارد IEC 60529 اسـت که بر 
اسـاس آن محفظه هـای تجهیزات الکتریکی با کدهای اسـتانداردی بـا دو حرف IP در کنار 
دو رقـم، از نظـر نفـوذ در برابـر عوامـل خارجی تقسـیم بندی می شـوند. رقـم اول که بین 0 
تـا 6 اسـت سـطح حفاظـت در برابر جسـم سـخت خارجی و نیـز حفاظت افراد را مشـخص 
می کنـد. رقـم دوم بیـن 0 تـا 8 اسـت و میزان حفاظـت را در برابر نفـوذ آب )و نه هیچ مایع 

دیگـر( مشـخص می کنـد. هر چه این رقم ها بیشـتر باشـند میزان حفاظت بیشـتر اسـت.
کلمـه IP کـه در تمامـی کدهـا مشـترک اسـت، نشـان دهنده ایـن اسـت کـه کـد دورقمی 
کـه بعـد از آن می آیـد، بیان کننـده میـزان حفاظـت بدنـه تجهیـز در برابر نفوذ آب، اجسـام 

خارجـی و دسترسـی کاربر می باشـد.
اولین رقم نشـان دهنده درجه حفاظت در مقابل تماس و نفوذ اجسـام خارجی و  دسترسـی 
بـه قسـمت های خطرنـاک اسـت و دومیـن رقم نیـز درجه محافظـت در مقابل نفـوذ آب و 

مایعـات را نشـان می دهد.
هنـگام انتخـاب تجهیـزات، بایـد توجـه ویـژه ای درخصـوص بـروز خطاهـای الکتریکـی و 
مکانیکـی ناشـی از محیطـی کـه تجهیـز در آن نصـب می شـود، معمـول گردد. ایـن توجه 
ویـژه بایـد در برابـر تغییـرات جـوی، ورود مایعـات و ذرات جامـد، خوردگـی، تأثیر حالل ها 

و حـرارت حاصـل از دسـتگاه های مجـاور صـورت گیرد.
بدین منظور قواعد حفاظتی تحت عنوان IP Ingress Protection جهت تعیین شـرایط 
دسـتگاه درخصوص ممانعت از ورود مایعات و جامدات وضع  شـده اسـت. این شـرایط که با 
اعداد دورقمی مشـخص می شـود، مثاًل IP 67، سـطح حفاظتی دسـتگاه را تعیین می نماید.

عـدد دهـگان، شـرایط حفاظتـی ورود ذرات جامـد و عدد یکان، مشـخصات ورود سـیاالت 
را مشـخص می کنـد. تعاریـف اعداد بدین شـرح اسـت:

علیرضا یاوری
کارشناس دادگستری

حفاظت تجهیزات الکتریکی
در شرایط جوی

Ingress Protection
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ارقاماولدرجهحفاظت:
ــرک  ــا متح ــرق دار و ی ــمت های ب ــر قس ــی در براب ــه حفاظت 0- هیچ گون
ــام  ــر ورود اجس ــی در براب ــه حفاظت ــن هیچ گون ــه و همچنی ــل محفظ داخ

ــدارد. ــه داخــل جســم وجــود ن خارجــی ب
ــا قســمت های بــرق دار  1- در برابــر تماس هــای اتفاقــی یــا غیرعمــدی ب
یــا متحــرک دســتگاه، حفاظــت شــده ولــی عمــداً و بــا اراده می تــوان بــه 
ــا متحــرک دســتگاه دســت زد. بطــور خالصــه  ــرق دار و ی قســمت های ب
دســتگاه در برابــر  ورود اشــیاء بــا قطــر بزرگ تــر  از 50 میلی متــر حفاظــت 

شــده اســت.
2- قســمت های بــرق دار و یــا محــرک داخــل دســتگاه در برابــر انگشــت، 
محافظــت شــده و یــا بعبــارت دیگــر، دســتگاه در برابــر ورود اشــیاء خارجــی 

بــا قطــر بزرگ تــر از 12 میلی متــر حفاظــت شــده اســت.
ــر ورود  ــتگاه در براب ــل دس ــرک داخ ــا متح ــرق دار و ی ــمت های ب 3- قس
ابــزار، ســیم و هــر چیــز دیگــر بــا قطــر بیــش از 5/2 میلی متــر، حفاظــت 
شــده و بطورکلــی اشــیاء بــا قطــر بیــش از 5/2 میلی متــر نمی تواننــد وارد 

دســتگاه شــوند.
ــر ورود  ــتگاه در براب ــل دس ــرک داخ ــا متح ــرق دار و ی ــمت های ب 4- قس

ــت. ــده اس ــت  ش ــر، محافظ ــک میلی مت ــش از ی ــی بی ــام خارج اجس
5- حفاظــت کامــل در برابــر تمــاس بــا قســمت های بــرق دار یــا متحــرک 
دســتگاه، منفذهــای ورود گردوغبــار بــه داخــل دســتگاه بطور کامل مســدود 
ــالل در  ــاری کــه وارد دســتگاه می شــود، باعــث اخت ــی گردوغب نشــده ول

سیســتم داخلــی و عملکــرد دســتگاه نمی گــردد.
6- قســمت های بــرق دار و یــا متحــرک داخــل دســتگاه، بطــور کامــل در 
ــر تماس هــای خارجــی حفاظــت شــده و مطلقــًا منفــذی جهــت ورود  براب

گردوغبــار بــه داخــل دســتگاه وجــود نــدارد.

ارقامدومدرجهحفاظت:
0- دستگاه هیچ گونه حفاظتی در برابر آب ندارد.

1- دستگاه در برابر قطرات متراکم شده که بطور قائم از باال بر روی قاب آن می چکد، 
محافظت  شده است.

2- اگر محفظه تا 15 درجه سانتی گراد نسبت به حالت عادی کج شود، چکیدن عمودی 
آب اثر زیان باری روی آن نمی گذارد.

3- دستگاه در برابر باران که بطور قائم یا با زاویه60 درجه نسبت به خط قائم به بدنه 
آن ببارد، حفاظت  شده است.

4- دستگاه در برابر پاشش آب در هر جهت به بدنه آن، حفاظت  شده است.
5- دستگاه در برابر پاشش آب با فشار از هر جهت به بدنه آن در شرایط معین حفاظت 

 شده و خطر جدی برای دستگاه ندارد.
6- دستگاه در برابر موقعیت خاص عرشه کشتی ها حفاظت  شده و در این شرایط آب 

وارد دستگاه نمی شود.
7- دستگاه در برابر غوطه ور شدن در آب حفاظت  شده، وقتي جسم در داخل مایع 

غوطه ور است، در فشار معین مایع و زمان معین، آب وارد دستگاه نمی شود.
8- دستگاه در برابر غوطه ور شدن در آب در زمان نامحدود حفاظت شده، وقتي دستگاه 

در عمق معین از آب قرار می گیرد، براي زمان نامحدود آب وارد دستگاه نمی شود.

مواردذکرشده،بهطورخالصهدرجداولزیردرجشدهاست:
اولین عدد )دهگان( )محافظت در برابر جامدات(:

دومینعدد)یکان()محافظتدربرابرمایعات(:
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بـاز کـردن ناگهانـی درب و یـا پنجره ورودی یک فضای بسـته 
دچـار حریـق شـده )Compartment( ممکن اسـت منتج 
 )backdraft( بک درفت ،)Flashover( بـه وقوع فلش آور
و یـا تشـکیل یـک فشـار منفی جریـان هـوا بـه درون راه پله ها 
گـردد کـه این خـود می تواند موجب شکسـته شـدن پنجره های 
محـل حریـق به داخل و گسـترش و رشـد سـریع آتش سـوزی 
شـود. بـرای کاهـش دادن و بـه حداقـل رسـاندن خطـرات و 
ریسـک های ناشـی از ایـن پدیده هـای احتمالـی، می بایسـت از 
و   )Correct Door Entry( صحیـح  ورود  تکنیک هـای 
 همچنیـن روش آب زدن بصـورت اسـپری )مه پاش( سـه بعدی

)3D Water-fog Application( اسـتفاده نمـود. لذا در 
صـورت امکان، قبل از گشـودن درب اتاق محـل حریق، تمامی 

نقـاط و منافذ دسترسـی شـفت راه پله هـا را ببندید.
حریق هایـی که در مناطق و فضاهای پنهان از قبیل سـقف های 
کاذب و فضـــاهای خالـی وجـــود دارنـد و یا در فضــــاهای 
کاماًل بسـته و تحــــت شـرایط عــــدم تهویــــه کافــــی 
انباشـتگی  و  تراکـم  کـه  جایـی   )under ventilated(
و  گسـترش  به آرامـی  حریـق،  محصـوالت  سـوزان  گازهـای 
وسـعت پیـدا نمـوده اسـت، تشـکیل می گردنـد، بسـیار مسـتعد 
وقـوع پدیـده بک درفـت می باشـند. عـالوه بـر ایـن، مشـاهده 

خـروج پالسـی و پافی شـکل دود )pulsating smoke( از 
منافـذ اتـاق و سـازه محـل حریق نشـانه وجود فشـار زیاد داخل 
محـل می باشـد کـه این خود به عنـوان یک هشـدار جدی تلقی 
 ،)Technical Ventilation( می گـردد. تهویـه تاکتیکـی
استفــــاده از روش آب زدن بصورت اسپــــری و مه پــــاش 
)3D water-fog application( و بهره گیـری از روش 
عملیاتـی و اقدامات تدافعـی )Defensive Mode( از قبیل 
آب زدن غیرمسـتقیم بـا روش اسـپری و مـه پـاش از بیـرون 
سـاختمان، می تواننـد به عنـوان موثرتریـن روش هـای عملیاتی 

در این گونـه از شـرایط محسـوب گردنـد.
برجـای مانـدن آثـار مـواد روغنـی بـر روی پنجره هـا، درب هـا و 
 )pulsating smoke( دستگیره های داغ و خروج پالسی شکل دود
از ایـن مناطـق حاکـی از احتمـال وقـوع بک درفـت، در صورت 
گشـودن ناگهانـی درب و یـا پنجره ها می باشـد. در این شـرایط 
نیـز اسـتفاده از تهویـه تاکتیکـی و آب زدن بـه روش مه پاش و 

اسـپری، توصیه می شـود.
در هنـگام ورود و یـا در حیـن لوله کشـی بـه داخـل منطقه مملو 
از دود سـیاه و ضخیـم، نظاره گـر و مراقـب دود در نزدیکی درب 
ورودی باشـید. اگـر در دود، جریـان مکشـی و چرخـش رفت و 
برگشـتی و پالسـی شـکل مشـاهده نمودیـد و یـا اگـر دیدیـد 

اقدامات آتش نشانان
و عالئم هشداری

در خصوص فلش آور 
)Flashover(

و بک درفت
)Backdraft(

نوید بیات
سرپرست دفتر بین الملل

سازمان آتش نشانی تهران
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رنـگ دود خیلـی سـیاه بـوده و دود به حالت گردشـی به درون خـود می پیچد، 
بالفاصلـه و بی درنـگ درحالی کـه بصورت اسـپری های پالس پالـس به باالی 
سـر خـود آب را مـه پـاش می کنید، عقب نشـینی نموده و محـل را ترک کنید. 
الیـه دودی شـکلی کـه بطـور مسـتمر بـاال و پائیـن مـی رود و گویـی یـک 
چرخـش پالسـی شـکل در آن جریـان دارد، هشـدار و نشـانه یـک بک درفـت 

قریب الوقـوع می باشـد. می بایسـت بالفاصلـه سـاختمان را تـرک نماییـد.
 )Whistling & Roaring Sounds( شنیدن صداهایی شبیه غرش و سوت
از نشـانه های کالسـیک و سـنتی بک درفـت محسـوب می گردد. ایـن صداها 
بـه آتش نشـانان ایـن هشـدار را می دهنـد کـه: زمان خروج اسـت، به سـرعت 

محل را تـرک کنید!
دوبـاره متذکـر می شـویم کـه در ایـن شـرایط بایـد از اسـپری نمـودن پالـس 
پالـس آب بـه بـاالی سـر خـود، جهـت خنثـی و خنک نمـودن گازهـای داغ و 
سـوزان اسـتفاده نمـود. در صـورت امـکان از پایه هـای دیوارهـای داخلی اتاق 
و یـا سـاختمان محـل حریق فاصلـه بگیرید، زیـرا در صورت انفجـار، گازهای 

بـا سـرعت  بـاال موجـب پرتاب شـدید آن هـا می گردند.
یکـی دیگـر از عالئـم و نشـانه های بک درفـت ممکن اسـت وجود شـعله های 
آبی رنـگ در داخـل اتـاق مشـتعل باشـد. ایـن شـرایط می تواند هشـداردهنده 
در  کـه   )Pre-mixed Combustion( ترکیب شـده  پیـش  از  احتـراق 
آن هـوا و اکسـیژن بـا سـرعت زیـاد بـه سـمت منبـع و کانون حریـق در حال 
گسیل شـدن اسـت، باشـد. بصـورت پالـس )pulsing spray( و بـه باالی 

سـر، آب را اسـپری نمـوده، عقب نشـینی کـرده و محـل را تـرک کنید.
هرگونـه تراکـم و انباشـتگی )build-up( ناگهانـی گرما و حـرارت در داخل 
اتـاق و محـل حریـق، بویـژه اگـر آتش نشـانان را مجبـور کنـد که از شـدت و 
حـدت گرمـا خم شـده و خـود را به زمیـن نزدیک کنند، یک نشـانه و هشـدار 
بسـیار جـدی از یـک فلـش آور قریب الوقـوع می باشـد. همان طـور کـه بـرای 
شـرایط قبلـی هـم ذکر شـد در این شـرایط نیـز تکنیک های مربـوط به خنک 
کـردن گازهـای داغ و سـوزان بـاالی سـر و عقب نشـینی سـریع را در دسـتور 

کار خـود قـرار دهید.
منطقه روبروی سـاختمان از قبیل مغازه ها و ویترین آن ها می بایسـت به عنوان 
مناطـق پرخطـر در نظـر گرفتـه شـوند؛ زیرا بـرای مثال ممکن اسـت بمحض 
گشـودن درب ورودی سـاختمان و یـا محـل حریـق، جریـان ناگهانـی هـوای 
ورودی و یـا جابجایـی و تبدیل توده مشـتعل و سـوزان به یـک  الیه فوق العاده 
قابـل اشـتعال گازی شـکل باعـث ایجاد یـک انفجار سـهمگین و قوی گردد. 
مـوج انفجـاری )pressure wave( و گلوله آتشـین )fire ball( ناشـی 
از ایـن انفجـار می توانـد هـر شـخصی را کـه در ایـن منطقـه خطر قـرار دارد، 
مجـروح و یـا از بیـن ببـرد. درصورتی کـه به عنـوان فرمانـده قصـد اسـتقرار 
خودروهـا و نیروهـای خـود را در ایـن مناطق دارید، باید نسـبت بـه خطرات و 

ریسـک های احتمالـی آن، آگاهـی کامل داشـته باشـید.
 )smoke layer( اگـر موقـع ورود مشـاهده کردیـد که الیـه دودی شـکل
به سـرعت بـه سـمت کـف و زمین در حال حرکت اسـت و شـعله های آتش به 
سـقف می رسـد، قبل از اینکه فلش آور اتفاق بیفتد و شـما قربانی آن گردید، با 
بهره گیـری از روش هایـی کـه در باال ذکر شـد، به سـرعت عقب نشـینی کنید.

در هنـگام ایجـاد منفذ و تهویـه در دیوارها، فضاهای خالی و غیره، می بایسـت 
نهایـت دقـت و احتیـاط را ضمیمـه کار خـود قـرار دهیـد. جهـت خنک کردن 
گازهای داغ و سـوزان حتمًا یک سـرلوله پر از آب به حالت اسـپری و آماده باش 

در دسـت داشته باشید. 
هرگـز تصـور نکنیـد وقتی حریق تحت کنترل قرار گرفته و مهار گشـته اسـت 

 )Overhaul Operation( و یـا حتـی وقتی در حـال انجام عملیـات لکه گیـری
هسـتید، دیگـر خطری شـما را تهدیـد نمی کند. 

مواظـب و مراقـب گازهـای مشـتعل انباشته شـده در بـاالی سـر، در جاهایـی ماننـد 
کابینت هـا، فضاهـای بیـن سـقف اصلـی و سـقف کاذب، فضاهای خالی و شـفت ها و 
همچنیـن اتاق هـای مجـاور باشـید. اطمینـان حاصل کنید کـه تمام مناطـق به خوبی 
و تحـت حمایت اسـتفاده از اسـپری پالسـی شـکل تهویه شـده اند )در صـورت امکان 

قبـل از ایجـاد منافـذ تهویه در داخـل محل(. 
آگاه باشـید کـه در صـورت اسـتفاده از فـن فشـار مثبت در این شـرایط، ممکن اسـت 
گلولـه آتشـین موجـود در الیـه گازهـای دودی شـکل سـوزان بـه بـاالی سـر شـما 

انتقـال پیـدا کنـد.
 وجـود شـعله در بـاالی سـر شـما در الیه هـای گازی شـکل، نشـانه صریـح یـک 
فلـش آور می باشـد. پالـس پالـس بزنیـد و خـارج شـوید تـا پـس از وقـوع آن، مجدداً 
بـرای اتمـام کار وارد شـوید. در هنـگام ورود بـا اجبـار به محـل )اتاق و یا سـاختمان 
حریـق( و اسـتفاده از شـفت پلکان هـا، اطمینـان حاصل کنید که شـفت پلـکان طبقه 
و یـا طبقـات بـاالی حریـق، خالـی از سـکنه باشـد؛ زیـرا اگر آتـش در شـرایط کمبود 
اکسـیژن و عدم تهویه )Under Ventilated( قرار داشـته باشـد، شـفت راه پله ها 
ممکـن اسـت نقـش یک دودکـش را در مشـتعل نمودن گازهـای ناشـی از حریق، در 

موقـع خروج شـان از اتـاق ایفـا کنند.
در هنـگام جسـتجوی بـرای یافتـن آتش، بلندشـدن و طبله کردن کاشـی های سـقف 
 )Smoke Explosion( ممکـن اسـت منجـر بـه بک درفـت و یـا انفجـار دود
گـردد. در ایـن شـرایط، همیشـه در صـورت امـکان قبـل از بازکـردن فضـای خالـی 
سـقف کاذب، انجـام تهویـه عمـودی )Vertical Ventilation( را در دسـتور کار 

و عملیـات خـود قـرار دهید.
منبع:

Tactical Firefighting, Firetactics, Cemac. Greemwood. P & Desmet. K. (2003).
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معـرفی محصــول

فنـاوری جدیـد Polytron 8100 متعلـق به خانـــواده
 Polytron 8000 (Polytron 8100, 8200, 8700,8720)
می باشد. تمامی ترانسمیتر های این سری از طراحی و رابط 
کاربری یکسانی بهره می برند که این امر موجب شده است 
کاربران برای استفاده و نگهداری از تمامی ترانسمیتر های 
این سری به حداقل آموزش نیاز داشته باشند. نمایشگر 
بزرگ این خانواده دارای نور پس زمینه می باشد که باعث 
می شود وضعیت دستگاه به وضوح و سادگی قابل مشاهده 
باشد. تراکم گاز موردسنجش، نوع گاز انتخاب شده و واحد 
 LED .اندازه گیری گاز و عملکرد دستگاه قابل  مشاهده اند
های رنگی دستگاه اطالعات اضافی از وضعیت دستگاه 

و آالرم را ارائه می دهند. 
نکته قابل توجه این است که دسترسی به اطالعات دستگاه 

از طریق Magnetic wand انجام می پذیرد.
Polyton 8100 پیشرفته ترین گازسنج ثابت ضد انفجار 
)Explosionproof( دراگر برای شناسایی گازهای سمی 
و اکسیژن است. این دستگاه از یک سنسور الکتروشیمیایی 
با عملکرد باالی Plug and Play برای شناسایی گاز 
هدف، استفاده می کند. این دستگاه عالوه بر بهره بردن 
از اتصال 3 سیم 4 تا 20 میلی آمپر، پروتکل های ارتباطی 
Mod Bus  و Field Bus را نیز ارائه می کند. درنتیجه 
به  کنترلی  سیستم های  اکثر  با  را  باالیی  تطبیق پذیری 

وجود می آورد.

Drager Polytron 8000
جدیدترین تکنولوژی 
باالترین  در خدمت 
ده نوا خا در  یمنی  ا
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معـرفی محصــول

Dräger Sensor،بادوام،هوشمندوحساس:
 ،Dräger با سنسـورهای الکتروشـیمیایی بی همتای
دارد  را  ایـن  توانایـی    Polytron 8100فنـاوری
کـه بیـش از 100 گاز سـمی و همچنیـن اکسـیژن 
را شناسـایی و اندازه گیـری کنـد. ایـن سنسـورها بـا 
داشـتن عمـر طوالنـی بـاال، بطـور پیوسـته توانایـی 
و  بدتریـن  در  حتـی  گاز،  شناسـایی  و  سـنجش 
سـخت ترین شـرایط را دارا می باشـند. سنسـورهای 
شـیمیاییDräger  توانایـی کار در وسـیع ترین رنـج 
دمایی و رطوبتی در صنعت را که شامل40-  تا +65 
درجه سـانتی گراد اسـت را دارد. حافظه داخلی سنسور 
تمامی اطالعات کالیبراسـیون و کانفیگوریشـن را در 
خـود ذخیـره می کنـد، بنابرایـن سنسـورهای کالیبره 
شـده در کارخانـه، در حالت آماده اسـتفاده از کارخانه 

به دسـت مشـتری رسـانده می شـوند.
فرآیند خودآزمون هوشمند سنسور، توانایی پیش بینی 
می کند.  حاصل  را  نگهداری  و  تعمیر  موعدهای 
همچنین کانکشن intrinsically safe سنسور نیاز 
بهFlame Arrestor  را حذف می کند که توانایی 

پاسخگویی سریع را به همراه دارد.

مدیریــتآســاندســتگاهبوســیلهارتبــاط
لی: یجیتا د

Polytron 8100 دارای یک رابط دیجیتالی است که 
DMT قابلیت بررسی سریع و آسان وضعیت ترانسمیتر 
را فراهم می کند. همگام سازی با سیستم های مدیریتی 
موجود مانند PACT ware نیز به وسیله DTM میسر 
 ،HART می باشد. عالوه بر سیستم متداول ارتباطی
 FOUNDATION H1 فیلد باس ،PROFIBUS رابط

و Modbus RTU نیز قابل استفاده اند.

رلههابرایکاراییبیشتر:
به  را می توان   Polytron 8100 به درخواست،  بنا 
امکان  وسیله  این  به  داد.  سفارش  نیز  رله   3 همراه 
استفاده از Polytron 8100 به عنوان یک سیستم 
گاز سنج مستقل با دو آالرم برای تراکم های دلخواه 
و یک هشدار Fault میسر است. آالرم صوتی، هشدار 
 local نوری و تجهیزات مشابه را می توان به صورت
بدون نیاز به کابل کشی بین مرکز کنترل و ترانسمیتر 

کنترل کرد.

بدنهایمنومقاومبرایتمامکاربردها:
فوالد  یا  آلومینیوم  از  شده  ساخته  انفجار  ضد  بدنه 
رنج  برای  را  تجهیز  این   ،Zone 1 برای  ضدزنگ 
وسیعی از شرایط محیطی مناسب کرده است. ورژن 
 Docking یک  دارای   ”e“ محافظت  نوع  دارای 
در  دستگاه  نصب  امکان  که  است  راحت   station

اتمسفرهای خطرناک، بدون اجرای لوله گذاری برای 
کابل های مربوطه را فراهم می کند.

ــتفادهازSensorRemote ــکاناسـ امـ
:Enclosure

را  امکان  این   Remote sensor enclosure
ترانسمیتر  از  فاصله ای دورتر  در  می دهد که سنسور 
نیز نصب گردد. این توانایی مهم در مکان های گازی 
که استفاده امکان نصب ترانسمیتر وجود ندارد، بسیار 
مورد توجه قرار می گیرد. تکنولوژی مورداستفاده توسط 
شرکت Dräger امکان استفاده تا فاصله 30 متری 
همچنین  است.  نموده  فراهم  قابلیت  این  از  نیز  را 
امکان  ترانسمیتر   Intrinsically safe اتصاالت 
تعویض سنسور، بدون نیاز به خاموش کردن و حذف 
جریان الکتریکی را در مناطق خطرناک فراهم می کند 

که این ویژگی منحصربه فردی می باشد.

بیشتر قابلیتهای
ازطریقدانگلها:

ز  ا ه  د سـتفا ا بـا 
مختلـف،  ری  فـزا نرم ا نگل هـای  ا د

می تـوان  نیـز  را  مضاعفـی  عملکردهـای 
بـه Polytron 8100 اضافـه کرد. دانگل 
ذخیره سـازی  امـکان   Data logger

مـداوم مقادیـر اندازه گیـری شـده و رویدادها 
 Sensor-test دانـگل  می کنـد.  فراهـم  را 

بـرای خـود آزمونی اضافه تر سنسـور طراحی شـده و 

اسـتفاده می شـود. سـومین دانگل بـرای اندازه گیری 
وضعیـت عملکـردی و عمـر سنسـور می باشـد کـه 
تخمینـی از مـدت زمـان باقی مانـده عمـر سنسـور را 

مـی آورد. فراهـم 
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معرفی برند تجاری

آتش سوزی یا حریق یکی از قدیمی ترین بالیایی است که می تواند در زمانی کوتاه، دارایی و سالمتی افراد را به خطر 
بیندازد. یکی از دغدغه های مردمان ملل مختلف در طول تاریخ این بوده که چطور می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن 
آتش را مهار کنند و چه ابزاری می تواند کمک حالشان باشد. به همین دلیل امروزه سخت افزارها و تکنولوژی مهار 
آتش در کشورهای اروپایی و آمریکا دائماً در حال ارتقا و بهبود است و مخترعین و طراحان زیادی در سراسر دنیا در 

این صنعت مشغول به کار هستند. 
کیفیتابزاروسختافزارهایاطفایحریقدرکشورماچگونهاست؟

آیادرزمینهساختتجهیزاتآتشنشانیدرسالهایاخیرقدمیبرداشتهشده؟
امکاناتموجوددرایستگاههایآتشنشانیشهرهایمختلفایراندرچهسطحیقرارداردوآیامیتوان

آنراباتکنولوژیروزدنیامقایسهکرد؟
برای کنکاش و ارزیابی دقیق از کیفیت اطفای حریق در کشور با یکی از متخصصین این امر که در حوزه واردات 

تجهیزات آتش نشانی فعالیت می کند، به گفتگو نشستیم. 
مهندس زیتون رئیس هیئت مدیره شرکت »بازرگانان جهان پاسارگاد ایرانیان« در تشریح سابقه و کیفیت این شرکت 
به خبرنگار »ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق« گفت: »شرکت ما از سال 1394 به طور رسمی در ایران ثبت شد 
و فعالیت مان  را در زمینه HSE و ایمنی آتش نشانی و اطفای حریق آغاز کردیم. قبل از آن حدود 17 سال در کشور 
امارات و شهر دبی فعالیت می کردیم و نمایندگی چندین برند معتبر اروپایی و آمریکایی را در اختیار داشتیم. پس از 
توافق برجام و رفع موانع واردات قانونی بسیاری از کاالها به کشورمان، تصمیم گرفتیم تا خدمتی به هموطنان مان 

کرده باشیم و نمایندگی همان برندهای معتبر تجهیزات اطفای حریق را به ایران منتقل کنیم. 
در سال 1395 در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی تهران نیز شرکت کردیم تا به طور رسمی شروع فعالیت مان 
در ایران  را اعالم کرده باشیم. نمایندگی انحصاری شرکت های اسکورپ فرانسه، تاپ تراک اتریش، فایرپن لیتوانی و 
ایگل انگلستان و الخارت براس آمریکا و فابر باگ انگلستان در اختیار شرکت ما است که جزو معتبرترین تولیدکنندگان 

البسه و تجهیزات آتش نشانی هستند.

در گفتگو با مدیر ارشد شرکت بازرگانان جهان پاسارگاد ایرانیان

امدادگران ایرانی هوشمندند و ابزارشناس
خبرنگار: میراسماعیلی
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 این را هم بگویم که چنین نمایندگی هایی به صورت رسمی 
در اتاق بازرگانی و سفارت های ایران در کشورهایشان ثبت 
شده اند و مهر تائید وزارت امور خارجه را نیز دریافت کردیم. 
حاال پس از گذشت دو سال از شروع فعالیت رسمی در 
ایران، پشتیبانی تجهیزات اکثر ایستگاه های آتش نشانی 
در پاالیشگاه های پتروشیمی و سکوهای نفتی وزارت 
نفت بر عهده ما است. همچنین یکی دیگر از مشتریان 
پروپاقرص ما نیز سازمان آتش نشانی تهران است که در 
این دو سال توانسته ایم تجهیزات روز دنیا را تا حد توان 

برایشان تأمین کنیم.«
صحبت های رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانان پاسارگاد 
دهه  آتش سوزی  حادثه  مهم ترین  رسید،  اینجا  به  که 
اخیر در شهر تهران  را یادآوری کردیم و اینکه از سوی 
بسیاری از رسانه ها و چندین عضو شورای شهر تهران، 
مسئله کمبود امکانات سازمان آتش نشانی تهران در این 

حادثه مطرح شد. 
تجهیزات از آتشنشانان اگر بهراستی آیا
پیشرفتهتریبهرهمندبودند،حاالآن16شهید

آتشنشاندرقیدحیاتبودند؟
 HSE پاسخ او این گونه بود: »در اینکه امروزه مسئله
تبدیل به یک رشته تخصصی و علمی شده و متخصصین 
این امر دائماً در حال خلق سخت افزارهایی جدید برای مهار 
و مقابله با آتش هستند که شکی نیست. آتش نشانان نیز در 
کشورهای پیشرفته به طور ممتد با روش های نوین اطفای 
حریق آشنا می شوند و ما هم در کشورمان ناچاریم که در 
کنار آموزش علمی به آتش نشانان، تجهیزات خودمان  را 
بروزرسانی کنیم. حادثه اسفناکی رخ داد که روح و روان 
هر ایرانی را آزرده کرد، اما این حقیقت را نیز نمی توان 
کتمان کرد که آتش نشانان در تمام دنیا همانند سردارانی 
جان بر کف هستند و چنین حوادث دردناکی در کشورهای 

اروپایی نیز رخ می دهد. 
نکته اصلی برای پاسخ به سؤال شما این است که قبل 
از هر اظهارنظری در مورد حادثه ای همچون پالسکو، 
باید در حوزه اطفای حریق دارای تخصص کافی باشیم 
و اطالعات جامع و کاملی را نیز در مورد آن حادثه کسب 
کرده باشیم. کسانی که بازدیدی از محل حادثه داشته اند 
سه جهت  از  پالسکو  ساختمان  که  می دانند  به خوبی 
بسته بود و آتش نشانان تنها از قسمت جنوبی ساختمان 

می توانستند عملیات را انجام دهند.
 سازمان آتش نشانی تهران از تعداد قابل توجهی نردبان 
شد.  استفاده  نیز  پالسکو  در  که  است  بهره مند  بلند 

تجهیزات کامل امداد و نجات به اندازه کافی در اختیار 
سازمان آتش نشانی بوده و وقوع چنین حادثه ای و فوت 
آتش نشانان و مردم هیچ ربطی به امکانات موجود نداشته 
است. ساختمانی قدیمی بدلیل عدم وجود سیستم های 
اعالم و اطفاء بر اثر آتش گرفتن و سپس انفجار داخلی 
فرو می ریزد و مطمئن باشید با امکانات آتش نشانی لندن 
هم نمی شد مانع از وقوع این حادثه شد. شهرداری تهران 
در تمام این سال ها تا جایی که توانسته بودجه کافی را 

برای خرید تجهیزات جدید مهیا کرده. 
به خاطر دارم که پس از حادثه تلخ پالسکو عده ای این 
بحث را عنوان کردند که در محل حادثه به هلی کوپترهای 
مخصوص اطفای حریق نیاز بود و هلی کوپتر می توانست 
انصافًا  درحالی که  کند،  خاموش  را  آتش  سریع  خیلی 
اصاًل  است.  بوده  غیرکارشناسانه  کاماًل  نظراتی  چنین 
هلی کوپتر در چنین عملیاتی فقط برای کمک رسانی و 
انتقال مصدومین استفاده می شود و خاموش کردن آتش 
داخل ساختمان  را که نمی شود به وسیله آن انجام داد. به 
دلیل قدیمی بودن سازه ساختمان پالسکو فاقد محل فرود 
هلی کوپتر نیز بوده است و اگر روزی تصمیم به خریداری 
هلی کوپتر برای سازمان آتش نشانی تهران گرفته شود، 
بی شک برای انتقال مصدومین و اطفای حریق مزارع و 

جنگل ها خواهد بود.«
و تهران ترکیبشورایشهر تغییر به توجه با
قطعیتخداحافظیشهرداروتغییراحتمالیرئیس
سازمانآتشنشانیپایتخت،نظرمهندسزیتون
دربارهمدیریتایدهآلآتشنشانیشهرتهرانرا
همجویاشدیم،اوچهپیشنهاداتیرابهمدیران
چهسیاستهای که است بهتر و میکند آینده
حوادثی تکرار از جلوگیری برای پیشگیرانهای

همچونپالسکوگرفتهشود؟
وی تصریح کرد: »با توجه به رشد روزافزون ساختمان ها و 
برج های شهر و افزایش جمعیت، بی شک باید سیاست هایی 
مدبرانه در حوزه آتش نشانی برای پایتخت کشور اتخاذ شود 
باشد.  آتی  سال های  جوابگوی  تا 
عملکرد اعضای شورای شهر پنجم 
بر  مستقیم  تأثیری  بی شک  هم 
امنیت مردم تهران در مقابل حوادث 
آتش سوزی می گذارد. امیدوارم 
این ترکیب جدید شورای شهر 
از جامعیت کاملی برخوردار باشد 
مختلفی  زمینه های  در  و 
 ، ی ز سا شهر ن  همچو
یست،  محیط ز فیک،  ا تر
آتش نشانی، آموزش، فرهنگ 
خوش سابقه  متخصصین  از   ... و 
شهر  شورای  باشد.  برخوردار 
نقطه  ین  مهم تر ن  ا به عنو

تصمیم گیری برای آینده هر شهری از اهمیت فوق العاده ای 
برخوردار است و انتظار می رود که مردم ما در انتخابات 
آینده با دید بسیار علمی تری رأی بدهند. جناح بندی های 
نباید در  برای ما شهروندان  به هیچ عنوان  سیاسی هم 
اولویت باشند و تخصص را باید در اولویت قرار دهیم. 
بنده بسیار عالقه مند بودم که حداقل یکی از آتش نشانانی 
که در انتخابات شورا کاندیدا شده اند بتوانند به عضویت 
شورا دربیایند که متأسفانه چنین نشد. به راستی حضور 
افراد سیاسی در شورای شهر به چه درد مردم می خورد؟«
از این مدیر موفق پرسیدیم که وضعیت کیفی ایستگاه های 
رئیس  را چگونه می بیند؟  آتش نشانی در شهرستان ها 
شرکت بازرگانان پاسارگاد افزود: »شرکت ما با سازمان های 
آتش نشانی در سراسر کشور ارتباط دارد و متأسفانه این را 
باید اعالم کنم که بسیاری از ایستگاه های شهرستان ها 
به شدت از کمبود تجهیزات و حتی نیروهای زبده رنج 
تجهیزات  خرید  برای  ساله  هر  که  بودجه ای  می برند. 
آتش نشانی در اختیارشان قرار داده می شود بسیار ناچیز 
و اندک است و در خیلی از شهرها مشاهده می شود که 
حتی به تعداد نیروهای آتش نشان حاضر در یک ایستگاه، 

لباس هم موجود نیست! 
به طور مثال همین چند وقت پیش که از ما برای آموزش 
بود، مشاهده  از شهرها دعوت شده  آتش نشانان یکی 
کردیم که تاریخ تولید لباس هایی که برای ما آورده اند 
مربوط به سال 1998 میالدی است. درحالی که هر لباس 
آتش نشانی تاریخ انقضایی دارد و اگر در هیچ عملیاتی نیز 
مخدوش نشود، حداکثر پس از 10 سال باید کنار گذاشته 
شود. در یکی دیگر از شهرستان ها دیدیم لباسی که بر تن 
آتش نشانان زحمتکش است حتی از کاپشن های معمولی 
که در بازارها فروخته می شود هم مقاومت کمتری دارد. 
که  معتقدیم  ما  کرده اند؟  گناهی  چه  آتش نشانان  این 
تصمیم گیری ها و نگاه مسئولین درباره تخصیص بودجه 
به سازمان های آتش نشانی شهرستان ها می بایست به طور 

حتم مورد بازنگری قرار گیرد.«
به عنوان سؤال آخر هم برنامه ها و اهداف این شرکت 
برای آینده را از زبان رئیس هیئت مدیره جویا شدیم 
که مهندس زیتون گفت: »با توجه به فرمایشات مقام 
معظم رهبری مبنی بر اشتغال و تولید داخلی هدف اصلی 
ما این است که در آینده ای نزدیک، دستگاه های تولید 
تجهیزات آتش نشانی را وارد کشور کرده تا قدمی کوچک 
در ارتقای این صنعت برداشته باشیم. البته که کاری بس 
دشوار است و نیاز به تحقیقات زیادی دارد، اما مطمئناً با 
کمک متخصصین توانمند داخلی می شود به این مهم 
دست یابیم که وابستگی کشور به غربی ها کمتر شود و 
نیروهای مستعد بیکار را هم جذب کنیم. اگر بتوانیم در 
اشتغال زایی جوانان کشورمان سهیم باشیم و کمکی به 
تندتر شدن حرکت چرخ اقتصاد کشور کنیم حتماً باعث 

خشنودی بنده و همکارانم خواهد شد.«
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

در ایــن مقالــه بــه زون هــای کنتــرل دود و بیشــتر 
پرداختــه می شــود و عــالوه بــر مطالــب مهــم 
استفاده شــده از NFPA 92 A و NFPA 88 در 
ــتاندارد  ــن اس ــب ای ــه مطال ــی، ب ــای قبل بخش ه

ــود. ــه می ش ــتر پرداخت ــیار بیش بس
ــر پارکینــگ  امــروزه ســاختمان های بلنــد عــالوه ب
و پلــکان، در طبقــات نیــز نیازمنــد تهویــه مناســب 
ــه  ــا توجــه ب و سیســتم های کنتــرل دود هســتیم. ب
اســتاندارد NFPA 92A، ویرایــش 2006، دو نوع 

سیســتم کنتــرل دود داریــم:
شــده  اختصاصــی  دود  کنتــرل  ســامانه   -1
:)Dedicated smoke control system(
 NFPA92 ایــن ســامانه ها )طبــق بنــد 3.3.11.1 از
A( سیســتم هایی هســتند کــه بمنظــور کنتــرل 

ــد. ــه کار می رون ــق ب ــی از حری ــای ناش دوده
 Non ( نشــده  اختصاصــی  دود  کنتــرل   -2
:)dedicated smoke control system

 NFPA92 ایــن ســامانه ها )طبــق بنــد 3.3.11.2 از
ــر،  ــا سیســتم های دیگ ــه ب ــد ک ــامانه هایی ان A( س
ــرمایش  ــش، س ــاختمان )گرمای ــد HVAC س مانن
ــترک  ــورت مش ــد بص ــوع( می توانن ــه مطب و تهوی

اســتفاده شــوند.
ــز  ــتاندارد نی ــان اس ــد A.3.3.1.1.1 از هم ــق بن طب

ــی بررســی شــده اســت. ــازات و معایب امتی

مزایاومعایبسیستمهایاختصاصیشده
امتیازاتسیستمهایاختصاصیشده:

ــد از  ــتم بع ــای سیس ــل کنترل کننده ه ــف- تعدی ال
نصــب کمتــر محتمــل اســت.

ب- عمــل و کنتــرل سیســتم بطــور عمومــی 
اســت. ســاده تر 

ــر  ــکا ب ــر )ات ــتم های دیگ ــا سیس ــورد ب پ– برخ
ــود. ــدود می ش ــا( مح آن ه

مدیـریت 
کنترل دود

ــده  ــی نش ــرل در اختصاص ــتم های کنت ت- سیس
ممکــن اســت بــا زحمــت بیشــتری درســت شــوند.

معایباستفادهازسیستمهایاختصاصیشده
ــی  ــای فیزیک ــد فض ــد نیازمن ــتم ها می توانن سیس
بیشــتری باشــند و برخــی اختالل هــای سیســتم در 

تســت و نگهــداری یافــت نشــود.

برخینکاتمهمدیگر
ــا  ــم زون ه ــکات مه ــی ن ــه برخ ــش ب ــن بخ در ای
ــش 2006  ــتاندارد NFPA 92 A ویرای ــق اس طب

می پردازیــم:
ــد  ــه بن ــا توجــه ب ــا در زون هــا ب ــدی دم  درجه بن

ــو دارد: A.2.2.2 دو الگ
 نزدیک بودن به آتش

 تأثیــر رقــت دود و گازهــای داغ بوســیله بــه دنبال 
کشــیده شــدن هوا

 طبــق بنــد 5.5.2.1، دودهــای خروجــی از زون هــا 
بایــد بــه بیــرون ســاختمان تخلیه شــوند.

 طبــق بنــد 5.5.2.2، زون هــای خروجــی دود بایــد 
بــه تهویــه طبیعــی یــا مکانیکــی مجــاز باشــند.

سیســتم های  طراحــی   ،5.5.2.3 بنــد  طبــق   
دودهــای خروجــی بایــد شــامل تحلیــل مهندســی 
بــاد و اثــر اســتاک )اثــر دودکشــی ذکرشــده( باشــد.

ــا  ــازه ی ــی کــه هــوای ت ــد 6.2.3، زمان ــق بن  طب
بازگشــتی بعنــوان بخشــی از سیســتم HVAC عمل 
ــازی  ــت جداس ــد جه ــای دود بای ــد، دمپره می کن
ــه  ــرل دود ب ــتم کنت ــی سیس ــازه و خروج ــوای ت ه

ــرود. کار ب
 سیســتم های HVAC نیــز طبــق بنــد 6.4.2 بایــد 
بــه گونــه ای طراحــی گــردد تــا روش هــای کنتــرل 

دود بــا بیشــترین اولویــت را فراهــم کنــد.
 طبــق بنــد 6.4.3.6.1 در بخــش زمــان پاســخ از 
ایــن اســتاندارد، در روش کنتــرل دود بایــد بــه اندازه 
ده ثانیــه اتوماتیــک یــا فرمــان فعال ســازی دســتی 

کــه از سیســتم کنتــرل دود می رســد، آغــاز شــود.
 در دتکتورهــای دودی )کــه بیشــتر موضوع اعالم 
 NFPA 70 و تأسیســات برقی NFPA 72 حریــق
را شــامل می شــود( یعنــی همــان کاشــف های 
 دود، طبــق بنــد 6.4.5.1.1.2 بایــد فضــای پوشــیده

 84m2 را داشته باشد.
 کاشــف های دودی و حرارتــی در طبقــات یــا 
ــاب  ــا حب ــر گرم ــه در اث ــی ک ــپرینکلرها )زمان اس
ــد،  ــان می ده ــل فرم ــه پن ــد( ب ــان می ترک الکل ش
ــیگنال  ــا س ــرل دود زون ه ــتم های کنت ــه سیس ب

فرســتاده می شــود.
ــه حریــق   کلیــه تجهیــزات می بایســت مقــاوم ب
ــر  ــا در براب ــت دیواره ــوص مقاوم ــد و درخص باش

3
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 ،NFPA 221 ــتاندارد ــوان از اس ــز می ت ــق نی حری
ــوار حریــق، اســتفاده نمــود. اســتاندارد دی

مستنداتطراحی
ــد  ــق فصــل 7 از اســتاندارد NFPA 92 A، بن طب
7.1، مســتندات الزم بــرای طراحــی شــامل دو 

ــردد: ــر می گ ــوی زی الگ
 گزارش طراحی

 عملیات و نگهداری دستی
 گــزارش طراحــی نیــز طبــق بنــد 7.1.1.2 شــامل 

الگوهــای زیر اســت:
 هدف سیستم

 طراحی اشیاء سیستم
 روش طراحی

 فرضیات طراحی
 موقعیت های مکانی زون های دود

 اختالف فشار طراحی
ــا اســتفاده  محــدود کــه از طراحــی   ســاختمان ب

ــد. ــرون می آی ــتم بی سیس
 محاسبات طراحی

 مشخصات داکت و فن
 مشخصات دمپر

ــات ورودی  ــروج، اطالع ــا خ ــول ی ــروح دخ  مش
ــاختمانی ــای س کارگاه ه

 مشروح روش های فعال سازی
 منطق اجرای سیستم های کنترل دود

 سامانه تولیدکنندگان کمیسیون

آزمایشها
طبــق فصــل 8 از NFPA 92 A، ویرایــش 2006، 
آزمایــش و تســت سیســتم های کنتــرل دود بســیار 
اهمیــت دارد و بــا توجــه بــه این کــه حریــق ممکــن 
ــدم  ــورت ع ــد، در ص ــاق بیفت ــار اتف ــت یک ب اس
ــه  ــی ب ــی و مال ــر جان ــات جبران ناپذی ــرد، تلف کارک
ــار نیایــد. طبــق بنــد 8.3.3 سیســتم های کنتــرل  ب
دود بایــد الگوهــای زیرسیســتم های ذیــل را شــامل 

باشــند:
 سیستم اعالم حریق

 سیستم مدیریت انرژی
 سیستم مدیریت ساختمان

HVAC الزامات 
 الزامات الکتریکی
 سیستم کنترل دما

 توان عادی
 توان استند بای

 سیستم اطفای اتوماتیک
 عملیات اتوماتیک درب ها و بسته کن ها

 سیستم های کنترل دو اختصاصی

 سیستم های کنترل دود غیر اختصاصی
 عمل اضطراری آسانسور

طبــق بنــد 8.4.3.2، مــواردی از جملــه ســرعت بــاد، 
ــت  ــول تس ــد در ط ــی بای ــای خروج ــت و دم جه
ضبــط شــود. همچنیــن آزمایش هــای مختلــف 
ماننــد: آزمایــش نیــرو بــرای بــاز کــردن درب بنــد 
 N 133 ــان ــت. )هم ــده اس ــاره ش 8.4.4.2.4 اش
ــه در  ــی ک ــول و جدول ــانی و فرم ــازمان آتش نش س
ــه شــد.( ــکان ارائ ــت پل بخــش ســامانه فشــار مثب

ــده در  ــه ش ــار ارائ ــالف فش ــل اخت ــن حداق همچنی
ــد  ــق بن ــکان طب ــت پل ــار مثب ــامانه فش ــش س بخ

ــردد. ــتند گ ــد مس 8.4.6.2.2.3 بای
درخصــوص ایــن تســت ها نیــز بــر اســاس بخــش 
ــوان از  ــن اســتاندارد، می ت A.8.4.1 از ضمیمــه ای

مــوارد زیــر اســتفاده کــرد:
 مــدرج شــده بــرای وســیله های خوانــدن اختــالف 
فشــار مانومتــر آبــی مایــل یــا مانومتــر الکترونیــک، 
و   )Pa  0-62.5( رنــج  محدودیــت  در  وســیله 
)ft 50( بــا نصــب لولــه 15.2 متــر )Pa 0-125(

 اسپرینگ اسکیل )وسیله ای فنری(
 بادسنج

 کاپوت اندازه گیری جریان
 گوه های درب

ــگ  ــت هماهن ــی جه ــره  رادیوی ــتگاه مخاب  دس
کــردن الزامــات کار و ضبــط داده

شکل 18 - اسپرینگ اسکیل
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

روش های آزمایش که استفاده می شوند: )از بخش F6 از ضمیمه(
 تست های دود شیمیایی

 تست های گاز دنبال کننده
 تست های واقعی حریق

همچنین جهت اعطای موافقت طبق بند F.1 بسیار مهم اند:
AHJ Authority Having Jurisdication اختیار قضایی 

 مالک
 طراح

ـــود  ـــی وج ـــای متفاوت ـــا، روش ه ـــش زون ه ـــوص آرای ـــا: در خص ـــش زون ه آرای
  aشـــکل های( NFPA92 A از اســـتاندارد A.5.5.1.1.1 دارد کـــه در تصویـــر
ـــردد. ]2[ ـــه می گ ـــر ارائ ـــه در زی ـــد ک ـــوان دی ـــی را می ت ـــا e آن( آرایش های ت

NFPA 92 A شکل 19 - آرایش زون های زون طبق استاندارد

نشـــت: درخصـــوص نشـــت از مســـاحت دیوارهـــا و طبقـــات نیـــز در 
ســـاختمان های تجـــاری، در زون هـــای دود بســـیار اهمیـــت دارنـــد. جـــدول 
ـــه آورده  ـــده ک ـــه ش ـــور ارائ ـــن منظ ـــتاندارد بدی ـــن اس ـــه ای A.4.6.1  از ضمیم

می شـــود.

شــکل 20 - مقــدار نشــت را بــر اســاس تعاریــف، نســبت ها و اندازه گیری هــای 
ویلســون، تامــورا، شــاو و... مشــخص می کنــد.

موانعدود:
ــه ای  ــط ســازمان آتش نشــانی شــهر تهــران )منطق ــف دود از ضواب ــق تعری طب
مشــخص کــه بــا اســتفاده از موانــع دود مناســب، از حرکــت دود احتمالــی تولیــد 
شــده در آن بــه مناطــق مجــاور جلوگیــری می کنــد( موانــع دود بســیار اهمیــت 

ــم. ــه نوعــی از آن هــا )پرده هــا( می پردازی دارد کــه ب
پرده هــای دودبنــد: ایــن پرده هــا در ســقف مخفــی می شــوند و در مواقــع الزم 
تــا ارتفــاع )یــک تــا ده ســانتی متر( پاییــن می آینــد. بنابرایــن پرده هــای دودبنــد، 
در ســاختمان های تجــاری و پارکینگ هــای بــزرگ، صرفــًا جهــت مدیریــت دود 
یعنــی دود حاصــل از کارکــرد خــودرو در پارکینگ هــا و یــا دود حاصــل از حریــق 
بمنظــور زون بنــدی، تلــه دود و یــا هدایــت دود بــه مســیری مشــخص اســتفاده 
ــدی  ــوع و زون بن ــه مطب ــوان در تهوی ــژه آن می ت ــای وی ــود. از کاربرده می ش
ــراز  ــر ف ــی، ب ــه برق ــای دارای پل ــتفاده آن در مجتمع ه ــا و اس دود پارکینگ ه
پلــه برقــی )بــا ارتفــاع مشــخص( و حبــس دود بــر فــراز پله هــا را اشــاره کــرد.

شکل -21  پرده  دودبند و پله برقی

ــا  ــوند و ب ــی می ش ــقف مخف ــز در س ــا نی ــن پرده ه ــد: ای ــای آتش بن پرده ه
توجــه بــه سنســورهای شــنیداری و هشــدارهای دیــداری )سیســتم های کنتــرل 
اتوماتیــک حریــق( بســیار تأثیرگــذار اســت، بطوریکــه در هنــگام حریــق برخالف 
پــرده  دودبنــد، بطــور کامــل تــا کــف زمیــن پاییــن آمــده و کارآیی هــای ویــژه ای 

دارد کــه بــه آن هــا اشــاره می شــود:
ــور  ــت آسانس ــه داک ــه این ک ــه ب ــا توج ــورها: ب ــوی درب ورودی آسانس  جل
ــودی دارد، نصــب  ــعله و دود بصــورت عم ــرای گســترش ش ــی ب ــت خوب قابلی

ــد. ــری می کن ــور جلوگی ــت آسانس ــوذ دود در داک ــد از نف ــرده  آتش بن پ
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 زون بنــدی فضــا: زون بنــدی فضــا بــا اســتفاده از پرده هــای آتش بنــد اســت 
کــه از مهم تریــن کاربردهــای پــرده  حریــق اســت.

در نتیجــه هنگامی کــه یــک منطقــه )زون( دچــار حریــق می گــردد، کل منطقــه 
دچــار ســانحه نخواهــد شــد، زیــرا پرده هــا ماننــد عایــق زون هــا در برابــر حریــق 

ــد. عمــل می کنن
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــوی درب آسانســور خروجــی ســاختمان: ب  پارتیشــن جل
بیشــترین شــلوغی در آتش ســوزی جلــوی درب آسانســور منطقــه خــروج اســت، 
بــا اســتفاده از پــرده  آتش بنــد، یــک پارتیشــن )تفکیــک( امــن از جلــوی درب 

آسانســور تــا محــل خــروج مســیر ایجــاد می شــود.
ــی  ــای خارج ــا در بن ــن پرده ه ــب ای ــا نص ــی )External(: ب ــه بیرون  جنب
ســاختمان بــر روی پنجره هــای مشــرف بــه پلــه فــرار، در هنــگام حریــق پله هــا 

ــد. ــوظ می مانن ــعله ها محف ــاالی ش ــای ب ــوزی و دم از آتش س

خصوصیاتفیزیکیاینپردهها:
در این بخش خصوصیات فیزیکی پرده ها بیان می شود.

پردهدودبند:
ترکیبات: شیشه + آلومینیوم + پوشش پلیمری در هر طرف از پارچه تست

min 60 1000 درCo :ظرفیت تحمل حرارت
رنگ: خاکستری

mm 0.43 ابعاد: ضخامت
تعداد چله در هر سانتی متر: 18 عدد

پردهآتشبند:
ترکیبــات: فــوالد ضــد زنــگ + سیســتم تقویــت + شیشــه بافتــه شــده + پارچــه 

پوشــش داده شــده بــا نقــره پلــی اتیلــن + الیــاف پشــم شیشــه
min 270 1000 درCo :ظرفیت تحمل حرارت

رنگ: خاکستری
mm 1000 و عرض mm 0.5 ابعاد: ضخامت

تعداد چله در هر سانتی متر: 16 عدد
N/cm 450 :استحکام کششی چله

 N/cm 550  :استحکام کششی پود
جایگزین بسیار عالی برای درب های حریق

برخینکاتطراحی:
عــالوه بــر نــکات و الگوریتم هــای محاســبه  ذکــر شــده در بخــش ســامانه فشــار 
 ASHRAE و NFPA ــر اســتانداردهای ــی ب ــگ )مبتن ــکان و پارکین ــت پل مثب
ــه  ــوگ شــرکت ها )ب ــا اســتفاده از کاتال ــوان ب ــی می ت ــن موردنظــر را براحت ( ف
فــرض شــرکت ایــران هواســازان( براســاس مــدل، دور فــن و تــوان مصرفــی 

و ... انتخــاب نمــود.

درخصــوص داکت هــا نیــز بــرای محاســبه  افــت فشــار ناشــی از مســیر 
ــه  ــا توج ــپس ب ــم، س ــت می آوری ــیر را بدس ــول کل مس ــدا ط ــی، ابت کانال کش
ــی( را  ــی و محل ــک )طول ــتاتیک و دینامی ــار اس ــت فش ــیر، اف ــول مس ــه ط ب

بدســت می آوریــم.

در نهایــت نیــز بــا تأثیــر ضریــب تصحیــح ارتفــاع و دمــا، افــت هــد کل نهایــی 
ــد. ــت می آی بدس

جدول 8 - ضریب تصحیح دما و ارتفاع

منابع:
ــه،  ــه، تهوی ــت راه پل ــرژی، طراحــی فشــار مثب ــار ان  ]1[ جــزوات شــرکت همی
تخلیــه و کنتــرل دود پارکینــگ، تهیــه و تنظیــم مهندســین پویــا هرنــدی، رضــا 

دلیلــی و حســین انتظــاری
[2] NFPA 92 A,Standard for Smoke Control System Utlizing 
Barriers and Pressure, 2006 Edition

]3[ ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهر تهــران، ضوابــط مــالک عمل 
ــت حفاظــت و پیشــگیری از  ــرل دود، معاون ــه و کنت ــه، تخلی ــامانه های تهوی س

حریــق، 1394
]4[ مقــررات ملــی ســاختمان، مبحــث ســوم، حفاظــت ســاختمان ها در مقابــل 

حریــق، 1392
ــی  ــتورالعمل اجرای ــا، نشــریه 112، دس ــن معیاره ــی و تدوی ــور فن ــر ام ]5[ دفت

ــوزی ــر آتش س ــاختمان در براب ــت س محافظ
]6[ کتــاب ] ترجمــه  اســتاندارد معتبــر آمریکایــی [ هندبــوک اشــری، کاربردهای 
ــر ســید  ــوآور، تألیــف دکت ــوع، انتشــارات ن ــه مطب گرمایــش، ســرمایش و تهوی
علیرضــا ذوالفقــاری، دکتــر پیمــان ابراهیمــی ناغانــی و مهنــدس علیرضــا اعتماد

   [7] NFPA 88, Standard for Parking Structures, 2007 Edition
8[[ مقالــه حســگر منوکســید کربــن شــرکت خانــه امــن آریا

www.havasystemaria.com 9[ سایت شرکت هوا سیستم آریا[

افت مسیر = افت ناشی از خاصیت دودکشی + افت دمپر داخل طبقات + افت دریچه + افت مسیر
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معرفی برند تجاری









صنایـع تولیـدی فـوالد، پتروشـیمی، مـواد غذایی، دارویـی و برخی معـادن داراي خطرات بالقوه ای هسـتند که 
مهم تریـن و خطرناک تریـن آن هـا انفجـار گردوغبار DUST EXPLOSION اسـت. بیشـتر جامداتی که در این 
صنایـع فـرآوری می شـوند، قابـل اشـتعال هسـتند و زمانی کـه بصـورت گردوغبـار ابری شـکل در هـوا پخش 
شـوند، می تواننـد سـبب بـروز انفجـارات مهیـب شـوند. مطالعـات تجربـی نشـان می دهـد که در حـدود 70 % 

گردوغبارهـای صنایـع، قابـل اشـتعال هسـتند، بنابراین قادرند سـبب ایجاد انفجار شـوند.
در طـی سـال های اخیـر، میـزان آتش سـوزی ها و یـا انفجـار ناشـی از گازهـا و مایعـات، کاهش یافتـه و نـرخ 
حـوادث ناشـی از جامـدات تقریبـًا ثابـت بـوده اسـت کـه دلیـل آن، عـدم آشـنایی شـرکت ها و کارخانجـات با 
مقولـه انفجـار گردوغبـار می باشـد. ولـی در خصوص انفجـارات در مایعات و گازها، بدلیل آشـنایی بـا آن، تمام 

تمهیـدات و پیشـگیری های الزم صـورت گرفته اسـت.
روزانه با اخبار مربوط به انفجار بمب در نقاط مختلف جهان سروکار داریم.

در تعریـف انفجـار بیـان می شـود: انفجـار اعم از عادی یا هسـته ای، عبارتسـت از: رهایی مقدار زیـادی انرژی، 
در مـدت زمانـی بسـیار کوتـاه و در فضـای محـدود. امـا در ایـن مطلـب می خواهیـم نـوع خاصـی از انفجار را 

بررسـی کنیـم کـه معمـواًل کمتر مورد بررسـی قـرار گرفتـه و آن "انفجار گردوغبار" اسـت.
برای آزاد شدن انرژی شیمیایی یک ماده در اثر سوختن چند عامل مهم عبارتند از:

1- وجـود عامـل اکسـیدکننده در محیـط )در حقیقـت در دسـترس بـودن اکسـیژن(: در بسـیاری از انفجارات، 

عادل قاسمی قاسموند 
رییس HSE کشت و صنعت میرزا کوچک خان

کارشناس ارشد مدیریت HSE، متخصص ارزیابی ریسک و حوادث - بازرس کار
adelghasemy@yahoo.com

مجید حمیداوی 
مشاور و مدرس آتش نشانی و بازرس وزارت کار کشور
رئیس اداره آتش نشانی کشت و صنعت میرزا کوچک خان

majidhamidavi@yahoo.com

مدیریت ریسک 
حریــق و انفجــار 

در کارخانجات فوالدسازی 
پتروشیمی، مواد غذایی، 

دارویی و...
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مقــاله تخـصصـی



اکسـیژن موردنیاز توسـط یـک ماده اکسـیدکننده در 
کنـار ماده منفجره تأمین می شـود؛ زیـرا انفجار خیلی 
سـریع رخ می دهـد. بنابراین باید حجم زیاد اکسـیژن 
موردنیـاز تأمیـن شـود. سـرعت انفجار، اجـازه تأمین 

ایـن مقـدار اکسـیژن را از هـوا نمی دهد.
2- سـطح تمـاس جسـم بـا محیـط: همـه می دانیم 
کـه ذرات ریـز چـوب خیلـی سـریع تر از یـک قطعـه 

بـزرگ چـوب می سـوزد.
3- قابلیـت اشـتعال ماده: بسـیاری از مواد به سـختی 

می شوند. مشـتعل 

انفجارگردوغبار
سـوختن ایـن مـواد در محیـط آزاد خطـر چندانـی 
ایجـاد نمی کنـد. این سـوختن با سـرعت زیـاد زمانی 
خطرآفرین اسـت کـه در یک محیط بسـته و محدود 

)ماننـد یـک اتـاق( رخ دهـد. در محیـط بسـته، آزاد 
شـدن سـریع انـرژی باعـث می شـود در کسـری از 
ثانیـه، دمـا و درنتیجه فشـار، بشـدت افزایـش یابد و 

ایـن یعنـی انفجار!
گـرد انفجـار یا انفجـار گردوغبار یا انفجـار ذرات ریز 
جامـد )Dust Explosion( زمانی اتفاق می افتد که 
یـک تـوده شـناور گردوغبـار مخلـوط با هوا توسـط 
یـک عامـل شـروع کننده در یـک محفظـه بسـته 
مشـتعل شـده و فشـار گازهـای حاصـل از اشـتعال 
بشـدت افزایـش یابـد. برخـی از مواد که گـرد آن ها 

خاصیـت انفجـار دارد، عبارتند از:
الـف- گـرد زغال و چـوب اره: در بسـیاری از معادن 
در  پخش شـده  زغـال  گـرد  انفجـار  زغال سـنگ، 
محیـط، باعـث انفجـار شـدید محیـط بسـته معـدن 

است. شـده 
ب- گـرد مـوادی ماننـد شـکر، آرد، شـیر خشـک: 
انفجـار در کارخانه هـای تولیـد شـکر و سـیلوها و 
انبارهای آن، سـاالنه باعث کشـته شدن افراد زیادی 
می شود. از سال 1980 تا 2005 در بخش کشاورزي 
آمریـکا، حدود 280 انفجار بـر پایة گردوغبار رخ داده 
کـه طـی آن 119 تـن کشـته، 718 نفـر زخمـي و 
تقریبـًا 215 میلیون دالر به سـیلوهاي ذخیره سـازی 
و ماشـین آالت فرآوري خسـارت وارد شـده است. در 
ایـن رخدادهـا عالوه بـر نتایج مصیبت بـار لحظه ای، 
توانایـي تولیـد نیز متوقف  شـده و وجهه شـرکت هم 
بدلیـل مسـائل قانونـي و قضایـي در بیـن مشـتریان 

تخریب شـده اسـت. 
ایـن موضـوع وقتـی حـاد می شـود کـه توجـه بـه 
انفجـار گردوغبـار کمتـر از توجـه بـه انفجـار ناشـی 
از مایعـات و یـا گازهـای قابـل اشـتعال باشـد. در 
اکثـر کارخانجاتـی کـه بـا حالل هـای قابل اشـتعال 
سـروکار دارنـد، محدوده خطرات با عالئم مشـخص 
جداسـازی شـده اسـت و تابلوهای هشـداردهنده در 
کارخانجـات  در  ولـی  دارد.  وجـود  قسـمت ها  ایـن 
صنایـع غذایـی کـه بـا گردوغبارهـای مـواد قابـل 
اشـتعال سـروکار دارنـد، عالئـم هشـداردهنده کمتر 
وجـود دارد و معمـواًل به این بخش هـا توجه کمتری 

یـا اصـاًل توجهـی نمی شـود.

جامداتقابلاشتعال:
 انفجـار گردوغبارهـا بـا جامـدات قابـل اشـتعال رخ 
می دهـد. بـا وجود این بسـیاری از مـواد جامد که در 
صنعـت فرآوری می شـوند، از قبیل: دانه ها، نشاسـته، 
پـودر شـیر، رزین هـا، قهـوه فـوری، شـکر، بـاگاس، 
پالسـتیک ها،  رنگ دانه هـا،  پلیمرهـا،  باگاسـیلو، 
کائوچـو، مـواد دارویـی، کاغـذ، برخی فلـزات،  مانند: 

آلومینیـوم و ... جـزء مـواد قابل اشـتعال هسـتند. 

خشـک کن ها،  آسـیاب ها،  قبیـل:  از  تجهیزاتـی  در 
نـوار نقاله هـا، فیلترهـا، انبارهـا و سـیلوها، همـواره 
خطـر آتش سـوزی و بـه تبـع آن، خطر انفجـار وجود 
 Dust وجـود ،Dust explosion دارد. بـرای یـک
)گردوغبـار( ضـروری اسـت. معمواًل ذراتـی که قطر 
آن هـا کمتـر از 5/0 میلی متـر )420 میکرون( باشـد، 
گردوغبـار تلقـی می شـوند. هـر چـه ذره کوچک تـر 
می شـود، سـطح آن بیشـتر شـده و درنتیجـه انفجار 
سـریع تر رخ می دهـد؛ زیـرا معمواًل احتـراق و انفجار 

در سـطح یـک مـاده رخ می دهـد.

ExplosionDustچیست؟
انفجار گردوغبارDust explosion  زمانی اتفاق 
می افتـد کـه یـک تـوده شـناور گردوغبار مخلـوط با 
هوا، توسـط یـک عامل شـروع کننده، در یک محفظه 
بسـته مشـتعل شده و فشـار گازهای حاصل از اشتعال 
بشـدت افزایش یابد. شـرایط الزم بـرای وقوع انفجار 
گردوغبـار در پنج ضلعـی انفجـار آورده شـده اسـت. 
احتـراق یک سـوخت جامد، سـبب تولیـد محصوالت 
فضـای  یـک  در  می شـود.  احتـراق  از  حاصـل  داغ 
بـاز، ایـن عمـل منجـر بـه ایجـاد زبانه آتش منبسـط 
خواهـد شـد کـه انـدازه آن معمـواًل 8 تـا 10 برابر ابر 

تشکیل شـده از غبـار خواهـد بود. 
انبسـاط  سربسـته،  ظـرف  یـک  در  ایـن،  باوجـود 
امکان پذیر نبوده و فشـار 8 تا 10 برابر بیشـتر از فشـار 
اولیـه خواهد شـد. زمـان رسـیدن به فشـار ماکزیمم، 
بـه ماهیـت گردوغبـار، غلظـت آن و شـرایط درهـم 
بـودن )توربوالنسـی بـودن( جریـان در ظـرف حاوی 

گردوغبـار ارتبـاط دارد. 
بطـور معمـول در یک انفجار گردوغبار، زمان رسـیدن 
بـه فشـار ماکزیمـم در حد چندصـد میلی ثانیه اسـت. 
ایـن زمان کوتاه تر از آن اسـت کـه جایی برای جبران 

اشـتباه وجود داشته باشد. 
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بـــرای وقـــوع انفجـــار وجـــود پارامترهـــای زیـــر 
ضـــروری اســـت.

1- سـوخت FUEL )گردوغبـار قابـل اشـتعال( کـه 
LEL: g/ غلظـت آن در مخلـوط هـوا بایـد حداقـل
m^3 10 و حداکثر HEL: g/m^3 3500 باشـد.

2- اکسـیدکننده OXYGEN )اکسـیژن( کـه بصورت 
هـوا بـا ذرات گردوغبار مخلوط شـده اسـت.

3- پراکندگـی و انتشـار گردوغبـارDISPERSION  و 
معلـق شـدن در فضـا که معمـواًل بعد از یـک انفجار 

کوچـک و یـا وزش بـاد در محوطـه بوجـود می آید.
IGNITION 4- منبع جرقه

5- محیـط بسـته CONFINEMENT که باعث باال 
رفتـن فشـار و تولید انفجـار می گردد.

تجهیـزات کارخانه های مسـتعد این انفجـارات مانند: 
ذخیـره،  سـیلوهای  و  انبارهـا  فرآینـدي،  تجهیـزات 
هدایتـي  کانال هـای  گردوغبـار،  جمع کننده هـای 
ماننـد: بلت هـا، گالری هـا و کانوایرها فضـاي محدود 

و محصـور بشـمار می آینـد.
در برخـي از مـوارد، انفجار کوچکـي رخ  داده و بدنبال 
آن، مقادیـر زیـادي گردوغبـار کـه در محلـي تجمـع 
یافتـه، در هـوا پراکنـده می شـوند. در این شـرایط در 
مـدت  زمـان بسـیار کوتاهـي، احتمـال بـروز فاجعـه 
بزرگ تـری وجـود دارد. عمومـًا مقادیر بسـیار کمي از 
گردوغبـار کـه به شـکل الیـه ای نازک بـه ضخامت 
0.8 تـا 1.16 میلیمتـر بـر روی سـطوح وجـود دارنـد. 
ایـن الیـه قابل انفجـار در صـورت معلـق شـدن در 
هـوا می توانـد باعـث انفجار گـردد. تجمـع گردوغبار 
بصـورت الیه ای بـر روي تمامي سـطوح، در صورتي 
کـه بـه بیـش از 5 درصـد سـطح برسـد، می بایسـت 

بعنـوان شـرایط خطرنـاک در نظـر گرفته شـود.

شرایطایجادانفجارگردوغبار
معمـواًل به سـه روش تجربـی می تـوان متوجه ایجاد 

شـرایط برای انفجار شـد:
1- وقتی کـه رنـگ تجهیـزات قابل تشـخیص نبوده 
و یـا سـطح توسـط الیـه ای از گردوغبـار پوشـیده 

است. شـده 
از  الیـه ای  روي  را  اسـم تان  شـما  وقتی کـه   -2
لبـه حـروف برجسـتگي و  گردوغبـار می نویسـید و 

باشـد.  داشـته  جزئـی  برآمدگـي 
3- وقتی کـه ضخامـت گردوغبـار بـه انـدازه دو ورق 

کاغـذ روی هم باشـد. 
در محیط هایـي که خطر انفجـار گردوغبار وجود دارد، 
ضبط وربـط کارگاهـی از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار 
اسـت. طبقه بندی صحیـح مناطق خطرناک و انتخاب 
وسـایل و تجهیـزات مناسـب از دیگـر اقدامـات مفید 

است.

وجـود یـک اکسـیدایزر بـرای وقوع انفجـار ضروری 
اسـت. در برخـی مواقـع، اکسـیدایزر در سـاختمان 
مولکولـی یـک ماده وجـود دارد. بـرای چنین موادی 
حضـور اکسـیژن برای انفجـار ضروری نیسـت. ولی 
در برخـی دیگـر از مـواد، بایـد غلظـت اکسـیژن در 
مخلـوط گردوغبـار و هـوا، بـه مقـدار کافی باشـد تا 
انفجـار رخ دهـد. غلظت اکسـیژن در هـوا 21 درصد 
اسـت. هـر عامـل کاهنـده غلظـت اکسـیژن، باعث 
کاهـش خطـر انفجار می شـود. معمواًل یـک غلظت 
آسـتانه بـرای وجـود اکسـیژن وجـود دارد کـه کمتر 
از آن انفجـار رخ نخواهـد داد. ایـن مقـدار کـه عامل 
مهمـی در کنتـرل انفجـار بـه شـمار مـی رود، بـرای 

گردوغبارهـای مختلـف متفاوت اسـت. 
یکـی دیگـر از فاکتورهـای الزم بـرای انفجار، وجود 
یـک آغازگـر اسـت. ایـن آغازگـر بایـد انـرژی اولیه 
برای شـروع احتراق را تأمین کند. اتصال سـیم های 
برق، جرقه الکتروموتورها، تخلیه الکتریسـیته ساکن، 
شـعله  آتـش کبریـت، سـیگار روشـن یـا ته سـیگار 
خاموش نشـده، جوشکاری، جرقه  ناشی از اصطکاک 
یـا فلزات، قسـمت های داغ چرخ دنده هـا، المپ های 
یـا سـطوح  و  داغ  داغ، خشـک کن های  الکتریکـی 

دیگـر حرارتـی، منابـع آغازکننده  انفجار هسـتند. 
پارامتـر دیگـری کـه بـرای انفجـار گردوغبـار مهـم 
اغلـب  بـرای  اسـت.  گردوغبـار  غلظـت  اسـت، 
گردوغبارهـا غلظـت 100 گـرم بـر هـر مترمکعـب، 
یـک محـدوده  انفجاری بشـمار مـی رود. ایـن بدین 
معناسـت کـه بعنوان مثال غلظت فـوق درصورتی که 
بـا هـوا بـه مقـدار کافـی و یکنواخـت مخلوط شـده 
باشـد، یـک ابـر مشـتعل تـا ارتفـاع 5 متـر را ایجـاد 
خواهـد کـرد. ایـن ارتفـاع بـرای پـر کـردن فضـای 
داخلـی اغلـب کارخانه ها کافی اسـت. در صورتی که 
ایـن غلظت بـه 500 گرم در هر مترمکعب برسـد، با 
 Bluk Density توجـه بـه اینکه دانسـیته تـوده ای
باالتـری دارد،  الیـه ای به ارتفـاع 1 متر بر روی کف 

تشـکیل خواهد شـد.

اندازهذراتگردوغبار:
هـر چقـدر انـدازه ذرات گردوغبـار کوچک تـر شـود، 
سـطح قابل دسـترس برای واکنـش افزایش می یابد 
و درنتیجـه، پتانسـیل گردوغبـار بـرای وقـوع انفجار 
کمتـری  انـرژی  ذره کوچک تـر  می یابـد.  افزایـش 
بـرای آغـاز واکنـش نیـاز دارد. از طـرف دیگر ذرات 
کوچک تـر، براحتـی در هـوا معلـق شـده و قابلیـت 
اختـالط آن هـا با هوا بیشـتر اسـت. تحقیقات نشـان 
می دهـد کـه ذراتـی کـه قطـر آن هـا کمتـر از 500 
میکـرون باشـد، قابـل انفجار هسـتند. با وجـود این، 
وقتـی انفجار شـروع شـد، ذرات بزرگ تر نیـز انرژی 

کافـی بـرای ادامـه انفجـار را دریافت خواهنـد کرد. 
انـدازه ذرات بـر فشـار ماکزیمم و همچنین سـرعت 

افزایـش فشـار، تأثیر بسـزایي دارد.

پـودروگردوغبـارمـوادذیلبشـدتقابل
هسـتند: انفجار

- پـودر آلومینیـوم، پـودر برنـز، پـودر آهـن و فوالد، 
پودر منیزیم، پودر روی، پودر سـدیم، پودر سـولفور و 
گوگـرد، گرد پالسـتیک، پنبه، چوب پنبـه، دانه پنبه، 
سـلولز، پودر چوب، پودر ریشـه چغنـدر، کود گیاهی، 

پودر زغال سـنگ و زغـال چوب و ...
- پودر شـکر، آرد، پودر شـیر خشـک، نشاسـته، پودر 
ذرت و آهـار آن، پـودر و آهـار برنـج، پـودر و آهـار 
گنـدم، پودر کشـک، پـودر یونجه، گرد دانـه کاکائو، 
پـودر کاکائـو، گـرد قهـوه، پـودر سـیر، گـرد علـف، 
پـودر قهـوه سـبز، پـودر جو، گرد پوسـت لیمـو، پودر 
مغـز خشـک لیمـو، گـردو، پسـته، گـرد بـذر کتـان، 
پـودر اقاقیـا، پـودر جو، پودر زیتـون، پودر پیـاز، پودر 
جعفـری، پودر سـیب زمینی، پودر گندم سـبوس دار، 
دوده، دوده چـوب کاج، ادویـه و پـودر آن، گرد آفتاب 

گـردان، پـودر چـای، گرد تنباکـو و ...
- گـرد آدیپیـک اسـید، کربـن بلـک، پـودر اسـتات 
کلسـیم، پـودر اسـتیرات کلسـیم، پـودر کربوکسـی 
متیـل سـلولز، پـودر دکسـترین، پـودر الکتـوز، پودر 
متیـل سـلولز، پـودر پارافرمالدئیـد، پودر اسـکوربات 
سـدیم، پودر اسـتیرات، پـودر )پلـی( آکریالمید، پودر 
)پلـی( آکریلونیتریـل، پـودر پلی اتیلـن و اتیلن، پودر 
اپوکسـی رزین، پودر مالمین، پودر فنل سـلولز، پودر 
آکریـالت فنـل، پـودر )پلـی( پروپیلـن، پودر اسـتات 
وینیـل، پـودر )پلی( وینیـل الکل، پودر )پلـی( وینیل 
بوتیـرال، پـودر )پلـی( وینیـل کلرایـد، پـودر اتیلـن 
وینیـل، پـودر )پلـی( وینیـل کلرایـد، پـودر وینیـل 

اسـتیلن، پـودر کوپولیمـر و ...

 
اســتانداردهايطبقهبنــدیذراتغبــار

IECقابلانفجــار–سیســتم
طبقه بنـدی IEC بـراي ذرات غبـار مثـل گازهـا و 
بخـارت آتـش زا اسـت. سـه ناحیه بر اسـاس احتمال 
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مقــاله تخـصصـی



وجـود ذرات ریـز قابـل اشـتغال وجـود دارد.
ایـن نواحـي بـه ناحیـه 20، فاصلـه 21 و ناحیـه 22 موسـوم هسـتند. ایـن نواحي به همـراه توضیحـات آن در 

جـدول زیر خالصه شـده اسـت:

روشهایپیشگیریازانفجاردرکارخانجات:
اغلـب تجهیزاتـی کـه گردوغبـار تولیـد می کننـد و یـا احتمـال تولید گردوغبـار در آن هـا وجود دارد، پـر از هوا 
می باشـد. بـرای وقـوع انفجـار گردوغبـار، وجـود مخلوطـی از هـوا و گردوغبـار ضـروری اسـت. بنابراین برای 

کنتـرل انفجـار، در گام اول اجتنـاب از ایجـاد و یـا کنتـرل گردوغبار ضروری اسـت. 

 NFPA484 و   NFPA 654 اســـتانداردهای  در 
ـــای  ـــکا، روش ه ـــق آمری ـــت از حری ـــن حفاظ انجم
کلـــی جهـــت جلوگیـــری از بـــروز انفجـــار گردوغبـــار 

آمـــده اســـت کـــه بشـــرح ذیـــل می باشـــند:
Hazard Assessment ارزیابی خطر -

Engineering Control کنترل مهندسی -
House Keeping نظافت محیط -

Building Design طراحی ساختمان -
 Explosion انفجـــار  بـــروز  از  حفاظـــت   -

Protection
Operating Procedures روش های عملیاتی -

توصیههـــایمهـــمبـــرایپیشـــگیریو
ـــار: ـــرلانفج کنت

1- انجـام بازرسـی ها و تعمیرات دسـتگاه ها بصورت 
پریودیـک، جهت شناسـایی اماکنی کـه گردوغبار در 
آن هـا تجمـع می کننـد و از جمـع شـدن گردوغبارها 
در مجـاری و اماکـن بسـته از قبیـل لوله های مکش 
گردوغبار و سـقف ها و کف سـاختمان ها و تجهیزات 

و... جلوگیـری بـه عمل آیـد. )مهم(
از  گردوغبـار  بـه  آلـوده  تجهیـزات  جداسـازی   -2

تمیـز دسـتگاه های 
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3- واحدهـای تولید گردوغبار مانند: آسـیاب، انبارها، 
بلت هـا، فیلترهـا و ... در سـاختمان جداگانـه ای کـه 
و غیرقابـل  مـواد سـبک  از  آن  دیواره هـا و سـقف 
احتراق سـاخته شـده اسـت، نصب شـود تا درصورت 
وقـوع انفجـار، بعنـوان مهارکننـده و یـا کندکننـده 
انفجـار عمـل کند. و یا در دیواره ها از موادی اسـتفاده 
شـود که قادرند شـوک انفجار را خنثی نمایند و مواد 
اسـتفاده شـده در سـاختمان آن هـا ترجیحـًا مقاومتی 

دوسـاعته در برابر حریق داشـته باشـند.
4- انفجـارات عمدتـًا در محیط هایی با رطوبت پایین 
و یـا خشـک رخ می دهـد. لـذا بدلیـل اینکـه رطوبت 
بـاال باعـث جلوگیـری از انفجار می گـردد، در صورت 
امـکان از ماشـین مرطوب کننده گردوغبار )بیشـتر از 
25 درصـد رطوبت( اسـتفاده شـود تا آن هـا را تبدیل 

به اسـالری نمایـد. )مهم(
5- پیشـگیری از شـکل گرفتن شـعله اولیـه. شـامل: 
پیشـگیری از هرگونـه فعالیـت شـعله دار و حرارت زا و 
سیسـتم های الکتریکی، الکتریسـیته ساکن، روشنایی 
و تهویـه نـوع ضـد جرقه. لذا می بایسـت از تجهیزات 
الکتریکـي ضـد انفجـار اسـتفاده شـده و از سـالمت 
کلیـه سیم کشـی ها و الکتروموتورهـا اطمینان حاصل 

شـود. )مهم(
6- نصـب فیلترهـای کافـی بـرای جدا کـردن هوا از 

گردوغبار در سیسـتمهای انتقـال پنوماتیک.
تولیـد  آن هـا  در  گردوغبـار  کـه  دسـتگاه هایی   -7
می شـود، بایـد بسـته باشـد تـا از نشـت گردوغبار به 
محوطـه دسـتگاه جلوگیـری شـود. همچنیـن یـک 
دریچـه جهـت تخلیه گردوغبـار به هـوای آزاد تعبیه 

)مهم( شـود. 
8- سـاختمان هایی کـه در آن هـا گردوغبـار قابـل 
احتـراق ایجـاد می شـود، طـوری طراحـی می شـود 
کـه از سـطح های تخـت حتی االمکان اجتناب شـود. 
در صورتـی کـه در طراحـی سـاززه به ناچـار از لبه هـا 
اسـتفاده می شـود، زاویه دار سـاخته شـود تا گردوغبار 

نتواننـد بـر روی آن تجمـع یابند.
)آب پاشـــی،  ذرات  تجمـــع  از  جلوگیـــری   -9

تهویـــه( خاک پاشـــی، 
ــوای  ــا هـ ــتگاه ها بـ ــردن دسـ ــارو کـ 10- از جـ
ـــار  ـــر گردوغب ـــکیل اب ـــکان تش ـــل ام ـــرده، بدلی فش
ـــده  ـــتگاه های مکن ـــای آن از دس ـــده و بج ـــز ش پرهی

ـــم( ـــود. )مه ـــتفاده ش ـــار اس گردوغب
11- سیســـتم سیم کشـــی مکنده هایـــی کـــه 
ـــرار  ـــتفاده ق ـــورد اس ـــار م ـــع آوری گردوغب ـــرای جم ب
  mp6105 می گیرنـــد، بایـــد مطابـــق اســـتاندارد

ـــود.  ـــه ش ـــی و ارائ طراح
ــر  ــر خطـ ــق پـ 12- از Relief Valves در مناطـ

اســـتفاده شـــود.

ـــتم  ـــه سیس ـــز ب ـــد مجه ـــزات بای ـــه تجهی 13- کلی
ـــود. ـــه ش ـــاکن تخلی ـــیته س ـــا الکتریس ـــد ت ارت باش
ـــرد  ـــت گ ـــش غلظ ـــری از افزای ـــرای جلوگی 14- ب
ســـیکلون ها  در   Rotary valve از  غبـــار،  و 

اســـتفاده شـــود.
ـــود.  ـــذف ش ـــکاک ح ـــده اصط ـــوارد تولیدکنن 15- م
ــار  ــی از گردوغبـ ــواد آهنـ ــازی مـ ــد جداسـ ماننـ

تولیدشـــده
16- برنامـــه پرمیـــت )مجـــوز کار( پیاده ســـازی و 

ـــود. ـــه ش ـــدی گرفت ج
17- نصـــب MSDS  مـــواد و گردوغبـــار در اماکنـــی 

ـــار اســـت. کـــه احتمـــال وجـــود گردوغب
18- از حـــرارت مســـتقیم و ســـطوح داغ کـــه باعـــث 
تجزیـــه خودبه خـــودی جامـــدات قابـــل اشـــتعال 
ـــواد،  ـــی از م ـــرا برخ ـــود. زی ـــودداری ش ـــود، خ می ش
ـــدون  ـــی ب ـــودر ماهـــی، حت ـــودر ذرت و پ ـــل: پ از قبی
ـــوده  ـــدن ب ـــه ش ـــش، قابل تجزی ـــی آت ـــع خارج منب
و می تواننـــد بعنـــوان آغازگـــر انفجـــار گردوغبـــار 

ـــد. ـــل نماین عم
19- بـــرای تخلیـــه فشـــار گازهـــای حاصـــل از 
احتـــراق، از تجهیزاتـــی از قبیـــل دیســـک ها 
و پانل هـــای انفجـــاری و درهـــای انفجـــاری 

ــتفاده شـــود. اسـ
20- در مواقـــع لـــزوم، در اماکنـــی کـــه امـــکان 
ـــدارد، از سیســـتم آشکارســـاز  vent کـــردن وجـــود ن
ـــود. در  ـــتفاده ش ـــار اس ـــش و انفج ـــده آت و مهارکنن
ـــار  ـــش فش ـــور افزای ـــک دتکت ـــتم ها از ی ـــن سیس ای
Pressure Rate-of-Rise و مایعـــات قابل تبخیر، 
از قبیـــل هیدروکربن هـــای هالوژنـــه اســـتفاده 
ـــد  ـــزات بای ـــن تجهی ـــب ای ـــگام نص ـــود. در هن می ش
ـــن  ـــرا برخـــی از ای ـــد. زی ـــه عمـــل آی ـــی ب ـــت کاف دق
هیدروکربن هـــا ســـمی هســـتند و نشـــت آن هـــا 
در مـــواد غذایـــی، باعـــث ایجـــاد مســـمومیت در 

مصرف کننـــده خواهـــد شـــد.
12- حتی االمـــکان بـــا اســـتفاده از گازهـــای 
خنثـــی بـــرای کاهـــش غلظـــت اکســـیژن در محیـــط 
ـــن  ـــید کرب ـــتفاده از گاز دی اکس ـــود. اس ـــتفاده ش اس

ــد. ــبی باشـ ــای مناسـ ــد گزینه هـ و ازت می توانـ
ــن  ــور تعییـ ــگ بمنظـ ــتم مانیتورینـ 22- از سیسـ
ـــط  ـــار محی ـــایز گردوغب ـــری س ـــت و اندازه گی غلظ
ـــود. ـــتفاده ش ـــر اس ـــع خط ـــدار در مواق ـــالم هش و اع
23- از تابلوهـــای هشـــداردهنده، از قبیـــل: "ســـیگار 
ـــوع" و "خطـــر محوطـــه انفجـــار" در  کشـــیدن ممن

ـــود. ـــتفاده ش ـــه اس ـــای مربوط محل ه
ــک در  ــق اتوماتیـ ــتم اطفـــاء حریـ 24- از سیسـ
ـــود.  ـــتفاده ش ـــار اس ـــده گردوغب ـــزات تولیدکنن تجهی

)مهـــم( 

ــا  ــی یـ ــای آب پاشـ ــتفاده از روش هـ ــا اسـ 25- بـ
اســـتفاده از جاذب هـــا یـــا خنثی کننده هـــا ماننـــد 

آهـــک، قابلیـــت اشـــتعال ذرات را کاهـــش داد.
ــی،  ــای روغنـ ــا، لباس هـ ـــع زباله هـ 26- از تجم
مـــواد قابـــل اشـــتعال و ... در محوطـــه اجتنـــاب 

ـــود. ش
27- بـــا برگـــزاری دوره هـــای آموزشـــی بـــرای 
ـــا نحـــوه پیشـــگیری و همچنیـــن  پرســـنل، آنهـــا را ب
مواجهـــه ایمـــن بـــا شـــرایط اضطـــراری آشـــنا 

ـــود.  نم

نقاطپرخطرموجوددرکارخانجات:
• گالری هــا، بلت هــای حمــل پودرهــا )بســیار 
ــتعالي،  ــل خوداش ــد.( بدلی ــاک می باش ــیار خطرن بس

ــود دارد. ــه وج ــن منطق ــژه ای در ای ــرایطي وی ش
ــاک  ــار و قســمت کیســه گیری )بســیار خطرن • انب

می باشــد.(
• آسیاب

• سالن های تولید پودرها
کابل هــا،  ســینی  کلکتورهــا،  لویتورهــا،  ا  •
اســتراکچرها، ســیکلون های جمــع آوری گــرد وغبــار 
ــق  ــالم حری ــف و اع ــتم هاي کش ــب سیس ــذا نص ل
شــعلهای Flame Detectors و اطفــاء حریــق از 
ــار  ــوده و در کن ــي ب ــیار الزام ــوع Sprinkler بس ن
ــای  ــد فن ه ــده، بای ــر ش ــای ذک آن در موقعیت ه
بــزرگ مکنــده گردوغبــار نصــب گــردد تــا غلظــت 
از  و  داده  کاهــش  را  موجــود  معلــق  گردوغبــار 
انفجارهــا جلوگیــري نمایــد. البته نصب سنســورهای 
ــک  ــط، کم ــار در محی ــم گردوغب ــری حج اندازه گی

ــه پیشــگیری از انفجــار خواهــد نمــود. بســیاری ب

ارزیابيوتخمینریسک
ـــه ای در  ـــا مجموع ـــه ی ـــک کارخان ـــی ی ـــًا وقت  عموم
ـــوزی  ـــکل آتش س ـــدون مش ـــادي، ب ـــال های متم س
ـــود  ـــور می ش ـــتباهًا تص ـــد، اش ـــار کار می کن و انفج
ـــه  ـــی ک ـــت؛ در صورت ـــن اس ـــه ایم ـــه آن مجموع ک
ــح  ــرد صحیـ ــان دهنده عملکـ ــئله نشـ ــن مسـ ایـ
تجهیـــزات می باشـــد. تخمیـــن مقـــدار ریســـک 
آتش ســـوزی  و  گردوغبـــار  اثـــر  در  انفجـــار 
ـــت  ـــروع مدیری ـــه ش ـــته و نقط ـــادي داش ـــت زی اهمی
ـــک  ـــدار ریس ـــي مق ـــا ارزیاب ـــد. ب ـــه می باش مجموع
ـــه  ـــت ب ـــه، مدیری ـــف مجموع ـــای مختل در بخش ه
ـــي  ـــر ایمن ـــتري از نظ ـــه بیش ـــه توج ـــه ب ـــي ک نقاط
ـــک  ـــن ی ـــد و ای ـــدا می کن ـــي پی ـــد، آگاه ـــاز دارن نی
ـــي  ـــت ایمن ـــراي مدیری ـــاارزش ب ـــاده ب ـــر فوق الع ام
و کنتـــرل هزینه هـــا و پیشـــرفت مـــداوم اســـت. 
ـــخصي  ـــط ش ـــت توس ـــر اس ـــک بهت ـــي ریس ارزیاب
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ـــرکت  ـــین ش ـــان و مهندس ـــدان، کارکن ـــن کارمن ـــود. همچنی ـــري ش ـــت و رهب ـــده، مدیری ـــق و آموزش دی الی
ـــِي  ـــدف از ارزیاب ـــند. ه ـــته باش ـــکاري داش ـــص هم ـــرد متخص ـــار ف ـــم، در کن ـــروه و تی ـــک گ ـــد در ی بای
ـــای  ـــیله راه ه ـــه بوس ـــت ک ـــه اس ـــدان مجموع ـــان و کارمن ـــه کارکن ـــک ها ب ـــي ریس ـــن و معرف ـــک، تعیی ریس

زیـــر قابـــل تشـــخیص  می باشـــد:
1- مشخصات بخش ها و فرآیند تولید در جایي که امکان انفجار وجود دارد.

ـــتعال  ـــار و اش ـــه انفج ـــد دامن ـــع می توانن ـــن مناب ـــرا ای ـــراق. زی ـــری و احت ـــع آتش گی ـــخصات مناب 2- مش
ـــد. ـــترش دهن را گس

3- پایه گذاری کردن احتمال یک انفجار
4- اقدامات پیشگیرانه کافي براي کاهش اثرات انفجار

بهطورکلی381انفجارگردوغبارقابلاشتعالدرصنایعرخدادهکه:
• 44 کشور مختلف را تحت تأثیر قرار داده است.

• 119 نفر از کارگران کشته شدند.
• 718 نفر مجروح گردیدند.

ـــر  ـــه ب ـــر قابل توج ـــته و تأثی ـــراه داش ـــاد بهم ـــر زی ـــه مرگ ومی ـــوده ک ـــار ب ـــا فاجعه ب ـــورد از انفجاره • 7 م
اقتصـــاد جوامـــع داشـــته اســـت. طـــی ایـــن حـــوادث حـــدود 215 میلیـــون دالر خســـارت وارد گردیـــده اســـت.

بحثونتیجهگیری:
ـــرل انفجـــار و آتش ســـوزی ضـــروري اســـت.  ـــي و کنت ـــراي ایمن ـــدی ب ـــک مجتمـــع فرآین ـــر ی ـــرات مؤث تعمی
ـــار،  ـــورهای فش ـــا، سنس ـــورهاي دم ـــد: سنس ـــظ، مانن ـــات محاف ـــین آالت و قطع ـــه ماش ـــت ب ـــذا می بایس ل
ـــده  ـــژه ای ش ـــه وی ـــح توج ـــرِد صحی ـــر کارک ـــا و ... از نظ ـــا، الواتوره ـــر، بلبرینگ ه ـــي دیگ ـــورهاي جانب سنس
ـــود. همچنیـــن سیســـتم اتوماســـیون کارخانـــه  ـــت ش ـــده، عملکـــرد آن هـــا تس و بصـــورت برنامه ریزي ش

نقـــش مهمـــي را بـــازي می کنـــد. 
ـــه  ـــوزی را ب ـــار و آتش س ـــال انفج ـــوان احتم ـــین آالت، می ت ـــن ماش ـــاط بی ـــح و ارتب ـــي صحی ـــي توال در ط
ـــوزی  ـــار و آتش س ـــد: انفج ـــاک، مانن ـــات خطرن ـــد در لحظ ـــه تولی ـــراري پروس ـــف اضط ـــاند. توق ـــل رس حداق
ـــوزی  ـــا آتش س ـــه ب ـــراي مقابل ـــع ب ـــا مجتم ـــه و ی ـــه کارخان ـــراري و تخلی ـــائل اضط ـــم اســـت. مس ـــي مه خیل
و انفجـــار انجـــام می گـــردد. همـــه کارگـــران و کارمنـــدان بایـــد بداننـــد کـــه چگونـــه در حالت هـــای 
اضطـــراري عمـــل نماینـــد. در حیـــن کار و بعـــد از کار، مـــکان و عملیـــات انجام شـــده، ازنظـــر ایمنـــي 

ـــردد.  ـــد گ ـــي و تأیی بازرس
آنالیـــز خطـــر انفجـــار در یـــک کارخانـــه نیـــاز بـــه محاســـبه شـــرایط واقعـــی کارخانـــه و فاکتورهـــای محیطـــی 
ـــه  ـــه هم ـــم ب ـــه و تعمی ـــار و ارائ ـــت از انفج ـــرای محافظ ـــآل ب ـــت و ایده ـــک روش یکنواخ ـــًا ی دارد. عموم
کارخانجـــات وجـــود نـــدارد، زیـــرا گزینه هـــای کیفیـــت محصـــول، ســـرمایه گذاری اولیـــه، هزینه هـــای 
ـــه ای را  ـــر گزین ـــت. ه ـــاوت اس ـــف متف ـــات مختل ـــرای کارخانج ـــره ب ـــی و غی ـــرایط محیط ـــی و ش عملیات

ـــرد.  ـــکار ب ـــار ب ـــت انفج ـــرای محافظ ـــد ب نبای
بعنـــوان مثـــال، بـــرای انتخـــاب یـــک سیســـتم 
ــکری،  ــات نیشـ ــی کارخانجـ ــرای ایمنـ ــه بـ بهینـ
ـــل:  ـــته، از قبی ـــای وابس ـــه فاکتوره ـــت هم می بایس
ــواص  ــتورالعمل ها، خـ ــانی، دسـ ــای انسـ فاکتورهـ
ـــن  ـــراف ممک ـــزان انح ـــزات، می ـــوع تجهی ـــواد، ن م
ـــده  ـــک باقیمان ـــال و ریس ـــی نرم ـــرایط عملیات از ش
ـــی  ـــن صنایع ـــرارداد. در چنی ـــر ق ـــول را مدنظ قابل قب
همچـــون ســـایر صنایـــع فـــوالد و آهـــن و نیـــز 
ـــی  ـــوند پل ـــا پس ـــی ب ـــه تولیدات ـــیمی هایی ک پتروش
ـــو و ...،  ـــدم، ج دارنـــد و ســـیلوهای نگهـــداری گن
ــاد  ــیار زیـ ــروز Dust Explosion بسـ ــر بـ خطـ
اســـت. در ســـال های گذشـــته حـــوادث متعـــددي در 
ـــوع پیوســـته کـــه موجـــب  ـــه وق ـــن کارخانجـــات ب ای
وارد آمـــدن خســـارات ســـنگین و حتـــی مـــرگ افـــراد 
زیـــادي گردیـــده اســـت. لـــذا بایـــد در ایـــن خصـــوص 
بســـیار تأمـــل و اندیشـــه نمـــود و بـــه نحـــو مقتضـــی 

ـــرد. ـــل ک عم

منابع:
- Dust Explosion Prevention and Protection، 
By John Barton
- NFPA 654, Standard for the Prevention 
of Fire and Dust Explosions from the 
Manufacturing, Processing, and Handling 
of Combustible Particulate Solids
-  Occupational  Safety and Health 
A d m i n i st rati o n  ( O S H A )
-  U.S Chemical Safety and Hazard 
Investigation Board Investigation Report: 
Combustible Dust Hazard Study, 2008.
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

ـــی،  ـــخصات فن ـــده در مش ـــه ش ـــداد ارائ ـــی اع ـــدا بزرگ ـــا، در ابت ـــت ابزاره ـــی قابلی ـــی در ارزیاب ـــور کل به ط
ـــاد صفحـــه  ـــد، ابع ـــای جدی ـــرعت خودروه ـــر س ـــد حداکث ـــد؛ مانن ـــب می نمای ـــود جل ـــه خ ـــر مخاطـــب را ب نظ
ـــه  ـــداد ارائ ـــه اع ـــی و... ک ـــای عکاس ـــل دوربین ه ـــوح و پیکس ـــزان وض ـــزرگ، می ـــای ب ـــش تلویزیون ه نمای
ـــی  ـــال در مواقع ـــر ح ـــه ه ـــد. ب ـــب می کنن ـــود جل ـــه خ ـــا را ب ـــه م ـــذاب و توج ـــوص ج ـــن خص ـــده در ای ش
ـــام  ـــش از ارق ـــه ای بی ـــه نکت ـــد ب ـــوند، بای ـــه می ش ـــوری ارائ ـــورت تئ ـــط بص ـــده فق ـــبه ش ـــداد محاس ـــه اع ک
ـــرش  ـــروی ب ـــم نی ـــورد ماکزیم ـــه بطـــور خـــاص در م ـــن مقال ـــم. در ای ـــه در محاســـبات توجـــه کنی ـــکار رفت ب

ـــم. ـــه می دهی ـــوص را ارائ ـــن خص ـــم در ای ـــوارد مه ـــه و م ـــک پرداخت ـــای هیدرولی قیچی ه

بـــدون شـــک بـــرای خیلـــی از افـــرادی کـــه تصمیـــم بـــه خریـــد قیچـــی هیدرولیـــک دارنـــد، اولیـــن مؤلفـــه ای 
کـــه بـــرای انتخـــاب در نظـــر گرفتـــه می شـــود و مهم تریـــن نکتـــه مؤثـــر در تصمیم گیـــری آن هـــا؛ 
ـــاخت، وزن،  ـــت س ـــل: کیفی ـــری از قبی ـــخصه های دیگ ـــه مش ـــد. البت ـــی می باش ـــرش قیچ ـــدرت ب ـــر ق حداکث
ـــورد  ـــز م ـــاص نی ـــای خ ـــتن ویژگی ه ـــر و داش ـــدن کارب ـــا ب ـــازگاری ب ـــا، س ـــا آن ه ـــردن ب ـــهولت کارک س
ـــی  ـــد نقش ـــرای خری ـــری ب ـــارز در تصمیم گی ـــور ب ـــخصات بط ـــن مش ـــا ای ـــد. ام ـــرار می گیرن ـــه ق مالحظ

ـــردد. ـــاذ می گ ـــی اتخ ـــرش قیچ ـــدرت ب ـــاس ق ـــدداً براس ـــاب، مج ـــرای انتخ ـــم ب ـــًا تصمی ـــته و نهایت نداش

Ian Dunbar
مشاور ارشد مستقل و مدرس بین المللی امداد و نجات
ترجمه: گروه فنی شرکت نجات ایمن داناپایه 

www.holmatro.com/en/vehicle-rescue/blog 

قابلیت برش در قیچی های هیدرولیک
مقایسه قابلیت برش محاسباتی با قابلیت برش واقعی
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اماسؤالاینجاست:قدرتبرشچیست؟
حداکثرقدرتبرشدرمحاسبات:

ـــکال اســـت کـــه  ـــک عـــدد %100 محاســـباتی و تئوری ـــرش، ی ـــدرت ب ـــر ق حداکث
ـــن عـــدد حاصل ضـــرب ســـطح مقطـــع پیســـتون در داخـــل ســـیلندر، در فشـــار  ای

ـــد. ـــار( می باش ـــال 720 ب ـــرای مث ـــزار )ب ـــی اب کاری هیدرولیک
ـــزار  ـــرش اب ـــدرت ب ـــر ق ـــر F بیانگ ـــه پارامت ـــی F=PxA ک ـــان ریاض ـــه بی ب
ـــرش  ـــدرت ب ـــر ق ـــز ضـــروری اســـت کـــه حداکث ـــب نی ـــن مطل می باشـــد. درک ای
ـــا جنـــس، شـــکل  ـــچ وجـــه رابطـــه ای ب ـــه هی ـــوری ب محاســـبه شـــده بصـــورت تئ

ـــدارد. ـــرش ن ـــای ب ـــی تیغه ه و طراح
ـــار کاری و  ـــر فش ـــان )از نظ ـــخصات یکس ـــا مش ـــی ب ـــر دو قیچ ـــع اگ در واق
ـــری  ـــتاندارد و دیگ ـــوالدی اس ـــه ف ـــی دارای تیغ ـــتون( یک ـــع پیس ـــطح مقط س
ـــر  ـــوند؛ از نظ ـــه ش ـــم مقایس ـــار ه ـــوب در کن ـــده از چ ـــاخته ش ـــه س دارای تیغ
تئـــوری، هـــر دوی آن هـــا دقیقـــًا دارای حداکثـــر قـــدرت بـــرش یکســـان 

ـــود. ـــد ب خواهن
ــی  ــرش قیچـ ــت بـ ــه قابلیـ ــت کـ ــد دانسـ ــون خواهیـ ــما اکنـ ــن شـ بنابرایـ
ـــت  ـــی بدس ـــداد نجوم ـــی و اع ـــبات ریاض ـــر از محاس ـــزی فرات ـــک، چی هیدرولی

آمـــده از آنهاســـت.

Rescue

قابلیتبرشقیچی:
ـــت  ـــابه( در حقیق ـــک مش ـــزار هیدرولی ـــر اب ـــا ه ـــی )ی ـــک قیچ ـــرش ی ـــت ب قابلی

ـــد. ـــی آن می باش ـــرد واقع ـــی عملک ـــه معن ب
ـــا  ـــر ب ـــک کارب ـــه ی ـــخیص داد ک ـــوان تش ـــی می ت ـــط زمان ـــت را فق ـــن قابلی ای
ـــاختاری  ـــا س ـــده ب ـــای تولیدش ـــدل خودروه ـــن م ـــی، آن را روی آخری ـــزار واقع اب
تقویت شـــده، آزمایـــش کنـــد. اگرچـــه هنـــوز تعـــداد زیـــادی از خودروهـــای 
ـــزات  ـــرش تجهی ـــت ب ـــی قابلی ـــد؛ ول ـــردد می کنن ـــا ت ـــطح جاده ه ـــی در س قدیم
ـــل  ـــروزی قاب ـــدرن ام ـــای م ـــش روی خودروه ـــا آزمای ـــک، ب ـــات هیدرولی نج
ـــای  ـــزار، پارامتره ـــی اب ـــت واقع ـــگام تس ـــه در هن ـــود. درنتیج ـــد ب ـــی خواه ارزیاب
ـــی  ـــکل و طراح ـــاال، ش ـــی ب ـــامل: وزن، ارگونوم ـــه ش ـــی ک ـــک قیچ ـــی ی اصل

ـــد. ـــد ش ـــان خواه ـــی نمای ـــه خوب ـــد، ب ـــه می باش تیغ
همانطـــور کـــه می دانیـــد در عملیـــات امـــداد و نجـــات، بنـــدرت ابـــزار را در 
ـــم  ـــتفاده می کنی ـــی اس ـــتاده طبیع ـــت ایس ـــود، در حال ـــر خ ـــادل کم ـــاع مع ارتف
و اغلـــب در ارتفـــاع باالتـــر و یـــا پائین تـــر از ســـطح کمـــر، آن هـــا بـــکار 

ـــه  ـــر از آنچ ـــیار باالت ـــری بس ـــه، تأثی ـــی تیغ ـــکل و طراح ـــن ش ـــم. بنابرای می بری
ـــل  ـــرش، مح ـــای ب ـــر تیغه ه ـــوی دیگ ـــد دارد. از س ـــور می کنی ـــما تص ـــه ش ک
ـــکل  ـــذا ش ـــد. ل ـــودرو می باش ـــه خ ـــر روی بدن ـــر کارب ـــه اث ـــزار و نقط ـــال اب اتص
ـــزار،  ـــرش اب ـــت ب ـــنجش قابلی ـــده ای در س ـــش تعیین کنن ـــه، نق ـــی تیغ و طراح
ـــرش  ـــگام ب ـــزار در هن ـــه اب ـــت بدن ـــرش دارد و روی حرک ـــوذ و ب ـــث نف از حی

ـــت. ـــد گذاش ـــر خواه ـــز تأثی نی
ـــه  ـــید ک ـــته باش ـــت داش ـــه دق ـــن نکت ـــه ای ـــده، ب ـــوارد ذکرش ـــه م ـــه ب ـــا توج ب
ـــای  ـــال تیغه ه ـــوان مث ـــده اند. بعن ـــب ش ـــزار نص ـــر روی اب ـــه ب ـــا چگون تیغه ه
ـــش  ـــت(، افزای ـــده اس ـــان داده ش ـــل نش ـــکل ذی ـــه در ش ـــور ک ـــه دار )همانط زاوی
ـــان  ـــه ارمغ ـــتفاده را ب ـــگام اس ـــزار در هن ـــی اب ـــرد و ایمن ـــی کارب ـــی، راحت ارگونوم
ـــا توجـــه بـــه شـــکل تیغـــه، قـــدرت نفـــوذ و بـــرش بیشـــتری نســـبت  مـــی آورد و ب

بـــه قیچی هـــای مشـــابه دارد.

 Rescue

ـــش  ـــبب افزای ـــه دار( س ـــم )زاوی ـــه خ ـــا تیغ ـــرو ب ـــی هولمات ـــا قیچ ـــردن ب کار ک
ـــاال و  ـــمت های ب ـــرش قس ـــگام ب ـــزار در هن ـــتفاده از اب ـــی اس ـــی و راحت ارگونوم
ـــه  ـــزار و بدن ـــن اب ـــتر بی ـــای بیش ـــاد فض ـــبب ایج ـــن س ـــودرو و همچنی ـــن خ پایی

ـــد. ـــد ش ـــدوم( خواه ـــا مص ـــن ت ـــه ایم ـــاد فاصل ـــت ایج ـــودرو )جه خ
ـــتون  ـــن س ـــمت پایی ـــرش قس ـــال ب ـــما در ح ـــه ش ـــی ک ـــال زمان ـــوان مث ـــه عن ب

ـــتید. ـــتون A( هس ـــودرو )س ـــوی خ جل

ظرفیتاضافی:
تشـــخیص این کـــه ابـــزار در هنـــگام کار، بـــه چـــه میـــزان قـــدرت و فشـــار 
ـــی  ـــم در ارزیاب ـــای مه ـــکات و مؤلفه ه ـــه ن ـــز ازجمل ـــاز دارد، نی ـــک نی هیدرولی
ـــک  ـــراردادن ی ـــا ق ـــوان ب ـــش را می ت ـــن آزمای ـــی رود. ای ـــمار م ـــه ش ـــا ب ابزاره
ـــن  ـــن کار در ای ـــت ای ـــام داد. اهمی ـــزار انج ـــپ و اب ـــیر پم ـــن مس ـــنج بی فشارس
اســـت کـــه ظرفیـــت و قـــدرت اضافـــی ابـــزار را می تـــوان بصـــورت عینـــی 

ـــود. ـــی نم ـــاهده و ارزیاب مش
ـــت  ـــد از ظرفی ـــا 60 درص ـــردن 50 ت ـــکار ب ـــا ب ـــی ب ـــک قیچ ـــر ی ـــن اگ  بنابرای
ـــدرن  ـــودرو م ـــک خ ـــر روی ی ـــرش ب ـــل ب ـــام عم ـــه انج ـــادر ب ـــود، ق ـــرش خ ب
امـــروزی بشـــود، بیانگـــر ایـــن واقعیـــت اســـت کـــه درصـــورت افزایـــش 
اســـتحکام بدنـــه خودروهـــا در ســـال های آینـــده، ایـــن ابـــزار بـــا داشـــتن 
ـــه نســـل بعـــدی خودروهـــا  ـــرش بدن ـــه ب ـــادر ب ـــادی ظرفیـــت مـــازاد، ق ـــزان زی می

ـــود. ـــد ب ـــز خواه نی
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NFPAوENاستانداردهای
موضـــوع دیگـــری کـــه بایـــد بخاطـــر ســـپرد، 
ـــک نجـــات  ـــزات هیدرولی ـــه تجهی ـــی اســـت ک زمان
را بـــا اســـتانداردهای EN  و NFPA مطابقـــت 
ـــازه  ـــران اج ـــه کارب ـــتانداردها ب ـــن اس ـــد. ای می دهن
مقایســـه و ارزیابـــی تجهیـــزات بیـــن تولیدکننـــدگان 
ـــت  ـــتاندارد جه ـــن اس ـــد. در ای ـــف را می ده مختل
ــای  ــرش قیچی هـ ــدرت بـ ــی قـ ــت و ارزیابـ تسـ
ـــرد  ـــد میل گ ـــی مانن ـــل آهن ـــک، از پروفی هیدرولی
بـــا انـــدازه مشـــخص، اســـتفاده می شـــود و 
ــرد، تســـت و  ــا بـــرش میل گـ ــزار بـ قابلیـــت ابـ

ارزیابـــی می گـــردد. 
ـــه  ـــه چ ـــید ک ـــود بپرس ـــد از خ ـــما بای ـــا ش در اینج
رابطـــه ای بیـــن ایـــن آزمایش هـــا و آنچـــه کـــه 
ـــا  ـــه خودروه ـــرش بدن ـــرای ب ـــی ب ـــای واقع در دنی

ـــود دارد؟  ـــتیم، وج ـــرو هس ـــا آن روب ـــوادث ب در ح
اســـکلت و ســـتون بدنـــه خودروهـــا تفـــاوت زیـــادی 

ـــی دارد. ـــرد آهن ـــا میلگ ب

نتیجهگیری:
مـــا ممکـــن اســـت بـــه آســـانی تحـــت تأثیـــر اعـــداد 
ـــوارد  ـــب م ـــه و در اغل ـــرار گرفت ـــزرگ ق ـــام ب و ارق
ـــد  ـــرای خری ـــا ب ـــری م ـــوع در تصمیم گی ـــن موض ای

تأثیرگـــذار باشـــد.
اگرچـــه داشـــتن دانـــش کافـــی در مـــورد ایـــن 
اعـــداد و ارقـــام مربـــوط بـــه تجهیـــزات هیدرولیـــک 
ــا  ــاط آن هـ ــا و ارتبـ ــبه آن هـ ــه محاسـ و طریقـ
بـــا عملکـــرد ابـــزار )یـــا ارتبـــاط نداشـــتن آن(، 
بـــه مـــا اجـــازه می دهـــد تـــا بتوانیـــم تصمیـــم 
ـــر روی  ـــتر ب ـــز بیش ـــی تمرک ـــم، ول ـــه بگیری آگاهان

ـــه  ـــه ب ـــای توج ـــرد، بج ـــی" عملک ـــرایط واقع "ش
ــد در  ــکال، می توانـ ــباتی و تئوریـ ــداد محاسـ اعـ
دســـتیابی بـــه تصمیـــم منطقـــی مـــا را یـــاری کنـــد.

بـــه ایـــن نکتـــه نیـــز بایـــد توجـــه شـــود کـــه 
ـــه اســـتانداردها، وابســـته  ـــه ب ـــا توج ـــرش ب تســـت ب
ــه  ــت بدنـ ــای تسـ ــرد بجـ ــرش میل گـ ــه بـ بـ
ـــی  ـــق و واقع ـــی دقی ـــذا ارزیاب ـــد. ل ـــودرو می باش خ
قابلیـــت بـــرش قیچـــی، تنهـــا بـــا تســـت آن در 
ـــودرو،  ـــه خ ـــرش بدن ـــگام ب ـــی و هن ـــرایط واقع ش

می باشـــد. امکان پذیـــر 
درنهایـــت بـــه بیـــان ســـاده تر می تـــوان گفـــت، 
ــی در  ــتند ولـ ــذاب هسـ ــداد جـ ــه اعـ درحالی کـ
ـــداد  ـــن اع ـــزار، ای ـــی اب ـــرد حقیق ـــا کارب ـــه ب مقایس
ـــزار  ـــی اب ـــرد حقیق ـــانگر عملک ـــه نش ـــچ وج ـــه هی ب

نخواهـــد بـــود.





چکیده
ساالنه هزاران نفربر اثر آسیب دیدن و یا مفقود شدن در زیر آوار ساختمان ناشی از حوادث غیرمترقبه از قبیل 
زلزله سیل، زلزله، انفجار واتش سوزی جان خود را از دست می دهند. طراحی، پیاده سازی و استفاده از ربات های 
افزایش چشمگیر دقت جستجو  باعث کاهش زمان و  با جستجوی عالئم حیاتی مصدومان  تنها  نه   امدادگر 
می گردد بلکه عملیات نجات را برای مصدوم و تیم امداد امن تر می کند. در این مقاله به بررسی اجمالی نقش 

ربات های امدادگر در کاهش تلفات انسانی می پردازیم.

مقدمه
از سال ها قبل با توجه به نیاز مبرم به امدادرسانی مؤثر به مصدومان هنگام وقوع زلزله، جنگ یا سایر بالیا، 
پژوهشگران علم رباتیک به برنامه ریزی برای ساخت ربات های امدادگر پرداختند. ایده اصلی ساخت ربات هایی 
بود تا با کمک آن ها امدادگران بتوانند در محل های غیرقابل عبور به جستجوی مصدومانی بپردازند که در زیر آوار 
مانده اند. امروزه دانشگاه های بسیاری در ایران به فناوری و روش های ساخت ربات های امدادگر مجهز شده اند و 

بررسی و پیاده سازی ربات های 
امدادگر در عملیات جستجو و نجات
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ساخت این ربات ها به باال بردن توان فنی کشور در مقابله با حوادث طبیعی مانند 
زلزله دارند. ربات های امدادگر می توانند اطالعات بـسیار حـساس و پراهمیت را 
برای مراکـز کنترل امداد، پس از بروز حادثه ای سهمگین تأمین نمایند. به کمک 
این ربات ها ضرورتی وجود ندارد که برای مساعد شدن شرایط انتظار بکشید تا 
پس ازآن دریابید که کدام نواحی آسیب دیده اند، کجا بیشترین صـدمه را متحمـل 

شـده و کـدام راه ها هنوز برای دسترسی به محل حادثه دیده قابل استفاده اند.
محیط های تخریب شده براثر زلزله از محیط هایی هستند که اعزام نیروی انسانی جهت 
شناسایی محیط خطرات جانی برای امدادگر را به دنبال دارد. چراکه پس لرزه ها و سقوط 
آوار در این محیط ها بسیار محتمل می نماید. ایده استفاده از ربات در این محیط ها موردنظر 
محافل علمی جهان می باشد. ازآنجایی که پس از زلزله وضعیت حیاتی مصدومان و محل 
قرار گیری آن ها برای گروه امداد نامشخص می باشد، مناسب است که ربات هایی برای 
شناسایی و ارسال گزارش به این محیط ها اعزام گردند. سپس گروه امداد با توجه به 
این اطالعات دقیقاً به سراغ مصدومانی بروند که احتمال نجات آن ها وجود دارد و در 

کمترین زمان و با پذیرفتن کمترین ریسک جانی به محل موردنظر برسند.
به  آلوده  یا  خطرناک  شیمیایی  مواد  به  آلوده  محیطی  که  زمانی  مثال  به عنوان 
تشعشعات رادیواکتیو باشد و اندازه گیری پارامتری از محیط، ارسال تصاویر و صدا، 
نمونه برداری و یا حتی ایجاد تغییراتی در محیط )بستن شیر گاز یا آب، باز کردن 
در و پنجره، جابجا کردن اشیا( نیاز باشد، اعزام ربات پایه متحرک راه حل مشکل 
می باشد. از این ربات ها انتظار می رود که قادر باشند از موانع صعب العبور ناشی از 
ریزش آوار عبور کنند و در ضمن ارسال تصویر و صدا به مرکز کنترل، اطالعاتی از 
وضعیت حیاتی مصدومان مانند دما، حرکت، صدا و گازهای تنفسی را گزارش نمایند.

رباتامدادگردرحالجستجو

کلیاترباتامدادگر
ربات های امدادگر ربات های پایه متحرکی هستند که برای تعامل با محیط واقعی 
طراحی و ساخته می شوند. این کالس از ربات های پایه متحرک در هر محیطی 
که امکان اعزام نیروی انسانی دارای محدودیت باشد و همچنین دارای خطرات 

جانی باشد، مورداستفاده قرار می گیرند.

ربات امدادگر یک ربات کنترل دستی است، یعنی رباتی است که توسط اپراتور 
کنترل می شود. این ربات توانایی عبور از سطوح ناهموار را دارد و دارای بازوی 
رباتیک است که می توان در مواقع اضطراری و با کنترل از راه دور از این بازو 
به عنوان دست مهربان یک پزشک استفاده کرد و جان انسانی را نجات داد. ربات های 
اما بسیار حرف گوش کن  امدادگر هرچند ساختار و شمایلی همچون تانک دارند 
هستند و می توان از راه دور و توسط پایگاه های زمینی یا حتی ماهواره آن را کنترل 
کرد سنسورها و دوربین های مختلف دارد که به ربات در پیمودن مسیر و انجام 
دستورات کمک می کنند. همچنین به نوعی چشم و گوش امدادگران واقعی در زیر 
آوار است و اپراتور ربات می تواند اکثراً تا هشت تصویر را به طور هم زمان از طریق 
ربات دریافت کند و با داشتن ایده کاملی از شرایط و موقعیت مصدوم، تصمیم گیری 
کند. ربات های امدادگر دارای یک بازو هستند یکی از ویژگی های مهم این بازو 
درجات آزادی بسیار آن است که باعث راحتی حرکت و انعطاف پذیری بیشتر بازو 
بازو نیز بسیار خوب  برای اجرای مأموریت محول شده به آن می شود. مچ این 

طراحی شده به گونه ای که می تواند در زوایای مختلف حرکت کند.

رباتامدادگرحملمصدوم

در محل هایی که حادثه ای رخ داده، گاهی نیاز است این بازو وارد داالن هایی شود 
و به کمک دوربین هایی که روی آن قرار داده  شده، بتواند محل را دقیق تر جستجو 
کند یا زیر آوار را ببیند یا حتی بسته های حیاتی اولیه مثل یک بطری آب یا داروهای 
خیلی ضروری و حیاتی را حمل کرده و به مصدوم برساند تا گروه های امدادی 
بتوانند بعد از پاک سازی و سر فرصت آن مصدوم را نجات دهند. ربات امدادگر بعد 
از وارد شدن به محل حادثه می تواند نقشه محل را با کمک سانسورهای پیشرفته 
خود تهیه کند و با ارائه محل دقیق مصدومان، کمک مهمی برای امدادگران در 
محل حادثه باشد. ربات های امدادگر در حال حاضر کنار نیروهای امدادی در سراسر 

جهان در حال انجام مأموریت های امداد و نجات هستند.
البته این روزها ربات هایی مثل ربات امدادگر حتی در نیروهای پلیس و ارتش های 
از  دارند.  حضور  ربات ها  از  دسته  این  بی پایان  قابلیت های  خاطر  به  نیز  جهان 
نمونه های مختلف آن برای انواع عملیات ضد تروریستی، ضد گروگانگیری و اهداف 
نظامی بهره می برند. برای مثال می توانید تصور کنید که نزدیک شدن به یک بمب 
کارگذاری شده در شهر چقدر می تواند برای نیروهای آموزش دیده و ارزشمند پلیس 
خطرناک باشد. در این مواقع ربات های امدادگر مثل فرشته نجات از راه می رسند 
و پلیس می تواند درحالی که صدها متر دورتر از محل بمب گذاری در یک کابین 
امن نشسته است، ناجی را به جنگ بمب فرستاده و مراحل خنثی سازی اولیه را 
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با بازوی رباتیک پیشرفته آن انجام دهد. به دلیل توقعات باالیی که از این گونه 
ربات ها انتظار می رود، در طراحی آن ها پایداری از لحاظ الکتریکی، مکانیکی و 
ارتباطی اهمیت بسیار باالیی دارد. به غیراز ربات های هدایت دستی، سری دیگری 
از ربات های امدادگر ساخته می شود که به ربات های امدادگر خودمختار مشهورند. 
البته این ربات ها هنوز برای عملیاتی شدن راهی طوالنی در پیش دارند. این گونه 
ربات ها به صورت کاماًل خودکار و بدون نیاز به اپراتور، وارد زمین مسابقه شده و 
مصدومان را کشف می کنند و روی نقشه ای که ارائه می دهند محل دقیق مصدومان 
را مشخص می کنند، البته زمین مسابقه این گونه ربات ها بسیار ساده تر از زمین 

ربات های هدایت دستی است، زیرا هنوز در ابتدای کار هستند.

رباتامدادگروعبورازمنطقهخطرناک

قسمتهایمختلفرباتامدادگر
یک سنسور لیزری روی ربات امدادگر وجود دارد که پرتوهای لیزر را با سرعت بسیار 
باال به اطراف پخش می کند و با دریافت انعکاس آن ها و بررسی فواصل اندازه گیری 
شده می تواند به صورت دوبعدی و سه بعدی نقشه دیواره ها و وضعیت اطراف ربات 
را ارائه کند. مهم ترین بخش هوشمند ربات هدایت دستی روش تهیه نقشه محیط 
است، وجود یک سنسور لیزری روی ربات که پرتوهای لیزر را با سرعت بسیار باال 
به اطراف پخش می کند و با دریافت انعکاس آن ها و بررسی فواصل اندازه گیری 
شده می تواند به صورت دوبعدی و سه بعدی نقشه دیواره ها و وضعیت عوارض اطراف 
این  کند.  ارائه  را  ربات 
بخش نیازمند این است که 
پردازنده هایی  ربات  روی 
ی  ها یتا د لیز  نا آ جهت 
ها  ر سنسو ز  ا فتی  یا ر د
موجود باشد و این کار یک 
هوش  بخش  در  پیچیده 
کنترلی  الگوریتم های  و 

ربات است.

 بلوکدیاگرام
قسمتهایمختلفربات

بههمراهکنترل

بـــه ایـــن نکتـــه توجـــه کنیـــد کـــه ربات هـــای امدادگـــر در یـــک نقطـــه 
ـــبت  ـــه نس ـــت آن ب ـــت و موقعی ـــت اس ـــال حرک ـــدام در ح ـــه م ـــتد، بلک نمی ایس
ـــه  ـــمندی ارائ ـــت و هوش ـــد قابلی ـــس بای ـــد. پ ـــر می کن ـــراف تغیی ـــط اط محی
ـــواع سنســـورهای  ـــتفاده از ان ـــا اس ـــت و نقشـــه مناســـب را ب ـــق حرک مســـیر دقی
تشـــخیص موقعیـــت، سنســـور لیـــزری و پردازش هـــای هوشـــمند داشـــته 
باشـــد. یکـــی دیگـــر از حســـگرهای ایـــن ربـــات کـــه در تهیـــه نقشـــه ها 
ـــد  ـــر کنی ـــال فک ـــوان مث ـــت، به عن ـــکوپ اس ـــگر ژیرس ـــرد دارد، حس ـــیار کارب بس
ربـــات محـــل یـــک میـــز را در نقشـــه مشـــخص می کنـــد، لحظـــه بعـــد 

ــد.  ــات می چرخـ ربـ
جـــای میـــز کـــه نبایـــد عـــوض شـــود، در نقشـــه هم زمانـــی کـــه ربـــات 
روی صفحـــه فرمـــان می دهـــد، اپراتـــور بایـــد چرخـــش ربـــات را نســـبت 
ـــات را  ـــش رب ـــزان چرخ ـــور می ـــن سنس ـــه ای ـــد ک ـــاس کن ـــط احس ـــه محی ب
مشـــخص می کنـــد و بـــا ترکیـــب مجموعـــه اطالعـــات ایـــن سنســـورها 
در پردازنـــده ای کـــه توســـط متخصصـــان هـــوش و برنامـــه نویســـان بـــه 
ـــات  ـــن اطالع ـــی ای ـــرعت باالی ـــا س ـــده ب ـــز ش ـــمند مجه ـــای هوش الگوریتم ه

ــود. ــل می شـ تحلیـ

رباتامدادگر

ـــت.  ـــی اس ـــل ارزیاب ـــودر قاب ـــام انک ـــه ن ـــورهایی ب ـــط سنس ـــات توس ـــت رب حرک
ــا  ــود و بـ ــت می شـ ــورها دریافـ ــن سنسـ ــه از ایـ ــی کـ ــط فیدبک هایـ توسـ
ـــرار  ـــکوپ ق ـــور ژیرس ـــل سنس ـــه در داخ ـــنجی ک ـــات شتاب س ـــب اطالع ترکی
دارد، حرکـــت ربـــات و میـــزان آن نیـــز مشـــخص و تأثیـــر درجاچرخیـــدن 
ـــه  ـــت ک ـــت اس ـــود. درس ـــذف می ش ـــب ح ـــن  ترتی ـــه  ای ـــات ب ـــای رب چرخ ه
ـــو  ـــه جل ـــر ب ـــال 5 مت ـــرای مث ـــم، ب ـــتور می دهی ـــر دس ـــات امدادگ ـــه رب ـــا ب م
بـــرود، ولـــی کامپیوتـــر ربـــات بـــرای محاســـبه ایـــن 5 متـــر بـــه میـــزان 
ـــی  ـــرعت واقع ـــاس س ـــر اس ـــت و ب ـــته نیس ـــود وابس ـــای خ ـــش چرخ ه چرخ
ــود، مســـافت  ــودش کـــه توســـط شتاب ســـنج ها اندازه گیـــری می شـ خـ

طـــی شـــده را محاســـبه می کنـــد.
ــرای تشــخیص انســان روی آن هــا  ــن ربات هــا توســط سنســورهایی کــه ب ای
ــید  ــگر گاز دی اکس ــا و حس ــگر دم ــد حس ــورهایی مانن ــود، سنس ــب می ش نص
کربــن بــه تشــخیص انســان و وضعیــت مصــدوم می پردازنــد. همچنیــن ایــن 
ربــات بــا اســتفاده از پــردازش تصاویــر ارســالی از دوربین هــا و دوربیــن ویــژه 
حرارتــی خــود می توانــد وضعیــت و محــل مصــدوم را گــزارش کنــد. به عنــوان 
مثــال وقتــی دمــای محیــط 25 درجــه اســت و دمــای بــدن شــما 37 درجــه در 
دوربیــن حرارتــی ایــن ربــات رنــگ اطــراف بــدن شــما بارنــگ محیــط بســیار 

متفــاوت اســت و از طریــق ایــن ویژگــی بــه شناســایی کمــک می کنــد.
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ــای  ــری پارامترهـ ــه اندازه گیـ ــوان بـ ــر می تـ ــات امدادگـ ــای ربـ از کاربردهـ
محیطـــی )نظیـــر دمـــا، صـــدا، گاز و ...(، ارســـال تصاویـــر و صـــدا، ســـاختن 
ـــتجو  ـــات، جس ـــت رب ـــردن موقعی ـــدا ک ـــافی و پی ـــط اکتش ـــه محی ـــان نقش هم زم
ـــرداری و  ـــف، نمونه ب ـــگرهای مختل ـــتفاده از حس ـــان، اس ـــن مصدوم ـــرای یافت ب
ـــاک  ـــای خطرن ـــل محموله ه ـــن حم ـــط و همچنی ـــی در محی ـــاد تغییرات ـــا ایج ی
اشـــاره کـــرد. در بخـــش امـــداد زمینـــی، ربات هـــای امدادگـــر بایـــد درون 
ـــون  ـــی همچ ـــرده و فعالیت های ـــت ک ـــن حرک ـــر روی زمی ـــط ناهمـــوار ب محی
ـــه  ـــیم نقش ـــازو و ترس ـــک ب ـــه کم ـــات ب ـــی قطع ـــدوم، جابجای ـــردن مص ـــدا ک پی
ـــد  ـــده بای ـــای پرن ـــی، ربات ه ـــداد هوای ـــش ام ـــد. در بخ ـــام دهن ـــط را انج محی
ـــه  ـــن نقش ـــد و همچنی ـــدا کنن ـــان را پی ـــرده مصدوم ـــور ک ـــود عب ـــع موج از موان

محیط را ترسیم نمایند.

رباتامدادگرپرنده
ــی  ــد به خوبـ ــد، می تواننـ ــت دارنـ ــای ثابـ ــه بال هـ ــده ای کـ ــای پرنـ ربات هـ
ـــاع  ـــر از ارتف ـــد. ارتفاعـــی باالت ـــرواز کنن ـــر پ ـــا یکصـــد و بیســـت مت ـــن ســـی ت بی
ـــزات  ـــایر تجهی ـــه س ـــق ب ـــروازی متعل ـــوط پ ـــر از خط ـــه پایین ت ـــان و البت درخت
ـــزرگ  ـــای ب ـــک نم ـــوان ی ـــی می ت ـــا به راحت ـــن ربات ه ـــک ای ـــه کم ـــده. ب پرن

ـــرد. ـــاهده ک ـــده را مش ـــی تخریب ش از نواح
ربات هایـــی کـــه شـــبیه هلیکوپتـــر هســـتند، می تواننـــد حتـــی بـــه زمیـــن 
نزدیک تـــر هـــم بشـــوند. آن هـــا می تواننـــد از داخـــل پنجره هـــا بـــه درون 

منـــازل ســـرک بکشـــند تـــا از عـــدم وجـــود مصـــدوم در خانه هـــا اطمینـــان 
حاصـــل شـــود. حتـــی پـــس از پایـــان عملیـــات امـــداد بـــه کمـــک ایـــن 
ــب در  ــت تخریـ ــاختار و کیفیـ ــی از سـ ــات دقیقـ ــوان اطالعـ ــا می تـ پرنده هـ
ـــی  ـــده ربات ـــات پرن ـــن رب ـــوع بهتری ـــه دســـت آورد. درمجم ـــی آســـیب دیده ب نواح
ـــر جهـــت حرکـــت و  ـــی تغیی ـــی باشـــد یعن ـــور باالی ـــدرت مان ـــه دارای ق اســـت ک

ـــد. ـــام ده ـــرعت انج ـــن س ـــا باالتری ـــع را ب ـــر موض تغیی
ـــدازه ی  ـــد و دارای ان ـــته باش ـــی را داش ـــان طوالن ـــه مدت زم ـــرواز ب ـــی پ توانای
ـــاالو  ـــات ب ـــرواز در ارتفاع ـــکان پ ـــا ام ـــتر را ب ـــروازی بیش ـــدرت پ ـــر و ق کوچک ت
ـــن دارای  ـــته باشـــد همچنی ـــور داش ـــه اپرات ـــح ب ـــات صحی ـــال اطالع ـــکان ارس ام

ـــد. ـــمند باش ـــیریابی هوش ـــرای مس ـــمندی ب ـــتم هوش سیس

نتیجهگیریوجمعبندي
ـــب  ـــه ای مهی ـــس از زلزل ـــی پ ـــر کس ـــه اگ ـــود دارد ک ـــاور وج ـــن ب ـــی ای به طورکل
ـــوان  ـــود، می ت ـــار ش ـــی گرفت ـــان آوار و ویران ـــری، در می ـــه ی دیگ ـــر فاجع ـــا ه ی
ـــه فرصـــت  ـــس از حادث ـــادودو ســـاعت پ ـــی حـــدود هفت ـــود کـــه درزمان ـــدوار ب امی

ـــرای نجـــات او وجـــود داشـــته باشـــد. ب
ـــه در  ـــد گان حادث ـــیاری از بازمان ـــه بس ـــت ک ـــخ اس ـــی تل ـــن واقعیت ـــفانه ای متأس
ـــه  ـــا ب ـــد، تنه ـــود را از دســـت می دهن ـــان خ ـــد و ج ـــون می مانن ـــا مدف ـــر آواره زی
ـــد.  ـــا نمی یابن ـــات آن ه ـــرای نج ـــی ب ـــت کاف ـــران فرص ـــه امدادگ ـــل ک ـــن دلی ای
ــد  ــه فرآینـ ــد کـ ــاد می کنـ ــد را ایجـ ــر ایـــن امیـ ــای امدادگـ ــد ربات هـ تولیـ
ـــه و  ـــس از زلزل ـــن پ ـــه مصدومی ـــانی ب ـــتجو و یاری رس ـــر جس ـــکل و پرخط مش
ـــن  ـــه ای چنی ـــدگان از حادث ـــرد و بازمان ـــورت پذی ـــتری ص ـــرعت بیش ـــا س آوار ب
ـــات  ـــرعت عملی ـــر س ـــه اگ ـــد ک ـــگاه ندارن ـــینه ن ـــن داغ را در س ـــواره ای ـــخ هم تل

ـــد. ـــت نمی دادن ـــزی را از دس ـــز عزی ـــا نی ـــاید آن ه ـــود ش ـــتر ب ـــداد بیش ام
ـــات  ـــن عملی ـــر در ای ـــی مؤث ـــد نقش ـــر بتوان ـــای امدادگ ـــه ربات ه ـــم ک امیدواری

ـــد. ـــا نمای ایف
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

شـدن  صنعتـی  و  شهرسـازی  توسـعه  بـه  توجـه  بـا 
جامعه بشـری از اوایل قرن بیسـتم، خسـارات ناشـی از 
آتش سـوزی نیـز بـه دالیلـی همچـون افزایش سـاخت 
کاربری هـای  بـا  بلندمرتبـه  و  وسـیع  سـاختمان های 
متفاوت و در مجاورت یکدیگر، اسـتفاده بیشـتر نسـبت 
بـه سـال های قبـل از مصالـح جدیـد و قابـل اشـتعال 
)بـه ویـژه مـواد پلیمری، سـاخت وجود انبارهـای بزرگ 
مـواد اولیـه در کنـار محل های با تصرف انسـانی، تراکم 
بیشـتر بـار سـوختی نسـبت بـه گذشـته در فضاهـای 
سربسـته( و عـدم اسـتفاده از سیسـتم نویـن ایمنـی و 
ایـن  عوامـل  ازجملـه  کامـل  به صـورت  آتش نشـانی 

می باشـد.  افزایش هـا 
بنابرایـن اگرچـه در سـال های اخیـر رشـد روزافـزون 
تکنولـوژی در سـاختمان خطـر وقوع حـوادث را کاهش 
داده اسـت امـا از طـرف دیگـر در صـورت وقـوع حریق 
صدمـات شـدیدتر و وسـیعی پیامـد آن خواهـد بـود که 
می تواند به یک فاجعه انسـانی و اقتصادی تبدیل شـود.

بحـث  حریـق  ایمنـی  علـم  در  مهـم  ارکان  از  یکـی 
جلوگیـری از گسـترش داخلـی حریـق در سـاختمان ها 
می باشـد کـه در اکثـر دسـتورالعمل ها و اسـتانداردهای 
 Fire Stop بین المللـی ضوابطـی جهـت آتش بنـد

نمـودن اجـزای مقـاوم حریـق در سـاختمان ها به منظور 
 Ratind Fire Resistive تأمین مقاومت حریق
آن هـا و نیـز بـه ایـن هـدف مهـم تهیـه و تدوین شـده 
اسـت. در هنـگام طراحـی سـاختمان ها جهـت محصور 
نگه داشـتن حریـق، زون هـای حریقـی در نظـر گرفتـه 
می شـود کـه می بایسـت در هنـگام وقوع آتش سـوزی، 

حریـق در حـد فاصـل ایـن زون هـا محـدود گردد. 
به طـور حتـم سـقف، کـف و دیوارها در فضـای مختلف 
می بایسـت پاسـخگوی مـدت زمان مشـخصی مقاومت 
در برابـر حریـق را دارا باشـند؛ تا تخلیه ایمـن و به موقع 
افـراد از یـک سـاختمان در هنگام آتش سـوزی با توجه 
بـه محصـور نمـودن حریـق و افزایش پایداری سـاختار 

سـاختمان، به طـور صحیح صـورت پذیرد.
در ایـن مقالـه بـه بررسـی کلـی سیسـتم های آتش بنـد 
سـاختمان ها  حریـق  ایمنـی  در  آن  نقـش  و  الزامـات 
بین المللـی  معتبـر  اسـتانداردهای  از  و  پرداخـت شـده 
آیین نامه هـای  و   NFPA، UL، ASTM همچـون 
ملـی معتبـر در سـاختمان ها مانند مبحث سـوم مقررات 
ملـی سـاختمان و نشـریه 444 مرکز تحقیقات مسـکن 

نیز اسـتفاده شـده اسـت.

اهمیت و نقش سیستم های آتش بند
در پیشگیری و ایمنی از حریق ساختمان ها
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سیستمآتشبند
NFPA 5000دراستاندارد

یـک سیسـتم بـا ویژگـی خـاص کـه دارای اجـزا یـا 
سـاختار مرکبی از مواد می باشـد که گشودگی اطراف 
کابل هـا،  )ماننـد  آتـش  زون  در  نفـوذی  آیتم هـای 
سـینی کابل هـا، لوله های تأسیسـات آب و فاضالب، 
کانـال تأسیسـاتی و اتصـاالت مربـوط بـه آن هـا و 
...( کـه از منافـذ دیـوار کـف یا سـقف مقـاوم حریق 
عبـور می کننـد را به منظـور جلوگیری از گسـترش و 
پیشـرفت حریـق Spread of Fire پـر کرده 

و درزبنـدی می نمایـد.

سیستمآتشبنددرکدهایایمنیحریق
)UAE(کشورایاالتمتحدهعربی

مجموعـه مـواد یـا ترکیبی از مواد کـه به منظور حفظ 
یکپارچگـی میـزان مقاومـت حریق سـازه توسـط اثر 
سـد کنندگـی آن در برابر پیشـروی سـطحی شـعله، 
دود و گازهـای سـمی و داغ از میـان منافـذ، درزهـا، 
گشـودگی ها و پیرامون گشـودگی ها نصب می شـوند 

آتش بنـد گویند. را 

سیستمآتشبند
درنشریه444مرکزتحقیقاتومسکن

یـک ماده، وسـیله یا سـاختار کـه به منظـور مقاومت 
در برابـر عبور شـعله و حرارت بـرای یک مدت زمان 
مشـخص از منافـذ و گشـودگی های موجـود در یک 
جـزء سـازه ای مقـاوم حریـق نصـب می شـود. ایـن 
منافـذ ممکـن اسـت برای عبـور کابل، سـینی کابل، 
کانـال، لولـه و اجـزای مشـابه در جز سـازه ای مقاوم 

حریق ایجاد شـده باشـند.
در یـک تعریف جامع، سیسـتم آتش بنـد زیرمجموعه 
سیسـتم حفاظـت غیرعامل بـوده و از عناصـر و مواد 
مختلـف که به منظور درزبنـدی Sealing آیتم های 
نفـوذی، گشـودگی ها، منافـذ، روزنه هـا در کـف یـا 
سـقف و دیوارهـای مقـاوم حریـق در زون آتش انواع 
سـاختارها، به منظور جلوگیری از گسترش و پیشروی 
شـعله، دود و گازهای داغ مورد تشـکیل شـده اسـت.

محلاستفادهسیستمهای
آتشبنددرساختارهای

ساختمانی:
کنونـی  ساخت وسـازهای  در 
در کشـور مـا معمـواًل اسـکلت 
سـازه ها بـه دو شـکل اسـکلت 
فلـزی و بتنی سـاخته می شـوند 
کـه هر یک در مقابـل حریق تا 
مـدت زمان مشـخصی مقاومت 
تمهیـدات  اگـر  و  می نمایـد 
بیشـتری همچون سیسـتم های 

عامـل و محافظـت غیرعامل توأمًا بـرای آن ها دیده 
نشـده باشـد در هنـگام وقـوع آتش سـوزی، حریـق 
زمانـی  مـدت  از طـی  پـس  سـازه  و  توسـعه یافته 
مقاومـت در هـم فـرو می ریـزد در ایـن قسـمت بـه 
محاسـن و نحـوه صحیـح محافظـت غیرعامـل بـا 
روش هـای محافظـت از داکـت هـا و تأسیسـات در 

ایـن زمینـه می پردازیـم.
محصـور  جهـت  سـاختمان ها  طراحـی  هنـگام  در 
نظـر  در  حریقـی  زون هـای  حریـق،  نگه داشـتن 
گرفتـه می شـود کـه می بایسـت در هنـگام وقـوع 
زون هـا  ایـن  حدفاصـل  در  حریـق  آتش سـوزی، 
دیوارهـا  و  سـقف ها  حتـم  به طـور  گـردد  محـدود 
در فضـای مختلـف می بایسـت پاسـخگوی مـدت 
زمـان مشـخصی )همانطـور کـه در طراحی ها طبق 
دسـتورالعمل های اسـتاندارد شـده لحـاظ می گـردد( 
مقاومـت در برابـر حریق را دارا باشـند. از آنجایی که 
بیشـترین سـهم تعیین زمان برای مقاومت در مقابل 
حریـق یـک سـازه را زمـان تخلیـه انسـان ها از آن 
مـکان اختصـاص دارد. لذا میزان تصرف انسـانی در 
هر سـازه امری بسـیار مهم و تعیین کننده می باشـد. 
بـه همیـن منظـور اسـتفاده از سیسـتم هایی کـه در 
هنگام وقوع آتش سـوزی به درسـتی عمل نموده و یا 
اگـر نصـب گردیده اند به درسـتی عمـل نمایند امری 
بسـیار مهـم و حیاتی می باشـد که می توانـد به ازای 
هر اشـتباه و یا سـهل انگاری در نصب این امر منجر 
به وارد آمدن خسـارات سـنگین مالی و جانی گردد.

و  عامـل  محافظـت  سیسـتم های  انـواع  میـان  در 
غیرعامـل در برابـر حریـق، سیسـتم های آتش بنـد 
یکـی از روش های محافظت غیرعامل از تأسیسـات 
در مقابـل حریـق می باشـند کـه می بایسـت جهـت 
نصـب ایـن سیسـتم از یـک پیمانـکار تخصصـی 

نمود. اسـتفاده 
و  کدهـا  از  می بایسـت  تخصصـی  پیمانـکار  ایـن 
مختلـف  بخش هـای  در  حریـق  اسـتانداردهای 
سـاختمان همچون دیوارها و سـقف ها آگاهی داشته 
باشـد تا از حساسـیت دقت در نحوه نصب آگاه بوده 
و بتواند سیسـتم فایراستاپ طراحی گردیده را توسط 
نیروهایـی که آموزش الزم و کافی را طی دوره هایی 
تخصصـی سـپری نموده اند به درسـتی نصـب نماید.

بـا توجه بـه اینکه مسـیرهای عبور تأسیسـات طبق 
آیین نامه هـای موجـود می بایسـت در مقابـل حریـق 
بـا سیسـتم های آتش بنـد و دودبند محافظت شـوند 
و از آنجایـی کـه عمومـًا حریق از طریق مسـیرهای 
و  تأسیسـات  اتاق هـای  )نظیـر  تأسیسـات  توزیـع 
شـفت ها و محـل عبـور کابل هـا و سـینی کابل هـا 
و لوله هـا( کـه بـا عنوان فضاهـای پنهـان از آن نام 
بـرده می شـود شـکل می گیـرد و به دیگـر بخش ها 
من جملـه المان هـای اصلی سـازه سـرایت می نماید 
در صـورت محـدود مانـدن حریـق در همیـن بخش 
امکان گسـترش و حجم خسـارات وارده نیز کاهش 

می یابـد. 
شکل های زیر نحوه آتش بندی آیتم های نفوذکننده 

در ساختار مقاوم حریق را نمایش می دهد:
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

لـذا بـا عنایـت به لـزوم محافظت از جان انسـان ها به ویـژه در فضاهایی همچون 
کاربری های عمومی و تجاری و اداری که تصرف انسـانی در آن ها بیشـتر از سـایر 
کاربری هـای دیگـر می باشـد لـزوم جلوگیـری از انتشـار حریـق و دود و گازهای 
داغ در سـاختمان و محافظت از تأسیسـات و تجهیزات موجود در یک سـاختمان 

بـا اسـتفاده از بکارگیری سیسـتم های آتش بند ضروری می باشـد. 
دود و گازهـای سـمی به عنـوان یکی از مشـتقات حریق به سـرعت قبل از حرارت 
و شـعله های آتـش خـود را بـه طبقات رسـانده و باعث تاریک نمودن مسـیرهای 
منتهـی بـه مسـیر فـرار و خفگـی و در نهایـت از بیـن رفتـن انسـان ها می شـود. 
حـال بایـد توجه داشـت کـه چگونه می توان حریـق را تا مرحله اطفـا کنترل نمود 
و از گسـترش آن از یـک زون بـه زون دیگـر و وارد نمـودن خسـارات جلوگیـری 
نمـود. اسـتفاده از سیسـتم های آتش بنـد و دودبنـد باعـث می شـود شـعله و دود 
بـرای مـدت زمـان معینـی )مطابق بـا الزامات سـاختارهای سـاختمانی( مهار و از 

پیشـروی و گسـترش آن جلوگیری شود.
از طرفـی بیـن زون بندی هـای آتش معمـواًل نقاط ضعف و شکسـتگی وجود دارد 

کـه بایـد بـا مـواد آتش بند پر و مسـدود شـوند، این فضاهـا عبارتند از:
- اطراف لوله ها )فلزی یا پالستیکی(

- اطراف کابل ها و سینی کابل ها
- درزهای ساختمانی )درز انبساط یا درز اجرایی(

- اطراف کانال های هوارسانی )با پوشش ایزوالسیون و یا بدون ایزوالسیون(
- اطـراف چهارچـوب درب هـا و پنجره هایـی کـه در منطقـه حریـق هسـتند یا از 

دیوارهـا و سـقف های مقـاوم در برابـر حریـق عبـور کرده اند.
ازجملـه دالیلـی کـه می بایسـت حریـق در یـک منطقـه )زون حریـق( محصـور 

بمانـد می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره نمود:
1- کمـک بـه جلوگیـری از، از بیـن رفتن انسـان ها توسـط دود و گازهای سـمی 

ناشـی از حریق
2- جلوگیری از نفوذ و توسعه حریق
3- زمان الزم جهت تخلیه ساکنین

4- جلوگیری از خسارت بیشتر و در نتیجه از بین رفتن تمام تأسیسات
5- جلوگیری از تخریب کلی ساختمان

6- کمـک بـه تیـم اطفـا از ایـن جهـت کـه هـر چه 
دامنـه حریـق محدودتـر باشـد اطفـا ممکن پذیرتـر 

می باشـد.
7- جلوگیـری از انسـداد مسـیرهای تخلیـه از دود و 

سـمی گازهای 

انواعویژگیهایسیستمهایآتشبند
جهتاجزاینفوذی:

ز  ا جلوگیـری  به منظـور  آتش بنـد  سیسـتم های 
بـه  داغ و سـمی  و گازهـای  پیشـروی شـعله، دود 
درجـات زیـر تقسـیم بندی می شـوند که بایسـتی این 
موضـوع در طراحـی و اجـرای سیسـتم های آتش بند 

گیرد. قـرار  مدنظـر 
1- درجه بنـدی F: مـدت زمانـی کـه یـک سیسـتم 
 ASTM E8146 آزمایـش  مطابـق  آتش بنـد 
پیشـروی آتـش را از طریـق منفـذ محـدود می کنـد.

2- درجه بنـدی T: مـدت زمانی که سیسـتم آتش بند 
منفـذ، شـامل عنصـر نفوذکننده، حداکثـر افزایش دما 
بـه سـمت مخالـف حریـق از طریـق منفـذ را بـه حداکثـر 181 درجه سلسـیوس 
)325 درجـه فارنهایـت( باالتـر از دمـای محیـط محـدود می سـازد، درصورتی که 

آزمون براسـاس ASTM E814 انجام شـود.
3- درجه بنـدی L: میـزان نشـتی هـوا برحسـب فـوت مکعـب در دقیقـه در فوت 
مربـع )معـادل مترمکعـب در دقیقـه در مترمربع( از سیسـتم آتش بند جهت عناصر 
نفوذکننده در دمای محیط و با اختالف فشـار معادل Pa75 )پاسـکال( در دمای 
204 درجه سلسـیوس را شـامل می شود که براسـاس آزمون UL 14797 انجام 
می شـود. ایـن خاصیـت سیسـتم های آتش بنـد به منظـور جلوگیـری از نفـوذ دود 

و گازهای داغ سـمی می باشـد.

انواعموادومصالحجهتسیستمهایآتشبند
مـوادومصالـحمعدنـی)بنایی(:مواد و مصالح مناسـب برای پر و مسـدود 
کـردن روزنه هـای نفـوذی عبارتنـد از انـواع دوغاب هـا و مالت هـای سـیمانی، 

آهکـی، گچـی و خاکـی و همچنین خـاک رس و ...
الزم بـه ذکـر اسـت اسـتفاده از آتش بنـد کـردن بـه روش هـای سـنتی و مـواد و 

مصالـح بنایـی دارای معایبـی بـه شـرح زیر می باشـد:
• عدم انبساط حجم در هنگام آب شدن مصالح پی وی سی )دقایق اولیه(

• چسبندگی کمتر به دیوارهای اطراف
• مشکالت اجرا

• جمع شدگی در قبل و هنگام حریق
• امـکان ناسـازگاری عبوری هـا )خوردگـی و عـدم حرکـت بـرای مثـال آهک و 

گـچ نبایـد در مجـاورت لوله هـای فلـزی مصرف شـوند(
• مشکالت در تعویض یا تعمیر عبوری ها

• مشخص نبودن زمان مقاومت آن ها
موادمصنوعی:

ایـن مـواد در مجـاورت آتـش یـا گرما انبسـاط حجـم می نماینـد و در دو کالس 
می شـوند: ارائه 

مـوادمنبسـطشـونده: ایـن مواد بر اثـر حـرارت افزایش حجم پیـدا کرده و 
جـای خالـی مـواد ذوب شـده )ماننـد لوله های پالسـتیکی و کابل( را پـر می کنند 
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همچنیـن ایـن مـواد قادرنـد تا مدت زمـان مشـخصی در مقابل مشـتقات حریق 
همچـون آتـش، حـرارت و دود و گازهـای سـمی مقاومـت نمـوده و از گسـترش 

حریـق جلوگیـری به عمـل می آورند.
مـوادسـاده: ایـن مـواد بـر اثـر حـرارت افزایـش حجـم پیـدا نمی کننـد ولـی 
قادرنـد کـه تـا مـدت زمـان مشـخصی در مقابل آتـش، حـرارت و دود و گازهای 
سـمی مقاومـت کننـد. این گونـه مواد بیشـتر در اطراف عبوری هایی کـه در درجه 
حـرارت پاییـن ذوب و یـا تغییـر شـکل پیـدا نمی کنند، ماننـد لوله هـای فلزی به 
کار می رونـد. همچنیـن ایـن مـواد قابلیـت شـکل پذیری در مقابل حرکات ناشـی 

از انقبـاض و انبسـاط را دارا می باشـند.
مواد آتش بند همگی قادر هستند در بتون و آجر بکار روند.

عواملـی همچـون اسـتاندارد طراحـی، ضخامـت دیـوار و یا سـقف، ابعاد بازشـو و 
یـا منفـذ، زمـان مقاومـت موردنظر، جنس مـواد گذرنده از بازشـو، کاربـرد نهایی 
بازشـو، فاصلـه بازشـوها از یکدیگـر و عواملـی چنـد، تعیین کننـده در انتخاب نوع 

و ضخامـت مـواد ضدحریق می باشـند.
و  ابعـاد  و  حریـق  برابـر  در  مقاومـت  میـزان  براسـاس  آتش بنـد  سیسـتم های 
سـایز بازشـو و قطـر تأسیسـات عبـوری و نـوع آن و حجـم تأسیسـات و فاصلـه 
عبوری هـا از یکدیگـر و همچنیـن محـل آن کـه در سـقف و یـا دیـوار باشـند 
طراحـی می گردنـد. ایـن سیسـتم ها جهت پوشـش تمامـی تایل هـا، کمپانی های 
تولید کننـده محصـوالت آتش بنـد طیـف گسـترده ای از محصـوالت را بـه بـازار 
عرضـه می نماینـد و در یـک سـازه امـکان نصـب چندیـن تایـل از مـوارد اشـاره 
گردیـده وجـود دارد کـه در ایـن میـان یکـی از مـوارد مهمـی کـه نقش اساسـی 
داشـته، اسـتفاده از یـک پیمانـکار تخصصی می باشـد کـه توانایـی نصب صحیح 
تمـام محصـوالت را همانطـور که در طراحی هایی که براسـاس نمونه های تسـت 

شـده و مطابـق بـا اسـتاندارد باشـد را آموخته باشـد.

انواعموادومحصوالتسیستمهایآتشبند)موادمصنوعی(
مواد و محصوالت سیسـتم های آتش بند به اشـکال زیر تولید شـده و در بازارهای 

تجاری ارائه می شـوند:
1- بالشتک های ضدحریق

2- بوردهای ضدحریق
3- رنگ های ضدحریق
4- نوارهای ضدحریق

5- دیواره های ضدحریق
6- فوم های ضدحریق

7- غالف های ضدحریق
8- درزبندهای ضدحریق
9- مالت های ضدحریق

برخـی از ویژگی هایـی کـه بایـد بـرای مـواد آتش بنـد مـورد توجـه قـرار 
گیرنـد عبارتند از:

• چسـبندگی مناسـب بـا سـطح مصالح سـاختمانی مانند بتـون، آجر، 
چـوب و فلز

• چسـبندگی مناسـب بـا مـاده پرکننـده توأم با مـاده آتش بنـد. مانند 
پشـم سنگ

• قابلیت ارتجاعی مناسب جهت جابجایی درز در شرایط معمولی
• قابلیت ارتجاعی مناسب در شرایط زلزله طبق استانداردهای معتبر

• عدم وجود مواد سمی و مضر قبل و هنگام بروز حریق
• عدم جمع شدگی در زمان خشک شدن ماده

• قابلیت اجرای ساده در شرایط مختلف مانند عدم دسترسی از دو طرف درز
• مقاومت در برابر آب به ویژه در محل هایی که در مواجهه با آب هستند.

• مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش برای محل های در معرض نور آفتاب
ویژگی هـای فـوق سـبب دوام، ماندگاری و عملکرد صحیح سیسـتم های آتش بند 

به هنگام آتش سـوزی می شـود.

نتیجهگیری:
یکـی از اصـول مهـم در علم مهندسـی ایمنی حریق بحث جلوگیری از گسـترش 
داخلـی حریق در سـاختمان ها می باشـد که سیسـتم های آتش بند جـز فاکتورهای 
اساسـی و تأمین کننـده ایـن موضـوع می باشـد کـه در اکثـر دسـتورالعمل ها و 
بین المللـی سـاختمانی ضوابطـی جهـت سیسـتم های آتش بنـد  اسـتانداردهای 
)Fire Stop systems( تهیـه و تدویـن شـده اسـت. در هنـگام طراحـی 
سـاختمان ها جهـت محصـور نگه داشـتن حریق، زون هـای حریق در نظـر گرفته 
می شـود کـه می بایسـت در هنـگام وقـوع آتش سـوزی، حریـق در حدفاصل این 
زون هـا محـدود گـردد. به طـور حتـم سـقف، کـف و دیوارهـا در فضـای مختلف 
می بایسـت پاسـخگوی مـدت زمـان مشـخصی مقاومـت در برابـر حریـق را دارا 
باشـند لـذا بـا توجه به عبور تجهیزات تأسیسـاتی شـامل کابل ها، سـینی کابل ها، 
لوله هـای آب و فاضـالب، گشـودگی و منفذهای موجود از این عناصر اسـتفاده از 

سیسـتم های آتش بنـد امـری ضـروری و اجتناب ناپذیـر می باشـد.
بنابرایـن اسـتفاده از سیسـتم های آتش بنـد می توانـد از گسـترش سـریع حریق و 
دود در زمـان آتش سـوزی جلوگیـری نمـوده و سـبب خروج ایمـن و به موقع افراد 
بـه هنـگام حریـق از سـاختمان ها شـده کـه در نهایـت سـبب کاهـش خسـارات 

جانـی و مالـی در اثر آتش سـوزی می شـود.

منابع:
1- NFPA5000، standard for Building edition، Association 
National fire protection construction and safety Code.
2- UAE، Fire and 2011، edition، ministry Deneral Headquarters 
of Line Safety Code of Practice، United Arab Civil Defence، 
Emirates of interior.

3- آیین نامـه محافظـت سـاختمان ها در برابـر آتش، انتشـارات مرکز تحقیقات سـاختمان 
و مسـکن، نشریه شـماره 444، چاپ دوم، 1387

4- دفتـر مقـررات ملـی سـاختمان، مبحـث سـوم مقـررات ملـی سـاختمان، »حفاظـت 
سـاختمان ها در برابـر حریق«، انتشـارات نشـر توسـعه ایـران، ویرایش دوم، سـال 1392



















136IRAN Fire Protection Engineering Magazine  No. 33  Augest  2017                           1396 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال پنجم  شـماره 33   مرداد

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

معـرفی محصــول





مراجع رسانه ای مهندسی حریق

138IRAN Fire Protection Engineering Magazine  No. 33  Augest  2017                           1396 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال پنجم  شـماره 33   مرداد

نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! General Subject
اطالعات عمـومــی

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





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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info@iransafetytrade.com

عماد اسماعیلی        کارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق
مشاوره و مدرس سیستم های اعالم و اطفاء                  09127015911

محمد فضیلتی                           کارشناس فوم آتش نشانی
مشاور و مدرس فوم - سازمان استاندارد ایران            09121999173

خداوردي طاهري اصل             کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور و مدرس تخصصی مدیریت آتش نشانی            09123089846

HSE مجید حمیداوی                               کارشناس ارشد
مشاور و مدرس آتش نشانی و بازرس وزارت کار        09123052562

حسین مشهدی مسلم            کارشناس ارشد طراحی فرایند
مشاور و مدرس مهندسی ایمنی فرایند                        09121211662

HSE عادل قاسمی قاسموند                    کارشناس ارشد
متخصص ارزیابی ریسک و حوادث - بازرس کار           09166173720

هوشنگ شریف زاده                            کارشناس آتش نشاني
مدرس و کارشناس رسمی بررسي علل حریق             09121276175

HSE كورش طالوري                                 کارشناس ارشد
مدرس، مشاور و ممیز HSE و آتش نشاني                 09163533253 

مهدی شجاعی                      کارشناس ایمنی و امداد سوانح
سرممیز سیستم های ایمنی                                             09133425227

ناصر رهبر                                          کارشناس ارشد شیمی
مشاور، طراح و مجری سیستم های پیشگیری                  09121012576

حسن تنها                                   کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور مدیریت آتش نشاني- ایستگاه و ناوگان موتوری     09121257483

سعید چمانی            کارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق
مشاور و مدرس آتش نشانی فرودگاهی                       09123716106

e m a d e s m a e i l i @ g m a i l . c o m

i n f o @ a t a s h b a s . i r

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

m a j i d h a m i d a v i @ y a h o o . c o m

h . m a s h h a d i m o s l e m @ g m a i l . c o m

a d e l g h a s e m y @ y a h o o . 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

محمد شمس                                              دکترای ایمنی
مشاور مدیریت ایمنی صنایع                                      09122022635

محمد كاظمی                                        کارشناس مکانیک
مشاور، طراح و مدرس خودروهای آتش نشانی            09188616400

مهدی صادق زاده                               کارشناس آتش نشانی
مشاور و  مدرس آتش نشانی                                        09171252880

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

K a z e m i 1 3 @ y a h o o . c o m

mehdi.sadeghzadeh2880@gmail.com
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HSE محسن احمدیانی                              کارشناس ارشد
مشاور، مدرس و ممیز سیستم های ایمنی                       09123791688

فرامرز فرجی                               کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور و مدرس آتش نشانی و نجات و امداد                09121042995

مهدی مردانی      کارشناس حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث
مشاور، طراح و مدرس سیستم های اعالم و اطفاء               09127833194

پرویز رزمیان فر                              کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور و مدرس علوم تخصصی آتش نشانی                  09128161075

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

 مدرسین، مشاورین وكارشناسان ایمنی
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اطالعات عمومی

روبرت نیسان                          کارشناس ارشد مهندسی حریق
مشاور، طراح و مدرس علوم آتش نشانی                      09121081415

سیامک سید حسینچی                    لیسانس مهندسی صنایع
مشاور و مجری سیستم های ایمنی و حفاظتی                 09121214545

حسین روشن روان     کارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق
مشاور، طراح و مجری سیستم اعالم و اطفاء                 09121163160

محمد بیات                                 کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور و مدرس آتش نشاني تخصصی                          09121150445 

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                              کارشناس ارشد مکانیک
نگهداری و تعمیرات سیستم های اطفاء حریق                  09122856901

امیرحسین امدادی فر                          فوق لیسانس مکانیک
مشاور و مدرس ایمنی و حفاظت در برابر حریق          09122330566

بابک میرسعید قاضی                         کارشناس ارشد صنایع
مشاور تخصصی ایمنی و امنیت                                      09121219411

علیرضا یاوری                                     کارشناس آتش نشانی
مشاور و ممیز ایمنی و آتش نشانی                                 09133277396

علی رستگارپناه       کارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق
مشاور، طراح و مجری سیستم اعالم و اطفاء                  09125708342

روح اهلل محمدی           کارشناس حفاظت و پیشگیری از حریق
مدرس حریق دانشگاه علمی و کاربردی                       09126162614

مجتبی لطفی                         کارشناس آتش نشانی و نجات
مشاور و مربی آتش نشانی و امداد و نجات                   09126268791

امیر صدیقی                                    کارشناس ارشد مکانیک
مشاور سیستم های ایمنی حریق                                      09122019369

رضا اسماعیلی          کارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق
مشاور، طراح و مجری سیستم  اعالم و اطفاء                  09122444875

ناصر غفوری                               کارشناس ارشد آتش نشانی
مشاور و مدرس تخصصی آتش نشانی                           09126131059

مهدی عظیمی                  کارشناس سیستم های اطفاء حریق
مشاور، طراح و مجری سیستم  اطفاء حریق                   09123722396

مهدی هجری زاده               کارشناس سیستم های اعالم حریق
مشاور، طراح و مجری سیستم  اعالم حریق                    09121065749

قربانعلی قربانی مقدم                        کارشناس آتش نشانی
مشاور و مدرس آتش نشاني صنعتی                              09155143678

MBA شیما روزبهانی    کارشناس ارشد طراحی مهندسی پیشرفته و
تست و نگهداری سیستم های اعالم حریق                            09305849823

رضا فعله گری                              کارشناس ایمنی و پیشگیری 
مشاور سیستم های ایمنی و آتش نشانی                          09183708829

احمد سلیمانی                  کارشناس سیستم های اعالم حریق 
مشاور، مدرس و مجري سیستم هاي اعالم حریق          09216944068 

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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غالمعلي جوهري                      کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور و مدرس آتش نشاني حرفه ای                            09122392008

محمدرضا شیخ كاظم برزگری      کارشناس ارشد شهرسازی
مشاور و مدرس علوم مدیریت آتش نشاني                  09126112774

حبیب كبیري                              کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور مدیریت آتش نشاني                                          09122264346

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

m s h k a z e m i @ g m a i l . 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

محمدرضا بداغی                        کارشناس ارشد آتش نشان
کارشناس فروش و تعمیرات تجهیزات آتش نشانی        09121903696

علی رضایی                            فوق لیسانس شیمی کاربردی
09128938818                               PSM مدرس و مشاور تخصصی

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

ابراهیم زیدآبادی                                 کارشناس آتش نشانی
مشاور و  مدرس آتش نشانی                                        09159717327
E b r a h i m h s e 1 2 5 @ y a h o o . c o m
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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
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 تومان                                                             
با ماست ! فقط هزینه چاپ هر نسخه   است ایران   هزینه  ارسال سفارشی  به هر  کجای 

15/000



صفحه ویژه مدیریت تدارکات

ه:        33
اسپانرسهای مجله شامر

مرکــز جامــع تجــارت ایمنــی ایــران

www.iransafetytrade.com

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 82 - 88764831021 - 021فوم آتش نشانیآتش بس پارس

7Adt_c@yahoo.com     I 64 – 44381665 - 7021 – 44381665 - 021اعالم و اطفای حریقآتش دافع تهران

77160757www.atashnavard.cominfo@ atashnavard.com     I 112-3 - 77160756021 - 021اعالم و اطفای حریقآتش نورد داتیک

22764301www.azarpad.cominfo@azarpad.com     I 86-7 - 22764300021 - 021اعالم و اطفای حریقآذرپاد نگار

88105109www.ariaequip.cominfo@ariaequip.com     I 129 - 5021 – 88105134 - 021چراغ قوه های پرتابل ضدانفجارآریا تجهیز بین الملل

22880423www.aseco.comaseco@pol.ir     I 56 – 021 2 – 22884571 - 021سیستم های اعالم حریقآشکارساز

22879570www.aeapjs.cominfo@aeapjs.com     I 6-7 - 22879550021 - 021ایمنی، آتش نشانی، امداد و نجاتآگاهان انرژی آسیا

88727168www.ardalengineering.cominfo@ardalengineering.com     I 122 - 88710809021 - 021اعالم و اطفای حریق صنعتیاردال

66952750www.idproduct.irinfo@idproduct.ir     I 70-1 - 66476545021 - 021تستر دتکتورهای حریقایده طرح محصول

33919156www.ahan.irinfo@ahan.ir     I 103 - 1021-33949350 - 021سیستم های اعالم حریقاعالم حریق  آوران

66950818www.imenshole.comimenshole@yahoo.com          I 12-3 - 66492823021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتایمن شعله ایرانیان

4www.igs.co.irinfo@igs.co.ir     I 117 - 66908882 - 4021 - 66908882 - 021سیستم های اعالم حریقایمن گستر ساعی

88397748www.bazarganantraders.com info@bazarganantraders.com     I 94-5 - 88413255021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتبازرگانان پاسارگاد

88791936www.khalileng.cominfo@khalileng.com     I 47 - 88791936021 - 021آتش نشانی و امداد و نجاتبازرگانی خلیل

5www.behssa.cominfo@behssa.com     I 8-9 - 22653812 - 5021 - 22653812 - 021آتش نشانی – اعالم و اطفای حریقبهسا

www,pkpcables.com info@pkpcables.com     I 65 88569650 - 88696032021 - 021کابل های ضدحریقپترو کاوان پویا

88219611www.petroemdad.cominfo@ petroemdad.com     I 123 - 88219610021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتپترو  صنعت  امداد

88049030www.rahdarsanat.irinfo@rahdarsanat.ir     I 57 - 7021-88614514 - 021نردبان و پلت فرم آتش نشانیراهدار صنعت ماشین

44247730www.zhabeh.cominfo@zhabeh.comI 66-7 - 7021 – 44262146 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتژرف اندیشان به ایمن

44195688www.sanginkar.cominfo@sanginkar.com     I 75 - 7021-44182814 - 021ناوگان موتوری، نردبان و پلت فرمسنگین کار صنعت

36242433www.shahr-khaneh.irinfo@shahr-khaneh.com     I 5 - 34004031 - 031اعالم  حریق شهری و صنعتیشهر و خانه

88612779www.fmp.co.irinfo@fmp.co.ir     I 135 - 80021 – 88612778 - 021آموزش های ایمنی و آتش نشانیفامور مهرگان پویا

88748010www.fonoon.co.irinfo@fonoon.co.ir     I 91 - 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 139 - 35257323041 - 041آتش نشانی – اعالم و اطفای حریقمهندسی تدبیر

88837820www.asec-int.cominfo@asec-int.com     I 79 - 86020347021 - 021سیستم های اعالم حریقمهندسی نوین راهکار

88307405www.narcob.comsales@narcoob.com     I 96-7 - 88824365021 - 021اعالم و اطفای حریق شهری و صنعتینارکوب ایران

77532792www.narmonfared.comnar_monfared@yahoo.com     I 128 - 77605060021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتنارمنفرد

89776665www.nejatimendp.cominfo@nejatimendp.com     I 37 - 22047977021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتنجات ایمن داناپایه

65766738www.namadintarh.cominfo@namadintarh.com     I 104-5 - 65766872021 - 021ناوگان موتوری آتش نشانی و تجهیزاتنمادین طرح

88505152www.hexiran.cominfo@hexiran.coml 83 - 88505152021 - 021سیستم های اعالم حریق - سرقتهگزا

مشاوره رایگان:  68 83 68 55 -  40 82 68 55 - 021    50 96 584 0930



LITH-EX Fire Extinguishers Designed For 
Lithium Battery Fires
The news is filled with ever more examples 
of fires caused by Lithium batteries, from 
e-cigarettes to mobile phones and even ....

New communication Wave in Cleveland
Cleveland Fire Brigade upgrades its control 
room to enable operators to securely take 
999 calls from the public and ....

Drones for search and rescue
ASTM International is proposing three 
standards to support the use of drones in 
search and rescue operations.

Aviation-based risk assessment tool
A free-of-charge, analytical risk-assessment 
system is to be presented by the Airport 
Fire Officers Association and ....

Offroad wildland fire trucks
Eight ultra-light firefighting vehicles de-
signed specifically for the Department of 
Environment, Land, ...

Industrial fire tender with HRET
Zeeland Refinery in the south west of the 
Netherlands takes delivery of a new indus-
trial fire truck built by Ziegler.

Testing fire detection in heavy-duty vehicles
A method to test and certify fire detection 
systems intended for heavy vehicles has 
been 

Chemical identification for responders
The MX908 is designed for trace-level detec-
tion and identification across a variety of 
CBRNE and hazmat response missions.
 
Peli launches its first +1000 lumens com-
pact light range
Peli Products, the manufacturer protective 
case solutions and portable lighting systems, 
has introduced the rechargeable ...

Share the full picture over Tetra and LTE - 
on a tablet
The latest version of Tactilon Agnet not only 
allows police officers and firefighters to com-
municate with each other securely by LTE, 
Tetra and/or Tetrapol....

Leader Group and Tempest merge
The Leader Group and Tempest Technology 
have announced a merger of companies.
The combining of these two family-oper ...

908 Devices Introduces Next-Generation 
HPMS Device for the First Responder Com-
munity
908 Devices, a pioneer of analytical devices 
for chemical and biomolecule analysis, today 
announced the release .....

FLIR Griffin G510 Portable Gas Chromato-
graph-Mass Spectrometer
FLIR Systems have recently announced the 
Griffin G510 Gas Chromatograph-Mass Spec-
trometer (GC/MS), its first person-

TRU-ID Attack Hose – For Command and Control
From coast-to-coast, fire departments 
put out the call for an attack line that will 
deliver tried and true performance. 

Globe Launches Turnout Gear Like Nothing 
You’ve Ever Experienced at FDIC Interna-
tional 2017
Globe Manufacturing Company launches 
ATHLETIX™, turnout gear like nothing 
you’ve ever experienced. 

Exova Warringtonfire Ghent laboratory 
doubles capacity
Specialist fire testing provider, Exova War-
ringtonfire, has more than doubled capac-
ity at its Ghent laboratory in response to ....

Fire Protection and Safety in Tunnels Con-
ference, 19-21 September, Norway
Event programme now published exploring 
minimisation strategies, technical advances 
and fire safety regulations.

UK fire services to share knowledge from 
industrial incidents at ESS 2017
The Emergency Services Show returns to 
Hall 5 at the NEC, Birmingham, UK from 20 
to 21 September 2017, with over 450 ...

Waterax introduces Mini-Striker light-
weight pumps
A range of lightweight, portable pumps 
designed to act as initial attack units has ....

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
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Event Report: The presence of 
Tehran fire in the CTIF forum

Product Introduction: Thermal 
Cameras C1

Article: Process safety manage-
ment in power plants

Event report: Boouli Petro-
chemicals Insident Event

Special Information: ICS inci-
dent command system

Brand Introduction: Mercor and 
a lifetime of fire-fighting equip-
ment production experience

Article: The role of human re-
sources and algorithms in false 
alarms

Article: Specialized Information  
E-Learning HSE Training

Product Introduction: POLON-
ALFA and Unique Features

Article: Firefighter’s actions 
when flashing

We at Fire Protection Engineering are proud to introduce to you 
our international fire and safety magazine.
Our monthly magazine has a very good international 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 published monthly for the benefit of fire 
departments, oil, gas and petrochemical industries, manufacturers, 

distribution and activists of fire and safety products, ports, associa-
tions of engineering and HSE, etc. 
Additionally, International Fire Protection Engineering magazine is 
delivered in all internal and external related exhibitions, seminars, 
conferences such as Intersec Dubai to the visitors and guests. 
We assure you that you will be satisfied with its result. We are hop-
ing for a better business with you.
Thanking you,

Opening The Door To Fire Safety
Fire doors prevent the spread of fire and 
smoke through a building. 

TLX Technologies – Addressing Thermal Re-
quirements In Fire Protection Applications
Products designed for complex environ-
ments are required to meet increasing 
market and .... 

FireView – Why Do You Pay More To In-
spect Heat And Smoke Detectors?
If you are tired of changing aerosols or 
cartridges to test smoke detectors, FireView 
is here for you. Don’t spend ...

Solo 365 New Innovation For Functional 
Testing Of Smoke Detectors
The year 2017 will be a huge year for the 
Solo range with some exciting new products 
due for launch. The first of which is Solo 
365 ...

Kiwa Tests NOFIRNO Sealing System Success-
fully For Use In Explosion-Risk Environments
Sealing systems are used in a whole range 
of sectors, from offshore and shipbuilding 
to construction and industry.  

FSF Renews Calls For ADB Review With 
New Campaign Brochure
The Fire Sector Federation is continuing its 
long-running campaign for a review of Ap-
proved Document B )ADB( to the Building 
Regulations, following .....

Content: News:

About us:

Special Information: Protec-
tion of electrical equipment in 
atmospheric conditions

Product Introduction: Drager 
Polytron 8000 Technology 
Serves Safety

Brand Introduction: World Busi-
ness Pasargad Company 

Article: Smoke control manage-
ment )Part 3(

Article: Fire and explosion risk 
management in steel mills, 
petrochemicals, food and phar-
maceuticals

Article: Cutting ability in hy-
draulic shears (computational 
comparison(

Article: Rescuer robots in search 
and rescue operations

Article: Importance of firestop 
systems during fire
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New Update: Aug 2017

Introduction of a New Series of Tools

Stronger , lighter , Better Ergonomics
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