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درودبرخوانندگاندوستداشتنی
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مردمبخاطراینکهیکسالدیگرازعمرشانمیگذرد،ازخداوندسپاسگزاری
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بمنظورکســببیشترینبازدهازحادثهغمبارموصوفدارند،بهایمیلبنده

ارسالبفرمایندتابصورتسراسری،عملیاتیکنیم.
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- 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.

یکفرصتبینظیردرموقعیتیبینظیر!

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

که  می دهد  اطمینان   2008 :ISO9001 گواهینامه  دارای   VSTEP هلندی  شرکت 
امدادگران از طریق سیستم های مدرن شبیه سازی و آموزش مجازی آن ها، برای روبرو 

شدن با واقعیت آماده اند یا خیر. 
محصوالت پیشرفته VSTEP به فراگیران اجازه می دهد تا با تمرین سناریوهای ممکن، 
 VSTEP مهارت های خود را برای استفاده در  شرایط ضروری ارتقاء دهند. امسال برای
بسیار سال پرسودی بوده است. با راه اندازی رسمی نسل سوم شبیه ساز NAUTIS و 
این شرکت  بی سابقه،  پتانسیل  و  مناقصه در حجم  برنده شدن در چندین  همچنین 
فصل امیدوارکننده ای در انتهای امسال و سال 2018 پررونقی را پیش بینی کرده است. 
وب سایت جدید مطابق با دیدگاه کلی VSTEP است که می گوید: نیازهای مشتریان 
ما سیاست های ما را تعریف می کند. Henk van den Berg مؤسس و مدیرعامل 
ماست.  فلسفه  مشتری مداری  و  هستند  ما  توسعه  کلید  ما  مشتریان  گفت:   VSTEP
وب سایت جدید تنها یکی از پیشرفت های ماست. از تیم داخلی شرکت و سازنده سایت 
پیام گیر،  بسیار سپاسگزاریم.   VSTEP به  به خاطر گشایش مجدد درگاه ورود   SLIK

به عنوان سرویس ارتباط مشتری، یکی از ویژگی های اصلی سایت جدید می باشد. 
وب سایت  بازدیدکنندگان  صفحه،  راست  سمت  پایین  گوشه  آیکون  روی  کلیک  با 
نمایند که کلیه  ما در ساعات کاری گفتگو  نماینده های فروش  از  با یکی  می توانند 

پشتیبانی های ضروری را در عرض چند دقیقه ارائه می دهند. برای مشتریانی که عضو 
سایت هستند، صفحه پشتیبانی اجازه دسترسی به اطالعات تخصصی تکنسین ها و 

کارشناسان دریایی را هموار می دهد. 
وب سایت  داشت:  اظهار   ،NAUTIS محصول  مدیر   ،Floris van Gessel کاپیتان 
جدید در راستای دیدگاه VSTEP که همان کارایی با حفظ ارتباط تنگاتنگ با مشتریان 
استانداردهای  باالترین  با  مطابق  مشتری  خاص  نیازهای  انعطاف پذیری  پذیرش  و 
کیفیت و عملکرد   می باشد. از ویژگی های دیگر این سایت امکان برقراری تماس تلفنی 
است که به صفحه تماس با ما اضافه  شده است که سبب تسریع در ارتباطات می گردد. 
از  یکی  بالفاصله  تا  کنید  وارد  خود  تلفن  شماره  می توانید  ام گیر،  ی پ کانال  بر  عالوه 
نمایندگان فروش ما برای پاسخ به درخواست شما، تماس حاصل نماید. این شرکت 
اطمینان دارد که وب سایت جدید باعث بهبود رضایت بازدیدکنندگان خواهد شد. چه 
مشتریان فعلی و چه مشتریان بالقوه و یا افرادی به دنبال کسب اطالعات بیشتر در 

مورد VSTEP و محصوالت آن هستند.

w w w.vsteps imulat ion .com

وب سایت جدید شبیه سازی 
VSTEP و آموزش مجازی



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

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 آبان ماه 96 

معرفی رسی جدید ابزارهای هوملاترو

قدرمتندتر ، سبک تر ، ارگونومی بهرت

Hc360.Com

سامانه اطالعات 118، دارای دقیق ترین و جامع ترین لیست شرکت های تجاری انگلیس، 
به همراه متخصصان مدیریت آدرس، Aligned Assets، با شبکه خدمات کنترل حریق 

NFSP برای محافظت از کسب وکار در منطقه خود، اعالم همکاری کرد. 
 Devon & فی مابین  همکاری  از  که   NFSP آتش نشانی  خدمات  شبکه  مشارکت 
 Dorset & Wiltshire Fire & و Isle of Wight ،Hampshire ،Somerset
Rescue Services شکل  گرفته است، ایمنی و کسب وکار خود را در منطقه با ادغام 
افزایش   118 اطالعات  و   Aligned Assets شرکت های  توسط  کسب وکار  جزئیات 

داده اند. 
با داده های جامع 118 که در سیستم مدیریت مکان یابی Aligned Assets و سیستم 
فرماندهی و کنترل Capita وارد شد، Aligned Assets می تواند به خدمات آتش نشانی 
و امداد و نجات، به خصوص اگر آدرس های محل های کار در یک منطقه مرتبًا تغییر کند، 
کمک شایانی نماید. تغییر در اطالعات شرکت ها نظیر تأسیس، تغییر مکان، تغییر نام یا 
تعطیل شدن، چنانچه به موقع در اسناد محلی و اداره پست ثبت نشوند، مشکالتی برای 
ارائه خدمات آتش نشانی ایجاد می نمایند. درنتیجه ممکن است رسیدگی به یک تماس 
اضطراری با تأخیر صورت پذیرفته و موجب سردرگمی کارکنانی که از سیستم فرماندهی 

و کنترل آتش نشانی برای اعزام نیرو به صحنه حادثه استفاده می کنند، گردد. 

خدمات NFSP با Aligned Assets و اطالعات 118 برای به حداقل رساندن احتمال 
وقوع این آدرس های مفقوده کار می کند. اطالعات 118 انگلستان پیشگام تهیه فهرست 
اطالعاتی  بانک  دقیق ترین  و  به روزترین  آن ها  است.  کشور  این  کسب وکار  اطالعات 
کسب وکارها و آدرس آن ها را در سراسر انگلستان در اختیار دارند. درستی این داده ها از 

طریق تماس مستقیم با آن کسب وکار، مرتبًا صحه گذاری و حفظ می شود.
Aligned Assets از این داده ها برای پر کردن نواقص موجود در فهرست آدرس های 
سازمان آتش نشانی با نام AddressBase که توسط Ordnance Survey تهیه شده 

است استفاده می کند. 
اطالعات تکمیلی تغذیه شده به سیستم فرماندهی و کنترل آتش نشانی Capita موجب 
انجام عملیات به روز و بدون اشتباه می گردد. این استفاده ساده ولی خالقانه از اطالعات و 
تخصص بخش های مختلف باعث شده که 45000 آدرس اضافی برای واکنش اضطراری 
سازمان های آتش نشانی در دسترس باشد که منجر به افزایش ایمنی و امنیت کسب وکار 

در جنوب غربی انگلستان شده است. 

 Aligned Assets بهبود خدمات
و راهنمای 118 با همکاری آتش نشانی 

w w w . a l i g n e d  a s s e t s . c o . u k
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اخبــار تخـصصـی

روشنایی ساختمان با نور طبیعی خواسته  امروز ساکنین ساختمان هاست، اما در مناطق 
پرجمعیت شهری که ساختمان ها بسیار نزدیک به هم ساخته می شوند، این امر با توجه 

به الزامات حفاظت از گسترش حریق، به  سختی امکان پذیر است. 
این موضوع برای شرکت ساختمانی Meritcape وقتی که بازسازی ساختمان یک 
انبار قدیمی واقع در Clerkenwell در شرق لندن را به عهده گرفت، دردسر ایجاد 
با استفاده از شیشه در اطراف ساختمان و کف سقف هر  کرد. طراحان می خواستند 
طبقه، تمام طبقات ساختمان را از نور طبیعی بهره مند کنند، درحالی که پشت ساختمان 
فقط 3 متر از ساختمان مجاور فاصله داشت. مقررات ساختمانی مشخص کرده که 
دیوارهای  به ساختمان مجاور،  از یک ساختمان  از گسترش حریق  پیشگیری  برای 
برای  الزامات  حداقل  استانداردها  باشند.  مقاوم  حریق  مقابل  در  بتوانند  باید  خارجی 
یکپارچگی میزان مقاومت آن ها در مقابل دود و شعله و عایق بودن میزان پیشگیری 

از خروج حرارت را ارائه می کنند.
داشت:  اظهار   Pilkington مشتری شرکت  پشتیبانی  و  فنی  مدیر   ،Steve Bond
استاندارد  شیشه های  دارید،  هم  به  نزدیک  فاصله  در  ساختمان  دو  شما  هنگامی که 
از  خارج  به  آتش سوزی  گسترش  مانع  کافی  به اندازه  زیرا  نیستند،  خوبی  انتخاب 
بسیار  آتش  برابر  در  مقاوم  شیشه های  که  است  حالی  در  این  نمی گردد.  ساختمان 
متفاوت هستند. این شیشه ها درحالی که اجازه می دهند نور در ساختمان جاری شود، 

حفاظت مناسبی در برابر حریق ایجاد می کنند. 
اشعه  فیلتر  بوده،  ناپذیر  نفوذ  دود حداقل یک ساعت  و  برابر شعله  در  این شیشه ها 
در  مهمی  مفهوم  که  پنجره  طریق  از  که  حرارتی  انرژی  خروج  سبب  و  خورشید 

پیشگیری از انتشار آتش سوزی است، می گردند. 

نمای پشتی ساختمان Pilkington Pyroclear® Plus از پنجره های دوجداره عایق 
حرارت ساخته شده که نه تنها سطح خوبی از مقاومت در برابر حریق را تأمین می کند، 
حرارتی  تلفات  کاهش  برای   )U-value( عالی  حرارتی  عایق  تأمین  به منظور  بلکه 

ساختمان، طراحی  شده است. 
داوودکیانی، مشاور ارشد پروژه Meritcape گفت: از کسانی که به دنبال فضای 
تجاری مدرن هستند، انتظار می رود طبقاتی طراحی کنند که از روشنایی طبیعی بهره 
گیرد و این  یکی از چالش های عمده طراحی ساختمان ها در مناطق پرتراکم شهری 
است. شیشه های مقاوم در برابر آتش سوزی Pilkington با تأمین مقررات آتش نشانی 
به عنوان آیتم اصلی هر دو وجه را محقق ساخته است: یک ساختمان که کلیه مقررات 
ایمنی و حتی باالتر از آن را رعایت کرده و درعین حال احساس بودن در فضای آزاد 

را به افراد منتقل می کند.
www.pilkington.co.uk

حفاظت ساختمان ها در مقابل آتش سوزی 
Pilkington با شیشه های پیشرفته

Snowhill3 یک برج شاخص اداری در ورودی منطقه تجاری Birmingham است 
که به عنوان آخرین المان امالک بسیار موفق Snowhill، در رقابت با آسمان خراش های 
منطقه تجاری Canary Wharf ساخته  شده است. این برج که 4000 کارگر را در خود 
جای خواهد داد، یک قرارداد 200 میلیون دالری بین بنگاه معامالت ملکی M&G و 
پیمانکار ساختمانی Ballymore است. کمپانی ایمنی و امنیتی GBE که سیستم های 
سفارشی امنیتی و ایمنی پروژه های ساختمانی بزرگ را در سرتاسر انگلستان طراحی، 
طراحی،  برای   BAM ساختمانی  توسط شرکت  می کند،  پشتیبانی  و  راه اندازی  نصب، 
تأمین، نصب و راه اندازی سیستم های اطفاء حریق، هشدارهای مربوط به معلولین، دوربین 
مداربسته، کنترل دسترسی، شبکه داده ها و مهار گاز در یک بلوک اداری 18 طبقه به 

مساحت 420،000 فوت مربع تعیین گردید.
برای   Vox Ignis و   Gent حریق  اعالم  سیستم  برای   Honeywell با   GBE
هشداردهنده های معلولین و سرویس های بهداشتی کار خواهد کرد. Nedap سیستم 
مدیریت امنیت، HKK دوربین های مداربسته و مهار گاز توسط Brigit Gas تأمین می شود.

Paul Walsh مدیر توسعه تجاری GBE اظهار داشت: ما افتخار می کنیم که بخشی 
از این پروژه هستیم. 

این قرارداد به شهرهای مرکزی کمک می کند تا بخشی از موتور پیشرفت بریتانیا برای 
رشد باشند. همکاری قبلی ما با Nedap، مسیر را برای تکرار مشارکت موفقیت آمیز 
 & Snowhill1 یکپارچه سازی پنل کنترل طبقات آسانسوری که چالش پروژه های
Snowhill2 بود، همواره نمود. GBE برای شروع در اکتبر 2017 و تکمیل پروژه در 

مارس 2019 برنامه ریزی نموده است.
 www.gbe-uk.com

انتخاب GBE برای مشارکت در توسعه 
Birmingham چشمگیر
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معرفی رسی جدید ابزارهای هوملاترو

قدرمتندتر ، سبک تر ، ارگونومی بهرت

با  سقوط  از  حفاظت  تجهیزات  تقاضای  که  شد  مشخص   MSA تحقیقات  طبق 
باد،  انرژی  مانند  کار می کنند،  ارتفاع  در  پرسنل شان  که  در صنایعی  باال  کیفیت 
ایمنی  استانداردهای  آن  در  که  حمل ونقل  و  مخابرات  ساخت وساز،  برق،  و  آب 

سخت گیرانه تر است، بیشتر نیست. 
با محوریت ایمنی کار در ارتفاع، غرفه نمایشگاهی MSA نسل جدیدی از تجهیزات 
ابتکاری حفاظت از سقوط را در نمایشگاه A+A که در دوسلدورف آلمان از 17 تا 
20 اکتبر برگزار شد، به نمایش گذاشت. در میان این محصوالت، نسل جدیدی از 
 V-FORM که شامل یک مدل سبک و بادوام با نام هارنس V هارنس های سری
را به همراه مدل V-FIT دارای پد و دست دوز ارائه شد. هر دو مدل دارای تسمه های 
کاماًل قابل تنظیم، ویژگی های راحتی و نشانگر وزن باال جهت هشدار به کارگر 
در زمان سقوط هستند. مدل V-FIT شامل پد شانه و پا برای افزایش راحتی است. 
 V-SHOCK همچنین محدودکننده سقوط فردی )جاذب شوک( خود با نام MSA
را معرفی کرد که چنانچه با هارنس MSA متناسب استفاده شود، سرعت سقوط را 
کند و توقف را بهینه می سازد. ضد شوک V-SHOCK دارای ثبت اختراع فن آوری 
ندارد.  تنظیم  یا  کالیبراسیون  به  نیاز  که  است  فنری  پخش شونده  انرژی  جذب 
که  است  بادوام طوالنی  الستیکی  قوی  فوق العاده  پوشش  یک  دارای  همچنین 

ایده ال فعالیت های ساختمانی و ساخت وسازها است. 
 MSA ایمنی معروف  از کاله  پس   V-Series از سقوط  طیف تجهیزات حفاظت 
می شود،  استفاده  جهان  سراسر  در  کارگر  میلیون ها  توسط  که   V-Gard بنام 
نام گذاری شدند. نسل سری V، هنگامی که همراه با الیف الین های طراحی شده 
می دهد.  ارائه  را  سقوط  از  حفاظت  سطح  باالترین  شود،  استفاده   Latchways
ارتفاع  در  کار  راه حل های  از  کاملی  سبد  مشتریان  به  می تواند   MSA همچنین 
تجهیزات حفاظت  و حتی  دائمی، الیف الین های طراحی شده  نرده های  ازجمله 
فردی )PPE(، ارائه دهد. همچنین در این نمایشگاه، مرکز سیار آموزش حفاظت 
کار  نحوه  است  قادر  و  بوده  مجهز  کامالً   ماشین  یک  که  این شرکت  از سقوط 

محصوالت حفاظت از سقوط را به نمایش درآورد، آغاز بکار کرد. 
عموم  برای  محوطه  از  خارج  در  نمایشگاه  برگزاری  زمان  طول  در  خودرو  این 
از  کاملی  سبد   MSA سقوط،  از  حفاظت  تجهیزات  بر  عالوه  بود.  دسترس  در 
و  گازسنج  سیستم های  قابل حمل،  تنفسی  دستگاه  شامل  که  ایمنی  راه حل های 
شعله یاب ثابت، محصوالت حفاظت از سر، کاله های ایمنی آتش نشانی و همچنین 
با هدف  ایمنی که همه و همه  انتخاب تجهیزات  با  آموزش تخصصی در رابطه 

کمک به محافظت از کارگران در محل کار ارائه می گردد. 

تجاری  نام  با  دتکتوری  که  گاز  بی سیم  کاشف های  فناوری  از   MSA همچنین 
)اعالم  آنی  هشداردهنده ای  که  برداشت  پرده  است،   4XR Multigas  ALTAIR
از  کاماًل جدیدی  و سطح  است  بادوام  و  قابل اطمینان  وقوع(، سریع،  با  هم زمان 

عملکرد تشخیص گاز را ارائه می کند. 
بلوتوث،  طریق  از  هنگامی که  گاز   4 تشخیص  امکان  با   4XR ALTAIR گازسنج 
اپلیکشن MSA ALTAIR Connect متصل می شود، پیام را در قالب متن به  به 

مسئولین و اعضای تیم اعالم می نماید.
فناوری  ایمنی شرکت ها،  با محوریت کاهش سرمایه گذاری و هزینه کرد   MSA
حریق،  کاشف  ثابت  سیستم های  زمینه  در  را   )game-changing( بازی  تغییر 
با   ULTIMA X5000 گازسنج های  شامل  خود  محصوالت  جدید  طیف  به ویژه، 
 MSA XCell پیشرفته، سنسور دو کانال و سنسورهای گاز OLED صفحه نمایش
با دوره های کالیبراسیون طوالنی معرفی کرد. گازسنج ULTIMA X5000 اولین 

سنسور با ورودی به یک ترنسمیتر است که یعنی پوشش دو برابر شده است.
ULTIMA X5000 توسط مجموعه ای از بهترین سنسورها در کالس خود طراحی  
است.  این صنعت تضمین  شده  در  گارانتی همه جانبه  توسط  آن  شده و عملکرد 
MSA همچنین پیشرفت جدیدی از فن آوری TruCalTM را در سنسورهای گاز 

سمی XCell معرفی کرد. 
فن آوری TruCal جبران کننده خطاهای ناشی از تغییرات محیطی سنسور است؛ 
به عبارت دیگر کاربران تا یک سال و نیم نیازی به بازکردن و یا کالیبراسیون دتکتور 
ندارند. صفحه  نمایش OLED با وضوح  باال طوری طراحی  شده است که کاربران 
می توانند با یک نگاه به دتکتور، به سهولت هرچه تمام تر از وجود ایمنی مطلع شوند. 
را  این شرکت همچنین تکنولوژی جدیدی   ،FGFD پیشرو در فن آوری  به عنوان 
 Senscient به معرض نمایش گذاشت که در سال 2016 توسط شرکت انگلیسی

تولید شده بود.
ELDS شرکت Senscient یک دتکتور گازی لیزری با زاویه دید بسیار باال است 
مزاحم  آالرم های  وقوع  کاهش  برای   unmatched فیلترینگ  تکنولوژی  از  که 
استفاده می کند. برای طیف گسترده ای از گازهای سمی و قابل اشتعال، از فن آوری 
بلوتوث برای ارائه یک  راهکار بی سیمی استفاده می کند که زمان واکنشی سریعی 

برای تهویه زون های بحرانی و بکارگیری داکت میانبر ارائه می دهد.

 www.msasafety.com  

عرضه نسل آینده فناوری های ایمنی
A + A در نمایشگاه MSA 
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

پنل کنترل حریق Kentec وظیفه حفاظت از ساختمان های موقتی جدید در مجتمع 
خدماتی-رفاهی Welcome Break واقع در ضلع جنوبی اتوبان M3 در مرز شهرهای 
Hampshire و Surrey را دارد که دسامبر سال 2016 پس از آتش سوزی ای که 

باعث تخریب کل ساختمان های مجتمع خدماتی گردید، احداث  شده اند. 
در آن ارتفاع، بیش از 100 آتش نشان از سراسر مرز Hampshire - Surrey تالش 
کردند تا آتش را تحت کنترل بگیرند. اتوبان M3 برای مدت کوتاهی از هر دو سو 
بسته شد و این مجتمع خدماتی هم تا اوایل ماه ژانویه تعطیل بود. ساختمان جدید و 
موقت، در پارکینگ کامیون ها ساخته  شده تا تکمیل ساختمان دائمی جدید تسهیالت 

کامل را به مشتریان ارائه نماید. 
کوچک،   Waitrose یک   ،Starbuck ازجمله  فروشگاه ها  از  گسترده ای  طیف 
تا  شده اند.  مستقر  آنجا  در   WH Smith و   Harry Ramsden  ،Burger King
تکمیل ساختمان دائمی جدید، سیستم جدید ایمنی آتش نشانی شامل یک کنترل 
پنل Kentec Syncro AS 16 زون با آشکارسازهای Apollo، از ساختمان جدید 

محافظت می نماید. 
سیستم های پروتکل باز Syncro که به عنوان پرچم دار Kentec و یکی از قوی ترین 
استانداردهای  باالترین  تضمین کننده  است،  شناخته  شده  بازار  روز  سیستم های 
 Syncro حریق  کنترل  پنل های  سری  است.  اطمینان  قابلیت  و  ایمنی  عملکرد، 

کمپانی Kentec از پیشرفته ترین فن آوری ریزپردازنده برای ارائه یک سیستم کنترل 
با یکپارچگی بسیار باال استفاده می کنند. Syncro را می توان با انواع سیستم ها، از 
ساده ترین تا پیچیده ترین آن ها پیکره بندی نمود. شبکه کاماًل یکپارچه و امن آن، یک 

رابط هوشمند برای کنترل ساختمان فراهم می نماید.
www.kentec.co.uk

استقبال از Kentec در مجتمع 
M3 خدماتی- رفاهی اتوبان

 FirePro سیستم پیشگام اطفاء حریق ،SDI شرکت فن آوری کره ای چندملیتی سامسونگ
را برای حفاظت از سیستم های حساس ذخیره انرژی ESS خود برگزید. سامسونگ SDI که 
در لیست Forbes Global 2000 جزء بزرگ ترین شرکت های دولتی جهان فهرست شده 
است، پیشرو بازار جهانی در ذخیره سازی انرژی لیتیوم یون است. سیستم ESS این شرکت 
از تکنولوژی طراحی متمایزی استفاده می کند تا مدیریت برق مبتنی بر بار، انتقال نیرو و 
هموارسازی انرژی تجدیدپذیر را برای اپلیکیشن های مختلف ازجمله شرکت های بازرگانی 
و تأسیسات دولتی ارائه دهد. حساسیت این تجهیزات و نحوه محافظت از آن، چالشی برای 
سامسونگ SDI بود. محفظه های استاندارد منحصربه فرد مورداستفاده برای ESS به نوع 

بسیار ویژه ای از سیستم حفاظت از حریق خودکار قابل اعتماد نیاز داشت. 
سیستمی که بدون تغییر در طراحی، حفاظت کامل از هرگونه آتش سوزی که به سرعت 
مدوالر  ارائه دهد. ویژگی های شناخته شده ای چون  پیامدهای فاجعه بار گردد،  به  منجر 
کم حجم و خودکار بودن موجب شد، FirePro انتخابی ایده ال برای حفاظت از الزامات 
خاص سامسونگ باشد. بعالوه، تعهد FirePro به فن آوری سبز و توسعه پایدار کاماًل 
با تعهد سامسونگ به انرژی سبز و تولید برق سازگار با محیط زیست همسو می باشد. تیم 
FirePro کره در همکاری با بخش فنی شرکت اصلی FirePro یک سیستم اطفاء حریق 
خودکار سفارشی را طراحی کردند که تناسب فوق العاده ای با محفظه های ESS داشت. 
به منظور حصول اطمینان از یک سامانه کم حجم، بادوام و قابل اعتماد، با طول عمر باال از 

واحدهای FP-5700 و FP-4200 در این اپلیکیشن استفاده شد. 

J.S.PARK ، مدیر FirePro کره، اظهار داشت: این پروژه به ویژه بدلیل ماهیت قاب های 
ESS بسیار برای FirePro مناسب بود. به عنوان  مثال، بدلیل تردد هوا در این محفظه ها، 
نشت سیستم های گازی نگرانی هایی ایجاد می نمود. عالوه بر آن، از حداکثر فضای داخلی 
محفظه ها به طور کامل استفاده  شده که بدان معناست که نصب تجهیزات اطفای حریق 
بزرگ عملی نبود. موقعیت و جانمایی محفظه ها، در مناطقی به  دور از حضور افراد، به این 
معنی بود که سیستم مدنظر باید کاماًل خودکار عمل کند. قابلیت های منحصر بفرد فن آوری 
FirePro برای برآوردن تمام این الزامات، همچنین توانایی آن در مقابله با آتش سوزی های 
C ،B ،A و F به ما این امکان را داد تا راهکاری که کاماًل مناسب نیازهای سامسونگ بود 
را سفارشی سازی نماییم. FirePro طراحی، تولید و فروش سیستم های اطفاء حریق خودکار 

پیشرفته صنعتی و سازگار با محیط زیست را بر عهده دارد.
 ww.firepro.com 

 FIREPRO فن آوری
Samsung برای حفاظت از تجهیزات
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Alphasense یک حسگر جدید برای اندازه گیری VOC ترکیبات آلی فرار راه اندازی 
 ppm 100 با گستره 0 تا VOC یک آشکارساز P-type کرد. سنسور اکسید فلزی جدید
ایزوبوتیلن   و محدودیت ppb 50-10 بسته به نوع VOC است. Arthur Burnley مدیر 
Alphasense تشریح کرد: این کالس جدید سنسور اکسید فلزی، دامنه موجود خود را 
که شامل PID ها نیز می شود، تکمیل کرده و جایگزین ارزان تری را ارائه می کند که نسبت 

به رطوبت مقاوم بوده و سرعت عمل باالتری دارد. 
سنسور جدید VOC به منظور استفاده در اپلیکیشن های نظارت فرآیندی، ایمنی شغلی، 
تولیدکنندگان  و  سازندگان  ویژه  موردتوجه  زیست محیطی،  ارت های  ظ ن و  نشت یابی 
سیستم های کنترل و ابزار دقیق قرار خواهد گرفت.VOC های معمول ازجمله حالل ها، 

استریل کننده ها و مواد پتروشیمی با این سنسور اندازه گیری می شوند.
Arthur در توضیح دالیل ارائه انواع فن آوری های پایش VOC بیان می کند: فاکتورهای 
محدوده  هدف،  گازهای  از:  عبارت اند  که   VOC سنسور  انتخاب  ای  ر ب زیادی  مؤثر 
محیطی،  شرایط  بیش ازحد،  گاز  محدودیت های  برقی،  الزامات  حساسیت،  اندازه گیری، 
البته بودجه، وجود دارد. درنتیجه سنسوری  فاکتورهای پاسخ دهی، تداخالت احتمالی و 
وجود ندارد که بتواند تمام نیازهای شما را برآورده کند، بنابراین ما فن آوری های مختلف 
و متغیرهای مختلفی را برای هر فناوری ایجاد کرده ایم تا مشتریان بتوانند سنسوری را 

انتخاب کنند که بهترین شرایط را داشته باشد. 

زام برای سنسور وجود دارد که برای همه مشتریان مشترک است و آن  اگرچه، یک ال
قابلیت اطمینان است. بهمین دلیل Alphasense سرمایه گذاری عظیمی در خصوص 
توسعه محصول و یک سیستم خودکار تست و تائید دقیق می نماید. پیامد تمام آن ها این 
است که ما افتخار می کنیم کمترین بازگشت تجهیزات شامل گارانتی را در صنعت داریم. 
www.alphasense.com

Alphasense و کالس جدیدی از 
VOC سنسورهای

خود  محصوالت  سبد  به  را  دیگری  خدمات   AEI کابل  تخصصی  تأمین کننده 
ا با مهندسین معماری و ساختمان همکاری بیشتری داشته باشد.  اضافه کرده ت
طراحان  که  است  معنی  این  به   Amtech طریق  از  ارائه شده  ق  بر نرم افزار 
دهند. تطبیق  خاص  پروژه  هر  برای  به راحتی  را  خود  خصات  مش  می توانند 
استوارت داور، مدیر تجاری در کابل های AEI گفت: ما می خواستیم نیازهای طراح 
یشتر درک کنیم و به  این  ترتیب، ما به نرم افزار پیچیده تر متعهد  ساختمان را ب
هستیم که به آن ها کمک می کند. این به این معناست که ما می توانیم با آن ها 
همکاری کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که طیف وسیعی از محصوالت ما برای به 

حداکثر سود برای مشتریان ما در سراسر جهان استفاده می شود.
Ashish Chaturvedy، مسئول بازاریابی گروهی و ارتباطات در Ducab، شرکت 
اصلی کابل AEI، گفت: در زنجیره تأمین برق، کسب  و کار شما تنها به  اندازه 
پروژه هایی که شما در آن کار می کنید، موفقیت آمیز است. چه به دنبال طراحی و 
مدیریت پروژه، پیگیری پیشرفت در سراسر سایت های کار و یا مدیریت پروژه های 
خدمات خود را، با داشتن ابزار مناسب برای طراحی مدارهای الکتریکی ضروری 
است. این نرم افزار به طراحان، ازجمله مشاوران و پیمانکاران اجازه می دهد که 
برای ایجاد و مدیریت اسناد مشخصات با استفاده از یک کتابخانه جامع از آخرین 
ساختمان  ساخت وساز  کامل  مشخصات  ارائه  برای  مناسب  فنی  راهنمایی های 

استفاده کنند. 

تمام محصوالت کابل AEI با تأییدیه هایی از مؤسسات مستقل مانند BASEC و 
LPCB که شامل طراحی، ساخت و تأمین هستند، عرضه می شود. این سازمان 
 ،LUL وزارت دفاع، شبکه ریلی و ،Lloyds همچنین توسط سازمان هایی مانند
سیستم های  ازجمله  جهان  سراسر  در  بین المللی  استانداردهای  به  و  شده  تائید 

تصویب آمریکا و کانادا عمل می کند.
  www.aeicables.co.uk

 پشتیبانی طراحی توسط 
AEI شرکت کابل سازی
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

Nittan بعنوان یکی از قدیمی ترین تولیدکنندگان بریتانیایی تجهیزات اعالم حریق 
و  باالی خدمات  از سطح  اطمینان  بهمنظور حصول  اروپا،  در  آدرس پذیر  و  متعارف 
پشتیبانی مشتریان در حال افزایش خود، تیم فروش خود را با افزودن یک مدیر فروش 

منطقه ای مختص مناطق شرقی و مرکزی انگلیس و ولز گسترش داد.
Wayne Gibson که برای این پست جدید در نظر گرفته  شده می گوید: مسیر شغلی 
من با گذشتن از قسمت های مختلف این صنعت طی شده و از چالش های مسئولیت 
Nit- .در منطقه کمک کنم Nittan جدید استقبال می کنم امیدوارم بتوانم به اهداف.
tan عالوه بر این، Louise Horne را به عنوان مدیر فروش منطقه جنوب منصوب 
کرده است. Louise گفت: من به دنبال استفاده مفید از 20 سال تجربه صنعتی در 
مسئولیت جدیدم، خدمت رسانی به مشتریان موجود و همچنین تالش برای افزایش 

حضور Nittan با جذب مشتریان جدید هستم.
Robin Edmunds به عنوان مدیرکل فروش EMEA و Barry Simpson مدیر فروش 
منطقه شمال انگلیس، اسکاتلند و ایرلند، همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد. 
Wayne ،Louise ،Robin و Barry جمعًا بیش از 90 سال تجربه صنعتی ذی قیمت 
داشته و دارای تخصص در زمینه های متعددی در صنعت حفاظت از حریق، از قبیل 
قراردادهای  صورت وضعیت،  تهیه  سیستم،  و  محصول  راه اندازی  و  فروش  طراحی، 
و  تجاری  حریق  اطفاء  و  اعالم  سیستم های  اکثر  نصب  و  متعدد  نگهداری  و  تعمیر 

مسکونی هستند. Wayne ،Louise ،Robin و Barry از مهارت های خود برای ارتقای 
تا نه تنها فروش را  Nittan در صنعت حریق استفاده خواهند کرد  افزایش حضور  و 
با مشتریان ارزشمند فعلی افزایش دهند، بلکه Nittan را به مشتریان جدید معرفی 
زمینه  در   1954 سال  از   Nittan گروه  شوند.  آینده  در  کاری  روابط  ایجاد  سبب  و 
صنایع آتش نشانی بین المللی حضور داشته و دارای سازمان فروش، تحقیق و توسعه 
و کارخانجات تولیدی در چهار کشور از جمله بریتانیا است. این شرکت به طور مداوم 

برای تولید محصوالت مبتکرانه با باالترین استانداردهای کیفی تالش می کند.

 Nittan توسعه تیم فروش
در راستای افزایش تمرکز منطقه ای

شرکت Bristol Uniforms، یکی از پرچم داران جهانی طراحی و ساخت لوازم حفاظت 
فردی آتش نشانی، یک هود آتش نشانی )زیرکاله( جدید را عرضه کرده است که نشان 
می دهد 99.8 درصد در فیلتر کردن ذرات دود مضر بازدهی دارد. هود محافظ ریز ذره 
از پارچه کتان با الیاف ویسکوز Nomex و Kevlar شرکت Dupont ساخته  شده و به 
از  برای جلوگیری  را   Nomex NanoFlex بازدارنده ذرات   طور خاص خالقیت جدید 
آالینده های ذرات بالقوه مضر ارائه می دهد. این هود موفق به دریافت گواهینامه استاندارد 
EN13911: 2017 شده است. آخرین ویرایش استاندارد CEN برای هود آتش نشانی که 
اخیراً  مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. این هود مطابق جدیدترین تکنولوژی ها، بمنظور 
حذف کامل تماس آتش نشانان با ذرات دود و میزان باالی سرطان در میان آن ها طراحی 
 شده است. همچنین حفاظتی عالی در اطراف گردن و فک باال بعنوان نقاطی از بدن که 
 Roger نسبت به آالینده های دود آسیب پذیر هستند، انجام می دهد. بر اساس اظهارات
Startin، مدیر اجرایی Bristol Uniforms، چالش کلیدی در طراحی هود این بود که 
اطمینان حاصل شود که ترکیب جدید پارچه ضمن ایجاد بهترین حفاظت نسبت به ذرات 
مضر، تنفس و راحتی را به خطر نیانداخته و یا سبب افزایش خطر استرس گرمایی نگرد. 
چرا که دغدغه اصلی ما این است که حداکثر حفاظت در مقابل تمام خطرات بالقوه شامل 

آتش سوزی، گرما و ذرات دود را تأمین کنیم.
Nomex NanoFlex جدید جایگزینی بسیار نازک تر و سبک تر است که ما توانستیم 
در این طراحی جدید اضافه کنیم. هود محافظ ریز ذرات، عالوه بر اینکه ذرات بسیار 
زیادی را فیلتر می کند، برای پوشیدن راحت و نرم بوده و چندان سنگین و گرم نیست. 

در تکمیل توسعه تخصصی PPE برای فیلتراسیون ذرات، کارشناسان توصیه می کنند که 
چنانچه PPE به دقت و بالفاصله پس از حادثه درآورده شده و به طور حرفه ای تمیز شوند، 
ریسک ها می توانند کاهش بیشتری داشته باشند. Bristol Uniforms برای شستشو و 
آلودگی زدایی منظم PPE پس از استفاده، خدمات جامعی در انگلستان و توسط نمایندگان 
فروش خود در خارج از کشور ارائه می دهد. این خدمات در بریتانیا از زمان دریافت البسه، 
وارسی، شستشو، تعمیر، بازرسی و ردیابی تا تحویل به مشتری 7 روز طول می کشد. دو 
مرکز خدمات Bristol در انگلستان نیز برای پاک سازی البسه آلوده که در معرض مواد 
تمیز شوند،  باید در یک محیط کنترل شده مخصوص  و  قرارگرفته  یا خطرناک  سمی 

مجهز هستند. 
www.bristoluniforms.com

 هـودهـای محافـظ 
Bristol ریز ذرات
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یک سیستم دیجیتال جدید که می تواند آتش سوزی های بزرگ را شناسایی و پایش کند، 
توانست تحولی عظیم در نحوه برخورد آتش نشانان با آتش سوزی های جنگل ایجاد کند. 
بدین ترتیب موجب کاهش باورنکردنی آسیب های زیست محیطی، خسارت به اموال و 
حفاظت از جان انسان ها می گردد. دانشگاه Westminster به عنوان یکی از همکاران 
پروژه اطفاء حریق پیشرفته جنگل )AF3( که از 20 موسسه از ده کشور تشکیل شده، 
می باشد. هدف این پروژه بهبود کارآیی عملیات آتش نشانی فعلی و صیانت انسان ها، 
محیط زیست و اموال از طریق توسعه فن آوری های نوین زمینی و هوایی با اطمینان از 

یکپارچه سازی سیستم های جدید و سیستم های موجود است. 

نام LPWGSN و فناوری  به  این فناوری سنسورهای زمینی بی سیم کم  مصرف  در 
هواپیماهای بدون سرنشین با شناسایی آتش سوزی جنگلی، در مراحل اولیه و پایش، 

بالفاصله آن را شناسایی و خاموش می کنند. 
با دقت بی سابقه، در طی شبانه   را  بود هر گونه آتش سوزی  قادر خواهد  این سیستم 
روز مورد هدف قرار دهد. این فناوری نوآورانه پس از ارائه در کمیسیون اروپا موفق به 
تخصیص بودجه نود میلیون یورویی برای AF3 گردید. سیستم کامل که طی پروژه 
AF3 توسعه یافت، اجازه می دهد تا آتش نشانی ها کیسه های پالستیکی قابل بازیافت در 
طبیعت که پر از آب و یا ترکیبات مقاوم در برابر حریق هستند را از آسمان با سرعت و 

دقت به منظور مهار مؤثر آتش به مناطق هدف پرتاب نمایند. 
درنتیجه این کار از جان انسان ها، محیط و اموال حفاظت  شده و آتش سوزی را پیش از 

گسترش کنترل می کند. 

اپلیکیشن ها و سنسورهای جدید و هواپیماهای بدون سرنشین که در گروه پژوهش های 
در  توسعه  یافته اند،   Westminster (ADVRG) دانشگاه   VLSI و   DSP کاربردی 
یونان،  در  واقعی  آتش سوزی های  در  و  دارند  قرار  جدید  آتش نشانی  روش  این  بطن 
اسپانیا و اسرائیل مورد آزمایش قرار گرفته اند. این آزمایش ها بخوبی ثابت می کنند که 
اگرچه پروژه، پیشرفت های فوق العاده ای در ساخت قطعات مختلف سیستم و اثربخشی 
کارکردهای آن ها داشته است، با این  حال صرف حداقل هزینه برای اجرا، آن را بسیار 
ارزشمند ساخته. چراکه به آتش نشان ها کمک می کند علت اصلی حادثه را دریافته و 

هرچه سریع تر و کارآمدتر به بطن آتش سوزی برسند. 
مسبب  محیطی  عوامل  خصوص  در  ارزشمندی  اطالعات  می توانند  سنسورها  این 
آتش سوزی، شامل: موقعیت مکانی، دما، رطوبت، فشار، سرعت و جهت باد، دی اکسید 
کربن، منو کسید کربن و میزان اکسیژن برای آتش نشان ها فراهم نمایند. این سنسورهای 
فعالیت های  بهینه سازی  در  می توانند  جنگل ها،  آتش سوزی  از  نوآورانه  غیر  شبکه  و 
کشاورزی، کنترل آب وهوا مانند تهویه حرارتی و تهویه مطبوع و پایش و کنترل کیفیت 

هوا در شهرها نیز استفاده شوند. 
پروفسور Izzet Kale مدیر پژوهش ADVRG دانشگاه Westminster  اذعان داشت: 
روزهایی که به مهارت و دید باالی خلبانان برای انجام عملیات های خطرناک در اطفاء 
حریق با آب نیاز داشتیم که گاهی نیز نادرست و غیر مؤثر از آب درمی آمد، گذشته است. 
سنسورهای هوشمند و شبکه های حسگرهایی که ما توسعه داده ایم، بر خودکار بودن 
 deploy & متمرکز هستند و بر اساس الگوی راهش بینداز و بگزار کارش را بکند
forget برای کاهش بکارگیری نیروی انسانی طوری طراحی  شده اند که امکان توزیع 
استراتژیک خودکار در مقیاس وسیعی از جنگل هایی که دچار ریسک حریق شده اند را 

فراهم  کند.

پیشرفت عمده در فن آوری آتش نشانی 
برای کاهش آتش سوزی های جنگل
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

 Elkhart Hard Facts Calculator اپلیکیشن محاسباتی Elkhart Brass اخیرا
را ارائه کرد که تمام اطالعات موردنیاز برای آزمون دقیق جریان را به  آسانی بر روی 
انجام  اپلیکیشن  این  در  قرار دهد. محاسباتی که  تبلت در دسترس  کاربران  یا  گوشی 

می شوند، عبارت اند از:
- جریان یا فشار خروجی نازل آب پاش         - واکنش نازل برای نازل آب پاش

- فشار خروجی پمپ برای ساختمان های استاندارد، با قابلیت ورود ضریب اصطکاک 
شیلنگ با توجه به قطر داخلی آن                         - واکنش نازل برای نازل مه پاش

- فشار خروجی پمپ با توجه به تغییر در ارتفاع و خودرو
- فشار خروجی پمپ در ساختمان های خیلی بلند

Iowa و NFPA محاسبه گر فرمول جریان آتش برای هر دو فرمول -

 Bass Tacks تصویری  مجموعه  به  مستقیم  لینک  یک  شامل  برنامه  این  همچنین 
Hard Facts است که برای آموزش کاربران ارائه  شده است.

برای کاربران اپل، این ابزار به طور رایگان در App store در دسترس است. این ابزار 
www.elkhartbrass.com  .به زودی برای اندروید در دسترس قرار خواهد گرفت

 هر چیزی که برای تست جریان نیاز دارید 
در دستان شماست

کرده  طراحی  را  خنک کننده ای  جلیقه   که  کرد  اعالم   Teijin Limited شرکت 
است که با استفاده از مقاومت بی سابقه در برابر حرارت بواسطه استفاده از فن های 

الکتریکی کوچک، از آتش نشانان حفاظت می کند.
تجارت  گردهمایی  بزرگ ترین   ،2017 سال   A+A نمایشگاه  طول  در   Teijin
جهانی ایمنی و بهداشت کار که از روز 17 اکتبر در دوسلدورف در آلمان آغاز به 
 Teijin نمود.  رونمایی  جلیقه  خنک کننده اش  از   9 A39 سالن  غرفه  در  کارکرد، 
از بهار 2018 فروش جلیقه خنک کننده خود را در بازار البسه حفاظتی اروپا آغاز 
خواهد نمود. این کار با همکاری گروه آلمانی LHD، یکی از پیشگامان تولید البسه 
حرفه ای و حفاظتی از طریق اندازه گیری های عملکردهایی چون راحتی، دوخت و 

خنک کنندگی، انجام خواهد شد. 
در آینده، Teijin قصد دارد جلیقه خنک کننده را به سیستم جدید حفاظتی هوشمند 
)SPS( خود که اخیراً طراحی نموده است، به عنوان یک  راه حل ایمنی کامل برای 
در حال   Teijin نماید. گروه  اضافه  از گرمازدگی  ناشی  از خطر سکته  جلوگیری 
جدید  راهکارهای  ارائه  و  حفاظتی  البسه  بازار  در  خود  شاخص  موقعیت  تقویت 
در  توسعه کسب وکار خود  به  دادن  دنبال شتاب  به  و  بوده  در خط مقدم صنعت 
ارائه راه حل های ایمنی، امنیت و مدیریت بحران، یکی از زمینه های اصلی برنامه 
مدیریتی میان مدت خود برای سال های 2017-2019 است. جلیقه خنک کننده 
عرق،  جذب  طریق  از  قلب  ضربان  و  بدن  دمای  کاهش  باعث  مؤثر  به طور 
خشک شدن سریع و نفوذپذیری رطوبت می شود. فن های برقی تا هشت ساعت 

هوای بیرون را به داخل هدایت می کنند. 
البسه حفاظتی مقاوم در برابر آتش، حرارت را زیر لباس آتش نشانان انباشته کرده 
و خطر سکته ناشی گرمازدگی را به خصوص در تابستان افزایش می دهند. جلیقه  
خنک کننده کمک می کند تا آتش نشانان ضمن حفظ عملکرد و سطح انرژی در 
برخوردار  انعطاف پذیری  و  راحتی  از  باالیی  از سطح  آتش سوزی،  با  مقابله  زمان 
شوند. خارجی ترین الیه پارچه سه الیه Teijinconex، از الیاف متاآرامید مقاوم در 
برابر حرارت و شعله ساخته  شده است. الیه های میانی و داخلی از الیاف پلی  استر 

با عملکرد باال برای جذب عرق، خشک شدن سریع و نفوذپذیری رطوبت ساخته 
 شده اند. بیش از چند دهه است که Teijin با استفاده از الیاف آرامید با دوام، مقاوم 
بیشتر  ایمنی  و  برای حفاظت  باال  کارایی  با  لباس هایی  آتش،  و  برابر حرارت  در 

آتش نشانان، کارکنان پلیس و نظامیان تأمین می نماید. 
www.teijin.com

 Teijin جلیقه خنک کننده
برای ایمنی بیشتر آتش نشانان 
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معرفی رسی جدید ابزارهای هوملاترو

قدرمتندتر ، سبک تر ، ارگونومی بهرت

سازمان آتش نشانی لندن، ساک های جدیدی را معرفی کرد که در تمام خودروهای 
صحنه  به  ماشین  از  تجهیزات  حمل  برای  آتش نشانان  به  کمک  برای  آتش نشانی 
حادثه قرار داده  شده است. پس از شکایت آتش نشانان از مشکالت مربوط به حمل 
که  زمانی  در  بلند،  ساختمان های  در  حوادث  صحنه  به  تجهیزات  چندگانه  قطعات 
توأمان از دستگاه های تنفسی سنگین هم استفاده می کردند، ساک تجهیزات مقابله 
اولیه آتش نشانی به بوته آزمایش گذاشته شد. این ساک حاوی تجهیزات از هم بازشده 
ازجمله یک شیر فلکه ای برای جایگزینی با شیرهای خراب شده یا آسیب دیده، آچار 
فرانسه 154 میلی متری برای بازکردن شیرهای سفت و یا مفقودشده، باز نگهدارنده 
اتاق های جستجو شده و کلیدهای دسترسی  برای نشانه گذاری  درب، عالئم راهنما 
بند  نایلونی  کیسه هایی  داخل  در  تجهیزات  می باشد.  لندن  آتش نشانی  مخصوص 

چسبی محافظت شده، قرار دارند.
Sami Goldbrom فرمانده ایستگاه و عضو تیم سیاست گذاری عملیاتی سازمان، 
تمام  حمل  اوقات  گاهی  آتش نشانان  گفتند  آنکه  پس  از  را  ساک  ما  داشت:  اظهار 
به ویژه در حوادث ساختمان های مرتفع که  به موقعیت دشوار است،  تجهیزات الزم 
باشد، توسعه دادیم.  نقاط ورود و خروج ممکن است چند طبقه باالی زمین  در آن 
ساک های جدید با بهره گیری از راهکار “بقاپ و برو” طراحی  شده اند که راه حلی برای 

حمل مؤثر و نظام مند وسایل ضروری موردنیاز در مراحل اولیه حادثه است. 
ساک از پارچه نارنجی شبرنگ که جلب توجه کند، ساخته  شده و طوری طراحی  شده 

شود.  پوشیده  کوله پشتی  مانند  که 
این ساک حداکثر 16 کیلوگرم وزن 
دارد و در ماشین آتش نشانی آماده 
مستقر  نیاز  زمان  در  استفاده  برای 

می شود. 
همچنین در ساک FIRE تجهیزات 
مثل  آتش سوزی  با  اولیه  مقابله 
تسمه  دو  و  سیامی  نازل،  یک 
هست.  نیز  شلنگ  حمل کننده 
کیف  بخش  این،  بر  عالوه 
شیرفلکه ای،  یک  شامل  ابزار 
قیچی  شالقی،  آچار  آچارفرانسه، 

شلنگ،  نگهدارنده  تسمه  دو  آهن بر، 
نگهدارنده  دو  الستیکی،  واشر  دو 
 15 زرد،  خط کشی  گچ  دو  درب، 
و  شده  جستجوی  راهنمای  عالمت 
3 روکش محافظ شیلنگ است. طی 
 FIRE جدید  ساک های  گذشته  ماه 
به  آتش نشانی  ایستگاه های  تمام  در 
تمام خودروهای پیشرو و نردبان دار 

آتش نشانی تحویل داده شد.

 ساک جدید حمل وسایل 
خاص آتش نشانی

واترمیست  سیستم های  بهینه سازی  و  ارزیابی  طراحی،  هیدرولیکی  محاسبه  ماژول 
تأییدیه FM، ماژول  بنام HI-FOG گواهی تأییدیه FM را دریافت کرد. برای اخذ 
محاسباتی طراح HI-FOG برای تطابق با استانداردهای دقیق کیفیت، صحت فنی 
شرکت  یک   FM Approvals گرفت.  قرار  تصدیق  و  آزمایش  مورد  عملکرد  و 

بین المللی شناخته شده در آزمایشات و خدمات صدور گواهینامه شخص ثالث است.
Marioff، یک شرکت پیشگام تولید فن آوری های حفاظت از حریق با استفاده از روش 
 United Technologies واترمیست، بخشی از واحد کنترل ها و ایمنی کمپانی هیوالی

است.
ابزار  به عنوان یک   HI-FOG گفت:   Marioff بازاریابی  مدیر   ،Joachim Gabrán
در  دقیقی  هیدرولیکی  محاسبات  تا  می سازد  قادر  را  کاربران  منحصربه فرد  طراحی 
 FM انجام دهند. تأییدیه HI-FOG ارزیابی و بهینه سازی طراحی و عملکرد سیستم
برای ماژول محاسبه هیدرولیکی، تعهد Marioff را به ارائه راه حل های جدید حفاظت 
از حریق با واترمیست با تکنولوژی باال برای مشتریان باالتر می برد. ماژول طراحی 
HI- محاسبات هیدرولیکی و بهینه  سازی عملکرد را در طراحی سیستم HI-FOG

FOG انجام می دهد. بر اساس ویژگی های محاسباتی، این ابزار محاسبات افت فشار 
برای هر نازل را انجام می دهد و اطمینان حاصل می کند که فشار کاری مشخص شده 
تأمین  شده است. قابلیت اطمینان این محاسبات در آزمایشات اعتبارسنجی گسترده 
تائید شده که نشان دهنده این است که ماژول طراحی HI-FOG دقت و صحت معادل 

یا بیشتری در مقایسه با روش Darcy-Weisbach سنتی در پیش بینی افت فشار در 
پیکربندی های چیدمان سیستم  برای محاسبه   HI-FOG ماژول طراحی  دارد.  نازل 

HI-FOG، نوع نازل و طول و قطر لوله سیستم در نظر گرفته  شده است.
با ماژول جدید طراحی HI-FOG، کاربران اطالعات افت فشار را به طور مستقیم از 
نرم  افزار همچنین سرعت طراحی  این  می کنند.  دریافت  مهندسی  نرم افزار طراحی 
سیستم، بهینه سازی اندازه لوله، دقت فهرست مواد و مصالح را افزایش داده و همچنین 
امکان مشاهده طراحی سیستم در نرم افزار مدل سازی اطالعات ساختمان BIM را 

 www.marioff.com                                             .میسر می سازد

تأییدیه FM برای ماژول محاسبه 
HI-FOG هیدرولیکی  سیستم
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

راهنما های حفاظت از حریق انبارهای دارای سیستم اتوماتیک کنترل و جابجایی 
کاال توسط ربات هستند، توسط FM Global منتشر شد. توصیه های جدید بدلیل 
انبارهای  اتوماتیک نمودن  افزایش روزافزون تعداد شرکت هایی است که در حال 
خود هستند، بسته بندی ها خود را فشرده تر می کنند، محصوالت خود را در ارتفاع 
می چینند و از بسته بندی های پالستیکی قابل اشتعال که می تواند مانع نفوذ آب 

اسپرینکلرها شوند، استفاده می کنند.
FM Global اذعان می کند: این راهنماها درنتیجه پنج  سال پژوهش های مختلف 

و با سرمایه گذاری قابل توجه چند میلیون دالر به سرانجام رسیده است.
انبار، کاهش  از طریق طراحی خاص  را  انبارها  دارند مدیران  راهنماها قصد  این 
بر  مبتنی  حفاظت  استراتژی های  حریق،  از  حفاظت  سیستم های  هزینه های 
بهینه سازی  برای  آب،  از  کمتر  استفاده  با  را  پایدار  توسعه  از  حمایت  و  مشاهده 
حفاظت از حریق یاری نمایند. این راهنماها شامل مهندسی اسپرینکلرها، استقالل 
قفسه ها  ساختار  و  بسته بندی ها  قفسه ها، طراحی  و  از سقف  پاشش  سیستم های 

می باشند.
 FM Global قائم مقام، مدیرعامل و مدیر مهندسی و تحقیق   ،Brion Callori
و  به مشکالت عدیده ای که مدیران ریسک  پاسخ  به منظور  راهنماها  این  گفت: 

بودند،  روبرو  آن  با   ASRS تنظیمات  در  از حریق  زمینه حفاظت  در  انبار  مدیران 
سریع  مهار  برای  شرکت ها  به  می تواند  دقیق  پیکر بندی  و  طراحی  گردید.  تهیه 
آتش سوزی کمک کند تا بتوانند به تجارت خود ادامه دهند. هدف این است که 
می کردند،  دیوانه وار حرکت  تخیلی  علمی  برنامه های  در  که  ربات ها  دهید  اجازه 
کارکرد آرامشان را در دنیای واقعی نشان دهند. راهنماهای جدید FM، مشخصات 
و الزامات پیشگیری از خسارات کد 34-8 ، تحت عنوان حفاظت انبارهای اتوماتیک 

و سیستم های بازیابی )ASRS( بیان می کنند.
  www.fmglobaldatasheets.com

راهنمای حفاظت از حریق انبارهای
دارای سیستم روباتیک

نمایشگاه بین المللی مدیریت بحران، واکنش اضطراری و امداد و نجات eRIC که 
18-19 آوریل 2018 در فرودگاه  Twenthe هلند برگزار می شود، راه حل های 
داد.  خواهد  قرار  توجه  مورد  را  یکم  و  بیست  قرن  تهدیدات  مقابل  در  نوآورانه 
حوادث  صنعتی،  فجایع  هوا،  آب  و  و  اقلیمی  تغییرات  تروریسم،  و  بنیادگرایی 
زیرساخت های  از  حفاظت  واگیردار،  بیماری های  جنگلی،  آتش سوزی  جاده ای، 
امنیتی  مقامات  که  هستند  کنونی  چالش های  ازجمله  اینترنتی،  جرائم  و  حیاتی 

محلی و مسئولین مربوطه با آن ها روبرو هستند.
eRIC با هدف گردهم آوری افرادی است که در زمینه های ایمنی با تأمین کنندگان 
برنامه ریزی بحران، مدیریت حوادث و هم  زمان  سازی اعالم جدیدترین محصوالت، خدمات و راه حل های تکنولوژیک برای ارتقاء تخصص و  نوآوری در دنیای 

اولیه و واکنش کار می کنند.
انتظار می رود بیش از 250 غرفه دار و 6500 بازدیدکننده در این رویداد دو روزه، 
ازجمله تأمین  کنندگان کاال و خدمات، پرسنل امداد و نجات و سازمان های صنعتی 
رانندگان  و  پرسنل  برای  رویدادی  نمایشگاه  این  در  همچنین  نمایند.  مشارکت 
اورژانس در نظر گرفته شده که توسط Ambulancezorg و V & VN هلند در 
Feuer- 18 آوریل برگزار می شود و نیز یک نشست تخصصی که توسط  تاریخ

wehrverband  آلمان و Brandweer هلند سازماندهی شده و در 19 آوریل 
برگزار خواهد شد. eRIC گامی منحصر به  فرد، تعاملی و واقعی برای ارائه و نمایش 
تجهیزات،  نقلیه،  وسایل  زمینه  در  که  چرا  داشت،  بر خواهد  نوآوری محصوالت 

البسه، فن آوری اطالعات، تکنیک های پیشگیری، آموزش و تمرینات می باشد. 

نمایشگاه بین المللی واکنش
در شرایط اضطراری

www.exporic.nl
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قابل  پیشرفته  پیشرو در طراحی و ساخت تجهیزات روشنایی   ،Peli Products
  3410M مدل های  در  را  خود  جدید  چندمنظوره  حرفه ای  چراغ قوه های  حمل، 
)آهن ربایی و LED( و 3415MZ0  )دارای تاییدیه ATEX برای زون صفر( رونمایی 

کرد.
این چراغ قوه ها با یک لنز لوالیی قابل چرخش برای تغییر زاویه نور، یک گیره 
مغناطیسی برای استفاده از روشنایی بدون دخالت دست و دارای دو لنز نورپردازی 
شب نمای  چراغ قوه  هستند.  قابل استفاده  وضعیتی  هر  در  نقطه ای،  و  نورافکن 
فوق العاده 3410M برای استفاده های متنوع ایمنی، امنیتی، صنعتی، ساختمانی، 
برقی یا مکانیکی ایده آل است؛ درحالی که مدل 3415MZ0  دارای تأییدیه ایمنی 
ATEX بهترین انتخاب حرفه ای ها برای استفاده در مناطق خطرناک نفت و گاز، 

آتش نشانی، امداد و نجات، پتروشیمی، دریایی، نظامی، و غیره است.
نوآوری هدفمند  گفت:   Peli Products EMEA Piero Marigo“، مدیرعامل 
در Peli DNA است و این مدل های جدید گام بعدی در تکامل روشنایی حرفه ای 
LED، مهندسی حیرت انگیز  روز  از فن آوری  استفاده  با  نشان می دهند. همراه  را 
Peli و ویژگی قابلیت چسبندگی، این چراغ ها را برای استفاده کارگر در مواجهه با 

وضعیت های مختلف، مناسب می سازد.”
این چراغ قوه های جدید صنعتی  نقطه خاص،  نور در یک  برای تمرکز و هدایت 
چندکاره با گردش 90 درجه ای طراحی شده که آن را از حالت دستی به یک چراغ 
گزینه  سه  شامل  چراغ ها  این  همچنین  می کند.  تبدیل  متنوع  چرخش  زاویه  با 

نورپردازی: نورافکن )گسترده(، نقطه ای )متمرکز( و یا ترکیب این دو که هم دید 
در فضای بسته و هم روشن کردن مسافت طوالنی را میسر می سازد.

نور بدون دخالت دست متصل  از  استفاده  برای  یا جلیقه  به جیب  به راحتی  گیره 
و نصب می شود. عالوه بر این، هر دو مدل دارای آهن ربای قدرتمند هستند که 
تقریبًا به هر سطح فلزی، ازجمله کاپوت خودرو، کامیون، کاندوئیت یا خط لوله، 

متصل می شود.
است:  فوق العاده  با عملکردی  نور  نوع شدت  دارای سه   PELI™ 3410M مدل 
پرقدرت، متوسط   و کم. هنگامی که در حالت پرقدرت تنظیم می شود، 653 لومن 
قدرت تولید می کند و 184 متر را روشن می نماید. در حالت کم 61 ساعت کار 
می کند. در این چراغ قوه از یک ماده درخشان شب نما استفاده شده که پیدا کردن 

چراغ در تاریکی را بسیار آسان می سازد.
امنیت  صفر  زون   ATEX ایمنی  یک  درجه  گواهینامه  ا  ب  Peli™ 3415MZ0
موردنیاز برای مکان های خطرناک را تأمین می کند. این چراغ به رنگ زرد فسفری 
با وضوح باال ساخته شده که بیش از 336 لومن قدرت، تا 15 ساعت کارکرد و تا 

135 متر را نیز روشن می کند.
هر دو مدل دارای مجوز ورود به زیردریایی با درجه حفاظت IPX8 بوده که اجازه 
می دهد تا در شرایط نامساعد استفاده شوند، با 3 باطری قلمی کار می کنند و دارای 

گارانتی باورنکردنی مادام العمر Peli هستند.
جهت کسب اطالعات بیشتر به www.Peli.com مراجعه کنید

چراغ های حرفه ای 
  Peli همه کاره



26IRAN Fire Protection Engineering Magazine  No. 36  Nov.  2017                             1396 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال پنجم  شـماره 36   آبان ماه

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

حصول  برای  مبتکرانه ای  شبیه سازی شده  آموزش های   ،HazSim شرکت 
اطمینان از اینکه تیم هایش به طور ایمن و اثربخش کار می کنند، برگزار می نماید. 

تاکنون تجهیزات شبیه سازی HazSim Pro توسط صدها واحد 
تیم آتش نشانی صنعتی و مدرس  آموزشی،  آتش نشانی، موسسه 
نیز  و  ایاالت متحده، کانادا و دیگر مناطق  خصوصی در سراسر 

توسط ارتش ایاالت متحده مورد استفاده قرار گرفته است.
اختراع شده(،  ثبت  )نرم افزار   HazSim Pro طریق  از   HazSim
شبیه سازی های واقعی HazMat ، تشعشع و  تسلیحات نظامی 
می دهد.  ارائه  سیار  و  ثابت  آموزشی  مکان های  در  را   WMD
HazSim سناریوهای آموزشی واقعی، قابل تکرار و اثربخش را 

برای هزاران فراگیر فراهم می کند. 
و  مختلف  کالج های  و  دانشگاه ها  در   HazSim سیستم های 

 IAFF برای انجمن بین المللی آتش نشانان HazMat / WMD همچنین برنامه
مورد استفاده قرار گرفته اند.

HazSim که توسط نیروهای عملیاتی برای نیروهای واکنش سریع طراحی شد 
گسترش  طریق  از  همچنان  نمود،  ایجاد   HazMat عملی  آموزش  در  تحولی  و 
گروهای عملیاتی در حال بهبود می باشد. با بیش از 150 سیستم در حال استفاده، 
تیم HazSim با اخذ بازخورد مداوم از خبرگان عملیاتی HazMat نسبت به بهبود 
برای  ارتقاء تجربه آموزش  این مجموعه  هدف  اقدام می نماید.  سیستم های خود 
همکاران عملیاتی و ایجاد تمرینات واقعی است که از طریق آموزش های قدیمی 

HazMat امکان پذیر نمی باشد.
آموزش های  در  خطرناک  مواد  شبیه سازهای  طریق  از   ،HazSim Pro کاربران 
فنی  خدمات   HazSim می دهند.  انجام  واقعی  اندازه گیری های   HazMat عملی 
در محل را به منظور یکپارچه سازی سیستم در محیط های آموزش و بهبود وسایل 

کمک آموزشی فراهم می نماید. 

سبب  و  بخشیده  بهبود  را  شرکت ها  فعلی  آموزش های  می تواند  سیستم  این 
داشتن  به  نیازی   HazSim کاربران  گردد.   HazMat آموزش  برنامه های  ارتقاء 
قرائت های  شود  مجبور  مدرس  که  ندارند  گران قیمت  اندازه گیری  دستگاه های 
خیالی با آن ها انجام دهد. سیستم های قابل تنظیم و مقیاس پذیر این شرکت به 
نیازهای آموزشی مبتنی بر دقت پاسخ می دهد. HazSim همچنین ویژگی تعاملی 
تا  می سازد  قادر  را  مدرس  که  می کند  فراهم  را  اختصاصی ای 
سؤاالت آموزشی را از دانشجویان پرسیده و بازخوردهای یادگیری 

فراگیران را در زمان واقعی بدست آورد.
استفاده  متحده  ایاالت  در سراسر   HazSim از 150 سیستم  بیش 
می شود. این شرکت در حال آموزش انجمن بین المللی آتش نشان ها 
 Miami-Dade اداره آتش نشانی بوستون، اداره آتش نشانی ،IAFF
ایلینویز  آتش نشانی  خدمات  موسسه  اورالندو،  آتش نشانی  اداره   ،
IFSI، اداره آتش نشانی ماساچوست، شرکت های BP ، Chevron و 
ارتش ایاالت متحده می باشد. این شرکت هم آموزش های مقدماتی 
و هم آموزش های تخصصی پیشرفته HazMat را ارائه می نماید. 
HazSim آموزش های واقعی و اثربخش تری را امکان پذیر می کند، 
یادگیری فراگیران را افزایش داده و با سالم نگهداشتن تجهیزات در حین مانور سبب 
رادیواکتیو،  مواد  برای  می تواند   HazSim Pro می گردد.  هزینه ها  در  صرفه جویی 
سالح های کشتار جمعی، مواد شیمیایی سمی، 4، 5 یا 6 گاز و  یا ترکیبی از آن ها 

برنامه ریزی شود.
شده  تائید  مدرس  و  خصوصی  مشاور  آتش نشانی،  فرمانده  معاون   Greg Lauf
عملیاتی  تجهیزات  به  دیگر  ما  داشت:  اظهار   ،  Illinois آتش نشانی  موسسه 
شرکت ها در مانورها و آموزش ها آسیب نخواهیم زد و قادر به جذب اثربخش تر 

دانش پذیران در زمینه های مختلف آموزشی هستیم.”
تأمین کننده  منبع  تنها  حاضر  حال  در  و  است  آمریکایی  شرکت  یک   ،HazSim

چنین آموزش هایی در دنیا است.
از  بیش  ما طی  که  را  آنچه  و مجازی،  آنالین  آموزش های  بر  عالوه   HazSim

1000 ساعت آموزشی یاد گرفته ایم را با شبیه سازی HazMat اجرا می نماید. 

آموزش واقعی و زنده
HazSim توسط HazMat
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قابلیت اتصال بی سیم که توسط Procter & Gamble و Grundfos بنا نهاده شده، 
 NFPA در پنج سال آینده می تواند در تمامی تأسیسات جدید پمپ های آتش نشانی
پیاده شود. ایده اتصال پمپ آتش نشانی به ابر طی یک رقابت داخلی برای بهبود 
سطح خدمات توافق شده در کارخانه پمپ Grundfos دانمارک در سال 2013 

بوجود آمد.
این  از  پیش  که   Montembeault آمریکایی  مشاورین  گروه  با کمک  ایده  این 

نمونه مشابهی را در Fresno کالیفرنیا انجام داده بودند، توسعه بیشتری یافت.
تابستان  در  می دهد:  توضیح  تجاری  و  فنی  مشاور    Karen Montembeault
2013 ما به مشتریان مختلفی از جمله فروشندگان پمپ های آتش نشانی، نصابان 
اسپرینکلر، شرکت های بیمه و NFPA  مراجعه کرده و با آن ها پرسش هایی از جمله 
از  نوع  کدام  باشید،  داشته  دسترسی  اطالعاتی  نوع  هر  به  می توانستید  شما  اگر 

اطالعات مدنظر شما بود؟” را مطرح نمودیم. 
 Roger Montembeault شریک تجاری Karen می گوید: مخاطبان بسیار مشتاق 
 Fireconnect بودند و حتی اطالعات اضافه تری که فکر می کردند باید در برنامه
بخش  توسط  پیشنهادها  این  می دادند. سپس  پیشنهاد  نیز  را  گنجانده شده شود 
اندیشه  برنامه  این  چراکه  گرفت.  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  مشتری  داده های 

دپارتمان مهندسی نیست، بلکه صرفًا بر پایه خواست مشتری استوار است.
دارد  رویکردی  چنین  که  افرادی  از  یکی  می افزاید:   Karen Montembeault
  Procter & Gamble پیشگام جهانی صنعت حفاظت از حریق  در ، Christina Francis
است. وی طرز تفکری مشابه داشت تا آنجا که P&G را تشویق کرد که راه حل 

مشابهی ارائه دهد.
 Procter & Gamble نه تنها یک توسعه دهنده این فن آوری بوده، بلکه با شور و 
شوق Francis ، چشم اندازی فراتر از پمپ های آتش نشانی را در نظر گرفته است.

 Sead Bajrovic، مشاور استراتژی و تحول دیجیتالی Grundfos توضیح می دهد: 
Francis آن را به منظور فرماندهی حادثه برای کمک به تیم های آتش نشانی و حتی 
با  فراتر از آن برای داشتن تصویر کلی از حفاظت از حریق و آنچه که می توان 

داده ها در سیستم های ابری انجام داد، در نظر گرفته است .”
آن  بصری  نمایش  و  ابری  سیستم های  از  داده ها  استخراج  داشت:  اظهار  وی 
بود.  بزرگ  چالش  یک  نهایی،  کاربران  برای  استفاده  قابل  و  معنی دار  فرمت  در 
درصورتی که جنبه جالب داده ها، ارزش افزوده آن ها است، اطالعات درست خارج 
از فرمت مناسب قرار می گرفت و در یک دید کلی در اپلیکیشن بیشترین چالش 

را در بر داشت.
Roger Montembeault می گوید: در حال حاضر این مشکل مرتفع شده و بسته 
که  زمانی  تا  کرده ایم  متوقف  را  بازار  در  ما حضور  اما  است.  آماده  تقریبًا  نهایی 

رضایت کارشناسان شرکت کاماًل جلب شده و اشکاالت جزئی رفع شده باشند.”
عالوه بر چالش های ذکرشده توسط رابط و اپلیکیشن، امنیت نیز یک مسئله عمده 
حریق،  از  حفاظت  محافظه کار صنعت  طبیعت  به  توجه  با  که  بود  پروژه  این  در 
 NFPA 20 که عضو کمیته فنی Roger Montembeault .چندان عجیب نیست
نیز هست، اظهار داشت: این یکی از مسائل اصلی است که موردتوجه قرار گرفته 
است. کمیته فنی با بیشترین بخش اطالعات ارسال شده به ابر و پایین آوردن آن 
مشکلی ندارد. اگرچه آن ها می خواهند که اطالعات قابل ویرایش و تغییر نبوده و 

  NFPAکسی نتواند از راه دور به این دستگاه ها دسترسی داشته باشد. استاندارد
با یک  از راه دور پمپ آتش نشانی  تا  درخصوص پمپ های حریق اجازه می دهد 
سیستم سیمی شروع به راه اندازی نماید، هر چند که اجازه نمی دهد که سیستم از 
راه دور متوقف شود. بنابراین ما مراقب بودیم که کاری را انجام ندهیم که کمیته 

به آن ایراد وارد نماید. “
NFPA 20 که آخرین ویرایش آن مربوط به سال 2016 است، مجدداً در سال 2019 
بازنگری خواهد شد. ما در حال حاضر در حال کار بر روی این استاندارد هستیم تا 
جنبه های اتصال را با گنجاندن در متن اصلی استاندارد اجباری نموده و از بخش 
ضمایم )بخش اطالعات( حذف نماییم. اگر و چنانچه در ویرایش 2019 استاندارد 

درنظر گرفته نشود، من کاماًل شگفت زده خواهم شد.
Bajrovic پیش بینی می کند که ظرف پنج سال تمام پمپ های آتش نشانی جدید 
سازگار با NFPA این قابلیت را داشته باشند و Roger Montembeault معتقد است 

استانداردهای دیگری مانند LPCB و VdS نیز آن را دنبال خواهد نمود. 
Grundfos تا انتهای سال میالدی، تمرکز خود را بر نهایی کردن این راه حل با

P&G و نیز به اشتراک گذاشتن این موضوع با سایر صنایع خواهد گذاشت.
Bajrovic می گوید: ما بازخورد خوبی از شرکت های نفت و گاز و برخی صنایع دیگر 
دریافت کرده ایم. اما اکنون تمرکز اصلی ما این است که آن را پیش از عرضه در 

بازار با آنچه P&G انجام داده مقایسه کنیم.
Bajrovic اشاره می کند: گرچه Grundfos در برنامه زمانی جلوتر است اما می خواهد 
که این راه حل را همگام با هم پیش ببرند. ما می خواهیم تکنولوژی ما در هر پمپی 
قابل استفاده باشد و این تکنولوژی به عنوان یک اصول استاندارد برای کل صنعت 

و نه فقط بخش هایی که 
 Grundfos به  متعلق 
هستند، بکار گرفته شود. 
پیش  چالش  از  بخشی 
سایر  کردن  متقاعد  رو، 
سازمان ها برای همکاری 
تا  است   Grundfos با 
تجهیزات  که  زمانی 
یکپارچه  تخصصی آن ها 
فراتر  موضوع  این  شود. 
مورد  در  پمپ هاست،  از 
و  حریق  از  حفاظت 
تأسیسات  کامل  امنیت 
همکاری  از  ما  است. 
استقبال  بسیار  صنایع، 

می کنیم. “

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

طبق ادعای بیمه Zurich هزاران ساختمان در سال طعمه حریق می شوند که سبب 
به خطر افتادن جان افراد، تأخیر پروژه ها و حدود 400 میلیون پوند هزینه می گردد. 
پس بهترین راه حصول اطمینان از مطابقت یک مجموعه با قوانین و مقررات صنعتی، 

قوانین بریتانیا و اتحادیه اروپا و الزامات شرکت های بیمه، چیست؟
Bradley Markham مدیر Bull Products معتقد است که نصب یک سیستم 
استانداردهای  باالترین  با  که  می دهد  اطمینان  شهروندان  به  بی سیم،  حریق  اعالم 
بهداشت و ایمنی حفاظت می شوند. وی پنج مزیت برتر نصب سیستم اعالم حریق 
بی سیم Cygnus که یک سیستم صنعتی پیشرو است و در برخی از پروژه های بزرگ 
انگلستان ازجمله نیروگاه های Battersea و Canary Wharf استفاده  شده است 

را این گونه برمی شمارد:
1. نصب سریع و آسان: نصب و راه اندازی یک سیستم بی سیم، سریع و آسان است و 
اطمینان خواهد داد که کل سایت شما می تواند برای آرامش ذهنی و ایمنی کارگران 
را داشته و  انجام است  محافظت شود. حداقل تداخل در ساخت وسازی که در حال 
ندارد. کندن زمین، سیم های نصب شده و حفاظت  هیچ کابل کشی پیچیده ای وجود 
شبکه کابل از خرابی های احتمالی یا صدمات ناشی جوندگان، مواردی است که به 

گذشته تعلق دارد.
و  پنل ها  از  گسترده ای  طیف  شامل  سیستم  این  شما:  نیازهای  با  متناسب   .2
آشکارسازها است که با شستی، آژیرها، آشکارسازهای دود، حرارت و CO2، به راحتی 
سیستم های اعالم بی سیم ما  ایمنی خاص سایت شما می باشد.  الزامات  پاسخگوی 
نه تنها درصورت وقوع حادثه و حریق به کارگران هشدار می دهد، بلکه در زمان اتصال 

سیستم های امنیتی از طریق یونیت رابط Cygnus سایت را تا 24 ساعت امن نگه 

می دارد که به محافظت از ساختمان ها در برابر مزاحمت های ناخواسته کمک می کند.
تا  متوسط    مقیاس  با  پروژه هایی  برای   Cygnus انعطاف پذیر: سیستم  شبکه ای   .3
بزرگ ایجاد شده است که می تواند تا 480 آالرم سایت را مدیریت نماید. هر اندازه 
که سایت شما با توجه به تعداد طبقات و یا از نظر مساحت ساخت  و ساز گسترش 
می یابد، سیستم اعالم حریق بی سیم ما به  راحتی می تواند همگام با آن توسعه پیدا کند. 
سیستم Cygnus برای ساختارهای متراکم، بتنی و فوالدی طوری طراحی  شده است 
که بتواند در ساختمان های تو در تو و چند طبقه با یک سیستم قوی سیگنال رادیویی 
رده 1، هشدار دهد و پس از اتمام ساخت وساز، آژیرها و دتکتورها به راحتی و با حداقل 

آسیب، جابجا و جمع آوری شوند.
4. فن آوری روز: سیستم Cygnus با ارائه یک سیگنال قابل توجه، بر اساس الزامات 
یکپارچه  و  یکدست  ارتباط  بی سیم اش  شبکه  می کند.  کار   1 رده   EN300 220
نقطه به نقطه و چند نقطه را برقرار می کند.همچنین یک نرم افزار تخصصی عملکرد 
پانل  هر  می کند.  تضمین  را  شود  بهینه  می تواند  مرکزی  کنترل  پنل  با  که  سیستم 
از 15 زون یا 480  تا 32 دستگاه را نظارت می کند و می تواند به شبکه ای  کنترلی 
نظیر خطاهای  داده و شرایطی  را گزارش  دیوایس خدمات دهد، وضعیت تجهیزات 

سیگنال و مصرف باتری را به روزرسانی می کند.
5. راهکار جامع ایمنی: سیستم اعالم حریق بی سیم Cygnus را می توان به گیت های 
ورودی، آسانسورها، درب های اتوماتیک و سایر سیستم های نظارتی متصل نمود. این 
ایمنی  تیم، راهکار آتش نشانی و  برای هر سایت ساخت  و ساز و هر  رابط بی نظیر، 
و  پرسنل  بر  نظارت  برای  می تواند  این سیستم  می دهد.  ارائه  را  خود  به  مخصوص 
ترافیک سایت و ورودهای غیرمجاز در طول شبانه روز مورداستفاده قرار گیرد. سیستم 
اعالم حریق بی سیم Cygnus یک سیستم هشداردهنده با عملکرد باال است که حتی 
برای بزرگ ترین و پیچیده ترین سایت های ساخت  و ساز مناسب بوده و ایمنی سایت 
 www.bullproducts.co.uk    .و کارکنان را به طور شبانه روزی تأمین می نماید

پنج دلیل برای نصب سیستم اعالم حریق 
بی سیم
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معرفی رسی جدید ابزارهای هوملاترو

قدرمتندتر ، سبک تر ، ارگونومی بهرت

در  اکتبر  تا 13  فرودگاهی 10  عام( سازنده خودروهای  )سهامی   Oshkosh شرکت 
غرفه C90 نمایشگاه بین المللی صنایع فرودگاهی اروپا واقع در مرکز تجاری مونیخ 
در آلمان، جشن صدمین سالگرد تأسیس شرکت خود را برگزار کرد. این شرکت در 
حال حاضر برای مشتریان فرودگاهی در سراسر جهان، تعدادی از فن آوری های جدید 
ازجمله یک شبیه ساز سیستم آموزش واقعیت مجازی ®Striker را به نمایش گذاشته 

است.
 ،Oshkosh معاون مدیرعامل و مدیرکل شرکت محصوالت فرودگاهی ، Erik Lampe
افتخار  ما  و  است   Oshkosh تاریخ  در  به یادماندنی  سالی  اظهار داشت: سال 2017 
می کنیم که این نقطه عطف مهم را با مشتریان و همکاران صنعت خود در فرودگاه 
بین المللی اروپا جشن بگیریم. صدسال پیش، بنیان گذاران ما دو نوآوری بسیار مهم و 
حیاتی تمام چرخ محرک (AWD) را طراحی نمودند که دنیای حمل ونقل را دگرگون 
کرد و امروز، همچنان با محصوالتی مانند خودروی Striker 8x8 ARFF خالقانه به  

پیش می رویم. 
بازدیدکنندگان از نمایشگاه بین المللی صنایع فرودگاهی اروپا، فرصتی برای رانندگی 
آزمایشی در شبیه ساز سیستم آموزش واقعیت مجازی را داشتند که با حضور در کابین 

مجازی راننده در حال واکنش به شرایط اضطراری شبیه سازی شده قرار گرفتند. 
دید  زاویه   ،Striker راننده خودروی  اتاقک  واقعی  بودن جزئیات  دارا  با  این سیستم 
کامل 180 درجه ای و همچنین یک ویدئوی سقفی است که نازل در حال عملیات با 
دامنه وسیع را نشان می دهد. سیستم آموزشی مجازی Striker شرایط محیطی و آب  
و هوایی مختلف مانند باران، برف، مه، شب و روز و همچنین تحویل مواد شیمیایی 

خشک، فوم، آب و حتی هالون را نشان می دهد. 
دیگر بخش نوآورانه نصب  شده روی صفحه  نمایش شامل سیستم اندازه گیری درصد 
اجازه   EcoEFP فوم  تناسب ساز  انحصاری  الکترونیکی  سیستم  است.   EcoEFP فوم 
می دهد تا پرسنل خودروی آتش نشانی ARFF برای آزمایش درصد فوم، بدون تخلیه 

آن از خودرو اقدام نمایند. 
نشانه گیری  ابزار  یک   K-Factor سیستم  نمایشگر 
جدید است که از یک سنسور در سر Snozzle و یک 
مانیتور ویدیو در داخل کابین، برای نمایش هدف برای 
تله ماتیک  سیستم  آخر،  در  می شود.  استفاده  اپراتور 
RunwayReady با قابلیت تشخیص از راه دور، میزان 
آماده بکار بودن خودرو را نشان می دهد. این سیستم 
قادر  را  نگهداری  و  تعمیر  تیم های  منحصربه فرد، 
می سازد تا از راه دور کدهای خطای خودرو را بررسی 
و برنامه سرویس و نگهداری را یادآوری و اعالم کنند 
و همچنین سایر اطالعات را از طریق تلفن های همراه 

هوشمند و یا ابزار مشابه کنترل نمایند. 
انواع  تمام  در  نوآورانه  فن آوری های  و  سیستم ها  این 
خودروهـــای Striker شـرکت Oshkosh، ازجملـــه 
موتـور  جفت  یک  با  جدیــد   Striker 8x8 خودروی 
با   Tier 4F نوع  از  خودرو  عقب  در  نصب   Scania
آلودگی بسیار کم و قدرت 1540 اسب بخار درحالی که 

8 چرخ درگیر هستند، تأمین می کند.
نمایشگاه  در  ما  که  تعاملی  نمایش های  سایر  و   Striker شبیه ساز  افزود:   Lampe
راهکار  جامع ترین   ARFF که داد  نشان  شد،  داده  نمایش  اروپا  فرودگاهی  تجهیزات 

صنعت هواپیمایی برای واکنش در شرایط اضطراری است. 
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت www.oshkoshairport.com مراجعه کنید.

جشن 100 سالگی 
OSHKOSH خودروسازی



30IRAN Fire Protection Engineering Magazine  No. 36  Nov.  2017                             1396 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال پنجم  شـماره 36   آبان ماه

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

نام Aeolos، برگرفته از نام خدای بادها، کوادکوپتر جدیدی است که با استفاده از 
فن آوری پیشرفته هواپیمای بدون سرنشین برای نجات انسان ها در واکنش به  حوادث 

بزرگ و کوچک و نیز عملیات جستجو و نجات طراحی شده است.
تمایل به فناوری پهپادها و کوادکوپترها در سال های اخیر در بخش هایی نظیر بیمه و 
ارزیابی ریسک افزایش یافته است و کاربران را قادر می سازد تا با اخذ بازخورد فوق العاده 
دقیق از مناطقی که برای دسترسی انسان بیش از حد خطرناک است، اقدامات الزم را 

انجام دهند.
کوادکوپتر جدید Aeolos قادر است مقادیر زیادی کمک های حمایتی را به مردمی 
که در مناطق به ظاهر غیر قابل دسترس گیر کرده اند، رسانیده و با حمل آن ها سبب 
نجاتشان گردد. هنگامی که ریسک فرستادن نفر با هلی کوپتر، قایق یا خودروهای 
آتش نشانی بسیار باال باشد، Aeolos می تواند وارد عمل شود. امروزه که عالوه بر 
افزایش سیل، گردباد و طوفان ها، آسیب پذیری و خطرات ساختمان های بلند در حال 

افزایش است، فناوری Aeolos می تواند جان انسان ها را نجات دهد. 
دو حادثه بزرگ آتش سوزی در برج های دبی، در سال های 2015 و  2017 اتفاق افتاد. 

آیا Aeolos می توانست تغییری ایجاد کند؟
Aeolos توسط Smallfry و تیم مجرب طراحان و نوآوران ایجاد و توسعه  یافته است 
که به تحقق ایده های خود فراتر از محدودیت هایشان می بالند. این تیم با بیش از 40 
سال سابقه در صنعت، تغییرات را در بخش های پزشکی، صنعتی و مصرفی توسعه داده 

است و در نمایشگاه هایی چون »دنیای فردا و گجت ها« ظاهر شده است.
Steve May-Russell مدیرعامل Smallfry، در خصوص »جادوی کوادکوپترها« در 
تکنولوژی و نیاز مداوم به ایجاد نوآوری، شگفتی و چالش به منظور افزایش تصویرسازی 

مردم و بکارگیری آن ها، سخن راند.
 Arena Ricoh کوادکوپتر جدید در نمایشگاه طراحی مهندسی 2017 که در اکتبر در

در Coventry انگلستان برگزار شد، عرضه گردید.

عملیات امداد 
و نجات با پهپاد 
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Event Report
گزارش رویداد

 شـانزدهمین دوره نمایشـگاه بین المللی تجهیزات پلیسـی، ایمنی و امنیتی 
)IPAS 2017( از 24 تـا 27 مهرمـاه سـال جـاری در مصـای حضرت 

امـام خمینی )ره( برگزار شـد. 
یکـی از بخش هـای اختصاصـی ایـن نمایشـگاه، پاویـون مراجـع متولـی 
شـرکت های  همچنیـن  و  پایتخـت  بحـران  و  ایمنـی  حـوزه  قانونـی 
ایمنـی، محیـط  ارائه دهنـده محصـوالت و خدمـات حـوزه بهداشـت، 
زیسـت، امـداد و نجـات، پدافنـد غیرعامـل، ترافیکی و هشـداردهنده و 
مقابله با مواد شـیمیایی HAZ-MAT بود که همچون سـال های گذشـته، 
توسـط شـرکت های معتبـر ایرانـی و نماینـدگان برند هـای خارجـی بـه 

شـد. عرضه  بازدیدکننـدگان 
بازدیدکننـدگان ایـن بخش تخصصی نیـز؛ مدیران و کارشناسـان متولی 
HSE ، ایمنـی و آتش نشـانی سـازمان های دولتـی و خصوصی و همچنین 
تعـداد بیشـماری از دسـت اندرکاران و فعـاالن ایـن حـوزه بودنـد کـه 
از سراسـر کشـور بـرای بازدیـد و اطـاع از جدیدتریـن فناوری هـا و 

دسـتاوردهای ارائه شـده، حضـور یافتند.
امسـال بیـش از 40 مشـارکت کننده فعـال حـوزه ایمنـی، آتش نشـانی، 
اعـام و اطفـای حریـق و همچنیـن امـداد و نجات در بخـش اختصاصی 
ایمنـی غرفـه داشـتند که نسـبت بـه سـال های گذشـته دارای تغییرات 
مقبولی در کیفیت مشـارکت کنندگان از کمپانی های فعال ایمنی شـهری 

بـه ایمنی صنعتـی بود. 
امسـال بـرای اولیـن بـار بـا دعـوت از سـازمان های زیـر بـرای حضور 
در فضای VIP بخش ایمنی و آتش نشـانی، بسـتری بسـیار هوشـمندانه 
بـرای تعامـل قوی تـر متولیـان ایمنـی و امنیـت پایتخت تدبیـر گردید:

 سازمان امداد و نجات جمعیت هال احمر 
)متولی امدادرسانی بین المللی و تخصصی خارج از شهرها(

 سازمان اورژانس تهران 
)متعامل قوی پلیس و آتش نشانان در صحنه حوادث شهری(

 سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 
)متولـی نظـارت و مدیریـت بـر حسـن عملکـرد دسـتگاه های اجرایـی 

ایمنـی شـهر در بحران هـا(

 مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار تهران 
)متولی صحت عملکرد و بازرسی کار کشور(

 سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری تهـران )متولـی 
امدادرسـانی شـهر تهران(

 کانـون انجمن هـای صنفـی مسـئولین ایمنـی و بهداشـت کار اسـتان 
تهـران )همیـاری فنـی و نظـارت بـر عملکـرد بیـش از 3000 مسـئول 

ایمنـی و بهداشـت کار کارخانجـات سراسـر اسـتان تهـران(
 اتحادیه شرکت های ایمنی و آتش نشانی تهران 

)ناظـر قانونـی حسـن عملکـرد شـرکت های واردکننـده و تولیدکننـده 
تجهیـزات ایمنـی و آتش نشـانی شـهر تهـران(

 انجمـن کارفرمایـی شـرکت های مهندسـی ایمنـی و حریـق تهـران 
)همیـار نظارتـی و فنـی شـرکت های مجـری سیسـتم های ایمنـی حریق 

تهران(
اختصـاص بخشـی از نمایشـگاه بـه سـازمان های مرتبـط بـا ایمنـی و 
بحـران شـهر تهران توانسـت گام های موثـری در روند اشـاعه و ترویج 
فرهنـگ خودایمنـی، ازطریـق برنامه هایـی همچـون: معرفـی خدمات و 
دوره هـای تخصصی آموزشـی، توزیع بروشـورهای آگاهی رسـانی و ارائه 
مشـاوره های تخصصـی برداشـته و همچنین در خال برگـزاری رویداد، 
نتایـج مطلوبـی از تعامـل همـکاران بخش هـای مختلف نیـروی انتظامی 

بـا همـکاران ارزشـمند آن مراکز، حاصـل گردید.
بخـش  از  رویـداد  برگـزاری  روز  چهـار  طـی  ارزشـمندی  میهمانـان 
مذکـور بازدیـد کـرده و ضمـن تقدیـر از ایـن اقـدام تحسـین برانگیز 
مجـری نمایشـگاه، ارزیابی بسـیار خوبـی از حضور مشـارکت کنندگان و 

داشـتند. ارائه شـده  فناوری هـای  و  محصـوالت 
 VIP در مجموع مطابق نظرسـنجی و اسـتعام از مسـئوالن غرف بخش
بیـش از 230 میهمـان از قبـل دعوت شـده و تقریبا بیـش از 1300 نفر 
بازدیدکننـده مرتبـط، از سـازمان های مسـتقر در بخش مذکـور بازدید 
کردنـد کـه در ادامـه تصاویـری از روند برپایـی این فضـای اختصاصی 

در پـی می آید. 

مشارکت کننـده  داخلی و خارجی
مترمربع غرفه سازی نمایشگاهی
نمایشگاهی مربع محـدوده  متر 

منیتی   ایپـاس ا و  یمنـی  ا پلیسی،  ت  تجهیزا لمللی  بین ا ه  یشگا نما ه  ر و د نزدهمین  شا
ری ا برگز ز  ا ه  یژ و رش  ا گز

350
15000
50000
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قدرمتندتر ، سبک تر ، ارگونومی بهرت

  حضــور دکتــر گرگــی، رئیــس مرکــز تحقیقــات 
و تعلیمــات حفاظــت فنــی و بهداشــت کار وزارت 
ــینی،  ــدس حس ــی، مهن ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
رئیــس گــروه نمایشــگاه ها و اطالع رســانی مرکــز 
تحقیقــات و مهندس اشــرف منصــوری، رئیــس کانون 
ــور  ــت کار کش ــی و بهداش ــی ایمن ــای صنف انجمن ه

ــدس حســینی از  ــر گرگــی و مهن   جلســه دکت
مرکــز تحقیقــات وزارت کار، حاجتــی، رئیــس انجمــن 
ــس  ــا، رئی ــق، گنجی کی ــی حری ــرکت های مهندس ش
کانــون مســئولین ایمنــی و بهداشــت اســتان تهــران 

و رســانه

  حضــور ســردار علی آبــادی و میهمانــان در 
ــرای  ــانی ب ــی و آتش نش ــش ایمن ــگاه VIP بخ جای

ــن بخــش    ــی ای ــد اجرای بررســی رون

مشارکت کننـده  داخلی و خارجی
مترمربع غرفه سازی نمایشگاهی
نمایشگاهی مربع محـدوده  متر 
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Event Report
گزارش رویداد

  حضــور ویــژه مهنــدس شــریف زاده، مدیرعامل 
ســازمان آتش نشــانی تهــران در VIP بخــش ایمنــی 
و آتش نشــانی و  نشســت صمیمانــه بــا اعضــای 
ــی و  ــرکت های ایمن ــی ش ــی کارفرمای ــن صنف انجم

مهندســی حریــق اســتان تهــران

  بازدیــد و مصاحبــه مهنــدس حیــدری، عضــو 
ــیمی  ــرکت پتروش ــر HSE ش ــره و مدی ــأت مدی هی
ــی و  جدیداالحــداث مســجد ســلیمان از بخــش ایمن

آتش نشــانی 

  مهنــدس نایــب زاده، مدیــر نمایشــگاه های 
بین المللــی  نمایشــگاه های  شــرکت  داخلــی 
اســتان اصفهــان در بازدیــد از VIP بخــش ایمنــی و 
آتش نشــانی، ایــن اقــدام ناجــی پــاس را نشــانه وقــوف 
ــازمان ها و  ــور س ــت حض ــه اهمی ــری ب ــل مج کام
مراجــع قانونــی در پربارکــردن رویــداد دانســت و 
ــوان  ــاس را بعن ــمندی ایپ ــن هوش ــرداری از ای الگوب
ــگاه هایش  ــی نمایش ــال آت ــای س ــت برنامه ه اولوی

ــرد.  ــوان ک عن
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قدرمتندتر ، سبک تر ، ارگونومی بهرت

  رضایــت فوق العــاده شــرکت بهســا، برنــد 
ــانی،  ــزات آتش نش ــوزه تجهی ــی در ح ــر بین الملل معتب
سیســتم های اعــالم و اطفــاء حریــق، درب و تجهیــزات 
ضــد حریــق و پوشــش های ضدحریــق Mercor کــه 

بــرای اولیــن بــار در ایــن نمایشــگاه حضــور داشــت.

  بازدیــد مهنــدس شــریف زاده، مدیرعامــل 
ســازمان آتش نشــانی تهــران از غرفــه شــرکت 
 Bettati کارافایــر )نماینــده انحصــاری کمپانــی
ارائه دهنــده گســترده سیســتم های اطفــای اتوماتیــک 
FM-200 ایتالیــا در ایــران( کــه بــرای اولیــن بــار در 

ــت.  ــه داش ــی غرف ــگاه تخصص ــن نمایش ای
ــان  ــفارش آقای ــه س ــا ب ــت، بن ــر اس ــایان ذک ش
ــر،  ــرکت کارافای ــران ش ــان، مدی ــایخی و رنگانی مش
ســیلندر  )در   Novec 1230 محمولــه  اولیــن 
در  تصویــر(  در  موجــود  آبی رنــگ  تحت فشــار 
ــا  در  ــد ت ــه ش ــدگان عرض ــه بازدیدکنن ــگاه ب نمایش
  FM-200 ــن ــوری جایگزی ــد کش ــای جدی پروژه ه

ــردد. گ
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Event Report
گزارش رویداد

  مدیران و کارکنان شرکت های ایمن گستر ساعی و ساریان سیستم نوین

  دکتر پایچوک و همکاران شان در شرکت ساریاک

  جای مهندس حسین رجب زاده، خیلی خالی بود! شرکت آگاهان انرژی آسیا

  مهندس احمدی و همکاران شان در شرکت آتش پاد پارس

  محمدرضا جواهری و مرصاد، پسرش

    NEFCO آقای کالنتر، خانم حالجیان و تیم شرکت  
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قدرمتندتر ، سبک تر ، ارگونومی بهرت

  غرفه سازمان آتش نشانی تهران در VIP بخش ایمنی و آتش نشانی

  غرفه کانون انجمن های صنفی مسئولین بهداشت  تهران در VIP بخش ایمنی

  غرفه اتحادیه ایمنی و آتش نشانی تهران در VIP بخش ایمنی و آتش نشانی

  غرفه مرکز تحقیقات وزارت کار در VIP بخش ایمنی و آتش نشانی

  غرفه مرکز اورژانس تهران در VIP بخش ایمنی و آتش نشانی

  غرفه انجمن شرکت های مهندسی حریق تهران در VIP بخش ایمنی و آتش نشانی
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Event Report
گزارش رویداد

 مراسـم گرامیداشـت مقام ارزشمند آتش نشانان فرودگاهی، 30 مهرماه 
سـال جـاری در سـالن همایش های شـرکت فرودگاه هـا و ناوبری هوایی 

ایران برگزار شـد. 
هدایـت  و  آتش نشـانی  کل  اداره  همـت  بـه  کـه  مراسـم  ایـن  در 
شـرکت  مدیرعامـل  سـخنرانی  ضمـن  شـد،  برپـا  هواپیمـا  زیمنـی 
آتش نشـانی  اداره  کل  رئیـس  حاجی بیگـی،  مهنـدس  فرودگاه هـا، 
انجام شـده در سـال  اقدامـات  بـه شـرح  هواپیمـا  زمینـی  و هدایـت 
 جـاری پرداخـت و در ادامـه از آتش نشـانان فرودگاهـی تقدیـر شـد.

همچنیـن در کنـار همایـش، نمایشـگاهی از تجهیـزات و فناوری هـای 
و  برپـا  آتش نشـانی  و  یمنـی  ا شـرکت های  توسـط  ئه شـده  را ا
مشـارکت کنندگان، جدیدتریـن محصـوالت قابـل عرضـه در صنعـت 

گذاشـتند. نمایـش  بـه  را  فرودگاهـی 
ازجملـه دیگـر اتفاقـات مهـم ایـن دوره، تفاهم نامه راهور ناجا و شـرکت 
فرودگاه هـا بـرای تعامات جدید در سـوانح فرودگاهـی و همچنین ارائه 
گواهینامه هـای ویـژه بـه کارکنـان ایمنـی فرودگاه هـا بـود کـه اثـرات 

قابل توجهـی در  پـی خواهد داشـت. 

 تجهیـز فرودگاه هـای مهرآبـاد، مشـهد، شـیراز، اصفهـان و تبریـز بـه 
 Panther Rosenbauer جدیدترین خودروهای آتش نشانی فرودگاهی

 صدور گواهینامه رانندگی خودروهای آتش نشانی فرودگاهی
 ترسیم کروکی سوانح فرودگاهی توسط کارکنان ایمنی زمینی

 تجهیـز فرودگاههـا بـه بـرج روشـنایی، البسـه عملیاتـی، تانکرهـای 
آبرسـانی، بازسـازی خودروهـای عملیاتـی موجود، خامـوش کننده های 
دسـتی، ابـزارآالت جدید نجـات، اتـاق دود، خودروهای واکنش سـریع 
مجهـز بـه فناوری واترمیسـت، مسـابقات عملیات آتش نشـانی، تسـت 
آمادگـی جسـمانی نیروهـای عملیاتـی، برگـزاری دوره هـای مقدماتی و 
تخصصـی آتـش نشـانی و نجات،  صدور دسـتورالعمل هـای فرودگاهی، 
یکپارچه سـازی پـاک خودروهـای فرودگاهی در کلیه سـطوح پروازی 
سراسـر کشـور و نهایتا تهیه مشـخصات فنی و برگزاری مناقصه شـبیه 
سـاز عملیـات آتـش نشـانی از جملـه اقداماتـی بـود کـه حاجـی بیگی، 
رئیـس کل آتـش نشـانی و هدایـت زمینـی هواپیما آنها را بـرای حضار 
کـه از شـرکت فـرودگاه هـا و ناوبـری هواپیما، راهـور ناجـا، ایرالین ها 

و آتش نشـانان فرودگاهـی بودنـد، تشـریح کرد.

پیما! هوا برخاست  و  نشست  یمنی  ا برای  آمادگی  دنیا  یک 
فرودگاهی ن  نا تش نشا آ زشمند  ر ا م  مقا شت  میدا ا گر سم  ا مر ر  د پیما  ا هو مینی  ز یت  هدا و  نی  تش نشا آ ه  ر ا د ا کل  ئیس  ر حاجی بیگی،  مهندس 
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  مانور تخلیه اضطراری در شرکت فرودگاه ها با همکاری سازمان آتش نشانی تهران 

  بررسی میدانی مانور تخلیه اضطراری

  جدیدترین خودروی عملیاتی روز دنیا

  تفاهم نامه راهور و شرکت فرودگاه ها برای تعامالت جدید در سوانح فرودگاهی

 دکتر مهابادی، مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

  مراسم امسال متفاوت تر بود! 

  خودروهای جدید واکنش سریع فرودگاهی 

  تقدیر از آتش نشانان فرودگاهی
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معـرفی محصــول

برند POLON-ALFA دارای خانواده ای از محصوالت آدرس  پذیر بنام سری 4000 می باشد که شامل محصوالتی متنوع با ساختاری قابل 
 انعطاف از قبیل پنل اعالم حریق، دتکتورهای دود و حرارت، شستی، آژیر، زون مونیتور و اینترفیس بوده و تمامی کاربری های تجاری و صنعتی 

را تحت پوشش قرار می دهد. این خانواده چهار نوع پنل اعالم حریق آدرس  پذیر ارائه می دهد که در ادامه بشرح آنها می پردازیم.

که  متوسط  تا  کوچک  محدوده  در  و صنعتی  تجاری  کاربری  با  لوپ   2 پنل 
مشخصات فنی این پنل عبارت است از:

نمایشگر بزرگ با رزولوشن x 320 240 پیکسل
تعداد لوپ یا خط: 2 عدد

تعداد دیوایس روی لوپ: 64 عدد
مجموع تعداد زون های دتکتور روی پنل: 128 عدد

Standalone کارایی بصورت
تعداد رله بدون ولتاژ خروجی: 3 عدد

تعداد خط آژیر خروجی: یک عدد 0.5 آمپر
تعداد خط مونیتور شده ورودی: 2 عدد

ماکزیمم ظرفیت باتری پشتیبان: 22 آمپرساعت

پنل 4 لوپ با کاربری تجاری و صنعتی در محدوده متوسط که مشخصات فنی 
این پنل عبارت است از:

نمایشگر بزرگ با رزولوشن x 320 240 پیکسل
تعداد لوپ یا خط: 4 عدد

تعداد دیوایس روی لوپ: 64 عدد
مجموع تعداد زون های دتکتور روی پنل: 256 عدد

Standalone کارایی بصورت
تعداد رله بدون ولتاژ خروجی: 8 عدد

تعداد خط آژیر خروجی: 2 عدد 0.5 آمپر و 0.1 آمپر
تعداد خط مونیتور شده ورودی: 2 عدد

ماکزیمم ظرفیت باتری پشتیبان: 38 آمپرساعت

 POLON 4100پنلاعالمحریق

POLON 4200پنلاعالمحریق

– قابلیت باال سادگی کارکرد 
POLON 4000 سیستم آدرس پذیر
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که  بزرگ  تا  متوسط  محدوده  در  صنعتی  و  تجاری  کاربری  با  لوپ   4 پنل 
مشخصات فنی این پنل عبارت است از:

نمایشگر بزرگ با رزولوشن x 240 320 پیکسل
تعداد لوپ یا خط: 4 عدد

تعداد دیوایس روی لوپ: 127 عدد
مجموع تعداد زون های دتکتور روی پنل: 512 عدد

کارایی بصورت شبکه تا 31 پنل اعالم حریق
تعداد کارت های اطفای اتوماتیک گازی: ماژوالر تا 4 عدد

تعداد رله بدون ولتاژ خروجی: 8 عدد
تعداد خط آژیر خروجی: 1 عدد 1 آمپر و 3 عدد 0.5 آمپر

تعداد خط مونیتور شده ورودی: 4 عدد
ماکزیمم ظرفیت باتری پشتیبان: 180-38 آمپرساعت

پنل 4 یا 8 لوپ با کاربری تجاری و صنعتی در محدوده 
پنل  این  فنی  بزرگ که مشخصات  بسیار  تا  متوسط 

عبارت است از:
نمایشگر بزرگ با رزولوشن x 240 320 پیکسل

تعداد لوپ یا خط: 4 یا 8 عدد
تعداد دیوایس روی لوپ: 127 عدد

مجموع تعداد زون های دتکتور روی پنل: 1024 عدد
کارایی بصورت شبکه تا 31 پنل اعالم حریق

تعداد رله بدون ولتاژ خروجی: 16 عدد
تعداد خط آژیر خروجی: 2 عدد 0.5 آمپر و 6 عدد 0.1 آمپر

تعداد خط مونیتور شده ورودی: 8 عدد
ماکزیمم ظرفیت باتری پشتیبان: 90 آمپرساعت

POLON 4500پنلاعالمحریق

POLON 4900پنلاعالمحریقTSR 4000پنلتکرارکننده PO- 4000 به دو نـوع پنل  اما شبکه پنل ها در سری
دارد.  اختصاص   POLON-4500 و   LON-4900
قرار  پنل  نوع  دو  این  درون   MSI-48 شبکه  کارت 
گرفته و مطابق شکل زیر حداکثر 31 پنل را در شبکه با 

پروتکل RS-422 قرار می دهد. 
J- باشد، )کابل درصورتی که بستر شبکه کابل مسی 

Y(St)-Y(، فواصل پانل ها از یکدیگر حداکثر 1200 
تا چند  پانل ها می توانند  برای فیبر نوری،  بوده و  متر 
کیلومتر از یکدیگر فاصله داشته باشند. در این شبکه 
بصورت  بقیه  و   Master بصورت  پانل ها  از  یکی 
Slave تعریف می شوند. این شبکه قابلیت بکارگیری 
تا 31.000 دیوایس آدرس پذیر را داراست. عددی که 

پروژه های بسیار بزرگ را به راحتی پوشش خواهد داد.

این دستگاه در واقع یک ریموت ترمینال است که به 
RS- یک پنل یا به شبکه ای از پانل ها، از طریق پروتکل
485 می تواند متصل شود. در این حالت ریموت ترمینال 
با پنل اعالم حریق که به آن متصل است، تا 1200 
متر با کابل J-Y(St)-Y می تواند فاصله داشته باشد. 

مشخصات ریموت ترمینال به  قرار زیر است:
تغذیه برق دستگاه: 230 ولت متناوب

صفحه  نمایش: LCD آلفانومریک 4*40 کاراکتر
حداکثر تعداد قابل اتصال به پنل اعالم حریق: 16 عدد

تعداد رله خروجی بدون ولتاژ: یک عدد
تعداد خط آژیر خروجی: یک عدد 0.5 آمپر

ماکزیمم ظرفیت باتری پشتیبان: 7 آمپرساعت
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دتکتورها:دتکتورهای نقطه ای دود، حرارت و ترکیبی 
و   POLON 4100 پنل های  )مختص   4043 سری 
POLON 4200(، دتکتورهای نقطه ای دود و حرارت 
پنل های سری  تمام  4046 )مختص  ترکیبی سری  و 

 .DOP 6001 4000( و بیم دتکتور
مشاهده   POLON-ALFA برند  در  که  جالبی  نکته 
تمامی  در  دتکتور  پایه  بودن  مشترک  می گردد، 
عمال  و  می باشد  برند  آدرس پذیر  و  متعارف  تجهیزات 

پایه ایزوالتور در این برند وجود خارجی ندارد.

شستیاعالمحریق:برند POLON-ALFA دارای دو مدل شستی 
 (IP55) و فضای بیرونی (IP30) آدرس پذیر منحصربه فرد فضای داخلی

است. رنگ شستی ها قرمز و از نوع کالس B و ریست شونده می باشند.

اینترفیس های  از  انواعی  شامل   4000 سری  حریق:  اعالم  اینترفیس 
آدرس پذیر با کارایی متنوع بشرح ذیل می باشد:

- اینترفیس دو ورودی / یک خروجی
- اینترفیس دو ورودی / یک خروجی ولتاژ باال

- اینترفیس هشت ورودی
- اینترفیس هشت رله خروجی

آژیر اعالم حریق: آژیر سری 4000 انعطاف پذیر بوده و دارای 3 مود کاری است.
لوپ پاور: توان موردنیاز آژیر توسط لوپ تأمین شده و در این حالت شدت 

صوت خروجی آژیر 85 دسی بل است.
باتری 9 ولت: توان موردنیاز آژیر توسط باتری تأمین  شده و در این حالت 

شدت صوت خروجی آژیر 94 دسی بل است.

ولت   24 تغذیه  منبع  توسط  آژیر  موردنیاز  توان  خارجی:  تغذیه  منبع 
مستقیم خارجی تأمین  شده و در این حالت شدت صوت خروجی آژیر 100 

دسی بل است.

زون مونیتور: این دیوایس آدرس پذیر می تواند وظایف متنوعی زیر را انجام دهد. در هر 
مدار فقط یک وظیفه قابل انجام است که توسط نرم افزار برنامه نویسی انتخاب می گردد.

اتصال دتکتورهای متعارف یا ضدانفجار به لوپ آدرس پذیر
اتصال تجهیزات جانبی حریق که دارای رله خروجی هستند به لوپ آدرس پذیر

اتصال دتکتورهای متعارف سری 40 همین برند به لوپ آدرس پذیر

سیستم آدرس پذیر POLON-4000 دارای یک نرم افزار پیکربندی و برنامه نویسی بنام Konf4000 می باشد که نرم افزاری با سادگی زیاد در کارکرد و بدون دانگل و 
الیسنس می باشد. هرچند POLON-4000 بدون استفاده از نرم افزار و تنها با استفاده از یک کیبورد PS/2 براحتی قابل  راه اندازی و برنامه نویسی در محل پروژه می باشد.

اما تجهیزات آدرس پذیر سری 4000 بسیار متنوع بوده و دارای دو ویژگی شاخص هستند. اول اینکه تمامًا دارای ایزوالتور داخلی بوده که نیاز به استفاده از ماژول ایزوالتور 
یا پایه ایزوالتور را روی لوپ مرتفع می سازد. دوم اینکه این تجهیزات با پنل سری 6000 همین برند کاماًل سازگار بوده و بدین ترتیب دست طراح را برای طراحی بهینه 

پروژه های اعالم حریق باز می گذارد. تجهیزات آدرس پذیر سری 4000 به این شرح هستند:
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

 نکاتی پیرامون جداسازی 
 در زمان راه اندازی 
و تعمیرات اساسی

و  مهم ترین  از  اغلب  راه اندازی،  و  تعمیرات  فازهای 
فرایندی  پروژه   یک  عمر  چرخه   فازهای  خطرناک ترین 
پیشرو  صنعتی  شرکت های  که  مدت هاست  می باشند. 
دریافته اند که مشکالت مربوط به فاز راه اندازی کمتر از 
حد واقعی تخمین زده می شود و امروزه اغلب آن ها در پی 
یافتن راه حل هایی برای کاهش خطرات و مشکالت ناشی 
از اولین برق دار شدن و ورود اولین بار گازها و سیاالت به 
تجهیزات و مخازن فرایندی و آغاز واکنش های شیمیایی 

یا پلیمری هستند.
راه اندازی  یا  تعمیرات  داشتن  و  عملیات  کنترل  برای 
اولیه  الزامات  از  منصفانه  و  دقیق  برنامه ریزی  ایمن، 
بشمار می رود. داشتن استراتژی مشخص برای انجام و 
اتمام تعمیرات و برنامه زمان بندی دقیق برای راه اندازی 
هزینه ها،  مدیریت  ضمن  می تواند  استارت آپ،  و 
تضمین کننده سالمت فرایند و پرسنل نیز باشد. درجه و 
میزان پیاده سازی این برنامه ها به سایز واحد و طبیعت 

پروسسی آن بر می گردد.
در ایران، از سال 1389 تا امروز که فرایند خصوصی سازی 
است،  خورده  کلید  پتروشیمی،  صنایع  بویژه  و  صنایع 
درخواست های مدیران برای راه اندازی زودهنگام و رسیدن 
به تولید و تحقق اهداف مالی، بویژه برای جلب رضایت 
سهامداران بخش خصوصی نیز، افزایش یافته است و این 
تغییر رویکرد، بستر بروز حوادث بسیاری شده است که 
بارها  را  این مشکل  ایمنی،  اغلب مدیران و کارشناسان 
تا  می کند  تالش  مدیری  وقتی  کرده اند.  لمس  بارها  و 
تعمیرات اساسی در سریع ترین زمان ممکن به اتمام برسد 
و واحد تعمیر شده، قبل از تکمیل و تجهیز به ابزارهای 
دقیق ایمنی، راه اندازی گردد، در واقع می پذیرد که به روش 

سنتی، عمل کرده و برای رسیدن به سطح تولید باالتر 
و  کنترل  را  کنترل خطر، حوادث اش  بجای  پرسودتر،  و 

مدیریت کند.
راه اندازی زودهنگام، در هر صنعتی، مشکالت و دردسرهای 
خاص خود را بوجود می آورد. تولید زودهنگام، بر روی کاغذ 
و یا در نرم افزارهای برنامه ریزی مانند آیکپس و آپرکام، 
با رسیدن سریع تر به استارت آپ و تولید محصول، مدت 
زمان انجام پروژه را کوتاه تر کرده و از این پوستین، هم 
کالهی فاخر برای خود دوخته و هم توان مدیریتی شرکت 

سازنده یا راه انداز را نیز به نمایش می گذارند.
البته در این میان، پاداش های مادی و معنوی راه اندازی 
زودهنگام پس از نصب یا اتمام تعمیرات اساسی نیز، عامل 
دیگری ست که انگیزه این مسئله را دوچندان می کند که 
البته هزینه هایی بمراتب گزاف تر از سود ناشی از چند روز 
راه اندازی واحد تولیدی را به شرکت و اقتصاد نفتی کشور 

تحمیل می نماید.
در مواردی از راه اندازی پلنت های پرخطر، دیده شده است 
پروژه،  اصلی  ایمنی  دقیق  ابزار  تجهیزات  غیاب  در  که 
 )F&G( سیستم های موقت شناسایی و اطفاء نشت گاز
بکار گرفته می شود و برخی از سیستم های توقف اضطراری 
نیز هنوز تست های پایانی خود را نگذرانده اند. گاهی یونیت 
 ترین A در حال راه اندازی پیش از موعد است و یونیت 
 ترین مجاور B، هنوز در فاز نصب و ساخت می باشد. هر 
دو یونیت  ترین نیز، با چند الین و شیر جداساز، به پایپ 
 ،A رک فلر متصل هستند و چون راه اندازی یونیت ترین
نیازمند ارتباط با پایپ رک فلر می باشد، پس باید تمام ولوها 
و رابط های مشترک یونیت  ترین B، بسته و ایزوله باشد. 
تعداد حوادث ناشی از جداسازی و ایزوالسیون غلط بین 

علیرضایی،مشاورایمنیفرایند
www.hsepsm.com

این دو یونیت ترین و نشت گاز یا سیال در پارس جنوبی و 
مناطق ویژه پتروشیمی، گویای ضعف در ایمنی فرایند در 
تمام سطوح و الیه های شرکت های رسمی و پیمانکاری 

ماست.
واقعیت این ست که ایمنی راه اندازی، در میان شاخه های 
ایمنی فرایند، کمی مغفول مانده است. در تمام پروژه های 
بین المللی، برای فاز راه اندازی، از متخصصین ایمنی خاص 
با تحصیالت مهندسی و سوابق فنی و گذراندن دوره های 
و  پروسس  دقیق،  ابزار  مکانیک،  پایپینگ،  مانند  الزم 
شرایط  و  پرمیت  فلسفه  از  درکی  دارای  و  ایزوالسیون 
کاری سیموپس استفاده می شود و به هیچ وجه از نفرات 
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ایمنی حاضر در فاز ساخت و نصب، برای اولین بار برق دار 
کردن تجهیزات دوار یا ورود گاز و سیال، استفاده نمی گردد.
ایمنی در فاز تعمیرات جزئی و یا اورهال نیز شرایط خاصی 
و  تعمیرات  ایزوالسیون،  ازکاراندازی،  می کند.  طلب  را 
نیاز به تخصص و تجربه خاص  راه اندازی مجدد، تماماً 
نفرات ایمنی را طلب می کند. چگونه کسی می تواند از ابزار 
کاربردی پرمیت، استفاده مفید کند، در حالیکه شناخت 
کافی از قطعات ثابت و دوار یک پمپ ندارد و نقاط نشتی 
یک پمپ را نمی شناسد و یا با اصول فنی ایزوالسیون و 
کاربرد ولوها و اسپید ها و فلنج ها آشنایی ندارد. متأسفانه در 
بسیاری از سطوح وزارت نفت، بکارگیری نفرات ایمنی در 

فازهای مختلف یک پروژه و آموزش های الزم برای ایشان 
از استاندارد خاصی پیروی نمی کند و بعضاً شرکت های 
شروطی  خود  پیمانکاران  برای  باالدستی،  کارفرمایی 
گذاشته و انتخاب و انتصاب مدیران ایمنی پیمانکاران را 

منوط به تائید و تصویب کارفرما می نمایند.
آمار و تعداد پرسنل ایمنی که دانش فنی و پروسسی ندارند 

و یا حوادث ناشی از این نقص، گواه ادعای فوق است.
و  بهداشت  ایمنی،  مباحث   1389 سال  از   اینکه  با 
ایران  در  تحصیلی  رشته  یک  به عنوان  محیط زیست 
تا  است  کرده  تالش  نفت  وزارت  و  می شود  تدریس 
موضوع بکارگیری نفرات HSE را علمی و کارآمد کند. 

اما بطور کلی، استانداردهای جذب نفرات و آموزش های 
نفت  شرکت های  در   HSE مدیریت  سیستم  در  الزم 
حالت،  بهترین  در  و  اختیاری  ایران،  در  گاز  و 
مدیریت  اختیار  در  کاماًل  موضوع  این  قراردادی ست. 
ایمنی،  مدیران  قامت  و  شرکت هاست  انسانی  منابع 
و  ارشد شرکت، محدود می گردد  مدیران  قد  اندازه  به 
در مواردی هم که بصورت تصادفی، یک مدیر ایمنی 
نگاه  با  پیمانکاری  از شرکت  پیشرو،  و  مدرن  افکار  با 
صرف مالی و اقتصادی، سر در بیاورد، در مدت زمان 
کوتاهی منجر به بروز اختالف نظر و ترک محل کار 

خواهد گشت.
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با نگاهی به سوابق حوادث دور و نزدیک در هفت سال 
اخیر، می توان دید که اکثر این حوادث نیز، حاصل نشتي 
یا انفجار بوده  یا فلنج، تجمع گاز و وقوع آتش  از ولو 
است. فراگیرترین ابزار جلوگیری از اینگونه حوادث نیز، 
داشتن روش کامل و صحیح »سیستم مجوز کار گرم«، 

برای فاز تعمیرات و راه اندازی است.
آمریکا  کار  سالمت  و  ایمنی  سازمان  تعریف  طبق 
 ،)PSM( فرایند«  ایمنی  »مدیریت  مدل  در   )OSHA(
انرژی  منابع  که  است  کارهایی  از  عبارت  گرم،  کار 
الکتریکی جرقه دار مورد استفاده در آن کار  حرارتی یا 
قابل  مواد  اشتعال  و  انفجار  باعث  که  باشد  حدي  به 
جامدات  و  مایعات  گازها،  بخارات،  از  اعم  سوختنی، 
موجود در محیط کار شود. نمونه مهم دیگری از کارهاي 
گرم که براي انجام آنها مجوز الزم است، زمانی ست که 

کار در نزدیکی شعله یا کوره های داغ انجام می گیرد.
کار،  مجوز  سیستم  در  دیگر  مهم  بسیار  موضوع 
اقدامات  به  اصلی،  فعالیت  انجام  برای  که  زمانی ست 
ایمني بیشتري نیاز است. در این موارد عالوه بر مجوز 

گردد.  صادر  نیز  تکمیلی  مجوزهای  می بایست  اصلي، 
جداسازی  مانند:  مواردی  برای  تکمیلی  مجوزهای 
مکانیکی یا پروسسی یا برقی، قطع سیستم های ایمنی و 
اضطراری )فورس کردن(، تعمیر سیستم های ابزار دقیق 
ایمنی و اضطراری، ورود به فضاي بسته، صادر می گردد.

فرایندی  اغلب حوادث  اینجاست که علت  نکته جالب 
از پتروشیمی بوعلی و یا حادثه پاالیشگاه تهران،  اعم 
نبودن سیستم دقیق و کامل مجوز کار و به طبع آن، 
یعنی  آن،  زیرمجموعه  دستورالعمل های  رعایت  عدم 

جداسازی )ایزوالسیون( بوده است.
نفت،  وزارت  تعمیرات  استاندارد  دستورالعمل  با  مطابق 
وقتی می خواهیم پمپ، مخزن و یا خطوط حاوی مواد 
هیدروکربنی را تعمیر کنیم، به ترتیب مراحل زیر را انجام 

می دهیم:
مراحل عمومی انجام تعمیرات

- انجام کارهای مقدماتی اخذ مجوز
- تهیه مجوزهای تکمیلی الزم برای انجام فعالیت

- آماده سازی تمهیدات الزام شده در مجوز

- ارزیابی ریسک فعالیت ها
برای  الزم  ایمنی  اطالعات  آموزش  و  بحث  جلسه   -

نفرات درگیر
- آماده سازی و تخلیه گاز و سیال از خطوط و مخازن 

مورد تعمیر
- پرج با نیتروژن و خنثی سازی محیط کار

گازها  کامل  تخلیه  از  اطمینان  و حصول  گازسنجی   -
و مایعات

- بستن و قفل کردن ولوهایی که باید در حالت بسته باشند
- برداشتن فیزیکی اسپول رابط

دارای  خروجی  و  ورودی  خطوط  کردن  کور  و  بستن   -
Spades & Blind Falnge هیدروکربن ها، با استفاده از
- چک کردن گیج های فشار و نشانگرهای مربوط به 

وجود سیال هیدروکربور
- استفاده از سیستم Lock out-Tag out  متناسب و 

رسمی )برچسب زنی و قفل و زنجیر(
- استفاده از نوار خطر زرد و قرمز برای بستن منطقه و 

اطالع رسانی



55                                                                                            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 آبان ماه 96 

و  هم زمان  )کارهای  سیموپس  قوانین  بستن  بکار   -
هم مکان(

- آماده باش ماشین ها و نفرات آتش نشانی در حین کار، 
live در نواحی مشترک بین واحدهای

- داشتن پلن برای شرایط اضطراری و تقسیم وظایف 
نفرات و مرور راه های نجات

بدیهی ست که از میان مراحل فوق، مرحله جداسازي با 
عنصر "یکپارچگی مکانیکی بوده که از عناصر بنیادین 
مدل دو  هر  تأکید  مورد  و  بوده  فرایند  ایمنی  مدیریت 

PSM می باشد.

فلسفهجداسازییاایزوالسیون
در صنایع فرآیندي عمل جداسازي )Isolation( بخشی 
از سیستم مجوز کار بوده و عبارتست از جداکردن پلنت از 
ظروف و لوله های حاوی سیاالت دارای انرژی، به قصد 
باألخص  مختلف،  فعالیت های  از  قبل  که  ایمن سازی 
بسزایي  اهمیت  از  جزئی،  تعمیرات  یا  اساسي  تعمیرات 
برخوردار است. روند صحیح انجام این امر می تواند یک 

ایمن  شرایط  تأمین  جهت  در  پیشگیرانه  و  مهم  اقدام 
تأسیسات و خطوط انتقال هیدروکربور باشد. با توجه به 
پیوستگي مخازن، ظروف و خطوط ارتباطي بین آن ها 
جهت انجام یک فعالیت بر روي یکي از قسمت های این 
سیستم پیوسته، الزم است ارتباط آن با سایر بخش ها 
یا جداسازي  ارتباط  این قطع  قطع گردد. درصورتی که 
نقاط  از  تأثیراتي  نشود،  انجام  به خوبی   ،Isolation
از  سیال  برگشت  حتي  یا  و   )Upstream( باالدست 
حادث  می تواند   )Downstream( پایین دست  نقاط 
شود. این سیاالت می توانند با ماهیت خطرناک خود از 
انفجار/اشتعال، احتمال سمي بودن، فشار  قبیل قابلیت 
باال، دماي باال و ... موجبات بروز حوادث را فراهم سازند. 
عالوه بر جداسازی برقی، دو نوع دیگر یعنی جداسازی 
فعالیت  یک  به عنوان  )فرایندی(  پروسسی  و  مکانیکی 
آماده سازی برای صدور سیستم مجوز کار می باشد که 
بیانگر اقدامات ایمنی و مهم در حین جداسازی می باشد.

ProcessIsolationجداسازیفرایندي
عبارت است از جدانمودن بخشي از فرآیند یا سیستمي 
با  پروسه  این  است.  موردنیاز  فعالیتي  انجام  براي  که 
استفاده از موانع فیزیکي و تخلیه گاز یا سایر سیاالت 
و آالینده ها و افت فشار تا فشار اتمسفر انجام می شود. 
باعث   )Valves( ولوها  بستن  فرایندي  جداسازي  در 

جداسازي می گردد.
Mechanical Isolation جداسازی مکانیکي

متحرک  قطعات  حرکت  از  جلوگیري  از  است  عبارت 
تجهیزات با استفاده از جداسازي نیروي محرکه، خطوط 
با  متحرک  قسمت های  انسداد  و  کنترلي  ابزارهاي  یا 
از موانع مکانیکي. جداسازي مکانیکي معمواًل  استفاده 

یا  و  مسدودکننده  صفحات  قراردادن  از  استفاده  با 
انجام  تأسیسات  و  لوله  خطوط  کردن   Disconnect

می پذیرد.

استانداردهاومقرراتکليجداسازي:
و  ایمنی  کارکنان  همه  آگاهي  بخش،  این  از  هدف 
و  جداسازی  عملی  و  علمی  روش های  از  آتش نشانی، 
یا بازگرداندن به حالت اولیه )De-isolation( مخازن، 
در  که  سیستم  از  قسمت هایی  و  لوله  خطوط  ظروف، 
پایین دست آن فعالیتي در حال انجام است، می باشد تا 
شرایط کار ایمن فراهم گردیده و ریسک های ناشي از 
آن فعالیت در محدوده ریسک های قابل قبول باقي بماند.

بسته به ویژگی های شرایط هر کاري، پیش از انجام کار 
بر روي خطوط انتقال دهنده سیال یا مخازن و ظروف 
مورد  فیزیکي  از جداسازي  درجه ای خاص  تحت فشار، 

نیاز است. 
با چارچوب های  تعیین نوع و درجه جداسازی، منطبق 
سه  براساس  همچنین  و  استانداردی صنعت  و  قانونی 
فاکتور مهم سیال صورت می گیرد که عبارتند از: فشار، 

سمیت و میزان احتراق پذیری. 
بر این اساس، چهار نوع یا سیستم جداسازی تعیین و 

اجرا می گردد که عبارتند از:
-جداسازیبایکولو

-جداسازیبایکولو ویکاسپیدیاعینکی
-جداسازیبایکولوویکهواگیر

)Single valve and bleed(
-جداسازیبادوولوویکهواگیر

)Double valve and bleed(
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تعییننوعجداسازیبوسیلهارزیابیریسک
روش دیگر انتخاب نوع جداسازی، انجام ارزیابی ریسک و 
محاسبه فاکتور ریسک، بر اساس سه فاکتور مهم اثر نشتی، 
میزان نشتی و زمان جداسازی می باشد که طبعاً با مراجعه 
به ماتریس از پیش توافق شده، نوع جداسازی مورد نیاز 

تعیین می گردد.

انجامجداسازی
 )Pre job meeting( کار  از  پیش  مالقات  یک  طی 
حاصل  اطمینان  تا  است  الزم  مسئول  اشخاص  بین 
شود، چک لیستی تهیه شده است که مکان مناسب براي 
را مشخص می کند.  انداختن و تخلیه  از فشار  جداسازي، 
برگه جداسازي ضمیمه  روي  بر  نیز  مارک شده   P&ID

شود.
در  داده شده  معمول شرح  روش های  از  انحراف  هرگونه 
این دستورالعمل که ممکن است در شرایط غیرمعمول الزم 
واحد تصویب گردد. چنین  توسط مسئول  ابتدا  باید  شود، 
جداسازی های غیرمعمولی باید به اطالع افراد انجام دهنده 

کار برسد و هرگونه خطر بالقوه ای باید توضیح داده شود.

بازکردن خطوط براي نصب spade & blind فقط 
باید زماني انجام شود که مسئول محوطه در جریان کار 
باشد. طراحي و مقاومت چنین spade & blind باید 
به گونه ای باشد که در هنگام نشتي و پدیدار شدن فشار 
بکاررفته  شیر  هماندازه  مقاومتي  داراي  خطوط،  کامل 

سر جایشان باشند.
بتوانند  که  شوند  طراحي  طوري  باید  spadeها  همه 
باالدستی  یا شیرهاي  نشتي شیر  از  حداکثر فشار حاصل 
جداسازي  طریق  به  جداسازي  در  کنند.  تحمل  را 
برقرار  سیال  جریان  که  سمتي  است  الزم  فیزیکي 
گردد.  مسدود  مسیر،  و  انجام  گذاري،   spade است، 
بتواند  باید  بکار می روند،  صفحات مسدودکننده ای که 
به  ورود  براي  کنند.  تحمل  را  سیستم  فشار  حداکثر 
مخازن و ظروف، صرفًا بستن شیر به عنوان وسیله براي 

جداسازي کافي نمی باشد.
باید  پروسسی،  و  مکانیکی  جداسازی های  همه  طی 
بایستی  همزمان  گردد.  استفاده  ایمنی  پدالک های  از 
شود.  ثبت  جداسازی  پروانه  در  نیز  تگ  و  قفل  شماره 
برداشتن  و  رفع جداسازی  نیز عملیات  برداشتن جداساز، 

کورکننده هاست که برعکس عملیات جداسازی ست.

BlindFlangeفلنجکوریا
مسدودکردن  جهت   Blind Flange کور  فلنج های 
مورد  پایپینگ  خطوط  انتهای  در  سیال  عبور  مسیر 
استفاده قرار می گیرند. این فلنج ها از نظر فشار داخلی 
بزرگ تر  اندازه های  در  پیچ ها، مخصوصًا  بر روی  بار  و 
نسبت به تمام فلنج های دیگر، تحت فشار بیشتری قرار 
می گیرند و چون ماکزیمم فشار تنش در این نوع فلنج ها 
تنش خمشی موثر در مرکز است، از نظر تحمل مقدار 
تنش، نسبت به فلنج های دیگر زیادتر انتخاب می شود. 
در محل هایی که درجه حرارت فاکتور مهمی است، یا 
دارد،  وجود   )Water Hammer( قوچ  ضربه  مسئله 
و   Weld Neck Flange ترکیب از  فلنج کور  بجای 

Cap یا درپوش استفاده می شود.
همچنین در مکان هایی که دمای سیال و تنش یکی از 
فاکتورهای بسیار مهم بشمار می رود، بجای استفاده از 
فلنج کور Blind به تنهائی از ترکیب فلنج کور و فلنج 
گلودار W.N Flange استفاده می شود. زیرا فلنج گلودار 
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بدلیل دارا بودن گردن، باعث کاهش فشار و باالرفتن 
مقاومت می گردد.

ورودبهمخازن
براي ورود به مخازن، ظروف و فضاهاي بسته می بایست 
از جداسازی مکانیکي استفاده گردد. در غیر این صورت، 
جایگزین  باید  مسدودکننده(  )صفحه  اسپیدگذاري  روش 
آن شود. اگر از Spade استفاده می گردد، بایستی شرایط 
و  فشار  نوسانات،  لرزش ها،  حیث  از   Spade باالدستی 
درجه  حرارت، کاماًل بررسی شده و بطور منظم کنترل گردد 

تا از بي عیبي آن اطمینان حاصل گردد. Spadeها باید در 
نزدیک ترین نقطه به مخازن و ظروف نصب شوند. تمام 
نقاطي که Spadeها نصب می شوند و جداسازی ها انجام 
می شوند، باید بر روي P&ID مارک شوند. یک نسخه از 
P&ID مارک شده می بایست به مجوز کار صادر شده، 

پیوست گردد.

سیستمقفلوبرچسبگذاری
در جریان راه اندازی و یا تعمیرات، الزم می شود تا برای 
مدت زمان ادامه یافتن جداسازی ها، همه متغیرهای موجود، 
مانند: شیرها و کلیدها و یا منابع تولید یا توزیع انرژی برق، 
نه تنها ایزوله شده بلکه تا پایان همه فعالیت ها ایزوله بماند.

همه ولوها و کلیدهای جریان می بایست پس از قرار گرفتن 
و  شوند  قفل  فیزیکی  بصورت  ایزوالسیون،  وضعیت  در 
نصب  آنها  روي  بر  فارسي  و  انگلیسـي  به  برچسب هایی 
اگر بیش  باشند.  قابل دیدن و درک کردن  تا کاماًل  شود 
از یک ولو یا کلید، در جریان جداسازي قرار داشته باشد، 
نیاز است  آنها مورد  ایمن کردن  براي  تعداد قفل هایی که 
باید افزایش یافته و برابر با تعداد مجوزهای کاری صادرشده 

باشد. موضوع قفل و برچسب گذاری، جای بحث بسیار دارد 
که خود مطلبی جداگانه را طلب می کند.

آموزشهایالزم
تعمیرات اساسی یا اورهال، در صنعت، دوره زمانی است 
و  تجهیزات  تمامی  تولید،  متوقف کردن  با  آن  طی  که 
قطعات ثابت و دوار، مورد بازرسی و تعمیر و یا تعویض، قرار 
می گیرد. مطابق با روال جاری وزارت نفت، مالک و متولی 
فعالیت های اورهال نیز، اداره تعمیرات است که مسئول 
رسمی اجرای دستورالعمل های اجرایی و تعمیراتی، در فاز 

تعمیرات و راه اندازی مجدد است.
مطابق با آیین نامه ایمنی پیمانکاران وزارت نفت، گذراندن 
دوره های ایمنی الزم و کافی، برای کلیه نفرات شرکتی و 
پیمانکاری، توسط واحد ایمنی پاالیشگاه انجام می گیرد و 
آموزش های فنی و مهارتی نیز توسط اداره آموزش برگزار 

می گردد.
اساسی  تعمیرات  پیمانکاری  نیروهای  که  آنجایی  از 
پاالیشگاه یا پتروشیمی، در اختیار اداره تعمیرات می باشند، 
طبیعتاً نظارت بر مسائل فنی و عملکردی کلیه نفرات و 
تائید صالحیت فنی و همچنین بکارگیری صحیح نفرات 
در واحدهای از پیش تعیین شده و آموزش داده شده نیز، 

توسط سرپرستان اجرایی اداره تعمیرات انجام می گردد.
حادثه  تا   89 سال  در  پتروشیمی  غم انگیز  حوادث  از 
پاالیشگاه تهران، در آبان سال 96، بیش از پنجاه نفر از 
کارگران و کارشناسان صنعت نفت و گاز، فقط در حوادث 
فرایندی جان خود را از دست داده اند و داستان این انفجارها 
و حوادث در صنعت نفت، در یکی دو سال  اخیر، غم انگیزتر 
از گذشته هم شده است. چراکه هرساله با وقوع موجی از 
حوادث، مدیران ارشد این صنعت به میدان می آیند و از 
وضعیت و سطح ایمنی، گله و شکایت می کنند. هیئت هایی 
برای تحقیق و تفحص، تشکیل و مشغول به کار می شوند 
و گزارش این هیئت ها، منجر به اخذ تصمیماتی احساسی 
همین  که  می شود  میانی  مدیران  سوی  از  شتاب زده  و 
تصمیمات نصفه نیمه نیز با فروکش کردن موج حوادث، 
به دست فراموشی سپرده می شود. این روال جاری برخورد 
با حوادث در کشور ما شده است و جالب است که در این 
میان، هیچگاه مسئول و یا مدیری مورد سؤال و مواخذه 
قرار نمی گیرد و مهم ترین ابزار مقابله با چنین شرایطی، 
دلخوش کردن به بیمه نامه های عریض و طویلی ست که 
شرکت ها، بی دریغ از بیمه گران خرید می کنند. براستی آیا 
برای یک مجتمع  فرایندی  از حوادث  ناشی  هزینه های 
پرداخت  بیمه ها  است که  فقط همان خسارتی  تولیدی، 

می کنند؟

متـأسفـانه مطالعـه حـوادث گـذشتـه و 
خسارت های واقعی آنها، به ما می آموزد که 
ما از این حوادث، چیز زیادی نیاموخته ایم.
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 )PSM( ایمنی فرایند  هدف اساسی مدل مدیریت 
حصول اطمینان از ایمنی و یکپارچگی کلیه تجهیزات، 
فرایندها و رویکرد های انسانی در تمام فازهای صنعتی 
و  برداری  بهره  راه اندازی،  نصب،  زمان  در  از جمله 

تعمیرات است.
بجای  پیشگیرانه  رویکرد  گسترش  همچنین 
اهداف  از  یکي  واکنشی،  و  کنترلی  نگرش های 
استراتژیک این مدل است. ازاین رو، پیش بینی و اجراي 
طراحي،  مراحل  از  یک  هر  در  موردنیاز  تمهیدات 
به  توجه  با  تأسیسات،  راه اندازی  و  نصب  ساخت، 
پتانسیل و نوع خطرات احتمالي، از اهمیت و اولویت 
باالیي برخوردار است. در این  بین یکي از مهم ترین 
و حیاتی ترین مراحل اجرایي از نگاه وجود مخاطرات 
احتمالي و حوادث بالقوه، ورود به مرحله راه اندازی 
و  شناسایي  محتمل  خطرات  تا  است  الزم  و  بوده 
پیش بینی گردند. طي این فرایند می بایست پانچ ها 
و عدم انطباق های مراحل طراحي و نصب مشخص 
شوند تا تأسیسات، با کمترین حادثه راه اندازی شده و 
بصورتی ایمن بهره برداری شوند. در این ارتباط یکي 
از مهم ترین دستورالعمل هایی که ضروري است هر 
یک از تأسیسات، قبل از راه اندازی و ورود به مرحله 
بهره برداری، بطور دقیق و کامل به مورد اجرا گذارند، 
دستورالعمل ایمني پیش راه اندازی یا PSSR می باشد. 
همچنین برای پروژه ها و طرح های توسعه و همچنین 
واحدهاي پس از تعمیرات اساسی که قرار است مجدداً 
در سرویس قرار گیرند و بطور کاماًل ایمن بهره برداری 
شوند، بایستی با حفظ یکپارچگي واحد، تمامي الزامات 
ایمني و فرآیندي در فازهاي طراحي، ساخت و نصب 
قبل از راه اندازی واحد، مجدداً کنترل گردد. تا همین 
چند سال قبل، برای راه اندازی پلنت های گازی خشکی 
و دریا، وجود کارشناسان و مدیران خارجی، الزامی بود. 
یعنی کارفرمای دولتی، شرکت های تازه نفس و جوان 
موضوع  این  برای  کافی  تجربه  دارای  را  راه انداز 
نمی دانست. اما امروز، با وجود تجربه راه اندازی چندین 
و  پرخطر  پلنت های  و  گازی  سکوی  و  پاالیشگاه 
پیچیده پتروشیمی، به دست متخصصین ایرانی، این 
سطح از فناوری و فرایندهای مرتبط با استارت آپ، با 
همه خطرات و پیچیدگی های آن، بومی شده و توسط 

متخصصان ایرانی انجام می شود.
با گذشت یک یا دو سال از استارت آپ و تولید نیز، 

زمان انجام تعمیرات اساسی فرا می رسد و فعالیت های 
انجام  و  واحدها  بخش های  ایزوله کردن  به  مربوط 
تعمیرات و راه اندازی مجدد، با وجود خطرات خاص 

خود، انجام شده و می شود.
از لحاظ اجرایی و تولید محصول تا اینجا همه چیز، 
باعث افتخار است. اما نگاهی به حوادث سال های اخیر 
در پتروشیمی و پاالیشگاه های ایران و جهان نشان 
می دهد که نقش ایزوالسیون و توانایی جداسازی ایمن 
یک پلنت از خطوط یا مخازن و تجهیزات، در زمان 

راه اندازی و تعمیرات تا چه اندازه اهمیت دارد.
فرایندهای  ایمنی  بوده است که  از همین رو  شاید 
بخش های  از  تعمیرات،  و  آپ  استارت  راه اندازی، 
فرایند«  ایمنی  »مدیریت  مدل  تخصصی  و  مهم 
نیز،  نفت  وزارت  تابعه  فرایندی  بوده و شرکت های 
بحث مدیریت ایمنی فرایند PSM و موضوع ایمنی 
راه اندازی و استارت آپ PSSR را بصورت جدی و 
قانونی دنبال می کنند. واقعیت اینست که عمده حوادث 
ناگوار ایران و جهان، ریشه در همین دو فاز و عدم 
رعایت الزامات آن داشته و الزمه ایمن کردن آن نیز، 
تسلط کامل به یکپارچگی ایمنی تجهیزات ثابت و دوار، 
ابزار دقیق، خطوط، ولو ها، پروسس و همچنین نظام 
مجوز کار هوشمند و اجرای قوانین سیموپس می باشد.

با توجه به غیر مرتبط بودن رشته های تحصیلی عمده 
کارشناسان HSE صنعت و وجود آموزش های تئوری 
صرف در دانشگاه ها، برای همه کسانی که در یکی از 
این دو فاز پرخطر در صنعت کار می کنند، گذراندن دوره 

PSSR و آشنایی و اشراف به این مباحث الزامیست.
در همین راستا و براساس نیاز صنعت و جامعه HSE و 
کارشناسان فنی درگیر در این دو فاز پرخطر، دانشگاه 
امیر کبیر و جامعه متخصصان این دانشگاه، اقدام به 
برگزاری دوره آموزشی PSSR نموده است که طراحی 
سرفصل ها و اجرای آن، به گونه ای ست که تمامی 
موارد فوق را در بر بگیرد و با ارائه روش های کاربردی و 
تجربه شده در شرکت های مدرن و پیشرو، پاسخگوی 
نیازهای صنایع فرایندی نفت، گاز و نیروگاه های برق 

باشد. 
در این میان، حوادث تلخی که در حین تست های 
پرفشار راه اندازی و ایزوله کردن های غیر استاندارد زمان 
تعمیرات رخ داده است نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار 

می گیرند.

دانشگاهصنعتیامیر
کبیربرگزارمیکند

 PSSR دوره آموزشی 
»مروری بر ایمنی 
پیش راه اندازی«









62IRAN Fire Protection Engineering Magazine  No. 36  Nov.  2017                             1396 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال پنجم  شـماره 36   آبان ماه

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

مشکلمحافظتازتأسیسات
در  شعله  و  قابل احتراق  گاز  نشت  تشخیص 
سایت های پتروشیمی در بهترین شرایط هم چالشی 
جدی است. محدوده های داخلی و خارجی وسیع با 
طیفی متراکم از تجهیزات پیچیده، لوله های ارتباطی 
و مخازن وجود دارد که باید حفاظت شوند. همچنین 
نشت گاز، بسته به چگالی گاز و عوامل دیگری مانند 
دمای محیط و جریان هوای محیط، ازجمله جریان 
پیروی  مختلفی  الگوهای  از  باز،  محیط های  در  باد 
می کند. مشکل آن است که هرقدر هم سیستم های 
تشخیص گاز و شعله نصب شوند، بازهم اگر حسگر 
دید  میدان  در  شعله  یا  باشد  نداشته  تماس  گاز  با 
شعله  و  گاز  تشخیص  باشد  نداشته  قرار  حسگر 

امکان پذیر نیست.
مخازن ذخیره و خط لوله های ارتباطی آن ها مثالی 
عالی از چالش هرروزه پیش روی مهندسان روند و 
بستر پتروشیمی است. این مخازن ولوله ها در فضای 
باز و شرایط بادخیز قرار دارند که می تواند گاز نشت 
مانند  قدیمی،  گاز  تشخیص  از حسگرهای  را  یافته 
حسگرهای  این  کند.  دور  کاتالیتی  مهره ای  حسگر 

قدیمی اساسًا گاز را از طریق واکنش پتروشیمی »بو 
می کشند« و زنگ خطر را به صدا درمی آورند و وجود 

مشکل را به بستر پتروشیمی هشدار می دهند.
نشت  تشخیص  در  که  اصلی  حسگر  فناوری های 
می روند  بکار  پتروشیمی  بسترهای  در  شعله  و  گاز 
عبارت اند از: مهره ای کاتالیتی، نقطه ای مادون قرمز 
)IR(، مادون قرمز مسیر باز، فراصوت و بصری. این 
موارد فناوری های مشهوری هستند که بیش از یک 

دهه کارایی اثبات شده در این حوزه دارند. تمام آن ها 
منحصربه فرد  مزایای  خود  کاربری  محیط  به  بسته 
خود رادارند. تمام این دستگاه ها هم در شرایط خاص 
مستعد آالرم اشتباهی هستند. هیچ روش تشخیص 

گاز و شعله ای بدون خطا نیست.
نشت گاز و شعله از منابع مختلفی در محیط تأسیسات 
لوله ها،  مخازن،  نشت  ازجمله  پتروشیمی،  و  صنعتی 
شیرها، پمپ ها و غیره رخ می دهد. جلوگیری از آالرم 

براساسگزارشاندیشکده»مرکزدولتمؤثر«،دردوسالاخیرو
کرد اعمال را اجرایی قانونی 2013 آگوست در اوباما که زمانی از
تابهبهبودسیاستهایامنیتیپتروشیمیکمککند،بیشاز400
حادثهپتروشیمیرخدادهاست.اینحوادثشاملتعدادنگرانکننده
دیگر و پتروشیمی بسترهای در جدی آتشسوزیهای و انفجارها
تأسیساتصنعتیکهازموادپتروشیمیاستفادهمیکنندبودهاست

کهبایدبهترینروندهاوتجهیزاتامنیتیراداشتهباشند.
ایمنیگازقابلسوختنوآتشدرروندپتروشیمیوتمامتأسیسات

این اما است، چالشبرانگیز مسئلهای جهان سراسر در صنعتی
مشکلدرکشورهایدرحالتوسعهبدتراست.رویدادهایفاجعهآمیز
اخیردرتیانجین،چینکهعلتاصلیآنهمرسماًنامعلوماست،مثال
هنوز بههرحال، است. پتروشیمی ایمنی روندهای ضعف از دیگری
تشخیص ایمنی سیستمهای جدید نسل زیرا است امیدواری جای
گازوشعلههوشمندترازهمیشهشدهاندومیتوانندرویکردحسی
انسانیچندالیهراایجادکنندکهبرایمحافظتازافرادوتأسیسات

بسیارکاملتراست.

و کشف شعله  گاز   تشخیص نشت 
از طریق الیه های حفاظتی حسین مجـدفر

کـارشنـاس اتومـاسیــون
h.majdfar@gmail.com
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اشتباه هم مهم است زیرا موجب فعالیت غیرضروری یا 
تعطیلی تأسیسات و کاهش تولید و نیاز به بازرسی های 
زمان بر، کاغذبازی اداری و گزارش نویسی می شود. آالرم 
اشتباه به مرورزمان می تواند حس امنیت کاذب به پرسنل 
بدهد زیرا اگر آالرم قطع شود و دلیل واضحی برای آن 
نیابند راضی شده و آن را جدی نمی گیرند. مشکل آن 
است که واقعاً نمی توان تفاوت آالرم اشتباه و حادثه جدی 

در شرف وقوع را به تنهایی تشخیص داد.
این وظیفه حساس همه پرسنل است که با استفاده 
نشت  وجود  احتمال  مرسوم،  فناوری های  از  یکی  از 
کند.  بررسی  قابل اطمینان  شکلی  به  را  شعله  یا  گاز 
مادون قرمز  تشخیص  دستگاه های  مثال،  برای 
زیرا  دهند  تشخیص  را  هیدروژن  گاز  نمی توانند 
در  نمی کند.  جذب  را  مادون قرمز  انرژی  هیدروژن 
مثالی دیگر، وقتی یک لوله تحت فشار گاز نشتی پیدا 
کند صدایی فراصوت ایجاد می کند که در تجهیزات 
دیگر منعکس  شده و باعث تحریک حسگر فراصوت 
یا  بازتاب  با  می تواند  بصری  شعله  حسگر  می شود. 
دیگری  هر سطح  یا  مخازن  از سطح  ناشی  گرمای 

در روزهای گرم سال فریب بخورد.

مدلحسگرانسانی
با توجه به چالش های زیادی که تمام بهترین فناوری های 
حسی با آن روبرو هستند، تعجبی ندارد که راهبرد جدید 
تشخیص گاز و شعله برای تأسیسات صنعتی و پتروشیمی 
در حال ارائه است. اگر بتوانید تمام فناوری های تشخیص 
گاز و شعله را باهم ترکیب کنید و سپس آن ها را طبقه بندی 
کنید تا بر اساس میزان اطمینانشان در تأسیسات خاص عمل 
کنند چطور؟ وقتی به فناوری های امروزی تشخیص گاز و 
شعله نگاه کنید، می بینید که این فناوری ها از احساسات 
مهره ای  حسگرهای  مثاًل  می کنند.  تقلید  خود  مخترعان 
بصری  و  مادون قرمز  انواع  می کشند،  بو  را  گاز  کاتالیتی 
را  »گازها  فراصوت  حسگر  و  »می بینند«  را  شعله  و  گاز 
می شنود«. اگر برخی از این حسگرها بتوانند بیشتر شبیه 
قبلی  حافظه  و  خود  هوش  براساس  و  کنند  رفتار  انسان 
عمل کنند، چطور؟ طبقه بندی فناوری حسگرها در تمام 
تأسیسات بر اساس قابل اطمینان بودن آن ها موجب خلق 
زنجیره حسی انسانی می شود که از تأسیسات در مقابل گاز 
و شعله خطرناک محافظت می کند )شکل باال(. ویدئوی 
فناوری های تشخیصی جدید ما را ببینید تا درک بهتری از 

رویکرد تشخیص انسانی به دست آورید.

جمعبندی
استفادهازمفهومالگویحسی
انسانی،زنجیرهدفاعیرابرای

محافظتازتأسیساتپتروشیمیو
دیگرتأسیساتصنعتیایجادمیکند.
اینالگواجازهمیدهدکهمهندسان
فرایندوتأسیساتالیههایحفاظتی
رااضافهکنندکهاطمینانسیستمکلی

راافزایشدهد.
درهنگامارزیابینیازهایامنیتی
تأسیساتخود،حتماًبامشاوران
تخصصیتماسبگیریدتابرنامه

خاصمناسبشماراارائهدهند.اگر
مشکلخاصیدارید،بهاحتمالزیاد
آنهاقبالًباآنمواجهشدهوآنراحل

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

Fire Door بعنوان مانع محدودکننده آتش سوزی، جهت توقف یا تأخیر گسترش 

شعله و حرارت حریق از یک ناحیه به ناحیه دیگر و یا مسیر خروج اضطراری بکار 
گرفته می شود. درب ضد حریق یک درب مقاوم در برابر آتش است و گاهی اوقات 
بعنوان یک امتیاز در مقابله با آتش شناخته می شود که بعنوان یک قسمت غیرفعال 
انتشار آتش و دود بین بخش های  از سیستم امنیتی ضدحریق، برای جلوگیری از 
از  اضطراری  خروج  به  نیاز  هنگام  همچنین  می شود.  استفاده  و  ساخته  مختلف 
ساختمان یا تاسیسات فعال می شود. در آئین نامه های ساختمانی آمریکای شمالی، 
اغلب این درب ها همراه یک دریچه خروجی آتش و دود هستند که موجب حرکت 
آتش به قسمت خارجی شده و از انتشار آن جلوگیری می کنند. این دریچه، مانند 
دریچه  مخصوص زباله است. در اروپا، استانداردهای ملی برای درب اتوماتیک ضد 
مقاومت  EN 16034 مشخصات  ایمنی حریق  با استاندارد جدید  تطابق  در  حریق 
در برابر آتش و دود درب ها و پنجره های بازشو هستند. اوایل سپتامبر 2016 یک 
از  این نوع محصوالت  برای  اروپا  اتحادیه  لغو موانع تجاری در  برای  دستورالعمل 
انگلستان، استفاده از درب های ضدحریق به عنوان بخش  طرف CE صادر شد. در 
دوم مقررات ساخت وساز است که جزیی از حداقل الزامات موردنیاز برای حفاظت از 

حریق ساختمان ها بوده و اجرای آن الزامی است.
کـرکره ای   درب های  از:  عبـارت اند  که  دارند  مختلفی  انواع  حریق  ضد  درب های 

 Swinging درب های  و   Sliding Doors کشویی  درب های   ،Coiling Doors

درب های  کلیه  مختلفی هستند.  مدل های  دارای  درب ها، خود  این  از  که هرکدام 
ضدحریق باید با اتصاالت مقاوم در برابر آتش مناسب، مانند قاب یا چارچوب و سایر 
یراق آالت نصب  شده باشند که آن را بطور کامل در آتش سوزی مقاوم نموده و با 

مقررات نیز کاماًل مطابقت داشته باشند.

درسراسردنیادراثرعدمرعایتاصولایمنیساختمان،حوادثوسوانحدلخراشیگریبانگیرافرادبسیاریشدهوعالوه
برتحمیلخساراتفراوانمالی،جراحاتجبرانناپذیروحتیبعضاًتلفاتجانینیزدرپیدارند.دربهایضدحریق،بخش

بسیارمهمیازمبحثایمنیحریقوطرحهایحفاظتازحریقساختمانهامیباشند.
هدفازاستفادهازایننوعدربها،متوقفکردنیاکاهشروندگسترشحریقودوددریکساختمانوایجادفرصتبرای

ساکنینجهتتخلیهمیباشد.

استانداردهاوتأییدیههایانطباقبینالمللی
تدوین  تکاپوی  در  همیشه  بین المللی  سازمان های 
بخش های  کیفیت  تضمین  جهت  استانداردهایی 
درب های  زمینه  در  که  بوده اند  ساختمان  حساس 

ضدحریق می توان از استانداردهای زیر نام برد:
 ULC, UL 1784, UL 10C, UL 10B, Bs 476, NFPA 80

این  با  بودن  مطابق  جهت  به  ضدحریق  درب  یک 
از  تأییدیه هایی  اخذ  و  شناسایی  به  نیاز  استانداردها، 

این  دارد.   FM و   ULC یا   UL مانند  آزمایشگاه هایی 
اصول  رعایت  از  اطمینان  آزمایشگاه ها جهت حصول 
آزمایش  مورد  را  درب ها  تولیدکنندگان،  توسط  ایمنی 
قرار می دهند و انجمن ملی حفاظت از حریق NFPA نیز 
کدهایی را ارائه داده است که شرایط این آزمایشگاه ها 
درب های  تولیدکنندگان  باشد.  شده  رعایت  آن ها  در 
ضدحریق می توانند بمنظور ضمانت عملکرد درب های 
این  دریافت  به  نسبت  حریق،  وقوع  شرایط  در  خود 

باید  خالصه  بطور  بنابراین  نمایند.  اقدام  گواهینامه ها 
نظیر  استانداردهایی  باید  ضدحریق  درب های  گفت: 
UL و FM  را اخذ کرده و همچنین تأییدیه  مطابقت 

نیز  را   NFPA 80 استانداردهای  با  خود  محصوالت 
تولیدکنندگان، طرح ها  منظور  این  برای  باشند.  داشته 
شرکت  به  خود  محصول  همراه  به  را  نقشه ها  و 
با  آن ها  و  می دهند  تحویل  گواهینامه  ارائه دهنده 
مطابق  را  موردنظر  تأییدیه  مربوطه،  تست های  انجام 

محسناحمدیانی
مشاور، مدرس و ممیز سیستم های ایمنـی
mohsenahmadiani@yahoo.com

درب های ضد حریق
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با آخرین استانداردها صادر می کنند. درصورت هرگونه 
موظف  تولیدکننده  درب،  ساختار  و  شکل  در  تغییر 
داده  آزمایشگاه گزارش  به  را  تغییرات مذکور  تا  است 
گردد.  صادر  تغییرات  آن  با  مطابق  جدید  تأییدیه   تا 
بازدیدهای  با  آزمایشگاه ها  این  کارشناسان  همچنین 
مورد  درب های  تولید  خطوط  از  تصادفی  و  دوره ای 
تأییدشان، نسبت به تولید درب های باکیفیت اطمینان 
منظم  بطور  باید  نصب شده  درب های  می کند.  حاصل 
جهت بررسی شرایطی که ممکن است بر روی عملکرد 
آن ها تأثیرگذار باشد، مورد بازرسی قرار گیرند که این 
بازرسی ها و نوع آن ها بسته به نوع درب ممکن است 

متفاوت باشند.
باشند  گواهینامه  دارای  باید  تولیدشده  قطعات  کلیه 
از  صادرشده  آیین نامه   رعایت  به  موظف  همچنین  و 
توجه  باید  هستند.  محلی  ایمنی  متولی  سازمان های 
کرد که این آیین نامه و قوانین برای هر کشور متفاوت 
است و در هر کشور باید طبق آیین نامه  صادره از طرف 
همان کشور، محصوالت را تولید و مقاوم سازی کرد. 
برای مثال در استرالیا، آئین نامه ملی ساخت وساز حکم 
برخی  به  باید  ضدحریق  درب های  تمام  که  می کند 
برای  تا  برای مقاومت تجهیز شوند  مشخصات قطعی 

آن ها گواهینامه تست صادر شود. 
دارای  باید  حریق  ضد  درب  یک  انگلستان،  در  یا 
در  مقاومت  تست  بریتانیا  استانداردهای  از  یک  هر 
یا  و   1987 سال  قسمت 22   BS 476 آتش برابر 
نتایج  باشد.   2000 سال   BS/EN 1634-1  تســت
به دست آمده توسط آژانس آزمون ثبت و بصورت یک 
میزان  ساخت،  جزئیات  مثل  جزئیاتی  شامل  گزارش، 

فشار قابل تحمل و … ارائه می شود.
بازرسی  مسئول   NFPA ایاالت  متحده،  در  همچنین 
سالمت  از  اطمینان  و  ضدحریق  درب های  از  ساالنه 

و رتبه بندی مقاومتی آن ها است. 
برای مثال در NFPA 80 5.2.4 حداقل باید موارد زیر 

رعایت شود:
هیچگونه سوراخ یا شکستگی نباید بر روی سطح بدنه 

درب و یا قاب آن وجود داشته باشد.
و  نور  انتقال  قابلیت  با  صیقلی  کاماًل  درب  شیشه  

تعویض شیشه، شیشه  در صورت  باشد.  دست نخورده 
حتمًا باید توسط بخش پشتیبانی تعویض شده باشد.

درب،  یراق آالت  و  ابزارها  لوالها،  درب،  قاب  درب، 
از  نشانه ای  باشند و هیچ  ایمن  و  باید غیرقابل احتراق 

آسیب دیدگی بر روی آن ها نباشد.
هیچ قطعه یا پیچی گم شده و یا شکسته نباشد.

درب  قاب  درب،  لبه های  در  بودن  لق  عدم  گواهی 
درب  بدنه  روی  بر  و…  چوبی(  درب های  )برای 

قابل مشاهده باشد.
سیستم بستن اتوماتیک درب بطور کامل فعال باشد و 

بتواند درب را به طور کامل ببندد.
در صورت وجود هماهنگ کننده، قسمت غیرفعال قبل 

از قسمت فعال بسته شود.
موارد سخت افزاری کمکی که بر روی درب و یا قاب 

نصب شده است، موجب تداخل در عملیات نشود.
درب بصورت استاندارد نصب گردد و برچسب اعتبار 
آن نیز بر بروی آن نصب شود. در آن تغییری وجود 

نداشته باشد که موجب ساقط شدن اعتبار شود.
واشر درزگیری و عدم نفوذپذیری، بطور کامل بررسی 

و هم سطح باشند.
درب های ضدحریق قبل از رتبه بندی، یک بار آزمایش 
پشت  را  آتش  برابر  در  مقاومت  ASTM E119 برای 

سر می گذارند. آن ها در دمای تعیین  شده ای به مدت 
20 – 30 – 45 – 90 دقیقه قرار می گیرند و بعد به 
آن ها رتبه های مقاومتی داده می شود. این تست ها در 
آزمایشگاه های ملی مخصوص به رسمیت شناخته شده 

انجام می گیرد. 
تنها زمانی که در تولید درب های اتوماتیک ضدحریق، 
درب  آن  برای  شود،  رعایت  امنیتی  نکات  تمام 

گواهینامه صادر می شود. 
مثاًل درصورت داشتن یک عیب در شیشه  درب ممکن 
است آتش از همان نقطه گسترش یافته و عمال درب 

هیچگونه مانعی نبوده است.
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استانداردهاوتأییدیههایملی
دفتر تحقیقات و معیارهای فنی سازمان برنامه  و بودجه 
محافظت  اجرایی  دستورالعمل   ،112 نشریه  در  کشور 
بند  چهارم  مقاله  آتش سوزی،  برابر  در  ساختمان ها 
پنجره ها  بازشوها،  محافظت  به  مربوط  ضوابط   :3-4
ایمنی  به  مربوطه  مقررات  حریق،  مسدودکن های  و 
در  می کند.  تشریح  تفصیل  به   را  ضدحریق  درب های 
برعهده  ضدحریق  درب های  تائید  و  بازرسی  ایران 
حریق  از  حفاظت  کارشناس  و  آتش نشانی  سازمان 

می باشد.
درخصوص  ایران  ملي  استاندارد  انتشار  عدم  بدلیل 
آزمون  روش های  و  حریق  برابر  در  مقاوم  درب هاي 
آن، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران بدلیل 
اهمیت موضوع و در راستای رفع مشکالت مالکین و 
شرکت های تولیدي و بازرگاني، اقدام به تدوین اصول 
کلي درخصوص عرضه درب هاي مقاوم در برابر حریق 

به  قرار زیر نموده است:
- درب هاي هسته چوبي wood-core doors شامل 
درب هایي است که متشکل از هسته چوبي توپر که 

سانتی متر   5 حداقل  داراي  خود  مقطع  کمترین  در 
دستگیره،  درزبندي،  نوار  ضخامت،   Hard wood

ابزار و یراق آالت  جک خودبسته شو و لوال می باشد. 
داراي  می بایست  درب ها  نوع  این  در  مورداستفاده 
آزمایشگاه های  از  حریق  برابر  در  مقاوم  تائید  مهر 
توسط  درب  توپر  چوبي  هسته  احراز  و  باشند  معتبر 
نمایندگان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمني انجام 

می شود.
که  است  درب هایي  شامل  داخل  تولید  درب های   -
متشکل از مواد و مصالح ترکیبي از قبیل ورق فوالدي، 
نوار درزبندي، دستگیره  MDF، مغز پشم سنگ،  ورق 
ابزار  می باشند.  لوال  و  خودبسته شو  پانیک، جک  آنتي 
و یراق آالت مورداستفاده در این نوع درب ها می بایست 
آزمایشگاه های  از  برابر حریق  در  مقاوم  تائیدیه  داراي 
معتبر باشند. این نوع درب ها می بایست در آزمایشگاه 
مقاومت در برابر آتش، به وسیله کوره مقاومت در برابر 
آتش مقیاس متوسط یک مترمربع متناسب با ابعاد کوره 
و قاب دستگاه شامل جزئیات کامل )لنگه در چارچوب، 
لوالها، دستگیره، قفل و ...( مورد آزمایش قرارگرفته و 

تا 120 دقیقه معیار یکپارچگي برآورده گردد.
- در خصوص درب هاي مقاوم در برابر حریق وارداتي، 
از  تائیدیه  شامل  ضدحریق  درب  فنی  مشخصات 

آزمایشگاه های معتبر به میزان 90 دقیقه می باشد.
 VDS و  انگلستان   LPCB آمریکا،   UL آزمایشگاه های 
آتش نشانی  و  ایمنی  خدمات  سازمان  نظر  از  آلمان 
مورد تائید هستند. در صورتی که مستندات ارائه شده با 
تائیدیه آزمایشگاه های دیگری باشد، می بایست پیش تر 

صالحیت آن آزمایشگاه به تائید این سازمان برسد.
درب هاي  تمامي  متر،   23 باالي  ساختمان هاي  براي 
مقاوم حریق تولید داخل و وارداتي به استثناء درب هاي 
هسته چوبي، می بایست داراي تائیدیه از آزمایشگاه های 

معتبر به میزان 90 دقیقه  باشند.
در  یا  شیشه ای  درب های  در  مورداستفاده  شیشه 
استاندارد  نوع  از  باید  ضدحریق،  درب  از  بخشي 
می بایست  و  شود  گرفته  نظر  در  حریق  مقاوم 
 90 میزان  به  معتبر  آزمایشگاه های  از  تائیدیه   داراي 

دقیقه  باشد.
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مشخصاتفنیومعیارها
یافتن  گسترش  از  که  است  دربی  ضدحریق،  درب 
تا  حداکثر  حرارت،  برابر  در  و  می کند  جلوگیری  آتش 
3 ساعت مقاومت می کند. چارچوب و روکش درب هر 
دو از فوالد بوده و از ورق آهن و پشم سنگ و پوشش 
رنگ نسوز و یراق آالت ایمن ساخته می شود. الستیک 
درزگیر نسوز اطراف در را احاطه کرده و از وارد شدن 
دود سمی و حرارت جلوگیری می کند. محل نصب این 

درها غالبًا در پاگردها و پله های اضطراری است.
قاب درب باید در برابر آتش و دود کاماًل غیرقابل نفوذ 
آن ها  ساختاری  نوع  و  درب  یراق آالت  و  لوازم  باشد، 
باید به گونه ای باشند که آتش را پشت خود نگهدارند 
اعمال  این  ندهند. همه   را  از خود  آتش  اجازه عبور  و 
شناخته   Doorset عنوان  تحت  هم  کنار  در  نکات  و 
که  است  عددی  رتبه بندی  یک  دارای  که  می شود 
عنوان  تحت  درب،  برابر  در  آتش  مقاومت  توجه  با 
می شوند.  رتبه بندی  )برمبنای ساعت(  محافظت  زمان 
برچسب  دارای  باید  درب  تشکیل دهنـده   اجزای  همه  
شرایط  که  توپـی  لوالهای  بجز  باشند.  شـرکتی 
رعایت  را   NFPA 80 و  ANSI 156.2  ساختــاری
نوارهای درزگیر ضدحریق  آن،  بر  باشند. عالوه  کرده 
دود  نفوذ  از  چـارچوب،  و  درب  روی  بر  نصب شده 
احتـراق  از محصـوالت  ناشـی  گازهای سمی  و  گرم 
درصورت  می نماید.  جلوگیری  ایمن  فضـاهای  به 
قرارگیـری این درب در مسیـر فرار، از یـراق خـروج 
استفاده   Panic Exit Hardware پنیـک  اضطـراری 
می شود تا امکان تخلیه سریع و راحت نفرات از محل 

حادثه فراهم گردد.
نفوذ در  باید غیرقابل  اتوماتیک،  تجهیزات بستن درب 
برابر گاز بوده و دارای مکانیزم قفل قطعی، غیرقابل نفوذ 
در برابر دود، دارای درجه نفوذناپذیری در برابر آتش و از 
نوار حجیم شونده در زمان مقابله با حرارت و واشر برای 

جلوگیری از عبور دود باشند.
زمانی که از سیستم حجیم شونده در طراحی درب استفاده 
می شود، استفاده و نصب درست این سیستم در عملکرد 
مهم  بسیار  آتش  برابر  در  مقاومت  امتیازبندی  و  درب 
است. این سیستم ها از نظر ترکیب های شیمیایی، حجم 
بسیار  دیگر  ویژگی های  یا  و  انبساط  گسترش، سرعت 

متفاوت هستند.
پنجره   دارای  ضدحریق،  اتوماتیک  درب های  از  برخی 

مقاوم در برابر آتش هستند و یا در زمان آزمایش درب، 
برای عملکرد بهتر درب به آن اضافه  شده است و باید 
دارای گواهینامه کامل درب باشد. پنجره مقاوم در برابر 
آتش باید در زمان آتش سوزی مقاوم در برابر آتش باشد. 
این پنجره ها از شیشه  دارای تور سیمی، سیلیکات سدیم 
مایع برای پرکردن فاصله  بین دو شیشه، شیشه سرامیکی 
و شیشه بوروسیلیکاتی تشکیل  شده اند. شیشه های سیمی 
خود در برابر آتش مقاوم اند ولی سیلیکات سدیم مایع هم 
آنهم در کنار  بسیار خوب است که  یک عایق حرارتی 

شیشه مانع مضاعف بسیار قوی ای محسوب می شود.

درب های ضد حریق لزوماً غیرقابل احتراق نیستند. این 
درب  از  بخش هایی  که  طبیعی است  امر   یک 
بدلیل قرارگرفتن طوالنی در برابر آتش، از بین برود. ولی 
می تواند طبق استانداردها این درب تا 99 درصد در برابر 
آتش مقاوم باشد که مطابق با رتبه مقاومت در برابر آتش 
است. هدف کلی یک درب ضدحریق با رتبه مقاومت در 
برابر آتش کم، جلوگیری موقتی از انتشار آتش تا رسیدن 
از  افراد  خروج  برای  بیشتر  زمان  کسب  آتش نشان ها، 
ساختمان و یا کمک به عملکرد بهتر سیستم های اطفای 

حریق اتوماتیک یا دستی است.



72IRAN Fire Protection Engineering Magazine  No. 36  Nov.  2017                             1396 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال پنجم  شـماره 36   آبان ماه

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

گونه ای  به   ضدحریق  اتوماتیک  اکثر درب های 
از  بعضی  بمانند.  بسته  همیشه  که  طراحی  شده اند 
درب ها نیز طراحی  شده اند تا در زمان های عادی باز 
بسته  خودکار  بصورت  آتش سوزی  زمان  در  و  بوده 
شوند. در هر کدام از این دو نوع درب ها، هیچ چیزی 
شود.  درب  عملیات  در  اختالل  ایجاد  باعث  نباید 
نوار حجیم شونده و عایق دود بودن درب باید بطور 
معمول بررسی شوند و از محکم و عایق بودن درب 

اطمینان پیدا کرد.
آهنربای  یک  توسط  ضدحریق  درب های  از  برخی 
می شود که  داشته  نگه   الکترومغناطیسی باز 
می تواند به یک سیستم اعالم حریق متصل باشد. در 
چنین سیستمی زمانی که برق قطع شود و یا اعالم 
الکترومغناطیسی  نگهدارنده  فعال  شده باشد،  حریق 
غیرفعال می شود و درب به حالت نیمه بسته می رود 

و درصورت نیاز بطور کامل بسته و قفل می شود.
نصب درب  هنگام  در  که  نکاتی  مهم ترین  از  یکی 
این  شود،  گرفته  نظر  در  باید  ضدحریق  اتوماتیک 
است که درب باید بصورت صاف و مستحکم نصب 
شود و کناره های درب نباید هیچگونه شکافی داشته 
باشد. این شکاف ها باید بطور کامل و مطمئن عایق 

حرارتی و ضد حریق شوند.

دودبند  نوارهای  در  رفته  بکار  شیمیایی  ترکیب 
سیلیکونی  مواد  شامل  دود،  و  ضدحریق  درب های 
و پلیمیری است که در اثر دریافت حرارت، منبسط 
جانبی  درزهای  کامل  پوشش  عملیات  طی  و   شده 
خطرناک  بسیار  عوامل  از  یکی  که  دود  انتقال  از 
مرگ افراد در آتش سوزی است، جلوگیری می کند. 
نوارهای دودبند بکار رفته در درب ضدحریق و دود 
در مقابل حرارت و آتش هیچ نوع ماده سمی ای از 

خود در فضای پیرامون انتشار نمی دهد. 
 ASIS 30 Part4 این نوارها استانداردهایی همچون

و ASIQ05 Part1 را دارند.
تعداد  یا  و  دود  و  ضدحریق  اتوماتیک  درب های 
یا  هوشمند  کنترل  توسط  قادرند  درب ها  از  خاصی 
دستی به شبکه مرکزی متصل شده و مرتباً  بررسی 
و کنترل شوند. همچنین این قابلیت وجود دارد که 
ساختمان  چندین  میان  در  را  افراد  حرکت  جریان 
هدایت کرده و شرایط هرکدام از درب های اتوماتیک 
پایش  را در هر لحظه، مشاهده و  ضدحریق و دود 

کرد.
درب های اتوماتیک ضدحریق و دود جهت اتاق هایی 
با محیط غیرمعمولی یا حتی اتاق های حاوی هوای 
شرایط  با  اتاق های  یا  و  سمی  گاز  و  نمک  دارای 

بهداشتی حساس هم مناسب هستند. راه کارهای ضد 
آب و رطوبت و غبار و خوردگی بطور فزاینده ای عمر 
درب اتوماتیک ضدحریق و دود را افزایش می دهند. 
و  رطوبت  باران،  برابر  در  محافظت  درجه  عموماً  

خوردگی درب های ضدحریق IP 655 است.
امروزه افراد تالش می کنند بصورت امن و سریع و 
راحت حرکت کنند و جابجا شوند. این همان روش 
همین  به   هم  افراد  و  هست  نیز  بار  حمل  صحیح 
علت درب های اتوماتیک را بیش تر می پسندند. چون 
می توانند آزادانه جابجا شوند. شما همواره می توانید 
درب اتوماتیک را از بخش مرکزی آن کنترل کنید. 
از  حریق  مقابل  در  خودکار  محافظت  همچنین 
و  ضدحریق  اتوماتیک  درب  مزایای  دیگر  امتیازات 
دود است. درب اتوماتیک ضدحریق و دود با آهنگ 
و درعین  حال جلوی  تردد هماهنگ شده  شمارش 
از این راه  انرژی را  باد را می گیرند و  عبور سرما و 

ذخیره می کنند.
فرودگاه ها،  در  ضدحریق  اتوماتیک  درب های 
باربری،  اسکله ها و خدمات  آهن، کشتی ها،  خطوط 
مراکز  چندین طبقه،  برج های  دولتی،  دفاتر خدمات 
کاال  انبارهای  و  کشتی  نیز  و  بنادر  حمل ونقل، 

قابل استفاده هستند.

کاماًل که میکند عمل درست زمانی فقط ضدحریق درب یک
عملکرد و کارآمدی از اطمینان حصول جهت لذا باشد. بسته
صحیحاینگونهدربهادرشرایطاضطراری،انجامبازرسیهای

منظمزیرضروریاست:
به منقش برچسب یا لیبل پالک، حاوی باید دربها تأییدیه:
درب، فلزی یراقآالت باشند. الزم تأییدیههای و گواهینامه
ازجمله:لوال،دستگیره،زبانهوغیرهبایددارایاستانداردملیو

بینالمللی،مانندCEباشند.
یا  پنجره  گذاشتن  برای  درب  در  تغییر  و  دستکاری  روزنه ها: 

دریچه هوا، گواهینامه را ابطال می کند.
شکاف های  دائمی  بازرسی  و  کنترل  درزبندی ها:  و  شکاف ها 

و  نکند  تجاوز  میلی متر   4 تا   3 از  باید  که  درب  قاب  اطراف 
محکم  کاماًل  باید  آن  پیچ های  همه  که  استاندارد  لوالهای 
بسته  شده باشند، ضروری است. حصول اطمینان از اینکه درز 
باالی درب بخوبی پوشانده شده باشد. لبه های درب باید کاماًل 
همسطح باشند و اصوالً هیچ روزنه نوری نباید از درب عبور کند.
جک های درب بند: حصول اطمینان از اینکه درب بندها، درب را 

در هر وضعیتی بسته نگه می دارند.
بخوبی  خود  قاب  در  درب  اینکه  از  اطمینان  حصول  عملکرد: 
بسته شدن  نباید ضمن  درب  می ماند.  باقی  بسته  و  بسته  شده 
به کف یا قاب گیر کند. زیر درب حداکثر 75 میلی متر باید باز 

باشد.

بازرسیوکنترل
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آتش نشانی  خدمات  توسط  منتشرشده  عکس های 
 2015 سال  در  انگلستان   Dorset نجات  و  امداد  و 
سرعت  کاهش  در  حریق  ضد  درب های  مزایای 
گسترش آتش، محدود کردن میزان صدمات و مهم تر 
از همه، ایجاد فرصت بیشتر برای تخلیه به افراد را 
شرایط  تحت  مزایا  این  قطعًا  می دهد.  نشان  بخوبی 
آزمایشی اثبات  شده اند ولی به ندرت اتفاق می افتد که 

مزایای این درب ها در واقعیت نیز مشاهده شوند.
آتش سوزی  مذکور که از سقف آغاز شد، خوشبختانه 
ساعت  یک  اتفاق  این  داد.  رخ  مدرسه  تعطیالت  در 
وقتی  بود.  شده  آغاز  با 999  تماس  برقراری  از  قبل 
خودروهای آتش نشانی به محل رسیدند، نزدیک شدن 
و دسترسی به مدرسه برای آتش نشانان غیرممکن شده 
نیز  دیگر  برای چند ساعت  آتش سوزی  بنابراین  بود. 
ادامه یافت که تصویر وضعیت درب های ضد حریق 

به وضوح این موضوع را نشان می دهند.
نجـات و  آتش نشـانی  سـازمان  رئیس   ،Andy Fox

در  آتش سـوزی  بروز  از  پس  ما  گفت:   Dorset

کردیم  تصویربرداری  حادثه  صحنه های  از  مدرسه، 
که مشاهده تصاویر بوضوح نشانگر ارزش درب های 
ضد حریق بود. معمواًل توصیف دقیق میزان اهمیت 
به  نیازی  تصاویر  این  اما  است،  این درب ها مشکل 

توصیف ندارند و دقیقًا مشخص می کنند که نصب و 
نگهداری درب های آتش نشانی تا چه اندازه می تواند 

نجات بخش باشد.

Neil Ashdown، مدیرکل طرح بازرسی درب های ضدحریق افزود: این تصاویر 

که  افرادی  که  شود  حاصل  اطمینان  که  است  مهم  چقدر  که  می دهد  نشان 
آتی،  پیامدهای  از  هستند،  آتش نشانی  درب های  نگهداری  و  نصب  مسئول 
یا  ناقص  درزبندی  تا  نامناسب  لوالهای  و  قاب ها  بین درب ها،  آگاه اند. شکاف 

ناکارآمد، مشکالت بسیار شایعی هستند. 

بسیار ضروری است که پیش از آتش سوزی این مسائل مورد توجه قرار گیرد 
درب های  همه  تا  باشد  داشته  وجود  زمینه  این  در  مؤثر  بازرسی  نظام  یک  و 

ضدحریق بتوانند مانند درب های این مدرسه عمل کنند.
منبعخبر:

https://www.ifsecglobal.com/photos-show-life-saving-benefits-fire-doors

نجاتانسانها:مزایای درب های ضد حریق
توقف یک آتش سوزی در بخش هنرهای تجسمی 
عمل  دقت  و  تالش ها  مرهون   Dorset مدرسه 
به   را  خود  کار  که  بود  آتش نشانی  متخصصان 

درستی انجام داده بودند.
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ارزیابی:دومین وظیفه اصلی در مدیریت صحنه عملیات عبارت است از ارزیابی وضعیت. اولین فاز برای انجام این کار، تخمین زدن یا برداشت اولیه 
استکه در ابتدای عملیات درصحنه صورت می گیرد و عبارت است از یک مرحله سیستماتیک که شامل بررسی و سنجش سریع از فاکتورهای مهم 
و حساس مربوط به صحنه عملیات می شود. در اثر آن می توان طرح حمله سریع را بر اساس همین فاکتورها درصحنه عملیات پیاده کرد. انجام این 

کار نباید به تأخیر بیافتد و یا برای انجام مراحل آن دقت بیش ازحدی صرف شود.

ازسریمباحثفرماندهیعملیات

آتش سوزی ز  ا قبل  طراحی صحنه، 

محمدرضا جواهری
مشاور،  کارشناس و مربی 
حرفه ای آتش نشانی صنعتی
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ارزیابیاولیه:
فرمانده عملیات باید خود را در باالترین وضعیت 
ممکن قرار دهد تا بتواند یک ارزیابی اولیه سریع 
معینی  میزان  مستلزم  کار  این  دهد. انجام  را 
تیزهوشی و دوراندیشی است. وی باید بطور دائم 
اطالعات کافی در ارتباط با آتش سوزی را دریافت 
و آن را به شکلی قابل استفاده و قابل پیاده نمودن 
که  دهد قرار  آتشنشانان  اختیار  در  عملیات،  در 
در اثر آن، خواهد توانست یک طرح استراتژیک، 

و  حفظ  و  آتش سوزی  کنترل  نجات،  اولویت های 
حراست از اموال را تهیه نماید.

نظارت از طریق مشاهده:
ارزیابی مناسب عمدتاً رابطه مستقیم با محل استقرار 
پست فرماندهی دارد. هنگامی که فرمانده عملیات 
محلی را برای پست فرماندهی انتخاب می کند، باید 
این نکته را همیشه در نظر بگیرد که این محل چه 
مقدار از محل حادثه را در مقابل دید او قرار می دهد. 

به عبارت دیگر، محلی را برای این منظور انتخاب کند 
که بیشترین زاویه دید را داشته باشد. در اینگونه 
نظارت نباید از فرد واسطه استفاده کرد؛ یعنی عمل 
مشاهده باید توسط شخص فرمانده عملیات صورت 
گیرد و شامل نظارت سریع بر اوضاع و شرایط موجود 
درصحنه آتش سوزی باشد. فرمانده عملیات باید به 
این نکته وقوف داشته باشد که بعضی از وظایف  و 
شرایط را فقط می توان از بیرون محل استقرار پست 

فرماندهی مشاهده کرد.

طرح قبل از آتش سوزی:
یک عامل پشتیبانی کننده مهم در مرحله ارزیابی، طرح 
قبل از آتش سوزی می باشد. اکثر سازمان های آتش نشانی 
طرح ریزی قبل از آتش سوزی را در برنامه های خود منظور 
می کنند که شامل شناسایی منطقه و محل تصرف بنا 
می باشد.یکی از مهم ترین پارمترهایی که در این شناسایی 
کسب می شوند، مشخص کردن و ثبت هرگونه خصوصیات 
مهم که در اطفای حریق مؤثر هستند، است. این اطالعات 
یادداشت شده معمواًل در دفترهای مخصوص و نمونه ای 

که همراه می باشد یا در خودروهای فرماندهی، به عنوان 
از  قبل  طرح  وجود  می شوند.  حمل  تجهیزات  از  جزیی 
آتش سوزی دارای مزیت هایی است که می تواند شرایط 
ایده ال را برای اجرای عملیات فراهم سازد. بررسی های 
تاکتیکی در روشنایی روز و تحت شرایطی که آتش سوزی 
وجود ندارد، انجام می شود. در این وضعیت هیچ گونه حالت 
اضطراری وجود ندارد. پرسنل آتش نشان زمان کافی برای 
دیدن، تصمیم گیری، فکر کردن، ترسیم و حتی ترسیم 

مجدد را تا زمانی که این کار به درستی انجام شود، دارند.
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الگویطرحقبلازآتشسوزی:
اجزای  از  یکی  آتش سوزی  از  قبل  طرح  چنانچه  اگر 
الگوی  شود،  محسوب  آتش نشانی  عملیات  در  مهم 
خاص این طرح از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر 
سخت  خیلی  یا  و  پیچیده  خیلی  طرح ها  این  اجرای 
باشد، تحت شرایط بحرانی حاکم بر صحنه، استفاده 
از آن ها غیرممکن خواهد بود. توالی حفظ  شده در این 
طرح باید طوری باشد که اطالعات اولیه را با استفاده 
روش  اجرای  جهت  موردنیاز  نمودارهای  و  نمادها  از 
الزم در اختیار کاربر استفاده کننده بگذارد. طرح قبل 
به   را  توجه  که  شود  رسم  طوری  باید  آتش سوزی  از 
طرف عواملی که در تصمیمات استراتژیک و عملیات 
اطفای حریق اثر می گذارد، جلب کند. فرمانده عملیات 
باید سابقه کارها و وظایف مختلف خود را در ارتباط با 
کلیه فعالیت هایی که به سبب توسعه سازماندهی در 
عملیات اطفای حریق شده است، ثبت و نگه داری کند. 
این کار سبب می شود در مواقعی که عملیات با هرگونه 
مشکلی روبرو می شود و یا نیاز به تغییر طرح عملیات 
احساس می شود، بتوان سریعاً با توجه به سوابق، در این 
مورد اقدام کرد. فرمانده نیاز به سیستمی دارد که وی 
را قادر سازد تمام فعالیت های مهم مربوط به عملیات 
آتش نشانی را ثبت و ضبط کند. برای این کار، عملیات 

باید از فرم تاکتیکی استفاده کند.
فرم کار تاکتیکی دارای مزایای فراوانی برای فرمانده 

صحنه عملیات به شرح زیر می باشد:

مراحل آتش سوزی و اقدامات متناسب با آن ها
1- تحقیق کنید.1- هیچ چیز دیده نمی شود.
2- حمله سریع را از داخل شروع کنید.2- دود دیده می شود.

3-حمله سریع را از داخل شروع کنید.3- دودوکمی شعله دیده می شود.
4- حمله سریع کامل را از داخل شروع کنید.4- آتش سوزی واقعاً اتفاق افتاده است.

5- حمله داخلی را با رعایت احتیاط کامل انجام دهید.5- آتش سوزی به طور عمیق همه جا را فراگرفته است.
6- بااحتیاط حمله داخلی انجام شود، ضمن اینکه آمادگی برای اقدام از خارج را 6- آتش سوزی در حاشیه ساختمان است.

داشته باشید.
7- عملیات تدافعی از خارج به عمل آورید.7- کل ساختمان دچار آتش سوزی شده است.

8- عملیات از خارج را ادامه دهید با در نظر گرفتن فروریختن ساختمان8- در حال فروکش شدن می باشد.
9- عملیات از خارج را ادامه دهید با در نظر گرفتن فروریختن ساختمان9- ساختمان فروریخته است.

10- طرح قبل از آتش سوزی را از پرونده بیرون بیاورید.10- چیزی از ساختمان باقی نمانده است.



79                                                                                            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 آبان ماه 96 

1- سیستم مدیریت عادی را همایت و هماهنگ می کند.
2- اطالعات موردنیاز را در محل های خاص خود ثبت 

و ضبط می کند.
3- مسائل کلیدی فراموش شده را یادآوری می کند.

4- درک فرماندهی را بهبود می بخشد.
5- برای هر فرد دیگری نیز فرم یکسان را ارائه می کند.

6- مدیریت جمع آوری اطالعات و ارتباطات را استاندارد 
می کند.

7- مراحل فرمان دادن را تسهیل می بخشد.
پست  مرکز  برای  را  مفیدی  بسیار  اطالعات   -8

فرماندهی فراهم می کند.
9- تاکتیک های در حال اجرا و روش های ابداعی را 

مهیا می کند.

تطبیق دادن اقدامات با شرایط:
مراحلی  نسبتاً  ساختمان،  به  مربوط  آتش سوزی های 
مطابق با استاندارد را طی می کنند. اقدامات را می توان 
به میزان یک به یک با شرایط آتش سوزی تطبیق داد. 
شکل زیر نشانگر این وابستگی است. این میزان، یک 
تصویر از مراحل مختلف و کامل یک آتش سوزی را در 
اختیار فرمانده عملیات می گذارد و نشان می دهد که 
زنجیره اقدامات مناسب اطفای حریق و منابع و شرایط 
با در نظر گرفتن گذشت زمان، چگونه است. این میزان، 
یک منحنی به وجود می آورد که نمایانگر شروع، اواسط 

و پایان آتش سوزی و ارتباط بین آن ها می باشد.
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درسالهایاخیر،تعدادآتشسوزیهایساختمانهایبلندروبهافزایشبودهوزندگیمردموداراییهایشانرابهشدتتهدیدمیکند.براساس
اینشرایطحوادثآتشسوزیبااستفادهازروشتحلیلدرختیوتئوریسیستمایمنیمهندسیموردتحلیلوبررسیقرارگرفتهاست.دالیلاصلی
آتشسوزیباجزییاتنشاندادهشدهودرجهاهمیتحوادثنیزمشخصشدهاست.براساسهمیننتایج،اقداماتمتقابلوروشهایمدیریتیآن
شرحدادهشدهوازهمینرومصونیتازآتشسوزیهایساختمانهایبلندرافراهمآوردهاست.بعالوه،فرآیندتخلیهساختماندرزمانآتشسوزی

نیزبیانمیشود.درنهایتمدلتخلیهازطریقآسانسوروراهپلههامطرحمیگردد.

آتش سوزی ساختمان های بلند در  افراد   تخلیه 

! ! ! ! ! ! آسانسور   ز  ا استفاده  با  رضا فعله گري 
HSE کارشنـاس ارشد مهنـدسي
expert.safety4@gmail.com
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در سال های اخیر، تعداد آتش سوزی های ساختمان های بلند افزایش یافته و این زندگی 
و  دولت  بررسی  و  نظارت  گرچه  می کند.  تهدید  به شدت  را  دارایی هایشان  و  مردم 
آتش نشانی ها بیشتر شده، اما آتش سوزی در ساختمان های بلند کاهش نیافته است. طبق 
آمار، بین سال های 2007 تا 2009 تعداد 2040 آتش سوزی در ساختمان های بلند داشتیم 
که منجر به 50 کشته و 25 مجروح شده است. برای مثال آتش سوزی های شدید در 9 
فوریه 2009 در مرکز فرهنگی پکن باعث مرگ یک آتش نشان، مجروحیت 6 تن و ضرر 
اقتصادی بالغ  بر 163.63 میلیون یوآن گردید. در 30 دی ماه 1395 آتش سوزی ساختمان 
بلندمرتبه تجاري پالسکو باعث کشته و شهید شدن تعدادي از هم وطنان و آتش نشانان و 
تعداد بیشتری مجروح شدند. از این موارد نتیجه می گیریم که بیشترین تلفات و جراحات 
مربوط به آتش سوزی در ساختمان های بلند می باشد و ازاین رو باید تحقیقات در این زمینه 
بخصوص در زمینه وقوع و گسترش آتش، از طریق مکانیسم داخلی و همچنین ایجاد یک 
برنامه تخلیه کارآمد در زمان آتش سوزی افزایش یابد و با استفاده از نتایج این تحقیقات 

احتمال وقوع آتش سوزی و تهدید جان و مال مردم را کاهش داد.
بلند بررسی می شود. برای  ابتدا دالیل آتش سوزی در ساختمان های  این مقاله،  در 
بلند، فاکتورها و جنبه های مختلف آتش در  درک عمیق مشخصات ساختمان های 
نظر گرفته  شده و درخت نقایص نشان داده  شده است. سپس درجه اهمیت حوادث 
مشخص  شده، استراتژی ها براساس دو جنبه تکنولوژی و مدیریت با استفاده از این 
درجات اهمیت تعیین گشته و باعث کاهش رخداد این حوادث می گردد. بعالوه، مدل 
نوین تخلیه از طریق راه پله و آسانسور با قواعد جدید برای بهبود کارایی فرآیند تخلیه 

پیشنهاد شده است.
با تجزیه وتحلیل ریسک ها در ساختمان بلندمرتبه، این موارد به دست می آید: به هنگام 
رخداد آتش در ساختمان های بلند، اطفاء حریق و امداد نقش مهمی ایفا می کنند. گرچه 
جلوگیری از آتش به طور کامل امکان پذیر نیست. ازاین رو کارایی اطفاء حریق و نیروی 

امداد باید به این صورت تقویت شود: از اخطار به موقع و اعزام نیروهای پلیس بالفاصله 
بعد از شروع آتش اطمینان حاصل شود؛ تمرینات نیروها برای بهبود کارایی افزایش یابد؛ 
دولت باید با حمایت های مالی خود نیروهای اطفاء حریق و امداد را تقویت کند. بعالوه، 
کمک خود ساکنین و محافظت هم اهمیت زیادی در جلوگیری از گسترش آتش در 

مراحل اولیه آن دارد.

روشهایجلوگیریازآتشسوزیدرساختمانهایبلند
روشهایکاهشآتشسوزیرابهدودستهمیتوانتقسیمکرد:تکنولوژی 
ایمنی و مدیریت. اگر این دو مورد به خوبی اجرا شوند و کارایی ایمنی بهبود یابد، احتمال 

وقوع آتش سوزی کاهش می یابد. موارد زیر تحلیل خالصه ای از این دو مورد می دهد:
-تکنولوژیایمنی:تکنولوژی ایمني به سطح ایمنی تجهیزات وابسته است، با بهبود 
بخشیدن به سطح تکنیکی سیستم پاشش خودکار، سیستم هشدار خودکار، تجهیزات 
مقابله با آتش، تجهیزات امداد می توان این مشکل را حل کرد و امید می رود که آتش 
را بتوان از جنبه تکنیکی آن تشخیص و کنترل کرد. بعالوه، مقامات استاني و مراکز 
آتش نشانی باید برای بهبود مکانیسم اطفاء حریق و برآوردن نیازهای مربوط به امداد و 

نجات به روز شوند.
-مدیریتایمنی:حوادث به مدیریت ایمنی مربوط اند. این مشکالت از طریق بهبود 
قوانین و مقررات آموزشی که می تواند سستی در انجام وظیفه و تأخیر در پذیرش آالرم 
را کاهش دهد و خطاهای ناشی از سهل انگاری را از بین ببرد. تشکیالت آتش نشانی با 
بهبود توانایی خود در مهار آتش سوزی های ساختمان های بلند وامداد استاندارد از طریق 
تمرینات تاکتیکی می توانند حوادث مربوط به آتش سوزی را کنترل کنند. در کنار این ها 
وجود یک سیستم تشخیص در تجهیزات آتش نشانی می تواند منتج به عملیات کارآمدتری 

در این زمینه گردد.
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

تخلیهازطریقآسانسوروراهپله
با وجود اقدامات پیشگیرانه در آتش نشانی، اجتناب از آتش به طور کامل ممکن نیست. 
با شرایط حال حاضر، آتش سوزی در ساختمان های بلند، باعث تلفات جانی و خسارات 
مالی فراوانی می گردد. بنابراین بحث در زمینه روش تخلیه ساکنین ضروری است 
دارد. منجمله: مسافت کمتر، زمان تخلیه  فراوانی  آسانسور مزایای  این  جهت  از  و 
کمتر و کاهش مصرف انرژی که اهمیت زیادی در حل مشکل تخلیه ساختمان های 

بلند دارد. بنابراین مدل آسانسور و راه پله برای مطالعه و تحلیل پیشنهاد شده است.
- تحلیل امکان استفاده از آسانسور برای تخلیه

آسانسور وسیله حمل ونقل عمودی است که با ساخت ساختمان های بلند رو به گسترش 
است. همان طور که می دانیم استفاده از آسانسور حتی ممکن است به تلفات بیشتری منجر 
شود. چون آسانسور برای تخلیه ایمن در آتش سوزی در نظر گرفته نشده است. در زمان 
آتش سوزی ساکنین باید از راه پله برای خروج ایمن استفاده کنند. با این  حال هیچ  چیزی 
ثابت نیست و با گسترش ساختمان های بلند، کارایی آسانسورها هم در زمان آتش سوزی 
بهبود یافته است. در حقیقت، اگر آسانسور به درستی کار کند، برخی از مردم می توانند از آن 
برای خروج استفاده کنند و تاکنون هم مواردی بوده که تخلیه به وسیله آسانسور با موفقیت 

انجام  شده است. عالوه بر این آسانسور مزایایی دارد که به این شرح اند:
1- از آنجایی که در ساختمان های بلند از آسانسور به طور روزمره استفاده می شود، 

بسیاری از افراد برای خروج از آن استفاده می کنند.
2- مسافت طی شده، انرژی مصرفی و زمان تخلیه از طریق راه پله طوالنی تر است.

3- آسانسور برای تخلیه افراد خاص )پیر، ضعیف، مریض و معلول( مناسب است.
البته در تخلیه از طریق آسانسور باید مواردی در نظر گرفته شود و کارهای بیشتری 

انجام گیرد. برای مثال، خصوصیات آسانسور و روش استفاده از آن
- شرایط اولیه تخلیه از طریق آسانسور

دمای  خصوصیات  اساس  بر  آتش:  گسترش  مرحله  و  آسانسور  کارکرد  بین  رابطه 
ابتدایی،  مرحله  می شود:  تقسیم  مرحله  سه  به  آتش  گسترش  فرآیند  داخلی،  آتش 
مرحله پیشروی، مرحله اطفاء. مرحله ابتدایی دارای خصوصیات زیر است: آتش سوزی 
کم حجم است. آتش در مجاورت خود محدود شده و اختالف دما وجود دارد، به این 
صورت که در منطقه آتش، دما باال و در مجاورت آن پایین است. سرعت گسترش 
آتش پایین است و نهایتا اینکه سرعت گسترش آتش به منبع آن، مواد سوختنی و 

توزیع تهویه هوا بستگی دارد. بر اساس این خصوصیات، در مرحله ابتدایی فرصت 
بیشتری برای اطفاء حریق و تخلیه ساکنین از طریق آسانسور وجود دارد. ولی در 

مرحله دوم و سوم استفاده از آسانسور ریسک بزرگی بشمار می رود.
سیستماخطاردرداخلآسانسور:آسانسور معمواًل برای جلوگیری از تأثیر دود و گاز 
به صورت ضد آتش و دود ساخته نمی شود. بنابراین باید درهای ضد آتش و کرکره ای بسته 
شونده در زمان آتش در آن تعبیه شود تا انتشار آتش را در کل مسیر آسانسور محدود کند. 
درعین حال باید سنسور دود و دما در محل مناسب تعبیه شود. حسگر در زمان تشخیص 
دود و گاز درون آسانسور، آن را برای تخلیه متوقف می سازد. از تهویه با فشار مثبت نیز 
می توان برای جلوگیری از انتشار آتش استفاده کرد. آسانسور به خودی خود عملکردی در 
برابر آتش ندارد اما با تعبیه سیستم اخطار آتش می توان عملکرد آسانسور را در زمان 

آتش سوزی تضمین کرد.
شرایط  در  آسانسور  کارکرد  آتشسوزی: در آسانسور از استفاده قوانین
عادی با زمان آتش سوزی متفاوت است و باید برای کارایی بهتر از یک الگوریتم 
آسانسور  با  کار  برای  دو حالت  امر  این  برای  استفاده کرد که  تخلیه  برای  کنترلی 

وجود دارد. 
باالی  طبقات  در  که  افرادی  کند.  توقف  باالیی  طبقات  در  آسانسور  اول: حالت
آسانسور قرار دارند، از آسانسور استفاده کرده و بقیه از راه پله استفاده کنند. اگر زمان 
تخلیه به وسیله آسانسور با زمان تخلیه راه پله یکی باشد، باالترین کارایی را دارا است 

و زمان تخلیه در کمترین حالت خود خواهد بود. 
حالتدوم:در شرایط نرمال افراد طبقه ششم و پایین تر از راه پله استفاده کرده و 
ساکنین طبقات باالتر از آسانسور استفاده کنند. به همین دلیل توصیه می شود تعداد 
افراد معینی که در طبقه هفتم و باال تر قرار دارند، از آسانسور و بقیه افراد از راه پله 
استفاده کنند. در این حالت نیز تشابه زمان تخلیه، نشانگر کارایی حداکثر عملیات 
تخلیه است. بعالوه، اگر آسانسور در طبقه موردنظر پر نشد، می تواند در طبقه بعد 

توقف کرده و پر شود.
به یک  تخلیه کل ساکنین  بلند،  تخلیه ساختمان های  در  موجود  اساس شرایط  بر 
محیط امن مشکل است، بنابراین صحبت از تخلیه به وسیله آسانسور در شرایط خاص 
و تحت دو قانون ذکرشده به میان آمد و پس  از آن مدل تخلیه آسانسور و راه پله 

نشان داده شد و نتایج آن هم تأثیر مثبتی بر کارایی فرآیند تخلیه از خود نشان داد.
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محسناحمدیانی
مشاور، مدرس و ممیز سیستم های ایمنـی
mohsenahmadiani@yahoo.com

فصل پنجم: انتخاب نوع خاموش کننده قابل حمل
نیازمندی های عمومي:

به وسیله  باید  معلوم،  موقعیت  یک  براي  F.Eها  انتخاب 
نیازمندی های ارائه شده در بندهای ارائه شده بعدي این فصل 

و فاکتورهاي زیر تعیین گردد:
نوع آتش سوزی هایی که بیشتر رخ می دهد.

اندازه و وسعت آتش سوزی هایی که بیشتر رخ می دهد.
خطرات محیطي ناشي از آتش سوزی ها

تجهیزات الکتریکي روشن )در مدار جریان( در محدوده 
محلي که آتش سوزی بیشتر رخ می دهد.

شرایط دمایي محیط
عوامل دیگر

دسته بندی آتش ها
5-2-1- آتش هاي کالس A: آتش هایی که از سوختن مواد 
قابل احتراق نظیر چوب، منسوجات، کاغذ، الستیک و انواع 

پالستیک ها بوجود می آیند.
مایعات  از  که  آتش هایی   :B کالس  آتش هاي   -2-2-5
قیرها،  نفتي،  گریس های  قابل احتراق،  مایعات  اشتعال پذیر، 
و  الک والکل ها  حالل ها،  روغني،  پایه  رنگ های  روغن ها، 

گازهاي اشتعال پذیر بوجود می آیند.

5-2-3- آتش هاي کالس C: آتش هایی که از تجهیزات 
الکتریکي در مدار جریان بوجود می آیند.

5-2-4- آتش هاي کالس D: آتش هایی که از سوختن فلزات 
قابل احتراق، نظیر: منیزیم، تیتانیوم، زیرکونیم، سدیم، پتاسیم و 

لیتیم بوجود می آیند.

سیستم دسته بندی خاموش کننده ها
5-3-1- دسته بندی F.E ها باید بر مبناي یک حرف باشد 
که نشان دهنده نوع و کالس آتشي که F.E در مورد آن مؤثر 

است.
استفاده   B یا   A کالس  مخاطرات  براي  که  F.Eهایی 
حرف  از  پیش  رتبه بندي  شماره  یک  داراي  باید  می شوند، 
دسته بندی که نشان دهنده شدت نسبي خاموش کنندگی است، 

باشند.
Classification of Hazards  دسته بندی خطرات

5-4-1- دسته بندی مخاطرات مسکوني: اتاق ها یا فضاها 
باید به صورت کلي به نواحي کم خطر، خطر متوسط و پرخطر 

تقسیم بندی شوند.
مخـاطـرات  سبــک:  و  کـم  مخاطــرات   -1-1-4-5
و  مقدار  موقعیت هایی که  به عنوان  باید  مسکوني سبک 
احتراق پذیری مواد قابل احتراق کالس A و یا مواد قابل 

آزادسازي  نسبي  شدت  و  است  کم   B کالس  اشتعال 
شوند.  دسته بندی  می شود،  پیش بینی  کم  آتش،  گرماي 
این مخاطرات شامل خطرات آتش سوزی مقادیر کمي از 
لوازم و اثاثیه قابل احتراق کالس A و یا مقادیر کمتر از 
1 گالن )3.8 لیتر( از مواد قابل اشتعال کالس B در یک 

اتاق یا فضاي مشابه، می گردد.
5-4-1-2- مخاطرات متوسط: این مخاطرات مسکوني 
احتراق  قابلیت  و  مقدار  که  موقعیت هایی  به عنوان  باید 
مواد کالس A و یا مواد اشتعال پذیر کالس B، در حد 
متوسط بوده و آتش با نرخ متوسطي ایجاد گرما نماید، 

دسته بندی شوند. 
این موقعیت ها، زماني ایجاد مخاطره می نماید که اسباب 
و لوازم قابل احتراق کالس A، بیشتر از مقدار نرمال قابل 
پیش بینی باشد یا اینکه مقدار مواد قابل اشتعال کالس 
 18.9 تا   3.8( گالن   5 تا   1 از  فضا،  یا  اتاق  در یک   B

لیتر( باشد.
5-4-1-3- مخاطرات شدید: مواد کالس A و B بیشتر 
نظیر  باشد؛  آتش سریع  و گسترش  باشند  معمول  از حد 
انبارها، فضاهاي متراکم از وسایل، ادارات یا کارخانه جات 
و یا جاهایي که در یک اتاق یا فضا بیش از 5 گالن )18.9 

لیتر( از مواد قابل اشتعال وجود داشته باشد.

استاندارد خاموش کننده هاي قابل حمل 
قسمت دوم

)Standard for Portable Fire Extinguishers(
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فصل ششم: نصب خاموش کننده های قابل حمل
کلیات

F.Eهاي  تعداد  حداقل  F.Eها:  تعداد   -1-1-6
موردنیاز جهت حفاظت یک موقعیت، باید مطابق این 

مبحث محاسبه گردد.
در  باید  قابل حمل  F.Eهاي   :F.E آمادگي   -2-1-6
شده  نگهداري  عملیاتي  شرایط  و  شارژ  کاماًل  حالت 
و باید در مناطق طراحی شده، حتي در زمان هایی که 

استفاده نمی شوند نیز نگهداري شوند.
6-1-3- جانمایي )جایگاه(:

دید  قابل  و  واضح  موقعیت های  در  باید  F.Eها 
قرارگرفته شوند تا به آسانی در دسترس بوده و در زمان 
بروز آتش سوزی بتوان به سرعت از آن ها استفاده نمود.
F.Eها نباید از دید پوشیده بوده یا سد راه واقع شوند.

از  که  مشخصي  موقعیت های  و  بزرگ  اتاق های  در 
براي  وسایلي  ورزید،  اجتناب  نمی توان  دید  موانع 

مشخص نمودن موقعیت F.Eها تعبیه گردد.
با  باید  F.Eهاي چرخ دار،  به جز  قابل حمل،  F.Eهاي 

استفاده هرکدام از وسایل زیر نصب شوند:
که  مطمئن  آویز  یا   )hanger( قالب  یک  روي   -

براي F.E تعبیه شده
سازنده  که   (bracket) خاص  یک پایه  روي  بر   -

F.E آن را فراهم نموده
اهداف  بعضي  براي  که  ویژه  پایه  ردیف  یک  در   -

آماده شده
- در قفسه یا طاقچه دیواري

احتمال  که  دارند  قرار  شرایطی  در  که  هایی   F.E
باید  دارد،  وجود  استقرارشان  از محل  و خروج  سقوط 
به وسیله قالب ها یا تسمه های خاصي که سازنده براي 

غلبه بر این شرایط طراحي کرده، فیکس شوند.
ارتفاع نصب:

 lb  40 از  کمتر  ناخالص شان  وزن  که  F.Eهایی 
(kg 18.14) است باید در موقعیتي که باالي F.E تا 

کف زمین از 5 فوت )1.5 متر( بیشتر نصب گردند.
 lb  40 از  بیشتر  ناخالص شان  وزن  که  F.Eهایی 
(kg 18.14) است )به جز چرخ دارها( باید در موقعیتي 
که باالي F.E تا کف زمین 3.5 فوت )1 متر( بیشتر 

نباشد، نصب گردند.
در هر شرایطي فاصله بین انتهاي پاییني F.E تا کف 

زمین نباید کمتر از 4 اینچ )10 سانتیمتر( باشد.

5-4-2- هم مخاطرات مسکوني و هم حفاظت از ساختمان ها 
باید موردتوجه قرار گرفته و باید با تجهیزات و سیستم های 
احتمالي  آتش سوزی های  برابر  در  نیز  ثابت  حریق  اطفاء 

محافظت  شوند.
F.E هاي مورداستفاده باید به صورت جامع و کامل استفاده 
 ،C یا B شوند و مثاًل در مورد مناطق با خطرات کالس
استفاده از F.E هاي کالس  B ، A  و C الزم و ضروري 

است.
انتخاب F.E براي مخاطرات ویژه

B 5-5-1- آتش هاي کالس
F.E -1-1-5-5ها براي آتش سوزی مایعات قابل اشتعال 

تحت فشار و گازهاي تحت فشار:
مبناي  بر  باید  مخاطرات  نوع  این  براي  F.Eها  انتخاب 

توصیه های سازندگان این تجهیزات ویژه صورت پذیرد.
وزن 10  با  باال  ظرفیت    Dry Chemical F.Eهاي 
 lb/s 1 بیشتر و سرعت خروج مواد یا   (kg 4.54) lb
(kg/s 0.454) یا بیشتر براي حفاظت از این نوع مخاطرات 

استفاده  می شوند.
5-5-2- آتش هاي سه بعدی:

 10 وزن  با  باال  ظرفیت   Dry Chemical F.Eهاي 
 lb/s 1 بیشتر و سرعت خروج مواد یا   (kg 4.54) lb
(kg/s 0.454) یا بیشتر براي حفاظت از این نوع مخاطرات 

استفاده می شوند.
5-5-3-آتش هاي ناشي از مایعات اشتعال پذیر حالل در 

آب )حالل های قطبي(:
F.E هاي نوع AFFF و FFFP نباید براي اطفاء حریق 
ناشي از این نوع مایعات و محلول ها، نظیر الکل ها، استون، 
استرها، کتان ها و نظایر آن استفاده شوند، مگر آنکه بر روي 
name plate خاموش کننده، به صورت اختصاصي ذکرشده 

باشد.
 :K 5-5-4- آتش هاي ناشي از سیاالت پخت وپز کالس
F.Eهایی براي حفاظت از تجهیزات پخت وپز که از سیاالت 
قابل احتراق )روغن های گیاهي یا حیواني و چربی ها( استفاده 
می کنند، بکار می رود که در زمره کالس K بوده و برچسب 

این کالس را داشته باشند.
F.Eهاي  الکترونیکي:  تجهیزات  آتش سوزی   -5-5-5
ازنظر  باید  حساس،  الکترونیکي  تجهیزات  حریق  اطفاء 
برچسب گذاری  و  طبقه بندی   C کالس  در  مخاطرات، 

شده باشند.
5-5-6- محیط هایی که داراي اکسیدکننده هستند:

تنها F.E هاي نوع آبي باید در محیط های حاوي اکسیدکننده 
نظیر استخرها و مخازن شیمیایي نصب شوند.

در  نباید  چندمنظوره   Dry Chemical F.Eهاي 
محیط های فوق نصب شوند.
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معرفی رسی جدید ابزارهای هوملاترو

قدرمتندتر ، سبک تر ، ارگونومی بهرت

قابلیت دید برچسب:
و  قرارگرفته   F.E روي  بر  باید   F.E با  کار  راهنماي 

به وضوح قابل دید باشد.
و  تعمیر  برچسب های   ،HMIS برچسب های سیستم 
نگهداري 6 ساله، برچسب های تست هیدرو استاتیک 
یا دیگر برچسب ها، نباید بر روي )جلوي( F.E نصب 

یا قرار داده شوند.
قفسه ها و کابینت ها:

کابینت های نگهدارنده F.E ها نباید قفل باشند. مگر 
اینکه درجایی، F.E ها در معرض استفاده نابجاي افراد 
بدخواه باشند که در این صورت، کابینت باید بوسیله اي 

جهت دسترسي اضطراري مجهز باشد.
دیواري  طاقچه های  یا  کابینت ها  در  که  F.Eهایی 
نگهداري می شوند باید در وضعیتي باشند که راهنماي 
استفاده و عملکرد آن ها رو به بیرون و در معرض دید 

قرار گیرد.
محدوده  از  خارج  دماهاي  معرض  در  نباید  ها   F.E

ارائه شده بر روي برچسب F.E، قرار داده شوند.
6-1-4- ضد یخ:

مقداري  افزودن  با  هستند  آب  حاوي  که  F.Eهایی 
تأییـدشـده،   name plate روي  بر  که  ضدیـخ 
  (4°C) -40°F مـی تـواننــد در محــدوده دمــایي زیــر 

عمـل نمــایند.
هاي   F.E در  نباید  کلسیم  کلرید  محلول های 

stainless steel استفاده شوند.
A ها براي مخاطرات کالس F.E نصب

6-2-1- اندازه و جایگاه F.E براي مخاطرات کالس 
:A

حداقل اندازه F.E ها براي مخاطرات درجه بندی شده، 
باید بر اساس جدول 6-2 باشد.

 A-1 آبي که هرکدام درجه نوع   F.E تا دو دستگاه 
 A-2 درجه   F.E یک  جایگزین  می توانند  باشند، 

گردند.
 (L 6.46) gal 2.5 آبي با حجم F.E دو دستگاه

می تواند بجاي یک F.E درجه A-4 کفایت کند.

از  کمتر  ساختمان  از  طبقه  یک  فضاي  که  جایی  در 
باشد، حداقل یک  مقدار مشخص شده در جدول فوق 

F.E با کمترین سایز پیشنهادي باید فراهم گردد.

B ها براي مخاطرات کالس F.E نصب

مایعات  از  غیر  منشأ  که  آتش هایی   -1-3-6
اشتعال پذیر با عمق قابل ارزیابي دارند:

حداقل اندازه F.E ها براي مخاطرات درجه بندی شده، 
مطابق جدول 6-3 می باشد:
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تا سقف سه دستگاه F.E نوع AFFF یا FFFP با گنجایش 
حداقل gal 2.5 )9.46 لیتر( نیازمندی های حفاظت از 

مخاطرات شدید را کفایت می نماید.
دو دستگاه F.E نوع AFFF یا FFFP با حداقل گنجایش 
gal 1.6 )6 لیتر(، نیازمندی های حفاظت از مخاطرات 

متوسط را کفایت می نماید.
جهت برآورده کردن نیازمندی های حفاظت از مخاطرات 
 F.E هاي درجه باالتر، باید فاصله بین دو F.E با استفاده از

کمتر از 50 فوت )15.25 متر( باشد.

6-3-2- مایعات اشتعال پذیر با عمق قابل ارزیابي:
F.Eهاي قابل حمل نباید به صورت تنها براي مخاطرات 
ارزیابي در  قابل  با عمق  از مایعات اشتعال پذیر  ناشي 
محیط هایی که فضا بیش از 10 فوت مربع )21 مترمربع( 

است، استفاده شوند.
جهت  مقدماتي  آموزش  تحت  پرسنل  که  درجایی 
استفاده از F.E ها قرار دارند، ماکزیمم سطح منطقه مورد 
آموزش اطفاء حریق این مایعات، نباید بیش از 20 فوت 

مربع )40 مترمربع( باشد.

C ها براي مخاطرات کالس F.E نصب
F.E -1-4-6 هاي با درجه بندی کالس C درجاهایی که 
با تجهیزات الکتریکي در مدار جریان مواجه هستیم، باید 

استفاده گردند.
6-4-2- الزامات بند 6-4-1 شامل موقعیت هایی که 
خود تجهیز الکتریکي یا محیط اطراف آن در معرض 

آتش است، می گردد.
 B یا A 6-4-3- چون آتش سوزی، یک مخاطره کالس
است، F.E ها باید بر مبناي پیش بینی مخاطرات کالس 
A یا B از جهت سایز و موقعیت مکاني، در نظر گرفته 

شوند.
D ها براي مخاطرات کالس F.E نصب

F.E -1-5-6 ها یا عوامل اطفاء حریق با درجه بندی 
فلزات  از  ناشي  آتش سوزی های  براي  باید   ،D کالس 

قابل احتراق بکار برده شوند.
F.E -2-5-6 ها یا سیاالت اطفاء حریق، نباید در فواصل 
بیش از 75 فوت )23 متر( از مخاطرات کالس D قرار 

گیرند.
F.E -3-5-6 هاي قابل حمل یا سیـاالت اطفـاء حریـق

 براي مخاطرات کالس D باید در موقعیت های کاري که 
در آن پودر، تراشه، خرده ریزه یا سایزهاي مشابه از فلزات 

قابل احتراق تولید می شوند، مهیا باشند.
6-5-4- تعیین اندازه و سایز F.E ها بر مبناي ویژگي 
فلزات قابل احتراق ازنظر سایز فیزیکي ذرات، محیطي که 
تحت پوشش قرار می دهند و نیز توصیه هایی است که 
سازندگان F.E ها بر مبناي اطالعات تست های کنترلي، 

ارائه می دهند.
K ها براي مخاطرات کالس F.E نصب

F.E -1-6-6 هاي کالس K براي مخاطراتي که پتانسیل 
قابل احتراق وجود دارد،  آتش سوزی سیاالت پخت وپز 

باید استفاده گردند.
6-6-2- ماکزیمم فاصله بین F.E و محل خطر نباید 

بیش از 30 فوت )9.15 متر( باشد.
با  جامد  با سوخت  آشپزي  تجهیزات  کلیه   -3-6-6
حجم محفظه احتراق 5 فوت مکعب  )0.14 مترمکعب( 
یا کمتر، حداقل باید داراي یک F.E نوع آبي با درجه 
 1.6 gal شیمیایي مرطوب با گنجـایش F.E 2 یا-A

)6 لیتر( از نوع کالس K، باشند.
ادامه دارد ....
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

تخلیهایمنافرادومتصرفینیکساختماندرشرایطبحرانوحادثه،
امریبسیارمهموحیاتیمحسوبمیشود.سیستمراهنمایتخلیه
با که بوده ایمنی سیستمهای در جدید مفهومی )IEGS(، هوشمند
خروج مسیرهای پویای اطالعات هوشمند، الگوریتم یک از استفاده
راتحلیلکردهوبازدهیتخلیهافرادرابهبودمیبخشد.دراینمقاله
مفاهیمیدرخصوصتخلیههوشمندبیانشدهوسپسشبیهسازییک

صحنهآتشسوزیدریکپلتفرمآزمایشمیدانیوتأثیراتIEGS
برتخلیهجمعیت،بررسیشدهونتایجمهمیازآنبهدستآمدهاست.
ایننتایجشاملجانماییخروجها،تنظیماتومشخصاتتعدادوعرض
تخلیه نشانگرهای نصب موقعیت و نصب فاصله خروج، مسیرهای
و صوتی القای سیستم انتخاب و )IAEI( هوشمند صوتی-بصری

بصری،میباشند.

تخلیه هوشمند  راهنمای  ثیر سیستم  تأ
آتش سوزی شرایط  در  د  فرا ا تخلیه  بر  اشکاننیکبخت

کارشناس معاونت ایمنی و حفاظت 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
nikbakht.125@gmail.com 

پیچیده ای  سیستم  آتش سوزی ها،  در  افراد  ایمن  تخلیه 
شامل سه عامل مهم )مشخصات ساختار معماری، فرآیند 
توسعه آتش سوزی و رفتارشناسی انسان ها( بوده که یکی از 
مهم ترین شاخههای علوم تحقیقاتی در زمین ایمنی حریق 
و هوشمند سازی سیستم های ایمنی محسوب می شود. در 
سال های اخیر، توسعه و استفاده از ساختمان های بسیار 
بزرگ چندمنظوره و استفاده از فضاهای زیرزمینی در شهر 
تهران، نیاز به تخلیه مطلوب و ایمن متصرفین را افزایش 
نظیر  این ساختمان ها شامل شرایطی  اغلب  است.  داده 
فضاهای بزرگ، ظرفیت باالی متصرفین، تنوع کاربری ها، 
مواد سوختنی نسبتاً زیاد، بار الکتریکی باال و ... می باشند. 
این شرایط منجر به طوالنی تر یا پیچیده تر شدن مسیرهای 
خروج شده و زمان تخلیه را افزایش می دهد. حرکت دود 
ناشی از آتش سوزی در فضاها و نواحی بزرگ، به خصوص 
در آتریومها و فضاهای باز عمودی، سریع تر بوده که همین 
تخلیه  دشواری  آن  دنبال  به  و  آتش سوزی  خطر  امر، 
متصرفین را باال می برد. بسیاری از پژوهشگران، در زمینه 
تخلیه ایمن در شرایط آتش سوزی، تحقیقات ارزشمندی 
متصرفین  رفتار  تغییر  زمینه  در  مطالعاتی  داده اند.  انجام 
در شرایط آتش سوزی از دیدگاه های مختلف داشتند. بر 
روی مدلی جهت تخلیه افراد مطالعه نمود و تخلیه افراد 
در شرایط آتش سوزی را شبیه سازی کرد. با طراحی یک 
پرسشنامه، تأثیر عوامل مختلف بر رفتار افراد در شرایط 

آتش سوزی را تحلیل نمود. تخلیه جمعیت در یک خوابگاه 
دانشجویی در شرایط آتش سوزی را شبیه سازی کرد. مدل 
تخلیه جمعیت در مکان های عمومی بزرگ را مورد مطالعه 
قرار داد. این نتایج، اساس علمی و نظری مناسبی جهت 
مطالعه تأثیر پارامترهای ساختاری ساختمان، پارامترهای 
فرآیند آتش سوزی و جمعیت، بر روی ایمنی تخلیه در اختیار 
می گذارد. بر اساس تئوری فاجعه ترافیک و سد معبر شدن 
جمعیت در ساختمان های عمومی را تحلیل نموده است. 
به طور خاص، ایده نشانگرهای ارزیابی هوشمند صوتی و 

بصری IAEI که در تخلیه ایمن افراد کاربرد مؤثری دارد را 
بررسی کرده است یک مدل عامل محور برای شبیه سازی 
و تحلیل مسیرهای خروج در ساختمان های بزرگ عمومی، 
ارزشمند صورت گرفته  داده است. در یک مطالعه  ارائه 
توسط مرکز مطالعات شهرداری تهران  رفتار انسان ها در 
شرایط حادثه و بحران بررسی  شده است. در این مطالعه 
تحقیقاتی به سندرم حوادث اشاره شده و شرایط روانشناسی 

انسانها در حوادث، ارزیابی  شده است.
سیستم  عنوان  با  را  جدیدی  مفهوم  محققین  امروزه، 
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راهنمای تخلیه هوشمند IEGS ارائه کرده اند. این سیستم 
و  سریع تر  تخلیه  را جهت  افراد  آتش سوزی،  شرایط  در 
مؤثرتر، راهنمایی می کند. برخی از شرکت ها نوع تجاری 
این سیستم را نیز تولید کرده و در ساختمان ها آن را مورد 
استفاده قرار داده اند. با این  حال هنوز دستورالعمل شفاف 
به  ندارد.  IEGS وجود  مناسبی جهت نصب  استاندارد  و 
همین سبب در این مقاله ضمن بررسی یک تحلیل میدانی 
خصوص  در  و  کرده  مطالعه  را   IEGS تأثیر  انجام شده، 
 IAEI فواصل نصب، موقعیت نصب و حالت های مختلف
پیشنهادهایی ارائه  شده است که این اطالعات می تواند 
در تدوین دستورالعمل های ایمنی مربوطه و استانداردهای 

ایمنی و آتش نشانی مورداستفاده قرار گیرد.

تخلیه راهنمای عملکردسیستم اصلی مبانی
هوشمند

تابلوهای  نظیر  تمهیداتی  از  سنتی،  تخلیه  سیستم های 
پیش  از  و  ثابت  مسیرهای  راهنمای  و  خروج  نشانگر 
استفاده  متصرفین  به  اطالع رسانی  جهت  تعیین شده، 
می کنند. این تابلوها معمواًل بر اساس دستورالعمل ایمنی 
بیستم  مبحث  و  تهران   آتش نشانی  سازمان  معماری 
مقررات ملی ساختمان ، نصب می شوند. این تابلوها شامل 
عالئم خروج سردرها، نشانگرهای مسیر روی دیواری و 
زمینی بوده و ممکن است نورتاب بوده یا حتی مجهز به 

هشدار صوتی نیز باشند.

دیاگرامنصبعالئمایمنی
در تصویر شماره 2، مفهوم سیستم IEGS که متشکل از یک کامپیوتر، کاشف دود، حسگرهای تشخیص سرعت 
حرکت جمعیت، نمایانگرهای مسیر تخلیه )با استفاده از نشانگرهای نورتاب، دستگاه های هشدار صوتی و تصویری، یا 

سیستم IAEI جهت نمایش مسیر( و تابلوهای خروج است، نشان داده  شده است.

سیستمراهنمایتخلیههوشمند
هوشمند  الگوریتم  یک  از   IEGS سیستم 
به  دستیابی  جهت  پارامتر،  چندین  پایه  بر 
استفاده می کند.  دینامیک،  تخلیه  مسیرهای 
پارامترهای مربوط به شرایط دود، پارامترهای 
رفتار انسان ها و پارامترهای مربوط به ساختار 
می توانند  پارامتر  نوع  سه  )این  معماری 
باشند.(،  تأثیرگذار  جمعیت  تخلیه  مدل  بر 
در  سیستم  به  ورودی  متغیرهای  بعنوان 
کنترلی  سیگنال های  می شوند.  گرفته  نظر 
ایمنی، متغیرهای خروجی  به عالئم  ارسالی 
نورتاب،  نشانگرهای  هستند.  سیستم 
یا  تصویری  و  صوتی  هشدار  دستگاه های 
در  ایمنی  عالئم  خروج،  تابلوهای  و   IAEI
زمان  در  می شوند.  محسوب   IEGS سیستم 
مسیرهای  دائمًا  سیستم  آتش سوزی،  بروز 
سرعت  یا  و  تراکم  به  توجه  با  را  خروج 
دود  الیه  به  مربوط  اطالعات  متصرفین، 
موجود  ساختار  و  تسهیالت  تشکیل شده، 
محیطی  شرایط  پارامترهای  و  ساختمان  در 
کرده  بهینه سازی  ساختمان  پیرامونی  و 
دینامیک  مسیرهای  لحظه ای،  بصورت  و 
می دهد.  تحویل  خروجی،  بعنوان  را  تخلیه 
که  همان طور  تخلیه،  دینامیک  مسیرهای 
اصل  از  است،  داده شده  نشان   3 تصویر  در 
می کند.  استفاده  سه نقطه ای،  موقعیت یابی 
در هر خط، سه IAEI وجود دارد. اگر ترتیب 
افراد  باشد،   ③②① به صورت  پخش 
ترتیب  اگر  و  راست  به سمت  فرار،  در حال 
افراد  باشد،   ①②③ به صورت  پخش 
پیکان های  می شوند.  هدایت  چپ  سمت  به 
 →  ،  ↓  ،↑ دارند:  شکل  چهار  دار،  فلش 
مسیرهای  اعالم  به  توجه  با  که   ← و 
می کنند  صدا  تولید  و  زده  چشمک   صوتی، 
پخش  سیکل  با  چشمـک زدن  )فرکـانس 
صدا یکسان است( که این امر، تأثیر بصری 

را افزایش می دهد.
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ساختارمحلانجامآزمایش
جهت بررسی بیشتر و بهتر سیستم IEGS، در این بخش از 
مقاله، به نتایج یک کار تحقیقاتی آزمایشگاهی که بر روی 
سیستم مذکور صورت گرفته، پرداخته  شده است. پلتفرم 
آزمایش انجام شده، یک طبقه همکف با ابعاد 31 × 16 × 
5.5 متر از یک ساختمان با سه  راه خروج الف، ب و ج است. 
عرض راه های خروج الف و ب، 2 متر و ج 4 متر می باشد. 
دیوارها، سقف و کف به رنگ خاکستری رنگ آمیزی شده 
است. تعدادی قفسه متحرک در طبقه همکف نشان داده  
شده است. عرض و تعداد مسیرهای خروج، با تغییر موقعیت 

قفسه ها، قابل تنظیم است.
دود ناشی از آتش سوزی، توسط یک دستگاه دودساز در 
خارج از ساختمان ایجاد شده و توسط یک خط لوله به 
داخل فضای آزمایش منتقل می شود. تولید دود طبق مراحل 

صفحه بعد انجام می گیرد.
1- سناریوی آتش سوزی: قفسه های چوبی قابل سوختن 
)ارتفاع قفسه 4.3 متر(، صندلی های چرمی، مبلمان و سایر 
المان های مرسوم، به عنوان بار حریق در نظر گرفته شده که 
با توجه به این بار حریق، می توان با استفاده از رابطه  صحنه 
آتش سوزی را طراحی نمود. نقطه اشتعال همان طور که در 

تصویر 4 نشان داده شده است، در وسط لحاظ شده است.
2- مشخص کـردن زمـان خطر Danger Time : با 
توجـه به میـزان خطـر آتش سـوزی که توسـط مـدل 
 Consolidated Model of Fire and Smoke Transport

یا CFAST بدست  آمده است )زمان خطر به معنی زمانی 
شروع آتش سوزی تا زمانی که آتش سوزی منجر به آسیب 
به افراد شود.( سه حالت برای شرایط خطرناک آتش سوزی 

در نظر گرفته می شود: 
)الف( ارتفاع الیه دود باالتر از سطح چشم انسان بوده و 
دمای گاز بین 80 تا 200 درجه سانتی گراد باشد. در این 
حالت، حرارت تابشی ایجادشده توسط گازهای داغ می تواند 
باعث آسیب های پوستی غیرقابل ترمیم روی افراد شود. در 
این آزمایش، دمای گاز روی 190 درجه سانتی گراد تنظیم 

 شده است. 
)ب( ارتفاع الیه دود پایین تر از سطح چشمان انسان بوده 
و دمای گاز بین 110 تا 120 درجه سانتی گراد باشد. در 
این شرایط حرارت تابشی ایجادشده ممکن است باعث 

آسیب به انسان شود. در این آزمایش این پارامتر 115 درجه 
سانتی گراد در نظر گرفته  شده است. 

)ج( کسر حجمی میزان مونواکسید کربن به 103 × 2.5 برسد. 
در این شرایط گاز سمی می تواند به انسان ها آسیب وارد 
نماید. در این آزمایش، ارتفاع چشم انسان به طور میانگین 
1.5 متر و دمای محیط 20 درجه سانتی گراد لحاظ شده 
است. نتایج مدل CFAST نشان می دهد که: هنگامی که 
زمان وقوع آتش سوزی به 248 ثانیه می رسد، غلظت الیه 
دود حدوداً 4 متر و دمای محیط 55 درجه سانتی گراد خواهد 
بود که برای افراد خطرناک نیست. با سپری شدن 410 ثانیه 
از شروع آتش، دمای الیه دود به 115 درجه سانتی گراد 
رسیده که می تواند باعث سوختگی مستقیم بدن انسان شود. 
در همین زمان، کسر حجمی مونواکسید کربن بسیار کمتر از 
103 × 2.5 بوده که ضرری برای افراد ندارد. لذا زمان خطر 

با توجه به حالت )ب( 410 ثانیه در نظر گرفته  شده است.
حجم  تقسیم  با  زمان،  واحد  برحسب  دود  تولید   3
)31×16×5.5( بر زمان  )410 ثانیه( به دست می آید. بر 
اساس دود تولیدشده برحسب واحد زمان، دستگاه تولید 
دود روی مقدار مناسب تنظیم شده و شرایط محیطی را 
دود،  شبیه سازی می کند. حسگرهای تشخیص غلظت 
سرعت تخلیه جمعیت و دوربین های مختلف در محل های 
در  دوربین ها  نصب  محل  شده اند.  جانمایی  مشخصی 
تشخیص  حسگرهای  است.  قابل  مشاهده   4 تصویر 
و  تنظیم شده  عبوری  کانال  هر  روی  جمعیت،  سرعت 

فاصله آن ها تا نزدیک ترین خروج، 5 متر است. 
تصویر 4- دیاگرام پلتفرم آزمایش
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داده های جمع آوری شده توسط این تجهیزات، به عنوان 
ورودی، توسط رابط RS485 به سیستم ثبت اطالعات 
و تصاویر، وارد می شود. IAEI باید در امتداد مسیر عبور 
توسط  )که  آن  فاصله  و  محل  و  توزیع شده  خروج،  تا 
رابط کنترلی به سیستم IEGS متصل است( با توجه به 

شرایط آزمایش، می تواند تنظیم شود.
آتش سوزی،  از  ناشی  دود  و  آزمایش  محیط  ترکیب 
می تواند تأثیر ترس روانی افراد را بر روی روند تخلیه، 
بهتر منعکس نماید. روانشناسی انسان بر رفتار او تأثیر 
مستقیم داشته و مدل تخلیه جمعیت را تحت تأثیر قرار 

بر  دقیق تری  تحلیل  شرایط  این  با  ازاین رو،  می دهد. 
تقابل سیستم IEGS و مدل تخلیه افراد می توان انجام 

داد.
با محیط ساختمان، سه  افراد  بر اساس میزان آشنایی 
نوع مدل برای تخلیه جمعیت وجود دارد: مدل رفتاری 
و  معکوس  پیمایش  رفتاری  مدل  مسیر،  کوتاه ترین 
مسیر،  کوتاه ترین  رفتاری  مدل  گله ای.  رفتاری  مدل 
فرض می کند که افراد در حال فرار، کاماًل با جانمایی 
افراد،  مدل  این  در  و  بوده  آشنا  خروج ها  موقعیت  و 
می توانند به سمت نزدیک ترین خروج حرکت کنند. در 

حال  در  افراد  می شود  فرض  معکوس،  پیمایش  مدل 
این  با محیط اطراف آشنایی کافی نداشته و در  فرار، 
برمی گردند.  آمده اند  که  مسیری  همان  از  افراد  مدل 
با  کاماًل  افراد  که  می شود  فرض  گله ای،  مدل  در 
محیط اطراف خود بیگانه اند و در شرایط تصمیم گیری 
جهت  هیچ  بدون  و  گروهی  به صورت  اضطراری، 

مشخص و برنامه ریزی شدهای حرکت می کنند.
با  تخلیه  آزمایش  معتبر،  نتایج  به  دستیابی  جهت 
گروه های مختلفی انجام شده است. این گروه ها شامل 
گروه دانشجویان، گروه ترکیبی )ترکیب دانش آموزان، 
)افراد مسن،  گروه خاص  و  اولیا(  و  مدرسه  کارمندان 
سه  هر  دقیق  جزئیات  می باشند.  کودکان(  و  جوان 
گروه در جدول 1 گردآوری شده است. نتایج حاصل از 
آزمایش روی هر سه گروه یکسان می باشد. ازاین رو، 
در ادامه آزمایش انجام شده، تنها گروه دانشجویان در 
گروه  این  روی  آزمایش ها  مابقی  و  گرفته شده  نظر 

انجام شده است.

اطالعاتدقیقسهگروهموردآزمایش
 در شرایط نورپردازی نرمال، 416 دانشجو )تراکم افراد 
حدود 0.85 نفر به ازای هر مترمربع در نظر گرفته شده 
از طریق درهای مختلف،  و  به صورت گروهی  است.( 
به محل آزمایش وارد شدند. آزمایش با خاموش شدن 
چراغ های شرایط عادی آغاز و با خروج آخرین دانشجو 
ثانیه،  دانشجویان در هر 50  با شمارش  از در خروج، 
پایان یافت. استراتژی ورود دانشجویان به محل آزمون 
به منظور مشاهده مکانیسم  متفاوت،  از طریق درهای 
و   IEGS سیستم  و  جمعیت  تخلیه  مدل های  تقابل 
سیستم  دینامیک  الگوریتم  ارتقای  به منظور  همچنین 

IEGS در نظر گرفته شده است.
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هر  در  افراد  ایمن  خروج  بر  خروج  محل  تأثیرات 
نمایش  5-د  تصویر  در  شده،  تشریح  حالت  سه 
مشاهده  می توان  5-د  تصویر  در  است.  داده شده 
روبروی  خروج  که  شرایطی  در  تخلیه  که  نمود 
تخلیه  زمان  کوتاه ترین  باشد،  )الف(  تخلیه  مسیر 
را در پی خواهد داشت. تغییر محل مسیر تخلیه، بر 
تخلیه جمعیت تأثیر می گذارد. نتایج آزمایش نشان 
عرض  و  تخلیه  مسیرهای  تعداد  افزایش  می دهد 
آن ها می تواند میزان بازدهی تخلیه را افزایش دهد. 

زمانی که عرض تخلیه، 6 متر باشد، تعداد مسیرها 
1، با عرض 3 متر، تعداد مسیر 2 و با عرض 2 متر، 
این شرایط، سرانه  تعداد مسیر سه عدد است. در 
زمان تخلیه به ترتیب، 6، 4.5 و 3.2 ثانیه می باشد. 
ازآنجاکه میزان سرانه تخلیه، نشان دهنده بازدهی 
تخلیه است، هر چه زمان سرانه تخلیه کمتر باشد، 
با  آزمایش  این  نتایج  است.  بیشتر  تخلیه  بازدهی 
نتایج شبیه سازی انجام شده توسط ژو کنگجین در 

تطابق است.

بر  آن  فاصله  و  ایمنی  نشانگر  نصب  محل  تأثیر 
رفتار تخلیه جمعیت

IAEI دو حالت نصب دارد. نصب بر روی زمین )در 

این حالت IAEI روی سطح زمین همانند تصویر 1 
 IAEI نصب می شود( و حالت معلق )در این حالت
از سطح  متری   2.5 تا   2.2 ارتفاع  در  روی سقف 

زمین و همانند تصویر 6 نصب می شود(.
تصویر 6- حالت نصب معلق

نتایجآزمایشوتحلیلنتایج
تأثیراتمحلخروجهابرنحوهتخلیهجمعیت

رابطهبینمحلخروجومسیرخروجوموقعیتتخلیهانسان،درتصویر5الف،ب،جو
د،نشاندادهشدهاست.

تصویر5-تأثیرمحلخروجبرتخلیهجمعیت

رابطهمیانمحلخروجومسیرتخلیهبهمواردذیلتقسیمبندیشدهاست:
1محلخروجروبرویمسیرتخلیه)الف(باشد.

2مسیراصلیومسیرکناری،تشکیلیککنجنسبتبهخروج)ب(بدهند
3مسیردرسهوجهبودهوتشکیلیککنجمعیننسبتبهخروج)ج(بدهد.
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فاصله نصب IAEI ها به ترتیب 1.5، 3، 5 و 10 متر )مانند 
تصویر 1( می باشد. در تصاویر 7 و 8، نتایج حاصل از نصب 
در فواصل 3 و 10 متری به عنوان نمونه نمایش داده شده 

است. از این دو تصویر می توان دریافت که:
1- وقتی فاصله نصب، ثابت است، حالت نصب معلق، 
در مرحله اولیه آتش سوزی، کارایی بهتری برای تخلیه 
ثانیه  ثانیه مطابق تصویر 7 و 200   250( دارد  جمعیت 
مطابق تصویر 8( و اگر غلظت دود افزایش یافته و میزان 
دید بدتر شود، در حالت نصب بر روی زمین، کارایی تخلیه 

بهتر است؛
2- وقتی حالت نصب بدون تغییر باشد، فاصله نصب در 
حالت نصب معلق، تأثیر کمتری بر تخلیه جمعیت نسبت به 
حالت نصب روی زمین دارد. تصویر 9 تأثیر فاصله نصب، 
بر زمان تخلیه را نشان می دهد. مشاهده می شود که در هر 
دو حالت نصب روی زمین و نصب معلق، کاهش فاصله 
نصب، منجر به زمان تخلیه کمتر شده و در شرایطی که 
فاصله نصب، 3 متر باشد، کمترین زمان تخلیه حاصل 

می گردد. 
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صوتی-بصری القای و بصری القای صوتی، القای حالتهای
)القایدوگانه(درفواصلنصب1.5،3،5و10متریIAEIها
آزمایش،حالت این در قرارگرفتهاست. وتحلیل بررسی مورد
نصبرویزمین،درنظرگرفتهشدهاست.نتایجتخلیهدرحالت
در بصری، القای حالت و 10 شماره تصویر در صوتی، القای
تصویرشماره11نشاندادهشدهاست.تصویر10نشانمیدهد
کهتغییرفاصلهنصب،تأثیرکمیبرتخلیهدرشرایطالقایصوتی
لذا میدهد(، نشان را کوچکی بسیار تغییر منحنی )شیب دارد
فاصلهنصبمیتواندبین5تا10مترتنظیمشودوکاهشفاصله
نصب،تأثیراندکیبرکوتاهشدنزمانتخلیهمیگذارد.تصویر
القایبصری، 11نشانمیدهدکهتغییرفاصلهنصبدرحالت

بیشتری تغییر منحنی )شیب دارد تخلیه بر زیادی بسیار تأثیر
کردهاست(،لذافاصلهنصبمیتوانددراینحالتبرروی3متر

تنظیمشود.مقایسهنمودارهای10و11نشانمیدهدکه:
1-زمانیکهفاصلهنصب5یا10متراست،القایصوتیوالقای
بصریتأثیراتمشابهیبرتخلیهدرمراحلابتداییآتشسوزی

دارند.)شکل10با250ثانیهوشکل11با200ثانیه(
2-زمانیکهفاصلهنصبحداکثر3مترباشد،القایبصریتأثیر
بهترینسبتبهالقایصوتیدرمراحلابتداییآتشسوزیدارد.
براساسدوتحلیلفوق،براساسپارامترهایمحیطیساختمان،
بودهوتشکیلیک القایبصری با بایددرترکیب القایصوتی
مکانیسمالقایصوتی-بصریرادادهوتخلیهرابهبودببخشند.

تأثیرسامانهالقایصوتی-بصریبرتخلیه

بر اساس تحلیل فوق، حالت نصب روی زمین و حالت نصب معلق باید در کنار هم 
و مکمل هم بوده و فاصله نصب باید مناسب باشد. اگر تمرکز حالت نصب معلق بر 
مراحل اولیه آتش سوزی باشد، فاصله نصب می تواند 10 متر بوده و اگر تمرکز حالت 

نصب روی زمین، بر مراحل بعدی آتش سوزی باشد، فاصله نصب باید به حداکثر 3 
متر محدود شود.

تصویر 9- تأثیرات فاصله نشانگر ایمنی بر زمان تخلیه جمعیت
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نتیجهگیری
در این مقاله تأثیر سیستم IEGS بر تخلیه جمعیت 
و  تحلیل  مورد  میدانی،  آزمایش  یک  انجام  با 

بررسی قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل شد:
1- خروج ایمن اگر روبروی مسیر تخلیه باشد، 

باالترین نرخ تأثیرگذاری بر بهبود تخلیه را دارد.
خروج،  مسیرهای  عرض  و  تعداد  افزایش   -2
در  و  داده  افزایش  را  تخلیه  بازدهی  می تواند 
تعداد  افزایش  عرض،  نگه داشتن  ثابت  صورت 

مسیرها، بازدهی باالتری را موجب می شود.
3- وقتی فاصله نصب یکسان است، حالت نصب 
معلق، در صورت وجود دید مناسب در مراحل 
تخلیه  برای  بهتری  کارایی  آتش سوزی،  اولیه 
جمعیت داشته و با افزایش غلظت دود و کاهش 
میزان دید، حالت نصب زمینی، کارایی بهتری 
دارد. وقتی محل نصب ثابت فرض شود، فاصله 
تخلیه  بر  کمتری  تأثیر  معلق،  حالت  در  نصب 
جمعیت نسبت به حالت نصب روی زمین دارد. 
کاهش فاصله نصب، در هر دو حالت نصب زمینی 

یا معلق، منجر به زمان تخلیه کمتر می شود.
القای  و حالت  القای صوتی  مقایسه حالت   -4
نصب 5  فواصل  در  که  می دهد  نشان  بصری، 
یا 10 متر، هر دو حالت کارایی مشابهی داشته 
ولی در فاصله نصب 3 متر، القای بصری منجر 
به بازدهی بیشتر تخلیه نسبت به القای صوتی 
آرایش  که  دریافت  می توان  ازاین رو،  می گردد. 
محل خروج ها، تعداد کانال های تخلیه و عرض 
مورد  ساختمان  مهندسی  علوم  در  باید  آن ها 
توجه قرار گیرد. حالت نصب زمینی و معلق باید 
به طور هم زمان و در کنار یکدیگر استفاده شوند. 
فواصل نصب معقول و مناسب بوده و بر اساس 

و  القای صوتی  پارامترهای محیطی ساختمان، 
القای بصری در ترکیب با یکدیگر تشکیل یک 
مکانیسم القای صوتی-بصری دهند. این مطالعه 
می تواند اطالعات مفیدی درخصوص بهسازی 
استانداردهای مربوط به عالئم و جانمایی محل 
خروج ها در علوم مهندسی ساختمان، در اختیار 

قرار دهد.
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براساس تعریف، حادثه، رویداد پیش بینی نشده و ناخوشایندي 
است که فعالیت های کاري را دچار وقفه کرده و ممکن است 
با جراحت یا خسارت مالي نیز همراه باشد. برخي از حوادث، 
و  اجتماعي  انساني،  آسیب های  و  خسارات  بروز  موجب 
صنعتي جدي می شوند که این امر از طریق کاهش راندمان 
کاري، تأثیر معنی داری بر بهره وری و تولید خواهد داشت و 
نکته مهم تر، اثرات سوء اجتماعي و به تبع آن اثرات رواني 

حاصله بر روي نیروي کار است.
حوادث و بالیای همزاد طبیعت اند. انسان از بدو خلقت در 
جستجوی دستیابی به راه هایی برای مقابله با این حوادث و 

بالیا بوده است.
پیشرفت های شگرف علمی دنیای مدرن نه تنها نتوانست 
منشأ  نیز  خود  بلکه  آید،  فائق  حوادث  این  از  برخی  بر 
حوادث دیگری شد. حوادث صنعتی یکی از مهم ترین علل 
مرگ ومیر دنیای امروز ماست. به طوری که طی ربع قرن 

اخیر مردم جهان بشدت تحت تأثیر حوادث قرار گرفته اند.

الگوهاي زندگي و همچنین  تغییر  توسعه جوامع بشري، 
بدون  جدید،  امکانات  و  فناوری ها  از  بهره مندی 
جهت  در  عاملي  به  اجتماعي  و  فرهنگي  زیرساخت های 
افزایش میزان بروز حوادث در جهان تبدیل  شده است. در 
بسیاري از کشورهاي دنیا این موضوع به اثبات رسیده است 
که حوادث قابل پیشگیر ی اند. با نگاه ویژه به انواع حوادث 
و انجام اقدامات مؤثر، از میزان بروز حوادث و همچنین از 

شدت آن می توان کاست.
کمیته علت یابی و پیشگیری از سوانح و حوادث به عنوان 
و  بحران  مدیریت  مرکز  زیرمجموعه  تشکیالت  از  یکي 
حوادث غیرمترقبه، با رویکرد افزایش آگاهي عمومي نسبت 
به حوادث به عنوان یک چالش عمده نظام ایمنی و سالمت 
و انجام اقدامات مفید و مؤثر با همکاري ارگان های دیگر، در 

جهت کاهش میزان بروز حوادث فعالیت می کند.
الگوي  ارائه  به  می توان  کمیته  این  فعالیت های  ازجمله 
جهت  مناسب  بستر  ایجاد  حوادث،  کشوري  نرم افزاری 

حمایت  جلب  اطالعات،  ثبت  نظام های  کیفي  ارتقاي 
سیاست گذاران در قالب همکاری های درون و برون سازمانی 
با توجه به ماهیت چندوجهی حوادث، تعامل مستمر و پایدار 
با مجامع بین المللی و بهره مندی از تجارب آن ها، حضور 
با هدف گسترش  ایمن  جوامع  جهاني  شبکه  در  مستمر 
شهرهاي مجري برنامه جامعه ایمن اشاره نمود. در کشور 
عزیزمان نیز بدلیل پیشرفت های صنعتی، حوادث هرساله 

خسارات جانی و مالی فراوانی بر جای می گذارند.
 )CSB( تکنیک های ایمني انجمن مواد شیمیایی آمریکا
نشان داده که ما می توانیم حوادث را کنترل نموده و از وقوع 
آن ها پیشگیري کنیم. طبق قوانین این گروه، پیشگیري 

موفق حادثه، حداقل نیاز به چهار اقدام اساسي دارد:
 مطالعه و بررسي همه جانبه محیط کار

 تجزیه  و تحلیل حوادث به وقوع پیوسته
 تشکیالت کنترل و نظارت

 اقدامات آموزشي

باهدفپیشگیريوکنترلحوادثناشيازکار

کمیته علت یابی حوادث تشکیل 

مهندسمجیدحمیداوی
مشاور و مدرس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت 

فنی و بهداشت کار کشور

بخشاول
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مطالعهوبررسيهمهجانبهمحیطکار
و  عملیات  و  کاري  نواحي  کلیه  از  بررسي  و  مطالعه 
ایجادکننده  عوامل  شناسایي  جهت  تولید،  پروسه 
کاهش  جهت  پیشگیرانه،  اقدام  مهم ترین  خطرات، 
و  مطالعه  از  پس  می آید.  بشمار  کار  از  ناشي  حوادث 
بعدي  اقدامات  خطرات،  این  کامل  شناخت  و  بررسي 
شامل ارزیابي و تجزیه وتحلیل مخاطرات شغلي است 
افزایش  براي  بعنوان روشي  این تجزیه وتحلیل ها،  که 

دانش پیشگیري از حوادث بکار می روند.
ابتدایي  مرحله  خطرات: شناسایي و تشخیص
در پیشگیري از وقوع حادثه، شناسایي خطرات موجود 
در محیط کار می باشد. به طورکلی دو نوع خطر در هر 

محیط کاري موجود است.
قابل مشاهده  بالفاصله  آن  آثار  که  آني  الف- خطرات 
کار  از  ناشي  حوادث  بروز  به  منجر  و  بوده  ملموس  و 

می گردد.
قابل مشاهده  بالفاصله  آن  آثار  که  آتي  خطرات  ب- 
بیماری های شغلي  بروز  به  منجر  درنهایت  ولی  نبوده 

می گردد.
ایمني  خطرات  عنوان  تحت  را  اول  دسته  خطرات  ما 
بهداشتي  خطرات  عنوان  با  را  دوم  دسته  خطرات  و 
نیز  خطرات  ایجادکننده  عوامل  همچنین  می شناسیم. 

شامل موارد ذیل است:
فیزیولوژیکي  مکانیکي،  شیمیایي،  فیزیکي،  عوامل 

هر  در  که  رواني  عوامل  و  ارگونومیکي  بیولوژیکي،  و 
مورد، اگر میزان عامل تولیدکننده خطر بیش از حدود 
محیط  در  عمده ای  باشد، مشکالت  استاندارد  و  مجاز 

کار به وجود می آید.
وقوع حادثه، شناسایي خطرات  از  پیشگیري  در بحث 
ایمني مدنظر می باشد. در این مورد می توان با مطالعه 
گزارش ها  به  مراجعه  کاري،  نواحي  کلیه  از  بررسي  و 
بررسي  کار،  از  ناشي  یا صدمات  و  حوادث  به  مربوط 
به  مربوط  گزارش ها  مرور  و  تولید  پروسه  و  عملیات 
با کارگران، کارفرمایان  عملکرد ماشین آالت، مشورت 
و اعضاي کمیته های بهداشت و ایمني ... با محدوده و 
حوزه خطراتي که افراد در معرض آن ها قرار دارند، آشنا 

شده و در پیشگیري از وقوع آن ها اقدام نمود.
همچنین شناسایي خطرات بالقوه محیط کار از اهمیت 
بسیاري برخوردار است که این امر مبتني بر بررسی ها 
خطرات  دقیق  تجزیه وتحلیل  و  شغلي  مراقبت های  و 

است.
بهتر  شناسایي،  حین  در  که  است  آن  قابل توجه  نکته 
را  خود  توجه  و  کرده  جزئي صرف نظر  موارد  از  است 
بر روي خطراتي که ممکن است منجر به آسیب های 

جدي شوند، متمرکز نماییم.
ارزیابي خطرات شغلي،  از  منظور  ارزیابيخطرات:
کار  در محیط  کیفي خطر  و  ویژگی های کمي   برآورد 
بوده و هدف از این کار، کاهش حوادث و بیماری های 

در  موجود  خطرات  شناسایي  از  پس  می باشد.  شغلي 
شامل  که  می شود  آغاز  ریسک  ارزیابي  کار،  محیط 

مراحل زیر است:
- شناسایي افراد در معرض خطر: بعضي از کارگران، در 
معرض خطرات بیشتري قرار دارند که به ترتیب شامل:
و  جدید  جوان، استخدام کارگران  کارگران   – الف 

کارآموزان
پیمانکاران،  رجوع،  ارباب   نظافتچي،  کارگران   – ب 
کارگران بخش تعمیرات و به طورکلی افرادي که به طور 
شناخت  دلیل  به  نیستند،  حاضر  کار  محیط  در  دائمي 
معرض  در  آن،  خطرات  و  کار  محیط  از  کمترشان 

حوادث بیشتري قرار دارند.
در  موجود:  پیشگیرانه  و  احتیاطي  اقدامات  ارزیابي   -
این مرحله، باید در نظر بگیریم که چگونه هر خطري 
این  به   شود.  افراد  آسیب دیدگی  سبب  است  ممکن 
 ترتیب براي ما مشخص خواهد شد که آیا براي کاهش 
ریسک به انجام اقدامات اساسی تری نیاز است یا خیر. 
همچنین باید تعیین کنیم که ریسک های موجود بعد از 

انجام اعمال احتیاطي تا چه حد باقي می مانند.
- ثبت یافته ها: یافته های مهم حاصل از ارزیابي باید 
و  عمده  خطرات  شامل  یافته ها  این  که  گردند  ثبت 
همچنین خطرات مهمي که افراد بیشتري در معرض 
آن ها قرار دارند و نیز نتایج ارزیابی های صورت گرفته 

بر روي آن ها می باشد.
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

و  ارزیـابي  در  مرحلـه  آخریـن  خطـرات: حـذف
تجزیه وتحلیل خطرات، تعیین روش هایی جهت حذف و یا 
کنترل مخاطرات شناسایی شده است. جهت حذف خطرات 

می توان تکنیک های زیر را بکار برد:
الف- انتخاب یک مرحله جدید بجای مراحل خطرناک

ب- اصالح مراحل موجود
ج- جایگزیني مواد خطرناک و سمي با مواد کم خطر

د- اصالح و یا تغییر ابزار و تجهیزات مصرفي خطرناک
موجود  خطرات  کامل  حذف  هدف  مرحله،  این  در 
نظر  به  امري غیرممکن  مواردي که چنین  در  اما  است؛ 
می رسد، باید سعي در کنترل خطرات و به حداقل رساندن 
احتمال آسیب دیدگی افراد شود. در این مورد می توان از 
منطقه خطر، نصب عالئم  نظیر: حصارکشی  روش هایی 
خطر، حفاظ گذاري ماشین آالت، استفاده از لوازم حفاظت 
فردي، کاهش زمان تماس و مواجهه با عوامل خطرساز 

و ... اشاره نمود.

تجزیهوتحلیلحوادثبهوقوعپیوسته
حوادث،  از  پیشگیري  جهت  اساسي  اقدامات  از  یکي 
تجزیه وتحلیل حوادث بوقوع پیوسته و بررسي علل وقوع 

آن ها براي پیشگیري از بروز حوادث مشابه است. بطور 
عمده دو عامل در وقوع حادثه نقش اصلي دارند که عامل 
اول را تحت عنوان اعمال ناایمن و دیگري را با عنوان 

شرایط ناایمن می شناسیم.
در مورد اول )اعمال ناایمن(، افراد در وقوع حادثه نقش 
اصلي را ایفا می کنند و در مورد بعدي )شرایط ناایمن(، 
محیط و سایر عوامل خارجي به عنوان علت اصلي وقوع 

حادثه شناخته می شود. 
بر اساس آمار، 88 درصد حوادث، سهم انساني داشته و تنها 
12درصد آن ها بر اثر عوامل محیطي رخ می دهند که هدف 
تجزیه وتحلیل  دقیقاً  حوادث  علت یابی  اکیپ  تشکیل  از 
حوادث بوقوع پیوسته جهت درس گرفتن برای جلوگیری 
سازمان های  یا  سازمان  همان  در  آن،  مجدد  وقوع  از 
دیگر می باشد. لذا با شبیه سازی حوادث بوقوع پیوسته و 
اطالع رسانی به کلیه سازمان ها، سعی در تکرار و کاهش 

حوادث خواهد شد.

مدلهایارائهشدهدربررسيعللوقوعحوادث:
روش های مختلفي بمنظور تجزیه وتحلیل حوادث در دسترس 
بازرسان علت یابی حوادث است که انتخاب یک روش خاص، 

به هدف و جهت بررسي و رسیدگي بستگي دارد. در این 
زمینه مدل های گوناگوني نیز در بررسي علل وقوع حوادث 
 TMEPM ،M4 و E3 مطرح  شده است که شامل مدل های

و Heinrich,s Domino می باشد.
کلیه  و  )انسان   Man فاکتور:  چهار   ،M4 مدل  در   -
)مـاشیـن آالت(،   Machine انسـاني(،  فاکتـورهـاي 
کاربردي(  مواد  و  فرایند  و  محیطي  )عوامل   Material
در  مؤثر  به عنوان عوامل  )مدیریت(   Management و

وقوع حادثه مطرح  شده اند.
به عنوان  زیر  فاکتور  سه  به  توجه  عدم   ،E3 مدل  در   -
  Education:می آیند شمار  به  حادثه  وقوع  اصلي  علل 
و  مهنـدسـي(  )اقـدامـات   Engineering )آمــوزش(، 

Enforcement )اعمال قوانین ایمني و بهداشتي(.
- مدل TMEPM نیز عوامل وقوع حادثه را در پنج دسته 

زیر تقسیم بندی می کند:
Task )وظائف محوله به کارکنان(، Material )وسایل 
و تجهیزات و مواد کاربردي(، Environment )محیط 
و  کارکنــان(  شخصـي  )مســائـل   Personal ،)کـار

 Management )مدیریت(
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در ادامه به تشریح عوامل مؤثر در وقوع حادثه بر اساس 
مدل TMEPM و هاینریش می پردازیم:

TMEPMمدل
اولین  به عنوان  کارکنانTask: به وظائفمحوله
فاکتور در بررسي حوادث، طریقه انجام کار در زمان وقوع 
حادثه بررسي می شود و بازرس یا اعضاي گروه بازرسي و 
تحقیق پاسخ سؤاالتي نظیر سؤاالت زیر را جستجو خواهند 

کرد:
- آیا از یک دستور کار ایمن استفاده  شده است؟

- آیا شرایط ایمن به مرور زمان به شرایط ناایمن تغییر 
یافته است؟

- آیا ابزار و وسایل مناسب در دسترس بوده است؟
- آیا از وسایل مناسب استفاده  شده است؟

- آیا تجهیزات ایمني سالم بوده اند؟
استفاده  مناسب  حفاظ های  از  لزوم  مواقع  در  آیا   -

می شده؟
به دنبال اکثر این سؤاالت، پرسش مهم دیگري که 
مطرح می شود این است که: اگر پاسخ منفي است، علت 

چه بوده است؟

وسایل و تجهیزات کار Material: براي یافتن عوامل 
از تجهیزات و وسایل مورد  مؤثر در وقوع حادثه که 
استفاده ناشي مي شوند، بازرسان باید پاسخ سؤاالت ذیل 

را جستجو نمایند:
- آیا در کارگاه، تجهیزات و دستگاه های داراي نقص 

فني، موجود است؟
- علت خرابي و ازکارافتادن دستگاه چه بوده است؟

- آیا در طراحي ماشین آالت دقت الزم به عمل نیامده 
است؟

- آیا در کارگاه از مواد مضر و خطرناک استفاده  شده 
است؟

براي کارگران  مواد  این  بودن  آیا ماهیت خطرساز   -
شناخته  شده است؟

- آیا ماده جایگزین که خطر کمتري داشته باشد، موجود 
می باشد؟

- آیا مواد اولیه مصرفي استاندارد می باشند؟
استفاده  از وسایل حفاظت فردي  باید  آیا کارکنان   -

می کردند؟
بوده  کارکنان  اختیار  در  فردي  حفاظت  وسایل  آیا   -

است؟

اگر در هر مرحله مشخص شود که شرایط ناایمن در 
محیط کار وجود داشته، بازرس باید علت این امر را 

شناسایي کند.
فیزیکي  محیط  Environment: کار محیط
کار،  در محیط  ناگهاني حادث  شده  تغییرات  بویژه  و 

فاکتورهایي می باشند که نیاز به شناسایي دارند.
چیزي که مهم است، شرایط حاکم در زمان وقوع حادثه 
معمول  و  عادي  حالت  در  که  شرایطي  نه  می باشد، 
به عنوان مثال الزم است  بوده است.  همیشگي حاکم 
گروه تحقیق و بازرسي موارد ذیل را موردبررسی قرار 

دهد:
- شرایط آب و هوایي )جوي( چگونه بوده است؟

- آیا حادثه ناشي از شرایط نابسامان موجود در کارگاه 
بوده است؟

- آیا محیط خیلي سرد و یا خیلي گرم بوده است؟
- آیا در محیط کار سروصدای زیادي وجود داشته است؟

- آیا در محل کار نور کافي وجود داشته است؟
- آیا در محیط کار مواد سمي یا گازهاي خطرناک، 

گردوغبار یا دم فلزي )Fume( وجود داشته است؟
...-
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مسائلشخصيکارکنان
personal:شرایطفیزیکيورواني

هریکازافراديکهمستقیماًدرایجادحادثه
دخیلبودهاند،بایدموردبررسیقرارگیرد.هدفازاین

تحقیق،سرزنشاشخاصنیست،امانکتهمهمآناستکه
اینتحقیقبدونبررسيویژگیهایشخصیتيکارکنان،کامل

نخواهدشد.
درذیل،بهنمونهایازسؤاالتمطرحشدهدراینزمینهاشارهشده

است:
آیاکارگراندرکاريکهانجاممیدادندتجربهداشتهاند؟

آیاآموزشمناسبيدیدهاند؟
وضعیتسالمتيآنهاچگونهبودهاست؟

آیاآنهاخستهبودهاند؟
آیاآنهاتحتاسترسهایکاريیا

شخصيقرارداشتهاند؟
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مدیریت Management: مسئولیت قانوني ایجاد 
شرایط ایمن در محل کار با مدیریت است و درنتیجه 
در  باید  همیشه  باال،  رده   مدیران  و  سرپرستان  نقش 
سؤاالت  به  پاسخ  گیرد.  قرار  موردتوجه  حادثه  تحقیق 
مطرح شده قبلي، به لحاظ منطقي منجر به پرسش های 

بیشتري نظیر سؤاالت ذیل می شود:
- آیا دستورات ایمني به کارکنان ابالغ  شده است و همه 

کارکنان از آن ها مطلع می باشند؟
دسترس  در  مدون  به صورت  کار  انجام  طریقه  آیا   -

کارکنان می باشد؟
- آیا کارها مطابق دستورالعمل به اجرا درآمده اند؟

- آیا نظارت مناسبي در امر اجرا، اعمال  شده است؟
- آیا کارگران براي انجام کار آموزش  دیده اند؟
- آیا برنامه ای جهت رفع مشکالت وجود دارد؟
- آیا شرایط ناایمن موجود، تصحیح  شده است؟

- آیا سرویس های تعمیر و نگهداري به صورت دوره ای و 
منظم انجام  گرفته است؟

- آیا بازرسی های منظم دوره ای انجام  شده است؟

)Heinrich,s Domino(مدلدامنههاینریش
حوادث  بروز  عمده  علل  مستحضرید  همان طوری که 
ایمن  غیر  و شرایط  افراد  ایمن  غیر  به عملکرد  مربوط 

محیط کار می باشد. 
در مدل دامنه که توسط هاینریش ارائه گردیده و یک مدل 

بالنسبه پذیرفته شده تلقي می گردد، بروز حادثه یک فرآیند 
محسوب می شود که 5 عامل در ایجاد آن دخالت دارد:

 سابقه اجتماعي و محیطي فرد           اشتباه فرد
 عمل غیرایمن فرد و خطر فیزیکي و مکانیکي موجود 
در محیط کار )شرایط غیرایمن(       حادثه      آسیب

حادثه ای ایجاد نمی گردد مگر اینکه کلیه عوامل فوق بر 
روی هم تأثیر بگذارند. فردي متأثر از عوامل اجتماعي 
یا محیطي چنانچه اشتباهي مرتکب شود که درنتیجه 
آن عمل غیرایمني انجام دهد یا با خطرات فیزیکي و 
مکانیکي مواجه شود، در آن صورت دچار حادثه شده و 

آسیبي به وي وارد می شود. 
چنانچه در سلسله عوامل فوق، عامل سوم یعني عمل 
غیرایمن و شرایط غیرایمن را حذف کنیم، به  رغم وقوع 
عوامل اول و دوم، حادثه ای بروز نخواهد کرد و نتیجتًا 
آسیبي هم حاصل نخواهد شد. بنابراین توجه شود که 
اگر نقایصي وجود دارد و حادثه ای اتفاق نمی افتد، دلیل 

آن چیست!
انجام بازرسي و کشف نقایص عملکرد کارکنان و محیط 
کار و ابالغ و پیگیري و اصرار بر رفع نقایص به این 
دلیل است که از به وقوع پیوستن فرآیند مزبور جلوگیري 

به عمل آید.

و کنترل تشکیالت به آینده شماره در
نظارتپرداختهمیشود.







124IRAN Fire Protection Engineering Magazine  No. 36  Nov.  2017                             1396 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال پنجم  شـماره 36   آبان ماه

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

داریوشفرجـی 
کارشناس مکانیک
@dariushfaraji

نظر به عالقمندی مخاطبین گرامی در این بخش نیز 
با ادامه  موضوع مدیریت کنترل دود )نوبت 6( مطالبی 
در خصوص سیستم های فشار مثبت و سیستم تخلیه  
 ICC و NFPA ،ASHRAE آسانسور طبق استاندارد

و SFP مطالبی ارائه  می شود.
یک  توسط  می تواند  آسانسور  مثبت  فشار  تحلیل 
مدل Network مانند CONTAM انجام شود که 

فشار  سیستم های  تحلیل های  برای  گسترده  بطور 
فشار  معمواًل  می شود.  استفاده  دود  کنترل  مثبت 
که  دارد  وجود  ساختمان هایی  در  آسانسور  مثبت 
این بخش روی  تمرکز  و  دارند  پلکان  مثبت  فشار 
در  مثبت  فشار  سیستم های  این  دوی  هر  عملکرد 

کنار یکدیگر است.
طراحیوتحلیلها:

طراحی فشار مثبت آسانسور بسیار پیچیده تر از طراحی 
که  دستگاه هایی  تعداد  ولی  است  پلکان  مثبت  فشار 
وجود  باشند  داشته  سروکار  دشواری  این  با  بتوانند 

دارند.

طراحیاختالففشار:
اجرا  جهت  مثبت،  فشار  دود  کنترل  سیستم های 
پلکان  درب های  فشار  اختالف  محدوده های  داخل 
فشار  اختالف  حداقل  می شوند.  طراحی  آسانسور  و 
جهت پیشگیری دود ورودی به آسانسور و پلکان در 
از حداکثر اختالف فشار،  نظر گرفته می شود. منظور 
پیشگیری نیروی مفرط در باز شدن درب برای فشار 
مثبت آسانسورها است که حداکثر اختالف فشار میان 
این درب ها بر اساس سفت بسته شدن در حالت بسته 
مدیریت  مقاله  به  بیشتر  مطالعه جزئیات  برای  است. 
کنترل دود 1 در چاپ های قبلی مجله مراجعه فرمایید.

در اصل تعریف Successful pressurization از شفت ها به این معنی است که اختالف 
فشار مورد نظر میان شفت در محدوده  حداقل و حداکثر فشار طراحی باشد.

دمایشفت:
داخل  دمای  که  چنین  می شود.  بازگردانده  معمواًل  آسانسور  شفت  جهت  جبرانی  هوای 
توسط  می تواند  شفت  داخل  دمای  بسته  شده اند.  خارج  دمای  به  مثبت  فشار  شفت های 

فرمول زیر محاسبه گردد:

) )آسانسور    6 دود  کنترل  مدیریت 

برای هوای تازه که با دمای بیرون مقید شده، 
ضریب انتقال حرارت برابر 1 است.

اثرپیستونی:
تردد کابین آسانسور موجب افزایش فشار در جهت 
دارد  پیستونی  اثر  که  ارتباطی  می شود.  آن  حرکت 
این است که می تواند فشار مثبت مؤثر سامانه های 
که  زمانی  پیستونی  اثر  دهد.  کاهش  را  دود  کنترل 
اتاق آسانسور از یک طبقه متعامد می گذرد، یک فشار 
میخکوبی تولید می کند که این اتفاق تنها چند ثانیه در 
طی کارکرد آسانسور اتفاق می افتد. محدوده  باالیی 

اختالف فشار حداکثر مقدار فشار میخکوبی را دارد.

برای آسانسورهایی با چندین محور اتاقک آسانسور با 
سرعت های کمتر از FPM  5 m/s 1000، توصیه 
اثر پیستون بطور مخالف با عملکرد فشار  نمی شود 
مثبت آسانسور برخورد کند. به همین صورت برای 

 2.5 m/s تک اتاق با سرعت های کمتر از

سیستممقدماتیفشارمثبتآسانسور:
شکل زیر یک سیستم مقدماتی فشار مثبت آسانسور 
را نشان می دهد. در این سیستم هر پلکان و آسانسور 
یک یا چند فن اختصاصی هوای جبرانی فشار مثبت 

دارد.
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سیستم های  ولی  نمی شود  اجرا  خوبی  به   مقدماتی  سیستم  ساختمان ها  بیشتر  در 
دیگری وجود دارند که اجزای اصلی جهت بهبود عملکرد دارند. در شکل مذکور فشار 
مثبت پلکان و فشار مثبت آسانسور از زیرسیستم های تک پاشش هستند )به مدیریت 

کنترل دود 1 مراجعه شود( ولی می توانند از زیرسیستم های چند پاشش نیز باشند.

سیستمتخلیهآسانسور:
شفت  آسانسور،  الزامات  شامل   EEES آسانسور  اضطراری  تخلیه  سیستم 
عملکردی  نیازمند  تخلیه  فرآیند  در  و...  آسانسور  گودال های  موتورخانه،   آسانسور، 

ایمن است.

شکل
فوقتابلوینمونه

تعیینکنندهعدماستفاده
آسانسورحینحریقرانشان
میدهد. )کهدستوراستفاده
ازپلکاننیزاشارهشده

است.(

درفشارمثبتالبی،هرطبقهنیازمند
دمپراستکهاتاقآسانسورجهتباالنس

جریانهوادرهرالبیباهدفبهدستآوردن
فشارمثبتقابلقبولمیتوانداستفادهشود.

منبع:
 Handbook of Smoke Control Engineering, John

 H.Klote, James L.Milke, Paul G Turnbull,
Ahmed Kashef, Michael J.Ferreira

بعضیطرحهایسیستمفشارمثبتآسانسور:
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ا  ر یمنی  ا فرهنگ   چگونه 
... دیم  دا تغییر 

آرشقاسمی
رئیسHSE پتروشیمیبوعلیسینا

Trevor A. Kletz :نویسنده
ترجمه : محمدرضا راضی

رئیس ایمنی پتروشیمی شهید تندگویان

زیاد  شرکت ها  در  میر  مرگ  و  حوادث  سالها  آن 
حوادث  و  وقت  مختلف  روزهای  می شد.  زیادتر  و 
 ... و  سقوط  و  خوردن  لیز  به  اساساً  ناتوان کننده 
مربوط می شد و عماًل این آمارها خوب و راضی کننده 
بود تا اینکه اولین آتش سوزی و انفجار رخ داد. علل 
فنی مختلفی عنوان شد اما پیشنهادی برای سیستم 

بد و مدیریت )ضعیف( ارائه نشد.
و  نمود  ایجاد  را  تردیدهایی  بزرگ،  حادثه  دومین 
سومین حادثه وضعیت را شفاف کرد که یک مشکل 

اساسی و جدی در سیستم و سازمان وجود دارد.
دلیل اصلی حوادث نسل جدید شرکت ها، نسبت 
به گذشته بسیار بزرگ تر و فشار و دمای عملیاتی 
باالتر و بالطبع نشتی های بیشتر و پیامدهای آن ها      

آتش سوزی و انفجار بود.

کار  مشغول   ICI شیمیایی  شرکت  یک  در  من 
شاهد   1965-1967 سال های  خالل  در  ما  بودم. 
آتش سوزی های شدید منجر به صدمه تجهیزات و 
مرگ ومیر بودیم. مدیریت تصمیم گرفت که نباید 
مسئولیت ایمنی را در دستان سرکارگرهای پیر و 
فارغ التحصیالن  ارتش،  بازنشسته  افسرهای  مسن، 
نیروهای سوخته سایر واحدها قرارداد  غیر فنی و 
با  آشنا  و  فنی  و  تازه نفس  نیروهای  بود  الزم  و 

تکنولوژی و صنعت به خدمت گرفته شوند.
از من خواسته شد تا مسئولیت ایمنی را بپذیرم. 
تا آن لحظه این  یک کار بسیار غیر معمول بود که 
چنین مسئولیتی بر عهده من باتجربه کم بگذارند.

اگر خراب کنم چه می شود؟
یادم  چرچیل  حرف های  کردم.  گذشته  به  نگاهی 

آمد وقتی که در سال 1940 رئیس جمهور شد. من 
احساس کردم که تمامی زندگی گذشته من برای 
این  و  لحظه  و  ساعت  این  برای  مرا  که  بوده  این 
آزمایش آماده کند. البته نه اینکه من بخواهم خودم 

را با چرچیل مقایسه کنم!
در طول چند ماه کار، دو انفجار و آتش سوزی رخ 
داد و من درگیر بررسی حادثه شدم. این حوادث 
نشان داد که تغییراتی الزم است. نه تنها من بلکه 

هرکسی آن را فهمید.
تیمم   و  من  که  است  کارهایی  نوشته  این  ادامه 
زمان  تا  از سال 1968  بود،  نفر  از 8  که متشکل 
بازنشستگی 1982 انجام دادیم تا سیستم را نظم 

دهیم و از حوادث جلوگیری کنیم.
خوب همین  طور که می دانید شرکت ما در دهه 70 
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خیلی بزرگ تر بود و فقط در انگلستان 120000 
کارمند داشت. 10000 نفر در بخش نسبتاً بزرگ 
پتروشیمی که یک استقالل خاصی برای آن در نظر 

گرفته بودند، کار می کردند.
یک هیئت مرکزی هم وجود داشت که سرمایه و 
هزینه ها را کنترل می کرد که امروزه به آن مدیریت 
منابع انسانی می گویند که شامل نرخ دستمزد و 
و  نبود  فنی  بخش  روی  کنترلی  اما  بود  پرداخت 

هرکسی راه خودش را می رفت. 
 Free to Go Their Own غربی ها  قول  به 
و  فعالیت ها  نحوه  با  نیز  برنامه ریزان  بود.   Ways
روانی و سختی های واحدهای عملیاتی  مشکالت 
آشنایی کافی نداشتند. تصمیمات اداری و آموزشها 
اثربخشی نداشته و وضعیت را بدتر  نیز کارایی و 

شرکت  در  کمیته ها  و  جلسات  تعداد  می کرد. 
اشباع نشده بود و این موضوع به من کمک کرد.

آنجا کمیته ایمنی هم وجود نداشت تا سیاست و 
خط مشی ها را مشخص کند و کسی نمی دانست که 
نباید  هرگز  چه کارهایی  و  انجام  باید  چه کارهایی 
تا  نبود  شفاف  و  واضح  کاماًل  وظایف  شود.  انجام 
مافوق بتواند هر کاری را از زیردست خود بخواهد 

که انجام دهد.
سمتی  و  شغل  نفر،  به  که  بود  عرف  رویه  این 
رها  آموزش  و  خط مشی  بدون  را  او  و  می دادند 

می کردند و خود می بایست کارها را انجام می داد.
زود فهمیدم که اگر بروم جلسه و بگویم چه برنامه 
و  تردیدها  جلسه  اعضای  دیگر  دارم،  قصدی  و 
اظهارنظرها را بیان می کنند و قطعاً مدیر شرکت 
نیز موضوع را به انجام بررسی بیشتر موکول می کند 
و عماًل بعد از مدتی به فراموشی و عدم انجام منجر 
می شد. معلوم بود که هرکسی یک ناحیه خاکستری 
بزرگی بین آنچه که می تواند به صورت شفاف انجام 
دهد و آنچه که نمی تواند انجام دهد، وجود داشت و 

من از این مسئله کمک گرفتم.
اگر کسی درخواست مجوزی می کرد، ممکن بود که 
مخالفت و رد شود. ولی اگر خودسرانه انجام می داد 
و از 20 بار، 19 بار هم خراب می شد، چیزی گفته 

نمی شد یا مواخذهای وجود نداشت.
نیروهای  که  بود  جایی  تا  شرکت  آزادی های  این 
شخصی  میل  با  که  بودند  مستعد  پایین  دستی 
راه اندازی  که  همان گونه  کنند،  متوقف  را  کارها 
زمان  تا  من  امثال  و  من  بطوری  که  بودند.  کرده 
و  موضوع  این  متوجه  نتوانند  هم  بازنشستگی 
نفرات  خرابکاری شوند. قدرت در دست تک  تک 
انسانی  نیروی  است.  واقعیت  این  یک  البته  و  بود 
زیربنای هر فعالیتی بوده و کنترل انسان ها با نهاد و 
طبیعت و دیدگاه های مختلف کمی پیچیده است. 

چه باید می کردم؟
هر وقت که بحث از مدیریت ایمنی می شد، تمامی 
چشم ها به واحد ایمنی دوخته می شد و این  یک 
عادت  کارکنان  دیگر  عماًل  بود.  محض  اشتباه 
داشتند کارهای اضافی را بر عهده نگیرند و به قولی 

آن را از سرخود واکنند.
اساس  بر  واحد  ما سیاست و خط مشی مدیریت 

ایمنی را نداشتیم. روزها و شب ها فکر می کردم که 
از کجا شروع کنم. این  همه هرج  و مرج و بی نظمی 

... خدای من ... چه کنم؟
در اتاق نشستم و لیستی از اهداف و چیزهایی را که 

می خواستم تغییر کنند را یادداشت کردم.
شروع  نباید  کاری  هیچ  که  داشتم  عقیده  من 
شود، مگر اینکه روش انجام آن نوشته شود. روش 
و  نوشتن  با  شد.  ما  خط مشی  این  و  بود  ساده 
مستندسازی، ما توانستیم قوانین و احکام مشترکی 
برای انجام صحیح و بهتر کارها ایجاد کنیم و همه 
برای تصمیم گیری و انجام کارها به نوشته ها رجوع 

می کردند و تصمیمات سلیقه ای حذف شد.
برای مثال: من و گروهم، مهندسان طراح را متقاعد 
و  نشتی  پتانسیل  دارای  مکان های  در  که  کردیم 
سایر  در  و  کنند  نصب  گاز  نشت  دتکتور  انفجار، 
تجهیزات واحد نیز این موضوع بررسی و نصب شود. 
به  سرعت این کار ما بعنـوان یک دستـورالعمـل 
داویـدسون  طراحــی  استانـداردهای  در  و  شد 
Division’s Design Codes پذیرفته و استفاده 

شد.
توصیه:

که  بود  این  می گرفتم  باید  که  تصمیمی  اولین 
اولویت ها را مشخص کنم. چون نمی شد همه  چیز 

را با هم انجام داد: آهسته  آهسته ... یکی  یکی.
فرایند،  ایمنی  روی  می بایست  که  بود  پرواضح 
موضوعی که زیاد روی آن کار نشده بود متمرکز 
نگران  بیشتر  سنتی  ایمنی  کارشناسان  می شدم. 
حوادث انسانی روزانه، روزهای از دست  رفته براثر 
حوادث، کاله و کفش ایمنی و ... بودند حوادثی که 
زیاد رخ می داد، اما شدت آن کم بود، اما حوادث 
فرایندی کمتر اتفاق می افتد، ولی شدت آن خیلی 

زیاد بود.
سؤال این بود که کدام  یک از حوادث و ریسک های 
فرایندی و تجهیزاتی در شرکت، از همه خطرناک تر 
و شدیدتر است؟ روش HAZAN و QRA جواب من 
بود که سازمان اتمی انگلیس بر روی آن کار می کرد. 
تمامی خطرات هر واحد را از روی مطالعات و فلسفه 
طراحی و شواهد و گفته ها و ... مشخص کردیم، البته 
ممکن بود تمامی موارد دیده نشود، ولی الزم بود نرخ 

خرابی و شکست تجهیزات را نیز بدانیم.
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نام  با  واحد  خطرات  بررسی  تیم  تشکیل  بعد  اقدام 
Hazop Team بود و مجبور به مدیریت و استفاده از 
همکاری همه جانبه تمامی نفرات، جهت انجام مطالعات 
شیرهای  شدیم،  مواجه  که  مسئله ای  اولین  بودیم. 
اطمینان Safety & Relieve Valves بود. سیستم 

خوبی بود ولی دو استثناء وجود داشت:
اول شیر ایزوله زیر این شیرهای اطمینان، می بایست 

همیشه باز باشند.
دوم Bursting Discs که بعد از چند نشتی شدید 
وارونه نصب شده بودند و در  کشف کردیم که بعضاً 
صورتی  که سهواً  اشتباهی نصب شوند، بعد از نصب 

دیده نمی شوند.
اضافی  حفاظت های  مخازن  اشتباهات،  این  بر  عالوه 
خوبی در برابر افزایش فشار داشتند؛ اما حفاظت در 

برابر افزایش دما مناسب نبود و کمی نامفهوم بود.
همه  می ترکید،  لوله ای  خطوط  یا  مخزنی  وقتی که 
می گفتند: این شیر اطمینان چه مشکلی داشت؟ آیا 

خراب  شده بوده یا خیلی کوچک است؟
اغلب مخازن قبل از اینکه منفجر شوند،4 برابر فشار 
برابر  در  اما درصد کمی  تحمل می کنند،  را  طراحی 

افزایش دما تحمل داشتند.
در آتش سوزی شدید 1967 ذهن ها دوباره معطوف به 
ایمنی شد. نگاهی به دفتر ثبت پروانه کارها کردیم که 
همه آن ها به طور صحیح ثبت  نشده بود. نفرات مجری 
کار، احتیاط ها و موارد ایمنی ذکرشده در پروانه کارها 
را رعایت نکرده بلکه آن را نیز مطالعه نمی کردند و فقط 
شرح کار در قسمت باالی پروانه کار، توسط مجری 

خوانده می شد.
ناظر، نظارتی بر انجام صحیح کارها در ابتدا و حین کار 
انجام نمی داد. پرسنل کارگر اغلب سواد کمی داشتند 
و معنی خطرات را علیرغم آموزش ها نمی فهمیدند و 
همیشه باید سرکارگرهای باسواد و باتجربه همراه آن ها 
تجهیزات  نمی گرفت.  نیز صورت  کار  این  که  می بود 
را اشتباهی باز یا بسته می کردند و ضد انفجار بودن 
تجهیزات بعد از تعمیرات از بین می رفت ولی کسی 
توجه نمی کرد. متأسفانه مدیریت شرکت این مسائلی 
یا حس  و  نمی گرفت  جدی  می کردیم  عنوان  که  را 
نمیکرد. او هم حق داشت زیرا با مشکالت، نامه ها و 
یا  کارهای زیادی درگیر بود و امکان گوش کردن و 
تمرکز بر گفته های ایمنی را نداشت و نیاز به حمایت و 

پشتیبانی بود. از طرفی چون واحد ایمنی و آتش نشانی 
زیر نظر رئیس تولید بود و همیشه تولید اولویت داشت، 
نمی شد.  عملی  و  نمی یافت  راه  به  جایی  ما  سخنان 
حال نوبت ما بود باید کاری می کردیم. حادثه مذکور 
بهترین زمان بود و به قولی تا تنور داغ است، باید نان را 
چسباند و ما هم از این فرصت استفاده کردیم. قوانین 
و سختگیری هایی در زمینه سیستم پروانه کار وضع 
کردیم و مدیریت را الزام کردیم که حمایت کند، زیرا 
شکایات و احضاریه دادگاه و مسائل بازداشت و ... سایر 
فشار گروه های اجتماعی، شرکت ما را متعهد به تضمین 

سالمت کارگران نمود.
سختگیری های ایمنی در زمینه سیستم پروانه کار با 
حمایت مدیریت آغاز شد. به قول جامعه شناسان، بعد 
از هر هرج  و مرج و نابسامانی، بهترین روش مدیریت در 

یک مجموعه سیستم دیکتاتوری است.
 ما شروع کردیم ...

آتش سوزی 1967 که مهم ترین و شدیدترین حادثه 
بود، به علت غفلت و چشم پوشی از دستورالعمل های 
آماده سازی تجهیزات جهت تعمیرات بود. پس بهبود 
اولویت  مهم ترین  کار  بررسی  و  و چک  دستورالعمل 
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کاری شد.
بیشتر این کارها توسط دو بازرس انجام شد که تمامی 
کارها را بررسی می کردند. آن ها دفتر انجام کارها یا دفتر 
ثبت پروانه کار روزانه و نفراتی که کار را انجام می دادند را 
مورد بازرسی قرار می دادند و بررسی می کردند که آن ها 
احتیاط های الزم را در نظر می گیرند یا نه. بازرسان موارد 

زیر را به صورت حضوری بررسی می کردند.
• اقدامات الزم برای هر آالرم و تریپ

• تمامی محل های نمونه گیری و روش انجام آن ها
• باز و بسته کردن تجهیزات مقاوم در برابر انفجار و ...

و  نگاه ها   Flixborough منطقه   1974 انفجار  در 
توجهات به سمت مدیریت تغییرات رفت. الزم بود قبل 
از هر تغییری در تجهیزات یا فرآیند مانند تغییرات 
در دمای عملیاتی، پیشنهادات می بایست موردنقد و 
بررسی و آنالیز قرار گیرد تا ببینند که چه مشکالتی 
ممکن است به وجود آید و سپس به تائید مدیریت 

برسد.
ما این موضوع و نیاز به چنین سیستمی را درک کرده 
بودیم. اما انفجار مذکور اضطرار موضوع را بیشتر نمود.

نیاز به بررسی هرگونه تغییرات در سمت های سازمانی، 
جابجایی ها و عزل و نصب های سازمانی به روش مشابه 

نیز تا سالیان دراز درک نشده بود و این تغییرات باعث 
بروز مشکالت در نیروهای زیردست، ایجاد رویه های 
نادرست، نارضایتی و ازهم گسیختگی سیستم می شد. 
گاهی تغییر محل و ساختمان و یا اتاق پرسنل، دوری 
و نزدیکی به واحدها و جانمایی اتاق ها، سن و تجربه و 
فیزیک بدن کارکنان، در بهره وری و یا حوادث نقش 
داشت. تمامی حوادث شدید در دهه 60 بسیار شبیه 
حوادث 10 سال پیش یا پیشتر بود. حادثه های پیشین 
بررسی شدند، گزارش هایی نوشته  شده بود، تغییراتی را 
انجام داده بودند و درنهایت گزارش ها بایگانی و فراموش 
 شده بودند. کسانی که از نزدیک درگیر این حوادث 
بودند، آن حوادث را به یاد داشتند؛ اما بعد از 10 سال 
جانشینان آن ها و بیشتر افراد شرکت تغییر کرده بودند 

و هیچ بینشی از آن حوادث نداشتند.
پیدا کردن اکثر گزارش های قدیمی بسیار سخت بود و 
حتی اگر به  راحتی نیز در دسترس و در حال چرخش 
و  عملکرد  تغییر  برای  به تنهایی  آن ها  خواندن  بود، 
متقاعد  روش  بهترین  نبود.  کافی  انسانی  ارتباطات 
با کارکنان است  ارتباط یک  به  یک  کردن گفتگو و 
و من این کار را زیاد انجام دادم اما تعداد کسانی که 
می توان از این طریق متأثر کرد محدود است. پس تمام 

تالشم را در دو روش دیگر قراردادم:
در سال 1968 ماهنامه ایمنی را منتشر کردیم و 30 
کپی از آن را برای همکارانی که در زمینه ایمنی فعالیت 
اطالعاتی  شامل  ماهنامه  این  فرستادیم.  می کردند، 
بود  جدید  روش های  و  تکنولوژی  حوادث،  به  راجع 
که می توانست در حل مشکالت جاری سایت مفید 
باشد. به تدریج بعد از 14 سال چرخش و نشر آن رشد 
فزایندهای پیدا کرد. من هیچ تبلیغی نکرده بودم، فقط 
افراد متقاضی را در لیست قراردادم. زمانی که بازنشست 
شدم چاپ و انتشار این ماهنامه های ایمنی به چندین 
و  دستورالعمل ها  شامل  که  بود  رسیده  نسخه  هزار 
خارجی،  شرکت های  مقاالت   ،ICI استانداردهای 

دانشگاه ها و مجریان ایمنی و بهداشت بود.
شرکت ما نگرش و دیدگاه بسیار بخشنده و آزادی در 
انتقال و انتشار اطالعات ایمنی داشت و من مجوز داشتم 
که آن ها را منتشر و یا در سمینارها و کنفرانس ها ارائه 
دهم. در سمپوزیم سالیانه جلوگیری از خسارات و زیان 
که توسط انیستیتوی مهندسی شیمی آمریکا برگزار 
می شد، برای سالیان سال شرکت می کردم و مطالب 
زیادی یاد گرفتم و آن ها در ایمنی فرآیند به ما کمک 

بسزایی کردند.
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مدیران،  مدیرعامل،  توسط  ماهنامه  این 
کارها،  بعضی  در  سرکارگرها،  سرپرستان، 
بهره برداران و اپراتورها خوانده می شد. بعضی 
از کارخانه ها آن را در نسخ زیاد کپی و توزیع 
و  می کرد  تغییر  مطالب  اواخر  می کردند. 
ماهنامه ویژه ای تحت عنوان های: حوادث به 
علت تغییرات طراحی و ...، آماده سازی برای 
تعمیر، الکتریسیته ساکن و انفجار، خطاهای 
چگونگی  و  انسانی  خطاهای  و  بهره برداری 

جلوگیری از آن منتشر می شد.
و  مطالب  تمامی  بازنشستگی  از  بعد 
را  تجربیاتم  و  جدید  و  قدیم  ماهنامه های 
"چه  جمع آوری کردم و کتابی تحت عنوان 
اشتباهی رخ داد؟" را در سال 1998 منتشر 

کردم که اآلن ویرایش چهارم آن است.
مطالب بیشتر و گزارشات حوادث جدید را به 
کتاب فوق اضافه و جلد دوم آن تحت عنوان 
در سال 2003  ادامه دارد!"  اشتباه  "هنوز 

منتشر شد.
با توجه به سلسله مباحث تحلیلی و تجزیه ای 
روش  و  ایده  اماکن،  سایر  و  شرکت  حوادث 

دومی به ذهنم خطور کرد.
صحبت و بحث شنیداری نسبت به جمالت 
نوشتاری می تواند خیلی بهتر پیام را منتقل 
کند، مخصوصاً اگر با اسالید و عکس، حوادث 
توصیه ها  و  داد  نشان  بتوان  را  صدمات  و 
و  حضار  و  نمود  تشریح  بهتر  می توان  را 
شنوندگان می توانند نقطه نظرات و توضیحات 

خود را ارائه دهند و مشکالت را بروز دهند.
من این روش گفتگو و صحبت را برای سالیان 
انجام  بودم  ایمنی  مدیر  که  زمانی  متمادی 
می دادم البته در سمت کارشناس ایمنی نیز 

انجام می دادم.
گفت:  و  کرد  من  به  رو  آموزش  مدیر  روزی 
اتفاقی  چه  بگویید  کارکنان  به  اینکه  بجای 
چرا  دهند،  انجام  باید  چه کارهایی  و  افتاد 
چه  که  بگویند  خود  که  نمیخواهی  آن ها  از 
اتفاقی افتاده یا خواهد افتاد و چه باید کرد؟ 
ما  آموزش  روش  که  شد  باعث  جمله  این 
توسعه یابد و کالس های آموزشی نصف روز 
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و هر هفته طی 14 سالی که کارشناس ایمنی و 
مدیر بودم و بعد از زمان بازنشستگی ام ادامه یافت.

نفر   12-20 گروهی  معموالً  شرکت کنندگان 
عملیاتی  بخش های  از  مهندسان  و  مدیران  از 
بخش  و  فنی  خدمات  و  طراحی  مهندسین  و 
مدیران  تا  استخدام  تازه  مهندسین  از  تحقیقات، 

با سابقه و روسای امور بودند.
کالس  در  نیز  ناظران  و  سرکارگرها  گاهی  گاه 
شرکت می کردند. اجباری جهت حضور در جلسات 
نبود. آن ها به سطحی از فرهنگ رسیده بودند که 

می دانستند این جلسات مفید و خوب است.
اندازه و تعداد گروه مهم بود. اگر تعداد نفرات از 
20 نفر بیشتر می شد، شانس شرکت در مباحثه 
برای تمامی نفرات نبود و اگر تعداد نفرات کمتر از 
12 نفر بود، نفرات احساس انرژی کمتری داشتند. 
و  کارگران  و  اپراتورها  برای  کالسی  این چنین 
سرکارگران نیز برگزار می شد. در کالس ها تکنیک 
و طراحی را توصیف می کردم. مخصوصاً حوادثی 
را که تیم تحقیق روی آن کارکرده بودند را ارائه 
جواب  به  آن ها  سؤال های  و  کالس  از  می نمودم. 
و  طراح  مدیر،  من،  سایت  می رسیدیم.  ملموس 

متخصصان می پرسیدند و جواب می دادند.
اسالیدها را به دقت انتخاب می کردم. آن هایی که 
را  و تجهیزات  دیاگرام کارخانه  بود،  صدمات زده 
واقعی  و  به درستی  را  جواب ها  می کردم.  تشریح 
نمی دانستم،  را  جوابش  که  سؤال هایی  میدادم. 
را بسط  نمی پرسیدم. توصیه های گزارش حوادث 

می دادم تا به یاد داشته باشند.
بعضی  اوقات گروه موافق بود و گاهی بحث زنده ای 
بهبود  به  منجر  خود  و  می آمد  پیش  کالس  در 

گزارش حوادث می شد.
بیشتر روی مدیریت و سرپرستی ضعیف واحدهای 
تمایل  و  بودیم  متمرکز  و ضعف طراحی  مختلف 
احتیاط  بیشتر  باید  اپراتور  اینکه  گفتن  به  کمی 
بحث  سخنرانی،  با  مقایسه  در  داشتیم.  کند، 
یاد  به  موضوعات  بیشتر  و  است  آرام تر  گفتگو  و 
می ماند. ما معموالً حداقل یک ساعت یا یک نیم 
روز را به مباحث ایمنی اختصاص می دادیم و قطعاً 
تمامی مطالب در 20 دقیقه تا 1 ساعت سخنرانی 
پوشش داده نمی شد. هرچند موفقیت یک کالس 

آموزشی به تعداد نفرات حاضر در کالس و یا آمار 
نفر ساعت آموزش نیست.

بقیه روز را روی حوادث جزئی با تعدد زیاد بحث 
می کردیم و تا بعد از وقت ناهار گاهی ادامه پیدا 
مانند  عواملی  تأثیر  تحت  افراد  کارهای  می کرد. 
و  پیامد  اساس  بر  و  دستورالعمل ها  آموزش، 

نتایجی که انتظار دارند پیگیری می شود.
اکثر مدیریت های ایمنی روی همین مسائل منطقی 
تأکید می کنند و موضوع بحث بیشتر روی پیامدها 
است. من کالس ها را شروع نمی کنم. بعنوان  مثال 
آماده  دستورالعمل های  و  روش ها  کردن  بازگو  از 
بجای  بلکه  راه اندازی،  یا  تعمیرات  برای  سازی 
می کنم  بحث  بود  داده  رخ   که  حوادثی  روی  آن 
اینکه  یا  داشته اند  ضعف  دستورالعمل ها  اینکه  و 
می کردیم  بحث  است  نشده  انجام   به درستی 
کار  صحیح  انجام  و  تغییرات  به  را  شنوندگان  و 
مبتنی بر دستورالعمل ها و تجهیزات مورد استفاده 

قرار گرفته، راهنمایی و هدایت می کردم.
تمامی  برای  و  هفتگی  بصورت  آموزش  برنامه 
نفرات اجرا می گردید و حادثه های قدیمی را برای 

بهره مندی نفرات جدید دوباره تکرار می کردیم.
اکثر پرسنل فنی سالی یک  بار در کالس ها حضور 
می یافتند و تدریجاً دانش ایمنی آن ها ارتقاء یافت 

و دیدگاه آن ها تغییر مثبت می یافت.
اغلب دوره ها شامل موارد زیر بود:

• آماده سازی جهت تعمیرات
•  مخازن تحت فشار یا خأل

•  آتش سوزی و انفجار
• خطاهای انسانی

• خطاهای آالرم و تریپ ها
• انفجار و آتش سوزی کوره ها

• تغییرات در واحد
• حوادثی که زیاد تکرار می شوند

گرفته،  صورت  مباحث  و  کالس ها  اجرای  از  بعد 
حوادث   گزارش  و  می کردم  خالصه  را  مطالب 
نوشته  کوچکی  کتابچه  در  را  توصیه ها  و  مشابه 
و به همکارانی که در کالس شرکت می کردند و 
یا عالقه مند بودند توزیع می کردم. بسیاری از این 
می کردم  استفاده  که  را  اسالیدهایی  و  نوشته ها 
سری  قالب  در  شیمی  مهندسین  موسسه  توسط 

کتاب های آموزش ایمنی انتشار یافت.
ارائه  از  سخت تر  مباحث  این  راهبری  و  هدایت 
سخنرانی است و اغلب خسته می شدم. افراد زیادی 
یک  انتظار  و  می شدند  حاضر  ایمنی  جلسات  در 
استراحت و سکوت در این کالس ها را داشتند و 
متعجب می شدند که در مباحث شرکت می کنند. 
بعد از مباحثات، استاد یک حادثه را شرح می داد 
و از نفرات شرکت کننده می خواست که نقص کار 
بایستی  حرارت  و  از جوش  کنند. کالس  پیدا  را 
دوباره  باشد. یک هفته گروه ها طراحی  برخوردار 
بعدی  گروه  و  را خواستار می شدند  واحدها  تمام 
ترجیح می دادند که دستورالعمل ها را تغییر دهند. 
بروز  مستقیم  علل  را  فنی  علت  گروه ها  بعضی 
حوادث می دانستند و گروهی ضعف ها را بر گردن 

سیستم مدیریت می انداختند.
ایده های  و  بحث ها  این  بر  توضیحی  استاد 
اما  می کرد،  ذکر  و  تشریح  را  آنها  و  می داد  گروه 
که  می کرد  کاری  به  متقاعد  را  گروه  نمی بایست 
که  نتیجه گیری  یا  کنند  پیروی  نداشتند  دوست 
سرکارگری  اگر  نمی کرد.  نبود،  آن ها  قبول  مورد 
حوادث  برای  چراهایی  دنبال  بود،  کالس  در 
از  اما  ندانند  را  تئوری  بود  ممکن  می گشتند، 
سخن  بودند،  نموده  مشاهده  که  مشابه  حوادث 
فارغ التحصیالن  آن ها،  با  مقایسه  در  می گفتند. 
کشف  را  دیگری  محتمل  سناریوهای  جوان، 

می کردند.
من درس های زیادی گرفتم. قدیم ها می گفتند من 
هرچه دارم از استادم است یا از همکارم آموخته ام، 

اما بیشتر آن ها را از شاگردانم آموختم.

در آخر

شما  و  باشد  داده  رخ   حادثه ای  اگر 
را  موضوع  و  گرفتید  تماس  مدیر  با 
عنوان کردید، اولین سوالی که از شما 

می پرسد چیست؟ 
- آیا کسی صدمه دید؟ 

- یا چه زمـانی خط تولیـد بـه مـدار 
برمی گردد؟







مراجع رسانه ای مهندسی حریق

140IRAN Fire Protection Engineering Magazine  No. 36  Nov.  2017                             1396 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال پنجم  شـماره 36   آبان ماه

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
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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

محمدرضا جواهری                           کارشناس آتش نشانی
مشاور و مدرس آتش نشانی  شهری و صنعتی              09125583679

HSE مجید حمیداوی                               کارشناس ارشد
مشاور و مدرس آتش نشانی و بازرس وزارت کار        09163052562

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

HSE حسین ساکی                                   کارشناس ارشد
مدرس و مشاور HSE   زز                     ز                     09121995786

هوشنگ شریف زاده                            کارشناس آتش نشاني
مدرس و کارشناس رسمی بررسي علل حریق             09121276175

HSE کورش 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

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

m a j i d h a m i d a v i @ y a h o o . c o m

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

 h . s a k i @ 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 m

t 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 کاظمی                                        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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پرویز رزمیان فر                              کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور و مدرس علوم تخصصی آتش نشانی                  09128161075
p . r a z m i y a n f a r @ g m a i l . c o m

 مدرسین، مشاورین وکارشناسان ایمنی

فرامرز فرجی                               کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور و مدرس آتش نشانی و نجات و امداد                09121042995
f a r a j i _ r e s c u e @ y a h o o . c o m

142IRAN Fire Protection Engineering Magazine  No. 36  Nov.  2017                             1396 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال پنجم  شـماره 36   آبان ماه

نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! General Subject
اطالعات عمـومــی
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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 کاظم برزگری      کارشناس ارشد شهرسازی
مشاور و مدرس علوم مدیریت آتش نشاني                  09126112774

حبیب کبیري                              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

HSE محسن احمدیانی                              کارشناس ارشد
مشاور، مدرس و ممیز سیستم های ایمنی                       09123791688

مهدی مردانی      کارشناس حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث
مشاور، طراح و مدرس سیستم های اعالم و اطفاء               09127833194

m o h s e n a h m a d i a n i @ y a h o o . c o mwww.m.mardani.architect@gmail.com

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

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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معرفی رسی جدید ابزارهای هوملاترو

قدرمتندتر ، سبک تر ، ارگونومی بهرت
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صفحه ویژه مدیریت تدارکات

ه:        36
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

44282776www.imensanatpars.cominfo@imensanatpars.comIC 03 - 44282800021 - 021ایمنی و آتش نشانی تخصصیایمن صنعت پارس

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

88904977www.atashpanjeh.comsales@atashpanjeh.com     I 139 - 7021 - 88928666 - 021سیستم های اعالم حریقآتش پنجه البرز

7Adt_c@yahoo.com     I 114 – 44381665 - 7021 – 44381665 - 021اعالم و اطفای حریقآتش دافع تهران

86030912www.nefco.cominfo@nefco.com     I 112-3 - 86030679021 - 021تجهیزات اعالم و اطفای حریقنفکو

22764301www.azarpad.cominfo@azarpad.com     I 98-99 - 22764300021 - 021اعالم و اطفای حریقآذرپاد نگار

88105109www.ariaequip.cominfo@ariaequip.com     I 123 - 5021 – 88105134 - 021چراغ قوه های پرتابل ضدانفجارآریا تجهیز بین الملل

88590981www.adishpad.cominfo@adishpad.com     I 64-5 – 021 9 - 88576117 - 021سیستم های اعالم و اطفای حریقآدیش پادمهر

22879570www.aeapjs.cominfo@aeapjs.com     I 6-7 - 22879550021 - 021ایمنی، آتش نشانی، امداد و نجاتآگاهان انرژی آسیا

88727168www.ardalengineering.cominfo@ardalengineering.com     I 50 - 88710809021 - 021اعالم و اطفای حریق صنعتیاردال

66952750www.idproduct.irinfo@idproduct.ir     I 80-81 - 66476545021 - 021تستر دتکتورهای حریقایده طرح محصول

33919156www.ahan.irinfo@ahan.ir     I 83 - 1021-33949350 - 021سیستم های اعالم حریقاعالم حریق  آوران

66950818www.imenshole.comimenshole@yahoo.com          I 12-13 - 66492823021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتایمن شعله ایرانیان

4www.igs.co.irinfo@igs.co.ir     I 51 - 66908882 - 4021 - 66908882 - 021سیستم های اعالم حریقایمن گستر ساعی

55266638www.avei-co.com info@avei-co.com     I 110 - 55253502021 - 021تست سیلندرهای تنفسیبازرسی مخازن آلیاژدار

88397748www.bazarganantraders.com info@bazarganantraders.com     I 108-9 - 88413255021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتبازرگانان پاسارگاد

88791936www.khalileng.cominfo@khalileng.com     I 97 - 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 127 88569650 - 88696032021 - 021کابل های ضدحریقپترو کاوان پویا

88219611www.petroemdad.cominfo@ petroemdad.com     I 111 - 88219610021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتپترو  صنعت  امداد

88049030www.rahdarsanat.irinfo@rahdarsanat.ir     I 91 - 7021-88614514 - 021نردبان و پلت فرم آتش نشانیراهدار صنعت ماشین

44247730www.zhabeh.cominfo@zhabeh.com     I 74-5 - 7021 – 44262146 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتژرف اندیشان به ایمن

44195688www.sanginkar.cominfo@sanginkar.com     I 31 - 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 128-9 - 80021 – 88612778 - 021آموزش های ایمنی و آتش نشانیفامور مهرگان پویا

88748010www.fonoon.co.irinfo@fonoon.co.ir     I 126 - 82445000021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتفنون آزمایشگاهی

35258323www.bioversal.irinfo@bioversal.ir     I 90 - 35257323041 - 041آتش نشانی – اعالم و اطفای حریقمهندسی تدبیر

88837820www.asec-int.cominfo@asec-int.com     I 49 - 86020347021 - 021سیستم های اعالم حریقمهندسی نوین راهکار

88307405www.narcob.comsales@narcoob.com     I 88 - 88824365021 - 021اعالم و اطفای حریق شهری و صنعتینارکوب ایران

77532792www.narmonfared.comnar_monfared@yahoo.com     I 122 - 77605060021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتنارمنفرد

89776665www.nejatimendp.cominfo@nejatimendp.com     I 87 - 22047977021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتنجات ایمن داناپایه

65766738www.namadintarh.cominfo@namadintarh.com     I 115 - 65766872021 - 021ناوگان موتوری آتش نشانی و تجهیزاتنمادین طرح

مشاوره رایگان:  68 83 68 55 -  40 82 68 55 - 021    50 96 584 0930



News:
Safety Experts Welcome The Publica-
tion Of Terms Of Reference For ...
“The Grenfell Tower tragedy must 
prompt a considerable step change in 
how fire risk in tower ...

Bull Enhance Fire 360° Service With 
Risk Report System
Bull Products, a manufacturer of life-
saving fire protection equipment, has 
enhanced its Fire 360° ....

Firefighting foam - a crisis or a cross-
roads
The Firefighting Foam Summit will 
review the current situation related to 
the selection, use and...

Really big flow
A mutual-aid exercise in the New York-
New Jersey area has broken a new 
Guinness world record with ...

Water-mist winner
The International Water Mist Associa-
tion’s Young Talent Award has been 
won by James Patrick White ...

Lightweight cost-effective wildland fire 
kit launched
Bristol Uniforms has launched a brand 
new range of wildland firefighting PPE, 
available for wildland ...

Next-generation protection
A firefighter’s protective clothing 
fabric with a chemical repellent that 
meets current environmental...

IFE Recognised Tall Building Fire Safety 
Management Course
Management of Fire Safety in Tall 
Buildings is essential if the risk of fire 
is to be kept within ....

APOLLO DISCOVERY MARINE DEVICES 
PROTECT A PRESTIGIOUS NEW ....
Apollo Discovery Marine Devices pro-
tect a prestigious new marine vessel..  

Oil & Gas Vietnam (OGAV) Conference
Oil & Gas Vietnam (OGAV) 2017 is 
the only specialized oil & gas event in 
Vietnam ...

International Fire Conference & Exhi-
bition Malaysia 2018 (IFCEM 2018)
IFCEM 2018 is another major event to 
focus on this issues and to deliberate 
the next generation ....

Trauma Care Conference 2018
Trauma Care was founded in 1996 
to address the need for commonly 
agreed standards....

Kidde Australia Is Pleased To An-
nounce The Release .....

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

Readers:

The EST3X has completed full func-
tional and physical testing and meets 
the requirements of AS4428.3 ...

Wireless Remote Controls Bring Ben-
efits To Fire Trucks
Wireless remote controls can help 
improve the work of municipal fire 
departments and their ....

Updated Lux Intelligent Savings Calcu-
lator Demonstrates Retrofit ....
Advanced has recently updated the 
savings calculator on its Lux Intelligent 
website ....

New Supervised Latching Solenoid 
Actuator With Pin State .....
TLX Technologies introduced our 
newest supervised latching solenoid 
actuator at the China .....

IWMA To Hold 3rd Seminar At Intersec 
Dubai
On 21st January 2018 the Internation-
al Water Mist Association (IWMA) will 
again offer a seminar on fire ....

E2x Corrosion Proof Warning Devices 
Benefit From Major Upgrades
The ‘E2x’ family from E2S Warning 
Signals is suitable for status indication 
or warning applications in .... 

Content/ Introduction

IRAN Fire Protection Engineering Magazine  No. 36  Nov.  2017

Read The Latest issue 

146



Interview / Report: Fire and 
Rescue at Airports

Product introduction: Polon-Alfa 
panels

Event Report: An Explanation 
of the Plasco Accident from 
Tehran Fire

Report: Report of the Civil Com-
mission on the Occupation of 
Plasco

Professional Article: Mercor and 
smoke control equipment

Event Report: A specialist meet-
ing of Dehf Andishan Co. is safe

Professional Article: Experimen-
tal Examples of the Fire Scene

Product introduction: Introduc-
ing equipment for flood control

Professional Article: Police and 
fire fighting interaction at the 
scene of operations

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,

Content:  IRAN Fire Protection Engineering Monthly Magazine No. 36

About us:

Sprinkler Flow Testing – Why Choose 
Portasonic® FLOW?
For a business and property owner, 
protecting ...

Taktis Fire Certified To EN54-2 And 
EN54-4
Kentec’s new Taktis fire detection and 
alarm system combines the very latest 
in hardware ...

Firefighters Ask Members Of The 
European Parliament To Fight ...
Frustrated by a lack of EU progress 
on fire safety, firefighters will today 
spend three ....

Zettler Profile Flexible – The Next Step 
In Fire Detection Solutions
Zettler profile Flexible is a powerful 
fire detection and alarm system that 
uses MZX Technology ... 

4EVAC – Compact 500 – A New Class 
Of Voice-Alarm Control And ...
Launched in 2016 the Compact 500 is 
a VACIE system is a unique ‘all in ...

Creating Inspiring Workspaces With 
First-Class Flame Retardants
For first class work to be delivered, it’s 
pivotal that people function in .... 

Professional Article: JHA Occu-
pational Danger Analysis

Specialty Information: Manual 
Extinguisher Standard

Professional Article: Standard 
Procedures for Operation Scene

Event Report: FireDos Factory 
Factory Test at Sarik Corpora-
tion

Professional Article: Physical 
well-being of firefighters

Product introduction: New 
Drager breathing devices

Professional Article: New Safety 
and Fire Safety Technologies

Special Article: Smoke Control 
Management 5
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https://telegram.me/fireandrescuenews
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New Update: Nov. 2017

Introduction of a New Series of Tools

Stronger , lighter , Better Ergonomics
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