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ه ما ین  ا ه  یژ و

درودبرخوانندگاندوستداشتنی

بازهمیادآوریمیکنم:
رمزموفقیتشوماخر،گازدادندرزمانیبودکهبقیهترمزمیکردند...

1-سالیانمتمادیاســتکهمنتظریمبخشاعظمیازانرژیموجوددر
صنف،صرفاعتمادسازیصنعتودانشــگاهشودتاازمیاننوابغعلمی،
بتوانبهکارشناسانفنیمطلوبدســتیافت.ایمنیحریقبیشترازهر
زماندیگریبهمشاورتخصصیبیطرفوفارغازبرند،نیازدارد.پدیدههای

جدیددرقالبشرکتهایدانشبنیانپیشرفته،بروزخواهندکرد.
اتفاقاتیدرراهاست....


2-همزمانبابازاریابیآفالین،اجرایراهکارهایتبلیغاتوبازاریابیدر
فضایآنالین،بهکسبوکارهاکمکمیکندتااطالعاتبیشتریبهمخاطب
خودارائهدهندوکارفرماکامالازاطالعاتمحصوالتوخدماتآگاهشود.به
همیندلیل،خیلیازکسبوکارهاسراغپیشبردموازیکمپینهایآفالین

وآنالینمیروند.
چنینرویکردی،میــزاناثرگذاریکمپینهایتبلیغاتــیراچندینبرابر
میکند.زیراکسبوکارهابهکمکراهکارهاییچونتبلیغاتچاپی،حضور
دررویدادهاونهایتاارتباطاترودررو،باطیفوســیعیازمشتریانآشنا

میشوند.
شیکباشید!



احمدغالمیان
آذرماه1396

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

شرکت هواپیمایی Schiphol در راستای پروژه افزایش ظرفیت فرودگاه های 
خود و به منظور بهبود راندمان خدمات آتش نشانی فرودگاهی، تأمین 18 
 ،Rosenbauer از ARFF خودروی جدید آتش نشانی و امداد فرودگاهی
شرکت بین المللی اتریشی تولیدکننده تجهیزات آتش نشانی را در دستور 

کار خود قرار داد.
و  مشتاق  همگی  هلند   Lelystad و  روتردام  آمستردام،  فرودگاه های 
به  خودروها  کلیه  هستند.  آتش نشانی جدید  خودروهای  دریافت  آماده 
بازوی سقفی مرتفع حامل استینگر و نازل با طول 16.5 متر و تجهیزات 

آتش نشانی درجه یک مجهز خواهند گردید.
فرودگاه آمستردام 13 خودروی فرودگاهی Panter 8*8، فرودگاه روتردام 
سه خودروی Panter 6*6 و فرودگاه Lelystad نیز دو دستگاه خودروی 

Panter 6*6 دریافت می نمایند.
 Schiphol گروه  تالش های  از  بخشی  خودروها  این  گذاری  سفارش 
آتش نشانی  اثربخشی خدمات  مالحظه  قابل  افزایش  و  تجهیز  به منظور 
فرودگاهی در توسعه های آتی این سه فرودگاه می باشد. روتردام در آینده 
الزامات ایمنی آتش نشانی یک فرودگاه ICAO و EASA کالس 8 را 
برآورده خواهد نمود، در حالی که فرودگاه Lelystad با این خودروهای 

جدید کالس 7 استانداردها را برآورده می نماید.
فرودگاه Schiphol آمستردام با کالس ICAO 10 در حال حاضر یکی 
از بزرگ ترین قطب های هواپیمایی در جهان است و دارای مساحتی بالغ 
بر 2.8 هکتار است. این فرودگاه ساالنه 63 میلیون مسافر را پذیرا شده و 
479000 پرواز را در سال 2016 ثبت نموده است. همچنین این فرودگاه 
 ICAO 322 مسیر پروازی را در اختیار داشته و به حدود 3 هزار هواپیما
کالس 10 ازجمله ایرباس A380 و بوئینگ 800-747 رسیدگی می نماید. 
فرودگاه  این  زیرساخت های  بهبود  جهت  پروژه هایی  حاضر  حال  در 
پرترافیک در حال اجرا بوده که شامل ساختمان ترمینال جدید است که 
انتظار می رود ظرفیت آن از سال 2023 تا 14 میلیون مسافر در سال 

افزایش یابد.
همگی  آمستردام   Schiphol فرودگاه  جدید  آتش نشانی  خودروی   13
 HRET مرتفع  سقفی  بازوی  به  و  بوده  متحرک  چرخ   8 و  هم  مشابه 
مجهز هستند. این خودروها در طی یک فرآیند ارزیابی بین المللی انتخاب 
گروه  زیرا  داشت،  زیست محیطی  عملکرد  بر  بسیاری  تأکید  که  شدند 
Schiphol ، رسیدن به ضایعات صفر را برای فرودگاه های خود تا سال 
2030 هدف گذاری نموده و عالوه بر آن در نظر دارد فرودگاه آمستردام، 

بیشترین توسعه پایدار را در جهان داشته باشد.
در انتخاب و عقد قرارداد به Rosenbauer، مسائل فنی خودرو و نسبت 

قیمت به عملکرد نیز اهمیت داشتند. Steve John، مدیر فروش منطقه ای 
تکنولوژی،  پیشرفته ترین  دارای  خودروها  این  می گوید:   Rosenbauer
ایمنی و سهولت استفاده بوده، با گزینه های فوق ویژه، مجهز و با شرایط 
فرودگاه آمستردام کاماًل سازگار می باشند. همچنین پایین بودن هزینه های 
تعمیر و نگهداری در طول عمر محصول، از اهمیت باالیی برای مشتری 

برخوردار بود.
خودروهای جدید که می توانند به سرعت باالی 140 کیلومتر در ساعت 
دست پیدا کنند، الستیک هایی با پهنای اختصاصی دارند که این ویژگی در 
سیستم کنترل مرکزی فشار الستیک ها، سبب اصطکاک بیشتر بخصوص 

در زمین های خاکی می شود.
کابین های تائید شده در تست تصادف طبق استاندارد ECE R29/3 ، از 
گروه آتش نشان خود محافظت کرده و رانندگان نیز توسط سیستم های 
الکترونیکی پیشرفته EBS. ADM. DWD و سیستم ناوبری فرودگاهی 

EMEREC DEVS با عملکرد فوق العاده پشتیبانی می شوند.
اجزای اصلی این فن آوری آتش نشانی خودرو عبارتند از یک واحد پمپ 
پیشرفته با یک سیستم کنترل از راه دور فوم ساز، یک واحد پودر خشک 
شکل.  نیزه ای  ابزار  آتش نشانی  النس  یک  و  سقفی  مانیتور  دو  اضافی، 
نازل های اصلی و جلویی را می توان با حداکثر قدرت در حین رانندگی بکار 
انداخت و النس آتش نشانی می تواند دیوار هواپیما را سوراخ کرده تا آب 

مستقیماً وارد کابین هواپیما گردد.
هدایت  سکان  طریق  از  استینگر  و  نازل   ،HRET مرتفع  سقفی  بازوی 
دسته فرمان موجود در کابین راننده Panther کنترل می شود. همچنین 
دوربین های رنگی و حرارتی نصب شده روی بازو، تصاویر مربوطه را برای 
روی  استینگر  و  بازو  نازل،  با  دقیق  عملیات  انجام  بمنظور  آتش نشانان 

مانیتور نمایش می دهد.

 Panther 18 دستگاه
فرودگاه Schiphol آمستردام
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معرفی رسی جدید ابزارهای هوملاترو

قدرمتندتر ، سبک تر ، ارگونومی بهرت

Hc360.Com

Holmatro مدل جدید قیچی خود را که شامل چهار تیپ اصلی است 
روانه بازار کرد. همه مدل ها با فن آوری باتری Greenline EVO یا با 

تکنولوژی CORE  سیستم پمپاژ هیدرولیکی روغن در دسترس هستند.
ویژگی جدید این قیچی ها این است که مشتری می تواند نوع فک قیچی 
تیغه برش را انتخاب کند: سنتی ثابت یا زاویه دار. تیغه های برش زاویه دار 
راحت تر،  کاربری  بر  عالوه  درجه ای،   30 فک  چرخش  با   Holmatro

بیشترین فضای کاری را نیز فراهم نموده است.
به گفته Nadine Emmerik مدیر بازاریابی Holmatro تیغه های برش 
گیرافتاده در  قیچی است. مصدومان  نوین در فن آوری  تحولی  زاویه دار 
با  از همیشه خارج می شوند.  ایمن تر، سریع تر و راحت تر  شرایط وخیم، 
تیغه های برش زاویه دار، دو  امکان چرخش 30 درجه ای منحصربه فرد، 

مزیت اساسی را به کاربران هدیه می دهند.
ارگونومی بهبودیافته: پیش از این برای بریدن ستون های باالیی و سقف 
خودرو اپراتور باید قیچی تا سطح شانه خود یا باالتر حمل می نمود که 
از لحاظ فیزیکی، بسیار طاقت فرساست. بریدن قسمت های پایین ستون 
فشار  باعث  که  می کرد  به خم شدن  مجبور  را  خودرو، شخص  و کف 
تیغه های برش  بیش ازحد در پشت آتش نشانان می گردد، در حالی که 
باعث  زاویه دار  فک  کرده اند.  حل  را  مشکل  این   Holmatro زاویه دار 
می شود اپراتور به سهولت باالتر و پایین تر از سطح کمر خود و در موقعیتی 

بسیار راحت تر عملیات برش را انجام دهد.
درجه   30 Holmatro زاویه دار  قیچی  همچنین  کاری حداکثری:  فضای 
فضای کاری بیشتر بین ابزار و ماشین در زمان برش ستون ها از بغل، در 
اختیار کاربر قرار می دهد. این روش سبب افزایش ایمنی مصدوم شده و 

نیاز به تغییر مکان امدادگر ندارد. همان اصل در زمانی که نیاز به ایجاد 
یک برش عمودی در رکاب زیر درب خودرو وجود دارد، فضای بیشتری 
بین قیچی زاویه دار و زمین وجود دارد که از اهرم ناخواسته و جابجایی 

وسیله نقلیه اجتناب می کند.
مدل های قیچی

مدل های جدید قیچی شامل قیچی سبک CU 5030 CL به وزن 9.5 
کیلوگرم، قیچی سنگین CU 5060 دارای کالس NFPA 9 و دو مدل بین 

این دو CU 5040 و CU 5050 است. 
کلیه قیچی ها با قوه محرکه باتری و فن آوری CORE و نیز با تیغه ثابت 
یا فک زاویه دار در دسترس می باشند. در نتیجه شما به 16 مدل قابلیت 

دسترسی و انتخاب خواهید داشت.

Holmatro قیچی های جدید 
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

Hytera افتخار دارد که رادیو بی سیم جدید چندحالته خود را معرفی کند، یک 
گوشی که اولین در صنعت شبکه رادیویی اختصاصی است. این رادیو بی سیم 
ارتباطات چندحالته را در طیف وسیعی از سناریوها، از فعالیت های تجاری 
روزانه گرفته تا واکنش های اضطراری، پهن باند تا باند باریک، شبکه عمومی یا 

اختصاصی را پشتیبانی می نماید.

این دستگاه اولین ابزار واقعاً همگرا است که قادر است سرویس پهن باند انتقال 
داده و صدا را هم زمان ارائه دهد. شبکه های ارتباطی رادیو بی سیم معمولی 
PMR چندین دهه است که در مخابرات بسیاری از صنایع نقش اساسی ایفاء 
می نماید. این تجهیزات راهکار صوتی امنی برای برقراری تماس های گروهی 
و اضطراری ارائه می کنند. با این وجود، آنچه آن ها قادر به انجام آن نیستند، 
انتقال حجم عظیمی از داده هاست درصورتی که که فناوری های مصرف گرایانه 

مانند 3G و 4G عهده آن برمی آیند. اگر این دو به یک شبکه همگرا متصل 
می شوند، کاربران می توانند از مزایا و ویژگی های منحصربه فرد هر دو منتفع 

شوند.
در حال حاضر، بسیاری از کاربران رادیو بی سیم برای دسترسی به شبکه های 
DMR / TETRA و شبکه های پهن باند سلولی، مجبور به حمل دستگاه های 
تنها یک   ،  Hyteraبی سیم چندحالته جدید متعددی هستند. درحالی که، 
دستگاه مخابراتی است که هم سرویس های مخابراتی DMR یا TETRA و 
هم سرویس ارتباطی 4G LTE  را پشتیبانی می کند. این گوشی بسیار سخت 
و محکم بوده و از فناوری صفحه لمسی بهره می برد تا به نیازهای گسترده 
کاربران رادیویی امروزی پاسخ دهد. با استفاده از اپلیکیشن های قوی و امنیت 
سطح باالی داده ها، این رادیو بی سیم به کاربران اجازه می دهد تا به طور واضح 
بشنوند و ببینند، بطور امن داده ها را انتقال داده، از آگاهی باالتری نسبت 
به عملیات شرایط اضطراری برخوردار بوده و سریع تر و مؤثرتر به سمت 
 Hytera مدیر فروش و بازاریابی ،Matthew Napier .هدف حرکت نمایند
انگلستان، ادعا می کند: این دستگاه جدید یک تحول است. این دستگاه بوسیله 
یک رابط کاربری مأموریت بحرانی یک سطح آگاهی عالی از شرایط موجود را 
برای کاربران فراهم می کند تا برای کاربرانی که بتوانند به همه نیازهای خود 
دست یابند؛ اما مهم تر از همه، همگرایی پهن باند و باند باریک به این معنی 
است که ارتباط صاف و یکدست برقرار می شود. این دو سیستم یکپارچه کار 
می کنند: باند باریک بین دیجیتال و آنالوگ سوئیچ می شود، در حالی که پهن 

باند تمام شبکه های تلفن همراه را پشتیبانی می نماید.
با دسترسی به پهن باند، کاربران می توانند ویدیو و تصاویر را ارسال و دریافت 
کرده و همچنین به پایگاه داده ها دسترسی داشته باشند که سبب بهبود کارایی و 
بهره وری می گردد. همچنین قابلیت شناسایی و حذف خودکار ورود ویدئوهای 

دریافتی غیرمجاز وجود دارد.

 Hytera و تحول شگرف 
در سیستم های مخابراتی  
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معرفی رسی جدید ابزارهای هوملاترو

قدرمتندتر ، سبک تر ، ارگونومی بهرت

Hochiki اروپا تولیدکننده پیشرو لوازم ایمنی، با تأمین مجموعه ای نوین از 
تجهیزات شناسایی و اعالم حریق، از پروژه احداث تأسیسات جدید انبارش 
و توزیع مواد پتروشیمی در غنا پشتیبانی می کند. این پایانه انبارش و توزیع 
محصوالت نفتی جدید در منطقه ای بیش از 113،000 مترمربع در قلب شهر 
بندری Tema ساخته می شود. 8 ساختمان سایت، ملزم به رعایت باالترین 

استانداردهای حفاظت و هستند.
زمانی که دغدغه ایمنی و جان انسان هاست، تأسیسات نفت و گاز بخصوص 
می توانند به محیط های چالش برانگیزی بدل شوند. وجود مواد خطرناک و 
بالقوه فرار، مانند مواد پتروشیمایی، توجه بیشتری بر مالحظات ایمنی طلب 
می کند. عالوه بر آن، میزان باالی دود، گردوغبار و سایر ذرات موجود در 
فضای این گونه تأسیسات، می تواند چالشی برای شناسایی دقیق آتش را ایجاد 
کند و در نتیجه نیاز مبرمی به استفاده از ابزار فوق هوشمند تشخیص احساس 
 ، Metron Energy Application می شود. در این پروژه شرکت یونانی
پیمانکار ساخت وساز و توسعه تأسیسات Tema بود. هرچند استانداردهای 
NFPA مقررات آمریکایی است و در این کشور به رسمیت شناخته می شود، 
بااین حال سیستم اعالم حریق شرکت Formula Techniki، تأمین کننده 
راه حل های ایمنی حریق، الزامات آئین نامه اعالم حریق NFPA 72 را برآورده 

نمود.
این ضرورت نیز وجود داشت که تجهیزات نصب شده در بخش های مختلف 
سیستم اعالم حریق، هوشمند باشند تا به مدیران تأسیسات اجازه دهد بمنظور 
اتخاذ اقدامات مناسب جهت حفاظت از ساختمان ها و افراد داخل آن ها، در 

سریع ترین زمان ممکن خطرات را شناسایی نمایند.
 Hochiki محصوالت  از  تعدادی   Formula Techniki پروژه  این  برای 
اروپا را که دارای تأییدیه سطح 2 درجه حفاظت ایمنی SIL بودند، انتخاب 
نمود. SIL استانداردی است که توسط صنعت نفت و گاز به طور گسترده ای 
در جهان پذیرفته شده و اهدافی در خصوص قابلیت اطمینان و عملکرد 
سیستم های ایمنی مورد استفاده برای محافظت از چنین محیط های خطرناکی 
را تعیین می نماید. در مجموع 18 دستگاه سنسور دیجیتال تائید شده و 45 
انبار نصب گردید.  سنسور دود فوتوالکتریک SIL در سرتاسر تأسیسات 
این حسگرها که دارای قابلیت تنظیم سطح حساسیت هستند، به مدیران 

تأسیسات اجازه می دهند که آستانه تحریک سنسور را بسته به محیط عملیاتی 
پیرامون افزایش یا کاهش دهند. بهبود نسبت سیگنال به نویز بدین معنی 
است سنسورها به گونه ای تنظیم می شوند که با نویز سروصدا پس زمینه که 
بطور معمول در چنین محیط هایی حضور دارند، تحریک نشده بلکه تنها با 
سیگنال های منحصربفرد ناشی از رهاشدن ذرات اضافی که در آتش سوزی ها 
تولید می شود، عمل می کنند. انجام این کار، سبب کاهش اعالم های کاذب 

می شود.
19 شستی ضدآب آدرس پذیر موردتأیید SIL نیز در گوشه گوشه سایت 
نصب شده است که به افراد داخل ساختمان اجازه می دهد تا در صورت وقوع 
آتش سوزی یا حوادث ایمنی، به صورت دستی سیستم اعالم حریق را فعال 
سازند. طراحی و تائید این محصوالت برای کاربردهای سفارشی خاص، ازجمله 
سکوهای نفتی و محیط های دریایی صورت گرفته است. بعنوان مثال عایق 
اتصال کوتاه اضافی برای حصول اطمینان از عملکرد لوپ یکی از ویژگی های 
این محصوالت است، همچنین ارتباطات واکنش سریع را برای حذف نسبی 

خطر اعالم های کاذب ارائه می دهند.
هر دو سنسور فتوالکتریک و شستی ضدآب در تأسیسات با پروتکل باز 
 Metron Energy Application در راستای نیاز Hochiki شرکت ESP
به یک راهکار انعطاف پذیر و هوشمند ایمنی حریق سازگار هستند. هم اکنون 
تجهیزات ایمنی در Tema نصب شده و احداث این تأسیسات رو به پایان 
است. اینک بواسطه تجهیزات Hochiki Europe، این سایت دارای سیستم 
ایمنی حریقی است که قادر است الزامات سخت گیرانه چنین محیط خطرناکی 

را به نحو احسن برآورده نماید.
این  مورد  در   Formula Techniki فنی  مدیر   ،Angelos Angelikas
پروژه گفت: در محیط های خطرناک، مالحظات ایمنی حریق بی شماری وجود 
دارد که باید مورد توجه قرار گیرند. در راستای تطبیق با ریسک های فراوانی 
که کارکنان شاغل در چنین ساختمان هایی با آن مواجه هستند، لزوماً باید 
از محصوالتی که در دنیا بخاطر کیفیت و عملکرد فوق العاده شان شناخته 
شده هستند، استفاده نماییم. با مجموعه اختصاصی محصوالت دارای SIL و 
تأییدیه های هیئت صدور گواهینامه پیشگیری از زیان LPCB، Hochiki یک 
انتخاب اصلح بود. Daniel Bon، مدیر فروش منطقه ای Hochiki ، افزود: 
به عنوان یک تولیدکننده که محصوالت خود را برای استفاده در سراسر جهان 
عرضه می کند، بسیار مهم است که وقتی پای قوانین و تأییدیه های ایمنی در 
میان است، استانداردهای طراز اول را برآورده نماییم. حضور ما در سراسر 
اروپا، خاورمیانه و آفریقا، تعهد باالی ما نسبت به تولید محصوالت با کیفیت 
ممتاز را تضمین می کند، زیرا ما قادر به ارائه راه حل های شناخته شده جهانی 
در برخی از کاربری های خطرناک هستیم. این پروژه نیز بدون استثنا توانسته 
راه حلی مناسب برای این محیط چالش برانگیز ارائه دهد تا حفاظت مطلوبی 

برای افرادی که روزانه در سرتاسر سایت کار می کنند را فراهم نماید. 

 Hochiki اروپا 
و حفاظت از پتروشیمی غنا
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

شرکت Task Force Tips، یک دستگاه کاربردی قابل حمل برای شستشو 
 DECON/pak و آلودگی زدایی از لباس و تجهیزات آتش نشانان به نام
را معرفی و عرضه نمود. TFT در سال 2017 این دستگاه را در سراسر 

کرد.  آزمایش  آمریکا  آموزشی  مؤسسات  و  آتش نشانی  ایستگاه های 
بازخوردهای دریافت شده جهت استفاده در تکمیل و توسعه دستگاه برای 

بکارگیری آن در صحنه های عملیاتی بسیار ارزنده بودند.
DECON / pak از یک فرایند ساده 3 مرحله ای استفاده می کند:

- اضافه کردن مواد شوینده
- اتصال به شیلنگ

- شستشو / سابیدن / آبکشی
مطالعات نشان می دهد که آلودگی زدایی با استفاده از صابون، آب و برس 
می تواند ریسک ابتال به سرطان را تا 85 درصد کاهش دهد. این دستگاه 
از یک ظرف 2.5 گالنی مواد شوینده، شلنگ 12 متری با نازل اسپری و 
یک اینداکتور ساده ساخته شده است که آب مخزن را همراه شوینده یا 

فقط برای آبکشی در اختیار قرار می دهد.
طبق اظهارات معاون بازاریابی TFT ، فناوری Decon/pak جدید مکمل 
تالش های همه جانبه برای کاهش میزان مواجهه آتش نشانان با آالینده های 
سرطان زا است. هدف ما حمل راحت، کاربری آسان و آلودگی زدایی مؤثر 

پیش از وارد شدن آتش نشانان به خودرو بود.
www.newforce.tft.com

 آلودگی زدایی سیار برای 
کاهش ریسک سرطان آتش نشانان

کارشناسان سیستم ایمنی کمپانی Kentec، یکی از پیشگامان طراحی و 
تولید پانل های کنترل حریق مستقل در جهان، در حال ارائه مزیت های 
برتری پانل کنترل حریق آنالوگ و Extinguishant دارای گواهینامه 
انتخاب  این شرکت  ایمنی  FM خود می باشند. در زمینه  EN، UL و 

اصلح بسیاری از سازمان ها معتبر و حیاتی دنیا است.
تقریبًا تمامی محصوالت Kentec موجود در لیست UL ، مورد تایید 
FM، پانل های آنالوگ کنترل حریق آدرس پذیر Elite RS، پانل های 
 Sigma A-CP و پانل های قدیمی Sigma A-XT اعالم و اطفاء حریق
ثابت  از کاربری ها به  UL، همگی در طیف وسیعی  موجود در لیست 

شده اند.
جدیدی  نمایش های  تا  بود  خواهند  قادر  نمایشگاه  بازدیدکنندگان 
کنترلی  تجهیزات  ازجمله  شرکت  حریق  کنترل  جدید  تجهیزات  از 
سیستم اعالم حریق Taktis را مشاهده نمایند که ترکیبی از بروزترین 
پیشرفته  و  توانمند  کنترل  سیستم  تولید  نرم افزارهای  و  سخت افزارها 
استفاده و درک آن چقدر ساده و  از طرفی نشان می دهد که  بوده و 

آسان است.
پلت فرم Taktis بقدری انعطاف پذیر است که می توان آن بمنظور ایجاد 
ساختمان های  در  مستقیمًا  مشخص،  کاربردهای  و  بیشتر  کنترل های 

هوشمند یکپارچه و دوباره پیکربندی نمود. 
www.taktis.co.uk

  www.kentec.co.uk

 متخصصان انگلیسی پیشرو سیستم ایمنی 
Intersec در غرفه مرکزی
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Nomex نتیجه تحقیقات و توسعه بنیادی دانشمندان DuPont به نام های 
Paul Morgan و Stephanie Kwolek در دهه 1960 بود. در سال 
از  وسیعی  طیف  در  و  درآمد  تجاری  برند  بصورت  فیبرها  این   1967

کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار گرفت.
امروزه، بیش از سه میلیون آتش نشان در سراسر جهان با استفاده از البسه 
عملیاتی، لباس های اداری و لوازم جانبی ساخته Nomex بدلیل ویژگی های 
منحصربه فرد محافظت در برابر آتش، دوام و تحرک آزادانه محافظت 
ماشین های  رانندگان  و  خلبانان  پوشاک  در  همچنین   Nomex می شود. 
و  معادن  کارگران  و  رانندگان  اتومبیلرانی،  مسابقات  رانندگان  نظامی، 
کارگران صنایع که در معرض آتش سوزی و خطرات قوس الکتریکی قرار 
دارند. عالوه بر این، این الیاف در پانل های النه زنبوری برای تولید هواپیما 

و نیز مواد عایق برق نیز استفاده می شود.
Never Quit نام تجاری پلت فرم جدید Nomex روحیه قهرمانانه و نوآورانه 
آن را در سراسر جهان را نشان می دهد که بر حفاظت بی نظیر Nomex تکیه 
دارد و درعین حال تعهد DuPont به نوآوری مداوم را نیز برجسته می سازد. 
John Richard ، مدیر بازرگانی بین الملل ®DuPont ™ Nomex ، گفت: 

همه به آنچه Nomex در گذشته و حال ساخته است اعتماد داشته و به همین 
دلیل توانسته ایم با استفاده از حفاظت بی نظیر Nomex برای حل چالش های 
بغرنج 50 سال آینده و فراتر از آن، به نوآوری و همکاری با شرکت های 

مختلف در سراسر دنیا ادامه دهیم.
www.dupont.com

 ®Nomex و جشن 50 سالگی

Apollo، متخصص طراحی و ساخت دتکتورهای کشف حریق باکیفیت، 5 
تا 8 دسامبر 2017 در نمایشگاه Marintec شانگهای چین حضور داشت. 
نمایشگاه Marintec چین، با مدیریت جامعه معماران و مهندسین دریایی 
شانگهای و سابقه ای 30 ساله یکی از مهم ترین نمایشگاه های تجاری در 
بخش دریایی است. بازدیدکنندگان غرفه آپولو در N3F79 مجموعه ای 
از جدیدترین پیشرفت های تکنولوژی کشف حریق ازجمله طیف گسترده 

محصوالت آپولو برای محیط های دریایی را مشاهده کردند.
Simon Flavell مدیر توسعه تجارت جهانی Apollo می گوید: آشکارسازها 
در مصارف دریایی باید تحت شرایط محیطی چالش برانگیز با قابلیت اطمینان 
بر آن، دستگاه هایی که در صنایع فراساحل نصب  باال عمل کنند. عالوه 
می شوند، باید تأییدیه های بسیاری را اخذ کرده باشند. Apollo سابقه ای بسیار 
طوالنی در برآورده سازی الزامات استانداردهای تخصصی و اخذ تأییدیه های 

مربوطه دارد.

یکی از محصوالت عرضه شده در غرفه، Discovery بود که مجموعه متنوعی 
از دتکتورهای حریق آدرس پذیر آنالوگ با مشخصات فوق العاده است. این 
محصول جدید به منظور تطابق با مشخصات موردنیاز سیستم های پیچیده و 

پیشرفته طراحی شده است. 
مجموعه های دریایی Apollo XP95 و Orbis به طور اخص برای دریافت 
تأییدیه های الزامی سخت گیرانه موردنیاز کاربری های دریایی طراحی شده اند. 
قطعاً یک نمونه آن دتکتورهای ذاتًا  ایمن محیط های دارای گازهای فرار مانند 
چاه های نفت است. عالوه بر آشکارسازها، محصوالت فرعی که در غرفه به 
نمایش درآمدند در محیط های دریایی بسیار حائز اهمیت بودند که شامل 
و در  پر سروصدا  برای محیط های  ایمن  ذاتاً  تصویری  و  آژیرهای صوتی 
محل هایی که به هر دلیلی وجود فالشر چراغ گردان موردنیاز است. ورود 
 Apollo .آب به آشکارسازها یکی دیگر از خطرات محیط های دریایی است
قطعاتی مانند پایه نصب دتکتور را مخصوصاً جهت جلوگیری از ورود آالینده ها 

از پشت پایه طراحی نموده است.

Apollo و تجهیزات اعالم حریق 
صنایع دریایی در نمایشگاه Marintec چین
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

تجهیزات اعالم حریق E2S، تولیدکننده لوازم هشداردهنده، مجموعه ای از 
آژیرها، بلندگوها و تجهیزات هشداردهنده ترکیبی آژیر فالشر منطبق با مقررات 
تجهیزات دریایی، MED، مناسب برای نصب در سیستم های ایمنی حریق در 
نمایشگاه MARINTEC شانگهای به نمایش گذاشت. تطابق این لوازم هشدار 
حریق که برای محیط های نامساعد ازجمله مکان های پرخطر مناسب هستند، 
پس از ارزیابی DNV-GL با مقررات اتحادیه اروپا EU/2014/90 مورد تایید 
قرار گرفتند. محدوده شدت صدای خروجی آژیرهای SONF1،A105N و 
 ABS قاب  و  بوده  متغیر  متری  در 1  تا 119 دسی بل  از 100   A112N
آن ها در برابر آتش مقاوم هستند. با 45 تنوع در تن، فرکانس و سطح صدا 
اعالم  راه دور سه مرحله ای، نصاب ها و مجریان سیستم  از  و آالرم کنترل 
حریق قادر خواهند بود تنها با یک دستگاه چند کارکرد مختلف را عملی سازند. 
آژیر-فالشرهای SONFL1X، AL105NX و AL112NX همان سیگنال 
شنیداری را تولید می کنند اما با یک چراغ فالشر قدرتمند زنون با نور خروجی 
200 لوکس ادغام شده اند. ترکیب آژیر و فالشر با هم، زمان و هزینه نصب را 
EN54-3، EN54- کاهش می دهد. کلیه تجهیزات تحت آزمون استانداردهای

23 قرار گرفته و توسط VdS مطابق مقررات مصالح ساختمانی CPD به 
شماره EEC / 89/106 مورد تایید واقع شده اند. آژیر BExS110D برای 
زون های 1، 2، 21 و 22 مکان های خطرناک، دارای تأییدیه از IECEx و 

ATEX بوده، براساس استاندارد EN54-3 توسط VdS تایید شده و توسط 
DNV-GL در تطابق با MED مورد ارزیابی قرار گرفته است. E2S نسل 
جدیدی از چراغ های  LEDرا برای الزامات اعالن های دیداری که نمونه هایی 
از فالشرهای ضدانفجار از خانواده GNEx با قاب GRP ضدخوردگی و خانواده 
STEx با قاب ضد زنگ استیل L 316 است را به نمایش درآورده است. در 
قاب های آلومینیومی چراغ های صنعتی، خروجی نور قابل تغییر و ویژگی های 
خالقانه ای نظیر فیلترهای رنگی قابل تعویض برای قاب شیشه ای ارائه نموده 

است. نمایشگاه MARINTEC شانگهای از 5 تا 8 دسامبر برگزار شد. 
Neal Porter مدیر فروش آسیا-اقیانوسیه E2S در غرفه N3H41 بود.

www.e2s.com

 E2S عرضه تازه ترین تجهیزات اعالم حریق 
مطابق با MED در نمایشگاه MARINTEC شانگهای

Fläkt Woods، از زیرمجموعه های گروه Fläkt به عنوان تولیدکننده پیشرو 
در فن آوری تهویه و جابجایی هوا، اعالم کرد یک قرارداد چند میلیون دالری 
را برای تهیه 140 جت پیشرانه برای تونل NorthConnex استرالیا منعقد 
نموده است. فن ها هم به کنترل آلودگی هوا کمک کرده و هم تهویه الزم در 
زمان حریق را برای طوالنی ترین تونل جاده ای این کشور تأمین خواهند نمود.

این فن ها با قطر 1.6 میلی متر برای عملکرد آیرودینامیکی مطلوب با حداقل 
میزان نویز بصورت سفارشی طراحی شده اند. فن ها از سه ماهه دوم سال 2018 
به کنسرسیوم پیمانکاری پروژه شرکت مهندسی Lend Lease و شرکت 

ساختمانی Bouygues Construction استرالیا تحویل می شوند.
 Fläkt مدیرعامل و معاون بازرگانی پروژه های تهویه Ian Morehouse
Woods اظهار داشت: ما قدمتی طوالنی در تأمین فن بازار استرالیا داریم 
و ارائه این راهکار سفارشی برای پروژه تونل NorthConnex ادامه مسیر 
موفقیت های ماست. برنده شدن این مناقصه، نشان از توانمندی فنی ما در 
چالش برانگیز  نیازهای  به  پاسخگویی  برای  نوآورانه  محصوالت  طراحی 

عملکردی است. 
 M1 Pacific تونلی 9 کیلومتری است که مسیر بزرگراه NorthConnex
 West Pennant Hills در Hills M2 را به بزرگراه Wahroonga در
متصل می نماید. فن های جت پیشرانه Fläkt Woods قادر خواهند بود در 
صورت وقوع آتش سوزی تا دو ساعت در دمای 250 درجه کار کنند و سطح 
صدایی معادل NR85 در یک تونل با جاده بتنی و پژواک صوتی باال محاسبه 

شده اند.
Ian افزود: بمنظور حصول اطمینان از اینکه سیستم تهویه عمومی قادر 
کنترل  و هم جهت  ایمنی حریق  در شرایط  هم  بهینه  عملکرد  ارائه  به 
تیم پروژه روی جزئیات استقرار و  با کارفرما و  آلودگی می باشد، مرتباً 
نصب کار می کنیم. Fläkt Woods طراح، سازنده و فروشنده محصوالت 
تهویه مکانیکی و جابجایی هوا و ارائه دهنده راه حل های سیستماتیک برای 

کاربردهای تجاری و صنعتی است.
www.flaktgroup.com

Fläkt Woods  برنده قرارداد تأمین فن 
تونل NorthConnex استرالیا
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معرفی رسی جدید ابزارهای هوملاترو

قدرمتندتر ، سبک تر ، ارگونومی بهرت

DuPont تولیدکننده و ارائه دهنده راه حل های حفاظتی، برندگان جایزه نوآوری 
دستکش ®DuPont ™ Kevlar خود را در EMEA اعالم کرد.

در  ویژه  توجه  جلب  به منظور   DuPont ™ Kevlar® نوآوری  جایزه 
نوآوری و طراحی دستکش های محافظ ساخته شده با الیاف Kevlar شرکت 
DuPont، به شرکت های دارای مجوز استفاده از Kevlar که توانسته اند 
دستکش های حفاظتی پیشرفته دارای نرمی و دوام عالی را با بهره گیری از این 

الیاف پیاده نمایند، اعطاء می شود.
برندگان جایزه امسال که در غرفه DuPont در نمایشگاه A + A دوسلدورف 

اعالم شد به قرار زیر بودند:
- Ansell برای HyFlex®11-542: یک دستکش ضدبرش بسیار سبک از 
جنس الیاف Kevlar مطابق با استاندارد ANSI A7، راحت و خوش دست. 
 F این دستکش با مقاومت برشی باال نسبت به میزان راحتی سطح برش
استاندارد EN ISO 13997 را برآورده نموده است. بعالوه رنگ مشکی آن 

بسیار چرک تاب بوده و با طول عمر باال بسیار ارزان قیمت است.
- SEIZ: دستکش نجات SEIZ ضد برش با مقاومت برششی عالی و خوش 
دست است. در این مدل، برای اولین بار یک سیستم دوالیه Kevlar استفاده 
شده است. آستری 100 درصد از Kevlar ساخته شده و تقویت کننده ها نیز 

از پارچه های ویژه Kevlar ساخته شده اند.
- SHOWA: برای دستکش ضدبرش و نرم S-TEX 581 که از آستری 
Hagane Coil ثبت اختراع شده Kevlar بهره برده است. دستکش سبک 
و راحت Showa با سایز مناسب همه دست ها و داشتن مقاومت برشی باال 

نشان دهنده قابلیت انعطاف پذیری این الیاف است.
 E ترکیبی از مقاومت برشی بی نظیر سطح برش :W+R VULCAN -
استانداردEN ISO 13997 با حساسیت لمسی، گیرش مناسب و قابلیت تردد 
هوا. نخ ثبت اختراع شده DuPont با تکنولوژی بافندگی پیشرفته، اختصاصًا 
برای ساخت این دستکش استفاده شده است که سبب دوام فوق العاده و در 

عین حال سبکی دستکش می گردد.
- محافظ های صنعتی PIP: برای دستکش G-Tek Kev 09-K1600 از 
آستر طالیی Kevlar و کفی نیتریل مشکی که قادر به کار صفحه نمایش 
لمسی بوده و قابلیت گیرش فوق تصوری در محیط های خشک و تر فراهم 
می نماید. دستکش ساختمانی بدون درز با گیج 13 استانداردهای عملکردی 

سطح برش ANSI A7 را پاس کرده است.
 DuPont شرکت  مکانیکی،  حفاظت  بازاریابی  مدیر   Joel DeNardis
گفت: بسیار افتخارآمیز است که این تولیدکنندگان دستکش از محصوالت 
نوآورانه این شرکت برای محصوالت خود استفاده می کنند. DuPont که 

به تازگی 50 سالگی خود پس از اختراع ®Kevlar را جشن گرفته است، 
همچنان در حال اختراع فن آوری های حفاظتی برای ارتقاء ایمنی کارگران 
است. این همکاری ها جهت رفع محدودیت هایی که ممکن است برای ساخت 
دستکش های کاری راحت تر، با دوام تر و ایمن تر بوجود آید، بسیار الزم و 

ضروری است.
استفاده از الیاف آرامید ®DuPont ™ Kevlar در جلیقه های ضدگلوله و 
ضدضربه که بسیار شناخته شده است، باعث نجات جان هزاران نفر در سراسر 

جهان شده است. امروز، Kevlar در همه چیز از البسه آتش نشانان گرفته 
تا هواپیماهای تجاری و جاده های شهری و همچنین در محصوالت مصرفی 
ازجمله الستیک و تجهیزات ورزشی با کارآیی باال مورد استفاده قرار می گیرد.
www.kevlar.com

DuPont درباره شرکت راه حل های حفاظتی
تخصصی  فرآورده های  بخش  از  تجاری  واحدی   ،DuPont شرکت 
DowDuPont، پیشرو جهانی در عرضه محصوالت و راه حل هایی است که از 
جان مردم، ساختمان ها و محیط زیست صیانت کند و از طریق ظرفیت های 
منحصربه فرد، اشل جهانی و برندهای نامی برای مشتریان خود امتیاز قائل 
و  انتظامی  نیروهای  مأمورین  به  شرکت  این   Kevlar مجموعه  می شود. 
نظامی، ورزشکاران و فضانوردان کمک می کند؛ مجموعه Nomex به حفاظت 
از آتش نشانان، کارگران صنایع و رانندگان مسابقات اتومبیلرانی و همچنین 
سیستم های حمل ونقل عمومی و انرژی باد می پردازد؛ مجموعه Tyvek برای 
محافظت از کارگران صنایع شیمیایی و همچنین تجهیزات پزشکی استریل 
و کارگران ساختمانی تالش می کند و مجموعه Corian این شرکت نیز با 

مقاومت در برابر رشد باکتری ها به کمک بیماران در برابر عفونت می شتابد.
www.dupont.com/protection-solutions

DowDuPont درباره واحد فرآورده های تخصصی
فرآورده های تخصصی DowDuPont، بخش از شرکت سهامی آمریکایی 
DowDuPont، پیشگام نوآوری جهانی در مواد ، ترکیبات و راه حل هایی 
مبتنی بر فناوری است که به تغییر شیوه صنایع و زندگی روزمره کمک می کند. 
کارکنان این شرکت از علم و تخصص گسترده خود برای کمک به مشتریان 
در پیشبرد ایده های خود و ارائه نوآوری های موردنیاز بازارهای کلیدی ازجمله 
الکترونیک، حمل ونقل، ساختمان و ساخت وساز، بهداشت 

و سالمتی، مواد غذایی و ایمنی استفاده می کنند.
فرآورده های  بخش  دارد  قصد   DowDuPont
عمومی  و  مستقل  یک شرکت  به  را  تخصصی 

تبدیل کند.
www.dow-dupont.com

 DuPont ™ Kevlar برندگان جایزه نوآوری 
سال 2017
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

SP Fire Technology اعالم کرد که پنجمین کنفرانس بین المللی آتش سوزی 
وسایل نقلیه، 3 تا 4 اکتبر 2018 در Borås سوئد برگزار خواهد شد.

FIVE عبارتی مخفف برای حریق در وسایل نقلیه است. هدف این کنفرانس 
تبادل دانش در حوزه آتش سوزی در وسایل نقلیه ریلی، جاده ای و وسایل نقلیه 
طراحی شده برای عبور از مناطق صعب العبور off-road می باشد. واقعیت این 
است که بسیاری از مشکالت آتش سوزی بوجود آمده در این وسایل نقلیه 

مشابه هم هستند، بنابراین راه حل های آن ها نیز می تواند یکسان باشد.
FIVE دانشمندان، تنظیم کنندگان مقررات، متخصصین آزمایشگاه، مهندسان 
صنعت، تأمین کنندگان، شرکت های بیمه و سایر سازمان های از زمینه های 
مختلف حمل ونقل را برای بحث در مورد مسائل مهم آتش سوزی گرد هم 
خواهد آورد. این تبادل اطالعات به طور قابل توجهی راه حل های اقتصادی و ایمنی 
راه حل های توسعه پایدار را در زمینه مشکالت آتش سوزی ارتقاء خواهد داد. در 
کنفرانس FIVE سال 2016 در Baltimore آمریکا بیش از 160 نماینده از 

18 کشور جهان شرکت داشتند.
- Casey C. Grant مدیر اجرایی بنیاد تحقیقات آتش نشانی سازمان غیر 
انتفاعی که با انجمن ملی حفاظت از حریق NFPA به عنوان بخش پژوهشی 

آن کار می کند.
- Thomas Littleton مدیر ارشد ایمنی و نظارت اداره حمل ونقل فدرال 

FTA
- Mike Weston مدیر اتوبوس های حمل ونقل برای لندن
- Jonas Brandt موسسه دولتی تحقیقات فنی SP سوئد

کلیه شرکت کنندگان نسخه الکترونیکی از تمامی رویدادهای کنفرانس را روی 
یک فلش USB دریافت خواهند کرد.

 FIVE 2018 کنفرانس بین المللی 
آتش سوزی در وسایل نقلیه

EST3X نماینده جدیدترین نسل پانل های کنترل حریق برای کاربری های 
کوچک تا متوسط   می باشد. این پانل چندمنظوره، انعطاف پذیر، قدرتمند 
و مناسب ترین گزینه ای است که به صیانت از دارایی ها و امنیت افراد 
کمک می کند. این پانل کلیه آزمون های کارکردی و فیزیکی را انجام داده 
و در تطابق کامل با الزامات استانداردهای AS4428.3، AS7240.2 و 
AS7420.4 ساخته شده است. Bradley Taylor، مدیر فروش استرالیا 
و نیوزلند Kidde چنین اظهار داشت: با هزاران پانل شده نصب شده در 
سراسر جهان، این پلت فرم با قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری و هوشمندی 

سطحی کاماًل جدید در استرالیا به ارمغان آورده است.
کنترلی خالقانه و  با دکمه های  پیامه  بزرگ چند  لمسی  نمایش  صفحه 
المان های رنگی چشم ها را خیره می کند، با این حال درون صفحه نمایش 
LCD جایی است که در واقع تمامی توجهات را جلب می کند. ریزپردازنده ها 
و تراشه های جدید از آخرین فن آوری های پیشرفته رایانه ای برخوردارند 
و  باالتر  پردازش  ظرفیت  با  سریع تر،  هوشمندانه تر،  پردازش  سبب  که 
طراحی های مؤثرتر می شود. پردازش فوق سریع موجب ایجاد ویژگی های 
نظیر یک شبکه قدرتمند و عملکرد صوتی دیجیتال انعطاف پذیر می شود. 
با  محدوده وسیع تنظیمات EST3X شامل عملیات مستقل و شبکه ای 

بیش از 64 نود می باشد.
firesecuritycs@fs.utc.com 

 EST3X عرضه پانل جدید اعالم حریق
توسط Kidde استرالیا
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آتش سوزی در تونل ها ساالنه جان بسیاری از افراد را گرفته و موجب زیان 
و خسارت هنگفتی شده است. 

 13 تا   12 از   Fire Safety in Tunnels تونل  حریق  ایمنی  کنفرانس 
آوریل 2018 درخصوص کلیه مسائل بحرانی و مراحل ضروری صنعت 
حفاری تونل که باید بمنظور حفظ ایمنی استفاده کنندگان از تونل در مواقع 
آتش سوزی اجرا شود، سازماندهی شده است. رویه های ایمنی حفر تونل 
دائماً مورد بازنگری قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که تونل های 

جدید ساخته شده با بهترین روش های صحیح ساخت منطبق هستند.
منافع شرکت در همایش:

- حضور سخنرانان از بیش از 12 کشور
- بیش از 15 سخنرانی کلیدی

- برگزاری پانل های مناظره بین متخصصان و شرکت کنندگان
- مطالعات موردی واقعی: مبارزه با چالش ها، موفقیت ها و همچنین درس 

آموخته هایی از توسعه تونل های قبلی و جدید
- مرور صنایع دخیل در تونل های مترو، تونل های جاده ای و ریلی
- بیش از 6 ساعت نشست شبکه ای با جلسات کاری یک به یک

شرکت کنندگان در همایش:
وزارتخانه های مرتبط با حمل ونقل و زیرساخت، مشاوران ایمنی، دانشمندان 
و محققین، آتش نشانان عملیاتی، اساتید دانشگاه و دانشجویان، کارشناسان 
تونل،  راهبران  و  از حریق، مدیران  پیشگیری  و  / تشخیص  آتش نشانی 
کارشناسان پیشگیری از خطرات، کارشناسان تخلیه اضطراری، کارشناسان 
مخابرات / روشنایی، مهندسین ایمنی / حریق، کارشناسان عملیات تونل، 
مهندسین برنامه ریزی زیربنایی، مدیران پروژه، مجریان ضدحریق سازی 

ابنیه، مهندسین ترافیک، طراحان تونل و ...

Fire Safety in Tunnels 2018 کنفرانس

سمینار بین المللی اسپرینکلر سال 2018 رویداد مهمی در تقویم حرفه ای 
آتش نشانی در سراسر جهان در سال 2018 خواهد بود. این سمینار که 
13 الی 14 ژوئن 2018 در سوئد برگزار می شود، به طور کامل به فن آوری 
اتوماتیک سیستم های اطفاء حریق آبی و واترمیست و استفاده گسترده تر از 

اطفاء حریق با پایه آب اختصاص خواهد داشت. 
در  دخیل  متخصصان  از  اطالعات  اخذ  و  ارتباطات  برقراری  بواسطه 
صنعت حریق از سراسر جهان هیجان و نیز هدایت و الهام گرفتن از آن ها 
می تواند تجربه ای غنی، منحصربه فرد و ارزنده برای شرکت کنندگان در 

این کنفرانس تلقی گردد.
مشارکت کنندگان عبارتند از:

BOCCIOLONE
CLARKE FIRE
DUYAR

EFP
FM APPROVALS
GLOBE SPRINKLER
JOHNSON CONTROLS
KIWA
LUBRIZOL
NORDIC SPRINKLER
POTTER ELECTRIC
RAPIDROP
RELIABLE
RISE
STHAMER
SZMH GROUP System Virotec
TORNATECH
VdS
VICTAULIC
VIKING
VSH FITTINGS

www.firesprinklerinternational.com

 سمینار بین المللی
Fire Sprinkler International 2018 
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ماژول  یک   Lux Intelligent برند  محصوالت  سازنده   Advanced گروه 
آموزشی توسعه حرفه ای مستمر CPD جدید با محوریت روشنایی اضطراری 
مطابق استانداردهای مربوطه، راه اندازی کرده است. ماژول آموزشی جدید شامل 
گروه جدیدی از روشنایی ماندن، بدلیل تغییر در استانداردهای روشنایی اضطراری، 
طراحی شده تا کاربران، مسئولین تأسیسات و مهندسان را در خصوص الزامات 
جاری، کاماًل بروز نگهداشته و به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات، به آن ها 
کمک کند. فراتر از آن، این ماژول، ابزاری است بمنظور حصول اطمینان از اینکه 

روشنایی اضطراری کارآمد و مقرون بصرفه تر خواهد بود.
روشنایی stay put که در محافل رسمی چراغ خروج اضطراری نامیده می شود در 
سال گذشته پس از اخذ استاندارد BS5266 بطور گسترده در چراغ های خروج 
اضطراری و روشنایی اضطراری عرضه شد. این چراغ ها که اغلب غیرضروری و 
یا نامناسب در نظر گرفته می شدند، بمنظور تأمین نور کافی برای افرادی است در 
حین قطع برق / خطاهای غیر اضطراری اصلی مجبور به ترک و تخلیه محل کار یا 
زندگی خود می باشند. همچنین این چراغ ها برای کسانی که به هر دلیلی مجبور به 

ماندن و یا ورود به محیط هستند نیز کارآیی دارد.
مثال های قابل ذکر نگهداری سالمندان و اطفال در محل های امن است که ادامه 
مراقبت و آسایش آن ها میسر گردد؛ مثال دیگر، فضاهای فروشگاهی است که الزم 

است مراجعین به آسانی تخلیه شده ولی کارمندان همچنان در محل باقی بمانند.
هنگامی که چراغ ها به صورت دستی مورد آزمایش قرار می گیرند، یک مهندس 

باید در ساختمان، تردد و برق چراغ اضطراری را قطع و آن ها را به برق اضطراری 
سوئیچ کند. در شرایط عادی وی باید مجدداً برق اضطراری را قطع و برق اصلی 
شبکه را به چراغ ها بازگرداند و همچنین از شارژ صحیح باتری ها مطمئن شود. این 

کار بسیار وقت گیر و خسته کننده است و دقیق و قابل اعتماد نیز نیست.
افزون بر این، غیرفعال سازی برق همه قسمت های ساختمان در طول ساعات کار 
عادی، عملی نیست، بنابراین فرآیند باید متناوباً تکرار شده و یا خارج از ساعات 
کاری اداری انجام شود. همچنین، در شرایط اضطراری واقعی، وقتی که باتری ها در 
حال شارژ هستند، نمی توان هیچ یک از قسمت های ساختمان را بدون روشنایی 

اضطراری باقی گذاشت.
Advanced سیستم آزمون خودکار روشنایی اضطراری Lux Intelligent که 
تمام این فرایند را تسهیل نموده و بسیار مقرون بصرفه است را ارائه کرده است. 
خصوصاً وقتی از طریق اپلیکیشن های تلفن همراه یا وب، استفاده شوند که به طور 
کامل نیاز به جمع آوری گزارش های دستی را از بین برده و مدیریت تعمیر و 

نگهداری را ساده تر می سازد.
www.uk.advancedco.com 

ماژول آموزشی جدید چراغ های اضطراری 
Lux Intelligent

 ،TX3  جدیدترین عضو خانواده سیستم کنترل دسترسی TX3-CX-1
قابلیت  با  تردد  کنترل  فیزیکی  حفاظت  برنامه  یک  ویژگی های  تمامی 
مقیاس پذیری را دارا می باشد. یک کنترلر مبتکرانه استفاده کننده از برق 
شبکه اترنت PoE با یک کارت خوان جانبی که می تواند به صورت مستقل 
یا با استفاده از RS-485 یا پروتکل اینترنتی TCP/IP در بستر شبکه و یا 

همراه با سایر پلت فرم های TX3 بکار گرفته شود.
 CAT-5/6 این دستگاه را می توان بر روی یک جعبه تقسیم نصب و کابل

که هم اتصال برق و هم اتصال شبکه را برقرار می نماید، استفاده نمود.
انرژی برق TX3-CX-1 می تواند با ولتاژ جریان مستقیم 12 ، 24 تا 48 

TCP / IP یا RS-485 شبکه کنترلر توسط PoE و یا
کنترلر درب دارای یک کارت خوان 125 کیلوهرتز برای ورود و خروج 
افراد است. کارت خوان های Wiegand ثانویه خارجی نیز می تواند برای 
دستگاه تعریف شوند. کنترلر تک درب Mircom کنترل دسترسی را ساده 
کرده و برای کنترل ورود و خروج افراد بسیار مناسب است. کنترلر تک 
درب TX3-CX-1 که در لیست UL 294 جای گرفته است، ایده آل ترین 

و ایمن ترین راه حل برای پروژه های زیر است:
- درب های نیازمند به کنترل دسترسی که سیم کشی در کابینت های فلزی 

قدیمی آن به سختی انجام شود.
TIA/ نقاط دسترسی نیازمند به کنترل در آستانه شبکه استفاده کننده از -

TCP/IP یا EIA-485
- نقاط دسترسی که فقط جریان مستقیم یا PoE موجود است.

 TX3-CX-1 تمام توانایی های کنترل یک تک درب ازجمله 12 ولت 
را  داشتن درب  نگه  بسته  برای  برق  میلی آمپر  و 700  جریان مستقیم 
دارا بوده و می تواند کارت خوان های Wiegand ثانویه را از خارج منطقه 

حفاظت شده پشتیبانی نماید.
www.mircom.com

تازه ترین سیستم کنترل
Mircom دسترسی 
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وقتی صحبت از ایمنی شهر به میان می آید، اعالم فوری خطرات پیش آمده 
به آن ها در درجه اول اهمیت قرار دارد. در شرایط اضطراری، یک دتکتور 
دود یا گرما برای هشدار دادن به شهروندان پیش از وقوع آتش سوزی 
ضروری است؛ اما غالباً مردم در خصوص اینکه یک شرکت باید دتکتور 
دودی یا آشکارساز حرارتی را نصب نماید، دچار سردرگمی می شوند، چرا 

که تفاوت های زیادی بین آن ها وجود دارد.
Bradley Markham، مدیر شرکت Bull Products سازنده تجهیزات 
حفاظت از حریق، تفاوت های اساسی بین آشکارسازهای دودی و حرارتی 

را اینگونه بیان می کند:
آشکارسازهای دودی: برای حفاظت مردم و صیانت اموال، دتکتور دود با 
ایجاد زنگ خطر پیش از گسترش آتش سوزی فعال می شوند. هنگامی که 
آشکارساز دود در منطقه ای حضور دود در هوا را تشخیص دهد، عمل 
کرده و اعالم هشدار می نماید. این کاشف ها به احتمال زیاد در مناطقی 
نصب می شوند که احتمال آتش سوزی با ایجاد دود در آنجا وجود دارد. 
عالوه بر اعطای زمان بیشتری برای واکنش، آشکارسازهای دود پیشرفته 
آسیب  از  پیش  حریق  خطر  به  نسبت  را  آتش نشانان  می توانند  اغلب 

رساندن جدی به اموال آگاه سازند.
آشکارسازهای حرارتی: با تغییر دمای ناشی از حریق، دتکتورهای حرارتی 
آشکارساز حرارتی  می شوند. یک  فعال  اموال  به  آسیب  کاهش  بمنظور 
زمانی عمل کرده و اعالم هشدار می کند که یک تغییر در دمای محیط را 
حس نماید. دتکتور حرارتی زمانی عمل می کند که دمای باالتر از دمای 
از پیش تنظیم شده وجود داشته باشد. عموماً، آشکارسازهای حرارتی در 
مکان هایی قرار می گیرند که مستعد آتش سوزی هستند. برای مثال در 
مخازن و انبارهای نفتی که در آنجا انواع سوخت و مواد شیمیایی قابل 
احتراق نگهداری می شوند. در موارد دیگر، آشکارسازهای حرارتی برای 
شروع بکار اسپرینکلرها و یا سایر سیستم های خاموش کننده مورد استفاده 
قرار می گیرد. آشکارسازهای حرارتی معموالً اعالم های کاذب نداشته و 
تنها زمانی هشدار می دهند که درجه حرارت بیش ازحد باشد. آن ها قادر 
به تشخیص دود نیستند. زیرا به ذرات احتراق حساس نیستند و فقط 
برای زمانی طراحی شده اند که حرارت روی سنسورها از میزان تعیین شده 
پایین و  اوقات، آشکارسازهای حرارتی به دلیل هزینه  باالتر رود. گاهی 
مصونیت بیشتر نسبت به آالینده ها و فواصل محیطی انتخاب می شوند. 
محافظت  برای  شده  طراحی  آشکارسازهای  از  متنوعی  مجموعه   Bull

کارگران در شرایط اضطراری را تولید می نماید.
www.bullproducts.co.uk

 دتکتورهای دودی یا حرارتی؟
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

کنفرانس هایی  مجموعه  شامل   Intersec ساالنه  نمایشگاه  بیستمین 
از پیشرفت، نوآوری،  است که به شرکت کنندگان چشم اندازی وسیع 
ارائه  منطقه ای  امنیت  و  ایمنی  صنعت  الگوهای  تغییر  و  قانون گذاری 

می دهد.
Intersec 2018 از21 تا 23 ژانویه 2018 )1 تا 3 بهمن 96( در مرکز 
همایش های بین المللی دبی در کشور امارات برگزار می شود که در آن 

چهار کنفرانس کاربردی و بی نظیر ارائه خواهد شد. 
کنفرانس های Intersec 2018 عبارتند از:

Intersec 1- کنفرانس حریق
 Intersec با راهبری کارشناسان بین المللی حریق، مباحث کنفرانس حریق
به شما امکان می دهد، دیدگاه های خود را در مورد پیشرفت های حفاظت 
از حریق در خاورمیانه و راه حل های نوآورانه برای مهندسی ایمنی حریق، 

به روز نمایید. مباحث این سمینار شامل:
- به روزرسانی آئین نامه های حریق در امارات متحده عربی
- راهبردهای ایمنی حریق و تخلیه ساختمان های بلندمرتبه

تجهیزات  دوره ای  نگهداری  و  سرویس  آزمون،  صحیح  روش های   -
آتش نشانی

- برنامه های آموزشی و بازرسی ایمنی حریق 

Intersec 2- کنفرانس پهپادهای خاورمیانه
کنفرانس بین المللی پهپادهای خاورمیانه با هدف گردآوری کلیه ذینفعان 
اصلی این صنعت، تنظیم کننده های مقررات و مقامات دولتی برای بحث در 
خصوص استراتژی ها و رویکردهای همکاری برای استفاده از پهپاد و ضد 
پهپاد در منطقه خاورمیانه برگزار خواهد شد. این کنفرانس روند تحول، 
چارچوب های قانونی، فرصت های تجاری و چالش های مختلف در مالکیت 

و استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در منطقه را تحلیل می کند. مباحث 
مطروحه این سمینار شامل:

- بررسی اجمالی بر چارچوب نظارتی برای استفاده از پهپاد ایمن
- ایمنی و صدور گواهینامه برای پهپادها
- مالحظات قانون گذاری برای ضد پهپاد

- ارزیابی مزایای استفاده از فناوری پهپاد در بخش های مختلف
- ایجاد مکانیزم ضد پهپاد - ابزارها، فن آوری و امنیت

- درک تهدیدهای امنیتی ایجاد شده بوسیله پهپادها

Intersec  3- کنفرانس امنیت خاورمیانه
با افزایش پیچیدگی الزامات امنیتی، بحث در کنفرانس امنیت خاورمیانه 
Intersec ، فن آوری های خالقانه و رویکردهای نوین و نیز الگوهای در 
حال تغییر بازار امنیتی خاورمیانه را ارزیابی خواهد نمود. مباحث مطروحه 

این سمینار شامل:
- روش های صحیح بین المللی در حفظ امنیت زیرساخت های حیاتی

ارزش  ارائه  برای  چندالیه  امنیتی  سیستم های  ادغام  استراتژی های   -
تجاری بزرگ تر

امنیت  تقویت  برای  دفاعی  مکانیسم های  و  زیرساخت ها  ارتقاء   -
فروشگاه های بزرگ

- فن آوری بهبودیافته برای ارتقاء دوربین های مداربسته 
این کنفرانس، دومین همایش آژانس تنظیم مقررات   همچنین در طی 
قوانین  به روزرسانی  خصوص  در  که  شد  خواهد  برگزار   SIRA امنیتی 

امنیتی دبی خواهد بود.

Intersec 4- کنفرانس هوش مصنوعی و امنیت اطالعات خاورمیانه
 Intersec 2018 کنفرانس امنیتی هوش مصنوعی و امنیت اطالعات در
به برخی چالش های اساسی که سازمان های تجاری و دولت های منطقه با 
آن ها روبرو هستند اشاره خواهد داشت و همچنین در مورد راهکارهای 

مؤثر برای مبارزه با تهدیدات امنیتی سایبری بحث خواهد کرد.
مباحث مطروحه این سمینار شامل:

- استراتژی های مبارزه با خطرات سایبری در دنیای اینترنت
- ایجاد محیطی قانونمند با تلفیق افراد، فرآیندها و فن آوری برای مبارزه 

مؤثر با تهدیدات امنیت سایبری
- چگونگی شناسایی شکاف امنیت سایبر توسط بانک ها و مؤسسات 

لی ما
- راه حل های اجرایی بمنظور ارتقاء امنیت شبکه و اطالعات سازمان ها 

 بررسی آینده صنعت ایمنی خاورمیانه 
Intersec در کنفرانس های بین المللی
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ساخت  و  طراحی  در  جهانی  پیشرو  شرکت  یک   ،Bristol Uniforms
PPE آتش نشانی، ساختمان جدیدی برای تأسیس یک مرکز برش پارچه 
و استخدام تعدادی کارمند در راستای توسعه قابل توجه کسب وکار خود، 

تملک نموده است.
و  تجهیزات  پوشاک،  تأمین  برای  را  قرارداد جدیدی  اخیراً  این شرکت 
خدمات مدیریت شده در چارچوب تأمین کاالی مشارکتی که برای تمامی 
FRSها )Fire & Rescue Services( در سراسر انگلستان باز شده منعقد 
نموده است. این موفقیت همراه با افزایش تقاضای بازارهای خارج از کشور، 

موجب توسعه همه جانبه در کلیه زمینه های کسب وکار شده است.
مرکز برش پارچه با مساحتی بالغ بر 40،000 فوت مربع در Yate بریستول 
و در نزدیکی مرکز پخش بین المللی شرکت قرار دارد. 30 کارمند در 
محل جدید مشغول به کار خواهند شد تا به برنامه ریزی و برش پارچه و 
نگهداری توپ های پارچه و کاالهای نهایی رسیدگی نمایند. این ساختمان 
دو ماشین برش اتوماتیک جدید مجهز شده و سایر ماشین آالت نیز از 
تولیدی واقع در 6 کیلومتری Staple Hill منتقل خواهند شد. بر اثر این 
  Staple Hill جابجایی توسعه خط دوخت مرکز خدمات موجود در غرب

امکان پذیر می شود.
Ian Mitchell مدیرعامل اظهار داشت: تقاضا برای البسه فوق تخصصی 
نیز  افزایش است و هم اکنون FRS های بیشتری  ما همچنان در حال 

به خدمات شستشو و تعمیر ما دسترسی دارند. با توجه به انتقال بخش 
برنامه ریزی و برش به ساختمان جدید، حال می توانیم ظرفیت و توانایی 
مرکز خدمات غربی شامل خدمات شستشو و تعمیرات FRSها را نیز که 
در راستای قرارداد جدید چارچوب مشارکتی تقبل کرده ایم، افزایش دهیم.
bristoluniforms.com

 توسعه فعالیت های Bristol در انگلستان
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

آتش نشانی  پمپ  یک  آتش نشانی  تجهیزات  تولیدکننده   Leader
اتوماتیک جدید با بدنه کامپوزیتی برای ایجاد مقاومت بیشتر در مقابل 
گرمای شدید راهی بازار نموده است. این تأمین کننده فرانسوی، چهار 
نوع نازل آتش نشانی تولید می کند: نازل جریان متغیر؛ نازل اتوماتیک؛ 

نازل اتوماتیک با حالت کم فشار؛ و نازل اتوماتیک با حالت پر فشار.
تیم تحقیق و توسعه این شرکت، تحقیقی جامع در خصوص استفاده از 
شلنگ های آتش نشانی، نازل ها و محدودیت های آن ها انجام داد. این 
است   Flowmatic بنام   Leader اتوماتیک  نازل  جدیدتر  مدل  نازل، 
واقع  در  می شود.  عرضه  کامپوزیتی  بدنه  با  که  است  نازلی  تنها  و 
جهان  حاضر  حال  کامپوزیتی  نازل  تنها  این  شرکت،  این  ادعای  به 
است. مواد فایبرگالس آن را بسیار با دوام و بسیار مشابه با خواص 

آلومینیوم نموده است.
پیرو  می گوید:   Leader از   Jeremy Delerue

با  داشتیم،  آتش نشانان  با  که  مذاکراتی 
توجه به اینکه مزیت های آلومینیوم 

شناخته  حریق  صنعت  در 
تصمیم  مقدمتًا  است،  شده 
را  نازل  این  که  شد  گرفته 
آلومینیوم  جنس  در  فقط 
تیم  حال،  این  با  کنیم.  تولید 
را  نازل  ما  توسعه  و  تحقیق 
توسعه  کامپوزیتی  بدنه  با 

فنی  همان مشخصات  که  داد 
مزایای  اما  دارد  را  آلومینیوم 

شده  اضافه  آن  به  نیز  دیگری 
است.

استفاده از مواد کامپوزیتی باعث می شود 
که نازل سبک و انعطاف پذیر باشد. سبک تر

نوع  به  نسبت  بیشتری  مقاومت  عین حال  در  و  آلومینیوم  و  برنج  از 
در  موجود  نمک  بدلیل  آتش نشانی  تجهیزات  در  اغلب  که  خوردگی 
محیط یا استفاده از کنسانتره های فوم، اتفاق می افتد، دارد. این مواد 
آلومینیوم  با  برابر  شیمیایی  مقاومت  و  مکانیکی  مقاومت  دوام،  دارای 

می باشند.

و  بوده  باالیی  حرارتی  مقاومت  دارای   Fibertech کامپوزیت  مواد 
نشان  باال  دماهای  در  شکلی  تغییر  هیچ گونه  آلومینیوم  برخالف 
به  سرما  نفوذ  مانع  طبیعی  به طور  مواد  این،  بر  عالوه  نمی دهند. 

آتش نشان شده و به مثابه یک عایق الکتریکی نیز عمل می کند.
قادر  را  آتش نشان  آن،  روی  موجود  پهن  دندانه  دو  و  قطور  آبپاش 
نوع جریان  انتخاب  و  تعیین  به  نسبت  نازل  لمس  با  تنها  تا  می سازد 
دستگیره  یک  دارای  نازل  سر  نماید.  اقدام  اسپری  یا  مستقیم  جریان 
است که حتی در  تنظیم جریان  بزرگ روی دسته  اهرم  و یک  قوی 
وی  به  است  خیس  آتش نشان  دستکش  وقتی که  مثاًل  دشوار  شرایط 

اجازه می دهد کار را به آسانی انجام دهد.
نوع آلومینیومی و چه  نازل چه در  این  طراحی دسته مهم ترین جنبه 
در نوع فایبرگالس است. چرا که بسیار خوش دست بوده و دستگیره 
کنترل جریان آن به صورت ارگونومیک طراحی شده است تا کاماًل در 
دست جا گرفته و به اندازه کافی پهن باشد که با دستان پوشیده شده 
سهولت  به  جریان  تنظیمات  تغییر  و  شده  کنترل  بخوبی  دستکش  با 

صورت پذیرد.

 نازل اتوماتیک با مقاومت حرارتی باالتر
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سنسور جدید SingleLine SCOUT SLS، ترکیبی از مزایای فن آوری 
SL شرکت MSA و سیستم اعالم  خطر همراه PASS می باشد که می تواند 
به راحتی در هر MSA AirGo یا AirMaXX SCBA با سیستم بادی 

پنوماتیک SingleLine نصب شود.
 SingleLine SCOUT بسادگی با باز کردن سریع سیلندر، سیستم فشار 
SCBA را فعال می سازد. معضالت راه اندازی دستی SCBA به روشنی 
در بررسی های انجام شده در SLS نشان داده و ثبت شده است. در طی 
عملیات، SLS همه وقایع را رصد کرده و به طور خودکار یک فایل ثبت 
برای  می توان  را  ثبت شده  فایل  بی سیم،  اتصال  با  می کند.  ایجاد  رویداد 
می دهد  اجازه  کاربر  به  که  کرد  منتقل   MSA A2 نرم افزار  به  بررسی 
تنظیم  اولویت های کاربر  یا  براساس مقررات  را  پیکره بندی  و  تنظیمات 

نماید.
در راستای ایمن سازی هرچه بیشتر کاربر، SLS دو اندازه گیری مستقل 
فشار پیشنهاد می نماید: یک سنسور فشار و یک گیج مکانیکی شب نما 
برای قرائت آسان با امکان چرخش 20 درجه ای. LED های رنگی سبز، 
زرد، قرمز حالت فشار را هنگامی که SLS برداشته می شود و هنگام عبور 
از آستانه فشار نشان می دهد. چراغ های درخشان افزوده شده با هر اخطار 
فعال می شوند و اخطار صوتی با سیگنال صوتی 105 دسی بل، به راحتی 
شنیده می شود. کنترل حسی تک دکمه SLS سبب سهولت عملیات و 

کاهش مواجهه تا حداقل ممکن می گردد.
هر SingleLine SCOUT می تواند به کلید ایمنی SLS اختیاری به منظور 
فعال سازی تشخیص تحرکات یا بی صداسازی آالرم های صوتی در طول 

عملیات نجات مجهز گردد.
مجاب کننده  اصلی  فاکتورهای   SLS مناسب  قیمت  و  کاربری  سهولت 
کاربران به استفاده از آن است. عالوه بر امکان سوارشدن این آشکارساز 
اندازه گیری  گیج  به صورت  می توان  را  دستگاه   ،MSA SCBA روی 
استاندارد نیز مورد استفاده قرار داد. بواسطه سنسور دیجیتال، نیازی به 
 Energizer تست های پنوماتیک اضافی و کالیبراسیون ندارد. باتری های
L91 که به همراه محصول تحویل می شوند، 38٪ وزن کمتر و ظرفیت 
 SLS هشت برابر باالتری نسبت به باتری های استاندارد دارند تا عملکرد

را برای بیش از 24 ماه بیمه کنند.
و  ردیابی  نگهداری،  سرویس،  استفاده،  در  فوق العاده  سهولت  بر  عالوه 
مستندسازی، SLS یک سطح جدید امنیتی را به MSA SCBA اضافه 

نموده است.
 www.MSAsafety.com

 MSA SLS الیه حفاظتی جدید 
MSA شرکت SCBA ماسک های
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

Blueproof کوره سیار تست کارکردی خود را بمنظور برآورده سازی 
نشان  عماًل  تا  نمود  مونتاژ  بدقت   ISO 6182-13 استاندارد  الزامات 

دهند که Blueproof در زمان آتش سوزی چگونه فعال می شود.
به دنبال درخواست های بی شمار افرادی که مایل به دیدن نحوه عمل 
Blueproof بودند، کوره سیار قابل حمل تست کارکردی را به نمایش 
انجام  را  حریق  اطفاء  چگونه  دقیقًا  دستگاه  دهد  نشان  تا  گذاشته شد 

می دهد.
نتایج  می گوید:   Blueproof آوری  نوع  تیم  جزو   ،Clive Atkinson
حیرت انگیز است! زمان فعال سازی به طور متوسط   7.8 ثانیه در دمای 
متوسط   140 درجه سانتی گراد است که یکی از سریع ترین زمان های 

فعال سازی برای سیستم های اطفاء حریق است. 
سیستم های  مکمل  و  مکانیکی  غیر  ارزان،  جایگزین  یک   Blueproof
نصب  دقیقه  چند  عرض  در  و  هزینه  کمترین  با  که  است  ر  ل اسپرینک

می شود.
و  آتش  مهار  در   Blueproof بی نظیر  قدرت  جانبه،  همه  آزمایش 
 Blueproof .کاهش فوق العاده دما در حوادث آتش سوزی اثبات نمود
را  دمو  این  باشد،  نیاز  چنانچه  خود  بالفعل  و  بالقوه  تریان  مش برای 

برگزار خواهد نمود.
www.bluerad.co.uk

Blueproof کوره سیار تست کارکردی 

EASA، آژانس ایمنی هوانوردی اروپا، در حال آماده سازی پیش نویس 
آمادگی  و  پزشکی  استانداردهای  تهیه  برای   NPA پیشنهادی  اصالحیه 
جسمانی برای امدادگران و آتش نشانان فرودگاه هاست. عنوان این سند 
پیش نویس RMT.0589 خدمات امداد، نجات و آتش نشانی در فرودگاه ها 

می باشد.
آژانس EASA پرسش نامه ای به منظور جمع آوری اطالعات از کشورهای 
عضو و سایر ذینفعان تنظیم کرد که برای پشتیبانی بخش ارزیابی پیامد 
قانون گذاری  NPA مورد استفاده بوده و بوسیله آن تأثیرات بالقوه قوانین 
پیشنهادی مورد ارزیابی قرار می گیرد. جهت تسهیل دسترسی کارکنان 

بخش های امداد، نجات و آتش نشانی، فایل پیش نویس قوانین اجرایی و 
AMC / GM در وب سایت EASA قابل دانلود می باشد.

لطفاً توجه داشته باشید که این اقدام، نخستین قدم برای ارزیابی اثرات 
بالقوه پیشنهادات است. کشورهای عضو و ذینفعان فرصت مجددی جهت 
 NPA پیشنهادی در طول دوره مشاوره  قوانین  نظر در خصوص  اظهار 

خواهند داشت.
EASA در راستای جمع بندی تخصص ها و روش های ناب از آتش نشانان 
فرودگاه ها دعوت می کند، در پاسخگویی به این پرسشنامه مشارکت نمایند.

استانداردهای آمادگی جسمانی 
EASA و پزشکی پیشنهادی
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

بخش یك هندبوک حفاظت از حریق، مبانی ایمنی را 
در محیطی که در آن زندگی می کنیم، بیان می کند، 
که شامل تمام مصنوعات بشری است، اما به مکانهای 
قابل سکونت و یا خشکی محدود نمی شود. این محیط 
می تواند شامل کشتی ها، خانه ها، هواپیماها، حتی 
معادن و پل ها باشد، که نحوه ایمن سازی ساختمان 
ها در برابر بالیای طبیعی و سایر حوادث زیانبار را مورد 
توجه قرار داده است. در فصل اول جداول آمار مرگ 
و میر بواسطه خطرات زیست محیطی ارائه می شود. 
به  مربوط  ایمنی  مبانی  مورد  در  بحث  به  اول  بخش 
طراحی ساختمان شامل بارها، نیروها، ساکنین و سایر 
مفاهیم اشاره می کند که باید در هنگام ایمن سازی 

منجر  مفاهیم  این  گیرند.  قرار  توجه  مورد  ساختمان 
به تنظیم آئین نامه ها، استانداردها، قوانین و مقررات 
پیشگیری از حریق می شوند. بخش اول با اشاره کردن 
به مسایل ایمنی و قوانینی که در محیط های ساخت 
و ساز مورد توجه هستند، حفاظت از حریق را مطرح 

می سازد.
بخش اصول آتش نشانی و علم حریق بسیار جالب است. 
این قسمت فیزیک و شیمی حریق را پوشش می دهد. 
همچنین آتش را طبقه بندی کرده و طریقه سوختن 
با  حریق  از  حفاظت  بخش  این  در  کند.  می  بیان  را 
تشخیص، مهار و خاموش کردن آتش، هویت می یابد. 
مکانیزم های انتقال حرارت حریق به طور کامل توضیح 

کتابچه راهنما )هندبوک( حفاظت از حریق NFPA ، کتابی است که مجموعه گسترده ای از موضوعات شامل آئین نامه)کد(ها، استانداردها و سایر جنبه های 
حفاظت از حریق را بازگو می نماید. این کتاب با تدوین مجموعه ای از قوانین مربوط به اسپرینکلرها توسط Everett U. Crosby در سال 1895 شکل گرفت. 
مجموعه قوانین وی در نهایت منجر به انتشار اولین نسخه هندبوک NFPA حفاظت از حریق گردید. این کتاب هرساله به موازات علم و اتفاقات روز و در 
راستای بهبود و توسعه مورد تجدید نظر قرار می گیرد تا همواره به عنوان یك ابزار آموزشی برای حفاظت و پیشگیری از آتش سوزی قابل استفاده باقی بماند. 

این کتاب که از اوائل قرن بیستم شکل گرفت، در حال حاضر به ویرایش بیستم خود رسیده است.

بر  جستاری 
NFPA هندبوک حفاظت از حریق

محسناحمدیانی
مشاور، مدرس و ممیز سیستم های ایمنـی
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اشیاء،  طریق  از  حرارت  انتقال  معادالت  و  شده  داده 
مخلوط های استوکیومتری و هر چیز دیگری که فکرش 

را بکنید، نشان داده شده است. 
را  مواد  سوزی  آتش  سوم، خطرات  فصل  دوم  بخش 
ترکیبات  بوسیله  پذیری  اشتعال  دهد.  می  پوشش 
از  بسیاری  و  احتراق  فیزیکی، محصوالت  و  شیمیایی 
عوامل دیگر شکل می گیرد. انرژی آزاد شده از آتش 
می تواند در تعیین رشد حریق و یا مقدار موجود برای 

سوختن، بکار رود.
از حریق، یک  راهنمای حفاظت  کتابچه  سوم  بخش 
مرور کلی بر حفاظت از حریق و شامل تحقیقات آتش 
نشانی، پایگاه داده ها )بانک اطالعاتی(، آمار روند تلفات 
آتش سوزی و اقدامات پیشگیری از آتش سوزی مانند 
آئین نامه ها و استانداردهای وضع شده، است. صحنه 
های آتش سوزی اغلب مورد بررسی قرار گرفت و حتی 
گاهی برای انجام تجزیه و تحلیل، بازسازی می شوند. در 
فصل اول آمار دالیل عمده بوجود آورنده آتش سوزی 
ارائه شده است. اسپرینکلرها )اطفاء کننده های خودکار( 
و ساختمانهایی که بطور موثر برای حبس حریق طراحی 
شده اند به عنوان عوامل بسیار موفق در مهار حریق 
شناخته شده اند. با حبس حریق و یا با یک اسپرینکلر 
فعال، تخلیه ساکنان بسیار امن تر انجام خواهد شد. 
در فصل سوم، در خصوص سیستم ملی گزارش دهی 
حوادث آتش سوزی )NFRIS( توضیح می دهد که 
چگونه این سیستم می تواند با ثبت و ضبط اطالعات، 
به محققان برای پیشگیری از حریق، کمک نماید. زمانی 
که آمارهای درج شده در فرم های NFRIS کنار هم 
گذاشته می شوند، می توانند نشان دهد که با پیشگیری 
و حتی گرایش به آن، چه اتفاقی می افتد. این اساسا 
یک سیستم ثبت سوابق برای اطالعات حریق بوده و می 
تواند به مدل سازی حریق کمک کند. مدل سازی حریق 
می تواند هنگام طراحی یا مطالعه سیستم های حفاظت 
از حریق و یا حتی حین بررسی حادثه مفید بوده و به 
پیش بینی خطرات در دستیابی به حفاظت از حریق 

کمک می کند. این مدل ها فیزیکی یا ریاضی هستند.
این بخش  دارد.  تمرکز  انسانی  رفتار  بر  بخش چهارم 
توضیح می دهد که افراد در شرایط اضطراری چگونه 
نحوه  مورد  در  بخش  این  دهند.  می  نشان  واکنش 
شناسایی آتش سوزی توسط افراد و نحوه تخلیه بحث 
می کند. اطالع از آتش سوزی می تواند با دیدن شعله 
های واقعی، بوی دود و یا دیدن یا شنیدن آژیرها باشد. 
انسان با توجه به آنچه که تجربه می کند، واکنش های 
متفاوتی از خود بروز می دهند. فصل دوم به جزئیات 
چگونگی استفاده از کامپیوترها برای شبیه سازی تخلیه 

با محاسبه زمان تخلیه می پردازد. 
فصل چهارم به مدیریت ازدحام جمعیت اشاره می کند. 
میزان جمعیت عامل مهمی است که در زمان برنامه 
شوند.  گرفته  درنظر  باید  های خروج،  راه  برای  ریزی 
نیاز  قبلی  ریزی  برنامه  به  جمعیت  ازدحام  مدیریت 

دارد تا ضامن حصول اطمینان در هر شرایطی باشد. 
این قسمت گامی دیگر در حفاظت از حریق است چرا 
و  اضطراری  شرایط  افراددر  واکنش  نحوه  دانستن  که 
محاسبه زمان تخلیه بسیار پراهمیت هستند. همچنین 
خروج  راههای   ،NFPA 101 های  راهنمایی  مطابق 

کافی برای ایمنی حریق ضروری است.
بخش پنجم درباره آموزش آتش نشانی و ایمنی افراد و 
ارزیابی آنچه آموزش داده می شود، است. یادگیری به 
عنوان یک فرآیند دراز مدت شناخته شده است که از 
طریق حواس پنجگانه انجام می شود و زمانی بیشترین 
تاثیر را دارد که فرد توجه کافی داشته باشد. دو فصل 
اول بر آموزش افراد از طریق فرآیندهای مختلف تمرکز 
مورد  آموزشی  جزوات  خصوص  در  فصول  این  دارد. 
استفاده و نحوه ارائه اثربخش آنها توضیح می دهد. این 
فرآیند به روش های مختلفی بسته به مخاطبان انجام 
می شود. فصل سوم به منظور آموزش مخاطبان برای 
تواند  می  بحران  است.  ایجاد شده  بحران  در  آمادگی 
شامل بالیای طبیعی مانند سیل، طوفان، گردباد و حتی 
اقدامات تروریستی باشد. این فصل به طور خاص و با 
ارائه مثال هایی می گوید که چگونه می توان برای هر 
کدام از این رویدادها آماده شد. فصل چهارم توضیح می 
دهد که چگونه از رسانه ها به نفع خود برای آموزش 
عمومی استفاده کنید. نخست باید قواعد تنظیم خبر 
و چگونگی برقراری ارتباط صحیح با رسانه را بیاموزید. 
همچنین باید رهنمودهای مربوط به قوانین و مقررات 
را دنبال کنید. فصل پنجم به شما می گوید که چگونه 
با گروه های حساس برخورد کنید. کودکان، معلولین و 
سالمندان در زمره افراد با ریسک باال قرار مي گیرند. 
نوجوانانی که آتش می  با  برخورد  فصل ششم، روش 
تواند  می  نشانی  آتش  اداره  کند.  می  بیان  را  افروزند 
تغییرات مثبتی در نوجوانان ایجاد کرده و این به نوبه 
این  ها شود.  انسان  نجات جان  تواند سبب  خود می 
بخش گام دیگری به سوی حفاظت از حریق از طریق 
آموزش است. اگر مردم به طور صحیح آموزش دیده 

باشند تقریبا از تمام آتش  سوزی ها می توان پیشگیری 
کرد. آموزش کلید پیشگیری است.

بخش ششم مروری بر مواد و محصوالت است. چوب، 
الیاف، گرد و غبار، فلزات، پالستیک، گازها همه پوشش 
داده شده اند. راه حل مقاوم سازی در برابر شعله را می 
توان به مواد و محصوالت اعمال کرد تا سبب کاهش 
یا حتی توقف حریق گردند. این بخش، خطرات دود، 
مایعات، مواد جامد، گازها و انفجار گرد و غبار را توضیح 
می دهد. همچنین توضیح می دهد که مواد چگونه می 
سوزند، تجزیه می شوند و چگونه تست می شوند. همه 
یا طوالنی  فوری  تماس  در صورت  اشتعال  قابل  مواد 
مدت می توانند منشاء آسیب های جدی باشند. فصل 
سوم، آزمایش های مختلف آتش سوزی را برای شعله 
ور شدن، انتشار حریق، آزاد شدن دود و اطفاء و از این 
دست را پیشنهاد می کند. امروزه مواد قابل اشتعال ها 
بسیار دقیق تر از قبل از سال های 1980 مورد آزمایش 
قرار می گیرند. حفاظت از حریق در این بخش با توضیح 
ترکیبات مواد و چگونگی واکنش شیمیایی و فیزیکی 
آنها تکمیل تر می شود. وجود اطالعات کافی نسبت به 
مواد، دانش افراد در مورد چگونگی مواجهه با خطراتی 
را فراهم می  ایجاد شود،  آنها  که ممکن است توسط 

نماید.
بخش هفتم حفاظت از حریق را با توضیح درمورد نحوه 
نگهداری و استفاده صحیح مواد، بررسی می کند. منابع 
اشتعال زا باید بمنظور کاهش تهدیدات محتمل، جدا 
از سایر مواد نگهداری شوند.کلیه سوخت های جامد، 
مایعات و گازها شیوه های خاصی برای ذخیره سازی 
مقابل  باید در ظروفی که در  مثال گازها  برای  دارند. 
نشتی محافظت شده اند نگهداری شوند. مراقبت های 
ویژه ای در مورد مواد، علی الخصوص در اطراف منابع 
اشتعال زا باید مدنظر قرار گیرد. تخلیه و دفع ضایعات 

نیز باید بدرستی انجام شود.
بخش هشتم تجهیزات ویژه از جمله سیستم های تخلیه 
گاز ناشی از احتراق، لیزرها و سیستم های تبرید را با 
تمرکز بر روش های ساخت و چگونگی حذف خطرات 
پوشش می دهد.با اینکه وجود تجهیزات تخصصی برای 
کسب و کارها بسیار مهم و برای تولید کارآمد بسیار 
ضروری هستند، با این حال، آتش سوزی ها همواره به 
دلیل عدم پیشگیری از آتش سوزی و اقدامات ایمنی 
درنظرگرفته شده با این تجهیزات اتفاق می افتند. در 
این بخش قطعه دیگری از  پازل حفاظت از حریق با 
توضیح تجهیزات خاص و خطرات آنها تکمیل می گردد. 
تجهیزات بمنظور حذف خطرات باید به طور منظم تحت 

نظارت قرار گیرند. 
هدف نیمه نخست بخش نهم پوشش دادن حفاظت از 
فرآیندهای مختلف برای موادی چون چوب، پالستیک، 
فلزات، طراحی باالبر غالت و بایگانی ها است. این بخش 
توضیح می دهد که چگونه حریق و خطرات ناشی از 
فرآیندهای نظیر جوشکاری، غوطه وری و الیه نشانی 
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)کوتینگ( محافظت، پیشگیری و کنترل می گردند. 
فصل هشتم این بخش درباره گزینه هایی بایگانی ایمن 
سوابق است. نیمه دوم این بخش تاسیسات تخصصی 
را توصیف می کند. آزمایشگاهها با توصیف چگونگي 
استفاده از استراتژي هاي حفاظتي کنشی یا واکنشی و 
انبارش ایمن مواد شیمیایي و گازها مورد بحث قرار مي 
گیرند. نیروگاه های برقی، روش های استخراج معادن و 
محیط های غنی شده با اکسیژن همراه با خطرات آنها 
تحت پوشش قرار می گیرند. نیروگاه ها و راکتورهای 

هسته ای نیز  در این بخش توضیح داده شده اند.
روشهای  توصیف  با  را  از حریق  دهم حفاظت  بخش 
پیشگیری و کنترل آتش سوزی در بخش ساختمانی 
ادامه می دهد. سیستم های گرمایش و تهویه مطبوع 
شامل  که  گیرند،  می  قرار  بحث  مورد  و  مطرح شده 
سیستم های تهویه مانند دودکش ها و کانال ها می 
طور  به  برقی  ها  پله  و  آسانسورها  در خصوص  شود. 
خالصه صحبت می شود و آئین نامه آنها ارائه شده است. 
خطرات آتش سوزی برای تهویه و سرویس و نگهداری 

آشپزخانه ها تحت پوشش قرار می گیرند.
طریق  از  را  حریق  از  حفاظت  پازل  یازدهم،  بخش 
پیشگیری تکمیل می کند. دو فصل اول شامل نظم و 
انضباط محیط کار )housekeeping( و دفع مناسب 
ضایعات است. فرآیندهای مربوط به مراقبت از ساختمان 

با حفاظت از تماس توصیف می شود. 
فصل چهارم خطرات ساخت و ساز و 
می  پوشش  را  مرتبط  عملیات  سایر 
دهد. سپس الکتریسیته ساکن و رعد و 
برق تعریف می شود که در صورت عدم 
کنترل، مواد به راحتی می توانند دچار 

حریق شده و یا آسیب ببینند.
فصل  نوزده  شامل  دوازدهم  بخش 
را  مسائل  از  کلی  که یک طرح  است 
به  که  جامعه  ایمنی  به  کمک  برای 
ادارات آتش نشانی مربوط است، ارائه 
می نماید. فرایندهای برنامه ریزی نظیر 
برنامه ریزی پیش بینانه مورد بحث قرار 
می گیرد. برنامه ریزی پیش بینانه به 
آتش نشانان اجازه می دهد بدانند در 
صورت آتش سوزی چه اتفاق هایی در 
پیش است. فصل چهارم خدمات آتش 
نشانی و امداد و نجات و مسائل حقوقی 
و مسئولیت های مربوطه را شرح می 
طریق  از  نشانان  آتش  ایمنی  دهد. 
ساخت و ساز ساختمان و سیستم های 
است.  شده  تشریح  حریق  از  حفاظت 
فصل یازدهم نیاز به حفاظت از حریق 

را از لحاظ اقتصادی نشان می دهد. این بخش بحث را 
در مورد منابع از جمله مراکز آموزشی ادامه می دهد. 

ماشین ها و سایر تجهیزات نیز تحت پوشش این بخش 
هستند.

در  توضیح  با  را  حریق  از  حفاظت  سیزدهم  بخش 
آتش  ادارات  در  مدیریت  و  دهی  سازمان  خصوص 
نشانی ادامه می دهد. سیستم فرماندهی حادثه، امداد 
و نجات، منابع آب جایگزین، آتش سوزی در طبیعت 
)جنگل ها( و معادالت برای محاسبه جریانهای آتش 
سوزی و فرودگاه ها به تفصیل به بحث گذاشته شده 
اند. فصل اول در مورد برنامه ریزی پیش بینانه ، سیستم 
استاندارد  عملیاتی  روشهای   ،ICS حادثه  فرماندهی 
SOP و عملیات آتش نشانی صحبت می کند. چنانچه 
تامین آب در شرایط اضطراری ضروری باشد، منابع آب 
جایگزین می توانند نقش مهمی در مهار آتش سوزی 
های  صحنه  مدیریت  درباره  قسمت  این  نماید.  ایفاء 
haz-mat به تفصیل پرداخته و در مورد نقش یک 
آتش نشان در مراقبت های پزشکی در شرایط اضطراری 

بحث می نماید.
بخش چهاردهم با تشریح انواع مختلف سیستم های 
کشف و اعالم حریق، حفاظت از حریق را بیش از پیش 
تکمیل می نماید. این بخش همچنین درباره سرویس و 
نگهداری این سیستم ها صحبت می کند. این سیستم 
و  شده  زیادی  تغییرات  دچار  های  سال  طول  در  ها 
بطور قابل مالحظه ای بهبود یافته اند. آشکارسازهای 

دود از سی سال تاکنون تقریبا در تمام خانه ها پیش 
حضور دارند، همینطور سیستم های کشف و تشخیص 
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گازهای قابل اشتعال و سمی. همچنین این سیستم ها 
برای اطالع رسانی به ساکنین و حتی مراکز مخابراتی 
به طور خودکار تنظیم می شوند. سیستم ها حتی 
می توانند به عنوان سیستم های اطفاء عمل کنند.  
آشکارسازها و سیستمهای عالم حریق جان بسیاری از 

انسانها را نجات می دهند.
سیستم  برای  آب  تامین  به  مربوط  پانزدهم  بخش 
های حفاظت از حریق ثابت است. حفاظت از حریق با 
ذخیره سازی صحیح آب، محاسبات هیدرولیکی، افت 
فشار، رتبه بندی اداره خدمات بیمه )ISO( و پمپ 
های آتش نشانی به دست می آید. مخازن آب سیستم 
های اسپرینکلر می توانند از لوله کشی آب شهری، 
منابع طبیعی یا سیستم ثقلی تغذیه شوند. هنگامی که 
پمپ ها کافی هستند، با نظارت بر فشار آب، می توان 
اتصاالت آتش نشانی را برای افزایش فشار و آب در 

سیستم های اسپرینکلر مورد استفاده قرار داد.
بخش شانزدهم حفاظت از حریق را با ارائه یک طرح 

کلی از تجهیزات آتش نشانی با پایه آب به پیش می 
برد. به تاریخچه  سیستم های اسپرینکلر مختلف و 
محل های استفاده آنهاپرداخته شده است. سیستم 
های اطفاء حریق خودکار در ساختمانهای مسکونی 
موضوعی در حال رشد است. دو نوع از سیستم های 
انفجار توضیح داده شده است که چه موقع و  مهار 
چه جایی باید مورد استفاده قرار گیرند. سیستم های 
اسپری آب که مورد استفاده تجهیزات خاص هستند 
و آب را بر روی یک منطقه تمرکز می کنند، تشریح 
شده اند. تقریبا خطای تجهیزات اطفایی همواره ناشی 
از فقدان یا بی توجهی به تعمیر و نگهداری است. کل 
فصل آخر به چگونگی جلوگیری از خطای سیستم، 

اختصاص داده شده است.
و  آتش نشانی  سیستم های  هفدهم  بخش  در 
قرار  بحث  مورد  )قابل حمل(  دستی  خاموش کننده 
گرفته اند. عامل های مختلف خاموش کننده توضیح 
که  باشد  اطفاءمی  اصلی  منبع  آب  اند.  شده  داده 

همواره در دسترس بوده و نسبتا ارزان است. به غیر 
از آب، دی اکسید کربن می تواند به عنوان یک عامل 
خاموش کننده استفاده شود. همچنین افزودنی های 
فوم مختلف می توانند به آب برای افزایش اثربخشی 
اضافه شوند. خاموش کننده های دستی و استفاده از 
آنها برای کالس های مختلف در فصل 5 پوشش داده 
شده است. حفاظت از حریق در این بخش با بحث در 
خصوص نحوه استفاده از آتش خاموش های مناسب 
و حفاظت و جلوگیری از انفجار تکمیل تر شده است.

بخش هجدهم، حفاظت از حریق را از طریق حبس و 
محدود سازی آتش به پیش می برد. هنگامی که آتش 
به درستی محدود می شود، ایمنی ساکنان بیشتر شده 
و اموال کمتری از طریق آتش سوزی آسیب می بینند، 
آتش نشانان نیز زمان بیشتری برای خاموش کردن 
آتش دارند زیرا محدود سازی باعث کاهش روند آتش 
سوزی می شود. مواد مصالح مورد استفاده برای نمای 
داخلی ساختمان ها در میزان حرارت و سرعت آتش 
بسیار موثر بوده و باعث افزایش خطرات حریق می 
شوند. اصول دود و خطرات ناشی از آن در فصل سوم 
بحث شده است. کشف دود و دانستن مسیر و نحوه 
حرکت آن در صحنه آتش سوزی بسیار حیاتی است. 
اهمیت تخلیه فشار و نمونه هایی از تهویه و درزبندی 

در دو فصل آخر توضیح داده شده است.
مورد  ها  سازه  حریق  از  حفاظت  نوزدهم  بخش  در 
بررسی قرار گرفته است. پنج تیپ مصالح ساختمانی 
شرح داده شده و نمونه هایی از تیپ 1 که بیشترین 
مقاومت در برابر آتش سوزی دارند، نشان داده شده 
است. روش های تست و تعیین یکپارچگی سازه در 
حریق  ایمنی  مورد  در  بخش  این  آمده.  دوم  بخش 
معادالت  و  داده  توضیحاتی  مسکونی  های  سازه  در 
داده  ارائه  ها  برابر حریق سازه  در  مقاومت  محاسبه 
هنگام  در  طور خالصه  به  نیز  مصالح  و  مواد  است. 

محاسبه آسیب های ناشی از حریق عنوان شده اند.
بخش بیستم هندبوک حفاظت از حریق به محافظت 
از ساکنین اختصاص یافته است. سازه های مختلف 
و  ها  هتل  ذخیره،  مخازن  ها،  بیمارستان  جمله  از 
حتی خانه های مسکونی دورافتاده بررسی می شوند. 
حفاظت از حریق در این بخش با تمرکز بر راه های 
خروج اضطراری درکنار سایر قوانین و آئین نام های 
ارزیابی  شود.  می  کامل  ساختمان  و  سوزی  آتش 
سیستم  مصارف  شود.  انجام  باید  ایمنی  و  ریسک 
های اسپرینکلر و کاهش مواد سوختنی در هتل ها و 
دانشگاه ها تشریح شده است. آموزش و برنامه ریزی 
در  است.  بسیار ضروری  ایمن ساکنین  تخلیه  برای 
این قسمت خطرات ساکنین و پیشگیری و آموزش 
آمار  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  آنها  به  مربوط 
ساختمان های با و بدون سیستم های اطفاء حریق در 
این بخش ارائه شده که نشاندهنده اختالف فاحش 
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میزان خرابی های وارد شده است.
بخش بیست و یکم با محوریت آتش سوزی خودروها 
آغاز می شود. آمار مربوط به آتش سوزی های ناشی 
از تصادفات و آتش سوزی های غیرتصادفی خودروها، 
همچنین آمار کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث ناشی 
از وسایل نقلیه موتوری در مقایسه با سالهای قبل ارائه 
شده است. انواع مختلف وسایل نقلیه تجاری و خطرات 
ناشی از آنها شرح داده شده است. استانداردها و مقررات 
مربوط به این وسایل نقلیه در فصل دوم پوشش داده 
شده است. فصل سوم الزامات ساختمان تعمیرگاه ها و 
چگونه انجام ایمن کارها را توضیح می دهد. از آنجایی 
که رانندگان و تعمیرکاران با ذخیره و حمل سوخت های 
قابل اشتعال سروکار دارند، پیشگیری امری حیاتی است. 
وسایل نقلیه با سوخت های جایگزین در فصل چهار 
بحث شده اند. اگرچه آلودگی این وسایل نقلیه بطور 
قابل مالحظه ای کاهش یافته است، با اینحال آنها می 
توانند خطراتی که وسایل نقلیه عادی بدنبال ندارند را 
ایجاد نمایند. ماشین های کاروان، قطارها و انواع حمل و 
نقل ریلی، همینطور وسایل حمل و نقل هوایی و دریایی 

نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.
NFPA، تصویری کامال  از حریق  هندبوک حفاظت 
جدید در مورد آتش سوزی ارائه می دهد و آن این 

است که بسیار بیشتر از حرارت حریق، دود و سایر 
این  پیشتر  اینکه  نه  است.  آتش  در  دیگر  چیزهای 
خطری  زنگ  و  تلنگر  بلکه  نشده  دانسته  موضوع 
آتش  یک  که  است  جایی  دقیقاً  این  ماست.  برای 
به  اند  راضی  آنها  کند.  خطا  است  ممکن  نشانان 
نازل   ، اینکه شیلنگ را در صحنه حریق پهن کرده 
ولی  بسازند  درب  برای  را   B خط  یک  و  بگیرند  را 
دور  یک  گشتن  و   PPE از  برخی  از  استفاده  اغلب 
کامل اطراف ساختمان را فراموش می کنند. آنها الزم 
نیست تا این حد عجله کنند بلکه باید فکر کنند و 
مصالح ساختمانی، ساکنان احتمالی، راه های خروج 
، مدیریت ریسک و سایر موضوعات مهم و محتمل 
و  آموزش  فقدان  به  همه  ها  این  بگیرند.  نظر  در  را 
با  ما  که  خطراتی  از  باید  ما  گردد.  می  بر  تحصیل 
هندبوک  باشیم.  داشته  آگاهی  روبرو هستیم  ها  آن 

حفاظت از حریق به این خطرات اشاره می کند.
شاید شما یک آتش نشان نباشید و موقعیت شغلی 
هندبوک  باشید.  داشته  ایمنی  زمینه  در  دیگری 
حفاظت از حریق به شما این امکان را خواهد داد که 
این زمینه  ایده کلی درباره مشاغل محتمل در  یک 
داشته و با آگاهی رشته تحصیلی و شغلی آتی خود 
را انتخاب کنید. همچنین برای برنامه ریزی مصاحبه 

های شغلی به عنوان منبع موثق اطالعات کمک می 
کند. آتش سوزی از جائیکه فکرش را نم کنید، شروع 
زندگی  کرد،  جلوگیری  آن  از  بتوان  اگر  و  می شود 
نوعی  به  در هر صنعتی  تر می شود.  امن  ها  انسان 
قرار  توجه  مورد  باید  و  است  نیاز  از حریق  حفاظت 
گیرد. مهم نیست شما در یک زیردریایی یا در یک 
بیمارستان کار می کنید؛ حفاظت از حریق عنصری 
حریق  از  حفاظت  است.  صنعت  آن  برای  ضروری 
همیشه مورد نیاز خواهد بود و همیشه اصالح و تغییر 

خواهد کرد تا بهتر به به جامعه خدمت نماید.
اطالعات زیادی در این هندبوک در مورد انواع موضوعات 
از  بود  قادر خواهید  با حریق وجود دارد. شما  مرتبط 
این کتاب به عنوان منبعی تقریبا برای همه موضوعات 
استفاده کنید. این کتاب یک منبع ارزشمند برای دوره 
های آموزشی مرتبط با آتش خواهد بود. به عنوان مثال 
مورد  در  آموزشی  های  از کالس  یکی  در  سوالی  اگر 
سیستم های اسپریکلنر مطرح شود، با مراجعه به بخش 
شانزدهم، تقریبا هر چیزی را که باید در مورد سیستم 
های اسپرینکلر و نحوه کار آنها بدانید بیابید. حتی می 
توانید از این کتاب برای دسترسی به اطالعات بیشتر در 
مورد فیزیک و شیمی حریق یا هر چیزی که نیاز دارید 

بدانید، استفاده کنید.
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طبقه بندی مناطق خطرناک
 Hazardous area Classification 

در یك واحد فرایندی در زمان طراحی و از طریق 
ارزیابی ریسك صورت می پذیرد.

مناطق خطرناک به مناطقی گفته می شود که غلظت 
 Dust گازهای قابل اشتعال، بخارت قابل  انفجار و یا

 DSEAR در آن وجود دارد. در تعریفی دیگر که
ارائه نموده است، مناطق خطرناک به مناطقی 

گفته می شود که غلظت هایی از یك اتمسفر قابل 
 انفجار از نظر کمی در آن وجود دارد که نیازمند 

اقدامات احتیاطی ویژه ای، جهت حفاظت از سالمت 
کارکنان است. در این تعریف این مناطق، مناطقی 

هستند که پتانسیل باالیی از نظر انفجار در شرایط 
غیر نرمال در آن ها وجود دارد. مناطق خطرناک 
به چند دسته تقسیم می شوند که در اصطالح به 

آن ها Zone می گویند. Zone ها بر اساس فرکانس 
رخداد در طی یك دوره زمانی مشخص، تعیین 

می شوند. 

انتخاب 
صحیح 
برقی  تجهیزات 
تأسیسات  در 
فرایندی

حسین مجـدفر
کـارشنـاس اتومـاسیــون
h.majdfar@gmail.com
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به طورکلی تقسیم بندی Zone ها عبارت اند از: 
اشتعال،  قابل  گازهای  شامل  که  مناطقی  برای  الف: 

بخارات و ذرات ریز می باشد:
 Zone 0: به مناطقی گفته می شود که یک اتمسفر 
قابل  انفجار شامل مخلوطی از هوا، گازهای قابل اشتعال، 
بخارت و ذرات ریز این گازها بصورت دائم یا بیشتر اوقات 

برای مدت طوالنی در آن ها وجود دارند.
 Zone 1: به مناطقی گفته می شود که احتمال وجود 
یک اتمسفر قابل  انفجار، شامل مخلوطی از هوا، گازهای 
قابل اشتعال، بخارت و ذرات ریز این گازها بندرت در 

شرایط نرمال فرایندی در آن ها وجود دارد.
 Zone 2: به مناطقی گفته می شود که احتمال وجود 
یک اتمسفر قابل  انفجار، شامل مخلوطی از هوا، گازهای 
قابل اشتعال، بخارت و ذرات ریز این گازها در شرایط غیر 

نرمال فرایندی برای مدت کوتاهی در آن ها وجود دارد.
 Dust ب: برای مناطقی که شامل گردوغبار قابل احتراق

می باشند:
 Zone 20: به مناطقی گفته می شود که یک اتمسفر 
قابل  انفجار، شامل مخلوطی از هوا و ذرات گردوغبار قابل 
 احتراق، بصورت دائم یا بیشتر اوقات برای مدت طوالنی 

در آن ها وجود دارند.
 Zone 21: به مناطقی گفته می شود که یک اتمسفر 
قابل  انفجار، شامل مخلوطی از هوا و ذرات گردوغبار قابل 
 احتراق، بندرت در شرایط نرمال فرایندی در آن ها وجود 

دارد.
 Zone 22: به مناطقی گفته می شود که یک اتمسفر 
قابل  انفجار، شامل مخلوطی از هوا و ذرات گردوغبار قابل 
 احتراق، در شرایط غیر نرمال فرایندی برای مدت کوتاهی 

در آن ها وجود دارد.

تجهیزات مورداستفاده در مناطق خطرناک:
می شوند،  استفاده  خطرناک  مناطق  در  که  تجهیزاتی 

مطابق با نوع Zone طبقه بندی می شوند.
 تجهیزاتی که در Category 1 قرار می گیرند، برای 

Zone 0, 20 مناسب هستند.
  تجهیزاتی که در Category 2 قرار می گیرند، برای 

Zone 1, 21 مناسب هستند.
  تجهیزاتی که در Category 3 قرار می گیرند، برای 

Zone 2, 22 مناسب هستند.
و  ثابت  از  اعم  تجهیزات،  کلیه  برای  طبقه بندی  این 
قابل حمل می باشد و می بایست رعایت شود. به طور کلی 
قرار  این مناطق مورداستفاده  تمامی تجهیزاتی که در 
 Explosion Proof انفجار  ضد  می بایست  می گیرند، 

باشند.
تجهیزات ضد انفجار، همگی دارای برچسب های ویژه ای 
هستند که قبل از اینکه شما بخواهید آن ها را برای نوع 
خاصی از فعالیت در هر یک از مناطق فوق الذکر استفاده 
کنید، بتوانید به راحتی نوع خاص آن تجهیز را انتخاب و 

نهایتاً استفاده نمایید.
 Ex برای تشخیص ضد انفجار بودن یک تجهیز، عبارت
در یک شش ضلعی بر روی آن تجهیز قابل  مشاهده است.

Category هر تجهیز بر روی آن نوشته می شود. حرف 
G نشان  دهنده این است که آن تجهیز برای مناطقی که 
شامل گازهای قابل اشتعال، بخارت و ذرات ریز است، 

مناسب است.
حرف D به معنای Dust نشان  دهنده این است که آن 
تجهیز برای مناطقی که شامل گردوغبار قابل  احتراق 
می باشند، مناسب است و گستره دمایی که آن دستگاه 
داده  نشان   T با حرف  نیز  است،  قابل  استفاده  آن  در 

می شود.
گروه  سه  به  هیدروکربنی  صنایع  در  موجود  گازهای 
 Group IIA، Group IIB،Group IIC نام های  به 
طبقه بندی  معمول  بطور  می شوند.  تقسیم  بندی 
 AREA نقشه های  در  گازهای محیط  گروه  و  فضاها 
به  توجه  منعکس می شود. با   CLASSIFICATION
اطالعات مندرج در نقشه های مذکور و نوع گاز موجود 
گازها  اشتعال  حرارت  درجه  موردنظر،  فضاهای  در 
مشخص می گردد و انتخاب تجهیزات برقی موردنیاز، 
بر مبنای اطالعات فوق، صورت می پذیرد. پس  از آنکه 
سازمان  توسط  تعریف شده  بدنه های  مختلف  انواع 
طبقه  بندی  شده  فضاهای  در  نصب  جهت  که   IEC
مناسب هستند، مورد بررسی قرار می گیرد، می بایست 
تجهیزات موردنیاز جهت نصب در هر فضا را از میان 
انتخاب   IEC سازمان  توسط  تعریف شده  تجهیزات 
شرایط  جمله  از  جوانب  کلیه  نمودن  لحاظ  با  نمود. 
بهره  برداران، کیفیت  و دقت عمل  عملیاتی، کیفیت 
سیستم تعمیر و نگهداری، دسترسی به بازار صنعتی و 
مالحظات اقتصادی، تجهیزات مطلوب جهت استفاده 
در صنایع هیدروکربنی برای نصب در فضاهای طبقه 

 بندی  شده به  قرار زیر توصیه می گردد:

ZONE 0  تجهیزات مناسب برای فضاهای
اشتعال  خطر  آن  در  که  است  محیطی   ZONE 0

این گونه  در  دارد.  وجود  همیشه  هیدروکربن  مواد 
کنترل،  ادوات  و  برقی  تجهیزات  کاربرد  از  فضاها 
تجهیزات  حتی  و  شود  خودداری  باید  حتی االمکان 
مکانیکی متحرک بدلیل ایجاد جرقه در اثر برخورد 
خاصی  دقت  با  می بایست  تجهیزات،  سایر  با 
سوئیچی  میکرو  مثاًل  گیرند.  قرار  مورداستفاده 
نصب  پاالیشگاهی  طبقه بندی شده  فضاهای  در  که 
می گردد، می تواند از نوع Exia IIA3 انتخاب شود. 
پایین ترین  با  تجهیزات  این گونه  انتخاب  ارجحیت 
یعنی   TEMPRATURE CLASS یا  حرارتی  رده 

T6 جهت نصب در فضاهای ZONE 0 می باشد.

ZONE 1  تجهیزات مناسب برای فضاهای
 ZONE تجهیزات قابل  استفاده در فضاهایی که برای
1 طبقه  بندی  شده اند، بطور اعم از نوع Exd و Exib به 

شرح زیر توصیه می شوند:
- موتورها: موتورهای مورد استفاده در این فضا باید از نوع 
Exd انتخاب گردند. در فضاهایی که در آن نفت خام و 
یا فراورده های مختلف پاالیشگاهی وجود دارد، موتورها 
فضاهای  در  می شوند.  انتخاب   Exd IIA T3 نوع  از 
 Exd IIB T3 محتوی فرآورده های پتروشیمی موتورهای
قابل استفاده خواهند بود. در فضاهای محتوی دی سولفید 

کربن، موتورها باید از نوع Exd IIC T6 انتخاب شوند.
 سیستم روشنایی: تجهیزات روشنایی قابل استفاده 
در فضاهای ZONE 1 می بایست از نوع Exd انتخاب 

گردند.
مانند  زا  جرقه  تجهیزات  زا:  جرقه  تجهیزات   -
کلیدهای قطع وصل، انواع رله های الکترومغناطیسی، 
دکمه های روشن و خاموش کننده و هر دستگاهی که 
در بهره برداری عادی ایجاد جرقه می کند، الزم است 
انتخاب  موردنظر  مشخصه های  سایر  با   Exd نوع  از 
گردند. ادواتی که در سیستم های کنترل فرآیند بکار 
می روند، از نوع Exib همراه با سایر مشخصه ها انتخاب 
می شوند. بدیهی است که کاربرد ادوات Exia بالمانع 

خواهد بود.
بدون  تجهیزات  جرقه:  بدون  ثابت  تجهیزات    
اتصال  جعبه های  یا  تقسیم  جعبه های  مانند  جرقه 
انتخاب   Exd نوع  از   ZONE 1 در  نصب  جهت 
 Exib نوع  از  دقیق  ابزار  و  کنترل  ادوات  می گردند. 

انتخاب می شوند.
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ZONE 2  تجهیزات مناسب برای فضاهای
فضاها  این  در  استفاده  مورد  موتورهای  موتورها:    

معموالً از نوع Exe همراه با سایر مشخصه های مربوطه 
این  در  نیز   Exn نوع  از  موتورهایی  کاربرد  می باشند. 
فضاها امکان  پذیر است ولی در اولویت دوم قرار دارند. 
به لحاظ اقتصادی و استفاده از این موتورها باید به این 
نکته توجه داشت که قیمت موتورهای Exn نسبت به 
ارزان تر  درصد  Exe، حدود 20  هم ظرفیت  موتورهای 
است. با توجه به اینکه موتورهای القایی قطعات جرقه 
زا در خود ندارند، پاره ای از استانداردها حتی موتورهای 
باز با درجه حفاظت IP31 را در ZONE 2 بکار می برند. 
 ZONE 2 کاربرد این گونه موتورها در NEC استاندارد

را مجاز تلقی کرده است. 
 ZONE الزم به ذکر است استفاده از این نوع موتورها در
2 به هیچ وجه توصیه نمی گردد و مطلوب ترین نوع موتور 
جهت نصب در فضاهای ZONE 2 موتور Exe می باشد.

 ZONE 2 سیستم روشنایی: تجهیزات روشنایی  
از نوع Exe پیشنهاد می گردد. کاربرد تجهیزات از نوع 
ExnA و Exn C نیز در این منطقه بالمانع خواهد بود.

- تجهیزات جرقه زا: انواع تجهیزات جرقه زا جهت کاربرد 
در ZONE 2 همان تجهیزاتی است که جهت استفاده 

در ZONE 1 توصیه می شود.
  تجهیزات ثابت بدون جرقه: تجهیزات مانند جعبه های 
تقسیم یا جعبه های اتصال جهت نصب در ZONE 2 از نوع 
Exe و یا Exn انتخاب می گردند. همچنین ادوات کنترل و 

ابزار دقیق از نوع Exib توصیه می شوند.

تجهیزات مناسب برای فضاهای ایمن:
فضای ایمن در صنایع هیدروکربنی فضایی است که احتمال 
اشتعال،  قابل  به میزان  و هوا در آن  وجود مخلوط گاز 
کمتر از یک ساعت در سال پیش بینی می شود. تجهیزات 
قابل  استفاده در چنین فضایی نیاز به حفاظت در مقابل 
آتش سوزی و انفجار ندارند ولی باید دارای بدنه مناسب 

جهت حفاظت در مقابل ورود اجسام خارجی و آب باشند.
- موتورها: در این خصوص معموالً پیشنهاد می گردد، از 
تجهیزات با درجه حفاظت از نوع IP 54 استفاده شود. 
کاربرد موتورهای از نوع Exn در فضاهای صنعتی ایمن، 
انتخاب بسیار مناسبی است. البته در فضاهای بسته بدنه 

موتورها از نوع IP 44 انتخاب مناسبی می باشد.
- سیستم روشنایی: ادوات روشنایی که در فضاهای باز 
بکار می روند، از نوع IP 54 بوده و در فضاهای بسته که 
در معرض گردوخاک و بارش باران نیستند، بدنه از نوع 

IP 21 یا حتی IP 20 قابل قبول خواهد بود.
در  معموالً  تجهیزات  این گونه  زا:  جرقه  تجهیزات   -
پست  داخل  در  تابلوها  و  می روند  بکار  برق  تابلوهای 
جهت  روشنایی  تابلوهای  بدنه  می باشند.  مستقر  برق 
 IP41 یا  و   IP31 نوع  از  بسته  فضاهای  در  استفاده 
تابلوهای  مانند  فرعی  تابلوهای  برای  توصیه می شوند. 
روشنایی که در داخل ساختمان ها نصب می شوند درجه 
حفاظت IP21 کافی خواهد بود. درصورتی که تابلو در 
معرض گردوخاک و باران باشد بدنه از نوع IP65 مناسب 
می باشد. - تجهیزات ثابت: تجهیزاتی مانند جعبه های 
تقسیم درصورتی که در فضاهای باز باشند، از IP65 و 
در فضاهای بسته از IP 44 استفاده می شود. در خصوص 
مفصل کابل های زیرزمینی که عماًل یک جعبه اتصال 
توصیه   IP68 حفاظت  درجه  با  تجهیزاتی  می باشد، 

می شود.













52IRAN Fire Protection Engineering Magazine  No. 37  Dec.  2017                               1396 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال پنجم  شـماره 37   آذر ماه

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

خطرات متعددی زندگی ما را تهدید می کند، از جمله:
  احتمال وقوع زلزله و زیان های ناشی از آن

  حریق و خطرات آن
  گزند از باران، رطوبت و نامناسب بودن عایق ها

  اتالف انرژی )حرارت یا برودت( 
  آلودگی صوتی )انتشار صداهای مزاحم در اماکن(

و بسیاری موارد دیگر که در عدم پایداری، بهداشت و 
سالمت بنا و سازه تأثیرگذار هستند.

اگرچه سازمان آمار کشور، اطالعات جامع و کاملی که 
ارائه  بتوان به آن استناد نمود را در دست ندارد و یا 

نمی دهند، لیکن با نگاه به آمارهای نسبی و تا حدودی 
قابل بررسی موضوع های ردیف )یک و دو( از موارد باال 
)زلزله و حریق( و مقایسه آن، عدد یک در برابر 135 و 
گاه تا میزان 200 هم برآورد شده است. به زبان دیگر در 
برابر هر یک نوبت زلزله، 135 تا 200 نوبت آتش سوزی 

رخ داده است.
این آمار حدودی و نسبی توسط سازمان آتش نشانی 
حال  و  یافته  انتشار  کشور  بحران  فرماندهی  ستاد  و 
آنکه آمار زلزله بدلیل ثبت در مرکز زلزله نگاری کشور، 
بطور اتوماتیک ردیابی و مطابقت آن با آمارهای جهانی، 

نشان از صحت و بدون خطای نسبی یادداشت شده 
است. لیکن متأسفانه بسیاری از آتش سوزی ها بدالیل 
مختلف، ازجمله عدم دسترسی ها به اتاق بحران و یا 
سازمان آتش نشانی و یا تمهیدات محلی و مردمی، اعالم 
نگردیده است و ما هنوز شاید در بسیاری از شهرها و 
یا مراکز جمعیتی کوچک تر، سازمانی  و  شهرستان ها 
مجزایی بنام ایمنی و آتش نشانی و یا اتاق بحران کامل 
باشد.  اعالمی صورت گرفته شده  به آن ها  نداریم که 
الجرم آمار نسبی 135 تا200 در برابر یک، می تواند 

بمراتب بیشتر و باالتر از آن باشد.

اندر احواالت پوشش های ضدحریق !!!!

شاید بهتر است ابتدا ناایمنی ها و عامل های زیان آور که ما و اماکن ما را تهدید می کنند را شناسایی 
کنیم تا برای جلوگیری و ایمنی آن ها از گزند، چاره جوئی و در عمل به سرپناهی مطمئن دست یابیم. 

)ابتدا بررسی و شناخت عامل ها و سپس نگارش نسخه و راهکارها(

ایمنی ساختمان را با دیدگاه روشن، نگاه کنیم؟
رامینفر

کلینیک ساختمانی ایران
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شاید در روزهای پایانی سال و مراسم چهارشنبه  سوری 
چهارشنبه سوزی و یا رخدادی چون پالسکو و نظایر آن، 
چند روزی توجهات به ایمنی جلب شده و اهمیت آن در 
رسانه های صوتی، تصویری و جراید در صدر اخبار قرار 
گیرد، لیکن با پایان گرفتن سال و آغاز سال جدید و با 
درج چند خبر و مصاحبه که تماماً نشان از تخریب دیوار 
گناه از ارگانی به سازمان ها و یا افراد دیگر دارد، به بوته 

فراموشی سپرده می شود. 
درج این نکته ضروری است که ما انسان ها و ساکنین 
در این اماکن تا چه میزان با خطرات حریق و عوامل 
احتمال  با  مقایسه  در  و  داریم  آشنائی  آن  تخریبی 
وقوع زلزله و آنهم با نسبت 135 تا200 برابر و باالتر 
چه هراسی داریم و یا چه تمهیداتی را پیش بینی و یا 

اندیشیده ایم.!!!
شاید اولین اقدام آن باشد که در انتخاب مصالح مورد 
کاربری در بنا ایمان حاصل کنیم و یا در استفاده از آن ها 
با شیوه صحیح و رعایت استانداردها در برابر احتراق و 
شعله وری، اطالعات و دقت عمل بیشتری داشته باشیم. 
توجه به این نکته به عنوان مثال ضروری است که در 

تمامی کشورها دنیا، استفاده و کاربری کاالئی که:
   بسرعت آتش زا باشد.

   در خالل حریق، در توسعه شعله وری مشارکت نماید.

   هنگام حریق، دود و یا گاز سمی تولید کند.
   ضایعات مسموم کننده بجای  گذارد.

   حین مصرف، مشکالت پوستی یا تنفسی ایجاد کند.
و موارد دیگر خطرآفرین، در فضای داخلی ساختمان 

ممنوع است.
درحالی که در ایران برای استفاده مصالحی در این راستا، 
همانند مواد پالستوفوم Polyestyrene به شیوه های 
 3D Panel یا  و  سقفی  بلوک  نام  تحت  و  مختلف 

استاندارد هم صادر شده است. استانداردهایی که هرگز 
با مورد کاربری آن مطابقت ندارد.

قابل توجه است هموطنان عزیز و شما که اکنون مطالعه 
این مطالب را مطالعه می کنید، آگاه باشید و به اطالع 
دیگر دوستان هم برسانید که در پاره ای حریق ها که با 
این گونه مصالح بنا شده اند، متأسفانه کسانی جان خود را 
از دست داده اند که حریق به محل آنان سرایت نداشته، 
ولی بعلت استنشاق گازهای سمی ناشی از آتش سوزی 
مربوط به ساختمان مجاور، اکنون در قید حیات نیستند.
و  از صدها ذکر مصیبت  نمونه ای  عنوان مطالب فوق 
مشکالت است که به استحضار رسید و از این رو الزم 
است اطالعات جامع از انتخاب مصالح را با تحقیقات 

الزم بدست آوریم.
مظهر  را  فوالد  و  آهن  ما،  ادبیات نویسان  سال هاست 
از  کشورمان  تاریخ  در  و  دانسته  پایداری  و  استقامت 
برده اند.  نام ها  فوالدین  اراده  و  آهنین  عزم  جمالت: 
احتماالً در آن زمان، آزمایشات بررسی و ساختار مقایسه 
سخت ترین ها در ابعاد مختلف وجود نداشته و حال آنکه، 
فوالد مظهر استقامت، تحمل ناچیزی در برابر هدایت 
دما(  )هدایت   Thermal Conductivity حرارتی 
مقاومت  استانداردهای جهانی،  دارد.  و آتش مستقیم 
آن ها را حداکثر 450 الی 500 درجه سلسیوس عنوان 
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کرده اند و اعتقاد دارند، پس از این مرحله، سازه فوالدین 
از اعتبار آلیاژی خود خارج می شود. آنها حتی پا را فراتر 
گذاشته و اظهار داشته اند: چنانچه اختالف دما در فاصله 
دو نقطه فوالد و به فاصله 100 سانتیمتر به عدد 400 
سلسیوس رسیده باشد، آن سازه هم از رده خارج شده 

)Fail( محسوب می گردد.
پیشرفت علم و تکنولوژی در صنایع پتروشیمی، عماًل 
امکانات رفاهی بیشتری را در اختیار بشر قرار داده و 
متقاباًل با اختالف تفاوتی زیاد، عوامل خطرآفرین را هم 
افزایش داده است. چنانچه انواع حریق و آتش سوزی را 
به دو دسته حریق خانگی )حریق سلولزی( و حریق های 
به  بایستی  نفتی )حریق هیدروکربنی( تقسیم کنیم، 

ضرایب خطرآفرینی آن هم توجه کنیم.
حریق خانگی )حریق سلولزی(

تا قبل از پیدایش مواد پتروشیمی و پلیمرها در صنایع 
و خصوصاً در تولید و فرآوری اثاثیه و لوازم خانگی، 
چنانچه بدلیل بی احتیاطی در منازل و یا ساختمان 
اداری، تجاری، حریق متداول رخ می داد، آن ها را حریق 
سلولزی و خانگی می نامیدند و هنوز هم در اصطالح 

عموم، با همین عنوان کاربری دارد.
چوب،  سوختن  که  است  ضروری  نکته  این  اعالم 
پوشاک کتانی و ابریشمی، فرش و بافته های پشمینه، 
لوازم مشابه،  ادوات و  کتاب، کاغذ و روزنامه و دیگر 
هنگام سوختن با کندی مشارکت در احتراق، حدود 
60 الی 75 دقیقه )برحسب میزان اکسیژن محیط و 
وزش باد( زمان نیاز دارد تا دمای حدود 600 و حداکثر 

تا 850 درجه سلسیوس را ایجاد کند.
ولی متأسفانه امروز بیش از 90  مواد اولیه در تولید 

  Polyethylene  ،:لوازم خانگی فوق را موادی چون
 Polyurethene،  Polycarbonate،  Acrylate

تشکیل داده است.

حریق نفتی )حریق هیدروکربنی(
به روشنی مشخص است که بسیاری از فرآورده های 
نفتی، همانند: نفت، گازوئیل، بنزین، الکل و ... ویژگی 
سریع سوختن و مشارکت باالئی در شعله وری و سرایت 
حریق دارند و در زمانی کمتر از حدود 8 الی 11 دقیقه، 
به دمای بیش از 1050 درجه سلسیوس )استاندارد 
EN-119( می رسند. بطور معمول اینگونه حریق ها در 
مناطق پاالیشگاهی و صنایع مرتبط با پتروشیمی رخ 

داده است.
نتیجه: با آشنائی با دو مورد احتراق فوق حریق سلولزی 

و حریق هیدروکربنی در می یابیم که تا حدودی با جایگزین شدن مواد پتروشیمی در 
تولید لوازم خانگی و مشارکت گاز و جایگزینی در انرژی حرارتی و آشپزخانه، عماًل 
دیگر نام حریق سلولزی از گردونه خارج و متاسفانه حریق هیدروکربنی گسترش 
یافته است. لذا پیشنهاد می شود نام حریق های سلولزی را با حریق نیمه هیدروکربنی 

جایگزین کنیم.
باتوجه به مطالعات فوق و شناخت مختصر از زیان های حریق و گستردگی آن و 
ضریب تکرار به دفعات، وظایف ما در ایمن ساختن محل زندگی، اعم از سکونت و یا 

اشتغال دوچندان و ضروری است. 
ابزار و ادوات اعالم و اطفاء حریق الزام و ضروری و قطعاً باید در دسترس باشد، لیکن 
شاید تفکر بهینه آن باشد که وقوع حادثه را پیش از وقوع آن بررسی و بینش کنیم:

هزاران سگ یکی روبه نگیرد، چه بد باشد که سگ روبه ببیند.

چنانچه دقت عمل را در طراحی و ساختار مهندسی بنا بیشتر کنیم و مصالح را 
گزیده تر و با بررسی بیشتری انتخاب کنیم، عمالً در کاهش وقوع حریق و ایمنی 
آن گام برداشته ایم و دیگر وسایل و ابزارآالت اعالم و اطفاء ابزار احتیاطی محسوب 

می شوند. لذا توجه به موارد زیر کمک شایانی به تحقق ایمنی سازه می کند:
  طراحی ساختمان از نقطه نظر نقشه و محل استقرار اماکن احتمال حریق: مخازن 
سوخت، لوله کشی گاز، موتورخانه، جایگاه اتاق تأسیسات، شومینه و آشپزخانه را با 
ایمنی و دقت بیشتری انتخاب کنیم تا ضریب احتمال آتش سوزی تا حد ممکن 

کاهش یابد.
  مصالح مورد کاربری در سازه اعم از استفاده در اسکلت و سازه اصلی و یا در 
جداسازی ها و یا پوشش کف، دیوار داخلی و یا خارجی و دیگر مصارف از نوعی 

انتخاب شوند که کمترین مشارکت در اشتعال و گسترش حریق را دارا باشند.
  با ایجاد مسیرهای ایمن )پلکان فرار(، روشنایی اضطراری در شب هنگام، نصب 
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عالئم  و  تابلوها  دودبندها،  حریق،  مقاوم  درب های 
تصویری نشان دهنده مسیر خروجی سریع، در نجات 

جان شهروندان گامی مؤثر برداریم.
  امروزه تسهیل در ساخت وساز از یک  طرف و تسریع 
استراکچر  به  تمایل سازندگان  اصلی،  ایجاد سازه  در 
فلزی و خصوصاً برج سازی را افزایش داده و با عنایت 
بررسی شده فوق درخصوص آهن و فوالد،  نکات  به 
ضرورت رعایت ایمنی ساختار فلزی بنا را بیش از پیش 

ایجاب می کند.
  یکی از این الزامات جدی، پوشش های حفاظت از 
حریق برای سازه فلزی و رعایت موازین و دقت عمل در 

محاسبه و شیوه های اجرایی آن است.
با  دیگر  مصالح  هر  یا  و  پوشش  نوع  این  اگرچه    
قاطعیت و بطور 100درصد نسوز محسوب نمی شوند 

و مجموعاً هر شیئی در دمای خاص خود و در طول 
زمان مشخص و نوع مواد مشارکت در حریق باالخره 
سوخته خواهد شد، لیکن با ویژگی دیرسوز و کاربرد 
 Fire Retarding System تولید  در  اولیه  مواد 
اعالم گردیده و این امکان را فراهم می سازد که سازه 
حفظ  را  خود  پایداری  شده،  تعریف  زمان  طول  در 
نماید. در نهایت ساکنین آن به محل اطمینان بخش 
انتقال و قبل از تخریب ساختمان، نیروهای عملیاتی 
سازمان آتش نشانی با بررسی نوع حریق، اقدام به اطفاء 

و خاموش ساختن آن نمایند.
   بدیهی است انتخاب این پوشش با بررسی نوع سازه 
)Section factor & Modeling( ابعاد و ضخامت 
فوالد و کاربری آن در طبقات و ارتفاع ساختمان مقدار 
مصرف، ضخامت پوشش و نقطه اطمینان از نظر ایمنی 

حریق تعیین می شود. طبعاً سازه های مسکونی، اداری 
و تجاری زمان و ضخامت کمتر و الزاماً ساختمان و 
گسترده تر  ابعاد  بیمارستان ها،  و  کلینیکی  محل های 
مطالعه و شیوه های انتخاب مصالح را نیازمند خواهند 

بود.
در  ساختمان  آرشیتکت  و  طراحان  درصورتی که 
و  تولیدکننده  با  اولیه،  پالن  و  نقشه  تهیه  زمان 
کنند،  تماس حاصل  فناوری ها  این  عرضه کننده های 
قادر خواهند بود امکانات ایمنی و رفاهی متقاضیان را 
برای مالکین و کسانی که در آن ساختمان زندگی و یا 

اشتغال خواهند داشت، فراهم نمایند.
تنها  به توضیح است هر نوع پوشش ضدحریق  الزم 
ندارد  بعهده  را  سوختن  دیر  یا  و  نسوختن  وظیفه 
و بایستی عالوه بر پایداری و مقاومت در برابر شعله 

مستقیم، ویژگی های ذیل را هم همراه داشته باشد.
  کمترین انتقال دما به سازه اصلی و اسکلت فوالدین

   امکان اجرا روی سطوح صاف و صیقلی فلز
 چسبندگی با سطوح اجرا شده ضدزنگ )Anti Rust( در انواع مختلف

  پایداری و عدم تغییر شکل در تغییرات دمای 40- الی 600 درجه سلسیوس
  قابلیت اجرای پوشش های دیگر مانند پالسترهای، گچی، یا سیمانی و انواع پلیمری

  امکانات ترمیم های موضعی و یا اجرای مجدد
  مقاومت در برابر اشعه UV خورشیدی و عدم تغییر

توسط  آن  نقطه جغرافیایی  و  ویژه هر سازه  نیازهای  بسیاری عوامل دیگر که  و 
کارشناسان ذیربط اعالم خواهد شد.

متأسفانه با توجه به ترافیک های سنگین معابر و عدم اطالع رسانی بموقع وقوع حریق 
به آتش نشانی، عماًل مقدار زمان الزم و تعیین نوع پوشش و ضخامت های موردنیاز و 

دقیق، دچار مشکل و مشکل تر می گردد.
در پایان توصیه داریم شهرداری هر استان و اتاق بحران در کشورمان، گروه و یا 
گروه هایی را با آموزش الزم و هنگام ایجاد حوادث به عنوان گروه تحقیق و شناسایی 
حریق به محل اعزام و با تشخیص کارشناسانه، تحقیق و شناسایی مدل حریق دستور 

شیوه برخورد و اطفاء را صادر نمایند.
فراموش نکنیم همه حریق ها تنها با آب به خاموشی نمی رسند و هر نوع حریق ویژگی 

اطفاء خود را نیازمند خواهد بود.
همچنین امید آن داریم سازمان آتش نشانی و یا هر ارگان و سازمان مرتبط دقت 
عمل در تشخیص تولید و یا واردات ادوات ابزار و وسایل اعالم و اطفاء و یا پوشش های 
جلوگیری کننده از حریق را بکار بندد و در ایجاد ایمنی بیشتر و بیشتر راه های 
خطا و خالف را مسدود دارند و مصالح مورد اطمینان و ایمنی خاطر را به جامعه 

مصرف کننده و مردم کشور عزیزمان معرفی نمایند. 
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در صنایع  قابل مالحظه ای  بطور  گاز  دتکتورهای 
مختلف برای حفاظت افراد و تجهیزات در مقابل 
گازهای خطرناک و اثرات آن ها مورداستفاده قرار 
پرتابل  دتکتورهای  استفاده کنندگان  می گیرند. 
نگهداری  قابل مالحظه  هزینه های  با  ثابت  و 
 H2S گازهای  هستند.  آشنا  تجهیزات  این 
از گازهای سمی متداول   CO , NH3 , CL2
از  آن ها  کشف  برای  معموالً  که  صنایع اند  در 

سنسورهای الکتروشیمیایی استفاده می شود.

گاز  سنسورهای  عمر  طول  در  مؤثر  عوامل 
الکتروشیمیایی:

  دما
دمای بیش از حد بر طول عمر سنسور تأثیرگذار 
را  تجهیز  عملکردی  دمای  سازنده  غالباً  است. 
که   )-30°C to +50°C )معموالً  می کند  اعالم 
سنسور با کیفیت مطلوب قادر خواهد بود تا در 

دمای خارج از محدوده کاری نیز مقاوم باشد.
به عنوان مثال برای مدت زمان کوتاه سنسورهای 

عبدالوهابعوضخواجه
 مدیر پیشنهادات بخش F&G گروه صنعتی ندا
vahab.khajeh@nedaco.com

طول عمر سنسورهای گاز الکتروشیمیایی
گازهای H2S ، CO, NH3 و CL2 از گازهای سمی متداول در صنایع اند که معموالً برای کشف آن ها از سنسورهای الکتروشیمیایی استفاده می شود.
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به   60-65°C دمای  معرض  در   CO یا   H2S
تکرار  اما  داد،  ادامه خواهند  عادی خود  کارکرد 
الکترولیت سنسور،  بخارشدن  باعث  این موضوع 
و  صفر(  )قرائت  آن  پایه  آستانه  در  تغییراتی 
آن  پاسخ دهی  زمان  شدن  کندتر  همچنین 
در  سنسور   )sensitivity( حساسیت  می شود. 
دمای پایین کاهش می یابد. ممکن است سنسور 
اما حساسیت  C°40- کار کند  از  در دمای کمتر 
یافت.  خواهد  کاهش  قابل مالحظه ای  طور  به  آن 
)حساسیت ممکن است تا 80% کاهش یابد( و زمان 
افزایش خواهد   )Response Time( پاسخ دهی 
یافت که مطلوب نیست. همچنین خطر یخ زدن 

الکترولیت در دمای کمتر از C°35- وجود دارد.

  حجم گاز
باالی  تراکم  با  محیط  در  سنسور  درصورتی که 
بر  بگیرد،  قرار  مختلف  گازهای  معرض  در  گاز، 

روی عملکرد آن تأثیرگذار خواهد بود.
در  معموالً  الکتروشیمیایی  سنسورهای 
محدوده  برابر  ده  گاز  غلظت  با  محیط هایی 
کاری شان آزمایش می شوند. سنسورهای ساخته 

به  کاتاالیتیک  باالی  کیفیت  با  مواد  با  شده 
در  گرفتن  قرار  با  که  می شوند  تولید  گونه ای 
یا  معرض تراکم باالی گاز، در خواص شیمیایی 
باشد.  نداشته  تأثیری  آن  طوالنی مدت  عملکرد 
بیشتری  آسیب  کمتر  کاتالیست  با  سنسورها 

خواهند دید.
  رطوبت

مهم ترین عامل تأثیرگذار در طول عمر سنسورها، 
رطوبت است که بهترین شرایط برای سنسورهای 

نسبی  رطوبت  و   20°C شرایط  الکتروشیمیایی 
60% است.

زمانی که رطوبت نسبی از 60% عبور کند، آب در 
الکترولیت جذب و باعث رقیق شدن آن می شود. 
در شرایط بدتر حجم مایع دو تا سه برابر افزایش 
می یابد و باعث نشت از بدنه سنسور و سپس نشت 
از طریق پیچ ها می شود. در رطوبت نسبی کمتر 
از 60% آب در الکترولیت de-hydrate می شود 
قابل مالحظه  شدن  طوالنی تر  باعث  امر  این  و 

زمان پاسخ دهی سنسور خواهد شد.

:)Shelf life( مدت زمان نگهداری در انبار
سنسور  تولید  از  زمانی  فاصله   Shelf life
انبارش  زمان  معموالً  است.  آن  بهره برداری  تا 
سنسورهای الکتروشیمیای در شرایطی که سازنده 
این  از  کمی  بخش  است.  ماه   6 می کند،  ذکر 
شش ماه صرف حمل سنسور از کارخانه به محل 
بهره برداری می شود. بنابراین پیشنهاد می شود در 
صورت نیاز به تأمین سنسور، کمترین فاصله بین 

انبارش و بهره برداری آن در نظر گرفته شود.
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)operational life( در  مدت بهره برداری 
سایت:

از زمانی که سنسور مورد بهره برداری قرار می گیرد 
پاسخ  گاز  حضور  به  مناسب  بطور  که  زمانی  تا 

می دهد، مدت زمان بهره برداری آن می باشد.
و  سانتی گراد  درجه  )دمای 20  ایده آل  شرایط  در 
رطوبت نسبی 60%( زمان بهره برداری این سنسورها 
سنسورها  این  عمر  طول  است.  سال   11 تقریباً 
کاهش  بگیرند،  قرار  گاز  معرض  در  درصورتی که 

نمی یابد. 
زیادی  مقدار  دارای  باال  کیفیت  با  سنسورهای 
با  که  هستند  خوب  هادی های  و  کاتالیست 
عکس العمل شیمیایی از بین نمی روند. با توجه به 
اینکه شرایط ایده آل، همیشه موجود و یا پایدار 
نیست، سنسورهای الکتروشیمیایی برای گازهای 
طول  معموالً   )H2S و  کربن  اکسید  )مونو  رایج 
سنسور  دارند.  سال   3 تا   2 بهره برداری  عمر 
 )hydrogen fluoride )مثل  سمی تر  گازهای 

ممکن است فقط 12 تا 18 ماه عمر کنند.

سازندگان معتبر:
شرکت های  به  می توان  معتبر  سازندگان  از 
 H O N E Y W E L L ، C R O W C O N ،
DRAGER و SIMTRONICS اشاره کرد. 

نتیجه گیری:
سنسورها،  صحیح  عملکرد  از  اطمینان  راه  تنها 
کالیبراسیون  گاز  با  آن ها  دقت  دوره ای  بررسی 
معتبر و کالیبره نمودن آن در صورت نیاز است.

کالیبراسیون معموالً یک فرایند دومرحله ای است. 
هوای  از  استفاده  با  دستگاه  صفر  اول،  گام  در 
می شود.  تنظیم  نیتروژن  یا  مصنوعی  هوای  تازه، 
به طوری که عدد قرائت شده برابر با عدد مورد انتظار 

در هوای پاک است. 
گام دوم این است که گاز کالیبراسیون که حاوی 
غلظت های شناخته  شده گاز است و سنسور برای 
اندازه گیری آن طراحی شده، به آشکارساز تزریق 
در  انحرافی  هرگونه  وجود  درصورت  و  می شود 
خواندن صحیح آشکارساز تنظیم مجدد می شود. 

به  نیاز  زمان  گذشت  از  پس  سنسورها  تمامی 
تعویض دارند. 

مهم ترین سنسور از لحاظ تعویض نمودن، سنسور 
اکسیژن بدلیل محدودیت طول عمر آن می باشد. 
به  نیاز  اکسیژن  به  اندازه سنسور  سایر سنسورها 
اینکه  از  پس  صورت  هر  در  ولی  ندارند  تعویض 
سنسور علیرغم کالیبره صحیح عملکرد مناسب را 

نداشته باشد، می بایست تعویض شود. 
به طور معمول سنسورها بیش از زمان ضمانت شده 

توسط سازنده، عمر می کنند.

منابع:
Life Expectancy of Gas Detection Sen-
sors by Mike Burt

 Understanding gas sensor life time - by
Andy Avenell

 Electrochemical sensors: how long on
 the shelf, and how long in the field? by
crowcon
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بزرگی  پمپ  که  شد  معروف  زمانی   Ferrara نام 
باالترین  در  را  گینس  رکورد  که  کرد  تولید 
لیتر  با جریان 20789  پمپ خود،  موتور  ظرفیت 
توسط  شرکت  این  اینکه  با  شکست.  دقیقه  در 
این  آوریل  در  و  شد  تأسیس   Chris Ferrara
دیگر  شرکت  یافت،  تغییر   REV گروه  به  سال 
Chris Ferrara  به نام US Fire Pump ارائه  
راه حل هایی خاص برای حریق های بسیار بزرگ را 

حفظ کرده است.

اخیرا پیشرفت هایی در محصوالت تولیدشده توسط 
Fire Pump آمریکا رخ  داده است. کارایی پمپ 
سرعت  باال در پمپ بزرگ رکوردشکن به بیش از 
23650 لیتر در دقیقه در مرحله  اولیه و به بیش 
از 37800 لیتر در دقیقه در منبع پرفشار افزایش 
یافته است. این پمپ که در ابتدا از فوالد ساخته  
استیل  و  برنزی  آلیاژهای  در  هم اکنون  بود،  شده 
کاربردهای  در  تا  می باشند  موجود  نیز  ضدزنگ 
 Ferrara گفته  به  باشند.  مفید  نیز  دریایی 
پمپ ها  موجود  محدودیت های  حذف  برای  تقاضا 
افزایش یافته و مشتریان متعددی تمایل به خرید 
از جمله صنایع  دیگر  برای صنایع  این محصوالت 
نظامی، دریایی، هواپیمایی و حتی صنایع شیمیایی 
و  شده  گسترده تر  صنعتی  مجموعه های  دارند. 
هم  آنها  قابل اشتعال  مواد  ذخیره سازی  مخازن 
تا  بزرگ تر می شوند. چند سال قبل ممکن بود 4 
5 خودروی عملیاتی برای مبارزه با آتش موردنیاز 
عملیاتی  خودروی  یک  تنها  ابزار  این  با  اما  باشد؛ 
موردنیاز است و این بدین معنی است که می توانیم 

به آتش نزدیک تر شویم.

حریق های وسیع تر جریان آبی بیشتری می خواهند
در ادامه Ferrara بیان می دارد: زمانی که به ستون 
اندازه ای  آتش نگاه می کنیم، گرمای تولیدشده به  
بزرگ است که یک سوپر تانکر اطفای حریق تنها با 
4731 لیتر در دقیقه، حتی دیواره  گرمایی آتش را 
نیز برای مبارزه با آتش نمی شکند. باید یک پمپ 
تا  باشد  لیتر در دقیقه موجود  با حداقل 30 هزار 
ستون گرمایی شکسته شده و آتش خاموش شود. 
آتش های بزرگ، دستگاه های آبی بزرگ تر و جریان 

آبی بزرگ تری نیز می خواهند.
خود  با  پیامی  پرخطر  صنایع  می رسد  نظر  به 
دارند. سال گذشته یک دستگاه سوپر پمپ  به تیم 
مدیریت بحران Sasol در Secunda تحویل داده 
قدیمی  آتش نشانی  کامیون  شد که جایگزین یک 
کمپانی  گذشته  سال  همچنین  شد.  ساله   16
یک  عمان،  نفتی  شرکت  بزرگ ترین   ،  Orpic
دبی  با    Skyflow SP-100 نردبان دار  خودروی 
19000 لیتر در دقیقه از ارتفاع 30 متر را تحویل 
برای  را  خاص  عملیاتی  خودروی  این  آنها  گرفت. 
از  متری   75 ارتفاع  در  زغال  کوره  حریق  اطفای 

رکوردها شکست
JOSE SANCHEZ DE MUNIAIN به CHRIS FERRARA از شرکت Fire Pump آمریکا می گوید: رشد مجموعه های صنعتی، منجر به طراحی 

ابزار قدرتمندتر و با پاسخ تطبیق پذیرتر می شود.معرفی یك سوپرپمپ سیار و دارای کنترل از راه دور که بتواند با سرعت 18927 لیتر در دقیقه جریان یابد، 
آخرین نوآوری شرکت Fire Pump آمریکا به منظور اطفای حریق های گسترده بود.

حسینساکی
کارشناس HSE شرکت ملی پاالیش و پخش
h.saki@yahoo.com
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سطح زمین می خواستند. 
اخیراً این شرکت سفارشی از یک پاالیشگاه بزرگ 
واحد پمپ سیار صنعتی که هر  برای 7  کانادا  در 
را  دقیقه  در  لیتر   23658 پیش رانی  قابلیت  یک 
آتش نشانی  واحد  دو  برای  که  کرد  دریافت  دارند، 
می خواستند.  عملیات  پشتیبانی  واحد  همچنین  و 
پمپ های سفارشی، حریق را هر یک با 17034 لیتر 

در دقیقه در ارتفاع 4,5 متری مهار خواهند کرد.
با این  حال پیام اصلی تنها در مورد اندازه نیست. 
Ferrara بیان می کند که یک  راه حل باید تعداد 
کند.  جمع بندی  را  خطر  یک  در  موجود  اجزای 
سایت  که  داریم  تمایل  ایده آل  به طور  می گوید  او 
اختصاصی  راه حل  یک  و  نموده  بازدید  را  صنعتی 
بواسطه  بتواند  آتش نشانی  واحد  که  دهیم  ارائه 
ما  بربیاید.  حریقی  هر  عهده  از  آن،  از  استفاده 
نیازهای همه طیف های صنعتی را برآورده می کنیم.

جدیدترین  ما،  راه حل های  محصوالت  مجموعه 
توصیه فرماندهان و کارشناسان عملیاتی آتش نشانی 
است که در سمینارها و همایش های تخصصی این 
حوزه، به مدیران و مسئولین ایمنی در همه نقاط 
پمپ  سوپر  مثال  بعنوان  می شود.  سفارش  دنیا 
اطفای حریق جدید ما با سیستم کنترل از راه دور 
در کنفرانس روسای دپارتمان های آتش نشانی هند 

در ماه آوریل ارائه شد.
مبارزه  برای  به طور خاص  که   Fire Pump یک 
جان  حفظ  همچنین  و  خطرناک  حریق های  با 
است،  طراحی  شده  خطر  مواقع  در  آتش نشان ها 
شامل یک ناظر کنترل از راه دور و یک خودروی 
به  را  ناظر  فوق  خودروی  که  می باشد  فرماندهی 
راه  از  ناظر  می دهد.  انتقال  حادثه  محل  اطراف 
از  استفاده  با  دورتر  متر  چهارصد  از  می تواند  دور 
کند.  کنترل  را  فرایند  عقب  و  جلو  دوربین های 
امکان  خودرو   LED نورهای  شب  در  همچنین 

ردیابی حرکت آن را فراهم می کند.
Ferrara توصیف می کند که این محصول دو سال 
ردیاب های  است.  بوده  آزمایش  و  طراحی  تحت 
الکترونیکی به طور خاص انتخاب  شده اند تا به ناظر 
اجازه  حرکت در تمام جهات و در همه  شرایط را 
مانور مه و برف و  یا  انفجار  ازجمله ردیابی  بدهد. 
تریلی  یک  روی  دور  راه  از  کنترل  ناظر  گل والی. 
انتقال می یابد که بدین معنی است که بسته به نوع 
حادثه می تواند روی تریلی کار کند و یا در صورت 
حالت  این  در  شود.  نصب  پرخطر  منطقه  در  نیاز 
محل  و  کرده  پیاده  را  ناظر  می تواند  ردیاب  واحد 
بماند.  باقی  یا در صحنه  ترک کند  را  آتش سوزی 
قابلیت  ردیاب  واحد  می نماید:  بیان   Ferrara

ارتباط با سایر کنترل کننده های دیگر را نیز دارد.
این دستگاه با نیروی دیزلی قابلیت بلندکردن 1,5 
تن را دارد، اما عملکرد آن نیاز به لیفتراک ندارد. 
یک اتصال اختیاری نیز می تواند بازه  عملکرد واحد 
را افزایش دهد که امکان بررسی خطر از راه دور و 
انتقال آن به یک مکان با حساسیت کمتر را فراهم 
از  کنترل  با  ناظران  می گوید   Ferrara می نماید. 
دارند که یک پنجم آب  نیز وجود  دیگری  دور  راه 
بیشتری  تطبیق  می خواهیم  اما  می کنند؛  حرکت 

را به دست آوریم.
نوآوری هایی  از  یکی  کمتر  ابزار  با  بیشتر  کار  تم 
است که این شرکت در ماه آوریل ارائه نموده است. 
نیروی  واحد  یک  و  کم وزن  و  فشرده  پمپ  یک 
در  لیتر   11000 در  حرکت  قابلیت  که  کم وزن 
اساسی  مفهوم  می گوید   Ferrara دارد.  را  دقیقه 
این روش این است که می توانید کامیون سه چهارم 
تنی خود را به یک پمپ 3000 گالن در دقیقه با 
قابلیت نصب سه کامیون آتش نشانی با منابع آبی 
تعداد   FDIC آنجایی که  از  کنید.  تبدیل  مختلف 
  Fire Pumps شرکت  در  را  زیادی  نوآوری های 
و  تگزاس  بزرگ در  تبلیغ  است، یک  آمریکا دیده 
جوالی  در  صنایع  مهندسی  آتش نشانی  مدرسه 

برنامه ریزی کرده است. 
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وقوع حوادث ناگواری چون آتش سوزی در پتروشیمی 
حادثه  از  پس  ساعت  تنها چند  فاصله  به  امام  بندر 
آتش سوزی در خطوط لوله انتقال گاز ایران در بوشهر 
بوعلی،  پتروشیمی  آتش سوزی  چون  حوادثی  نیز  و 

و  گچساران  سفید  رگ  چاه  بیستون،  پتروشیمی 
است  گویایی  شواهد  دیگر،  مشابه  موارد  از  بسیاری 
با حوادث  این مدعا که بحث پیشگیری و مقابله  بر 
برخوردار  مطلوبی  و  منطقی  ساختار  از  غیرمترقبه 
جهانی  معمول  استانداردهای  و  شیوه ها  و  نبوده 
و  مراکز  اینکه  ضمن  می نگرد.  اغماض  دیده  به  را 
و  آتش نشانی  نجات،  و  امداد  ایمنی،  سازمان های 
و  نبوده  مستقل  وزارتخانه  یک  نظارت  تحت   HSE
هر یک به صورت جداگانه و خودمحور عمل می نمایند.

مدیریت  در  واحد  فرماندهی  فقدان  است  بدیهی 
ناگوار  حوادث  مقابل  در  پاسخگویی  فرایند  بحران، 
توسط مسئولین را دچار سردرگمی ساخته و تجربه 

نشان داده است که معموالً هنگام بروز حوادث، هیچ 
نگردیده و هر  را متقبل  سازمانی مسئولیت مربوطه 
یکدیگری را مسئول پاسخگویی در آن حادثه خاص 

معرفی می نماید.
جهت  دولت،  سوی  از  مکفی  بودجه  تخصیص  عدم 
و  پیشرفته  کشورهای  از  مدرن  تجهیزات  خرید 
به کارگیری در تأسیسات نفتی و گازی از شایع ترین 
وضعیت  توجیه  در  گاه وبیگاه  که  است  پاسخ هایی 
نه چندان رضایت بخش موجود درزمینه ایمنی شنیده 
امدادگران  تخصص  ارتقاء  و  بازآموزی  لزوم  می شود. 
در  متخصص  افراد  انتخاب  نیز  و   HSE واحدهای 
رأس واحدهای یادشده که اتفاقاً دارای اهمیت اساسی 

قانون ایمنی، ایمنی قانونی
با نگاهی گذرا و حتی غیرحرفه ای به تاریخ حوادث غیرمترقبه در حوزه های صنعتی، بخصوص حوزه نفت و انرژی، به سهولت می توان دریافت که کشور ما در زمره 

پرحادثه ترین کشورهای جهان قرار داشته و باوجود برخورداری از سوابق طوالنی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و علی رغم اینکه یکی از ارکان جهانی صنعت 
یادشده تلقی می گردد، متأسفانه به مباحث مربوط به ایمنی که مهم ترین بخش آن، مبحث پیشگیری است، کمتر پرداخته است.

حمیـدرضامتقـی
HSE کارشناس ارشد
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سوی  از  بعضاً  که  است  مواردی  دیگر  از  نیز  است، 
وضع  بهبود  با  رابطه  در  آگاه تر،  متخصصین  برخی 
حاضر مطرح می گردد و البته قابل تأمل است و ما به 

آن خواهیم پرداخت.

و اما اهمیت موضوع تخصیص بودجه به منظور 
به  اندازه  چه  تا  مدرن  ایمنی  تجهیزات  خرید 
کافی  بودجه  اگر  آیا  است؟  نزدیك  واقعیت 
نفت  صنعت  ایمنی  تجهیزات  کلیه  و  داشتیم 
حوادث  بروز  شاهد  دیگر  می کردیم،  بروز  را 

نبودیم؟
بدون اینکه بخواهیم تأثیر و اهمیت خرید تجهیزات 
مدرن را انکار کنیم، با نظری صادقانه به دنیای پیرامون 
می بایست اذعان کنیم که مشکل ما درزمینه ایمنی 
تنها کمبود پول و بودجه نیست. چراکه با توجه به 
نوسان قیمت جهانی نفت، از حیث درآمد و نقدینگی، 
کشور نفت  محوری چون ایران، اگر نشیب های حاصله 
از سقوط ناگهانی ارزش نفت در ادوار مختلف را پشت 
سرنهاده، فرازهای حاصله از صعود یک باره بهای نفت 
غیرمنصفانه  لذا  است.  نموده  تجربه  به کرات  نیز  را 
است که بگوییم مشکل نقدینگی همیشگی بوده و 
وجود  تجهیزات  خرید  جهت  کافی  بودجه  هیچ گاه 
از  برخورداری  ضریب  اینکه  ضمن  است.  نداشته 
تجهیزات مدرن در تأسیسات کشور، اگرنه عالی که 

رقم قابل قبولی است و هستند کشورهایی که ازنظر 
تجهیزات ایمنی از وضعیتی پائین تر، ولی عملکردی 

بهتر برخوردارند.
پس مشکل کجاست؟ کشورهای دیگر چه می کنند 
سؤاالت  این  به  پاسخگویی  از  قبل  نکردیم؟  ما  که 
داوری  و  کلی گویی  هرگونه  از  اجتناب  برای  نیز  و 
عجوالنه و یا تکرار مکررات در قالب عبارات کلیشه ای 
چه  هر  هدفمندسازی  به منظور  نیز  و  مستعمل  و 
بیشتر مقاله حاضر، از میان کشورهای صنعتی بزرگ 
به حوادثی که در سال  ایمنی،  و پیشرو در صنعت 
گذشته در کشوری چون روسیه اتفاق افتاده است، 
روسیه  دولت  برخورد  نوع  و  بروز  علل  می پردازیم. 
با آن ها را می نگریم و با تمسک به داده های آماری 
ترازوی  در  را  حوادث  وقوع  دالیل  یادشده،  کشور 
قیاس قرار داده و تالش می کنیم، با نگاهی خردمندانه 
و منطقی و به دوراز هرگونه تعصبات ملی و قومی، به 
ندا شته های خود اذعان نموده و داشته های خود را 

ارتقاء بخشیم.
این  در  که  است  ضروری  نکته  این  ذکر  ابتدا،  در 
خدماتی،  از  اعم  نهادها،  و  سازمان ها  کلیه  کشور 
واحد  یک نهاد  فرماندهی  تحت  مردمی،  و  آموزشی 
به اختصار  بنام وزارت حوادث غیرمترقبه روسیه که 
دانشگاه  دارند.  قرار  می شود،  نامیده   M.CH.S
دانشکده های  از  که  بحران  مهندسی  و  مدیریت 

متعددی برخوردار است، جهت تحصیالت آکادمیکی 
بازآموزی  انستیتوهای  نیز  و  دکتری  فوق  مقطع  تا 
وسیع،  آموزشی  سایت های  با  تخصص  ارتقاء  و 
انستیتوی تحقیقاتی، سازمان های آتش نشانی وامداد، 
سازمان های مردمی کمک به مصدومین و مجروحین، 
مخصوص  آشیانه های  و  اختصاصی  فرودگاه های 
البراتوارهای  نجات،  و  امداد  بالگردهای  و  هواپیماها 
علل  قطعی  تشخیص  به منظور  حوادث  آنالیز  ویژه 
وقوع حادثه، آزمایشگاه های مربوط به تست استحکام 
ده ها  و  وامداد  ایمنی  تجهیزات  و  وسایل  کارایی  و 
ارگان دیگر، همه و همه از زیرمجموعه های وزارتخانه 
بروز  هنگام  که  است  طبیعی  و  می باشند  یادشده 
قصور،  حوادث خبرساز، مسئولیت مستقیم هرگونه 
و  بوده  وزیر  شخص  متوجه  کم کاری  و  بی برنامگی 
او می بایست در مقابل دولت و ملت پاسخگو باشد. 
حتی  که  ایران  مثل  کشوری  در  آنکه  حیرت انگیز 
برای نرمش و ورزش آن وزارتخانه دایر کرده اند، هنوز 
یک نهاد واحد تحت عنوان وزارت حوادث غیرمترقبه 

وجود ندارد.
از دیگر نکات قابل ذکر آن است که روسیه نیز علی رغم 
برخورداری از منابع غنی طبیعی و ثروت زیاد، همیشه با 
معضل کمبود بودجه و نقدینگی دست وپنجه نرم کرده 
است. روس ها تا مجبور نشوند، تجهیزات خود را تعویض 
نگاهداری،  و  تعمیر  واحدهای  ایجاد  با  اما  نمی کنند؛ 
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عمر کاری وسایل موجود را حتی المقدور ارتقاء داده و 
در عملیات امداد و نجات بکار می گیرند. ولی تجهیزات 
مدرن فقط در کالن شهرهای مسکو و سن پترزبورگ 
قابل رؤیت است که در یک دهه گذشته به مدد درآمد 
حاصل از افزایش مقطعی قیمت انرژی میسر گردیده 

است.
پر مسلم است که برخورداری از تجهیزات مدرن در 
با بحران، بی تأثیر نیست.  فرآیند پیشگیری و مقابله 
سال 2015  در  که  حوادثی  از  برخی  بررسی  با  ولی 
آنکه  به شرط  افتاد، خواهیم دید که  اتفاق  در روسیه 
تجهیزات قدیمی موجود در موقعیت کاری قرار داشته 
و از تعمیرات اساسی ادواری برخوردار باشند، عوامل مؤثر 
پررنگ تری وجود دارد که تأثیر عدم وجود تجهیزات 

مدرن را تحت الشعاع قرار می دهند.
قبل از هرگونه نتیجه گیری و ارائه راهکارهای مناسب در 
پیشگیری از حوادث و بیان نوع برخورد کشوری چون 
روسیه، نظری به آمار ارائه شده توسط شورای ایمنی 
صنایع بین دول CIS می افکنیم تا ببینیم در میان 
حوادث معمول در حوزه صنایع، حوادث نفتی و گازی 

از کدامین رتبه برخوردارند و چگونه به وجود می آیند.
به طورکلی به گفته شورای ایمنی صنایع CIS در سال 
2015 در حوزه صنعت 174 حادثه در 13 شاخه صنعتی 
به ثبت رسیده است که در این میان مکان هایی که در 
آن ها به نوعی از باالبرها و جرثقیل های بزرگ استفاده 
می شود، 59 حادثه از کل 174 حادثه ثبت شده را به 
خود اختصاص داده اند و از میان مصدومین این حوادث 
26 تن باحالی وخیم به بیمارستان منتقل گردیده اند. 
شبکه های توزیع و استفاده از گاز شهری با 33 حادثه 
جایگاه دوم و واحدهای پتروشیمی و پاالیشی با 19 
حادثه، مراکز استخراج نفت و گاز با 17 حادثه، واحدهای 
صنایع شیمیایی با 15 حادثه و صنایع زغال سنگ با 8 

حادثه به ترتیب جایگاه سوم تا ششم را دارا می باشند.
با توجه به پهناوری کشور مذکور، به عنوان بزرگ ترین 
کشور جهان و نیز گستردگی صنایع و وجود منابع و 
می توان  کشور  این  در  گاز  و  نفت  عظیم  تأسیسات 
روسیه،  برای کشوری چون  مذکور  ارقام  که  دریافت 
ارقام سرسام آوری نیست. ضمن اینکه بسیاری از حوادث 
ثبت شده در این آمار، به کلی فاقد اهمیت بوده و عالوه بر 
اینکه هیچ گونه خسارت جانی در برنداشته اند، خسارت 
مالی قابل توجهی نیز به همراه نداشته اند. لذا فقط جهت 
الزام در درج دقیق حوادث مندرج گردیده اند و فقط چند 
حادثه از حوادث 174 گانه مذکور که بیشترین آن ها 
نیز مربوط به استفاده از باالبرهای عظیم است، درخور 

اهمیت بوده اند.
در مورد حوادث مربوط به شبکه های توزیع و استفاده 
از گاز شهری، همان گونه که دیدیم 33 حادثه به ثبت 
رسیده که با توجه به وسعت شبکه مذکور در روسیه، 
بدون  نمی گردد.  محسوب  فراوانی  رقم  به هیچ وجه 
احتساب روستاها، در روسیه حدوداً 1112 شهر وجود 
دارد که قریب به اتفاق آن ها در چارچوب شبکه گاز قرار 
داشته و به دلیل وجود زمستان های سرد و طوالنی در 
بسیاری از نقاط این سرزمین، استفاده و بهره برداری از 
گاز بسیار بیشتر از کشورهایی نظیر ایران عزیز ما است. 
اگر تعداد حوادث را به تعداد شهرها تقسیم نماییم، سهم 
هر شهر از دیدگاه تعداد حوادث گازی، به طور تقریبی 
برای هر شهر، صرف نظر از کوچکی و بزرگی و یا تعداد 
سکنه، یک حادثه در هر 33 سال است که اگر معضل 
استفاده بیش از قاعده مشروبات الکلی در این کشور 
وجود نمی داشت، یقیناً، همین تعداد حوادث نیز اصاًل 
رخ نمی داد و یا به مراتب کمتر می بود! حال اگر در میان 
شهرهای ایران فقط تهران را با کل کشور پهناور روسیه 
قیاس نماییم، یعنی تهران ما را مقابل 1112 شهر روسیه 

قرار دهیم، خواهیم دید که متأسفانه حوادث ناشی از 
عدم رعایت نکات ایمنی حوزه گاز، به مراتب بیشتر از 
تمامی شهرهای روسیه است و روزی نیست که در یک 
و یا چند گوشه از این شهر بزرگ، شاهد بروز حادثه ای 

نباشیم.
شایان ذکر است که در میان 13 شاخه صنعتی که باالتر 
ذکر آن رفت، هیچ گونه حادثه ای در شاخه مرتبط با 
حمل ونقل مواد خطرناک، مانند محصوالت شیمیایی و 
پتروشیمی گزارش نگردیده و در اماکن نگهداری مواد 
و محلول های انفجاری، تنها یک مورد ثبت گردیده که 

خسارت جانی نیز در برنداشته است.
متأسفانه علی رغم تالش چندروزه و جستجوی مکرر در 
اینترنت، هیچ منبع موثق و جامعی که تعداد حوادث 
باشد،  کرده  ثبت  را  کشورمان  مختلف  حوزه های  در 
یافت نشد و اگر هم منبعی وجود داشته باشد، احتماالً 
قابل دسترس برای عموم نیست؛ اما با قیاس نسبت به 
حوادث ناشی از تصادف جاده ای و شهری، وسایط نقلیه 
اعم از سبک و سنگین که سالیانه منجر به مرگ حدود 
30 هزار نفر ایرانی می گردد و با خواندن حدیث مفصل 
از این مجمل، می توان دریافت که در شاخه مربوط به 
حمل ونقل مواد خطرناک، مخصوصاً محصوالت نفتی و 

پتروشیمی نیز بی حادثه نیستیم.
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اکنون با تکیه به آمارهای رسمی روسیه به عوامل 
بروز حوادث می پردازیم:

در گزارش مربوط به علل وقوع حادثه دریکی از واحدهای 
صنعتی که توسط ارگان رسمی وزارت حوادث غیرمترقبه 
روسیه ارائه گردیده است، بی  دقتی در تعمیر و مونتاژ 
تجهیزات 22%، عدم کیفیت الزم در محافظ های ویژه 
رعدوبرق 13%، عدم رعایت دستورالعمل های فناوری 
صنعتی  تجهیزات  و  ماشین آالت  فرسودگی   ،%11
8% و 46% باقیمانده نیز مربوط به عدم رعایت قوانین 
اعم از فنی و ایمنی بوده است. ضمن اینکه بی دقتی 
در مونتاژ و عدم رعایت دستورالعمل های فناوری نیز 
به نوعی عدم رعایت قوانین تلقی می گردد. جالب آنکه 
عدم استفاده از تجهیزات مدرن کالسیک، مانند آالرم ها، 
اسپرینکلرهای سقفی متصل به دتکتورها، کپسول های 
اطفاء حریق، خودروهای آتش نشانی و غیره که تقریباً 
در تمامی تأسیسات صنعتی کشور وجود دارد، به نحوی 
صحیح و به موقع استفاده گردیده و پیوسته ازلحاظ فنی 
در موقعیت کاری نگاه داشته می شود. لذا در آن کشور 
وابستگی و عالقه مفرط به تخصیص بودجه های هنگفت 
جهت خرید تجهیزات مدرن ایمنی مرتفع می گردد و این 
در حالی است که ما دائماً یادآور گردیده و می گردیم که 
خرید وسایل و تجهیزات مدرن، قطعاً مؤثر و مفید بوده 

ولی عدم وجود آن ها به هیچ وجه علت اصلی بروز حوادث 
مکرر در تأسیسات صنعتی نیست.

از آنجائی که متأسفانه مجال درج نمودار آنالیز تمامی 
حوادث صنعتی روسیه در این مختصر نیست، به ذکر این 
نکته که همانا شالوده و هدف مقاله حاضر تلقی می گردد، 
بسنده می کنیم که به گزارش معتبرترین ارگان ذیربط 
روسیه، یعنی وزارت حوادث غیرمترقبه که تقریباً پس از 
آنالیز تمامی حوادث غیرمترقبه ارائه گردیده است، به طور 
میانگین 80% از علل وقوع هر حادثه مربوط به عدم 

رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان است.
مسلماً در صنایع استخراج، نگهداری و پاالیش نفت و 
محصوالت نفتی و صنعتی نیز از بررسی مجموع عواملی 
چون: بهره برداری بیش از ظرفیت، شکاف و نشتی جدار 
مخازن، خرابی ماشین آالت صنعتی، عدم وجود تعمیرات 
ادواری تجهیزات، الکتریسیته ساکن، رعدوبرق، ترکیدگی 
و  عمدی  آتش سوزی های  ایجاد  انتقال،  لوله های 
غیرعمدی، استعمال دخانیات، استفاده بی هنگام از موبایل 
و دیگر وسایل مشابه، سرقت نفتی و محصوالت نفتی در 
مسیر لوله های انتقال، نشتی در تلمبه ها، اشتباهات فنی 
ترانسفورماتورها،  بروز جرقه در  متخصصین و خدمه، 
اتصال زمین ناصحیح در وسایل جوشکاری، عدم رعایت 
فاصله و شیب مناسب در استقرار مخازن و ده ها عوامل 
عدم  به طورکلی  دریافت،  می توان  دیگر،  ریزودرشت 
رعایت قوانین، اعم از ایمنی و فنی، تماماً قصور انسان 
تلقی گردیده و مادام که به ایجاد بستر فرهنگی مناسب 
در چارچوب الزام رعایت قوانین نپرداخته و جامعه را 
تحت آموزش همگانی و فراگیر قرار ندهیم، بی تردید 
پیشرفته ترین و گران ترین تجهیزات ایمنی نیز نخواهد 

توانست از بروز و وقوع حوادث جلوگیری نمایند.
در دنیای امروز از دیدگاه ملل راقیه، رعایت قوانین و نکات 

ایمنی، امری مقدس تلقی گردیده و کسانی که مبادرت 
به نقض قوانین مذکور می نمایند، افرادی حقیر، خاطی و 
منفور محسوب می گردند. لذا برای پیشگیری از توسعه 
نا هنجاری های این چنینی به مسئله رعایت قوانین، به 
مصداق عبارت العلم فی الصغر، کالنقش علی الحجر در 

کودکستان ها و دبستان ها پرداخته می شود.

در  قوانین  رعایت  تقدیس  مسئله  به  نیز  ما  آیا 
ما  مردم  آیا  پرداخته ایم؟  خود  کودکان  اذهان 

استعداد رعایت قوانین را ندارند؟ 
ما  کشور  خوب  مردم  اگر  و  نیست  چنین  بی شک 
به صورت ریشه ای تحت آموزش های فراگیر الزمه قرار 

گیرند، قانونمندترین ملل جهان خواهند شد.
شخصی که بدون توجه به عالمت ممنوعیت استعمال 
دخانیات، مبادرت به کشیدن سیگار نموده و ته سیگار 
خود را به گوشه ای پرتاب می کند و یا هنگام رانندگی، 
از رعایت بدوی ترین قوانین رانندگی سرباز زده و حقوق 
رانندگان دیگر را خواسته و یا ناخواسته نادیده می گیرد، 
اگر به طور اتفاقی متوجه تکه نان خشکی در معابر گردد، 
بالفاصله آن را از زمین بلند کرده و به کنار امنی می نهد 
تا بدین ترتیب از خرد شدن نان زیر پای عابرین و ضایع 
این  باشد.  گردیدن برکت خدا ممانعت به عمل آورده 
صحنه ای است که تمامی ما به کرات مشاهده کرده ایم؛ 
اما متأسفانه کمتر دیده ایم که شخصی از معابر، زباله ای را 
بلند کرده و در جایگاه ویژه زباله قرار دهد. چراکه احترام 
به نان، به عنوان برکت خدا را در همان دوران کودکی به 
او آموخته اند؛ اما مسئله احترام به قوانین را آن چنان که 
می بایست به او آموزش نداده اند؛ که اگر آموخته بودند، 
اکنون او بطری خالی آب معدنی را نیز به مثابه نان خشک 
از زمین بلند کرده و در سطل زباله می انداخت، سیگار 
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کشیدن در مناطق ممنوعه را عملی قبیح و ننگین تلقی 
کرده و از نقض قوانین یقیناً احساس شرمندگی عمیق 

می نمود.
به  و  بازنمی گردد  هیچ گاه  گذشته  که  آنجائی  از 
مصداق ضرب المثل معروف روسی که دیر، همیشه 
بهتر از هیچ وقت است و مسئله آموزش در پیشگیری 
و مقابله با حوادث غیرمترقبه به گونه ای همه جانبه و 
فراگیر، دیر یا زود می بایست در کشور آغاز گردد و با 
توجه به اینکه از بین کشورهای صاحب نام در حوزه 
به حوادث  مربوط  ارقام  و  آمار  از  برخی  به  صنعت، 
غیرمترقبه در کشور روسیه اشاره نموده و دالیل وقوع 
آن ها را نیز از نگاه روس ها که هم راستا با نگاه جهانی 
ساختار  بررسی  به  اکنون  گردیدیم،  متذکر  است، 
حوادث مذکور و نوع رویارویی علمی و نیز فرهنگی 
راهکارهای  ارائه  با  متعاقباً،  و  پرداخته  کشور  این 
دلیل  به  بار،  فهرست  و  اجمالی  به گونه ای  منطقی، 
محدودیت حجمی، مقاله حاضر را به اتمام می رسانیم.
همان سان که پیش تر اشاره گردید، وجود یک نهاد 
این  در  غیرمترقبه  حوادث  وزارت  نام  به  واحد 
کشور سبب گردیده است که کلیه سازمان های مرتبط 
کلیه  و  داشته  مرکزیت  بحران،  و  ایمنی  مباحث  با 
مدیران و مسئولین ارگان های یادشده، شخص وزیر را 
که در رأس هرم وزارتخانه مستقر است، مافوق خود 
تلقی نموده و بی هیچ گفتگویی، قاطعانه از وی متابعت 
و فرمان برداری نمایند. مسائل حائز اهمیتی چون عدم 
سردرگمی دولت در تخصیص بودجه، وجود نظم و 
احساس  بحران،  مدیریت  در  ستودنی  ترتیب 
مسئولیت پذیری و لزوم پاسخگویی در تمامی موارد 
امکان  و  کلیه حوادث  دقیق  و  درج صحیح  مرتبط، 
و  آمار  از  زیرمجموعه  ارگان های  جملگی  دسترسی 
ارقام مربوطه اعم از تعداد حوادث، خسارات واردشده 
و عوامل بروز حادثه که سبب وجود حافظه تاریخی 
ایجاد  در  سهولت  نیز  و  می گردد  کشور  این  مردم 
ارتباطات و تعامالت با سازمان های ذیربط بین المللی 
و عضویت در سازمان های جهانی و موارد عدیده دیگر، 
مبحث  در  واحد  ساختار  وجود  ذی قیمت  فواید  از 

ایمنی محسوب می گردد.
حوادث  با  مقابله  و  پیشگیری  امر  در  آموزش 
مهم ترین  مختلف،  سطوح  در  پیش بینی نشده 
در  که  گردیده  تلقی  کشور  این  فرهنگی  شاخصه 
دوره های  قالب  در  عمومی،  و  مدیریتی  دوشاخه 
چندساعته به تمامی افراد جامعه آموزش داده می شود. 
حتی شخص رئیس جمهور نیز از این قاعده مستثنا 
نبوده و او نیز به مثابه تمامی مدیران جامعه، می بایست 

دوره چندساعته مذکور را طی نماید.
قرار دادن آن ها  العین  آموزش تصویری و نصب 
مؤسسات  مدارس،  کودکستان ها،  در  مخصوصاً 

مترو،  و  عمومی  نقلیه  وسایط  دانشگاه ها،  آموزشی، 
اماکن عمومی و غیره، از اقدامات مؤثر و درعین حال 
به صورت  کشور،  این  دولت  که  است  کم هزینه ای 
دارد.  خویش  کار  دستور  در  مستمر  و  همیشگی 
به عنوان مثال با درج چند نقاشی در یک پوستر، نوع 
رفتار و برخورد هر فرد نمایش داده شده و به ترتیب، 
شماره گزاری و در مداخل اماکن عمومی قرار داده 
که  چندثانیه ای  نگاه  یک  با  که  به گونه ای  می شود. 
در  که  دریافت  می توان  می گردد،  تکرار  همه روزه 
شخص  برای  رفتار  منطقی ترین  آتش سوزی  سوانح 

گرفتار در حادثه چیست؟
آموزنده  درعین حال  و  جالب  پویانمایی های  ساخت 
و نمایش آن ها به طور مکرر در رسانه های تصویری، 
مشابه  اقدامات  از  بسیاری  و  میان پرده ها  قالب  در 
دیگر نیز ازجمله مواردی است که در بحث آموزش 

مورداستفاده قرار می گیرد.
آموزش های فراگیر و همه جانبه در بحث پیشگیری 
به  الزام  قوانین دقیق در  از یک سو و وضع  و مقابله 
رعایت قوانین از سوی دیگر سبب می گردد که حتی 
افراد بی قید جامعه، رعایت قوانین را بر نقض آن ارجح 

دانسته و از رویارویی با قانون پرهیز نمایند.
نیروی  از  اعم  کشور  این  در  قانون  مجریان  اصوالً 
در  غیره  و  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  انتظامی، 
برخورد با افراد ناقض قانون، به هیچ وجه احساسات و 
عواطف شخصی را لحاظ ننموده و در جریمه کردن 
متخلفین، اعم از نقدی و یا غیر نقدی لحظه ای درنگ 
اغماض  را  نامش  ما  که  را  پدیده ای  لذا  نمی نمایند. 
نهاده ایم، در برخورد با افراد خاطی، محلی از اعراب 
ندارد. به عنوان مثال، اگر وجود الکل در خون راننده ای 
به  او توسط مأموران  اتومبیل  اثبات گردد، بالفاصله 
پارکینگ انتقال یافته و پس از ضبط گواهینامه، روانه 
دادگاه و متعاقباً زندان می گردد که دوره آن می تواند 
بنا به رأی دادگاه از 6 ماه تا 3 سال به طول انجامد. 
ضمن اینکه پس از آزادی می بایست جهت ترخیص 
اتومبیل مربوطه، هزینه بسیار سنگین پارکینگ را نیز 
بپردازد و در بسیاری از موارد هزینه مذکور، از قیمت 
سبب  قوانین  قاطعیت  لذا  است.  فراتر  ماشین  خود 
با  یا  که  دهند  ترجیح  روس  راننده های  که  گردیده 
وسایط نقلیه عمومی به منزل بازگردند و یا از مصرف 
که ضبط  است  حالی  در  این  کنند.  الکل صرف نظر 
گواهینامه و انتقال اتومبیل راننده خاطی به پارکینگ، 
نه تنها در مورد مصرف الکل که در تمامی موارد، چون 
عبور از چراغ قرمز، عدم استفاده از چراغ راهنما، سبقت 

بی جا و غیره تعمیم می یابد.
امروزی  روسیه  در  قوانین  رعایت  پدیده  به طورکلی 
همچون درخت تناوری است که نهال آن در روزگار 
پترکبیر کاشته شد و اگر چماق گران رومانوف ها و 

نمی بود،  مردم  این  سر  باالی  کمونیست ها  متعاقباً 
قطعاً این نهال در همان مراحل اولیه و توسط مردم 

روس از ریشه درآمده و خشک شده بود.
پترکبیر پدیده وضع و رعایت قوانین را با این شعار 
رعایت  را  قوانین  هستم،  تزار  که  من  که:  کرد  آغاز 
چرا  که  نکنید  گله  مردم  شما  بعد  تا  کرد  خواهم 

گردنتان را به دلیل عدم رعایت قانون می شکنیم.
الزام  عملکرد و دیدگاه صحیح پتر در مورد وضع و 
رعایت قوانین، سبب گردید تا بعدها ژنرال های بزرگی 
چون کوتوزف به این باور برسند که: بدبختی بشریت 
در این است که هدایت جوامع را بجای قانون، مدیران 
معنای  و  به دست گرفته اند  دادگاه ها  و  و مسئولین 
از هر رئیس و  قانون  این کالم آن است که حرمت 

پادشاهی باالتر است.
واقعیت این است نه تنها در ایران که در هر کشوری، 
بسیارند کسانی که ذاتاً حوصله رعایت قوانین را ندارند 

و به قول رئیس جمهور فعلی روسیه، پوتین:
برای وضع قوانین صدها نفر تعمق و تفکر می کنند، 
اما برای دور زدن همان قوانین میلیون ها نفر مدام در 
روس  مردمان  بگوییم،  شفاف  اگر  و  اندیشه اند  حال 

حتی در قرن حاضر نیز به مدد چماق قانونمندند.
و این جمله پوتین که ما واژه به واژه و به طور دقیق 
ترجمه آن را در زیر می آوریم و اگر کمی به  دور از 
خوانندگان  که  داریم  اطمینان  است،  ادبی  نزاکت 
معذوریت ما را پذیرا خواهند بود، شاید تأییدی باشد 
بر این مدعا که روس ها هنوز هم به زور قانون، قانون 

را رعایت می کنند.
شرایطی  هر  تحت  را  قوانین  می بایست  مردم  شما 
را  شما  بیضه  که  زمانی  در  نه تنها  و  کنید  رعایت 

می فشارند.
البته این سخن آقای پوتین کمال مطلوب است، اما 
به باور ما مهم این است که در جامعه ولو به زور، قانون 
که  فرارسد  روزی  امیدواریم  نیز  ما  و  گردد  رعایت 
بشر، بدون ترس از مجازات و به مدد آگاهی عمیق، 
به صورت اختیاری و خودکار به قوانین احترام گزارده 
و به رعایت آن بپردازد. برای نیل به این آرمان مقدس 
نویسنده  و  شاعر  قول  به  که  کنیم  باور  است  کافی 
شهیر آلمان )گنییه( به هیچ قانونی عمل نکردن یعنی 
از شخص خود دور کردن، چراکه  را  پوسته دفاعی 
قانون نه تنها ما را از دیگران که در وهله اول، از گزند 

خودمان حفظ می کند.
قوانین در  باب رعایت  نگاه فرهنگی در  از  حال که 
روسیه سخن راندیم، به مقوله برخورد قانونی روس ها 
با واحدهای تولیدی و صنعتی می پردازیم که می تواند 
الگوی مناسبی برای واحدهای صنعتی اعم از نفتی و 

غیرنفتی کشور ما نیز باشد.
غیرمترقبه  حوادث  بیشتر  چه  هر  پیشگیری  جهت 
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در واحدهای صنعتی با حساسیت باال ازنظر ایمنی، 
وجود   ROSTEKH NADZOT نام  به  سازمانی 
دارد که معنای تحت الفظی آن سازمان نظارت فنی 
روسیه است. در این سازمان کلیه واحدهای صنعتی 
به  ایمنی  حوادث  خطرات  ریسک  ازلحاظ  حساس، 
چهار دسته یک تا چهار تقسیم می شوند. درصورتی که 
واحد  یک  که  دهند  تشخیص  سازمان  این  بازرسان 
صنعتی در دسته چهارم، یعنی خطرناک ترین دسته 
قرار گرفته، اجازه کار از واحد یادشده سلب می گردد. 
لذا واحدهایی که در دسته چهارم قرار دارند، عماًل 
ندارند و دسته های  را  فعالیت در روسیه  و  حق کار 
دیگر هم که بنا به میزان خطرناک بودن، از یک تا 
از  را  الزمه  مجوز  زمانی  تنها  دسته بندی شده اند،   3
راستای  در  که  می نمایند  دریافت  نظارت  سازمان 
به  ارائه  جهت  را  الزمه  مدارک  خطرناکی،  درجه 
مدارک  این  میان  در  دهند.  ارائه  یادشده  سازمان 
تولید،  ایمنی، وضعیت کنترل  اظهارنامه  به  می توان 
کامل  شرح  و  محتمل الوقوع  حوادث  دقیق  درج 
چگونگی مقابله با آن ها به صورت مکتوب، گواهینامه 
ایمنی کلیه مدیران و مسئولین که پس از برگزاری 
امتحان کتبی به آن ها اعطا می گردد، اشاره نمود که 
درنهایت منتج به اخذ شناسنامه ایمنی از آن سازمان 
شناسنامه  یعنی  یادشده  مدرک  مسلماً  می گردد. 
و  تولیدی  واحدهای  تمامی  می بایست  را  ایمنی 
صنعتی کشور اعم از دولتی و غیردولتی دارا باشند. 
در اینجا باید متذکر شد که وظایف سازمان نظارت 
با وظایف سازمان آتش نشانی کاماًل متفاوت است و 
تمامی واحدها می بایست به طور جداگانه از سازمان 

آتش نشانی نیز مجوز الزمه را دریافت نمایند.
بازرسین آتش نشانی قبل از صدور هرگونه مجوز، با 
و  داده  قرار  بازرسی  تحت  را  موردنظر  موضع  دقت 
اسپرینکلرها  گرفتن  قرار  جای  چون  مواردی  حتی 
قرار  یا آن سوتر  و  این سوتر  متر  که می بایست یک 
گرفته باشد و یا جنس و یا محل قرارگیری درب ها 
جنس  حریق،  اطفاء  کپسول های  تعداد  پنجره ها،  و 
مسائل  بسیاری  و  ساختمان  نمای  در  استفاده شده 

دیگر، از نگاه تیزبین آن ها پنهان نمی ماند.
نتیجه گیری

اکنون با جمع آوری کلیه مطالب مندرج در مقاله حاضر 
و با هدف اخذ نتیجه نهایی، با ذکر مواردی که می بایست 
در کشور انجام پذیرد، نوشته حاضر را به پایان می بریم 
با این آرزو که با آرمانی کردن الزام رعایت قوانین، شاهد 

این تعداد تلفات جانی و مالی نباشیم:
یکپارچه کردن کلیه سازمان ها و ادارات مرتبط با 
مباحث ایمنی، پدافند غیرعامل، مدیریت بحران و 
غیره، تحت نهادی واحد به نام وزارت شرایط اضطراری 
و یا وزارت حوادث غیرمترقبه. ضمن اینکه به فواید 

عدیده این مهم، پیش تر به تفصیل، اشاره گردید.
بازرسی  و  کنترل  فنی،  نظارت  سازمان  تأسیس 
دقیق ماشین آالت و تجهیزات و نگاهداری صحیح 
آن ها به مدد استفاده صحیح و تعمیرات ادواری و ملزم 
شناسنامه  اخذ  در  صنعتی  واحدهای  کلیه  ساختن 

ایمنی
شروع پروسه آموزش در مفهوم کلی و در مقیاس 
وسیع در اماکن عمومی، مخصوصاً کودکستان ها و 
مدارس در قالب پوسترهای نقاشی و خلق قهرمان های 
پلنگ  اسفنجی،  باب  تن،  بن  مثاًل!  مانند  کارتونی، 
صورتی و غیره در حوزه ایمنی به منظور همه گیر شدن 
ایمنی و نمایش  آموزه های مربوط به رعایت قوانین 
نیز  و  کشور  تصویری  رسانه های  در  آن ها  مکرر 
سازمان دهی برنامه ها و مسابقات تلویزیونی در حوزه 

یادشده
متصدیان،  کلیه  تخصص  ارتقاء  و  بازآموزی 
امدادگران، مدیران HSE، مسئولین سازمان های 
پدافندی و بحران کشور، به صورت عملی و تئوری در 
قالب برگزاری دوره های کوتاه مدت داخلی و خارجی، 
با استفاده از اساتید مجرب بین المللی و انتخاب افراد 

کاردان و متخصص در رأس سازمان های مذکور
حوزه  در  غیرقابل اغماض  و  سخت  قوانین  وضع 
ایمنی و الزام رعایت قوانین و برخورد قاطعانه و 
به دوراز احساسات مجریان قانون و نیروهای محترم 

پلیس با متخلفین و ناقضین قوانین وضع شده
تقدیس فرآیند رعایت قوانین و درعین حال تقبیح 
و  متشخص  بزرگان  توسط  قانون  رعایت  عدم 

معین برخوردار از نفوذ کالم در جامعه
الگوبرداری از ملل موفق در حوزه ایمنی، به دوراز 
تعصبات قومی، فرهنگی و ملی و ایجاد ارتباط و 
و  بین المللی  ذی ربط  سازمان های  کلیه  با  تعامل 
شرکت مسئولین متصدی کشور در درس گروهی ها و 
نگاه  از  پرهیز  و  ایمنی  صنعت  جهانی  اجالس های 

سیاسی در موارد مربوط به ایمنی
در پایان ذکر این نکته مهم را ضروری می بینم که 
در مبحث ایمنی، گام های مؤثری برداشته شده است 
که ازجمله آن ها می توان به برگزاری درس گروهی ها، 
کنفرانس ها و نمایشگاه های مختلف این حوزه اشاره 
جملگی  دیگر  مشابه  موارد  و  این ها  همگی  کرد. 
شاهدی بر این مدعاست، اما بخواهیم یا نخواهیم باید 
اذعان کنیم، مادام که به صورت اساسی و بنیادی، بستر 
بروز حوادث  و  وقوع  نکنیم،  فراهم  را  الزم  فرهنگی 
روزافزون غیرمترقبه در کشور ما غیرقابل اجتناب بوده 
و پر مسلم است که توصیه های فوق الذکر، اعم از ایجاد 
وزارتخانه و غیره برای نیل به مقصود مقاله حاضر که 
همانا نهادینه کردن مبحث رعایت قوانین در کشور 

است، ضروری و الزم االجرا می نماید.
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اطالعات تخـصصی

و  مسکن  تأمین  به  نیاز  و  جمعیت  روزافزون  رشد 
گسترش اماکن اداری، تجاری و ... در کالن شهر تهران 
افزایش ساخت وساز را بدنبال داشته است که در صورت 
عدم آگاهی الزم از اصول ایمنی و عدم رعایت ضوابط 
و مقررات مربوطه، می تواند حوادث ناگواری را بدنبال 
فراوان گردد.  مالی  و  و موجب خسارت جانی  آورده 
با  مرتبط  مقررات  و  ضوابط  گردآوری  رابطه  این  در 
اطالع رسانی به متقاضیان ذی ربط می تواند به عنوان یک 

راهنمای مناسب تأثیرگذار باشد.
جعبه های  که  است  این  بر  سعی  نوشتار  این  در 
آتش نشانی، بعنوان یکی از مهم ترین تجهیزات مقابله 
قرار  بررسی  مورد  اولیه،  لحظات  در  آتش سوزی  با 
گرفته و الزامات مالک عمل طراحی و ساخت آن به 

آگاهی مخاطبین مجله بر سد.

انواع جعبه های آتش نشانی
در  آن ها  کاربرد  به  توجه  با  آتش نشانی  جعبه های 
و  اداری  تجاری،  مسکونی،  اماکن  و  ساختمان ها 
درمانی به اشکال متفاوتی تولید و ساخته می شوند 

که بطور کلی به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند:
الف( جعبه آتش نشانی مجهز به قرقره

ب( جعبه های آتش نشانی نگهداری خاموش کننده ها

جعبه آتش نشانی مجهز به قرقره
این جعبه ها به دو مدل مختلف تقسیم می شوند:

با  قرقره  به  مجهز  آتش نشانی  جعبه های 
شیلنگ های برزنتی یا نخ پرلونی )بدون سیستم 
آب رسان داخلی(: این جعبه ها در سه سایز متفاوت 
از شیلنگ ها به قطر 1 و 1/2 1 و یا 1/2 2 تولید و 
ساخته می شوند. شیلنگ های برزنتی با روکش و یا 
بدون روکش به دور قرقره پیچیده شده و از طریق 
کوپلینگ های مخصوص به شیر زاویه دار آتش نشانی 
جعبه ها  این  می گردند.  متصل  جعبه  در  موجود 
عموماً در اماکن مسکونی )پارکینگ ها و انبار(، اماکن 
اداری، تجاری و درمانی نصب شده و به همراه شبکه 
پمپ  پوستر  و  آب  ذخیره  مخزن  لوله کشی، 
مورد  احتمالی  حریق های  اطفاء  جهت  آتش نشانی 

استفاده قرار می گیرند.

الزامات مالک عمل 
 طراحی
و ساخت  انواع 
آتش نشانی  جعبه های 

صنایع ایمنی و اطفاء تهران
www.etfatehran.com
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 جعبه های آتش نشانی مجهز به قرقره با شیلنگ های 
آب رسان  با سیستم  )همراه  پالستیکی  و  الستیکی 
داخلی(: این جعبه ها هم در دو سایز 1 و 3/4 تولید و ساخته 
یا  الستیک  جنس  از  آن ها  شیلنگ های  که  می شوند 
پالستیک فشارقوی )45 تا 15( بار بوده و به دور قرقره 
پیچیده شده، از طریق اتصاالت کوپلینگ ها و بست های 
مخصوص به شیر آتش نشانی و شیر تک ضرب آبی موجود 
در جعبه متصل می گردند. از این جعبه ها عموماً در اماکن 
مسکونی به غیر از پارکینگ و انباری، همچنین در اماکن 
اداری و مراقبت های درمانی و بهداشتی به همراه شبکه 
لوله کشی مخزن ذخیره آب آتش نشانی و بوستر پمپ جهت 

اطفای حریق های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرند.

ابعاد کلی جعبه
حداقل سایز استاندارد در هر دو مدل روکار و توکار )بدون 
لبه ها( 17 × 60 × 75 سانتی متر برای  در نظر گرفتن 
سایزهای 1/5 و 2 اینچ می باشد. )لبه ها از هر طرف 3 و 5 
سانتیمتر است.( درصورت استفاده از شیر فلکه 2/5 اینچ، 
برای سهولت در بستن شیر فلکه و قرار دادن شیلنگ، از 
عمق 20 سانتی متر به باال )ترجیحاً 23 سانتیمتر( استفاده 
مشتری  سفارش  اساس  بر  خاص  سایزهای  می گردد. 
کلیه  گرفتن  نظر  در  بر  می تواند ساخته شود، مشروط 

موازینی که در این آئین نامه به آن اشاره شده است.

الزامات ساخت جعبه ها و قرقره های آتش نشانی
1( ورق: برای ساخت جعبه باید از ورق آهنی روغنی و 

با ضخامت حداقل 1 میلی متر استفاده شود.
نوع  از  باید  جعبه ها  رنگ:رنگ  پوشش   )2
مراحل شستشو،  کلیه  و  بوده  کوره ای  الکترواستاتیک 
از قبیل: چربی گیری، فسفاته آهن و آب کشی را قبل 
از رنگ طی کرده باشد. مرحله پخت رنگ نیز باید در 
دمای 215 درجه سانتی گراد انجام شود و ضخامت رنگ 

پایه باید حداقل 65 میکرون باشد.

را  نهایت آزمون های زیر صحت کیفیت رنگ  در 
گواهی می نمایند:

الف- تست سالت اسپری
ب- تست مقاومت در برابر ضربه

پ- تست کراس کات
3( پایه نگهدارنده قرقره متصل به بدنه: در طراحی 
میلی متر  ورق حداقل 3  از  باید  قرقره  نگهدارنده  پایه 
استفاده کرد و نحوه اتصال این پایه به بدنه به گونه ای 
جهت  کافی  مقاومت  ظرافت،  حفظ  ضمن  که  باشد 

نگه داری حداقل 15 کیلوگرم وزن را دارا باشد.
ضخامت  با  پایه  طراحی  نازل:  نگه دارنده  پایه   )4
بمنظور  نازل  نگه داری  ورق حداقل 1 میلی متر جهت 
دسترسی آسان باید در نظر گرفته شود، به گونه ای که 

مانع باز شدن آن نباشد.
5( درب: در خم کاری درب، حتماً روی هر لبه باید 2 
مرحله خم کاری انجام شود که این امر در مقاوم سازی 
درب تأثیر باالیی دارد. همچنین بمنظور جلوگیری از 
اشغال فضای راهروها و عدم ایجاد ممانعت در رفت و 

آمد، درب باید هم سطح فریم اصلی طراحی شود.
الستیک  درزگیر(:  )نوار  آب بندی  الستیك   )6
آب بندی باید در راستای عمود بر باز شدن درب، روی 
و  جوی  مختلف  شرایط  در  تا  گیرد  قرار  اصلی  فریم 

علی الخصوص سرما و گرما، از جای خود جدا نشود.
اصول  خالف  کلیددار  قفل های  از  استفاده  قفل:   )7
ایمنی حریق می باشد. زیرا در هنگام استفاده، دسترسی 
و  می نماید  ایجاد  آتش نشان  یا  کاربر  برای  سختی 
همچنین نوع قفل باید توکار باشد که فضای اضافه از 
درب را اشغال نکند. استفاده از هر نوع قطعه پالستیکی 
در این قفل ها ممنوع و آبکاری و پوشش سطح قفل ها 
باید از نوعی باشد که حداقل 250 ساعت تست سالت 

اسپری را جوابگو باشد.

8( لوال: حداقل 2 عدد لوال می بایست با 4 پیچ به بدنه 
و درب متصل گردد.

* تبصره: در صورت تغییر ارتفاع درب به بیش از 75 
سانتیمتر، حداقل 3 عدد لوال موردنیاز است.

بصورت  باید  ورودی ها  آب:  لوله  ورودی های   )9
بصورت یک تکه طراحی شود که هیچ گونه جوشکاری 
در آن ها به کار نرود. در هنگام جداکردن آن ها ضمن 
سهولت جداشدن هیچ گونه آسیبی به پوشش رنگ زده 

وارد نشود. این ورودی ها باید در 4 گوشه اجرا گردد.
اینکه  به  توجه  با  نصب:  فضای  پیش بینی   )10
ایجاد  باعث  رنگ،  از  بعد  فلزی  قطعات  سوراخ کاری 
بهمین  می شود،  قطعات  در  پوسیدگی  و  خوردگی 
دیواره  در  سوراخ   6 حداقل  باید  رنگ  از  قبل  منظور 
پشتی جعبه ها ایجاد شود که ضمن نصب آسان، عمر 

مفید جعبه ها افزایش یابد.
* نکته: در جعبه های روکار می بایست حداقل دو 

حفره بمنظور خروج آب پیش بینی شود.
باشد که  به گونه ای  باید  بسته بندی  11( بسته بندی: 
قطعات  و  رنگ  به  آسیبی  جابجایی،  و  حمل  هنگام 

داخلی وارد نشود.
الزامات فوق می بایست در کلیه جعبه ها، اعم از جای 
ابعاد  با  الستیکی  یا  برزنتی  شیلنگ  قرقره  و  کپسول 

خاص رعایت گردد.

انواع قرقره های داخل جعبه
سیستم  )بدون  برزنتی  شیلنگ  مخصوص  قرقره  الف( 

انتقال آب داخلی(
ب( قرقره مخصوص شیلنگ الستیکی و پالستیکی )با 

سیستم انتقال آب داخلی(

قرقره مخصوص شیلنگ برزنتی
1( ضخامت صفحات باید حداقل 1 میلی متر باشد. قطر 
 38 حداقل  اینچ،   2 و   1/5 شیلنگ های  برای  صفحه 
سانتی متر باشد. فاصله صفحات بر اساس نوع شیلنگ 
1/5 و 2 اینچ می تواند تغییر کند. )درصورتی که عمق 
جعبه ها مشکلی ایجاد نکند.( ضمناً قطر صفحات برای 
شیلنگ 2/5 اینچ باید حداقل 54 و فاصله صفحات 11 

سانتیمتر باشد.
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2( پوشش رنگی صفحات باید طبق بند 2 اصول و الزامات 
ساخت جعبه ها باشد.

3( اتصال صفحه ها به یکدیگر باید با شفت آهنی یک تکه 
با حداقل قطر 18 میلی متر باشد.

4( گردش شیلنگ بر روی شفت اصلی باید با 2 عدد 
بلبرینگ در دو سر شفت انجام گیرد که در هنگام گردش 

شیلنگ هیچ گونه درگیری ایجاد نشود.
5( اتصال جعبه به قرقره باید به گونه ای باشد که هیچ گونه 

خالصی در آن مشاهده نگردد.
6( تمامی شفت ها بدلیل مقاومت در برابر خوردگی، باید 

آبکاری شود.
7( تعداد پین های رابط بین دو صفحه، باید حداقل 5 

عدد باشد.
8( بهتر است جهت باالبردن مقاومت صفحات، از پروسه 

خم کاری ورق آن ها استفاده کرد.

ب( قرقره مخصوص شیلنگ الستیکی و پالستیکی 
)با سیستم انتقال آب داخلی(

1( رابط بین شیر آبی و قرقره: رابط از نوع شیلنگ با 
روکش فلزی )استنلس استیل( و اتصاالت برنجی پرسی 
در دو سر استفاده گردد که ضمن جلوگیری از تابیدگی، 

فشار آب و مرور زمان نتواند باعث نشتی گردد.

باید  قرقره  صفحات  ورق  ضخامت  قرقره:  صفحات   )2
حداقل 1 میلی متر باشد. قطر صفحه ها برای شیلنگ های 
3/4 حداقل 45 سانتی متر باشد و فاصله بین صفحات باید 

حداقل 11 سانتیمتر باشد.
3( فاصله صفحات براساس سایز 3/4 و یا 1 می تواند تغییر 

کند. )درصورتی که عمق جعبه ها مشکلی ایجاد نکند.(
4( جهت اتصال صفحه ها و سیستم انتقال آب باید از شفت 
برنجی یک تکه با حداقل ضخامت 25 میلی متر، بمنظور 

مقاومت و جلوگیری از کاهش دبی آب استفاده شود.
باید  شیلنگ  به  برنجی  شفت  از  اتصال  سیستم   )5
از  و  بوده  برنجی  تماماً  اوال  به گونه ای طراحی شود که 
هرگونه فلز آبکاری شده خودداری گردد. در ضمن در 
را  بار فشار  هنگام تست آب بندی، تحمل حداقل 25 
داشته باشد که در نهایت هیچ گونه کاهشی در دبی آب 

محاسبه شده، ایجاد نشود.
6( سیستم گردش شیلنگ و صفحات روی شفت اصلی 
باید با دو عدد بلبرینگ صورت گیرد که ضمن عدم ایجاد 
و  سریع  گردش  داخلی،  آب بندی  سیستم  روی  فشار 

آسان را ایجاد نماید.
7( استفاده از تفلون یا نوار آب بندی در این قطعه خالف 
اصول ایمنی است. زیرا در صورت بروز هرگونه نشتی، 
امکان برطرف کردن آن بسیار سخت و دشوار بوده و 
سبب ایجاد خسارت به ساختمان و عدم کارایی می شود. 

دستورالعمل مربوط به نصب جعبه و لوله کشی آب 
آتش نشانی

سالن های  در  آتش نشانی  آب  لوله کشی  سیستم 
اجتماعات، انبارها، واحدهای مسکونی و اداری و تجاری 
و صنعتی باید زیر نظر متخصص دارای صالحیت انجام 
شود. نصب جعبه های آتش نشانی نوع شلنگ های نخ 
پرلونی در واحدهای صنعتی، اداری و تجاری همچنین 
پارکینگ ها و انباری های واحدهای مسکونی مجاز بوده 

و در طبقات واحدهای مسکونی و برخی از واحدهای 
با توجه به نظر  اداری و سالن های اجتماعات می توان 
از شلنگ الستیکی فشارقوی  مقام صاحب صالحیت، 

)هوزریل( استفاده کرد. 
لوله های اصلی )رایزر( باید از نقطه کلکتور بوستر پمپ 
تا پشت بام ادامه یافته و با توجه به مخزن ذخیره آب 
انجام  گردند.  تغذیه  جعبه ها  از  یک  هر  آتش نشانی، 
محاسبات مرتبط با ظرفیت مخزن، سایز لوله و مقادیر 
از  یک  هر  پشت  فشار  میزان  و  آبدهی  کل  جریان 
مصرف کننده ها همچنین تعیین مدت زمان الزم جهت 
مبارزه با حریق های احتمالی در اماکن، باید توسط افراد 

صاحب صالحیت صورت پذیرد.
کلیه اماکن با کاربری های متفاوت می بایست مجهز به 
مخزن ذخیره آب آتش نشانی، ایستگاه پمپاژ آب، شبکه 
لوله کشی استاندارد منتهی به جعبه های آتش نشانی، از 

هر دو نوع باشند.
در صورت نیاز و بر اساس طراحی استاندارد برای برخی از 
مجتمع های مسکونی، اداری و تجاری و باألخص صنعتی، 
یا  و  آتش نشانی محوطه  از شیرهای هیدرانت  می توان 

شیرهای نشانگر )PIV( نیز استفاده نمود.
 110 ارتفاع  در  حداکثر  باید  آتش نشانی  جعبه های 
سانتی متری از کف تمام شده، بصورت روکار و یا توکار 

نصب گردند.
جعبه های آتش نشانی باید در معرض دید همگان قرار 
گرفته و از قراردادن موانع در مقابل آن باید خودداری 
کرد. از نصب  جعبه های آتش نشانی در داخل شکاف ها 
و یا پشت دیوارهای سازه ساختمانی خودداری گردیده و 
توصیه می شود که نصب جعبه ها در محل های ورودی و 

خروجی افراد صورت پذیرد.
نصب جعبه های آتش نشانی جنب پله های فرار، پاگردهای 
درب های ورودی ساختمان ها، سالن ها و ... مجاز می باشد.

باید محیطی به شعاع حداقل بیست متر را  هر جعبه 
پوشش دهد. حداکثر فاصله بین جعبه های آتش نشانی 
لوله  که  توجه گردد  باید  کند.  تجاوز  متر  از 30  نباید 
اصلی  شیر  به  حتماً  آتش نشانی  آب  انتقال دهنده 
محاسبات  انجام  صورت  در  باشد.  وصل  شهری  آب 
هیدرولیکی، قطر لوله اصلی نباید کمتر از 2 اینچ و فشار 

الزم در باالترین نقطه، نباید از 2 بار کمتر باشد.
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سازمان  یک  استرالیا،  استاندارد  ملی  موسسه 
جهت  غیرانتفاعی  و  غیردولتی  ملی  عالی رتبه 
تدوین استانداردها در استرالیاست. استانداردهای 
زمانی  تنها  که  هستند  اختیاری ای  اسناد  ما 
به  قوانین  یا  مقررات  در  که  می شوند  اجباری 

آن ها ارجاع شده باشد.
استانداردهای  کلیدی  عنصر  و  اساسی  مزیت 
استرالیایی، پشتیبانی از افزایش کارایی اقتصادی، 
می باشد.  عمومی  ایمنی  و  تولید  بهره وری 
همچنین ما به عنوان نماینده استرالیا در سازمان 

جهانی استاندارد ISO حضور داریم تا به پیشبرد 
رقابت در عرصه بین المللی کمک کرده و مطمئن 
شویم که نظرات استرالیا در جوامع بین المللی 

لحاظ خواهد شد.

تعهد موسسه ملی استاندارد استرالیا در خصوص توسعه استانداردهای خدمات آتش نشانی و مدیریت شرایط اضطراری اجتماعی 
بسیار جدی است. در این راستا همواره منافع ذینفعان و جامعه استرالیایی اولویت اصلی ما می باشد. 

 استانداردهای  خدمات آتش نشانی 
استرالیا و مدیریت شرایط اضطراری اجتماعی

حبیبکبیری
رئیس ایمنی دانشگاه آزاد اسالمی
habib.125kabiri@gmail.com
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تعهد موسسه ملی استاندارد استرالیا در خصوص 
توسعه استانداردهای خدمات آتش نشانی و مدیریت 
شرایط اضطراری اجتماعی بسیار جدی است. در 
این راستا همواره منافع ذینفعان و جامعه استرالیایی 

اولویت اصلی ما می باشد. 
توسعه  استمرار  از  اطمینان  حصول  به  ملزم  ما 
استانداردها برای پیشرفت صنعت در مسیر درست 
هستیم. همچنین ملزم به پاسخگویی سریع بعنوان 

بخشی از راه حل ها و هدایت بحث هاییم.

PPE استانداردهای تجهیزات حفاظت فردی

لباس کار / یونیفرم آتش نشانان: )دامنه کاربرد(
کمیته فنی ISO در خصوص تجهیزات حفاظت 
در   )ISO TC94 SC14( آتش نشانان  فردی 
در  بین المللی  استاندارد  یک  تدوین  خصوص 
ارتباط بالباس کار و یونیفرم عملیاتی آتش نشانی 

موافقت نمود.
تصریح  بین المللی،  استاندارد  این  هدف   
ویژگی های لباس کار یونیفرم عملیاتی آتش نشانی 
که الزامات عملکردی خاص را برآورده نموده و 
مشخص شده  آزمون  روش های  با  تطابق  در 
عملیاتی  یونیفرم های  و  کار  لباس  است.  باشد، 

به  بروز صدمات  از  به منظور جلوگیری  بایستی 
پوشش  قالب  در  علمی  بصورت  آتش نشانان 

حفاظتی اصلی آتش نشانی تائید شود.
ناشی  شکل  تغییر  الزامات  باید  استاندارد  این 
الزامات  با  تطابق  در  درعین حال  که  حرارت  از 
پایداری حرارتی مواد بکار رفته در تولید لباس 

کار باشد را مشخص نماید.
 NWIP جدید  کاری  موضوع  پیشنهاد  یک 
آماده و با پشتوانه ای مستدل دریافت شد. این 
کار بالفاصله با طرح یک پیش نویس برای بحث 
در نشست آتی برنامه ریزی شده زیر نظر کمیته 
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فنی، ژوئن 2017 در لندن آغاز شد. گروه کاری 
لوازم  مسئول   ISO TC94 SC14 کمیته 
رویکرد  با  را  کار  نجات  و  امداد  فردی  حفاظت 
لوازم  بخش های  تمام  برای  ریسک  ماتریس 
نخست  گام  در  می دهد.  ادامه  فردی  حفاظت 
وامداد نجات شهری مدنظر  تصادفات جاده ای 
قرار خواهد گرفت. در پی آخرین جلسه گروه 
ایاالت   در  جوالی 2016  در  که  شماره  کاری 
پیش نویس های  شد،  برگزار  آمریکا  متحده 
بیشتر  نظرات  دریافت  برای  و  آماده  جدیدی 
ارسال  شده اند. وضعیت پیش نویس استانداردها 

به شرح زیر می باشد:
)مصوب  عمومی  الزامات   ISO 18639-1
خصوص  در  نظرات  دریافت  برای  شده 

پیش نویس استاندارد بین المللی(
شده  )مصوب  سازگاری   ISO 18639-2

برای سومین پیش نویس کمیته(
البسه )مصوب شده برای   ISO 18639-3
پیش نویس  خصوص  در  نظرات  دریافت 

استاندارد بین المللی(
ISO 18639-4 دستکش ها )مصوب شده 
برای دریافت نظرات در خصوص پیش نویس 

استاندارد بین المللی(
ISO 18639-5 کاله ایمنی )مصوب شده 

برای سومین پیش نویس کمیته(
ISO 18639-6 پوتین ایمنی )مصوب شده 

به عنوان پیش نویس کمیته(
)هنوز   ISO 18639  10 تا   7 بخش های 

تدوین  نشده اند(
مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 
مهم  استانداردهای  دیگر  و  استاندارد  این 
فردی  حفاظت  تجهیزات  درحال توسعه 
 Russell Shephard آتش نشانان می توانید با
تجهیزات  بین الملل  و  استرالیا  کمیته  رئیس 
حفاظت فردی آتش نشان ها و یا با ارسال ایمیل 
 russell.shephard@afac.com.au به 

ارتباط برقرار کنید.

استانداردهای کاری
ما  استرالیا،  استاندارد  ملی  موسسه  به عنوان 
می دانیم که استانداردهایی که تدوین می کنیم 
دولت ها،  و  صنایع  از  حمایت  ضمن  بایستی 
باالترین منافع را برای جامعه به همراه داشته 
باشد. همچنین استانداردها می توانند بدون نیاز 
بر مصرف کنندگان،  دولتی  به صرف هزینه های 

بازار و عملکرد صنعت تأثیر مثبتی بگذارند.
نمونه ای از این استانداردهای صنعت آتش نشانی 
که بازنگری آن در حال تائید است، استاندارد 
AS 3959-2009 ساخت وساز ساختمان ها در 

مناطق مستعد آتش سوزی می باشد.

ساخت وساز   AS 3959-2009 استاندارد 
ساختمان ها در مناطق مستعد آتش سوزی:
تهیه  فاز  در  حاضر  حال   در  استاندارد  این 
پیش نویس بوده و انتظار می رود تا پایان سال 
شود.  منتشر  عمومی  اظهارنظر  برای   2017
تغییرات استاندارد تأسیسات شیر آتش نشانی با 
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هدف ارائه خدمات آتش نشانی مؤثرتر و ایمن تر 
می گیرد.  انجام  شهرستان ها  و  کالن شهرها  در 

برخی از تغییرات موردنظر عبارت اند از:
با  مرتبط  بخش های  مجدد  سازمان دهی   
ساخت وساز  ویژه  الزامات  در  ساخت وساز 
آتش سوزی  با  تماس  سطح  شاخص  به وسیله 

)BAL( به جای اجزای ساختمان
الی 9  بخش های 3  در  الزامات ساخت وساز   
برای  تماس  سطح  دادن  قرار  مدنظر  به منظور 

شاخص BAL مورد تجدیدنظر واقع شد.

استاندارد AS 2419.1-2005، شیر آتش نشانی 
- طراحی سیستم، نصب و راه اندازی:

ساکنان  از  حفاظت  استاندارد،  این  هدف 
ساختمان ها از خطر آتش سوزی از طریق نصب 
و راه اندازی سیستم  شیرهای آتش نشانی آماده 
در  مؤثر  و  ایمن  آتش نشانی  که  می باشد  بکار 
می سازد.  میسر  را  شهرستان ها  و  کالن شهرها 
اظهارنظر  دوره  دومین  به تازگی  استاندارد  این 
طول  به  هفته   9 که  نمود  تکمیل  را  عمومی 

انجامید. 
شیر  تأسیسات   ،FP-004 فنی  کمیته 
بررسی  درصدد  حاضر  حال  در  آتش نشانی، 
این  از  برخی  می باشد.  شده  دریافت  نظرات 

تغییرات موردنظر عبارت اند از:
 تغییر در ساختار سند و محتوای آن

عملکردهای  و  جدید  فناوری های  گنجاندن   
نمونه صنعتی

اعمال شده  مقررات  از  وسیعی  طیف  معرفی   
براساس  بلند  ساختمان های  خصوص  در 

استانداردهای بین المللی

AS 2118.1-2006، سیستم های  استاندارد 
اطفاء حریق خودکار- سیستم های عمومی

هدف از این استاندارد حصول اطمینان ساکنان 
از محافظت در زمان تخلیه ساختمان در حین 
آتش سوزی و کمک به آتش نشانان در عملیات 
ساختمان ها  در  آتش  گسترش  از  جلوگیری  و 
دوره  دومین  به تازگی  استاندارد  این  می باشد. 
ترکیبی  یک روند  طریق  از  را  عمومی  مشاوره 
پایان  به  کرد،  برگزار  هفته  شش  مدت  به  که 
تأسیسات   FP-400 فنی  کمیته  این  رساند. 
بررسی  مرحله  در  آتش نشانی،  اسپرینکلرهای 
این  از  برخی  می باشد.  شده  دریافت  نظرات 

تغییرات موردنظر عبارت اند از:
 حذف ارجاعات به استانداردهای شخص ثالث

 پذیرش توسعــــــــه های اخیر در فن آوری 
اسپرینکلرها

به منظور  نصابان  و  طراحان  به  اطالعات  ارائه 
گرفتن  پایین  دست  یا  باال  دست  از  جلوگیری 

ناخواسته سیستم های اسپرینکلر در طراحی ها

توسعه استانداردهای کارآمد
را  خود  تعهد  استرالیا  استاندارد  ملی  موسسه 
حداکثر  با  فرآیندها  و  عملیات  کارآمدی  به 
اطمینان  و  نموده  حفظ  مشارکت  زمان 
بر  ما  استانداردهای  که  می نماید  حاصل 
همچنان  می باشند.  متمرکز  و  مرتبط  نوآوری 
متوجه  تا  کنید  پیگیری  را  ما  به روزرسانی 
تغییرات مؤثر بر استانداردهای گسترده  جهان 
شوید و در جریان اتفاقاتی که در بخش شما 
این  که  گیرید  قرار  است،  دادن  رخ  حال  در 
نوآوری  درروند  زیادی  پیشرفت های  شامل 

استانداردها می باشد. 
ما همچنان به تعامل با ذینفعان ادامه خواهیم 
پاسخگوی  که  کنیم  حاصل  اطمینان  تا  داد 
آماده  ما  مدیران  می باشند.  صنعت  نیازهای 
و  نظرات  دریافت  و  سؤاالت  به  پاسخگویی 

پیشنهاد ها شما می باشند.
سایت  به  بیشتر،  اطالعات  کسب  برای 
www.standards.com.au مراجعـــه 

کنید.
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استاندارد خاموش کننده هاي قابل حمل 
)Standard for Portable Fire Extinguishers(

فصل هفتم: 
شارژ  و  نگهداشت  و  تعمیر  بازرسي،  و  نظارت 

مجدد F.E هاي قابل حمل
7-1- کلیات

یا  طراحي  عامل  یا  مالک  مسئولیت:   -1-1-7
ساکن یک موقعیت که F.E ها در آن قرار دارند، باید 
پاسخگوي مسائل مربوط به نظارت، تعمیر و نگهداشت 

و شارژ مجدد خاموش کننده ها باشد.

7-1-2- پرسنل: فردي که آموزش دیده و تأییدشده 
به صورت  را  نگهداشت  و  تعمیر  به  مربوط  مسائل  تا 

مطلوب به انجام رسانده و دستورالعمل سرویس را که 
از طرف سازندگان F.E ارائه شده، در اختیار دارد، باید 
F.E ها در زمان کمتر از 1 سال، به صورت جداگانه و 

مطابق بند 7-3، سرویس نماید.

7-1-3- در هنگام جابجایي F.E ها جهت تعمیر یا 
شارژ مجدد، باید F.E ها دیگري با همان خصوصیات و 
حداقل با همان درجه خاموش کنندگی، جایگزین گردد.

Tag ها: برچسب ها و Tag 7-1-4- برچسب ها و
هایی که جهت ثبت عملیات بازرسي، تعمیر یا شارژ 
مجدد در نظر گرفته شده، نباید بر روي F.E ها و در 

معرض دید قرار گیرد.

)پایش(  مانیتورینگ  7-1-5-سیستم های 
الکترونیکي: هنگامی که از سیستم های اخطار آتش 
و F.E ها به صورت مجتمع و باهم استفاده می نماییم، 
 NFPA ها باید مطابق با F.E دستگاه های مانیتورینگ

بازرسي و  بند 2-3-7،  و  اخطار آتش(  72 )کد ملي 
تعمیر گردند.

7-2- نظارت و بازرسي
7-2-1- فرکانس )دوره تناوب( بازرسي

F.E ها باید هنگامی که براي اولین بار در سرویس قرار 
داده می شوند، به صورت دستي بازرسي گردند.

تجهیزات  به وسیله  یا  دستي  به صورت  چه  ها،   F.E
الکترونیکي، باید در دوره های زماني حداقل هر 30 روز 

یک بار، مورد بازرسي واقع شوند.
الکترونیکي  مانیتورینگ  سیستم  از  که  جایي  از 
استفاده شده و F.E هاي ویژه ای وجود دارند که قابل 
انطباق با این سیستم نیستند، باید به طور مداوم این 
F.E ها براي آن موقعیت خاص، تحت نظارت و بازرسي 

باشند.
درجایی که شرایط و مقتضیات نیازمند بازرسي بیشتر 
مورد  کوتاه تر  زماني  دوره های  در  باید  ها   F.E ،است

بازرسي قرار گیرند.

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

قسمتسوم
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7-2-2-روش های نظارت و بازرسي 
:)Procedures(

بازرسی های دوره ای یا مانیتورینگ الکترونیکي F.E ها 
باید شامل چک کردن موارد زیر باشد:

 موقعیت محل طراحی شده
 عدم وجود موانع و سد راه ها یا موانع دید

 قابل قرائت بودن گیج های فشار یا نمایشگرها
 مشخص نمودن وضعیت پر بودن F.E به وسیله وزن 

نمودن یا بلند کردن آن براي F.E هاي خود خروج
Pump Tanks کارتریجي و (Self-Expelling)

 شرایط تایرها، چرخ ها، کارتریج، شلنگ و نازل براي 
F.E هاي چرخ دار

 نمایشگر F.E هاي غیرقابل شارژ که از نمایشگرهای 
Push-To-Test pressure  استفاده می کنند.

7-2-2-1- عالوه بر بند F.E ،2-2-7 ها باید مطابق 
بند 7-2-2-2، در محل هایی که هرکدام از شرایط زیر 

وجود دارند، بازرسي گردند:
الف: آتش سوزی های پر فرکانس در گذشته

ب: مخاطرات شدید
صدمات  معرض  در  ها   F.E که  موقعیت هایی  ج: 

مکانیکي یا خرابی های فیزیکي قرار می گیرند.
د: مواجهه با دماهاي غیرطبیعی یا اتمسفرهاي خورنده

7-2-2-2- در مواردي که مطابق بند قبل شرایط 
ویژه ای وجود داشته باشد، روش های نظارتي زیر باید 
عالوه بر آنچه در بند 7-2-2 گفته شد، بکار گرفته 

شود:
 راهنماي عملیاتي روي Name Plate، باید خوانا و 

در معرض دید خارجي قرار داشته باشد.
و  ایمني  زهوارهاي  فقدان  یا  شکستگي  عدم   

Tamper Indicator
مشهود،  فیزیکي  صدمات  امتحان  و  آزمایش   

خوردگي، نشت و یا انسداد نازل ها

7-2-3- اقدام اصالحي: هرگاه با انجام بازرسي یک 
F.E متوجه نقصاني در هرکدام از شرایط بند 2-2-7 

شویم، اقدام اصالحي باید سریعاً صورت گیرد.
 F.E هاي قابل شارژ مجدد: هرگاه با انجام بازرسي 
از  هرکدام  در  نقصاني  متوجه  شارژ  قابل   F.E یک 
باید  شویم،   4 یا   3 قسمت های  بند 2-2-7  شرایط 
مطابق روش های تعمیر قابل اجرا، اقدامات الزم را انجام 

داد.
F.E هاي Dry Chemical نوع غیرقابل شارژ: 
هرگاه متوجه نقصاني در هرکدام از شرایط بند 2-2-7 
 F.E قسمت های 3، 4 یا 6 شویم، باید از استفاده بیشتر
صرف نظر کرده، تخلیه و انهدام آن را خود، انجام داده یا 

به شرکت سازنده بازگردانیم.
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 F.E هاي غیرقابل شارژ Halon Agent: در 
صورت وجود نقصان در قسمت های 3، 4 یا 6 بند 2-7-
2 براي این نوع F.E ها، باید آن ها را از سرویس خارج 
کرده، تخلیه ننموده و به سازنده آن، فروشنده تجهیزات 
آتش نشانی یا توزیع کننده این تجهیزات، برگشت دهیم 

تا عامل هالون را بازیافت نمایند.
7-2-4- نگهداري مستندات بازرسي:

 پرسنلي که عملیات بازرسي F.E ها به عهده دارند، 
باید نتایج بازرسي F.E ها را ثبت و نگهداري نمایند تا 

اقدامات اصالحي در مورد موارد نقص، قابل اجرا باشد.
 هنگامی که از سیستم مانیتورینگ الکترونیکي جهت 
بازرسي F.E ها استفاده می شود، رکوردها باید براي 

انجام اقدامات اصالحي مورد لزوم، نگهداري گردد.
دستي  بازرسي  یک بار،  ماهي  حداقل  هنگامی که   
صورت می گیرد، تاریخ و مشخصات پرسنل بازدیدکننده 
و ناظر باید ثبت گردد. این ثبت عالوه بر روي Tag یا 
برچسبي که به F.E متصل می گردد، باید داخل پوشه 
مربوط به چک لیست نگهداري و تعمیر یا یک فایل 

الکترونیکي نگهداري شود.
انهدام  از  اخیر  ماه  براي 12  باید حداقل  رکوردها   

محفوظ باشد.
 F.Eهایی که از طریق سیستم الکترونیکي بازرسي 
را  بازرسي  نگهداري مستندات  قابلیت  باید  می شوند، 

به صورت یک Log Sheet الکترونیکي داشته باشند.

Maintenance 7-3- تعمیر و نگهداشت
7-3-1- فرکانس تعمیر

کلیه انواع F.E ها باید در فواصل زماني کمتر از 1 سال، 
یا زمان تست هیدرو استاتیک، یا زماني که نتایج حاصل 
از بازرسي لزوم تعمیرات را مشخص می کند، باید مورد 

تعمیر واقع شوند.

کلیه F.E ها باید به صورت داخلي در دوره های زماني 
که از آنچه در جدول 7-3 آمده، تجاوز نمی کند، مورد 

آزمون واقع شوند.
 Maintenance Involving Internal  

Examination
:Stored-Pressure هاي نوع F.E

Stored- هاي F.E ،تعمیرات 6 ساله: هر 6 سال
Pressure که نیازمند تست هیدرو استاتیک 12 ساله 
هستند، باید تخلیه  شده و به وسیله روش های تعمیر 
ارائه شده توسط سازندگان، در معرض تعمیرات قابل اجرا 

قرار گیرند.
هرگاه روش های تعمیر قابل اجرا در طول مدت شارژ 
الزامات  گیرد،  انجام  استاتیک  یا تست هیدرو  مجدد 
زماني تعمیرات 6 ساله، از همان زمان آغاز خواهد شد.

 F.E از Agent جداسازي یا تخلیه عامل اطفاء حریق
هاي Halon Agent تنها با استفاده از سیستمهایی 
انجام  قراردادند،  هالون  بسته  بازیافت  لیست  در  که 

می گردد.
 F.E هاي غیرقابل شارژ، نیازمند تطابق با بند قبل 
نیستند و نباید تست هیدرو استاتیک شوند، ولي باید 
در یک دوره زماني حداکثر 12 ساله از سرویس خارج 

شوند.
 شیرهاي فشارشکن: شیرهاي فشارشکنی که بر 
روي F.E هاي چرخ دار قرار دارند، باید به صورت سالیانه 
مطابق دستورالعمل سازنده شان، فشار استاتیک و دبي 

خروجی شان مورد تست واقع شود.

:Procedures  7-3-2- روش
پروسجرهاي تعمیر باید شامل تست کلیه اجزاء اصلي 
F.E و اجزاء سیستم مونیتورینگ الکترونیکي بوده و 
نموده،  ارائه  سازنده  که  سرویس  دستورالعمل های  از 
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تبعیت کند.
الکترونیکي،  مونیتورینگ  تجهیزات  یا  سیستم  اجزاء 
به صورت سالیانه مطابق با دستورالعمل تعمیراتي که 
سازنده، آن را ارائه نموده، با در نظر گرفتن آیتم های زیر 

باید تست و تعمیر گردند:
 بازرسي منبع جریان و تعویض باتري

 بازرسي وضعیت انسداد احتمالي سنسورها
 بازرسي موقعیت سنسورها

 بازرسي نمایش دهنده های فشار
 بازرسي پیوستگي اتصاالت:

الف( صد درصد کلیه اجزاء باید به مجرد نصب اولیه یا 
پذیرش مجدد، با سیگنال های مورد تأیید که به مرکز 

کنترل می رسد، یا با آالرم هاي محلي، تست گردند.
ب( 20 درصد از اجزاء، باید سالیانه و به صورت چرخشي 
تست شوند تا در پایان 5 سال، کلیه اجزاء تست شده 

باشند.

7-3-3- نگهداري مستندات تعمیر: هر F.E باید 
داراي یک برچسب یا Tag حفاظت شده متصل به خود 
که ماه و سال تعمیر انجام شده، نام شخص انجام دهنده 
و نام موسسه انجام دهنده تعمیر، بر روی آن الصاق 

شده، باشد.

داراي  باید  ها   F.E ساله:   6 سرویس  برچسب 
اطالعات مستند تعمیر که بر روی یک برچسب فلزي 
مناسب یا مواد مشابه با عمر زیاد، حک شده و ابعاد آن 

حداقل 3,5 در 2 اینچ است، باشند.
برچسب های جدید باید به پوسته F.E به وسیله یک 
روش غیرحرارتی، متصل و هر نوع برچسب قبلي باید 

برداشته شود.
برچسب باید شامل اطالعات زیر باشد:

 ماه و سال تعمیرات انجام شده که به صورت حک شده 
یا پانچ شده مشخص می گردد

 نام و نام خانوادگي شخصي که تعمیرات را انجام داده 
و نام مؤسسه انجام دهنده تعمیرات

7-4- شارژ مجدد
7-4-1- کلیات

کلیه F.E هاي قابل شارژ باید پس از هر بار استفاده، یا 
پس از مشاهده نقصان در بازرسی های به عمل آمده و یا 

پس از تعمیر، شارژ مجدد گردند.
 مقدار Agent جهت شارژ مجدد باید با توزین، تأیید 

گردد.
وزن  همان  باید  شده  شارژ   F.E ناخالص  وزن   

مشخص شده بر روی Name Plate باشد.

 F.E پس از شارژ مجدد، عملیات تست نشتي روی 
 Self-Expelling و   Stored-Pressure هاي 

انجام می شود.

7-4-2- فرکانس شارژ مجدد:
مخزن پمپ Pump Tank: هر 12 ماه یک بار، مخزن 
پمپ آب یا مخزن پمپ کلرید کلسیم براي F.E هاي 
حاوي ضد یخ، باید با مواد شیمیایي جدید یا آب، شارژ 

مجدد گردد.
Wetting Agent: عامل اطفاء حریق در F.E هاي 
باید  مرطوب،  عامل  حاوي   Stored-Pressure
سالیانه تعویض شود. AFFF و FFFP: عامل اطفاء 
 AFFF هاي F.E حریق پیش مخلوط شده که براي
استفاده   liquid charge–type نوع  از   FFFP و 

می شود، باید حداقل هر 3 سال یک بار تعویض شود.

:Procedures 7-4-3- روش های شارژ
هاي   Agent تنها   :Agent مجدد  شارژ   
مشخص شده بر روی name plate یا Agentهایی 
و  فیزیکي  خصوصیات  شیمیایي،  ترکیب  داراي  که 
توانایي اطفاء مشابه با آنچه مشخص شده، هستند باید 

استفاده گردند.
مواد شیمیایي  مخلوط مواد شیمیایي خشك:   
خشک چندمنظوره، نباید با مواد شیمیایي پایه قلیایي 

مخلوط شوند.
 پر نمودن مخزن: از مواد شیمیایي خشک باقیمانده 
در یک F.E تخلیه شده و یا استفاده شده، به شرط آنکه 
از جهت نوع، خلوص و شرایط کاماًل چک شده باشند، 

می توان مجدداً استفاده نمود.
:Dry Chemical Agent استفاده مجدد از

یا تست هیدرو  تعمیرات 6 ساله  براي  F.Eهایی که 
استاتیک انتخاب می شوند، باید کاماًل تخلیه شوند.

یک  از  آنکه  به شرط   Dry Chemical Agents
سیستم بازیافت بسته استفاده شده و از انتشار آلودگي 
خودداري شود، می توانند مجدداً مورداستفاده قرار گیرند.
 Dry Chemical از  مجدد  استفاده  از  پیش 
نوع  تناسب  خلوص،  ازنظر  را  شرایط  باید   ،Agents
Agent و خصوصیات آن کاماًل چک نموده، در صورت 
وجود شبهه، باید آن مواد معدوم شده و مجدداً استفاده 

نگردند.
حاوي  بشکه های  و  سطل ها  خشك:  پودرهاي   
با  فلزات  اطفاء حریق  براي  عوامل پودري خشک که 
استفاده از بیلچه و خاک انداز، کاربرد دارند، باید همواره 
پر بوده و درپوش داشته باشند. در صورت نم کشیدن 

پودر، باید آن را تعویض نمود.
 حذف رطوبت: براي همه F.E هاي نوع بدون آب، 

باید هر نوع رطوبت قبل از شارژ مجدد حذف گردد.
عامل  داراي  هاي   Halogenated Agent: F.E
هالوژن، باید تنها با عوامل متناسب نوعي و وزن مطلوب 
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معرفی رسی جدید ابزارهای هوملاترو

قدرمتندتر ، سبک تر ، ارگونومی بهرت

ارائه شده بر روی Name Plate، شارژ مجدد گردند.
و  حذف  هالوژن:  عوامل  از  مجدد  استفاده   
جداسازي Halon 1211 از F.E ها باید تنها با استفاده 
از یک سیستم بازیافت بسته هالون، صورت پذیرد. در 
مورد دیگر عوامل هالوژن نیز باید از سیستم های بازیافت 

بسته دیگر استفاده نمود.
 دی اکسید کربن:

از   %99,5 از  کمتر  نباید  کربن  دی اکسید  بخار  فاز 
دی اکسید کربن داشته باشد.

 مقدار آب نباید بیشتر از ppm 60 وزني در نقطه 
dew point )نقطه شبنم( F(47°C)°52- باشد.

 مقدار روغن نباید از ppm 10 وزني تجاوز کند.
Water Types: مقدار عوامل مایع با استفاده از یکي 

از روش های زیر تعیین می شود.
 اندازه گیری دقیق وزني

 اندازه گیری دقیق حجمي
Anti-overfill tube 

 عالمت پرشدگي روي پوسته
استفاده مجدد از عوامل شیمیایي مرطوب:

 این عوامل نباید مجدداً استفاده گردند.
 چنانچه بخشي از یک F.E شیمیایي مرطوب، تخلیه 
یا استفاده گردد، مابقي مانده در F.E باید معدوم شود.

 عوامل شیمیایي مرطوب در دوره های زماني تست 
هیدرو استاتیک، باید معدوم و جایگزین شوند.

7-4-4- اقدامات پیشگیرانه فشار گیری:
گیج های فشار: جایگزیني گیج های فشار باید با فشار 
 F.E متناسب بوده و با ماده بدنه شیر F.E سرویس

تطابق داشته باشد.
:Stored-Pressure هاي نوع F.E

شارژ،  قابل   Stored-Pressure نوع  هاي   F.E  
 Name Plate روی  بر  که  سرویس  فشار  تا  تنها 

مشخص شده، باید شارژ گردند.
 Pressurizing( گیری  فشار  رابط  یا  مبدل   
Adapter( که سازنده ارائه نموده، باید قبل از فشار 

گیری F.E به شیر آن وصل شود.
 یک منبع قبل تنظیم فشار که از افزایش فشار بیش 
از psi 25، باالتر از فشار سرویس، جلوگیري می کند، 

جهت فشار گیری F.E باید استفاده شود.
 استفاده از منابعي نظیر سیلندرهاي نیتروژن بدون 
رگالتور، که ممکن است باعث Over Pressurize یا 

شکستگي F.E شود، ممنوع است.

گاز فشار گیری:
نقطه  با  استاندارد،  صنعتي  گرید  نیتروژن  تنها   
شبنم F (51°C)°60- یا پایین تر، باید جهت فشار 
گیری F.E هاي هالوژن و F.E هاي شیمیایي خشِک 

Stored-Pressure استفاده گردد.

 دیگر F.E هاي هالوژن که نیازمند آرگون هستند، 
باید با آرگون با نقطه شبنم -C°54( F°65( یا پایین تر 

فشار گیری شوند.
 از هواي فشرده که توسط سیستم های کمپرسوري 
یا   )C°54( F°65- نقطه شبنم با  خاصي که هواي 
گیری  فشار  جهت  می توان  می کنند،  تولید  پایین تر 

استفاده نمود.
 F.E هاي کالس D و F.E هاي هالوکربن، باید تنها 
با نوع گاز مشخص شده بر روی Name Plate فشار 

گیری شوند.
7-4-5- نگهداري مستندات شارژ مجدد:

 هر F.E باید داراي Tag یا برچسب الصاقي باشد 
که نشان دهنده ماه و سال عملیات شارژ مجدد، شخص 

سرویس کار و نام مؤسسه شارژ کننده باشد.
 یک حلقه تأیید سرویس )تعمیر یا شارژ مجدد( که 

به نوعی پلمپ نیز هست، باید به F.E الصاق گردد.
و   Halogenated Agent ،مایع گاز  F.E هاي   
شارژ  شیرشان،  برداشتن  بدون  که  کربن  دی اکسید 
مجدد می شوند، مستلزم داشتن حلقه تأیید سرویس 

نمی باشند.

فصل هشتم: تست هیدرو استاتیك
8-3- فرکانس تست:

 در دوره های زماني که از آنچه در جدول 
8-3 آمده، تجاوز نمی نماید، F.E ها باید 

تست هیدرو استاتیک گردند.



سیستم هاى کنترل  PLC، پانل هاى آدرس پذیر و متعارف

تجهیزات اعالم نشتى گاز، شعله یاب ها، سنسورهاى دود و حرارت، شاسى اعالم حریق

انواع تجهیزات ایمنى حریق و گاز در مدل هاى ضد انفجار، فضاى باز و یا داخل ساختمان

ادوات حفاظت فردى و ایمنى در برابر خطر و آتش سوزى و امداد و نجات

سیستم ها و تجهیزات اطفاء حریق اتوماتیک گاز و آب و فوم به همراه ادوات جانبى آنها 

ابزارآالت مخصوص تست و کالیبراسیون تجهیزات اعالم و اطفاء حریق

PLC System and Control Panels, Addressable & Conventional

Gas Detectors: Infrared, Toxic, Hydrogen, Oxygen Sensors

Flame Detectors: Ultraviolet, Infrared, Triple Infrared, UV/IR

Fire Detectors: Smoke, Heat, Multi Detectors And Call Points

Alarm Noti�cations: Flashers, Sounders, Horns, Bells, Leds

Special Tools: Calibration and test Equipment, Gas Test Kits

Fire Fighting Systems: CO2, FM200, IG55, Foam, Water, Safety

Floor 5th, No.157, Dibaji Junction, Dolat Ave, Pasdaran, Tehran, IRAN

Tel:   +98 (021) 2276 4300
Fax:  +98 (021) 2276 4301
Email: info@azarpad.com
Web: www.azarpad.com

تلفــن:22764300 (021) 98+   
فکس:22764301 (021) 98+ 

info@azarpad.com :ایمیل
www.azarpad.com :وب سایت

آدرس: تهران، پاسداران، خیابان دولت، تقاطع دیباجى، پالك 157، طبقه پنجم



سیستم هاى کنترل  PLC، پانل هاى آدرس پذیر و متعارف

تجهیزات اعالم نشتى گاز، شعله یاب ها، سنسورهاى دود و حرارت، شاسى اعالم حریق

انواع تجهیزات ایمنى حریق و گاز در مدل هاى ضد انفجار، فضاى باز و یا داخل ساختمان

ادوات حفاظت فردى و ایمنى در برابر خطر و آتش سوزى و امداد و نجات

سیستم ها و تجهیزات اطفاء حریق اتوماتیک گاز و آب و فوم به همراه ادوات جانبى آنها 

ابزارآالت مخصوص تست و کالیبراسیون تجهیزات اعالم و اطفاء حریق

PLC System and Control Panels, Addressable & Conventional

Gas Detectors: Infrared, Toxic, Hydrogen, Oxygen Sensors

Flame Detectors: Ultraviolet, Infrared, Triple Infrared, UV/IR

Fire Detectors: Smoke, Heat, Multi Detectors And Call Points

Alarm Noti�cations: Flashers, Sounders, Horns, Bells, Leds

Special Tools: Calibration and test Equipment, Gas Test Kits

Fire Fighting Systems: CO2, FM200, IG55, Foam, Water, Safety

Floor 5th, No.157, Dibaji Junction, Dolat Ave, Pasdaran, Tehran, IRAN

Tel:   +98 (021) 2276 4300
Fax:  +98 (021) 2276 4301
Email: info@azarpad.com
Web: www.azarpad.com

تلفــن:22764300 (021) 98+   
فکس:22764301 (021) 98+ 

info@azarpad.com :ایمیل
www.azarpad.com :وب سایت

آدرس: تهران، پاسداران، خیابان دولت، تقاطع دیباجى، پالك 157، طبقه پنجم







102IRAN Fire Protection Engineering Magazine  No. 37  Dec.  2017                               1396 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال پنجم  شـماره 37   آذر ماه

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

معـرفی محصــول

تولید  مورد  در  مجازی  فضای  در  اخباری   
توسط  ایران  در   COLD FIRE محصوالت 
شرکت جهان تجارت سالم منتشر شده، آیا این 

موضوع صحت دارد؟
بله. کاماًل صحت دارد. ما توانستیم COLD FIRE  را 

در ایران برای اولین بار تولید کنیم.

فعالیت تان  و  خود  شرکت  مورد  در  لطفاً    
بیشتر توضیح دهید؟

شرکت جهان تجارت سالم با بیش از یک دهه فعالیت 
راستای  در  واردات(  و  )صادرات  بازرگانی  زمینه  در 
ارتقاء تولیدات ملی و نیاز مبرم کشور به محصوالت 
اطفاء حریق قوی تر اقدام به اخذ نمایندگی انحصاری 
از شرکت FIRE FREEZ برای تولید محلول اطفاء 

حریق با برند COLD FIRE نموده است.

   تولیدات شما در ایران به چه صورت است؟
شرکت جهان تجارت سالم اقدام به خرید ماشین آالت 
تولید  برای  آلمان  کشور  از  پیشرفته  اتومات  تمام 
اسپری و سیلندرهای استیل آتش نشانی نموده است 
میلی لیتر،   400 اسپری های  قالب  در  تولیدات  که 
600 میلی لیتر، 1000 میلی لیتر و حجم های بزرگ تر 
کپسول های استیل 2 لیتری، 6 لیتری، 9 لیتری و 
صنعتی  مراکز  و  پتروشیمی ها  پاالیشگاه ها،  جهت 
ارائه  لیتری   1000 و  لیتری   208 بالک  بصورت 

می گردد که البته در صورت سفارش در حجم های 
مختلف نیز قابل تولید می باشد.

  خواهشمند است در مورد مواد تولیدی تان 
که با نام COLD FIRE شناخته شده است، 

بیشتر توضیح دهید؟
محصول COLD FIRE یک محلول کاماًل و 100 
درصد گیاهی و سازگار با محیط زیست بوده که مانند 
مواد اطفاء حریق دیگر هیچ گونه اثرات شیمیایی بر 

روی موجودات زنده ندارد.
قدرت خاموش کنندگی این محصول تا 3 برابر بیشتر 

از محصوالت مشابه می باشد.
تترا  با  را  حریق  ضلع های  از  یکی   COLD FIRE
هیدروژن قطع می کند و حریق را در کمترین زمان 

ممکن کنترل می کند.
خاموش کنندگی  قدرت  بر  عالوه   COLD FIRE
و  کرده  خنک  بسرعت  را  پاشش  تحت  محل  باال، 
دود حاصله از حریق و بخار هیدروکربن را نیز از بین 
اشتعال مجدد  از  باعث جلوگیری  و همچنین  برده 
 UL استانداردهای  دارای  فناوری  این  نیز می گردد. 
NFPA 18 ، NFPA 10 ، classified2N75 است و 
 A , B , D قابلیت استفاده مؤثر برای گروه های آتش
 K ,را دارد که در صورت تغییر نازل پاشش می توان 

حریق های الکتریکی E را نیز اطفاء نمود.

 کاربری و نحوه استفاده محصول شما به چه 
صورت است؟

اسپری COLD FIRE کاربری بسیار آسان و امکان 
و  بانوان  حتی  جامعه  افراد  تمامی  به  را  استفاده 
کودکان می دهد که این امر خاموش کردن آتش در 
ثانیه های اول را امکان پذیر می کند. این خود یکی 
از عوامل مهم جلوگیری تبدیل آتش های کوچک 
در  محصول  این  است.  بزرگ  آتش سوزی های  به 
انواع سیلندرها پس از کشیدن ضامن براحتی قابل 

استفاده می باشد. 

   COLD FIRE   
با حریق سریع  مواجهه  در  استثنائی  فناوری 

با شرکت جهان تجارت سالم مصاحبه ای کوتاه 
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همچنین زمانی که آتش نشان ها از بالک آن استفاده 
می کنند در کمترین زمان ممکن، با باالترین کیفیت 
حتی با ترکیب کردن این محصول با آب درون مخزن 
خودروهای آتش نشانی با یک سرلوله معمولی، بدون در 
نظر گرفتن ویسکوزیته سیال می توانند فوم مطلوبی را 
دریافت کنند و در کمترین زمان ممکن این محصول 

تبدیل به یک محصول کاربردی گردد.

مزیتی  شما  محصول  نیز  اقتصادی  لحاظ  از   
نسبت به محصوالت دیگر دارید؟

بله دیگر مواردی که این محصول را از لحاظ اقتصادی 
قابل استفاده در  از محصوالت دیگر می کند،  متمایز 

دفعات این نوع کپسول ها و اسپری ها میباشد.
همانطور که گفته شد COLD FIRE مؤثر برای تمامی 

گروه های آتش است که این امر باعث عدم نیاز به تجهیز 
محل با چندین نوع کپسول و مواد مختلف می شود و 
مورد دیگر طول عمر مصرف باالی این محصول نسبت 
به محصوالت دیگر است که طول عمر 3 ساله آن باعث 
لحاظ  از  برابر  تا 3  و  بوده  به شارژ سالیانه  نیاز  عدم 

اقتصادی برتر از محصوالت دیگر خواهد بود.

 در پایان برای مخاطبان آیا توضیحات خاص 
دیگری دارید؟

ارتقاء  سیاست شرکت و مدیران جهان تجارت سالم 
دانش فنی و علمی کشور و جلوگیری از حادثه های 
و  مردم  از  ما  انتظار  که  است  جبران ناپذیر  ناگوار 
مسئوالن همکاری و حمایت همه جانبه این محصول 

جدید  می باشد.
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معـرفی محصــول

پرقدرت ترین ماده خاموش کننده
کلد فایر دارای قدرتی تا 3 برابر بیشتر از محصوالت مشابه اطفاء حریق موجود 
در دنیا می باشد که عالوه بر قدرت خاموش کنندگی باال، محل تحت پاشش را 
به سرعت خنک می کند و دود حاصله از حریق و بخار هیدروکربن را نیز از بین 

می برد،  همچنین جلوگیری از اشتعال مجدد می کند.

دارای استانداردهای جهانی
کلد فایر دارای استانداردهای جهانی UL، NFPA، US EPA است.

قابل استفاده برای انواع حریق
کلد فایر موثر برای تمام گروه های آتش A , B , D , K  و جایگزینی مناسب 

برای اماکن و تاسیسات بجای چندین نوع کپسول و مواد مختلف است.

100 درصد گیاهی
مواد موجود در کلد فایر، کامال گیاهی و ساخته شده از پروتئین گیاهی و 

سازگار با محیط زیست و فاقد بوی نامطبوع می باشد.

تاریخ مصرف باال
تاریخ مصرف این محصول 3 ساله، بی نیاز به شارژ سالیانه و قابل استفاده به 

دفعات است.

استفاده بسیار آسان
دارای کاربری بسیار آسان و عدم نیاز به آموزش، امکان استفاده برای تمای افراد 

جامعه حتی بانوان و کودکان است.

تولیدات جهان تجارت سالم بصورت اسپری در سایزهای 400 میلی لیتری، 600 
میلی لیتری و 1000 میلی لیتری، در حجم های بزرگتر، کپسول های استیل 2 
لیتری، 6 لیتری، 9 لیتری و جهت پاالیشگاه ها، پتروشیمی ها و مراکز صنعتی 

بصورت بالک های 200 لیتری و 1000 لیتری  ارائه می گردد.

با کلد فایر آتش سرد است

تولید محصول  COLD FIRE   برای اولین بار در ایران
شرکت جهان تجارت سالم بیش از یك دهه فعالیت در زمینه بازرگانی )صادرات و واردات( در جهت ارتقاء تولیدات ملی، با خرید ماشین آالت پیشرفته 
ساخت اسپری های اطفاء حریق و اخذ نمایندگی انحصاری از شرکت FIRE FREEZ کشور آلمان اقدام به راه اندازی خط تولید موثرترین مواد اطفاء حریق 

ساخته شده در دنیا با برند COLD FIRE در ایران عزیزمان نموده است.
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استانداردهاي ملی واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده های ساختماني

تاريخ تصويب در
 كميته ملي

شماره
استاندارد ملي عنوان استاندارد رديف

1382 7271-1
واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده های ساختماني، روش های آزمون

قسمت اول: اندازه گيری شدت رهايش گرما ناشي از سوختن مصالح و فرآورده های 
ساختماني بوسيله دستگاه گرماسنجی مخروطي

1

1383 7271-2 واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده های ساختماني، روش های آزمون
قسمت دوم: آزمون قابليت نسوختن مواد 2

1384 7271-4
واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده های ساختماني، روش های آزمون

قسمت چهارم: قابليت افروزش فرآورده های ساختماني در برخورد مستقيم شعله 
)آزمون منبع تك شعله(

3

1385 7271-5 واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده های ساختماني، روش های آزمون
قسمت پنجم: تعيين گرماي ناشي از سوختن مواد 4

1384 7271-8 واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده های ساختماني، روش های آزمون
قسمت هشتم: روش های تثبيت شرايط و ضوابط كلي براي انتخاب مصالح پشت كار 5

1384 8299 واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده های ساختماني، طبقه بندی 6

قابل فراخوان از سایت سازمان ملی استاندارد
www.isiri.gov.ir 
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همه جانبه  بررسي  و  مطالعه  به  قبل  شماره  در 
محیط کار و همچنین تجزیه وتحلیل حوادث به 
ادامه  این شماره  وقوع پیوسته پرداخته شد. در 

مطلب را پی می گیریم:
تشکیالت کنترل و نظارت

3-1- بازرسي:
از  پیشگیري  در  بسزایي  کمک  بازرسی ها 
در  زیرا  می نمایند،  شغلي  حوادث  و  بیماری ها 
طي بازرسي، خطرات محیط کاري، ثبت و معرفي 
می گردد. بازرسی های دوره ای محیط کار، یکي از 
قسمت های مهم برنامه بهداشت و ایمني هست. 
ازجمله اهداف بازرسي، کسب اطالعات بیشتري 
درزمینه کارها و خطرات ناشي از آن ها، شناسایي 
خطرات موجود )بالفعل( و خطرات بالقوه محیط 
کار و تعیین و شناسایي عوامل ایجادکننده خطر 

هست.
بازرسي، مکان، زمان و  باید مورد  بازرسي  در هر 

شود.  مشخص  کار  این  انجام  نحوه  و  چگونگي 
همچنین توجه به مواردي که شرایط غیر ایمن 
ازجمله:  می دهد،  گسترش  را  غیربهداشتی  و 
یا  سرما  فشار،  نامناسب،  پوشش  استرس ها، 
از  حاصل  شیمیایي  ضایعات  بیش ازحد،  گرماي 
از  نادرست  استفاده  گرفته،  صورت  واکنش های 

مواد شیمیایي و ... بسیار حائز اهمیت است.
جهت تکمیل گزارش ها بازرسي باید به موارد زیر 

استناد نماییم:
)layout( الف- نقشه کامل محل کار
ب- فهرست لوازم و تجهیزات موجود

این  در  مصرفي:  شیمیایي  مواد  فهرست  ج- 
شیمیایي  مواد  کلیه  که  کنیم  توجه  باید  زمینه 
خطرناک، حاوي برچسب و برگه اطالعات ایمني 

مواد شیمیایي مصرفي )MSDS( باشند.
د- چک لیست ها

ه- گزارش ها بازرسي موجود

3-2- کمیته علت یابی حوادث:
یکي از اهداف تشکیل این کمیته و وظائف آن، 
پیشگیري از حوادث و بیماری های ناشي از کار 
نتایج  انعکاس  با  می تواند  کمیته  این  هست. 
حوادث به وقوع پیوسته به صورت پویانمایی و فیلم 
و یا به صورت مقاله، بروشور و یا هفته نامه و حتی 
اینترنتی، نواقص  با احداث سایت  ماهنامه و نیز 
و  قبل  در  موجود  بهداشتي  و  ایمنی  حفاظتي، 
حین بروز حادثه، جهت ارائه آموزش های الزم به 
با  تهیه دستورالعمل های  کارفرمایان و کارگران، 
سهم  بهداشت کار،  و  ایمني  خط مشی  و  الزم 

بسزایي را در کاهش حوادث ایفا کنند.
و  تهیه  کمیته،  این  وظایف  مهم ترین  از  یکي 
تدوین خط مشی ایمني و بهداشت کار هست، این 
ایمني  قواعد  و  اصول  بیان  طریق  از  خط مشی، 
برنامه  گسترش  و  توسعه  به  مربوط  بهداشتي  و 
اجراي  می کند.  کمک  کاري  محیط های   ایمني 

باهدفپیشگیريوکنترلحوادثناشيازکار

حوادث علت یابی  تشکیل کمیته 

مجیدحمیداوی
مشاور و مدرس آتش نشانی و بازرس وزارت کار
majidhamidavi@yahoo.com

بخشدوم

حسینساکی
کارشناس HSE شرکت ملی پاالیش و پخش
h.saki@yahoo.com



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

معرفی رسی جدید ابزارهای هوملاترو

قدرمتندتر ، سبک تر ، ارگونومی بهرت

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

مرکز جامع تجـارت ایمنـی ایران - ماهنامه مهندسی حفاظت از حریـق

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

لینک آبان ماه 96 

قوانین بهداشتي و رعایت اصول ایمني ذکرشده در 
خط مشی، به عنوان یکي از راه های مهم پیشگیري 

از وقوع و تکرار حوادث مطرح هست.
3-3- مدیریت دستگاه های ایمني و بهداشتي:

هماهنگي  ایجاد  و  سازمان دهی  مسئول  کارفرما 
بین کلیه دستگاه های ایمني و بهداشت حرفه ای 

است.
بر  نظارت  درزمینه  را  خود  نقش  مدیریت  اگر 
ایفا  به درستی  ایمني،  برنامه   مختلف  بخش های 
نکند، کلیه اقدامات صورت گرفته در پیشگیري از 
حوادث بی اثر خواهد بود. بنابراین اعمال مدیریت 
دیگر  مهم  عوامل  از  یکي  دستگاه ها،  این  صحیح 
مدیران  و  است  حوادث  از  پیشگیري  بحث  در 
و  بروز  از  جلوگیری  برای  شرکت ها  و  سازمان ها 
باید به دستورالعمل ها و  تکرار حوادث در صنایع 
نموده  توجه  هشدارهای کمیته علت یابی حوادث 
به  اقدام  کمیته  بازرسین  نظارت  و  مشورت  با  و 
پیاده سازی قوانین و دستورالعمل های تعیین شده 
نتایج  از سوی کمیته علت یابی حوادث نماید که 
نوپای  صنعت  و  کارگران  کارفرمایان،  نفع  به  آن 
کشورمان خواهد بود و همه متصدیان در پیشبرد 

اهداف این کمیته باید تالش نمایند.

4- اقدامات آموزشي

4-1- آموزش و ارائه دستورالعمل های ایمني:
جهت ایجاد فرهنگ ایمني در محیط کار، برگزاري 
ضروري  مقدمه ای  به عنوان  آموزشي  دوره های 
در  بسزایي  تأثیر  آموزش ها  این  که  مطرح هست 

کاهش حوادث ناشي از کار خواهند داشت. 
معموالً دو نوع آموزش در محیط های کاري مطرح 
می شود که یکي شامل آموزش های بدو استخدام 
آموزش های  دیگري  و  تازه کار  کارگران  براي 
مستمر یا ضمن خدمت هست که بهتر است این 
فواصل  در  و  مداوم  به صورت  آموزشي  دوره های 

زماني معیني برگزار گردد.
آموزشي  دوره های  این  طي  در  کارگران 
کار،  محیط  در  موجود  شغلي  مخاطرات  با 
دستورالعمل ها و مقررات ایمني مربوط به کارشان 
کاري(  )استانداردهاي  کار  میزان های  و  اصول  و 
کلیه  دوره ها  این  در  است  الزم  و  می شوند  آشنا 
دستورالعمل های  و  گزارش ها  و  مرتبط  حوادث 
داده  آموزش  حوادث  علت یابی  کمیته  از  صادره 
شود تا کارفرمایان و کارگران با خطرات و حوادث 
از تکرار  موجود در محیط کارشان آشنا گشته و 

حوادث جلوگیری به عمل آید...
4-2- انجام مطالعات و تحقیقات: 

انجام مطالعات و بررسی ها بر روي عوامل گوناگون 
موجود در حوادث محیط کار و همچنین تحقیقات 

روان پزشکی  آماري،  فني،  مختلف  زمینه هاي  در 
و  حوادث  از  پیشگیري  یا  و  کاهش  در   ،... و 
همچنین  و  تکراری  کار  از  ناشي  بیماری های 
بسیار  کار  محیط  در  زیان آور  فاکتورهاي  کاهش 
بهبود  در  مهمي  نقش  می تواند  و  هست  مفید 
باشد.  داشته  کارگران  محیطي  و  کاري  شرایط 
مطالعه  به  می توان  موردبررسی  عوامل  ازجمله 
یا  و  باکار  ارتباط  در  ارگونومیکي  موارد  درزمینه 
ماشین آالت، شاخصه های فیزیکي و فیزیولوژیکي 
فاکتورهاي  کارگران،  و  ابزارآالت  با  ارتباط  در 
اجتماعي – رواني، شرایط محیطي و غیره که در 

بروز حوادث نقش بسزایی دارند اشاره نمود.
همچنین انجام مطالعات و بررسی هاي آماري، از 
اهمیت ویژه ای برخوردار هست، زیرا با استفاده از 
علل  به  می توان  آماري  علمي  تجزیه وتحلیل های 
عمده وقوع حوادث پي برده و راهکارهایي جهت 

کاهش آن ها ارائه نمود.
4-3- برگزاري سمینارها و همایش ها:

درزمینه  همایش هایي  و  سمینارها  برگزاري 
کمیته،  اعضای  توسط  شغلي  بهداشت  و  ایمني 
ارتقاي سطح ایمني شده، شرایط همکاري  باعث 
و  کارگاه ها  و  کارکنان  میان  بیشتر  مساعدت  و 
همچنین امکان ایجاد رقابت سالم فی مابین، آنان 

را در موارد ایمني و بهداشتي تقویت می نماید.
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

از  پیشگیری  و  علت یابی  کمیته  اعضای 
سوانح و حوادث و وظایف اعضا:

عهده  به  را  گروه  رهبری  نقش  مدیرعامل:   -1
دارد و سه مدیریت تحت اختیار آن هست:

علت یابی  و  بازرسی  کار  ایمنی:  مدیریت 
جهت  دیدگان  حادثه  با  مصاحبه  و  حوادث 
کسب اطالعات به عهده این اعضای این مدیریت 
خواهد بود؛ که گزارش ها ارسالی از قسمت فنی و 
مهندسی جهت پویانمایی سازی و تولید فیلم به 

مدیریت طرح و برنامه ارسال می گردد.
این مدیریت از دو بخش تشکیل شده است:

بخش علت یابی و بازرسین
و  کارآمد  مهندس  تعدادی  شامل  بخش  این 
دارد  وجود  خودشان  رشته های  در  باتجربه 
ایمنی،  مهندسی  رشته های  از  که  بدین صورت 
محیط زیست، شیمی، مکانیک، عمران، کشاورزی 
نفرات خبره انتخاب گردیده و بنا به نوع و وخامت 
حادثه اعضا جهت بازرسی و جمع آوری اطالعات 
موردنیاز به محل حادثه اعزام می گردند و درنهایت 
گزارش تجمعی کاملی از هر رشته به بخش فنی و 

مهندسی ارسال می گردد.
بخش فنی و مهندسی

مهندسین شیمی  از  نفر  دو  تعداد  بخش  این  در 
و  دارند  تخصص  آتش نشانی  و  ایمنی  امر  در  که 

هستند  حوادث  علت یابی  امر  در  متخصص  نیز 
به  بازرسین  از  ارسالی  گزارش ها  که  دارند  قرار 
بررسی  از  بعد  که  می شوند  فرستاده  بخش  این 
و علت یابی حوادث گزارش مبسوطی به مدیریت 

ایمنی جهت بازنگری نهایی ارسال می گردد.
مدیریت طرح و برنامه: این مدیریت از سه 

واحد یا بخش تشکیل  شده است:
برگزاری  متصدی  واحد  این  آموزش:  واحد 
در شرکت ها  الزم  پیشرفته  و  مقدماتی  دوره های 
سوی  از  پیشنهادی  یا  حادثه دیده  مؤسسات  و 

بازرسین هست.
واحد روابط عمومی: این واحد کار توزیع فیلم ها 
و  هست  سازمانی  بین  روابط  و  پویانمایی ها  و 
گروهی ها  درس  و  مجالس  در  کمیته  سخنگوی 
خواهد بود و البته کار توزیع بروشور و پمفلت و... 

را به عهده دارد.
موظف  واحد  این  مسئول  انفورماتیك:  واحد 
در  را  ایمنی  مدیریت  از  واصله  اطالعات  است 
موردنیاز  ارقام  و  آمار  و  بررسی  خود  بخش های 
تبدیل  را  واصله  اطالعات  و  نماید  را شفاف سازی 
از دو بخش  واحد  این  پویانمایی کند.  و  فیلم  به 

تشکیل شده است:
اطالعات  بخش  این  در  پویانمایی:  بخش 

واصله تبدیل به فیلم و پویانمایی می شود.
ارقام  و  آمار  بخش  این  در  آمار:  بخش 
کشف شده از حوادث به مدیریت روابط عمومی 

ارسال می گردد.
این  اداری:  و  مالی  پشتیبانی،  مدیریت 
واداری  مالی  پشتیبانی  امورات  کلیه  مدیریت 
اعضاء کمیته را به عهده دارد از قبیل صدور حکم 
کمیته،  نیازمندی های  و  اقالم  تهیه  اعضاء،  برای 
تهیه سرویس های ایاب و ذهاب اکیپ ها، برآورده 
کردن نیاز مالی و خدمات اداری اعضاء و... هست.

و  علت یابی  برنامه  اجرایی  پیشنهادهای 
پیشگیری از سوانح و حوادث

استانداری:
صدور ابالغ برای فرمانداران شهرستان ها برای 
معرفی کمیته علت یابی و پیشگیری از سوانح 
در  شرکت ها  و  ادارات  ترجمان ها،  به  حوادث  و 

شهرستان ها
ملزم نمودن کلیه شهرستان ها جهت تشکیل 
عضویت  و  فرماندار  ریاست  با  مذکور  کمیته 
ادارات مربوطه و اعالم گزارش ماهیانه به دبیرخانه 
از سوانح و حوادث  کمیته علت یابی و پیشگیری 
استان در خصوص پیشرفت کار یا موانع احتمالی

حمایت از پیشنهاد ها درزمینٔه ایجاد سمن هایی 

در جهت پیشگیری از حوادث
کمیته  اعضای  بازدید  به منظور  برنامه ریزی 
حوادث  و  سوانح  از  پیشگیری  و  علت یابی 

به صورت تیمی از شهرستان های مجری برنامه
دانشگاه علوم پزشکی:

سیاست گذاری و همکاری در اجرای برنامه های 
با  حوادث  و  سوانح  از  پیشگیری  آموزشی 

مشارکت سایر سازمان های مرتبط
تشکیل کمیته ثبت و جمع آوری آمار حوادث 
و مصدومین آن ها با هماهنگی نیروی انتظامی، 
و  ادارات  سایر  و  دانشگاه  قانونی،  پزشکی 

سازمان های مربوطه
افزایش پایگاه های امدادرسانی و معرفی آن ها 
به مردم و ایجاد پست های موقت در روزهای 
و  شرکت ها  به  اولیه  کمک های  آموزش  و  ویژه 

عموم
و  راهنمایی   / )پلیس راه  انتظامی  نیروی 

رانندگی(:
تقویت برنامه های آموزشی مرتبط با پیشگیری 
برای  ایمنی  افزایش  و  رانندگی  حوادث  از 

کارکنان نیروی انتظامی
و  شیوه ها  استانداردسازی  و  کیفیت  ارتقای 
ابزارهای کنترل ایمنی و پیشگیری از حوادث 

ترافیکی و رانندگی
توسعه  ترویج  در  تشویق  ابزار  از  استفاده 

فرهنگ صحیح ترافیکی
اداره کل راه و ترابری:

با  استان  راهه ای  وضعیت  آخرین  نقشه  ارائه 
و  علت یابی  کمیته  موردنیاز  مشخصات 
حادثه خیز،  )نقاط  حوادث  و  سوانح  از  پیشگیری 
محل  و  تردد  وضعیت  کوهستانی،  جاده های 

استقرار راهداری ها و...(
استانداردسازی  و  کیفی  و  کمی  ارتقای 
و  حفظ  عالئم،  نصب  راه سازی،  شاخصه های 

نگهداری راه ها و احداث جاده های جدید
راهه ای  حادثه خیز  نقاط  اولویت های  اعالم 
رفع  برای  اجرایی  راه حل های  ارائه  و  استان 

آن ها
شهرداری:

اصول  بر  منطبق  مقررات  و  ضوابط  اعمال 
ایمنی در درون شهرها و مبادی ورودی شامل 
)محدودیت عبور، استفاده از ابزارهای ایمنی مثل 
عابرین،  ویژه  پل های  احداث  راهنمایی،  چراغ 
نصب عالئم هشداردهنده، شناخت نقاط حادثه خیز 

و ...(
تدوین و اجرای استانداردهای الزم در زمینه 
اماکن  و  بازی  فضاهای  و  پارک ها  احداث 
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عمومی با همکاری موسسه استاندارد
برنامه ریزی در جهت پیش بینی و احداث الین 
ویژه موتورسواران و دوچرخه سواران در سطح 

شهر
افزایش پایگاه های آتش نشانی در سطح شهر و 

آموزش حرفه ای جهت آتش نشانان
استانداردهای  رعایت  بر  نظارت  در  تقویت 
ایمنی در سیستم های مورداستفاده در منازل 
)گاز، برق، آب، فاضالب و...( تازه ساخت و قدیمی

آموزش خانواده ها در خصوص حوادث خانگی 
و نحوه پیشگیری و مقابله با آن ها

آموزش  و پرورش:
و  مربیان  کلیه مدیران،  برای  آموزش عمومی 
دانش آموزان در زمینه پیشگیری از حوادث و 

رعایت نکات ایمنی
اعمال مقررات ویژه و رعایت ایمنی با هماهنگی 

راهنمایی و رانندگی در سرویس های مدارس
اعمال کلیه ضوابط استاندارد در هنگام احداث 
غیردولتی  و  دولتی  مدارس  بهره برداری  و 
)مانند احداث مدارس در مناطق غیر حادثه خیز، 
از  مدارس  درب  تغییر  بزرگراه ها،  از  بودن  دور 
خیابان های اصلی به خیابان های فرعی یا کوچه ها، 
همکاری  با  و...(  زیرگذر  یا  و  روگذر  پل  احداث 

مسکن و شهرسازی
جهاد کشاورزی:

آموزش کلیه کشاورزان و دامداران در خصوص 
اصول  رعایت  و  حوادث  از  پیشگیری  مسائل 

ایمنی و استفاده از تجهیزات ایمنی
مخابرات:

گسترش شبکه تلفن اضطراری در تمامی راه ها 

جاده های اصلی استان و اطالع رسانی الزم در این 
زمینه

اداره کل صنایع:
ساخت  در  استانداردها  رعایت  بر  نظارت 

خودروها، لوازم خانگی و صنعتی و...
جهت  خودرو  قیمت  از  درصدی  اختصاص 
انجام طرح های پیشگیری از حوادث و آموزش 

عمومی از طریق رسانه ها
در  ایمنی  سیستم های  هم زمان  عرضه  الزام 
جعبه  ایمنی،  کاله  مانند  نقلیه  وسایل  کنار 
توسط  آتش نشانی  کپسول  و  اولیه  کمک های 

سازندگان وسایل نقلیه
الزام کارفرمایان در ایجاد کمیته های حفاظتی 
فنی و بهداشت کار و پیاده سازی آیین نامه های 
کار و نظارت بر انجام و پیاده سازی آیین نامه ها در 

محیط کار
اداره بازرگانی:

کلیه  تجهیز  جهت  صنفی  امور  مجامع  الزام 
انواع  و  ایمنی  وسایل  به  صنفی  واحدهای 

بیمه های حمایتی صداوسیما
زمینه  در  فرهنگ سازی  و  عمومی  آموزش 
جمعیت  حوادث  و  سوانح  از  پیشگیری 

هالل احمر
در  عمومی  آگاهی های  افزایش  در  مشارکت 
و  سوانح  از  پیشگیری  برنامه های  با  ارتباط 
اجتماعی،  )تأمین  بیمه گر  سازمان های  حوادث 

بیمه مرکزی، ...(
جهت  بیمه  درآمدهای  از  درصدی  تخصیص 
آموزش عمومی در راستای برنامه پیشگیری از 

سوانح و حوادث

تسریع جهت بیمه نمودن اتومبیل ها و پرداخت 
حق بیمه ها

پزشکی قانونی:
فوت  علت  ذکر  با  مرگ ومیر  آمار  دقیق  ثبت 
)حادثه( به تفکیک شهرستان )منطقه(، سن، 
به  ارائه  و  حادثه  تاریخ  و  حادثه  مکان  جنس، 
دبیرخانه کمیته علت یابی و پیشگیری از سوانح و 

حوادث
بهزیستی:

و  حوادث  از  پیشگیری  امر  در  آموزش 
معلولیت های ناشی از آن در افراد و واحدهای 

تحت پوشش
استفاده از تجهیزات دارای استاندارد و ایمنی 
الزم در مهدکودک ها و خانه های سالمندان و 

تقویت نظارت بر آن ها
اداره استاندارد:

نظارت دقیق بر امر استاندارد وسایل با در نظر 
مسائل  بر  منطبق  و  ایمنی  افزایش  گرفتن 

روزآمد
وسایل  تهیه  جهت  در  مردم  عمومی  آموزش 
و  ایمنی  اصول  با  مردم  آشنایی  و  استاندارد 

استاندارد کاالها
در  که  ایمنی  استانداردهای  تدوین  و  تعیین 
استانداردهای  ارتقای  و  ندارد  وجود  جامعه 

موجود
کار و امور اجتماعی:

جمع آوری و ارائه آمار حوادث ناشی از کار به 
از  پیشگیری  و  علت یابی  کمیته  دبیرخانه 

سوانح و حوادث
بررسی علل حوادث کار و تحقیق در مورد علل 
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حوادث ناشی از کار، زمان آن ها )شب کاری( روز 
کاری )اول هفته یا آخر هفته( یا بازنگری آئین نامه 
به  گزارش  ارائه  و  زیان آور  و  سخت  کارهای 
دبیرخانه کمیته علت یابی و پیشگیری از سوانح و 

حوادث به موازات تحقیقات بازرسین کمیته
ملزم نمودن کارفرمایان واحدهای تحت پوشش 
به رعایت اصول ایمنی در محیط های کاری و 

پیاده سازی آیین نامه های ایمنی محیط کار 
مسکن و شهرسازی:

ایمنی موجود  بر رعایت دقیق ضوابط  نظارت 
و  ساختمان ها  احداث  دستورالعمل های  در 
با همکاری سازمان  مجتمع های مسکونی واداری 

نظام مهندسی و شهرداری
شرکت پخش و پاالیش فرآورده های نفتی:

نظارت بر رعایت ضوابط ایمنی در جایگاه های 
فروش و عرضه مواد سوختی

ولوله  انشعابات  ایجاد  در  ایمنی  نکات  رعایت 
کشی گاز

آموزش کارکنان در جایگاه های عرضه سوخت 
دادگستری:

با  برخورد  در  جدی  پیگیری  و  همکاری 
را  حوادث  و  سوانح  موجبات  که  متخلفینی 

فراهم آورده اند
سازمان تربیت بدنی:

ذکر  با  ورزشی  مراکز  در  حوادث  آمار  اعالم 
علت حادثه و فراوانی به کمیته جامعه ایمن

بررسی وضعیت مکان های ورزشی مورداستفاده 
و تجهیزات ازنظر ایمنی و اتخاذ تمهیدات الزم 

در این خصوص
مجوز  صدور  هنگام  ایمنی  ضوابط  رعایت 
احداث و بهره برداری از باشگاه ها و مجتمع های 

ورزشی
و  تبلیغات  ارشاد اسالمی، سازمان  اداره کل 

اداره اوقاف:
تیزرهای  پخش  به  سینماها  کردن  ملزم 
در  حوادث  از  پیشگیری  جهت  در  آموزشی 

هنگام پخش فیلم
)مساجد،  قبیل  از  عمومی  اماکن  کردن  ملزم 
سینماها، تکایا و...( به تجهیز وسایل ایمنی و 

رعایت اصول ایمنی و نظارت بر اماکن

در  حوادث  اطالعات  و  بحران  مدیریت  سیستم 
کمیته علت یابی و پیشگیری از سوانح و حوادث

هدف از طراحی و تولید این سیستم، اتوماسیون 
اطالعاتی کمیته علت یابی و پیشگیری از سوانح و 
حوادث استان ها بوده که عالوه بر مزایای عمومی 
و متداول آن، دسترسی سریع و دقیق به اطالعات 
در  به موقع  خدمت رسانی  راستای  در  موردنیاز 
هنگام رخداد حوادث و همچنین استفادۀ تحلیلی 
و  بحران  کاهش  جهت  سیستم  گزارش ها  از 
و  بروز  مواقع  در  حوادث  از  ناشی  آسیب های 
جهت  بهینه  و  الزم  برنامه ریزی های  انجام  نیز 

جلوگیری از بروز مجدد و تکراری در آن سازمان 
یا سازمان های دیگر می باشد.

بانک  و   Delphi برنامه نویسی  ابزار  با  سیستم 
شبکه  بستر  در   SQL Server اطالعاتی 
طراحی  و  جامع  تحلیل  و  شده  پیاده سازی 
به دستگاه های  نسبت  را  آن  پارامتریک سیستم، 

موجود بی نظیر نموده است.
و  طراحی  زیرسیستم  پنج  قالب  در  سیستم  این 
پیاده سازی شده است که از امکانات اصلی هریک 
از زیر دستگاه ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

زیرسیستم  این  در  حوادث:  مدیریت  زیرسیستم 
انواع  به  مربوط  اطالعات  مدیریت  برای  امکاناتی 
حوادث به وقوع پیوسته به همراه تولید گزارش ها 
ارائه   حوادث  مورد  در  کشور  وزارت  تعریف شده 

شده است.
زیرسیستم مدیریت پروژه ها: در این زیرسیستم 
برای تعریف پروژه های تحت نظارت  امکاناتی 
کمیته علت یابی و پیشگیری از سوانح و حوادث به 
و  پروژه ها  پیشرفت  بازدیدها،  ثبت  امکان  همراه 
تصاویر  و  فایل ها  به همراه  آن ها  فعالیت های  ریز 

پروژه ها در اختیار قرار داده  شده است.
بحران  مدیریت  هماهنگي  زیرسیستم شوراي 
براي  امکاناتي  زیرسیستم  این  در  استان: 
معرفي شوراي هماهنگي استان و شهرستان ها به 
مدیریت  کارگروه های  و  آمادگي  کارگروه  همراه 
تعبیه داده شده  از آن ها  اعضاي هر یک  بحران و 
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است. همچنین امکاناتي براي مدیریت زمان بندی 
برگزارشده  جلسات  اطالعات  و  آن ها  جلسات 

هریک از آن ها وجود دارد.
- زیرسیستم مدیریت تسهیالت: در این زیرسیستم 
به  تخصیصي  تسهیالت  اطالعات  مدیریت  امکان 
استان و تخصیص انجام شده از هریک از آن ها به 
شهرستان ها به همراه امکانات الزم براي مدیریت 
اطالعات استفاده کنندگان از تسهیالت تخصیصي 
به هر یک از شهرستان ها در نظر گرفته شده است.
این  در  آمار:  و  اطالعات  مدیریت  زیرسیستم 
مدیریت  و  تعریف  امکان  ابتدا  زیرسیستم 
در  استان  جغرافیایي  مناطق  عمومي  اطالعات 
و  شهرها  بخش ها،  دهستان ها،  روستاها،  سطح 
به  توجه  با  سپس  است.  ارائه شده  شهرستان ها 
نیازهای اطالعاتی متنوعی که در ستاد مدیریت 
برای  امکاناتی  است،  داده شده  تشخیص  بحران 
دریافت و مدیریت اطالعات دستگاه های اجرایی، 

اماکن عمومی و ... در نظر گرفته شده است.

نتیجه:
اقلیمی و شرایط طبیعی متفاوت و متنوع  تنوع 
و همچنین عدم رعایت استانداردهای علمی در 
سازه ها و فقر فرهنگی در رویارویی با بحران ها و 
به ویژه حوادث و سوانح طبیعی، کشورمان را به 
یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان تبدیل 

کرده است.
از سوی دیگر برای به حداقل رساندن آثار ناشی 
از حوادث و سوانح طبیعی، فراهم آوردن زمینه 
می نماید  الزامی  بحران  مدیریت  ارتقا  و  رشد 
به طور  بحران ها  بر  صحیح  مدیریت  چراکه 
چشمگیری در کاهش میزان اثرات و تبعات ناشی 
از آن بالطبع در کنترل خسارات و تلفات انسانی 

تأثیرگذار است.
کاهش  به  منجر  که  عواملی  مهم ترین  از  یکی 
تلفات جانی در حوادث و بالیای طبیعی می شود، 
و  گرفتن  درس  با  حوادث  بروز  از  پیشگیری 
مطالعه بر روی حوادث مشابه است. البته بدیهی 

ارزیابی  بایست  به کارمی  از آغاز  است که پیش 
درست و دقیقی از حادثه و نقاط حساس به ویژه 
آنجا  در  بیشتری  دیدگان  آسیب  که  مناطقی 
حضور دارد به عمل آید تا منجر به کاهش آثار 
ناشی از حوادث و به ویژه کاهش تلفات انسانی و 

روحی و روانی شود. 
از تجربیات کشورهای پیشرو  با استفاده  باید  ما 
در صنعت و ایمنی نسبت به کاهش حوادث و باال 
تمامی  و  نموده  اقدام  شغلی  ایمنی  بردن سطح 
دستگاه های اجرایی کشور در این امر مهم برای 
باال بردن بهره وری همکاری همه جانبه ای داشته 

باشند. 
تجربیات  از  یکی  معرفی  با  پروژه  این  در  لذا 
بحران  محترم  مدیریت  با  و  آمریکا  کشور  مهم 
این  پیاده سازی  در  سعی  خوزستان  استان 
و  بار در کشور عزیزمان  اولین  برای  تجربه مهم 
به عنوان پایلوت و نمونه کاری در استان پرحادثه 

خوزستان خواهیم نمود.
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داریوشفرجـی 
کارشناس مکانیک
@dariushfaraji

 7 دود  کنترل  مدیریت 
) فـــن   )جـت 
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در ادامه  موضوع مدیریت کنترل 
دود )نوبت 7( این بار به موضوع 

جت فن های سامانه تهویه پارکینگ 
پرداخته می شود.
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از تهویه  در مدیریت کنترل دود 2 به بخش هایی 
 NFPA 88 ، NFPA 92A مکانیکی پارکینگ طبق
و استاندارد ASHRAE اشاره شد. در این بخش 
جزئیات دیگری درخصوص روش Jet Fan )جدا 

از روش داکتی( پرداخته می شود.
برای پارکینگ هایی که تماماً به طور طبیعی تهویه 

می شوند، باید بازشوهای دائمی جهت تخلیه دود 
فراهم شود.

این  نمی توانند  زیرزمینی  پارکینگ های  طبیعتاً،   
موضوع را عملیاتی نموده و بالطبع تهویه مکانیکی 

در آن ها ضروری است.
جایگزین   Impulse تهویه  سیستم  یا  فن  جت 
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مناسب سیستم داکتی متعارف است که آنرا ارتقاء 
شده  چیره  داکتی  سیستم  ضعف های  به  و  داده 
است. )مزایا و معایب هر یک، در مدیریت کنترل 

دود 2 بصورت مبسوط ارائه شده است.(
در هنگام وقوع حریق در پارکینگ، دود به وسیله 
سمت  به  حریق،  مقاوم  محوری  فن های  جت 

فن های اصلی تخلیه هدایت شده و از طریق آنها 
زیر  شکل  به  می شوند.  منتقل  بیرون  فضای  به 

توجه شود.

سایلنسرهای  هر  با  باال  محوری  فن سرعت  جت 
ورودی و خروجی و همچنین وسیله کنترل پخش 
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جریان را شامل می شود.
فن های  با  مقایسه  در  محوری  فن های  عموما 
مثال:  برای  دارند.  بیشتری  صدای  سانترفیوژ 
یونیت هیترها در بحث تهویه مطبوع، در دورهای 
 )80 db باال در محدوده آسیب به گوش )بیش از
قرار می گیرند که بعضاً در مکان های پر سر و صدا 
)مانند باشگاه ها( از آن استفاده می شود، در حالی 
که از مزیت های جت فن های محوری سامانه تهویه 
پارکینگ، وجود همین سایلنسرها است که اثر صدا 

را برطرف می کند.
 Impulse سرعت و حجم جریان هوای جت فن
پارامترهایی قطعی است که توسط نیروی تراست در 

تخلیه نمایش داده می شود.
محتوای  یک  فن  جت  تراست  نیروی  همچنین 
تعیین کننده جهت محاسبه تعداد جت فن های الزم 
در این سیستم تخلیه است. به عنوان مثال بیشترین 
تراست  نیروی  توسط  شده  دریافت  هوای  حرکت 
جت فن )به کانتور سرعت توجه شود.( تعداد دفعات 

جریان هوا از میان جت فن است.

در تهویه پارکینگ، این ویژگی، جت فن را قادر به 
جایگزینی با کانال کشی متعارف، از طریق اگزاست 

هوای تازه فن های باقی مانده می سازد.

پروفیل بردار سرعت جت فن می تواند به طور عددی 
)تحلیل محاسباتی  سیاالت  دینامیک  طریق  از 
سقف،  صفحه  )تقریب  مرزی  شرایط  با   )CFD
ممانعت ستون و ...( به عنوان حاالت تعریف  شود. )در 

مدیریت کنترل دود 4 بطور مبسوط به شبیه سازی 
دینامیکی پرداخته شده است.(

 400 محوری  قطر  رایج ترین  سرعت  پروفیل 
میلی متری انواع جت فن، عملکرد در سرعت باال زیر 

صفحه سقف به صورت زیر است:

جت فن نمونه، نیروی تراست 50 نیوتن در سرعت 
باال تولید می کند.

پره ها  شیب  زاویه  یا  پروانه  تیغه  جهت  اصالح  
می تواند در نیروی تراست باالتر نتیجه بدهد ولی 
مصرفی  توان  هزینه  و  داشته  باالتر  صدای  درجه 
بیشتری می طلبد. شکل زیر فضای پارکینگ حدود 

2600 مترمربع را نشان می دهد که توسط سیستم 
جت فن تخلیه شده است.
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این شکل فقط عملکرد حالت حریق سیستم را نشان 
می دهد. جت فن ها در سرعت باال )حالت حریق( اجرا 
شده و خودرو وسطی روی حریق است. فن های اصلی 
تخلیه، باال گوشه سمت راست اند. در حالی که فن های 
اصلی هوای جبرانی سمت چپ هستند. حجم هوای 
ایجاد شده توسط فن های اصلی بعالوه جریان هوای 
القا شده توسط جت فن ها می تواند دود را بسوی نقطه 
تخلیه سیستم هدایت کند. همچنین جریان هوایی القا 
شده به طور کارآمد جهت رقیق کردن دود و حرارت 
تولیدشده توسط حریق )جهت نگه داشتن سمیت و 
دمای دستیابی به مرحله اضطراری( کمک می کند. 
دفلکتور انتخابی هوا می تواند جهت هدایت هوای جت 

برای جریان بهینه بعد از تحلیل ها نصب شود.

روش های طراحی:
در بحث طراحی برای سیستم جت فن پارکینگ، 

باید به موارد زیر توجه شود:

  قالب پارکینگ
  موقعیت رمپ ها، بازشوهای دیوار، تخلیه هوای 

تازه و اگزاست هوا از شفت ها
  عمق تیرک، اندازه و موقعیت ستون ها

  سایز و موقعیت البی ها که از گذر هوا جلوگیری می کند.
  تعداد و موقعیت جت فن ها 

  دینامیک سیاالت محاسباتی )تحلیل CFD( با 
جت فن های طراحی شده که می تواند جهت تحلیل 
هر دو تخلیه عادی )کنترل آلودگی( و عملکرد در 

حالت حریق استفاده شود.

:CFD تحلیل
)در مدیریت کنترل دود 4 ، در خصوص این مورد، 

مطالبی ارائه شده است.(
و طراحی هایی که  شماتیک ساختمان های جدید 
پیچیدگی های متعددی در هندسه داخلی و معماری 
دارند، در کنار تعداد زیاد آنها ممکن است طراحی 

متعارفی نداشته باشند. 

دسته معادالت دیفرانسیلی جریان )معادالت کوشی 
دسته ای  به  خطی سازی  از  پس   ، انرژی  بقا  و   )
معادالت جبری تبدیل می شوند که با کد نویسی 
پارامترهای  وکتورها  و  کانتورها  آن ها،  حل  جهت 
نرم افزارهای  امروزه  می شود.  داده  نمایش  مختلف 

 CFX ، Fluent )شامل   Ansys و   Pyrosim
و...( در تحلیل FDS )شبیه سازی دینامیکی حریق 

بر پایه CFD( استفاده می شود.

نمونه ای از جت فن ها:
  پره های فن: 

پره ها، تیغه های با شیب تطبیق پذیرند و عموماً 
شده اند.  ساخته  شده  ریخته گری  آلومینیوم  از 
 05-250 AMCA عملکرد آنها طبق استاندارد
جهت بررسی نیروی تراست آزمایش می شوند.

  بدنه فن:
با  نرم  فوالد  محفظه  استانداردهای  باید  فن  بدنه 
تیرهای ثابت شده پیچ شده را داشته باشد. همچنین 
همه جوش ها پیوسته شده دیده شوند و بمنظور 
مقاومت در برابر خوردگی و حفظ زیبایی می بایست 
از رنگ کوره ای اپوکسی برای رنگ امیزی آن استفاده 

شود.
نمونه ای از مشخصات جت فن ها در اشکال زیر ارائه 

می شوند:

منبع:
 NFPA 92 A , Standard for Smoke Control
 System Utilizing Barriers and Pressure ,
2006 Edition
Green Ventilation , Systemair مقاله شرکت
WEL AIRE مقاله شرکت

  نرخ تعویض هوا )ACH( در حالت تخلیه عادی 
و در حالت تخلیه اضطراری

  همه حجم هوای جبرانی و تخلیه )بحث دبی ها(
  جهت جریان هوا با رعایت طراحی معماری























POLON 6000 با مرکز کنترل اعالم حریق
یک شهر بزرگ را کنترل کنید!!
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معـرفی محصــول

سیستم اعالم حریق آدرس پذیر هوشمند POLON 6000 مجموعه ای از تجهیزات 
است که بر اساس آخرین تکنولوژی برای تشخیص سریع و دقیق حریق و کنترل 
 POLON 6000 .است شده  ساخته  و  طراحی  حریق  برابر  در  حفاظت  تجهیزات 
بسادگی  و  می باشد  مناسب  بزرگ  بسیار  تا  متوسط  سایز  پروژه های  تجهیز  برای 
می تواند با سیستم های هوشمند ساختمان تجمیع شود. این تجهیزات عالوه بر 
اینکه با دیوایس های نسل قبل خود )POLON 4000( قابل تطبیق می باشد، شامل 
سری جدیدی از دیوایس های آدرس پذیر با قابلیت های گسترده و متنوعی بوده و از 
نرم افزار برنامه نویسی جدیدی نیز بهره می برد. تمامی تجهیزات این نسل براساس 

استاندارد اروپایی EN54 ساخته شده و به تائید رسیده اند.
معماری  با  ماژوالر  بصورت   POLON-ALFA حریق  اعالم  سیستم  جدید  نسل 
Distributed به بازار عرضه شده است که شامل تعدادی ماژول متحد از انواع 
متفاوت می باشد که درون یونیت های استاندارد جای می گیرند. پنل اصلی و کلیه 
به  اتصال  قابل  مکانیکی  بطور  که  استاندارد  سایز  با  ماژول ها، درون یونیت هایی 
به  که  حالتی  در  یونیت ها  این  از  مجموعه ای  می گیرد.  قرار  می باشند،  یکدیگر 
یکدیگر متصل می گردند، Node را تشکیل می دهند. سیستم می بایست حداقل 
یک Node با شماره "یک" که شامل کنترلر اصلی PSO-60 است و Node اصلی 
نامیده می شود، داشته باشد. مابقی Node ها بنام External Nodes نام گذاری 
می گردند. همه ماژول های درون یک Node یا ارتباط بین Node ها توسط کابل 
 Node می باشد. هر Redundant یا فیبر نوری بصورت دوبل و RS-485 رابط
بسته به سایز و ابعاد قسمتی از پروژه که آن را پوشش می دهد، بایستی توسط 
 PSO-60 که با External Node یک یا چند ماژول منبع تغذیه تجهیز شود. هر
 Redundancy عمل نماید. به لطف Repeater مجهز شده می تواند بعنوان یک

در مجموعه پروسسور اصلی و باس مشترک و کابل های اتصال بین Node ها، 
قابل انعطاف  طراحی  با  بهینه  کاماًل  بصورت  حریق  اعالم  سیستم  طراحی  امکان 
در انتخاب ویژگی های هر Node و قرار دادن آن در محل های مناسب پروژه و 
قابلیت  هنوز  درحالی که  سیستم  راه اندازی  و  نصب  هزینه های  کاهش  همچنین 
اطمینان و عملکرد سیستم در سطح باالیی قرار دارد، برای طراح فراهم خواهد شد. 

در زیر شماتیک خالصه ای از سیستم POLON 6000 به نمایش درآمده است.
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معرفی رسی جدید ابزارهای هوملاترو

قدرمتندتر ، سبک تر ، ارگونومی بهرت

سیستم اعالم حریق POLON 6000 شامل پنل های PSO-60 با صفحه نمایش 
لوپ  ماژول های  نظیر   Functional ماژول های   ،10" سایز  لمسی  گرافیکی 
 ،MPK-60 خروجی های رله ،MKS-60 ورودی/خروجی ،MLD-62 و MLD-61
خروجی های آژیر MWS-60، خروجی های رله جریان باال MPW-61، ورودی های 
مونیتور شده MWK-60، ماژول های منبع تغذیه MZP-60 و ماژول های ارسال 
شبکه  کارت  نقش  ارسال،  ماژول های  می باشد.   MTI-61، MTI-62، MTI-63
پنل ها را در سیستم POLON 6000 ایفا می کند. بطوری که ماژول MTI-61 برای 
فواصل برد کوتاه تا 3 متر، ماژول MTI-62 برای فواصل برد متوسط تا 1200 
متر و ماژول MTI-63 برای فواصل برد بلند و استفاده از فیبر نوری تا 4 کیلومتر 
با فیبر مالتی مود و تا 15 کیلومتر برای فیبر نوری سینگل مود، Node ها را به 

یکدیگر متصل می سازند. 
در ذیل تصاویر این تجهیزات مشاهده می گردد:

POLON 6000سختافزارمرکزکنترل
این مرکز یا Node از یک یا چند فریم که حاوی اجزای سیستم 6000 می باشند، 
تشکیل شده است. بطور ی که این فریم ها به یکدیگر متصل می شوند. فریم اصلی 
می تواند شامل پنل اپراتوری بوده یا بدون پنل اپراتوری استفاده شود. بخشی از 
مرکز توسط منبع تغذیه 150 وات یا 300 وات اشغال می شود. بخش های دیگر 
توسط براکت فریم نصب ماژول ها )با قابلیت 4 ماژول در هر فریم( به تعداد الزم، 
ماژول های ارتباطی، پرینتر یا باتری پشتیبان اشغال می شوند. در مجموع چند حالت 
برای مرکز کنترل Polon 6000 می توان ساختاربندی کرد که به قرار زیر هستند:

Functional 1- پنل اپراتوری با پرینتر و 4 عدد ماژول

Functional 2- پنل اپراتوری با منبع تغذیه و 4 عدد ماژول

3- پنل تکرارکننده با ماژول ارتباطی

Functional 4- پنل عادی با منبع تغذیه و 4 عدد ماژول

Functional 5- پنل عادی با 8 عدد ماژول

6- پنل عادی با منبع تغذیه و باتری

Functional 7- پنل اپراتوری با منبع تغذیه، باتری و 4 عدد ماژول
8- پنل اپراتوری با منبع تغذیه، باتری

Functional 9- پنل عادی با منبع تغذیه، باتری و 4 عدد ماژول
در هر نود می توان تا سه فریم بعالوه یک یونیت باتری با ظرفیت 134 آمپر ساعت 
داشت. این فریم ها می توانند بصورت یک پنل اپراتوری و دو پنل عادی یا سه 
پنل عادی و موارد کمتر از این مقادیر باشند. در زیر شمای بیرونی از مراکز کنترل 

POLON 6000 با ابعاد و ظرفیت های مختلف مالحظه می گردد:
برای تکمیل فرایند اخذ لیست کامل برای سفارش تجهیزات مرکز کنترل مذکور ، 
استفاده از Configurator 6000 که ابزاری چندمنظوره برای ساختاربندی مرکز 
کنترل و محاسبات طول لوپ و ... می باشد، ضروری است. این ابزار نرم افزاری، 
توسط شرکت Polon-Alfa طراحی و عرضه شده و تمامی محاسبات در آن بصورت 

Real انجام می شود. 
محاسبه ظرفیت منبع تغذیه مرکز کنترل و ظرفیت خازن پشتیبان، برحسب تعداد 
ماژول، تعداد دیوایس روی لوپ و نوع آن ها محاسبه می گردد. این ابزار کابل های 
ارتباطی داخلی یک Node یا بین Node ها را نیز برای سفارش گذاری در اختیار 

قرار می دهد. 
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معـرفی محصــول

MULTI-BAND FLAME DETECTOR
PPW-40REx در شکل های زیر شمایی از این نرم افزار برای محاسبه کدهای تجهیزات موردنیاز 

مرکز کنترل با 28 لوپ مشاهده می گردد.
یک Node در سیستم POLON 6000 می تواند حداکثر تا 40 لوپ را در اختیار 

کاربر قرار دهد. 
لوپ  ها قابلیت آنرا دارند که بصورت 127 دیوایس یا 250 دیوایس تنظیم شوند. به 
 POLON مراکز کنترل ،EN54-2 و براساس استاندارد Redundant لطف پردازنده
6000 مجوز استفاده از لوپ های باالتر از 4 و تعداد تجهیزات باالتر از 512 دیوایس 

را در اختیار کاربر قرار می دهند. 
سیستم اعالم حریق POLON 6000 بسیار مناسب پروژه هایی با گستره جغرافیایی 
بزرگ در سطح یک استان و حتی در سطح کشور می باشند. این سیستم جزو معدود 
سیستم های اعالم حریق است که تا 25.000.000 دیوایس آدرس پذیر را تحت 

شبکه مراکز کنترل درمی آورد. 
از نقطه نظر اقتصادی نیز مراکز کنترل POLON 6000 بسیار مناسب پروژه های با 
تعداد لوپ باال می باشد و زمانی که تعداد لوپ ها از عدد 8 فراتر می رود، این مراکز 
نسبت به رقبای صاحب نام خود رقابتی شده و هر چه تعداد لوپ ها بیشتر شوند، 

جنبه اقتصادی این مراکز نمود بیشتری پیدا می کنند.

ارتباط با کارشناسان فروش شرکت طراحان نوین راهکار
 نماینده انحصاری Polon-Alfa در ایران
w w w . a s e c - i n t . c o m

9-38507088و34720860-021



MULTI-BAND FLAME DETECTOR
PPW-40REx



مراجع رسانه ای مهندسی حریق
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اطالعات عمـومــی

وب سایتتلفنانتشارات

66975182www.fanavaran-pub.com  فن آوران

88546435www.adinehbook.com   آدینه

www.fadakbook.ir 66482221   فدک ایساتیس

66966114www.simayedanesh.irسیمای دانش

66965405www.khaniranshop.comآوای قلم

66965404www.khaniranshop.comخانیران

 66971112  آثار سبحان

66954365   دانش و فن

وب سایتتلفننشریات تخصصی

55688240www.iransafetytrade.comمهندسی حفاظت از حریق

22924987www.safetymessage.comپیام ایمنی

66342265www.iranalarm.com         حریق

66384628www.hseqiran.com          نوید ایمنی و بهداشت کار

22872106www.yazdabook.com    اعالم و اطفاء حریق

55688320www.bamna.irبهداشت، ایمنی،  انرژی

77240690www.mohandesyimeni.irمهندسی ایمنی

وب سایت ها و وبالگ های داخلی

www.firealarm.blogfa.com  تخصصی سیستم های اعالم حریق  

  www.nfpa.com.co سیستم های اعالم و اطفاء حریق  

www.firequiet.bigsite.ir  دانشجویي ایمني و آتش نشاني     

   www.ikd-fire125.blogfa.com  آتش نشانی ایران خودرو دیزل  

www.tehranfireman.blogfa.com وبالگ جامع آتش نشاني ایران    

    www.atashfa.ir  تخصصی ایمنی و آتش نشانی ایران  

www.atashsetizan.blogsky.com  ایمنی و آتش نشانی        

  www.safety-iran.blogfa.com آتش نشانان  

www.atashneshanan.ir  انجمن تخصصی آتش نشانان کشور       

  www.alo125.com  اینترنتی تجهیزات آتش نشانی  

www.banovan125.blogfa.com  وبالگ بانوان آتش  نشان داوطلب    

    www.fireinsurance.blogfa.com  تخصصی بیمه های آتش سوزی  

وب سایت سازمان های آتش نشاني  

www.www.125arak.irاراک   

www.ardebil125.comاردبیل 

www.fso.urmiafava.orgارومیه   

www.amol125.irآمل   

www.isfahan.irاصفهان

www.www.andisheh125.irاندیشه 

www.125.ahwaz.irاهواز 

www.jonob-fire.blogfa.comبرازجان 

www.bushehr125.comبوشهر 

www.bndfd.orgبندر عباس 

www.125bojnord.irبجنورد 

www.www.tabriz125.comتبریز 

www.125.irتهران 

www.125khomeinishahr.irخمینی شهر   

 www.www.chermahin125.ir چرمهین

 www.dezfoul125.ir دزفول 

www.www.125rasht.irرشت 

www.www.zahedanfire.irزاهدان 

www.www.sarifire.irساری 

www.shahrood125.blogfa.comشاهرود 

www.eshiraz.ir firefightingشیراز 

www.ghaemshahr125.irقائم شهر 

www.qazvin125.blogfa.comقزوین 

www.www.kashan125.irکاشان 

www.www.krfire125.irکرمان  

www.www.karaj125.irکرج 

www.125.gonbadcity.irگنبد کاووس 

www.www.nfso.irنجف آباد  

www.www.125neyshabur.irنیشابور 

www.125mashhad.irمشهد 

www.www.125hamedan.irهمدان 

www.125yazd.irیزد 

www.khoramabad125.irخرم آباد 

www.baharestan.irبهارستان





سایر عزیزان فعال در حوزه مشاوره، تدریس و اجرای سیستم های حفاظت در 
برابر حریق می توانند مشخصات کامل خود را به این آدرس   ارسال نمایند.

140

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

محمد موسی زاده                       کارشناس برق و الکترونیک
مشاور و مدرس سیستم های اعالن حریق                      09128439507

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 o h a m m a d . m @ m a i l . r u

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@ gm 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
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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@ gm 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 im o g h a d am1 9 6 2@ou t l o o k . c om

Sh ima . r o o z b a h a n i@ i d p ro du 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.bodagh i@pasargad t rade r s . c om

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
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صفحه ویژه مدیریت تدارکات

ه:        37
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 84 - 88764831021 - 021فوم آتش نشانیآتش بس پارس

88904977www.atashpanjeh.comsales@atashpanjeh.com     I 57 - 7021 - 88928666 - 021سیستم های اعالم حریقآتش پنجه البرز

7Adt_c@yahoo.com     I 56 – 44381665 - 7021 – 44381665 - 021اعالم و اطفای حریقآتش دافع تهران

22764301www.azarpad.cominfo@azarpad.com     I 98-99 - 22764300021 - 021اعالم و اطفای حریقآذرپاد نگار

88105109www.ariaequip.cominfo@ariaequip.com     I 117 - 5021 – 88105134 - 021چراغ قوه های پرتابل ضدانفجارآریا تجهیز بین الملل

88590981www.adishpad.cominfo@adishpad.com     I 66-7 – 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 32 - 88710809021 - 021اعالم و اطفای حریق صنعتیاردال

66952750www.idproduct.irinfo@idproduct.ir     I 82-3 - 66476545021 - 021تستر دتکتورهای حریقایده طرح محصول

33919156www.ahan.irinfo@ahan.ir     I 85 - 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 33 - 66908882 - 4021 - 66908882 - 021سیستم های اعالم حریقایمن گستر ساعی

55266638www.avei-co.com info@avei-co.com     I 92 - 55253502021 - 021تست سیلندرهای تنفسیبازرسی مخازن آلیاژدار

88397748www.bazarganantraders.com info@bazarganantraders.com     I 100-01 - 88413255021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتبازرگانان پاسارگاد

88791936www.khalileng.cominfo@khalileng.com     I 63 - 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 125 88569650 - 88696032021 - 021کابل های ضدحریقپترو کاوان پویا

88219611www.petroemdad.cominfo@ petroemdad.com     I 47 - 88219610021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتپترو  صنعت  امداد

57871www.saalem.coinfo@ saalem.co     I 105 - 57871021 - 021تولید اسپری و کپسول Cold Fireجهان تجارت سالم

88049030www.rahdarsanat.irinfo@rahdarsanat.ir     I 91 - 7021-88614514 - 021نردبان و پلت فرم آتش نشانیراهدار صنعت ماشین

44247730www.zhabeh.cominfo@zhabeh.com     I 76-7 - 7021 – 44262146 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتژرف اندیشان به ایمن

44195688www.sanginkar.cominfo@sanginkar.com     I 116 - 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

51086000www.etfatehran.cominfo@ etfatehran.com     I 81 - 51086000021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتصنایع ایمنی و اطفاء تهران

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 62 - 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 137 - 86020347021 - 021سیستم های اعالم حریقمهندسی نوین راهکار

77532792www.narmonfared.comnar_monfared@yahoo.com     I 124 - 77605060021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتنارمنفرد

89776665www.nejatimendp.cominfo@nejatimendp.com     I 139 - 22047977021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتنجات ایمن داناپایه

86030912www.nefco.cominfo@nefco.com     I 114-15 - 86030679021 - 021تجهیزات اعالم و اطفای حریقنفکو

65766738www.namadintarh.cominfo@namadintarh.com     I 61 - 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 .... 
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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. 37

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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New Update: Dec. 2017

Introduction of a New Series of Tools

Stronger , lighter , Better Ergonomics
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