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 - موضوعـات منـدرج در ایـن نرشیـه شـامل: اخبـار داخلـی و خارجـی، مقـاالت تخصصـی، رویدادهای علمی و تجـاری، معرفی برندها و سـایر اطالعـات و مقاالت تخصصی درخصـوص حفاظت در 

برابـر حریـق هوشـمند )عامـل و غیرعامـل( اسـت کـه با همکاری مشـاورین و اسـاتید مجـرب این حـوزه و همچنین ترجمه نرشیـات خارجی مرتبـط تهیه و تدویـن می گردد.

- ماهنامه بین املللی مهندسی حفاظت از حریق به هیچ سازمان یا رشکت دولتی وابسته نیست. 

- شامره قبل ماهنامه در وب سایت www.iransafetytrade.com بصورت رایگان قابل دانلود است.

- هرگونه برداشت و یا استفاده از مطالب نرشیه، حتی بدون ذکر منبع! مجاز است.

- مطالب چاپ شده، رصفاً بيانگر نظـر و دیدگاه نويسندگان آنهاست.
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ه ما ین  ا ه  یژ و

- 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.

شرح در تصویر !!!!

 :
- دریافت دعوت نامه 
- اسپانسرینگ رویداد

- اخذ غرفه نمایشگاهی

021 - 55 68 82 40
 021 - 55 68 83 68

درود بر خوانندگان دوست داشتنی

امیدوارم سال بعد،  سال خوبی برایتان باشد!

    

                                                      احمد غالمیان
                                                     بهمن ماه 1396
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  XVR تیم های آتش نشانی سوئیس اکنون قادر به تعلیم توسط شبیه ساز
در یک اتوبوس هستند که به عنوان روش آموزش کاربردی نوین از آن 

تعبیر می شود.
نرم افزارهای  ارائه دهندگان  از  یکی   ،Conet GmbH سوئیسی  شرکت 
ثابت و سیار XVR را  از یک واحد شبیه سازی  آتش نشانی، مجموعه ای 

توسعه داده است.
این اتوبوس برای اولین بار در ژوئن سال جاری در نمایشگاه آتش نشانی 
Suissepublic عرضه شد و موردتوجه بسیار قرار گرفت. لذا خدمات 
آتش نشانی سوئیس به سرعت آموزش آتش نشانان در اتوبوس را آغاز 

نمود.
پیش از آموزش واقعی در واحد سیار، یک جلسه مقدماتی برگزار می شود 
که در آن برنامه زمان بندی و تشکیل گروه تعیین می شود. مشتری یا 
مربی می تواند سناریویی که برای سازمان خود مناسب است را از کاتالوگ 
دارای 20 سناریوی متنوع، از "آتش سوزی در یک آشپزخانه " گرفته تا 

"یک حریق عظیم شیمیایی " انتخاب کند.
این اتوبوس امکان آموزش فردی و گروهی را فراهم می کند و دارای سه 
واحد مجهز است که هر کدام دارای امکاناتی نظیر صفحه نمایش بزرگ، 
دسته راهبری )جوی استیک( و ضبط ویدئو هستند. در کنار اتوبوس نیز 

می توان چادری برپا نمود و بدین شکل فضای کاری را گسترش داد. 

در هنگام آموزش تیمی، هر شرکت کننده نقش مختص خود را در حادثه 
ایفا می کند. 

اتفاقات تحت نظارت یک  درست همانند تمرینات معمولی XVR، همه 
مربی است که در واحدی مجزا در اتوبوس حضور دارد. شرکت کنندگان 
آن  توسط  که  می کنند  برقرار  ارتباط  خود  بی سیم های  رادیو  طریق  از 

فرامین را صادر نموده و یا وضعیت را گزارش می دهند.

 Oshkosh و Terberg DTS بریتانیا که توسط شرکت های HRET گروه
 HRET را برای اپراتورهای SFJ Awards پشتیبانی می شود، تائید صالحیت

)مونیتورهای خودروهای آتش نشانی( و مدرسان آن دریافت کردند.
از این پس سازمان های آتش نشانی از سراسر جهان می توانند برای دوره 
ثبت نام کنند. گروه  ایاالت متحده  از  HRET خارج  تائید شده  آموزشی 
اعضایی  شامل  و  شد  تأسیس   2016 سال  در  بریتانیا   HRET کاربران 
از فرودگاه های بیرمنگام، کاردیف، لیورپول و منچستر است. هدف این 
گروه تائید، ارتقاء و استانداردسازی »روش های صحیح » عملیات با انواع 
فن آوری HRET در محیط هایی با ریسک باال است. این موضوع شامل 
فوم،  و  آب  تأمین  نظیر  مختلف  عملیاتی  مناطق  در   HRET از  استفاده 
با دو عامل، تهویه، تکنیک های سوراخ کردن بدنه هواپیما، اطفاء  اطفاء 
حریق کابین هواپیما، تأمین آب در ارتفاع و استفاده از دوربین های رنگی 

و حرارتی است.
محتوای دوره آموزشی HRET توسط محققین اداره هوانوردی فدرال در 
مرکز تحقیقات آتش نشانی Dallas Fort Worth )تگزاس، ایاالت متحده 
آمریکا( توسعه یافته است. این محققان دارای چندین سال تجربه عملی 
با HRET بوده و کارگاه های عملی HRET را روی هواپیماهای از رده خارج 

اجرا و آزمایش می کنند.
معتبر  مدارک  ارائه  به  قادر  که  سازمانی   ،SFJ Awards مشارکت  با 

می تواند  است،  شمالی  ایرلند  و  ولز  انگلستان،  آتش نشانی  خدمات  در 
برنامه های آموزشی را تحت نظارت یک سیستم تضمین کیفیت، توسعه 

و اجرا نماید. این تنها دوره معتبر HRET خارج از ایاالت متحده است.
تمامی  از  و  نموده  دیدار  یکدیگر  با  منظم  به طور   HRET کاربران  گروه 
کاربرانی که در انگلستان و خارج از کشور از HRET استفاده می کنند، برای 
بهره مندی از تجربیاتشان استقبال می کند. گروه کاربران HRET بزودی 

دوره های آموزشی سال 2018 خود را اعالم خواهد نمود.

  XVR  اتوبوس شبیه ساز 
   

 HRET و دوره های تخصصی آتش نشانان   
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سری جدید جک های بادی هولماترو

گـروه و کـانـال اخبـار تخصصـی ایمنی،  آتش نشـانی، امداد و نجـات
مـرکز جـامع تجـارت ایمنـی ایران - ماهنامه مهندسی حفاظت از حریـق

https://telegram.me/fireandrescuenews
https:// t.me/joinchat/BEasiEAqvwpqviG93CZ8aA

لینک بهمن مـاه 96  هولماترو ،  پیشتاز در نوآوری و تکنولوژی 

 Opticom ™ Analytics مسیریاب  اپلیکیشن   EMS بین المللی مجله 
 Opticom Analytics .را به عنوان برنده جایزه نوآوری 2017 برگزید
یک پلتفرم مبتنی بر وب است که می تواند به تأمین اطالعات مربوط به 
عملکرد سیستم حق تقدم با استفاده از اطالعات GPS جمع آوری شده از 
آمبوالنس ها و خودروهای آتش نشانی کمک کند. Chad Mack مدیر 
و  تقاطع ها  در  تصادف  می دهد: "احتمال  توضیح   GTT شرکت محصول 
خیابان های باریک سبب می شود خدمات اورژانس کندتر یا همراه با خطر 
انجام شود. حق تقدم آمبوالنس ها و ماشین های آتش نشانی می تواند سبب 
سازمان ها،  از  بسیاری  اما  گردد،  خطرات  کاهش  و  رسیدگی  در  تسریع 

اطالعاتی برای توجیه ارزش این فناوری حیاتی ندارند.
می کند  کمک  اضطراری  خدمات  واحدهای  به   Opticom Analytics
تا وضعیت معابر را ارزیابی کرده، مناطق پرترافیک را مشخص نموده و 
مسیرهای جدیدی برای رسیدن سریع تر و ایمن تر به موارد اضطراری را 

جایگزین نمایند. "
Opticom Analytics بخشی از پلت فرم حق تقدم خودروهای خدمات 
از  شده  دریافت  داده های  اپلیکیشن  این  است.   Opticom اضطراری 
خودروهای اضطراری دریافت نموده و اطالعات پردازش شده را خالصه 
اساس  بر  می توانند  کاربران  می دهد.  ارائه  نقشه  یک  قالب  در  و  کرده 
تاریخ، سرعت، زمان سفر، نوع وسیله نقلیه، استفاده از حق تقدم و موارد 
دیگر، اطالعات را دسته بندی نموده و معیارهای عملکرد را مشاهده کنند. 
همچنین با ارائه اطالعات موردنیاز سازمان ها بمنظور بیشینه کردن حق 
تقدم خود، به آن ها اجازه می دهد در سریع ترین زمان و ایمن ترین مسیر 

ممکن به منطقه عملیاتی خود برسند.
داوران جایزه، تأثیر قابل توجه این فن آوری در مسیریابی تیم های اورژانس 

و امداد و نجات را تائید کردند.
نظر داوران اینگونه بود: "تردد با چراغ گردان و آژیر به سمت یک شرایط 
تصادف  می دهد.  قرار  خطر  معرض  در  را  مردم  از  بسیاری  اضطراری، 
در چهارراه ها بار سنگین جانی و مالی برای پرسنل سازمان های خدمات 
اضطراری بهمراه دارد. این سیستم به سازمان های اورژانس، آتش نشانی و 
نظایر اینها امکان می دهد تا خسارات ناشی از تصادف خودروها را به حداقل 

رسانده و مهم تر از آن، جان پرسنل را نیز در امان نگهدارد."
جایزه نوآوری جهانی EMS شرکت هایی را که محصوالت نوین و خالقانه 
تولید کرده اند و محصوالتی را که تغییرات قابل توجهی در 12 ماه گذشته 
داشته اند، به رسمیت می شناسد. سال گذشته در بیست و نهمین مراسم 
سالیانه کنفرانس و نمایشگاه بین المللی EMS، بیش از 5500 متخصص از 

45 کشور حضور داشتند.
جهانی  پیشرو   ،Global Traffic Technologies (GTT) شرکت 
هزاران  که  می باشد  ترافیک  تشخیص  و  تقدم  حق  کنترل  سیستم های 
خودروهای  تقدم  حق  راه حل های  قالب  در  آن   Opticom اپلیکیشن 

اضطراری (EVP)، در سطوح مختلف بین المللی نصب و اجرا شده است.

   EMS 2017  برنده جایزه 
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برای  را  مشارکتی  کپنهاگ،  اورژانس  خدمات  و   Corti سال 2016،  در 
ادغام تخصص انسانی با AI برای بهبود عملکرد در خصوص تماس های 

اورژانسی آغاز نمودند.
هنگامی که یک تماس اورژانسی برقرار می شود، اپراتور پاسخگو، بیمار را 
تریاژ می کند. اپراتور پاسخگوی Corti اکنون یک دستیار دیجیتالی است 
که به گفتگو گوش داده و براساس سیگنال های مهم ارتباط کالمی و نیز تن 

صدا و شیوه تنفس افراد تشخیص می دهد.

 Corti توسط  خودکار  به طور  تماس  طی  در  ارائه شده  داده های  کلیه 
تجزیه وتحلیل شده و سپس با میلیون ها تماس اضطراری که Corti قباًل 

آن ها را تحلیل کرده، برای مقایسه الگوهای مهم مورد مقایسه می گردد.
بیمار  وضعیت  وخامت  میزان  رویداد،  اهمیت  از   Corti درک  براساس 
پیش بینی  صدا  از  جمع آوری شده  سیگنال های  و  عالئم  توصیف  براساس 
و  هشدارها  و  داده  اپراتور  به  بهتری  دید  آمده،  بدست  نتایج  می شود. 

توصیه ها را مطرح می نماید.
Freddy Lippert، مدیرعامل اورژانس کپنهاگ پیش بینی می کند: "این 
نوآوری تحولی در مدیریت تماس های خدمات اورژانس پزشکی خواهد 

بود."

شرکت Kusmaul Electronics دو دستگاه دوشاخه پران خودکار فوق 
حرفه ای را به بازار عرضه نمود. 

و   091-219-55-234-XXX محصول:  شماره  با  جدید  تجهیزات 
یک  در   Indicator و پران  دوشاخه  یک  شامل   091-55-194X-XXX

محصول هستند.
این سوکت های دوشاخه پران زیبا بمنظور وظایف خطیر ساخته شده و در 
مقابل ورود گازها و فیوم ها با یک واشر الستیک کاماٌل درزگیری و ضدآب 
شده اند. این قاب دارای یک درب است که 180 درجه باز می شود که به 

کاربر امکان اتصال انواع مختلف دوشاخه را می دهد. 
این محصول اینک در سرتاسر آمریکا در دسترس می باشد.

www.kussmaul.com

 Corti ،  تشخیص آنالین ایست قلبی   

Auto Eject Covers 
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آتش سوزی های زیانبار و بعضاً مرگ آفرین اخیر در برخی از ساختمان های 
بلند دنیا به علت نمای خارجی بسیار قابل احتراق که تنها بخاطر زیبایی، 
در  جویی  صرفه  و  جوی  مختلف  شرایط  در  مقاومت  انرژی،  وری  بهره 
هزینه ها و نه ایمنی انتخاب شده اند، بوجود آمده اند. عالوه بر آن، غالب 
روش های آزمون اشتعال پذیری نمای خارجی، قادرند محصوالت جانبی 
بالقوه تهدید کننده ایمنی را موفق به اخذ تاییدیه قانونی نموده و در نمای 
یافته،  توسعه  کشورهای  سرتاسر  در  تجاری  و  مسکونی  بناهای  خارجی 

استفاده شوند.
در واقع، برخی از ترکیبات محصول تحت آزمایش آتش سوزی قرار نمی 
ارزیابی مستندات مورد  گیرند. درعوض، قابلیت اشتعال آن ها از طریق 
قضاوت قرار می گیرد و تنها آزمون واقعی و فیزیکی زمانی است که پس 
از نصب در معرض آتش قرار گیرند. دلیل این امر هزینه و زمان برای 
انجام آزمون در مقیاس بزرگ است و در نتیجه به »ارزیابی مستندات« 

اکتفا می شود.
در  تجاری  امالک  بیمه  های  شرکت  بزرگ ترین  از  یکی   ،FM Global
جهان، به طور مرتب در حال انجام تحقیقات حریق بوده و در تالش جهانی 

برای بهبود آئین نامه های ایمنی ساختمانی مشارکت می کند.

 انجام آزمون های علمی دقیق، تکرار پذیر، مقرون به صرفه و به هنگام 
همین  به  است.  ضروری  ساختمانی  مصالح  ایمنی  تناسب  بررسی  جهت 
دلیل، FM Global پروتکل آزمون بهتری پیشنهاد می کند که آزمایش 
فلزی  کامپوزیتی  مصالح  از  شده  ساخته  بیرونی  نمای  سیستم های  دقیق 
های 16  پانل  در  که   (ACM) آلومینیومی  کامپوزیت  مواد  یا   (MCM)
فوتی مورد استفاده قرار می گیرد تحت عنوان پروتکل آزمون استاندارد 

ANSI / FM 4880 در نظر گرفته شود.
تحقیقات  گزارش  در  را  پیشنهادی  پروتکل  قوت  نقاط   FM Global
فنی جدید "ارزیابی عملکرد آتش مصالح آلومینیومی پوشش ساختمانی 

(ACM) با استفاده از ANSI / FM 4880 " مطرح می سازد.
دکتر Louis Gritzo، قائم مقام و مدیر تحقیقات FM Global اینچنین 
اظهار داشت: "البته که بسیاری از شرکت های مهندسی حریق با حسن 
و  فعلی  های  شیوه  ولی  می دهند،  انجام  را  مستندات  ارزیابي  انجام  نیت 
استانداردهای  های  نارسایی  احتمال  که  می دهد  نشان  موجود  مقررات 

یراق االت وجود دارد. نمی توان با پذیرش این ریسک موجب آتش سوزی 
ساختمان ها و مرگ افراد آنهم در کشورهای توسعه یافته شد. ما معتقدیم 

پروتکل ANSI / FM 4880 یک راه حل کلیدی است. "
گزارش تحقیقات فنی بصورت یک مقاله تحت عنوان: "گرنفل، فرمول بی 
نقص یک تراژدی " توسط FM منتشر شد که به بررسی خطرات مصالح 

ساختمانی قابل احتراق کار شده در نمای خارجی ساختمان ها می پردازد.
www.fmglobal.co.uk

  FM Global انتشار گزارش جدید
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در  شما  حفاظت  ندارد.  وجود  مجددی  شانس  و  افتد  می  بار  یک  اتفاق 
عمل  هوشمندانه  و  اطمینان  قابل  نقص،  و  عیب  بی  باید  حوادث،  برابر 
کند؛ بنابراین تنها انتخاب اصلح برای امنیت و حفظ ایمنی وجود دارد: 

.EST شرکت Signature آشکارساز سری
سری هوشمند Signature، با پیشرفته ترین فن آوری تشخیص از یکی 
تحت  را  شما  امنیت،  و  ایمنی  عرصه  در  جهانی  پیشرو  شرکت های  از 
پوشش قرار می دهد. سری Signature آشکارسازی بی عیب و نقص 
قابل اطمینان با حساسیت و پردازش فوق العاده ای را محقق ساخته است.

آشکارسازهای  واقعی،  چندمنظوره  حسگرهای  های  قابلیت  از  استفاده  با 
برای  دقت  به  که  خود  سنسورهای  تمام  با  مداوم  به طور   Signature
پایش  را  محیط  شده اند،  تنظیم  احتراق  مختلف  محصوالت  شناسایی 

می نماید. 
کلیه اطالعات جمع آوری شده از طریق یک الگوریتم پیچیده که داده های 
دریافتی سنسور را مرتبًا با تنظیمات آتش سوزی سیستم مقایسه می شود. 
غیر  در  می دهد.  آالرم  دهد،  تشخیص  را  تطابقی  الگوریتم  که  هنگامی 

اسنصورت، هیچ زنگ خطری به صدا در نخواهد آمد.
فقط   Signature آشکارسازهای  که  است  اینجا  اطمینان  قابلیت  کلید 
به شرایط یک واکنش ساده نشان نمی دهند، بلکه آن ها مرتبًا اطالعات 
را از چندین منبع مختلف تفسیر می کنند تا به نتیجه به دقت "حساب 
شده " دست یابند. این بدان معنی است که یک آشکارساز چندسنسوره 
می تواند تفاوت بین گرد یک پودر بی خطر و یک الیه نازک دود و تفاوت 
را تشخیص  ایمنی  و شرایط خطرناک  و مرطوب  و هوای گرم  آب  بین 

دهد.
هوشمند  حریق  اعالم  سیستم  از  کاملی  خانواده   Signature سری 
و  ورودی  ماژول  جانبی،  لوازم  و  آشکارسازها  شامل  ایمنی  تجهیزات  و 
خروجی چند وظیفه ای، لوازم اطفاء حریق و ابزار تعمیر و نگهداری کاربر 
پسند است. خط Signature انعطاف پذیری الزم برای هرگونه کاربری 

را دارا می باشد. 
به  حریق  اعالم  سیستمهای  کاربرد  برای  هم  بفرد  منحصر  تناسب  این 
های کنترلی  فرم  پلت  سری  در  امنیتی،  با سیستم  ترکیب  هم  و  تنهایی 

قدرتمند EST، پاسخگوی نیازهای متنوع کاربران است.

 Signature
EST محصول جدید
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تخصیص اعتبارات بیشتر، دسترسی به داده های بیشتر، نظارت دقیق تر بر 
بودجه، موضوعات کلیدی سال 2018 خواهند بود.

که  پیشرو  افزاری  نرم  و  اطالعات  فن آوری  شرکت   ،ESO Solutions
بیمارستان  و  آتش نشانی  ادارات  پزشکی،  اورژانس  به  را  خود  خدمات 
در  را  تاثیر  بیشترین  که  را  صنعت  این  های  پیش بینی  می دهد،  ارائه  ها 
بخش سازمان های آتش نشانی در سال 2018 خواهد داشت منتشر نمود: 
اهمیت اعتبارات همچنان در حال افزایش است؛ داده ها نقش پررنگ تری 
در حفاظت از حریق، ایمنی آتش نشانان، اطفاء حریق و واکنش به موقع در 
شرایط اضطراری را ایفاء می نماید؛ نظارت بر هزینه کردها جزو اولویت ها 
تلقی شده و استخدام و حفظ استعدادها بی نهایت مهم خواهد بود چراکه 

بسیاری از مدیران در حال بازنشسته شدن هستند.
Shelley Koegler، قائم مقام محصوالت آتش نشانی ESO گفت: "سال 
2018 برای سازمان های آتش نشانی هم فرصت و هم چالش ایجاد خواهد 
نمود. با توجه به بررسی های مالی موشکافانه تر، سازمان های آتش نشانی 
بعالوه  کنند.  بیشتری  اعتماد  داده ها  به  ها،  ارزش  دادن  نشان  برای  باید 
سایر  و  مالی  های  کمک  جذب  جهت  کلیدی  نقشی  اعتبارات  تخصیص 
نیازهای مالی برای ادارات آتش نشانی خواهد داشت. ما همچنان خواهیم 
افزایش  حال  در  به سرعت  آتش نشانی  ادارات  در  نوین  راهبری  که  دید 
است و برجسته کردن نیاز به جذب و حفظ استعدادهای کلیدی و نیز حفظ 

دانش سازمانی است. "

پیش بینی های احتمالی آتش نشان برای سال 2018:
• تخصیص اعتبار اهمیت بیشتری خواهد یافت: در سال 2018 تخصیص 
اعتبار به سازمان های آتش نشانی به طور فزاینده ای اهمیت خواهد یافت، 
چرا که سازمانها دریافته اند جهت تأمین امنیت کارکنان و تجهیزات باید 
هزینه کنند. بعالوه، تخصیص اعتبار به بهبود رتبه بندی ISO و کاهش 
هزینه های بیمه گذارانی می شود که ادارات آتش سوزی به آن ها خدمات 

ارائه نموده اند.
و  دسترسی  بود:  خواهد  ضروری  داده ها  به  دسترسی  و  سازی  شفاف   •
استفاده از داده ها برای آتش نشانی ها، اورژانس و بیمارستان ها در حال 
تبدیل به یک ضرورت است. تجزیه وتحلیل داده ها و اطالعات کاربردی، 
امکان واکنش سریع تر و تصمیم گیری هوشمندانه تری در مورد شاخص 
های اصلی برای انواع خاصی از آتش سوزی ها، جراحات و بیماری ها را 

فراهم می سازد. 

عالوه بر آن، یکپارچه سازی داده ها و به اشتراک گذاری اطالعات میان 
ادارات آتش نشانی و اورژانس را مشاهده خواهیم نمود. داده ها با امکان 
طرح ریزی برنامه های واکنشی هوشمندانه تر و پیش بینی نوع تماس ها، 
عملیات  هنگام  در  اورژانس  کارکنان  و  آتش نشانان  بیشتر  ایمنی  سبب 

خواهد گردید.
ها  هزینه  بر  نظارت  می شود:  تر  دقیق  کتاب  و  حساب  بر  نظارت   •
توسط شورای شهر و سایر ادارات دولتی محلی افزایش می یابد. بررسی 
موشکافانه تر، آتش نشانی ها را تحت فشار قرار خواهد داد تا بودجه خود را 
در محلهای مفیدتری صرف کنند و معیارهایی برای مقایسه خروجی های 

خود به نسبت هزینه ها ایجاد نمایند.
• حفظ سرمایه های انسانی و صیانت از دانش سازمانی جزو اولویت ها 
قرار خواهد گرفت: احتماال از 5 سال آینده، حجم عظیمی از خروج استعداد 
در  که  صنعت  این  بزرگان  زیرا  بود،  خواهیم  شاهد  را  سازمانی  دانش  و 
نقش های مدیریت و راهبری مشغول خدمت بودند، در حال بازنشسته 
شدن هستند. ادارات آتش نشانی باید یک استراتژی دوجانبه برای جذب 
و استخدام استعدادهای جدید و در حال ظهور ایجاد کرده و همچنین دانش 

سازمانی موجود که کم کم در حال خارج شدن است را حفظ کنند.
Koegler افزود: "سازمان هایی که این روند را دنبال کرده و خود را با آن 

وفق دهند سهم بیشتری از موفقیت های آتی خواهند داشت."

ESO Solutions درباره
شرکت ESO Solutions، خود را وقف بهبود سالمت و ایمنی جامعه از 
طریق قدرت داده ها نموده است. از زمان تأسیس آن در سال 2004، این 
شرکت پیشگام در ارائه راه حل ها و تولید نرم افزارهای ثبت الکترونیکی 
پرونده های مراقبت از بیماران Incare ،(ePCR)  برای خدمات اورژانس 
حاضر  حال  در  است.  بوده  آمبوالنس  خدمات  و  ها  آتش نشانی  پزشکی، 
ESO به بیش از 13،000 سازمان در سراسر ایاالت متحده خدمات ارائه 
فن آوری  و  عمومی  ایمنی  بهداشتی،  های  مراقبت  کارشناسان  می نماید. 
شرکت، راه حل های داده ای و نرم افزاری فوق پیشرفته را در بازار ارائه 
می دهند، از جمله پرونده ی الکترونیکی سالمت شاغلین در صنعت، تبادل 
اطالعات سالمت، نخستین پلت فرم تعاملی مراقبت های پزشکی؛ سیستم 
مدیریت سوابق (RMS) برای ادارات آتش نشانی؛ و نرم افزار بهبود درآمد 
آمبوالنس/صدور صورت حساب. همچنین ESO نقش مهمی در کمک به 
سازمان های ارائه دهنده خدمات اورژانس در سراسر کشور دارد که موفق 
گزارشدهی  ایالتی  استانداردهای  و  سوم  ویرایش   NEMSIS به انتقال  به 

الکترونیکی مراقبت های بیمارستانی می شوند.
www.esosolutions.com

 وضعیت آتش نشانان در سال  
  2018 
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فرودگاه بین المللی دنور DIA، با مساحت بیش از 50 مایل مربع و بیش 
از یک مایل تونل های انتقال کابل زیرزمینی، بزرگ ترین فرودگاه ایاالت 
متحده است. برای پاسخگویی به شرایط اضطراری در این سطح وسیع، 
اداره آتش نشانی و امداد و نجات فرودگاهی(DFD) سازمان آتش نشانی 
شرایط  در  عملیاتی  توانمندی  از  اطمینان  حصول  بمنظور   Denver
اضطراری در این محیط منحصر به فرد بطور منظم تحت آموزش قرار 

می گیرد. 
با  را  خود   (ARFF) فرودگاهی  آتش نشانی  کامیون  سه  تازگی  به   DFD
داده  ارتقا   Safety Visioncamera ویدئوی  ضبط  امکانات  افزودن 
چگونگی  مورد  در  بیشتری  اطالعات    Lieutenant Johnson.است

تاثیر Safety Vision  بر بهبود عملکرد تیمش ارائه می کند:
دستگاه   12 تمامی  روی  را   4100 رکوردر  دوربین  سیستم های  "ما 
قرار  امسال  اما  ایم؛  کرده  نصب   ARFF فرودگاهی آتش نشانی  کامیون 
است سه دستگاه قدیمی تر را از دور خارج کنیم، بنابراین تصمیم گرفته 
شد تا دستگاه های جایگزین با سیستم نوین تصویربرداری جایگزین آن ها 

شوند.

حوادث هواپیما به طور دقیق بررسی می شوند. نقش سیستم های دوربین 
 FAA و  شده  پررنگ  بسیار   NTSB به  کمک  برای  ضبط  تجهیزات  و 
 Observer ™ 4100 .تحقیقات خود را با استفاده از آن ها دنبال می کند
از  بسیاری  است.  تجهیزات  اینگونه  برای  ای  هوشمندانه  بسیار  انتخاب 
مشتریان Safety Vision دارای سیستم های ممانعت از تصادم هستند 
که به آن ها کمک می کند تا با افزایش آگاهی از وضعیت وسایل نقلیه 
خود ناوبری درستی انجام دهند. با یک رکوردر مزایای فوق العاده ضبط 

ویدیویی نیز به این سیستم افزوده می شود.
شده.  نصب  ما  ماشین های  از  برخی  در   Safety Vision محصوالت 
را  سیستم 4100  و  کامیون  چند  در  را  قدیمی تر  نسخه  پیشتر  اینکه  با 
ناوگان  کل  ارتقاء  و  بهسازی  بر  مبنی  تصمیمی  داشتیم،  دستگاه  سه  در 
آموزش  و  نگهداری  و  تعمیر  سازی  ساده  برای  یکسان  سیستم  توسط 

اتخاذ گردید. 

در  محلی  صورت  به  آن  فنی  پشتیبانی  و  بوده  اعتماد  قابل  سیستم  این 
ما  نظر  مورد  قیمت  محدوده  در  سیستم  این  همچنین  است.  دسترس 
بود. خوشبختانه، حادثه قابل توجهی نداشته ایم. تنها دو حادثه داشتیم 
که بایستی توسط FAA مورد بررسی قرار گیرد و ضبط های انجام شده 

نیازهای آن ها را برآورده می ساخت. 
این تجهیزات به DFD کمک کرد تا به نیازمندیهای ادارات فدرال نظیر 
سیستم،  این  ارزشمند  فواید  از  یکی  این،  بر  عالوه  باشد.  پاسخگو   FAA
جنبه آموزشی ویدئوهای ضبط شده است. جلسات آموزشی را می توان 
را  بهبود  نیازمند  مناطق  نمود،  برگزار  واقعه  تجزیه وتحلیل  صورت  به 
می توان شناسایی کرد و روش های کار موفق را می توان برجسته کرد. 
 AV-TECH محلی  شرکت  از  سیستم ها  این  نگهداری  و  نصب  برای 

Electronics واقع در کلرادو استفاده گردید."

Safety Vision LLC درباره
Safety Vision یکی از شناخته شده ترین عرضه کنندگان محصوالت 
است.   1993 سال  از  شمالی  آمریکای  در  پرتابل  تصویری  نظارت 
و  خصوصی  بخش  در  را  نقلیه  وسایط  ایمنی  شرکت  این  راه حل های 
 Safety Vision محصوالت  می دهد.  افزایش  مداوم  به طور  عمومی 
ای،  شبکه  تصویری  رکوردرهای  دیجیتال،  تصویری  رکوردرهای  شامل 
رکوردرهای تصویری ترکیبی، دوربین های آنالوگ و IP، دوربین های دید 
شرکت  این  است.  بصری  افزار  نرم  از  مجموعه ای  همچنین  و  عقب  از 
مفتخر به ایدئولوژی آینده نگر، ارائه راه حل های جامع، مشتریان گسترده 

و نتایج اثبات شده می باشد.
.www.safetyvision.com 

 همه وقایع در کنترل 
  Observer 4100
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باال،  کارایی  با  روشنایی  پیشگامان  از  یکی   ،Streamlight® شرکت 
جدیدترین محصول خود Dualie آهنربایی را معرفی کرد که چراغ قوه ای 
قابل شارژ با باتری لیتیوم یونی و المپ LED است که ایمنی برای استفاده 
در محیط های منطقه 1 تائید شده است. نورپردازی دوگانه که شامل یک 
چشمه نور نقطه ای در جلو و یک چشم نور گسترده در بغل چراغ قوه 
است که هم بصورت جداگانه یا همزمان برای بهینه سازی حرکت و روشن 
کردن نقاط تاریک استفاده می شود. چراغ جدید این امکآن را می دهد که با 
استفاده از آهنرباهای سرتاسری روی سطوح فلزی چسبیده و سبب آزاد 

شدن هر دو دست گردد.
بازاریابی  و  فروش  مدیر  و  مقام  قائم   Michael F. Dineen
Streamlight، می گوید: "تکنسین های صنعتی، آتش نشان ها، امدادگران 
و بسیاری از کارگران در شرایط خطرناک به چراغ قوه خود برای انجام 
ایمن کارشان متکی هستند. Dualie با ویژگی آهنربایی و قابل شارژ بودن 
بطور  و  حوادث  صحنه  و  صنعتی  ساختمانهای  محصور،  فضاهای  در  کار 
کلی جائیکه احتمال وجود مواد قابل اشتعال وجود دارد را تضمین می کند. 
متخصصین نیز گزینه های انعطاف پذیری نورافشانی رضایت دارند، چراکه 
هم در زمان نیاز به نور برای بازرسی های چشمی از فاصله بسیار نزدیک 
و هم برای روشن کردن عمومی مناطق کار مناسب است. با ترکیب هر دو 
چشمه نور نقطه ای و گسترده می توانید ببینید چه چیزی پیش رو و اطراف 

شما است، درنتیجه مانع لغزش، سرخوردن و سقوط شما می شود ".
یک  با  و  براحتی  که  است  ای  ساده  کلیدهای  دارای   Dualie قوه چراغ 
دست جریان نور را تنظیم می کند. همچنین دارای یک گیره کمربندی، 
مماس با بدنه و دارای خاصیت فنری است که با بدن چراغ فیت شده است 
و براحتی روی پیراهن، جیب و سایر البسه بمنظور آزادسازی دست نصب 
انتهای  در  دیگری  و  گیره  باالی  در  یکی  یکپارچه،  آهنربای  دو  می شود. 

چراغ، برای اتصال آسان به سطوح فلزی تعبیه شده است.
چراغ قوه جدید دارای سه حالت خروجی است. چشمه نقطه ای LED آن، 
تکنسین ها را قادر می سازد تا سوژه ها مانند لوله های یا تأسیسات در 
 LED ارتفاع را از فاصله دورتر روشن نمایند، در حالی که چشمه گسترده
برای فعالیتهای دید از نزدیک طراحی شده است. همچنین این دو چشمه 
نوری توأمان قادرند با ایجاد الگوی نوری پیوسته 275 لومن روشنایی برای 

ایمنی بیشتر فراهم نمایند.
با دو چراغ LED سفید، چشمه نور نقطه ای، یک بازتابنده سهمی شکل 
صاف برای یک پرتو باریک با روشنایی محیطی بهینه است، در حالی که 
چشمه نور گسترده یک پهنه نوری وسیع و مالیم را برای روشنایی منطقه 

کاری پدید می آورد. 
در حالت نقطه ای، شدت نور 180 لومن، 11،500 کاندال و فاصله پرتو 

171 متر را فراهم می کند؛ در حالت گسترده، 105 لومن، 60 کاندال و 
فاصله پرتو 18 متری تولید می کند. هنگامی که همزمان استفاده شوند، دو 

پرتو متقاطع 275 لومن را فراهم می نماید.
این چراغ قوه با چشمه نور نقطه ای تا 7.25 ساعت و با چشمه نور گسترده 
تا 13.5 ساعت و همزمان 5.5 ساعت بدون نیاز به شارژ کار می کند و 
دارای یک باتری لیتیوم یونی 2600 میلی آمپر ساعته است که روی پایه 
و  محکم  پلیمری  رزین  از  می شود.  شارژ  کامل  به طور  ساعت  هشت  در 
مقاوم در برابر مواد شیمیایی ساخته شده که تقریبا نشکن و نارسانا است و 
دارای بدنه زبر برای راحتی و سر نخوردن از است. 7.5 اینچ طول داشته 
و وزن آن 7.09 اونس است. دارای IP67 ضد گرد و غبار و ضد آب تا 
یک متر عمق در مدت 30 دقیقه است و مقاوم در برابر ضربه آن تا 2 
متر تست شده است. دارای دامنه کاری از 20- تا 130+ درجه فارنهایت 
است که امکان استفاده در شرایط مختلف آب و هوایی را میدهد. همچنین 
دارای یک MSRP است که قیمت آن بسته به مشخصات بین 100 تا 
125 دالر است و در رنگ های زرد و سیاه موجود و با گارانتی مادام العمر 

محدود Streamlight عرضه می شود.

Streamlight درباره
این شرکت در شهر Eagleville ایالت پنسیلوانیا واقع شده و دارای بیش 
عمر  دارای  و  بادوام  مقاوم،  های  قوه  چراغ  تولید  در  تجربه  سال  از 40 
طوالنی که پاسخگوی نیازهای متخصصین، حرفه ای ها و مصرف کنندگان 
مختلف باشد، طراحی می شوند. این شرکت از سال 1973 چراغ قوه هایی 
با عملکرد باال می سازد و امروزه مجموعه ای گسترده از چراغ قوه، چراغ 
های صنعتی و چراغهای نظامی و نیز تجهیزات و راه حل های روشنایی با 
در  اجرا  قابل  و  خودرو  صنعتی،  آتش نشانی،  نظامی،  شغلی،  کاربردهای 

فضای باز را طراحی، تولید و به بازار عرضه می نماید.
www.streamlight.com

 روشنایی بی نظیر صحنه عملیات با 
  Dualie
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شرکت مدیریت ریسک CFB واقع در شمال انگلیس اعالم کرد بزرگ ترین 
قرارداد دوران عمر خود را طی یک توافقنامه چند میلیون پوندی بمنظور 
حفاظت از پروژه شرکت معدنی Sirius در شمال Yorkshire به مبلغ 

2.9 میلیارد پوند منعقد نموده است.
شرکت مدیریت ریسک CFB که در سال 2011 به عنوان اولین شرکت از 
نوع خود با مجوز سازمان آتش نشانی انگلستان تأسیس شد، خدمات 24 
ساعته یکپارچه آمادگی و واکنش اضطراری را در تمام روزهای سال برای 
تمامی مناطق پروژه فراهم می کند. CFB از دارایی ها، تجهیزات، نیروی کار 
و جامعه محلی در طی دوره پنج ساله ساخت وساز و پس از آن در زمان 

بهره برداری حفاظت می نماید.
قابل  قرارداد  چنین  عقد  از  خوشحالی  ابراز  با   ،Ian Hayton مدیرعامل
توجهی در رقابت تنگاتنگ اظهار داشت: "این بزرگ ترین قرارداد ما تا 
به امروز بوده و مهر تأییدی به تخصص، رویکرد نوآورانه و کارکنان بسیار 

حرفه ای و مجرب ما است."
در حال حاضر مدیران باتجربه در وضعیت های اضطراری و متخصصان 
 CFB شرکت  توسعه  حال  در  کارکنان  به  باسابقه،  فوق العاده  امنیتی 
پیوسته اند و تعداد کارکنان دائمی ما به حدود 100 نفر رسیده است، چرا 
که قرارداد جدید، نیروی انسانی قابل مالحظه ای را برای سال های متمادی 

نیاز خواهد داشت. 

به  بتوانند  تا  گرفته اند  قرار  ویژه ای  آموزش های  تحت  آن ها  تمامی 
چالش های خاص مقابله با شرایط اضطراری در محیط های استخراج معدن 
و اطمینان روزمره از ایمنی نیروی کار شرکت Sirius و پیمانکاران پروژه 

غلبه نمایند.
استخراج از نخستین معدن زیرزمینی انگلستان حدود 40 سال است که 
 ،Sirius معدنی  شرکت  می شود.  انجام   Whitby نزدیکی  در  همچنان 
شرکت ملی کود شیمیایی چندملیتی و بین المللی، قصد دارد میلیاردها پوند 
در این پروژه سرمایه گذاری کند که هر سال 10 میلیون تن پلی هالیت 
تولید می کند که یک کود بسیار مؤثری بوده و تحت عنوان POLY4 به 

فروش می رسد. 
و  معادن  استخراج  ساخت وساز،  صنعت  در  را  شغل  هزاران  پروژه  این 
زنجیره تأمین ایجاد خواهد کرد و Sirius با حمایت از آن منافع اقتصادی 

فراوانی را برای منطقه به ارمغان آورده است.
شرکت مدیریت ریسک CFB در حال حاضر خدمات امنیتی و مدیریت 
اورژانسی یکپارچه را به ابر شرکت هایی نظیر Ineos Nitriles (انگلیس)، 
 Venator (Huntsman) و BP، Navigator Terminals (Vopak)
ارائه می دهد. همچنین با یک دفتر تازه تأسیس در ابوظبی، قراردادهایی در 

خاورمیانه به دست آورده است. 
برنامه ریزی  آتش نشانی،  مهندسی  و  فنی  مشاوره  شامل   CFB خدمات 
شرایط  یکپارچه  مدیریت  مانور،  و  تمرین  آموزش،  اضطراری،  شرایط 

اضطراری و پدافند غیرعامل است.

 خدمات یکپارچه ایمنی و آتش نشانی 
  CFB
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گروه Handheld، تولید کننده پیشرو لپ تاب های همراه، اعالم کرد مدل 
جدید NAUTIZ X9 شاهکاری بی نظیر، فوق العاده مقاوم و بادوام، مناسب 
عرضه  بازار  به  را  خشن  و  محیط های صنعتی  در سایت ها،  استفاده  برای 

کرده است.
Nautiz X9 با سیستم عامل اندروید بمنظور کاربردهای صنعتی و استفاده 
در سایت که در آن قابلیت اطمینان بسیار مهم بوده و دوام و مقاومت 

عوامل کلیدی هستند، طراحی شده است.
Nautiz X9 با مجموعه ای از ویژگی های منحصربفرد و جامع را می توان 
به عنوان یک رایانه همراه محکم و مقاوم، برای گردآوری داده ها یا کنترل 

امور سایت مورد استفاده قرار داد.
مشخصات Nautiz X9 به شرح زیر است:

 7  Android آسان  بسیار  کاربری  با  هسته ای  چهار  پردازنده  یک   •
.Nougat) OS)

• قابلیت GPS / GLONASS استاندارد.
• ایمیجر دو بعدی با کیفیت و سرعت باال.

• دارای دو دوربین، دوربین اصلی 13 مگاپیکسلی با قابلیت بزرگنمایی 
خودکار و فالش و دوربین جلویی 2 مگاپیکسلی.

4G/ LTE با کارکرد گوشی اندروید •
• Google GMS برای استفاده از Google Map و دسترسی به برنامه 

.Play Store
و  خورشید  نور  در  حتی  مشاهده  قابلیت  با  اینچی   5 نمایش  صفحه   •

حساسیت چند لمسی.
.IP67 ضدضربه، ضد آب و ضد گرد و غبار با •

بسیار  صنعتی  و  باز  فضای  محدوده های  در  استفاده  برای   Nautiz X9
MIL- براساس استاندارد نظامی آمریکا PDA پیچیده طراحی شده و این

810G STD در برابر نفوذ قطرات آب، ارتعاش، رطوبت، درجه حرارت 
شدید و ارتفاع های مختلف آزمایش شده است.

 1.3 سریع  پردازنده  یک  دارای   Handheld محصول  جدیدترین 
 mAh گیگاهرتزی با 2 گیگابایت رم و 16 گیگابایت فالش است و باتری

4800 آن حتی در زمان استفاده مستمر یک شیفت کامل کار می کند.
 Nautiz X9 می گوید: "تولید Handheld مدیر محصول Johan Hed
نشان دهنده تعهد ما نسبت به عرضه تجهیزات واقعاً ضدضربه و بادوام در 
 Android بازار است. همچنین این محصول طیف استفاده از سیستم عامل

که تقاضای روزافزون بازار است را گسترش می دهد. 
ما  محصوالت  در  همیشه  که  است  اضافی  ویژگی  یک   GMS گواهینامه
گنجانده نمی شود، اما ثابت شده است که برای مشتریان ما ارزشمند است 
و به آن ها دسترسی به مجموعه کامل اپلیکیشن های Google را می دهد. 
برای  بسیاری  ارزش   Nautiz X9 استحکام  و  دوام  و  اطمینان  قابلیت 

کاربران ما در سراسر جهان خواهد داشت. "
www.handheldgroup.com 

محکم و مطمئن
  NAUTIZ X9
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کمپانی Carrington مجموعه پیشرفته ای از محصوالت مقاوم در برابر 
آتش را در نمایشگاه Intersec به معرض نمایش عموم گذاشت.

Carrington تولیدکننده اروپایی پیشرو در تولید منسوجات مقاوم آتش 
نام های  با  را  خود  جایزه  برنده   FR پارچه های آخرین  از  مورد  دو   ،(FR)
سایر  مکمل  که   Flamestat Satin 225 و   Flameban Max 310
منسوجات لباس کار این شرکت خواهند بود را در این نمایشگاه عرضه 

نمود.
توأمان  که  است  پیشرفته  محافظ  پارچه  یک   Flameban Max 310
دارای دو ویژگی شب نما و FR می باشد و در عین حال سبک وزن، با دوام 
و قابل شستشو در لباسشویی های صنعتی با درجه حرارت باال است. این 
پارچه بازدارنده آتش استانداردهای شبکه ریلی درخصوص وزن و حفاظت 
 Flameban چندمنظوره  مشخصات  می نماید.  برآورده  نیز  را  شب نما 
سطح باالیی از راحتی و ایمنی در بازار لباس کار که قباًل تنها در پارچه های 

آرامید دیده می شد، ارائه می نماید.

Flameban Max 310 جایزه بهترین پارچه حفاظتی مراسم منسوجات 
آینده 2017 را به دست آورد.

Flamestat Satin 225 یک پارچه لباس کار همه کاره مقاوم در برابر 
حفاظتی  البسه  روزافزون  نیازهای  به  پاسخگویی  برای  که  است  آتش 
سبک تر  گواهینامه،  دارای  پارچه ای  است.  شده  طراحی  چندمنظوره 
آتش،  برابر  در  مقاومت  به  مربوط  الزامات  تمامی  به  که  است  قوی تر  و 
ضدالکتریسیته ساکن، مقاوم در برابر مواد شیمیایی و شب نما بودن پاسخ 

می دهد.
Richard Cumpstey، مدیر صادرات Carrington Textiles گفت: 
آتش نشانان،  یا  نفت  حفار  راه آهن،  کارگران   از  اعم  کارگرانی،  با  "امروزه 
صنعت  به  صنعتی  از  که  دارند  چندمنظوره  البسه  تقاضای  که  مواجهیم 
بتوانند  که  دارند  همه کاره ای  لباس  به  نیاز  آن ها  است.  متفاوت  دیگر 
وظایف مختلفی با آن انجام بدهند. این بدان معنا است که منسوجات باید 
حفاظت های ضروری برای محیط های خطرناک را فراهم نمایند، درحالیکه 
سبک و با دوام باقی می مانند. اگر ضد آب هستند، باید هوا از آن گردش 

نموده و راحت باشند. 
حفاظت تمام و کمال همان چیزی است که منسوجات مقاوم در برابر آتش 

Carrington آن را ارائه می دهد.

 Carrington 
و پارچه های پیشرفته 
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Bull Products، سازنده تجهیزات ایمنی و حفاظت از حریق، قراردادی 
برای تأمین سیستم اعالم حریق مشهور خود با نام Cygnus در ورزشگاه 

61 هزار نفره جدید Tottenham Hotspur منعقد نموده است.
 ،Northumberland توسعه  پروژه  از  بخشی  بعنوان  جدید  استادیوم 
جایگزین White Hart Lane ورزشگاه خانگی تیم فوتبال تاتنهام است. 
این پروژه پیشرفته، شامل ساخت بیش از 500 خانه جدید، یک هتل، یک 

مرکز بهداشت محلی و تأسیسات ورزشی عظیم است.
قرارداد Bull تأمین بیش از 200 دستگاه هشداردهنده Cygnus از جمله 
شاسی های اعالم حریق و اورژانس برای محافظت از کارکنان در حال کار 
است. این تجهیزات تا زمان تکمیل پروژه یعنی تا انتهای سال میالدی 

نصب خواهند ماند.
نوآوری خارق العاده Bull در سیستم های اعالم حریق، اورژانس و اعالم های 
بیسیم Cygnus که  مزاحم برای پروژه های ساخت وساز، سیستم رادیو 
هم اکنون در بزرگ ترین پروژه های ساختمانی انگلستان از جمله خطوط 
مورد   Battersea نیروگاه  و  واترلو  مترو  ایستگاه   ،Crossrail راه آهن 

استفاده واقع شده است.
آن  در  که  ساخت وساز  کارگاه های  خاص  شرایط  برای  سیستم ها  این 
تغییر شرایط و محیط سایت ها به عملکردی ویژه تر از یک رادیو بیسیم و 

سیستم های اعالم حریق استاندارد، نیاز دارد.

"در  می گوید:   Bull محصوالت  فروش  مدیر   ،Matthew Trigwell
هنگام کار در کارگاه ها و سایت های ساختمانی، وجود اقدامات پیشگیرانه 
بسیار  احتمالی  خطر  هرگونه  از  افراد  سایر  و  کارگران  حفاظت  برای 
حائز اهمیت است. ما اطمینان داریم سیستم های هشداردهنده باالترین 

استانداردها را تا زمان تکمیل پروژه حفظ خواهند کرد ".
www.bullproducts.co.uk 

بدون سیم،  پرتابل، مطمئن
  Cygnus
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بزرگداشت  مراسم  از  بخشی  به عنوان   (IFE) حریق  مهندسان  موسسه 
100 سالگی خود، پایگاه جدید داده های ایمنی آتش نشانی را در ایستگاه 
مرکزی آتش نشانی و امداد و نجات لستر راه اندازی کرد. پایگاه داده ها، 
ابتکار مجمع عمومی بین المللی IFE است که شامل نمایندگان هر 42 شاخه 

بین المللی موسسه می شود.
IFE با هدف تأمین اطالعات گردآوری آوری شده از سراسر جهان در 
حوادثی که سبب فوت آتش نشان ها شده یا ایمنی آن ها بطور جدی در 
عملیاتی  ملی  آموزش  کنار  در  را  داده ها  پایگاه  داده،  قرار  خطر  معرض 
(NOL)، بازوی اجرایی راهنمای ملی عملیات انگلستان (NOG) را توسعه 
داد. با به اشتراک گذاشتن این اطالعات، امید می رود که میزان تلفات در 

حوادث آینده کاهش چشمگیری داشته باشد.

مراسم جشن سالگی IFE به میزبانی سازمان آتش نشانی و خدمات امداد 
برجسته  شخصیت های  از  برخی  حضور  با  و   Leicestershire نجات و 
بریتانیا در صنعت حریق و امداد و نجات برگزار و با رونمایی از لوح یادبود 
صد سال فعالیت این موسسه توسط شهردار Sir Peter Soulsby خاتمه 

یافت.
از  خرسندی  ابراز  و   IFE یادبود مشعل  کردن  روشن  ضمن   Sir Peter
حضور در این مراسم اظهار داشت: "IFE  در سال 2018 با تعهد به افزایش 
استانداردهای حرفه ای و صالحیت های فنی، از جمله توانمندی های کم نظیر 
در زمینه حریق در عرصه بین المللی، اهداف و آرزوهای بنیان گذاران خود 
را که امروز پس از 100 سال همچنان حیاتی و پراهمیت، محقق نموده 

است."
نجات  و  امداد  و  آتش نشانی  خدمات  فرمانده   ،Rick Taylor
Leicestershire اعالم کرد: "سازمان ما از تصمیم موسسه IFE مبنی 
بر برگزاری جشن سالگرد در اینجا، محل تأسیس خود در لستر در سال 

1918 بسیار شگفت زده شد. 
این یک دستاورد فوق العاده است و حضور IFE به پاس زحمات 100 ساله 
برای تمامی خدمات آتش نشانی و امداد و نجات انگلستان مایه مباهات 

ماست.
www.ife.org.uk/centenary

 100 سال تجربه و تحقیق 
  IFE
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ملی  امنیت  جایزه  برنده   High Rise Escape Systems شرکت 
راستای  در  شرکت  این  نجات  خود  ابزار  شد.  سال 2017   "ASTORS"
کاهش ابزارهای خروج برای کسانی که در طبقات دوم به باالی ساختمان ها 
کار یا زندگی می کنند طراحی شده است. HRES این تجهیز را با ترکیب 
چند دستگاه ساده و با فن آوری بسیار ابتدائی انجام داده است. این وسایل 
بی نیاز از نیروی زیاد بوده، ارزانند، عمر طوالنی داشته و برای استفاده بسیار 

راحت هستند.
این شرکت سیستم های فرار ثابت و سیار قابل نصب روی ساختمان ها را 

تولید می نماید.
هر سیستم شامل یک ابزار کنترل فرود (CDD) می باشد. CDD بمانند یک 
قرقره عمل می کند. شیوه عمل این ابزار بدین ترتیب است: افراد کمربند 
فرار را از دور قرقره کشیده، به دور خود انداخته، به روی بالکن رفته و یا 
پنجره خارج می شوند و CDD آن ها را به آرامی با سرعت 3 فوت در ثانیه، 
سرعتی برابر یک آسانسور کند، پایین می آورد. هنگام فرود، انتهای دیگر 
بعدی  شونده  خارج  برای  را   CDD و می شود  جمع  خودکار  به طور  کابل 
آماده می کند. این فرایند آنقدر تکرار می شود تا همه از ساختمان خارج 
شوند. هارنس فرار همیشه در هر انتهای کابل متصل بوده و لباس های فرار 

مقاوم در برابر آتش نیز در دسترس هستند.
هر CDD شامل یک کابل پلی استیل با مغزی نئوپرن و الیه خارجی پلی 
استر بافته شده است تا از سایش، رطوبت و گرما محافظت شود. طول کابل 
تا 1000 فوت (305 متر) و یا حدود 100 طبقه در دسترس است. برای 

مکان هایی با ارتفاع بیشتر نیز کابل مخصوص وجود دارد.

فرار  لباس های  همچنین   Systems Rise Escape Systems شرکت
برای استفاده بهمراه CDD را تولید کرده که پوشیدن و پوشاندن آن برای 
صورت  در  است.  ساده  بسیار  ذهنی،  و  جسمی  معلولین  سالخورده،  افراد 
لزوم می توان این لباس را بطور همزمان برای یک بزرگسال و یک کودک 
استفاده نمود. این لباس از مواد با روکش آلومینیومی و فیبر مصنوعی تهیه 

شده که 95 درصد از حرارت تابشی را منعکس می کند.
www.highriseescapesystems.com 

جایزه ای مهم برای محصولی مهم تر
  CDD
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امروزه توسعه پایدار مبحثی مهم در تولید انرژی است؛ بنابراین با محوریت 
توسعه پایدار و صیانت از محیط زیست، انواع جدید انرژی، پیشرفت غیرقابل 
تصوری دارند. گلوله های چوبی نمونه خوبی از این دست انرژی ها هستند. 
ایجاد  به  اقدام   Spencer گروه  انگلستان،   Tyne بندر  در  مثال،  بعنوان 
تأسیسات گلوله چوبی برای تأمین سوخت نیروگاه Lynemouth نموده 
است. این نیروگاه در حال تبدیل از نیروگاهی با سوخت زغالسنگ به یکی 
 NOX، از اجزای زیست توده است. این تغییر سبب کاهش چشمگیر انتشار
SO2، گرد و غبار و CO2 شده که از اهداف تغییرات اقلیمی دولت بریتانیا 

حمایت می کند.
سیستم آب بندی NOFIRNO شرکت آلمانی Beele Engineering در 

تأسیسات ذخیره و انتقال کابل و لوله مورد استفاده قرار گرفت.
از این سیستم برای انتقال حدود 50 کابل و لوله (با قطر 225 میلی متر) به سه 
سیلوی بزرگ ذخیره سازی و انتقال 50 کابل (با قطر 200 میلی متر) به اتاق 
کنترل موتور استفاده شده است. چالش مهم، موقعیت بسیاری از تجهیزات 
در عمق 7 متری زیرزمین بود که نه تنها موجب نشت، بلکه آسیب جدی به 
تجهیزات می شد. راه حل در طراحی سیستم NOFIRNO بود که ترکیبی از 

مواد مقاوم در برابر آتش، آب بند و درزگیر گاز و دود بود، ارائه شد. 
برای تعدادی از مجاری انتقال، الستیک قابل انعطاف AQUASTOP به همراه 
این سیستم، برای درزگیری مجاری انتقال لوله و کابل، به عنوان مثال در 

ایستگاه های پمپاژ استفاده شد.

 NOFIRNO انتخاب 
استحکام  و  دوام  سبب 
بیشتر نیز شده است. این 
آزمایش  تحت  سیستم 
و  گرفته  قرار  سختگیرانه 
سال   50 آن  عمر  طول 
و  تعمیر  به  نیاز  بدون 
شده  اعالم  نگهداری 
است. این کیفیت استثنایی 
مهندسان  کار  نتیجه 

بین المللی آزمایشگاه های حریق Beele است.
www.beele.com 

معتبر  جوایز  که  سال 2018  بخش  الهام  آتش نشانی  جوایز  نویسی  نام   
آن طی مراسمی توسط بنیاد خیریه آتش نشانان برگزار می شود، بمنظور 

شناسایی اعضای حامی و متعهد جامعه آتش نشانان بریتانیا آغاز شد.
نامزدی  به  مایل  که  افرادی  کلیه  برای  مختلف  بخش   10 در  ثبت نام 
سال 2015  از  ای  ارائه  قابل  دستاورد  و  بوده  گروهی  یا  فردی  بصورت 

(آخرین دوره جوایز بنیاد) تاکنون دارند، امکان پذیر است.
شاخص ترین بخش جشن سالگرد 75 ساله بنیاد خیریه 2018، اعطای 
جوایز روح آتش نشانی است که اوایل تابستان آینده در مکان در لندن 

برگزار و اطالعات بیشتر توسط خیریه اعالم خواهد شد.
خصوص  در  آتش نشانان  خیریه  بنیاد  اجرایی  مدیر   ،Jill Tolfrey دکتر
جوایز روح آتش اینچنین اظهار داشت:" بسیار خرسندیم که این رویداد 
در سالگرد 75 سالگی بنیاد برگزار می شود و چشم انتظار دریافت اطالعات 
کسی  هر  هستیم.  کشور  وکنار  گوشه  از  جایزه  اعطای 10  برای  نامزدها 
می تواند دوست، همکار یا یک تیم را برای دریافت جایزه معرفی کند و 
درگاه های ثبت نام به مدت پنج هفته گشوده خواهند بود؛ بنابراین چنانچه 
تصمیم به نامنویسی دارید از همین امروز اقدام کنید تا اطمینان حاصل شود 

فرصت کافی برای بررسی شایستگی کاندید شما وجود خواهد داشت."

تیم جایزه روح آتش نشانی به نامزدها کمک می کنند تا اطمینان حاصل 
شود که همه در پانل داوری در یک قالب و با همان سبک و استاندارد 
نحوه  یا  کیفیت  در خصوص  بدون نگرانی  نامزدها  بنابراین،  ارائه شده اند. 

نگارش مطالب، تنها به صحت و سقم اطالعات وارد شده بپردازند. 
بنیاد خیریه آتش نشانان به کمک های جامعه آتش نشانی و عموم مردم 
وابسته است تا هزینه های 8.5 میلیون پوندی خدمات خود به بیش از 

5،000 ذینفع در سال پوشش دهد. 
       امیدواریم چنین بنیادی در ایران نیز بزودی تاسیس گردد.

خداحافظ حلقه ضعیف زنجیر توسعه حریق
  NO FIRE NO

 خبر خوب 
بنیاد خیریه آتش نشانان بریتانیا  
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و  پزشکی  های  دستگاه  تولیدکننده   ،ZOLL پزشکی  صنایع  شرکت 
ایالت   CHELMSFORD شهر  در  واقع  مرتبط  کاربردی  نرم افزارهای 
ماساچوست، اعالم کرد اولین شرکتی است که موفق به دریافت تأییدیه 
برای   (FDA) متحده  ایاالت  داروی  و  غذا  اداره   (PMA) فروش  پیش 

بازاریابی و فروش خط کامل دستگاه های الکتروشوک در کشور است.
فهرست دستگاه های الکتروشوکی که تأییدیه PMA را دریافت کرده اند، 
عبارتند از مانیتور/ الکتروشوک سری R و X و الکتروشوک های اتوماتیک 
پرتابل ®AED Pro و ®AED Plus. کلیه این دستگاه ها با فن آوری دوفازی 
موجی شکل مستقیم انحصاری ZOLL بمنظور انتقال حداکثر جریان برای 
بیماران با مقاومت باال و فن آوری ®Real CPR Help که به امدادگران 

کمک می کند تا CPR را با کیفیت باال انجام دهند، تجهیز شده اند.
اظهار   ZOLL قلبی  احیاء  بخش  رییس   ،A. Ernest Whiton
داشت:"دریافت تأییدیه PMA برای کلیه نمونه های الکتروشوک بسیار 
افتخار آمیز است. از سختگیرانه ترین معیارهای اعتبارسنجی دولتی در 
ایمنی و کارایی دستگاه پزشکی سربلند بیرون آمدیم که نشانه تعهد بلند 

مدت ZOLL به کیفیت، ایمنی و کارایی محصول است."
ZOLL  درباره شرکت صنایع پزشکی

 ،Asahi Kasei گروه  از  شرکت  یک   ،ZOLL پزشکی  صنایع  شرکت 
افزاری  نرم  راه حل های  و  پزشکی  تجهیزات  کننده  عرضه  و  تولیدکننده 
کارایی  افزایش  حال  در  مرتباً  و  بوده  پیشرفته  اورژانس  های  مراقبت 

تجهیزات بالینی و عملیاتی خود است.

ZOLL با استفاده از محصوالت الکتروشوک و پایش، بازخورد ضربان قلب 
مجموعه  تهویه،  و  بیمار  بدن  دمای  مدیریت  داده ها،  مدیریت   ،CPR و
جامعی از فن آوری های خود را برای کمک به پزشکان، کارکنان اورژانس، 

آتش نشانان، امدادگران، پرستاران و پیراپزشکان عرضه می نماید.
www.zoll.com

CPR موفق با جدیدترین محصوالت 
 ZOLL
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  مدیران شرکت های طراحان نوین راهکار و کارافایر 

  S-Gard )نماینده انحصاری ایران،  پترو صنعت امداد 88219610 - 021(

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

  Polon-Alfa )نماینده انحصاری ایران،  طراحان نوین راهکار 86020347 - 021(

 Intersec 2018

 Polon-Alfa  

Polon-Alfa  

  MSR )نماینده انحصاری ایران،  طراحان نوین راهکار 86020347 - 021(
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  Bettati )نماینده انحصاری در ایران،  کارافایر 021-26700421-31(

Bettati  

Bettati  

  با Vanzetti  تولیدکننده پکیج کامل شارژ سیلندرهای گاز

 Intersec 2018

  Bettati )نماینده انحصاری ایران،  کارافایر 021-26700421-31(

Bettati  

Bettati  

  با شریک تجاری جدید ترک
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  Eurofew  )نماینده انحصاری و شارژ در ایران، صنایع آتش بس پارس(

  Waysmos هیوالی Fm-200 چین

Oshkosh شبیه ساز خودروی عملیاتی  

 Intersec 2018

  صنایع آتش بس پارس، تنها شرکت ایرانی حاضر در نمایشگاه 

  Incontrol و مدیر فروش ایرانی، مهندس عمرانی،  مقیم کانادا

Incontrol محصول جدید  
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  Weber Rescue  )نماینده انحصاری ایران،  آگاهان انرژی آسیا(

  آگاهان انرژی آسیا 22879550 - 021

 Bristol دارUL درب های غول پیکر  

 Intersec 2018

  Jokle و میهمانان درجه یک ایرانی 

  Jokle )نماینده انحصاری ایران،  آگاهان انرژی آسیا(

  با مهندس شکوهی،  مدیر ارشد شرکت مهندسی بهسا،  نماینده Bristol  در ایران

  سوپرپمپ های جدید Bristol ) مهندسی بهسا 5 - 22653812 - 021(
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 Lion نمایندگان سازمان آتش نشانی مشهد،  میهمان امیر حسنلو، آتش نشان کهنه کار آلمانی در غرفه  

 Intersec 2018

  Lion )نماینده ایران،  ایمن صنعت پارس 02144285810( و میهمانان ایرانی

  Lion آلمان  لوله های آتش نشانی Productos-mesa اسپانیا
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  mavili )نماینده ایران،  مبنای سازه هوشمند(

  مهندس بداغی، فرمانده  آتش نشان باتجربه و پیش کسوت

  TFT )در ایران از بازرگانان پاسارگاد بخواهید: 02188413255(

 Intersec 2018

  Texport  )نماینده انحصاری،  ژرف اندیشان به ایمن 02144262146-7(

  Elkhart Bras (در ایران از بازرگانان پاسارگاد بخواهید: 02188413255(

 Elkhart Brass  
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 Intersec 2018

Bronto Skylift شبیه ساز نردبان های آتش نشانی  

  در همین نزدیکی )ترکیه!( 

Naffco شبیه ساز فرودگاهی  

Intisi پرده های ضدحریق  

  احیای قلبی در محل!

Naffco ربات اطفای حریق  FFS پمپ های انتقال آب  
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Firemiks پمپ فوم ساز  

fast-act  خنثی ساز مواد شیمیایی  

Firesoter  اطفای حریق با ادبیات اسلحه  

  دستگاه شستشوی اتوماتیک تجهیزات حفاظت فردی امدادگران ...

 Intersec 2018

  سیستم های اعالن و اطفای حریق Zeta )نماینده ایران، شرکت شهر و خانه 03134004( 

  تجهیز ارزشمند هر ایستگاه عملیاتی

  کنترل پنل طالی ناب !!!!



40IRAN Fire Protection Engineering Magazine    No. 39    March. 2018                                                  1396 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق    سال پنجم    شـماره 39    بهمن ماه



41  www.iransafetytrade.com    info@iransafetytrade.com                                                                                                            مرکز جامع تجارت ایمنی ایران



42IRAN Fire Protection Engineering Magazine    No. 39    March. 2018                                                  1396 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق    سال پنجم    شـماره 39    بهمن ماه



43  www.iransafetytrade.com    info@iransafetytrade.com                                                                                                            مرکز جامع تجارت ایمنی ایران



44IRAN Fire Protection Engineering Magazine    No. 39    March. 2018                                                  1396 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق    سال پنجم    شـماره 39    بهمن ماه



45  www.iransafetytrade.com    info@iransafetytrade.com                                                                                               مرکز جامع تجارت ایمنی ایران

سری جدید جک های بادی هولماترو

گـروه و کـانـال اخبـار تخصصـی ایمنی،  آتش نشـانی، امداد و نجـات
مـرکز جـامع تجـارت ایمنـی ایران - ماهنامه مهندسی حفاظت از حریـق

https://telegram.me/fireandrescuenews
https:// t.me/joinchat/BEasiEAqvwpqviG93CZ8aA

لینک بهمن مـاه 96  هولماترو ،  پیشتاز در نوآوری و تکنولوژی 

شرکت POLON-ALFA با بیش از 60 سال حضور حرفه ای و موفق در صنعت 
اعالم حریق اروپا و جهان، در نمایشگاه INTERSEC 2018 حضوری پررنگ و 

قابل توجه داشت.
این شرکت با غرفه آرایی جذاب در فضایی به مساحت 50 مترمربع، با نمایی 
از سه طرف در سالن شماره 2 حضور داشت و امکان نمایش عملکرد واقعی 
 Warm( سیستم های سری 6000 خود در 4 پلتفرم مختلف را بصورت واقعی

Operation( فراهم نمود.
در چهار طرف غرفه POLON-ALFA، 4 پلتفرم سامانه های اعالم حریق پیشرفته 

با مشخصات درج شده در مطلب قابل مشاهده و بررسی است.

درخشیدیم!!!
POLON-ALFA  گـزارش حضور
INTERSEC 2018 در نمایشگاه
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آدرس پذیر  حریق  اعالم  سیستم   .1
امکـان  بـا   POLON-6000 ســری 
پشتیبــانی تـا 396 لــوپ بصــورت 
Distributed، بــا ظــرفیـت 250 

دیوایس روی لوپ

2. سیستم کنترل و مدیریت تهویه دود 
UCS-6000 با امکان مدیریت تهویه 
دستـی و اتومـاتیـک، با برنامـه ریزی و 
مـانیتـورینــگ از طریــق پنـل هـای 
POLON-6000 و مـاژول هـای رلـه 

ورودی خـروجی ولتاژ باال

با سری 6000 که شامل انواع دتکتورها، شستی ها، آژیرها، ماژول های ورودی خروجی و پانل های کنترلی می باشد، عالوه بر آنکه از فناوری پیشرفته 
و بسیار کم مصرف برخوردارند، امروزه پاسخگوی قریب به اتفاق نیازمندی های حرفه ای این حوزه در ساختمان ها و صنعت می باشند. این موضوع 

در نمایشگاه اینترسک امسال مورد توجه بسیاری از بازدیدکنندگان عزیز کشورمان قرار گرفت و بازتاب قابل توجهی در نظر آنان داشت.
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3. سیستــم کنتـرل هـوشمنــد اطفـاء 
حریق IGNIS-2500 با امکـان اطفای 
اتوماتیـک 2 زون مستقل و برنامه ریزی 
و مـانیتـورینگ از طـریـق پنـل هــای 

POLON-6000

 SDG-6000 4. سیستم تشخیص گاز
با امکان تشخیص 3 نوع گاز پرکاربرد 
CO، CNG و LPG بصورت تغذیه شده 
از لوپ )آدرس پذیر( و یا مستقل در سه 
PPM مختلف، با قابلیت برنامه ریزی و    

POLON-6000 از طریق پنل های
 POLON-ALFA مجموعه تجهیزات برند

تیم مهندسی و فروش تجهیزات و همچنین بخش مدیریت پروژه شرکت مهندسی نوین راهکار افتخار دارد تا جهت معرفی جامع تر 
محصوالت و همچنین ارائه راهکارهای بهینه پیشنهادی، در خدمت تمامی عزیزان فعال در این صنعت و نیز کارفرمایان محترم باشد.

 021 - 860 20 347
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همه HSE در آموزش خالصه می شود
در گفتگو با مهندس برزگر، رئیس HSE شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت

لطفًا خودتان و مجموعه تان را معرفی بفرمایید؟
ـــال  ـــت. از س ـــت نف ـــف صنع ـــای مختل ـــابقه در بخش ه ـــال س ـــا 24 س ـــتم ب ـــر هس ـــن برزگ م
ـــت  ـــت نف ـــان صنع ـــت و درم ـــازمان بهداش ـــت وارد س ـــد بهداش ـــناس ارش ـــوان کارش ۷5 بعن
ـــت،  ـــکیل HSE در وزارت نف ـــا تش ـــدم. ب ـــتخدام ش ـــازمان اس ـــال در س ـــد از 8 س ـــدم و بع ش
ـــش  ـــش و پخ ـــی پاالی ـــرکت مل ـــت HSE ش ـــه مدیری ـــت ب ـــان نف ـــت و درم ـــازمان بهداش از س
فرآورده هـــای نفتـــی ایـــران انتقـــال یافتـــم؛ در ســـال 86 بعنـــوان رئیـــس HSE بـــه پخـــش 
ـــال  ـــدداً در س ـــرورت مج ـــر ض ـــا ب ـــدم و بن ـــل ش ـــوس منتق ـــه چال ـــی منطق ـــای نفت فرآورده ه
8۷ بـــه ســـتاد HSE پاالیـــش و پخـــش بازگشـــتم و ســـپس بعنـــوان رئیـــس برنامه ریـــزی 

ـــودم. ـــه نم ـــام وظیف ـــت HSE انج ـــرد مدیری ـــی عملک ـــی و ارزیاب آموزش
ـــران، در  ـــت ای ـــاختمان نف ـــی و س ـــی مهندس ـــرکت مل ـــت ش ـــل وق ـــه درخواســـت مدیرعام ـــا ب بن
ـــال  ـــار س ـــدت چه ـــه م ـــدم و ب ـــوت ش ـــت دع ـــس حراس ـــوان رئی ـــال 1390 بعن ـــن س فروردی
ـــب، در  ـــص اینجان ـــات اداری و تخص ـــه مقتضی ـــا ب ـــتم. بن ـــت داش ـــش فعالی ـــن بخ ـــم در ای و نی
ـــت دادم  ـــه فعالی ـــران ادام ـــرت بح ـــل و مدی ـــد غیرعام ـــس HSE ، پدافن ـــوان رئی ـــال 94 بعن س
و همچنـــان در ایـــن مســـیر مشـــغول فعالیـــت هســـتم. لـــذا عمـــده فعالیت هـــای مـــن در 

ـــت. ـــوده اس ـــده ب ـــص کاری بن تخص
شـــرکت ملـــی مهندســـی و ســـاختمان نفـــت ایـــران یـــک شـــرکت پـــروژه محـــور اســـت 
ـــن  ـــت. همچنی ـــگاهی اس ـــای پاالیش ـــاخت مگاپروژه ه ـــعه و س ـــی، توس ـــت اش طراح ـــه فعالی ک
ـــازن  ـــی، مخ ـــای نفت ـــت و فرآورده ه ـــال نف ـــوط انتق ـــای خط ـــرای پروژه ه ـــعه و اج ـــی؛ توس طراح
ـــه  ـــرکتی ک ـــر ش ـــد. ه ـــرکت می باش ـــن ش ـــف ای ـــزو وظای ـــت ج ـــای نف ـــازی و انباره ذخیره س

مهندس برزگر
رئیس 

بهداشت، ایمنـی، محیـط 
زیست،پدافندغیـرعامل 
و مـدیـریـت بحـــران

شـرکت ملـی مهنـدسی 
و ســاختمـــان نفــت
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ـــتری  ـــوادث بیش ـــش ح ـــت کاری ـــه ماهی ـــا ب ـــت، بن ـــور اس پروژه مح
ـــتیم و  ـــه هس ـــن مجموع ـــزء ای ـــم ج ـــا ه ـــد و م ـــد می کن آن را تهدی
ـــه  ـــدون حادث ـــت ب ـــاه فعالی ـــر 30 م ـــال حاض ـــه در ح ـــحالیم ک خوش

ـــتیم. ـــوت داش ـــه ف ـــر ب ـــده و منج ناتوان کنن
ـــرکت  ـــل ش ـــه عوام ـــالش مجموع ـــل ت ـــار را حاص ـــن افتخ ـــده ای بن
می دانـــم و اعتقـــاد دارم کـــه کاری اثربخـــش و اثرگـــذار خواهـــد 
بـــود کـــه بـــا خـــرد جمعـــی و مشـــارکت کارکنـــان در تمامـــی 

ـــردد. ـــال گ ـــازمان دنب ـــطوح س س
ایـــن نتایـــج ارزشـــمند زمانـــی بدســـت می آیـــد کـــه نـــگاه مـــا 
نـــگاه همـــکاری باشـــد و نـــه نـــگاه مچ گیـــری. لـــذا الـــزام بـــه 
ـــی  ـــئولیت همگان ـــک مس ـــه ی ـــررات HSE ک ـــن و مق ـــت قوانی رعای
ــازمان  ــی سـ ــای HSE و پویایـ ــب ارتقـ ــت، موجـ ــی اسـ و اجتماعـ
ــداف واقعـــی  ــق اهـ ــوان گفـــت: تحقـ ــه می تـ ــود. در نتیجـ می شـ
ــازمانی  ــتمی و سـ ــر سیسـ ــق تفکـ ــعه و تعمیـ ــرو توسـ HSE در گـ

اســـت.
بـــه لطـــف خـــدا در ایـــن صنعـــت پیشـــرفت خوبـــی صـــورت 
گرفتـــه اســـت. مـــا در مجموعه مـــان بخش هـــای مختلفـــی 
ــا  ــغلی یـ ــت شـ ــه، بهداشـ ــم. ازجملـ ــه HSE داریـ در زیرمجموعـ
ــت،  ــط زیسـ ــانی، محیـ ــی و آتش نشـ ــی، ایمنـ ــت صنعتـ بهداشـ
ـــش  ـــر بخ ـــه مهم ت ـــل و از هم ـــد غیرعام ـــران و پدافن ـــت بح مدیری

. HSEــوزش آمـ
بنـــده اعتقـــاد قلبـــی دارم کـــه آمـــوزش در HSE رکـــن مهمـــی 
HSE  ـــی و تخصصـــی ـــای عموم ـــر دوره ه ـــرای مؤث ـــا اج ـــه ب اســـت ک

حـــوادث بطـــور چشـــمگیری کاهـــش می یابـــد. 
ــم  ــدی بگیریـ ــگیرانه در HSE را جـ ــای پیشـ ــا آموزش هـ ــر مـ اگـ
و فعالیت هایمـــان را بـــا محـــور آمـــوزش دنبـــال کنیـــم، البتـــه 
ــاز  ــاس نیـ ــد و براسـ ــش باشـ ــذار و اثربخـ ــه اثرگـ ــی کـ آموزشـ
مشـــاغل طراحـــی شـــده باشـــد، مطمئنـــًا منافـــع زیـــادی بـــرای 

ســـازمان خواهیـــم داشـــت.

 HSE ــش ــه در بخـ ــتند کـ ــر هسـ ــازمان هایی موفق تـ ــروزه سـ امـ
ـــوان  ـــش بعن ـــن بخ ـــردن در ای ـــه ک ـــد. هزین ـــتری کنن ـــه بیش هزین
ـــوزش  ـــش آم ـــا بخ ـــبب م ـــن س ـــه همی ـــت و ب ـــرمایه گذاری اس س

را جـــدی گرفتیـــم و مـــدام آن را تقویـــت می کنیـــم.
چـــون مـــا مســـئول حفـــظ جـــان پرســـنل هســـتیم، بـــه همیـــن 
دلیـــل اهمیـــت HSE در ســـازمان مـــا بســـیار باالســـت. مدیـــران 
شـــرکت های بین المللـــی توتـــال و شـــل می گوینـــد کـــه مـــا 
هنـــوز در بخـــش فرهنگ ســـازی هســـتیم. بنابرایـــن مـــا بـــا 
گذشـــت 1۷ ســـال کـــه از عمـــر HSE در صنعـــت نفـــت ایـــران 
اســـالمی می گـــذرد، بایســـتی در راســـتای ترویـــج و نهادینـــه 

ــم. ــتر کار کنیـ ــگ HSE بیشـ ــردن فرهنـ کـ
ـــیار  ـــت بس ـــور از اهمی ـــروژه مح ـــازمان های پ ـــت در س ـــط زیس محی
باالیـــی برخـــوردار اســـت. لـــذا در مجموعـــه مـــا قبـــل از اخـــذ 
ـــازمان حفاظـــت  ـــی( از س ـــرات زیســـت محیط ـــی اث مجـــوز ) EIAارزیاب
ـــر  ـــه در براب ـــود. هم ـــرا نمی ش ـــروژه ای اج ـــچ پ ـــت هی ـــط زیس محی
مقـــررات و ضوابـــط زیســـت محیطـــی مســـئولیم و می بایســـت در 

ـــیم. ـــظ آن بکوش حف
ـــزون  ـــت روزاف ـــل اهمی ـــروزه بدلی ـــت، ام ـــازمان اس ـــار س  HSE اعتب
ـــا  ـــه  HSEبه ـــه مقول ـــه ب ـــورهایی ک ـــت و گاز، کش ـــع نف HSE در صنای
ــا،  ــات و پیمان هـ ــه مناقصـ ــرکت ها بـ ــل از ورود شـ ــد، قبـ می دهنـ
ـــی در  ـــه خوب ـــر کارنام ـــد و اگ ـــه HSE آن می پردازن ـــه کارنام ـــدا ب ابت
ـــرکت  ـــت، آن ش ـــت داش ـــط زیس ـــی و محی ـــت، ایمن ـــه بهداش عرص

را ورود می دهنـــد.
ـــی  ـــه ارزیاب ـــکاران و کمیت ـــش HSE پیمان ـــم در بخ ـــا ه ـــبختانه م خوش
ـــان  ـــی و مالی ش ـــت فن ـــرکت ها پاک ـــه ش ـــل از اینک ـــی، قب ـــی کیف فن
را ارائـــه دهنـــد، ابتـــدا بایـــد پـــالن و برنامـــه HSE شـــان را بـــه 

ـــد. ـــه کنن ـــرکت ارائ ـــی ش ـــی و بازرگان ـــه فن کمیت
ـــد و  ـــر HSE را می خواه ـــرکت اظهارنظ ـــی ش ـــی و بازرگان ـــه فن کمیت
ـــاز  ـــد و امتی ـــه بده ـــی ارائ ـــن خوب ـــت HSE پل ـــر توانس ـــرکت اگ آن ش
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ـــت  ـــد رف ـــش خواه ـــش پی ـــه کارهای ـــاورد، ادام ـــت بی HSE را بدس
و در غیـــر ایـــن صـــورت حـــذف خواهـــد شـــد. همانطـــور کـــه 
 HSE ــای ــن بخش هـ ــی از مهم تریـ ــی یکـ ــش ایمنـ ــد بخـ می دانیـ
اســـت و رعایـــت دســـتورالعمل های ایمنـــی در پروژه هـــا نقـــش 
ـــدوارم  ـــن امی ـــد داشـــت. م ـــوادث خواه بســـزایی در پیشـــگیری از ح
ـــش  ـــم و نق ـــرفت کنی ـــوب پیش ـــگیری خ ـــه پیش ـــم در عرص بتوانی

ـــیم. ـــته باش ـــی داش مهم
اکثـــر حـــوادث بـــزرگ کـــه در کشـــور اتفـــاق می افتـــد، در دل 
بـــی احتیاطی هـــای کوچـــک نهفتـــه اســـت و مـــا بایـــد از تکـــرار 
ـــه  ـــه ای ک ـــال حادث ـــور مث ـــم. بط ـــگیری کنی ـــابه پیش ـــوادث مش ح
در انبـــار نفـــت اردبیـــل اتفـــاق افتـــاد، نبایـــد در انبـــار نفـــت 
ـــد.  ـــاق بیافت ـــکل اتف ـــان ش ـــه هم ـــم ب ـــان ه ـــری اصفه ـــهید منتظ ش
ـــرکت را  ـــته ش ـــال گذش ـــوادث 10 س ـــی ح ـــا تمام ـــبختانه م خوش
ـــد  ـــا بتوانن ـــم ت ـــرار داده ای ـــران ق ـــار مدی ـــم و در اختی ـــی کردی بررس

ـــد. ـــوزش دهن ـــد و آم ـــرور کنن ـــا را م ـــر روز آنه ه
همانطـــور کـــه می دانیـــد مدیـــران بایـــد ســـه مهـــارت داشـــته 

باشـــند: انســـانی، ادراکـــی و فنـــی
ـــه ضـــروری  ـــد مجموع ـــام ارش ـــک مق ـــر، ی ـــک مدی ـــک مســـئول، ی ی
ـــئولی  ـــر مس ـــد. اگ ـــته باش ـــا را داش ـــن مهارت ه ـــی ای اســـت تمام
ـــته  ـــط داش ـــی از محی ـــته و درک جامع ـــی داش ـــی خوب ـــارت فن مه
باشـــد ولـــی فاقـــد مهـــارت انســـانی مطلـــوب باشـــد، نمی توانـــد 

ـــد. ـــت کن ـــی مدیری بخوب
ــای  ــر مهارت هـ ــد، بـ ــه می کنـ ــانی غلبـ ــارت انسـ ــن مهـ بنابرایـ
ـــده  ـــش عم ـــت و بخ ـــی اس ـــری و ذات ـــانی فط ـــارت انس ـــر. مه دیگ
ـــوع برخـــورد یـــک  آن اکتســـابی اســـت. بنابرایـــن اعتقـــاد دارم کـــه ن
ـــیار  ـــک کار بس ـــان ی ـــش راندم ـــد، در افزای ـــک کارمن ـــا ی ـــئول ب مس

ـــت. ـــذار اس تأثیرگ
بنـــده نتیجـــه گرفتـــم کـــه اگـــر رفتارهـــای مـــا بـــا پرســـنل و 
ــًا  ــد؛ مطمئنـ ــی باشـ ــی و تعاملـ ــار تفاهمـ ــک رفتـ ــا یـ مدیریت هـ

ــم. ــی بگیریـ ــه خوبـ ــم نتیجـ می توانیـ
HSE بایـــد در الیه هـــای مختلـــف ســـازمان بـــروز کنـــد و بـــرای 
ـــد  ـــم، بای ـــگیری کنی ـــون پیش ـــوادث گوناگ ـــروز ح ـــا از ب ـــه م اینک
ــًا  ــیم. مخصوصـ ــته باشـ ــق داشـ ــزی دقیـ ــن و برنامه ریـ یـــک پلـ
ــر  ــر HSE و افسـ ــا ناظـ ــه در پروژه هـ ــی کـ ــتان و همکارانـ دوسـ
ایمنـــی هســـتند، بایـــد ریســـک ها را شناســـایی و ارزیابـــی و 

کنتـــرل کننـــد.
ـــط زیســـت، عشـــق  ـــی و محی ـــردن در عرصـــه ســـالمت و ایمن کار ک
ـــهولت  ـــه س ـــا کار ب ـــند ت ـــق کار باش ـــی بایســـتی عاش ـــد. یعن می خواه
بیانجامـــد. در غیـــر ایـــن صـــورت کار بـــه مشـــکل بـــر خواهـــد 

ـــورد. خ
ـــان  ـــظ ج ـــم حاف ـــت و ه ـــط زیس ـــظ محی ـــم حاف ـــا ه ـــن م بنابرای
ــزایی  ــش بسـ ــم نقـ ــه بتوانیـ ــم کـ ــتیم و امیدواریـ ــان ها هسـ انسـ
ـــی از  ـــش اعظم ـــه بخ ـــتم ک ـــحال هس ـــده خوش ـــیم. بن ـــته باش داش
ـــگیری کار  ـــی و پیش ـــالمت و ایمن ـــوزه س ـــی ام را در ح دوران زندگ
کـــرده ام و همچنـــان توفیـــق ادامـــه خدمـــت در ایـــن مســـیر را 

دارم.

از تحصیالت تان بفرمایید.
ـــت  ـــم بهداش ـــوق دیپل ـــط، ف ـــت محی ـــم بهداش ـــن دیپل ـــالت  م تحصی
ـــهید  ـــکی ش ـــوم پزش ـــگاه عل ـــت از دانش ـــانس بهداش ـــی، لیس عموم
ـــت  ـــش امنی ـــا گرای ـــل ب ـــد غیرعام ـــانس پدافن ـــوق لیس ـــتی و ف بهش

ـــت. ـــی اس مل

ارتباط شما با پیمانکاران تان چگونه است؟
ـــی  ـــی تمام ـــتیم، ول ـــاط نیس ـــا در ارتب ـــا آنه ـــتقیم ب ـــور مس ـــا بط م
پیمانکارانـــی کـــه می خواهنـــد در ایـــن صنعـــت حضـــور داشـــته 
ـــه  ـــن و برنام ـــوزه HSE پل ـــا در ح ـــا از آنه ـــد، م ـــند و ورود کنن باش
می خواهیـــم. چـــون مـــا دســـتورالعملی در ســـازمان داریـــم بـــه 
ـــی  ـــه تمام ـــه ب ـــت ک ـــکاران وزارت نف ـــتورالعمل  HSEپیمان ـــام دس ن
ـــد.  ـــد بکنن ـــه بای ـــه چ ـــد ک ـــم می دانن ـــا ه ـــده و آنه ـــالغ ش ـــا اب آنه
ـــوه  ـــر نح ـــم و از دور ب ـــه داری ـــارت عالی ـــا نظ ـــوص م ـــن خص در ای
ـــتند در  ـــف هس ـــم موظ ـــکاران ه ـــم. پیمان ـــارت می کنی ـــا نظ کار آنه
ـــر 50  ـــه ازای ه ـــا، ب ـــی حوزه ه ـــروی کار در تمام ـــن نی ـــش تأمی بخ

ـــد. ـــی کنن ـــرHSE  معرف ـــر ناظ ـــک نف ـــر، ی نف
ــی  ــا معرفـ ــرکت مـ ــه شـ ــکاران بـ ــران را پیمانـ ــران و ناظـ افسـ
ـــاس  ـــا براس ـــرکت م ـــازمان و ش ـــا را س ـــت آنه ـــد و صالحی می کنن
معیارهـــا و شـــاخص های تعیین شـــده بین المللـــی و ســـازمانی 
ـــت کار را  ـــوند، صالحی ـــد ش ـــان تأیی ـــر ایش ـــد. اگ ـــخص می کن مش
ـــد  ـــت خواهن ـــورت رد صالحی ـــن ص ـــر ای ـــت و در غی ـــد داش خواهن

ـــد. ش

حرف پایانی؟
مـــن امیـــدوارم همـــه دســـت بـــه دســـت هـــم بدهیـــم تـــا بـــا 
ـــط  ـــه محی ـــیدن ب ـــود بخش ـــرای بهب ـــر، ب ـــالش همدیگ ـــک و ت کم
ـــی  ـــالش همگان ـــط زیســـت ت ـــظ محی ـــروی کار و حف کار، ســـالمت نی
ـــانیم.  ـــل برس ـــه حداق ـــا ب ـــذف ی ـــوادث را ح ـــا ح ـــم ت ـــال کنی را دنب
ــی  ــکر و قدردانـ ــان تشـ ــی و همکارانتـ ــم از جنابعالـ ــا هـ در انتهـ

می کنـــم.
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معرفــی محصــول
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کابل های نسوز 2MKABLO ترکیه طبق استاندارد LPCB بصورت مفتولی یا خشک 
Solid عرضه می گردند. ولی در مقایسه با برندهای معتبر مشابه، از انعطاف پذیری 
باالتری برخورداند. نصب و اجرای کابل های اعالم حریق برند 2MKABLO ترکیه 
راحت بوده و در محیط های محدود و با دسترسی مشکل هم قابل اجراست. معموالً 
توصیه می شود کابل اعالم حریق نسوز بصورت مفتولی استفاده شود تا در شرایط 
نیز،  به سنسور  اتصال  نقاط  و در  باشند  برخوردار  باالتری  مقاومت  از  آتش سوزی 
استحکام باالتری داشته باشند. از آنجا که یکپارچگی در سیستم کابلی سیستم اعالم 
حریق بسیار مهم می باشد، نباید در بین مسیر از دو یا چند تکه کابل استفاده کرد. 
بعضی مواقع گفته می شود که کابل های داری تأییدیه LPCB با کابل هایی که تأییدیه 
ندارند، تفاوت چندانی ندارند، ولی بارها مشاهده شده پس از اجرای کابل های با همان 
ظاهر، ولی بدون تأییدیه، در سیستم مکرراً پیغام خطا مشاهده می شود که دلیل آن 
استاندارد نبودن شیلد کابل و یکپارچه نبودن هادی کابل و در نتیجه القای سیگنال 

مزاحم می باشد.
شرکت 2M KABLO  با بهبود مداوم فعالیت های خود و استفاده از آخرین تکنولوژی، 
موفق به کسب استانداردهای روز شده است. محصوالت این شرکت دارای برگه های 

استاندارد و کیفیت، به ترتیب زیر می باشد:
 OHSAS system certificates and product ,14001 ISO ,2008 :9001 ISO
 certificates from TSE, TESK, GOST (Russia), Russian fire, LPCB (British)
.(and VDE (German), UL (USA

تست  دستگاه های  به  مجهز  آزمایشگاهی  داشتن  با   2MKABLO شرکت  هم چنین 
بر  استانداردها  رعایت  کنترل  جهت  الزم  تست های  کلیه  انجام  به  قادر  مدرن، 

محصوالت تولیدی خود می باشد.

 www.2mkablo.com

کابل های اعالن حریق 
2MKABLO
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article

مقـــاله تخـصصـی

در این مقاله به بررسی سیستم های اطفاء حریق آبی خشک و 
پیش عملگر مطابق با NFPA 13 پرداخته می شود. همچنین در 
ادامه نکاتی در مورد خوردگی در سیستم های مختلف اطفاء 

حریق آبی مطرح می گردد.

بررسی سیستم های اسپرینکلر خشک
اصل  خشک،  سیستم های  از  استفاده  توجیه  در  اساسًا 
که  شرایطی  در  است.  مطرح  آب  یخ زدگی  از  جلوگیری 
ممکن است دمای محیط به پایین تر از 40 درجه فارنهایت 
برسد، استفاده از سیستم اسپرینکلر خشک توصیه می گردد.

در NFPA 13 طراحی و نصب اسپرینکلرهای سیستم خشک 
با شروط زیر مطرح شده  است:

  اسپرینکلرهای باالزن در هر شرایطی
  اسپرینکلرهای dry لیست شده

روی  شده  نصب  دیواری  و  پایین زن  اسپرینکلرهای    
برگردان به شرطی که اسپرینکلر، برگردان و پایپینگ خط 
سلسیوس   4 یا  فارنهایت   40 باالی  دماهای  در   branch

نگه داری شوند.

  اسپرینکلرهای افقی دیواری به طوری که آب سیستم گیر نیافتد.
هر  در  شده  نصب  دیواری  و  زن  پایین  اسپرینکلرهای    
در   branch پایپینگ  و  اسپرینکلر  که  به شرطی  جایگاهی، 
نگهداری  سلسیوس   4 یا  فارنهایت   40 از  باالتر  دماهای 
مربوط  پایپینگ  و  باشد  آشامیدنی  منبع  آب  شوند. 
مختص   CPVC یا  مس  جنس  از  خشک  لوله  سیستم  به 

سیستم های dry باشد.
سیستم  سایز  که  کرده  الزام   NFPA 13 سیستم خشک،  در 
بایستی به اندازه ای باشد که زمان رسیدن آب از شیر خشک 
 NFPA تا انشعاب تست، بیشتر از 60 ثانیه نباشد. در دو حالت
مجاز دانسته که محدودیتی برای زمان رسیدن آب به انشعاب 

تست وجود نداشته باشد:
1( ظرفیت سیستم کمتر از 500 گالن باشد.

از  که  به شرطی  باشد.  گالن  از ۷50  کمتر  لوله ها  2( حجم 
تجهیزات Quick opening یا سریع بازشونده استفاده شود.

دورترین  به  آب  رسیدن  زمان  محدودیت  خصوص  در 
اسپرینکلر در کالس های خطر مختلف، NFPA این جدول را به 

عنوان معیار بیان کرده است:

سیستم های اطفاء حریق آبی خشک
 NFPA 13 و پیش عملگر مطابق با

محسن افشاری
کارشناس سیستم های اطفای حریق- شرکت آراد ساختمان آبان
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به عنوان مثال در کالس خطر متوسط 2 ، در صورت باز شدن 2 عدد 
دورترین  به  ثانیه   50 از  کمتر  در  آب  باید  اسپرینکلرها،  دورترین  از 
با  اسپرینکلر  دورترین  این  که  است  ذکر  به  الزم  برسد.  اسپرینکلرها 
اینجا  آن دورترین اسپرینکلر مطرح شده در NFPA متفاوت است. در 
دورترین به معنای بیشترین فاصله مسافتی از شیر خشک است اما در 
آنجا به معنای بیشترین فاصله هیدرولیکی و بیشترین افت هد )در اثر 

پیمایش و لوله و تغییر ارتفاع و افت فشار اتصاالت و...( می باشد.
ضمناً هنگام طراحی، 30 درصد مساحت پوشش اضافی بایستی در نظر 
گرفته شود و محاسبه زمان رسیدن آب به اسپرینکلرها نیز بایستی توسط 

نرم افزار معتبر و لیست شده انجام گردد.

بررسی سیستم های پیش عملگر
اساساً در توجیه استفاده از سیستم های پیش عملگر، اصل اطمینان حاصل 
شدن از صحت حریق مطرح است. مطابق با NFPA 13 به سه صورت 

می توان سیستم های پیش عملگر را طراحی و اجرا کرد:
1( حالت اول مربوط به single interlock )همبندی تکی( است که در 
آن شیر اصلی سیستم پیش عملگر فقط از کنترل پنل اعالم حریق فرمان 
گرفته و در صورت کشف حریق توسط دتکتورها، پس از باز شدن شیر 

اصلی، آب وارد شبکه اسپرینکلرها می شود.
2( حالت دوم مربوط به non-interlock است که باز شدن شیر اصلی 

منوط به فرمان کنترل پنل اعالم حریق یا باز شدن اسپرینکلرهاست.
3( حالت سوم مربوط به double interlock )همبندی دوتایی( است که 
در آن باز شدن شیر اصلی منوط به ارسال فرمان از کنترل پنل اعالم 

حریق و فعال شدن اسپرینکلرهاست. 
non-in- و single interlock  در رابطه با طراحی سیستم های پیش عملگر

terlock ماکزیمم تعداد اسپرینکلری که می توان در طراحی استفاده نمود، 
1000 عدد است.

برای طراحی سیستم پیش عملگر از نوع double interlock نیز الزامات 
زیر بیان شده  است:

  در صورت استفاده از حجم کمتر از 50 گالن برای سیستم پیش عملگر، 
این سیستم تائید شده است و الزامی جهت زمان رسیدن آب به انشعاب 

بازرسی وجود ندارد.
طراحی  طوری  بایستی   double interlock عملگر  پیش  سیستم    
گردد که در کمتر از 60 ثانیه آب به انشعاب بازرسی برسد. )بطوریکه 
شیر انشعاب بازرسی و سیستم اعالم حریق بطور همزمان در یک لحظه 

فعال شوند.(
این سیستم ها مطابق همان جدول مربوط به سیستم های    سایزینگ 
خشک که در باال ذکر شد، انجام می شود. )شیر انشعاب بازرسی و سیستم 

اعالم حریق بطور همزمان در یک لحظه فعال می گردند.(
 gridded اسپرینکلرها بصورت  لوله کشی  این سیستم ها طراحی    در 

مجاز نیست.
  در این سیستم ها بایستی میزان 30 درصد مساحت پوشش اضافی 

هنگام طراحی در نظر گرفته شود.

بررسی پدیده خوردگی در سیستم های مختلف اطفاء حریق آبی
محیط،  بودن  مرطوب  و  اکسیژن  حضور  خوردگی،  فرآیند  در  اساساً 
پیش نیازهای اصلی محسوب می شوند و در اثر تشکیل پیل تبادل یونی 

توسط آنیون ها و کاتیون ها، فرآیند خوردگی صورت می گیرد.
در سیستم های تر نسبت به سیستم های خشک و پیش عملگر، میزان 
این سیستم ها،  در  زیرا  است.  کمتر  بمراتب  فیتینگ ها  و  لوله  خوردگی 
آب فضای لوله را پر کرده و بعلت انحالل ناچیز اکسیژن در آب، میزان 
خوردگی لوله نسبت به سیستم خشک و پیش عملگر که هوا یا گاز دیگری 
در آن است، کمتر است. علی الخصوص هنگامی که یک بار سیستم خشک 
یا پیش عملگر فعال شده و در لوله مقداری رطوبت وجود داشته باشد، 

فرآیند خوردگی بشدت تسریع می گردد.
در سیستم های خشک و پیش عملگر، در صورتی که از گاز نیتروژن در 
قسمت پایین دست شیر اصلی استفاده شود، میزان خوردگی بمراتب کمتر 
درصد  از ۷9  حدودا  هوا  زیرا  شود.  استفاده  هوا  از  که  است  حالتی  از 
نیتروژن و 21 درصد اکسیژن تشکیل شده و وجود این مقدار اکسیژن در 

هوا، اکسیژن الزم جهت انجام فرآیند خوردگی را تأمین می کند.
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مقـــاله تخـصصـی

در شکل زیر وضعیت سیستم خشک اجرا شده با استفاده از هوا و گاز 
نیتروژن پس از 20 ماه مقایسه شده است:

در NFPA 13 الزامی مبنی بر استفاده از گاز مشخصی در سیستم 
سیستم  اجرای  اگرچه  است.  نشده  ذکر  پیش عملگر  و  خشک 
خشک و پیش عملگر با گاز نیتروژن، هزینه های بیشتری دارد اما 
اجرا  سیستم  از  بیشتر  آن  لوله های  سالمت  و  سیستم  مفید  عمر 

شده با هواست. 

محسوب   Inert گازهای  جزو  نیتروژن  گاز  ازآنجایی که  لذا 
منجر  واکنش های  در  شرکت  به  چندانی  تمایل  و  می گردد 
این  در  استفاده  جهت  مناسب تری  گزینه  ندارد،  خوردگی  به 
سیستم ها می باشد تا اطمینان بیشتری از سالمت لوله و اتصاالت 

سیستم حاصل گردد.
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اندازه گیری برای شناسایی گاز هیچ وقت تا به این اندازه آسان و راحت نبوده 
است. دستگاه گازسنج X-am 8000 تا هفت گاز سمی و همچنین گازهای 
قابل اشتعال، بخارات و اکسیژن را می تواند بصورت همزمان، چه در حالت 
استفاده از پمپ و چه در حالت بدون پمپ، اندازه بگیرد. همچنین طراحی 
را در  ایمنی کامل  این دستگاه،  فوق العاده  کاربری  رابط  به همراه  نوآورانه 

حین استفاده از دستگاه تأمین می نماید.

طراحی مخصوص برای استفاده به همراه پمپ، بهینه شده برای تمام نیازهای کاربر
گازسنج X-ame 8000 به یک پمپ فوق العاده قدرتمند مجهز شده که نمونه برداری 
تا فاصله 45 متر را میسر می سازد. آداپتور پمپ امکان تغییر حالت از حالت پمپ 
به حالت diffusion و بالعکس را بسادگی ممکن می سازد. این امر موجب می شود 
که پمپ تنها زمانی که نیاز واقعی به عملکرد آن هست، مورد استفاده قرار گیرد 
که در نتیجه باعث کاهش استهالک پمپ و دستگاه، صرفه جویی در مصرف 

باطری و مصرف انرژی و طوالنی تر شدن عمر پمپ می گردد.
عملکرد کنترل دستگاه بوسیله 3 دکمه به آسانی انجام شده و صفحه نمایش رنگی 
دستگاه نیز به خواندن اطالعات بصورت واضح و راحت، کمک شایانی نموده 
است. لوازم جانبی استاندارد دستگاه شامل یک بند شانه است که موجب می شود، 
کاربر بسادگی بتواند دستگاه را حمل کند. با بهره بردن از ساختار مستحکم و 
ROBUST ، گازسنج X-am 8000 در سخت ترین 

محیط و شرایط نیز همچنان کارا خواهد بود.

اندازه گیری، انتشار و سندسازی در لحظه
X-am 8000 به نحوی مؤثر از رابط و دستیار 
برای مثال،  بهره می برد.  کاربری فوق العاده ای 
آشکارسازی  برای  زمان الزم  کاربری  دستیار 
گاز توسط دستگاه را براساس پارامترهایی مانند: 
گاز مورد اندازه گیری، محدودیت دمایی و طول 
شلنگ مورد استفاده برای نمونه برداری در لحظه 
اعالم می کند. زمانی که مقدار تراکم باالیی از 
اندازه گیری است، دستگاه  گاز متان در حال 
بازه  اتوماتیک  بطور  که  دارد  را  آپشن  این 

اندازه گیری خود را تغییر دهد. 
سنسور  از  استفاده  درصورت  مثال  برای 
به  گاز  تراکم  با رسیدن   ،  Cat-Ex کاتالیتک 
به  اتوماتیک  اندازه گیری  بازه   ،LEL 100%

صفر تا 100 درصد حجمی تغییر پیدا می کند.

X-am 8000
پیشرفته ترین گازسنج قابل حمل موجود در دنیا

پیشگام همیشگی 
عرصه ایمنـی
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رابط  نرم افزار   ،X-am 8000 گازسنج  دیگر  مفید  امکانات  از  یکی 
اندروید  نرم افزار  یک  نرم افزار  این  است.   CSE Connect کاربری 
برای تلفن همراه است که در صورت داشتن ماژول بلوتوث، اطالعات 
اندازه گیری شده را از روی گازسنج X-am 8000 روی گوشی موبایل 

انتقال می دهد.
همچنین با استفاده از برنامه CSE Connect بسادگی می توان گزارشات 
مفصلی از اندازه گیری های انجام شده تهیه کرد. این امر به صرفه جویی 
در زمان و مدیریت آسان تر برای تهیه سند و گزارش نویسی اندازه گیری، 

کمک شایانی می کند.

طراحی مناسب هشدارها
سیستم هشداردهی X-am 8000 بر اساس کدهای رنگی مشخص شده است: 

نور قرمز: هشدار وجود گاز
نور زرد: هشدارهای مرتبط با دستگاه، مانند: هشدار اتمام باتری

نور سبز: دستگاه آماده استفاده
چراغ نور سبز دستگاه به کاربر این امکان را می دهد که از فاصله دور 

متوجه شود که دستگاه بدرستی تست شده و آماده استفاده می باشد.
دستگاه X-am 8000 وجود آالرم را عالوه بر LED رنگی قدرتمند خود، 
بوسیله یک هشدار صوتی بلند )100 دسی بل در فاصله 30 سانتی متری( 
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و ویبره قدرتمند خود اعالم می کند. در صورت لزوم، 4 نشانگر خطر پیش فرض برای نمایشگر وجود دارد 
که بطور واضح، نشانگر حضور خطرات گازهای منفجره یا سمی است. کاربر بدین وسیله براحتی نوع خطر 

موجود را براساس نماد نمایش داده شده تشخیص می دهد.
گازسنج X-am 8000 به یک سیستم شناساگر ضربه نیز مجهز است که درصورت وقوع ضربه های مکانیکی 
شدید به دستگاه که می تواند منجر به اختالل در عملکرد شود، آنرا گزارش می دهد. همچنین این حوادث 

در Data Logger دستگاه ثبت می گردد.

مدیریت سرویس دستگاه اقتصادی
Bumptest و کالیبراسیون دستگاه بسادگی و با سرعت باال از Drager X-Dock در دسترس است. مقدار 
Bump test و کالیبراسیون، هزینه نگهداری و عملیاتی را بنحو به سزایی  مصرفی گاز بسیار پایین برای 

کاهش می دهد.
 Manager X-Dock سیستم گزارش دهی و بسیاری ویژگی های کاربردی و مفید دیگر نرم افزار کامپیوتری
کمک شایانی به مدیریت ناوگان گازسنج های کاربر می کند. در مجموعه های بزرگ برای شناسایی تک تک 

گازسنج ها، عالوه بر شماره سریال گازسنج، می توان از فرستنده یکپارچه RFID گازسنج نیز بهره برد.

متخصص برای غلظت و تراکم های باال و پایین هیدروکربن هایی مانند بنزن
برای اندازه گیری و شناسایی هیدروکربن های سخت تشخیص، می توان گازسنج X-am 8000 را به همراه 

یکی از دو سنسور ) PID HC )0 to 2,000 ppm یا PID LC 0 to 10 ppm استفاده کرد.
برای اندازه گیری های Benzene-specific، می توان از دستگاه X-am 8000 به همراه یک پیش لوله استفاده 
استفاده  مورد  و حمل ونقل دستگاه  نگهداری  هزینه های خرید،  کاهش  توجهی موجب  قابل  بطور  که  کرد 

خواهد شد. استفاده از پیش لوله توسط یک رابط دستیار داخلی پشتیبانی می گردد.

شارژ القایی برای محافظت در برابر سایش و رطوبت
گازسنج X-am 8000 از شارژ القایی سود می برد که کاربرد آسان تر و افزایش طول عمر دستگاه را به همراه 
دارد. با این تکنولوژی شارژ، مسائلی مانند خوردگی پین های شارژ دستگاه و مشکالت تماس پین های دستگاه 

با Cradle شارژ به فراموشی سپرده می شود.
همچنین خارج از منطقه خطر انفجار می توان از دستگاه همزمان با شارژ شدن نیز استفاده کرد.
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article

مقـــاله تخـصصـی

زمانی که یک شرکت تغییراتی را در تأسیسات، اسناد، 
پرسنل یا عملیات خود انجام می دهد، مدیریت تغییر، یا 
MOC، بهترین روش برای حصول اطمینان از تحت کنترل 

بودن ریسک های HSE می باشد.
انجام  به سرعت  تغییرات  و  تصمیم گیری ها  هنگامی که 
ناگوار  فاجعه  به  منجر  می تواند   HSE ریسک های  شود، 
همچون انفجار در شرکت شود. بسیاری از نمونه های قابل 
توجه دیگر نیز وجود دارد که حتی تغییرات ساده در محل 

کار نیز به تراژدی منجر شده است.
بسیار خطرناک  شیمیایی  مواد  که  کاری  محیط های  در 
مورد استفاده قرار می گیرند، قوانین مدیریت ایمنی فرایند 
)PSM( اعمال می شود و استفاده مناسب از مدیریت تغییر 
نه تنها بهترین روش است، بلکه در واقع یک الزام است. 
در این موارد، یک برنامه MOC برای اطمینان از اینکه 
همه تغییرات در فرایند به طور صحیح مورد بررسی قرار 
می گیرند و هرگونه خطراتی که توسط تغییر ایجاد شده، 
شناسایی، تحلیل و کنترل شده و قبل از شروع عملیات، 

)MOC( مدیریت تغییر
Management of Change

)Washington Voluntary Protection Program( VPP برگرفته از
نظر  به  ساده  مفهوم  در  اغلب   MOC می شود.  استفاده 
از حوادث بسیار مؤثر می باشد  پیشگیری  اما در  می رسد، 
و می تواند به عنوان بهترین روش در محیط کار که در آن 

مدیریت ایمنی فرآیند اجرا نمی شود، استفاده گردد.

:MOC زمان استفاده از
به طور کلی برای حل مسئله در کسب وکار یک پروژه بهبود 
کار  محیط  در  که  و  تعیین می شود  تغییر  آن  دنبال  به  و 
سازمانی  یا ساختار  افراد  فرآیندها، سیستم ها،  بر  می تواند 
تأثیرگذار باشد. در مورد اینکه آیا اجرای این تغییر برنامه 

HSE سازمان شما را بهبود می بخشد، تفکر نمایید.
پیامد  از  تغییر، جلوگیری  مزایای آشکار مدیریت  از  یکی 
به واسطه   ،HSE با  از خطرات مرتبط  ناشی  پیش بینی نشده 
برنامه ریزی و هماهنگی اجرای تغییر در تأسیسات می باشد. 
شیمیایی  مواد  که  زمانی  تغییر  مدیریت  دلیل  همین  به 
 PSM الزامات  در  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  خطرناک 

لحاظ می شود.

ترجمه:
مهندس آرش قاسمی
رئیس HSE پتروشیمی

بوعلی سینا
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:MOC مزایای
امنیت،  سیستم،  یکپارچگی  بر  نامطلوب  تأثیرات  رساندن  حداقل  به   

پایداری و قابلیت اطمینان فرآیند کسب وکار
 به حداکثر رساندن بهره وری و کارآیی کارکنان در خصوص برنامه ریزی، 

هماهنگی و اجرای تغییرات
 فراهم کردن محیطی باری تولید پایدار

تست  و  اصالح  دقت  فنی،  مناسب  سطوح  اینکه  از  اطمینان  حصول   
سیستم ها، قبل از اجرا لحاظ می شوند.

 سطح مناسب تائید و مشارکت مدیریت، فراهم می شود.
:MOC روش مؤثر طرح ریزی و پیاده سازی 

 HSE بر  است  ممکن  که  تغییراتي  انواع  درباره  بحث  با  تغییر  مدیریت 
نباشد،  اثراتي که ممکن است مشهود  از جمله  بگذارد،  تأثیر  محیط کار 

شروع می شود.
روش های مدیریت این تغییرات باید نوشته و به طور مرتب بازنگری شود تا 

خطرات مرتبط با هر تغییری کاهش یابد.
تغییرات در نظر گرفته شده باید به طور کامل مورد بررسی و ارزیابی قرار 
اثر  اوقات یک  تأثیر می گذارند. گاهی  HSE کارکنان  بر  گیرد که چگونه 
دومینو وجود دارد که در آن یک تغییر منجر به تغییر بیشتر می شود و 
شما باید تعیین کنید که آیا تغییرات صورت گرفته به موقع در روش های 

عملیاتی در نظر گرفته می شود یا خیر.
شوند،  مدیریت  باید  تغییراتی  نوع  چه  کند  مشخص  باید   MOC برنامه 

به عنوان مثال تغییرات فیزیکی تجهیزات و یا روش های عملیاتی جدید.
سیستم MOC مناسب نیز نیاز دارد که هرگونه تغییر قبل از اجرای ارزیابی 
 HSE شود. سطح ارزیابی به میزان تغییرات بستگی داشته و این به اهمیت

عملیات بستگی دارد.
کارکنانی همچون کارکنان تعمیر و نگهداری و پیمانکار که کار آنها تحت 
تأثیر تغییر است، باید در تجهیزات جدید، فرایندها یا هرچه که تغییرات 
داده شده، مطلع و آموزش داده شوند. این امر باید قبل از راه اندازی فرایند 

یا راه اندازی بخش تأثیرگذار فرایند، انجام شود.
 ،HSE اطالعات  هرگونه  به روزرسانی  معنی  به  همچنین  تغییر  مدیریت 
جدید  دستورالعمل های  به  مرتبط  روش های  و  عملیاتی  دستورالعمل های 

می باشد.

:MOC عناصر یک برنامه مؤثر
 روش های موردنظر:

مبنای فنی برای تغییر پیشنهادی
تأثیر تغییر بر HSE کارکنان

اصالحات در دستورالعمل های عملیاتی
زمان موردنیاز برای تغییر

اخذ مجوز الزم برای تغییر پیشنهادی
 مراحل شناسایی خطرات قبل از تغییرات انجام شود.

 روش های ارائه و طبقه بندی تغییرات
 شناسایی خطرات کلیدی در تغییرات

MOC روش های بازنگری مدارک 
 دستورالعمل های مناسب برای تائید و اخذ مجوز عملی آن

 برنامه هایی برای اطالع رسانی، آگاهی و آموزش کارکنان متأثر از تغییرات

فرآیند،   HSE اطالعات  به روزرسانی  برای  روش هـایی  ایجـاد   
دستورالعمل ها و سایر اطالعات مدیریت ایمنی فرایند

 مراحل اجرای مؤثر
 دستورالعمل برای بازنگری، بررسی و مرور هر برنامه MOC موجود

:MOC بهترین روش ها در
1. اطالعات HSE را در مورد محصوالت، تجهیزات، مواد یا فرایندهایی 
که در حال تغییر هستند، تهیه کنید و خط مشی ها و دستورالعمل ها را 
برای اطالعات جدید فراهم نمایید. اطمینان حاصل کنید که اطالعات 
در مورد چگونگی بررسی حوادث، برآورده شدن نیازهای ممیزی با 
دستورالعمل های HSE و برنامه ریزی واکنش در شرایط اضطراری را 

پوشش می دهند.
2. روشی مناسب مانند مصاحبه، بحث های گروهی یا نظرسنجی، برای 
جمع آوری اطالعات مرتبط با کارکنان متأثر از تغییرات، ایجاد نمایید. 
نظرات و پیشنهادات کارکنان را به پیش نویس خط مشی و دستورالعمل 

اضافه کنید.
3. دستورالعمل ها را برای کلیه کارکنان در هر فرآیندی که در آن 
تغییرات اثرگذار می باشد، تهیه نمایید. این دستورالعمل ها می بایست 
شفاف بوده و شامل مراحل اجرای هر عملیات، اطالعات HSE، روش 
واکنش در شرایط اضطراری باشد و به راحتی در دسترس کارکنان 

قرار گیرد.
4. برای کارکنان متأثر از تغییرات، آموزش برگزار شود. می بایست 
کلیه خطرات مرتبط با HSE و شرایط اضطراری در نظر گرفته شوند. 
آموزش باید پیش از اینکه کارکنان مجاز به استفاده از تجهیزات یا 

انجام کاری که تغییرات مربوط به آن باشد، انجام شود.
5. برای آنچه که برای تغییرات در مدیریت ایمنی فرایند انجام داده اید 
بگونه ای دستورالعمل تهیه نمایید که بتوان در دفعات بعدی به آن 

مراجعه نمود.
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یک شهر صنعتی ایمن
در همسایگی پایتـخت 

لطفا مجموعه تان را معرفی بفرمایید. 
از  یکــي  جــزء  خــودرو  ایــران  آتش نشــانی  اداره 
قدیمی تریــن ایســتگاه های آتش نشــانی اســت کــه در 
ســال 1346 فعالیــت خــود را همزمــان بــا افتتــاح شــرکت 
آغــاز کــرد. در حــال حاضــر آتش نشــانی شــرکت ایــران 
ــروز تریــن و بزرگ تریــن ایســتگاه های  خــودرو یکــي از ب
ــر  ــن اداره زی ــود. ای ــوب می ش ــران محس ــي در ته صنعت
ــیکو،  ــرکت ایس ــتقیم مدیریــت حراســت ش ــر مس نظ
ــا  ــرل فعالیت ه ــت و کنت ــزی، هدای ــئولیت برنامه ری مس
و برنامه هــای اجرایــي آتش نشــانی، به منظــور انجــام 
اقدامــات پیشــگیرانه در خصــوص تأمیــن ایمنــي، عملیات 
اطفــاء حریــق و امــداد و نجــات، پشــتیباني فنــي و اجرائي، 
مهندســي حریــق در ســطح شــرکت ایــران خــودرو 
را برعهــده دارد. اداره آتش نشــانی شــامل 3 بخــش 

ــد. ــق می باش ــي حری ــتیباني و مهندس ــات، پش عملی
- وظیفــه بخــش عملیــات همانطــور کــه از نامــش 
مشــخص اســت، انجــام تمــام فعالیت هایــي اســت کــه در 

ــد. ــوادث می باش ــق و ح ــرل حری ــره کنت زم
- بخــش پشــتیباني نیــز تمــام وظایــف مربــوط بــه تعمیــر 
ــام  ــق را در تم ــاء حری ــزات اطف ــداري )PM( تجهی و نگه
ســطح شــرکت برعهــده دارد. در حــال حاضــر حــدود 12 
ــود  ــق در ســطح شــرکت وج ــای حری ــز اطف ــزار تجهی ه
ــاي  ــتي، هیدرانت ه ــای دس ــم از خاموش کننده ه دارد؛ اع
آب، شــبکه های آب آتش نشــانی، پمپ خانــه و ... کــه 
تمامــي ایــن تجهیــزات می بایســت بصــورت دوره ای 
مــورد بازدیــد، ســرویس و نگهداري قــرار گیــرد. همچنین 
خریــد و تأمیــن تجهیــزات آتش نشــانی، پشــتیباني و 
نگهــداري از تمامــي خودروهــاي حریــق و تجهیــزات 

پای صحبت مهندس حسین مهرابی، رئیس اداره آتش نشانی بزرگ ترین شرکت خودروسازی ایران:
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جانبــي نیــز از دیگــر وظایــف واحــد پشــتیباني حریــق اســت.
ــه  ــوط ب ــز مباحــث علمــي و فنــي مرب ــق نی - بخــش مهندســي حری
ــن فعالیت هــا شــامل  ــر عهــده دارد. ای ــق و روش کنتــرل آن را ب حری
ــات  ــزاري جلس ــا، برگ ــتورالعمل ها، آئین نامه ه ــن دس ــه و تدوی تهی
کارشناســي، بازدیــد و مشــاوره های فنــي و آتش نشــانی، همــکاري در 
طراحــي و اجــراي سیســتم های اعــالم و اطفــاء حریــق، ثبــت ســوابق، 
بررســي علــل حریــق، استانداردســازی و آمــوزش  مهارت هــای پایــه 
و همــکاري بــا واحــد آمــوزش و هــر آنچــه کــه ماهیــت کار سیســتمي 
و فنــي حریــق اســت، می شــود. تمامــي ایــن مــوارد توســط ایــن واحــد 

ــود. ــش می ش ــزی و پای برنامه ری

بزرگ ترین دستاوردهایی که داشته اید، چه بوده است؟
دســتاوردهایي کــه در حــوزه آتش نشــانی داشــته ایم، حاصــل تــالش 
همــکاران بنــده طــي ســالیان اخیــر بــوده کــه می تــوان در دو بخــش 

بــه آن هــا پرداخــت:
ــا بهره گیــری از آخریــن  - بخــش اول، تأمیــن تجهیــزات موردنیــاز ب

تکنولــوژي روز دنیــا اســت.
تهیــه خــودروي پلت فــرم 32 متــري اطفــای حریــق برونتــو اســکاي 
لیفــت، توســعه نــاوگان عملیاتــی بــا تأمیــن دو دســتگاه خــودروي آتگو 
ــه سیســتم  ــز ب ــي مجه ــکاپ عملیات ــودروي پی ــتگاه خ 1325، دو دس
water mist، طراحــي، جانمائــي و تجهیــز یــک دســتگاه کامیون جهت 
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پشــتیباني از عملیــات مبــارزه بــا حریق هــای بــزرگ، بازســازی 
ــا، ایجــاد  ــودن آن ه ــروز نم ــي و ب ــاي ســنگین عملیات خودروه
ــن  ــت تمری ــزي جه ــتگاه مرک ــوردی در ایس ــواره صخره ن دی
ــزات  ــه تجهی ــات، تهی ــروه نج ــژه گ ــي به وی ــاي عملیات تیم ه
مرتبــط بــا نجــات و کار در ارتفــاع، تجهیــز تیــم عملیاتــي بــه 
ــه  ــي ازجمل ــتم رادیوی ــه سیس ــز ب ــي مجه ــتگاه های تنفس دس

ــه آن هــا اشــاره نمــود. ــوان ب ــي اســت کــه می ت تجهیزات
ــش  ــتاي افزای ــي در راس ــي عمل ــات علم ــش دوم اقدام - بخ

ــوادث ــق و ح ــوع حری ــگیري از وق ــي و پیش ــوان عملیات ت
طــرح ایجــاد مدرســه مهــارت آتش نشــانی و استانداردســازی 
کارگــروه  تشــکیل  اداره،  فعالیت هــای  و  کلیــه مهارت هــا 
تخصصــي نجــات، براســاس اســتانداردهاي ایراتــا، طــرح 
آمــوزش همگانــي ایمنــی بــرای کلیــه پرســنل ایــران خــودرو 
ــا بیــش از 30000 فراگیــر، طراحــي مــدل ارزیابــي ریســک  ب
ــازماندهي  ــودرو، س ــع خ ــایت هاي صنای ــص س ــق مخت حری
شــرکت،  ســطح  در  افتخــاري  آتش نشــانان  آمــوزش  و 
ایجــاد رویــه مــدون و برنامه ریزی شــده جهــت شناســایي 
sop مغایرت ها و حصـــــول اطمینـان از رفـــع آن هــا، تهیــه

هــا و pre planingهــاي عملیاتــي موردنیــاز، تجزیــه و تحلیــل 
ــت  ــات جه ــن تجربی ــتفاده از ای ــوادث و اس ــق و ح ــه حری کلی
ــک برنامــه مــدون،  پیشــگیري از حــوادث مشــابه بصــورت ی
طراحــي مــدل اســتخراج نیازســنجی آموزشــي نیــز از مــواردي 

ــن حــوزه انجــام شــده اســت. ــه در ای اســت ک

چه برنامه هایي در سال آتي دارید؟
برنامه هـا و اقداماتـي کـه در سـال آتـي در دسـتور کار ایـن 
اداره قـرار دارد، توسـعه اماکـن و گسـترش آشـیانه مرکـزي 
اداره آتش نشـانی،  سـاخت یونیت هـاي رفتارشناسـي حریـق و 
احداث سـالن ورزشي اسـتاندارد جهت اسـتفاده پرسنل عملیاتي 

می باشـد. 
از دیگـر برنامه هـا، بهسـازي و نوسـازي سیسـتم مخابراتـي و 
شـبکه آتش نشـانی اسـت که کاربردهاي فراواني در فرآیندهای 

جـاري، به ویـژه در زمان هـاي بحـران خواهـد داشـت. 
خریـد تعـدادي خـودروي عملیاتي سـنگین، خودروي سـبک پیشـرو و همچنین 
موتورسـیکلت نیـز یکي دیگر از پروژه هایی اسـت که در سـال آتـي در برنامه ها 

دارد. وجود 
سخن پایاني...

آتش نشـانی در یـک کلمـه عشـق اسـت. فردي کـه به عنـوان یک آتش نشـان 
فعالیـت می کنـد، بایـد عاشـق این شـغل باشـد. در غیر ایـن صـورت هیچ چیز 

نمی توانـد سـختی های آن را جبـران کنـد.
مـا به عنـوان یـک اصـل در شـغل آتش نشـانی، در راسـتاي حفظ جـان و اموال 
افـراد، بـه دنبال بـروزآوري و تهیـه تجهیـزات و افزایش توان علمـي و عملیاتي 
خود هسـتیم و در اینجا الزم می دانم از زحمات روسـاي قبلي اداره آتش نشـانی، 
حمایت های بی شـائبه مدیریت محترم حراسـت شـرکت و همچنیـن مدیرعامل 

محتـرم شـرکت ایسـیکو و ایران خـودرو تشـکر و قدرداني نمایم.
همچنین از دوسـت خوبم، مهندس غالمیان که بواسـطه تالش های شـبانه روزی 
در گسـترش اطالعـات تخصصـی در سـطح آتش نشـانی های شـهری و صنعتی 
توانسـته اند ارتباطـات خوبـی بین مدیران و کارشناسـان این حـوزه ایجاد نمایند، 
نیـز قدردانـی می کنـم و امیـدوارم بـا شـناخت ایـن ظرفیت هـا و پتانسـیل های 
موجـود، زمینه تعامل و همکاری آتش نشـانان شـهری و صنعتی سراسـر کشـور 

مساعدتر از گذشـته گردد. 
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ایمنــیحلقه گم شده 
سیـــــســـتــــــم
تشخیص و اعالم 
آتــش ســــــوزی
Fire Detection
& Alarm System

سعید احمدی
ــارشناس ارشد برق  کـ
شرکت آتش پاد پارس
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مقدمه
چندین سال است صنعت اعالم حریق کشور 
دستخوش تحول چشمگیری شده که مرهون 
نگرش جدید متولیان ایمنی شهری در سطوح 
مدیریتی می باشد. با ظهور این رویکرد جدید، 
حتی  و  صنعت  این  فعاالن  از  بسیاری  توجه 
ساختمان  با  مرتبط  اقتصادی  فعاالن  سایر 
تشخیص  سیستم های  معطوف  ویژه  بصورت 

و اعالم آتش سوزی شده است.
 1600 بر  بالغ  حاضر  حال  در  بطوری که 
خارجی  تولیدکننده  کمپانی   ۷0 از  محصول 
تائید  مورد  تجهیزات  فهرست  در  داخلی  و 
ده ها  و  گرفته اند  قرار  ایمنی  متولی  نهادهای 
این  به  شدن  اضافه  صف  در  دیگر  شرکت 
فهرست ها، منتظر ممیزی های مربوطه هستند.

همانطور که کارشناسان ایمنی حریق می دانند، 
که   NFPA72 و   BS EN54-1 استاندارد  دو 
اقلیم های  در  بین المللی  مقررات  جزء  دو  هر 
متفاوت هستند، در حوزه طراحی سیستم های 
اعالم حریق در کشورمان مورد استفاده قرار 

می گیرند.

نیز  آتش سوزی  اعالم  و  تشخیص  تجهیزات 
از  تولیدکننده،  جغرافیایی  حوزه  فراخور  به 
تکمیلی  کدهای  سایر  و  فوق  استانداردهای 
تبعیت می کنند و سازندگان، محصوالت خود 
بازار  به  و  تولید  استانداردها  این  براساس  را 

عرضه می کنند.
وندرلیست  در  فهرست وار  مروری  با 
ایمنی متوجه خواهید شد  سازمان های متولی 
که سبد کاالیی اعالم حریق کشورمان بسیار 
انتخاب  حق  مشتریان  و  است  پیمان  و  پر 

بسیار زیادی در این حوزه دارند.
در زمینه طراحی، محاسبه و ارائه جزئیات فنی 
در جانمایی و انتخاب تجهیزات نیز آن طور که 
بنظر می رسد کمبودی نداریم. با یک جستجوی 
ایمنی  مشاوره  شرکت های  در خصوص  ساده 
با رویکرد سیستم های تشخیص آتش در شهر 
 100 از  بیش  بر  مشتمل  لیستی  به  تهران، 
توسط  شده  صالحیت  تائید  مشاور  شرکت 
متولی ایمنی شهری دست خواهید یافت. عالوه 
بر این شرکت ها، صدها شرکت دیگر نیز وجود 

دارند که در این حوزه فعال هستند.

طبق  فراوان،  پتانسیل های  این  علیرغم  لیکن 
سیستم های   95% بر  بالغ  غیررسمی،  آمار 
شده  نصب  آتش سوزی  اعالم  و  تشخیص 
در شهرهای بزرگ فاقد کارایی الزم هستند 
مالکین  توسط  آن ها  از  بسیاری  بسا  چه  و 
سایر  متولیان  و  خصوصی  ساختمان های 

ساختمان ها، خاموش شده اند.
بین  در  جستجو  و  ساده  تماس  چند  با 
اعالم  قطعات  تأمین کننده  شرکت های 
سیستم  از  مالی  برآورد  یک  می توان  حریق، 
نصب شده در هر یک از ساختمان های سطح 
شهر بدست آورد. به این برآورد باید هزینه 
نمود.  اضافه  هم  را  سیستم  نصب  و  طراحی 
حاصل جمع بدست آمده بسته به وسعت و 
تا چند ده  از چند میلیون  کاربری ساختمان، 
از آن برای مجتمع  بیشتر  میلیون و چه بسا 

بزرگ می باشد.
وجود  با  چرا  کجاست؟  مفقوده  حلقه  پس 
کاالی مورد تائید، مشاور و طراح مورد تائید 
و صرف هزینه گزاف، بسیاری از سیستم های 

کشف و اعالم حریق ناکارآمد هستند؟
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صاحبان  از  میدانی  تحقیقات  و  بررسی  با 
طراح،  و  مشاور  شرکت های  پروژه ها، 
تأمین کنندگان کاال و کارشناسان آتش نشانی، 
به حلقه مفقوده بدست   پاسخ  موارد ذیل در 

آمده است:
مصرف کنندگان  بین  در  ایمنی  فرهنگ   -1

وجود ندارند.
2- تجهیزات مورد استفاده متناسب با کاربری 
ساختمان ها و سطح سواد و دانش بهره برداران 

نیستند.
در  حریق  هشدار  سیستم های  عملکرد   -3
بسیاری از موارد کاذب بوده و در عمل، حریق 
واقعی باعث بصدا درآمدن زنگ آتش نشانی 

نمی شود.
4- بهره برداری از سیستم های ایمنی نیازمند 
مالکین  که  می باشد  جانبی  هزینه  صرف 

ساختمان ها تمایلی به پرداخت آن ندارند.
5- شرکت های ارائه دهنده خدمات پشتیبانی 
از سیستم، فاقد مهارت یا تعهد کافی هستند.

میدانی  بررسی  در  نیز  دیگری  نتایج  البته 
بدست  آمده اند، ولی تعداد نمونه های مرتبط 
مانند:  می باشد.  فوق  موارد  از  کم تر  آن ها  با 
تأمین نشدن  یا  ساختمان ها  کاربری  تغییر 

قطعات یدکی موردنیاز

گانه  موارد 5  از  هر یک  به شرح  ذیل  در 
فوق می پردازیم:

1- عدم وجود فرهنگ الزم در بین مالکین 
از  بهره برداری  خصوص  در  ساختمان ها، 

سیستم های ایمنی حریق
باید پذیرفت که از نظر بسیاری از شهروندان، 
سیستم های ایمنی حریق لوازم زائدی هستند 
دیگری  کار  عذاب آور،  سروصدای  جز  که 
بدلیل  نگرش  این  شاید  نمی دهند.  انجام 
تجهیزات  صحیح  کارایی  ملموس نبودن 
می باشد. اگر هر یک از ما تجربه ناخوشایند 
آتش سوزی در منزل یا محل کار خود را داشته 
وجود  ما  در  منفی  نگرش  این  قطعًا  باشیم، 
نخواهد داشت. از نگاه دیگر شاید ما حوصله 
آموزش و آشنایی با کاربرد این تجهیزات را 
نداشته باشیم و یا شاید ترجیح می دهیم بجای 
پرداخت هزینه بابت استقرار تجهیزات کشف 
و هشدار حریق، هزینه مربوطه را صرف سایر 
تجهیزات مانند دوربین مداربسته یا دزدگیر 

اماکن نماییم.

2- متناسب نبودن تجهیزات با کاربری اماکن و سطح سواد بهره برداران
بسیاری از تجهیزات اعالم حریق نصب شده در ساختمان ها دارای عملکردهای پیچیده )رمزهای 
دسترسی جهت قطع آژیر و ریست سیستم(، صفحه نمایشگر به زبان انگلیسی، دکمه ها و کلیدهای 
متعدد هستند که برای کاربران آموزش ندیده یا آموزش دیده ولی فاقد صالحیت کافی، استفاده 
از آن ها خیلی دشوار به نظر می رسد. از سوی دیگر سناریوی حریق و تخلیه ساختمان در زمان 
آتش سوزی برای بهره برداران، روشن و واضح نیست و متولی آموزش دیده حرفه ای برای استفاده 

از سیستم های حریق در اکثر ساختمان ها وجود ندارد.
لذا شاید استفاده از تجهیزات با طرز استفاده بسیار ساده، نقشه های گرافیکی از محل استقرار و 
بیان ساده و موجز و آموزش های دوره ای،  به  بهره برداری  پوشش تجهیزات، دستورالعمل های 

حتی از طریق انیمیشن های تلویزیونی تا حدودی به رفع این مشکل کمک نماید.
نکته بعد اینکه امکانات سیستم با در نظر گرفتن حداقل های موردنظر استاندارد باید متناسب با 
وسعت و کاربری ساختمان و سطح دانش و سواد بهره برداران توسط خریدار یا مشاور در نظر 

گرفته شود.
به عنوان مثال در یک ساختمان مسکونی کوچک، نصب کنترل پنل متعارف با روش استفاده 
ساده و کلید مکانیکی بجای رمز دسترسی، خیلی به رفع این مشکل کمک نماید یا تهیه یک ویدئو 
جهت استفاده از سیستم و ارسال آن به گوشی موبایل ساکنین ساختمان بهره برداری از سیستم 

را برای آن ها ساده تر نماید.

3- اعالم هشدار غیرواقعی سیستم های اعالم حریق، اعتماد مصرف کنندگان به این تجهیزات 
را کم کرده است.

مشکل کجاست؟ چرا باید یک سیستم دقیق با طراحی استاندارد، آالرم کاذب داشته باشد؟
بررسی های بعمل آمده نشان می دهد، قریب به اتفاق اعالم حریق های کاذب بدلیل فشار دادن 
دتکتورهای دود می باشد. همچنین  نادرست  فعال شدن  یا  اعالم حریق  بی مورد شستی دستی 
دتکتورها نیز غالبًا بواسطه انتشار دود اسپند، روغن سوخته، اسپری های هوای فشرده، استعمال 

سیگار و قلیان فعال می شوند.
در مورد شستی های دستی می توان با استفاده از محافظ- قاب و قفل ایمنی تا حدود زیادی از 
شیطنت های بی مورد در فعال سازی آن ها جلوگیری کرد. درخصوص دتکتورها نیز این ما هستیم 
که با عدم توجه به اهمیت و حساسیت سیستم اعالم حریق در ساختمان، اقدام به تولید دود 

می کنیم و این مسئله با آموزش به تک تک افراد، تا حدود بسیار زیادی حل شدنی است.
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4- بهره برداری از سیستم های ایمنی حریق 
نیازمند صرف هزینه است.

اگر مالکین ساختمان های خصوصی یا نهادهای 
متولی ساختمان های عمومی بپذیرند که تهیه 
یک سیستم ایمنی، هزینه بسیار زیادی برای 
برابر  در  هزینه  این  و  داشته  بر  در  آن ها 
و  سرویس  جهت  جزئی  هزینه  پرداخت 
نگهداری ماهانه از این سیستم ها، بسیار ناچیز 
است، شاید دیگر مقاومتی در برابر پرداخت 

هزینه بابت سرویس های دوره ای نکنند.
برد  خواهیم  پی  سرانگشتی  محاسبه  یک  با 
که هزینه انجام شده بابت استقرار تجهیزات، 
به  ماهانه  دوره ای  سرویس  هزینه  معادل 

مدت حدود 5 سال می باشد!!!
یعنی اگر 5 سال یا 60 ماه از سیستم نگهداری 
استقرار  اولیه  هزینه  با  معادل  شود،  صحیح 

سیستم می باشد.
این به چه معناست؟ در عمل به این معنا است 
که اگر از تجهیزات به روش صحیح نگهداری 
نشود، در عرض چند ماه قطعات اعالم حریق 
تزیینی  و  زائد  و  بی استفاده  لوازمی  به  تبدیل 
هزینه ای  پرداخت  با  آنکه  حال  شد.  خواهند 
آن ها  سال  تا 10   5 مدت  به  می توان  جزئی 
کارایی  باالترین  با  بکار،  آماده  حالت  در  را 
پرداخت  به  نیاز  اینکه  بدون  کرد.  نگهداری 

هزینه جهت تعویض قطعات اساسی باشد.

شرکت های  تعهد  و  مهارت  عدم   -5
در  فروش  از  پس  خدمات  ارائه دهنده 

سرویس و نگهداری
این مورد را باید به دو قسمت تقسیم کرد که 

هریک از آن ها قابل تأمل است.
الف- باید بپذیریم که بسیاری از شرکت های 
حداقل  فاقد  حریق،  اعالم  لوازم  فروشنده 
از  پس  خدمات  ارائه  بابت  فنی  مهارت های 
با  حتی  آن ها  از  بسیاری  و  هستند  فروش 
نحوه کارکرد صحیح و نگهداری از تجهیزات 
فروخته شده خود هم، آشنا نیستند. در واقع 
آن ها فقط فروشنده هستند و توانایی فنی ارائه 
خدمات پس از فروش ندارند. در این خصوص 
بابت  می توانند  ایمنی  امر  متولی  سازمان های 
انجام  دیگری  ممیزی  شرکت ها  فنی  کادر 
دهند یا خود خریداران با پرسیدن چند سؤال 
اطمینان  فروشنده  کفایت  از  فنی،  ولی  ساده 

حاصل نمایند.

اقدام به سرویس های دوره ای سیستم های اعالم حریق  ب- شرکت های مجری و خدماتی که 
می نمایند، بصورت دقیق و برابر چک لیست سازندگان قطعات، آن ها را تست و کنترل نمی کنند.

تهیه چک لیست مدون برای تست هر یک از قطعات، آموزش تکنیسین های شرکت ها، تعهد 
و رعایت اصول اخالق حرفه ای فروشندگان کاال و خدمات و برگزاری مانور مواجهه صحیح با 
حریق توسط مالکین ساختمان ها، می تواند جلوی بسیاری از حوادث ناشی از عملکرد نادرست یا 
سرویس و نگهداری ناصحیح قطعات را گرفته و در نهایت باعث آماده بکار ماندن سیستم شود.

نتیجه گیری:
باتوجه به اوضاع اقتصادی موجود در کشور و هزینه های هنگفت استقرار سیستم های ایمنی حریق 
در ساختمان ها، با رعایت چند مورد ساده و فرهنگ سازی می توان از پتانسیل های ارزشمند این 

فناوری ها به نحو احسن استفاده نمود.
باید پذیرفت که سیستم های ایمنی حریق جزء لوازم لوکس ساختمان نیستند. آن ها در ساختمان 
مهم،  این  به  نیل  برای  و  کنند  حفظ  را  انسان ها  مال  و  جان  مبادا،  روز  در  تا  شده اند  نصب 
بهره برداران در جایگاه نخست موظف هستند پولی که بابت این کار پرداخت کرده اند را با آماده 
بکار نگهداشتن سیستم ها احیاء نمایند. در غیر این صورت هزینه انجام شده بر باد خواهد رفت 

و روز به روز بی اعتمادی بهره برداران به سیستم های کشف و اعالم حریق بیشتر خواهد شد.
آتش نشانی،  بیمه، سازمان های  مانند شرکت های  نهادها،  سایر  از مشارکت  باید  راستا  این  در 
صداوسیما و مطبوعات بهره گرفت. شاید با پخش چند ویدئوی کوتاه بصورت پیوسته از طریق 
صداوسیما و فرهنگ سازی ایمنی، هزینه های سنگین انجام شده به بار نشیند و دیگر این تجهیزات 

برای خریداران ناآشنا نباشند.

سخن آخر
الزم نیست هزینه گزافی بابت خرید و نصب سیستم ایمنی حریق در ساختمان خود بپردازید. 
بخشی از این هزینه را در قالب مطالعه و استفاده از تجربیات افرادی که آتش سوزی را در منزل 
آنگاه  کنید.  دقیقه وقت صرف  کار چند  این  بابت  بپردازید.  لمس کرده اند،  کار خود  یا محل 

خواهید دید هرچه بابت ایمنی خرج کنید، هزینه بیهوده نکرده اید.
و در نهایت همان گونه که از یک پزشک بابت سالمتی و یا از یک وکیل بابت امور حقوقی یا 
یک مشاور تحصیلی مشاوره می گیرید، از یک مشاور ایمنی متعهد و با تجربه، بابت امور ایمنی 

ساختمان خود بهره بگیرید.
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از نوع آتش سوزی بودند،  وقوع چندین مورد حوادث بزرگ در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی که اکثراً 
زنگ خطری بود برای کلیه شرکت های این حوزه که اگر تدبیری برای مدیریت ایمنی فرآیندهای شیمیایی 

خطرناک اندیشیده نشود، حوادث مشابه فزونی یافته و منجر به پیامدهای جبران ناپذیری خواهند شد.
در همین راستا شرکت پتروشیمی نوری از اوایل سال 1395 تصمیم به پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی 

فرآیند )PSM( بر اساس راهنمای مرکز ایمنی فرآیندهای شیمیایی آمریکا )CCPS( نمود.
پیش از شروع این پروژه عظیم که سه سال به طول خواهد انجامید، این شرکت تجربه های موفقی در 
به روزآوری و تغییر سیستم و فرمت پروانه های کار کسب نمود که نتیجه آن منجر به کاهش خطاهای 
انسانی و سیستمی در صدور پروانه های کار و فعالیت های تعمیراتی گردید. سیستم جدید پروانه کار با 
دیدگاهی مبتنی بر ریسک و مطابق با استانداردهای به روز دنیا، از قبیل API , NFPA , IEC و ... تفاوت های 
بسیار زیادی با سیستم قبلی، از لحاظ مدیریت فرآیندهای کاری، شناسایی خطرات و مدیریت ریسک ها 

داشته و به جرأت می توان گفت کامل ترین سیستم پروانه کاری در ایران می باشد.

مدیریـت ایمنـی راه اندازی
ـروژه هــای بـزرگ پتـروشیمی در پ

کورش پاک بین
مدیر HSE پتروشیمی نوری
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تمامًا  که  کار  پروانه  سیستم  به روزآوری  پروژه  تکمیل  از  پس 
به  نیاز  بدون  و  شرکت  داخلی  مدیران  و  متخصصان  توسط 
شروع  به  تصمیم  شرکت  این  گردید،  انجام  خارجی  خدمات 
پروژه های جدید جهت انتقال دانش و تجربیات آموخته شده و 
آشنایی کلیه پرسنل صنایع نفتی با سیستم مجوزهای کاری نمود. 
این پروژه، چاپ کتابی 140 صفحه ای با عنوان "مجوزهای کار 
در صنایع نفتی" بود که در آن با اشاره به استانداردهای به روز 
ایمنی در دنیا، سعی شد توضیحاتی عملی و تئوری درخصوص 
و  ریسک ها  مدیریت  موردنیاز،  الزامات  کار،  مجوزهای  انواع 

ممیزی از سیستم مجوز کار داده شود.
HSE شرکت  این کتاب که حاصل تالش سه تن از همکاران 
پاک بین، حسین محمود  نام های: کورش  به  نوری،  پتروشیمی 
حمایت  با  و   96 سال  اوایل  در  بود،  پارسا  ابراهیم  و  جانلو 
به  شرکت  این  مجتمع  محترم  رئیس  و  محترم  مدیرعامل 

چاپ رسید.
از پروژه های مهم و شاید  همانگونه که اشاره شد، یکی دیگر 
مدیریت  نام  به  نفت،  در صنعت  مدیریتی  پروژه  بزرگ ترین 
مدیرعامل  حمایت  با  و   95 سال  در   )PSM( فرآیند  ایمنی 
نوری  پتروشیمی  شرکت  مجتمع  محترم  رئیس  و  محترم 

شروع گردید. 
در این پروژه، عالوه بر استقرار سیستم مبتنی بر ریسک جهت 
مدیریت ایمنی فرآیند، سعی می شود کلیه مطالعات موردنیاز در 
زمینه ایمنی فرآیند از قبیل SIL , HAZOP , QRA و چند مطالعه 

دیگر بصورت اصولی انجام گردد.
سال  در  پروژه  یک  قالب  در   SIL Study و  HAZOP مطالعات 
95 تعریف و پس از استعالم از چندین شرکت صاحب نام از 
اروپایی، آمریکایی، آفریقایی و آسیایی، یک  کشورهای مختلف 

شرکت ایتالیایی بعنوان برنده مناقصه اعالم گردید.
در  فرآیندی  واحد   HAZOP مطالعه  بر  عالوه  پروژه  این  در 
شرکت )بیش از 400 نقشه P&ID(، بیش از 550 توصیه توسط 
این  ادامه  در  گردید.  ارجاع  فنی  واحدهای  به   HAZOP تیم 
SIL Allocation برای محاسبه سطح موردنیاز  پروژه مطالعات 
از  بیش  با  پروژه  دو  این  گردید.  انجام  ایمنی  خدشه ناپذیری 
اوایل مهرماه سال  از 80 جلسه در  بیش  و  نفر ساعت   5000

جاری بطور موفقت آمیز و زودتر از برنامه به پایان رسید.

یکی دیگر از پروژه های بزرگ که در حال انجام می باشد، پروژه 
یک شرکت  توسط  که  می باشد   )QRA( ریسک  کمی  ارزیابی 

آلمانی-انگلیسی در حال انجام است. 
در این پروژه عالوه بر انجام مطالعات QRA، مطالعات مبتنی 
مطالعـــــات  فلـــرینگ،  مطالعـات  قبیل  از  پیــامد  بر 
سایر  و   Fire zoon، Impacted and Reistricted Area
مطالعات مبتنی بر ریسک، از قبیل مطالعات ایمنی سیستم های 
بحرانی، مطالعات پوشش های ضد حریق، مطالعات مقاوم سازی 
ساختمان ها در برابر انفجار و چند مطالعه دیگر به همراه تهیه 

طرح های شرایط اضطراری در حال انجام می باشد.
فرآیند  ایمنی  مدیریت  سیستم  پیاده سازی  جهت  در  بنابراین 
)PSM( ، در قالب پروژه دیگری با همین نام توسط یک شرکت 

آلمانی-انگلیسی در حال انجام می باشد. 
از  ایمنی  مطالعات  از  دیگر  تعدادی  نیز  بزرگ  پروژه  این  در 
قبیل MAH , HAZID , Bow-tie و غیره انجام و بر اساس آن 
و  استراتژیک  دیدگاهی  با  سیستم  این  پیاده سازی  مشی  خط 
مبتنی بر ریسک در شرکت پتروشیمی نوری تهیه خواهد شد.

سیستم PSM بر اساس راهنمای RBPS (CCPS) که دارای 20 
بازه زمانی سه ساله در  و در یک  فاز  المان می باشد، در سه 
شرکت پتروشیمی نوری انجام خواهد شد که قطعًا نه تنها منجر 
به بهبود وضعیت ایمنی فرآیند در این شرکت خواهد شد، بلکه 
بوجود  کلیه شرکت  فرآیندهای  مدیریت  در  انقالبی  می تواند 

آورد.
با توجه به این که یکی از عناصر اصلی مدیریت ایمنی فرآیند، 
تجزیه و تحلیل رویدادها می باشد، این شرکت تصمیم به تهیه 
از  الهام  با  و  حوادث  از  یادگیری  کتابچه  عنوان  با  کتابچه ای 
بولتن های یادگیری از رویدادهای فرآیندی CCPS گرفت. در 
شغلی  و  فرآیندی  حوادث  از  مورد   35 از  بیش  کتابچه  این 
سایر  و  جنوبی  پارس  منطقه  در شرکت های  پیوسته  وقوع  به 
سیستماتیک  بصورت  و  گردیده  جمع آوری  دنیا  کشورهای 
از این حوادث، به همراه توصیه هایی برای  درس های آموخته 
این  تألیف  شد.  ارائه  حوادث  این  مجدد  رخداد  از  جلوگیری 
مدیرعامل  حمایت  با  و  رسیده  پایان  به   96 سال  در  کتابچه 
در  نوری  پتروشیمی  شرکت  مجتمع  محترم  رئیس  و  محترم 

حال چاپ می باشد.
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نظر گرفتن  بر در  لذا عالوه  به سایر بخش ها سرایت می کند.  بسرعت  هنگام حریق، دود  در 
تمهیدات ایمنی برای بخش های مهم ساختمان، ازجمله پارکینگ محصور، شفت آسانسور و پلکان 
فرار که بیشتر مورد بررسی قرار می گیرند، سایر بخش ها نیز اهمیت دارند و حتی می توانند روی 

هم تأثیرگذار باشند.
در این بخش به اثر سیستم های کنترل دود غیر اختصاصی شده، مانند سیستم HVAC ساختمان 
این سیستم )کنترل دود غیر  با  این سامانه ها،  از طراحان  پرداخته می شود که متأسفانه برخی 
ممنوع  کاماًل  حریق  وقوع  در  را  آن  از  استفاده  حتی  و  نداشته  کافی  آشنایی  اختصاصی شده( 

می دانند.
در ابتدا به تعاریف و توضیح در خصوص برخی مفاهیم می پردازیم:

سیستم های کنترل دود غیر اختصاصی شده:
 ،NFPA92A طبق بند 3,3,11,2 از )Non dedicated smoke control systems( این سیستم ها
اشتراک  به  دیگر  بعضی سیستم های  با  را  خود  بخش های  که  هستند  آن  از  اجزایی  و  سامانه 
می گذارند. مثل سیستم HVAC ساختمان و بمحض فعال سازی موجب تغییر حالت سیستم در 

دستور کار رسیدن به اهداف کنترل دود می شوند.

)HVAC()9( مدیـریت کنترل دود

داریوش فرجی

نظر به استقبال مخاطبین گرامی، در این بخش با ادامه 
ارائه  مطالبی   )9 )نوبت  دود  کنترل  مدیریت  موضوع 
در  می توانند  عالقه مندان  است  ذکر  شایان  می شود. 
کالس های اینجانب )به همراهی دکتر پیمان ابراهیمی( 
در موسسه آموزش عالی نوین پارسیان شرکت نموده 
که کتابی نیز در این خصوص نیز در دستور چاپ قرار 

گرفته است.

@dariushfaraji - کارشناس مکانیک

Heating
 Ventilation and

 Air Conditioning
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لینک بهمن مـاه 96  هولماترو ،  پیشتاز در نوآوری و تکنولوژی 

سیستم های گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع 
:HVAC

کلمات  ابتدایی  حروف  مخفف  عبارت  این 
 Heating, Ventilation and Air Conditioning
به  است.  مطبوع(  تهویه  و  تهویه  )گرمایش، 
سرمایشی  و  گرمایشی  تجهیزات  عبارتی 
ساختمان ها از اجزای سامانه HVAC محسوب 
می شوند. با توجه به مطالب فوق، سیستم های 
و  گرمایش  صرفًا  ساختمان ها  در   HVAC
این  همه  همچنین  نیستند!  آن  در  سرمایش 
نمی دهند.  بیرون  به  هوا  لزومًا  سیستم ها 
تشعشعی،  پنل های  رادیاتورها،  )ازجمله: 
سیستم های  در  ولی   )... و  کف  از  گرمایش 
کنترل دود غیر اختصاصی شده به بخش هایی 
بیرون می دهند.  به  را  این سیستم که هوا  از 
 )HVAC system with outdoor air(

پرداخته می شود.
مطبوع  تهویه  سیستم های  مختلف  انواع 
)دارای تهویه مکانیکی( وجود دارند که شامل:

- سیستم حجم ثابت )CAV( تک منطقه ای
- سیستم حجم ثابت با پایانه بازگرمایشی

)VAV( سیستم های حجم متغیر -
- سیستم های دو کاناله و ... است.

که این بخش با محور سیستم های حجم متغیر 
)VAV( با اکونومایزر است.

برخی از اجزای مهم این سیستم ها، دمپرها و 
فن ها هستند. 

- دمپرها: به این بخش، بصورت مبسوط در 
طبق   )8 دود  کنترل  )مدیریت  قبلی  بخش 

چندین کد پرداخته شد.
- فن: در مدیریت کنترل دود 1 به تعاریف 
کلی  بطور  ولی  شد.  پرداخته  فن  ابتدایی 
وسیله ای است که جریان هوا را ایجاد کرده 
و شامل انواع دمنده و مکنده است. این فن ها 
نوع  دو  به  دیگر  عمومی  دید  در  می توان  را 
)اکسیال(  محوری  و  )سانتریفیوژ(  مرکزگرا 
فشار  عمدتًا  سانتریفیوژ  فن های  کرد.  تقسیم 
)دبی  هوادهی  ظرفیت  به  نسبت  باالتری 
ایجاد  فن های محوری  با  مقایسه  در  حجمی( 
فن های  در  برعکس،  )درحالی که  می کنند. 
است.(  مطرح  ظرفیت  بحث  بیشتر  محوری 
بعبارتی، این فن ها )سانتریفیوژ( به مولکول های 
هوا، انرژی جنبشی می دهند که در انتها توسط 
کدام  هر  و  می شود  تبدیل  فشار  به  دیفیوزر 
انتخاب اند.  جهت  مشخصه ای  منحنی  شامل 
)که خود مباحثی دارد.( از مزیت های فن های 
سانتریفیوژ نسبت به فن های محوری، کم صدا 

بودن آن ها می تواند باشد.

:)AHU( هواساز
 )A i r  H a n d l i n g  U n i t ( دستگاه  این 
دستگاهی جهت تأمین هوای مطبوع و سالم، 

با دستیابی به دما و رطوبت مناسب است و 
یکی از اصلی ترین دستگاه های تهویه مطبوع 

می رود. بشمار 

افراد بسیاری که طراحی سیستم های  امروزه 
بلندمرتبه(  )حتی  ساختمان ها  مطبوع  تهویه 
کافی،  مطالعه  عدم  بعلت  می دهند،  انجام  را 
هوای  تأمین  برای  تنها  را  هواساز  از  استفاده 
می دانند!  لوکس  وسیله  یک  صرفًا  و  تازه 
درحالی که این تجهیز عالوه بر ضرورت تأمین 
هوای تازه )درصورت تهویه مکانیکی، مطابق 
جداول صفحه 42 و 43 مبحث 14( و سایر 
موارد )مثل کنترل رطوبت، فیلتر هوا و ...( در 
هنگام آتش سوزی، وظیفه تأمین فشار مثبت 

سایر واحدها را نیز می تواند داشته باشد.
مهم  بسیار  سؤال  یک  ابتدا  همین  در  حال 
از مهندسین طراح  بسیاری  توسط  بارها  )که 

پرسیده شده( مطرح می شود:
آیا هواساز در زمان آتش سوزی باید خاموش 
باشد؟ )که اکسیژن رسانی نیز متوقف شود؟(

را  هوارسان  لطفًا  کلی  بطور  خیر!  جواب: 
خاموش نکنید. ولی حتمًا به موارد زیر توجه 

کنید:
اتوماتیک  خاموش شدن  درخصوص  الزاماتی 
کالیفرنیا،  مکانیکال  کد  طبق  که  دارد  وجود 
 2000 از  بیش  هوا  جابجایی  سیستم های 
ساختمان،  داخل  محصور  فضاهای  در   CFM
اتوماتیک  خاموش شدن  به  ملزم  می بایست 
تعدادی  به  که  استثناها  برخی  از  بغیر  باشد. 

کمی از آن ها می پردازیم:
تجهیزات  با  متصرف  اتاق های  برای  مثاًل 
بیرون داشته  به  هواساز که خروجی مستقیم 
باشند و فاصله طی شده از 100 فوت تجاوز 

نکند.
 R گروه  تصرف  از  سوم  بخش  همچنین 
کد(  این  از  مسکونی  گروه  از  سوم  )بخش 
متفرقه(  و  همگانی  )صنایع   U گروه  و 
نیستند.  اتوماتیک  خاموش شدن  به  ملزم 
این  درخصوص  الزامات  و  موارد  )سایر 
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بیشتر  جزئیات  با  اتوماتیک  خاموش شدن 
در این کد یافت می شود.(

بغیر از این موارد، هوارسان 100 درصد هوای 
و  نداشته   )Return air( برگشت  تازه، هوای 
در خصوص هوارسان برگشت دار نیز می توان 

از کد زیر استفاده کرد:
غلظت  که  زمانی  دود  کاشف های  عملکرد 
دود در سیستم های برگشت هوا برای گردش 
خاموش کردن  به  ملزم  باشد،  قبول  غیرقابل 
الزامات  جزئیات  است.  هواساز  اتوماتیک 
می بایست طبق کد SS CP 13 )از استاندارد 
سنگاپور( از Practice برای تهویه مکانیکی و 

تهویه مطبوع ساختمان باشد.

همزمان با کارکرد سیستم فشار مثبت پلکان، 
در هر طبقه هوایی که از طریق دستگاه تهویه 
در  دمپر  از  استفاده  با  می شود،  وارد  مطبوع 
بخشی که مورد حریق است، می تواند دود را 

به بیرون خارج می کند.

توضیح 1: 
 -1 وسطی(:  ساختمان  )در  حریق  هنگام  در 
باز  دمپر دود کانال برگشت در طبقه حریق 
کانال  در  باقیمانده  دود  دمپرهای   -2 است. 
دود  های  دمپر   -3 می شوند.  بسته  برگشت 
پایین  و  باال  طبقات  در  تازه  هوای  کانال های 
طبقه مورد حریق باز است. 4- دمپر های دود 
می شود.  بسته  تازه  هوای  کانال  در  باقیمانده 
مکانیکی  بخش  در   HVAC تجهیزات   -5
داده  نشان  حالت  عملکرد  در  طبقه  باالترین 

شده در شکل قرار می گیرند.

توضیح 2: 
در هنگام حریق )در ساختمان سمت راستی(: 
برگشت طبقه مورد  کانال  1- دمپر دود در 
است  باز  آن  پایین  و  باال  طبقات  و  حریق 
2- دمپرهای دود باقیمانده در کانال برگشت 

دمپرهای   -3 می شوند.  بسته 
دود در کانال هوای تازه بسته 
 HVAC می شوند. 4- تجهیزات

مکانیکی  بخش  در 
در  طبقه  باالترین 
عملکرد حالت نشان 
شکل  در  شده  داده 

قرار می گیرند.
توجه  مجدداً  البته 

این ها  همه  شود: 
است.  الزاماتی  نیازمند 

هوای  کانال های  مثاًل 
دو(  )هر  برگشت  و  تازه 
از  فوق  در سیستم شکل 
شفت های مقاوم به حریق 

هنگام  در  پلکان ها  هستند. 
حریق دارای فشار مثبت اند 

و جهت سادگی شکل، کانال های پخش کننده 
مکانیکی  بخش  تجهیزات  و  طبقه  هر  روی 

باالترین طبقه نشان داده نشده است.
در این گونه سیستم ها، حتی اگر زمانی )درصد 
خیلی کم( سیستم فشار مثبت پلکان کار نکند، 
همچنان از ورود دود به پلکان )از طریق درب 

باز شده( تا حد امکان خودداری می کند.
راه  بام  به  بنحوی  دود  است  ممکن  همچنین 
پایین  به  را  دود  این  مثبت  فشار  فن  و  یابد 
می توانند  طراحی ها  این گونه  که  کند  پخش 
دهند.  کاهش  را  شرایطی  چنین  با  مواجهه 
)بحث اثر دودکشی و شناوری، در بخش های 

کنترل دود 1 و 5 بیان شد.(

منابع:
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 trol System Utilizing Barriers and
Pressure Differences, 2006
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neering,2012
- California Mechanical Code, 2016
 - Oregon Structrual Specialty Code,
2007
 - SS 553: Code of air-conditioning
and mechanical ventilation in build-
ings, 2016
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article

مقـــاله تخـصصـی

بلوک های یونولیتی )پلی استایرن( به عنوان مشکل سازترین مصالح ساختمانی نوین مدتی است 
که برای ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد. هر چند نمی توان از مزایای آن ها چشم پوشی 
کرد ولی متأسفانه بدلیل استفاده از مواد اولیه ناکافی و غیراستاندارد در تولید برخی از آن ها، 
بجای آنکه سبب ارتقای سطح کیفی ساخت وسازها شود، مشکالتی را از نظر ایمنی و استاندارد 

سازه بوجود آورده است.

در  نوین  ساختمانی  مصالح  بکارگیری  جهان،  در  ساختمان سازی  صنعت  پیشرفت  با  همگام 
حال  این  با  می شود.  مواجه  سازندگان  سوی  از  بیشتری  استقبال  با  روز  به  روز  ساخت وساز، 
حضور  تولیدکنندگان،  برخی  تعهدی  بی  بدلیل  کشور  در  نوین  ساختمانی  مصالح  از  استفاده 
با فناوری های جدید بجای آنکه سبب  غیرمتخصص ها در ساخت وسازها و آشنا نبودن آن ها 
ارتقای سطح کیفی ساخت وسازها شود، مشکالتی را از نظر ایمنی و استاندارد سازه بوجود آورده 

است.

پلی استایرن و چالش های ایمنی
پــیش  روی صنـعـــت ســاختمـان

محمد امیری نژاد
سازمان آتش نشانی مشهد

مسئول پیشگیری
Amirinejad_m@yahoo.com
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امروزه با مطرح شدن مباحث مربوط به بهینه سازی مصرف 
مقاومت  به  توجه  لزوم  همچنین  و  ساختمان  در  انرژی 
پلی  سبک  فوم های  از  استفاده  زلزله،  برابر  در  ساختمان ها 
استایرن در ساخت وساز رو به افزایش گذاشته است. فوم های 
و  اشتعال  عدم  سبکی،  ازجمله  خواصی  بدلیل  استایرن،  پلی 
برابر  در  بودن  عایق  و  آتش سوزی  گسترش  از  جلوگیری 
سبک  پانل های  مختلف  انواع  قالب  در  صدا،  و  حرارت 
ساختمانی، از جمله ساندویچ پانل، پانل های سه بعدی، بلوک 

سقفی و بلوک های دیواری مورد استفاده قرار می گیرد.

پلی استایرن چیست؟
ساخته  استایرن  منومر  از  که  است  پلیمری  استایرن،  پلی 
در  که  نفتی  مشتقات  از  است  مایعی  هیدروکربن  می شود. 

دمای معمولی اتاق جامد و انعطاف پذیر است.
اسفنـج پلـی استایـرن به دو گــونه پلـی اســتایرن منبسـط 
 EPS: Molded Expanded Polystyrene قالب گـیری شـده
یکپـارچـــه  پوستــه  با  شـده  اکستـرود  استـایرن  پلی  و 
می شود  تولید   XPS: Extruded Expanded Polystyrene
که تفاوت اصلی آن ها در نحوه تولید آنهاست. برای تولید هر 
نقطه جوش  با هیدروکربنی که دارای  دو نوع آنها، استایرن 

محصول  می شود.  پلیمریزه  سپس  و  مخلوط  است،  پایینی 
تبدیل  منبسط  پلیمر  به  سپس  و  درآمده  ورقه ای  به صورت 
مختلف  تکنیک  دو  با  شده  منبسط  دانه های  سپس  می شود. 

فرآوری می شوند.
یکی فرآیند قالب گیری همراه با حرارت و رطوبت که برای 
تولید EPS استفاده می شود. دیگری قالب گیری تزریقی مستقیم 

یا اکستروژن که برای تولید XPS به کار می رود.
نوع XPS برخالف پلی استایرن منبسط شده EPS، بافت ریز 
و یکپارچه ای دارد و الیه فشرده سطوح آن محافظ خوبی در 
برابر نفوذ بخار آب و ضربه های مکانیکی است که به عنوان 
استفاده  کف  زیر  و  دوجداره  دیوارهای  در  و  حرارتی  عایق 
می شود. اصوالً دو نوع از فرآورده های EPS را به صورت زیر 

می توان مشخص نمود:

الف- نوع معمولی یا N که شامل پلی استایرن منبسط شده 
به شکل یک ساختار سلولی متشکل از سلول های کاماًل بسته 

است.
 N که مشابه نوع FR: Fire Retarded ب- نوع کندسوز شده
است. ولی با ماده افزودنی کندسوزکننده که رفتار بهتری را 

در برابر آتش باعث می شود.
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پلی استایرن و آتش:
اساسی  الزامات  از  آتش  برابر  در  ایمنی 
با  امروزه  ساختمان هست.  اجرای  و  طراحی 
استفاده  ترویج  و  شهرها  عمودی  گسترش 
همچنین  و  اشتعال  قابل  جدید  مصالح  از 
جاماندگی شهرسازی ما از این توسعه پرشتاب 
ساخت وساز شهری، ضرورت این امر بیش از 

پیش احساس می گردد.
عنوان  تحت  مربوطه  آیین نامه های  تدوین 
مرکز  نشریات  و  ساختمان  ملی  مقررات 
تحقیقات و سازمان استاندارد، همگی تالشی 
مناسبی  بستر  تا  است  بوده  راستا  این  در 
آتش  برابر  در  ساختمان ها  ایمنی  برای  را 

نماید. فراهم 
در  استایرن  پلی  اسفنج  از  استفاده  گسترش 
تا  می نماید  ایجاب  ایران،  ساختمان  صنعت 
و  کم  از  صنعت،  این  دست اندرکاران  کلیه 
آتش  برابر  در  محصول  این  عملکرد  کیف 

باشند. مطلع 
 )8299 )شماره  ایران  استاندارد  براساس 
یک  طبقه  تعیین  برای  زیر  سنجه های  همه 
واکنشی  عملکرد  نظر  از  فرآورده ساختمانی 

در برابر آتش در نظر گرفته می شود:

1- قابلیت افروزش
2- پیشروی شعله
3- رهایش گرما

4- تیرگی دود
5- خرده ها یا قطره های مشتعل

به طور کلی در عرف بازار دو نوع اسفنج پلی 

استایرن در صنعت ساختمان عرضه می شود 
خوانده  معمولی  به عنوان  آن ها  از  یکی  که 

می شود و دیگری با عنوان کندسوز.
گرفتن  قرار  با  و  بسادگی  معمولی  اسفنج 
افروزشی،  کوچک  نسبتًا  منابع  معرض  در 
استایرن  پلی  اسفنج  ولی  است،  قابل اشتعال 
سلسیوس  درجه   100 باالی  دمای  در 
بتدریج شروع به نرم شدن می کند و در طی 
ذوب  حرارت  افزایش  با  و  جمع  فرایند  این 

می شود.

از سوختن  ناشی  گرمای  رهایش  بین شدت  مقایسه 
FREPS و EPS چوب

بستگی  از شعله  و دوری  سرعت جمع شدن 
به طوری که هر چه  دارد.  میزان حرارت  به 
نیز  عقب نشینی  باشد،  بیشتر  حرارتی  شار 

است. بیشتر 
این موضوع باعث می شود تا برخی از اوقات 
یک منبع اشتعال کوچک )یک شعله کبریت 
با شار حدود 20-25 کیلووات مترمربع( که 
از  نمی شود،  اسفنج  سریع  عقب نشینی  باعث 
باشد،  خطرناک تر  بزرگ  اشتعال  منبع  یک 
افزایش دما واکنش های تجزیه ای  با  چرا که 

آزاد می شود. در  و گازهای حاصله  رخ داده 
سلسیوس،  درجه   3۷0-360 حدود  دمای 
اسفنج معمولی مشتعل می شود. این ماده حتی 
حرارتی  کوچک  منابع  با  کوتاه  تماس  اثر  بر 
کبریت  شعله  یا  جوشکاری  براده های  مانند 
شعله  سطح  پیشروی  می سوزد.  براحتی  نیز 
روی نوع معمولی سریع تر است و در صورت 
کامل  به طور  کافی،  اکسیژن  به  دسترسی 

می سوزد.
مدت  در  کندسوز  نوع  استایرن  پلی  اسفنج 
کوتاهی پس از قرار گرفتن در معرض شعله، 
جمع شده و ابتدا بدون افروزش، از منبع دور 
نسبتًا  مدت  به  اسفنج  درصورتی که  می شود. 
حرارتی  شار  )با  شعله  معرض  در  طوالنی 
کافی( قرار گیرد، مشتعل می شود. اما سرعت 
پیشروی  آن سرعت  تبع  به  و  گرما  رهایش 
خواهد  معمولی  نوع  از  کمتر  آن  روی  شعله 
بود. ضمن اینکه با دور شدن منبع حرارتی از 
اسفنج، اشتعال آن نیز متوقف شده و خود به 

سوختن ادامه نخواهد داد.
براساس آزمایشات انجام شده تفاوت خاصی 
مؤثر  گرمای  و  شده  رها  گرمای  کل  نظر  از 
سوختن، بین دو نوع معمولی و کندسوز وجود 
در شرایط آتش سوزی هر  ندارد. زیرا اصوالًً 
دو نوع قابل اشتعال بوده و در نهایت به طور 

کامل می سوزند.
شدت رهایش گرما، مهم ترین شاخص حرارتی 
است که می توان به وسیله آن، تفاوت بین دو 
نوع معمول و کندسوز EPS را تشخیص داد. 
آزمایشات نشان داده است که مقادیر دود و 
سوختن  از  ناشی  شده  آزاد  کربن  منواکسید 
EPS معمولی، بیشتر از انواع کندسوز می باشد 
سوختن  از  ناشی  خطرات  می دهد  نشان  که 
مراتب  آتش سوزی های  در  معمولی   EPS

بیشتر است.

منحنی های شدت رهایش گرما برای دو نمونه معمولی 
و کندسوز
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و  معمولی  نمونه  دو  اثر سوختن  بر  دود  تولید  منحنی 
کندسوز شده اسفنج پلی استایرن

تولید دود و گازهای سمی، یکی از آثار خطرناک 
حریق است. دود عالوه بر اثر منفی در دستگاه 
تنفسی و کاهش هوشیاری فرد، با تیره ساختن 
را  ساختمان  از  خروج  راه های  تشخیص  فضا، 
مشکل می سازد. در یک آتش سوزی شعله ور، 
مصالح پلی استایرن منبسط در مقایسه با اغلب 
دود  مساوی(  جرم  فرض  )با  دیگر  مصالح 
بیشتری تولید می کنند که دانسیته دود تولید 
شده با افزایش دما و با شدت شار گرما به روی 

مصالح، افزایش می یابد.
براساس بررسی انجام شده، مهم ترین فرآورده های 
حاصل از سوختن پلی استایرن، گازهای منواکسید 
کربن و استایرن است. مونواکسید کربن اگر به 
 15000 ppm مدت 5 دقیقه در غلظت حدود

استنشاق شود، کشنده است. 
 25-50 ppm استایرن در غلظت حدود بوی 
 200-400  ppm غلظت های  در  و  احساس 
غیرقابل تحمل است. استایرن در غلظت حدود 
چشم  به  رساندن  آسیب  باعث   600  ppm
سبب   800  ppm در  و  شده  تهوع  حالت  و 
شرایط  در  البته  می گردد.  مغزی  آسیب های 
تخریب  دچار  می تواند  استایرن  آتش سوزی، 
حرارتی شده و به مونواکسید کربن، دی اکسید 

کربن و آب و دیگر فرآورده ها تجزیه شود.

منحنی تولید منوکسیدکربن براثر سوختن انواع اسفنج 
پلی استایرن

کاربردهای آن در صنعت ساختمان:
1- پانل های پلی استایرن به عنوان دیوارهای 
محیطی و جداکننده های داخلی ساختمان بکار 

گرفته می شود.
به  سقف ها  در  استایرن  پلی  بلوک های   -2
و  پرکننده  و  قالب  به عنوان  تیرچه  همراه 
همچنین عایق حرارتی و صوتی به کار می رود.
3- ترکیب با بتن آرمه و استفاده به عنوان عضو 
باربر که پانل های پلی استایرن به عنوان قالب 
بتن و عایق حرارتی در ساخت ساختمان های 

یک یا دوطبقه بدون اسکلت کاربرد دارد.
4- از پانل های پلی استایرن در ساخت سالن های 
با دیوارهای بلند و سیلوها و آشیانه هواپیماها، 

بدلیل خود ایستا بودن آنها استفاده می شود.
5- به عنوان عایق حرارتی روی جداره خارجی 
مخازن فلزی، نفتی و آمونیاک و همچنین منابع 
بتنی و فلزی آب و فاضالب استفاده می گردد.

6- استفاده به عنوان عایق رطوبتی و حرارتی. 
با  ساخته شده  جدید  رطوبتی  عایق  امروزه 
رزین های اکریالتی و استایرنی که با آب حل 
می شود، به لحاظ کیفی و اقتصادی و کارایی با 

عایق های سنتی، قابل رقابت می باشد.

در صنعت  محصول  این  از  استفاده  مزایای 
ساختمان:

برای  محصول  این  کاربران  و  تولیدکنندگان 
استفاده از اسفنج های پلی استایرن در بخش 
را  زیر  شرح  به  مزایایی  ساختمان  صنعت 

عنوان می نمایند:
آن،  نصب  در  سرعت  و  قطعات  سبکی   -1

سهولت در حمل آن به طبقات باال
نتیجه  در  و  ساختمان  وزن  کاهش   -2
فونداسیون  و  اسکلت  هزینه  در  صرفه جویی 
با صرف حدود 1۷ کیلوگرم  )مثاًل  ساختمان 
میلگرد و مفتول در هر مترمربع یک ساختمان، 

می توان یک طبقه مسکونی احداث کرد.(
برودت  و  حرارت  برابر  در  بودن  عایق   -3
که کاهش هزینه تأمین گرمایش و سرمایش 
ساختمان و صرفه جویی انرژی مصرفی را در 

پی خواهد داشت.
4- عایق بودن در برابر صوت و رطوبت که 
آرامش ساکنان را در شهرهای بزرگ تأمین 

خواهد نمود.
و  مصالح  حمل ونقل  هزینه های  کاهش   -5
امکان بکارگیری آن در مناطق صعب العبور و 
دوردست و یا آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه
بدلیل  طراحی،  در  بیشتر  عمل  آزادی   -6
به فضای  و همچنین دستیابی  انعطاف پذیری 

مفید بیشتر بعلت کاهش ضخامت دیوارها
سیستم های  و  ساختمان  عمر  افزایش   -۷

حرارتی و برودتی آن
اجرای  در  بیشتر  سرعت  و  سهولت   -8
تأسیسات ساختمان و عبور لوله های تأسیساتی 

از داخل پانل ها
برای  ساخت  سرمایه  سریع تر  برگشت   -9

سرمایه گذار
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صنعت  در  محصول  این  از  استفاده  معایب 
ساختمان:

 FR بدون  استایرین  پلی  بلوک های  از  اخیراً 
میان  فضای  پرکردن  جهت  مقاوم  پوشش  و 
یا  سفالی  بلوک های  به جای  سقفی  تیرچه های 
بتونی استفاده می شود که این روش مشکالتی 
را برای ایمنی ساختمان، از جهت آتش سوزی 
ایجاد می کند. ازآنجایی که در این روش فقط از 
قسمت فوقانی، الیه ای بتونی روی این بلوک ها 
فقط  زیرین  قسمت  از  و  می دهد  پوشش  را 
الیه پالستر گچ یا سقف کاذب اجرا می شود، 
خطر آتش سوزی ساختمان را به میزان بسیار 
معمولی  اسفنج های  می دهد.  افزایش  زیادی 
پلی استایرین )یونولیت( به آسانی آتش گرفته، 
بسرعت می سوزند و دود سیاه سمی و غلیظی 
به  از سویی در حین حریق  تولید می کنند.  را 
آسانی ذوب می شوند و تولید قطرات شعله ور 
و سوزانی می کنند که ممکن است عامل توسعه 
حریق شوند. اما نمونه های FR- EPS فقط توانسته 
به  موفقیت  با  را  است روش سوختن عمودی 
انجام برساند که برای استفاده در وسایل خانگی 
قابل حمل، با موارد استفاده کم و متناوب )مانند 
دستگاه قهوه جوش( مورد تائید قرار گرفته است 

و نه برای استفاده در ساختمان سازی

ضوابط و توصیه هایی برای محافظت قطعات 
در  ساختمان ها  در  مصرفی  استایرن  پلی 

برابر آتش:
پلی استایرن منبسط به تنهایی هیچ گونه مقاومتی 
در برابر آتش ندارد، اما وقتی در یک سیستم 
ساختمانی به همراه مصالح دیگر بکار می رود و 
دارای پوشش محافظ باشد، مقاومت کل سیستم 
در برابر آتش مدنظر خواهد بود که بسته به 
نوع مصالح، سیستم و نیز شیوه اجرا، می تواند 
برابر آتش را  از مقاومت در  درجات مختلفی 
فراهم نماید. اینرسی حرارتی مصالح و پوشش 
جزئیات اجرایی و عملکرد اتصاالت در دمای 

باال، از مسائل کلیدی و تعیین کننده می باشند.
برخی توصیه ها و استانداردهای مرتبط به شرح 

زیر می باشند:
 ،11108 شماره  ایران  ملی  استاندارد  در   -1
و  بلوک ها  برای  استاندارد  اجباری  مراجع 
استایرن  پلی  دانه های  از  ساخته شده  صفحات 
منبسط شونده ذکر گردیده است. )بند 2 این 

استاندارد(
حک  یا  چاپ  استاندارد  این  براساس   -2

نمودن موارد زیر بر روی کلیه قطعات تولیدی 
کارخانجات سازنده این محصوالت الزامی است:
نام یا عالمت تجاری تولیدکننده، تاریخ تولید، 
نوع محصول، طبقه واکنش در مقابل آتش، ابعاد 
اسمی و عالمت استاندارد )درصورت دارا بودن 

پروانه کاربرد عالمت استاندارد(
3- براساس توصیه نشریه 468 مرکز تحقیقات 
ساختمان و مسکن، تولیدکنندگان باید مدارک 
فنی مستند و دستورالعمل های مناسب در مورد 
مشخصات و روش های مناسب اجرای محصول 

خود را ارائه نمایند.
4- استفاده از نوع معمولی اسفنج پلی استایرن 
 )RF-EPS( مجاز نبوده و باید از نوع کندسوز آن

استفاده شود. 
5-  برای جلوگیری از برخورد مستقیم هرگونه 
حریق احتمالی با بلوک های سقفی پلی استایرن، 
الزم است تا زیر سقف بوسیله پوشش مناسب 
محافظت شود. پوشش باید به تیرها و تیرچه ها 
متصل و مهار شود. اتصال مستقیم پوشش به 
بلوک پلی استایرن، به تنهایی قابل قبول نیست.

6- الیه پلی استایرن بین واحدهای مستقل از 
هم نباید امتداد یابد. این الیه باید بوسیله مصالح 
برابر  در  کافی  مقاومت  با  و  سوختن  غیرقابل 
آتش قطع شود تا از گسترش حریق بین واحدها 

جلوگیری گردد.
۷- الیه پلی استایرن باید در محل سیستم کف/ 
امتداد عمودی الیه  سقف قطع شود. خصوصاً 
پلی استایرن در شفت های پله و آسانسور و سایر 

شفت ها می تواند خطرآفرین باشد.
در  شعله  با  کار  یا  و  جوشکاری  حین  در   -8
مواد  این  استایرن،  پلی  الیه های  مجاورت 
غیرقابل  مناسب  پوشش  توسط  می بایست 
جرقه  و  مذاب  مواد  افتادن  برابر  در  سوختن 

محافظت گردد.
پیرامون  منطقه  نیز  تکمیل جوشکاری  از  پس 
است  بهتر  شود.  بازرسی  بالفاصله  می بایست 
این  نیز  روزانه  کار  اتمام  از  پس  ساعت  یک 
بازرسی تکرار شود. خاموش کننده های آتش نیز 
می بایست به سهولت در محلی قابل تشخیص 

در دسترس باشد.
9- انبارکردن مصالح ساخته شده با پلی استایرن 
در کارگاه نیز می بایست به دور از هرگونه مواد 
قابل اشتعال و دور از محل عملیات ساختمانی 
باشد. محل نگهداری باید به گونه ای باشد که از 
احتمال ریزش یا تماس با جرقه های داغ ناشی از 
جوشکاری و غیره پیشگیری گردد تا از سرایت 

هرگونه شعله یا حریق به محل انبار جلوگیری 
شده  انبار  بسته های  حجم  درصورتی که  شود. 
EPS بیش از 60 مترمکعب باشد، رعایت فاصله 
20 متر مابین بسته های 60 متر مکعبی برای 

انبار کردن الزامی است.

نتیجه گیری:
مصالح  از  استفاده  است  ممکن  آنکه  رغم  به 
ساختمانی جدید همچون پلی استایرین ها، موجب 
با  اما  شود،  ساختمان  احداث  گرفتن  سرعت 
را  انسان  سالمتی  دارد،  پی  در  که  معضالتی 
و  فرهنگ سازی  با  باید  که  می اندازد  به خطر 
ارائه آگاهی و اطالعات الزم به مردم، از بروز 
خطرات احتمالی پیشگیری کرد. از سوی دیگر 
سازمان هایی که وظیفه صدور مجوز برای تولید 
این نوع محصوالت را دارند، باید از تولیدکننده 
بخواهند تا مشخص کند، پلی استایرین های تولید 
شده، برای احداث بنا در ساختمان ها بکار می رود 
یا صرفاً به عنوان قطعه ای برای عایق در لوازم 
دالیل  بر  بنا  محصوالت  این  که  چرا  خانگی. 
ذکر شده، بهیچ وجه برای استفاده در صنعت 

ساختمان مناسب نیستند.
این در حالی ست که فوم های پلی استایرین در 
صنعت خودروسازی هم با کاربرد در ساخت 
داشبورد، فرمان صندلی ها مورد استفاده قرار 
می گیرد که اشکالی در تولید و مصرف آن ها 
دیده نمی شود. پس مجوز از سوی تولیدکننده 
نباید با هدف کاربرد در ساختمان اخذ شود؛ 
بنابراین در فرآیند تولید باید به نکات اساسی 
این  مصرف  از  ناشی  آلودگی  ایجاد  جمله  از 
در  تا  شود  توجه  زیست  محیط  در  محصول 
حل  برای  تدابیری  مشکل  این  بروز  صورت 

آن اندیشیده شود.

منابع:
1- مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

2- آئین نامه محافظت ساختمان در برابر آتش، 
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

3- استاندارد ملی ایران 138۷-11108
نشریه  ماندگار،  عایق  قالب های  سیستم   -4

شماره 493 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
اجرایی محافظت ساختمان ها  5- دستورالعمل 

در برابر آتش سوزی، نشریه شماره 112
سیستم های  و  مصالح  عملکرد  راهنمای   -6
ساختمانی دارای پلی استایرن منبسط در برابر 

آتش، نشریه 468
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مردان آهنین اراده صنعت نفت کشورمان در تالشی بی وقفه پس از 58 روز رویارویی 
مستقیم با آتش سرکش چاه عنان گسیخته رگ سفید 2، موفق به مهار و کنترل فوران و 
از فائق شدن بر آتش و به کنترل درآوردن این چاه  کشتن چاه شدند. مهارگران پس 
درحالی که اشک شوق بر چهره خسته از کار شبانه روزی اما مصمم خود داشتند، سجده 

شکر بجا آوردند.
مهار فوران و کنترل چاه 14۷ رگ سفید 2 با کاربست امکانات و تجهیزات ویژه و مهندسی 
و استقرار دو دستگاه حفاری برنامه ریزی کارشناسی شده و به طور هم زمان به دو روش 
بستن چاه )کشتن( از سطح )TOP KILL( و از عمق )BOTTOM KILL( دنبال و در نهایت 
با ورود مته دستگاه حفاری 93 فتح در عمق دو هزار 342 متری به مخزن و تزریق سیال 
حفاری، شعله های پرحجم آتش خاموش و چاه سرکش تسلیم اراده مهارگران غیور و شجاع 
صنعت نفت گردید. کنترل فوران چاه های نفت و گاز یکی از پیچیده ترین عملیات تخصصی 
در صنعت نفت جهان است که نیاز به دانش فنی و تخصصی خاص و تجارب میدانی دارد 
که با توجه به شرایط هر چاه، باید محاسبه و منتج به اخذ تصمیمات مهندسی ویژه و اثرگذار 
گردد که متخصصان صنعت نفت ایران به نحو شایسته از این مهارت برخوردار می باشند.

مهار و کنترل فوران چاه 14۷ رگ سفید به دست مهارگران توانمند شرکت ملی حفاری 
ایران و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، با نظارت مستقیم وزیر نفت و حضور مستمر 
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید، مدیران عامل، مدیران ارشد و 
تالش جمعی کارکنان عملیاتی این شرکت ها، برگ زرین دیگری از موفقیت های متخصصان 

ستیز بی وقفه 
بـا جهنــم !

مروری بر حوادث چاه هـای 
نفـت کـه تسلیــم مــردان 
آهنین اراده صنعت نفت شدند
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لینک بهمن مـاه 96  هولماترو ،  پیشتاز در نوآوری و تکنولوژی 

و مهندسان ایرانی در این عرصه تلقی گردید. هفتم آبان ماه سال جاری، 
عملیاتی  حوزه  در  سفید 2  چاه 14۷ رگ  آتش سوزی  و  فوران  حادثه 
زیرمجموعه  از شرکت های  گاز گچساران،  و  نفت  بهره برداری  شرکت 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، به هنگام حفاری بوسیله دکل 95 
شرکت ملی حفاری ایران، اتفاق افتاد که در جریان آن دو نفر از کارکنان 
باختند و دستگاه حفاری و بخش عمده  ملی حفاری شهادت گونه جان 

تجهیزات آن به طور کامل در آتش سوخت.
لحظاتی پس از وقوع این حادثه، کمیته بحران در شرکت ملی حفاری 
ایران و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تشکیل جلسه داد و تیم های 
تخصصی و عملیاتی از این شرکت ها و همچنین شرکت های بهره برداری 

نفت و گاز گچساران و آغاجاری با تجهیزات الزم عازم منطقه شدند.
نقطه قوت در این اقدام عاجل، حضور مدیران عامل و معاونان عملیاتی 
آنان در کمتر از دو ساعت در موقعیت چاه در حال فوران و ایجاد ستاد 

بحران و راهبری عملیات مهار چاه در نزدیکی محل حادثه بود.
در زمانی کوتاه محور جاده اهواز – دیلم به سمت رگ سفید شاهد تردد 
پر حجم خودروهای سبک و سنگین و جابجایی حجم انبوهی از تجهیزات 
فنی و ماشین آالت راهسازی، ایمنی و آتش نشانی، امدادی و پشتیبانی بود 

که تا روزها ادامه داشت.
نشست های مستمر کارشناسی، تهیه برنامه و جدول زمان بندی، تقسیم 
کارها وظایف، اتخاذ راهکارهای مهندسی و تخصصی، بازنگری تجربیات 
گذشته از مهار فوران ها و تلفیق با شرایط جدید از نظر فشار، دما، سیال، 
حجم نفت و گاز در حال سوختن و موقعیت جغرافیایی، حضور متخصصان 
و مهندسان مجرب و مدیران ارشد صنعت نفت، زمینه را برای اجرای 

عملیات منسجم و موفق فراهم و به ثمر رساند.
احداث راه های دسترسی آسان به محوطه چاه، استخرهای ذخیره آب 
زهره  رودخانه  از  انتقال آب  بشکه، چهار خط  هزار  گنجایش 200  به 
به موقعیت چاه به طول 250 کیلومتر، ایجاد شبکه خنک کننده پیرامون 
چاه با نصب پمپ های فشار قوی و سیستم پاشش آب، ایجاد اردوگاه های 
اسکان کارکنان اعزامی از بخش های مختلف عملیاتی، فنی و مهندسی و 
اطالعات  فناوری  تجهیزات الزم،  با  پزشکی  تیم های  استقرار  پشتیبانی، 
اینترنتی و راه اندازی شبکه  با امکانات رادیویی، ماهواره ای،  و ارتباطات 
و  رفاهی  خدمات  و    HSE،حراست نیروهای  سازماندهی  مخابراتی، 
اردوگاهی از جمله اقداماتی بود که در راستای مهار کنترل و فوران این 

چاه صورت گرفت.
به طور هم زمان با برنامه ریزی برای کنترل و مهار فوران چاه 14۷ رگ 
سفید از سطح، ساخت دو محوطه جدید برای استقرار دو دستگاه حفاری 
سنگین 93 و 94 فتح جهت حفر دو حلقه چاه امدادی در دستور کار 
قرار گرفت و با هماهنگی، همیاری و انسجام میان نیروهای تخصصی و 
پشتیبانی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران 
و شتاب بخشی در اجرای کار از نظر صرف زمان به میزان حدود 50 
درصد نسبت به عرف معمول کار، انجام و در مدار عملیات قرار گرفت.

با تحقق عملیات بزرگ بستن چاه 14۷ رگ سفید از عمق، مهار گران 
دومین  و  هستند  چاه  کامل  ایمن سازی  حال  در  عملیاتی  نیروهای  و 
با نظر کارفرما  چاه امدادی که حفاری آن نیز در مراحل پایانی است 
به عنوان چاه توسعه ای )تولیدی( مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه 
به برنامه های توسعه ای در میدان نفتی رگ سفید برخی زیرساخت ها در 

جهت سهولت در پروژه های حفاری آتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
و خدوم  تالشگر  کارکنان  و  کارشناسان  متخصصان،  موفقیت  دنبال  به 
صنعت نفت در مهار و کنترل فوران این چاه سرکش که حاصل خرد 
جمعی، همدلی، همیاری و همکاری تنگاتنگ و برنامه ریزی مهندسی بوده 
است که اجرای آن در کمال سالمت کار و رعایت استانداردهای ایمنی 
مورد تأکید مهندس بیژن زنگنه وزیر محترم نفت قرار داشت، مهندس 
محسن پاک نژاد معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید 
به  گام  انجام  بر  و  سپری  عملیاتی  منطقه  در  را  خود  وقت  بیشتر  که 
گام عملیات نظارت داشته است، این توفیق را به ملت شریف ایران و 
بویژه کارکنان صنعت نفت تبریک گفت. همچنین مهندس سپهر سپهری 
مدیرعامل و رئیس ستاد راهبری مهار فوران چاه 14۷ رگ سفید در 
شرکت ملی حفاری ایران و مهندس بیژن عالی پور مدیرعامل شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب موفقیت متخصصان صنعت نفت و حفاری 
به  و  توصیف  افتخارآفرین  و  تحسین برانگیز  را  عملیات  این  در  کشور 

مجموعه کارکنان صنعت نفت تبریک گفتند.
مدیران عامل شرکت ملی حفاری ایران و شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب همچنین یاد و خاطره دو نفر از کارکنان سخت کوش ملی حفاری 
از  و  داشته  گرامی  را  دادند  دست  از  را  خود  جان  حادثه  این  در  که 
نقش  ایفای  چاه  این  کنترل  و  مهار  عملیات  در  که  کارکنانی  مجموعه 

کردند، قدردانی به عمل آوردند.

مهار چاه های نفت

چاه های نفت کویت
سال 1369 کشور کویت توسط ارتش رژیم بعث عراق مورد هجوم و 
تصرف قرار گرفت. ارتش عراق در مدت چند ساعت، تمامی خاک کویت 
را اِشغال کرد و کویت را به مدت هفت ماه در تصرف خود نگه داشت. 
سرانجام یک نیروی چند ملیتی درگیر جنگ با ارتش بعثی شد و جنگ 
با مأیوس شدن  بعثی  نیروهای  یا جنگ نفت آغاز گردید.  خلیج فارس 
از مقاومت در برابر ارتش های متحد، ضمن تخریب اماکن و تأسیسات 
واحدهای بهره برداری، از هزار حلقه چاه تولیدی نفت و گاز کویت، ۷2۷ 
حلقه را منفجر و به آتش کشیدند. با فوران چاه ها و سوختِن روزانه شش 

میلیون بشکه نفت، بزرگ ترین تراژدی آتش سوزی نفتی جهان بوقوع 



110IRAN Fire Protection Engineering Magazine    No. 39    March. 2018                                     1396 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق    سال پنجم    شـماره 39    بهمن ماه

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

مقـــاله تخـصصـی

پیوست. تراژدی که نه تنها کویت، خلیج فارس و کشورهای منطقه را 
با آزادسازی کویت توسط نیروهای متحد، کار بازسازی  در بر گرفت. 
تأسیسات صدمه دیده و مهار چاه های نفت و گاز آغاز گردید. کشور ایران 
نفتی رسمًا  تأسیسات  بازسازی  برای  را  ایران  نفت  نیز آمادگی وزارت 
اعالم کرد و با انجام مذاکرات موافقت نامه همکاری بین ایران و کویت 

به امضاء رسید.
با دستور وزیر، تیم های کارشناسی وزارت نفت در فروردین سال 13۷0 
از تأسیسات نفتی کویت بازدید و برنامه ای را برای بازسازی پاالیشگاه ها 
و مهار چاه های نفت و گاز ارائه دادند؛ اما دولت کویت بدلیل عدم اطالع 
از توانمندی متخصصان ایرانی، فقط مشارکت در مهار چاه های نفت پروژۀ 
اَلْعوِده را پذیرفت. کویت با حدود یکصد میلیارد بشکه نفت و 10 منطقه 
نفتی، یکی از کشورهای تولیدکننده نفت در اوپک و خاورمیانه می باشد. 
میدان نفتی بورگان با 68 میلیارد بشکه نفِت ذخیره، یکی از مخازن بزرگ 
میان مخازن نفتی جهان بشمار می رود. تیم مهارگر ایرانی، در سیزدهم 
و  ایران  سفارت  پیگیری  با  گردید.  کویت  وارد  سال 13۷0  ماه  مرداد 
ایرانی  مهارگران  به  بورگان  منطقه  در  چاه  حلقه  اولین  گروه،  مدیریت 
واگذار گردید. مهارگران به سرعت از چاه شماره 180 بورگان بازدید و 
عملیات مهار را طراحی و به مرحله اجرا در آورند. مهارگران با طرحی 
ابتکاری شامل: جداسازی و برش فلنِج شش اینچ، لوله مغزی، برداشتن و 
نصب فلنج ده اینچ، نصب شیِر دروازه ای و تزریِق سیاِل حفاری، در نهایت 
شهامت و جسارت، عملیات مهار را بدون آب به مرحله اجرا درآوردند 

و چاه را با موفقیت کنترل و ایمن سازی نمودند. 
خبر مهار اولین حلقه چاه نفت توسط مهندسین و متخصصان ایرانی، بسرعت 
در سراسر کویت پیچید و مهارگران همه کشورها را حیرت زده نمود. مهار 
اولین حلقه چاه توسط ایرانی ها، نقطه عطفی بود بر انحصار و سلطه گری 
شرکت های آمریکایی در مهار چاه های نفت و گاز و بازتاب گسترده ای در 
محافل خبری بین المللی و داخلی داشت. به طوریکه مسئولین شرکت نفت 
کویت، شرکت های آمریکایی را مجبور نمودند تا ضمن تأمین امکانات، چاه های 
دیگر را در منطقه بورگان به مهارگران ایرانی واگذار نمایند. مردان بی ادعای 
صنعت نفت ایران که در بوتۀ آزمایشی سخت قرار گرفته بودند، بدون واهمه 
وارد میدان عمل شدند. با تحویل چند حلقه چاه در منطقه بورگان، کار مهار 
چاه ها با برنامه ریزی دقیق آغاز گردید. عملیات مهاِر دومین حلقه چاه )چاه 
139 بورگان( با سرعت آغاز شد. در مرحله اول دودکش استوانه با اَتی 
واگن بر روی چاه، نصب و آتش در برابر مردان صبور و مقاوم تسلیم گردید. 
آب با فشار زیاد، توسط مانیتورهای آب پاش به سمت چاه هدایت و اطراف 
دهانۀ چاه پاکسازی و خسارات وارده توسط متخصصان بررسی گردید. سپس 
عملیات مهار با برداشتن فلنچ ده اینچ و تعویض آن، بستن شیر دروازه ای و 

تزریِق سیاِل حفاری انجام شد و چاه به کنترل درآمد. 
مهارگران صنعت نفت ایران در خیزشی بلند از سِر خودباوری، افسانه های 
و 188  چاه های 34  و  را شکستند  در غرب  آتش  مردان  پیش ساخته 
بورگان با فوران شش هزار بشکه، 58 بورگان با فوران هفت هزار بشکه، 
130 بورگان با فوران دوازده هزار بشکه، 129 و 2۷2 بورگان با فوران 
ده هزار بشکه و 12۷ بورگان با فوران هجده هزار بشکه را در تالشی بی 
وقفه، تنها در مدت 31 روز کنترل و ایمن سازی نمودند. تالشگران صنعت 
نفِت ایران پس از مهار نهمین چاه، در سوم مهر 13۷0 کلیۀ تجهیزات 
آماده  کارگاه  تجهیز  با  و  انتقال  بورگان  چاه 250  به  را  ماشین آالت  و 

عملیات شدند. مهارگران با خاموش سازی آتش و بررسی وضعیت چاه، 
برش ماسوره شش و هشت اینچ را با موفقیت به انجام رساندند. سپس 
بر روی فلنچ هشت اینچ ماسوره مخصوص و شیر توپی نصب گردید. با 
انجام عملیات ایمن سازی و تزریق سیاِل حفاری، چاه به کنترل مهارگران 
درآمد. مهارگران شرکت ملی نفت ایران در رکوردی بی سابقه، عملیات 
جابجایی امکانات، برپایی وسایل، طراحی و اجرای عملیات مهار، کنترل و 
ایمن سازی چاه های 4۷ با فوران شش هزار بشکه، 2۷0 با فوران پانزده 
هزار بشکه و 142 بورگان با فوران هجده هزار بشکه را طی سه روز به 
انجام رساندند. مهارگران طی هشت روز چاه های شماره 11۷ و 336 
بورگان با فوران هفت هزار بشکه و چاه شماره 54 با فوران شانزده هزار 
بشکه در روز را طی عملیات متبحرانه و حساب شده، به کنترل خود در 
آوردند. در این میان مهار و کنترل هفدهمین چاه از جمله دشوارترین 
در  بشکه  هزار  بیست  فوران  با  چاه  این  بود.  عملیات ها  پیچیده ترین  و 
روز در بین کلیه چاه ها، بیشترین تولید را داشت. مهار چاه 141 بدلیل 
شدت انفجار بسیار دشوار بود، چرا که کلیه شیرآالت، ماسوره ها و فلنج ها 
صدمه دیده و از بین رفته بودند. مهارگران ناگزیر شدند تا کار برش را 
از یک مقطع پایین تر از لوله نگهدارنده به انجام برسانند. لوله های جداری 
بیست، شانزده، ده و هفت اینچ با استفاده از دستگاه برش  جدا شدند. 
با فشار  بود که  با آب  از ماسه سیلیسی همراه  دستگاه برش مخلوطی 
سی هزار پوند بر اینچ مربع تزریق می شد. پس از جداسازی تجهیزات 
سرچاهی، شیر جدید نصب و عملیات مهار با موفقیت به پایان رسید. 
پس از آن مهارگران نوزدهمین چاه را برای مهار انتخاب و طی سه روز 

عملیات غرورآفرین چاه 36 بورگان را کنترل و ایمن سازی کردند. 
بورگان  چاه 13۷  مهار  عملیات،  مرحله  آخرین  در  ایرانی  مهارگر  تیم 
و شعله های  گاز  و  نفت  فوران  داد. شدت  قرار  کار خود  را در دستور 
آتش، درجه حرارت در سر چاه را 800 تا 900 درجه سانتی گراد باال 
برده بود، بهمین دلیل نزدیک شدن به این چاه که زبانه های آتش آن 
ابتدا دودکش  بود. مهارگران  بر آسمان می سائید، بسیار خطرناک  سر 
را با یک طرح هماهنگ بر روی چاه نصب و آتش عصیانگر را به باال 
هدایت کردند. از ساعات آغازین، آب و کف با فشار بسیار زیاد جهت 
خنک شدن دودکش و مهارگران، بسوی چاه هدایت می شد. با افزایش 
فشار آب و خنک شدن اطراف چاه، مهارگران در میان آتش و آب، به 
چاه نزدیک شدند و آتش را خاموش کردند. هنوز محیط چاه از گرمای 
آتِش خاموش شده رها نیافته بود که ناگهان چاه با صدای مهیبی دوباره 
را  پوشاند.  اطراف آن  و دود،  از آتش  مشتعل گردید و حجم عظیمی 
آتش بشدت زبانه می کشید. زمیِن داغ و سوزان و مواد نفتی مشتعل، 
وضعیت بسیار خطرناکی را بوجود آورده بود. آتش بوجود آمده یورشی 
مجدد را می طلبید. آتش چاه با محاصره آب و کف در یک لحظه فرو 
افتاد و نفت و گاز با فشار زیادی از دهانه دودکش به بیرون فوران کرد. 
با خاموش شدن آتش، ماشین آالت راه سازی محوطه اطراف  دهانه چاه را 
پاک سازی و مهندسین و کارشناساِن طرح، حمله نهایی را برنامه ریزی 
کردند. مهارگران غرق در نفت، شیرآالت صدمه دیده را با مهارت برش 
دادند. نفت خام همچنان از دهانه چاه بشدت به بیرون می جهید. آب با 
فشار فراوان به دهانه چاه و اطراف آن پاشیده می شد تا زمیِن گداخته را 
خنک سازد. با آشکارشدن دهانه چاه، دودکش بار دیگر با اَتی واگن روی 
آن نصب شد. بالفاصله کار تزریق سیاِل حفاری و ُکشتن چاه آغاز شد. با 
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لینک بهمن مـاه 96  هولماترو ،  پیشتاز در نوآوری و تکنولوژی 

بسته شدن آخرین مهره ها، غریو شادی، سیاهی شب را پس زد. به این 
ترتیب کار مهار بیستمین حلقه چاه طی نه روز، با همت و سخت کوشی 

اعضای تیم مهار به پایان رسید. 
مهار بیست چاه نفت در حالی تمام شد که دل های روشن این مردان افقی 
روشن را نوید می داد. عملیات مهار و ایمن سازی چاه های نفت کویت را، 
2۷ تیم از شانزده کشور جهان از جمله: ایران، امریکا، شوروی، انگلیس، 
فرانسه، چین، ژاپن، کانادا، مجارستان، رومانی و کویت با بکارگیری نه 
هزار نیروی انسانی از 43 کشور جهان انجام دادند. متخصصان صنعت 
نفت ایران در میان مهارگران همه کشورهای شرکت کننده، سریع ترین 

زمان را در مهار سه حلقه چاه طی سه روز بدست آورد.  

چاه 50 کریت اهواز
و  نفت  فوران  و  حوادث  وقوع  گاز،  و  نفت  چاه های  حفاری  فرآیند  در 
گاز اجتناب ناپذیر است. عملیات مهار چاه های نفت و گاز بسیار پیچیده، 
خطرآفرین و نیازمند تجربه، دانش فنی و فناوری های گوناگون می باشد. 
چاه شماره 50 کریت در منطقه نفتی اهواز قرار دارد. این چاه در 25 بهمن 
۷1 توسط ایادی استکبار به قصد ضربه زدن به ایران اسالمی به آتش 
کشیده شد. طبق برآورد های اولیه پس از به آتش کشیدن شدن این چاه، 
روزانه 60 تا 50 هزار بشکه نفت خام در آتش می سوخت. ارتفاع شعله 
آتش این چاه، بیش از 100 متر تخمین زده می شد و بیش از 2 هزار 
فوت در ثانیه نیز، سرعت فوران چاه بوده است. درجه حرارت ایجاد شده 
فارنهایت محاسبه گردیده است.  بالغ بر 4150 درجه  در مرکز شعله 
مدیریت مناطق نفت خیز جنوب، با توجه به تجارب و سوابق درخشان 
مهندس حیدر بهمنی در جریان مهار چاه های منطقه دهلران در دفاع 
مقدس و چاه های کویت، راهبری و مسئولیت عملیات مهار چاه 50 اهواز 
به وی واگذار نمود. از همان ابتدای آتش گرفتن چاه، فعالیت های گوناگونی 
برای خاموش کردن آن با بکارگیری دستگاه های حفاری، بمنظور حفاری 
انحرافی و بستن چاه از اعماق زمین، جهت مهار مستقیم چاه از سطح 
زمین آغاز گردید. در اولین مرحله کار، محوطه سازی اطراف چاه، برای 
دسترسی به آن با استفاده از ماشین آالت مختلف آغاز گردید. پس از 
احداث  آب  ذخیره  حوضچه های  چاه،  اطراف  تسطیح  و  محوطه سازی 

گردید تا آب موردنیاز عملیات در آن ذخیره گردد.
برای نزدیک شدن به چاه می بایست ابتدا دودکش بر روی چاه نصب 

گردد تا با هدایت آتش به باال، امکان نزدیک شدن به آن بوجود  آید. 
به این منظور ابتدا یک دودکش 42 اینچ آزمایش گردید که موفقیتی 
حاصل نگردید. سپس یک دودکش 56 اینچ به سمت چاه هدایت گردید 
و مهارگران با تالش زیاد موفق گردیدند دودکش 56 اینچ را بر روی چاه 
نصب کنند و اعضای گروه توانستند برای بررسی میزان خرابی شیرهای 
چاه به آن نزدیک شوند. گروه های عملیاتی درحالی که جهنمی از آتش 
با حمایت آب پاش های  بود،  باالی سر آن ها در حال جوش و خروش 
از نزدیک  مستقر در محوطه به چاه نزدیک شده و خسارات وارده را 
بررسی کردند. پس از بررسی، مشخص گردید که فلنچ های باالیی کاماًل 
صدمه دیده و شیر توپی و شیرهای جانبی یا خسارت دیده یا از بین رفته 
یک  آن  بجای  و  شده  جدا  چاه  سر  از  باالیی  فلنچ  می بایست  و  است 
مهارگران صنعت  کنترل درآید.  به  چاه  تا  بسته شود  دیگر  توپی  شیر 
بمنظور خاموش کردن چاه، روش های گوناگونی را بررسی نمودند  نفت 
بوسیله بمب  های هدایت شونده، کار  و سرانجام تصمیم گرفته شده که 
جداسازی فلنچ از سر چاه انجام شود. با تالش گروه های عملیات بمب های 
هدایت شونده بکار گرفته شد ولی نتیجه مثبتی بدست نیامد و متأسفانه 
در این راه به لحاظ مکش شدید، یکی از اعضای عملیات گروه، بنام عزیز 
تسلیم کرد. گروه های  به جان آفرین  و جان  پیوست  ا...  لقاء  به  الماسی 
و  بریده  را  اینچ  فلنچ 12  پیچ های  از دستگاه برش،  استفاده  با  عملیات 
توانستند با مهارت خاصی شیر توپی معیوب را از سر چاه بردارند. برش 
پیچ های فلنچ 12 اینچ بوسیله آتش در جایی که روزانه 50 میلیون فوت 
مکعب گاز آماده اشتعال و 50 هزار بشکه نفت خام با فشار بی امانی در 
حال خروج از چاه بود، از بارزترین نمونه های شهامت و ایثار است. اعضای 
گروه مهارگر پس از برداشتن شیر توپی معیوب، آماده گردیدند تا شیر 
توپی جدیدی را بر روی چاه نصب کنند. در نهایت تصمیم گرفته شد 
که در عین شعله ور بودن چاه، عملیات نصب شیر توپی انجام گیرد. یعنی 
در یک عملیات هم شیر توپی نصب گردد و هم آتش به کنترل درآید. 
این روش بدیع برای اولین بار در دنیا توسط متخصصان صنعت نفت 
ایران بکار گرفته می شد و برای انجام آن می بایست مقدمات کار فراهم 
گردد. متأسفانه در این اثناء دومین شهید این عملیات، بنام محمدعلی 
دوستانی بدلیل سوختگی به خیل کاروان شهیدان انقالب اسالمی پیوست. 
در 8 فروردین 13۷2 با یک نظم و برنامه ریزی مناسب، دودکش 42 
اینچ و شیر توپی بر روی چاه قرار گرفت و در طی 4 روز مهارگران، کار 
بستن پیچ های فلنچ چاه را در میان آتش، دود، نفت، گاز و آب به اتمام 
رساندند. جایی که محوطه مملو از گاز و نفت و آماده اشتعال بود و با یک 
جرقه همه چیز به آتش کشیده می شد، در حالی که در چند متری باالی 
دودکش، آتش عصیانگر به آسمان می رفت، در یک کار بی نظیر و بدیع، 
مهارگران متعهد و متخصص از یک غیرممکن، ممکن ساختند. شیر توپی 
پس از روزها تالش خستگی ناپذیر، بر سر چاه پیوند خورد و چاه آماده 
مهار گردید. در این مرحله سیال حفاری را از طریق شیر جانبی به چاه 
تزریق کردند. با تزریق سیال حفاری، فشار چاه کم کم کاهش یافت و 
نهایتاً چاه 50 با بستن کامل شیر، به کنترل مهارگران درآمد. مهارگران 
آتش در یک کار جهادی پس از گذشت 45 روز، یکی از پرفشارترین 
چاه های نفت را در یک عملیات ابتکاری به کنترل خود درآورده و یک بار 
مأموریت های  دشوارترین  و  سخت ترین  قادرند  که  کردند  ثابت  دیگر 

محوله را با بذل جان به انجام رسانند. 
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article

مقـــاله تخـصصـی

چاه گازی 23 کنگان
فوران چاه های نفت و گاز، در دنیا یکي از پدیده هایی است که عمدتاً در 
حین عملیات حفاري یا بعد از آن بر اثر حوادث طبیعي مثل سیل، زلزله و 
رانش زمین و در برخي موارد نیز بر اثر جنگ بین کشورها و یا اقدامات 
خرابکارانه حادث می شود. میدان گازي کنگان با مساحت حدود 5200 
کیلومترمربع، یکي از عظیم ترین بسترهاي گازي محسوب می گردد. این 
میدان در جنوب غربي میدان نار، واقع در استان بوشهر و در فاصله 160 
کیلومتري شرق مرکز این استان قرار دارد. در مهرماه 1384 رانش زمین 
در میدان گازي کنگان، موجب شکستن لوله های جداري چاه شماره 23 

کنگان گردید.
رانش زمین به لوله های جداري چاه گازي 23 کنگان در عمق 66 متري 
آسیب جدي رسانده و فشار ناشي از نشت گاز رفته رفته افزایش یافت. 
حفره ایجاد شده در اطراف چاه هر روز بزرگ تر و خروج گاز با شدت 
بیشتري صورت می گرفت. بطوری که گاز با چنان شدتي از حفره خارج 
مي شد که سنگ و گل درون چاه را با فشار زیاد به هوا پرتاب می کرد 
تا اینکه بر اثر پرتاب سنگ و ایجاد جرقه، چاه دچار آتش سوزی شده و 
لهیب شعله های آتش تا ده ها متر به آسمان زبانه می کشید. گروه های مهار 
صنعت نفت با تشکیل ستاد ویژه ای به مدیریت مهندس حیدر بهمني، 
این فوران  ایران، به بررسي همه جانبه  مدیرعامل شرکت ملي حفاري 
پرداختند. این مورد، اولین فوران چاه گازي بود که نیروهاي مهارگر ایراني 
با آن مواجه می شدند. مهارگران متخصص صنعت نفت کشور، با تمامي 
مشکالت موجود، کار عملیات مهار چاه با استقرار دستگاه های حفاري 42 
و 82 فتح در منطقه اطراف چاه آغاز کردند. هدف از انجام این عملیات، 
ایجاد  بمنظور  زمین،  اعماق  در  انحرافي جهت دار  چاه  حلقه  دو  حفاري 
ارتباط با چاه شماره 23 کنگان بود. عدم دسترسي به تجهیزات پیچیده 
الکترومغناطیسي، کار دستیابی به چاه را در اعماق  فني مثل مکان یاب 
زمین دشوار می نمود و زمان عملیات مهار چاه را به طول می انجامید. 
مهارگران برنامه مختلفی براي حفر دو حلقه چاه انحرافي چند شاخه ای 
که یکي از پیچیده ترین انواع عملیات حفاري است را طراحي و در فاصله 
250 و 300 متري چاه شماره 23 کنگان، آغاز نمودند. حفاري انحرافي 
اجراي طرحي  با  و  یافت  ادامه  فتح  بوسیله دستگاه 82  چند شاخه ای، 
دقیق و محاسبات ویژه مهندسي، در عمق 2600 متري به محل چاه 23 
کنگان برخورد نموده و در ادامه با انجام عملیات تزریق آب و سیمان، 

موفقیتي بزرگ بدست آمد و سرانجام پس از 21 روز تالش شبانه روزی، 
شعله های سر به آسمان کشیده چاه گازي کنگان 23 در هفتم تیرماه، 

بدون هیچگونه حادثه ای و با کمترین هزینه ممکن فروکش کرد.  

چاه 24 نفت شهر
حفاری یک حلقه چاه توسعه ای )24 نفت شهر( در حال انجام بود. حفارمردان 
با کار بر روی دستگاه های حفاری در واقع به جنگ طبیعت می روند و طبیعت 
هر لحظه ممکن است ابعاد ناشناخته ای از نیروی درون خود را در معرض 
تهدید انسان قرار دهد. عملیات حفاری ادامه می یابد. مته حفاری راه خود را 
به سوی اعماق باز می کند و کنده های زمین با گردش سیال حفاری به سطح 
جریان می یابد. متراژ حفاری از عمق 555 متری گذر می کند و به عمق 613 
متری در سازند گچساران می رسد. در این لحظه سیال حفاری هرز می رود. با 
کم شدن حجم سیال، گاز با سرعت از درون زمین و از لوله جداری به سمت 
باال فوران می کند. حفارمردان تالش می کنند تا فوران چاه را کنترل نمایند، اما 
حجم گاز خروجی در لوله جداری بسیار باالست. با افزایش خروج گاز و ایجاد 

جرقه، آتش قسمتی از دستگاه حفاری را می پوشاند.
حفارمردان جهت بستن شیرهای کنترل فوران به درون آتش عصیانگر 
می روند تا شیر رمزهای کنترل چاه را ببندند. با خروج حجم عظیمی از 
گاز و نفت، آتش بشدت زبانه می کشد و چاه منفجرشده و دستگاه حفاری 
118 شرکت حفاری شمال در آتش فرو می رود. متأسفانه در این میان 
سه نفر از کارکنان در جا شهید و بیش از ده نفر مجروح می گردند. طبق 
برآوردهای اولیه، روزانه 5 تا 6 هزار بشکه نفت در آتش می سوخت و 
لهیب شعله های آتش بیش از 60 متر ارتفاع داشت. مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران با توجه به تجارب گرانسنگ مهندس حیدر بهمنی در 
مهار چاه های 2، 3 و 5 دهلران، 20 حلقه چاه در کشور کویت، چاه 50 
کریت اهواز و چاه 23 کنگان، مدیریت مهار و راهبری عملیات را به وی 
واگذار نمود. هر چند مهارگران و متخصصان صنعت نفت سوابق درخشان 
و ارزشمندی از مهار چاه های مختلف داشتند، ولی این مورد، اولین فوران 
چاه نفت و گاز در بعد از پیروزی انقالب اسالمی بود که نیروهای مهارگر 
ایرانی با وجود دستگاه حفاری و ضایعاتی با بیش از 300 تن در محل 
مهارگران  بدست  عملیات  هدایت  با سپردن  بودند.  مواجه  آن  با  چاه، 
شرکت ملی حفاری ایران، متخصصان و کارشناسان اداره کنترل و مهار 
وارد منطقه  نفت و گاز صنعت حفاری کشور، بسرعت  فوران چاه های 
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عملیاتی نفت شهر می شوند. براساس بررسی های اولیه، بعلت شکستگی 
سازند در الیه های باالیی مخزن، نفت و گاز به سطح زمین راه یافته و 
با انباشت زیاد و در حین عملیات حفاری، باعث فوران گردیده است. 
درآمد.  اجرا  به  ارتباطی  راه های  ایجاد  محوطه سازی،  مرحله،  اولین  در 
ولی با وجود عدم پاک سازی منطقه با مشکالتی مواجه گردید. در این 
مرحله گروه های خنثی سازی میادین مین سپاه، با تعیین حدود تردد و 
پاک سازی منطقه، مهارگران را یاری رساندند. پس از محوطه سازی و 
مسطح کردن اطراف چاه، سه استخر 30 تا 50 هزار بشکه ای با کف و 
بدنه ایزوله شده از مواد پالستیکی، ذخیره آب بوجود آمد تا آب موردنیاز 
عملیات در آن ها ذخیره و به محل چاه پمپاژ گردد. در این عملیات یکی 
از طوالنی ترین خدمات آبرسانی به منظور حمله به آتش در دستور کار 
قرار گرفت. گروه های مهار متشکل از مردان شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب، نفت مناطق مرکزی، حفاری شمال، نفت و گاز غرب، بهداشت 
و درمان صنعت نفت و شرکت ملی حفاری ایران با انسجام و همدلی، 
تمام تالش و کوشش خود را با بکار گرفتند تا با شتاب بخشی به روند 
عملیات مهار، موفقیتی دیگر را در کارنامه صنعت نفت کشور ثبت نمایند. 
با پیشرفت عملیات، ماشین آالت مختلف و تجهیزات مهار مستقیم چاه 
شامل آتی واگن، اتاقک های مخصوص مهار آتش دستگاه های پمپاژ فشار 
قوی، شیرآالت مختلف وارد منطقه گردید. مهارگران صنعت نفت سپس 
تصمیم گرفتند هم زمان سه محل را جهت چاه های امدادی آماده سازی 
نمایند تا در صورت عدم نتیجه از عملیات مستقیم، عملیات کنترل فوران 
نفت در  گیرد. سخت کوشان صنعت  انجام  از طریق چاه های جهت دار 
مرحله بعد کار پاک سازی محل چاه را از ضایعات را در دستور کار قرار 
می دهند. مهارگران با محدودکردن فضای چاه در پناه آبپاش ها به چاه 
نزدیک شده و تجهیزات را به بیرون انتقال می دهند. برای نزدیک شدن 
به چاه می بایست دودکش بر روی چاه نصب گردد تا با هدایت آتش به 
باال، امکان نزدیک شدن به آن بوجود آید. بهمین منظور یک دودکش 
36 اینچ آزمایش گردید که موفقیتی حاصل نشد. مهندسین با ساخت و 
آماده سازی دودکش 50 اینچ و نصب آن بر روی اتی واگن، با حمایت 
آبپاش ها و آتش نشانی در نهایت ایمنی و دقت کامل به دهانه چاه نزدیک 
بدلیل  که  می نمایند  نصب  مشتعل  دهانه  روی  بر  را  دودکش  و  شده 
برای سهولت دسترسی  نیامد. تالشگران  بدست  موفقیتی  نفت،  ریزش 
به چاه ساخت تونل فلزی با پوشش حرارتی را برنامه ریزی و به مرحله 
اجرا درمی آورند و هم زمان آماده سازی مخازن سیال حفاری و پمپ های 
تزریق سیمان برنامه ریزی می گردد. مهارگران در نهایت تصمیم گرفتند 
برای  به کنترل درآورند.  را  را مهار و آتش  درعین شعله وربودن، چاه 
این منظور یک لوله هدایت شونده را طراحی نمودند. در آخرین مرحله 
لوله هدایت شونده با اتی واگن بر روی چاه نصب و آتش در برابر مردان 
صبور و مقام تسلیم می گردد. سپس عملیات نصب لوله هدایت شونده در 
درون شیر کنترل فوران در نهایت دقت انجام می پذیرد. سپس عملیات 
بستن لوله های تزریق سیال حفاری، سیمان توسط گروهای مهار بسرعت 
انجام می گردد و عملیات تزریق با دستگاه های پمپاژهای بسیار قوی به 
درون چاه شروع و چاه به کنترل در می آید. سرانجام پس از تالش های 
بدون  نفت شهر،  چاه 24  کشیده  آسمان  به  سر  شعله های  شبانه روزی، 
الهی و سخت کوشی  قوه  و  به حول  و  فروکش کرد  هیچگونه حادثه ای 

متخصصان ایرانی به کنترل درآمد.

چاه 76 بی بی حکیمه
چاه نفتی شماره ۷6 بی بی حکیمه، 6 آبان 1390 بدلیل فشار باال )حدود 
یک هزار و 600 پوند بر اینچ مربع( در عمق 1۷۷2 متری دچار فوران 
شد. در پی این حادثه برای دقایقی هاله ای از آتش دستگاه حفاری را در 
بر گرفت و بر این واقعیت صحه گذاشت که "حفاری جدال با طبیعت 
ناشناخته است" و در این رویارویی تجربه، ایثار و شجاعت انسان هایی 
کنترل  به  و  مهار  سرکش  چاه  و  آمد  فائق  آتش  بر  خدمت،  دلباخته 
درآمد. اقدام ایثارگرانه سخت کوشان شرکت ملی حفاری ایران مانع ایجاد 
فاجعه ای بزرگ شد که یکی از ابعاد آن، احتمال افزایش تلفات انسانی در 
حادثه بود. از ابعاد دیگر نیز عکس العمل به موقع گروه عملیاتی مانع از بین 
رفتن دستگاه حفاری، سوختن حجم متنابهی نفت و گاز، آسیب رسیدن به 
مخزن و آلودگی محیط زیست شد و از بروز میلیون ها دالر ضرر و زیان 

به اقتصاد کشور جلوگیری بعمل آمد.

چاه 104 مارون
رودخانه  اطراف  در  گاز  نشت  سال 1388  ماه  دی  از  روز  دومین  در 
با  کارشناسان  گردید.  مشاهده  رامهرمز  قدیم  جاده  مسیر  در  جراحی 
بررسی اطالعات به این نتیجه رسیدند که لوله جداری چاه 104 مارون 
شکستگی  دچار  زمین،  رانش  یا  پوسیدگی  بدلیل  زمین  سطح  زیر  در 

گردیده و نفت و گاز درحال فوران به سطح زمین می باشد.
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چاه 104  در  مهندسین  توسط  دقیق تر  بررسی های 
در  جداری  و  آستری  لوله  که  داد  نشان  مارون 
نفت  و  گردیده  شکستگی  دچار  متری   6۷0 عمق 
و گاز از الیه های سست عبور کرده و با ایجاد ده ها 
سطح  در  گاز  و  نفت  چشمه های  و  حفره  شکاف، 
است.  نمایان ساخته  را  فوران خود  بصورت  زمین، 
کارشناسان بمنظور رعایت مسائل ایمنی، جلوگیری 
از خطرات احتمالی، شناسایی وسعت منطقه آلوده، 
سرانجام مجبور به آتش زدن گاز سطحی منتشره در 
منطقه شدند. با آتش زدن گاز، بیش از 100 نقطه 

به شعاع چند کیلومتر در منطقه شعله ور گردید.
جنوب،  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت  درخواست  با 
متخصصان شرکت ملی حفاری ایران، مهار چاه 104 
عملیات  ابتدا  دادند.  قرار  کار  در دستور  را  مارون 
و پمپ های  از ماشین آالت  استفاده  با  تزریق سیال 
گردید،  برنامه ریزی  چاه 104  دهانه  از  قوی  فشار 
فوران  و  نشد  حاصل  عملیات  این  از  نتیجه ای  اما 
همچنان ادامه یافت. سپس مهندسین، انجام عملیات 
حفاری بر روی چاه و حفاری جهت دار را در دستور 
کار خود قرار می دهند. آزمایش های میدانی نشان 
داد که نشت گاز کل منطقه را فراگرفته و برپایی 
دستگاه های حفاری با وجود نشت گاز، ریسک بسیار 
با  ایران  نفت  صنعت  مهارگران  می طلبد.  باالیی 
توجه به شرایط ویژه چاه، نسبت به نصب شیرهای 
فوران گیر و فوران گیر دورانی که در عملیات حفاری 
با وجود  تا  اقدام نموده  فروتعادلی استفاده می شود، 
عملیات  ادامه  با  شوند.  چاه  وارد  سخت،  شرایط 
فوران  نوبت  چند  در   104 چاه  مهارگران،  توسط 
شرایط  در  چاه  ایمن سازی  و  کنترل  عملیات  نمود. 
بسیار سخت و باال بودن خطرات احتمالی و با داشتن 
فشار سطحی زیر فوران گیرها، تا عمق 3100 متری 
ادامه یافت تا اینکه در هیجدهمین روز از دی ماه 
چاه  و  کرد  فروکش  سرکش  آتش  شعله   ،  1388
104 مارون به حول و قوه الهی و تالش متخصصان 

و کارشناسان ایرانی به کنترل درآمد.
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مقدمه
صنعتی  آتش نشانی  تیم های  استاندارد 
NFPA 600 الزامات مربوط به سازمان دهی، 
آتش نشانی  تیم های  تجهیز  و  عملیات 
این  همچنین  می نماید.  تشریح  را  صنعتی 
استاندارد حداقل الزامات ایمنی و بهداشت 
زمان  در  را  صنعتی  آتش نشانان  شغلی 
فعالیت های  و  آتش نشانی  عملیات  انجام 

مربوطه بیان می کند.
از تیم آتش نشانی صنعتی، کارکنان  منظور 
و  کارخانه  مختلف  پست های  در  شاغل 
سایت هستند که در راستای مقابله و مهار 
سازمان دهی  ویژه  بصورت  آتش سوزی، 
انجام  تیم  این  وظیفه  واقع  در  شده اند. 
واکنش های اولیه به آتش، در زمان شروع 
و کنترل و فرماندهی حادثه تا زمان رسیدن 
تیم های آتش نشانی به صحنه حریق می باشد.

مروری بر استاندارد
تیم های آتش نشانی صنعتـی

NFPA 600

دسته بندی تیم های آتش نشانی صنعتی
بسته به نوع حریق، 2 گروه آتش نشان صنعتی در این استاندارد در نظر گرفته شده اند:

- دسته اول تیم هایی هستند که فقط درخصوص آتش سوزی هایی که هنوز در مرحله اولیه 
هستند، مسئولیت دارند.

- دسته دوم تیم هایی هستند که در برابر آتش سوزی های پیشرفته مسئولیت دارند که خود 
این گروه به 3 دسته طبقه بندی می شوند: 
الف- آتش سوزی های داخل ساختمان ها 

ب- آتش سوزی های محوطه های باز 
ج- آتش نشان هایی که برای هر دو این موارد درنظر گرفته شده اند.

در حقیقت این استاندارد، آتش سوزی در فضای بسته و آتش سوزی مواد شیمیایی خطرناک را 
از عهده تیم های آتش نشانی صنعتی خارج نموده است.

به  اولیه  واکنش  وظایف  برای  کارکنان مشخص شده  تأسیساتی که  در  فرماندهی حوادث: 
حریق های اولیه در نظر گرفته شده اند، تیم آتش نشان صنعتی باید کنترل و فرماندهی حوادث 

را تا رسیدن تیم های آتش نشانی به صحنه حریق برعهده بگیرد.
تیم های آتش نشانی صنعتی مسئول مرحله اول آتش سوزی، با وظایف و شرایط زیر سازمان دهی 

می شوند:

محسن احمدیانی
مشاور،  مدرس و ممیز سیستم های ایمنی 

mohsenahmadiani@yahoo.com
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لینک بهمن مـاه 96  هولماترو ،  پیشتاز در نوآوری و تکنولوژی 

1- آن ها قادرند بطور ایمن با لباس کار معمولی با حریق مبارزه کنند.
2- بمنظور اجتناب از دود یا گرما، نیازی به خزیدن روی زمین یا اقدام 

به فرار ندارند.
3- نیاز به پوشیدن لباس نسوز یا استفاده از ماسک های هوارسان تنفسی 

ندارند.
4- قادرند بطور مؤثری بوسیله خاموش کننده ها یا مانیتور دستی با دبی 
حداکثر 4۷3 لیتر در دقیقه )125 گالن بر دقیقه( در محیط های سربسته 
و تا 1140 لیتر در دقیقه )330 گالن بر دقیقه(، در محوطه های روباز به 

اطفای حریق بپردازند.
همچنین آتش نشانان صنعتی که وظیفه اطفاء حریق های بزرگ در فضای 
باز و یا داخل ساختمان ها را دارند، با تکیه  بر موارد زیر انتخاب می شوند:

صنعتی  آتش نشان  تیم  عملیاتی  وظایف  بعنوان  سازمانی  بیانیه  در   -1
منظور شده باشد و بوسیله روش اجرایی عملیاتی استاندارد پوشش داده 

شده باشد.
2- آموزش های مرتبط با آن فعالیت را فراگرفته باشد.

3- ماسک هوارسان تنفسی یا لباس محافظ نسوز موردنیاز تأمین  شده 
باشد.

4- تیم آتش نشان صنعتی قادرند اقدام مؤثر دفاعی را با استفاده مانیتور 

دستی تا 1140 لیتر در دقیقه )330 گالن بر دقیقه(، مانیتور آتش نشانی 
ثابت، یا وسایل مشابهی برای کاربرد دستی عوامل مشخص شده دارند، 

انجام دهند.

 برخی از تعاریف خاص این استاندارد که در فصل سوم آن ذکر شده، 
به شرح زیر می باشند:

مانور: یک تمرین شامل شبیه سازی قابل اطمینان یک وضعیت اضطراری 
که پرسنل را به اجرای عملیات واکنش اضطراری ملزم می کند و هدف 
آن ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی و تعلیمی و صالحیت پرسنل در 

اجرای وظایف و نقش های محوله می باشد.
گذراندن  طریق  از  مهارت،  یا  دانش  از  بهره مندی  فرآیند  تعلیمات: 

آموزش نظام مند
عملیات واکنش در شرایط اضطراری: فعالیت های مرتبط با رویدادهای 
اضطراری، از جمله واکنش به صحنه رویداد و وظایف ویژه انجام شده در 

صحنه
که  دیوار   2 حداقل  و  سقف  یا  بام  دارای  سازه ای  محصور:  سازه های 
می تواند خطرات حریق، ازجمله: دود، گازهای سمی و حرارت مشابه آنچه 

در ساختمان ها یافت می شود را برای کارکنان بوجود آورد.
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آتش نشانی  بیرون:  از  آتش  گسترده  مهار 
ساختمان  یک  بیرون  از  شده  انجام  تهاجمی 
فراتر  اولیه  مرحله  از  وقتی که حریق  محصور 

رفته است.
اطفاء حریق پیش گیرنده: حالت دستی کنترل 
حریق، زمانی که فعالیت های مهار آتش تنها 
یک  از  حریق  گسترش  از  جلوگیری  بمنظور 

منطقه به مناطق دیگر صورت می پذیرد.
شده  انجام  حریق  اطفاء  اولیه:  حریق  اطفاء 
داخل یا خارج یک محوطه بسته یا ساختمان، 
و  بود  اولیه  مرحله  در  هنوز  آتش  وقتی که 

گسترش نیافته است.
فعالیت های  مهار آتش در درون ساختمان: 
یا  نجات  و  امداد  یا  حریق  اطفای  فیزیکی 
محوطه های  یا  ساختمان ها  داخل  در  دو  هر 
سربسته، وقتی که حریق از مرحله اولیه فراتر 

رفته باشد.
کنترل  دستی  حالت  تهاجمی:  حریق  اطفاء   -
دستی  مهار  فعالیت های  که  زمانی  حریق، 
حریق روی کاهش ابعاد حریق و فرونشاندن 

کامل آن متمرکز باشد.
بهداشت  متخصص  چنانچه  پزشکی:  تناسب 
هیچ گونه  که  دهد  تشخیص  شرایط  واجد 
با  که  شده ای  شناخته  پزشکی  محدودیت 
در  عملیات،  هدایت  و  تصمیم گیری  فرآیند 
استرس زا  محیط  شرایط  با  مواجهه  زمان 

تداخل دارد، وجود نداشته باشد.
تناسب جسمانی: چنانچه متخصص بهداشت 
هیچ گونه  که  دهد  تشخیص  شرایط  واجد 
که  جسمانی  آمادگی  یا  پزشکی  محدودیت 
با انجام حمل یا کشیدن بار بسیار سنگین یا 
که  هوارسان  تنفسی  تجهیزات  از  استفاده  با 
می توانند برای سازمان های واکنش اضطراری 
نداشته  وجود  دارد،  تداخل  باشند،  ضروری 

باشد.
آن  در  که  اتمسفری  هر  خطرناک:  اتمسفر 
اکسیژن کم است یا حاوی آالینده های سمی 

یا بیماری زا می باشد.
سیستم مدیریت رویدادها: سیستمی که نقش 
و مسئولیت های مشخص شده برای پرسنل و 
رویه های عملیاتی مورداستفاده در مدیریت و 
هدایت عملیات اضطراری را تعیین می نماید. 
فرماندهی  سیستم  سیستم،  این  به  همچنین 

حوادث نیز گفته می شود.
که  آتش  یک  مرحله  اولین  اولیه:  مرحله 
می توان  که  است  یافته  گسترش  بقدری 
شلنگ  یا  دستی  خاموش کننده  هر  با  آن را 
آتش نشانی، با دبی حداکثر 4۷3 لیتر بر دقیقه 

خاموش نمود.
گروه  یک  صنعتی:  آتش نشانی  تیم 
سازمان یافته از کارکنان شاغل در صنعت که 
اصولی  مهارت های  و  آموزش  دانش،  دارای 

عملیات آتش نشانی بوده و بصورت تمام وقت 
و  حریق  اطفای  مسئول  بعنوان  پاره وقت،  یا 
کارفرما  سوی  از  آن،  به  مربوط  فعالیت های 

استخدام شده اند.
یک  صنعتی:  آتش نشانی  تیم  تجهیزات 
خودروی آتش نشانی طراحی شده مخصوص 
سایر  یا  اولیه  نجات  و  امداد  و  حریق  اطفاء 
وظایف مشخص شده با متعلقاتی نظیر: پمپ، 
خودروی  هوایی،  نردبان های  کف،  تجهیزات 

امدادی و سایر تجهیزات مشابه می باشد.
فرد  صنعتی:  آتش نشان  تیم  مدیریت 
که مسئول  ارشد  مدیر  توسط  مشخص شده 
سازمان دهی و مدیریت وظایف تیم آتش نشان 

صنعتی می باشد.
آتش نشان  تیم  آموزشی  هماهنگ کننده 
که  شرکت  شده  مشخص  نماینده  صنعتی: 
منسجم  اثربخش،  آموزش  هماهنگی  مسئول 
تیم  آموزشی  و  تعلیمی  برنامه های  کیفی  و 

آتش نشان صنعتی است.
کاربری )تصرف( صنعتی: کاربری که شامل 
)تأسیسات(  انبار،  بازرگانی،  تجاری،  صنعتی، 
مشابه  کاربری های  یا  سازمانی  نیروگاه، 
شامل تأسیسات انتفاعی، غیرانتفاعی و دولتی 

می شوند.
مانیتور آتش نشانی: لوازم قابل حمل یا ثابت 
آتش نشانی که آب آن توسط شلنگ یا خط 
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جریانی،  تأمین  به  قادر  و  شده  تأمین  لوله 
لیتر بر دقیقه )300 گالن بر  بیش از 1140 
دقیقه( آب یا عوامل خاموش کننده با پایه آب 

می باشد.
استانداردهای عملکرد: حداقل الزامات برای 
آتش نشانان  توسط  باید  که  مهارت  و  دانش 
یا آموزشی  تعلیمی  از هر دوره  صنعتی، پس 

احراز یا اثبات گردند.
متخصص بهداشت واجد شرایط: یک پزشک 
بهداشت  متخصصین  سایر  یا  پروانه  دارای 
دارای پروانه که واجد شرایط ارائه کارشناسی 
تخصصی در حوزه های ایمنی و بهداشت شغلی، 
مرتبط با فعالیت های واکنش اضطراری است.
یا  وظایف،  خدمات،  واکنش:  وظایف 
سازمانی  بیانیه  در  شده  شناخته  فعالیت 
برای  تعیین شده  و  صنعتی  آتش نشانی  تیم 

آتش نشان ها بمنظور اجرا
یک  در  موجود  خطر  سایت:  خاص  خطر 
آتش نشانی صنعتی  تیم  که  تأسیسات خاص 

برای آن سازمان دهی شده اند.
آتش،  خاموش کننده  عامل  ویژه:  عامل های 
نظیر: مواد خشک شیمیایی، پودر خشک، دی 
اکسید کربن، هالون و سایر عواملی که بر پایه 

آب نیستند.
تیم  موظف  کارکنان  پشتیبان:  اعضای 
وظایف  اجرای  برای  صنعتی  آتش نشان 
یا  از جمله کسانی که دانش  عملیاتی خاص، 
به  که  کسانی  یا  داشته  ویژه ای  فنی  مهارت 
آن ها تکالیفی در خصوص کارهای غیرمستقیم 

برای اطفاء حریق دستی سپرده می شود.
از  حفاظتی  تجهیزات  نسوز:  محافظ  لباس 
مقنعه  دستکش،  پوتین،  ایمنی،  کاله  جمله: 
حفاظت  برای  که  روپوش  و  شلوار  نسوز، 
حریق  مضر  اثرات  از  صنعتی  آتش نشانان 

طراحی و ساخته شده اند.
آموزش: فرآیند دستیابی به مهارت، از طریق 
عملی  تمرین های  و  روش ها  دستورالعمل ها، 
انتظار  که  و سامانه هایی  تجهیزات  با  کار  در 
می رود در انجام وظایف عملیاتی محول شده، 

مورد استفاده قرار گیرند.
منطقه سرد: منطقه ای خارج از محدوده منطقه 
از آسیب های  گرم مشخص شده که پرسنل 

حریق در امان هستند.
منطقه گرم: مدیریت کنترلی بالفاصله خارج 
از محدوده منطقه داغ، دارای مرزی که آنقدر 
از منطقه داغ دور است که پرسنل بیرون از 

منطقه گرم، از اثرات زیان بار آتش محافظت 
شوند.

موقعیت  دربرگیرنده  منطقه  داغ:  منطقه 
فیزیکی یک حریق دارای محدوده که از شعله 
نشأت گرفته، در دود غرق شده و دمای بسیار 

باالیی دارد.

الزامات عمومی تیم های آتش نشانی صنعتی
مدیریت شرکت یا منطقه باید مسئول موارد 

زیر باشد:
سایت،  خاص  خطرات  و  شرایط  ارزیابی   .1
سایت  خاص  عملیاتی  وظایف  تعیین  بمنظور 

تا برای تیم واکنش اضطراری تکلیف گردد.
2. محول کردن وظایف عملیاتی خاص سایت 
شرح  تدوین  با  صنعتی  آتش نشانی  تیم  به 

وظایف و اختیارات کلیه اعضای تیم
بیانیه  یک  نگهداری  و  بازنگری  ایجاد،   .3
صنعتی.  آتش نشان  تیم  مکتوب  سازمانی 
تیم  موجودیت  که  مشی(  )خط  بیانیه  این 
آتش نشانی صنعتی را ایجاد می کند و همواره 
در دسترس است، باید شامل موارد زیر باشد:

- ساختار سازمانی اصلی
- نوع، تعداد و تواتر آموزش و تعلیماتی که 

فراهم می شود.
- تعداد آتش نشانان موردنیاز تیم

- وظایف عملیاتی محوله که در محل کار از 
تیم انتظار می رود و حدود مسئولیت های تیم 

آتش نشانی صنعتی را تعیین می کند.
- زمان بندی شیفت هایی که آتش نشانان برای 

امور محوله در دسترس هستند.
4. ایجاد شرح وظایف و اختیارات تعیین شده 
بیانیه  اینکه اجزاء  از  بمنظور حصول اطمینان 
کامل  بطور  صنعتی  آتش نشانی  تیم  سازمانی 

به اجرا درآمده است.
و  ایمنی  مکتوب  مشی  خط  یک  ایجاد   .5
که  صنعتی  آتش نشانی  تیم  شغلی  بهداشت 

موارد زیر را رعایت کند:
- برخی از ریسک ها برای آتش نشانان صنعتی 
قابل پذیرش است، به شرطی که نجات جان 

انسان ها امکان پذیر باشد،
آتش نشانان  ایمنی  برای  ریسک  کمترین   -
قابل  شده  حساب  موارد  در  فقط  و  صنعتی 
پذیرش است، به شرطی که نجات اموال در 

معرض خطر امکان پذیر باشد.
آتش نشان های  ایمنی  برای  ریسکی  هیچ   -
صنعتی قابل پذیرش نیست در جائی که نجات 

جان انسان یا اموال امکان پذیر نباشد.
الزامات  مکتوب  مشی  خط  یک  ایجاد   .6
جسمانی  آمادگی  و  پزشکی  عملکرد 

آتش نشانان صنعتی
مبتنی  استانداردهای  تنظیم  یا  تدوین   .۷
در  کارآمدی  پایه  سطوح  که  عملکرد  بر 
ضروری  ایمنی  اقدامات  و  دانش  مهارت ها، 
اجرای  بمنظور  صنعتی  آتش نشانان  برای 
تعریف  سایت  خاص  عملیاتی  وظایف  کامل 
آتش نشانی  تیم  سازمانی  بیانیه  در  شده 

صنعتی را ایجاد می کند.
رویه های  نگهداری  و  بازنگری  تدوین،   .8
و  خطرات  برای  مکتوب  استاندارد  عملیاتی 

شرایط خاص سایت
برای  سیستمی  اینکه  از  اطمینان  حصول   .9
مدیریت تغییرات وجود دارد که در خصوص 
شرایط احراز صالحیت کارکنان برای حضور 
در تیم آتش نشانی صنعتی در صورت تغییر 

در شرایط پزشکی آن ها، مشاوره می دهد.
حصول  بمنظور  مشی  خط  یک  ایجاد   .10
این  در  شده  الزام  سوابق  اینکه  از  اطمینان 

استاندارد نگهداری می شوند.
حصول  بمنظور  مشی  خط  یک  ایجاد   .11
اطمینان از بودجه سالیانه ای برای تجهیزات، 
عملکرد  ارزیابی  تعلیم،  و  آموزش  خودروها، 
سایر  و  کارکنان  جسمانی  آمادگی  و  پزشکی 
نیازمندی های اجرای کامل این اهداف تأمین 

شده و در دسترس است.

باید  ایمنی  برنامه های  ایمنی:  برنامه های 
شامل موارد زیر باشند:

1. مدیریت سوابق و داده ها
2. ارتباط با مدیریت، تأمین کنندگان تجهیزات، 
ایمنی شرکت یا سایت و دپارتمان های پزشکی 

و بهداشت
عملیاتی  رویه های  نگهداری  و  تدوین   .3

استاندارد
4. پیشگیری از حوادث

5. تصریح مشخصات تجهیزات و نگهداری و 
تعمیر آن ها

6. ایمنی صحنه حوادث
۷. آموزش و تعلیمات

سیستم مدیریت حوادث
یک سیستم مدیریت حوادث باید بصورت یک 
اعضای  تمام  برای  که  مکتوب  اجرایی  روش 
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دخیل در شرایط اضطراری، آموزش و عملیات 
بمنظور  باید  و  گردد  ایجاد  دارد،  کاربرد 
مدیریت تمام عملیات اضطراری و آموزش ها 
استاندارد  سیستم  یک  شود.  گرفته  بکار 
آتش نشانان  محاسبه  و  شناسایی  برای  باید 
اضطراری  حوادث  صحنه  در  حاضر  صنعتی 

مورداستفاده قرار گیرد.
احراز  شرایط  استاندارد   ،NFPA 1081 طبق 
برای  باید  صنعتی،  آتش نشانان  حرفه ای 
دو  هر  در  کارآمدی  سطوح  حداقل  استقرار 
حوزه مهارت و دانش مورداستفاده قرار گیرد 
تا اجازه دهد کلیه آتش نشانان صنعتی وظایف 
خاص سایت خود را که در بیانیه سازمانی آمده 

است را بطور کاماًل ایمن به انجام برسانند.
اینکه  از  باید  حوادث  مدیریت  سیستم 
هرگونه  از  پیش  آتش نشانان  ریسک های 
حاصل  اطمینان  است،  شده  ارزیابی  اقدام 
برای  ریسک  که  وضعیت هایی  در  نماید. 
آتش نشانان غیرقابل قبول است، فعالیت های 
تدافعی  عملیات  به  باید  اضطراری  واکنش 
اقدامات  از ریسک،  محدود گردد. صرف نظر 
بیشتری غیر از آنچه در دامنه بیانیه سازمانی و 
رویه های عملیاتی استاندارد ذکر شده، صورت 
برای  استاندارد  عملیاتی  رویه های  پذیرد. 
تدوین،  باید  سایت  خاص  خطرات  و  شرایط 

بازنگری و نگهداری شوند.

الزامات ایمنی عملیاتی
آتش نشان های  برای  عملیاتی  ایمنی  الزامات 
اضطراری  شرایط  به  واکنش دهنده  صنعتی 
شامل  حداقل  باید  و  شده  ایجاد  باید  حریق 

موارد زیر باشد:

1. پرسنلی که براساس این استاندارد آموزش 
داغ  و  گرم  مناطق  به  ورود  مجوز  ندیده اند، 

ایجاد شده برای حریق را ندارند.
لباس  و   SCBA هوارسان  تنفسی  ماسک   .2
نسوز در هنگام ورود آتش نشان ها به منطقه 

داغ پوشیده می شود.
3. لباس نسوز در هنگام ورود آتش نشان ها به 

منطقه گرم پوشیده می شود.
4. آتش نشان های صنعتی در تیم هایی دونفره 
یا بیشتر در مبارزه با حریق هایی که فراتر از 
مرحله اولیه گسترش یافته اند، عملیات انجام 

می دهند.
مناطق  در  که  صنعتی  آتش نشان های   .5
انجام می دهند مجهز به  گرم و داغ عملیات 

سیستم های ارتباطی هستند.
داغ،  منطقه  در  عملیات  انجام  هنگام  در   .6
توانایی  با  صنعتی  آتش نشان  یک  حداقل 
از  اطالع  و  پشتیبانی  برای  تماس  برقراری 
وضعیت آتش نشان هایی که داخل منطقه داغ 

هستند بیرون از آن منطقه باقی می ماند.
داغ،  منطقه  در  عملیات  انجام  هنگام  در   .۷
آتش نشان های اضافی با تجهیزات مورد تائید 
بمنظور پشتیبانی یا امداد و نجات در منطقه 

گرم می ایستند.
بگونه ای  گرم  منطقه  در  آتش نشانان   .8
موضع گرفته اند که برای فرماندهی در تمامی 

لحظات قابل رؤیت باشند.
9. پرسنل و آتش نشانان موضع گرفته در هر 
منطقه امکان تغییر موقعیت به مواضع جایگزین 

چنانچه شرایط حریق تغییر کند دارند.
در طول  باتجربه  آتش نشان های صنعتی   .10
عملیات اطفاء حریق فعالیت های آتش نشان های 

کم تجربه تر را نظارت می نمایند.

تعلیمات، آموزش و مانورها
یک برنامه تعلیمی و آموزشی باید برای کلیه 
آتش نشان های صنعتی برقرار گردد تا اطمینان 
حاصل شود که آن ها قادرند وظایف مشخص 
خود  برای  که  بصورتی  را  خود  عملیاتی  شده 
انجام  به  نمی کنند،  ایجاد  خطری  دیگران  و 

برسانند.
کلیه آتش نشانان باید تا سطحی از شایستگی 
متناسب با وظایف عملیاتی و انجام فعالیت هایی 
که از آن ها انتظار می رود آموزش داده شوند 
از جمله نحوه عمل تمام تجهیزات آتش نشانی 
و امداد و نجات و سیستم هایی که باید استفاده 
کنند. آتش نشانان باید حداقل الزامات دانش و 
مهارت NFPA 1081، استاندارد شرایط احراز 
حرفه ای آتش نشانان صنعتی را برآورده سازند. 
سایت  خاص  فعالیت های  از  هریک  برای 
انجام  صنعتی  آتش نشانان  توسط  باید  که 
از آنکه آن ها در عملیات واکنش  شود پیش 

اضطراری حضور یابند. 
یفیت و تواتر آموزش و تعلیمات ارائه شده باید 
این اطمینان را ایجاد کند که آتش نشانان صنعتی 
قادر به انجام وظایف تعیین شده به صورتی که 
ایجاد  پرسنل  دیگر  و  خودشان  برای  خطری 
نمی کند، هستند. یک هماهنگ کننده که برای 
شده  تعیین  صنعتی  آتش نشانی  تیم  آموزش 
باید جزوه آموزشی برای تیم آتش نشانی تهیه 
نموده و باید کیفیت مربیانی که به آتش نشانان 

صنعتی آموزش می دهند را تصدیق نماید.
مشخص  سرتیم  بعنوان  که  آتش نشانانی 
دریافت  را  تعلیماتی  و  آموزش  باید  شده اند 
کنند که متناسب با وظایف آن ها باشد، چنین 
سایر  به  آنچه  از  جامع تر  باید  آموزش هایی 

آتش نشان ها تعلیم داده می شود، باشد.
اثربخشی  ارزیابی  بمنظور  باید  مانورها 
صنعتی  آتش نشانی  تیمی  تعلیم  و  آموزش 
وظایف  انجام  در  آتش نشانان  شایستگی  و 
تعیین شده، هر اندازه که الزم باشد، برگزار 
شوند. درس های آموخته شده باید ارزیابی و 
به  باید  تکمیلی  آموزش های  و  مستند شوند 
بهبود  بمنظور  دارد  ضرورت  که  میزان  هر 
استانداردهای  تحت  که  اقداماتی  عملکرد 

مقرر فراهم گردد.
آموزش و تعلیم فراهم شده برای آتش نشانان 
این  کاربردی  مقررات  بازنگری  شامل  باید 
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باید  تعلیم  و  آموزش  برنامه  باشد.  استاندارد 
شامل اصول و تمرین های آتش نشانی و واکنش 
اضطراری به میزان موردنیاز با توجه به نوع تیم 
آتش نشانی مستقر شده و وظایف محوله درون 
تیم باشد. برنامه آموزش و تعلیم باید خطرات 
جدید، تجهیزات و رویه های تنظیم شده برای 
تاسسیات لحاظ نماید. آموزش فراهم شده تیم 
باید شایستگی در ایمنی انسانی، حفاظت اموال 
را توسعه و افزایش داده و وقفه های کسب وکار 

را کاهش دهد.
و  عملی  عمومی،  آموزش های  دوره های 
مانورهای برای انواع آتش نشانان متفاوت بوده 
که در بخش های مربوطه استاندارد مشخص 

شده است.

سازمان تیم آتش نشانی صنعتی
تیم  را در  زیر  نیروهای  استاندارد حضور  این 
آتش نشانی  تیم  مدیریت  است:  نموده  الزامی 
معاونان  صنعتی،  آتش نشانی  سرتیم  صنعتی، 
آتش نشانان  صنعتی،  آتش نشانی  سرتیم 
صنعتی و آتش نشانان پشتیبان با شرح وظایف 
آتش نشانان  وظایف  شرح  ذیاًل  که  مشخص 

بعنوان نمونه بیان می گردد.
پرسنل  میان  از  باید  صنعتی  آتش نشانان   .1

همان تأسیسات انتخاب شوند.
شده  تعیین  الزامات  باید  آتش نشانان   .2
برای آتش نشانان صنعتی را برآورده کرده و 
مختلف  دپارتمان های  و  مناطق  نماینده  باید 

تأسیسات در صورت امکان باشند.
3. هر آتش نشان صنعتی باید در بیانیه سازمانی 
تیم و برنامه های آموزش و تعلیم همکاری و 

مشارکت داشته و از مقررات پیروی نماید.
نمایندگان  با  صنعتی  آتش نشانی  سرتیم   .4
برای  پشتیبان  آتش نشانان  باید  وی  منصوب 

وظایف عملیاتی تعیین شده آموزش دیده اند.
 برای آتش نشانان صنعتی باید کارت شناسایی 
زیر صادر شود تا دسترسی در شرایط اضطراری 
تسهیل شود. شناسایی توسط پرسنل حراست 
بخوبی صورت پذیرد؛ و سطح اختیارات آن ها 
مشخص شود. همچنین ابزارهای مطمئن جهت 

برقراری ارتباطات در دسترس ایشان باشد.

الزامات پزشکی و آمادگی جسمانی مرتبط 
با شغل

1. پیش از پذیرش عضویت تیم آتش نشانی 
اطفاء  عملیات  انجام  که  کارکنانی  صنعتی، 

آن ها  از  یا خارج ساختمان  داخل  در  حریق 
گرفته  قرار  معاینه  مورد  باید  می رود  انتظار 
آن ها  جسمانی  آمادگی  و  پزشکی  تناسب  و 
توسط پزشک متخصص ذیصالح مورد تائید 

قرار گیرد.
2. الزامات تناسب پزشکی و آمادگی جسمانی 
باید برای محاسبه ریسک ها در نظر گرفته شده 
و فعالیت های عملیاتی مرتبط با وظایف تعیین 

شده فرد در تیم آتش نشانی صنعتی
3. آتش نشان هایی که تحت تأثیر الکل و مواد 
مخدر هستند نباید در هیچ یک از عملیات تیم 

آتش نشانی صنعتی حضور داشته باشند.
که  صنعتی  آتش نشانان  پزشکی.  الزامات 
عملیات اطفاء حریق داخل و خارج ساختمان ها 
را انجام می دهند باید بطور سالیانه و پس از 
هر بار غیبت با دالیل پزشکی توسط پزشک 
قرار  پزشکی  معاینه  متخصص ذیصالح مورد 

گیرند.

آمادگی جسمانی
1. مدیریت تیم آتش نشانی صنعتی باید الزامات 
شغل  با  مرتبط  جسمانی  آمادگی  عملکرد 

آتش نشانان صنعتی را ایجاد نماید.
2. آتش نشانان صنعتی باید الزامات تعیین شده 
را پیش از انتصاب در تیم آتش نشانی صنعتی 

برآورده نمایند.
حریق  اطفاء  عملیات  که  آتش نشانانی   .3
انجام می دهند  داخل و خارج ساختمان ها را 
باید بطور سالیانه بمنظور حصول اطمینان از 

همچنان الزامات را برآورده می نمایند، مورد 
ارزیابی قرار گیرند.

4. تناسب جسمانی. آتش نشانان صنعتی باید 
شرایط  در  تغییر  صورت  در  گردند  ملزم 
آمادگی جسمانی شان که می تواند بر عملکرد 
آن ها بعنوان یک آتش نشان تأثیر بگذارد، به 

مدیریت گزارش دهند.

تجهیزات تیم آتش نشانی صنعتی
تجهیزات  با  باید  صنعتی  آتش نشانی  تیم   .1
عملیاتی  وظایف  انجام  به  قادر  که  مناسب 

مندرج در بیانیه سازمانی است، مجهز گردد.
2. تجهیزات باید براساس طبیعت تأسیسات و 
خطرات حال حاضر خاص سایت انتخاب شوند.

تیم  تجهیزات  برای  انبارش  فضای   .3
تأمین شود  بگونه ای  باید  آتش نشانی صنعتی 

که تجهیزات آتش نشانی در دسترس باشند.
تیم  که  تجهیزات  از  مکتوب  لیست  یک   .4
سایت  در  باید  کند  استفاده  باید  آتش نشانی 
نگهداری شده، بطور سالیانه بازنگری شود و هر 
زمان که الزم باشد روزآمد گردد. این لیست 
شامل موقعیت تجهیزات و رویه هایی بمنظور 

دستیابی به آن ها در هنگام نیاز می باشد.
5. کلیه تجهیزات آتش نشانی باید حداقل سالی 

یک بار بازرسی و سرویس شوند.
تجهیزات  عملیات  و  سرویس  دستورالعمل   .6
آتش نشانی باید در دسترس تیم آتش نشانی باشد.

۷. گزارش های سرویس تجهیزات آتش نشانی 
باید در دسترس تیم آتش نشانی باشد.
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وسایل تیم آتش نشانی صنعتی
1. مدیریت تیم آتش نشانی صنعتی باید ایمنی 
بعنوان  را  صنعتی  آتش نشانی  تیم  سالمت  و 
مشخصات،  تعیین  هنگام  در  اصلی  دغدغه 
سرویس،  بکارگیری،  خرید،  ساخت،  طراحی، 

بازرسی و تعمیر کلیه وسایل در نظر بگیرد.
توسط  فقط  باید  آتش نشانی  تیم  وسایل   .1
طریق  از  که  شوند  گرفته  بکار  آتش نشانانی 
استانداردهای  بکارگیرنده  آموزش های رسمی 
ابزار  این  از  استفاده  برای  عملکرد  بر  مبتنی 

واجد شرایط تشخیص داده شده اند.
2. رانندگان وسایل تیم آتش نشانی باید دارای 
گواهینامه رانندگی معتبر متناسب با نوع وسیله 
نقلیه که قوانین دولتی یا خط مشی شرکت الزام 

کرده است، باشند.
ترافیکی  قوانین  کلیه  مطابق  باید  وسایل   .3

مرتبط بکار گرفته شوند.
باید  آتش نشانی  نقلیه  وسایط  رانندگان   .4
مستقیماً مسئول عملیات ایمن و بااحتیاط تحت 

هر شرایطی باشند.
باید براساس  5. کلیه خودروهای آتش نشانی 
توصیه های سازنده نگهداری و سرویس شوند.

حداقل  باید  آتش نشانی  خودروهای  کلیه   .6
هفته ای یک بار و در شبانه روز پس از هر بار 
استفاده یا تعمیر برای شناسایی و اصالح شرایط 

ناایمن مورد بازرسی قرار گیرند.
۷. خودروهای آتش نشانی که ناایمن تشخیص 
از  خارج  تعمیرات  پایان  تا  باید  شوند  داده 

سرویس قرار گیرند.
باید  خودروها  روی  مستقر  آب  پمپ های   .8
بازرسی،  استاندارد   ،NFPA 1911 براساس 
نگهداری، تعمیر، تست و از رده خارج کردن 
تست  کار،  حال  در  آتش نشانی  خودروهای 

آماده بودن برای کار شوند.
براســاس  باید  هوایی  ابزارهای  کلیه   .9
نگهداری،  بازرسی،  استاندارد   ،NFPA 1911
تعمیر، تست و از رده خارج کردن خودروهای 
آتش نشانی در حال کار، بازرسی شده و تست 

آماده بودن برای کار شوند.

البسه و تجهیزات حفاظتی
به  باید  حفاظتی  تجهیزات  و  نسوز  لباس   .1
که  آتش نشانانی  مناسب  سایز  و  کافی  تعداد 
داغ شوند، در  و  مناطق گرم  وارد  است  قرار 

دسترس باشد.
حفاظتی  تجهیزات  و  نسوز  لباس  پوشیدن   .2

باید برای ورود آتش نشانان مربوطه به مناطق 
گرم و داغ الزامی شود.

 ،NFPA 1971  البسه حفاظتی باید در تطابق با -
و  زمینی  لوازم حفاظتی آتش نشانی  استاندارد 

حرفه ای باشند.
- کاله های ایمنی، دستکش ها و پوتین باید در 
تطابق با NFPA 1971، استاندارد لوازم حفاظتی 

آتش نشانی زمینی و حرفه ای باشند.
و   SCBA تنفسی  ماسک  دستگاه های   .3
 )PASS( سیستم های هشداردهنده ایمنی فردی
مربوطه باید تأمین شده و باید هنگام کار در 
صنعتی  آتش نشانان  تمام  توسط  داغ  منطقه 

استفاده شوند.
باید  - دستگاه های هشداردهنده ایمنی فردی 
سیستم های  استاندارد   ،NFPA 1982 مطابق 

هشداردهنده ایمنی فردی )PASS( باشد.
- دستگاه های تنفسی قابل حمل از نوع مدار 
استاندارد   ،NFPA 1981 مطابق  باید  باز 
 )SCBA( دستگاه های تنفسی قابل حمل مدار باز

برای مأموریت های اضطراری باشد.
نوع  از  حمل  قابل  تنفسی  دستگاه های   -
ایمنی  ملی  موسسه  توسط  باید  مداربسته 
و  ایمنی  اداره  و   )NIOSH( شغلی  بهداشت  و 
کارکرد  زمان  با   )MSHA( معادن  بهداشت 
در  تنها  باید  و  شده  تائید  دقیقه،  حداقل 30 

حالت فشار مثبت بکار گرفته شوند.
4. لباس نسوز و تجهیزات حفاظتی باید مطابق 
نگهداری  و  استفاده  سازنده  دستورالعمل های 
شوند. یک برنامه بازرسی، سرویس و نگهداری 
حفاظتی  تجهیزات  و  نسوز  لباس  برای  باید 

ایجاد و مسئولیت های انجام آن تعیین گردد.

زیرین  5. آتش نشانان صنعتی که در سطوح 
به  باید  می پردازند  عملیات  انجام  به  زمین 
دستگاه های تنفسی قابل حمل یا پشتیبان مجهز 
کنند،  استفاده  دستگاه ها  آن  از  باید  و  شده 
و  پایش  با  محیط  آن  هوای  ایمنی  آنکه  مگر 

اندازه گیری مداوم تأمین گردد.
تنفسی  ماسک  که  صنعتی  آتش نشانان   .6
SCBA استفاده می کنند باید در قالب تیم های 
دونفره یا بیشتر که با همدیگر از طریق دیداری، 
شنیداری، بدنی، طناب ایمنی هادی، الکترونیکی، 
یا سایر وسایل برای هماهنگی فعالیت هایشان، 
عمل کنند و نزدیک به هم برای کمک رسانی 

در مواقع اضطراری قرار داشته باشند.
- هنگامی که در عملیات آتش نشانان صنعتی 
حفاظت  تجهیزات  سایر  یا   SCBA از  استفاده 
تنفسی ضروری است، حداقل یک آتش نشان 
وسایل  از  استفاده  که  منطقه ای  از  باید خارج 

حفاظتی تنفسی الزامی است، باقی بماند.
می ماند  بیرون  که  آتش نشانی  مسئولیت   -
باید شامل اطالع دائمی از تعداد و مشخصات 
و  می کنند  استفاده   SCBA از  که  پرسنلی 
به  آن ها  ورود  زمان  و  مأموریت  موقعیت، 

منطقه باشد.
- این آتش نشان با SCBA باید آموزش داده 
در  نجات  و  امداد  برای  و  بوده  مجهز  شده، 

دسترس باشد.
داغ  منطقه  وارد  که  آتش نشانانی  کلیه   .۷
که  شده  تائید  )هود(  مقنعه  به  باید  می شوند 
با  گوش ها، گردن و بخش های از صورت که 
SCBA، لباس نسوز و کاله ایمنی در تماس اند 

را حفاظت نماید.
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ــاختمان ها  ــن س ــای ای ــد، نم ــای بلن ــاخت بناه ــاوری و گســترش س ــا پیشــرفت فن ــروزه ب ام
ــای ســاختمان مطــرح شــده اســت.  ــن بخش ه ــن و خطرپذیرتری ــوان یکــی از پرهزینه تری بعن
ــاز  ــژه نی ــاختمان ها بوی ــن س ــران ای ــای کارب ــن نیازه ــر گرفت ــزوم در نظ ــر ل ــرف دیگ از ط
ــی در حــوزه  ــه مســاله ایمن ــژه ب ــه انســان اســت، توجــه وی ــای اولی ــه از نیازه ــی ک ــه ایمن ب
ــه  ــه رســیدن ب ــن مقال ــدف ای ــد. ه ــزام آور می کن ــر و ال ــد را اجتناب ناپذی ــای بلن ــای بناه نم

ــت. ــن ساختمان هاس ــای ای ــرای نم ــی و اج ــوزه طراح ــی در ح ــات ایمن مالحظ
ــه بررســی بایدهــای کنتــرل و مقاومــت در  ــه ای ب ــق مطالعــات کتابخان بدیــن جهــت از طری
ــازی  ــر بهینه س ــرف دیگ ــق و از ط ــه و حری ــاد، زلزل ــد ب ــر مانن ــی مؤث ــل بیرون ــر عوام براب
ــل  ــه دلی ــود. ب ــه می ش ــی پرداخت ــش ایمن ــت افزای ــا در جه ــاختاری نم ــی و س عناصــر درون
ســهم زیــاد اســتفاده از ســاختارهای شیشــه ای در نمــای ســاختمان های بلنــد در ایــن پژوهــش 

بــه بررســی مالحظــات ایمنــی در طراحــی نمــای کرتیــن وال پرداختــه می شــود.
ایــن مقالــه "الزامــات توجــه بــه طراحــی و اجــرای صحیــح زیرســازی پوســته های نمــای ایــن 
ــر  ــه وارد ب ــاد و زلزل ــار ب ــا و ب ــح نم ــار وزن مصال ــا ب ــد ت ــخص می کن ــاختمان ها" را مش س

ســطح آن تحمــل  شــده و ایــن بارهــا بــه ســازه اصلــی در شــرایط مختلــف منتقــل شــود.

ايمنی در طراحی و اجرای 
نمای ساختمان های بلند

حسین عشوري
محمدحسن قلعي
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ــری  ــازی حداکث ــل مقاوم س ــن "عوام همچنی
ــاختار  ــا و س ــف نم ــح مختل ــا، مصال المان ه
ــری  ــر آتش ســوزی و جلوگی ــا" در براب آن ه
ــطح  ــاختمان و س ــق در س ــترش حری از گس
آن تعییــن می شــود و در آخــر "ســاختار 
نمــا جهــت  و مشــخصات الزم مصالــح 
افزایــش ایمنــی ســاختمان و محیــط اطــراف 

ــردد. ــی می گ ــز معرف آن" نی
عواملــی ماننــد رشــد جمعیت و شهرنشــینی، 
آن،  زیــاد  قیمــت  و  زمیــن  کمبــود 
ــش  ــزوم کاه ــادی و ل ــای اقتص ضرورت ه
ــه  ــهرها  ب ــی ش ــترش افق ــای گس هزینه ه
ــرفت های  ــده پیش ــل تقویت کنن ــراه عام هم
فنــاوری باعــث رشــد قابــل توجــه ســاخت 
ــران  ــزرگ ای ــهرهای ب ــد در ش ــای بلن بناه

ــت. ــده اس ش
بی توجهــی بــه ایمنــی در طراحــی و ســاخت 
ایــن بناهــا بویــژه در حــوزه نمــا کــه عــالوه 
ــراف  ــزات اط ــراد و تجهی ــران، اف ــر کارب ب
ســاختمان را نیــز تهدیــد می کنــد، در کنــار 
عطــش بــه ســود اقتصــادی بیشــتر و میــل 
بــه تســریع ســاخت ایــن ســاختمان ها، 
ــوادث  ــوع ح ــال وق ــش احتم ــث افزای باع

می شــود.
در حــال حاضــر یکــی از پرکاربردتریــن 
ــاختمان های  ــای س ــی در نم ــح مصرف مصال
ــتم های  ــا سیس ــه ب ــوده ک ــه ب ــد، شیش بلن
اتصــال  ســاختمان  ســازه  بــه  مختلــف 
پرکاربردتریــن  از  یکــی  می کنــد.  پیــدا 
ــه ای  ــای شیش ــده نم ــتم های نگهدارن سیس
سیســتم کرتیــن وال بــوده کــه در ایــن 
ــه  ــر آن اســت کــه توجــه ب ــه ســعی ب مقال
بیشــتری بــه بحــث ایــن دســته از نماهــای 
شیشــه ای در ســاختمان پرداختــه شــود 
ــر  ــا در براب ــن نماه ــی ای ــات طراح و الزام

ــود. ــی ش ــف بررس ــل مختل عوام
ــای  ــی"، نم ــه "ایمن ــاز ب ــا نی ــه ب  در رابط
ــایز اجــزای  ــد س ــه مانن ســاختمان بلندمرتب
ــه،  ــد زلزل ــی مانن ــر عوامل ــد در براب آن بای
بــاد و حریــق مقاومــت الزم را داشــته باشــد. 
ــای  ــته نم ــازی پوس ــازه ای زیرس ــر س عناص
ــه  ــی و ب ــه ای طراح ــد به گون ــاختمان بای س
یکدیگــر متصــل شــوند کــه نیروهــای قائــم 
و افقــی بــاد و زلزلــه را جــذب و بــا کمتریــن 
آســیبی آن هــا را بــه ســازه اصلــی ســاختمان 

هدایــت کنــد. 

طراحــی  در  نیــز  حریــق  مبحــث  در 
ایمنــی  دیــدگاه  از  بلنــد  ســاختمان های 
ــرل  ــه کنت ــد ب ــوزی بای ــل آتش س در مقاب
دود و آتش ســوزی در فضاهــای عمومــی 
ــای  ــه نم ــرد ک ــه ک ــرار توج ــای ف و راه ه
ــه  ــری ک ــل تأثی ــه دلی ــاختمان ها ب ــن س ای
ــط  ــاختمان و محی ــی س ــای داخل ــر فضاه ب
اطــراف خــود دارد بایــد مقاومــت الزم را در 
برابــر حریــق و گســترش آن داشــته باشــد. 
همچنیــن می بایســت عناصــر درونــی و 
ــه  ــوع حادث ــورت وق ــا در ص ــاختاری نم س
را  ایمنــی  جهــت  در  رفتــار  بهینه تریــن 

ــند. ــته باش داش
ــال یافتــن راهکارهــای  ــه دنب ــه ب ــن مقال ای
ــاختمان های  ــای س ــت نم ــش مقاوم افزای
بلنــد در برابــر نیروهــای وارده بــر آن 
ــی  ــه ایمن ــا ب ــت ت ــل اس ــوادث محتم و ح
ســاختمان و محیــط اطــراف آن کمــک 

ــد. کن
در خصــوص مالحظــات طراحی ســاختمان های 
بلنــد تحقیقــات گســترده ای انجــام شــده 

اســت.
در برخــی از ایــن تحقیقــات بــه ضوابطــی در 
خصــوص الزامــات طراحــی اشــاره  شــده که 

بصــورت مــدون جمع آوری شــده اســت.
ــتورالعمل  ــه، دس ــه و بودج ــازمان برنام س
الزامــات و ضوابــط  طراحــی ســازه ای و 
خارجــی  نمــای  اجرایــی  و  عملکــردی 
را در ضابطــه شــماره ۷14  ســاختمان ها 
ــن  ــت. ای ــوده اس ــر نم ــز منتش ــن مرک ای
دســتورالعمل مشــتمل بــر 8 فصل می باشــد. 
در فصــل اول انــواع نماهــاي متــداول از نظر 
نــوع مصالــح بکاررفتــه و نیــز اتصــال و نحوه 
ــل دوم  ــت. در فص ــده اس ــی ش ــرا بررس اج
الزامــات اجــزاي نمــا و در فصــل ســوم 
بارهــاي وارد بــر نمــا و معیارهــاي پذیــرش 

ــت. ــده اس ــه ش آن ارائ
از فصــل چهــارم تــا فصل هشــتم بــه ترتیب 
الزامــات طراحــی و اجــراي نماهــاي متــداول 
مشــتمل بــر نماي ســنگی، آجــري، ســیمانی، 
ســرامیک، کامپوزیــت و شیشــه بــه تفضیــل 
ــاب  ــون در کت ــت. چارلس ــده اس ــه ش ارائ
ــه  ــز ب ــاران نی ــرای معم ــرزه ای ب ــی ل طراح
ــر  ــی عناص ــه در طراح ــر زلزل ــی اث بررس
ســاختمان  در  غیرســازه ای  و  ســازه ای 

ــت. ــه اس پرداخت

محتــوای کتــاب بــر پایــه نقــش معمــار در 
طراحــی لــرزه ای بنــا نگاشــته شــده اســت. 
بررســی  بــه  کتــاب  از  بخش هایــی  در 
پوشــش های  عمومــی طراحــی  الزامــات 
ــه  ــده از زلزل ــای واردش ــر باره ــا در اث نم

می پــردازد.
مبانــی  عنــوان  بــا  دیگــری  کتــاب  در 
طراحــی ســاختمان های بلندمرتبــه گالبچــی 
ــد  ــاختمان های بلن ــل س ــی و تحلی ــه بررس ب
ــازه  ــرد و س ــرم، عملک ــر ف ــه و تأثی پرداخت
ــاختمان ها  را در طراحــی ایــن گونــه از س

تحلیــل می کنــد.
طالبــی در کتابــی بــا عنــوان راهنمــای 
بلنــد  ســاختمان های  معمــاری  طراحــی 
ــطح  ــش س ــدف افزای ــا ه ــه ب ــکونی ک مس
ــاختمان های  ــاری س ــای معم ــی طرح ه کیف
بلنــد تهیــه شــده بــه بررســی مســائلی چون 
ــی،  ــرایط محیط ــم ش ــایت، تنظی ــی س طراح
بلنــد،  ســاختمان های  کالبــدی  ســاختار 
ســازه نگهدارنــده آن هــا، طراحــی از دیــدگاه 
ــه  ــل دو نمون ــوزی و تحلی ــی و آتش س ایمن
مــوردی می پــردازد. در پژوهشــی دیگــر 
ــای  ــی نماه ــه بررس ــکاران ب ــر و هم اوکن
ســاختمانی ضــد آتــش پرداخته انــد. در 
ابتــدا مکانیســم گســترش آتــش شــرح داده 
شــده و الزامــات کنونــی نماهــای ضدآتــش 
گونه هــای  همچنیــن  شــده اند.  تحلیــل 
مختلــف نمــا از جهــت ســاختار و فــرم 
ــر آتــش بررســی  ــه لحــاظ ایمنــی در براب ب

شــده اند.
نکتــه: هــدف ایــن مقالــه بــه دســت آوردن 
حــوزه  در  ایمنــی  افزایــش  راهکارهــای 
ــات  ــق مطالع ــد از طری ــای بلن ــای بناه نم
ــدا  ــور ابت ــن منظ ــت. بدی ــه ای اس کتابخان
ــاختمان های  ــا در س ــی نم ــای ایمن تهدیده
ــپس  ــه و س ــرار گرفت ــی ق ــد موردبررس بلن
راهکارهــای موردنظــر بدســت می آینــد.
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article

مقـــاله تخـصصـی

نیروهای زلزله وارد بر نمای بناهای بلند
بـه  واردشـده  بارهـای  بررسـی  لحـاظ  از 
پوشـش های نمـا، ایـن عناصـر تنهـا قادرنـد 
وزن خـود را تحمـل کننـد، امـا می بایسـت 
حتمًا به سـازه داخلی سـاختمان بسـته و مهار 
شـوند. سـه اصـل مهـم در طراحـی، بمنظور 
دسـتیابی بـه عملکـرد لـرزه ای مناسـب از 

سـوی پوشـش نمـا عبارتنـد از:
)1( پوشـش نمـا را بایـد محکـم بـه سـازه 
متصـل کـرد تا هـم نیروهـای کششـی و هم 

نیروهـای فشـاری را بـه آن منتقـل کنـد.
بیـن  شـده  گرفتـه  درنظـر  فاصلـه   )2(
مهارهـای پوشـش نما به سـازه بایـد الزامات 

کنـد. رعایـت  را  آیین نامـه ای 
)3( ترجیحـًا باید از مهارهایی که در راسـتای 
اسـتفاده  انعطاف پذیرنـد،  پوشـش  صفحـه 
اینکـه سـازه اصلـی، در همـان  کـرد. مگـر 
جهـت به انـدازه پوشـش در برابـر نیروهای 

افقـی، سـخت و صلـب باشـد.
هـر چند پوسـته  نمـا، گاهی از مصالح سـبک 
وزنـی تولیـد می شـوند امـا بـه هنـگام جـدا 
شـدن از کالبـد بنـا و فروافتـادن خطرهـای 
اتصـاالت  چنانچـه  می کننـد.  ایجـاد  جـدی 
تغییـر  از  سـاختمان،  بدنـه  بـه  آن هـا 
کنـد،  جلوگیـری  طبقـه ای  درون  مکان هـای 
می توانـد بـه سـازه اصلـی نمـا نیـز آسـیب 
بزننـد. بـه همیـن دالیل اسـت کـه طراحان، 
پانل هـای نماسـازی را از سـازه و از همدیگـر 
جـدا می کننـد. پانل هـای پوششـی بـی آنکـه 
از خـود مقاومتـی نشـان دهنـد باید بـه قاب 
سـازه ای اصلـی اجـازه دهنـد کـه حـرکات 
رفـت و برگشـتی داشـته باشـد. تصاویـر زیر 
دو روش ممکـن بـرای اتصـال دادن پانل های 
نمـا بـه ارتفـاع یـک طبقـه را نشـان می دهد 
کـه بـا وجـود متصل بـودن بـه سـاختمان از 
بدنـه جـدا هسـتند. تصویـر اول مبتنـی بـر 
آویختـن پانل هـا از بـاال و ایجـاد یـک فاصله 
افقـی بین هـر پانـل و پانل زیرین آن اسـت. 
روش دوم بـر مبنـای این اسـت کـه تکیه گاه 
پانـل را در زیـر آن لحـاظ کـرده و در باالی 
آن فاصلـه ای بمنظـور سـازگاری بـا تغییـر 
پیش بینـی کـرد.  مکان هـای درون طبقـه ای 
در هـردو مـورد اگرچه قاب سـازه ای پشـتی، 
طبقـه ای  درون  مکان هـای  تغییـر  متحمـل 
خواهـد شـد، امـا پانل هـا بصـورت عمـودی 
بـا طبقـه ای حرکـت  باقی مانـده و هرکـدام 

می کننـد کـه تحمـل وزن شـان بر عهـده آن 
. ست ا

در نظر گرفتن امکان حرکت پانل های نما جهت 
تحمل تغییر شکل های ناشی از زلزله

ازآنجایی کــه غالبــًا پوســته نمــا زمانــی 
نصــب می شــود کــه تیرهــای پیرامونــی 
ــار  مقــدار زیــادی از خیــز خــود را تحــت ب
مــرده انجــام داده انــد، بایــد المان هــای 
متصل کننــده پوســته نمــا بــه نحــوی باشــند 
ــی از  ــی ناش ــر پیرامون ــز تی ــه خی ــه اضاف ک
ــه پوســته  ــار مــرده ب ــه ب ــده و اضاف ــار زن ب
وارد نشــود. بطــور مثــال بــرای رســیدن بــه 
ایــن مهــم می تــوان در یــک ســمت اتصــال 
ــتفاده  ــودی اس ــی عم ــوراخ های لوبیای از س
ــا  ــر ب ــوراخ ها براب ــن س ــول ای ــه ط ــرد ک ک
ــده و  ــار زن ــت ب ــه تح ــز طبق ــر خی دو براب
ــه الزم  ــچ و فاصل ــر پی ــالوه قط ــرده، بع م

ــد.      ــی می باش ــای اجرای ــرای رواداری ه ب
صــرف نظــر از اینکــه چــه مصالحــی بــرای 
ــی  ــود، طراح ــتفاده می ش ــا اس ــش نم پوش
هــر سیســتم پوششــی بــرای نمــا در مناطــق 
لرزه خیــز فعــال، بایــد الزامــات تغییــر 
همچنیــن  و  طبقــه ای  درون  مکان هــای 
نیروهــای بیــرون از صفحــه را فراهــم کننــد. 
ــودن عناصــر پوشــش دهنده  ــدا ب ــزان ج می
نمــا از ســازه و از یکدیگــر بســتگی شــدیدی 
بــه انعطاف پذیــری افقــی ســاختمان دارد. در 
ــده  ــاب نگهدارن ــن وال ق ــتم های کرتی سیس
را اغلــب بــه قســمی طراحــی می کننــد 

ــه دارای  ــا ک ــاخته نم ــر پیش س ــه عناص ک
ــدازه یــک طبقــه هســتند را  ــه ان ارتفاعــی ب
ــاب  ــن ق ــد.  ای ــدی کن ــاًل چارچوب بن کام
درحالی کــه مقاومتــی انــدک از خــود نشــان 
می دهــد بســادگی همــراه بــا قــاب ســازه ای 

حــرکات افقــی انجــام می دهــد.
ــای درون  ــر مکان ه ــزان تغیی ــه می ــته ب بس
طبقــه ای شــاید نیــاز بــه افــزودن وادارهــای 
ــد.  ــن وال باش ــتم کرتی ــه سیس ــرزه ای ب ل
ــام شیشــه  ــردن ج راه حــل اساســی تر جداک
یــا دیگــر پانل هــای از جنــس مصالــح 
خــود  نگهدارنــده  قاب هــای  از  دیگــر 
ــرای  ــب ب ــه ای مناس ــه فاصل ــیله تعبی بوس

حرکت هــای زیــاد اســت.

نیروهای باد وارد بر نمای بناهای بلند
ســاختمان ها بطــور کلــی و نمــا بعنــوان 
جزئــی از ســاختمان بایــد بصــورت مســتقل 
بــراي اثــرات ناشــی از بــاد طراحــی و اجــرا 
ــا  ــد ب ــا بای ــر روي نم ــر ب ــن اث ــوند. ای ش
توجــه بــه میانگیــن ســرعت بــاد در منطقــه، 
ارتفــاع، شــکل هندســی ســاختمان ها، میــزان 
پوشــش و گرفتگــی کــه موانــع مجــاور براي 
آن هــا ایجــاد می کننــد محاســبه شــود. 
ــرض  ــاد ف ــی از ب ــر ناش ــن اث ــت تعیی جه
ــاد بصــورت افقــی و در هــر  می شــود کــه ب
یــک از امتدادهــا و بطــور غیــر همزمــان بــه 
نمــاي ســاختمان اثــر می کنــد. ایــن اثــر بــا 
بــار زلزلــه جمــع نمی شــود و کلیــه اجــزاي 
ــوند.  ــی ش ــر آن طراح ــراي اث ــد ب ــا بای نم
ــد  ــا بای ــتم نم ــا، سیس ــوع نم ــه ن ــته ب بس
بــراي اثــرات مکشــی بــاد یــا اثــرات مکــش 
و فشــار بــاد هــر کــدام بــه تنهایــی طراحــی 
شــود. در نماهــاي چســبانده شــده، بــار بــاد 
ــد  ــش می باش ــی از مک ــاي ناش ــم باره حاک
ولــی در نماهــاي مهارشــده بســته بــه نــوع 
ــا  ــش ی ــاي مک ــدام از باره ــر ک ــا ه مهاره
ــد  ــا بای ــی شــود و نم ــد بحران فشــار می توان
ــرای  ــرل شــود. ب ــت کنت ــر دو حال ــراي ه ب
ــه  ــادی ک ــار ب ــتای ب ــف راس ــح مختل مصال
نمــا بایــد بــرای آن کنتــرل شــود متفــاوت 

اســت.
تمــام اجزاء نمــا در ســاختمان بایــد مقاومت 
ــند.  ــاد را دارا باش ــار ب ــل ب ــی در مقاب کاف
ــا  ــنگ ی ــات س ــل قطع ــا از قبی ــزاي نم اج
قطعــات نمــاي کامپوزیــت و غیــره بعنــوان 
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یــک قطعــه مجــزا بایــد مــورد ارزیابــی قرار 
گیــرد. همچنیــن مهارهــا و نیــز در صــورت 
ــد  ــدام بای ــر ک ــده ه ــازه نگهدارن ــود س وج
مقاومــت کافــی بــراي انتقــال نیروهــاي 
ــا را دارا  ــه تکیه گاه ه ــاد ب ــار ب ــی از ب ناش
ــر را  ــانی موردنظ ــطح خدمت رس ــوده و س ب
ــد توجــه شــود کــه در  ــد.  بای تأمیــن نماین
ــط  ــاد توس ــار ب ــن وال کل ب ــاي کرتی نماه
نمــا و اجــزاي آن بایــد تحمــل شــده و بــه 
اســکلت ســازه ای انتقــال یابــد و بــه دیــوار 
پشــتیبان در صــورت وجــود بــاري وارد 

نمی شــود.

تأثیر مخرب باد بر نمای ساختمان
 

معیــار پذیــرش نمــا در برابــر تغییــر 
شــکل ناشــی از بــار بــاد

تغییـر مکان هـای ناشـی از بـار بـاد در هـر 
سیسـتم نمـا باید در محـدوده معینی باشـد. 
محدودیت هـای تغییـر شـکل شـامل اعمـال 
بـار بـاد بصـورت مکـش و فشـار می باشـد. 
چنانچـه مصالح دیـوار از نوع شـکننده و ترد 
باشـند )سـاختار شیشـه ای نمای کرتین وال( 
حـد مجـاز تغییـر شـکل خـارج از صفحه نما 
انعطاف پذیـر  مصالـح  از  چنانچـه  و   240/L

اسـتفاده شـده باشـد )قاب های مورد استفاده 
در نمـای کرتیـن وال( حـد مجـاز ایـن تغییر 
بیـن  فاصلـه   )L( می باشـد.   120/L شـکل 
تکیه گاه هـای جـداره بیرونـی اسـت. الزم بـه 
ذکـر اسـت ضریـب بـار بـاد بـرای کنتـرل 
معیـار تغییر شـکل می توانـد در ضریب 0/۷ 

شـود. ضرب 
از  می تـوان  مسـئله  ایـن  ارزیابـی  بـرای 
مدل سـازی دقیـق اجـزای محـدود کـه در 
برگیرنـده تمـام اجـزای نمـا و اتصـاالت آن 
آزمایشـگاهی  تسـت های  از  یـا  و  می باشـد 

نمـود. اسـتفاده 

تغییر شکل های ایجاد شده در پانل های شیشه ای نما

حریق در نمای بناهای بلند
ــق  ــر خطــر حری ــذار ب ــم تأثیرگ ــل مه عوام
در ســاختمان های بلنــد عبارتنــد از: سیســتم 
آتش نشــانی،  ظرفیت هــای  اســپرینکلر، 
ارتفــاع ســاختمان، نــوع کاربــری ســاختمان، 
ــرار  ــوه ف ــاختمان، نح ــای س ــداد بخش ه تع
از ســاختمان، بــار ســوخت، پیوســتگی مــواد 
ــاد قســمت های ســاختمان،  ــراق، ابع قابل احت
ــوع و  ــی، ن ــار ایمن ــی رفت ــناریوهای ارزیاب س
ــت  ــاخت، قابلی ــوه س ــاختمان، نح ــدازه س ان
ــر  ــی، عم ــی داخل ــح، طراح ــتعال مصال اش

ــق. ــی و حری ــتم ایمن ــاختمان و سیس س
در یــک نــگاه کلــی  نمــای ســاختمان بایــد 
ــات  ــن طبق ــق بی ــترش حری ــر گس در براب

ــن  ــراق بی ــواد قابل احت ــو، م ــق بازش از طری
ــواره  ــل دی ــان داخ ــای پنه ــات، فضاه طبق
خارجــی و از طریــق فضــای بیــن لبــه 
ــه  ــد ک ــاوم باش ــا مق ــواره نم ــات و دی طبق
ــر  ــن در براب ــرد ایم ــن عملک ــای ای معیاره
حریــق شــامل مقاومــت در برابــر گســترش 
ــق  ــق، گســترش عمــودی از طری ــی حری افق
ــا  ــر روی نم ــعله ب ــوها و  گســترش ش بازش
می شــود. دمــای داخــل ســاختمان نیــز 
می توانــد تأثیــر مهمــی بــر روی توقــف 
آتــش در محیــط دور طبقــه داشــته باشــد. 
ــر کاهــش  ــراس هــم ب ــل ت ــی مث ویژگی های
حــرارت بــر روی نمــا مؤثــر اســت ســه راه 
ــق  ــا از طری ــر روی نم ــق ب ــترش حری گس
منبــع خارجــی عبارتنــد از: از طریــق پوســته 
ــق بازشــوهای نمــا و گســترش  ــا، از طری نم
ــق  ــه دو طری ــه ب ــراق ک ــای قابل احت ــه نم ب

قبــل منتقــل می شــود.

ــراق  ــترش احت ــن گس ــواع ای ــای ان خطره
دســته های زیــر تقســیم می شــوند:

)1( خطــرات بــزرگ از طریــق وســایل 
نقلیــه نزدیــک ســاختمان

)2( خطــرات میانــی از طریــق ظــروف زبالــه 
ــا باربکیو ی
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)3( خطــرات کوچــک ماننــد خاکســتر و 
ــاور ــاختمان مج ــش در س ــای آت بقای

در مــورد رشــد حریــق داخلــی ســه مرحلــه 
رشــد، اوج و پیشــرفت کامــل حریــق و 
ــد،  ــه رش ــود دارد. در مرحل ــیدگی وج پوس
منبــع ســوخت و شــرایط تهویــه، رشــد 
ــه  ــن مرحل ــد. در ای ــق را کنتــرل می کن حری
ــپرینکلرها و  ــل اس ــی مث ــتم های ایمن سیس
مداخلــه ســاکنان می توانــد بیشــترین تأثیــر 
را داشــته باشــد و می شــود تمرکــز بیشــتری 
بــر روی فــاز توســعه کامــل حریــق داشــت. 
ــرار  ــیرهای ف ــر دود در مس ــد تأثی ــر چن ه
بایــد در ایــن مرحلــه در نظــر گرفتــه شــود. 
ــق  ــدازه حری ــل، ان ــعه کام ــه توس در مرحل
بــه ســوخت در دســترس حریــق و اکســیژن 
ــیدگی  ــه پوس ــتگی دارد. مرحل ــه( بس )تهوی
ــای  ــیدن دم ــر رس ــه حداکث ــد از ب ــز بع نی

ــود. ــاز می ش ــق آغ حری
ــره  ــده از پنج ــارج ش ــق خ ــعله های حری ش
می توانــد تــا پنــج متــر ارتفــاع بگیــرد. ایــن 
شــعله و دمــای آتــش بــه مســاحت و ارتفاع 
پنجــره، هندســه اتــاق، نــوع ســوخت، درجــه 
ــتگی دارد. در  ــاد بس ــرعت ب ــوختن و س س
ــوی  ــن وال از جل ــای کرتی ــه نم ــی ک حالت
ــن  ــد بی ــد بای ــور می کن ــه دال یکســره عب لب
ــر  ــل پ ــور کام ــا بط ــواره نم ــب دال و دی ل
ــق  ــع حری ــتم مان ــن سیس ــه ای ــه ب ــود ک ش

ــود. ــه می ش ــی گفت ــد( محیط )آتش بن

مهندسی حریق
ــامل  ــق  ش ــی حری ــی ایمن ــث مهندس مبح
ــت  ــی تح ــق و نواح ــرات حری ــی خط ارزیاب
ــر ســاختمان،  تأثیــر، طراحــی و ســاخت مؤث
تعییــن سیســتم بهینــه ایمنــی و ضــد حریــق، 
ــداری سیســتم های  ــی و نصــب و نگه طراح
ضــد حریــق و تجهیــزات و نیــروی مناســب 
بــرای دفــع حریــق و عملیــات نجــات 
می شــود. در ایــن مهندســی بــار آتــش  بــه 
مقــدار مــواد قابل احتــراق کــه در دســترس 
حریــق قــرار دارد گفتــه می شــود. مهندســی 
ــداد  ــش و تع ــار آت ــطی از ب ــق متوس حری
می دهــد.   ارائــه  را  کاربــران  اســتاندارد 
برخــی شــاخصه هایی کــه در ایــن مهندســی 

ــد از: ــد عبارتن ــکار می رون ب
)F-Rating )1: بــه شــاخص اندازه گیــری 
ــه می شــود  ــد محیطــی گفت سیســتم آتش بن

و بــه میــزان ســاعتی اطــالق می شــود 
ــش  ــی از آت ــد محیط ــتم آتش بن ــه سیس ک
گرفتــن پــد پنبــه در طبقــه بــاال و در زمــان 
درگیــری سیســتم آتش بنــد بــا حریــق 

می کنــد. جلوگیــری 
در  دمــا  افزایــش  حــد   :T-Rating  )2(
ــد  ــتم آتش بن ــق سیس ــر حری ــمت غی قس
پیرامونــی اســت کــه ایــن دمــا در محــدوده 
آتش بنــد  بــاالی  میلی متــری   25,4
میــزان  بــه  و  می شــود  اندازه گیــری 
ــه  ــای نقط ــه دم ــود ک ــان می ش ــاعتی بی س
موردنظــر بــه 181 در جــه ســانتی گراد 
در هــر ترموکوپــل مســتقل یــا 139 درجــه 
ویدهــای  )در  ترموکوپل هــا  میانگیــن  در 

ــد. ــض( برس عری
اندازه گیــری   :Insulation Rating  )3(
افزایــش دمــای ســطح کرتیــن وال در طبقــه 
ــاالی حریــق کــه از طریــق ســازه کرتیــن  ب
وال منتقــل می شــود و در زمان هــای ربــع و 

ــود. ــان می ش ــاعت بی ــم س نی
)Integrity Rating )4: ایــن شــاخص زمــان 
شکســت ســازه شیشــه در اثــر حریــق اســت 
کــه نقطــه اتصــال بیــن آتش بنــد و کرتیــن 

ــرد. وال را در ایــن زمــان از بیــن می ب

شیشه های ضد حریق
 EN13501 ــی ــتاندارد اروپای ــاس اس ــر اس ب
شیشــه های  بــرای  را  زیــر  سیســتم های 
ضــد حریــق اســتفاده می کننــد کــه در ایــن 
سیســتم ها انــواع شیشــه ها در محــدوده 

ــد از: FRG عبارتن
ــه از  ــکوریت ک ــه های س )E Class )1: شیش
گســترش آتــش بــه محــدوده آتــش نگرفته 
جلوگیــری می کننــد و بــرای کاربــرد داخلــی 
ــور  ــه ها از عب ــن شیش ــود. ای ــتفاده می ش اس

ــد. ــری نمی کنن ــع جلوگی تشعش
و  ســکوریت  شیشــه های   :EW Class  )2(
لمینــت کــه تــا 15 کیلــووات بــر مترمربــع 
ــری  ــع جلوگی ــعله و تشعش ــترش ش از گس
خارجــی  و  داخلــی  کاربــرد  و  می کننــد 
دارنــد کــه بــرای تشعشــع کــم قابــل 

ــت. ــتفاده اس اس
شیشــه  نــوع  بهتریــن   :EL Class  )3(
ضدحریــق کــه از باالتــر رفتــن دمــای 
قســمت آتــش نگرفتــه از دمــای 140 درجه 

ــد. ــری می کن جلوگی

ــه های  ــوق شیش ــه های ف ــر شیش ــالوه ب ع
مخصــوص ضــد حریــق هــم اســتفاده 
ــد از: ــا عبارتن می شــود کــه برخــی از آن ه
ــه ها در  ــن شیش ــیمی: ای ــه های س )1( شیش
ــد  ــد و بع ــت می کنن ــر مقاوم ــای باالت دم
ــی  ــر تنــش حرارت از شکســت شیشــه در اث
فــرو نمی ریزنــد و از ورود آتــش جلوگیــری 

می کننــد.
ــروف  ــه در ظ ــیلیکات: ک ــه بروس )2( شیش
ضریــب  می شــود،  اســتفاده  پخت وپــز 
ــرای  انبســاط حرارتــی پاییــن دارنــد و ب
ــا  ــر گرم ــت در براب ــای مقاوم ــام نیازه تم

ند. مناســب ا
ــی  ــد حرارت ــخت: فرآین ــه های س )3( شیش
شیشــه ها  از  نــوع  ایــن  در  مخصــوص 
تنش هــا  برابــر  در  مقاومــت  موجــب 
شکســت  نقطــه  بــه  وقتــی  و  می شــود 
ریــز  بســیار  تکه هــای  بــه  می رســند 
ــت  ــب جراح ــه موج ــوند ک ــل می ش تبدی

. د نمی شــو
)4( شیشــه های ســخت بــا کــوت ضــد 
شــعله: ایــن کــوت مقاومــت در برابــر شــعله 

ــد. ــش می ده ــا را افزای و گرم
)5( شیشــه ســخت بــه همــراه ژل پــف 
کننــده: ایــن ژل در برابــر آتــش پــف 
می کنــد و محتــوای هیدراتــه آن محیــط 
اطــراف را خنــک نگــه مــی دارد. ایــن نــوع 
ــب  ــت مناس ــکان پرجمعی ــرای م ــه ب شیش

ــت. اس
)6( شیشــه های لمینــت بــا الیــه پــف کننده: 
ایــن نــوع شیشــه بــرای نمــا مناســب اســت. 
بــا وجــود اینکــه ایــن نــوع شیشــه واضــح و 
بــدون ســیم اســت، الیــه پــف کننــده انتقال 

ــد. ــرارت را محــدود می کن ح
شیشــه ها در صــورت رعایــت تمــام شــرایط 
ــد.  ــد نجــات کمــک کن ــه فرآین ــد ب می توان
ــه  ــا الی ــت ب ــه های لمینی ــتفاده از شیش اس
پــف کننــده میانــی بهتریــن راه بــرای 

ــت. ــق اس ــر حری ــت در براب مقاوم
ابعــاد بازشــو بــرای تهویــه، میــزان اکســیژن 
احتــراق را تعییــن می کنــد. هندســه بازشــو 
هــم تأثیــر زیــادی روی شــعله های متصاعــد 
از آتــش داخلــی دارد. یکــی از ضعیف تریــن 
قســمت های ســاختمان بــرای گســترش 
حریــق بــه داخــل ســاختمان، پنجره هــا 
اســت. اگــر شیشــه در حیــن حریــق ســالم 
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لینک بهمن مـاه 96  هولماترو ،  پیشتاز در نوآوری و تکنولوژی 

ــش  ــوذ آت ــر نف ــر خط ــه راه زی ــد از س بمان
ــد: ــش می ده ــاختمان را کاه ــل س ــه داخ ب

)1( تابــش حرارتــی بــه داخــل کاهــش پیــدا 
می کنــد.

)2( حــرارت انتقالــی بــه داخــل حــذف 
. د می شــو

وارد  داخــل  بــه  آتــش  خاکســتر   )3(
ــل  ــراق در داخ ــال احت ــه احتم ــود ک نمی ش

می کنــد. کــم  را 

طراحــی نمــای کرتیــن وال مقــاوم بــه 
ــق حری

عوامــل مهمــی در مقاومــت شیشــه در 
برابــر حریــق مؤثرنــد ماننــد حــرارت 
جزییــات  شیشــه،  ضخامــت  آتــش، 
فریم هــا، ابعــاد و شــکل پنجــره، شــوک 
حرارتــی، میــزان یکنواختــی حــرارت و ســایر 
سیســتم های ایمنــی ماننــد آب پاش هــای 
خارجــی کــه می توانــد ســطح مقاومــت 
ــی  ــه در  طراح ــکلی ک ــرد. مش ــر بب را باالت
عبــور یکپارچــه کرتیــن وال از روبــروی دال 
ــد  ــه بع ــن اســت ک ــود دارد ای ــات وج طبق
ــن وال در  ــازه کرتی ــت س از شکســت مقاوم
ــد  ــت آتش بن ــر مقاوم ــرارت، دیگ ــر ح براب
ــای 200  ــدارد. در دم ــده ای ن ــی فای پیرامون
ــتحکام  ــد از اس ــوم 5 درص ــه،  آلومینی درج
خــود را از دســت می دهــد و در دمــای 
و  می شــود  ذوب  درجــه   600 تــا   550
ســایر فلــزات دیگــر هــم اگــر ذوب نشــوند 
ــل  ــایر عوام ــوند و س ــاط می ش ــار انبس دچ
ــر  ــد. عوامــل مهمــی ب را وارد تنــش می کنن
ــترش  ــر گس ــن وال در براب ــت کرتی مقاوم

ــد: ــد مانن ــق تأثیرگذارن ــودی حری عم
ــه  ــا شیش ــا ب ــل نم ــش کام پوش  )1(
ــپندرل:  ــه اس ــتفاده از شیش ــا اس ــفاف ی ش
گســترش آتــش در سیســتم بدون اســپندرل 
ــپندرل  ــمت اس ــاختار قس ــت. س ــتر اس بیش
آتش بنــد  سیســتم  از  مهمــی  بخــش 
ــی اســت و اســتفاده از پشــم ســنگ  پیرامون
کارایــی بهتــری از فایبــرگالس بــرای بخــش 
اســپندرل دارد. در کنــار ایــن مســاله مولیون 
هــا هــم بایــد محافظت شــوند چــون در غیر 
ــار شکســت  ــن صــورت کل سیســتم دچ ای
می شــود. شیشــه شــفاف هــم می توانــد 
یــا  حــرارت  جذب کننــده  رنــگ  دارای 
پوشــش کنشــگر نســبت بــه حــرارت باشــد.

مقایسه نمای کرتین وال با و بدون شیشه های 
اسپندرل جهت مقابله با آتش

 
ــوت در 8  ــه فل ــه: شیش ــاختار شیش )2( س
دقیقــه در دمــای 150 الــی 1۷5 و بــار 
ــه  ــک دقیق ــع در ی ــووات در مترمرب 10 کیل
ــکوریت و  ــه س ــه های نیم ــکند. شیش می ش
ــای 350  ــه در دم ــا 20 دقیق ــکوریت ت س
درجــه می شــکنند. شیشــه تــک جــداره 
مترمربــع  بــر  کیلــووات   33 مــرز  تــا 
می توانــد  دوجــداره  شیشــه  نمی شــکند. 
ــر  ــووات ب ــرارت را از 100 کیل ــای ح گرم
مترمربــع تــا 8 کیلــووات بــر مترمربــع 
کاهــش دهــد بشــرط آنکــه شیشــه دچــار 
ــداره در  ــک ج ــه ت ــود. شیش ــت نش شکس
دمــای 400 تــا 500 درجــه و بــار 50 
تــا ۷0 کیلــووات بــر مترمربــع ســقوط 
می کنــد. بطــور کلــی شیشــه های ایمــن 
در برابــر حریــق شــامل شیشــه بــه همــراه 

الیــه پف کننــده، کوت هــا و لمینت هــای 
ــق و  مخصــوص، شیشــه های ســکوریت، عای
ــت  ــه مقاوم ــت ک ــیم دار اس ــه های س شیش

ــد. ــق دارن ــر حری ــی در براب خوب
)3( ســاختار عناصــر کرتیــن وال: نصــب 
ــا درزگیــر و گســکت نقــش  ــم ب کامــل فری

ــه دارد. ــقوط شیش ــرل س ــی در کنت مهم
ارتفـاع  اسـپندرال:  پانل هـای  ارتفـاع   )4(
پانل هـای اسـپندرال بایـد بیـن 1,2 تـا 1,5 
متـر باشـد تـا از تأثیـر زبانـه شـعله حریـق 
بـر طبقـه باالتر جلوگیـری شـود )در طبقات 

دارای رتبـه آتـش یـک تـا دو سـاعت(
ــر  ــی ب ــا افق ــودی ی ــی عم )5( پیش آمدگ
روی نمــا: پیش آمدگــی افقــی بــاالی پنجــره 
ــر و  ــعله مؤث ــم ش ــرل حج ــد در کنت می توان
ــره  ــن پنج ــودی در طرفی ــی عم پیش آمدگ
می توانــد تأثیــر منفــی بــر روی میــزان 

شــعله داشــته باشــد.
ــیب  ــن وال: ش ــی کرتی ــاختار هندس )6( س
کرتیــن وال تأثیــر مهمــی در رســیدن نقطــه 
اوج شــعله بــه طبقــه بــاال دارد. شــیب 
ــیب  ــی و ش ــر منف ــرون تأثی ــمت بی ــه س ب
ــر مثبــت  ــه ســمت داخــل ســاختمان تأثی ب
دارد. جهــت بــاد هــم تأثیــر مهمــی بــر روی 
شــعله دارد و نماهــای دوپوســته شــدت 
ــن  ــه بی ــل محفظ ــا را در داخ ــعله و گرم ش

دوپوســته بیشــتر می کنــد.
)۷( بازشــوها و میــزان چرخــش آن هــا: 
ــم  ــه ه ــا تهوی ــوها ی ــی بازش ــل جانمای مح
تأثیــر مهمــی در رســیدن نقطــه اوج شــعله 

ــاال دارد. ــه ب ــه طبق ب
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مقـــاله تخـصصـی

ســاختار الزم بــرای عناصــر شیشــه ای نمــا 
جهــت افزایــش ایمنــی

نماهــای  گســترده  پوشــش  دلیــل  بــه 
ســاختارهای  بــا  بلنــد  ســاختمان های 
شیشــه ای در ایــن بخــش بــه بررســی ایــن 
ــی  ــش ایمن ــت افزای ــا از جه ــوع از نماه ن

زیــم: می پردا
ــا  ــر روي تیغه ه ــود ب ــه هاي موج )1( شیش
ــاحت  ــه داراي مس ــردي ک ــای منف و قاب ه
در  و  می باشــند  مترمربــع   1,5 از  بیــش 
ــل  ــاالي مح ــر در ب ــش از 3 مت ــاع بی ارتف
ــد  ــاده نصــب شــده اند بای ــن پی ــور عابری عب
ــا شیشــه هاي  ــده ی ــت، آبدی از جنــس لمینی
ــه هنــگام شکســتن  ــاال کــه ب ــا مقاومــت ب ب
ــاب شیشــه باقــی می ماننــد  در داخــل ق
باشــند. اســتفاده از شیشــه هاي بازپخــت 
ــري  ــه ای خطرپذی ــور قابل مالحظ ــده بط ش
در  زیــرا  می دهــد  کاهــش  را  اي  لــرزه 
اثــر شکســتن، ایــن شیشــه ها بصــورت 
ــرد  ــز خ ــه تی ــدون گوش ــز ب ــای ری تکه ه
ــت(  ــه ای )لمینی ــه هاي الی ــد. شیش می گردن
پــس از شکســتن در محــل خــود باقــی 
می ماننــد و بــا شکســتن بصــورت تکــه 
مســلح  شیشــه هاي  نمی آینــد.  در  تکــه 
در  فــوالدي  ســیم های  از  شــبکه ای  بــا 
ــش  ــر آت ــت اث ــه تح ــه شیش ــواردي ک م
ــرد  ــت، کارب ــه نیس ــاال( و ضرب ــرارت ب )ح
الیــه ای  از شیشــه هاي  اســتفاده  دارنــد. 

ــث  ــه اول باع ــاي طبق ــاي نم ــراي پنجره ه ب
ــش  ــرزه اي و افزای ــري ل ــش خطرپذی کاه

امنیــت در مقابــل ســرقت می گــردد.

نحوه شکست در ساختار شیشه بر اثر ضربه

)2( نمــاي شیشــه ای بایــد ســازگار بــا 
ــی ســازه طراحــی شــود. جابجایی هــای جانب

آزاد  فاصلــه  شیشــه ای  نماهــاي  در   )3(
شیشــه در قــاب حتمــًا بایــد بمنظــور تأمیــن 
فضــاي آزاد کافــی بــراي تغییــر مکان هــای 
ــن  ــردد. همچنی ــت گ ــه رعای ــی از زلزل ناش
ســتون پنجــره )mullion( بایــد بــراي تحمــل 

ــه طراحــی شــود. ــای ناشــی از زلزل نیروه
شیشــه ای  پانل هــاي  از  کــدام  هــر   )4(
ــل 4 عــدد  ــا حداق ــد ب نمــاي ســاختمان بای

ــوند. ــار ش ــال، مه اتص
بــه  شیشــه ای  نماهــاي  در  خرابــی   )5(
ــه ای و درون  ــرون صفح ــورت ب ــر دو ص ه

خــاص  بطــور  می دهــد.  رخ  صفحــه ای 
نــرم  ســازه های  در  شیشــه ای  نماهــاي 
ــن  ــل توجــه بی ــکان نســبی قاب ــر م ــا تغیی ب
ــن  ــند. همچنی ــیب پذیر می باش ــات، آس طبق
پنجره هــاي بــزرگ نیــز بــه لحــاظ لــرزه اي 

می باشــند. آســیب پذیر 
)6( طراحــی نماهــاي شیشــه ای وابســته بــه 
ــی نســبی )دریفــت( طبقــه محاســبه  جابجای
شــده ســاختمان می باشــد. بطــور کلــی 
نماهــاي شیشــه ای در سیســتم هاي ســازه ای 
ــر  ــه کمت ــت طبق ــه داراي دریف ســخت تر ک
ــه  ــی کــه داراي فاصل ــا در پنجره های ــوده ی ب
ــرد  ــتند، عملک ــاب هس ــتري در ق آزاد بیش
بهتــري دارنــد. در صــورت بــرآورده نشــدن 
ــر تغییــر مــکان نســبی،  ــار و در اث ایــن معی
خطــر جداشــدن شیشــه از قــاب نگهدارنــده 

ــادن آن وجــود دارد. و افت
پرتــاب شــدن  از  بــراي جلوگیــري   )۷(
قطعــات شیشــه از یکدیگــر می تــوان از 
الیــه نــازک پالســتیکی اســتفاده کــرد. 
ــث  ــازک باع ــای ن ــن الیه ه ــتفاده از ای اس
ــوص  ــرزه اي بخص ــري ل ــش خطرپذی کاه
بــراي موقعیــت پنجره هایــی کــه در ارتفــاع 
ــرار  ــن ق ــطح زمی ــر از س ــه مت ــش از س بی
ــای  ــن الیه ه ــتفاده از ای ــود. اس ــد می ش دارن
ــه ها  ــت شیش ــش مقاوم ــراي افزای ــازک ب ن
ــرون  ــادي مق ــاظ اقتص ــوالً از لح ــز معم نی
بــه  الیه هــا  ایــن  می باشــد.  بصرفــه 
ــا  ــر افزایــش امنیــت ی ــل دیگــري نظی دالی
ــه  ــز ب ــید نی ــاي خورش ــوذ گرم ــش نف کاه
ــور  ــازک مزب ــه ن ــال الی ــد. اتص کار می رون
ــر  ــی عــالوه ب ــاب پیرامون ــه گوشــه های ق ب
نگهداشــتن تکه هــای شکســته شــده در 
ــه  ــزي کل قطع ــدم فروری ــث ع ــل، باع مح

شیشــه می گــردد.
ــی کــه نمــاي ســازه ای خارجــی  )8( در جای
ــر  ــر از 4/5 مت ــی کمت ــه ای در ارتفاع شیش
ــرار دارد، هیچکــدام  ــاده رو ق ــراز پی ــاالي ت ب
از قطعــات آن نبایــد بیــش از 0/9 مترمربــع 
ــه  ــی ک ــند و در جای ــته باش ــاحت داش مس
ایــن فاصلــه بیشــتر از 4/5 متــر اســت 
ــع  ــر از 0/5 مترمرب ــد کمت مســاحت آن بای

باشــد.
ــاع قطعــه نمــاي ســازهاي  )9( طــول و ارتف
خارجــی شیشــه ای نبایــد بیــش از 1/2 متــر 

باشــد.
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ــه ای  ــی شیش ــاي خارج ــت نم )10( ضخام
نبایــد کمتــر از 9 میلی متــر باشــد.

)11( در جایــی کــه شیشــه تا ســطح پیاده رو 
ــد  ــه بای ــه شیش ــر قطع ــد، ه ــداد می یاب امت
در یــک قالــب فلــزي مطمئــن قــرار گرفتــه 
از  میلی متــر   0/5 حداقــل  ارتفــاع  در  و 
ــب  ــاده رو نص ــه پی ــن نقط ــاالي مرتفع تری ب
ــد  ــاده رو بای ــب و پی ــن قال ــه بی شــود. فاصل
ــدی شــود. ــدي شــده و آب بن ــاًل درزبن کام

 16 از  بزرگ تــر  افقــی  درزهــاي   )12(
میلی متــر بایــد توســط یــک مــاده یــا 
وســیله غیــر صلــب پــر شــوند وقتــی نمــاي 
شیشــه ای در کناره هــا یــا بــاال در مجــاورت 
ــرد  ــرار می گی ــر ق ــر انعطاف پذی ــح غی مصال
ــد 6/5  ــل بع ــا حداق ــاطی ب ــد درز انبس بای

ــود. ــاد ش ــا  ایج ــن آن ه ــر بی میلی مت
ــده در  ــب ش ــه ای نص ــاي شیش )13( در نم
ــراز  ــطح ت ــر از س ــش از 3/5 مت ــاع بی ارتف
پیــاده رو بایــد عــالوه بــر ماســتیک و نبشــی 
ــر  ــا در ه ــی ی ــودي و افق ــع عم ــر ضل در ه
چهارگوشــه قطعــات شیشــه ای از بســت 
بایــد بوســیله  اســتفاده کــرد. بســت ها 
ــا  ــی ی ــاي مفصل ــاطی، پیچ ه ــاي انبس پیچ ه
ســایر روش هــا بــه ســازه نگهدارنــده متصــل 
گــردد. بســت ها بایــد طــوري طراحــی 
شــوند کــه بتواننــد بــه تنهایــی نمــاي 
ــا صرف نظــر از ماســتیک در  شیشــه ای را ب

ــد. ــار کنن ــودي مه ــه عم صفح
کــه  شیشــه ای  نمــاي  لبه هــای   )14(
ــیله  ــد بوس ــتند بای ــد هس ــرض دی در مع
برابــر  در  مقــاوم  فلــزي  درزپوش هــاي 
بوســیله  و  شــده  درزبنــدي  خوردگــی 
ــوند  ــدی ش ــوري آب بن ــد ط ــح آب بن مصال
ــاي  ــل فض ــه داخ ــت ب ــه از ورود رطوب ک
ــده  ــازه نگهدارن ــه ای و س ــاي شیش ــن نم بی

جلوگیــري شــود.
 

نتیجه گیری
ــه مطالــب ارائــه شــده در ایــن  ــا توجــه ب ب
مقالــه، در خصــوص مقاومــت در برابــر 
ــازه  ــا و س ــش نم ــن پوش ــد بی ــه بای زلزل
اصلــی ســاختمان "اتصــال محکــم" و "فاصلــه 
ــن  ــد و در عی ــته باش ــود داش ــب" وج مناس
حــال بــه "کاهــش وزن" مصالــح و زیرســازی 
ــه  ــه ب ــوص توج ــرد. در خص ــه ک ــا توج نم
ــی  ــد طراح ــا بای ــر روی نم ــاد ب ــرات ب اث

سیســتم نمــا بــا توجــه بــه "اثــرات مکــش و 
فشــار بــاد" برحســب نــوع مصالــح بکاررفته 
صــورت پذیــرد و در نمــای کرتیــن وال 
بطــور ویــژه تحمــل نیــرو و انتقــال بــه 
ــن وال  ــتم کرتی ــود سیس ــط خ ــازه توس س
انجــام شــود و بــه دیــوار پشــتیبان نیرویــی 
وارد نشــود. در حــوزه حریــق نیــز بایــد بــه 
افقــی" در  "پیش آمدگــی  اثــرات مثبــت 
بــاالی بازشــو و اثــرات منفــی پیش آمدگــی 
ــا" در  ــیب نم ــن آن و "ش ــودی در طرفی عم
ــود.  ــه ش ــق توج ــرل حری ــا کنت گســترش ی
همچنیــن اثــر عناصــری ماننــد تــراس 
در "کاهــش حــرارت در ســطح نمــا" و 
یــا  کنتــرل  در  مصالــح"  "ویژگی هــای 

ــل توجــه  ــق در نمــا قاب ــد حری تشــدید رون
ــاع پنجــره، هندســه  اســت. مســاحت و ارتف
اتــاق، نــوع ســوخت، درجــه ســوختن و 
ــم  ــوزه مه ــن ح ــز در ای ــاد نی ــرعت ب س

ــتند.  هس
ــی"  ــد پیرامون ــتم آتش بن ــتفاده از "سیس اس
ــا  ــواره نم ــن دال و دی ــه بی ــی ک در نماهای
زیــادی  اهمیــت  از  دارد  فاصلــه وجــود 
برخــوردار اســت و در نماهــای کرتیــن 
ــات  ــد از "جزیی وال در بخــش اســپندرل بای
مقــاوم در برابــر آتــش" و "ارتفــاع مناســب" 
ــراق در  ــح قابل احت ــرد. در مصال ــتفاده ک اس
ــواع  ــد از ان ــت بای ــد ورق کامپوزی ــا مانن نم
مقــاوم در برابــر حریــق اســتفاده کــرد و در 
مــورد شیشــه بدلیــل اســتفاده گســترده در 

ــکوریت"  ــه "س ــد ب ــد بای ــای بلن ــای بناه نم
ــت  ــرای مقاوم ــا ب ــودن آن ه ــت" ب و "لمین
ــود و در  ــق توجــه نم ــر حری بیشــتر در براب
ــا حساســیت بیشــتر نیــز می تــوان  نواحــی ب
از شیشــه های خــاص ماننــد شیشــه های 
ــا ژل  ــعله ی ــد ش ــوت ض ــیمی، دارای ک س
پــف کننــده در الیــه لمینــت اســتفاده کــرد.

مراجع:
مجتبــی،  مهدوی نیــا،  عبدالهــادی،  دانش پــور،   ]1[
ــي  ــش روانشناس ــگاه دان ــدی، جای ــی، محمدمه غیاث
ــرد  ــا رویک ــه ب ــاختمان هاي بلندمرتب ــي در س محیط
معمــاری پایــدار، هویــت شــهر، شــماره 5، 1388

ــی  ــا، مبان ــی. محمدرض ــود، گالبچ ــی. محم ]2[ گالبچ
انتشــارات  بلندمرتبــه،  ســاختمان های  طراحــی 

دانشــگاه تهــران، تهــران، 1390
معمــاری  طراحــی  راهنمــای  ژالــه،  طالبــی.   ]3[
ســاختمان های بلنــد مســکونی، مرکــز تحقیقــات 

1392 تهــران،  مســکن،  و  ســاختمان 
ــه و بودجــه کشــور، دســتورالعمل  ]4[ ســازمان برنام
ــردی و  ــط عملک ــات و ضواب ــازه ای و الزام ــی س طراح

ــاختمان ها، 1395 ــی س ــای خارج ــی نم اجرای
انــدرو، طراحــی لــرزه ای بــرای  ]5[ چارلســون. 
ــه  ــه، ترجم ــا زلزل ــمندانه ب ــه ای هوش ــاران مقابل معم
محمــود گالبچــی، انتشــارات دانشــگاه تهــران، تهــران، 

1390
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! General Subject

اطالعات عمـومـــی
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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.

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

HSE رضا امیرنژاد                                       کارشناس ارشد
مدرس، مشاور و ممیز HSE و آتش نشاني                   09128465214 

خداوردي طاهري اصل             کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور و مدرس تخصصی مدیریت آتش نشانی            09123089846

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

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

حسین مشهدی مسلم            کارشناس ارشد طراحی فرایند
مشاور و مدرس مهندسی ایمنی فرایند                        09121211662

HSE عادل قاسمی قاسموند                    کارشناس ارشد
متخصص ارزیابی ریسک و حوادث - بازرس کار           09166173720

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

هوشنگ شريف 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 r a m i r n e j h a d @ g m a i l . c o m

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

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

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

h . m a s h h a d i m o s l e m @ g m a i l . c o m

a d e l g h a s e m y @ y a h o o . c o m

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

s h a r i f z a d e h @ y a h o o . c o m

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

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

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

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

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

محمد شمس                                              دکترای ایمنی
مشاور مدیریت ایمنی صنایع                                      09122022635

محمد کاظمی                                        کارشناس مکانیک
مشاور، طراح و مدرس خودروهای آتش نشانی            09188616400

مهدی صادق زاده                               کارشناس آتش نشانی
مشاور و  مدرس آتش نشانی                                        09171252880

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

K a z e m i 1 3 @ y a h o o . c o m

mehdi.sadeghzadeh2880@gmail.com

پرويز 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، مشاورين وکارشناسان ايمنی

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

محمد موسی زاده                       کارشناس برق و الکترونیک
مشاور و مدرس سیستم های اعالن حریق                      09128439507
m o h a m m a d . m @ m a i l . r u
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سری جدید جک های بادی هولماترو

گـروه و کـانـال اخبـار تخصصـی ایمنی،  آتش نشـانی، امداد و نجـات
مـرکز جـامع تجـارت ایمنـی ایران - ماهنامه مهندسی حفاظت از حریـق

https://telegram.me/fireandrescuenews
https:// t.me/joinchat/BEasiEAqvwpqviG93CZ8aA

لینک بهمن مـاه 96  هولماترو ،  پیشتاز در نوآوری و تکنولوژی 

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 ياوری                                     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 صديقی                                    کارشناس ارشد مکانیک
مشاور سیستم های ایمنی حریق                                      09122019369

رضا اسماعیلی          کارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق
مشاور، طراح و مجری سیستم  اعالم و اطفاء                  09122444875

ناصر غفوری                               کارشناس ارشد آتش نشانی
مشاور و مدرس تخصصی آتش نشانی                           09126131059

مهدی عظیمی                  کارشناس سیستم های اطفاء حریق
مشاور، طراح و مجری سیستم  اطفاء حریق                   09123722396

مهدی هجری زاده               کارشناس سیستم های اعالم حریق
مشاور، طراح و مجری سیستم  اعالم حریق                    09121065749

قربانعلی قربانی مقدم                        کارشناس آتش نشانی
مشاور و مدرس آتش نشاني صنعتی                              09155143678

MBA شیما روزبهانی    کارشناس ارشد طراحی مهندسی پیشرفته و
تست و نگهداری سیستم های اعالم حریق                            09305849823

رضا فعله گری                              کارشناس ایمنی و پیشگیری 
مشاور سیستم های ایمنی و آتش نشانی                          09183708829

احمد سلیمانی                  کارشناس سیستم های اعالم حریق 
مشاور، مدرس و مجري سیستم هاي اعالم حریق          09216944068 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S o l e i m a n i @ a r i a k . c o m

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 رضايی                            فوق لیسانس شیمی کاربردی
09128938818                               PSM مدرس و مشاور تخصصی

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

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

ابراهیم زيدآبادی                                 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 احمديانی                              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



140IRAN Fire Protection Engineering Magazine    No. 39    March. 2018                                                  1396 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق    سال پنجم    شـماره 39    بهمن ماه

مبلغ اشتراک را به شماره حسـاب:  0300067175004    یا شماره کارت:   8446 7168 0610 6221 
به نام احمد غالمیان میراب نزد بانک پارسیان  بابت اشتراک ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق واریز نمایید.
آدرس: تهـران -  خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، شماره 140، مجتمع رازی، واحد 117 اداری 
کدپستي: 55794 - 13389       40 82 68 55   -   68 83 68 55  - 021             50 96 584 0930 
www.iransafetytrade.com       iransafesec@gmail.com       info@iransafetytrade.com

                                                              فرم اشتراک ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق 

متقاضی )شخص حقیقی/سازمان/شرکت(: ...................................................................................................................................................................................................

نام مدیرعامل: ..................................................................................... زمینه فعالیت: ...................................................................................................................... 

نماینده/مسئول مرتبط: ................................................................................. سمت: ......................................................................................................................... 

تلفن: ................................................................. فاکس: .................................................................... تلفن همراه: ............................................................................

............................................................................................................................................................................................................................. نشانی کامل پستی: 

 کدپستی: ................................................................................................................. صندوق پستی: ................................................................................................

www: .......................................................................................................................... Email: ...........................................................................................................

تعداد نسخه در هر نوبت: .............. نسخه                      اشتراک از شماره: ......................................................... 

مبلغ واریزی:......................................................... ریال      شماره فیش واریزی: .............................................       تاریخ واریز: .....................................................
 

                                                                                                    تاریخ/ مهر و امضا

  

له یکسا شتراک  ا
پی  پیـا نوبـت   12

 180/000تومان

 تومان                                                             
با ماست ! فقط هزینه چاپ هر نسخه   است ایران   هزینه  ارسال سفارشی  به هر  کجای 
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صفحه ویژه مدیریت تدارکات

مرکــز جامــع تجــارت ایمنــی ایــران

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

88761599www.atashbas.cominfo@atashbas.com     I 82 - 88764831021 - 021فوم آتش نشانیآتش بس پارس

88904977www.atashpanjeh.comsales@atashpanjeh.com     I 127 - 7021 - 88928666 - 021سیستم های اعالم حریقآتش پنجه البرز

Adt_c@yahoo.com     I 92................7 – 44381665 - 7021 – 44381665 - 021اعالم و اطفای حریقآتش دافع تهران

22764301www.azarpad.cominfo@azarpad.com     I 62-3 - 22764300021 - 021اعالم و اطفای حریقآذرپاد نگار

89777891www.asafire.irinfo@asafire.ir     I 61 - 26711125021 - 021اعالم و اطفای حریق شهری و صنعتیآراد ساختمان آبان

I 57     ................................55688701 - 2021-55688701 - 021اعالم و اطفای حریق شهری و صنعتیآرمنونیک

88105109www.ariaequip.cominfo@ariaequip.com     I 71 - 5021 – 88105134 - 021چراغ قوه های پرتابل ضدانفجارآریا تجهیز بین الملل

88590981www.adishpad.cominfo@adishpad.com     I 116-7 – 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 79 - 88710809021 - 021اعالم و اطفای حریق صنعتیاردال

66952750www.idproduct.irinfo@idproduct.ir     I 98-9 - 66476545021 - 021تستر دتکتورهای حریقایده طرح محصول

33919156www.ahan.irinfo@ahan.ir     I 70 - 1021-33949350 - 021سیستم های اعالم حریقاعالم حریق  آوران

66950818www.imenshole.comimenshole@yahoo.com          I 14-15 - 66492823021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتایمن شعله ایرانیان

4www.igs.co.irinfo@igs.co.ir     I 93 - 66908882 - 4021 - 66908882 - 021سیستم های اعالم حریقایمن گستر ساعی

55266638www.avei-co.com info@avei-co.com     I 97 - 55253502021 - 021تست سیلندرهای تنفسیبازرسی مخازن آلیاژدار

88397748www.bazarganantraders.com info@bazarganantraders.com     I 30-1 - 88413255021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتبازرگانان پاسارگاد

88791936www.khalileng.cominfo@khalileng.com     I 54-5 - 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 69 88569650 - 88696032021 - 021کابل های ضدحریقپترو کاوان پویا

88219611www.petroemdad.cominfo@petroemdad.com     I 83 - 88219610021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتپترو  صنعت  امداد

57871www.saalem.coinfo@saalem.co     I 89 - 57871021 - 021تولید اسپری و کپسول Cold Fireجهان تجارت سالم

88049030www.rahdarsanat.irinfo@rahdarsanat.ir     I 125 - 7021-88614514 - 021نردبان و پلت فرم آتش نشانیراهدار صنعت ماشین

44247730www.zhabeh-co.cominfo@zhabeh.com     I 74-5 - 7021 – 44262146 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتژرف اندیشان به ایمن

44195688www.sanginkar.cominfo@sanginkar.com     I 68 - 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 126 - 51086000021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتصنایع ایمنی و اطفاء تهران

88612779www.fmp.co.irinfo@fmp.co.ir     I 115 - 80021 – 88612778 - 021آموزش های ایمنی و آتش نشانیفامور مهرگان پویا

88748010www.fonoon.co.irinfo@fonoon.co.ir     I 64 - 82445000021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتفنون آزمایشگاهی

35258323www.bioversal.irinfo@bioversal.ir     I 48 - 35257323041 - 041آتش نشانی – اعالم و اطفای حریقمهندسی تدبیر

88837820www.asec-int.cominfo@asec-int.com     I 44 - 86020347021 - 021سیستم های اعالم حریقمهندسی نوین راهکار

89776665www.nejatimendp.cominfo@nejatimendp.com     I 49 - 22047977021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتنجات ایمن داناپایه

86030912www.nefco.cominfo@nefco.com     I 106-7 - 86030679021 - 021تجهیزات اعالم و اطفای حریقنفکو

65766738www.namadintarh.cominfo@namadintarh.com     I 53 - 65766872021 - 021ناوگان موتوری آتش نشانی و تجهیزاتنمادین طرح

www.iransafetytrade.comمشاوره رایگان:  68 83 68 55 -  40 82 68 55 - 021    50 96 584 0930

اسپانرسهای مجله شامره:        39  
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General Subject

اطالعات عمـومـــی
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 Read The Latest issue    

News:
Carrington Heads To Dubai To Exhibit 
Award-Winning Range Of Flame Retar-
dant Fabrics
Carrington Textiles is to exhibit a range 
of ground-breaking flame retardant ...

Kussmaul Electronics Launches Two 
New Auto Eject Covers
Kussmaul Electronics has introduced 
two new Super Auto Eject Deluxe 
Covers.

Tottenham Stadium Protected With 
Bull’s Alarm System
Bull Products, a manufacturer of 
life-saving fire protection equipment, 
has secured a contract to ....

Opticom Analytics Wins Innovation 
Award At EMS World Expo 2017
EMS World magazine has selected Op-
ticom™ Analytics as a 2017 Innovation 
Award winner.

IFE Launches New Firefighter Safety 
Database At Centennial Year Opening 
Event
As part of its 100th-anniversary 
celebrations, the Institution of Fire 
Engineers (IFE) launched the new 
Firefighter Safety Database ...

High Rise Escape Systems Inc. –  2017 
‘ASTORS’ Homeland Security Award 
Winners
High Rise Escape Systems Inc. won 
the prestigious ‘ASTORS’ Homeland 
Security Award for 2017.

NOFIRNO System Chosen As Sealing 
For The Transition From Coal To Bio-
mass Power Plant
In terms of energy production, sus-
tainability is what it’s all about right 
now. And with that sustainability ...

FM Global Urges Better Safety Test 
For High-Rise Exterior Claddings That 
Have Fueled Deadly Building Fires
Costly and sometimes fatal fires in 
some of the world’s newest and tallest 
buildings have recently ...
 
Intelligent Multisensor Detection
When the unexpected strikes there 
are no second chances. Your safe-
guards against disaster have to ....

NOMINATIONS OPEN FOR THE SPIRIT 
OF FIRE AWARDS 2018
Nominations open for The Spirit of 
Fire Awards 2018 today, the presti-
gious awards ceremony ....

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:

 ZOLL first company to receive pre-
market approval from the FDA on its 
full portfolio of defibrillators
CHELMSFORD, Mass. — ZOLL® Med-
ical Corporation, a manufacturer of 
medical devices and related software 
solutions, today announced .....

Safety Vision success - Denver Aircraft 
Rescue and Fire
DENVER — Denver International 
Airport, or DIA, with over 50 square 
miles of land area and over a mile of 
underground transit tunnels ....

ESO Solutions forecasts key fire de-
partment trends for 2018
Increased Importance of Accredi-
tation, Greater Data Accessibility, 
Increasing Budget Scrutiny Will Be 
Key Themes in 2018

Streamlight® introduces Dualie® 
Rechargable Magnet
Streamlight® Inc., a leading provid-
er of high-performance lighting, 
introduced the Dualie® Rechargeable 
Magnet, a lithium ion battery-pow-
ered rechargeable LED flashlight that 
is safety rated for use in Division 1 
environments. 

Introduction of a New Series of Tools

Stronger , lighter , Better Ergonomics

Introduction of a New Series of Tools

Stronger , lighter , Better Ergonomics
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سری جدید جک های بادی هولماترو
هولماترو ،  پیشتاز در نوآوری و تکنولوژی 

Groups and Specialized News Channel Safety, Fire, Rescue
)IRAN Safety Trade Center (IRAN  Fire Engineering Magazine

https://telegram.me/fireandrescuenews
https:// t.me/joinchat/BEasiEAqvwpqviG93CZ8aA

 New Update: Mar. 2018

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 
Commission 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 
hoping for a better business with you.
Thanking you,

Content:
 
IRAN Fire Protection Engineering Monthly Magazine No. 39

About us:

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 Drag-
er breathing devices

Professional Article: New Safety 
and Fire Safety Technologies

Special Article: Smoke Control 
Management 5

Fire simulator on a bus
Fire brigades in Switzerland are now 
able to train with XVR Simulation as a 
result of a new hybrid training ...

CFB Risk Management lands major 
contract with Sirius Minerals Mine
Tees-based CFB Risk Management has 
announced its biggest contract win to 
date – a multi-million-pound ...

First accredited HRET course outside 
US launched
The UK HRET User Group, sponsored 
by Terberg DTS and Oshkosh, has 
gained the SFJ Awards ...

Becoming The Best In The World At 
Detecting Cardiac Arrest
In 2016, Corti and Copenhagen EMS 
started a partnership to merge human 
expertise with AI to improve 

Handheld Launches The NAUTIZ X9 
Outdoor-Rugged Android PDA
Handheld Group, a leading manufac-
turer of rugged mobile computers, 
today announced the new NAUTIZ X9: 
an ultra-rugged enterprise handheld 
built for fieldwork in the most chal-
lenging outdoor or ....

Introduction of a New Series of Tools

Stronger , lighter , Better Ergonomics

Introduction of a New Series of Tools

Stronger , lighter , Better Ergonomics
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  • installers and engineers
• road, rail & marine transport
• rescue and paramedic services
 • government & municipal authorities
 • manufacturing and process industries
• building design, construction & maintenance
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