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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.

 نمایشگاه بین املللی لوازم و تجهیزات
پلیسی، امنیتی و ایمنی

International Police, Security & Safety 
Equipment Exhibition

www.ipas.ir

زمان برگزاری نمايشگاه ٩ الی١٢ مهرماه

برای ثبت نام در نمایشگاه ایپاس به سایت زیر مراجعه فرمایید

  021-88664955-56    
        تهران، بلوار آفریقا )نلسون ماندال(، خیابان تابان غربی، پالک 13، طبقه دوم شرقی، واحد202

درودبرخوانندگاندوستداشتنی

اگرقرارباشدرفتارما،وابستهبهشرایطورفتارجامعهباشد؛ایندیگررفتار
نیست،بلکهمعاملهاست!

علیرغمشــرایطخاصبازارکهناشیازتالطمبازارارزبودهوهمهرادرگیر
خودشکرده،ضرورتاتخاذتمهیداتایمنیحریقدرســازههایصنعتیو

تاسیساتشهریمتوقفنشدهوکماکاندرجریاناست.
خصوصاخدماتمشاورهمهندسی،سرویسونگهداری،ارزیابیریسکو...

بنظرمیرسدامیدواریوتیزکردنچاقویبیزینسدرشرایطآمادهباشفعلی
رابایدازغورباقهناشنوایییادبگیریمکهتالشکردوتوانستتاازگودالی
بیرونبیایدکههمهبادستاشــارهمیکردندکه:امیدینیست،خودترا

خستهنکن!



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

ـــــار خــارجـی اخبــ
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فوم های  از  استفاده  که  بود  خواهد  امریکا  ایالت  اولین  واشینگتن 
دفتر  گذشته  ماه  می کند.  ممنوع  را   PFASs حاوی آتش  خاموش کننده 
ایالتی نمایندگان واشینگتن با 72 رأی موافق در برابر 26 رأی مخالف، 
فلوئوروآلکیل  پلی  مواد  حاوی  آتش  خاموش کننده  فوم های  فروش 
 Jay ایالت  رئیس  توسط  آن  قانون  هفته  این  کرد،  ممنوع  را   )PFAS(
Inslee امضا و ابالغ شد. فوم های ضد حریق دسته B پایه PFAS از سال 
1970 به عنوان اطفای کننده بخار، خاموش کردن حریق، آموزش اطفای 
تجهیزات  و  حجیم  ذخیره  پایانه های  پاالیشگاه ها،  فرودگاه ها،  در  حریق 
استفاده  اشتعال  قابل  مایع  نفت  و  طبیعی  گاز  زیاد  مقادیر  انتقال  دیگر 
قابل  فوم  تولید  توانایی  خاطر  به   PFAS حاوی شیمیایی  مواد  می شوند. 
گسترش سریع استفاده می شوند. بر طبق سازمان حفاظت محیط زیست 
امریکا، مواد شیمیایی حاوی PFAS در محیط زیست و بدن انسان بسیار 
محیط  به  مقاوم  مواد  انتشار  کاهش  دنبال  جدید  قوانین  هستند.  مقاوم 
از  را  فوم ها  فروش  قانون  می باشد.  حریق  اطفای  فعالیت های  از  زیست 
توسط  آن  از  استفاده  اینکه  مگر  کرد  خواهد  ممنوع  جوالی 2020  اول 
قانون فدرال موردنیاز باشد یا اینکه فوم در پاالیشگاه نفت، پایانه نفتی یا 

کارخانه مواد شیمیایی به منظور اطفای حریق استفاده شود. قانون استفاده 
از فوم در تمرینات آموزشی را از اول جوالی امسال ممنوع خواهد کرد. 
تولیدکنندگانی که فوم های اطفای حریق حاوی PFAS برای مقاصد معاف 
جوالی  از  بعد  می فروشند،  یا  و  می کنند  توزیع  می کنند،  تولید  را  نشده 
فروخته  محصوالت  باید  شود(،  اجرایی  ممنوعیت  قانون  )وقتی   2020
این،  بر  عالوه  نمایند.  بازپس گیری  خریداران  از  را  توزیع شده  یا  شده 
فراهم کنندگان البسه ضد حریق حاوی PFAS می بایست مشتریانشان را 
از قانون تا اول جوالی 2018 مطلع نمایند، در غیر اینصورت با جریمه 
مواجه خواهند شد. PFAS ماده ای شیمیایی است که ساخته انسان است و 
 PFAS به صورت طبیعی در طبیعت یافت نمی شود. مولکول های همه مواد
فلورین و همچنین اکسیژن، هیدروژن، سولفور و  حاوی اتم های کربن و 
و  زنجیره  طول  طریق  از   PFAS مواد  مولکول های  هستند.  نیتروژن  یا 
هستند.  تمایز  قابل  یکدیگر  از  مولکول  یک  در  کربن  اتم های  تعداد  یا 
است.  متنوع   PFAS ترکیبات  سمیت  که  می دارد  بیان  اکولوژی  واحد 
می تواند   PFAS مقداری با  مواجهه  که  داد  نشان  حیوانات  در  مطالعات 
روی عملکرد کبد، هورمون های تولیدمثل، فرزند آوری و مرگ ومیر اثر 
شده  شناخته  کمتر  انسان  در   PFAS سمیت  حال  هر  به  باشد.  داشته 
است و ممکن است به کلسترول باال، زخم معده و روده، بیماری تیروئید، 
سرطان بیضه، سرطان کلیه و افزایش فشار دوران بارداری مرتبط باشد.

 ممنوعیت استفاده از فوم های 
حاوی PFAS در امریکا 
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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
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کپسول های کوچک پر شده با عامل تمیزکننده خاموش کننده حریق می تواند 
این کپسول های  در سطح جهانی بکار گرفته شود.  رنگ آمیخته شده  با 
کوچک بین 50 تا 80 میکرون قطر دارند و می توانند با هر رنگی ترکیب 
شوند تا توانایی اطفای حریق موردنیاز را فراهم نماید. کپسول ها از الیه 
پلیمری مقاوم به رطوبت ساخته می شود که حاوی پرفلورو هپتا فلوئور ایزو 
پیروپیل پنتا پالرو ایتل کتون )2-متیل -3- پنتانون(، یک عامل خفه کننده 
حریق گازی شکل می باشند که با نام تجاری نوی 1230 شناخته شده است. 
این فناوری جدید با نام کپسول های کوچک شرکت فناوری های خالقانه 
جدید NIT معرفی شده است، این شرکت لیترونیایی در اوایل سال 2017 
تأسیس شده است. NIT دارای حق توضیح و موافقت اصولی جهانی خاصی 
می باشد. طبق گفته های مؤسس شرکت الک موراسکینس این کپسول ها در 
حال حاضر در روسیه، ویتفانی و کره جنوبی در کاربردهای زیادی استفاده 
می شود، کپسول های روی صفحات چسبیده مرکب قابل انعطاف به منظور 
حفاظت از اتاق های پست برق تا حجم 65 لیتر نیز استفاده می شود. با رنگ 
این کپسول ها در اجزای برقی اتوبوس برقی و موتور واگن برقی و اجزای 
باتری قایق و داخل مجرای سیم برق ساختمان ها استفاده می شود. مزایای 
ایمنی  سیستم های  که  جاهایی ست  در  آنها  کاربرد  امکان  محصول  این 
به صورت  یا  شود  استفاده  اثربخش  به صورت  نمی تواند  استاندارد  حریق 
بیشتر  اندازه  دارای  کپسول  یک  که  آنجایی  از  نیست.  کاربردی  عمومی 
از 50 تا 80 میکرون است می تواند با تفنگ اسپری رنگ در الیه خیلی 

نازک به کار گرفته شود. موراسکینس می گوید فایده دیگر این کپسول 
توانایی اطفای کامل آتش در مراحل اولیه و در حد چند ثانیه می باشد. 
پیشرفت این محصول از بیست سال پیش توسط دانشمندان روسی از سن 
پیترزبوگ شروع شده و سرانجام در سال 2014 ثبت اختراع شد. هدف 
جریان  از  ناشی  طریق  از  که  بود  محصولی  ساختن  آن  سازندگان  اصلی 
تجهیزات  با  برق  اتاق های  برق،  خروجی های  در  برق  سیم های  در  کوتاه 
گران، واحدهای سیستم و ایستگاه های شبکه پیشگیری کنند. موراسکینس 
می گوید که کپسول های حاوی عامل تمیز تحت شرایط آزمایشگاهی توسط 
تولیدکنندگان آزمون شدند. آزمون نشان داد که پوشش کپسول وقتی که 
پر از گاز است می توانند دمای تا 120 – 130 درجه را تحمل کند. درصد 
آزمون ها خاموش کننده در دماهای باالتر آزاد می شد. اضافه کردن رنگ 
یا الک به خصوصیات کپسول اثری نداشت و باعث می شود کپسول یک 
محصول جذاب برای مقاصد پیشگیری در اتاق های کوچک یا مکان هایی 
که دمای معمول از 120 درجه باالتر نمی رود باشد. آزمون های کاربرد 
خاص نیز با استفاده از کپسول های پوشش داده شده با حفاظ های اجباری 
انجام شد، در این مورد رنگ حریق را با مخلوط گلوله ای در طی 5 تا 20 
ثانیه خاموش کرد. این محصول جدید در بازار جهانی چگونه مورد استقبال 
این  موراسکینس  دید.  تا  بود  منتظر  باید  منظوری،  چه  به  و  بود  خواهد 
تازگی را مانع بزرگی در نظر می گرفت اما باید موانع را برداریم تا اثربخشی 
دریابیم، اگرچه شرکت های درگیر سیستم های اطفای حریق  را  محصول 
این محصول را بسیار خالقانه و بی همتا می پندارند. اگر NIT موفق شود 
برای  پوشش  استاندارد  یک  می تواند  کوچک  کپسول های  با  رنگ آمیزی 

تابلوهای برقی در سراسر جهان باشد.

 فناوری جدید اطفای حریق 



18

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

ـــــار خــارجـی اخبــ

IRAN Fire Protection Engineering Magazine    No. 41    May. 2018                                    1397 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق    سال ششم    شـماره 41    اردیبهشت

پک  نام های  به  فردی  گاز  تک  نمایشگرهای  مجموعه   Drager کمپانی
نه  نمایشگرها  این  می کند.  پیشنهاد  را   6000،6500،8000،8500
تنها گازهای استاندارد کربن مونوکسید، هیدروژن سولفید، سولفور دی 
اکسید و اکسیژن )پک 6000 و 6500( را کشف می کند بلکه گازهای 
مخصوص مثله ازون، فسژن، نیتروژن دی اکسید )8000 و 8500( را 
H2S/ نیز کشف می کند. عالوه بر این پک 8500 با حس گر دوگانه
CO یا CO/O2 و سنسور کربن منوکسید هیدروژن خنثی در دسترس 
می باشد. این به طور قابل مالحظه ای تأثیر هیدروژن در تشخیص کربن 

منوکسید را کاهش می دهد. 
از آنجایی که اندازه گیری قابل اعتماد و سریع گاز در یک محیط صنعتی 
و  دقیق  اعتماد  قابل  نتایج  پک  سری  نمایشگرهای  است،  مهم  بسیار 
سریعی فراهم کرده و بسیار راحت قابل استفاده هستند. استفاده کنندگان 
می توانند بین 18 حس گر با عمر طوالنی برای 33 گاز را انتخاب کنند. 
باتری صنعتی استفاده شده در نمایشگر عمر 2 سال بدون تعویض باتری 

فراهم می کند. 
تجهیزات موجود می توانند با نمایشگرهای جدید نیز استفاده شود. چراغ 
می کند  فراهم  می باشد.  بکارگیری  آماده  نمایشگر  که  می دهد  نشان   D
باقیمانده.  سرویس دهی  زمان  مدت  یا  هدف  گاز  باتری،  ظرفیت  مثل 
سری پک حتی در شرایط کاری سخت نیز مقاوم است. حسگرها می تواند 
کند.  کار  سانتی گراد  درجه   55 مثبت  تا   40 منفی  دمایی  محدوده  در 
مثل  خارجی  مواد  مقابل  در  را  حسگر  تعویض  قابل  غشایی  فیلتر  یک 
بر  ضربه  و  شیمیایی  مقاومت  خصوصیات  می کند  محافظت  گردوغبار 

اساس نیازمندیIP68  می باشد. انواع حس گرها به وسیله رنگ شناسایی 
می شود. 

این به معنی آن است که اشتباه غیرممکن است. نمایشگرهای سری پک 
باالترین غلظت اندازه گیری شده را نشان می دهد. هشدارها صوتی، نوری 
و ارتعاش لمسی هستند و استفاده کنندگان هشدارها را پس از طی زمانی 

درک می کنند.

ــرای  ــه بـ ــی اضافـ ــک خروجـ ــا یـ ــد بـ ــانی جدیـ ــیر آتش نشـ شـ
مصـــارف غیـــر حریـــق رونمایـــی شـــد.

gones Triton g-4048 یـــک شـــیر آتش نشـــانی شـــهری اســـت 
کـــه قســـمت خمـــره ای شـــکل آن دارای یـــک خروجـــی اضافـــه 
ــای  ــرای کاربردهـ ــا بـ ــازد تـ ــادر می سـ ــیر را قـ ــد و شـ می باشـ
ـــای  ـــب حس گره ـــاختمان و نص ـــه آب س ـــی ب ـــل دسترس ـــر مث دیگ

فشـــار اســـتفاده شـــود. 
در صـــورت وقـــوع شـــرایط اضطـــراری دهانه هـــای شـــیر افقـــی 
ـــر  ـــی اگ ـــد. حت ـــرار دارن ـــانی ق ـــد آتش نش ـــترس واح ـــه در دس همیش

ـــند.  ـــتفاده باش ـــال اس ـــی در ح ـــره ای اضاف ـــه  خم دهان
ـــرای  ـــی ب ـــوان انتخاب ـــد به عن ـــاالی جدی ـــه  ب ـــات دهان ـــن خصوصی ای

ـــد. ـــر می باش ـــی مول ـــوالت آب ـــدل محص م

Drager  نمایشگرهای جدید 

 هایدرانت متحرک   
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شرکت کنندگان در نمایشگاه تجاری ثبت نام شده اند. طرح مکان اداری 
نهایی شده است و بسیاری شرکت های دیگر عالقه خود به حضور در 
روز  در  نمایشگاه  این  کردند.  اعالم  را   2020 Interschutz نمایشگاه 
خدمات  برای  می توانند  شرکت کنندگان  شد،  خواهد  شروع  می  اول 
حریق و نجات، حفاظت شهری، ایمنی و امنیت و سطح جهانی ثبت نام 
ارتقای  کمپین  شروع   2020  Interschutz بروشور  انتشار  کنند. 
بیش  و  شرکت کننده   1500 حدود  می دهد.  نشان  را  شرکت کنندگان 
از 150 هزار بازدیدکننده در آخرین نمایشگاهInterschutz  در سال 
2015 شرکت داشتند. نمایشگاه پیش رو از 15 تا 20 ژوئن برگزار خواهد 
گردید که دوباره در مرکز نمایشگاهی هانوفر در المان خواهد بود. مارتین 
فولکرتس می گوید بی صبرانه منتظر سال 2020 هستیم ایشان راهنمای 
جهانی Interschutz در Deutsche Messe هستند. ایشان در ادامه 
می افزاید دلیل آن ساده است: Interschutz یک شرکت تجاری است 
که به خاطر صبر و مثبت اندیشی خویش شناخته شده است. انرژی و 
همگرایی بی حد و مرز شرکت کنندگان تا اکنون قابل لمس بوده و همچنان 
در حال رایزنی با شرکت کنندگان و شرکا هستیم. فقط یک نظر کوتاه به 
نشان می دهد.  را  ارتباطات  تمرکز روی مسئله   Interschutz بروشور 
در یک کلیت اولیه برای Interschutz نسخه 2020 نمایش به صورت 
روش ها،  گروه ها،  شعار  با  بود.  خواهد  حلقه ای  زمینه  با  شکل  گنبدی 

فناوری- همراه با هم برای حفاظت و نجات. 
شعار زمینه ای توجه به 2 جنبه کلیدی بخش های آینده را نشان می دهد: 
از وسایل دیجیتال خالقانه و همکاری فزاینده بین سازمان ها و  استفاده 

مؤسسات حرفه ای مختلف. 
دسته بندی اولیه نمایشگاه خدمات حریق )وسایل نقلیه مواد و خدمات 
اولیه،  واکنش  نقلیه  )وسایل  نجات  خدمات  حریق(،  اطفای  و  حفاظت 
و  جدید  )فناوری های  شهری  حفاظت  پزشکی(  خدمات  و  تجهیزات 

مواجه  پشتیبانی  روش های 
طبیعی(،  و  انسانی  فجایع  با 
فردی  حفاظت  تجهیزات 
و  ایمنی/امنیت  فناوری  و 
ارتباطات و اطالعات هستند. 
Interschutz تنها نمایشگاه 
جهانی ست که خدمات آتش 
حفاظت  و  آتش  نجات،  و 
شهری و آتش سوزی در یک 
طرح کلی به نمایش می گذارد. 
جانمایی مکان نمایش 2020 
و  تجاری  شرکت کنندگان 
زون های  در  را  غیرتجاری 
تاالر  در  هم  جداگانه 
نمایشگاه و هم در فضای باز 
روش  این  به  می دهد.  قرار 

بازدیدکنندگان نیازی نیست تا مسافت طوالنی را برای بازدید طی کنند 
نیز  هیجان  و  شور  برای  مکانی  اینترشتس  شوند.  دور  اولیه  مکان  از  و 
می باشد- جایی که قهرمانانی مانند متخصصان نجات در ارتفاع، پرش 
کنندگان در دود و آتش نشانان مهارت های خاص خود را نشان داده و 
آخرین فناوری ها را از طریق سرعت شان در رخدادهای پرطرفدار مثل 
 Interschutz .مسابقه قهرمان سخت ترین آتش نشان زنده نشان می دهد
برای هر کسی که می خواهد پیشرفته ترین و خالقانه ترین تجهیزات را 

ببیند در دسته بندی های مختلف دیدنی است.
حفاظت  نجات  و  آتش  تأمین کنندگان  برای  رخداد  برجسته ترین  این 
را شکل می دهد.  آنها  تجارت  امنیت است و چرخه  و  ایمنی  و  شهری 
همچنین ساختاری برای شرکت ها در طراحی انتشار آخرین پیشرفت ها و 
خالقیت ها برای عموم مردم برای اولین بار می باشد. سازمان ها در تالش 
هستند تا سال بعد اهداف تجاری خود را با نمایش آن در سطح جهانی 
هماهنگ کنند. Deutsche Messe و نمایندگان مذاکرات با انتشارات 
و سازمان های صنعتی مختلف آلمانی و جهانی را آغاز کرده اند. نمایشگاه 
آتش نشانی آلمان که هم زمان با Interschutz برگزار می گردد گروه های 
بیشتری از بازدیدکنندگان را به مرکز نمایشگاه هانوفر جذب خواهد کرد. 
بلیت های Interschutz 2020 از تابستان 2019 به فروش خواهد رسید.

INTERSCHUTZ 2020 
آماده استارت  
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فارپـــورت و روزنبـــاور یـــک سیســـتم امنیتـــی داده محـــور جدیـــد 
 MSEO ــام ــا نـ ــا بـ ــراری فرودگاه هـ ــه اضطـ ــایل نقلیـ ــرای وسـ بـ
ـــن  ـــد. ای ـــی کرده ان ـــل طراح ـــات موبای ـــی خدم ـــع عملیات ـــی منب ردیاب
روش بـــر اســـاس مـــکان EMEREC DEVS و سیســـتم مکان یابـــی 
می باشـــد و راننـــدگان وســـایل نقلیـــه فرودگاهـــی را در جاده هـــای 
ـــن  ـــرای اولی ـــن ب ـــت زمی ـــی وضعی ـــد کل ـــا دی ـــنگفرش ب ـــفالت و س آس
ــل  ــفالت داخـ ــنگفرش و اسـ ــای سـ ــد. جاده هـ ــنا می کنـ ــار آشـ بـ
فـــرودگاه تـــا بیـــرون محوطـــه ادامـــه پیـــدا می کننـــد. هواپیماهـــا 
پـــارک شـــده اند، ســـوخت گیری می کننـــد، ضـــد یـــخ می شـــوند، 
ــوند،  ــاده می شـ ــا آمـ مانـــور داده و بـــرای پـــرواز از ایـــن مکان هـ
ـــه  ـــت. ب ـــرار اس ـــا برق ـــنگینی در اینج ـــک س ـــوالً ترافی ـــن معم بنابرای
ـــه  ـــی ب ـــگاه کل ـــد ن ـــی می توانن ـــان عملیات ـــا MSEO کارکن ـــال ب ـــر ح ه
ـــر  ـــی اگ ـــند حت ـــته باش ـــین داش ـــن ماش ـــل کابی ـــه از داخ ـــن محوط ای
ـــتم  ـــن سیس ـــد. ای ـــده باش ـــدود ش ـــد مح ـــوای ب ـــر ه ـــه خاط ـــد ب دی
در تاریکـــی نیـــز کار می کنـــد و نشـــان می دهـــد کـــه بقیـــه 
ماشـــین ها کجـــا هســـتند، چـــه ســـرعتی دارنـــد و در چـــه جهتـــی 
ـــا و  ـــه هواپیم ـــه، چ ـــن محوط ـــیئی در ای ـــر ش ـــد. ه ـــت می کنن حرک
ـــکان آن را در  ـــه م ـــده ک ـــز ش ـــتنده ای تجهی ـــا فرس ـــودرو، ب ـــه خ چ
زمـــان واقعـــی ردیابـــی می کنـــد. مـــکان آن در نقشـــه مکان یابـــی 
ــود.  ــبه می شـ ــود و جهـــت حرکـــت آن محاسـ ــان داده می شـ نشـ
بـــه علـــت محاســـبه تخمینـــی ثابـــت تمـــام اشـــیای متحـــرک، 
ــایل نقلیـــه را کشـــف کـــرده و  سیســـتم خطـــرات تصـــادف وسـ
ســـریعًا بـــه راننـــدگان اخطـــار می دهـــد. ایـــن مهم تریـــن مزیـــت 
ـــی در  ـــک زمین ـــی ترافی ـــش ایمن ـــث افزای ـــن باع ـــت. ای MSEO اس
فرودگاه هـــا از طریـــق پیشـــگیری از تصـــادف خـــودکار می شـــود. 
مســـیر ترافیکـــی در نمایشـــگر کار گذاشـــته شـــده در وســـیله نمایـــش 
داده می شـــود. در مرحلـــه اول پـــروژه، وســـایل آتش نشـــانی و 
یخ زدایـــی بـــا ایـــن تجهیـــزات تجهیـــز می شـــوند. تـــا تابســـتان 
ـــا 2020  ـــد و ت ـــد ش ـــل خواه ـــز متص ـــا نی ـــم بی ـــاوگان دنبال 2018، ن
ـــم  ـــتانی، دنبال ـــانی، زمس ـــراری )آتش نش ـــه اضط ـــایل نقلی ـــام وس تم

ـــه  ـــه در محوط ـــر( ک ـــوص دیگ ـــه مخص ـــایل نقلی ـــت، وس ـــا، امنی بی
ـــز  ـــت تجهی ـــا تبل ـــد ب ـــورت کار می کنن ـــرودگاه فرانکف ـــل ف حمل ونق
ـــه  ـــه روی نقش ـــیله نقلی ـــراف وس ـــن اط ـــت زمی ـــد. وضعی ـــد ش خواهن
ـــی  ـــا جزئیات ـــودرو ب ـــا و خ ـــود و هواپیم ـــش داده می ش ـــرک نمای متح
ـــود.  ـــخیص داده می ش ـــه تش ـــارک در محوط ـــل پ ـــوع و مح ـــل ن مث
محوطه هـــای ســـاختمانی و ایمنـــی، مثـــل جاده هـــا به صـــورت 
مجـــزا نمایـــش داده می شـــود. روش و هشـــدارهای تصـــادف هـــم 
ـــر  ـــالوه ب ـــود. ع ـــاد می ش ـــنیداری ایج ـــم ش ـــداری و ه ـــورت دی به ص
ایـــن، MSEO عملکردهایـــی مثـــل طرح هـــای پیشـــگیری حریـــق، 
 MSEO .ــد ــم می کنـ ــع را فراهـ ــاط تجمـ ــن آب و نقـ ــاط تأمیـ نقـ
ـــش  ـــد افزای ـــتم دی ـــترده EMEREC DEVS )سیس ـــرح گس ـــک ط ی
ـــتم مکان یابـــی و ردیابـــی روزنبـــور بـــرای  ـــدگان(، سیس یافتـــه رانن
ســـاختارهای ایمنـــی حیاتـــی مثـــل فرودگاه هـــا و پارک هـــای 
صنعتـــی می باشـــد. ایـــن سیســـتم از فـــن آوری GPS بـــرای 
ـــک  ـــرل ترافی ـــات کنت ـــه اطالع ـــی ب ـــا و دسترس ـــی خودروه مکان یاب
ـــا  ـــد ت ـــتفاده می کن ـــی، ADS-B( اس ـــی، رادار زمین ـــی )رادار هوای هوای
ـــته  ـــر داش ـــت نظ ـــاده تح ـــر را در ج ـــایل دیگ ـــا و وس ـــت هواپیم موقعی
ـــی  ـــک هوای ـــرل ترافی ـــرای کنت ـــه ب ـــی ک ـــا MSEO داده های ـــد. ب باش
ــازمان ها  ــراری سـ ــای اضطـ ــرای عملیات هـ ــوند بـ ــتفاده می شـ اسـ
ـــای  ـــبکه راه ه ـــه و ش ـــام یکپارچ ـــرد پی ـــتند. رویک ـــترس هس در دس

ـــاخت. ـــد س ـــدی خواه ـــی جدی ارتباط

پیشگیری از تصادف وسایل نقلیه 
فرودگاهی   
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تولیدکننـده وسـایل مرکز آموزش اضطـراری زمینی کـره جنوبی از این 
مـاه آغـاز بـکار کرد. ایـن مرکز آمـوزش اضطـراری چند رشـته ای در 
کـره جنوبی شـامل اولیـن فن آوری های جدیـد آموزش حریـق زنده در 
کشـور می باشـد. تولیدکننـده تجهیزات آمـوزش حریق، هاگـن قرارداد 
تأمیـن تجهیـزات پـروژه مرکـز آمـوزش خدمـات حریـق MPSS را 
برنـده شـده اسـت. ایـن قـرارداد شـامل طراحـی، تولیـد، تحویـل و 
آزمـون بیـش از 30 وسـایل آموزشـی کالس A و B شبیه سـاز آتـش 
و دو سیسـتم پس سـوز می باشـد. تولیـد تجهیـزات آموزشـی ایـن مـاه 
)آوریـل( بـا نصـب آن آغـاز خواهـد شـد. مرکـز آمـوزش هـم اکنون 
در مرحلـه سـاخت اسـت و پیش بینـی می شـود پـروژه تـا پایـان سـال 
2018 بـه اتمـام برسـد. بـه علـت قرارگیـری در محیـط کوهسـتانی، 
تجهیـزات بایـد به گونـه ای باشـد کـه یادگیرنـدگان زمـان طوالنی تری 
در دوره هـای پیچیـده و سـخت حضـور داشـته باشـند. پـروژه توسـط 
سـاخت و مهندسـی هیوندای بـرای وزارت ایمنی و امنیـت عمومی کره 
جنوبـی مدیریـت خواهد شـد. مرکـز یـک گام مهم پیشـرفت آموزش 
اضطـراری در کـره جنوبـی و همسـایگان اسـت و می تواند نقـش مهمی 

سـطح  در  حریـق  و  اضطـراری  آمـوزش  اسـتانداردهای  برقـراری  در 
جهانـی فراهـم کند. ایـن مرکـز به عنوان مرکـز آموزش چند رشـته ای 
پیشـرفته سـاخته خواهد شـد بـا کیفیت بـاالی فـن آوری و ایمنـی باال. 
ایـن مرکـز از نظـر انفجـار نیـز دارای ایمنی باالیـی می باشـد. مفتخریم 
کـه جزئـی از این پیشـرفت آمـوزش اضطـراری در کره جنوبی هسـتیم 
و سـرمایه گذاری های دیگـر و همـکاری با شـرکا و سـهام داران خارج از 

ایـن پـروژه نیـز در حال انجام اسـت.

 آموزش ساده حریق به صورت پخش زنده   
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یـک دانشـگاه کانادایـی مطالعـه ای منتشـر کرد کـه ایجاد یک سیسـتم 
بررسـی سـالمت آتش نشـانان بـرای کمـک بـه شـناخت نرخ سـرطان 
و خطـرات دیگـر سـالمت آتش نشـانان را مـورد تأکیـد قـرار می دهـد. 
تحقیـق دانشـگاه فراسـر والـی UFV نشـان داد کـه در مقایسـه بـا آمار 
2013 کانـادا دربـاره تمـام دالیـل مـرگ در جمعیـت کل، علـت مرگ 
در آتش نشـانان بـه علـت سـرطان نسـبت بـه بقیـه جامعـه دو تـا سـه 
برابـر محتمل تـر اسـت. حتـی اگـر سـبک زندگـی سـالم تر به عنـوان 
نیازمنـدی شـغل آتش نشـانی را بـه حسـاب آوریـم. نویسـنده همـکار 
تحقیـق لـن گریس، اسـتاد همـکار مدرسـه UFV جرم شناسـی و عدالت 
قضایی اسـت و بـا تحقیقات اجتماعـی همکاری می کنـد. گریس همچنین 
رئیـس آتش نشـانی محلـی خدمـات بررسـی حریـق می باشـد. گریـس 
روی اهمیـت برقـراری مـدل بررسـی سـالمت آتش نشـانان به منظـور 
پایـش رونـد سـالمتی و الگوهـای تداخـالت پاسـخی تأکیـد دارد. تحت 
راهنمایـی ایشـان، خدمـات بررسـی حریـق تمرکـز خویش بـر روی رفاه 
آتش نشـانان در سـال های اخیـر و پایـش سـالمتی آنـان را توسـعه داده 
اسـت. گریـس می گویـد: به عنوان تمـام فعالیت های پیشـگیری سـال ها 
طـول می کشـد تـا ثمـره کار خویـش را دریابیـم. به هـر حـال کاری که 
اکنـون انجـام می دهیـم بـه معنـی بررسـی تمـام جامعـه، آتش نشـانان 
 UFV بیشـتری طوالنی تـر و سـالم تر زندگـی خواهنـد کـرد. همـکاری
و واحـد پیشـگیری و تحقیـق صدمـات کلمبیـای انگلیسـی، متغیرهـای 
صدمـه و مـرگ در آتش نشـانان کانادایی: یک مورد از سیسـتم بررسـی 
رفـاه آتش نشـانان ملـی به مـدت 10 سـال داده هـای صدمه و سـالمتی 
آتش نشـانان را بررسـی کـرد. ایـن مطالعـه دریافـت که سـرطان عامل 
بیـش از 86 درصـد مـرگ آتش نشـانان بوده اسـت، درحالی کـه بیماری 
قلبـی عروقـی کشـنده ترین عامـل آتش نشـانان کانادایی بوده اسـت، در 
همیـن اثنـا صدمات ضربه ای و موارد سـالمت روانی تلفات بـارزی دارد. 

یافته هـای کلیـدی:
• سـرطان بیشـتر از 86 درصـد علـت مرگ اسـت، بـا نرخ سـاالنه 50 

مـرگ در هـر 100 هـزار آتش نشـان
• صدمـات ضربـه ای 90 درصد علت زمان از دسـت رفته اسـت، تقریبًا 

1 از 50 آتش نشـان در هر سـال
• سـالمت روانـی سـومین علـت مـوارد زمـان از دسـت رفته اسـت، با 

میانگیـن 1 در 5 هـزار آتش نشـان در هـر سـال
• بیماری قلبی عروقی 5 درصد موارد مرگ ومیر است
• بیماری تنفسی زیر 2 درصد موارد مرگ ومیر است.

آتش نشـانان مرتباً در معرض سـرطان زاهای غلیظ موجـود در هوا، دوده 
و قیـر ناشـی از حریق هسـتند. اثر تجمعی با تعـداد باالی مـوارد زمان از 
دسـت رفته به علت سـرطان در سـنین 55 تا 59 سـال رخ داد و بیشـتر 
مرگ هـای ناشـی از سـرطان در سـن بـاالی 65 سـال رخ داد. در مواقع 
واکنـش در شـرایط اضطـراری، آتش نشـانان ممکـن اسـت در معـرض 
دماهای باال، کار جسـمی طاقت فرسـا، اشـیای در حال سـقوط، بیماری ها، 
مواد سـمی و حوادث باشـند. با بررسـی وسـیع مطالعات 2000 تا 2017 
و داده هـای 2006 تـا 2015، مطالعـه دریافـت کـه پنـج عامـل نگرانی 

اصلی سـالمتی آتش نشـانان کانادایی: سـرطان، صدمه ضربـه ای، بیماری 
قلبـی عروقـی، بیماری ریوی و مشـکالت روانی هسـتند. راچل رامسـدن 
نویسـنده مسـئول ایـن مطالعـه و عضـو BCIRPU می گوید: نـگاه تازه به 
داده هـا کمـک می کنـد اطمینـان یابیـم کـه اقدامـات انجـام شـده برای 
بهبـود سـالمتی و پیشـگیری از صدمـات در بیـن آتش نشـانان مرتبـط 
و اثربخـش بـوده اسـت. از طریـق ایـن مطالعـه دیدیـم که ریسـک های 
سـالمتی آتش نشـانان در طول زمان بیشـتر شـده اسـت. این بـه نیاز به 
یـک روش جمـع آوری مـداوم و تحلیـل داده های سـالمت آتش نشـانان 
اشـاره می کنـد و نشـان می دهد کـه مداخالت همـگام خواهد مانـد. این 
مطالعـه بـاالی 100 هزار داوطلب آتش نشـان در کانادا و سراسـر جهان 
دارد، شـامل 1/2 میلیـون در ایـاالت متحـده. مایـک هارلـی، معـاون 
سـازمان بین المللـی آتش نشـانان می گویـد: مـا ایـن مطالعـه را بخشـی 
از یـک تـالش بـرای ایمن تـر کـردن شـغل آتش نشـانی می بینیـم. ما از 
هرگونـه تـالش بـرای کمـک به فهـم بهتـر ریسـک های آتش نشـانان و 
تشـخیص راه هـای کاهـش آن اسـتقبال می کنیم. رامسـدن گفته اسـت: 
ایـن کار مهـم نجـات زندگـی بـدون حمایـت موسسـه موتـوروال ممکن 
نخواهـد بود و تشـکر خود را از بابـت حمایت این موسسـه از این مطالعه 
اعـالم می کنیـم. بـا حمایـت موسسـه موتـوروال از برنامـه، مطالعـه کار 
بیـش از یک سـاله تیم مشـاغل بهداشـتی کانـادا، محققان، دانشـگاهیان 
راچـل  می دهـد.  نشـان  را  آتش نشـانی  خدمـات  بخـش  مسـئوالن  و 
رامسـدن، جنیفـر اسـمیت و کیـت تـوروکات از BCIRPU، لـن کریـس، 
رئیس آتش نشـانی شـهر مورد بررسـی و اسـتاد UFV. دکتـر کنت کانز 
خـون شـناس. دکتر پاول ماکسـیم یـک محقق و اسـتاد دانشـگاه ویلفرد 
لوریـر. الری تومـاس معـاون آتش نشـانی شـهر مـورد بررسـی؛ و دکتر 
یـان پایـک رئیس BCIRPU و اسـتاد کلمبیا. موسسـه متـوروال از برنامه 
حمایـت مالـی انجـام داد و همچنیـن از برنامـه ایمنـی عمومـی و از علم، 

فـن آوری، مهندسـی و ابتکار آمـوزش ریاضی.

 ریسک دو برابری مرگ ناشی از سرطان
در آتش نشانان
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سیســـتم شـــبکه خدمـــات اضطـــراری 4G اولیـــن نمایـــش موفـــق 
خـــود را در شـــبکه موبایـــل عمومـــی بـــه دســـت آورد. مهندســـان 
ـــی  ـــتول و مکان ـــل EE در بریس ـــن دکل موبای ـــه بی ـــت را در 8 فوری تس
در باسینگســـتوک اجـــرا کردنـــد.ESN صـــدای حیاتـــی یکپارچـــه 
و خدمـــات داده هـــای جهانـــی را بـــرای ســـه ســـرویس خدماتـــی و 
ـــتفاده از  ـــا اس ـــت، ب ـــد گرف ـــل خواه ـــتان تحوی ـــتریان انگلس ـــر مش دیگ
ـــاری  ـــرویس ج ـــات داده. س ـــت خدم ـــترده دریاف ـــاری گس ـــبکه تج ش
ـــال  ـــل خصوصـــی در ح ـــی موبای ـــک سیســـتم رادیوی ـــی در ی ـــوج هوای م
ـــا  ـــوروال ب ـــزار موت ـــه نرم اف ـــت ک ـــار اس ـــن ب ـــن اولی ـــت. ای ـــت اس فعالی
ـــات  ـــدی ارتباط ـــت و اولویت بن ـــده اس ـــل ش ـــل EE متص ـــبکه موبای ش

خدمـــات اضطـــراری شـــبکه عمومـــی را نشـــان می دهـــد.
ـــرای  ـــراری ب ـــات اضط ـــه، خدم ـــعه یافت ـــاری توس ـــبکه تج ـــک ش در ی
ـــل  ـــی موبای ـــف رادیوی ـــه طی ـــاز ب ـــه نی ـــد ک ـــت دارن ـــتریان اولوی مش
ـــترده ای  ـــی گس ـــش جغرافیای ـــوند.ESN پوش ـــاب می ش ـــه اجتن جداگان
در جـــاده ای اصلـــی و فرعـــی فراهـــم می کنـــد، حتـــی مکان هـــای 
خـــاص و روســـتایی )مثـــل تونل هـــای جـــاده ای و راه آهـــن، شـــامل 
ـــی  ـــدوده دریای ـــارج از مح ـــل خ ـــکو(. 12 مای ـــدن و گالس ـــروی لن مت
ـــز.  ـــکاتلند و ول ـــتان، اس ـــن در انگلس ـــه زمی ـــوا ب ـــاط ه ـــا و ارتب بریتانی

ـــود  ـــد ب ـــوری خواه ـــن کش ـــتان اولی ـــود. انگلس ـــی می ش ـــی معرف وقت
ـــق  ـــراری را از طری ـــای اضط ـــی و داده ه ـــدای حیات ـــه ص ـــان ک در جه
ــاری توســـعه یافتـــه دریافـــت می کنـــد. اعضـــای  ــبکه 46 تجـ شـ
محیـــط عمومـــی دنبـــال برخـــی منافـــع تصادفـــی پـــروژه، مثـــل 
توســـعه شـــبکه موبایـــل 46 هســـتند- 90 درصـــد انگلســـتان هـــم 
ـــانی و  ـــات آتش نش ـــر خدم ـــرار دارد؛ و زی ـــش ق ـــت پوش ـــون تح اکن
ـــه اســـت: نقطـــه عطـــف دیگـــر  ـــن را گفت ـــارد ای ـــای نیـــک ه پلیـــس آق
ـــش در  ـــای پوش ـــت و کابل ه ـــتی تس ـــزار دس ـــی 130 اب ـــامل معرف ش
100 کیلومتـــر تونـــل در متـــروی لنـــدن می باشـــد. دفتـــر خانگـــی 
انگلســـتان می گویـــد بیشـــتر از 100 تمامـــی اضطـــراری دکل هـــای 
ESN دریافـــت شـــد کـــه قبـــال تحـــت پوشـــش قـــرار نداشـــت و 
نشـــان دهنـــد. توانایـــی ESN در کمـــک بـــه نجـــات افـــراد قبـــل 
ـــور  ـــط اپرات ـــد توس ـــاختار جدی ـــت. س ـــتردگی آن اس ـــل گس از تکمی
جدیـــد شـــبکه موبایـــل EE دریافـــت شـــده اســـت بـــا خدمـــات 
 Kellog brown root مشـــتریان توســـط موتـــوروال. تیـــم توســـط
حمایـــت می شـــود. وســـایل دســـتی ESN46 توســـط شـــرکت 
الکتریکـــی سامســـونگ تأمیـــن شـــده اســـت. اولیـــن سامســـونگ 
گلگســـی S8ESN ســـاخته شـــده در بـــار 2018 بـــه بـــازار عرضـــه 
ـــن  ـــه زمی ـــوا ب ـــایل ه ـــه و وس ـــایل نقلی ـــدارکات وس ـــد. ت ـــد ش خواه
ـــر در  ـــس و هلیکوپت ـــانی، آمبوالن ـــل آتش نش ـــزات موبای ـــرای تجهی ب

ـــت. ـــازی اس ـــال آماده س ح

نقطه عطف شبکه ارتباطات اضطراری 
انگلستان     



24

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

ـــــار خــارجـی اخبــ

IRAN Fire Protection Engineering Magazine    No. 41    May. 2018                                    1397 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق    سال ششم    شـماره 41    اردیبهشت

ــرای  ــون دالری بـ ــت 8/5 میلیـ ــک رقابـ ــروزی در یـ ــا پیـ ربات هـ
یافتـــن راه هـــای نقـــاط رادیواکتیـــو در تجهیـــزات هســـته ای را 
آغـــاز کرده انـــد. رقابـــت ســـال قبـــل آغـــاز شـــده اســـت توســـط 
ــتان.  ــته ای و خالقیـــت انگلسـ ــتقرار هسـ ــی اسـ ــازمان های دولتـ سـ
هـــدف آن یافتـــن فن آوری هـــای جدیـــدی اســـت کـــه بتوانـــد بـــا 
ـــه شـــود. هـــردو ســـازمان به صـــورت  ـــه کار گرفت ـــا فراینـــد ب ترکیـــب ب
ـــته ای  ـــزات هس ـــایت تجهی ـــک س ـــد، ی ـــالفیلر کار می کنن ـــک س نزدی
و بـــاز طراحـــی ســـوخت هســـته ای در ســـاحل دریایـــی ایرلنـــد در 
ـــتفاده  ـــا اس ـــن آوری در آنج ـــه ف ـــتان ک ـــی انگلس ـــمال غرب ـــا، ش کلمبی
ـــرا  ـــال اج ـــه در ح ـــی از 15 مرحل ـــه نهای ـــده در 5 مرحل ـــود.5 ای می ش
ـــا  هســـتند. کنسرســـیوم جدیـــد 1/5 میلیـــون دریافـــت کـــرده اســـت. ت
ـــازی  ـــو شبیه س ـــته ای رادیواکتی ـــط هس ـــت در محی ـــه تس ـــه اولی نمون
ـــاال  ـــر ب ـــا خط ـــای ب ـــنتی در محیط ه ـــای س ـــازد. رویکرده ـــده را بس ش
ـــظ،  ـــوا دار محاف ـــای ه ـــویت ه ـــش س ـــران، روک ـــای کارگ ـــامل تیم ه ش
ه می توانـــد کار کـــردن بیـــش از چنـــد ســـاعت را محـــدود ســـازد. 
ـــه  ـــک هایی ب ـــت و ریس ـــه اس ـــت، پرهزین ـــر اس ـــی وقت گی ـــد خیل فراین
ـــت  ـــی دول ـــت مال ـــت حمای ـــه تح ـــد. برنام ـــل می کن ـــران تحمی کارگ
به عنـــوان اولویـــت اســـتراتژی صنعتـــی در ربات هـــا و هـــوش 
ـــان اســـت کـــه در جســـتجوی ایجـــاد فضـــای شـــغلی  مصنوعـــی در جری
امن تـــر بـــرای مـــردم، رشـــد تولیـــد و حمایـــت از پیشـــرفت های 

صنعتـــی در صنعـــت و خدمـــات عمومـــی اســـت. تمـــام پروژه هـــا 
ـــال  ـــت در ح ـــن رقاب ـــوص ای ـــد. مخص ـــکیل ش ـــیوم تش ـــط کنسرس توس
ــداد  ــاً تعـ ــرکت کننده، تقریبـ ــازمان های شـ ــت. سـ ــرفت اسـ پیشـ
ــای کوچـــک، شـــرکت های بـــزرگ  ــامل تجارت هـ ــازان، شـ 30 سـ
و مؤسســـات دانشـــگاهی هســـتند. پـــروژه برنـــده – یـــا پروژه هـــای 
 sellafield ـــی ـــید گرمای ـــت اکس ـــه بازیاف ـــد در کارخان ـــد می توان برن
ـــر دو  ـــه ه ـــود ک ـــه ش ـــه کار گرفت ـــت magnon ب ـــه بازیاف و کارخان
ـــا  ـــا، ی ـــدن، اتاق ه ـــته ش ـــس از بس ـــتند. پ ـــک هس ـــال 2020 نزدی س
ســـلول ها بایـــد تمیـــز شـــود بـــا مـــواد تصفیه شـــده ایمـــن بـــرای 
بســـته بندی و ذخیـــره. ربات هـــا بایـــد در برقـــراری و نصـــب 
ـــری  ـــته را اندازه گی ـــو پس ـــد، رادیواکتی ـــک کنن ـــلول ها کم ـــزای س اج
ــد  ــته بودنـ ــال ها بسـ ــی سـ ــه در طـ ــی کـ ــه فضاهایـ ــد. بـ می کننـ
وارد شـــوند، اجـــزا را جـــدا کننـــد. شـــامل دریچه هـــای بـــزرگ و 
ـــه  ـــرای تصفی ـــپس آن را ب ـــد و س ـــدا کنن ـــه را ج ـــه، زبان ـــا لول کیلومتره
و ذخیـــره ایمـــن انتقال دهنـــده ربات هـــا از غول هـــای صنعتـــی 
ـــا  ـــوند ت ـــی می ش ـــک طراح ـــه کوچ ـــتر مورچ ـــایل بیش ـــا وس ـــزرگ ت ب
بتواننـــد باهـــم و به راحتـــی در مواقعـــی خرابـــی جایگزیـــن شـــوند. 
برخـــی پروژه هـــا نیـــاز بـــه فعالیـــت در دنیـــای مجـــازی دارنـــد 
ــل  ــزات داخـ ــوند و تجهیـ ــرل می شـ ــتقیماً کنتـ ــا مسـ ــه ربات هـ کـ
ســـلول ها به راحتـــی قابل کنتـــرل هســـتند. پـــس از یـــک مـــدت، 
قســـمت های شـــدیدتری در فضاهـــای رادیواکتیـــو بـــه کار گرفتـــه 
می شـــوند تأییدیـــه از قوانیـــن هســـته ای قبـــل از اینکـــه سیســـتم 
ـــوند  ـــه می ش ـــه کار گرفت ـــایت های NDA و Sellufield ب ـــد در س بتوان

موردنیـــاز اســـت.

 ایمنی تأسیسات هسته ای با ربات ها
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ــاص  ــد خـ ــرای مقاصـ ــراری بـ ــه اضطـ ــیله نقلیـ MOGIRUS وسـ
ــهری  ــق شـ ــون حریـ ــت. کامیـ ــاخته اسـ ــهری سـ ــای شـ محیط هـ
 ALLISon بـــا انتقال دهنـــده ســـری 3000 شـــرکت Magirus
بـــرای شـــتاب بیشـــتر و مانـــور بهتـــر، اولیـــن بـــار در نمایشـــگاه 
ــزار  ــی در Sicur 2018 برگـ ــت بین المللـ ــی و امنیـ ــق و ایمنـ حریـ
ـــن  ـــد. ای ـــته ش ـــش گذاش ـــه نمای ـــه ب ـــاه فوری ـــد در م ـــده در مادری ش
ــری  ــه باریک تـ ــی بدنـ ــر و طراحـ ــرخ باریک تـ ــه چـ ــیله پایـ وسـ
ــده  ــا انتقال دهنـ ــده بـ ــق mugirus  ترکیب شـ ــون حریـ دارد. کامیـ
ـــای  ـــات و مزای ـــا خصوصی ـــل ب ـــیله کام ـــک وس ـــه ی ـــن را ب Allison ای
ــایل بزرگ تـــر تبدیـــل می کنـــد. ایـــن را آقـــای  ــا وسـ ــابه بـ مشـ
ــپانیا  ــروش maginus در اسـ ــئول فـ ALegandro Martinez مسـ
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــاوت ای ـــی دارد. تف ـــان م ـــن بی ـــکای التی ـــال و آمری پرتغ
ـــخت  ـــردش س ـــا گ ـــک ب ـــای باری ـــه خیابان ه ـــی ب ـــدل دسترس ـــن م ای
ـــت.  ـــن اس ـــزرگ غیرممک ـــایل ب ـــرای وس ـــرا ب ـــد زی ـــهیل درکن را تس
 2/4 25 E 120 بـــا شـــماره IVECO بـــر اســـاس شاســـی اروپایـــی
کـــه مناســـب مأموریت هـــای اروپایـــی اســـت، خـــودروی فشـــرده 
ـــت. 4  ـــان اس ـــل 5 آتش نش ـــی حم ـــای کاف ـــا فض ـــن ب دارای دو کابی
ـــود دارد.  ـــن )SCBA( وج ـــود تأمی ـــی خ ـــزات تنفس ـــا تجهی ـــی ب صندل
ـــز  ـــارک MAGIRUS تجهی ـــپ MDH230 م ـــا پم ـــن ب ـــیله همچنی وس
ـــار و 250IPM در  ـــار 10 ب ـــه در IPM2000 در فش ـــت ک ـــده اس ش
  Allison40 بـــار را تأمیـــن می کنـــد. قابلیـــت اعتمـــاد انتقال دهنـــده
اعتمـــاد بیشـــتری بـــرای تیـــم آتش نشـــانی فراهـــم می کنـــد کـــه 
ـــعه  ـــر توس ـــود. trond مدی ـــاهده ش ـــق مش ـــه حری ـــد در صفح می توان
بـــازار انتقال دهنـــده Allison در اســـپانیا می گویـــد: در شـــرایط 

اضطـــراری، شـــتاب و عملکـــرد وســـایل بســـیار حیاتـــی هســـتند. 
بـــا تشـــکر از واحـــد فـــن آوری نیـــروی پیوســـته خودمـــان، انتقـــال 
ــا  ــور، قدرت هـ ــه موتـ ــد کـ ــن می کننـ ــایAllison  تضمیـ  دهنده هـ
ــته  ــت و پیوسـ ــاًل یکنواخـ ــورت آرام و کامـ ــا به صـ ــه چرخ هـ را بـ
ـــد.  ـــت بیای ـــه دس ـــاال ب ـــتاب ب ـــا ش ـــرد ب ـــا عملک ـــد ت ـــال می دهن انتق
ایـــن عجیـــب نیســـت کـــه نصـــف کامیون هـــای ســـنگین نمایـــش 
ــد.  ــب بودنـ ــای Allison تناسـ ـــا خودروهـ ــد. در sicvr ب داده شـ
ترکیـــب موتـــور 250 اســـب بخـــار IVECO بـــا انتقال دهنـــده 
ـــار  ـــر و فش ـــز بهت ـــرای ترم ـــک ب ـــده هیدرولی ـــامل بازدارن Allison، ش
ـــراری  ـــرایط اضط ـــرای ش ـــه ب ـــی بهین ـــت رانندگ ـــر، قابلی ـــز کمت ترم
ــی  ــل خوبـ ــده راه حـ ــوع انتقال دهنـ ــن نـ ــد. ایـ ــن می کنـ را تضمیـ
بـــرای خدمـــات اضطـــراری اســـت، بـــه علـــت کارایـــی رانندگـــی 
ـــد  ـــز کنن ـــده تمرک ـــده روی تغییردهن ـــت رانن ـــاز نیس ـــه نی ـــر ک حداکث
ـــه  ـــه صحن ـــیدن ب ـــوف رس ـــش را معط ـــه خوی ـــام توج ـــد تم و می توان
ــالوه  ــد عـ ــد. martinez می گویـ ــاال کنـ ــرعت  بـ ــا ایمنـــی و سـ بـ
بـــر ایـــن انتقال دهنـــده خـــودکار Allison به نـــدرت خامـــوش 
می شـــوند بنابرایـــن مشـــتریان نســـبت بـــه روشـــن بـــودن وســـیله 

ـــد. ـــل دارن ـــان کام ـــه اطمین نقلی

 MOGIRUS کامیون حریق شهری جدید 
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DQE، بر اساس ایندیانا پولیس، یک برنامه جعبه حفاظت فردی به منظور 
کرده  شروع  را  مخدر  مواد  تنفسی  و  بلع  خطر  از  پاسخ دهنده ها  حفاظت 
است. مصرف مواد مخدر در ایاالت متحده به صورت غم انگیزی در حال 
افزایش است. اثرات تماس افزایشی با مواد مخدر در نیروهای قانونی و 
واکنش دهنده های اضطراری می تواند کشنده باشد. موسسه قانون گزاری 
داروی ایاالت متحده بیان می دارد، از آنجایی که فنتانیل می تواند از طریق 
دهان خورده شود. از طریق دهان یا بینی تنفسی شود یا از طریق چشم یا 
گوشی جذب شود، هرماه مشکوک به وجود فنتانیل باید با هشدار تماس 
حمل شود و مقادیر کم آن می تواند منجر به مشکالت سالمتی بارز، کاهش 
افرادی  حفاظت  برای   Sentry حفاظتی خط   DQE.شود مرگ  و  تنفسی 
که  سفید  پودری  خطرناک  مواد  اضطراری  واکنش دهنده های  و  قانونی 
می تواند فنتانیل، کار فنتانیل یا مواد مخدر دیگر باشد را توسعه داده است. 
جعبه های حفاظتی sentry بر اساس پیشنهاد است سازمان ملی ایمنی و 
 DEA وسوسه قانون گزاری مواد دارویی آمریکا NIOSH سالمت شغلی
شکل یافته است. این جعبه های حفاظت فردی بر اساس مشورت سطح 
تماس افراد پوشش ایجاد می کند. در تمام شرایط، کارگران باید خطر است 
را تشخیص دهند که آیا کارگران آنها ممکن است در معرض مواد باشند 
و بر اساس آن PPE مناسب برای حفاظت تأمین شود جعبه های دفاع مواد 

DQE SENTRY پودری محافظ
- حفاظت نگهبانی QP- این جعبه حفاظت سریع شامل آستین های یکسره 
حفاظتی، ماسک تنفسی یکنواخت N95 مورد تائید NIOSH، عینک ایمنی، 
دستکش نیتریل با مچ بند، لباس آلوده و برچسب های هشداری می باشد 
است  ممکن  فنتانیل  یا  خطرناک  مخدر  مواد  که  کم  مواجهه  پاسخ  برای 
وجود داشته باشند اما دیده نمی شوند. از نمونه های حاوی مراقبت پیش 
بیمارستانی، وظایف روزمره قانون گزاری، تحقیقات زندانی ها و بازرسی های 

مرزی و یا مشتریان استفاده کنید.

- محافظ نگهبان- این جعبه حفاظتی استاندارد حاوی لباس حفاظتی مانع، 
دستگاه تنفسی PIOO مورد تائید NIOSH، عینک ایمنی، دستکش نیتریل 
با مچ بند، کیسه لباس های آلوده و برچسب های هشدار دهنده می باشد. 
برای یک مواجهه متوسط که مقادیر کمی از مواد و مخدر وجود دارند. از 
نمونه های حاوی مراقبت های پیش بیمارستانی، وظایف روزمره قانون گزار 

یا جمع آوری شواهد و بازرسی استفاده کنید.
- محافظ نگهبان EP- این جعبه حفاظتی اضافی حاوی لباس کامل حفاظتی، 
چکمه، دستگاه تنفسی PIOO مورد تائید NIOSH، عینک ایمنی، دو جفت 
دستکش نیتریل، کیسه لباس های آلوده و برچسب هشدار می باشد. برای 
است  ممکن  خطرناک  مخدر  مواد  که  متوسط  حد  از  باالتر  به  واکنش 
بخش  کارکنان  و  شواهد  بازرسی،  شامل  مثال های  از  باشد.  داشته  وجود 
گرم استفاده کنید. به علت خطر تماس با مواد مخدر خطرناک مهم است 

همیشه در جستجوی نشانگرهای فنتانیل باشیم.
فنتانیل، مواد مرتبط با فنتانیل و مواد مخدر صنعتی دیگر می تواند شبیه 
داروهای پودری مثل هروئین یا کوکائین باشند و به صورت قرص، کپسول، 
دارند  نیاز  سریع  واکنش  نیروهای  باشند.  داشته  وجود  کاغذ  و  مایع 
جعبه های PPE حفاظ نگهبان را در دست نگه دارند وقتی که وسایل نقلیه 
به  رسیدن  و  خدمات  تماس های  واکنش  در  می شوند،  متوقف  موتوری 

صحنه ای که مشکوک به حادثه مصرف بیش ازحد می باشد.

ــت  ــا خصوصیـ ــد ATEX بـ ــورد تائیـ ــد مـ ــوه جدیـ ــک چراغ قـ یـ
خـــودکار کـــم کننـــده نـــور توســـط PEli در نمایشـــگاه حریـــق و 
ایمنـــی و امنیـــت اســـپانیا در فوریـــه 2018 بـــه نمایـــش گذاشـــته 
 O، ATEX شـــد. چراغ قـــوه 3345 دارای تاییدیـــه ورود بـــه منطقـــه
ـــه  ـــاد 2 نقط ـــت ایج ـــن قابلی ـــد. ای ـــد می کن ـــور تولی ـــن ن ـــا 267 لوم ت
و ســـیل نـــوری دارد و اولیـــن چراغ قـــوه Peli بـــا خاصیـــت تنظیـــم 
نـــور اســـت کـــه نـــور آن بـــر اســـاس روشـــنایی محیـــط ایجـــاد 
ـــد  ـــوه می توان ـــار چراغ ق ـــور LED در کن ـــیل ن ـــن، س ـــود. همچنی می ش
بـــرای روشـــن کـــردن هم زمـــان بـــرای خوانـــدن در محیـــط کاری 
ـــتفاده دارد و دارای  ـــان اس ـــاعت زم ـــوه 13 س ـــود. چراغ ق ـــتفاده ش اس
ـــن  ـــن ای ـــت. همچنی ـــی اس ـــره جیب ـــری و گی ـــزان بات ـــان دهنده می نش
سیســـتم روشـــنایی قابل حمـــل بـــرای صنایـــع بـــا ریســـک بـــاال 

ـــرده 3415MZO آن  ـــور گازی فش ـــوده و ن ـــهATEX  ب دارای گواهینام
ـــش  ـــه ای و پخ ـــنایی نقط ـــراغ روش ـــن چ ـــت. LED ای ـــده اس ـــد ش تائی
ـــعه  ـــه اش ـــور، فاصل ـــن ن ـــش از 336 لوم ـــه بی ـــا ارائ ـــیالبی دارد و ب س

نـــوری 135 متـــری دارد.

 حفاظت نیروهای آتش نشانی در مقابل
تماس با مواد مخدر خطرناک 

 ATEX دارای Peli چراغ قوه جدید 
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ــت  ــرای دول ــد دانشــگاه النــگ شــایر مرکــزی )UCL( ب ــق جدی تحقی
ــای  ــا گازه ــانان ب ــه ی آتش نش ــه مواجه ــرد ک ــالم ک ــس اع انگلی
ــی از  ــرطان ناش ــر س ــا در براب ــا از آنه ــد ت ــد کن ــده من ــمی را قاع س

ــد. شغلشــان محافظــت کن
نکتــه: در اولیــن مطالعــه ازایــن نــوع، محققــان دریافتنــد کــه ریســک 
افزایــش ســرطان آتش نشــانان بــه علــت میــزان بــاالی مــواد شــیمیایی 
خطرنــاک کــه در لبــاس آنهــا باقــی مــی مانــد در حــال افزایش اســت. 
ــزارش علمــی نیچــر چــاپ شــد. دریافــت کــه جــذب  مطالعــه در گ
پوســتی هماننــد تنفــس عامــل اصلــی تمــاس بــا گازهــای ســرطان زای 
ــن  ــام هیدروکرب ــا ن ــد ب ــان می باش ــت. در آتش نش ــده اس ــر ش منتش

.)PAHS( هــای آروماتیــک حلقــوی
ــورد  ــهای م ــه روش ــد ک ــف کردن ــن کش ــان UCLQN همچنی محقق
وتجهیــزات  آتش نشــانان  لباس هــای  کــردن  تمیــز  ی  اســتفاده 
آتش نشــانان بصــورت اثــر بخــش اجــرا نمیشــود. ایــن باعــث می شــود 
لبــاس بــرای اســتفاده ی بعــدی آلــوده باشــد و مــدت زمــان مواجهــه 
ــه  ــن مطالع ــن اولی ــد. ای ــی یاب ــش م ــق افزای ــموم حری ــا س ــت ب پوس
انگلســتان بــود کــه مواجهــه ی شــغلی آتش نشــانان بــا PAHS را نشــان 
ــی فعالیت هــای خــاص ممکــن  ــان داشــت کــه در چــه جاهای داد و بی
اســت اثــرات معکــوس ســالمت داشــته باشــند. نمونه هــای جمــع آوری 
شــده از پوســت آتشنشــانان، تجهیــزات حفاظــت فــردی و محیــط کار 
در دو ایســتگاه حریــق و نجــات انگلســتان بــرای وجــود PAHS ســرطان 

زا مــورد آزمــون قــرار گرفــت. در حــال حاضــر نــه تمــاس بــا گازهــای 
ســمی و نــه اثــرات طوالنــی مــدت آنهــا بــر ســالمتی آتش نشــانان در 
ــی از  ــرگ ناش ــه م ــم اینک ــی رغ ــت. عل ــده اس ــش نش ــتان پای انگلس
ســرطان در آتش نشــانان بــا نــرخ ثابتــی از ســال 19۷0 در حــال رشــد 
اســت. در بیــن اکثریــت کانــادا و انگلســتان ســرطانها خــاص به عنــوان 
بیمــاری هــای شــغلی در ایــن آتش نشــانان تشــخیص داده شــده اند و 
تعــداد مــواد ســمی حریقــی کــه انهــا مواجهــه دارنــد در یــک مقیــاس 
ریســک ســرطان اندازه گیــری می شــود. خانــم Anna Stee نویســنده 
ی مســئول و اســتاد شــیمی حریــق و ســم شناســی در UCLan می گوید: 
دریافتیــم کــه لبــاس و تجهیــزات آلــوده باعــث مواجهــه ی خطرنــاک 
ــد  ــاک می باش ــیمیایی خطرن ــواد ش ــاالی م ــر ب ــا مقادی ــانان ب آتش نش
کــه آنهــا را در ریســک باالتــر ســرطان قــرار می دهــد. مطالعــه بیــان 
ــتان  ــانان انگلس ــرطان در آتش نش ــرفت س ــک پیش ــه ریس ــت ک داش
ــطح  ــر از س ــر باالت ــمی ۳50 براب ــواد س ــتی م ــذب پوس ــت ج ــه عل ب
ــکا می باشــد. آتش نشــانی  ــرای مداخــالت دولتــی در آمری موردنیــاز ب
ــد در انگلســتان اســت از نظــر حفاظــت  ــده من ــر قاع ــک شــغل غی ی
ســالمت طوالنــی مــدت، در حالیکــه دیگــر مشــاغل مثــل آرایشــگران 
ــه  ــم ک ــا دریافتی ــه می شــوند. م ــاال در نظــر گرفت ــوان ریســک ب به عن
ــک  ــا را در ی ــمی آنه ــیمیایی س ــواد ش ــا م ــانان ب ــه ی آتش نش مواجه
ریســک باالتــر ســرطان قــرار می دهــد. االن زمــان تغییــر اســت اگــر 
ایــن ســطح مواجهــه ســمی در آمریــکا یــا کانــادا یافــت میشــد دولــت 
به ســرعت عملیاتــی انجــام مــی داد تــا ســالمت آتش نشــانان را 
پایــش کنــد. کشــورهای اروپایــی نیــز بــا ایــن مشــکل مواجهه هســتند. 
ــی  ــل های ــن راه ح ــال یافت ــد دنب ــک و هلن ــد، بلژی ــوئد، فنالن ــروژ، س ن

ــتند. ــش هس ــب خوی مناس

کمبود قانون انگلستان عامل مواجهه باال 
با مواد شیمیایی سرطانزا 
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غیرفعال،  حریق  حفاظت  حامیان  و  کنندگان  تولید  از  یکی   Quelfire
یک رویکرد جدید ابداعی برای توقف حریق با سیستم یک واحد توقف 
با هدف توقف حریق با استفاده از جداسازی و پوشش خشک را معرفی 
کرده است. مزایای اصلی سیستم توقف حریق جدید Quelfire کیفیت 
معنی  به  که  است  فنی  پشتیبانی  و  جامع  تست  فردی،  محصوالت  باالی 
جداسازی اثربخش و سریع تر است. عالوه بر این، باعث ذخیره زمان و 
هزینه های کار در سایت می شود و شرکت ها پتانسیل تکمیل کیفیت را 
دارند و تیم های تجاری می توانند سهم ارزشی خود را در مرحله مناقصه 
 Quelfire ابداع  جدیدترین  حریق  توقف  سیستم  معرفی  ببرند.  باالتر 
است که یک شرکت خالق در بازرسی، توسعه، تست وگسترش اهداف 
کاربرد دامنه وسیع محصوالت حفاظت حریق است. سهم زیادی از سرمایه 
شود  می  هایی  سیستم  یا  جدید  محصوالت  توسعه  صرف  ساالنه  گزاری 
که ساختاری برای مقابله با حریق ساختمانی است. این سیستم جدید از 
 ،Quelstop اکریلیک CE پوشش مارک ، Quelstop جدا کننده حریق
و   ،Quelstop HPE گرافیتی جداکننده   ،QF2 حریق حفاظت  ترکیبات 
بسته بندی پیوسته Quelcoil استفاده می کند که تمام محصوالت تحت 
تست های شدید قرار گرفتندکه به معنی این است که شرکت ها می توانند 
از محصوالت متنوع تولیدکنندگان مختلف استفاده کنند. این حقیقت است 
با  است،  تولید کننده  یک  از  اند،  شده  تولید  انگلستان  در  محصوالت  که 
پشتیبانی کامل تست و تایید شده است اطمینان بیشتری در موقع نصب 
می دهد. استفاده از بهترین اجزای حریق میزان زمان افراد برای فرار از 
ساختمان را افزایش داده و به آتش نشانان فرصت بیشتری برای خاموش 
انواع  بیشتر  با  استفاده  برای   Quelfire توقف  سیستم  دهد.  می  کردن 
حریق مناسب است و کاربردهای غیرمعمول نیز دارد. این سیتم جدید به 

شرکت ها اجازه می دهد که مستقیما از Quelfire خرید کنند و مزایای 
داده  تحویل  سفارش  فردای  روز  محصوالت  تمام  کنند.  دریافت  مالی 
می شوند. از آنجایی که سیستم توقف حریق از نوع بسته بندی پیوسته 
Quelcoil هستند کاربرد جهانی آن می تواند در انواع لوله ها، شامل لوله 
های ایزوله غیر قابل اشتعال باشد. برخالف پوشش های سنتی این می 
تواند از طول بریده شود که باعث کاهش ضایعات و تناسب بهتر و کاهش 
هزینه های نصب می شود. مزایای دیگر این سیستم پشم معدنی پوشیده 
شده ای است که تا 2 ساعت حریق را تحمل می کند. تست های اخیر 
دامنه کاربرد آن را افزایش داد. این برای توقف حریق دیوار کف در حال 
ساخت نیز مناسب می باشد. پیشرفت بیشتر و تست جداکننده آکریلیک 
که مارک CE را بدست آورد، تا 4 ساعت حریق را تحمل می کند، و دوباره 
حوزه کاربردش را گسترش داد. با تکمیل سیستم توقف حریق QF2، جای 
با  محصوالت  این  شود.  می  پر  ها  لوله  و  ها  داکت  ها،  کابل  مواد  خالی 
 Quelfire مدیر  هستند.  هماهنگ  نیز  ها  شرکت  این  دیگر  محصوالت 
آقای Keith Wells می گوید: هدف ما حمایت از سازمان های مبارزه 
با حریق با فراهم کردن سیستم های جدید می باشد. این سیستم جدید 
تعدادی از محصوالت قدیمی و جدید را کنار هم قرار داده و شرکت ها 
را در زمینه مبارزه با حریق توانمند می سازد. او همچنین افزود: سیستم 
جدید ما یک تغییر در مسیر تولید محصوالت خاص می باشد. این شرکت 
خالق به صورت مداوم محصوالتش را بهبود می بخشد تا نقش رهبری 
بازار را حفظ نماید. این شرکت تولید کننده برتر و حامی اصلی محصوالت 
ضد حریق ساختمانی است و دارای تجربه 40 ساله با کیفیت باال و تست 
 BS های مستقل است. محصوالت شرکت تحت استانداردهای جاری مثل
EN1366-3: 2009 و یا BS476: 20: 1987 تست می شوند. برخی 
محصوالت نیز استاندارد CE را دارا هستند. Quelfire اعتبار حمایت از 
مشتریانش را از طریق مشاوره فنی دارد در حین تولید محصول، غلبه بر 

مشکالت و موقع نصب. 

Quelfire مقابله قوی با حریق با فناوری   
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خــود  اعالمیــه   Door & Hardware Federation فدراســیون 
جدیــد  هــای  یافتــه  در  ضدحریــق  درهــای  از  اســتفاده  بــرای 
ــه  ــزارش شــد ک ــه پیــش از گ ــرد. هفت ــی ک ــاز خوان GrenFell را  ب
 GrenFell یــک تحقیقــات پلیــس دریافــت کــه تعــداد درهــای بــرج
تســت هــای اســتاندارد را نگذراندنــد و مــی توانــد فقــط بــرای نصــف 
زمــان تعریــف شــده حریــق را تحمــل کننــد، البتــه فقــط 15 دقیقــه 
ــش  ــی پی ــی از بررس ــوان بخش ــه عن ــت ب ــه تس ــل 30دقیق در مقاب
شــهری دربــاره حریــق لنــدن غربــی انجــام شــد کــه 71 نفــر در ژوئن 
ــدادی پیشــنهاد  ــه، DHF  تع ــان حادث گذشــته کشــته شــدند. در زم
ــل  ــوره مث ــد منظ ــاختمانهای چن ــی در س ــش ایمن ــه افزای ــوط ب مرب
ــاره اهمیــت کاری  ــه داد و درب ــرج هــا و ســاختمان هــای اداری ارائ ب
در ریســک هــای اقدامــات اشــتباه تاکیــد داشــت. موسســه تجــاری 
ــاور دارد کــه نصــف درهــای از پیــش ســاخته شــده  Tamworth ب
ــد، و توســط شــخص ثالــث  کــه در واحدهــای کامــل تســت شــده ان

نصــب و نگهــداری مــی شــوند فوایــد بیشــتری دارنــد مثــل ایمنــی، 
ــی  ــک راهنمای ــه DHF ی ــا، در فوری ــه ه ــف هزین ــان نص ــش زب کاه
ــه در  ــرد ک ــه ک ــده را تهی ــاخته ش ــای پیــش س ــای دره ــع مزای جام
ــای آن شــرح داده اســت. علــی الخصــوص ایمــن، همچنیــن  آن مزای
ســازمان انگلســتان را وادار ســاخت تــا از رهبــری اروپــا بــرای رونــده 
ــده درهــا اســتفاده کنــار کــه درنهایــت باعــث نجــات  هــای نگهدارن
ــر  ــی اخی ــج بررس ــد: نتای ــی گوی ــود. Bob perry م ــراد ش ــان اف ج
ــی  ــز اصل ــق ج ــای حری ــم. دره ــاز دیدی ــر س ــهری دردس ــس ش پلی
ــی  ــه خوب ــر در ب ــاختمان اســت. اگ ــر س ــرای ه ــق ب ــتراژدی حری اس
ســاخته و نصــب شــود در ضــد حریــق مقاومــت بیــن 30 دقیقــه تــا 4 
ســاعت دارد، بســته بــه مــکان معیارهــای حفــظ و نجــات جــن انســانها 
را تامیــن مــی کنــد. مــا پیشــنهاد مــی کنیــم کــه اســتفاده از درهــای از 
پیــش ســاخته شــده کــه اجــزای آن قبــال تســت شــده انــد، بــا نصــب 
ــق  ــر حری ــا در براب ــی آنه ــراد متخصــص، ایمن ــداری توســط اف و نگه
ــه پیــروی از  ــکان و ســازندگان ســاختمان هــا را ب تضمیــن شــود. مال
قوانیــن محلــی و اخــالق حرفــه ای توصیــه مــی کنیــم، تــا ایمنــی افــراد 

داخــل اختمــان تامیــن شــود. 

 DHF نتایج جدید فدراسیون 
   Grenfell درخصوص حادثه
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ـــی  ـــن الملل ـــت بی ـــه وق ـــرکت تائیدی ـــال 2018 ش ـــه س در 27 فوری
UL آزمایشـــگاه ایمنـــی حریـــق در شـــهر روزنهایـــم  آلمانـــی 
ـــت  ـــوص تس ـــی مخص ـــر مربع ـــای 3000 مت ـــد، فض ـــی کن ـــیس م تاس
ـــه حریـــق، حفاظـــت از دود و حفاظـــت از حریـــق  ـــای واکنـــش ب ه
ـــک   ـــه ی ـــم  ک ـــن آوری روز نهای ـــز ف ـــکاری مرک ـــا هم ـــاد ب ـــن نم ای
ـــد  ـــل خواه ـــت عم ـــا اس ـــره و نم ـــی در، پنج ـــت تخصص ـــه تس موسس
ـــر و  ـــاون وزی ـــط مع ـــده توس ـــزار ش ـــه برگ ـــن افتتاحی ـــرد. در جش ک
 ILSe Aigner ـــن آوری ـــرژی و ف ـــادی، ان ـــور اقتص ـــه ام ـــر خارج وزی
 Eric ـــاری ـــاور تج ـــم   Gabriele  Bauer و مش ـــهردار روزنهای ، ش
ـــر  ـــان دیگ ـــرا و مهمان ـــتمداران ، صف ـــتند. سیاس ـــور داش munt حض
ـــه  ـــاه در آزمایشـــگاه داشـــتند. آزمایشـــگاه جدیـــد ب یـــک گـــردش کوت
ـــان  ـــب محصوالتش ـــد تناس ـــرای تائی ـــری ب ـــی نظی ـــت ب ـــرکتها فرص ش
 Chrin ـــن را ـــد. ای ـــی ده ـــی م ـــی و امریکای ـــتانداردهای اروپای ـــا اس ب
ـــاختمان  ـــی و س ـــن حیات ـــای ایم ـــن آوری ه ـــئول ف masbrook مس
ـــی  ـــز اروپای ـــن مرک ـــان اولی ـــن راه، آلم ـــد. در ای ـــی کن ـــوان م UL  عن
تســـت و تائیدیـــه محصـــوالت ســـاختمانی بـــرای بـــازار جهـــان 
خواهـــد شـــد. افتتاحیـــه بـــه عنـــوان شـــروع ســـمپوزیوم دو روزه 

ـــد.  ـــد ش ـــزار خواه برگ
ســـمپوزیوم علـــم ســـاختمان، ایمنـــی و حریـــق بیـــن المللـــی UL . درآن 
ـــا  ـــی در اروپ ـــت ایمن ـــردش صنع ـــاره گ ـــان درب ـــان و مهمان کارشناس

و امریـــکا صحبـــت خواهـــد نمـــود و آخریـــن اطالعـــات حفاظـــت 
ـــت  ـــمپوزیوم صحب ـــن س ـــود. در حی ـــد نم ـــدل خواهن ـــق را رد و ب حری
ـــان،  ـــان، طراح ـــدگان، مهندس ـــد کنن ـــن تولی ـــی بی ـــث های ـــا و بح ه
ـــی در  ـــر جهان ـــد. UL رهب ـــد ش ـــدل خواه ـــردم رد و ب ـــاوران م مش
ـــوع  ـــن ن ـــه اولی ـــش ک ـــن همای ـــت. ای ـــق اس ـــت حری ـــه حفاظ زمین
ـــترش  ـــه گس ـــی از برنام ـــد، جزئ ـــد گردی ـــزار خواه ـــان برگ آن در آلم
ـــدگان  ـــد کنن ـــه، UL از تولی ـــا 2 ده ـــرای تقریب ـــت. ب ـــا اس UL در اروپ
ـــت  ـــی حمای ـــازار جهان ـــه ب ـــی ب ـــه دسترس ـــک ب ـــرای کم ـــی ب جهان
ـــی  ـــرکت راهنمای ـــا، ش ـــارج اروپ ـــردن در خ ـــا کار ک ـــروزه ب ـــرد. ام ک
ـــد  ـــی ده ـــه م ـــتریان ارائ ـــتری از مش ـــداد بیش ـــه تع ـــتری ب ـــای بیش ه
و موفقیـــت بدســـت آمـــده در خـــارج اروپـــا توانایـــی شـــرکت در 

ـــد.  ـــی ده ـــش م ـــه را افزای تســـت و تائیدی
ــای  ــیعی از روندهـ ــداد وسـ ــم  تعـ ــد در روزنهایـ ــاختمان جدیـ سـ
ـــظ  ـــاختمانی محاف ـــوالت س ـــا محص ـــق ب ـــتفاده مطاب ـــورد اس ـــت م تس
حریـــق را فراهـــم مـــی کنـــد. تســـت هـــا مطابـــق بـــا اســـتاندارد 
ـــی  ـــام م ـــی انج ـــن الملل ـــمال و بی ـــی ش ـــا، امریکای ـــت اروپ ـــای تس ه
ـــد  ـــزات جدی ـــق در تجهی ـــت حری ـــت حفاظ ـــات تس ـــد. خدم پذیرن
ـــق و  ـــت از روی حری ـــال، حفاظ ـــل انتق ـــواد قاب ـــوالت و م ـــامل محص ش
  ،Ift و UL ـــکاری و نزدیکـــی ـــق هم ـــق مـــی شـــود. از طری ـــاوت حری مق
ـــوالت  ـــد محص ـــت دارن ـــدگان فرص ـــن کنن ـــدگان و تامی ـــد کنن تولی
ـــت  ـــرعت و راح ـــه س ـــی  ب ـــی و جهان ـــای اروپای ـــرای بازاره ـــود را ب خ

ـــد. ـــه بگیری ـــد و تائیدی ـــت کنن تس

 افتتاح آزمایشگاه حریق  UL در اروپا   
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آنها روزهای خود را با صحنه و ستارگان صحنه سپری می کنند. پشت 
صحنه فیلمبرداری هستند و مشتریان آنها برخی شرکتهای بزرگ جهانی 
مثل کوکا کاال، کالوین کلین، دسینی، گانت، هارودی، اماراتمتحده هستند.

اما آنها ستارگان فیلم نیستند، کارگردان یا مولتی میلیونر نیستند و هر پنت 
هاوس یا عمارت زندگی نمی کنند. آنها دو مرد از یک تجارت نو ظهور 
BLaenuu Gwent هستند که نام خود را در حفاظت از حریق ساخته 
حفاظت  سر  پشت  مغزهای    Chris carpenter و  Wes fisker اند. 
حریق انگلستان هستند، یک شرکت توپخانه که در زمینه عقب انداز شعله 
فعالیت می نماید. این دو نفر تمام کاربردهای عقب انداز خاموش کننده 
های حریق و ضد آتش ها را بررسی کردند.کاری که در اغاز یک تجارت 
خانوادگی کوچک بود اکنون به امپراتوری تبدیل شده که حفاظت حریق 

انگلستان را رهبر جهان کرده است. 
کاربرد  به  مورد انتظار شما نیاز  معمولی  که محصوالت  به همان میزانی 
و  فیلم  زمینه  در  همزمان  مشترک  اثاثیه  و  مبل  مثل  دارند  انداز  عقب 
تلویزیون به آمادگی این کار کمک می کند. آلیس در پشت شیشه یکی از 
فیلم هایی است که روی آن کار کردند و هم اکنون در حال پخش است. 
به هر حال شرکت از وانین سخت تبعیت می کند تا تضمین دهد که اسرار 
مشتریان وقتی اطالعات در اختیار شرکت می گذارند.حفظ خواهد شد. 
پروزه های دیگر شامل فعالیت در پشت صحنه دیسنی در یخ و فستیوال 

GLas tonbury  می باشد.
Wes fisher می گوید: کار ما عالقه ماست. ما این تجارت را از پایه 
شروع کردیم و به دامنه محصوالت رسیدیم که بهترین حفاظت را برای 
مشتریان تامین می کنند.ما به خودمان در رهبری راه های در کار عقب 
انداز حریق افتخار می کنیم و می خواهیم آگاهی درباره خدمات خودمان را 
باال ببریم. ما با مشتریان خودکار می کنیم تا به آنها بهترین حفاظت ممکن 
را در برابر حریق بدهیم و به مردم فرصت کافی بدهیم تا از معرض خطر 

فرار می کنند.
Chris carpenter  افزود: 
هیچ دوکاری تا به حال شیشه 
روزه  یک  اند.  نبوده  هم 
کردن  اسپری  تواند  می  این 
با  جلسه  یک  برای  صندلی 
باشد،  ای  زنجیره  تل  یک 
استودیوی  تواند  می  بعدی 
pine wood باشد. ما روی 
جنگل سری فیلم های هری 
درخت  ما  کردیم،  کار  پاتر 
ایستگاه  بزرگ  کریمی 
رنگ  را   punerea خیابان 
است  وسیع  ما  کار  کردیم. 
وسیعی  طیف  مشتریان  و 
تواند  می  همچنین  هستند. 
اثاثیه چوبی، قالی و تجهیزات 

دفتری فراهم کند. 
حفاظت  دارو.  را    BS و   EN های  تائیدیه  شرکت  فعالیت  تمام  برای 
حریق انگلستان عامل قانونی فراهم آوری مواد شیمیایی عقب انداز شعله 
اداره  نظافت  خدمات  همچنین  است. شرکت  مطمئن  آتش  نگهدارنده  و 
می  نیاز پیشنهاد  صورت  در  را  وسایل  و  پرده  قالی  کار گیری  به  از  قبل 
کند. تجارت ها آموزشی اطفای حریق است، پیشنهاد ما NULLI FIER  و 
خاموش کننده حریق 50P است که به مدت 10 سال نگهداری رایگان 

دارد. 
را  استار  پلی  مثل  موادی  و  وسایل   از  وسیعی  طیف  تواند  می  همچنین 
خاموش کند. شرکت اکنون وارد پنجمین سال تجارت خویش شده است. 

برای اطالعات بیشتر ببینید.
 www. flame proteetuk.com

 ایمنی حریق در صنعت سینما     
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ـــی  ـــاری حیات ـــای تج ـــد ه ـــرمایه و فراین ـــق س ـــک حری ـــی ریس وقت
در ســـطح بـــاال هســـتند، تخلیـــه آب کارایـــی باالیـــی بـــه عنـــوان 
سیســـتم اطفـــای حریـــق را ثبـــت کـــرده اســـت. دریچـــه 
حفاظـــت حریـــق تائیدشـــده توســـط fm  جدیـــد قابـــل اعتمـــاد 
ـــرد،  ـــرا، عملک ـــرای اج ـــدی ب ـــای جدی ـــتاندارد ه ـــام ddv اس ـــه ن ب
قابلیـــت اعتمـــاد و ســـادگی دارد. طراحـــی خالقانـــه آن یکـــی از 
ـــه دســـت مـــی  ـــر کاهـــش هیدرولیـــک در صنعـــت را ب کمتریـــن مقادی
ـــه  ـــا تخلی ـــق ب ـــت حری ـــا، حفاظ ـــه ه ـــالها و ده ـــدت س ـــه م ـــد. ب ده
آب بـــه صـــورت وســـیعی بـــرای مدیریـــت ریســـکهای مرتبـــط 
بـــا چالـــش هـــای زیســـت محیطـــی مثـــل صنایـــع فـــرا  ســـاحلی 
ــه  ــتم  تخلیـ ــد. در قلـــب سیسـ ــی شـ ــتفاده مـ ــیمی اسـ و چتروشـ
ـــه  ـــح ب ـــع صحی ـــد مان ـــه نیازمن ـــرار دارد ک ـــرل ق ـــه کنت آب ، دریچ
ـــان  ـــپس اطمین ـــد، س ـــی باش ـــتی م ـــا ورودی دس ـــف ی ـــدار کش هش
ـــی،  ـــی ابداع ـــا طراح ـــود. ب ـــی ش ـــی آب آزاد م ـــم کاف ـــه حج از اینک
آخریـــن دریچـــه قابـــل اعتمـــاد، DDV: از دیـــا فراگـــم الســـتیکی 
ـــتن آب در  ـــه داش ـــب نگ ـــرای عق ـــوالدی KEVLUR ب ـــره ف ـــم ک نی
حالـــت امـــاده بـــکار دریچـــه اســـتفاده مـــی کنـــد.   دیـــا فراگـــم 
بـــه صـــورت خاصـــی بـــرای ســـطح بـــاالی اطمینـــان و هماهنـــگ 
ـــا  ـــت. ب ـــده اس ـــی ش ـــچ طراح ـــر این ـــد ب ـــا 400پون ـــار آب ت ـــا فش ب
طراحـــی پیشـــرو و انتخـــاب هـــای خـــوب بـــا ســـادگی اســـتفاده 
ـــک  ـــکاک هیدرولی ـــش اصطح ـــر کاه ـــن مقادی ـــی از کمتری DDV یک
بـــرای دریچـــه هـــای نـــوع دیافراگمـــی در صنعـــت دارد. فشـــار 
ـــدب را  ـــمت مع ـــم قس ـــر دیافراگ ـــمت معق ـــده در قس ـــال ش اب اعم
مجبـــور میکـــن در خـــالف جایـــگاه داخلـــی بدنـــه دریچـــه عمـــل 
ـــار اب  ـــتDDV  فش ـــن اب در پش ـــان انداخت ـــه جری ـــرای ب ـــد. ب کن
در ســـمت معقـــر دیافراگـــم نیازمنـــد ازاد شـــدن توســـط دریچـــه 
الکترونیـــک بـــا کشـــیدن دســـتی مـــی باشـــد. رهـــا شـــدن آب از 
اتاقـــک بـــه دیافـــراگ اجـــازه مـــی دهـــد از محـــل خـــود خـــارج 
ـــد.  ـــان بیفت ـــه جری ـــه ب ـــد در دریچ ـــی ده ـــازه م ـــه اب اج ـــود و ب ش
ـــا  ـــد ت ـــی ده ـــازه م ـــه آن اج ـــک ب ـــه الکترونی ـــیگنال دریچ ـــر س تغیی
بســـته شـــود و بـــه دریچـــه DDV اجـــازه مـــی دهـــد بازیابـــی و 
ـــکان دور از دریچـــه  ـــک م ـــد از ی ـــی توان ـــل م ـــن عم ـــود . ای بســـته ش

یـــا از طریـــق کنتـــرل از راه دور دریچـــه DDV فعـــال شـــود. 
ـــار  ـــد فش ـــی توان ـــه م ـــه بدن ـــم روی پای ـــل تنظی ـــای قاب ـــه ه دریچ
ار دراتاقـــک دیافراگمـــی کاهـــش یـــا افزایـــش دهـــد، وقتـــی کـــه 
ـــه  ـــاده ب ـــرایط آم ـــت. در ش ـــاز اس ـــورد نی ـــی م ـــار خروج ـــم فش تنظی
ـــه  ـــه تخلی ـــردن دریچ ـــاز ک ـــا ب ـــد ب ـــی توان ـــیمنگاه م ـــل نش کار، مح

ـــود. ـــد ش ـــل تایی ـــتی محتم ـــت نش ـــرای تس ـــی ب باالی
خصوصیات )مشخصات( و مزایا:

• فشـــار آب بـــه اتاقـــک دیافراگـــم مـــی توانـــد از طریـــق درگاه 
ـــش  ـــا پوش ـــم ی ـــل دیافراگ ـــه داخ ـــه ب ـــود ک ـــال ش ـــی اعم ـــای داخل ه
ـــد و  ـــی کن ـــاده م ـــان را س ـــت جری ـــن هدای ـــتند، ای ـــبیده هس آن چس

ـــد. ـــی کن ـــک م ـــه کم ـــازی نمون ـــرده س ـــه فش ب

ـــردن  ـــن ب ـــدون از بی ـــد ب ـــی توان ـــم م ـــتیک دیافراگ ـــش و الس • پوش
ـــود. ـــارج ش ـــات خ ـــن خدم ـــان در حی جری

• پتانســـیل چکـــش لولـــه در نتیجـــه عـــدم نشســـت دیافراگـــم 
کاهـــش مـــی یابـــد.

ـــک  ـــه نم ـــبت ب ـــی نس ـــت باالی ـــش مقاوم ـــا پوش ـــادی ب ـــن ه • آه
ـــی  ـــرده و م ـــاد ک ـــا ایج ـــالل ه ـــا و ح ـــا ه ـــوازی، قلی ـــر ه ـــای غی ه
ــده  ــای خورنـ ــط هـ ــرای محیـ ــی بـ ــده آلـ ــاب ایـ ــد انتخـ توانـ

ــد. باشـ
• کاهـــش فشـــار هیدرولیـــک کـــم مـــی توانـــد انـــدازه لولـــه را 

کاهـــش دهـــد.
ـــا 8  ـــر ( ت ـــی مت ـــچ ) 40 میل ـــم این ـــا از 1 و نی ـــدازه ه ـــه ان • در هم

ـــت. ـــترس اس ـــر (در دس ـــی مت ـــچ ) 200 میل این
ـــد  ـــچ ) 27.6 پون ـــر این ـــد ب ـــا 400 پون ـــن کار ت ـــی حی ـــار داخل • فش

ـــچ (  ـــر این ب
• فشار خارجی می تواند 210-20 تنظیم شود.

• جهت افقی یا عمودی بدون اصالحات
• تاییدیه  FM شامل عملکرد کنترل از راه دور انتخابی

• تولید شده در آمریکا

شـــرکت تولیـــد آب پـــاش خـــودکار قابـــل اعتمـــاد یکـــی از بزرگتریـــن 
ـــرل  ـــزات کنت ـــودکار و تجهی ـــق خ ـــاش حری ـــدگان آب پ ـــد کنن تولی
ـــد  ـــیس ش ـــال 1920 تاس ـــرکت در س ـــد. ش ـــاش باش ـــتم آب پ سیس
و بـــه گســـترش ادامـــه مـــی دهـــد و هـــم اکنـــون 45000 فـــوت 
مربـــع وســـعت در کارولینـــای جنوبـــی آمریـــکا دارد. محصـــوالت 
ــا و سیســـتم هـــای دریچـــه هـــای  دیگـــر شـــامل آب پـــاش هـ
ـــط  ـــات توس ـــل، تجهیط ـــش عم ـــه و پی ـــدار، تخلی ـــامل هش ـــرل ش کنت
 FM، UL، LPCB، UAS ســـازمان هـــای تاییدیـــه متنوعـــی شـــامل

تاییـــد شـــده انـــد.

  DDV دریچه تخلیه و دیافراگمی قابل اعتماد
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ایـن گازیـاب با چـراغ پیشـرفته OLED با کنترلهـای لمسـی، دو ورودی 
حسـگر و حسـگرهای Xcell با فن آوری Trucal معرفی شـده اسـت. با 
جایگزینـی ایـن نمونـه موفـق ULTIMA نمونه جدیـد نیاز بـه تجهیزات 
و دکمـه هـای کنتـرل را حـذف نمـوده اسـت و مـی توانـد بـا دو دکمـه 
لمسـی روی آن یـا حتی شـبکه بلوتوث موبایـل تا فاصله 23 متـر به کار 
گرفته شـود. اسـتاندارد صنعتی همیشـه یک حسـگر برای هر فرسـتنده 
بـوده اسـت امـا X5000 می تواند پوشـش خود را بـا داشـتن توانایی دو 
 X5000 .ورودی حسـگر در یـک فرسـتنده بـه دو برابـر افزایـش دهـد
توسـط بهتریـن حسـگرها تجهیز شـده اسـت و عملکـرد آن توسـط اکثر 
شـرکت هـای ضمانـت تضمیـن شـده اسـت. MSA همچنین یـک نقطه 
 Xcell بـر روی حسـگرهای لمسـی Trucal عطـف جدیـد بـا فـن آوری
انتخابـی ایجاد کرده اسـت. این اختراع لغزش حسـگر بـه علت تغییرات 
محیـط را کاهـش مـی دهـد. به عبـارت دیگـر، مصـرف کننـده مجبور 
نیسـت کاشـف را بـرای یک سـال و نیم کالیبـره یا لمس کند. نمایشـگر 
OLED بـا وضـوح باال به روشـی طراحی شـده اسـت که مصـرف کننده 

مـی توانـد با یک نگاه اجمالی وضعیت کاشـف را متوجه شـود. با داشـتن 
حداکثـر ایمنـی ممکـن ULTIMA X5000 ایمـن تر، هوشـمندتر، راحت 

تـر و کارا تـر اسـت و گازیـاب قرن 21 نـام دارد.

 MSAX5000 اطالعات بیشتر

کمپانـــی trigen بـــه تازگـــی یکدســـتگاهhook lift foam tender  را 
ـــی  ـــیله حمایت ـــن وس ـــل داد. ای ـــنگاپور تحوی ـــرودگاه Changi س ـــه ف ب
به صـــورت مخصـــوص بـــرای فـــرودگاه به منظـــور مدیریـــت 
ـــن  ـــان ممک ـــریعترین زم ـــوخت در س ـــا س ـــط ب ـــق مرتب ـــوادث حری ح
ســـاخته شـــده اســـت. ایـــن یکـــی از بزرگتریـــن وســـایل اطفـــای 

حریـــق عملیـــات اضطـــراری طراحـــی شـــده اســـت 
ــی  ــزن بزرگـ ــردن و انتقالمخـ ــت بلندکـ و قابلیـ
ــوان پمـــپ  ــظ دارد و به عنـ ــوم غلیـ ــاوی فـ حـ
حریـــق موتـــور متحـــرک اســـتفاده می شـــود. 
قـــالب ایـــن فنـــاوری 9/2 متـــر طـــول دارد. 
2/8 متـــر عـــرض و 3/57 متـــر بلنـــدی آن را 
قـــادر می ســـازد در فضاهـــای تنـــگ قابلیـــت 
جاده هـــای  مثـــل  باشـــد،  داشـــته  مانـــور 
خدمـــات فرودگاهـــی، جـــاده ای ســـنگ فـــروش یـــا 
جاده هـــای اســـفالت و جاده هـــای ســـوختگیری 
ــه دارد،  ــک مرحلـ ــتم یـ ــن سیسـ ــا. ایـ هواپیمـ
ـــزل 600  ـــود، دی ـــن ش ـــق روش ـــپ حری ـــی پم وقت
ـــار فشـــار پمـــپ  ـــه آب را در 10 ب ـــر دقیق ـــر ب لیت
می کنـــد و دبـــی باالیـــی دارد. از طرفـــی بـــرد 
ـــه 80  ـــد ب ـــی می توان ـــرل الکتریک ـــگر کنت نمایش

ـــد  ـــرای تولی ـــی ب ـــوم تنفس ـــه ف ـــک لول ـــا ی ـــگر ب ـــد. نمایش ـــر برس مت
فـــوم مـــداوم در حیـــن عملیـــات اطفـــای حریـــق ترکیـــب  شـــده 
ـــد  ـــت دارد و می توان ـــر ظرفی ـــا 80000 لیت ـــوم ت ـــزن ف ـــت. مخ اس
ـــف در  ـــره ک ـــی ذخی ـــود. وقت ـــارج ش ـــودرو خ ـــتقل از خ ـــورت مس بص
ـــده  ـــر ش ـــزن پ ـــک مخ ـــا ی ـــد ب ـــودرو می توان ـــت، خ ـــام اس ـــال اتم ح
ـــارد  ـــه در ی ـــزن ک ـــا مخ ـــردد ی ـــه برگ ـــل حادث ـــه مح ـــتگاه ب از ایس
ـــه  ـــظ ب ـــوم غلی ـــع ف ـــه ای توزی ـــوان نقط ـــد به عن ـــود دارد می توان وج

ـــود. ـــتفاده ش ـــر اس ـــه دیگ ـــایل نقلی وس

     MSA ULTIMA X5000 کاشف گاز جدید 

 خودروی پشتیبانی عملیات جدید
 Changi برای فرودگاه



34IRAN Fire Protection Engineering Magazine    No. 41    May. 2018                                                  1397 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق    سال ششم    شـماره 41    اردیبهشت



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



36IRAN Fire Protection Engineering Magazine    No. 41    May. 2018                                                  1397 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق    سال ششم    شـماره 41    اردیبهشت



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



38

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

معرفــی محصــول
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هشـدار   Fixed سیسـتم های  سـازنده   MSR-ELECTRONIC کمپانـی 
گاز می باشـد. کمپانـی MSR-TRAFFIC سـازنده سیسـتم های راهنمای 
پارکینگـی خـودرو و MSR-ME تأمین کننـده سیسـتم های تشـخیص 
گاز، دمپـر، محرک هـا، ولوهـا، سیسـتم های اندازه گیـری ابـزار دقیق و 

تجهیـزات ضـد انفجار اسـت.
امـا محصوالت کمپانـی MSR-ELECTRONIC که شـامل سیسـتم های 

هشـدار و اعـالم گاز هسـتند در صنایع زیـر کاربرد فراوانـی دارند:

محصـوالت MSR-Electronics در چهـار رده طبقه بنـدی می شـوند. 
تجهیـزات ایـن رده هـا ضمـن ارائـه قابلیت هـای متنـوع و فـراوان و 
بهره گیـری از انـواع سنسـورها بـرای گازهـای قابـل احتراق یا سـمی، 

عـالوه بـر رعایـت اسـتانداردهای مربوطـه نظیر:

EN 60079-0, EN 60079-1, EN 61508-0, EN 61508-2, EN 
61508-3, EN 61508-4, EN 61010-1, ANSI/UL 61010-1, CAN/
CSA-22.2 No. 61010-1, EN 378, ISO 9001 

 UL، دارای تأییدیه هـای معتبـر بین المللـی روی ایـن تجهیـزات نظیـر
می سـازد  خاطرنشـان  می باشـند.  نیـز   SIL 2 و   INTERTEK، ATEX
تجهیزاتـی کـه مفتخـر بـه دریافت تأییدیـه SIL 2 هسـتند بـه تنهایی 

قابلیـت اطمینـان بزرگـی بـا خـود بـه ارمغـان می آورند. 
تجهیـزات دارای تأییدیـه SIL 2 دارای ایـن خصوصیـت هسـتند کـه 
امـکان Fail شـدن آنهـا فقـط یـک بـار درون بـازه زمانی 114 سـال 

ابتـدای بهره بـرداری وجـود دارد.

سیستم های هشدار نشت گاز
MSR-Electronic
Made in Germany

شرکتMSR-GroupازسهکمپانیزیرتشکیلشدهومقرآنواقعدرشهرPockingکشورآلمانمیباشد:

Biogas Plants
Petrochemical Industries
Production Industries
Gas Industries
Manufacturing Industries

Waste Disposal
Military Camps
Refrigeration Plants
Beverage Industries
Water Treatment
Repair Shops
Tunnels, Parkings, Garages
Marine & Shipping Indus-
tries
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Building
محصـوالت ایـن گـروه با نـام تجـاری PolyGard®2 عرضه می شـوند. 
در ایـن گـروه سیسـتم مـاژوالر بـرای کاربری هـای سـاختمانی و نیمه 
صنعتـی )محیط هـای Safe( ارائـه می شـود. مرکز کنترل قابـل انعطاف 
 ،RS485 و بـا قابلیـت باال، سنسـورهای قابل اتصـال به مرکز از طریـق
بردهای سنسـور مسـتقل و شبکه شـونده باعث شـده تا سیستم قابلیت 
پیاده سـازی در انـواع کاربری هـا را داشـته باشـد. بلوک دیاگـرام نحوه 

اتصـال تجهیـزات این گـروه بصورت زیر می باشـد:

Industry
محصـوالت ایـن گروه بـا نـام تجـاری PolyXeta®2 عرضه می شـوند. 
در ایـن گـروه نیـز سیسـتم مـاژوالر بـرای کاربری هـای صنعتـی نظیر 
ارائـه می شـود.   )Hazardous نفـت و گاز و پتروشـیمی )محیط هـای
مرکـز کنتـرل قابـل انعطاف و بـا قابلیت بـاال، سنسـورهای قابل اتصال 
بـه مرکـز از طریق RS485، بردهای سنسـور مسـتقل و شـبکه شـونده 
باعـث شـده تـا سیسـتم قابلیـت پیاده سـازی در انـواع کاربری هـا را 
Hous- مرکز کنترل و سنسـورها فلزی بوده و Housing  داشـته باشـد.
 Harsh سنسـورها ضـد انفجار بـوده که برای نصـب در محیط های ing
مناسـب می باشـند. بلـوک دیاگـرام نحـوه اتصـال تجهیزات ایـن گروه 

بصـورت زیر می باشـد:

Monitoring & Analysis
محصـوالت ایـن گـروه بـا نـام تجـاری PolySam®2 عرضه می شـوند 
ایـن تجهیـزات بـرای مونیتورینگ و آنالیـز گاز در محیط هـای پیچیده 
اسـتفاده می گـردد و اسـاس کار آن روی نمونه بـرداری از هـوا و آنالیز 
یـا گاز می تواننـد توسـط دسـتگاه  تـا 4 سنسـور  آن اسـتوار اسـت. 
مرکـزی آنالیز شـوند. بلوک دیاگـرام نحوه کار ایـن تجهیزات بصورت 

می باشـد: زیر 

Marine
محصـوالت این گروه با نـام تجاری PolyMarine®2 عرضه می شـوند. 
ایـن تجهیـزات جهت اعالن هشـدار گاز در کشـتی ها طراحی و سـاخته 
شـده اند و در ایـن خصـوص تأییدیه هـای مربوطـه را اخـذ نموده انـد. 

بلـوک دیاگـرام نحـوه کار این تجهیـزات بصورت زیر می باشـد:

از را MSR-Group فـروش از پـس وخدمـات کلیـهمحصـوالت
نماینـدهانحصـاریآن،شـرکتمهندسـینویـنراهـکاربخواهیـد

www.asec-int.com

021-8 6 020347
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article

مقـــاله تخـصصـی

ــرات  ــایی خط ــد شناس ــی فراین ــت ایمن مدیری
فراینــدی، درک ســطح ریســک و کاهــش آنــرا 
بمنظــور جلوگیــری از شکســت در سیســتم 
ــد. درک  ــش میده ــد را پوش ــا فراین ــط ب مرتب
چگونگــی شکســت در عناصــر ایمنــی فراینــد در 
ــت پیشــگیری از حــوادث  ــود کیفی راســتای بهب
ضــروری اســت. در ایــن مقالــه، مشــارکت 
عناصــر PSM در حــوادث شــیمیایی بــا اســتفاده 
فراینــد  صنایــع  در  عمــده  شکســت های  از 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع ــیمیایی م ش
ــی  ــد ایمن ــوادث مانن ــگاه داده ح ــن پای از چندی
مــواد شــیمیایی و شــورای تحقیقــات خطــر، 
ــع آوری  ــم جم ــه مه ــورد حادث ــدود ۷۷0 م ح
و تجزیــه و تحلیــل شــد، سیســتم گــزارش 
عمــده حــوادث اروپــا، پایــگاه اطالعــات دانــش 
شکســت و تجزیــه و تحلیــل اطالعــات گــزارش 
ــا  ــق ب ــر PSM مطاب ــص در عناص ــوادث نق ح

از  پیشــگیری  در  آنهــا  اهمیــت  و  فراوانــی 
حــوادث را رتبه بنــدی کردنــد. بــر اســاس ایــن 
ــل  ــه دالی ــر ب ــت عناص ــت شکس ــج، اکثری نتای
فنــی و علمــی )5۳% از کل خرابی هــای فراینــد( 
ــه مدیریــت )%4۷(  ــه علــل مربــوط ب و بقیــه ب
حــوادث  شــایع ترین  می شــوند.  طبقه بنــدی 
ــرات  ــل خط ــه و تحلی ــده از تجزی ــایی ش شناس
فرایندهــای شکســت(،  از کل   %19( فراینــد 
ــارکت  ــی )1۷%(، مش ــتورالعمل های عملیات دس
کارکنــان )12%(، آمــوزش )11%(، مدیریــت 
و  تغییــر )9%(، یک پارچگــی مکانیکــی )%9( 
ــل  ــه و تحلی ــت( )9%(. تجزی ــه کار )پرمی پروان
بــر روی عناصــر PSM فــردی بــرای درک 
بهتــر در مــورد آمادگــی و مســائل مربــوط 
بــه اجــرای آن در CPI تهیــه شــد. پیشــنهادات 
 PSM ــرای ــتمر اج ــود مس ــرای بهب ــب ب مناس

ــت. ــده اس ــنهاد ش ــز پیش نی

تجزیه و تحلیل اصلی حوادث
با توجه به نقص در عناصر مدیریت ایمنی فرایند

ترجمه:مهندسآرشقاسمی
رئیسHSEپتروشیمیبوعلیسینا
kamarizan@utm.m
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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/BEasiEAqvwrOc--OU8ZN4w

لینک اردیبهشت 97  هولماترو ،  پیشتاز در نوآوری و تکنولوژی 

مقدمه
ــزات  ــین آالت و تجهی ــا ماش ــی ب ــش صنعت ــازی در بخ ــدرن س م
پیشــرفته تر، اگــر خط مشــی مناســب و مدیریــت شکســت را در بــر 
نگیــرد، خطــر جدیــدی ایجــاد می کنــد. رونــد نــرخ حادثــه نوســان 
داشــته، درحالی کــه بخــش تولیــد هنــوز هــر ســاله بیشــترین رونــد 
را ثبــت میکنــد )DOSH، 2016(. در مالــزی، PSM دقیقــًا یــک 
دســتورالعمل جدیــد نیســت، امــا اجــرای PSM بصــورت داوطلبانــه 
اســت و هنــوز هــم هیــچ مدرکــی دال بــر اجــرای آن وجــود نــدارد. 
PSM شناســایی خطــرات فراینــدی، درک ســطح ریســک و کاهــش 
آنــر ا بمنظــور جلوگیــری از شکســت در سیســتم مرتبــط بــا فراینــد 

.)2017 ،Amyotte( را پوشــش می دهــد
درحالی کــه برخــی از شــرکت ها در ســایر کشــورها در حــال 
ــتند،  ــود هس ــرکت های خ ــاز ش ــاس نی ــر اس ــازی PSM ب پیاده س
درعین حــال در مالــزی، آگاهــی از PSM هنــوز هــم در میــان صنایــع 
بســیار کــم اســت، زیــرا هنــوز هــم تمرکــز و نظــارت بــر کارکنــان 
ــای  ــغلی به ج ــت ش ــی و بهداش ــرد ایمن ــاس رویک ــر اس ــی ب صنعت
 OSH ــیوه های ــر ش ــتر ب ــع بیش ــه صنای ــی ک ــد. هنگام PSM می باش
در مقایســه بــا PSM تمرکــز نماینــد، شکســت هایی ماننــد شکســت 
ــد و  ــی فراین ــف ایمن ــگ ضعی ــان، فرهن ــت اطمین ــی و قابلی یکپارچگ

ــت. ــد داش ــود خواه ــد وج ــی در فراین ــت های ایمن ــر شکس دیگ
می تــوان در ایــن ســناریو ادعــا کنیــم کــه مالــزی هنــوز در 
ــا  پیاده ســازی PSM کامــاًل عقــب اســت و دانــش آن در مقایســه ب
بخــش بریتانیــا، ایــاالت متحــده و اروپایــی بســیار کــم اســت کــه در 
ــع  ــرای آن در صنای ــورد PSM، اج ــق در م ــف در تحقی ــه ضع نتیج
مالــزی را ســخت می نمایــد. تجزیــه و تحلیــل عناصــر PSM فــردی 
از نظــر ســهم خــود در حــوادث در CPI، درک بهتــر و آماده ســازی 

ــد. ــود می بخش ــزی را بهب ــرای PSM در مال اج

مدیریتایمنیفرایند
PSMعناصراولیه

اجــرای اولیــه PSM در ســال 1990 توســط وزارت کار ایــاالت متحده 
ــود  ــرای بهب ــان ب ــی OSHA(. در آن زم ــه شــد )اســتاندارد کنون تهی
مســائل مربــوط بــه انتشــار مــواد شــیمیایی، ماننــد فجایــع بزرگــی از 
جملــه بوپــال در ســال 1984 در هنــد کــه منجــر بــه مــرگ بیــش 

ــر ســال  ــه شــرکت نفــت فلیپــس در اکتب از 2000 نفــر شــد؛ حادث
ــر و 1۳2  ــرگ 2۳ نف ــه م ــر ب ــه منج ــزاس ک ــادنا، تگ 1989، پاس
ــال داشــت؛ BASF در جــوالی 1990، سینســیناتی،  ــه دنب مصــدوم ب
ــواد  ــی م ــرکت بین الملل ــر و در ش ــرگ 2 نف ــه م ــر ب ــو، منج اوهای
ــرگ 2  ــه م ــر ب ــه منج ــه رخ داد ک ــک حادث ــیمیایی ی ــی و ش معدن
ــه  ــه ای ک ــا، حادث ــترلینگتون، لوئیزیان ــد، اس ــه 1991 ش ــر در م نف
ــاالت ــد. )وزارت کار ای ــدوم ش ــر و 128 مص ــرگ 8 نف ــث م  باع

متحده، 2000(.
ــتاندارد آن در  ــوزی، اس ــته و درس آم ــوادث گذش ــاس ح ــر اس ب
ــون اعمــال شــد کــه در آن حداقــل 14 عنصــر  ســال 1990 در قان
ــروی شــود. برخــی از شــرکت ها  ــان پی ــد توســط کارفرمای PSM بای
دامنــه فعالیت هــای ایمنــی فراینــد را بصــورت تدریجــی یــا توافقــی 
ــر اســاس ریســک  ــد و چارچــوب ایمنــی فراینــد را ب انتخــاب کردن

ــد. ــا 20 عنصــر )RBPS( اتخــاذ کردن ب
ایــن رویکــرد را می تــوان اجــرا کــرد و بــرای نیازهــای تمــام 
ــاال  ــک های ب ــا ریس ــک ی ــدون ریس ــه ب ــت، از جمل ــهای صنع بخش

.)2012 ،CCPS( می باشــد  مناســب 

پیادهسازی PSM درصنایعمالزی
ــا اصالحیــه اخیــر قانــون کارخانــه و ماشــین آالت 196۷ )اصــالح  ب
ــچ  ــال 1994، هی ــای س ــت حرفه ــی و بهداش ــون ایمن 2014( و قان
احکامــی خــاص بــرای اجــرای PSM در قانــون یــا مقــررات وجــود 
ــه  ــه ب ــزی ک ــع مال ــرای صنای ــی ب ــرای دقیق ــون، اج ــدارد. تاکن ن
صــورت جــدی روش PSM را کــه شــامل 14 یــا 20 عنصــر باشــد، 
ــرد  ــاس رویک ــر اس ــازی PSM ب ــزی، پیاده س ــدارد. در مال ــود ن وج
ــزام شــرکت مــادر  ــه دلیــل ال ــوده و به طــور معمــول ب ــه ب داوطلبان
ــس از تأســیس شــرکت  ــه به منظــور استانداردســازی پ می باشــد ک
ــا  ــأ آنه ــه منش ــه در منطق ــت ک ــیوه هایی اس ــال ش ــه دنب ــود ب خ

وجــود داشــته اســت.
اگــر در مقایســه بــا کشــور دیگــری ماننــد ســنگاپور، ژاپــن، اســترالیا، 
 ،PSM ــه درک و اجــرای ــوز در مرحل ــزی هن ــا، مال انگلســتان و اروپ
ــاس  ــر اس ــازی PSM ب ــه پیاده س ــکل 1 مقایس ــت. ش ــده اس باقیمان
ــزی را  ــا مال ــه ب ــب در مقایس ــورهای منتخ ــر PSM در کش عناص

.)2015،.Chin et al( نشــان می دهــد
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مقایسهعناصرPSMدرکشورهايمنتخب

در واقــع برخــی از صنایــع ماننــد صنایــع نفــت و گاز PSM را اجــرا 
میکننــد، امــا متأســفانه اطالعاتــی در مــورد چگونگــی عمــق اجــرای 
آن بــه عمــوم کارکنــان نمیدهنــد. ایــن پیادهســازی مخصوصــًا بــرای 
فرایندهــای باالدســت مهــم اســت زیــرا خطــر شکســت بســیار زیــاد 
ــر  ــه ه ــد. ب ــک می کن ــیار کم ــا بس ــه آنه ــرای PSM ب ــت و اج اس
حــال الــزام اجــرای آن بخشــی از بیمــه و خــط مشــی جهانــی بــرای 
شــرکتهای نفــت و گاز در راســتای اطمینــان از عملکــرد ایمــن 

ــد. ــب وکار می باش کس
ــیمیایی  ــدی ش ــع فراین ــرای صنای ــم ب ــوز ه ــه هن ــت ک ــوان گف می ت
ــاهده  ــادی مش ــه زی ــول، فاصل ــع معم ــت و صنای ــن دس )CPI( پایی

می شــود.
همچنیــن می توانیــم بگوییــم مطالعــه یــا تحقیــق درمــورد ســازگاری 

PSM بــا CPI بــرای صنایــع مالــزی هنــوز دچــار نقصــان اســت.

روشتحقیق
 مطالعــه جامعــی بــا اســتفاده از پایــگاه داده آنالیــن همچــون

ــت. ۷۷0  ــده اس ــام ش CSB-US، EMARS، FKD-Japan و ARIA انج
ــده اند.  ــیم بندی ش ــب و تقس ــر PSM مرت ــاس عنص ــر اس ــورد ب م
گزارشــات حــوادث بــرای شناســایی علــل ریشــهای، مــورد تجزیــه 
ــرار گرفــت. حــوادث براســاس شکســت در 14 عنصــر  ــل ق و تحلی

ــده اند. ــریح ش ــدول 2 تش PSM در ج

PSMشرحشکستعناصر

نتیجهوبحث
بـا توجـه بـه 14 عنصـر PSM، 5۳% شکسـت شناسـایی شـده مرتبـط 
بـا طراحـی و علـت فنـی بـود و 4۷% از علـل، مربـوط بـه مدیریـت 
اسـت. پـس از رتبه بندی، مشـخص شـد کـه تجزیه و تحلیـل خطرات 
فراینـدی )PHA( مهم تریـن عامل در رتبه اول با 19% اسـت درحالی که 
دسـتورالعمل های عملیاتـی بـا 1۷% رتبه دوم را به خـود اختصاص داد. 
مشـارکت کارکنـان نیـز در رتبـه سـوم بـا 12 درصد، آمـوزش %11، 
مدیریـت تغییـر 9%، یکپارچگـي مکانیکـي 9% و پروانـه کار 9% بودند.

CPIدرحوادثPSMسهمعناصر

PHAتجزیهوتحلیلخطرات
PHA یـک روش کامـل، منظـم و سیسـتماتیک برای شناسـایی، ارزیابی 
و کنتـرل خطـرات فرایندهای شـیمیایی بسـیار خطرناک اسـت. فقدان 
تجزیـه و تحلیل خطـرات فرایندی )PHA( در صنایع فرایندی شـیمیایی 
)CPI( بـه باالتریـن رتبـه در شکسـت عنصـر PSM کمـک می کند. این 
نشـان میدهد که در پیاده سـازی PSM در CPI مسـیر را طـی کرده ایم. 
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صنعـت مالـزی، خطـرات بالقـوه را در فرایند 
خـود درک نمی کنـد، زیـرا نگـرش مدیریـت 
خطـر هنوز در سـطح پایین تر درک می باشـد. 
بـه غیـر از خودآگاهـی در مـورد PHA، هیـچ 
عمل، مقـررات یا دسـتوراتی به منظـور پیروی 

از CPI توسـط حکومت اجرا نشـده اسـت.
تعمیـم اعمـال در حال حاضـر در کم ترین نیاز 
بـرای صنایع مختلف می باشـد. اکثـر کارکنان 
سـرمایه گذاری  بـرای  ایمنـی  کـه  می گوینـد 
شـرکت سـودمند نیسـت، اما طبق نظـر کلتز: 
"اگـر فکـر می کنید ایمنـی گران اسـت، حادثه 
را امتحـان کنیـد. حـوادث منجر به خسـارت، 
صدمـات و از دسـت دادن شـهرت شـرکت و 
.)CCPS، 2012( "هزینـه زیادی به دنبـال دارد

)OP(دستورالعملهایعملیاتی
از  مجموعـه ای  عملیاتـی  دسـتورالعمل های 
فراینـد  اجـرای  جهـت  عملیاتـی  راهنمـای 

شـامل: اجـرا  حـال  در  فراینـد  می باشـد. 
راه اندازی اولیه
عملیات عادی
عملیات موقت

توقف در شرایط اضطراری
شرایط اضطراری عملیات

توقف در شرایط عادی
راه اندازی پس از شروع کار 

پیامدهای انحراف
از  اجتنـاب  یـا  اصـالح  بـرای  الزم  مراحـل 

انحـراف

فقداندسـتورالعملهایعملیاتیاسـتاندارد
SOP:StandardOperating

کـردن،  خطـا  بـرای  را  فضـا    Procedures
فراهـم میکند، زیرا دسـتورالعمل خـاص برای 
اداره ایـن فراینـد وجـود نـدارد. هـر یـک از 
اپراتورهـا راه و سـبک خـود را بـرای انجـام 
عملیـات داشـته و در نتیجه گرایش بیشـتری 
به اشـتباه کـردن دارنـد. این به دلیل اسـتفاده 
بـرای  غیراسـتاندارد  دسـتورالعمل های  از 
هدایـت عملیـات می باشـد. بعضـی کارکنـان 
نیـز بـدون اینکـه بـه نتیجـه اعمال خـود فکر 
کننـد، متمایل به اسـتفاده از روش هـای میانبر 

می شـوند.
ایـن اقـدام در نهایـت منجـر بـه شکسـت و 
ایجـاد خطـر بـرای عملیـات، جـان کارکنان و 

می شـود. محیطزیسـت  همچنیـن 

مشارکتکارکنان
در مالـزی، فرهنـگ مشـارکت کارکنـان در PSM هنوز اندک اسـت. فرهنگی کـه به طور معمول 
وجـود دارد عمدتـاً از کارکنـان درخواسـت می کند که تنها بـر کار و محدوده شـغلی خود تمرکز 
کننـد. هنـوز دسترسـی بـرای ورود به سیسـتم بهبـود PSM وجـود نـدارد. برای بهبـود عملیات 
پیشـنهاد می شـود کـه مسـتقیماً کارکنانـی در عملیـات یـا در فرایند دسـتی یا اتوماتیـک دخیل 

هسـتند، مـورد توجه قـرار گیرند.

آموزش
در OHSAS 18001 یـا PSM، هـر دو تاکیـد بر آموزش برای اطمینـان از درک فرایند و خطرات 
فراینـدی دارنـد. ایـن کار، اپراتـور را متوجه خطرات فراینـدی میکند، بنابراین شناسـایی ایرادات 
سیسـتم می توانـد در اسـرع وقـت تعییـن شـود. از سـوی دیگـر، یـک آمـوزش خـوب عملکرد 
سیسـتم و اپراتـور را بهبـود می بخشـد. در زمان عملکرد سیسـتم کاری، اطمینان حاصل می شـود 

کـه کارکنـان نسـبت به ریسـک و میزان خسـارات، آگاهی کامـل دارند.

MOCمدیریتتغییر
بـرای از بین بردن شکسـت ناشـی از تغییـرات فرایند یا سیسـتم، باید تأثیر تغییـرات به ایمنی و 
سـالمت اپراتورها بررسـی شـود. زمانی که اپراتور از تغییرات آگاهی نداشـته باشـد و هنوز هم از 
روش قبلـی بـرای مدیریت فرایند اسـتفاده کند، تغییرات میتواند به شکسـت منجر شـود. به این 
ترتیـب بررسـی ها در مـورد روش عملیاتی اسـتاندارد بسـتگی بـه اختالف و آمـوزش کافی برای 
اطمینـان از سـطح باالیـی از درک بین اپراتورهـا دارد. باید قبل از هرگونـه تغییری، یک مجموعه 
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قوانیـن متناسـب بـا آن در نظر گرفته شـود، مانند تهیـه فرمی بمنظور 
حصـول اطمینـان از اینکـه مدیریت ارشـد نسـبت به تغییـرات آگاهی 
داشـته و به شـکل مناسـبی به سـطوح عملیاتی اطالع رسـانی می گردد.

یکپارچگیمکانیکی
بسـیاری از مسـائل مرتبـط بـا یک پارچگـی مکانیکـی شـامل شکسـت 
کمبـود  مدیریـت  تعمیـرات،  خرابـی  سـاخت،  خرابـی  طراحـی، 
تجهیـزات و دیگـر مـوارد می باشـد. بـه عنـوان مثـال، در طـی دهـه 
19۷0، حـوادث زیـادی رخ داد کـه بـه دلیـل اشـتباه در نـوع فـوالد 
نـوع زنـگ  ضـد  فـوالد  حادثـه  مثـال،  بعنـوان  بـود.  شـده   تأمیـن 

L 304 / L 316 بـود کـه در محصـوالت جانبـی اسـیدی مورد اسـتفاده 
قـرار گرفـت و بـه فوالد نـوع L 304 به دلیـل ترکیبات فـوالدی، حمله 
کـرده و باعـث تخریـب آن میشـود، این نمونهـای از شکسـت طراحی 
اسـت کـه در آن انتخـاب مـواد بـرای اصـالح می تواند، اشـتباه باشـد 

.)Kletz، 2003(

اطالعاتایمنیفرایند
اطالعات ایمنی فرایند شامل ۳ دستور کار اصلی است:

الف. اطالعات مواد شیمیایی بسیار خطرناک فرایند 
ب. اطالعات تکنولوژی فرایند 

ج. اطالعات تجهیزات فرایند
بـا توجـه بـه )ا(، تمـام اطالعـات الزم شـامل سـمیت، حـدود مجـاز، 
شـیمیایی  پایـداری  و  دمایـی  اطالعـات  و  خوردگـی  واکنشـپذیری، 
می باشـد. درحالی کـه اطالعـات در مـورد تکنولوژی فراینـد محدودیت 

موجـودی  حداکثـر   ،Permissible Exposure Limit مجـاز  مواجهـه 
مـورد نظـر، حد بـاال و پاییـن ایمنـی و ارزیابـی پیامد انحـراف منجمله 
آنهایـی کـه بـر شـرایط ایمنـی و سـالمت کارکنان تأثیـر میگـذارد را، 
تشـریح می کنـد. اطالعـات مربـوط بـه تجهیـزات فراینـدی بایـد در 
P&ID، نمـودار فراینـدی بصورتـی کـه بـه راحتی برای سـطوح مختلف 
عملیاتی قابل فهم باشـد، مشـخص گـردد. این اطالعـات به متخصصان 
سیسـتم به منظـور درک، شـناخت و تجزیـه و تحلیـل مـورد نیاز جهت 

کاهـش خطـر در هنـگام هدایـت عملیـات کمـک می کند.
- پروانـه کار گـرم: سیسـتم پروانـه کار گـرم یکی از روش هـای کنترل 
خطـر آتشسـوزی اسـت. ایـن روش مدیریـت را قـادر میسـازد تـا 
منبـع آتـش را کنتـرل نمایـد و اقدامـات مـورد نیـاز همچون کپسـول 
خاموش کننـده، نفـر آماده باش و غیره را لحاظ کند. متأسـفانه، بسـیاری 
از کارکنـان موافـق آن نیسـتند و اعـالم می نماینـد کـه زمـان زیـادی 
بـرای انجـام آن بایـد صـرف نمـود. نادیـده گرفتـن مقـررات اولیـه، 

می توانـد یـک رویـداد فاجعـه بـار را بدنبال داشـته باشـد.

نتیجهگیری
مقایسـه بیـن مالـزی و دیگر کشـورهای توسـعه یافته ای کـه PSM را در 
CPI اجـرا می کننـد، از نظر پیاده سـازی فاصله زیادی وجـود دارد. تفکیک 
بـر مبنـای مـواردی کـه در عناصـر PSM اشـاره دارد، نشـان دهنده این 
اسـت کـه درک و اجـرای مدیریـت ایمنـی فراینـد در مالـزی صـورت 
نگرفتـه اسـت. عالوه بـر عدم داشـتن بسـیاری از کارشناسـان در حوزه 
PSM کـه میبایسـت در مـورد عناصـر PSM و مدیریـت ایمنـی فرایند 
بـر مبنـای ریسـک )RBPS( مطالعـه داشـته باشـند، هنـوز با اسـتاندارد 
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جهانـی فاصلـه داشـته، ایـن در حالـی اسـت کـه اکثر 
اروپـا، ایـاالت متحده، انگلیـس، ژاپن و حتی سـنگاپور، 
قبـاًل روش خوبـی در مدیریـت PSM در CPI ایجـاد 
کرده انـد. بازنگـری در قانـون حـال حاضـر شـرکت و 
ماشـین آالت باید بگونهای باشـد که رویکرد PSM در 
آینـده نزدیـک، جهـت تقویـت آن بر مبنای ریسـک 
)20 عنصر( و در راسـتای کاهش پتانسـیل ریسک در 
CPI انجـام شـود و باید بـا انقالب صنعتی کـه اخیراً و 
در آینـده داشـتیم، بـا آن ارتباط برقرار کنیم. اسـتقرار 
یک مسـیر عطف بـرای بهبود اطمینـان از مجموعه ای 
از اقدامـات خواهد شـد، شـاید بـرای 10 سـال آینده، 
ایمنـی  رویکـرد  پیاده سـازی  بـرای  ترغیـب صنایـع 
فراینـد، هدف گذاری شـود؛ اجـرای PSM یک رویکرد 
داوطلبانه اسـت نه بر اسـاس اجـرا، صنایع در عملیات 
روزانـه خـود PSM را لحـاظ می کنند. بیـن دولت هایی 
مانند مالزی - سـنگاپور - اتحادیه اروپا - انگلسـتان و 
دیگـران همکاری صـورت پذیـرد و PSM باید یکی از 
عناصـر مهم مـورد بحث، برای ارتقـاء دانش، آگاهی و 
پیاده سـازی باشـد. همچنین یک پایـگاه داده یک پارچه 

بـرای همـکاری و حمایت مناسـب، ایجاد می شـود.

تشکروقدردانی
 University  بـا تشـکر از دانشـگاه فنـاوری مالـزی
Technology Malaysia و دانشـکده مهندسی شیمی 
و انـرژی جهت پشـتیبانی و تشـویق در تمـام مراحل 

انجـام ایـن تحقیق.
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article

مقـــاله تخـصصـی

حفـظ و پایـداری دیوارها، سـتون ها، سـطوح و 
سـقف ها و سـایر قسـمت های یک سـاختمان 
مهم تریـن  از  یکـی  آتش سـوزی  در شـرایط 
و  اطمینـان  مـورد  سـازه های  ایمنـی  مـوارد 
محفوظ می باشـد کـه تهدیدی برای سـاکنین 
و یـا سـاختمان های اطـراف نبـوده و محـل 
امـن، آسـایش و مـورد اعتمـاد اسـت. ضمن 
اینکـه ایـن مسـئله بسـیار حائز اهمیت اسـت 
کـه یـک وحـدت و یکپارچگـی بـرای ارزیابی 
ایمن سـازی سـازه های یکسـان و موارد مشابه 
ایجـاد گردیـده و معیاری برای یکسان سـازی 
میـزان ایمنـی سـازه ها وجـود داشـته باشـد. 
و  مـواد  مقاومـت  خـواص  منظـور،  بدیـن 
کاربردشـان در سـازه های مختلـف در مقابـل 
از اسـتانداردها، در  حریـق، براسـاس طیفـی 
مـوارد و کاربردهای گسـترده  و تحت شـرایط 

تدویـن  بـرای  می شـود.  ارزیابـی  متفـاوت، 
ایـن اسـتانداردها، آتـش بـا شـدت و حـدود 
کنترل شـده ای را در دوره هـای زمانـی معینـی 
در معـرض مـواد ضدحریـق قـرار می دهنـد. 
کارایـی مـواد و اجـزاء آن هـا، براسـاس مدت 
زمـان مقاومـت در برابـر آتـش و رفتارشـان 
قبـل از اولیـن نقطـه بحرانی، مورد مشـاهده و 
ارزیابـی قـرار می گیرد. نتایج گزارش شـده در 
هـر نـوع از آتش، مـورد قضاوت قـرار گرفته 
و اعـالم می شـوند. روش ها به عنـوان آزمایش 
اسـتاندارد حریـق نامیده می شـوند و کارایی ها 
براسـاس مدت زمان هایی )2 ، 4 ، ... سـاعت( 
کـه در معرض آتش قرار گرفته و ایسـتادگی 
نماینـد، ارزیابی می شـوند. ایمني سـاختمان ها 
در برابـر آتش، دو هـدف ایمني جاني و ایمني 
مالـي را در بـردارد. بـه طـور سـاده در مورد 

اهـداف ایمنـي مي تـوان گفـت ایمنـي جاني با 
محافظـت افراد در برابـر دود و ایمنی مالي به 
وسـیله کنتـرل گرمای ناشـی از آتش سـوزی 
به دسـت مي آیـد. در مجمـوع، طراحان براي 
رسـیدن بـه اهـداف ایمنـي در برابـر آتـش 
مي تواننـد از 5 روش اصلـی اسـتفاده نماینـد.

الف( پیشگیري
ب( شبکه هاي هشدار حریق

پ( طراحی مناسب مسیرهاي خروج
ت( فضابندي مناسـب سـاختمان و جلوگیری 

آتش سوزی گسـترش  از 
و  دسـتی  مناسـب  وسـایل  پیش بینـی  ث( 
خـودکار فرونشـانی آتش سـوزی و شناسـایی 
خطـرات شـامل ارزیابـی سـازه و سـاختمان، 
سـاختمان،  مختلـف  نقـاط  در  اشـتعال  بـار 
طبقه بنـدی فعالیت هـای کاری و غیره اسـت.

حسینمرتضوینژاد
مدیرآموزشوپژوهشمرکزعلمیوکاربردیسازمانآتشنشانیتهران
hosseinmortazavinejad@gmail.com

ارزیابی پوشش های مقاوم در برابر آتش
Evaluation of fire-resistant coatings
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لینک اردیبهشت 97  هولماترو ،  پیشتاز در نوآوری و تکنولوژی 

اهمیتوضرورتپژوهش
در مقـررات ایمنـی سـاختمان ها در برابر آتش همیشـه یـک گروه بندی 
از نظـر کاربـری سـاختمان نیز وجـود دارد و سـطح الزامـات مربوط در 
هـر گـروه از سـاختمان ها بسـته بـه اهمیـت آن هـا متفاوت اسـت. پس 
از مشـخص شـدن سـطح انتظـارات ایمنـی در برابـر آتـش بـرای یک 
سـاختمان، طـراح بایـد از مصالحـی اسـتفاده کند کـه در برابـر آتش از 
خـواص و رفتار مناسـبی برخـوردار باشـند. در آتش سـوزی ها مهم ترین 
هـدف مقاومت در برابر آتش و محافظت سـازه و اسـتراکچر سـاختمان 
می باشـد؛ بنابرایـن، ارائـه طبقه بنـدی )یـا طبقه بندی هایـی( از رفتـار و 
مشـخصات مـواد و مصالـح در برابـر آتـش بـرای طراحان و مهندسـان 
سـاختمان ضـروري اسـت. تقسـیم بندی نـوع حریـق بـر اسـاس منبـع 
سـوخت حریـق می باشـد. تفـاوت اصلـی در درجه حـرارت ایجاد شـده 
در محیـط نبـوده بلکـه در مـدت زمـان رسـیدن درجه حـرارت محیط 
بـه درجـه حرارت بحرانی می باشـد. در ایـن پژوهش روش هـاي آزمون 
و طبقه بنـدي مصالـح و عناصـر سـاختماني از نظـر رفتـار در برابر آتش 
کـه موردنیـاز طراحـان و مهندسـان می باشـد و همچنیـن روش هـاي 

مقاوم سـازي سـاختمان در برابـر آتـش توضیـح داده مي شـود.

روشتحقیق
پـس از انجـام مطالعـات اولیه بـه نظر می رسـد چنین فضایـی در ایمنی 
ارزیابـی می شـود و تحقیـق و گـردآوری  و آتش نشـانی بسـیار مهـم 
اطالعـات براسـاس تعاریـف چهارچـوب کلـی طرح شـکل می گیـرد. از 
آنجـا کـه اصول و مبانـی طراحی از طـرز تفکر پایداری نشـات می گیرد، 
در نتیجـه سـعی شـده در ابتدا بـا بیان تعاریـف کالن به زیرشـاخه های 
جزئی تـر دسـت یابیـم. روش تحقیـق از طریق بررسـی کتـب و مجالت 
فارسـی و التین، بانک هـای اطالعاتی )سـایت های اینترنتـی( کتابخانه ای 

می باشـد. میدانی  و 

پیشینهتحقیقونمونهپژوهش
بـه عنـوان نمونه مـوردی در جهـان ، می تـوان اسـتانداردهای متعدد در 
ایـن زمینـه و آزمایشـگاه های مختلـف در خصوص مصالح سـاختمانی و 
مقـاوم نمـودن آنهـا در مقابـل حـرارت و آتش سـوزی را نام بـرد. براي 
ارزیابي رفتار و مشـخصات مصالح و اجزاي سـاختماني در برابر آتش از 
آزمون هاي آتش اسـتفاده مي شـود. ضمـن اینکه در مقررات سـاختماني 
و سـایر مـدارک مصـوب نیـز بـراي طبقه بنـدي، محدودسـازي کاربرد 
یـا ارزیابـي عملکـرد مصالـح و فرآورده هـاي سـاختماني بـه آزمون هاي 
اسـتاندارد آتـش ارجـاع داده مي شـود. بسـیاري از کشـورها در ایـن 
زمینـه اسـتانداردهاي مخصـوص خـود را دارنـد. در عین حـال، رویکرد 
اکثـر کشـورها به سـمت پذیـرش اسـتانداردهاي واحد اروپایـي )EN( یا 
بین المللـي )ISO( و تدویـن اسـتانداردهاي ملـي مطابـق با آنها مي باشـد.

گسترشآتشسوزيدرساختمان
واقعـي  پدیـده  و  آتـش  بیـن آزمون هـاي  ارتبـاط  بهتـر  بـراي درک 
آتش سـوزي، الزم اسـت تـا رفتـار آتـش  در یـک فضـاي بسـته و نحوه 
گسـترش آتش سـوزي در سـاختمان شـناخته شـود. پـس از شـروع 
آتش سـوزي در یـک فضـاي بسـته، بـه شـرطي کـه مـواد سـوختني و 

اکسـیژن بـه مقـدار کافـي موجـود باشـد، مراحـل زیـر طـي مي شـود:
الـف( مرحلـه رشـد: ابتـدا یـک ماده بـر اثر حادثـه اي افروخته شـده و 
شـعله هاي کوچکـي از آتـش ایجـاد مي نمایـد. ایـن شـعله هاي موضعي 
به تدریج رشـد کـرده، با بازتابش حرارت موجب سـوختن بیشـتر ماده 
مشـتعل شـوند. با بزرگتر شـدن شـعله ها و افزایش میزان حرارت آزاد 
شـده، دمـاي سـایر مـواد قابـل اشـتعال در نزدیکـي شـعله ها افزایـش 
یافتـه و بـه دمـاي شـعله وري مي رسـد. به عـالوه شـعله ها مي توانند بر 
روي نازک کاري هـاي قابـل اشـتعال پیشـروي نماینـد. بـه ایـن ترتیب 
مواد بیشـتري دچار آتش سـوزي شـده و باعث رشـد آن می شـوند. در 
ایـن مرحلـه گازهاي قابل اشـتعال تـا حدود زیـادي فضـاي داخل اتاق 

را اشـغال مي نمایند.
ب( اشـتعال حالـت پایـدار: بـا رسـیدن شـعله هاي آتـش بـه سـقف، 
گسـترش قارچي شـکل آتـش در زیـر سـقف آغـاز مي شـود. در ایـن 
زمـان، حـرارت از طریـق سـقف بـه تمـام فضـاي بسـته تابـش نموده، 
باعـث افزایـش بیشـتر دمـاي آنهـا مي شـود. متعاقبـاً گازهـاي قابـل 
اشـتعال هماننـد مونواکسـید کربـن بـه دماي شـعله وري رسـیده و کل 
فضـاي بسـته در زمان بسـیار کوتاهي دچار آتش سـوزي مي گـردد. این 
لحظـه بحرانـي، نقطـه ُگرگرفتگـي یـا فلـش اور نامیده مي شـود. پس از 
مدتي، آتش سـوزي به شـدت نسـبتاً ثابتي خواهد رسـید که بسـتگي به 
عواملي از قبیل ابعاد و شـکل هندسـي اتاق، دسترسـي به مواد سـوختني 
و میـزان تهویـه دارد. ایـن مرحلـه به نام مرحله سـوختن حالـت پایدار 

یا اشـتعال حالـت پایـدار نامیده مي شـود.
ج( فروکشـي: پـس از اینکـه بیشـتر مـواد سـوختني مشـتعل شـده و 
مقـدار آنهـا رو بـه تقلیـل رفت، ابعـاد حریق شـروع به کاهـش نموده، 
در نهایـت فروکـش خواهـد کـرد. در شـکل شـماره 1، مراحـل مذکور 
نمایش داده شـده اسـت. منحني شـکل 1 اصطالحاً منحني رشـد حریق 

مي شـود. نامیده 

واکنشمواددربرابرآتش
بـه وسـیله ایـن آزمون هـا میزان مشـارکت یک فـراورده در گسـترش 
آتـش ارزیابـي مي شـود. از آزمون هـاي مهـم واکنـش در برابـر آتـش 
مي تـوان قابلیـت افـروزش، قابلیت سـوختن، پیشـروي شـعله بـر روي 
فـرآورده )نـازک کاري(، مقـدار و شـدت رهایـش گرما و مقـدار دود و 
گازهـاي سـمي را نام بـرد. روش هاي آزمـون در مراجـع مختلف آمده 
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اسـت. نمـودار 2 رابطـه بیـن آزمون هـا و پدیـده آتـش بـه طـور کلي 
نشـان داده شـده است. 

-اقسامحریق
آتـش سـلولزی: تقسـیم بندی نـوع حریـق بـر اسـاس منبـع سـوخت 
حریـق می باشـد. تفـاوت اصلـی در درجـه حـرارت ایجـاد شـده در 
محیـط نبـوده بلکـه در مـدت زمان رسـیدن درجـه حـرارت محیط به 
درجـه حـرارت می باشـد. حریـق سـلولزی در سـاختمان هایی هماننـد 
دفتـر کار، بیمارسـتان ها، هتل هـا، مراکـز خریـد، مـدارس و... بوجـود 
می آیـد؛ درحالی کـه حریق هـای هیدروکربنی به واسـطه مواد شـیمیایی 
و سـوخت هایی ماننـد گاز یـا سـوخت های مایـع در انبارهـای مـواد 
شـیمیایی، مراکـز صنعتی و تأسیسـات صنایـع نفت و گاز و پتروشـیمی 
ایجـاد می شـوند. همچنیـن زیرشـاخه سـومی از حریـق هیدروکربنـی 

وجـود دارنـد کـه حریـق در یـک تونـل می باشـد.
حریـق سـلولزی از سـوختن انـواع مـواد سـلولزی و سـوخت های جامد 
آلـی کـه پایـه سـلولزی دارنـد بـه وجـود می آیند. ایـن نـوع حریق در 
مقایسـه بـا حریـق هیدروکربنـی آرام تـر بـه نقطه توسـعه می رسـد اما 
زمـان فروکـش نمـودن این نوع حریق نسـبت بـه حریـق هیدروکربنی 
نیـاز به زمان بیشـتری دارد. معموالً در آتش سـوزی سـلولزی تغییرات 
دمـا به ۳ بخش رشـد، توسـعه حریق و دوره فروکش تقسـیم می شـود. 
در زمـان شـروع آتش سـوزی حـرارت از مرکـز آتش شـروع و باعث 
اشـتعال مـواد دیگر می شـود. پس از یک سـاعت دمای حریـق به 920 
درجـه سـانتی گراد می رسـد کـه شـیب مالیمـی به سـمت بـاال دارد تا 
به 1000 درجه سـانتی گراد برسـد. در صورت عدم وجود مواد بیشـتر 
و افزایـش گسـتره حریـق، دمـا از ایـن پس سـقوط کـرده و دوبـاره به 
920 درجـه سـانتی گراد افـت می نمایـد. شـایان ذکر اسـت کـه امکان 
فروریختـن سـازه در دو مرحلـه توسـعه حریق و مرحلـه فروکش وجود 
دارد. ویژگـی اصلـی ایـن حریـق رسـیدن دمـا در مـدت 10 دقیقـه به 
۷00 درجـه سـانتی گراد می باشـد که بـا افزایش زمان به آهسـتگی در 
طـی 120 دقیقـه قابلیـت افزایش تـا 1200 درجه سـانتی گراد را دارد. 
آتـش هیدروکربنـی: ایـن حریـق ناشـی از سـوخت های هیدروکربنـی 
و ترکیبـات شـیمیایی می باشـد کـه عمدتـاً در صنایـع نفـت ، گاز و 
پتروشـیمی رخ می دهـد. ویژگـی اصلـی آن رسـیدن دمـا در مـدت 
کمتـر از 8 دقیقـه بـه 900 درجـه سـانتی گراد اسـت کـه در طـی 20 

دقیقـه بـه باالتـر از 1100 درجـه سـانتی گراد رسـیده و سـپس ثابـت 
ِمهم انـد. در ایـن دمـا مقاومـت فـوالد به شـدت کاهـش پیدا کـرده و 
موجـب تخریـب سـازه می شـود. همچنیـن در مـورد مخـازن نگهداری 
ترکیبـات هیدروکربنـی )در اثـر جـذب گرمـا در هنـگام حریق( فشـار 
داخلـی مخـزن به سـرعت افزایـش می یابد که اگـر این فشـار بیش از 
مقاومـت مکانیکـی مخزن شـود می تواند باعـث انفجار گـردد. نمودار ۳ 

منحنـی اسـتاندارد آتـش سـلولزی و هیدروکربنی

رفتارسازهفلزیحفاظتنشدهدربرابرحریق
هنگامـی که یک سـازه فـوالدی در مقابل آتش قرار می گیـرد به تدریج 
قابلیـت تحمـل بـار خـود را از دسـت می دهـد به نحـوی کـه در دمای 
42۷ درجـه سـانتی گراد مقاومـت تحمل بار فـوالد 50 درصد و در 550 
درجـه سـانتی گراد 60 درصـد کاهـش می یابـد. مطابـق اسـتانداردهای 
اروپایـی بایسـتی در طراحـی مخـازن و تأسیسـات پاالیشـگاه ها دمـای 
بحرانـی 42۷ درجـه سـانتی گراد و بـرای قسـمت هایی نظیـر پایه هـای 
نگهـداری لوله هـا دمـای بحرانی 550 درجـه سـانتی گراد در نظر گرفته 
شـود زیـرا افزایـش دمـای یـک مخـزن بسـیار خطرناک تـر از افزایش 
دمـای پایـه لوله ها اسـت لذا مخـزن بایـد در دمای پایین تر حفظ شـود. 
نمودار 4 در صورت عدم حفاظت سـازه سـطح سـازه فلزی ظرف مدت 
5 تـا 15 دقیقـه بـه دمـای 550 درجه سـانتی گراد خواهد رسـید. زمان 
رسـیدن به دمـای بحرانی برای سـتون بـه مشـخصات W14*19۳ در 
منحنـی دمـای آتش سـلولزی 15 تا 18 دقیقه و این زمـان برای منحنی 

دمـای آتـش هیدروکربنـی بیـن 6 الی ۷ دقیقه می باشـد. 

رفتارسازهبتنیحفاظتنشدهدربرابرحریق
بتـن بـه عنوان یـک مصالـح سـاختمانی پرمصرف، مقـاوم و پایـدار در 
شـرایط جوی مختلف اسـتفاده می گـردد ولی کاهـش مقاومت مکانیکی 
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بتـن در اثـر افزایـش دمـا از معضـالت رفتار بتـن هنگام آتش سـوزی 
می باشـد. مقاومـت مکانیکـی بتون در مقابـل افزایش دما پـس از دمای 
200 درجـه سـانتی گراد بـه شـدت کاهـش می یابـد و بـا افزایـش دما 
تـا 500 درجـه سـانتی گراد ایـن مقاومـت بـه 50 درصـد مقـدار اولیه 
کاهـش می یابـد. همچنیـن بـر اثـر تبخیـر آب تبلـور موجـود و در اثر 
ایجـاد تـرک و خردشـدگی، دمـا بـه داخـل بتن منتقـل شـده و باعث 
افزایـش دمـا در فوالدهـای داخلـی می گـردد و بتـون متالشـی خواهد 
شـد و بدیـن ترتیب سـازه بتونـی تخریب می گـردد. نمـودار 5 اهمیت 
حفاظـت سـازه های بتونـی بـه ویـژه در مـواردی که خطر حریـق وجود 

دارد کاماًل مشـخص می باشـد.

مقاومتدربرابرآتش
توانایـي یـک فـرآورده یا عنصر سـاختماني بـراي ادامه عملکـرد خود و 
جلوگیـري از گسـترش آتش سـوزي از فضـاي محل وقوع بـه فضاهاي 
مجـاور، بـا آزمون هـاي مقاومـت در برابـر آتـش ارزیابـي مي شـود. 
بنابرایـن،  آزمـون مقاومـت در برابـر آتـش بـه مرحله گسـترش یافته 
حریـق مربـوط اسـت. واژه  مقاومـت  در برابـر آتـش لزومـاً ارتبـاط 
مسـتقیم بـا قابلیـت اشـتعال مواد نـدارد، به عنـوان مثـال مقاومت یک 
سـازه چوبـي مي توانـد باالتـر از مقاومـت سـازه فـوالدي باشـد. بـراي  
انجـام  آزمـون  مقاومـت  در برابر آتش  اصوالً از سـه  نـوع  کوره  مختلف  

اسـتفاده  مي شـود:
1- کـوره  افقـي  با ابعـاد دهانه  حـدوداً )m(  ۳ )m(4 بـراي  اجزاي  افقي 

 )کف ، سـقف ، تیر و...(
2- کـوره  عمـودي  با ابعاد تقریبـاً )m(۳)m(۳ براي  اجـزاي  قائم  )دیوار، 

تیغـه ، درها و...(
بـراي  آزمایـش  سـتون   ۳)m( تقریبـاً  ارتفـاع   بـه   ۳- کـوره  سـتوني  

)8299 )اسـتاندارد 

دستهبندیتصرفهابراساسبارمحتویاتقابلاحتراق
بـراي بـکار بسـتن برخـي مقـررات ایـن دسـتورالعمل ، کـه بـه منظور 
حفاظـت بناهـاي داراي بـار حریـق مشـابه تنظیـم شـده اسـت، تمـام 
تصرف هـا بر اسـاس میانگیـن وزن محتویات قابل احتـراق در مترمربع 
زیربنای سـاختمان، در چهار گروه به شـرح ذیل دسـته بندی می شـوند.

1-گـروه تصرف هـای کم خطـر: بناهایـي کـه به دلیـل نوع تصـرف، بار 
محتویـات قابـل احتـراق در آنهـا تـا 50 کیلوگـرم در مترمربـع زیربنا 

باشـد، تصـرف کم خطـر شـناخته می شـوند. شـامل بناهایـي بـا تصرف 
اداري/ تجمعـي،  /مراقبتـي،  درمانـي  /فرهنگـي،  آموزشـي  مسـکوني، 

حرفـه ای و آن دسـته بناهـاي بـا تصـرف صنعتـي و انبـاري کـه بـار 
محتویـات قابـل احتـراق در آنهـا از 50 کیلوگـرم در مترمربـع کمتـر 

ست. ا
2-گـروه تصرف هـای میـان خطر: بناهایـي که به دلیل نـوع تصرف، بار 
محتویـات قابـل احتـراق در آنهـا تا 50 تـا 100 کیلوگـرم در مترمربع 
زیربنـا باشـد، تصـرف میـان خطر شـناخته می شـوند. شـامل بناهاي با 
تصـرف تجـاري و آن دسـته بناهـاي بـا تصـرف صنعتـي و انبـاري که 

داراي چنیـن باري هسـتند.
۳-گـروه تصرف هـای پرخطـر: بناهایـي کـه به دلیـل نوع تصـرف، بار 
محتویـات قابـل احتراق در آنها تـا 100 تا 150 کیلوگـرم در مترمربع 
زیربنـا باشـد، تصـرف پرخطـر شـناخته می شـوند. شـامل آن دسـته 

بناهـاي بـا تصـرف صنعتـي و انبـاري کـه داراي چنین باري هسـتند.
4-گـروه تصرف هـای بسـیار پرخطر: بناهایـي که به دلیل نـوع تصرف، 
داراي مـواد و مصالـح بسـیار آتش زا، سـمي، سـوزا، خورنـده و انفجاري 
باشـند و بناهایـي که به دلیـل نوع تصرف، بـار محتویات قابـل احتراق 
در آنها 150 کیلوگرم در مترمربع زیربنا و بیشـتر باشـد، تصرف بسـیار 
پرخطر شـناخته می شـوند. شـامل تمام بناهـاي با تصـرف مخاطره آمیز 
و آن دسـته بناهـاي بـا تصرف صنعتـي و انباري کـه داراي چنین باري 

هستند.

سیستمهایفعال
نـور  یـا  و  دود  )حـرارت،  آتش سـوزی  هنـگام  بـه  سیسـتم ها  ایـن 
ناشـی از حریـق( فعـال می شـوند؛ ماننـد سیسـتم های اعـالم حریـق یا 
سیسـتم های خـودکار اطفـای حریق. این سیسـتم ها بدون شـک بسـیار 
موثـر می باشـند امـا بـه تنهایـی بـرای مقابلـه با حریـق کافی نیسـتند.

سیستمهایغیرفعال
در ایـن سیسـتم ها بـا اعمـال پوشـش ضـد حریـق بـر روی سـازه، از 
متالشـی شـدن آن در اثـر افزایش دمـا ممانعت بعمـل می آید تا مدت 
زمـان کافی برای رهایـی از حریق و همچنین ارائه خدمات آتش نشـانی 
فراهـم شـود. سیسـتم غیـر فعال بـرای محافظـت از سـازه های فلزی و 
بتونـی طراحـی و اعمـال می شـود. بـا اعمـال ایـن سیسـتم دمای سـازه 
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)در مـدت زمـان معیـن( بـه دمایـی کـه باعـث خـم شـدن و ریـزش 
فـوالد یـا باعث متالشـی شـدن سـاختار بتون می شـود، نخواهد رسـید. 
ایـن پوشـش ها تـا زمانی کـه در برابر حرارت، حریق و شـعله مسـتقیم 
آتـش نباشـند غیر فعال هسـتند. بـه هنگام وقـوع حریق، سیسـتم های 
فعـال و غیـر فعال مکمـل یکدیگر می باشـند. به صورت کلی سـه عامل 

زیـر بایـد در مـورد هـر نوع ضـد حریق موردبررسـی قـرار گیرد:
الف- احتراق پذیری

ب- مقدار گسترش حریق در سطح
ج- مشارکت در انتشار حریق

انواعموادمقاومدربرابرحریق
در مجموع می توان از سه نوع اصلی مواد مقاوم حریق نام برد.

مواد عایق
مواد جاذب انرژی

پوشش های منبسط شونده )پف کننده(
بـه طـور کلـی پوشـش های مقـاوم در برابـر حریق کـه در تأسیسـات، 
تقسـیم  اصلـی  گـروه  دو  بـه  دارنـد،  کاربـرد  سـاختمان ها  و  صنایـع 

می شـوند:
 Intumescent پوشـش های بـر پایـه رزین های آلـی متـورم شـونده -

coating
 cementitius coating- پوشـش های بـر پایـه مـواد نسـوز معدنـی -

vermiculite
بسـیاری از مـواد رایـج در حقیقـت بـه نوعـی بـا مکانیسـم ترکیبـی 

از انـواع 1 و 2 عمـل می نماینـد و حـاوی مقادیـری از هـر دو گـروه 
مـواد عایـق و جـاذب انـرژی می باشـند. پوشـش های منبسط شـونده 
تـا حـدودی مقادیـر انـدک از انـرژی را جـذب می نمایـد. بیشـترین 
مصـرف مـواد عایـق کـه دارای خـواص حرارتـی عالی اسـت مربوط 
منبسـط  سـنگدانه های  و  سـنگ  پشـم  هماننـد  معدنـی  الیـاف  بـه 
شـونده ماننـد ورمیکولیـت Vermiculite و پرلیـت اسـت. از مـواد 
رایـج بـا مکانیسـم جـذب انـرژی نیز می تـوان گـچ و سـیمان پرتلند 
را نـام بـرد کـه در حیـن گرمایـش، بخـار آب آزاد می نماینـد. نـوع 
سـوم پوشـش ها، پوشـش ضدحریـق متـورم شـونده یا حجیم شـونده 
می باشـد کـه بـه محـض رسـیدن اولین شـعله به سـطح آن شـروع 
بـه تـورم می نمایـد و یـک فـوم جامـد مشـکي رنـگ بـا ضخامـت 
تقریبـي 2/5 سـانتیمتر ایجـاد می شـود کـه فـوم پـف کـرده حـاوي 
میلیون هـا سـلول کوچـک، بسـته و مقـاوم در برابر حریق اسـت. فوم 
بعنـوان عایـق، تمـاس شـعله بـا زیـر الیـه را بـه تعویق می انـدازد و 
بعنـوان یـک مانـع تأخیرانـداز از گرم شـدن سـریع و احتراق سـطح 
زیریـن جلوگیـري بعمـل مـی آورد. ایـن فـوم عایـق تـا حـدود دو 
سـاعت از رسـیدن حـرارت بـه سـطح زیریـن جلوگیـري می نماید و 
گسـترش شـعله را بـه تأخیـر می انـدازد. در واقـع مصالـح و موادي 
کـه در محیـط قـرار دارنـد؛ می تواننـد با اولین شـعله، توسـعه حریق 
را بدنبـال داشـته باشـند، اسـتفاده و اعمـال پوشـش ضـد حریـق بر 
روی آن می توانـد زمـان سـوختن چندثانیـه ای را بـه سـاعت تبدیل 
کنـد کـه ایـن خـود در شـرایط بحـران آتش سـوزی، یـک فرصـت 

حیاتـي غیرقابـل تصـور بشـمار می رود.
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انتخابمصالح
روش اصلـی بـرای طبقه بندی واکنـش در برابر آتش، روش اسـتاندارد 
ایـران 8299 میباشـد. اصول روش طبقه بندی در گـزارش پروژه تعیین 
الزامـات واکنـش در برابـر آتش بـرای مصالـح در تصرفهـا و فضاهای 
درمانـی و عمومـی )برای سـازمان مجری( ارائه شـده اسـت. آزمونهای 
قابلیـت  از:  عبارتنـد  طبقه بنـدی  روش  ایـن  بـرای  موردنیـاز  اصلـی 
افـروزش، قابلیت نسـوختن، عامل مشـتعل منفـرد )SBI( ، کالری متری 
بمبـی، مهم تریـن آزمـون موردنیـاز بـرای ایـن طبقه بنـدی )بخصـوص 

بـرای طبقـات میانـی(، آزمون SBI اسـت. )اسـتاندارد 8299 (

روشهایمقاومسازی
میزان مقاومت هر عضو سـازه ای مقاوم سـازی شـده یا میـزان ضخامت 
مـاده موردنیـاز برای مقاوم سـازی یک عضـو در برابر آتش می بایسـت 
 AS TM E ،263 UL ,476 BS براسـاس یکی از اسـتانداردهاي بین المللی

119 یـا EN صورت پذیرد.
در ایـن خصـوص می بایسـت نحـوه آزمون، نمونـه مورد اسـتفاده، کوره 
و سـایر مـوارد کامـاًل مطابـق اسـتانداردهاي ذکـر شـده باشـد و اداره 
اسـتاندارد ایـران یا یک سـازمان اسـتاندارد بین المللی بر انجـام آزمون 
نظـارت داشـته باشـد یـا آزمایشـگاه مزبـور را به تائیـد برسـاند. نحوه 
مقاوم سـازی بـر اسـاس روش هـای جایگزیـن ایـن بخـش امکان پذیـر 

ست.  ا
- الزامـات واکنـش در برابر آتش برای مصالح نازک کاری: مشـخصات 
مصالـح نـازک کاری در برابـر آتـش، از نظر ایمنـی سـاختمان در برابر 

آتـش بسـیار مهـم اسـت. در صورتـی که پیشـروی سـطحی شـعله بر 
روی نـازک کاری باال باشـد، میتواند باعث گسـترش حریـق به فضاهای 
مجـاور شـود. ایـن موضـوع نه تنهـا کنتـرل و اطفـای حریق را دشـوار 

میسـازد، بلکـه باعث گسـترش بیشـتر حریق می شـود.
- پوششـهای محافظـت کننـده در برابر آتش برای سـازه فوالدی: براي 
تأمیـن مقاومـت الزم در برابـر آتـش در سـاختمان، دو مـورد زیـر در 

طراحـي و اجـراي سـاختمان مورد توجـه و رعایت قـرار گیرد:
1- بایـد از مصالـح نـازک کاري مناسـب بـا خطـر کـم یـا قابـل قبول 
از نظـر گسـترش آتش سـوزي اسـتفاده شـود. ایـن موضـوع بـه ارتفاع 
سـاختمان، کاربـري آن و نـوع فضاهـا بسـتگي دارد. بـه عنـوان مثـال، 
مصالـح نـازک کاري راه هـاي خـروج و پله هـا بایـد حتمـاً از نـوع ایمن 

شد، با
2- مقاومـت اجـزاي سـازه اي و جداکننده هـا در برابـر آتـش بایـد بـر 
اسـاس مقـررات و متناسـب بـا ارتفـاع و کاربـري سـاختمان )و فضاها( 
تأمیـن شـود. معمـوالً براي اجزاي سـازه اي سـاختمان بـه مقاومت 1 یا 
2 سـاعت در برابـر آتـش نیـاز اسـت )البتـه مي توانـد بسـته بـه مورد 

کمتـر یا بیشـتر نیز باشـد(.
محافظـت اعضـاي سـازه اي فـوالدي بـه وسـیله پوشـش ها مي تواند به 
دو صورت تماسـي و یا غشـایي صورت گیرد. در روش تماسـي پوشـش 
مقـاوم حریـق بـه صـورت مسـتقیم بـر روي سـطح موردنظـر پاشـیده 
مي شـود. بـه عنـوان مثال برای سـتون فـوالدی، مـاده مقـاوم حریق در 
ایـن روش مسـتقیماً روی سـتون اجـرا شـده و از شـکل پروفیل تبعیت 

می کنـد )توجـه بـه ایجاد چسـبندگی مؤثـر ضروری اسـت(. 
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حریق هـای  )ویـژه    Intumescent شـونده  متـورم  پوشـش های 
بـا ضخامـت  ایـن پوشـش، همچـون رنگ هـای صنعتـی  سـلولزی(: 
1000- 500 میکـرون و بـا روش اسـپری یـا رولـر قابل اجرا اسـت و 
بـرای قسـمت های داخلـی سـاختمان ها و سـازه های در معـرض دیـد 
نظیـر المان هـای فلـزی سـقف های بـا طراحی فضایـی بکار مـی رود و 
در اثـر حـرارت آتش متورم شـده و یـک الیه عایـق در برابر حرارت 
آتـش ایجـاد می کننـد ایـن دسـته از پوشـش ها بـه هیـچ وجـه برای 

نمی گردنـد. توصیـه  پاالیشـگاه ها  و  پتروشـیمی ها 
ایـن  هیدروکربنـی(:  حریق هـای  )ویـژه   Vermiculite پوشـش های 
ترکیبـات  سـوختن  از  ناشـی  حریق هـای  انـواع  جهـت  پوشـش ها 
شـیمیایی و هیدروکربنـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد که از سـوختن 
انـواع مـواد نفتـی و گازهای طبیعـی و انـواع روغن ها ایجـاد می گردد. 
ایـن پوشـش ها بـر پایـه مـواد نسـوز معدنـی بسـیار سـبک بـا روش 
اسـپری , بـا ضخامـت حـدود 4- 1 سـانتیمتر قابـل اجـرا هسـتند. 
اعمـال ایـن پوشـش ها روی کلیه سـطوح فلـزی و بتنی، مخـازن افقی، 
عمـودی و کـروی بسـیار سـاده می باشـد، چسـبندگی بسـیار عالی به 
سـطح دارنـد و در برابر حریق هـای هیدروکربنی در دمـای 1600 الی 
1800 درجـه سـانتی گراد، بـه مـدت حداقـل 1 و حداکثـر 4 سـاعت 

مقـاوم می باشـد.

استانداردهایرایج
- اسـتاندارد UL 1709: ایـن اسـتاندارد جهت حریق هـای هیدروکربنی 
از سـوختن حجـم  ناشـی  ناگهانـی دمـا،  افزایـش  و  کاربـرد داشـته 
محـدودی از مـواد هیدروکربنـی را تعریـف می نمایـد. در نمـودار 6 
)RWS( ایـن نمـودار بیانگـر افزایش ناگهانی دما ناشـی از حجم بسـیار 

زیـاد مـواد هیدروکربنـی و همـراه بـا جابجایـی هوا می باشـد.
و  پتروشـیمی  واحدهـای  در  آمـده  بوجـود  حریق هـای  در  نکتـه:
پاالیشـگاه بدلیـل وجـود انفجـار، Jet Fire و حجـم بسـیار زیـاد مـواد 
سـوختنی نمی تـوان صرفـًا بـه اسـتاندارد UL 1709 بسـنده کـرد، زیرا 
ایـن اسـتاندارد افزایش ناگهانی دما را صرفًا در اسـتخر آتش بررسـی 

می نمایـد. 
لـذا مـواد مـورد اسـتفاده در ایـن واحدهـا می بایسـت عـالوه بـر دارا 
بـودن اسـتاندارد UL 1709 دارای گواهینامـه تسـت Jet Fire و ضربه 

و انفجـار نیز باشـند.

- اسـتاندارد UL 263: موارد اسـتفاده این تسـت برای انواع سـازه های 
اسـتیل  کامپوزیتـی،  سـازه های  دیوارهـا،  سـتون ها،  بنایـی،  ترکیبـی 
اسـتراکچر و ... می باشـد. ایـن اسـتاندارد، حداقـل ایمنـی مـورد تأیید 
بـرای ضدحریق سـازی تمامـی سـازه ها اعـم از مسـکونی و صنعتـی 
میـزان  براسـاس  ضدحریـق  مـواد  ارزیابـی  کلـی  بطـور  می باشـد. 
کارایـی و مقاومـت آن در مقابـل آتـش و حفاظـت از سـازه در خالل 
آتش سـوزی اسـت و نـه براسـاس قابل اسـتفاده بودن روکـش یا رنگ 

ضدحریـق پـس از آتش سـوزی. در واقـع پوشـش ضدحریق سـازه را 
حفـظ می کنـد امـا پـس از آتش سـوزی دیگـر مورد اسـتفاده نبـوده و 

بایـد رنـگ را تراشـیده و از نـو رنـگ یـا روکـش انجام شـود.
سـطح  شعله ورشـدن  مـوارد  در  کلـی  بطـور   :UL 723 اسـتاندارد  -
و گسـترش دود حیـن وقـوع حریـق، مـوادی بررسـی و طبقه بنـدی 
معادل هـای  یـا  UL 723  )و  آزمایـش  روش  بـا  کـه  می شـوند 
 UL 723 .مـورد تأییـد قـرار می گیرنـد )ASTM E84 ,NFPA255 :آن
روش آزمایـش بـرای مشـخصه یابی مـواد و مصالـح سـاختمانی در 

می باشـد. سـطح  سـوختن 
- اسـتاندارد ASTM E736: روش آزمایش اسـتاندارد برای پیوسـتگی 
و چسـبندگی اسـپری مـواد ضدحریـق اجراشـده روی اجـزای سـازه 
می باشـد. بـر طبق دسـتورالعمل  ASTM E736 ، آزمایـش پیوند برای 
سـطوحی کـه یـک الیـه آسـتری خورده انـد یـا قبـاًل رنـگ شـده اند، 
انجـام می شـود. پیونـد روکـش ضدحریق با سـطح زیریـن در مواردی 
کـه سـطح زیریـن، بـه علـت رنـگ قبلـی، اسـیدی بـوده باشـد )مثل 

رنگ هـای آلکیـدی( ، بسـیار کم اسـت. 
در ایـن مـوارد، نیاز بـه یک عامـل پیونددهنده یا الیـه روکش کلیدی 
) key coat ( می باشـد کـه مابین سـطح موردنظـر و روکش ضدحریق 
قـرار گرفتـه و بـا PH  خنثـی خـود بـا هـر دو الیـه کـه یکی اسـیدی 
)سـطح رنگ شـده( و دیگـری قلیایی )روکـش ضد حریق( اسـت، پیوند 
ایجـاد کـرده و موجب چسـبندگی مناسـب روکش به سـطح می گردد.

جمعبنديونتیجهگیري
ــاختمان ها،  ــاي طراحــي س ــداف و نیازه ــن اه ــي از مهم تری یک
ایمنــی در برابــر آتــش اســت. بــراي تأمیــن ایمنــي و مقاومــت 
الزم در برابــر آتــش بایــد در دو بخــش مصالــح نــازک کاري 
و اجــزاي ســاختماني، از مصالــح و سیســتم هاي مناســب 
ــح  ــخصات مصال ــار و مش ــي رفت ــراي ارزیاب ــود. ب ــتفاده ش اس
ــش  ــاي آت ــش از آزمون ه ــر آت ــاختماني در براب ــزاي س و اج

ــود.  ــتفاده مي ش اس
ضمــن اینکــه در مقــررات ســاختماني و ســایر مــدارک 
ــا  ــرد ی ــازي کارب ــدي، محدودس ــراي طبقه بن ــز ب ــوب نی مص
ــه  ــاختماني ب ــاي س ــح و فرآورده ه ــرد مصال ــي عملک ارزیاب

آزمون هــاي اســتاندارد آتــش ارجــاع داده مي شــود. 
ــش  ــر آت ــاختماني در براب ــوالت س ــرد محص ــي عملک ارزیاب
و  برابــر آتــش  در دو حــوزه اصلــي واکنــش مــواد در 
ــه کمــک  ــر آتــش صــورت مي گیــرد کــه ب مقاومــت در براب
آزمون هــاي دســته اول، میــزان مشــارکت یــک فــرآورده در 
ــک  ــي ی ــاي دســته دوم توانای ــش و در آزمون ه گســترش آت
ــراي ادامــه عملکــرد خــود  ــا عنصــر ســاختماني ب ــرآورده ی ف
ــا گســترش آتش ســوزي از  و جلوگیــري از ریــزش ســازه و ی
ــاي  ــا آزمون ه ــاور، ب ــاي مج ــه فضاه ــوع ب ــل وق ــاي مح فض

ــود. ــي مي ش ــش ارزیاب ــر آت ــت در براب مقاوم
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منابع
ـــاي  ـــتانداردهاي آزمایش ه ـــماره ۷2۷1، اس ـــران ش ـــي ای ـــتاندارد مل 1- اس
آتـــش بـــراي مصالـــح و فراورده هـــاي ســـاختماني، آزمایش هـــاي 

واکنـــش در برابـــر آتـــش ـ قســـمت های اول تـــا هشـــتم.
ــرای  ــش ب ــر آت ــش در براب ــماره 8299 ـ واکن ــران ش ــتاندارد ای 2- اس

.1۳84 طبقه بنــدی،  روش  ـ  ســاختمانی  فرآورده هــای  و  مصالــح 
ــز  ــارات مرک ــش، انتش ــر آت ــاختمان ها در براب ــت س ــه محافظ ۳- آیین نام

ــات راه، مســکن و شهرســازي، نشــریه ض-682، 1۳92. تحقیق
4- بختیـاري، س و همـکاران.، استانداردسـازي و طبقه بنـدي مصالح سـاختماني 
از نظـر خطـر حریـق ، 1۳85، مرکـز تحقیقات سـاختمان و مسـکن، برنامه ملي 

تحقیقـات، شـوراي پژوهش هـاي علمي کشـور، تهران.
روش  و  عملکـردي  انتظـارات  تعییـن  م.،  قاسـم زاده،   ، س.  بختیـاري،   -5
طبقه بنـدي بـراي مصالـح و فراورده هـاي سـاختماني از نظـر خطـر حریـق، 

1۳81، نشـریه علمـي پژوهشـي صفحـه، شـماره ۳4.
6- بختیـاري، س. تقـي اکبـري، ل.، بررسـی تجربـي رفتـار پلـی  اسـتایرن 
انبسـاط یافته در برابـر آتـش، 1۳86، نشـریه علـوم و تکنولوژی پلیمر، سـال 

20، شـماره 89.
۷- بختیاري، س. تقي اکبري، ل. باریکاني،  م.، رفتار اسـفنج سـخت پلی یورتان 
و دیواره  هـای سـاندویچی پلی یورتانـي فلزپوش در برابر آتـش و ارزیابی خطر 
مشـارکت آنها در آتش سـوزی،1۳88، نشـریه علوم و تکنولوژی پلیمر، سـال 

22، شماره 89..
تجربـی  بررسـي  م.،  آشـتیاني،  جمالـي  ل.  تقي اکبـري،  س.  بختیـاري،   -8
خطرپذیـری حریـق و همبسـتگی پارامترهـاي ریسـک آتش سـوزي بـراي 
تعـدادي مصالـح سـاختماني پلیمری. مجله عمـران مدرس، دوره 1۳، شـماره 

زمسـتان 1۳92. 5، ص 40-29، 
9- بختیـاري، س. جعفرپـور، ف. مرشـدیان، ج. برخـي از ویژگیهاي رنگ هاي 
ضدحریـق، 1۳82. انتشـارات مرکـز تحقیقـات سـاختمان و مسـکن، نشـریه 

گ-۳۷9. شمارة 
10- بختیـاری و همـکاران، مقالـه مقاوم سـازي سـاختمان ها در برابـر آتـش: 

انتخـاب مصالـح، طـرح سـازه و مقدمـه اي بـر پوشـش هاي محافظت کننده

منابعانگلیسی
- NFPA255.THE USA )2012(.
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Product Showcase

معرفــی محصــول
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سیسـتم های سـیالبی توسـط یـک عامـل الکتریکی، 
پنوماتیکـی و یـا هیدرولیکـی فعال می شـوند.

اسـپرینکلرهای مـورد اسـتفاده در این سیسـتم ها از 
نـوع بـاز بـوده و پـس از با شـدن دهانه شـیر، آب 
در شـبکه جریـان پیدا کـرده و از تمام اسـپرینکلرها 
ایـن  می شـود.  تخلیـه  آب  نازل هـا  اسـپری  یـا 
سیسـتم ها در مکان هـای پرخطـر و مکان هایـی کـه 
سـرعت رشـد حریـق در آنهـا زیاد اسـت، اسـتفاده 
می شـود. ایـن سیسـتم ها دارای دانسـیته بـاال جهت 
از  جلوگیـری  بمنظـور  آب  سـریع  و  زیـاد  تخلیـه 
عملیـات  بـا  همزمـان  می باشـند.  حریـق  توسـعه 
اطفـاء حریـق، آالرم مکانیکی سیسـتم فعال شـده و 
امـکان ارتباط این سیسـتم به سیسـتم اعـالم حریق 

و آالرم الکتریکـی نیـز وجـود دارد.

DELUGE VALVE
ایـن شـیر دارای یـک ورودی و خروجی آب اسـت 
و همچنیـن دارای یـک دهانـه یـا دیافراگـم کـه در 
حالتی که شـیر بسـته اسـت، دیافراگم توسـط فشار 
آب بسـته می مانـد. بـا افـت فشـار دریچـه توسـط 
فشـار آب پشـت آن باز شـده و باعـث عمل کردن 

می شود. شـیر 

DELUGE VALVE –HIDROGLOBALویژگیهای
 -UL Listed
 -Simple structure
-Automatic reset - optional latch operation
 -Applicable for:
Deluge, Dry pipe, Single-Interlock Pre-
Action, Remote activation monitor 
systems,
Water, Sea water, Foam solution or Foam 
concentrate

 بـــرای کســـب اطالعـــات بیشـــتر بـــه ســـایت
www.hidroglobal.com مراجعه بفرمایید.

سیســـتم های ســـیالبی اطفـــای 
حریـــق آبی

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

مقـــاله تخـصصـی

آتش سـوزی های ناشـی از نشـت گاز هـای قابـل اشـتعال و انفجـاری از مهمتریـن عوامـل آتش سـوزی بـه 
شـمار می آیـد. مقادیـر کمـی از گاز هایـی چـون متـان، اتـان، پروپـان، هیـدروژن و غیره می توانند سـبب 
آتش سـوزی و انفجارهـای مهیـب شـوند. دانـش و آگاهـی از مقـدار دقیـق ایـن گاز هـا قبـل از رسـیدن 
بـه حداقـل مقـدار قابـل انفجـار می توانـد از حـوادث غیـر منتظـره  جلوگیـری کنـد. بنابر ایـن مـروری بـر 

حسـگر های گازی، روش هـای سـاخت، ویژگی هـا و توانمندی هـای آن سـودمند می باشـد.

مقدمه 
امـروزه روش هـای متنّوعـی در سـاخت حسـگر ها به کار گرفته می شـود. عمدتـًا حسـگر های گازی بر پایه 
نیمه هادی هـای اکسـید فلـزی )MOS( و نانوسـاختار های کربنـی، فنـاوری مـادون قرمـز غیر متفرق کننـده 
)NDIR( و طیف سـنجی جذبـی لیزرهـای دیـودی موزون )TDLAS( سـاخته می شـوند. گاز متـان، مهمترین 
ترکیـب در گاز طبیعـی اسـت. ایـن گاز بـا زندگی روزمره ی بیشـتر انسـان ها ارتباط تنگاتنگـی دارد. از آن 
جایـی کـه متـان به شـدت قابل اشـتعال و انفجار اسـت، شناسـایی مقدار دقیـق آن در محیط بسـیار حائز 
اهمّیـت اسـت. حداقـل مقـدار قابـل انفجار ایـن گاز در هوا 5 درصد اسـت. بر همین اسـاس حسـگر های 
گاز متان به دو دسـته  تقسـیم می شـوند. یک دسـته شـامل حسـگر هایی اسـت که قبل از رسـیدن غلظت 
گاز بـه حداقـل مقـدار قابـل انفجـار هشـدار می دهنـد. لزومًا این حسـگر ها به حساسـیت زیـاد و دقت باال 
نیـاز ندارنـد. دسـته ی دیگـر حسـگر های متـان براسـاس تشـخیص غلظـت گاز در مقادیر بسـیار کم )در 
محـدوده ی یـک قسـمت در میلیـون ppm( سـاخته می شـوند. اسـتفاده ی عمـده از ایـن حسـگر ها در پیدا 
کـردن نشـتی خـط لوله هـای زیرزمینـی گاز طبیعی اسـت. بـه این صـورت اگر لولـه در زیر  زمیـن دچار 

مروری بر حسگری گاز های قابل اشتعال و انفجاری 
بمنظور پیشگیری از آتش سوزی های ناشی از آنها

جوادجرمشتــی
امیرمحمدسیـف

دانشجویــانکارشناسیارشـد
دانشکدهعلوموفنوننویندانشگاهتهران

علیرضانیکفرجـام
حسـنحـاجقــاسـم

عضـوهیـاتعلمـیدانشکـده
علوموفنوننویندانشگاهتهران
a.nikfarjam@ut.ac.ir
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لینک اردیبهشت 97  هولماترو ،  پیشتاز در نوآوری و تکنولوژی 

نشـتی شـود غلظت بسـیار کمـی از متان به سـطح زمین نفـوذ می کند. 
بنابرایـن شناسـایی چنیـن پیشـامدی تنهـا با حسـگر های فوق حسـاس 

امکان پذیـر خواهـد بود.
هیـدروژن گازی بی رنـگ، بی بـو، بی مزه و قابل اشـتعال اسـت. بنابراین 
تشـخیص آن توسـط حـواس انسـانی غیـر ممکـن اسـت. هیـدروژن 
ویژگی هـای منحصـر  بـه فردی نسـبت به سـایر گاز هـای قابـل انفجار 
دارد. چگالـی پاییـن، ضریـب نفـوذ بـاال در هـوا، انـرژی احتـراق پایین 
اسـت.  هیـدروژن  گاز  مهـم  ویژگی هـای  از  بـاال  اشـتعال  گرمـای  و 
غلظـت قابـل انفجـار هیـدروژن در هوا شـامل بـازه ی گسـترده ی 4 تا 
 560 C ۷5 درصـد می شـود. همچنیـن دمـای ناشـی از انفجـار آن تـا̊ 
می رسـد. هیـدورژن مـاده ی اولیـه ی بسـیاری از واکنش های شـیمیایی 
اسـت. بنابر ایـن کاربـرد زیـادی در صنایـع و کارخانجـات دارد. از این 
رو تشـخیص و تعییـن مقادیـر هیـدروژن در محیط بسـیار مهم خواهد 
بـود. اندازه گیـری مقـدار هیـدروژن سـابقه ای صـد سـاله  دارد. هرچند 
نیـاز بـه حسـگر های دقیق تر، حسـاس تر و سـریع تر روز به روز بیشـتر 
احسـاس می شـود. در ایـن گـزارش مـروری جامـع بـر پیشـرفت های 
صـورت گرفتـه در زمینـه حسـگری گاز های قابـل اشـتعال و انفجاری 

متـان و هیـدروژن انجام شـده اسـت.

مروریبرحسگرهایمتانوهیدروژن
 ppm اندازه گیری در رنج  به  بیشتر حسگر  های تجاری گاز متان قادر 
باالیی  از دقت   TDLAS به روش  تنها حسگر های ساخته شده  نیستند. 
برخوردارند با توجه به این مهم که قیمت تمام شده  آن ها بسیار گران 

بوده و قابلیت تولید انبوه ندارند. اخیراً حسگر هایی با دقّت باال، پایداری 
زیاد با طول عمر نزدیک به 2 سال، پاسخ سریع و قیمت ارزان بر مبنای 
NDIR ارائه شده اند. اساس این حسگر ها بر مبنای میزان جذب تابش 
به  توصیف می شوند.  بییر-لمبرت  قانون  توسط  که  است  قرمز  مادون 
حساسیت  افزایش  می شود  سبب  نویز  کاهش  الگوریتم های  کار گیری 

حسگر تا مقدار ppm 1 می شود.
مهـم  ویژگی هـای  از  گاز،  تشـخیص  سـامانه های  در  حمـل  قابلّیـت 
حسـگر در کشـف نشـتی  خط لوله هـای گاز اسـت. اسـتفاده از فناوری 
سیسـتم های میکرو الکترومکانیک )MEMS(، سـاخت ادوات حسـگری 
می نمایـد.  فراهـم  حمـل  قابـل  و  کوچـک  ابعـاد  در  را  تشـخیص  و 
حسـگر هایی کـه به این روش سـاخته شـده اند دقُـت 0/05± درصدی 
را در محـدوده ی غلظـت 5-0 درصـد بـا زمـان پاسـخ کمتـر از 20 
ثانیـه و وزن کلـی g 250 فراهـم نموده انـد. شـکل 1 )الـف( تصویر این 

حسـگر قابـل حمـل را نشـان می دهـد.
کربنـی  نانوسـاختار های  و  فلـزی  اکسـید  نیمه هادی هـای  از  اسـتفاده 
کاهـش قیمـت تمام شـده ی حسـگر های گاز متـان را بـه همـراه دارد. 
بـه کارگیری نانوسـاختار های متخلخل اکسـید قلع )SnO2( با اسـتفاده 
از قالب هـای نانولوله هـای کربنـی، یـک حسـگر  گاز متـان را نتیجـه 
می دهـد کـه قـادر بـه اندازه گیـری غلظـت متـان در مقـدار 0/25 
درصـد اسـت. بـه عـالوه بـه کارگیـری کامپوزیـت گرافن-پلی آنیلین 
حسـگر های بسـیار حساسـی مناسـب با سـامانه ها تشـخیص گاز متان 
را پدیـد مـی آورد. شـکل 1 تغییرات این حسـگر برحسـب زمـان و در 

غلظت هـای مختلـف متـان را نشـان می دهـد.
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article

مقـــاله تخـصصـی

MEMSـــاوری ـــلبراســـاسفن ـــلحم ـــانقاب ـــکحســـگرمت ـــیازی شـــکل1(نمای
ـــن- ـــتگراف ـــهکامپوزی ـــرپای ـــگرب ـــتحس ـــیمقاوم ـــراتزمان ـــف(وتغیی )ال

ـــن)ب(. پلیآنیلی

حسـگر های گاز هیـدروژن عمدتـاً بـه روش هـای کاتالیسـتی، رسـانش 
گرمایـی، مقاومتـی و دیود هـای شـاتکی سـاخته می شـوند. حسـگر های 
کاتالیسـتی بر مبنای واکنش گاز قابل احتراق با سـطح کاتالیستی حسگر 
اسـت کـه منجر به تولید گرما می شـود. مقـدار این گرمـا را می توان به 
غلظـت گاز ارتبـاط داد. از معایب حسـگرهای کاتالیسـتی عدم انتخاب 
پذیـری بـرای هیـدروژن  و نشـان دادن حساسـیت بـه گازهـای قابـل 
احتـراق دیگـر ماننـد هیـدرو وکربن هـا  و مونواکسـید کربن نـام برد. 
حسـگر های مبتنی بر رسـانش گرمایی محدوده ی وسـیع غلظت را از 1 
تـا 100 درصـد انـدازه می گیرنـد. اما قادر بـه اندازه گیـری غلظت های 
انـدک نیسـتند. همچنیـن خروجـی ایـن حسـگرها در حضـور گازهایی 
ماننـد هلیـوم، آرگـون، متـان و مونواکسـید کربـن که هدایـت حرارتی 
باالیـی دارنـد تأثیـر می پذیـرد. حسـگرهای مقاومتی، طراحـی و فرآیند 
سـاخت سـاده ای دارند اما انتخابگری آن ها مناسـبی نیسـت. به طوری 
کـه می تواننـد بـا گاز هـای دیگـر حاضـر در محیـط مانند مونواکسـید 
کربـن ، متـان، الـکل و رطوبـت واکنـش دهنـد. در گـروه تحقیقاتـی 
MEMS دانشـگاه تهـران انواع 
سنسـورهای گازی و 
گاز  هـای  سیسـتم 
بـا  کروماتوگرافـی 
دقـت و حساسـیت 
و قابلیـت انتخابگری 

بـاال سـاخته می شـوند.
مـوارد زیـر برخـی از کارهای 
انجام شـده توسط اسـاتید این 

گـروه می باشـد:
تنگســتن  اکســید  نانو فیبر هــای 
در  مناســبی  بســیار  مــواد 
ــتند.  ــدروژن هس ــگری گاز هی حس
ــه  ــه کار رفت ــای ب ــاختار ه نانو س
ــه حجــم مــاده ی  نســبت ســطح ب
می دهــد.  افزایــش  را  جــاذب 

همچنیــن بــا آالیــش اکســید تنگســتن بــا اتم هــای پاالدیــم 
ــد. حســگر ســاخته  حساســیت و انتخابگــری حســگر افزایــش می یاب
 500 ppm    ــت ــری غلظ ــه اندازه گی ــادر ب ــن روش ق ــه ای ــده ب ش
گاز هیــدروژن بــا حساســیت ۳0 درصــدی و زمــان پاســخ و بازیابــی 
ــن  ــی ای ــرات زمان ــکل 2 تغیی ــد. ش ــی باش ــه  م ــک دقیق ــر از ی کمت

500 نشــان می دهــد.  ppm را در غلظــت  حســگر 
اتصال پیوند شـاتکی از روش های متداول در سـاخت حسـگر ها اسـت. 
اتصـال دو نیمه هـادی بـا تابـع کار مختلـف سـبب ایجاد سـد شـاتکی 
می شـود. کـه عبـور جریـان را از یک سـمت دیود را کاهـش می دهد. 

پیونـد ساخته شـده از اتصال

ــاس  ــدروژن براسـ ــگری ppm 500 گاز هیـ ــده در حسـ ــال شـ ــاژ نرمـ ــی ولتـ ــرات زمانـ ــکل2( تغییـ شـ

ــن. ــید تنگسـ ــای اکسـ ــر هـ نانو فیـ

پاالدیـوم متخلخـل و نیمه هـادی گالیـم آرسـناید )GaAs( حساسـیت 
باالیـی در تشـخیص گاز هیـدروژن نشـان داده اسـت. اندازه گیـری 
غلظت هـای کمتـر از ppm 1 از توانمندی هـای ایـن حسـگر اسـت که 
می توانـد در شناسـایی گاز هیـدروژن قبـل از رسـید به حداقـل مقدار 

قابـل انفجـار جلوگیـری کند.

نتیجهگیري
بکار گیـری حسـگر ها در مجاورت منابع گازی قابل اشـتعال و انفجاری 
از جملـه منـازل مسـکونی، کارخانه هـا، صنایع و معـادن و همچنین در 
خطـوط انتقـال گاز طبیعـی می توانـد مانـع از آتش سـوزی های ناشـی 
از نشـتی ایـن گاز هـا شـود. متـان و هیـدروژن دو گاز قابل اشـتعال و 
انفجـاری هسـتند کـه در مصـارف خانگـی و صنعتی کاربرد بسـیاری 
بـه چگونگـی حسـگری،  ایـن گـزارش مـروری داشـتیم  دارنـد. در 
روش  هـای سـاخت و خصوصیـات حسـگر های گاز متـان و هیدروژن.  
همچنیـن نشـان داده شـد بـا اسـتفاده از فناوری هـای MEMS و نانـو 
می تـوان حضـور گاز هـای خطرناکـی چـون متـان و هیـدروژن را در 
محیـط به وسـیله ی حسـگر های قابل اطمینـان، کوچـک و ارزان قیمت 
شناسـایی کـرد. تشـخیص نوع و مقـدار ایـن گاز ها قبل از رسـیدن به 
حد اقـل مقـدار قابـل انفجـار می تواند مانـع رخ دادن حوادث ناشـی از 
آتش سـوزی شـود. در نتیجـه هوشمند سـازی منازل مسـکونی و صنایع 
بـا چنیـن فنـاوری هایـی نقـش مؤثـری در پیشـگیری از آتش سـوزی 

داشـت. خواهد 
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پیشنهادات
در ایـن گـزارش نگاهـی داشـتیم به خصوصیـات و روش های سـاخت 
حسـگرهای گاز هـای قابـل اشـتعال و انفجـاری. اگرچه سـاخت چنین 
اسـت،  آمیختـه  دنیـا در  هـم  روز  فنـاوری  و  علـم  بـا  حسـگر هایی 
امـا بـا توجـه بـه توانایی هـای موجـود در کشـور و نـگاه برنامه هـای 
 ،MEMS راهبـردی بـه سـمت علوم و فنـون نوینی چـون نانو فنـاوری و
انتظـار مـی رود بـا ظرفّیت هـای موجـود بتـوان حسـگر های تجـاری با 
قابلیت هـای کافـی چـون دقت و حساسـیت بـاال، انـدازه کوچک، وزن 
انـدک، قیمـت مناسـب در راسـتای پیشـگیری از آتش سـوزی های 
ناشـی اشـتعال وانفجـار گاز هـای خطرنـاک تولیـد نمود. و مانـع از رخ 
دادن حـوادث ناگـوار شـد. گـروه تحقیقاتـی MEMS دانشـگاه تهـران 
آمادگـی همـکاری در سـاخت صنعتـی ایـن حسـگرها و سیسـتم های 

مربوطـه را دارد.
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برتر با کیفیت  تولید ملى 
همیشه بهترین ها اول هستند

تولید – تامین و اجراى سیستم هاى هوشمند اعالم و اطفاء حریق مطابق با استاندارد روز جهانى 
پاك پایرو، با کیفیت برتر، قابل اطمینان، دوستدارمحیط زیست و بهترین جایگزین براى سایر اطفاء کننده هاى رایج 

شرکت کارخانجات تولیدى تارا موفق به کسب نشان استاندارد ملى ایران در تولید سیستم هاى 
اطفا حریق اتوماتیک ایروسل از سازمان ملى استاندارد ایران و تاییدیه اتش نشانى شده است

شرکت کارخانجات تولید سیستم هاى ایمنى و تجهیزات الکترونیکى تارا
تنها تولید کننده سیستم هاى آیروسل در ایران با نام تجارى (پاك پایرو)

مزایاى پاك پایرو 
اطفاء همه کالس هاى آتش - بدون نیاز به شارژ، تعمیر و نگهدارى - نصب و جابجایى بسیار آسان - قابلیت استفاده و نگهدارى در دماى 
30- تا 50+ درجه سانتیگراد - قابلیت استفاده و نگهدارى در رطوبت 95درصد - بدون ایجاد هیچگونه فشار به محیط پس از اطفاء - 
شامل 5 سال گارانتى و 15 سال خدمات پس از فروش - عدم ایجاد هیچ گونه اثر لک و خورندگى بر روى اسناد و مدارك، لوازم و تجهیزات 
الکترونیکى، الکتریکى، ابزار دقیق و ماشین آالت - عدم نیاز به لوله کشى و نگهدارى در مخازن تحت فشار- مانع از بین رفتن اکسیژن 
محیط در زمان اطفاء - غیر سمى و بدون ضرر براى انسان در چگالى کاربردى منظور شده در استاندارد - مجاز براى کاربرى در تجهیزات 
الکترونیکى به علت غیر رسانا و خنثى بودن عملکرد در محیط  - فاقد اثرات حرارتى نامطلوب ناشى از واکنش هاى شیمیایى اگزوپرومیک 
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www.pakpyro.com
(021) 22038255-7

برتر با کیفیت  تولید ملى 
همیشه بهترین ها اول هستند

تولید – تامین و اجراى سیستم هاى هوشمند اعالم و اطفاء حریق مطابق با استاندارد روز جهانى 
پاك پایرو، با کیفیت برتر، قابل اطمینان، دوستدارمحیط زیست و بهترین جایگزین براى سایر اطفاء کننده هاى رایج 

شرکت کارخانجات تولیدى تارا موفق به کسب نشان استاندارد ملى ایران در تولید سیستم هاى 
اطفا حریق اتوماتیک ایروسل از سازمان ملى استاندارد ایران و تاییدیه اتش نشانى شده است

شرکت کارخانجات تولید سیستم هاى ایمنى و تجهیزات الکترونیکى تارا
تنها تولید کننده سیستم هاى آیروسل در ایران با نام تجارى (پاك پایرو)

مزایاى پاك پایرو 
اطفاء همه کالس هاى آتش - بدون نیاز به شارژ، تعمیر و نگهدارى - نصب و جابجایى بسیار آسان - قابلیت استفاده و نگهدارى در دماى 
30- تا 50+ درجه سانتیگراد - قابلیت استفاده و نگهدارى در رطوبت 95درصد - بدون ایجاد هیچگونه فشار به محیط پس از اطفاء - 
شامل 5 سال گارانتى و 15 سال خدمات پس از فروش - عدم ایجاد هیچ گونه اثر لک و خورندگى بر روى اسناد و مدارك، لوازم و تجهیزات 
الکترونیکى، الکتریکى، ابزار دقیق و ماشین آالت - عدم نیاز به لوله کشى و نگهدارى در مخازن تحت فشار- مانع از بین رفتن اکسیژن 
محیط در زمان اطفاء - غیر سمى و بدون ضرر براى انسان در چگالى کاربردى منظور شده در استاندارد - مجاز براى کاربرى در تجهیزات 
الکترونیکى به علت غیر رسانا و خنثى بودن عملکرد در محیط  - فاقد اثرات حرارتى نامطلوب ناشى از واکنش هاى شیمیایى اگزوپرومیک 
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مـحصوالت با بـهترين كـيفيت، قـيمت بسيار 
مناسب، خدمات پس از فروش و گارانتى 

ارائه ميگردد.
جهت سفارش كاال، درخواست خود را به 
تلگرام شركت نفكو  09125877817  

اعالم فرماييد.
تــلفن دفتر مركزى: 88923203 
88923371  - 88923462
(021)88923496 تــــلفكس: 
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بهنـاماستـادعباسلـو
کارشناسسیستمهایاعالمحریق

     @Anafirealarm

اولین سیستم های اعالن حریق در اواسط قرن 19 میالدی بعنوان جایگزینی برای 
گشت زنی نگهبانان در شب، بمنظور تشخیص آتش سوزی ساختمان های صنعتی 
بوجود آمد. سیستم های تلگراف بزودی این امکان  را به سیستم اعالن دادند تا 
اداره آتش نشانی را بطور مستقیم یا از طریق ایستگاه های مرکزی خصوصی آگاه 
کند. تشخیص خودکار دود در اواسط قرن 20 برای حفاظت از دارایی های با 
ارزش به وجود آمد. اما تمرکز بیشتر بر حفاظت امالک و مستغالت بود تا اینکه 
در سال 1969 مقرر شد مدرسه Our Lady of the Angels شهر شیکاگو مجهز 
ایمنی دانش آموزان اش شود. در آن زمان سیستم های  به هشدار سریع برای 
هشدار محلی موجود بودند که بصورت دستی زنگ ها را تکان داده و تولید صدا 

می کردند تا سایر افراد را آگاه سازند.
حریق  اعالن  سیستم های  افراد،  و  آتش نشانی  اداره  آگاه سازی  بر  عالوه 
کاربردهای دیگری نیز دارند. نظارت سیستم های اطفای حریق شامل نظارت 
بر شیرهای کنترل، نشان دادن جریان آب و نظارت بر پمپ های آتش نشانی 
می باشد. خدمات ابزار آزادسازی و انتشار شامل گشودن درب های آتش )خروج 
فعال سازی  می باشد.  خاموش سازی  و  اطفاء  سیستم های  برخی  یا  اضطراری( 

سیستم های کنترل دود و فراخوانی آسانسور از لیست خارج می شوند.
)انبوه(  جمعی  اطالع رسانی  حریق  اعالن  سیستم های  برای  جدید  قابلیت  یک 
نامیده شده است. این سیستم اولین بار توسط Air Force معرفی شد و به توانایی 
و خارج ساختمان،  افراد در داخل  از  زیادی  تعداد  به  قابل فهم  پیام های  ارائه 
مانند پایگاه نظامی، اشاره دارد. این امر نیاز به طرح ها و بلندگوهای ویژه دارد 
که اطالعات صوتی را با وضوح باالتری از سروصدای محیطی و بدون انعکاس 
 NFPA منتشر ساخته تا قابلیت درک داشته باشد. الزامات جدید در نسخه بعدی

72 گنجانده شده است.

آینده صنعت ایمنی حریق
FPRF چکیده گزارش سمپوزیوم )نشست( کاربرد تحقیق تشخیص و مهار آتش

Richard W. Bukowski, P.E., FSFPE
NIST آزمایشگاه تحقیقات آتش و ساختمان

Gaithersburg, MD 20899 USA
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article

مقـــاله تخـصصـی

اطالعاتبموقعولحظهای
توابع هشدار )اطالع رسانی( سنتی یک موضوع مشترک را نشان می دهند 
که )در آن( همه آنها در هنگام تشخیص اولیه آتش سوزی اجرا شده و 
پس از یکبار انجام، هیچ اقدام دیگری نیاز نمی باشد. بنابراین، سیستم های 
فعال شدن، دیگر  بمحض  بودند که  اعالن حریق طوری طراحی شده 
دهه 1980  در  امر  این  نبود.  آتش سوزی  طول  در  عملکرد  به  نیازی 
مقارن با شروع طراحی ساختمان های بلند مجهز به تخلیه مرحله ای، تغییر 
کرد. از آنجا که ساکنین خواسته بودند تا هنگامی که نوبت تخلیه آنها 
برسد در محل باقی بمانند، سیستم نیاز به ادامه کار تا تخلیه )ترک( تمام 
افراد داشت. این قضیه منجر به افزودن الزامات مربوط به زنده ماندن 
 72F Emergency Voice NFPA در نسخه 1985 از )Survivability(

Communications Systems شد.
این مقررات )تدارکات( با قابلیت ادامه دادن در طی آتش سوزی، موجب 
چندین اقدام بموقع می شود که می تواند از طریق بهبود ایمنی یا کارآیی 
عملیاتی به خدمات آتش نشانی منفعت برساند. مانع اصلی این بود که 
نکرد  استفاده  حریق  اعالن  سیستم  اطالعات  از  آتش نشانی  خدمات 
کنترلی و  ترتیبات  از  از طریق طیف وسیعی  )آنها(  و گزارش داد که 

نمایش های تولیدکنندگان مختلف گیج شده بودند.
 NIST در سال 1996 یک برنامه مشارکتی را به صنعت اعالن حریق 
پیشنهاد داد تا عملکرد سیستم های اعالن حریق را که با توسعه یک رابط 
استاندارد آتش نشانی آغاز می شود، ارتقا بخشند. ایده این بود که یک 
رابط کاربری "نگاه و احساس" را با آیکون ها و عملیات متداول تعریف 
کند تا امکان پیاده سازی منعطف را به شرکت ها داده اما می تواند توسط 
هر فرد آشنا به تنظیمات پایه عمل کند. این پروژه در سال 1998 شروع 
 National Fire Alarm 2002 شد و با اتخاذ مشخصات رابط در نسخه

Code تکمیل شده است.

این رابط یک تکنولوژی فعال برای طیف وسیعی از قابلیت های اضافی 
است، زیرا وسیله ای برای جمع آوری و نمایش قابل اعتماد اطالعات در 
زمان واقعی و بموقع را فراهم می کند. این اطالعات می تواند از سیستم 

هشدار، سایر سیستم های ساختمان، سنسورهای تکی و یا حتی گروهی 
گرافیکی  زبان های  دیگر  یا   XML پایه  بر  آید.  دست  به  ساختمان ها 
دسترسی  با  بی سیم  ارتباط  برقراری  به  قادر  نمایشگرها  دینامیکی، 
 NIST .اعمال پروتکل های امنیتی مناسب( از هر نقطه از جهان هستند(
این قابلیت ها را شرح می دهد که شامل نمایش اطالعات لحظه ای در 
یا  محل  در  فرماندهی  پست های  آتش نشانی،  نقلیه  وسایل  به  پاسخ 
سیار و یا فعالیت های هماهنگ راه دور در یک حادثه بزرگ است. این 
Department of Home- امنیت داخلی  )قابلیت ها مخصوص وزارت 

land Security( هستند که تأمین کننده منابع مالی برای توسعه بیشتر 
و مشارکت کننده در برنامه های دیگر از قبیل سیستم مدیریت حوادث 

ملی )National Incident Management System )NIMS می باشد.

آسانسورهایحفاظتشده
در بعضی از کشورها )U.K.  و چند مستعمره سابق بریتانیا( استاندارد 
تا  می شود  استفاده  آتش نشانی  )باالبرهای(  آسانسورهای  برای   BSI
آسانسورهای محافظت شده برای دسترسی اداره آتش نشانی به حوادث 
موجود در ساختمان های بیش از ۳0 متر )100 فوت( ارتفاع را فراهم 
نماید، اگرچه که در حال حاضر هیچ کشوری وجود ندارد که بطور معمول 
از آسانسورهایی برای خروج افراد در هنگام آتش سوزی استفاده کند. 
World Trade Cen- )پس از نابودی ساختمان های مرکز تجارت جهانی 
ter buildings( در 11 سپتامبر 2001، عالقه به هر دو مورد افزایش 
با مشارکت صنایع  یافته و NIST در حال توسعه فن آوری های مرتبط 

آسانسور و اعالن حریق، منافع معلولین و دیگران است.
اعالن حریق  توسط سیستم  تدارک  توسعه،  این  در  کلیدی  جنبه  یک 
نظارت لحظه ای ایمنی سیستم آسانسور و سیستم های اطالعاتی است که 
ارتباطات را به فرمان آتش و اطالعات وضعیت برای اشخاصی که از 
سیستم استفاده می کنند، فراهم می کند. چنین ویژگی هایی برای عملیات 
ایمن و قابل اطمینان و پذیرش سیستم ها توسط سرویس آتش نشانی و 

مقامات نظارتی ضروری است.
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کمکهایتصمیم)گیری(تاکتیکی
وجود  تصمیم گیری  برای  بیشتری  داده های 
دارد که موجب تصمیم بهتر می شود. بنابراین، 
داده های اضافه شده از سنسور لحظه ای )زمان 
واقعی( در پانل، به اطالعات سایر سیستم های 
ساختمان که به مرکز فرماندهی آتش نشانی 
گزارش  آتش نشانی  رابط  طریق سرویس  از 
داده شده اند، می تواند تصویری بهتر از آنچه 
با  مقابله  شیوه های  بهترین  و  می افتد  اتفاق 
حوادث قابل وقوع را ارائه دهد. بعنوان مثال، 
سیستم های مدیریت انرژی ساختمان چراغ ها 
را خاموش کرده و HVAC را بعد از ساعت ها 
در مناطق خالی از سکنه ساختمان بازنشانی 
می کند. چنین سیستم هایی می توانند اطالعات 
خدمات  برای  را  ارزشمندی  )ورودی های( 
آتش نشانی در نواحی خالی از سکنه که نیازمند 
سنسورهای  نماید.  فراهم  نیستند،  جستجو 
آتش ویدئو، شامل دوربین های CCTV مجهز 
نیروی  کشتی های  برای  ویژه،  نرم افزار  به 
دریایی و کاربردهای دیگر توسعه یافته اند که 
در آنها تصویر ویدئویی می تواند رویدادهای 
مهم و موردعالقه متعددی را تشخیص دهد. 
تعداد  می توانند  )سنسورها(  آنها  همچنین 

ساکنان یک ناحیه را تعیین کنند.
کنترل  برای   CO2 مانند  گاز  سنسورهای 
سیستم های تهویه و مصرف انرژی آنها مفید 
هستند و همچنین برای مقابله با آتش سوزی 
 CO / )نسبت  نمونه ها  سایر  می باشند.  مؤثر 
همگی   )... نیتروژن،  اکسید  هالوژن،   ،CO2
پتانسیل ارائه اطالعاتی در مورد سطح تهدید 
آتش و پیشرفت مهار آن را دارند. NIST در 
که  است  خاصی  الگوریتم های  توسعه  حال 
می تواند شروع جرقه، شرایط تهدیدآمیز برای 
لباس محافظ آتش نشانان، فاصله دید و سایر 
شرایط موردنظر را پیش بینی نماید. اقدامات 
فیزیکی  نمایش مکان فعلی و وضعیت  برای 
آتش نشانان در زمان واقعی، همگی در نمایش 
در  ردیابی  تکنولوژی  هر  با  استفاده  برای 
حال توسعه گنجانده شده اند. سیستم با یک 
یک  آتش نشانی،  مهارت های  از  داده  پایگاه 
ابزار منحصربفرد برای مدیریت منابع آتش 

)سوزی( فراهم می کند.

نظارتوبهبودقابلیتاطمینان
سـاختمان ها دارای ویژگی هـا و سیسـتم های 
متعـدد هسـتند کـه همگـی بـا هـدف ایجاد 

کار می کننـد. سیسـتم های هشـداری  ایمنـی 
بـه سـاکنین بـرای حرکـت بـه سـمت مکانی 
پاسـخ  بـرای  آتش نشـانی  خدمـات  و  امـن 
خطـر  اعـالم  حادثـه  مدیریـت  و  مهـار  بـه 
می کننـد. تقسـیم بندی موجـب محدودسـازی 
گسـترش آتـش و دود می شـود و از اجـزای 
سـازنده مهـم )حیاتـی( بمنظـور جلوگیـری از 
و  آب پاش هـا  می کنـد.  محافظـت  تخریـب، 
کنتـرل  را  آتـش  اطفـاء،  سـایر سیسـتم های 
و یـا خامـوش می کننـد تـا خسـارت امـوال و 
جانـی را محدود سـازند. اما بـرای مؤثر بودن، 
هـر سیسـتم باید بدرسـتی نصـب و نگهداری 
شـود و در هـر زمانی که آتش سـوزی شـروع 

می شـود، بطـور کامـل آمـاده باشـد.
اطمینان  قابلیت  بهبود  راه های  بهترین  از  یکی 
آتش،  از  حفاظت  سیستم های  در  عملیاتی 

افزایش دفعات تست است. 
 داده هــای وزارت انــرژی ایــاالت متحــده
داد  نشــان   )US Department of Energy(
کــه سیســتم های اطفــای حریقــی کــه مــورد 
تکــرر تســت بیــش از حداقــل اســتانداردهای 
سیســتم های  بیشــتر  در  اســتفاده  مــورد 
ــت  ــد، قابلی ــت NFPA 25 بوده ان ــاری تح تج
ــه  ــبت ب ــد نس ــی 99 درص ــان عملیات اطمین
ــد را  ــدود 95 درص ــا ح ــی ب ــتم معمول سیس
ــرای افزایــش  ــی ب ــد. عیــب اصل نشــان دادن
زیــرا  می باشــد  هزینــه  تســت،  تعــداد 

ــت. ــرده اس ــش کاری فش آزمای
سیستم های اعالن حریق مدرن می توانند برای 
تست خودکار سیستم های اطفاء و برای نظارت 
بر سایر سیستم ها و تجهیزاتی که قابلیت اطمینان 

عملیات )در آنها( حداکثر است، استفاده شوند. 
آزمایشات جریان آب پاش را می توان بصورت 
شبانه انجام داد تا شرایط همه چیز از منبع آب 
و لوله کشی تا سوپاپ ها و فشار را تضمین کرد. 
و  آتش  درب  موقعیت های  مانند  اجزاء  سایر 
کنترل های ایمنی می توانند طوری برنامه ریزی 
شوند تا شرایط را با تنها هزینه اضافی اندک 
گزارش دهند. از آنجایی که بیشتر تلفات عمده 
شامل خرابی سیستم است که اجازه می دهد تا 
سیستم های  برسد،  آسیب رسان  حد  به  آتش 
با قابلیت اطمینان باال باید واجد شرایط اعتبار 
هزینه های  می تواند  امر(  )این  که  باشند  بیمه 
تجهیزات بیشتر را کاهش یا حتی حذف کنند، 
به ویژه هنگامی که هزینه های تست و نگهداری 

ضروری را جبران می کند.

نتایجبیانشده
ویژگی هـا و کارکردهایـی کـه در اینجـا مـورد 
بحث قـرار گرفتند، مطالب ارزشـمند جدیدی 
سـاختمان  صاحبـان  و  آتش نشـانی  بـه  را 
می دهنـد. مزایـا بـرای خدمـات آتش نشـانی 
مربـوط بـه ارائـه اطالعـات لحظـه ای اسـت 
ایمنـی  و  اثربخشـی  افزایـش  باعـث  کـه 
شـامل  مالـکان  مزایـای  می شـود.  عملیاتـی 
بهبـود قابلیـت اطمینـان و کاهـش هزینه های 
نگهـداری سیسـتم های ایمنی اسـت. سیسـتم 
بـرای  انتخـاب  بهتریـن  سـاختمان  هشـدار 
اجـرای ایـن کارکردهـا می باشـد، زیـرا آنهـا 
و  اطمینـان  قابلیـت  الزم،  زیرسـاخت  دارای 
اطمینان پذیـری موردنیـاز بـرای رسـیدن بـه 

اهـداف هسـتند.
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مهدیراهپیماالیزهیی
عضوسازمانآتشنشانیوخدماتایمنیشهرداریتهرانودانشجویکارشناسیارشدمطالعاتفرهنگیورسانهدانشگاهآزاداسالمیواحدتهرانمرکز

roham.damavand@gmail.com

رسانه و فرهنگ سازی ایمنی

مقدمه
برای توسعه و ترویج دانش فرهنگ ایمنی و پیشگیری از حوادث، بدون در نظر گرفتن 
اتخاذ نمود. تحقیقات و بررسی های  اقدام مناسبی  تشکیالت و سازمان دهی آن نمی توان 
برنامه های  از  بخشی  که  می دهد  نشان  آن  ترویج  و  ایمنی  فرهنگ  در خصوص  زیادی 
آمادگی برای مقابله با ناایمنی ها برخورداری از دانش فرهنگ ایمنی و آتش نشانی شهری در 
هنگام پیدایش بروز حوادث با آنهاست. آگاهی، توسعه و ترویج دانش فرهنگ ایمنی باعث 
عکس العمل مناسب در زمینه خسارت های جانی، مالی و روحی زیادی میگردد. آموزش 
صحیح در حوزه فرهنگ ایمنی باید جزء الینفک نظام آموزشی از دوران کودکی باشد تا 
مسئول  سازمان های  همکاری  که  شود  منجر  آموزشی  بهره برداری  به  مناسب  زمان  در 
مانند آتش نشانی با آموزش و پرورش و حوزه رسانه نیازمند مشارکت و تعامل میباشد 
که می توان به آموزش اصول ایمنی در برنامه درسی دانش آموزان، آموزش اصول ایمنی 
و کمک های اولیه به صورت فیلم، داستان و نمایش از طریق رسانه های همگانی و گروهی 
انجام گردد. به هر حال انسان همواره در پی کسب مایحتاج و انجام فعالیتهای روزانه به 
بهترین نحو ممکن است و در این راستا برای مصونیت خود از خطرات، دقت ویژه ای داشته 
باشد. گسترش فرهنگ ایمنی با رویکردهای پیشگیری و آموزش با استفاده از ابزارهای 
مدیریتی و تحلیل داده های ناایمن و تدوین و یکسان سازی دستورالعملهای ایمن و استاندارد 

چکیده
الزمه ای  خطرات  انواع  از  جامعه  داشتن  نگاه 
است،  آگاهی  آن ها  اساسی ترین  که  دارد 
می توان گفت تنها رسالت رسانه آگاهی بخشی 
است و ایمنی و اصول آن وام دار نگاه صحیح 
باید دانست که  اما  تأمل رسانه است  قابل  و 
به  می تواند  یا  است  توانسته  چگونه  رسانه 
مقاله در  این  ایمنی کمک کند.  فرهنگ سازی 
صدد به تصویر کشیدن زوایای پنهان فعالیت 
رسانهها و آنچه باید انجام دهد، است. دیدگاه 
اهالی رسانه و صاحب نظران ایمنی با هم و در 
کنار یکدیگر بسیار مهم است. در این پژوهش 
تحقیق  روش  از  مطالب  گردآوری  جهت 
کتابخانه ای و مطالعه کتاب، مجالت و بررسی 

سایت های اینترنتی مرتبط استفاده شده است.
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ایجاد میگردد. این موقعیت با تهدید و یا به کار 
گرفتن قواعد قهریه ایجاد نمیگردد، تنها زمانی 
این بستر فراهم می شود که هر فرد در جامعه 
به سطح باالیی از چارچوب ایمنی که ساختاری 
آتش  زبانه های  یابد.  دست  است،  فرهنگی 
اندازه  به  باید  کسی  هر  و  نیست  شوخی بردار 
وقوع یک حادثه جلوگیری  از  داشته های خود 
کند. آگاهی از نکات ایمنی پس از حادثه و نیز 
استفاده از روش های مطلوب و علمی برای دفع 
خطرات احتمالی حین حادثه یکی از مهم ترین 

موارد آگاهی از ایمنی است.
تعریـف ایمنـی عبـارت اسـت از میـزان درجه 
تعریـف  واژه ای کـه در  از خطـر،  بـودن  دور 
علمـی ایمنـی آمـده اسـت، درواقـع شـرایطی 
پتانسـیل رسـاندن آسـیب  اسـت کـه دارای 
بـه کارکنـان، تجهیـزات و سـاختمان ها، از بین 
بـردن مـواد یـا کاهـش کارایی در اجـرای یک 
وظیفه از پیش تعیین شـده میباشـد. در تعریفی 
سـاده از ایمنـی میتوان گفـت: در فرهنگ لغت، 
ایمنـي به معنـاي امنیت، آسـایش، سـالمتي و 
... و از نظـر تعریـف عبـارت اسـت از میـزان 
یـا درجـه  فـرار از خطر و شـرایط ایمنـی کامل 
بـه معنـی مصونیـت در برابـر هر نوع آسـیب، 
جراحـت و نابـودی که باتوجه بـه تغییرپذیری 
ذاتـی انسـان و غیرقابل پیش بینی بـودن کامل 
اعمـال و رفتـار او و همچنین علـل دیگر به نظر 
میرسـد کـه هیچـگاه ایمنـی صد درصـد حتی 
نداشـته  بـرای یـک دوره کوتاه مـدت وجـود 

باشد.
معمـوالً  امـر  کارشناسـان  علـت  همیـن  بـه 
بـه جـای کلمـه ایمنـی از اصطالحاتـی نظیـر 
ایمن تـر  و  ایمنـی  ارتقـاء  ایمنـی،  پیشـرفت 
ایـن روسـت کـه  از  اسـتفاده می کننـد؛   ... و 
گفتـه میشـود ایمنـی حفاظـت نسـبی در برابر 

خطـرات اسـت. بـرای افزایش ایمنـی و مقابله 
بـا خطـرات، مهم ترین نقـش را رسـانه ها ایفاء 
میکننـد. نقشـی کـه مطابق بـا اسـتانداردهای 
و  تعریف شـده  دنیـا  سراسـر  در  آموزشـی 
مراتـب مختلفی دارد. آگاهـی در باب حوادث 
بـه  مباحـث  ایـن  تبدیل شـدن  همچنیـن  و 
فرهنـگ عمومـی موفقیتـی اسـت کـه بـازوی 
مهم و تأثیرگذاری چون رسـانه دارد. رسـانهها 
میتواننـد بـا فعالیتهای مختلـف مفاهیم صحیح 
و کارآمـدی را بـه مـردم انتقـال دهنـد. در 
ایـن نوشـتار پیرامـون نقش رسـانه هـا در جا 
انداختـن مفهـوم صحیـح پیشـگیری و ترویـج 
خواهیـم  سـخن  حـوادث  از  ایمنـی  فرهنـگ 
شـناخت  بـرای  جزوه هایـی  همیشـه  گفـت. 
حـوادث و حریـق به دسـت مردم می رسـد و 
یـا سـاالنه با نزدیک شـدن به ایام چهارشـنبه 
آخر سـال، برنامه و مسـتندهایی از رسانه ملی 
بـا هـدف جلوگیـری از بـروز حـوادث پخـش 
میشـد و همچنـان میشـود، اما با گذشـت این 
زمـان دیگـر خبـری از پیگیـری ایـن برنامه ها 
نیسـت. رسـانه های دیـداری در برخـی موارد 
جهـت انتقال مفاهیـم ضعیف عمـل می کنند... 
وظیفـه اصلـی رسـانه، برنامه ریـزی و انتشـار 
مفاهیـم ایمنـی و آگاه سـازی به صـورت عـام 
اسـت، بـرای نیـل بـه ایـن هـدف دو مسـئله 

بسـیار مهـم می باشـد.

تئوریوپیشینهتحقیق
هر وسیله ارتباط جمعی اعم از روزنامه، رادیو، 
تلویزیون و ... باید از میان کهکشانی از داده های 
خبری و اطالعاتی که دنیای امروز مشحون از 
آن است، دست به گزینش بزند. هر چند هرگز 
قادر نیست تمامی حوادث را منعکس کند. این 
امر بسیار مهم را هریک از صاحب نظران وسایل 

برخی  می خوانند.  ویژه  نامی  با  جمعی  ارتباط 
میان  به  از صافی ها  ویلبر شرام سخن  همچون 
به  را  گزینش  مفهوم  دیگر،  برخی  و  می آورند 
تعبیر کرت  از همه معروف تر  اما  کار می برند 
این  برای  را  دروازه بانان  مفهوم  او  است.  لوین 
رسانه ها  اساسی  وظایف  از  می برد.  کار  به  امر 
وی  است.  بحران زده  مردم  وضعیت  احیای 
را  فاجعه  خبرگزاران  و  رسانه ها  است  معتقد 
موضوع کسب وکار می دانند، چون در فاجعه و 
گرم  روزنامه نگاری  کار  تنور  که  است  بحران 
ایام است که روزنامه نگاران  این  می شود و در 
کمتر می خوابند، بیشتر کار می کنند و به مناطق 
بحران زده و حادثه زده سفر می کنند. البته گاه 
رسانه ها،  و  روزنامه نگاران  سرنوشت  و  زندگی 
طبیعی  )چه  فجایع  و  بحران ها  به  ناخواه  خواه 
وی  می خورد.  گره  تحمیلی(  یا  انسان ساز  چه 
اضافه می کند: خبرنگاران این حوزه می توانند با 
زنده کردن بخشی از گذشته، افرادی را که تحت 
و  حفظ  جهت  در  گرفته اند،  قرار  بحران  تأثیر 
احیای این هویت که ممکن است از دست رفته 
باشد، به صحنه بکشانند و با حفظ ارتباط گذشته، 
عالوه بر حفظ حیات اجتماعی، امید به زندگی را 

در افراد بحران زده تقویت کنند.
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)با ایمنیهمگانی رسانههایملیوتدریس
رویکردبازنشرفرهنگایمنی(

شبکه های  کشور  هر  رسانه  پربیننده ترین 
تلویزیونی آن هستند، جایگاهی که مردم خبرها، 
سرگرمی، مفاهیم و صحبتهای دولتمردان خود 
پتانسیل  چنین  میکنند.  مشاهده  آن  در  را 
مفیدی می تواند در خدمت مفاهیم ایمنی باشد. 
رسانه ملی مهمترین نقش را به شرط داشتن 
می کند.  ایفاد  کارآمد،  و  صحیح  برنامه ریزی 
باید  می شود  همگانی  آگاهی  از  سخن  وقتی 
برای آحاد جامعه خود برنامه داشته باشیم. در 
نظر بگیرید رسانه ملی با توان شبکه های اصلی 
خود روزانه مفاهیم ایمنی را انتشار دهد و در 
اخبار حوادث  رانندگی،  اخبار راهنمایی و  کنار 
و تحلیل این اخبار را به مردم عرضه کند. این 
انتقال مفاهیم  گونه ضریب موفقیت رسانه در 
باال می رود. در پی محقق شدن این اهداف نیاز 
به ابزارهایی است که در ادامه به آن پرداخته 

می شود.

برنامههایتحلیلیمحورجذاب
می توان روزانه برنامه های جذاب و تحلیلی محور 
با حضور کارشناسان سازمان آتش نشانی و  را 
دیگر نهادهای مرتبط در مدت زمان اندک اما 
تأثیرگذار را پخش نمود. برنامه هایی که قبل و 
پخش شود  پرمخاطب  برنامه های  میان  در  یا 
و حاوی پیام های ایمنی و پیشگیری باشد و یا 
از  باید در حین حادثه  پیام هایی که مخاطبان 

اثرات حوادث را  بتوانند  تا  باشند  آن ها مطلع 
به  نگاهی  با  کنند.  کم  چشم گیری  به صورت 
می توان  روز  یک  در  صداوسیما  برنامه های 
دریافت که برنامه هایی که برای فرهنگ ایمنی 
هستند بسیار کم و یا اساساً چنین برنامه هایی 

وجود ندارد.
این در حالی است که رئیس سازمان جنگل ها، 
تکان دهنده  آمار  اعالم  با  آبخیزداری  و  مراتع 
درصد   95 از  بیش  که  است  داشته  ابراز 
دارند.  انسانی  عوامل  جنگل ها  در  آتش سوزی 
پرسش اصلی اینجا است که با حجم سریال ها، 
چرا هیچ برنامه ای در این خصوص در این ایام 
بحث  به  توجه  با  است.  نشده  دیده  تدارک 
آلودگی شهرهای بزرگ ازجمله شهر تهران که 
این کالنشهر  نیز در محدوده شهری  جنگل ها 
واقع گشته است حفظ ریه های شهر که جنگلها 
برخوردار  تأمل  قابل  ابعادی  از  نیز  هستند 

می باشد.
برای  برنامه ریزی  که  درمییابیم  تفکر  کمی  با 
تخصصی  شورایی  نظر  زیر  باید  مفاهیم  انتقال 
برای ساخت برنامه ها باشد. شورای متشکل از 
کارشناسان سازمان آتش نشانی و سازمان های 
ذی صالح و مدیران رسانه تا بتوانند مفاهیم را 
مخاطبان  برای  حرفه ای  و  مطلوب  به صورت 

عرضه کنند.

برنامهریزیصحیحدرنظامآموزشی
نظام آموزشی اولین جایگاهی است که شاکله 

را  کشور  این  فرزندان  روحی  و  ذهنی  اصلی 
و  تفکرات  از  گذر  با  افراد  از  خیلی  می سازد. 
آن ها  که  درمی یابند  خود  موردنظر  مفاهیم 
نظام  و  مدرسه  فراگرفتهاند.  مدرسه  در  را 
برای  مفاهیم  فرهنگ سازی  در  پایه  آموزشی 
مخاطبان نقش به سزایی دارد. مفاهیم کلیدی 
را باید در سنین کودکی به فرزندانمان بیاموزیم. 
برنامه ریزی صحیح برای رساندن مفاهیم ایمنی 
آموزان  دانش  به  را می توان  از حادثه  گریز  و 
آموخت. یکی از بهترین راه ها انتقال مفاهیم از 
طریق رسانه های کودک و نوجوان محور است. 
با ساختن قهرمان هایی از آتش نشان ها و تجلیل 
رویکردی  با  اما  آتش نشان  شهدای  مقام  از 
جذاب و قابل تأمل، می توان به این مهم دست 
با  مواد درسی  از طریق  پیام ها  رساندن  یافت. 
طراحی جذاب و همچنین ایجاد یک گروه ویژه 
آتش نشان در مدارس و برگزاری کالس ها، یکی 
از مباحث مهم مطرح شده در طول این مفاهیم 
از  نوجوانان  و  کودکان  بگیرید،  نظر  در  است. 
این  شوند.  آشنا  ایمنی  مفاهیم  با  پائین  سنین 
زمین  در  درختی  نهال  کاشتن  مانند  فرآیند 
حاصلخیز است. بدون شک در آینده این فرآیند 
به کمتر شدن حوادث و جلوگیری از حریق های 
بزرگ و در نهایت، مطلوب تر زندگی کردن و 

ایجاد حس امنیت کمک شایانی می کند.

تکرارانتقالمفاهیموتبدیلبهفرهنگ
برنامه هـای مـدون بـرای انتقال پیام هـا یکی از 
مهم تریـن کارهایـی کـه باعـث فرهنگ سـازی 
میشـود. جریـان مـداوم و شـناخت مـردم از 
فرهنـگ ایمنـی مهمتریـن فرآیند یـک فراگرد 
ارتباطـی اسـت. در فرهنگ سـازی اصطالحـی 
هسـت به نام همگانی سـازی، یعنی یک پدیده 
تبدیـل بـه فرهنـگ شـود و سـپس بیـن همه 
فراگیـر شـود. در تعریفی از فرهنـگ میخوانیم 
کـه فرهنـگ راه و روش زندگـی اسـت که هر 
قومـی بـرای خـود دارد. فرهنگ عبارت اسـت 
از کلیـه سـاخته ها، پرداخته ها، آداب و رسـوم، 
مقـررات، عقایـد، هنرهـا و دانسـتنیهای عامـه 
کـه از نسـلی بـه نسـل بعـد منتقـل می شـود. 
در ایـن تعریـف چنـد ویژگـی وجـود دارد که 
می توانـد چـراغ راه باشـد. دانسـتنی های عامه 
یعنـی تمـام دانسـته هایی کـه یـک جامعـه بـا 
خـود دارد. نقطـه هـدف دقیقاً همین جا اسـت، 
یعنـی باال بردن دانسـته های عامه مـردم و در 
بخـش دیگر بحـث انتقال بین نسـلی بـه میان 
میآیـد. رسـالت رسـانه ها سـاختن فضایی برای 
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آگاهـی همـگان و انتقـال آن توسـط مـردم بـه 
نسـل دیگر به واسـطه رسـانه اسـت. حـاال باید 
پیرامـون رسـانه هایی حـرف بزنیـم که توسـط 
خـود مـردم اداره شـوند. بـه محـض سـاختن 
فرهنـگ صحیـح ایمنـی ایـن مردم هسـتند که 
برای رسـاندن ایـن مفاهیم به نسـل بعد تالش 

کرد. خواهـد 

نقششهروندیشبکههایاجتماعیوآتشنشانی
به دست ها  موبایل  میافتد  اتفاق  حادثه ای  وقتی 
جای  به  و  می کنند  آغاز  را  خود  کار  به سرعت 
آماده  فیلم برداری  و  عکس  برای  اکثراً  کمک 
هستند. ظرف کمتر از چند دقیقه حادثه قبل از 
اینکه توسط مراجع خبری اعالم شود توسط مردم 
به دیگران میرسد. گاه میشود که قربانیان یک 
حادثه در گیرودار همین فیلم ها و عکسها، جان 
خود را از دست میدهند. رسالت رساندن خبر یک 
حادثه با این فرآیند به خبرپراکنی تبدیل می شود 
ولی در حقیقت تمام نقش این رسانه های شهروند 

محور و شبکه های اجتماعی همین است؟
فضای  و  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده صحیح 
مجازی هم به سالمت روانی افراد کمک می کند 
اما  کند  توجه  جامعه  پویایی  به  میتواند  هم  و 
فرهنگ استفاده هرچه نامناسبتر باشد ممکن است 
افراد را دریک دوره زمانی به سمت افسردگی، 
سوق  عاطفی  خالء  و  گوشه نشینی  پرخاشگری، 
شبکه های  از  مخاطبان  که  صورتی  در  دهد. 
اجتماعی برای تبلیغ مفاهیم اساسی ایمنی استفاده 
کنند، جامعه تحرک و پویایی خود را حفظ می کند. 
شبکه های اجتماعی پر از دغدغه های مردم است. 
اگر فرهنگ صحیح مقابله خطرات در مخاطبان 
نهادینه شود، شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های 

موبایل راه هایی برای انتقال مفاهیم خواهند بود.

نتیجهگیری
در پایان به این موضوع می توان اشاره کرد که در 
بحث ترویج و نشر فرهنگ ایمنی و پیشگیری از 
خطرات در جامعه که چه باید کرد از یک سؤال 
پر تکرار و کلی گونه به مسیر هدفمند و سازمان 
یافته تبدیل شود و نسخه قابل درمانی برای ایمنی 
و فرهنگ جامعه شهری گردد و آن چیزی نیست 
مدل های  و  فرهنگی  ظرفیت های  بردن  باال  جز 
تخصصی  توانمندی های  و  رسانه ای  و  ارتباطی 
ایمنی نهادهای مسئول و تأثیرگذار و کارشناسان 
مرتبط در این حوزه )مانند سازمان آتش نشانی، 
ستاد بحران، کارشناسان حوزه عمران و شهرسازی 

و کارشناسان حرفه ای علوم ارتباطات، فرهنگ و 
رسانه( در بحث ترویج فرهنگ ایمنی تا از طریق 
درک صحیح نیاز جامعه و مخاطبان به این مهم 
می توان  را  رسانه  رویکرد  نمایند.  پیدا  دست 
درباره چهارشنبه سوری دید. به جای رویکرد 
بیرونی و انتقادی به این مراسم، بهتر است نگاهی 
همدالنه داشت تا بتوان هم مانع آسیبها شد و 
هم اینکه از این فضا برای توسعه فرهنگی جامعه 

استفاده بهینه ای برد.
با توجه به رسالت رسانه های ملی و بومی نسبت 
به فرهنگ سازی و آموزش افراد در جهت ارتقاء 
سطح زندگی در جامعه، انتظار میرود این رسانه 
تک تک  در  را  خود  سرشاخه های  که  فراگیر 
خانه های مردم گسترانیده به بحث بسیار با اهمیت 
آموزش خانواده ها با اصول ایمنی در حوادث و 
شرایط مختلف اهتمام بیشتری ورزد و با پخش 
برنامه های ایمنی توسط یک مربی آتشنشانی در 
طول هفته و در ساعات پرمخاطب، قدمی را در 
جهت کاهش آمار حوادث مالی و جانی بردارد 
تا نتیجه این سرمایه گذاری و دوراندیشی را در 
روزها  طول  در  مختلف  حوادث  وقوع  کاهش 
به صورت مکرر شاهد باشیم. به جرأت میتوان 
مسکونی،  خانه های  اتفاق  به  قریب  اکثر  گفت 
فاقد خاموش کننده های آتش نشانی مناسب بوده 
و درصد بسیار ناچیزی از این تعداد با کپسول 
اطفاءحریق و نحوه استفاده از آن آشنایی داشته 
و در مواجه با حوادث طبیعی همچون سیل و 
زلزله قدرت تصمیمگیری صحیح و مواجه با آن 
با حداقل خسارت را خواهند داشت و این هم 
علتی جزء عدم آموزش و آشنایی افراد با اصول 

ایمنی نیست. به جای پاک کردن صورت مسأله 
باید با یک روند رسانه ای صحیح برای این مهم 
تالش کرد. در منشور عمومی فرهنگ، رسانه 
مهمترین ضلع آن به شمار میرود. برای رسیدن 
به یک فرهنگ عمومی برای ایمنی حوادث بدون 
شک باید حضور کارشناسان رسانه و ایمنی در 

بدنه کار آموزشی لمس شود.
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خطوط هواپیمایی در جهان مسافران زیادی در سال حمل می کنند و با وجود خطرهای بالقوه موتورهای جت در 
آسمان و سفر در چند مایلی باالتر از زمین و درون یک قطعه فلزی سنگین، این مسافرت ها به طرز شگفت ا نگیزی 
ایمن هستند. در واقع احتمال اینکه در یک پرواز خطوط هوایی تجاری با مرگ روبرو شویم، یک در 9 میلیون 
است. البته اشتباهات زیادی در ارتفاع ۳۳000 پایی زمین می تواند اتفاق بیفتد و اگر بدشانسی شما در حدی باشد 
که در حین مسافرت چنین اتفاقی برای شما رخ دهد، تصمیمی که می گیرید می تواند تفاوت بین مرگ و زندگی 
باشد. به خاطر داشته باشید حدود 95 درصد از سوانح هواپیماها نجات یافتگانی دارند، بنابراین چنانچه بدترین 

اتفاق هم بیفتد، بدشانسی شما به بدی ای که فکر می کنید، نخواهد بود.

- البته ممکن است بخواهید در طول پرواز راحت باشید یا باکالس به نظر بیایید، اما حرکت سریع در الشه هواپیما 
با کفش های صندل یا پاشنه بلند، مشکل است. لباس  های گشاد و غیرساده هم این خطر را دارند که با گیرکردن 
به موانعی در فضای محدود داخل هواپیما، پاره شوند. اگر می دانید که پرواز در مناطق سرد صورت می گیرد، لباس 
مناسب به تن کنید و باالتنه خود را با ژاکتی بپوشانید. الزم است که درصورت سقوط، برای نجات یافتن خود را 
گرم نگهدارید. حتی اگر با توجه به سردی هوا احتیاجی وجود نداشته باشد. هر چه بیشتر پوشیده باشید، هنگام 
برخورد با زمین کمتر دچار جراحات یا سوختگی های جدی می شوید. ارجحیت با لباس های پشمی و کتانی است. 
زیرا کمتر در معرض خطر آتش سوزی هستند. هنگام پرواز بر فراز آب ها، لباس پشمی بر کتان برتری دارد، زیرا 

پشم نسبت به کتان کمتر خاصیت عایق بودن خود را هنگام مرطوب شدن از دست می دهد.
- صندلی های مناسب برای خود بگیرید. در مراحل اولیه برخورد، امکان نجات بیشتر است. نجات از یک سانحه 

آشنایی با 7 نکته طالیی
برای نجات از سوانح سقوط هواپیما

با توجه به جابجایی 
ساالنه 2.5 
میلیارد مسافر 
خطوط هواپیمایی 
در جهان، باید 
نکات طالیی جهت 
نجات از سوانح 
سقوط هواپیما را 
آموخت.

حسینمجدفر
کارشنـاساتومـاسیـون
hmajdfar@yahoo.com
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با چه سرعتی  که  دارد  این  به  بستگی  سقوط 
از هواپیما خارج شوید. بهتر است صندلی هایی 
را بگیرید که تا حد ممکن به در های خروجی 
میانی  ردیف  صندلی های  و  باشند  نزدیک 
کنید  سعی  به عالوه،  دارند.  بیشتری  ارجحیت 
در قسمت عقب هواپیما بنشینید. مسافرانی که 
در بخش دوم هواپیما قرار می گیرند، 40 درصد 
بیشتر از آنهایی که در ردیف های اول  نشسته اند، 

شانس نجات دارند.

به  کنید.  مطالعه  را  پرواز  ایمنی  کارت   -
صحبت هایی که قبل از پرواز راجع به مسائل 
ایمنی می شود، توجه کنید. بله، همه اینها را قباًل 
شنیده اید و هیچگاه نیازی بدان پیدا نکرده اید، 
اما اگر در حین ارائه دستورالعمل  های پیش از 
پرواز، گوشی هدفون را روی گوشتان گذاشته اید 
یا به کارت ایمنی بی توجهی می کنید، اطالعاتی 
واقعه  زمان  در  که  داد  خواهید  دست  از  را 
نکنید  فکر  بود.  حیاتی خواهند  برایتان  سقوط، 
همه اینها را از قبل می دانید. هر نوع هواپیمایی 
دستورالعمل های ایمنی خاص خود را دارد. اگر 
در ردیفی که درب خروج قرار دارد نشسته اید، 
درب را مورد بررسی قرار دهید و مطمئن شوید 
که در صورت نیاز قادر به بازکردن آن هستید. 
در شرایط معمولی  مهمانداران پرواز درب را باز 

خواهند کرد، اما اگر مرده یا زخمی باشند، خود 
شما باید این کار را بکنید.

تقریبًا  است،  سقوط  حال  در  هواپیمایی  اگر   -
چند دقیقه ای برای آماده شدن پیش از برخورد 
وقت هست. از این وقت برای مرور این موارد 
استفاده کنید؛ درب های خروجی کجا قرار دارند 
و سعی کنید تعداد صندلی های ما بین ردیف 
این  خود و درب های خروجی را بشمارید. در 
صورت می فهمید که چه زمانی به درب خروج 
می رسید. حتی اگر درب را نمی بینید، موقعیت را 
تا حد ممکن تخمین بزنید. تالش کنید تشخیص 
دهید که هواپیما روی چه سطحی فرود می آید 
تا نحوه آماده شدن را طرح ریزی کنید. به عنوان 
مثال اگر در حال فرود روی سطح آب هستید، 
باید جلیقه  نجات خود را بپوشید و تا وقتی که 
از هواپیما خارج نشده اید آن را باد نکنید و اگر 
در هوای سرد فرود می آیید، سعی کنید همراه 
خود پتو یا ژاکتی بیاورید تا خود را در بیرون 

گرم نگه دارید.

که  بیفتد  اتفاق  هنگامی  هواپیما  سقوط  اگر   -
کمربندتان  بودن  بسته  از  هستید،  خواب  در 
خوشحال خواهید شد. در هر حال مطمئن شوید 
در  مناسب  به طور  کمربند  پرواز  از  پیش  که 

اطراف بدن شما قرار گرفته باشد. )فیت باشد.( 
را   G نیروی  کمربند  بودن  شل  سانتیمتر  هر 
که هنگام سقوط به شما وارد می آید، ۳ برابر 
می کند، بنابراین آن را خوب ببندید. همچنین 
کمربند را تا آنجا که می توانید نزدیک به لگن 
خاصره خود محکم کنید به طوری که بخش 
کمربند حس  لبه  باالی  را  خاصره  لگن  باالی 
کنید. زیرا لگن خاصره ساختار محکمی دارد و 
نیرو را به خوبی کنترل می کند. به هر حال، اگر 
کمربندتان روی شکم تان کشیده شود، احتمال 
ایجاد جراحات داخلی خطرناک بیشتر می شود. 
صندلی خود را به حالت عمودی درآورید و یک 
یا دو حالت وضعیت محکم بودن را برایش در 
نظر بگیرید. اگر صندلی به دیواره جلویی شما به 
حد کافی نزدیک است، کف دست تان را روی 
پشتی صندلی جلویی قرار دهید و کف دست 
اول  دست  روی  ضربدری  حالت  به  را  دیگر 
بگذارید و پیشانی خود را روی دستان تان قرار 

دهید. )انگشتان تان را درهم نبندید.(
همچنین در برخی موارد پیشنهاد می شود که 
سرتان را مستقیماً روی صندلی جلویی بگذارید و 
انگشتان دست را در پشت سر در یکدیگر قرار 
دهید. قسمت باالی بازوانتان را در دو طرف سر 
قرار دهید. اگر صندلی در جلوی تان قرار ندارد، 
به جلو خم شوید و سینه خود را روی ران های 
قرار  زانو هایتان  بین  را  بگذارید و سرتان  خود 
دهید. مچ های دست خود را به صورت ضربدری 
از جلوی ساق پا رد کنید و مچ پای خود را محکم 
در دست بگیرید. در چنین وضعیتی کف پاها 
باید در کف هواپیما و پشت زانوها قرار گیرند تا 
جراحات پا و کف آن کاهش یابد. زیرا پس از 
برخورد برای خروج موفقیت آمیز از هواپیما به 

آنها احتیاج دارید!!
بلند شدن در هرج و مرجی که بالفاصله پس 
از سقوط حاصل می شود، می تواند ساده باشد. 
اگر خونسرد باشید احتمال اینکه سالم از هواپیما 
خارج شوید، بیشتر است. به خاطر داشته باشید 
حتی در بدترین وضعیت الشه هواپیما، شانس 
زنده ماندن وجود دارد. شما می توانید با تفکر 

این شانس را به حداکثر برسانید.

را  این  تجاری  پروازهای  تمامی  در  احتماال   -
وضعیت  اگر  دارد؛  تکرار  ارزش  اما  شنیده اید 
ثانیه وقت  فقط 15  باشد،  کابین مخاطره آمیز 
دارید )که در صورت سیگاری بودن یا داشتن 
مشکالت تنفسی و عروقی اغلب کمتر می شود( 
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اگر  کنید.  تنفس  ماسک  طریق  از  بیهوش شدن،  از  قبل  تا 
یا مسافران  ابتدا به کودکان تان  احساستان وادار می کند که 
مسنی که کنار شما نشسته اند کمک کنید، بدانید که اگر به 

 هوش نباشید برای هیچکس مفید نخواهید بود!!
هستند.  سقوط  تلفات  از  باالیی  درصد  موجب  دود  و  آتش 
دود درون یک هواپیمای آتش گرفته می تواند غلیظ و تا حدی 
زیادی سمی باشد، بنابراین بینی و دهان تان را جهت جلوگیری 
از تنفس آن بپوشانید. در صورت امکان برای محافظت بیشتر 

از پارچه خیس استفاده کنید.
هواپیما  از  خروج  در  تاخیر  آتش،  و  دود  وجود  در صورت 
بحرانی است. معموالً کمتر از دو دقیقه فرصت دارید از هواپیما 
خارج شوید. از دستورات  مهمانداران که پس از سقوط به شما 

می دهند، پیروی کنید.
انجام  به  قادر  مهمانداران  سقوط،  از  بعد  موارد  برخی  در 
دستورات در مواقع اضطراری نیستند. با آنها همکاری کنید 
نکنید که  یابد. سعی  افزایش  تا شانس زنده ماندن دیگران 
متعلقات تان را نجات دهید. همه چیز را بگذارید بمانند، آنها 
فقط حرکت شما را ُکند می کنند. مطمئن شوید خروجی ای را 
که انتخاب کرده اید ایمن است. از پنجره به بیرون نگاه کنید. 
برای اینکه تشخیص دهید آتش یا خطرات دیگری در خارج از 
هواپیما هست یا خیر. اگر خطری هست از وسط هواپیما خارج 

شوید یا از خروجی های دیگر اقدام کنید.
اگر چیزی برای خیس کردن پارچه )برای جلوگیری از تنفس 
دود( ندارید، می توانید از ادرار خود استفاده کنید. عدم نزاکت 

در چنین مواقعی کاماًل قابل قبول است!!!
اگر در کابین دود وجود دارد، سعی کنید در ارتفاع پایین قرار 

بگیرید، اما هیچگاه در کف کابین نخزید. احتمال دارد توسط 
سایر مسافرانی که در حال تالش برای خروج از هواپیما هستند، 

لگدکوب یا زخمی شوید.
از پوشیدن پارچه های سنتتیک )الیاف مصنوعی( هنگام سفر با 
هواپیما خودداری کنید. اگر کابین آتش بگیرد، این مواد با ذوب 

شدن به پوست می چسبند.

- در یک منطقه دورافتاده گیر کرده اید، معموالً بهترین کار 
این است که نزدیک هواپیما بمانید و منتظر امدادگران باشید. 
البته خیلی نباید نزدیک هواپیما باشید. در هر لحظه بعد از 
سقوط، آتش یا انفجار محتمل است. بنابراین بین خود و هواپیما 
فاصله ای در نظر بگیرید. اگر سقوط در آب اتفاق افتاده  است تا 

آنجا که می توانید نزدیک هواپیما قرار بگیرید.
- اگر وقت کافی برای آماده شدن تا زمان سقوط ندارید یا 
برخی از موارد را فراموش کرده اید، می توانید بیشتر اطالعات 
مهم را از کارت ایمنی که در پشت صندلی جلویی شما قرار 

دارد استفاده کنید.

- به ندرت اتفاق می افتد که هواپیمایی در میان هوا چند تکه 
شود. اگر چنین شود، تنها راه نجات در سقوط آزاد موفقیت آمیز 
است. زیرا هواپیماهای خطوط تجاری چتر نجات ندارند! تا 
زمان توقف کامل هواپیما در حالت بریس )آماده باش( بمانید. 
احتمال برخورد ثانویه یا جهش پس از برخورد اولیه وجود دارد. 
در صورت فرود در آب، قبل از ورود در آب یا بالفاصله پس 
از ورود، کفش ها و لباس های اضافی خود را درآورید. زیرا این 

کار باعث می شود که راحت تر شنا کنید و شناور بمانید. 
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- خونسرد بمانید. باید مراقب باشید که دچار احساسات و ترس 
منفی نشوید. به عنوان مثال، شخصی ممکن است بجای حرکت 
به سمت در خروجی، در صندلی خود باقی بماند. مراقب این 

موارد در شخص بغل دستی یا سایر همسفران باشید.

- اگر قرار باشد مدت زیادی در الشه هواپیما بمانید، برداشتن 
یک ژاکت یا پتو مهم است. زیرا پوشش مناسب ممکن است 
زندگی تان را نجات دهد. از یک بالش یا شیء نرمی شبیه آن 

استفاده کنید که از سرتان هنگام برخورد محافظت کند.

می کنند  فراموش  اشخاص  که  است  افتاده  اتفاق  بسیار   -
چگونه کمربند خود را پس از سانحه باز کنند. به حد کافی به 
نظر آسان می آید، اما در شرایطی که گیج و مبهوت هستید، 
غریزه اولیه شما سعی در فشار دادن کلیدی می کند، همان طور 
که در یک اتومبیل این کار را می کنید. اگر با انجام این کار 
کمربند باز نشود، به آسانی دچار ترس و واهمه می شوید. قبل 
از برخورد ذهنتان را آماده کنید که چگونه آن را به سرعت 

و آسانی باز کنید.

- باردستی خود را زیر صندلی جلویی خود قرار دهید. این کار 
از لغزیدن پای تان به زیر صندلی جلوگیری می کند. اشیای تیز 
از قبیل قلم و شبیه آن را قبل از برخورد از جیب های خود دور 

کنید. بهتر است در هیچ شرایطی آن را حمل نکنید.
الکل  الکل قبل و در حین پرواز خودداری کنید.  از مصرف 
توانایی فرد را در واکنش سریع و منطقی در حین سقوط و 

خروج از هواپیما تحت تاثیر قرار می دهد.

- اگر چه این کار از خرید یک صندلی دیگر ارزان تر است، اما 
در صورت گرفتن کودکان با دست هیچ تضمینی برای نجات 
جانشان وجود ندارد. صندلی برای کودک خود بگیرید و از یک 

سیستم مناسب جهت محکم کردن وی استفاده کنید.

- سایرین را هل ندهید. خروج با نظم، شانس زنده ماندن همه 
را افزایش می دهد. اگر ترسیده باشید و دیگران را هل دهید، 

ممکن است با عکس العمل تالفی جویانه آنها مواجه شوید.

- پاها صاف!!! بازرسان سوانح هوایی مرتب از زخمی هایی نام 
می برند که هر دو پای آنها از ناحیه زیر زانو شکسته است. 
وجود پاهای شکسته باعث اشکال در توانایی خروج از هواپیما 
می شود. این مورد در اثر حالت »بریس« به وجود می آید که 
باعث قرار داده شدن پاها در زیر صندلی جلویی می شود. در 
زمان برخورد، پاها به سمت جلو می پرند و قسمت عقب صندلی 
جلویی باعث شکستن آنها می شود. پاهایتان را به صورت مستقیم 

در جلو خود قرار دهید.

با تمام این توصیه ها، به این توجه داشته باشیم که تقدیر چیز 
برویم، در رختخواب  باشد که  این  تقدیر  اگر  دیگری است، 
گرم و نرم هم سرنوشتمان به تقدیر گره می خورد، اما گفته اند: 

احتیاط شرط عقل است. چرا چنین نکنیم!؟

در ضمن در هر فرود اضطراری اگر روی آب باشد، هواپیما 
می تواند تا 5 ساعت روی آب شناور بماند و این یعنی یک 

فرصت طالیی برای رسیدن نیروهای نجات!
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مقـــاله تخـصصـی

علیرضامجیدی
کارشناسفناوریاطالعاتوارتباطات

هوشمند سازی و ایمنی
در ارتقاء سطح سیستم آتش نشانی شهری

دنیـای امروز دنیای اطالعات اسـت. سـلطه گران جهـان از این ابزار 
جهت اسـتعمار سـایر کشـورها بهره می برنـد. یقینًا بـدون بهره گیری 
از فن آوری هـای نویـن اطالعاتـی امـکان رشـد و توسـعه ملـی بـا 
مشـکل جـدی روبروسـت. لـذا بـا توجه بـه پیشـرفت تکنولـوژی و 
رونـد رو بـه رشـد دانـش، سـازمان ها باید بـرای ارتقاء سـطح علمی 
و همچنیـن بهبـود رونـد اجـرای امور سـازمانی، خود را بـا تکنولوژی 

روز وفـق دهند. 
سـازمان های ایمنـی و آتش نشـانی هـم از این امر مسـتثنی نیسـتند، 
امـروزه ضرورت هوشـمند سـازی سـازمان های آتش نشـانی ازجمله 
نیازهـای اولیـه بـه داشـتن اطلـس جغرافیایـی خطرپذیـری، بانـک 
اطالعـات شـهری و غیـره جهت برنامه ریـزی الزامی اسـت. در کلیه 
حـوادث اولیـن نیـاز جهـت تصمیم سـازی و تصمیم گیـری، اطالعات 

صحیـح و آنـی از مخاطـره و منابع اسـت. 
در ایـن مقالـه سـعی بـر آن اسـت نسـبت بـه اهمیـت موضـوع و 

راهکارهـای اجـرای آن مطالبـی مطـرح و بررسـی گـردد.

مقدمه
تغییـرات بخش هـای مختلـف یـک سـازمان علی الخصـوص سـازمان 
عملیاتـی اجرایـی نظیر آتش نشـانی و خدمات ایمنـی در تقابل و تعامل 
بـا تکنولـوژی می بایسـت بصـورت همه جانبه صـورت گیـرد، چراکـه 
عمـل  در عرصـه  موفقیـت  سـازمان هایی  چنیـن  اگـر هدف گـذاری 
باشـد، نحـوه تعامـل بخش هـای مختلف بصـورت هماهنـگ درصحنه 
عملیـات و همچنیـن در پیـش از عملیـات و پـس از آن بسـیار حائـز 
اهمیـت اسـت. لـذا در یک سـازمان مدیریت نیروی انسـانی در جهت 
اسـتفاده از تجهیـزات و مـواد برای رسـیدن بـه این اهـداف پنج رکن 
اصلـی را درگیـر می نمایـد کـه می تواننـد بـا نگرش هـای مختلـف در 

ایـن عرصـه وارد شـوند. ایـن پنج رکـن اصلـی عبارتند از:
- نیروی انسانی

- ماشین آالت و تجهیزات
- امور مالی و هزینه ها

- مدیریت
- مواد
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لینک اردیبهشت 97  هولماترو ،  پیشتاز در نوآوری و تکنولوژی 

آموزشپرسـنلوفرهنگسـازیدرتعامل
تکنولوژی با

در بحـث فنـاوری تربیـت نیروهـای مختلف 
آن  از  بهره گیـری  و  اسـتفاده  خصـوص  در 
در  کـه  چـرا  می باشـد،  اساسـی  موضـوع 
صحنـه عملیـات غالبـًا توانایی فکـر کردن و 
اندیشـیدن به نحوه اسـتفاده از یک فن آوری 

بسـیار انـدک می باشـد.
ــا  ــص و ب ــانی متخص ــروی انس ــن نی همچنی
ــه،  ــای روزان ــا و مانوره ــا تمرین ه ــه ب تجرب
ــا و  ــتفاده از ابزاره ــا اس ــه ب ــی و ماهان هفتگ
ــه  ــرد ک ــرا می گی ــه ای ف ــزات به گون تجهی
ــرایط  ــه ش ــود و در کلی ــن او ش ــه ذه ملک
می توانــد از آن هــا بعنــوان یــک ابــزار 

ــد. ــتفاده نمای ــد اس کارآم
افــراد  کــه  اســت  دلیــل  همیــن  بــه 
عملیاتــی در ســازمان های عملیاتــی همــواره 
دریــک زندگــی آموزشــی و عملیاتــی بســر 
ــه ای  ــران و حادث ــر بح ــی اگ ــد حت می برن

ــد. ــاق نیافت اتف
از ایــن موضــوع اساســی تر دانــش مدیران از 
نیــروی انســانی، عملکــرد تخصــص و ارزیابی 
افــراد تحــت مدیریــت می باشــد، در تعامــل 
ــی  ــن دانش ــنل چنی ــاد پرس ــداد زی ــا تع ب
خــود نیــاز بــه فنــاوری اطالعاتــی دارد کــه 
ــا  ــف ب ــای مختل ــتقر در مکان ه ــراد مس اف
ــل  ــف تحلی ــای مختل ــتعداد و تخصص ه اس
و بررســی و جهــت اســتفاده دریــک صحنــه 
ــت  ــه مدیری ــزارش ب ــورت گ ــات بص عملی
ســازمان های عملیاتــی بصــورت صحیــح 

ــد. ــانی گردن ــریع اطالع رس ــق و س دقی

تعامـلفنـاوریدربخـشماشـینآالتو
تجهیـزاتومـواد

ماشـین آالت بـروز و تجهیـزات بـا فنـاوری 
روز دنیا بسـیار در صحنـه عملیاتی کاربردی 
بـا  تعامـل  در  کاربـرد  ایـن  کـه  می باشـند 
می آیـد  عمـل  بـه عرصـه  انسـانی  نیـروی 
چراکـه اگـر نیـروی انسـانی دانش اسـتفاده 
از تجهیـزات بروز را نداشـته باشـد تحول در 
اسـتفاده از فنـاوری نتیجه معکـوس می دهد. 
عمـاًل در ایـن خصـوص نیـاز سـازمان های 
عملیاتـی بـه آموزش پرسـنل برای اسـتفاده 
انجـام  و  نویـن  فنـاوری  و  تجهیـزات  از 
هزینه هـای گوناگـون برای شـناخت پرسـنل 
از نحـوه عملکـرد و محـل اسـتفاده از مواد و 

ماشـین آالت جدیـد بسـیار پررنـگ می شـود. بدیهـی اسـت کـه در ایـن خصوص می بایسـت 
برنامه ریـزی دقیـق و عملیاتـی صورت پذیرد که در سـطوح مختلـف نیاز آشـنایی و نحوه ارائه 

آموزش هـا مـورد بررسـی و برنامه ریـزی قـرار گیـرد.

هزینههادرفناوری
ــردد  ــب می گ ــاوری موج ــتفاده از فن ــا در اس ــًا هزینه ه ــعه غالب ــورهای درحال توس در کش
ــا بطــور کلــی اســتفاده از فنــاوری بــه حاشــیه بــرود و یــا بخش هایــی از آن مورداســتفاده  ی
قــرار نگیــرد و براســاس هماهنگــی موردنیــاز در اســتفاده از ایــن فناوری هــا خــود موجبــات 
شکســت و یــا حتــی گرفتــن نتایــج بســیار بدتــر از زمــان عــدم اســتفاده از ایــن فناوری هــا 

را بــه بــار آورد.
ایــن بــدان دلیــل اســت کــه هزینه هــا را فقــط در اســتفاده از فناوری هــا هزینه هــای مــادی 
ــوی را در  ــد هزینه هــای معن ــه بتوان ــدگان هزین ــرآورد کنن ــه می شــود، اگــر ب در نظــر گرفت
معــادالت و محاســبات خــود بگنجاننــد و محاســبه نماینــد کــه تبعــات اقتصــادی، اجتماعــی 
ــگ در  ــورت هماهن ــن بص ــاوری نوی ــتفاده از فن ــدم اس ــهری در ع ــی ش ــی و روان و فرهنگ

ــت. ــانی چیس ــر آتش نش ــی نظی ــازمان های عملیات س
از هزینـه کـردن در جهـت فناوری هایـی کـه بتوانـد در حداکثـر زمـان، بـا حداکثـر کارایی به 
خدمات رسـانی بـه شـهروندان بپـردازد دریـغ نمی نماینـد چراکـه در آن محاسـبات حداقـل 

هزینـه لحاظ شـده اسـت.

مدیریت
شـناخت و تعامـل مدیریـت سـازمان های عملیاتـی بـا مباحـث تسـهیل گـر در انجـام وظایف 
سـبب می شـود که هم در تعامـل نیروی انسـانی زیرمجموعه مدیریتی شـان بـا مباحث فناوری 
و هـم در نگـرش و برنامه ریـزی حـوزه مدیریتـی خـود در اعمـال مدیریت روزمره شـان تحول 
اساسـی و مشـهود ایجاد گردد، عدم شـناخت و هماهنگی مدیران در شـناخت از فناوری باعث 
عـدم موفقیـت یـک فنـاوری در سـازمان می گـردد؛ و موفقیـت هر سـازمان در تعامـل و تقابل 

بـا فناوری هـای نوین وابسـتگی زیاد به شـناخت مدیـران آن سـازمان دارد.
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خصیصهفناورینوینکاربردی
انتظـار مـی رود فناوری هـای جدیـد ابداعاتی 
باشـند که در تسـهیل امور و وظایف روزمره 
و فـردی و اجتماعـی افـراد نقش محـوری را 
ایفـاء نماینـد، هـر سیسـتم و ابـداع جدیـد 
کـه از ایـن خصیصـه مسـتثنی باشـد بـه آن 
فنـاوری اطـالق نمی گـردد و در سـطح ابداع 

باقـی می مانـد.

تأثیرفناوریدرتغییراتسطوحمختلف
ـــف  ـــطوح مختل ـــاوری در س ـــه فن ـــری ک تأثی
می گـــذارد تأثیـــر در نحـــوه نگـــرش در 
ـــت،  ـــانی اس ـــروی انس ـــت و نی ـــطوح مدیری س
عـــالوه بـــر ایـــن ســـاختار نرم افـــزاری 
دگرگـــون  ســـازمان  ســـخت افزاری  و 
ــا تغییـــر ایـــن نگـــرش روح  می گـــردد، بـ
و  نرم افـــزار  و  تجهیـــزات  در  عملیاتـــی 
ســـخت افزار جریـــان می گیـــرد و اســـتفاده 
ـــان  ـــل اطمین ـــریع و قاب ـــاده س ـــا س از ابزاره
ــواره  می گـــردد و همچنیـــن مدیریـــت همـ
ـــح  ـــتفاده صحی ـــوه اس ـــر از نح ـــان خاط اطمین
پرســـنل و نیروهـــای عملیاتـــی از ابـــزار را 
ـــرات  ـــن تأثی ـــود ای ـــد آورد، خ ـــت خواه بدس
ـــت و  ـــوژی اس ـــا تکنول ـــل ب ـــل و متقاب متعام
ـــر  ـــش تأثی ـــه پای ـــی اســـت ک ـــدان معن ـــن ب ای
ــاوری  ــود فنـ ــا خـ ــت بـ ــاوری می بایسـ فنـ

صـــورت پذیـــرد.

تغییراتنگرش
اسـتفاده از فن آوری هـای نوین نگـرش را در 
خصـوص مقابله و پیشـگیری تغییـر می دهد. 
تغییـر نگـرش موجـب وزن بیشـتر تالش در 
پیشـگیری و وزن کمتـر در مقابلـه می باشـد 
تکنولـوژی  از  مورداسـتفاده  دو  هـر  در  کـه 
موفقیت آمیزتـر  مراتـب  بـه  را  عملیـات 

می نمایـد.

تغییراتدرحوزهمدیریتونیرویانسانی
تغییـرات در مدیریـت و نیـروی انسـانی بـا 
حـوزه  در  نویـن  سیسـتم های  از  اسـتفاده 
زمانـی و مکانـی تأثیر خود را نشـان می دهد. 
کـم کـردن زمـان اعـزام بـه محـل حادثه و 
مدیریـت مکانـی محل حادثـه و اعزام نیروی 
متخصص نـوع حادثه بـه مدیریـت امکانات 
جدیـد نـوع تصمیم گیـری را فراهـم می آورد 

کـه بزرگ تریـن تغییـر مدیریتی اسـت.

تغییراتسختافزاری
با استفاده از فناوری های نوین سخت افزارهای 
جدید جایگـزین سخت افـزارهـــــای قدیمی 
می گردند، ابزارهای تحلیل و کمک امدادرسانی 
جایگزین گشته و امدادرسانان را در عملیات 
یــاری می دهند. در عین حــال ماهیت چنین 
تحلیل هایی سخت افزار عملیاتی را براساس نیاز 

نوع عملیات تغییر می دهد.

تغییراتنرمافزاری
تکنولـوژی نرم افـزاری ایـن امـکان را فراهـم 
نمـوده که قبل از حادثه در جهت پیشـگیری 
و اطالع رسـانی، حیـن حادثـه جهـت مقابلـه 
و  هزینـه  کمتریـن  و  دقـت  و  سـرعت  بـا 
اتفاقـات  و  تجربیـات  ثبـت  حادثـه  از  بعـد 
به راحتـی  آتـی  حـوادث  در  اسـتفاده  بـرای 

گـردد. امکان پذیـر 

کمـک سیسـتمهای از نمونههایـی حـال
تصمیمسـازرابهمنظـوردرکبهترموضوع

بهصـورتمـوردیمطـرحمینماییـم
ــت  ــا قابلی ــهري ب ــات ش ــتفاده از اطالع اس
بــروز رســاني: بســتر اطالعــات مکانــی 
امــکان ایجــاد یــک پایــگاه اطالعــات مــکان 
ــد  ــران می ده ــران و مدی ــه کارب محــور را ب
کــه از اســتفاده از نقشــه های دیــواری و 
ــانی  ــروز رس ــد و ب ــی می یابن ــذی رهای کاغ
ســریع تر  و  راحت تــر  مراتــب  بــه  آن 

انجــام می رســد.

استفادهازتصاویرماهواره
بـراي شـناخت محیط شـهري درون سـامانه 
طراحي شـده براي دسترسـي سـریع، آسـان، 
امـن جهـت اسـتفاده در حداقـل زمـان بـا 
در  شـده  بومـي  بصـورت  کارایـي  حداکثـر 

اختیـار سـازمان قـرار می گیـرد.

مدل همراه به معابر اطالعات از استفاده
دادههایشیبمعابروجهتحرکت)عبور

مرورخودروها(
فرم هــای یکســان اطالعــات معابــر و ســایر 
اقــالم موردنیــاز طراحــي شــده و اطالعــات 
در خصــوص جهــت حرکــت و شــیب معابــر 
ــف  ــات مختل ــده امکان ــازی ش ــز مدل س نی
ــم  ــگیری فراه ــه و پیش ــی را در مقابل تحلیل

می نمایــد.

و تقاطعهــا آدرسدهــی از اســتفاده
دوربرگردانهــا

و  تقاطع هـا  اطالعـات  یکسـان  فرم هـای 
اطالعـات  اقـالم  سـایر  و  دوربرگردان هـا 
طراحـي مدل سـازی شـده به کاربـران امکان 
فراهـم می نماینـد. را  اعـزام  کاهـش زمـان 

و آب کانالهای اطالعات مدل از استفاده
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تأسیساتزیرزمینیوسطحزمین،بههمراه
قنواتواستفادهازمدلاطالعاتاماکن:

)امالک(  تصرفات  اطالعات  مدل  از  استفاده 
به  دسترسي  امکان  و  کاربري  همراه  )به 
اطالعات ملک و تعداد طبقات( تحلیل حادثه 

در زمان وقوع و ارائه سریع سناریو عملیاتی

اسـتفادهازمدلمعابرومسـیریابیبرروی
نقشـهازمحـلحادثـهتاایسـتگاهمحدوده
اسـتحفاظيوایسـتگاههایکمکـيوبهینه

در مــدل یکپارچــه عــالوه بــر تحلیــل بهینــه 
ــاس  ــل براس ــکان تحلی ــوری ام ــیر عب مس
ــر فراهــم  ــودن معاب ــه ب ــه و دوطرف یک طرف
ــر  ــره آن ب ــال مخاب ــن ح ــه در عی اســت ک
ــر  ــودرو امکان پذی ــراه خ ــای هم روی ابزاره

گشــته اســت

استفادهازمدلریزپهنهبندیزلزله
ایجـادپایـگاهدانشبنیـانبحـرانشـهری

تهران زلزلـه
مــوارد  بــرای  زلزلــه  پهنه بنــدی  ریــز 
حــوادث  وقــوع  و  شــهری  بحران هــای 
ــده و  ــود آم ــه وج ــارات ب ــی از خس تخمین

هم زمــان  عملکــرد  ســناریوی  همچنیــن 
نیروهــا را فراهــم مــی آورد.

اسـتفادهازاطالعـاتپایهکاربردسـازمان
آتشنشـانیوخدمـاتایمني

مـدل اطالعـات و ورود اطالعات ایسـتگاه ها 
و تجهیـزات و پرسـنل منتصـب ایسـتگاه بـر 
سـاعته   24 شـیفت های  تعاریـف  اسـاس 
فرماندهـان، کاردان و آتش نشـانان. مدیریت 

دسترسیوشناختدانشبنیانپرسنل
در ایـن مدل یـک گردش کار کامـل فرآیند 
عملیـات، ثبـت و اعزام در سیسـتم طراحي و 
پیاده سـازی می گـردد و در عیـن حـال امکان 
گزارش گیـری از دفتـر و لوحـه نوبـت کاري 
فراهـم می آیـد. عملیـات، مانـور، سرکشـي، 
ازجملـه  اطالعـات  برداشـت  و  ایمن سـازی 
وظایـف از پیش تعریف شـده داخل سیسـتم 

می باشـند.

ــه ــراتب ــدخط ــکانمن ــاتم وروداطالع
ــراه ــههم ــيب ــدیگرافیک ــراهرنگبن هم

ــرتخصصــي تصاوی

اماکـن،  خطرپذیـری  اطلـس  مـدل  تدویـن 
ثبـت زمـان و مـکان و علت حریق یـا حادثه، 
مسـببین حریـق، طبقه حریق. مـدل اطالعاتي 
اطلـس خطرپذیـری بصـورت کاربـردي در 
ایـن مرحلـه طراحـي و بارگـذاري می گـردد 
و در عیـن حـال قابلیـت برداشـت اطالعات 
بصـورت گروهـي )شـبکه ای( فراهـم خواهـد 
کمتریـن  در  خطرپذیـری  اطلـس  تـا  شـد 
زمـان، بـا حداکثـر کارایي و دقـت و کمترین 

هزینـه ایجـاد گردد.

اســتفادهازاطالعــاتکاربــردســازمان
عملیــات درحــوزه آتشنشــانی

قابلیـت لینـک اطالعـات جمعیـت در ایـن 
انتهـا  در  کـه  می شـود  فراهـم  مجموعـه 
ریـز پهنه بنـدی جمعیـت در کنـار اسـتفاده 
داخـل  جمعیـت  اطالعـات  از  عملیاتـي 
بلـوک فراهـم شـود نـوع و جنـس جمعیـت 
نیـز تخمیـن زده خواهـد شـد. بدیهي اسـت 
امـالک  اطالعـات در سـطح  بـروز رسـاني 
بـراي جمعیـت شـب و روز از مـوارد بـروز 
رسـاني سـازمان )کارفرما( بـراي محدوده هر 
ایسـتگاه خواهـد بود. اطالعات تعـداد طبقات 
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طبقـات  کلیـه  شـده  مـدل  اطالعاتـي  بانـک  در 
ذخیـره و در عیـن حـال قابلیـت لینـک کروکـي یا 
هـر سـاختمان  اطفـاء حریـق  نقشـه های سیسـتم 
ایجـاد می گردد که در هنـگام حادثه مورداسـتفاده 

عملیاتـي قـرار گیـرد.

نکتـه: منظـور از مـدل اطالعـات، تهیـه جـداول و 
روابـط هندسـي و توصیفـي آنهـا جهـت اسـتفاده 
در سیسـتم بـراي ثبـت بـروز رسـاني و تحلیـل و 
گزارش گیـری می باشـد، بدیهـي اسـت در مواردي 
خـودکار  بصـورت  اسـت  موجـود  اطالعـات  کـه 
توسـط مشـاور وارد سیسـتم شـده و در صـورت 
عـدم وجود بـا بهره گیـری از منابع موجـود تهیه و 
یـا اقـدام به برداشـت اطالعات خواهد شـد که در 
شـبکه GIS ایسـتگاهي و بـا بهره گیـری از فنـاوري 

شـبکه سـرعت و دقـت کنتـرل خواهد شـد.

دستاوردهايتحلیليوگزارشات
تحلیلهایعملیاتي

بـه  منجـر  فوق الذکـر  فعالیت هـای  مجموعـه 
دسـتیابي بـه تحلیل هایـی می گـردد کـه در عیـن 
در  رسـاني  بـروز  و  اطالعـات  برداشـت  حـال 
خصوص پیشـگیري و اطلـس خطرپذیری اطالعات 
عملیاتـي زیـر را در ایسـتگاه های آتش نشـانی بـه 

مـی آورد. ارمغـان 

تحلیلعملیاتيمسیر
در ایـن تحلیـل بـا معرفـي محـل وقـوع حادثـه 
ایسـتگاه  نزدیک تریـن  بالفاصلـه  نقشـه  روی  بـر 
نقشـه  روی  بـر  رسـان  خدمـات  ایسـتگاه های  و 
مشـخص می گردنـد و مسـیر عبـوري بالفاصلـه با 
تحلیـل کوتاه تریـن مسـیر در اختیـار کاربـر قـرار 

می گیـرد.

تحلیلعملیاتينقاطخطرپذیرهمجوارحادثه
در ایـن تحلیـل بـا معرفـي محـل وقـوع حادثـه بر 
همجـوار  خطرپذیـر  نقـاط  بالفاصلـه  نقشـه  روی 
حادثـه روي نقشـه بصـورت چشـمک زنـي نمایان 
می گردنـد و اسامی شـان و حتی المقـدور تلفن هـای 

تمـاس سـاکنین مشـخص می گـردد.

تحلیلعملیاتياماکنجهتمهار
در ایـن تحلیـل بـا معرفـي محـل وقـوع حادثـه بر 
روی نقشـه بالفاصلـه تصرفـات مهـم و حسـاس 
نقشـه  روي  حادثـه  هم جـواری  در  مهـار  جهـت 

می شـوند. روشـن 

تحلیـلعملیاتـيمنابـعاطفاء)شـیرهاي
هیدرانـت،اسـتخرها،قنـواتوچاه(

اسـتاندارد  فواصـل  منابـع آب در  کلیـه 
عملیـات پـس از مشـخص کـردن حادثه 
بـر روی نقشـه گـزارش دهـي می شـوند.

نتیجهگیری
با توجه به پیشرفت سریع فناوری و رشد 
نیاز  امروزی،  اطالعات  دنیا  در  تکنولوژی 
مبرم بر بروز رسانی فناوری در سیستم ها، 
مدیران  دانش  سطح  ارتقاء  و  تجهیزات 
رسان  خدمات  سازمان های  در  پرسنل  و 
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شرایط  با  طرفی  از  و  می گردد  مشاهده  آتش نشانی  نظیر  عملیاتی  و 
خاص کالن شهرها که در رساندن خدمات و سرویس ها به شهروندان 
در  تمهیداتی  قبل  از  که  است  نیاز  غیره  و  ترافیک  نظیر  دارد  وجود 
این خصوص بیاندیشیم که در گذشته به صورت جدی و کامل به آن 
نپرداخته ایم. لذا استفاده از فناوری و هوشمندسازی در ساختار سیستم 

سازمانی ما را به این هدف نزدیک تر می نماید.

منابع
کاربرد GIS  در مدیریت بحران – سازمان شهرداری و دهیاری های کشور – 1۳91

کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری – موسسه آزاد پیما – مترجم محسن بهادر 
وزیری

مطالعه مقاالت داخلی آتش نشانی و فناوری اطالعات و تعامل بین آنها
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در شـهر های بـزرگ، تونل هـای شـهری به عنـوان یکـی از مهم تریـن 
زیرسـاخت های شـبکه حمل ونقـل شـهری بـه شـمار می آینـد. احداث 
ایـن نـوع زیرسـاخت ها در کشـورهای توسـعه یافته و نتایج مناسـب از 
به کارگیـری آن ها در کاهش مشـکالت حمل ونقل شـهری، لـزوم توجه 
به اسـتفاده گسـترده از این مسـتحدثات را در کشـورهای درحال توسعه 
از  یکـی  آتش سـوزی  تهدیدهـا  و  می نمایـد. خطـرات  اجتناب ناپذیـر 
اصلی  تریـن چالش هـای حرفـه تونل سـازی در هـر سـه فـاز طراحـی، 
اجـرا و بهره بـرداری محسـوب می شـود. از ایـن رو، در ایـن گـزارش 
سـعی شـده اسـت کـه حتی االمـکان مخاطـره آتش سـوزی غیرعمدی 

تونل هـای ماشـین رو در فـاز بهره بـرداری مـورد بررسـی قـرار گیرد.

ـــتعال  ـــع اش ـــیژن و منب ـــوخت، اکس ـــی س ـــر حتم ـــه پارامت ـــور س حض
ارتبـــاط  و  تونل هـــای شـــهری  به خصـــوص در  در حریق هـــا 
ــه در  ــردد کـ ــبب می گـ ــر سـ ــای فوق الذکـ ــه پارامترهـ چندجانبـ
محیـــط محـــدود تونـــل، فضایـــی را ایجـــاد نمایـــد کـــه تشـــدید 
ـــوزی های  ـــی آتش س ـــذا بررس ـــد. ل ـــبب باش ـــرات را س ـــه خط هرگون
غیرعمـــدی در تونل هـــای ماشـــین رو و پیامدهـــای آن بـــه جهـــت 
ـــوان  ـــل را می ت ـــات تون ـــده و تأسیس ـــوس ش ـــراد محب ـــر اف ـــرات ب اث
به عنـــوان مقدمـــه ای بـــرای انجـــام مالحظـــات ایمنـــی و ارزیابـــی 
ریســـک تلقـــی نمـــود تـــا بـــا شناســـایی خطـــرات بالقـــوه بتـــوان 

ــش داد. ــا را افزایـ ــی تونل هـ ایمنـ

مجتبیدماوندی
کاردانآتشنشانسازمانآتشنشانیتهران
mojtaba.damavandi@gmail.com

مخاطره آتش سوزی غیرعمدی
تونل های ماشین رو در فاز بهره برداری
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تئوري
در پدیدار شدن هر نوع آتش سوزی، حضور سه پارامتر حتمی خواهد 
از  یک  هر  تونل ها،  تمامی  در  اشتعال.  منبع  و  اکسیژن  سوخت،  بود: 
نمی توان  به نحوی که  داشته،  وجود  اندازه ای  تا  مذکور  پارامترهای 
ریسک ناشی از آن ها را به طور کامل منتفی دانست. در سال های اخیر، 
 1 در جدول  که  است  داده  رخ  تونل ها  در  متعددی  آتش سوزی های 
خالصه ای از وقوع برخی آتش سوزی ها  در تونل ها را ارائه داده است. 

)2005,Lonnermark(جدول1-خالصهایازوقوعآتشسوزیهادرتونلها

همـان طـور کـه مشـاهده می گـردد، اگرچـه اکثـر آتش سـوزی های 
بـزرگ بـه دلیـل بروز تصـادف داخـل تونل ها بـه وجود آمده انـد، اما 
ایـن عامـل دلیـل اصلـی آتش سـوزی  داخـل ایـن تونل هـا نمی باشـد. 

)FIT, 2001b(
آمارهـای فـوق همچنیـن نشـان می دهنـد کـه آتش سـوزی های ثبت 
شـده در تونل هـا از حـدود 20 دقیقـه تـا 4 روز به طـول انجامیده اند. 
مـدت زمـان تـداوم اکثـر ایـن نـوع آتش سـوزی ها بین ۳-2 سـاعت 
بـوده اسـت؛ هرچنـد، چندیـن آتش سـوزی در جـدول 1 نیـز وجـود 
دارنـد کـه بـرای کنتـرل آن هـا مـدت زمانـی بـه مراتب بیـش از ۳ 

سـاعت صرف شـده اسـت.

پیامدهـایآتـشسـوزی
)الف(کاهشدید:

ماهیـت دود به گونه ای اسـت که انتشـار آن در محیـط، در واقع باعث 
کاهش وسـعت و عمق دید انسـان و در نتیجه احتمال تصادف وسـایط 
نقلیـه بـا یکدیگـر و یـا بـا جـداره تونـل و یـا موجب بـروز مشـکل در 

یافتـن راه هـای فـرار جهت خروج از محل آتش سـوزی می شـود. اثرات 
کاهـش دیـد ممکن اسـت در محلـی دور از نقطه شـروع آتش سـوزی 
نیز محسـوس باشـد. کاهـش دید اغلب توسـط مفهوم چگالـی نور بیان 
می شـود. ایـن پارامتـر بیانگـر میـزان کاهـش در شـدت پرتوهـای نور 
پـس از طـی فاصلـه از میـان دود می باشـد. همچنیـن باید اشـاره نمود 
کـه چگالـی نـور به زمان سـپری شـده از لحظـه ایجاد دود نیز بسـتگی 
دارد. واحـد دیگـر اندازه گیـری غلظـت دود، ضریب کاهش نور اسـت. 
چگالـی نـور و ضریب کاهـش نور، هر دو بـه میزان غلظـت ذرات دود 
اندازه گیـری شـده در محیـط بسـتگی دارنـد. در واقـع معکـوس عـدد 

چگالـی نـور، معرف شـاخص سـطح دید می باشـد.

)ب(گازهایسمی:
گازهای سـمی تولید شـده در اثر آتش سـوزی، در قالب دو گروه اصلی 
شـامل گازهای مخـدر مانند مونوکسـیدکربن )CO(، دی اکسـیدکربن، 
سـیانید هیـدروژن )HCN( و عـالوه بـر آن کمبود اکسـیژن و همچنین 
گازهـای آزاردهنده هماننـد کلرید هیـدروژن )HCl(، فلورید هیدروژن 
)HF(، برمیـد هیدروژن )HBr(، دی اکسـید گوگرد )SO2(، اکسـیدهای 
نیتـروژن )NOX( و اکرولئیـن )CH2 CH CHO( طبقه بنـدی می گردنـد. 
در حالی کـه بـاور عمومـی بـر ایـن امـر اسـتوار بـوده کـه گرمـا دلیل 
اصلـی تلفـات در آتش سـوزی ها می باشـد، امـا خطر ناشـی از انتشـار 
ایـن گازهـا بـر سـالمت افـراد بـه مراتـب بیشـتر از گرما بـوده و در 
واقـع مهم تریـن علـت اغلـب تلفـات جانـی ناشـی از آتش سـوزی ها 

می باشـد.
استنشـاق گازهـای مخـدر باعـث تنگـی نفـس و در مـوارد شـدیدتر، 
سـبب مـرگ فـرد می گـردد. این نـوع گازها بـه سیسـتم عصبی بدن 
حملـه نموده و سـبب کاهش هوشـیاری، مسـمومیت و کاهـش توانایی 
افـراد در خروج از محل آتش سـوزی می شـوند. از ایـن رو، در معرض 
قرارگیـری بیـش از انـدازه )در بعضـی مـوارد تـا چنـد دقیقـه( فرد با 
ایـن نـوع گازهـا، می توانـد موجـب از دسـت رفتـن هوشـیاری و در 

نهایت مـرگ انسـان  گردد.

شـکل4-سـرعتحرکتداوطلبیـنازداخلمحیـطحـاویدودآزاردهنده)خط
توپـر(وغیرآزاردهنـده)خطچین(.

مربعهـاسـطوحتقریبـیدیدرابراسـاسضریـبکاهشنورناشـیازدودنشـان
)FIT, 2001 a(.میدهنـد
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این نوع گاز زمانی تولید می شود که ماده  1- مونوکسیدکربن )CO(؛ 
قابل اشتعال به طور کامل نسوخته و یا با اکسیژن کم می سوزد. زمانی 
با  و  از شش ها جذب گردیده  توسط خون  استنشاق می شود،   CO که 
هموگلوبین ترکیب شده و ماده کربوکسی  هموگلوبین )CoHb( در بدن 
بافت های  به  اکسیژن  انتقال  و  از جذب  ترکیب،  این  تشکیل می شود. 
 CoHb مختلف  غلظت های  اثرات   2 جدول  می کند.  جلوگیری  بدن 

موجود در خون بر سالمتی فرد را به طور خالصه ارائه نموده است.

جـدول2-اثـراتسـطوحمختلـفCoHbتولیـدشـدهدرخـونبـرسـالمتیفرد
)FIT, 2001 a(

درخصوص اعداد ارائه شده در جدول فوق، ذکر این نکته ضروری است 
که اعداد فوق در مورد افرادی صادق بوده که از سالمتی کامل بهره مند 
 CoHb باشند. در برخی موارد گزارش گردیده است که افزایش سطح
به میزان تنها 20 درصد حجم خون نیز سبب مرگ قربانی شده است.

2- سـیانید هیدروژن )HCN(؛ این نـوع گاز از احتراق مواد نیتروژن دار 
از قبیـل پشـم، فوم هـای پلی اورتـان، نایلـون، چـرم، اکریلیـک و برخی 
پالسـتیک ها تولیـد می شـود. تنهـا وجـود mg/lit 0/3 از ایـن گاز در 
هـوا معمـوالً کشـنده بـوده و در مـواردی حتـی وجـود mg/lit 0/1 از 

ایـن مـاده در هـوا نیـز باعث مـرگ افـراد می گردد.
۳- دی اکسـیدکربن )CO2(؛ CO2 باعث کمبود اکسـیژن در بافت های 
بـدن می گـردد. همچنیـن ایـن گاز باعـث افزایـش سـرعت تنفس در 
فـرد گشـته و در نتیجـه، سـبب افزایـش استنشـاق بیش از حـد دیگر 
گازهای سـمی ناشـی از آتش سـوزی می شـود. جدول ۳ اثرات سـطوح 

مختلـف CO2 بـر روی سـالمتی افراد را نشـان می دهد.

 FIT,(موجـوددرهـوابـرسـالمتیفـردCO2جـدول3-اثـراتسـطوحمختلـف
)2001 a

4- کمبـود اکسـیژن؛ در حیـن وقـوع آتش سـوزی، اکسـیژن موجـود 
در هـوا مصـرف شـده و در نتیجـه، اگـر هـوای ناحیه آتـش گرفته به 
خوبـی تهویـه نگـردد، غلظـت O2 به طـور چشـمگیری کاهـش یافتـه 

و باعـث کاهـش اکسـیژن در بافت هـای بـدن خواهـد شـد. مقادیـر 
مختلف سـطوح اکسـیژن موجود در هوا و اثرات آن بر روی سـالمتی 
افـراد در جـدول 4 آورده شـده اسـت. الزم بـه ذکر اسـت که درصد 

اکسـیژن موجـود در هـوا به میـزان 20/95% می باشـد.

جـدول4-اثـراتسـطوحمختلفکمبوداکسـیژنموجـوددرهوابرسـالمتیفرد
)FIT, 2001 a(

پلیمرهـای  سـوختن  از  گاز  نـوع  ایـن  )HF(؛  هیـدروژن  فلوریـد   -5
فلوریـددار از قبیـل پلـی وینیـل  فلورایـد تولیـد می شـود. ایـن گاز در 
ترکیـب بـا رطوبـت تبدیل بـه اسـیدهیدروفلوریک می گـردد که یک 
اسـید بسـیار قـوی اسـت. همچنین ایـن نـوع گاز باعث تجمـع مقدار 
زیـادی مایـع در سـلول ها و بافت های دسـتگاه تنفسـی شـده که برای 
سـالمت فرد بسـیار مضر اسـت. جدول 5 مقادیر مختلـف این گاز در 

هـوا و اثـرات آن بـر روی سـالمتی افـراد را ارائـه می کند.

جـدول5-اثـراتسـطوحمختلـفگازHFموجـوددرهـوابـرسـالمتیفـرد
)FIT, 2001a(

6- کلریـد هیـدروژن )HCl(؛ این نوع گاز از سـوختن PVC و بسـیاری 
از مـواد تأخیرانـداز در آتش سـوزی تولیـد می شـود. در ترکیـب ایـن 
نـوع گاز بـا آب اسـید هیدروکلریـک تولیـد می گـردد که یک اسـید 
بسـیار آزاردهنده برای چشـم ها، گلو و دسـتگاه تنفسـی اسـت. مقادیر 
متفـاوت ایـن گاز در محیـط و اثـرات آن بـر روی سـالمتی افـراد در 

جدول 6 آورده شـده اسـت.

بـرسـالمتیفـرد HClموجـوددرهـوا اثـراتسـطوحمختلـفگاز جـدول6-
)FIT, 2001 a(
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۷- دی اکســید گوگــرد )SO2(؛ ایــن نــوع گاز از احتــراق الســتیک ها 
ــب  ــود. در ترکی ــد می ش ــرد تولی ــامل گوگ ــای ش ــر ترکیب ه و دیگ
ــه  ــد ک ــود می آی ــه وج ــولفوریک ب ــید س ــا آب، اس ــوع گاز ب ــن ن ای
یــک اســید بســیار آزاردهنــده بــرای چشــم ها می باشــد. ایــن اســید 
ــدول ۷  ــود. ج ــرل می ش ــل کنت ــرفه های غیرقاب ــث س ــن باع همچنی
ــراد را  ــالمتی اف ــر روی س ــر آن ب ــف گاز SO2 و تأثی ــر مختل مقادی

ــد. ــان می ده نش

FIT,(موجـوددرهوابرسـالمتیفردSO2جـدول7-اثـراتسـطوحمختلـفگاز
)2001 a

8- اکرولئیــن )CH2 CH CHO(؛ ایــن نــوع گاز از ســوختن مــواد 
ــت  ــل نف ــی از قبی ــان و هیدروکربن های ــوب، کت ــل چ ــی از قبی طبیع
چــراغ بــه وجــود می آیــد. ایــن گاز آزاردهنــده شــدید چشــم بــوده 
ــن  ــف ای ــر مختل و باعــث ســوزش دســتگاه تنفــس می گــردد. مقادی
ــه  ــراد در جــدول 8 ارائ ــر روی ســالمتی اف ــرات آن ب ــوع گاز و اث ن

شــده اســت.

جـدول8-اثـراتسـطوحمختلـفگازاکرولئیـنموجـوددرهـوابرسـالمتیفرد
)FIT, 2001 a(

تمـام مقادیـر ارائه شـده در جداول فـوق، صرفًا مقادیر شـاخص بوده و 
بـه پارامترهایـی از قبیـل میزان سـالمتی فرد، وزن بدن، سـن و سـطح 

.)Purser, 2002( .فعالیت فرد وابسـته می باشـند

)ج(انتقالحرارتآتشسوزیبهافرادوتجهیزات:
ــدار  ــوزی مق ــوع آتش س ــه وق ــم در نتیج ــه می دانی ــور ک ــان ط هم
زیــادی انــرژی حرارتــی آزاد شــده و ایــن انــرژی باعــث بــاال رفتــن 

ــود. ــط می ش ــای محی دم
درخصـوص حـوادث آتش سـوزی  کـه داخـل فضاهای محبـوس مانند 
تونـل رخ مـی دهند، دمـای محیط ممکن اسـت تـا °C 1000 باال رود 
و در نتیجـه، انتقـال گرمـای بیـش از حد به پوسـت، باعـث ایجاد درد 

و سـوختگی در فرد خواهد شـد.
در یـک آتش سـوزی معمـوالً نحـوه انتقـال انـرژی گرمایی بـه محیط 
اطـراف بـه دو صـورت تابشـی و همرفتـی بوده کـه به شـرایط محیط 
 ،120 C° نیـز بسـتگی دارد. در ایـن میـان، معمـوالً در دمـای بـاالی
قسـمت های نمایـان پوسـت در معـرض سـوختگی ناشـی از حـرارت 

همرفتـی قـرار می گیرنـد.
همچنیـن بایسـتی توجـه نمـود کـه رطوبـت موجـود در هـوای گـرم 
به طـور قابـل  توجهی بر روی آسـیب دیدگی دسـتگاه تنفسـی تأثیرگذار 
اسـت. بـه دلیـل ظرفیـت انتقـال حرارتـی قابـل  توجه هـوای مرطوب 
نسـبت بـه هوای خشـک، در یک دمای یکسـان، استنشـاق هـوای داغ 
مرطـوب می توانـد آسـیب شـدیدتری را نسـبت بـه هـوای خشـک 

.)Purser, 1988( متوجه دسـتگاه تنفسـی فـرد نمایـد
گرمـای موجـود در هوای خشـک با درجـه حـرارت °C ۳00 می تواند 
حالی کـه  در  شـده،  حنجـره  سـوختگی  باعـث  دقیقـه  چنـد  از  بعـد 
 C° سـوختگی کامل دسـتگاه تنفسـی در هـوای مرطوب، تنهـا در دمای

100 روی خواهـد داد.
از ســوی دیگــر، بایســتی توجــه داشــت کــه منشــاء عمــده خطرهــای 
انتقــال  از  ناشــی  بــزرگ، خطــر  در آتش ســوزی های  حرارتــی 
حــرارت بــه صــورت تابشــی می باشــد. جــدول 9 بــه صــورت کّمــی، 
رابطــه بیــن شــدت انتقــال حــرارت بــه روش تابــش و زمــان رســیدن 

ــرد را نشــان می دهــد. ــرای ف ــه آســتانه درد ب ب
بــه منظــور درک هــر چــه بهتــر ایــن مســأله، بایســتی توجــه نمــود 
کــه شــدت انتقــال حــرارت بــه صــورت تابشــی در یــک روز گــرم 
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تابســتان در حــدود یــک کیلــووات بــر متــر مربــع بــوده کــه البتــه 
ــا  ــی، ایــن عــدد ممکــن اســت ت ــی و زمان ــه موقعیــت مکان بســته ب

ــد. حــدودی تغییــر نمای

جـدول9-شـدتانتقـالحـرارتبهصـورتتابشوارتبـاطآنبازمانرسـیدن
)API 521, 1999(فـردبهآسـتانهدرد

تلفات  و  فرد  میزان سوختگی  بر روی  بررسی هایی   )1984( Mudan
جانی ناشی از حرارت تابشی انجام داد. Schubach )1995( نیز برای 
آستانه آسیب دیدگی افراد، شدت انتقال حرارت به صورت تابش برابر 

4/۷ کیلووات بر متر مربع را پیشنهاد داده است. 
این میزان شدت حرارت بعد از ۳0 ثانیه تأثیر بر اشخاصی که قادر 
به پیدا کردن جان پناهی نمی باشند، موجب آسیب دیدگی آن ها خواهد 
شد. میزان تأثیر انتقال حرارت به صورت تابشی بر روی تجهیزات و 

مصالح ساختمانی به تداوم انتقال و طبیعت تأثیر بستگی دارد.

نتیجهگیري
افزایـش جمعیـت و بـه تبـع آن افزایـش سـفرهای درون شـهری در 
کالنشـهرها، نیـاز بـه سـاخت تونل  هـای بیشـتر را بیـش از پیـش، 

می کنـد.  پررنگ تـر 
پیوسـته در  بوقـوع  از خرابی هـای  مثال هـای موجـود  بـه  توجـه  بـا 
تونل هـا در سرتاسـر جهـان می توان اینطـور نتیجه گرفـت که طراحی 
و سـاخت ایـن نـوع سـازه ها ممکـن اسـت همواره بـا بروز خطـرات و 

تهدیدهایـی همراه باشـد. 

در ایـن راسـتا، ایـن گـزارش تا حـدودی خطراتی که سـالمت و ایمنی 
تونل هـا و کاربـران آن هـا را تهدیـد کنـد، مـورد بحث و بررسـی قرار 

است.  داده 
از ایـن رو، جایـگاه ایـن گـزارش را می تـوان به عنـوان مقدمـه ای برای 
انجـام مالحظـات ایمنـی و ارزیابـی ریسـک تونل هـای درون شـهری 
در مراحـل بهره بـرداری تلقـی نمـود تـا با شناسـایی خطـرات بالقوه و 

ارزیابـی دقیـق ریسـک ، بتـوان ایمنـی آن را افزایش داد.
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ــر مــوارد مطروحــه در  ــن بخــش عــالوه ب در ای
ــرل  ــت کنت ــژه مدیری ــه وی ــل )ب ــای قب بخش ه
دود 1( مطالبــی دیگــر در خصــوص مبانــی 
کنتــرل دود و ســامانه فشــار مثبــت پلــکان ارائــه 

می شــود.
ــر(،  ــاالی 2۳ مت ــه )ب در ســاختمان های بلندمرتب
ــرار اســت.  ــی ف ــای اصل ــکان یکــی از بخش ه پل

پلــکان فشــار مثبــت چندیــن هــدف دارد:
ــا،  ــمت پلکان ه ــه س ــال دود ب ــری از انتق جلوگی
نواحــی امــن، شــفت آسانســور یــا نواحــی مشــابه
حفاظــت از تصرف هــا در مناطــق امــن و وســیله 

خــروج در طــول زمــان موردنیــاز تهویــه
ــانان  ــر آتش نش ــرد بهت ــق و عملک ــش حری کاه
ــدم دود و  ــاختمان )ع ــر در س ــد بهت ــط دی توس

ــر( ــد بهت دی

حفاظتازجانوکاهشخسارات
کـــد جهانـــی ســـاختمان )IBC( شـــدیداً ســـه 
مـــورد زیـــر را به عنـــوان مـــواردی ویـــژه 
جهـــت فراهـــم کـــردن مباحـــث محوطه هـــای 

دود الـــزام کـــرده اســـت:

تهویه طبیعی در پلکان
تهویه مکانیکی پلکان

فشار مثبت پلکان

بــا توجــه بــه ارتباط هــای هزینــه و مــوارد 
بازشــوها  کــردن  فراهــم  جهــت  معمــاری 
ــار  ــتم فش ــکان، سیس ــای پل ــی و راهروه خارج

مثبــت بیشــترین انتخــاب طراحــی اســت.

مبحـث مدیریـت کنتـرل دود را بـا خبـر انتشـار کتابـی در همین خصوص کـه به قلم اینجانـب و آقای دکتر پیمـان ابراهیمی )موسسـه آموزش 
عالـی نوین پارسـیان( به چاپ رسـیده اسـت پـی می گیریم.  

داریوشفرجی
dariushfarajimech@gmail.com

برایدریافتکتاببا55688240-021تماسبگیرید
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مدیریت کنترل دود )بخش 10(



خطراتدود
ــمی  ــرک و سـ ــای محـ ــامل گازهـ دود شـ
اســـت. ۳/4 علـــت همـــه مرگ هـــا در 
ـــت.  ـــاق دود اس ـــت استنش ـــه عل ـــق ب حری
مرگ هـــای  از  درصـــد   5۷ تقریبـــًا 
ـــی رخ  ـــش اصل ـــاق آت ـــرون از ات ـــق بی حری

. هـــد می د
4۷ درصـــد از بازمانـــدگان نمی توانســـتند 

ـــد. ـــچ ببینن ـــش از 12 این بی
ــر  ــوت بـ ــا 240 فـ ــد 120 تـ دود می توانـ

ـــد. ـــت کن ـــه حرک دقیق

مدیریتدود:
مدیریـــت دود شـــامل همـــه روش هـــای 

ــود: ــر می شـ ــده زیـ ــریح شـ تشـ

محدودکردنحریق
ـــلنگ  ـــزات ش ـــط تجهی ـــق توس ـــرل حری کنت
ــه  ــپرینکلر ها کـ ــا و اسـ ــه، هیدرانت هـ لولـ
برنامـــه  از  بخـــش  یـــک  می بایســـت 
مدیریـــت کنتـــرل دود باشـــد کـــه اطفـــا 
ـــت. ـــق اس ـــعت حری ـــرل وس ـــق و کنت حری

تقسیمکردن
ـــع دود  ـــتفاده از موان ـــا اس ـــش ب ـــن بخ در ای
ـــری  ـــب دود و جلوگی ـــت مناس ـــت هدای جه

از گســـترش حریـــق انجـــام می گیـــرد.

روشها
ـــع  ـــا، موان ـــات، درب ه ـــا، طبق ـــامل: دیواره ش
ـــد(  ـــد و حریق بن ـــرده دودبن ـــامل پ دود )ش

ـــت. ـــای دود و... اس ـــر ه دمپ

تهویهاگزاست
ــیع  ــاز و وسـ ــق بـ ــرل دود در مناطـ کنتـ
ــوم،  ــل آتریـ ــاد مثـ ــای زیـ ــا ارتفاع هـ بـ
فرودگاه هـــا  تجـــاری،  فروشـــگاه های 
تهویـــه  بـــرای  مـــورد  بهتریـــن  و... 
)IBC از   909,8 )بخـــش  اگزاســـت اند. 

ـــع  ـــاال جم ـــای ب ـــات در فض دود داغ در طبق
ـــزات  ـــط تجهی ـــا توس ـــه در آنج ـــود ک می ش
ــت  ــارج هدایـ ــه خـ ــه بـ ــای تخلیـ فن هـ
ـــه  ـــر الی ـــی در زی ـــوای جبران ـــوند. ه می ش
دود نیـــز می توانـــد بـــه فضـــای هرچـــه 

ـــد. ـــک کن ـــدون دود کم ب

رقیقسازی
روش هـــوای جبرانـــی از بیـــرون توســـط 
ــازی دود  ــت رقیق سـ ــتم HVAC جهـ سیسـ

وارد می شـــود.

جریانهوا:
ـــق  ـــت دود از طری ـــت مدیری ـــن روش جه ای
ــا  ــای بزرگراه هـ ــرو، تونل هـ ــا، متـ درب هـ

و... تأثیـــر ویژه تـــری دارنـــد.

ــن  ــن روش ای ــتفاده از ای ــی اس ــه: منف نکت
ــرای  ــده ب ــتر ش ــیژن بیش ــه اکس ــت ک اس
از  درنتیجــه  می شــود،  تأمیــن  حریــق 
ــق  ــای حری ــد از اطف ــا بع ــن روش ه بهتری

جهــت کنتــرل دود اســت.

سیستمفشارمثبت
ـــار  ـــالف فش ـــاد اخت ـــا ایج ـــتم ب ـــن سیس ای
ـــتر در  ـــرده و بیش ـــری ک از ورود دود جلوگی

ـــی رود. ـــه کار م ـــور ب ـــکان و آسانس پل

یــکسیســتمفشــارمثبــتشــاملدو
ــت ــراس ــیزی ــهاصل مؤلف

هـــوای جبرانـــی )جایـــی کـــه هـــوا بـــه 
داخـــل نواحـــی محافظـــت شـــده وارد 

) . د می شـــو
ــری از  ــت جلوگیـ ــف )جهـ ــوای ریالیـ هـ
ـــا  ـــه درب ه ـــی ک ـــد وقت ـــش از ح ـــار بی فش

بســـته می شـــوند.(

نکاتمهم
ـــه  ـــه ک ـــت، همانگون ـــار مثب ـــامانه فش در س
محاســـبه فشـــار طراحـــی فن هـــا اهمیـــت 
ـــی  ـــه برخ ـــه ب ـــه در ادام ـــته ک ـــی داش اساس
ـــه  ـــوص پرداخت ـــن خص ـــم در ای ـــکات مه ن

می شـــود:
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اثراستاک)دودکشی(
ـــتان  ـــتان و زمس ـــه در تابس ـــاختمان ک ـــده در س ـــاد ش ـــی ایج ـــار طبیع ـــالف فش ـــان و اخت جری
ــر  ــر، تأثیـ ــه بلندتـ ــاختمان های هرچـ ــته و در سـ ــی داشـ ــای مختلفـ ــد حالت هـ می تواننـ

ـــتری دارد: بیش

ـــگ(  ـــت )آبی رن ـــار مثب ـــی )Neuteral Plan( فش ـــه خنث ـــر صفح ـــی زی ـــوق نواح ـــکل ف در ش
ـــت.( ـــگ اس ـــز رن ـــی )قرم ـــار منف ـــی، فش ـــه خنث ـــاالی صفح ـــی ب و نواح

بهفرمولزیرتوجهکنید:

اثربیونسی)شناوری(
اختـــالف فشـــار شـــناوری نیـــز در اثـــر 
گرمـــای  انتقـــال  و  اختـــالف چگالـــی 
 Natural Convection( ــی ــت طبیعـ همرفـ
بـــه علـــت اختـــالف   )Heat Transfer
ــبه  ــرای محاسـ ــود. بـ ــاد می شـ ــا ایجـ دمـ
اختـــالف فشـــار فرمول هـــا و روابـــط 
مهـــم زیـــر مطـــرح می شـــود. )همچنیـــن 
فرمول هـــای مربـــوط بـــه مـــورد دیگـــر، 
ـــت(: ـــده اس ـــه ش ـــز ارائ ـــی نی ـــاط دمای انبس

:)WindEffect(اثرباد
ـــالف  ـــت اخت ـــخص اس ـــه مش ـــه ک همانگون
فشـــاری ناشـــی از بـــاد نیـــز عـــالوه بـــر 
ـــت  ـــذار اس ـــیار تأثیرگ ـــه بس ـــوارد مطروح م
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ـــان  ـــر بی ـــط زی ـــوص رواب ـــن خص ـــه در ای ک
می شـــود:

اختالففشارطراحی:
در  کـــه  همانگونـــه   92A NFPA طبـــق 
ــل  ــد، حداقـ ــه شـ ــل ارائـ ــای قبـ نوبت هـ
و حداکثـــر فشـــار مطـــرح می شـــود )بـــا 
ــه  ــداول ارائـ ــا و جـ ــه فرمول هـ ــه بـ توجـ
ــه  ــرل دود 1( کـ ــت کنتـ ــده در مدریـ شـ

بـــرای حداکثـــر فشـــار داریـــم:

سهموردمهمدرخصوصجدولفوق:
نیروی کلی باز کردن درب lb 30( N 133( است.

ارتفاع ft 7 باشد که فاصله دستگیره درب تا کناره دستگیره درب in 3 باشد.
درب ها از یک طرف لوال داشته باشند.

مثالبرایخواندنجدولفوق:
ـــن درب  ـــته ک ـــروی بس ـــردن درب lb 30( 133N( و نی ـــاز ک ـــروی ب ـــر نی ـــه حداکث ـــی ک وقت

ـــاز؟ ـــار مج ـــالف فش ـــر اخت ـــت حداکث ـــوب اس ـــد، مطل lb 6( N 27( باش
بـــا اســـتفاده از جـــدول حداکثـــر اختـــالف فشـــار مجـــاز برابـــر in. h20 0.4 انتخـــاب 

)lb 6 و ردیـــف in 40 می شـــود. )ســـتون

برخینکات:
ـــرل دود 1 اشـــاره شـــد ســـاختارهای  ـــت کنت ـــه در مدیری ـــه ک ـــت همانگون ســـامانه فشـــار مثب

ـــاًل: ـــی دارد، مث متفاوت

اجرای فن سانترفیوژ در بام
اجرای فن سانترفیوژ در کف

سیستم تک پاشش
سیستم چندین پاشش

ـــب  ـــه از معای ـــد ک ـــتفاده می ش ـــش اس ـــک پاش ـــتم ت ـــًا از سیس ـــتم عموم ـــته از سیس در گذش
ـــود  ـــاز می ش ـــن ب ـــه ف ـــک ب ـــای نزدی ـــه درب ه ـــی ک ـــه زمان ـــت ک ـــن اس ـــتم ای ـــن سیس ای
ـــی  ـــم و برخ ـــاختمان های ک ـــه در س ـــت )البت ـــر می گذاش ـــتم تأثی ـــی سیس ـــدیداً در کارای ش
ـــه  ـــن دریچ ـــش از چندی ـــد پاش ـــتم چن ـــه در سیس ـــت(، درحالیک ـــاز اس ـــاع مج ـــات ارتف الزام
جهـــت تزریـــق هـــوا بـــه پلـــکان اســـتفاده می شـــود کـــه تقریبـــًا ایـــن مشـــکالت را 

ـــت. ـــاخته اس ـــرف س برط
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البتـــه امـــروزه حتـــی در سیســـتم های چندیـــن پاشـــش از 
دمپـــر هـــای دیـــواری مکانیکـــی ریالیـــف )همچنیـــن درب هـــا و 
ــی  ــب طراحـ ــه معایـ ــرد کـ ــتفاده کـ ــف( اسـ ــای ریالیـ دریچه هـ
تـــک پاشـــش را می توانـــد پوشـــش دهـــد، همچنیـــن اســـتفاده از 
ـــا  ـــه ب ـــن )ک ـــر دور ف ـــا تغیی ـــه ب ـــر HVAC ک ـــس متغی ـــو فرکان درای
ـــور  ـــاًل دو سنس ـــتفاده از مث ـــا اس ـــط و ب ـــق مرتب ـــالن حری ـــامانه اع س
ـــب  ـــام نص ـــوک ب ـــف و ن ـــه در ک ـــار )PID sensor( ک ـــالف فش اخت
شـــود و از افزایـــش فشـــار از مقادیـــر مجـــاز در هنـــگام بســـته 

شـــدن درب هـــا جلوگیـــری کنـــد.(

در شـــکل زیـــر دریچـــه مـــورد اســـتفاده بـــرای ســـامانه فشـــار 
ـــور  ـــا سنس ـــاوت ب ـــاران )متف ـــاد و ب ـــور ب ـــراه سنس ـــه هم ـــت ب مثب

اختـــالف فشـــار مذکـــور( مشـــخص اســـت:

منبع:

NFPA 92 A,Standard for Smoke Control System Utlizing 
Barriers and Pressure, 2006 Edition
Stairwell Pressurization Syetems, Course No: Mo022-5, 
A.Bhatia

Danfoss اطالعات فنی شرکت
Systemair اطالعات فنی شرکت
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نگاهی به مدیریت بحران در ایران 
ICS & ERP & BCP
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مدیریتبحران
مدیریـــت بحـــران بـــه عنـــوان فراینـــدی 
نظـــام یافتـــه تعریـــف می شـــود کـــه 
طـــی ایـــن فراینـــد، ســـازمان تـــالش 
می کنـــد بحرانهـــای بالقـــوه را شناســـایی و 
پیش بینـــی کنـــد ســـپس در مقابـــل آنهـــا 
ـــر  ـــا اث ـــد ت ـــام ده ـــگیرانه انج ـــات پیش اقدام

آن را بـــه حداقـــل برســـاند.
ماهیـــت  دارای  بحـــران  مدیریـــت 
ــتراتژیک اســـت و امـــروزه مدیریـــت  اسـ
ـــت  ـــي از مدیری ـــش اساس ـــک بخ ـــران ی بح

ـــازمان  ـــای س ـــتراتژی ه ـــی اس ـــان طراح ـــه در زم ـــی ک ـــن معن ـــه ای ـــت. ب ـــتراتژیک اس اس
ـــر  ـــم در نظ ـــی ه ـــای بحران ـــت ه ـــتی وضعی ـــب و کار، بایس ـــی کس ـــای اصل ـــن فراینده و تعیی
ـــیوه  ـــر، ش ـــارت دیگ ـــرد. بعب ـــزی ک ـــه ری ـــا آن برنام ـــه ب ـــگیری و مقابل ـــرای پیش ـــت و ب گرف
ـــي از  ـــرد، بخش ـــي گی ـــر م ـــا در نظ ـــران ه ـــه بح ـــراي مقابل ـــازمان، ب ـــک س ـــه ی ـــي ک های
ـــام  ـــدون انج ـــرود و ب ـــمار می ـــه ش ـــازمان ب ـــود آن س ـــاي خ ـــن بق ـــای تضمی ـــتراتژي ه اس
ـــای  ـــوع رخداده ـــال وق ـــران، احتم ـــت بح ـــوزة مدیری ـــگیرانه در ح ـــی پیش ـــات اساس اقدام
بحرانـــی نیـــز زیـــاد می شـــود. در ایـــن ارتبـــاط بایـــد بحـــران را هـــر نـــوع رخـــدادی 
ـــات آن  ـــا حی ـــار و ی ـــودآوری، اعتب ـــی س ـــی یعن ـــداف اصل ـــوع آن اه ـــه وق ـــرد ک ـــف ک تعری

ــدازد. ــر می انـ ــه خطـ را بـ
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــاهده ش ـــم مش ـــیار ک ـــود دارد، بس ـــن دو وج ـــن ای ـــه بی ـــی ک ـــود ارتباط باوج
ـــوالً  ـــود . معم ـــه ش ـــت توج ـــل صنع ـــای داخ ـــه بحرانه ـــتراتژیک ب ـــت اس ـــته مدیری در رش
مدیـــران ســـازمانها در تعییـــن اســـتراتژی ها و هدفهـــای ســـازمانی، موضـــوع مدیریـــت 
ــازمانها، برنامـــه ای  شـــرایط اضطـــراری را نادیـــده می گیرنـــد و در تعـــداد کمـــی از سـ
ـــه  ـــتراتژیک تهی ـــای اس ـــن برنامه ه ـــا مت ـــیه ی ـــا در حاش ـــا بحرانه ـــدن ب ـــه ش ـــرای مواج ب

می شـــود.
ـــت  ـــد اس ـــکا )FEMA ( معتق ـــراری آمری ـــرایط اضط ـــت ش ـــس مدیری ـــی آژان ـــه فدرال موسس
ـــق  ـــش، مطاب ـــه بخ ـــن س ـــه ای ـــی دارد ک ـــده و اصل ـــش عم ـــه بخ ـــران" س ـــت بح ـــه "مدیری ک

ـــد از :   ـــر عبارتن ـــکل زی ش

واکنشدرشرایطاضطراری،سیستمفرماندهیرویداد،طرحاستمرارکسبوکار

ـــرح داده  ـــه ش ـــورت خالص ـــا، بص ـــای آنه ـــش و تفاوته ـــه بخ ـــن س ـــک از ای ـــر ی ـــه، ه در ادام
ـــود. ـــر ش ـــخص ت ـــش، مش ـــر بخ ـــگاه ه ـــا ارزش و جای ـــود ت میش

ERP - 1( واکنش در شرایط اضطراری
ـــش  ـــراری )Emergency Response Plan(، دو بخ ـــرایط اضط ـــش در ش ـــای واکن ـــه ه برنام
اصلـــی دارنـــد کـــه یکـــی بـــر مبنـــای ریســـک و دیگـــری بـــر مبنـــای ســـناریو هـــای 
ـــک  ـــی ریس ـــرات و ارزیاب ـــایی خط ـــاس شناس ـــر اس ـــی در گام اول، ب ـــت. یعن ـــاوت اس متف
ـــای  ـــی حالته ـــی تمام ـــی و بررس ـــش بین ـــا پی ـــپس ب ـــده و س ـــه ش ـــی، تهی ـــای عملیات فراینده
ـــت و  ـــای نش ـــه وضعیته ـــا هم ـــه ب ـــرای مقابل ـــته و ب ـــف را نوش ـــناریوهای مختل ـــن، س ممک
نشـــر و انفجـــار مـــواد شـــیمیایی در ایـــن ســـناریوها، وظایـــف و مســـوولیت هاي کلیـــه 
ـــا  ـــل ه ـــم دری ـــه ه ـــن مرحل ـــود. درای ـــالم میش ـــن و اع ـــکاری تعیی ـــمی و پیمان ـــان رس کارکن

و تمرین هـــاي الزم و منظـــم اجـــرا میشـــود.
ـــه  ـــوند ک ـــدی، آگاه ش ـــان فراین ـــه کارکن ـــد ک ـــه ای باش ـــه گون ـــتی ب ـــازی بایس ـــاده س پی
ـــام  ـــي را انج ـــه اقدامات ـــد چ ـــاک بای ـــیمیایي خطرن ـــواد ش ـــته م ـــار ناخواس ـــگام انتش ـــه هن ب

ـــد. ـــام دهن ـــد انج ـــی را نبای ـــه اقدامات ـــد و چ بدهن
ـــازي  ـــه و بازس ـــي، مقابل ـــگیري، آمادگ ـــاز پیش ـــار ف ـــراري، در چه ـــرایط اضط ـــش در  ش واکن

ـــت. ـــت اس ـــر اهمی ـــیار پ ـــگیرانه آن بس ـــرد پیش ـــده و رویک ـــي ش طراح
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در یـــک طـــرح واکنـــش در شـــرایط اضطـــراری، هـــم شـــامل 
ـــای  ـــن محله ـــات، تعیی ـــرار، نج ـــه، ف ـــد تخلی ـــی مانن ـــات دفاع اقدام
ـــه در  ـــت حادث ـــه در مدیری ـــت ک ـــش کسانیس ـــن نق ـــع و تبیی تجم
ـــا  ـــات اپراتوره ـــامل اقدام ـــم ش ـــد و ه ـــی ندارن ـــه نقش ـــه حادث صحن
ـــک  ـــد ی ـــرار بای ـــل از ف ـــه قب ـــه ک ـــت ک ـــرداران کلیدیس ـــره ب و به
ســـری اقدامـــات ایمـــن ســـازی و ایزوالســـیون در واحـــد خـــود 

انجـــام دهنـــد و ســـپس محـــل را تـــرک کننـــد.

ICS -   2( سیستم مدیریت رویداد
ـــدی،  ـــع فرآین ـــدن صنای ـــده ش ـــد و پیچی ـــه تولی ـــزون ب ـــاز روز اف نی
ـــته  ـــاده گذش ـــورت س ـــر ص ـــوادث، دیگ ـــه ح ـــت ک ـــده اس ـــث ش باع
ـــخگوی  ـــوادث، پاس ـــنتی ح ـــت س ـــع آن مدیری ـــه تب ـــته و ب را نداش

ـــد. ـــروز نباش ـــاز ام نی
ـــدی،  ـــوادث ج ـــروز ح ـــورت ب ـــه در ص ـــد ک ـــان میده ـــه نش تجرب
ـــع  ـــداد جام ـــی روی ـــتم فرمانده ـــک سیس ـــری از ی ـــره گی ـــدون به ب
و متحـــد )Incident Commander System( ، قـــادر بـــه کاهـــش 
ـــی  ـــع فرمانده ـــتم جام ـــود. سیس ـــم ب ـــات آن نخواهی ـــری تبع حداکث
رویـــداد، یکـــی از پایـــه هـــای اصلـــی مدیریـــت بحـــران اســـت 
ـــی  ـــای آن م ـــتورالعمل ه ـــن و دس ـــه قوانی ـــت مجموع ـــا رعای ـــه ب ک
ـــرار درآورده  ـــرل ق ـــت کنت ـــزرگ را تح ـــک و ب ـــوادث کوچ ـــوان ح ت
و از هـــدر رفتـــن نیـــرو، منابـــع و همچنیـــن خســـارات بیشـــتر 

ـــرد. ـــری ک جلوگی
ــات  ــداد )ICS(، اقدامـ ــی رویـ ــامانه فرماندهـ ــازی سـ ــاده سـ پیـ
ـــه  ـــک حادث ـــوع ی ـــان وق ـــرای زم ـــده ب ـــزی ش ـــه ری ـــب برنام مناس
ـــدم  ـــط مق ـــم خ ـــد تی ـــژه مانن ـــای وی ـــروه ه ـــتی گ ـــه بایس ـــت ک اس
ـــتجو،  ـــات و جس ـــداد و نج ـــم ام ـــانی، تی ـــش نش ـــم آت ـــات، تی عملی
ــارت  ــی و چـ ــران ایمنـ ــی و افسـ ــم فرماندهـ ــم HAZMAT، تیـ تیـ
ـــوزش  ـــده باشـــند و آم ـــخص ش ـــل مش فرماندهـــی رویـــداد از قب
ــی  ــه و فرماندهـ ــت مقابلـ ــی الزم جهـ ــای عملیاتـ ــا و مانورهـ هـ

حادثـــه، تعریـــف و انجـــام شـــده باشـــد. 
ــاخه  ــتانداردهای زیرشـ ــتی اسـ ــازمانی ICS ، بایسـ ــارت سـ در چـ
هـــا و ســـطوح صـــف و ســـتاد را رعایـــت کـــرد. ایـــن موضـــوع، 
ـــی  ـــاد نم ـــتم ایج ـــن سیس ـــاد ای ـــری زی ـــاف پذی ـــی در انعط محدودیت

ـــد. کن
ضمنـــا ایـــن چـــارت نمیتوانـــد بـــا چـــارت عـــادی و روزمـــره 
شـــرکت یکـــی باشـــد، چـــون ایـــن سیســـتم، ماهیـــت واکنشـــي 
ـــر  ـــرایط غی ـــي در ش ـــر روي کار و فرمانده ـــز آن ب ـــته و تمرک داش
ـــت و  ـــات اس ـــداد و نج ـــتجو، ام ـــق، جس ـــه، حری ـــد حادث ـــادی مانن ع
ـــی  ـــای ذات ـــونالیتی؛ ویژگیه ـــر و پرس ـــاظ کاراکت ـــه لح ـــد ب ـــراد بای اف
ـــور در  ـــرای حض ـــی ب ـــزه کاف ـــجاعت و انگی ـــز، ش ـــر تمرک الزم نظی

ـــند. ـــته باش ـــرایطی را داش ـــن ش چنی
اگـــر چنیـــن بســـتر فکـــری و ذهنـــی در افـــراد وجـــود داشـــت، 
ـــر  ـــق ب ـــق و منطب ـــم و دقی ـــی منظ ـــام آموزش ـــتی در نظ ـــاال بایس ح

ـــد. ـــرار بگیرن ـــا ق اســـتانداردهای روز دنی
استاندارد آموزشی این سیستم در تصویر )4( آمده است.

ـــداد؛  ـــی روی ـــامانه فرمانده ـــه س ـــک برنام ـــودن ی ـــر ب ـــل موث عوام
ـــیم  ـــی، تقس ـــی و مهندس ـــتیک فن ـــا، لجس ـــه ه ـــودن برنام ـــی ب عملیات
وظایـــف، تعییـــن زنجیـــره فرمـــان بـــری، آمـــوزش هـــای موثـــر 
و مـــدرن، مانورهـــای واقعـــی و بـــدون اطـــالع، اطـــالع رســـانی 
ـــن  ـــه در ای ـــد، ک ـــی باش ـــانه و ... م ـــای رس ـــرل فض ـــمندانه، کنت هوش
میـــان، وجـــود شایســـتگی فـــردی در تـــک تـــک اعضـــاء تیـــم، 

ـــت. ـــوق اس ـــوارد ف ـــه م ـــیدن ب ـــه رس الزم
ـــان  ـــه، زم ـــوع حادث ـــالم وق ـــي اع ـــطح و چگونگ ـــن س ـــن تعیی همچنی
ـــدن  ـــن و بازگردان ـــاي ام ـــه محل ه ـــال ب ـــیرهای انتق تخلیـــه و مس
وضعیـــت بـــه حالـــت عـــادي از جملـــه مـــواردي هســـتند کـــه 

ـــوند. ـــه ش ـــر گرفت ـــداد در نظ ـــی روی ـــامانه فرمانده ـــد در س بای

ـــوادث  ـــه ح ـــت ک ـــه FEMA اینس ـــر موسس ـــم دیگ ـــیار مه ـــث بس بح
ـــد  ـــازی دارن ـــم س ـــری و تصمی ـــم گی ـــه تصمی ـــاز ب ـــطح نی ـــه س در س
ــاز  ــائل هـــر ســـطح نیـ ــا بـــه فرماندهانـــی بـــرای مسـ و طبیعتـ
ـــند  ـــار در س ـــن ب ـــه، اولی ـــه گان ـــدی س ـــه بن ـــن طبق ـــه ای ـــت، البت اس

ـــد : ـــرح ش ـــو مط ـــی نات ـــازمان نظام ـــران س ـــت بح مدیری

ـــداف  ـــط مشـــی، اه ـــا )خ ـــتراتژی ه ـــن اس ـــرای تعیی ـــی ب ســـطح طالی
ـــن نقشـــه راه ( و تعیی
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ــب  ــن و ترتیـ ــک ) تعییـ ــن تاکتیـ ــرای تعییـ ــره ای بـ ــطح نقـ سـ
ــی( ــی گروهـ ــای اجرایـ ــئولیتها و روش هـ ــف و مسـ وظایـ

ــری  ــا )بکارگیـ ــرای تکنیکهـ ــن و اجـ ــرای تعیـ ــزی بـ ــطح برنـ سـ
ــزات( ــع و تجهیـ ــنل، منابـ پرسـ

 

 

)Business Continuity Plan( طرح استمرار کسب و کار )۳
بحـــران هـــا همیشـــه از جنـــس آتـــش یـــا انفجـــار و یـــا ســـیل 
ـــری  ـــز ظاه ـــی نی ـــد و گاه ـــد همراهن ـــرش و رع ـــا غ ـــتند.گاهی ب نیس
آرام دارنـــد و فقـــط تـــداوم کســـب و کار یـــک ســـازمان را بـــه 
ـــواد  ـــش م ـــازن آن در آت ـــه مخ ـــایتی ک ـــد. از س ـــی اندازن ـــر م خط
ـــازه  ـــه مغ ـــاژی ک ـــا پاس ـــوزد ت ـــود میس ـــری خ ـــا پلیم ـــی ی ـــه نفت اولی
هـــا و انبارهـــای آن در ســـیطره آتـــش نـــخ و ویســـکوز هســـتند 
ـــد  ـــه میکن ـــقف آن چک ـــاران از س ـــط آب ب ـــه فق ـــازمانی ک ـــا س ت
و یـــا در اثـــر یـــک اتصـــال کوتـــاه، سیســـتم بـــرق آن کامـــال 
ـــترس  ـــری از دس ـــی و س ـــات فن ـــه اطالع ـــت و هم ـــده اس ـــع ش قط
ـــیل  ـــاختمان آن را س ـــه س ـــرکتی ک ـــا ش ـــت و ی ـــده اس ـــارج ش خ
ـــا  ـــام آنه ـــتند و در تم ـــه هس ـــران مواج ـــا بح ـــه ب ـــت، هم ـــرده اس ب
ـــات  ـــی اطالع ـــا بازیاب ـــق ی ـــاء حری ـــات اطف ـــغول عملی ـــده ای مش ع
ـــذر از  ـــرای گ ـــم ب ـــا ه ـــد ت ـــاز دارن ـــند و نی ـــتریان میباش ـــی مش مال
ـــان از  ـــروش ایش ـــا ف ـــد و ی ـــم تولی ـــند و ه ـــی بیندیش ـــه، طرح حادث
ـــرح  ـــر ط ـــالوه ب ـــه ع ـــت ک ـــوال اینس ـــال س ـــود. ح ـــه ش ـــر گرفت س
ـــروش و  ـــد و ف ـــداوم تولی ـــرای ت ـــه، ب ـــق و حادث ـــذر از حری ـــای گ ه
ـــگاه  ـــه ی اندشـــیده شـــده اســـت و جای ـــز، طـــرح و برنام ـــات نی خدم

ـــت ؟ ـــوع کجاس ـــن موض ای
ــده  ــای عمـ ــی از بخـــش هـ ــم، یکـ ــال دیدیـ ــه قبـ ــه کـ همانگونـ
ـــت و  ـــه و نگرانیس ـــن دغدغ ـــه همی ـــیدگی ب ـــران، رس ـــت بح مدیری
ـــه  ـــامبر 2006  موسس ـــه در دس ـــود ک ـــت ب ـــن عل ـــه همی ـــاید ب ش
ــرح  ــرای "طـ ــتقلی را بـ ــتاندارد مسـ ــتان، اسـ ــتاندارد انگلسـ اسـ
ـــود.  ـــر نم ـــام )BS 25999( منتش ـــت ن ـــب و کار" تح ـــتمرار کس اس
در ایـــن اســـتاندارد بـــه تشـــریح الزامـــات مـــورد نیـــاز جهـــت 
ـــد  ـــتمرار تولی ـــت اس ـــتم مدیری ـــود سیس ـــرا و بهب ـــازی، اج ـــاده س پی
ـــتاندارد  ـــه اس ـــردازد. البت ـــده میپ ـــازی ش ـــتند س ـــت مس ـــا خدم ی
ـــداوم  ـــوزه ت ـــع ح ـــتاندارد مرج ـــوان اس ـــه عن ـــز ب ـــری نی ـــم دیگ مه

) ISO 22301( .کســـب و کار وجـــود دارد
طـــرح اســـتمرار کســـب و کار، در واقـــع جزیـــی مهـــم از بدنـــه 
مدیریـــت ریســـک اســـت و بـــه مجموعـــه ای از فرآینـــد هـــا و 

ـــازمان  ـــک س ـــط ی ـــه توس ـــود ک ـــی ش ـــالق م ـــا اط ـــتورالعمل ه دس
ـــگام  ـــا در هن ـــد ی ـــد بع ـــازمان بتوان ـــا س ـــود ت ـــی ش ـــازی م ـــاده س پی
ـــره  ـــت روزم ـــد فعالی ـــه کار و رون ـــان ب ـــه، همچن ـــک فاجع ـــروز ی ب
خـــود ادامـــه دهـــد. بـــا اســـتفاده از پیـــاده ســـازی یـــک طـــرح 
ـــت  ـــال حفاظ ـــه دنب ـــع ب ـــا در واق ـــازمان ه ـــب و کار، س ـــداوم کس ت
ـــد  ـــا بتوانن ـــتند ت ـــود هس ـــی خ ـــاس و حیات ـــای حس ـــرویس ه از س
ـــدار  ـــه م ـــه ب ـــا را بالفاصل ـــرویس ه ـــن س ـــه، ای ـــروز فاجع ـــد از ب بع
ـــد.  ـــه دهن ـــود را ادام ـــب و کار خ ـــارت و کس ـــه تج ـــد و ب برگردانن

نکاتیپیرامونمدیریتبحراندرایران
همچنانکـــه میدانیـــم، مدیریـــت بحـــران، دارای ســـه رکـــن 
ـــته  ـــزرگ گذش ـــوادث ی ـــروز ح ـــه ب ـــت )ERP, ICS, BCP( ک اصلیس
ـــت  ـــد صنع ـــت ارش ـــی مدیری ـــی توجه ـــده ب ـــان دهن ـــران نش در ای
ـــه  ـــه ب ـــت ک ـــوده اس ـــن ب ـــه رک ـــر س ـــه ه ـــان، ب ـــورت همزم بص
نتایـــج فاجعـــه بـــاری منجـــر شـــده اســـت. اگرچـــه مصلحـــت 
ـــم  ـــه چش ـــوادث ب ـــن ح ـــه ای ـــه ب ـــت ک ـــوده اس ـــن ب ـــه در ای همیش

فرصتهایـــی بـــرای اصـــالح و رشـــد نـــگاه کنیـــم!
ـــان  ـــان ارزشمند ش ـــه زم ـــای اینک ـــه ج ـــازمان ها ب ـــیاری از س 1- بس
ـــراِت  ـــا تغیی ـــه ب ـــرای مواجه ـــازی ب ـــی و آماده س ـــرف پیش بین را ص
ناخواســـته در هـــر ســـه رکـــن بحـــران کننـــد، زمـــان و انـــرژی 
ـــه  ـــش ب ـــی و واکن ـــای نمایش ـــذاری مانوره ـــه برگ ـــادی را در زمین زی
پیامدهـــای پـــس از واقعـــه هـــدر می دهنـــد کـــه بیشـــتر بـــرای 
عقـــب نمانـــدن از رقبـــا و همســـایگان اســـت. ایـــن ســـازمان ها 
ــا مشـــکالت اضطـــراری توجـــه دارنـــد و  فقـــط بـــه مقابلـــه بـ
درواقـــع فقـــط میتواننـــد در یـــک جبهـــه بجنگنـــد و در صـــورت 
ـــرو  ـــوان تقســـیم نی ـــان، ت ـــزرگ همزم ـــه ب ـــا دو حادث ـــر شـــدن ب درگی
ـــدی  ـــای بع ـــا چالش ه ـــه ب ـــرای مقابل ـــردی ب ـــری راهب ـــم گی و تصمی
ـــی از  ـــرکتها، نوع ـــپ ش ـــن تی ـــت. ای ـــد داش ـــان را نخواهن ـــا همزم ی
ـــرمایه  ـــت س ـــن اس ـــادگی ممک ـــه س ـــد و ب ـــی را دارن ـــی انفعال آمادگ
و اعتبارشـــان را از دســـت بدهنـــد. چـــاره رفـــع ایـــن مشـــکل، 
ـــزی  ـــه ری ـــام برنام ـــه ن ـــده ای ب ـــوده ش ـــد آزم ـــرِی فرآین ـــکار گی ب
ـــل  ـــای قب ـــتم ه ـــان، سیس ـــورت همزم ـــه بص ـــت ک ـــتراتژیک اس اس
ـــران)BCP( را  ـــس از بح ـــران)ICS(  و پ ـــن  بح ـــران )ERP(، حی از بح

ـــرد. ـــر میگی در ب

ـــن  ـــر نگرفت ـــران، در نظ ـــران در ای ـــر بح ـــزرگ دیگ ـــکل ب 2- مش
ـــارتهای  ـــبه خس ـــت. محاس ـــد اس ـــف تولی ـــی از توق ـــارتهای ناش خس
ـــا  ـــگاه ی ـــیمی، پاالیش ـــع پتروش ـــک مجتم ـــد ی ـــف تولی ـــی از توق ناش
ـــازه  ـــف کســـب و کار مغ ـــی توق ـــت و گاز و حت ســـکوی باالدســـتی نف
ـــه  ـــد الی ـــده و چن ـــیار پیچی ـــی، بس ـــده فروش ـــز عم ـــک مرک داران ی
ـــردن  ـــش ک ـــا فروک ـــکو، ب ـــه پالس ـــد حادث ـــواردی مانن ـــت. در م اس
ـــن  ـــر از بی ـــری در اث ـــش، بحـــران دیگ ـــه دود و آت ـــوط ب بحـــران مرب
ـــاختمان،  ـــن س ـــندگان ای ـــازه داران و فروش ـــب و کار مغ ـــن کس رفت
ـــش،  ـــن بخ ـــا ای ـــه دارد. آی ـــز ادام ـــون نی ـــم اکن ـــه ه ـــد ک ـــاز ش آغ
ـــرداری و  ـــام آوارب ـــا اتم ـــا ب ـــت؟ آی ـــران نیس ـــی بح ـــه اجتماع ادام
بازیابـــی، بحـــران تمـــام شـــده اســـت؟ آیـــا چنیـــن ضرایبـــی در 
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حـــق بیمـــه و خســـارت حادثـــه اعمـــال 
میشـــود؟ فـــرض کنیـــم خســـارت هـــای 
ـــط  ـــه، توس ـــک حادث ـــخص ی ـــتقیم و مش مس
ـــت  ـــبه و پرداخ ـــر، محاس ـــه گ ـــرکت بیم ش
شـــود، ســـوال اینجاســـت کـــه در رونـــد 
محاســـبه ایـــن خســـارت، آیـــا ضرایـــب 
ــد  ــف تولیـ ــه توقـ ــوط بـ ــر مربـ و مقادیـ
ـــتی،  ـــی و باالدس ـــد اصل ـــک واح ـــی ی طوالن
در یـــک مجتمـــع پتروشـــیمی آروماتیـــک 

ـــود ؟ ـــه میش ـــر گرفت ـــن، در نظ ـــا الفی ی

۳- یکـــی دیگـــر از معضـــالت عمـــده 
و زیربنایـــی طـــــرح هـــــای مقابلـــه بـــا 
شـــرایط اضطـــراری دربرخـــی از صنایـــع 
ـــردن  ـــی ک ـــرداری و کپ ـــا، الگوبــ ـــور م کش
ـــر  ـــرکتهای دیگــ ـــه ERP ش ERP از نمونــ
اســـت. رویـــه خطرنـــاک کپـــی کـــردن، 
عـــالوه بـــر "طـــرح ریـــزی واکنـــش در 
شـــرایط اضطـــراری" در مـــورد مـــدارک 
ـــک" و  ـــی ریس ـــون "ارزیاب ـــی چ ـــیار مهم بس
ـــه هـــای حفاظتـــی  حتـــی مـــدرک تعییـــن الی
مرتبـــط بـــا ایـــن ریســـک هـــا نیـــز بـــه 
کـــرات رخ میدهـــد کـــه بـــرای اثبـــات 
ـــچ  ـــه هی ـــاز ب ـــه نی ـــن روی ـــودن ای ـــط ب غل
ـــه  ـــوع اگرچ ـــن موض ـــت. ای ـــی نیس توضیح
ــا  ــتانداردها و راهنماهـ ــار اسـ ــرای انتشـ بـ
ـــدارک  ـــایر م ـــرای س ـــا ب ـــدارد ام ـــکالی ن اش
ـــی و  ـــث و بررس ـــه بح ـــاز ب ـــه نی ـــی ک ایمن
بومـــی ســـازی دارد حتمـــا غلـــط اســـت 
و ســـاده انـــگاری موضوعـــات پیچیـــده و 

ماتریســـی اســـت.
ـــرح  ـــده ط ـــت عم ـــوان گف ـــرات میت ـــه ج ب
ـــراری، در  ـــرایط اضط ـــش در ش ـــای واکن ه
شـــرکتهای پیمانـــکار ســـطح دوم و ســـوم 
ــت و گاز، از روی  ــر نفـ ــع پرخطـ در صنایـ
ـــام  ـــی انج ـــک واقع ـــی ریس ـــدارک ارزیاب م
ـــی و  ـــزرگ داخل ـــای ب ـــرکت ه ـــده در ش ش
ـــر،  ـــارت دیگ ـــوند. بعب ـــته میش ـــی نوش خارج
 RA بـــــا توجـــــه بـــــه مدرکERP  مدرک
ـــاص آن  ـــرایط خــ ـــاز و  شــ ـــرای نیــ و ب
شـــرکت، تهیـــه و نوشـــته نشـــده اســـت. 
از ایـــن مـــدرک چـــه انتظـــاری میتـــوان 

داشـــت؟

ـــک  ـــراری، از ی ـــای اضط ـــام مانوره 4- انج
سوبایســـتی  ســـازمان را بـــراي مواجهـــه 

بـــا وضعیـــت هـــاي اضطـــراري محتمـــل 
ــد  ــر بایـ ــوي دیگـ ــد و از سـ ــاده کنـ آمـ
ـــي  ـــزان آمادگ ـــنجش می ـــراي س ـــزاري ب اب
ـــازمان  ـــاي س ـــزات و تواناییه ـــراد و تجهی اف
ــدارک  ــای مـ ــناریو هـ ــی سـ ــد. وقتـ باشـ
ERP، اصـــل نبـــوده و طراحـــی نشـــده 
ــا و  ــن هـ ــر در تمریـ ــی اگـ ــند، حتـ باشـ
ـــور  ـــن مان ـــوند، ای ـــتفاده ش ـــا اس ـــل ه دری
هـــا، بصـــورت نمایشـــی و ســـــطحی برگـــزار 
ـــا،  ـــی آنه ـــا خروج ـــه تنه ـــوند، تاجاییک میش
ـــای  ـــازی ه ـــتند س ـــس و  مس ـــم و عک فیل
ـــا  ـــتی و ی ـــران باالدس ـــه مدی ـــه ب ـــل ارائ قاب
ـــتمی  ـــزان سیس ـــه ممی ـــه ب ـــرای ارای ـــت ب ثب

اســـت.

ـــش و  ـــر، نق ـــل دیگ ـــل تام ـــوع قاب 5- موض
ـــد  ـــی مانن ـــر صنعت ـــای غی حضـــور بخـــش ه
ــابقه  ــط عمومیســـت. سـ حراســـت و روابـ
ـــن بخـــش هـــا در حـــوادث   ـــراد ای حضـــور اف
ــاب  ــه انتخـ ــد کـ ــان میدهـ ــزرگ، نشـ بـ
مدیـــران حراســـت و روابـــــط عمومـــــی در 
ـــر،  ـــاالی خط ـــیل ب ـــرکتهای دارای پتانس ش
ـــه  ـــنتی فاصل ـــای ســ بایســـتی از رویکردهــ
ـــی و  ـــات صنعـتـ ـــتن اطالعــ ـــه و داش گرفت
ـــته ای  ـــن رش ـــالت بی ـــتن تحصی ـــی داش حت
فنـــی، از شـــرایط احـــراز ایـــن دو پســـت 
باشـــد تـــا بتواننـــد درک صحیحـــی از 
بحـــران و پیامدهـــای ناشـــی از یـــک 
ـــند. در  ـــته باش ـــت گاز داش ـــا نش ـــار ی انفج
ـــال  ـــوع انتق ـــه، موض ـــت ک ـــن شرایطیس چنی
ــرف  ــانی از طـ ــالع رسـ ــات و اطـ اطالعـ
ایشـــان، شـــــفاف و متناســـب بـــا حجـــم 
و ســـطح حادثـــه اولیـــه و بـــه انـــدازه ای 
خواهـــد بـــود کـــــه از تشـــــویش اذهـــــان 

عمومـــــی جلوگیـــــری کنــد. 
نســـل  و  امـــروز کشـــور  در شـــرایط 
ـــتقل  ـــای مس ـــانه ه ـــی، رس ـــوان دیجیتال ج
ـــه  ـــا، ب ـــی مهاب ـــی ب ـــه صورت ـــازی، ب و مج
ــد  ــر میپردازنـ ــار و تصاویـ ــر اخبـ کار نشـ
و گاهـــا جامعـــه تشـــنه اخبـــار و فیلـــم را 
مســـموم میکننـــد، بصورتیکـــه واحدهـــای 
ــه کار،  ــنتی و محافظـ ــی سـ ــط عمومـ روابـ
ـــن  ـــت ای ـــالح و مدیری ـــس اص ـــر از پ دیگ
ـــم  ـــد. مه ـــی آین ـــر نم ـــانه ای ب ـــای رس فض
ـــتانداردهای  ـــا اس ـــق ب ـــه مطاب ـــت ک اینجاس
ــای  ـــش هـ ـــراد بخ ـــی، افــ ـــن الملل بی

ـــران  ـــی، از بازیگــ ـــط عموم ـــت و رواب حراس
ـــتند. ـــوادث هســ ـــی ح ـــی فرمانده اصلــ

6- ایـــن تشـــویش و نگرانـــی رســـانه 
ــی  ــطوح وزارتـ ــن سـ ــه، باالتریـ ای جامعـ
را هـــم وادار بـــه حضـــور در صحنـــه 
ـــور،  ـــت در ام ـــن دخال ـــد و ای ـــی میکن بحران
ـــازی و  ـــم س ـــردن و تصمی ـــر ک ـــه فک چرخ
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فرماندهـــی را مختـــل میکنـــد. درســـت از 
ـــران  ـــه مدی ـــت ک ـــد اس ـــه بع ـــان ب ـــن زم ای
وظایـــف  نمیتواننـــد  دیگـــر  پایینتـــر، 
ـــرم  ـــد و الج ـــام دهن ـــود را انج ـــی خ تخصص
ــی  ــای نمایشـ ــام کارهـ ــمت انجـ ــه سـ بـ
و چشـــم پرکنـــی میرونـــد کـــه یـــا بـــه 
ـــان  ـــن فرمانده ـــی ای ـــی فیزیک ـــیب دیدگ آس
ـــر  ـــا منج ـــود و ی ـــر میش ـــدان منج ـــد می ارش

ـــا  ـــه ت ـــود ک ـــی میش ـــن تصمیمات ـــه گرفت ب
مدتهـــا، نقـــل محافـــل و مجالـــس ایمنـــی 

و آتـــش نشـــانی میشـــود.

ـــینانی  ـــن و جانش ـــر معاونی ـــکل دیگ ۷- مش
ـــا  ـــه ی ـــوع حادث ـــان وق ـــا زم ـــه ت ـــتند ک هس
ـــی  ـــوزش تخصصی ـــن آم ـــه، کوچکتری فاجع
در زمینـــه ERP & ICS ندیـــده انـــد، امـــا 

ــران  ــتاد بحـ ــه، در سـ ــوع فاجعـ ــا وقـ بـ
ـــا  ـــوند و عموم ـــر میش ـــده، حاض ـــکیل ش تش
ــه  ــن اســـت کـ ــر ایـ ــان بـ ــز تصورشـ نیـ
ـــارت  ـــود در چ ـــره موج ـــراد روزم ـــه اف هم
ـــد  ـــز میتوانن ـــه نی ـــرایط حادث شـــرکت، در ش
تصمیمـــات الزم را بگیرنـــد و آن را اجـــرا 
کننـــد. دامنـــه ایـــن موضـــوع تـــا جایـــی 
گســـترده اســـت کـــه متاســـفانه چـــارت 
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ـــول و  ـــارت معم ـــا چ ـــداد ب ـــی روی فرمانده
ـــه  ـــت ک ـــق اس ـــازمان منطب ـــک س ـــال ی نرم
ـــی  ـــازی واقع ـــاده س ـــدم پی ـــده ع نشـــان دهن
هیـــچ یـــک از ســـامانه هـــای فرماندهـــی 

رویـــداد در ســـازمان مذکـــور اســـت.

8- نکتـــه دیگـــری کـــه بـــه چشـــم 
هـــای  آمـــوزش  موضـــوع  میخـــورد 
ـــه  ـــد ک ـــی ERP و ICS  میباش ـــی و کیف کم
ــه  ــده گرفتـ ــده آن نادیـ ــای عمـ تفاوتهـ
شـــده و اغلـــب مـــوارد بجـــای یکدیگـــر 

آمـــوزش داده میشـــوند.
ـــراد در  ـــه اف ـــد ک ـــان میده ـــات نش مطالع
ـــه هایشـــان  ـــی، آموخت ـــای عملیات ـــه ه صحن
ـــای  ـــه ه ـــه آموخت ـــد بلک ـــام نمیدهن را انج
ــور  ــه بطـ ــت کـ ــان اسـ ــه ایشـ اندوختـ
خـــودکار بـــروز کـــرده و رفتـــار ایشـــان 

را شـــکل میدهـــد.
ــه  ــام یافتـ ــتی نظـ ــوزش بایسـ پـــس آمـ
و همـــراه بـــا خـــط ســـیر مشـــخص 
و منظمـــی باشـــد تـــا بـــه لیاقـــت و 
شایســـتگی عملـــی در افـــراد منجـــر 

ــود. شـ
ــداف  ــن اهـ ــدن چنیـ ــق شـ ــرای محقـ بـ
آموزشـــی، الزم اســـت تـــا اســـاتید و 
مدرســـینی در ایـــن زمینـــه حضـــور 
ـــابقه  ـــتن س ـــا داش ـــه ب ـــند ک ـــته باش داش
مناســـب  دانشـــگاهی  تحصیـــالت  و 
در رشـــته هـــای مرتبـــط و فنـــی، از 
ــز  ــت نیـ ــبی در صنعـ ــابقه کار متناسـ سـ
برخـــوردار بـــوده باشـــند و حـــوادث یـــا 
بحـــران هـــای ناشـــی از نشـــت گاز و 
ـــند  ـــرده باش ـــه ک ـــوزی را تجرب ـــش س آت
ــند  ــده باشـ ــور شـ ــار مجبـ ــن بـ و چندیـ
ــد و  ــر کننـ ــراری فکـ ــرایط اضطـ در شـ
ـــد  ـــد بگیرن ـــرا و مفی ـــل اج ـــات قاب تصمیم
و بعـــد هـــا نیـــز پاســـخگوی مســـئولیت 

خـــود باشـــند.
ــه یـــک  ــورت اســـت کـ ــا در اینصـ تنهـ
ـــوزش  ـــام آم ـــرای انج ـــد ب ـــرکت میتوان ش
ـــدل  ـــان م ـــران، از می ـــت بح ـــای مدیری ه
ــود،  ــتاندارد موجـ ــای اسـ ــا و روش هـ هـ
روشـــی مناســـب، بـــرای خـــود تدویـــن 
کـــرده و آنـــرا پیـــاده کنـــد و در تمـــام 
مراحـــل نیـــز، کارایـــی و اثربخشـــی 
ـــد.  ـــی کن ـــود را ارزیاب ـــای خ ـــوزش ه آم

سوالمهم؟
آیـــا مـــرور وضعیـــت فعلـــی، نشـــان 
ـــی درس  ـــوادث قبل ـــا از ح ـــه م ـــد ک میده
گرفتـــه ایـــم و در پیـــاده ســـازی مـــدل هـــای 
آموزشـــی اثربخـــش و کارامـــد مدیریـــت 
بحـــران، موفـــق بـــوده ایـــم؟ آیـــا در صـــورت 
ـــی،  ـــه بوعل ـــا ابعـــاد حادث ـــه ای ب ـــوع حادث وق
ـــی  ـــره فرمانده ـــی و زنجی ـــای عملیات روش ه
و منابـــع اطالعاتـــی و امکانـــات اطفـــاء و 
تجهیـــزات خودرویـــی کافـــی وجـــود دارد 
و همـــه پرســـنل بـــه روشـــهای اجرایـــی 
و دســـتورالعمل هـــای تمریـــن شـــده 
ـــدون  ـــران، ب ـــت بح ـــم مدیری ـــد و تی واقفن
ـــران  ـــت بح ـــاق مدیری ـــت در ات ـــوت وق ف
ـــدون  ـــده و ب ـــر ش ـــن حاض ـــخص و معی مش
دخالـــت و نادیـــده گرفتـــن کار دیگـــران، 
وظایـــف و مســـئولیتهای خـــود را دنبـــال 
میکننـــد و فرمانـــده، در کســـوت رهبـــری 
متعهـــد، همـــه تیـــم هـــا را ســـازماندهی 
ـــاع،  ـــل اوض ـــرل کام ـــس از کنت ـــرده و پ ک
ـــای  ـــده و تاکتیکه ـــن ش ـــای تدوی ـــن ه ـــا پل ب
ـــق را  ـــی، حری ـــا تدافع ـــی ی ـــب تهاجم مناس

مهـــار میکنـــد؟ 
ــات در  ــن ارتباطـ ــار، متخصصیـ ــا اینبـ آیـ
تیـــم فرماندهـــی حادثـــه، بـــا اطـــالع 
ـــتفاده  ـــا اس ـــه و ب ـــریع و صادقان ـــانی س رس
ـــز  ـــانه ای و آنالی ـــدرن رس ـــای م از تکنیکه
بازخـــورد هـــای فضـــای مجـــازی، افـــکار 
ـــث  ـــا باع ـــد ت ـــت میکنن ـــی را مدیری عموم
ایجـــاد همدلـــی و هـــم دردی مـــردم بـــا 
جامعـــه صنعتـــی شـــده و الزم نباشـــد 
ــه  ــت، بـ ــد وزارت نفـ ــران ارشـ ــا مدیـ تـ
ـــف  ـــای مختل ـــه ه ـــل، در برنام ـــف الحی لطای
تلویزیونـــی بـــه دفـــاع از تصمیمـــات 
ـــح  ـــه و توضی ـــه حادث ـــه شـــده در صحن گرفت
ـــدن  ـــی ش ـــودن و طوالن ـــش نب ـــل اثربخ عل

عملیـــات اطفـــاء بپردازنـــد.
ـــه  ـــت ک ـــار داش ـــوان انتظ ـــار میت ـــا اینب آی
ـــی  ـــی و ارتباط ـــی و عملیات ـــای مدیریت خطاه
گذشـــته تکـــرار نشـــود تـــا الزم نباشـــد 
کـــه اخبـــار ایـــن تصمیمـــات اشـــتباه، در 
ـــی  ـــات ب ـــانی و زحم ـــار جانفش ـــالی اخب الب
دریـــغ پرســـنل ایمنـــی و آتـــش نشـــانی، 
ــت  ــا و در پشـ ــت فرسـ ــای طاقـ در گرمـ
ــن  ــرق ایـ ــون و عـ ــک و خـ ــر اشـ تصاویـ

غیورمـــردان، الپوشـــانی گـــردد.؟

حرفآخر
مدتیسـت کـه به علـت وقـوع حـوادث ناگوار 
و وجـود رسـانه هـای جمعـی آنالیـن و ابـالغ 
الزاامـات ایمنـی از طـرف هلدینگهـا و رشـد 
دانـش مربـوط بـه ریسـک و مدیریت پـروژه، 
مدیـران ارشـد صنعـت پتروشـیمی، بـه ایـن 
نتیجـه رسـیده انـد کـه داشـتن سیسـتم های 
ایمنـی و آتـش نشـانی، نـه تنهـا خرج تراشـی 
و هزینـه کـردن بیهـوده نیسـت، بلکـه جزیـی 
از سـرمایه و ضامـن بقـای کسـب و کار یـک 

سـازمان اسـت. 
وقتـی خانـم مهندس شـاهدایی معـاون محترم 
وزیر در همایش HSE شـریف شـرکت میکنند 
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مقـــاله تخـصصـی



و بـا دفـاع از رویکـرد پیشـگیرانه و آمـوزش و 
صالحیـت الزم میداننـد تـا برنامـه هایی مانند 
AIM , MOC , PSSR , PSM پیـاده شـوند، ایـن 

هـا را بایـد بـه فال نیـک گرفت.
اگـر چـه تـا رسـیدن بـه معیارهـای توسـعه 
یافتگـی در ایمنی فردی و فرایندی و سـازمانی، 
فاصلـه داریـم، اما حاالدیگر وظیفـه بخش های 
ایمنـی و آتش نشانیسـت که )بـا دادن اهمیت 
متناسـب بـه پیـاده سـازی سیسـتمی اقدامات 
پیشـگیرانه و کنترلـی(، بـه برنامه ریـزی دقیق 
و ایجاد نظام آموزشـی هدفمنـدی بپردازند که 
بتواننـد در هر سـه سـطح اسـتراتژی، تاکتیک 
و تکنیـک، نیروهـا و فرماندهان واجد شـرایطی 

را پـرورش دهنـد کـه در مقابلـه بـا بحرانهـا، 
عملکـردی حرفـه ای و و قابـل دفـاع در برابـر 
مدیران سـختگیر و تولید محور داشـته باشـند.
فرامـوش نکنیم مقابله با حـوادث و بحران های 

بـزرگ، نیاز به مردان شایسـته و بزرگ دارد.
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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

http://wikifire.ir
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اطالعات عمومی

روبرت نیسان                          کارشناس ارشد مهندسی حریق
مشاور، طراح و مدرس علوم آتش نشانی                      09121081415

سیامک سید حسینچی                    لیسانس مهندسی صنایع
مشاور و مجری سیستم های ایمنی و حفاظتی                 09121214545

حسین روشن روان     کارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق
مشاور، طراح و مجری سیستم اعالم و اطفاء                 09121163160

محمد بیات                                 کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور و مدرس آتش نشاني تخصصی                          09121150445 

i n f o @ e t f a t e h r a n . c o mi m e n e g h l i m @ g m a i l . c o m

h . r o s h a n @ b e s t a l a r m . i rB a y a t 1 2 5 @ y a h o o . c o m

احمد حسن زاده                              کارشناس ارشد مکانیک
نگهداری و تعمیرات سیستم های اطفاء حریق                  09122856901

امیرحسین امدادی فر                          فوق لیسانس مکانیک
مشاور و مدرس ایمنی و حفاظت در برابر حریق          09122330566

بابک میرسعید قاضی                         کارشناس ارشد صنایع
مشاور تخصصی ایمنی و امنیت                                      09121219411

علیرضا 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
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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
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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 54 - 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 112................7 – 44381665 - 7021 – 44381665 - 021اعالم و اطفای حریقآتش دافع تهران

22764301www.azarpad.cominfo@azarpad.com     I 56-7 - 22764300021 - 021اعالم و اطفای حریقآذرپاد نگار

I 71     ................................55688701 - 2021-55688701 - 021اعالم و اطفای حریق شهری و صنعتیآرمنونیک

88105109www.ariaequip.cominfo@ariaequip.com     I 86 - 5021 – 88105134 - 021چراغ قوه های پرتابل ضدانفجارآریا تجهیز بین الملل

88590981www.adishpad.cominfo@adishpad.com     I 128-9 – 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 10 - 88710809021 - 021اعالم و اطفای حریق صنعتیاردال

66952750www.idproduct.irinfo@idproduct.ir     I 114-5 - 66476545021 - 021تستر دتکتورهای حریقایده طرح محصول

33919156www.ahan.irinfo@ahan.ir     I 130-1 - 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 113 - 66908882 - 4021 - 66908882 - 021سیستم های اعالم حریقایمن گستر ساعی

55266638www.avei-co.com info@avei-co.com     I 85 - 55253502021 - 021تست سیلندرهای تنفسیبازرسی مخازن آلیاژدار

88397748www.bazarganantraders.com info@bazarganantraders.com     I 5 - 88413255021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتبازرگانان پاسارگاد

88791936www.khalileng.cominfo@khalileng.com     I 68-9 - 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.piraco.ir info@piraco-co.ir     I 121 96867144 - 96867144021 - 021تجهیزات کار در ارتفاعپیراکو

88219611www.petroemdad.cominfo@petroemdad.com     I 87 - 88219610021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتپترو  صنعت  امداد

57871www.saalem.coinfo@saalem.co     I 93 - 57871021 - 021تولید اسپری و کپسول Cold Fireجهان تجارت سالم

44247730www.zhabeh-co.cominfo@zhabeh.com     I 55 - 7021 – 44262146 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتژرف اندیشان به ایمن

44195688www.sanginkar.cominfo@sanginkar.com     I 84 - 7021-44182814 - 021ناوگان موتوری، نردبان و پلت فرمسنگین کار صنعت

22038262www.pakpyro.cominfo@pakpyro.com     I 78-9 - 22038255031 - 021اطفای حریق آئروسلتارا الکترونیک

88612779www.fmp.co.irinfo@fmp.co.ir     I 105 - 80021 – 88612778 - 021آموزش های ایمنی و آتش نشانیفامور مهرگان پویا

88748010www.fonoon.co.irinfo@fonoon.co.ir     I 76 - 82445000021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتفنون آزمایشگاهی

35258323www.bioversal.irinfo@bioversal.ir     I 66 - 35257323041 - 041آتش نشانی – اعالم و اطفای حریقمهندسی تدبیر

88837820www.asec-int.cominfo@asec-int.com     I 40-1 - 86020347021 - 021سیستم های اعالم حریقمهندسی نوین راهکار

89776665www.nejatimendp.cominfo@nejatimendp.com     I 67 - 22047977021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتنجات ایمن داناپایه

86030912www.nefco.cominfo@nefco.com     I 80 - 86030679021 - 021تجهیزات اعالم و اطفای حریقنفکو

65766738www.namadintarh.cominfo@namadintarh.com     I 11 - 65766872021 - 021ناوگان موتوری آتش نشانی و تجهیزاتنمادین طرح
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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. 
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https://t.me/joinchat/BEasiEAqvwrOc--OU8ZN4w

Groups and Specialized News Channel Safety, Fire, Rescue
)IRAN Safety Trade Center )IRAN  Fire Engineering Magazine

https://telegram.me/fireandrescuenews

 New Update: May 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. 41

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 ....
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