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- محتوای آگهی ها برعهده آگهی دهنده است.

- مقاالت خود را با فرمت Word همراه با ذکر مشخصات کامل فرستنده و ایمیل، تا تاریخ 5 هر ماه ازطریق info@iransafetytrade.com ارسال منایید.

- برای دانشجویان مرتبط، تأییدیه درج مقاله جهت ثبت در رزومه و ارائه به مرکز آموزشی ارسال می گردد.

درودبرخوانندگاندوستداشتنی

خوشــحالوخرســندمکهبعدازیکوقفهتحمیلی،اینباربانسخه
الکترونیک،مجددادرخدمتعزیزانمهستم.

تالشهابراینبودکهبتوانیمبرگرانیکاغذوفرایندچاپ،فائقشویمو
نسخهچاپیراتقدیمکنیم،لیکنباادامهاینروندازیکسووازسویدیگر،
مشــکالتوارداتمحصوالتوتجهیزاتتخصصی،ادامهانتشارازطریق

فضایمجازیراراهحلمناسبتریافتیم.
ایــنتوفیقاجباریرابهفالنیکمیگیریــمودرجهتجبرانآننیز
سعیمیکنیمتاباانتشارمنظمتر،مطالبنابتر،بهرهگیریازفناوریواقعیت
افزوده،هایپرلینکمطالبوآگهیهابهزادگاهآنها،مناسبســازیصفحات
برایمطالعهدرتلفنهایهمراهو...برغنایاینرابطهدوستانهمانبیافزاییم.

درانتهاباتقدیرازهمراهیتوامباگذشــتوعطوفتشــمامخاطبین
بزرگوار،امیدوارمکماکاندرمحضرعزیزانسرافرازباشیم.
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یک آئروسل حاصل تعلیق ذرات جامد یا قطرات مایع است که در هوا و 
یا هر نوع گاز دیگری می تواند موجود باشد. آئروسل ها می توانند طبیعی یا 
ساخته دست انسان باشند. نمونه هایی از انواع طبیعی آن: مه، گردوغبار، 
ترشحات حاصل از علف های هرز و بخار است. Detectortesters پس 
از یک سال تغییراتی که باعث شد مقررات جدید و محصوالت جدیدی را 
معرفی کند، اخیراً اعالم کرده است که طیف وسیعی از اسپری های جدید 

2018 ، در دسترس هستند.
در میان محصوالت جدید، اسپری Solo A10 را می توان نام برد. این 
محصول یکی از دو گزینه جدیدی است که در حال حاضر برای استفاده در 
صنعت Solo 330 موجود است. Solo A10 مطابق با آخرین مقررات، 
یک  محصول قدرتمند فاقد HFC و غیرقابل اشتعال است. کار آن دقیقاً به 
همان شیوه ای که ورژن پیشین آن، Solo A3 انجام می داد، اسپری جدید 
با Solo 330 کار می کند و تست کامل عملکرد آشکارسازهای دود را 

ارائه می دهد.
 Solo نمی شود،  تولید  دیگر   Solo A3 که  موضوع  این  به  توجه  با 
A10s بسرعت به عنوان جایگزین خود را تثبیت کرد. مشخص است 
که مهندسین حریق و صاحبان ساختمان ها مایل به ادامه استفاده از یک 

محصول سازگار و غیرقابل اشتعال هستند.

 Solo در همان اندازه 250 میلی لیتر و به عنوان جایگزین Solo A10
A3 موجود است. ظاهر آن به صورت واضح آبی و سفید به شکل یک اثر 

هنری ست که برند انحصاری صنعت Solo می باشد.
دایره محصوالت آئروسل در حال حاضر شامل موارد زیر است:

Solo A10: تستر آشکارساز دود در اندازه 250 میلی لیتری و به صورت 
غیرقابل اشتعال جهت استفاده با Solo 330 است. Solo A10 با اندازه 

کوچک تر 150 میلی لیتری نیز موجود است.
قابل  میلی لیتری   250 حجم  در  دود  آشکارساز  تستر  یک   :Solo A5

اشتعال برای استفاده با Solo 330 است.

 Detectortesters و طیف وسیعی از 
جدیدترین تسترهای دتکتور 

https://www.detectortesters.com/


سری جدید جک های بادی هولماترو
هولماترو ،  پیشتاز در نوآوری و تکنولوژی 

کـانال اطالع رسانی تخصصی ماهنامه 

مهندسی حفاظت از حریق
https://t.me/iranFireProtectionEngMag
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تصویربرداری  نرم افزار  به  را  دود  شبیه سازی  ویژگی   SphereVision
360 درجه ای برای کمک به آموزش، برنامه ریزی اضطراری و مدیریت 
حوادث اضافه کرده و به طور خاص برای تیم های آتش و نجات طراحی 
شده است. یک الیه سیگنال برای تراکم متغیر می تواند بر روی تصاویر 
360 درجه اعمال شود و به کاربران اجازه می دهد تا تجهیزات آتش نشانی، 
آالرم ها و مسیرهای خروج را ارزیابی، برنامه ریزی و برای وقایع مختلف در 

این باره آموزش ببینند. 
نقشه ها،  و  سایت ها  طرح بندی  با  همراه   ،SphereVision پروژه  یک 
در  می تواند  هم اکنون  سایت،  مستندسازی  و  شده  جاسازی  عکس های 

هدست های VR بدون نیاز به آموزش تخصصی مشاهده گردد.
قابلیت SphereVision جدید در کنار geoSphere4D توسعه یافته 
و توسط یک شرکت انرژی هسته ای بریتانیایی مورد آزمایش قرار گرفته 

است.
Ian Anderson ، مدیرعامل Geosphere4D، یک شرکت نظرسنجی 
جغرافیایی تحت فن آوری است که از SphereVision برای بیش از 5 

سال استفاده کرده است. 
یکی از مواردی که در گزارش او آمده، بدین شرح است: تصاویر همیشه 
مدیریت  و  اضطراری  برنامه ریزی  آموزش،  جهت  مفیدی  کمک های 
حوادث بوده اند و برای بسیاری از مشتریان ما نیاز محتوای دیداری یک 

نیاز اساسی برای توانایی های اندازه گیری است.

با SphereVision می توان بازخوردی از یک برنامه دنیای واقعی گرفت. 
در  فعالیت های عملیاتی  به  کمک  برای  از تصاویر گرفته شده  با استفاده 
یک تأسیسات هسته ای و توسعه قابلیت هایی که تصویر را درحالت 360 

درجه ای در سطح گرفته است، Anderson ادامه داد. 
قابلیت های جدید، ازجمله الیه دود و مشاهده VR، در حال حاضر به عنوان 
برنامه ریزی  و  ایمنی  و  سالمت  بررسی  سایت،  با  آشنایی  جهت  کمکی 
تجهیزات  آموزش،  به  نیاز  معمول  به طور  که  مناطقی  در  خطر  ارزیابی 

تخصصی و دستور کار برای دسترسی به آن ها را دارد، استفاده می شوند.
یکی دیگر از کاربردهای برنامه های SphereVision Project تحقیقات 
آسیب،  ارزیابی  برای  را  تصاویر  می توان  آن  در  که  است  حادثه ای 
برنامه ریزی اقدامات اصالحی و آگاهی از سایت برای اپراتورها، پس از 

حادثه استفاده کرد.
www.spherevision.com

 SphereVision 360 سیستم تصویربرداری
شناسایی الیه دود و مشاهده واقعیت مجازی 

http://iransafetytrade.com/
https://t.me/iranFireProtectionEngMag
https://spherevision.com/
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خط  که  کرد  اعالم  Armstrong Fluid Technology اخیراً  کمپانی 
جدیدی از پمپ ها با کارایی باال، ارائه عملکرد و جریان بهتر، هزینه های 
راه اندازی  نگهداری  سهولت  و  طوالنی  دوام  پایین تر،  راه اندازی  و  نصب 

کرده است.
حضور با ثبات آرمسترانگ در بازار آتش نشانی انگلستان، سری پمپ های 
افقی جدید Armstrong 4600F را در پی دارد که عالوه بر موارد فوق، 
از الزامات و استانداردهای NFPA نیز فراتر می رود. استانداردهایی که 
به   FM و  UL، ULC مانند آتش نشانی  آزمایشگاه های  تست های  بر  بنا 

دست می آید.
فرصت های  مشتریان  برای  که  است  این  جدید  سری  این  عمده  مزیت 
ارزشمندی جهت کاهش هزینه های نصب و سرویسهای ادواری فراهم 
انتخاب  به  نیاز  دارند،  کارآمدی  طراحی  پمپ ها  که  آنجایی  از  می کند. 

راننده ها و کنترل کنندگان کمتری نیز دارند. 

بنابراین عالوه بر این جهت کاهش مصرف انرژی، پمپ در هنگام پاسخ 
به تقاضا، قدرت کمتری تولید می کند و می تواند توسط اجزای الکتریکی 
با امتیاز کمتری پشتیبانی شود. این مزایا می تواند منجر به  صرفه جویی 

در هزینه تا 20 درصد شود.

و  ساده سازی  روی  بر   Armstrong 4600F جدید  تولیدات  توسعه 
سرعت بخشیدن به نصب تمرکز کرده است. 

همان طور که مرکز خطوط مکش و تخلیه به طور کامل تراز شده است، 
برای کاهش زمان نصب، کاهش هزینه های کار و ارائه فرصت هایی برای 
تحویل  از  قبل  می تواند  لوله کشی  پروژه،  برنامه های  زمان  کردن  کوتاه 

پمپ، انجام شود. 
بدلیل آنکه میله های پمپ و قطعات مربوطه در هر دو پیکربندی راست 
و چپ یکسان هستند، در صورت نیاز به مدل های جدید می توان آن ها را 
در محل مجدداً تنظیم کرد تا بتوان در جهت مخالف چرخش ایجاد کرد.
www.armstrongfluidtechnology.com

  Armstrong پمپ های جدید 

http://www.armstrongfluidtechnology.com/
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برای   TITANEX® H07RN-F محصوالت   Nexans سری 
انعطاف پذیری با ولتاژ پایین و برای مقاومت در برابر درجه حرارت تا 
تأسیسات  از  استفاده  )برای  شد.  تولید  هسته  در  سانتی گراد  درجه   90

حساس و محافظت شده(
این  نصب  که  می دهند  را  امکان  این  کابل  صنعت  اخیر  پیشرفت های 
برابر  چهار  تا  مقطع،  روی  بر  نشانه گذاری  افزایش  بدلیل  محصوالت 

بیشتر از استانداردهای صنعتی، آسان تر انجام شود.
کابل های الستیکی بطور گسترده ای در انواع کاربردهای مختلف استفاده 
سایت های  تولید،  خطوط  ژنراتورها،  ماش ین آالت،  ازجمله:  می شوند. 
با  باید  کابل ها  این  صنعتی.  مصارف  از  بسیاری  و  جرثقیل  ساخت وساز، 
محیط های مختلف سازگار باشند. محیط های داخلی، خارجی، به صورت 
ثابت و یا همراه و همین طور در کاربردهای موقت یا دائمی. در نتیجه، 
هستند.  مهم  بسیار  نکته  دو  آنها،  بودن  اطمینان  قابل  و  اعتبار  قابلیت 
برای کمک به بهبود اعتبار و قابلیت اطمینان، Nexans سری های جدید
است.  کرده  مجهز   )LV( پایین  ولتاژ  با  کابل های  به  را    TITANEX®
که  است   H07RN-F کابل اولین  که  انعطاف پذیری  کابل های الستیکی 
قابلیت استفاده در دمای 90 درجه سانتی گراد در هسته را دارد. )برای 

تأسیسات حساس و محافظت شده(.
طراحی  حرارتی  عملکرد  و  دوام  انعطاف پذیری،  ثبات،   Nexans
®TITANEX را بهبود بخشیده و آن را به یکی از قوی ترین کابل ها در 

بازار با مقاومت باال در برابر ارتعاش و سایش تبدیل کرده است.
آخرین نسل از ®TITANEX در حال حاضر دارای یک عالمت اختصاصی 
بزرگ تر برای ساده سازی شناسایی و نصب است. مقاومت آن نیز بهبود 
حتی  و  شناسایی  وضوح  به  می توان  را  کابل ها  که  به طوری  است  یافته 

بدون تخریب از آن ها استفاده مجدد کرد.
محصوالت  مقررات   Eca طبقه بندی  با  مطابق   TITANEX® کابل 
در  خود  تأسیسات  در  فرانسه   Nexans توسط  و   )CPR( ساختمانی 

Bohain فرانسه تولید می شود.
www.nexans-titanex.com

 

تکامل دسته بندی کابل های 
Nexans TITANEX®

http://iransafetytrade.com/
https://t.me/iranFireProtectionEngMag
http://www.nexans-titanex.com/
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ــتان  ــران انگلسـ ــوی بیمه گـ ــدی از سـ ــتورالعمل جدیـ ــراً دسـ اخیـ
از طریـــق طـــرح تحقیـــق RISCAuthority و بـــا هـــدف ارائـــه 
ــی  ــران نهایـ ــرای کاربـ ــی بـ ــردی و توضیحـ ــای کاربـ راهنمایی هـ
ـــه  ـــرای ب ـــران ب ـــه کارب ـــی ب ـــد کمک ـــه می توان ـــده ک ـــر گردی منتش
ـــد.  ـــاال باش ـــات ب ـــت و خدم ـــن باکیفی ـــوالت ایم ـــت آوردن محص دس
ـــتیابی  ـــه دس ـــک ب ـــرای کم ـــا را ب ـــرایط و روش ه ـــن درک ش همچنی
بـــه محصـــوالت و خدمـــات قابـــل اطمینـــان آتش نشـــانی ارتقـــا 

می دهـــد.
RISCAuthority شـــامل یـــک گـــروه از بیمه گـــران صاحب نـــام 
بریتانیـــا می باشـــد کـــه تالش هـــای خـــود را جهـــت محافظـــت 
امـــوال، کســـب وکار و محیط زیســـت، جلوگیـــری  از مـــردم، 
از آتش ســـوزی و خطـــرات دیگـــر توســـعه می دهنـــد. ایـــن 
توصیه هـــا نـــه تنهـــا مدیـــران ســـازمان های تجـــاری و صنعتـــی 
ـــط  ـــک و متوس ـــئوالن کوچ ـــدازه مس ـــان ان ـــه هم ـــه ب ـــزرگ، بلک ب
ــرکت های  ــه شـ ــرکت هایی ازجملـ ــد. شـ ــت می کنـ ــز هدایـ را نیـ
مربـــوط بـــه مراقبت هـــای بهداشـــتی، آموزشـــی و ارائه دهنـــدگان 

مســـکن و پانســـیون ها از ایـــن جمله انـــد.
ـــه ای را جهـــت نشـــر  ـــا پـــس زمین ـــن ســـند طراحـــی شـــده اســـت ت ای
اطالعـــات بـــرای کمـــک بـــه مدیـــران ایمنـــی آتش نشـــانی و یـــا 
ـــوالت  ـــهیالت و محص ـــب تس ـــئول نص ـــه مس ـــئول ک ـــرد مس ـــر ف ه
جدیـــد و یـــا خریـــد خدمـــات مربـــوط بـــه آتش ســـوزی اســـت، 

ـــد. ـــه ده ارائ

Howard Passey ، مشـــاور اصلـــی FPA و مشـــاور کارکنـــان 
کنتـــرل ریســـک می گویـــد:

 RISCAuthority ـــد، توســـط ـــی جدی ـــوان راهنمای ـــه عن ـــند ب ـــن س ای
ـــی  ـــران نهای ـــه کارب ـــات ب ـــه خدم ـــدف آن ارائ ـــده و ه ـــر ش منتش
ـــات  ـــراوان اطالع ـــم ف ـــه حج ـــه ب ـــا توج ـــر ب ـــال حاض ـــت. در ح اس
ــوارد ممکـــن اســـت ایـــن  ــه در بعضـــی مـ ــود کـ آنالیـــن موجـ
ــند  ــن سـ ــند، در ایـ ــد باشـ ــا غیرمفیـ ــده یـ ــات گیج کننـ اطالعـ
ـــده  ـــرح داده ش ـــه ش ـــدور گواهینام ـــی و ص ـــن اعتباربخش ـــه بی رابط
ــدور  ــت صـ ــه ماهیـ ــد کـ ــه می دهـ ــاده ای را ارائـ ــف سـ و تعاریـ

ــد. ــخص می کنـ ــت را مشـ ــد و صالحیـ ــه، تائیـ گواهینامـ
ایـــن آئیننامـــه بصـــورت رایـــگان از طریـــق وب ســـایت های 
riscauthority.co.uk یـــا www.thefpa.co.uk در دســـترس 

اســـت. 

RISCAuthority  دستورالعمل جدید 
بیمه گران انگلستان   

https://www.riscauthority.co.uk/index.cfm?_tkn=DB29ED75-4F16-4422-9D6BE24AE77F49B8
https://www.thefpa.co.uk/
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همچنـان کـه سـاختمان های درهم پیچیده جهان در حال رشـد هسـتند، 
یـک کوتاهـی و نقـص کوچـک در اجـزای سـاختمانی، منجـر بـه بـروز 

فاجعـه ای بـزرگ در رونـد حفاظت از آتش می شـود.
گـروه تخصصـی Sherwin-Williams بـا حمایـت موسسـه سـلطنتی 
معمـاران بریتانیـا  RIBAو انجمـن ویـژه حفاظـت از حریـق ASFP از 
ابتـکارات جدیـدی که با هـدف رفع ایـن کمبودها ایجاد شـده، حمایت 

کردند.
خانـم Judith Hackitt از مقـررات سـاختمانی که پـس از فاجعه برج 
گرنفـل انجـام شـد، دریافت که سیسـتم اسـتفاده شـده توسـط صنعت 
ساخت وسـاز علیرغـم دریافـت امتیاز کامـل از آزمایشـات اولیه صحت 

کارکـرد، عملکرد مقبولی در حادثه نداشـته اسـت.
هـدف از بررسـی های اخیـر تیم هـای فـوق ایـن اسـت کـه پارامترهای 
دقیـق الزم جهـت حفاظت واقعـی از حریق، در مرحله طراحـی و برنامه 
حفاظـت از آتش سـوزی در طـول ساخت وسـاز و فرآینـد احداث سـازه 

و تأسیسـات، وجود داشـته باشد.
حریـق  مهندسـی  بخـش  بین الملـل  مدیـر   ،  Bob Glendenning
 EMEAI مناطـق اروپـا، خاورمیانه، آفریقا و هند Sherwin-Williams
گفـت: طراحـی، مـواد و محصـوالت مـورد اسـتفاده در سـاختمان های 

پیچیـده امـروزه در حـال تغییـر هسـتند و بـه عنـوان نتیجـه، عملکـرد 
آتـش بایـد در همـان ابتـدای کار ممکـن شـود و نـه در پایـان آن.

در حـال حاضـر برقـراری ارتبـاط میـان گروه هـای تخصصـی احـداث 
سیسـتم های  سـاخت،  و  بتـون  الکترونیـک،  و  بـرق  ازجملـه:  سـازه، 
هوشـمند، مکانیـکال و زیسـت محیطی بمنظـور در نظـر گرفتن موضوع 
حفاظـت از آتـش در شـرایط خـاص، بسـیار پیچیده تـر شـده اسـت. 

لـذا ما بـا کمک ASFP ایـن راهنمـای جدیـد Best Practice را برای 
بررسـی چالش هـای مشـترک و کمک بـه ذینفعانی همچـون معماران و 
مهندسـین و در جهـت کمک بـه اطمینان بخشـی در طراحـی تجهیزات 

حفاظـت از آتش، بـا موفقیت ارائـه نمودیم.
www.sherwin-williams.co.uk

 حفاظت واقعی در برابر حریق 
   Sherwin-Williams با راهنمای جدید

http://iransafetytrade.com/
https://t.me/iranFireProtectionEngMag
http://protective.sherwin-williams.com/industries/fire_protection/
http://www.asfp.org.uk/
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کمپانـی Eland، تأمین کننـده جهانـی پـاور، داده هـا، کنتـرل و کابل هـای 
ابزار دقیق و لوازم جانبی کابل اسـت و اولین شـرکت انگلیسـی سـت که 
بـه او عنـوان BSI )کیـت کنترل کیفی ™Kitemark( اعطا شـده اسـت.

BSI بـه عنـوان "معیـار جدیـدی در موازیـن مربـوط به کابـل" توصیف 
شـده اسـت. Eland Cables اولیـن شـرکتی اسـت کـه ایـن عالمـت 
ثبـات شـخص ثالث را تائیـد می کنـد. Paul Turner کارشـناس صدور 
گواهینامـه BSI تائید کرد: "به عنوان اولین شـرکت که قادر به دسـتیابی 
کابل هـای  می باشـد،   Bitek Bite Verification Kitemark بـه 
Eland مجموعـه ای از معیارهـای جدید در انطباق کابل با برنامه تسـت 
دقیق و گسـترده ای که در آزمایشـگاه UKAS انجام می دهند، می باشـند. 
کابل هـای مذکـور، تحـت نظـارت مـداوم، بـه اسـتانداردهای بریتانیـا و 
همچنیـن اسـتانداردهای بین المللی بـرای معیارهای ایمنی کلیدی شـامل 
انتشـار عمـودی شـعله، رعایت سـاختار، مقاومـت عایق، کشـش و آمپر، 

انقباض، شـوک لیتـرا و RoHS مجهز شـده اند.
BSI Kitemark یکـی از مشـهورترین نمادهای کیفیـت و ایمنی و صدور 
گواهینامـه کابل هـا برابـر برنامه هـای ایمنـی حریـق بین المللـی اسـت. 
Eland نشـان داد کـه کابل هـای اش بیشـترین میـزان اسـتانداردهای 
الزم را دارنـد. بـازار به طـور فراینـدی از انطباق و مسـئولیت در سراسـر 

زنجیـره تأمیـن آگاه می شـود تـا قـادر به نشـان دادن آن شـود.

را  تطابـق   Bite Bite Cable Bite Verification Kitemark
توسـط  کـه  عناصـری  می دهـد  نشـان  فـردی  اجـزای  آزمایـش  بـا 
محـدود   BS EN 60228 همچـون  اروپـا  و  انگلیـس  اسـتانداردهای 
می شـوند شـامل عناصـر هـادی، عایـق و دیگـر الیه هـای سـاختمانی 
هسـتند کـه روش های آزمون اعمال شـده به مقاومت هادی را مشـخص 
می کننـد. ایـن روش تسـت و Kitemark کـه بر پایـه این اسـتانداردها 

اعمـال می شـوند، باعـث راحتـی در طراحـی می شـود. 
 ،Eland Cables، Cable Lab® در کابـل UKAS در آزمایشـگاه معتبر

تحـت BSI دقیـق ایـن آزمایش ها انجام می شـود.
www.elandcables.com

 

 Kitemark™ کابل های زمین، اولین دستیابی
BSI به کیت کنترل کیفی

https://www.elandcables.com/
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ــای  ــت برندهـ ــرو در صنعـ ــده پیشـ ــک تولیدکننـ ــروه REV، یـ گـ
 ZeroRPM ــا ــکاری بـ ــه همـ ــت کـ ــرده اسـ ــالم کـ ــودرو، اعـ خـ
در توســـعه یـــک سیســـتم کاهش دهنـــده تلفـــات باتـــری، به طـــور 
خـــاص بـــرای دســـتگاه های آتش نشـــانی  E-One، Ferrara و 

KME آغـــاز شـــده اســـت.
سیســـتم کاهش دهنـــده تلفـــات باتـــری، به طـــور خـــودکار موتـــور 
شاســـی کامیـــون را خامـــوش می کنـــد تـــا نـــور چراغ هـــای 
هشـــداردهنده، چراغ هـــای کار و چراغ هـــای روبـــرو را بـــه مـــدت 
30 دقیقـــه یـــا بیشـــتر بســـته بـــه نـــوع آمپـــر و انـــدازه مـــاژول 
ــده  ــتم خنک کننـ ــتفاده از سیسـ ــا اسـ ــد. بـ ــم نمایـ ــری، تنظیـ باتـ
ــوخت،  ــای سـ ــد هزینه هـ ــانی می تواننـ ZeroRPM، ادارات آتش نشـ
ـــکال  ـــکال و مکانی ـــتم های الکتری ـــتگی سیس ـــور و خس ـــتهالک موت اس
خـــودرو در مأموریت هـــا را کاهـــش دهنـــد. در عیـــن حـــال، بـــا 
ــط  ــت محیـ ــی، کیفیـ ــای محیطـ ــاد آالیندگی هـ ــری از ایجـ جلوگیـ
زیســـت را افزایـــش داده و ســـهولت رانندگـــی و برنامه ریـــزی در 

اعـــزام را بـــرای راننـــده و اپراتورهـــا باعـــث شـــوند.

مزایای سیستم فوق عبارتند از:
- صدای بسیار حفیف حین کارکرد 

- کاهش مصرف سوخت 
- بدون نیاز به تعمیر و نگهداری 

 DPF نتایـــج بـــه دســـت آمـــده عالـــی در بازســـازی های مکـــرر -
ـــی  ـــش خاموش ـــل کاه ـــه دلی ب

ـــوش  ـــان خام ـــودن زم ـــم ب ـــی از ک ـــده عال ـــت آم ـــه دس ـــج ب - نتای
ـــز ـــروی ترم ـــور در نی ـــودن موت ب

- سیستم HVAC اختیاری برای حفظ خنکی کابین
Jay Johnson ، معـــاون رئیـــس مدیریـــت محصـــول، بازاریابـــی و 
 REV ــروه ــانی گـ ــش آتش نشـ ــروش در بخـ ــس از فـ ــات پـ خدمـ
ــه  ــم کلیـ ــا ZeroRPM، می توانیـ ــکاری بـ ــی همـ ــا طـ ــت: "مـ گفـ
ــه  ــا یـــک رویکـــرد متعالـــی بـ ــانی را بـ ــه آتش نشـ ــایل نقلیـ وسـ
ـــن  ـــه جدیدتری ـــی، ب ـــت محیط ـــادی و زیس ـــی اقتص ـــمت صرفه جوی س
ـــتم  ـــن سیس ـــرای ای ـــای اج ـــم. مزای ـــز نمایی ـــور تجهی ـــاوری مذک فن
بســـرعت بـــاز گشـــته و ضمـــن توجیـــه هزینه هـــای انجام شـــده، 
می توانـــد نقطـــه عطفـــی بـــرای آغـــاز دیگـــر صرفه جویی هـــا در 
مـــواد مصرفـــی، تجهیـــزات عملیاتـــی، نیـــرو و منابـــع انســـانی و ... 

ـــد. باش
www.revgroup.com

 ZeroRPM با مشارکت REV فناوری جدید
     KME و E-One ، Ferrara برای

http://iransafetytrade.com/
https://t.me/iranFireProtectionEngMag
https://www.revgroup.com/
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ـــه جهـــت تطبیـــق  کیـــت جامـــع NFPA 2013 نســـخه SCBA جدیـــد ب
ـــرد  ـــالم ک ـــردد. Dräger اع ـــه می گ ـــتاندارد SCBA 2018 ارائ ـــا اس ب
ـــد و  ـــم می کن ـــه را فراه ـــاء یافت ـــت ارتق ـــک کی ـــنهاد ی ـــن پیش ـــه ای ک
ــا  ــازد تـ ــادر می سـ ــا را قـ ــش، آن هـ ــه آتـ ــوط بـ ــای مربـ بخش هـ
ـــه  ـــگان ب ـــورت رای ـــه ص ـــی Dräger 2013 را ب ـــد تنفس ـــتگاه جدی دس

ـــد. ـــاء دهن NFPA 2018 ارتق
ــمال  ــه ای،Dräger  شـ ــر منطقـ ــس و مدیـ Lothar Thielen ، رئیـ
آمریـــکا گفـــت: مـــا نـــه تنهـــا در Dräger تمرکـــز می کنیـــم تـــا 
ــر  ــه بـ ــد، بلکـ ــوالت افزایـــش یابـ ــداوم ایمنـــی محصـ ــور مـ به طـ
ـــه  ـــا ب ـــاء 2018 م ـــت ارتق ـــم. کی ـــز می کنی ـــز تمرک ـــذاری نی ارزش گ
مشـــتریان اجـــازه می دهـــد تـــا حفاظـــت تنفســـی را کـــه در حـــال 
ـــران  ـــه نگ ـــدون اینک ـــد، ب ـــداری کنن ـــد، خری ـــاز دارن ـــه آن نی ـــر ب حاض
ـــود،  ـــر می ش ـــد منتش ـــتاندارد جدی ـــه اس ـــی ک ـــه زمان ـــند ک ـــن باش ای

ـــود.  ـــده ش ـــی ش ـــل، قدیم ـــخه قب نس

ـــده  ـــا در آین ـــای م ـــود SCBA ه ـــث می ش ـــت باع ـــن کی ـــع، ای در واق
بـــدون هیچ گونـــه هزینـــه اضافـــی قابل اســـتفاده باشـــند.

هر کیت ارتقاء SCBA 2018 شامل موارد زیر است:
- ماسک Dräger FPS 7000 جدید 

- Dräger PSS LDV جدید و نگهدارنده آن 
 UEBSS جدید با عالمت  Drägerسیلندر تنفسی -

 NFPA 2018 برچسب های ارتقا یافته مطابق با -
- حامل ارتباطی 

Sentinel نرم افزار -

ارتقـــاء رایـــگان بـــه نســـخه های جدیـــد تجهیـــزات 2013 کـــه در 
ـــا  ـــده و ت ـــروع ش ـــون ش ـــت، از اکن ـــده اس ـــداری ش ـــول دوره خری ط
ــرای  ــخه SCBA بـ ــه Dräger NFPA 1981 2018 نسـ ــی کـ زمانـ
ـــان  ـــه پای ـــود، ب ـــه می ش ـــکا عرض ـــده آمری ـــاالت  متح ـــروش در ای ف
می رســـد. مشـــتریانی کـــه مایـــل بـــه اســـتفاده از ارتقـــاء رایـــگان 
ـــد.  ـــاس بگیرن ـــود تم ـــده Dräger خ ـــا نماین ـــد ب ـــند بای 2018 می باش
Dräger پـــس از تائیـــد SCBA NFPA 2018، کیـــت به روزرســـانی 

ـــرد. ـــد ک ـــه خواه ـــود را ارائ خ
ــدگان  ــوان یکـــی از بزرگ تریـــن تولیدکننـ Dräger SCBA بـــه عنـ
ـــرای  ـــات ب ـــاله خدم ـــش از 100س ـــتوانه ای بی ـــان، پش SCBA در جه

ــانان در سراســـر شـــمال امریـــکا دارد. آتش نشـ
بـــرای اطالعـــات بیشـــتر در مـــورد کیـــت ارتقـــاء Dräger، بـــه 
ــتر  ــات بیشـ ــرای اطالعـ www.draeger.com/NFPA2018 و بـ
 www.draeger.com/SCBA بـــه   ،Dräger SCBA دربـــاره 

ــد. ــه کنیـ مراجعـ

 SCBA 2013 برای تولید Dräger آمادگی
 NFPA 2018 مطابق نسخه کامل

https://www.draeger.com/en_me/Home
https://www.draeger.com/en_me/Home
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حداکثر ایمنی و کنترل در50٪ قدرت بیشتر
ـــاری را  ـــد 12 ب ـــویی جدی ـــتک کش ـــتم بالش ـــک سیس Holmatro ی
ـــام  ـــردن اجس ـــد ک ـــرل بلن ـــی و کنت ـــرای راحت ـــه ب ـــد ک ـــی می کن معرف

ســـنگین طراحـــی شـــده اســـت.
ــرای  ــد بـ ــتک های جدیـ ــتر، ظرفیـــت  بالشـ ــدرت بیشـ ــا 50٪ قـ بـ
بلنـــد کـــردن 50٪ باالتـــر از  بالشـــتک های 8 بـــار، بـــا اندازه هـــای 
ـــن  ـــما ای ـــه ش ـــد ب ـــرل وزن ســـبک جدی ـــک واحـــد کنت ـــر اســـت. ی براب
امـــکان را می دهـــد کـــه ایـــن قـــدرت را افزایـــش و بـــه صـــورت 
ــای  ــیاری از ویژگی هـ ــه بسـ ــن بـ ــد. همچنیـ ــرل کنیـ ــن کنتـ ایمـ
ـــا  ـــد ت ـــک می کن ـــما کم ـــه ش ـــه ب ـــت ک ـــده اس ـــز ش ـــند مجه کاربرپس

ــد.    ــام دهیـ ــر انجـ ــر و راحت تـ ــود را ایمن تـ کار خـ

آسانسور ایمن و کنترل شده
ـــوا  ـــان ه ـــم دقیـــق جری ـــرل و تنظی عملکـــرد دکمـــه بصـــری جهـــت کنت
ـــتفاده از  ـــا اس ـــود، ب ـــه آزاد می ش ـــه دکم ـــض اینک ـــه مح ـــد. ب می باش
ـــر  ـــود ، خط ـــف می ش ـــردن متوق ـــد ک ـــت بلن ـــدون بازگش ـــیرهای ب ش
ـــدارد.  ـــه طـــرف دیگـــر وجـــود ن ـــوا از یـــک بالشـــتک ب ـــر فشـــار ه تغیی
ـــاز  ـــیلنگ ب ـــرل و ش ـــد کنت ـــوپاپ ها در واح ـــی، س ـــود ایمن ـــرای بهب ب
ـــال  ـــع اتص ـــل از قط ـــار را قب ـــن فش ـــوند: ای ـــاز می ش ـــه ب در دو مرحل

شـــل رهـــا می کنـــد.     
بـــا یـــک فشارســـنج در واحـــد کنتـــرل، شـــما به راحتـــی می توانیـــد 

ـــرای بهبـــود  فشـــار هـــوا را در ورودی نگـــه داریـــد. حتـــی در تاریکـــی، ب
ــتک های  ــور  بالشـ ــود دارد ، همین طـ ــنج. وجـ دیـــد LED در فشارسـ

ـــتند.    ـــرف هس ـــر دو ط ـــده در ه ـــانگرهای بازتابن ـــد دارای نش بلن

راحتی در استفاده
ـــما  ـــه ش ـــت ک ـــی اس ـــن معن ـــه ای ـــردن ب ـــد ک ـــت بلن ـــش ظرفی افزای
می توانیـــد همـــان کار را بـــا یـــک بالشـــتک کوچک تـــر و بـــا وزن 
ـــد  ـــاع بلن ـــری از ارتف ـــانه بص ـــا نش ـــب ب ـــد. برچس ـــام دهی ـــر انج کمت
بـــه شـــما کمـــک می کنـــد تـــا به ســـرعت بالشـــتک مناســـب را 

ـــد.  ـــاب کنی انتخ
بـــا دســـته  بالشـــتک های کوچک تـــر و ســـبک تر مخصوصـــاً 
ـــوند،  ـــت می ش ـــی مدیری ـــده، به راحت ـــزه ش ـــل ولکانی ـــد حمل ونق جدی
 بـــرای تســـهیل قـــرار دادن بالشـــتک ها در یـــک ســـطح خشـــن، 
ـــی  ـــرای جابجای ـــن ب ـــده اند. همچنی ـــز ش ـــده مجه ـــد لغزن ـــه پ ـــا ب آن ه
چشـــم ها از دو طـــرف، ســـاختن جایـــگاه عمـــودی آســـان تر اســـت 
و بـــرای کمـــک بـــه شـــما در قـــرار دادن بالشـــتک کوچک تـــر در 
ــای مرکـــزی در  ــتک ها دارای مرزهـ ــر،  بالشـ ــاالی یـــک بزرگ تـ بـ

ـــتند ـــرف هس ـــه ط هم

دوازده مدل در دسترس است
Holmatro دوازده مـــدل  بالشـــتک های باالبـــر را بـــا ظرفیت هـــای 
ـــام  ـــا تم ـــه ب ـــل ک ـــتمی کام ـــد. سیس ـــه می ده ـــن ارائ ـــا 96 ت ـــن 2 ت بی
اســـتانداردهای ایمنـــی مربوطـــه، ازجملـــه EN 13731 ســـازگار اســـت. 

مشاهده ویدئو محصول:
www.holmatro.com/en/lifting-bags 

 Holmatro  بالشتک های نجات جدید 

http://iransafetytrade.com/
https://t.me/iranFireProtectionEngMag
https://www.holmatro.com/en/vehicle-rescue/paginas/4461-lifting-bags-12-bar-maximum-safety-and-control.html
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کمپانی HAAGEN طراحی، ساخت، تحویل، تست و کمیسیون های مختلف 
آموزش بر اساس طبقه بندی A و کالس B شبیه ساز آتش سوزی را در 

مرکز آموزش آتش نشانی MPSS کره جنوبی بر عهده گرفت. 
این پروژه همچنین شامل دو سیستم پس از سوخت گیری برای آموزش 
کربناتیزم تمیز خواهد بود و این امر نخستین تکنولوژی آموزش آتش نشانی 

در کره جنوبی است.
مرکز آموزش آتش نشانی MPSS در یک منطقه کوهستانی منحصر به 
فرد قرار دارد و امکانات را به اندازه کافی فراهم می کند تا گروه هایی از 
کارآموزان را قادر سازد، پایه ای برای دوره های طوالنی تر راه اندازی و در 

مسیرهای پیچیده تر آتش نشانی، نجات و مدیریت بحران قرار گیرند.
انتظار می رود این پروژه تا پایان سال 2018 تکمیل شود و توسط کمپانی 

مهندسی و ساخت وساز  Hyundai در نقش پیمانکار اصلی اداره شود.
"مرکز آموزش آتش نشانی MPSS اولین مرکز تمرینات اضطراری چند 
مجموعه  از  استفاده  با  است.  جنوبی  کره  در  بزرگ  مقیاس  در  رشته ای 
به طور  می تواند  مرکز  این  اضطراری،  آموزشی  کورس های  از  گسترده ای 
بالقوه نقش مهمی در ایجاد یک استاندارد آموزشی آتش نشانی و آموزش 

اورژانس در سطح ملی در کره جنوبی بازی کند.

  UL ــات ــت الزامـ ــاالی Ferrara تحـ ــت بـ ــوپرپمپ های ظرفیـ سـ
بـــرای قابلیـــت ارائـــه جریـــان 6256 گالـــن در دقیقـــه، بـــا فشـــار 
 Ferrara 125  تائیـــد شـــد. بـــا خلـــق ایـــن محصـــول PSI تخلیـــه
ـــرد  ـــت. تســـت عملک ـــر رف ـــرد پمـــپ فرات ـــورد عملک ـــر از رک ـــار دیگ ب
ـــال  ـــر مارش ـــگاه و دفت ـــر از آزمایش ـــده ناظ ـــود دو نماین ـــا وج ـــی ب واقع

ـــت. ـــده اس ـــت ش ـــت Louisiana ثب ـــانی دول آتش نش
بـــا اســـتفاده از قابلیـــت افزایـــش جریـــان جدیـــد، بخـــش 
ـــت  ـــت صنع ـــد ظرفی ـــتاندارد 100 درص ـــه اس ـــر ب ـــوزی دیگ آتش س

فقـــط در فشـــاردهی خالـــص PSI 100 محـــدود نمی شـــود. 
شکســـتن ســـقف PSI 100 بـــا پمـــپ 
جدیـــد HPV6000 نیـــز امکان پذیـــر 
ــال ورودی 8  ــار اتصـ ــا چهـ ــت. بـ اسـ
اینـــچ و یـــک 12 اینچـــی، توانایـــی از 
تأمیـــن  مگاهایدرانت هـــا  از  دور  راه 
می شـــود کـــه اکنـــون امکان پذیـــر 

است.
مدیـــر   ،  Brad Williamson
  Ferrara صنعتـــی  فرآورده هـــای 
آتـــش  پمـــپ  و   Ferrara گفـــت: 
ایاالت متحـــده بـــرای اولیـــن بـــار 
 Super ایـــن چالش هـــا را بـــا معرفـــی
™ Pumper و HVP5500 Pump در 
ـــد.  ـــش گرفته ان ـــته پی ـــال گذش ـــد س چن

هـــر دو شـــرکت در صـــدد پیشـــبرد توســـعه محصـــول جدیـــد و 
ــتند. ــا Super Pumper ™ هسـ ــوآوری بـ نـ

ـــی  ـــان باالی ـــای جری ـــا نیازه ـــق ب Super Pumper ™ Ferrara مطاب
ــروزی در  ــرات امـ ــی و خطـ ــانی های صنعتـ ــه آتش نشـ ــت کـ اسـ
پـــردازش و پاالیـــش شـــیمیایی پتروشـــیمی بـــا هـــم روبـــرو 
ــه  ــهرها کـ ــانی های کالنشـ ــرای آتش نشـ ــن بـ ــتند و همچنیـ هسـ
تجهیـــزات قدرتمنـــدی را بـــرای اطفـــای حریق هـــای گســـترده در 
انبارهـــا، مراکـــز خریـــد، اســـکله ها، تونل هـــا، آســـمان خراش ها یـــا 

بـــرای مقابلـــه بـــا حـــوادث فاجعه بـــار، نیازمندنـــد.
https://www.ferrarafire.com

 HAAGEN برنده قرارداد آموزش 
آتش نشانی MPSS کره جنوبی 

 Ferrara Super Pumper ™ 
و رکوردهای جدید صنعتی  

https://www.lionprotects.com/news/awarded-prop-contractor-south-korea
https://www.ferrarafire.com/
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فنــاوری Klaxon ES-P یــک سیســتم هشــداردهنده قــوی و پیشــرفته 
اســت کــه بــه ســرعت در حــال گســترش بــوده و گزینــه ای اســت کــه 
ــیگنالینگ در  ــای س ــودن، بســیاری از برنامه ه ــل ب ــل حم ــن قاب در عی
ــل  ــد قاب ــز قدرتمن ــک تجهی ــن ی ــد. ای ــه می ده ــیع را ارائ ــطح وس س
حمــل از سیســتم های گســترده موجــود Klaxon بــرای شــرایط 

COMAH، Evacuation و Lockdown اســت.
ــب  ــتند، اغل ــاز هس ــورد نی ــت م ــای ثاب ــه آژیره ــه همیش ــی ک درحال
ــده  الزم اســت کــه در صــورت وجــود یــک واحــد ثابــت آســیب دی
یــا ناقــص، یــک پشــتیبان هــم موجــود باشــد. ES-P بــرای ایــن منظــور 
ــتم  ــک سیس ــرای ی ــت ب ــای صنع ــا نیازه ــق ب ــت و مطاب ــده آل اس ای
ــه  ــی ب ــه ســرعت از محل ــه راحتــی و ب ــد ب ــه کــه می توان هشــدار اولی

مــکان دیگــر منتقــل شــود، مناســب اســت.
ــه از  ــت ک ــده اس ــی ش ــه ای طراح ــه گون ــتاندارد، ب ــول اس ــن محص ای
ــای  ــد. پایه ه ــه می کن ــه تغذی ــیله نقلی ــک وس ــت ی ــوکت 12 ول س
ــاً در هــر  ــوان آن را تقریب ــا بت ــن اجــازه را می دهــد ت ــی آن ای کائوچوی
مکانــی، مثــاًل روی ســقف خــودرو نصــب نمــود. ایــن ویژگــی ایــده آل 
ــات  ــکاری و عملی ــخصی، معدن ــاع ش ــی، دف ــات اورژانس ــرای عملی ب
بازســازی ســاختمانی، صنایــع گســترده نفــت و پتروشــیمی، تخلیــه مواد 
ــای  ــر از فراینده ــیاری دیگ ــن و بس ــداری راه آه ــر و نگه ــژه، تعمی وی

عملیاتــی مناســب اســت.
جعبــه کنتــرل بــه عنــوان یــک اتــاق کنتــرل قابــل حمــل بــرای مــدل 
ــودرو  ــرق خ ــای ســوکت ب ــه ج ES-X و ES-S. در دســترس اســت. ب
12V، یــک اتصــال 230V AC و باتــری پشــتیبان در آن ارائــه می شــود. 
ایــن اتصــال از ارتباطــات رادیویــی UHF / VHF بیــن جعبــه کنتــرل و 

آالرم هــای ســایت اســتفاده می کنــد.
بــرای نصــب و راه انــدازی آن کــه نیازمنــد ســیگنالینگ وســیع، قابلیــت 
ــت.  ــده آل اس ــت، ES-P Klaxon's ای ــل اس ــی حم ــان و ایمن اطمین
می توانیــد بــرای اطالعــات بیشــتر از ســیگنال اطــالع رســانی کلــی در 

ــد. ــدن کنی وب ســایت Klaxon دی

 Siren Broad - Area
Klaxon سیرن قابل حمل

http://iransafetytrade.com/
https://t.me/iranFireProtectionEngMag
http://www.klaxonsignals.com/
http://www.klaxonsignals.com/
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سیستم های  روی  بر  زیادی  تمرکز  گذشته  سالهای  طی   Patol کمپانی 
تشخیص دود )ASD( کرد که تشخیص و حساسیت باالیی دارند و برای 

هشدار زودهنگام آتش در مرحله اولیه قابل اطمینان هستند.

ترکیبی از حساسیت و سرعت!
Securiton ASD یک راه حل ایده آل برای بسیاری از کاربردهای متنوع 
است و به عنوان توزیع کننده منحصر به فرد تکنولوژی در انگلستان شناخته 
ارائه  مختلف  پروژه های  برای  را  متنوعی  سیستم های   Patol ،است شده 
می دهد. برنامه کاربردی اخیر او حفاظت از زندانیان و کارکنان در یکی 
بزرگ ترین  از  یکی  حال  عین  در  بود،  انگلیس  زندان های  بزرگ ترین  از 
پروژه های مربوط به انبار در یکی از پرجمعیت ترین بنادر بریتانیا را نیز با 
سیستم ASD و با هدف محافظت از ساختمان ها و محتویات آن ها در دست 
دارد. منطقه دیگری که این سیستم ها به طور گسترده ای مورد استفاده قرار 
گرفته است، سردخانه ها هستند که با قابلیت آشکارساز برای کار در درجه 
حرارت از C° 30- تا C° 60+ و به همراه با گزینه ای برای آشکارسازی نقاط 

گرم، ساخته و استفاده می شوند. 

چالش برانگیز  و  مناسب  بسیار  محل هایی  چنین  برای  مذکور  ویژگی های 
است.

پنج  تا  آن  برنامه ریزی  ظرفیت  آشکارساز،  تطبیق پذیری  نکته  از  بخشی 
 10 تا  متر  ازای هر  به  0.002 درصد  تا  سطح در محدوده حساسیت 

درصد در هر متر است. 
همچنین دارای یک فیلتر شفاف ساز برای از بین بردن ذرات گردوغبار 
در یک محفظه آیرودینامیکی حاوی سنسور دود است که باعث ایمنی و 

جلوگیری از ورود رسوبات و گردوغبار می گردد. 
می توان از کاهش احتمال زنگ زدگی نیز اطمینان حاصل نمود.

Patol  کمپانی  Securiton ASD فناوری   

https://www.patol.co.uk/
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مجــوز تجدید پذیــری انــرژی ســاختمان EPBD توســط پارلمــان اروپــا 
بــا هــدف در نظــر گرفتــن ایمنــی حریــق در ساخت وســاز و بازســازی 

بــه درخواســت کشــورهای عضــو تصویــب شــد. 
ــا FSEU اصالحیه هــای ایــن دســتورالعمل  انجمــن ایمنــی حریــق اروپ
را بــه عنــوان یــک ســیگنال قــوی از اتحادیــه اروپــا می بینــد کــه الــزام 
ــی آتش نشــانی  ــای ایمن ــد در هزینه ه ــرژی نبای ــره وری ان ــد به می کن

لحــاظ شــود.
Juliette Albiac ، مدیرعامــل FSEU، گفــت: پیشــنهاد تجدیــد نظــر 
ــی  ــش ایمن ــت افزای ــذاران جه ــرای قانون گ ــت ب ــی اس ــده، فرصت ش
ــرژی  ــازی ان ــه بهینه س ــاختمان هایی ک ــاختمان ها. در س ــش در س آت
در آن هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت، ایمنــی آتــش در هنــگام بهبــود 

عملکــرد ســاختمان، بایــد یــک اولویــت باشــد نــه یــک ضعــف.
EPBD کــه بــه ســال 2010 بــر می گــردد و همــراه بــا دســتورالعمل 
ــون  ــی قان ــرژی از ســال 2012، یکــی از بخش هــای اصل ــره وری ان به
ــه  ــاختمان ها مواج ــرژی س ــرف ان ــش مص ــا کاه ــه ب ــت ک ــا اس اروپ

گردیده اســت.
ــود.  ــده ب ــاز ش ــر 2016 آغ ــتورالعمل EPBD در نوامب ــی دس بازبین
ــی آتــش باعــث شــد کمیته هــای  ــورد ایمن نگرانی هــای بیشــتر در م
ــط  ــرژی ITRE و محی ــات و ان ــت، تحقیق ــرای صنع ــا ب ــان اروپ پارلم
زیســت، بهداشــت عمومــی و ایمنــی مــواد غذایــی ENVI بــه ایمنــی 
آتــش در متــن آن - در مــاده 2a پاراگــراف 7 )صفحــه 27( و مــاده 7 

پاراگــراف 5 )صفحــه 28( لحــاظ گــردد.
پــس از تصویــب نهایــی توســط شــورای اتحادیــه اروپــا، ایــن 
دســتورالعمل در نشــریه رســمی اتحادیــه اروپــا منتشــر خواهــد شــد.

  

ایمنی در دستورالعمل اجرایی انرژی
   EPBD 

http://iransafetytrade.com/
https://t.me/iranFireProtectionEngMag
https://firesafeeurope.eu/
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings
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بهبـــود مأموریت هـــای نجـــات در طـــی حـــوادث ســـیل یـــا 
آتش ســـوزی جنـــگل بـــا اســـتفاده از Tactilon Agnet )فنـــاوری 

مـــدرن ایربـــاس( محقـــق شـــد.
بـــا ایـــن فنـــاوری می تـــوان متوجـــه شـــد کـــه چگونـــه فیلم هـــا 
و تصاویـــر هوایـــی از یـــک هواپیمـــای بـــدون سرنشـــین می توانـــد 
 Tactilon Agnet بـــه عنـــوان ابـــزار همکاری هـــای چندرســـانه ای
ــیل  ــه سـ ــد هنگامی کـ ــتم می توانـ ــن سیسـ ــود. ایـ ــه شـ یکپارچـ
یـــا آتش ســـوزی جنگلـــی نیـــز رخ می دهـــد کمـــک کنـــد و 
ــاورت یـــک  ــی در مجـ ــد کلـ ــد یـــک دیـ ــان ها می تواننـ آتش نشـ

حادثـــه داشـــته باشـــند.
ـــادن در  ـــرض گیرافت ـــا پیش ف ـــردی ب ـــی، ف ـــناریوی واقع ـــک س در ی
ـــای  ـــد. هواپیم ـــان ش ـــی پنه ـــای بتن ـــت الیه ه ـــاختمان، در پش آوار س
ـــرای امدادگـــران  ـــی را ب ـــوی هوای ـــر ویدئ ـــدون سرنشـــین یـــک تصوی ب
ـــو  ـــه ویدی ـــژه ای ک ـــای وی ـــه عینک ه ـــی ک ـــد. در حال ـــال می کن ارس
را در زمـــان واقعـــی نشـــان می دهنـــد، یـــک امدادگـــر توانســـت 

ـــد. ـــارج کن ـــل خ ـــایی و از مح ـــه را شناس ـــت رفت ـــخص از دس ش
هنگامی کـــه آتش نشـــانان بـــه کانال هـــای ارتباطـــی بســـیار 
ـــاز  ـــوار نی ـــای دش ـــرای مأموریت ه ـــر ب ـــاد و انعطاف پذی ـــل اعتم قاب

دارنـــد، Tactilon Agnet می توانـــد پاســـخ مناســـبی باشـــد. 

ــکل از  ــی متشـ ــاوری تیمـ ــن فنـ ــا ایـ ــد بـ ــان می تواننـ فرماندهـ
ـــران  ـــانان و افس ـــان، آتش نش ـــربازان، داوطلب ـــی، س ـــان نظام متخصص

پلیـــس را بـــا برنامـــه از پیـــش تعییـــن شـــده، اداره کننـــد. 
ــف  ــواع مختلـ ــد در انـ ــا، Tactilon Agnet می توانـ در مأموریت هـ
دســـتگاه ها مـــورد اســـتفاده قـــرار گیـــرد و اطالعـــات را از منابـــع 
مختلـــف ماننـــد وســـایل نقلیـــه بـــدون سرنشـــین ارســـال کنـــد. 
ــای  ــت مأموریت هـ ــی و دقـ ــا هماهنگـ ــد تـ ــک می کنـ ــن کمـ ایـ

نجـــات جـــان انســـان ها تســـریع بخشـــیده شـــود.
ــی های  ــران گوشـ ــه کاربـ ــت کـ ــه ای اسـ Tactilon Agnet برنامـ
ــا  ــای Tetra یـ ــا گروه هـ ــه بـ ــک دکمـ ــس یـ ــا لمـ ــمند بـ هوشـ

می گیرنـــد.  تمـــاس   Tetrapol
بـــا Tactilon Agnet، کاربـــران گوشـــی های هوشـــمند و تبلت هـــا، 
ـــو و  ـــا، ویدئ ـــا، داده ه ـــوند. صداه ـــه ای می ش ـــان حرف ـــی از جه بخش
ـــت  ـــی قابلی ـــتند و همگ ـــترس هس ـــه در دس ـــی هم ـــات مکان یاب خدم
ــد،  ــار دارنـ ــه ای انتظـ ــران حرفـ ــه کاربـ ــان و امنیتـــی را کـ اطمینـ

ـــد. ـــرآورده می کنن ب
www.securelandcommunications.com

 

برنامه آینده ایرباس
 انتقال فیلم های زمان واقعی از آسمان   

https://www.securelandcommunications.com/open-positions
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ارتباطی  سیستم  به    Nuremberg فرودگاه  آتش نشانی  کنترل  مرکز 
مبتنی بر VoIP و استفاده از فناوری Frequentis ASGARD مجهز شد. 
Flughaft Nürnberg GmbH تجهیزات Frequentis ASGARD را 
برای مدرنیزه کردن مرکز کنترل اداره آتش نشانی فرودگاه ها و سیستم 
کرد.  انتخاب  رسانه ای  فناوری  نصب  نیز  و  ارتباطات  و  کنترل  مدیریت 
این نصب اولین بار است که در فرودگاه بین المللی ASGARD انجام شد.     
فرودگاه Albrecht Dürer در Nuremberg در میان ده فرودگاه بزرگ 
آلمان با حدود 4،2 میلیون مسافر در سال قرار دارد و سالیانه به میزان 
3 درصد رشد می کند. زیرسیستم های مختلفی نیز از طریق سیستم های 

ارتباطی و از طریق اینترفیس های مختلف یکپارچه می شوند.   
این سیستم باالترین قابلیت اطمینان و در دسترس بودن را ارائه می دهد 

زیرساخت های  در  یکپارچه سازی  و 
در  همچنین  می سازد،  عملی  را  موجود 
بر  مبتنی  کاماًل  را  مدوالر  مفهوم  آینده 
آن  توانایی  و  انعطاف پذیری  نرم افزار، 
الزامات  پیچیده ترین  ساده سازی  برای 
مستندسازی  سیستم  می کند.  تضمین 
ثبت  را  موجود  اطالعات  تمام  یکپارچه 
می کند و یک پیش شرط ضروری برای 

مراکز کنترل است.       
 VoIP سیستم ارتباطات صوتی مبتنی بر

و با استفاده از انعطاف پذیری باال، قابلیت اطمینان و امکانات متعدد برای 
ادغام زیرساخت هستند، ASGARD مدیریت ارتباطات حرفه ای را برای 

مراکز کنترل بحرانی ایمنی فراهم آورده است.
Reinhard Grimm مدیرعامل Frequentis آلمان می گوید ما بسیار 
برای   ASGARD به ایمنی،  مهم  وظایف  با  صنایعی  که  می کنیم  افتخار 

مدیریت تماس اضطراری متکی هستند.        
ASGARD در حال حاضر بخشی از مجموعه ای با بیش از 30 مرکز کنترل 
با  اضطراری  سرویس  کنترل  مراکز  از  پشتیبانی  است،  آلمان  سراسر  در 
مدیریت تماس اضطراری و هماهنگی وسایل نقلیه اضطراری مهیا می گردد. 
www.frequentis.com  

 ایمنی حریق در صنعت سینما     

http://iransafetytrade.com/
https://t.me/iranFireProtectionEngMag
https://www.frequentis.com/
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ـــنل  ـــه پرس ـــود ک ـــل ش ـــان حاص ـــد اطمین ـــراری، بای ـــرایط اضط در ش
ــه و از  ــرار گرفتـ ــان قـ ــر در امـ ــه خطـ ــل از هرگونـ ــور کامـ به طـ
در معـــرض مـــواد ســـمی یـــا خورنـــده قـــرار گرفتـــن محافظـــت 

می شـــوند.
DuPont به همین دلیل ®Tychem جدید را معرفی کرد. 

Tychem® TK یـــک لبـــاس ضدنفـــوذ مســـتقل و ضـــد گاز اســـت کـــه 
مانـــع مؤثـــری بـــرای بیـــش از 300 مـــاده شـــیمیایی اســـت.

ـــده  ـــی ش ـــاص طراح ـــرایط خ ـــرای ش ـــد ب ـــت Tychem® TK جدی کی
ـــود دارد.  ـــالمت وج ـــی و س ـــرای زندگ ـــری ب ـــه خط ـــی ک ـــت، جای اس
ـــات  ـــی، مایع ـــمی و خوردگ ـــای س ـــل گازه ـــت در مقاب ـــرای محافظ ب
و مـــواد شـــیمیایی جامـــد، لباس هایـــی بـــا کارایـــی بـــاال بـــرای 
کاربردهـــای صنعتـــی، اورژانـــس و آماده ســـازی داخلـــی مناســـب 
ـــه  ـــرد TK در مواجه ـــی از ®Tychem کارب ـــال معمول ـــک مث ـــت. ی اس

بـــا آمونیـــاک اســـت.  ایـــن مـــواد شـــیمیایی ســـمی اغلـــب در 
تمیـــز کـــردن محصـــوالت صنعتـــی یافـــت می شـــوند؛ همچنیـــن 
ــزات  ــتخراج فلـ ــیمی و اسـ ــی و پتروشـ ــواد غذایـ ــردازش مـ در پـ
کاربـــرد دارنـــد. آنهـــا مایـــع یـــا گاز هســـتند و درصورتی کـــه در 
معـــرض غلظـــت باالیـــی از آمونیـــاک قـــرار بگیرنـــد، می تواننـــد 
مرگبـــار باشـــند.  حتـــی در غلظت هـــای پایین تـــر، آمونیـــاک 
ـــوختگی های  ـــی و س ـــی و تنفس ـــتم بین ـــم، سیس ـــاب چش ـــث الته باع

شـــیمیایی یـــا انجمـــاد پوســـت می شـــود. 
ـــرایطی  ـــراری در ش ـــوادث اضط ـــه از ح ـــت ک ـــروری اس ـــن ض بنابرای
ـــرب  ـــه مخ ـــا حمل ـــادف ی ـــت تص ـــه عل ـــیمیایی ب ـــواد ش ـــن م ـــه ای ک
نشـــت کرده انـــد، محافظـــت شـــود. DuPont لبـــاس جدیـــدش 
را بـــرای تســـت دقیـــق جهـــت اثبـــات اثربخشـــی آن در شـــرایط 
 TK ــد ــرار داد. ®Tychem جدیـ ــش قـ ــت پوشـ ــراری تحـ اضطـ
ـــاده  ـــرای 15 م ـــوذ ب ـــرای نف ـــاز ب ـــورد نی ـــت م ـــا از مقاوم ـــه تنه ن
ـــه 90 درصـــد از  ـــت، بلک ـــر رف ـــود در EN 943-2 فرات ـــیمیایی موج ش

300 مـــواد شـــیمیایی مـــورد آزمایـــش را نشـــان می دهـــد.

DuPont ارائه کرد: Tychem® TK  جدید  

http://www.dupont.com/products-and-services/personal-protective-equipment/chemical-protective-garments/brands/tychem/products/tychem-tk.html
http://www.dupont.com/products-and-services/personal-protective-equipment/chemical-protective-garments/brands/tychem/products/tychem-tk.html
http://www.dupont.com/products-and-services/personal-protective-equipment/chemical-protective-garments/brands/tychem/products/tychem-tk.html
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انجمـــن صنایـــع آتش نشـــانی FIA  آمادگـــی خـــود را بـــرای 
همـــکاری بـــا Judith Hackitt در خصـــوص بازنگـــری مقـــررات 
ـــی  ـــن تخصص ـــن انجم ـــرد. ای ـــالم ک ـــش اع ـــی آت ـــاختمان و ایمن س
ســـال ها تـــالش کـــرده  اســـت تـــا تغییراتـــی را در مفـــاد نظارتـــی 

و ســـطح صالحیـــت صنعـــت ایمنـــی آتـــش ایجـــاد کنـــد.
گـــزارش Hackitt یـــک بررســـی بســـیار گســـترده از فرایندهـــای 
ـــاال در  ـــی ب ـــتانداردهای ایمن ـــان از اس ـــرای اطمین ـــتفاده ب ـــورد اس م
ــه  ــت کـ ــاختمان ها اسـ ــی سـ ــتفاده نهایـ ــاخت و اسـ ــی، سـ طراحـ
شـــامل توصیه هایـــی مبنـــی بـــر تغییـــرات عمـــده در اســـتفاده از 

ســـاختمان های مســـکونی بـــا خطـــر بـــاال HRRBs  اســـت. 
ـــتمی  ـــرات سیس ـــت تغیی ـــه دول ـــد ک ـــه می کن ـــزارش توصی ـــن گ ای
را در ســـایر ســـاختمان های بـــا خطـــر بـــاال، ماننـــد بیمارســـتان ها 

و خانه هـــای مراقبـــت از کـــودکان و ســـالمندان در نظـــر بگیـــرد.

ــه  ــترده تری بـ ــور گسـ ــا به طـ ــویق می کنـــد تـ FIA دولـــت را تشـ
بهبـــود اســـتانداردهای ایمنـــی آتش ســـوزی بپـــردازد، نـــه فقـــط 

بـــرای HRRB هـــا.
حوزه هایـــی نظیـــر بررســـی شایســـتگی افـــراد و شـــرکت هایی کـــه 
ــت  ــرل کیفیـ ــد و کنتـ ــازه کار می کننـ ــی سـ ــای ایمنـ در زمینه هـ
ـــود  ـــت بهب ـــر صنع ـــد در سراس ـــه بای ـــی ک ـــات ایمن ـــب تأسیس نص

ـــد. یاب
گـــزارش Hackitt شـــامل انـــواع دیگـــری از توصیه هـــا، از قبیـــل 
ـــه  ـــت ک ـــرای HRRBs اس ـــترک ب ـــی مش ـــع تخصص ـــی مجتم معرف
تغییـــرات بســـیار مهمـــی در ایـــن رونـــد تائیـــد ایجـــاد خواهـــد 
نمـــود و فراینـــد متقابـــل می توانـــد به طـــور بالقـــوه باعـــث تأخیـــر 

ــود. ــاز شـ ــه ساخت وسـ در برنامـ
FIA بررســـی خواهـــد کـــرد کـــه آیـــا ایـــن فرآینـــد منجـــر بـــه 
ــی  ــتانداردهای ایمنـ ــده در اسـ ــام شـ ــای انجـ ــود پیش بینی هـ بهبـ
ـــتر  ـــارکت بیش ـــا از مش ـــه م ـــر چ ـــر، اگ ـــا خی ـــد ی ـــد ش ـــش خواه آت

ـــد. ـــم ش ـــحال خواهی ـــورد خوش ـــن م در ای
www.fia.uk.com

 FIA توسط Hackitt بازنگری 

موسسـه ایمنـی و بهداشـت شـغلی IOSH جدیـدا از دولـت انگلیـس 
خواسـته اسـت تـا سـریعا اقدامـات خـود را بـرای اجـرای توصیه هـای 
انجـام شـده در مجلـه Dame Judith Hackitt دررابطـه بـا مقررات 
سـاختمان و ایمنـی آتش سـوزی اعمـال کنـد. یافتـه هـای این بررسـی 
کـه جدیدا منتشـر شـده اسـت، توصیه هـای مهمـی را ارائـه می دهد که 
بـه دنبـال حـل مسـائل بسـیاری هسـتند کـه IOSH و دیگـران مطرح 

کرده انـد.
ایـن توصیـه شـامل تنظیمـات مربوطـه، راهنمایـی و اجـرای دقیق تـر و 

ارتقـاء بـا قابلیـت اطمینـان ایمنـی حریق بـرای همه اسـت. 
نقـش   IOSH این خصـوص  در  حتـی 
بـرای  را  مشـخصی  مسـئولیت های  و 
سـازمان ها و افـراد متخصص مشـخص 

اسـت. کرده 
سیاسـت  رئیـس   ،  Richard Jones
مـا  گفـت:   IOSH عمومـی  روابـط  و 
خوشـحالیم که این بررسـی ها شـناخته 
شـده اسـت. در حـال حاضـر، دولـت 
در حـال بررسـی و شـروع برنامه هـای 
اجرایـی بـرای انجام این توصیه هاسـت 
تـا اطمینـان حاصـل کنـد کـه هرگـز 
بـرج  ماننـد  دیگـری  آتش سـوزی 
گرانفـل بـه وجـود نخواهـد آمـد. ما از 
دولـت می خواهیـم کـه برنامـه اجرایی 
را در اسـرع وقـت اجرا و توسـعه دهد. 

سـپس  و  گیـرد  قـرار  عمـوم  دسـترس  در  بایـد  راهنما هـا  ایـن 
شـود. انجـام  بایـد  آن  منظـم  به روزرسـانی های 

بـا اجـرای این توصیه هـا و قوانین به روزشـده در حوزه ایمنی سـاختمانی، 
ضمـن آنکـه جـان و مـال شـهروندان از بالیای سـنگین حریـق محفوظ 
می شـود، کمـاکان روند توسـعه شهرنشـینی و رفـاه شـهروندی افزایش 

می یابـد. در مجمـوع، گرانفـل پایـان حادثه های انگلیس اسـت.
بررسـی مجـدد Hackitt پـس از تـراژدی بـرج گرنفـل در مـاه ژوئـن 
انجـام شـد کـه در آن حادثـه 71 نفر جان خـود را از دسـت دادند. این 
توصیه هـا سـوای تحقیقـات عمومی در خصوص آن آتش سـوزی اسـت 

و توسـط Sir Martin Moore-Bick هدایـت می شـود.
www.iosh.co.uk

 درخواست IOSH از دولت برای تسریع 
        Hackitt  در اجرای توصیه های ایمنی

http://iransafetytrade.com/
https://t.me/iranFireProtectionEngMag
https://www.fia.uk.com/
https://www.iosh.co.uk/News/IOSH-urges-Government-to-act-swiftly-on-Hackitt-fire-safety-recommendations.aspx
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article

مقـــاله تخـصصـی
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Fire Safety Risk Assessment
جستاری کوتاه بر ارزیابی ریسک ایمنی حریق

ارزیابـي ریسـک حریـق، فرایندي سیسـتماتیک جهت بررسـي مخاطـرات حریق بالقـوه در محیط کار و 
تخمیـن ریسـک حاصـل از ایـن خطرات بـراي منابع مالي و انسـاني می باشـد. 

عمده دالیل ارزیابي ریسک حریق در محیط کار شامل موارد زیر می شود:
1. فراهم نمودن یک محیط کار ایمن و عاري از ریسک به عنوان یک وظیفه اخالقي.

2. در نظـر گرفتـن مباحـث اقتصـادي در حریـق و توجـه بـه ایـن مسـئله کـه عـدم وجـود یـک برنامـه 
نظام منـد و پیشـگیري و کنتـرل حریـق باعـث تحمـل هزینه هـای سـنگین بـر هـر فراینـد می گـردد.

3. رعایـت بحـث الزامـات قانونـي کـه می تـوان ایـن الـزام را در بنـد 4-3-1 سیسـتم های مدیریـت 
ایمنـي و بهداشـت حرفـه ای OHSAS18001 مالحظـه نمـود.
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مراحل ارزیابي ریسک حریق:
جهـت ارزیابـي ریسـک حریـق، مراجع مختلـف، مراحل متعـددي را 
عنـوان کرده انـد ولـي به طور اساسـي و مشـترک پنج مرحلـه در یک 
ارزیابـي ریسـک حریق باید بررسـي شـده و انجـام پذیرد که شـامل 

موارد زیر اسـت:
 شناسایي خطرات حریق

 شناسایي افراد در معرض ریسک
 ارزیابي ریسک و وضعیت پیشگیري و کنترل موجود

 ثبت یافته های ارزیابي ریسک حریق
 بازنگري خطرات و تجدیدنظر

 
شناسايي خطرات حريق:

خطـرات  بایـد  حریـق  مثلـث  اجـزا  و  خطـر  مفهـوم  بـه  توجـه  بـا 
کـرد.  جسـتجو  حریـق  مثلـث  عناصـر  در  را  آتش سـوزی 

بـه ایـن ترتیـب شناسـایي خطـرات حریـق شـامل شناسـایي منابـع 
اکسـیژن، شناسـایي منابع سـوخت و شناسـایي منابع حرارت، اشتعال 

اسـت.  جرقه  یا 
همچنیـن در شناسـایي اعمـال ناایمـن و شـرایط ناایمـن نیـز بایـد 

نگرشـي متناسـب بـا ایمنـي حریـق، داشـته باشـیم.

شناسايي افراد در معرض ريسک:
اولویـت اصلـي در ارتبـاط بـا احتیاطـات حریـق، حصـول اطمینان از 

امـکان فـرار ایمـن افـراد در صـورت وقـوع حریق می باشـد. 
مهم تریـن مواردي کـه باید در ارزیابي ریسـک، در مـورد افرادي که 
به طـور بالقـوه با حریـق درگیر هسـتند، مدنظـر قرار گیرند: سـرعت 
احتمالـي رشـد و گسـترش حریـق و حـرارت و دوده همـراه بـا آن، 
تعـداد افـرادي کـه در منطقـه حضـور دارنـد، نحـوه اطالع افـراد از 

وقـوع حریـق و نحـوه فرار افراد اسـت.
موجـود،  کنتـرل  و  پیشـگیري  وضعیـت  و  ریسـک ها  ارزیابـي  در 
برمبنـاي روش هـای مختلف ارزیابي ریسـک می تـوان از اکثریت این 

روش هـا بـا رویکـرد ارزیابـي ریسـک حریـق بهره جسـت. 
پـس از تعییـن میزان ریسـک بایـد به بررسـي کنترل هـای موجود و 
کفایـت و یـا عدم کفایـت آنها پرداخـت و روش هایی را بـراي کنترل 

و کاهش ریسـک در نظـر گرفت.

ثبت يافته های ارزيابي ريسک حريق:
چنانچـه تعـداد کارکنـان در محـل ارزیابـي ریسـک بیـش از 5 نفـر 

باشـد بایـد یافته هـای ارزیابـي ریسـک ثبـت شـوند. 
جهت ثبت یافته های ارزیابي ریسک دو رویکرد کمي وجود دارد:
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الـف( اسـتفاده از نقشـه محـل کار کـه روي آن محـل مـواد قابـل 
اشـتعال، منابـع حـرارت، مسـیرهاي فـرار، محـل تجهیـزات اعـالم و 
اطفـاء حریـق، منابـع اصلـي بـرق و روشـنایي مشـخص شـده باشـد.

ب( اسـتفاده از یـک فـرم سـاده کـه در آن مـوارد زیـر لحـاظ شـده 
: شد با

  تاریخ ارزیابي
 خطرات شناسایي شده

  افراد یا گروه های در معرض ریسک
کنتـرل  مناسـب  به طـور  کـه  ریسـک های  و  موجـود  کنترل هـای   

نشـده اند.
 عملیات های بیشتري که مورد نیازند.

مرحله بازنگري و تجديدنظر:
تغییـرات مؤثـر بـا میـزان ریسـک حریـق و اقدامـات کنترلـي انجام 
شـده در محـل دیـر یـا زود در محیط پدیدار می شـوند ایـن تغییرات 

شـامل مـوارد زیر می باشـد.
 تغییرات تعداد کارکنان

 تغییر در فرآیندهاي کاري
 ابـزار و وسـایل جدیـد کار دسـتگاه ها، تجهیـزات و ماشـین آالت 

ید جد

 ساختمان جدید یا توسعه مکان های موجود
 مواد جدید یا تغییر در انبار فعلی مواد

هـر کـدام از ایـن مـواد می تواننـد منجـر بـه بـروز خطـرات جدیـد 
یـا افزایـش ریسـک شـوند. بنابرایـن ریسـک ها نیـاز بـه بازنگـري و 

داشـت.  خواهند  تجدیدنظـر 
بـه ایـن ترتیـب می تـوان اطمینـان حاصـل کـرد کـه ارزیابی هـای 
ریسـک انجـام شـده و اقدامـات کنترلـي همـواره بـه روز هسـتند.

معموالً در موارد فوق ارزیابی ها باید مجدداً صورت گیرند.

هنگام وقوع حریق
بطـور کلـي جهـت تجزیـه و تحلیـل خطـرات و ارزیابـي ریسـک های 
محتویـات،  سـاختار،  سـایت،  همچـون  مـواردي  بـه  بایـد  حریـق 
و  حریـق  حفاظـت  سیسـتم  افـراد،  فاکتـور  مدیریتـي،  فاکتورهـاي 

کـرد. ویـژه  توجـه  آتش سـوزی  از  پـس  الزم  اقدامـات 
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 صنايـع ايمنـی و اطفـاء تهـران
w w w. e t f a t e h r a n . n e t

یکی از مشکالتی که معموالً مهندسین تأسیسات مکانیکی جهت طراحی 
یک شبکه آب تحت فشار آتش نشانی منتهی به جعبه های آتش نشانی در 

ساختمان های بلندمرتبه، با آن برخورد دارند، این است که ارتفاع کل آبدهی 
پمپ آتش نشانی )Head( معموالً تابعی از ارتفاع ساختمان است و می بایست 

عالوه بر تأمین فشار موردنیاز پشت مصرف کننده در باالترین طبقه، بر ارتفاع 
استاتیک ناشی از ارتفاع ساختمان و همچنین افت ناشی از طول شبکه 

لوله کشی نیز غالب گردد. 
بنابراین ارتفاع کل آبدهی آتش نشانی در یک ساختمان براساس شرایط 

جعبه آتش نشانی مستقر در باالترین طبقه، محاسبه و تعیین می گردد و نتیجه 
این خواهد شد که فشار وارده به جعبه های آتش نشانی در طبقات پائین، 

به مراتب بیشتر از محدوده مجاز شبکه آب تحت فشار آتش نشانی )7 بار( 
خواهد شد. 

محاسبه اوریفیس های 
مورد استفاده در مهندسی حریق

جعبه های آب آتش نشانی

https://www.etfatehran.net/
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بــا توجــه بــه مــوارد ذکرشــده، طبــق توصیــه کــد NFPA-14 انجمــن 
ــا  ــوان ب ــن مشــکل را می ت ــکا، ای ــق آمری ــت از حری ــی حفاظ بین الملل
ــد،  ــل می دهن ــار را تقلی ــه فش ــانی ک ــای آتش نش ــب اوریفیس ه نص
ــش  ــی کاه ــدازه کاف ــار را به ان ــش از 7 ب ــارهای بی ــود و فش ــع نم رف

داد.
انتخــاب  ســوراخ داری  فلــزی  صفحــات  از  معمــوالً  اوریفیس هــا 
ــرف  ــل از مص ــبکه را قب ــانی ش ــار آب آتش نش ــه فش ــد ک می گردن
جعبه هــای آتش نشــانی و خــروج از نــازل جعبــه، تقلیــل داده و 

به انــدازه کافــی کاهــش می دهنــد. 
تعــداد  محاســبه  جهــت   NFPA-14 کــد  پیشــنهادی  رابطــه 
ــانی  ــس آتش نش ــه اوریفی ــر روی صفح ــاز ب ــورد نی ــای م اوریفیس ه

ــد: ــر می باش ــرح زی ــه ش ب

که در این رابطه:
ــر روی  ــاز ب ــارت اســت از جمــع مســاحت ســوراخ های موردنی A عب

ــع ــر مرب ــب میلی مت ــانی، برحس ــس آتش نش ــه اوریفی صفح
Q جریان کل آبدهی آتش نشانی، برحسب لیتر در دقیقه 

P1 فشار ورودی به اوریفیس، برحسب بار
P2 فشار خروجی از اوریفیس، برحسب بار 

ــادل  ــانی، مع ــه آتش نش ــر جعب ــی در ه ــان آبده ــه جری درصورتی ک
ــا 100gpm باشــد و فشــار خروجــی طبــق  379 لیتــر در دقیقــه و ی
ــار  ــتن فش ــا داش ــود، ب ــه ش ــر گرفت ــار در نظ ــر 7 ب ــتاندارد براب اس
ــی مســاحت کل  ــوان به راحت ــاختمان، می ت ــه از س ــر طبق ورودی در ه
ــه را  ــر طبق ــزی ه ــای فل ــر روی اوریفیس ه ــاز ب ــوراخ های موردنی س

محاســبه کــرد. 

از آنجائــی کــه در کــد NFPA-14 قطــر هــر ســوراخ معــادل 
 154 برابــر  ســوراخ  هــر  مســاحت  می باشــد،  میلی متــر   14
ــع خواهــد شــد کــه از حاصــل تقســیم مســاحت کلــی  میلی متــر مرب
ــوراخ،  ــر س ــاحت ه ــر مس ــوق، ب ــه ف ــاس رابط ــر اس ــده ب محاسبه ش
تعــداد کل ســوراخ های موردنیــاز صفحــات اوریفیــس در هــر یــک از 

طبقــات ســاختمان محاســبه می گــردد. 
ــای آتش نشــانی  ــری از افزایــش بیش ازحــد اوریفیس ه جهــت جلوگی
ــردد،  ــن گ ــه و تأمی ــه تهی ــاختمان بلندمرتب ــک س ــرای ی ــد ب ــه بای ک
ــه تعــداد هــر ســه طبقــه یــک اوریفیــس در  معمــوالً محاســبات را ب

ــد.  ــر می گیرن نظ
بنابرایــن بمنظــور آشــنایی بیشــتر مهندســین طــراح، نمونــه ای از ایــن 
ــری مســکونی  ــا کارب ــه ب ــاختمان بلندمرتب ــک س ــرای ی ــبات ب محاس
ــه  ــه موتورخان ــرض اینک ــا ف ــد، ب ــه می باش ــًا دارای 23 طبق ــه جمع ک
ــه  ــد، ب ــه باش ــرار گرفت ــه ق ــی س ــه منف ــن طبق آتش نشــانی در آخری

ــود: شــرح ذیــل خواهــد ب
1- سه طبقه زيرزمین

3- برای طبقات سوم، چهارم و پنجم2- طبقات همکف، اول، دوم
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4- طبقات ششم، هفتم و هشتم
بــرای طبقــات نهــم بــه بعــد، بدلیــل افزایــش ارتفــاع، مقــدار P1 کمتر 

از 7 بــار خواهــد شــد. لــذا نیــازی بــه اســتفاده اوریفیــس نمی باشــد.

NFPA-14 :مرجع
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ایمنی حریق در بیمارستان
اساســاً ایمنــی و حریــق در بیمارســتان ها هماننــد اغلــب ســاختمان ها از طریــق تحقیــق، طراحــی 
و مدیریــت صحیــح قابــل  دســتیابی اســت کــه دامنــه مطالعاتــی از آن بســیار وســیع و شــامل 
علــوم فنــی و مهندســی،  معمــاری، مدیریتــی و روانشناســی و ســایر دانش هــای مشــابه اســت. 

فلوچارت ایمنی در برابر حریق
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مديريت حريق
مـواد  بـا  اکسـیژن  سـریع  ترکیـب  نتیجـه  آتش سـوزی ها  بطورکلـی 
سـوختنی در درجـه حرارت هـای مشـخص می باشـد. بدیـن ترتیب اگر 
از ترکیب اکسـیژن و مواد سـوختنی جلوگیری شـود و یـا درجه حرارت 
در حـدی پایین تـر از نقطـه اشـتعال نگه داشـته شـود، حریقی بـه وجود 

نخواهـد آمد.
در  حریـق  ایمنـی  در  گام  مهم تریـن  شـد  اشـاره  کـه  همان گونـه 
بیمارسـتان ها، شناسـایی عوامـل بـه وجـود آورنـده حریـق در این گونـه 
اماکـن می باشـد. در یـک مطالعـه مـوردی در آمریکا، علل عمـده بروز 
آتش سـوزی در بیمارسـتان ها و سـایر مراکـز درمانـی، در یـک دوره 

ده سـاله، مطابـق بـا جـدول زیـر تعییـن گردید:

 

از نقطـه  نظر شـروع آتش سـوزی ها، اتاق هـای بیمـاران از خطرناک ترین 
نقـاط بیمارسـتان ها، محسـوب می شـوند. در یـک مطالعه موردی سـهم 
بـا  بیمارسـتان در شـروع آتش سـوزی ها مطابـق  محل هـای مختلـف 

جدول زیـر، تعییـن گردید.

  

بطورکلی اصول ایمنی حریق در بیمارستان ها را می توان در دو مرحله زیر خالصه کرد:
1- شناسایی علل بروز آتش سوزی ها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در برابر آن ها

2- شناسایی نحوه و علل گسترش حریق و بکار بستن اقدامات کنترلی جهت مهار آن

گسـترش حریـق در این گونـه اماکـن می تواند باعث انتشـار شـعله های 
حریـق بـه مکان هـای مجـاور و  طبقات باالتر  یـا پایین تر شـود. هرچند 
که عوامل متعددی بر سـرعت و نحوه گسـترش حریق در بیمارسـتان ها 
تأثیرگـذار می باشـد؛ امـا مهم تریـن و معمول تریـن روش هـای انتقـال 

آتش سـوزی هدایـت و جابجایی می باشـد. 
در روش هدایت، برای گسـترش آتش سـوزی نیازی به تماس مسـتقیم 
شـعله نیسـت و آتـش از طریـق دیوارهـا، فلـزات و سـطوح مختلف به 
سـایر بخش هـا نفـوذ می کنـد. در ایـن حالـت مقاومـت مصالـح بـکار 
رفتـه در برابـر گرمـا، نقـش قابل توجهـی در کنتـرل حریـق دارد. وجود  
فضاهـای خالـی بیـن محیط هـای قابل اشـتعال یـا دیوارهـای جداکننده 

بـرای بـه تأخیـر انداختـن انتقال حـرارت، بسـیار مطلوب می باشـد. 

در روش جابجایی، انتشـار آتش سـوزی از طریق حرکت سـریع گازهای 
داغ رخ می دهـد. سـرعت حرکـت ایـن گازهـا و بـه تبـع آن گسـترش 
حریـق، ارتبـاط نزدیکـی بـا محیـط موردنظـر، شـکل سـاختمان، محـل 
دودکش هـا و حضـور تهویه هـای سـقفی و پنل هـای آویـزان از سـقف 
کـه مانعـی در برابر حرکت افقی گازهای داغ محسـوب می شـوند، دارد. 
بـا وجـود ایـن، بازهـم خطـر وقـوع حریـق در هیـچ شـرایطی بـه صفر 
به موقـع  اطفـای  بـرای  آمادگـی  حفـظ  دلیـل  همیـن  بـه  نمی رسـد. 
آتش سـوزی های احتمالـی، از مهم تریـن اصـول ایمنـی حریـق به شـمار 
مـی رود. در ایـن رابطـه فاکتـور تعیین کننـده در کنترل و اطفـای حریق، 
زمـان می باشـد. لـذا کشـف و اعـالم حریـق در لحظـات اولیـه، نقـش 

مهمـی در کنتـرل خسـارات خواهـد داشـت.
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سیستم كشف و اعالم حريق
سیسـتم کشـف و اعـالم حریـق در بیمارسـتان ها شـامل دسـتگاه های 
از  خـودکار  کشـف  دسـتگاه  می باشـد.  اعـالم  و  پـردازش  کشـف، 
کاشـف های حریق تشـکیل  شـده که در مقابل محصوالت حریق شـامل 
حـرارت، دود و ذرات، شـعله و گاز، واکنـش نشـان می دهـد. در انتخاب 

و نصـب کاشـف ها رعایـت مـوارد زیـر الزامـی اسـت:
1- نـوع و حساسـیت کاشـف، بـا توجـه به ریسـک حریـق در هر محل 
تعییـن شـود. بـه همیـن دلیـل الزم اسـت نـوع کاشـف در بخش هـای 
مختلف بیمارسـتان بر اسـاس صالحدید کارشـناس فنـی حریق، انتخاب 

شود.
2- محـل نصـب کاشـف ها در اغلـب مـوارد، سـقف می باشـد. در ایـن 
حالـت حداقـل و حداکثر فاصله کاشـف از سـقف به ترتیـب 1 و 4 اینچ 

بـوده و جاسـازی کاشـف ها در سـقف به هیچ عنـوان توصیـه نمی شـود.
تراکـم  و  آن  بـه حساسـیت  بسـتگی  کاشـف  حفاظتـی  محـدوده   -3
محصـوالت حریـق دارد، بطوری که تعییـن محدوده مؤثر آن، بر اسـاس 
توصیه هـای سـازنده و بـا آزمایشـات کنتـرل کیفـی صـورت می پذیرد. 
در همـه حـاالت بایـد جانب احتیـاط در طراحـی کاشـف ها مدنظر قرار 

گیرد.
4- الزم اسـت عملکـرد کاشـف از طریـق نصب یک چراغ چشـمک زن 
بـر روی آن کـه حداقـل هـر 15 ثانیـه به مدت 0/5 ثانیه روشـن شـود، 

مشـخص گردد.
5- کاشـف ها بایـد تابـع یکـی از اسـتانداردهای معتبر بین المللـی )مثاًل 

BS و NFPA( یـا اسـتاندارد ملی )ISIRI 3706( باشـند. 

6-  مسـیر عبـور کابل هـای بـرق سیسـتم کشـف و اعـالم حریـق باید 
ایمـن و عـاری از خطر باشـد.

در جدول زیر انواع کاشف های حریق با همدیگر مقایسه شده اند:

مرکـز پـردازش، درواقـع مقر سیسـتم کشـف و اعالم حریق محسـوب 
می شـود کـه وظیفـه آن ایجـاد ارتبـاط بین دسـتگاه های کشـف و اعالم 

حریـق و نمایشـگر نقـاط آتش سـوزی درروی تابلـوی کنترل می باشـد.
سـیگنال های رسـیده پـس از پردازش بـه پیام های دیداری یا شـنیداری 
سیسـتم  می کننـد.  اعـالم  را  آتش سـوزی  وقـوع  و  می شـوند  تبدیـل 

اعالم خطـر بیمارسـتان ها بایـد از مشـخصات زیـر برخـوردار باشـد:
1- در صـورت اسـتفاده از سـیگنال های صوتـی، تراز فشـار صوتی نباید 

از 65 دسـی بل بیشـتر باشد.
2- از عالئـم دیـداری بـه همـراه پیـام صوتی مناسـب اسـتفاده شـود تا 

باعـث اضطـراب و ترس نشـود.
3- در محیط هایـی کـه افـراد ناشـنوا وجود دارنـد، باید عالئـم دیداری 

تعبیه شود. مناسـب 



سری جدید جک های بادی هولماترو
هولماترو ،  پیشتاز در نوآوری و تکنولوژی 

کـانال اطالع رسانی تخصصی ماهنامه 
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اطفای حريق
یکـی از حیاتی تریـن اقداماتـی کـه پـس از شناسـایی حریـق بایـد انجام 
شـود، اطفـای سـریع و به موقع آن اسـت. بـا توجه به ماهیت و وسـعت 
حریق هـای احتمالـی در بیمارسـتان ها در صـورت اقـدام سـریع، اطفـای 
آن هـا از طریـق خاموش کننده هـای دسـتی عملـی خواهـد بـود. البتـه 
بـرای احتیاط، ایجاد کانال های ارتباطی مناسـب با سـازمان آتش نشـانی 
شـهری جهـت اقدامـات کمکـی، الزامـی خواهـد بـود. عـالوه بـر ایـن 
بایسـتی توجـه داشـت که بـرای مقابلـه مناسـب تر با آتش سـوزی های 
احتمالی، اسـتفاده از سیسـتم های اطفای خـودکار در بعضی از بخش های 

بیمارسـتان ضروری می باشـد. 
بـکار بردن کپسـول های دسـتی بـرای کنتـرل آتش سـوزی های محدود 
در همـان لحظـات اولیـه مناسـب می باشـد. افزایـش کارآیـی ایـن نوع 
خاموش کننـده منـوط به انتخاب صحیح، محل نصب مناسـب و اسـتفاده 
درسـت از آن هاسـت. در جـدول زیـر انـواع آتش سـوزی ها بـا توجه به 

ماهیـت مـواد و خاموش کننده هـای مناسـب آن هـا ارائـه می گردد.

  
میـزان مـواد موردنیاز خاموش کننده برحسـب دانسـیته مواد سـوختنی، 
سـطح احتمالـی حریـق، ارزش دارایی هـا و فاکتـور خاموش کنندگـی آن 
تعییـن می شـود. لـذا در بـرآورد تعـداد خاموش کننده هـای موردنیـاز، 
ضـروری اسـت از نظـرات کارشناسـان حریـق بهره مند شـد. عـالوه بر 
آنکـه محـل نصـب کپسـول های خاموش کننـده، ارتفـاع نصـب آن هـا، 
فاصلـه قـرار گرفتـن کپسـول ها از هـم و نحوه دسترسـی به آن هـا حائز 
اهمیـت اسـت، چگونگـی اسـتفاده از خاموش کننده هـا و آمـوزش افـراد 

به صـورت تئـوری و عملـی بسـیار مهم می باشـد. 
بدیهـی اسـت عدم رعایـت موارد فـوق باعث بی اثر شـدن کلیـه تدابیر 
اتخاذشـده می گـردد. بـرای مثـال بـا وجـود انتخـاب و تعییـن محـل 
مناسـب کپسـول های خاموش کننـده، درصورتی کـه کاربـران بـا نحـوه 
اسـتفاده صحیح از آن ها آشـنا نباشـند، قادر به نشـان دادن عکس العمل 
مناسـب نخواهنـد بـود. در کنـار خاموش کننده هـای دسـتی، اسـتفاده از 

جعبه هـای آتش نشـانی نیز بسـیار سـودمند اسـت. 
جعبه آتش نشـانی شـامل یک شـیر مخصوص و شـلنگ با طول مناسب 
اسـت کـه بـر روی یک قرقـره نصب می شـوند. با توجه به طول شـلنگ 
و محدودیت هـای احتمالـی در بـاز شـدن کامـل آن و همچنیـن قدرت 
پرتـاب آب آن، محـدوده حفاظتـی هر جعبه تا شـعاع 15 متری برآورد 
می گـردد. بـه همین دلیل در اماکـن خطرناک، فاصلـه دو جعبه حداکثر 
30 متـر توصیـه می گـردد. در مسـاحت نواحی کوچک یا تعـداد طبقات 
زیـاد باشـد، بـرای هر ناحیـه حداقل یک جعبـه در نظر گرفته می شـود. 
و   Co2 پـودر،  از آب، کـف،  می تـوان  اطفـا  در سیسـتم های خـودکار 
فناوری هـای جدیـد اسـتفاده نمـود. واضح اسـت که طراحی، محاسـبات 
الزم و نصـب و نگهـداری این گونـه تجهیـزات تنهـا بایـد توسـط افـراد 

متخصص صـورت گیرد.

 
نتیجه گیری 

به منظـور ارتقـای سـطح ايمنـی حريـق در بیمارسـتان ها، تشـکیل 
كمیته هـای ايمنـی در ايـن مکان هـا پیشـنهاد می شـود. 

ايـن كمیتـه می توانـد بـا حضـور رئیـس بیمارسـتان يـا نماينـده 
تام االختیـار او، كارشـناس بهداشـت حرفـه ای يـا ايمنـی و سـاير 
اعضـای مرتبـط، به طـور دوره ای و منظـم تشـکیل جلسـه دهـد. 

كمیته در زمینه ايمنی حريق، عهده دار وظايف زير است:

1- تشکیل تیم عملیاتی متشکل از كاركنان بخش های بیمارستان
2- شناسايی نقاط خطر و بحرانی

3- ارزيابی ريسک حريق در نقاط مختلف بیمارستان
4- تدوين دستورالعمل های ايمنی و آيین نامه های كار

5- پايش سیستم ايمنی حريق با بازرسی های دوره ای منظم
6- برنامه ريزی آموزش مداوم كاركنان و انجام تمرين های الزم

7- ايجاد كانال های ارتباطی با سازمان های ايمنی شهر
8- تجزيه وتحلیل حريق های به موقع پیوسته در بیمارستان

9- ايجاد سیسـتم ثبـت و ضبط حوادث و مبادله گزارشـات حريق 
با سـاير بیمارستان ها

http://iransafetytrade.com/
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سیستم هاى کنترل  PLC، پانل هاى آدرس پذیر و متعارف

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

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

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

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

ابزارآالت مخصوص تست و کالیبراسیون تجهیزات اعالم و اطفاء حریق

PLC System and Control Panels, Addressable & Conventional

Gas Detectors: Infrared, Toxic, Hydrogen, Oxygen Sensors

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

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

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

Special Tools: Calibration and test Equipment, Gas Test Kits

Fire Fighting Systems: CO2, FM200, IG55, Foam, Water, Safety
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سیستم هاى کنترل  PLC، پانل هاى آدرس پذیر و متعارف

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

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

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

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

ابزارآالت مخصوص تست و کالیبراسیون تجهیزات اعالم و اطفاء حریق

PLC System and Control Panels, Addressable & Conventional

Gas Detectors: Infrared, Toxic, Hydrogen, Oxygen Sensors

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

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

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

Special Tools: Calibration and test Equipment, Gas Test Kits

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

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

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

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

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

آدرس: تهران، پاسداران، خیابان دولت، تقاطع دیباجى، پالك 157، طبقه پنجم
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سیستم های هوشمند هشدار گاز
نوآوری دیگری از 



سری جدید جک های بادی هولماترو
هولماترو ،  پیشتاز در نوآوری و تکنولوژی 

کـانال اطالع رسانی تخصصی ماهنامه 

مهندسی حفاظت از حریق
https://t.me/iranFireProtectionEngMag

57  www.iransafetytrade.com    info@iransafetytrade.com    iransafesec@gmail.com                                                  مرکز جامع تجارت ایمنی ایران  

جدیـد  محصـول  از  رونمـایی  برای  مناسب  محلـی   2018 اینترسک 
هشدار  و  تشخیص  هوشمند  سیستم  محصول  این  بود.   POLON-ALFA
گاز با نام تجاری SDG-6000 است که مشروح تجهیزات و نحوه کار این 

سیستم به قرار ذیل می باشد:

:CDG-6000 دستگاه كنترل مركزی
این دستگاه برای کار با سنسورهای آدرس پذیر هشدار اعالم گازهای 
 Carbon Monoxide سمی  گاز  و   LPG و   Natural Gas احتراق  قابل 
از نوع 1 لوپ بوده و تعداد   CDG-6000 طراحی و ساخته شده است. 
این دستگاه  ماکزیمم 16 عدد سنسور آدرس پذیر می تواند روی لوپ 
قرار گیرد. این لوپ درصورت قطع شدن قادر است به کار خود ادامه 
به آن  از سنسورهای متصل شده  براساس اطالعاتی که  دهد. دستگاه 
کاهش  جهت  تهویه  سیستم  به  الزم  فرمان  می تواند  می کند،  دریافت 

سطح گاز CO یا فرمان الزم برای بستن شیر گاز را صادر نماید. 
گاز تشخیص  میزان  به  بسته  قادر است سه سطح آالرم،  این دستگاه 
داده شده توسط سنسورهای متصل به آن، تولید نماید. دستگاه توسط 
دارای  سنسورها  است.  پیکربندی  قابل  مربوطه  برنامه نویسی  نرم افزار 
ایزوالتور اتصال کوتاه داخلی هستند، بطوری که اتصال کوتاه روی سنسور 
ادامه  خود  کار  به  سنسورها  مابقی  و  کرده  ایزوله  لوپ  روی  از  آنرا 

می دهند. برخی از داده های فنی دستگاه به قرار زیر است:

سنسورهای تشخیص گاز
و  آدرس پذیر  دسته  دو  به   POLON-ALFA گاز  تشخیص  سنسورهای 
Autonomous تقسیم می شوند. این سنسورها برای تشخیص و هشدار 
 Carbon Natural Gas و LPG و گاز سمی  اعالم گازهای قابل احتراق 

Monoxide طراحی و ساخته شده اند.

CDG- دستگاه  لوپ  روی  سنسورها  این  آدرس پذیر:  سنسورهای   -1
6000 قرار گرفته و ولتاژدهی به آنها مطابق جدول ذیل می باشد:

با طول عمر 10 ساله، دارای  سنسورها دارای سه سطح آالرم بوده و 
درجه حفاظت IP54 هستند.

2- سنسورهای Autonomous: این سنسورها بصورت مستقل و بدون 
نیاز به دستگاه کنترل مرکزی بکار گرفته شده و ولتاژدهی به آنها مطابق 

جدول ذیل می باشد:

سیستم های هوشمند هشدار گاز
نوآوری دیگری از 

http://iransafetytrade.com/
https://t.me/iranFireProtectionEngMag
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ولت   220 یا  مستقیم  ولت   24 تغذیه  ولتاِژی  سطح  دو  با  سنسورها 
متناوب، دارای سه سطح آالرم بوده و آنها هم طول عمر 10 ساله دارند. 

درجه حفاظت سنسورها نیز IP54 می باشد.
در یک جمع بندی از سیستم هوشمند هشدار گاز، بطور کلی اساس کار 

این سیستم به سه روش مختلف تقسیم می گردد:
1- سیستم آدرس پذیر بصورت مستقل: در این روش دستگاه به مثابه 
یک سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 1 لوپ عمل می کند. بدین شکل 
لوپ  ماکزیمم 16 سنسور روی تک  و  بوده  که سنسورها آدرس پذیر 
به  لوپ  توسط  سنسورها  اطالعات  می گیرند.  قرار  مرکزی  دستگاه 
ارسال  برای  دستگاه مرکزی منتقل شده و دستگاه مرکزی را می توان 
پروگرام  سنسورها  اطالعات  به  توجه  با  دیگر،  سیستم های  به  فرامین 

کرد. سنسورها در این روش با PSG نام گذاری می گردند.

بر  عالوه  روش  این  در   :6000 لوپ  روی  آدرس پذیر  سیستم   -2
پیاده سازی مطابق روش قبل، دستگاه کنترل مرکزی بعنوان یک تجهیز 
آدرس پذیر روی لوپ تابلوی اعالم حریق Polon-6000 قرار می گیرد. 
در اینصورت تمامی پردازش ها در بخش آنالیز و تشخیص گاز توسط 
دستگاه مرکزی سیستم هوشمند تشخیص و هشدار گاز انجام شده، پس 
از آن این دستگاه اطالعات نهایی مورد استفاده را در اختیار مرکز کنترل 

اعالم حریق Polon-6000 قرار می دهد. 
سنسورها در این روش با PSG نام گذاری می گردند.

3- استفاده از سنسورهای تشخیص گاز بصورت مستقل:
در این روش سنسورها به شیوه Standalone یا Autonomous استفاده 
بطور جداگانه  ولت مستقیم  ولتاژ 24  با  بطوری که هر سنسور  شده، 
تغذیه شده و در صورت تشخیص گاز یا در صورت وقوع Fult، رله 
Fire یا Fult آن فعال خواهد شد. در این روش سنسورها قابل اتصال 

به تمامی سیستم های اعالم حریق با برندهای دیگر می باشند. 
سنسورهای مورد استفاده در این روش قابل اتصال به روش های دیگر 

نیست و در این روش با ASG نام گذاری می گردند.

شرکت مهندسی نوین راهکار 
نماینده انحصاری فروش 
و خدمات پس از فروش

کمپانی 
 POLON-ALFA 

در ایران

www.asec-int.com

021 - 860 20 347

امسال هم در اینترسک می بینیم تان

http://asec-int.com/fa/
http://asec-int.com/fa/
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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 
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آسانســور آتش نشــان، آسانســورهایی بــراي ســرویس دهی در هنــگام حریــق و حــوادث مشــابه 
ــته  ــانی داش ــه امدادرس ــیدن ب ــرعت بخش ــی را در س ــه ای حیات ــد وظیف ــه می توانن ــتند ک هس

باشــند. 
یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای آسانســورهای آتش نشــان، ســرعت بخشــیدن بــه عملیــات 
ــه و  ــگام حادث ــات، هن ــده در طبق ــار ش ــان گرفت ــه متصرف ــر، ب ــاي امدادگ ــانی نیروه امدادرس
ــی  ــا ناتوان ــن و ی ــت س ــت کهول ــه بعل ــی ک ــته از متصرفان ــص آن دس ــت، باالخ ــوزی اس آتش س
ــا اســتفاده از پلکان هــای اضطــراري را ندارنــد. و معلولیــت جســمی، تــوان واکنــش ســریع و ی

بــه همیــن منظــور الزم اســت آسانســوري مخصــوص در هنــگام آتش ســوزی در اختیــار افــراد 
ــا راندمــان بیشــتر، عملیــات تخلیــه افــراد ســاختمان را  آتش نشــان قــرار گرفتــه تــا بتواننــد ب
ــواره  ــی هم ــرد ول ــرار نمی گی ــهروندان ق ــال ش ــد انتق ــور در فراین ــن آسانس ــد. ای ــام دهن انج

آماده بــکار اســت. 
لــذا جهــت کنتــرل آسانســور توســط آتش نشــانان، بــراي آن کلیــد آتش نشــانی تعبیــه می شــود 
کــه در مواقــع ضــروري توســط آتش نشــانان فعــال شــده و کنتــرل آسانســور فقــط توســط آنهــا و 
از داخــل کابیــن صــورت گیــرد. در مواقــع اینچنینــی بدلیــل ماهیــت خــاص ایــن آسانســور، بــه 
ــا حــذف توقف هــای غیرضــروری بیشــتر  ــا کارایــی آن ب ســایر احضارهــا پاســخ داده نمی شــود ت

گــردد. 

آسانسـور آتش نشـانآسانسـور آتش نشـان



سری جدید جک های بادی هولماترو
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 الزامات عمومی براي آسانسورهای آتش نشان در معماري ساختمان

1- سـاختمان هایی بـا اختـالف ارتفـاع بیـش از 23 متر از سـطح زمین، 
بایـد داراي حداقـل یـک آسانسـور آتش نشـان بـا تـوان حمـل یـک 

باشـند. برانکارد 
2- سـاختمان هایی بـا اختـالف ارتفـاع بیـش از 40 متر از سـطح زمین، 
بایـد داراي حداقـل دو آسانسـور آتش نشـان، با حداقل تـوان حمل یک 

برانـکارد در یکی از آنها باشـند.
3- یـک آسانسـور آتش نشـانی بایـد داراي تمامـی ضوابط مطرح شـده 
در مباحـث مقـررات ملـی سـاختمان در خصـوص آسانسـور و چاه هاي 

مختص به آسانسـور باشـد.
کـودکان  از  نگهـداري  سـالمندان،  نگهـداري  درمانـی،  تصرفـات   -4
خردسـال و دبسـتان ها، می بایسـت حداقـل یـک آسانسـور آتش نشـان 

بـا تـوان حمـل یـک برانـکارد را داشـته باشـند.
5- حداقـل ابعـاد مفیـد اتـاق آسانسـور آتش نشـان بـا تـوان حمـل 
برانـکارد، 1200 در 2100 میلی متـر بـا حداقل بازشـوی 90 سـانتی متر 
اسـت کـه حداقـل بـار اسـمی 1000 کیلوگـرم بـراي ظرفیـت حمـل 

آسانسـور موردنیـاز اسـت.
6- آسانسـور آتش نشـانی بـدون توانایـی حمـل برانـکارد، باید قـادر به 
حمـل حداقـل 8 نفـر، همچنین تحمل وزن 630 کیلوگرم باشـد و سـایر 
الزامـات مربـوط بـه آسانسـور آتش نشـان در ایـن مبحث نیـز باید در 

مـورد آن صـدق کند.
7- حداکثر مسـافت پیمایشـی براي رسـیدن به آسانسـور آتش نشـان، 
در هـر طبقـه نبایـد بیشـتر 30 متـر پیمایشـی باشـد. مالک، محاسـبه 
فاصله از دورترین نقطه در دسـترس خروج تا درب آسانسـور می باشـد.
8- آسانسـور آتش نشـان بایـد بـه تمامـی طبقات سـاختمان دسترسـی 

باشد. داشـته 
به صـورت  بایـد  سـاختمان  حریـق  اعـالم  سیسـتم های  تمامـی    -9
اتوماتیـک بـه مرکـز هدایـت آسانسـورها متصـل بـوده؛ تـا در صورت 
اعـالم حریـق، کلیه آسانسـورها به اجـراي برنامه حریـق از قبل تعریف 

شـده بپردازنـد و از سـرویس دهی عمومـی خـارج شـوند.
10- آسانسـور آتش نشـان بایـد داراي یـک سیسـتم مخابراتـی تـوکار 
در داخـل اتـاق آسانسـور باشـد تا بتوانـد ارتباط مسـتقیم صوتـی میان 
آتش نشـانانی کـه در هنگام حریق از آن اسـتفاده می کننـد و پایانه ای که 
کنتـرل دسـتی آسانسـور را در تـراز تخلیه خـروج برعهـده دارد، برقرار 
کنـد. همچنیـن بایـد یـک دسـتگاه مخابراتـی نیـز در اتـاق موتورخانـه 

آسانسـور آتش نشـان موجود باشـد.
11- سیم کشـی سیسـتم مخابراتی باید از درون چاه آسانسـور آتش نشان 

صـورت گرفته و حداقل دو سـاعت در برابر حریق مقاوم باشـد.
12-  در هنـگام حادثـه، در صـورت قطـع بـرق شـهري، آسانسـور 
آتش نشـان باید داراي منبع تأمین برق ثانویه )ذخیره( باشـد و سیسـتم 
آسانسـور به صـورت اتوماتیـک بـه منبـع تأمیـن انـرژي ثانویـه متصل 
شـود. امـکان کنتـرل دسـتی سیسـتم تغییـر حالـت بـرق از شـهري به 
ژنراتور، صرفاً براي مقام مسـئول سـازمان آتش نشـانی باید مهیا باشـد.

13- منبـع بـرق ثانویـه )ذخیـره( بایـد تـوان تأمیـن انـرژي الکتریکـی، 
بـه مـدت حداقـل دو سـاعت، بـراي کلیـه تجهیـزات آسانسـورهای 

باشـد. را داشـته  آتش نشـان 
14- آسانسـور آتش نشـانی بایـد در داخـل اتـاق خـود و همچنیـن در 
طبقـات، داراي چراغ هشـدار نمایش دهنده اتصال آسانسـور به سیسـتم 

ذخیـره انـرژي ثانویه )ذخیره( باشـد.
تهویـه  سیسـتم  داراي  می بایسـت  آتش نشـانی  آسانسـور  البـی   -15
مخصـوص بـه خـود باشـد تـا در صـورت نفـوذ دود احتمالـی، توانایـی 

تخلیـه آن و جاگـذاری هـواي تـازه را داشـته باشـد.
16- اجـراي البـی ویـژه آسانسـور آتش نشـان کـه حداقل یک سـاعت 
مقـاوم در برابـر حریق بوده و همچنیـن دودبند باشـد، در تمامی طبقات 

الزامی اسـت.
17- حداقـل ابعـاد البی آسانسـور آتش نشـان نباید کمتـر از ابعاد اتاق 
آسانسـور آتش نشـانی باشـد و بایـد امکان گـردش برانـکارد در آن در 

نظر گرفته شـود.
18- درب البـی آسانسـور آتش نشـان باید خودبسته  شـو و یا بسته شـو 
بـه شـکل اتوماتیـک باشـد و تمامی متعلقـات آن نظیر: چارچـوب، قفل، 
دسـتگیره و ... نیـز بایـد حداقـل یـک سـاعت در برابـر حریـق مقـاوم 

باشند.
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19- درب هـای البـی آسانسـور آتش نشـان بایـد در پاسـخ به سـیگنال 
ارسـال شـده از یـک دتکتـور دودي، فعـال شـده و بسـته شـوند. ایـن 
دتکتـور می توانـد در فضـاي مقابـل آسانسـور نصـب گـردد. همچنیـن 
درب هـای فضـاي مقابل آسانسـور آتش نشـان بایـد توانایي بسته شـدن 
در اثـر عملکـرد سیسـتم اعـالم حریـق سـاختمان را نیز داشـته باشـند.
20- جزئیات اجرایی سـاختمان باید به نحوي باشـد که از رسـیدن آب 

به اجزاي آسانسـور آتش نشـان جلوگیري شـود.
آتش نشـان  آسانسـورهای  الکترونیکـی  و  مکانیکـی  سیسـتم های   -21
بایـد در زمان هـای مشـخص مـورد تعمیر و نگهـداري قرار بگیـرد. این 
سـرویس ها بایـد در زمانـی انجام بگیرنـد که سـاختمان در حال تعطیلی 
اسـت یـا فعالیـت کمـی دارد. تعمیـرات حداکثر طی 24 سـاعت پس از 

تعطیلـی باید انجام شـوند.

مراحل قطع سرويس  آسانسورهای عادی، هنگام اعالن خبر حريق
تمـام آسانسـورها در یـک سـاختمان، به محـض اعـالن وقـوع حریق از 

سـوي سیسـتم اعـالم حریـق یـا مشـاهده حریق توسـط افـراد، باید:
 تمامی فراخوانی های طبقات را کنسل کنند.

 بـه تـراز تخلیه خـروج )طبقه ای که قباًل از طرف مسـئولین سـازمان 
آتش نشـانی تائید شـده اسـت( بـاز گشـته و در هیچ تراز طبقـه دیگري 

توقف نکند.
 در تـراز تخلیه باز شـده تـا اسـتفاده کنندگان احتمالی حاضـر در اتاق 

آسانسور از آن خارج شوند.
 دربشان بسته شده و از سرویس دهی عمومی خارج شود.

سپس:
 آسانسـورهای آتش نشـان در تـراز تخلیه خروج )طبقـه ای که قباًل از 
آمـاده  اسـت(  شـده  تائیـد  آتش نشـانی  سـازمان  مسـئولین  طـرف 
بایـد به گونـه ای  البتـه  فرمان پذیـري از مقـام مسـئول قـرار بگیرنـد. 

برنامه ریزی گردند که در طبقات حریق، به هیچ عنوان باز نشوند.

الزامات فنی و تأسیساتی آسانسورهای آتش نشان
1- عالئـم راهنماي آسانسـور آتش نشـان بایـد در ارتفاع باالتـر از 140 
سـانتی متر، نصـب و در هنـگام حادثه به صـورت چشـمک زن و به رنگ 
قرمـز، اعـالم هشـدار نماینـد. چراغ قرمـز چشـمک زن بایـد به گونه ای 
باشـد کـه کامـاًل در معـرض دیـد اسـتفاده کنندگان از البـی باشـد و 
بـه وضـوح، آسانسـور خدمات رسـان را از بقیـه آسانسـورهای خـارج از 

سـرویس، تمیـز دهد.
2- صفحه کلید آسانسـور آتش نشـان شـامل کلید قرار دادن آسانسـور 
در وضعیـت اضطـرار در مـدار باشـد و همچنیـن داراي دو گزینه عادي 
و فراخوانـی باشـد. کلیدهـای الکتریکی بایـد در داخل کابیـن و خارج از 
کابیـن در تـراز تخلیـه خـروج یـا طبقه ای کـه قبـاًل از طرف مسـئولین 
سـازمان آتش نشـانی تائید شـده اسـت، قـرار بگیرنـد. این کلیدهـا باید 
بـه وسـیله چـراغ قرمـز رنگ، قابـل تشـخیص و تمیـز از سـایر کلیدها 
باشـند تـا در صـورت نفوذ دود، بتواننـد خوانایی خود را حفـظ کنند. این 
سـوئیچ ها و روشـنایی آنهـا بایـد متصـل بـه برق اضطـراري سـاختمان 
بـوده و در صـورت اعـالم حریـق توسـط شـبکه اعـالم حریـق؛ بایـد 

به صـورت چشـمک زن قرمـز در بیایند.
3- آتش نشـانان بایـد در تـراز تخلیـه خـروج سـاختمان یـا طبقـه ای 
کـه قبـاًل از طـرف مسـئولین سـازمان آتش نشـانی تائیـد شـده اسـت، 
دسترسـی مسـتقیم به آسانسـور آتش نشـان داشـته باشـند و اختیار این 
آسانسـور بایـد به واسـطه کلیـدي که در اختیار آتش نشـانان اسـت، در 

کنتـرل آتش نشـانان قـرار بگیرد.
4- آسانسـورهایی کـه براي حریـق در نظر گرفته شـده اند، بایـد داراي 
چـاه مجـزا بوده که توان تخلیـه دود احتمالی در آن در نظر گرفته شـده 
باشـد. همچنیـن بـه سیسـتم برقـی مقـاوم در برابـر آتـش بـراي مدت 

زمـان حداقل دو سـاعت مجهز باشـند.
5- چـاه آسانسـور آتش نشـان بایـد از سـایر چاه هـای آسانسـور دیگـر 
مجـزا شـده باشـد. به گونـه ای کـه در صورت وجـود یک چاه مشـترک، 
بایـد جـداره ای مقـاوم در برابـر آتـش )حداقل معـادل دو سـاعت( بین 
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چـاه مخصـوص بـه آسانسـور آتش نشـان و چاه هـای دیگر تعبیه شـود. 
بدیـن صـورت چـاه مشـترک را به دو چـاه مجزا تقسـیم کننـد و یا چاه 

مشـترک، پیـرو ضوابـط چاه آسانسـور آتش نشـان طراحـی گردد.
6- آسانسـورهای آتش نشـان نمی توانند داراي چاه های شیشـه ای و چاه 
شیشـه ای لمینیـت شـده باشـند. همچنیـن در جـداره آنهـا نمی شـود از 
مصالحـی اسـتفاده شـود کـه کمتـر از دو سـاعت در برابر حریـق مقاوم 

باشند.
7- چـاه آسانسـور آتش نشـان بایـد در زمـان اعالن خبر حریق، توسـط 
چراغ هایـی بـا قاب هـای مقـاوم در برابـر حـرارت، روشـن و تـا پایـان 

مأموریـت آتش نشـانان روشـن بماند.
8- چـاه آسانسـور بـا شـروع از کـف چـاه، در هـر پنـج متـر بایـد 
نورپـردازی شـود. روشـنی چـاه آسانسـور آتش نشـان بایـد به سیسـتم 
اضطـراري تغذیـه نیـز متصـل شـود. تنهـا سیم کشـی روشـنایی چـاه 

آسانسـور می توانـد در داخـل چـاه آسانسـور باشـد.
9- داخـل چاه هـای آسانسـور آتش نشـان بایـد فن فشـار مثبـت وجود 
داشـته باشـد تـا چـاه در هنـگام آتش سـوزی و نفـوذ دود احتمالـی، بـا 

تأمیـن هـواي تـازه در اتـاق آسانسـورها، با مشـکل مواجه نشـود.
10- جـداره داخلـی اتـاق آسانسـور آتش نشـان بایـد کامـاًل صـاف، 
مسـطح و بـدون برجسـتگی و یـا فرورفتگی باشـند و حمل برانـکارد در 

آن هـا بـدون مزاحمـت صـورت گیرد.
11- موتورخانـه آسانسـور آتش نشـان بایـد داراي تجهیـزات کشـف و 
اطفای حریق دسـتی و اتوماتیک باشـند. ادوات مذکور می بایسـت صرفًا 

مختـص اطفای تجهیزات موتورخانه آسانسـور باشـند.
12- آسانسـورهای آتش نشـان در هنگام رسـیدن به تراز طبقات در زمان 

حریـق، بایـد صداي هشـداري حداقل معادل 75 دسـی بل تولید کنند.
13- وجـود هرگونـه کانـال تأسیسـاتی و یـا برقـی متفرقـه در چـاه 

می باشـد.  ممنـوع  آتش نشـان  آسانسـورهای 
14- وزنـه تعـادل و کابیـن آسانسـور آتش نشـان می بایسـت در یـک 

باشـند. چاه 
15- تجهیـزات بـرق داخل چاه و روي کابین آسانسـورهاي آتش نشـان 
واقـع در محـدوده یـک متـري هـر دیـوار داراي درب، بایـد در برابـر 
چکیــدن و پاشیـدن آب محافظـت شــده و یـا براســاس استـانـدارد 

EN 33520:1001 حداقـل بـا درجـه حفاظتـی IPX3 محافظت شـود.
16- هرگونـه تجهیـزات الکتریکـی واقع در پایین تـراز ارتفاع یک متري 
کـف چاهـک آسانسـور، باید بـا درجه حفاظتـی IP 36 محافظت شـوند. 
پریـز و پایین تریـن چـراغ روشـنایی چاه آسانسـور آتش نشـانی نیز باید 
حداقـل در فاصلـه نیـم متـري از کـف چـاه آسانسـور آتش نشـان قرار 

گیرد.
17- براي جلوگیري از رسـیدن سـطح آب در چاهـک، به تجهیزاتی که 
می توانـد بـه نقـص در عملکـرد آسانسـور آتش نشـان منجر شـود، باید 

وسـیله ای براي تخلیـه آب تعبیه گردد.
18- یـک دریچـه اضطـراري با ابعـاد حداقل 70 × 50 سـانتی متر  باید 
در روي کابیـن تعبیـه شـود. بـراي کابین هـای بـا ظرفیـت اسـمی 630 

کیلوگـرم، ابعـاد دریچه بایـد حداقل 60 × 50 سـانتی متر باشـد.
19- تهیـه و تعبیـه کلیـه وسـایل نجات از کابین آسانسـور آتش نشـان 
و وسـایل موردنیـاز بـراي نجـات از چاه آسانسـور آتش نشـان مطابق با 
دسـتورات الزامـی آتش نشـانی ، در داخـل و خـارج از اتاق آسانسـور و 

چاه آسانسـور اجباري اسـت.
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https://t.me/iranFireProtectionEngMag
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قوانین فضاهاي امن و البی آسانسورها
1- )فضـاي امـن در برابـر آتـش( فضایی اسـت که در نظر گرفته شـده 
بـراي کلیـه افـرادي کـه بـه دلیل خطـر حریـق، از فضاي تصـرف خود 
خارج شـده اند و بواسـطه عدم توانایی در اسـتفاده از پلـکان اضطراري و 
یـا بـه هـر دلیـل دیگـري، نمی توانند فـوراً تراز طبقـه خود را بـه مقصد 
تـراز تخلیـه خروج تـرک کنند. از این رو نیاز اسـت در بخشـی مطمئن 
از همان تراز سـاختمان منتظر رسـیدن نیروهاي امدادي و آتش نشـانان 

باشند.
2-  در سـاختمان های باالتـر از 23 متـر، جانمایـی یـک فضـاي امـن به 
گنجایـش تصـرف حداقـل 50 درصـد متصرفـان، بـه ازاي سـرانه هـر 
نفـر، 0/028 متـر بـراي یک طبقه از هر سـه طبقـه پی در پـی، در تراز 
سـاختمان الزامـی اسـت. مسـاحت جانمایـی فضـاي امـن بایـد در هیچ 
حالتـی، کمتـر از شـش مترمربع نباشـد و حداقل عمق )عـرض( آن نیز 

کمتـر از دو متر نباشـد.
3- جانمایـی فضـاي امـن بـه ازاي یـک طبقـه از هر سـه طبقـه متوالی، 
بایـد بگونه اي باشـد که هیچ تـراز طبقه ای، فاصله ای بیـش از یک طبقه، 

بـراي رسـیدن متصرفان بـه یک فضاي امن نداشـته باشـد.
4- فضـاي امـن بایـد حداقل دو سـاعت در مقابل حریـق و دود، دودبند 

و مقاوم باشـد.
5- وجـود فضـاي امـن در برابـر آتـش بـراي هـر تـراز طبقـه ای کـه 
داراي بـار تصرفـی بیـش از 50 نفـر اسـت، فـارغ از تعـداد طبقات آن 
سـاختمان و یـا ارتفـاع طبقـه مذکور از سـطح زمیـن، الزامی اسـت. این 
فضـا می توانـد به عنـوان فضایی مشـترک با البی آسانسـور آتش نشـان 

و بـا در نظـر گرفتن شـرایط ویژه طراحی البی آسانسـور آتش نشـان، با 
فضـاي مذکـور ادغام شـود.

6- فضـاي امـن بـا مصالـح تائیـد شـده از سـوي مقـام مسـئول، بایـد 
حداقـل دو سـاعت در برابـر شـعله های آتش و نفـوذ دود مقاومت کند.
7- تمامـی فضاهـاي امـن در طبقـات باید دسترسـی محافظت شـده به 
حداقـل یـک خـروج پلکان دوربنـد و دودبنـد، مطابق بـا ضوابط مبحث 

سـوم مقررات ملی سـاختمان را داشـته باشـند.
8- تمامـی فضاهـاي امـن در برابـر حریـق، بایـد بـه واسـطه درب های 
ایمـن مقـاوم در برابـر آتـش و دودبندي شـده و یا پرده هـای ضدآتش 
و دودبنـد مورد تائید، از سـایر فضاهاي سـاختمانی جـدا گردند و جنس 
مصالـح و دودبنـدي آنهـا حداقـل دو سـاعت در برابر حـرارت آتش و 

نفـوذ دود، مقاوم باشـد.
9- فضـاي امـن در برابـر آتـش می توانـد در صـورت تائیـد مسـئوالن 
ذی ربـط، به صـورت مصنوعـی و بـه واسـطه پرده هـای مکانیکـی و بـا 
کنتـرل الکتریکـی ایجـاد شـود و الزامـاً نیازي نیسـت به واسـطه مصالح 
سـخت و دائمی سـاخته شـوند. ایـن پرده ها بایـد به صـورت الکترونیکی 
بـه کاشـف های اعـالم حریـق متصـل باشـند تـا در هنـگام حریـق، 

به صـورت اتوماتیـک عمـل کننـد.
10- ادوات مکانیکـی ایجـاد پرده های جداکننده فضا و مسـائل الکتریکی 
مربـوط بـه حرکت آنهـا باید بـه تائید مقام مسـئول برسـد و دودبندي 
ادوات مکانیکـی الحاقـی نیـز بایـد مـورد تائید قـرار بگیـرد. ادوات فوق 
تائیـد  به منظـور  مشـخص،  زمان هـای  در  و  ادواري  به صـورت  بایـد 

صحـت عملکـرد آنـان مـورد آزمایش قـرار بگیرند.
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11- فضـاي امـن نمی توانـد در بن بسـت های عبـوري طبقـات طراحـی 
شـود. دسترسـی محافظـت شـده آن بـه یـک پلـکان اضطـراري و یک 

آسانسـور آتش نشـان الزامی اسـت.
12- در کلیـه فضاهـاي امن، می بایسـت دتکتورهـاي دودي و تجهیزات 

اطفـاء دسـتی )خاموش کننده  پودري اسـتاندارد( نصـب گردند.
13- بـار حریـق در مناطق امـن در برابر آتش به هر صـورت باید صفر 
باشـد. لـذا وجود وسـایل و لـوازم اداري، از قبیل: صندلی، میـز، پرده و ... 

بـه هـر عنوان در فضـاي امن، ممنوع می باشـد.
14- در فضـاي امـن بایـد داکـت تهویـه هوا تعبیه شـود تا ایـن محیط 
بتوانـد هـواي تـازه موردنیـاز خـود را در شـرایط اضطـراري، از فضایـی 

بیـرون از سـاختمان تأمیـن کند.
15- در کلیـه نقشـه های برقـی و تأسیسـاتی، عبـور ادوات برقی ازجمله 
سیم کشـی ها ) بـه غیـر از بخـش سـرویس دهنده بـه فضـاي امـن( و 
داکت هـاي مکانیکـی )بـه غیـر از کانال تهویـه فضاي امن( از سـقف و یا 

دیـواره فضاهـاي امن، ممنوع اسـت.
16- مصالـح بـکار رفتـه در جـداره فضـاي امـن، بایـد از نوع مقـاوم در 
برابـر حریـق باشـند و در هنـگام آتش سـوزی نیـز فاقـد دود سـمی و 

ترجیحـاً هرگونـه دودي باشـند.
17- استفاده از سقف های کاذب در فضاي امن، ممنوع است.

داراي  بایـد  امـن،  فضـاي  الکترونیکـی  و  برقـی  سیم کشـی هاي   -18
عایق هـای حرارتـی مقـاوم در برابر حریق باشـند تا حداقل بـه مدت دو 

سـاعت در برابـر حریـق مقاوم باشـند.
آسانسـور  ثانویـه  و  اولیـه  الکتریکـی  تغذیـه  منبـع  کابل هـای   -19
آتش نشـان، در فضـاي امـن بایـد در برابـر آتـش محافظـت شـده و از 

یکدیگـر و سـایر منابـع تغذیـه جـدا باشـند.
20- در صـورت قطـع بـرق شـهري، بـرق فضـاي امـن بایـد از طریـق 

سیسـتم ذخیـره بـرق ثانویـه )ذخیـره( تأمین شـود.
21- المپ هایـی کـه در نورپـردازی ثانویـه در هنـگام حریـق ایفـاي 
نقـش می کننـد، بایـد درون حباب هـای ویـژه مقـاوم در برابر حـرارت، 

شـوند. محافظت 
22-  مسـیر رسـیدن بـه فضـاي امـن در طبقات بایـد با تابلوهـای ویژه 

مشـخص شود.
23- طـول مسـافت پیمایشـی بـراي رسـیدن به فضـاي امن، بایـد فاقد 
پلـه و اختالف سـطح باشـد. در غیـر این صورت الزم اسـت شـیب راه، 
جهـت حرکـت معلـول و یـا برانکارد وجـود داشـته باشـد و در صورت 
جانمایی شـیب راه در طرح، باید دسـتگیره ویژه عبور معلولین از شـیب 

راه نیـز جانمایی شـود.
24- حداکثـر طـول پیمایش براي رسـیدن به فضاي امـن در یک طبقه، 

حداکثر 45 متر باشـد.
25- فضاي امن می بایست به طور کامل به شبکه بارنده مجهز شود.

26- فضـاي امـن ترجیحـاً بایـد در مکانـی جانمایی شـود که دسترسـی 
نیروهـای آتش نشـان )از طریـق آسانسـور، پلـکان و یـا نردبـان( به آن 

باشد. آسـان تر 
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توصیه هایی برای مواجهه ایمن با 
آتش سوزی خودرو

بـه  نـدرت فقـط یـک عامـل تنهـا، بـرای آتش سـوزی در خـودرو وجـود دارد. حتـی هنگامـی که یک 
کارشـناس بررسـی حریـق رد حادثـه را تـا نقطـه شـروع می گیـرد، در بسـیاری از مواقـع ترکیـب 

چنـد عامـل باعـث بـروز آتش سـوزی می شـود.
دالیـل انسـانی، مشـکالت مکانیکـی و دالیـل شـیمیایی، همـه اینهـا دسـت بـه دسـت هـم دیگـر 
می دهنـد تـا یـک وضعیـت فوق العـاده را خلـق کننـد. بـه بیـان دیگـر وقتـی یـک خـودرو آتـش 

می گیـرد، هـر عامـل دیگـری می توانـد شـرایط را پیچیده تـر نمایـد. 
اگرچـه دانسـتن اینکـه ایـن عوامـل کدام هسـتند، کمک بزرگـی به راننـده می کند، امـا تضمینی 
بـرای اینکـه اتفاقـی نیفتـد، نیسـتند. در ایـن میـان مهم ترین نکته ای کـه باید بدانید این اسـت 
کـه وقتـی خودرویـی آتـش می گیرد، مهم نیسـت چه چیزی باعث آن شـده اسـت، مهم این اسـت 

کـه به سـرعت هرچـه تمام تـر از آن خـارج و از محل دور شـوید. 
یـک آتش سـوزی کوچـک در خـودرو، گسـترش یافتـه و بـا کمـک عوامـل دیگـر بزرگتـر و بدتـر 
خواهـد شـد. بـه گفتـه انجمـن حفاظـت از حریـق امریـکا )NFPA(، سـهم آتش سـوزی خـودرو از 
کل آتش سـوزی های گـزارش شـده، 20 درصـد اسـت؛ بنابرایـن ارزش آن  را دارد کـه راههـای 

کاهـش ریسـک آتش سـوزی در خـودرو را بدانیـم.
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ايراد در سیستم الکتريکی:
خودروهـا  در  آتش سـوزی  عامـل  دومیـن  برقـی  سیسـتم  در  ایـراد 
باتـری  فقـط  نـه  هسـتند،  مشکل سـاز  خودروهـا  باتـری  می باشـد. 
خودروهـای برقـی یـا هیبریـدی، بلکـه باتـری خودروهـای معمولی نیز 

می باشـند.  فراوانـی  ایجـاد مشـکالت  مسـتعد 
سـیکل شـارژ شـدن باتـری باعـث تجمـع گاز انفجـاری هیـدروژن در 
محفظـه موتـور می شـود و جریـان الکتریکـی که باتـری تولیـد می کند 
)از طریـق اتصـال شـل یـا معیـوب( باعـث ایجـاد جرقـه می شـود که 
منجر به شـعله ور شـدن آب باتری سـرریز شـده یا گاز جمع می شـود. 
خطر سیسـتم الکتریکـی محدود به محفظه موتور نمی شـود. سیم کشـی 
خـودرو در سرتاسـر آن گسـترش یافته، داخـل درب ها، زیـر کفپوش، 
داخـل صندلی هـای برقـی و گـرم شـونده، فقـط نـام چند جـا را بردیم 

کـه بدانیـد یک سیم کشـی پوسـیده چقـدر می تواند ویرانگر باشـد.

نشت در سیستم سوخت:
نشـت در سیسـتم سوخت رسـانی خودرو، شـایع ترین دلیل آتش سوزی 
در خودروهاسـت. همان گونـه کـه می دانیـد، چندیـن عامـل پیچیـده 
می تواننـد باعـث نشـت سـوخت شـوند، امـا این هـا بسـیار پیچیـده 
هسـتند و نشـت سـوخت می توانـد خودبه خـود و بـا حداقـل هشـدار 
باشـد. نشـت سیسـتم سـوخت واقعـًا خطرنـاک اسـت. اکثـر مایعـات 
هسـتند،  اشـتعال زا  و  خورنـده  سـمی،  خـودرو،  در  مصـرف  مـورد 
امـا بنزیـن در بیـن آن هـا بدتریـن اسـت. بنزیـن در دمـای 7 درجـه 
سـانتی گراد بـه بـاال بـا یـک جرقـه آتـش می گیـرد و در دمـای 257 
درجـه سـانتی گراد خودبه خـود مشـتعل می شـود. بهتریـن راه بـرای 
کاهـش شـانس آتش سـوزی سیسـتم سوخت رسـانی، مطمئن بـودن از 
تعمیـر و نگهـداری به موقـع خـودرو اسـت. لذا اگـر بوی بنزیـن داخل 
یـا اطـراف ماشـین احسـاس شـد، می بایسـت سـریعًا نسـبت بـه رفع 

عیـب و حـل مشـکل اقـدام کرد.
در مـورد اطفـای حریـق نسـبت به محـل حریـق اقدامـات مختلفی را 
بایـد انجـام داد و همچنیـن باید از کپسـول های آتش نشـانی بـه تعداد 

و مقـدار موردنیـاز اسـتفاده کرد.
مثـاًل اگـر آتش سـوزی در قسـمت انتهـای خـودرو 
باشـد و از باک نشـت کرده باشـد، در لحظات اولیه 
بهتریـن وسـیله کپسـول پودر، متناسـب با وسـعت 

حریق اسـت.
و  باشـد  سرنشـینان  اتـاق  در  آتش سـوزی  اگـر 
ناشـی از انداختـن فرضـی جسـمی مانند سـیگار بر 
روی صندلـی خودرو شـروع  شـده باشـد، به خاطر 
بهتریـن شـیوه  جامـد،  اجسـام  بـودن  درون  سـوز 

اطفایـی، خنک کـردن بـا آب اسـت.
اگـر آتش سـوزی بدلیل اتصال تجهیـزات الکتریکی 
خـودرو باشـد، بهترین اقـدام قطع بـرق باتری ها و 

اسـتفاده از کپسول Co2 است.
جلـوی  قسـمت  در  آتش سـوزی  اگـر  درنهایـت 
درب موتـور ماشـین ایجـاد شـده باشـد، بهتریـن 

وسـیله، اسـتفاده از کپسـول پـودر و گاز اسـت.

برای آتش نشانان:
آتش سـوزی در خـودرو از معمول تریـن انواع آتش سـوزی ها می باشـد. 
اتومبیل هـای مـدرن حـاوی صدهـا کیلو مواد پالسـتیکی می باشـند که 
هنـگام سـوختن از خـود دود یا گاز سـمی متصاعد می کننـد. لذا همین 
یـک دلیل برای اسـتفاده از تجهیزات حفاظت فردی و دسـتگاه تنفسـی 
هنـگام اطفـاء حریـق یـک وسـیله نقلیـه کفایت خواهـد کرد. همیشـه 
می بایسـت یـک دسـتگاه خاموش کننـده دسـتی مناسـب بـرای اطفـاء 
حریـق خـودرو و یـا جلوگیـری از انفجار و اشـتعال ناگهانـی در لحظات 

اولیه در دسـترس باشـد.
برخـی از وسـایل نقلیـه جدید دوگانه سـوز بـوده و در قسـمت صندوق 
 عقـب مخـزن حـاوی گاز )CNG-LPG( وجـود دارد. قابل توجه اسـت 
هنگامـی کـه ایـن مخـازن در معـرض حـرارت شـدید قـرار بگیرنـد، 
احتمـال انفجـار وجود داشـته و درصورتی که مکانیسـم عملکردی فیوز 
حرارتـی و یـا ضربـه ای نتواننـد گاز داخـل سـیلندر را بسـرعت خارج 
کننـد، بـا منفجرشـدن مخـزن  گاز، ترکش هـای برنـده ای با سـرعت و 

حـرارت زیـاد بـه اطـراف پرتاب خواهد شـد.
چنانچـه مالـک یـا راننـده خـودرو در موقعیـت حضـور داشـته باشـد، 
می بایسـت از او دربـاره هرگونـه احتمـال خطـری کـه ممکـن اسـت 
در وسـیله نقلیـه وجـود داشـته باشـد، مثـل کپسـول گاز پیـک  نیکـی، 
قوطی هـای اسـپری رنـگ یـا هرگونه مـواد خطرنـاک دیگـر، اطالعات  
کسـب شـود. در صورتی کـه راننده یا سرنشـین در محل حاضـر نبوده 
و از ایمـن  بـودن اتومبیل مطمئن نباشـید، می بایسـت با احتیاط بیشـتر 
و رعایـت نـکات ایمنـی جهـت اطفـاء حریق خـودرو اقدام نمـوده و به 

اتومبیـل نزدیک شـوید.
از آنجائـی کـه آتش سـوزی در ماشـین قسـمت های مختلفی را شـامل 
می شـود، لـذا بایـد بـرای مواجهـه بـا هـر قسـمت، آشـنایی و اطـالع 
کافـی از جوانـب آن داشـته باشـیم. بـه همیـن منظور قسـمت هایی که 
وقـوع و پیشـرفت آتش سـوزی در آن هـا محتمل تـر و خطرناک تـر 

اسـت، می بایسـت موردتوجـه ویـژه قـرار گیرد.
بـرای اطفـاء آتش سـوزی زیـر کاپـوت یـا محفظه موتـور اتومبیـل، از 
قسـمت بـاال و پشـت به باد، در یـک زاویه 45 درجه بـه آتش نزدیک 
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 شـوید و بـا اسـتفاده از خاموش کننده هـای پرتابـل، آب را بـه قسـمت 
جلـو ماشـین بپاشـید. ایـن تکنیـک کمـک  فنرهـا و پیسـتون های آن 
را سـرد می کنـد. بـه یـاد داشـته باشـید در اثـر انفجـار یک کپسـول، 
ترکش هـای بُرنـده آن می توانـد تـا 6 متـر پرتـاب گـردد کـه بـرای 
ایجاد جراحت سـنگین، شکسـتن  اسـتخوان ها، سـوختگی شـدید و حتی 

مـرگ امدادگـران، ایـن میـزان نیـرو و بُرد کافی اسـت. 
چنانچـه سـیلندر منفجر شـود، سـپر جلـوی اتومبیـل حداقل تـا 1 متر 
پرتـاب می شـود. پیسـتون های کوچک مورداسـتفاده در صنـدوق  عقب 
و کپسـول های داخـل موتـور اتومبیل، خطـرات بالقـوه ای در این مواقع 
محسـوب می شـوند. در داخل موتور سـیلندرهای پلمپ  شـده ای وجود 
دارد کـه می تواننـد منفجرشـده و میله قـالب  ماننـدی را از طریق جلو 
و عقـب اتومبیـل پرتـاب کننـد، سـایر امدادگـران نیـز باید خـودرو را 
از حرکـت کـردن و غلتیـدن بازداشـته و داخـل اتومبیـل را از وجـود 

سرنشـین کنتـرل نموده و سرنشـینان را خـارج نمایند.
حتمـًا پشـت به باد بـه آتش داخـل کاپوت یـا موتور اتومبیـل نزدیک 

شوید.
البتـه خطـری کـه می توانـد آتش نشـان را در موقع اطفا حریـق خودرو 
تهدیـد کنـد، مخصوصـا در قسـمت موتـور، ناقـص  سـوز بـودن حریق 
 اسـت کـه شـاید به محض بـاال زدن درب موتور و با رسـیدن اکسـیژن 

شـعله ور بشود.
بایـد درب طـرف راننـده را بازکـرده و دسـته درب موتور را بکشـند، 
چنانچـه سـیم درب موتـور ذوب نشـده  باشـد، ایـن کار می تواند مفید 
باشـد. در هـر حـال قبـل از انجـام آن مطمئـن شـود که کمـک فنرها 

سـرد شـده باشند.
وقتی کـه اتومبیـل سـرد شـد و آتـش  فروکش کـرد، سـعی کنید درب 
موتـور را بـاز کنیـد. اگـر سـیم درب موتـور عمـل کرد با یک دسـت 
دارای دسـتکش می تـوان ضامـن  دوم کـه معمـوالً در قسـمت وسـطی 
جلـوی درب موتـور قـرار دارد را آزاد نمـود. اگـر سـیم درب موتـور 
ذوب شـده باشـد، بـا یـک میله  اهـرم شـکل می تـوان با وارد سـاختن 
نیـرو بـه گوشـه گلگیـر جلویـی یـا بریـدن سـیم درب موتـور و فشـار 
آن بـه سـمت بـاال و یا بـا گرفتن کابـل درب موتور توسـط یـک انبر، 
درب موتـور را بـاز نمـود. وقتـی درب موتور باال آمـد و آتش خاموش 
گشـت، مراقـب پاشـش اسـید باتـری باشـید تـا به روی شـما نپاشـد. 
زیـرا معمـوالً پوشـش پالسـتیکی باتری طی آتش سـوزی ذوب شـده و 

اسـید را بـه اطراف می  پاشـد.
احتیـاط در مـورد مایعـات نشـت کـرده بـر روی زمیـن بسـیار مهـم 
اسـت. چـون ممکن مشـتعل شـده و آتـش را به اطـراف وسـیله نقلیه 
پخـش نمایـد. به عـالوه ایـن مایعـات می تواننـد وارد آب راه هـا یـا 

زهکش هـا شـده و آلودگی هـای زیسـت محیطـی ایجـاد نماینـد.
بعـد از اینکـه بدنه اصلی آتش خاموش شـد، جسـتجو در خـودرو حائز 
اهمیـت اسـت. تمامـی نقـاط کندسـوز خـودرو بایـد لکه گیـری شـوند 
تـا از اطفـاء کامـل حریـق و گسـترش نیافتـن آن به سـایر مـواد قابل 
اشـتعال داخـل وسـیله نقلیـه اطمینـان حاصل گـردد. دیگـر محل های 

مخفـی نیـز بایـد بـرای جلوگیـری از گسـترش آتش، کنترل شـود.
هنـگام اطفـاء حریـق در محـل مسـافرین )کابیـن خـودرو( نیـز بایـد 
پشـت بـه باد اقـدام نمود. بـرای این کار با اسـتفاده از نـازل در فاصله 

حـدود 4 الـی 7 متـری اتومبیل مسـتقر شـوید، سـپس سـرنازل را در 
حالـت جـت قـرار داده و عمـل اطفـاء را آغاز کنیـد. برای اطفـاء باید 
از روش جـاروب کـردن آتـش )با حرکت دادن سـرنازل(، بـرای مهار 
آن اسـتفاده نماییـد. همان طـور کـه آتـش در حـال اطفـاء )فروکـش 
کـردن( می باشـد، سـرنازل را بـه حالت مه پـاش در آورده و به سـمت 
اتومبیـل نزدیک شـوید تـا از اطفاء کامـل آتش مطمئـن گردید. کابین 
خـودرو و پیرامـون را کامـاًل مـورد بازدیـد قـرار دهید. بخصـوص زیر 
خـودرو را تـا از عدم نشـت هرگونه مایع قابل اشـتعال مطمئن شـوید. 
اگـر مایـع اشـتعال در حـال سـوختن مشـاهده شـد، فـوراً سـرنازل را 
به طـرف آن گرفتـه و حریـق را اطفـاء نماییـد. درصـورت اسـتفاده از 
سیسـتم کـف، مکانیـزه عمـل ممانعت از رسـیدن اکسـیژن بـه حریق 
و نیـز خنـک کـردن، می توانـد بـرای خاموش کـردن مایعات مشـتعل 
موثـر واقـع گـردد و مانـع تبخیـر آنهـا جهـت جلوگیـری از اشـتعال 
مجـدد گـردد. )مانـع از برخاسـتن بخارات قابل اشـتعال( بعـد از اینکه 
تمامـی آتش هـای قابل مشـاهده خاموش گشـت، اجـازه  دهیـد تا قبل 
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از شـروع جسـتجو، بخـار و دود خـارج شـود، ایـن عمل میـزان دید را 
بـرای عملیـات بازدیـد افزایـش داده و ضریـب ایمنـی را بـاال می برد. 
بـه خاطـر داشـته باشـید که طـی عملیـات جسـتجوی داخـل اتومبیل 
سـوخته، کیسـه هوا )Air Bag( می توانـد بـدون هشـدار عمـل کند. به 
همیـن منظـور هرگـز نبایـد هیچ قسـمتی از بدن در مسـیر کیسـه هوا 

قـرار گیرد.

آتش در صندوق  عقب:
بـرای بازکـردن در صنـدوق عقـب یـک اتومبیل مشـتعل می تـوان از 
یـک میلـه نـوک تیـز )اهـرم(، پیچ گوشـتی یـا ابـزار مخصـوص بـرای 
چرخانـدن قفـل در جهـت حرکـت عقربـه سـاعت اسـتفاده کـرد. بـه 
دلیـل امکان آتش سـوزی احتمالی می بایسـت یک سـرلوله آمـاده بکار 

هنـگام بازشـدن در صنـدوق آماده باشـد.
بـه آتـش قسـمت عقـب خودروهای سـبک و سـنگین حمل بـار )اتاق 
بـار( بایـد بـا احتیـاط بسـیار نزدیک شـد، زیـرا ایـن دسـته خودروها 

غالبـًا بـرای حمل انـواع کاالهـا مـورد اسـتفاده قرارگرفتـه و می توانند 
حـاوی انواع مواد شـیمیایی، ضایعات پزشـکی، مواد آزمایشـگاهی، مواد 

رادیواکتیـو و سـایر کاالهـای خطرنـاک و حتی حمل سـوخت باشـند.
همیشـه متوجـه عالئـم سـوخت یـک وسـیله نقلیـه در حـال سـوختن 
از سـوخت دیگـری، مثـل گاز طبیعـی  باشـید، چـون ممکـن اسـت 
نماینـد. وسـیله  اسـتفاده   LPG پروپـان  مایـع  گاز  یـا    CNGفشـرده
نقلیـه آتش گرفتـه کـه از هـر یـک از ایـن نـوع سـوخت ها اسـتفاده 
می کنـد، بایـد از طریـق یـک جریـان اصلـی خـودکار خامـوش گـردد 
تـا از جراحـات و حتـی احتمال مـرگ افـراد در اثر انفجار سـیلندر گاز 

جلوگیـری بـه عمـل آید. 
سـیلندرهای  حـاوی  می کننـد  اسـتفاده   CNG از  کـه  اتومبیل هایـی 
مخزنی می باشـند. این سـیلندرها معمـوالً در صندوق  عقـب قرارگرفته 
و دارای فشـار بـاال )حـدودا 200 بـار( می باشـند. هنـگام وقـوع حادثه 
می بایسـت سـیلندرهای محتـوی گاز را سـرد کرده و مثل هر سـیلندر 
گاز دیگـری حفاظـت گردند. این سـیلندرها همانند سـیلندرهای پخت 
غـذا و گرمایشـی می باشـد. پروپـان سـنگین تر از هـوا بـوده و بنابراین 

بخـارات آن در سـطح پایین تـری از هـوا جمـع می شـوند.

كابل ها و شبکه الکتريکی:
کابل هـا می تواننـد موجـب گسـترش حریق شـوند، این کابل هـا معموالً 
از باتـری بـه مخـزن جلـوی اتومبیل از سـطح زیریـن امتـداد می یابند 
و معمـوالً طـوری قـرار می گیرنـد کـه مسـتقیمًا از زیر صندلـی راننده 
می گذرنـد. بایـد کامـاًل توجـه داشـته باشـید در هنـگام اسـتفاده از 
قیچی هـا و کاترهـای فلـزی هیدرولیـک یـا ابـزار گشـادکننده در ایـن 

نـوع خودروهـا، کابل هـای تغذیـه موتـور قطـع نگردد.

تجهیزات حفاظت  فردی
بدلیـل وجـود خطـر آتش سـوزی در صحنه هـای عملیـات، به خصوص 
حـوادث خـودرو )آتش سـوزی- واژگونـی- تصادفـات و...( امدادگـران 
بایـد جهـت مقابلـه، ملبس بـه تجهیزات حفاظـت  فردی کامل باشـند. 
یکـی از مهم تریـن تجهیـزات، سیسـتم های تنفسـی اسـت کـه باالخص 
در محیط هـای بسـته )تونـل و...( بـه دلیل تنفس هـوای داغ و مرطوب 
کـه موجـب آسـیب شـدید، تـورم ریـه و سـوختگی سیسـتم تنفسـی 
می شـود، همچنیـن وجـود گازهـای  سـمی، دود و ... کـه باعـث کمبـود 
اکسـیژن محیـط و آلودگـی محیـط زیسـت شـده و نیـز وجـود ذرات 

معلـق نامرئـی، اسـتفاده از آن توصیـه می گـردد.
بـه دلیـل وجـود انـواع خطـرات، افـراد بایـد بـدون توجـه بـه اعـالم 
محیط هـای  تمامـی  در  بـودن،  آلـوده  احتمـال  بـا  محیـط  آلودگـی 

نماینـد. اسـتفاده  تنفسـی  تجهیـزات  از  آتش سـوزی 
پیشـنهاد می شـود امدادگـران هنـگام مقابله بـا آتش سـوزی و حوادث 
خودروهـا در فضاهـای بسـته و بـاز از خاموش کننده هـای کوله پشـتی 

مجهـز به سیسـتم تنفسـی اسـتفاده نمایند.
مجموعـه تجهیزات حفاظـت  فردی )کاله ایمنی، اورکت و شـلوار مقاوم 
در برابـر حریق، دسـتکش ایمنـی و چکمه( فرد را در مقابل بسـیاری از 
خطـرات احتمالـی ازجمله شکسـتن شیشـه خودرو، اشـیای فلـزی تیز، 

آتش سـوزی و انفجـار و ... محافظـت می نماید.

http://iransafetytrade.com/
https://t.me/iranFireProtectionEngMag


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

مقـــاله تخـصصـی
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اسـتفاده از دسـتکش های السـتیکی و اسـتریلیزه بـرای امدادگـران در 
هنـگام حمـل مجـروح دچـار خونریـزی جهـت پیشـگیری از انتقـال 

بیماری هـای مضاعـف بـه فـرد آسـیب دیده الزامـی اسـت.

دود:
در اکثـر آتش سـوزی ها بدلیـل کمبود اکسـیژن و احتـراق ناقص، فعل 
و انفعـاالت شـیمیایی رخ می دهـد و موجب تولیـد ذرات معلق مختلفی 
شـده کـه در فضا پراکنـده می باشـند. بسـیاری از این گازهـا بی نهایت 
سـمی هسـتند. درمجمـوع ذرات معلـق منتشرشـده در هـوا که ناشـی 
از احتـراق می باشـد، دود نامیـده می شـود کـه شـامل سـه جـزء اصلی 

ذرات، بخـارات و گازها اسـت.
کامـاًل  و  نیم سـوخته  نسـوخته،  مـواد  از  دود  ذرات   دود:  و  ذرات   -
سـوخته تشـکیل می شـود. این ذرات توسـط آتـش در سـتون حرارتی 
بلنـد می شـوند کـه معمـوالً به طـور کامـل قابل رویـت هسـتند. ذرات 
کاماًل سـوخته و ملموس در وهله نخسـت همان خاکسـتر اسـت. ذرات 
نیم سـوخته یـا نسـوخته می توانـد شـامل دیگـر ذرات معلـق یـا گازها 
باشـد. تراکم ذرات نسـوخته یا نیم سـوخته بسـتگی به میزان اکسـیژن 

موجـود در آتش سـوزی دارد.
از  قادرنـد  کـه  به انـدازه ای کوچـک هسـتند  دود  ذرات  از  بسـیاری 
مکانیزم هـای محافظـت طبیعـی سیسـتم تنفسـی عبـور کـرده و وارد 
ریه هـا شـوند. بعضـی از این ذرات برای بدن سـمی بـوده و در صورت 
استنشـاق منجـر بـه جراحات جـدی یا مرگ می شـوند. ایـن جراحات 
ممکن اسـت موجب سـوزش شـدید چشـم ها و یـا اختالل در سیسـتم 

باشـند. گوارش 
- بخـارات  دود: دود همچنیـن حـاوی قطـرات ریـز مایـع معلق اسـت 
کـه بـه آن هـا بخـار می گوییم. ایـن بخارات مشـابه مـه هسـتند که از 

قطـرات کوچـک آب معلـق در هوا تشـکیل می شـود. 

هیدروکربـن  کوچـک  قطـرات  می سـوزند،  نفتـی  ترکیبـات  وقتی کـه 
تولیـد می کننـد کـه جزئـی از دود را تشـکیل می دهـد.

استنشـاق یـا فـرو بـردن ایـن ترکیبـات می تواند سیسـتم های تنفسـی 
و گـردش خـون را مختـل کنـد، بعضی از ذرات سـمی موجـود در دود 
موجـب  می تواننـد  شـوند،  جـذب  پوسـت  طریـق  از  صورتی کـه  در 

گردند. مسـمومیت 
آبـی کـه روی آتـش ریخته می شـود تولید بخـار می کند که بخشـی از 
دود می گـردد. ایـن قطـرات آب می توانـد بعضی از مواد سـمی موجود 

در دود را جـذب نماید.
- گازهـای سـمی: آتـش، گازهـای متعـددی را نیـز بوجـود مـی آورد. 
میـزان اکسـیژن موجـود بـرای آتـش و نـوع سـوختی کـه می سـوزد، 
تعیین کننـده نـوع گازهایـی اسـت کـه تولیـد می شـوند. آتشـی کـه 
سـوخت آن چـوب اسـت، در مقایسـه بـا آتشـی کـه سـوخت که آن 
محصـوالت نفتـی می باشـد، گازهـای متفاوتی را ایجـاد میکنـد. )به یاد 
داشـته باشـید کـه بسـیاری از محصـوالت رایـج، نظیر پالسـتیک ها از 

ترکیبـات نفتـی سـاخته می شـود.(
چـون نـوع ایـن گازهـا بسـتگی بـه ترکیـب مـواد سـوختنی با اکسـیژن 
موجـود دارد کـه ممکن اسـت با افزایش یـا کاهش همراه باشـد، از لحاظ 
تراکـم و یـا نـوع گازهـا در آتش سـوزی مـداوم در حال تغییر هسـتند. 

بسـیاری از گازهای ناشـی از آتش سـوزی های خانگی یا تجاری بسـیار 
سـمی اند. مونوکسـید کربن، سـیانید هیدروژن و فسژن سـه گاز هستند 
کـه غالبـًا در دود حاصـل از این آتش سـوزی وجود دارند، مونوکسـید 
کربـن در مقادیـر کـم نیز مرگبار اسـت. مونوکسـید کربـن در صورت 
استنشـاق سـریعًا جایگزیـن اکسـیژن در جریـان خـون می شـود، زیـرا 
200 برابر سـریع تر از اکسـیژن بـا هموگلوبین خون ترکیـب می گردد. 
غلظـت کـم مونوکسـید کربن هـم می تواند سـریعًا آتش نشـان را از پا 

در آورده و بکشـد. مونوکسـید کربـن بی بـو، بی رنـگ و بی مزه اسـت.
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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 

مواد اطفائى که درون سیلندر محصوالت مشابه
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مواد اطفائى که درون سیلندر محصوالت مشابه
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شاید کمتر آتش نشانی پیدا شود که در بحبوحه هیجان 
و تب وتاب حریق و عملیات، صحنه حادثه و محل حریق را 
به عنوان محلی آکنده از شواهد و مدارک ارزشمند در خصوص 
مبحث بررسی علت حادثه و تحقیقات بعدی آن تلقی کند. 
اگرچه ممکن است این تصور وجود داشته باشد که خود حریق 
عامل اصلی نابودی و از بین رفتن مدارک و قرائن می باشد 
ولی حقیقت امر این است که فعالیت و عملیات آتش نشانان 
در محل حریق، به اندازه خود آن می تواند به مدارک و قرائن 
آسیب وارد نماید. 
تغییر و یا نابودی غیرضروری مدارک بر جای مانده در محل 
حریق می تواند توانایی کارشناسان بررسی علت و مقامات 
مسئول دولتی و غیردولتی و پزشکی قانونی را در رابطه با 
شناسایی مبدأ و علت حادثه کاهش دهد که این خود منجر به 
بروز مشکالت عدیده ای در حل وفصل کردن فرآیندهای قانونی 
و زیر سؤال بردن نتایج آن خواهد شد. در شرایط حادتر، حتی 
این مسئله می تواند یک سازمان و ارگان را تحت اتهامات و 
انتقادات شدید، هجمه تبلیغاتی منفی و اقدامات قانونی و 
پیگیری های کیفری قرار دهد.

نويد بیات
سازمـان آتش نشـانی كالنشهر تهـران
navidbayat70@yahoo.com

حفظ و نگهداری صحنه حریق
اولین آموزش پرسنل آتش نشان 
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بسیاری از کارشناسان و متخصصان ایمنی حریق بر این موضوع واقف 
تا  باید مشخص گردد  هستند که علت وقوع آتش سوزی ها و حوادث 
به وسیله آن بتوان مردم را در خصوص جلوگیری از به وقوع پیوستن 
حوادث مشابه دیگر در آینده آموزش داد و همچنین بتوان محصوالت 

ایمن تر طراحی و تولید نمود. 
مشخص نمودن اینکه چه عاملی باعث به وجود آمدن حریق شده بستگی 
به یک فرآیند کارشناسی بررسی علت دارد که این فرآیند شامل تحلیل 

و کنکاش تمامی مدارک و قرائن عینی و فیزیکی صحنه حادثه است.
هر کارشناس بررسی علت از هر ارگان یا سازمانی باید در زمینه شناسایی 
قرائن صحنه حادثه و حفظ آن ها صرف نظر از اینکه آیا این کار وظیفه 
آن ها می باشد یا خیر آموزش الزم را ببینند. عالوه بر این کارشناسان، 
آتش نشانان هم می بایست آموزش الزم را در خصوص چگونگی عملکرد 
و اقدامات مناسب در جهت حفظ هر چه بیشتر محل حریق و حادثه و 
مدارک موجود در آن که می توانند در تعیین و شناسایی دقیق و صحیح 

علت حادثه نقش بسزایی داشته باشند ببینند.

نخستین نیروهای حاضر در صحنه و آتش نشانان
اغلب ممکن است قبل از رسیدن آتش نشانان، نیروهای دیگری از قبیل 
نیروهای آتش نشانی صنعتی، پلیس، حراست خصوصی و یا نظامی در 
صحنه حضور پیدا کنند. می توان به راحتی تجسم نمود که این نیروهای 
پاسخ دهنده اولیه چگونه ممکن است سهواً به اسناد و مدارک موجود در 
محل حریق آسیب وارد نمایند. آتش نشانان و لوله های آب آن ها در نقاط 

مختلف سوخته و نسوخته محل حادثه حرکت و عملیات می کنند. آن ها با 
ابزار و تجهیزاتی وارد محل می شوند که با محصوالت پتروشیمی از قبیل 
بنزین کار می کنند و به طور غیرعمدی این مشتقات را با خود به محل 
حریق و صحنه حادثه انتقال می دهند. ممکن است مردم عادی از روی 
باقیمانده های محصوالت حریق و در محل  کنجکاوی و عالقه بر روی 
حادثه تردد نمایند که این خود باعث ورود آالینده های دیگر به محل از 

طریق لباس ها و کفش هایشان می گردد.
توسط  می تواند  آتش نشانان  و  اولیه  پاسخ دهنده  نیروهای  این  آموزش 
منطقه  همان  در  حادثه،  علت  کارشناسی  و  بررسی  متولی  واحدهای 
این آموزش ها شامل مواردی همچون: متذکر  عملیاتی صورت پذیرد. 
در  آن  در  موجود  مدارک  و  حادثه  حفظ صحنه  اهمیت  درجه  شدن 
سیستم های قانونی، شناسایی آیتم هایی که نشان دهنده قرائن عینی در 
محل می باشد، روش های عالمت گذاری و گزارش محل ها و نقاط مدارک 
برجای مانده و توضیح و تشریح راه هایی که البسه، کفش ها، چکمه ها و 
تجهیزات عملیاتی می توانند مدارک موجود درصحنه را تحت الشعاع قرار 

داده و یا از بین ببرند، هستند. 
با آگاهی از اینکه عملیات اطفاء و لکه گیری در محل حریق جزء یکی 
از الزامات می باشد، آتش نشانان برای اطمینان از اینکه به طور سهوی و 
غیرارادی به مدارک و قرائن موجود در صحنه حادثه آسیب وارد نکنند، 

باید موارد زیر را مورد اهتمام ویژه قرار دهند:
 آگاهی نسبت به اینکه شواهد و مدارک در هرجایی از محل حریق 
ممکن است وجود داشته باشد، چه منطقه مزبور جزء مناطق تحت تأثیر 
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سعی  خیر،  یا  است  گرفته  قرار  آتش سوزی 
کنند حتی االمکان از جابجایی لوازم و اسباب 
محل حادثه، روشن و یا خاموش کردن پریزها، 
چرخاندن دستگیره ها و بررسی و دست زدن 
محل  در  موجود  اقالم  و  لوازم  به  بی مورد 
بسیاری  در  چراکه  نمایند.  خودداری  حادثه 
آتش نشانان  نظر  به  که  چیزهایی  موارد  از 
جزء مدارک محسوب نمی گردند و بی ارزش 
علت  بررسی  کارشناس  یک  ازنظر  هستند، 

بسیار ارزشمند تلقی می گردد.
آب  میزان  حداقل  با  امکان،  صورت  در   
حریق را اطفاء نمایند و در عملیات لکه گیری 
سعی کنند منطقه عملیاتی را تا حد امکان به 
مناطقی که در آن ها کانون حریق شناسایی و 
اطفاء گشته است محدود نمایند. از جابجایی 
اجسام و پاک کردن محل حادثه بدون اطالع 
و اجازه کارشناس بررسی علت پرهیز نمایند.

به منظور  حادثه  محل  در  هست  نیاز  اگر   
حفظ مردم و نیروها مدارهای الکتریکی قطع 
شوند این کار را طوری انجام دهند که حفاظ 
کارشناسان  بررسی  و  تحقیق  برای  مدارها 

بررسی علت حفظ شود. 

برای مثال، اغلب، پنل های فیوزها و مدارشکن ها 
که  اصلی  کننده های  قطع  و  شکننده ها  دارای 
کل مدارها را در هیئت رئیسه کنترل می کنند 
میسر  را  امکان  این  فیوزها  این  قطع  هستند. 
شعبه ای  شکن های  مدار  و  فیوزها  تا  می سازد 
قبل  زمان  یعنی  خود  اولیه  حالت  در  دیگر 
و  بمانند  باقی  آتش نشانی  نیروهای  ورود  از 
کارشناسان  اختیار  در  را  ذی قیمتی  اطالعات 

بررسی علت قرار دهند. 
در صورت امکان، از جابجایی و یا انتقال قطعات 
گازی  قطعات  قبیل  از  سیستم ها  تجهیزات  و 
دیگر  خدماتی  ارگانهای  توسط  مانورترها  و 
)آب، برق، گاز و ...( قبل از مشورت و تحقیق 

کارشناسان بررسی علت خودداری نمایند.
و سهوی  به طرق مختلف  تا  نمایند   تالش 
محصوالت و مشتقات پتروشیمی از قبیل بنزین 
و نفت را وارد محل حادثه ننمایند، تجهیزات و 
ابزار آتش نشانی را دور از محل سوخت دهی 
در  برقی  ابزار  از  امکان  صورت  در  و  نمایند 
مناطق حساس و کلیدی صحنه حادثه استفاده 
ابزار سنگین  نکنند. عالوه بر این، تجهیزات و 
آتش نشانی قبل از مشاوره با کارشناس بررسی 

علت در محل حریق نباید استفاده شود.
 ورود به صحنه حادثه را به نیروهای عملیاتی 
در  کنند.  محدود  حریق  اطفاء  برای  موردنیاز 
صورت امکان، در ورودی ها و خروجی های محل 
حادثه نفراتی گمارده شوند تا مشخص گردد چه 

کسانی به محل حریق وارد و خارج می شوند.
به عنوان  می رود  احتمال  که  را  آیتم هایی   
به وسیله  شوند  گرفته  بکار  قرائن  و  مدارک 
عالمت گذاری محل های آن ها، دور نگاه داشتن 
نفرات از تردد و عملیات در نزدیکی آن ها و 
و  علت  بررسی  کارشناسان  ساختن  متوجه 
فرماندهان از وجودشان حفظ و نگهداری نمایند.

 در صورت امکان، یک مسیر تردد مشخص 
برای پرسنل در محل حادثه ایجاد نمایند. این 
کار باعث می شود که درعین حالی که پرسنل در 
محل، عملیات و فعالیت می نمایند، قسمت های 

زیادی از محل حادثه حفظ شود. 
همچنین باید در نظر داشته باشند که لوله های 
محیط  از  مکان هایی  چه  در  آتش نشانی 
مورداستفاده قرارگرفته اند و برای جلوگیری و یا 
کاهش خسارات ناشی از استفاده بی مورد از آب 

زیاد و تعداد زیاد لوله ها تالش نمایند.

http://iransafetytrade.com/
https://t.me/iranFireProtectionEngMag


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

مقـــاله تخـصصـی

86 IRAN Fire Protection Engineering Magazine    No. 42    Des. 2018                                 1397 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق    سال ششم    شـماره 42    آذر مـاه   

کارشناسان بررسی علت
ممکن  دولتی  و  سازمانی  مقامات  مسئولیت،  و  کاری  حیطه  به  بسته 
است یا ممکن نیست که مسئول بررسی علت حادثه شوند. بسیاری از 
حریق ها توسط کارشناسان و مهندسان خصوصی موردبررسی و تحلیل 
به تحقیق  اقدام  از کارشناسان، خود  قرار می گیرند. ممکن است بعضی 
و جمع آوری مدارک کنند درحالی که بعضی دیگر از آن ها برای این کار 

پلیس را در جریان قرار می دهند. 
در برخی از موارد هم ممکن است تا مباحث بیمه و شکایت های قانونی 
در میان نباشد، بررسی و موشکافی دقیق در مورد علت و منها حادثه 

اتفاق نیفتد.
کارشناسـان بررسـی علـت کـه آمـوزش الزم و مکفـی را ندیده باشـند 
ممکـن اسـت تـا حد زیـادی مـدارک و قرائن عینـی و محکـم را از بین 
ببرنـد و یا قادر نباشـند شـواهد و مـدارک را به صورت دسـت نخورده و 

سـالم تـا روز دادگاه بـرای ارائـه توضیحات الزم حفـظ نمایند. 
به طـور مثـال، اگـر کارشـناس بررسـی مـوارد زیـر را موردتوجـه قرار 
ندهـد فرآینـد بررسـی علت با مشـکالت عدیـده ای مواجه خواهد شـد: 
اسـتفاده نکـردن از ابـزار تجهیـزات تمیـز و پـاک بـرای جمـع آوری و 
نگهـداری مدارک، نگهداری مـواد و مدارک برجای مانـده در محفظه ای 
نامناسـب بـا توجه بـه ماهیت آن هـا، قطع اتصـاالت الکتریکـی در نقاط 
اشـتباه در طول مدار، اسـتفاده نکردن از دسـتکش ها و ابـزار جدید برای 
هـر بـار نمونه بـرداری و جمع آوری مـدارک، ادغام DNA کارشـناس با 
مـدارک و مـواد برجای مانـده از حادثـه و مستندسـازی و نقل وانتقـال 

نادرسـت مدارک. 
و  کدهـا   ،NFPA امریـکا  حریـق  برابـر  در  حفاظـت  ملـی  انجمـن 
دسـتورالعمل هایی در خصـوص ایمنـی حریق و ایمنی جان منتشـر کرده 
اسـت کـه در بسـیاری از نقـاط جهـان از آن هـا تبعیت شـده و به عنوان 
 NFPA 1033 یک مرجع قانونی و رسـمی اسـتفاده می شوند. اسـتاندارد
در خصـوص شـرایط و وظایـف کارشناسـان بررسـی علـت، مـوارد و 
اسـتانداردهای مربـوط به کارشناسـان بررسـی علت در همه قسـمت ها 
و ترجمان هـا را در زمینـه جمـع آوری و حفـظ مـدارک و قرائن به خوبی 

مشـخص نموده اسـت. 
ترجمان هـای  و  سـازمان ها  در  مسـئول  بررسـی  کارشناسـان  همـه 
مربوطـه می بایسـت آموزش هـای الزم را در خصـوص موارد ذکرشـده 

در اسـتاندارد NFPA 1033 پشـت سـر بگذارنـد.
باید  علت  بررسی  کارشناسان  تمامی  آموزشی،  منبع  از  صرف نظر 

آموزش های الزم را در خصوص موارد زیر ببینند:
حادثه  محل  در  قرائن  و  مدارک  است  الزم  آیا  اینکه  تصمیم گیری   

جمع آوری شود یا خیر.
 ابزار و تجهیزات مناسب جمع آوری مدارک
 اهمیت تمیزی تجهیزات جمع آوری مدارک.

 روش های پاک سازی ابزار، چکمه ها و کفش ها
 میزان اثرگذاری البسه و چکمه ها در تخریب و یا نابودی مدارک

 روش هـای جمـع آوری بقایـای برجای مانـده از حریـق، آتش زنه هـا و 
اشـتعال زاها، قابـل اشـتعال ها، لباس، خـون، DNA,، وسـایل برقی و غیره.

 محفظه های متناسب با انواع مختلف مدارک و شواهد و آزمایش های 
مختلف موردنیاز

 چگونگی برخورد با شواهد و قرائن الکتریکی
 مستندسازی کامل و مناسب از فرآیند جمع آوری مدارک

 مدیریت، نگهداری، ردیابی و انتقال مناسب نمونه ها
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نتیجه گیری
ایمنی مردم و جامعه زمانی که علل بروز حریق و حوادث شناسایی شود 
افزایش پیدا می کند و یک کارشناسی و بررسی علت مناسب و حرفه ای 

کلید اصلی و رمز موفقیت در امر شناسایی علل حوادث می باشد. 
وقتی که مدارک و قرائن برجای مانده از حریق به خوبی حفظ و نگهداری 
به طور  حادثه  علت  کشف  فرآیند  که  می رود  بسیار  احتمال  شود، 

موفقیت آمیز به نتیجه برسد. 

لذا تمامی سازمان های ذینفع باید پرسنل خود را در زمینه شناسایی، حفظ 
و جمع آوری اسناد و مدارک در محل حریق به خوبی آموزش دهند. 

نه تنها کارشناسان بررسی علت می بایست این آموزش ها را سپری کنند 
خصوص  این  در  باید  نیز  عملیاتی  نیروهای  و  آتش نشانان  همه  بلکه 

آموزش های الزم را پشت سر بگذارند.

International Fire Fighter Magazine, Issue 49, March 2016      :منبع
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حدود 70 درصد زمین و 65 درصد از بدن هر انسان را آب تشکیل می دهد.
در حالـت کلـی H2O در 3 حالـت متفـاوت مایـع، جامد و گاز )آب، یخ و بخار آب( موجود اسـت که یکی از حیاتی ترین 

نیازهـای مخلوقـات و دارای خاصیت های ویژه ای می باشـد. از جمله این ویژگی ها موارد زیر اسـت:
1- جوشش و انجماد آب )حتی در محدوده ای با افزایش دما متراکم می شود.(

2- کشش سطحی آب )از جمله باالترین کشش سطحی بین مایعات است.(
3- گرمای تبخیر باال

4- ظرفیت گرمایی ویژه باال و غیره
از طرفی اصوالً چهار عامل اساسی در حریق مؤثرند که به آن هرم حریق می گویند:

اکسیژن، سوخت، گرما و واکنش زنجیره ای
با حذف هر یک از این موارد، حریق می تواند متوقف شود.

داريوش فرجی
كارشناس ارشد مکانیک

dariushfarajimech@gmail.com

هیدرولیک 
آتش نشانی 
در ساختمان
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استفاده  اطفای حریق  منظور  به  که  است  مواردی  از محبوب ترین  آب 
می شود. )به ویژه در ساختمان ها با شرایط عادی( که عالوه بر نرساندن 
نیز  را  هرم  گرمای  ضلع  کردن  خنک  با  آن(  )بخارات  کافی  اکسیژن 
برطرف می سازد. البته استفاده از آب برای اطفای حریق محدودیت هایی 

نیز دارد که برخی از آنها عبارتنداز:
1- تجهیزات برقی )اتاق سرور، کامپیوتر و غیره(

2- آشپزخانه ها به ویژه آشپزخانه های صنعتی )برخورد آب با روغن داغ 
و گسترش حریق(

3- اتاق اسناد مهم )خیس شدن و از بین رفتن که عمدتاً اطفای گازی 
می تواند استفاده شود(

استفاده از آب به طور کلی شامل چند روش است )اتوماتیک، دستی و 
غیره( که در مجموع می توان به دو مورد کلی تقسیم کرد:

1- اتوماتیک: شبکه بارنده )اسپرینکلر و نازل های مخصوص(
2- دستی: لوله ایستاده )جعبه های مخصوص آتش نشانی شامل شلنگ 

قرقره، رک و غیره(
در اسـتاندارد معتبـر آمریکایـی موجود NFPA ، در تجهیـزات اتوماتیک 

از NFPA 13 و در تجهیزات دسـتی از NFPA 14 اسـتفاده می شـود.

شبکه بارنده
انواع شبکه بارنده عبارتنداز:

)Wet( 1- تر
)Dry( 2- خشک

)Combined( 3- ترکیبی
)Deluge( 4- سیالبی

)Pre Action( 5- پیش عملگر

در سیستم تر، آب در لوله ها آماده است ولی در سیستم خشک به علت 
سرما و یخ زدن هوا پشت اسپرینکلرها تحت فشار قرار داده شده و پس از 
شکستن حباب و تخلیه هوا )یا نیتروژن( با کمی تأخیر آب خارج می شود.

سیستم ترکیبی نیز شامل هر دو سیستم خشک و تر است.
بجـای  و  شـده  اسـتفاده  خـاص  کاربری هـای  در  سـیالبی  سیسـتم 
اسـپرینکلر از نازل هـای بـاز اسـتفاده می شـود که پس از اعـالن حریق و 
دریافت سـیگنال، شـیر سلنوئید شـیر سـیالبی )Deluge Valve( دیافراگم 

را بـاز کـرده و آب از همـه نازل هـا خـارج می شـود.

در همه این سیستم ها آب توسط یک دیزل پمپ یا الکتروپمپ )جریان 
مکانیکی( از اسپرینکلرهای بازشده )که حباب آن در اثر حریق شکسته 
می شود( یا نازل های مورد نظر )در سیستم سیالبی( خارج شده و موجب 

اطفای محل محروقه می گردد.
اسـتاندارد مربـوط بـه پمـپ NFPA 20 اسـت و مطابـق این اسـتاندارد 
پمپ هـای ساختمانی-آتش نشـانی عمدتاً از نوع حرکتی سـانتریفیوژ دور 
ثابـت بـوده مگـر ظرفیت هـای بسـیار باال کـه بـا در نظر گرفتـن برخی 
الزامـات برقـی )کـد 72 و 70 اسـتاندارد مطروحـه( حتـی می تـوان دور 

متغیـر نیز در نظـر گرفت.
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در بوستر پمپ های آتش نشانی )که عموما شامل کلکتور رانش و مکش، 
شاسی، الکروپمپ زمینی، مانومتر، پرشر سوئیچ و غیره است( چند پمپ 
به منظور تامین دبی حجمی بیشتر موازی می شوند و از جوکی پمپ )پمپی 
با فشار برابر پمپ های دیگر و دبی بسیار کمتر( جهت جبران نشتی و 

مصارف جزئی استفاده می گردد که پمپ اصلی وارد مدار نشود.
این پمپ اصوالً دارای منحنی تیز و حالت مولتی استیج )طبقاتی( بوده و 

اول وارد مدار می شود.
Pipe Sched- )برای سـایزینگ لوله کشـی از روش از پیش تعیین شـده 

ule( یا محاسـبات هیدرولیکی اسـتفاده می شـود.
در محاسبات هیدرولیکی از روش های هیزین ویلیامز و دارسی ویسباخ 
بوده  هیدرولیکی  موارد  به  مختص  ویلیامز  هیزین  که  می شود  استفاده 
)بسیار محبوب در محاسبات هیدرولیک شبکه بارنده( ولی دارسی ویسباخ 

حتی برای سایزینگ کانال نیز استفاده می شود.
طبـق کـد NFPA 13 فشـار پشـت اسـپرینکلرهای مطروحـه )در حالت 
عمومـی سـاختمان ها( نیـم تـا 12 بـار طراحـی می شـود و دبـی هر یک 
بـا توجـه بـه ضریب K اسـپرینکلر مـورد نظر )در کشـور ما در شـرایط 

معمولـی اسـپری شـونده با ضریـب K برابر 5,6( محاسـبه می شـود.

 

به منظور دستیابی به محاسبات سریع تر و دقیق تر می توان از نرم افزارهای 
و  نت  پایپ  ازجمله  روش ها(  همین  مبنای  )بر  هیدرولیک  محاسبه 
اتواسپرینکلر استفاده کرد. در اتو اسپرینکلر پیوندی با نقشه کشی نیز وجود 
دارد ولی پایپ نت به طور کلی شامل محاسبات آبرسانی ساختمان ها و 

هرگونه محاسبات هیدرولیک دیگر )لوله ایستاده و غیره( می شود.
در مخـازن نیـز می تـوان از کـد NFPA 22 اسـتفاده کـرد و طبق ضوابط 
اسـتان تهـران حتی در شـرایطی که انشـعاب آتش نشـانی پایین باشـد، 

می تـوان از مخـزن مشـترک آبرسـانی و آتش نشـانی اسـتفاده کرد.
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لوله ایستاده:
عـالوه بـر اتصـال مخصـوص آتش نشـانی )FDC( کـه می تـوان از شـیر 
سـیامی بـه این منظـور اسـتفاده کـرد، سـاختمان ها دارای انشـعاباتی به 
همـراه شـلنگ )برای افـراد آموزش دیده به اشـتباه رایج نـام فایرباکس 
و بـرای افـراد معمولـی به اشـتباه بـا نـام فایرهوزریل( هسـتند که برای 

مبـارزه دسـتی با حریق اسـتفاده می شـوند.
استاندارد NFPA 14 سه کالس را برای لوله ایستاده ارائه کرده است:

2 1/2 
in سایز : I 1- کالس

1 1/2 
in سایز : II 2- کالس

3- کالس III : لوله ایستاده شامل ترکیبی از کالس اول و دوم است.
هر چند در کشـورمان شـلنگ السـتیکی نیمه سـخت )in 3/4( و ایستگاه 
 1/2 1( اسـتفاده می شـود. )ضوابط اسـتان تهران شـامل کالس 

in( شـلنگ
 NFPA14 چهارمی اسـت که مـازاد بر سـه کالس مطروحه از اسـتاندارد
شـامل سـایز in 4/3 بـرای متصرفیـن و in 1 ½ بـرای افـراد آمـوزش 

دیده اسـت.(

منابع
Chem.Libretexts 1- مقاله سایت فنی

2- ضوابط آتش نشانی تهران
Firehouse 3- مقاله فنی سایت

4- NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems, 
E2016
5- NFPA 20, Standard for the Installation of Stationary Pumps for 
Fire Protection, E2016
6- NFPA 22, Standard for Water Tanks for Private Fire Protection, 
E2018
7- NFPA14, Standard for the Installation of Standpipe and Hose 
Systems, E2016
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نرم افزارهای کاربردی در آتش نشانی

     حسین مجدفر
كارشنـاس اتومـاسیـون
hmajdfar@yahoo.com

افراد  زندگی  از  اجتناب ناپذیر  جزئی  تخصصی  و  عمومی  نرم افزارهای  امروزه 
شده و عمال سکان تسهیل امور ارتباطی، محاسباتی و حتی عاطفی افراد را در 

دست دارد. 
به  ادامه  در  دارند که  نرم افزارهای متعددی وجود  ایمنی حریق هم  در حوزه 

برخی از آنها اشاره می شود:
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نرم افزار ثبت آمار حوادث
ويژگی ها:

 کاماًل تحت وب
 رابط کاربری ساده، سریع و منحصربه فرد

 سرعت باال در تهیه گزارشات
 تهیه گزارش ها در سه فرمت وب، ورد و اکسل

 قابلیت ارسال اطالعات حادثه و یا حریق ثبت 
شده به وب سایت سازمان

 دارای گزارش ساز قدرتمند
 تولید نمودارهای واکنش گرا و زیبا

امکانات:
گزارش،  مورد  کدینگ های  تعریف  امکان   
بروز  علت  حادثه،  بروز  علت  بیمه،  کاربری، 
حریق، وسایل امداد، واحد، مواد مصرفی، وسایل 
اطفائیه، مناطق شهرداری، اطالع گیرنده، میزان 
فرماندهان  حادثه،  ایجاد  عامل  تحصیالت، 

عملیات، مسئولین ایستگاه و ...
ایستگاه های  به  مربوط  اطالعات  ثبت   

آتش نشانی نظیر کد ایستگاه و نام ایستگاه
 ثبت و نگهداری اطالعات مراکز درمانی اعم 

از نام مرکز درمانی، تلفن و آدرس
 امکان کنترل و تعیین سطوح دسترسی کاربران 

بسته به نوع مسئولیت آنها
 ارائه انواع گزارش های آماری حادثه / حریق

 ثبت و نگهداری اطالعات حوادث و حریق ها 
حریق،   / حادثه  عمومی  مشخصات  از  اعم 
موقعیت حادثه، عوامل ایجاد حادثه و اطالعات 

تکمیلی در دو بخش
 ثبت و نگهداری اطالعات خسارات وارده به 

تجهیزات آتش نشانی در هر حادثه
 ثبت و نگهداری اطالعات مواد مصرفی در هر 

حادثه
 ثبت  اطالعات حادثه دیدگان اعم از نام، نام 
خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، جنسیت، 
وضعیت  آسیب،  نوع  تحصیالت،  شغل،  سن، 

سالمتی و محل اعزام مجروح
 امکان ثبت و نگهداری کلیه تصاویر هر حادثه

PDF امکان ارسال فایل خروجی 
Excel امکان ارسال فایل خروجی 

 امکان ساخت گزارشات دلخواه

بی نیازی ها:
 بی نیاز از اختصاص کامپیوتر

یا  و  افزودنی  هیچ گونه  نصب  از  بی نیاز   
کامپوننت  بر روی کامپیوتر

 بی نیاز از اینترنت سرعت باال
 مستقل از سیستم عامل

 مستقل از مرورگر و قابل اجرا بر روی تمامی 
مرورگرها

 بی نیاز از آموزش

گزارش های خروجی:
 برگ گزارش عملیات

و  ایستگاه ها  تفکیک  به  /حادثه  حریق  آمار   
مصدوم و متوفی

 آمار سالیانه انواع حریق/حادثه به تفکیک ماه
 آمار مقایسه ای حادثه و حریق به تفکیک در 
دو بازه زمانی قابل انتخاب )برای مثال فروردین 
امسال با فروردین سال گذشته و یا اردیبهشت/ 

و یا سه ماهه اول با سه ماهه دوم(
امدادی  تجهیزات  و  وسایل  تعداد  گزارش   

بکارگرفته شده
 گزارش مقدار مواد مصرفی بکارگرفته شده

ساز  گزارش  کمک  به  دلخواه  گزارش های   
قدرتمند

 نمودار مقایسه ای حادثه و حریق در دو بازه 
زمانی

 نمودار تعداد حادثه / حریق
 نمودار تعداد عملیات ایستگاه ها

 نمودار تعداد مصدومین و متوفیان
 

www.tagfa.com

http://iransafetytrade.com/
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نرم افزار آنالیز و محاسبات جريان سیاالت با
Sunrise PIPENET Vision 1.5.0.2722 

ایـن نرم افـزار به منظـور آنالیز و محاسـبات جریان سـیاالت 
رشـته  نرم افزارهـای  پرکاربردتریـن  از  یکـی  و  ارائـه شـده 
مهندسـی مکانیک به شـمار می رود. PIPENET VISION  توسط 
شـرکت SUNRISE SYSTEMS در کشـور انگلسـتان طراحـی و 
تولیـد شـده اسـت. ایـن نرم افـزار به سـه مـدول نرم افـزاری 

مجـزای زیر تقسـیم می شـود: 

Standard Module 1- مدول نرم افزاری استاندارد
آنالیز و محاسبات هیدرولیکی جریان سیال در حالت پایدار، برای 
سیاالت متفاوت از قبیل آب، هوا، بخار... و سیال های تعریف 
شده بوسیله کاربر در سیستم های مختلف، توسط این نرم افزار 
انجام پذیر می باشد. سیستم آب خنک کن، سیستم توزیع و پخش 
بخار، سیستم های تهویه، سیستم هوای فشرده و سیستم های لوپ 

بسته از این دسته سیستم ها می باشند.
با تعیین  با توجه به وجود دو فاز طراحی و محاسبه می توان 
حداکثر سرعت مجاز و یا افت فشار مناسب، در نهایت سایز 
لوله ها و نقطه کارکرد پمپ ها و ... را تعیین )فاز طراحی( و نیز 
می توان با مشخص کردن سایز لوله ها، محاسبات را کنترل و 

صحت آن ها را مشاهده نمود. )فاز محاسبه(

2- مــدول نـرم افـــزاری اسپـــری/ اسپـرينـکلـــر 
Spray/Sprinkler Module

ایـن نرم افـزار، ابـزاری توانمند به منظور طراحی سیسـتم های 
آتش نشـانی در نیـروگاه، پاالیشـگاه، سـایت های پتروشـیمی و 
 )NFPA 13, NFPA 15, NFPA 16( NFPA مطابـق بـا قواعـد ...

می باشـد. سیسـتم های آتش نشـانی ترکیبـی از رینـگ اصلی، 
سیسـتم دیلوج، سیسـتم اسـپرینکلر، تزریـق فـوم و ... بوده که 
می تـوان بـا اسـتفاده از نرم افـزار فـوق، سـایز پمپ هـا، لوله ها، 
نازل هـا )Spray & Sprinkler( و ... را طراحـی و محاسـبه نمود. 
ایـن نرم افزار هماننـد Standard Module بـرای آنالیز جریان 
سـیال در سیسـتم های آتش نشـانی برای حالت پایـدار )در دو 

فـاز طراحی و محاسـبه( می باشـد. 
نگــارش جدیـد ایـن مــدول نرم افـزاری دارای قابلیت 

Import/Export با نرم افزار AutoCAD می باشد.

 Transient Module 3- مدول نرم افزاری گذرا و ناپايدار
لوله کشی  شبکه های  دینامیکی  آنالیز  در  باال  بسیار  قابلیت 
)بویژه خطوط انتقال سیال( همراه با محاسبه نیروهای ناپایدار 

هیدرولیکی، از ویژگی های این نرم افزار می باشد.
در سیسـتم هایی کـه  موج هـای فشـاری ناشـی از بازوبسـته 
شـدن شـیرآالت، خاموش شـدن ناگهانی پمپ یا توربین بخار 
و ... وجـود دارد، نیروهـای غیرمتقـارن بزرگـی تولید می شـود 
کـه این نیروهـای هیدرولیکی ناپایدار، خطر شکسـتگی شـبکه 
لوله کشـی و خسـارات ناشـی از آن را در پـی دارنـد. توسـط 
ایـن نرم افزار عـالوه بر آنالیز دینامیکی شـبکه های لوله کشـی 
و مشـاهده موج هـای فشـاری به صـورت گرافیکـی )نمـودار 
و انیمیشـن( امـکان بررسـی راه حل هـای موجـود بـه منظـور 
کاهـش موج هـای فشـاری و بـه تبـع آن نیروهـای ناپایـدار 
هیدرولیکی )از قبیل اسـتفاده از اکوموالتور، تانک سـرج، تغییر 
در نحوه باز و بسـته شـدن شـیرها و ...( نیز میسـر می باشـد. 
نـگارش جدید ایـن مدول نرم افـزاری دارای قابلیـت ارتباط با 

نرم افـزار آنالیـز تنـش لوله هـا،  CAESAR IIمی باشـد.



سری جدید جک های بادی هولماترو
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نرم افزار اتواسپرينک
اتواسـپرینک، نرم افـزاری کامـل، قدرتمنـد و مسـتقل و 
بـدون نیاز بـه نرم افزارهـای دیگر Stand Alone می باشـد. 
ایـن برنامـه برخـالف برنامه هـای دیگـری کـه در زمینه 
بـه  نیـازی  می کننـد،  کار  حریـق  اطفـاء  سیسـتم های 
برنامـه اتوکـد نـدارد. از ویژگی هـای مهـم اتواسـپرینک 
بـه مـوارد محاسـبات هیدرولیکی پیشـرفته، دقیـق و البته 
یکپارچـه، امکانـات Stocklisting و همچنیـن تطابـق کامل 

بـا نقشـه های اتوکـد می تـوان اشـاره کـرد.
اتواسپرینک قابلیت هایی در درون خود دارد که می تواند در 
طراحی و محاسبات سیستم های اسپرینکلر بسیار مفید باشد. 
به محض اتمام کشیدن شبکه لوله کشی سیستم اسپرینکلر، 
با کلیک بر روی یک دکمه گزارش کامل هیدرولیکی و نیز 

وضعیت اجزای بکار رفته در سیستم مشخص می گردد.
اسپرینکلر  سیستم  در  شده  گرفته  بکار  المان های  تمام 
نرم افزار  خاطر،  همین  به  و  هستند  هوشمند  نوعی  به 
اتواسپرینک توانایی هشدار به کاربر، درصورت رخ دادن 
اجازه  کاربر  به  نرم افزار  مثال  بطور  داراست.  را  اشتباه 
استفاده اتصاالت دنده ای روی لوله های با ضخامت کم را 

نمی دهد. 
همچنین نرم افزار بر اشتباهات در اتصاالت لوله ها نظارت 

دارد و با عنوان نشتی آنها را نشان می دهد.

قابلیت های نرم افزار اتواسپرينک
 رسم نقشه های بسیار دقیق و تقریبا واقعی )پرینت یا پالت(

DWG فایل های Export و خروج Import امکان ورود 
 امکان انجام محاسبات هیدرولیکی بدون اتمام کشیدن نقشه 

یا حتی سیستم و بدون الزام به اضافه نمودن اتصاالت
 طراحی تمامی سیستم های اسپرینکلر با نقشه های دو بعدی 

و سه بعدی و بطور همزمان و خودکار
 انجام محاسبات هیدرولیکی بطور همزمان با کشیدن نقشه

 گـزارش محاسـبات هیدرولیکـی طبـق فرمـت NFPA یـا 
گزارش استاندارد اتو اسپرینک با تمام جزئیات

Loop و In-Rack قابلیت های کمکی اتوماتیک: رسم 
 تبدیل المان ها به صورت نشانه ها به ستون، کمان ها به خطوط 

چندبخشی، دایره ها به اسپرینکلر و خطوط به لوله ...
 ایجاد تفاوت در رنگ لوله ها متناسب با دبی که باعث درک 

بهتر ظاهری از نقشه و شرایط هیدرولیکی می شود.
 فعال شدن تمامی دستورها به صورت صوتی

 تهیه مدل های ساختمانی سه بعدی، اجزای سازه ای و المان های 
مکانیکی و برنامه شناسایی ناهماهنگی در نقشه و طرح

 ابزارهای مدل سازی سه بعدی + بررسی وجود تداخل و 
نمایش هشدارهای اینتراکتیو، جهت هماهنگی پروژه

 معـرفــــی و ارائـه نقشـــه و مـدل نهـایـی در قـالـب 
Walkthrough Visualization
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    امـروزه مشـعل ها به عنـوان یکـی از بخش هـای مهـم واحدهـای عملیاتـی، به ویـژه در صنایـع شـیمیایی شـناخته 
می شـود و ازآنجاکـه مشـعل ها در کنتـرل و مهـار گازهـای اضافـه، در شـرایط بحرانـی نقـش مهمـی دارنـد، باعـث 
جلوگیـری از آسـیب بـه تجهیـزات و کارکنـان می شـود. عـالوه بـر مزایـای ذکـر شـده، از نقـاط ضعـف مشـعل ها، 

مـواردی ماننـد تابـش حرارتـی و خـروج گازهـای خطرنـاک، در اثـر احتـراق ناقـص را می تـوان نـام بـرد. 
     در یـک طـرح اولیـه، تجهیـزات و ارزیابـی از اشـعه حرارتـی و آلودگی آنها، از موارد بسـیار مهم می باشـد. ارزیابی 
پیامـد بـرای درک پتانسـیل آسـیب رسـاندن بـه افـراد و تجهیـزات در سـناریوهای مختلـف، جهـت راه انـدازی در 

صنایـع نفـت و گاز و صنایـع شـیمیایی، ضروری اسـت.
     هـدف اصلـی ایـن مقالـه، مطالعـه پرتوهـای حرارتـی دو مشـعل HP / LP فاز 1 پروژه توسـعه میـدان گازی پارس 
جنوبـی اسـت. اثـر حداكثـر تابـش حرارتـی موجـود در اطراف، بویـژه در انبار گوگرد مجـاور، تجزیه و تحلیل شـده و 
نتایج حاصل از شبیه سـازی ها با محاسـبه ویژگی های شـعله با توجه به اسـتاندارد API 521 ترسـیم و مقایسـه 

می شود. 
    از نرم افزار  FLARESIM برای انجام شبیه سازی استفاده می شود.

 

مدل سازی و ارزیابی تأثیر تابش حرارتی مشعل
پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 1 

 Hse.husaeni@yahoo.com  محمود حسینی، دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی ايمنی صنعتی، موسسه غیرانتفاعی تابناک، المرد، فارس

Mostafa_a401@yahoo.com مصطفی عبـاسی، دانشجوی دكترای برق قدرت، موسسه غیرانتفاعی تابناک، المرد، استان فارس
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1- معرفی
میـدان پـارس جنوبـی یکـی از بزرگ تریـن مخـازن گاز مسـتقل در 
جهـان اسـت کـه در مرزهـای مـرزی ایـران و قطـر در خلیـج فـارس 
قـرار دارد. ایـن منطقـه یکـی از منابـع اصلی انرژی کشـور اسـت. این 
میـدان گاز حـدود 9700 کیلومترمربـع را پوشـش می دهـد که 3700 

کیلومترمربـع از آن بـه ایـران تعلـق دارد. 
بـرآورد می شـود کـه بخـش ایـران حـدود 14 تریلیـون مترمکعـب 
ذخایـر گاز دارد. ایـن مقـدار تقریبـًا 7,5 درصـد ذخایـر گاز جهـان و 

تقریبـًا نیمـی از ذخایـر گاز ایـران را تشـکیل می دهـد. 
در حـال حاضـر، برخـی از پروژه های دقیـق و پیچیده برای توسـعه 24 
فـاز، برای تولیـد 790 میلیـون مترمکعب گاز در روز طراحی شـده اند. 
توسـعه میـدان نفتـی پـارس جنوبـی بایـد بـا تقاضـای رو بـه رشـد 
گاز طبیعـی، تزریـق بـه میدان هـای نفتـی، صـادرات گاز و گاز مایـع، 
به عنـوان مـواد اولیـه بـرای صنایع پتروشـیمی مطابقت داشـته باشـد. 
در نتیجـه، بنادر عسـلویه و تمبک، در محـدوده 270 و 220 کیلومتری 
سـاخت  بـرای  سـاحلی  مکان هـای  به عنـوان  بوشـهر،  جنـوب شـرق 

تأسیسـات سـاحلی توسـعه مرحلـه ای انتخاب شـده اند.
پـروژه توسـعه فـاز گاز پارس جنوبي فاز 1 ، شـامل انتقـال دو مجموعه 
مشـعل HP / LP بـه فاصلـه حـدود 1700 تـا 2100 متـر از موقعیـت 
فعلـي اسـت. مطالعـه مـا حـاوی دو بخـش اسـت: در ابتـدا، شـعاع 
حرارتـی شـعله های آتـش در محـل جدیـد خـود را مطالعـه می کنیم. 
بویـژه در  اطـراف،  تابـش حرارتـی ممکـن در محیـط  اثـر حداکثـر 
نزدیکـی انبـار گوگـرد، توسـط نرم افـزار FLARESIM تجزیـه و تحلیـل 
 API 521 و در مقایسـه بـا ویژگی هـای شـعله، بـا توجـه بـه اسـتاندارد

می شـود. محاسـبه 
مـا مناطـق آتـش، منطقه آسـیب دیده و ناحیـه محدود شـده را مطابق 
بـا TOTAL GS-SAF-253 برای منطقه آسـیب دیده، منطقه محدود شـده 
 FLARESIM و مناطـق آتـش تعریـف کرده ایم. در نهایـت با اسـتفاده از

بـرای اثر تابـش مشـعل، ارزیابی پیامد حاصل شـد.
نرم افـزار FLARESIM یـک برنامـه رایانـه ای اسـت کـه بـه مهندسـان 
حرفه ای در طراحی، محاسـبه و ارزیابی سیسـتم های تابش خورشـیدی 
کمـک می کنـد. همچنین بـا این برنامه، تابـش حرارتـی، دوز حرارتی و 
نویـز تولید شـده توسـط شـعله ها و درجه حـرارت سـطوح در معرض 

شـعله، تخمین زده می شـود.
ویژگی های برجسته زیر قابلیت های اصلی FLARESIM می باشد:

 جهـت طراحـی سیسـتم مشـعل سـکوهای دریایـی، طرح هـای گاز 
پاالیشگاه و پتروشیمی

 شبیه سـازی پرده هـای آب و یـا سـپرهای جامـد به منظـور کاهـش 
تابش و انتقال سر و صدا

 محاسـبه محـدوده مجـاز و فاصلـه ایمـن از مشـعل در محدوده های 
مختلف تابش

 طیف گسترده ای از الگوریتم های محاسبه اشعه حرارتی
این شـامل روش های چندگانه تکمیل شـده McMurray و روش چمبرلین 
 Brzustowski / Sommer و Hajek / Ludwig عـالوه بـر روش هـای )shell(

که در دسـتورالعمل API برای طراحی سیسـتم مشـعل بکار می رود.

معیـار GS-SAF-253 بـرای تعریـف منطقـه خطرنـاک، تفـاوت ارتفاع را 
شـامل نمی شـود، ماننـد ایـن پروژه کـه مشـعل ها در ارتفـاع 400 متر 
در کـوه نصـب شـده و بواسـطه دور بـودن از واحـد فرآینـد، احتمـال 
وجـود پرسـنل در آن محـدوده، بسـیار کم اسـت. پـس از آن به عنوان 
مطالعـه در اسـتاندارد GS-SAF-253 ذکـر شـده که یک بررسـی جهت 

در نظـر گرفتـن تأثیر ارتفـاع را انجام داده اسـت.
افزایـش ارتفـاع موجـب کاهـش کارایـی احتـراق می شـود. ایـن در 
حالـی اسـت که فشـار هـوا بدلیـل افزایش ارتفـاع باال کاهـش می یابد. 
 GS-SAF-253 که توسـط HP / LP همچنیـن عملیات همزمان مشـعل های

حـذف شـده، در ایـن مطالعه انجام شـده اسـت.

2- طراحی پايه
و  بـرای شبیه سـازی  موردنیـاز  اطالعـات  تمـام  بخـش شـامل  ایـن 

اسـت. مـوردی  مطالعـه  کلـی  فرضیه هـای 
2,1 شرایط آب و هوایی

مـا سـه مجموعـه مختلـف شـرایط آب و هوایـی را بـرای هر سـناریو 
تجسـم می کنیـم:

جدول 1: شرایط آب و هوایی

2,2 فرضیات
داده هـای  زیسـت محیطـی،  داده هـای  فرضیـات شـامل  اول  جـدول 

طراحـی مشـعل و داده هـای مـواد:

جدول 2: اطالعات طراحی مشعل و محیط زیستی
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:LP ترکیب جریان به مشعل
 % 100 پروپان

جدول دوم فرضیات شامل ترکیب مواد مربوط به مشعل HP است:

HP جدول 3: ترکیب مواد مربوط به مشعل

وضعیت 1 با LHV باالتر برای مطالعه اشعه مورد استفاده قرار می گیرد.
در بررسـی مـدارک مربـوط بـه فلرهـای واحدهـای فرآینـدی دیگـر 
مشـخص شـد کـه ناحیه ممنـوع در اکثـر فلرهـا 38 متر می باشـد که 

بـا فـرض ایـن ناحیـه، ارتفـاع بهینـه فلر تخمیـن زده می شـود.

3- سناريو و ارزيابی مشعل ها
3,1 منطقه آسیب دیده

منطقـه ای  ناحیـه آسـیب دیده   ،GS-SAF-253 مطابـق  تعریـف:   3,1,1
اسـت کـه فراتـر از نقـاط نصـب شـده اسـت. امـا بـا ایـن وجـود تـا 
حـدودی بـه طـور دائمـی تحـت تأثیـر عملیـات عـادی و یـا بـه طور 
انحصـاری، توسـط عواقـب ناشـی از وضعیت اضطـراری ناشـی از یک 
حادثـه بـزرگ می باشـد. حادثه بـزرگ نبایـد بـا نارسـایی فاجعه آمیز 
اشـتباه گرفتـه شـود، زیـرا آن مربـوط بـه یک حادثـه تئوریک اسـت 
کـه شـامل ترکیبی از مجمـوع وضعیت خطرنـاک، در بدترین شـرایط 
قابـل دسـتیابی فیزیکـی، بـدون در نظـر گرفتـن امـکان وقـوع اسـت. 
حادثه هـای فاجعه آمیـز پایه ای اسـت که بـرای ایجاد طـرح اضطراری 
خارجـی، توسـط مقامات دارای صالحیت مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.
ناحیـه تحـت تأثیـر، در کنتـرل شـرکت عملیاتـی نیسـت، بلکـه در 
توافـق بـا مقامـات محلـی می باشـد. به عنـوان مثـال بـرای محـدود 
از  اسـتفاده  یـا  دائمـی  سـکونتگاه های  به ویـژه  سـاختمان ها،  کـردن 
وسـایل حمل ونقـل عمومـی، طـرح احتمالی درون سـازمانی کـه نیاز به 

دارد. خارجـی  منابـع  سـرمایه گذاری 
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3,1,2 سـناریوی مشـعل: شـدت جریان در نظر گرفته شـده به شـرح 
زیر اسـت:

- شـرایط اضطـراری مشـعل: بـرای انجـام ایـن مطالعـه 125 درصـد 
 125 و  می باشـد  پیش فـرض  مقـدار  به عنـوان  اسـمی  جریـان  نـرخ 

درصـد از جریـان اسـمی در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
- حداکثر شعله وری دائمی است.

3,1,3 معیارهـای مشـعل: معیارهـای مـورد اسـتفاده بـرای تعیین مرز 
خارجـی ناحیـه آسـیب دیده عبارتند از:

- حداکثر سطح تابش مشعل شـامل  BTU / hr / Sqft 500، تابش خورشیدی 
می باشـد و شـرایط حداکثـر فشـار مشـعل شـامل BTU / hr / Sqft 630، یـا 
شـرایط اضطراری مشـعل و هر کدام از موارد که منجر به بیشـترین فاصله 

گردد.

3,2 منطقه محدود
3,2,1 تعریـف: منطقـه محـدود منطقه ای اسـت که در محـدوده نصب 
قـرار دارد و از ایـن رو تحـت کنتـرل شـرکت عملیاتـی اسـت کـه بـا 
عملیـات عـادی کارخانـه تداخـل دارد یـا بـه طـور انحصـاری توسـط 
عواقـب ناشـی از یـک وضعیـت اضطـراری ناشـی از یک نقـص عمده 

می باشـد.
3,2,2 سناریوی مشعل: مشابه بخش 3,1,2

3,1,3 معیارهای مشـعل: حداکثر سـطح تابش BTU / hr / Sqft 1500 )شامل 
تابش خورشـیدی( تحت شـرایط اضطراری یا BTU / hr / Sqft 1000 )شامل 
تابـش خورشـیدی( در حداکثر مشتعل شـدن مشـعل یا هر کـدام که منجر 

بـه بزرگ ترین فاصله می شـود.

3,3 مناطق آتش
بـا توجـه بـه بخـش GS-SAF-253 6,3,7 در مـورد تعییـن مناطق آتش 
بـرای شـرایط تخلیـه عادی مشـعل ها، برای محاسـبه مناطـق آتش در 
اطـراف مشـعل ها و تخلیـه گاز، محاسـبات اضافـی انجـام نمی شـود. 
نتایـج بدسـت آمـده در بخش هـای محـدود شـده، بایـد بـرای تعیین 
حداقـل فاصلـه بین مشـعل و دیگـر واحدهـا، سـاختمان ها و تجهیزات 

شود. اسـتفاده  ذخیره سـازی 

4- نتايج تابش مشعل
در ایـن بخـش نتایـج نرم افـزار FLARESIM بـرای هـر یـک از مناطـق 
شـرح داده شـده در سـه حالـت: HP، LP و همزمانـی مشـعل های HP و 

LP باهـم می باشـد.
4,1 نتایج ناحیه آسیب دیده

HP (1.92 KW/m2 ) 630 BTU/hr/ft2 4,1,1 شعله وری مشعل

HP جدول 4: منطقه آسیب دیده در شعله وری مشعل

HP شکل 1: ناحیه آسیب دیده در شعله وری مشعل

LP (1.92 KW/m2 ) (630 BTU/hr/ft2 4,1,2 شعله وری مشعل

LP جدول 5: منطقه آسیب دیده در شعله وری مشعل

LP شکل 2: ناحیه آسیب دیده در شعله وری مشعل

4,1,3 همزمانی مشعل های HP و LP با هم
 )1.92 KW/m2 )630 BTU/hr/ft2))

جدول 6: منطقه آسیب دیده در همزمانی مشعل های HP و LP با هم
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شکل 6: منطقه آسیب دیده در همزمانی مشعل های HP و LP با هم

بـا اسـتفاده از GS-SAF-253، معیارهـای کمی برای محـدود کردن رایزر 
مشـعل در 191 متـر می باشـد. رایزر در خط در ارتفـاع 1,7 متر باالتر 
 HP / LP از پایـه رایـزر مشـعل اسـت. هنگامـی کـه عملیـات همزمـان

قابـل پیش بینـی اسـت، منطقـه محدود 191 متر اسـت.

5- محاسبه ويژگی های مشعل
5,1 اطالعات پایه

718992 kg/hr :)حداکثر جریان گاز )از دو رایزر

ارتفاع مشعل:  93 متر
kcal/kg 11659 :مقدار گرمایش پایین

فاکتور انتشار: 0.2
0.5 )Jet Velocity: 172 m/s( :حداکثر مجاز عدد ماخ

kcal/kg 20.96 :میانگین وزن مولکولی گاز
Kw/m2 3.88 :حداکثر تابش

5,2 حداقـل فاصلـه از یـک شـعله بـه جسـمی کـه تحت تابش اشـعه 
حرارتـی قـرار می گیـرد را تعییـن می کنـد.

معادلـه زیـر از هاجـک و لودویگ بـرای تعییـن حداقل فاصلـه از یک 
شـعله بـه یک جسـم اسـتفاده می شـود. زیـرا قـرار گرفتـن در معرض 

اشـعه حرارتـی باید محدود باشـد.

D= حداقل فاصله از نقطه میانی شعله تا جسم در نظر گرفته شده
τ= اصطکاک شدت گرما منتقل شده          

F= گرمای تابشی
Q= انتشار گرما، در واحد حرارتی 

در ساعت )کیلووات(
K= تابش قابل قبول در هر ساعت در هر فوت مربع )کیلووات در مترمربع(

5,3 گلبـاد منطقه براسـاس داده های هواشناسـی فرودگاه عسـلویه ارائه 
شـده اسـت. در ایـن ایسـتگاه جهـت بـاد غالـب، از شـمالی غربـی بـه 

جنوب شـرقی می باشـد.
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6- نتیجه گیری
در شبیه سـازی، انبـار گوگـرد هـم سـطح بـا رایـزر مشـعل در نظـر 
گرفتـه شـده اسـت. در حالیکـه انبـار گوگـرد حـدود 52 متـر پایین تر 
از پایـه مشـعل ) 245 متـر پایین تـر از رایـزر مشـعل( می باشـد. ایـن 
اختـالف ارتفـاع می توانـد تشعشـع حرارتی رسـیده از مشـعل بـه انبار 

گوگـرد را کاهـش دهد.
در شبیه سـازی جهـت بـاد از مشـعل بـه سـمت انبـار گوگـرد در نظر 
گرفتـه شـده اسـت، در حالیکـه در واقعیـت جهـت بـاد غالـب از انبار 

گوگـرد بـه سـمت مشـعل ها می باشـد. 
در نتیجـه بـا توجـه به بـاد غالـب اثر تابـش حرارتـی بر انبـار گوگرد 
کاهـش می یابـد؛ بنابرایـن در زمانـی کـه هـر دو مشـعل پاالیشـگاه با 
حداکثـر ظرفیت روشـن باشـد، خطری محوطـه انبار گوگـرد را تهدید 

نمی کنـد. 
در  مشـعل  مزیت هـای  بـر  عـالوه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم  پایـان  در 
پاالیشـگاه ها، می تـوان بـه معایـب آنهـا از جملـه آلودگی هـوا و محیط 
زیسـت، هدررفـت انـرژی اشـاره کـرد کـه راهکارهـای خـاص جهت 

جمـع آوری مشـعل، الزم و ضـروری می باشـد.
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پارکینگ های خودرو  می توانند به صورت جزئی باز و یا تمام بسته باشند. 
غالبـاً پارکینگ هـای بـاز در طبقـات بـاالی همکـف و بـا دیوارهـای بـاز در طرفیـن بـوده و نیـازی بـه 
تهویـه مکانیکـی ندارنـد. هرچنـد پارکینگ هـای تمـام بسـته معمـوالً در طبقـات زیـر همکـف واقـع 

گردیـده و بـه تهویـه مکانیکـی نیـاز خواهنـد داشـت. 
در واقـع، عـدم وجـود تهویـه در پارکینگ هـای بسـته مشـکالتی را در کیفیـت هـوای آن ایجـاد 
بـاالی گاز منواکسـید کربـن )Co( توسـط  انتشـار حـد  ایـن مشـکالت  خواهنـد کـرد. جدی تریـن 

می باشـد.  پارکینـگ  داخـل  خودروهـای 
از دیگـر عوامـل موجـود در پارکینگ هـای بسـته وجـود دود و بخـارات حاصـل از روغـن، بنزیـن و 
مـواد دیگـر آالینـده ماننـد گاز اکسـید نیتـروژن )NOx( و دود حاصل از احتـراق موتورهای دیزلی 

می باشـد.

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

مقـــاله تخـصصـی
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تهویه در پارکینگ های بسته
مترجم 

جواد محمدی، كارشناس مهندسی برق
سارا شعبان دوست، كارشناس ارشد برنامه ريزی شهری



بــرای تعییــن مقــدار کافــی و دقیــق تهویــه یــک پارکینــگ معمــوالً 2 
فاکتــور در نظــر گرفتــه می شــود:

 تعداد خودروها در زمان فعالیت پارکینگ
 مقدار مواد منتشرشده توسط خودروها

ارائه شده  خدمات  نوع  و  ظرفیت  به  پارکینگ  یک  خودروهای  تعداد 
توسط آن مرتبط است و می تواند از حدود %3 )در کاربری های تجاری( 
و تا %20 )در استادیوم های ورزشی( متناسب با ظرفیت کامل خودروها 
متفاوت باشد. انتشار گاز منواکسید کربن نیز به مشخصات خودرو از 
قبیل سال ساخت، قدرت موتور و وضعیت فنی آن )ازنظر میزان تعمیر 

و نگهداری صورت گرفته( بستگی دارد.
تحت   ،ANSI/ASHRAE 62:1989 استاندارد  بسته  پارکینگ های  برای 
عنوان " تهویه کیفیت هوای قابل قبول فضاهای داخلی " مقداری کمتر از  
 L/s.m2 7.62 یا )cfm/ ft2 1.5( به ازای مساحت ناخالص کف مشخص 

مرتبه   11,25 حدود  در  هوا  تهویه  جریان  یک  بنابراین  است؛  نموده 
ارتفاع  با  پارکینگی  برای  را   )11.25 ACH( ساعت  هر  در  هوا  تعویض 

تقریبی سقف 2,5 متر یا )ft 8( الزام نموده است
بار  از استانداردهای مجاز مقدار تعویض هوا را 4 تا 6   اگرچه برخی 
داده اند  اجازه  مجاز،  کدهای  از  برخی  نموده اند،  مشخص  ساعت  در 
منواکسید  گاز  مقدار  کنترل  و در صورت  انرژی  به منظور صرفه جویی 
کربن منتشرشده، میزان تهویه متغیر باشد که این موضوع اندازه گیری 
مداوم مقدار CO تولیدشده را می طلبد و این سیستم اندازه گیری باید با 

تجهیزات مکانیکی تهویه مرتبط باشد. 
سطح قابل پذیرش تجمع آالینده ها مشخصًا در کدهای مختلف مقادیر 
متفاوتی دارد، اما همه آن ها در خصوص ضرورت تهویه در پارکینگ های 

بسته اتفاق نظر دارند.
از  تهویه  کنترل  خصوص  در   1989 ویرایش   62 استاندارد  متأسفانه 
طریق اندازه گیری آالینده ها در پارکینگ های بسته صحبتی نکرده است 
بنابراین Ashrae گروهی را به منظور تحقیق در زمینه ارزیابی استانداردهای 
جاری و نرخ های پیشنهادی برای پارکینگ های مورداستفاده با در نظر 

گرفتن خودروهای موجود تحت عنوان پروژه )RP - 945( تعریف نمود.

ضوابط تهویه:
جدول 1 خالصه ای از استانداردهای موجود برای تهویه پارکینگ های 

بسته در آمریکا و سایر کشورها را ارائه می دهد. 
همان طور که در این جدول مشاهده می شود، محدودیت های ذکرشده 
زیادی  تفاوت  دارای  دیگر  کشورهای  و  آمریکا  در   CO خصوص  در 
می باشد. هرچند تمامی آن ها در خصوص قرار گرفتن در معرض نشر 

گاز منواکسید کربن )CO( در پارکینگ ها هشدار داده اند. 
کدها  همه  در  تقریبًا  گازها  برای  خطر  آستانه  به عنوان   25 ppm حد

یکسان است.

جدول 1

الزامات تهویه در Ashrae و دیگر استانداردها به خصوصیات پارکینگ 
وابسته بوده و پارامترهای دیگر که ممکن است در کیفیت هوای داخلی 
تأثیرگذار باشند را شامل نمی شود مانند نرخ انتشار گازهای آالینده و 

حد قابل قبول آن ها.
محدوده  برای  را  موردنیاز  تهویه  نرخ  می بایست  طراحی  جدید  روش 
قابلیت  باید  طراحی  روش  این  نماید.  تعیین  پارکینگ ها  از  وسیعی 
استانداردها  در  که   Co انتشار  به  نسبت  صرفًا  نه  باشد  داشته  تطبیق 
به آن اشاره شده است بلکه باید نسبت به گازهای مختلفی که از موتور 

خودروها خارج می شود نیز حساس باشد.

نتایج آزمون میدانی:
بخشی از Ashrae که حامی پروژه )RP - 945( بود، در هفت پارکینگ 
هـوا  تعویض  نـرخ  داد.  انجام  را  اندازه گیری  میـدانی  آزمون  مختلف 
 )Tracer gas Technigue( توسط تکنیک ردیابی گاز )Air change Rate(

سری جدید جک های بادی هولماترو
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انجام شده است. 
ابتدا گاز ردیابی کننده )SF6( به طور مستقیم و از طریق فن ها به داخل 
ساختمان تزریق و سپس تمرکز این گاز توسط یک دستگاه کروماتوگراف 
  Field-Portable electron capture gas chromatograph گازی قابل حمل

رصد شده است.
 7 در  گرفته  صورت  اندازه گیری های  نتایج  از  خالصه ای   2 جدول 
مقدار  می دهد.  نشان  را  است  آمده  گزارش  در  که  مدنظر  پارکینگ 
تعویض هوا در ساعت )ACH( نشان داده شده در جدول، تعویض هوا در 
ساعت را در نقاط مختلف پارکینگ توسط گاز ردیاب مشخص می کند، 

واحد L/s.m2 یا )cfm/ft2( نرخ تهویه را نشان می دهد.

جدول 2

حداکثر و میانگین مقدار تمرکز CO که در طول روز آزمایش اندازه گیری 
در  را  پارکینگ  هوای  کیفیت  تا  است  شده  آورده   2 جدول  در  شده، 
فضای موردنظر نمایش دهد. همان طور که مشاهده می شود، سطح گاز 
CO در تمامی پارکینگ ها و در تمامی موارد نرخ تهویه کمتر از عدد 
 )cfm/ft2 1.5( 7.62 یا L/S.m2 ذکرشده در استاندارد 62:1989 یعنی
بوده است هرگز بیشتر از ppm 35 نشد. تنها پارکینگی که نرخ تهویه 
آن نزدیک L/S.m2 7.62 بود پارکینگ E است که مختص یک مرکز 

تجاری بزرگ با تردد زیاد در طول روز می باشد. 
مداوم  به صورت  پارکینگ ها  تمامی  که  است  ضروری  نکته  این  ذکر 
)ممتد( تهویه شده اند غیر از پارکینگ B که در این پارکینگ حس گرهای 

تشخیص گاز CO عملکرد فن ها را کنترل می نموده اند.
براساس مطالعات میدانی صورت گرفته، نتایج زیر قابل استخراج می باشند:

 تمامی پارکینگ های بسته مورد آزمایش، مشخصًا آالینده هایی کمتر 
از حتی سخت گیرانه ترین استانداردها یعنی )ppm 25 برای تمرکز در 

8 ساعت( داشته اند.
 نرخ واقعی تهویه در پارکینگ های مورد آزمایش عموماً کمتر از حد 
)1.5 cfm/ft2 7.62 یا L/S.m2  ذکرشده در استاندارد بوده است. )کمتر از

 در زمــان اســتفاده، تهویــه کنترل شــده قــادر بــوده اســت، کیفیــت 
هوای داخلی را در پارکینگ های تحت آزمایش حفظ نماید.

 موقعیت فن های تخلیه هوا، الگوی حرکت ترافیکی، تعداد خودروهای 
متحرک و زمان پارک )حرکت در پارکینگ جهت پارک( از فاکتورهای 
بسیار مهم هستند که روی تجمع گاز CO یا )NOx( در حد قابل پذیرش 
در پارکینگ تأثیرگذار می باشند. هر نوع راهنما یا دستورالعمل طراحی 

باید در تهویه پارکینگ به این فاکتورها دقت نماید.

مطالعات  اساس  بر  که  می شود  استنباط  چنین  به دست آمده  نتایج  از 
 62:1989 استاندارد  در  ذکرشده  تهویه  نرخ  گرفته،  صورت  میدانی 
جدید  راهنمای  است.  شده  منقضی  بسته  پارکینگ های  خصوص  در 
حد  در  آالینده ها  حفظ  برای  موردنیاز  تهویه  نرخ  حداقل  می بایست 
نرسیده،  آسیبی  به سالمتی  به نحوی که  را  پارکینگ ها  در  قابل پذیرش 
همچنین مجبور به استفاده از فن های با انرژی باال نباشیم، پوشش دهند. 
دستورالعمل ها باید در محاسبات خود متغیرهایی مانند ترافیک تردد در 
پارکینگ، میزان انتشار گازهای آالینده از خودروها، زمان پارک و تعداد 

خودروهای متحرک را لحاظ نمایند.

هدف طرح:
پارامتری، یک روش طراحی  تحلیل  از چندین  نتایج حاصل  اساس  بر 
ساده برای تعیین نرخ تهویه موردنیاز، حفظ سطح CO در داخل پارکینگ 
می باشد. نرخ تهویه برای پارکینگ های بسته می تواند با اصطالحاتی غیر 
از نرخ جریان بر واحد سطح )L/S.m2 یا cfm/ft2( یا بر اساس تعویض 

حجم هوا در واحد زمان ACH بیان شود.
ــک پارکینــگ  ــرای طــرح ی ــاز ب ــه موردنی ــرخ تهوی ــزان ن ــن می تعیی

ــد: ــته می باش ــر وابس ــل زی ــه 4 عام ــته ب بس
1-سطح آلودگی قابل پذیرش برای پارکینگ

2-تعداد خودروها در شرایط پیک کارکرد پارکینگ
3-طــول مســیر بــرای پــارک خــودرو و زمــان روشــن بــودن 

پارکینــگ در  خودروهــا 
4-نرخ انتشار گاز خودروها در شرایط مختلف

ــد  ــگ، بای ــک پارکین ــه در ی ــرخ تهوی ــرح ن ــق ط ــن دقی ــرای تعیی ب
اطالعــات فــوق وجــود داشــته باشــند. در ادامــه یــک فرآینــد ســاده 
بــرای طــرح تهویــه یــک پارکینــگ موجــود و جدیداالحــداث تشــریح 

می گــردد.

تشریح پروسه روش طراحی
بــرای تعییــن الزامــات نــرخ طراحــی تهویــه یــک پارکینــگ بســته، 

ــردد: ــه می گ ــر توصی ــد زی فرآین
قدم اول- جمع آوری اطالعات

)تعداد   N پارکینگ  کار  پیک  ساعت  در  خودروها  تعداد  تعیین   
خودروها(. مرجع راهنمای ITE Trip Generation Hand Book  مرجع 

مناسبی برای تخمین عدد N می باشد.
 میانگین انتشار CO برای خودروها. مقدار نرخ انتشار CO برای یک 
خودرو نمونه در ساعت )ER)gr/hr به عوامل مختلفی از قبیل مشخصات 
محیطی  شرایط  نیز  و  خودرو  کارکرد  شرایط  سوخت،  نوع  خودرو، 
و   Handbook ASHRAE در  موجود  اطالعات  است.  وابسته  )فیزیکی( 
 CO انتشار  نرخ  تخمین  برای  اطالعات ذکرشده در جدول 3 می تواند 

برای یک خودرو نمونه استفاده شود. 
مانند  کوتاه  توقف های  زمان  در   Hot Starts داغ  استارت  عمومًا 
 Cold یا مراکز خرید معمولی می باشد. ضمنًا استارت سرد  فروشگاه ها 
Starts نیز در صورت توقف طوالنی در پارکینگ مانند ساختمان های 

اداری رخ خواهد داد.

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

مقـــاله تخـصصـی

122 IRAN Fire Protection Engineering Magazine    No. 42    Des. 2018                                 1397 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق    سال ششم    شـماره 42    آذر مـاه   



جدول 3

 میانگیـن طول مسیـر و زمـان موردنیـاز برای پـارک خودرو نمـونه 
 Handbook ASHRAE. )Second( T زمان های ورود/ خروج خودروها را 
داده است. مقادیر باالتر برای بدترین سناریو مانند زمان ازدحام مردم 

در زمان ها یا حوادث خاص در نظر گرفته می شوند.
CO)PPM( قابل پذیرش در یک پارکینگ CO سطح تجمع 

Af )m2( سطح کل پارکینگ 

قدم دوم
1-تعیین نرخ پیک ذرات تولیدشده GR(gr/hr.m2 [gr/hr.ft2]) به ازای 

واحد سطح پارکینگ

مرجــع  مقــادیر  از  تولیـدشـده  ذرات  نـرخ  تعییـن  2-بـرای 
این  نمود.  استفاده  می توان   GRo=26.8 gr/hr·m2 )GRo=2.48 gr/hr·ft2(
سرما  فصل  زمان  در  )انتشار  انتشار  حالت  بدترین  شرایط  در  مقادیر 

"زمستان"( برای یک پارکینگ واقعی بدست آمده اند.

قدم سوم
 .)Ls.m2 یا cfm.ft2( تعیین نرخ تهویه موردنیاز به ازای هر واحد سطح
ضریب همبستگی correlation ذکرشده در رابطه 3 بر اساس حداکثر 

سطح قابل پذیرش تجمع CO می باشد. 

L/s·m2 = C f T

در این رابطه ضریب همبستگی به صورت زیر می باشد. 

در رابطه T ،3 میانگین زمان پارک خودروها در پارکینگ و برحسب 
ثانیه می باشد.

با 2 طبقه و مجموعًا ظرفیت 450 خودرو فرض  پارکینگ  مثال: یک 
می شود. مساحت پارکینگ ft2 89300 یا m2 8300 و میانگیـن ارتفـاع 
ft 9 یا )m 2.75( می باشد. مجموع طول مسیر برای یک خودرو نمونه 
تهویه  نرخ  می شود.  گرفته  نظر  در   )120 S( دقیقه   2 پارک  حال  در 
موردنیاز برای این پارکینگ را برحسب Ls.m2 و همچنین ACH با فرض 
نمایید در زمان  نمایید. فرض  ppm 25 محاسبه  برابر   CO محدودیت 
مرکز  یا  فروشگاه  )یک  باشد  پر  آن  ظرفیت   40% پارکینگ  فعالیت 

تجاری(.

قدم اول: 
اطالعات مربوط به پارکینگ: 

N=450×0.4=180 Cars
ER=11.66 gr/min  )3 در یک روز زمستانی در جدول Co میانگین انتشار گاز(
T=120 S
COmax= 25ppm

قدم دوم: 
محاسبه نرخ 

قدم سوم: 
تعیین تهویه موردنیاز با استفاده از ضریب همبستگی رابطه 3  چنانچه 
برای Comax = 25 ppm در نظر گرفته شود، نرخ تهویه موردنیاز برحسب 

Ls.m2 چنین خواهد شد.

L/s·m2 = 0.692 × 10–3 × 56.6 × 120 s = 4.7

 ACH و بر اساس تعداد تعویض هوا در ساعت

نکته: 
چنانچه میزان انتشار برابر ER=6.6 براساس 80 % انتشـار در هوای گرم 
و 60 % انتشار در هوای سرد مطابق جدول 3 در نظر گرفته شود، حداقل 

2.67 L/s.m2  تعداد تعویض هوا در ساعت 3,5 بدست می آید. یعنی
نظر  در   Ashrae استاندارد  که  چیزی  از  بیشتر  پارک  زمان  فرض  با 
گرفته است و در بدترین حالت ممکن، مانند غروب عید یا  زمان وقوع 
یک حادثه غیرمعمول، چنانچه زمان پارک 3 دقیقه در نظر گرفته شود، 
نرخ تهویه پارکینگ برابر  L/s.m2 7.05 یا  ACH 9.2 )نزدیک به عدد 

ذکرشده در استاندارد 62 ویرایش 1989( خواهد بود.
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خالصه و نتیجه گیری:
در این مقاله روشی نوین در تعیین حداقل نرخ تهویه برای پارکینگ های 
بسته تشریح گردید. روش طراحی ذکرشده قابل انعطاف بوده و می تواند 
با استفاده از چندین عامل، شامل حداکثر سطح CO قابل پذیرش تعداد 
خودروهای متحرک، میانگین نرخ انتشار CO خودروها و میانگین زمان 

پارک در پارکینگ محاسبه گردد.
نقاط مختلف آمریکا نشان داد که نرخ تهویه  یک مطالعه میدانی در 
واقعی پارکینگ های بسته مشخصًا کمتر از عددی است که در استاندارد 

   7.62  L/s.m2 1.5 یا cfm/ft2  62 ویرایش 1989 آمده است؛ یعنی
ــدوار  ــا امی ــده خودروه ــای آالین ــار گازه ــطح انتش ــش س ــا کاه ب
ــد؛  ــا کاهــش یاب ــاز در پارکینگ ه ــه موردنی ــرخ تهوی ــود ن ــم ب خواهی
بنابرایــن هزینــه اولیــه تأمیــن تهویــه مکانیکــی نیــز کاهــش خواهــد 
ــطح  ــاس س ــر اس ــرل ب ــتم کنت ــتفاده از سیس ــد اس ــت. هرچن یاف
ــه  ــی سیســتم تهوی ــرژی مصرف ــی در ان ــی باعــث صرفه جوی آالیندگ

ــد.  ــد ش ــا خواه در پارکینگ ه

سطح  قابل پذیرش  سطح  حداکثر  تعیین  برای  بیشتر  تحقیقات  البته 
آالینده ها در یک پارکینگ مطابق با انتشار گاز خودروها، بخارات نفتی 
اینکه  بعالوه  است.  موردنیاز   Oil vapor روغنی  بخارات  و   Gasoline
این  تحلیل  همراه  به  دیگر  شبیه سازی های  و  بیشتر  میدانی  مطالعات 
شبیه سازی ها برای ارزیابی اثرات عوامل مؤثر در طراحی موردنیاز است 

تا حداقل نرخ تهویه نیز به صورت دقیق تر تعیین شود. 

منابع:
1. 1999 ASHRAE Handbook for HVAC Applications, Chapter 12.
2. ANSI/ASHRAE Standard 62-1989, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality.
3. Ayari, A., R.A. Grot, M. Krarti. 2000. “Field evaluation of ventilation
system performance in enclosed parking garages,” ASHRAE Transactions, 106(1).

 4. Krarti, M., A. Ayari, and R.A. Grot. 1999. “Evaluation of fixed and variable rate
 ventilation system requirements for enclosed parking facilities.” Final report for
ASHRAE Project 945-RP.

 5. ITE. 1998. Trip Generation Handbook, Institute of Transportation Engineers,
Washington, D.C.
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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.

iransafesec@gmail.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 

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

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

سعید احمدی                             کارشناس برق و الکترونیک
مشاور آتش نشانی  شهری و صنعتی                              09125037083

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

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

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

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

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

HSE کورش طالوري                                 کارشناس ارشد
مدرس، مشاور و ممیز HSE و آتش نشاني                 09163533253 

مهدی شجاعی                      کارشناس ایمنی و امداد سوانح
سرممیز سیستم های ایمنی                                             09133425227

ناصر رهبر                                          کارشناس ارشد شیمی
مشاور، طراح و مجری سیستم های پیشگیری                  09121012576

حسن تنها                                   کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور مدیریت آتش نشاني- ایستگاه و ناوگان موتوری     09121257483

سعید چمانی            کارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق
مشاور و مدرس آتش نشانی فرودگاهی                       09123716106
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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

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

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

 مدرسین، مشاورین وکارشناسان ایمنی
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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 st a l a r m . i rB a y a t 1 2 5 @ y a h o o . c o m

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

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

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

علیرضا یاوری                                     کارشناس آتش نشانی
مشاور و ممیز ایمنی و آتش نشانی                                 09133277396

علی رستگارپناه       کارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق
مشاور، طراح و مجری سیستم اعالم و اطفاء                  09125708342

روح اهلل محمدی           کارشناس حفاظت و پیشگیری از حریق
مدرس حریق دانشگاه علمی و کاربردی                       09126162614

مجتبی لطفی                         کارشناس آتش نشانی و نجات
مشاور و مربی آتش نشانی و امداد و نجات                   09126268791

امیر صدیقی                                    کارشناس ارشد مکانیک
مشاور سیستم های ایمنی حریق                                      09122019369

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

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

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

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

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

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

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

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

a h a s a n z a d e h @ m a i l . k n t u . a c . i r

 a . e m d a d i f a r @ g m a i l . c o m

i n f o @ g s s c o . n e t

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

a l i . r a st e g a r p a n a h @ g m a i l . c o m

r o h o l l a h m 0 2 @ g m a i l . c o m

m o j t a b a 1 2 5 l o t fi @ g m a i l . c o m

a m i r _ s e d i g h y @ y a h o o . c o m

r e z a @ s a r i a n . i rg h a f o u r i n a s e r @ y a h o o . c o m

a z i m i @ s a r i a n . i r m e h d i @ i g s . c o . i r

a l i m o g h a d a m 1 9 6 2 @ o u t l o o k . c o m

S h i m a . r o o z b a h a n i @ i d p r o d u c t . i r

e x p e r t . s a f e t y 4 @ g m a i l . c o m

S o l e i m a n i @ a r i a k . c o m

غالمعلي جوهري                      کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور و مدرس آتش نشاني حرفه ای                            09122392008

محمدرضا شیخ کاظم برزگری      کارشناس ارشد شهرسازی
مشاور و مدرس علوم مدیریت آتش نشاني                  09126112774

حبیب کبیري                              کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور مدیریت آتش نشاني                                          09122264346

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

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

h a b i b . 1 2 5 k a b i r i @ g m a i l . c o m

محمدرضا بداغی                        کارشناس ارشد آتش نشان
کارشناس فروش و تعمیرات تجهیزات آتش نشانی        09121903696

علی رضایی                            فوق لیسانس شیمی کاربردی
09128938818                               PSM مدرس و مشاور تخصصی

m . b o d a g h i @ p a s a r g a d t r a d e r s . c o m

w w w . p r o c e s s S a f e t y . i r

ابراهیم زیدآبادی                                 کارشناس آتش نشانی
مشاور و  مدرس آتش نشانی                                        09159717327

E b r a h i m h s e 1 2 5 @ y a h o o . c o m

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

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

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

http://iransafetytrade.com/
https://t.me/iranFireProtectionEngMag
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صفحه ویژه مدیریت تدارکات

موقعیتایمیلسایتفاکستلفنزمینه فعالیتنام شرکت

22047977www.danapayeh.comdanapayeh@danapayeh.comCL 01 22047977ایمنی، آتش نشانی و نجاتتجارت داناپایه
26700421www.karafire.cominfo@karafire.comOC 01 26700421 سیستم های اطفاء حریقکارا فایر

2204797722047977www.danapayeh.comdanapayeh@danapayeh.comIC 02 ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتتجارت داناپایه
44282776www.imensanatpars.cominfo@imensanatpars.comIC 03 44282800 ایمنی و آتش نشانی تخصصیایمن صنعت پارس

44240614www.imenace.cominfo@imenace.comBC 04 44240262 اعالم و اطفای حریق شهری و صنعتیایمن آسه
88761599www.atashbas.cominfo@atashbas.com     62 88764831 فوم آتش نشانیآتش بس پارس
4420042544200418www.atashpad.comatashpadpars@gmail.com61اعالم و اطفای حریق شهری و صنعتیآتش پاد پارس
88904977www.atashpanjeh.comsales@atashpanjeh.com     108  88928666 سیستم های اعالم حریقآتش پنجه البرز
Adt_c@yahoo.com     116................ 44381665  44381665 اعالم و اطفای حریقآتش دافع تهران

22764301www.azarpad.cominfo@azarpad.com     54-5 22764300 اعالم و اطفای حریقآذرپاد نگار
79     ................................55688701 2-55688701 اعالم و اطفای حریق شهری و صنعتیآرمنونیک

88105109www.ariaequip.cominfo@ariaequip.com     88  88105134 چراغ قوه های پرتابل ضدانفجارآریا تجهیز بین الملل
8887152788871527www.aipceco.cominfo@ aipceco.com     128 آموزش، مشاوره، استقرار سیستمآفتاب ایمن پرتو 

88590981www.adishpad.cominfo@adishpad.com     104-5  88576117 سیستم های اعالم و اطفای حریقآدیش پادمهر
22879570www.aeapjs.cominfo@aeapjs.com     6-7 22879550 ایمنی، آتش نشانی، امداد و نجاتآگاهان انرژی آسیا

88727168www.ardalengineering.cominfo@ardalengineering.com     125 88710809اعالم و اطفای حریق صنعتیاردال
66952750www.idproduct.irinfo@idproduct.ir     118-9 66476545 تستر دتکتورهای حریقایده طرح محصول
33919156www.ahan.irinfo@ahan.ir     109 1-33949350 سیستم های اعالم حریقاعالم حریق  آوران
66950818www.imenshole.comimenshole@yahoo.com          12-13 66492823 ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتایمن شعله ایرانیان
www.igs.co.irinfo@igs.co.ir     117 66908882  66908882 سیستم های اعالم حریقایمن گستر ساعی
88397748www.bazarganantraders.com info@bazarganantraders.com     5 88413255 ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتبازرگانان پاسارگاد

88791936www.khalileng.cominfo@khalileng.com     72-3 88791936 آتش نشانی و امداد و نجاتبازرگانی خلیل
www.behssa.cominfo@behssa.com     8-9 22653812  22653812 آتش نشانی – اعالم و اطفای حریقبهسا

57871www.saalem.coinfo@saalem.co     99 - 57871021 - 021تولید اسپری و کپسول Cold Fireجهان تجارت سالم
51086000www.etfatehran.cominfo@etfatehran.com     47 51086000 ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتایمنی و اطفاء تهران
44195688www.sanginkar.cominfo@sanginkar.com     89 7-44182814 ناوگان موتوری، نردبان و پلت فرمسنگین کار صنعت

22038262www.pakpyro.cominfo@pakpyro.com     80-1 22038255 اطفای حریق آئروسلتارا الکترونیک
88612779www.fmp.co.irinfo@fmp.co.ir     106  88612778 آموزش  ایمنی و آتش نشانیفامور مهرگان پویا
88748010www.fonoon.co.irinfo@fonoon.co.ir     107 82445000 ایمنی، آتش نشانی و نجاتفنون آزمایشگاهی

35258323www.bioversal.irinfo@bioversal.ir     70 35257323 آتش نشانی – اعالم و اطفای حریقمهندسی تدبیر
88837820www.asec-int.cominfo@asec-int.com     61 86020347 سیستم های اعالم حریقمهندسی نوین راهکار
89776665www.nejatimendp.cominfo@nejatimendp.com     71 22047977ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتنجات ایمن داناپایه

86030912www.nefco.cominfo@nefco.com63 86030679 تجهیزات اعالم و اطفای حریقنفکو
65766738www.namadintarh.cominfo@namadintarh.com39 - 65766872021 - 021خودروی آتش نشانی و تجهیزاتنمادین طرح

مشاوره رایگان:    50 96 584 0930 غالمیان

اسپانرسهای مجله شامره:        42
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Fire-Link II is a complete audibility upgrade solution, 
utilizing a revolutionary new power-line communications 
technology that signals through the buildings existing AC 
Power electrical wiring.

This advanced fire alarm notification signaling device has 
a fully addressable and supervised 87 dBA in-suite device 
“mini-horn” that can be installed anywhere there is an 
AC outlet.

The Fire-Link II system attaches to any existing Fire 
Alarm Control Panel and is a CSFM and UL / ULC listed 
Fire Signaling System, created to meet NFPA72 standards 
for the purpose of overcoming audibility issues prevalent 
in older multi-unit residential buildings.

City Fire Equipment Company is now offering CWSI’s complete automatic wireless fire alarm 
system. Like all fire safety equipment in a facility, fire alarm systems should be maintained in 
a manner that assures their operation when it’s needed. Thus, City Fire will be offering annual 
inspection and service on all units as well.

A wireless fire alarm option can come in 
handy when installing the system in any 
of the following applications:

Retrofitting
Existing Buildings
Dormitories
Off Campus Housing

Fire-Link IICWSI Wireless Fire Alarm Systems

 Fire Alarm                                            www.SignaLink.com Fire Alarm                                               www.cwsifire.com

The Vantage 180 can be used as a helmet light, a 
handheld flashlight and a right-angle light.
(Photo/Meera Pal)
The headlight can be used in high or low mode 
with a super-bright spot beam of 250 lumens that 
runs four hours and a low intense beam of 100 
lumens that runs for 12 hours.
The LED rear taillight changes from blue to 
white with the blue light used for better visibility 
in heavy smoke and the white light used as a 
downcast flood light to illuminate the ground.

Pyrotenax fire-rated mineral insulated (MI) wiring cables 
facilitate the controlled shutdown of critical processes 
and systems in the event of an industrial fire — such as a 
hydrocarbon flash fire — by ensuring that electrical power 
is available for critical circuit survival. The heavy duty 
construction of the Pyrotenax System 2200 wiring cable 
makes this possible. It utilizes an Alloy 825 sheath along 
with nickel-clad copper conductors to allow continuous 
exposure temperatures to 1238°F (670°C) and withstand 
rapid-rise temperature excursions to 2200°F (1200°C) 
— this is important as industrial fires can burn very hot. 
In addition, the sheath provides durability in areas where 
corrosives may be present.

Vantage® 180: Helmet/Right-Angle Multi-Function FlashlightPyrotenax System 2200 wiring cable

  Safety Eq.                                         www.streamlight.com Fire Eq.                                       www.pentairthermal.com

The CommandScope pre-plan program provides critical 
building details in a format that is both easy to use and – as 
importantly – shareable. Because it is shareable, even first 
responders unfamiliar with an emergency site will have 
working knowledge of the building, its occupants and its 
hazards.
CommandScope is accessed on-site at building security 
stations via touch screens and/or on first responders’ 
portable tablets. And because the information is updated 
remotely, even the latest building updates can be accessed 
by first responders at the touch of a finger

The Hilti HI-BPF 120-10 Tested System can be used with 
Hilti Firestop Joint Spray CFS-SP WB or Hilti Firestop 
Silicone Joint Spray CFS-SP SIL. Both products are ideal 
for curtain wall/edge of slab applications.
The water-based Hilti Firestop Joint Spray CFS-SP WB 
is a sprayable, fire-rated mastic for construction joints 
where maximum movement is required. It meets 500 
cycle requirements and LEED requirements for indoor 
environmental quality credit 4.1 Low Emitting Ma-
terials, Sealants and Adhesives, as well as 4.2 Paints 
and Coating.

CommandScope- RealView InspectionsSystem Provides Perimeter Fire Protection

 Fire Eq.                                               www.realviewllc.com Fire Eq.                                                           www.hilti.com

With S.A.M system will control the entire pumping 
process. The operator simply asks for a pressure on a 
discharge and S.A.M. will deliver it. The operator can 
control S.A.M. from both a portable tablet and from a 
touch screen on the truck. S.A.M. is programmed to make 
the same decisions an operator would if they were standing 
at the pump panel. S.A.M. will alert the operator of any 
changes or conditions to the pumping system. The operator 
no longer needs to focus on pump pressure, feathering 
valves, and selecting water sources. The truck does it all. 
The operator can focus on 
the CREW!

STI Steel Web Stopper helps protect smoke detectors 
against vandalism and damage. It offers strong 9-gauge 
steel wire construction with white corrosion-resistant poly-
ester coating or stainless steel. Cages are simple to install, 
with provided hardware, for flush or surface-mounted 
detectors. To provide even greater protection against 
vandalism, tamper-resistant hardware is available.
Guard helps protect against vandalism and damage
9-gauge coated steel wire
Flush mount
UL Listed
Fast and easy installation
Simple removal for servicing detector
6.87 in H x 6.87 in W x 2.5 in D

S.A.M. fully automatic fire pump.Stopper Protects Detectors From Vandalism

Fire Eq.                                   www.phantomcontrols.com Fire Eq.                                                       www.sti-usa.com

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

محصـوالت جدیـد
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Saving lives, time and money - it’s all part of notification 
reinvented.  Addressable technology revolutionized fire 
detection systems.  Today, SimplexGrinnell and Tyco are 
bringing that same revolutionary approach to the notifica-
tion systems that warn building occupants in the event of 
a fire or other emergency.  Introducing Simplex TrueAlert 
ES, our new family of intelligent, addressable notification 
appliances.
TrueAlert ES Addressable Fire Alarm Speakers are the first 
addressable notification appliances with individual on/off 
audio control. This function can enhance protection, reduce 
costs and simplify building operations.
 The speakers offer all the benefits of the SIMPLEX 
TrueAlert ES family, including more flexible system 
design, cost-effective installation and device self-testing.

Knox Locking FDC Caps can help minimize damage and 
injuries in the event of fire. The caps protect a building’s 
water source and protect it from debris, damage and 
theft. This ensures that responders can quickly access and 
supplement fire sprinklers, a key tool firefighters need to 
protect a building, during an emergency.
Plastic FDC caps may be inexpensive, but they also need 
to be replaced often.
Brass caps are vulnerable to theft, and replacements can 
cost up to $500.
Unprotected connections may need to be flushed each time 
a cap is found missing-which can cost up to $1,500.
Knox® Fire Department Connection (FDC) Caps and 
Plugs are a one-time investment you can›t afford to 
overlook.

Addressable Fire Alarm Speakers Have Individual ControlCaps Protect Fire Department Water Connection

 Fire Alarm                          www.tycosimplexgrinnell.com Fire Eq.                                                  www.knoxbox.com

Model VK478 5.6 K-factor Quick Response Flush Pendent 
Sprinkler is a small high-sensitivity fusible element sprin-
kler designed for installation on concealed pipe systems 
where the appearance of a smooth ceiling is desired. 
Sprinkler features an aesthetically pleasing two-piece 
sprinkler and ceiling ring design that provides up to 
⅝-inch of vertical adjustment. The two-piece design 
allows installation and testing of the sprinkler prior to 
ceiling installation. The ceiling ring can be removed 
and re-installed, allowing access above removable 
ceiling panels without shutting down the sprinkler 
system and removing the sprinkler. Offered in two 
standard white finishes and is available in 165 F and 
205 F temperature ratings.

The ACR-4001 wireless radio detector set is designed for early detection of a fire in premises, 
where wiring connection of the detectors and the control panel is not possible.
The DUR-4047 wireless radio optical smoke detector can operate lines/loops of all address-
able POLON 4000 and POLON 6000 fire alarm panels via the 
detector’s wireless ACR-4001 adapter. The detector is power 
supplied by two batteries.
The ROP-4007 and ROP4007H manual fire alarms work 
with the POLON 4000 and POLON 6000 fire alarm control 
panels through the ACR-4001 radio adapter installed on the 
control lines / loops of these control panels. The MCP is power 
supplied by two batteries.
Board of wireless devise is max. 100 meter. 
The ACR-4001 can supports up to 16 devices and up to 8 ACR-
4001 can stays on a POLON line/loop. The batteries have long 
life up to 3 years.

Sprinkler Minimizes Disruptions on Smooth CeilingsACR-4001 wireless radio detector 

      Fire Eq.                                        www.vikinggroupinc.comFire Alarm                                        www.polon-alfa.pl/en

The sprinkler features a glass bulb operating element and 
special deflector that delivers the operation speed and 
broad distribution pattern required in shallow combustible 
concealed spaces. COIN sprinklers are designed to protect 
areas constructed of wood truss, non-combustible bar 
joist, solid wood joists, or composite wood joists.
COIN sprinklers are cULus Listed for use in specific light 
hazard combustible as well as non-combustible concealed 
spaces requiring sprinkler protection as outlined in NFPA 
13, and can be installed in both CPVC and steel wet pipe 
sprinkler systems. When using steel pipe, they can be also 
be used in dry sprinkler systems.

BackSafe is a wireless communication tool between the 
driver and the spotter that uses audible signals and flashing 
lights.
In addition to a dash-mounted screen used by the driver, the 
system includes a handheld control for the spotter. Safety 
features on the hand control include flashing lights for 
visibility and ease in locating the device and a dead man’s 
switch. Should the spotter slip and fall behind the rig, the 
driver would be alerted right away to stop backing up.
The system can be factory installed into a new ambulance 
or rig or retrofitted into a rig already in use by the 
department.
Rather than using a camera to notify the driver of prox-
imity, BackSafe relies on audible and visual cues to make 
the spotter more effective and create fewer distractions for 
the driver.

Sprinkler Provides Broad Coverage in Interstitial SpacesA breakthrough in backup safety

 Fire Eq.                                                www.vikingcorp.com Fire Eq.                                     www.backsafesystems.com

SWIFT (Smart Wireless Integrated Fire Technology) is 
a UL-approved, class A mesh network with redundant 
paths of communication. It is particularly valuable when 
aesthetic preservation is important or running wire could 
be dangerous. 
The addition of a wireless relay module to the SWIFT line 
of devices facilitates the ability to activate a remote power 
supply and NAC expander, conduct elevator recall or 
power shutdown, and trigger door holders.

The CORRINSITE Corrosion Monitors address the in-
crease of corrosion-related failures in both wet and dry fire 
protection systems. The CORRINSITE Corrosion Monitor 
is a reliable monitoring tool designed to measure wall loss 
under real world conditions.
Corrosion is a continuous and virtually unstoppable 
process. It can cost millions in damages, disable safety 
equipment and put lives at risk. Unchecked corrosion can 
develop into major failures that lead to greater overall 
damage and higher overall cost. Early detection is critical 
to fast response and allows for more effective intervention 
methods.

Fire System Uses Wireless Mesh TechnologyMonitor Flags Sprinkler Pipe Corrosion

 Rescue Alarm                                            www.firelite.com Fire Eq.                                                 www.corrinsite.com
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Introduction
Over the years, panic has been discussed by several au-
thors and practitioners. Psychologists and sociologists 
have paid attention to the concept of panic for a variety 
of situations. By the 1970s, nonetheless, some research-
ers began looking into human behavior during emergen-
cy with scrutiny. In the fire field, it was assumed that the 
concept of panic is a vague myth meant to blame the 
outcome of a tragedy on the occupants when in reality 
the building design or its management was potentially at 
fault (Fahy & Proulx, 2009(.

Whether it is overall community disaster planning or 
whether the plans involve management or designing of 
space use in emergencies in a specific high-rise building, 
the planner must proceed with accurate knowledge and 
understanding if any success is to be achieved.
plans based on major incorrect assumptions or faulty 
suppositions about human behavior In the situation for 
which planning is developed will be useless (Quarantelli, 
1975. P.1(.

Panic behavior cannot be understood well unless it is 
seen from different aspects. Quarantelli (1975( aptly 
suggests that planning can reduce human casualties, 
personal losses, property damage and the general social 
disruptions which occur as a consequence of natural ca-
tastrophes or technological accidents. The overall dom-
inant view is that, human beings are very likely to do 
badly in the face of extreme danger and emergency. Be-
havior in disasters is, thus, regarded as illogical actions, 
irrational decisions, personal and group disorganization 
contributing to the worst case scenario in widespread 
hysteria and panic. Quarantelli )1975( goes on to say that 
the darker, impulsive, irrational, more animal-like side of 
the human creature will be exhibited in highly stressful 
situations. In other words, human beings are not reeds 
that bend easily with the wind, instead, they are even 
more fragile saplings that will break and snap under the 
surge of a very threatening event. Later on in his book 
he maintains to conclude that, drawing on the empirical 
evidence, it is clearly indicated that the general belief 
of human beings panic behavior is fundamentally incor-
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Today, most buildings are equipped with fire safety and fire protection systems. Nevertheless, 
fires still occur and result in fatalities. The salient part of the problem emanates from the fact 
that the majority of fire protection systems in buildings are put in place with false and incorrect 
expectations with respect to how people actually react in emergency situations. 
In other words, occupants are likely to react differently from what they are mostly expected to do 
upon which fire safety systems are put in place in buildings. This antithesis of behavior is attribut-
ed to people’s panicky reaction and behavior which may give rise to occupants demonstrating 
dysfunctional and irrational responses. 
Nonetheless, do people really react and behave in an irrational, anti-social and panicky manner 
in the event of the fire and emergency or the word panic has wrongly been used in various con-
texts and building occupants behave rationally and in a socially-acceptable fashion in reality? The 
present study is aimed at demystifying panic definition and investigates on what people’s actual 
behavior is in case of an emergency such as a fire drawing on some previous research findings.

Navid Bayat
Tehran Fire Department
Navidbayat70@yahoo.com

Panic and Human Behavior in Fires
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out of control could result in a sense of insecurity in a spe-
cific area in the environment.
• Fear – Fear of endangerment and entrapment may arise 
from emotions associated with panic and may lead to 
deadly and tragic consequences such as stampede and 
trampling.
• Anger/violence - Violence is foreseeable when feelings 
of anger or rage take over a crowd.
• Spatial limitations – Endeavoring to escape from an 
emergency and dangerous situation, there must be ade-
quate amount of space for every individual to egress the 
place safely, otherwise people may be trampled or suffo-
cated.
• Demographics – Particular locations or groups of people 
cause crisis events. For example, the nature of the event 
can pave the way for disruptive and chaotic behavior such 
as demonstrations that, by the nature of the emotional 
environment can develop into a situation. 
Heid )2004( suggests that various circumstances should 
interplay in order to trigger panic:
• The victim perceives an immediate threat of getting en-
trapped in an enclosure space.
• Escape and exit routes appear to be rapidly closing.
• Flight seems to be the only way and the last resort to 
survive.
• No one is available to help.
Almeida, E. et al (2008( point out that if people have to 
leave a building in the event of fire occurring and they are 
not familiar with the building structure well enough, they 
would run for the exit they used as an entrance, even if 
other exits are much easier to reach or even safer. They 
also might disorient themselves in their surroundings and 
thus indicate “herding” or “flocking” behavior. It is meant 
by herding, a human group dynamics visible in emergency 
situation. To put it simply, when people feel panic, they 
may start acting non-logically and their ability to decide 
on their own volition can be minimized, if not entirely lost. 
As a consequence of the lack of independence, people 
tend to follow others in hope that they could get them 
out of the dangerous situation. Another phenomenon 
proved based on the observations is referred to as “arch-
ing” which appears when a “big crowd with a high desired 
velocity tries to pass through a door. Instead of passing 
through the door in less time, or giving the oncoming pe-
destrians a chance to pass through the door, the door gets 
clogged and the crowd gets arch-shaped” (Almeida, et al. 
2008). People always try to find the shortest and easiest 
way to reach their destination which, most of the time in 
case of an emergency, is the path and door through which 
they have entered the place. The basic principle is “the 
least effort principle”. 

Despite the discussion provided above, what can be as-
sumed and inferred is that, in practice, and also resting 
on the a number of previous related studies, people may 
not exhibit panic and dysfunctional behavior when ex-
posed to emergency situations. It is a widespread mis-
conception to believe that people caught in a fire will 
panic and demonstrate crazed behavior. Instead, such 
crazed behaviors such as trying to flee in a stampede, 
crushing and fighting others are in fact extremely rare. 
The transition between rational normal behavior and 
the apparently irrational panic behavior is controlled by 
a single parameter, the “nervousness”, which influences 
fluctuation strengths, desired speed, and the tendency 
of herding. As a result, it gives rise to paradoxical im-
pacts like “freezing by heating”, “faster is slower”, and 
the ignorance of available exits (Helbing, et al, 2008(. 
Panic which supposes irrational behavior for an emer-
gency situation is rather atypical of human behavior in 
fire. Unlikely, people are likely to apply rational, logical, 
and altruistic response and decision-making in relation 
to their understanding of the situation at the time of a 
fire. However, in retrospect, some decisions might not 
look optimal and negatively impacted the outcome of a 
fire, however, at the time of a fire, these decisions were 
rational and the best ones when all factors are account-
ed into consideration (Proulx, 2001(.
The notion that panic occurs during a fire is very much 
influenced and judged by the outcome of the fire. What 
it is meant by that, is that, for example, when a crisis re-
sponse, such as re-entering a burning and/or collapsing 
building, results in fatality, it is labeled “panic”, whereas, 
in case that the akin response and reaction results in lives 
saved, it is labeled “heroic”. All human behavior in fire 
can be rationalized when the event is seen through the 
subject’s perspective (Fahy & Proulx, 2009). Elsewhere, 
Tingguang et al )2011( propose that panic is not some-
thing that can be measured, but it can be inferred. Most 
first responders inferred the panic from the outcomes, 
retrospectively, and not observing any actual panic from 
the scene. One may assume that panic is a concept sim-
ilar to the entrophy in thermodynamics. Invariably, we 
are not able to measure fire entrophy directly, but infer 
it from the measurement of temperature, flow, etc. 
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rect. Human behavior and response in disasters in mod-
ern, industrial societies is fairly good and acceptable by 
almost any reasonable criteria one could see. It is hard 
to find any compelling evidence, apart from anecdotal 
stories, that suggests that behavior under stress is any 
more illogical, irrational, or dysfunctional than every day 
behavior. 
 In order to clarify what we mean by panic and occupants 
panic behavior we need to provide some definitions of 
panic. Definitions of panic can be found in dictionaries 
and in the sociology and psychology literature. Fahy & 
Proulx propose some definitions of panic gleaned from 
different sources. It has been defined by Goldenson, for 
example, as “reaction involving terror, confusion, and 
irrational behavior speeded up by a threatening situa-
tion”. Johnson maintains that panic is “behavior encom-
passing selfish competition uncontrolled by social and 
cultural constraints”. In this line, Keating suggests four 
elements of panic: 1( hope to escape through dwindling 
resources: 2( contagious behavior: 3( aggressive concern 
about one’s own safety: and 4) irrational, illogical re-
sponses. In another definition, Quarantelli (1990( views 
panic as an acute fear reaction marked by flight behavior 
and the panic participant as non-rational in his/her flight 
behavior.  Somewhere else Quarantelli )2001( describes 
panic as dysfunctional escape behavior generated by 
fortuitous, ever varying circumstances, but involving im-

pending danger. He also defines panic as collective flight 
based on a hysterical belief. 
The Oxford English dictionary defines panic as an “exces-
sive feeling of alarm or fear… leading to extravagant or 
injudicious efforts to secure safety” (Clarke, 2002(. 
Clark )2002) presents some other classical definitions 
of panic that are briefly discussed here: Park & Bugress 
)1924) “panic is the crowd in dissolution”. Lang, K., Lang, 
G.E )1961) “panic is a collective retreat from group goals 
into a state of extreme privatization”. LaPierre (1938( 
“panic behavior is the antithesis of regimental behavior, 
uncoordinated interaction with unpredictable conse-
quences”. And according to the Medical Online dictio-
nary, panic is a sudden strong feeling of fear that pre-
vents reasonable thought or action.  
Later on in the present paper, we will examine whether 
people, more often than not, show panic behavior based 
on the characteristics and definitions provided above in 
the event of an emergency such as a fire, but prior to 
attending to this, we may need to describe what the 
causes of panic are, because the first step in preventing 
crowd panic is to be aware of the causes. Some of the 
main triggers include:
• Fire – Fire can be fatal and deadly and if required and 
necessary emergency exits and escape procedures are 
vague and/or hard to find and follow, panic is inevitable.
• Emotional instability – A simple flight that develops 
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Table 1:
Furthermore, decision-making during a fire incident dif-
fers from day-to-day decision-making. Under emergency 
and stressful situations, the person usually senses that 
the decisions must be made quickly while the available in-
formation, based on which he/she needs to make the de-
cisions, may be very limited or overwhelming. Therefore, 
behavior such as flight that might look disorganized to the 
observer, might actually be the most rational, logical, and 
correct response to the threatening stimulus perceived by 
the evacuating occupant.
According to Quarantelli’s )1980) notion, as far as human 

behavior and evacuation process in fires and emergencies 
is concerned, there are five patterns of behavior shown 
by people. They include warning, withdrawal movement, 
shelter, and return. Warning patterns refer to the behavior 
of individuals becoming alert to possible threats or learn-
ing of actual ramifications. The withdrawal movement pat-
terns refer to that part of evacuation process germane 
to the actual physical flight behavior. The shelter patterns 
are known as the behaviors at the place of refuge. 
Finally, the return patterns involve the evacuee’s behav-
ior when leaving the shelter location and going back in 
almost all cases to the area of original departure. 
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In a similar way, we cannot measure panic directly, in-
stead, we can infer its level from other measurable 
quantities, such as the level of the internal crushing forc-
es, how many shoes off their position, how many people 
died from the fault of others etc.
Moreover, contrary to common belief, that is the lack 
of panic that contributes to fire-related consequences. 
Neil Townsend, Divisional officer of London Fire Rescue 
Service points out that “when people die in fire, it’s not 
because of panic, it’s more likely to be the lack of panic”. 
The question that may be raised is now that, if people do 
not panic in fires, what do they actually do? 
The occupant behavior, as Proulx (2001) proposes, dif-
fers in accordance with the three major elements: a( 
the occupant characteristics which including occupants 
profile such as occupants’ age, mobility, knowledge, 
experience, the condition of the person at the time of 
the event, personality and decision-making styles, and 
finally, the occupants’ role in the building can explain 
different responses. b) the building characteristics that 
encompass types of occupancy, the architecture of the 
building, the activities happening in the building at the 
time of the fire, and finally, the building fire safety fea-
tures, and c) the fire characteristics that is heavily inter-
twined with people’s perception and interpretation of 
the situation. 
For example, perceiving a smell of smoke will initiate a 
different response than directly seeing the fire. The con-
cept of commitment that is described as people to be 
committed to their ongoing activity even when realized 

there is a fire outbreak may be another cause. In other 
words, people have a decision plan to carry out a spe-
cific activity and are reluctant to switch their attention 
to something unrelated. And finally, the concept of role 
explaining the lack of response of some occupants in 
public buildings. 
The following table by Proulx )2001( represents the fac-
tors influencing human behavior in fire:
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One of the reasons that building occupants perform 
their actual response with dangerous and/or possibly 
deadly delay may emanate from the fact that, in general, 
from people’s standpoint, non-evacuation is preferred 
to evacuation (Quarantelli, 1990(. Even when a warning 
message is clearly perceived as a valid and socially-ac-
cepted threat, there still may be reluctance to evacuate 
the building. This is not because people are paralyzed at 
the sight of an emergency. In contrast, occupants under 
stress usually endeavor to consider which would be the 
least social atypically-looking behavior option in the sit-
uation. Accordingly, occasionally, there is a general and 
collective decision that the response and behavior ought 
to be something rather than an evacuation of the place. 
To put it another way, even when people feel endan-
gered and threatened, they still strive as much as they 
can to maintain their traditional and routine ways of be-
having and not attracting attention to themselves in an 
atypical and unusual manner. Quarantelli )1990) contin-
ues to suggest that, on some occasions, the reluctance 
to leave the building may be because the warning and 
threat message lacks the second compelling and con-
vincing component for its effectiveness and for people 
to take it as serious as they should. “To evoke an appro-
priate response, a warning must not only signify there is 
danger but also what should be done in the situation” (P. 
7(. A failure to evacuate may simply be as a consequence 
of a failure of the warning to convey the explicit message 
of how the emergency and threat may be prevented, 
avoided or minimized.

Conclusion
Based on what we discussed above, panic is regarded as 
a very rare happening and not at all a typical response to 
people perceiving a danger. In fact, there would be very 
difficult to evoke panic flight. Panic behavior requires 
certain specific conditions such as the perception that 
escape and exit is possible from a very deadly and imme-
diately threatening situation. Hence, warning messages 
which are perceived by building occupants as valid and 
socially confirmed, do not give rise to forgetting, over-
looking, and abandoning routine and traditional roles 
and responsibilities (Quarantelli, 1990(. 
Behavior during a building fire evacuation is influenced 
by behavioral process which has different components 
and phases and commences with physical and social 
cues and stimuli upon which people may act and they 
also require perception, interpretation, decision-making 
and finally action undertaking. Moreover, at the outset 
of the present study it was stated that the most building 
fire fatalities stem from the fact that fire safety and fire 

protection systems in a major number of the buildings are put 
in place on the basis of false expectations of the building oc-
cupants’ actual behavior and response in the face of an emer-
gency such as a fire situation. 

Based on the various aspects of the discussion above, and in 
order to come to conclusion, we must learn how to devise 
human performance objectives that are compatible with 
the goals that people normally try to pursue in the event 
of a building fire. We must also learn how to integrate hu-
man performance objectives into a holistic representation of 
how building fire prevention and protection systems includ-
ing building layouts, both active and passive fire protection 
systems, occupant characteristics, and designed procedures 
work hand in hand to achieve high level design objectives. 
According to Santos & Aguirre’s )2004) account, the tradition 
and oldest interpretation of panic assumed that people in the 
event of a fire lost their humanity and exhibited animal-like 
response overwhelmed by fear. Besides, a second view in the 
1960s, regarded panic as social-collective behavior. In other 
words, people would not behave animal-like, rather, in most 
emergency situations, they are likely to attend to their own 
needs and they may not care for the fate of others. It is, there-
fore, more effective and practical to learn what people tend 
to do actually and naturally in emergencies and plan around 
that rather than design your plan and then expect people to 
conform to it.
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Building Fire Safety & Protection Systems
At the outset of the present study, it was stated that, the 
most building fire fatalities stem from the fact that fire 
safety and fire protection systems in a major number of 
the buildings are put in place on the basis of false expec-
tations of the building occupants’ actual behavior and 
response in the face of an emergency such as a fire situ-
ation. Building and fire codes are traditionally prescrip-
tive, that is, they inflexibly specify the precise minimum 
requirements for buildings. Improvements to descriptive 
codes occur incrementally, usually in the wake of the 
past incidents and case studies. The paramount impor-
tance of all prescriptive fire safety codes is that they are 
designed to protect against the repetition of historical 
events. Because they are reactive, prescriptive codes im-
plicitly reflect historically prevalent naïve theories about 
human behaviors in case of an emergency. For example, 
the belief that people panic or behave irrationally and 
illogically was a predominant but invalid theory. 
Contrary to prescriptive codes, performance-based 
codes are designed to facilitate engineered solutions to 
design problems. As with prescriptive codes, there are 
problems with performance-based code approaches too. 
They have reliance on assumptions about occupant char-
acteristics, resulting in these approaches to be prone to 
invalidity and naivety of the theories that underlie pre-
scriptive provisions. In fire protection engineering, the 
prevailing view is that, building occupants are supposed 
to evacuate buildings when they hear alarm signals. The 
design approach that exclusively relies on assumption 
about human characteristics is also subject to fault with 
respect to incorporating human behavior into building 
designs, regardless of whether the approach is prescrip-
tive or performance-based. The point that should be 
made here is that, performance-based design solutions 
are likely the best means for fully incorporating human 
behavior into code-implying designs. Nonetheless, per-
formance-based code approaches need to establish 
“performance objectives” for people that enable human 
adaptive capabilities. With help of designing buildings 
that support performance objectives for people, we will 
also enable more accurate and reliable predictions of 
human behavior and reaction times.  
Delay Time in People’s Actual Response to Emergency
At this time, we should discuss causes and factors having 
impact on the delay and retarded response that people 
usually show in the face of a fire situation with regard 
to evacuation of the building. A number of case studies 
and past experiences have revealed that building occu-
pants when exposed to an emergency alarm and warn-
ings, more often than not, do not seem to be heeding 

them and they do not respond to the possible threat as 
quickly and rapidly as they are expected to do. Having 
this in mind, in finding answer to why people would do 
behave so, we should consider the issue from different 
angles. To this end, the firs and the most important as-
pect is to look into how building occupants make their 
decisions so that they can implement what they have 
decided in response to the warning threats they are 
faced with. Kuligowski )2009) ascertains that any action 
performed in a situation is the consequence of a behav-
ioral or decision-making process, rather than as a result 
of random chance or even actions resulting directly from 
a change in the environment (i.e., a stimulus-response 
relationship). He, hinging upon research from building 
fire evacuations, goes on to say that, prior to performing 
any actions, people perceive certain cues, interpret the 
situation, and the risks and then based on those cues 
they consequently make a decision about what to do on 
the basis of their interpretations. 
Therefore, every single action taken by building occu-
pants is influenced by this decision-making process. In a 
building fire, the phases and factors that influence each 
action are attributed to the occupants in the building, 
the building itself, and the fire event. In the perception 
phase, building occupants can perceive external physi-
cal and social cues and stimuli from their environment. 
Examples of physical cues can be flames, smoke, heat 
and among social cues are hearing discussion, watching 
others reaction, etc. In the interpretation phase, the oc-
cupants make attempt to interpret the information and 
stimuli provided and perceived during the perception 
phase. During the interpretation phase, occupants inter-
pret or define both the situation and the risk and threat 
to themselves and/or others. In the decision-making 
phase, occupants make decisions on what to do next 
based on their interpretations of the emergency situa-
tions. And finally, in the last phase of behavioral process, 
occupants may perform the action they decided upon in 
the decision-making phase.
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News:
Eland Cables, First To Achieve BSI Ca-
ble Batch Verification Kitemark™
Eland Cables, the global supplier of 
power, data, control and instrumenta-
tion cables and cable accessories, 

Portable Wide-Area Siren From Klax-
on 
The Klaxon ES-P is a robust, sophis-
ticated and rapidly deployable early 
warning system that offers a viable, 
portable option for many ....

Securiton ASD Versatility Focus For 
FIREX International
Patol is exhibiting on Stand A440 at Fi-
rex International¹ and will focus on the 
Securiton aspirating smoke detection 
systems (ASD) which offer reliable 

fire Safety Included In The Energy 
Performance Of Buildings Directive 
The revised Energy Performance of 
Buildings Directive (EPBD) has been 
adopted today by the European Par-
liament 

HAAGEN is pleased to announce they 
have been awarded the Prop Contrac-
tor role 
HAAGEN will design, manufacture, 

deliver, test and commission a variety 
of training props based on class A and 
class B fire simulators. 

Ferrara Super Pumper™ Exceeds 
Industry Records
Ferrara’s high capacity Super Pump-
er™ has received Underwriters Labo-
ratories (UL) confirmation for a flow 
capability of 6256 gallons ....

Airbus App Transmits Real-Time Vid-
eos From The Sky
Improving rescue missions during 
floods or forest fires with Airbus’ col-
laboration tool Tactilon Agnet

The FIA Responds To The Hackitt’s 
Review
The Fire Industry Association (FIA) 
welcomes Dame Judith Hackitt’s Inde-
pendent Review of Building Regula-
tions and Fire Safety.  

Zico Unveils Affordable Cradle For 
SCBA’s And Extinguishers
The Plastic Air Cylinder Cradle with 
Tie-Down Strap utilizes our popular, 
heavy-duty Tie-Down Strap which 
loops around the cylinder and cradle 
with 

IRAN 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:

IOSH Urges Government To Act Swift-
ly On Hackitt Fire Safety Recommen-
dations
The Institution of Occupational Safety 
and Health (IOSH) today urged the 
UK Government to...

REV Group Fire Division Partners 
With ZeroRPM On Idle Mitigation 
System 
REV Group, a manufacturer of indus-
try-leading motor vehicle brands, has 
announced a partnership .... 

SphereVision 360 Imaging System 
Introduces Smoke Layer And Virtual 
Reality Viewing
SphereVision has added a smoke 
simulation feature to its 360-degree 
imaging software to aid training, 
emergency planning and incident 
management. 

Dräger Announces Free NFPA 2018 
Upgrade Kit Offer For New 2013 
SCBAs
Comprehensive kit brings new NFPA 
2013 Edition SCBA into full compli-
ance with new 2018 SCBA standard



سری جدید جک های بادی هولماترو
هولماترو ،  پیشتاز در نوآوری و تکنولوژی 
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New Channel Magazine In Telegram

IRAN  Fire Protection Engineering 
Monthly eMagazine

Article: Fire risk assessment

Article: Specialty Paper: Cal-
culation of Orifice Used in Fire 
Engineering

Article: Fire Safety in the Hos-
pital

Interview / Report: Polon-Alfa 
Gas Warning Systems

Article: Firefighter Elevator

Article: Car fire

Article: Maintaining fire scenes 
by firefighters

Article: Hydraulic Fire Depart-
ment in the building

Article: Applications in Fire 
Safety

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. 42

About us:

Article: Modeling and Evaluation 
of Flair Thermal Radiation

Article: Ventilation in closed 
parking lots
General Information: Introduc-
ing instructors, consultants and 
safety experts

Detectortesters New Range Of Smoke 
Aerosols – Now Available!
Following a year of change that saw 
new regulations and new products 
introduced, ....

New High-Performance Fire Pump 
Range Launched By Armstrong 
Armstrong Fluid Technology has 
announced the launch of a new line of 
high-efficiency fire pumps ...

Nexans TITANEX® Cable Range Has 
Evolved To Support Temperature 
Applications Up To 90°C
Nexans has further developed it’s 
TITANEX® family of H07RN-F low volt-
age flexible rubber cables ....

Insurers Publish New Recommenda-
tions For Sourcing Fire Safety Products 
And Services
A new free document published by in-
surers through RISCAuthority research 
scheme aims to provide ...

Fire Protection ‘Needs All Parties 
Onside’
A new call has been made to fill the 
gaps in the fire protection process as 
Britain’s modern complex ....

,
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