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 - موضوعـات منـدرج در ایـن نرشیـه شـامل: اخبـار داخلـی و خارجـی، مقـاالت تخصصـی، رویدادهای علمی و تجـاری، معرفی برندها و سـایر اطالعـات و مقاالت تخصصی درخصـوص حفاظت در 
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- مطالب چاپ شده، رصفاً بيانگر نظـر و دیدگاه نويسندگان آنهاست.
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محتشـم،  موسـویون، روحـی، مزمونی، مالئـی، چرخند، فرجی، تنها، شـکوری، رسـتگارپناه، جوهری، کرمانـی، خبازی، 
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ه ما ین  ا ه  یژ و

- محتوای آگهی ها برعهده آگهی دهنده است.

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

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

درودبرخوانندگاندوستداشتنی

بانزدیکشــدنبهایامپایانیسال،میبایستدیگربرنامه98تانرا
تدوینکردهباشید.امیدوارمفارغازهیاهویاقتصادیومعیشتیکهگریبانگیر

همهشده،شمااهدافارزشمندتانرابرمبنایافقذهنیتانترسیمکنید.
چونکشتیبرایپهلوگرفتندرکناراسکلهآرامساختهنشده!

یکیازمهمترینضرورتهادرعرصهبازارســازی،ارائهپیشخدمات
ارزشافزودهبهمشــتریاناستکهدرصدرآنها،مشاورهتخصصیبرپایه
آگاهیهایبینالمللیاست.چهفروشاتفاقبیوفتدیاخیر!چراکهدانستن
معیارهایاصلیخریدمحصولیادریافتخدماتمهندســی،بهکارفرماو
پیمانکارکمکشایانیمیکندتااعتمادطرفین،ایجادوفروششکلگیرد.

درادامه،همراهیشبانهروزی!وسرویسعالیخدماتپسازفروشنیز
ستونهایبسیارمهمسازهارتباطتجاریمحسوبمیشوندکهتوأمباقیمت
وحاشیهسودمنطقی،رشدوتوسعهشرکتهایبازرگانی،فنیومهندسی

اینحوزهرادرپیخواهدداشت.
باحذفزیرپلهایها،دیگرفقطماماندهایموکلیکارانجامنشده!

شاد،تندرستوکماکانقویباشید.


احمدغالمیان
بهمنماه1397
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فناوری های مدرن ارتقاء و یکپارچه سازی های سیستم ها و تجهیزات تاسیساتی، 

موجب اجرای پروژه های ساختمانی امن تر و هوشمندانه تر می شود.

شرکت کنترل و نظارت "Johnson" اعالم کرد که نسخه شماره )10( تجهیزات 

امنیتی اش را به شکلی یکپارچه تر برای مدیریت ساخت و ساز ارائه کرد. آخرین 

نسخه ارائه شده از Metasys اتوماسیون ساختمانی هوشمندانه تر را برای کارکنان 

تاسیسات و پاسخ هایی سریع تر را برای هشدارهای مهم و یکپارچه سازی های 

جدید در کنار شناسایی آتش و سیستم های امنیتی و نورپردازی فراهم می کند 

که تمامی آن ها از طریق یک فصل )فضای حائل( مشترک قابل رویت هستند.

از  پیشرفته  و  جدید  مجموعه ای  ارائه دهنده   Metasys 10.0 نسخه 

کمک  به  جدید  یکپارچه سازی های  شامل  موارد  این  یکپارچه سازی هاست. 

نرم افزار  و   C·CURE 9000 Access Control دسترسی  کنترل  سیستم 

سیستم های مدیریت ویدئویی )تصویری( Victor و یکپارچه سازی های ساده تر 

به کمک نرم افزار سیستم های اطفای حریق ®SIMPLEX به همراه سیستم های 

روشنایی جدید است. یک فصل مشترک برنامه ریزی جدید جهت برنامه نویسی 

برای یک برنامه کاربردی جدید از Metasys نسخه )10.0( و ادغام با موسسه 

نوع شخص  از  داده هایی  مصورسازی  ابزارهای  یا   Johnson کنترل  و  نظارت 

ثالث، جهت انجام قدرتمند تحلیل و گزارشگری داده.

مدیـرکل شـرکت های   و  رئیـس  نـائب   Chris Eichmann مهندس  گفـته  به 

Global Controls Products, Johnson Controls، کمپانی Metasys همواره 

یک چارچوب قوی برای انجام یکپارچه سازی های قدرتمند عرضه می کند اما آن 

این پروتکل هر  ارائه می نماید. در  برای مشتریان  را بسیار ساده و کاربرپسند 

دو سیستم HVAC و non-HVAC براساس نسخه )10.0( از Metasys در درون 

نصب و با آن ادغام می شود که امکان دسترسی به داده های مهم سیستم را از 

یک پنل مشترک منفرد دارای صفحه گرافیکی ممکن می سازد. این سیستم به 

مشتریان امکان می دهد تا فعالیت های شان را سریع تر و آسان تر انجام دهند. 

ما موارد متعددی از موفقیت های عالی 

در   Georgia-Pacific مانند  مناطقی  در 

آتالنتا داشته ایم.

به  نیز  جدید  سخت افزار  مورد  چند 

برنامه Metasys 10.0 اضافه شدند که 

شامل این موارد است:

- دو کنترل کننده جدید برای تجهیزات با 

تفکیک  قابل  پیچی  انتهایی  قالب های 

برای نصب ساده، حافظه با ظرفیت باال 

و پردازش سریع

اندازه  به  جدید  شبکه ای  حسگر  یک   -

4 در 1 به شکل سری به همراه قابلیت 

حس کردن دما، رطوبت، گاز کربنیک و 

فضای قابل اشغال و استقرار که همگی 

به یک حسگر مربوط می شوند.

ترموستات  کنترل کننده  دستگاه  یک   -

مدل TEC3000 با صفحه لمسی رنگی

ابداعی  و  ابتکاری  ویژگی  دیگر 

برای  اترنت  حلقه  توپولوژی  "پشتیبانی 

همکاری  است.   Metasys شرکت  به  مربوط   IP تجهیزات  کنترل کننده های 

درون  در  تا  می دهد  اجازه  کنترل کننده ها  به   Cisco با   Johnson Controls

اعتماد  قابلیت  بهبود  موجب  کار  این  که  شوند  زون بندی  حلقه ای  شبکه  یک 

)اعتمادپذیری( و انعطاف پذیری سیستم می شود.

به عنوان بخشی جدید از این برنامه انتشار )عرضه( Metasys ، فصل مشترک 

کاربر در Metasys یا )UI( ارائه دهنده و عامل معرفی چند ویژگی جدید است 

وظیفه  انجام  هنگام  به  اپراتورها  توسط  زمان صرف شده  کاهش  موجب  که 

می شود. یکی از ویژگی های مهم و اساسی قابلیت کاربران در برنامه ریزی برای 

گزارش هایی است که قرار است از طریق پست الکترونیکی ارسال شوند. اینکار 

موجب حفظ و اجرای نمونه هایی از گزارش بنا به درخواست می شوند و زمان 

صرف شده جهت کالسه بندی و ارائه گزارشات را کاهش می دهند.

برای بیش از ربع قرن، بخش اتوماسیون ساختمانی در شرکت Metasys نتایجی 

منسجم و قاطع را جهت تامین پیچیده ترین نیازها در بخش مدیریت ساخت و 

ساز ارائه می نماید. این عرضه عمده نتایج به شکل جدید ساختمان های امروزی 

به همراه تمام مزایای مورد نظر از شرکت Metasys را در خط مقدم تغییر و 

تحول قرار می دهد که شامل موارد زیر است:

یافته  بسط  قابلیت های  طریق  از  عملیاتی  )پس اندازهای(  صرفه جویی ها   -

مدیریت ساختمان )سازی( و بهره وری ارتقا یافته

- صرفه جویی به طرق مختلف در انرژی از طریق کنترل هماهنگ شده، داده های 

در مدیریت ساختمان  باالترین سطح ممکن  در  تجهیزات  از  استفاده  و  دقیق 

)سازی(

- فناوری اطالعات و امنیت شبکه به کمک فرایندهای عملکرد برتر

تشخیص  تکنیک های  و  ابزارها  طریق  از  سریع تر  پاسخ گویی  و  عیب یابی   -

پیشرفته

- آرامش، امنیت و رضایت بیشتر برای فرد مستقر در ساختمان

www.johnsoncontrols.com

 ®Metasys نسخه )10.0( مدیریت جدید 
ساختمان را ارائه کرد

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

ـــــار خــارجـی اخبــ
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گروه صنعتی زیگلر در کارخانه جدید خود در شهر Kutina کشور کرواسی شروع 

به تولید کرد. کار بر روی سالن های تولید و ساختمان اداری از 2017 آغاز شده 

بود. در این میان کل طراحی داخلی سازمان مدرنیزه شد و سیستم مدیریت 

اطالعات تدوین شد. این سیستم دو کارخانه را در کوتینا و کارخانه موجود در 

زاگرب را به هم وصل می کند. مناطق تولید هم  جهت تامین نیازها در فرایندهای 

تولیدی در آینده در یک راستا قرار گرفته و بهینه سازی شده اند. کار گسترده در 

فضای باز تصویری یکپارچه از ساختمان ها را در طرح زیگلر ارائه می دهد.

در نتیجه این توسعه در حال حاضر بیش از 250 همکار، نمایندگی گروه زیگلر 

را در کرواسی بر عهده دارند که بیش از 100 نفر از آن ها اکنون در کارخانه تازه 

تاسیس در Kutina فعالیت دارند.

به اعتقاد Bernd Geiselmann مدیر گروه زیگلر، برای گروه صنعتی زیگلر افتتاح 

این کارخانه جدید در Kutina نقطه عطف دیگری در تاریخ این شرکت است. به 

لطف افزایش ظرفیت و تخصصی سازی در سایت های مختلف بنا بر تعریف ارائه 

شده برای موضوعات اصلی همکاری انجام شده در این گروه بهینه سازی شده و 

حتی در آینده بیشتر گسترش می یابد.

Kutina که قبال در  نقلیه تولیدشده در سایت تولیدی جدید در  اولین وسایل 

نهایی یعنی دولت کرواسی تحویل  بود، به مشتری  راه اندازی شده  ماه ژوئن 

داده شد.

مختلف در اواخر 2018 صورت گرفت. افتتاحیه رسمی با حضور نمایندگان مهم از کرواسی، رسانه های ملی و مشتریان 

www.ziegler.de  

)Ziegler ( افتتاح سایت جدید
در کرواسی
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یک رویکرد یا روش هوشمند تضمین کننده حفاظت در برابر آتش در انبارهای 

بسیار تخصصی، استفاده از تکنولوژی ارائه شده توسط کمپانی Wagner است.

و  هوشمندانه  دیگران(  با  )ارتباط  شبکه بندی  باال،  بسیار  بسته بندی  تراکم 

را  جدیدی  چالش های  که  شده  خودکار  انبارهای  شامل  پیچیده:  فرایندهای 

در حوزه مفاهیم مربوط به حفاظت در برابر آتش مطرح می کنند. راه حل های 

متداول معمواًل در تحقق اهداف حفاظتی برای تامین کنندگان تدارکات کفایت 

نمی کنند. 

این راه حل ها شامل فرایندهای نگهداری و قابلیت تحویل و عرضه ، پیش گیری 

 Wagner از بروز وقفه در کار و حفاظت از کاالها و سرمایه گذاری ها است. گروه

راه حل هایی را ارائه می دهد که به شکلی خاص با این شرایط و نیازها هماهنگ 

است. این کمپانی قرار است این فناوری های جدید را در نمایشگاه بین المللی 

LogiMat از 19 تا 21 فوریه سال 2019 در رابطه با روش ها و راه حل های لجستیکی 

در داخل اروپا و مدیریت پردازش در اشتوتگارت است، رونمایی کند. محوریت 

این نمایشگاه بر سیستم فعال پیشگیری از حریق قرار دارد که مانع از گسترش 

آتش در مرحله اولیه بروز آن می شود.

جدید  امکانات  زمره  در  انبار،  و  ذخیره سازی  خودکار  و  هوشمند  سیستم های 

اروپا هستند. صرفه جویی در زمان  اقدامات لجستیکی در داخل  جهت تحقق 

و راندمان انرژی تنها دو مزیت از میان این پیشرفت ها هستند. برای حفاظت 

مستمر و پایدار از کارخانه و ذخیره سازی اقالم بسیار با ارزش در این انبارهای 

بسیار تخصصی، یکی از راه حل های پیشنهادی، تکنولوژی کاهش فعال اکسیژن 

زودهنگام  و  موثر  شناسایی  شامل  سیستم  این  است.   OxyReduct® محیط 

آتش به کمک تکنولوژی "TITANUS" است. کمپانی Komsa در آلمان و شرکت 

Kommunikation Sachsen AG به عنوان ارائه دهنده و توزیع کننده خدمات و 

محصوالت اینترنتی و اطالعاتی یکی از کمپانی هایی هستند که از این فناوری 

ترکیبی   ,Hartmannsdorf در  شرکت  این  مرکزی  دفتر  در  کرده اند.  استفاده 

یا  آتش  زودهنگام  تشخیص  سیستم  و   OxyReduct حریق  اطفاء  سیستم  از 

 AutoStore از انباردارای بخش های کوچک مختلف که به اصطالح TITANUS®
نام دارد، محافظت می کنند. 

در یک سازه آلومینیومی خود ایستا 25 هزار مخزن پالستیکی وجود دارد که 

هر یک به ظرفیت 70 لیتر پر شده اند. ربات ها 

انتقال  بهینه  جریان  که  می کنند  تضمین 

در  تراکم  بدلیل  حال  این  با  باشد.  برقرار  کاال 

بسته بندی می بایست راه حلی برای حفاظت در 

برابر آتش یافته می شد که مبتنی بر تکنولوژی 

دشارژ کلی در محیط نباشد. شرط کامال ضروری 

توقف  یا  وقفه  عدم  از:  است  عبارت  آن  برای 

شرایط  بروز  صورت  در  حتی  تحویل،  قابلیت 

طریق  از  کار  این  اجرای  ضمانت  اضطراری. 

آتش  برابر  در  محافظت  هوشمندانه  روش 

و  محیط  هوای  نمونه گیر  سیستم   همراه  به 

سیستم کاهش اکسیژن بود که بسیار قدرتمند 

از این آزمون سربلند بیرون آمد.

به  متکی  جهان  سراسر  در  اصلی  شرکت های 

صنعتی گروه  توسط  شده  ارائه  راه حل های 

Wagner  در بخش مقابه با آتش هستند. این شرکت ها عبارت اند از:

 Imperial Automotive Logistics, AstraZeneca, NewCold, Preferred

 Freezer Services, Davert GmbH, KLM Logistik, British Library, BASF

و بسیاری موارد دیگر.

Wagner در غرفه D11 نمایشگاه اینترسک دبی Intersec 2019 حضور داشت.

www.wagnergroup.com 

 فناوری  جدید حفاظت از حریق 
®OxyReduct در انبارها
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محل  ایمنی  کنترل  سیستم های  عمده  تولیدکننده  به عنوان   Kentec شرکت 

زندگی، پنل اعالم حریق جدید Taktis را که دارای 16 لوپ و به شکل آنالوگ هم 

قابل ارتباط است را در نمایشگاه Intersec 2019 به همراه پنل جدید اطفای 

حریق و لوازم جانبی و یدکی طراحی شده برای کاربری و دوام ساده تر دارنده 

پنل به نمایش گذاشت که نسل آخر آن ها است و مورد تایید و دارای استاندارد 

شرکت بین المللی تامین امنیت UL است.

برای   Taktis اعالم حریق فعلی  از پنل های  Taktis UL 16L به شکل گسترده 
 2000 از  بیش  پنل  این  می کند.  استفاده  ناحیه  به  مربوط  عالمت   144 تعیین 

 128 از  بیش  برای  می تواند  و  می دهد  قرار  پوشش  تحت  را  ردیابی  دستگاه 

پنل شبکه  ایجاد کند و آن را به نمونه ای ایده آل برای سایت های بزرگ تر مانند 

خرده فروشی  مراکز  و  هایپرمال ها  بیمارستان ها،  دانشگاه ها،  اطالعاتی،  مراکز 

چند شعبه ای، زیرساخت های مهم و حساس و تاسیسات مهم تجاری و صنعتی 

 UL تاییدیه و مجوز UL-864 تبدیل کند. نسخه شماره 10 این دستگاه به شماره

را کسب کرد.

دستگاه Fire Cryer Plus Voice Sounder برای رفع مشکل همیشگی بی توجهی 

برای  بصری  نشانگر  دستگاه  و  انسان  شنوایی  در محدوده  به آژیر های هشدار 

اولین بار به نمایش درآمدند. دسترسی به بخش هایی با نام های Sigma XT و 

Syncro XT و پنلهای کنترل اطفاء که پیامی واضح و دقیق را به افراد حاضر در 

ساختمان می فرستد، به عنوان راه حل و جایگزینی برای دستگاه خنثی سازی صدا 

یا زنگ اخبار الکتریکی و نورافکن های چرخان در اینترسک ارائه  شدند.

پیام های ارسال شده مختص سیستم شامل هشدار مراحل 1 و 2 و انتشار آنی 

گاز و هم چنین فعال سازی با نگه داشتن دکمه است.

نرم افزار  یعنی  آن  مشکل  راه حل   Kentech دستگاه  صفحه  روی  بر  هم چنین 

برای  آتش  کنترل  و  شناسایی  برای  کامل  کنترل  اجرای  امکان  که   Ockular

مدیران ساختمان ها فراهم می آورد، تعبیه شده است. این نرم افزار امکان ایجاد 

یک صفحه نقشه مسطح و دو بعدی را در هر مکان یا ساختمان برای کنترل 

تامین امنیت در برابر آتش و کنترل آن فراهم می آورد و به شکل خودکار وارد 

منطقه ای می شود که در آن یک ابزار کنترل آتش فعال شده و امکان مشاهده 

آنی و بررسی یک حادثه را می دهد.

هم چنین بازدیدکنندگان نمایشگاه اینترسک با نحوه کار دستگاه Vizulinx آشنا 

مدیران  به  که  است  آتش سوزی  برای  کنترل هشدار  نوعی سیستم  که  شدند 

بر  دور  راه  از  تا  می دهد  را  امکان  این  خدمات  ارائه دهندگان  و  ساختمان ها 

سیستم های کنترل آتش نظارت داشته باشند. درحالی که امکان کار با تجهیزات 

اخبار  سیستم  این   )BMS( ساختمان  مدیریت  سیستم  مانند  دارند.  را  دیگر 

مربوط به حوادث آتش سوزی را از طریق ایمیل یا پیام کوتاه SMS و با استفاده 

و  ارتباط  می دهد.  اطالع  اینترنت  تامین کننده  شرکت  به  استاندارد  اتصال  از 

  BacNet یا پروتکل های Modbus ادغام با سیستم های دیگر از طریق سیستم

دیگر فراهم می کند.

Kevin Swann مدیرعامل Kentec معتقد است  که نمایشگاه Intersec فرصتی 

عالی بود برای نشان دادن اینکه چقدر سیستم های تولید شده در شرکت او به 

محافظت از سایت ها در حوزه های مختلف در خاورمیانه و سرتاسر جهان کمک 

می کنند.

از  محافظت  قابلیت   Kentec پنل های   Taktis UL 161 مدل  پنل  وجود  با 

را دارند و پیش تر به خاطر داشتن  سایت ها و زیرساخت های بسیار بزرگ تر 

محصوالت  جزء  ما  محصوالت  او  گفته  به  بنا  بودند.  مشهور  جهانی،  شهرتی 

 Fire-Cryer و Vizulinx, Ockular معاصر و مد روز است و شامل امکاناتی مانند

ما است  این وظیفه  ما است.  کار  که نشان می دهد مشتری محوریت  است 

که ضمانت کنیم که حداکثر ایمنی در برابر حریق با راندمان عملی و موثر برای 

مشتریان اجرا شده است.

 Sigma شامل   Kentec شرکت  آسان  نصب  قابلیت  با  و  قدرتمند  محصوالت 

نمایشگاه  در  آن ها  به همراه سرویس های   Syncro XT و   A-XT, Sigma XT

عرضه شدند که این امر نشاندهنده قابلیت های سابقه دار شرکت است.

www.kentec.co.uk

 Kentec دار UL پنل های جدید ، Taktis
Intersec 2019 در
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را   DroneSense با نرم افزار DroneSense سیستم حسگر گرمایی ترکیب شده 

برای حوادث پیشرفته UAS و مدیریت روزمره واکنش )پاسخ( به غیراضطراری 

معرفی کرد.

 DroneSense دستگاه  از   FLIR نسخه  که  کرد  اعالم   FLIR Systems شرکت 

امنیت  کاربردهای  که  است  پهپاد  پرواز  مدیریت  نرم افزار  برای  پلتفرم  نوعی 

عمومی دارد. این شرکت در آستین تگزاس واقع است و سازنده پلتفرم نرم افزار 

تگزاس  در  آن  مرکزی  دفتر  که  است  سرنشین  بدون  هواپیمای  سیستم  برای 

در  تولیدشده  اولین محصول  این  کرد:  اعالم  را  خبر  این   2018 آوریل سال  در 

نرم افزاری  پلتفرم  تنها   DroneSense-FLIR نسخه  است.  همکاری  این  نتیجه 

همراه  به  دیداری  و  حرارتی  تصویربرداری  پردازش  ادغام  برای  استفاده  مورد 

برنامه ریزی برای داده های پرواز و قابلیت های مدیریتی در حوزه سازمان های 

امنیتی دولتی برای کمک به ارتقاء قابلیت واکنش به حادثه است.

گرمایی  به حسگر  مربوط  داده های   DroneSense-FLIR ویرایش شده  نسخه 

پلتفرم  یک  به  را  آن  و  می کند  هدایت  نرم افزار  داخل  به  مستقیمًا  را   FLIR

نرم افزاری تک منبعی با یکپارچگی کامل برای استفاده در پهپادهای بکاررفته در 

واکنش به حوادث تبدیل می کند. مانند آتش سوزی، یافتن افراد مفقود در سیل 

ارزیابی میزان خسارت در فاجعه و موارد دیگر.  در عملیات جستجو و نجات، 

ویدئو  زنده  پرواز، پخش  کنترل خودکار  مانند  ویژگی هایی  داده ها شامل  این 

در اینترنت هم در صحنه حادثه و هم خارج از آن و قابلیت های آن در بخش 

روی سرور  بر  داده  به شکل  پلتفرم  این  پهپاد است.  انطباق  مدیریت سیستم 

دولتی ابری ذخیره شده و قادر به تفسیر داده های موجود در سیستم عامل بی 

درنگ برای طیف وسیعی از پهپادها و کاربردها است.

نسخه ویرایش شده DroneSense-FLIR پشتیبان DJI Zenmuse XT2 است 

و هر نوع بسته داده دارای کدهای مخرب مدل DJI نصب شده بر روی پهپاد و 

گرما را به کمک سیستم FLIR تولید می کند و ویژگی های آن در بخش کارکرد 

شامل تصویربرداری بصری، حرارتی، تصویر در تصویر و پهلوبه پهلو و مجموعه 

ویژگی های تله متری )دوری سنجی( قدرتمند است. 

این نسخه را می توان از طریق سیستم اینترنت وای فای یا شبکه های سلولی 

در  تصویری،  و  صوتی  فایل  ارسال  جریان  در  مختلف  قابلیت های  همراه  به 

زمان واقعی در اینترنت یا فضای مجازی یا استفاده از آن در قالب یک شبکه 

اختصاصی کنترل از راه دور ارتباطی مستقل در کنار ارسال خودکار داده ها برای 

شروع یک برنامه و هم زمان سازی تمام داده های پرواز استفاده کرد.

حادثه  به  پاسخ  مختلف  سناریوهای  برای  مهم  و  حیاتی  ابزارهایی  پهپادها 

هستند و اضافه کردن داده های مربوط به حسگر حرارتی FLIR به عنوان منبعی 

این  می گردد.  آن  کاربردی تر  ارتقای  موجب  اولیه  پاسخگوهای  برای  قدرتمند 

گفته Frank Pennisi رئیس بخش تجارت صنعتی شرکت FLIR است. کاربرد 

تامین  برای سازمان های  را  پهپادها سود هنگفتی  در   FLIR تکنولوژی حرارتی 

امنیت دولتی، هم بدلیل هزینه نسبتًا باالیشان در سیستم نظارت هوابرد و هم 

قابلیت های ارسال سریع به ارمغان آورده است. 

در حال حاضر در نتیجه شراکت مان با DroneSense کاربران می توانند داده های 

و  کنند  وارد   Dronesense شرکت  پرواز  کنترل  نرم افزار  داخل  در  را  امنیتی 

مدیریت پاسخ گویی نسبت به حادثه را متحول نمایند.

 www.flir.com/dronesense

DroneSense ارائه کرد، نرم افزار مدیریت 
FLIR و کنترل پرواز پهپاد نسخه

نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
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شرکت  ساخت  تخلیه  )والو(  شیرهای  جدید  مدل   TYCO® DV-5A کمپانی

اضافه شده،   DV-5 به شیر  که  قابلیت هایی جدید  با  را   Johnson Controls

رونمایی کرد که  ویژگی های ارزشمند اصلی شیر توسط مشتریان حفظ می شود. 

میزان  به  باالتر  فشاری  دارای  حریق  اطفا  سیستم  برای   DV-5A تخلیه  شیر 

300psi و افت فشار به میزانی کمتر است که به آب امکان می دهد تا با یک 

فشار سیستمی مشخص حرکت بیشتری داشته باشد.

ویژگی این مدل جدید کاهش ردپا یا اثر به لطف وجود یک بسته بندی فشرده 

و  که موجب تسهیل نصب  ولو است  دیلوج  از  و عمودی  افقی  در دو حالت 

)پورت(  خروجی  یک  دارای   DV-5A هم چنین  می شود.  دستگاه  از  نگهداری 

یکپارچه برای هشدار است که باعث حذف شدن شیر )والو( کنترل و بررسی در 

سیستم های آماده سازی و ارسال آب برای اطفاء حریق از طریق لوله کشی همراه 

با شیرهای تنظیم برای ورود و خروج )سیستم های پیش عملگر(.

شرکت  جهانی  تولید  بخش  مدیر   ،  Gijsbert van Rooijen گفته  اساس  بر 

Johnson Controls ما طراحی شیر کنترل DV-5 را بروزرسانی می کنیم تا نحوه 

یا قطعات  ارتقا  باشد. موارد  برای مشتری ما بیشتر  انعطاف پذیری آن  کار و 

اضافه شده در این مدل جدید باعث افزایش کارایی کلی آن می شود درحالی که 

می شود.  آن  کارکرد  استمرار  و  حفظ  و  راه اندازی  نصب،  شدن  آسان تر  باعث 

را   DV-5 کنترل  از ویژگی های مطلوب شیر  اعظمی  DV-5A بخش  کنترل  شیر 

و هم چنین  راه اندازی دستگاه  و  نگهداری  برای  دیافراگم  ازجمله طراحی  دارد. 

تنظیم مجدد بخش خارجی جهت فعال سازی یا کار است که موجب کاهش 

فعال سازی می شود.  از  اول پس  به حالت  برگرداندن شیر  برای  مراحل  تعداد 

در  مقاوم  )اپوکسی(  پلیمری  از جنس چسب  روکش  یک  دارای   DV-5A شیر 

برابر خوردگی که برای محیط های سخت و خشن بسیار مناسب است مانند 

کارخانجات فراوری صنعتی و تاسیسات در فضای باز.

دیگر ویژگی های آن عبارتند از:

- دسترسی آسان به اطالعات فنی

- مدل های موجود از پیش طراحی و برش داده شده موجود برای سیستم های 

سیالبی اطفاء حریق و سیستم های تزریق دو مرحله ای آب )که در مرحله اول 

تشخیص و شناسایی محل دود و آتش و سپس فعال سازی و پمپاژ آب در لوله(

 tapping boss دارای   BFV-300 مدل  پروانه ای  شیرهای  دوم  نسل  شامل   -

)قطعه برجسته انتهایی سوراخ روی بدنه محل استقرار پیچ یا قطعه گردان برای 

نصب قطعه در داخل قطعه دیگر(
www.tyco-fire.com/DV5A

 TYCO® DV-5A تخلیه )valve( شیر
 Johnson Controls کمپانی

کـانال اطالع رسانی تخصصی ماهنامه 
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سازمان بین المللی WaterMist )سیستم اطفاء حریق پودرآب( یک بار دیگر به 

کمک  به  آتش  برابر  در  حفاظت  پیرامون  یک روزه  سمیناری  تا  می آید  ایتالیا 

میالن   FAST دانشگاه  در  رایگان  سمینار  این  کند.  برپا   WaterMist سیستم 

)دانشگاه علوم کامپیوتر و علوم نوظهور( در تاریخ 11 /4 /2019 برگزار می شود. در 

این رویداد خالصه ای کوتاه پیرامون این سازمان، لیست کاربردها و تاریخچه 

سیستمWatermist  و مطالعات موردی برای ارائه ایده به نمایندگان پیرامون 

قابلیت های متعددی که توسط تکنولوژی قابل عرضه است، دنبال می شود.

 waterMist کنفرانس  برگزاری  از   ،  IWMA مدیرعامل   ،  Bettina McDowell

در رم بسیار راضی بود و می گوید: ما صفحه حوادث را از 15 ژانویه 2019 فعال 

می  کنیم تا تمامی وقایع و نتایج استفاده از این فناوری بصورت ملموس قابل 

مشاهده توسط اعضا باشد.

محصوالت  تولیدکنندگان  و  می شود  برگزار  نمایشگاه  یک  سمینار  این  از  پس 

تکنولوژی  حوزه  در  سؤاالت  به  و  می کنند  بروشور پخش  می دهند،  نمایش  را 

بطور کلی و پیرامون پروژه ها به طور دقیق پاسخ می دهند.

www.iwma.net

 IWMA Water Mist سمینار
سال 2019 ، ایتالیا

تابلوهای خروج اضطراری به هنگام آتش سوزی می بایست به طور کامل مورد 

استفاده قرار بگیرند. به هنگام بروز یک عملیات آتش سوزی یک سیستم موثر 

تخلیه می بایست همه افراد را سریع و با حفظ ایمنی از یک ساختمان خارج 

کند.

تابلوهای خروج پویا و اضطراری شرکت "Evaclite" که توسط یک تیم پیشرفته 

و حرفه ای از کارشناسان اطفای حریق کنترل می شود با شرایط هماهنگ شده اند، 

به افرادی که در ساختمان حضور دارند و گیر افتاده اند، سریع ترین و امن ترین 

راه خروج را با نمایش فلش رنگی سبز یا عالمت ضربدر قرمز نشان می دهد.

تابلوهای پویای شرکت "Evaclite" جهت تسهیل 

تخلیه سریع تر و امن تر در مقایسه با یک تابلوی 

خروج استاندارد منفعل، قابلیتی اثبات شده دارند. 

و  می کنند  جلب  خود  به  را  نگاه ها  تابلوها  این 

در  را  پالس  ارسال کننده  نور  پرتوهای  از  دسته ای 

مجموعه ای از چراغ های الکتریکی اضطراری ایجاد 

می کنند. 

سادگی  به  تابلوها،  این  بودن  فهم  قابل  دلیل  به 

توسط افرادی از هر ملیت درک می شوند.

مسئوالن  به عنوان   IFSEC و   Firex از   Evaclite

بدلیل  جشنواره  این  برپایی  و  سازماندهی 

حمایت شان تشکر و مراتب تقدیر رسمی خود را 

علیرغم  شرکت،  این  محصوالت  پذیرش  دلیل  به 

وجود یک رقابت شدید اعالم نمود.

هتل  در   2018 آتش نشانی  و  ایمنی  مسابقه  جوایز  جشنواره  دوره  بیستمین 

هیلتون لندن برگزار شد. قسمت پایانی مراسم به درستی تایید کرد که برندگان 

جوایز مستحق دریافت آن ها بودند. این مسابقه بر دارا بودن استعداد در حوزه 

صنعت، کسب وکار و پروژه ها و افراد در بخش امنیت و صنعت آتش نشانی و 

اطفای حریق تاکید داشت. 

www.evaclite.com

 Evaclite  برنده جایزه جشنواره بین المللی 
ایمنی و آتش نشانی سال 2018

نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
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دارای   STE * CP8 ابعاد  در  آن  جدید  شستی های  کرد،  اعالم   E2S کمپانی 

گواهی SIL2 منطبق با IEC61508 است که به طراحان این امکان را می دهد 

امنیتی  یکپارچگی  از  باالیی  نیازمند سطح  که  طراحی سیستم هایی  هنگام  تا 

هستند، با اطمینان بیشتری کار کنند. محصوالت فوق بخشی از خانواده بزرگ 

و جامع STEx اند که دارای عایق انفجار و آتش سوزی هستند. این شستی ها 

دارای ابزارهای ارسال سیگنال قابل شنود و مرئی هستند که از لحاظ پوشش 

یعنی   درجه  باالترین  با  نزن  زنگ  فوالد  با  غالفی  یا  دیواره  دربردارنده  ماده  و 

316Lساخته شده اند. شستی ها و آژیرهای فوق که برای نصب در سخت ترین 
از ساحل طراحی  شده اند، توسط معیارهای  دور  و  در ساحل  شرایط محیطی 

پرخطر شامل  مناطق  در  استفاده  ATEX جهت  و   IECEx
زون ها خطرناک 1 و 2 مرتبط با سیستم های هشدار، اعالم 

قطع  گاز،  نشت  یا  آتش سوزی  بروز  اضطراری  وضعیت 

کنترل  در  کاربرد  همچنین  و  اضطراری  مواقع  در  جریان 

فرایند طراحی شده اند. 

روکش  با  شستی  دگمه  عبارتنداز:  سیستم  این  اجزای 

فعال سازی  قابلیت  با  دکمه  سه  شکستنی،  شیشه ای 

تنظیم  سیستم  قفل کردن  مجدد،  ریست  پین  لحظه ای، 

بخش  دستگاه.  دوگانه  عملکرد  دستی  سیستم  و  مجدد 

با  شیشه ای  قطعه  یک  دارای  شیشه  شکستن  )قطعه( 

اپراتور است و یک  امنیت  برای حفظ  روکش پالستیکی 

فوالد  جنس  از  اختیاری  کشیدن  باال  برای  فوالدی  زبانه 

زنگ نزن است که برای پیش گیری از عملیات یا عملکرد 

غیرعمدی یا ناگهانی در دسترس است.

ورودی های کابل دوگانه M20 به گونه ای نصب  شده اند که 

می توان آن ها را به سمت ورودی رأس یا انتهای کابل برد. 

تمام ورودی های استفاده نشده با دوشاخه های استاندارد 

توخالی مربوط به پیچ )Blanking plug( از جنس فوالد 

زنگ نزن مجهز شده اند. آداپتورهای مربوط به نمونه های

اندازه های  با  متناسب    ½” NPT, ¾’’ NPT and M25
موردنظر کارخانه موجود هستند. عالوه بر سوئیچ تک پل 

به عنوان  می توان  را  کابل  انتهایی  قسمت های  دوپل،  یا 

 E2S یا صفحه انتهایی و ابداعی برای DIN ریل استاندارد

کاربر می تواند  اینترنت، یک  به  اتصال  با  گرفت.  نظر  در 

در قالب EOL 7/ 24 نصب شده در سایت و/یا ابزارهای 

آنکه  بدون  دهد،  تغییر  یا  حذف  را  مجموعه ای  یا  سری 

کابل کشی سیستم مختل شود. 

مقاومت  با  )پیجینگ(  اطالع رسانی  نقاط  از  مجموعه ای 

 316L marine مدل  برای  خوردگی  برابر  در  یافته  ارتقا 

موجود  )شستی ها(  دکمه ها  و   grade STExCP8
سبک وزن کامل کننده خانواده ای از آلیاژهای آلومینیوم با 

 GNExCP6 مدل  از مس   LM6 مدل  آزاد  دریایی  درجه 

GRP and BExCP3 است که به کنترل پنل مرکزی امکان 
به  سیستم  عملکرد  از  را  نتیجه  مناسب ترین  تا  می دهد 

کاربر نهایی ارائه دهد.

بازهم E2S و شستی های جدید انعطاف پذیر 
 SIL2 316 نسخهL

کـانال اطالع رسانی تخصصی ماهنامه 
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سیستم های اطفا و شناسایی آتش نیازمند بازرسی مستمر هستند تا اطمینان 

حاصل شود که در موارد اضطراری درست عمل می کنند. دستورالعمل ADR به 

همراه آئین نامه های EN1968 و EN1803 این الزام را ایجاد می کند که تمام 

مخازن بکاررفته در سیستم های ثابت )نصب شده( اطفاء حریق می بایست هر 

10 سال یک بار تحت آزمون جامع هیدرواستاتیک قرار بگیرند. عالوه براین در 

باشد،  سال   10 از  بیش  مخازن  عمر  و  شوند  تخلیه  سیستم  مواد  که  صورتی 

می بایست پیش از پر کردن مجدد آن ها را بررسی و آزمایش کرد. اگر تاریخ 

بالقوه می تواند باعث باطل شدن  آزمایش گذشته باشد، این مساله به شکل 

بیمه سیستم شود.

یکپارچگی ساختاری  ارزیابی  برای  است  معیاری  آزمون هیدرواستاتیک  انجام 

این مخازن و  یا آب به داخل  این فرایند شامل تزریق گاز  مخزن گاز فشرده. 

اجرای آزمون فشار )تست هیدرواستاتیک پس از نصب لوله و اتصاالت و پیش 

از بهره برداری از آن مانند بررسی فشار، ترکیدگی، محکم بودن بست ها( است. 

این کار تاییدکننده استحکام و یکپارچگی مخازن است و تضمین می کند که 

هیچ نقصی باعث ایجاد ناامنی در مخزن نشود.

برای کمک به تضمین نمودن هماهنگی این سیستم های اطفاء حریق با آخرین 

اصالحات و تغییرات، شرکت Johnson Controls یک سیستم جامع خدمات 

و   SAPPHIRE برند  با  گاز  مخازن  برای   )H-testing( هیدرواستاتیکی  آزمون 

مخازن FM-200 ارائه می دهد که 10 سال است مورد استفاده قرارگرفته است.

عالوه بر این شرکت Johnson Controls نوعی سیستم تولید و عرضه خدمات 

و ارتباط میان تولیدکننده و مصرف کننده )مثال ازمحل پر کردن مخازن کپسول 

اطفای حریق، نصب و جایگزینی شیرهای جدید، کنترل پرکردن و تخلیه مخازن، 

تامین پرسنل مجری و دارای مجوز تایید شده و خدمات مطلوب و مستمر( 

ایجاد کرده است که در آن مخازن اطفاء حریق که آماده بازرسی هستند، وقتی 

از سایت کارخانه خارج می شوند، بالفاصله با مخازن تایید شده مشابه جایگزین 

می شوند. 

این به معنای حفاظت مستمر است درحالی که زمان ناخواسته و پرهزینه نبود 

دستگاه در کارخانه بدلیل خرابی و خاموشی را کاهش می دهد.

جامع  بازرسی  و  نگهداری  فرایند  یک  جابجایی  و  تبادل  مخازن  تمام  روی  بر 

انجام می شود که شامل پرکردن مجدد یا جایگزینی و تعویض مخازن و والو ها، 

برچسب زنی و رنگ کردن مجدد، خالی کردن مخزن یا محتوای آن و تامین 

عامل تخلیه کننده دارای مجوز به طور کامل است.

www.johnsoncontrols.com

 تست هیدرواستاتیک سیلندرهای گاز 
Johnson Controls اطفای حریق توسط
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را  آتش  شناسایی  دیجیتالی  کابل های  از  مجموعه ای  امسال   Patol کمپانی 

سیستم  کمک  به  آتش  حرارت  تشخیص  سیستم  همراه   LHDC تکنولوژی  با 

Intersec دبی عرضه کرد. همچنین  مذکور )Firesense LHDC( در نمایشگاه 

دستگاه های کنترل کننده همراه با آن با کمترین هزینه کنترل حرارت را در نقطه 

می دهند  انجام  صنعتی  و  تجاری  کاربردهای  از  طیفی  از  استفاده  با  و  خطر 

را   Firesense یا  آتش  شناسایی  سیستم  می شود.  مناطق خطرساز  شامل  که 

می توان با بسیاری از سیستم های هشدار آتش سوزی و کنترل اطفا حریق ادغام 

کرد تا ارائه دهنده راه حلی کامل برای سیستم باشند.

این کابل ها که در دو حالت آنالوگ )با قابلیت نصب مجدد( و دیجیتال )فاقد 

قابلیت نصب مجدد( هستند، درجه بندی هایی برای بازه های دمایی بین 70 تا 

240 درجه سانتی گراد در دو نسخه )مدل( به هم تابیده شده و بدون تابیدگی 

ارائه می دهند که متناسب با طول بریده شده است. 

این  دارد،  متعددی  کاربردهای   Firesense آتش  درحالی که سیستم شناسایی 

نمونه برای وضعیت هایی با شرایط آب و هوایی سخت بسیار مناسب است 

یا رفع  که در آن ها نوعی محدودیت دسترسی به تجهیزات نگهداری فیزیکی 

خطر برای محافظت از سایت وجود دارد یا درجایی که تاسیسات شناسایی در 

مجاورت خطر موردنیاز باشند.

ثابت  قرمز  مادون  دوربین های   FireTIR آتش  شناسایی  سیستم  ویژگی های 

)نصب شده روی سیستم( متصل به فصل مشترک آسان کاربرد نرم افزار است که 

از طریق آن دماهای سطحی در ناحیه حفاظت شده بی درنگ )زمان آنی پردازش 

اطالعات در سیستم کامپیوتر و الکترونیک( کنترل می شوند. 

تصویر هر دوربین را می توان بین مناطق مختلف تقسیم کرد تا امکان شناسایی 

مناطق خاص بروز ریسک و هم چنین مناطق فاقد قابلیت شناسایی برای دوربین 

از هشدار و هنگام  )مناطق کور( ممکن شود. دماهای باال و پایین برای پیش 

فعال سازی آژیر هشدار را می توان با استفاده از خروجی ها )تولیدات( سیستم های 

هشدار آتش سوزی و کنترل پردازش برای هر ناحیه برنامه ریزی کرد. 

سیستم FireTIR برای طیف وسیعی از کاربردها مناسب است. ازجمله: کارخانجات 

بسته بندی و توزیع )تحویل(، صنایع تولیدی، حمل و نقل و تولید برق. برای نقاط 

)حوزه های( پرخطر، محوطه های محصور با دوربین برای کسب تاییدیه وضعیت 

ایمنی محوطه های دارای مواد منفجره در اتحادیه اروپا )مجوز ATEX( به همراه 

میان  آل  ایده  تضمین کننده هماهنگی  که  اتوماتیک  دوربین  لنزهای  تمیزکاری 

کارکرد سیستم و محیط های پر از گرد و خاک می باشد، موجود است.

Kelvin Miller، مدیر فروش Patol معتقد است که: خاورمیانه بزرگ ترین بازار 

حیاتی  و  مهم  زیرساختی  پروژه  دو  اجرای  با  آن  اهمیت  که  ماست  صادرات 

در امارات متحده عربی که در حال حاضر در حال اجرا است، به طور برجسته 

مشخص می شود. 

به عنوان  جایگاهمان  و  موقعیت  خارق العاده  نمایش  فرصت   Intersec در  ما 

متخصص در حوزه تکنولوژی های شناسایی حریق را کسب کردیم.

www.patol.co.uk

محصوالت جدید Patol در نمایشگاه 
Intersec 2019 بین المللی
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آتش نشانی  تجهیزات  شامل   Bristol Uniforms خالقانه  تجهیزات  مجموعه 

ساختمانی ازجمله XFlex و Ergotech استاندارد سازمان ملی حفاظت در برابر 

آتش سوزی را بدلیل داشتن معیارهای استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی در 

اطفاء حریق بدست آوردند.

است  جهانی  در سطح  استاندارد  تدوین  حوزه  در  عمده  سازمان  یک   NFPA

و  آسیا  منطقه  و  خاورمیانه  التین،  امریکای  آمریکا،  ایاالت متحده  شامل  که 

اقیانوس آرام است. این سازمان تقریبا دارای 300 استاندارد خالص برای طیفی 

از موضوعات شامل امنیت در برابر آتش سوزی است.

این استاندارد در اصل در سال 1971 برای عملیات حفاظتی آتش نشانان در انواع 

آتش سوزی فراگیر در ساختمان ها با لباس آتش نشانی نیمه پوشیده و عملیات 

انواع خطرات  برابر  در  را  پوشیده حداقل حفاظت  کامال  آتش نشانی  لباس  با 

گرمایی، فیزیکی، محیطی و خطرات ناشی از آسیب به پاتوژن ها و مواد داخل 

خون در اثر نزدیکی زیاد به آتش ایجاد می کند. این استاندارد به تازگی مورد 

بازنگری قرار گرفته و نسخه جدید آن NFPA 1971:2018 نام دارد. 

این تدابیر امنیتی جدید و به روز شده، به خودی خود شرایط و الزامات اجرا و 

اعمال آن ها در طراحی، اجرا و آزمایش تجهیزات حفاظت شخصی برای تماس 

نزدیک با آتش را به اجرا در می آورد.

لباس های  تولید  حوزه  در   BRISTOL مجموعه  سرسبد  گل   XFlex شرکت 

طراحی  دارای  کت  و  شلوار  ترکیب  است.   Structural نوع  از  آتش نشانی 

امکان  ورزشی،  مختلف  مدل های  داشتن  با  لباس ها  این  و  است  ارگونومیک 

حرکت در حاالت مختلف را در حدی عالی فراهم می آورد تا به آتش نشان ها 

را  فیزیکی شان  وظایف  کمک  کند 

ترکیبی  لباس  این  انجام دهند.  بهتر 

با  سبک وزن  اولیه  مواد  یا  الیاف  از 

را  راحتی  حداکثر  تنفس،  قابلیت 

گرما  برابر شدت  در  و  می کند  ایجاد 

مدل  با  لباس  دارد.  حفاظتی  نقش 

طراحی  یک   Ergotech Action

جایگزین است که بین آتش نشان ها 

دارد؛  محبوبیت  جهان  سراسر  در 

سبک  لباس  این   XFlex مدل  مانند 

تغییر  امکان  و  است  ارگونومیک  و 

دارد  را  شانه  قسمت  در  شکل 

هنگام  به  را  بیشتری  راحتی  که 

فراهم  اکسیژن  کپسول  از  استفاده 

در  بزرگ  لچکی  و وصله های  می کند 

بیشتری  مانور  امکان  لباس  زیربغل 

می سازد.  ممکن  دست ها  برای  را 

لباس های هر دو شرکت XFlex و Ergotech Action در سراسر دنیا در دسترس 

بین المللی  اروپا و سازمان  استاندارد  دریافت گواهی  با  و  آتش نشان ها است 

استاندارد مورد تایید قرارگرفته است.

Paul Gibson مدیر فروش بین الملل در شرکت Bristol Uniforms معتقد است 

که: در شرکت بریستول ما معتقدیم که استانداردهای بین المللی تضمین کننده ای 

اساسی است که امکان ارائه خدمات در بخش آتش نشانی را به شکلی مطمئن 

در سراسر جهان فراهم می آورد تا مجموعه تجهیزات باکیفیت آن پس از انجام 

آزمایشات مفصل و پیچیده در راستای هدفشان خریداری شوند.

تجهیزات حفاظت فردی ساختاری برای حفاظت از بافت های سیستم دفاعی و 

پاتوژن بدن با افتخار تاییدیه و مجوز جدید سازمان NFPA را کسب کرده اند 

و تغییرات کمی در آن ها داده شده است. هردو مدل لباس در سراسر جهان 

محبوب هستند و به خاطر وزن سبک و راحتی نشستن آن ها بر بدن طرفدار 

دارند.

www.bristoluniforms.com

  Bristol Uniforms البسه عملیاتی 
 NFPA  و استاندارد جدید سازمان
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فن  جدیدترین  آتش نشانی  فن های  عمده  تولیدکننده   ،  Super Vac کمپانی 

کامال مدرن خود را که 18 باتری دارد و سرعت آن متغیر است رونمایی کرد. این 

فن مجهز به باتری های زوج مدل ®DeWalt FLEXVOLT است که این دستگاه 

را به یکی از پرکاربردترین تجهیزات قابل تعویض در PPV )تهویه با فشار مثبت( 

در بازار تبدیل می کند.

هرگز در تاریخچه آتش نشانی یک فن تک باتری با تجهیزات دیگری که چند 

باتری Dewalt می خورند، در کنار هم کار نکرده اند. این چند جفت از ابر فن های 

مدل Super Vac-built V-18-BD به همراه بیش از 180 محصول دیگر، ساخت 

شرکت Dewalt خرید انواع باتری ها را برای شما تسهیل می کند.

به گفته Roger Weinmeister مدیر DeWalt and Super Vac ، این شرکت 

مدتها است که مورد اعتماد آتش نشانان است و ما صرفًا این محصوالت را در 

کنار هم جمع کرده ایم تا قابل اعتمادترین فن PPV را به بازار عرضه کنیم. این 

نوع فن خط تولید همه جانبه فن های PPV ما را تکمیل و آن را به قوی ترین 

محصول عرضه شده توسط ما تبدیل می کند. از فن مدل Nano8 گرفته تا مدل 

فن صنعتی شماره 80، کارخانه ما با تنها یک مرکز فروش در حوزه تهویه فعال 

است.

 Super Vac ساخت  فن  جدیدترین 

 DeWalt FLEX باتری دوگانه مدل  با 

VOLT با مصرف 9 یا 12 آمپر در ساعت 
موجود است و کاربران می توانند این 

 120-240V قدرت  با  برق  به  را  فن 

AC نیز وصل کنند. این فن با خروجی 
یا  گردش  میزان  نماد  که   9650 cfm
مکعب  فوت  مقیاس  در  هوا  چرخش 

 cubic feet per( است  دقیقه  در 

minute( تا 45 دقیقه از زمان کارکردن 

تولید  را  باد  جریان  حداکثر  فن  این 

می کند که البته به نوع باتری انتخاب 

شده بستگی دارد.

 Super Vac فن  تولیدکننده  شرکت 

درجه بندی ها  این  از  تا  است  درصدد 

درجه  )تست(  آزمایش  انجام  با 

و  معیار  با  مطابق  ثالث(  )طرف  سه 

و  کنترل  )انجمن   AMCA استاندارد 

شده  منتشر  نسخه  در  هوا(  حرکت 

شماره 240 پشتیبانی کند.

 V18-BD مدل  فن  برای  همچنین 

با  فن هایی  به عنوان  پوند   46 وزن  با 

در  باتری  سبک ترین  و  کوچک ترین 

بازارگرمی  و  تبلیغ  بسیار  صنعت  این 

قطعات  چاپ  سطح  که  است  شده 

چاپی  تخته مدار  در  آن  الکترونیکی 

”x 25” x 11 ”25.5 است. هم چنین 
این فن داشتن طراحی  از ویژگی های 

منحصربه فرد است که امکان حرکت 180 درجه کج )زاویه بین پره فن و خط 

مرکزی پره گردان( را در سقف شیروانی یا درپوش آدم رو فاضالب ها یا نصب آن 

برای تهویه با فشار مثبت و منفی به PPV می دهد. پره های خمیده )تاشده( فن 

مدل V18-BD امکان محکم تر گرفتن فن را میسر می کنند و در نتیجه ارگونومی 

مانور  امکان  آن  استاندارد  حلقوی(  )قاب  تایرهای  و  می کنند  ایجاد  بیشتری 

حداکثری را به آن می دهند.
www.supervac.com/v18-bd-ppv

  Super Vac فن باتری خور
Dewalt FLEXVOLT مجهز به باتری های
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 Teletruk یک لیفتراک مدل Staffordshire شرکت خدمات آتش نشانی و ایمنی

JCB را به قلمرو خط مقدم اطفاء حریق و تجهیزات ایمنی اورژانس تحویل داد. 

شرکت Teletruk که در حوزه سوزاندن زباله و اطفاء حریق در روستاها و نقاط 

کوهستانی فعالیت دارد، در این نقاط از این لیفتراک ها برای بلند کردن اشیای 

بدبار و بزرگ بسته بندی و پرس شده به شکل مربع استفاده می کند. 

اطفای  تاکتیک های  اجرای  برای  کمکی  تا  شدند  خرداری  جدید  لیفتراک های 

و  آتش نشان  امنیت  افزایش  و  آتش  گسترش  خطر  کاهش  پیشرفته،  حریق 

انجام عملیات  به محیط زیست حین  امنیت عمومی و کاهش قدرت آسیب 

حین  و  آتش سوزی  صحنه های  در  لیفتراک  این  هم چنین  باشد.  آتش نشانی 

کار  به  زباله  دفن  و  سوزاندن  و  تمیزکاری  عملیات  از  )فاز(  مرحله  یک  اجرای 

می رود که در آنجا نیاز به هم زدن تل زباله در حال اشتعال و سوختن است تا 

به پرسنل آتش نشان اجازه دهد تا جریان آب را به سمت شعله های آتش ریشه 

دوانده ببرند تا مطمئن شوند که این توده بزرگ آتش به سریع ترین شکل ممکن 

و کامال خاموش شده است.

تجهیزات )لیفتراک های( شرکت Teletruk بمنظور تست عملکرد به یک صحنه 

آتش سوزی برده شد که به شکل اختصاصی توسط شرکت JCB و با مشارکت 

بود.  ایجاد  شده   Staffordshire ایمنی  و  آتش نشانی  خدمات  )مرکز(  شرکت 

نحوه کار لیفتراک شرکت Teletruk با قرار گرفتن بر روی یک صفحه یا تخته 

سراندن )حرکت سرسره ای( و با استفاده از یک سیستم هیدرولیک هوشمند که 

در عقب یک تریلر استاندارد با پشت صاف قرار داشت، کار می کرد. این سیستم 

سریع، امن و ساده است و با تمام ضوابط مربوطه مطابقت دارد.

خدمات  )مرکز(  شرکت  آتش نشانی  ایستگاه  فرمانده   ،  Mark Walchester

پیش  که  کرد  اعالم  نیوکاسل،  منطقه  در   Staffordshire ایمنی  و  آتش نشانی 

از خرید لیفتراک های Teletruk در بسیاری از موارد آتش نشان ها می بایست از 

بیل برای هم زدن و جابجایی مواد محروقه استفاده می کردند. 

این فرایند نه تنها نیروها را در معرض خطری غیرضروری و قابل پیشگیری قرار 

می داد بلکه زمان الزم برای اطفاء حریق کامل را هم افزایش داده و منجر به 

استفاده از حجم بیشتری از آب در مقایسه با حالت عادی می شد. استفاده از 

لیفتراک های Teletruk به معنای این است که ما می توانیم به شکلی تهاجمی به 

توده آتشین حمله ور شویم و امنیت ساختمان ها را با سرعتی به مراتب سریع تر 

تامین کنیم که به ما امکان می دهد تا برای احیا و نجات کاالها سریع تر از زمان 

متداول درگذشته اقدام نماییم.

شرکت  تولید  درگیر،  چرخ   4 و  کیلوگرم   3500 ظرفیت  با   Teletruk لیفتراک 

JCB WASTEMASTER RANGE است. این ماشین مجهز به الستیک غیرقابل 

پنچر بوده و اتاقک راننده آن در مقابل چپ شدن مقاوم و دارای سیستم های 

محافظت از شی در حال حمل به هنگام افتادن است تا امنیت راننده و اپراتور 

به هنگام ورود لیفتراک به محل حریق تا باالترین حد ممکن تضمین شود.

آتش نشانی  ایستگاه  برای   Teletruk مدل  لیفتراک  معرفی  همچنین 

Staffordshire از لحاظ مقرون به صرفه بودن و هزینه بسیار مهم بود. تنها در 

یک حادثه قابلیت اعزام این لیفتراک به محل تقریبا 360 نفر ساعت صرفه جویی 

در زمان برای اطفاء کامل حریق به همراه داشت که به میزان 25 هزار پوند در 

بودجه صرفه جویی شد.

 JCB مینی لودرهای جدید
برای مبارزه با حریق های روباز 

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

ـــــار خــارجـی اخبــ
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نرم افزارهای  و  تبلت  خرید  برای   Royal Berkshire آتش نشانی  اداره  رئیس 

واکنش  بهترین  تا  کرد  سرمایه گذاری  آتش نشان ها  به  کمک  برای  کامپیوتری 

ممکن را به مردم ساکن منطقه Royal Berkshire ارائه دهد.

نصب   آتش نشانی  خودروی  هر  در   )MDTs( موبایل  داده های  ترمینال های 

میزان  به  مربوط  اطالعات  و  الزم  عملیاتی  اطالع رسانی  و  هوش  تا  می شود 

و  موقعیت  تعیین  نرم افزار  کنند.  ارسال  آتش نشان  نیروهای  به  را  کار  ریسک 

آتش نشان  پرسنل  تا  می شود  استفاده   Dell تاپ  لپ  روی  جغرافیایی  عرض 

تهیه  اضطراری  عملیات  اجرای  نحوه  پیرامون  اطالعات حیاتی  و  بسیج شوند 

شود. ایستگاه آتش نشانی Royal Berkshire یکی از اولین ایستگاه ها است که 

در آن از سخت افزارهای Dell و Airbus در کنار هم برای رسیدن به یک راه حل 

خالقانه استفاده شده است.

و  کنترل  اتاق  به  فعال  و  زنده  وضعیت  در  را  به روزرسانی  موارد  سیستم  این 

حضور  آنجا  در  یا  سانحه اند  محل  به  رسیدن  راه  در  که  عملیات  خدمه  دیگر 

دارند، می فرستد. این نرم افزار همچنین اطالعات امنیتی بیشتری را مانند مواد 

شیمیایی ذخیره شده در محل، جزئیات مربوط به میزان حضور در ساختمان های 

مسکونی و جزئیات نقشه مکان که شامل نام خیابان ها و کوچه ها و هم چنین 

موقعیت دیگر منابع خطرزا و خطرپذیر موجود ارسال می کند.

Angus Ross ، عضو شورای شهر و عضو اصلی اداره دارایی استراتژیک شهر 

این  "ریاست  گفت:  است،    Berkshireسلطنتی آتش نشانی  اداره  مسئول  که 

اداره آتش نشانی برای ایجاد تغییر در تمام ترمینال های داده های موبایل برای 

هماهنگی با تجهیزاتی با سرعت بیشتر، سرمایه گذاری کرده است که به خدمه 

امکان می دهد تا دسترسی آنی به اطالعاتی داشته باشند که برای انجام عملیات 

نجات یا آش نشانی ضروری است.

عالوه بر این ترمینال های داده های موبایل هم هنگام ارسال گروهی خودروها و 

تجهیزات اطفاء حریق به محل حادثه، از سیستم مخابراتی استفاده می کنند که 

معنای آن این است: کاربران می توانند نوعی از داده های به روز شده لحظه ای 

حادثه  به  نسبت  رسیدن،  از  پیش  چگونه  می کند  کمک  که  کنند  دریافت  را 

واکنش نشان دهند. لذا به آن ها امکان می دهد تا با راندمان بیشتر و مؤثرتر 

کار کنند. تامین حجم انبوهی از اطالعات که می تواند بواسطه اینترنت بی سیم 

)WiFi( برای به روزرسانی سیستم مورداستفاده قرار گیرد، به شکلی تقریبا فوری 

گذشته  همانند  پول  قبال  در  را  باال  ارزش  دارای  و  تکنولوژیکی  پیشرفت های 

ارائه می دهد. تمام به روزرسانی ها می بایست به شکل دستی و توسط یکی از 

تکنسین های حوزه ICT در اداره آتش نشانی RBFRS انجام شود.

Gary Thomas، رئیس )مامور ارشد( بخش پشتیبانی فنی ارتباطات که مدیر 

پروژه بود گفت: ترمینال های داده های موبایل )MDTs( در بخش ارائه خدمات 

به آتش نشان های ما پیشرفت زیادی کرده اند و هم چنان مفید فایده هستند. 

ما در آینده شاهد مزایای بیشتر و گسترده تر در قالب توانمندسازی آتش نشانان 

در استفاده از این تجهیزات هستیم. این مساله شامل ارائه دستورالعمل های آنی 

برای اعزام نیرو به موقعیت اورژانسی از لحظه بسیج نیرو و همچنین به هنگام 

امنیتی  مسائل  پیرامون  مهم  داده های  از  اطالع  جاده جهت  در  تصادف  بروز 

وسیله نقلیه تصادف کرده )مانند کیسه های هوا( است. در نتیجه آن ها می توانند 

سریعًا و پیش از خارج کردن مسافران گرفتار )گیرافتاده( آتش را خاموش کنند. 

این مساله به نوبه خود باعث کاهش تعداد تجهیزات تکنولوژیکی نصب شده بر 

روی هر ماشین آتش نشانی می شود.

 

MDTs خودروهای آتش نشانی مجهز به

کـانال اطالع رسانی تخصصی ماهنامه 

مهندسی حفاظت از حریق
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ایرباس و سامسونگ قصد دارند تا یک "مدیریت تاکتیکی هیبریدی" را برای 

سیستم هایی با پهنای باند کم و زیاد جهت تسهیل انجام عملیات ها برای کاربر 

نهایی با استفاده از تجهیزات ایجاد کنند.

این دو شریک تجاری قرارداد همکاری و مشارکتی منعقد کردند تا پلتفرم های 

نسل آتی در دو حوزه ترمینال و همکاری برای کاربران حرفه ای در آلمان ایجاد 

کنند. هدف از این کار تسهیل برقراری ارتباطات چندرسانه ای در بخش امنیت 

و  کردن  نهایی  برای  قابلیت هایشان  از  آینده است. هر دو شریک  در  عمومی 

تصویب راه حل های پیوسته بر اساس تکنولوژی های تکامل بلندمدت استفاده 

می کنند.

همان گونه که مأموران پلیس، آتش نشان ها، پرسنل خدمات آمبوالنس و کارگران 

صنعتی اکنون از ابزارهای ارتباطی چندرسانه ای ساده به هنگام ارسال تصاویر، 

می کنند،  استفاده  تجهیزات شان  طریق  از  پیچیده  داده های  و  ویدئویی  فیلم 

مدیریت تاکتیکی هیبریدی توان ادغام و یکپارچه سازی برنامه های کاربردی ای 

تترا  شبکه های  و  هوشمند  تلفن  تکنولوژی های  می شوند،  تولید  هرروزه  که  را 

کاربر  سازمان های  که  است  این  معنای  به  تاکتیکی  اصطالح  دارند.   )Tetra(

)مصرف کننده( کامال تحت کنترل افرادی هستند که به آن ها مجوز داده شده 

ارتباطات  در  مشارکت  این  نتیجه  در  کنند.  کار  کاربردی  برنامه  نوع  هر  با  تا 

چندرسانه ای از لحاظ مأموریتی دارای اهمیت است.

تعداد  توسط  آلمان  در  امروزه   BOS دولتی  امنیتی  دیجیتالی  رادیویی  شبکه 

به  هستند،  متنوع  فرایندهای  و  نیازها  دارای  که  کاربر  سازمان های  از  زیادی 

تاکتیکی هیبریدی  اجرای مدیریت  کار مستلزم  این  اشتراک گذاشته می شود. 

شفاف و تناسب )برازش( در تجهیزات کاربر جهت اجرا در ساختار در سیستم 

امنیت دولتی آلمان است. ایرباس با همراهی سامسونگ قصد دارد تا وارد عصر 

جدیدی از ارتباطات مهم از لحاظ مأموریتی در آلمان و اروپا شود.

)فعالیت  سامسونگ  سرمایه گذاری  بخش  مدیر   Tuncay Sandikci گفته  به 

برای  شدید  تقاضایی  که  دارد  انتظار  سامسونگ  آتی  سال های  در  انتفاعی(: 

ویژگی های  یکپارچه سازی  باعث  که  ایجاد شود  ارتباطی حرفه ای  سیستم های 

 Samsung Knox از  این کار ما  انجام  با  مختلف و تولیدشده سفارشی شود. 

به عنوان یک پلتفرم امنیتی برای این کار استفاده می کنیم. این پلتفرم ما برای 

بخش امنیتی است که به شکلی اختصاصی )تخصصی( برای تجهیزات موبایل 

استفاده می شوند. با در اختیار گرفتن این محصول دیگر وسایل را می توان از 

مرکز اجرا، به روزرسانی و کنترل کرد.

 SLC این مشارکت با سامسونگ به هدف بلندمدت در صنایع ایرباس در بخش

)ارتباطات امن برای فرود( کمک می نماید تا پلتفرم های امنیتی و حرفه ای ای 

تولید شوند و به سازمان ها اجازه دهد تا برنامه های کاربردی را برای استفاده 

صریح و شفاف از تکنولوژی های شبکه Tetra، LTG و 5G دریافت کنند.

پیشرفت های  از  استفاده  حداکثر   SLC هدف  اشتراکی"،  "هوش  حوزه  در 

پردازش  به  که  است  راه حل ها  جدیدترین  و  پیشرفته  ارائه  برای  تکنولوژیکی 

حجم عظیمی از داده ها و اطالعات، ارسال این اطالعات برای یک حوزه و امکان 

برقراری ارتباطات امن و کارآمد برای دهه های آتی کمک می کند.

همکاری ایرباس و سامسونگ  
در اطفای حریق خودروهای هیبریدی 

نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
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نرم افزارهای  و  تبلت  خرید  برای   Royal Berkshire آتش نشانی  اداره  رئیس 

واکنش  بهترین  تا  کرد  سرمایه گذاری  آتش نشان ها  به  کمک  برای  کامپیوتری 

ممکن را به مردم ساکن منطقه Royal Berkshire ارائه دهد.

نصب   آتش نشانی  خودروی  هر  در   )MDTs( موبایل  داده های  ترمینال های 

میزان  به  مربوط  اطالعات  و  الزم  عملیاتی  اطالع رسانی  و  هوش  تا  می شود 

و  موقعیت  تعیین  نرم افزار  کنند.  ارسال  آتش نشان  نیروهای  به  را  کار  ریسک 

آتش نشان  پرسنل  تا  می شود  استفاده   Dell تاپ  لپ  روی  جغرافیایی  عرض 

تهیه  اضطراری  عملیات  اجرای  نحوه  پیرامون  اطالعات حیاتی  و  بسیج شوند 

شود. ایستگاه آتش نشانی Royal Berkshire یکی از اولین ایستگاه ها است که 

در آن از سخت افزارهای Dell و Airbus در کنار هم برای رسیدن به یک راه حل 

خالقانه استفاده شده است.

و  کنترل  اتاق  به  فعال  و  زنده  وضعیت  در  را  به روزرسانی  موارد  سیستم  این 

حضور  آنجا  در  یا  سانحه اند  محل  به  رسیدن  راه  در  که  عملیات  خدمه  دیگر 

دارند، می فرستد. این نرم افزار همچنین اطالعات امنیتی بیشتری را مانند مواد 

شیمیایی ذخیره شده در محل، جزئیات مربوط به میزان حضور در ساختمان های 

مسکونی و جزئیات نقشه مکان که شامل نام خیابان ها و کوچه ها و هم چنین 

موقعیت دیگر منابع خطرزا و خطرپذیر موجود ارسال می کند.

Angus Ross ، عضو شورای شهر و عضو اصلی اداره دارایی استراتژیک شهر 

این  "ریاست  گفت:  است،    Berkshireسلطنتی آتش نشانی  اداره  مسئول  که 

اداره آتش نشانی برای ایجاد تغییر در تمام ترمینال های داده های موبایل برای 

هماهنگی با تجهیزاتی با سرعت بیشتر، سرمایه گذاری کرده است که به خدمه 

امکان می دهد تا دسترسی آنی به اطالعاتی داشته باشند که برای انجام عملیات 

نجات یا آش نشانی ضروری است.

عالوه بر این ترمینال های داده های موبایل هم هنگام ارسال گروهی خودروها و 

تجهیزات اطفاء حریق به محل حادثه، از سیستم مخابراتی استفاده می کنند که 

معنای آن این است: کاربران می توانند نوعی از داده های به روز شده لحظه ای 

حادثه  به  نسبت  رسیدن،  از  پیش  چگونه  می کند  کمک  که  کنند  دریافت  را 

واکنش نشان دهند. لذا به آن ها امکان می دهد تا با راندمان بیشتر و مؤثرتر 

کار کنند. تامین حجم انبوهی از اطالعات که می تواند بواسطه اینترنت بی سیم 

)WiFi( برای به روزرسانی سیستم مورداستفاده قرار گیرد، به شکلی تقریبا فوری 

گذشته  همانند  پول  قبال  در  را  باال  ارزش  دارای  و  تکنولوژیکی  پیشرفت های 

ارائه می دهد. تمام به روزرسانی ها می بایست به شکل دستی و توسط یکی از 

تکنسین های حوزه ICT در اداره آتش نشانی RBFRS انجام شود.

Gary Thomas، رئیس )مامور ارشد( بخش پشتیبانی فنی ارتباطات که مدیر 

پروژه بود گفت: ترمینال های داده های موبایل )MDTs( در بخش ارائه خدمات 

به آتش نشان های ما پیشرفت زیادی کرده اند و هم چنان مفید فایده هستند. 

ما در آینده شاهد مزایای بیشتر و گسترده تر در قالب توانمندسازی آتش نشانان 

در استفاده از این تجهیزات هستیم. این مساله شامل ارائه دستورالعمل های آنی 

برای اعزام نیرو به موقعیت اورژانسی از لحظه بسیج نیرو و همچنین به هنگام 

امنیتی  مسائل  پیرامون  مهم  داده های  از  اطالع  جاده جهت  در  تصادف  بروز 

وسیله نقلیه تصادف کرده )مانند کیسه های هوا( است. در نتیجه آن ها می توانند 

سریعًا و پیش از خارج کردن مسافران گرفتار )گیرافتاده( آتش را خاموش کنند. 

این مساله به نوبه خود باعث کاهش تعداد تجهیزات تکنولوژیکی نصب شده بر 

روی هر ماشین آتش نشانی می شود.

تقاضای  برای تشدید ارزیابی عملکرد 
ضدحریق در نمای ساختمان ها

www.firesafeeurope.eu

کـانال اطالع رسانی تخصصی ماهنامه 

مهندسی حفاظت از حریق
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 4 خرید  صرف  پوند  میلیون   5.2 از  بیش  شمالی  ایرلند  آتش نشانی  سازمان 

ارتفاع  به  که  نردبانی  بودن  دارا  با  کرد.   Magirus آتش نشانی  جدید  نردبان 

42 متری می رسد، این ایستگاه دارای بلندترین نردبان آتش نشانی در بخش 

خدمات آتش نشانی بریتانیا شد.

این تجهیزات تخصصی جدید جایگزین تجهیزات هوایی قدیمی تر می شوند که 

اخیرا به چهار ایستگاه آتش نشانی درSpringfield  ، Northland  ، Belfast و 

Portadown تحویل شدند. آموزش آتش نشانان برای کار با این تجهیزات جدید 

در حال حاضر در حال انجام است و پس از آن این افراد را می توان بسیج کرد و 

پاسخگوی بخشی از نیاز عملیاتی این ایستگاه آتش نشانی در مقابله با حوادثی 

بود که در ساختمان های بلندمرتبه رخ می دهند.

تعویض تجهیزات  و  استراتژی مستمر جایگزینی  از  این سرمایه گذاری بخشی 

با  تجهیزاتی  یعنی  است.  حریق  اطفاء  ناوگان  در  جدید  نمونه های  با  قدیمی 

قابلیت های تخصصی گسترده تر، جهت افزایش توان عملیاتی آتش نشان ها به 

هنگام مقابله با حوادث.

کرد:  اعالم  شمالی،  ایرلند  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل   Michael Graham

امنیت آتش نشان ها و امنیت عمومی اولویت اول ما است و این نردبان های 

آتش نشانی توسط آتش نشان ها برای مقابله با حوادثی مانند آتش سوزی در 

ساختمان های بلندمرتبه به کار می رود. 

است  حریق  اطفاء  مقدم  خط  خدمات  برای  سرمایه گذاری  در  پیشرو   NIFRS

تکنولوژی و تجهیزات مجهز  به آخرین  ما  تا تضمین شود که آتش نشان های 

هستند تا موثرترین پاسخ را حین عملیات و به هنگام بروز سوانح داشته باشند.

گرفتن  نظر  در  با  استانداردها  آخرین  براساس  آتش نشانی  جدید  نردبان های 

امنیت، عملکرد و مطمئن بودن ساخته و تکمیل می شوند تا در کنار قابلیت هایی 

که اکنون در ناوگان تجهیزات اطفاء حریق در ایرلند شمالی وجود دارد، استفاده 

می شوند.

نردبان های جدید آتش نشانی
 )NIFIS( ایرلند شمالی   

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

ـــــار خــارجـی اخبــ
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سیستم های اطفاء گازی، از زیرساخت های بسیار مهم و حیاتی در برابر خطرات 

اطفاء  گازی  سیستم های  مستمر  کنترل  در  ناتوانی  می کنند.  محافظت  خاص 

و  بی اعتبار  هستند،  ضروری  دارایی ها  و  کارکنان  از  حفاظت  برای  که  حریق 

و  ساختمان ها  این  در  مستقر  افراد  جان  وضعیت  این  است.  توجیه  غیرقابل 

آمدن  بار  به  باعث  ریسک ها  و  خطرات  این  می اندازد.  خطر  به  را  تاسیسات 

خسارات فلج کننده مالی و آسیب به وجهه و اعتبار و تاسیسات شرکت در یک 

حادثه آتش سوزی است که شامل زیرساخت حیاتی نیز می شود.

آیا می دانستید که تخلیه ناگهانی سیستم های اطفا حریق بسیار خطرناک است؟

مانند  گازی  مایعات  یعنی  اثرگذار  عوامل  از  حریق  اطفاء  سیستم های 

است.  ارزان قیمت  و  موثر  کربن  اکسید  دی  می کنند.  استفاده  دی اکسیدکربن، 

با این حال در صورتی که غلظت آن به بیش از %17 برسد، کشنده است. تراکم 

و غلظت محاسبه شده مربوط به گازها به هنگام طراحی که در سیلندرها وجود 

دارد، به مراتب بیشتر از میزانی است که ما تنفس می کنیم و اگر نگوییم کشنده 

و  نصب  هنگامی که  نتیجه  در  است.  باال  بسیار  بیماری  به  ابتال  خطر  است، 

نگهداری از سیستم اطفاء حریق به دلیل عملکرد آن در اتاق و محفظه استوانه ای 

باشد، ضروری و حیاتی است که کارکنان به هنگام بروز حادثه ناشی از تخلیه 

گاز  کپسول های  استقرار  اتاق  در  دستی  تخلیه  شیر  از  مایع  تصادفی  فوران  و 

دی اکسید کربن برای اطفاء حریق آگاه باشند. مروری داشته باشیم بر حوادث 

سال های اخیر: 

-آگوست 2011: تخلیه ناگهانی دی اکسید کربن در سیستم اطفای حریق قایق 

Serco marine در اسکله که منجر به وارد  موتوری یدک کش ساخت شرکت 

دریایی  نیروی  پایگاه  در  ساحلی  خدمات  مهندس  به  جدی  جراحت  آمدن 

Faslane شد.

می 2010: تخلیه کنترل نشده گاز اطفاء حریق که بر روی عرشه قایق یدک کش 

اطراف  در   Tui گازی  و  نفتی  میدان  در  کار  هنگام  به   Marsol Pride اطفائی 

ساحل غربی نیوزلند رخ داد. والو نصب شده بر روی یکی از سیلندرهای پیلوت، 

باعث بروز نشتی جزئی شد که سیستم را برای انتشار یا نشت آماده کرد. در 

ادامه نشتی دوم در شیر تخلیه اصلی باعث فعال سازی کل سیستم شد و اتاق 

استقرار موتور در قایق را پر از گاز کرد.

کارکنان کشتی  از  روزانه سیستم، توسط یکی  بازرسی  سپتامبر 2004: در حین 

مستقر در هنگ کنگ، ناگهان سیستم اطفاء حریق فعال شده و باعث نشت و 

انتشار 5060 کیلوگرم دی اکسید کربن شد. تالش ها برای تثبیت این وضعیت 

منجر به مرگ 4 مامور شد.

 Nerpa 152-K نوامبر 2008: حین انجام آزمایشات دریایی در زیردریایی روسی

که نوعی زیردریایی هسته ای کالس 2 از نوع Akula بود، حداقل 20 نفر درجا  

فوت کردند که ناشی از فعال شدن سیستم اطفاء حریق بر پایه گاز هالون بود.

چرا تخلیه ناگهانی )انتشار( اتفاق می افتد؟

1- در سیستم های اطفای حریق گازی اتوماتیک، محافظت از سیستم کنترل و 

نظارت مستمر ضروری است، زیرا سوئیچ )کنترل( فشار بر روی لوله تخلیه قادر 

به اخطار کردن به هنگام بروز این تخلیه ناگهانی دستی نیست. در صورتی که 

و زمانی که این شیر انتخاب یا باز نمی شود، این قابلیت وجود دارد که تخلیه 

ناگهانی عامل تخلیه را به شکل انباشته شده و فشرده وارد سیستم اطفاء حریق 

کند. این فشار ایجادشده باعث ترکیدن انشعاب چندراِه لوله می شود.

2- در مواردی )حاالتی( که لوله انتخاب باز است، اما سوئیچ )کلید( فشار شکسته 

است، هیچ اخطاری برای تخلیه داده نمی شود. اگر از حفاظ احاطه کننده سیستم 

محافظت شود، این تخلیه ناگهانی موجب پر شدن حفاظ احاطه کننده از عامل 

انتشار می شود و در نتیجه به شکل بالقوه موجب برجا گذاشتن تلفات در محل 

این  برای  دادن  اخطار  امکان  اما  می شود.  مستقر  افراد  یا  سرنشینان  استقرار 

نشتی یا تخلیه وجود ندارد، زیرا سوئیچ فشار شکسته است.

با چه سرعتی می توان نشتی را تشخیص داد؟

را تحت  ثابت  نظارت  و  کنترل  نوعی سیستم   Coltrato Ultrasonics شرکت 

عنوان Permalevel® MULTIPLEX طراحی کرده که هنگام بروز حوادث مرتبط 

با تخلیه یا نشت ناگهانی، به شکل آنی هشدار می دهد. با داشتن سیلندرهای 

مشکالت  وقوع  هرگونه  می توان   Permalevel MULTIPLEX نظارت  و  کنترل 

مرتبط با نشتی )تخلیه( ناگهانی را در لحظات اولیه شناسایی کرد. این سیلندرها 

داده  اخطار  از  از سیلندر، درصورتیکه سریع تر  بروز تخلیه  می توانند در صورت 

شده از طرف سوئیچ )کنترل( فشار نصب شده بر روی لوله تخلیه باشد، می تواند 

2 تا 4 ثانیه بعد از آن نیز طول بکشد.

از سیستم و هماهنگی  بهره برداری  انجام عملیات های تضمین شده  در صورت 

آن با هدف، امکان دسترسی از راه دور 24 ساعت شبانه روز و طی 7 روز هفته 

به وضعیت سیستم ها وجود دارد که یک منبع برق مستمر و بدون قطعی و 

دارای سیستم نظارت و کنترل از راه دور بی درنگ )بدون وقفه میان راه اندازی و 

نتیجه گیری( است. شرکت Permalevel بنوعی ارائه دهنده نوعی راندمان است 

که در حال حاضر شرطی الزامی برای حفاظت دربرگیرنده و جامع سیستم های 

مذکور است.

کنترل و نظارت مستمر بر سیستم های اطفاء حریق گازی به این دلیل می بایست 

انجام شده و جدی گرفته شود که با جان افراد سروکار دارد.

www.coltraco.com

 Permalevel MULTIPLEX تجهیزات نظارتی
Co2 روی سیلندرهای Coltraco کمپانی

کـانال اطالع رسانی تخصصی ماهنامه 

مهندسی حفاظت از حریق
https://t.me/iranFireProtectionEngMag
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تجارت دانا پایه       977 47 220 - 021 

هولماترو ،  پیشتاز در نوآوری و تکنولوژی 
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راه حل ها  ارائه  برای  تقاضا  که  می شود  پیش بینی 

برابر  در  محافظت  و  ایمنی  امنیت،  برقراری  جهت 

آتش سوزی در نمایشگاه بین المللی تجاری در حوزه 

سال  در  آتش  برابر  در  محافظت  و  ایمنی  امنیت، 

Intersec 2019( 2019( افزایش یابد. چنین اعالم 

می شود که بخش ساخت وساز در کشورهای حاشیه 

خلیج از لحاظ ارزش پروژه پیمانکاری جدید شاهد 

از لحاظ عایدات آن در  12 درصد رشد در هر سال 

سال 2019 است.

نوامبر سال 2018  گزارش منتشر شده در  بر اساس 

پیمانکار ساخت وساز برنده پروژه ساخت در شورای 

همکاری خلیج فارس در بخش زیرساخت و بازارهای 

مقایسه  در  می شود  پیش بینی  که  می شود  انرژی 

تا   2019 سال  در   2018 سال  در  دالر  میلیارد   125 با 

می شود  برآورد  یابد.  افزایش  دالر  میلیارد   5.140

ساخت وساز  پروژه  برای  شده  برآورد  مبلغ  کل  که 

فارس معادل  در کشورهای شورای همکاری خلیج 

6.3 تریلیون دالر امریکا است. گزارش رسمی دولتی 

سرمایه گذاری  اینترنتی  سایت  توسط  شده  منتشر 

در خاورمیانه )Ventures ONSITE( این مطلب را 

می افزاید که جمعیت رو به رشد، سرمایه گذاری های 

هم چنین  و  انرژی  و  زیرساخت  بخش  در  مستمر 

آینده  در  تاریخ ساز  و  مهم  همایش های  برگزاری 

مانند نمایشگاه تجاری اکسپو 2020 در دبی از دیگر 

برنده  پیش  عامل  چنان  هم  که  هستند  عواملی 

بخش ساخت وساز در شورای همکاری خلیج فارس 

هستند.

ساختمان ها که شامل ساختمان ها و تأسیسات در 

ترکیبی،  کاربردهای  تجاری،  مسکونی،  بخش های 

مراقبت  هتل ها،  ورزشی،  تأسیسات  فرودگاه ها، 

بهداشتی، تأسیسات و امکانات آموزشی و پروژه های 

صنعتی بزرگ ترین عامل کمکی بخش ساخت وساز 

در سال 2019 است در حالی که عواید و سود حاصل 

از قرارداد با این پیمانکار جدید معادل 7.69 میلیارد 

با مبالغی معادل  دالر برآورد شده است. این مبلغ 

انرژی و 3.22 میلیارد  5.48 میلیارد دالر در بخش 

دالر در بخش زیرساخت همراه می شود.

خود  نوبه  به  مسئله  این  که  می شود  پیش بینی 

کنترل  ویدئویی،  نظارت  اجرای  برای  تقاضایی 

برابر  در  ایمنی  سیستم های  ایجاد  دسترسی، 

و  ساختمان سازی  در  اتوماسیون  آتش سوزی، 

راه حل هایی برای ساخت خانه هوشمند و همچنین 

تجهیزات حفاظت فردی در ساختمان است.

همه این موارد توسط بیش از 1300 متصدی برگزاری 

نمایشگاه  آتی  محل  در  کشور   59 از  نمایشگاه 

بزرگ ترین  که  است  دبی  در   Intersec 2019
امنیت،  حوزه های  در  تجاری  بین المللی  نمایشگاه 

ایمنی و محافظت در برابر آتش سوزی است.

گزارش منتشره از وضعیت سرمایه گذاری در سایت 

اینترنتی Ventures ONSITE به شکل انحصاری و 

بود  روزه ساالنه  مراسم سه  برگزاری  از  پیش  ویژه، 

که از 20 تا 22 ژانویه سال 2019 در مرکز بین المللی 

قرارداد و نمایشگاه در دبی برگزار شد.

بخش ساخت وساز ازجمله عوامل تعیین کننده اصلی 

در توسعه اقتصادی در منطقه حاشیه خلیج فارس 

است که طی دو دهه اخیر که بر اساس نظرسنجی 

فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  در  ساخت وساز 

 Pinsent حقوقی  مشاوره  بین المللی  شرکت  در 

Mason’s تقریبًا معادل 7 درصد )یعنی از 32 درصد 

به 39 درصد( رشد داشته است.

Ventures ONSITE گزارش می دهد:

سرمایه گذاری 140 میلیارد دالری شورای همکاری خلیج فارس 
)GCC( در صنعت ایمنی و امنیت، در سال 2019 

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

مقـــاله تخـصصـی
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می کند  برآورد  همچنین  پول  بین المللی  صندوق 

این  داخلی  ناخالص  تولید  می شود  پیش بینی  که 

به   2019 در سال  و   5/19 به  در سال 2018  کشورها 

6.2 برسد.

بازار  برای  خوش  خبری  و  نویددهنده  همه  اینها 

عمده  عرضه کنندگان  و  تولیدکنندگان  کنار  در  است 

نمایشگاه  یکمین  و  بیست  در  محلی  و  جهانی 

نیم  آنها  که  حالی  در   Intersec 2019 بین المللی 

نگاهی به شبکه ای دارند که دارای هزاران متخصص 

یکپارچه  ساخت وساز،  بخش های  در  حرفه ای 

سازهای سیستم، پیمانکاران و مسئوالن خرید برای 

مصرف کنندگان نهایی در اوایل سال آتی است.

برگزاری نمایشگاه  آندریاس رکس، مدیر  بنابر گفته 

Intersec خاورمیانه در فرانکفورت در محل برگزاری 

که  می شود  پیش بینی   Messe Frankfurt در  آن 

کشورهای  در  ساخت وساز  صنعت  در  مجدد  رشد 

افزایش  با  را  خود  فارس  خلیج  همکاری  سازمان 

تقاضا برای برخورداری از امنیت، ایمنی و تجهیزات 

محافظت در برابر آتش سوزی و ارائه راه حل ها برای 

نمایشگاه  برگزاری  آن  قلمرو  آخرین  که  است  آن 

)Intersec 2019( است.

می گیرند  قرار  ساخت وساز  بخش  در  که  مواردی 

 IP شامل دوربین های امنیتی مداربسته تحت شبکه

چراغ  کیلوبایت،   4 ظرفیت  و  قابلیت  با   HD تمام 

آتش سوزی  هشدار  کنترل  های  پنل  یا  اضطراری، 

حفاظت  بیومتری،  دسترسی  کنترل  سیستم های  و 

تجهیزات  و  فنی  منسوجات  یا  اطراف  محیط  از 

ارزشی  زنجیره  تمام  که  است  شخصی  حفاظت 

در  که  است  آتش سوزی  برابر  در  ایمنی  و  امنیت 

بخش ساخت وساز وارد شده است.

بنا بر گفته رکس، این نمایشگاه سکویی است برای 

گزینش افراد حرفه ای در بخش صنعت و خریداران 

تجاری برای تأمین منابع و شناسایی تولیدکنندگان 

فرصت  و  پنجره  یک  همچنین  و  عرضه کنندگان  و 

بزرگ نمایشگاهی برای آشنایی با آخرین روندهای 

رایج و جدیدترین راه حل های موجود در بازار جهانی 

است.

وضعیت  از  شده  منتشر  گزارش  اساس  بر 

 Ventures اینترنتی  سایت  در  سرمایه گذاری 

عربی  متحده  امارات  در  سرمایه گذاری ها   ONSITE

ساخت وساز  بخش  به  را  خود  اولویت  چنان  هم 

فارسی  در کشورهای عضو سازمان همکاری خلیج 

اجرای  افزایش  که شاهد  انتظار می رود  و  می دهد 

تجاری  نمایشگاه  برگزاری  زمان  تا  پروژه ها  کمی 

Dubai Expo در سال 2020 است. 

قرارداد  انعقاد  مراسم  عایدی  که  می شود  برآورد 

در  کشور  این  در  ساخت وساز  بخش  پیمانکار 

سال  در  انرژی  و  زیرساخت  ساختمان،  بخش های 

2019 معادل 48 میلیارد دالر باشد.

عایدی  که  می آید  سعودی  عربستان  بعد  رتبه  در 

در  شرکت کننده  بخش  سه  برای  تخمینی شان 

نمایشگاه و قرارداد تجاری 2019 معادل 40 میلیارد 

دالر امریکا است که طی سال 2018 26 درصد رشد 

داشته است. )معادل 5.31 میلیارد دالر(

آموزش،  بهداشتی،  مراقبت  بخش های  ضمنًا 

گردشگری و مهمانداری شامل اقدامات جهت توسعه 

فرودگاه در امتداد خلیج از جمله سازه های عمودی 

صنعتی ای است که انتظار می رود در سال های آتی 

با افزایش در سرمایه گذاری مواجه شوند.

میلیارد   143 فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  کل  در 

دالر را در سال 2018 به عنوان بودجه صرف مراقبت 

و  کویت  مجموعه  کرده اند.  آموزش  و  بهداشتی 

میلیارد   91 یعنی  مبلغ  بیشترین  عربستان مجموعه 

متحده  امارات  که  حالی  در  دادند  اختصاص  دالر 

بخش  دو  در  را  بودجه اش  کل  از  درصد   51 عربی 

صرف کرد.

امارات متحده عربی هم بیش از 23 میلیارد دالر را 

کرد  سرمایه گذاری  هوانوردی  زیرساخت  بخش  در 

که به 4 شرکت ملی حمل ونقل در آن کشور امکان 

 502 آن  ناوگان  هواپیماهای  تعداد  که  تا  می دهد 

فروند جهت خدمات رسانی به بیش از 75 میلیون 

مسافر در سال است.

امریکا در  سرمایه گذاری هایی شامل 8 میلیارد دالر 

در  دالر  میلیارد   6.7 المختوم،  بین المللی  فرودگاه 

طرح توسعه فاز چهارم فرودگاه بین المللی دبی هم 

ترمینالی  بخش  گسترش  برای  دالر  میلیارد   400 از 

آن بهره مند شد.

بخش   7 شامل  خاورمیانه   Intersec نمایشگاه   

از  عبارتند  که  می شود  تجاری  امنیت  حوزه  در 

امنیت  و  محدوده  امنیت  نجات،  و  آتش نشانی 

اصلی  امینت سرزمین  بهداشت،  و  ایمنی  فیزیکی، 

و  اطالعاتی  امنیت  پلیس،  توسط  قانون  اجرای  و 

اتوماسیون خانه و ساختمان هوشمند.

تجارت دانا پایه       977 47 220 - 021 

هولماترو ،  پیشتاز در نوآوری و تکنولوژی 

کـانال اطالع رسانی تخصصی ماهنامه 

مهندسی حفاظت از حریق
https://t.me/iranFireProtectionEngMag
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امنیت تجاری بزرگ ترین بخش در طبقه همکف این 

نمایشگاه بود، با بیش از 450 غرفه دار )عرضه کننده( 

که شامل دو سوم تأمین کنندگان برتر دنیا در حوزه 

امنیت تجاری است. 

آتش نشانی و عملیات نجات دومین بخش بزرگ با 

بیش از 400 غرفه دار بود و پس از آنها بخش ایمنی 

اصلی  سرزمین  امنیت  و  غرفه   150 با  بهداشت  و 

امنیت  غرفه(،   100( پلیس  توسط  قانون  اجرای  و 

امنیت  و  غرفه(   100( فیزیکی  امنیت  و  محدوده 

اطالعاتی )50 غرفه(.

آینده  سران  توسط  امنیتی  ارتقای  نحوه  کنفرانس 

در نمایشگاه Intersec برگزار شد که در آن مسائل 

یکپارچه سازی  مصنوعی،  هوش  پیرامون  عمده 

پاسخ،  و  اضطراری  شرایط  در  آماده سازی  امنیتی، 

حفاظت اطالعاتی و ارتباط اینترنتی بین دستگاه ها 

و کامپیوترها ارائه شد.

این کنفرانس یک روزه پیرامون امنیت آتش سوزی 

و  موضوعات  ژانویه   21 تاریخ  در   )Intersec Fire(

مفاهیمی را در رابطه با روندهای جهانی رو به تغییر 

جانبی  مفاهیم  و  آتش سوزی  در  ایمنی  بخش  در 

آنها در خاورمیانه ارائه نمود در حالی که گردهمایی 

به  نیز  صنعت  بخش  در  امنیتی  نظارت  آژانس 

همراه آخرین دستاوردها در بخش قانون صنعت و 

نظارت های صنعتی در دبی برگزار شد. 

 ، Intersec 2019 با برنامه های متداول و محبوب

شامل منطقه پرواز پهپاد، منطقه برگزاری کنفرانس 

در فضای باز، غرفه خانه هوشمند و طراحی امنیتی 

این  در  خاصی  شور  ساختمان سازی ها  غرفه  در 

رویداد وجود داشت که هیجان انگیز بود.

دار  غرفه   150 از  بیش  تخصصی  نمایشگاه  این  در 

کانادا،  که  حالی  در  کردند  شرکت  بار  اولین  برای 

کنگ،  هنگ  آلمان،  فرانسه،  چک،  جمهوری  چین، 

هند، ایتالیا، کره، پاکستان، سنگاپور، تایوان، بریتانیا 

و امریکا 14 کشور صاحب پاویون بودند.

w w w . i n t e r s e c e x p o . c o m
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آتش پاد پارس

استانداردهای کابل های

جز   Life Safety تجهیزات  می دانید  که  همان طور 

بایستی  که  هستند  ساختمان  تأسیسات  مهم ترین 

آتش سوزی،  زلزله،  قبیل  از  اضطراری  شرایط  در 

تخریب در اثر آوار، نشت آب و ... تا آخرین لحظه 

و بیشترین زمان ممکن آماده بکار بوده و عملکرد 

صحیح خود را حفظ کنند. 

سیستم اعالم حریق یکی از این تأسیسات مهم است 

اضطراری،  مواقع  در  صحیح  عملکرد  درصورت  که 

می تواند به کمک نیروهای امدادی آمده و در انجام 

اطفای  و  نجات  و  امداد  و مؤثرتر عملیات  سریع تر 

حریق کمک نماید. 

متنوعی  حریق  اعالم  محصوالت  حاضر  حال  در 

کیفیت  اغلب  که  می شود  عرضه  همکاران  توسط 

متعدد  پروژه های  در  و  دارند  باالیی  و  مطلوب 

سرویس دهی  حال  در  بخوبی  هم  دیگر  کشورهای 

هستند. ولی پرسش اینجاست چرا علی رغم استفاده 

الزامات  با  مطابق  طراحی  و  خوب  محصول  از 

سازمان آتش نشانی و مقررات بین المللی، از بسیاری 

از پروژه های کشور بخصوص پروژه های آدرس پذیر، 

اخباری مبنی بر خاموش بودن سیستم یا خطاهای 

متعدد و عملکرد غیر مطمئن به گوش می رسد؟! 

همواره  معتبر  آزمایشگاه های  و  امر  متخصصین 

در  پسیو  شبکه  دارند.  تأکید  پسیو  شبکه  روی  بر 

لوله گذاری  و  کابل کشی  به  حریق  اعالم  سیستم 

اطالق می شود. 

در اکثر کشورهای صاحب سبک، سیم کشی سیستم 

و  شده  انجام  متخصص  افراد  توسط  حریق  اعالم 

نقش  می شود.  استفاده  حریق  مقاوم  کابل های  از 

کابِل باکیفیت در سیستم اعالم حریق، بخصوص در 

پروژه های بزرگ و آدرس پذیر، غیر قابل انکار است. 

با  کابل  از  درصورتی که  داده،  نشان  تجربه  که  چرا 

یا  بین المللی  معتبر  تائیدیه  دارای  و  کیفیت خوب 

ملی استفاده شود، تا حدود بسیار زیادی خطاهای 

کاسته  بهره برداری،  و  راه اندازی  زمان  در  ممکنه 

خواهد شد. 

متأسفانه تاکنون آزمایشگاه ملی درخصوص آزمون 

نشده  تأسیس  حریق  شرایط  در  کابل  مقاومت 

بین المللی  مقررات  از  پیروی  به  مجبور  لذا  است. 

آزمایشگاه های  توسط  شده  انجام  آزمون های  و 

بین المللی معتبر، نظیر LPCB و UL هستیم.
برخی از مراجع بین المللی تدوین کننده استانداردهای 
که  IEC, EN, BS, VDE هستند  حریق:  مقاوم  کابل 

بطور خالصه به برخی از آنها می پردازیم.

سرفصل استانداردهای IEC عبارتند از:
IEC60228 درخصوص هادی های کابل

در  حریق،  شرایط  در  کابل  تست   IEC60331-1
دمای 830 درجه سانتی گراد، برای کابل های تا ولتاژ 

1 کیلوولت
با  حریق  شرایط  در  کابل  تست   IEC60331-11

شعله دارای حداقل دمای 750 درجه سانتی گراد
IEC60332-1 تست کابل هایی که بصورت عمودی 

قرار گرفته اند.
حین  در  شده  آزاد  گازهای  تست   IEC60754-1

سوختن کابل
IEC61034-2 تست میزان دود آزاد شده در حین 

سوختن کابل
زیرشاخه های  دارای  فوق  سرفصل های  از  یک  هر 
جزئیات  و  آزمون  انجام  نحوه  درخصوص  متعدد 

متناسب با نوع کابل، سطح ولتاژ کابل، تعداد رشته 
و ضخامت کابل هستند.

سرفصل استانداردهای EN عبارتند از:
حریق  برابر  در  مقاومت  آزمون  روش   EN50200

برای کابل های مورد استفاده در مدارات اضطراری
حریق  برابر  در  مقاومت  آزمون  روش   EN50362
کنترل  و  پاور  در  استفاده  مورد  کابل های  برای 

مدارات اضطراری
روکش  و  پوشش  درخصوص   EN50363-5

کابل های فشار ضعیف فاقد هالوژن 
EN60228 درخصوص هادی های کابل های عایق دار

کابل های  برای  عمودی  شعله  تست   EN69332-1
مقاوم حریق

کابل  آزادشده  دود  میزان  درخصوص   EN61034
ضدحریق در شرایط سوختن

EN60754-1 درخصوص گازهای آزادشده در خالل 
سوختن کابل

سرفصل استانداردهای BS عبارتند از:
 BS5839-1 درخصوص روش های طراحی و اجرای 

سیستم های اعالم حریق
زمان  در  کابل  تست  شرایط  درخصوص   BS6387

CWZ وقوع حریق، دسته بندی
ولتاژ  حریق  مقاوم  کابل  درخصوص   BS7629-1
ضعیف، از نظر آزادسازی دود و گاز در شرایط حریق
BS7655 درخصوص مشخصات روکش و کاور کابل

BS60228 درخصوص هادی های کابل
مورد  کوچک  کابل های  درخصوص   BS8434-2
و  حریق  شرایط  در  اضطراری،  مدارات  در  استفاده 

اسپری آب
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سرفصل استانداردهای VDE عبارتند از:
VDE0472-814 درخصوص آزمون حفظ ایزوالسیون 

در شرایط حریق
VDE0482-200 درخصوص شرایط تست کابل های 
فشار ضعیف مورداستفاده در مدارات اضطراری، در 

شرایط حریق
عمودی  شعله  تست  درخصوص   VDE0482-332

در کابل
VDE0482-362 درخصوص تست کابل های پاور و 
کنترل مورد استفاده در مدارات اضطراری، در شرایط 

حریق
VDE0482-1034 درخصوص دود و گاز آزاد شده از 

کابل، در شرایط حریق
همان طور که از سرفصل استانداردهای فوق استخراج 
می شود، همه استانداردها روش مشابهی در خصوص 
مشخصات موردنیاز کابل در شرایط حریق را دنبال 
می کنند و هر مرجع استاندارد به فراخور کشور خود، 

روش های تست را مدون کرده است.
در  و  دوم  فصل  در   1 قسمت   BS5839 استاندارد 
اتصاالت سیستم  و  کابل ها  قسمت 26 درخصوص 
بخش،  این  الزامات  براساس  است.  حریق  اعالم 
ساختمان هایی  به  بسته  حریق  مقاوم  کابل های 
که در آن مورد استفاده قرار می گیرند، به دو دسته 

Enhanced و Standard :تقسیم می شوند
در  و  عمومی  بصورت   Standard دسته  کابل های 
کابل های  می شوند.  استفاده  ساختمان ها  کلیه 
زمان  مدت  به  که  مواردی  در   Enhanced دسته 
مقاومت بیشتری برای کابل موردنیاز است، استفاده 
می شوند. الزام به استفاده از این نوع کابل ها، بسته 
به نظر مراجع ذیصالح محلی و طراحان سیستم های 

ایمنی تعیین می شود.
حریق،  اعالم  اکثر سیستم های  در  استاندارد  اگرچه 
استفاده از کابل Standard را مجاز می داند ولی در 
 Enhanced کابل  از  است،  کرده  توصیه  زیر  موارد 

استفاده شود:

1. ساختمان های فاقد سیستم اسپرینکلر که در آنها 
حریق  وقوع  در صورت  ساختمان،  تخلیه  سناریوی 
اجرا  بیشتر(  و  مرحله   4( چندمرحله ای  بصورت 

می شود.
بیشتر  ارتفاع  با  اسپرینکلر،  فاقد  ساختمان های   .2

از 30 متر
احتمال  که  اسپرینکلر  فاقد  ساختمان های  در   .3
دارد، درصورت وقوع حریق در یک منطقه، کابل های 
منطقه مجاور محل آتش سوزی، در اثر حریق آسیب 

ببینند.
قانونی  مقام  یا  طراح  که  ساختمان هایی  در   .4
مسئول، صالح بداند از کابل با مدت زمان مقاومت 

بیشتر در آن استفاده شود.
بسیار  توضیحات   1 BS5839 قسمت  استاندارد  در 
بیشتری از آنچه در باال گفته شد، درخصوص الزامات 
عالقمندان  که  است  شده  گفته  کابل  از  استفاده 

می توانند در صورت نیاز آن را مطالعه فرمایند.
از  استفاده  درخصوص  که   BS8519 استاندارد  در 
کابل در مدارات کنترل و برق سخن گفته شده است، 
کابل ها از نظر مدت زمان مقاومت در برابر آتش، به 

3 دسته تقسیم شده اند. 
استاندارد  براساس  که  کابل هایی  اول:  دسته 
EN50200 PH30 به مدت 30 دقیقه در برابر حریق 

مقاوم هستند. 
استاندارد  براساس  که  کابل هایی  دوم:  دسته 
EN50200 PH60 به مدت 60 دقیقه در برابر حریق 

مقاوم هستند. 
استاندارد  براساس  که  کابل هایی  سوم:  دسته 
برابر  در  دقیقه   120 مدت  به   EN50200 PH120
حریق مقاوم هستند. البته همانطور که گفته شد این 
استاندارد مربوط به استفاده از کابل در کاربردهای 
کنترل می باشد و ارتباطی با استفاده در سیستم های 

ایمنی حریق و روشنایی اضطراری ندارد.
بر اساس استاندارد BS6387 ، کابل از نظر مقاومت 
در برابر آتش، اسپری آب و تحمل ضربات مکانیکی، 

در سه دسته بندی CWZ مورد آزمون قرار می گیرد. در 
دسته بندی  C کابل ها بایستی به مدت 180 دقیقه، 
دمای شعله 950 درجه سانتی گراد را تحمل کنند. در 
دقیقه   15 مدت  به  بایستی  کابل ها   W دسته بندی 
اسپری آب و شعله با دمای 650 درجه سانتی گراد 
بایستی  کابل ها   Z دسته بندی  در  نمایند.  تحمل  را 
به مدت 15 دقیقه ضربات مکانیکی، همراه شعله با 

دمای 950 درجه سانتی گراد را تحمل نمایند.
در صورت حفظ شرایط پایداری و ارتباط الکتریکی 
کابل در هر سه دسته بندی CWZ ، کابل استاندارد 

BS6387 را پاس می کند.

نحوه انجام برخی از آزمایش ها بر روی کابل بشرح 
زیر است:

آزمایش گازهای منتشرشده از عایق کابل در حالت 
 IEC60754, استانداردهای  براساس  سوختن، 

EN50267, VDE0482
کابل،  یک  قرارگیری  حالت  در  شعله  انتشار  تست 
 IEC60332, بصورت عمودی براساس استانداردهای

EN60332, VDE0482
یک  قرارگیری  حالت  در  شعله،  گسترش  تست 
دسته کابل بصورت عمودی، براساس استانداردهای 

IEC60332, EN60332, VDE0482
تست تراکم دود ایجادشده در حالت سوختن کابل، 
 IEC61034, EN61034, استانداردهای  براساس 

VDE0482
حریق،  حالت  در  مدار  عملکرد  صحت  تست 
 IEC60331, استانداردهای  براساس   C دسته بندی 

BS6387, VDE0472
و  حریق  حالت  در  مدار  عملکرد  صحت  تست 
استانداردهای  براساس   W دسته بندی  آب،  اسپری 

EN50200, BS6387, VDS3423
تست صحت عملکرد مدار در حالت حریق، اسپری 
براساس   Z دسته بندی  مکانیکی،  ضربات  و  آب 

EN50200, BS6387, IEC60331 استانداردهای
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اهمیت و جایگاه حفاظت
 اجزاي سازه ای ساختمان ها در برابر حریق

از  كثيري  عده  جان  ساله  همه  آتش سوزی 

آنها  به  شديدي  جراحات  يا  و  گرفته  را  شهروندان 

وارد می سازد. وجود اين پديده که در ساختمان ها 

امري اجتناب ناپذیر است، عالوه بر خسارات جاني، 

و  جامعه  افراد،  سرمايه  به  فراواني  مالي  خسارات 

و  شهرنشيني  روزافزون  رشد  می آورد.  وارد  كشور 

با  يا  مرتفع،  ساختمان های  احداث  و  تمرکزگرایی 

جهت  نامناسب  دسترسي  با  يا  باال،  مساحت های 

می شود  سبب  آتش نشانی،  و  امدادي  نيروهاي 

زمان های  در  دما  افزايش شديد  و  گسترش حريق 

ابتدايي وقوع حريق، به سرعت انجام شود. افزايش 

می شود،  سبب  حريق  از  حاصل  دماي  ناگهاني 

شده  حرارتي  تنش  دچار  ساختمان  سازه ای  اجزاي 

به منظور  ايمني،  تدابير  نكردن  رعايت  درصورت  و 

جلوگيري از تنش وارد شده، سازه مقاومت خود را 

از دست دهد. )نمی تواند نيروهاي وارده بر خود را 

آوار  نهایتًا  و  لذا سبب دفرمه شدن  نمايد.(  تحمل 

ساختمان می شود.

اقدام مطلوب هنگام آتش سوزی اين است كه افراد 

تخليه  ايمن  به طور  و  به سرعت  ساختمان،  داخل 

شوند. لذا بايستي ساختمان طوري ساخته شود كه 

درصورت وقوع حريق، با توجه به كاربري و ابعادش، 

زمان مناسبي  تا مدت  را  و مقاومت خود  پايداري 

بتوانند  افراد  معتبر  استانداردهاي  طبق  كه  )مدتي 

از ساختمان موردنظر به موقع و ايمن خارج شوند.( 

حفظ نمايد.

با  مستقيمي  رابطه  ساختمان  پايداري  طرفي  از 

فروپاشي  اثر  در  كه  دارد  ساختمان  سازه  پايداري 

آن  سرانجام  ساختمان  شدن  آوار  سازه ای،  اجزاي 

دستورات  و  الزامات  رعايت  عدم  درصورت  و  بوده 

ايمني الزم در برابر آتش سوزی، جان و مال انسان ها 

فني  و  رعايت اصول علمي  لذا  حفظ نخواهد شد. 

اجراي  و  طراحي  در  حريق  ايمني  با  رابطه  در 

ساختمان ها، ضروري است.

اجزاي  حفاظت  با  رابطه  در  مسئله  مهم ترین 

شناخت  و  درك  حريق،  برابر  در  ساختمان  سازه ای 

زمينه  اين  در  تحقيقات  و  مقررات  استانداردها، 

توجهي  قابل  حجم  اینکه  به  عنایت  )با  می باشد. 

به  صرفًا  ساختمانی،  آیین نامه های  مطالب  از 

ايمني حريق اختصاص یافته است.( آیین نامه های 

ساختماني زيادي نيز در سطح ملی و بین المللی به 

اهمیت این موضوع پرداخته اند.

مقاله  اين  در  مندرج  اطالعات  به  توجه  با  لذا 

)مستندات و استانداردهاي معتبر ملي و بين المللي 

شخصي  برداشت هاي  و  درك  موجود(،  و  مربوطه 

حريق  حفاظت  بحث  از  متناقضي  و  متفاوت 

ساختمان ها در برابر حريق صورت مي گيرد كه اين 

مطرح  مقوله  اين  در  اساسي  معضل  يك  بعنوان 

امیر کرمانی حصارشهابی | کارشناس ارشد اداره پیشگیری و نظارت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد
kermani_a125@yahoo.com

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

مقـــاله تخـصصـی



مي شود.

از جمله استانداردها و آیین نامه هاي معتبر و معروف 

اهميت  و  بررسي  به  كه  زمينه  اين  در  بين المللي 

حفاظت سازه ساختمان ها در برابر حريق مي پردازد،    

NFPA1 , IBC2 , BS3 است كه در اين مقاله عالوه 
دستورالعمل ها،  از  شده  معرفي  استانداردهاي  بر 

مبحث  شامل  ملي  فني  آیین نامه هاي  و  مباحث 

و  نهم مقررات ملي ساختمان، نشريه 444  و  سوم 

445 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، نشريات و 

مكتوبات و مقاالت معتبر استفاده شده است. 

و  اصول  کاربردی ترین  و  ساده ترین  مقاله  اين  در 

به منظور  حريق،  برابر  در  حفاظت  به  مربوط  مباني 

اجزاي  حفاظت  جايگاه  و  اهميت  و  صحيح  درك 

است  شده  ارائه  حريق  برابر  در  ساختمان  سازه ای 

كه ان شاءا... بتواند در تدابير مهندسي ايمني حريق 

مال  و  جان  حفظ  برای  كشورمان  ساختمان های 

افراد مثمر ثمر باشد.

استانداردهاي مرتبط با حفاظت اجزاي سازه ای در 

برابر حريق:

در مبحث سوم مقررات ملي ساختمان، تحت عنوان 

كه  مقرر شده  حريق  برابر  در  ساختمان ها  حفاظت 

به  ساختمان ها  ساخت  و  طراحي  است،  ضروري 

ابعاد  كاربري،  به  توجه  با  كه  گيرد  صورت  نحوي 

حريق  برابر  در  مناسبي  مدت  به  طبقات،  تعداد  و 

يا  فضاها  به  حريق  گسترش  از  و  نموده  مقاومت 

همچنين  شود.  جلوگيري  مجاور  ساختمان های 

با  ساختمان  حريق،  وقوع  صورت  در  شده:  عنوان 

مناسبي  مدت  تا  خود،  ابعاد  و  كاربري  به  توجه 

نمايد. همچنين  را حفظ  پايداري خود  و  مقاومت 

ساختمان،  ملي  مقررات  سوم  مبحث   2-3 فصل 

و  ارتفاعات  عنوان ساختارها،  ويرايش 1392 تحت 

مساحت ها، صراحتًا به اين موضوع اشاره می نماید.

بايد  ساختمان  سازه  است:  آمده   444 نشريه  در 

به گونه ای ساخته و طراحي شود كه در صورت وقوع 

گردد.  حفظ  مناسبي  مدت  به  آن  پايداري  حريق، 

تا  باشند  قادر  بايستي  باربر ساختمان  اجزاي  يعني 

بدون اينكه پايداري خود را از دست دهند، در برابر 

اثرات حريق براي مدت مناسبي مقاومت نمايند.

يكي از روش های طراحي ايمني در برابر آتش سوزی، 

فضابندي  به وسیله  حریق  مهار  و  كردن  محدود 

تأمین  كه  می باشد  آتش  برابر  در  مقاوم  اجزاي  و 

مقاومت كافي براي اجزاي ساختماني در برابر آتش 

کوچک تر  قسمت های  به  فضاها  منطقي  تقسيم  و 

از  ناشي  مالي  و  جاني  به نحوی که خسارات  است. 

محدود  كوچكي  مساحت  به  حتی االمکان  حريق 

شود.

در فصل 7 استاندارد NFPA5000 بيان شده است: 

با كاربري و تصرف  از آن  يا قسمتي  كل ساختمان 

خاص، بايستي در 5 ساختار ساختمانی تعريف شده 

گردند.  طبقه بندی  معيني  مقاومت حريق  ميزان  با 

زيرا اين ساختارها بايستي نسبت به كاربري، ابعاد، 

محدود  حريق  خطرات  برابر  در  ارتفاع  و  مساحت 

عنوان  تحت   )1( جدول  طبق  همچنين  گردند. 

 ،5 الي   1 گروه  ساختارهاي  حريق  مقاومت  ميزان 

مقاومت اجزاي سازه ای در برابر حريق به طور كامل 

نيز  استاندارد  اين   8 فصل  در  است.  گرديده  بيان 

ساختار  در  مصرفي  مواد  و  مصالح  که  شده  بيان 

ساختارهاي  نوع  با  متناسب  بايستي  ساختمان ها، 

مقاومت  مربوطه،  ضوابط  طبق  و  بوده  پنجگانه 
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مناسبي در برابر حريق داشته باشند.

در فصل 6 استاندارد IBC ، ساختار ساختمان ها به منظور مقاومت در 

برابر حريق به 5 گروه تقسیم بندی شده كه در آن آمده است: عناصر و 

اجزاي سازه ای نبايستي از مقادير مشخص شده در گروه های مشخص 

نيز  ساختمان ها  ارتفاع  و  مساحت  ابعاد،  همچنين  باشد.  كمتر  شده 

فصل  در  همچنين  گردد.  رعايت  ساختاري  گروه های  مطابق  بايستي 

آزمايش حريق  انواع  با  رابطه  نيز در  استاندارد، بخش 703  7 همين 

استاندارد و ميزان مقاومت در برابر آتش جهت مواد و مصالح مصرفي 

ميزان  رعايت  آن،  در  كه  شده  ارائه  ضوابطي  ساختماني،  ساختار  در 

مقاومت در برابر آتش اجزاي سازه ای، جزء الينفك الزامات ساختارهاي 

پنجگانه بيان شده است.

شده:  بيان   BS انگلستان  ساختماني  استاندارد   Document B در 

به منظور جلوگيري از وجود شكست Failure در ايستايي اجزاي سازه ای 

رعايت  حريق  برابر  در  حفاظت  حداقل های  بايستي  ساختمان ها،  در 

در  نقص  يا   Collapse آوار  از  به معني جلوگيري  مقاومت  اين  گردد. 

اجزاي  كليه  شده:  بيان  همچنين  می شود.  سازه ای  اجزاي  ايستايي 

 ... و  باربر  ديوارهاي  ستون ها،  تيرها،  شامل:  ساختمان،  در  سازه ای 

بايستي مقاومت الزم در برابر حريق را داشته باشند.

 Fire Load كه در رابطه با تعیین بار حريق NFPA 557 در استاندارد

حريق  برابر  در  ساختمان  سازه  حفاظت  طراحي  در  استفاده  براي 

می باشد، آمده است: تعیین بار حریق به منظور استفاده پایه ای جهت 

ارزيابي و طراحي عملكرد ساختار ساختمان ها در برابر حريق می باشد 

كه با توجه به اثر بار حريق بر روي سازه ساختمان، قبل از اينكه سازه 

ایستایی خود را از دست داده و ناپايدار گردد، ارزيابي صورت گرفته و 

ساختار ساختماني با توجه به كاربري و بار حريق )كه رابطه مستقيم با 

دوام حريق دارد( طراحي گردد.

شناخت ویژگی های سازه ساختمان و ارتباط آن با دماي ناشي از حريق:

اجزاي  معتبر،  آزمايشگاهي  نتايج  و  آیین نامه ها  استانداردها،  طبق 

سازه ای ساختمان ها )خصوصًا سازه های فوالدي( در برابر مقدار معيني 

از  را  خود  ايستايي  و  می شوند  شكست  دچار  حرارتي  تنش های  از 

اصلي  اجزاي  كه  است  اين  بيانگر  مهم  مسئله  اين  می دهند.  دست 

و فرعي سازه ای ساختماني )شامل تير و ستون هاي استاندارد( داراي 

دماي بحراني تقریبًا مشخصي در برابر دما می باشند. برای تيرها دماي 

بحراني 6200C و برای ستون ها 5500C تعريف شده است كه اين نتايج 

از جدول )2( نيز قابل استخراج می باشد.

درجه   550 الي   500 حدود  دماهاي  در  سازه ای  عضو  به عنوان  فوالد 

سانتی گراد، حدود نيمي از مقاومت خود را از دست می دهد که اين 

عدد بسيار كمتر از دماي يك حريق گسترش يافته در ساختمان )حدود 

1000-1200 درجه سانتی گراد( می باشد.

با توجه به شناخت دماي بحراني اجزاي سازه ای در ساختارهاي فوالدي، 

ضروري به نظر می رسد، نگاه قابل توجه و عميقي به نمودار دما – زمان 

استاندارد نيز داشته باشيم. در شکل )1( نمودار دما – زمان استاندارد 

و  هیدروکربنی  حریق های  برای  مختلف  زمان های  در  حريق  دماي 

دماي  به  رسيدن  شکل،  این  مطابق  است.  شده  داده  نشان  سلولزی 

بحراني جهت تيرها و ستون ها، كمتر از 10 دقيقه در حریق های سلولزي 

و در حریق های هيدروكربني كمتر از 5 دقيقه می باشد.

در  كه  می گردد  مشخص  نتيجه  اين  موضوع،  اين  شناخت  با  حال 
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بسياري از موارد، دستيابي به مقاومت حريق الزم در 

سازه ساختمان، بدون استفاده از تدابير محافظتي 

براي  می تواند  موضوع  اين  و  نیست  امکان پذیر 

جهت  لذا  باشد.  صادق  ساختمان  مختلف  اعضاء 

ايمن  فرار  به منظور  ساختمان  ايستايي  و  پايداري 

اجزاي  اموال،  و  دارایی ها  حفظ  و  افراد  به موقع  و 

گردند  محافظت  حريق  برابر  در  بايستي  سازه ای 

توسعه حريق، سبب  از  ناشي  باالي  دماهاي  در  تا 

نهايتًا خسارات  ناپايداري و آوار شدن ساختمان و 

شديد جاني و مالي نگردند.

نيز  بتني  ساختارهاي  سازه ای  اجزاي  درخصوص 

ضوابط و دستورالعمل هایی تدوين گرديده است كه 

در آن به نوع بتن، دانه بندی، مشخصات ميل گرد و 

تعداد آن و فاصله سطح نهايي بتن تا ميل گردها، 

با  حريق،  برابر  در  مناسب  زمان  رعايت  به منظور 

توجه به كاربري، ارتفاع و ... اشاره شده است.

در  ساختمان  سازه ای  اجزاي  حفاظت  زمان  تعیین 

برابر حريق:

اجزاي  دوام  موردنیاز  )ساعت(  زمان  تعیین  مبناي 

ساختار  حريق؛  برابر  در  ساختمان ها  سازه ای 

ابعاد  و  ارتفاع  ساختمان ها،  كاربري  ساختمان، 

با جدول  منطبق   )3( طبق جدول  كه  می باشد  آن 

)فصل  ساختمان  ملي  مقررات  سوم  مبحث   1-2-3

يا  و  مساحت ها(  و  ارتفاعات  ساختارها،   -2-3

)اشاره شده   NFPA5000، IBC، BS استانداردهاي 

در متن مقاله( بوده و قابل استخراج می باشد.

جدول )3( مقاومت حريق تعیین شده براي اعضاي 

)برحسب  از ساختارها  در هر يك  باربر  غير  و  باربر 

ساعت(

ديوارهاي  براي  ويژه  حفاظتي  ضوابط  رعايت  ب- 

بيروني بناها، مطابق جدول 3-2-2-1 ضروري است.

- عدد سمت چپ = ديوارهاي خارجي

داراي  باربر  اعضاي  تيرها،  ستون ها،   = مياني  عدد 

بيش از يك كف و ...

عدد سمت راست = ساختار كف

در  سازه  حفاظت  اجرایی  روش های  و  مواد  انواع 

برابر حریق:

طبق  حريق،  مقاوم  محصوالت  و  مواد  كل  به طور 

به  گروه  سه  در  مختلف،  استانداردهاي  و  ضوابط 

شرح ذيل تقسیم بندی می شوند:

روش های  معدنی،  پایه  با  حریق  مقاوم  مواد  الف( 

اجرا: بصورت پاششی

یا  پاشش  شکل  )به  حریق  مقاوم  رنگ های  ب( 

اعمال  سطح  روی  خمیر  یا  ماستیک  بصورت 

می شوند.(

ج( بردهای مقاوم حریق

مقاوم  محصوالت  و  مواد  كليه  است  ذكر  به  الزم 

سازه ای،  اجزاي  الزم  حفاظت  تأمین  جهت  حريق، 

بايستي طبق استانداردهاي معتبر ملي و بین المللی 

و  مراجع  از  و  گرفته  قرار  تست  مورد  معتبر 

بوده  تأییدیه  داراي  و معتبر،  سازمان های ذيصالح 

و داراي روش كاري استاندارد باشند. به منظور ارائه 

آوار  حال  در  ساختمان   )2( شكل  در  بهتر  ديدگاه 

بدون حفاظت سازه در برابر حریق و در شكل )3( 

اجزای سازه ای یک ساختمان دارای حفاظت در برابر 

حریق نمايش داده شده است.

شكل شماره )2( یک ساختمان در حال آوار، بدون 

حفاظت سازه در برابر حریق

شكل شماره )3( اجزای سازه ای یک ساختمان دارای 

حفاظت در برابر حریق
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نتیجه گیری:

حفاظت ساختمان ها در برابر حريق يكي از مسائل 

مورد  بايد  در طراحي ساختمان ها  كه  است  مهمي 

توجه قرار گيرد. 

و آیین نامه های ساختماني  مقررات  بر  گذرا  مروري 

حجم  كه  می دهد  نشان  مختلف،  كشورهاي 

به  صرفًا  آیین نامه،  اين  مطالب  از  توجهي  قابل 

از  زيادي  حدود  تا  و  دارد  اختصاص  حريق  ايمني 

قسمت های ديگر آیین نامه نيز متأثر از آن هستند.

و  طراحي  هنگام  در  ضروري  و  مهم  اركان  از  يكي 

اجراي ساختمان ها، محافظت در برابر آتش است. 

در مبحث ايمني حريق، زیرشاخه حفاظت غيرعامل 

به  خود   Passive fire protection حريق  برابر  در 

مقاوم نمود حريق باال برد كه اين امر از تدابير ايمني 

و  جاني  تلفات  و  صدمات  كاهش  به منظور  حريق 

مالي حريق می باشد.

حريق  برابر  در  ساختمان  سازه ای  اجزاي  حفاظت 

برابر  در  زمان مناسبي  تا  سبب می شود، ساختمان 

در  تا  می کند  كمك  امر  اين  که  باشد  پايدار  حريق 

تخليه  و  فرار  براي  الزم  زمان  آتش سوزی،  هنگام 

افراد ساكن از محل صورت گرفته و زمان الزم براي 

رسيدن نيروهاي آتش نشانی و امدادي جهت اطفاء 

و تخليه مصدومين از ساختمان ها فراهم گردد.

در  الزم  حريق  مقاومت  به  دستيابي  بنابراين 

امکان پذیر  محافظتي  تدابير  بدون  ساختمان، 

نيست و اين موضوع می تواند براي اعضاي مختلف 

ساختمان نیز صادق باشد.

منابع:
از  برخي   - جليل  مرشديان،  و  فاطمه  جعفرپور،  و  سعيد  بختياري، 

ویژگی های رنگ های ضد حريق - انتشارات مركز تحقيقات ساختمان 

و مسكن، نشريه شماره گ 379 ، سال 1387 ، چاپ دوم

تسنيمي،  و  زاده، مسعود  قاسم  و  زماني، سهيل  و  بختياري، سعيد 

آتش  برابر  در  آیین نامه محافظت ساختمان ها  راهنماي   - عباسعلي 

نشريه شماره 445  و مسكن،  تحقيقات ساختمان  مركز  انتشارات   -

، سال 1385

كاربرد آن در مهندسی  بار حریق و  - روش محاسباتي  امير  كرماني، 

فروردين   ،  22 شماره  حريق،  از  حفاظت  مهندسی  ماهنامه   - حريق 

1392

مركز  انتشارات   - آتش  برابر  در  ساختمان ها  محافظت  آیین نامه 

تحقيقات ساختمان و مسكن، نشريه شماره 444 ، چاپ دوم، 1387

ساختمان،  ملي  مقررات  سوم  مبحث  ساختمان،  ملي  مقررات  دفتر 

ايران،  توسعه  نشر  انتشارات   - حريق  برابر  در  حفاظت ساختمان ها 

ويرايش دوم، 1392

دفتر مقررات ملي ساختمان، مبحث نهم مقررات ملي ساختمان، طرح 

و اجراي ساختمان های بتن آرمه - انتشارات نشر توسعه ايران، فصل 

22 ، ويرايش 1392
 Approved document B, the building Regulations
  2000 fire safety volume 2- April 2007 –B3 section 7
loadbearing elements of structure

 ASFP-yellow book-fire protection for structural steelin
 buildings-association for specialist fire protection-UK-
4TH EDITION 17 Dec 2007

 BS 476-part 20, method for determination of the
 fire resistance of elements of construction(general
principle), BSI, London,:1987

 IBC-2012 International Building code, chapter 6 type
 of construction & chapter 7 fire and smoke protection
features – (A Member of the International Code)

 ISO 834 - Fire resistance tests elements of building,
International standard organization: 2002

 NFPA 557, standard for Determination of Fire Loads for
 Use in Structural Fire Protection Design, National fire
protection Association. Quincy MA.

 NFPA 5000, standard for Building construction and
 safety Code, 2012 edition, chapter 7construction
 types and hight and area requirements & chapter 8
 fire-resistive material and construction - National fire
protection Association. Quincy MA

تعاريف و اصطالحات:
 1.NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION
)ASSOCIATION
2. BS (BRITISH STANDARDS)
3.IBC (INTERNATIONAL BUILDING CODE)

انواع ساختارهاي ساختمانی:

ساختار،  دسته  اين  در  سوختني:  -ساختارهاي 

با  می تواند  بنا  داخلي  ديوارهاي  و  باربر  اعضاي 

غيرسوختني  و  سوختني  از  اعم  مصالحي  هرگونه 

مقاومت  ساعت  است  الزم  چند  هر  شود،  ساخته 

حريق تعیین شده براي برخي عوامل باربر و مواضع 

خود  ساختار  دسته  اين  گردد.  رعايت  بنا  مختلف 

شامل دو گروه فرعي يك و صفر ساعت مقاوم حريق 

است.

از  استفاده  مشخصات  غيرسوختني:  -ساختارهاي 

مقاوم  دسته  مانند  ساختار  دسته  اين  در  مصالح 

حريق  مقاومت  به  كه  تفاوت  اين  با  است.  حريق 

و محافظت حريق كمتري نياز خواهد بود و به طور 

كلي اعضاي باربر و سازه بنا بايد تا دو ساعت بتواند 

در برابر يك حريق با مشخصات استاندارد مقاومت 

كند. ساختارهاي غيرسوختني خود بر اساس ساعت 

مقاومت حريق اعضاي باربر در مواضع مختلف بنا 

به دو گروه فرعي به شرح زير دسته بندی می شوند: 

الف( 1 و 2 ساعت مقاوم حريق 

ب( صفر و 2 ساعت مقاوم حريق

شامل  را  بناهايي  حريق:  مقاوم  ساختارهاي   -

می شوند كه اعضاي باربر و سازه در آنها با مصالح 

غير سوختني مانند بتن، فوالد، آجر و ماسه سيمان، 

اعضاء،  از  گروه  و هر  آن ساخته شده  نظاير  و  گچ 

و خواسته شده  الزم  مقاومت حريق  داراي ساعت 

طبق ضوابط هستند. همچنين تمهيدات محافظت 

در برابر حريق مطابق مقررات در آنها اعمال می گردد. 

ساعت  براساس  خود  حريق،  مقاوم  ساختارهاي 

فراهم خواهند  كه  رتبه حفاظتي  و  مقاومت حريق 

دسته بندی  زير  شرح  به  فرعي  گروه  دو  به  كرد، 

می شوند:
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الف( 3 و 4 ساعت مقاوم حريق

ب( صفر، 1 و 2 ساعت مقاوم حريق

 :Fire Resistant Rating حريق  مقاومت  ميزان   -

مدتي كه مصالح يا تركيبي از آن، توانايي مقاومت 

حريق  آزمايش  مطابق  مستقيم،  آتش  مقابل  در 

استاندارد را داشته باشد.

 :Standard Fire Test استاندارد  آزمايش حريق   -

براي  ويژه  استاندارد  آزمایش های  يا  آزمايش 

شناسايي مقاومت و رفتار مصالح، فرآورده ها، اعضاء 

و اجزاي ساختماني در مقابل آتش سوزی كه منطبق 

بر منحني دما – زمان استاندارد صورت می گیرد.

- بار حریق Fire Load: مقدار كل انرژي حرارتي آزاد 

شده از كل مواد سوختني موجود در يك ساختمان 

گفته می شود. این میزان بر مبناي انرژي گرمايي آزاد 

شده از يك كيلوگرم چوب بلوط قرمز خشك شده كه 

مقدار آن برابر 17/8 )مگاژول بر كيلوگرم( می باشد، 

سنجيده می شود.
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ارزیابی ریسک خطر ساختمان
 برای طـــــــــراحی سیستم اعالم حریق

شناخت  از  غیر  است  الزم  آتش نشانی  کارشناس 

مهارت های  و  دانش ها  حریق،  اعالم  سیستم های 

دیگری داشته باشد تا توانایی ها و محدودیت ها در 

ایمنی ساختمان را شناخته باشد. 

عدم شناخت کافی موجب طراحی سیستمی خواهد 

بود که با سیستم های اطفایی و BMS ساختمان و 

سیستم های دیگر اجرا شده، اختالف پروتکل داشته 

و همواره با خطا در طراحی سیستم مواجه باشیم. 

طراحی  و  انتخاب  جهت  موردنیاز  کلی  اطالعات 

سیستم به شرح زیر است:

1-ارزیابی ریسک آتش سوزی

استفاده اصولی از اطالعات به منظور شناسایی خطر 

محیط  و  اموال  افراد،  بر  وارد  ریسک  تخمین  و 

خطرات  شناسایی  می باشد.  ریسک  تحلیل  زیست 

در  اشتعال  بار  ساختمان،  و  سازه  ارزیابی  شامل 

فعالیت های  طبقه بندی  ساختمان،  مختلف  نقاط 

کاری و غیره. سپس ارزیابی باید به کمک روش های 

مهندسی تحلیل شده و ارزشیابی گردد و در نهایت 

ریسک آتش سوزی به کمک روش ها و تجهیزات از 

مدیریت  حریق  اطفاء  و  اعالم  سیستم های  جمله 

گردد.

1-1-مقاومت سازه در برابر آتش

ساختمان،  سازه  حقیقت،  در  محافظت  نوع  این 

قرار  توجه  مورد  را  آن  پوشش  و  فرعی  بخش های 

یک  عمر  کل  در  محافظتی  ابزار  بهترین  و  می دهد 

سازه می باشد. 

 DuctFire، شامل  غیرفعال  محافظت های  جمله  از 

Fire Barrier ، Fire stop،Fire Protection هستند. 

مکانیـــزم محــافظت غیرفعـال قــــاب ســازه ای 

استفاده  توسط  که   ،)Passive Fire Protection(

می گیرند  صورت  حریق  برابر  در  مقاوم  مواد  از 

به صورت بالقوه مقاوم اند و در هنگام حادثه با توجه 

ناصر رهبر|  عضو هیأت مدرسان دانشکده آتش نشانی تهران، عضو هیات مدرسان شهرداری تهران
زهرا زحمتی| کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب

nsr.rahbar@gmail.com

نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
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مقابل  در  بیشتری  محافظت  زمان  ضخامت،  به 

تصویر  زیر  شکل  در  می دهند.  ساختمان  به  حریق 

حفاظت  نیازمند  که  ساختمان  مختلف  بخش های 

غیرفعال می باشد آورده شده است باید دانست که 

هیچ گاه سیستم اعالم حریق جایگزین آنها نخواهد 

شد.

امکان  که  ساختمان  مختلف  قسمت های  و  اجزا 

به  دارد  وجود  آنها  در  غیرفعال  محافظت  اجرای 

شرح زیر است:

 اسکلت سازه ها: شامل سقف ها و ستون ها

خارجی:  و  داخلی  باربر،  غیر  و  باربر  دیوارهای   

دیوارهای  و  حریق  دیوارهای  و  پارتیشن ها  شامل 

جداسازی

 سقف های کاذب

به  مختلف  قسمت های  از  دود  نفوذ  کنترل   

کنترل  حائل های  ایجاد  شامل  دیگر:  قسمت های 

دود و کانال های تخلیه دود مستقل

حریق  زمان های  در  اضطراری  کانال های  ایجاد   

جهت خروج به بیرون

و  الکتریکی  تأسیسات  برای  محفظه هایی  ایجاد   

مکانیکی و غیره در ساختمان

 محافظت و پوشش منفذها و درزها و سوراخ ها

 ایجاد کانال های تهویه هوای مقاوم حریق

به منظور  سازه ها  روي  بر  ضدحريق  پوشش  اجراي 

و  آتش سوزي  هنگام  در  آنها  تخريب  از  پيشگيري 

خدمات  ارائه  جهت  بیشتر  زمان  آوردن  دست  به 

 3 شده  بررسی  مورد   46 از  می باشد.  آتش نشاني 

مورد تأثیر پوشش سازه را در طراحی خود دخالت 

داده بودند.

1-2-ارزش جانی و مالی تصرف

در ساختمان ها افراد از رده های مختلف اجتماعی و 

اقتصادی حضور دارند که هزینه های متفاوتی برای 

ارزش  همچنین  می پردازند،  خودشان  جانی  ایمنی 

کاالها، تجهیزات و تأسیسات ساختمان های مختلف 

و  جانی  ارزش  افزایش  صورت  در  نیست.  یکسان 

و  باالتر  کیفیت  با  سیستم های  از  است  الزم  مالی 

ساختمان  مختلف  نقاط  در  کامل تر  دهی  پوشش 

تأثیر  مورد   30 شده  بررسی  مورد   46 از  برد.  بهره 

ارزش جانی و مالی را در طراحی خود دخالت داده 

بودند.

نقاط  در  کاالها  و  سوختنی  مواد  آتش  1-3-ریسک 

مختلف ساختمان

در نقاط مختلف یک ساختمان مواد سوختنی دارای 

پراکندگی یکنواخت و بار اشتعال یکنواخت نیست 

با  و  نبوده  برابر  یکدیگر  با  کاالها  اشتعال  خطر  و 

توسعه  سرعت  و  اشتعال  ریسک  میزان  به  توجه 

نظر  در  را  متناسبی  سناریوهای  باید  آتش سوزی، 

از 46  قرار داد.  گرفته و در طراحی سیستم مدنظر 

آشنا  ریسک  ارزیابی  با  مورد   12 شده  بررسی  مورد 

بوده و در طراحی خود دخالت داده بودند.

1-4-آب و هوای منطقه، مسیر جریان باد

شرایط آب و هوای کلیه کشورها یکسان نمی باشد. 

و  سرد  بسیار  روسیه  و  اسکاندیناوی  کشورهای 

کشورهای استوایی گرم و مرطوب و شهرهای بندری 

کشور  در  می باشد.  شرجی  و  گرم  بسیار  استوایی 

تجارت دانا پایه       977 47 220 - 021 

هولماترو ،  پیشتاز در نوآوری و تکنولوژی 

کـانال اطالع رسانی تخصصی ماهنامه 

مهندسی حفاظت از حریق
https://t.me/iranFireProtectionEngMag
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ایران نیز آب و هوای اردبیل، بندرعباس و ماهشهر 

سیستم ها  است.  متفاوت  یکدیگر  با  زاهدان  و 

نمی توانند در کلیه شرایط رفتار یکسان و اطمینان 

باید  انتخاب برند مناسب  ارائه دهند و در  بخشی 

بررسی  مورد   46 از  داد.  انجام  مناسبی  مطالعات 

شده 21 مورد شرایط آب و هوایی را در طراحی خود 

دخالت داده بودند.

1-5-مهارت ها و رفتار متصرفان

زمان تخليه ساختمان از سه قسمت اصلي تشكيل 

گرديده است زمان كشف حريق كه از شروع حريق 

آژير  به طول می انجامد. زمان شنيدن  اعالم آن  تا 

خطر و اطمينان )باور نمودن( و پاسخ به آن حركت 

تا ابتداي مسير تخليه، زمان فرار، كه از ابتداي مسير 

حركت شروع و تا گذشتن از درب خروجي يا رسيدن 

فوق  زمان  سه  جمع  می یابد.  ادامه  امن  محل  به 

می آید.  به حساب  ساختمان  تخليه  زمان  به عنوان 

دخالت  تخليه  زمان  كردن  كم  در  متعدد  عوامل 

به موقع  تصميم  از  عبارتند  آنها  مهم ترین  كه  دارند 

در هنگام به صدا در آمدن آژير خطر يا آژير تخليه، 

شناخت مسير حركت با استفاده از تجربه یا عالئم 

نورتاب مسیر فرار و اطالع از عوامل منجر به ازدحام 

افراد  جسمي  توانائي  غیره.  و  پلكان  درب ها،  مثل 

آنها جهت حركت،  به  كمك  و  در ساختمان  ساكن 

وجود افراد راهنما و مددجو جهت سهولت حركت 

و كمك به افراد سالخورده و ناتوان، روشنايي سطح 

و  پله ها  به خصوص  تخليه  مسيرهاي  و  كريدورها 

درب ها، عدم وجود موانع مثل دود، حريق و حرارت 

و غیره. دو عامل گفته شده، نور كافي و عدم وجود 

حركت  جهت  كافي  ديد  قدرت  ايجاد  باعث  مانع 

مورد   5 شده  بررسی  مورد   46 از  می گردند.  سريع 

داده  دخالت  خود  طراحی  در  را  متصرفان  رفتار 

بودند.

1-6-سیستم های اطفاء اتوماتیک ساختمان و ارتباط 

آن با سیستم اعالم حریق

اعالم  سیستم های  ساختمان  یک  ایمنی  تأمین  در 

این  و  دارند  مؤثر  نقش  اتوماتیک  حریق  اطفاء  و 

زیادی  پیشرفت های  اخیر  سال  ده  در  سیستم  دو 

شرایط  حسب  متنوعی  کارکردهای  دارای  و  نموده 

عملکرد  می باشند.  ساختمانی  مختلف  محیط های 

مؤثر ایمنی در یک ساختمان یا یک بخش نیاز به 

ارتباطات  جمله  از  دارد  سیستم  دو  این  هماهنگی 

فعال  از  پس  حریق  اعالم  آژیر  فعال سازی  شامل 

فعال سازی  ساختمان،  حریق  اطفاء  سیستم  شدن 

سیستم  توسط  غیرآبی  اتوماتیک  اطفاء  سیستم 

اعالم حریق.

با  را  آن  ارتباط  مورد   40 شده  بررسی  مورد   46 از 

سیستم اطفاء در طراحی خود دخالت داده بودند 

ناظر  سازمان  طرف  از  بودن  الزام آور  آن  علت  که 

)آتش نشانی( بود.

1-7-شرایط پرسپکتیو زیر سقف

کابل کشی سیستم اعالم در زیر سقف اجرا می گردد 

که برآمدگی ها و فرورفتگی ها، مکان المپ ها، مکان 

دمنده ها و موانع دیگر در نقشه اتوکد معماری ارائه 

نگرفتن  نظر  در  نمی باشد.  موجود  طراح  به  شده 

موانع زیر سقف منجر به طراحی شماتیک سیستم 

باید خود  نهایت مجری سیستم  اعالم شده که در 

با  نماید  مشخص  اتاق  هر  در  را  المان ها  مکان 

افراد  و  برق کاران  نصابان  از  برخی  اینکه  به  توجه 

غیر متخصص در ضوابط جانمایی المان ها می باشند 

اغلب شاهد خطا در اجرا می باشیم. الزم است نقشه 

پرسپکتیو زیر سقف ها را مطالعه و در صورت امکان 

قبل از طراحی از ساختمان بازدید شود. 

اشکال روبرو شرایط زیر سقف را نشان می دهد که 

 46 از  نمی باشد.  مشخص   1 فاز  معماری  نقشه  در 

در  را  سقف  زیر  شرایط  مورد   7 شده  بررسی  مورد 

در هنگام  بقیه  و  بودند  داده  طراحی خود دخالت 

اجرا نقشه ها را با شرایط زیر سقف تطابق داده که 

اجرا  کابل کشی  با  طراحی  نقشه  تفاوت  آن  نتیجه 

می باشیم  ازبیلت  نقشه  نیازمند  و  می باشد  شده 

امید  و  نمی شود  رسم  نبودن  الزام آور  به واسطه  که 

این مهم  ناظر )آتش نشانی(  الزام سازمان  با  است 

در سال های آتی انجام شود.

شرایط متنوع زیر سقف

1-8-نقشه اتوکد ساختمان

معماری  اتوکد  نقشه  در  اعالم  سیستم  طراحی 

در  باید  طراح  لذا  می شود  انجام  ساختمان 

در  سیستم  نقشه کشی  و  معماری  نقشه خوانی 

بررسی  از 46 مورد  برسد.  به مهارت  اتوکد  نرم افزار 

شده 46 مورد با این نرم افزار طراحی کرده بودند.

1-9-شناخت قابلیت ها و محدودیت های المان های 

سیستم اعالم حریق

بسیار  المان های  از  اعالم حریق  کامل  یک سیستم 

زیاد با قابلیت ها و محدودیت های متنوع تشکیل 

مشابه  المان های  توانایی  همچنین  است.  شده 

به  توجه  با  نمی باشد.  یکسان  مختلف  برندهای 

دستگاه ها  و  ساختمان ها  در  ریسک  شرایط  تنوع 

کارشناس باید المان مناسب را برای مکان مناسب 

مورد   40 شده  بررسی  مورد   46 از  نماید.  انتخاب 

از جمله  دیگر  ولی موضوعات  بوده  آشنا  برندها  با 

نمایندگی  چند  با  ارتباط  سیستم،  حداقلی  قیمت 

محدود، انتخاب ها را کاهش داده و 10 طراح شرایط 

برند را در طراحی خود دخالت داده بودند.

2- تشخیص آتش سوزی و نشت

مولکول های  و  انرژي  دود،  مواد،  سوختن  اثر  در 

جديد تولید می شود كه بسيار متنوع می باشند.

2-1-دود

در كليه حریق ها دود توليد می شود و با دود مقادير 

گازها  و  بخارات  و  الياف، بخور  گرد،  غبار،  مختلفي 

از  است  درهمي  بسيار  مخلوط  دود  است.  همراه 

نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
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ذرات  از  مركب  آلي  تركيبات  احتراق،  فرار  توليدات 

بسيار ريز جامد یا مایع كه درون گازهای متصاعد 

1 ميكرون  تا  از ذرات كربن  حريق معلق اند. بعضي 

از  كمتر  تا  است  ممكن  ديگر  برخي  و  دارند  عرض 

0/05 ميكرون برسند.

2-2- حرارت

و  مواد  سوزاندن  مثل  شيميايي  روش  از  را  گرما 

کاالها و از طريق مكانيكي مثل اصطكاك می توان 

توليد كرد. عبور جريان الكتريكي از يك مقاومت نيز 

گرما توليد مي كند. در تمام مراحل آتش سوزی ها در 

اثر اكسيداسيون كامل يا ناقص مواد قابل اشتعال، 

توليد گرما می گردد و گرماي اكسيد شدن بستگي 

زیر  بنابراین عوامل  دارد؛  اكسيژن  به مقدار مصرف 

در گرمای احتراق مؤثر هستند: نوع و تعداد اتم ها، 

حجمی،  جرم  مولکول ها،  و  اتم ها،  پیوند  انرژی 

با  اتم ها  برخورد  نحوه  و  موجود  اکسیژن  مقدار 

جريان هاي  ساختمان،  آتش سوزی  حين  اکسیژن. 

به  را  احتراق  حاصل  داغ  گازهاي  می توانند  انتقال 

زیر سقف منتقل كنند در اين حالت هواي سرد به 

سمت آتش جريان مي يابد و جايگزين هواي گرم 

باال رفته می شود.

2-3-اشعه

تا   380 موج  طول  با  رؤیت  قابل  و  مرئی  نور 

امواج  طیف  تمام  از  کوچکی  بخش  نانومتر   760

با  مرئی  نور  از  قبل  طیف  است.  الکترومغناطیسی 

طول موج کوتاه تر، ماوراء بنفش )UV( و طیف بعد 

از نور مرئی با طول موج بلندتر، بخش مادون قرمز 

تولید  منبع  تنها  شعله  می دهند.  تشکیل  را   )IR(

داغ  سطوح  بلکه  نیست  قرمز  مادون  تشعشعات 

کوره ها  هالوژنه،  یا  رشته ای  المپ های  ملتهب،  و 

منبع  می توانند  نیز  خورشیدی  تشعشعات  حتی  و 

انتشار اشعه مادون قرمز )IR( باشند که البته دارای 

دلیل  همین  به  نیستند.  یکسانی  موج های  طول 

تشعشعات  از  کوچکی  دامنه   IR آشکارسازهای  در 

)در حدود 4.4 میکرون( تحت نظارت و کنترل قرار 

می گیرد.

2-4-گاز

بيشترين گازهاي متصاعد شده در حریق ها عبارتند 

استيك،  اسيد  كربن،  اكسيد  اكسيدكربن،  دي  از: 

اكرولئين،  هيدروژن،  سيانيد  سولفوره،  هيدروژن 

استالدئيدها، اسيد فرميك، فرمالدئيدها، آمونياك، 

می باشد  گوگرد  اکسید  دي  و  قطران  فورفورال، 

گازهای  شناسایی  به منظور  گازی  دتکتورهای  ولی 

به  حرارت  و  دود  زیر  نشده اند  ساخته  آتش سوزی 

این  دارد.  وجود  آتش  شناسایی  برای  کافی  اندازه 

نوع حسگرها به منظور شناسایی نشت انواع گازها 

در محیط های مختلف طراحی و ساخته شده است. 

موتورخانه ها،  برای  شهری  گاز  حسگر  مثال  برای 

گاز  حسگر  آمونیاک،  انبار  در  آمونیاک  حسگر 

مونواکسید برای منازل مسکونی و موارد مشابه.

3-مقررات ملی ساختمان

3-1-مبحث 2 مقررات ملی ساختمان: 

کد 2-6-3- شهرداری ها برای ساختمان هایی که طبق 

ملی  مقررات  مهندسی،  نظام  و  ناظران  تشخیص 

ساختمان در آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع 

نقص، پایان کار صادر نخواهند کرد.

3-2-مبحث 3 مقررات ملی ساختمان: 

کد 3-1-1-66 مقام قانوني مسئول: در شهرهای بزرگ 

مقام قانونی مسئول سازمان آتش نشانی و خدمات 

ایمنی می باشد. شهرهای بزرگ توسط وزارت کشور 

برحسب جمعیت آنها مشخص گردیده است.

دليل  به  كه  ساختمان  يا  بنا  هر  در   9-2-1-3 کد: 
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طرح  جزئيات  و  ويژگي ها  يا  اندازه  و  ابعاد  بزرگي 

يا مشخصات نوع تصرف، به  هنگام بروز حريق در 

شدن  غافلگير  و  ماندن  بي خبر  امكان  بخش،  يك 

بايد  باشد،  موجود  بخش ها  ديگر  در  متصرفان 

مطابق ضوابط اين مقررات در تمام بنا يا بخش هايي 

و  حريق  اعالم  و  شبكه هاي هشدار  است،  الزم  كه 

برای  چنانچه  و  شود  نصب  ایمنی  تمهیدات  سایر 

گرم کردن فضاهای داخلی، آب مصرفی و نظایر آن 

از سوخت های فسیلی استفاده شود، نصب سیستم 

هشداردهنده منوکسیدکربن الزامی است. 

منظم  تمرين هاي  انجام  و  شبكه ها  اين  كمك  به 

فرار از حريق بايد اين اطمينان حاصل آيد كه تمام 

متصرفان در هر نقطه از بنا در همان لحظات اوليه 

از بروز حريق آگاه شوند و بتوانند در زمان پيش بيني 

شده بنا را ترك كنند.

کد: 3-1-18-12-در ساختمان هاي بلند، عالوه بر شبكه 

هشدار حريق، نصب شبكه اعالم حريق نيز ضروري 

قانوني  مقام  تائيد  به  بايد  شبكه ها  اين  است. 

مسئول برسند.

3-3- مبحث 4 مقررات ملی ساختمان:

کد: 4-2-13-3- ساختمان و تأسیسات آن باید طوری 

یا  حریق  ایجاد  امکان  آنها  در  که  شوند  طراحی 

توسعه آتش و دود به حداقل کاهش یابد.

3-4- مبحث 13 مقررات ملی ساختمان:

کد: 13-8-3- سیستم اعالم حریق

از  باید  حریق  اعالم  سیستم  مراکز   -1-3-8-13 کد: 

خارج  محلی  در  و  باشد  دائم  مراقبت  تحت  نوع 

تحت  شبانه روزی  و  شده  نصب  عموم  دسترس  از 

مراقبت افراد کارآزموده باشد.

اعالم حریق  کلیه مدارهای سیستم  کد: 3-3-8-13- 

باید مستقل از سایر سیستم ها کشیده شود و فقط 

ارتباط بین مرکز اعالم حریق و آتش نشانی می توان 

از مدار تلفن استفاده کرد.

کد: 13-8-3-4- در ساختمان های واجد سیستم اعالم 

نصب  مناسب  دتکتور  نیز  زیر  مکانه ای  در  حریق 

شود: اتاق های برق، تأسیسات مکانیکی، موتورخانه 

اتاق  پله،  را  و  کریدورها  آسانسور،  و چاه  آسانسور 

مرکز تلفن

نوعی  از  حریق  اعالم  صوتی  13-8-3-5-وسایل  کد: 

باشند که هنگام بروز حریق، صدای آنها به سهولت 

در دورترین نقاط ساختمان قابل شنیدن باشد.

به  باید  بلندمرتبه  13-9-5-1-1-ساختمان های  کد: 

یک  برق  )تأمین  باشند  مجهز  اضطراری  نیروگاه 

اعالم  سیستم  آتش نشانی،  پمپ های  آسانسور، 

حریق و روشنایی مسیر فرار(

3-5-مبحث 17 مقررات ملی ساختمان:

کد: 17-3-4-2- نصب دستگاه اعالم خطر نشت گاز 

خاص  و  عمومی  ساختمان های  موتورخانه های  در 

با استاندارد  باید  الزامی است. تجهیزات ذکر شده 

ملی یا معتبر بین المللی مطابقت داشته باشد.

3-6-مبحث 20 مقررات ملی ساختمان:

کد: 20-3-9-7-مجوز صادره جهت سیستم های اعالم 

کنترل شود.  ادواری  به صورت  باید  اطفای حریق  و 

همچنین تعمیر، حفظ و نگهداری سیستم های اعالم 

و اطفای حریق الزامی است.

4-شناخت منابع علمی طراحی و نظارت

4-1-شناخت استانداردهای ملی قطعات و تجهیزات 

سیستم های اعالم حریق.

درخصوص  کار  وزارت  آیین نامه های  4-2-شناخت 

طرح هایی که ناظر آن بازرسان وزارت کار می باشند.

 EN 54 , NFPA 72 4-3-شناخت کدهای بین المللی

که ضوابط مالک عمل سازمان های آتش نشانی ایران 

برگرفته از این دو کد می باشد. ترجمه بخش هایی 

از این دو کد که بیشترین کاربری را دارند در کتاب 

اینجانب  نوشته  حریق  اعالم  سیستم های  ضوابط 

آورده شده است.

آتش  آزمایشگاه های  تأییدیه های  4-4-شناخت 

اطمینان  و  کنترل  جهت  از  بین المللی  معتبر 

اعالم  سیستم  تجهیزات  و  قطعات  کیفیت  از 

داریم.  را  در ساختمان  آنها  که قصد نصب  حریقی 

نرم افزار  از  بهره برداری  اخیر  سال های  در  متأسفانه 

فاقد  تأییدیه های  جهت سندسازی جعلی و صدور 

صالحیت توسط آزمایشگاه های متفرقه کارشناسان 

را با چالش مواجه کرده است.
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5- بحث

از 46 مورد بررسی شده 3 مورد تأثیر پوشش سازه 

را در طراحی خود دخالت داده بودند. 30 مورد تأثیر 

ارزش جانی و مالی را در طراحی خود دخالت داده 

در  و  بوده  آشنا  ریسک  ارزیابی  با  مورد   12 بودند. 

طراحی خود دخالت داده بودند.

خود  طراحی  در  را  هوایی  و  آب  شرایط  مورد   21

در  را  متصرفان  رفتار  مورد   5 بودند.  داده  دخالت 

طراحی خود دخالت داده بودند.

در طراحی  اطفاء  با سیستم  را  آن  ارتباط  40 مورد 

خود دخالت داده بودند که علت آن الزام آور بودن 

از طرف سازمان ناظر )آتش نشانی( بود.

7 مورد شرایط زیر سقف را در طراحی خود دخالت 

داده بودند و بقیه در هنگام اجرا نقشه ها را با شرایط 

نقشه  تفاوت  آن  نتیجه  که  داده  تطابق  سقف  زیر 

نیازمند  و  اجرا شده می باشد  کابل کشی  با  طراحی 

نقشه ازبیلت می باشیم که به واسطه الزام آور نبودن 

ناظر  سازمان  الزام  با  است  امید  و  نمی شود  رسم 

)آتش نشانی( این مهم در سال های آتی انجام شود. 

46 مورد با این نرم افزار طراحی کرده بودند. 40 مورد 

از جمله  دیگر  ولی موضوعات  بوده  آشنا  برندها  با 

نمایندگی  چند  با  ارتباط  سیستم،  حداقلی  قیمت 

محدود، انتخاب ها را کاهش داده و 10 طراح شرایط 

برند را در طراحی خود دخالت داده بودند. 

کشورهای  در  فقط  آشفته  شرایط  این  متأسفانه 

حکومت  دغدغه های  که  خاورمیانه  و  سوم  جهان 

مرتبط  مقاالت  و  دارد  وجود  نیست  مردم  ایمنی 

اروپایی یافت نشد. 

آینده  مسیرهای  بیشتر  تحقیقات  با  آنکه  امید 

روشن تر شود.

در  شده  مطالعه  موارد  تأثیر  خالصه  زیر  جدول 

طراحی سیستم اعالم حریق از طرف طراحان است.

1-تأثیر دادن مقاومت سازه بر طراحی 

2-ارزش جانی و مالی موجود در ساختمان 

3- ریسک آتش سوزی کاالها 

4-تأثیر آب و هوای منطقه جغرافیایی 

5-رفتار متصرفان 

6- شرایط پرسپکتیو زیر سقف 

اتوماتیک  اطفاء  با سیستم  اعالم  7-ارتباط سیستم 

آبی ساختمان 

8-در نظر داشتن محدودیت های المان های برند
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6- نتیجه

ایمن سازی  تصمیم گیران  و  مالکان  از  بسیاری 

ساختمان ها و تأسیسات انواع تصرفات و کاربری ها 

و  اعالم  سیستم  ساختمان  در  اگر  که  دارند  تصور 

اطفاء حریق نصب شود، ایمنی ملک تأمین شده و 

مالک وظیفه خود را به انجام رسانده است. تأمین 

این سیستم ها بخشی از ایمنی ملک بوده و باید با 

ارزیابی ریسک و پیاده سازی برنامه جامع ایمنی و 

تولید سندهای الزم و اجرایی نمودن آنها، به دنبال 

ایمنی پایدار ملک بود. 

و  مالکان  کافی  آموزش  عدم  علت  به  ما  کشور  در 

ریسک  ارزیابی  در  متعددی  خطاهای  مهندسان، 

باال  آمار  با  اطفاء  و  اعالم  سیستم های  طراحی  و 

و  باعث ضعف سیستم شده  که  مشاهده می شود 

این ضعف به ناکارآمدی این سیستم ها نسبت داده 

می شود.

7- مراجع
1-سلطاندوست، محمد رضا، سیستم های اعالم حریق، انتشارات فردا، 

1392

2-جهانگیری، مهدی، اصول ایمنی حریق، انتشارات فن آوران، 1391

3-رهبر، ناصر، رفتارشناسی آتش سوزی، انتشارات فن آوران، 1390

و  چاپ  انتشارات  حریق،  اعالم  سیستم های  ضوابط  ناصر،  4-رهبر، 

نشر، 1393

5-مباحث 2، 3، 4، 12، 13، 17، 20 مقررات ملی ساختمان، وزارت راه، 

مسکن و شهرسازی

محافظت  آیین نامه  شهرسازی،  و  مسکن  راه،  تحقیقات  6-مرکز 

ساختمان ها در برابر آتش، فصل 5، ، 1392
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CNBOP
Scientific and Research Centre for Fire Protection
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واژه CNBOP مـخـفـــف عـبــــــــــــــــارات

 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

و مــعـــــــادل انـگـــلـــیـــــــــســــی آن

  Scientific and Research Centre for Fire Protection

 Notified-Body می باشد که یکی از آزمایشگاه های

زمینه  در  ثبت شده 1438  با شماره  اروپا،  اتحادیه 

Fire Protection است. این آزمایشگاه از سال 1972 

کرده است.  آغاز  را  فعالیت خود  لهستان  در کشور 

وظیفه این آزمایشگاه تست تجهیزات حفاظت در 

مقابل حریق، بر اساس استانداردهای رایج و ارائه 

تأییدیه های مورد قبول اتحادیه اروپا می باشد.

پرسنل  و  باال  بسیار  کیفیت  با  تست  امکانات 

تحصیل کرده در مراکز عالی تحقیقاتی حریق که برخی 

 CNBOP از آنها سابقه همکاری بیش از بیست سال با

را دارند، این آزمایشگاه را به یکی از آزمایشگاه های 

سرآمد در اتحادیه اروپا تبدیل کرده است. 

معتبر   گروه  عضو  آزمایشگاه  این  فنی  پرسنل 

SG07 (Fixed Fire Fighting System) می باشند 
متولی  و  بوده   CEN/TC 72 کمیته های  از  که 

مقابل  در  حفاظت  سیستم های  استانداردسازی 

حریق اتحادیه اروپا می باشد. 

 BRE , Vds :از عبارتند  گروه  این  اعضای  دیگر 

 AFNOR , PAVUS , DBI , FM , CNPP , UL

پرسنل   ،SG07 گروه   در  عضویت  با  همزمان 

در  علمی  مقاالت  از  بسیاری  نویسنده   CNBOP

ژورنال های مرتبط با حریق می باشند. 

دوره های  برگزاری  با   CNBOP آموزش  دپارتمان 

آموزش  را  نفر   1500 ساالنه  تخصصی،  آموزشی 

بیش  بر  هرساله   CNBOP متخصصین  می دهد. 

در  حفاظت  حوزه های  در  تولیدی  کارخانه   200 از 

مقابل حریق، از نقاط مختلف دنیا، نظیر اروپا، آسیا، 

آمریکای شمالی و جنوبی نظارت دارند.

آزمایشگاه های CNBOP در زمینه های ذیل به ارائه 

خدمات حریق می پردازند:
Fire Alarm Systems and Fire Automation
Fire and Chemical Testing
 Technical Equipment for Fire Service and
 Technical Fire Protection and Explosions
 are accredited under ISO/IEC 17025
standard.
اخذ  به  موفق  تاکنون  معتبر،  شرکت های  از  برخی 

 CNBOP تأییدیه برای محصوالت خود از آزمایشگاه

شده اند که به قرار ذیل هستند:
Schrack Seconet AG
Honeywell System Sensor
UTC Fire & Security Nederland B.V
MINIMAX GmbH & Co. KG
Tyco Fire and Building Products
APOLLO FIRE DETECTORS LTD
Siemens Sp.zo.o
Fike Protection System Ltd.
Thorn Security Limited
Novar GmbH
Viking Corporation
Hekatron GmbH
Rapidrop Ltd.
VICTAULIC COMPANY OF AMERICA
WAGNER Group GmbH
Total Walther GmbH Feuerschutzund
Patterson Pump Ireland Limited
FireDos GmbH
مورد  آزمایشگاه های  از  یکی   CNBOP آزمایشگاه 

هدف  با  امارات،  کشور   Civil Defence تائید 

Testing & Certification می باشد.
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طراحی سازه های 
ایمن در آتش سوزی 
پس از       زلزله

بروز  باعث  اغلب  شاید  بزرگ  زلزله های  نتیجه 

حریق های غیر قابل کنترل در مناطق شهری می گردد. 

سوابق گذشته نشان می دهد که تأثیرات حریق های 

از  بدتر  است  ممکن  حتی   )PEF( زلزله  از  پس 

شدت  با  زمین لرزه های   )2003 .)تایلور  باشد  زلزله 

قابل توجهی  حریق  معمواًل  شهری،  نواحی  در  باال 

در  بسیاری  خسارات  باعث  که  دارند  خود  بدنبال 

یک  بنابراین،  می گردند.  شهری  ساختمان های 

است  اتفاقی  زمین لرزه،  از  پس  شده  ایجاد  حریق 

باید بدرستی در مهندسی سازه به آن پرداخته  که 

شود. برخی ساختمان ها پیش از این که در معرض 

از  زمین لرزه  بارهای  توسط  گیرند،  قرار  آتش سوزی 

از  پیش  بنابراین  می گیرند.  قرار  آسیب  مورد  قبل 

اطالعات  آتش سوزی،  به  مربوط  مطالعات  انجام 

زلزله  برابر  در  سازه  مناسب  عملکرد  درباره   جامعی 

و کفایت طرح در آتش سوزی پس از زلزله بایستی 

مورد بررسی قرار گیرد.

رویکردهای  و  آماری  تجربی،  نتایج  مقاله،  این  در 

و  زمین لرزه  از  پس  آتش های  شرایط  در  مختلف 

همچنین روش های طراحی آتش سوزی پس از زلزله 

توضیح داده شده است.

زلزله،  از  پس  حریق  شدت  در  مؤثر  اصلی  عوامل 

سیستم  آسیب دیدگی  شده،  مختل  ارتباطات 

تأمین آب و زیرساخت های حمل ونقل و همچنین 

آسیب دیدن سیستم های اطفاء حریق است. از دیگر 

عوامل مهم فاصله اندک میان ساختمان ها و سرعت 

و جهت باد است که موجب تشدید سرایت حریق 

به دیگر ساختمان ها می شود.

آسیب دیدگی  در معرض  وقتی  بلند  ساختمان های 

باشند،  شده  واقع  زلزله  از  پس  حریق  بوسیله 

بسیار بحرانی تر از دیگر سازه ها هستند. زیرا دارای 

ساختمان های  بیشتر  می باشند.  بیشتری  ساکنین 

بلند نیازمند اقدامات ایمنی از حریق مناسب، مثل 

راه های فرار و سیستم های آبفشان  که کمک مؤثری 

برای خاموش کردن آتش در وضعیت طبیعی دارند، 

افشین ساالری|  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد یاسوج
infoi@afshinsalari.com

نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
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کاهش  به  کمک  سبب  خود  امر  این  می باشند. 

احتمال  اگرچه  می شود.  سازه  بر  آتش  تأثیرگذاری 

بسیاری وجود دارد که پس از زلزله، راه های خروج 

مسدود شوند یا امکانات ایمنی آتش بدرستی عمل 

با  امدادی،  عملیات  در  آتش نشان ها  کار  و  نکند 

کندی روبرو گردد.

نتیجتًا هر حریق بعد از زلزله می تواند عواقب فاجعه 

باری را به همراه داشته باشد. سازه هایی که ابتدا در 

مقابل زلزله قرار گرفته اند و سپس دچار آتش سوزی 

دچار  مستقیمًا  که  سازه هایی  به  نسبت  شده اند، 

تا  هستند.  آسیب پذیرتر  شده اند،  آتش سوزی 

در  خسارت دیده  سازه های  مقاومت  که  اندازه ای 

به حدود یک سوم مقاومت سازه های  برابر آتش 

می یابد.  کاهش  آتش،  برابر  در  ندیده  خسارت 

بسیار  تالش  زلزله  آتش/  طراحی  آئین نامه های 

)فلینت  ساکنان  به  کافی  ایمنی  ارائه  برای  زیادی 

آئین نامه ها  این  دستورالعمل  اما  می کند.   )2005

تنها در مورد آتش سوزی یا زلزله به تنهایی می باشد 

یک  طول  در  زلزله  و  آتش  ترکیب  هیچ یک  در  و 

طراحی بطور توأمان در نظر گرفته نمی شوند. حریق 

پس از زلزله )PEF( بعنوان یک تهدید عمده واقعی 

است. لذا بسیار مهم است که در شهرهایی که در 

آن محل، زلزله های قوی رخ می دهد، حریق پس از 

زلزله بعنوان یک حالت طراحی در مقررات مبتنی بر 

عملکرد در نظر گرفته شود.

سوابق

پس  حریق  معرض  در  فلزی  سازه های  عملکرد 

بررسی  مورد  محققان  توسط  گذشته  در  زلزله  از 

 11 وحشتناک  حادثه  از  پس  اما  است.  گرفته  قرار 

سپتامبر توجه به آن بیشتر شد.)عثمانی و همکاران 

در   ،)1993( میلکه  و  تومیسک  مثال،  برای   )2003

ستون های  که  دادند  نشان  بعدی،  دو  مطالعات 

ضدحریق  مواد  توسط  شده  محافظت  فوالدی 

ستون های  به  نسبت  بیشتری  مقاومت  دارای 

حفاظت نشده دارند. آنها همچنین نشان دادند، تنها 

کاهش 4درصد از الیه حفاظت کننده می تواند بطور 

مقاومت  کاهش  باعث  40درصد  تا  توجهی  قابل 

ستون در برابر آتش شود. مطالعه مشابهی توسط 

رایدر و همکاران )2002( انجام شد که در یک محیط 

سه بعدی، تأثیر کاهش مواد حفاظت کننده در مقابل 

آتش در مقاومت ستون های فوالدی در برابر آتش 

بررسی شد. در ابتدا، ستون های کاماًل حفاظت شده، 

سطوح  در  حرارت  درجه  افزایش  تشخیص  برای 

گرفتند.  قرار  آتش  مقابل  در  دقیقه   90 نمایان، 

سپس الیه های حفاظت نشده در مقابل آتش قرار 

گرفتند. نتایج نشان داد، حتی زمانی که یک بخش 
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از مواد حفاظت کننده تخریب شود، کاهش  جزئی 

قابل توجهی در مقاومت در برابر آتش رخ می دهد. 

انجام   )2009( لی  و  وانگ  توسط  مشابهی  مطالعه 

شد که آنهم نشان می داد، مقاومت در برابر حریق 

حریق  برابر  در  شده  محافظت  فوالدی  ستون های 

جزئی بسیار کمتر از یک ستون کاماًل محافظت شده 

روی  بر   )2003( همکاران  و  کورت  دال  بررسی  بود. 

قاب های مقاوم خمشی فوالدی محافظت نشده و 

زلزله  از  آنها زمانی که در معرض آتش پس  پاسخ 

قرار گرفتند، با هندسه غیرخطی )تأثیر پی – دلتا( و 

رفتار کاماًل االستیک در نظر گرفته شده برای فوالد و 

نسبت مقاومت- آتش با بکارگیری روش های عددی 

تعیین گردید. در ابتدا تجزیه و تحلیل آتش و پس 

از آن برای هر دو وضعیت قبل و بعد از زلزله انجام 

شد. نتایج نشان داد که نسبت رانش، یک پارامتر 

مهم است که مقاومت در حریق را تحت تأثیر قرار 

می دهد. در مطالعه دیگری، توأمان عناصر عددی و 

طبقه  یک  چندبخشی  فوالدی  قاب های  در  تجربی 

بزرگ  کنترل نشده  زلزله  از  پس  حریق  معرض  در 

آنان  شد.)2004(  انجام  همکاران  و  حسام  توسط 

را  نشده  حفاظت  اجزای  خود  تحلیل  و  تجزیه  در 

این حال، هر بخش توسط یک  با  در نظر گرفتند. 

دیوار محافظ آتش برای کاهش کنترل نشده حریق 

حفاظت می شد. دیوارهای محافظ آتش برای کنترل 

آتش در درون محفظه ها و جلوگیری از سرایت آن 

دادند  نشان  و  یافتند  اختصاص  دیگر بخش ها  به 

در مدل ها   )PEF( زلزله  از  مقاومت حریق پس  که 

تا حد زیادی به حالت های حریق و بارهای جرمی 

وابسته است.

توسط  فوالدی  قاب های  روی  بر  دیگری  مطالعه 

زاهاریا و پای نیتا )2009( انجام شد. آنها دو بررسی 

متفاوت از طراحی قاب های فوالدی را برای دو دوره 

داشتند.  سال(   475 و  سال   2475( زلزله  بازگشت 

افزون  بار  بوسیله  سازه  هر  لرزه ای  پاسخ  ارزیابی 

توسعه یافته توسط فجفار )1996( مورد بررسی قرار 

گرفت. اگرچه قاب طراحی شده برای دوره بازگشت 

2475 سال در تحلیل بار افزون در حالت االستیک 

برای  شده  طراحی  ضعیف تر  قاب  اما  ماند،  باقی 

توجهی  جالب  پایداری  سال   475 بازگشت  دوره 

آنان  داشت.  همراه  به  طبقه  داخلی  رانش  برای 

قاب،  دو  هر  روی  بر  را  آتش  تحلیل  آنکه  از  پس 

مقاومت  که  نمود  تائید  بررسی  این  نمودن،  اجرا 

اثر  آنها تحت  تغییر شکل  که  در سازه هایی  حریق 

که  است  سازه هایی  از  کمتر  می گیرد،  زلزله صورت 

هیچ گونه سابقه ای از تغییر شکل قبل از آتش سوزی 

را نداشته اند.

قاب های  روی  بر   )2009( سالواتوره  و  آلدریجی 

کاماًل  مدور  ستون های  با  که  کامپوزیتی  فوالدی 

باال  شکل پذیری  برای  بودند،  شده  طراحی  بتنی 

براساس یورو کد شماره 8، انجام تحلیل بار افزون، 

دادند  قرار  بررسی  را مورد  لرزه ای قاب ها  رفتارهای 

ترمومکانیکی  تحلیل های  از  بود  مجموعه ای  که 

قرار  حریق  معرض  در  مختلف  زمان های  تحت  که 

پتانسیل  دسته بندی  انجام  بمنظور  سپس  گرفتند. 

مقاطع  در  استرس  تعیین  بوسیله  سازه  شکست 

بحرانی اجرا نمودند. تأثیر شرایط مختلف از انجام 

نتیجه،  در  می کرد.  جلوگیری  ترمومکانیکی  تحلیل 

آنها یک روش جهت تخمین مقدار کشش محوری 

تیرهای در معرض آتش را پیشنهاد دادند. برکستون 

)برکستون 2010 و پزیسکی 2011( بررسی نمودند که 

 )SFRM( آتش  به  مقاوم  مواد  پاشش  تأثیر  درجه 

در قاب های فوالدی مقاوم خمشی در معرض آتش 

محوری  بار  رفتار  روی  بر  عمده  بطور  زلزله،  از  بعد 

ستون ها تمرکز می کند.

مطالعات برکستون چند حوزه را پوشش می داد، از 

قبیل نوار SFRM برای اعضاء، رفتار لرزه ای قاب های 

تحت SFRM با موضوع بار چرخشی، توزیع حرارت 

در مقاطع، در مورد آسیب دیدگی SFRM و سپس 

تحلیل های سازه ای بر روی قدرت ستون در معرض 

تئوری  برای  SFRM صدمه ندیده  حریق، قاب های 

ستون قوی تیر ضعیف طراحی شده بودند که پس 

از آن تحت زلزله طراحی، قاب ها به میزان 1درصد 

میزان  به  بعد  مرحله  در  و  شدن  رانده  فشار  با 

1درصد  سطح  در  اگرچه  شدند.  رانده  3-4درصد 

رانش تنها شکستگی SFRM رخ داد و در 3-4درصد 

رانش باعث پاره شدن SFRM با توجه به کمانش 

تیر اتفاق افتاد.

پیسونتی و همکاران )2011( بررسی عملکرد اتصاالت 

فعالیت های  که  هنگامی  را  بتن  فوالد-  کامپوزیتی 

از  استفاده  با  دارد،  بدنبال  را  بارهای آتش  لرزه ای، 

نشان  تجربی  آزمایش های  و  عددی  تحلیل های 

آتش  برای  کامپوزیت  اتصاالت  طراحی  که  دادند 

مقاومت  حداقل  نمی تواند  جداگانه  بطور  زلزله  یا 

از  پس  حریق  موضوع  اگر  کند  فراهم  را  موردنیاز 

پیشنهاد  آنها  سپس  باشد.  داشته  پی  در  را  زلزله 

می دهند که حداقل مقاومت حرارتی در مورد حریق 

نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
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این  بر  و  باشد  دقیقه   15 می بایست  زلزله  از  پس 

اساس یک روش طراحی پیشنهاد می دهند. فاگیانو 

و  فاگیانو   ;2010 جورجیو،  و  )فاگیانو  همکاران  و 

مازوالنی، 2011( بررسی بر روی سازه های فوالدی در 

معرض PEF انجام دادن، آنها تحلیل دوگانه ای که 

شامل زلزله و آتش می شد را اجرا نمودن؛ و نشان 

آسیب پذیرتر  زلزله  معرض  در  سازه های  که  دادن 

آتش.  از  آسیب دیده  سازه های  به  نسبت  هستند 

بحران  مدیریت  موسسه  روش  اساس  بر  سپس 

فاگیانو و همکاران، توسعه   ،356 )FEMA( فدرال  

یک روش که ارزیابی توانمند نامیده می شود، برای 

و  زلزله  معرض  در  ساختمان های  عملکرد  ارزیابی 

پیشنهاد سطوح عملکرد آتش برای شرایط مختلف 

به  توجه  با  پیشنهادی  روش  کردند.  مطرح  آتش 

رده مشخصات سازه های فوالدی مورد آزمایش قرار 

گرفت. مطالعات شامل یک تحلیل متوالی از قاب در 

معرض زلزله و بدنبال آن آتش است. در همان زمان 

رفتار سازه در طول PEF مورد بررسی واقع می شود.

طراحی سازه های ایمن در برابر حریق پس از زلزله

را  آتش  برابر  در  مقاومت  نرخ  در  مؤثر  عوامل 

می توان به دو پارامتر ویژگی های ساختمان ها و نوع 

کاربری آن ربط داد.

طراحی  زمینه  در  موجود  آئین نامه های  جمله  از 

 CEN 1994, :ساختمان ها در برابر آتش عبارتند از

NRCC 2005 IBC 2006 که به ضوابط مربوط به 
حریق قبل از زلزله می پردازند و در آنان ضوابطی در 

مورد طراحی آتش سوزی پس از زلزله نیامده است، 

را  آتش  مقابل  در  ساختمان ها  طراحی  اصول  اما 

می توان بصورت زیر خالصه کرد:

الف- مدل سازی آتش یک فرآیند پیچیده است که 

در دو بخش زیر می توان بیان کرد:

توسط  تولیدشده  دمای  آن  بوسیله   که  روشی   -1

آتش مورد بحث قرار می گیرد و آن را آتش طراحی 

می نامند.

مورد  دمای  افزایش  فضایی  و  موقتی  خواص   -2

بررسی که به عضوهای سازه ای اعمال می شود و به 

آن شرایط مرزی می گویند.

گرمایی  و  مکانیکی  رفتار  فرآیندها،  این  اساس  بر 

اعضاء فاقد پوشش محافظتی ضدحریق در دماهای 

باال را می توان توضیح داد. نهایتًا، رفتار سازه ای در 

دمای باال مورد ارزیابی قرار می گیرد.

را  ب- پارامترهای مؤثر در فاز طراحی ایمنی آتش 

می توان به صورت زیر خالصه کرد:

1- حد آسیب برای خرابی سازه ها

2- ضوابط الزم جهت جلوگیری از فروپاشی سازه

به  جهت  سازه  اعضاء  شکل  تغییر  محدودیت   -3

حداقل رسانیدن تأثیر منفی بروی اجزاء غیر سازه ای 

و سیستم محافظت از آتش

در  پیش رونده  خرابی  از  جلوگیری  معیارهای   -4

ساختمان ها

سازه ای  غیر  و  سازه ای  اعضاء  رفتار  شناخت  پ- 

آن  بدنبال  و  زلزله  از  ناشی  بارگذاری  ترکیبات  در 

کاربری  گرفتن  نظر  در  با  زلزله،  از  آتش سوزی پس 

ساختمان بصورت زیر است:

1- نوع مصالح ساختمانی مصرفی

2- امکانات و کاربری ساختمان

3- از دست رفتن مخازن آب جهت اطفاء حریق

4- زمان پاسخ ساکنین و نیروهای امدادی

قابل  مواد  و  باد  سرعت  اثر  در  آتش  گسترش   -5

سوختن در ساختمان

6- ابعاد بازشوها و محل قرارگیری آنها

و  شمال(  )آمریکای  چوبی  سازه های  وجود   -7

خطوط گازرسانی شهری

ت- دالیل بوجود آمدن و گسترش آتش سوزی پس 

از زلزله عبارتنداز:

اثر  در  خوراک پزی  اجاق های  و  واژگونی شمع ها   -1

تکان های زمین لرزه

منجمله:  مختلف  روش های  به  آتش سوزی   -2

اتصال  گاز،  لوله  خطوط  مانند  تأسیساتی  خطوط 

کوتاه سیم کشی های برق، تراوش مواد قابل احتراق 

از قبیل بنزین، مشتقات آن و مواد الکی

اضطراب  بدلیل  حریق  دادن  رخ  از  اطالع  عدم   -3

پس از زلزله

4- آسیب رسیـدن به ایستگاه هـای آتش نشـانی و 

 خطوط حمل ونقل

طراحی رفتار آتش

باید  اصلی  مؤلفه   سه  آتش،  یک  شروع  برای 

بصورت همزمان وجود داشته باشند؛ اکسیژن، مواد 

احتراق پذیر و منبع گرما

فازهای یک آتش را می توان به سه قسمت تقسیم 

کرد. 

بیانگر  تخلیه(  از  )قبل  احتراق  عبارت  اول:  قسمت 

در  می تواند  که  می باشد  شده  ایجاد  آتش  یک 

کند  رشد  احتراق پذیر  مواد  و  کافی  اکسیژن  حضور 

و  فعال  حفاظتی  سیستم های  بوسیله   می تواند  یا 

تیم های نجات متوقف شود. اگر آتش به رشد خود 

55oC برسد، یک نقطه   ادامه دهد و دما به حدود 

انتقالی وجود خواهد داشت به نام تخلیه الکتریکی

قسمت دوم: که پس از احتراق فاز گرم شدگی شروع 

کاماًل  آتش  گرم شوندگی،  فاز  حین  در  می شود. 

گسترش می یابد و همه  سوخت های موجود سوخته 

مدت  می شود.  گرما  آزادسازی  باعث  که  می شوند 

دارد  بستگی  مختلفی  عوامل  به  گرم شوندگی  فاز 

که مهم ترین آنها، اینرسی گرمایی مواد احتراق پذیر 

قابلیت دسترسی  و  با سوخت(  کنترل شده  )آتش 

اکسیژن )آتش کنترل شده با تهویه( می باشند.

تجارت دانا پایه       977 47 220 - 021 

هولماترو ،  پیشتاز در نوآوری و تکنولوژی 

کـانال اطالع رسانی تخصصی ماهنامه 

مهندسی حفاظت از حریق
https://t.me/iranFireProtectionEngMag
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است  سوخت  نرخ  از  تابعی  گرما  آزادسازی  نرخ 

بازشوها می باشد. در  با بعد و موقعیت  که مرتبط 

احتراق پذیر  مواد  مشخص  مقادیر  برای  حقیقت، 

موقعیت  و  اندازه  این  قسمت،  این  درون 

گرم شوندگی  فاز  می کند  مشخص  که  بازشوهاست 

کنترل شده با سوخت است یا کنترل شده با تهویه 

آتش  یک  اگر  می انجامد.  مختلف  نرخ های  به  که 

نتواند قبل از تخلیه متوقف شود، فاز گرم شوندگی 

به جدی ترین قسمت یک آتش، براساس شکست 

باید  سازه ای  عضوهای  و  می شود  تبدیل  سازه ای 

از  جلوگیری  برای  آتش  برابر  در  کافی  مقاومت 

فروپاشی داشته باشند.

فاز فاسدشدن )سردشوندگی( است.  قسمت سوم: 

مصرف  احتراق  قابل  مواد   %70 از  بیش  که  زمانی 

شود یا وقتی که دیگر اکسیژن کافی وجود نداشته 

باشد، آتش کمتر شده و دما با زمان کاهش می یابد. 

رفتار سازه ای در فاز سردشدگی نیز با اهمیت است، 

حین  در  فوالدی.  سازه های  اتصاالت  در  خصوصًا 

فاز سردشدگی، نیروهای کششی وسیع در تیرهای 

ممکن  که  می آیند  وجود  به  محوری  نیروی  دارای 

موضوع  این  دهد.  رخ  سریع  فروپاشی  یک  است 

مهره ها،  و  پیچ  که  می شود  ناشی  مطلب  این  از 

مثل  مشابهی  مواد  از  سازه،  عضوهای  و  جوش ها 

سازه استفاده نمی کنند که این امر به مقادیر مختلف 

اتالف دما می انجامد. )هانوس، 2010(

منحنی های طراحی آتش

دو روش برای طراحی در مقابل آتش وجود دارد که 

ارائه گردیده اند. این دو روش  در قالب دو منحنی 

عبارتند از:

یکی منحنی زمان – دما که بر اساس منحنی های 

قدیمی تری  نسبتًا  روش  و  بوده   ISO استاندارد 

می باشد و دیگری منحنی آتش طبیعی یا IBMB که 

بر اساس رفتار طبیعی آتش است.

هر دو مدل یعنی منحنی زمان – دما و آتش طبیعی 

با فرض یک آتش سوزی به طور کامل توسعه یافته 

بصورت شماتیک  که  ارائه شده اند   )2010 )بوکانان، 

که  همانگونه  است.  شده  داده  نشان   2 شکل  در 

از نقطه  در شکل دیده می شود، آتش طبیعی بعد 

آتش  منحنی  حالیکه  در  می یابد.  کاهش  حداکثر 

این  با  می یابد.  افزایش  مداوم  بطور  استاندارد 

وجود آزمون های تجربی نشان می دهد که منحنی 

است.  واقعی  آتش  به  شبیه  بسیار  طبیعی،  آتش 

آئین نامه های  بر  مبتنی  عملکرد  در  که  همان طور 

یک  شبیه سازی  برای  تالش  که  است  آن  آتش، 

آتش واقعی تر است، )زهفوس و هاسر، 2007( در 

بیشتری  نتیجه منحنی های آتش طبیعی سازگاری 

با مفهوم آئین نامه های مبتنی بر عملکرد از منحنی 

آتش استاندارد دارند.

در منحنی های طبیعی آتش، شرایط مرزی محفظه 

شرایط  آتش،  بار  با  ارتباط  در  آتش  )فضای( 

فضای  هندسی  و  گرمایی  خصوصیات  تهویه، 

در  می گیرد.  نظر  در  را  اطراف(  )دیوارهای  اطراف 

بوسیله  پارامترها   IBMB آتش  طبیعی  منحنی های 

گرفتن  نظر  در  با  و  گرمایی  تعادل  شبیه سازی های 

بوسیله  طبیعی  طراحی  آتش های  از  زیادی  تعداد 

پارامترهای مختلف ذکر شده در باال بدست آمده اند. 

توصیف  برای   IBMB پارامتری  آتش  منحنی های 

ساختمان های  در  طبیعی  آتش  گرمایی  فعالیت 

اتاق  به  اتاق  آتش سوزی  شامل  اداری  و  مسکونی 

واقعی، مناسب هستند، برخالف منحنی های دما – 

زمان در آئین نامه های  Euro code 1، منحنی های 

آتش پارامتری IBMB به طور مستقیم از گرمای آزاد 

شده که آتش طرح تعریف می کند، بدست می آید.

بر اساس تعاریف بنیادی باال، یک سناریوی طراحی 

طراحی  سناریوی  نمود.  پیشنهاد  می توان  را  آتش 

نوع  مثل  قسمت  یک  مختلف  جوانب  باید  آتش 

اشغال، مقادیر مواد احتراق پذیر و اندازه و موقعیت 

بازشوها را پوشش دهد. در نبود اطالعات کافی در 

رابطه با انتقال حرارت، منحنی های اسمی آتش ارائه 

یا  تجربی  مطالعات  اساس  بر  عمدتًا  که  می شوند 

مشاهدات در آتش های پس از تخلیه الکتریکی اند، 

را  پراکنده ای  نتایج  معمواًل  و  روبرو-چپ(  )شکل 

نشان می دهند.

بررسی  مورد  سردشدگی  فاز  هیچ  این،  بر  عالوه 

قرار نمی گیرد. عمدتًا با فرض بهترین وضعیت )که 

بخش  در  دما  افزایش  سریع ترین  تولید  معنی  به 

گسترش  آتش  استاندارد  منحنی های  می باشد( 

می یابند.

بین  توجه  قابل  اختالف  یک  معمواًل  حال  هر  به 

نتایج منحنی های استاندارد آتش و مدت آتش های 

مقابل،  در  روبرو-راست(  )شکل  دارد.  وجود  واقعی 

منحنی های طبیعی آتش واقعی تر هستند، چون نه 

فقط خواص و هندسه  گرمایی بازشوها و دیوارها به 

صورت مستقیم در نظر گرفته می شوند، بلکه حتی 

در محل  آتش  متوقف سازی  موقعیت سیستم های 

و خارج از محل )مثل تیم های نجات در دسترس( 

نیز بکار گرفته می شود. منحنی های طبیعی آتش با 

مفهوم طراحی بر اساس عملکرد سازگارترند.

شکل روبرو-چپ نتایج یک منحنی استاندارد آتش 

و یک منحنی طبیعی آتش را مقایسه می کند.

ب( مقایسه  میان آتش استاندارد و طبیعی 

الف( منحنی های اسمی آتش

از طرف دیگر، مشاهدات و آزمایشات تجربی تائید 

طبقه  یک  به  محدود  عمومًا  آتش ها  که  کرده اند 

گسترش  نیز  دیگر  طبقات  به  معمواًل  بلکه  نیستند؛ 

عمودی  گسترش  نرخ  تخمین  هم  هنوز  می یابند. 

به  وابسته  اینکه  به  توجه  با  طبقات،  بین  آتش 

برای  می باشد.  مشکلی  کار  است،  متعددی  عوامل 

مثال، شاهدان عینی گفته اند که در رویدادهای اخیر 

در برج ویندسور در مادرید )2005( و برج تامویل در 

دوبی )2012(، گسترش آتش به دیگر طبقات، بین 6 

تا 30 دقیقه طول کشید.

رفتار  برای درک  باید  بنابراین، یک سری تحقیقات 

سازه ای در حین حرکت عمودی آتش صورت گیرد. 

از فواید این کار فرضیه  حرکت عمودی آتش  یکی 

رژیم سردشدگی  در حین  رفتار سازه ای  و مشاهده  

است.

بررسی رفتار سازه ای درحالی که برخی از اعضا، گرما را 

تجربه می کنند و برخی دیگر سرما، امری مهم است. 

این اختالف در رفتار ممکن است به یک فروپاشی 

سریع، به گونه ای که قباًل ذکر شد، بیانجامد.

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

تحلیل غیرخطی آتش سوزی پس از زلزله شامل سه مرحله 

است: استفاده از بارهای ثقلی، بارهای زلزله و بار آتش

در ابتدا سازه توسط یک نرم افزار اجزاء محدود مدل 

وارده  ثقلی  بارهای  تأثیر  تحت  سپس  و  گردیده 

یک  نیروهای  بعدی  گام  در  و  گرفته  قرار  سقف  از 

و  آن  بدنبال  می گردد.  اعمال  سازه  به  فرضی  زلزله 

پس از ایجاد تغییر شکل ها و تنش های ماندگار در 

تأثیر یک آتش سوزی فرضی که  سازه، مدل تحت 

مشخصات آن از منحنی های آتش بدست می آید، 

بصورت  زیر  شکل  در  مراحل  این  می گیرد.  قرار 

خالصه ارائه گردیده اند.

مراحل آنالیز

رفتار فوالد تحت اثر آتش

مصالح  و  مواد  حرارتي  و  مكانيكي  مشخصات 

قابل  طور  به  می گیرند،  قرار  آتش  مقابل  در  كه 

مالحظه ای تغییر می کنند. به نحوی که در بسياري از 

حرارتي  تنش های  زياد  مقادير  ايجاد  باعث  موارد 

ماده  يك  كه  هنگامي  بعالوه  می شوند.  سازه ها  در 

در  متفاوت،  حرارتي  مشخصات  با  ناهمگن  مركب 

افزايش قرار می گیرند،  معرض حرارت های در حال 

زوال  باعث  می توانند  ناهمسان  حرارتي  تنش های 

سريع و خرابي شوند. 

فوالد بعنوان يك ماده حساس در مقابل حرارت در 

حال افزايش، با ضريب حرارتي بسيار باال شناخته 

شده است. )Kathryn 2000( اين مشخصات منجر 

االستيسيته  مدول  و  مقاومت  در  شديد  افت  به 

می شود.  افزايش  حال  در  حرارت  با  مواجهه  در 

حرارت  كه  هنگامي   )1998  Preston and Kirby(

مقاومت  می رسد،  سانتی گراد  درجه   500 حدود  به 

كاهش  درصد   50 حدود  تا   )Fu( فوالد  نهايي 

)1996 purkiss(  .می یابد

خصوصیات حرارتی فوالد از شکل زیر قابل  استخراج 

می باشند.

خصوصیات مواد فوالد برای دماهای مختلف
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نتيجه گيري

آتش سوزی ها از عوامل احتمالی در زلزله در مناطق شهری می باشند که بسیاری 

از کشورهای پیشرفته، روی آن متمرکز شده اند. 

تأثیر  که  دارند  مهندسینی  به  نیاز  کشورها  از  بسیاری  در  ساختمانی  قوانین 

آتش سوزی بعد از زلزله را مورد توجه قرار دهند تا بدین ترتیب ساختمان ها را 

در برابر این خطرات مقاوم سازند. 

به نظر می رسد درحال حاضر هیچ قوانین خاصی وجود ندارد که سازندگان را 

وادار نماید که این خطرات را مورد توجه قرار دهند. این  یک واقعيت است 

كه آتش پس از زلزله، در گذشته به اندازه كافي مورد توجه قرار نگرفته است. 

عادي  بعنوان  سازه هاي  روي  بر  زلزله  از  پس  آتش سوزی  تأثیرات  بررسي 

طبقه بندي شده در آیین نامه ها، از قبيل آموزشي و مسكوني، بسيار مهم است.

با مدل های محاسباتی ما می توانیم حداکثر بار جانبی و منحنی های جابه جایی  

را محاسبه کنیم. نتایج حاصله از اولین آنالیزها مشخص می نماید که سازه ها 

فروریزی  بدون  آن،  با  متعاقب  آتش سوزی  و  مکانیکی  آسیب های  مقابل  در 

معرض  در  درصورتی که  سازه ها  اين  حال  هر  به  نه.  یا  می نماید  مقاومت 

آتش سوزی پس از زلزله قرار گیرند، بدلیل اینکه تا حدودی زیادی دچار آسیب 

شده اند، بسيار آسیب پذیرتر خواهند بود.

سازه هاي خسارت دیده از بارهاي زلزله نسبت به سازه هاي خسارت نديده، در 

برابر آتش سوزی مقاومت كمتري دارند كه در نتيجه اين امر می تواند جابجايي 

را  می باشد،  آتش سوزی  تأثیرات  که  را  مقاومت سختي  کاهش  باقي  جانبي 

بحرانی تر نماید.

نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
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بند 1

این دستورالعمل شامل ساختمان های بلندمرتبه با 

ارتفاع 45 متر و باالتر و یا ساختمان های داوطلب 

احداث پد بالگرد با ارتفاع کمتر از 45 متر می باشد.

تبصره 1: مالك محاسبه ارتفاع، تراز ورودي 

ساختمان تا سقف آخرین طبقه قابل تصرف مطابق 

با مقررات ملی ساختمان می باشد.

تبصره 2: براي استفاده از هلی پد در شرایط امنیتی 

 باید مجوز استفاده از قرارگاه ثاراهلل اخذ گردد.

تبصره 3: در زمان های عادي و غیر اضطراری، 

هلی پدها باید با هماهنگی سازمان هواپیمایی 

کشوري، غیرعملیاتی گردد تا قابل استفاده نباشد.

تبصره 4: در تمامی وضعیت های عادي و 

اضطراري، حفاظت پیرامونی/فیزیکی هلی پدها، 

باید رعایت گردد.

- هلی پدهاي ذکرشده در این مصوبه صرفًا براي 

بهره برداری امداد و نجات می باشد. در صورت 

نیاز براي دیگر موارد، با هماهنگی و مجوز قبلی از 

مراجع ذيصالح قابل پذیرش خواهد بود.

بند 2

- حداقل طول و عرض سطح هلی پد، 18 × 18 متر 

)به انضمام حداقل 1/5 متر حفاظ ایمنی اطراف 

آن و همچنین در نظر گرفتن مسیر ورودي به هلی 

پد از کناره آن، با احتساب حریم ایمنی براي مسیر 

ورودي( می باشد. رشد ارتفاعی موانع 1:2 فاصله دو 

متري لبه هلی پد است .

- در محل فرود هلی کوپتر ایجاد حداقل دو 

راه ورود و خروج براي متصرفین و نیروهاي 

آتش نشانی الزامی است. راه های ورود و خروج 

باید نسبت به هم حداقل 90 درجه از مرکز پد 

زاویه داشته باشند. فاصله بین این درها نباید کمتر 

از 9/1 متر از هم باشد.

- در پشت بام دسترسی به پد از دو پلکان فراهم 

شود و بلعکس .

- حداقل وزن بالگردهاي مورداستفاده در تهران 

)در حال برخاستن( حداقل 90 کیلونیوتن در نظر 

گرفته شود .

- جهت بارگذاري سازه هلی پد عالوه بر 

بارگذاری های ارائه شده در مبحث ششم )بارهاي 

وارد بر ساختمان( مقررات ملی ساختمان سال 92 

باید بندهاي ذیل نیز منظور شود:

- براي بالگردهاي با وزن 14 کیلونیوتن و بیشتر، 

سازه هلی پد باید قابلیت تحمل بار زنده گسترده 

یکنواخت 3 کیلو نیوتن بر مترمربع را داشته باشد. 

نیازي به در نظرگیری هم زمان این بار با سایر 

بارهاي متمرکز نیست.

- در طراحی به روش حدي نهایی در سازه های بتن 

آرمه، ضریب بار بالگرد در ترکیب اول برابر 1/66 

 منظور شود.

- در طراحی به روش حدي مقاومت در سازه های 

 فوالدي، ضریب در ترکیب دوم 1/66 منظور شود.

بند 3

- صدور پایان کار ساختمان های در حال احداث 

شامل بند یک این دستورالعمل که قبل از ابالغ این 

دستورالعمل، پروانه ساختمانی دریافت نموده اند، 

 منوط به ارائه تأییدیه استانداردهاي فنی هلی پد 

 است.

نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
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بند 4

- تیغه ها و سقف های کاذب که پد را از ساختمان و 

یا ساختمان های مجاور جدا می کنند، باید حداقل 

2 ساعت در برابر حریق مقاوم باشند و درب های 

پلکان در بام حداقل 1/5 ساعت در برابر حریق 

 مقاومت داشته باشد.

- نصب تجهیزات حفاظت از رعدوبرق در بام 

 ساختمان الزامی است.

- سیستم اعالم حریق دستی باید براي هر یک از 

 خروجی های بام طراحی شده باشد.

- نصب تجهیزات اطفاء حریق، شامل دو دستگاه 

خاموش کننده پودر و گاز 12 کیلویی، دو دستگاه 

خاموش کننده آب و کف 50 لیتری، دو دستگاه 

خاموش کننده دی اکسید کربن 30 کیلویی و 

جعبه آتش نشانی که سطح پد را به طور کامل 

پوشش دهد و در نزدیک پد بصورتی که براحتی 

قابل دسترسی باشند، الزامی است.

بند 5

- متقاضیان بایستی جهت اجراي هلی پد، مطابق 

با دستورالعمل 4314 سازمان هواپیمایی کشور 

عمل نموده و تأییدیه سازمان هواپیمایی کشوري و 

یا شرکت های مورد وثوق )داراي مجوز ممیزي هلی 

پورت( آن سازمان را در خصوص استانداردسازي 

هلی پد )پس از ساخت هلی پد( دریافت نمایند. 

همچنین درصورت داشتن هرگونه سوال در این 

رابطه با دفتر نظارت بر عملیات هوانوردي سازمان 

هواپیمایی کشوري تماس بگیرند .

- جهت دریافت لیست شرکت های مورد وثوق 

 www.cao.ir سازمان هواپیمایی کشوري به

مراجعه شود:                                    
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ـــــــــ   کاهش ریسکــــــــــــــــــــــــــ
پس از اتمام یک روز 12 ساعته کاری به سمت خانه 

صرف  شامی  نموده،  استراحت  تا  می شوید  روانه 

نمائید و قبل از اینکه جهت شادابی و سحرخیزی در 

صبح فردا زود به رختخواب بروید، اخبار شبانگاهی 

خواب  آستانه  در  درحالی که  می گذرانید.  نظر  از  را 

گوشی  زنگ  صدای  با  ناگهان  می برید،  بسر  عمیق 

شما  قلب  ضربان  و  پریده  خواب  از  همراهتان 

مطمئن  درحالی که  می یابد.  افزایش  به سرعت 

هستید تماس گیرنده کسی نیست که در این موقع 

از شب، صرفًا برای احوالپرسی با شما تماس گرفته 

باشد، دستتان را دراز نموده و گوشی موبایل خود را 

برمی دارید. هیجان و تشویش بطور کامل در صدای 

تماس گیرنده ملموس و محسوس است:

قربان، باید به استحضارتان برسانم که ما به یک حریق 

سهمگین )سه خودرو الزم( Third-alarm fire )معیار 

خودروی  تعداد  امریکا،  کشور  در  حوادث  سنجش 

اعزامی است نه ایستگاه( اعزام شده ایم و متأسفانه 

پائین  به  پشت بام  از  آتش نشان  نیروهای  از  یکی 

پرت شده است.

و یا ما هم اکنون در خیابان 123 جانسون هستیم. 

رسانیده ایم و طی  اتمام  به  تازه  را  جستجوی دوم 

آن در طبقه اول و در مقابل در ورودی، یک جنازه 

پیدا کردیم.

اکنون  هم  ما  که  برسانم  اطالع تان  به  باید  یا  و 

مشغول عملیات در حادثه خارج شدن یک قطار از 

ریل هستیم. گزارشات اولیه حاکی از این است که 

200 مسافر در قطار حضور دارند. درخواست خودرو 

کمکی سوم را هم اعالم داشته ایم. اوه، خدای من، 

در قسمت شمال غربی شهر نیز یک حریق دو خودرو 

الزم )Two-alarm fire( گزارش شده است.

وقتی تماستان به پایان می رسد، به این فکر می کنید 

که چگونه تیم های عملیاتی خود را مدیریت، احیاء 

و تقویت نمائید. در همین حال امیدوار هستید که 

تا صبح در هیچ جای شهر حادثه مهم دیگری رخ 

ندهد. به عنوان یک رئیس و مدیر ارشد آتش نشانی 

و  پوششی  گستره  در  که  نمی خواهد  دلتان  اصاًل 

داشته  وجود  مغفولی  و  خأل  نقطه  خود،  عملیاتی 

بزرگ،  حادثه  یک  وقوع  پی  در  اینکه  یا  و  باشد 

سوی  از  مشابهی  اضطراب انگیز  تلفنی  تماس های 

شهردار وقت دریافت نمائید.

شب،  طول  در  که  دارد  وجود  بسیاری  مسائل 

بیدار  را  آتش نشانی  ارشد  مدیر  و  فرمانده  یک 

ایمنی،  نگرانی های  و  دغدغه ها  البته  می دارد.  نگه 

از  ثابت  نمونه ای  تنها  منابع  و  بودجه ای  مسائل 

کرده  خطور  فرمانده  ذهن  به  که  هستند  اموری 

ترجمه: نوید بیات |   معاونت طرح و برنامه سازمان آتش نشانی تهران
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ـــــــــ   کاهش ریسکــــــــــــــــــــــــــ

براساس  می سازند.  فراهم  را  او  نگرانی  اسباب  و 

بین المللی  انجمن  توسط  شده  انجام  نظرسنجی 

بین المللی  کنفرانس  در  که  آتش نشانی  روسای 

آتش نشانی و امداد و نجات در سال 2015 صورت 

و  مدیران  اول  نگرانی  و  دغدغه  ایمنی،  پذیرفت؛ 

روسای آتش نشانی محسوب می گردد. ایمنی مردم، 

ایمنی آتش نشانان و بطور کلی ایمنی

مدیران  سوی  از  مختلف  رویکردهای  اتخاذ  با 

و  کاستی ها  جبران  جهت  در  شهرداران  و 

آنها درخصوص  راهبردهای  بودجه ای و  کمبودهای 

مالی  کاهش های  اعمال  مالی؛  صرفه جویی های 

شده  مبدل  متداول  رویکرد  یک  به   )Cutbacks(

است. مدیران و مسئولین شهرداری از سازمان های 

و  بهره وری  حداکثر  تا  دارند  انتظار  آتش نشانی 

اثربخشی را با حداقل امکانات خود به ارمغان آورند. 

انجام  در  اوقات  گاهی  آتش نشانی،  ایستگاه های 

خدمت رسانی کامل به شهروندان ناتوان می گردند. 

این امر در صدر تیترهای خبری و نگرانی مردم قرار 

انسانی، خودروهای  نیروی  قبیل  از  منابع  می گیرد. 

آتش نشانی، تجهیزات و بودجه خدمات آتش نشانی 

جزء نیازهای محسوس به شمار می آیند. در نتیجه، 

مأموریت های  انجام  اختیار،  در  محدود  منابع 

سازمان آتش نشانی را برای شما دشوارتر می سازد.

به عنوان  شما  که  اینجاست  سؤال  وجود،  این  با 

یک رئیس و مدیر ارشد آتش نشانی در مواجهه با 

وظایف  و  مسئولیت ها  چگونه  چالش ها  این  همه 

با  مواجهه  در  چطور  می رسانید؟  انجام  به  را  خود 

ارائه خدمات الزم  به  قادر   ،)Cutbacks( کاهش ها 

و موردنیاز جامعه، تقویت روحیه پرسنل و افزایش 

منابع  حفظ  حال  عین  در  و  ایمنی  استانداردهای 

موجود به بهترین وجه ممکن خواهید بود؟

)Community Risk Reduction( کاهش ریسک جامعه

تنها ابزاری که در اختیار شما قرار دارد:

یک   )CRR( جامعه  )خطر(  ریسک  کاهش  مفهوم 

دربردارنده  که  می باشد  جامعه  بر  مبتنی  مفهوم 

کاهش  است.  کاهش خطر  ابزار  تمامی طیف های 

تا  می سازد  قادر  را  شما   )CRR( جامعه  ریسک 

خطرهای  نمائید،  شناسائی  را  پرخطر  مناطق 

و  همکاری ها  کنید،  تعیین  را   )Hazards( بالقوه 

مشارکت های الزم را ایجاد و برقرار نمائید، ایمنی را 

بهبود و ارتقاء بخشید و با منابع محدود، راهبردها 

اتخاذ و  را مورد  اثربخش و مفید  و استراتژی های 

اجرا قرار دهید.

این  که  هستیم  واقف  موضوع  این  به  همگی 

مهم، یک کار و مسئولیت خطیر و بزرگ محسوب 

می نماید.  سنگینی  ما  شانه های  بر  که  می گردد 

هدف از این مقاله، مسلح نمودن شما به عنوان یک 

رئیس و مدیر ارشد آتش نشانی به ابزارهایی است 

که بواسطه آنها بدوش گرفتن این بار و مسئولیت 

سنگین، آسان تر گردیده، تعداد شب های بی خوابی 

و یا بدخوابی شما کاهش یافته و در هنگام دریافت 

و  استرس  سطح  شهردار،  سوی  از  تلفنی  تماس 

اضطراب شما کاهش پیدا کند. 

کاهش ریسک جامعه یک راه حل فراگیر و مبتنی بر 

برای   )All-Hazards Solution( همه جانبه  خطرات 

تجارت دانا پایه       977 47 220 - 021 

هولماترو ،  پیشتاز در نوآوری و تکنولوژی 

کـانال اطالع رسانی تخصصی ماهنامه 

مهندسی حفاظت از حریق
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All-( بر تمامی خطرها  فراگیر و مبتنی  پاسخگویی 

سازمان های  که  می باشد   )hazards Response

با  بودن  به روز  و  همگام  جهت  مدرن  آتش نشانی 

فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یکسره در حال 

تغییر جامعه خود، به آن نیاز دارند.

تاریخچه

بطور سنتی، سازمان های آتش نشانی نیاز به ایجاد 

و حفظ توانایی و قابلیت پاسخگویی مؤثر و سریع 

را احساس و درک نمود ه اند. این در حالی است که 

با گذشت زمان، نفرات، سازمان ها و کشورها به این 

نتیجه رسیده اند که به رغم لزوم اتخاذ رویکرد مزبور، 

نیست.  کافی  رویکرد  این  به  نمودن  بسنده  صرفًا 

انفعالی،  رویکرد  یک  مستلزم  خطر  واقعی  کاهش 

سازمان یافته  همکاری  و   )Proactive( کنشگرانه 

بوده  این  حاصله  نتایج  از  یکی  است.  اجتماعی 

و  اقدامات  بواسطه  جامعه  خطر  کاهش  که  است 

انگلستان،  نظیر  کشورهایی  در  مرتبط  تالش های 

استرالیا، نیوزیلند و امریکا نظر و توجه جهانی را به 

خود معطوف داشته است.

لند  پورت  آتش نشانی  سازمان   ،  1914 سال  در 

را  خانه  ایمنی  بازرسی های  و  بازدیدها  اورگون، 

خطرات  ایمن سازی  و  تصحیح  شناسایی،  جهت 

منازل مسکونی به مرحله اجرا درآورد. متعاقب آن، 

برای  نیز  دیگر  مناطق  در  آتش نشانی  سازمان های 

سال های متمادی از تاکتیک مشابه استفاده نمودند.

هری  رئیس جمهور،  دستور  با   ،1947 سال  در 

برنامه  نام  به  کنفرانسی   )Harry Truman( ترومن 

برگزار  حریق  از  پیشگیری  درخصوص  رئیس جمهور 

در  شده  مطرح  پیشنهادات  اساس  بر  گردید. 

امریکا؛  ایالت  از 48  ایالت  در 34  مزبور،  کنفرانس 

تأسیس  ایالتی  حریق  ایمنی  فرمانداران،کمیته های 

مشابه  کنفرانس های  دیگر  ایالت   18 در  و  نمودند 

برگزار گردید که طی آنها برنامه های متعددی جهت 

بهبود و ارتقاء پیشگیری و حفاظت در برابر حریق، 

شروع به اجرا و پیاده سازی گردید.

در سال 1973، گزارشی با نام امریکا در حال سوختن 

جهت  نیکسون،  رئیس جمهور  برنامه  خصوص  در 

کمیسیون  توسط  حریق  تأثیرات  واکاوی  و  بررسی 

ملی پیشگیری و کنترل حریق به رشته تحریر درآمد. 

این گزارش، خسارت ها و تلفات ناشی از حریق در 

قرار  ارزیابی  مورد  را  امریکا  متحده  ایاالت  تمامی 

ایمنی  افزایش  و  این خسارات  برای کاهش  و  داد 

شهروندان و آتش نشانان، توصیه ها و پیشنهاداتی 

مذکور،  گزارش  نتیجه گیری  براساس  نمود.  ارائه 

پیشگیری از حریق و آموزش ایمنی حریق در کاهش 

آتش سوزی ها،  وقوع  با  مرتبط  تلفات  و  خسارات 

و مشخص شد  گردید  قلمداد  الزم  و  امری حیاتی 

در  بیشتر  و  بهتر  موفقیت  به منظور  آتش نشانان 

نیازمند  آتش نشان،  به عنوان  محوله  وظایف  انجام 

آموزش بهتری هستند.

در این زمان، سازمان های آتش نشانی گام های مهم 

و مؤثری در زمینه ارائه آموزش های عمومی ایمنی 

انجمن  برداشتند.  ابتدائی  در سطح مدارس  حریق 

ملی حفاظت در برابر حریق )NFPA(، یک سازمان 

غیردولتی و غیرانتفاعی که در حوزه ریشه کن نمودن 

اقتصادی  و  مالی  خسارت های  و  آسیب  مرگ، 

الکتریکی تالش و  از وقوع حریق و خطرات  ناشی 

فعالیت می نماید، در سال 1976 با آغاز پیاده سـازی 

سیـالبس و سرفصل درسی بیامـوزیم تا نسـوزیم

 )Learn Not To Burn Curriculum, LNTB(

سازمان  استفاده  جهت  را  مزبور  آموزشی  برنامه 

آتش نشانی تهیه و ارائه نمود.

LNTB به یک استاندارد طالئی در ارائه راهبردهای 

آموزشی مورد وثوقی مبدل شد که فلسفه آموزش 

توصیه های  و  هشدارها  پیام ها،  انتقال  و  مثبت 

کاربردی ایمنی حریق به کودکان را با یکدیگر تلفیق 

می نمود. 

برنامه کودکان ایمن امریکا (Safe Kids USA)  در 

برابر  در  کودکان  حفاظت  مأموریت  با   1988 سال 

پایه ریزی  پیشگیری  قابل  آسیب های  و  صدمات 

نظارت  برنامه   ،1998 سال  در  آن،  پی  در  گردید. 

به عنوان   NFPA (NFPA Risk Watch) ریسک 

نخستین برنامه جامع و فراگیر پیشگیری از صدمات 

و  استفاده  جهت  حریق،  از  ناشی  آسیب های  و 

بهره برداری در مدارس ایجاد و اجرا گردید.

 )CRR( در انگلستان، مفهوم کاهش ریسک جامعه

مرحله  به  حوزه ها  از  برخی  در   1990 دهه  اواخر  از 

آتش نشانی  و متخصصین  کارشناسان  درآمد.  اجرا 

 )Tony McGuirk( و ایمنی از آقای تونی مک گیرک

آتش نشانی  سازمان  بازنشسته  ارشد  مدیر 

یک  به عنوان  لیورپول  شهر  حومه  در   Meyerside

زمینه کاهش ریسک جامعه   در  بیان گذار  و  پیشرو 

یاد می کنند. او اولین شخص در حمایت و پشتیبانی 

مدیریت  بازاریابی  از  بهره برداری  و  استفاده 

درخصوص ایمنی عمومی و داده ها و اطالعات مهم 

مک  فرمانده  می آید.  بشمار  خطر  نقاط  تعیین  در 

گیرک در استفاده از پرسنل غیر سازمانی )مردمی(، 

و  بازدیدها  انجام  جهت  آتش نشانی،  یونیفرم  با 

برنامه  راستای  در  منازل،  ایمنی حریق  بازرسی های 

کاهش خطر جامعه، پیشرو و نخستین نفر بود. 

در منطقه Meyerside که دارای جمعیت قابل توجهی 

از اقلیت های قومی بود، آقای مک گیرک افرادی را 

همکاری  به  دعوت  قومی  اقلیت  گروه های  این  از 

نموده، آنها را آموزش داده و جهت اجرای برنامه های 

مربوطه به مناطق موردنظر گسیل می داشت.

نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
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اجرای  طول  در  جامعه  ریسک  کاهش  بازرسان 

برنامه های خود، مشکالت و ناهنجاری های دیگری، 

پزشکی،  و  درمانی  معضالت  و  شرایط  قبیل:  از 

اعتیاد، چاقی در کودکی و مشاجرات و درگیری های 

خانوادگی را شناسایی و رونمایی نمودند که این امر 

خود منجر به توسعه برنامه های دیگر گردید.

متحده  ایاالت  در  سپتامبر  یازدهم  حادثه  از  پس 

با  پیوست.  وقوع  به  بنیادین  تغییر  یک  امریکا، 

گامی  آموزشی،  سرفصل های  و  سیالبس ها  تهیه 

بر خطرات  مبتنی  رویکرد  یک  ارائه  در جهت  مؤثر 

گروه های  تمامی  به   )All-Hazards( همه جانبه 

مورد هدف برداشته شد. عالوه بر این، دوران رکود 

 FEMA ملی  آمادگی  هدف  در  تغییر  و  اقتصادی 

کمک  با  نمود.  ایفا  زمینه  این  در  مهمی  نقش 

حریق  اداره  و   NFPA قبیل  از  مختلف  گروه های 

امریکا )USFA(، استراتژی ها و راهبردهای مختلفی 

توسعه پیدا کرد. آکادمی ملی آتش نشانی از طریق 

 ،1021  NFPA و  آتش نشانی  اجرایی  افسر  برنامه 

استاندارد ویژگی ها و شرایط حرفه ای افسر )فرمانده( 

آتش نشانی برای افسران و فرماندهان سطح 1 و 2 

، بر اهمیت یک مدل کاهش ریسک جامعه تأکید 

نمود.

را  بیشتری  استانداردهای   NFPA اینها،  بر  عالوه 

توسعه داد تا بدینوسیله چارچوب و شالوده برنامه 

 ،NFPA 1300 بگیرد.  شکل  جامعه  خطر  کاهش 

برنامه  توسعه  و  جامعه  ریسک  ارزیابی  استاندارد 

کاهش ریسک جامعه، الزامات فرآیند اجرای ارزیابی 

یک  ارزیابی  و  پیاده سازی  توسعه،  و  جامعه  خطر 

طرح کاهش ریسک جامعه را در بر می گیرد.

سازمان  پرسنل  آموزش  راهنمای   ،NFPA 1452
ریسک  کاهش  طرح  اجرای  جهت  آتش نشانی 

و  طراحی  در  آتش نشانی  سازمان های  به  جامعه، 

اجرای یک نظرسنجی مربوط به ایمنی حریق منازل 

و  جامع  برنامه  یک  از  بخشی  به عنوان  مسکونی 

 )All-hazards( سراسری مبتنی بر خطرات همه جانبه

از جان و مال شهروندان تدوین و  جهت حفاظت 

در جوامع شهری و هم  راهنما، هم  این  ارائه شد. 

در جوامع روستایی، قابل اجرا و استفاده می باشد 

و به عنوان یک دستورالعمل در راستای اجرای برنامه 

با  محلی  بهره برداری  جهت  جامعه  خطر  کاهش 

هدف شناسایی و تعیین مشکالت و خطرات خاص 

محلی که سازمان آتش نشانی با آنها مواجه است، 

محسوب می گردد.

استقرار  و  سازماندهی  استاندارد   ،NFPA 1730
کدهای  از  پیروی  و  اجرا  پیشگیری،  بازرسی های 

و  حریق  علل  بررسی  طرح،  بازنگری  حریق،  ایمنی 

اجرای آموزش عمومی، شامل حداقل الزامات مربوط 

و  از کدها  پیروی  و  اجرا  استقرار  و  به سازماندهی 

رویه های ایمنی، بازنگری طرح، بررسی علل حریق و 

ارائه برنامه آموزش عمومی به مردم می گردد.

برنامه کاهش ریسک جامعه در فاز عمل و پیاده سازی

بسیاری از سازمان های آتش نشانی بدلیل تغییرات 

اجرای  و  اتخاذ  در  خود،  داخل  در  اجتناب ناپذیر 

و  کند  جامعه،  خطر  کاهش  به  مربوط  برنامه های 

در  قدیمی  افکار  و  سنت  می نمایند.  عمل  آهسته 

سازمان های آتش نشانی ریشه دوانده است. تاریخ 

برابر  در  آتش نشانی  سازمان  که  است  این  گویای 

هر چیزی که ُنرم ها، سیاست ها و دستورالعمل های 

موجود و جاری آن را به چالش می کشاند، مقاومت 

آنهایی  این وجود، سازمان های موفق  با  می نماید. 

اتخاذ  انعطاف پذیر  و  پویا  رویکرد  که  هستند 

و  قاطع  رهبری  یک  مستلزم  امر  این  می نمایند. 

صاحب بلندنظری، دوراندیشی و مدیریت اثربخش 

در خصوص تغییرات موردنیاز، جهت هدایت فرآیند 

می باشد.

کاهش خطر جامعه با استفاده از فرآیند داده محور 

و  وظایف  رجوع  و  رفع  چگونگی  تغییر  جهت  در 

به  نسبت  آتش نشانی  سازمان  مسئولیت های 

ایجاد  به  ورود  دروازه  به عنوان  و شهروندان،  مردم 

قلمداد  سازمان  در  ایمنی  فرهنگ  مجدد  تسری  و 

می گردد. برنامه ها و طرح های نوآورانه تحت لوای 

نوین  رویکرد  یک  متضمن  جامعه،  خطر  کاهش 

در سطوح سازمانی و اجتماعی می باشد. تغییر در 

هر  جامعه،  خطر  کاهش  فضای  و  ملزومات  حذف 

سازمان آتش نشانی را در نجات جان و مال مردم، 

اثربخش تر و کارآمدتر می سازد.

بیشتر  از  منظور  جامعه  خطر  کاهش  مفهوم  در 

)More( چیست؟

کاهش خطر جامعه

 1035  NFPA تعریف  بر  بنا  جامعه  خطر  کاهش 

افسر  جان،  ایمنی  و  آتش نشانی  مربی  )استاندارد 

افروزی  حریق  امور  کارشناس  عمومی،  اطالعات 

جوانان و شرایط و ویژگی های حرفه ای مدیر برنامه 

برنامه ها،  از:  عبارتست  جوانان(،  افروزی  حریق 

اقدامات و خدمات استفاده شده توسط جامعه که 

تجارت دانا پایه       977 47 220 - 021 

هولماترو ،  پیشتاز در نوآوری و تکنولوژی 

کـانال اطالع رسانی تخصصی ماهنامه 

مهندسی حفاظت از حریق
https://t.me/iranFireProtectionEngMag
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باعث پیشگیری و یا کاهش تلفات جانی، خسارات 

مالی ناشی از حریق و منابع محدود مربوط به ایمنی 

جامعه  داخل  در  دیگر  بحران های  و  حریق  جان، 

می گردد.

مفهوم بیشتر )More( در کاهش ریسک جامعه

برنامه  اجرای  و  اتخاذ  با  آتش نشانی  سازمان  یک 

بسیاری  فواید  و  منافع  از  جامعه  خطر  کاهش 

بهره مند خواهد شد که عبارتند از:

- ادغام و تلفیق تمام عیار کلیه راهبردهای حفاظت 

در برابر حریق

- درگیر نمودن و مشارکت جامعه در حل مشکالت و 

پیاده سازی راهبردها

- جلوگیری از مرگ ومیر و آسیب دیدگی های در حین 

عملیات و خدمت رسانی

- حصول اطمینان از پایداری و بقاء سازمان

مشارکت و درگیر نمودن جامعه به عنوان یک ضریب 

اهرم پیشرو در نظر گرفته می شود.  فزاینده و یک 

تأثیر واقعی و ملموس اجرای برنامه کاهش ریسک 

جامعه با همکاری و مشارکت تنگاتنگ آحاد جامعه 

در درک، شناسایی، ارزیابی و ارائه بهترین راه حل ها 

تبلور  جامعه  ایمنی  به  مربوط  مسائل  در خصوص 

امکان  این  امر همچنین  این  پیدا می کند.  نمود  و 

با  تا  می سازد  فراهم  آتش نشانی  سازمان  برای  را 

سازمان های  مالحظه  قابل  گنجایش  و  ظرفیت 

عمومی، غیرانتفاعی و خصوصی دیگر ارتباط برقرار 

نموده تا بدین سان اثربخشی و کارآمدی تالش ها 

زمینه طرح کاهش خطر  در  و مجاهدت های خود 

ترتیب،  بدین  بخشد.  تقویت  و  افزایش  را  جامعه 

مازاد  منابع  به  نیاز  بدون  آتش نشانی  سازمان 

عمومی  ایمنی  ارتقاء  و  افزایش  به  قادر  داخلی، 

خواهد بود.

این طرح، یک  توسعه  است جهت تسهیل  ممکن 

مدل کاهش ریسک جامعه مورد استفاده قرار گیرد. 

طرح ها در هر منطقه )Jurisdiction( منحصر بفرد 

جامعه  داخل  در  موجود  خطرات  انواع  پایه  بر  و 

آن منطقه می باشد. مدیران و رهبران آتش نشانی 

عمومی  آموزش  برنامه ریزی  راهنمای  سند  در  باید 

حریق برای جوامع شهری، یک فرآیند 5 مرحله ای را 

مورد استفاده قرار دهند. این مراحل، مشابه آنهائی 

ارزیابی خطر  NFPA 1300، استاندارد  است که در 

آن  که  توسعه طرح کاهش خطر جامعه  و  جامعه 

آنها  به  می باشد،   )Five Es( ای   5 دربرگیرنده  نیز 

اشاره شده است. 

خطر  کاهش  طرح  تاکتیکی  و  راهبردی  توسعه 

از  بهره مندی  و  استفاده  شالوده  بر  باید  جامعه 

بنا  جامعه  ریسک  کاهش   )Five Es( ای   5 قانون 

ای   3 از  ترکیبی  از  متشکل  ای   5 این  نهاده شود. 

 ،)Education( آموزش  یعنی  اولیه   )Three Es(

قوانین  از  پیروی  الزام  و   )Engineering( مهندسی 

ترومن  رئیس جمهور  توسط  که   )Enforcement(

از  پیشگیری  درخصوص  رئیس جمهور  کنفرانس  در 

حریق در سال 1947 به آن اشاره شد، می باشد.

اقتصادی  مشوق  یعنی  آن،  دیگر  مهم   E دو 

اضطراری  پاسخگویی  و   )Economic Incentive(

)Emergency Response( به دلیل اهمیت شان در 

برنامه کاهش خطر جامعه، متعاقبًا توسط آکادمی 

ملی آتش نشانی به آنها اضافه گردید.

:)Education( آموزش

در بردارنده تعیین نوع و تلفیق مناسب و شایسته 

پیام ها و توصیه های آموزشی الزم جهت آگاه سازی 

عموم مردم و تأثیرگذاری بر تغییرات رفتاری آنهاست.

از  اجتناب  راستای  در  مخاطبین  بر  آموزش،   -1

 )Unhealthy( و ناسالم )Risky( رفتارهای خطرآمیز

خطرات،  کاهش  در  مثبت  اقدامات  انجام  یا  و 

موجب  مفید  و  مؤثر  آموزش  می باشد.  تأثیرگذار 

حصول نتایج زیر می گردد:

- افزایش دانش و آگاهی در خصوص خطرات جامعه

- تغییر رویکرد و نگرش

- ترغیب و تشویق جهت تغییر در رفتار

- قابلیت سنجش و راستی آزمائی در ارزیابی ها

:)Engineering( مهندسی

فناورانه ای  و  مهندسی  راه حل  هیچ گونه  آیا 

درخصوص خطر شناسایی شده وجود دارد؟

ادغام محصوالت  و  تلفیق  دربرگیرنده  2- مهندسی، 

زیست  در جهت اصالح محیط  تکنولوژی  و  جدید 

و  جانی  تلفات  کاهش  یا  و  جلوگیری  راستای  در 

مهندسی  از  نمونه هایی  می باشد.  آسیب دیدگی ها 

محصوالت/ تکنولوژی به شرح زیر است:

- اسپرینکلرها )آب پاش ها(

- کاشف های حریق دودی

- متوقف کننده های مدارهای زمینی

- صندلی های ایمنی کودک

- کاله های ایمنی دوچرخه سواری

:)Enforcement( الزام پیروی از قوانین

آیا الزام قاطع تر و سرسختانه تر الزم است؟ و یا آیا 

کدها و استانداردهای جدیدتر موردنیاز است؟

رویه ها  و  قوانین  از  پیروی  اجبار جهت  و  الزام   -3

رعایت  اجبار  و  الزام  طریق  از   )Enforcement(

قوانین و دستورالعمل ها بواسطه بازرسی ها، تعیین 

برای متخلفین و  و اخذ جریمه های نقدی مربوطه 

اقدامات  می گردد.  خطرات  کاهش  باعث  خاطیان 

مربوط به الزام رعایت قوانین موارد زیر می باشد:

- وضع و اجبار پیروی از رویه های ایمنی جان و حریق

- الزام نصب و راه اندازی اسپرینکلرها )آب پاش ها( 

در اماکن مسکونی

کاشف های حریق دودی  راه اندازی  و  الزام نصب   -

)Smoke Alarms( در اماکن مسکونی

:)Economic Incentives( مشوق های اقتصادی

آیا مشوق ها و انگیزه های مالی منجر به بهبود رعایت 

قوانین و الزامات ایمنی و یا کمک به افزایش آگاهی 

و بصیرت نسبت به نیازهای جامعه می گردد؟

معمواًل جهت  اقتصادی  انگیزه های  و  مشوق ها   -4

و  بهتر  انتخاب های  به  نسبت  ترغیب  و  تشویق 

این  می گردد.  ارائه  و  پیشنهاد  رفتاری  تغییرات 

زیر  از موارد  مشوق ها ممکن است، شامل هر یک 

گردد:

عدم  و  نقض  برای  نقدی  کیفرهای  و  جریمه ها   -

رعایت قوانین

- ارائه و نصب رایگان کاشف ها و اعالن های دودی 

و مونوکسید کربن

- معافیت های مالیاتی درصورت نصب سیستم های 

اسپرینکلر )آب پاش( خانگی

- صندلی های ایمنی کودک مقرون به صرفه و ارزان 

- کاله های ایمنی دوچرخه سواری رایگان

:)Emergency Response( اضطراری )پاسخگویی )عملیات

تغییرات پروتکل های پاسخگویی )عملیات( به منظور 

رفع بهتر یک نیاز و یا یک خطر مشخص

و  تأثیرات  می تواند  کارآمد  و  مؤثر  پاسخگویی   -5

سهوی  آسیب دیدگی های  و  صدمات  پیامدهای 

افراد  نجات  موجب  و  داده  کاهش  را  غیرعمدی  و 

این  در  بررسی  جهت  موردنظر  موضوعات  گردد. 

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

مقـــاله تخـصصـی
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حوزه به قرار زیر است:

- تعیین ادغام و ترکیب مناسب و شایسته تجهیزات

- آموزش پرسنل

- تأمین منابع انسانی در سطوح مختلف

- زمان پاسخگویی در روز

نقشی  باال  در  ذکر شده  )Es( های  ای  از  کدام  هر 

کاهش  فراگیر  و  جامع  برنامه های  توسعه  در  مهم 

با  که  صورتی  در  می نماید.  ایفا  جامعه  ریسک 

در  آنها  هم افزایی  تأثیر  گردند،  ترکیب  یکدیگر 

قیاس با وقتی که بطور جداگانه مورد استفاده قرار 

می گیرند، بسیار کارآمدتر و اثربخش تر خواهد بود. 

عالوه بر این 5 ای، سازمان های آتش نشانی ممکن 

است متخصصان و کارشناسان حوزه سیاست های 

تا در فرآیند وضع،  نیز به خدمت گرفته  را  مردمی 

کاهش  راستای  در  ایمنی  قوانین  رعایت  و  اجرا 

خطر، سازمان را یاری نمایند. استفاده و بهره برداری 

از پنج ای )Five Es( این اطمینان را بوجود می آورد 

برنامه  و  طرح  یک  جامعه،  خطر  کاهش  طرح  که 

سنجیده، مقرون به صرفه و پایدار می باشد.

پیشنهادات/ فراخوان عمل و اقدام

مستلزم  موفق  جامعه  ریسک  کاهش  برنامه  یک 

حمایت و پشتیبانی مدیریتی از سمت سطوح باال 

)Top-down( می باشد.  پائین تر  به سمت سطوح 

حمایت و پشتیبانی رهبران و مدیران سازمان های 

آتش نشانی برای ایجاد، استقرار و حفظ یک برنامه 

کاهش خطر جامعه امری حیاتی و اجتناب ناپذیر به 

شمار می آید. در زیر به موارد و نکاتی اشاره می گردد 

آنها قادر خواهید بود در  با در نظر گرفتن  که شما 

سازمان آتش نشانی خود گام های مؤثری در راستای 

پیشبرد این برنامه بردارید:

- تلفیق و ادغام کاهش ریسک جامعه از طریق سند 

راهبردی سازمان آتش نشانی خود.

- ایجاد و برقراری همکاری و مشارکت با سازمان های 

دیگر در شهرداری که قادر به ایفای نقش های مهم 

خطر  کاهش  طرح  کامیابی  و  موفقیت  کسب  در 

جامعه هستند.

مدیران  و  رهبران  با  همکاری ها  بسط  و  توسعه   -

سازمان های ذی نفع دیگر در جامعه، بیمارستان ها، 

دانشگاه ها و نهادها.

- بهره مندی از خدمات متخصصین و کارشناسان حوزه 

آنها در خصوص  از  سیاست های مردمی و حمایت 

قوانین در راستای طرح کاهش ریسک جامعه.

طرح  یک  توسعه  بر  مدیریت  و  نظارت  اعمال   -

مالی  دربرگیرنده یک سال  که  کاهش خطر جامعه 

کامل می باشد.

نیروی  اینکه  از  نمودن  حاصل  خاطر  اطمینان   -

و  مناسب  کلی  حمایت های  و  آموزش  انسانی، 

جامعه  ریسک  کاهش  طرح  یک  برای  شایسته 

موجود می باشد.

حاصله  دستاوردهای  و  نتایج  اشتراک گذاری  به   -

ایراد  طریق  از  جامعه  ریسک  کاهش  پروژه های  از 

سخنرانی در سازمان ها، کنفرانس ها و رویدادها

- به اشتراک گذاری نتایج و دستاوردهای حاصله از 

بسترهای  طریق  از  جامعه  کاهش خطر  پروژه های 

ارتباطاتی داخلی و خارجی از قبیل رسانه ها.

نتیجه گیری

کاهش خطر جامعه، دروازه ای بسوی 

ساخت مجدد فرهنگ ایمنی در سازمان های 

آتش نشانی به شمار می آید. این مهم، 

مستلزم و متضمن پذیرش و حمایت مدیران 

ارشد از سمت سطوح باالی سازمان، به 

سمت سطوح پایین تر )Top-down( بوده 

و یک رهبری و مدیریت آگاهانه و آکنده از 

چشم انداز، دوراندیشی و بلندنظری را طلب 

می نماید تا تغییرات الزم اعمال و فرآیند 

بخوبی هدایت گردد.

هدف پایدار و همیشگی کاهش خطرات در 

جوامع، بویژه در مواجهه با رشد روزافزون 

نیازها، تغییرات در جمعیت شناختی، خطرات 

نوظهور و محدودیت های بودجه ای، امری 

دشوار و چالش برانگیز می باشد. اجرا و 

پیاده سازی یک برنامه موفق کاهش ریسک 

جامعه از طریق همکاری های درون سازمانی 

و مشارکت جامعه، منابع بیشتر و فراتر را به 

همراه خواهد داشت. 

رویکرد مبتنی بر جامعه به دلیل کار و تالش 

تعاملی و بر پایه همکاری در راستای کسب 

بینش و بصیرت، ارزیابی و ارائه راه حل های 

فراگیر و جامع در رابطه با مسائل مربوط به 

ایمنی جامعه، سبب افزایش و اعتالی ایمنی 

عمومی می گردد.
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مهندسین مشاور آفتاب ایمن پرتو :

جلوگیری از
 یخ زدگی در 
سیستم های 

اسپرینکلر
یکی از روشهای مؤثر کنترل و اطفاء سریع حریق، 
استفاده از سیستم اسپرینکلر می باشد. دامنه کاربرد 
بطوریکه  است.  گسترده  بسیار  سیستم ها  این 
ساالنه در سراسر جهان بیش از 40 میلیون سیستم 
درصد   99 از  بیش  می گردد.  نصب  اسپرینکلر 
آتش سوزی ها به تنهایی توسط طراحی یک سیستم 
جالب  می باشند.  قابل کنترل  استاندارد  اسپرینکلر 
شده  منتشر  آمارهای  اساس  بر  که  بدانید  است 
37 درصد از آتش سوزی ها با فعال شدن تنها یک 
چهار  از  کمتر  فعال شده  با  درصد   60 و  اسپرینکلر 
نشان دهنده  آمار  این  که  شده اند؛  مهار  اسپرینکلر 

نقش بسیار مؤثر این سیستم ساده می باشد.
سیستمهای اسپرینکلر برحسب نوع، کاربرد، شرایط 
جغرافیایی، ارزش کاالها و تجهیزات، هزینه و دیگر 
الزامات، طراحی های متنوعی دارد. این سیستم ها 
)سیستم   Wet Pipe کلی  دو دسته  به  کلی  به طور 
تر( و Dry Pipe )سیستم خشک( تقسیم می شوند. 
از این سیستم ها، مزایا و معایب مختص  هرکدام 
به خود را دارند. بدلیل هزینه های پایین تأمین و 
در  این سیستم  کاربرد  دامنه  تر،  نگهداری سیستم 
انبارها، صنایع، مراکز عمومی و ساختمان ها گسترش 
یافته است. از طرفی میزان خوردگی خطوط لوله در 
سیستم تر پایین تر از سیستم خشک می باشد. زیرا 
نرخ خوردگی پس از گذشت زمان و اکسید شدن 
اکسیژن  توسط  لوله  داخلی  جداره  از  نازکی  الیه 
محلول در آب، متوقف می شود. در صورتیکه نرخ 
کمپرس شدن  بدلیل  در سیستم خشک،  خوردگی 
نگاه  ثابت  )بمنظور  به داخل سیستم  متناوب هوا 
داشتن فشار شبکه، بدلیل وجود نشتی در اتصاالت( 

و وجود اکسیژن متوقف نمی شود.
 طراحی سیستم تر بنحوی است که آب آتش نشانی 
محض  به  و  دارد  وجود  لوله ها  داخل  همواره 
می گردد.  آغاز  اطفاء  عملیات  سیستم،  فعال شدن 
یخ زدگی  احتمال  تر،  سیستم  معایب  از  یکی 

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

مقـــاله تخـصصـی

94 IRAN Fire Protection Engineering Magazine    No. 43    Feb. 2019                                 1397 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق    سال ششم    شـماره 43    بهمن مـاه   



تجارت دانا پایه       977 47 220 - 021 

هولماترو ،  پیشتاز در نوآوری و تکنولوژی 

کـانال اطالع رسانی تخصصی ماهنامه 

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

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



لوله های انتقال )در معرض درجه حرارت پایین محیط( می باشد که این مورد 

نیز با راهکاری کم هزینه، قابل رفع است. مطابق با استاندارد NFPA در مناطقی 

 Anti( یخ زدگی  سیستم  ضد  از  بایستی  دارد،  وجود  آب  یخ زدگی  احتمال  که 

Freezing System( استفاده نمود. 
گالیکول  پروپیلن  یا   )Glycerine( گلیسیرین  می تواند  ضدیخ  محلول 

)Propylene Glycol( باشد. با توجه به اینکه این دو ماده خاصیت اشتعال پذیری 

بعنوان  و  با درصد دقیق مخلوط شده  ترکیب  با آب طی یک  بایستی  دارند، 

ضدیخ به سیستم تزریق گردند. 

ماکزیمم غلظت حجمی گلیسیرین در محلول 48 درصد و پروپیلن گالیکول در 

محلول 38 درصد مقرر گردیده است. هرگونه افزایش غلظت نسبت به مقادیر 

بیان شده در حضور منبع حرارتی، منجر به مشتعل شدن محلول ضدیخ شده و 

گسترش حریق را در پی دارد. 

براساس آزمایشات انجام شده، میزان حرارت الزم جهت مشتعل شدن محلول 

ضدیخ در غلظت های بیش از حد مجاز به قرار جدول روبرو می باشد: 
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- جهت سهولت در درک بهتر مطلب بایستی خاطرنشان کرد که هر یک مگاوات 
ثانیه  هر  در  بنزین   28.5cc سوختن  از  حاصل  حرارتی  انرژی  معادل  انرژی، 

می باشد.
الزم بذکر است بمنظور جلوگیری از یخ زدگی قسمت هایی از سیستم اسپرینکلر 

راهکارهای  آب هستند،  انجماد  نقطه  از  پایین تر  حرارت  درجه  معرض  در  که 
آن،  استفاده  هزینه  که  دارد  وجود   Electrical heat tracing قبیل  از  دیگری 

بمراتب بیشتر از استفاده از ضدیخ است.
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فرماندهی و کنترل
 در امداد و نجات بحران های رادیولوژیکی- هسته ای

وظایف  از  یکی  حوادث هسته ای،  وقوع  هنگام  به 

ارسال  و  اتمی، جمع آوری  انرژی  بین المللی  آژانس 

نتایج تحقیقات  به روش  ، فنون و  اطالعات مربوط 

پرتوئی  اضطراری  حالت های  با  مقابله  با  مرتبط 

در  که  همان گونه  است.  عضو  کشورهای  به 

استانداردهای  آمادگی و مقابله در برابر فوریت های 

به  پاسخگویی  و  آمادگی  برای  الزاماتی  پرتوئی 

شده  عنوان  کشوری  هر  در  هسته ای  فوریت های 

اقداماتی  باید  حادثه،  اولیه  پاسخ گران  است، 

پیامدهای  تا  کنند  اتخاذ  را  اجرا  قابل  و  مناسب  

برسانند.  حداقل  به  را  هسته ای  فوریت  از  حاصل 

بحران،  وقوع  صورت  در  كه  نواحي ای  از  يكي 

بخصوص فوریت رادیولوژیکی، آسیب های جدي را 

متحمل می شود، نواحي شهري است كه اين خود 

روشن  را  بحران هسته ای  اجراي سناریوی  ضرورت 

از  تلفيقي  شامل  معمول،  زیان بار  اثرات  می سازد. 

ساختمان ها،  و  سازه ها  انهدام  تشعشعی،  تأثیرات 

آلودگی شبكه و دسترسی ها مثل تلفن، برق، منابع 

آب و ... هستند. غير از آسیب های مستقيم، آلودگی 

در  بخصوص  كه  است  بحران  ابعاد  از  ديگر  يكي 

فشرده،  بافت  داراي  و  زياد  جمعيت  با  مناطقي 

به  تا  شده  كوشيده  مقاله  اين  در  می گردد.  بيشتر 

بحران  از  ناشي  آسیب های  كاهش  در   C4I نقش 

رادیولوژیکی و هسته ای پرداخته شود.

مقدمه

نیز  و  هسته ای  انرژی  زمینه  در  ایران  پیشرفت 

عجین شدن این تکنولوژی در جریان زندگی مردم، 

و  هسته ای  پزشکی  صنعت،  زمینه  در  باالخص 

باال بردن دانش پرسنل  افزایش توان و  کشاورزی، 

امدادی را می طلبد. مراکز هسته ای موجود در شهر 

مگاواتی   5 تحقیقاتی  راکتور  مرکز  نظیر:  تهران 

مراکز  سال،   40 از  بیش  عمری  با  تهران  امیرآباد 

و  ها   CT-SCAN و  اسکن  گاما  هسته ای،  پزشکی 

نیز کارخانه های تولید رادیودارو که در سطح شهر و 

همچنین در سطح کشور در حال فعالیت می باشند، 

علیرغم تمامی شیلدینگ ها و محافظتی که توسط 

سازمان های ملی و بین المللی، نظیر سازمان انرژی 

 )IAEA( اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی

ایمنی  اصول  رعایت  نیازمند  باز  می گیرد،  صورت 

با  داریم  سعی  مقاله  این  در  می باشند.  هسته ای 

در  قوی  سناریوی  یک  موجود  مشکالت  بررسی 

مواجهه با بحران های رادیولوژیکی را معرفی کنیم.  

دستورالعمل عملیات برای نیروهای امدادی اولیه در 

بین المللی  آژانس  یک بحران هسته ای  که توسط 

این  فرماندهی  و  کنترل  نحوه  می گردد،  حمایت 

بحران را شرح می دهد. ما اصول این سناریو را باز 

کرده و ساختار کلی آن را بیان می نماییم.

به هنگام  یاری رسانی  بند 2 معاهده  طبق ماده 5 ، 

یکی  پرتوئی،  اورژانس  یا  هسته ای  حوادث  وقوع 

 IAEA اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  وظایف  از 

روش های  به  مربوط  اطالعات  ارسال  و  جمع آوری 

شناسایی ، فنون و نتایج تحقیقات مرتبط با مقابله با 

حالت های اضطراری پرتوئی یا هسته ای به طرفین 

معاهده و کشورهای عضو است. همان گونه که در 

مقابله  و  Gs-R-2   ) آمادگی  سری  ایمنی  استاندارد 

هسته ای (  حوادث  یا  پرتوئی  فوریت های  برابر  در 

نیازهایی برای سطح تناسب آمادگی و پاسخگویی 

به فوریت های هسته ای در هر کشوری عنوان شده 

اقداماتی  باید  حادثه،  اولیه  مقابله کنندگان  است، 

پیامدهای  تا  کنند  اتخاذ  را  اجرا  قابل  و  مناسب  

حاصل از یک فوریت هسته ای را به حداقل برسانند.

 GC(49)RES9 تفسیر  در   IAEA عمومی  کنفرانس 

به تشویق کشورهای عضو برای قبول استانداردها ، 

آژانس  مناسب  کاربردی  ابزارهای  و  فرآیندها 

برای  مناسب  آموزش  اعمال  لزوم  بر  و  می پردازد 

با  مواجهه  خصوص  حادثه  اولیه  مقابله کنندگان 

فوریت های  وقوع  جریان  در  یون ساز  پرتوهای 

این  می کند.  تأکید  هسته ای  حوادث  یا  پرتوئی 

به  و  کرده  توجه  نیازها  به  تا  دارد  نظر  در  مقاله 

تکمیل معاهده یاری رسانی بپردازد. هدفی که دنبال 

برای  کاربردی  راهنمای  آوردن یک  فراهم  می شود، 

کسانی است که می خواهند در جریان ساعات اولیه 

خود  از  رادیولوژیکی،  و  پرتوئی  فوریت های  وقوع 

واکنش نشان دهند. همچنین برای مقامات ملی که 

امیرحسین کشاورز |    کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای /کارشناس ارشد تحقیقات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
amkeshavarzir@yahoo.com
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می خواهند به موقع از این واکنش سریع، حمایت 

الزم را بعمل آورند. این راهنما می تواند خط مشی، 

دستورالعمل و اطالعات پشتیبانی را به آسانی در 

ملزومات  بتواند  تا  دهد  قرار  کشور  یک  اختیار 

اساسی را برای پاسخگویی به فوریت های پرتوئی 

فراهم آورد.

فنی  واژه های  زبان،  چینش،  با  باید  راهنما  این   

عملیاتی و قابلیت های سازمانی هر کشور یا استان 

کاربر )استفاده کننده( تطبیق داده شود و به عنوان 

بخشی از سلسله عملیات و آمادگی های اضطراری 

بردن  باال  و  نمودن  جایگزین  به منظور   ، IAEA

توان نیروهای TECDOC-IAEA-1162 در منطقه  

امدادی  نیروهای  فعالیت های  و  اولیه  عملیات 

اولیه انتشار یابد.

این دستورالعمل ها توسط کمیته  بین المللی حریق 

 PAHO آمریکا  بهداشت  سازمان   ، CTIF نجات  و 

و  حمایت   WHO جهانی  بهداشت  سازمان  و 

پشتیبانی می شود.

Background پیش زمینه

جزء  پرتوئی  فوریت  یا  رادیولوژیکی  اورژانس 

که  است  اورژانس هایی  و  اضطراری  مواقع  آن 

جا  هر   در  و  هستند  رادیواکتیو  مواد  دربرگیرنده 

می تواند اتفاق بیفتد و شامل موارد زیر  است :

)انقضاء یافته ،  کنترل  غیرقابل  خطرناک  منابع   

گمشده ، دزدیده یا کشف شده (

 سوء استفاده از منابع خطرناک پزشکی یا صنعتی 

)چیز  هایی که در رادیوگرافی استفاده می شوند.(

 پرتوگیری عمومی و آلودگی از یک منبع نا شناخته

 پرتوگیری طوالنی مدت و جدی

 تهدیدات یا فعالیت های خرابکارانه

 حمل و نقل اورژانسی و اضطراری مواد پرتوزا

امدادی  تجربیات نشان می دهد که سرویس های 

اورژانسی محلی )مثالً : مراکز پزشکی محلی، نیروی 

انتظامی و پلیس، آتش نشانی ها( مهم ترین نقش را 

در واکنش سریع نسبت به یک   حادثه                رادیولوژیکی 

خواهند داشت. در این حین، مسئوالن ملی ممکن 

است اغلب نقش مهمی را در پشتیبانی و واکنش 

در یک سطح محلی بازی کنند.

Objective هدف

هدف، ارائه   راهنمای کاربردی واکنش در برابر حادثه 

در ساعات اولیه  یک حادثه   اورژانسی رادیولوژیکی 

است و این شامل كاركنان سرویس های امدادی و 

اورژانسی که در سطح محلی واکنش اولیه  را انجام 

می دهند و مسئوالن ملی که این واکنش سریع را 

پشتیبانی مي كنند، می شود.
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Radiological Emergency اورژانس رادیولوژیکی

عملیات و واکنش در حالت های اورژانسی شیمیایی 

و رادیولوژیکی خیلی شبیه هستند. در هر دو مورد 

حواس ما )برای مثال : بویایی و بینایی ( ممکن است 

باشند.  ناتوان  مواد،  آشکارسازی سطح خطرات  در 

علی رغم این، واکنش اولیه اغلب بر مبنای نشانه های 

یا  عالئم  برچسب ها ،  همچون  خطرات،  ثانویه  

پالکارد ها ی نشان دهنده  وجود  مواد خطرناک ، ظاهر 

تحت  اشخاص  در  پزشکی  اثرات  و  امراض  شدن 

روی  نوشته های  خواندن  یا  و  گرفته  قرار  تشعشع 

تجهیزات خاص اجرا و انجام می شود. اهداف اصلی 

و مهم واکنش در هر دو حالت اورژانس شیمیایی و 

رادیو لوژیکی، به قرار زیر هستند:

 حفاظت عمومی

 حفاظت كاركنان و پرسنل عملیاتی

فوق  حالت  دو  برای  زیر  تفاوت های  حال ،  هر  به 

وجود دارد :

اورژانسی  حوادث  بودن  نادر  بسيار  بدلیل   -

این گونه  تجربه   عمومًا  اقدام کنندگان  رادیولوژیکی، 

حوادث را ندارند.

امکان خطر  که  پرتوگیری  پائین  در سطوح  - حتی 

قابل مالحظه ای وجود ندارد، می توان با استفاده از 

ابزار آالت ساده و عادی که در دسترس وجود دارد، 

آن را نمایان كرد.

- مواد رادیو اکتیو  حتی در زمانی که فرد در تماس 

پرتو گیری  سبب  می تواند  نيست،  نیز  آن ها  با 

رادیو اکتیو شود.

نتیجه   در  سالمتی   روی  آن ها  تأثیرات  و  اثرات   -

روز،  چندین  تا  است  ممکن  پرتوگیری،  و  تشعشع 

هفته یا حتی سال  نمایان نشود.

- عموم ، رسانه ها و واکنش دهنده ها )عملیات کننده ها( 

اغلب یک ترس اغراق آمیز از تشعشع دارند.

و  شیمیایی  اورژانسی  حالت های  دو  هر  در 

ابتدایی  مرحله   در  عملیات کننده ها  رادیولوژیکی، 

مأموران  موارد  بيشتر  )در  یکسان اند.  واکنش 

آتش نشانی محلی و كاركنان سرویس های اورژانس 

ابتدایی  عملیات  به عالوه  می کنند. (  اجرا  را  آن 

در  نباید  رادیولوژیکی  حادثه   پاسخ دهندگان  در 

به  پاسخ  در  که  دیگری  اقدامات  با  عمومی   حالت 

انجام  خطرناک  مواد  شامل  اورژانسی،  حالت های 

می شود، فرق داشته باشد.

Hazards خطرات

که  وسیله  ای  یا  ماده  جسم ،  هر  مقاله  این  در 

یا  منبع  یک  شود،  رادیواکتیو  پرتودهی  موجب 

سورس )source( نامیده می شود. مواد رادیو اکتیو 

آلودگی  مایعات،  یا  خاک  دود ،  حالت های  در 

)contamination( نامیده می شوند و اگر این چنین 

موادی یک سطح ، شئ یا شخص را در بر گیرند، به 

آلوده شده )contaminated( می گویند. یک  آن ها 

کنترل  تحت  می تواند  که  خطری  به عنوان  منبع،  

نباشد و به انداز ه  کافی از خود تشعشع ساطع كند 

نظر  در  سالمتی  شود،  روی  حتمی  اثرات  باعث  و 

گرفته می شود.

حاالت اورژانسی رادیولوژیکی می تواند اثرات شدید 

خطرات  حال ،  هر  به  بگذارد.  سالمت  بر  حتمی  و 

واقع شده  دیگری  عالوه بر تشعشع )همچون : حریق 

مخاطرات  است  ممکن  آلوده(  محل  در  انفجار  و 

بیشتری برای سالمت به  وجود بیاورند. هر چند این 

سبب  می تواند  طوالنی  زمان  مدت  در  تشعشعات 

سرطان  شوند ، اما خیلی بعید است که فوریت های 

بیماری  شیوع  توجه  قابل  افزایش  باعث  پرتوئی 

بنابراین  شود.  پاسخگران  يا  مردم  میان  سرطان 

جراحت  جايی که  در  زندگی  انداختن  مخاطره  به 

برای  هستند،  اجتناب ناپذیری  پیامدهای  آسیب  و 

نیروهای مقابله اولیه )first responders( ضروری 

است.

مواد رادیو اکتیو دو خطر عمده را بروز می دهند:

 Internal Hazard خطر داخلی 

External Hazard خطر خارجی 

ساطع کننده   مواد  نظیر  رادیو اکتیو،  مواد  از  بعضی 

به  تشعشعاتی   )gamma emitters( گاما  پرتو ي 

خارجی  خطر  یک  می تواند  که  می فرستند  بیرون 

میان  این  از  که  این رو، خطری  از  باشد.  بدن  برای 

نامیده می شود.  پرتوگیری خارجی  نشأت می گیرد، 

در چنین مواردی، سپری کردن زمان بیشتر در کنار 

و نزدیک یک منبع پرتو خطرناک است؛ بخصوص 

بشدت  می تواند  دست  با  پرتوزا  چشمه   برداشتن 

سوانح  از  برگرفته  درس های  باشد.  خطرآفرین 

و  آثار شدید  که  است  آن  نشانگر  گذشته،  پرتوئی 

حمل  یا  لمس  برداشتن،  از  ناشی  می تواند  حتمی 

در  حتی  خطرناک  پرتوزای  چشمه   یک  جیب(  )در 

کوتاه ترین زمان ممکن باشد. از این رو، باید تالش 

)قطعات  احتمالی  پرتوزا  مواد  با  تماس  از  تا  کرد 

لیکن  شود.  جلوگیری  انفجار(  از  حاصل  متالشی 

توقفی هر چند محدود )چند دقیقه ای( در کنار منبع 

رادیواکتیو خیلی خطرناک، مثاًل با هدف نجات جان 

افراد ، اصواًل موجب به خطر انداختن زندگی نمی شود.

یک امکان دیگر، این است که آلودگی روی پوست 

شود.  پوست  شدید  سوختگی  سبب  و  گیرد  قرار 

افراد  که  است  امکان پذیر  زمانی  تنها  احتمال  این 

شده  ریخته  یا  نشت  حال  در  رادیو اکتیو  ماده   با 

در  که  همان گونه  باشند.  تماس  در  کانتینر  یک  از 

ادامه بحث شده، پوستی که دچار آلودگی شده نیز 

رادیو اکتیو  آلودگی  می تواند مسبب و شریک خطر 

سهوی   بلعیدن  بعلت   )internal hazard( داخلی 

)inadvertent ingestion( مواد رادیو  اکتیو باشد.

همچنین مواد رادیو اکتیو اگر از راه استنشاق ، بلعیدن ، 

یک شخص  بدن  داخل  باز  به  جراحات  میان   از  یا 

نوع  اين  به  باشند.  می توانند خطرناک  وارد شوند، 

 )internal contamination( آلودگي، آلودگی داخلی

می گویند.

متري   100 محدود ه   در  رادیو اکتیو  مواد  استنشاق 

منابع بسيار خطرناک  انفجار  که شامل  یا  از حریق 

سالمت  بر  حتمی  اثرات  موجب  است،  رادیو اکتیو 

که  است  ممکن  وقتی  احتمال  این  می شود.  البته 

و  باشد  نداشته  حفاظتی  تنفسی  دستگاه  شخص 

بلعیدن  بایستد.  حریق  از  حاصله  دود  معرض  در 

خوردن  غذا  نتیجه   در  مثال   )برای  آلودگی  سهوی 
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اثرات  باعث  می تواند  نیز  آلوده(  دست های  با 

شدید روی سالمت باشد. هر چند این حالت فقط 

وقتی محتمل است که شخص در تماس مستقیم 

ریخته  را  دیواکتیو  مواد  منبع  یک  از  که  موادی  با 

شده اند یا نشت کرده اند، باشد.

یک حریق ، انفجار یا فعالیت انسانی که در بر گیرنده  

است  ممکن  باشد،  خیلی خطرناک  مواد هسته ای 

طبق  بر  و  کند  ایجاد  زمین  سطوح  در  را  آلودگی 

 GS-R-2-[Ref1]   : شماره ایمنی  الزامات  استاندارد 

جمعیت  جابه جایی  بنابراین  باشد،  شده  گواهی 

مردم  یا تصفیه و تمیزکاری براي جلوگیری از تأثیرات 

افراد  سالمت  بر  طوالنی مدت  پرتوگیری  احتمالی 

پذیرد .  صورت  باید  متمادی (  سالیان  مثال :  )برای 

با   معادل  سطح،  در  آلوده  نواحی  در  ماندن  باقی 

ماه  چندین  برای  حتی  بین المللی  استانداردهای 

هیچ تأثیر حتمی شدیدی روی سالمتی نمی گذارد، 

حتی بر افراد بسيار حساس ) برای مثال : زنان باردار ( 

باشد.  آب  ذخایر  می تواند  نگرانی،  عوامل  دیگر  از 

ذخیره   عمومی  منبع  یک  که  باشد  غیرممکن  شاید 

آب تا سطحی آلوده شود که منجر به بروز آثار قطعی 

زمانی که  حال  هر  به  ولي  شود،  افراد  برای  شدید 

از  باالتر  حدی  به  ذخیره  آب های  آلودگی  سطح 

آب  تعویض  باید  برسد ،  بین المللی  استانداردهای 

صورت پذیرد. این استانداردها در سطح مطلوب و 

زیر آن سطحی از آلودگی که   می    تواند سبب اثرات 

شدید و حتمی بر سالمت شود تنظیم شده است؛ 

حتی اگر آب برای یک سال نیز مصرف شده باشد.

آب های آلود ه  شهر در حدی که بعضی مواقع باالتر از 

استاندارد بین المللی است نیز می تواند برای چندین 

ماه بدون اثرات شدید و حتمی، روی سالمت مصرف 

بیشترین  که  معمولي  افرادی  برای  حتی  شوند، 

حساسیت را دارند. فاضالب آلوده  ایجاد شده در اثر 

کردن  ضد عفونی  برای  که  آب هایی  نظیر  عملیات، 

استفاده شده اند، نباید بیانگر یک خطر برای سالمت 

تمیزکاری،  هزینه های  کاهش  به منظور  اما  باشند؛ 

تصفیه  بعدی و کاهش اضطراب عمومی میان مردم ، 

هستند،  دلیل  دارای  که  کوشش هايي  و  تالش ها 

بايد طوری صورت پذیرند که حداقل انتشار آلودگی 

را به همراه داشته باشند. هر چند این تالش ها نباید 

باعث تأخیر در انجام عملیات واکنشی شوند. همه  

جدی  هسته ای   و  رادیولوژیکی  اورژانسی  حوادث 

موجب  را  اقداماتی  عمومی  و  همگانی  حالت  در 

ضمانت  هیچ گونه  بدون  و  نامناسب  که  می شوند 

مسائل  با  ناسازگار  مهم  اثرات  آن  نتیجه   و  بودند 

شدید ترین  این ها  بود.  اقتصادی  و  روان شناختی 

اورژانسی  حوادث  از  تعدادی  مضر  نتایج  و  اثرات 

رادیو  لوژیکی بودند.

رادیولوژیکی  اورژانسی  مواقع  در  حتی  اثرات  این 

قابل  حتی  یا  ضعیف  رادیولوژیکی  تأثیرات  که 

عمدتًا  و  افتاده اند  اتفاق  نیز  است،  چشم  پوشی 

به خاطر اين كه عموم با اطالعات جامع و قابل فهم 

توسط منابع موثق و رسمی آگاه نشده بودند، حادث 

ساده  و  گویا  زبان  با  تفسیر  یک  به  عموم  شدند. 

اقدامات  و  آن  به  مربوط  ریسک های  و  از خطرات 

حفاظتی نیازمند است تا آن ها را دریافت و ریسک 

خطر را کاهش دهند. این مسئله مهم است که پی 

ببریم که این موارد برای هر حادثه ای همچون یک 

یا  عموم  توسط  که  اورژانسی  و  اضطراری  حادثه  

رسانه ها مشاهده و گزارش شده، انجام شود.

حفاظت مسئوالن عملیاتی واکنش و حفاظت عمومی

حتی بدون تجهیزات آشکارسازی تشعشع ، كاركنان 

واکنش و عملیات و عموم مردم می توانند در حوادث 

با خطوط  دادن خود  وفق  با  اضطراری  حالت های 

را  خودشان  دستورالعمل   در  حفاظتی  راهنمای 

حفاظت کنند.

خطوط راهنما بر اساس  اصول  پایه ای زیر بنا شده اند:

- امتناع از تماس با مواد رادیواکتیو مشکوک

- انجام صرف عملیات نجات جان و وظایف بحرانی 

نزدیک یک سورس و منبع رادیواکتیو بالفعل خطرناک

- امتناع از استنشاق دود غلیظ و استفاده از دستگاه 

تنفسی در دسترس )برای كاركنان عملیات کننده( در 

یک  برگیرنده   در  انفجار  یا  حریق  متری   100 شعاع 

منبع یا سورس رادیواکتیو بالفعل خطرناک

- دور نگهداشتن دست ها از دهان و عدم استعمال 

سیگار، غذا خوردن یا نوشیدن تا زمانی که دست ها 

)براي  شوند.  تمیز  و  شسته  کاماًل  شما  صورت  و 

جلوگیری از بلعیدن سهوی مواد رادیو اکتیو(

اين كه  به مجرد  لباس ها و دوش گرفتن،  - تعویض 

امکان آن وجود داشته باشد.

احتمال وجود مواد پرتوزا نباید مانع از انجام فعالیت 

نیروهای سرویس های امدادی نظیر انجام سریع و 

فوری عملیات نجات و انجام دیگر اقدامات بحرانی 

شود. به هر حال هیچ گونه خطر یا احتمال خطری 

برای كاركنان سرویس های امدادی مشروط بر اين كه 

دستورالعمل  در  شده  مطرح  احتیاطی  اقدامات 

کنند،  رعایت  را  كاركنان  حفاظت  راهنمای  اصول 

است  ممکن  آن هایی که  داشت.  نخواهد  وجود 

به صورت جدی آلوده شده باشند یا تحت دریافت 

درون  که  آن هایی  مثال :  )برای  بوده اند،  تشعشع 

دليل  به  باید  هستند(  داخلی  قرنطینه ي  ناحیه ي 

آلودگی رادیواکتیو تحت کنترل و نظارت باشند و اگر 

مونیتورینگ و نظارت نمی تواند سریعًا انجام شود، 
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آن ها باید بمجرد اين كه ممکن شود، دوش بگیرند و 

لباس های خود را تعویض کنند. ممكن است ارزیابی 

تحت  بالفعل  به صورت  که  دسته ای  آن   پزشکی 

به منظور  شده اند،  آلوده  یا  گرفته اند  قرار  تشعشع 

پزشکی  و  دارویی  بعدی  مدیریت  و  شدن  معلوم 

آن ها الزم و ضروری باشد.

به منظور  باید  یا دستورالعمل های عمومی  اطالعات 

کارآمدی اقدامات توصیه شده  فراهم شود  تا  شدت 

تأثیرات  و  نتایج  و  بی مورد  کاسته  نگرانی های 

شود.  رسانده  حداقل  به  روانشناختی  و  اقتصادی 

یادآور  مي بايد  مسئوالن  و  عموم  این ،  بر  مضاف 

شوند که توصیه های منابع غیر رسمی ممکن است 

گمراه کننده یا اشتباه باشند. آن ها باید فقط بر مبنای 

اطالعات منابع رسمی عمل کنند.

این موضوع بسیار مهم است که ما به خاطر بسپاریم 

سرویس های  بوسیله   که  معمولی  تجهیزات  انواع 

پرتوي   dose ُدز  میزان  اندازه  گیری  برای  اورژانسی 

گاما استفاده شده اند، از جمله پیجرهای تشعشعی  ، 

رادیو اکتیو  مواد  انواع  همه   خطر  نمی توانند سطح 

را آشکار کنند.

فقط یک ارزیاب رادیولوژیکی كه به طور مناسب مجهز 

شده و آموزش دیده است می تواند ارزیابی کامل و 

جامعي از خطرات رادیولوژیکی انجام دهد. بنابر این 

خطوط راهنمای حفاظت عمومی و حفاظت کارکنان 

رادیو لوژیکی  ارزیاب  یک  که  زمانی  تا  بايد  همیشه 

توصیه های  و  کند  تعیین  و  ارزیابی  را  خطر  میزان 

خاص و ویژه را بنماید، دنبال شود.

درس های مهم آموخته از حوادث رادیو لوژیکی قبل 

)Lessons learned to past emergencies(

قبلی،  هسته ای  اورژانسی  واکنش  های  از  تحلیلی 

تری  و  روسیه  چرنوبیل  رادیولوژیکی  حوادث  نظیر 

مابل آیلند )TMI( آمریکا، نشان داده است که وقتی 

را  مؤثر  واکنش  یک  انجام  مقدمات  می خواهیم 

ایجاد کنیم، درس های بسیار مهم زیر باید در ذهن 

ما بماند:

1- تخصیص و تعیین آشکار وظایف و مسئولیت ها 

به عنوان  واحد،  شخص  یک  تعیین  در  قصور   -

نیز قصور در تخصیص  رهبر عملیات پاسخگویی و 

مسئولیت های دیگر، به وضوح کمک خواهد کرد تا 

آن  نتیجه   که  باشيم  بی اثر  پاسخگویی  یک  شاهد 

اثرات بِد بهداشتی ، اقتصادی و روانشناختی است.

- مقامات ملی عامل مؤثری در هدایت پاسخگویی 

رهبری  باید  محلی  مقامات  صرفًا  و  نيستند  اولیه 

حمایت  با  لزوم  درصورت  را  اولیه  پاسخگویی 

مقامات ملی بر عهده گیرند.

- ورود منابع ناخواسته و داوطلبان، بدون برنامه و 

طرح ریزی می تواند عملیات و واکنش را مختل كند.

- فقط یک فرد ارزیاب رادیولوژیکی می تواند به طور 

کامل، شرایط  رادیولوژیکی را ارزیابی كند.

PIC 2- اطالع  رسانی عمومی و همگانی

- وجود نداشتن منبعی واحد از تمام اطالعات رسمی 

تشویش های  و  مردمی  اطالع رسانی  در  قصور  و 

رسانه ای در حالتی هماهنگ ، قابل درک و متناقض، 

اقتصادی  عمده   پیامدهای  آمدن  به وجود  باعث 

مردم  تا  می شود  موجب  و  شده  روانشناختی  و 

اقدامات بی موردی انجام دهند که ضرر آن بیش از 

منفعت آن است.

- فعالیت و عالقه مندی رسانه ها ، در رسیدن سریع 

گزارشگران به صحنه  حادثه در ساعات اولیه، به طور 

کارآمد و مؤثر مدنظر قرار نگرفته و کنترل شده نبوده 

است، پس بنابراین عالقه  مندی های وسیع رسانه ها 

بايد مورد نظر قرار گرفته شود.

ماهر  و  متخصص  افراد  همانند  بی اطالع ،  افراد   -

پزشکی ،  بخش  شاغالن  و  كاركنان  مثال :  )برای 

فعالیت   )... و  مدارس  علمی  استادان  و  معلمان 

می کنند که ممکن است اطالعات غلط و گمراه کننده 

به دیگران بدهند و در نتیجه، عموم مردم اقداماتی 

که هیچ تضمینی در آن نیست انجام می دهند.

- برای مواد و اجسام مسروقه یا گمشده   خطرناک 

آغشته به رادیو اکتیو که کشف و پیدا شده اند باید 

خطرات  و  توضیح  عمومی   آگهی های  به وسیله  

وابسته به آن ها  نیز اطالع رسانی شود.

3- مدیریت واکنش ها و اقدامات پزشکی

- متخصصان پزشکی به خاطر اين كه به طور مناسب 

درباره  ریسک و حفاظت شخصی مطلع  و صحیح 

نیستند، ممکن است از درمان قربانیان آلوده شده 

به رادیواکتیو سر باز زنند و کوتاهی کنند.

- افرادی که در معرض پرتو و تشعشع نبوده یا زخمی 

نشده و صدمه ندیده اند  اما نگران سالمتی خویش 

بیمارستان های  به  مضطرب(    و  )نگران  هستند 

محلی می روند تا خود را درمان کنند. در این صورت 

که  را  افراد  از  آن دسته  درمان  توان  بیمارستان ها  

آسیب دیده و مجروح هستند، نخواهند داشت و با 

مشکل مواجه می شوند ) به خصوص اگر آن دسته از 

مجروحان بعدًا به بیمارستان برسند.(

جمعیت  از  10درصد  ) حدود  مردم  از  نفر  هزاران   -

فوریت  وقوع  خبر  اعالم  از  پس  یکباره  به  محلی ( 

پرتوئی توسط رسانه ها ، براي کنترل و نظارت به یک 

مکان عمومی فراخوانده می شوند .

محلی(  ) دکتر های  پزشکی  کادر  حرفه ای  افراد   -

بيشتر اوقات اولین کسانی هستند که یک وضعیت 

اضطراری رادیولوژیکی را کشف می کنند و این زمانی 
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دریافت  و  پرتوگیری  از  است که آن ها نشانه هایی 

تشعشع را در بیماران شان تشخیص می دهند .

)FEMT( 4- مدیریت حقوقی / مدارک پزشکی قانونی

می توانند  مشکوک،  تبهکار  افراد  یا  تروریست ها   -

میان عموم باشند و می توانند برای اداره و هدایت 

نحوه  نظارت ، مراقبت و کنترل، تهدید ایجاد كنند.

- امکان مفقود شدن و از دست رفتن اطالعات مهم 

نظامی ، )به دلیل پتانسیل باالی صحنه  حادثه برای 

اقالم  اگر  اطالعات(  اطالعات و جاسوسی  گم شدن 

کشف شده یا برگردانده شده از محل حادثه به عنوان 

سند تلقی نشوند، وجود دارد.

مناطق  تخلیه،  و  خروج  نقاط  شناسایی  امکان   -

نرده کشی شده و ... توسط تروریست ها یا گروه های 

برای  آل  ایده  محل های  و  دارد  وجود  تبهکاری 

آنان  توسط  ثانویه  تجهیزات  یا  انفجاری  تله های 

است.

- مدارک پزشکی قانونی ارزشمند به دلیل عدم آگاهی 

 نیروهای  مقابله با حادثه و عدم انجام اقداماتی نظیر 

اتیکت و برچسب زنی، نگهداری موارد آلوده شده یا 

اداره کردن عملیات ضد عفونی و رفع كردن آلودگی، 

می تواند مفقود یا خراب شوند.

5- ارتباطات در حین شرايط اورژانسی و اضطراری

سیستم های  )شامل  محلی  تلفن  سیستم های   -

تلفنی سیار/موبایل ( به خاطر بار اضافی بر سیستم در 

اثر تماس عموم هنگامی که از یک حالت اورژانسی 

و اضطراری آگاهی پیدا می کنند و تماس می گیرند، 

دچار نقصان می شود.

- تلفن های سیار و متحرک ممکن است در صحنه  

حادثه به دلیل مسائل امنیتی دچار پارازیت شوند.

General concepts مفاهیم عمومی

اورژانسی   آرایش های  برای  عملیاتی  راهنما های 

ویژه ،  اورژانسی  سازمان های  مبنای  بر  خاص، 

امکانات ، تسهیالت  و مفاهیم عملیات ها همان طور 

این گونه  یافته اند.  توسعه  شده،  خالصه  زیر  در  که 

فرض شده است که ساختار سازمانی شبیه سیستم 

فرماندهی حادثه )ICS(، می باشد. 

دارد  را  اهمیت  بیشترین  که   ICS از  مشخصه ای 

جای  تا  که   )IC( واحد  فرمانده   یک  که  است  این 

می شود،  پشتیبانی  فرماندهی  گروه  توسط  ممکن 

عملیات همه   و  واکنش  اداره   و  مسئولیت هدایت 

اضطراری  عملیات  حال  در  که  را  سازمان هایی 

هستند، بر عهده داشته باشد.

عضو ارشد و دارای رتبه  باالتر عملیات اولیه، فرمانده  

اولیه  حادثه خواهد شد. در حین مراحل اولیه  واقعه  

یا  فرمانده  طبيعي  به طور  رادیولوژیکی ،  اضطراری 

رئیس گروه آتش نشانی  یا افسر نیروی انتظامی و 

خواهند  برعهده  را  هدایت  و  رهبری  محلی  پلیس 

داشت.

فرمانده حادثه ممکن است در طی عملیات اضطراری 

قلمرو  و  برگیرنده  چندین حوزه  در  که  رادیولوژیکی 

قضایی یا دربرگیرنده  منافع ملی است، تغییر کند. 

 )IC( در این چنین مواقعی، جایگاه فرماندهی حادثه

به یک  اولیه  عملیات کننده  فرمانده  از  ممکن است 

مقام صالحیت دار رسمی و کارشناس محلی یا مقام 

بلندمرتبه  ملی و کشوری منتقل شود و ممکن است 

نمایندگان  از  مرکب  فرماندهی  گروه  یک  به وسیله  

سازمان های محلی و کشوری پشتیبانی شود.

حادثه  فرماندهی  سیستم  اصلی  تدابیر  دیگر  از 

)ICS( ، همان عناصر سازمانی بنیادی و سهولت در 

تمام  برای  که  اسم محل هایی است  یا  پاسخ گویی 

سریع  هماهنگی  به منظور  اضطراری  وضعیت های 

تجهیزات پاسخ گویی در لحظه  ورود آن ها استفاده 

می شود.

Concept of operations مفاهیم و تدابیر عملیاتی

اهداف کلی واکنش اولیه )First Response( به قرار 

روبرو هستند:
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- انجام سریع تمام اقدامات منطقی براي حفاظت 

تأثیرات  حداقل رسانی  به  به منظور  مردم  عموم 

رادیولوژیکی و غیر رادیو لوژیکی )برای مثال : تأثیرات 

روانشناختی ( بر سالمت عموم جامعه 

- حفاظت اورژانسی كاركنان در حین عملیات واکنشی

در  می توانند  که  اطالعاتی  حفاظت  و  گردآوری   -

مدیریت سالمت مفید باشند و حفاظت از اطالعات، 

دليل  به  و  قانون  جریان  اهداف  اجرای  به منظور 

جلوگیری از حوادث اورژانسی مشابه در آینده

- ایجاد و حفظ امید و اطمینان خاطر عموم مردم در 

جریان واکنش و عملیات

عملیات  و  واکنش  یک  برای  زمینه  فراهم سازی   -

طوالنی مدت 

داده شده  توضیح  اینجا  در  که  عملیات ها  مفاهیم 

اورژانسی  حادثه   یک  برابر  در  واکنش  برای  است 

پرتودهی  بالقوه   خطر  در بر گیرنده   که  رادیولوژیکی 

و پرتو گیری برای عموم مردم نیز هست ، می باشد.

مفاهیم و تدابیر عملیاتی  بر مبنای اصول زیر است :

- مقامات رسمی محلی، مسئول واکنش اولیه هستند.

- فرمانده حادثه و عملیات ممکن است درخواست 

پشتیبانی كند و پشتیبانی را )که از قبل برنامه ریزی 

)گروه های  کشوری  و  ملی  سطوح  از  است (  شده 

 پشتیبانی کشوری( دریافت نماید.

در  واکنش  مسئول  کشوری  رسمی  مقامات   -

سطح کشور، پشتیبانی از نیروهای مقابله و پاسخ 

عملیات کنندگان  محلی و درخواست کمک بین المللی 

در صورت نیاز ،  هستند .

گزارش  یک  دریافت  بوسیله   معمواًل  اولیه،  واکنش 

دریافت  یا  رادیولوژیکی  اضطراری  حادثه   وقوع  از 

رادیو اکتیو  مواد  از  آن ها  در  که  تهدیداتی  گزارش 

و  فعال  می  شود ،  استفاده  معاندانه  اهداف  براي 

شروع می گردد.

 این قبیل گزارشات یا تهدیدات توسط مرکز اعزام 

)آغازگر  محلی  اضطراری   )dispatch Centre(

مرکز  این  می شود.  دریافت   پاسخ (  و  واکنش 

را  تهدیدات  ارزیابی  خصوص  در  کمک  درخواست 

به مرکز عملیات اضطراری ملی )EOC( اعالم خواهد 

کرد و به سرعت نیروها و كاركنان سرویس اضطراری 

محلی را به صحنه  واقعه  اورژانسی اعزام می كند. 

و  انتظامی  نیروی  در بر گیرنده    اعزام  این  معموالً  

پزشکی  اورژانس  سرویس  و  آتش نشانی  پلیس ، 

)آمبوالنس و کمک های اولیه ( است. )شکل 1(

ممکن است فرض کنیم که نیروهای مقابله و پاسخ 

اولیه هیچ تجهیزات و تجربه ای در ارزیابی خطرات 

که  است  این  نتیجه  و  برآیند  ندارند .  رادیولوژیکی 

بر اساس   همیشه  بايد  پاسخ  و  مقابله  نیروهای 

خطوط راهنمای حفاظت كاركنان و حفاظت عمومی 

خودشان و عموم مردم را حفاظت کنند. آن ها باید 

فرض کنند که خطر بالقوه  رادیولوژیکی )پرتوئی( تا 

زمانی که توسط ارزیاب رادیولوژیکی ، ارزیابی نشده 

باشد، وجود دارد.

اورژانسی  و  امدادی  سرویس های  بلندمرتبه   افراد 

به محض رسیدن به صحنه  حادثه در نقش فرمانده 

حادثه فرض خواهند شد و دستورالعمل های راهنما را 

دنبال خواهند کرد تا تمام عملیات را اداره و هدایت 

فرمانده  باشد،  امکان پذیر  اين كه   به مجرد  کنند. 

حادثه ، از محل ُپست فرماندهی حادثه که در یک 

موقعیت ایمن و نزدیک صحنه  واقعه  اورژانسی قرار 

دارد، هدایت عملیات را در دست می گیرد.

چندین  با  حوادث  برای  یا  کامل   واکنش  یک  در 

یک  است  ممکن  حادثه  فرمانده  عملیاتی ،  ناحیه  

تا  بگمارد  به کار  عملیات  صحنه   در  کنترل کننده   را 

عملیاتی  ناحیه   یک  در  را  عملیاتی  واکنش های 

حادثه  فرمانده   اين كه  مجرد  به   کند.  مدیریت 

اضافی  منابع  نیازمند  پاسخ  و  واکنش  که  دریافت 

است ، منابع محلی اضافی را براي گسترش عملیات 

و پاسخ درخواست می دهد.

هدایت  و  اداره  تحت  اضافی  محلی  منابع  این 

راهنما های  کردن  دنبال  با  و  حادثه  فرمانده 

حادثه  فرمانده  می دهند.  انجام  واکنش  عملیاتی، 

از )EOC( مرکز عملیات اضطراری ملی، براي فراهم 

كردن آگاهی و اطالعات از واکنش در برابر خطرات 

رادیولوژیکی و جهت فراهم كردن ارسال یک گروه 

و  رادیولوژیکی  کننده  بررسی  و  ارزیاب  شخص  یا 

که  است  شده  فرض  مي كند.  درخواست  پرتویی، 

برسد.  روز  چند  طی  در  کشوری  و  ملی  پشتیبانی 

درباره  فعالیت های خرابکارانه ، گروه امنیتی و پلیس 

و  نیروهای   مقابله  که  عمومی  ناحیه های  تمام  در 

پاسخ )اقدام کنندگان ( با عموم مردم روابطی متقابل 

همچون انجام کمک های اولیه یا ضدعفونی کردن 

خواهد  حضور  دارند ،  عهده  بر  نظارت  و  عمومی 

داشت و اقدامات الزم براي حفظ و نگهداری شواهد 

و مدارک بالقوه صورت می گیرد.

عمومی  اعالن  و  اعالمیه  یک  باشد،  مقتضی  اگر 

فوری ، می  تواند مردم را برای اقدامات الزم راهنمایی 

شود،  اعالم  نيز  محلی  بیمارستان های  به  و  کند 

به  خود  درمان،  براي  می خواهند  که  مردمی  برای 

از  باشند.  داشته  را  الزم  آمادگی  بروند ،  بیمارستان 

می باید  مناسب  سازماندهی  و  کنترل  براي  این رو 

آموزش الزم داده شود.

بعد  اولیه   ساعات  در  که  کنیم  فرض  می توانیم  ما 

از شروع حادثه   اورژانسی با توجهات شدید و زیاد 

رسانه ای و گزارش های زنده در صحنه   ملی و محلی 

به  باید  حادثه  فرمانده  بنابراین  می شویم ؛  مواجه 

اطالعات عمومی محلی  افسر  و  سرعت یک مأمور 

باشد،  هماهنگ  محلی  و  کشوری  مقامات  با  که 

براي تضمین اين كه مردم اطالعات مفید ، قابل فهم 

و جامعی  از یک منبع محلی منحصربه فرد دریافت 

می کنند، شناسایی و معین كند.

در حادثه  اورژانسی که عالقه مندی های رسانه ای با 

اهمیت و بارز است ، در اولین زمان ممکن، یک مرکز 

اطالعات همگانی )PIC( در مجاورت سایت حادثه 

که همه  اطالعات محلی و ملی با یک روش هماهنگ 

در آن جا گردآوری شده اند، تأسیس خواهد شد.

ملی  نتایج  و  موضوعات  ملی،  و  کشوری  مقامات 

را با هماهنگی کامل با مقامات محلی آدرس دهی 

خواهند كرد. سرانجام ، مقامات و مسئوالن کشوری 

پست  در  حادثه  فرمانده  دادن  قرار  هم  کنار  در  با 

گروه  از  بخشی  به عنوان   )ICP( حادثه  فرماندهی 

و  واکنش   )COMMAND GROUP( فرماندهی 

عملیات ملی را اداره و هدایت  می کنند .

شکل 1: چارت سازمان آغازگر واکنش و نحوه ارتباط با سازمان های درگیر
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Response organization سازمان پاسخگو

عملیات مقابله و پاسخ محلی شامل موارد زیر است:

مسئول   )response initiator( واکنش  آغازگر  یک 

اضطراری  حالت  اولیه   اخطار  و  اعالن  دریافت 

درباره   پایه ای  اطالعات  گرفتن  بالقوه ،  رادیولوژیکی 

و  اخبار  فراهم آوری  داده ،  رخ  اضطراری  حالت 

اطالع  صوتی،  هشدار دهنده   برای  اولیه   آگاهی 

به  محلی  اضطراری  سرویس های  اعزام  و  دادن 

است.  تهدیدات  از  ارزیابی  یک  داشتن  و  صحنه 

این فعالیت ها 24 ساعته، در هفت روز هفته انجام 

برای  حاضر  و  آماده  اولیه  واکنش دهنده   می شود. 

ارائه  سرویس on call و در صورت نیاز اعزام کننده و 

ارتباط دهنده  سرویس  های امدادی ، همچون نیروی 

انتظامی و پلیس یا آتش نشانی است.

 )command function( فرماندهی  ساختار  یک 

واکنشی  عملیات های  تمام  هدایت  و  اداره  برای 

قرارداد شده است. فرمانده حادثه ممکن است در 

انجام  به منظور  را  اختیارات  از  بعضی  نیاز  صورت 

دیگران محول  به  باال ،   اطمینان  قابلیت  با  فعالیت 

کند .

1- ساختار فرماندهی:

که    )Incident Commander( حادثه  فرمانده   -

عهده دار و متصدی واکنش اضطراری است.

- گروه فرماندهی  که فرمانده را پشتیبانی می کنند. 
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نمایندگان  شامل  است  ممکن  حادثه  فرماندهی 

ساختار  در  مسئول  دولتی  و  کشوری  محلی، 

عملیات عرف همچون نمایندگان مسئول در ساختار 

قراردادی یک واکنش رادیولوژیکی باشد.

مسئول  که    )PIO( عمومی  اطالعات  گروه  افسر /    -

برای  و  است  مردم  عموم  و  رسانه ها   كردن  مطلع 

هماهنگی با همه  منابع اطالعات رسمی و موثق در 

جهت تضمین یک متن جامع که برای عموم تهیه 

شده ، می باشد. 

 ، )EOC( ملی  اضطراری  عملیات  مرکز  یک   -2

دریافت  برای  که  است  کشوری  سطح  در  مرکزی 

درخواست های کمک از سطح محلی آمادگی دارد. 

EOC مرکزی است که به ارزیاب رادیولوژیکی متصل 

در  را  اطالعاتی  رادیولوژیکی  ارزیاب  راه  از  و  است 

خصوص پاسخ گویی با همکاری رسانه  ملی و محلی 

کرد.  خواهد  تأمین  شود،  مستقر   PIC زمانی که  تا 

این مرکز، پشتیبانی در سطوح ملی را هماهنگ و 

آن پشتیبانی ها را برای واکنش محلی فراهم می كند.

:)Planning Function( 3- ساختار برنامه ریزی

 )Resourcecoordinator( منابع  هماهنگ کننده    -

شده  نرده کشی  ناحیه   تأسیس  مسئول  که 

منابعی  چه  اين كه  معین سازی  )stagingarea(؛ 

الزم و ضروری است؛ درخواست کمک های احتیاج 

شده و گرد هم آوری کمک ها ی انجام شده )که شامل 

کمک های غیر درخواستی نیز هست ( درون واکنش 

و عملیات هنگامی که به محل می رسند، است.

ساعته   24 برنامه ریزی  هماهنگ کننده   -

مسئول  که   )hourplanning coordinator-24(

طرح ها ی  است .  حادثه  عملیاتی  طرح های  توسعه  

تخصیص  و  عملیاتی  فعالیت های  شامل  عملیاتی 

فازهای  آینده،  ساعت   24 تا   12 طرح  به  منابع 

باقیمانده  واکنش و در نهایت، برای ترمیم و بازیابی 

طوالنی مدت است.

 )operation function( عملیاتی  ساختار   -4

حادثه  عملیاتی  طرح های  اجرای  و  تکمیل  براي 

برای  است .  شده  تنظیم  واکنشی(  )فعالیت های 

 )IC( حادثه  فرمانده  کوچک،  اضطراری  حادثه   یک 

عملیات را هدایت می کند ، هر چند برای یک حادثه  

به  نیاز  عملیاتی  هماهنگی  براي  مهم،  اورژانسی 

انتصاب یک کنترل کننده در صحنه  حادثه دارد.

ساختار عملیاتی می تواند شامل تیم های زیر باشد :

- کنترل کننده در صحنه  حادثه: مسئولیت مدیریت 

واقعه   صحنه   یک  در  واکنشی  اقدامات  عملیاتی 

فرمانده  نظر  تحت  و  دارد  برعهده  را  اورژانسی 

درون  گزارشات  می شود.  اداره  و  هدایت  حادثه، 

فرمانده  به  کنترل کننده  توسط  حادثه ،  صحنه ای 

حادثه و معمواًل به افراد بلند مرتبه  گروه واکنش در 

صحنه  عملیات ارائه می شود.

ناحیه   تأسیس  مسئولیت   : FIRE آتش نشانی   -

قرنطینه  داخلی ؛ اجرا کننده  عملیات جستجو و نجات ؛ 

تریاژ، انجام اقدامات پزشکی و کمک های اولیه ) تا 

پزشکی  اورژانس  سرویس  با  ُپست  تغییر  زمان 

در  احتمالی  خطرات  کنترل  و  شدن  رودر رو  EMS  ؛ 

حادثه ) نظیر : حریق ، مواد خطرناک (؛ جوابگویی به 

ثبت ؛  حادثه ؛  همه جانبه   پردازش  عملیات کنندگان ؛ 

نظارت و ضد عفونی کردن ، کنترل و نظارت بر كاركنان 

عملیات کننده و ضدعفونی کردن آن ها است.

شکل 2: چارت سازمان مسئول و پاسخگو در سطح محلی حین چند ساعت
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- سرویس اورژانس پزشکی EMS : مسئولیت عملیات پزشکی درون سایت و محل 

حادثه ؛ انتقال بیماران به بیمارستان های محلی و اقدامات حفاظتی مناسب و 

شایسته و تأسیس ناحیه  موقت براي جمع آوری اجساد )ُمردار خانه( است.

- نیروی انتظامی و پلیس POLICE: مسئول تأسیس منطقه  امنیتی و فراهم آوری 

امنیت برای نواحی بیرون از منطقه  امنیتی است که شامل : ُپست فرماندهی 

عمومی  اطالعات  افسر  و  شده  نرده کشی  ناحیه   بیمارستان ها،   ، )ICP( حادثه 

)PIC( است. این گروه مسئول فراهم آوری امنیت در  منطقه  ثبت عمومی ، ناحیه 

تریاژ و کمک های اولیه و منطقه ضد عفونی کردن و مانیتورینگ است، این گروه 

همچنین مسئولیت مدیریت مدارک و شواهد تا زمان رسیدن گروه مدیریت 

مدارک پزشکی قانونی را برعهده دارد.

و  بازرسی  جمع آوری ،  مسئول   : FEMT قانونی  پزشکی  مدارک  مدیریت  تیم   -

نظارت بر اسناد و نیز مسئول ترمیم و انتشار اطالعات و آگاهی از محل سانحه 

توسط فرمانده حادثه و تدوین یک استراتژی اولیه تجسس از محل است.

- نظارت کننده  واکنش اولیه : یک شخص مجهز و آموزش دیده که به کاربری ابزارآالت 

نظارتی و کنترلی تشعشعات بنیادی هسته ای مسلط است، ولی صالحیت ارزیابی 

رادیو لوژیکی را ندارد، بلکه تنها وظیفه  انجام ارزیابی ساده را بر عهده  دارد. در بیشتر 

مواقع دسترسی سریع به نظارت کنند ه  واکنش اولیه، امکان پذیر نبوده و باید از 

فردی آشنا به مواد پرتوزا که در نزدیک ترین مکان )مانند بیمارستان ، دانشگاه ها ، 

راکتورهای تحقیقاتی( به محل حادثه قرار دارد، استفاده شود.

رادیولوژیکی  ارزیاب  موارد،  بیشتر  در   :Assessor رادیولوژیکی  ارزیاب  گروه   -

رادیو لوژیکی برای بررسی  ارزیاب  یا  اولیه در دسترس نيست. گروه  در ساعات 

تخمین  انجام  گاما ،  ساطع کننده   مواد  و  نوترون   بتا ،  آلفا،  پرتو های  ارزیابی  و 

تضمین  آلودگی ،  کنترل   ،dose ُدز  بررسی  و  ارزیابی  انجام  تشعشع ،  میزان 

حفاظت کارگران و عملیات کنندگان حادثه  اورژانسی در برابر تشعشع و تنظیم 

دستور العمل هایی در خصوص اقدامات حفاظتی از آن ها ، از دیگر وظایف این 

براي  الزم  پشتیبانی های  ورود  و  رسیدن  به محض  آن ها  است.  فرد  یا  گروه 

حفاظت در برابر پرتو ها و تشعشع را فراهم می آورند.

دیگر عملکردها، نظیر: تدارکات، امور مالی یا مدیریت و اجرا ممکن است نیاز 

شوند که در مرجع آژانس بین المللی انرژی اتمی توضیح داده شده است.

ارزیابی اولیه و تأسیس ناحیه  عملیاتی و تأسیساتی

بعد از رسیدن به صحنه حادثه  اورژانسی رادیولوژیکی، پاسخ دهندگان اولیه باید 

یک ارزیابی مقدماتی از وضعیت و خطرات رادیولوژیکی و پرتوئی انجام دهند 

و بر مبنای این ارزیابی،  نیروهای مقابله و پاسخ اولیه باید یک ناحیه  ایمنی را 

تأسیس کنند  که محدوده  مرزی منطقه  قرنطینه  داخلی و ناحیه  امنیتی است و 

این ناحیه نیز )ناحیه  امنیتی( مرز منطقه  قرنطینه خارجی است.

ناحیه  قرنطینه  داخلی ، ناحیه ای در اطراف  منبع ماده  رادیو اکتیو خطرناک است. 

در این ناحیه باید اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه براي حفاظت عملیات کنندگان 

و عموم مردم از آلودگی و پرتوگیری خارجی انجام شود. ناحیه   قرنطینه خارجی ، 

ناحیه ای در اطراف ناحیه قرنطینه  داخلی است که ایمن شده است. 

شکل 3: الیه بندی تسهیالت، امکانات و موقعیت آنها در وضعیت اضطراری پرتویی و هسته ای
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و  تقریبی  اندازه   برای  را  پیشنهاداتی  فوق  جدول 

موقعیت ناحیه  قرنطینه  داخلی  )درون ناحیه  ایمنی در 

شکل 3( برای حوادث رادیولوژیکی اورژانسی فراهم 

می آورد. این اندازه ها بر مبنای یک آزمایش اورژانسی 

که  رادیو اکتیو  مواد  مقادیر  بزرگ ترین  در بر گیرنده 

راهنماهای  در  و  است  شد،  مواجه  آن  با  می تواند 

بین المللی  برای حمل و نقل است.

مشخص کردن اندازه  ناحیه  قرنطینه  داخلی در ابتدا، 

بر مبنای اطالعاتی است که مستقیمًا  می توان آن ها 

ناحیه   اندازه   را دید. )مثالً : عالمت گذاری ها(. سایز و 

دریافتی  ُدز  میزان  میزان  براساس  قرنطینه می تواند 

زمانی که  در  محیط   )Equivalentdose rate( معادل 

این اطالعات دردسترس باشند ، بسط داده شود.

گذرگاه های  همه   ُدز  میزان  که  آن جا  از  چند ،  هر 

پرتو گیری نمی تواند ارزیابی شود ، فقط به عنوان یک 

پایه و مبنا برای گسترش ناحیه استفاده می شود، نه 

برای کوچک و جمع کردن ناحیه  قرنطینه  داخلی . در 

نتیجه، فقط یک ارزیاب رادیولوژیکی می تواند تمام 

خطرات رادیولوژیک را تعیین و تنظیم شرایط مرزی 

ناحیه  قرنطینه  داخلی را ارزیابی كند.

اورژانسی  حوادث  درباره   مطلبی  ما  مقاله  این  در 

ارائه  بیولوژیکی  و  شیمیایی  عوامل  دربرگیرنده  

می تواند  اورژانسی  حادثه  یک  چند  هر  نداده ایم. 

نیروهای  و  باشد  نيز  خطرات  این گونه  در برگیرنده  

ممکن  محلی (  بیمارستان های  )شامل  اولیه  پاسخ 

حادثه   یک  برابر  در  تصمیم  اتخاذ  توانمندی  است 

اورژانسی رادیولوژیکی - پرتویی را که شامل خطرات 

یا آلودگی های شیمیایی و بیولوژیکی باشد، نداشته 

باشند.

نتیجه گیری

فرماندهی و کنترل بحران های هسته ای قبلی، نشان 

داده است که مقامات ملی عامل مؤثری در هدایت 

محلی  مقامات  صرفًا  و  نيستند  اولیه  پاسخگویی 

با  لزوم  درصورت  را  اولیه  پاسخگویی  رهبری  باید 

حمایت مقامات ملی بر عهده گیرند. عضو ارشد و 

اضطراری  واقعه   اولیه   مراحل  در  باالتر،  رتبه   دارای 

رادیولوژیکی ، به طور طبيعي فرمانده یا رئیس گروه 

آتش نشانی  یا افسر نیروی انتظامی و پلیس محلی 

رهبری و هدایت را بر عهده خواهند داشت.

مقامات ملی باید به نکاتی خاص توجه نمایند. ورود 

طرح ریزی  و  برنامه  بدون  امدادرسانی،  داوطلبان 

قبلی می تواند در کنترل و فرماندهی عملیات اخالل 

ایجاد كند. عدم وجود یک منبع موثق اطالع رسان 

نیز موجب  رسمی و قصور در اطالع رسانی مردمی 

می شود تا مردم اقداماتی انجام دهند که ضرر آن 

بیش از منفعت آن است. همچنین افراد بی اطالع  

ممکن است اطالعات غلط و گمراه کننده به دیگران 

اقداماتی که هیچ  نتیجه، عموم مردم  بدهند و در 

خطرات  می دهند.  انجام  نیست  آن  در  تضمینی 

به  آغشته  اجسام  خطرناک  و  مواد  به  وابسته 

عمومی   اطالعیه های  به وسیله   باید  رادیواکتیو 

توضیح و اطالع رسانی شود. سیستم های ارتباطاتی 

می شود.  نقصان  دچار  اضافی  بار  بخاطر  محلی 

تلفن های سیار و متحرک هم ممکن است در صحنه 

حادثه بدلیل مسائل امنیتی دچار پارازیت شوند.

وضعیت  یک  که  کسانی  اولین  اوقات  بيشتر 

افراد  می کنند،  کشف  را  رادیولوژیکی  اضطراری 

حرفه ای کادر پزشکی اند و این زمانی است که آن ها 

نشانه هایی از پرتوگیری را در بیماران شان تشخیص 

بی اطالعی  بسبب  پزشکی  متخصصان  می دهند . 

و  خود  شخصی  حفاظت  و  خطر  ریسک  درباره  

از  است  ممکن  رادیو اکتیو،  به  شده  آلوده  قربانیان 

آنها  به  قبل  از  باید  پس  زنند.  باز  سر  آنها  درمان 

آموزش های الزم برای نحوه برخورد داده شود.

اما،  نبوده  تشعشع  معرض  در  که  افرادی  هجوم 

و  بیمارستان ها  به  هستند  خویش  سالمتی  نگران 

ماندن مجروحان واقعی حادثه از دیگر نکات حائز 

اهمیت است.

که  باشند  مراقب  بایست  ملی  امنیتی  مسئولین 

صحنه  در  مشکوک  تبهکار  افراد  یا  تروریست ها 

حادثه حاضر می شوند، از دست رفتن اطالعات مهم 

تخلیه،  و  خروج  نقاط  شناسایی  امکان  و  نظامی  

تروریست ها  توسط   ... و  شده  حصار کشی  مناطق 

یا گروه های تبهکار برای خرابکاری، مفقود یا از بین 

عدم  به دلیل  ارزشمند  قانونی  پزشکی  مدارک  رفتن 

بشمار  مهمی  نکات  نیز  اولیه  پاسخگران  آگاهی 

می روند.
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اطالعات عمـومـــی
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محمدرضا بداغی                        کارشناس ارشد آتش نشان
کارشناس فروش و تعمیرات تجهیزات آتش نشانی        09121903696

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

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

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

ابراهیم زيدآبادی                                 کارشناس آتش نشانی
مشاور و  مدرس آتش نشانی                                        09159717327

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

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

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

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

موقعیتایمیلسایتفاکستلفنزمینه فعالیتنام شرکت

22047977www.danapayeh.comdanapayeh@danapayeh.comOC 01 22047977ایمنی، آتش نشانی و نجاتتجارت داناپایه
26700421www.karafire.cominfo@karafire.comFC 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.comBC 04 44282800 ایمنی و آتش نشانی تخصصیایمن صنعت پارس

44240614www.imenace.cominfo@imenace.com03 44240262 اعالم و اطفای حریق شهری و صنعتیایمن آسه
88761599www.atashbas.cominfo@atashbas.com     52 88764831 فوم آتش نشانیآتش بس پارس
4420042544200418www.atashpad.comatashpadpars@gmail.com41اعالم و اطفای حریق شهری و صنعتیآتش پاد پارس
88904977www.atashpanjeh.comsales@atashpanjeh.com     96  88928666 سیستم های اعالم حریقآتش پنجه البرز
Adt_c@yahoo.com     92................ 44381665  44381665 اعالم و اطفای حریقآتش دافع تهران

5568839155688654www.ariavand.irinfo@.ariavand.ir115سیستم های اعالم و اطفای حریقآریاوند
55679584www.aradimen.cominfo@aradimen.com     97  55679584 سیستم های اعالم و اطفای حریقآراد ایمن

8887152788871527www.aipceco.cominfo@ aipceco.com     118 آموزش، مشاوره، استقرار سیستمآفتاب ایمن پرتو 
88590981www.adishpad.cominfo@adishpad.com83  88576117 سیستم های اعالم و اطفای حریقآدیش پادمهر

22879570www.aeapjs.cominfo@aeapjs.com     4-5 22879550 ایمنی، آتش نشانی، امداد و نجاتآگاهان انرژی آسیا
88727168www.ardalengineering.cominfo@ardalengineering.com     120 88710809اعالم و اطفای حریق صنعتیاردال

66952750www.idproduct.irinfo@idproduct.ir     112-3 66476545 تستر دتکتورهای حریقایده طرح محصول
33919156www.ahan.irinfo@ahan.ir     93 33949350 سیستم های اعالم حریقاعالم حریق  آوران
66950818www.imenshole.comimenshole@yahoo.com          10-11 66492823 ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتایمن شعله ایرانیان
www.igs.co.irinfo@igs.co.ir     121 66908882  66908882 سیستم های اعالم حریقایمن گستر ساعی

51086000www.etfatehran.cominfo@etfatehran.com     131 51086000 ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتایمنی و اطفاء تهران
88397748www.bazarganantraders.com info@bazarganantraders.com     115 88413255 ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتبازرگانان پاسارگاد

88791936www.khalileng.cominfo@khalileng.com     66-7 88791936 آتش نشانی و امداد و نجاتبازرگانی خلیل
www.behssa.cominfo@behssa.com     6-7 22653812  22653812 آتش نشانی – اعالم و اطفای حریقبهسا

22038262www.pakpyro.cominfo@pakpyro.com     68-9 22038255 اطفای حریق آئروسلتارا الکترونیک
57871www.saalem.coinfo@saalem.co     77 57871 تولید اسپری و کپسول Cold Fireجهان تجارت سالم
44195688www.sanginkar.cominfo@sanginkar.com     63 7-44182814 ناوگان موتوری، نردبان و پلت فرمسنگین کار صنعت
2285581822877234www.sabatam.cominfo@sabatam.com82آتش نشانی – اعالم و اطفای حریقصبا تام صنعت

88612779www.fmp.co.irinfo@fmp.co.ir     90  88612778 آموزش  ایمنی و آتش نشانیفامور مهرگان پویا
88748010www.fonoon.co.irinfo@fonoon.co.ir     91 82445000 ایمنی، آتش نشانی و نجاتفنون آزمایشگاهی

35258323www.bioversal.irinfo@bioversal.ir     62 35257323 آتش نشانی – اعالم و اطفای حریقمهندسی تدبیر
88837820www.asec-int.cominfo@asec-int.com     53 86020347 سیستم های اعالم حریقمهندسی نوین راهکار
89776665www.nejatimendp.cominfo@nejatimendp.com     61 22047977ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتنجات ایمن داناپایه

86030912www.nefco.cominfo@nefco.com114 86030679 تجهیزات اعالم و اطفای حریقنفکو
65766738www.namadintarh.cominfo@namadintarh.com37 65766872 خودروی آتش نشانی و تجهیزاتنمادین طرح

مشاوره رایگان:    50 96 584 0930 غالمیان

اسپانرسهای مجله شامره:        43
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Cooling
Demountable Units
Electromagnetic Retarders
Engines
Exhaust Extraction Systems
Exhaust Systems & Emission 
Control Devices
Fleet Management
Glass Management
Hose Layer, Carrier & Foam 
Tender
Hosereels 
Hydraulic Platforms
Incident Support Vehicles
Ladders, Gantries & Gallows
Maintenance & Reconditioning
Off Road & 4 Wheel Drive Vehicles
Personnel Carrier Vehicles
Power Take-Off Systems
Pump Appliance Vehicles
Pumps, Vehicle Mounted
Racking & Storage Systems
Roller Shutter Doors
Spare Parts
Trailers
Transmissions
Turntable Ladder
Tyres
Vehicle Conspicuity Markings
Vehicle Data Recorder & Journey 
Analysers
Vehicle Engineering & Design
Vehicle Protection
Vehicle Warning Systems (Bells, 
Lights & Sirens)
Vehicles
Water Tender
Winches
Workshop Equipment

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

اطالعات تخصصـی
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Shoring Equipment
Victim Location Equipment
Water Rescue Equipment
Winches

8- Training & Education:
Books & Training Materials
Career Development
Computer Training Simulators
Drill Hose Towers
Education & Career Development
Fire Safety Videos
Health & Safety
Manikins
Sector Skills Council
Smoke Generators
Staff Awareness
Training Aids & Facilities
Training Centres
Training Simulators

Training, Aircraft Firefighting
Training, Books & Videos
Training, Breathing Apparatus
Training, CBRN & Counter 
Terrorism
Training, Confined Space
Training, Exercising & Assessment 
Systems and Support
Training, Extinguisher & Fire 
Safety
Training, Extrication
Training, Fire Engineering
Training, Fire Investigation
Training, Fire Safety - Firefighting
Training, Hazardous Materials
Training, Marine & Offshore 
Firefighting
Training, Medical & First Aid
Training, Petrochemical & 
Industrial Firefighting

Training, Rope Rescue
Training, Water Rescue
Training, Working at Height

9- Vehicles:
Aerial Appliances
Airfield Crash Tenders
Ambulances & Medical Service 
Vehicles
Amphibious Vehicles
Battery Charging Equipment
Boats, Life Rafts & Hovercraft
Brake & Acceleration Testing
Braking Systems
Chassis & Fittings
Chassis & Fittings Light 4 Wheel 
Drive
Coachwork & Accessories
Command & Control Vehicles
Crew/Passenger Heating & 

کـانال اطالع رسانی تخصصی ماهنامه 
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Protective Clothing, Chemical 
Protection & Gas Tig
Protective Clothing, Conspicuity 
Clothing & Material
Protective Clothing, Dry Suits
Protective Clothing, Fabrics & 
Materials
Protective Clothing, Fireground 
Suits
Protective Clothing, Reproofing
Protective Clothing, Workwear
Radiation Protection Equipment
Safety Eyewear & Goggles
Safety Harnesses
Uniforms & Accessories

USAR (Urban Search & Rescue)
Wildland

7- Rescue Equipment:
Bags, Rope, Tackle & Specialist
Bolt Croppers
Cameras (Search & Rescue)
Casualty Shields
Chainsaws
Concrete Breakers
Cutting & Grinding Equipment
Electric Tools
Fall Arrest Equipment
Generators
Glass Cutters

Hydraulic Combi Tools
Hydraulic Cutters
Hydraulic Rams
Hydraulic Spreaders
Knives
Multi Purpose Hand Tools
Pneumatic Lifting Bags
Pneumatic Tools
Positive Pressure Ventilators
Reciprocating Saws
Rescue Harnesses & Rescue 
Belts
Rope & Hardware
Rope Hoists, Hauling & Lifting 
Equipment

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

اطالعات تخصصـی
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Dressings & Anti Infection Devices
ECG Monitoring
First Aid Kits & Equipment
Intubation
Manikins
Mass Casualty & Disaster 
Response
Medical Bags
Medical Supplies
Pulse Oximeters
Respirators
Resuscitation Equipment
Spine Boards
Splints
Stretchers

6- Personal Protection 
Equipment:
Boots & Safety Footwear
Breathing Apparatus & Supplies
Breathing Apparatus, Ancillary 
Equipment
Breathing Apparatus, Control 
Equipment
Breathing Apparatus, Cylinders & 
Servicing
Breathing Apparatus, Spectacle 
Inserts
Compressors, BA Charging
Decontamination Equipment
Distress Signalling Units & 

Personal Alarms
Diving Gear
Emergency Preparedness Kits
Firefighter PPE Kit Bags
Gas Monitors, Personnel
Gloves & Gauntlets
Helmets
Laundry Equipment
Lifejackets & Aquatic Safety 
Equipment
Managed Services
Night Vision
PPE Cleaning & Repairing
Protective Clothing, Anti-flash & 
Smoke Hoods

کـانال اطالع رسانی تخصصی ماهنامه 
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3- Fire Consultants, Testing & 
Research
Assessors & Investigators
Certification/Approvals Body
Consultancy Services
Research & Testing Facilities
Trade Association
Training Consultancy Services

4- Fire-fighting Equipment & 
General Supplies:
Access Equipment
Batteries 
Battery Charging & Testing 
Equipment 
Bells, Buzzers
Branchpipes
Cases, Protective
Catering Equipment & Emergency 
Food Supplies
Ceiling Hooks
Chimney Fire Equipment
Crisis Management (Crowd 
Control)
Demolitions & Site Clearance
Dry Risers & Maintenance
Fire Photography
Fire Station Supplies
Fitness Equipment & Health 
Screening
Flags
Floodlights & Searchlights
Foam
Foam Equipment
Foam Equipment, Compressed Air 
Systems
Foam Equipment, Dry Powder 
Tenders, Trailers & Anc
Foam Equipment, Generation 
Systems
Generators
Hand Tools, Forceable Entry & 
Axes
Hazard Warning Lights, Barriers & 
Tapes
Hazardous Materials, Absorbtion 
Materials
Hazardous Materials, Biological 
Detection & Identification 
Equipment
Hazardous Materials, Chemical 

Detection & Identification 
Equipment
Hazardous Materials, Chemical 
Reference Guides
Hazardous Materials, 
Decontamination Equipment
Hazardous Materials, 
Decontamination Services
Hazardous Materials, Oil Pollution 
Prevention Equipment
Hazardous Materials, Radiological 
Detection & Identification 
Equipment
Hose
Hose Binding Machine
Hose Equipment & Services
Hose, Bridges & Ramps
Hosereels 
Hydrants & Flow Gauges
Incident Shelters
Inflatable Shelters
Ladders
Loudhailers & Megaphones
Manhole Cover Removers
Materials Handling
Monitors, Firefighting
Nozzles
PPV Fans & Equipment
Procurement & Contracting 

Services
Publications
Pumps, Portable
Safety Signs
Salvage Services
Salvage Sheets
Scaffolding
Seminar & Conference Services
Standpipes
Suction Baskets & Strainers
Tapes, Crowd Control
Thermal Imaging Cameras
Torches
Traffic Control Systems
Trophies, Medals & Souvenirs
Wallbeds
Water Tanks & Dams
Wetting Agents
Whistles
Work Platform System
Workshop Equipment
 
5- Medical:
Audiological Equipment
Bespoke Hearing Protection
Body Bags
Books & Manuals
Burns Management
Defibrillators

نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Subject
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Flame Retardant Fabrics, 
Furnishings & Bedding
Flammable Materials Containers & 
Storage
Galvanised Hand Rails
Generators
Glazing, Fire Resistant
Grass Concrete Surfacing
Halon Recovery Services & 
Storage
Hose, Fittings & Cabinets
Hosereels 
Hydrants & Fittings
Infrared (Laser) Thermometers
Insulation Products
Intumescent Products
Kitchen Protection
Lightning Protection
Mailboxes, Fire Proof
Manual Call Points
Marine, Offshore & Refinery Fire 
Protection
Paints & Retardants, Fire & Flame 

Resistant
Passive Fire Protection Products
Pumps 
Refuse Bins, Fire Retardant & 
Extinguishing
Sealants, Fire & Smoke
Signs, Labels & Route Marking
Smoke Extractors, Fans & 
Ventilation Systems
Sprinkler Systems
Sprinkler Systems, Pipework & 
Fittings
Structural Fire Protection
Suppression Systems, Fire

2- Communications & IT:
Alerting Call Out Systems
Batteries
Battery Charging & Testing 
Equipment
Chemical Database
Clock & Time Recording 
Equipment

Command & Control Systems
Communications Equipment
Computer Software
Computers & Communications 
Facilities
Control Equipment
Control Room Furniture
Control Room Mimic Diagrams
Data Transmission Systems
Incident Command Systems
Information Systems
Management Control Systems
Maps
Mobile Data
Radar Equipment
Radio Communications
Telecommunication Services
Telephones
Television Closed Circuit 
Equipment
Vehicle Data Recorders

کـانال اطالع رسانی تخصصی ماهنامه 
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1- Building Fire Protection:
Alarms, Barriers & seals, Building 
Materials, Blankets, Extinguishers 
and more....

2- Communications & IT:
Batteries, Charging & 
Testing equipment, Radio 
Communications and more....

3- Fire Consultants, Testing & 
Research
Assessors & 
Investigators,Research & Testing 
Facilities and more....

4- Fire-fighting Equipment & 
General Supplies:
Generators, Hand Tools, Fire 
Station Supplies, Foam and 
more....

5- Medical:
Respirators, First Aid Kit, 
Resuscitation Equipment and 
more....

6- Personal Protection 
Equipment:
Boots & Safety Footwear,Breathing 
Apparatus,Uniforms & Accessories 
and more....

7- Rescue Equipment:
Bags, Ropes, Hauling & Lifting 
Equipment and more....

8- Training & Education:
Educations & Career 
Development, Training Centres, 
Training Aids & Facilities and 
more....

9- Vehicles:
Pumps, Engines Hose Reels, 
Warning systems, Protection and 
more....

1- Building Fire Protection:
Actuators, Fire Systems

Alarm Systems & Equipment
Alarms, Carbon Monoxide
Alarms, Deaf & Hearing Impaired
Alarms, Fire
Alarms, Installation & Maintenance
Alarms, Security
Alarms, Smoke
Alarms, Voice & Public Address
Asbestos Removal & Advice
Audible Visual Warning Devices
Barriers & Seals, Fire & Smoke
Blankets, Fire Containing
Break Glass Call Points
Buckets & Sand Bins
Building Materials, Fire or Flame 
Resistant
Cabinets, Fire Resisting & Record 
Protection System
Cable, Fire Resistant
Cable, Protection & Identification
Control Panels
Corrosion Protection
Cupboards, Fire Equipment
Curtains, Fire & Smoke
Dampers, Fire & Smoke
Detection Systems, Analogue 
Addressable
Detection Systems, Fire
Detection Systems, Flame
Detection Systems, Gas

Detection Systems, Heat
Detection Systems, Smoke
Detection Systems, Spark
Detection Systems, Testing & 
Maintenance
Disabled Person Evacuation
Door Release Mechanisms & 
Hardware
Doors
Ductwork & Fittings
Emergency Access Routes
Emergency Exit Devices
Emergency Lighting
Escape & Evacuation Devices
Explosion Protection
Extinguishant, BCF
Extinguishant, Carbon Dioxide
Extinguishant, Dry Powder
Extinguishant, Foam
Extinguishant, Gas
Extinguishant, Halon & 
Alternatives
Extinguishant, Vaporising Liquid
Extinguishant, Water Mist
Extinguisher Systems
Extinguishers, Covers
Extinguishers, Supplies & 
Maintenance
Fire Exit Ramps
Fire Protection Engineering

نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Subject
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Fire Buyers Guide 
Categories
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