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سـال هشتم ، شـماره سـال هشتم ، شـماره 4444 ، اردیبهشت  ، اردیبهشت 13991399

- موضوعات مندرج در این نشریه شامل: اخبار داخلی و خارجی، مقاالت تخصصی، رویدادهای علمی و تجاری، معرفی برندها و سایر اطالعات تخصصی حفاظت 
در برابر حریق هوشمند )عامل و غیرعامل( است که با همکاری مشاورین و اساتید مجرب این حوزه و همچنین ترجمه نشریات خارجی مرتبط تدوین می گردد.

- مقاالت خود را با فرمت Word همراه با ذکر مشخصات کامل و ایمیل، تا تاریخ 5 هر ماه از طریق iransafesec@gmail.com ارسال نمایید.
- نسخه فعلی و آرشیو ماهنامه در وب سایت www.iransafetytrade.com بصورت رایگان قابل دانلود است.

- برای مقاله دهندگان، تأییدیه درج مقاله جهت ثبت در رزومه و ارائه به مرکز ذیربط ارسال می گردد.
- نشریه الکترونیکی مهندسی حفاظت از حریق به هیچ سازمان یا شرکت دولتی وابسته نیست. 

- هرگونه برداشت و یا استفاده از مطالب نشریه، حتی بدون ذکر منبع! مجاز است.
- مطالب چاپ شده، صرفًا بيانگر نظـر و دیدگاه نويسندگان آنهاست.

- مسئولیت محتوای آگهی ها برعهده آگهی دهنده است.
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احمد غالمیان
اردیبهشت 1399

درود بر خوانندگان دوست داشتنی 

بعد از وقفه ای دو ساله )از اردیبهشت 97( ، مجددا افتخـار میزبانی عزیزان شامل حال ما شد و نشـریه روی ریل 

انتشـار قـرار گرفت. لیکن بدلیل هزینه هـای باالی چاپ و توزیع )حدودا 35 میلیون تومـان در ماه( ، ناچاریم به 

شیوه الکترونیکی، نشریه را در وب سایت، شبکه های اجتماعی و یا با پست الکترونیک تقدیم کنیم. 

امیدوارم اوضاع بهتر شود.

برگزاری وبینارها و ارتباطات جمعی در فضای مجازی، توانسته رویکـرد جدیدی در توسعه آگاهی های بین المللـی 

ایجاد کند که شاید استفاده از این ظرفیت بی نظیـر، در خالل فرایندهای امـدادرسانی، بتواند در بهبود مواجهه ها 

تاثیر بسیار ارزنده ای داشته باشد. بشرط داشتن بینش مثبت نسبت به خرد جمعی!
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نسخه الکترونیک شماره های  قبلی نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!!

12 IRAN Fire Protection Engineering Magazine    No. 44    May. 2020                      99 نشریه الکترونیکی مهندسی حفاظت از حریق    سال هشتم    شـماره 44    اردیبهشت 

External News

اخبـــار خـــــارجــی

تا اطالعات واقعی و  بازار آمد  به   TFT SHO-FLOW 1 کمپانی  فلومترهای جدید 

دقیقی را در رابطه با میزان جریان آب در یک شلنگ آتش نشانی به منظور استفاده 

در عملیات آزمایشی، آموزشی و اطفای حریق فراهم کند. هنگامی که این دستگاه 

نصب می شود، برای راه اندازی خود، از جریان آب جهت تولید نیرو استفاده می کند؛ 

نیروی  این  نیست!  نیاز  دستگاه  انداختن  بکار  برای  باتری  هیچگونه  به  بنابراین 

موردنیاز، از یک توربین داخلِی در حال حرکت گرفته شده و میزان جریان از طریق 

بلوتوث به هر نوع دستگاه هوشمند انتقال داده می شود.

SHO-FLOW 1 فلومتری ساده و قابل اعتماد بوده و استفاده از آن آسان است. 
 63( اینچی   2.5 هم  و  میلی متر(   38( اینچ   1.5 سایز  در  هم  جدید  دستگاه  این 

میلی متری( عرضه شده. این محصول نسبت به نمونه های رقابتی، بسیار فشرده تر 

و کوچک تر است؛ به طوریکه طول آن تنها 6.1 اینچ )155 میلی متر( وزن آن تنها 2.6 

پوند )1.2 کیلوگرم( است. این دستگاه نیازی به باتری نداشته و تحت استانداردها 

و قواعد کارخانه تنظیم شده است. 

 IOS میزان جریان بر روی تمامی دستگاه های هوشمند با سیستم عامل اندروید و یا

از طریق برنامه TFT که بصورت رایگان در Google Play و Apple Store موجود 

است، قابل مشاهده می باشد. این فلومتر را می توان به هر اندازه شلنگ که دارای 

سرپیچ/نقطه اتصال 1.5 اینچ است، متصل کرد.

از آنجایی که مشاهده گزارشات جریان این فلومتر به یک دستگاه هوشمند مرتبط 

منتقل می شود، دستگاهی فوق العاده پرقدرت و راحت بشمار می آید. در استفاده بیش 

از حد از دستگاه، هیچگونه نگرانی پیرامون آسیب به صفحه نمایش وجود ندارد. 

همچنین برای کسب اطالعات جریان، نیازی به حضور شخص در کنار دستگاه نیست.

SHO-FLOW 1 با حداقل میزان اتالف اصطکاک سازگار بوده و می تواند به همراه 
آب یا مخلوط آب / فوم مورد استفاده قرار گیرد. محدوده جریان آن 300-50 گرم در 

دقیقه )1200 - 1150 لیتر در دقیقه( با حداکثر فشار عملیاتی psi 300 است. ورودی / 

خروجی ها در سبک های NH، NPSH و BSP هم در دسترس هستند.

 ™ Allison’s 4000 با استفاده از سری سیستم انتقال Scania بیش از 120 کامیون

جهت استفاده، به برزیل و آمریکای جنوبی تحویل داده شد.

 Scania برزیل، بیش از 120 کامیون آتش نشانی Triel-HT سازنده وسایل نقلیه ویژه

خود  خصوصی  و  ملی  فرودگاه های  استفاده  جهت  را   Allison سیستم  به  مجهز 

خریداری کرد. 35 درصد شتاب سریع تر، کنترل بهتر وسایل نقلیه و سهولت ادغام، 

از جمله دالیل Triel-HT برای انتخاب سیستم انتقال اتوماتیک آلیسون می باشد.

و  شهری  دفاع  صنعتی،  حریق  اطفای  و  فرودگاه  برای   Scania مختلف  شاسی   9

و   P250، P310، P360 FF، P440 FF از جمله  منفجره،  مواد  ویژه  نقل  و  حمل 

 70 از  بیش  در  کامیون ها  این  در حال حاضر،  است.  G580 خریداری شده  مدل 

 Manicore فرودگاه و پایگاه هوایی در سراسر برزیل، از جمله واحدهای راه دور در

و Fonte Boa در آمازوناس، پایگاه هوایی آلکاناتا در Maranhão و فرودگاه تازه 

ایالت سائوپائولو وجود دارند.   Campinas Renovated Viracopos در  تأسیس 

Triel-HT، وسایل نقلیه را با استفاده از تجهیزات تولید و یا خریداری شده داخلی 
توسعه می دهد.

" Claudio Vincentini ، مدیر اجرایی Triel-HT، گفت:" انتقال اتوماتیک با توجه 
ادغام  و همچنین سهولت  در حرکت  عملکرد سواری، چابکی  مناسب،  عملکرد  به 

کامیون  الکترونیکی  کنترل کننده های  و  ضروری  اجزای  با  )گیربکس(  دنده  جعبه 

برگزیده می شوند.

نظر  از   Allison اتوماسیون  به  مجهز  نقلیه  وسایل   ،Vincentini گفته  طبق  بر 

عملکرد باال و هماهنگی با کامیون ها، مطابق با استانداردهای بین المللی هستند. 

انتقال  از سیستم های  درصد سریع تر  تا 35   Allison اتوماتیک  تمام  سیستم های 

دستی و یا اتوماتیک دستی )AMT( عمل می کنند.

به حال تحویل داده شده است،  تا  نقلیه که  بر 120 وسیله  در حال حاضر، عالوه 

از  عنوان بخشی  به   ،  Allison اتوماتیک  تمام  با سیستم  نیز   Scania 12 دستگاه 

برنامه سرمایه گذاری ویژه برای وسایل نقلیه فرودگاه در مرحله نهایی آماده سازی 

دستگاه  چهار  و  بوده   Infraero شرکت  به  متعلق  آن ها  از  دستگاه  پنج  هستند. 

دیگر به سفارش وزارت حمل و نقل هوایی جهت ارسال به فرودگاه های بین المللی 

(Comandatuba )BA) ، Barreirinhas )MA) ، Pato Branco )PR( و Patos در 
Piauí می باشد. 

دو دستگاه برای گروه اطفای حریق Maringá ایالت پارانا در جنوب آن کشور و یک 

دستگاه دیگر نیز متعلق به حمل و نقل مواد منفجره در پرو است.

لوازم  مخصوص،  لباس های  همچون  مختلفی  ابزارآالت  به  مجهز  کامیون ها  این 

جانبی ویژه، پمپ هایی برای انتقال آب با فشار باال و ژنراتور آب و فوم )LGE( است.

 Triel-HT خودروهای فرودگاهی 
Allison با گیربکس های اتوماتیک

  SHO-FLOW® 1
TFT فلومترهای جدید گروه



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

کانال/ گروه اطالع رسانی و تبادل اطالعات نشریه الکترونیکی

مهندسی حفاظت از حریق )مهندسی حریق(

https://t.me/iranFireProtectionEngMag  

https://chat.whatsapp.com/
DOMYCAGByFFJNv1fhrtzAQ

بزرگترین نمایشگاه بین المللی امنیت، ایمنی و اطفای حریق، 33872 نفر از خریداران 

و طرفداران حرفه ای خود را از 136 کشور دنیا جذب کرد.

Intersec دبی، ژانویه 2019، با رکوردی جدید در تعداد بازدیدکنندگان نشان داد 
که موفق ترین مجموعه برای نمایشگاه پیشرو در زمینه امنیت، ایمنی و حفاظت از 

آتش در دبی کدام است. بیست و دومین نمایشگاه Intersec که تالش های سه 

داد، 33872  ارائه  دبی  بین المللی  مرکز همایش های  در   2019 ژانویه  را  روزه خود 

بازدیدکننده از 136 کشور را به خود جذب کرد که نسبت به سال گذشته 23 درصد 

افزایش داشته است. 

بخش  شش  کشور،   55 از  مشارکت کننده   1084 با   Intersec 2020 نمایشگاه 

نشست  و  باز  فضای  در  نمایشگاه های  کشوری،  نمایشگاهی  غرفه   15 نمایشی، 

امنیت آینده، بهترین نمایشگاهی به شمار رفته است که شرکت های تجاری جدید، 

غرفه های نمایش را با راه اندازی محصوالت نوین خود به اشتراک گذاشتند.

بر  بالغ  Messe Frankfurt Middle East، مساحتی  نظر  نمایشگاه تحت  این 

60،000 متر مربع را به خود اختصاص داد و قسمت نجات و اطفای حریق، بزرگ ترین 

بخش این غرفه با 431 ارائه دهنده بود.

ارائه دهنده   375 با  تجاری  امنیت  بخش  نمایشگاه،  این  بزرگ  قسمت  دومین 

اطالعات  امنیت  ارائه دهنده(،   142( بهداشت  و  ایمنی  بخش  آن،  دنبال  به  و 

 54( و محیطی  فیزیکی  امنیت  و  ارائه دهنده(   90( ملی  امنیت  ارائه دهنده(،   120(

ارائه دهنده(، از دیگر بخش های این نمایشگاه بودند.

Andreas Rex ، مدیر نمایشگاه Intersec گفت: "ما تالش زیادی کردیم تا هم 
زمان با ارائه بخش های بهبودیافته محبوب از جمله نمایشگاه های فضای باز، این 

دوره Intersec نیز از نظر افزایش تنوع ارائه و کنفرانس ها، جامع تر به نظر برسد.

نمایشگاه  محصوالت،  داران/ارائه دهندگان  غرفه  از  "بسیاری  افزود:  همچنین  وی 

آخرین  بلکه  تجاری،  مهم  مشارکت های  تنها  نه  تا  برگزیدند  را   Intersec 2020
قطعًا  بازدیدکننده  واکنش  کنند.  عرضه  جهانی  بازار  به  نیز  را  خود  محصوالت 

داریم که دوره بیست و  انتظار  ما  و  بود  امسال  نمایش  رضایت بخش ترین جنبه 

سوم Intersec در سال 2021 موفق تر از همیشه باشد."

پلیس دبی نیز در میان صدها غرفه دار بود تا جدیدترین راهکارهای خود را ارائه 

دهد و در نمایشگاه سال جاری، یک هواپیمای بدون سرنشین هیدروژنی را معرفی 

کرد که برای بررسی مناطق کوهستانی و دریایی مورد استفاده قرار می گیرد.

شرکت بریستول مستقر در دبی، یک شرکت جهانی در زمینه خدمات و تجهیزات 

کامیون  یک  جمله  از  نوآورانه  آتش نشانی  فناوری های  آخرین  حریق،  اطفای 

آتش نشانی ساخت امارات متحده عربی، سیستم های اطفای حریق و محلول های 

قدرتمند مناسب برای پمپ آب را معرفی کرد.

در همین حال، بخش های هوشمندانه، قسمت های کلیدی Intersec 2020 بودند 

که آوازه شان در سراسر نمایشگاه پیچیده بود. این موضوع با امضای تفاهم نامه ای 

در نمایشگاه بین Smartworld، شرکت یکپارچه سازی سیستم های امارات متحده 

عربی و Building Solutions - رهبر جهانی ساختمان های متصل شده امضا شد 

تا سازه های پایدار، ایمن و کارآمد در امارات متحده ارائه دهند.

البته پاسخ خاص بازدیدکننده به Intersec 2020 این گونه به نظر می رساند که 

تقاضا برای امنیت، ایمنی و اطفای حریق در خاورمیانه همچنان افزایش می یابد. 

به گفته تحلیلگران Wresearch، بازار منطقه ای برای امنیت فیزیکی و محیطی، 

امنیت تجاری و اطالعاتی، حفاظت از آتش سوزی و هواپیماهای بدون سرنشین در 

حال حاضر ارزشی معادل 14.5 میلیارد دالر آمریکا را به خود اختصاص می دهد و 

برآورد شده است که این ارزش در سال 2024 به 31 میلیارد دالر می رسد.

Intersec 2021  از 24 تا 26 ژانویه 2021 )5 تا 7 بهمن 1399( برگزار خواهد شد.

Intersec 2020 بازهم رکورد زد
رشد 23 درصدی بازدیدکنندگان!
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Moreton مقام پنجم جایزه بزرگ  تیم توسعه و تحویل تجاری بین المللی کالج 

 Fire & Emergency Awards جوایز  مراسم  در  را  سال   Training Provider
دریافت کرد.

جایزه Training Provider سال به فرد، سازمان یا تیمی ارائه می شود که برای 

پرسنل آتش نشانی و اورژانس آموزش استثنایی را ارائه داده است. اثبات انتقال 

یادگیری، بازخورد استثنایی و بهبود سازمانی مستقیمًا با آموزش، نوآوری و عملکرد 

مرتبط است.

این  به  که  ماست  افتخار  "باعث  عملیات می گوید:  مدیر   ،  Malcolm Thomas
طریق شناخته شده ایم. برنده شدن این جایزه معتبر، مدرک سخت کوشی و تعهد 

کارکنان کالج در ایجاد و ارائه دوره ها برای مشتریان بین المللی و همچنین مشتریان 

بریتانیایی ما می باشد که نتیجه آن در بازخوردی که از مشتریان دریافت می کنیم، 

منعکس می شود. "

تیم توسعه و تحویل تجارت بین الملل، با توجه ویژه ای به خاورمیانه و اروپا، روابط 

را با یک مخاطب جهانی توسعه می دهد. ما در حال حاضر آموزش های متخصصین 

خود را در تمامی سطوح به این سازمان ها ارائه می دهیم. با اینکه که تیم ما می تواند 

کشورهای  از  عالقمندان  از  بسیاری  دهد،  ارائه  دنیا  جای  هر  در  را  آموزش  این 

با  تا  می آیند   Moreton-in-Marsh به  زندگی  و  تحصیل  تجربه  برای  مختلف 

استفاده از امکانات منحصر به فردی که متخصصان زمینه حوادث ارائه می دهند، با 

فرهنگ های مختلف سازگار شده و فرصت یادگیری خود را گسترش دهند.

عالوه بر این، کالج آتش نشانی در سال 2016، اولین عضو اتحادیه اروپا برای کسب 

اعتبار بمنظور اعطای استانداردهای NFPA از طریق هیئت اعطایی Pro Board بود. 

بخش مهمی از این کار، ایجاد روابط متقابل سودمند جهت توسعه جوامع پایدار 

ایمن از طریق ارائه آموزش تأثیرگذار با معیارهای مرتبط بین المللی است.

این کالج خدمات خود را به بیش از 120 کشور جهان از جمله کویت، دبی، ابوظبی، 

عربستان سعودی، عمان، کردستان، امارات متحده عربی، غنا، نیجریه، ترینیداد و 

توباگو، آنگوال، تایلند، سوئیس، هلند، جبل الطارق، ایاالت متحده آمریکا و ... ارائه 

کرده است.

کمپانی Agility آداپتور تلسکوپی Reach and Rescue را برای دوربین های کروی 

بریتانیا تالش  در  Reach and Rescue مستقر  گروه  کرد.  ارائه  بازار  به   FL360
در  از دسترس  به محیط های دور  امدادرسانی  قابلیت های  تا  بسیاری کرده است 

شرایط اضطراری را فراهم کند. این دستگاه به سرعت در حال 

تبدیل شدن به تجهیزات استاندارد در وسایل نقلیه امدادی 

سراسر جهان می باشد.

دوربین FirstLook360 می تواند هم به صورت با سیم و هم 

بی سیم عمل کند و دارای قطعه متصل کننده ای مناسب برای 

سه پایه یا میله فرستنده به محیط های دور از دسترس است 

که قابل شارژ باشد.

به تنهایی  و  ابتدا  از  کردن  شروع  به جای  امروز  دنیای  در 

توسعه  و  یکدیگر  با  همکاری  جدید،  ابزارآالت  کردن  تولید 

تا به همراه  را می دهد  امکان  این   FL360 به  آداپتوری که 

میله تلسکوپی Reach and Rescue استفاده شود، تجربه 

بسیار خوبی بوده و این رویکرد موجب صرفه جویی در زمان، 

صرفه جویی در هزینه و صرفه جویی در فضا برای مشتریان ما 

به هنگام استفاده از وسیله نقلیه نجات خواهد شد.

به  را  ابزار  در جعبه  ابزار دیگری  از  استفاده  امکان  متقابل،  قابلیت  این  همچنین، 

امدادگران می دهد تا با هدف بهبود نتایج، با موانع سازگار شده و بر آن ها غلبه 

کنند. میله های Reach and Rescue در اندازه هایی تا طول 17 متری )55 فوت( در 

دسترس هستند و به امدادگران این امکان را می دهند تا به پنجره های طبقات باال 

و قسمت های فوقانی سقف به آسانی دسترسی داشته باشند و داخل غار، دودکش 

و یا چاه را به خوبی بررسی کنند.

FL360 دوربین کروی
  Reach and Rescue کمپانی

Fire Service College
  Fire & Emergency Awards برنده



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

کانال/ گروه اطالع رسانی و تبادل اطالعات نشریه الکترونیکی

مهندسی حفاظت از حریق )مهندسی حریق(

https://t.me/iranFireProtectionEngMag  

https://chat.whatsapp.com/
DOMYCAGByFFJNv1fhrtzAQ

وقتی تنها چیزی که بین شما و شدت آتش قرار دارد، لباسی که پوشیدید می باشد، 

بایستی بهترین کیفیت حفاظت ممکن موجود در بازار را ارائه دهد.

به همین دلیل بیشتر آتش نشانان پوشش محافظتی با کارایی باال طراحی و ساخته 

شده توسط ®TEXPORT را مورد استفاده قرار می دهند.

®TEXPORT یک تولیدکننده لباس های محافظتی مناسب مبارزه با حریق است که 
در سال های مختلف محصوالت گسترده ای را در نمایشگاه Intersec عرضه می کند. 

تعهد شرکت به استفاده از باالترین استانداردهای حفاظت و راحتی در لباس های 

با کیفیت باال،  از پارچه هایی  ارگونومی، طراحی نوآورانه و استفاده  از طریق  خود 

اعتماد آتش نشانان را در سراسر جهان جلب کرده است.

لباس های ®TEXPORT دارای استاندارد عملکرد و حفاظت بوده و نتیجه یک فرآیند 

دقیق طراحی و توسعه است که با زمان قابل توجهی که با آتش نشانان گذرانده 

آزمایش های  با  رقابت  در  مداوم  طور  به  لباس ها  این  می شود.  آغاز  است،  شده 

و  کیفیت  استانداردهای  از  راحتی  به  و  کرده  عمل  بهتر  پوشش ها  و  ارگونومیک 

استانداردهای عملکرد بین المللی فراتر می رود.

متخصصان ®TEXPORT وقت زیادی با آتش نشانان گذرانده، نیازهای عملیاتی و 

مشخصات شرایط خطر را تجزیه و تحلیل کرده و نیز طبیعت جراحت و آسیب ها 

را بررسی می کنند. این دانش به منظور اطالع رسانی از یک فرآیند طراحی و تست 

جامع استفاده شده و در شرکت اداره کل Salzburg انجام می شود. تمام لباس ها 

در کارخانجات خود ®TEXPORT تولید می شوند و کل فرآیند، از طراحی تا تولید، 

در همانجا نگهداری و توسط کارکنان ®TEXPORT مدیریت می شود. این کار، باعث 

می شود تا شرکت همیشه و در هر زمان بر کیفیت پوشاک خود کنترل کلی داشته 

باشد.

تحلیل  و  تجزیه  و  تحقیق  به  تعهد 

ویژگی های  توسعه  به  کمک  عملیاتی 

که  است  کرده  کمک  پیشرفته  طراحی 

آزادی  افزایش  ارگونومی،  افزایش  باعث 

گرما  فشار  خطر  کاهش  و  حرکت  در 

می شود و عین حال به حفاظت و آسایش 

مصرف کننده بهبود می بخشد.

فرد،  به  منحصر  طراحی  ویژگی های  این 

معمول  آسیب های  خطر  کاهش  باعث 

مفاصل  و  دست  مچ  شانه،  نواحی  در 

 TEXPORT® AIR BLOCKER® می شود. 

عایق  در سیستم  دائمی  هوایی  الیه  یک 

حین  در  که  می کند  ایجاد  شانه  اطراف 

مصنوعی،  تنفس  دستگاه  از  استفاده 

محافظت از آسیب های ایجاد شده بر اثر 

 ERGOPAD® می دهد.  افزایش  را  فشار 

است  ساخته  پیش  ارگونومیک  پد  یک 

که در هر زاویه ای قرار می گیرد و از فشار 

برخالف  و  می کند  جلوگیری  سوختگی 

نایلون های آرامید، در برابر جذب بیش از 

حد آب مقاوم است.

حفظ  برای   TEXPORT® مستمر  تالش 

راحتی  و  کیفیت  افزایش  و  بهبود 

باال  کیفیت  با  پارچه هایی  از  تنها  این شرکت  که  است  معنی  این  به  محصوالت، 

بر  عالوه  می کند.  استفاده  مشتری  عملیاتی  نیازهای  تأمین  برای  بازار  در  موجود 

را  لباس هایی  انتخاب  ®IB-TEX، مشتریان حق  مانند  اختصاصی خود  پارچه های 

پارچه های  و   GORE-TEX Moisture Barriers® پارچه های  از  ترکیبی  که  دارند 

Outreshell با عملکرد باال مانند ®PBI NEO می باشد.
تعدادی از نوآوری های ®TEXPORT به این منظور طراحی شده اند تا از اینکه این 

لباس به طور مداوم در طول عمر عملیاتی خود به بهترین شکل عمل خواهد کرد، 

اطمینان حاصل کنند. حفره های تعمیر داخلی، دسترسی آسان به تعمیر و نگهداری 

را فراهم می کنند و سیستم منحصر به فرد ®HPX جایگزین سریع و آسانی برای زیپ 

است. نوار بازتابنده پارچه های سه الیه ®TEXPORT نه تنها بسیار تنفس پذیر است، 

بلکه در برابر شست وشو استفاده روزانه، کمتر ساییده شده و کیفیت خود را دیرتر 

از دست می دهد. این نوع نوآوری در مقایسه با کیفیت باال پوشاک، هزینه PPE را 

برای مشتریان کاهش می دهد.

تیم  و  آتش نشانان  برای  ممکن  ایمنی  بهترین  ایجاد   TEXPORT® مأموریت 

تحقیقات تخصصی و تیم توسعه این شرکت با ترکیب آخرین فناوری پارچه با درک 

منحصر به فردی از ارگونومی، همواره در حال نوآوری و طراحی راه حل های مربوط به 

 TEXPORT® آینده است؛ و این فرآیند مداومی است که تضمین می کند محصوالت

همچنان برای تنظیم استانداردهای جدید در ایمنی آتش نشانان در سراسر جهان 

راه خود را ادامه خواهد داد.

Texport®
و محصوالت جدید
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FOCP سوئیس ، سیستم آب بندی NOFIRNO مهندسی BEELE را برای استفاده 

در ساختمان های سوئیس که به منظور حفاظت از شهروندانش طراحی شده اند، 

تائید کرد.

در طول جنگ جهانی دوم، حفاظت از مردم غیرنظامی توجه زیادی به خود جلب 

کرد. این توجه در طول جنگ سرد با ساختن تأسیسات طراحی شده برای محافظت 

از آن  از جمعیت در صورت حمالت هسته ای تشدید شد. گرچه تهدید هسته ای 

از  حفاظت  برای  که  را  ساختمان هایی  هم  هنوز  اما  است،  شده  کمرنگ تر  زمان 

مردمشان طراحی می کنند. در کشورهایی مانند سوئیس، حفاظت در برابر بهمن نیز 

ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

استفاده شوند،  در چنین شرایطی  بتوانند  اینکه  از  پیش  و سیستم ها  محصوالت 

باید به شرایط سخت موردنیاز برسند. در سوئیس آژانس نظارت بر این موارد، دفتر 

فدرال حفاظت مدنی است.

سیستم NOFIRNO ، به منظور داشتن صالحیت برای تأییدیه، تحت فشار بارهای 

شدید فشار قرار گرفته است. پس از سه بار تحریک از 3 جهت، هیچ آسیبی نباید 

 150 به ضخامت  دیواری  طریق  از  عبوری  راه  یک  روی  بر  آزمایش ها  شود  دیده 

میلی متر انجام شدند. با توجه به نتایج این آزمایشات، سیستم NOFIRNO شرایط 

مورد نیاز برای طبقه بندی اولیه اساسی و همچنین الزامات ایمنی و مقاومت در 

برابر ضربه های فشار تا 3 بار را بدست آورد.

درزهای  و  لوله ها  روی  بر  نیز  مواد  آزمایش  فشاربار،  آزمایش های  این  از  بعد 

NOFIRNO انجام و عمر طوالنی و مقاومت در برابر بارگذاری حرارتی تضمین شد. 

تمام  ترتیب،  این  به  گیر،  درز  و  پرکننده  لوله های   ،NOFIRNO لوله های  قطعات 

برای  شده  طراحی  سوئیس  ساختمان های  در  استفاده  برای  نیاز  مورد  جنبه های 

حفاظت از مردم غیر نظامی را بدست آوردند.

مقرون  رسانی  اطالع  سیستم  یک   FireWorks حوادث  مدیریت  برنامه  سیستم 

برای  رابط  یک  عنوان  به  می تواند  که  است  قدرتمند  حال  عین  در  و  به صرفه 

کنترل دستی بر روی محل های چندگانه EST3 یا EST3X عمل کند. رابط کاربری 

FireWorks، دید واضح، مختصر و هماهنگی از هر وضعیت را با ارائه استراتژیک 
اطالعات به کاربر، فراهم می کند.

در حال حاضر FireWorks ، با قابلیت های سرور / گیرنده، می تواند ویژگی های 

از طریق 50 دستگاه کامپیوتری مستقل و دستگاه های متعدد  را  کنترل هماهنگ 

با سیستم های شخص  ادغام  برای مدیریت  در عین حال  و  کند  دیگری مدیریت 

ثالث، انعطاف پذیری خود را حفظ کند.

 به راحتی با دستگاه های مستقل و کنترل از راه دور منطبق می شود

 اتصال به 125 پنل EST3 / EST3X )که هر کدام دارای 64 پانل شبکه می باشد( 

 دارای پروتکل های اعالن و کنترل آسان رابط کاربری پویا مبتنی بر رویداد

 دارای نسخه های مستقل نرم افزاری مقرون به صرفه

ارتباط  برقراری  برای  گیرنده  به چندین  ایمیل  از طریق  رویداد  اعالن   

سریع با پرسنل خارج از سایت

 دسترسی کاربر با رمز عبور تعریف شده و کنترل فیلترینگ رویداد

 استفاده از فرمت های گرافیکی بومی برای ایجاد نقشه های رویداد با 

استانداردترین قالب های گرافیکی و بی نیاز از تبدیل!

 دارای سیستم دسترسی به اطالعات WebClient از راه دور و از سراسر جهان

فعالیت های  تمام  در  گزارش های سفارشی  ایجاد  برای  قدرتمند  گزارشگر   موتور 

EST3 / EST3X سراسر سیستم های شبکه

  FireWorks
سیستم برنامه مدیریت حوادث

 NOFIRNO
برای حفاظت دفتر حفاظت فدرال سوئیس    
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شرکت Trident Emergency یک نوآور با بیش از 18 سال تجربه تولید محصوالت 

صنعت حریق جهان بوده است. این نوآوری ها شامل ™AirPrime، یک پرایمر پمپ 

آتش نشانی مبتنی بر هوا است که جریان های بزرگ کششی را در سیستم الکتریکی 

 Trident می دهد.  افزایش  را  سیستم  اطمینان  قابلیت  و  می کند  حذف  دستگاه 

همچنین با نوآوری کالهک و سرِی شلنگ از فشار در تجهیزات اتصال شلنگ دستگاه 

قبل از جداسازی، جلوگیری و در نتیجه از آتش نشانان محافظت می کند.

ما طرح چرخ دنده ی چرخشی، پمپ جابجایی مثبت فوم آتش نشانی برای استفاده 

سیستم های ثابت فوم ، سیستم های متحرک فوم و سیستم های پخش آب با فشار 

متوسط را به لیست رو به رشد صنعت خود افزوده ایم.

پمپ های Titan با ویژگی ها و مزایایی که در هیچ کجا یافت نمی شوند، به طور 

خاصی طراحی شده اند. ما مزایا و معایب بسیاری از پمپ های فوم موجود در بازار 

امروز را بررسی کردیم و طرح Titan را برای ارائه عملکرد بهتر و طول عمر بیشتر 

توسعه دادیم. تمام مدل های پمپ ما که برنده جایزه شده اند، تقریبًا با ویژگی های 

مشابه ساخته شده بودند:

 پمپ های تمام برنز با بدنه، سری و چرخ دنده برنزی، بدون هیچ جزء داخلی پالستیکی!

 بدنه پمپ فوالدی ضد زنگ 4PH-17 حرارت دیده شده با مقاومت باال در برابر 

زنگ زدگی و پشتیبانی پیشرفته از دنده / بدنه

 درزهای سیلیکون کاربیدی پمپ مکانیکی از تماس فوم با بدنه پمپ جلوگیری 

کرده، زنگ زدگی بدنه را از بین می برد.

ردیفه  دو  کروی  بلبرینگ های  پلمب شده،   

درزبندی شده که پشتیبانی باالیی از محور/ روتور 

روغن کاری  نگهداری  و  تعمیر  و  می کند  ایجاد 

معمول را از بین می برد.

 سیستم حرکت دنده چرخش روغن از تماس با 

جلوگیری  باال  گرمای  و  روتور  سایش  روتور،  به 

افزایش  را  بهره وری  حرکتی  سیستم  این  می کند. 

را  آزمایشی  رانش  اجازه  دستگاه  به  و  می دهد 

می دهد.

سر،  و  بدنه  بین   EPDM آب بندی  حلقه های   

کاغذی  استاندارد  الیی های  در  بهتری  آب بندی 

با اتصاالت فوالدی  فراهم می کند و تمام پمپ ها 

ضد زنگ مونتاژ می شوند.

فشـار  و  فـوم  کنسـانتـره  نـوع  هر  با  سازگـار   

و  آزمایش  کالیبراسیون،   .)300 psi(  20.7 bar

آموزش سیستم فوم می تواند با فشار آب انجام شود؛ کنسانتره های فوم گران قیمت 

و آلوده کننده زمین را از بین می برد.

 منابع نیرو شامل موتورهای الکتریکی، دیزلی / بنزینی یا درایوهای PTO، آب یا 

موتورهای هیدرولیکی هستند.

طراحی پمپ های پیشرفته تحمل دستگاه را باال برده و باعث افزایش بهره وری پمپ 

در برابر رقبای ما می شود. این افزایش بهره وری باعث صرفه جویی در هزینه های 

قابل توجه را با کاهش توان مصرفی )HP( منبع نیرو کاهش می دهد.

 500 gpm تا   )115 lpm(  30 gpm از  را  تیتان  پمپ های  کامل  سری   Trident

با  تمام مدل ها مطابق  ارائه می دهد که همه خود مکش هستند.   )1890 lpm(

استاندارد  و  حریق  از  حفاظت  ثابت  پمپ های  نصب  برای   NFPA 20 استاندارد 

برای ماشین های آتش نشانی طراحی و ساخته شده اند. پنج مدل   NFPA 1901
از آن ها مطابق با استاندارد UL 448C ثابت، دنده چرخی و پمپ های جابجایی 

مثبت برای خدمات حفاظت از آتش هستند.

بعد از پمپ های UL ، ما در حال حاضر پکیج های پمپ برقی با حرکت موتور که 

نیازهای  فقط  شما  می دهیم.  ارائه  را  می شوند  نصب  فوالد  پایه  با  قابی  روی  بر 

را به شما  را فراهم کنید و ما سریعًا بسته اطالعاتی  مربوط به سیستم فوم خود 

ارائه می دهیم.

Trident عالوه بر ارائه پمپ های فومی با کیفیت برتر و قابلیت اطمینان، متعهد 
به ارائه پمپ ها در عرض چند هفته، می باشد. ما فهرست بزرگ از موجودی اجزای 

پمپ و مدل های پیش ساخته ممتاز را نگهداری می کنیم که امکان تحویل سریع تر 

تحویل  نیز  روزه  یک  را  پمپ ها  اضطراری،  مواقع  در  حتی  و   - می کند  فراهم  را 

می دهیم.

  Titan ™ پمپ فوم
Trident  کمپانی

https://iransafetytrade.com/
  https://t.me/iranFireProtectionEngMag
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External News

اخبـــار خـــــارجــی

 Scorpion E1 مونیتور هوشمند Clan 'Team Scorpion‘ و Emergency One
را رونمایی کردند.

گروه Emergency One مفتخر است بگوید که اولین دستگاه بریتانیایی طراحی 

و  مشاوره  مستقیم  نتیجه  دستگاه هایشان،  مجموعه  از  بریتانیا  ساخت  و  شده 

بازخورد مشتریان E1 است که در دنیای همیشه در حال تغییر خدمات ایمنی و 

حریق ، تمایل خود به دستگاهی که می تواند خطر را بین امدادگران و عموم مردم 

کاهش دهد، ابراز نمودند.

بازخورد  از  غیر  به  دیگری  متعدد  اطالعاتی  منابع  و  عملیاتی  کارشناسان  از   E1
مشتریان جدید و قدیم خود استفاده می کند؛ از جمله آنها ارزیـابی خطـر عمومـی 

داخلی،  حوادث  انواع   ،  National Generic Risk Assessments (GRA(
این  مطالعه  جهت  ملی  عملیاتی  راهنماهای  و  شده  گزارش  ایمنی  رویدادهای 

باال  موارد  به  مربوط  ایمنی  با سیستم های  ایمنی،  لوازم  از  نوع  کدام  که  موضوع 

متناسب است. این کار به تیم اجازه داد که ماتریس خطری ایجاد کند و اقدامات 

کاهش خطر را شناسایی کند. در طول مرحله طراحی، تیم بر اساس این بیانیه پیش 

رفتند: اگر این ویژگی خطر را کاهش ندهد، چرا در دستگاه قرار دارد؟

بنابراین، E1 SCORPION تولید شد.

تیم طراحی، کار خود را با یک ورق کاغذ خالی آغاز کردند و به آن ها گفته شده بود 

که " متفاوت فکر کنید" - به همین دلیل است که ویژگی های نوآورانه بسیاری در 

این دستگاه وجود دارد. 

همچنین به آن ها گفته شده بود که در مورد قابلیت همکاری نیز فکر کنند - یعنی 

اینکه چگونه این مشخصه  پمپ که تا 6000 لیتر در دقیقه کار کند، مطابق معیارهای 

National Resilience مانند ناوگان پمپ با حجم باال، انتخاب شد. 
سیستم های مهارکننده حریق به  گونه ای طراحی شده اند که قابلیت تعویض داشته 

باشند.

 ،Intertec Instrumentation پناهگاه های تجهیزاتی جدید مناسب فضای باز ساخت

برای کمک به یک تولیدکننده پیشرو در تولید مواد شیمیایی اروپایی جهت ارتقاء 

سیستم کنترل تولید توزیع شده خود، انتخاب شده اند.

)فیبر   GRP ترکیبی  ساختمانی  مصالح  از  استفاده  با  که   Intertec پناهگاه  چهار 

شیشه ای تقویت شده پلی استری( ساخته شده اند، ویژگی های پیشرفته ای در برابر 

و ساز، حفاظت  در ساخت  باعث تسهیل  ویژگی ها،  این  داد.  ارائه خواهند  آتش 

کارخانه  در  بهینه  ماهواره ای  مکان های  در  تجهیزاتی  ابزار  و  الکترونیکی  کنترل  از 

پردازش می شود. عالوه بر این، مواد ساختمانی مبتنی بر GRP به طور قابل توجهی 

وزن پناهگاه ها را نسبت به سازه های مبتنی بر فلز یا بتن سنتی کاهش می دهد. در 

نتیجه، این کاهش وزن به اپراتور کارخانه اجازه می دهد تا موقعیت سیستم کنترل 

را با نصب سه پناهگاه در ارتفاع و با فریم های فلزی، بهینه سازی کند.

این پناهگاه ها مقاومت آتش منفعل را با ارزیابی F60 ارائه می دهند و به مدت 60 

دقیقه مانع گسترش آن می شوند و با استفاده از مواد کامپوزیت منحصر به فردی 

به دست می آیند که ترکیبی از ورق های GRP با الیه های جوش داده شده از پشم 

سنگ )mineral wool( می باشند.

این پناهگاه ها دارای زیربنای داخلی تا 55 مترمربع )5 × 11 متر( هستند. 

پناهگاه های مقاوم در برابر آتش
   Intertec Instrumentation 

 E1 SCORPION
 Emergency محصول جدید
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کمپانی Hainsworth به عنوان بخشی از چارچوب معتبر تدارکات همکاری برای 

با  سال همکاری   150 از  بیش  با  این شرکت  انتخاب شد.  عملیاتی،  البسه  تامین 

آتش نشانان، در سال 2019 به عنوان بخشی از این چارچوب معرفی شد. از زمان 

پیوستن Hainsworth به چارچوب مذکور و طی همکاری با شرکت تولید یونیفورم 

لباس های  خارجی  پارچه   ،)Bristol Uniforms( بریستول  خاص  پوشش های  یا 

ضدحریق مدل TITAN 1260، از محصوالت پیشرفته و جدید این شرکت، محصول 

منتخب برخی از بزرگ ترین مراکز خدمات نجات و اطفای حریق در بریتانیا از جمله 

لندن و اسکاتلند شد.

از دیگر مراکز خدمات آتش نشانی که TITAN 1260 را انتخاب کرده اند می توان به 

Hampshire، Tyne & Wear و Buckinghamshire اشاره کرد.
ارزیابی فنی، مذاکرات مربوط به هزینه و آزمایش های عملی کاربر، بخش هایی از 

فرایند پیشنهادی بسیار دقیقی بودند که طی یک دوره دو ساله به سرانجام رسید.

این چارچوب به پیروی از چارچوب موفقیت آمیز مناطق شرقی و جنوب شرقی که 

در سال 2010 پایه گذاری شد، توسط یک گروه پروژه های اختصاصی به رهبری مرکز 

خدمات نجات و اطفای حریق ِکنت )Kent )FRS به منظور پاسخگویی به نیازهای 

دولت و صنعت که با خدمات اطفای حریق مرتبط می باشند، به وجود آمد تا با 

همکاری با یکدیگر، بهترین شیوه را به اشتراک گذاشته و خدمات مؤثری ارائه دهند.

در حال حاضر، این چارچوب، دسترسی به مجموعه های با کیفیت PPE را فراهم 

می کند که برای نقش های مختلف و فعالیت هایی که آتش نشان های مدرن با آن  

ها مواجه می شوند، مناسب بوده و به طور قابل توجهی با ساده سازی فرایند تهیه/

خرید، زمان و منابع را حفظ می کند.

 TITAN 1260 مانند  کیفیت  با  پارچه های  از  استفاده  با  انتخاب شده  سبک های 

 )Bristol Uniforms (، طرح های نوین و ارگونومیک )ساختHainsworth ساخت(

را ترکیب کرده و حفاظت، مانور پذیری و راحتی بسیار باالیی ارائه می دهند.

Hainsworth عضوی از )CPCC( نیز هست. در مجموع، بیش از 20 مرکز نجات و 
اطفای حریق، لباس های آتش نشانی TITAN 1260 را مورد استفاده قرار داده اند.

نجات   و  آتش نشانی  سازمان  رئیس کل  و  اجرایی  مدیر   ،  Jason Thelwell
Buckinghamshire گفت: "از آنجایی که این مرکز، بخشی از چارچوب تدارکات 
همکاری می باشد، اخیرًا به یکی از اولین مراکز خدماتی اطفای حریق تبدیل شده 

است که بسته تجهیزاتی جدید را دریافت می کند. این PPE شامل پوشش هایی از 

جمله البسه عملیاتی طالیی رنگ و جلیقه های نجات بادوام زردرنگ جدید می باشد.

با آن  از تغییرات بزرگی که در حال حاضر آتش نشانان  افزود: "یکی  وی در ادامه 

مواجه شده اند، امکان انتخاب لباس های مختلف برای موارد مختلف می باشد که 

بسیار مؤثر و کارآمد بوده است. از زمان عرضه این بسته تجهیزاتی جدید، من با 

هیچ گونه شکایتی در مورد آن مواجه نشده ام. به نظر می رسد که آتش نشانان از 

آن،  بیشتر  انعطاف پذیری  و  دوام  رنگ،  از جمله  این محصول  ویژگی های  تمامی 

رضایت کامل دارند."

 TITAN 1260
 Hainsworth محصول جدید
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محلول ضدحریق متورم شونده جدید Firexo تنها مایعی است که قادر به مهار سریع 

انواع حریق  کالس )A، B، C، D، E و F( می باشد. تنها سه ماه پس از شروع این 

شرکت در ماه های پایانی 2019، صد و پنجاه ارائه دهنده خدمات با Firexo همکاری 

کرده اند تا به نمایندگی فروش رسمی محلول های آتش سوزی را کسب کنند.

ارائه دهندگان خدمات ایمنی حریق از ماه مارس توزیع محصول را آغاز خواهند کرد. 

 Firexo ، اسپری ،Firexo در چهار نوع محصول از جمله مهارکننده حریق Firexo

Firexo Sachet برای استفاده در آتش سوزی های گسترده و Firexo Mass برای 

خدمات اضطراری و ارائه دهندگان خدمات، قابل خرید می باشند. Firexo در همه جا 

و برای استفاده در هر خانه، تجارت، رویداد وسیله نقلیه ای ، در دسترس می باشد.

Firexo تنها محلول خنثی کننده تمام رده بندی های آتش است که از سردرگمی در 

مهار آتش جلوگیری می کند. این محلول به تنهایی می تواند تمامی حریق های مواد 

جامد قابل احتراق برقی، سوختی، گازی، روغنی، چربی و فلزات را مهار کند.

همچنین، Firexo سازگار با محیط زیست است. این مایع غیر سمی و با PH خنثی ، 

از مواد طبیعی ساخته شده است و زیست تجزیه پذیر می باشد و به محیط اطراف 

آسیب نمی رساند. این محلول مواد را خنک کرده و به درجه حرارتی می رساند که 

می توان آن را مدیریت کرده و همچنین باعث ایجاد آلودگی و آثار مخروبه  کمتری 

شده، حجم کمتری از آن برای مهار آتش نیاز بوده و عملیات پاکسازی را تسهیل 

با  با همکاری  از ویژگی های ذکر شده می باشد که  این محلول ترکیبی  می بخشد. 

شرکای ارائه دهنده Firexo به محبوبیت بسیاری رسیده است بوده و انگیزه آن ها را 

در توسعه تولید محصول به مشتریان بیشتر افزایش داده است.

در یک آزمایش، 9 لیتر از این مایع مهارکننده حریق، تنها در 53 ثانیه، یک خودرو 

دچار حریق را مهار کرد، در حالی که این کار با استفاده از روش های معمول می تواند 

تا یک ساعت به طول بیانجامد و حدود 1800 لیتر آب مصرف کند؛ بنابراین، یک 

موتورسیکلت سریع می تواند به اندازه کافی مایع Firexo را در مخزن خود نگه داری 

کرده و با آن، سه اتومبیل دچار حریق را مهار کند.

شرکت Peremeter Solutions، یکی از تولیدکنندگان پیشرو در زمینه مهارکننده های 

طبیعی،  آتش سوزی های  مدیریت  برای  آب  فشار  افزایش  ژل های  و  فوم  آتش، 

صنعتی و شهری، به تازگی اعالم کرده است که فراگیری دوره های Solberg بخش 

محصوالت فوم آتش نشانی شرکت Amerex را تکمیل کرده است.

Solberg تولیدکننده فوم و فناوری پیشرفته فوم مخصوص اطفای حریق با نام های 

SOLBERG® ، RE-HEALINGTM ، ARCTIC® و FIRE-BRAKE® می باشد.

محصوالت فومی شرکت Solberg ، از تقاضاهای رو به افزایش برای تکنولوژی خبر 

می دهد که مطابق با معیارهای دقیق ابزاری و استانداردهای ایمنی زیست محیطی 

، دانش و تخصص 50 ساله خود در صنعت فوم   Green Bay می باشند. شرکت 

آتش نشانی از جمله نسل جدید فوم های فلوئورسورفاکتانت و فلوئورو بدون پلیمر 

و سازگار با محیط زیست را به Perimeter Solutions منتقل کرده است.

"کسب  کرد:  اعالم   Perimeter مدیرعامل شرکت  و  رئیس   ،  Edward Goldberg

 Perimeter گام موفقیت آمیزی برای تجارت جهانی ایمنی حریق ،Solberg مهارت

Solutions بود. Perimeter Solutions، عملیات جهانی Solberg را با گروه تولید 

تکنولوژی  تثبیت موقعیت در  و  فناوری جهانی  به منظور گسترش  و فروش خود 

فوم های مهارکننده آتش، ادغام خواهد کرد.

Bill Smith، مدیر Solberg نیز اظهار داشت: "Perimeter Solutions همان همکار 

و شریک ایده آل و سازمانی بسیار عالی بوده که به ارائه خدمات به مشتریان متعهد 

است و بر روی توسعه محلول های نوآورانه فوم مناسب برای محیط هایی با خطر و 

ریسک باال تمرکز دارد. ما با همکاری یکدیگر قادر خواهیم بود تا مشتریان خود را 

با سری محصوالت نوآورانه از کنسانتره ها و ابزارآالت فوم آتش نشانی برای استفاده 

در بازارهای صنعتی، سازمانی و تجاری آشنا کنیم."

Perimeter Solutions در تولید عمده محصوالت فومِی سطح A برای اطفای حریق 

شهری و طبیعی در شمال امریکا دارای موقعیت بزرگی است و یک نوآور برتر در 

تکنولوژی  از  باالیی  قابلیت های  با  جهانی  بازار   B سطح  فومی  محصوالت  تولید 

می باشد. کسب مهارت Solberg توانایی های ساخت Perimeter Solutions را با 

امکانات پیشرفته تر تولید کنسانتره فوم در آمریکای شمالی و حضور گسترده در اروپا 

و آسیا افزایش می دهد.

Solberg  تعامل جدید
Perimeter Solutions و

معجزه
   FIREXO 
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مرحله  آخرین   ،  Element Materials فناوری  از  عضوی   ،Warringtonfire

سرمایه گذاری را در آزمایشگاه تست حریق خود در ملبورن استرالیا، به پایان رساند. 

این شرکت عالوه بر دفاتر مشاوره، با قابلیت آزمایش های جالب توجه در آزمایشگاه 

معتبر NATA ملبورن، به طور ثابت در استرالیا نیز حضور دارد.

طرح  اجرای  حین  در  سقفی  دود  استخراج  سیستم  یک  افزودن  با  پروژه  این 

آزمایشی، شامل ارتقاعی در آزمایش تسهیل در مهار نمای خود بود. این تجهیز، از 

آزمایش AS 5113 / BS 8414، پشتیبانی می کند. آزمایشی در مقیاس بزرگ که به 

جای بررسی جداگانه اجزا، طرز کار سیستم روکش فلزی خارجی را بطور کلی ارائه 

می دهد. پیشرفت ها در این زمینه اطمینان حاصل می کنند که برنامه های آزمایش 

می توانند همین گونه باقی مانده، زمان برگشت کلی آزمایشگاه را کوتاه تر کرده و 

خدمات مورد انتظار مشتریان Warringtonfire را ارائه دهند.

Warringtonfire ، دسامبر سال گذشته آزمایشگاه خود را روی نمايندگان صنعتی 
توسط  و  آزمایشگاه  خود  در  روزانه  رویداد  این  گشود.   AS5113 استراليا  اطراف 

Kjetil Pedersen، مشاور شرکت برگزار شد. 
تورهای آزمایشگاهی به مهمانان این فرصت را داد تا انواع مختلف قسمت های 

استانداردهای  آزمایش،  سناریوهای  مورد  در  و  کرده  مشاهده  را  آزمایشگاهی 

مختلف استرالیا را مورد بحث قرار دهند. 

در طول روز آزمایش عالوه بر کارشناسان Warringtonfire ، سخنرانان مهمان از 

جمله Bronwyn Weir )مدیر Weir & Associates( و Amanda Wellesley )مدیر 

مسئول ساختمان( نیز این سخنرانی هایی ارائه دادند.

روز،  آزمایش های  ترین  برجسته  از  یکی 

یک  شامل  که  بود   AS5113 زنده  آزمایش 

ACP هسته ای حاوی ٪100  سیستم جعبه ای 

ارائه ای  پلی اتیلن بود. مهمانان توانستند با 

کوتاه و قابل توجه، مسقیما چگونگی عملکرد 

 Warringtonfire .با این مواد را مشاهده کنند

بیشتر  آموزشی  فرصت های  ارائه  انتظار  در 

اطالعات  روز  جمله  از  صنعت،  اعضای  به 

FR( و  از محصول  )با استفاده  نما  با  مرتبط 

مطابق   Bushfire تست  بر  تمرکز  همچنین 

با AS1530.8.1 در اواخر امسال می باشد.

انتشار  با   ،  Johnson Controls شرکت   VIGILANT® حریق  ایمنی  محصوالت 

 AS4428.16 آخرین  با  Grade 3 EWS مطابق  و   ActivFire T-Gen2 Grade 2
دارد.  قرار  توسعه  مقدم  خط  در  همچنان   ActivFire و  استرالیا  استاندارد   2015
از  گسترده ای  با طیف   )EWS( اورژانسی  T-Gen2 Grade 3 یک سیستم هشدار 
یکنواخت  تخلیه  سیستم های  مناسب  که  است  اختیاری  نمونه های  و  ویژگی ها 

کوچک و بزرگ می باشد.

T-Gen2 Grade 2 EWS ، برای تاسیسات بزرگتر طراحی شده و قادر به کنترل تا 
20 ناحیه تخلیه با هشدارهای مستقل و هشدارهای تخلیه، عملکردهای آدرس های 

اضطراری عمومی و مجموعه های پیچیده است تا بتوانند به طور ایمن به اهالی 

ساختمان در شرایط اضطراری کمک کنند.

 EWS Grade 3 مرکز  در   120W یا  و   D-Class 60W فایر،  آمپلی  اندازه  نوع  دو 

و Grade 2 قرار دارند که می توانند به طور مستقل در هر منطقه عمل کنند یا به 

  100V منظور خروجی هایی با قدرت باالتر در پیکربندی اصلی ترکیب شوند. اسپلیتر

در طبقه های مختلف  را  کوتاه  ماژول های مبدل خروجی های جداگانه  یا  اختیاری 

ارائه می دهد و یا می تواند برای کنترل چندین منطقه کوچکتر تنظیم شود و سیستم 

T-Gen2 را به سیستم ایده آل ساختمان های کوچک و بزرگ تبدیل کند
Dwayne Kuipers، مدیـر ارشـد محصـوالت، شناسـایی و کنتـرل حریـق گفت: 
اورژانس  بازار سیستم هشدار  در  ارزشمندی  نوآوری   Johnson Controls "شرکت 

استرالیا و نیوزیلند به ارمغان آورد." 

ویجت جدید T-Gen2 دارای پیام های شمارشی است که می توانند برای بسیاری از 

برنامه های کاربردی مانند برنامه های تخلیه، تمرین ها، آزمایش ها یا وضعیت های 

اضطراری عمومی  میکروفون های  ثبت شوند.  و  ایجاد  در محل  گذاری شده  قفل 

و کنسول های صفحه بندی انتخابی، انعطاف پذیری بیشتری برای سازگار شدن با 

 Grade 2 یا T-Gen2 Grade 3 انواع مختلف ساختمان ها ارائه می دهند. راه حل

می تواند به عنوان بخشی از پانل شناسایی آتش ®Vigilant یا ®Simplex و یا به 

عنوان یک سیستم هشدار اضطراری مستقل ارائه شود. "

 Warringtonfire سرمایه گذاری
در آزمایشات تخصصی حریق 

 Vigilant® T-Gen2 Grade 2,3
Johnson Controls محصول جدید
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فوم آتش نشانی Signature Series ساخت Dwight P. Williams حاصل تالش دو 

 Perimeter Solutions و US پمپ آتش نشانی ، Dwight P. Williams ساله ای بین

بوده است. مهندس Williams ، از معروف ترین مخترعان و آتش نشانان صنعتی 

قابل احترام است که به بیش از 100 بار مهار موفق آتش معروف و که از جمله آن ها 

می توان به مهار بزرگ ترین مخزن آتش، تانک بنزین با قطر 270 پایی در پاالیشگاه 

Orion Refinery در نیواورلئان اشاره کرد. تا به امروز، تانک های بزرگ تر از 150 فوت 
با خدمات هیدروکربنی تنها با فوم 3M® ATC با موفقیت مهار شده اند.

Dwight مشتاقانه کار کرده است تا یک کنسانتره فومی تولید کند که امروزه بهتر از 
دیگر محصوالت مشابه عمل می کند. 

هدف او ساخت فومی بهتر از فوم اصلی 3M® ATC بود که به توسعه آن کمک کرده 

بود و سری جدید کنسانتره فوم Signature Series نتیجه همین کار او می باشد.

بهترین  می بایست  دهد،  قرار  آن  روی  بر  را  خود  نام  داشت  قصد   Dwight اگر 

مهارکننده ای بود که از پروتکل تست خود فراتر می رفت. با هر وضعیت خطرناک 

به ویژه در زمینه آتش سوزی صنعتی، باید محصولی داشته باشید که بدون به خطر 

انداختن زندگی نیروهای عملیاتی و افراد مسئول عمل کند؛ و در نتیجه، فوم جدید 

Signature Series، بعنوان بهترین فوم اطفای آتش های سخت به بازار آمد.
همچنین Dwight پروتکل تست دقیقی را در دهه 1980 ایجاد کرد که آن را آزمایش 

غوطه وری می نامد. این آزمایش شامل استفاده از فوم با میزانی بسیار کم از 0.06 

گالن در دقیقه در هر فوت مربع جهت آزمایش اثر فوم می باشد. گسترش محلول 

تحویل  برای دستگاه های  در حال حاضر  که  نیست  بیشتر   6:1 از  لوله  در سر  فوم 

میزانی عادی می باشد. نکته اصلی این آزمایش این است که فوم جذب سوخت 

شده و با حرکتی تهاجمی به سمت باال بازگردد.

مخزن مورد نظر با 1 اینچ آب و 5 گالن بنزین پر می شود که منجر به تولید 1 تا 3/4 

یا  از دیوار  و  به مرکز مخزن هدایت شده  باید  اینچ سوخت می شود. جریان فوم 

دفلکتور خارج نشود. این امر اثربخشی فوم آتش نشانی را اثبات می کند و قادر به 

از بین بردن سوخت است و تا زمان ایجاد یک الیه فومی و مهار کامل آتش، عمل 

می کند. آزمایش موفقیت آمیز، آزمایشی است که فرایند مهار آتش در آن 3 دقیقه به 

طول بیانجامد. این آزمایش، ارائه ای از نوع 3 آتش سوزی های مخازن بزرگ می باشد.

مشارکت Dwight با پمپ آتش نشانی US تنها محلول کامل صنعتی که می تواند 

تولید   Signature Series آتش نشانی  فوم  می کند.هدف  تقویت  را  شود  ارائه 

تمیزترین C6 بدون کاهش اثر می باشد. این محصول با استفاده از لوازم، شیوه ها 

مهار  برای  قطبی  حالل   ٪3 و  هیدروکربن   ٪1 میزان  با  و  فعلی  مصارف  میزان  و 

حریق های  برای  باالیی  مهارکنندگی  میزان  از  و  شده  طراحی  آتش  موفقیت آمیز 

مهیب طراحی برخوردار است. تراکم و غلظت این محصول با دستگاه های متناسب 

سازگار بوده و نیاز اساسی به محصولی با عملکرد باال را برطرف کرده است.

US پمپ آتش نشانی
Signature Series فوم آتش نشانی 
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سری کابل های Firetuf شرکت Draka برای کابل کشی سیستم های تونل با راه اندازی 

کابل لوز تیوب روکش فوالدی Firetubf OFC-LT-SWA جدید توسعه و ارائه شدند.

محیط های  برای   ،Firetuf کابل های  مانند  نیز   Firetuf OFC-LT-SWA کابل های 

در  عملیاتی  سیستم های  بی خطر  مدیریت  از  اطمینان  برای  همچنین  و  سخت 

تونل ها، راه آهن های زیرزمینی و سیستم های اعالم حریق طراحی شده اند.

کابل فوالدی ضدزنگ و نسوز Firetof OFC-LT-SWA ، با توجه به قدرت مکانیکی 

و کششی باال و همچنین مقاومت در برابر جوندگان، بسیار محکم و ایده آل است.

کابل لوز تیوب با الیه دوگانه LSZH( Low Smoke Zero Halogen( طبق استاندارد 

IEC 60331-25، بدلیل طراحی نوآورانه خود 90 دقیقه در مقابل حریق مقاومت 
داشته و تعداد فیبرهای هر کابل از 12 تا 144 در بازار متفاوت است.

بوده   Draka تیوب  لوز  کابل های  نمونه های  جدیدترین   Firetuf OFC-LT-SWA
 Firetuf OFC-LT-CST فوالدی  نوار  و  فلزی  غیر   Firetuf OFC-LT-NM شامل  که 

فرد  به  منحصر  بازار  در  الیاف،   144 تعداد  حداکثر  با  کابل  نوع  سه  هر  می باشد. 

هستند؛ و به طور کامل مورد آزمایش و تائید قرار گرفته اند.

Firetuf OFC-UT-NM )غیر  DRAKA همچنین کابل های مرکزی یا سنترال تیوب 
فلزی( و Firetuf OFC-UT-CST )نوار فوالدی( را ارائه می دهد که مقاومتی حتی 

طوالنی تر از نوع لوز تیوب خود، یعنی تا 120 دقیقه را دارند و با 2 الی 24 فیبر، بسته 

به طراحی، مجهز شده اند.

Tayfun Eren ، مدیر محصول DRAKA گروه Prysmian می گوید: "تعداد تونل ها 
از  بهتری  مدیریت  کشورها  تا  است  افزایش  حال  در  سال  به  سال  متروها  و 

زیرساخت های ترافیکی خود داشته باشند، اما در شرایط اضطراری مانند حوادث 

و یا آتش سوزی، چالش هایی را به بار می آورد؛ بنابراین، ایمنی، مسئله اصلی در 

برای  عملیاتی  "سیستم های  داد:  ادامه  وی  است."  تونل ها  ساخت  و  برنامه ریزی 

مدیریت تونل باید در تمام طول آن فعال باشند؛ که این امر نیاز به کابل کشی ایمن 

و قابل اعتمادی دارد. سری کابل های باکیفیت Firetuf برای برنامه های کاربردی در 

عملیات تونل، مانند شناسایی حریق، سیستم های اعالم حریق، کنترل حریق و تهویه 

و سیستم های مسیر فرار بهینه سازی شده اند و یک زیرساخت کابلی قابل دسترس 

را تضمین می کند."

و   Nikolaos Lakasas توسط   1979 سال  در   OLYMPIA ELECTRONICS S.A
Panagiotis Arvanitidis تأسیس شد. این شرکت با استفاده از تکنولوژی پیشرفته 

در زمینه توسعه سیستم های الکترونیکی نوآورانه فعالیت می کند.

OLYMPIA ELECTRONICS S.A بزرگ ترین تولیدکننده سیستم های ایمنی و امنیتی 
الکترونیکی در یونان و یکی از 10 شرکت بزرگ اروپایی فعال در این زمینه می باشد. 

 Old در نزدیکی( Methoni Pieria این مجموعه در مکانی با امکانات پیشرفته در

National Road( قرار دارد و دارای 185 کارمند در آتن می باشد.
و  تحقیق  بخش  در   OLYMPIA ELECTRONICS S.A انسانی  منابع  از  درصد   10

نوآورانه جدید  توسعه محصوالت  در حال  مداوم  به طور  و  داشته  توسعه حضور 

می باشند که شامل موارد زیر است:

 سیستم روشنایی محیطی

 سیستم های هشدار حریق

 سیستم های تشخیص گاز

 سیستم های زنگ هشدار و کنترل

 سیستم های کنترل دسترسی

 ترموستات های اتاق الکترونیکی

 سیستم ایمنی و امنیتی خاص تأسیسات دریایی

از زمان تأسیس OLYMPIA ELECTRONICS S.A در سال 1979 و بیش از 40 سال 

فعالیت، این شرکت تحوالت قابل توجهی بدست آورد. این کمپانی با هدف حفظ 

كيفيت، روش های توليد و كنترلی را ایجاد كرد كه تأثير آن ها بر بازار محصوالت، 

کاماًل با استانداردهاي كيفيت و توليد اروپا سازگار است.

زمانی که این شرکت مطابق ISO 9001 ، OHSAS 18001 ، ISO 140001 گواهی شد، 

محصوالت آن گواهینامه هایی از  LPCB ، LLOYDs ، BSI ، ELKEPI ، EVPU داشتند.

Olympia Electronics S.A.
و بیش از 40 سال حضور

 Firetuf کابل های جدید
برای تونل های زیرزمینی

https://iransafetytrade.com/
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External News

اخبـــار خـــــارجــی

 

آزمایش جدید شرکت Johnson Controls با یک شرکت مشاوره ای شخص ثالث 

با موفقیت انجام شد. این آزمایش می تواند زندگی افراد بی شماری را با تشخیص 

اولیه آتش نجات دهد و با عملکرد سریع، نمای خارجی ساختمان را از حریق حفظ 

کند.

این سیستم مستقل، به منظور شناسایی سریع و دقیق محل آتش سوزی و رساندن 

آب به محل در عرض چند ثانیه، طراحی شده است. عالوه بر این، ممکن است از 

زیرساخت های حفاظت از حریق موجود در ساختمان، جهت کاهش نیاز به منابع 

اضافی آب، لوله و پمپ ها استفاده کند. 

با  همکاری  در   ،Thomas Bell-Wright (TBWIC( بین المللی  مشاوره ای  شرکت 

ارزیابی  برای  را  حریقی  آزمایش  کامل  برنامه   ،)RISE( سوئد  تحقیقاتی  موسسه 

عملکرد این فناوری جدید )AFS(، گواهی شده توسط Unifire AB، اجرا کرد.

هدف از این آزمایش که در شرکت تأسیساتی TBWIC دبی انجام شد، اعتبارسنجی 

توانایی فناوری SPRAYSAFE AFS جدید برای شناسایی و تشخیص آتش سوزی در 

مرحله اول، توزیع آب به محل و جلوگیری از گسترش آن در سطح بیرونی ساختمان 

با نمای قابل احتراق بود.

در این آزمون ها، دو آزمایش با استفاده از روکش های قابل احتراق انجام شد:

آزمایش هدف گیری و آزمایش عملکرد آتش سوزی در مقیاس بزرگ

سیستم  توسط  حریق  خودکار  شناسایی  تائید  هدف گیری،  آزمایش های  از  هدف 

و هدایت دقیق آب بر روی آتش سوزی های مورد هدف با حداقل و حداکثر فشار 

عملیات بود.

آزمایش عملکرد حریق در مقیاس بزرگ به منظور جلوگیری مناسب سیستم از حریق 

در نمای بیرونی انجام شد.

3 نوع حمله مختلف از جمله عمودی رو به پایین، مورب رو به پایین و افقی، مورد 

بررسی قرار گرفت. همچنین، یک آزمایش اشتعال پذیری بدون مهار حریق نیز به 

منظور بررسی قابلیت احتراق واکنش مواد نما انجام شد.

این آزمایش تائید کرد که فناوری جدید SPRAYSAFE AFS قادر است به سرعت و 

به طور مستقل، با حریقی که به تازگی و در منطقه پوشش خود آغاز شده، مبارزه 

کند. 

بر روی نمای  از گسترش آتش  این سیستم به طور مؤثری عمل کرده و  به عالوه، 

بیرونی و آسیب شدید آتش سوزی محدود به نقطه منشاء جلوگیری می کند.

SPRAYSAFE AFS
  Johnson Controls آزمایش موفقیت آمیز
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Special Article

مقـــاله تخـصصـی

استانداردهای کابل های مقاوم در برابر حریقاستانداردهای کابل های مقاوم در برابر حریق
Fire Resistant/Retardant Cables StandaradsFire Resistant/Retardant Cables Standarads

واژه کابل مقاوم در برابر حریق، در صنایع و ساختمان ها کاربرد بسیاری دارد. از منظر 

ویژگی و کاربرد، دو نوع دسته بندی برای کابل های مقاوم در برابر حریق بوجـود آمده 

است که به شرح ذیل می باشند:

Fire Resistant Cables 1- کابل های ضد حریق یا

این نوع کابل ها پس از وقوع حریق، به عملکرد نرمـال خود ادامه می دهند. بعبـارت 

دیـگر با وقوع حریـق، یکپارچـگی مدار )Circuit Integrity( در زمان معین و تحـت 

شرایط تعریف شده، حفظ خواهد شد.

Fire Retardant Cables 2- کابل های بازدارنده حریق یا

این نوع کابل ها، تضمین می نمایند باعث انتشار شعله حریق از یک ناحیه به ناحیه 

دیگر در زمان معین و تحت شرایط تعریف شده، نمی شوند.

 محمد امیری نژاد 

سازمان آتش نشانی مشهد 
Amirinejad_m@yahoo.com

تهیه و تدوین
شرکت طراحان نوین راهکار
www.asec-int.com
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ــوع  ــگام وق ــه هن ــل ب ــوع کاب ــن دو ن ــردد، ای ــه می گ مالحظ
حریــق، ویژگی هــای متفاوتــی از خــود بــروز می دهنــد. بایــد در 
ــت  ــواًل می بایس ــای Fire Resistant معم ــت، کابل ه ــر داش نظ
 Fire Retardant ــای ــی کابل ه ــند، ول ــم باش Fire Retardant ه

از نــوع Fire Resistant نمی باشــند.
دســته دیگــری از ویژگی هــا، نظیــر چگالــی دود و انتشــار گازهــای 
ســمی بهنــگام وقــوع حریــق وجــود دارنــد کــه عمومــًا کابل هــای 
Fire Resistant می بایســت آنهــا را رعایــت کننــد، امــا در مــورد 

کابل هــای Fire Retardant ایــن الــزام وجــود نــدارد.
کابــل،  دســته  دو  هــر  بــرای  و  متمــادی  ســالیان  بــرای 
ــن شــده  اســتانداردها و روش هــای تســت ســختگیرانه ای تدوی
ــاس  ــه براس ــده اند ک ــیس ش ــدی تأس ــگاه های توانمن و آزمایش
ــا و  ــت کابل ه ــه تس ــدام ب ــده، اق ــن ش ــتانداردهای تدوی اس
ایــن تســت ها  صــدور گواهینامــه گذرانــدن موفقیت آمیــز 

ینــد.  می نما
برخــی از اســتانداردها، ماننــد IEC جهانــی بــوده و برخــی ماننــد 
 Underwriter Laboratories )UL) یا British Standards (BS)
بصــورت ملــی، امــا مــورد قبــول اکثــر کشــورهای جهــان 
می باشــند. برخــی از آزمایشــگاه هایی کــه شــهرت جهانــی 
دارنــد و نســبت بــه تســت و صــدور گواهینامــه اقــدام می کننــد 

.VDE و LPCB ، BASEC :نیــز عبارتنــد از
در ایــن بخــش بــه تشــریح اســتانداردهای معتبــر و موجــود در 
ایــن زمینــه، کــه غالبــًا مرجــع تســت آزمایشــگاه های معتبــر نیــز 
ــت، در  ــر اس ــه ذک ــود. الزم ب ــه می ش ــوند، پرداخت ــع می ش واق
ــه بیشــتر مرجــع  ــر شــده اند ک ــن بخــش اســتانداردهایی ذک ای
ــرار  ــق ق ــر حری ــاوم در براب ــای مق ــازندگان کابل ه ــتفاده س اس
می گیرنــد. بــرای ایــن اســتانداردها ســه نــوع دســته بندی 

ــد: ــل ش ــوان قائ می ت

Circuit Integrity 1-استانداردهای حفظ یکپارچگی مدار یا
ــاژ نامــی  ــل تحــت ولت ــوع از اســتانداردها، کاب ــن ن براســاس ای
ــه  ــت، هیچ گون ــام تس ــان انج ــدت زم ــی م ــده و ط ــرق دار ش ب
ــاد  ــده ایج ــرق دار ش ــل ب ــح کاب ــرد صحی ــد در عملک ــی نبای خلل

ــردد: گ
 :BS 6387, Category CWZ 1-1( استاندارد

ــه روش  ــوده ک ــتان ب ــور انگلس ــتانداردهای کش ــه اس از مجموع
ــد: ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــل در آن ب ــت کاب تس

Cat. C: کابــل 180 دقیقــه در معــرض شــعله بــا دمــای 950 درجــه 
ــرار داده می شــود. ق

Cat. W: کابــل ابتــدا 15 دقیقــه در معــرض شــعله بــا دمــای 650 
ــان  ــر همزم ــه دیگ ــپس 15 دقیق ــود. س ــرار داده می ش ــه ق درج

ــرار  ــش آب ق ــه و پاش ــای 650 درج ــا دم ــعله، ب ــرض ش در مع
می گیــرد.

ــای  ــا دم ــرض شــعله ب ــان در مع ــه همزم ــل 15 دقیق Cat. Z: کاب
ــات  ــود. ضرب ــرار داده می ش ــی ق ــات مکانیک ــه و ضرب 950 درج
ــه نواختــه می شــود. ــه در هــر 30 ثانی مکانیکــی بصــورت 1 ضرب

Cat. C

Cat. W

Cat. Z
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 :BS EN 50200 1-2( استاندارد
از مجموعــه اســتانداردهای اتحادیــه اروپــا و مــورد تائیــد 
انگلســتان بــوده کــه روش تســت آن بــه شــرح ذیــل می باشــد:
کابــل بــرای مدتــی معیــن، برحســب دقیقــه کــه در کنــار 
شــاخص PH نشــان داده می شــود، همزمــان در معــرض شــعله 
بــا دمــای 830 درجــه و ضربــات مکانیکــی قــرار می گیــرد. 
ضربــات مکانیکــی بصــورت 1 ضربــه در هــر 5 دقیقــه می باشــد. 

ــند: ــب می باش ــن ترتی ــه ای ــز ب ــاخص ها نی ش
PH15 , PH30 , PH60 , PH90 , PH120

 :BS EN 50200: Annex E 1-3( استاندارد
از مجموعــه اســتانداردهای اتحادیــه اروپــا و مورد تائید انگلســتان 

بــوده کــه روش تســت آن بــه شــرح ذیل اســت:
کابــل ابتــدا 15 دقیقــه همزمــان در معــرض شــعله بــا دمــای 830 
ــه  ــر 5 دقیق ــه در ه ــرخ 1 ضرب ــا ن ــی، ب ــات مکانیک ــه و ضرب درج
قــرار داده می شــود. ســپس 15 دقیقــه دیگــر همزمــان در معــرض 
شــعله بــا دمــای 830 درجــه و ضربــات مکانیکــی، بــا نــرخ 1 ضربه 
در هــر 5 دقیقــه و پاشــش آب قــرار می گیــرد. ایــن تســت بــرای 
ــرای  ــز ب ــابه نی ــت های مش ــده و تس ــام ش ــاخص PH30 انج ش

شــاخص های PH60 و PH90 و PH120 انجــام می شــود.

 :BS 7629-1 1-4( استاندارد
ــه روش  ــوده ک ــتان ب ــور انگلس ــتانداردهای کش ــه اس از مجموع

ــد: ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــل در آن ب ــت کاب تس
تســت عملکــرد کابــل مشــابه اســتاندارد BS EN 50200 در زمــان 

ــه می باشــد. ــرای 30 دقیق ــن و BS EN 50200:Annex E ب معی

 :BS 8434-2 1-5( استاندارد
ــه روش  ــوده ک ــتان ب ــور انگلس ــتانداردهای کش ــه اس از مجموع

ــد: ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــل در آن ب ــت کاب تس
ــای  ــا دم ــرض شــعله، ب ــان در مع ــه همزم ــدا 60 دقیق ــل ابت کاب
ــر 5  ــه در ه ــرخ 1 ضرب ــا ن ــی، ب ــات مکانیک ــه و ضرب 950 درج
ــان  ــر همزم ــه دیگ ــپس 60 دقیق ــود. س ــرار داده می ش ــه ق دقیق
در معــرض شــعله بــا دمــای 950 درجــه و ضربــات مکانیکــی، بــا 

ــرد. ــرار می گی ــش آب ق ــه و پاش ــر 5 دقیق ــه در ه ــرخ 1 ضرب ن

 :IEC 60331-2 & 31 1-6( استاندارد
ــت  ــه روش تس ــوده ک ــی ب ــتانداردهای بین الملل ــه اس از مجموع

ــد: ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــل در آن ب کاب
کابــل تحــت ولتــاژ نامــی بصــورت افقــی بــه مــدت 120 دقیقــه 
در معــرض شــعله بــا دمــای 830 درجــه و ضربــات مکانیکــی، بــا 

ــه در هــر 5 دقیقــه قــرار می گیــرد. نــرخ 1 ضرب

 :IEC 60331-11 & 21 1-7( استاندارد
ــت  ــه روش تس ــوده ک ــی ب ــتانداردهای بین الملل ــه اس از مجموع

ــد: ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــل در آن ب کاب
کابــل تحــت ولتــاژ نامــی بصــورت افقــی 90 دقیقــه در معــرض 
ــرد. پــس از  ــرار می گی ــل 750 درجــه ق ــا دمــای حداق شــعله، ب
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ایــن مــدت شــعله خامــوش شــده و کابــل 15 دقیقــه در معــرض 
ســرد شــدن قــرار می گیــرد. در طــول مــدت 15+90 دقیقــه 

ــظ شــود. ــاژ نامــی حف ــل بایســتی تحــت ولت ــرد کاب عملک

 :UL 2196  1-8( استاندارد
از مجموعــه اســتانداردهای کشــور آمریــکا بــوده کــه روش تســت 

کابــل در آن بــه شــرح ذیــل می باشــد:
کابــل روی یــک دیــوار کــه نقــش کــوره را بــازی می کنــد و ابعــاد 
ــرض  ــاعت در مع ــده و 2 س ــته ش ــت، بس ــر اس آن 3×14×15 مت
ــرار  ــانتی گراد ق ــه س ــا 1010 درج ــت ی ــه فارنهای ــای 1850 درج دم
ــا 480  ــاژ 120 ی ــه ولت ــل ب ــرد کــه در طــی ایــن زمــان، کاب می گی
ولــت متصــل بــوده و طــی ایــن مــدت، جریــان می بایســت بــا 

صحــت کامــل از کابــل عبــور کنــد.

)Flame Propagation( 2- استانداردهای جلوگیری از انتشار شعله

 UL 910 ، و آمریـکـایــی IEC 60332 استـانـداردهــای بیـن المللـی

UL 1666 ، UL 1581 ، UL 1424 و UL 1685 بــرای جلوگیــری از 
انتشــار شــعله در زمــان وقــوع حریــق در کابل هــا تدویــن شــده اند.

3- استانداردهای اندازه گیری چگالی دود و گازهای سمی منتشره

 :BS EN 60754-1 3-1( استاندارد
ــای  ــار گازه ــری انتش ــه اندازه گی ــوط ب ــه مرب ــتاندارد ک ــن اس ای

ــتانداردهای  ــه اس ــت، از مجموع ــل اس ــعله روی کاب ــی از ش ناش

ــت  ــوده و روش تس ــتان ب ــد انگلس ــورد تایی ــا م ــه اروپ اتحادی

ــد: ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــل در آن ب کاب

زمانی کــه 1 گــرم نمونــه از متریــال غیرفلــزی کابــل، درون محفظــه 

ــید  ــر اس ــود، اگ ــرار داده ش ــانتی گراد ق ــه س ــای 800 درج ــا دم ب

HCL بــه میــزان کمتــر از  mg/g 5 تشــکیل شــود، کابــل از نــوع 

LSZH محســوب شــده و اگــر مقــدار اســید بیــن دو عــدد 5 تــا 

mg/g 15 تشــکیل شــود، کابــل از نــوع LSF محســوب می شــود.

 :BS EN 60754-2 3-2( استاندارد
ایــن اســتاندارد نیــز مربــوط بــه تشــخیص pH و هدایت پذیــری 

ــه  ــه از مجموع ــت ک ــل اس ــعله روی کاب ــی از ش ــای ناش گازه

ــوده و  ــا مــورد تاییــد انگلســتان ب ــه اروپ اســتانداردهای اتحادی

ــد: ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــل در آن ب ــت کاب روش تس

زمانیکــه 1 گــرم نمونــه از متریــال غیرفلــزی کابــل درون محفظــه 

ــید  ــر اس ــود، اگ ــرار داده ش ــانتی گراد ق ــه س ــای 800 درج ــا دم ب
HCL بــه میــزان کمتــر از mg/g 5 تشــکیل شـــود، بــرای تائیــد
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توســـط ایــن اســـتاندارد، میـــزان pH ایــن اسیـــد می بایســت 
بزرگ تـــر از 4.3 بــوده و Conductivity آن بـــرای 1 لیتـــر آب 

باشــد.  10  µs/mm از  بزرگ تــر 

 :BS EN 61034 - 1&2 3-3( استاندارد
ــه  ــتانداردهای اتحادی ــه اس ــه از مجموع ــم ک ــتاندارد ه ــن اس ای
اروپــا مــورد تاییــد کشــور انگلســتان اســت، مربــوط بــه 
اندازه گیــری چگالــی دود بوجــود آمــده روی کابــل بــوده و روش 

ــد: ــرو می باش ــرح روب ــه ش ــل در آن ب ــت کاب تس

 Light Transmission درصورتی کــه طــی ایــن تســت پارامتــر
ــن  ــه ای ــب تأییدی ــه کس ــق ب ــل موف ــد، کاب ــر از 60% باش بزرگ ت
ــانگر  ــر از 60% نش ــداد بزرگ ت ــه اع ــرا ک ــردد چ ــتاندارد می گ اس

ــت. ــل اس ــق روی کاب ــی حری ــر در ط ــد دود کمت تولی

جمعبندی:
کابلهایمورداستـفادهدرکاربردهـایینظیر:سیستـمهای

اعالمحریق،سیستـمهایپیجینگوبرخـیازسیستمهای

کنترلوابزاردقیـق،درصنایـعنفـتوگـازوپتروشیمـی،

نیروگاهی،معدنیوساختمـانی،بدلیلحفظعملکـرداین

سیستمهادرزمانحریق،میبایستازنوعضدحریقیاFire Resistantباشند.
اینکابلهاعالوهبراینـکهعملکـردعـادیآنهادرشرایـطوقـوعحـریقحفظمیشوند(Circuit Interity)،خـود

)Smoke Density(ومیزاندود)Flame Propagation(باعثانتشارشعلهازیکناحیهبهناحیهدیگرنشده
وبخاراتسمی)Halogen Acid(متصاعدشدهازآن،درشرایطحریق،ازمحدودهتعیینشدهدراستانداردهـای
بینالمللـی،فراترنمـیرود.استـانداردهـایموردبحثوروشهـایتستآنهاکهسالیانمتمـادیاستدرجهان

کاربردعملیپیداکردهاست،هماکنـونجایخودرادرقوانینسازمـانهایمسئولدرداخلکشور،نظیرسازمـان

آتشنشانیکالنشهرتهرانبازکردهاند.لذاشایستهاستکهایناستـانداردهاموردتوجهسازندگانکابلمقـاومدر

برابرحریقوآزمایشگاههایتستآنهادرداخلکشورنیزقراربگیرند.
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کمیته  ایمنی و سالمت اثربخش و کارآمد کمیته  ایمنی و سالمت اثربخش و کارآمد 
وضرورتتشکیلآندرسازمانهایآتشنشانی

آتش نشــانان در سرتاســر دنیــا همــواره در معــرض مخاطــرات متعــددی هســتند کــه موجــب 
ــا  ــرگ آنه ــث م ــه باع ــر از هم ــا بغرنج ت ــاری و ی ــی، بیم ــیب دیدگی، ناخوش احوال ــروز آس ب

می گــردد. 
ــوان مخاطــرات و تهدیــدات فــوری  برخــی از ایــن تهدیــدات ممکــن اســت در نظــر اول به عن
بــرای جــان و ســالمتی آتــش آنــان تلقــی نگردنــد ولــی بواســطه در معــرض قرارگیــری مــداوم 
در طــی ســال های متمــادی انجــام عملیــات و خدمات رســانی، در نهایــت مبــدل بــه خطــرات 

مهــم و قابــل تأمــل بــرای ســالمت و زیســت آنهــا خواهنــد گردیــد. 
عــالوه بــر ایــن، تهدیــدات و مخاطــرات مزبــور تبعــات و پیامدهــای مخــرب و زیــان آوری بــر 
شــغل و حرفــه آنهــا کــه ممکــن اســت منتــج بــه ازکارافتادگــی گــردد نیــز بــه همــراه خواهنــد 

داشــت.

مترجم: نوید بیات
کارشناس پژوهش اداره تحقیق و 
توسعه )R & D( آتش نشانی تهران

مشاور و نماینده مدیرعامل 
در امور بین الملل
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ــا آتش نشــانان  ــه م ــک ســازمان خدمات رســان، هم ــوان ی به عن
ــت  ــا محوری ــه و ب ــر پای ــود را ب ــئولیت های خ ــف و مس وظای
ــه انجــام  ــری" و "ازخودگذشــتگی" ب ــل "ایثارگ ــی از قبی ارزش های
ــف هســتیم  ــت واق ــن حقیق ــه ای ــی ب ــًا همگ می رســانیم. تقریب
ــی  ــور ذات ــه بط ــم ک ــاب نموده ای ــه ای را انتخ ــغل و حرف ــه ش ک
خطرنــاک و مخاطره آمیــز می باشــد و از ایــن رو هــر روز و 
هــر مــاه و هــر ســال تــا پایــان زمــان خدمــت خــود تهدیــدات 
ــا آن  ــده و ب ــان خری ــه ج ــود را ب ــغل خ ــی ش ــرات ذات و مخاط

مواجــه هســتیم. 

اکنــون بیــش از هــر زمــان دیگــری مســئولیت و رســالت انســانی 
ــالمت  ــی و س ــاء ایمن ــود و ارتق ــت بهب ــنگینی جه ــی س و اخالق
همــکاران آتش نشــان و بطــور کلــی تمامــی پرســنل ســازمان بــر 
ــان  ــک آتش نش ــوان ی ــد. به عن ــنگینی می نمای ــا س ــانه های م ش
ــان شــیفت  ــس از پای ــه پ ــن هســتیم ک ــه ای ــف ب ــواره مکل هم
ــواده و  ــرم خان ــوش گ ــه آغ ــل ب ــالمت کام ــا س ــود ب کاری خ

عزیــزان خــود بازگردیــم. 
ایــن درســت اســت کــه خدمــت نمــودن بــه جامعــه و 
ــوان انجــام  ــا به عن ــه م ــرای هم ــه شــهروندان ب خدمات دهــی ب
وظیفــه، ادای احتــرام، مایــه مباهــات و افتخــار و ســربلندی بــه 
ــل  ــم غاف ــن مه ــد از ای ــال نبای ــن ح ــی در عی ــد ول ــمار می آی ش
ــمندترین و  ــه ارزش ــات ب ــه خدم ــه ارائ ــف ب ــه موظ ــویم ک ش
ــه همــان آتش نشــانان  ــی مجموعــه خــود ک ــن دارائ گران بهاتری
هســتند نیــز می باشــیم تــا بدینگونــه قــادر بــه اســتمرار 
خدمات دهــی مناســب و اثربخــش بــا رویکــرد مثبــت نــه تنهــا 
نســبت بــه کســانی کــه از مــا درخواســت اســتمداد می نماینــد 
ــرادی  ــه اف ــبت ب ــن نس ــه همچنی ــی( بلک ــای مردم )تماس ه
ــن  ــتابند و ای ــر می ش ــد و در خط ــردم نیازمن ــاری م ــه ی ــه ب ک

)آتش نشــانان(. می زننــد  رقــم  را  خدمات رســانی 
 (Safety and Health Committee( یک کمیته  ایمنی و ســالمت
کــه بخوبــی توســعه یافتــه اســت می توانــد ســازمان و کل 
ــگ  ــک فرهن ــری ی ــاد و تس ــوی ایج ــه سمت وس ــه را ب مجموع

ــد.  ــی و ســالمت نویــن ســوق داده و هدایــت نمای ایمن
از  بــودن  برخــوردار  ایمنــی و  بــه دلیــل اهمیــت بســزای 
آتش نشــانی،  ســازمان  در  مناســب  ایمنــی  فرهنــگ  یــک 
ــورد  ــت را م ــاز و حقیق ــن نی ــادگی ای ــه س ــم ب ــا نمی توانی م
چشم پوشــی و اغمــاض قــرار داده و یــا نســبت بــه ایجــاد 
فرهنگــی کــه موجــب بهبــود و اعتــالی ایمنــی و ســالمت 
انــکار  پرســنل ســازمان می گــردد در جایــگاه بی تفاوتــی و 
قــرار بگیریــم؛ بنابرایــن، زمــان آن فــرا رســیده تــا بــا اتخــاذ یــک 
ــأن  ــور ش ــل و درخ ــی کام ــری و مال اندیش ــی، بلندنظ دوراندیش
)foresight 20/20(، مقولــه ایمنــی و ســالمت را در خــط مقــدم 
هــر آنچــه کــه انجــام می دهیــم از قبیــل عملیــات اطفــاء حریــق، 
ــتگاه های  ــاختن ایس ــکی، س ــی و پزش ــانی های اورژانس امدادرس
آتش نشــانی، طراحــی خودروهــا و تجهیــزات مختلــف، انتخــاب 
ــرایط  ــانان و ش ــرای آتش نش ــردی )PPE( ب ــت ف ــه حفاظ البس

ــم.  ــرار دهی ــا ق ــمانی نیروه ــی جس ــی و آمادگ فیزیک
درصورتــی کــه شــروع بــه ایجــاد برنامه هــای اثربخــش و 
مفیــد در ایــن راســتا نمائیــم ســبب خواهیــم شــد تــا ســازمان 
ــکان  ــن ام ــد و ای ــخ باش ــع تل ــا و وقای ــاهد رویداده ــر ش کمت
ــوادث  ــا از ح ــردد ت ــر می گ ــه میس ــراد مجموع ــه اف ــرای هم ب
و  نمــوده  جلوگیــری  پیش بینــی  قابــل  ناخوشــایندی های  و 
آتش نشــانان بــا انگیــزه مضاعــف در مســیر انجــام فعالیت هــای 
مفیــد و مــورد عالقه شــان در رابطــه بــا ارائــه خدمــات ایمنــی بــه 
شــهروندان حفــظ گردنــد زیــرا بطــور کلــی "پیشــگیری همــواره 

ــان و اصــالح اســت". ــر از درم بهت

ــی از  ــا حاک ــات و آماره ــج تحقیق ــد نتای ــه می دانی ــور ک همانط
ــای  ــرطان، بیماری ه ــه س ــال ب ــی، ابت ــه خودکش ــت ک ــن اس ای
ــث  ــه باع ــری ک ــالت دیگ ــکالت و معض ــی و مش ــی و عروق قلب
ــی  ــا ازکارافتادگ ــه و ی ــه جامع ــانی ب ــر خدمت رس ــالل در ام اخت
ــرخ  ــیوع و ن ــانان ش ــن آتش نش ــردد در بی ــا می گ ــل نیروه کام

ــاداری دارد.  ــاال و معن ب
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ــی  ــه تنهای ــانان، ب ــان آتش نش ــظ ج ــر حف ــر، از منظ ــن ام همی
ــراه دارد.  ــه هم ــود ب ــا خ ــمگیری را ب ــت چش ــواری و صعوب دش
در دنیــا، برخــی از کشــورها در تحقیــق و پژوهــش مرتبــط 
ــت  ــتورالعمل ها در جه ــن دس ــن و کارآمدتری ــعه بهتری ــا توس ب
کاهــش تهدیــدات و مخاطــرات علیــه آتش نشــانان در سرتاســر 

ــد.  ــگام بوده ان ــرو و پیش ــان پیش جه
بــا اتــکا و اتــکال بــر یــک دوراندیشــی و بلندنظــری کامــل و در خور 
شــأن اســت کــه قــادر خواهیــم بــود برنامه هــای ایمنــی و ســالمت 
مؤثــری را کــه بــر تمامــی افــراد ســازمان تمرکــز و اهتمام ویــژه دارد 
شــروع نمــوده و آنهــا را مــورد توســعه قــرار دهیم. بــا برخــورداری از 
یــک کمیتــه  ایمنــی و ســالمت در ســازمان آتش نشــانی، مشــخص 
می گــردد کــه شــما در ســازمان خــود چگونــه مــورد ارزش گــذاری 
ــه  ــود چگون ــما خ ــب آن ش ــد و متعاق ــرار گرفته ای ــادن ق و ارج نه

دیگــران )همــکاران( را مــورد ارزش گــذاری قــرار داده ایــد. 
ــراد ســازمان  ــه همــه اف ــن امــر آن اســت ک ــد ای اصــل اول و کلی
بــه ایــن موضــوع پــی ببرنــد کــه مقولــه ایمنــی و ســالمت آنهــا در 
ذهــن و قلــب تــک تــک افــراد مجموعــه از جدیدتریــن نیروهــای 
اســتخدام شــده گرفتــه تــا پرســنل اداری و مدیــران و فرماندهــان 
ــی و  ــه  ایمن ــک کمیت ــورداری از ی ــرار دارد. برخ ــازمان ق ــد س ارش
ســالمت در حــال توســعه و پیشــرفت نویدبخــش ایــن می باشــد 
کــه شــما بــزودی در مســیر ایجــاد، توســعه و تســری یــک فرهنــگ 
ــی را  ــال و بزرگ ــه کم ــتید ک ــانی هس ــازمان آتش نش ــی در س ایمن
ــه همــراه خواهــد داشــت. ــرای آتش نشــانان و کل مجموعــه ب ب

کلید دستیابی به کمال و بزرگی
کلیــد و رمــز موفقیــت دســتیابی بــه بزرگــی و کمــال ایجــاد یــک 
کمیتــه  ایمنــی و ســالمت می باشــد کــه توســط افــراد ســازمان 
اداره و هدایــت و توســط مدیریــت ســازمان حمایــت می گــردد. 
پیــش از دســتیابی بــه کمــال بایــد اطمینــان حاصــل کنیــم کــه 
ــودی و  ــاط )عم ــود دارد: ارتب ــه وج ــم در مجموع ــل مه ــه اص س
افقــی یــا طولــی و عرضــی(، رهبــری خادمانــه )مبتنــی بــر ارائــه 

خدمــات( و اعتمــاد. 
ــات  ــد نی ــت )Management( بای ــروی کار )Labor( و مدیری نی
و آمــال خــود را بــا یکدیگــر منطبــق و در یــک راســتا قــرار داده 
و بــا اســتعانت از ارتباطــات شــفاف و گویــا و رهبــری خادمانــه 
کــه تضمین کننــده ایجــاد حــس اعتمــاد بیــن نفــرات مجموعــه 
ــه  ــروع ب ــازمان ش ــا س ــازند ت ــم س ــی را فراه ــد، فرصت می باش
ــتی  ــالمت و تندرس ــی، س ــگ ایمن ــک فرهن ــاد ی ــاخت و ایج س

نمایــد. 
 (Servant Leadership( زمانــی که بــر شــالوده رهبــری خادمانــه
ــی  ــا حوزه های ــوزه ی ــار را در ح ــدرت و اختی ــد، ق ــل می نمایی عم
ــن  ــا ای ــود دارد و ب ــش وج ــات و دان ــه اطالع ــد ک ــرار می دهی ق
کار ایــن اجــازه را بــه آتش نشــانان می دهیــد تــا کمیتــه 
ــا  ــد، رویه ه ــعه دهن ــرده و توس ــش ب ــالمت را پی ــی و س  ایمن
و سیاســت های مربوطــه را پیاده ســازی نماینــد و بــر حــل 
مشــکالت نهفتــه و در کمیــن ســازمان تمرکــز و توجــه مناســب 

ــد.  ــذول دارن مب
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ــذاری  ــال اثرگ ــه دنب ــن راســتا، هــر چــه ب در همی
ــذاری خــود  بیشــتری هســتید می بایســت تأثیرگ
را بــر روی آتش نشــانان ســازمان متمرکــز نماییــد.

 چرخه کامل و حصول نتایج مثبت
ــت  ــروی کار و مدیری ــد نی ــن گردی ــه مطمئ زمانیک
ــوب خــود را در یــک راســتا  اهــداف و آمــال مطل
ــر ســر مســیر  ــد و ب ــرار داده ان و هم ردیــف هــم ق
ــد آن  ــدا نموده ان ــت پی ــق دس ــه تواف ــش رو ب پی
ــود  ــازمان خ ــی س ــه  ایمن ــه کمیت ــت ک ــت اس وق
 ،)Incipient( ــی ــه: ابتدائ ــه مرحل ــی از س را در یک
رشــد و نمــو )Growth( و افــول )Decay( خواهیــد 

یافــت. 
در هــر یــک از ایــن ســه مرحلــه شــما بایــد یــک 
ــال  ــه کم ــتیابی ب ــت دس ــط را جه ــد ذی رب فرآین

اجــرا نماییــد.

مرحله ابتدائی: مرحله توسعه و پیاده سازی
هماننــد یــک آتش نشــان تــازه اســتخدام شــده، شــالوده و بنیانی 
ــزی  ــش پایه ری ــرای خوی ــازمان ب ــه س ــدو ورود ب ــه وی در ب ک
می نمایــد تبعــات و پیامدهــای مثبــت و یــا منفــی درازمدتــی را 
بــر آینــده شــغلی او در ســال های پیــش رو بــه همــراه خواهــد 
داشــت. ایــن امــر در رابطــه بــا مرحلــه ابتدائــی کمیتــه  ایمنــی و 
ســالمت فراگــرد چگونگــی پایه ریــزی فونداســیون و شــالوده آن و 
رشــد و توســعه پایــدار بواســطه پایه گــذاری مســتحکم و در نقطه 
مقابــل آن، شکســت و فروریــزی ایــن سیســتم در نتیجــه عــدم 
ثبــات و حمایــت و پشــتیبانی الزم نیــز صــدق پیــدا می نمایــد. 
ــک از  ــه خــود را در کدام ی ــر از اینک ــا صــرف نظ ــی کمیته ه تمام
مراحــِل ذکرشــده می یابنــد بایــد یــک ارزیابــی اولیــه و ارزیابــی 

مســتمر و مــداوم را بــه انجــام رســانند. 
ــوب  ــت و مطل ــبرد مثب ــد و پیش ــه رش ــی ب ــان ارزیاب ــر در زم اگ
فرآینــد پــی بردیــد فعالیــت را بــا همــان منــوال ادامــه 
ــدید  ــه ش ــوع مواج ــر قریب الوق ــک خط ــا ی ــر ب ــی اگ ــد ول دهی
ــل و  ــا دالی ــام داده ت ــریع انج ــی س ــک ارزیاب ــه ی ــد بالفاصل بای
ریشــه های مخاطــره )مخاطــرات( قریــب الوقــوع مشــخص 
گــردد و بــا مدیریــت مناســب پیامدهــای مضــر و مخــرب آن از 

ــد. ــری نمایی ــالل جلوگی ــول و اضمح ــه اف ــه مرحل ورود ب

مرحلــه رشــد: پرهیــز از غــرور بیــش از حــد و خودخوشــنودی و 
ســوق بــه ســوی شکســت

زمانیکــه بــه مرحلــه رشــد دســت پیــدا می کنیــد بایــد اطمینــان 
ــیفتگی  ــود ش ــا و از خ ــرور نابج ــازمان از غ ــد س ــل نمایی حاص
ــه ســوی شکســت و  مضــر )Complacency( کــه مجموعــه را ب

ــه  ــد. ب ــاب می نمای ــز و اجتن ــد داد پرهی ــوق خواه ــی س ناکام
بیانــی ســاده تر، وقتــی اهــداف و امیــال از پیــش تعییــن شــده 
تحصیــل گردیــد کمــاکان تعهــد و التــزام متوقــف نخواهــد شــد. 
ــد  ســعی و کوشــش مســتمر در راســتای هدف گذاری هــای جدی
ــته و  ــود داش ــواره وج ــد هم ــا بای ــه آنه ــل ب ــرای نی ــد ب و جه

ــه دار باشــد.  ادام
بــرای یــک ســازمان، گرفتــار شــدن در و مبتــال شــدن بــه خــود 
 (ABCs( شــیفتگی مضــر و مخــرب بســیار ســاده اســت. الفبــای
ــرش،  ــت از: نگ ــرب عبارتس ــیفتگی مخ ــود ش ــرور کاذب و خ غ
ــن  ــه ای ــانی ب ــازمان های آتش نش ــب س ــگ. اغل ــار و فرهن رفت
موضــوع واقــف هســتند کــه چگونــه نگرش هــا، رفتارهــا و 
ــه ایجــاد جــو و محیط هــای مســموم  فرهنگ هــای نامناســب ب

منتهــی خواهــد شــد. 
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Special Article

مقـــاله تخـصصـی

بــا در نظــر گرفتــن ایــن امــر، دوره تصــدی اعضــاء کمیتــه  ایمنــی 
و ســالمت نبایــد بیشــتر از دو ســال باشــد تــا بدینوســیله رشــد و 
توســعه پایــدار بــه ارمغــان آیــد و فرصــت و امــکان مشــارکت در 
کمیتــه مزبــور بــرای دیگــر افــراد ســازمان ممکن الوصــول گــردد. 

در واقــع، بــرای ایــن کمیتــه، هرگــز یــک مرحلــه توســعه تمــام و 
محــض وجــود نخواهــد داشــت و بایــد یکســره و بطــور پایــدار 
ــر احســاس  ــه اگ ــاء باشــد، چــرا ک ــو و ارتق در حــال رشــد و نم
گــردد کمیتــه  ایمنــی ســازمان بطــور کامــل توســعه یافتــه اســت 
ــود  ــتیابی وج ــت دس ــی جه ــال و اهداف ــزه، آم ــه انگی ــر چ دیگ

خواهــد داشــت؟

مرحله افول: مرحله بازیابی
ــی  ــه  ایمن ــک کمیت ــود دارای ی ــانی خ ــازمان آتش نش ــر در س اگ
ــید آن  ــن باش ــتید مطمئ ــر هس ــر و واکنش گ ــر درگی ــل، غی منفع
کمیتــه در مســیر ناکامــی و شکســت در حــال حرکــت اســت و در 

ــرد.  ــه ســر می ب ــزوال ب ــه افــول و ان واقــع در مرحل
اگــر تاکنــون در ســازمان خــود کمیتــه  ایمنــی و ســالمت ایجــاد 
ــه  ــه ای ب ــاز کار در مرحل ــید در آغ ــب باش ــس مراق ــد پ ننموده ای
غیــر از مرحلــه ابتدائــی و آغازیــن آن قــرار نگیریــد. درصورتی کــه 
ســازمان آتش نشــانی شــما پــی ببــرد کــه کمیتــه  ایمنــی آن در 
ــب  ــه و عن قری ــد بالفاصل ــرار دارد بای ــزوال ق ــول و ان ــه اف مرحل
اقدامــات الزم در جهــت فروزان ســازی و شــکوفایی اســتعدادها را 
انجــام دهــد و شــروع بــه احیــاء کمیتــه ای نمایــد کــه بــه منظــور 
ــا چالش هــا و نگرانی هــای ایمنــی  نیــل بــه اهــداف ســازمانی ب
دســت بــه گریبــان شــده و بــر مشــکالتی کــه موجــب ورود آن 

بــه مرحلــه افــول گردیــده اســت فائــق آیــد. 
ــروری  ــی و ض ــک گام حیات ــل SWOT ی ــی و تحلی ــام ارزیاب انج
ــا  ــما ب ــوع ش ــازمان متب ــه س ــکالتی ک ــایی مش ــت شناس در جه
ــی از  ــد. برخ ــمار می آی ــه ش ــد ب ــرم می کن ــت وپنجه ن ــا دس آنه
اوقــات، ســازمان های آتش نشــانی نیازمنــد اســتخدام یــک تیــم 
ــارکت های  ــری و مش ــای رهب ــا آموزش ه ــه ب ــی در زمین تخصص
پرســنلی و یــا بهــره جســتن از یــک شــرکت خصوصی مشــاوره ای 
کــه بــر امــر آموزش هــای مبتنــی بــر ایمنــی، ســالمت و بهداشــت 
ــی  ــان عموم ــات رس ــازمان های خدم ــرای س ــص ب ــغلی باالخ ش

ــد.  ــز دارد در خــود احســاس می نماین تمرک
ــذر  ــه گ ــن مرحل ــما از ای ــه ش ــد ک ــروری می نمای ــر ض ــن ام ای
ــی  ــه  ایمن ــک کمیت ــبرد ی ــاد و پیش ــوی ایج ــه س ــوده و ب نم

شایســته و اثربخــش قــدم برداریــد.

صعود به سوی موفقیت
ــی  ــد چگونگ ــا فرآین ــد ت ــک می کن ــما کم ــه ش ــان ب ــال نردب مث
ــر و بیشــتر  ــد را بهت ــی کارآمــد و مفی ــه ایمن ــک برنام توســعه ی
درک نماییــد. همانطــور کــه می دانیــد در یــک نردبــان، دو دیــرک 
ــده اند؛  ــل ش ــر متص ــه یکدیگ ــا ب ــط پله ه ــده توس حمایت کنن
ــه  ــوان اینگون ــده می ت ــث ارائه ش ــه مبح ــه ب ــا توج ــن ب بنابرای
تشــبیه نمــود کــه دو دیــرک حمایت کننــده همــان نیــروی کار و 

مدیریــت می باشــند. 
نیــروی کار و مدیریــت، هر دو اعضای پشــتوانه و حمایت کننده ای 
ــاختن  ــم س ــاد و فراه ــت ایج ــه در جه ــد ک ــوب می گردن محس
ــود برنامه هــای  ــت و بهب فرصت هــای مناســب در راســتای تقوی
ایمنــی ســازمان عمــل می نماینــد. پــر واضــح اســت بــرای بــاال 
ــک پله هــای آن  ــک ت ــن از ت ــاال رفت ــا ب ــان ب ــک نردب ــن از ی رفت
ــاع موردنظــر  ــه نقطــه و ارتف ــا رســیدن ب ــل و ت ــود کام ــا صع ت
ــه  ــداف کمیت ــبرد اه ــود )پیش ــل از صع ــم. قب ــی نمائی ــل م عم
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ــد  ــازمان(، بای ــیس در س ــازه تأس ــی ت  ایمن
تضمیــن  جهــت  را  ایمنــی  بررســی های 
همچنیــن  و  فرآینــد  طــول  در  موفقیــت 
ــر ارتباطــات،  ــی ب ــگ مبتن ایجــاد یــک فرهن

ــم. ــام دهی ــی انج ــی و یکپارچگ هماهنگ
 :)Ground Obstructions( موانــع زمینــی
ایــن موانــع بطــور معمــول از ســوی و از 
ــل  ــازمان قاب ــات س ــت عملی ــدگاه معاون دی
رؤیــت می باشــد کــه شــامل مــواردی از 
قبیــل عــدم حمایــت و ادای احتــرام الزم، 
عــدم تمایــل و عالقه منــدی جهــت مشــارکت 
ــزه  ــدم انگی ــی و ع ــه  ایمن ــور در کمیت و حض
و عالقــه جهــت کســب دانــش و معلومــات 

ــردد. ــر می گ ــت خط ــا مدیری ــط ب مرتب
 :)Overhead Obstructions( موانــع هوایــی
ــود  ــده نب ــی دربرگیرن ــور کل ــع بط ــن موان ای

ــای  ــع و آموزش ه ــص مناب ــدم تخصی ــتیبانی، ع ــت و پش حمای
الزم، فقــدان تشــویق و ترغیــب، عــدم تخصیــص و تأمیــن منابــع 
مالــی مناســب و امکان ناپذیــر بــودن هدایــت و پیشــبرد کمیتــه 
 ایمنــی توســط اعضــاء و افــراد ســازمان و حمایــت و پشــتیبانی 

ــد.  ــازمان می باش ــت س ــط مدیری آن توس
ــوردار  ــه از آن برخ ــازمانی ک ــه س ــت و رتب ــر پس ــته از ه گذش
هســتیم همــه مــا بایــد حــس مســئولیت و پاســخگویی فــردی 
و ســازمانی را بــه منظــور تشــویق و تقویــت کمیتــه  ایمنــی حفــظ 
نمائیــم و موجــب شــویم تــا تغییــرات مثبــت و اثرگــذار بــر کل 

تیــم رقــم بخــورد. 
ــه اتمــام رســید، هــم نیــروی کار و  وقتــی بررســی های ایمنــی ب
ــان،  ــای نردب ــک پله ه ــک ت ــن از ت ــاال رفت ــا ب ــت، ب ــم مدیری ه
ــی  ــوی( فرهنگ ــه س ــودن ب ــود نم ــتیابی )صع ــه دس ــروع ب ش
ــا  ــه آنه ــی ک ــرام و ارزش ــزان احت ــانگر می ــه نش ــد ک می نماین
نســبت بــه ایمنــی و ســالمت کل تیــم و مجموعــه خــود قائــل 

هســتند می باشــد.

پله اول: ساخت و تشکیل تیم
بــا تشــکیل و ایجــاد تیمــی کــه بطــور مؤثر و کارآمد ســبب توســعه 
کمیتــه مزبــور می گــردد کار را آغــاز نماییــد. بــرای ایجــاد ایــن تیــم 
ممکــن اســت در پــی آن باشــید کــه اعضــاء مربوطــه بــه یــک حــد 
نصــاب الزم برســد تــا امــکان تعییــن نقش هــا و وظایــف هــر یــک 
از اعضــاء از قبیــل رئیــس کمیتــه، معــاون رئیــس، دبیــر و اعضــاء 
انفــرادی میســر گــردد.  تمامــی اعضــاء بایــد بــر ایــن موضــوع آگاه 
باشــند کــه ســهم و نقــش آنهــا در کمیتــه  ایمنــی دلیل و فلســفه ای 
بســیار فراتــر از دالیــل شــخصی دارد. بــه عبارتــی دیگــر، تشــکیل 
ــی کل  ــه ایمن ــالی مقول ــا اعت ــت آنه ــور و فعالی ــم و حض ــن تی ای

مجموعــه ســازمان را دنبــال می نمایــد.
پله دوم: آموزش و توسعه

اکنــون شــما پــس از تشــکیل تیــم و تعییــن اعضــاء آن بایــد یک 
ــی  ــه  ایمن ــرای کمیت ــت )Mission Statement( ب ــه مأموری بیانی
خــود متصــور شــوید تــا بــر پایــه آن دلیــل و اهــداف ماهیــت 
وجــودی ایــن کمیتــه بــرای شــما و دیگــران آشــکار گــردد. اقــدام 
دیگــر ایــن اســت کــه اطمینــان حاصــل نماییــد تمامــی اعضــاء 
ــی و  ــتانداردهای مل ــا و اس ــن، رویه ه ــه قوانی ــبت ب ــه نس کمیت

ــرت کافــی برخــوردار هســتند.  ــی از آگاهــی و بصی بین الملل
ــن ممکــن اســت در صــدد آن برآییــد کــه جهــت  ــر ای عــالوه ب
آگاهــی بیشــتر اعضــاء، یــک کتابچــه راهنمــای " کمیتــه  ایمنــی" 
بــرای هــر یــک از آنهــا تهیــه و تنظیــم نماییــد تــا قــادر باشــند از 
ایــن کتابچــه راهنمــا قبــل، حیــن و یــا بعــد از جلســات کمیتــه 

ــد.  ــد گردن ــد بهره من ــع مفی ــک مرج ــوان ی به عن
زمانیکــه تمامــی اعضــاء کمیتــه نســبت بــه ماهیــت و اهــداف 
کمیتــه  ایمنــی آگاهــی و فهــم واضــح و شــفافی بدســت آوردنــد 
ــادر  ــگاه ق ــد آن ــد گردیدن ــات فرآین ــات و ضروری ــه الزام و متوج
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نسخه الکترونیک شماره های  قبلی نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!!
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مقـــاله تخـصصـی

خواهیــد بــود در خصــوص چــرا )چــرا وجــود ایــن کمیتــه  ایمنــی 
ضــروری اســت؟(، چگونــه )چگونــه ایــن کمیتــه در زمینــه ایمنــی 
و ســالمت کل ســازمان فعالیــت می نمایــد؟( و چــه )ایــن 
ــه  ــرای ســازمان و پرســنل آن چــه ارمغــان و مزیتــی ب ــه ب کمیت
ــی  ــی و عرض ــورت طول ــور بص ــه مزب ــد آورد؟( کمیت ــار خواه ب
ــود  ــوع خ ــانی متب ــازمان آتش نش ــراد س ــاء و اف ــام اعض ــا تم ب
ارتبــاط برقــرار نماییــد و ایــن مفهــوم را تســری و اشــاعه دهیــد. 
در همیــن راســتا، شــما می توانیــد بــا برقــراری ارتباطــات 
شــفاف اقــدام بــه ارائــه و توضیــح رهبــری خادمانــه نمــوده تــا 
ــه را  ــراد مجموع ــر اف ــاد هــر چــه بیشــتر و بهت بدینوســیله اعتم

ــد. ــب نمایی جل
پله سوم: ارزیابی خطر

از ایــن موقعیــت اســتفاده نمــوده و ســعی کنیــد تمامــی 
 Risk( ــر ــی خط ــد ارزیاب ــام فراین ــت انج ــازمان را جه ــاء س اعض
Assessment( بســیج و درگیــر نماییــد. بــا ایــن کار و بــا 
اســتعانت از خــرد جمعــی، بســتر بحــث و تبــادل نظــر در 
خصــوص نقــاط ضعــف، قــوت، فرصت هــا و تهدیــدات هموارتــر 

ــد.  ــد گردی ــرتر خواه و میس
ــا  ــما مهی ــرای ش ــکان را ب ــن ام ــوق ای ــر ف ــن، ام ــر ای ــالوه ب ع

ــه  ــما )کمیت ــازمان ش ــا س ــه آی ــه اینک ــبت ب ــا نس ــازد ت می س
 ایمنــی تشــکیل یافتــه( در مرحلــه توســعه کامــل و یــا افــول کــه 
ــر آگاه و  ــا خی ــرد ی ــر می ب ــد بس ــوری می باش ــدام ف ــتلزم اق مس

ــع شــوید.  مطل
ــره  ــد از آن به ــه می توانی ــی ک ــع و مراجع ــر از مناب ــی دیگ یک
بجوئیــد، برنامــه ملــی ارزیابــی آســیب پذیری آتش نشــانان 
ــد جهــت  ــه می توانی ــکا )NFFFVAP( می باشــد ک مصــدوم امری
انجــام ارزیابــی خطــر، تحلیــل SWOT و ارزیابــی VAT بــه 

 ســایت: www.firevap.org مراجعــه نماییــد. 
ــرای  ــاد و اج ــه ایج ــروع ب ــا ش ــیده ت ــان آن رس ــتی زم به راس
بلندمــدت  و  کوتاه مــدت  راهبــردی  برنامه هــای  و  طرح هــا 

ــد.  ــود نمایی ــازمان خ ــنل در س ــی پرس ــا ایمن ــط ب مرتب
ــه  ــدام ب ــد اق ــت آوردی ــی را بدس ــات الزم و حیات ــی اطالع وقت
تهیــه و توســعه یــک برنامــه راهبــردی جهــت کنتــرل و مدیریــت 
تهدیــدات و مخاطــرات نماییــد و مشــخص کنیــد جهــت صعــود 
از نردبــان موفقیــت و حفــظ و اســتمرار آن چــه چیزهایــی 

ــاز اســت.  موردنی
مطمئــن شــوید کــه مرحلــه بــه مرحلــه در حــال نزدیک تــر شــدن 
ــر  ــید. اگ ــی( می باش ــه  ایمن ــداف کمیت ــود )اه ــداف خ ــه اه ب
صعــود از نردبــان موفقیــت یادشــده در بــاال 
ــام  ــه انج ــه پل ــه ب ــب و پل ــورت مرت را بص
دهیــد، یــک فرآینــد کامــاًل نظام منــد و 
سیســتماتیک خواهیــد داشــت کــه پیــروی 
آســان تر خواهــد  و  واقع گرایانه تــر  آن  از 

بــود.
پله چهارم: جلسات ایمنی

ــزاری و  ــه برگ ــروع ب ــت ش ــون می بایس اکن
میزبانــی جلســات کمیتــه  ایمنــی بــه منظور 
ــائل  ــری مس ــر و بازنگ ــادل نظ ــث و تب بح
کــه  ســالمتی  و  ایمنــی  دغدغه هــای  و 
اعضــاء کمیتــه و یــا پرســنل ســازمان بــا آن 
ــدا  ــد باشــید. ابت ــرم می کنن دســت وپنجه ن
بررســی نماییــد آیــا ســازمان شــما از رویــه 
ــی  ــا چگونگ و اســلوب خاصــی در رابطــه ب
ــدد  ــه و تع ــن کمیت ــات ای ــزاری جلس برگ

ــر.  ــا خی ــا برخــوردار اســت ی آنه
بــرای مثــال، کــد 69A-62.042 ایالــت 
ــد  ــان می کن ــًا بی ــکا صراحت ــدا امری فلوری
کــه: "کمیتــه  ایمنــی بایــد بــر اســاس تقویم 
ــار  ــاه یک ب ــه م ــر س ــل ه ــاالنه، حداق س
اقــدام بــه برگــزاری جلســه و نشســت بیــن 

ــد".  اعضــاء نمای
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پیــش از برگــزاری جلســه بایــد تاریــخ، زمــان و مــکان دقیــق آن 
و همچنیــن دســتور جلســه مربوطــه را بــه ســمع و نظــر تمامــی 
اعضــاء کمیتــه برســانید تــا رونــد جلســه در طــول زمــان برگــزاری 

آن در مســیر مناســب و از پیــش تعییــن شــده قــرار بگیــرد. 
ــتن  ــما آبس ــازمان ش ــی س ــه  ایمن ــت کمیت ــن اس ــدا ممک در ابت
مدیریــت آماجــی از معضــالت و نگرانی هــای مرتبــط بــا ایمنــی 
ــن  ــا ممک ــف آنه ــش و تخفی ــه کاه ــرد ک ــرار گی ــالمت ق و س
اســت متضمــن صــرف زمــان، پــول و منابــع چشــمگیری باشــد 
ولــی یقیــن داشــته باشــید در نهایــت و پــس از مدتــی کمیتــه 
ــاری برخــوردار  ــام عی ــری تم ــک چشــم انداز و دورنگ ــور از ی مذک
خواهــد شــد کــه رویکــرد غالــب آن رویکــرد کنشــگرانه و 
ــک  ــاعه ی ــاد و اش ــه ایج ــادر ب ــوده و ق ــی )Proactive( ب انفعال
فرهنــگ ایمنــی و ســالمت واقعــی در تمامــی ســطوح ســازمان 

ــود. ــد ب ــما خواه ــانی ش آتش نش

پله پنجم: پایداری و بازنگری
ــه در ســال های  ــی ک ــه  ایمن ــک کمیت ــه تشــکیل ی ــل ب ــر تمای اگ
ــات  ــه و ثب ــرار گرفت ــه ق ــرام مجموع ــورد احت ــی م ــی به خوب آت
ــا  ــی و ب ــد بخوب ــد، بای ــد داری ــته باش ــداری الزم را داش و پای
گشــاده رویی پذیــرای بازخوردهــا و شــاید انتقــادات احتمالــی از 
ســوی پرســنل ســازمان باشــید. یکــی از روش های معمــول جهت 
دریافــت بازخــورد از ســوی افــراد ســازمان، تهیــه فرم نظرســنجی 
کــه حــاوی چنــد پرســش کوتــاه و مختصــر بــوده و در دســترس 
ــا  ــق آنه ــن طری ــا از ای ــد ت ــرار دارد، می باش ــنل ق ــام پرس تم
بتواننــد دغدغه هــا و نگرانی هــای مرتبــط بــه ایمنــی خــود را در 
ــادات  ــای انتق ــوان از صندوق ه ــا می ت ــد و ی ــس نماین آن منعک
و پیشــنهادات در مناطــق خــاص اســتفاده نمــود تــا افــراد قــادر 
باشــند جهــت ابــراز و ارائــه نقطــه نظــرات و پیشــنهادات مکتوب 

خــود از آن اســتفاده نماینــد. 

نکتــه حائــز اهمیــت این اســت کــه اعضــاء کمیتــه  ایمنــی مکلف 
ــنهادات  ــادات و پیش ــا، انتق ــرات، بازخورده ــه نظ ــتند نقط هس
دریافتــی را بــا آغــوش بــاز و بــا رویکــرد و نگــرش مثبــت مــورد 
ــا را  ــه آنه ــه، هم ــرار داده و در جلســات ادواری کمیت اســتقبال ق

بررســی و موشــکافی نماینــد.
اگــر از پیشــنهادات و نــکات ســاده و کاربــردی ارائــه شــده در بــاال 
پیــروی نماییــد و در جهــت پیشــبرد و موفقیــت کمیتــه  ایمنــی 
ســازمان خــود تعهــد الزم و جهــد کافــی داشــته باشــید بــزودی 
ــطه  ــه بواس ــی ک ــگ ایمن ــک فرهن ــده ی ــعه فزاین ــه توس ــادر ب ق
آن فرصــت خدمات رســانی شایســته و بایســته بــه جامعــه 
و همچنیــن بــه پرســنل و همــکاران مجموعــه خــود بــرای 

ــود. ــد ب ــردد خواهی ــم می گ ــادی فراه ــال های متم س

 Reference: Gallik, R. (2018). Creating an Effective Safety and Health Committee,
MDM Publishing, IFF Magazine, Issue 58.
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Special Article

مقـــاله تخـصصـی

همه چیز رو هواست !!همه چیز رو هواست !!
كاربردپهپاددرفرماندهيايمنيحريق

ــد جمــع آوري بيشــترين اطالعــات ممكــن  ــق نيازمن ــا حري ــه ب ــه در مقابل ــم بهين اتخــاذ تصمي
اســت، مخصوصــًا موقعــي كــه پــاي اعــزام آتش نشــانان بــه محــل خطــر )حريــق( بــه ميــان 
بيايــد. کنتــرل صحنــه حادثــه و فرماندهــی عملیــات اطفــاء حریــق ، کســب اطالعــات دقیــق و 
ــق و حــوادث و موقعیــت نیروهــای آتش نشــان و  ــار و وســعت حری ــه لحظــه از رفت لحظــه ب
واکنــش در صحنــه عملیــات از بزرگ تريــن دغدغه هاســت کــه ایــن موضــوع اغلــب بــه دلیــل 

وســعت حریــق و حــوادث معمــواًل بــا دشــواری همــراه اســت. 
از ســوی دیگــر در حــوادث حریــق مخــازن ســوخت، کاالهــای خطرنــاک، آتش ســوزی 
ــا  ــر ب ــاورت و درگی ــه در مج ــای مقابل ــاالی نیروه ــری ب ــیت و خطرپذی ــتی ها و... حساس کش

ــت. ــوده اس ــه ب ــورد توج ــواره م ــوادث هم ــه ح این گون

مهدی مهرابی
کارشناس ایمني حریق راه آهن
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در مدیریــت عملیــات حریــق و حــوادث کســب اطالعــات دقیــق 
محیطــی معمــواًل تــا زمــان رســیدن تیــم پیشــرو و ارزیابــی اولیه 

توســط فرمانــده بــه تأخیــر می افتــد. 
ــوان  ــق نمی ت ــل و دقی ــور کام ــب بط ــه اغل ــه اینک ــه ب ــا توج ب
بــه گزارشــات شــاهدان حادثــه بــرای تصمیم گیــری در خصــوص 
نــوع، شــدت، وســعت و حجــم حادثــه اعتمــاد نمــود، لــذا زمــان 
طالیــی موجــود پــس از وقــوع حادثــه تــا زمــان رســیدن تیــم 
پیشــرو و ارســال گــزارش اولیــه همــواره از دســت رفته محســوب 
ــکان  ــن ام ــت ســریع پهپادهــا ای ــه قابلی ــا توجــه ب می شــود. ب
وجــود دارد کــه قبــل از حضــور تیــم عملیاتــی در صحنــه فرمانــده 
بتوانــد اطالعــات دقیقــي از محــل کســب و ضمــن انجــام 
ــزات  ــوع تجهی ــی و ن ــروی کمک ــزی الزم، درخواســت نی برنامه ری

مــورد نیــاز را در کمتریــن زمــان انجــام دهــد.
پهپادهــای جدیــد بــه حس گرهايــي مجهــز شــده اند تــا در 
شــرايط چالش برانگيــز از جملــه دود غليــظ قــادر بــه جســتجوي 
ــت  ــا قابلي ــا ب ــوع پهپاده ــن ن ــا و... باشــند اي ــراد، خروجي ه اف
شناســايي افــراد جامانــده در حريــق، اطالعــات را به صــورت 
ــادل  ــن تب ــه اي ــد ك ــال مي كنن ــرل ارس ــد كنت ــه واح ــيم ب بيس
ســريع اطالعــات بــه آتش نشــانان فرصــت برنامه ريــزي صحيــح 

ــد. ــق را مي ده ــرل حري كنت
از  درجــه اي   360 ديــد  و  دوربين هــاي حرارتــي  از  اســتفاده 
ســاختارهاي در حــال ســوختن، كاربردي تريــن جنبــه پهپادهــا در 
مقابلــه بــا حريــق اســت. چــون بوســيله آن مي تــوان ســردترين 
ــان  ــري از مي ــناخت، تصاوي ــاختمان را ش ــه س ــن نقط و گرم تري
ــت  ــد اس ــده دي ــه محدودكنن ــرايطي ك ــر ش ــا ه ــظ ي دود غلي
ــل  ــي قاب ــه براحت ــي ك ــي از مناطق ــن بازرس ــت و همچني برداش
دســترس نيســت مقــدور شــده و نتیجتــًا مناســب ترين تصميــم 

ــود. ــل اتخــاذ خواهــد ب قاب

ــبانه  ــات ش ــن در عملي ــه نورافك ــز ب ــاي مجه ــن پهپاده همچني
ــه  ــاناني ك ــراد و آتش نش ــه اف ــي ب ــك مضاعف ــق كم ــا حري اطف
ــس  ــد. پ ــه مي دهن ــتند ارائ ــدود هس ــد مح ــا دي ــن ب روي زمي
ــرده و هــر  ــل آســيب وارده كمــك ك ــه تحلي ــاد ب از بحــران، پهپ
ــت نيســت تشــخيص  ــل رؤی ــن قاب ــه از زمي ــده را ك موجــود زن
ــدي  ــاي بع ــراي تحليل ه ــود را ب ــت موج ــن وضعي داده همچني

مســتند مي كنــد.

قابليت پخش زنده تصاویر محل حریق و حادثه
مدیــران و فرماندهــان عملیاتــی در حریــق و حــوادث بــزرگ نیــاز 
بــه مشــاهده و ارزیابــی کلیــه مناطــق تحــت تأثیــر را دارنــد، در 
حالــی کــه بــه هیــچ وجــه امــکان حضــور هم زمــان در تمامــی 
صحنه هــا وجــود نــدارد. هــر چقــدر وســعت حریــق و حــوادث 

ــود.  ــاس می ش ــتر احس ــاز بیش ــن نی ــد ای ــترده تر باش گس
مشــاهده لحظــه بــه لحظــه وضعیــت حادثــه، چگونگی گســترش 
دود و حریــق، تشــدید حادثــه، نتیجــه اقدامــات تیم هــای 
ــار شــدن نیروهــا در مناطقــی  ــا گرفت عملیاتــی، آســیب دیدگی ی
ــر و …  ــه تغیی ــاز ب ــا و نی ــي نیروه ــات، فرمانده ــه عملی از صحن
مــواردی هســتند کــه فرمانــده حادثــه نیــاز بــه اشــراف کامــل بــه 

ــات داشــته باشــد. ــر عملی ــری ب ــا مدیریــت کامل ت ــا دارد ت آنه

قابلیت ردیابی نیروهای حاضر در صحنه عملیات
ارزیابــی چگونگــی دســتورات صادرشــده، اطمینــان از تــوان 
حرکــت نيروهــا در محــدوده عملیــات، دریافــت زودهنــگام 
اطــالع از  آســیب دیدگــی نیروهــا، کســب اطالعــات از وضعیــت 
نیروهــای عملیاتــی گرفتــار شــده و بررســی راه هــای خــروج آنهــا 
مــواردی هســتند کــه بــه فرمانــده صحنــه کمــک زیــادی خواهــد 

کــرد. 
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Special Article

مقـــاله تخـصصـی

ــد  ــات از چن ــه عملی ــر در صحن ــاي حاض ــی نیروه ــت ردیاب قابلی
ــی  ــر روی کاله ایمن ــی ب ــتنده رادیوی ــب فرس ــر نص ــق نظی طری
نیروهــا و نمایــش حرکــت آنهــا در محــل، قابلیــت ردگیــری یــک 

ــل انجــام اســت. هــدف خــاص بطــور مســتمر و … قاب

استفاده از دوربین های با قابلیت دید در شب و یا حرارتی
بخــش عمــده ای از حریق هــا و حــوادث بــزرگ در شــب رخ 
ــه  ــات ب ــان عملی ــدن زم ــی ش ــل طوالن ــه دلی ــا ب ــد و ی می ده
ــه  ــر ب ــوی دیگ ــود. از س ــیده می ش ــب کش ــی ش ــاعات تاریک س
دلیــل محدودیت هــای ناشــی از اســتفاده از منابــع بــرق شــهری 
ــذا بایــد تمهیــدات دیگــری اندیشــیده شــود  در ایــن شــرایط، ل

ــد.  ــه مشــرف نمای ــه صحن ــده را ب ــا فرمان ت
ــخیص  ــرای تش ــی ب ــای حرارت ــان از دوربین ه ــتفاده هم زم اس
موجــودات زنــده )نیروهــای عملیاتــی، افــراد گرفتــار و حیوانــات( 

و همچنیــن وضعیــت حادثــه ضــروری خواهــد بــود.

امکان مستندسازی
ــط  ــان فق ــث زم ــزرگ از حی ــوادث ب ــا و ح ــت حریق ه مدیری
ــه زمــان بحــران نیســت. مــوارد متعــددی مشــاهده  منحصــر ب
گردیــده اســت کــه مبــادی ذیربــط احتیــاج بــه مســتندات دســته 

اول )قبــل از مداخلــه نیروهــای عملیاتــی( و یــا مســتندات مربوط 
بــه نحــوه تشــخیص علــت آســیب بیمــه درمانــی، تعییــن درصد 
مصدومیــت، تعییــن میــزان تقصیــر نیروهــای عملیاتــی از ایــن 

جملــه قابــل ذکــر اســت. 
عــالوه بــر ایــن در بررســی های تخصصــی نظیــر بازنگــری 
گزارشــات و مســتندات حادثــه و انجــام ارزیابی هــای کارشناســانه 
ــق از  ــک حری ــات ی و صــدور دســتورالعمل های حاصــل از تجربی
جملــه مــواردی اســت کــه اطالعــات تهیــه شــده توســط پهپادهــا 

ــد. ــد باش ــیار مفی ــازی آن بس ــد در مستندس می توان

اطالع رسانی به مصدومین حاضر در صحنه حادثه
ــری  ــا ام ــه حریق ه ــار در صحن ــراد گرفت ــن و اف ــود مصدومی وج
متــداول اســت. از ســوی دیگــر ازدحــام جمعیــت، فاصلــه زیــاد 
نیروهــای عملیاتــی خصوصــًا فرماندهــان و مدیــران عملیاتــی بــا 
ــار در دقایــق اولیــه، تعــدد ماشــین آالت و تجهیــزات  افــراد گرفت
ــد و در شــرایطی کــه  ــروصدا می نماین کــه همگــی تولیــد س
امــکان دسترســی مســتقیم بــه افــراد گرفتــار وجــود نــدارد و بــه 
ــق بلندگوهــای دســتی هــم  ــی از طری ــد مســافت حت ــل بع دلی
ــار  ــا فــرد گرفت ــه ب ممکــن اســت ارتبــاط صوتــی فرمانــده صحن

میســر نگــردد. 
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پهپادهــا از ایــن توانایــی برخوردارنــد کــه از طریــق تعبیــه بلندگــو 
ــالم  ــه اع ــدام ب ــی اق ــاط صوت و ســایر وســایل فناوری هــای ارتب
هشــدار و دســتورات فرماندهــی و ایمنــی بــه حاضریــن در محــل 

. یند بنما

نتیجه گیری
فرمانــده عملیــات نقــش تأثیرگــذاری در کنتــرل و جلوگیــری از وســعت حریــق 
و حــوادث دارد. پیچیده تــر شــدن صنایــع امــروزی پیچیدگــی حــوادث را نیــز 
بــه همــراه داشــته اســت، از ایــن رو اســتفاده از ابــزار و تکنولــوژی در دسترســی 
ــاز مدیریــت و فرماندهــی در حــوادث امــری ضــروری  ــه اطالعــات مــورد نی ب

ــود. ــوب می ش محس
اســتفاده از پرنده هــای هدایت پذیــر از دور )پهپادهــا( در رشــته های مختلفــی 
از علــوم و فنــون رواج بســیاری یافتــه اســت. بــا توجــه بــه قابلیت هــای ایــن 
ــکان  ــرداری و ام ــن تصویرب ــه دوربی ــودن ب ــز ب ــه مجه ــا از جمل ــوع پرنده ه ن
ــوژی  ــوع تکنول ــن ن ــرد ای ــه کارب ــر دامن ــه روز ب ــده روز ب ــر زن ــال تصاوی ارس
ــوژی می توانــد در کنتــرل و فرماندهــی  افــزوده اســت. اســتفاده از ایــن تکنول
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــا نمای ــری ایف ــش مؤث ــوادث نق ــق و ح ــای حری عملیات ه
ــق و  ــات حری ــا در عملی ــود دارد ت ــکان وج ــن ام ــا ای ــریع پهپاده ــت س قابلی
ــر  ــات و تصاوی ــده پیشــرو و ارســال اطالع ــوان پرن ــه عن حــوادث ارســال آن ب
زنــده از محــل وقــوع بــه فرمانــده عملیــات و سلســله مراتــب فرماندهــی در 

ــد. ــق و حــوادث کمــک نمای ــت و فرماندهــی حری ــر مدیری ام

منابع:
1- شریف زاده. بیات. طاهری اصل. )1378( ” اصول 
و تئوری های کاربردی مدیریت عملیات آتش نشانی 
و نظام فرماندهی آتش نشانی” مدیریت اداره های 

آتش نشانی. نشر تهران
2- شیخ کاظم برزگری. احمد معظم. کوهستانی. 
)1394(”بکارگیری پرنده های هدایت پذیر از دور 

)پهپاد( در کنترل و فرماندهی عملیات آتش نشانی 
و حوادث مواد خطرناک )HAZMAT(”ششمین 

کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
3- غفاری. )1384( “ایمنی هوانوردی پهپاد در ایران”، 
سومین همایش ایمنی هوانوردی، تهران، پژوهشگاه 

هوافضا، هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران

 4- NFPA 1026: Standard for Incident Management
 Personnel Professional Qualifications
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اطالعــات عمومـی

آینده از آن فروش مستقیم اینترنتی  ست !
فــروش مســتقیم اینترنتــی )D2C( امســال افزایــش چشــم گیری خواهــد داشــت و پیش بینی هــا 

ــق  ــود از طری ــوالت خ ــروش محص ــه ف ــک، ب ــزرگ و کوچ ــای ب ــر برنده ــد، اکث ــان می ده نش

ــه  ــی ب ــورت اینترنت ــان را بص ــان محصوالت ش ــد و خودش ــان دهن ــطه پای ــایت های واس س

فــروش برســانند. 

ــد ســرعت بیشــتری  ــن رون ــا هــم ســبب شــده، ای ــروس کرون ــان شــیوع وی ــه در ایــن می البت

ــه  ــن برنام ــرای خرده فروشــی آنالی ــد ب ــن کســب وکارهای کوچــک بای ــرد؛ بنابرای ــه خــود بگی ب

ویــژه ای داشــته باشــند.

 وب سایت آیمارکتور

www.imarketor.com

Direct To Consumer

D2C
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آمار رشد فروش مستقیم اینترنتی
در ســال 2019 ، فــروش مســتقیم اینترنتــی D2C در ایــاالت 
بــرای ســال 2020  بــه 14.28 میلیــارد دالر رســید.  متحــده 
ــروش 24.3 درصــد افزایــش  ــزان ف ــه می ــی می شــود ک پیش بین
یافتــه و بــه 17.75 میلیــارد دالر برســد. اگرچــه بــرای پیش بینــی 
 D2C تأثیــر کامــل ویــروس کرونــا در فــروش مســتقیم اینترنتــی
ــروش  ــش ف ــد شــاهد افزای ــااًل بای ــا احتم ــی زود اســت، ام خیل

ــیم. ــی باش ــتقیم اینترنت مس
ــال 2016  ــایت eMarketer از س ــد س ــر ارش ــه تحلیل گ ــه گفت ب
ــش  ــا ش ــه ت ــد س ــا رش ــک D2C ب ــارت الکترونی ــا 2019 ، تج ت
برابــری نــرخ فــروش کلــی تجــارت الکترونیــک افزایــش یافــت.
D2C  به عنــوان درصــد متوســط بــازار تجــارت الکترونیــک 
ــی  ــد باق ــدار 2.6 درص ــا مق ــاری ب ــال ج ــده، در س ــاالت متح ای
ــتر  ــه بیش ــد ک ــد می کن ــت تأکی ــن واقعی ــر ای ــت و ب ــده اس مان
خرده فروشــان، بــرای گرفتــن ســهم قابــل توجهــی از بــازار تــالش 

می کننــد
10 شــرکت برتــر تجــارت الکترونیکــی در ایــاالت متحده )بــه رهبری 
ــده حــدود 60 درصــد از فــروش  ــا 38.7 درصــد، نماین آمــازون( ب
تجــارت الکترونیــک در ســال 2020 هســتند. ایــن آمــار احتمــااًل در 

ماه هــای آینــده تغییــرات چشــمگیری خواهــد داشــت.
ــی برندهــا به صــورت  ــروش اینترنت ــر ف ــه لیپســون: تأثی ــه گفت ب
جداگانــه در ســایت خودشــان، در حــال حاضــر بســیار بیشــتر از 

ســهم بــازار تجــارت الکترونیکــی جمعــی آنهــا اســت. 

زیــرا برندهــا اکنــون بدنبــال مطابقــت بــا نوآوری هــای محصــول 
و آموخته هــای بازاریابــی D2C هســتند. امــروزه بســیاری از 
رهبــران D2C ماننــد Warby Parker ،Casper و Away بطــور 
شــگفت انگیزی رشــد فــروش را از فــروش مســتقیم بجــای 

ــد.  ــت آورده  ان ــی بدس ــارت الکترونیک ــای تج کانال ه
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General Data

اطالعــات عمومـی

چرا فروش اینترنتی؟
ــداران  ــی از خری ــده تجــارت الکترونیکــی D2C از ترکیب رشــد آین
جدیــد وارد بــه ایــن بخــش و افزایــش هزینه هــای هــر خریــدار 
ناشــی می شــود. امســال 87.3 میلیــون نفــر در ســنین 14 ســال 
ــق فــروش  ــد از طری ــه خری ــاالت متحــده اقــدام ب ــر در ای و باالت
ــه ســال گذشــته  ــد کــه نســبت ب مســتقیم اینترنتــی D2C کردن

10.3 درصــد رشــد داشــته اســت.
در همیــن حــال، هزینــه بــرای هــر خریــدار 12.7 درصــد تــا 203 
ــداد  ــال 2022 تع ــا س ــذا ت ــت. ل ــرده اس ــدا ک ــش پی دالر افزای
ــف  ــه عط ــک نقط ــه ی ــی D2C ب ــارت الکترونیک ــداران تج خری

ــود. ــد ب ــر خواه ــون نف ــیده و 103.4 میلی رس
بــا ورود برندهــای بیشــتر بــه بــازار اصلــی ، بــازار D2C ، صعــود 
خــود را ادامــه خواهــد داد و بــا بازکــردن مکان هــای مســتقیم و 
ظهــور در کانال هــای تبلیغاتــی ســنتی، ماننــد تلویزیــون، حضــور 
ــی  ــای D2C بازنده های ــا در فض ــد. ام ــدا می کن ــترده تری پی گس
هــم خواهنــد بــود و بســیاری در حفــظ مســیر رشــد خــود هنگام 

دریافــت ســود بــا چالش هایــی روبــرو خواهنــد شــد. 
برخــی ســرانجام شکســت می خورنــد و برخــی دیگــر نیــز 
بــه دســت می آینــد، امــا تعــداد انگشت شــماری منتخــب 

می شــود.  ظاهــر  فــردا  برند هــای  به عنــوان 
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چرا باید این پیش بینی را جدی بگیریم؟
بــر  مبتنــی   eMarketer تخمین هــای  و  پیش بینی هــا 
شــرکت های  از  کیفــی  و  کمــی  داده هــای  تجزیه وتحلیــل 
و  رســانه ای  دولتــی، شــرکت های  تحقیقاتــی، ســازمان های 
ــران  ــا مدی ــه ب ــالوه مصاحب ــت. به ع ــی اس ــرکت های عموم ش

ارشــد ناشــران، خریــداران آگهــی و آژانس هــا
هــر پیش بینــی eMarketer در ماتریــس بزرگ تــر از همــه 
ــوب  ــات و چارچ ــان فرضی ــا هم ــت. ب ــود اس ــای خ پیش بینی ه
کلــی کــه بــرای پروژه هــای مختلــف در مناطــق مختلفــی اســتفاده 
می شــود. ارزیابــی مجــدد داده هــای موجــود بــه معنــای 
ــن تحــوالت تجــاری، روندهــای  ــی، نشــان دهنده آخری پیش بین

ــت. ــادی اس ــرات اقتص ــاوری و تغیی فن

 EMarketer درباره
eMarketer کــه در ســال 1996 تأســیس شــد، اولین مکانی اســت 
کــه بــه دنبــال تحقیــق در مــورد بازاریابــی در دنیــای دیجیتــال 
اســت. اطالعــات ارائه شــده توســط ایــن مرکــز تخصصــی، 
ــد  ــا رون ــازد ت ــادر می س ــان را ق ــر جه ــرکت در سراس ــزاران ش ه
ــای الزم  ــد و داده ه ــده را درک کنن ــار مصرف کنن ــی  و رفت بازاریاب
را بــرای موفقیــت در اقتصــاد رقابتــی و در حــال تغییــر و ســریع 

ــد. ــت آورن ــه دس ــدن، ب دیجیتالی ش
محصــوالت پرچمــدار eMarketer ،eMarketer PRO ، نتیجــه 
ــای  ــه پیش بینی ه ــت. از جمل ــات eMarketer اس ــه تحقیق کلی
مشــهور ایــن موسســه، گزارش هــای تحلیلــی از داده هــای 
جمع آوری شــده از بیــش از 3،000 مصاحبــه بــا رهبــران صنعــت، 

ــازار اســت. مقــاالت، نمودارهــا و داده هــای مقایســه ای ب
  EMEA ،ــده ــاالت متح ــگان eMarketer در ای ــای رای روزنامه ه
و APAC هســتند کــه روزانــه توســط بیــش از 200،000 خواننــده 

ــده می شــوند.  ــان خوان در ســطح جه
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Special Article

مقـــاله تخـصصـی

انبار رو جدی تر بگیرید !!!!
اسپرینکلرهای ESFR ، مؤثرترین راه پیشگیری از حریق در انبارها

ــی  ــم، ول ــاد می کنی ــم ی ــیار مه ــول بس ــی از اص ــوان یک ــی به عن ــه از ایمن ــه هم ــی ک درحال
ــک  ــای ی ــت اولویت ه ــب در فهرس ــور و مناس ــی درخ ــدرت جای ــازی به ن ــای ایمن س پروژه ه
ــل  ــی در مقاب ــه ایمن ــا ب ــن انباره ــه مالکی ــد. هنگامی ک ــاص می ده ــود اختص ــه خ ــار ب انب
ــش و  ــا آت ــه ب ــانه های مقابل ــروی از نش ــه پی ــم ب ــواًل تصمی ــند، معم ــوزی می اندیش آتش س
ــکار  ــتی ب ــا را به درس ــن روش ه ــه ای ــی ک ــد. زمان ــول می گیرن ــای معم ــه روش ه ــرل آن ب کنت
گیریــم و اســتفاده از آن هــا بطــور قانونــی اجبــاری شــود، ضریــب ایمنــی در مقابــل آتش ســوزی 

در انبــار به طــور قابل مالحظــه ای افزایــش می یابــد. 
ــق  ــای حری ــار و اطف ــیوه مه ــن ش ــن و اقتصادی تری ــانگر، مؤثرتری ــا افش ــپرینکلر ی ــتم اس سیس
آتش ســوزی می گــردد.  انتشــار  و  وقــوع  از  مانــع  مــوارد  درصــد  در 98  کــه  می باشــد 
مطابــق بــا اســتانداردهای بین المللــی، به ویــژه اســتاندارد NFPA-13 کــه از مطرح تریــن و 
ســخت گیرانه ترین اســتانداردهای جهــان در ایــن زمینــه می باشــد، به طــور متــداول از دو 
روش بــرای محافظــت اتوماتیــک انبــار در مقابــل حریــق کــه دارای ردیف هــای متعــدد قفســه 

Rack می باشــد، اســتفاده می گــردد:
ــی از  ــل برخ ــانگرها در داخ ــراردادن افش ــه و ق ــد الی ــانگر در چن ــتم افش ــتفاده از سیس 1-    اس
ــرار داده  ــه ها ق ــل قفس ــه در داخ ــانگرها ک ــه از افش ــه این گون ــًا ب ــه ها )اصطالح ــات قفس طبق

می شــود، افشــانگرهای داخل قفســه In- rack گفتــه می شــود.(
ــواردی  ــش ســریع ESFR Sprinklers در م ــده واکن ــاء کنن 2-    اســتفاده از افشــانگرهای زود اطف
کــه فضــای کافــی بــرای انتقــال حــرارت و دود از میــان طبقه هــا بــه بــاال وجــود داشــته باشــد.

بــا درنظرگرفتــن دو مــورد فوق الذکــر بدیهــی اســت کــه انتخــاب هــر یــک از آن هــا وابســته بــه 
درنظرگرفتــن شــرایط مختلفــی اســت کــه بــه بررســی برخــی از ایــن مــوارد پرداختــه می شــود.

 محمد امیری نژاد 

سازمان آتش نشانی مشهد 
Amirinejad_m@yahoo.com
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ESFR تاریخچه افشانگرهای
افشــانگرهای زوداطفاءکننــده  واکنــش ســریع به درســتی بعنــوان 
ــای  ــق انباره ــاء حری ــکار در اطف ــرمایه گذاری  و راه ــن س بهتری
کاال مطــرح گردیــده اســت. اســتفاده از ایــن نــوع از افشــانگرها 
ــد،  ــه بع ــان ب ــه از آن زم ــردد ک ــالدی برمی گ ــال 1980 می ــه س ب
ــن  ــوان یکــی از روش هــای جایگزی ــوع از افشــانگرها بعن ــن ن ای
افشــانگرهای بــا چیدمــان قفســه ای توســعه یافتنــد. ایــن 
ــه  ــی ارائ ــق، درحال ــل حری ــاء کام ــدف اطف ــا ه ــتم ها ب سیس
ــدود  ــه مح ــادر ب ــا ق ــارف تنه ــانگرهای متع ــه افش ــد ک گردیدن
نمــودن و جلوگیــری از گســترش حریــق بودنــد. بــه همیــن دلیــل 
ــوران  ــور مأم ــه حض ــاز ب ــًا نی ــل، حتم ــازی کام ــرای خاموش س ب

آتش نشــانی بــود.
ــانگرهای زود  ــد؟ افش ــه کار می کنن ــانگرها چگون ــن افش ــا ای ام
اطفاء کننــده  واکنــش ســریع ESFR Sprinklers آب را 2 تــا 3 برابــر 
ــد و قطره هــای  بیشــتر از افشــانگرهای متعــارف پاشــش می کنن
ــند.  ــر می باش ــانگرها، بزرگ ت ــن افش ــط ای ــده توس ــیده  ش پاش
درنتیجــه، ایــن قطره هــا بــا مومنتــوم بیشــتر نســبت بــه 
قطره هــای افشــانگرهای متعــارف، درصــد بیشــتری از آب را روی 

ــد. ــش می گردن ــدن آت ــث خاموش ش ــه و باع ــش ریخت آت

مزایا
ــتفاده از  ــرایط، اس ــودن ش ــاعد ب ــورت مس ــت، درص ــی اس بدیه
افشــانگرهای زود اطفاءکننــده  واکنــش ســریع دارای مزایــای 
قابل توجهــی می باشــند کــه بعضــی از ایــن مــوارد، عبارت انــد از:

 زمان نصب کمتر

 کاهش پیچیدگی لوله کشی )بدون نیاز به لوله کشی به داخل 

قفسه ها(

 افزایش انعطاف پذیری کارکردن با قفسه ها، بدون نگران بودن از 

آسیب رسانی احتمالی به افشانگرها

 شناسایی سریع حریق و جلوگیری از گسترش آن

 قابل استفاده برای محافظت از انبار کاالهای بسته بندی شده و 

غیربسته بندی شده

capsulated and non-capsulated 

 قابل کاربرد برای محافظت از انبار تایرهای الستیکی، رول کاغذ، 

مایعات اشتعال پذیر و قطعات اتومبیل

 طراحی شده برای محافظت از انبار کاالهای تا ارتفاع 12/2 متر و 

حداکثر ارتفاع سقف 13/7 متر

 دارابودن ضریب تخلیه باال. )در مقایسه با دیگر افشانگرها، نیاز 

به اختالف فشار کمتری دارد.(

 کاهش یا حذف نیاز به استفاده از پمپ آتش نشانی

کاربردها
همان طــور کــه ذکــر شــد، افشــانگرهای زود اطفاءکننــده واکنــش 
ســریع بــرای محافظــت از کاالهــای انبارشــده تــا حداکثــر 
ــر  ــا ســقف 13/7 مت ــاع کــف ت ــر ارتف ــر و حداکث ــاع 12/2 مت ارتف
کاربــرد دارد. همچنیــن جهــت محافظــت از انبارهــای بــا ارتفــاع 
ــانگرهای  ــی از افش ــامل ترکیب ــی ش ــای حفاظت ــتر، طرح ه بیش
بــا چیدمــان قفســه ای و افشــانگرهای زود اطفاءکننــده واکنــش 
ــان داخــل قفســه  ــا چیدم ــا افشــانگرهای ب ــا هــم و ی ســریع ب

ــت. ــب اس ــی مناس به تنهای
ــی  ــا طراح ــیعی از کااله ــه وس ــت از دامن ــت محافظ ESFR جه
ــتری در  ــری بیش ــت انعطاف پذی ــتم قابلی ــن سیس ــود. ای می ش
انبارهــا، در مقایســه بــا روش اســتفاده از افشــانگرهای متعــارف 
ایجــاد می کنــد کــه مطابــق بــا اســتاندارد، تنها مجــاز به اســتفاده 
ــتم در  ــب سیس ــگام نص ــه هن ــی ک ــت از کاالهای ــت محافظ جه
انبــار ذخیــره شــده بودنــد، می باشــد. درصــورت تغییــر کاالهــای 
ذخیــره شــده در انبــار، افشــانگرهای مورداســتفاده، ممکــن اســت 

مطابــق بــا ضوابــط اســتاندارد جایگزیــن شــود. 
در مواردی کــه موقعیــت انبارهــا ایجــاب کنــد کــه از افشــانگرهای 
ــد،  ــز می باش ــه نی ــانگرهای داخل قفس ــامل افش ــه ش ــارف ک متع
بــرای محافظــت ســاختمان اســتفاده شــود، مالکیــن ســاختمان 
ترجیــح می دهنــد کــه از سیســتم ESFR اســتفاده نمایــد؛ 
از  زیــرا بدلیــل این کــه ایــن سیســتم نیــاز بــه اســتفاده 
ــی  ــی خاص ــد، نگران ــع می کن ــه را مرتف ــانگرهای داخل قفس افش
در مــورد خراب شــدن افشــانگرها در اثــر برخــورد وجــود نــدارد. 
به عــالوه، درصــورت تغییــر کاالهــای ذخیره شــده در انبــار، 
ــت  ــر قابلی ــانگرها از نظ ــوع افش ــن ن ــری ای ــل انعطاف پذی بدلی
محافظــت از دامنــه وســیعی از کاالهــا، عمومــًا نیــازی بــه تغییــر 

سیســتم نیســت.
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ESFR محدودیت های سیستم
بــا وجــود قابلیــت برتــر سیســتم های ESFR در مهــار آتــش )در 
ــل از  ــق را قب ــا حری ــه تنه ــارف ک ــانگرهای متع ــا افش ــه ب مقایس
ــوع  ــن ن ــد(، ای ــرل می کنن ــانی کنت ــای آتش نش ــیدن نیروه رس

سیســتم ها دارای محدودیت هــای ذیــل هســتند:

 solid shelving درصــورت اســتفاده از قفســه های یکپارچــه 
ــوع از افشــانگرها مجــاز نیســت. ــن ن اســتفاده از ای

ــده،  ــای انبارش ــاع کااله ــر ارتف ــانگر و حداکث ــر افش ــن س  بی
حداقــل 36 اینــچ فاصلــه می بایســت رعایــت گــردد.

ــًا  ــتعال، عموم ــل اش ــات قاب ــره مایع ــن ذخی ــتفاده در اماک  اس
ــت. ــاز نیس مج

 ضوابــط مربــوط بــه فاصلــه ایــن نــوع از افشــانگرها از موانعــی 
ــنایی و ...  ــزات روش ــا، تجهی ــقف، کانال ه ــازه های س ــد: س مانن
ــب،  ــی و نص ــگام طراح ــه در هن ــت ک ــخت گیرانه اس ــیار س بس

ــرد. ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــت م می بایس

نتیجهگیری:

سیســتم های ESFR بســیاری از چالش هــای 

و  می کننــد  حــل  را  انبارهــا  از  محافظــت 

اســتفاده از آن هــا، بــا توجــه بــه مزایــای 

چشمگیرشــان ازجملــه: کاهــش پیچیدگــی 

سیســتم و افزایــش انعطاف پذیــری و نیــز 

ــترش  ــورد گس ــواره م ــا، هم ــش هزینه ه کاه

ــت.  ــوده اس ب

ــاب  ــان از انتخ ــول اطمین ــال حص ــن ح ــا ای ب

نــوع درســت سیســتم ESFR مســتلزم آگاهــی 

انبارشــده و روش  نــوع کاالهــای  از  کامــل 

نگهــداری این گونــه کاالهــا و همچنیــن توجــه 

ــن  ــده در ای ــتانداردهای ارائه ش ــاد اس ــه مف ب

ــوارد،  ــن م ــه ای ــه ب ــدم توج ــوده و ع ــه ب زمین

ــن  ــی ای ــدم کارای ــه ع ــر ب ــت منج ــن اس ممک

ــردد.  ــتم گ سیس

منابع:
-National Fire Protection Association(NFPA13)
-Ashrae Handbook
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                            ضوابط                            ضوابط
 درهای مقاوم در برابر حریق درهای مقاوم در برابر حریق
 در شهـر تهـــــران در شهـر تهـــــران

درهای ضدحریق به درهایی گفته می شود که در برابر حریق مقاوم بوده و به مهار 
آتش و دود کمک نماید. بنابراین این درها امکان خروج اضطراری راحت تر و کم خطر 
را تسهیل می کنند. بنابراین درهای ضدحریق باعث ایجاد امنیت و کاهش خسارت در 
هنگام آتش سوزی می شوند. این درها در ساختمان های بلند و راه پله های اضطراری مورد 
استفاده قرار گرفته و امکان فرار به موقع و ایمن را نیز در هنگام حریق ایجاد می نماید.

در مقاوم در برابر حریق، در پله فرار مجتمع های مسکونی و تجاری، ورزشگاه ها، 
بیمارستان ها، ادارات، پاالیشگاه و نیروگاه ها، فرودگاه ها و به طور کل در هر مکانی که 
امکان حریق وجود داشته باشد، استفاده می شوند.

ــت  ــل اهمی ــران بدلی ــانی ته ــازمان آتش نش ــال 1397 س در س
موضــوع درهــای ضدحریــق و مســاعدت در جهت رفع مشــکالت 
مالکیــن و شــرکت های تولیــدی و بازرگانــی، اقــدام بــه تدویــن 
اصــول کلــی در خصــوص عرضــه درهــای مقــاوم در برابــر حریــق 
نمــود. از ایــن رو در صورتــی کــه درهــای عرضه شــده متناســب با 
الزامــات اعالم شــده در بندهــای زیــر باشــند، اســتفاده از آنــان در 
ــع می باشــد.  ــکان خــروج ســاختمان های شــهر تهــران بالمان پل
بدیهــی اســت ایــن اصــول تــا یــک ســال پــس از تاریــخ انتشــار 
ــاوم در  ــای مق ــران درخصــوص دره ــی ای ــتاندارد مل رســمی اس
برابــر حریــق و روش هــای آزمــون معتبــر می باشــد و بعــد از آن 
شــرکت های تولیــدی و بازرگانــی ملــزم بــه ارائــه خدمــات طبــق 

اســتاندارد ملــی ایــران می باشــند.
در ورودی بــه دهلیــز پلــکان و البــی آسانســور، در تمامــی طبقات 
ــدون  ــو و ب ــد، خودبسته ش ــاوم، دودبن ــوع مق ــت از ن می بایس
قفــل و بســت انتخــاب و نصــب گردیــده و 90 دقیقــه در برابــر 
حریــق مقــاوم باشــد. در صورتــی کــه در ورودی واحدهــا بــه البی، 

بــه میــزان حداقــل 90 دقیقــه مقــاوم حریــق انتخــاب شــود، برای 
در ورودی بــه دهلیــز پلــکان اســتفاده از در مقــاوم در برابــر حریق، 

بــه میــزان بیســت دقیقــه بالمانــع می باشــد.
ــور می بایســت دارای  ــی درهــای مذک ــر اســت تمام شــایان ذک
گواهینامــه فنــی تحمــل در برابــر آتــش، بــه میــزان موردنظــر از 

یــک آزمایشــگاه حریــق مــورد تائیــد باشــند.
ــات  ــاختارها و تزئین ــاًل از س ــد کام ــروج بای ــای خ ــای راه ه دره
مجــاور متمایــز باشــند. بطوری کــه ایــن درهــا براحتــی به عنــوان 
درهــای راه خــروج قابــل تشــخیص باشــند. بــر روی درهــای راه 
خــروج، نبایــد آئینــه یا ســایر مواد منعکـس کننـــده نصب شــود. 
ایــن درهــا نبایــد بــا پــرده، آویــز، تزئینــات و ماننــد آنهــا پنهــان 

شــود.
ــرای ســاختمان هایی کــه دســتورالعمل آنهــا قبــل از  در تهــران ب
ــتفاده از  ــد، اس ــده باش ــادر گردی ــال 1393 ص ــاه س ــدای آذرم ابت
درهــای هســته چوبــی، درهــای مقــاوم در برابــر حریــق داخلــی و 
خارجــی بــا مشــخصات درج شــده در صفحــات بعد مجاز اســت:
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:)Wood Core Doors( 1- درهای هسته چوبی
درهایــی از هســته چوبــی توپــر هســتند کــه در کمتریــن مقطــع 
خــود دارای حداقــل 5 ســانتی متر ضخامــت نــوار درزبنــدی، 
ــزار و  ــند. اب ــوال می باش ــو و ل ــته ش ــود بس ــک خ ــتگیره، ج دس
ــت دارای  ــا می بایس ــوع دره ــن ن ــتفاده در ای ــراق آالت مورداس ی
تأییدیــه مقــاوم در برابــر حریــق از آزمایشــگاه های معتبــر باشــند.

مدارک و مستندات الزم جهت بررسی:
ــازمان  ــدگان س ــط نماین ــر در توس ــی توپ ــته چوب ــراز هس - اح

تهــران آتش نشــانی 
ــزار و  ــتفاده از اب ــوص اس ــر در خص ــتندات معتب ــدارک و مس - م

ــق ــر حری ــاوم در براب ــراق آالت مق ی
- گواهــی نصــب و اجــرا، بــا ذکــر مشــخصات کامــل در مقــاوم در 
برابــر حریــق و مشــخصات کامــل پــروژه، شــامل شــماره پرونــده 

و پــالک ثبتــی بــا ســربرگ شــرکت
- فــرم تقبــل مســئولیت محضــری شــرکت، در مقابــل عــدم عملکــرد 
مناســب درهــای نصــب شــده در پــروژه، در طــول زمــان بهره بــرداری

2- درهای مقاوم در برابر حریق ایرانی:
شــامل درهایــی اســت کــه از مــواد و مصالــح ترکیبــی از قبیــل 
ورق فــوالدی، ورق،MDF هســته پشــم ســرامیک، پشــم ســنگ، 
نــوار درزبنــدی، دســتگیره آنتــی پانیــک، جــک خــود بســته شــو 
و لــوال ســاخته شــده اند. )ایــن جزییــات متناســب بــا جزئیــات 
شــرکت ســازنده می باشــد.( ایــن نــوع درهــا می بایســت دارای 
تائیدیــه مقــاوم در برابــر حریــق از آزمایشــگاه های معتبــر باشــند. 
ــر  ــت در براب ــا می بایســت در آزمایشــگاه مقاوم ــوع دره ــن ن ای
آتــش به وســیله کــوره مقاومــت در برابــر آتــش مقیــاس متوســط 
ــتگاه  ــاب دس ــوره و ق ــاد ک ــا ابع ــب ب ــع( متناس ــک مترمرب )ی
شــامل جزئیــات کامــل )لنگــه در، چارچــوب، لوالهــا، دســتگیره، 
قفــل و ...( مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه و تــا دقیقــه 120 معیــار 

یکپارچگــی بــرآورد گــردد.
مدارک و مستندات الزم جهت بررسی:

- ارائه گزارش کامل آزمایشگاه
- مدارک و مستندات معتبر .....

- گواهی نصب و اجرا، با ذکر مشخصات کامل ....
- فرم تقبل مسئولیت محضری شرکت .......

3- درهای مقاوم در برابر حریق وارداتی: 
شــامل تمامــی درهــای مقــاوم حریــق وارداتــی اســت کــه دارای 
تائیدیــه از آزمایشــگاه های معتبــر بــه میــزان 90 دقیقــه هســتند.

مدارک و مستندات الزم جهت بررسی:
ــه  ــی ک ــر )در صورت ــی از آزمایشــگاه معتب ــه گواهی نامــه فن - ارائ
صالحیــت آزمایشــگاه پیش تــر بــه تائیــد ایــن ســازمان نرســیده 
ــراه گواهینامــه  ــه هم ــزارش کامــل آزمایشــگاه ب ــه گ باشــد، ارائ

فنــی الزامــی اســت.(
ــه  ــی، ب ــرکت های خارج ــی از ش ــر نمایندگ ــی معتب ــه گواه - ارائ

همــراه برگــه ســبز گمرکــی
- گواهی نصب و اجرا، با ذکر مشخصات کامل ....

- فرم تقبل مسئولیت محضری شرکت .......
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ــر،  ــتر از 23 مت ــاع بیش ــا ارتف ــاختمان های ب ــرای س ــره 1: ب تبص

ــه  ــی( ب ــد داخــل و واردات ــق )تولی ــاوم حری ــای مق ــی دره تمام

ــه  ــت دارای تائیدی ــی، می بایس ــته چوب ــای هس ــتثناء دره اس

ــر  ــگاه های معتب ــق، از آزمایش ــر حری ــت در براب ــه مقاوم 90 دقیق

باشــند.

ــا در  ــه اســتفاده از در شیشــه ای ی تبصــره 2: درصــورت تمایــل ب

ــا  ــه ب ــود ک ــتفاده نم ــی اس ــت از درهای ــه ، می بایس دارای شیش

دارا بــودن شیشــه تحــت آزمایــش آتــش اســتاندارد در مقیــاس 

کامــل قــرار گرفتــه و دارای تائیدیــه 90 دقیقــه مقاومــت در برابــر 

ــند. ــر باش ــگاه های معتب ــق، از آزمایش حری

بــه اســتناد اعــالم آمادگــی مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و 

شهرســازی مبنــی بــر امــکان ارائــه گواهینامــه فنــی درخصــوص 

درهــای مقــاوم در برابــر حریــق بــرای تولیــدات داخلــی و 

ــدی  ــرکت های تولی ــوالت ش ــتفاده از محص ــًا اس ــی، صرف واردات

ــر  ــا ه ــز و ی ــی از آن مرک ــه فن ــه دارای گواهینام ــی ک و بازرگان

مرکــز معتبــر دیگــر کــه بــه تائیــد ســازمان آتش نشــانی برســد، 

بالمانــع می باشــد.

در پروژه هایــی کــه دســتورالعمل آن هــا از ابتــدای آذرمــاه ســال 

ــز  ــی مرک ــالم آمادگ ــه اســتناد اع ــده، ب ــد صــادر گردی ــه بع 93 ب

ــه  ــکان ارائ ــر ام ــی ب ــازی مبن ــکن و شهرس ــات راه، مس تحقیق

ــق  ــر حری ــاوم در براب ــای مق ــوص دره ــی در خص ــه فن گواهینام

بــرای تولیــدات داخلــی و وارداتــی، صرفــًا اســتفاده از محصــوالت 

ــی  ــه فن ــه دارای گواهینام ــی ک ــدی و بازرگان ــرکت های تولی ش

ــن  ــد ای ــه تائی ــه ب ــر ک ــر دیگ ــز معتب ــر مرک ــا ه ــز و ی از آن مرک

ــد. ــع می باش ــد، بالمان ــازمان برس س

شــایان ذکــر اســت تمامــی درهــا اعــم از چوبــی و فلــزی 

می بایســت دارای گواهینامــه فنــی بــوده و میــزان مقــاوم حریــق 

ــد. ــادره می باش ــتورالعمل" ص ــا "دس ــق ب ــا مطاب ــودن آن ه ب

در صورتــی کــه مســتندات ارائه شــده، دارای تائیدیــه غیــر 

می بایســت  باشــد،  فــوق  شناخته شــده  آزمایشــگاه های  از 

ســازمان  تائیــد  بــه  آزمایشــگاه  آن  صالحیــت  پیش تــر 

برســد. تهــران  آتش نشــانی 

www.tehran125.irفهرست شرکت های تأمین و تولیدکننده درهای مقاوم در برابر حریق

در وبســایت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران

www.tehran125.ir
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نسخه الکترونیک شماره های  قبلی نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!!
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Special Article

مقـــاله تخـصصـی

قبلازخواب،همهدرهاراببندید!!!!
تنها معجزه پیشگیری از تلفات انسانی، هنگام بروز  آتش سوزی های شبانه

 :UL FSRI طبق آزمایشات حریق موسسه تحقیقاتی ایمنی و آتش نشانی
اتــاق خــواب بــا در بســته، قابــل مقایســه بــا اتــاق خــواب بــا در بــاز، هنــگام 

بــروز حریــق نیســت!!!!
ساختمان های جدید بشدت تو در تو و دارای دکوراسیون قابل اشتعـال هستند. 
لذا آتش ســوزی در آنهـا، نسبـت به ساختمان هـای قدیم به سـرعت گستـرش 
می یابد. تحقیقات اخیر سازمان های پژوهشی آتش نشانی می گوید: تغییر رفتار 
بسیار ساده و ابتدایی ساکنین، می تواند در بدترین آتش سـوزی ها جانشـان را 

نجات داده و به آتش نشان ها هم کمک کند.

 محمد موسی خانی 

معـاون عملیـات 
سازمان آتش نشانی قزوین 
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در ورزش گفتــه می شــود کــه "ســرعت کشــنده اســت". در اصــل، 
مربیــان و تماشــاچیان عاشــق ورزشــکارانی هســتند کــه بتواننــد 
بــا ســرعت بســیار در زمیــن، یــخ یــا میــدان بــازی حریف هــای 
خــود را شکســت دهنــد. ولــی در یــک حادثــه بــد آتش ســوزی 
ــرار  ــردد، ف ــش می گ ــترش آت ــبب گس ــه س ــرعتی ک ــه، س خان
ــراد را از منازلشــان بســیار مشــکل تر می ســازد؛ و در بســیاری  اف

از ایــن مــوارد، ایــن ســرعت واقعــًا کشــنده اســت.
ــا  ــد، ب ــور می کن ــه عب ــک خان ــش از ی ــا آن آت ــه ب ــرعتی ک س
ســرعت بســیار زیــاد و کشــنده ای افزایــش یافتــه اســت. طــی 
ــدار دود  ــدن هش ــال ش ــد از فع ــردم بع ــل، م ــال قب ــل س چه
به طــور متوســط 17 دقیقــه فرصــت داشــتند تــا از خانــه در حــال 
حریــق فــرار کننــد. امــروزه، ایــن میــزان بــه حــدود ســه دقیقــه 

ــه اســت. ــر کاهــش یافت ــا کمت ی
ــتند،  ــی هس ــه ترکیب ــاختمانی ک ــح س ــی و مصال ــان طبیع مبلم
ــا شــهرت  ــا ســرعت بیشــتری دچــار حریــق می شــوند. آن را ب ب
نقشــه های دارای کــف اتــاق بــاز ترکیــب کنیــد کــه آن محیطــی 

ــن آتــش می شــود. ــاال گرفت ــرای ب ــل ب کام
بــر اســاس انجمــن ملــی حفاظــت از حریــق، در آمریــکا در ســال 
2017 تعــداد 379000 حریــق در منــازل مســکونی صــورت گرفتــه 
اســت. در نتیجــه آنهــا شــاهد 10600 مــورد آســیب و 2630 مــورد 

ــد.  ــوت شــهروندان بوده ان ف
حتــی ارقــام نشــان می دهنــد کــه هــر 88 ثانیــه یــک ســاختمان 
ــار  ــهروند دچ ــک ش ــه ی ــر 36 دقیق ــده و ه ــق ش ــار حری دچ

ــه  ــاعت و 34 دقیق ــر دو س ــده و ه ــق ش ــی از حری ــیب ناش آس
ــام  ــن ارق یــک شــهروند جــان خــود را از دســت داده اســت. ای
سرســام آور هســتند، به خصــوص زمانــی کــه ایــن آمــار در 

ــد.  ــراد باش ــی اف ــت و فوت ــوص مصدومی خص
طــی دهــه گذشــته، تعــداد فوتی هــای ناشــی از حریــق نســبتًا 
ثابــت باقــی مانــد ولــی نــرخ مرگ ومیــر ناشــی از حریــق منــزل 
بــه ازای هــر 1000 حریــق به ســرعت بــاال رفتــه اســت. مــا بایــد 

ایــن رونــد را معکــوس نمائیــم.
ــا  ــی اقــدام ســاده ای کــه کمتــر از 10 ثانیــه طــول می کشــد ت ول
انجــام شــود می توانــد طــی حریــق به طــور بالقــوه نجات بخــش 
جــان باشــد. اقدامــی کــه نــه فقــط بــه افــراد دچــار حریــق کمک 

کنــد، بلکــه اقدامــی بــرای مبــارزه بــا آن اســت.
ــت  ــان (UL )FSRI دریاف ــی آتش نش ــی ایمن ــتیتوی پژوهش انس
کــه اتاق هــای بــا در بســته دارای دمــای کمتــر از 100 درجــه و 100 
mpp منوکســید کربــن بــوده ولــی در مقایســه بــا آن، اتاق هــای 
 10000 mpp ــش از ــه و بی ــای +1000 درج ــاز دارای دم ــا درب ب ب

ــد.  ــن می باش ــید کرب منوکس
به عــالوه، میــزان اکســیژن در اتاق هــای بــا درب بســته بــا 
ــا  ــای ب ــی در اتاق ه ــده ول ــی مان ــس باق ــل تنف ــطح 18% قاب س

ــد. ــش می یاب ــدود 8% کاه ــه ح ــاز ب درب ب
 Close Before این نتایج طی آزمایش شبیه سـازی حریـق با نام
You Doze، توسـط UL FSRI انجـام شد، بدست آمد. در ادامـه 

مطلب این نتایج را می خوانید:

 ”Close Before You Doze“ بعد از نمایش LU تیم آتش نشانان و مهندسین موسسه تحقیقاتی ایمنی و آتش نشانی
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ــت  ــات اهمی ــن اطالع ــک آتش نشــان، ای ــدگاه ی ــر اســاس دی ب
ــه،  ــی تهوی ــش، جداســازی اتاق هــا، هماهنگ ــردن آت محــدود ک
اســتفاده از درب هــای کنتــرل دار، انجــام VEIS و ایجــاد پناهــگاه 

ــد. ــی شــرایط اجــازه دهــد، تقویــت می کن در محــل را، وقت
بــا ایــن حــال از دیــدگاه فــرد ســاکن خانــه مســکونی، ایــن کار 
دارای تأثیــر بالقــوه ای در نجــات جــان می باشــد. نــه فقــط درب 
بســته به عنــوان ســپری در مقابــل شــعله ها عمــل می کنــد، 
ــرده و  ــل تنفــس محافظــت ک ــزان اکســیژن قاب ــن از می همچنی
افــراد را در مقابــل میــزان دود خطرنــاک و منوکســید کربــن بــرای 

ــد. ــظ می کن ــر حف ــدت طوالنی ت م
ــومین  ــانی LU ، س ــی و آتش نش ــی ایمن ــه تحقیقات ــذا موسس ل
 ”Close Before You Doze“ کمپیــن ســاالنه ایمنی حریــق را بــا نــام

ــه اجــرا درآورد. ب

ــد کــه حــدود نیمــی از مرگ ومیرهــای  اطالعــات نشــان می دهن
ــح  ــب و 7 صب ــاعات 11 ش ــن س ــازل بی ــق در من ــی از حری ناش
بوده انــد، هنگامی کــه اکثــر مــردم در خــواب هســتند. بــه 
همیــن علــت اقــدام آمــوزش همگانــی ســبب تشــویق تمامــی 
ــر  ــا دفات ــه ت شــهروندان می شــود- از اعضــای آتش نشــانی گرفت
ــه  ــا ب ــدادی ت ــازمان های ام ــتگاه ها و س ــی دس ــس و تمام پلی
افــراد کمــک کننــد نحــوه محصــور کــردن حریــق در منــزل را یــاد 
گرفتــه و بــا اهمیــت بســتن درب هــای داخــل منــزل خویــش را 

ــل از خــواب آشــنا شــوند. بخصــوص قب

 آتش نشــان ها می داننــد کــه ادامــه آتش ســوزی بــه ســه 
ــل بســتگی دارد:  عام

سوخت، گرما و اکسیژن 

تحقیــق بــه مــا ثابــت کــرده اســت کــه میــزان ســوخت و گرمای 

ــی ایــن  ــد، ول ــر افزایــش حریــق دارن ــر مســتقیم ب موجــود تأثی

میــزان اکســیژن اســت کــه ســبب ایجــاد بزرگ تریــن تفــاوت در 

ــد.  ــا را آزاد کن ــد گرم ــه می توان ــق اســت ک ــزان ســرعت حری می

ــرل بســیار  ــرل شــود، کنت ــی اکســیژن کنت ــان ســاده، وقت ــه بی ب

بیشــتری بــر حریــق وجــود خواهــد داشــت. 

ــک ســاختمان  ــا ی ــواده ای باشــد ی ــک خان ــزل ی ــک من خــواه ی

ــه  ــه تهوی ــی ک ــا زمان ــته ت ــای سربس ــش در بناه ــی، آت آپارتمان

ــت. ــد داش ــه خواه ــردد، ادام ــدود گ مح

ــی و  ــی ایمن ــه تحقیقات ــق موسس ــش حری ــاس آزمای ــر اس  ب
آتش نشــانی LU قبــل از خــواب درب هــا را ببندیــد، نــگاه کــردن 
بــه دو اتــاق در کنــار هــم نشــان می دهــد کــه یــک درب بســته 

ــد داشــته باشــد. ــده ای می توان ــاوت عم چــه تف
ــنه  ــق تش ــه حری ــیم ک ــد آگاه باش ــه بای ــم ک ــالوه، می دانی به ع
اکســیژن اســت و زمانــی کــه اکســیژن بــا درب بــاز یــا پنجــره ای 
ــرد.  ــد ک ــر خواه ــرعت تغیی ــت به س ــود، وضعی ــن ش ــاز تأمی ب

ــت. ــگ اس ــه هماهن ــن کار تهوی مهم تری
تصـاویر کامال گویای مفهوم این آزمـایش بسیــار مهم هستند!!!
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بسیاری از مردم از پیچیـدگی های علم حریق چیزی نمی دانند. به 
همین علت برای کارشناسان امور آتش نشانی مسئله مهم، کمـک 
کردن به مـردم جهت آشنایی با تأثیر عمـده ای که درب بستـه بر 

ساکنین یک خانه در حال حریق دارد، می باشد. 
ــر  ــه ای منتش ــر جامع ــترده در ه ــور گس ــد به ط ــام بای ــن پی ای
شــود تــا تفــاوت واقعــی ایجــاد گــردد. وقتــی درب هــای بســته 
ــوب  ــت محس ــن ماهی ــا دومی ــر دنی ــه ای در سراس ــر خان در ه
ــه کاهــش مرگ ومیرهــای ناشــی از حریــق  شــود، مــا نســبت ب

ــت. ــم یاف ــه پیشــرفت بیشــتری دســت خواهی ب
ــب ها  ــواده ای ش ــر خان ــه ه ــت ک ــن اس ــدف ای ــت، ه در نهای
و  بهداشــتی  ســرویس  اتاق خواب هــا،  درب هــای  تمامــی 
حمــام را ببندنــد تــا وجــود اکســیژن کــه الزمــه حریــق اســت را 
ــه شــما و  ــروز حریــق، ب ــد. چــرا کــه در صــورت ب محــدود نماین

خانواده تــان فرصــت بیشــتری بــرای فــرار می دهــد.
ــی و  ــی ایمن ــه تحقیقات ــق موسس ــش حری ــاس آزمای ــر اس  ب
ــواب  ــاق خ ــد( ات ــواب درب را ببندی ــل از خ ــانی LU )قب آتش نش
ــی از  ــیب ناش ــزان آس ــر می ــان دهنده حداکث ــاز نش ــا درب ب ب

ــت. ــق اس حری
در کنــار حرکــت ســریع آتــش نیــاز بــه ایــن اســت تــا 
آتش نشــان ها ســرعت عملیاتــی خــود را افزایــش دهنــد. 
آتش ســوزی ســریع نیــاز بــه آتش نشــان های ســریع دارد. 
ــای  ــا روش ه ــت ت ــاکنین اس ــه س ــوط ب ــئله مرب ــن مس ــی ای ول

ایمنــی در مقابــل حریــق را به روزرســانی نماینــد. 

https://iransafetytrade.com/
  https://t.me/iranFireProtectionEngMag
https://chat.whatsapp.com/DOMYCAGByFFJNv1fhrtzAQ


نسخه الکترونیک شماره های  قبلی نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!!

78 IRAN Fire Protection Engineering Magazine    No. 44    May. 2020                      99 نشریه الکترونیکی مهندسی حفاظت از حریق    سال هشتم    شـماره 44    اردیبهشت 

Special Article

مقـــاله تخـصصـی

مــا بــا کمــک بــه ســاکنین بــرای افزایــش 

شــانس زنــده ماندنشــان در طــول حریــق 

ــوم  ــا عم ــاط ب ــراری ارتب ــگام برق ــرعت، هن پرس

ــم: ــوان می کنی ــر را عن ــی زی ــوارد ایمن ــردم م م

 هر شب درب های تمام اتاق ها را ببندید.

 دســتگاه هشــدار میــزان دود و CO را ماهانــه 

چــک کنیــد. اطمینــان یابیــد کــه کار می کننــد. 

در هــر اتــاق خــواب و خــارج از فضــای خــواب 

ــد.  ــب کنی ــدار دود نص ــتگاه هش ــه دس جداگان

ــدار  ــتگاه هش ــه دس ــه از خان ــر طبق ــرای ه ب

ــز  ــن دســتگاه ها نی نصــب نماییــد. بایســتی ای

ــند.  ــل باش ــم وص ــه ه ــط و ب ــر مرتب ــا یکدیگ ب

ــه  ــد، بقی ــدا دربیای ــه ص ــا ب ــی از آنه ــی یک وقت

ــد. ــه صــدا دربیاین هــم ب

 درصورتی کــه آتــش مشــتعل شــد و توانســتید 

ــگام  ــوید، هن ــارج ش ــزل خ ــن از من ــور ایم به ط

خــروج درب هــا را به ســرعت پشــت ســر خــود 

ببندیــد. 

اگــر نمی توانیــد ایمــن خــارج شــوید، درب 

بســته ای را بیــن خــود و آتــش قــرار دهیــد تــا 

وقــت ارزشــمندی را بــرای خــود بخریــد. دوبــاره 

ــه در حــال حریــق برنگردیــد. ــه خان ب

 بــرای والدینــی کــه نســبت بــه شــنیدن 

صــدای کودکشــان از پشــت درب بســته نگــران 

هســتند، در اتــاق کــودک یــک مانیتــور کــودک 

ــد.  ــرار دهی ق

اگــر نتوانیــد بــه اتاقشــان برســید، چــون گرفتــار 

دود ناشــی از آتــش شــده اید، بدانیــد کــه درب 

بســته مانــع ایمنــی را ایجــاد خواهــد کــرد، لــذا 

بــه آنهــا وقــت بیشــتری را بــرای کمــک کــردن 

می دهــد.

 یک برنامه فرار برای خود ترتیب دهید. 

اتــاق  هــر  از  را  فــرار  متعــدد  مســیرهای 

مشــخص کــرده و آنهــا را طــی روزهــای متعــدد 

ــد. ــن کنی ــواده تمری ــا خان ب

نتیجهگیری:

ــد و  ــبانه(، پیام ــواب ش ــگام خ ــا، )هن ــته بودن در اتاق ه بس

ــد.  ــش می ده ــق را کاه ــات حری ــع تلف بالطب

هــر چــه معاونــت آمــوزش و پیشــگیری ســازمان های 

ــد از پتانســیل های رســانه ای و رویدادهــا؛  آتش نشــانی بتوان

اســتفاده کــرده و اطالعــات بــه مــردم بدهــد، جامعــه ایمن تــر 

ــر خواهــد شــد. ــداد اعزام هــا کمت ــوده و تع ب
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General Data

اطالعــات عمومـی

سایر عزیزان فعال در حوزه مشـاوره و تـدریس ایمنـی حریـق می توانند 
مشخصات خود را به این آدرس،   ارسال یا به Fireeditor@ تلگرام نمایند.

iransafesec@gmail.com

عماد اسماعیلی        کارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق
مشاوره و مدرس سیستم های اعالم و اطفاء                  09127015911

محمد فضیلتی                           کارشناس فوم آتش نشانی
مشاور و مدرس فوم - سازمان استاندارد ایران            09121999173

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i n f o @ a t a s h b a s . i r r a m i r n e j h a d @ g m a i l . c o m

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

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

s a e e d a h m a d i 2 6 6 0 @ g m a i l . c o m

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

محمد شمس                                              دکترای ایمنی
مشاور مدیریت ایمنی صنایع                                      09122022635

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

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

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

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

mehdi.sadeghzadeh2880@gmail.com

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

فرامرز فرجی                               کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور و مدرس آتش نشانی و نجات و امداد                09121042995
f a r a j i _ r e s c u e @ y a h o o . c o m

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

 ارتباط مستقیم با مدرسین، مشاورین و کارشناسان ایمنی
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کانال/ گروه اطالع رسانی و تبادل اطالعات نشریه الکترونیکی

مهندسی حفاظت از حریق )مهندسی حریق(

https://t.me/iranFireProtectionEngMag  

https://chat.whatsapp.com/
DOMYCAGByFFJNv1fhrtzAQ

اطالعات عمومی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

امیر صدیقی                                    کارشناس ارشد مکانیک
مشاور سیستم های ایمنی حریق                                      09122019369

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حبیب کبیري                              کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور مدیریت آتش نشاني                                          09122264346

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

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

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

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

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

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

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

ابراهیم زیدآبادی                                 کارشناس آتش نشانی
مشاور و  مدرس آتش نشانی                                        09159717327

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

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

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

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

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

موقعیتایمیلسایتفاکستلفنزمینه فعالیتنام شرکت

26700421www.karafire.cominfo@karafire.comFC 01 26700421 سیستم های اطفاء حریقکارا فایر

.44282776www.imensanatpars 44282800 ایمنی و آتش نشانیایمن صنعت پارس
com

info@imensanatpars.comBC 04

44240614www.imenace.cominfo@imenace.com02 44240262 اعالم و اطفای شهری و صنعتیایمن آسه

88761599www.atashbas.cominfo@atashbas.com     49 88764831 فوم آتش نشانیآتش بس پارس

88904977www.atashpanjeh.comsales@atashpanjeh.com     54  88928666 سیستم های اعالم حریقآتش پنجه البرز

5568839155688654www.ariavand.irinfo@.ariavand.ir55اعالم و اطفای حریقآریاوند

Adt_c@yahoo.com85...........7-744381665-44381665اعالم و اطفای حریقآتش دافع تهران

8887152788871527www.aipceco.cominfo@ aipceco.com     81 آموزش، مشاوره، مدیریتآفتاب ایمن پرتو 

88590981www.adishpad.cominfo@adishpad.com09  88576117 اعالم و اطفای حریقآدیش پادمهر

22879570www.aeapjs.cominfo@aeapjs.com     4-5 22879550 ایمنی، آتش نشانی و نجاتآگاهان انرژی آسیا

.88727168www.ardalengineering 88710809اعالم و اطفای صنعتیاردال
com

info@ardalengineering.com     79

33919156www.ahan.irinfo@ahan.ir     61 33949350 سیستم های اعالم حریقاعالم حریق  آوران

66950818www.imenshole.comimenshole@yahoo.com          10-11 66492823 ایمنی، آتش نشانی و نجاتایمن شعله ایرانیان

www.igs.co.irinfo@igs.co.ir     65 66908882  66908882 سیستم های اعالم حریقایمن گستر ساعی

www.behssa.cominfo@behssa.com     6-7 22653812  22653812 اعالم و اطفای صنعتیبهسا

22038262www.pakpyro.cominfo@pakpyro.com     66-7 22038255 اطفای حریق آئروسلتارا الکترونیک

44195688www.sanginkar.cominfo@sanginkar.com     85 7-44182814 ناوگان موتوری، نردبان و پلت فرمسنگین کار صنعت

2285581822877234www.sabatam.cominfo@sabatam.com72اعالم و اطفای صنعتیصبا تام صنعت

5108600051086000www.etfatehran.cominfo@etfatehran.com86ایمنی، آتش نشانی و نجاتصنایع اطفاء تهران

88748010www.fonoon.co.irinfo@fonoon.co.ir     73 82445000 ایمنی، آتش نشانی و نجاتفنون آزمایشگاهی

35258323www.bioversal.irinfo@bioversal.ir     60 35257323 بیورسال و اطفای صنعتیمهندسی تدبیر

88837820www.asec-int.cominfo@asec-int.com     53 86020347 اعالم و اطفای صنعتیمهندسی نوین راهکار

65766738www.namadintarh.cominfo@namadintarh.com25 65766872 خودروی و تجهیزاتنمادین طرح

اسپانرسهای مجله شامره:        44
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