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ماهنامه الکترونیکی 
مهندسی حفاظت از حریق 

)مهندسی حریق(
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- 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.

سـال هشتم / مرداد  1399 
Issue 47 / Aug. 2020

No. 47

احمد غالمیان
مردادماه 1399

درود بر خوانندگان دوست داشتنی 

با این اوضاع فعال حرفی ندارم تا ببینیم شهریور چه اتفاقاتی می افتد!
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روی عنوان مطلب کلیلک کنید تا به صفحه مرتبط بروید
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نسخه الکترونیک شماره های  قبلی نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! External News

اخبـــار خـــــارجــی
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سیستم آب پاش مانیتور HydroBlast کنترل از راه دور Elkhart راه حل ایده 
در  محافظت  راهسازی جهت  و  معدنی  شرکت های  نیازمندی های  برای  آل 
برابر آتش و نیز نظافت و شستشوی وسایل نقلیه است. HydroBlast ، یک 
برای مصارف محافظت   HydroBlast اعتماد است،  قابل  و  سیستم متحرک 
در برابر حریق، پاک سازی تجهیزات ساختمان سازی و معدن کاری و کاهش 

مقدار dust بسیار مناسب است.
HydroBlast  انعطاف پذیری و قابلیت اعتماد بسیار زیادی  سیستم مانیتور 

در محیط های فرساینده و پست و ناهموار فراهم آورده است. 
می توانید به این سیستم برنامه دلخواه خود را بدهید تا نیازهای شما بخوبی 
برآورده شود. چون این سیستم به گونه ای طراحی شده است که به دفعات و 
در الگوهای مختلف از آن استفاده شود، نصب آن بسیار ساده است و زمانی 
که در حال تمیز کردن محدوده یا وسیله مزبور است سرعت و کارایی بسیار 

خوبی را از خود به نمایش می گذارد.
این کار باعث می شود  را مشتری تعریف می کند،  تعداد دفعات شست وشو 
تا کاربر در خصوص الگوهای شست وشو برنامه ریزی کند و برای ابزارآالت و 
ماشین آالت مختلف این الگوهای شست وشو را ذخیره کند که این موضوع 
اپراتور  همچنین،  شود.  استفاده  کمتری  انسانی  نیروی  از  می شود  باعث 
 PLC کنترل  واحد  از  یا   HydroBlast دور  راه  از  کنترل  سیستم  از  می تواند 
به گونه ای   HydroBlast کند.  استفاده  سیستم  عملکرد  کنترل  برای  مشتری 
ساخته شده است که برای مدت زمان طوالنی در ذهن شما می ماند. بدون 
آنکه ابزارآالت و ماشین آالنی که از جنس برنز و سیلیکون هستند را خراب 
کند. از موتورهای سنگین و ماشین های سنگین جابه جا کننده و کمباین ها در 

برابر گردوخاک حاصل از حفاری و ورود آب جلوگیری می کند تا از این طریق 
عمر دستگاه را افزایش دهد. یک طراحی ابداعی میله پرتاب کننده به قالب 

زنجیر مبسوط کمک می کند. 
دقیقه(،  در  لیتر   2250 تا   180(  GPM  50-700 جریان  سرعت  داشتن  با 
آنکه  دلیل  به  دارد.  متر(   83( فوت   271 ارتفاع  به  جریانی   HydroBlast
HydroBlast دامنه نوسان پوششی باالیی دارد )نوسان عمودی: 45-درجه تا 
90 درجه( امکان شست وشوی کامل ماشین را فراهم می کند و این موضوع 

موجب افزایش طول عمر وسیله می شود.
عالوه بر توانایی های برنامه ریزی مشتری پسندی که 
دارد، HydroBlast به گونه ای طراحی شده است که 
باشد، محدودیت های  داشته  آسودگی خاطر  کاربر 
قابل  ازکارافتادن  و  مکانیکی  کننده  متوقف 
هرچه  دقت  و  امنیت  داشتن  برای  برنامه ریزی 

بیشتر در زمان کار دستگاه.

برای اولین بار برگزاری جلسات از طریق ویدئو کنفرانس بین کسب وکارها و 
و  آتش نشانی  سازمان  کسب وکار  ایمنی  خدمات  تیم  حریق  ایمنی  بازرسین 

امدادی TWFRS عملیاتی شد.
از  بسیاری  محدودیت ها،  کاهش  با  می شود  مشاهده  که  طور  همان 
بازرسین  لذا  می شوند.  بازشدن  آماده  یا  و  کردند  بکار  شروع  کسب وکار ها 

 ایمنی حریق TWFRS پشتیبانی ایمنی مجموعه ها د.
Ian Bell رئیس بخش تجاری  ایمنی حریق در TWFRS می گوید: " همانطور 
که بسیاری از مشاغل در سراسر Tyne و Wear در حال بازگشایی هستند، الزم 
است تا ارزیابی های احتمال بروز حریق دوباره بازبینی شود تا هرگونه تغییری 
شود.  شناخته  است  آمده  وجود  به  کرونا  ویروس   pandemic دلیل  به  که 
همچنین از این موضوع اطمینان حاصل شود که سیستم ها و تجهیزات ایمنی 
حریق بخوبی کار می کنند و مشکل فنی ای ندارند و به کارکنان در خصوص 

هرگونه تأخیری که در محل کار ایجاد شده است، آگاهی الزم داده شود. "
" ما به بازرس ایمنی حریق برگزاری مالقات ها را در جایی که مشاغل می توانند 
 video جلسات و مالقات های مجازی معقولی داشته باشند، از طریق تیم های

Microsoft Teams را پیشنهاد دادیم.

این موضوع باعث می شود آن شغل یا تجارت مستقیمًا با ما از طریق فناوری 
مدرن در ارتباط باشد، درحالی که همچنان فاصله اجتماعی رعایت شود. "

یا  سؤال  هرگونه  به  تا  هستند  حاضر  اینجا  در  ما  حریق  ایمنی  بازرسین 
احتمالی  اثرات  درک  به  دهند: کمک  پاسخ  ذیل  موارد  قبیل  از  نگرانی هایی 
ایمنی در برابر COVID19 بر روی برنامه ریزی های ایمنی در برابر حریق، تأثیر 
بروزرسانی ارزیابی ها در خصوص احتمال بروز حریق، ادامه شیوه قبلی مقابله 
و ایمنی در برابر حریق، آموزش به کارکنان، تمرینات الزم برای داشتن آمادگی 

در برابر حریق و موارد دیگر. 
www.twfire.gov.uk/business-safety

مشاوره آنالین بازرسین ایمنی 
در برابر حریق به کسب و کارها

HydroBlast

Elkhart Brass آب پاش مانیتوری 

https://iransafetytrade.com/


کانال/ گروه اطالع رسانی و تبادل اطالعات نشریه الکترونیکی

مهندسی حفاظت از حریق )مهندسی حریق(

https://t.me/iranFireProtectionEngMag  
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به   Interschutz-Online در  را  خود  کالس  بهترین  بعدی  نسل   Magirus
با آخرین مدل  نمایش گذاشت. سری موفق خودروهای آتش نشانی همراه 
و   LF10 به عنوان  علمی  پیشرفت های  آخرین  با  و مطابق  شاسی چهار چرخ 

HLF20 مهیا است.
با رونمایی از خط EC-3 در INTERSCHUTZonline، Magirus در واقع نسل 
بعدی انقالبی خود است یا به بیان دیگر EC خط است. حال به عنوان تلمبه 
که  دارد  ادواتی  و  ابزارآالت  است  نقلیه(  وسیله  نوع  )همه   LF10 تانک  زن 
باالتر  آنها بسیار  با پیشرفته ترین پیشرفت های علمی است و سطح  مطابق 
میزان  بیشترین  قبول،  قابل  عملکرد   EC-Line 3 است.  موجود  استاندارد  از 
کیفیت و ایمنی را در یکجا جمع کرده است؛ و در مدت زمان کوتاهی این 
موفقیت  داستان  می رسد  نظر  به  کمپانی  و  می شود  داده  تحویل  محصول 
خیلی  کمپانی  این  است.  کرده  تکرار  را   EC-Line ماشین های  پیشین  موارد 
آورده  در  ممکن  اندازه  کوچک ترین  به  را  قسمت ها  از  بسیاری  هوشمندانه 
است.3  داده  جای  خود  در  را  بسیاری  جزئیات  رو  پیش  دستگاه  و  است 
باید هم در داخل و هم در ظاهر چیز جدیدی برای عرضه داشته   EC-Line
 4×4 اخیر شاسی  نسل  میان سه  از  آتش نشانی می توانند  واحدهای  باشد. 
ویژگی های  او  بسیاری  و   EURO Vid در  بنز  مرسدس  و   IVECO، MAN از 

اختیاری انتخاب کنند. 
ورودی های  شامل   Magirus TeamCab در  حاصله  پیشرفت های  آخرین 
تقویت شده و همچنین اتاقک 4 سرنشینه برای مواجه شدن با جهت مخالفی 
که ماشین در حال حرکت است، می شود. فاصله میان مکانی که افراد در آن 
در  کردن وسایل  انبار  و  گذاشتن  برای  و جایی  است  زیاده شده  می نشینند 
اتاقک اضافه شده است. نتیجه وجود فضای بیشتر، راحتی و  باالی هر دو 

کار پژوهی بیشتر است.
تمام   که  دارد  بیشتری  بسیار  باربری  توانایی   EC-Line سوم  نسل  این 

استانداردهای اخیر را برآورده می سازد. 

قوی،  بسیار  تهویه  واحد  گرما،  به  حساس  دوربین  دارای  ماشین  این 
جداکننده های سیستم و یک اتاقک برای باز کردن ابزارآالت است؛ اما چون 
ماشین ها  همه  نیست،  ساخته  پیش  از  معنای  به  شدن  پیکربندی  قبل  از 
گزینه های زیادی برای نیازمندی های فردی افراد ارائه می کند. به دلیل آنکه 
در طراحی این ماشین از نظرات مشتری ها و خواسته های آنها استفاده شده 
است، Magirus انعطاف پذیری و جذابیت بیشتری در این نسل نوین ارائه 

کرده است.
باالیی بوده  امروز، EC-Line Magirus هم دارای سطح کیفیت بسیار  تا به 
است و هم بسیار مجهز است. اگرچه از پیش ساخته شده اند اما آپشن های 
بسیار زیادی من جمله قیمت مناسب دارند. ماجیروس نشان داد که مطابق 
ندارد.  بودجه های محدود  با  فناوری مشکلی  از  استفاده  و  بودن  روز  با علم 
موفقیت ادامه دار ماشین های EC-Line و نظر مثبت کاربران مهر تأییدی بر 
روی این ماشین هاست. این کمپانی در حال حاضر سفارش هایی در خصوص 

آخرین نسل کالس عالی دریافت کرده است.
www.magirusgroup.com

 EC-Line 3 خودروی عملیاتی
Magirus محصول جدید

 Balmoral تانک های ذخیره آب اطفاء حریق
DEWA اینک در دبی

Balmoral تأییدیه مسئولین ذی ربط آب و برق دبی )DEWA( را دریافت کرد 
تا تانک های ذخیره آب برای اطفاء حریق در پروژه های انتقال انرژی منطقه 

امیرنشین دوبی را فراهم کند.
DEWA در این پروژه با همتای بومی همکاری می کنند که ماحصل آن بازرسی 
و  مهارتی  مالی،  ارزیابی های  مبنای  بر  مهندسی  امور  انجام  و  جزء  به  جزء 

محصولی است.
کننده  ذخیره  تانک های  از  تا  می دهد  را  اجازه  این  بالمورال  به  گواهی  این 
آب برای ایستگاه های مترو، محوطه های تولیدکننده انرژی و سایر پروژه های 
زمینه  در  سال  مدت چهل  به  که  کمپانی ای  عنوان  به  کند.  استفاده   DEWA
زمینه  در  تنها  نه  اعتمادی  قابل  شهرت   Balmoral می کند،  کار  تانک  تولید 
به  جهانی  سطح  در  بلکه  است  کرده  کسب  محصول  باکیفیت ترین  تولید 

مشتریان خود خدمات ارائه می کند.
این کمپانی دو واحد تولیدکننده در بریتانیا دارد و یک شبکه جهانی از شرکا 

و توزیع کنندگان دارد. بخشی از گروه Balmoral مبتنی بر بریتانیا، تانک های 
Balmoral  یک portfolio جامع در زمینه حل مشکل ذخیره برای حریق، آب، 

هدر رفت آب، موجودات بی هوازی و بازارهای پردازشی دارد.

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


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

اخبـــار خـــــارجــی

10
 IRAN Fire Protection Engineering Magazine    No. 47    August. 2020                                 99 نشریه الکترونیکی مهندسی حفاظت از حریق    سال هشتم    شـماره 47   مرداد 
 www.iransafetytrade.com    iransafesec@gmail.com                                                                                                          مرکز جامع تجارت ایمنی ایران  

پمپ سبک اطفای حریق استرالیایی TTI به راحتی می تواند بر پشت یک فرد 
یا یدک دوچرخه یا هر وسیله نقلیه دیگر برای استفاده سریع از آن قرار بگیرد. 
Nathalia سازنده تانک های چندگانه TTI، با تولیدکنندگان پمپ در استرالیا 
تشکیل  را  تیمی  فشرده  بسیار  حریق  پاک سازی کننده  کیت  یک  تولید  برای 
این  بر  این سیستم مبتنی  نامیده اند.   Fire Guard 220 را  این سیستم  داد. 
ایده است که این ماشین می تواند به سرعت بر روی پشت یک فرد یا بر روی 

یک یدک کش قرار بگیرد و حتی در جایی مستقر شده باشد.
  Jens Buchner .استرالیایی است Quick Prime" QP154SX" قلب این سیستم
بزرگ"  قلب  با  کوچک  حریق  اطفاء  پمپ  یک  عنوان"  تحت  را  آن   TTI در 
توصیف کرده است. این پمپ استرالیایی به این دلیل انتخاب شده است که 

بسیار فشرده، سبک طراحی شده است و کارایی بسیار خوبی دارد.
موتور این پمپ هوندا و جزو سبک ترین پمپ های موجود است. با وزن 9/8 
متر   60 تا  آب  پیشرانه  و  می کند  تولید   210lpm با شدت  جریانی  کیلوگرم، 

است. میزان جهش ابتدای آب 8 متر است.
این  به  آنها  است.  کرده  انتخاب  را   QP154SX ویژگی ها  این  دلیل  به   TTI
موضوع که پمپ می تواند تانک را از جریان ها و آب بندها پر کند، اطمینان 
دارند، زیرا این ویژگی خود پرشوندگی بسیار عالی است. همچنین این پمپ 

پنج سال ضمانت دارد و خود موتور هوندا سه سال گارانتی دارد.
زانویی  و  تعویض  قابل  برجسته  ساکشن  لبه  همچون  ویژگی ای  پمپ  این 
کیت  هر   1/5×1/5 استاندارد  خروجی های  داشتن  با  همچنین  دارد.  تخلیه 
راحت تر  فشارقوی  شیلنگ  از  استفاده  برای  را  کار  که  است  لوازمی  دارای 
می کند. کیت TTI شامل یک شیلنگ استاندارد فشارقوی 18 متری می باشد 
که دارای نازل تنظیم پذیر اطفاء حریق بوده و با آپشن قرقره ای طول شیلنگ 

به 3 متر افزایش می یابد.
این پمپ روی یک اسکید استیل قرار گرفته و کمربندی در اطراف آن است 
 GXH50 ،2/5 hp که از لرزش آن جلوگیری می کند. موتور بنزینی هوندا، مدل
بطور  تا  دارد  پمپ همخوانی  عملکرد  با  که  است  طراحی شده  عالی  بسیار 

کامل جلوی هرگونه بار اضافی را بگیرد.
www.aussiepumps.com.au

خودروی  اولین  ساخت  به  شروع   Rosenbauer قبل،  سال  پنج  حدود 
تست  مرحله  در   Rosenbauer حاضر  حال  در  کرد.  آتش نشانی  هیبریدی 

کردن این دستگاه است. 
نیاز است که اسم آن  اولیه فنی است،  به دلیل آنکه این وسیله یک نمونه 
از ماشین حریق کانسپت )CFT( )منظور از کانسپت در اینجا نمونه اولیه یا 
پیش فرض یک محصول است( به اسمی تغییر کند که مستقل از یک وسیله 
یک  به عنوان  می توان  را  حریق  اطفاء  هیبریدی  خودروی  این  باشد.  خاص 
فناوری انقالبی معرفی کرد )RT( که خاص بودن آن و اینکه باعث انقالبی در 

این زمینه است را تصریح می کند. 
اعتقاد بر این است که این پیشرفت ها در زمینه فناوری موتورها بستر را برای 
می کند.  فراهم  آینده  حریق  اطفاء  ناوگان  زمینه  در  جدید  ایده های  معرفی 
اگرچه سه خودروی اطفاء حریق بعدی بعد از تست شدن تحویل مشتریان 
آزمایشی  مدل  به عنوان  اصلی  خودروی  این  اما  می شوند   Rosenbauer

Rosenbauer باقی می ماند.

 Fire Guard 220  پمپ اطفای حریق
برای اطفای حریق جنگل های استرالیا

اولین خودروی عملیاتی هیبریدی 
 Rosenbauer

https://iransafetytrade.com/
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بسیار  عامل  ایستگاه های محلی  به  اعالن حریق  از شستی های  غلط  استفاده 
مهمی در اعزام های بی نتیجه نیروهای عملیاتی است. در طول سال های 2015 تا 
2016 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی انگلستان 214100 مورد اعالم حریق 
اشتباه را گزارش کرده است که بیش از 40% حاضر شدن نیروهای امدادی در 

صحنه می شود.
اولین  به عنوان   )LFB( لندن  آتش نشانی  سازمان   ،2019 ژانویه  ماه  اول  روز  از 
نهاد آتش نشانی در انگلستان، کلیه هزینه های این اعزام ها از ساختمان هایی 
همچون بیمارستان ها، فرودگاه ها و دانش آموزی که به غلط اعالن حریق کرده 
بود، دریافت کرد. جالب اینجاست که تصاویر نشان می دهد که اگر این جریمه 
تنها در بیمارستان های لندن در سال 2018 انجام می شد، آنها ملزم به پرداخت 
قبضی بالغ بر 500000 یورو، به دلیل حضور بیش از حد آتش نشانان برای زنگ 

خطر حریق اشتباه می شدند.
BS 5839-1:2017 –استاندارد بریتانیا برای نصب زنگ های خطر می گوید برای 
همه  باید  شود،  کم  زنگ خطر  عمدی  یا  و  تصادفی  فعال سازی  احتمال  آنکه 
بر  چیزی  چنین  اگر  پوشانده شود.  آنها  روی  کاوری  با  زنگ ها  این  دکمه های 
روی دکمه ها وجود ندارد، باید موارد استفاده آن در کنارش نوشته شده باشد. 
Vimpex’s Smart همراه با این محصوالت به کاهش استفاده تصادفی و یا 
شیطنت آمیز از تجهیزات ایمنی حریق کمک می کند. این محصول برای محافظت 
از تجهیزات ایمنی و حریق طراحی شده است و با تأثیرات اعالن خطر کینه توزانه، 
دزدیدن لوازم اطفای حریق و یا کاربری نادرست از آن، شناسایی آسیب ها و 

کاربری غیرقانونی از درهای خروج اضطراری مقابله می کند.
VIMPEX’S SMART+GUARD

راحتی  به  که  است  لوالیی  کربنات  پلی  محافظتی  پوشش  یک  این محصول 
می توان آن را بر روی همه شستی های اعالن خطر نصب کرد تا جلوی خرابکاری، 
آسیب تصادفی و یا استفاده غلط گرفته شود. معمواًل یک متن بزرگ و قرمزرنگ 

باالی شستی های اعالن خطر نصب شده است تا از شکسته شدن شیشه، چه 
به عمد و چه تصادفی جلوگیری شود. این کار احتمال اعالن های خطر اشتباه را 
کاهش می دهد. نصب آن بسیار راحت است و ظرف چند دقیقه این کار انجام 
می شود. باتری موجود در آن که اعالن خطر 90 دسی بل را شارژ می کند، میزان 

امنیت و محافظت از آن را افزایش می دهد.
همچنین یک بست شکن در آنجا وجود دارد که مانع اعیان در مقابل کاربری 

غلط از دکمه اعالن خطر است.
این اعالن خطر به صورت توکار نصب شده است و یا می تواند به صورت روکار در 

فضایی به اندازه 18 میلی متر، 32 میلی متر یا 50 میلی متر نصب شود.
جعبه پشتی VIMPEX’S SMART+GUARD برای محافظت هرچه بیشتر از این 
 VIMPEX’S ابزار در مقابل باران و ورود آب در زمانی که همراه با ابزارآالت توکار

SMART+GUARD به کار می روند، طراحی شده است.
این  را   VIMPEX’S SMART+GUARD ویژگی های  همه   :SMART+GUARD 2
مدل دارد، این محصول در واقع برای محافظت از دکمه های اعالن خطر آلمانی، 
 US دکمه های اعالن خطر مقاوم در برابر باد و باران و بیشتر ایستگاه های سبک

طراحی شده است.
و  ابزارآالت  از  محافظت  برای  محصول  این   :SMART+GUARD ENVIRO
دستگاه ها در محیط های ویژه طراحی شده است. کاربرد آن در ساحل دریا، در 

صنعت غذا و غالت، استخرها، مراکز تفریحی و تأسیسات زیرزمینی است.
در مقابل دزدی،  اطفاء حریق  ایمنی،  ادوات  از  این محصول   :SMART+CAGE
خرابکاری و آسیب های تصادفی جلوگیری می کند. این ابزار از PVC ای ساخته 

شده است که بر رویش استیل 4 میلی متری قرار دارد. 
این کارخانه در سال 1994 تأسیس شده است، Vimpex یک تولیدکننده اروپایی 
مستقل در زمینه توزیع اعالن های خطر و تخلیه و ابزارآالت مربوط به آن است. 
این کمپانی دامنه وسیعی از محصوالت مربوط به تخلیه با کیفیت باال، سیگنال 
دهی و محصوالت سیستم زیر سازه ای ساختمان را تولید می کند. محصوالت 
 UL، LPCB، و فرایندهایی که کارخانه های این کمپانی طی می کنند به تائید
تولیدکننده مستقل  که می توان گفت یک  رسیده است   Vimpex و  Intertek

اروپایی بسیار قوی در زمینه تولید ابزارآالت تخلیه و اعالن خطر است.
Vimpex.co.uk

راهکار هوشمندانه کاهش آالرم 
 Vimpex’s Smart
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Inim جدیدترین پنل های اطفاء حریق سازگار با سیگنال اخطاردهی CSL را به 
بازار ارائه کرد. تولیدکنندگان ایتالیایی در حال کار کردن با Pro Range جدید 

DualCom و همچنین محصوالت WebWay هستند.
ادغام   مفتخریم  "ما  CSL می گوید:  بین الملل  رئیس بخش   Graham Bolton
CSL با Inim را اعالم کنیم و مطمئن باشید که بازار ما که ابزارآالت سیگنال 
دهی اعالم خطر را در دست دارد می تواند در حال حاضر با دامنه وسیعی از 

پنل های کنترل کننده حریق کار کند".
که:"  می افزاید  مطلب  این  به   Inim الکترونیک  بخش   Baldovino Ruggieri
 ،  Previdia فشرده شناسایی حریق  پلت فرم های  و   Previdia MAX ادغام  با 
همکاری مفید با CSL که چندین سال قبل بنیان نهاده شده بود با ادغام کنترل 
پنل SmartLoop ادامه پیدا می کند. همکاری ما با CSL و ادغام محصوالت و 
خدماتمان، راه حل هایی پیشگامانه در زمینه شناسایی حریق و راه حل برقراری 
ارتباط به بهترین شکل ممکن که در سطح جهانی شناخته شده است را ارائه 

می کند".
https://www.inim.biz/en

  CSL و inim ادغام

اعطای گواهی نامه ایمنی
 به پمپ های حریق  KSB عربستان

 KSB را دریافت کند. پمپ های UL عربستان توانست تاییدیه KSB پمپ های
عربستان، به عنوان اولین سازمان در منطقه خاورمیانه شناخته شده است که 
مشتریان UL باید این گواهی را داشته باشند. تیم مهندسین UL به دو مدل از 
پمپ های KSB عربستان که پمپ های اطفاء حریق هستند، گواهی مربوطه را 
اعطا کرد. همچنین بعد از برآورده شدن نیازهای استاندارد UL 448D موردنیاز 
به کنترل کنندگان گواهی مزبور را اعطا کرده است تا از مناسب بودن و دوام 

باال داشتن این پمپ ها مطمئن شوند.
به عنوان بخشی از بازرسی های معمول، پمپ های حریق و کنترل کنندگان کاماًل 
آنها براساس استاندارد  ارزیابی قرار گرفته اند تا میزان سرعت و قدرت  مورد 
باعث  موضوع  این  گردد.  تعیین   NFPA  20 ملی  حریق  از  حفاظت  انجمن 
می شود که کارفرما از عملکرد درست پمپ های اطفاء حریق و کنترل کنندگان 
پمپ های KSB مطمئن شود و این موضوع در زمانی که حریقی رخ می دهد، 

به رساندن سریع و مطمئن مخازن آب کمک می کند.
حریق  پمپ های  می گوید"  خاورمیانه  در  شرکت  مدیرکل  و   UL رئیس  نائب 
یک مؤلفه بسیار مهم هستند و سنگ بنای زنجیره محافظت در برابر حریق بر 
مبنای آب هستند. به عنوان شرکتی که مهارت بسیاری در زمینه ایمنی در برابر 
حریق دارد، تیم ما که متشکل از مهندسین خبره است، همه ابزارآالت را به 

لحاظ کارآمدی خود بررسی و ارزیابی می کنند.
به  که  خوشحالیم  ما  دارد.  اهمیت  بسیار  حریق  حادثه  هر  در  موضوع  "این 
محصوالت  این  بتوانند  تا  کنیم  کمک  توانسته ایم  عربستان   KSB پمپ های 
از این موضوع اطمینان حاصل کنند که  ارزیابی و تست کنند تا  را  و ادوات 

استانداردهای الزم برآورده شده است.

"با دریافت گواهی نامه برای هر دو مدل پمپ KSB عربستان و کنترل کنندگان 
دستگاه ها براساس استاندارد UL 448D، بر اعتمادی که به UL شد، صحه ای 
گذاشته شد و نشان داد که چرا افراد حرفه ای در سراسر جهان به UL احترام 

می گذارند".
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کرده اند  ارائه  را  فناوری ای   ،  Godiva و   AWG آتش نشانی  حوزه  هیوالهای 
و  گندزدایی  عملیات  برای  را  آنها  خودرویی،  پمپ های  روی  نصب  با  که 

ضدعفونی کردن محیط های شهری و صنعتی آماده می کند.
COVID-19 هستند، سازمان های  با ویروس  حال که کل دنیا در حال مبارزه 
خدمات شهری می بایست اقدام به ضدعفونی سطوح برای جلوگیری از پخش 
Godiva که متخصص در زمینه  با همکاری   AWG شدن ویروس کرونا کنند. 
پمپ های اطفاء حریق است، محصولی جدید تولید کردند که در زمینه مبارزه 
این  ساختند.   SANISTREET FLEX آنها  می کند.  کمک  مردم  به  ویروس  با 
فناوری یک سیستم پاشش مواد تمیزکننده است که بر روی پمپ اطفاء حریق 

سوار می شود و به سادگی به شیر باردهی متصل می شود.
در محیط  را  ماده ضدعفونی کننده  نوع  انتخاب شما  به   SANISTREET FLEX
که  توصیه ای  نوع  به  بسته  که  است  مهیا  ترکیبی  میزان  می کند. سه  پخش 

برای پاک سازی ارائه شده است فرق می کند: 0/5%، 1% و %3/5.
این تجهیز نه تنها یک سیستم بسیار ساده و سریع در راه اندازی است، بلکه از 

پمپ های اطفایی در مقابل فرسایش زودرس جلوگیری می کند.
پمپ  از  باشند  داشته  نیاز  که  زمانی  هر  می توانند  آتش نشانی  واحدهای 
برای پاک سازی هر چیزی که نیاز دارند استفاده کنند. از این وسیله همچنین 
نیمکت ها،  اتوبوس،  ایستگاه های  همچون  عمومی  فضاهای  برای  می توان 

ریل ها، فضاهای عمومی، وسایل نقلیه و شستن خودروهای عملیاتی بعد از 
آنکه از عملیات باز می گردند، استفاده کرد.

www.awg-fittings.com/en/products/sanistreet-flex.html

که   کرد  رونمایی  دود  شناساگر  پیشرفته  سنسورهای  از   Johnson Controls
زمینه  در  بهبود  به  نیاز  و  دارد  مطابقت   UL 268 به روزرسانی های  آخرین  با 

فناوری شناسایی دود را پیش بینی کرده است.
 UL 268 هفتم  نسخه  استانداردهای   NP حریق صحیح  اعالن  گروه سنسور 
را اجرا می کند تا الزاماتی که در ماه ژانویه 2021 برقرار می شود را تست کند.

استاندارد جدید نسخه هفتم UL 268 که قرار است در ماه ژانویه 2021 اجرایی 
شود، نیاز به سنسورهای دود، شناساگرها و اعالن خطر دود دارد تا از 215 
تست اجرایی جدید یا اصالحی عبور کند و شامل سه تست چالشی جدید 
فوم  شدن  شعله ور  تست  آشپزی،  هنگام  خطر  اعالن  تست  می شود:  هم 

polyurethane و تست polyurethane در حال سوختن است.
نسخه هفتم UL تست های polyurethane بهتر از سایر تست ها نوع دود و 
شعله ای که در ساختمان های مدرن تولید می شود را نشان می دهد و علت 
ساختمان های  از  بیشتر  نوین  ساختمان های  در  که  است  این  مسئله  این 
دیگر، از اسباب و وسایل مصنوعی استفاده می شود که سریع تر از سایر مواد 
می سوزند. بعدًا تست آشپزی هم اضافه شد. علت این مسئله این است که 
اکثر مردم به علت اینکه سنسورها در زمان آشپزی و انتشار حرارت و بخارات 

فعال می شود، آنها را خاموش می کنند.
بهتر  زودتر حریق، شناسایی  باعث شناسایی   TrueAlarm سنسورهای جدید 
نوع حریق و نویز کمتری می شود. آنها از الگوریتم های پیچیده برای تحلیل 
ذرات معلق استفاده می کنند و تعیین می کنند که آیا این دود ایجاد شده بر 

اثر آتش واقعی است یا دود و بخار حاصل از آشپزی.

نقاطی که سنسورهای اعالن حریق نصب شده اند را می توان برای یک بازه 
یک  دهد.  انجام  که  را خواست  کار  چند  هر سنسور  از  و  کرد  تنظیم  زمانی 
اخطار درصد پایین می تواند باعث شود که افراد ذی ربط شروع به جست وجو 
یک  باالتر  درصد  با  برنامه ریزی شده  اخطار  یک  اما  کنند  آن  علت  مورد  در 

اعالن خطر را آغاز می کند.
هوشمندانه  آنکه  برای   TrueAlarm سنسورهای  مجدد  طراحی  توانایی  این 
میان آتش هایی با ریسک باال و سوختن غذا و یا بخار آب تمایز قائل شوند، 
سایر  و  بیمارستان ها  خوابگاه ها،  هتل ها،  مثل  تجاری ای  فضاهای  برای 
حائز  می تواند  هستند،  آزاردهنده  نویزهای  این  معرض  در  که  مکان هایی 

اهمیت باشد.

Johnson Controls سنسورهای جدید
UL 268 2021 مطابق استانداردهای

 SANISTREET FLEX

ابزار چندمنظوره عملیات  پاک سازی 
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کمپانی Hempel اخیرا از یک روکش محافظ در برابر حریق جدید رونمایی کرد 
که نام آن Hempafire Optima 500 است، این محصول به گونه ای طراحی شده 

است که کیفیت روکش محافظتی در برابر حریق )PFP( را تقویت کنند.
این روکش، سازه فوالدی را که بهینه شده است، به مدت 180 دقیقه در مقابل 
کیفیت  افزایش  ضمن  محصول  این  می کند.  محافظت  سلولزی  حریق های 
محافظت سازه های فوالدی در برابر حریق، موجب کاهش هزینه های تمام شده 

پوشش ضدحریق نیز می گردد. 
بسیار  در ساختمان های  فوالدی  ثبات سازه های  به   Hempafire Optima 500
عظیم، همچون فرودگاه ها، استادیوم ها، مراکز تجاری کمک می کند و این کار را از 
طریق 180 دقیقه مقاومت در برابر حریق های سلولزی انجام می دهد که در حالت 
عادی این مدت 120 دقیقه است. این یکی از مؤلفه های پوشش متورم شونده 
waterborne acrylic است که مؤلفه های ارگانیک سبک )VOC( آن می تواند هم 

برای بخش های روباز و هم محیط های بسته بکار برود.
تا  داخلی  محیط های  در  و  شده  خشک  به سرعت    Hempafire Optima 500
دو ساعت در برابر حریق، مطابق ISO 12944 C3 مقاومت می کند. در دمای 40 
با ضخامت 750 میکرون  درجه، می توان در هر روکش یک الیه خشک شده 
روکش  آن  روی  ساعت  سه  ظرف  تنها  می توان  همچنین  شود.  ایجاد   )DFT(
دیگری کشید. در پروژه های بزرگ که سرعت موضوع کلیدی است، روکش های 
 PU 500 میکرومتری را می توان هر 75 دقیقه یک بار بکار برد و با یک روپوش
بعد از 16 ساعت روی آن را پوشاند. این بدان معناست که کل سیستم PFP و 
روکش نهایی تنها در مدت زمان 48 ساعت می توانند بکار بروند و خشک شوند.

دریایی    )FSR( حریق  اطفاء  و  نجات  و  امداد  بخش  پروژه   VIKING کمپانی 
سطح  ارتقای  افزایش  باعث  مسئله  این  که  آورد  بدست  را   Drew Marine
برای  فنی  مهارت های  که  است  آن  نشان دهنده  و  می شود  نهاد  این  جهانی 

خدمات اطفاء حریق دریایی را داراست. 
به یکی  را  Henrik Christensen مدیرعامل VIKING:" تبدیل شدنمان  به گفته 
و  همکاران  به  دریایی  حریق  اطفاء  خدمات  ارائه دهنده  برتر  شرکت  سه  از 
 VIKING مشتریان مان تبریک می گویم، این موضوع ماحصل استراتژی بلندمدت
برای تبدیل شدن به ارائه دهنده برتر خدمات اطفاء حریق جهانی است و اینکه 
شریک ایمنی مطئن و قابل اعتمادی در زمینه صنعت دریایی و ساحلی شده ایم."

این معاهده متعاقب دست یابی بزرگ سال گذشته Norsafe بود که مشاهده 
قایق های نجات و یدک کش های OEM بسیار  کرد VIKING شرکتی است که 
باکیفیتی می سازد و دید که این کمپانی ارائه کننده خدمات در زمینه سرویس 

قایق های نجات از برندهای مختلف است.
قوی تر   VIKING کارنامه که  باعث شد   Drew Marine پروژه  راستا،  در همین 
شود و آن را به عنوان یک متصدی راه حل های ایمنی دریایی کامل معرفی  کند. 
خصوصًا آنکه، دستیابی به چنین موفقیتی باعث تقویت پایه و اساس خدمات 

اطفاء حریق دریایی VIKING می شود.

از نرم افزار  نیز   Drew Marine همانند VIKING، سازمان آتش نشانی و نجات 
حال  در  دائمًا  و  می کند  استفاده  پربازده  خدمات  برای  برنامه ریزی  دیجیتال 
برآورده کردن نیازهای مشتریان است. همچنین مشتریان به پورتالی دسترسی 

دارند که می توانند تاریخچه خدمات، بودجه و برنامه ریزی را ببینند.
 Drew دریایی   FSR بخش  به  دست یابی  برای   VIKING استراتژیک  تصمیم 
Marine باعث رشد قرارداد صاحبان سهام کشتی شد که به دارندگان کشتی و 
اپراتورها این اجازه را می دهد تا بر کارایی کارشان بیافزایند و همه جنبه های 

پذیرش ایمنی ابزارآالت با یک کارگزار ماهر جهانی ساده تر شود.

VIKING و ورود قوی به 

حوزه ایمنی در برابر حریق دریایی

 Hempafire Optima 500

روکش محافظ در برابر حریق سازه های فوالدی 
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محافظ  یک  این محصول  کرد.  معرفی  بازار  به  را   Boeshield T-9 هلند   PMS
ضدآب است که با ترکیبی منحصر بفرد از حالل و چربی ها به گونه ای طراحی شده 

تا برای ماه ها از ابزار یا وسیله ای که با آن آغشته شده، محافظت  کند.
Boeshield T-9 هیچ سیلیکون و تفلونی در خود ندارد و به راحتی می توان از آن 
بر روی پالستیک، رزین یا vinyl استفاده کرد. Boeshield در اصل برای تجهیزات 

ساحلی و فراساحلی و صنایع آب شور و سخت دریا معرفی شده بود. 
ولی بعدها این فناوری به عنوان یک محافظ مؤثر در برابر زنگ زدگی تجهیزات 

و  شیر  سیم چین،  آهن بر،  قیچی  همچون  آتش نشانی 
و  خودروها  در  موجود  ابزارآالت  دیگر  انواع  و  اتصاالت 
ایستگاه ها بکار رفت. Boeshield یک چرب کننده قوی برای 
همچنین  و  کشیدنی  مکانیسم های  متحرک،  بخش های 

قفل ها و لوالهاست.
زیر  چارچوب  از  محافظت  برای   Boeshield همچنین، 
اتاق خودرو، مخصوصًا در مسیرهایی که پوشیده از نمک 
هستند و نواحی ساحلی که آب نمک در آنجا وجود دارد، 

به کار می رود.
www.boeshield.com

کمپانی Australian Pump Industries در تالش است تا تولیدات خود را در 
زمینه تولید پمپ های اطفاء حریق فشارقوی دو برابر کند و ده ها هزار راهنمای 
استفاده از پمپ ها را برای نجات از حریق، امسال خیلی زود در اختیار کاربران 
قرار دهد. این راهنمای نجات از حریق توسط این کارخانه و براساس نظرات 
نشان  راهنما  این  است.  شده  به روزرسانی  کاربران  و  حریق  اطفاء  مسئولین 
قسمت های  حتی  و  ساختمان ها  از  خارج  مزرعه،  خانه،  چگونه  که  می دهد 

مربوط به ذخیره محصوالت و انبارها در برابر حریق محافظت شوند.
بیشتر مستعد  نیرو هستند،  اطراف خطوط  در  ادواتی که  و  خصوصًا، وسایل 
  Ausgrid کمپانی  عملیات  اجرایی  فرمانده   Trevor Armstrong حریق اند. 
می گوید، امسال برنامه محافظت از جنگل ها در برابر حریق، بسیار مهم تر از هر 
زمان دیگری است. Ausgrid  در حال حاضر از دو هلیکوپتر برای گشت زنی در 
خطوط نیرو استفاده می کند. این یکی از بهترین راه ها برای جلوگیری از ایجاد 
حریق در خطوط نیرو است. مشکل اصلی اینجا است که ما تعداد زیادی فعال 
محیط زیست داریم که دوست دارند در حاشیه شهرها و روستاها و در میان 
درختان زندگی کنند. ما نمی توانیم آنها را سرزنش کنیم. محیط بسیار جالب و 
شگفت انگیزی است اما به غیر از زمانی که آتش از راه می رسد. اگر از تابستان 
وحشتناکی که پارسال پشت سر گذاشتیم، درس بگیریم، باید اخطارها را قبل از 

آنکه فصل آتش سوزی ها از راه برسد به آنها بدهیم.
راهنمای نجات از حریق استرالیا شروع خوبی است. حداقل این است که به 
صاحب خانه یا مزرعه دار می توانیم اخطارها و پیش بینی های الزم را مبتنی بر 

درسی که از گذشته آموختیم، بدهیم. 

پمپ های استرالیایی Fire Chief و Mr T twin impeller واقعا در آتش سوزی 
کرده  تولید  زیادی محصول  تعداد  کمپانی  این  کردند.  به خوبی عمل  پارسال 

است و تمام موتورهای ساخت هوندای استرالیا را از آن خود کرده است.
نجات  و  امداد  راهنمایی  و   Aussie Fire Chief خصوص  در  بیشتر  اطالعات 
وب سایت  این  در  البته  کرد.  مشاهده  وب سایت شان  در  می توان  را  استرالیا 
را مشاهده کنید که نشان می دهد به پنج دلیل  می توانید یک سری فیلم ها 
Aussie Fire Chief یک محصول برتر است و از همه پمپ های موجود هم در 

استرالیا و هم در جهان بهتر است. 

  Ausgrid

و حفاظت استرالیا از حریق

Boeshield T-9

اسپری اعجاب انگیز
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CA-QTAC، یک تولیدکننده پیشگام در زمینه کاربری سازی اطفاء حریق و امداد و 
نجات برای UTVها و ماشین آالت سنگین از محصول جدید خود SRT رونمایی 
کرد. سازه پلی تاف مقاوم QTAC SRT هیچ وقت زنگ نمی زند، بسیار مقاوم در 
برابر ضربه است، خز یا جلبک نمی بندد و وزن اندک آن به معنای آن است که 

SRT با هرگونه UTV با وزن 1000 پوند یا ظرفیت بیشتر، همخوانی دارد.
هر کابین PolyTough SRT یک مکعب شش فوتی از یک فضای درونی را به 
خود اختصاص داده است و لوالها و شوک های گازی موقتی کل طراحی داخلی 
در را تمیز نگه می دارد. یکی از ویژگی های کابین های SRT این است که نیاز به 
طراحی خاص برای نصب روی UTV ندارد. عالوه بر آن، مشتری می تواند پمپ ها 
و مخزن ها را بدون جعبه های جانبی سفارش دهد و یا از یک جعبه ذخیره و یک 

شیلنگ جمع شده استفاده کند. 
SRT با یک مخزن آب 40 ، 50 یا 60 گالنی و یک فشار پمپ میانی یا بسیار 
باال در اختیار قرار می گیرد. نام این پمپ Waterax Versax است. این پمپ، 
لوله کشی و حلقه شیلنگ الکتریکی آن از طریق در پشتی AMDOR قابل دسترسی 
است و دور از وسایلی است که در یک محوطه copolymer جوشکاری شده 
وجود دارند. به دلیل وجود ریل های قابل تنظیم در اطراف محوطه پمپ این 
امکان وجود دارد که جعبه های ذخیره سازی و یا شیلنگ ها در هر ارتفاعی باشند 

تا با جهت های مختلف بستر UTV همخوانی پیدا کنند.

با دستگاه های تنفسی  زیبا و جدید است که  C5 ماسکی بسیار هوشمندانه، 
 Air-Pak X3 Pro 3 همخوانی دارد و با دارابودن آخرین آپشن هایM Air-Pak
مطابق با نسخه NFPA 1981 2018 طراحی شده است. یک دید وسیع تر باعث 
راحتی  و  همخوانی  و  شود  تقویت  آتش نشان  موقعیتی  هوش  که  می شود 
می آورد.  همراه  به  است،  پوشیده  از صورت  بخشی  که  زمانی  در  را  بیشتری 
ترکیب Air-Pak X3 Pro با C5 باعث شده است تا یک کاله ایمنی جدید طراحی 

شود که بهترین شرایط را برای آتش نشانان در صحنه عملیات ایجاد کند.
چیزی که کامل کننده قطعه جدید صورت است، تنظیم کننده E-Z Flo C5 است 
عملکرد  محدوده های  توسعه  موجب  و  شده  طراحی   +E-Z Flo براساس  که 
تا  می کند  کمک  کاربر  به  تقویت شده  نفس کشیدن  توانایی  می شود.  کلیدی 
کارایی بیشتری در عملیات داشته باشد. این در حالی است که فرکانس کاسته 
دو  رادیویی  ارتباطات   (Vibralert (EOSTI سرویس  زمان  پایان  نشانگر  شده 
طرفه را تقویت می کند. نمایشگر سر )HUD( در درون تنظیم کننده جای داده 
شده است و همچنین آیکون های بیشتری دارد که اعالم خطرهای بصری را در 
زمانی که با Air-Pak X3 Pro SCBA  جفت می کند، فراهم می آورد. بدین صورت 
SEMS II Pro پیکربندی شده است.  SCBA بی سیم  با سیستم مسافت سنجی 
این بین، اتصال به یک سوئیچ خودکار  اما قابل توجه در  یک تغییر کوچک 
ذخیره کننده هوا است که کار را راحت تر می کند و از دست رفتن غیرعمدی هوا 

زمانی که تنظیم کننده وجود ندارد جلوگیری می کند.
www.3MScott.com

دید وسیع تر و هوشمندانه 
3MScoott کمپانی C5 با

QTAC SRT جنگجوی افسانه ای
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بلندمرتبه  در ساختمان های  عملیات  به  مربوط  کیت های  از جدیدترین   TFT
بلند دیگر در عملیات ها استفاده  رونمایی کرد که باعث می شود شیلنگ های 
نشوند و اجازه می دهد به راحتی فشار آب مصرفی در شبکه آبرسانی ساختمان 

برای مقابله با حریق در اتاق ها و بخش های مختلف، قابل استفاده باشد.
https://vimeo.com/410740302

TFT و کیت های جدید عملیات 

در ساختمان های بلندمرتبه 

یک  به عنوان  دیجیتال  تصادف  از  جلوگیری  فناوری  یک  از   HAAS و   Pierce
 HAAS رونمایی کردند. ابر اخطار ایمنی Appleton خصیصه استاندارد بر روی
که با ارسال اخطارهای دیجیتال واقعی از یک دستگاه سخت افزار که در کابین 
خودروی عملیاتی نصب شده به نزدیک ترین سرنشین حاضر در ماشین از طریق 
اپلیکیشن های متحرک ردیابی همچون Waze و صفحه های نمایشی اطالعاتی 
وسیله نقلیه این پیام را منتقل می کند. اگر راننده یا سرنشین نزدیک ماشین 
آتش نشانی یا امداد و نجاتی باشد که در مسیر است و یا در صحنه است، 

فناوری جلوگیری از تصادف کمپانی اخطاری به موبایل راننده ارسال می کند.
احتمال تصادف میان یک وسیله شخصی با یک وسیله اورژانسی در زمانی که 
آگاه شوند، وجود دارد.  از وجود موقعیت های خطرناک  رانندگان نزدیک بهم 
این اطالعات از مطالعه ای که در سال 2013 در دانشگاه مینیسوتا انجام شده به 

دست آمده است.
Jim Johnson ، رئیس کارخانجات Pierce می گوید، "رانندگی با حواس پرت 
در زمانی که اعضای تیم اطفاء حریق خود را در معرض خطر، هم در جاده و هم 
در صحنه حادثه ببیند، به نگرانی اصلی شان بدل می شود. " کار کردن با اعالم 
خطر HAAS ما را قادر می سازد تا یک راه جدید برای آمیختن فناوری با زندگی 
ارائه کنیم. این تجهیز که برای ناوگان امدادی طراحی شده باعث اجرایی شدن 

پروتکل های ایمنی هم برای آتش نشانان و هم برای  سایر رانندگان می شود.
این فناوری بر روی خودروهای سنگینی که از اوایل سال 2020 تولید می شوند، 
 Safety ،اعمال می شوند. از دو سال پیش این ابزار بر روی ماشین ها نصب شده
از  اخطار  میزان  این  است.  کرده  اعالم خطر  بار  میلیون   100 از  بیش    Cloud
میزان چراغ دادن ها و آژیرکشیدن ها برای جلب توجه راننده بیشتر شده است 
که همین مسئله به رانندگان این اجازه را می دهد در ایمنی کامل مانور بدهند و 

هنگام حرکت از قانون پیروی کنند.

با Pierce دیگر تصادف نمی کنید!
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بسیاری از سازه ها در تاسیسات نفتی، پتروشیمیایی و گازی همچون پایه های 
 )Horton spheres( تاسیسات فرایندی و تکیه گاه های مخازن ذخیره سازی کروی
از یک الیه عایق در برابر حریق پوشانده شده اند. یک سوراخ کوچک در این الیه 
عایق ممکن است باعث نفوذ آب شده و موجب خراب شدن الیه پوششی زیرین 
می شود. این پروسه خرابی را تنها نمی توان با بازرسی چشمی متوجه شد. اگر 
ابزارآالت کافی و مناسب برای نظارت وجود نداشته باشد، این فرایند زوال در 

نهایت موجب خرابی آن مخزن می شود که نتایج فاجعه باری به دنبال دارد.
فرسایش در زیر الیه نسوز )CUF( فرقی با فرسایش زیر عایق بندی )CUI( ندارد؛ 
بنابراین آیا راهی برای شناسایی فرسایش زیر الیه نسوز /عایق بندی حتی بدون 
 Pulsed (PEC( کنار زدن الیه نسوز یا عایق بندی وجود دارد؟ بله، جریان مخالف

راه حل جدید توصیه شده به مدیران ایمنی و فنی است.
الکترومغناطیس پیشرفته است که  جریان مخالف )PEC( یک فناوری بازرسی 
برای شناسایی خرابی ها و فرسایش ها در ترکیبات آهنی ای که در زیر الیه های 
نیست  نیاز  تست  این  در  می رود.  بکار  است،  نسوز  شده  عایق بندی  روکش 
عایق بندی، روکش فلزی، Asbestos ، الیه نسوز، بتون، روکش روی موادی که 

باید تست شوند، برداشته شوند، در نتیجه نیاز نیست فرایند متوقف شود.
PEC را می توان در دماهای باالتر از 550 درجه فلزی که زیر عایق بندی قرار دارد، 

هم به کار برد. 
را   PEC تست  است.  شده  اندازه گیری  دیوار  10%± ضخامت  اندازه گیری  دقت 

می توان بر روی الیه های عایق شده با ضخامت 250 میلی متر انجام داد. تست 
بر روی خراش ها انجام شده و نیاز نیست که سطح آماده شود. در نتیجه هزینه 

کمتری برای مالک به همراه خواهد داشت.
PEC یک معاینه دائمی است که تحت تأثیر جریان مایعات موجود در آن وسیله 
قرار نمی گیرد، در نتیجه نیاز نیست کار متوقف شود. به دلیل اینکه این ابزار با 

باتری کار می کند از آن می توان برای نقاط دوردست هم استفاده کرد.

PEC راه حل جدید برای 

)CUF( کشف فرسایش زیر عایق حرارتی

کمپرسورهای IDE چندین سال بر روی توسعه سیستم نظارت آن الین دیجیتال 
برای فیلترکردن و کیفیت هوا سرمایه گذاری کردند. این تنها سیستم یکپارچه 
میزان  تنفسی،  هوای  در  را   O2 و   CO، CO2 میزان  دائمًا  که  است  کمپرسور 
رطوبتش، دما و قطرات شبنم مانند را اندازه گیری می کند و بر روی عملکردهای 
حیاتی کمپرسور همچون دما و در مرحله آخر، میزان روغن ته نشین شده و سایر 

موارد نظارت دارد.
با  را  هوا  کیفیت  هنوز  صنعتی  تکنیسین های  سایر  و  غواصان  آتش نشانان، 
سال  در  پیش  سال  روش حدودًا صد  این  می کنند.  ارزیابی  تست  تیوپ های 
1919 اختراع شد و دیگر با دنیای دیجیتال امروز در قرن 21 ام همخوانی ندارد. 
این ارزیابی براساس رنگ هاست که دامنه وسیعی از تفاسیر را شامل می شود و 
انحراف از معیاری بزرگی به اندازه 10-15 درصد یا بیشتر دارد. برای آنکه اوضاع 
را بدتر کنیم، باید بگوییم که تست ارزیابی کیفیت هوا تنها یک تصویر لحظه ای 
است. یک دقیقه بعد ممکن یکسری شرایط محیطی کیفیت هوا را کاماًل تغییر 
دهد و هیچ کس از این موضوع آگاه نشود. به همین دلیل خیلی مفید است 
که از نظارت بر میزان اشباع شدن کارتریج و رطوبت با استفاده از یک سنسور 
در درون کارتریج استفاده کنیم، اما در فهم IDE کیفیت، تنها پیش بینی کننده 

خطر مطمئن است.
هسته صرفه جویی هوایی IDE وسیله ای است که بصورت رایانه ای و یک میکرو 
پردازشگر کنترل می شود. وظیفه این پردازشگر، فیلترکردن سیستم ها است که 

کمپرسور،  در  مضر  مواد  غلظت  )اشباع شدن(،  فیلتر  شرایط  ارزیابی  به  دائمًا 
نگهداری  و  سرویس  و  فیلتر  دیواره  در  دما  دما،  کنترل  شده،  فیلتر  گازهای 
هوای  برای  گازها، مخصوصًا  برای  کمپرسور  می پردازد. همچنین سیستم های 

تنفسی نیتروکس/تریمیکس )گازهای غنی شده( را کنترل می کند.
/www.ide.de

نظارت بر کیفیت هوای تنفسی 
   IDE  با فناوری های جدید
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حوزه  در  ترابری  توسعه  برای  مناسب  بسیار  فرصت  یک  پهپادها  از  استفاده 
مراقبت از سالمت است. این را Nicolai Søndergaard Laugesen کسی که 
مسئول پروژه  پهپادهای Falck است توضیح می دهد و همچنین با مشتریان 

هم سروکار دارد.
 HealthDrone بعد از چند ماه تمرین و آموزش در محل بازی، پهپادهای متعلق به
حال به جاهای دیگر پرواز می کنند. در Falck ، ما متناوبًا به دنبال راه حل های 
از  مراقبت  تقویت بخش  در  و سعی  بیمارانمان هستیم  به  برای کمک  جدید 
سالمت داریم. با همکاری بخشی دولتی و خصوصی، ما در حال حاضر در حال 

آزمایش به کار بردن پهبادها برای نقل و انتقال آزمایشات خون و دارو هستیم.

پروژه HealthDrone به نقطه بسیار مهمی رسیده است: در حال حاضر ما در حال 
تست کردن پروازها هستیم، جایی که پهپادها به دوردست ها می روند و خلبان 
دیگر آنها را نمی تواند ببیند. این اصطالح فنی BVLOS است، یعنی ورای افق دید.
Kjeld Jensen نماینده دانشگاه دانمارک جنوبی می گوید، "قواعد و قوانین به 
پرواز در آوردن پهپادها بسیار محدود است و معمواًل خلبان باید بتواند پهپاد را 
با چشم غیرمسلح ببیند که قدرت دید افراد با چشم غیرمسلح حدود 500 متر 
است. در پروژه HealthDrone ، ما سعی کردیم که بر این موانع فائق آییم تا 
پهپادهای سالمت بتوانند بین بیمارستان ها، کلینیک های پزشکی پرواز کند. حال 

برای اولین بار ما اجازه داریم تا پروازهای BVLOS را انجام دهیم".
جنوبی،  دانمارک  دانشگاه   ،  Falck بین  است  مشارکتی   HealthDrone پروژه 
بیمارستان دانشگاهی Odense و بیمارستان Svendborg و شرکای خصوصی ای 

.Scandinavian Avionics  و Holo ، Unifly همچون

HealthDrone پهپادهای سالمتی 

Falck ورای افق دید
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مترجم: نوید بیات
 کارشناس پژوهش 

معاونت طرح و برنامه 
و مشاور مدیرعامل در امور 
بین الملل آتش نشانی تهران

آتشنشـانان برای پدیدههایخطرناکحریق

Flashover                                            ِفَلش ُاِور

Explosive growth phase        مرحلۀ رشد انفجاری

Backdraft                       )بک  درفت )بازافروختگی

Smoke Explosion                             انفجاِر دود

Flame-Over                                          ِفِلیم ُاِور

https://iransafetytrade.com/


23

کانال/ گروه اطالع رسانی و تبادل اطالعات نشریه الکترونیکی

مهندسی حفاظت از حریق )مهندسی حریق(

https://t.me/iranFireProtectionEngMag  

https://chat.whatsapp.com/
DOMYCAGByFFJNv1fhrtzAQ

 IRAN Fire Protection Engineering Magazine    No. 47    August. 2020                                 99 نشریه الکترونیکی مهندسی حفاظت از حریق    سال هشتم    شـماره 47   مرداد 
 www.iransafetytrade.com    iransafesec@gmail.com                                                                                                          مرکز جامع تجارت ایمنی ایران  

Flashover    ِفَلش ُاِور
عالئم و نشانه های هشداردهنده:

 ُپرشــدن اتــاق و فضــای سربســته )Compartment( از جریــان 
پر تالطم دود

 :)Dancing Angels( رقصــان )مشــاهدۀ فرشــته های )ارواح 
ــور  ــی از دود به ط ــته های کوچک ــه در آن بس ــت ک ــده ای اس پدی
به شــکل  معمــواًل  و  مشتعل شــده  نامنظــم،  و  ناپیوســته 
شــعله های رقصــان و در حــال حرکــت در امتــداد ســطح باالیــی 

الیه دود )در بیشتر اوقات در زیر سقف( نمایان می شوند.
ــه )Vent-point ignition(: اشــتعال   مشتعل شــدن نقطــۀ تهوی
خودبه خــودی جریــان در حــاِل خــروج از اتــاق )فضــای سربســته( 

در خارج از آن
ــر  ــی در حجــم و ســرعت دود )وخیم ت  مشــاهدۀ تغییــر ناگهان

شدن اوضاع در ظرف چند ثانیه(
نکاتقابلتوجه:

ــاب  ــر بازت ــر اث ــه ب ــت ک ــده ای اس ــش ُاِور )Flashover( پدی ِفَل
ــته  ــای سربس ــاق و فض ــک ات ــل ی ــی در داخ ــع حرارت تشعش
رویــداد،  ایــن  در  می پیونــدد.  به وقــوع   )Compartment(
ــدن  ــته ش ــطه انباش ــل، به واس ــود در مح ــطوح موج ــی س تمام
ــای  ــه دم ــان ب ــور هم زم ــًا به ط ــا، تقریب ــرارت و گرم ــریع ح س

ــد.  ــدا می کنن ــت پی ــود دس ــتعال خ اش

در ایــن شــرایط، اگــر در داخــل اتــاق هــوا وجــود داشــته باشــد، 
کّل فضــا به طــور کامــل دچــار اشــتعال خواهــد شــد. ولــی اگــر 
هــوا وجــود نداشــته باشــد، فلــش اور تــا زمــان رســیدن هــوا بــه 
داخــل اتــاق، بــه تأخیــر خواهــد افتــاد. )مرحلــۀ تهویــۀ محــدود(
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 Explosive growth phase   مرحلۀ رشد انفجاری
عالئم و نشانه های هشداردهنده:

ــای  ــاق و فض ــل ات ــن کام ــظ و دربرگرفت ــدن دود غلی  پدیدار ش
سربسته از کف تا سقف آن

 مشــاهدۀ جریــان آهســته ولــی در عیــن حــال پیوســتۀ دود، از 
میان شکاِف درها و پنجره های بسته

 افزایــش ســریع ســرعت دود در هنــگام بازشــدن یــک در و یــا 
یک منفذ

 ایجــاد یــک مســیر هوایــی )Air track( در زیــر دود، در هنــگام 
باز شدن در و یا پنجره

 مشــاهدۀ خــروج محصــوالت حریــق از داخــل فضــای سربســته 
به شــکل َدِمش و َمِکــش متنــاوب )در هنــگام بــاز شــدن در، 

پنجره و یا یک منفذ(
هنــگام  در  دود،  در   )Flame-Over( ِفِلیــم ُاِور  شــکل گیری   
ــاز شــدن درهــا )یــک نشــانۀ  ــا ب شکســته شــدن پنجره هــا و ی

دیرهنگام به شمار می آید.(

 :)Flame-Over( تعریف فلیم اور
یــک رویــداد خطرنــاک حریــق کــه دربردارنــدۀ اشــتعال و 
ــای  ــک فض ــی ی ــمت فوقان ــه دود در قس ــتۀ الی ــوختن پیوس س

ــت.  ــاق( اس ــته )ات سربس
در ایــن شــرایط، محتویــات قســمت پایینــی اتــاق، لزومــًا دچــار 
اشــتعال نمی شــوند ولــی اگــر مشــتعل شــوند، ایــن امــر خیلــی 
به ســرعت اتفــاق خواهــد افتــاد. وقتــی هــوای زیــادی در فضــا 

وجــود داشــته باشــد، 
ــته و  ــق )Seat of fire( برخاس ــون حری ــواًل از کان ــم اور معم فلی
ــرد.  ــد ک ــت خواه ــی، حرک ــان حرارت ــداد مســیرهای جری در امت
ــًا  ــق، عمدت ــیژن در حری ــدن اکس ــا محدودش ــم اور ب ــت فلی حرک

معکــوس می شــود. 
ــا  ــذ ی ــه )منف ــل تهوی ــی مح ــعله ها در نزدیک ــی، ش ــه عبارت ب
بازشــوی اتــاق( آغــاز شــده و بــه ســمت کانــون حریــق، جایی کــه 
ــه  ــتعال هم ــش اور )اش ــدۀ فل ــر پدی ــبب و آغازگ ــد س می توانن
ــد  ســطوح و محتویــات( در داخــل اتــاق شــوند، حرکــت خواهن

کــرد.
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نکاتقابلتوجه:
رشــد انفجــاری )Explosive growth( مرحلــه  و پدیــده ای اســت 
کــه علــت وقــوع آن، ورود هــوا بــه حریقــی اســت کــه از لحــاظ 
میــزان تهویــه و اکســیژن موجــود، در مضیقــه و محدودیــت قــرار 
ــم اور در  ــدن فلی ــامل به وجودآم ــد ش ــده می توان ــن پدی دارد. ای
ــه  ــه ب ــی ک ــا و فضاهای ــک از اتاق ه ــر ی ــش اور در ه دود و فل

لحــاظ گرمــا و حــرارت اشــباع شــده اند، باشــد.

Backdraft     )بک  درفت )بازافروختگی
عالئم و نشانه های هشداردهنده:

 متصاعد شــدن دود زرد و خاکســتری رنگ از میــان درزهــا، 
شکاف ها و منافذ

 خمیدگی و تاب برداشتن شیشه های سیاه و دوداندود پنجره ها
 وجــود عالیمــی مبنــی بــر فشــار مثبــت و حــرارت بســیار بــاال 

در داخل فضای سربسته )اتاق(
 مکیــده و دمیــده شــدن متنــاوب دود و محصــوالت حریــق از 

میان درزها، شکاف ها و منافذ موجود
نکاتقابلتوجه:

بک درفــت )Backdraft( یــا بازافروختگــی: وقتــی هــوا وارد 
ــه در آن دود  ــک فضــای سربســته و تحــت فشــار می شــود ک ی
و محصــوالت ناشــی از حریــق در دمــای باالتــر از دمــای اشــتعال 

)Ignition temperature( خــود قــرار دارنــد، ایــن اتفــاق رخ 
می دهــد. 

ــاز،  ــرۀ ب ــک در و پنج ــاوب دود، از ی ــِش متن ــه: َدِمش و َمِک توج
ــد  ــدۀ رش ــوع پدی ــال وق ــداردهنده از احتم ــانۀ هش ــک نش ی
از  انفجــاری خواهــد بــود، در حالی کــه دمش و مکــش دود، 
ــار،  ــت فش ــته و تح ــای سربس ــک فض ــذ ی ــا و مناف ــان درزه می
یــک نشــانۀ هشــداردهنده از احتمــال وقــوع پدیــدۀ بک درفــت 

می آیــد. به شــمار  )بازافروختگــی( 
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 Smoke Explosion     انفجاِر دود
 عالئم و نشانه های هشداردهنده:

ــاالی  ــای ب ــزا در فض ــط مج ــک محی ــدن دود در ی  محبوس ش
حریق )شعله ها و کانون حریق(

ــق و  ــترش حری ــد و گس ــر رش ــی ب ــانه هایی مبن ــود نش  وج
وخامت اوضاع

 مشــاهدۀ نشــانه هایی از آغــاز تحــت فشــار قــرار گرفتــن دود 
)پر فشار شدن دود(
نکاتقابلتوجه:

پدیــدۀ انفجــار دود زمانــی به وقــوع می پیونــدد کــه یــک 
ــه دوِد  ــعله، ب ــک ش ــا ی ــه و ی ــک جرق ــر: ی ــتعال نظی ــع اش منب
 Ignition( محبوس شــده ای کــه پایین تــر از دمــای اشــتعال
 )Flash point( ــعله زنی ــۀ ش ــای نقط ــر از دم ــی باالت point( ول

ــد.  ــدا می کن ــت پی ــرار دارد، دس ــود ق خ

در ایــن شــرایط، بــرای وقــوع پدیــدۀ انفجــاِر دود، یــک مخلــوط 
مناســب از هــوا و مــادۀ ســوختنی الزم و ضــروری خواهــد بــود. 
درجــۀ   149 حــدود  دمــای  در   )CO( کربــن  مونوکســید  گاز 
ــه و  ــا رســیدن یــک جرق ســانتی گراد )300 درجــۀ فارنهایــت( )ب
یــا یــک شــعله( قابل اشــتعال خواهــد بــود، ولــی پهنــۀ اشــتعال 

ــت.  ــدود اس ــک و مح ــن گاز کوچ )Flammable range( ای
اگــر منواکســید کربــن در فضایــی محبــوس شــود و در معــرض 
ــۀ اشــتعال آن وســیع تر خواهــد شــد  ــرد، پهن ــرار بگی ــرارت ق ح
و به دلیــل افزایــش دمــا، بــا رســیدن یــک منبــع اشــتعال مثــل 
یــک جرقــه یــا یــک شــعله، اشــتعال ایــن گاز آســان تر خواهــد 

شــد. 
ــًا در فضاهایــی دور از حریــِق در حــال  پدیــدۀ انفجــار دود عمدت

ــد. ــاق می افت ــعه اتف ــد و توس رش
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 Flame-Over     ِفِلیم ُاِور
عالئم و نشانه های هشداردهنده:

 افزایش سرعت دود
 پدیدار شدن فرشته های )ارواح( رقصان

 مشــاهدۀ جریــان آرام دود کــه در حــال متالطــم و 
پرآشوب شدن است.

 حرکــت جریانــات دود در راه پله هــا و راهروهــا، بــا 
سرعتی بیشتر از سرعت حرکت آتش نشانان

نکاتقابلتوجه:
فلیــم اور )Flame-Over( زمانــی رخ می دهــد کــه دود بــه 
ــر از نقطــۀ شــعله زنی  ــه باالت ــداری ک ــت و پای ــای ثاب دم
گازهــای غالــب در محیــط اســت، دســت پیــدا می کنــد. 
در ایــن شــرایط، گازهــای مزبــور بــا رســیدن یــک منبــع 
اشــتعال مثــل یــک جرقــه و یــا یــک شــعله، می تواننــد 
ــترش و  ــپس، گس ــوند. س ــتعل ش ــی مش ــور ناگهان به ط
ــات  ــا محتوی ــعله ب ــاِس ش ــت تم ــق از حال ــعۀ حری توس
ســطوح موجــود، بــه گســترش و توســعۀ حریــق از طریــق 
ــبب  ــت، س ــن حال ــرد. ای ــد ک ــدا خواه ــر پی دود تغیی
ــق، در  ــار حری ــم و چشــمگیر در رفت ــروز یــک تغییــر مه ب

گســترش و رشــد آن خواهــد شــد.

Reference:
 Dodson, D (2016). Fire Department Incident Safety Officer,
3rd edition, Jones & Bartlett Learning, MA, pp. 82-87.
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شرکت مهندسی مشاور آفتاب ایمن پرتو، به پشتوانه تجربيات 19 ساله مديران و کادر کارشناسی خود و با برگزاری بیش از 100 عنوان دوره 
آموزشی ایمنی تخصصی درون سازمانی و بنا به درخواست های صورت گرفته و نیازسنجی بعمل آمده، آمادگی خود به ارائه خدمات آموزشی 

و کارگاهی تخصصی اعالم می دارد:

همچنین این مشاور آمادگی برگزاری عناوین دوره های دیگر مرتبط با حوزه HSE و مهندسی ایمنی فرآیند را نیز دارد، متقاضیان در صورت 
موافقت با برگزاری دوره های آموزشی در محل، به منظور دریافت اطالعات بیشتر و هماهنگی های الزم، از طریق تماس با سرکار خانم 

مهندس پاکزاد به شماره 88871504-021 اقدام فرمایند.

اعالم آمادگی برگزاری دورهاعالم آمادگی برگزاری دوره  های های 
HSE آموزشی تخصصی ایمنی و آموزشی تخصصی ایمنی و

http://aipceco.com/index.php/fa/informaition-system/download/papers  لینک دانلود مقاالت تخصصی 

http://aipceco.com/index.php/fa/informaition-system/download/papers  لینک دانلود اطالعات و موضوعات جذاب 

http://aipceco.com/index.php/fa/informaition-system/download/brochure-and-catalog  لینک دانلود کاتالوگ شرکت آفتاب ایمن پرتو 

http://aipceco.com/index.php/fa/services/training-courses  لینک مشاهده کامل دوره های آموزشی 

https://iransafetytrade.com/
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نقشه های قبل از حادثه و تأثیر آن بر سیستم فرماندهی و مدیریت عملیات شهری

ســازمان های آتش نشــانی همــواره بــرای کنتــرل و کاهــش حــوادث تــالش کرده انــد و یکــی از رســالت های 

ــه شــرایط اضطــراری می باشــد. در حــوادث حســاس و  ــرای پاســخ ب اصلــی ایــن ســازمان برنامه ریــزی ب

ــن  ــتان ها، اماک ــات، بیمارس ــی، کارخانج ــن صنعت ــا، اماک ــه، برج ه ــاختمان های بلندمرتب ــد س ــزرگ مانن ب

تجــاری و... ســازمان آتش نشــانی بایــد برنامــه ای جهــت مقابلــه بــا شــرایط اضطــراری داشــته باشــد کــه 

ایــن مهــم زمانــی محقــق می شــود کــه برنامه هــا و نقشــه های قبــل از حادثــه موجــود باشــد. نقشــه های 

قبــل از حادثــه برنامــه ای جهــت مدیریــت بهتــر، دسترســی بــه اطالعــات الزم از زیرســاخت ها و امکانــات 

موجــود مــکان مــورد حادثــه، موانــع عملیاتــی، پــالن ســازه مــورد حادثــه جهــت تعییــن اســتراتژی و... را 

فراهــم می ســازد و بــه فرمانــده عملیــات در تصمیم گیــری بهتــر کمــک بســزایی می نمایــد. در ســال 1987 

ــکا و خســارات بســیاری کــه برجــای گذاشــته شــد، انجمــن  ــو آمری ــاری در اوهای در پــی آتش ســوزی انب

ملــی حفاظــت از حریــق آمریــکا تصمیــم بــه تشــکیل کمیتــه ای گرفــت تــا جهــت تدویــن برنامــه ای بــرای 

شناســایی هــر چــه بهتــر اماکــن پرخطــر و اســتراتژی های مقابلــه بــا حــوادث در آنجــا دســتورالعمل جامــع 

ــن و  ــتاندارد NFPA 1620 تدوی ــد اس ــًا ک ــه نهایت ــردد ک ــرداری گ ــاز از آن بهره ب ــان نی ــود و در زم ــته ش نوش

ــرای  ــازی و اج ــات پیاده س ــا الزام ــت ت ــده اس ــعی ش ــه س ــن مقال ــت. در ای ــرار گرف ــرداری ق ــورد بهره ب م

نقشــه های قبــل از حادثــه و تأثیــر آن بــر سیســتم فرماندهــی عملیــات تشــریح شــود.

PIP(Pre-Incident Planing)بررسی ضرورت ها، شیوه طراحی و بکارگیری:

    ابـراهیـم زیـدآبادی 
کارشناس پیشگیری و ایمنی 
در بـرابـر حریـق و حـوادث 
سازمـان آتش نشـانی مشهـد 
 Ebrahimhse125@yahoo.com
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انجمــن حفاظــت از حریــق آمریــکا در 

ــتاندارد  ــد اس ــب ک ــن و تصوی ــی تدوی پ

NFPA 1620 بــا عنــوان نقشــه های قبــل 

کمیتــه  ایجــاد  بــه  اقــدام  حادثــه،  از 

ــازی  ــوه پیاده س ــوص نح ــری در خص پیگی

ســازمان های  طریــق  از  بهره بــرداری  و 

ــه اضطــراری  آتش نشــانی نمــود تــا صحن

Incident Command- حادثــه  )فرمانــده 

ــرای  ــه، ب ــات نقش ــد از اطالع er(، می توان

ــور  ــه ط ــراری، ب ــات اضط ــت عملی هدای

مؤثــری اســتفاده کنــد. بــه ایــن دلیــل کــه 

نقشــه خطــر، موقعیت هــای خطرنــاک 

عملیــات  وقــوع  از  قبــل  را  موجــود 

اضطــراری، شناســایی و آتش نشــانان را از 

خطــرات ناشــناخته آگاه نمــوده تــا بتوانــد 

ــد. ــاده کنن ــی، آم ــوادث احتمال ــل ح ــود را در مقاب خ

روش تحقيق

ــه در  ــردی می باشــد ک ــوع کارب ــه از ن ــن مقال ــق در ای روش تحقی

حــال حاضــر منابــع علمــی و نمونــه انجــام شــده موجــود اســت و 

بســیاری از کشــورها ایــن شــیوه را مــورد اســتفاده قــرار می دهنــد.

دستورالعمـــل های  و  اســتانداردها  تحقیــق،  انجــام  جهــت 

ــه  ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــف م ــورهای مختل ــانی کش آتش نش

اســت و فرآینــد پیاده ســازی آنهــا بــه شــیوه کاربــردی نیــز مــورد 

مطالعــه قــرار گرفــت کــه در ادامــه بــه نتایــج آنهــا پرداختــه شــده 

اســت.

طراحی نقشه های خطر

نقشــه خطــر، فرآینــدی اســت کــه در آن اطالعــات یک ســاختمان 

یــا ملــک، در یــک نظــام بایگانــی، طبقه بنــدی شــده و در 

صــورت وقــوع حادثــه ای در آن، به عنــوان مرجــع، بــرای هدایــت 

گروه هــای عملیاتــی و فرمانــده حادثــه، اســتفاده می شــود. نقشــه 

خطــر، تحــت رهبــری یــک مســئول اجــرا می شــود. نقشــه خطــر، 

بایــد کامــل و قابــل دسترســی همــه قســمت ها باشــد تــا بتواننــد 

در محــل حادثــه، از آن اســتفاده کننــد.

نقشــه خطــر، بــرای کمــک بــه فرمانــده عملیــات، در یــک موقعیت 

اضطــراری اســت تــا او را قــادر بــه اتخــاذ تصمیــم درســت مبتنــی 

ــات  ــی از اطالع ــد. برخ ــل، کن ــل مح ــع و کام ــات جام ــر اطالع ب

ــا واحــد اعــزام شــونده  ــرای هــر گــروه آتش نشــان عملیاتــی ی ب

ــه، بســیار مفیــد اســت. همچنیــن یــک نقشــه خطــر،  ــه حادث ب

ــانان  ــی آتش نش ــای آموزش ــتفاده فعالیت ه ــورد اس ــد م می توان

قــرار گرفتــه و آن هــا را در آشــنایی بــا ظرفیت های شــان در 

حیطــه قانــون، کمــک کنــد.

هــدف از یــک نقشــه خطــر، شــناخت اطالعــات ارزشــمند، بــرای 

اســتفاده در طــول یــک حادثــه اضطــراری اســت کــه در صــورت 

ــره  ــه مخاط ــت ب ــری راح ــل و تصمیم گی ــدام عاج ــدان آن، اق فق

می افتــد. مقــدار و چگونگــی اطالعــات، در مــورد امــوال مختلــف، 

بــه انــدازه و پیچیدگــی امــوال، نــوع خطــرات موجــود و خطــرات 

آنهــا  بــا  رویارویــی  یادگیری هایــی کــه احتمــال  خــاص و 

می باشــد، بســتگی دارد.

کاربــرد کامپیوتــر بــه طــور وســیع، توانایــی ســازمان آتش نشــانی 

ــات  ــردن اطالع ــم و به روزک ــت، ذخیره ســازی، تنظی ــرای دریاف را ب

نقشــه خطــر، افزایــش داده اســت. قبــل از بکارگیــری کامپیوتــر، 

بــه شــکل امــروزی و همــه جانبــه، اطالعــات نقشــه خطــر، بــه یک 

ــانی  ــزات آتش نش ــورد تجهی ــات در م ــر از اطالع ــخه مختص نس

 Note Book و وســایل نقلیــه محــدود می شــد. کامپیوترهــا و

نقشــه ها،  نظیــر  اطالعاتــی  حمــل(،  قابــل  )کامپیوترهــای 

ــواد  ــی از محــل، فهرســت م ــون توصیف ــی، مت عکس هــای هوای

خطرنــاک موجــود و مــواد ایمنــی چــاپ )پرینــت( شــده را، 

ــد. ــرار می دهن ــا ق ــترس م ــی در دس براحت

یــک نقشــه خطــر، اطالعــات مــورد لــزوم و احتیــاج آتش نشــانان 

ــان  ــار آن ــرعت، در اختی ــه س ــراری ب ــه ای اضط ــالل حادث را در خ

ــی موجــود  ــرات احتمال ــژه، اطــالع از خط ــه وی ــد. ب ــرار می ده ق

ــر شــوند. اطالعــات حیاتــی  ــا باخب ــد آتش نشــانان از آنه کــه بای
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ــورًا  ــاک، بایســتی ف مثــل محــل شــیرهای آب، مکان هــای خطرن

ــات  ــد اطالع ــریع، بای ــی س ــرای دسترس ــند. ب ــترس باش در دس

ــع  ــدی شــوند تــا به موقــع نیــاز آتش نشــانان را مرتف طبقه بن

ــم  ــدازه قابل فه ــکل و ان ــه ش ــتی ب ــات بایس ــه اطالع ــد. کلی کن

ــاده باشــند. حاضــر و آم

ــرای  ــودار ب ــدادی نم ــا تع ــک ی ــامل ی ــواًل ش ــر، معم ــه خط نقش

ــرار  ــب ق ــاختمان، ترتی ــل س ــر مح ــی، نظی ــان دادن جزئیات نش

گرفتــن آن، مســیرهای قابــل دسترســی، نقــاط ورودی، درب هــا، 

ــع جایگزیــن آن می باشــد. محــل و  ــا مناب محــل شــیرهای آب ی

ــا آتش نشــانان  ــرای مــردم و ی ماهیــت همــه خطــرات خــاص ب

ــًا روی نمودارهــا مشــخص شــود.  ــد دقیق بای

مقایسه نقشه های قبل از حادثه با جلوگیری از وقوع حریق

نقشــه خطــر، بــا جلوگیــری از وقــوع آتش ســوزی متفــاوت اســت. 

ــری آتش ســوزی، شناســایی خطــرات و کاهــش  هــدف از جلوگی

ــوزی و  ــوع آتش س ــری از وق ــت جلوگی ــا، جه ــح آن ه ــا تصحی ی

یــا محــدود کــردن پیامدهــای آن اســت؛ امــا نقشــه خطــر، فــرض 

را بــر وقــوع آتش ســوزی قــرار داده و اطالعــات مــورد لــزوم 

آتش نشــانان را جهــت مقابلــه بــا آن، در اختیــار قــرار مــی دهــد. 

در بســیاری از مــوارد، بررســی وقــوع حادثــه، نیازهــای یک نقشــه 

ــری از آن را شناســایی  ــرای جلوگی ــق ب ــا تحقی ــوع و ی ــل از وق قب

می کنــد. 

بــا  همزمــان  را  خطــر  بررســی های  ســازمان ها  از  بســیاری 

تحقیقــات ایمنــی آتش نشــانی انجــام می دهنــد. اگــر ایــن 

شــیوه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، اعضــای مختلــف ســازمان بایــد 

بــرای هدایــت و پیشــبرد تحقیــق، مکلــف شــده و بررســی وقــوع 

حادثــه را از قبــل کامــل کننــد. در ایــن صــورت هــر آتش نشــان، 

ــود،  ــاص خ ــف خ ــدام از تکالی ــر ک ــداف ه ــه اه ــت دارد ب فرص

ــز شــود. متمرک

انواع اماکن خاص در معرض خطر

در جــدول زیــر اماکــن خاصــی کــه در معــرض خطــر قــرار 

می گیرنــد و بایــد بــرای آنهــا نقشــه قبــل خطــر طراحــی و تکمیــل 

ــت. ــده اس ــخص ش ــردد، مش گ

ــامل  ــد ش ــکونی بای ــاختمان های مس ــه س ــوط ب ــات مرب اطالع

ارتفــاع، ابعــاد، نــوع ســاختار، ماهیــت کاربــری و انــواع محتویات 

ــد. ــف، می باش ــی مختل ــا در نواح ــل آنه داخ

ــه های  ــامل نقش ــد ش ــر، بای ــه های خط ــی نقش ــات اضاف اطالع

ــل  ــورها، مح ــکان و آسانس ــای پل ــات، موقعیت ه ــی طبق داخل

ــورد  ــروری در م ــات ض ــن و اطالع ــرق، گاز، آب، تلف ــای ب کنتوره

ــردد. ــاختمان گ ــل س ــوزی داخ ــی آتش س ــتم های محافظت سیس

برنامه ریــزی قبــل از حادثــه ســعی در دنبــال کــردن مراحــل 

یــک حادثــه دارد تــا بتوانــد در هــر مرحلــه بــا داشــتن اطالعــات 

ــه  ــک حادث ــدی ی ــت فرآین ــت مدیری ــت جه ــه موقعی ــوط ب مرب

برنامه ریــزی نمایــد.

مناطق خطرساز

اغلــب ســازمان های آتش نشــانی، قــادر نیســتند کــه بــرای تــک 

تــک مکان هــا و ســاختمان های حــوزه اســتحفاظی خــود، نقشــه 

ــه  ــای ب ــای آن، مکان ه ــذا به ج ــد. ل ــاده کنن ــر، آم ــه خط جداگان

ویــژه بــزرگ و یــا محل هایــی کــه خطــرات غیرعــادی تهدیدشــان 

ــد.  ــایی می کنن ــد، شناس می کن

ایــن امــالک به عنــوان مناطــق خطرســاز )جــدول زیــر( در بایگانــی 

ــن  ــوند. ای ــدی می ش ــه، طبقه بن ــوع حادث ــل از وق ــات قب اطالع

ــاده ای  ــرای آتش نشــانان، خطــرات فوق الع مناطــق و مکان هــا، ب

ــد. بایــد محل هــا و مکان هــای شناســایی شــده،  را ایجــاد می کن

یــک نقشــه خطــر را فراهــم کنــد کــه امنیــت جانــی ســاکنین و 

ــًا  ــد. خصوص ــن کن ــش، تأمی ــا آت ــه ب ــانان را در مقابل آتش نش

ســاختمان هایی کــه بــرای ســاکنان آن، زمینــه باالیــی بــرای ایجاد 

ــی  ــد آمادگ ــن بای ــر همچنی ــه های خط ــود دارد. نقش ــر وج خط

الزم را بــرای مقابلــه بــا یــک آتش ســوزی وســیع یــا کالن )یــک 

ــد. ــاد کن ــاختمانی( ایج ــای س ــوزی در مجتمع ه آتش س

تنظیم نقشه خطر

تهیه یک نقشه خطر یا تحقیـــق قبل از حـادثه، نیازمنـد وجود یک 

)Standard Operating Procedure( دســتورالعمل عملیاتــی اســتاندارد

ــق  ــه و مطاب ــتی آن را مطالع ــانان بایس ــه آتش نش ــد ک می باش
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آن اقــدام بــه تکمیــل نقشــه نماینــد و همچنیــن نقشــه قبــل از 

حادثــه بایــد بــا آگاهــی و همــکاری صاحــب ملــک یــا ســاکن آن 

واحــد مســکونی، صــورت گیــرد. قبــل از تنظیــم یــک نقشــه خطر، 

بایــد بــا صاحــب ملــک یــا ســاکن آن تمــاس حاصــل شــود. ایــن 

کار، ســازمان آتش نشــانی را قــادر خواهــد ســاخت در یــک زمــان 

مناســب و بــا حضــور ســاکن در محــل، اقــدام بــه تشــریح اهداف 

و اهمیــت نقشــه کــرده و اطالعــات مــورد لــزوم آتش نشــانان را، 

جهــت تهیــه نقشــه خطــر، تهیــه کننــد.

ــه  ــک ســاختمان، شــروع شــود و هم ــد، از خــارج ی ــق بای تحقی

اطالعــات، دربــاره ســاختمان، محــل جغرافیایــی، ظواهــر خارجــی، 

درب هــای ورودی و کانال هــای تهویــه آن، جمــع آوری شــود. 

ــاره  ــات درب ــع آوری اطالع ــرای جم ــی، ب ــق داخل ــپس تحقی س

ــی  ــق تکمیل ــک تحقی ــرای ی ــرد. ب ــی، صــورت گی فضاهــای داخل

بایــد، اطالعــات الزم مرحلــه بــه مرحلــه از بــام شــروع و بــه طــرف 

ــطوح  ــه س ــه هم ــوری ک ــه ط ــد، ب ــه یاب ــاختمان ادام ــن س پایی

ــرد.  ــن را در برگی ــر زمی ــی زی ســاختمان، حت

ــرای  ــت ب ــر اس ــد، بهت ــده باش ــیع و پیچی ــاختمان وس ــر س اگ

ــار،  ــل آن، بیــش از یــک ب ــان از صحــت اطالعــات و تکمی اطمین

ــود. ــد ش ــه بازدی ــدام ب اق

طبــق جــدول زیــر، بایــد اطالعــات اساســی بــرای هــر مــکان، قبل 

ــرای  ــی ب ــات اضاف ــود. اطالع ــم ش ــع آوری و تنظی ــه جم از حادث

امالکــی کــه بــه طــور غیرعــادی بــزرگ، پیچیــده و مخصوصــًا در 

ــود.  ــع آوری ش ــد جم ــده اند، بای ــع ش ــر واق ــای خطی موقعیت ه

ــت  ــای اســتاندارد جه ــب ســازمان های آتش نشــانی از فرم ه اغل

ــد.  ــق شــده، اســتفاده می کنن ــت اطالعــات تحقی ثب

پــس از آن کــه گــروه دریافــت اطالعــات و تحقیــق، بــه ایســتگاه 

آتش نشــانی مراجعــت نمــود، بایــد اطالعــات را بــرای تکمیــل و 

تنظیــم نقشــه خطــر، تجزیــه و تحلیــل، آمــاده و تدویــن کننــد.

نقشه خطر برای دسترسی و مقابله

در طــول عملیــات مقابلــه بــا یــک حادثــه اضطــراری، دسترســی 

بــه اطالعــات و بــه ویــژه نقشــه اســکلت ســاختمان، مهــم اســت. 

یــک نقشــه خطــر، بایــد ارائه دهنــده اطالعاتــی باشــد کــه 

ــخص  ــی را مش ــای ورود و خروج ــیر راه ه ــه، مس ــع حادث در موق

ــن  ــن و مؤثرتری ــد، بهتری ــه ها می توانن ــال، نقش ــرای مث ــد. ب کن

مســیر دسترســی بــه ســاختمان دچــار حریــق را، شناســایی کنــد 

ــی، مســیر دیگــری را  و در صــورت وجــود ترافیــک ســنگین محل

ــد. ــخص کن ــن مش ــوان جایگزی به عن

ــای  ــود تقاطع ه ــورت وج ــد در ص ــز بای ــن نی ــیرهای جایگزی مس

ــیر  ــر راه مس ــع، در س ــر موان ــا دیگ ــرک ی ــل متح ــن، پ ــط آه خ

ــه، مشــخص شــده باشــند. اولی

ــانان  ــود. آتش نش ــم می ش ــر، تنظی ــه خط ــک نقش ــه ی ــی ک وقت

ــانی  ــه نش ــند ک ــن باش ــد مطمئ بای

ــق  ســاختمان، کامــاًل درســت و دقی

در  می تــوان  به نحوی کــه  اســت، 

ــدون  صــورت اضطــرار، به موقــع و ب

فــوت وقــت در محــل حادثــه حضور 

ــمتی  ــاختمان در قس ــر س ــد. اگ یابن

از یــک مجتمــع قــرار گرفتــه باشــد، 

بایــد مســیر دسترســی بــه هــر یــک 

یــا  بخش هــا  ســاختمان ها،  از 

ــوح  ــه وض ــر، ب ــای موردنظ واحده

در روی نقشــه، مشــخص شــود. 

همچنیــن بایــد محــل شــیرهای 

ــرای  آب و اتصــاالت آتش نشــانی، ب

ــت(  شــیرهای آتش نشــانی )هیدران

ــوند. ــخص ش مش

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


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

34

Special Article

مقـــاله تخـصصـی

 IRAN Fire Protection Engineering Magazine    No. 47    August. 2020                                 99 نشریه الکترونیکی مهندسی حفاظت از حریق    سال هشتم    شـماره 47   مرداد 
 www.iransafetytrade.com    iransafesec@gmail.com                                                                                                          مرکز جامع تجارت ایمنی ایران  

نقــاط دسترســی بــه ســاختمان نیــز بایــد در نظــر گرفتــه شــوند. 

بــه ویــژه اگــر چندیــن درب ورودی یــا نقــاط دسترســی خاصــی 

کــه از طــرف خیابــان قابــل دیــد نیســت، وجــود داشــته باشــند. 

در برخــی مــوارد ورودی هــای مختلــف، بایــد مــورد شناســایی قرار 

بگیرنــد تــا در نقشــه عملیــات اضطــراری، قابــل اســتفاده باشــند.

ــی ســاختمان  ــد نقشــه کل ــر، بای ــه نقشــه خط ــن در تهی همچنی

)تـوپــوگــــــرافی(، دیـــوارهــــا و پنجره هـــــای قابــــل 

دسترســــی ســاختمان و مســیر حمــل تجهیــزات آتش نشــانی را 

ــا مکان هــای در نظــر  ــرده باشــد و نشــان دهــد، آی مشــخص ک

گرفتــه شــده بــرای اســتقرار تجهیــزات، توانایــی تحمــل وزن آنهــا 

ــر: ــد شــکل زی ــر؟ همانن ــا خی را دارد ی

نقشه خطر برای ارزیابی صحنه حادثه

نقشــه خطــر بایــد اطالعــات اساســی در مــورد ســاختمان را دارا 

ــاختار،  ــامل س ــد ش ــات بای ــن اطالع ــی ای ــه ارزیاب ــرا ک ــد چ باش

ــواد  ــود م ــن وج ــوده، همچنی ــری آن ب ــه و کارب ــاع، ناحی ارتف

ــه و  ــر گرفت ــز را در ب ــره انگی ــل مخاط ــر عوام ــن و دیگ خطرآفری

ــر  ــه خط ــت ب ــن اس ــه ممک ــری ک ــوار دیگ ــاختمان های همج س

ــت شــود. ــد، ثب افت

اطالعــات سیســتم جلوگیــری از آتش ســوزی نیــز، بــرای اســتنتاج 

ارزیابــی مهــم اســت. نقشــه خطــر، بایــد مکان هایــی را کــه تحت 

حفاظــت شــیرهای آب خــودکار، دیگــر سیســتم های اطفــاء 

ــوارهای  ــق، دیــــ حری

ضـــد آتــش و یــا دیگــر 

ــی  ــات طراح خصوصیـ

ــدود  ــت مح ــده، جه ش

کــردن گســترش آتــش 

ــایی  ــد، شناس ــرار دارن ق

ــد.  کن

هــر  بایــد  همچنیــن 

فاقـــد  را کـــه  جاییـــ 

سیستــــم ایمنــــی و 

اطفــاء حریــق باشــد، 

مکان هــــــای  نظیــر 

بــدون شیـــــر آب در 

ســاختمان هایی کــــه 

ــاش  ــتم آبپ دارای سیس

هستنــــــد،   Sprinkler

مــورد توجـــه قــــرار 

دهــد.
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جمع آوری داده های پایه

بــرای درک بهتــر از موقعیــت قرارگیــری ســاختمان مــورد بررســی 

ــه های  ــوان از نقش ــه، می ت ــل از حادث ــه قب ــل نقش ــت تکمی جه

هوایــی نیــز اســتفاده کــرد و یــا بــرای رســم زوایــای مختلــف از 

ــود.  ــتفاده نم ــز اس ــزار AutoCAD نی نرم اف

ساختمان از نظر نوع سازه

ســاختار ســاختمان، عامــل مهمــی در تکمیــل نقشــه خطــر اســت. 

دو ســاختمان مشــابه ممکــن اســت دارای دو نــوع ســاختار 

ــاری  ــوزی رفت ــک آتش س ــول ی ــن در ط ــند. بنابرای ــف باش مختل

متفــاوت دارنــد. در اســتاندارد NFPA 220 پنــج نــوع مختلــف 

ــده،  ــدی ش ــایی و طبقه بن ــازه شناس ــوع س ــر ن ــاختمان از نظ س

اســت. نقشــه خطــر، شــما را قــادر می ســازد زمــان الزم را جهــت 

تعییــن دقیــق ســاختار ســاختمان و هــر نــوع مشــکل منطقــه ای 

 )Incident Commander( در معــرض حادثــه را در اختیار فرمانده حادثــه

ــن  ــت ترین و بهتری ــاس آن درس ــر اس ــد ب ــا بتوان ــرار داده ت ق

ــد. ــاذ کن ــم را اتخ تصمی

موارد استفاده ساختمان از نظر نوع کاربری

ــری  ــایی کارب ــق، شناس ــی و تحقی ــول ارزیاب ــم در ط ــئله مه مس

ســاختمان اســت. ســاختمان ها دارای کاربری هــای مختلفــی چون: 

مســکونی، اداری، تجــاری، رســتوران ها، انبارهــا، کارخانجــات، 

آموزشــی، مذهبــی )مســاجد، کلیســاها، معابــد(، تولیــدی، صنعتی 

و بســیاری دیگــر می باشــند کــه هریــک، بــه تناســب خــود، دارای 

مشــکالت و خطــرات خاصــی هســتند.

بــرای مثــال در نقشــه خطــر، صــورت آتش ســوزی کاربــری 

ــد؟  ــد نفرن ــداد ســاکنین چن ــرد تع ســاختمان، تعییــن خواهــد ک

توانایــی آن بــرای فــرار از حریــق، چــه انــدازه اســت؟ مورد اســتفاده 

ــات  ــده محتوی ــدی تعیین کنن ــل کلی ــن عام ــاختمان، همچنی س

ــت. ــاختمان اس ــی آن س احتمال

تغییر کاربری ها

ــری یــک ســاختمان، ممکــن اســت پــس از گذشــت زمــان  کارب

تغییــر یابــد. یــک کارخانــه از رده خــارج قدیمــی، ممکــن اســت 

بــه یــک ســاختمان مســکونی تغییــر شــکل و تغییــر کاربــری یابد، 

یــا یــک مدرســه متروکــه ممکــن اســت بــه یــک ســاختمان اداری 

تبدیــل شــود. 

یــک انبــار کــه زمانــی بلوک هــای ســاختمانی در آن ذخیــره 

ــوان  ــتیکی به عن ــفنج پالس ــا اس ــت ب ــن اس ــاال ممک ــد، ح می ش

عایــق یــا مــواد شــیمیایی پــر شــده باشــد. ایــن وقایــع اهمیــت و 

دلیــل تجدیــد، کنتــرل و بــه روز کــردن نقشــه های خطــر را طبــق 

ــد.  ــان می کن ــم، خاطرنش ــه ای منظ برنام

در خــالل تهیــه یــک نقشــه خطــر، همیشــه بایــد اطالعــات کاربری 

جــاری یــک ســاختمان، مــالک قــرار گیرد.

مکان روباز

یــک مــکان روبــاز در مجــاورت یــک ســاختمان کــه مواد خطرســاز 

در آن باشــد، می توانــد در زمــره نواحــی حادثه خیــز مجــاور 

ســاختمان، در نقشــه خطــر، معرفــی شــود.

ــاختمان  ــک س ــاور ی ــل و مج ــد متص ــاز می توان ــکان روب ــک م ی

باشــد، به وســیله یــک دیــوار مشــترک و یــا توســط یــک کوچــه 

یــا خیابــان، مجــزا شــده باشــد. ایجــاد حریــق در ایــن مکان هــای 

روبــاز، ممکــن اســت بــه ســاختمان ها، وســایل نقلیــه و یــا هــر 

ــب  ــا موج ــد و ی ــرایت کن ــود، س ــاورت خ ــری، در مج ــز دیگ چی

گســترش آن گــردد.

یــک نقشــه خطــر بایســتی، مــکان روبــاز را شناســایی و اجنــاس 

ــد  ــات بای ــن اطالع ــد. در ای ــرده باش ــذاری ک درون آن را ارزش گ

انــدازه، مقــدار مــواد قابــل اشــتعال، درجــه گرمــای آزادشــده از آن، 

اجنــاس داخــل آن محــل، فاصلــه تــا ســاختمان مجــاور و نظایــر 

آن در نظــر گرفتــه شــود.
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اطالعات فنی

ــف  ــی مختل ــات فن ــر، اطالع ــه خط ــک نقش ــه ی ــان تهی در زم

ــت  ــه ثب ــر ب ــه خط ــه در نقش ــده اند ک ــدی ش ــادی طبقه بن و زی

ــرای  ــه و ب ــده حادث ــک فرمان ــرای ی ــات ب ــن اطالع ــند. ای می رس

آتش نشــانانی کــه مکلــف بــه انجــام دقیــق دســتورات هســتند، 

دارای ارزش ویــژه ای اســت. هنــگام هدایــت و تنظیــم یک تحقیق، 

همــه عواملــی کــه در موقــع هدایــت عملیــات مهــم اســت، بایــد 

ــًا در محــل خــود مشــخص و مــورد توجــه قــرار گیرنــد. عین

نقشه خطر برای جستجو و نجات

آتش نشانانی که عملیات جستجو و نجات را انجام می دهنـد، الزم 

است جای ساکنین ساختمان و محل درب های خروجـی را بدانند. 

نقشه خطر بایـد همه ورودی ها، خروجـی های ساختمـان، فـرار از 

آتش و خروج از بام را شناسایی و مشخص کنند.

گروه هــای جســتجو و نجــات عــالوه بــر ایــن کــه بایــد ســاکنین 

ناتــوان را پیــدا کــرده و نجــات دهنــد بایــد بــه ســاکنین در حــال 

فــرار هــم کمــک کــرده و راه هــای خروجــی را بــه آنها نشــان دهند. 

آتش نشــانان ممکــن اســت الزم باشــد، ســاکنین را جهــت فــرار از 

آتــش از بــاال بــه پاییــن یــاری کــرده و نردبان هــا را نزدیــک پنجره 

ــد،  ــتفاده می کن ــرار اس ــرای ف ــان ب ــه آن ــی ک ــر محل های ــا دیگ ی

قــرار دهنــد.

ــی از کــف  ــد یــک نقشــه داخل ــه نقشــه خطــر، بای در زمــان تهی

ســاختمان در دســترس قــرار بگیــرد. وقتــی کــه ســاختمان پــر از 

ــد  ــاختمان می توان ــف س ــی ک ــه داخل ــتن نقش ــد، دانس دود باش

ناجــی آن هــا باشــد. وقتــی می تــوان در شــرایط غیــر اضطــراری 

یــک ســاختمان را گشــت، بســیار راحت تــر می تــوان نقشــه کــف 

ســاختمان را رســم کــرد و آن را بــه خاطر ســپرد. در ســاختمان های 

ــت  ــن اس ــت، ممک ــی نیس ــد کاف ــه دی ــرایطی ک ــزرگ، در ش ب

ــاب در طــول جســتجو و نجــات، مشــکل  اســتفاده از نقشــه طن

جهت یابــی را مرتفــع می کنــد.

ساختمان های مرتفع

یــک ســاختمان مرتفــع، معمــواًل ســاختمانی اســت کــه بیــش از 

75 فــوت بلنــدی داشــته باشــد و دارای 6 تــا 7 طبقــه می باشــد. 

ســاختمان های مرتفــع در خــالل یــک حادثــه اضطراری، مشــکالت 

مضاعفــی را بــه بــار مــی آورد که ناشــی از مشــکل بودن دسترســی 

ــزرگ در  ــوزی های ب ــت. آتش س ــاکنین آن اس ــاد س ــداد زی و تع

ــا و  ــا، مرگ ومیره ــه جراحت ه ــب ب ــع، اغل ــاختمان های مرتف س

ــون دالری، منجــر می شــود. ــد میلی ــی چن خســارت های مال

یــک نقشــه خطــر، بایــد هــم ســاختار ســاختمان و هــم بنــای آن 

ــد توجــه داشــت  ــن بای ــرار دهــد. همچنی ــورد شناســایی ق را، م

همــه سیســتم های موجــود در یــک ســاختمان و چگونگــی 

ــد  ــات بای ــن اطالع ــه چــه صــورت می باشــند. ای ــا، ب ــرد آنه کارک

قســمتی از نقشــه خطــر باشــد.
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ــع،  ــک ســاختمان مرتف ــی آتش ســوزی در ی ــات حفاظت خصوصی

بــر اســاس ســن ســاختمان و ملزومــات کدگــذاری مربــوط 

بــه آتش ســوزی در حــوزه قانونــی آن ســاختمان، می باشــد. 

ســاختمان های مرتفــع معمــواًل از مــواد غیرقابــل اشــتعال ســاخته 

ــه  ــک منطق ــش را در ی ــه آت شــده و طــوری طراحــی شــده اند ک

ــد.  ــدود کن ــاص، مح خ

کاربردهای مسکونی

بــرای  معمــواًل  خطــر،  نقشــه های 

ــا دو  ــک ی ــرد دارای ی ــاختمان های منف س

ــرای  ــه ب ــه نمی شــود، بلک ــر ســاکن، تهی نف

مجتمع هــای مســکونی ماننــد آپارتمان های 

قابــل  جمعیــت  بــا  و  مشــاعات  دارای 

مالحظــه، آمــاده می شــود. البتــه در مــوارد 

ــه دارای  ــد، ســاختمان هایی ک اســتثناء مانن

ــاز  ــل خطرس ــا عوام ــتند و ی ــن هس معلولی

غیرمعمــول در کار باشــد، هــم نقشــه خطــر 

ــرای تهیــه  تهیــه می شــود. اطالعــات الزم ب

واحدهــای مســکونی  در  نقشــه خطــر، 

ــردد: ــه می گ ــل تهی ــرح ذی ــه ش ــرد، ب منف

 نقشه مبسوط هر طبقه

 محل اتاق خواب ها

 اطالعات مربوط به ساکنین معلول

 مســیرهای فــرار و محل هــای تجمــع 

بعد از آن

 محل شیرهای آب یا منابع آب

ــی و  ــذار در ارزیاب ــل تأثیرگ ــت 7 عام فهرس

ــل نقشــه خطــر تکمی

1- سازه

2- مشخصات ساکن و مالک

3- سیستم های حفاظتی

4- قابلیت های عمومی و صنعتی پرسنل پاسخ دهنده

5- امکانات کمکی در دسترس

6- منابع آب

7- سازه های مجاور

فرآیند تدوین، استفاده و نگهداری از یک نقشه قبل از حادثه

نقشه های قبل از حادثه از 6 مؤلفه اصلی تشکیل شده اند:

1- جمع آوری داده ها

2- سازماندهی داده ها

3- آماده سازی نقشه

4- توزیع طرح

5- بررسی و ارزیابی طرح

6- آموزش عناصر منحصر به فرد

فرآینــد تکمیــل، بررســی و اســتفاده از نقشــه های قبــل از حادثــه 

در ســه بخــش می توانــد انجــام شــود

محل های مستلزم مالحظات اختصاصی

نقشــه خطــر بایــد فراتــر از یــک نقشــه، شناســایی بــرای اطفــاء 

ــای  ــواع موقعیت ه ــد ان ــه، بای ــن نقش ــد. ای ــوزی باش آتش س

اضطــراری کــه ممکــن اســت در یــک ســاختمان اتفــاق افتــد را در 

برگیــرد. همچنیــن نقشــه خطــر بایــد انــواع حــوادث دیگــر را کــه 

امــکان وقــوع آنهــا مــی رود، ماننــد فرودگاه هــا، پل هــا، تونل هــا، 

حــوادث کنــار بزرگراه هــا، خطــوط راه آهــن یــا محل هــای عمرانــی 

ــد. ــی کن را، پیش بین

بایــد جزئیــات نقشــه های خطــر، بــرای فرودگاه هــا آمــاده شــده 
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ــواع مختلــف هواپیماهايــی کــه در فــرودگاه مــورد اســتفاده  و ان

ــرودگاه  ــهیالت ف ــالوه تس ــه ع ــوند. ب ــایی ش ــوند، شناس می ش

ــه خــودی خــود اغلــب بــه خاطــر ابعــاد آنهــا، تعــداد پرســنل  ب

ــل  ــه دالی ــا ب ــل و بن ــر در مح ــراد حاض ــر اف ــافران و دیگ و مس

ــد.  ــل باش ــع و کام ــر جام ــه خط ــت دارای نقش ــی، الزم اس امنیت

ــرای پل هــا، تونل هــا و بســیاری  ــد ب ــز بای نقشــه های مشــابه نی

از محل هــای دیگــر کــه دارای موقعیت هــای پیچیــده ای هســتند، 

انجــام پذیرنــد.

دیگــر محل هــای مخصوصــی کــه الزم اســت نقشــه خطــر بــرای 

آنجــا تهیــه شــود، شــامل مــوارد زیــر اســت:

 خطوط لوله های انتقال سوخت های مایع یا گاز

 خطوط انتقال برق

 کشتی ها و آبراه ها

 متروها

 راه آهن ها

خطرات خاص

یکــی از مهم تریــن مراحــل تکمیــل نقشــه خطــر، شناســايی همــه 

ــتفاده در  ــت اس ــمند جه ــات ارزش ــه اطالع ــژه و تهی ــرات وی خط

طــول حادثــه اضطــراری اســت. ایــن اطالعــات، مــواد شــیمیايی 

ــای  ــده در عرصه ه ــتفاده ش ــا اس ــده ی ــار ش ــاک انب ــا خطرن ی

ــال  ــه احتم ــاختمانی ک ــای س ــا و محل ه ــاختمانی، موقعیت ه س

فروریختــن آنهــا می باشــد، فرآیندهــای صنعتــی کــه ایجــاد خطــر 

ــزات الکتریکــی  ــد، محل هــای محــدود و محصــور و تجهی می کنن

بــا ولتــاژ بــاال را شــامل می شــود. نقشــه های خطــر، آتش نشــانان 

ــا  ــه آنه ــد ب ــاخته و می توان ــاک آگاه س ــای خطرن را از موقعیت ه

ــد  ــه بای ــه چ ــد ک ــل ده ــی کام ــوط و راهنماي ــای مبس آموزش ه

ــانان  ــان آتش نش ــد ج ــات می توانن ــن اطالع ــد. ای ــام دهن انج

ــل و  ــر را تکمی ــه خط ــه نقش ــانانی ک ــد. آتش نش ــات دهن را نج

ــژه  ــرات وی ــتجوی خط ــد در جس ــه بای ــد، همیش ــن می کنن تدوی

باشــند و تــا حــد امــکان، اطالعــات بیشــتری جمــع آوری کننــد.
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ضرورت در پیاده سازی و اجرای نقشه های قبل از حادثه

ــه  ــل از حادث ــرای پیاده ســازی نقشــه های قب ــی ب ســه دلیــل اصل

وجــود دارد:

ــی  ــن و ضعیف ــط نامطمئ ــه محی ــه حادث ــه صحن ــی ک 1- از آنجای

و  موجــود  امکانــات  بررســی  فرصــت  همچنیــن  و  اســت 

ــه آتش نشــانان نمی دهــد، مکانیســم  ــه را ب ــری آگاهان تصمیم گی

تکمیــل نقشــه های قبــل از حادثــه ایــن فرصــت را بــرای 

ــل از  ــل و قب ــش کام ــا در آرام ــد ت ــم می کن ــانان فراه آتش نش

ــناریوهای  ــی و س ــکان را بررس ــب م ــام جوان ــه، تم ــوع حادث وق

ــات موجــود و خطــرات  ــد و از امکان ــی نماین متفــاوت را پیش بین

ــی  ــان طراح ــا در زم ــند ت ــته باش ــل داش ــی کام ــی آگاه احتمال

ــای نقشــه  ــر مبن نقشــه عملیاتــی )Action Plan( تصمیم گیری هــا ب

ــی باشــد. قبل

ــورت  ــی بص ــناخت کل ــرای ش ــًا ب ــه صرف ــه حادث ــی اولی 2- ارزیاب

ــات را  ــی جزئی ــت بررس ــده فرص ــه فرمان ــد و ب ــه ای می باش لحظ

ــرای  ــت ب ــه فرص ــل از حادث ــه های قب ــا در نقش ــد داد؛ ام نخواه

ــورت  ــی بص ــم و جزئ ــات مه ــا و اطالع ــه داده ه ــع آوری کلی جم

ــود دارد. ــق وج دقی

ــکان داشــتن  ــک از پرســنل ام ــه هــر ی ــوع حادث ــان وق 3- در زم

اطالعــات ضــروری را از محــل حادثه ندارنــد و از خطــرات احتمالی 

و فضــای داخلــی هیچگونــه تجســم ترســیم پــالن داخلــی ممکــن 

نخواهــد بــود، امــا نقشــه های قبــل از حادثــه کلیــد طالیــی بــرای 

ــا ریســک بــاال اســت کــه قبــل از وقــوع  شــناخت مکان هایــی ب

حادثــه پرســنل یــک ایســتگاه عملیاتــی در شــیفت های مختلــف 

از مــکان موردنظــر نــه تنهــا اطالعــات کلــی بلکــه اطالعــات جزئــی 

ــا  ــه ب ــوع حادث ــورت وق ــرد و در ص ــد ک ــرور خواهن ــق را م و دقی

ــای  ــن ظرفیت ه ــود و همچنی ــد نم ــات خواهن ــاز عملی ــم ب چش

خــود را بــرای مقابلــه بــا حادثــه تطبیــق می دهنــد.

تأثیر نقشه های قبل از خطر در سیستم فرماندهی عملیات شهری

ــوارترین  ــی از دش ــهری یک ــوادث ش ــات در ح ــی عملی فرمانده

ــی و  ــا آگاه ــر ب ــه اگ ــرا ک ــت، چ ــخ اس ــره پاس ــش از زنجی بخ

ــر و  ــارات جبران ناپذی ــه خس ــر ب ــًا منج ــد قطع ــص نباش تخص

ــد. ــد ش ــی خواه ــات جان تلف

ــه  ــد ک ــل کن ــق عم ــد موف ــی می توان ــات زمان ــی عملی فرمانده

برنامه ریــزی دقیــق و منســجمی را در اختیــار داشــته باشــد و ایــن 

ــل  ــی حاص ــری زمان ــان در تصمیم گی ــق و اطمین ــزی دقی برنامه ری

ــت،  ــی از موقعی ــات، اطالعــات دقیق ــده عملی ــه فرمان می شــود ک

ــه  ــه الزم ــه داشــته باشــد ک ــات، خطــرات و... محــل حادث امکان

داشــتن ایــن اطالعــات، تکمیــل نقشــه های قبــل از حادثــه اســت.

ــای  ــی، خودروه ــتگاه عملیات ــه در ایس ــل از حادث ــه های قب نقش

پیشــرو آتش نشــانی، خــودرو فرماندهــی، مرکــز فرماندهــی 

بایگانــی و قابــل دسترســی می باشــند تــا در زمــان نیــاز بــه آنهــا 

ــاه  ــر 6 م ــن نقشــه ها بایســتی ه ــن ای ــه شــود و همچنی مراجع

ــد. ــانی گردن ــار به روزرس یکب

ــا  ــتمی و ب ــورت سیس ــد بص ــه ها می توان ــل نقش ــد تکمی فرآین

کمــک کامپیوتــر و دیگــر تجهیــزات الکترونیکــی صــورت پذیــرد تــا 

ــود. ــان تر ش ــی آس دسترس
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نتیجه گیری

ــا را در  ــازد و آنه ــر می س ــه باخب ــل حادث ــود مح ــک های موج ــان را از ریس ــانان و فرمانده ــه، آتش نش ــل از حادث ــه های قب نقش

تصمیم گیــری و انتخــاب اســتراتژی عملیاتــی کمــک می کنــد. ایــن نقشــه بایــد بــرای مکان هــای حساســی کــه در مقالــه اشــاره شــد 

تکمیــل گــردد و نیازهــای الزم بــرای مقابلــه بــا خطــرات ســنجیده و در جهــت تأمیــن آن نیازهــا تــالش شــود.

ــل  ــرای تکمی ــه ب ــد و چنانچ ــانی می باش ــازمان های آتش نش ــی در س ــم و حیات ــناد مه ــه ای از اس ــه مجموع ــل از حادث ــه های قب نقش

آنهــا برنامه ریــزی نشــود، تصمیم گیــری و برنامه ریــزی اشــتباه در صحنــه حادثــه محتمــل اســت. در نتیجــه یــک نقشــه قبــل از حادثــه 

فرآینــد زیــر را طــی و ســپس مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت.

 نقشه خطر، سازمان آتش نشانی را قادر می سازد که وضعیت نقاط خطرآفرین را قبل از یک حالت اضطراری شناسایی کند.

 نقشه خطر باید به طور مرتب و منظم جمع آوری، ثبت و به روز شود و باید برای اعضای سازمان آتش نشانی که ممکن است روزی در 

آن محل به مقابله با حادثه برخیزند، قابل فهم و دسترسی باشد.

 مسئول شیفت ایستگاه آتش نشانی، اطالعات جمع آوری شده از تحقیق قبل از حادثه را تحویل و نقشه خطر را تهیه می کند.

 اطالعاتی که به نقشه خطر منتقل می شوند توسط انجام یک تحقیق قبل از حادثه جمع آوری می شوند.

 آتش نشان متصدی نقشه خطر، باید طرح ها و نقشه هایی فراهم کند که جزئیات نقشه و محل اطالعات را نشان دهد.

 نقشه خطر، اطالعات فنی را برای افسر فرمانده حادثه، در طول یک حالت اضطراری فراهم می کند.

 آتش نشانان باید مالحظات دقیق، در مورد هر نوع کاربری را هنگام تهیه یک نقشه خطر، مد نظر داشته باشد.

 نقشه های خطر نیز برای وقایعی که ممکن است در محل هایی نظیر فرودگاه ها و متروها اتفاق افتد، تهیه و آماده می شوند.
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کنسانتـره فـوم پـروتئینـی 

ایرج سایه
 کارشنـاس استانداردها

 فوم های آتش نشآـانی از کنستانتـره فوم تولید می شوند که کنسانتـره های فوم، 

شامل مخلوط پیچیده ای از مواد تشکیل دهنـده هستند. در شمـاره قبل به انواع 

آن پرداختیم و در این شماره به کنستانتره پروتئینی آن می پردازیم:

فوم هــای پروتئینــی معمولــی فقــط بــرای ســوخت های هیدروکربنــی 

ــداری  ــن و پای ــف همگ ــش ک ــا پوش ــد. آنه ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس م

ــرارت،  ــر ح ــی در براب ــت عال ــای مقاوم ــه دارای پارامتره ــد ک ــد می کنن تولی

ــی دارای  ــی معمول ــای پروتئین ــند. فوم ه ــه می باش ــش و تخلی ــت آت برگش

ــت  ــا امنی ــال، آنه ــن ح ــا ای ــتند ب ــن هس ــخصه های knockdown پایی مش

ــد. ــه می دهن ــادی ارائ ــیار اقتص ــه بس ــا هزین ــوزی ب ــد از آتش س ــر بع برت
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فوم هــای پروتئینــی معمولــی ممکــن اســت بــا آب تــازه یــا آب 

 )aspirate( دریــا اســتفاده شــوند. آنهــا بایــد بــه درســتی مکــش

ــتفاده  ــش اس ــدون مک ــاز ب ــای کف س ــد از نازل ه ــوند و نبای ش

ــی  ــای مکانیک ــوع فوم ه ــن ن ــی اولی ــای پروتئین ــود. فوم ه ش

ــی دوم  ــگ جهان ــان جن ــد و از زم ــترده بودن ــروش گس دارای ف

ــد. ــرار گرفته ان ــتفاده ق ــورد اس م

ایــن فوم هــا از هیدرولیــز پروتئین هــای گرانولــی طبیعــی و 

حیوانــی تولیــد می شــوند.

عــالوه بــر ایــن، مــواد افزودنــی تثبیت کننــده، مهارکننده هــا 

و پیشــگیری کننده ها بــرای جلوگیــری از خوردگــی، مقاومــت 

در برابــر تجزیــه باکتری هــا و کنتــرل ویســکوزیته بــه آنهــا 

ــزات  ــواع تجهی ــه ان ــا هم ــن کنســانتره ها ب ــه می شــوند. ای اضاف

تناسب ســازی تولیدشــده توســط برخــی شــرکت ها کار می کننــد.

ــار  ــازهای فش ــط، تناسب س ــازهای خ ــامل تناسب س ــا ش آن ه

تناسب ســازهای  تانــک،  بلــدر  تناسب ســازهای  اســتاندارد، 

ــادل  ــار متع ــازهای فش ــتاندارد و تناسب س ــادل اس ــار متع فش

می باشــند. اینالیــن 

ــا  ــطحی ی ــق زیرس ــرای تزری ــی ب ــای معمول ــوع فوم ه ــن ن ای

ــور  ــه ط ــتند و ب ــب نیس ــی مناس ــای قطب ــت از حالل ه محافظ

ــتند. ــازگار نیس ــک س ــیمیایی خش ــواد ش ــا م ــی ب کل

بــا ایــن حــال، آنهــا بــا همــه مــواد ساخت وســاز شــناخته شــده 

ــع،  ــتم های توزی ــازی و سیس ــازن ذخیره س ــرای مخ ــی ب معمول

باســتثناء مخــازن اســتنلس اســتیل جــوش داده شــده یــا 

ــه می شــود  ــه توصی مخــازن آلومینیومــی، ســازگار هســتند. البت

ــوم  ــانتره ف ــرویس کنس ــزه در س ــاالت گالوانی ــه و اتص ــه از لول ک

ــد. اســتفاده نکنی

کنسانتره فوم فلوئوروپروتئین

فوم هــای فلوئوروپروتئیــن دارای ســورفکتانت های فلوروشــیمیایی 

هســتند کــه تا حد زیــادی عملکرد فــوم را بــا knockdown بــاال بهبود 

می بخشــند. همچنیــن بهبــود مقاومــت در برابــر پیــکاپ ســوخت و 

ســازگاری بــا مــواد خشــک شــیمیایی را موجب می شــوند.

آنهــا بــرای اســتفاده بــر روی ســوخت های هیدروکربنــی در نظــر 

ــی  ــیار عال ــت بس ــا مقاوم ــد پروتئینی ه ــده اند. همانن ــه ش گرفت

در برابــر حــرارت و برگشــت آتــش و امنیــت بعــد از آتش ســوزی 

ــی  ــا آب معمول ــوان ب ــن را می ت ــای فلوئوروپروتئی ــد. فوم ه دارن

ــه درســتی مکــش  ــد ب ــا بای ــا اســتفاده نمــود. آنه ــا آب دری و ی

ــش  ــدون مک ــاز ب ــای مه س ــد از نازل ه ــوند و نبای )aspirate( ش

اســتفاده شــود. 

ــژه  ــورفکتانت های وی ــزودن س ــن از اف ــای فلوئوروپروتئی فوم ه

ــن کار  ــن ســاخته می شــوند. ای ــوم پروتئی ــه ف فلوروشــیمیایی ب

باعــث ازدیــاد خــواص فــوم پروتئینــی، بــا افزایــش ســیالیت فوم 
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ــودن  ــم نم ــا فراه ــی ب ــی معمول ــوم پروتئین ــواص ف ــود خ و بهب

ــود. ــوخت می ش ــی س ــل عال ــریع تر و تحم knockdown س

فوم هــای فلوئوروپروتئینــی بــرای اســتفاده روی آتش هــای 

مایعــات قابــل اشــتعال از نــوع هیدروکربــن از طریق دســتگاه های 

ــف هوامکــش طراحــی شــده اند. NFPA Type II و نازل هــای ک

ــرای  ــتفاده ب ــورد اس ــانتره ها م ــوع کنس ــن ن ــال، ای ــن ح ــا ای ب

تجهیــزات غیــر آسپیراســیون )مکشــی( نیســتند. کنســانتره های 

تناسب ســازی  تجهیــزات  همــه  بــا  فلوئوروپروتئینــی  فــوم 

تولیدشــده توســط برخــی تولیدکننــدگان کار می کننــد. آنهــا 

شــامل تناسب ســازهای خــط، تناسب ســازهای فشــار اســتاندارد، 

ــادل  ــار متع ــازهای فش ــک، تناسب س ــدر تان ــازهای بل تناسب س

اســتاندارد و تناسب ســازهای فشــار متعــادل اینالیــن می باشــند. 

ــرای ســاخت  ــی ب ــده معمول ــناخته ش ــزات ش ــه فل ــا هم ــا ب آنه

مخــازن ذخیره ســازی و سیســتم های توزیــع، بــه اســتثناء 

مخــازن اســتنلس اســتیل جــوش داده شــده یــا مخــازن 

آلومینیومــی ســازگار هســتند. توصیــه شــده از لولــه و اتصــاالت 

ــود. ــتفاده نش ــوم اس ــانتره ف ــرویس کنس ــزه در س گالوانی

کنسانتره های فوم سینتتیک

کنســانتره های ترکیبــی مصنوعــی )ســینتتیک( بــه نیمــه اول قــرن 

ــوط می شــوند.  بیســتم، زمــان معرفــی فوم هــای مکانیکــی، مرب

ــوان  ــور را می ت ــاوی فلوئ ــینتتیک ح ــانتره های س ــعه کنس توس

توســط نیــروی دریایــی آمریــکا در اواســط دهــه 1960 دانســت. 

ایــن کنســانتره های ســینتتیک بــه نــام فوم هــای تشــکیل دهنده 

فیلــم آبــی )AFFF( نامیــده می شــدند کــه دو گــروه می شــوند:

AR-AFFF های مقاوم در برابر الکلAFFF های متعارف وAFFF

در اوایــل دهــه NF ،1970 فنــاوری AR-AFFF را بــا معرفــی 

ــول  ــک محص ــرد. AR-AFFF ی ــت ک ــراع و ثب ــال، اخت یونیورس

مصنوعــی اســت کــه بــرای هیدروکربن هــا و مــواد حــالل قطبــی 

)هــر دو( تولیــد شــده اســت. از آن زمــان، NF انــواع متنوعــی از 

ــت. ــرده اس ــی ک ــانتره های AR-AFFF را معرف کنس

اگرچــه کنســانتره های بــا انبســاط بــاال در نــوع ســینتتیک قــرار 

ــزا و  ــدی مج ــک طبقه بن ــوان ی ــال به عن ــن ح ــا ای ــد، ب می گیرن

ــوند. ــوب می ش ــانتره ها محس ــه از کنس جداگان

AFFF کنسانتره های فوم متعارف

AFFF هــا بــرای کشــیدن و تخلیــه ســریع محلــول فــوم از حبــاب 

ــریع  ــردن س ــرای خاموش ک ــم ب ــوب فیل ــد مطل ــرای تولی ــف ب ک

آتــش طراحــی شــده اســت.

ــن و  ــورفکتانت های فلوئوروکرب ــی از س ــانتره  ها ترکیب ــن کنس ای

عوامــل فومینــگ مصنوعــی کــه بعــد جدیــدی را بــه آتش نشــانی 

اضافــه می کننــد )فیلــم آبــی( هســتند. 

ایــن فیلــم یــک الیــه نــازک از محلــول فــوم اســت کــه به ســرعت 

ــترش  ــی گس ــوخت های هیدروکربن ــتر س ــطح بیش ــر س در سراس

ــوند. ــوزی می ش ــریع آتش س ــاء س ــث اطف ــد، باع می یاب

فیلــم آبــی ســاخته شــده توســط عمــل ســورفکتانت فلوئوروکربن 

موجــب کاهــش تنــش ســطحی محلــول فــوم تــا جایــی 

می شــود کــه محلــول در حقیقــت بــا کشــش ســطحی ســوخت 

ــی و دوام  ــن، اثربخش ــود؛ بنابرای ــتیبانی می ش ــی پش هیدروکربن

فیلــم آبــی تحــت تأثیــر کشــش ســطحی هیدروکربــن قــرار دارد.

ــش  ــر کش ــر باالت ــوخت های دارای مقادی ــر روی س ــا ب AFFF ه

ــزل ســوخت و ســوخت های  ــت ســفید، دی ــد نف ســطحی، مانن

جــت مؤثرترنــد. امــا در ســوخت های بــا ضرایــب کشــش 

ــر  ــاال اث ــان ب ــای اکت ــزان و بنزین ه ــد هگ ــن مانن ــطحی پایی س

ــدت و  ــدی بلندم ــت درزبن ــال، قابلی ــن ح ــا ای ــد. ب ــری دارن کمت
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مقاومــت در برابــر برگشــت آتــش، قربانــی ایــن تخلیــه ســریع 

می شــوند. 

طبــق طراحــی، AFFF هــا بــه انــرژی بســیار کمــی بــرای تولیــد 

کــف بــا کیفیــت مناســب و یــک پوشــش نســبتًا بــادوام طوالنــی 

نیــاز دارنــد.

ــا  ــه ب ــد ک ــازی دارن ــی در کف س ــی خوب ــواًل توانای ــا معم AFFFه

تجهیــزات غیرمکشــی کــه دارای یــک عمــل جریانــی اضافــی برای 

کمــک بــه کشــیدن و دریافــت هــوا هســتند، صــورت می گیــرد.

ــه هوامکشــی اســتفاده می شــود،  ــزات تخلی ــی کــه از تجهی زمان

اطفــاء فــوم بصــورت ســریع تر انجــام شــده و مقاومــت در برابــر 

برگشــت آتــش بهتــری ارائــه می شــود. 

ــاخته اند  ــا س ــن فوم ه ــی از ای ــی انواع ــرکت ها حت ــی از ش برخ

کــه بــا ســری های اســپرینکلر آب نــوع اســتاندارد، تولیــد 

بــا کیفیــت، مــورد تائیــد  ایــن کف هــای  کــف می کنــد. 

هســتند. معتبــر  آزمایشــگاه های 

کنسانتره های فوم AFFF مقاوم در برابر الکل

ــه  ــروف ب ــراق مع ــل احت ــتعال و قاب ــات قابل اش ــی از مایع برخ

حالل هــای قطبــی، مخــرب فوم هــای آتش نشــانی معمولــی 

ــتخراج  ــف را اس ــود در ک ــی آب موج ــای قطب ــتند. حالل ه هس

باعــث تخریــب کــف و پوشــش آن  می کننــد و بســرعت 

ــر  ــاوم در براب ــوم مق ــه ف ــن ســوخت ها ب ــن، ای می شــود. بنابرای

ــد. ــی نیازمندن ــا حــالل قطب ــکل ی ال

کنســانتره های مقــاوم در برابــر الــکل شــامل یــک پلیمــر هســتند 

ــت  ــل در آب محافظ ــل ح ــوخت قاب ــف را از س ــش ک ــه پوش ک

می کننــد.

ــاًل  ــای کام ــی از تثبیت کننده ه ــوم AR-AFFF ترکیب ــانتره ف کنس

ــتند.  ــا هس ــا و پلیمره ــا، فلوئوروکربن ه ــی، کف کننده ه مصنوع

ایــن پلیمرهــا تــا زمانــی کــه بــا حــالل قطبــی تمــاس بگیرنــد، در 

ــد.  ــی می مانن ــف باق ک

ــی آب را از پوشــش کــف اســتخراج و  ــه حــالل قطب هنگامــی ک
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خــارج می کنــد، ایــن غشــای پلیمــری بــادوام، مانــع از تخریــب 

ــف می شــود. بیشــتر پوشــش ک

 NFPA Type II می توانـد از طریـق تجهیـزات کاربـردی AR-AFFF

ــر  ــوار ب ــل و س ــل حم ــی قاب ــای هوامکش ــن نازل ه و همچنی

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــور م مانیت

ســورفکتانت های فلوئــوردر AR-AFFF بــه طــور مؤثــری بــا 

آتش هــای هیدروکربنــی مبــارزه می کننــد و قابلیــت  ایجــاد 

ــد. ــا می ده ــه آنه ــی را ب ــازک فیلم ــه ن الی

کنســانتره های AR-AFFF از آب شــیرین یــا دریــا اســتفاده 

یــا  کف ســازی  خــاص  تجهیــزات  کلــی  بطــور  و  می کننــد 

ندارنــد. نیــاز  تناسب ســازی 

ــگام  ــتاندارد هن ــازهای اس ــی از تناسب س ــال، برخ ــن ح ــا ای ب

اســتفاده از کنســانتره نــوع AR-AFFF، دامنــه محدودتــری 

ــه  ــازهای NF، ب ــازندگان تناسب س ــی س ــد. تمام ــان می دهن نش

ــانتره های  ــا کنس ــتاندارد، ب ــار اس ــازهای فش ــتثنای تناسب س اس

ــد. دیــدن بخــش ســوم کتابچــه راهنمــای  AR-AFFF کار می کنن

ــود. ــه می ش ــژه توصی ــات وی ــرای جزئی ــی NF ب مهندس

بــه  زیرســطحی  تزریــق  بــرای   NF AR-AFFF کنســانتره های 

ــرای  ــال، ب ــن ح ــا ای ــب اند. ب ــی مناس ــوخت های هیدروکربن س

ــب  ــی مناس ــالل قطب ــوخت های ح ــرای س ــطحی ب ــق زیرس تزری

نیســتند. بــه برگه هــای داده مراجعــه و یــا بــا طراحــی سیســتم 

بــرای نرخ هــای کاربــرد و الزامــات تناسب ســازی مشــورت کنیــد.

کنسانتره های فوم پرتوسعه

فــوم پرتوســعه و یــا کنســانتره فــوم پاک کننــده مصنوعــی بــرای 

اســتفاده از طریــق تجهیــزات هوامکشــی یــا هــوای تحــت فشــار 

ــه  ــا 1000 ب ــک ت ــه ی ــد انبســاط کــف از 100 ب ــرای تولی ــرو ب و نی

یــک طراحــی شــده اســت. 

ایــن نســبت های بســیار زیــاد انبســاط، مقادیــر زیــادی از کــف 

نهایــی را از مقادیــر نســبتًا کمــی از آب و کنســانتره فــوم تولیــد 

می کننــد. تناسب ســازی 2/1 - 1 % بــرای اکثــر مولدهــای کــف بــا 

ــاال توصیــه می شــود. انبســاط متوســط و ب

ــای  ــای کالس A در فضاه ــًا در آتش ه ــعه عمدت ــر توس ــف پ ک

محصــور اعمــال می شــود. ماننــد: تونل هــای معــادن، اتــاق 

زیــر شــیروانی و جاهــای دیگــری کــه در دســترس آتش نشــانان 

نیســتند.  بــا قــرار دادن یــک مولــد کــف با انبســاط بــاال در ورودی 

ــه در  ــه یــک فضــای سرپوشــیده و فراهــم آوردن مناســب تهوی ب

ــدون ورود  ــوان ب ــش را می ت ــک آت ــد، ی ــل مول ــک نقطــه مقاب ی

پرســنل بــه فضــای بالقــوه خطرنــاک، تحــت کنتــرل درآورد.

ــدار  ــش مق ــردن و کاه ــردن، خفه ک ــا خنک ک ــعه ب ــف پرتوس ک

ــرل  ــا بخــار، آتش ســوزی ها را کنت ــردن ب اکســیژن توســط رقیق ک

ــا  ــود ت ــت ش ــد دق ــف بای ــد ک ــی مول ــد. در موقعیت یاب می کن

محصــوالت قابــل احتــراق بــه بخــش ورودی هوا کشــیده نشــوند.

تهویــه بایــد بــا دقــت طراحــی شــود تــا کــف بــه همــه مناطــق 

فضــای سربســته برســد.
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ــی  ــیمیایی ناش ــی الکتروش ــت از خوردگ ــارت اس ــی عب ــی میکروب خوردگ

ــدت  ــد و ش ــر رون ــذاری ب ــه در تأثیرگ ــی ک ــای باکتری های از فعالیت ه

ــی  ــن از اصطالحــات مرســوم، خوردگ ــاری گرفت ــا ی ــد. ب ــی مؤثرن خوردگ

ــی"   ــت محیط ــر زیس ــد "اث ــی می توان ــی میکروب ــع آن، خوردگ ــه طب و ب

ــد.  ــد آن باش ــا و مانن ــاد آلودگی ه ــتی ها، ایج ــد: نش ــکالتی مانن مش

از طــرف دیگــر، خوردگــی و خوردگی میکروبــی، بخصوص در سیســتم های 

حســاس و سرنوشت ســازی ماننــد سیســتم های ذخیــره آب آتش نشــانی، 

می توانــد بــا ایجــاد اختــالل در کارایــی ایــن سیســتم ها، از طریــق کمــک 

ــوالت  ــا محص ــه ب ــل لول ــودن داخ ــدود نم ــا مس ــدگی و ی ــه سوراخ ش ب

بیوفیلمــی موجــب گردنــد تــا ایــن سیســتم ها در موقــع خطــر، کارآیــی 

الزم را نتواننــد از خــود نشــان دهنــد. 

در اين مقاله سعي شده بصورت خالصه به این موضوع پرداخته شود:

خوردگی میکروبی در سیستم های آب آتش نشانی

    احمد غالمیان میراب 
Fire Safety Broker
iransafesec@gmail.com
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متأســفانه  کــه  مــواردی   اساســی ترین  از  یکــی 

آنچنانکــه بایــد و شــاید مــورد توجــه قــرار نمی گیــرد، 

آب  در سیســتم های  میکروبــی  خوردگــی  مســئله 

ــن سیســتم ها  ــت( اســت. در ای آتش نشــانی )هیدران

ــت  ــه حال ــی، ب ــبتا طوالن ــان نس ــدت زم ــرای م آب ب

ــت  ــن اس ــه ممک ــالف آنچ ــرد. برخ ــرار می گی ــد ق راک

در نظــر اول بنظــر بیایــد، ســرعت حرکــت آب )بیشــتر 

از پنــج فــوت در ثانیــه( فقــط شــرط الزم و نــه کافــی 

بــرای کنتــرل خوردگــی میکروبــی اســت. بدیــن معنــا 

کــه امــکان دارد حتــی بــا تحــرک داشــتن ســیال، بــاز 

ــاش  ــاد اغتش ــل ایج ــی )بدلی ــی میکروب ــم خوردگ ه

در نوترینت هــای موردنیــاز باکتــری و حرکــت آن 

ــع موجــب  ــع میکروارگانیســم ها( در واق ــه ســمت محــل تجم ب

ــردد. ــی گ ــی میکروب ــال خوردگ ــن احتم باالرفت

خوردگی میکروبی:

ــی  ــاح فنـــ ــه اصطلـــ ــی ترجمـــ ــی  میکروبـــ واژه خوردگـ

می باشــد.   )Microbiologically Influenced Corrosion-MIC(

ایــن فراینــد خوردگــی گرچــه در اصــول ماننــد خوردگــی 

ــر موجــودات  الکتروشــیمیایی اســت، امــا بدلیــل آنکــه در آن اث

زنــده و از جملــه باکتری هــا مشــهود اســت، از پیچیدگــی بســیار 

ــوارد،  ــیاری م ــه در بس ــا ک ــا آنج ــد ت ــوردار می باش ــادی برخ زی

ــا اعمــال تیمــار  ــه شــده و ب ــواع خوردگــی گرفت بجــای دیگــر ان

ناصحیــح، موجــب ازدیــاد مشــکل و اتــالف ســرمایه و تحمیــل 

هزینه هــای غیــر ضــروری می گــردد.

برخــالف مــوارد مربــوط بــه بیماری هــای عفونــی کــه یــک نــوع 

باکتــری مســئول آن خواهــد بــود، در خوردگــی میکروبــی ممکــن 

ــن  ــد. ای ــکاری کنن ــم هم ــا ه ــری ب ــوع باکت ــن ن ــت چندی اس

اجتمــاع میکروبــی کــه از آن بــه "کنسرســیوم میکروبــی" تعبیــر 

در  ماشــین آالت  و  از بین رفتــن دســتگاه ها  باعــث  می شــود، 

زمانــی بســیار کوتــاه می شــود. بطــور مثــال در خطــوط انتقــال 

ســیال )Flow Lines( کــه بــرای انتقــال نفــت و گاز از کــف دریــا 

ــد  ــر مفی ــد عم ــده قادرن ــای خورن ــود، باکتری ه ــتفاده می ش اس

ــا ســه ســال کاهــش  ــه دو ی ــن لوله هــا را از بیســت ســال، ب ای

دهنــد.

و  نوع انــد  چندیــن  خوردگــی  بــا  مرتبــط  باکتری هــای 

ــولفات و  ــده س ــای احیاکنن ــه باکتری ه ــط ب ــور، فق ــالف تص برخ

نمی شــوند. محــدود  آن  ماننــد  و  آهــن  باکتری هــای 

بایــد توجــه داشــت کــه دیگــر انــواع باکتری هایــی کــه 

می تواننــد تحــت شــرایط خــاص، مثــاًل دمــای بــاال )ماننــد نــوع 

ــاالی  ــای ب ــوده و در دم ــوازی ب ــر ه ــه غی Thermotogaceae ک

90 درجــه ســانتی گراد فعــال اســت و عــالوه بــر تولیــد ســولفید 

هیــدروژن خورنــده، می توانــد موجــب احیــای آهــن و افزایــش 

ــی  ــا حت ــد و ی ــی بپردازن ــه تشــدید خوردگ ــردد.(، ب ــی گ خوردگ

ــا خوردگــی، اصــواًل در صنایــع آتش نشــانی  آرکیاهــای مرتبــط ب

جــزء اخبــار تــازه اســت کــه اصــواًل بســیاری از افــراد در مــوردش 

ــد. اطالعــی ندارن

چرا خوردگی میکروبی مهم است؟

از  از ریســک و هزینــه اســت.  اهمیــت مهندســی عبــارت 

بابــت ریســک بایــد توجــه داشــت کــه از آنجایــی کــه در 

ــن  ــم، ای ــت می کنی ــده صحب ــودات زن ــا و موج ــورد باکتری ه م

ــد.  ــود دارن ــد خ ــرای رش ــی ب ــع غذای ــه مناب ــاز ب ــا نی باکتری ه

ــا  ــانی ب ــه آس ــی را ب ــع غذای ــن مناب ــران ای ــا در ای ــفانه م متأس

ــای  ــم. نمونه ه ــم می کنی ــت فراه ــط زیس ــع محی ــودن مناب آل

ــه  ــت ک ــی اس ــر از آلودگی های ــال مختص ــد مث ــا چن ــر تنه زی

می توانــد منجــر بــه ایجــاد پتانســیل بــرای خوردگــی میکروبــی 

ــود: ــی ش ــات صنعت در تأسیس

ــر  ــت زی ــه نف ــوده لول ــوط فرس ــي از خط ــی ناش ــي نفت  آلودگ

ــه ميــزان  ــا و ســکوهای نفتــی کــه موجــب ريــزش نفــت ب دری

2/1 ميليون بشكه در سال به خليج فارس می گردد.

ــج  ــه خلي ــون مترمکعــب فاضــالب ب ــه ســاالنه 300 ميلي  تخلي

ــار  ــه، متأســفانه چــون آم ــان از نظــر هزین ــاي عم ــارس و دري ف

نیســت،  دســت  در  خوردگــی  اقتصــادی  زیــان  از  دقیقــی 

خوردگــی  از  ناشــی  اقتصــادی  مســتقیم  زیــان  نمی تــوان 

ــن زدن اســت و  ــا راه چــاره تخمی ــان نمــود. تنه ــی را بی میکروب

البتــه در تخمیــن، بخصــوص در مــوردی ماننــد خوردگــی 
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ــان  ــا را نش ــط حداقل ه ــد فق ــت می آی ــه بدس ــی، آنچ میکروب

خواهد داد.

ــی  ــی میکروب ــهم خوردگ ــه، س ــام یافت ــات انج ــاس تحقیق براس

ــی، حــدود بیســت درصــد  ــان اقتصــادی ناشــی از خوردگ در زی

ــم،  ــر بگیری ــد در نظ ــی را ص ــان خوردگ ــر زی ــی اگ ــت؛ یعن اس

یــک پنجــم آن را زیــان اقتصــادی خوردگــی میکروبــی تشــکیل 

می دهــد. لــذا اگــر حداقــل زیــان مســتقیم خوردگــی بــر اقتصــاد 

ــال )هــزار و ســیصد  ــارد ری ــران را هــزار و ســیصد هــزار میلی ای

تریلیــون ریــال( در ســال در نظــر بگیریــم، ســهم بیســت درصــدی 

ــارد  ــش از دویســت و پنجــاه هــزار میلی ــی بی ــی میکروب خوردگ

ــران  ــع ای ــارت دیگــر، کل صنای ــال در ســال خواهــد شــد. بعب ری

ــط  ــال فق ــارد ری ــزار میلی ــاه ه ــت و پنج ــل دویس ــاالنه حداق س

ــان  ــن زی ــه ای ــد ک ــان می بینن ــی زی ــی میکروب ــه خوردگ از ناحی

ــاال  ــب، ب ــان نامناس ــرژی، راندم ــاده و ان ــات م ــکل تلف ــه ش ب

رفتــن هزینــه تولیــد و پاییــن آمــدن حاشــیه ســود و ماننــد آن 

مالحظــه می گــردد.

ــود  ــی وج ــکالت اساس ــی از مش ــر یک ــای خنک کننده ت در برج ه

ــا  ــرج را ب ــراپای ب ــه س ــت ک ــم( اس ــم ضخی ــگ )بیوفیل بیوفولین

مــاده ضخیــم خــزه ماننــدی می پوشــاند. ایــن شــرایط جوالنــگاه 

باکتری هــای خورنــده و دیگــر انــواع میکــرو و ماکــرو ارگانیســم ها 

اســت کــه ممکــن اســت بعضــی از آنهــا ماننــد لژیونــال، بیمــاری زا 

و کشــنده هــم باشــند. در بســیاری از نیروگاه هــای مــا در ایــران، 

خوردگــی میکروبــی بــه روش هایــی بــه اصطــالح تیمــار می شــود 

ــان  ــان در می ــا روش هــای ســنتی درم ــرا ب ــوان آن ــه شــاید بت ک

قبایــل بــدوی!! مقایســه نمــود.

مکانیسم احتمالی خوردگی در سیستم هیدرانت:

ــل  ــم عم ــوالدی( مکانیس ــزی )ف ــت فل ــتم های هیدران در سیس

ــا  ــتم ها ب ــن سیس ــه ای ــی ک ــه از آنجای ــت ک ــکل اس ــن ش بدی

ــاه،  ــا چ ــأ آنه ــه منش ــی ک ــی آب های ــی" یعن ــای "طبیع آب ه

رودخانــه یــا نظیــر آن اســت پــر می شــوند در آنهــا ســه واکنــش 

ــد: ــاق میافت ــر اتف زی

ــن  ــت. بدی ــاکن اس ــات س ــر اوق ــانی در اکث ــف   - آب آتش نش ال

ــدت  ــرض م ــواًل در ع ــتم معم ــدن در سیس ــان پرش ــل از زم دلی

کوتاهــی )بســته بــه عوامــل مختلــف و از جملــه غلظــت نمــک( 

یعنــی بیــن 18 تــا 48 ســاعت طــول می کشــد تــا مقــدار 

اکســیژن ایــن آب از ppm بــه ppb برســد و بــه عبــارت دیگــر، آب 

ــت  ــود را از دس ــیژن خ ــدک اکس ــدک ان ــور ان ــانی مذک آتش نش
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ــم،  ــرا ک ــوان آن ــه می ت ــود ک ــل می ش ــی تبدی ــه محیط داده و ب

ــن  ــاس قوانی ــر اس ــش ب ــن واکن ــد. ای ــیژن نامی ــدون اکس ــا ب ی

انتشــار )diffusion( صــورت می گیــرد و ارتباطــی بــه طــول 

قطعــه نــدارد، بلکــه ضخامــت آن از عوامــل تعیین کننــده اســت.

ــط  ــه آب هــای طبیعــی، باکتری هــای مرتب ب- معمــواًل در اینگون

بــا خوردگــی ماننــد باکتری هــای احیاکننــده ســولفات )SRB( بــه 

وفــور یافــت می شــوند. ایــن باکتری هــا بنــا بــه طبیعــت خــود 

ــد.  ــدون اکســیژن را ترجیــح می دهن ــا ب محیط هــای کــم ی

البتــه همانطــور کــه اشــاره شــد عــالوه بــر باکتری هــای 

ــد در  ــز می توانن ــری نی ــای دیگ ــولفات، باکتری ه ــده س احیاکنن

ــدید  ــی ش ــب خوردگ ــد موج ــه می توانن ــند ک ــا  باش ــن آب ه ای

ــوند.  بش

حــال ایــن خوردگــی می توانــد از طریــق ایجــاد ســریع بیوفیلــم 

ــط را  ــود، محی ــاص خ ــیمی خ ــاد ش ــا ایج ــه ب ــا اینک ــد ی باش

خورنــده نمایــد. در صــورت بوجــود آمــدن بیوفیلــم، همــه ایــن 

ــم  ــه در بیوفیل ــت ک ــد داش ــن را خواهن ــانس ای ــا ش باکتری ه

ــه ســوراخ  ــه مرحل ــی را ب ــال باشــند و خوردگ ــده فع بوجــود آم

شــدگی در سیســتم برســانند، در نتیجــه تعامــل دو عامــل اصلــی 

مذکــور، باکتری هــای مرتبــط بــا خوردگــی و در رأس آنهــا 

ــی  ــاد خوردگ ــه ایج ــروع ب ــولفات ش ــده س ــای احیاکنن باکتری ه

می کننــد. 

ــم  ــه شــکل ایجــاد رســوبات )بیوفیل ــد ب ــی می توان ــن خوردگ ای

و محصــوالت خوردگــی( باشــد. ایــن محصــوالت نــه تنهــا 

می تواننــد در هنــگام نیــاز بــه آب آتش نشــانی موجــب اختــالل 

در رســاندن مقــدار کافــی آب و بــا 

ــل  ــه بدلی ــد بلک ــار الزم گردن فش

ایجــاد محیــط مناســب بــرای 

تشــدید واکنش هــای خورنــده، 

ــوبی  ــر رس ــی زی ــب خوردگ موج

ــتم  ــدن سیس ــوراخ ش ــی س و حت

ــردد.  گ

ــر دو  ــه اگ ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب

شــرط مذکــور در بندهــای )الــف( 

اینکــه  گــردد،  فراهــم  )ب(  و 

سیســتم هیدرانــت بــه شــکل 

در  باشــد  رینــگ  یــا  مخــزن 

ــی  ــاالی خوردگ ــک ب ــرل ریس کنت

میکروبــی تأثیــر نــدارد.

چه باید کرد؟

ــار  ــوان در چه ــی را می ت ــی میکروب ــا خوردگ ــارزه ب ــای مب راه ه

ــار  ــیمیایی آب، تیم ــار ش ــم، تیم ــی بیوفیل ــب فیزیک روش: تخری

میکروبیولوژیــک و حفاظــت کاتــدی خالصــه نمــود. بــا توجــه بــه 

ــت،  ــتم های هیدران ــور و سیس ــع کش ــتراتژیک صنای ــرایط اس ش

ــود  ــنهاد نم ــر را پیش ــی زی ــای عمل ــوان روش ه ــع می ت در واق

کــه بــر اســاس ایــن واقعیــت اســتوارند کــه خوردگــی میکروبــی 

ــوان  ــذا می ت ــد و ل ــیمیایی می باش ــش الکتروش ــک واکن ــود ی خ

ــتم  ــذف آن در سیس ــی ح ــرل و حت ــه کنت ــل ب ــای ذی ــا متده ب

ــت پرداخــت: هیدران

1- تغییــر شــرایط بهره بــرداری: بطــور نمونــه، می تــوان بــا 

جلوگیــری از ســکون درازمــدت ســیال و بــه حرکــت درآوردن آن 

بــا ســرعت مناســب، از تشــکیل بیوفیلــم جلوگیــری نمــود. بایــد 

بــه یــاد داشــت کــه ســرعت مناســب ســیال گرچــه شــرط الزم 

ــا تســریع  ــذا شــروع ی ــم و ل ــری از تشــکیل بیوفیل ــرای جلوگی ب

خوردگــی )میکروبــی( اســت، امــا لزومــًا شــرط کافــی نیســت.

2- از آنجــا کــه از بیــن باکتری هــای مرتبــط بــا خوردگــی، 

ــای  ــد جــزء باکتری ه ــده ســولفات می توانن باکتری هــای احیاکنن

اساســی در ایجــاد و تشــدید خوردگــی باشــند و ایــن باکتری هــا 

نیــز غیرهــوازی هســتند، بــا اعمــال یــک سیســتم حســاب شــده 

ــرد. ــن ب ــا را از بی ــوع باکتری ه ــن ن ــوان ای ــی می ت هواده

3- تیمــار شــیمیایی آب بــا بیوســید های مناســب می توانــد اثــر 

ــتم های  ــی در سیس ــی میکروب ــرل خوردگ ــاده ای در کنت فوق الع

هیدرانــت داشــته باشــد.
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4- تغییــر متریــال از فــوالد بــه ترکیبــات مــس، نیــکل یــا حتــی 

مــواد ارزان تــر نظیــر اســتفاده از کامپوزیت هــا. در سیســتم هایی 

ــه  ــال الی ــا اعم ــوان ب ــز می ت ــده اند نی ــاخته ش ــوالد س ــه از ف ک

ــی  ــذف خوردگ ــه ح ــی، ب ــواد کامپوزیت ــبی از م ــی مناس پوشش

ــید. ــتم ها رس ــه سیس ــی در اینگون میکروب

 

نتیجه گیری:

 خوردگــی میکروبــی عبــارت اســت از خوردگــی الکتروشــیمیایی 

ناشــی از فعالیت هــای باکتری هایــی کــه در تأثیرگــذاری بــر  

روند و شدت خوردگی مؤثرند.

ــتم های  ــوص در سیس ــی، بخص ــی میکروب ــی و خوردگ  خوردگ

حســاس و سرنوشت ســازی ماننــد سیســتم های ذخیــره آب 

ــی ایــن  ــانی می تواننــد بــا ایجــاد اختــالل در کارآی آتش نش

ــا  ــتم و ی ــدگی سیس ــه سوراخ ش ــک ب ــق کم ــتم ها از طری سیس

مســدود نمــودن داخــل لولــه بــا محصــوالت بیوفیلمــی موجــب 

ــی الزم را  گردنــد تــا ایــن سیســتم ها در موقــع خطــر، کارآی

نتوانند از خود نشان دهند.

ــل  ــوالدی( مکانیســم عم ــزی )ف ــت فل  در سیســتم های هیدران

ــا  ــتم ها ب ــن سیس ــه ای ــی ک ــه از آنجای ــت ک ــکل اس ــن ش بدی

آب های"طبیعــی" یعنــی آب هایــی کــه منشــأ آنهــا چــاه، رودخانه 

ــر  ــش زی ــه واکن ــا س ــوند، در آنه ــر می ش ــت پ ــر آن اس ــا نظی ی

اتفاق می افتد:

 )Stagnant( الــف- آب آتش نشــانی در اکثــر اوقــات ســاکن

ــواًل  ــان پرشــدن در سیســتم معم ــل از زم ــن دلی می باشــد. بهمی

در عــرض مــدت کوتاهــی )بســته بــه عوامــل مختلــف و از جملــه 

ــا 48 ســاعت طــول می کشــد  ــن 18 ت ــی بی غلظــت نمــک( یعن

ــود را از  ــیژن خ ــدک اکس ــدک ان ــور ان ــانی مذک ــا آب آتش نش ت

ــرا  ــوان آن ــه می ت ــود ک ــل بش ــی تبدی ــه محیط ــت داده و ب دس

کــم، یــا بــدون اکســیژن نامیــد.

ــط  ــه آب هــای طبیعــی، باکتری هــای مرتب ب- معمــواًل در اینگون

بــا خوردگــی ماننــد باکتری هــای احیاکننــده ســولفات )SRB( بــه 

وفــور یافــت می شــوند. ایــن باکتری هــا بنــا بــه طبیعــت خــود، 

ــا بــدون اکســیژن را ترجیــح می دهنــد. محیط هــای کــم ی

در نتیجــه تعامــل دو عامــل اصلــی مذکــور، باکتری هــای مرتبــط 

ــولفات  ــده س ــای احیاکنن ــا باکتری ه ــی و در رأس آنه ــا خوردگ ب

شــروع بــه ایجــاد خوردگــی می کننــد. ایــن خوردگــی می توانــد 

ــی(  ــوالت خوردگ ــم و محص ــوبات )بیوفیل ــاد رس ــکل ایج ــه ش ب

باشــد. ایــن محصــوالت نــه تنهــا می تواننــد در هنــگام نیــاز بــه 

آب آتش نشــانی، موجــب اختــالل در رســاندن مقــدار کافــی آب 

و بــا فشــار الزم گردنــد بلکــه بدلیــل ایجــاد محیــط مناســب برای 

تشــدید واکنش هــای خورنــده، موجــب خوردگــی زیــر رســوبی و 

حتــی ســوراخ شــدن سیســتم گــردد. الزم بــه ذکــر اســت کــه اگــر 

دو شــرط مذکــور در بندهــای “الــف” و “ب” فراهــم گــردد، اینکــه 

سیســتم هیدرانــت بــه شــکل مخــزن یــا رینــگ باشــد، در کنتــرل 

ریســک بــاالی خوردگــی میکروبــی تأثیــر نــدارد.

بدیهــی اســت کــه درصــورت بی توجهــی بــه خوردگــی میکروبــی 

ــرای  ــی ب ــوزی آب ــروز آتش س ــورت ب ــت، در ص ــتم هیدران سیس

ــرل آن در سیســتم آب آتش نشــانی  اطفــای حریــق و حتــی کنت

ــود و ناگفتــه پیداســت کــه ایــن امــر دارای  موجــود نخواهــد ب

پتانســیل ریســک بســیار بــاال و حتــی بحرانــی بخصــوص از نظــر 

اثــر زیســت محیطــی و HSE اســت.

ــن  ــرل ای ــا کنت ــذف ی ــت ح ــی جه ــای عمل ــه راه حل ه از جمل

ــه ایجــاد حرکــت ســیال در فواصــل مرتــب و  ــوان ب خطــر می ت

بــا دبــی مناســب، اســتفاده از هوادهــی مناســب، اعمــال مــواد 

شــیمیایی بــا خاصیــت بیوســیدی، جایگزیــن ســاختن ماتریــال 

ــه خوردگــی  ــر ب ــا مــواد مقاوم ت ــا پوشــش دادن آن ب فــوالدی ی

ــاًل مــواد کمپوزیتــی( اشــاره نمــود. میکروبــی )مث
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آشنایی با استاندارد بین المللی ایمنی جان 
NFPA 101

اســتاندارد NFPA 101 کــه بــرای نخســتین بــار در ســال 1927 تدویــن و در 

ویرایش هــای بعــدی بازبینــی و تجدیــد چــاپ گردیــد، توســط کمیته هــای 

مختلفــی تحــت نظــارت کمیتــه اصــالح فنــی بــر روی ایمنــی جــان کــه گروهــی 

ویــژه جهــت بررســی ایمنــی جــان در برابــر آتــش اســت، تدویــن می شــود. ایــن 

ــوزی های  ــراد را در آتش س ــان اف ــه ج ــرایطی ک ــرل ش ــه کنت ــواًل ب ــتاندارد، اص اس

ــاره دارد.   ــدازد، اش ــره می ان ــه مخاط ــاختمانی ب س

در ادامه به بسط موضوع می پردازم:

NFPA 101

     حسیـن جوینـی
کارشنـاس ارشـد آموزش 
سازمان آتش نشانی ساری
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از  متفــاوت  اســتاندارد  ایــن  موضــوع 
ــق در  ــررات حفاظــت از حری ــدات و مق تمهی
آیین نامه هــای ایمنــی ســاختمان کــه در 
ــت از  ــان، حفاظ ــظ ج ــر حف ــالوه ب ــا ع آنه
ــرار دارد، می باشــد.  ــد نظــر ق ــز م ــوال نی ام
ملــی  انجمــن  میــالدی،   2000 ســال  در 
آمریــکا  آتش ســوزی  برابــر  در  حفاظــت 
بــرای  آیین نامــه ای  نــگارش  از   )NFPA(
ایمنــی ســاختمانی خبــر داد. نخســتین 

ویرایــش اســتاندارد
ــی  ــه  ایمن ــوان آیین نام ــا عن NFPA 5000 ب
ــر  ــال 2003 منتش ــازه ها در س ــاخت س و س
ــروج در  ــای خ ــرای راه ه ــدات ب ــد. تمهی ش
همــان  توســط   NFPA 5000 اســتاندارد 
کمیته هایــی کــه NFPA 101 را نــگارش کــرد، 
نوشــته شــد. بــه همیــن خاطــر، مباحــث در 
ــد  ــاع خواه ــه NFPA 101 ارج ــن ب ــن مت ای
ــا  شــد. ایــن مباحــث در زمــان رویارویــی ب
ــرد  ــان کارب ــاز هم ــد و نوس ــازه های جدی س

دارد. را   NFPA 5000
تنهایــی  بــه  خــروج  راه هــای  کفایــت 
برابــر  ایمنــی جــان در  بــرای  تضمینــی 
ــه  ــرادی ک ــا از اف ــن راه ه ــش نیســت. ای آت

ــان  ــرای جانش ــر ب ــاد خط ــبب ایج ــان س ــهل انگاری خودش س
ــت  ــان( محافظ ــن لباس هایش ــش گرفت ــد آت ــود )همانن می ش
ــه  ــی، ب ــداد کاف ــه تع ــد ب ــر چن ــروج ه ــای خ ــد. راه ه نمی کن
ــی،  ــز درمان ــتان ها و مراک ــد بیمارس ــی مانن ــی در تصرفات تنهای
ــوالن  ــداری معل ــز نگه ــا و مراک ــالمندان، زندان ه ــای س خانه ه
جســمی و بی خانمان هــا و همچنیــن مراکــز نگهــداری معلــوالن 
ــا از نظــر  ــوده ی ــوس ب ــی کــه ســاکنان در آن محب ــی، اماکن ذهن
فیزیکــی یــا ذهنــی قــادر بــه فــرار بــدون کمــک فــوری و مؤثــر 
ــود. ــد نم ــاد نخواه ــبی ایج ــت مناس ــتند، حفاظ ــران نیس دیگ
ــدات  ــوده و تمهی ــایی نم ــرایطی را شناس ــن ش NFPA 101 چنی
ــتفاده از  ــه اس ــراد، از جمل ــان اف ــت ج ــرای حفاظ ــی الزم ب ایمن
بــرای  آتــش و دود  مصالــح و مــواد کمتــر توســعه دهنده 
ــالوه  ــازد. ع ــم می س ــاختمان را فراه ــی س ــای داخل نازک کاری ه
ســقفی  آب پاش هــای  و  دود  کنتــرل  سیســتم های  آن،  بــر 
ــدود  ــت مح ــده، جه ــزام ش ــط NFPA 101 ال ــه توس ــودکار ک خ
نمــودن میــزان گســترش آتــش و دود طراحــی شــده و از ایــن رو 
بــه حفاظــت از ســاکنان ســاختمان در منطقــه ای امــن تــا زمــان 
ــک  ــش کم ــار آت ــان مه ــا زم ــا ت ــروج ی ــای خ ــتفاده از راه ه اس

می نمایــد.

بطــور کلــی نجــات ســاکنان ســاختمان از آتــش، نیازمنــد توجــه بــه 
مــوارد زیــر اســت که همگــی در NFPA 101 مشــخص شــده اســت:
ــی  ــا طراح ــی، ب ــداد کاف ــه تع ــب ب ــروج مناس ــای خ 1- راه ه

ــی ــت کاف ــان و ظرفی ــا چیدم ــع و ب ــدون مان ــت و ب درس
2- فراهــم نمــودن راه هــای خــروج جایگزیــن بــرای اســتفاده در 
صــورت مســدود شــدن یکــی از راه هــای خــروج بوســیله آتــش، 

دود یــا گرمــا
ــا و دود  ــش، گرم ــر آت ــروج در براب ــای خ ــت از راه ه 3- حفاظ
ــراری،  ــروج اضط ــرای خ ــده ب ــن ش ــان تعیی ــدت زم ــول م در ط

ــروج ــت خ ــش و ظرفی ــه پیمای ــاکنان، فاصل ــار س ــاس ب براس
4- تقســیم بندی مناطــق براســاس مقاومــت ســازه جهــت 
ایجــاد مناطــق پناه گیــری و ایمــن در آن دســته از تصرفاتــی کــه 

ــی نیســت. ــل، هــدف و مقصــود اصل ــه اضطــراری کام تخلی
ــودن  ــدود نم ــت مح ــودی جه ــوهای عم ــت از بازش 5- حفاظ
عملکــرد تجهیــزات حفاظــت از آتــش، بــه یــک طبقــه واحــد و 

مجــزا
ــرای سیســتم های کشــف یــا هشــداردهنده  6- تمهیــدات الزم ب
ــه  ــانی ب ــاکنان و اطالع رس ــه س ــی ب ــت آگاهی بخش ــش جه آت

ــوزی ــروز آتش س ــع ب ــانی، در مواق ــازمان آتش نش س
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7- ایجاد روشنایی مناسب و کافی برای راه های خروج
ــروج و  ــای خ ــرای راه ه ــب ب ــح و مناس ــذاری صحی 8- عالمت گ

ــراد ــت اف ــای حرک ــخص کردن جهت ه مش
9- حفاظــت از تجهیــزات یــا نواحــی دارای خطــرات غیرمعمــول 
ــاد  ــبب ایج ــوزی، س ــان آتش س ــد در زم ــه می توان ــاص ک و خ
خطــر بــرای جــان ســاکنان در حــال خــروج از ســاختمان شــود.
10- آماده ســازی، ســازماندهی و تمریــن شــیوه های مؤثــر 

ــور ــوزش و مان آم
11- فراهــم نمــودن مطالــب و محتوای آموزشــی و سیســتم های 
ــری  ــزان خطرپذی ــا می ــات ب ــی در تصرف ــی و صوت ــدار کالم هش
بــاال و تراکــم انســانی زیــاد، جهــت تســهیل و آسان ســازی رفتــار 

ســازگارانه در زمــان آتش ســوزی
12- اســتفاده از مصالــح نــازک کاری داخلــی کــه از گســترش زیــاد 
ــان  ــن ج ــره انداخت ــه مخاط ــوه دود و ب ــد انب ــا تولی ــعله ی ش

ــد. ــری می کن ــاختمان، جلوگی ــروج از س ــال خ ــاکنان در ح س
 NFPA 101 اذعــان مــی دارد کــه نمی تــوان بــر روی هیــچ یــک از 
روش هــای حفاظتــی گفتــه شــده بــه تنهایــی، کامــاًل تکیــه نمود. 
چــرا کــه هــر ویژگــی حفاظتــی بــه تنهایــی ممکــن اســت بدلیــل 
خطاهــای انســانی یــا مکانیکــی، در زمــان آتش ســوزی درســت 

عمــل ننمایــد.
ــه  ــدام ک ــر ک ــی ه ــی یعن ــای اضاف ــر حفاظت ه ــن خاط ــه همی ب
ســبب ایجــاد ســطح منطقــی ایمنــی جــان در برابــر آتش می شــود، 
نیــز بایــد فراهــم گــردد. NFPA 101 همچنیــن بــه حفاظــت ویــژه 
ــه نمــوده و مناطقــی کــه سیســتم های  ــاک توصی از مناطــق خطرن
کشــف و اطفــاء خــودکار آتش ســوزی و دیگــر سیســتم های 

ــد. ــخص می نمای ــت را مش ــاز اس ــورد نی ــق م ــت از حری حفاظ
ــاختمانی  ــی س ــای ایمن ــاوت از آیین نامه ه ــتاندارد متف ــن اس ای
اســت. بطــوری کــه عمومــًا ایــن اســتاندارد تفــاوت اندکــی بیــن 
ــا  ــت. ب ــل اس ــاختمان قائ ــک س ــازه های ی ــف س ــات مختل طبق
ایــن وجــود در اماکنــی کــه تخلیــه کامــل یــک ســاختمان، چــه 
بدلیــل ویژگی هــا و خصوصیــات ســاکنان و چــه بخاطــر محیــط 
ــر  ــازه، متغی ــوع س ــت، ن ــر نیس ــی و امکان پذی ــاختمانی، عمل س

مهمــی خواهــد بــود و بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد.
NFPA 101 همچنیــن مشــخص کــرده کــه تمامــی ســاختمان های 
قابــل ســکونت، دارای مقادیــر کافــی از مــواد قابــل احتــراق جهت 
تولیــد مقادیــر مهلــک و کشــنده دود و گرمــا هســتند. عــالوه بــر 
ــه  ــد ک ــان می ده ــا نش ــه مرگ ومیره ــوط ب ــات مرب آن، مطالع
ــوده  ــوزی ها ب ــی در آتش س ــر اصل ــمی دود، خط ــای س ویژگی ه

و ایــن خطــر در NFPA 101 تشــریح می شــود.
و  جدیــد  ســاختمان های  در  کاربــرد  بــرای   NFPA 101
ســاختمان های فعلــی در نظــر گرفتــه شــده و ســطحی منطقــی 
از ایمنــی جــان در برابــر آتــش در هــر دو نــوع ایــن ســاختمان ها 

را فراهــم نمــوده و مقــام قانونــی مســئول دارای آزادی عمــل قابل 
توجهــی، در کســب انطبــاق بــا ســاختمان های فعلــی اســت. هــر 
ســاختمان فعلــی، شــرایط خاصــی ایجــاد می کنــد کــه نیازمنــد 
توجــه جهــت انتخــاب مؤثرتریــن و در عیــن حــال اقتصادی تریــن 
ــی جــان اســت. ــی از ایمن ــه ســطحی منطق روش دســت یابی ب
ایــن ادعــا کــه ســاختمان های ســاخته شــده قبلــی در ســال های 
قبــل کــه آن زمــان بــا تمامــی الزامــات تطبیــق داشــتند، اکنــون 
هــم تمامــی الزامــات قانونــی مرتبــط بــا ایمنــی را دارا هســتند، 

لزومــًا نبایــد پذیرفتــه شــود. 
اگــر انجــام هزینــه ایمنــی در ســطح منطقــی بــرای ایــن 
ســاختمان ها، عاملــی بازدارنــده تلقــی شــود، آن تصــرف یــا ســازه 
بایــد تغییــر یافتــه و یــا ممنوع الــورود و بســته اعــالم شــود. چــرا 
کــه هیــچ توجیــه و دلیــل منطقــی بــرای مواجهــه ســاکنان یــک 
ســاختمان بــا ســطحی غیرمنطقــی از خطــر آتش ســوزی، وجــود 

نــدارد و بــه هیــچ عنــوان پذیرفتــه شــده نیســت.
ممکــن اســت نظــرات متفــاوت و مختلفــی در خصــوص چگونگــی 
ــر آتــش در هــر  ــی جــان در براب ایجــاد ســطحی منطقــی از ایمن

مــورد و ســازه مشــخص وجــود داشــته باشــد. 
ــر  ــش امکان پذی ــر آت ــان در براب ــی ج ــدی ایمن ــن صددرص تضمی
نیســت. هــر ســاختمانی فراتــر از شــرایطی مشــخص بــرای ایمنی 
جــان ســاکنان در برابــر آتش ســوزی، خطرنــاک و نــا ایمــن 

خواهــد شــد.
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ــات و  ــل الزام ــد حداق ــی مســئول بای ــام قانون ــه مق چگون
ــد؟ شــرایط را ایجــاد نمای

ــر  ــوزی های منج ــات آتش س ــک مطالع ــا کم NFPA 101 ب
ــار  ــراد و رفت ــراری اف ــه اضط ــنگین، تخلی ــات س ــه تلف ب
ــه  ــی ارائ ــن تصمیمات ــرای چنی ــی ب ــان، رهنمودهای انس

می دهــد.
NFPA 101 جمعیــت تصرفــات مختلــف را مطابــق بــا 
خطــرات مربــوط بــه ایمنــی در برابــر آتــش در آن تصــرف، 
اجتماعــی و  نمــوده کــه شــامل متغیرهــای  بررســی 
روان شــناختی همــراه بــا عوامــل محیطــی و فیزیولوژیکــی 

ــت.  اس
ــی،  ــی، آموزش ــامل تجمع ــات ش ــدی تصرف ــن طبقه بن ای
ــتی  ــی بهداش ــراد، مراقبت ــه اف ــداری روزان ــی و نگه مراقبت
و درمانــی، اصالحــی و مراقبتــی، مســکونی، تجــاری، 
ــدات  ــد. تمهی ــار می باش ــی، اداری و انب ــب وکار، صنعت کس
ــا  ــن ب ــز اماک ــه و نی ــازه های بلندمرتب ــرای س ــتری ب بیش

ــود دارد. ــژه وج ــاص و وی ــری خ کارب
ــا  ــدی از تصرف ه ــر طبقه بن ــرای ه ــروج ب ــدات راه خ تمهی
ــزا و  ــورت مج ــف، بص ــات مختل ــای تصرف ــا زیرگروه ه و ب

متفــاوت اتخــاذ شــده اســت. 
ایــن طبقه بندی هــا کــه بــر اســاس خطــرات موجــود 
بــرای ایمنــی جــان در برابــر آتــش انجــام شــده، اغلــب از 
ــای  ــده در آیین نامه ه ــر ش ــات ذک ــای تصرف طبقه بندی ه

ــت.  ــاوت اس ــاختمانی، متف ــر س قدیمی ت
در  اغلــب  تجــاری  و  اداری  تصرفــات  مثــال  بعنــوان 
بــا  ویرایش هــای پیشــین آیین نامه هــای ســاختمانی 
ــر  ــه نظ ــال ب ــن ح ــا ای ــد. ب ــده بودن ــام ش ــر ادغ یکدیگ
ــود  ــل وج ــاری بدلی ــات تج ــرای تصرف ــه ب ــید ک می رس
ــر و  ــی باالت ــم جمعیت ــتر، تراک ــتعال بیش ــل اش ــواد قاب م
ــان  ــی ج ــرات ایمن ــاکنان، خط ــودن س ــی ب ــی موقت ویژگ

ــد.  ــتر باش بیش
ایــن عوامــل معمــواًل در ســاختمان های اداری و آموزشــی 
کــه محتویــات قابــل اشــتعال نســبتًا کمتــر، تراکــم 
جمعیتــی پایین تــر و معمــواًل ســاکنین هشــیارتری داشــته 
کــه هــر روز در ســاختمان حضــور داشــته و احتمــااًل 
ــای  ــام مانوره ــره و انج ــرر و روزم ــتفاده مک ــطه اس بواس
عملــی، فرصــت کافــی بــرای آشــنایی بــا راه هــای خــروج از 

ــورد. ــم نمی خ ــه چش ــد، ب ــاختمان را دارن س
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اختــالل در فرايندهــاي صنعتــي شــيميايي، انفجار و نشــت از منابع 
ــوزي هاي  ــیمیایی، آتش س ــواد ش ــاوي م ــای ح ــره و تانک ه ذخي
وســيع در انبارهــا و كارخانجــات مــواد شــيميايي، حوادث جــاده اي 
ــتفاده هاي  ــيميايي و اس ــواد ش ــل م ــای حام ــا و کامیون ه تانكره
جنگــي، تخریــب اولیــه و پیامدهــای ثانویــه ناشــی از آســیب بــه 
تجهیــزات حــاوی مواد شــیمیایی خطرنــاک و اقدامات تروريســتي، 

ازجملــه منابــع مهــم حــوادث شــيميايي بــه شــمار مي رونــد.
بــا توجــه بــه دامنــه رو بــه گســترش حــوزه تهدیــدات و حــوادث 
و هم افزایــی  از مخاطــرات  نــوع  ایــن  شــیمیایی، شــناخت 
ظرفیت هــا در جهــت حــذف یــا کاهــش بســترهای وقــوع، 
افزایــش مصونیــت و ایجــاد آمادگی در برابــر آن، از اقدامــات دارای 
اولویتــی اســت کــه در حــوزه شــیمیایی و مــواد خطرنــاک کشــور 

دنبــال می گــردد.
ــازمان  ــر س ــر، افس ــر رهب ــدس ناص ــم مهن ــه قل ــر ب ــاب حاض کت
آتش نشــانی تهــران گــردآوری و تألیــف شــده و تالشــی در جهــت 
ــن  ــت. از ای ــه  اس ــن زمین ــی در ای ــای عملیات ــازی تیم ه توانمندس
ــی و  ــاب و مقــاالت متعــدد دیگــر در حــوزه ایمن ــاًل 6 کت ــف قب مؤل
آتش نشــانی چــاپ شــده اســت. وی دارای ســوابق کاری 27 
ــث  ــس مباح ــال تدری ــدود 19 س ــران، ح ــانی ته ــاله در آتش نش س
تحصیــالت  هازمــت،  دوره  چندیــن  برگــزاری  و  آتش نشــانی 
کارشناســی و کارشناســی ارشــد شــیمی، مشــاور حفاظت فنی وزارت 
کار، عضویــت در کمیته هــای متعــدد ســازمانی و ملــی اســت کــه 
نتیجــه آن کار در حوزه هــای مختلــف مــواد شــیمیایی بــوده اســت.
ــاک،  ــای خطرن ــیمیایی و کااله ــواد ش ــه م ــبختانه در زمین خوش
ــرای  ــی ب ــای خوب ــده و راهنم ــته ش ــددی نوش ــای متع کتاب ه

ــن  ــه ذه ــا ک ــی راهنم ــدان کتاب ــا فق ــد، ام ــان می باش متخصص
آتش نشــانان و افســران ایمنــی و انبــارداران را بــرای مهــار و 
کنتــرل حــوادث مربوطــه، بــا دســتورالعمل ها آمــاده کنــد، همــواره 
محســوس بــوده اســت. لــذا تألیــف و چــاپ ایــن کتاب تالشــی در 

ــد.  ــت می باش ــن جه همی
چــاپ ایــن کتــاب در ســال 1399 در شــرایطی انجــام می شــود کــه 
کشــور دچــار مشــکالت متعــدد اقتصــادی و صنعتــی اســت، صنایع 
زیرمجموعــه نفــت بــا ذخایــر متعــدد لبریــز و عــدم امکان فــروش، 
ــد و از  ــه ســمت کاهــش هــر چــه بیشــتری فعالیت هــا می رون ب
طــرف دیگــر مشــکالت ویــروس کرونــا بــر کشــورها ازجملــه ایــران 
ــای  ــب فعالیت ه ــش اغل ــاهد کاه ــت.لذا ش ــه اس ــایه انداخت س
ــف و  ــای تألی ــه هزینه ه ــرایط هم ــن ش ــتیم. در ای ــی هس آموزش
نشــر، توســط خــود مؤلــف پرداخــت شــده تــا شــاید کمکــی باشــد 
بــه کاهــش حــوادث و آســیب آتش نشــانان کشــور. ایــن کتــاب 

در هشــت فصــل بشــرح زیــر تنظیــم شــده اســت:
1- آشنایی با مواد خطرناک

2- برچسب و عالمت گذاری کاالی خطرناک
3- لباس حفاظت فردی و تجهیزات هازمت

ERG 4- راهنمای استفاده از کتاب
5- راهنمای عملیات در سوانح مواد خطرناک

6- توسعه مقررات و زیرساخت های کشور
7- بررسی بازار شیمیایی تهران

8-تحلیل نمونه های موردی سوانح مواد خطرناک
ــای  ــای کااله ــراف راهنم ــترهای اینفوگ ــز پوس ــاب نی ــان کت در پای

ــت.  ــده اس ــف( آورده ش ــی مؤل ــف و طراح ــاک )تألی خطرن

معرفی کتابمعرفی کتاب
راهنمای عملیات در سوانح مواد خطرناک
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معرفی کتاب:

نویسنده: ناصر رهبر

شابک: 9 - 94614 - 600 - 978

ناشر: چاپ و نشر

تلفن: 76 25 101 0912 

قیمت: 000 150 تومان

این کتاب مورد توجه و حمایت سازمان پدافند شیمیایی غیرعامل و آتش نشانان کشور قرار گرفته است.
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Fire Rescue Air Cushion
تولید  و  فناوری  و  علم  مختلف  عرصه های  در  فراوان  پیشرفت های  به  توجه  با  امروزه 

اندازه که پیشرفت ها سبب  تجهیزات مدرن، خطرپذیری نیز وسعت یافته است. همان 

رفاه بشر شده اند، آسیب پذیری او را هم افزایش داد ه اند. در این میان آنچه که موجب 

و  آتش نشانی  امدادی  سازمان های  توانمندی  ارتقاء  می شود،  مخاطرات  این  کاهش 

موجود  نیازهای  و  شرایط  با  متناسب  نجات  امداد  کارآمد  و  به روز  تجهیزات  از  استفاده 

نیروهای  شدن  علمی  و  بودن  به روز  ضرورت  طرفی  از  می باشد.  شهر  و  منطقه  هر 

حوادث  و  حریق  با  مقابله  برای  جدید،  و  موجود  تجهیزات  از  استفاده  در  آتش نشانی 

تجهیزات  ورود  با  همزمان  و  برداشته شده  بیشتری  مؤثر  گام های  که  می نماید  ایجاب 

گردد. فراهم  علمی  به صورت  نیز  آن  موردنیاز  و  الزم  آموزش های  عرصه،  این  در  جدید 

در  نجات  از تشک های  استفاده  نحوه  و  انواع  با هدف شناخت  آموزشی  مقاله  این  لذا 

آتش نشانی تهیه شده که امیدوارم مورد استفاده بخصوص جامعه آتش نشانان قرار گیرد.

قدیر موسی خانی
سرپرست سازمان 
آتش نشانی قزوین

تشک نجات آتش نشانیتشک نجات آتش نشانی
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باتوجه به رشد جمعیت شهری، بلندمرتبه سازی و اهمیت تسلط سازمان های 

آتش نشانی بر کنترل مخاطرات مرتبط به این حوزه، لزوم استفاده از تجهیزات 

پیشرفته و مدرن اجتناب ناپذیر است. 

بعلت  افراد  که  زمانی  و  بلند  نمونه هنگام آتش سوزی در ساختمان های  برای 

مشکالت و مخاطرات پیش رو، ازجمله: وجود دود، شعله و گازهای سمی قادر به 

استفاده از راه پله و خارج شدن از طبقات نباشند، وجود راه های دیگری از جمله 

پله های اضطراری، شوت نجات و نردبان های آتش نشانی می تواند راه گشا باشد. 

اما اگر به علت: شرایط خاص، فقدان این تجهیزات و دشوارهای احتمالی، امکان 

استفاده از هیچ کدام از روش های فوق فراهم نباشد، از تشک نجات به عنوان 

آخرین راه پیشنهادی )تنها در شرایط اضطراری( می توان استفاده کرد.

تشک نجات:

براساس  که  است  آتش نشانی  تخصصی  تجهیزات  از  یکی  نجات  تشک 

توسط  اضطراری،  مواقع  در  و  نموده  عمل  باد«  »فشار  پنوماتیک  سیستم های 

نجات گران در محل مخصوصی که احتمال سقوط و یا پرش افراد وجود دارد، 

مستقر می شود و فرد پس از پرش بر روی آن، از مرگ ناشی از سقوط در امان 

می ماند. اساس کار تشک های نجات بر پایه قابلیت انعطاف پذیری و بالشتکی 

سطح آن است که با ایجاد شرایط مطلوب و ایمنی برای فرد سقوط کننده، از وی 

محافظت می نماید.

تشک های نجات اولیه بصورت دستی بوده که توسط افراد در محیط دایروی 

نگه داشته می شدند و شخص موردنظر بداخل آن پرش می نمود. به تدریج و با 

افزایش ارتفاع ساختمان ها و لزوم استفاده از تشک های بادی و تحمل باالتر، 

تشک های جدیدی ساخته شدند که با هوا پر شده و با ایجاد حالت ضربه گیری 

و شوک ناشی از سقوط فرد به درون آن؛ موجب صدمات کمتر شخص شده و 

شرایط بهره برداری و استفاده امن تری را فراهم نمودند.

کاربرد تشک نجات:

از  استفاده  امکان  که  می روند  کار  به  مناطقی  در  عمومًا  نجات  تشک های 

خودرو های نردبان دار آتش نشانی و یا باالبرها فراهم نباشد. )مانند محله های 

قدیمی و یا راه های باریک و ...( این تشک ها بر اساس مطالعات روان شناختی 

به گونه ای طراحی شده اند که قربانی، قبل پرش دچار آرامش و آسودگی خاطر 

گردد و بر روی مرکز سطح آن که با عالمت قرمز نشانه گذاری شده، فرود آید.

استفاده از تشک نجات تنها در شرایط اضطراری بوده و می بایست شخص به 

روش صحیح و درست در مرکز ثقل تشک فرود آید تا از مرگ نجات یابد. از دیگر 

کاربردهای رایج این وسیله: استفاده در آتش سوزی ها و حوادث ساختمان های 

بلند و حتی مکان هایی که افراد در اثر عوامل روحی و روانی جان خود را به 

مخاطره می اندازند، می باشد. )مانند حوادث اقدام به خودکشی(

پر واضح است که با توجه به ابعاد نسبتًا بزرگ اکثر تشک های نجات، مهم ترین 

دغدغه در زمان استفاده از آن، وجود فضای کافی و آزاد اطراف آن، به میزان 

حداقل50 مترمربع است. لذا وجود درختان، کابل های برق و ... استفاده از تشک 

برای نجات افراد را مختل می کند.

همچنین همکاری و یا عدم همکاری فرد حادثه دیده در پریدن دقیق به مرکز ثقل 

تشک و شیوه صحیح پرش و فرود آمدن روی تشک، ارتباط مستقیم با شدت 

احتمال آسیب دیدگی افراد دارد لذا باز هم تأکید می گردد که تنها در زمانی که 

راه دیگری وجود نداشته باشد و فقط در شرایط اضطراری، به منظور نجات جان 

افراد، از این وسیله استفاده شود.
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انواع تشک های نجات:
توسط شرکت های  متنوعی  و  مختلف  مدل های  و  انواع  در  نجات  تشک های 
گوناگون ساخته شده اند که روش عملکرد و ساختار متفاوتی دارند، ولی بطور 

کلی در سه مدل ذیل ارائه شده اند:
الف: تشک های دستی )ساده(: نسل اول تشک های نجات بود که توسط گروه 
انسانی نگهداری می شدند و در محیط دایروی یا بیضی ساخته و مورد بهره برداری 

قرار می گرفت. در حال حاضر استفاده از این تشک ها منسوخ گردیده است.

ب: تشک های بادی: اما در تشک های بادی نسل جدید که بر اساس نیروی فشار 
هوا بداخل آنها کار می کند، تقسیم بندی عمده به دو صورت است:

 تشک های بادی با ستون های باد شونده با هوای محدود سیلندر هوا: 
در این مدل تشک ها، فشار الزم جهت باد کردن ستون های اضالع تشک که 
در داخل آن تعبیه شده، از سیلندر دستگاه تنفسی و رابط مخصوص با فشار 
باال استفاده می شود که بالفاصله پس از بازکردن شیر هوای سیلندر، در زمان 
کوتاهی )کمتر از یک دقیقه( تشک نجات بازشده و آماده می شود. پس از اینکه 
هوا از سوپاپ اطمینان مربوط به افزایش احتمالی فشار، شروع به خارج شدن 
کرد، شیر فلکه دستگاه تنفسی را می توان بست. هم اکنون تشک آماده استفاده 
است. همچنین اگر پس از انجام پرش، تشک کماکان به حالت ایستاده و کاماًل 
اینصورت  غیر  در  اما  کرد،  باد  آنرا  دوباره  تا  نیست  نیازی  دارد،  قرار  باد شده 

می بایست مجددًا از هوای فشرده پر گردد.
 تشک های بادی با ستون های بادشونده با هوای نامحدود فن های هواساز: 

در این گونه تشک ها، نیروی الزم جهت پرکردن فضای داخل تشک معمواًل توسط 
2 دستگاه فن دمنده تأمین می شود و برخالف مدل قبلی )که فقط ستون ها با 

فشار باالی دستگاه تنفسی پر می شد.( در این مدل کل فضای داخل تشک نجات، 
توسط فن های دمنده در کمتر از 2 دقیقه پر شده و آماده بکار می گردد. نشانه 
باز شدن کامل تشک، ارتفاع 240 سانتی متری آن و خروج هوا از سوپاپ های 

اطمینان )safty valve( مجاور تشک می باشد.
نباید در حین اجرای عملیات و  نکته حائز اهمیت این است که به هیچ وجه 
تا پایان انجام کل کار، فن های دمنده را خاموش کرد؛ زیرا هوای داخل آن به 
سرعت خارج می شود. همچنین می بایست سیستم برق اضطراری را برای این 
مدل حتمًا پیش بینی کرد تا در صورت قطع برق شبکه، بالفاصله جایگزین شود.
اساس کار این تشک ها به صورت 2 طبقه روی هم بوده که از داخل در بعضی 
و  بزرگ  دمنده  توسط  باالیی  )قسمت  می باشند  مرتبط  یکدیگر  به  قسمت ها 

قوی تر و قسمت پایینی توسط دمنده کوچک از هوا پر می شود.( 
ج: تشک خودبازشو: این فناوری جدید که در مرحله آزمون است، توسط افراد از 
ساختمان حادثه دیده به پایین پرتاب شده و بر اثر مکانیسم و طراحی آن، بصورت 

خودکار باز شده و افراد با پریدن روی آنها، احتمال زنده ماندن بیشتری دارند.

نحوه کار تشک های نجات
تشک نجات از اجزای اصلی زیر تشکیل می شود:

دو دستگاه فن دمنده، تشک باد شونده، زیرانداز برزنتی
تشک ها اجزاء جانبی هم دارند که عبارتند از:

تسمه ها و اتصاالت بین فن ها و کانال های ورود هوا، دستگیره های مخصوص 
جابجایی تشک، سوپاپ های تخلیه هوا )شیر ایمنی(، صفحه فرود سفیدرنگ با 
دایره مرکزی قرمز، کاور نگهداری دهانه های ورودی هوا، طناب های ارتجاعی و 

نگهدارنده دور تشک، شبکه های داخلی تشک

ویژگی های فنی تشک های نجات:
و  امداد  و  آتش نشانی  سازمان های  مخصوص  که  نجات  تشک های  طراحی 
نجات با ابعاد مختلف طراحی شده اند، بصورتی است که عمومًا دارای 2 محفظه 
هوای می باشند. محفظه باالیی دارای دیافراگم مخصوص جذب شوک و انرژی 
پایداری و حفظ  ایجاد  قابلیت  با  پایینی  بوده و محفظه  فرود  از ضربه  ناشی 
ایمنی طراحی شده اند. پس از سقوط فرد بر روی تشک نجات، مقداری از هوای 
محفظه باالیی وارد قسمت پایینی شده و ایمنی الزم را برای فرود ایجاد می کند.
بدنه از پالستیک مخصوص و مقاوم در برابر حریق که با الیاف مصنوعی نایلون 

و پلی استر تقویت شده است. 

https://iransafetytrade.com/


71

کانال/ گروه اطالع رسانی و تبادل اطالعات نشریه الکترونیکی

مهندسی حفاظت از حریق )مهندسی حریق(

https://t.me/iranFireProtectionEngMag  

https://chat.whatsapp.com/
DOMYCAGByFFJNv1fhrtzAQ

 IRAN Fire Protection Engineering Magazine    No. 47    August. 2020                                 99 نشریه الکترونیکی مهندسی حفاظت از حریق    سال هشتم    شـماره 47   مرداد 
 www.iransafetytrade.com    iransafesec@gmail.com                                                                                                          مرکز جامع تجارت ایمنی ایران  

به  نخ مصنوعی  با  درزهای دوخته شده  از  استفاده  با  بدنه  پالستیکی  قطعات 
عموم  نهایی  رنگ  می شود.  بیشتر  استحکام  موجب  که  بوده  دوالیه  صورت 
تشک ها سفید یا زرد، با نشانه قرمز در مرکز سطح رویی و خط قرمز در حاشیه ها 
بر سانتی  پارگی )گسیختگی( تشک ها، 4 کیلوگرم  است. عمومًا قدرت تحمل 
برابر  از جنس مقاوم به حریق بوده و در  بیرونی تشک  الیاف  مترمربع است. 

جرقه های آتش، شعله ور نمی شوند.

روش نصب و راه اندازی:
بعد از قرار گرفتن در موقعیت مناسب )در مدل های قابل حمل بهتر است این 
مکان بدور از چشم افراد گرفتار، پر و آماده شود تا از سقوط آنها بروی تشک قبل 
از آماده شدن جلوگیری شود( و کنترل فضای موردنظر به لحاظ وجود کابل های 
برق و درختان بررسی و درصورت امکان رفع خطر گردد. حداقل با حضور 3 نفر 

اقدام به باز کردن تجهیزات می گردد
در مرحله اول )با توجه به شرایط( زیرانداز تشک به گونه ای پهن می شود که ضلع 
بزرگ آن به موازات دیوار اصلی ساختمان باشد. سپس تشک نجات روی آن قرار 
داده می شود )از کشیدن و یا پرتاب تشک در زمان جابجایی خودداری شود( و 

بعد از باز کردن کاور، اقدام به پهن کردن تشک می گردد.
نیاز نیست تا سطح زیرین تشک کاماًل مسطح و صیقلی باشد، بلکه می توان 
بر روی موانع کوچک نیز آنرا مستقر کرد. ولی استفاده از زیرانداز ضروری است.

آورده  تشک  ورودی  دهانه های  مجاورت  به  دمنده  فن های  بعدی  مرحله  در 
می شوند )فن بزرگ مقابل ورودی قسمت باالیی تشک و فن کوچک در امتداد 
به  کارابین ها،  و  مخصوص  تسمه های  از  استفاده  با  و  تشک(  پایینی  ورودی 

دهانه های ورودی هوا متصل می شوند.
در مرحله آخر بعد از کنترل نهایی و چک کردن توسط فرمانده، برق فن ها وصل 
شده و با روشن شدن فن ها و ورود هوا، ظرف مدت 2 دقیقه تشک کاماًل پر شده 
و آماده استفاده می باشد. فن های این نوع تشک ها همواره می بایست کار کنند 
و سیستم برق اضطراری برای مواقع قطع برق احتمالی باید تعبیه شده و آماده 
بکار باشند.بعد از خروج نفر از روی تشک، با نظر فرمانده گروه حداقل 30 ثانیه 

زمان تا پرش مجدد نیاز است تا تشک مجددًا پر و آماده بکار گردد.
بعد از ضربه زدن جسم در حال سقوط به مرکز تشک، ساختار آن تغییر فرم داده 
و با خروج هوا از حفره های مجاور، سرعت و ضربه جسم در حال فرود گرفته 
می شود؛ بسیار حائز اهمیت است که جسم درست در مرکز تشک فرود آید. در 
غیر اینصورت تشک بدرستی ایفای نقش نمی کند و احتمال آسیب دیدگی فرد 

بسیار زیاد است.
بعد از هر بار پرش و فرود ممکن است تشک از جای خود تغییر مکان دهد. از 

این رو کنترل جایگاه استقرار تشک قبل از هر پرش اهمیت بسیاری دارد.
به منظور کنترل ضربه و تکانه های ناشی از شوک فرود و جلوگیری از جدا شدن 
احتمالی اتصاالت دهانه های ورودی هوا از روی فن و یا واژگون شدن دستگاه 
فن دمنده، مطلوب است دو نفر امدادگر در کنار دستگاه دمنده به منظور کنترل 

آن مستقر شوند.

نکات مهم:
نکته 1: با توجه به باز بودن مستمر دریچه های خروج، هرگز در هنگام و یا قبل از 
اطمینان از پایان عملیات، برق دستگاه های دمنده قطع نگردد؛ به منظور ایمنی در 
زمان قطع برق شبکه، الزم است تجهیزات برق اضطراری در محل آماده بکار باشد.
نکته 2: درصورتی که وجود درختان و کابل های برق موجب بروز اختالل در روند 
اجرای عملیات گردد؛ می توان با هماهنگی الزم و در نظر داشتن نکات ایمنی 

نسبت به بریدن آنها و برپایی تشک اقدام نمود.

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


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

72

Special Article

مقـــاله تخـصصـی

 IRAN Fire Protection Engineering Magazine    No. 47    August. 2020                                 99 نشریه الکترونیکی مهندسی حفاظت از حریق    سال هشتم    شـماره 47   مرداد 
 www.iransafetytrade.com    iransafesec@gmail.com                                                                                                          مرکز جامع تجارت ایمنی ایران  

نحوه صحیح پرش:
شخص پرش کننده می بایست در زمان پریدن، دست ها و پاهای خود را باز کرده 
و سعی کند تا با قسمت تحتانی کمر و باسن، درست به مرکز تشک برخورد 
نماید تا با تقسیم وزن وی بر روی تشک، کمترین فشار و ضربه به فرد و تشک 
نادرست پرش،  ارتفاع پرش و شکل  رفتن  باال  با  اینصورت  وارد گردد. در غیر 

احتمال آسیب دیدگی در افراد بسیار باالست.

روش نامناسب پرش:
 پرش با سر و گردن احتمال آسیب دیدگی ناحیه گردنی را در بر خواهد داشت.
 پرش با پا نیز احتمال برگشت و انعکاس ضربه پا و برخورد با سروصورت خود 

فرد را در پی خواهد داشت.
 پرش چمباتمه ای نیز باعث برخورد زانوها با صورت و آسیب نخاعی می شود.

روش جمع آوری و بسته بندی:
تشک نجات را پس از استفاده و تخلیه تا کرده و سپس بصورت رول جمع آوری 
و در کاور مخصوص نگهداری می شود. نگهداری تشک در جای خشک و بدور از 
تابش نور خورشید؛ و همچنین نظافت و خشک کردن آن پس از استفاده بسیار 

حائز اهمیت است.

مراحل جمع آوری:
 قطع کردن برق فن ها

 جداکردن فن ها از کانال های ورودی هوا
 نظافت تشک و خشک کردن آن از هرگونه آلودگی مواد روغنی و آب و ...

 بررسی وضع ظاهری تشک و کنترل قسمت های مختلف آن
 راه رفتن بر روی تشک و تالش برای خروج هوای داخل آن

 تشک رول شده و داخل کاور مخصوص خود قرار داده می شود.
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نکات بسیار مهم در استفاده از تشک نجات:
غیرضروری  تمرینات  یا  و  سرگرمی  و  تفریح  برای  هرگز  نجات  تشک های   

طراحی نشده اند.
 از تشک نجات در ایام بارندگی استفاده نگردد.

 هیچگاه تشک بر روی سطوح تیز و برنده قرار نگیرد.
 تشک در جای خشک و بدور از تابش نور خورشید نگهداری شود.

 هرگز تشک نجات و یا کیسه آن، پرتاب و یا روی زمین کشیده نشود.
بلند کرده و  از دستگیره های آن  با استفاده  نیاز به حرکت دادن،  درصورت   

سپس حرکت داده شود.
 حین جابجایی تشک و پرش افراد بر روی آن، کانال های ورودی هوا کنترل 

شود تا از جای خود بر روی فن جدا نشوند.
و  درختان  برق،  کابل های  از  بدور  تا  شود  چک  مصدومین  فرود  مسیر   

شیروانی ها باشد.
 در هر پرش تنها بایست یک نفر بر روی تشک پرش کند.

بیرون  به پایین و  کنار و گوشه های تشک،  از سمت  باید  افراد پرش کننده   
تشک هدایت شوند.

شخص  و  امدادگران  بین  هماهنگی  مسئولیت  به تنهایی  نجات  فرمانده   
پرش کننده را برعهده داشته باشد. )داشتن بلندگوی دستی بسیار سودمند است.(
 بعد از هر بار پرش، با هماهنگی فرمانده، حداکثر 60 ثانیه زمان طی شود تا 
نفر بعدی بپرد. )به منظور جایگزین شدن هوای خارج شده از تشک و خروج فرد 

پرش کننده قبلی از محل(

از جای  اتصاالت و جابجایی فن های دمنده  از جداشدن  بمنظور جلوگیری   
خود، در اثر نیروی شوک ناشی از ضربه فرود؛ الزم است تا نجاتگران فن ها را در 

جای خود محکم نگه دارند.
 جهت تعمیر و بازرسی فقط از افراد متخصص و خبره استفاده شود.

 بعد از هر بار استفاده، تشک نجات نظافت و خشک گردد و سپس جمع آوری 
گردد.

مستندسازی:
بمنظور اطالع از تعداد دفعات استفاده و همین طور آگاهی از آخرین وضعیت 
تشک )تعمیرات، نقص فنی و یا آماده بکار بودن و...( کلیه موارد در دفترچه ای 

بصورت مرتب و با ذکر تاریخ و محل استفاده ثبت گردد.

سخن پایانی؛
نتیجه  عملیات و حصول  در صحنه  بمنظور موفقیت  یادآور می شود  پایان  در 
مطلوب، اهمیت فراگیری موارد آموزشی و نحوه صحیح استفاده از تجهیزات 
مستلزم  امر  این  و  بوده  اهمیت  حائز  بسیار  نجات  و  امداد  و  آتش نشانی 

آموزش های دوره ای و تکرار و بازآموزی مستمر می باشد.
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     حمید علي نیاپوري 
 مسئول آموزش و پیشگیري 
سازمان آتش نشانی بهشهـر

جنگل هــا نقــش بســیار مهمــی در طبیعــت ایفــا می کننــد. آنهــا می تواننــد 

ــه آب و تثبیــت خــاک شــده، مــواد مغــذی را وارد چرخــه  ســبب تصفی

طبیعــت کننــد و هــوا را معتــدل نماینــد. همچنیــن آنهــا زیســتگاهی امن 

بــرای حیــات وحــش فراهــم نمــوده و بــه لحــاظ اقتصــادی، ســبب حفــظ 

صنایــع وابســته بــه محصــوالت جنگلــی می شــوند کــه باعــث می شــود 

هــزاران شــغل ایجــاد شــده و میلیاردهــا دالر بــه ثــروت اقتصــادی یــک 

ــه  ــا ب ــوزی جنگل ه ــر آتش س ــال های اخی ــود. در س ــزوده ش ــور اف کش

خطــر طبیعــی جــدی تبدیــل شــده اســت. 

فناوری های پایش، کشف و مقابله خودکار آتش سوزی جنگل ها 
با استفاده از پرنده های بدون سرنشین یا پهپادها )UAV( و فناوری های حسگر از راه دور
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ــش  ــا در آت ــار از جنگل ه ــا هکت ــاله میلیون ه ــر س ــفانه، ه متأس

می ســوزند و هزینه هــای گزافــی صــرف خاموش کــردن ایــن 

آتش ســوزی ها می شــود. از ایــن رو مقابلــه بــا آتش ســوزی 

ــظ و  ــه حف ــائل در زمین ــن مس ــی از مهم تری ــه یک ــا ب جنگل ه

ــع طبیعــی تبدیــل شــده اســت.  نگهــداری مناب

شناســایی و اطفــاء بموقــع آتش ســوزی جنگل هــا، نقــش بســیار 

ــترش  ــی از گس ــارات ناش ــیب ها و خس ــش آس ــی در کاه مهم

ــا  ــوزی ها ایف ــن آتش س ــدت ای ــداوم طوالنی م ــز ت ــریع و نی س

ــایی و  ــش، شناس ــه پای ــیاری در زمین ــای بس ــد. تالش ه می کن

ــریع  ــترش س ــل از گس ــا، قب ــوزی جنگل ه ــریع آتش س ــار س مه

ــش  ــی پای ــنتی و قدیم ــای س ــت. روش ه ــده اس ــام ش آن، انج

ــش  ــرای پای ــان ب ــا انس ــی ی ــای مکانیک ــایی، از ابزاره و شناس

ــم  ــا ه ــن روش ه ــا ای ــد، ام ــتفاده می کنن ــگل اس ــط جن محی

بســیار خطرنــاک و هــم بســیار پرهزینــه هســتند. ایــن درحالــی 

اســت کــه حســگرهای از راه دور بــه یکــی از کارآمدتریــن ابزارهــا 

ــل  ــت آن تبدی ــا و مدیری ــر جنگل ه ــارت ب ــش و نظ ــرای پای ب

شــده اســت. پیشــرفت های ســریعی کــه در حــوزه دانــش 

ــه  ــده، ب ــل ش ــال حاص ــای دیجیت ــاوری دوربین ه ــه ای و فن رایان

ــن امــکان  ــه ای ای سیســتم های حســگر رایان

را می دهــد کــه بــه  جایگزینــی مناســب 

و  نظــارت  قدیمــی  سیســتم های  بــرای 

بــدل  جنگل هــا  آتش ســوزی  شناســایی 

شــود. 

رویکردهــای شناســایی از راه دور آتــش را 

ــرد: ــیم ک ــته تقس ــه دس ــه س ــوان ب می ت

1- سیستم های زمینی

2- پهپادهای بدون سرنشین

3- سیستم های ماهواره ای 

ــاوری خــاص  هرکــدام از ایــن سیســتم ها فن

خــود را دارنــد و هرکــدام بــه لحــاظ عملــی، 

ــراه  ــه هم ــز ب ــتی هایی نی ــا و کاس ضعف ه

ــن  ــی ممک ــنجش زمین ــای س ــد. ابزاره دارن

ــته  ــدودی داش ــی مح ــه نظارت ــت دامن اس

ــه  ــواره ای در زمین ــتم های ماه ــند. سیس باش

برنامه ریــزی و به روزرســانی فنــــــاوری از 

انعطــاف کمتــری برخوردارنــد و شــفافیت 

ــم  ــا بســیار ک ــی آنه ــی و هوای ــر فضای تصوی

اســت تــا آنجــا کــه از آنهــا نمی تــوان بــرای 

اطفــای حریــق جنگل هــا اســتفاده کــرد. 

ــران  ــزرگ و گ ــواًل ب ــز معم ــین نی ــا سرنش ــی ب ــزات هوای تجهی

هســتند و احتمــال بــه خطــر انداختــن جــان خلبــان نیــز در ایــن 

ــاک از  ــش محیط هــای خطرن ــه پای ــاز ب ــه ســبب نی ــا، ب روش ه

ــود دارد. ــک، وج نزدی

ــگر از راه  ــتم های حس ــودن سیس ــل دارا ب ــا )UAV( بدلی پهپاده

دور، گزینــه ای واقعــی محســوب شــده و جایگزینــی بــا ســرعت 

ــار  ــی مه ــارت، شناســایی و حت ــه نظ ــه در زمین ــم هزین ــاال و ک ب

ــا  ــام UAV ه ــد. ادغ ــمار می رون ــه ش ــا ب ــوزی جنگل ه آتش س

بــا فناوری هــای حســگر از راه دور بــه ایــن تجهیــزات ایــن 

ــورت  ــفاف به ص ــر ش ــه تصاوی ــاز ب ــا نی ــد ت ــی را می ده توانای

 UAV ،فضایــی، طیفــی و دمایــی را بــرآورده کننــد. عــالوه بــر آن

هــا امــکان اجــرای عملیات هــای مــداوم و طوالنی مــدت کــه در 

ــازند. ــم می س ــز فراه ــت را نی ــان ها نیس ــوان انس ت

زمینــه  در  شــگرفی  پیشــرفت  شــاهد  اخیــر  دهه هــای  در 

فناوری هــای خــودکار اطفــای حریــق جنگل هــا بوده ایــم و 

بیشــتر تحقیقــات در زمینــه کاربــریUAV هــا در آمریــکا و اروپــا 

ــع آوری  ــه جم ــه ب ــرد UAV ک ــن کارب ــت. اولی ــده اس ــام ش انج

اطالعــات در ایــن حیطــه پرداخــت، بــه ســال 1961 بــر می گــردد 
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 )USFS( کــه توســط ســازمان جنگلــداری ایــاالت متحــده آمریــکا

در زمینــه اطفــای حریــق جنگل هــا انجــام شــد. بیــن ســال های 

2003 تــا 2010، پژوهشــی در خصــوص حریــق جنگل هــا و کاربــرد 

 )NASA( ــکا ــای آمری ــوا و فض ــازمان ه ــط USFS و س آن توس

ــرد  ــتر از کارب ــه بیش ــتفاده هرچ ــدف، اس ــه ه ــت ک ــورت گرف ص

آن در حریــق جنگل هــا بــوده اســت. در ســال 2011، بــا حمایــت 

ــک  ــی )WVDF( و ناســا، ی ــای غرب ــداری ویرجینی ســازمان جنگل

تیــم تحقیقاتــی از دانشــگاه سینســیناتی از سیســتم UAV زفیــر 

ــوزی  ــایی آتش س ــتم های شناس ــدی سیس ــی توانمن ــرای بررس ب

مراتــع اســتفاده کــرد. 

همچنیــن پژوهشــی بــا اســتفاده از UAV هــا در زمینــه نظــارت، 

شناســایی، تمرکــز بر روی بخشــی خــاص، تائید و ســنجش میزان 

ــتان  ــار در مجارس ــن ب ــد. اولی ــام ش ــا انج ــوزی جنگل ه آتش س

در ســال 2004 بــود کــه از UAV در خدمــات آتش نشــانی اســتفاده 

ــتم در  ــن سیس ــی ای ــی توانای ــه بررس ــق ب ــن طری ــا از ای ــد ت ش

شناســایی آتش ســوزی جنگل هــا پرداختــه شــود. در ســال 2011، 

ــی  ــرای بررس ــز ب ــادون قرم ــای م ــه دوربین ه ــز ب دو UAV مجه

ــی در هلنــد اســتفاده  ــان در دو آتش ســوزی واقع توانمندی ش

ــا  ــر روی UAV ه ــه ب ــی ک ــر آزمایش هــای عمل ــالوه ب شــدند. ع

انجــام شــد، پژوهش هــای شبیه ســازی بســیار زیــادی در زمینــه 

توانایی هــای شناســایی و نظــارت UAV انجــام شــده اســت.

ــوزی  ــار آتش س ــایی و مه ــتم شناس ــک سیس ــه ی ــزای اولی اج

ــکل  ــوان در ش ــت را می ت ــر UAV هس ــی ب ــه مبتن ــا ک جنگل ه

فــوق مشــاهده نمــود کــه تمــام عملیات هایــی همچــون نظــارت 

ــان ها  ــه آتش نش ــدار ب ــایی )هش ــوه(، شناس ــش بالق ــن آت )یافت

ــروز  ــال ب ــوص احتم ــدار در خص ــا هش ــش ی ــروز آت ــان ب درزم

آتش ســوزی و پیش بینــی آن( را شــامل می شــود. 

ــزان  ــوزی و می ــل آتش س ــن مح ــای تعیی ــه معن ــایی ب شناس

ــزان پیشــرفت  ــای می ــه معن ــی ب گســترش آن اســت و پیش بین

آتــش در آینــده، براســاس میــزان بــاد و شــرایط اطفــاء حریــق. 
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ــا  ــم از UAV ه ــک تی ــا ی ــک UAV ی ــط ی ــا توس ــن عملیات ه ای

انجــام می شــود کــه دارای حســگرهای مختلفــی هســتند. هــدف 

اصلــی اســتفاده از UAV هــا در زمینــه ردیابــی آتــش، پیش بینــی 

نحــوه گســترش آتــش و فراهــم آوردن اطالعــات دقیــق و بموقــع 

ــت. ــانان اس ــرای آتش نش ب

بــر حریــق  نظــارت  و  سیســتم های پیش بینــی، شناســایی 

جنگل هــا معمــواًل شــامل مــوارد زیــر می شــوند: 

الــف( انــواع حســگرها کــه شــامل دریافت کننده هــای  سیســتم 

)سیســتم  IMUهــا  فنــاوری   ،)GPS( جهانــی  موقعیت یــاب 

ــوند  ــا می ش ــی( و دوربین ه ــه اینرس ــر پای ــت ب ــنجش موقعی س

ــد.  ــک می کنن ــا کم ــق جنگل ه ــای حری ــه اطف ــا ب ــه آنه ــه هم ک

نظــارت،  بــرای  خــاص  اســتراتژی های  و  الگوریتم هــا  ب( 

پیش بینــی.  و  شناســایی  تشــخیص، 

ج( سیستم های GNC هم برای UAV های منفرد و هم جمعی

د( مکان یابــی، موضع گیــری در محــل آتش ســوزی و سیســتم های 

کنتــرل مربــوط بــه UAV تــا بــه شــکل مناســبی محــدوده حریق زده 

ــر  ــی ب ــرار دهــد. )چنیــن سیســتم هایی مبتن را تحــت پوشــش ق

اطالعاتــی هســتند کــه در روز از طریــق دوربین هــای دیــد در 

ــه  ــب ب ــم در ش ــم در روز و ه ــز ه ــادون قرم ــای م روز و دوربین ه

نظــارت بــر روی حســگرها و تصاویــری کــه ارســال می کننــد و یــا 

ــد.(  ــیگنال می پردازن ــردازش س ــای پ الگوریتم ه

ــاط،  ــراری ارتب ــت برق ــای الزم جه ــامل ابزاره ــه ش ــی ک پایگاه

ــش،  ــایی آت ــه شناس ــازی در زمین ــه ای، تصویرس ــبات پای محاس

ردیابــی و پیش بینــی همــراه بــا هشــدار در زمینــه شــروع آتــش 

و همچنیــن همــه ابــزارآالت الزم بــرای کارآیــی هرچــه بیشــتر و 

ــا  ــق جنگل ه ــت UAV در حری ــد. مأموری ــا باش ــر UAV ه ایمن ت

ــه ســه بخــش تقســیم می شــود: جســت وجوی آتــش،  در کل ب

تائیــد وجــود آتــش، پایــش آتــش. 

ــر آن  ــه مق ــی ک ــد کنترل ــش، واح ــت وجوی آت ــه جس در مرحل

ــه و  ــوع ناحی ــاس ن ــت را براس ــت مأموری ــن اس ــر روی زمی ب

توانمندی هــای هــر کــدام از UAV هــا کــه بــه نــوع حســگرهای 

ــی  ــد. در پ ــا بســتگی دارد، تعییــن می کن اســتفاده شــده در آنه

ــت وجوگر  ــای جس ــاوگان از UAV ه ــک ن ــا ی ــک UAV، ی آن، ی

بــکار گرفتــه می شــوند تــا در مســیرهای از پیــش تعییــن شــده 

ــد.  ــرار گیرن مــورد بررســی ق

در همیــن حــال، روش هــای تقســیم بندی آتــش بــرای هرکــدام 

ــق  ــودکار از طری ــکل خ ــه ش ــا ب ــی رود ت ــه کار م ــا ب از UAV ه

ــایی  ــش را شناس ــش، آت ــایی آت ــگرهای شناس ــری حس بکارگی

ــز  ــادون قرم ــای م ــامل دوربین ه ــگرها ش ــن حس ــه ای ــد ک کنن

ــه  ــود ک ــاز می ش ــی آغ ــش زمان ــد آت ــه تائی ــند. مرحل می باش

آتش ســوزی، شناســایی شــده باشــد. پایــگاه کنترلــی زمینــی بــه 

UAV هــا دســتور می دهــد بــه مــکان آتش ســوزی برونــد تــا از 

ــن شــوند.  ــن موضــوع مطمئ ای

ــی  ــه واقع ــود ک ــاز می ش ــی آغ ــش زمان ــاهده آت ــه مش مرحل

ــش،  ــاهده آت ــه مش ــود. در مرحل ــد ش ــوزی، تائی ــودن آتش س ب

از UAV هــا خواســته می شــود تــا دائمــًا اطالعاتــی در خصــوص 

آتش ســوزی مخابــره کننــد. ایــن مســئله نیازمنــد آن اســت کــه 

تصاویــر همزمانــی از آتش ســوزی از زوایــای مختلــف در اختیــار 

ــران  ــه مدی ــات ب ــن اطالع ــود. ای ــرار داده ش ــی ق ــگاه زمین پای

بتواننــد  بهتــر  تــا هرچــه  کمــک می کنــد  آتش نشــانان  و 

ــد. ــام دهن ــه انج ــن زمین ــود را در ای ــای خ تالش ه

در یــک دهــه گذشــته، تکنیک هــای پــردازش تصویــر بــه شــکل 

گســترده ای بــرای شناســایی حریــق جنگل هــا بــکار رفتــه اســت. 
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شناســایی آتــش هــم به دو دســته شناســایی شــعله و شناســایی 

ــت  ــگ، حرک ــه، رن ــر آنک ــه مهم ت ــود. از هم ــیم می ش دود تقس

و موقعیــت آتــش هــم ســه ویژگــی بســیار مهــم در شناســایی 

ــد. ــمار می آین ــش بش آت

دود هــم خصیصــه بســیار مهمــی اســت کــه در شناســایی دقیــق 

و زودهنــگام آتــش بســیار مهــم اســت. چــون تصاویــر مــادون 

ــا اصــاًل  ــم باشــد و ی ــور ک ــه ن ــوان در شــرایطی ک ــز را می ت قرم

نــوری وجــود نداشــته باشــد، دریافــت نمــود و از طرفــی دود در 

تصاویــر مــادون قرمــز کاماًل مشــخص اســت، در نتیجه، اســتفاده 

از دوربین هــای مــادون قرمــز بــرای نظــارت و شناســایی آتــش، 

هــم در روز و هــم در شــب بســیار کاربــردی اســت. 

از آنجــا کــه حریــق جنگل هــا بســیار پیچیــده اســت، الزم اســت 

کــه از چندیــن منبــع اطالعاتــی در مکان هــای مختلــف اســتفاده 

ــن  ــا چندی ــگل ی ــق جن ــک حری ــرای ی ــک UAV ب ــر ی ــود. اگ ش

حریــق جنــگل بــکار رود، ممکــن اســت ســرعتی کــه ایــن داده هــا 

ــه  ــی ک ــد. زمان ــش نباش ــدان رضایت بخ ــوند، چن ــه روز می ش ب

ــات  ــود، عملی ــتفاده ش ــک UAV اس ــای ی ــن UAV بج از چندی

نظــارت، شناســایی و حتــی مقابلــه بــا آتــش بــا کارایــی بهتــری 

ــود.  ــام می ش انج

مســئله ای کــه در گرفتــن عکــس و پــردازش آن وجــود دارد ایــن 

اســت کــه تالطــم و لــرزش UAV هــا در طــول پــرواز ممکن اســت 

موقعیــت دوربیــن را تغییــر دهــد و باعــث تار شــدن تصویــر گردد 

ــرای کاهــش  ــذار اســت. ب ــایی تأثیرگ ــج شناس ــر روی نتای ــه ب ک

دادن میــزان هشــدارهای اشــتباه بایــد تصویــری اخــذ شــود کــه 

ــک در از  ــتم های الکترومکانی ــد. سیس ــی در آن نباش ــچ لرزش هی

بیــن بــردن لرزش هــا بســیار مؤثرنــد، امــا بســیار ســنگین و گــران 

ــرًا  ــرزش ایجــاد می کننــد. گرچــه اخی هســتند و خودشــان هــم ل

سیســتم های گیم بــال بــه شــکل کوچک تــر و ارزان تــر هــم 

ــر و از  ــزان حرکــت تصوی ــرای محاســبه می ــه ب ــد شــده اند ک تولی

ــب اند. ــیار مناس ــا، بس ــردن لرزش ه ــن ب بی

بنابرایــن هــم تکنیک هــای ســخت افزاری و هــم نرم افــزاری 

ــرد و  ــکار ب ــر ب ــتر تصوی ــه بیش ــات هرچ ــرای ثب ــوان ب را می ت

ــدرت  ــل ق ــه دلی ــتری دارد. ب ــش بیش ــث ارزش پژوه ــن مبح ای

مانــور بــاالی پهپادهــا )UAV(، تــوان عملیاتــی بــاال و محافظــت 

از جــان آتش نشــانان، ایــن دســتگاه ها توانایــی باالیــی در 

ــد.  ــا دارن ــا آتش ســوزی جنگل ه ــه ب نظــارت، شناســایی و مقابل

ــر UAV در  ــی ب ــا مبتن ــوزی جنگل ه ــا آتش س ــه ب ــاوری مقابل فن

یــک دهــه گذشــته، ارزش و کارایــی خــود را ثابــت کــرده اســت.

https://iransafetytrade.com/


  نشریه الکترونیکی مهندسی حفاظت از حریق    ژورنال تخصصی حوزه مهندسی هوشمند سیستم ها و تجهیزات حفاظت در برابر حریق عامل و غیرعامل،  امداد و نجات،  مدیریت بحران، عالئم ایمنی،  پدافند غیرعامل، HAZ-MAT و ...

81
 IRAN Fire Protection Engineering Magazine    No. 47    August. 2020                                 99 نشریه الکترونیکی مهندسی حفاظت از حریق    سال هشتم    شـماره 47   مرداد 
 www.iransafetytrade.com    iransafesec@gmail.com                                                                                                          مرکز جامع تجارت ایمنی ایران  

https://iransafetytrade.com/


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

اطالعــات عمومـی

82
 IRAN Fire Protection Engineering Magazine    No. 47    August. 2020                                 99 نشریه الکترونیکی مهندسی حفاظت از حریق    سال هشتم    شـماره 47   مرداد 
 www.iransafetytrade.com    iransafesec@gmail.com                                                                                                          مرکز جامع تجارت ایمنی ایران  

داستان برند 

داشــتن یــک محصــول عالــی و خدمــات باکیفیــت بســیار مهــم هســتند، امــا الزامــًا بــه داشــتن 

مشــتری وفــادار ختــم نمی شــوند. در بیشــتر مواقــع، مشــتریان تحــت تأثیــر رابطــه احساســی 

ــا برنــد قــرار می گیرنــد.  خــود ب

زالتمــن، اســتاد دانشــکده بازرگانــی هــاروارد می گویــد: 95 درصــد تصمیمــات خریــد در 

ــا  ــت ت ــات اس ــر احساس ــت تأثی ــتر تح ــه بیش ــی ک ــرد، جای ــکل می گی ــراد ش ــودآگاه اف ناخ

ــا  ــا آنه ــد ب ــراری پیون ــا مشــتریان، برق ــت رابطــه احساســی ب ــرای تقوی ــن راه ب منطــق. بهتری

از طریــق داســتان برنــد اســت. امــا بــرای اینکــه داســتان برنــد شــما چنیــن قابلیتــی داشــته 

ــد خــاص باشــد. باشــد، بای

 وب سایت آیمارکتور

www.imarketor.com

https://iransafetytrade.com/
https://www.imarketor.com/


کانال/ گروه اطالع رسانی و تبادل اطالعات نشریه الکترونیکی

مهندسی حفاظت از حریق )مهندسی حریق(
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تمرکز روی مزایای برند 
ــز داشــته باشــد  ــردی تمرک ــواره روی ف ــد هم ــد بای داســتان برن
کــه تصمیــم بــرای خریــد بــا اوســت. حتــی بــرای محصوالتــی 
ــاخته  ــی و س ــاری طراح ــای تج ــرکت ها و بنگاه ه ــرای ش ــه ب ک
ــه  ــده ک ــخص تصمیم گیرن ــه ش ــم ک ــد بدانی ــم بای ــوند ه می ش

ــرد، کیســت. بطــور مــداوم از محصــول اســتفاده خواهــد ک
 Gartner ــی ــاوره ای، پژوهش ــه مش ــام مؤسس ــم مق ــرز، قائ مت
می گویــد: مؤسســه متبوعــش، تحقیقاتــی روی مزایــای بیــش از 
70 برنــد انجــام داد. در ایــن تحقیقــات تأثیــر دو دســته مزیــت 
مــورد بررســی قــرار گرفــت: مزایــای برنــد از دیــدگاه کســب و کار 

و مزایــای برنــد از دیــدگاه افــراد. 
ــاری  ــل تج ــا روی 14 عام ــن مزای ــرات ای ــش، تأثی ــن پژوه در ای
ــرای خریــد، خریــد و پرداخــت  شــامل مــواردی مثــل بررســی ب
حــق اســتفاده نســخه پریمیــوم مــورد مطالعــه قــرار گرفــت. ایــن 
مطالعــه نشــان داد کــه تأثیــر مزایــای برنــد بــرای افــراد، دو برابــر 

تأثیــر مزایــای برنــد بــرای شــرکت بــود.
فرقــی نمی کنــد محصــول یــا خدمــت شــما چیســت، تمرکــز بــر 
مزایــای برنــد بــرای افــراد بایــد بخــش مهمــی از داســتان برنــد 
شــما باشــد، چــرا کــه بــرای مشــتریان جذابیــت بیشــتری دارد. 

در کنــار آن می تــوان بــه ســایر مزایــا نیــز پرداخــت. 

ــراد  ــتقیمًا روی اف ــه مس ــت ک ــی اس ــا مزایای ــت ب ــی اولوی ول
اســت. تأثیرگــذار  تصمیم گیــر 

ریشه در ارزش های برندتان
از  را  ســاختگی  داســتان های  براحتــی  امــروزی،  مشــتریان 
ــک  ــد ی ــر می خواهی ــد. اگ ــز می دهن ــل تمی ــتان های اصی داس
رابطــه مؤثــر بــا مشــتری ایجــاد کنیــد، داســتان برنــد شــما بایــد 

ــد. ــته باش ــان داش ــای برندت ــه در ارزش ه ریش
ــان  ــد، نش ــام ش ــه Stackla انج ــط مؤسس ــه توس ــی ک تحقیقات
ــعار  ــت ش ــد، اصال ــتریان معتقدن ــد مش ــه 86 درص ــد ک می ده
و داســتان برنــد برایشــان یــک عامــل بســیار مهــم اســت و 57 
درصــد مشــتریان حــس می کننــد کــه محتــوای کمتــر از نیــم از 

شــرکت ها، اصالــت دارد.
داســتانی اثربخــش خواهــد بــود کــه اصیــل و برخاســته 
می توانــد  داســتانی  چنیــن  باشــد.  شــرکت  ارزش هــای  از 
مشــتریانی را کــه ارزش هــای شــما برایشــان جــذاب اســت، بــا 
ــما را  ــد ش ــت از برن ــا حمای ــه آن ه ــرا ک ــازد، چ ــراه س ــما هم ش
ــد.  ــر خــود می دانن ــورد نظ ــای م ــت از ارزش ه ــی حمای ــه نوع ب
مشــتریان از داســتان های ســاختگی کــه همخوانــی بــا هویــت 

ــرد. ــد ک ــتقبال نخواهن ــد، اس ــما ندارن ــرکت ش ش
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جلب نظر مشتریان با روایت داستان به معنای واقعی
خیلــی از کمپین هــا و برنامه هــای تبلیغاتــی )مخصوصــًا در 
بازاریابــی دیجیتــال و بازاریابــی B2B( روی ارائــه آمــار و حقایــق 
علمــی متمرکزنــد. هرچنــد ایــن نــوع محتــوا می توانــد در 
ــد،  ــته باش ــی داش ــذاری باالی ــود، تأثیرگ ــب خ ــت مناس موقعی
ــد  ــت داســتان برن ــا روای ــوا ب ــد محت ــوع روش تولی ــن ن ــا ای ام
متفــاوت اســت. چنیــن محتواهایــی خیلــی زود از ذهن هــا 

پــاک می شــوند. 
بــرای تبییــن اهمیــت روایــت داســتان، بــد نیســت نتایــج یــک 
مطالعــه را کــه در ســال 1969 در دانشــگاه اســتنفورد انجــام شــد، 
ــجویان  ــه از دانش ــن مطالع ــم. در ای ــرار دهی ــی ق ــورد بررس م
ــه خاطــر بســپارند.  ــات را ب ــه کلم ــه 10 مجموع خواســته شــد ک
ــن  ــی از ای ــدند و از یک ــیم ش ــته تقس ــه دو دس ــجویان ب دانش
ــرای هــر مجموعــه از کلمــات یــک  ــا ب گروه هــا خواســته شــد ت
ــزان  ــروه از نظــر می ــی هــر دو گ داســتان بســازند. پــس از مدت
بــه یــادآوری کلمــات مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد. نتیجــه بســیار 
ــود، 80  ــه از کلمــات داســتان ســاخته ب ــود؛ گروهــی ک ــب ب جال
ــط 20  ــر فق ــروه دیگ ــا گ ــت، ام ــاد داش ــه ی ــات را ب ــد کلم درص

ــه خاطــر داشــتند. درصــد کلمــات ب
در مــورد برنــد و بازاریابــی نیــز همیــن امــر صــادق اســت. اگــر 
محصــوالت و خدمــات خــود را در قالــب داســتان بــه مشــتریان 
ــر  ــک بن ــش ی ــر از نمای ــی تأثیرگذارت ــد، خیل ــی کنی ــود معرف خ

ــود. ــد ب ــا خواه ــش قیمت ه ــا نمای ــی ی تبلیغات
 AdAge ــه ای در ــار در مقال ــی پیکس ــنده کمپان ــو الن، نویس متی

می نویســد: داســتان های تبلیغاتــی نیــز بایــد مثــل داســتان های 
واقعــی، از طریــق احساســات بــا مخاطبیــن ارتبــاط برقــرار کننــد 

و یــک آغــاز و پایــان مشــخص داشــته باشــند.
ایــن مســئله، اهمیــت پرداختــن بــه مطالعــات مــوردی و 
ارائــه یــک  را تبییــن می کنــد.  توصیه نامه هــای مشــتریان 
داســتان واقعــی کــه مزایــای برنــد بــرای افــراد را بــه مشــتریان 
بالقــوه نشــان می دهــد، بــه آن هــا در تصمیم گیــری بهتــر کمــک 
می کنــد. ایــن داســتان های واقعــی بایــد بــه جذاب تریــن 
ــدگار  ــا در خاطــر مشــتریان مان ــت شــوند ت ــن روای شــکل ممک

شــوند.

سخن پایانی
ــر  ــگرفی ب ــر ش ــد تأثی ــد می توان ــتان برن ــت داس ــاب درس انتخ
موفقیــت برنــد داشــته باشــد. داســتان برنــد می توانــد بــر درک 
ــذار  ــد تأثیرگ ــا برن ــوع رابطه شــان ب ــد شــما و ن مشــتریان از برن
باشــد. داســتان برنــد می توانــد مخاطبیــن بــا ارزش هــای مشــابه 
برنــد را بــا شــما همــراه ســازد و حمایــت آن هــا را جلــب کنــد. 
ــث  ــد باع ــود، می توان ــاب ش ــت انتخ ــر درس ــد اگ ــتان برن داس
ــد  ــا برن ــان عمــر ب ــا پای ــاداری شــود کــه ت جــذب مشــتریان وف

همــراه باشــند.
ــک  ــد ی ــید، بای ــر باش ــد برت ــک برن ــد ی ــی خواهی ــر م ــس اگ پ
داســتان خــوب داشــته باشــید. داســتان شــما باعــث مــی شــود 
ــن  ــد، در ذه ــورد ارزش می گیری ــه درم ــی ک ــا تصمیمات میلیارده

ــد. ــرار گیرن ــده ق مصــرف کنن

https://iransafetytrade.com/
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نسخه الکترونیک شماره های  قبلی نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! General Data

اطالعــات عمومـی
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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

جعفر غالمحسین نژاد                        کارشناس آتش نشانی
مشاور و مدرس ایمنی و آتش نشانی                            09155108625

 امیرحسین کشاورز       دکتری انرژی هسته ای- مهندسی حریق
مشاور و مدرس HAZ-MAT  و بحران                         09122871680                       

HSE علی باغبانی                         کارشناس ارشد مدیریت
مشاور و مدرس HSE  و مدیریت بحران                     09177776551                       

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

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

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

b a g b a n i _ a @ y a h o o . 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

https://iransafetytrade.com/


کانال/ گروه اطالع رسانی و تبادل اطالعات نشریه الکترونیکی

مهندسی حفاظت از حریق )مهندسی حریق(

https://t.me/iranFireProtectionEngMag  

https://chat.whatsapp.com/
DOMYCAGByFFJNv1fhrtzAQ
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اطالعات عمومی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

علیرضا 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
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  آدیش پادمهر

  اعالم و اطفای حریق صنعتی

  021 - 44487972-4  

  www.adishpad.com 

  مجتمع تجاری اداری نگین رازی

HSE بورس تخصصی تجهیزات و خدمات  

  021 - 55659574  

  www.neginrazi-hse.com 

  صبا تام صنعت

  اعالم و اطفای حریق صنعتی

  021 - 22855818  

  www.sabatam.com 

  ایمن آسه

  اعالم و اطفای حریق صنعتی

  021 - 44240262  

  www.imenace.com 

  مهندسی طراحان نوین راهکار

  اعالم و اطفای حریق صنعتی

  021 - 86020347  

  www.asec-int.com 

  مهندسی بهسا

  اعالم و اطفای حریق صنعتی

  021 - 22653812  

  www.behssa.com 

  آفتاب ایمن پرتو

  آموزش ، مشاوره ، مدیریت

  021 - 88871527

  www.aipceco.com 

  نمادین طرح

HAZMAT کاربری سازی آتش نشانی، نجات و  

  021 - 65766872

  www.namadintarh.com 

  بزرگمهر هامون تهران

HSE خدمات تایید صالحیت  

  021 - 44077648

  www.hamoonbozorgmehr.com 

  ایمن صنعت پارس

  ایمنی و آتش نشانی

  021 - 44282800  

  www.imensanatpars.com 

  فامور مهرگان پویا

  آموزش و مشاوره آتش نشانی حرفه ای

  021 - 88612779 -80  

  www.famorgroup.com 

  ایمن گستر ساعی

  سیستم های اعالم حریق

  021 - 66908882  

  www.igs.co.ir 

  کارافایر

  سیستم های اطفاء حریق

  021 - 26700421  

  www.karafire.com 

  مهندسی تدبیر

  فوم بیورسال و آئروسل های اطفاء حریق

  041 - 35257323  

  www.bioversal.ir 

  آگاهان انرژی آسیا

  ایمنی، آتش نشانی و نجات

  021 - 22879550  

  www.aeapjs.com 

صفحه ویژه مدیریت تدارکات
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