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درود بر خوانندگان عزیز

 MIT دانشــگاه MIT TECHNOLOGY REVIEW 1- نشــریه فناوری
فهرست هوشمند ترین شرکت های جهان در سال 2016 را منتشر کرد که در صدر 
آنها فروشگاه اینترنتی AMAZON قرار دارد. بایدو BAIDU ، موتور جستجوی 
چین و ایلومینا ILLUMINA شرکت تولید محصوالت ژنتیکی، در رده های دوم 
و سوم و نهایتا تسالموتورز TESLA بدلیل توسعه سیستم خودروهای خودران و 

هوشمند در رده  چهارم قرار گرفتند.
2- به نظر می رسد برخی سازمان های آتش نشانی شهری )که خود نیز به اجرای 
سیســتم های ایمنی حریق می پردازند( با واگذاری این فعالیت های مسئولیت زا 
به مجریان خصوصی و تعیین ناظر مطمئــن و با صالحیت )برای پایش صحت 
فعالیت  آنها( از فرصت پیش آمده می توانند برای همسان ســازی وظایف شان با 
روند جهانی و بین المللی بهره ببرند. با پذیرفتن همزمان کسوت مشاور، مجری و 
ناظر، ریسک سنگینی پذیرفته می شود که به اذعان بسیاری، توجیه منطقی ندارد. 
ازجمله اقداماتی که می تواند یاریگر ســازمان های آتش نشانی در کارآمدی موثر 

بوده و شهروندان را خودایمن پرورش دهد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- حضور فعال در همه رویدادها و توجیه موثر نقش ایمنی به تأثیرگذاران صنوف 

- تمرکز کامل بر موضوع آموزش، بازآموزی و توانمندسازی درون سازمانی
برای تامین و حتی کاهش هزینه های ســازمانی روش های موثرتر دیگری هم 
هست. پیشنهاد می شود رویکردها را از نگرش افزایش توان مقابله ای به تمهید 

پیشگیرانه هوشمندانه از وقوع حوادث تغییر داد. 
3- در نمایشگاه اینترسک سال 2016 ، بیش از 27000 نفر از 118 کشور جهان 
که نیمی از آنها خارجی بودند، از 1235 غرفه دار که از 52 کشــور در 10 سالن، 
آخرین فناوری های شان را به نمایش گذاشته بودند، دیدن کردند که ایرانیان بعد 

از ساکنین امارات و عربستان، بیشترین بازدیدکنندگان از نمایشگاه بودند!!!!

                                                                                           احمد غالمیان میراب
                                                                                     آبان ماه 1395

اگرچه ....
رشد شهرنشینی، خرید نردبان ها و باالبرهای 
امدادرسانی و اطفاء حریق را افزایش داده است 
ولی برای کارآمدی موثرتر به تمهیدات غیرعامل 

حفاظت در برابر حریق هم بیاندیشید.

ه مـا د  ا یـد و ه ر مـا د  ا یـد و  ر
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 716 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

اخبار خارجی
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عملکرد  واقعی  شاخص  یک   EN54 Part 13
بسیاری  در  ولی  می باشد  حریق  اعالم  سیستم 
از موارد به خوبی شناخته نشده و گاهی به طور 
نادرست از آن تعبیر شده است. به منظور اطمینان 
از این که همه بتوانند عملکرد سیستم اعالم حریق 
خود را بررسی نمایند، Advanced، یکی از اولین 
شرکت ها که در اروپا به Part 13 نائل گردید، یک 
جدید  اینفوگرافیک  و  متری   1/5 دیواری  لوح 
فراهم نموده و موارد مرتبط با Part 13 را که شما 
باید از آن ها اطالع داشته باشید، شرح داده است.

 EN54-13یک استاندارد اروپایی است که موارد 
زیر را تضمین می نماید:

همه  در  حریق  اعالم  سیستم  بهینه  عملکرد   -
شرایط

- محافظت مناسب از افراد در یک وضعیت حریق 
واقعی

تعیین کنندگان،  برای  کامل  خاطر  آسودگی   -
نّصاب ها، و کاربران نهایی.

این استاندارد شامل آزمایش های دقیق طرف سوم 
می باشد که عملکرد مناسب اجزایی که به عنوان 
یک سیستم واحد یکپارچه سازی می شوند را تایید 

می نماید.
در حال حاضر EN54-13  در بسیاری از کشورهای 
اروپایی الزامی می باشد، ولی حتی در کشورهایی 
که این الزام وجود ندارد، نشانه عملکرد و پایایی 

سیستم محسوب می شود.
این طرح اینفوگرافیک، 5 مورد را که شما باید در 

موردEN54-13  بدانید، شرح می دهد:
لحاظ  از  زیاد  با دقت  تاییدشده  1. سیستم های 

سازگاری مورد آزمایش قرار گرفته اند.
2. سیستم های تاییدشده به طور پیوسته از نظر 

وجود نقص، مورد بررسی قرار می گیرند.
3. “طراحی کردن” به معنای “به تایید رساندن” 

نیست.
4. پانل های تاییدشده می توانند در وقت و هزینه 

شما صرفه جویی کنند.

5. سیستم های تاییدشده، آسودگی خاطر غائی را 
برای شما به همراه دارند.

هر کدام از این پنج ویژگی، در اینفوگرافیک بسط 
داده شده و به طور واضح بررسی گردیده اند که 
از عملکرد و صحت سیستم کمک  به اطمینان 
می کند. این طرح را می توان دانلود نموده یا یک 
وب سـایت شـرکت  از  را  آن  نسخـه چاپ شـده 

Advanced سفارش داد:

کمیسیون اروپا )European Commission( یک 
منتشر  اروپا  اتحادیه  برای   )IIA( ارزیابی  برنامه 
کرده است که طرح ارائه مجوز هماهنگ را برای 
پایه گذاری  حریق  اعالن  سیستم های  اجزای 
نماینده  هیئت های  و  صنایع  ذینفعان  می کند. 
می توانند نظرات خود را به این رایزنی کمیسیون 
از  بخشی   Euralarm شرکت  دهند.  ارائه  اروپا 
به  نماینده می باشد که  از هیئت های  یک گروه 
است.  ارتباط  در  کمیسیون  این  با  نزدیک  طور 
شده  اشاره   Euralarm بیانیه  در  که  همان طور 
از  دیرینه  طرح  یک  ارزیابی،  برنامه  این  است، 
یکپارچه  بازار  یک  رویکرد  برای  را   Euralarm
جهت آزمایش، بازرسی، و صدور مجوز در صنایع 
امنیتی دنبال می کند و اخیراً در یک پویش به 
قرار  استفاده  اروپا مورد  اتحادیه  نهادهای  سمت 
گرفته است. موانع تجاری ناشی از عدم وجود یک 
طرح آزمایشی تک توقف، به رقابت تولیدکنندگان 
اروپایی سیستم های امنیتی آسیب می زند. فقدان 
یک بازار یکپارچه، صرفه جویی به نسبت مقیاس، 

و در نتیجه، رقابت در یک بازار جهانی را کاهش 
می دهد. 

ارائه  زمینه  در  اروپا  اتحادیه  رایزنی  در  شرکت 
مجوز هماهنگ برای سیستم های اعالن حریق، 
نتیجه ای مهم به شمار می آید که در چند سال 
گذشته توسط Euralarm انجام شده است. بخش 
Dave Wilkin- تحت هدایت ،Euralarm  امنیتی

son به عنوان مدیر این بخش، پاسخ Euralarm به 
کمیسیون اتحادیه اروپا را به طور دقیق مشخص 
توصیه نامه  یک  آن،  دنبال  به  نمود.  خواهد 
توزیع  اعضا  برای همه  استفاده  تاییدشده جهت 

خواهد شد.

استاندار اروپایی EM54 شاخص واقعی عملکرد سیستم اعالم حریق

حضور Euralarm در کمیسیون اروپایی
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ارتباط با دفرت نرشیه:
تهران- خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، مجتمع تجاری اداری نگین رازی 

)بورس تخصصی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی(، طبقه دوم، واحد 117 اداری
تلفن:  40 82 68 55 - 68 83 68 55 - 021           کدپستی: 13389-55789

تهیه  به  مربوط  اطالعات  بریتانیا  کشور  وزارت 
تجهیزات آتش نشانی و نجات را به منظور تشویق 

پروژه های مشارکتی منتشر کرد. 
سرویس   45 میان  در  که  بررسی  این  نتایج 
آتش نشانی و نجات منتشر گردید، یکی از اولین 
گام های وزارت کشور برای اصالح و شفاف سازی 
این بخش برای عموم به شمار می آید. این اقدام، 
بریتانیا  گسترده تر  دولتی  اصالحات  از  بخشی 
محسوب می شود که در می 2016، با تمرکز بر 

تنوع، کارآمدی، و شفاف نمایی، آغاز گردید.
انتظار می رود که مقامات ناظر آتش نشانی از این 
داده ها جهت مقایسه میزان هزینه پرداختی برای 
تجهیزات ضروری خود با دیگران استفاده نمایند 
که  نمایند  حاصل  اطمینان  آن  از  استفاده  با  و 

بهترین ارزش ممکن را کسب نموده اند.
شد،  اجرا  ژوئن   23 تا   1 از  که  بررسی  این 
سرویس های آتش نشانی و نجات را ملزم نمود تا 
از اجناس PPE که  جزئیات مربوط به 25 عدد 
به طور معمول تهیه می کنند، و تجهیزاتی شامل 
کاله ایمنی، روپوش های ضد حریق، مجموعه های 
BA، کپسول ها و لوازم آتش نشانی را ارائه دهند. 

تاریخ خرید،  تعداد،  هزینه،  اطالعات شامل  این 
تأمین کننده، و این که آیا خرید به صورت مشترک 
انجام شده یا به عنوان بخشی از یک چارچوب 

مشارکتی بوده است، می شد.
برخی از مقامات از یک توافق سرویس اشتراکی 
برای تهیه و مدیریت PPE خود بهره می گیرند. 
میزان  بیشترین  که  نمود  مشخص  بررسی  این 
پرداختی از Gloucestershire می باشد که ساالنه 
 US$666 برای این سرویس به ازای هر آتش نشان
Bedford- (507.85£) پرداخت کرده، در حالی که

کمترین  دارای   ، US$570 (£434.85)با  ،shire

میزان پرداختی بوده است. تجهیزات محافظتی 
مدیریت شده  سرویس های  این  در  که  شخصی 
شامل می شوند، بسته به شرایط توافق در سطح 
و  تعویض،  نگهداری،  نمونه،  عنوان  )به  سرویس 

شستشوی اجناس( تغییر می کنند.
یک  متوسط  قیمت  که  داد  نشان  بررسی  این 
 US$212 بریتانیا،  در  حریق  ضد  ایمنی  کاله 

 ،Oxfordshire (162£) می باشد. با این وجود، در

 US$331 آتش نشان ها بیشترین هزینه را به میزان
Cum- در  که  حالی  در  می پردازند،   (£252.53)

 US$177 (£135) آن ها برای تهیه این کاال ،bria

پرداخت می کنند.
به طور متوسط، حدود US$554 (£422.56) برای 
یک روپوش )ژاکت و شلوار( ضد حریق پرداخت 
که  نجات  و  آتش نشانی  سرویس های  می شود. 
پرداخت  مجموعه  این  برای  را  هزینه  بیشترین 
  US$759,با  Cambridgeshire شامل  می کنند، 
  US$721با Greater Manchester (579.41£)، و

 (549.95£)می باشند، در حالی که آتش نشان ها 

تن  به  حریقی  ضد  جامه های   ،Wiltshire در 
می کنند که تنهاUS$426 (£325)  قیمت دارند.

برای  نجات  و  آتش نشانی  سرویس های  اغلب 
حدود  کپسول،  استثنای  به   ،BA مجموعه  یک 
 US$973 (£741.79)پرداخت می کنند، ولی این 

 US$1,907 با   ،Cornwall که  داد  نشان  بررسی 
(1,504.19£)، و پس از آن، West Yorkshire با 

را  پرداختی   US$1,786 (£1,361.54)بیشترین 

دارند. از سوی دیگر، Lincolnshire توانسته است 
از یک سوم بودجه  با کمتر  مجموعه های BA را 
Cornwall، و تنها با US$547 (£417) به ازای هر 

مجموعه، تهیه نماید.
در مورد برخی از تجهیزات، مانند وسایل پمپاژ 
با اندازه متوسط، اختالف قابل توجهی به چشم 
این  که  می کند  عنوان  کشور  وزارت  می خورد. 
اختالف، ناشی از تأثیر الزامات عملیاتی هر کدام از 
مقامات آتش نشانی و نجات بر انتخاب تجهیزات )و 
 FRS در نتیجه، هزینه( می باشد زیرا هر سرویس
پمپاژ  وسایل  از  نوع  چه  که  نمایید  تعیین  باید 
متوسط،  طور  به  می باشد.  مناسب  آن ها  برای 
حدود  بریتانیا  در  آتش نشانی  سرویس  یک 

دستگاه  یک   US$241,431 (£184,000)برای 

احتساب  بدون   – می کند  هزینه  متوسط  پمپاژ 
تغییرات هزینه بین انواع مختلف شاسی و بدنه. 
لندن  آتش نشانی  تشکیالت  نمونه،  عنوان  به 
قیمت  با  را   53 (London Fire Brigade)واحد 

دستگاه  هر  ازای  به   US$301,579 (£229,857)

Mersey- در FRS  خریداری کرد، در حالی که
 US$126,563 (£96,470) دو واحد را تنها با ،side

 Staffordshire FRS .به ازای هر کدام، تهیه نمود
بیشترین هزینه را با خرید چهار واحد می پردازد، 

US$364,533 (£277,845).

بر  نظارت  سرپرست   ،Brandon Lewis

سرویس های آتش نشانی، عنوان کرد که مقامات 
تا  نموده  همکاری  هم  با  پیش  از  بیش  باید 
هزینه های مربوط به تهیه تجهیزات ضروری خود 
را کاهش دهند. وی افزود: "منطقی نیست که با 
وجود منافع مالی و عملیاتی که در خرید مشترک 
وجود دارد، مقامات آتش نشانی و نجات، تجهیزات 
خود را به صورت جداگانه خریداری نمایند. با این 
از مقامات آتش نشانی  که در حال حاضر برخی 
از  و  دارند  همکاری  تجهیزات  تهیه  در  نجات  و 
منافع آن سود می برند، ولی هنوز هم باید اقدامات 

بیشتری صورت گیرد."
در حال حاضر تالش مقامات جهت همکاری در 
 2015 می  در  می شود.  احساس  کشور  سراسر 
مبلغ US$485,000 (£370,000) به  میالدی، 
Es- وDevon & Somerset FRA, Kent FRA،  

به طور مشترک یک  تا  اعطا گردید   sex FRA

بخش  این  برای  ملی  تدارکات  همکاری  مرکز 
تأسیس نمایند.

این اطالعات را می توان از طریق سایت زیر دانلود 
 www.gov.uk                                    :کرد

انتشار دستورالعمل جدید ایمنی و آتش نشانی بریتانیا
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شده  ارائه  جدید  حریق  اطفاء  عامل  یک  اخیراً 
را  آب  قابلیت  توجهی  قابل  میزان  به  که  است 
جهت اطفاء حریق افزایش داده و به آتش نشان ها 
در مواجهه با آتش سوزی های گسترده در آمریکای 

شمالی و اروپا کمک می کند.
Blazetamer380، که در استرالیای جنوبی توسط 
Biocentral Laboratories تولید گردید، در این 
فصل حریق خیز در پنج ایالت آمریکا به صورت 
هوایی و زمینی مورد استفاده قرار گرفته است، در 
حالی که آزمایش های اولیه آن در پرتغال و فرانسه 

آغاز شده است.
 Biocentral Laboratories، John عامل  مدیر 
 Blazetamer ترکیب  که  نمود  بیان   ،Stepancic
با مولکول های متصل شونده به آب، کارایی اطفا 

حریق هوایی را تا %44 افزایش می دهد.
انجام دهید،  افزود: "آن چه شما می خواهید  وی 
حفظ آن حجم از آب به بهترین شکل می باشد، به 
طوری که بتواند به طور یکنواخت بر روی مناطق 
جذب  قابلیت  بهترین  تا  آمده،  فرود  نظر  مورد 
انرژی را بدون ایجاد نواحی منقطع، که به سوختن 

ادامه می دهند، ارائه نماید."
"شما می توانید همین کار را تنها با یک بار پاشش 
خوشنودی  موجب  امر  همین  و  دهید،  انجام 
از  پس  که  دریافته ایم  ما  است،  شده  خلبان ها 
مجدداً  ایالت،  یک  در  محصول  این  از  استفاده 
از  از خلبان ها خواسته می شود که  یک ماه بعد 

Blazetamer  استفاده کنند."
همچنین Blazetamer یکی از سازگارترین مواد 
و   EPA توسط  که  است  طبیعت  با  آتش نشانی 
مرکز کیفیت آب استرالیا، به عنوان تنها محصولی 
دیگر  و  آبی  حوزه های  نزدیکی  در  می تواند  که 
مناطق حساس مورد استفاده قرار گیرد، به تایید 
رسیده است، مشروط بر این که دستورالعمل های 

تولید آن به دقت دنبال شوند.
که  است  شده  طراحی  گونه ای  به  مایع  این 
می تواند در مقادیر بسیار کم با آب ترکیب شود؛ از 
2 لیتر در 1000 لیتر برای اطفا حریق زمینی، و 
تا 6/5 لیتر در 1000 لیتر برای پاشش های هوایی 

از هواپیماهایی با بال ثابت. 
Stepancic توضیح داد: "این امر بدان معناست که 
ما به هزینه یک سوم مواد کاهنده آتش معمولی 
 $1300-$1500 حدود  هزینه ای  که  داریم،  نیاز 

(AUD) به ازای هر 3000 لیتر دارند."
"همچنین هواپیماها برای مدت زمان کمتری در 

حال پرواز هستند، زیرا می توانند بخش عمده ای 
از آتش را با یک بار پاشش از بین برند، لذا این امر 

نیز به کاهش هزینه ها می انجامد."
ترکیب  کارایی  که  کرد  عنوان   Stepancic
BlazeTamer و آب، نه تنها موجب می شود که 
بلکه  باشد،  مؤثر  آتش  فرونشانی  در  مایع  این 

حریق ها را در اولین پاشش از بین می برد.
در نتیجه، آتش نشان های زمینی و خلبان ها قادرند 
با سهولت بیشتر آتش ها را پیش از خارج شدن از 
کنترل، مهار نمایند. وی می افزاید: "مشکلی که 
وجود دارد این است که تالش برای مدیریت یک 
حریق، همیشه با موفقیت همراه نیست – حریق ها 
ذاتاً غیر قابل پیش بینی هستند و تغییر مسیر باد 
را نیز باید در نظر گرفت. بنابراین، ایده اصلی این 
است که آتش را با اولین پاشش ها متوقف نماییم؛ 
و نه پیش از غیر قابل کنترل شدن حریق و سپس 
یافتن بهترین موقعیت برای مهار آن، زمانی که 

اموال و اشخاص در خطر هستند."
 ،National Interagency Fire مرکز  اساس  بر 

ایاالت   2015 آتش سوزی   ،1960 سال  از  پس 
از 11  بیش  بود که  آتش سوزی  بدترین  متحده 
افزایش  از زمین در حریق سوخت.  میلیون آکر 
صدمات ناشی از آتش سوزی ها، به افزایش حضور 
فصل های  و  حریق،  مستعد  نواحی  در  خانه ها 

گرم تر و خشک تر نسبت داده می شود.
Biocentral Laboratories امیــــــــدوار است 
Blazetamer در خالل فصل حریق خیز آینده، در 
دسترس ایالت های بیشتری قرار گیرد و استفاده 

از آن گسترش یابد.
به گفته  "  ،Stepancicایالت ها در مورد به کارگیری 
و  دارند  بسیاری  انگیزه های  جدید  فناوری  این 
آن  از  استفاده  برای  راه  بهترین  یافتن  دنبال  به 

می باشند." 
"ما هنوز در حال بررسی پروسه آموزش مقامات 
ولی  هستیم،   Blazetamer درباره  آتش نشانی 
استفاده  ما  محصول  از  عماًل  که  خلبان هایی 

کرده اند، از آن طرفداری نموده اند."

واکنش مؤثر Blazetamer در برابر حریق
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ارتباط با دفرت نرشیه:
تهران- خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، مجتمع تجاری اداری نگین رازی 

)بورس تخصصی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی(، طبقه دوم، واحد 117 اداری
تلفن:  40 82 68 55 - 68 83 68 55 - 021           کدپستی: 13389-55789

متحد  اورژانسی  سرویس های  همکاری  برنامه 
بریتانیا، دومین نسخه چارچوب قابلیت همکاری 
منتشر  را   The Interoperability Framework

کرد.
سال 2013،  در  آن  نسخه  اولین  چاپ  زمان  از 
با  مواجهه  نوع  در  مشهود  تغییر  یک   JESIP
واکنش  بخش  سراسر  در  مشترک  همکاری 
اورژانسی مشاهده نموده است و شفافیتی که در 
بیان نقش ها، مسئولیت ها، و ابزارهای تجربی ارائه 

می دهد، به خوبی دریافت شده است. 
زیر  موارد  شامل  دوم  نسخه  در  عمده  تغییرات 

می باشد:
دادن  نشان  برای  محتوا  مجدد  سازمان دهی   -
بروز  در  همکاری  هنگام  در  رویدادها،  جریان 

حوادث
- بیانی بازتر و فراگیرتر، مناسب برای همه شرکای 

حاضر در واکنش اورژانسی
- تأکید بیشتر بر اصول همکاری مشترک

- شفافیت در مورد استفاده از JESIP برای همه 
گروه های کاری مشترک

- رهنمود ویژه برای کنترل گروه کاری مشترک

آگاهی  توسعه  مورد  در  بیشتر  راهنمایی های 
عملیاتی  تصویر  ایجاد یک  و  موقعیتی مشترک 

مشترک:
- استفاده از METHANE به جز در حوادث مهم

رهنمودها در مورد ثبت تصمیمات مشترک
تصمیم  مدل  با  تصمیم گیری  کنترل های   -

مشترک
- شفافیت در مورد استفاده از تسهیم اطالعات و 
ارتباطات با قابلیت همکاری مشترک، به ویژه در 

حوادث مهم
نیروهای  با  همکاری  مورد  در  افزوده  بخش   -

نظامی در حوادث چند-سازمانی
- بررسی مقدمات فراگیری سازمانی مشترک به 

عنوان معیاری برای یادگیری چند-سازمانی
این دکترین مشترک را می توان از طریق وب سایت 
JESIP، و بر روی هر نوع دستگاهی مشاهده نمود. 
که  دارند  وجود  بسیاری  قالب های  و  مستندات 
مستقیماً قابل دسترسی هستند. دکترین مشترک 
و بسیاری از مستندات آن نیز جهت دانلود برای 
نسخه  در  می باشند.  موجود  آسان  دسترسی 
جدید، گروه مرکزی تالش دارد تا حوزه های کاری 

دیگر را به همراه اصالحات نسخه قبل ارائه دهد؛ 
برنامه های  و   JESIP موارد شامل وب سایت  این 

کاربردی می باشند.
برای دانلود این مستندات، می توانید به وب سایت 

www.jesip.org.uk مراجعه نمایید.

JESIP دکرتین جدید

یک ابزار دستی جدید می تواند جهت شناسایی 
مورد  بسته بندی ها  بیرون  از  خطرناک،  مواد 

استفاده قرار گیرد.
افست  رامان  طیف نمایی  فن آوری  از   Resolve
مواد  شناسایی سریع  منظور  به   ،Cobalt مکانی 
خطرناک و کاالهای غیرمجاز درون بسته های غیر 
شفاف، مانند پالستیک رنگی، شیشه تیره، کاغذ، 
کارت، بسته بندی، کیسه و پارچه، بهره می گیرد. 
از یک فهرست  استفاده  با  را  مواد  این سیستم، 
مواد  پیش ماده ها،  و  منفجره  مواد  شامل  جامع، 
شیمیایی صنعتی سمی، مواد شیمیایی جنگی، 
مواد مخدر و روان گردان جدید، و همچنین مواد 

شیمیایی خانگی، شناسایی می کند. 
نسل قبلی آشکارسازهای رامان قادر نبودند مواد 
درون بسته بندی های نسبتاً ضخیم، غیر شفاف یا 
رنگی را شناسایی نمایند، و بدین معنا بود که برای 

جمع آوری یک نمونه، باید نظم بسته بندی را به 
هم زد.

را  بسته  نوع  کاربر   ،Resolve از  استفاده  برای 
انتخاب می نماید و سپس سیستم تعیین می کند 
که باید از کدام مد اندازه گیری استفاده شود؛ از-

اسکن سطحی   ،)Through-Barrier( میان-مانع 
)Surface Scan(، یا )Vial Holder(. بنا به گفته 
Through-Bar- مد اندازه گیری ،Cobalt  شرکت

بدون  کمتر،  یا  دقیقه  یک  زمان  مدت  به   rier
هیچ گونه تهیه نمونه یا مواد مصرفی، نیاز دارد. مد 
Surface Scan برای اندازه گیری های فوری، جایی 
که راستای دید مستقیم به نمونه وجود دارد، مورد 
استفاده قرار می گیرد. مد Vial Holder را می توان 
هنگامی که یک نمونه کوچک گرفته شده است، 
به کار برد. همچنین این سیستم دارای یک مد 
موانع  از-میان-  اندازه گیری  برای  تماسی"  "غیر 

بدون لمس محفظه، می باشد.
در حاصل حاضر، فناوری SORS در فرودگاه های 
شده  پیاده سازی  استرالیا  و  آسیا  اروپا،  اتحادیه 

است.

Resolve شناسایی مواد خطرناک با
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فرودگاهی، 19-18  آتش نشانان  ساالنه  همایش 
 Hilton London Gatwick در   ،2017 ژانویه 

برگزار می گردد.
سخنرانی اصلی توسط Carl Daniels، قائم مقام 
برنامه همکاری سرویس های اورژانسی مشترک، 
 ،JESIP ایراد خواهد شد و تاریخچه مختصری از
علل عملی شدن طرح، دستاوردها و مراحل بعدی 
ارائه می گردد. همچنین تأثیر این طرح بر همکاری 
نجات  و  آتش نشانی  سرویس های  بین  مشترک 
فرودگاهی  آتش نشانی  سرویس های  و  داخلی 

بریتانیا پوشش داده خواهد شود.
از  پس   :AFOA مدیر   Simon Petts گفته  به 
آتش نشان های  ساالنه  همایش  سال،  حدود 20 
داشته  رشد  توجهی  قابل  میزان  به  فرودگاهی 
متخصصین  از  "استفاده  افزود:  وی  است." 
بین المللی در زمینه ARFF و واکنش به مدیریت 
حادثه برای مخاطبان ما، که مسئول امنیت در 
فرودگاه های سراسر جهان را عهده دار می باشند، 
 RFFFS/ARFF به یک رویداد مدیریتی مهم برای

تبدیل شده است.

"با این که پیشتر همایش ساالنه ما بر بریتانیا و 
ایرلند متمرکز شده بود، ولی در حال حاضر به یک 
همایش بین المللی مهم تبدیل گشته و سخنرانان 
به اصول آتش نشانی جدید و حوادث فرودگاهی 
و هواپیمایی مهم اشاره می کنند. همچنین این 
چشم اندازِ در حال پیشرفت جهانی ما در گسترش 
اعضا نیز بازتاب داشته است و ما مشاهده می کنیم 
ارشد  آتش نشان های  از  روزافزونی  تعداد  که 
جهت  خاورمیانه  و  اروپا  سراسر  از  فرودگاهی 

عضویت در AFOA ثبت نام می کنند."

سرویس های  تغییر  حال  در  نقِش  عالوه  به 
بازتاب  سخنرانان  در  نیز  فرودگاهی  آتش نشانی 
دپارتمان  معاون   ،Dean Ulrich است.  داشته 
سال  تیراندازی  وقوع  زمان  در   ،LA آتش نشانی 
2013 در فرودگاه بین المللی LA، افسر مسئول 
که  نمود  تضمین  وی  حادثه،  این  از  پس  بود. 
آموزش   ،LA آتش نشانی  دپارتمان  اعضای  همه 
گسترده در مواجهه با چنین حوادثی را دریافت 
می کنند که در شرایط کنونی، یک مهارت الزم 

محسوب می شود.
اورژانسی  واکنش  واحد  رئیس   Ronald Dom
در  آن چه  از  را  گزارش خود   ،Brussels فرودگاه 
فرودگاه  در  بمب گذاری  غم انگیز  حادثه  خالل 
Brussels که در اوایل همین سال رخ داد، ارائه 
با این  می دهد و Chris Henkey، نحوه مواجهه 
نوع حوادث را که همه خلبان های خطوط هوایی 
از آن بیم دارند، توضیح خواهد داد. وی در زمان 
Las Vegas Mc-  آتش سوزی مهیب در فرودگاه

مسئول  خلبان  پیش  سال  سپتامبر  در   Carran
بود، که همه مسافران را از طریق درهای اضطراری 

خارج نمود.
فرودگـاه  آتش نشانی  رئیس   ،Gerry Keogh
و  او  چگونه  که  داد  خواهد  توضیح   ،Dublin
گروهش به یک آتش سوزی گسترده که در 25 
داد،  رخ   Dublin فرودگاه  در   2015 آگوست 
این  در   :Keogh گفته  به  دادند.  نشان  واکنش 
حادثه، یک آتش سوزی گسترده در یک آشیانه 
در حال رنگ آمیزی با بیش از 200 نفر مشغول 
به کار، به وقوع پیوست. مشکل دیگری که وجود 
داشت این بود که امکان جابجایی دو هواپیمای 
موجود در آشیانه که به طور کامل سوخت گیری 

کرده بودند، وجود نداشت. 

بزرگی  افتخار  سال 2017  در   AFOA "هدایت 
برای من خواهد بود. من به این مسئله آگاه هستم 
بین المللی  همایش صنعتی  یک  به   AFOA که 
برای متخصصین هواپیمایی تبدیل شده است، و 
از همین طریق، اجرای برنامه های ما در معرض 
دید کشورها و سازمان های بسیاری قرار خواهد 

داشت. من مدت ها یکی از اعضای AFOA بوده ام 
مشاهده  را  آن  گسترده  پیشرفت  و  توسعه  و 
نموده ام. ما وعده های کاری منظمی با سازمان ها و 
برنامه ریزان مرتبط داریم و فعاالنه تالش می کنیم 

این همکاری ها را گسترش دهیم." 
ایمنی  و  امنیت  آموزش،  مدیر   ،Matt Whipp
کابین در خطوط هوایی Virgin Atlantic، مطلبی 
در مورد واکنش تیمی در هنگام بروز حادثه در 
شرکت های هواپیمایی ارائه خواهد داد و استقرار 
مسئولیت های  و  نقش ها  و  پشتیبانی  گروه  یک 

مربوطه را بررسی خواهد کرد.
 AFOA عنوان می کند: "حضور مجدد در Whipp
بسیار عالی است، زیرا فرصتی برای سرویس های 
اورژانسی و شرکت های هواپیمایی فراهم می آورد 
تا اطالعات الزم در مورد همدیگر را کسب نموده 
و برای موقعیت های کاری هم ارزش قائل شوند."

 ،Rebecca Milner :دیگر سخنرانان عبارت اند از
 ،Neil Gray ؛ARUP ،روان شناس و مشاور شغلی
George Farqu- CAA؛  فرودگاه، ارشد   بازرس 

har، رئیس واحدهای آتش نشانی در فرودگاه های 
.Islands و Highlands

Petts، رئیس جلسه AFOA عنوان کرد: "بسیار 
 Rosenbauer UK خوشحالم که بگویم از طرف
از ما حمایت شده استOliver North " ."، مدیر 
عامل این شرکت، به میزان زیادی از سازمان ما 
پشتیبانی نموده است و بدون حمایت وی و دیگر 
حامیان قادر نبودیم این همایش را سازمان دهی 
سپاس گزاری  آن ها  همه  از  بی اندازه  نماییم. 

می کنیم." 
"تولیدکنندگان متعددی نیز در نمایشگاهی که 
در کنار همایش برگزار می کنیم شرکت خواهند 
محصوالت  دارند  تمایل  که  سازمان هایی  نمود. 
از  بیش  دید  روز در معرض  به مدت 2  را  خود 
200 آتش نشان ارشد فرودگاهی قرار دهند هنوز 
هم می توانند با ما تماس گرفته و یک غرفه رزرو 

نمایند. 
اجازه  آن ها  به  همایش  همراه  به  نمایشگاه  این 
خواهد داد که از این فرصت مناسب جهت عرضه 
باال  تخصص  با  مخاطبینی  به  خود  محصوالت 
بهره مند شوند، و از امکانات شبکه جهت عرضه 
محصوالت در اولین شب و ضیافت شام در شب 

دوم بهره بگیرند."
برای ثبت نام به وب سایت زیر مراجعه نمایید. 

www.afoa.co.uk

AFOA کنفرانس ساالنه
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ارتباط با دفرت نرشیه:
تهران- خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، مجتمع تجاری اداری نگین رازی 

)بورس تخصصی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی(، طبقه دوم، واحد 117 اداری
تلفن:  40 82 68 55 - 68 83 68 55 - 021           کدپستی: 13389-55789

اطفای  برای  تحقیقاتی  نتایج  آخرین  طبق 
اتانول،  شامل  بزرگ مقیاس  آتش سوزی های 
آتش نشانی  فوم های  برای  رایج  استانداردهای 
بازتاب  را  مخازن  آتش سوزی  واقعی  "وضعیت 

نمی دهند".
با این که آزمایش های حریق در مقیاس کوچک 
با اتانول در سال 2015 انجام شدند، ولی نتایج 
Etank- امروز فقط در اختیار کنسرسیوم تا   آن 

fire از شرکت هایی که نظر لحاظ مالی این پروژه 
شده  داده  قرار  می کنند،  حمایت  را  تحقیقاتی 

است.
ارزیابی   ،Etankfire پروژه  از  بخش  این  هدف 
قابلیت روش های اطفا حریق سنتی و غیر سنتی 

برای آتش سوزی های مخازن اتانول بوده است.
دو مجموعه از آزمایش های اطفا حریق در مقیاس 
زمان  مدت  و  سوخت  زیاد  مقادیر  با  کوچک، 

پیش احتراق طوالنی صورت گرفت.
نرخ  و  فوم  خواص  فوم،  استعمال  روش های 
 3F-AR و AFFF-AR 3x3 استفاده از فوم، با فوم
3x3 )فوم فاقد فلورین( مورد بررسی قرار گرفتند. 
اطفا  دیگر  روش های  از  آزمایش ها،  از  برخی  در 
و  مایع،  نیتروژن  اسفنجی،  شیشه  مانند  حریق 

ترکیب مایع ورمیکولیت )AVD( استفاده شد. 
در اولین مجموعه از آزمایش ها، جمعاً 29 آزمایش 
  0.41m2آتشدان یک  از  استفاده  با  حریق  اطفا 
انجام شد. چهارده آزمایش نیز در دومین مجموعه 
از آزمایش ها، با استفاده از آتشدان 3.14m2 صورت 

گرفتند.
پارامترهای  بهتر  درک  برای  آزمایش ها  اولین 
مختلفی که بر فرآیند اطفا حریق اثرگذار بودند 
تایید  دوم،  سری  آزمایش های  در  شدند.  انجام 
عملکرد اطفا حریق بهترین آزمایش ها در سری 
اول، ولی در مقیاسی بزرگ تر، مد نظر قرار داشت.
نتایج این دو مجموعه از آزمایش ها نشان می دادند 
افزایش عمق  با  که وضعیت احتراق یک مخزن 
نقطه  و  طوالنی،  احتراق  پیش  زمان  سوخت، 
برخورد باالتر فوم بر دیواره مخزن، می تواند تأثیر 
اطفا حریق فوم داشته  بر عملکرد  قابل توجهی 

باشد.
آتش  کنترل  امکان  اصاًل  آزمایش،  چندین  در 
وجود نداشت و یا تا زمانی که سوخت به میزان 
نمی شد،  رقیق  فوم  محلول  توسط  قابل توجهی 
در  موارد  این  نبود. همچنین  قابل کنترل  آتش 
هنگام استفاده از یک فوم پاش ثابت در قسمت 

از  مخزن  داغ  دیواره  می داد؛  رخ  مخزن،  باالی 
ریزش غیرمستقیم فوم بر روی سوخت جلوگیری 
می کرد و به استعمال مستقیم منجر می شد. نتایج 
نشان می دادند که وضعیت های مورد استفاده در 
فوم ها،  برای  آزمایشی  استانداردهای  رایج ترین 
مانند EN1568 و UL 162، وضعیت واقعی احتراق 

مخازن را بازتاب نمی دهند.
همچنین نتایج نشان می دادند که کنترل حریق 
)مانند  فوم  خواص  تنظیم  طریق  از  می توان  را 
توسعه بیشتر و یا نرخ تخلیه طوالنی تر( به میزان 
آزمایش ها،  این  در  بخشید.  بهبود  توجهی  قابل 
با  مقایسه  در  فوم  غلظت  افزایش  از  استفاده  با 
مقدار غلظت اسمی، نتایج بهتری حاصل شد؛ این 
پایداری و دوام فوم  افزایش موجب می شود که 

پس از قرارگیری بر روی سوخت بیشتر شود.
روش دیگر برای بهبود کیفیت فوم نهایی، استفاده 
بود.  کم-توسعه  دمیده  فوم  جای  به   CAF از 
ترکیب فوم با غلظت باالتر و CAF، بهترین نتایج 
را به دست می داد. این تغییرات، ضمن افزایش 
را  استعمال  نرخ  توجهی  قابل  میزان  به  کارایی، 

کاهش می دادند.
اطفا  هنگام  در  غیرمستقیم  استعمال  اهمیت 
حریق سوخت های قابل حل در آب شناخته شده 
است، ولی این آزمایش ها نشان می دادند که بهبود 
کیفیت فوم می تواند استعمال مستقیم را جبران 

بسیار  عامل  استعمال،  نرخ  به  نسبت  و  نموده، 
مهم تری محسوب می شود.

شیشه  ترکیب  از  که  آزمایش هایی  در  عالوه  به 
اسفنجی با فوم استفاده شد، نتایج بسیار خوبی از 
عملکرد اطفا حریق حاصل گردید، زیرا الیه شیشه 
اسفنجی موجب کاهش فروپاشی فوم در شرایط 
)نوع 3( می شد. حتی  استعمال مستقیم شدید 
یک الیه متوسط از شیشه اسفنجی می توانست 
نرخ سوختن و در نتیجه تابش گرما را پیش از آغاز 
استعمال فوم، به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

دقیقه پس  به مدت حدود چهار  کاهش حریق 
از اعمال یک الیه شیشه اسفنجی حاصل گردید. 
سپس آتش به طور موفقیت آمیزی با استفاده از 

روش استعمال مستقیم )نوع 3( خاموش شد. 
 ،Stockholm در  آینده،  نشست  در  کامل  نتایج 
خواهد  اعالم  آوریل 2017  تاریخ 26  در  سوئد، 

شد. 
به وب سایت  زیر  بیشتر  برای دریافت اطالعات 

مراجعه نمایید:
www.sp.se

Etankfire آخرین اخبار
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 714 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنیــد یــا نظــر خــود را مستقیمـــاً 
بــرای ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

ایمنی  همایش  یا   FIVE )Fires in Vehicles(
است که  بین المللی  برنامه  حریق خودروها یک 
عالقمندان این حوزه تخصصی می توانند در آن 

با متخصصان مالقات نمایند. 
انتقال سریع به سوخت های جایگزین، شهرهای 
زیرزمینی  سازه های  بیشتر،  تراکم  با  بزرگ تر 
تهدیدات  خود-رانشگر،  خودروهای  بیشتر، 
خصومت آمیز و ...، همگی در ایجاد محیطی سریعاً 

در حال تغییر و چالش های جدید سهم دارند.
 Transport از  اصلی  سخنران   ،Mike Weston
حریق  ایمنی  مدیریت  عنوان  با  مقاله ای  لندن، 
خواهد  ارائه  حمل ونقل  بزرگ  شرکت  یک  در 
مورد  در  آماری  اطالعات  سخنرانان،  دیگر  داد. 
حریق ها، امکان تخلیه، و خطرهای خاص ناشی از 

بخش های مشخص خودرو ارائه می کنند.
Over- و Transit Safety از Thomas Littleton

sight در ایاالت متحده، تغییرات در محیط ایمنی 
می دهد.  ارائه    MAP-21با مرتبط  آمریکا  در 
از موسـسه تحقیقـاتــی   Jonas Brandt سپس
سوئد،   SP Technical Research Institute
برای  را  حریق  ایمنی  جدید  استانداردهای 
اتوبوس ها و مینی بوس ها مورد بحث قرار می دهد.

Casey Grant از بنیاد تحقیقاتی NFPA، خطرات 
مربوط به خودروهای الکتریکی، و همچنین نتایج 
آزمون های همه جانبه این خودروها که در کانادا 

انجام شدند را ارائه می دهد.
نقلیه  وسایل  ایمنی حریق  نمایشگاه  و  همایش 
FIVE، 5 و 6 اکتبر در Baltimore ایاالت متحده 

برگزار می شود.
همچنین نماینده ها می توانند معلومات بیشتری 
در زمینه اثرات محیطی از آتش سوزی خودروها، 
مهارت بررسی حریق و کاهش ریسک با استفاده 

از سیستم های آشکارسازی و اطفا حریق به دست 
زیر  وب سایت  به  بیشتر  اطالعات  برای  آورند. 

مراجعه کنید.
www.firesinvehicles.com

سالمت  بررسی  جدید،  پژوهش  یک  در 
نشان  بلندمدت  در  اورژانسی  پاسخ دهندگان 
به  "افزایشی" می تواند  زنگ هشدار  که  می دهد 

کاهش استرس آتش نشان ها کمک کند.
ادارات  که  می دهند  نشان  اخیر  تحقیقات 
اضطراری  شرایط  اعالم  با  می توانند  آتش نشانی 
تدریج  به  آن ها  شدت  که  هشدارهایی  توسط 
با  ناگهانی  زنگ های  جای  به  می یابد،  افزایش 
حجم صدای باال، از استرس آتش نشان ها بکاهند. 
ایستگاه ها  مختص  آماده باش های  "اثر  مقاله 
قلب  ضربان  روی  بر  افزایشی  هشدارهای  و 
آتش نشان ها" در روز ملی بزرگداشت آتش نشانان 
جان باخته، 8-9 اکتبر )که به آتش نشان هایی که 
سال قبل در هنگام انجام وظیفه جان خود را از 

دست دادند ادای احترام می کند( منتشر گردید.
James J MacNeal, Da-  نویسندگان این مقاله،

vid C Cone، و Christopher L Wistrom یادآور 
می شوند که در سال 2013، 97 آتش نشان در 
حین انجام وظیفه جان خود را از دست دادند که 

مرگ 32 نفر از آن ها ناشی از فعالیت بیش از حد، 
اضطراب، و مسائل پزشکی مرتبط بود. 

در پنج سال اخیر، حمالت قلبی عامل دوپنجم از 
مرگ های در حین خدمت بوده است. مطالعات 
در  آتش نشان ها  که  می دهند  نشان  پیشین 
نسبت  اضطراری،  وضعیت های  به  پاسخ  هنگام 
به وضعیت های غیر اضطراری، بیشتر در معرض 

حمالت قلبی قرار دارند.
 42 روی  بر  پیش،  ماه  سه  حدود  مطالعه  این 
شهری  آتش نشانی  اداره  یک  در  آتش نشان 
مچ  روی  بر  گرفت.  صورت  ایستگاه،  سه  دارای 
دست آتش نشان های شرکت کننده دستگاه هایی 
اندازه گیری  را  آن  قلب  که ضربان  گردید  نصب 
قلب  ضربان  افزایش  میزان  محققان  می کرد. 
شرکت کنندگان را در هنگام واکنش به آماده باش 
معمولی )هشدارهای ناگهانی با حجم صدای باال( و 
هشدارهایی که به تدریج افزایش می یافتند، مورد 
تجزیه و تحلیل قرار دادند. نتایج نشان می دادند 
میانگین  افزایش  موجب  معمولی  آماده باش  که 

 )bpm( ضربان قلب به اندازه 7 ضربان در دقیقه
می شد، در حالی که هشدارهای افزایشی، ضربان 
را به اندازه bpm 5 باال می برد. در نظرسنجی پس 
از این مطالعه، آتش نشان های شرکت کننده برای 
هشدارهای افزایشی ارجحیت بسیار باالتری قائل 

شده بودند.
"هشدارهای  که  داشتند  اظهار  نویسندگان 
افزایشی به عنوان بهترین روش آماده باش جهت 
شناخته  شب،  یا  روز  خالل  در  استرس  کاهش 
نوع  که  می دهد  نشان  مطالعه  شده اند." "این 
آماده باش، بر واکنش فیزیولوژیکی آتش نشان ها به 

هشدارها اثرگذار است."
این مقاله را بطور کامل در مجله زیر مطالعه کنید.

Occupational and Environmental Hygiene

FIVE هامیش و منایشگاه ایمنی حریق خودروها

Flashover alarm کاهش اسرتس آتش نشان ها با زنگ هشدار افزایشی
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کاهش  که جهت  می کند  توصیه   BRE Global
در  دقیقی  مالحظات  حریق،  گسترش  ریسک 

طراحی مواد و سازه ها در نظر گرفته شود. 
BRE Glob-  این تحقیق بر اساس گزارش جدید

محلی  دولت های  و  جوامع  دپارتمان  برای   al
حریق های  "زمینه یابی  قرارداد  تحت   )DCLG(

واقعی" انجام شد.
با  مرتبط  حریق  ایمنی  "مسائل  اخیر،  گزارش 
بالکن ها"، هشدار می دهد: گزینه های طراحی که 
جهت جلوگیری از پل حرارتی یا اصالح عایق کاری 
در سازه های بالکن باید منطبق بر Part L مقررات 
ایمنی  الزامات  است  ممکن  باشند،  ساختمانی 
حریق مربوط به Part B را تحت تأثیر قرار دهند.

در ضمن، Part B هیچ رهنمود مشخصی در مورد 
که  زمانی  )مگر  بالکن ها  در  حریق  از  جلوگیری 
فرار در نظر می گیرد(  راه های  به عنوان  را  آن ها 
ارائه نمی دهد. این امر بدین معناست که هیچ گونه 
الزامات قانونی در مورد گسترش حریق خارجی 
و  ندارد،  وجود  سازه  یک  داخل  به  بالکن ها  از 
تصمیم گیری در مورد تفسیر مقررات ساختمانی 

را باز می گذارد.
این گزارش با اشاره به مطالعات موردی متعددی از 
آتش سوزی در شهرک های مسکونی با ساختمان ها 

یک  از  که  حریق هایی  که  می دهد  نشان  بلند، 
بالکن آغاز می شوند، می توانند بسیار شدید بوده 
و به بالکن فوقانی نیز سرایت کرده و یا از طریق 
پنجره ها به داخل واحدها گسترش یابند. همچنین 
حضور مواد روکشی نامناسب نیز می تواند موجب 
گسترش آتش به تمام نمای ساختمان شود. این 
را  باالتر  طبقات  ساکنان  جان  می توانند  شرایط 
سقوط  با  است  ممکن  همچنین  و  کرده  تهدید 
اجسام مشتعل، احتمال گسترش حریق به سمت 

پایین، یا ساختمان های مجاور را افزایش دهند.
برآورده  در  که  داده اند  نشان  بررسی ها  از  برخی 
سازی الزامات Part L، اثرات منفی و عدم سازگاری 

با Part B وجود دارد.
یک  آتش سوزی  شامل  مواردی  چنین  از  یکی 
بالکن بتنی با پوشش و توفال های چوبی می شود 
که در زیر آن ها حلقه های جداکننده پلی اتیلنی 
صفحه  یک  با  و  دارند  قرار  فوم  عایق کاری  و 
به  آتش  شده اند.  پوشیده  بافته شده  پالستیکی 
روی  بر  پوششی  سیستم های  پشت  عایق کاری 
سرایت  بالکن  سقف  به  و  خارجی،  دیوارهای 
می کند که دارای عایق کاری پلی استیرن می باشد. 
همچنین آتش به زیر پوشش بالکن واحد مجاور 

در همان طبقه گسترش می یابد.

این گزارش تأکید می کند: تا به امروز هیچ گونه 
مورد شناخته شده ای از تلفات ناشی از گسترش 
آتش از یک بالکن وجود نداشته است که بتوان 
برای  اصالحیه  یا  ضمیمه  یک  آن  اساس  بر 
تغییرات  حال،  این  با  نمود.  وضع  فعلی  مقررات 
برآورده  منظور  به  ساختمان  طراحی  و  مواد  در 
بر  وضوح  به  انرژی،  کارایی  معیارهای  سازی 
گسترش حریق در بالکن ها اثرگذار خواهند بود. 
توسط طراحان،  به دقت  باید  این مسئله  اکنون 
و  امالک  توسعه دهندگان  تصمیم گیرندگان، 
و  ریسک،  تحلیل کنندگان  مدیران،  مستغالت، 

آتش نشانان در نظر گرفته شود.
در سال  آتش سوزی  BRE Global شش حادثه 
سال  در  حادثه  یک  تنها  با  مقایسه  در   ،2015

2005، گزارش نموده است.

طراحی مناسب بالکن ها در مقابل آتش سوزی

Honeywell جدیدترین چکمه  ایمنی برای عملیات 
نجات را رونمایی کرد.

چرم به کار رفته در Airfire بسیار با کیفیت بوده 
و در برابر آتش، مایعات، و خراش مقاوم می باشد، 
ضمن این که استفاده از مواد جدید در آستر آن، 

قابلیت تهویه و آزادی حرکت را فراهم می آورد.
به  که  دارد  اختصاصی  کفی  یک  دارای   Airfire
منظور ارائه بیشترین راحتی و قابلیت ضربه گیری 
طراحی شده است. بسیار بادوام بوده و دارای محافظ 
برای انگشتان، کفی فوالدی مقاوم در برابر سوراخ 
شدگی، و قسمت پنجه غیر فلزی است که عالوه 
بر افزایش محافظت، سبک و عایق حرارت می باشد.

خارجی  کفی  یک  دارای  چکمه  این  همچنین 
 Airfire سبک می باشد که به طور اختصاصی برای
طراحی شده است. این کفی خارجی که با تزریق 

مستقیم پلی یورتن و الستیک نیتریل ساخته شده 
است، دارای استوک های چند-جهته برای اتصال 
این  می باشد.  نردبان  ویژه  به  و  زمین  به  مناسب 
برابر  در  سانتی گراد  درجه  دمای 300  تا  چکمه 
حرارت، و همچنین نسبت به لغزش بر روی روغن، 
هیدروکربن ها، چربی و مواد شیمیایی مقاوم است و 
پایداری کفی خارجی آن باال بوده و ضربات وارد به 

پاشنه پا را جذب می کند.
مجموعه Aifire شامل Firepro با قابلیت "پوشیدن 
"حفاظت  قابلیت  با   Firestormboots و  سریع"، 
عالی" می باشد. این کفش ها دارای یک الیه آستر 
که  می باشند   Sympatex پذیر  تهویه  و  آب  ضد 
قابلیت های مقاومت در برابر آب و کنترل رطوبت 
 " Firefastرا ارائه می دهند. چکمه های "چندمنظوره
و Firetrail دارای یک آستر Poromax هستند که 

Eu-  برای بهبود کنترل رطوبت، تحت عملیات ویژه
calyptus قرار گرفته اند. Firetrail در مقابل نیروی 
500 نیوتنی از قسمت جلوی پا محافظت می کند و 
برای عملیات نجات به ویژه بر روی زمین شیب دار 

مناسب می باشد.

جدیدترین چکمه های ایمنی Airfire برای آتش نشان ها
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  Hydrocarbon Passive Fire Protection Network
یک  طی  در  رسمی،  بصورت   2016 سپتامبر 
 Manchester دانشگاه  در  یک روزه  فنی  نشست 

Metropolitan بریتانیا آغاز به کار کرد.
مرکز  یک  به   PFPNet اخیر  سال  چند  در 
مورد  در  آموزشی  ارائه خدمات  برای  بین المللی 
شده  تبدیل  هیدروکربن  حریق  غیرفعال  ایمنی 

است.
حدود 70 نماینده، شامل شرکت های تولیدکننده 
و  مالکان  حریق،  غیرفعال  ایمنی  سیستم های 
متصدیان کارخانه ها، شرکت های آزمایش کننده، 
دانشمندان، سازندگان و نصب کنندگان، طراحان 

و مشاوران در این رویداد شرکت داشتند. 
صنایع  استانداردهای  بردن  باال   ،PFPNet هدف 
در همه جا پراکنده شده اند و  می باشد، که ذاتاً 
این استانداردها اغلب به طور ناسازگار، در مورد 
زندگی، شغل و مسائل مهم زیست محیطی، اعمال 

گردیده اند.
اصلی  اعضای  از  یکی   ،Simon Thurlbeck
در  مشاوره  متخصص  و   PFPNet مجموعه 
مدیریت بحران، این مسئله را توضیح می دهد: 
شده،  طراحی  دبی  در  که  تأسیساتی  "داشتن 
در کره ساخته شده، و در جایی مانند روسیه، 
استرالیا یا آمریکای جنوبی مستقر گردیده باشد، 
برای یک شرکت چندملیتی کاماًل طبیعی است. 

در شرکت ما استفاده زیادی از سیستم های ایمنی 
غیرفعال حریق هیدروکربنی شده است و در وهله 
نموده ایم،  مشاهده  را  بسیاری  مشکالت  نخست 
زیرا ما با طراحی و تعیین طرح های محافظتی، 
بر نصب  نظارت  و  آزمایش سیستم ها،  و  توسعه 

آن ها سر و کار داریم. 
خواسته  ما  از  کّرات  به  که  معناست  بدان  این 
مشخص  درستی  به  که  سیستم هایی  می شود 
نشده اند را بازبینی نماییم – و مشاهده می کنیم 
که ایراد کار از کجاست. ما دریافته ایم که ایمنی 
دیگر  با  مقایسه  در  هیدروکربن  غیرفعال حریق 
بهتری  نظارت  و  بوده  منظم تر  سیستم هایی که 

دارند، کمتر شناخته شده است."
به گفته Thurlbeck، مزایای اصالح این زمینه از 
زیرا طراحی،  زیاد می باشد،  بسیار  ایمنی حریق 
می تواند  نادرست  نگهداری  و  نصب  تعیین، 
سیستم هایی ناکارآمد با هزینه های نگهداری باال 
دارای  حریق  "ایمنی  نماید:  تحمیل  مالکان  به 
عملکرد امنیتی و زیست محیطی مهمی می باشد، 
این  نمایند که  اطمینان حاصل  باید  مالکان  لذا 
سیستم ها برای هدف مورد نظر مناسب هستند. 
ولی گاهی هنگامی که آن ها سیستم ها را بررسی 
می کنند، مشخص نیست که آیا آسیب ها بدین 
معناست که سیستم هنوز هم حفاظت مورد نیاز 
را فراهم خواهد کرد، و یا اصاًل استفاده از آن در 

وهله نخست کار درستی بوده است یا خیر؟"

نشست PFPNet به طور ویژه برای بازتاب زنجیره 
تأمین PFP، با چهار موضع اساسی سازمان دهی 
گردید: طراحی و تعیین مشخصات؛ آزمایش مواد 
وارسی،  نصب؛  و  استفاده  موارد  مجوز؛  صدور  و 
نگهداری، و تعمیر. نماینده ها بصورت تصادفی به 
گروه هایی تقسیم شدند و سپس بصورت نوبتی 
در جلسات مربوطه شرکت داده شدند، به طوری 
که در انتهای روز، هر کدام از آن ها در همه چهار 
موضع کاری شرکت کرده بودند. "ما این کار را 
بدین شکل انجام دادیم زیرا نیاز داریم که دیدگاه 

آینده کاری را برای PFPNet تعریف کنیم." 
در مرحله بعد، یک دیدگاه کاری پیشنهادی ارائه 
خواهد شد و مورد توافق کمیته راهبری مستقل 
قرار خواهد گرفت، که ناظر بر PFPNet بوده و از 
شش نماینده، هر کدام از یک بخش مختلف از 

زنجیره تأمین، تشکیل شده است.
نهایی  شکل  که  می کند  پیش بینی   Thurlbeck
PFPNet، همراه با توسعه ساختارهای عضویتی، 
اعتبار  و  آموزشی  دوره های  صالحیت ها،  ثبت 
گذاری برای بازرسی و برنامه PFP، در اوایل سال 

2017 قابل مشاهده خواهد بود. 
انتظار می رود که فرضیه صرفه جویی در هزینه ها 
ضمن باال بردن استانداردها در ایمنی و جلوگیری 
 PFP تأمین  زنجیره  و  مالکان  برای  از خسارات، 
بسیار خوش آیند بوده به طوری که همه بتوانند 
نقش خود را در همکاری با این اهداف ایفا نمایند.

افزایش استانداردهای ایمنی حریق غیرعامل
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حفاظت از آتش نشان ها در وضعیت های فالش آور 
را می توان با استفاده از این سیستم هشدار بهبود 

بخشید. 
In- توسط )'First'  واحد هشدار جدید )موسوم به

tellimon در غرفه M61 در نمایشگاه سرویس های 
نمایش  به  بریتانیا،   ،Birmingham در  اورژانسی 

درخواهد آمد.
و  آشکارسازی  جهت  مصنوعی  هوش  از   First
پیش بینی تغییرات مشخص دما مربوط به یک 
بصری  هشدار  یک  و  می گیرد  بهره  فالش آور 
یک  بر  عالوه  که  می کند  ایجاد  شنیداری  و 
نیز  را  وی  نزدیک  آتش نشان های  آتش نشان، 
هشدار  تهدید،  آشکارسازی  با  می کند.  باخبر 
بصری از سبز به زرد تغییر رنگ می دهد و اگر 
تهدید حتمی باشد، قرمز می شود. شدت صوت 
هشدار شنیداری متجاوز از dB 90 بوده و به طور 
مشخص نسبت به هشدارهای دیگر متفاوت است. 
این هشدار می تواند تا 30 ثانیه قبل از وقوع حادثه 
فعال شود تا اقدامات الزم جهت تخلیه محل یا 

تعدیل شرایط صورت گیرند.
از  بسیاری  با  یکپارچه سازی  این سیستم جهت 
سیستم های تنفسی طراحی شده است و نیروی 
الزم خود را از مجموعه باتری BA دریافت می کند. 
را  هشدارها  یکپارچه سازی،  از  بخشی  عنوان  به 
می توان با استفاده از تجهیزات مناسب، بر روی 

ماسک محافظ صورت به نمایش درآورد.
امدادی  گروه های  به  می تواند   First همچنین 
مصدوم  آتش نشان های  جستجوی  جهت  سریع 
 RFID تراشه  یک  سیستم،  این  در  کند.  کمک 
شدن  روشن  هنگام  در  که  است  شده  تعبیه 
سیستم، فعال می گردد. با استفاده از یک اسکنر 
قادرند موقعیت  امداد  افراد گروه  RFID دستی، 
ویژه  )به  کنند  پیدا  فوراً  را  مصدوم  آتش نشان 
در نواحی با قابلیت دید پایین(، زیرا این اسکنر 
و  نموده  آشکارسازی  را   RFID تراشه  می تواند 

گروه امداد را به موقعیت وی هدایت نماید.
واحد  درون  که  هوشمند  نظارتی  سیستم های 
سبک وزن، ولی حجیم First ساخته شده اند، به 

طور پیوسته داده های مربوط به درجه حرارت را 
پردازش و به هنگام رسانی کرده و تغییرات مهم 
را از طریق هشدارهای بصری و شنیداری به کاربر 
اطالع می دهند. همچنین این داده ها را می توان 
و  فرماندهی  جهت  رادیویی  تله متری  طریق  از 
کنترل، و تجزیه پس از وقوع حادثه، به یک رایانه 

ارسال نمود.

نیروی هوایی ایاالت متحده مبلغ 6/2 میلیون دالر 
خودروهای  در  استفاده  مورد  فوم  تعویض  برای 
آتش نشانی، با یک فوم سازگار با محیط زیست، 
و  خاک  احتمالی  آلودگی  خطر  کاهش  جهت 

آب های زیرزمینی در نظر گرفته است.
در ماه آگوست، این قرارداد برای تهیه 1/5 میلیون 
تشکیل دهنده  آبی  لیتر Phos-Chek 3% )ماده 
به  شش تایی(  کربن  زنجیره  با   ،)AFFF( الیه 
اعطا    ICL Performance Productsشرکت
در  فوم ها  همه  که  می شود  پیش بینی  گردید. 
ایستگاه ها و ماشین های آتش نشانی تا انتهای سال 

2016 میالدی جایگزین شوند.
آتش نشانی  بخش  رئیس   ،James Podolske Jr
نیروی هوایی عنوان نمود: AFFF" توسط مأمورین 
آتش نشانی شهری و نظامی جهت اطفا حریق در 
که  اضطراری  حوادث  دیگر  و  هواپیمایی  سوانح 
سوخت جت و دیگر مواد آتش زای مبتنی بر نفت 
قرار می گیرد."  استفاده  مورد  دارند،  خام حضور 
 AFFF وی افزود: "نیروی هوایی باید استفاده از

مردم،  از  محافظت  دفاعی جهت  عملیات  در  را 
زیرساخت ها و سیستم های تسلیحاتی مهم ادامه 
با  این کار را به شیوه ای سازگارتر  دهد، ولی ما 
محیط زیست انجام می دهیم و این روش موجب 
می شود که عملیات ما برای همگان ایمن تر باشد."

همچنین اخیراً نیروی هوایی قراردادی به منظور 
بروز رسانی همه هواپیماهای امداد و ماشین های 
آتش نشانی با تجهیزات تخصصی در نظر گرفته 

است که به مأموران آتش نشانی اجازه خواهد داد 
و  آتش نشانی  خودروهای  عملیاتی  بررسی های 
آزمایش های ساالنه فوم را بدون تخلیه AFFF در 

محیط زیست، اجرا نمایند.
بررسی  برای  را  مختلفی  اقدامات  هوایی  نیروی 
اطفای  سیستم های  در  استفاده  مورد   AFFF

حریق در آشیانه های هواپیمایی در نظر دارد. 

رومنایی از هشدار فالش آور )Flashover( در منایشگاه رسویس های اورژانسی

خرید فوم C6 توسط نیروی هوایی ایالت متحده
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ارتباط میان سازمانی بین سرویس های اورژانسی و 
سازمان های شریک با آن ها از اواسط دهه 2000 
به  است؛  یافته  گسترش  توجهی  قابل  میزان  به 
بار  اولین  برای  نقش  این   ،Dean Elliott نوشته 
توسط London Fire Brigade، به دنبال بررسی 
اقدامات عمده در آزمودن واکنش چند-سازمانی 
به یک حمله تروریستی در پایتخت بریتانیا، وضع 

گردید.
از  مجرب  عملیاتی  پرسنل  آموزش  و  گزینش 
اقدامات  اجرای  جهت  اورژانسی  سرویس های 
با  اطالعات  اشتراک گذاری  به  و  نزدیک تر،  کاری 
طیف وسیعی از سازمان های پاسخگو، این عملکرد 
کلیدی را به شکل جاری درآورده است. در حال 
 National Inter-Agency Liaison Officer حاضر
برنامه های  در  شناخته شده  نقش  یک   )NILO)

سازمان های  همکاری 
 ،)JESIP( متحد  اورژانسی 
حادثه  فرماندهی  سیستم 
آتش نشانی،  سرویس   )ICS(
ضد  فرماندهی  ساختار  و 
با  مواجه  برای  تروریسم 

حوادث تروریستی می باشد.
بریتانیا  سراسر  در  امروزه 
عملیاتی  مدیر   700 از  بیش 
واجد  اورژانسی  سرویس 
شرایط از NILO وجود دارند 

به  فنی  توصیه های  و  اطالعات  ارائه  مسئول  که 
استراتژیکی  و  تاکتیکی،  عملیاتی،  فرماندهان 
کلیدی  نقش  یک   NILO همچنین  می باشند. 
است که از واکنش ملی بریتانیا به هرگونه حادثه 
یا  رادیولوژیکی  بیولوژیکی،  )شیمیایی،   CBRN

هسته ای( یا MFTA )حمله مسلحانه تروریستی( 
پشتیبانی می کند.

برای  آمده  وجود  به  تهدیدات  افزایش  و  تحقق 
همکاری  بین المللی،  تروریسم  سوی  از  بریتانیا 
دیگر  و  اورژانسی  سرویس های  نزدیک تر 
است.  کرده  ایجاب  را  تخصصی  سرویس های 
آن ها اطالعات و منابع خود را برای پشتیبانی از 

فعالیت های اصلی همدیگر به شیوه ای جهت مند، 
در اختیار هم قرار می دهند. این امر به همکاری 
انجامیده  طوالنی  ریاضتی  دوره  طول  در  مؤثرتر 
بدون  ملی،  خزانه  مخارج  کلی  کاهش  و  است، 
اثرگذاری بر ارائه سرویس را به همراه داشته است.
سال  در  المپیک  بازی های  اجرای  و  مهیاسازی 
برای  را  مشارکتی  رویکرد  این  اهمیت   ،2012
دستیابی به یک رویداد امن و موفق نشان می دهد.

از زمان حادثه 11 سپتامبر، راهبرد بریتانیا برای 
مقابله با تروریسم – Contest – چهار حوزه اصلی 
محافظت،  پیگیری،  است:  داده  قرار  نظر  مد  را 
اقدامات  آمادگی، و پیشگیری. گسترش ضروری 
ضد تروریستی که توسط پلیس انجام می شود، به 
انتخاب و آموزش تعدادی از NILO ها انجامیده 
در   )CTU( تروریستی  ضد  واحدهای  در  که 

سراسر بریتانیا فعالیت می کنند. با جایگیری این 
افسران – از سرویس های آمبوالنس و آتش نشانی 
– در واحدهای CTU و استفاده از دانش، مهارت، 
Con- برای پشتیبانی قابلیت های آن ها  و   تجربه 

test از طریق روابط کارِی در حال گسترش درون 

حوزه  چهار  این  تخصصی،  پلیسی  دپارتمان های 
اصلی تحت تأثیر قرار گرفته اند.

با  همراه  آتش نشانی  سرویس   ،2014 آپریل  از 
NILO ها، در واحد ضد تروریستی جنوب شرقی 

)SECTU( مستقر شده است. این برنامه در ابتدا 
دنبال  به  که  بود  ماهه   12 پیشگام  طرح  یک 
دیگر  به مدت 2 سال  موفقیت آمیز،  بررسی های 

توسط  نقش  این  حاضر  حال  در  گردید.  تمدید 
 Buckinghamshire FRS از  عملیاتی  افسر  یک 
توسط 8  برابر  طور  به  آن  اعتبار  و  می شود  ایفا 
سرویس آتش نشانی در ناحیه جنوب شرقی تأمین 
 Berkshire, Buckinghamshire, East( می گردد 
Sussex, Hampshire, Kent, Oxfordshire, Sur-

rey, West Sussex(. مزایای این آرایش این است 

که سرویس ها به طور یکسان در همکاری سهم 
دارند و از سوی افسر پشتیبان، از طرق مختلفی 

حمایت می شوند.
یکی از اهداف اصلی این برنامه این است که به 
 NILO عنوان یک نقطه تماس واحد برای شبکه
جنوب شرقی عمل کند – که در حال حاضر به 80 
NILO آتش نشانی و آمبوالنسی رسیده است – و 

اطالعات منظمی در مورد وضعیت ضد تروریستی 
فراهم  منطقه ای  و  ملی 
این  که  افسری  می آورد. 
نقش را ایفا می کند، همه 
ضد  با  مرتبط  جنبه های 
و  ملی،  امنیت  تروریسم، 
را  سازمان یافته  جرم های 
نشست های  به  توجه  با 
و  ملی  چند-سازمانی 
نموده  تضمین  منطقه ای 
با  منطقه ای  هدایت  و 
واحد  تماس  نقطه  یک 
برای بسیاری از آژانس های پشتیبانی کننده درون 

SECTU را فراهم می آورد.

بخشی از این هماهنگی، توسط یک عضو فعـال 
که  می شود  انجام  منطقه ای   Contest Board از 
دسترسی NILO به اطالعات مربوط به عملیات ها 
و اطالعات حساس تا سطح سّری از دسته بندی 

امنیتی دولتی را میسر می سازد.
غیرمستقیم  نقش  به  می توان  نمونه  عنوان  به 
اوایل امسال،  حمالت تروریستی در بروکسل در 
و پاریس و تونس در سال 2015 اشاره کرد که 
به ارزیابی های ضد تروریستی انجامید و پیام های 
گروه های اجرایی در همان ساعات حمله در شبکه 

واکنش انعطاف پذیر مدیران عملیاتی رسویس اورژانس
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)بورس تخصصی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی(، طبقه دوم، واحد 117 اداری
تلفن:  40 82 68 55 - 68 83 68 55 - 021           کدپستی: 13389-55789

ضد تروریستی منتشر گردید. این پیام ها به دقت 
با استفاده از پروتکل های "هشدار و اطالع رسانی" 
پخش شدند و درون شبکه امنیتی NILO بر روی 
پرتال Resilience Direct وزارت کشور قرار داده 

شدند.
این  مستلزم  بریتانیا  کنونی  تهدیدهای  سطح 
است که سرویس های اورژانسی، پیوستگی کاری 
مؤثر و واکنش عملیاتی در هر سطح، که توسط 
ارزیابی  با  نمایند.  حفظ  را  شده اند  وضع   JTAC

سطح تهدیدها و ارائه رهنمودها به ناحیه جنوب 
شرقی، افسر NILO درون SECTU یک رویکرد 
افزایش سطح  برای هر گونه  استانداردسازی شده 
تهدید )به سمت وضعیت بحرانی( در اختیار دارد، 
و بنابراین به افزایش انعطاف پذیری و همکاری بین 
سرویس های اورژانسی، نظامی، و مواضع محلی در 

طی این دوره آگاهی افزایش یافته، کمک می کند.
در خالل یک حادثه تروریستی مهم، NILO باید 
از ساختار فرماندهی حوادث سرویس اورژانسی و 
ساختار فرماندهی پلیس ضد تروریسم پشتیبانی 
نماید. این ساختار CT از طریق اتاق عملیات پلیس 
 NILO افسر  و  می شود،  مدیریت  تروریسم  ضد 
درون SECTU مسئول هدایت NILO هایی است 
که برای اجرای این عملکرد، تایید صالحیت شده 

و آموزش دیده اند.
به عنوان   SECTU درون NILO افسر همچنین 
سرپرست گروه کاری NILO جنوب شرقی عمل 
و  می کند،  پشتیبانی   Surrey FRS از  و  نموده، 
همچنین به عنوان یک رابط برای هماهنگ کننده 
 ، Tim Cutbill (LFB)،معاون اجرایی ،NILO ملی
بر  کاری،  این حوزه  اولیه  اهداف  عمل می نماید. 
از 80  پیوسته متشکل  توسعه حرفه ای  مدیریت 
و  پشتیبانی  با  دارد.  تمرکز   NILO مقتدر  کادر 
انتقال آن ها در سراسر  و  هماهنگ سازی طرح ها 
گروه های چند-سازمانی که با JESIP ارتباط دارند، 
بازبینی و آموزش عملیاتی با کنش های ثبت شده 
و  ملی  کاری  گروه های  درون  به  بررسی شده،  و 

منطقه ای تزریق می شود.
تحت  پیشگیرانه  راهبرد  اخیر،  سال های  در 
بررسی های دقیق با تأکید بر برقراری نشست های 
عام المنفعه،  خدمات  فراهم کنندگان  با  مسئوالنه 
نقش  کاهش  موجب  بنابراین  و  است  شده  ارائه 
مواجهه مستقیم پلیس شده است. NILO درون 
طریق  از  کلیدی  اهداف  انتقال  در   SECTU

سرویس های  ایمنی  گروه های  درون  ارتباط های 
مسئوالن  با  نزدیک تر  همکاری  و  آتش نشانی، 
Chan-  حفاظت اجتماعی به عنوان بخشی از برنامه

nel، به هیئت پیشگیری یاری می رساند.

تعداد  کاهش  با   SECTU درون   NILO نقش 
حضوریابی های شخصی در نشست ها، سازمان دهی 
اطالعات،  جریان  استانداردسازی  و  کنش ها 
سرویس های  برای  توجهی  قابل  صرفه جویی های 
افزایش  موجب  که  داشته  همراه  به  اورژانسی 
هدایت  و  توسعه  با  افسر  است.  شده  بهره وری 
صفحـات ایمـن بر روی Resilience Direct برای 
انعطاف پذیری   NILO – منطقه ای  و  ملی  شبکه 
بهبود بخشیده و همچنین  را   NILO ملی نقش
از جریان کاری برای تبدیل NILO به یک سرمایه 

ملی تحرک پذیر، حمایت می کند.
هماهنگ کننده  و  اجرایی  دستیار   ،Tim Cutbill

واحدهای  در  "نقش ها  می گوید:   ،NILO ملی 
قابلیت سازمان دهنده بسیار  تروریسم، یک  ضد 
مهم هستند که اجرای اصول فرامین JESIP در 
می کنند.  تضمین  را  چالش برانگیز  محیط  این 
همچنین این نقش تضمین می کند که می توان 
را  آن ها  و  کرده  بررسی  فوراً  را  اطالعات  صحت 
فرآیند  تا  نمود،  منتشر  مفید  و  مختصر  طور  به 
با موافقت همه  اطالعات معتبر،  با  تصمیم گیری 
ماهیت ضد  یک  رویدادهای  به  پاسخگو  شرکای 

تروریستی صورت پذیرد.
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اعتراضات  برخی  و  برخی مسایل و مشکالت صنفی  بدنبال 
موجود و بنا به پیشنهاد تنی چند از همکاران مقرر گردید 
اندیشی شرکت های  و هم  نوروزی  دیدار  عنوان  با  جلسه ای 
تاریخ 26 فروردین ماه سال جاری در محل  آتش نشانی در 
هتل ارم برگزار گردد. این دیدار گرم و صمیمی که با صرف 
نظرات  و  آرا  تبادل  برای  بود، محملی  کاری همراه  صبحانه 
میان همکاران گردید که پس از صحبت های دو تن از مدیران 
شرکت های همکار و ارایه پیشنهاداتی درخصوص سعه صدر و 
اتخاذ روش تعاملی با سازمان آتش نشانی و انتخاب نمایندگانی 
از جمع، جهت پیگیری مشکالت صنفی، بعنوان برنامه کوتاه 
مدت و همچنین تاسیس انجمن صنفی تخصصی جهت ایجاد 
یک تشکل فراگیر صنفی، بعنوان برنامه میان مدت در جلسه 
مطرح و با استقبال اکثریت اعضای حاضر مواجه گردید. سپس 
نفرات منتخب: آقایان خلیل آذر، مصلحی، خلیل پیما، حاجتی، 
حاجی زاده، شکوری، رضویان، فرزام و جوهری انتخاب گردیدند 

که در این میان آقای جوهری در ادامه کار انصراف داد. 
جلسات  برگزاری  بر  عالوه  منتخب  اعضای  راستا  همین  در 
مستمری  و  متعدد  جلسات  خود،  مابین  هفتگی  منظم 

سازمان  حریق  از  حفاظت  و  پیشگیری  محترم  معاونت  با 
آتش نشانی تهران برگزار نمودند و نسبت به بیان دغدغه های 
همکاران و همچنین اشکاالت روش های اجرایی بحث و گفتگو 
پیشگیری  معاونت  سازنده  تعامل  و  همکاری  با  که  نمودند 
سازمان آتش نشانی تهران برخی از مشکالت تاکنون مرتفع 

گردیده است. 
به موازات موارد فوق، اعضای منتخب در راستای برنامه میان 
مدت، جلسات منظم و مستمر هفتگی خود را جهت تاسیس 
انجمن صنفی برگزار نمودند که ماحصل تالش های 5 ماهه 
اعضای منتخب، تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های 
ایمنی و مهندسی حریق شهر تهران در اداره کار استان تهران 
و برگزاری اولین مجمع عمومی انجمن جهت انتخاب اعضای 
هیات مدیره در تاریخ 25 مهرماه 1395 در محل فرهنگسرای 

ملل - سالن فرهنگ پارک قیطریه گردید.
تاسیس اولین انجمن تخصصی ایمنی و مهندسی حریق در 
کشور را به تمامی همکاران گرامی تبریک عرض نموده و امید 
است با حمایت های همه جانبه همکاران، انجمن صنفی ایمنی 
و مهندسی حریق گام هایی مؤثر در ارتقاء نام و جایگاه اعضای 

همه در مدار کیفیت و تخصص
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های ایمنی و مهندسی حریق شهر تهران
www.tfpa.ir  
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ارتباط با دفرت نرشیه:
تهران- خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، مجتمع تجاری اداری نگین رازی 

)بورس تخصصی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی(، طبقه دوم، واحد 117 اداری
تلفن:  40 82 68 55 - 68 83 68 55 - 021           کدپستی: 13389-55789

محترم خود بردارد.
ایمنی  شرکت های  انجمن  عمومی  مجمع  اولین 
حضور  با   1395 مهرماه   25 حریق  مهندسی  و 
نماینده  زمینه،  این  در  فعال  مشاور  شرکت های 
مهندسی  )ماهنامه  رسانه  اصحاب  کار،  وزارت 
پیشگیری  و  ایمنی  معاونت  و  حریق(  از  حفاظت 

سازمان آتش نشانی تهران برگزار شد. 
در این جلسه گزارشی از روند شکل گیری انجمن 
توسط اعضاء داده شد و بندهای مختلف اساسنامه 
مورد نقد و بررسی و رأی گیری قرار گرفت و نهایتاً 
اساسنامه انجمن به تصویب رسید. پس از مراسم 
پذیرایی و استراحت، رأی گیری اعضای هیأت مدیره 

با معرفی خالصه رزومه داوطلبین برگزار گردید. 
معاون  قدیری،  مهندس  مجمع  ویژه  میهمان 
تقریبا  بود.  تهران  آتش نشانی  ایمنی  و  پیشگیری 
یکصد نفر از مدیران ارشد شرکت های معتبر و فعال 
صنعت ایمنی و آتش نشانی تهران در این نشست 
تخصصی حضور دارند که تاکنون نتایج مطلوبی از 

تعامالت و اظهارنظرات بدست آمده بود.
قدیری تشکیل این مجمع را یکی از اقدامات مهم و 
ارزشمند در افزایش ضریب ایمنی پایتخت دانست و 
بر ضرورت پیگیری مجدانه روند اجرایی و ثبات آن 

توسط فعاالن صنعت تأکید کرد.

تعیین اعضای هیأت مدیره
نتایج نهایی رأی گیری بمنظور تعیین اعضای هیأت 

مدیره بشرح زیر مشخص شد:

آقایان حاجتی: 50 رای، حاجی زاده: 46 رای، خلیل 
آذر: 46 رای، خلیل پیما: 42 رای، فرزام: 38 رای، 

رضویان: 26 رای و مصلحی: 43 رای 
بازرسان: 

آقایان شکوری: 42 رای و میرزایی: 7 رای

اولین جلسه انجمن
صنفی  انجمن  مدیره  هیئت  رسمي  جلسه  اولین 
آتش نشاني  سازمان  پیشگیری  محترم  معاونت  با 
تهران 11 آذرماه سال جاری برگزار گردید. ضمن 
سپاس از همراهی جناب آقاي مهندس قدیري که 
میزبان جلسه در ساعت 18:15 در دفتر خودشان 
و در زمان استراحت و خارج از تایم کاری بودند، 
رئوس مباحث و نتایج حاصل از این جلسه که تا 
ساعت 20:00 شب به درازا انجامید، به شرح ذیل 

ارائه می گردد: 
صالحیت  تأیید  پروسه  اینکه  به  توجه  با   -1
براي  اقدام می باشد،  شرکت های مجری در دست 
مربوطه  صالحیت  اخذ  به  موفق  که  شرکت هایي 
در دست  تعیین صالحیت شان  پروسه  یا  و  نشده 
اقدام است، ولي داراي پروژه هاي جاری می باشند، 
مقرر گردید سازمان، این شرکت ها را تا پایان أخذ 
تاییدیه پروژه، بدون محدودیت زمانی حمایت نماید.

2- مقرر شد، انجمن بعنوان حامي شرکت هایي که 
تعیین صالحیت  پروسه  تکمیل  به  موفق  تاکنون 
بعنوان  سازمان،  اجرایی  بازوی  بعنوان  و  نشده اند 
همکاران  پروژه های  لیست  بررسی  نخست  فیلتر 

عمل نماید.
شایان ذکر است طي این توافق پروژه هایی از طرف 
صدور  تاریخ  که  می باشد  پذیرش  قابل  سازمان 

دستور العمل آنها قبل از ابتدای تیرماه 95 باشد .
3- پیشنهاد شد براساس ضوابط و آیین نامه ها در 
جهت حمایت از اعضا، یک نماینده از انجمن جهت 
عضویت در کمیته نظارت و بازرسی تعیین صالحیت 
به سازمان آتش نشانی تهران معرفي گردد. در همین 
راستا مقرر شد، پیشنهاد مکتوب انجمن در اولین 
فرصت مقتضی جهت بررسی تحویل سازمان گردد.

4- درخصوص تعهد نامه ها، یک نسخه از تعهد نامه 
پیشنهادی انجمن تحویل سازمان گردید که طی 
بررسي اجمالي، کلیات تعهد نامه مورد تایید معاونت 
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 726 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنیــد یــا نظــر خــود را مستقیمـــاً 
بــرای ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

محترم قرار گرفت و مقرر شد پس از بررسي واحد 
این  و  گردد  فعلی  تعهد نامه  جایگزین  حقوقي، 
تعهد نامه ها فقط بصورت موقت در اختیار سازمان 

قرار گیرد.
یک  که  شد  مقرر  هم  آیین نامه  درخصوص   -5
طریق  از  هفته  یک  تا  پیشنهادی  پیش نویس 
این  در  همچنین  گردد.  ارائه  سازمان  به  انجمن 
رابطه سازمان پذیراي پیشنهادات شرکت ها بصورت 
تمایل  که  همکارانی  از  لذا  مي باشد.  نیز  انفرادي 
دارند با انجمن همکاري نزدیک تري نمایند، دعوت 
مي گردد، درصورت تمایل پیشنهادات خود را ظرف 

ایام آینده به دبیرخانه انجمن تحویل نمایند.
6- با توجه به تصمیم سازمان درخصوص اعالم نرخ 
ارائه خدمات و استعالم صورت گرفته از اتحادیه ها، 
انجمن پیشنهاد قیمت خدمات فني  مقرر گردید 
-مهندسي و شرح خدمات را در اولین فرصت به 
دعوت  همکاران  کلیه  از  لذا  نماید.  ارائه  سازمان 
مي شود چنانچه آمادگي دارند، ظرف روزهای آینده، 
پیشنهاد قیمت همراه شرح خدمات را به دبیرخانه 
انجمن ارسال نمایند تا ضمن جمع بندي، براساس 

مستندات به سازمان اعالم گردد.
تعیین صالحیت شرکت ها،  تسهیل  7- در جهت 
مقرر گردید هر ماه یکبار امتحان مهندسین برگزار و 
در ابتداي امر نیز شرکت ها درصورت داشتن حداقل 
دو مهندس، قبول شده با ارائه تعهد قبولی نفر سوم 
تا انتهای سال جاری، در لیست شرکت هاي مورد 

تأیید سازمان قرار گیرند.
8- درخصوص مهندسین شاغل در شرکت ها، توافق 
با یک شرکت و  گردید قطع همکاری مهندسین 
آغاز همکاری با مجموعه دیگر، تنها در صورت ارائه 

رضایت نامه شرکت نخست امکان پذیر باشد.
خلیل  مهندس  آقای  درخواست جناب  به  بنا   -9
و  همکاري  با  و  انجمن  محترم  رئیس  نایب  آذر، 
حسن نیت جناب آقای مهندس قدیری، مذاکرات 
الزم جهت تغییر محل درج نام تعاونی آتش نشانی 
در لیست شرکت های مورد تایید سازمان، بمنظور 
محترم  مدیریت  با  شائبه  هرگونه  از  جلوگیری 
سازمان به عمل آورده و در صورت موافقت ایشان 

تغییرات الزم اعمال گردد.
در ادامه برنامه های جاری انجمن، پیرو توافق انجام 
با سازمان آتش نشاني مقرر شد جناب آقاي  شده 
پورصادقي بعنوان کارمند استخدامی انجمن، نسبت 
و  قراردادها  کپي  پروژه ها،  لیست  جمع آوري  به 
نموده  مدارک درخواستي )که سازمان درخواست 
و موارد دقیق متعاقبا توسط ایشان اعالم مي گردد( 

اقدام نماید. همچنین
دریافت  راستاي  در  رسالت  بانک  با  توافق  پیرو 
تسهیالت، مقرر شد اعضایی که در مجمع عمومي 
تکمیل  را  خود  نام  ثبت  مدارک  و  کرده  شرکت 

نموده اند، در اولویت معرفي به بانک قرار گیرند.
پروپوزال پیشنهادی جناب آقاي مهندس میرزایي 
قمي درخصوص برگزاري دوره هاي ISO )بصورت 

دسته جمعي که هزینه ان براي شرکت ها کاهش 
یابد و مدرک آن هم براي سازمان نیز مورد تایید 
مقرر  که  گرفت  قرار  بررسي  و  بحث  مورد  باشد( 
معتبر  شرکت  همکاران،  عمومي  اعالم  پیرو  شد 
ارائه دهنده این آموزش ها تعیین و پس از استعالم، 
بررسی کیفیت اجرایی و جمع بندي، جهت انجام 

مراحل اداري به اعضا معرفي گردد.
همچنین جناب آقاي مهندس خلیل پیما، بعنوان 
نماینده انجمن جهت پیگیري بیمه مسولیت مدني 
از  قرارداد  طرف  بیمه هاي  با  مذاکره  و  شرکت ها 

طرف اعضا انتخاب شدند.

تلفن: 6 - 77249225 - 021   
فاکس: 77249233 - 021 

دبیرخانه انجمن: 
تهران- بزرگراه رسالت )شرق به غرب( ، بعد 

از متروی علم و صنعت، شماره 605
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شرکت های عضو »انجمن صنفی شرکت های ایمنی و مهندسی حریق« شهر تهران

نام شرکتردیفنام شرکتردیف

فرسام صنعت36اطفاء گستر سارا1

آتریا ایمن کار37آذر نبرد تهران2

ایمن آذرنگ38هوشیار سیستم اطفاء3

ایمن حریق پایدار39سگال کنترل پایاب4

ساتراپ آذر اطفاء40آتش خاموش پارس5

ایمن شتاب روز41نورندا سیستم6

ایمن شهر شایان42مهندسی آشکار ساز7

آتش کاران ویژن43ایمن آدیش8

ایمن حریق آذروند44ایمن فربد پدرام9

آترون صنعت پارس کیان45مبنای سازه هوشمند10

ایمن سازان اتحاد46ایمن آتش ستیزان جوان11

سازه های مقاوم ایرانیان47مهندسی صباتام صنعت12

آتش پاد راگا48ایمن سازان آدیش13

رادان پدرام شهر49مهندسی مشاوران ایمن جو14

تک الد50رستان صنعت تیوا15

ایمن آسه51طراحان شهر سبز معماری ایرانیان 16

هلدینگ پارس52ایمن جویان حریق پایتخت17

ایمن آذر صنعت53آتش نوردان رایا18

ایمن آذر پایدار54آب و آتش ایرانیان آتیه19

آتش کاران هفت اقلیم55آریا اطفاء ایرانیان20

مظفر صنعت صبا56همیار انرژی21

ای – جی- اس57مهندسی و ایمنی ساتل صنعت پویا22

سرآمدان آرمان کار و ایمنی58ایمنی تهران آتش23

ایستا تأسیساتی زاگرس59فنی مهندسی ایمن گستر بقا24

پترو فرین کیهان60آباد گستر تأسیسات ایرانیان25

خاموش سازان آتش فردا61آراد ساختمان آبان26

ایمن دقیق هوشمند62پادنا هور )م.م(27

ایمنی تهران آتش63آتش کاویان ایمن جو28

آتش بان صنعت ماندگار64ایمنی آتش دافع تهران29

تالشگران نجات و حریق65هادیان حریق30

آتش سبز آرمان66ایمن وادی ایرانیان31

مدامکار67آگرا پاد پایار32

مهندسی دژان )دیده ژرف اندیش نامی(68سامان سازه هیرسا33

تعاونی آتش نشانان تهران69ایمن سیستم ویرا34

و شرکت های آتش بس سیستم، مهندسی آدرا، آریاک70فراپرتو تاربان افراز35
 پترو ایمن نار، امین سازه گستر هورسان
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 736 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

گزارش رویداد 
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امضای سه تفاهم نامه پلیسی با 
ایپاس نمایشگاه  در  دولتی ها 

تشریح  با  پاس  ناجی  شرکت  مدیرعامل 
ایپاس،  نمایشگاه  پانزدهمین  برنامه های 
و  نخبگان  از  حمایت  برای  برنامه ریزی  از 
حضور  به  اشاره  با  و  داد  خبر  مخترعین 
ایتالیا،  و  آلمان  کشورهای  از  شرکت هایی 
از انعقاد سه تفاهم نامه با دولتی ها در حوزه 

پلیسی و امنیتی خبر داد.
ناجی  شرکت  مدیرعامل  اسفندیار  مجید 
این  برنامه های  و  اهداف  تشریح  در  پاس، 
برگزاری  با  ما  داشت:  اظهار  نمایشگاه 
همزمان  تجمیع  دنبال  به  نمایشگاه  این 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصوالت 
امنیتی، پلیسی و تجهیزات ایمنی هستیم 
نمایشگاه  این  برگزاری  که  که  معتقدیم  و 
عالوه بر ارتقاء اطالعات بازدیدکنندگان آن، 
می تواند نمایشی از توانمندی های کشور در 

حوزه های امنیتی، ایمنی و پلیسی باشد.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در 
خصوص مردمی کردن بحث امنیت، هدف از 
برگزاری این نمایشگاه را منطبق بر این تاکید 
رهبری دانست و با تاکید بر اینکه نمایشگاه 
در  فرد  به  منحصر  نمایشگاه  یک  ایپاس، 
نمایشگاه  این  افزود:  است،  منطقه  سطح 
عالوه بر اینکه یک نمایشگاه انحصاری در 
کشور است، یک نمایشگاه منحصر به فرد در 
منطقه نیز هست که هر ساله با همت بنیاد 
تعاون ناجا برگزار می شود. این در حالی است 

که در منطقه و در میان کشورهای همسایه، 
تنها دو نمایشگاه تخصصی در قطر و امارات 
برگزار می شود که نمایشگاه ایپاس به لحاظ 
جامعیت  همچنین  و  آن  ساالنه  برگزاری 
موضوعات ایمنی، پلیسی و امنیتی، در رده 

باالتری قرار دارد.
مدیرعامل ناجی پاس این نمایشگاه را فرصتی 
برای نمایش اقتدار و توانمندی های کشور به 
و گفت:  برشمرد  کشورهای شرکت کننده 
روزرسانی  به  اقتدار،  نمایش  این  بر  عالوه 
ارتقای  و  پلیسی  تجهیزات  توسعه  و 
توانمندی های پلیسی با رویکرد پیشگیری 
از وقوع جرم، یکی از اهداف بزرگ برگزاری 
این نمایشگاه بوده و عالوه بر آن گسترش 
فرهنگ استفاده از تجهیزات ایمنی و امنیتی 
و همچنین حمایت از نخبگان، مخترعین و 
ایده های  تجاری سازی  منظور  به  مبتکرین 
برتر و شکوفایی و رونق اقتصادی و اشتغال 
از دیگر  زایی در بخش تولید و تجهیزات، 

اهداف این نمایشگاه است.
»امنیت  را  نمایشگاه  این  شعار  اسفندیار 
پایدار، رونق اقتصادی« دانست و افزود: یکی 
امسال،  نمایشگاه  بخش های  مهم ترین  از 
بخش مخترعین و نخبگان است که با توجه 
تا  شد  تالش  مقاومتی،  اقتصاد  اهداف  به 
حمایت ویژه ای از این قشر انجام شود. لذا به 
دنبال ارسال 79 اختراع، ابتکار و نوآوری به 

دبیرخانه دائمی این نمایشگاه، 39 محصول 
جدید انتخاب شد که در قالب 25 غرفه به 
بازدیدکنندگان این نمایشگاه معرفی شده و 
بستری برای تجاری سازی این ایده ها فراهم 

شد.
گروه های  پاس،  ناجی  شرکت  مدیرعامل 
گروه  را  نمایشگاه  این  در  حاضر  کاالیی 
نقل  و  حمل  گروه  الکترونیک،  و  مخابرات 
زمینی و هوایی، گروه تسلیحات و مهمات، 
گروه لباس و پوشاک و گروه امداد و نجات 
موارد  این  بر  عالوه  افزود:  و  کرد  معرفی 
تجهیزات انگشت نگاری و اشعه ایکس که 
این  نیز در  دارند  کاربرد  موارد  بسیاری  در 

نمایشگاه به معرض عموم گذاشته شدند.
وی در ادامه با اشاره به استقبال شرکت های 
خارجی و بین المللی از برگزاری این نمایشگاه 
گفت: امسال 300 شرکت داخلی و 52 شرکت 
از 7 کشور آلمان، ایتالیا، روسیه، بلغارستان، 
ترکیه و ... در این نمایشگاه حضور دارند و 
امسال برای نخستین بار بخش بین الملل به 
صورت مجزا، محصوالت این کشورها را در 

معرض عموم قرار  داد.
پلیس   14 حضور  به  اشاره  با  اسفندیار 
تخصصی از جمله راهور، مواد مخدر و ... ، از 
برگزاری مانورهایی توسط این پلیس ها در 

فضای باز نماشگاه خبر داد.
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ارتباط با دفرت نرشیه:
تهران- خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، مجتمع تجاری اداری نگین رازی 
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انعقاد قرارداد و تفاهم نامه با بانک مرکزی، معاونت 
علمی ریاست جمهوری و وزارت صنعت

در  اینکه  بر  تاکید  با  ادامه  در  پاس  ناجی  مدیرعامل 
امضا  و  داد  قرار  انعقاد  برای  پیش بینی  نمایشگاه  این 
این  در  است گفت:  تفاهم نامه های مختلف دیده شده 
نمایشگاه تفاهم نامه هایی بین ناجا و بانک مرکزی، در امور 

بانکداری برخط و خودروهای حمل و نقل پول امضا شد.
با وزارت صنعت،  تفاهم نامه ای  افزود: همچنین در  وی 
معدن و تجارت، فرایند تجاری سازی و اقتصادی کردن 

ایده های مطرح شده در این نمایشگاه تسهیل شد.
اسفندیار در ادامه از انعقاد تفاهم نامه ای با معاون علمی 
فناوری رئیس جمهور برای حمایت از نخبگان این بخش 

خبر داد.
وی در پایان با اشاره به برگزاری کارگاه های تخصصی 
در حاشیه این نمایشگاه، از کیفیت باالی محصوالت و 
شرکت های حاضر در این نمایشگاه خبر داد و گفت: در 
بخش بین الملل با وزارت امور خارجه و گمرک توافقاتی 
نمایشگاه  این  صورت گرفت که شرکت های حاضر در 
بدون هرگونه مشکلی، محصوالت و تولیدات خود را وارد 

کشور کرده و ترخیص کردند.

در ادامه گزارش تصویری این رویداد را می بینید.
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 738 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

گزارش رویداد 
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ارتباط با دفرت نرشیه:
تهران- خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، مجتمع تجاری اداری نگین رازی 
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 740 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

گزارش رویداد 
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ارتباط با دفرت نرشیه:
تهران- خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، مجتمع تجاری اداری نگین رازی 
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• گومتکس پاسخى به یک چالش بلند مدت، که همان تحمل حفظ 
انعطاف پذیرى و االستیسیته، در سخت ترین شراسط کارى، بدون 
راستاى  در  شلنگ  این  باشد.  مى  پایین  فشار  در  خوردن  پیچ 
سیاست کیفى بلند مدت و به لطف استفاده از الستیک هاى ترکیبى 
اکسترود شده، با کیفیت باال و با پارچه هایى با بافت بى نقص تولید 
الیاف  هاى  روزنه  الستیک  ترکیب  تکنولوژى،  این  در  است.  شده 
پارچه اى استفاده شده را از هر دو طرف بطور کامل مى پوشاند و 

یک الیه فشرده واحد را تشکیل مى دهد. 

• بالغ بر 20 میلیون متر از این شلنگ به منظور کار آتش نشانى 
در همه نوع محیط  هاى قابل تصور، از شرایط کویرى گرفته تا مناطق 
المللى  بین  هاى  تمامى تست  گومکس  است.  استفاده شده  قطبى 
را  پذیرى  انعطاف  و  دوام  شیمیاى،  مقاومت  چسبندگى،  سایش، 

پشت سر نهاده است. 

• این شلنگ حاصل استفاده از آخرین و مدرنترین تکنولوژى هاى 
و  توسعه  بخش  توسط  آمده  دست  به  هاى  پیشرفت  و  دنیا  روز 
دریافت  مشتریان  طرف  از  سالها  طى  که  پیشنهاداتى  و  تحقیقات  

شده است مى باشد.

• بخش توسعه و تحقیق ما که با سیاست بهبود مستمر، رهبرى و 
اداره مى شود، این اطمینان را مى دهد که به منظور دستیابى به 
پیشرفته  و  روشها  جدیدترین  از  همیشه  ممکن  عملکرد  بهترین 

ترین مواد استفاده شود. 

اى  حرفه  خدمات  و  نشانى  آتش  کاربردهاى  براى  شلنگ  این   •
عملیات  براى  که  منظوره  چند  شلنگى  باشد.  مى  آل  ایده  صنعتى 
نجات، انتقال آب با فشار باال، کاربردهاى جنگل بانى، پتروشیمى ها، 
صنایع  نفتى،  هاى  اسکله  ها،  کشتى  ها،  فرودگاه  نظامى،  نیروهاى 

سنگین و ... ایده آل مى باشد. 

تمامى شلنگ  کارکرد،  از شرایط  اطمینان  به  رسیدن  منظور  به   •
هاى گومکس،  یک به یک  و تحت فشار تست شده و سالها تجربه 
دارد.  همراه  پشتوانه  عنوان  به  را  شلنگ  اکستروژنى  تولید  در 
شلنگ هاى ما پس از گذراندن تمامى تست ها ، فقط در برابر تمام 

عیوب ماده، تحت شرایط نرمال، تضمین مى شوند.

مشخصات: 

مواد  اسید،  سایش،  مانند  متعددى  عوامل  برابر  در  مقاوم   •
خوردگى،  پیچ  حرارت،  شدن،  پوسته  پارگى،  باال،  دماى  شیمیایى، 

روغن ها، ازن، شرایط آب و هوایى مختلف و ...

استاندارد  هاى   رنگ  در  تولید  امکان  باال  در صورت سفارش   •
قرمز ، آبى، سبز نظامى، خاکسترى، نارنجى، زرد، ...

• قابل ارئه در طول هاى مختلف
در  حتى  سانتیگراد  درجه   +50 تا   -30 از  کارکرد  دماى   •

شرایط سخت و خاص

کردن  و خشک  نگهدارى  خاص  به شرایط  نیاز  عدم   •
بعد از استفاده 

حالت  در  باال  شدن  رول  و  شدن  جمع  قابلیت   •
خشک و تر

• قابلیت تعمیر از طریق روش هاى استاندارد 
معمولى

• داراى استانداردهاى مختلف بین المللى
• توزیع در نقاط مختلف دنیا 

 

شلنگ آتش نشانى گومتکس
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 744 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

گزارش رویداد 
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فرودگاه 
ایمن است، 
آسوده مسافرت کنید.
همراه با آتش نشانان فرودگاهی در روز آتش نشان

البی  و  همایش  سالن   1395 ماه  مهر   7
ناوبری  و  فرودگاه ها  شرکت  ساختمان  اصلی 
تا حد  بارها  بود که  ایران، میزبان فرشتگانی 
بی خطر  و  ایمن  پروازهایی  ایجاد  برای  مرگ 
جنگیده  کشور  سراسر  فرودگاه های  در 
زمینی  ایمنی  کارکنان  و  آتش نشانان  بودند. 
که  بازنشسته هایی  چه  کشور.  فرودگاه های 
عمری را در این راه سپری کرده بودند و چه 
آتش نشانان جوانی که این شغل خطرناک ولی 
مهیج را برگزیده بودند تا به پیروی از اساتید 
در  را  آهنین  پرنده  هیوالهای  بزرگ شان، 

نشست و برخاست  ایمن، یاری کنند.
شرکت های  را  همایش  این  جانبی  نمایشگاه 
و  امداد  و  آتش نشانی  ایمنی،  حوزه  فعال 
پخش  ایمن  انرژی،  آگاهان  همچون:  نجات، 
ایمن،  نوین آریا، مهراس  ماهان، آتش مهاران 
و  کار  نارفوم  اکباتان،  آفتاب  راهدارصنعت، 
آوند انرژی تشکیل داده بودند که هر کدام در 
تأمین تجهیزات این مجموعه عظیم فرودگاهی 

دستی بر آتش داشتند. 
زنوزی، اینانلو، شهباز و بقیه دست اندرکاران 
این رویداد به سکانداری حاجی بیگی، رییس 
کل ایمنی و آتش نشانی شرکت فرودگاه ها و 
پتانسیل هایشان  تمام  با  ایران  ناوبری هوایی 
در  همراهی  افتخار  آفریدند.  حماسه  بازهم 
مرکز  با  نیز  رویداد  این  اطالع رسانی  پوشش 
جامع تجارت ایمنی ایران )ماهنامه مهندسی 

حفاظت از حریق( بود.
را  رویداد  این  تصویری  گزارش  ادامه  در 

می بینید.
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ارتباط با دفرت نرشیه:
تهران- خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، مجتمع تجاری اداری نگین رازی 
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اگر این مطلب را می پسندید
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   اطالعیه
به علت مقابله با سوء استفاده افراد سودجو، 
 C-TEC برند   CFP مدل  پنل  پس  این  از 
با رنگی متفاوت و با برند SYNCOLN که 
دارای تاییدیه LPCB و مورد تایید سازمان 

محترم آتش نشانی می باشد، عرضه می گردد.
برند   CFP پنل های  تمامی  تاریخ  این  از 
عرضه  قبلی  شکل  و  رنگ  با  که   C-TEC

می شوند، تماماً قاچاق، غیر اصل و فاقد تاییدیه 
مربوطه  عوامل  و  بود  خواهند  آتش نشانی 
فروش این پنل های تقلبی و متخلفین، تحت 

تعقیب و پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. 
شایان ذکر است شرکت نارکوب ایران کماکان 
نماینـده انحصـاری برنـد C-TEC در ایـران 

می باشـد و پنـل هــای محبـــوب
همان  با  و  سابق   MFP, XFP, ZFP مانند 

شکل و ساختار، عرضه خواهند شد.

شرکت مهندسی و بازرگانی نارکوب ایران

اطالعیه
این  از  سودجو،  افراد  استفاده  سوء  با  مقابله  علت  به 
با  C-TEC با رنگى متفاوت و  برند   CFP پس پنل مدل 
برند SYNCOLN که داراى تاییدیه LPCB و مورد تایید 
نشانى مى باشد، عرضه مى گردد  سازمان محترم آتش 
C-TEC که با  CFP برند  و از این تاریخ تمامى پنل هاى 
غیر  قاچاق،  تماما  مى شوند،  عرضه  قبلى  شکل  و  رنگ 
و  بود  خواهند  نشانى  آتش  تاییدیه  فاقد  و  اصل 
عوامل مربوطه فروش این پنل هاى تقلبى و متخلفین، 

تحت تعقیب و پیگرد قانونى قرار خواهند گرفت. 
شایان ذکر است شرکت نارکوب ایران کماکان نماینده 
در ایران مى باشد و پنل هاى    C-CTE انحصارى برند 
محبوب MFP, XFP, ZFP مانند سابق و با همان شکل و 

ساختار، عرضه خواهند شد.

شرکت مهندسى و بازرگانى نارکوب ایران

نشانى: تهران؛ خیابان شهید مطهرى، بعد از مفتح، خیابان مهرداد، 
خیابان وراینى، ساختمان 38، طبقه 3، واحد 7

تلفن:88842649-88824365       فکس:88307405
E M A I L : I N F O @ N A R K O O B . C O M   WWW.NARKOOBIRAN .COM

نشانی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از مفتح، خیابان مهرداد، خیابان وراینی، ساختمان 38، طبقه 3، واحد 7
تلفن: 49 26 84 88 - 65 43 82 88             فکس: 405 307 88 
WWW.NARKOB.COM        SALES@NARKOOB.COM
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عوامل مربوطه فروش این پنل هاى تقلبى و متخلفین، 

تحت تعقیب و پیگرد قانونى قرار خواهند گرفت. 
شایان ذکر است شرکت نارکوب ایران کماکان نماینده 
در ایران مى باشد و پنل هاى    C-CTE انحصارى برند 
محبوب MFP, XFP, ZFP مانند سابق و با همان شکل و 

ساختار، عرضه خواهند شد.

شرکت مهندسى و بازرگانى نارکوب ایران
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ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.
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   نیکبخت )آتش نشانی تهران(:
این جلسه نسبت به جلسه گذشته خیلی بهتر برگزار 
شد. یک تعداد اختالف نظر در جلسات گذشته بود 
که امروز تقریباً از بین رفتند و خوشبختانه حل و 
فسخ شدند. سرعت پیشرفت مان خیلی بهتر شده و 
انشاا... سعی بر این است که تا دو جلسه دیگر این 

بحث را به اتمام برسانیم.
بازدید  کارخانه  محل  در  جلسه   برگزاری  علت 
کنترل  ازمایشگاهی  تجهیزات  از  محترم  اعضای 
این  ساخت  روند  با  اشنایی  و  اسپرینکلر  کیفیت 

تجهیزات بود

   اصغری )شرکت ایمن تیار(:
جلسه سوم جلسه نسبتاً مثبتی بود. ما این جلسه 
تجهیزات  از  محترم  اعضای  بازدید  بمنظور  را 
ازمایشگاهی کنترل کیفیت اسپرینکلر و اشنایی با 
روند ساخت این تجهیزات، در محل کارخانه برگزار 
کردیم. بنده آنرا مانند جلسه قبل که در سازمان 
استاندارد مشهد برگزار گردید، ارزیابی می کنم. نقاط 
اختالف خیلی کمتر شدند و همچنین کارشناسان 
میهمان جلسه، دیدگاه های یکدیگر را خیلی خوب 
هستید،  مستحضر  که  همانطور  و  می کنند  درک 

سرعت خیلی باالیی نسبت به قبل داشته ایم. 

   محمدیان )سازمان استاندارد(:
تا به اینجای کار بسیار عالی پیشرفته ایم. هم واحد 
تولیدکننده بسیار خوب پای کار بوده و هم همکاران 
آتش نشانی کشور وقت گذاشته و از دانش ایشان 
نهایت استفاده را کرده ایم. خیلی از مسائل که در 
ابتدای کار برایمان مبهم بود و اغلب فکر نمی کردیم 
که چنین موضوعی وجود داشته باشد، با تجربه و 
دانش دوستان که ترکیب شد، نتیجه خوبی بدست 
آمد که امیدواریم بتوانیم در مهلت مقرر این مهم را 

به اتمام و تصویب برسانیم.

این نشست که مطابق روال قبل، شرکت ایمنی تیار 
میزبانش بود، این بار در مجموعه صنعتی تولیدی آن 
میهمانان  برگزار شد.  نظرآباد کرج  در  واقع  شرکت 
بازدید  محصول  این  تولید  روند  از  آنکه  ضمن 
تدوین  جاری  برنامه های  مجموعه  از  می کردند، 

استاندارد هم راضی بودند. 
تصاویر و اظهارنظرات را ببینید.

در ادامه نشست های تخصصی استانداردسازی اسپرینکلرهای ایران

قبل ز    ا موفق تر  
چهارشنبه 12 آبان ماه ، سومین نشست کارشناسان آتش نشانی اصفهان، البرز، تهران و مشهد، سازمان استاندارد و مدیران ایمن تیار
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   هشتری )آتش نشانی اصفهان(:
خیلی  اعضا  و  بود  روال  روی  جلسه  خوشبختانه 
بیشتر نسبت به قبل با یکدیگر آشنا شده اند. موارد 
فنی و تعاریف در جلسه قبلی انجام شد و در حال 
حاضر وارد بحث فنی تری شده ایم. جلسه روال قابل 
قبولی را پیدا کرده و آینده خیلی روشنی را پیش 
رو می بینیم. خوشحالیم از اینکه جمع، یک جمع 
دوستانه ای است. مطمئنیم به یک استاندارد فنی و 
کاربردی دست پیدا خواهیم کرد که این استاندارد 
ساختمان ها  ایمنی  کیفیت  ارتقای  برای  بشدت 
موردنیاز می باشد. با توجه به اینکه در سال اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل هم هستیم و نمی خواهیم که 
ارز از کشور خارج شود، هرچه بتوانیم استانداردها را 
تقویت کنیم و اجناسی مانند اجناس آتش نشانی که 
با جان و مال مردم سر و کار دارد، استاندارد سازی 

نمائیم، مسلماً بسیار موفق تر خواهیم بود.

   عقبایی )آتش نشانی البرز(:
من روند برگزاری این نشست ها را بدلیل آگاهی همه 
دوستان از استانداردها و گواهینامه های بین المللی 
اسپرینکلر خوب و رو به تعالی ارزیابی می کنم. اینکه 
تا  نتیجه این انسجام و وحدت تفکر موجب شود 
محصولی با کیفیت و مطلوب در کشورمان تولید 
و ارائه شود، اقدام بسیار مهم و تأثیرگذاری است 
که مهم ترین ثمره آنرا شهروندان کشورمان دریافت 
می کنند. جلسه امروز، خوب، کاربردی و همراه با 
چالش های مفید و خوبی بود که همین انتظار هم از 
حاضرین جلسه داشتیم. منهم امیدوارم در جلسات 
پیش نویس  تدوین  برای  توافق خوب  یک  به  آتی 

برسیم. 
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 754 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

اطالعات تخصصی
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اضطراری شرایط  مدیریت  آموزشی  دوره های 

 مدیریت بحران، آتش نشـانی و امداد و نجات
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اطالعات عمومی 

ثبت نام دوره دوازدهم یکساله مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست با 
همکاری دانشگاه تهران و آکادمی HSE در دو مقطع مقدماتی و پیشرفته از 

مورخ 10 مهر ماه 1395آغاز گردیده است.
مهلت ثبت نام در این دوره 27 آبان ماه و شروع کالس ها از 17آذرماه 

خواهد بود.
از  بین  المللی  مراجع  تأیید  مورد  مذکور  دوره  که  است  توضیح  به  الزم 
جمله انستیتو بهداشت محیط انگلستان )CIEH( قرار گرفته است و فارغ 
 التحصیالن این دوره می توانند در صورت عضویت در این مراجع، در سطوح 
بین  المللی گریدبندی شده و گواهینامه معتبر بین  المللی صالحیت دریافت 

نمایند.
آکادمی HSE شرکت مهندسی مروجان بهره وری منحصراً در کشور، موفق 
به دریافت گواهینامه تأیید صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشورجهت برگزاری دوره های HSE گردید.
مهندسی  یکساله  دوره  گذراندن  با  می توانند،  متقاضیان  ترتیب  بدین 
ایمنی، بهداشت و محیط زیست)HSE(؛ گواهینامه مورد تایید این سازمان 
را دریافت نموده و جهت ارزشیابی و ارتقای شغلی به کلیه دستگاه های 

اجرایی ارایه نمایند.
این دوره به صورت نیمه حضوری )برگزاری نیمی از زمان کالس ها به صورت 
حضوری در محل دانشگاه تهران و نیمی از زمان کالس ها به صورت آنالین( 

در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هر هفته برگزار خواهد شد.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید.

 http:/hsecourse.moravejan.com
یا تماس بگیرید:  5 - 31 98 98 88  - 021

شروع ثبت نام دوازدهمین دوره آزاد یکساله
 مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
شروع ثبت نام دوازدهمین دوره آزاد یکساله
 مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 768 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

مقاله تخصصی

آتش های استخری هم زمان 
و مدلسازی آن ها با تکنیک 
CFD

آتش های استخری هم زمان 
و مدلسازی آن ها با تکنیک 
CFD
دکتر بهمن عبدالحمیدزاده
مرکز طراحی فرآیند، ایمنی و کاهش ضایعات دانشگاه صنعتی شریف
bahman_1788@yahoo.com

Simultaneous Pool fires modeling with CFD techniques
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مقدمه
حوادث همراه با آتش سوزی، بخش مهمی از کل حوادث رخ داده در صنایع 
شیمیایی را تشکیل می دهند. بر اساس یک تحقیق آماری، آتش %44.4 از کل 
این حوادث را شامل می شود. آتش استخری یکی از رایج ترین انواع آتش در 
واحدهای صنعتی است. همین تحلیل نشان می دهد که در میان انواع مختلف 
آتش )آتش فورانی، آتش ناگهانی و ...(، آتش استخری بیشترین تکرار را داشته 
است. لذا اهمیت پرداختن به اینگونه حوادث و مدلسازی آن ها غیر قابل انکار 

است.
اگرچه اثرات مستقیم یک آتش استخری محدوده کوچکتری نسبت به بقیه 
حوادث فرایندی )برای مثال BLEVE یا انفجار ابر بخار( را پوشش می دهند، 
اثر این شعله ها بر روی تجهیزات می تواند باعث رهایش مواد خطرناک و حوادث 
شار  با  می تواند  تجهیزات،  روی سطح  بر  شعله ها  گسترش  گردد.  زنجیره ای 
حرارتی بسیار باال و وضعیت بسیار خطرناکی همراه باشد. در سابقه حوادث 
صنعتی، موارد بسیاری از رخداد آتش های استخری همزمان گزارش شده است.

شکل 1: شمایی از آتش استخری

:Pool Fire آتش استخری
در اثر رهایش محتویات مایع اشتعال پذیر از یک تجهیز یا خط لوله در محیط، 
ممکن است در اطراف منبع رهایش حوضچه ای، از آن مایع ایجاد گردد که به 
تدریج شروع به تبخیر می کند. در صورتی که بخارات ناشی از این حوضچه به 
منبع جرقه ای برسند، مشتعل شده و باعث ایجاد حوضچه  مایعی در حال اشتعال 
می گردد. این نوع آتش را آتش استخری می گویند. بر مبنای تحلیل آماری 
کاسال و همکاران در سال 1997، آتش استخری به تنهایی 53 درصد از کل 

آتش های رخ داده در صنعت را شامل شده بود.

شکل 2: شمای ساده نوعی از آتش های استخری
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این نکته را باید در نظر داشت که بخار حاصل شده از تبخیر مایعات حوضچه ممکن است در نزدیکی حوضچه، به منبع جرقه 
برسد یا اینکه ابر بخار، مسافتی را طی کرده و به منبع جرقه رسیده و با مشتعل شدن برگشت شعله به حوضچه مایع، باعث 

ایجاد آتش استخری گردد.
مقدار گرمای تولید شده توسط آتش استخری در بازه های زمانی مختلف متفاوت است که می توان طول عمر آن را به سه بازه: 
فاز رشد، فاز پایایی و فاز خاموش شدن تقسیم کرد. فاز پایایی عمدتاً مهمترین و بزرگترین بازه در طول عمر آتش استخری 

به  حساب می آید و می توان در این بازه با اندکی خطا مقدار تشعشع را بصورت پایا فرض کرد.

شکل 6: تغییرات آتش استخری با زمان
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شکل 7: بخش های مختلف یک آتش استخری
پیامدهای ناشی از آتش استخری بر اساس میزان تشعشع ایجاد شده از آن ارزیابی 
می گردد. به همین منظور در مدل سازی آتش استخری، بدست آوردن تشعشع ناشی 
از آن در یک فاصله ی مشخص اهمیت می یابد. به دلیل فرموالسیون پیچیده رفتار 
آتش استخری، استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری برای انجام محاسبات مربوط به 

پیامد اینگونه آتش ها امروزه بسیار کاربرد یافته است.
پارامترهای مهم در تخمین رفتار آتش استخری:

 ابعاد شامل:
ارتفاع  .a
قطر  .b

Tilt زاویه  .c
HRR نرخ رهایش حرارت 

همچنین مدل کردن آتش استخری شامل پارامترهای زیر است:
  Flame geometry 1( هندسه شعله

  Liquid burning rate 2( سرعت سوختن مایع
Flame characteristic 3( مشخصات و خصوصیات شعله

 Heat radiation 4( انرژی گرمایی تابشی
View factor 5( فاکتور دید



72Fire Protection Engineering Magazine    No. 27    November 2016                                              1395 ـماره 27    آبان ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق    سـال چهارم    ش

اگر این مطلب را می پسندید
کــد 772 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

مقاله تخصصی

سابقه رخداد آتش های استخری هم زمان
ایجاد  موجب  هم زمان،  استخری  آتش های  از  ناشی  حوادث  دنیا  سراسر  در 
  Buncefield,خسارت های فراوان مالی و جانی شده است که می توان به حادثه

Jaipur, India 2009 و UK 2005 اشاره کرد.

حادثه Bunce field in UK  در سال 2005:

Bunce field شکل 9: شمایی از حادثه
این حادثه یازدهم دسامبر سال 2005 در تانک 912 که مخزن ذخیره بنزین، 
دیزل و سوخت جت بود، در شهر هرفوردشایر )در جنوب خاوری انگلستان( رخ 
داد. این تانک حاوی دو level control بود: یکی برای اندازه گیری ارتفاع بنزین 
و دیگری برای کنترل عملیات پر شدن مخزن. هنگام وقوع حادثه هر دو کنترلر 
از کار افتاده بودند. بنزین اضافی موجود در سطح تانک در کمتر از 40 دقیقه 
شعله ور شد و ابر دودی Vapor cloud  به عمق 1 تا 2 متر را ایجاد کرد. شعله 
این آتش به تانک های مجاور از جمله تانک 12 سرایت کرده و آغازگر ایجاد 
 Multiple 22 آتش استخری بصورت هم زمان شد. این آتش استخری هم زمان
pool fire (MPF)، منطقه ای به مساحت 80000 مترمربع را در برگرفت. ارتفاع 

آتش سطح این تانک به 100 کیلومتر می رسید و حدود 4,5 روز شعله ور بود. 
در این حادثه 43 نفر آسیب دیده و خسارت مالی آن حدود 12500 میلیون 

دالر گزارش شده است

حادثه Jaipur در هند در سال 2009:

شکل 12: دو شمای تصویری از حادثه Jaipur در هند

این حادثه بیست و نهم اکتبر سال 2009 در شهر جیپور هندوستان رخ داد. 
نشتی موجود در یکی از لوله های حمل بنزین آغازگر رخداد 11 آتش استخری 
به ارتفاع شعله 30 متر شد. این آتش به مدت دو هفته شعله ور بود و باعث مرگ 
2 نفر و آسیب دیدن 200 نفر شد. خسارت مالی این حادثه حدود 32 میلیون 

دالر برآورد شد.

آزمایش و مدل سازی:
جهت مدل سازی آتش استخری و بررسی پارامترهای مختلف در رخداد آن، دو 
  CFD (Computationalروش عمده وجود دارد: یکی استفاده از مدل نرم افزاری
(fluid dynamic و بررسی پارامتر مورد نظر و سپس Scale up با مقیاس اصلی؛ 

و دیگری آزمایش های میدانی CFD جهت بررسی صحت روابط ریاضی بدست 
آمده است. در آزمایش، در مقیاس یک اتاق شرایط را برای رخداد یک آتش 
استخری فراهم کرده و به بررسی پارامترهای مختلف می پردازند که نهایتاً منجر 
از مدل سازی برای  تائید روابط بدست آمده  یا  به رسیدن به روابط تجربی و 

تخمین ارتفاع آتش، میزان تشعشع و ... می شود.
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:CFD معرفی مدل
و  انتقال جرم  با  پیچیده، همراه  فرایندهای  تحلیلی  فرموالسیون  که  آنجا  از 
حرارت برای مهندسین دشوار و بعضاً محال است و همچنین در بسیاری موارد، 
 CFD انجام آزمایش های میدانی، هزینه بر و یا دشوار است، وجود یک نرم افزار

برای مدلسازی جریان های سیال الزامی به نظر می رسد.
 CFD (computational fluid dynamics)روشی جهت محاسبه رفتار کمی و 

کیفی سیال با استفاده از روابط ریاضی، روش های عددی و ابزارهای نرم افزاری 
است. CFD مهندسان و دانشمندان را قادر می سازد که محیط آزمایشگاهی را 

در فضای مجازی تقریب بزنند.
پیشرفته ترین و پیچیده ترین تکنیک برای مدل سازی آتش، استفاده از محاسبات 
دینامیک سیاالت CFD است که رشد آتش و دماهای فضای آتش را پیش بینی 
می کند. امروزه تعداد زیادی از مدل های CFD گسترش یافته اند برخی از این 
عمومی تری  اهداف  مشابه CFX,Fluent , PHOENICS , Flow3D با  کدها 

کدهای  این  بر  عالوه  دارند.  کاربرد  متفاوتی  مسائل  برای  و  شده اند  تهیه 
ازجمله آتش،  شبیه سازی   CFD میدانی  مدل های  خاص  کدهای   عمومی، 

 FDS , Jasmine,smart Fire , KOBRA-3D , Sofie نیز توسعه یافته اند.

یکی از پر کاربردترین نرم افزارهای مورد استفاده برای شبیه سازی آتش استخری 
FDS است. FDS یک مدل CFD برای جریان حرارتی با سرعت پایین بوده 

برای  نرم افزار  این  از  را حل می کند.  آشفتگی  و  استوکس  ناویر-  معادالت  و 
آتش های  مدل سازی  نیز  و  استخری  آتش  ابتدایی  گذرای  دوره  شبیه سازی 

استخری هم زمان استفاده شده است.
مدل FDS که توسط موسسه ملی استاندارها و تکنولوژی NIST توسعه یافته 
است، مدلی CFD برای جریان سیاالت شامل آتش طراحی شده است. مدل 
جریان حرارتی با سرعت پایین، معادالت ناویر- استوکس و آشفتگی را بصورت 

عددی حل می کنند و انتقال حرارت و دود حاصل از آتش را نشان می دهند.
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مطابق استاندارد BS )اروپا( طبقه بندی مواد سوختنی به ترتیب زیر است:
A - جامدات قابل اشتعال
B - مایعات قابل اشتعال

C - گازها
D - فلزات قابل اشتعال

E - وسایل الکتریکی
F - چربی ها و روغن های خوراکی

و بر اساس استاندارد NFPA )امریکا(:
A - جامدات قابل اشتعال

B - مایعات قابل اشتعال و گازها
C - وسایل الکتریکی

D - فلزات قابل اشتعال
K - روغن ها و چربی های خوراکی

برخالف تصور بساری از افراد که فکر می کنند که ترتیب این طبقه بندی به ترتیب 
حروف الفباست، طبقه بندی این گروه ها برگرفته از اولین حرف مشخصه هر گروه 

است. به این صورت:
گروه “ A “ برگرفته از “ Ash “ به معنی خاکستر
گروه “ B “ برگرفته از “ Barrel “ به معنی بشکه

گروه “ C “ برگرفته از “ Circuit “ به معنی جریان
گروه “ D “ برگرفته از “ Dinamit “ به معنی ماده منفجره

گروه “ E “ برگرفته از “ Electrical “ به معنی برق
گروه “ F “ برگرفته از “ Fat “ به معنی چربی

و گروه بندی NFPA هم به همین ترتیب و فقط گروه “ K “ برگرفته از “Kitchen“ است.

شناسایی کد رنگ خاموش کننده ها

Wet
Chemical

Vaporising
Liquide

FoamDry
Powder

Water CO2
CarbonDioxide

درآمدی بر استانداردهای
NFPA و BS
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پمپ های هیدرولیک در 
چندین نوع به ترتیب از پمپ های 
سه  پمپ های  تا  مرحله ای  یک  کوچک 
مرحله ای در باالترین نوع خود جهت راه اندازی ابزارهای 
هیدرولیک، ساخته می شوند. این پمپ ها در سه نوع: دستی یا پایی، 

بنزینی یا گازوئیلی و باطری دار تولید می شوند.
الف: پمپ های دستی و پایی

این پمپ ها اصوالً به عنوان پمپ های یدکی و یا در وضعیت و مکان هایی که 
کاربرد پمپ های بنزینی مناسب نباشد )در مکان های بسته و بدون تهویه یا 
مکان هایی که بعلت نشت گاز امکان انفجار وجود دارد( به کار می روند و توسط 
نیروی کاربر، فشار مورد نیاز جهت استفاده از ابزار تامین می شود. این نوع پمپ 

قابلیت کاربرد با یک ابزار را در دارد. 

ب: پمپ های بنزینی و گازوئیلی 
این نوع موتور پمپ ها با استفاده از موتور بنزینی و یا گازوئیلی فشار مورد نیاز 
جهت کار با ابزارهای هیدرولیک را تامین می کنند . نوع بنزینی آن در مدل های 
سبک و سنگین تولید می شود که مناسب برای انجام انواع عملیات های امداد و 
نجات سبک و سنگین می باشد . همچنین این پمپ ها با توجه به مدل و نوع آن 
قابلیت کاربرد با یک الی چهار ابزار همزمان را دارا می باشند. نوع سنگین این 

پمپ ها قابلیت نصب قرقره شیلنگ را نیز دارد.

ج : پمپ های باطری دار ) شارژی (
نسل جدید پمپ های هیدرولیک، پمپ های باطری دار یا شارژی می باشد که 
نیروی مورد نیاز جهت تامین فشار هیدرولیک پمپ و کاربرد ابزارها، توسط یک 
باطری الکتریکی تامین می شود. این نوع پمپ بعلت عدم نیاز به سوخت فسیلی، 
هیچگونه آالیندگی تولید نمی کند و با توجه به سبکی آن براحتی می توان در 
مکان هایی با دسترسی محدود و نیز مکان های بسته و بدون تهویه هوا استفاده 

نمود و جایگزین خوبی برای پمپ های بنزینی در شرایط خاص می باشد. 

ابزارهای امداد نجات مستقل   
 ،)Cutting(برش مختـلف  عملیـات های  و  بوده  چـندکـاره  ابزارهـا  ایـن 
بازکنندگی)Spreading( و له کنندگی)Squeezing( را می توان با این ابزار انجام 
داد. برای استفاده از این ابزار نیازی به پمپ و شیلنگ نمی باشد و نیروی آن 
توسط باطری و یا بصورت دستی تامین می شود. این ابزارها امدادگر را قادر 
می سازد که در مکان های صعب العبور و دور از دسترس مانند دره ها و جاهای 
تنگ به خوبی کار کند  و همچنین ابزار مناسبی جهت استفاده در خودروهای 

پیشرو آتش نشانی و انجام اقدامات اولیه امداد و نجات می باشد.

 

امداد نجات جاده ای )قسمت یازدهم(
پمپ های تأمین فشار هیدرولیک
امداد نجات جاده ای )قسمت یازدهم(
پمپ های تأمین فشار هیدرولیک
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تجهیزات تثبیت و پایدارسازی 
الف: بلوک ها و گوه های تثبیت

یا  و  چوب  از  مختلف  اندازه های  و  شکل ها  در  تثبیت  های  وگوه  بلوک 
پالستیک های بازیافت شده ساخته می شوند و به راحتی در هر وضعیت و ترتیبی 
کنار یکدیگر قرار می گیرند . این قطعات بصورت گسترده در عملیات امداد و 
نجات جاده ای و شهری بکار می رود  با پر کردن فضاهای خالی ایجاد شده ، 
باعث تثبیت موقعیت خوردو و یا آوار شده تا امدادگر بتواند براحتی و با امنیت 

بیشتر عملیات امداد و نجات را انجام دهد .

ب: جک های بادی
جک های بادی جهت بلند کردن اجسام و یا خودرو جهت ایجاد فضا برای 
نباید  بادی  از جک های  لذا   ، استفاده می شود  تثبیت  از تجهیزات  استفاده 
به عنوان نگهدارنده ی بار و تثبیت بار استفاده نمود . جک های بادی در ابعاد 
و تناژ مختلف تولید می شود و در یک عملیات جابجایی و بلند کردن بار باید 
از جک های بادی مناسب استفاده نمود . همچنین در شرایط خاص قابلیت 

استفاده از دو جک بادی بر روی هم و بطور همزمان وجود دارد . 

 

ج: گوه های هیدرولیک
این ابزار برای ایجاد فضا بین سطوح جهت استفاده از جک های بادی استفاده 
می شود. نوک گوه این ابزار در بین سطوح نفوذ کرده و سپس با استفاده از 
نیروی هیدرولیک که بصورت دستی و یا توسط پمپ هیدرولیک تولید می شود، 
سطوح را از هم جدا کرده و فضای کافی جهت استفاده از جک های بادی و یا 

بلوک و گوه های تثبیت را فراهم می کند.

 

ج: شمعک )تیرکوب(
امداد و  آوار در عملیات  پایدارسازی خودرو و  تثبیت و  از شمعک ها جهت 
نجات استفاده می شود و با استفاده از آنها می توان در طول های بلند عملیات 
پایدارسازی را انجام داد ، مانند تثبیت خودرو از پهلو و یا تثبیت سقف و دیوار 
در ساختمان و آوار . در گذشته تنها از شمعک های چوبی جهت پایدارسازی 
با  استفاده می شد ولی امروزه شمعک های جدید هیدرولیک و پنوماتیکی 
بدنه آلومینیومی نیز بصورت گسترده در عملیات های امداد و نجات استفاده 
می شوند . شمعک های جدید بعلت بدنه آلومینیومی و سبک بودن آنها و نیز 
قابلیت تحمل و جابجایی بارهای سنگین ، امکان تثبیت در کوتاهترین زمان 
و ایمن ترین حالت را برای امدادگر فراهم می آورد . با توجه به انواع اتصاالت 
موجود در ست شمعک های هیدرولیک و پنوماتیک ، امکان اتصال و برپایی 
آنها در هر حالتی وجود دارد . لذا در هنگام انجام عملیات تثبیت و پایدارسازی 
، باید با توجه به نوع بار ، بهترین چیدمان شمعک را جهت جلوگیری از ریزش 

بار و یا سقوط آن انجام داد . 

مهندس مصطفی کاظمی طالخونچه
کارشناس سازمان آتش نشانی خمینی شهر
مدیرعامل شرکت امداد نجات فر آتش پاد
Kazemimostafa2012@gmail.com
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 782 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

مقاله تخصصی

ارزیابی عملکرد سازه های ساختمانی 
در برابر آتش پس از زلزله
راهکار ها و  پیامد ها 
از  و  از زلزله است  به ساختمان ها، آتش پس  ایجاد خسارت  از مهم ترین عوامل  یکی 
آنجایی که این رخداد یک رویداد معمولی است، در آیین نامه های رایج طراحی، این 
عامل را در طراحی و محاسبات ساختمانی در نظر نمی گیرند. در مفهوم طراحی بر 
اساس عملکرد باید ترکیب محتمل رخدادها را باهم مورد توجه قرار داد. در این مطالعه 
تحلیلی بر قاب های فوالدی ساختمانی تحت اثر بار های جانبی لرزه ای و آتش پس  از آن 
ارائه گردیده است که نشان می دهد، عملکرد قاب های موردمطالعه در اثر آتش پس از 

زلزله تحت تأثیر تغییر شکل های جانبی ناشی از حرکات ارتعاشی زمین است.

سعید شیخ ممو، حسین دست افشان، امید خلیلی، دانشجویان کارشناسی ارشد عمران – گرایش زلزله
لیال شیخ ممو، دانشجوی کارشناسی عمران – گرایش عمران

saeed_sheikhmamoo@yahoo.com
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مقدمه
از اوایل قرن بیستم و با افزایش جمعیت و مهاجرت 
شهر ها،  دیگر  به  روستا ها  و  کوچک  شهر های  از 
رفته رفته کالن شهرها ایجاد شدند. از این رو جهت 
جمعیت  نسبت  به  شهری  کم  فضای  از  استفاده 
موجود در کالن شهرها، بلند مرتبه سازی به وجود 
آمد که مهم ترین نکته در این کار، توجه به ایمنی 

جانی افراد بود.
مطابق با آئین نامه های رایج طراحی، ساختمان ها در 
برابر بار های ثقلی، بار باد، بار زلزله، بار باران و بار 
امروزه در ساختمان های  و  برف طراحی می شوند 
مدرن که دارای تراکم جمعیت باالیی هستند و یا 
از اهمیت خاصی برخوردار هستند، در طراحی آن ها 
بار آتش نیز در نظر گرفته می شود. حال آنکه در 
طراحی و محاسبات ساختمانی ترکیبات محتملی از 

بارهای اعمالی فوق را در نظر نمی گیرند.
شدید،  زلزله هاي  از  پس  مهم  خطرات  از  یکي 
آتش سوزی هاي پیرامون آن است. تحقیقات نشان 
از  ناشي  آسیب هاي  مواقع  گاهي  که  است  داده 
زلزله مي تواند بسیار شدیدتر از آسیب های ناشي از 
خود زلزله باشد. زیرا آتش سوزی و زلزله به صورت 
هم زمان دو خطر جدي و مخرب براي ساختمان ها 
در وقوع زلزله مي باشند.  لذا در این حالت وضعیت 
واقعي و ایمني ساختمان ها نیاز به بررسي و تجزیه و 
تحلیل خاص دارد. معموالً در این خصوص سه نوع 
خسارت در نظر گرفته می شود: تخریب یا خسارت 
سازه اي، تخریب هاي ناشي از آتش سوزی به سازه ها 
آتش سوزی.  از  سازه اي حاصل  غیر  تخریب هاي  و 
از سوي دیگر خطرات ناشي از آتش سوزی ممکن 
در  آتش سوزی  از  حفاظت  سیستم های  به  است 
نواحی شهری صدمات جدی  در  سطح منطقه اي 

وارد نماید.
زیادي  تعداد  شامل  زلزله  از  پس  آتش سوزی 
آتش سوزی هم زمان و پیچیده است که به علت زلزله 
رخ مي دهند و مي توانند باعث وارد آمدن خسارات 
زلزله،  از  اقتصادي وسیع گردند. پس  و  اجتماعي 
سازه ممکن است تحت خسارت های قابل توجهی 
پایدار بماند و مقاومت در برابر آتش آن آسیب دیده 
باشد. در این مورد، عملکرد سازه مخصوصاً در برابر 
آتش کاهش می یابد و این شرایط ممکن خطرات 
ساکنین  جانی  ایمنی  سازه،  پایداری  برای  جدی 

نظر  به  درنتیجه  نماید.  ایجاد  را  نجات  مأموران  و 
مهم است در طراحی ساختمان هایی که در مناطق 
در  را  شرایطی  چنین  می شوند  ساخته  لرزه خیز 
طراحی سازه ها بخصوص سازه های مهم و سازه های 
در  جهت  مخصوصاً  قرارداد  مدنظر  باال،  تراکم  با 

دسترس بودن امکانات پس از فاجعه.
آسیب پذیر  آتش  برابر خطر  در  فوالدی  سازه های 
هستند. مقاومت مکانیکی فوالد به شدت در درجه 
حرارت باال کاهش می یابد. در زمینه آتش پس از 
زلزله، ممکن است قاب ساختمانی و سیستم محافظ 
در برابر آتش آن آسیب دیده و در نتیجه مقاومت 
را  ساختمان ها  می یابد.  کاهش  آن  آتش  برابر  در 
بار های  برابر  در  مقاومت  برای  گونه ای  به  معموالً 
ثقلی و جانبی طراحی می کنند که در مقابل مقدار 
در  همچنین  بمانند.  پایدار  بار ها  این  قابل توجه 
برابر آتش عادی و یا رخداد های تصادفی آتش نیز 
جداگانه طراحی می شوند. تجربیات گذشته نشان 
می دهد که آتش پس از زلزله نقش مهمی را در 
ایمنی و مدیریت بحران بازی می کند. شایان ذکر 
است توجه به رفتار سازه تحت آتش پس از زلزله، 
شرایطی را جهت امداد  رسانی به آسیب دیدگان با 
افزایش مدت زمان دوام سازه در مقابل خرابی کلی 

و در کل کاهش خسارت های جانی و مالی است.
رفتار سازه هاي  با  رابطه  ازجمله تحقیقاتی که در 
انجام  زلزله  از  پس  آتش سوزی  اثر  تحت  فوالدي 
شده است، مي توان به مطالعات دالکورته و همکاران 

اشاره نمود. آن ها در این مطالعه، به بررسی رفتار 
مقابل  در  خمشی  فوالدی  قاب های  مقاومت  و 
آتش سوزی پس از زلزله پرداختند. مطالعه تحلیلی 
زمینه  در  همکاران  و  یاسین  توسط  نیز  دیگری 
عملکرد قاب های فوالدی تحت آتش سوزی پس از 
 ،2D زلزله، انجام شده است. تحلیل قاب های فوالدی
در این مطالعه نشان داد که رفتار این قاب ها تحت 
آتش سوزی پس از زلزله به شدت تحت تأثیر تغییر 
شکل جانبی است که در اثر زلزله در این قاب ها 
به وجود می آید. در تحقیقات تحلیلی دیگری که 
انجام  در سال 2009  و همکاران  الدریگی  توسط 
شد، یک ساختمان مقاوم در برابر زلزله که قاب های 
کامپوزیت فوالدی - بتنی ساخته شده بود، به لحاظ 
از  پس  آتش سوزی  برابر  در  آن  سازه ای  عملکرد 

زلزله، مورد بررسی قرار گرفت.
تئوری و پیشینه تحقیق

از  ناشي  خطرات  مي دهد  نشان  تاریخي  سوابق 
خیلي  مي تواند  گاهي  زلزله  از  بعد  آتش سوزی 
باشد.  لرزه  زمین  از  کننده تر  تهدید  و  شدید تر 
 Grat Kanto زلزله 1906 سان فرانسیسکو و زلزله
1923، که آتش سوزی هاي بعد از این زمین لرزه ها 
جزء بزرگ ترین آتش سوزی ها از این نوع مي باشند. 
از  بیش  سان فرانسیسکو   1906 سال  آتش سوزی 
کیلومترمربع   12 مساحت  در  ساختمان   28000
معادل  خسارتي  آتش سوزی  این  شد.  تخریب 
این  کشته های  و  کرد  ایجاد  دالر   250000000
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آتش سوزی به بیش از 3000 تن رسید. همچنین 
در زلزله سال 1923 توکیو، بیش از 140000 نفر 
 77 که  شد  ویران  ساختمان   575000 و  کشته 
درصد این خرابي ها در اثر آتش سوزی پس از زلزله 

بود.
Corete و Landolfo در سال 2003 در قالب یک 

مدل ساده، خسارت های ناشی از زلزله و آتش سوزی 
ناشی از آن را بررسی و ارائه نمودند. نتایج تحقیقات 
نشان می داد که سیستم های حفاظت در برابر آتش 
جهت جلوگیری از صدمات اضافی به ساختمان ها 
بسیار کارآمد می باشند. از دیگر مواردی که باید در 
زمان وقوع زلزله مورد توجه قرار گیرد آن است که 
پس از زلزله احتمال خسارت به خیابان های اطراف 
ساختمان ها آسیب دیده زیاد است. در همین راستا 
ممکن است مراکز آتش نشانی نیز آسیب دیده باشند 
و این امر باعث بروز مشکالت فراوان در امدادرسانی 
مي شود و بسیار ضروري به نظر مي رسد که عالوه 
بر تمهیدات ایمن سازی ساختمان ها در برابر آتش 
نیز  راه ها و حمل ونقل  براي سیستم  ایمني  نکات 

مورد توجه قرار گیرد.
مواد و روش ها

محققین فراوانی بر روی موضوع آتش پس از زلزله 
و رفتار قاب های ساختمانی تحت شرایط مختلف، 
کار کرده اند ازجمله اسکاتورن و همکاران، آژانس 
و  دالکورته  آتش،  برابر  در  محافظت  بین المللی 
همکاران، یاسین و همکاران، آلدریگی و همکاران، 
کیربای، برآوری، مارتین و همکاران، والد و همکاران، 
مرکز تحقیقات ساختمان و خانه سازی، استاندارد 
و  ایران  بین المللی ساختمان  مقررات   ، ایزو 834 

بسیاری موارد دیگر.
و  آزمایشگاهی  تست های  وسیله  به  محققین  این 
را  نظر  مورد  سازه  ابتدا  متنوع،  سازی های  شبیه 
تحت بار ثقلی قرار داده سپس بار جانبی زلزله را 
به سازه وارد کرده و در نهایت با استفاده از بارهای 
آتش تعریف شده در استاندارد های متنوع، بار آتش 

وارده را تعریف می کنند.
برای مطالعه اثر آتش بر سازه های فوالدی، ظرفیت 
مختلف  المان های  برای  آتش  برابر  در  مقاومت 
سازه ای باید در نظر گرفته شود. روش های متعددی 
بارگذاری آتش بر روی سازه ها وجود  برای اعمال 
به صورت  آتش  نظر،  مورد  نمونه  مطالعه  در  دارد. 

شده  سازی  شبیه  سازه ای،  اعضای  دمای  افزایش 
است. اعضای بدون پوشش و اعضای پوشش دار که 
پوشش آن ها در زلزله آسیب دیده اند، مستقیماً در 
معرض آتش قرار گرفته اند. فرض بر این است که 
دما به صورت یکنواخت و مطابق با نمودار زمان -دمای 
ارائه شده در استاندارد ایزو 834 )شکل 1( که در 
پیدا  افزایش  است،  شده  آورده  کد  یورو  آئین نامه 
می کند. البته این نکته را باید مورد توجه قرار داد 
که نمودار ذکر شده بیانگر فرایند آتش عادی است 
و نوع آتش خاصی که در ساختمان های واقعی ایجاد 

می شود را شبیه سازی نمی کند.

 شکل 1: نمودار زمان – دمای استاندارد ایزو 834

نتایج و بحث
اجزاي  نرم افزار  از  استفاده  با  فوالدي  قاب های 
محدود، مدل سازی شده اند و مدل ها براي بررسي 
تفاوت عملکرد سازه هاي فوالدي تحت آتش سوزی 
تحلیل شده اند.  آتش سوزی عادي  و  زلزله  از  پس 
نتایج این تحقیق نشان مي دهد که آتش سوزی پس 

از زلزله اثر مخرب تري در مقایسه با آتش عادي دارد 
و زمان دوام سازه بخصوص در حالتي که مفاصل 
پالستیک در ستون ها تشکیل شوند کاهش خواهد 
یافت. براي قاب با پوشش مقاوم در برابر حرارت که 
تحت آتش سوزی عادي قرار دارد، در مدت زمان در 
نظر گرفته شده براي تحلیل خرابي اتفاق نیفتاده 
است. با این حال در حالتي که قاب پوشش دار تحت 
بارگذاري بعد از زلزله قرار گرفته است، اثر استفاده 
برابر آتش کاهش یافته و در  از پوشش مقاوم در 
زمان در نظر گرفته شده براي تحلیل وقوع خرابي 
مشاهده گردیده است. با این حال در هر دو حالت 
با  زلزله، عملکرد قاب  از  آتش عادي و آتش پس 
از عملکرد قاب  بهتر  برابر آتش  پوشش مقاوم در 
بدون پوشش بوده است. در حالتي که آتش سوزی 
پس از زلزله به قاب وارد شده است، قاب به صورت 
جانبي خراب شده است. در صورتي که در آتش 
عادي قاب به سمت داخل تخریب شده است. دلیل 
این امر تغییر شکل جانبي پالستیک در سازه تحت 
بار زلزله است. در کاربردهاي آتش نشانی جهتي که 
سازه در آن تخریب مي شود بسیار با اهمیت است و 
نتایج این تحقیق در این مورد سودمند خواهد بود.

در نتیجه می توان به این نکته رسید که در صورت 
در نظر گرفتن خطر آتش پس از زلزله در محاسبات 
و طراحی سازه ها و تعیین رفتار سازه های مختلف 
خسارت های  میزان  می توان  رخداد،  این  اثر  در 
جانی و مالی را کاهش داده و فرایند اطفاء حریق 
و مدیریت بحران را با برنامه ریزی بهتری صورت داد.
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 بیشترین خطرات در آتش سوزی های منازل مربوط 
به دو گروه زیر است.

 سالمندان با سن باالی 65 سال
 کودکان با سن کمتر از 5 سال

 کاهش خسارات با استفاده از نصب سیستم های آب 
افشان

تحقیقات گسترده نشان می دهد که سیستم های 
اسپرینکلر باعث نجات جان انسان ها و محافظت از 
اموال شده و دارای مزایای زیست محیطی می شود.

سیستم های اسپرینکلر خانگی همچنین می تواند به 
ساختن منازل سبک وزن کمک کرده و باعث ایجاد 

محیط امن تر برای ساکنین و آتش نشانان گردد.
از  استفاده  با  جانی  و  مالی  خسارات  کاهش   

سیستم های اسپرینکلرها
 اسپرینکلرها مرگ و میر غیر نظامیان را تا حدود 

80 درصد کاهش می دهد.
 اسپرینکلرها خسارات مالی مستقیم ناشی از هر 

آتش سوزی را تا حدود 70 درصد کاهش می دهد.
از  استفاده  با  آتش سوزی  هزینه صدمات  کاهش   

سیستم های اسپرینکلرها
سیستم های  وجود  که  می دهد  نشان  پژوهش ها 
چشمگیر  کاهش  باعث  اسپرینکلر  اتوماتیک 

هزینه های صدمات آتش سوزی می گردد.
 اسپرینکلرها باعث کاهش 53 درصدی هزینه های 

درمانی آسیب های ناشی از آتش سوزی می گردد.
 اسپرینکلرها باعث کاهش 41 درصدی هزینه های 

ایمان یاوری
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان
مشاور سازمان آتش نشانی اصفهان
NFPA عضو رسمی
CFAA عضو رسمی

خسارات ناشی از آتش سوزی منازل
 در آمریکا و تأثیر نصب سیستم های
 اتوماتیک اسپرینکلر بر آن

خسارات ناشی از آتش سوزی منازل
 در آمریکا و تأثیر نصب سیستم های
 اتوماتیک اسپرینکلر بر آن

آتش سوزی در منازل یکی از بزرگ ترین تهدیدات برای جوامع بشری به شمار می رود. سازمان 
آتش نشانی آمریکا به طور متوسط 36600 آتش سوزی در منازل در سال را مابین سال های 2007 تا 

2011 گزارش کرده است.
افتاده است که فاقد  اتفاق  این است که 93 درصد آتش سوزی ها در منازلی  تأمل  قابل  نکته 

سیستم های اطفای حریق اتوماتیک بوده اند.
آتش سوزی در منازل به طور متوسط باعث فوت 2570 نفر و آسیب دیدگی 13200 نفر غیرنظامی 
شده که باعث 7.2 میلیون دالر خسارت مالی و آسیب دیدن 24000 آتش نشان در سال می گردد.
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کلی ناشی از آتش سوزی می گردد.
 اسپرینکلرها باعث کاهش 65 درصدی هزینه های 
آسیب های آتش نشانان در مناطق عملیاتی می گردد.
از  استفاده  با  مالی  خسارات  هزینه های  کاهش   

سیستم های اتوماتیک اسپرینکلر
سیستم های  توسط  منازل  تمامی  که  صورتی  در 
اتوماتیک اسپرینکلر اتوماتیک تجهیز گردیده باشد 
زمانی که حریق ایجاد می گردد نتایج زیر را ساالنه 

دربر خواهد داشت:

از فوت غیرنظامیان در حدود  ناشی   هزینه های 
10/4 میلیارد دالر

 هزینه های درمانی آسیب دیدگان در حدود 0/3 
میلیارد دالر

 هزینه های کلی تلفات در حدود 1/5 میلیارد دالر
 هزینه های مستقیم خسارات اموال 4/8 میلیارد 

دالر
 آمار خسارات آتش سوزی در آمریکا مربوط به سال 

2015

افتاده 1345500 حریق در  اتفاق  تعداد حریق   
سال بوده است.

 به طور متوسط هر 86 ثانیه یک حریق اتفاق افتاده 
است.

 تعداد افراد غیرنظامی که در یک سال جان خود 
را به دلیل آتش سوزی از دست داده اند 3280 نفر 

است.
 14/3 سال  یک  در  شده  ایجاد  مالی  خسارات   

میلیارد دالر است

نمودار خسارات به ازای هر آتش سوزی در ساختمان مجهز به سیستم اسپرینکلر تر و بدون تجهیزات اتوماتیک اطفای حریق اتوماتیک در سال های 2007 الی 2001
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معموالً فعال شدن 1 یا 2 اسپرینکلر برای 
کنترل آتش کافی است.

فعال  تر  اسپرینکلر  سیستم  وقتی   
نشان  گزارش ها  درصد   88 می شود، 
می دهد که تنها 1 یا 2 اسپرینکلر فعال 

می شوند.
در سیستم اسپرینکلر خشک و در 73 
درصد مواقع تنها 1 یا 2 اسپرینکلر فعال 

می گردد.
با توجه به مطالب ارائه شده لزوم اجرای 
در  مناسب  اسپرینکلر  سیستم های 
دقیق  آمار  ارائه  همچنین  و  ساختمان 
جانی  و  مالی  خسارات  و  آتش سوزی ها 
وضوح  به  کشورمان  در  شده  ایجاد 

مشاهده می گردد.

در سال های 2007 الی 2011 آتش هایی که به اندازه ای بزرگ بوده اند که قادر به فعال کردن سیستم 
اسپرینکلر می گردد 91 درصد باعث فعال شدن سیستم اسپرینکلر گردیده است. نمودار زیر بر اساس 9 

درصد سیستم های اسپرینکلری است که در زمان آتش سوزی فعال نگردیده اند.

در سال های 2007 الی 2011 در آتش سوزی هایی که سیستم اسپرینکلر فعال شده است، در 96 درصد 
موارد سیستم موفق به خاموش کردن کامل آتش شده است. نمودار زیر بر اساس %4 مواقعی است که 

سیستم اطفای حریق فعال شده ولی قادر به اطفای آتش نشده است.
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خطرات مواد شیمیایی 
در صنایع شیمیایی و اصول ایمنی مقابله با آن ها

در این مقاله انواع خطرات مربوط به مواد شیمیایی دسته بندی و نحوه مقابله با ریسک های 
ناشی از آن، با دو رویکرد مورد بررسی قرار گرفته است. در حالت کلی خطرات مواد شیمیایی 
در دو دسته خطرات فیزیکی و خطرات سالمتی )بهداشتی( دسته بندی گردیده و نحوه مقابله 
و  بحث  مورد  ایمنی  مدیریت  و  فرایند  ایمنی  رویکرد  دو  با  شیمیایی  خطرات  ریسک های  با 
بررسی قرار گرفته است. در رویکرد ایمنی فرایند از الیه های حفاظتی مستقل به عنوان یکی از 
روش های ارزیابی و کنترل ریسک استفاده شده است. در ادامه، فاجعه بوپال با دو رویکرد فوق، 
مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش برای تحلیل حوادث و پیشگیری از رخدادهای 

مشابه در صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی استفاده می گردد. رباب رحمان زاده
robabrahmanzadeh@gmail.com
آرش ابراهیم پور، علی علیزاده اوصالو
امور  HSE، شرکت پتروشیمی تبریز
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  مقدمه
کاربرد حدود  و  تولید  افزون کشف،  روز  گسترش 
650000 ماده شیمیایی، هرچند راحتی و رفاه را 
برای بشریت به ارمغان آورده است، اما عدم کاربرد 
صحیح این مواد چه به صورت خام یا واسطه ای یا 
آلودگی محیط زیست،  بر  نهایی، عالوه  محصوالت 
موجب خطرات جانی و مالی فراوان گردیده است. 
خطراتی از مواد شیمیایی که ایمنی محیط فیزیکی 
انفجار و واکنش پذیری تهدید  از طریق حریق،  را 
اما  می شوند؛  نامیده  فیزیکی  خطرات  می نمایند، 
سالمت  که  شیمیایی  مواد  خطرات  از  دسته  آن 
سالمتی  خطرات  می نمایند،  تهدید  را  جانداران 
نامیده می شوند. ضروری است مقابله با این خطرات، 
با دو رویکرد مدیریت ایمنی و ایمنی فرایند مورد 

بررسی قرار گیرند.
  دسته بندی خطرات مواد شیمیایی

)Physical hazard( الف- خطرات فیزیکی  
الف-1 حریق

قابل  مـواد   :)Flammable( اشتعال  قابل  مـواد   -
احتراق )جامد، مایع یا گاز( که به آسانی مشتعل 

شده و به سرعت می سوزند. مانند: متان، اتان و ...
کلی،  بطور   :)Combustible( احتراق  قابل  مواد   -
تحت شرایط  و  هوا  در  ماده  قابلیت سوختن یک 
معمول دما و فشار محیط را قابلیت احتراق گویند. 

مانند: نفت کوره و ...
- مـواد پیروفوریک )Pyrophoric(: مواد شیمیایی 
که در دمای 54/5 درجه سانتی گراد و در تماس با 
اکسیژن یا هوا، به خودی خود، بشدت واکنش داده 
و مشتعل می گردند. این نوع مواد، باید تحت اتمسفر 

خنثی نگهداری شوند. مانند: سدیم و ...
- مـواد اکسیدکننده )Oxidizer(: هر مـاده ای که 
به سهولت، اکسیژن یا گازهای اکسیدکننده دیگر، 
به  احتراق،  تقویت  یا  و  آغاز  برای  یا  می کند  آزاد 
مانند:  می گردد.  تخریب  و  داده  واکنش  سهولت 

بنزیل پروکساید و ...
الف-2 انفجار

مواد انفجاری )Explosive(: هر نوع ماده شیمیایی، 
ترکیب یا وسیله ای که کارکرد اصلی آن انفجار و 

منفجر شدن باشد. مانند: اسید پیکریک و ...
الف-3 واکنش پذیری

- مـواد واکنش پذیر )Reactive material(: مـاده ای 

که قادر یا متمایل به واکنش شیمیایی با مواد دیگر 
باشد؛ همچنین ماده ای که در دما و فشار معمول 
محیطی و یا دما و فشار باال، به آسانی و به صورت 
خودبخود، قادر به انفجار، واکنش انفجاری یا تالشی 

انفجاری باشد. مانند: پروکسایدها و ...
مواد ناپایدار )Unstable(: ماده ای که حالت خالص یا 
فرم تجاری آن، به شدت پلیمریزه، تجزیه یا تغلیظ 
واکنش  وارد  به خودی خود،  که  ماده ای  می گردد؛ 

می گردد. مانند: استیل پروکساید و ...
- مـواد حساس به آب )Water-reactive(: ماده ای 
که در اثر واکنش با آب، تولید گاز قابل اشتعال یا 

گاز مضر سالمتی نماید؛ مانند کلسیم کارباید و ...
- گازهای تحت فشار )Compressed Gas(: یک گاز 
یا مخلوطی از گازها که فشار مطلق آن ها در ظرف 
محتوی ماده، در دمای 21 درجه سانتی-گراد، بیش 
از 40Psi و یا فشار مطلق آن ها، در دمای 54 درجه 
مایعی که  یا  گردد.   140Psi از بیش  سانتی گراد، 
سانتی گراد  درجه   37/8 دمای  در  آن  بخار  فشار 

بیشتر از 40Psi باشد. مانند: هلیم و...
)health hazard( ب- خطرات سالمتی  

- مواد خورنده )Corrosive(: مواد شیمیایی که با 

فعل و انفعاالت شیمیایی، باعث تخریب مشهود و 
یا تغییرات برگشت ناپذیر در بافت سلول های زنده 

می گردد؛ مانند اسیدسولفوریک و ...
- مواد حساسیت زا )Sensitizer(: مواد شیمیایی که 
باعث بروز واکنش آلرژیک در بدن تعداد قابل توجهی 
از انسان ها و حیواناتی که به صورت مکرر در معرض 

آن قرار گرفته اند، می شود؛ مانند فرمالدئید و ... 
مواد   :)Carcinogen( سرطان زا  شیمایی  مواد   -
شیمیایی که در لیست مواد سرطان زای یکی از سه 
 ،)IARC( سازمان آژانس بین المللی تحقیقات سرطان
و  ایمنی  اداره  و   )NTP( سم شناسی  ملی  برنامه 
مانند  گرفته اند؛  قرار   )OSHA( حرفه ای  بهداشت 

آزبست و...
- مـواد محرک یا التهاب آور )Irritant(: مـواد غیر 
خورنده ای که با واکنش شیمیایی متأثر از میزان و 
مدت زمان مواجهه، باعث اثرات برگشت پذیر التهابی 
روی بافت های موجود زنده می گردد؛ مانند کلر و ...
- مواد سمی )Toxic(: ماده شیمیایی که میانگین 
 ppm آن در هوا، بیشتر از )LC50( غلظت کشنده
200 حجمی و کمتر از ppm 2000 حجمی گاز یا 
بخار آن باشد؛ همچنین ماده ای که تنفس پیوسته 
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مقدار بیشتر از 2 میلی گرم بر لیتر و کمتر از 20 
به  آن  غبارات  یا  فیوم  میست،  لیتر  بر  میلی گرم 
موش  مرگ  به  منجر  کمتر،  یا  ساعت  یک  مدت 
آزمایشگاهی 200 الی 300 گرمی، در کمتر از یک 

ساعت گردد؛ مانند فنل و...
مـاده   :)Highly toxic gas( سمی  بسیار  مـواد   -
شیمیایی که میانگین غلظت کشنده )LC50( آن 
بخار  یا  گاز  کمتر  یا  حجمی   200  ppm هوا  در 
پیوسته 2  تنفس  که  ماده ای  باشد؛ همچنین  آن 
میلی گرم بر لیتر یا کمتر میست، فیوم یا غبارات 
یا کمتر، منجر به مرگ  آن، به مدت یک ساعت 
موش آزمایشگاهی 200 الی 300 گرمی، در کمتر 

از یک ساعت گردد؛ مانند سدیم سیانید و...
Target or�( تأثیر بر روی اندام های هدف  

gan effects(: مواد شیمیایی که بر روی اندام ها و 

سیستم های خاصی از بدن تأثیر می گذارند. اثرات 
یا  تماس  از محل  مواد شیمیایی که دورتر  سمی 
مثاًل  می گردد؛  ظاهر  بدن  به  مواد  ورود  محل 
آرسنیک روی خون، سیستم عصبی، کبد، کلیه ها و 

پوست اثر می-گذارد و یا بنزن، روی مغز استخوان 
تأثیر می گذارد.

)process safety( رویکرد ایمنی فرایند  
(Independent Protec-  الیه های حفاظتی مستقل

tion Layers)

فوق،  از خطرات  ناشی  ریسک های  با  مقابله  برای 
به عنوان   )IPL( مستقل  حفاظتی  الیه های  روش 
گردیده  مطرح  ریسک  کنترل  روش های  از  یکی 
یا  سیستم  به  مستقل  حفاظتی  الیه های  است. 
دستورالعملی اطالق می گردد که توانایی پیشگیری 
از سناریوی خطرناک به پیامدهای ناخواسته را دارا 
باشد، بطوریکه از رویداد آغازگر یا عاملی که سبب 
بروز سناریو گردیده است، مستقل باشد. مهم ترین 
با  آن  تمایز  و وجه  ویژگی الیه حفاظتی مستقل 
میزان  که  است  این  حفاظتی  سیستم های  دیگر 
و  تشخیص  قابل  آن  بودن  مستقل  و  بودن  مؤثر 

اندازه گیری است.

حفاظتی  الیه های  تحلیل  تجزیه  روش    
(Layers of protection Analysis)

LOPA، روشی نیمه کمی برای ارزیابی ریسک های 

که  مستقل  حفاظتی  الیه های  اساس  بر  فرایندی 
در مقابل مخاطرات در نظر گرفته می شوند، است. 
در این روش الیه های مستقل حفاظتی، شناسایی 
در  الیه ها  توانایی  و  کفایت  سپس  و  می گردند 
برابر شرایط خطرناک، مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
ابزاری  سیستم های  مستقل،  حفاظتی  الیه های 
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هستند که از توسعه سناریوی خطرناک به سمت 
پیامدهای ناخواسته پیشگیری به عمل می آورند. به 
واسطه مستقل بودن الیه ها از یکدیگر، در صورت 
وقوع خطا در هر یک از الیه ها، الیه های بیرونی تر 
می توانند از بروز پیامد ناخواسته جلوگیری به عمل 
آورند. البته برخی از الیه ها نیز ممکن است بعد از 
وقوع پیامد برای تخفیف اثرات ناشی از پیامد وارد 

عمل گردند.
این شرح  به  بطور خالصه  این الیه های حفاظتی 

است:
اولین و ساده ترین گام برای کنترل ریسک، طراحی 
ذاتاً ایمن فرایند )Inherent Safe Design( است. در 
صورت عدم توانایی این الیه در حفاظت از خطر، 
الیه حفاظتی مستقل دوم مطرح می گردد. این الیه، 
تجهیزات و کنترل هایی هستند که همواره فرایند را 
مورد پایش و کنترل قرار داده و موجب جلوگیری 
اثرات آن می گردد. الیه  یا کاهش  از وقوع حادثه 
حفاظتی مستقل سوم، سیستم های هشداردهنده 
حیاتی، کنترل سیستم نظارتی و کنترل های دستی 
)غیر اتوماتیک( است. الیه چهارم شامل سیستم های 

ابزار دقیق ایمنی(Safety Instrument Systems)  و 
(Emergency Shut-  سیستم های توقف اضطراری

 (down Systemsاست. الیه حفاظتی پنجم شامل 

و  اطمینان  و  ایمنی  )شیرهای  فیزیکی  حفاظت 
همچنین دایک ها یعنی دیواره های حفاظتی( است. 
اگر این الیه ها نیز توانایی جلوگیری از وقوع حادثه 
را نداشته باشند یا اینکه نتوانند اثرات آن را تا حد 
مشخصی کاهش دهند، کنترل ریسک وارد مرحله 
ششم(  حفاظتی  )الیه  کارخانه  اضطراری  واکنش 
می شود. باالخره اگر اثرات حادثه، محیط خارج از 
حریم تحت کنترل را متأثر سازد، باید طرح واکنش 
اضطراری جامعه )الیه حفاظتی هفتم( برنامه ریزی 
شود تا جلوی صدمات و خسارات بیشتر گرفته شود.

 

شکل 1- مدل الیه های حفاظتی مستقل
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  مطالعه موردی حادثه بوپال
در دسامبر 1984، بخارات ناشی از نشت گاز سمی 
متیل ایزوسیانات )MIC(، بر فراز شهر بوپال هند، 
وخیم ترین حادثه صنعتی جهان را رقم زد. در این 
حشره کش  سازی  کارخانه  از  سمی  گاز  حادثه، 
و  کرده  نشت  کارباید  یونایتد  آمریکایی  شرکت 
چندین هزار کشته و بیمار برجای گذاشت. عامل 
اصلی واقعه، نفوذ آب به داخل مخزن MIC بنا به 
و  زنجیره ای  واکنش  یک  آغاز  و  نامشخص  دالیل 
در نتیجه افزایش دما و فشار مخزن بود که باعث 
باز شدن شیر اطمینان و پخش بخار MIC در فضا 
نقش الیه های حفاظتی مستقل در  گردید. حال، 

فاجعه بوپال، بررسی می گردد.

الیه اول: طراحی، روش های اجرایی، آموزش
شده  تعیین  چنین  عملیاتی  دستورالعمل های  در 
بود که مخزن ذخیره MIC¬ نباید بیش از 50% 
با  عملیات  مدیریت  از  گردد. شخصی  پر  ظرفیت 
به  تصمیم  هزینه ها،  کاهش  و  صرفه جویی  هدف 
پر کردن مخزن تا سطح %85 ظرفیت آن گرفت. 
MIC خوراک یا محصول نهایی این کارخانه نبود 

بلکه یک ماده واسطه در فرایند تولیدی کارخانه بود. 
لذا ذخیره سازی این محصول در این سطح، ضرورتی 
نداشت. ضمناً با توجه به تغییر اعمال شده، تجزیه 
دلیل  گرفته شد.  نادیده  تغییر  مدیریت  تحلیل  و 
مهم تر اینکه کارکنان جدید تنها سه هفته آموزش 
دیده بودند و نسبت به وظایف و دستورالعمل ها و 

توجیه  دستورالعمل ها  این  اجرای  عدم  پیامدهای 
نشده بودند.

الیه دوم: سیستم های خنک سازی
سیستم خنک کننده مخزن که باید گرمای حاصل 
از واکنش گرمازای MIC با آب وارد شده به آن را 
سرد می کرد، با تصمیم مدیریت از سرویس خارج 
منظور  به  نیز  کار  این  مدیریت،  نظر  از  بود.  شده 

کاهش هزینه ها صورت گرفته بود.
الیه سوم: ابزارهای دستی )غیر اتوماتیک(

نشانگرهای دمای باالی مخزن، سطح باالی مخزن 
و آالرم ها کار می کردند و کارکنان از افزایش دما و 
حجم مخزن آگاه بودند؛ اما هیچ دستورالعمل کتبی 
برای ارسال محتویات این مخزن به مخزن کمکی 

وجود نداشت.
الیه چهارم: سیستم های کنترلی اتوماتیک

دقیق  ابزار  سیستم های  کارخانه  این  طراحی  در 
ایمنی و سیستم های توقف اضطراری وجود نداشت. 
اتوماتیک جهت  وسیله سردسازی  مثال،  به عنوان 
خنک سازی واکنش گرمازای مخزن ذخیره وجود 

نداشت.
الیه پنجم: حفاظت فیزیکی )شیرهای اطمینان و 

دایک ها(
وجود دایک برای کاهش اثرات سیستم های مخازن 
ذخیره مایعات، کاربرد دارد، با توجه به انتشار گاز 
سمی MIC، وجود دایک های موجود نمی توانست 
تأثیری در جلوگیری و کاهش پیامد حادثه داشته 
به  سیستم  اطمینان  شیر  حادثه،  زمان  در  باشد. 
درستی عمل نمود اما سیستم شستشوی گازی که 
باید بخار را جذب می نمود، به سهولت در دسترس 
هر  می بایست  که   )flare( مشعل  سیستم  و  نبود 
بخاری را که از سیستم شستشوی گاز عبور می کرد 
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جذب نماید، خارج از سرویس بود.
الیه ششم: واکنش اضطراری در سطح کارخانه

تعداد کمی از کارکنان سعی در اسپری آب بر روی توده گاز رها شده از اسکرابر نمودند؛ 
اما به دلیل فشار پایین آب، تنها 100 فوت از ارتفاع 120 فوتی گاز پوشش داده شد. در 
صورتی که تیم واکنش در شرایط اضطراری از قبل تمرین داشت، فشار کم آب و نیاز به 

ماسک شیمیایی مشخص می گردید.
الیه هفتم: واکنش اضطراری در سطح جامعه

با توجه به گستردگی تلفات و صدمات ناشی از این حادثه، چنین به ذهن متبادر می گردد 
که هیچ طرح واکنش در شرایط اضطراری و یا اعالن خطر در سطح جامعه تدوین و تمرین 
نشده بود. در آن روزها، مسئولین بهداشتی شهر حتی نمی دانستد که مشکل چیست و 

هیچ نوع برنامه نجات از قبل تعیین شده ای برای مقابله با حادثه وجود نداشت.
)safety management( رویکرد مدیریت ایمنی

 عالوه بر رویکرد ایمنی فرایند، با رویکرد مدیریتی نیز می توان موارد عوامل زیر را در ایجاد 
و گسترش ابعاد فاجعه مورد بررسی قرار داد.

سطح عملیاتی(operation level) : این سطح پایه فعالیت های ایمنی در هر سازمان به 
حساب می آید و وظیفه مدیریت، اختصاص منابع الزم به این فعالیت ها است. این نوع 
فعالیت ها، مستقیماً به عوامل تکنولوژی، تجهیزات، فرایندهای عملیاتی، نیروی انسانی و 
به طور کلی مدیریت عملیات مربوط می-شود. با توجه به تفویض مدیریت به مسئولین 
محلی، مدیریت جدید شرکت به اولویت های دیگر غیر از تولید مواد شیمیایی، توجه 

نمی کرد.
سطح فنی technical level)(: این سطح به تصمیم گیری های برجسته تری مانند، اینکه 
اساساً چه نوع خدماتی باید تولید و ارائه شود، استفاده بهینه از امکانات موجود و نحوه 
تأمین اهداف استراتژیک مربوط می شود؛ مانند مدیریت تغییر، انجام و بکارگیری نتایج 
مطالعات ارزیابی مخاطرات، آموزش کارکنان، آنالیز پیامد مخاطرات فرایندی، طراحی 

ساختار مدیریت بحران و... در این سطح قرار می گیرند.
در این کارخانه، هیچ نوع تکنولوژی و تجهیزات نوین اضافه نشده بود و تجهیزات موجود 

نیز به تدریج کهنه شده و علیرغم نیاز به تعمیر بیشتر به آن ها کمتر رسیدگی می شد.
سطح استراتژیک :(Strategic level) وظیفه این سطح تعیین استراتژی های کلی در سطح 
سازمان، برنامه ریزی های درازمدت است. تعیین الزامات، خط مشی ها و سیاست ها، سطح 
دانش و مهارت کارکنان، سیستم های کنترل و اطالعات، فرایندهای کار )روش های اجرایی 
و دستورالعمل های مرتبط(، نوع تکنولوژی، نحوه بکارگیری استاندارهای ملی و بین المللی 
در این سطح قرار می گیرند. با توجه به زیاندهی شرکت در زمان وقوع حادثه، استراتژی 
مدیران شرکت از تولید باکیفیت به تقلیل هزینه ها، تغییر یافته بود. تقلیل هزینه ها نظیر 
کم کردن تعداد کارکنان عملیاتی و تقلیل بودجه تعمیر و نگهداری و ... در وقوع حادثه 

نقش اساسی داشته اند.
  نتایج

با توجه به وجود ماهیت خطر در مواد شیمیایی و اجتناب ناپذیری کاربرد این مواد، باید 
ریسک های این مواد از دو طریق مدیریتی و ایمنی فرایند تحت کنترل قرار گیرند. به نظر 
می رسد اطالعات این مقاله در خصوص مقابله با ریسک های مواد شیمیایی می تواند کمک 
شایانی در تجزیه تحلیل حوادث و پیشگیری از رخدادهای مشابه در صنایع شیمیایی و 

پتروشیمیایی نماید. 
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Chemical hazards in chemical industries and safety prin�
ciples
Robab Rahmanzadeh, Arash Ebrahimpour, Ali Alizadeh 
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Abstract
In this paper, chemical hazards in chemical industries 
and risk management of them, was investigated via two 
approaches. Chemical hazards in chemical industries 
classified in two physical and health related categorized, 
and treatment carried out with two approaches, process 
safety and safety management. In process safety ap�
proach independent protection layers used as assessment 
and risk control method. Then Bhopal disaster is evalu�
ated with those approaches. The results can be used for 
risk analysis and incidents prevention in the chemical 
and petrochemical industries.
Keywords: Chemical hazards, physical hazards, health 
hazards, independent protection layers (IPL)
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فن ضد انفجار که تحت عناوینی نظیر فن ضدجرقه یا فن ضدحریق شناخته می شود، 
قرار  استفاده  مورد  دارد،  وجود  آتش سوزی  و  احتراق  امکان  که  ویژه  شرایط  در 

می گیرد. 
این هواکش ها با موتور و کلیدهای برقی ضد انفجار، پره های ریخته شده آلومینیومی 
و سیلندرهایی با پوشش ضدشعله ساخته شده اند. موتور این هواکش ها با کارکرد 
بسیار زیاد، مصرف انرژی برق کم و سیم کشی مقاوم ساخته شده اند. بدنه سیلندر 
هواکش ها با ساختار یکدست موجب کاهش صدا در آن و کارایی موثر دستگاه شده 

است. 
در فن ضد انفجار الیه پوششی خالص مسی درون سیلندر بدنه فوالدی آن را صرف 
برای  را  ایمنی  شرایط  و  داشته  نگه  خشک  و  مصون  آلومینیومی  پره های  از  نظر 
شوک های الکتریکی و جرقه های حاصل از روشن کردن کلید هواکش فراهم می نماید. 
با این ویژگی ها فن ضد انفجار در کلیه اماکن با خصوصیات آتش گیری و انفجاری از 
جمله پاالیشگاه های نفت ، گاز ، پتروشیمی ، تلمبه خانه های مربوطه ، پایانه های نفتی ، 
مجتمع های شیمیایی، صنایع نظامی، معادن زغال سنگ، فرآیندهای معدنی، تونلی و 

حفاری ها قابل استفاده می باشد. 

فن ضد انفجار
Explosion-proof fan

تهران، سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، 
کوچه نهم، پالک 17، واحد 2

Email:info@fatholebad.com تلفن: 88171052-7 
www.fathalebad.eu فکس: 88515888  
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مقاله تخصصی

حرارت یکی از محصوالت خطرناک آتش سوزی برای جان ساکنین 
ساختمان به شمار می رود. حرارت تولید شده هنگام آتش سوزی رابطه 
مستقیم با بار حریق (Fire Load) آن ساختمان دارد که از خطرات 
جدی جهت فروریختن و آوار شدن ساختمان و از بین رفتن راه های 
خروج و درنتیجه افزایش تلفات جانی و مالی محسوب می گردد.
با توجه به وسعت و حجم ساختمان های بزرگ، گسترش حریق و 
افزایش حرارت سریع رخ می دهد. به این دلیل اهتمام به مسئله بار 
حریق و کنترل و توزیع مواد سوختنی )و متعاقباً کاهش استفاده از 
مواد و مصالح قابل سوختن در احداث بنا و ...( به منظور جلوگیری از 
گسترش سریع حریق و باال رفتن درجه حرارت به هنگام آتش سوزی 
بسیار ضروری هست.

1- مقدمه:
آتش سوزی  خطرناک  محصوالت  از  یکي  حرارت 
می رود.  شمار  به  ساختمان  ساکنین  جان  براي 
حرارت تولید شده هنگام آتش سوزی رابطه مستقیم 
با بار حریق آن ساختمان دارد که از خطرات جدي 
از بین  جهت فروریختن و آوار شدن ساختمان و 
رفتن راه های خروج و درنتیجه افزایش تلفات جاني 

و مالي محسوب می گردد.
هنگام آتش سوزی، مطلوب این است که ساختمان 
رشد  به  توجه  با  گردد.  تخلیه  افراد  از  بسرعت 
ساختمان های  و  مرتفع  ساختمان های  روزافزون 
تجمیعي با کاربری های مختلف، مدت  زمان زیادي 
طول می کشد تا تخلیه افراد صورت گیرد و با توجه 
به وسعت و حجم ساختمان های بزرگ، گسترش 
به  می دهد.  رخ  سریع  حرارت،  افزایش  و  حریق 
بار حریق و کنترل و  این دلیل اهتمام به مسئله 
توزیع مواد سوختني )و متعاقباً کاهش استفاده از 
 )... و  بنا  احداث  در  سوختن  قابل  مصالح  و  مواد 
به منظور جلوگیري از گسترش سریع حریق و باال 

بـار حـریـق 
و کاربـرد آن در 
مهندسي ایمني حریق

امیر کرمانی حصار شهابی
کارشناس ارشد اداره پیشگیری و نظارت 

سازمان آتش نشانی مشهد
kermani_a125 @ yahoo.com
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رفتن درجه حرارت به هنگام آتش سوزی بسیار ضروري هست. سال هاست که 
بطور  مختلف  کشورهای  در  ساختماني  مقررات  و  کدها  آئین نامه ها، ضوابط، 
جدی به این مسئله مهم پرداخته  شده است. در دهه 1920 براي جلوگیري از 
بروز آتش سوزی هایی که بطور مرتب در اماکن تولیدي، تجاري ساختمان های 
بر جاي می گذاشت،  تلفات و خسارات زیادي  به وقوع می پیوست و  مختلف 
پیشنهاد شد که بر اساس اجناس و مواد سوختني موجود در هر ساختمان 
مقررات و ضوابطی بعنوان دوام و مقاومت در برابر حریق تعیین و اعمال شود. به 
این معني که هرچه بار حریق مقدار مواد سوختني موجود در ساختمان نسبت 
به سطح زیربنا بیشتر باشد اعضاي ساختمان باید دوام و مقاومت بیشتري در 
برابر حریق داشته باشند. البته در آن زمان براي مقایسه ارزشیابي و تشخیص 
مواد سوختي و مقدار بار حریق معیار و ضابطه ای وجود نداشت. براي شناخت بار 
حریق معیاري الزم بود تا به کمک آن، نحوه دخالت مواد سوختني در آتش و 
چگونگي تأثیرگذاری اجناس مختلف بر حریق مقایسه و ارزیابي شود. به همین 
منظور تصمیم گرفته شد که مقدار کل حرارتي که از انواع مواد سوختي تولید 
می شود، با وزني از چوب خشک که به همان مقدار انرژي حرارتي تولید می کند 

مقایسه می شود.

ارزش حرارتي مواد و مصالح مختلف رابطه ای مستقیم با وزن آن ها دارد. به  
عنوان  مثال چوب چه بصورت قطعه، الوار و چه بصورت پوشال، درمجموع 
این  در  معروف  استانداردهای  ازجمله  تولید می کند.  معیني حرارت  مقدار 
از شاخصه آن می پردازد شامل:  استفاده  و  بار حریق  بررسي  به   زمینه که 

BS 476 , ASTM E119 ,NFPA 557 است.

در خصوص روش های محاسبات بار حریق و کاربرد آن کارهای متعددی انجام  
 NFPA شده است که در این مقاله از آیین نامه های فنی و ضوابط مستند شده
لحاظ  به  ساختمان ها  دسته بندی  و  ساختمان ها  حریق  بار  محاسبات  جهت 

خطرات حریق و مقاومت اجزاء سازه ای ساختمان ها استفاده  شده است.

۲- تعاریف بار حریق و روش محاسبات آن:
2-1 تعاریف بار حریق

اصطالح بار حریق جزء فاکتورهای مهم در مهندسي ایمني حریق می باشد که 
کمتر کسي است که در زمینه مهندسي ایمني حریق گام برداشته باشد ولی با 
این عبارت نامأنوس و ناآشنا باشد. از آنجا که افراد در زمینه های مختلف خصوصاً 
درزمینه آتش نشانی با این عبارت سروکار دارند؛ به علت برداشت های نادرست 



110Fire Protection Engineering Magazine    No. 27    November 2016                                              1395 ـماره 27    آبان ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق    سـال چهارم    ش

اگر این مطلب را می پسندید
کــد 7110 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
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و عدم تحلیل این موضوع بر آن شدیم تا تعاریف مختلف را ارائه داده و در نهایت 
تعریف اصلی جهت استفاده را بیان نموده ایم.

تعاریف بار حریق در کتب و استانداردهای مختلف دارای تفاوت های جزئی است که 
چند نمونه به شرح ذیل تعریف می گردد.

1- مقدار گرمای آزادشده از سوختن کامل مواد سوختنی موجود در ساختمان ها. 
2- مقدار کل حرارتی که از انواع مواد سوختنی تولید می شود و با وزنی از چوب 

خشک که همان مقدار انرژی حرارتی تولید می کند سنجیده می شود.
3- کل مواد قابل اشتعال موجود در یک ساختمان، شامل هر نوع ماده قابل اشتعال 

در محل و در ساختار ساختمان که برحسب ژول اندازه گیری می شود.
4- مقدار لوازم و اجناس قابل سوختن در یک ساختمان که می تواند بسوزد و با آزاد 

کردن گرما رشد حریق را تغذیه کند.
5- کمیت پتانسیل سوختن درون یک ساختمان، با عنوان بار سوخت )گوناگونی( 
آن ساختمان بیان می شود که شامل محتویات داخل ساختمان و ساختار آن است.

6- در یک تعریف جامع و کامل، بار حریق به مقدار کل انرژی حرارتی آزاد شده 
از کل مواد سوختنی موجود در یک ساختمان گفته می شود که بر مبنای انرژی 
گرمایی آزاد شده از یک کیلوگرم چوب بلوط قرمز )White Pine( خشک  شده 
می شود.  سنجیده  است  کیلوگرم(  در  ژول  )مگا    17.8Mj/kgبرابر آن  مقدار  که 
می گیرد  قرار  مدنظر  حریق  بار  اندازه گیری  جهت  دیگری  کاربردی  واحدهای 
  (BTU/Lb)پوند بر  یو  تی  بی  و    (Kcal/kg)کیلوگرم بر  کیلوکالری  شامل  که 
 است. جهت کاربرد بار حریق در مهندسی ایمنی حریق عبارت تراکم بار حریق 
(Fire Load density) بیان می شود که عبارت است از مقدار انرژی گرمایی آزاد شده 

 Mj/m2،  از کل مواد سوختنی موجود در یک ساختمان در واحد سطح که برحسب
j/m2 و kcal/kg بیان می گردد.

2-2 نحوه محاسبه بار حریق ساختمان ها
محاسبه بار حریق ساختمان ها کار نسبتاً پیچیده و فنی محسوب می گردد. چرا 

که ساختمان ها محتوی مواد قابل سوختن با مقدار انرژی گرمایی آزاد شده 
از یکسری  بایستی  امر  این  بنابراین جهت سادگی در  متفاوتی می باشند؛ 
معادالت و جداولی که مبنای کار می باشند بهره جست. در محاسبات بار 
حریق بایستی مواد قابل سوختن در ساختمان شناسایی شود و مقدار انرژی 
گرمایی آزاد شده آن جهت درج در معادالت و محاسبات لحاظ گردد. بعنوان 
اکثر  در  مواد مختلف که  از  بعضی  آزاد شده  انرژی گرمایی  مقدار  نمونه، 

ساختمان ها وجود دارد در جدول شماره 1 و 2 و 3 و 4 آورده شده است.

جدول شماره )1( مقدار انرژی گرمایی چوب و مواد سلولزی
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جدول شماره )2( مقدار انرژی گرمایی مواد و ترکیبات مختلف

معادل چوب 
)Kg/Kg(

ارزش 
حرارتی 
)MJ/Kg(

مواد
معادل چوب

)Kg/Kg( 

ارزش 
حرارتی 
)MJ/Kg(

مواد

Common solidsSolid fuels
2.1838.3Asphalt1.6628.6Anthracite

1.9033.4Bitumen1.7530.8Bituminous coal

1.8332.1Carbon1.2522.0Sub- Bituminous coal

0.9015.8Cotton (dry)1.5627.5Coke (average)

0.8114.3Flax
1.0017.6(Woods (hard or softwood-average

1.0618.7Furs and skins

1.1920.9Hair (animal)1.1920.9Peats (average)

1.0017.6Leather1.6128.4charcoal

2.4643.3Ozokerite (wax)Hydrocarbons
0.8815.4Paper (average)3.0052.8Methane (Natural gas)

2.3340.9Paraffin wax2.7949.1Ethane

1.8833.0Pitch2.7147.7Ethylene

2.1337.4Rubber2.6947.3Propane

0.7513.2Straw2.6346.2Propylene

2.1437.6Tallows2.6847.1Butane

1.1920.9Tan bark2.6146.0pentane

2.0035.2Tar (bituminous)2.5544.9Hexane

1.2321.6Wool (raw)2.5845.3Octane

1.1119.6Wool (scoured)2.3641.6Fuel oil

foodstuffs2.3-2.539.6-44.0Paraffin

0.8014.1barleyBarley42.9Gas oil

0.6311.0bran2.2539.6Benzene

0.8114.3Whole WheatAlcohols
0.8014.1Corn meal1.2021.1Methyl Alcohol

0.908 .15Oatmeal1.6128.4Ethyl Alcohol

0.8014.1Flour1.8131.9Propyl Alcohol

0.569.9BreadPolymers
0.7913.9Rice1.3123.12Casein

0.9116.1Soya bean flour0.9416.5Cellulose

0.8815.4Sugar1.0117.8Cellulose acetate

1.6329.5Butter2.7548.4Polyethylene

1.0318.1Cheese (cheddar)2.7548.4Polypropylene

1.6829.5Margarine2.3841.8Polystyrene

Miscellaneous1.1920.9Polyvinyl Chloride

1.6929.7Acetone1.4024.6Polymethylmethacrylate

1.4325.1acetaldehyde2.0035.2Polyurethane

7.63134.2Hydrogen1.2522.0Polyamidenylon

1.3624.0Magnesium1.2522.0polyester
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کــد 7112 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

مقاله تخصصی

ماده و تراکم بار حریق کل انبار کارخانه را محاسبه نمایید.
راه حل: طبق جداول 1 الی 3 و معادالت 1 و 2 داریم:

3- کاربردهای بار حریق و تراکم بار حریق در طراحی و 
مهندسی ایمنی حریق:

تقسیم بندی  آن جهت  تراکم  و  بار حریق  از محاسبات  استفاده   1-3
ساختمان ها با توجه به خطر حریق:

تقسیم بندی مکان ها از نظر خطر حریق
1- مکان های کم خطر: در این مکان ها مقدار مواد قابل احتراق یا بطور کلی 
بار آتش(FIRE LOAD)  کم بوده و گسترش حریق زیاد نیست. داشته مواد 
سوختنی در این دسته بطور متوسط تا50kg/m2  است. بار حریق می تواند به 
مقدار حرارت تولید شده از سوختن ماده قابل احتراق در هر مترمربع از محیط 

برحسب Btu یا Kcal نیز بیان گردد.
2- مکان های با خطر متوسط: مواد سوختنی بطور متوسط در این اماکن 
بین 100kg/m2-50 است. در این اماکن مقدار ذخیره مواد سوختنی قابل توجه 

بوده لیکن حریق آن ها قابل کنترل است.
3- مکان های پرخطر: در این اماکن مقدار ذخیره مواد قابل اشتعال زیاد 
بوده و در صورت بروز حریق، آتش سوزی های شدیدی به وجود می آید. مواد 

سوختنی بطور متوسط در این گروه بیش از 100kg/m2 است.
در مورد عامل شدت بالقوه آتش سوزی، مطالعات زیادی پس از جنگ دوم 
انجام گردید و بر این اساس ساختمان ها مطابق جدول شماره )4(  بریتانیا 
برحسب بار حریق طبقه بندی شدند. به  این  ترتیب مقدار مواد سوختنی و 
بار حریق موجود در ساختمان بادوام بالقوه آتش سوزی ارتباط داده  شده و 

خطرپذیری حریق در ساختمان تعیین می گردد.

طبقه بندی خطرپذیری 
ساختمان

بار حریق

(Kg/m2) 

دوام معادل آتش سوزی برحسب 
ساعت )طبق آزمایش استاندارد(

491-0گروه با احتمال خطر کم

1002-49گروه با احتمال خطر متوسط

1004>گروه با احتمال خطر زیاد

جدول شماره )4( نمونه ای از طبقه بندی خطرپذیری حریق در ساختمان ها 
برحسب بار حریق

3-2 استفاده از محاسبات بار حریق و تراکم آن جهت تعیین میزان 
مقاومت در برابر حریق ساختمان ها:

آن  سوخت(  )بار  عنوان  با  ساختمان  یک  درون  سوختن  پتانسیل  کمیت 
ساختمان بیان می شود که اسکلت ساختمان و محتویات آن را شامل می شود. 
تخمین و برآورد سوخت می تواند راهنمایی تقریبی برای میزان تولید گرما و 
شدت حریق باشد. محاسبه دقیق و صحیح بار سوخت با توجه به مواد مختلفی 

جدول شماره )3( مقدار انرژی گرمایی مواد رایج
2-2-1 معادالت محاسبه بار حریق یک جزء ساختمان و تراکم بار حریق

الف ( روش محاسبه بار حریق یک قسمت ساختمان:

  معادله )1(
  QT=∑ Ki mi hci    

که در این معادله:
)MJ( مقدار بار حریق کل یک قسمت ساختمان برحسب :QT

Ki: یک قسمت از ساختمان i که دارای مواد سوختنی است.

)kg( برحسب i وزن مواد سوختنی موجود در ساختمان :mi

)(Mj/kg مقدار انرژی گرمایی آزادشده از مواد برحسب :hci

: (Fire load density)ب( روش محاسبه تراکم بار حریق

  معادله )2( 

برحسب ساختمان  از  قسمت  یک  حریق  بار  تراکم   Q” معادله  این  در   که 
 )Mj/m2( است.

)MJ( مقدار بار حریق کل یک قسمت ساختمان برحسب :Q
)m2( واحد سطح برحسب مترمربع :S

2-2-2 محاسبه بار حریق و تراکم آن در مکان های مختلف
چند مورد از محاسبات بار حریق در ساختمان ها:

بعنوان  مثال ساختمان با کاربری و مشخصات زیر را در نظر بگیرید.
1- یک دفتر کاری به ابعاد10m×15m  محتوی 45kg مبلمان و دکوراسیون 
چوبی )woods( و 20kg کاغذ )paper( است. بار حریق و تراکم بار حریق این 

مکان را محاسبه کنید.
راه حل: طبق جداول 1 الی 3 و معادالت 1 و 2 داریم

  

پروپیلن، 3 تن  ابعاد125m*60m  محتوی یک تن  به  انبار یک کارخانه   -2
مگنزیم )magnesium(، 2 تن نفت کوره (fuel oil( است. بار حریق برای هر 
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طراحی  فرآیند  لذا جهت  است؛  مشکل  است  رفته  به کار  ساختمان  در  که 
حفاظت ساختمان در برابر حریق بایستی به این موضوعات توجه الزم را داشت. 
میزان مقاومت حریق اجزا یک ساختمان به بار سوخت ساختمان بستگی دارد. 
در عمل بطور تقریبی می توان ساختمان ها را از این نظر گروه بندی کرد. لذا 
پس از تعیین مقاومت مدت زمانی که اسکلت ساختمان باید در برابر اثرات گرما 
دوام یابد، طراحی اجزا اسکلت برای ایجاد این مقدار از ایمنی ممکن می شود.

مقدار سوخت موجود در یک اتاق و یا ساختمان که می تواند بسوزد و با آزاد 
کردن گرما رشد حریق را تغذیه کند، بار حریق نام دارد. این شامل کلیه لوازم 
و اجسام قابل سوختن می گردد. محاسبه بار حریق می تواند راهنمایی برای 
تعیین تولید حرارت و شدت آتش سوزی باشد. با توجه به تعدد مواد موجود 
در یک ساختمان، محاسبه بار حریق کار دشواری است. برای یک طراح ایمني 
حریق الزم است که بداند بار سوخت با توجه به اسباب و اثاث درون ساختمان 
تغییر می یابد. محدود سازی مقدار سوخت موجود در ساختمان، خطرهای 
حریق را به دو طریق کم می کند. اول اینکه باکم کردن سوخت در واقع موادی 
که قادر به احتراق و آزاد کردن حرارت، خوراک اصلی برای گسترش حریق 
هستند محدود می گردد. این خاصیت مواد یعنی توان اشتعال و آزاد کردن 
حرارت و بدین طریق کمک به گسترش حریق را بار آتش می نامند. دوم اینکه 

کاهش سوخت، میزان دود تولیدشده را می تواند کم کند. میزان مقاومت در 
برابر آتش عناصر سازه ای ساختمان که باید در نظر گرفته شود، بستگی به 
مقدار بار سوخت موجود در ساختمان دارد. طبق این نظریه ساختمانی با بار 
سوخت باال نیاز به مقاومت در برابر آتش بیشتری نسبت به ساختمانی با بار 

سوخت متوسط یا کم دارد.
یکي از فاکتورهای مهم در رابطه با مقاومت ساختمان ها در برابر حریق شدت 
حریق است؛ که بر اساس بار حریق ساختمان ها سنجیده می شود و از موارد 
تأثیرگذار در رابطه با بار حریق، مقدار مواد سوختني در واحد سطح قسمت های 

مختلف ساختمان ها است که تحت عنوان تراکم بار حریق نامیده می شود.
3-3 استفاده از محاسبات بار حریق و تراکم آن جهت بررسی و دوام 

حریق در ساختمان ها:
تست  انجمن  ازجمله  مختلف،  آزمایش های  از  به دست آمده  نتایج  اساس  بر 
در  دوام حریق  و  بار حریق  میان  ساده  نسبتاً  رابطه   )ASTM( آمریکا  مواد 
یک ساختمان وجود دارد. بطور مثال طبق منحنی استاندارد زمان – درجه 
از یک  به درجه حرارت 927 درجه سانتی گراد پس  برای رسیدن  حرارت، 
ساعت، معادل 50 کیلوگرم بر مترمربع بار حریق موردنیاز خواهد بود. به  این 
 ترتیب برای شدت آتش معادل دوام نیز تدارک دیده شد. به کمک این معادل 
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مقاله تخصصی

که بیانگر رابطه موجود میان بار حریق و دوام آن است، می توان با احتساب بار 
حریق، زمان مقاومت در برابر حریق را برای اعضاء و اجزای مختلف ساختمان 
نسبت به نوع بهره گیری از بنا، در انواع تصرف طبق جدول شماره 5 در انواع 

تصرف تعیین نمود.

مقدار متوسط بار حریق
)Kg/m2(

ارزش حرارتی تخمینی
)Kcal(

معادل دوام حریق
)ساعت(

241056000/5

361584000/75

502200001

753300001/5

1004400002

1506600003

2008800004/5

25011050006

30012600007/5

35014000009

جدول شماره )5( رابطه بار حریق، ارزش حرارتی و دوام حریق
4- نتیجه گیری:

ازجمله فاکتورهای مهم و اصلی جهت ارزیابي و تخمین ریسک حریق و تقسیم  
بندی ساختمان ها به لحاظ خطرات، شدت و دوام و گسترش آتش سوزی، 

بار حریق است و مقدار آن در هر مورد بسته به نوع ساختمان ها و چگونگی 
بهره گیری از آن متفاوت است. این فاکتور می تواند نقش اساسي در طراحي 
پیشگیري و حفاظت حریق ساختمان ها با توجه به دوام حریق داشته باشد. لذا 
با در نظر گرفتن بار حریق می توان با اتخاذ تدابیر ایمنی خاص، ازجمله افزایش 
مقاومت حریق ساختمان ها، اجرای سیستم های غیرفعال و فعال آتش نشانی 
را اعمال تا در صورت بروز حریق صدمات و تلفات جاني و مالي را به حداقل 
ممکن کاهش دهیم و زمان الزم براي رسیدن نیروهاي آتش نشانی و امدادی 
جهت اطفاء و تخلیه مصدومین از ساختمان ها را در زمان آتش سوزی فراهم 

نماییم.
مهم ترین مسئله در رابطه با تعیین بار حریق ساختمان ها، درک صحیح و انجام 
دقیق محاسبات بار حریق است. اطالعات غیرواقعی بار حریق جهت محاسبات 
و طراحی ها در مهندسي ایمني حریق می تواند بعنوان یک سرطان بحراني 
باشد. با توجه به اطالعات ارائه  شده، درک و استدالالت متفاوتی از اصطالح بار 
حریق شده که با حل چند مسئله مشخص گردید که تنها وزن مواد سوختنی 
مالک عمل نیست؛ بلکه بایستی به مقدار انرژی گرمایی مواد نیز توجه شود. لذا 
در این مقاله ساده ترین و کاربردی ترین تعاریف علمي و روش های محاسبات 
بار حریق جهت ارزیابي ریسک حریق ساختمان ها به منظور جلوگیري از ابهام 

و طراحی های نادرست ارائه  شده است.
تجزیه  و تحلیل و شناخت مقدار انرژی گرمایي متفاوت مواد و مصالح سوختني، 
می تواند تأثیر بسزایي در درک شدت، گسترش، حرارت تولیدي و دوام حریق 
در اماکن مختلف با کاربری های متفاوت داشته باشد؛ که این مسئله با بیانی 

ساده در این مقاله ارائه  شده است.
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ارتباط با دفرت نرشیه:
تهران- خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، مجتمع تجاری اداری نگین رازی 
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5- منابع:
و  سهیل  زمانی،  و  سعید  بختیاری،   -1
عباسعلی؛  تسنیمی،  و  مسعود  قاسم زاده، 
ساختمان ها  محافظت  آیین نامه  »راهنمای 
تحقیقات  مرکز  انتشارات  آتش«،  برابر  در 
ساختمان و مسکن، نشریه شماره 445، سال 

1385
2- حبیبي، احسان اهلل و گوناگوني، حجت اهلل 
)مترجمین(؛ مدیریت و طراحي ایمني حریق، 
اول  چاپ  اسدي،  یادواره  انتشارات  تهران، 

1379
بختیاري  و  عبدالصمد  قلم،  زرین   -3
در  حریق  ایمني  اصول  )مترجمین(؛  سعید 
ساختمان ها راهنماي طراحي براي معماران، 
تهران، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و 

مسکن، نشریه 254، چاپ چهارم 1387
حریق،  مهندسي  رستم،  محمدي،  گل   -4

همدان، انتشارات فن آوران، چاپ اول 1381
5- دفتر تحقیقات و معیارهای فنی سازمان 
برنامه  و بودجه، محافظت ساختمان در برابر 
بودجه،  برنامه  و  سازمان  انتشارات  حریق، 

نشریه شماره 111
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 Regulations 2000 fire safety, volume 2-
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7. Ehab Zalok, Validation of Methodolo�

gies to Determine fire load for use in struc�

 tural fire protection, the fire protection

 Research Foundation one Batterymarch
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 7118 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنیــد یــا نظــر خــود را مستقیمـــاً 
بــرای ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

اطالعات تخصصی
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تـی  ر ا حـر
نان  تش نشا آ که 
می کشد ا  ر

موضوع سالمت  در  موارد  مهم ترین  از  یکی 
 )Dehydration( دهیدراسیون  بحث  آتش نشان 
متعاقب  بدن  ضروری  امالح  و  آب  کاهش 
اطفاء  عملیات  طی  در  حد  بیش  از  تعریق 
حفاظت  تجهیزات  با  فعالیت  و  حریق 
سه  درکل  است.  تابستان  فصل  در  فردی 
کم فشار  دارد:  وجود  دهیدراسیون  نوع 
)هیپوناترمیک(  کم سدیم  یا  )هیپوتونیک( 
و  الکترولیت  دادن  دست  از  اول،  درجه  )در 

)هیپرتونیک(  پرفشار  خاص(،  به طور  سدیم 
یا پرسدیم )هیپرناترمیک( )در درجه اول، از 
یا  )ایزوتونیک(  دست دادن آب( و هم فشار 
هم سدیم )ایزوناترمیک( )از دست دادن آب 
و الکترولیت ها به طور مساوی(. دهیدراسیون 
در انسان، بیشتر از نوع هم فشار یا هم سدیم 

است.
و  آب  خوراندن  با  خفیف  دهیدراسیون 
رفع  بدن  مایعات  رفتن  دست  از  جلوگیری 

می شود. در موارد شدیدتر، کم آبی با بازیابی 
از  می شود،  رفع  بدن  الکترولیت  و  آب 
 )ORT( کم آبی  خوراکی  درمان  روش  طریق 
درد تر،  کم    ORT روش  سرم درمانی.  یا 
محلولی  است.  دسترس تر  در  و  کم هزینه تر 
باید  می رود  کار  به  سرم درمانی  روش  در  که 
ایزوتونیک )هم فشار( یا هیپوتونیک )کم فشار( 
باشد؛ تزریق آب خالی به درون رگ ها سبب 

تخریب گلبول های قرمز می شود.
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ارتباط با دفرت نرشیه:
تهران- خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، مجتمع تجاری اداری نگین رازی 

)بورس تخصصی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی(، طبقه دوم، واحد 117 اداری
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قسمت اعظم گرمای تولید شده در بدن در اندام های عمقی و به ویژه کبد، مغز، قلب 
و عضالت اسکلتی در حال فعالیت عضالنی تولید می شود.

سپس این گرما از اندام ها و بافتهای عمقی به پوست انتقال می یابد و در آنجا به هوا 
و محیط اطراف دفع می شود.

بنابراین سرعت دفع گرما به طور تقریباً کامل توسط دو عامل تعیین می شود:
1- گرما با چه سرعتی می تواند از جایی که در قسمت مرکزی بدن تولید می شود، 

به پوست هدایت شود.
2- گرما با چه سرعتی می تواند از پوست به محیط اطراف انتقال داده شود.

مکانیسم های کاهش دهنده دما هنگامی که بدن بیش از حد گرم است.
هنگامی که دمای بدن بیش از حد زیاد می شود سیستم کنترل دما سه مکانیسم مهم 

را جهت کاهش دادن دمای بدن به کار می گیرد:
نواحی بدن رگ های خونی پوست شدیداً گشاد  در تمام  تقریباً  1- گشادی رگ: 
می شوند. این حالت ناشی از مهار مراکز سمپاتیک در هیپوتاالموس خلفی است که 
موجب تنگی عروق می شوند. گشادی کامل رگ های خونی می تواند سرعت انتقال 

گرما به پوست را تا 8 برابر افزایش دهد.
2- تعریق

3- کاهش تولید گرما: مکانیسم هایی از قبیل لرزیدن و ترموژنز شیمیایی که موجب 
تولید بیش از حد گرما می شوند فوراً مهار می گردد.

دمای بدن توسط تعادل بین تولید و دفع گرما کنترل می شود.
هنگامی که میزان تولید گرما در بدن بیشتر از سرعت دفع آن باشد، گرما در بدن 

تجمع می یابد و دمای بدن باال می رود.
برعکس، هنگامی که دفع گرما بیشتر باشد هم گرمای بدن و هم دمای بدن کاهش می یابد.

   دفع گرما     عوارض ناشی از کم آبی بدن در حین عملیات آتش نشانی

1- آسیب های گرمایی: آتش نشانان معموالً در عملیات اطفاء حریق خیلی 
عرق می کنند، اگر آب و مایعات کافی ننوشند، دچار آسیب های ناشی از 
گرما می شوند که می تواند از گرفتگی خفیف عضالت تا خستگی گرمایی و 

یا گرمازدگی کشنده متغیر باشد.
2- ورم مغزی: گاهی اوقات وقتی بعد از کم آبی بدن، آب و مایعات مصرف 
می کنید، بدن سعی می کند آب زیادی را به سمت سلول های شما هل 
این کار باعث می شود برخی سلول ها ورم کنند و پاره شوند. این  دهد. 
مسئله مخصوصاً زمانی خطرناک است که سلول های مغزی تحت تأثیر قرار 

بگیرند و ورم کنند.
3- تشنج: امالح بدن مانند پتاسیم و سدیم، پیام های الکتریکی را از یک 
سلول به سلول دیگر می برند. اگر تعادل امالح بدن شما به هم بخورد، 
به جمع شدن  این مسئله منجر  الکتریکی قاطی می شوند که  پیام های 

غیرارادی عضالت )تشنج( و گاهی وقت ها بی هوشی فرد می شود.
4- شوک ناشی از کاهش حجم خون: این مشکل یکی از خطرناک ترین 
و حتی مرگبارترین عوارض ناشی از کم آبی بدن است. زمانی که حجم 
کم خون در اثر کم آبی باعث افت فشار خون و افت میزان اکسیژن در بدن 

آتش نشان شود، این شوک اتفاق می افتد.
5- نارسایی کلیه: مشکل مرگبار نارسایی کلیه زمانی اتفاق می افتد که 
کلیه ها دیگر نتوانند مایعات اضافی و مواد زائد را از خون بردارند و دفع 

کنند.
6- کما و مرگ: اگر کم آبی شدید بدن بطور فوری و مناسب درمان نشود، 

می تواند باعث مرگ فرد شود.
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 7124 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.
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سراسر کشور
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