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:Pdf شبکه توزیع نسخه چاپی و الکترونیکی
- سازمـان  آتش نشـانی مراکـز استـان ها، شهـرها و شهرک های صنعتی، مدیـریت بحران استـان ها
- اداره آتش نشانی شرکت های نفت، گاز، پاالیش، پتروشیمی، حفاری، نیروگاه ، فوالد، معادن، ماشین سازی
- اداره آتش نشانی صنـایع هواپیمائی و هوافضـا، شرکت های هواپیمـائی، ایمنی زمینـی فرودگـاه ها 
- اداره آتش نشانی صنـایع نظامی و دفـاعی، شیمیـایی، خودروسـازی ، الستیـک سازی  و داروسـازی 
- دفـاتر نظام مهندسی مراکز استـان ها، مهندسیـن مشاور و پیمانکـاران رتبه دار سـازه و تأسیسـات
- دانشگاه ها و دانشکده های آتش نشانی، HSE، سوانح، پدافند غیرعامل و مراکز بهداشت استـان ها
- شرکت های واردکننده یا تولیدکننده محصوالت و فناوری های ایمنی در برابر حریق عامل و غیرعامل
- شرکت ها، موسسات و فعاالن فروش، نصب، راه اندازی و سرویس تجهیزات آتش نشانی سراسر کشور

توضیحات:
ــامل: اخبار داخلی و خارجی، مقاالت تخصصی، رویدادهای علمی و تجاری، معرفی  ــریه ش - موضوعات مندرج در این نش
ــمند )عامل و غیرعامل( است که با  ــایر اطالعات و مقاالت تخصصی درخصوص حفاظت در برابر حریق هوش برندها و س

همکاری مشاورین و اساتید مجرب این حوزه و همچنین ترجمه نشریات خارجی مرتبط تهیه و تدوین می گردد.
- ماهنامه بین المللی مهندسی حفاظت از حریق به هیچ سازمان یا شرکت دولتی وابسته نیست. 

- شماره قبل ماهنامه در وب سایت www.iransafesec.com به صورت رایگان قابل دانلود می باشد.
- هرگونه برداشت و یا استفاده از مطالب نشریه، با ذکر منبع مجاز است.

درج مقاالت:
ــاه ازطریق ــل، تا تاریخ 5 هر م ــتنده و ایمی ــخصات کامل فرس ــت Word همراه با ذکر مش ــالی با فرم ــاالت ارس - مق

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

- مطالب چاپ شده، صرفًا بیانگر نظـر و دیدگاه نویسندگان آنهاست.
درج آگهی :

ــرکت های دارای صالحیت یا تأییدیه از اتحادیه های برق و الکترونیک،  ــریه محدود بوده و ش - پذیرش آگهی در این نش
ــور،  ــت جمهوری، گواهینامه صالحیت پیمانکاری از وزارت کش رتبه 1 تا 4 از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس
تأییدیه انجمن کارفرمایان، صالحیت و مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی از وزارت کار و یا عضویت در نظام مهندسی 

از اولویت حضور برخوردار هستند.
- مسئولیت محتوای آگهي هاي تبلیغاتي، با آگهي دهندگان است.



  در این شماره می خوانید  

موفقیت سفر است نه مقصد.

درود بر خوانندگان ارجمند
به لطف الهی و همکاری و تعامل همکاران محترم صنعت حفاظت و ایمنی 
ــگاه تخصصی فناوری های نوین صنایع حفاظتی،  ــور، پنجمین نمایش کش
ــانی اصفهان با حضور بی سابقه صنعتگران و تجار  امنیتی، ایمنی و آتش نش
ــر کشور از 18 تا 21 آذرماه در محل نمایشگاه های بین المللی شهر  از سراس
ــا از حمایت های بی دریغ  ــود. لذا در همین ج ــای اصفهان برگزار می ش زیب
ــگاه های اصفهان، آتش نشانی،  ــتانداری، مدیریت بحران، شرکت نمایش اس
ــایر عزیزانی که برای برگزاری باشکوه این رویداد مهم ملی  اتحادیه ها و س
ــیده اند، تشکر و قدردانی می کنم و امیدوارم با اعتبار ناچیزی که  زحمت کش
در میان همکاران محترم صنف داریم بتوانیم گام های موثرتری نیز برداریم.

ــال صنعت حفاظت و ایمنی با همکاری نشریات معتبر  اولین دایرکتوری س
ــازی برای انتشار و توزیع در سطح داخلی و بین المللی  صنف درحال آماده س
است. بی شک ارائه این مرجع مفید و کاربردی، بسیاری از مشکالت موجود 

درخصوص انتخاب شرکت های معتبر را برطرف خواهد کرد.
ــوت می کنم تا در این  ــانی دع ــکاران محترم صنف ایمنی و آتش نش از هم

دایرکتوری ارزشمند حضور پیدا کنند.         
  به امید توفیق روزافزون                                       

                                                          سعید دولتشاهی
                                                                           آذر ماه 1393

بین صبر و برتری رابطه مستقیم وجود دارد.

سالم
ــق و عالئم  ــتم های اعالم حری ــانی، سیس ــزات جدید آتش نش ــد تولید تجهی رون
هشداردهنده در کشور بیانگر رشد تقاضا برای این فناوری هاست. هیچ استانداردی 
ــت. امیدوارم مطلوب تولید شوند، مطلوب معرفی  باالتر از مصرف کننده مطلع نیس
شوند و مطلوب نیز تقاضا شوند تا بتوانیم مانند شرکت های اماراتی، هندی، ترکیه ای 

و ... در نمایشگاه های خارجی، سهمی از بازار جذاب خاورمیانه را کسب کنیم. 
ــتفاده از اطالعات و جزئیات  ــت بتوانند با اس ــین حفاظت از حریق می بایس مهندس
ــاران، به عنوان  ــاوره با معم ــت ها و مش ــط شیمیس ــده در مورد حریق توس ارائه ش
ــهر و صنعت( حفاظت واقعی در برابر حریق را عملیاتی  کارگردانان شهرسازی )ش
ــربلند خواهد بود که مجریان  کنند. لذا در این حوزه تخصصی، پروژه ای موفق و س

آن گام به گام با نظر مشاور حرفه ای اقدام کنند. 

                                                               غالمیـــان
                                                                      آذر ماه 1393                                                  
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 IranSec Directory فراخوان دعوت به حضور در کتاب سال

 پروژه کتاب واردکنندگان و تولیدکنندگان محصوالت حفاظتی و ایمنی ایران با عنوان IranSec Directory برای اولین بار در 
کشور با همکاری مشترک نشریات فعال در بازار در حال تهیه می باشد. 

این کتاب دو زبانه انگلیسی- فارسی بوده و قرار است هر سال یکبار تجدید چاپ گردد. 
برای هر شرکت یک صفحه دو زبانه جهت معرفی شرکت، پروژه ها، برندها و اطالعات تماس در نظر گرفته شده است. 

این کتاب عالوه بر توزیع در بازار ایران، با هدف معرفی شایسته تر شرکت های معتبر واردکننده و تولیدکننده ایرانی به شرکت های 
معتبر جهانی در نمایشگاه اینترسک دبی )28 تا 30 دی 93( به غرفه داران ارائه می گردد. 

همچنین اطالعات شرکت ها به صورت همزمان با انتشار کتاب، در سایت www.IsecDirectory.com درج گریده و از طریق 
سایت نشریات نیز معرفی می شود.

ویژگی های کتاب: 
 )Homeland Security( و امنیتی )Health & safety( دارای دو بخش ایمنی -

- تیراژ 3000 نسخه، تمام رنگی و کاغذ گالسه 
- به دو زبان فارسی و انگلیسی  

- فهرست تفکیک شده محتوایی و موضوعی 
- اختصاص یک صفحه برای هر شرکت جهت معرفی کامل 

- دارای جداول مستقل با امکان دسترسی به صفحه اختصاصی هر شرکت، براساس: برندها، موضوع فعالیت، محصوالت، خدمات و ...

نحوه و مراکز توزیع:
- ارائه به مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان نمایشگاه اینترسک دبی 

- ارائه به سفارتخانه های کشورهای مختلف در تهران 
- ارائه به واحد حراست و IT وزارت خانه ها، سازمان های نظامی و دولتی، شهرداری های سراسر کشور، شرکت های مشاور 

- فروش از طریق نشریات در طول سال

حمایت کنندگان:
- اتحادیه شرکت های حفاظتی و شبکه های ایمنی 
- اتحادیه تعمیرکاران سیستم های ایمنی و امنیتی
- اتحادیه لوازم و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

- ماهنامه های مهندسی حفاظت از حریق، دنیای حفاظت، سیباشهر و نوآوران

هزینه ثبت شرکت:
- هزینه یک صفحه اطالعات شرکت و درج در جداول مربوطه، مبلغ 200 هزار تومان 

برای دریافت اطالعات بیشتر یا درج اطالعات شرکت خود می توانید به یکی از طرق زیر اقدام فرمایید:
 www.IsecDirectory.com مراجعه به سایت -

- تماس با دفاتر نشریات: دنیای حفاظت ) 9-86030240 ( ، سیباشهر ) 88938755 ( ، حفاظت و ایمنی ) 66921196 (
مهندسی حفاظت از حریق ) 66921147 ( و نوآوران ) 82 و 80 و 66159475 (



 Fire Protection

Newsاخبار تخصصی

ـماره یازدهم | آذر 101393 سـال دوم | ش

مطالعات Potter Electric روی اثرات استفاده از 
گاز نیتروژن در سیستم  های اطفای حریق

ــک pre-action به  ــتم های اطفای حریق خش خوردگی داخلی سیس
یک نگرانی رو به رشد برای صنعت اطفاء حریق اسپرینکلر تبدیل شده 
ــتم ها باعث تخریب و در نتیجه صدمه به  ــت. خوردگی در این سیس اس
ــتم و افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری می شود.  اموال، خرابی سیس
ــتم را هنگام دشارژ گاز در شبکه  عالوه بر این، خوردگی، کارایی سیس

لوله کشی بهمراه دارد. 
در سیستم های اطفای اتوماتیک حریق خشک pre-action از هوای 
ــود. هوای فشرده،  ــار در لوله ها استفاده می ش ــرده جهت ایجاد فش فش
ــیژن و رطوبت است که باعث زنگ زدن داخل شبکه  عمومًا حاوی اکس
ــتم می شود. ولی ازت که به عنوان یک گاز نظارتی در  لوله کشی سیس
ــت و در  ــی رود، یک مهارکننده مطلوب خوردگی اس ــی بکار م لوله کش
صنایع مختلف ازجمله: نفت و گاز، صنعت حمل و نقل دریایی و دارویی 

بکار گرفته می شود. 
تیمی از متخصصین شرکت Potter’s Corrosion مطالعه ای یک 
ساله در مورد تجزیه و تحلیل اثرات بازدارنده از خوردگی 98 درصد گاز 
ــتیل و فوالد گالوانیزه در لوله کشی های  نیتروژن در لوله های کربن اس
ــپرینکلر شبیه سازی کرده اند که نتایج این تحقیقات  سیستم خشک اس

به شرح زیر می باشد:
ــتفاده از نیتروژن 98  ــر بدون در نظر گرفتن آب، اس ــال حاض 1- در ح
ــرده به عنوان یک گاز نظارت در هر  درصد خلوص به جای هوای فش
دو سیستم فوالد گالوانیزه و فوالد سیاه خوردگی را کاهش می دهد. در 
ــه با هوای فشرده، پتانسیل کاهش خوردگی از 48 به 91 درصد  مقایس

می باشد.
ــرده، عمر و  ــتفاده از گاز نیتروژن 98 درصد به جای هوای فش 2- اس
ــک pre-action را به طور متوسط 5/3  ــتم خش کارایی در یک سیس

برابر افزایش می دهد.
3- در استفاده از فوالد سیاه به جای فوالد گالوانیزه، در محیط یکسان، 

نرخ خوردگی فلز کاهش می یابد.
4- استفاده از گاز نیتروژن 98 درصد و فوالد سیاه به طور کلی کمترین 

میزان خوردگی در یک سیستم خشک را به همراه دارد.
ــایت   برای مطالعه نتایج کامل، توضیح روش تجربی و کاربردی، به س

www.potternitrogen.com  مراجعه کنید.

نیروهای عملیاتی تان را در مواقع اضطراری
 از دست نمی دهید

ــت که  ــرکت هلندیBacon DDI  نرم افزاری را معرفی کرده اس ش
شانس به سرعت پیدا کردن و نجات قربانیان بالقوه در مواقع اضطراری 
ــتمی  در محیط های صنعتی را افزایش می دهد. با این فناوری که سیس
ــگ و تعیین محل دقیق  ــت فعال کردن بر روی زن ــن و مطمئن جه ام
افراد است، دیگر خطر گم شدن افراد وجود ندارد. این فناوری که ابداع 
ــات آن دو سال طول کشید، می تواند در عملیات های اطفایی،  و آزمایش
ــی و حتی کارخانه ها و یا  ــرایط اضطراری، پلیس امدادی، واکنش در ش
ــگاه ها، مراکز نظامی و هسته ای،  ــایت های صنعتی از جمله: پاالیش س
ــن فناوری با  ــتفاده قرار گیرد. ای ــاک و انبارها مورد اس ــق خطرن مناط
ــامی افراد و موقعیت شان روی کاغذ و یا  ــتم های معمولی که اس سیس

تجهیزات دیجیتالی ثبت می شود، متفاوت است. 
این سیستم کاماًل ایمن و امن و فرایند آن خودکار است. بدین صورت 
ــاژول مخصوص، ردیابی که بر روی  ــه: پس از ثبت نام همه افراد، م ک
ــاک دیگر افراد قرار داده می شود، اطالعات محل آنان  کاله یا هر پوش
را دریافت می نماید. این سیستم به طور خودکار یا بنا به دستور فرمانده، 
ــیگنالی را برای گیرندگان ارسال می کند که در برگشت آن موقعیت  س
ــایی  ــه نمایش فرمانده شناس ــاق کنترل روی صفح ــراد در ات همه اف
ــردد. با زوم کردن می توان موقعیت دقیق فرد، روند فعالیت، میزان  می گ
ــایر پارامترهای تعیین شده قبلی را  تنفس و ضربان قلب و همچنین س

تجزیه و تحلیل کرد.   
ــودی، قادر به ردیابی  ــایی افراد خ ــه ماژول ردیابی عالوه بر شناس البت
موقعیت قرارگیری افراد ناشناس، محبوسین در سازه و همچنین اجساد 

نیز می باشد.
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FireVu راهکار جدید تشخیص ترکیبی 
دود، شعله و حرارت

ــاز های FireVu مطابق سیستم های تشخیص دود تصویری  آشکارس
ــمندی  ــوژی هوش )VSD Visual smoke detection( تکنول
هستند که با شناسایی الگوهای دود و حرارت مشخص در سراسر یک 
ــف حریق  ــایی می کنند. این کش تصویر ویدئویی وقوع حریق را شناس
ــنایی،  ــیعی از متغیرها از قبیل: رنگ، روش ــایی طیف وس نتیجه شناس
ــت که نهایتًا  ــکل، محتوا، لبه، حرکت و تطابق رنگ اس ــت، ش کنتراس

منجر به شناخت زود هنگام خطر بالقوه آتش می گردد. 
در آشکارسازهای چندمنظوره FireVu عالوه بر این، برای چک کردن 
ــی به منظور  ــخیص گرمای تابش ــنج برای تش ــاره، از پیل گرماس دوب
ــتفاده می شود. این تشخیص به موقع  اطمینان کامل از وقوع حریق اس
کمک فراوانی به جلوگیری از گسترش آتش سوزی به سایر سازه های و 
تجهیزات موجود می کند. به گفته Simon Jenkins ، مدیر محصول 
FireVu در حال حاضر تشخیص دود بصورت تصویری، فناوری ثابت 
ــت که ترکیب آن با تکنولوژی کشف حرارت تابشی حریق  شده ای اس
ــا می دهد که با رقبای قبلی خود  ــخیصی را به محصوالت م قدرت تش

غیر قابل مقایسه است.
همچنین گاهی انتشار بخارات ناشی از افزایش دمای مایعات موجود در 
ــیت سیستم ولی اعالم کاذب می گردد که در  محیط نیز موجب حساس
ــخیصی،  محصوالت جدید FireVu ضمن رعایت کلیه معیارهای تش

تعیین بخار از دود نیز به مزایای آن اضافه شده است. 
ــازهای چند منظوره در طیف وسیعی از صنایع قابل استفاده اند.  آشکارس
ــاری با ارزش،  ــاختمان های تج ــه کاربرد  FireVu در س ــی ک درحال
ــیانه  ــیمی، صنایع غذایی، تولید برق، آش ــای تولیدی، پتروش کارخانه ه
هواپیما، تونل ها، سایت های جمع آوری زباله و بازیافت ثابت شده است.

ــی  ــت که بخش FireVu یک برند تجاری از گروه تحقیقاتی AD اس
 ، Pauline Norstrom .است PIONEER AD از گروه نظارتی
افسر ارشد عامل گروه AD می گوید: آشکارساز چندمنظوره سه در یک 
FireVu ، راه حل قابل توجه ترکیب دود، شعله و تشخیص حرارتی در 
ــدار اولیه خطر بالقوه  ــت که به منظور ارائه هش یک محصول واحد اس
ــت زباله و  ــیمیایی، مدیری ــیمی، مواد ش ــایت های پتروش حریق در س
ــازه های صنعتی سنگین کاربرد دارد. از مشتریان FireVu می توان  س
ــهرداری لندن، تونل بندرگاه  ــاختمان The Gherkin ، عمارت ش س
ــلطنتی Airwing و  ــاختمان عظیم HQ ، ساختمان س ــیدنی، س س

پناهنگاه مدیریت بحران فرودگاه بین المللی دبی را نام برد.

 HFS HydroSub 150
پمپ های کنترل از راه دور با حجم باال

ــتمر، در سراسر جهان، در مقیاس  پمپ های با حجم باال و کارکرد مس
بزرگ ساخته شده  و با بهره گیری از آخرین نوآوری های روز، نیروهای 
عملیاتی می توانند با آنها، از کیلومترها دورتر، با حوادث آتش سوزی های 
هسته ای مقابله کنند. اخیرا شرکت Hytrans Systems BV پمپ 
ــته ای، نفت و گاز و نیروگاه معرفی  ــدی را به صنایع بزرگ هس قدرتمن
ــر بهره وری را ارائه  ــتیبانی، حداکث ــت که با حداقل نیروی پش کرده اس
ــد. این پمپ با نام HFS HydroSub 150 با دریافت آب از  می ده
هر منبع آب روباز یا هایدرانت، بیش از 30/000 لیتر آب در دقیقه را با 
ــار 12 بار، کیلومترها منتقل نماید. این سیستم که در حادثه نیروگاه  فش
ــته ای فوکوشیمای ژاپن در سال 2011 عملکرد خوبی را ارائه کرد،  هس
ــر  ــتیبانی عملیات در مقیاس های بزرگ سراس در کلیه موارد نیاز به پش

جهان کاربرد دارد.
حتی پس از حادثه نیز به منظور خنک کردن یکی از راکتورهای نیروگاه، 
 SuperPumper به عنوان HFS HydroSub 150 ــتگاه یکدس
ــور از کار افتاده و  ــی در خنک کردن راکت ــد که نقش مهم ــتفاده ش اس
ــازی کرد. تحقیقات متعدد  ــع جلوگیری از وقوع پیامدهای بدتر ب بالطب
ــیار  ــون نقاط ضعف تیم های عملیاتی حین مواجهه با حوادث بس پیرام
ــاندهنده موضوع بسیار حساس تأمین  ــوزی و انفجار، نش بزرگ آتش س
آب موردنیاز عملیات به عنوان یکی از مهم ترین ضرورت های عملیاتی 
ــت. از این جهت استفاده از یک سوپرپمپ SuperPumper قابل  اس
ــکل بزرگ می تواند  ــل دیزلHFS HydroSub  با رفع این مش حم

کمک شایانی به کنترل مناسب حوادث بزرگ نماید.   
ــاعت ها و حتی روزها تأمین آب موردنیاز،  سیستم کنترل از راه دور، س
ــاده و همچنین  ــخت، کارکرد س ــرایط آب و هوایی س ــل کلیه ش تحم
قابلیت انطباق با سایر فناوری های کنترل حریق ثابت ازجمله امتیازاتی 
ــت که HFS HydroSub 150 را قادر می سازد، کلیه احتیاجات  اس
ــازی مخزن، ایجاد  ــوزی ازجمله اطفای حریق، خنک س صحنه آتش س
چتر حمایتی عملیات، رقیق کردن نشت مواد شیمیایی و یا جلوگیری از 

انتشار ابر غبارات رادیواکتیو را انجام دهد.  
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  ETC شبیه ساز
در مرکز آموزش آتش نشانی Jiangsu  چین 

ــی فرماندهی حادثه ADMS برای آموزش نیروهای  سیستم سفارش
ــتفاده  ــرایط اضطراری صنعتی اس ــیمی و واکنش در ش عملیاتی پتروش
می شود. این مجموعه پیشرفته مدیریت بحران شبیه ساز ADMS در 
ــاق فرماندهی حادثه با یک صفحه نمایش غول پیکر 180 درجه ای و  ات

با دید از هشت جهت نصب می شود. 
ــه نمایش در  ــخص ب ــه ای مش ــه حادث ــدا صحن ــاوری ابت ــن فن در ای
ــه اقدام به  ــاهده فرایند حادث ــپس نیروهای عملیاتی با مش ــد. س می آی
تصمیم گیری های لحظه ای و انجام رفتارهای پاسخی می کنند که نوع 
رفتار و عکس العمل  آنها در مواجهه با حوادث از پیش تعیین شده، مالک 

سنجش یادگیری آنان خواهد بود. 
ــخه ADMS چینی ها، کلیه  ــی، در نس ــاز کاربران چین ــه به نی باتوج
خودروهای عملیاتی و خدمه، تلفات و تماشاگران، نشانه های خیابانی و 

همچنین نام ابزارهای سیستم سفارشی تولید شده است. 
ــانی،  ــالوه بر این، تجهیزات و لوازم موردنیاز ازجمله نردبان آتش نش ع
ــرج فرماندهی، پمپ های آب با ظرفیت باال، کامیون فوم ظرفیت باال  ب
ــده است.  ــتیبانی عملیات تدارک دیده ش و ناوگان نجات نیز برای پش
ــرفته ترین آتش نشانی های چین  ــو یکی از پیش ــانی جیانگ س آتش نش
ــانان شهری و صنعتی آن به دلیل تراکم  ــت که تعامل میان آتش نش اس

باالی شهر و صنعت بسیار قوی است. 
شرکت های بزرگ پتروشیمی، ساختمان های بلند، کارخانه های صنعتی 
ــایر مناطق حساس موجب شده تا متولیان ایمنی شهر اقدام  بزرگ و س

به تأمین شبیه ساز سیستم فرماندهی ADMS کنند. 
هم اکنون این سیستم در یک شرکت پتروشیمی درحال استفاده است. 

 Hitachi Europe تمدید شراکت
 Exova Warrington Fire  و

ــات  آزمایش ــام  انج ــص  متخص ــه  ک  Exova Warringtonfire
ــه بین المللی  ــده  گواهی نام ــق و نیز ارائه دهن ــی مقاومت حری تخصص
ــا Hitachi Rail Europe  را به منظور  ــکاری ب ــت، هم معتبر اس
ــروژه ایمنی قطار  ــی از پ ــه عنوان بخش ــت حریق ب ــردن تس فراهم ک
سریع السیر بین شهری )IEP( با سرمایه گذاری نزدیک به 5/7 میلیارد 

پوند دولت انگلستان تجدید کرد. 
 GRP ــاختاری شامل فوالد و ــت مقاومت حریق مواد س Exova تس
ــی و کف بندی را انجام  ــده و نیز مواد رویه دوزی داخل ــش داده  ش پوش
ــت-های مربوط به مقاومت حریق برای درها و  می دهد. عالوه بر تس
ــت های حریقی که به اجرا در می آید، دامنه  گسترش  ــایر تس کف ها، س
ــمی-بودن را نیز در بر  ــدن گرما، غلظت دود و میزان س ــعله، آزادش ش
ــتان، عرضه  ــهری انگلس ــیر بین ش می گیرد. پروژه قطارهای سریع الس
ــل جدید است که در آن تجهیزات  122 رام قطار کالس 800/801 نس
  East Coast Main Line و Great Western Main Line متحرک
ــی از اهمیت باالیی  ــن فناوری های ایمن ــت کامل آخری ــل رعای به دلی

برخوردار است.
ــیر  ــار سریع الس ــروژه قط ــی پ ــدس فن Tetsuro Okamoto، مهن
بین شهری، خاطرنشان کرد: ایمنی، مالحظه  اولیه  ما در هنگام طراحی 
ــت و عنصر اساسی در برنامه  طراحی مان،  تجهیزات متحرک جدید اس
ــا از همکـاری با  ــین م ــت حریق خواهد بود. تجربه  پیش ــت مقاوم تس
ــای ــروژه  قطارهـ ــوص پـ Exova Warringtonfire در خصــ

  Channel Tunnel Rail Link ــرای  ب Javelin کالس 395 
ــمند بود و اطمینان داریم که آن ها شریک مناسبی جهت  موفق و ارزش
ــت مقاومت حریق برای چنین پروژه  معتبری  ــانی دقیق تس خدمات رس

خواهند بود. 
ــت:   ــر Exova Warringtonfire اظهار داش Rob Veitch، مدی
Hitachi Rail Europe باالترین استانداردها را از عرضه کنندگان 
ــاس  ــده ایجاب می کند تا براس ــد و مقیاس پروژه  یادش ــود می خواه خ
ــیار ویژه و ضرب العجل ها عمل کنیم. طی چندین سال از  مقتضیات بس
ــتیبانی  ارتباط موفقیت آمیز ما با Hitachi ، به این که برای تأمین پش

پروژه  بزرگ دیگری انتخاب شده ایم، افتخار می کنیم. 
ــهری در تأسیسـات  ــیر بین ش ــت فوق برای پروژه  قطار سریع الس تس

Exova Warringtonfire در Warrington انجام می شود. 
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دوربین های مادون قرمز FLIR Ex A310 در 
 Firex نمایشگاه

ــت و  ــان باتجربه FLIR اس ــه از جمله کارشناس Chris Brown ک
ــادون قرمز فعالیت می کند،  ــت در فرایند تولید دوربین های م سال هاس
 Ex A310 ــوان ــد FLIR تحت عن ــرد: دوربین های جدی ــالم ک اع
ــاک رده 1، 2، 21 و 22 هرگونه افزایش  ــق خطرن ــد در مناط می توانن
دمای ناشی از احتمال وقوع حریق را حتی در شرایط دود و گرد و غبار 
ــه مکان هایی که این فناوری در  ــخیص داده و اعالم کنند. از جمل تش
آنجا تست و موفقیت آن اثبات شد، سایت های مدیریت زباله و ضایعات 

خطرناک صنعتی بود.    
دوربین های مادون قرمز FLIR Ex A310 که ژوئن سال جاری در 
ــیاری از بازدیدکنندگان متخصص  نمایشگاه Firex انگلیس، نظر بس
ــت در بازار  ــت و سال هاس را به خود جلب کرد، محصول جدیدی نیس
ــه فرد آن که  ــل خصوصیات منحصر ب ــود. لیکن به دلی ــتفاده می ش اس
ــیار به موقع حریق، از ایجاد پیامد های ناگوار  ــخیص بس می تواند با تش

بعدی جلوگیری کند، از استقبال بیش  از حد مدعوین برخوردار شد. 
ــه باتوجه به تقاضای بازار، تصمیم به  Chris Brown توضیح داد ک
ــت. قابلیت های  ــام دوربین با یک محفظه ضد انفجاری گرفته اس ادغ
ــت. به این معنی که در  کلیدی A310 ویژگی های رادیومتری آن اس
واقع می تواند درجه حرارت را از فاصله دور اندازه گیری کند. این فناوری 
پارامترهای مختلف شناسایی یک نقطه دارای درجه حرارت باال یا نشت 
ــه نموده و پس از تحلیل آن،  ــده قبلی مقایس مواد را با داده های ارائه ش
وقوع یا عدم وقوع حادثه را بسته به شرایط آب و هوایی اعالم می کند. 
کاربرد این محصول از خطوط لوله نفت و گاز گرفته تا صنایع شیمیایی 
ــامل می شود. Chris توضیح داد: فناوری مادون قرمز  و فرایندی را ش
ــار گرما از  ــاده نگاه نمی کند، بلکه آن را به بصورت انتش ــه خود آن م ب
سطح می بیند. کاربر می تواند با استفاده از اطالعات پردازش شده توسط 
واحد دوربین، از حد دمای تعیین شده آگاه شود. این سیستم می تواند به 
ــپس به فرد  طور از پیش خودکار تصویر آن را عکس برداری کرده و س
مسئول ایمیل کند. این عملیات قبل از اطالع از آتش سوزی بسیار مفید 
ــت. نکته جالبی که تکنولوژی تشخیص حرارتی به ارمغان می آورد  اس
ــت که تصاویر دریافتی، حتی درصورت وجود دود، تیرگی هوا و  این اس
 FLIR Ex A310 ــود. بنابراین حتی گرد و غبار به راحتی دیده می ش
ــته، می تواند یک تصویر کامل از  ــما به یک محیط بس قبل از ورود ش

آنچه که باید برای مقابله با حریق ببینید را در اختیارتان قرار دهد. 

Oshkosh خودروهای آتش نشانی تهاجمی
در آتش نشانی فرودگاه منچستر

ــمی از 6 دستگاه خودروی  ــتر به طور رس ــانی فرودگاه منچس آتش نش
آتش نشانی تهاجمی Oshkosh بسیار پیشرفته و کاماًل جدید رونمایی 
ــائط نقلیه به عنوان بخشی از سرمایه گذاری 4/2 میلیون  کرد. این وس
 ،Terberg DTS ــط ــی فرودگاه ها، توس ــعه ایمنی زمین پوندی توس
ــتر  ــتان، در اختیار فرودگاه منچس عامل فروش Oshkosh در انگلس

گذاشته شد.
6 خودروی آتش نشانی جدید Oshkosh برای کمک به ایمن ترکردن 
عملیات آتش نشانی، به جدیدترین تکنولوژی مجهز شده اند. تکنولوژی 
ــور، دوربین های فرانگر مادون قرمز، مونیتورهای امتدادپذیر با برد  مذک
ــازگارتر با محیط  ــیار باال )معروف به Snozzles( و فوم س پرتاب بس
ــود. با وجود آن که تمام 6 خودروی مذکور در  ــامل می ش ــت را ش زیس
ــه ماه گذشته ساخته و از آن جا با کشتی  Wisconsin آمریکا طی س
ــیله   نقلیه، در اواخر ماه سپتامبر  ــده اند، ششمین و آخرین وس ارسال ش
ــید. در حال حاضر، تمامی 84 مأمور آتش نشانی مستقر  به فرودگاه رس
ــتر برای به کارگیری وسائط نقلیه و تجهیزات کاماًل  در فرودگاه منچس

آموزش دیده اند. 
Alisdair Couper، مدیر عامل Terberg DTS خاطرنشان کرد: 
ــل برای آموزش رانندگان و نیروهای عملیاتی  برنامه ریزی ای که از قب
ــه فرودگاه  ــد، ب ــال خودروها تکمیل ش ــورت گرفت و پیش از ارس ص
ــتر این امکان را داد تا فوراً و به محض ورود محموله  یادشده به  منچس
ــانی جدید را به کار بگیرند. ما در منچستر  فرودگاه، خودروهای آتش نش
ــانی را طوری با کارکردهای  ــه Oshkosh مأموران آتش نش و کارخان
ــنا کردیم تا در شرایط بحرانی وسیله  نقلیه، مختص نیازهای  خودرو آش
ــه در آنها دیدیم نتایج  ــد. البته با هوش و ذکاوتی ک ــان باش عملیاتی ش

به دست آمده حیرت انگیز بود.
 Runway Visitor Park ــه در ــد در رویدادی ک خودروهای جدی
فرودگاه منچستر برگزار شد، در معرض 150 مهمان به نمایش گذاشته 
ــور و نیز  ــر کش ــد. همچنین، مهمانانی از خدمات اضطراری سرتاس ش
  Oshkosh ،ــانان سابق فرودگاه منچستر همکاران MAG، آتش نش
و نمایندگان Terberg DTS، شاهد نمایش وسائط نقلیه  جدید حین 
کار بودند که در Big Rig، زمین آموزشی فرودگاه، صورت گرفت.  
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چه برنامه تبلیغاتی ای برای
 INTERSEC 2015 دارید؟ 

 INTERSEC 2015 همانطور که مطلعید نمایشگاه بزرگ ایمنی و امنیت
ــگاهی  ــال 18 تا 20 ژانویه )28 تا 30 دی 93( در مرکز تجارت نمایش امس
ــود. مجالت FME و SME شما را قادر می سازند تا با  دبی برگزار می ش
شیوه ای نوین، خود را در این نمایشگاه تخصصی که 25/000 بازدیدکننده 
ــور جهان در آن حضور بهم می رسانند، جذاب تر  و 1300 غرفه دار 131 کش
ــان دهید. این مجالت، اطالعات شما را به بیش از 40/000 مخاطب و  نش
 ،HSE ،دست اندرکار سیستم ها و تجهیزات ایمنی، آتش نشانی، امدادونجات
امنیتی، حفاظتی و پلیسی منطقه خاورمیانه ایمیل خواهند نمود. در پلت فرم 
ــما می توانید ویدئوی معرفی محصوالت یا خدمات، تصاویر آنها،  جدید ش
مقاالت و اطالعات فناوری ها و سایر برنامه های تبلیغاتی تان را البته به صورت 

hotlink در سایت به نمایش بگذارید. 
ــط آذرماه 93( شروع به ارسال ایمیل  ــامبر 2014 )اواس این مجالت از دس
نمایشگاه خواهد نمود که فرصت بسیار خوبی است تا اگر در جمع غرفه داران 
ــد مجموعه تان را به  ــایت آن، بتوانی ــتید، با حضور در مجله یا س ــم نیس ه

عالقمندان ارائه کنید. کافی است با ما مکاتبه کنید.
mike@firemiddleeast.co.uk                                        

راهنمای ارزیابی های ریسک عمومی
 استفاده از فشار تهویه 

بخش جوامع و دولت محلی و رئیس آتش نشانی و مشاور نجات انگلستان، 
ارزیابی های ریسک عمومی تهویه را منتشر کرد. این راهنما ارزیابی ریسک 
عمومی، خطرات عمده و اقدامات مراقبتی مربوط به تهویه را تجزیه و تحلیل 
می کند. همچنین استفاده از تهویه  با فشار مطلوب PPV به عنوان تاکتیک 

دفاعی یا تهاجمی آتش نشانی را نیز شامل می شود. 
ــتفاده  از  راهنمای حاضر، خطوط کلی خطرات و مخاطرات قابل مالحظه  اس
PPV نظیر گسترش کنترل نشده  حریق، بدترشدن شرایط داخلی و سروصدا 
ــده همچنین طرح اقدامات مراقبتی اصلی  را مطرح می کند. راهنمای یادش
 )PPE ــرای نمونه، فرمان و نظارت، ارتباطات و تجهیزات حفاظت فردی )ب
و نیز اقدامات مراقبتی ویژه جهت رسیدگی به گسترش کنترل نشده  حریق، 
ایجاد راه خروج و مهار ترکش هایی که از طریق هواکش به حرکت در می آیند 

را ارائه می کند.

این راهنما را از اینجا دانلود کنید.
https://www.gov.uk

 قوانین انفجار جدیدی که اجباری شده اند

از ابتدای اکتبر قوانین اجباری ایمنی کار با گاز انفجاری و فشرده استیلن در 
سراسر اروپا به اجرا در آمد. قوانین جدید تلفیقی از دو مجموعه مقررات مواد 
ــتیلن )انگلستان و ولز و اسکاتلند( تحت  منفجره ER 2014 و ایمنی اس
ــت. مقررات اصالح شده فوق که مربوط  عنوان مقررات ASR 2014 اس
به صنعت مواد منفجره و فرایند تولید و ذخیره فشرده گاز استیلن می باشد، 
به کاهش بار نظارتی در فعالیت های موصوف و همچنین به حداقل رساندن 

مخاطرات این فرایندها کمک خواهد کرد. 
متولیان ایمنی این صنایع تاکنون برای تولید و ذخیره سازی مواد منفجره از 
 ACOP ــتانداردهای تدوین شده کد قوانین و مقررات قانونی مختلف و اس
ــال 2005 ایمنی اتحادیه اروپا استفاده می کردند که این استاندارد جدید  س

جایگزین قانون فوق گردید.

PathFindIR II دوربین دید در شب
ــب PathFindIR II به رانندگان اجازه می دهد  دوربین حرارتی دید در ش
ــواران، حیوانات و سایر خطرات جاده در شب را تا  که افراد پیاده، دوچرخه س
چهار برابر دورتر نسبت به چراغ های جلوی خودرو ببینند. این دوربین های 
دید در شب، از سیستم تجزیه و تحلیل الگوریتمی زمان شب FLIR جهت 
ــریع تر رانندگان و ایجاد ایمنی  ــک و درنتیجه واکنش س آالرم دادن اتوماتی
ــتفاده می کنند. PathFindIR II با همکاری تکنولوژی Autoliv و  اس
ــخیص عابر پیاده، آخرین فناوری تکاملی  ویژگی های منحصر به فرد تش
PathFindIR است. این فناوری را می توان در طیف گسترده ای از وسایل 

نقلیه ازجمله: اتومبیل، کامیون و وسایل نقلیه صنعتی نصب نمود.
نصب PathFindIR II در خودروهای پلیس، آتش نشانی و سایر وسایل 
نقلیه امدادی به پیداکردن قربانیان یا مظنونین در تاریکی شب یا دود حاصل 
 PathFindIR II ــتفاده از ــد. در معادن نیز با اس ــق کمک می کن از حری
ــایل نقلیه معدنی می توانند به صورت شبانه روزی در  ــایر وس کامیون ها و س
شرایط محیطی پر از هوای تیره ناشی از گرد و غبار، تا مسافت های دور را 
به راحتی ببینند تا از وقوع حوادث احتمالی ناشی از برخورد با کارگران و سایر 

وسایل نقلیه دیگر جلوگیری شود.  
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 Hochiki Europe
برگزار  می کند

ــداوم )CPD( را برای  ــه ای م ــد حرف ــرکت دوره  رایگان رش ــن ش ای
متخصصان فنی و برق و معماران، به منظور دراختیارگذاشتن اطالعات 
اساسی در خصوص EN 54-23 و به عبارتی، استاندارد اروپایی ای که 

در ابتدای سال الزم االجرا می شود، طراحی کرده است.
ــت  ــدف از وضع مقررات مذکور، کمک به یک نفر از هفت نفری اس ه
ــنوا یا تقریبًا ناشنوا بوده و ممکن است به هشدار  ــتان، ناش که در انگلس
ــد. در حالی که  ــوزی نیازمند باش ــنیداری در واقعه  آتش س دیداری و ش
ــدن الیحه   ــنیداری از زمان اجرایی ش ــدار دیداری و ش ــای هش ابزاره
ــال 1995، در ساختمان های عمومی  ــاس معلولیت، در س تبعیض براس
ــرط قانونی بود، تنها این اواخر بوده که رهنمون های اکیدتری برای  ش

نصب و عملکرد آنها تشریح شد.
دوره  یادشده آخرین دوره در مجموعه  سمینارهای آموزشی ای است که 
ــود و به لحاظ  ــط Hochiki Europe ارائه می ش به طور مداوم توس
ــوی خدمات صدور گواهی نامه  CPD، گواهی معتبری  حرفه ای، از س

به آن تعلق می گیرد.
 ،Hochiki Europe ــی بازاریاب ــر  ــاون مدی Paul Adams، مع
ــیوه  طراحی  ــان کرد: EN 54-23 تغییر قابل مالحظه ای را در ش اذع
ــان می دهد و حرکت سریع همراه  ــتم های VAD نش ــاخت سیس و س
ــده ایم تا تخصص  ــت. ما متعهد ش ــرات، حائز اهمیت اس ــا این تغیی ب
کالس جهانی مان در زمینه  سیستم های تشخیص حریق را به اشتراک 
ــط های  ــرح و بس ــاس آخرین ش بگذاریم و متخصصان صنعت را براس
ــود، آموزش دهیم.  ــان مؤثر واقع می ش قانونی ای که بر فعالیت های ش
ــتاقانه در انتظار برگزاری آخرین دوره  خود درخصوص VADها و  مش

ادامه  کار در جهت بهبود استانداردهای ایمنی صنعت هستیم.
برای دریافت اطالعات بیشتر، مراجعه کنید به: 

 www.hochikieurope.com/cpd 

جدیدترین چراغ های ایمنی
 Peli در Avignon فرانسه

Peli به عنوان یکی از شرکت های بزرگ تولیدکننده چراغ قوه های قابل حمل 
ــار، جدیدترین محصوالت خود را در کنگره  دارای گواهینامه های ضدانفج
ملی des Sapeurs Pompiers که در Avignon فرانسه برگزار شد، 
ــت. چراغ های ایمنی Peli دارای گواهینامه  در معرض دید مدعوین گذاش
ATEX  مطابق آخرین استانداردهای جهانی محیط های خطرناک طراحی 
ــاخته شده اند که ضدآب و ضدضربه بودن، مچ پذیری عالی )ارگونومی(،  و س
ــوک و  ــی ممتد و بدون نویز، مقاوم در برابر تغییرات دمایی، آنتی  ش نورده
ــی در محیط های خطرناک و مملو از گازهای  دارای باالترین ضریب ایمن

سریع االشتعال ازجمله خصوصیات آنهاست.   
ــته Peli محصوالت  به گفته Maria Sistachs ، یکی از مدیران برجس
ــال تولید و  ــرکت که حاصل بیش از 35 س ــرفته این ش ــخت و پیش سرس
ــیاری از نیروهای  ــت را بس نوآوری در ارائه مدرن ترین چراغ های ایمنی اس
عملیات نظامی، پلیسی، ایمنی، آتش نشانی، نجات و امداد، تأسیسات و فنی 
در سخت ترین شرایط و سال های متمادی استفاده می کنند. همچنین به دلیل 
ــط گروه های  ــات ضدآلودگی و آنتی باکتریال بدنه و قطعات، توس خصوصی

آزمایشگاهی، HAZMAT و بیولوژیک نیز مورداستفاده قرار می گیرد. 

VDS CEA 4001 جدیدترین نسخه راهنمای 
VDS برای محاسبه، نصب و راه اندازی اسپرینکلرها 

ــخه سال 2010 نموده که از  VDS دستورالعمل جدیدی را جایگزین نس
ــامبر 2014 اجرایی شده است. Class Baier رئیس خدمات بازرسی  دس
ــده VDS CEA 4001 ، کلیه  ــتورالعمل به روز ش VDS گفت: در دس
ــبات لوله کشی،  الزامات مربوط به انواع تصرفات جدید، منبع ذخیره، محاس
تناسب زمان تخلیه و بار حریق، هدایت الکتریکی، پمپ ها و شیرهای اصلی 
و بسیاری دیگر از اطالعات موردنیاز طراحان و نصابان این سیستم ها، مطابق 
ــاختمان های جدید ارائه شده است. همچنین موارد  آخرین فناوری های س
دیگری همچون نحوه کشف اختالالت محاسباتی، خرابی و عدم عملکرد 

صحیح سیستم برمبنای آزمایشات شبیه سازی نیز آورده شده است. 
برای خرید این راهنما به https://shop.vds.de/en  مراجعه کنید.
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راهنمای جدید مدیریت ریسک حریق در
 ساختمان های تجاری برای مدیران تأسیسات 

BRE گزارشی را با کد IP 14/11 درخصوص چگونگی دست یابی به 
بهبودپذیری حریق در ساختمان های تجاری منتشر کرد. 

ــتفاده از  ــی، راهنمایی را فراهم می آورد که با اس ــن گزارش اطالعات ای
ــده، به چگونگی دست یابی به بهبودپذیری  مدیریت امکانات اصالح ش

آتش سوزی در ساختمان های تجاری می پردازد. 
ــت که  ــارات BRE، آخرین موردی اس ــن راهنما در مجموعه  انتش ای
ــات مربوط به عملکرد و مدیریت  ــی را درباره  برخی از موضوع راهنمای
ساختمان های تجاری، در اختیار مدیران تأسیسات، پیمانکاران تعمیر و 

نگهداری و مالکان ساختمان قرار می دهد. 
ــاختمان  ــس و ولز، کارفرمایان و دیگر افرادی که نظارت بر س در انگلی
ــرای ارزیابی خطرات  ــون، ملزم به اج ــده دارند، از طریق قان ــر عه را ب
حریق برای کارکنان ساختمان و دیگر افرادی که پیرامون ساختمان اند، 
هستند تا به این ترتیب، از ایمن بودن آنان در برابر حریق و پیامدهایش 

اطمینان پیدا کنند. 
ــی  ــرح روش شناس ــن گزارش اطالعاتی، به ش ــتین بخش از ای نخس
ــک حریق و پیش  ــرای ارزیابی ریس ــردازد که پس از اج ــه ای می پ پای
ــه پیامدهای حریق  ــه به بهترین وجه ب ــن آن که چگون از درنظرگرفت

رسیدگی شود، قرار می گیرد. 
دومین بخش از این گزارش اطالعاتی، شرح مختصری است از عملکرد 
ــخیص حریق، سیستم های  ــتم های تش و ملزومات حفاظت برای سیس

جلوگیری از حریق، تجهیزات آتش نشانی و چراغ های اضطراری. 
برای مطاله بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید:

www.brebookshop.com/details.jsp?id=327432

Leader انواع جدیدی از تجهیزات جست وجو را 
عرضه می کند

ــل جدیدی از تجهیزات جست و جو را  ــرکت Leader فرانسوی، نس ش
معرفی کرد که توسط مجرب ترین متخصصان جست وجوی فنی برای 

نیروهای عملیات جست وجو طراحی شده است.
ــد Leader اظهار داشت: انواع   Jeremy Delerue از مدیران ارش
ــده اند. این امر منجر به  مختلف تجهیزات جدید ما فوق العاده اصالح  ش
ــده، بازدهی و قابلیت اعتماد مبتنی  ــده است که تجهیزات یادش این ش
ــت وجو و نجات فراهم کرده و  بر آخرین تحوالت را حین عملیات جس
ــان تر و سریع تر قربانیان را برای نیروهای عملیاتی  امکان پیداکردن آس

و امدادگران جست وجو و نجات USAR به وجود آورد.
HASTY چندمنظوره ، دوربین جست وجویی دارد که برای مکان یابی 
ــت.  ــده اس دیداری و دقیق قربانیان طراحی و روی تجهیزات تعبیه ش
ــبک این ابزار، به نورهایی با شدت باال و اتصال  کاوش گر فوق العاده س
ــده که به منظور امکان برقراری ارتباط  ــر دوربین مجهز ش منعطف س
ــت.  ــی، دارای یک میکروفون/ آیفون اس ــده و قربان ــان نجات دهن می
ــخیص  ــایی عالیم حیات، حالت تش ــزار فوق برای شناس ــن اب همچنی
ــتفاده از دو حس گر بی سیم با دامنه  بیش از 328  لرزه ای دارد که با اس

فوت )100 متر( در محوطه  باز کار می کند.
Jeremy در ادامه افزود: قابلیت تغییر فوری میان حالت جست وجوی 
دیداری و حالت جست وجوی شنیداری بی سیم، کارایی و امکان کشف 

سریع محبوس را به شدت افزایش می دهد.
ــات، جهت  ــات نج ــیم Leader Search ، در عملی ــاب بی س موج ی
ــایی و سپس مکان یابی قربانیانی که در ساختمان های فروریخته  شناس
ــن فناوری، انعطاف پذیری  ــده اند، به کار می رود. ای و ویران مدفون ش
ــته و  ــت و جوی بی عیب ونقصی را در اختیار گذاش بی نظیر و کیفیت جس
همراه با یک جعبه   کنترل کم حجم و فوق العاده سبک که شامل صفحه  
نمایش تمام رنگی و منو و گرافیک کاربرپسند است، تکمیل می شود. 

ــار کاربر قرار می دهد.  ــد راهکار در انتخاب را در اختی ــتم، چن این سیس
ــیم Leader Search ، سه بی سیم کامل و  گزینه  سه حس گر بی س
نسخه  سه سیم دار. این راهکارها همگی از طریق یک کاوش گر ارتباط 

صوتی دوطرفه  ضدآب و مقاوم در اختیار کاربر قرار می گیرد.
  Leader Scan UWB ــخیـص تنفس ــت وجوی حیات و تش جس
تنها وسیله ای است که در دنیا از قابلیت تشخیص حرکات جزئی قفسه  
ــود، برخوردار است. این ابزار برای  ــینه که در اثر تنفس ایجاد می ش س
ــت که معمواًل به دنبال  ــده اس ــخیص و یافتن قربانیانی طراحی ش تش
حوادثی مانند: ریزش ساختمان ها و زمین لغزه، حبس ، پنهان و یا مدفون 
ــده اند. Leader Scan از طریق تشخیص حرکات تا حداکثر 100   ش
فوت در فضای آزاد )در حدود 30 متر(، شناسایی محل حضور قربانیان 

را ممکن می سازد.
 UBV ــتفاده از فناوری ــا اس ــزود:  Leader Scan ب Jeremy اف
ــطحی می پردازد.  ــی زیرس ــای باند فوق العاده(، به بررس ــاوری پهن )فن
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بیانیه  Madrid برای حذف مواد پلی فلوئوروآلکیل و 
پرفلوئوروآلکیل در فوم های آتش نشانی

ــده اند تا بر مضر بودن  ــراً جامعه  علمی جهانی با یکدیگر متحد ش اخی
مواد پلی فلوئوروآلکیل و پرفلوئوروآلکیل PFASs تأکید کنند. این مواد 

شامل فوم های آبکی آتش نشانی AFFF فلوئوردار C6 می باشند.  
ــترده ای را درخصوص  ــی و گس ــر عمومی علم ــه  Madrid نظ بیانی
ــانی مواد پلی فلوئوروآلکیل و پرفلوئوروآلکیل  پایداری و احتمال ضرررس
ــات موردنیاز و  ــار اطالع ــه کرده و طرحی را برای انتش PFASs ارائ

ممانعت از آسیب بیش تر عرضه نموده است. 
ــای چنـدگانه   ــی همراه پیونـده ــد از: ترکیبـات آل ــا عبارتن PFASه
ــف از جمله فوم های  ــوالت تجاری مختل ــور که در محص کربن-فلوئ
ــش های ضدآب مورد  ــب و پوش AFFF، ظروف با روکش های نچس
استفاده قرار می گیرند. دو PFAS که پایدارترین بوده و به شدت یافت 
می شود، پرفلوئورواکتانوات PFOA و پرفلوئورواکتان سولفونیک اسید 

PFOS است. 

 FTOHs ــای فلوئوروتلومر ــد الکل ه ــات فلوئوردار، مانن دیگر ترکیب
ــنـاختی و  ــای زیست ش ــق فرآینـده ــط، از طری ــد در محی می تواننـ

فیـزیکی-شیمیایی به PFOA و PFOS تغییر شکل دهند. 
ــگاه ها و سازمان های  ــگاه ها، آزمایش ــاور از دانش ــمند و مش 177 دانش

تحقیقاتی سرتاسر جهان بیانیه  Madrid را امضا کرده اند.
ــرای محدودکردن تولید  ــه از جامعه  بین المللی می خواهد تا ب این بیانی
ــای غیرفلوئوردار  ــعه  جایگزین ه ــا و نیز توس ــتفاده از PFASه و اس
ــنهادات دانشمندان فراتر  ایمن تر با یکدیگر همکاری کنند. این بار پیش
ــال 2006 تصویب نمودند. پیشنهادات  ــت که در س ــنهاداتی اس از پیش
ــال 2006، از سوی آژانس حفاظت از محیط زیست ایاالت متحده و  س
ــت و کار جهانی را با درنظرگیری دو  ــد که بهداش در زمانی تصویب ش

هدف آغاز کرد:
ــد گازهای گلخانه ای  ــه کاهش 95 درصدی تولی ــت یابی ب • تعهد دس
ــازی که می توانند به  ــکال PFOA، مواد شیمیایی پیش س )تمامی اش
ــوند، مواد شیمیایی همولوگ باالتر آن و نیز سطوح  PFOA تجزیه ش
ــیمیایی مذکور، حداکثر تا سال 2010 ( که از  محتوای محصول مواد ش

ابتدای سال 2000 ارزیابی می شود. 
ــد گازهای  ــیمیایی فوق از تولی ــواد ش ــالش جهت حذف م ــد ت • تعه

گلخانه ای و محصوالت تا سال 2015
ــن درخصوص مواد  ــه  Helsingør ماه ژوئ ــه  Madrid از بیانی بیانی
ــل پلی فلوئوردار و آلکیل پرفلوئوردار PFASs نیز پیروی می کند.  آلکی
ــرات احتمالی  ــای عمده درخصوص اث ــه  Helsingør نگرانی ه بیانی
ــای AFFF فلوئوردار C6 که  ــوردار )مانند فوم ه ــای فلوئ جایگزین ه
ــده قابل قبول  ــت ایاالت متح ــوی آژانس حفاظت از محیط زیس از س
ــان و محیط زیست را به منظور  ــود( بر روی سالمت انس فرض می ش
فراهم کردن اطالعات مختصر برای فعاالن صنعت و عموم مردم ارائه  

می کند. 
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید:

     www.greensciencepolicy.org/madrid-statement 

ــیله  تشخیص حرکات،  ــایی محل حضور قربانی را به وس این امر شناس
امکان پذیر می سازد. میزان حساسیت و ثبات سیگنال  این وسیله، امکان 
تشخیص حرکت را به میزان دقت حرکت قفسه  سینه که در اثر تنفس 

ایجاد می شود و یا حرکت انگشت، تعیین می کند. 
ــت را  ــه قربانی در آن قرار گرفته اس ــی کاربر، عمقی ک ــط گرافیگ راب
ــه در نتیجه  تنفس و یا حرکات  ــخص می کند و حرکات ناچیزی ک مش
ــی قوی تر احتمالی را ردیابی  بدن به وجود می آید و نیز الگوهای تنفس
می کند. یکی از مشخصه ها نیز منحنی هم زمانی را با توجه به قوی ترین 

سیگنال  دریافتی از طریق حس گر، نمایش می دهد.
ــتم  ــت وجوی جدید و دارای سیس ــز دوربین جس Leader Cam نی
ــتفاده در زمان عملیات  ــت. Leader Cam به منظور اس ارتباطی اس
ــده است. این دوربین  نجات برای ورود به فضاهای محصور طراحی ش
ــداری قربانی را پیدا کرده و  ــد در فضاهای محصور به طور دی می توان

هم زمان ارتباط برقرار کند.



موسسه فرارسانه جامع صنعت نماآسیا با عنوان اختصاری فرارسانه سال گذشته مجری برگزاری اولین جشنواره شهر ایمن در 
نمایشگاه تجهیزات پلیسی، ایمنی و حفاظتی ایپاس، از 7 تا 9 مهر در مصلی حضرت امام )ره( بود. 

آخرین  مترمربع   1000 تقریبی  فضای  در  آتش نشانی  و  ایمنی  حوزه  مشارکت کننده   30 از  بیش  تخصصی  جشنواره  این  در 
دستاوردهایشان را به مدعوین که در فرصت زمانی دوماهه مطلع شده بودند، ارائه کردند. استقبال متولیان ایمنی و آتش نشانی کشور 
در این بازه زمانی کوتاه به حدی بود که مسئولین نمایشگاه مقرر نمودند تا سال آینده فضایی بزرگ تر و مناسب تر به این بخش 

اختصاص یابد. 

در جشنواره شهر ایمن امسال که از 26 تا 29 مهر در مصلی حضرت امام 
خمینی )ره( برگزار شد، نیز مدعوین مختلفی از سازمان های آتش نشانی 
 HSE و  ایمنی  مسئولین  کشور،  سراسر  شهری  نجات  و  امداد  و 
شرکت های صنعتی، انجمن های نظام مهندسی، پیمانکاران پروژه های 
آتش نشانی های شهرک های  ساختمانی،  کوچک  و  )هایپرمال(  بزرگ 
ایمنی، آتش نشانی و  از فروشندگان کاالهای  صنعتی و تعداد کثیری 
مشارکت کنندگان  غرفه های  از  کشور  سراسر  شهرستان های  نجات 

بازدید و با آخرین دستاوردهای موجود این حوزه آشنا شدند.
امسال فضای اختصاص یافته به بخش ایمنی به  2500 مترمربع افزایش 
یافته و محل استقرار مشارکت کنندگان نیز در دو بخش در ابتدای سالن 
اصلی بود که بالطبع تأثیر فراوانی در کسب بیشترین بازخورد از مشارکت 
آنها داشت. همچنین در این نمایشگاه گروه های مختلف فعال در حوزه 

نجات وامداد و مدیریت بحران نیز مشارکت داشتند.
 لیست آنها به شرح زیر است:

 موسسه فرارسانه 
)ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق

و ماهنامه حفاظت و ایمنی( 
 پارس آژیراک 
 تارنمای طالیی

 آشکارساز 
 کفش ارک 

 تجارت دانا پایه 
 پنتا  

 ایمن پخش ماهان 

 بازرسی فنی مخازن آلیاژدار  
 کامل پیوند 

 مهندسی اردال 
 سانا پژوهش گستر 

 تارا الکترونیک )پاک پایرو(
 زیگورات پالست 
 کفش نوید بهمن 

 ایمن نور نجات – اطفاء پارس صنعت 
 میهن نجات 

 زنجیره طالیی تجارت 

 اعالم حریق تسال 
 بهار صنعت بهروز 

 نمادین طرح روشن نگار 
 سازمان امداد و نجات 

 سیستم های نوین سنجش  
 ایمن تیراژه کیا 

 هیرکاژه 
 نارمنفرد 

 بتا صنعت ایلیا 
 رادین افزار پایا 

 بیمه میهن )نمایندگی 2718(
 آریا تجهیز بین الملل ایرانیان 

 آب و آتش نقش جهان 
 اتحادیه لوازم ایمنی و آتش نشانی 

 پارسیان فجر سپهر 
 پترو صنعت امداد 

 پیراپاد آپادانا 
 درب های ضد حریق استادکار 

 آتش خاموش پارس 

دومین جشنواره شهر ایمن پایتخت
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آتش  و  گاز 

1- آشکارسازهای دودی
آشکارسازهای دودی شامل پنج نوع هستند:

  حسگرهای دودی نوع یونیزاسیون:
ــه کوچک کاماًل  ــاس آنها یک قطع ــازها که عنصر حس این آشکارس
ــر رادیو اکتیو  ــظ فلزی از عنص ــده در چندین لفاف محاف ــده ش پیچی
 0.5~0.9 uc ــع ــا Radium 266 با حد تشعش americium 241 ی
میکروکوری است که موجب یونیزه شدن فضای اطراف خود می شوند. 
ــت می آید، در مدار  ــماند نیروگاه های اتمی بدس ــن قطعه که از پس ای
ــتون قرار گرفته که جریان ناچیزی از  الکتریکی بصورت یک پل و س
ــدن ذرات دود به داخل این محدوده یونیزه  آن عبور می کند. با وارد ش
شده، تعادل پل بهم خورده و جریان عبوری افزایش می یابد که موجب 
راه اندازی تقویت کننده جریانی مدار آشکارساز و در نتیجه عملکرد آن 
می شود. البته این تنها اساس کلّی کار این آشکارسازها است و ما وارد 
ــازها قباًل بسیار معمول  ــتفاده از این آشکارس ــدیم. اس جزئیات آن نش
ــالمتی ساکنین، از  ــال های اخیر به دلیل تأثیر آن بر س بود ولی در س
بکارگیری آنها در مناطق مسکونی اجتناب می شود. حتی حمل آنها با 
ــرد. ولی در محیط های صنعتی که تردد  مقرّرات خاص صورت می گی
ــود، هنوز قابل  ــود یا به  ندرت در آنها انجام می ش در آنها انجام نمی ش
ــازی این نوع دتکتورها بسیار خوب  ــتفاده هستند. سرعت آشکارس اس
است و در مقایسه با انواع دیگر آشکارسازهای دود 15 درصد سریع تر 

عمل می کند. 

فصل یازدهم

سامانه

آتش    مهندس طاهری
شرکت اسپین الکتریک
www.spinelrctri.com

tahery@ spinelrctri.com

با سالم خدمت همگی خوانندگان عزیز 
جهت اطالع دوسـتانی که احتماالً اولین بار است مطالب 
را مطالعه می فرمایند، باید عرض شـود، در خالل فصول 
گذشته جهت آشـنایی خوانندگان با سامانه F&G یک 
کـره ایمنـی معرفی کردیم کـه 8 الیه مختلف داشـته و 
هـر یـک از الیه هـا در برگیرنده یک بخـش از مجموعه 
تجهیـزات، نرم افزارهـا و اسـتراتژی توصیفی حفاظت 
هوشـمند از یک تأسیسات صنعتی بود. تا اینجا عالوه بر 
مقدمات الزامی، تعاریف کلّی و توصیفی و شـرایط حاکم 
بـر انواع تأسیسـات صنعتی را شـرح داده و درخصوص 
الیـه میانـی کره کـه کنترل ایمنـی فرایند بـود، توضیح 
داده شـد. Secure Process Control را در هشـت 
فصـل اّول مورد مطالعه قرار دادیم و از دو فصل گذشـته 
الیـه دوم را که مدیریت دارائی و آشکارسـازی بود آغاز 
نمودیـم. Asset Management & Detection در 
خالل این دو فصل سنسـورهای تشـخیص نشـت گاز و 
روش های مختلف اتصال آنها به سـامانه های آتش و گاز 
را بـه طور مختصر مورد بحث قـرار دادیم. در این فصل 
بـه معرفی کلـی انواع آشکارسـازهای مـورد مصرف در 
تأسیسات صنعتی خواهیم پرداخت و عوامل تأثیرگذار بر 
انتخاب هر کدام از آنها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. 
 علیرغم اینکه مطمئن هستم همگی شما آشکارسازهای 
آتش مورد اسـتفاده در صنایع را می شناسید، با این حال 
جهت یادآوری به معرفی اجمالی آنها می پردازم و سریع 
از آن می گـذرم. زیـرا از مطلـب اصلی که بحثی بسـیار 

طوالنی  است، باز خواهیم ماند.

گاز و
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آتش  و  گاز 

 :Photo Electric Detectorحسگرهای دودی نوع فتوالکتریک 
این دتکتورها در حال حاضر متداول ترین نوع آشکارساز دود در جهان 
 Photo هستند. اساس کار این آشکارسازها، استفاده از یک زوج نوری
ــت که از  ــرار گرفته در یک محفظه تاریک اس Electric Couple ق
ــتنده  طریق داالن هائی، به فضای بیرون ارتباط پیدا می کنند. این فرس
و گیرنده نوری شامل یک دیود با بازتاب مادون قرمز و یک ترانزیستور 
ــت که با زاویه 15°~27°  ــوع فت FET با مقاومت ورودی زیاد اس ن
ــبت بهم در محفظه گفته  شده قرار داشته و در حالت معمولی دید  نس
ــتقیم به یکدیگر ندارند. با ورود ذرات دود به داخل محفظه، ذرات  مس
ــتنده به جهت دید  ــده از دیود فرس ورودی باعث انحراف نور ساطع ش

ترانزیستور گیرنده شده و آن  را فعال می سازد. 

 : Beam Detector حسگرهای دودی خطی  
اساس کار این نوع از آشکارسازها درست شبیه نوع فتوالکتریک است. 
ــت و در واقع محفظه، تمام  ــتر اس با این تفاوت که برد نوری آنها بیش
ــه بین گیرنده و  ــش را در بر می گیرد. فاصل ــه محیط تحت پوش فاصل
ــتنده می تواند تا 140 یا حتی 200 متر باشد. این سنسورها به دو  فرس

ــاخته می شوند: نوع اول، شامل گیرنده و فرستنده است و این  روش س
ــیم بین آنها کشیده  ــته س دو با یکدیگر ارتباط الکتریکی دارند )دو رش
ــود( و نوع دوم که به جای گیرنده یک منعکس کننده سیلیکونی  می ش
در مقابل فرستنده قرار می گیرد. )آئینه منعکس کننده( در هر دو حالت، 
ــًا در مقابل همدیگر قرار گیرند تا صحت  ــتنده و گیرنده باید دقیق فرس
عملکرد آشکارساز تضمین گردد. به دلیل فاصله طولی زیاد بین گیرنده 

و فرستنده، این امر موجب دشواری تنظیم دقیق آشکارساز می شود. 

ــالن ها و انبارهای بزرگ  ــش س ــازها معمواًل جهت پوش این آشکارس
ــاز باید  ــتاندارد، آشکارس ــوند و از آنجا که مطابق اس بکار گرفته می ش
ــوله نصب گردند، تنظیم دقیق آنها در ارتفاع  ــقف س در ارتفاع و زیر س
ــر جابجائی  ــد از نصب در اث ــت. مضاف بر اینکه بع ــوار اس کمی دش
ــه بهم خورده  ــت زمین، تنظیم اولی ــاختمان در اثر نشس دیوارهای س
ــود. البته  ــار مجدداً تنظیم ش ــر چند وقت یک ب ــاز ه ــد آشکارس و بای
ــده که خود تنظیم  ــازها به بازار آم ــراً نوع جدیدی از این آشکارس اخی
ــا بهره گیری از یک  ــتنده ب ــت )Auto Alignment( یعنی فرس اس
ــرور و موتور کوچک، مرتبًا انحراف زاویه خود را با گیرنده تصحیح  س
می کند. مزیت دیگر این نوع از آشکارسازهای بیم این است که تنظیم 
ــط پنل کنترل که در ارتفاع پائین نصب می شود، صورت  اولیه نیز توس
می گیرد. عالوه بر اطالعات مربوط به درصد درستی زاویه دید گیرنده 
ــتنده، پارامترهای دیگری همچون قدرت بیم و درصد شفافیت  به فرس
ــتال  ــگر کریس ــتنده، همواره بر روی نمایش هوای بین گیرنده و فرس
ــیت  ــتانه حساس مایع آن قابل رویت خواهد بود. همچنین می توان آس
ــود. همچنین به  ــن کنترل کننده تنظیم نم ــق ای ــاز را از طری آشکارس
ــده که گیرنده آن  ــازها به بازار آم ــی نوع دیگری از این آشکارس  تازگ
ــی رصد بیش از یک بیم مادون قرمز را دارد. بنابراین می توان با  توانائ
بهره گیری از این آشکارساز، نقاط کور محل را نیز پوشش داد. مطلب 
درخصوص این آشکارسازها و روش های طراحی آنها بسیار زیاد است که به 

امید خدا اگر فرصتی پیدا شد به آنها خواهیم پرداخت.                

چگونگی عملکرد سنسور یونیزاسیون و نمونه ای از سنسور

چگونگی عملکرد سنسور یونیزاسیون و نمونه ای از سنسور

کنترل کننده و تنتظیم گر بیم   نمونه فرستنده بیم 
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: Aspirating Smoke Detector حسگرهای دود مکشی  
این نوع از آشکارسازها در دهه اخیر به بازار عرضه شده اند. اساس کار 
این آشکارسازها، مکش هوای محل تحت پوشش به وسیله یک فن، از 
طریق لوله های رابط به داخل محفظه سنجش Analyze Chamber و 
ــت. محفظه سنجش مشابه همان   ــی ذرات دود موجود در آن اس وارس
ــازهای فتوالکتریک به آن اشاره شد. ولی کوپل  ــت که در آشکارس اس
ــاز معمولی بود.  ــاس تر از آن ست که در آشکارس ــیار حس نوری آن بس
ــت و می تواند کمتر از  ــازهای مکشی بسیار باالس حساسیت آشکارس
ــیار باال و در  Obs/ft %20~%0 با تفکیک پذیری Resolution بس
ــد. این یعنی بیش از ده برابر آشکارسازهای معمولی.  حد %0.01 باش
ــا یک زوج ارتقاء یافته  ــامل یک بیم لیزری ی کوپل نوری می تواند ش

مادون قرمز باشد. 

ــت حفاظت صورت گیرد، وابسته  ــیر لوله ها هر جا که الزم اس در مس
ــخص در لوله  ــوراخ هائی به اندازه مش ــش، س به نیاز محل تحت پوش
ــر به داخل  ــوای ناحیه مورد نظ ــق آن، ه ــردد تا از طری ــه می گ تعبی
ــتاندارد، در اکثر  ــود. قطر لوله بنا بر اس ــتگاه هدایت ش مکیده و به دس
ــد  ــت. لیکن در برخی مواردی که نیاز باش ــامانه ها 25 میلی متر اس س
ــرق یا یک رک تبادل  ــای معینی مثل محفظه داخلی یک تابلو ب فض

اطالعات Server Cabinet را پوشش 
ــوال از لوله های کوچک تر  ــد، معم دهن
ــش  ــد. جهت پوش ــتفاده می نماین اس
ــقف کاذب،  ــالن های با س اتاق ها و س
ــام  ــی انج ــقف اصل ــی در س لوله کش
می شود و زیر سقف یعنی فضای اتاق 

ــط به لوله اصلی اتصال  با نازل مخصوصی که از طریق یک لوله واس
ــش داده می شود. پوشش کف کاذب روی دیواره جانبی آن  یافته، پوش
ــدن  ــود. از آنجا که به دلیل رقیق ش ــقف اصلی اجرا می ش و همانند س
ــتگاه، طول لوله ها محدودیت  ــمت دس ــر حرکت آن به س دود در میس
دارد، باید محاسبات دقیقی انجام شود تا مطابق استاندارد، زمان اعالم 
ــود. به همین دلیل جهت طراحی  ــوزی از 120 ثانیه بیشتر نش آتش س
ــی، کمپانی ها، نرم افزارهائی را به شرکت های نماینده  ــبکه لوله کش ش
خود عرضه می کنند که بوسیله آن می توان طول مجاز لوله ها و اصوال 
ــب با محل تحت پوشش، قطر سوراخ های  ــبکه لوله کشی را متناس ش
ــرعت آن به درستی انجام داد.  ــده، پارامترهای مکش فن و س تعبیه ش

زیرا انجام محاسبات دستی بسیار دشوار است. 
ــش بیشتر، از یک  ــازها، جهت پوش ــل جدید این نوع آشکارس در نس
ــود که می تواند 4 یا 6  ــیر انتخاب ورودی استفاده می ش ــامانه با ش س
ــیر لوله را به تناوب انتخاب و به محفظه سنجش ارتباط دهد. هر  مس
ــند یا همگی لوله ها در  ــتقل باش کدام از لوله ها می تواند یک زون مس
ــوند. این نوع آشکارسازها معموال بصورت متعارف  یک زون تعریف ش
Conventional عرضه می گردند که دارای چهار رله خروجی با چهار 
آستانه سنجش و یک رله خطا، جهت ارتباط آنها با سامانه آدرس پذیر 
است. خطاهای اعالم شده عبارتند از: خطای مسدود یا پاره شدن مسیر 
ــازنده ماژول  لوله ها و خطای بیم و غیره. البته برخی از کمپانی های س

مبدل آدرس پذیر آنها را نیز عرضه می نمایند.     
ــالوه بر دود،  ــازنده ع ــوارد، کمپانی های س ــی از م ــن در برخ همچنی
ــیر  ــی و در مس ــورهای حرارتی و گاز را نیز در داخل واحد مکش سنس
ــای دیگر آتش و گاز  ــرار می دهند تا عالوه بر دود، پارامتره ــا ق لوله ه
ــائی باشند. مطلب در خصوص این نوع از آشکارسازها،  نیز قابل شناس
روش های طراحی شبکه لوله کشی آنها و کالس بندی حساسیتی آنها 
زیاد است و در این مجال نمی گنجد. لذا به دوستانی که مایلند در این 
ــایت شرکت  ــود آنرا از طریق س ــتر بدانند، توصیه می ش خصوص بیش
ــت نموده یا  ــپین الکتریک www.spinelectric.com  درخواس اس
ــایت www.xtralis.com مراجعه کنند. با اینحال در صورتی که  به س
ــامانه ها زیاد باشد،  ــنائی بیشتر با این س ــت از مجله برای آش درخواس
ــاید مطلب جداگانه ای تهیه و عرضه شود. لذا درصورت نیاز با دفتر  ش
مجله )66921147 - 021( تماس گرفته و درخواست خود را منعکس 

نمائید.  
   Image Tracer حسگرهای دود ویدیوئی یا  

از آنجا که مطلب به درازا کشید، آشکارسازهای دود نوع ویدوئی را در 
ــما را به ایزد یکتا می سپارم.  فصل آینده معرفی می کنیم. پس فعال ش

در پناه حق باشید. 

کشش دود به داخل محفظه سنجش از دو لوله موازی یا مستقیما از تابلو 
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!!!اشکال از سیستم اعالم حریق شما نیست

1. مقاومت اهمی مجاز:
ــیاری از مواقع نادیده گرفته می شود، مقاومت اهمی  اولین مورد که در بس
ــتم های اعالم  ــت. این آیتم در کابل های مخصوص سیس مجاز کابل اس
حریق، مطابق با مقدار پیشنهادی سازندگان معتبر این سیستم ها در نظر 
گرفته می شود. در اینصورت است که ما با استفاده از کابل های استاندارد، 

تضعیف سیگنال در سیستم مان را نخواهیم داشت.
2. الیه محافظ: 

کابل در برابر میدان های الکترومغناطیس پیرامونی:
یکی از مواردی که بسیار مهم است الیه محافظ کابل در برابر میدان های 
ــت. این الیه که وظیفه جلوگیری از  الکترومغناطیس پیرامونی کابل هاس
تاثیر میدان های مغناطیسی پیرامونی کابل را برعهده دارد، بایستی حداقل 
ــد تا در مواقعی که کابل در  ــته باش ــانی داش به مقدار 20 درصد هم پوش
ــی دچار خمش می شود، حداقل تاثیرپذیری از میدان های  مسیر کابل کش

الکترومغناطیسی را داشته باشد.
3. سیم تخلیه:

سیم تخلیه یکی از ارکان مهم کابل مقاوم در برابر حریق است که تاثیرات 
میدان های الکترومغناطیس پیرامونی کابل ها که بصورت الکتریسیته ساکن 

نمایان می شود را در سیستم زمین تخلیه می نماید.
4. سطح مقطع سیم ها:

یکی از مهم ترین پارامترهای کابل های مقاوم در برابر حریق، سطح مقطع 
ــود. اما در  ــتاندارد به این موضوع توجه می ش ــت. در کابل های اس آن اس
ــتاندارد به منظور پایین آوردن قیمت تمام شده، از سطح  کابل های غیر اس
مقطع های پایین تر، در حد کسری از سطح مقطع واقعی، استفاده می شود.

5. عایق:
ــی را از کابل های مقاوم در برابر  ــن عاملی که یک کابل معمول اصلی تری
ــت. دقت داشته باشیم که در زمان  حریق متمایز می کند، عایق هادی اس
آتش سوزی، اصلی ترین رکن کابل که باعث ماندگاری و عملکرد صحیح 
آن می شود، عایق است. کیفیت نامناسب نوع عایق و یا ضخامت عایقی 

کمتر در کابل های غیر استاندارد باعت عدم عملکرد صحیح می شود.

6. روکش بیرونی کابل:
ــدگان کابل قرار  ــه در معرض دید مصرف کنن ــمت از کابل ک این قس
می گیرد نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است که باید به آن توجه کرد.

7. تابیدگی سیم های کابل:
ــفانه به  ــت و متاس ــیار مهم اس کابل های با کیفیت از این مورد که بس
راحتی قابل رویت نیست، عدول نمی کنند. اما کابل های غیر استاندارد 
ــیم ها به هم، به دنبال کاهش قیمت  که با کم کردن تعداد تابیدگی س
ــده در این خصوص تبعیت  ــتاندارد های تعریف ش ــتند، از اس کابل هس

نمی کنند.
8. کم دود و عاری از گاز هالوژن:

این مورد بسیار مهم و غیر قابل اجتناب است. در نظر داشته باشید که 
ــتی )OHLS( باشد. این خصوصیت  کابل مقاوم در برابر حریق بایس
ــوزی کابل نباید دود زیادی تولید  ایجاب می نماید که در زمان آتش س
ــاختمان به راحتی بتوانند مسیرهای خروجی را پیدا  ــاکنین س کند تا س
ــمی  ــند. همچنین دود حاصله نباید گاز س کرده و به فضای امن برس

هالوژن متصاعد کند که باعث مسمومیت افراد شود.
9. جلوگیری از انتشار آتش:

ــتی موجب انتشار  ــتم های مقاوم در برابر حریق نبایس کابل های سیس
آتش سوزی شوند.

ــالم حریق خود از  ــتم های اع ــد که در انتخاب کابل سیس ــال ببینی ح
کابل های مناسب و باکیفیت استفاده کرده اید؟

کابل های مناسب سیستم های اعالم حریق چه کابل هایی هستند؟
ــرط از  ــتند که دارای تاییدیه کامل و بی قید و ش اینها کابل هایی هس

مراجع معتبری همچون LPCB هستند.
ــرکت پترو کاوان پویا به عنوان نماینده رسمی و انحصاری شرکت   ش
ــاوم در برابر حریق Firecel با تاییدیه  ــا کابل های مق Cavicel ایتالی
ــرکت پترو  ــط ش ــما ارائه می نماید. این کابل ها توس LPCB را به ش
ــرکت Cavicel ایتالیا به مدت 24 ماه  ــا به نمایندگی از ش کاوان پوی

گارانتی می شوند.

در بسـیاری از موارد که سیسـتم های اعالم حریق ناکارآمد شده یا به درسـتی عمل نمی کند، انگشت اشاره 
ما برند یا نصاب سیسـتم را نشـانه می رود، غافل از اینکه در بسـیاری از موارد، کابل های غیر اسـتاندارد یا 

کابل هایی که مختص سیستم های اعالم حریق ساخته نشده اند، مسبب اصلی ماجرا هستند.
اگر می خواهید سیستم اعالم حریق شما به درستی کارکند و قابل اعتماد باشد، بایستی بستر آن را مناسب و 
همسان با سیستم اعالم حریق در نظر داشته باشیم. در غیر اینصورت با مشکالت بزرگی مواجه خواهید شد.

عوامل متعددی باعث می شود تا از کابل های مقاوم در برابر حریق با کیفیت مناسب استفاده کنیم. 
در زیر این موارد را بررسی می کنیم:
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مصاحبه اختصاصی سعید دولتشاهی با

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان

آتش نشاني اصفهان بدون توقف در
125 مسیر پیشرفت و توسعه قرار دارد.

بررس��ي روند توسعه و پيش��رفت سازمان آتش نش��اني اصفهان 
در چند س��ال گذش��ته، بيانگر تحوالتي عظيم و عميق در حوزه های 
مختل��ف این س��ازمان اس��ت. تغييراتي که منجر به رش��د کيفيت 
خدمت رساني به ش��هروندان شد و همزمان با تحوالت بي شمار در 
قسمت هاي مختلف سازمان و گسترش دایره مأموریت هاي سازماني 
و ورود تجهي��زات و خودروهاي پيش��رفته امداد و نجات، تغييرات 
بنيادین��ي در نح��وه برنامه هاي آموزش��ي و فرهنگي این س��ازمان 

صورت پذیرفت.
ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق با توجه به رویکرد اطالع رسانی 
خود مصاحبه ای با آتش پاد بزرگ زاد، س��کاندار این سازمان انجام 

داده است که در پی می خوانيد: 

ــانی اصفهان در طی چند سال اخیر، شاهد تحوالت  ــازمان آتش نش س
چشمگیری در حوزه های عملیاتی و آموزش و پیشگیری بوده. شما این 

روند را چگونه ارزیابی می کنید؟
ــی از جمله تاریخی،  ــهر اصفهان دارای همجواری بافت های مختلف ش
ــاحلي، توریستي، صنعتي، کوهستاني و فرسوده با بافت نوساز است که  س
ــن امر لزوم ایجاد تحوالتی در زمینه قوانین ایمنی را چندین برابر کرده  ای

است.  
ــا در کلیه مراحل  ــاختمان ه ــازی س تحوالتی که در حوزه های ایمن س
ــانی، تامین ایمنی صنوف با  ــاخت تحت نظارت کارشناسان آتش نش س
ــر، تهیه و تصویب طرح جامع  ــتعالم، پهنه بندی خط اجرای ضرورت اس
ــاوره در زمینه تامین ایمنی طرح های عمرانی شهری،  ایمنی، انجام مش
تعیین نقشه راه برای اساس MSP و استقرار سیستم های مدیریتی کیفیت 
در سازمان آتش نشانی و ... در کلیه بخش ها صورت پذیرفته در طی این 
سالها توانسته سازمان آتش نشانی را در حوزه آموزش و پیشگیری در میان 

کالن شهرها  در جایگاه ویژه ای قرار دهد. 
 

ــاختمان های دارای  ــاز س ــاخت و س با توجه به اینکه در زمینه ایمنی س
ــی حفاظت از حریق، حرف اول ر ا می زند،  کاربری های مختلف، مهندس

تاکنون چه فعالیت ها و آموزش هایی در این حوزه داشته اید؟
گرچه در دهه های اخیر سازمان های آتش نشانی در سراسر دنیا در راستای 
ــگیرانه ای را طراحی و اجراء  ــوزی، قوانین پیش ــش حوادث و آتش س کاه
ــک انجام این دستورالعمل های ایمنی، نیازمند نگاه  نموده اند. اما بدون ش
ــانه افرادی است که دارای تبحر در زمینه مهندسی ساختمان و  کارشناس
مهندسی حریق توأمان باشند. این افراد بایستی دارای گستره ذهنی قوی 
در زمینه های علوم فنی-ساختمانی، علم حریق )شیمی و دینامیک حریق(، 
ــتعال، رفتار سازه در برابر  ــی حریق، رفتارشناسی مواد قابل اش رفتارشناس

حریق، توانایی انجام عملیات آتش نشانی و ... باشند. 
ــی حریق، با شناخت اهداف ایمنی حریق  ما معتقدیم که مبحث مهندس
)ایمنی مالی و جانی( شروع می   شود و سپس طراحی ایمنی حریق براساس 
بررسی خطر و تجزیه و تحلیل امکانات حفاظت از طریق معیارهای ایمنی 

صورت می گیرد. 
به همین دلیل کسانی باید در این حوزه فعالیت کنند که دارای علم، مهارت 
ــند و در کنار توجه به جنبه های عمومی، معماری و طراحی  و تجربه باش

ساختمان  به اصول ایمنی واقف بوده و آنرا با دلسوزی پیاده سازی کنند. 
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به تدابیر ایمنی در بافت فرسوده اشاره کردید، این تدابیر ایمنی در چه 

حوزه هایی هست و شامل چه مواردی می باشد؟ 
ــار یکدیگر،  ــاز در کن ــوده و نوس ــه به همجواری بافت های فرس با توج
کارشناسان فني این سازمان بررسي سیستم هاي آتش نشاني روز دنیا را در 
دستور کار خود قرار داده اند تا شهر اصفهان بتواند از نظر ایمني در بهترین 
شرایط قرار گیرد. هم اکنون از برترین تکنولوژي هاي وارد شده به سازمان 
ــرفته  ــاني اصفهان، پمپ های اطفاء حریق  داراي تکنولوژي پیش آتش نش
ــوزی بافت هاي تاریخي و  ــه مي تواند در آتش س ــت ک Water Mist اس
ــوده با اطفاي حریق، کمترین میزان خسارت را در بنا ایجاد کند و از  فرس
ــوي دیگر استفاده از موتورسیکلت هاي نجات، دستگاه هاي Fireco و  س
UHPS و خاموش کننده AFT نیز توانسته امداد رساني در بافت فرسوده 

را تسهیل کند.
ــتای آمادگی نیروهای عملیاتی با فضای نجات و اطفای  همچنین در راس
ــوده، به صورت دوره ای مانورهایی در کوچه ها و  حریق در بافت های فرس
ــود که هدف از  ــناریوهای مختلف ترتیب داده می ش معابر کم عرض با س
این مانور آشنایی شهروندان با مشکالت پیش روی ماشین های امدادی در 

کوچه های دارای معابر کم عرض است.

باتوجه به اهمیت بازارهای بزرگ و سنتی اصفهان که برخی از آنها در 
ــوده قرار  مجاورت بافت تاریخی و برخی دیگر در مجاورت بافت فرس

گرفته اند، چه تدابیری برای کاهش مخاطرات آنها اندیشیده اید؟
بازارها با توجه به اینکه بار حریق بسیار باالیی دارند و همانگونه که اشاره 
ــهر، قرار گرفته اند، نیازمند  ــوده ش کردید در میان بافت تاریخ و بافت فرس
ــبختانه سازمان آتش  نشانی با درک صحیح  توجه جدی هستند که خوش
ــت. کارشناسان ما با  این ضرورت، فعالیت های عمده ای را انجام داده اس
ــایی کلیه مخاطرات موجود در  تهیه طرح جامع ایمنی بازار، ضمن شناس
این مناطق، به بررسی و بازرسی کامل مشاغل موجود در راسته های بازار 

پرداخته و سعی در برطرف نمودن عوامل مخاطره  آمیز کرده اند.
همچنین به دلیل وجود مشکالت متعدد بر سر راه امدادرسانی در بازار در 
زمان حریق همچون موانع انسانی، نحوه چینش کاالها، نحوه قرارگیری 
مغازه ها و ... یک ایستگاه آتش نشانی با همکاری شهرداری در این محدوده 
احداث گردیده است. همچنین همواره خودروهای عملیاتی در اطراف بازار 
مستقر بوده و از طرف دیگر به تعمیر و نصب 1826 شیر هیدرانت در سطح 
شهر و 96 شیر هیدرانت در کنار نصب جعبه های F و آموزش های تئوری و 

عملی به کسبه در مجموعه بازارهای اصفهان پرداخته ایم.

ــت که  ــهری اس ــوزه  ایمنی صنوف، اولین ش ــان در ح ــراً اصفه ظاه
ــی را جهت تأمین ایمنی برقرار نموده  ــانی آن قوانین و مقررات آتش نش

است. این مقررات اجرائی شده است؟
همانطور که می دانید پیشگیري تنها در مباحث ساختماني خالصه نمي شود 
ــازي صنوف که از  ــترش فعالیت هاي واحد ایمن س به همین دلیل با گس
ــده، تمهیدات ایمني اختصاصي براي کلیه  ابتداي دهه هفتاد راه اندازي ش
ــدي – خدماتي و یا توزیعي –  ــان تجاري اعم از کاربري هاي تولی صاحب

خدماتي، با توجه به میزان و نرخ بار حریق در نظر گرفته شد.
ــفانه اغلب صاحبان تجاري اعم از  تا پیش از آغاز به کار این واحد، متأس
کاربري هاي تولیدي – خدماتي و یا توزیعي – خدماتي با داشتن بار حریق و 
نرخ آتش سوزي باال، هیچگونه تمهیدات ایمني الزم را در نظر نمي گرفتند. 

ــکیل واحد ایمن سازي صنوف براي اولین بار در  اما پس از ارائه طرح تش
ــازمان آتش نشاني و استقبال خوب  ــور و در شهر اصفهان از سوي س کش
ــان این مجموعه با انجام برنامه هاي مدون  مجمع امور صنفي، کارشناس
همراه با دستورالعمل هاي ایمني در راستاي کاهش خطرات ناشي از بروز 

حادثه در اینگونه مراکز آغاز به کار کردند.
ــال از کتاب »ایمنی در مراکز تجاری« به  در این خصوص همچنین امس
قلم سازمان آتش نشانی اصفهان رونمایی شد که در آن کلیه مخاطرات در 

این حوزه و دستورالعمل های الزم ارائه گریده است. 

یکی از طرح هایی که سال 92 از سازمان آتش نشانی اصفهان در سطح 
ــور مطرح شد، تحقیق علمی کاربردی پهنه بندی خطر بود. در این  کش

خصوص توضیح دهید.
ــال 1392 ، اقدام به  ــیار مهم این مجموعه در س یکي از فعالیت هاي بس
پژوهشي علمي کاربردي براي اولین بار در سطح آتش نشاني هاي کشور، 
ــتگاه هاي آتش نشاني با استفاده از پهنه بندي  درخصوص طرح جامع ایس
خطر حریق با مدل AHP و جانمایي ایستگاه هاي موجود در نرم افــــزار

ــتاد راهنما، دکتر زنگي آبادي به عنوان   ArcGIS بود که با همکاري اس
یکي از برترین اساتید در حوزه GIS کشور صورت گرفت.

ــتاندارهاي بین المللي صورت  ــاس اس ــه مراحل انجام این طرح براس کلی
ــازي این طرح نه تنها نیاز این مجموعه به تعداد  ــت. پیاده س پذیرفته اس
ــال 1400 را نشان مي دهد بلکه منجر به  ــتگاه هاي آتش نشاني تا س ایس
ــعاع  ــتگاه ها و تعیین ش ــل مؤثر در انتخاب ایس ــي ضوابط و عوام بررس
ــتگاه ها و بررسي زمان دسترسي خودروها به محل  عملکردي واقعي ایس
حادثه و بررسي حوزه هاي موجود سازمان با مختصات کامل ایستگاه هاي 

آتش نشاني شده است.

ــت کیفیت در  ــتم های مدیری ــتقرار سیس ــدای صحبت ها به اس در ابت
آتش نشانی اشاره داشتید. در این رابطه چه اقداماتی انجام داده اید؟

ببینید زمانی که یک مجموعه استانداردسازی می شود، بدین معناست که 
ــخگویی به بهترین حالت انجام خواهد شد، شفاف سازی وجود دارد و  پاس
کلیه مدارک و سوابق به بهترین  نحو جمع آوری و نگهداری می شود و از 
سوی دیگر انضباط، شفاف سازی و مستند سازی در روند فعالیت های اداری 
باعث خواهد شد تا هم سازمان بتواند جوابگوی پرسنل باشد و هم پرسنل 

پاسخگویی بهتری نسبت به شهروندان داشته باشند.
ـــانی اصفهـان درحال حاضـر دارای گواهینـامه هـای  سازمـان آتش نش
 QMS ــرکت  ش از   OHSAS 18001-2007و  ISO 9001-2008
ــازمان آتش نشانی در کشور  ــترالیا بوده و همچنین به عنوان اولین س اس
گواهینامه رضایت مندی مشتریان ISO 10002-2004 را دریافت نموده 
ــالش می کنیم تا به  ــتیم و ت ــت. با این حال به روند کنونی قانع نیس اس

سازمانی پیشرو در توسعه مدیریت ایمنی شهری پایدار دست یابیم.

با تشکر از شما که وقتتان را در اختیار ما قرار دادید، در انتها اگر مطلب 
خاصی هست، بفرمایید.

ــما و همه دست اندرکاران نشریه مهندسی حفاظت از حریق  من هم از ش
ــالی فرهنگ و نگرش ایمنی، موفق و  ــکر می کنم و امیدوارم در اعت تش

سربلند باشید.
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امکان انعطاف پذیري درزهاي سازه اي
درزهاي سازه ای تأثیر بسیار زیادی در روند استهالک انرژی و کنترل 
ــم دارند. این  ــبت به ه ــاختمان نس حرکت بین بخش های مختلف س
ــانات درجه حرارت، بار باد، زلزله، ارتعاشات و ...  ــی از نوس حرکت ناش
ــرایط مذکور دچار  ــازه های بدون درز، صلب بوده و در ش ــد. س می باش
ــوند. در طراحی درزهای قسمت های مختلف  ــیب های جدی می ش آس
ــدات دیگری نظیر  ــکان کنترل حرکت، تمهی ــاختمان، عالوه بر ام س

موارد ذیل بایستي در نظر گرفته شود:
 جلوگیری از گسترش دود و آتش
 پیشگیری از نفوذ آب و رطوبت 

 عایق صوتی
 پیشگیری از نفوذ گاز و مواد شیمیایی

 حفاظت در برابر گرد و غبار و حشرات موذی   
ــتا درزبندهای آتشبند هیلتي با عایق کردن فاصله مابین  در همین راس
عناصر سازه، امکان جابجایی درز را نیز فراهم می سازد که عملکرد آن 

توسط آزمایشگاه های معتبر مورد تأیید قرار گرفته است.
)تصویر شماره 1(

مواد فایراستاپ هیلتي فقط آتشبند نیستند
درمقاله قبل با مفهوم کلي سیستم هاي آتشبند ، خواص و مشخصات اصلي این مواد و به 
اختصار آزمایشـات انجام شـده بر روي آن پرداختیم. در این مقاله سعي داریم تا با مرور 

اجمالي مسایل یاد شده، به بررسي سایر خواص آنها بپردازیم.
از آنجا که انتظار مي رود حفاظت ساختمان در برابر آتش، در طول عمر مفید سازه صورت 
گیرد، لذا مسـئله مقاومت محصوالت آتشبند، بیشتر از دیگر محصوالت ساختماني حائز 
اهمیت مي باشـد. محصوالت آتشـبند شرکت هیلتي داراي مشـخصه هاي تست شده و 

تاییدیه عملکرد به شرح ذیل مي باشد: 
• حفظ کارایي در طول عمري حدود 30 سال

• خاصیت دودبند کردن 
• عملکرد مشخص در برابر آب و رطوبت 

• قابلیت رنگ آمیزي 
• حفـظ کارایـي منـاســب در مقابـل لرزش هـاي ناشــي از  زلـزله و گسـتـرش 

آتش سوزي هاي بعدي  
• امکان انعطاف پذیري الزم در درزهاي سازه اي

• عایق مناسب الکتریکي 
• ایزوالسیون صوتي

واحد مهندسی شرکت مادوی - نماینده انحصاری هیلتی در ایران

تصویر 1:درزهاي مختلف در سازه

1  درزمابین کف و نما   2: درز دیواره و یا کف   3:  درز مابین دیواره و سقف و یا دیواره و کف 
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ــتی انعطاف پذیری الزم را دارا بوده و انتخاب  درزبندهای آتشبند بایس
ــد. به  ــته باش آن با حداکثر جابجایی موردنیاز در آن نقطه تطابق داش
ــا جابجایی تا 25 درصد، از عایق های پایه  ــور مثال برای درزهایی ب ط
ــیلیکونی و برای درزهای با جابجایی 10 تا 15 درصد، از عایق های  س

پایه اکریلیک استفاده می شود. )تصویر شماره 2،3،4(

انواع درز
ــبند با استفاده از پشم سنگ )به عنوان  ــط درزبند آتش  درزگیری توس
ماده پایه پر کننده( در اغلب درزهای کوچک به کار گرفته می شود که 
ضخامت اجرای آن به تناسب عرض درز از 6 میلی متر تا 20 میلی متر 

متغیر است. )تصویر شماره 6،5(

 ماستیک پوشش دهنده پشم سنگ: مزیت این روش نسبت به روش 
ــد. از  دیگر  ــتر )تا 50 درصد( می باش ــل، توانایی جابجایی های بیش قب
ــتر ماده با  ــتم می توان به توانایی انعطاف پذیری بیش مزایای این سیس

معماری و فرم محل نصب اشاره کرد. )تصویر شماره 8،7(
ــاده درزبند باید به آن توجه کرد،  ــتفاده از م از جمله مواردی که در اس
چسبندگی بهینه اطراف درز و ضخامت صحیح اجراء، نسبت به عرض 

درز آن می باشد.

تصویر 6: درزبندتحت کشش و فشار تصویر 5: درزبندآتشبند            

تصویر 8: ماستیک درزبند تحت کشش و فشار تصویر 7: ماستیک آتشبند            

تصویر 4: درز مابین دیواره و تصویر 3:درز دیواره و یا کفتصویر 2: درزمابین کف و نما 
سقف و یا دیواره و کف
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عایق مناسب الکتریکي 
ــده،  ــبند اجراء ش ــی مواقع برای افزایش کابل ها  ، در ماده آتش در برخ
ــت منجر به  ــه ممکن اس ــاد می کنند ک ــره ای ایج ــا حف ــوراخ و ی س
ــیب  دیدن غالف کابل های مجاور شود. رسانش الکتریکی ماده در  آس
ــتند  ــی برای نفراتی که در حال کار هس ــن زمان، خطر برق گرفتگ ای
ــتفاده در مجاورت  ــبند مورد اس ــی دارد . بدین منظور، مواد آتش را در پ
کابل ها، باید در برابر رسانش الکتریکی عایق بوده تا از چنین خطراتی 
جلوگیری شود. از طرفی این مواد نباید مانع تبادل دمای کابل با محیط 
ــند تا با باالرفتن دمای کابل، به خصوص در جریان های  پیرامون باش
ــش های کابل آتشبند هیلتی  ــوزی نگردند. پوش قوی، موجب آتش س
ــورت همزمان  ــه را به ص ــن دو خصیص )CP 678 , CP 679 A( ای
ــت. در همین راستا شرکت هیلتی جهت ارائه اطالعات شفاف و  داراس
ــتم های مرتبط با جریان الکتریکی را  ــتریان، سیس قابل اعتماد به مش
ــی قرار داده و دارای تأییدیه های  توسط مؤسسات خارجی مورد بررس

بین المللی می باشد. )تصویر شماره 9( 

ایزوالسیون صوتي
ــازه به ویژه در  ــته )نوفه( در س ــاندن صداهای ناخواس ــه حداقل رس ب
ساختمان هایی نظیر: مدارس  ، هتل   ها ، بیمارستان ها و ... برای سالمت 
و رفاه ساکنین امری حائز اهمّیت می باشد . امواج صوتی پس از خروج 
از منبع تولید صدا، در هوا به صورت کروی منتشر شده و هنگامی که 

به مانع برخورد می  کنند، به بخش های مختلف زیر تقسیم می شود:
 امواجی که منعکس می  شود.

 امواجی که توسط مانع جذب می شود. 
 امواجی که بخشی از آن جذب شده و باقی آن ادامه می یابد. 

انتقال این امواج از طرق ذیل صورت مي گیرد:
 هوا

 پیکریه سازه )تصویر 10(
ــي، داکت هاي  ــاي پیرامون ــق دیواره ــتقیم از طری ــال غیرمس  انتق

تأسیساتي و ....
در مواد آتشبند هیلتي میزان انتقال این امواج به ویژه از طریق هوا )به 

ــي قرار گرفته است. این مقادیر براساس  ــتقیم( مورد بررس صورت مس
ــه فرآیند انتقال انرژي  ــیل )STC( ، به معني درجه اي ک درجه تراگس
ــردد و میزان آن از  ــخص مي کند، تعریف مي گ ــک محیط را مش در ی

استانداردهاي آزمایش ذیل قابل بررسي مي باشد:
ــی آزمایشي جهت اندازه  گیري میزان کاهش   ASTM E-90 : روش
ــیل هوا برد )انتقال صوت از طریق هوا( در پارتیشن ها و عناصر  تراگس

جداکننده.
 DIN 4109 : استاندارد آلمان 

  )Approved Document E )ADE: استاندارد اروپا
ــب،  به منظور رعایت الزامات موردنیاز جهت تأمین عایق صوتي مناس
شرکت هیلتي مواد آتشبند خود را مطابق با استانداردهاي بین المللي و 
ــات مستقل مورد آزمایش قرار داده است. نتایج این  با همکاري مؤسس
ــان مي دهد که این مواد با داشتن خاصیت عایق صوتي،  آزمایشات نش
ــش صداهاي هوابرد و جلوگیري از انتقال آن به فضاهاي  موجب کاه

مجاور مي شود.
ــتم هاي  ــر اهمّیت بحث حفاظت در برابر حریق، لزوم اجرای سیس بناب
ــبندي که بتوانند با حفظ عملکرد خود در برابر عوامل محیطي یاد  آتش
شده، مقاومت کافي داشته باشند ، امری مهم به شمار می رود. به همین 
ــي در ایران به عنوان  ــرکت مادوي، نماینده انحصاري هیلت منظور ش
ــاختمان در کنار کارفرمایان، طراحان و  ــرو در صنعت س شرکتي پیش
پیمانکاران فعال کشور حضور خواهد داشت. ارائه محصوالت استاندارد 
ــر به فرد، نرم افزارهاي  ــنهاد راهکارهاي فني منحص و با کیفیت، پیش
ــط کارشناسان  ــتیباني فني در محل پروژه توس تخصصي طراحي، پش
فروش و در دفاتر مشاور، توسط مهندسان طراح و برگزاري سمینارهاي 

تخصصي بخشي از خدمات این شرکت مي باشد.

تصویر 9:پوشش های کابل آتشبند

شرکت مادوی       www.madavi.com      تلفن:    81721 - 021

تصویر 10: طریقه انتقال امواج
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ــان، از قبول  ــور آلم ــر کش ــر Thomas de Maizière، وزی دکت
ــیاری از داوطلبانی که با سازمان مدیریت بحران،  مسئولیت بس
ــکیالت امدادی این کشور در  ــانی داوطلبانه و دیگر تش آتش نش
برگزاری نمایشگاه Interschutz همکاری دارند، تمجید کرد. بنا 
ــه وی نیز به عنوان حامی این  ــر اظهارات de Maizière ک ب
نمایشگاه در هانوفر فعالیت می کند، تقریبًا 1/7 میلیون داوطلب، 
ارکان اصلی حفاظت شهری آلمان را تشکیل می دهند. شهریاران 
ــار فوق العاده ای  ــطح جهانی از اعتب ــور، در س داوطلب  این کش
بهره مند هستند. وزیر کشور آلمان در گزارشی مشابه، نمایشگاه 
ــانی Interschutz را به  ــات و آتش نش ــزرگ ایمنی، امدادونج ب
ــرد و افزود: برای  ــه  طراز اول بین المللی توصیف ک عنوان واقع
ــت اندرکاران Interschutz آرزوی موفقیت می کنم و  ــه دس هم
ــگاه تخصصی با دست  امیدوارم کلیه بازدیدکنندگان این نمایش

پر و رضایتمند از آن خارج شوند. 
ــا و  ــن نوآوری ه ــی Interschutz آخری ــگاه بین الملل در نمایش
ــانی  ــات، حفاظت از حریق، امدادرس ــای عملیات نج فناوری ه
ــود. این  ــه، ایمنی و امنیت عرضه می ش ــگام وقوع فاجع در هن
  Deutsche Messe ــگاه که هر 5 سال یک بار توسط نمایش
برپا می شود، در حدود 1300 مشارکت کننده از بیش از 40 کشور 
ــر دنیا را جذب می کند. شماری از تشکیالت حرفه ای  در سرتاس
ــت از حریق آلمان vfdb، انجمن  آلمان از جمله انجمن حفاظ
 )VDMA( ــی آلمان ــانی های آلمان و اتحادیه  مهندس آتش نش
ــب  ترکی  Interschutz ــد.  می کنن ــتیبانی  پش  Interschutz از 
ــاری و غیرتجاری را  ــرکت کنندگان تج ــردی از ش منحصربه ف
جذب کرده است که مشارکت شان گردهمایی های پیش گامانه و 

برنامه  های جنبی فوق العاده ای را تضمین می کند. 

این نمایشگاه قدرت بی نظیر صنعت پیشگیری از حریق و حادثه 
را به نمایش می گذارد. فضایی به مساحت 90000 مترمربع )در 
ــالن های اختصاصی گروه های  ــالن و فضای باز( که س چهار س

حاضر در آن عبارتند از:
ــزات و فناوری های ایمنی  ــت در برابر حریق: تجهی  گروه حفاظ

حریق عامل و غیرعامل )سالن 13 و 27 و فضای باز(
ــزات و فناوری های  ــتم ها، تجهی ــروه حفاظت و امنیت: سیس  گ

تخصصی حفاظتی، امنیتی، پلیسی )سالن  12 و فضای باز(
 گروه نجات و امداد: سیستم ها، تجهیزات و فناوری های تخصصی 

اورژانس، نجات و امداد )سالن 26 ، 27 و فضای باز(
ــزات و فناوری های  ــتم ها، تجهی ــت بحران: سیس ــروه مدیری  گ

تخصصی بحران، حوادث غیرمترقبه و سایر )سالن 25 و فضای باز(
ــتم های  ــات: نجات، سیس ــوق، موضوع ــان گروه های ف در می
ــیل دارای توجه  ــل حفاظت از حریق و حفاظت در مقابل س عام
ــگاه  ــترده ای از چیدمان نمایش ــد بود و بخش گس ــژه خواهن وی
ــال 2015  ــد داد. همچنین در س ــاص خواهن ــه خود اختص را ب
ــدت انعکاس دهنده تکامل سریع  ساختار Interschutz به ش
ــمت مدیریت ریسک جهانی و  ــانی جهان به س خدمات آتش نش

سازمان های ایمنی دولتی خواهد بود. 
سایر برنامه های جانبی نمایشگاه عبارتند از:

  برگزاری سمپوزیوم خدمات اورژانس
ــه  ــط موسس   اهدای جایزه Hans-Dietrich-Genscher توس

  St. John اورژانس
 )TFA( برگزاری مسابقات سرسخت ترین آتش نشان دنیا 

ــت از  ــگاه حفاظ ــس CRI!SE و نمایش ــزاری کنفران   برگ
زیرساخت هاي شهري حیاتي 

Interschutz 
2 0 1 5
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ــن فناوري  ــان DFV و انجم ــاني آلم ــن خدمات آتش نش انجم
 Firefighting Technology Association آتش نشاني

که بخشي از فدراسیون مهندسي آلمان VDMA است. 
 Hemmingfire ، Fire &رسانه های حاضر در این نمایشگاه نیز
 Rescue magazine ، Industrial Fire Journal ، Firetrade
Europe و Firetrade Asia & Middle East هستند که به طور 

ویژه منتشر و در سالن 27 به بازدیدکنندگان عرضه می شوند. 

به گفته Dirk Aschenbrenner ، مدیر انجمن حفاظت از حریق 
آلمان GFPA ، نمایشگاه  Interschutz 2105 انقالبی در زمینه 
ــات خواهد بود و این مهم  ــاني و نج حفاظت از حریق، امدادرس
ــتانداردهاي فني و  ــف در زمینه آخرین اس ــا ارائه هاي مختل را ب
ــتفاده کنندگان فناوري،  تاکتیکي و همچنین گفت و گوی بین اس

توسعه دهندگان و تولیدکنندگان انجام خواهد داد. 
ــط GFPA سازمان دهي شده اند،  کنفرانس های مختلفي که توس
قسمت مهمي از برنامه های جانبی نمایشگاه را تشکیل مي دهند.  

دیگر بنیانگذاران رسمي نمایشگاه عبارتند از: 

Interschutz 2105 از20 تا 25 خرداد 94 در 
هانوفر آلمان برگزار می شود. 
 www.interschutz.de

گزارش رویداد
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آزمایشگاه مرکزی شرکت آتش بس پارس به عنوان اولین و تنها مرجع تست تخصصی فوم آتش نشانی در ایران از سوی 
سازمان ملی استاندارد ایران در انجام آزمون های تخصصی و فنی معرفی شد. 

آزمایشگاه مرکزی این شرکت به استناد روش اجرایی " تأیید صالحیت و نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های آزمون و 
کالیبراسیون" به شماره مدرک P113-NACI و به شماره گواهینامه T/3000 موفق به دریافت گواهینامه تأئید صالحیت 

آزمایشگاه همکار از سازمان ملّی استاندارد ایران و مرکز ملّی تأئید صالحیت ایران شد.
ماهنامه بین المللی مهندسی حفاظت از حریق، کسب این افتخار را به مدیرعامل و کارکنان خدوم شرکت صنایع 

آتش بس پارس تبریک عرض نموده و ضمن قدردانی از زحمات و تالش های صادقانه دست اندرکاران فرهیخته آن شرکت که 
با کوشش شبانه روزی، تالش نمودند تا موجبات پیشرفت دانش فنی در صنعت کشور را فراهم آورده و برای اعضای خانواده 

بزرگ سازندگان کشور افتخار آفرینی نمایند، از پیشگاه خداوند بزرگ بهروزی و موفقّیت را برای آنان آرزومند است.

افتخاری ارزشمند برای تولیدکننده ایرانی

 Fire Protection

Reportگزارش رویداد

ـماره  یازدهم | آذر 461393 سـال دوم | ش



 Fire Protection

present مـعـرفی شـرکت

47 ـماره  یازدهم | آذر 1393 سـال دوم | ش



ـماره یازدهم |  آذر 481393 سـال دوم | ش

 Fire Protection

Articleمقاله تخصصی



تابلوی خروج اضطراری
نکاتی ظریف در نصب

habib.125kabiri@gmail.com - حبيب کبيری

ــاختمان آتش سوزی به وقوع می پیوندد، عالئم  هنگامی که در یک س
ــب صحیح در موقعیت صحیح،  ــروج اضطراری و مهم تر از آن، نص خ
یکی از مهم ترین و کارآمدترین شیوه های نجات افراد گرفتار در صحنه 
ــت. چنانچه همه پارامترهای طرح فرار اضطراری به منظور  حریق اس
ایجاد خروج ایمن، مهیا شده ولی عالئم هشداردهنده و راهنمای فرار، 
ــازه  ــب با طراحی های داخلی و معماری س ــتاندارد و متناس مطابق اس
نصب نشده باشد، ضمن ناکارآمدی، ممکن است با هدایت غیرمتوازن 

افراد، موجب ازدحام و فشردگی غیرقابل کنترل جمعیت شوند.
تصاویر زیر برخی از نصب های صحیح و کارآمد، با رعایت ظرافت های 
ــماره های درج شده در کنار تابلوها،  ــاهده می کنید. ش معماری را مش

مفاهیم زیر را می رسانند:

تابلوی خروج اضطراری در پله ها
1- افرادی که به پله های می رسند، تصویر خروج اضطراری را راحت تر 

می بینند.
2- افراد به محض گردش جهت در پاگرد، تابلوی معلق را مجدداً دیده 

و به سرعت محل را ترک می کنند.  

تابلوی خروج اضطراری در راهروها و خروجی نهایی ساختمان
1- کلیه ساکنین به طرف محل خروج اضطراری حرکت می کنند.

2- افراد طرفین راهروها، به راحتی تابلوی اضطراری را می بینند و به 
طرف محل خروج می روند.

ــروج اضطراری، باالی درب، مقابل افراد قرار دارد. البته  3- تابلوی خ
ــب با عنوان »این درب را بسته نگهدارید« نیز  ــت یک برچس می بایس

روی درب چسبانده شود.

تابلوی خروج اضطراری باالی درب
1- ساکنین محیط از هر جای اتاق تابلوی باالی درب را می بینند.

ــانه دوم خروج اضطراری را مشاهده  2- به محض بازکردن درب، نش
می کنند. جهت فرار نیز می بایست با فلش )به سمت محل دقیق فرار( 
ــود. )اگر تغییر در سطح رو به پایین، بالفاصله  ــخص ش روی تابلو مش

پس از خروج از درب وجود دارد.(

www.blog.stocksigns.co.uk
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تلفن ثابتنام شرکت اتحادیه صادر کننده شماره مجوزنام صاحب جوازردیف

8445525فنی مهندسی پاژخدمات الکترونیک1316  علی عفت پناه 1

8459498سهند ارتباطخدمات الکترونیک1565حمید ادیب نژاد2

7311900مهارتخدمات الکترونیک937محمد ترابی3

8529931ابتکار حافظ پارسخدمات الکترونیک1201هاشم رضایی خوش4

8524345ماهانخدمات الکترونیک1696علی علی جو5

7613360آذر ایمنخدمات الکترونیک428/6علی صبوری معمار6

-سفیران ایمنیخدمات الکترونیک398/6مهدی نجفی7

8422987کیان پارسخدمات الکترونیک0193835908سلمان غفوریان8

7240611کیانیکخدمات الکترونیک-محمد باقوه شهرآباد9

6642634آپاداناخدمات الکترونیک1709مهران بهروش10

7627625دنا الکتریکخدمات الکترونیک852جواد با وجدان11

2224242روباتخدمات الکترونیک324محسن سیدی آخوندی12

7651450امن آورانخدمات الکترونیک1201بهمن ناروئی13

8543845آواکخدمات الکترونیک181/6مهدی آصفی14

7234744آرتا انرژی قدرت شرقخدمات الکترونیک1682حسین خطیب زاده15

8424353مهندسی پژواکخدمات الکترونیک489سید محمد پورحسینی16

2254054زرین پخش شرقخدمات الکترونیک1669محمد علی جدی17

7133570الکترونیک گسترخدمات الکترونیک-مسعود مالئی18

7122840خانه امنخدمات الکترونیک1620جالل حسین زاده19

8401235گروه فنی safeخدمات الکترونیک-جعفر غفاری20

منظور از موقت این است که درصورت تخلف و عدم رعایت شرایط و ضوابط سازمان آتش نشانی، صاحب جواز از لیست فوق حذف خواهند شد.

با واحد پيشگيری سازم������ان آتش نش�����انی و 
خدمات ایمنی شهرداری مشهد در ارتباط باشيد.

 مشخصات مجریان مجاز موقت
 سیستم های اعالم و اطفاء حریق

 )الکترونیک( مشهد

www.125.mashhad.ir



ــتند  ــغلي به اطالعات نیازمند هس ــروزه همه افراد در هر جا و هر ش ام
ــخصي و کاري خود بکار مي برند. هر  ــن اطالعات را در زندگي ش و ای
ــو خاصي تهیه مي کند. ممکن  ــردي دانش و اطالعات خود را به نح ف
ــت این امر از طریق جستجو در اینترنت، استفاده از مجله و روزنامه،  اس
کتاب و کتابخانه و ... انجام شود. آتش نشانان نیز از جمله افرادي هستند 
ــرفت هایي  ــه به اطالعات نیاز ضروري دارند. در حال حاضر و با پیش ک
ــتر سازمان های آتش نشانی شهری و صنعتی  که صورت گرفته، در بیش
کتابخانه هاي تخصصي شکل گرفته اند. هدف از ایجاد این کتابخانه ها، 

باالبردن دانش و تخصص کارمندان و نیروهای عملیاتی مي باشد. 
در این شماره در نظر داریم یکي از مراکزي که کمک اطالعاتي شایاني 
به آتش نشانان در زمینه جمع آوري اطالعات و باالبردن دانش تخصصي 

مي کند، معرفي کنیم. 

کتابخانه سازمان آتش نشاني تهران
در حال حاضر این کتابخانه داراي 8200 نسخه کتاب در زمینه هاي 
ــت، برق، ساختمان، امداد و نجات، تربیت  حریق، ایمني و بهداش
ــدف اصلي آن  ــد که ه ــي، مذهبي و ... مي باش ــي، روانشناس بدن
ــاله  ــت. همه س ــاني اس ــع آوري تمام کتب در زمینه آتش نش جم
کتاب هاي مورد نیاز از نمایشگاه بین المللي کتاب خریداري و بعد از 
ثبت، مورد استفاده آتش نشانان و دانشجویان دانشکده آتش نشاني 

قرار مي گیرد. 
این کتابخانه از سه بخش بزرگ تشکیل شده است: سالن مطالعه، 

بخش مرجع و مخزن کتاب
در سالن مطالعه، میزهاي مطالعه با نظم خوبي کنار هم قرار داده 
شده اند که مکان مناسبي براي مطالعه روزنامه هایي که هر صبح 
ــاي عمومي و تخصصي و دروس  ــه کتابخانه مي آیند و مجله ه ب

دانشگاهي مي باشد. 
 بخش مرجع از بخش هاي مهم کتابخانه ها مي باشد. کتاب مرجع 

کتابي است که از اول تا آخر آن خوانده نمي شود بلکه براي رفع نیاز 
ــتفاده قرار مي گیرد. کتاب های مرجع که نسبت به  فوري مورد اس
کتاب هاي دیگر، گران تر هستند و کتاب هایي که در بخش مرجع 
قرار دارند، امانت داده نمي شوند. همچنین در این بخش فرهنگ 
لغت فارسي – انگلیسي آتش نشاني، دیکشنري، کتاب هاي مرجع 
ــاني در سه  ــگاه آتش نش ــجویان دانش خارجی و پروژه هاي دانش
گرایش اطفاء حریق، امداد و نجات، ساختمان هاي بلند نگهداري 
شده و مطالب جالب و خواندني تخصصي در مورد آتش نشاني نیز 

در دسترس هستند.
ــوند،  ــش نگهداري مي ش ــه در این بخ ــی ک ــاي خارج کتاب ه
ــتند، از جمله مي توان  ــاني هس کتاب هاي مرجع و اصلي آتش نش

به موارد زیر اشاره نمود:

ــي را در خود جاي داده  ــش مخزن کتابخانه، کتاب هاي فارس بخ
است. به این بخش که وارد مي شوید، دنیایي از کتاب ها را مي بینید 

NFPA

Introdouction fire protection 

Fire chief guide to administration and management

Safe fire fighting

Hazardous materials regulations 

fire department

Fire service pump operator

Live fire training

Fundamentals of technical rescue

Fire hazards in industry

Confined space rescue

Industial fire protection handbook

Extreme survival

Hazardous materials

Fire prevention organization and management

یلدا  محمدي
کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسي

مسئول کتابخانه سازمان آتش نشاني تهران 

تابخانهکتابخانه
ک

 آتش نشانی
آتشنشانی
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که در زمینه هاي مختلف با نظم خاصي جاي گرفته اند.
 از رده بندي کنگره براي نظم دادن به کتاب ها استفاده شده است. 
در کتابخانه تخصصي آتش نشاني سعي شده که تمامي کتاب هاي 

مرتبط با آتش نشاني خریداري شود. 
تمامي آتش نشانان مي توانند با عضویت در این کتابخانه، از منابع 
ــتفاده کنند. آنها مي توانند دو نسخه کتاب به  ارزشمند موجود اس
امانت بگیرند، دو هفته در اختیار داشته باشند و سپس به کتابخانه 

بازگردانند. 
از فعالیت هاي جانبي کتابخانه، برگزاري کالس هاي آموزشي در 
زمینه کتاب و کتاب خواني، فناوري اطالعات و نمایشگاه کتاب مي باشد. 
ــایر سازمان هاي آتش نشاني شهری یا صنعتی کشور  عالقه مندان در س
ــیوه خریداري کتاب ها، مي توانند از  نیز براي آگاهي از منابع موجود و ش
ــماره تلفن 4-55541660 داخلي 5076 با کتابخانه تماس و  طریق ش

اطالعات موردنیاز خود را بدست آورند. 

یک پیشنهاد
ــانی شهری  ــازمان های آتش نش ــئولین کتابخانه های س کلیه مس
ــا حوزه ایمنی و  ــگاه های مرتبط ب ــی و کتابخانه های دانش و صنعت
ــانی، ازطریق ایجاد پایگاه اینترنتی مشترک، می توانند در  آتش نش

موارد زیر با یکدیگر تعامل داشته باشند:
  یکسان سازی منابع و مخازن کتاب

  برگزاری مسابقات کتاب خوانی
  حمایت از مولفین و نویسندگان

  اطالع رسانی انتشار کتاب و مجالت
  ارتقای کیفیت پژوهش های علمی

  تشکیل بانک مرجع مقاالت و پژوهش ها
  برگزاری همایش ساالنه کتابخانه ها

  حضور جدی تر در مجالت مرتبط و سایر مواردی که شما خواننده 
عزیز پیشنهاد می کنید.

نام کتابنام کتاب

مبارزه با حريقاصول و مباني حريقپمپ هاي سانتريفيوژاقدامات پيشگيرانه از وقوع آتش سوزي

عمليات پاك سازي و رفع آلودگي در سوانحاصول و مباني عمليات امداد و نجاتآسانسور راهنماي امداد و نجاتاصول ايمني حريق

فيزيك حريقخاموش کننده هاي دستيايمني برقشاخص حريق و انفجار

فنون آتش نشاني و مديريت بحران 
در ژاپن

مكانيك حريقپمپ هاي آتش نشانيمقدمه اي بر ايمني و بهداشت در برق

آتش از ديدگاه بهداشت حرفه اي 
و ايمني

رفتار شناسي آتش سوزيآبرسانيايمني در برق

آتش سوزي عمدي و علل بررسي حريقهيدروليكايمني در شبكه هاي توزيع برقپيشگيري و کنترل آتش

سيستم هاي اعالم و اطفاي حريقکف و کف سازهامديريت بحرانمهندسي حريق

خطرات الكتريسيته ساکنحمل مصدومايمني و آتش نشانيمبارزه با حريق

خطرات حريق مواد شيمياييدستگاه تنفسيحوادث و سوانح حمل و نقلگره و طناب ها

امداد و نجات در سوانح حمل و نقل در مديريت حريق ج 1 و 2
آتش نشاني

مروري بر مديريت آوارهاي ساختمانيساختار سازماني و تشكيالت

ايمني و حفاظت کار در حين اجراشيمي حريقايمني، بهداشت و شرايط کارپي جويي حريق

ايمني و حفاظت فنيانضباط گروهي و نظام جمعايمني در صنعتاستاندارد خاموش کننده دستي

اصول و مهارت هاي آتش نشاني ج 
1 و 2

ارزيابي کمي ايمنيآمادگي جسمانيمهندسي ايمني سيستم و ارزيابي ريسك

آتش سوزي ها و روش هاي پيشگيري 
و کنترل آن

معماري حريقتجهيزات حفاظت فرديمهندسي ايمني با رويكرد کاربردي

طراحي و محاسبات سيستم هاي 
اطفاي حريق

جزئيات عايق کاري حرارتي ساختمانحوادث طبيعي و غير طبيعيمهندسي ايمني در آزمايشگاه

آتش سوزي و کارشناسي علت هاي 
حريق

مديريت کارآمد ايمني، بهداشت و محيط 
زيست

مديريت و طراحي ايمني حريقنردبان دستي

آيين نامه محافظت ساختمان در برابر آتشاصول و مباني پيشگيري و کاهش خسارتاصول ايمني در صنعت و خدماتايمني حريق

اصول ايمني حريق در ساختمان هابرق و خطرات آنبررسي و تحليل حوادث شغلي و صنعتيحفاظت و ايمني حريق

گزارش نويسي و مكاتبات اداريکمك هاي اوليهايمني در آزمايشگاهسيستم هاي اعالم حريق

ارزيابي ريسك و کنترل سالمت و ايمني در ارزيابي ريسك
محيط کار

دستورالعمل هاي ايمني حفاظتي براي کارگرانايمني و بهداشت حرفه اي

کتاب هاي فارسي موجود در این بخش:

 Fire Protection

Information اطالعات عمومی
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جت و یا اسپری شعله آتش، انتشار آشفته ناشی از احتراق سوخت به 
طور مداوم است که با سرعت قابل توجهی در جهت و یا جهت خاص 
منتشر می شود. آتش سوزی Jet Fire میتواند از انتشار گازها، مایعات 
قابل اشتعال دو فازی و مایعات قابل اشتعال خالص به وجود  آید. این 
نوع آتش سوزی نشان دهنده عنصر قابل توجهی از خطر در ارتباط با 
حوادث بزرگ در تأسیسات محسوب می شود. آتش سوزی جت با شار 
حرارتی بسیار باال همراه است و اگر در مجاورت تجهیزات )به عنوان 
مثال، یک لوله و یا یک مخزن( قرار گیرد، می تواند سرچشمه یک 

رویداد فاجعه بار در زمان بسیار کوتاه باشد. 
San Juan Ixhuate- 1984 در  ططور مثال حادثه ای که در سال

pec مکزیک رخ داد ، در وهله اول به دلیل انتشار گاز قابل اشتعال در 
 Jet حین تعمیرات  بود که وجود ابر  بخار انفجاری منجر به تشکیل
ــد. بنابراین  ــد. بعد از 69 ثانیه موجب واقعه BLEVE ش Fire ش
زمان بسیار کمی برای باال رفتن فشار در وسل ها نیاز بود تا تبدیل به 

یک انفجار مهیب شود. 
خرابی واشرها و فلنج ها در سیستم گاز رسانی، احتمال وقوع اینگونه 

ــتعال  حوادث را باال می برد. هنگامی که مواد قابل اش
)معموال یک گاز تحت فشار و یا مخلوط دو فاز( 

از یک قسمت فلنج آسیب دیده با فشار منتشر 
می شود، ممکن است دو حالت پیش آید. یا 

ــط جرقه الکترواستاتیک و وسایل  توس
ــود و یا تشکیل  ــتعل ش ناریه مش
ــتعال در اطراف  ــار قابل اش یک بخ

تجهیزات دهد که با ایجاد جرقه ، آتش 
به منبع نشت برگشت می کند. در هر 
دو حالت Jet Fire تشکیل می شود. 

ــه می کنید، طول     ــور که مالحظ همانط
ــک و تعیین پیامد  Jet Fire در ارزیابی ریس

ــت. یک  ــوزی هایی پر    اهمّیت اس ــن آتش س چنی
 Jet Fire بین طول Wertenbach  محقق بنام

و نرخ نشت گاز رابطه  ذیل را کشف کرد:
ــب  ــده برحس L = Q0.41    که در اینجا Q نرخ جرم گاز آزاد ش

کیلوگرم بر ثانیه است . 
ــتعال دارای ارزش حرارتی مختلفی می باشند. بنابراین  مواد قابل اش

فرمول را می توان چنین تصحیح نمود.
ــی  ــرارت ناش ــه Hc ح   L = 0.00326 ) Q * Hc ( 0.478   ک
ــوختن برحسب ژول بر کیلوگرم می باشد. بر اساس محاسبات  از س
ــعله Jet Fire در جهت  کاربردی مدل  Chamberlain  طول ش

افقی در درجه حرارت های تابشی مختلف برای مقادیر ذیل محاسبه 
شده است: 

• 37.5 KW/m2 : 13.37Q0.447 

• 12.5 KW/m2 : 16.15Q0.447 

•   5.0 KW/m2 : 19.50Q0.447  
نرخ جرم جریان گاز آزاد شده از 
فرمول روبرو محاسبه می شود: 

A  : سطح انتشار گاز برحسب متر مربع
Vfg  : اختالف حجم مخصوص بین بخار و مایع ماده قابل اشتعال
Cp  : ظرفیت گرمایی                   Hv∆ - : گرمای نهان بخار

gc  : ثابت گرانشی                       T  : درجه حرارت مطلق
محققان Cook ,Baharami & Whitehouse مدل ذیل را 

برای محاسبه طول شعله Jet Fire ارائه دادند:
                                                     

 در اینجا :
   j/kg درجه حرارت اشتعال بر حسب :  - ∆Hc

 kg/s میزان جریان جرم گاز آزادشده برحسب : m
s : فاصله از محل انتشار گاز

Rs : شعاع شعله در فاصله s در امتداد خط مرکزی شعله برحسب متر
ــبات می توان تجهیزاتی را که در معرض چنین  با انجام این محاس
آتش سوزی هایی قرار می گیرند، شناسایی و اقدامات پیشگرانه جهت 

جلوگیری از وقوع حوادث فاجعه بار انجام داد. 

Jet Fireمحاسبه پیامد خطر
مهندس احمدرضا کیابد

ahmadreza_kiabod@yahoo.com

مشاور و مدیر آموزش
شرکت آتش مهاران نوین آریا
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تاثیر آتش برســازه

قدرت تخریب آتش ناشی از میزان حرارت آزادشده در هنگام آتش سوزی است. بخشی از این 
گرما در فضای آتش پخش می شود و مابقی جذب مواد ساختمانی و اعضاء می شود. 

درنتیجه اعضای سـازه ای اسـتحکام مکانیکی خود را از دست می دهند و در یک دمای بحرانی 
تخریب و یا دچار آسـیب جدی می شوند. میزان خسارت ناشی از آتش، ارتباط مسقیم با مدت 

و دمای ایجاد شده دارد. 
با وجود آمار باالی آتش سـوزی در ایران و هزینه سـالیانه زیاد ناشی آتش سوزی، متأسفانه در 

طراحی سازه ها به این امر توجه الزم نمی شود. 
در این تحقیق در ابتدا رفتار سـازه ها در برابر حرارت و آتش مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته 

و در ادامه نیز چند روش که جهت مقابله با آتش مورد استفاده قرار گرفته، بررسی می گردد.

  بررسـی واکنش برج  هـای دو قلو آمریـکا در برابر آتش

www.zemanco.com

تاثیر آتش برســازه
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کشور عزیزمان ایران روی بخشی از کمربند آلپ - هیمالیا قرار دارد و به همین دلیل هرساله شاهد وقوع 
ــیب دیدن تاسیسات برق شهری و خطوط  ــطح کشور هسیتم. باتوجه به آس زمین لرزه های ویرانگری در س
انتقال گاز در هنگام زلزله، آتش سوزی پس از وقوع زلزله می تواند باعث آسیب رساندن به ساختمان ها شود. 
باتوجه به اینکه بین ساختمان های موجود فاصله الزم وجود ندارد، لذا آتش سوزی به سرعت گسترش پیدا 

خواهد کرد. 
در این زمان چند عامل سبب تشدید اثر آتش سوزی خواهد شد که مختصرا به بررسی آنها پرداخته می شود:

ــازه ای آسیب می بینند که  ــش روی اعضای س 1- درهنگام زلزله تعداد زیادی از دیوارهای جداکننده و پوش
خود باعث صدمه پذیری آنها نسبت به حرارت می شود. این مسئله در اسکلت های فلزی از اهمیت بیشتری 

برخوردار است.
ــدید باعث ایجاد مفصل االستیک و تغییر شکل های دائمی در بسیاری از اعضاء می شود  2- وقوع زلزله ش

که درنتیجه سازه نسبت به هرگونه افزایش تنش، مقاومت کمتری نشان خواهد داد.
ــیاری از مسیرهای تردد صدمه دیده و تخریب می شوند. درنتیجه دسترسی خودروهای  3- در اثر زلزله، بس

امدادی و آتش نشانی به مکان های وقوع حادثه با مشکل روبرو می شود.
ــائل نقلیه است و معمواًل ستون ها  ــاختمان های مسکونی موجود، محل توقف وس طبقه همکف در اکثر س
ــش  ــتند. باتوجه به اینکه مقاومت فوالد بدون پوش ــش محافظ نیس ــای این طبقه، دارای پوش و مهاربنده
درهنگام آتش سوزی استاندارد، حدود 15 دقیقه است، نیاز به بررسی مقاومت سازه ها در برابر آتش و مقاصد 
طراحی، آتش سوزی استاندارد با تابع دما- زمان مشخص در آئین نامه ها تعریف می شود. نمونه های اعضای 
ــبت به زمان منطبق با آتش استاندارد، آزمایش  ــگاهی با  تغییرات دما نس ــاختمانی در کوره های آزمایش س

می شوند. 
ــازه ای، نسبت به آتش،  ــی خودروهای آتش نشانی و ساختار س ــاختمان های بلند باتوجه به عدم دسترس س
ــبکه های بارندۀ خودکار، شبکه کشف و اعالم حریق،  ــاس تر هستند. در این ساختمان ها، استفاده از ش حس

سیستم کنترل دود، استفاده از مولد برق اضطراری و اتاق کنترل مرکزی الزامی است.
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عوامل مؤثر بر رفتار سازه ها در هنگام آتش سوزی
ــوزی، مؤثرند که  ــازه ها در هنگام آتش س ــل مختلفی بر رفتار س عوام

مهم ترین آنها به شرح زیر است:
ــازه ای  ــازه ای: برخالف عضو منفرد، رفتار یک قاب س ــش س - اندرکن
ــوزی، تحت تاثیر اندرکنش اعضای سازه ای متصل در  در زمان آتش س
ــمت ها قرار دارد. این مساله برای  ــمت های مجاور آتش و سایر قس قس
ــت. زیرا تخریب برخی از اعضای سازه ای،  ــودمند اس رفتار کل قاب س
ــود. در این  ــازه نمی ش ــًا باعث به مخاطره افتادن پایداری کل س لزوم
ــمت های  ــیر دیگری برای انتقال بار قس ــت اعضای باقیمانده، مس حال

تخریب شده، بوجود می آورند.
ــوزی در یک تیر ساده با اتصاالت  - اتصاالت: زمانی که در اثر آتش س
ــی در مقابل دوران  ــد، اتصاالت انتهایی کم ــی، خیز بوجود می آی برش
مقاومت می کنند که درنتیجه لنگر انتهایی بوجود می آید. لذا لنگر وسط 
ــایی، یکطرفه کاهش می یابد. مقاومت در برابر لنگر  دهانه و پدیدۀ غش
ــر آتش تا زمان  ــش مقاومت تیر در براب ــش اتصال، باعث افزای و کش
ــیختگی اتصال می گردد. این اثر سودمند در قاب های فوالدی چند  گس
دهانه با اتصاالت ساده، مشخص تر است. در بیشتر مدل سازی ها فرض 
ــوزی یک اتصال،  پس از آن  ــخصات پیش از آتش س ــود که مش می ش
ــد که رفتار اتصاالت معین می کند که  نیز ثابت می ماند. به نظر می رس

تخریب موضعی باشد و یا به صورت پیش رونده درآید .
ــخ سازه ای یک عضو تحت شرایط آتش سوزی  - قیدهای انتهایی: پاس
ــرایط انتهایی آن به شدت تغییر کند. برای بار و  می تواند با توجه به ش
ــان، یک تیر با دو انتهای صلب، نسبت به یک تیر یک سر  آتش یکس
ــکل کمتری می دهد و مدت زمان  ــر غلطک، تغییر ش ــاده و یک س س
ــوری در ابتدا به دلیل نبود  ــتری مقاومت می کند. افزودن قید مح بیش
درجه آزادی برای انبساط محوری، باعث افزایش تغییر شکل می شود. 

با افزایش گرما، سرعت افزایشی تغییر شکل کاهش می یابد.
ــو در معرض  ــار عض ــده در رفت ــل تعیین کنن ــک عام ــذاری: ی - بارگ
ــت. تخریب سازه زمانی اتفاق می افتند  ــوزی، بار اعمالی آن اس آتش س
ــتر شود. دوام در برابر آتش یک عضو با  که بار اعمالی از بار نهایی بیش

کاهش بار اعمالی، افزایش می یابد .
ــا ضخامتی پایدار، روی  ــد آتش: مواد ضد آتش باید ب ــر مواد ض - تاثی
فوالد را پوشش دهند. صدمه وارده به مواد ضد آتش در اثر ضربه، باعث 
کاهش قابلیت مواد به عنوان پوشش می شود. درنتیجه پوشش باید در 
ــایش، ضربه، ارتعاش و دمای باال مقاومت کند. مواد ضد آتش  برابر س
ــت در نتیجه کرنش حرارتی ناشی از تفاوت انبساط حرارتی  ممکن اس
ــرو بریزند.  ــا انحنای عضو فوالدی، ف ــش ضد آتش و ی ــوالد و پوش ف
ــت در اثر از دست دادن چسبندگی به  پوشش های ضد آتش ممکن اس

فوالد، تخریب شوند.
- خاموش کنندهای آتش: در آتش سوزی یک ساختمان، افزایش دمای 
ــود. درنتیجه مقاومت اعضاء در  اعضای مجاور آب پاش ها محدود می ش

برابر آتش، افزایش می یابد.
ــازه های معین با تشکیل اولین مفصل  ــازه های معین: س - نامعینی س
ــوند، ولی با تشکیل مفصل االستیک در سازه  االستیک تخریب می ش

ــته می شود و سازه همچنان می تواند  نامعین، یک درجه از نامعینی کاس
در برابر آتش مقاومت کند.

ــش محافظ و آرایش اعضا، آنها دارای دمای  توزیع دما: باتوجه به پوش
متفاوت در سطح مقطع و طول خود هستند .

دوام سازه در برابر آتش
دوام سازه در برابر آتش به عنوان مشخصه یک ساختمان، برای تحمل 
آتش و حفاظت از آن تعریف می شود. ASTM2001a برای تعریف 
ــتین مساله قابلیت  ــت. نخس دوام در برابر آتش، دو موضوع مطرح اس
ــازه ای و پایداری، در هنگام قرارگیری  یک عضو در حفظ استحکام س
در معرض آتش است. دومین مساله برای برخی عضوها مانند: دیوارها 
ــترش آتش می باشد. به طور معمول دوام  ــقف ها، جلوگیری از گس و س
ــتاندارد به دست  در برابر آتش، با قراردادن یک نمونه، تحت آزمایش اس
ــب  می آید. نتیجه آزمایش تحت عنوان درجه دوام در برابر آتش برحس
ــاعت، بر پایه مدت زمانی که نمونه، ضوابط پذیرفته شده در آزمایش  س

را تامین کند، به دست می آید .
ــاختمان در  ــرای اجزای مختلف س ــر آتش ب ــه دوام الزم در براب درج
ــت که این درجه دوام به نوع کاربری، تعداد  آیین نامه ها آورده شده اس
ــن که آزمایش  ــتگی دارد. باتوجه به ای ــاحت طبقه بس ــات و مس طبق
ــت نه پیش بینی کنندۀ رفتار واقعی،  ــتاندارد یک تست مقایسه ای اس اس
ــگاهی، برای تخمین مدت زمانی که  ــه دوام در برابر آتش آزمایش درج
ــوزی واقعی، تخریب نشود، قابل استفاده  یک عضو می تواند در آتش س

نیست. 
به طور کلی درجه دوام در برابر آتش یک عضو سازه ای تابعی است از:

1- میزان بار اعمال شده به عضو
2- نوع عضو ) تیر، ستون و ...(

3- ابعاد عضو و شرایط تکیه گاهی
4- جریان گرمایی حاصل از آتش در اطراف عضو

5- نوع ماده تشکیل دهنده ) بتن، فوالد و ...(
ــخصات مکانیکی  ــر مش ــازه ای ب ــای عضو س ــش دم ــر افزای 6- تاثی

تشکیل دهنده آن
ــوزی بستگی به مشخصات مکانیکی و  رفتار عضو سازه ای در آتش س
ــو در برابر تغییر  ــا افزایش دما، مقاومت عض ــی آن عضو دارد. ب حرارت
ــختی کاهش می یابد. رفتار عضو  ــکل معین، ضریب کشسانی و س ش
ــازه  ــط روش های تحلیل س ــازه ای در معرض آتش را می توان توس س
ــکل و  ــه با طراحی در دمای معمولی، تغییرات ش تخمین زد. در مقایس
ــود. تیرها و خرپاها ممکن است  ــایر مشخصات باید درنظر گرفته ش س
باتوجه به شرایط انتهایی، واکنش های متفاوتی را نشان دهند. عضوی 
که دارای قید محوری نیست، درهنگام آتش سوزی بدون ایجاد نیروی 
محوری تغییر شکل می یابد. اما در عضوی که دارای قید محوری است، 
تنش های محوری ایجاد می شود. عضوهایی که به هم متصل نیستند، 
ممکن است با غلبه بار وارده بر مقاومت موجود، تخریب شوند. ولی در 
عضوهای متصل به هم، به دلیل کاهش ضریب کشسانی، تغییر شکل 
ــود. با کاهش  ــاق می افتد، اما عضو دیرتر تخریب می ش قابل توجه اتف
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ــتون ها به کف ها، الغری ستون  ضریب کشسانی و تضعیف اتصال س
افزایش می یابد و درنتیجه حساسیت ستون به کمانش افزایش می یابد.

نکات زیر را از بررسی برج های دوقلو می توان برداشت کرد:
  سازندگان ساختمان، برخورد سازه را با یک هواپیما پیش بینی کرده 
بودند. آنها به نحوی برج ها را طراحی کرده بودند که اگر هواپیمائی به 
ــیب جدی به ساختمان وارد شود،  آنها برخورد می کرد، بدون اینکه آس
ــفانه پیش بینی اینکه احتمال برخورد  ــقوط می کرد. اما متاس هواپیما س
هواپیمایی با موتور جت به برج ها وجود دارد، در دستور کار طراحان قرار 

نگرفته  بود. لذا این حادثه منجر به بروز چنین حادثه عظیمی گردید.
ــده هنگام ایجاد انفجار در    طبق نظر برخی از محققین، انرژی آزادش
ــاختمان بوجود  ــا از 35 برابر انرژی ای که از برخورد هواپیما با س برج ه

آمد، بیشتر بود !
ــدر متراکم و کم به  ــا، آوارهای بجامانده، آنق ــس از ریزش برج ه   پ
ــد که برج های دوقلوی 110  نظر می آید که دلیل آن می تواند این باش
ــاخته شده  ــته توخالی مرکزی س طبقه ای از فوالد کم وزن و یک هس
بودند. بیش از 95 درصد حجم این برج ها هوا بود که پس از ریزش آنها 
ــته مرکزی، حجم آوار  ــن رفتن فضای اضافه بین طبقات و هس و از بی

بجامانده کم به نظر می رسید .
  ساختمان شماره یک WTC 1 از جانب جبهه شمالی )تقریباً وسط( 
ــتونی  ــدوده طبقات 94 تا 98 ضربه خورد. حداقل 5 تکه  3 س و در مح
کنده شد و به داخل پرتاب شد و قسمتی از کف که توسط این ستون ها 
تحمل می شد، به صورت موضعی خراب شد. در اطراف مرکز، ستون ها 

ــته شدند. تصاویر نشان می دهد، حدود 31  با تصادم بال هواپیما شکس
تا 39 ستون در ارتفاع حدود 4 طبقه در ضلع شمالی خراب شدند. البته 
ــته مرکزی وارد شد،  ــتون ها و تیرهای هس ــاراتی که به س میزان خس

نامعلوم است.
  ساختمان شماره WTC 2( 2( از جانب ضلع جنوبی در طرف شرق، 
مورد اصابت قرار گرفت. پس از برخورد 6 تکه ستون 3 تایی در قسمت 
میانی خراب شدند و بخشی از کف های طبقات 78 تا 84 آسیب دیدند. 
ــرار گرفته بودند، فقط  ــمت هایی که مورد اصابت بال هواپیما ق در قس
ستون های خارجی آسیب دیدند. عکس ها مبین این است که حدود 27 

تا 32 ستون در ضلع جنوبی ساختمان در ارتفاع 5 طبقه آسیب دیدند.

درجه بندی سازه ها از نظر میزان خطرپذیری
ــا در هنگام  ــزان خطرپذیری آنه ــازه ها از نظر می ــرای درجه بندی س ب
ــای مصالح و  ــدد روی نمونه ه ــام آزمایش های متع ــوزی، انج آتش س
ــت. با این وجود  حتی آزمایش در ابعاد واقعی روی قالب ها ضروری اس
می توان با شیوه های زیر، سازه ها را طبقه بندی کرد. درجه بندی سازه ها 
ــت و  برای تعیین درجة دوام الزم برای عضوهای مختلف، موردنیاز اس
ــاختمان ها در برابر آتش مورد  ــد در تدوین آیین نامه طراحی س می توان
استفاده قرار گیرد. اجزا و قطعات ساختمانی باتوجه به زمان مقاومت در 

برابر آتش به سه گروه تقسیم می شوند:
ــترش آتش: با حداقل نیم ساعت مقاومت در برابر اشتعال  1- مانع گس

و سرایت آتش به طرف دیگر
ــاعت در برابر آتش و  2- مقاومت در برابر آتش: با حداقل یک و نیم س

نیز پایداری در برابر فشار آب آتش نشانی
ــه ساعت مقاومت در برابر  ــیار مقاوم در برابر آتش: با حداقل س 3- بس

آتش
ــت که یک جزء  ــت، واژه مقاوم در برابر آتش زمانی اس الزم به ذکر اس
ــازه می تواند آتش را بدون فروریختن تحمل کند و درجه حرارت در  س
ــمت نمایان و در سمت غیر نمایان از 140 درجه سانتی گراد و در هر  س
منطقه دیگر از 180 درجه سانتی گراد باالتر نرود. بنابراین تعریف اجزای 
ــازه نظیر دیوارهای باربر، تیرها و ستون ها بایستی در یکی از  اصلی س
ــه روش  ــوزی با س گروه های 2 و 3 قرار گیرند .عموماً مقابله با آتش س

زیر انجام می شود:
ــتند که برای کنترل    روش اول دفاعی، آب پاش های خودکاری هس
آتش در مراحل اولیه گسترش و خاموش کردن یا تحت کنترل درآوردن 
آن تا ورود ماموران آتش نشانی طراحی می شوند. این آب پاش ها معمواًل 

قادر به کنترل آتش سوزی های شدید نیستند.
 روش دوم دفاعی، مبارزه به روش دستی می باشد.

ــاختمان ها و اجزای آن شامل:  ــازی س ــوم دفاعی، مقاوم س  روش س
ــورها و  ــا، جداکننده ها، حصار دور آسانس ــاختمانی، کف ه قاب های س
پله ها می باشد. مهم ترین قسمت های قاب های سازه ای شامل ستون ها، 

شاه تیرها و خرپاها هستند.
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ادعای اختراع: این دستگاه با اختالط پودر مخصوص، آب و فوم آتش نشانی، کف بسيار پایداری توليد 
می کند که 3 عمل جذب گرما و گازهای داغ، س��رد کردن و جداس��ازی شعله از ماده سوختنی در مایعات 

نفتی و حاللها را همزمان و در یک لحظه انجام می دهد.
شرح اختراع: در این روش، پودر ویژه با آب و فوم مخلوط شده، فوم مخصوص و بسيار توليد می گردد.

این فرآورده وقتی بر روی آتش پاشيده می شود، در اولين برخورد، شعله را از ماده سوختنی جدا کرده 
و مواد موجود در فوم با جذب گرما، گاز Co2  توليد می کند که باعث سرد شدن آتش می گردد . 

گاز Co2 ب��ا م��واد موجود دیگر در ف��وم با جذب گرما ترکيب جدیدی بوجود م��ی آورد که مجدداً با جذب 
)Co2 توليد می کند. این واکنش دوطرفه با جذب گرما و سردکردن )توليد و مصرف Co2 حرارت حریق
بقدری سریع و مداوم اتفاق می افتد که آتش خاموش شده و هيچ اثری از دود، گاز و بخار نيز دیده نمی 
شود. کاهش شدید حرارت حریق در فرایند به حدی است که حتی ماده سوختنی قابل لمس می باشد.

این دس��تگاه ش��امل مخزن آب، مخزن مایع فوم، کمپرسور هوا، اسکرو حمل پودر، فوم ژنراتور، کنترل 
پنل و پمپ اس��ت که با برق تک فاز و س��ه فاز و نيروی مکانيکی خودرو کار می کند و از اتاق کنترل نيز 

قابل کنترل و راه اندازی است.
مزیت: این دس��تگاه در کمتر از 2 دقيقه، 2000 ليتر فوم مخصوص توليد می کند که برای اطفاء س��طح 
200 مترمربع آتش کافی اس��ت. مواد آن ارزان و قابل دس��ترس بوده و بدون عوارض برای انس��ان و 
محيط می باشد. این دستگاه با 30 متر پرتاب افقی، پاشش 100 متر، قابليت انتقال به ارتفاع با لوله و 

قابليت حمل با هليکوپتر نيز دارد.
ظرفيت 1000 ليتر توليد با مواد ذخيره شده دارد و در همان لحظه قابل شارژ می باشد. مهمترین مزیت 
این فوم این است که در آن کمتر از 15% آب بصورت محلول وجود دارد. در صورتی که فوم های دیگر 
باالتر از 95% آب دارند. در این حالت آتش فاقد بخار، گاز و دود بوده و احتمال برگشت آن صفر درصد 

است. این فوم در هر مرحله از آتش و با هر درجه حرارتی )1000 درجه( قابل استفاده است. 

بازرگانی و فروش: شرکت ایمن تیراژه کیا      تلفن: 66949233  -  66928676

  شرکت آترین شیمی آذرداد      تولیدکننده انواع مایع فوم آتش نشانی

آتش خاموش کن جدید با کف مخصوص و بسیار پایدار

مخترع: مهندس گروسی ) مدیر عامل شرکت آترین شیمی آذرداد(



This machine produces strong foam with special powder, water, fire fighting foam, which 
fights the fire at the less time and sametime absorbing heat, coolness, separating flame 
of fuel.In these liquids & solvents of oil. 
Description: In this method, special powder is mixed with water and foam, and then 
special foam is produced. When we spry foam on the fire, in the first moment it separates 
flame of fuel, then absorbs heat of fuel and analysis of the material produces co2 gas. 
Co2 complex with materials of special foam convert to another complex beside the heat 
and produces co2 again.
These complexes acts two ways and it is so fast and continuously that fire becomes cool 
and completely quenched. There is no sign of fire,smoke, gas, and even steam and you 
can touch the objects because you are certain that fire doesn’t come back again.
This machine contains water tank, liquid of foam tank, air compressor, and screw of 
transferring powder, foam generator and control panel & transferring pomp that can be 
fixed on plan of car. This machine is working with 1 or 3 phases electricity and mechanical 
power of car and is controlled by control room.  
Advantages: this machine produces 2000 liters of special foam less than 2 minutes and It 
is enough for 200 m2 of fire, the material is not expensive and is available. The foam can 
spry 30 meter in length and can be transfer until 100 meter height with pipe.also It can 
be transferred by helicopter. This special foam has no side effect for people and nature. 
This machine can produce until 10000 liters foam and is chargeable immediately. And the 
most important advantage is that this special foam has less than %15  water and it is so 
different to other samples that have %95 water. This limitation of water causes the fire can 
not return after quenching and is no gas,smoke and steam remains. It can be used in 
every step of fire with every temperature. 
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 کلیه مدارات و مسیرهای ارتباط در سیستم های اعالم حریق باید مطابق با 
ویژگی های کارکردی ذکر شده در قسمت 12 کد NFPA72 طراحی گردد.

 X و یا A , B, C, D , E ــیرهای ارتباطی در کالس های  کلیه مس
مطابق با کارایی آنها تعریف می گردد.

ــتم اعالم حریق )Circuits( به مداراتی گفته می شود   مدارات سیس
که از مرکز کنترل اعالم حریق تغذیه می شوند.

 مدارات منابع تغذیه اولیه و ثانویه، جزء مدارات تشریح شده در این بند نیست.
 مدارات مربوط به آشکارسازهای حریق، NFPA72:3.3.133 و مدارات 
اعالم حریق به صورت صوتی، نوری، نوشتاری و هرگونه خروجی دیگر، 
ــیگنالینگ مابین مجموعه های  ــدارات خط س NFPA72:3.3.174 و م
ــتنده و  ــای کنترل و یا فرس ــا، تابلوه ــدارات اینترفیس ه ــر، م آدرس پذی
ــی که خروجی و یا ورودی و یا هر دوی آن ها را حمل می کند،  گیرنده های

NFPA72:3.3.259 جزیی از مدارات Circuits می باشند.

 A مسیرهای کالس 
به مداراتی که شرایط زیر را داشته باشند، مسیرهای کالس A گفته می شود:

1- دارای مدارات اضافی باشند.
2-درصورت بروز مدار باز در مسیر، سیستم به کارکرد خود ادامه داده 

و خطای مدار باز، منجر به اعالم یک سیگنال خطا می شود.
ــیر تاثیر بگذارد، به  ــرایطی که بر روی عملکرد صحیح مس 3-کلیه ش

عنوان یک سیگنال خطا تلقی می شود.
4- درصورت بروز خطای زمین، سیستم کماکان به عملکرد خود ادامه 

خواهد داد.
5-یک سیگنال خطای زمین، منجر به ایجاد یک سیگنال خطا می گردد.

ــیرهایی که در آنها از هادی استفاده نمی گردد،  ــتثنائات: برای مس اس
ــای نوری، موارد 4 و 5 بند  ــتنده رادیویی و فیبره مانند گیرنده و فرس

فوق اعمال نمی گردد.
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B مسیرهای کالس 
به مداراتی که شرایط زیر را داشته باشند، مسیرهای کالس B گفته می شود:

1-فاقد مدارات اضافی باشند.
2-توانایی اجرای عملکرد صحیح پس از یک سیگنال باز از بین می رود.

ــیر تاثیر بگذارد، به  ــرایطی که بر روی عملکرد صحیح مس 3-کلیه ش
عنوان یک سیگنال خطا تلقی می شود.

4-درصورت بروز خطای زمین، سیستم کماکان به عملکرد خود ادامه 
خواهد داد.

5-یک سیگنال خطای زمین، منجر به ایجاد یک سیگنال خطا می گردد.
ــیرهایی که در آنها از هادی استفاده نمی گردد،  ــتثنائات : برای مس اس
ــای نوری، موارد 4 و 5 بند  ــتنده رادیویی و فیبره مانند گیرنده و فرس

فوق اعمال نمی گردد.
 

C مسیرهای کالس
به مداراتی که شرایط زیر را داشته باشند، مسیرهای کالس C گفته می شود:

ــتری است که توانایی کارکرد  ــامل یک مسیر یا مسیرهای بیش 1- ش
صحیح را به واسطه ارتباط خروجی به خروجی تغییر می دهد.

2- قطع ارتباط خروجی به خروجی، اطالع داده می شود.

D مسیرهای کالس 
ــود که عملکردی ایمن  ــیرهای کالس D گفته می ش به مداراتی مس

ــد. بدین  ــته باش در برابر خطا داش
معنا که وقتی خطایی اعالم نشده 
ــتم به عملکرد خود  ــت، سیس اس
ــیر  ادامه می دهد. ولی اگر در مس
خطایی ایجاد شود، باز هم عملکرد 

مورد نظر ادامه پیدا می کند.

E مسیرهای کالس 
به مداراتی مسیرهای کالس E گفته می شود که برای عملکرد صحیح 

و ایجاد خطا، مونیتور نگردند. همانند سیستم پیجینگ فرودگاهی

 X مسیرهای کالس 
ــرایط هفتگانه زیر را داشته باشند، مسیرهای کالس  به مداراتی که ش

X گفته می شود:
1- دارای مدارات اضافی باشند.

2-درصورت بروز مدار باز در مسیر، سیستم به کارکرد خود ادامه داده 
و خطای مدار باز، منجر به اعالم یک سیگنال خطا می شود.

3-درصورت بروز اتصال کوتاه در مسیر، سیستم به کارکرد خود ادامه 
داده و خطای اتصال کوتاه، منجر به اعالم یک سیگنال خطا می شود.

ــیر و خطای اتصال زمین، به صورت  4-درصورت بروز مدار باز در مس
توامان، سیستم به کارکرد خود ادامه داده می دهد.

ــیر تاثیر بگذارد، به  ــرایطی که بر روی عملکرد صحیح مس 5-کلیه ش
عنوان یک سیگنال خطا تلقی می شود.

6-درصورت بروز خطای زمین، سیستم کماکان به عملکرد خود ادامه 
خواهد داد.

7-یک سیگنال خطای زمین، منجر به ایجاد یک سیگنال خطا می گردد.

ــیرهایی که در آنها از هادی استفاده نمی گردد،  ــتثنائات: برای مس اس
مانند: گیرنده و فرستنده رادیویی و فیبرهای نوری، موارد 3 و 4 و 6 و 

7 بند فوق اعمال نمی گردد.

ــای فیزیکی  ــه در آن از هادی ه ــیرهای کالس A و X ک 12.3.7: مس
همچون فیبر نوری و یا هادی های فلزی استفاده می گردد، باید به گونه ای 
مسیربندی شوند که هادی هایی که سیگنال را از تابلو کنترل خارج می کنند 

و به آن بر می گردانند، از مسیرهای جداگانه به تابلو کنترل متصل گردند.
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ــتفاده از هادی های رفت و برگشت در یک کابل چند هادی یا در یک  اس
محوطه و یا در یک لوله، تنها در شرایط زیر قابل قبول است:

ــاز و یا  ــرایطی که فاصله ورود و خروج هادی به یک آشکارس 1-برای ش
اعالم کننده حریق و یا محفظه تابلو کنترل حداکثر 3 متر باشد.

2-یک لوله حرکت هادی که به یک قطعه منحصر به فرد منتهی می شود.

3- یک لوله حرکت هادی که به چند قطعه درون یک اتاق منتهی می شود 
که مساحت آن بیشتر از 93 مترمربع نباشد.

12.4: پایستگی مسیرها
تمـــامـــی مسیـــرهــــا بایستـــــی مطابــــــــــق بـــا

ــند.  NFPA70 , National Electronic Code باش
 12.4.1: پایستگی مسیرها سطح 0 : 

سطح 0 الزامی برای هیچ تدارکی جهت پایستگی مسیرها ندارد.

12.4.2: پایستگی مسیرها سطح 1 :
ــامل مسیرهایی در ساختمان هایی می شود که کامال تحت  سطح 1 ش
ــتم اسپرینکلر اتوماتیک مطابق با NFPA13 هستند، با  حفاظت سیس
ــیرهای فیزیکی که  ــای ارتباط داخلی یا دیگر مس ــا یا هادی ه کابل ه

درون لوله های فلزی نصب شده اند.

12.4.3: پایستگی مسیرها سطح 2 :
سطح 2 شامل یکی از موارد زیر می باشد:

)CI 1- با کابل های تا 2 ساعت مقاوم در برابر حریق ) کابل های
2- با مجموعه کابل های تا 2 ساعت مقاوم در برابر حریق )سیستم های 

حفاظتی مدار الکتریکی(
3- منطقه حفاظت شده یا محیط تا 2 ساعت مقاوم در برابر حریق

ــئول، تا 2  ــای اجرایی مورد تایید مقام های قانونی مس 4- جایگزین ه
ساعت کارکرد در برابر حریق

12.4.4: پایستگی مسیرها سطح 3 :
ــیرهایی در ساختمان هایی می شود که کامال توسط سیستم  شامل مس
ــا NFPA13 و نیز یکی از 4 مورد زیر  ــپرینکلر مطابق ب اتوماتیک اس

حفاظت می شوند:
1- کابل CI تا 2 ساعت مقاوم در برابر حریق 

2- با مجموعه کابل های تا 2 ساعت مقاوم در برابر حریق )سیستم های 
حفاظتی مدار الکتریکی(

3- منطقه حفاظت شده یا محیط تا 2 ساعت مقاوم در برابر حریق
ــئول تا 2  ــای اجرایی مورد تایید مقام های قانونی مس 4- جایگزین ه

ساعت کارکرد در برابر حریق

NFPA72 – 2013 EDDITION :منبع
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ــي PSOV یا همان  ــوص نحوه کارای ــتن مطلبي درخص ــزه نوش انگی
ــد که توجه  ــي ش PRIMING SHUT-OFF VALVE از آنجا ناش
ــتم هاي اتوماتیک اعالم و اطفاء  به کارکرد هر یک از المان هاي سیس
ــرد جامع آنها مفید و  ــناخت دقیق فیزیک و نحوه کارک حریق براي ش
موثر است. در این فرصت بر آن شدم تا نکاتي را درخصوص شیر فوق، 
از لحاظ فلسفه وجودي آن بیان کنم و در نوبت هاي بعدي درخصوص 
نگهداري و تعمیرات این گونه المان ها بیشتر با شما صحبت خواهم کرد. 

ــده اند و ممکن  ــاي مفهومي زیر از برند VIKING انتخاب ش نمونه ه
است در مقایسه با برندهاي گوناگون دیگر شاهد تفاوت هایي باشیم.

ــکل زیر برشي از حالت  ــیالبي که در ش ــیرهاي DELUGE یا س ش
ــریع دیافراگم  ــیر عملکرد س ــاهده می کنید، یک ش عملیاتي آن را مش
ــیالبي با یک عضو متحرک مي باشند که براي کنترل  دیفرانسیلي، س
PREAC- و  DELUGE ــپرینکلري  رریان آب در سیستم هاي اس

TION بکار مي روند.
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 چیست ؟
DELUGE VALVE و PORVو PSOV

احمد حسن زاده فرد 
کارشناس سیستم هاي اعالم و اطفاء حریق 

a.hasanzadehfard@ikco.com



شیر دالج )Deluge( با استفاده از فشار آب سیستم محبوس شده 
در مخزن اولیه، بسته نگه داشته شده و مخزن خروجي و مسیرهاي 
سیستم متصل به خروجي را خشک و خالي از آب نگه مي دارد. در 
شرایط حریق، هنگامي که سیستم رهاکننده عمل مي کند، مخزن 
ــیر دالج باز مي گردد تا به آب  ــار خارج شده و زبانه ش اولیه از فش
اجازه جاري شدن در مسیرهاي شبکه پایپینگ را بدهد. این سیستم 
 reset ، ــیر ــه بدون نیاز به بازکردن ش ــده ک به نحوی طراحي ش

مي شود. 
عملکرد شیر

مطابق شکل زیر، شیر دالج داراي یک مخزن ورودي، یک مخزن 
ــازن ورودي و خروجي  ــد. مخ خروجي و یک مخزن اولیه مي باش

ــو 2( از مخزن اولیه جدا  ــه )عضو 6( و دیافراگم )عض ــیله زبان بوس
مي شوند.

عملکرد شیر در شرایط تنظیم آماده باش:
فشار سیستم از طریق یک خط )تریم( اولیه محدودکننده )با اریفیس 
محدودکننده( که مجهز به یک شیر یک طرفه )نصب شده به سمت 
ــد به مخزن اولیه منتقل مي شود. فشار تغذیه  مخزن اولیه( مي باش
ــده، به خاطر طراحي  ــتم که در مخزن اولیه محبوس ش آب سیس
ــیمن گاه  ــیلي صورت گرفته، زبانه )عضو 6( را بر روي نش دیفرانس
)عضو 2( نگاه مي دارد. بدین ترتیب زبانه )عضو 6( مخزن ورودي 
را از مخزن جدا نگاه داشته و مخزن خروجي و مسیرهاي پایپینگ 

متصل به خروجي را خشک )خالي از آب( نگاه مي دارد.
عملکرد شیر در شرایط بروز حریق

وقتي که سیستم رهاکننده )releasing system( عمل مي نماید، 
ــار از مخزن اولیه با نرخي سریع تر از نرخ تغذیه فشار، از طریق  فش
خط جانبي محدودکننده به این مخزن خارج مي گردد. فشار تغذیه 
آب در مخزن ورودي، زبانه )عضو 6( را مجبور به ترک نشیمن گاه 
ــدن آب از طریق مخزن خروجي  )عضو 9( نموده و اجازه جاري ش
ــبکه پایپینگ و وسایل آالرم را خواهد داد. حال که شیر  بداخل ش
فعال شد، می بایست تا زماني که نیاز به اطفاء حریق و سیال اطفاء 
 porv و psov ــد، شیر باز بماند. این جاي داستان نقش کننده باش
در سیستم هاي اسپرینکلري غیر از تر مشخص مي شود که باتوجه 

به تریم بندي هاي مختلف از این شیرها استفاده مي کنند. 
PROV هنگامي که شیر دالج عمــل مي نماید، انتهـاي حسگر

 )PRESSURE OPERATED RELIEF VALVE( یا شیر 
Conven-(  فططمینان با عملکرد فشاري در تریم بندي نوع متعار

 PROV تحت فشار قرار گرفته و باعث فعال شدن )tional Trim
ــدن، بطور مداوم مخزن اولیه را  ــود. PROV پس از فعال ش مي ش
ــدن  ــیر دالج و بسته ش ــدن ش تخلیه نموده تا مانع از RESET ش
ــدن آن حتي در صورتي که تجهیزات فعال کننده )برقي،  یا قفل ش
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ــتم، مسیر این مخزن را ببندند، گردد.  پنوماتیکي یا هیدرولیکي( سیس
ــتم از  ــود که سیس ــیر دالج تنها در صورتي مي تواند RESET ش ش
ــیر دالج و لوله هاي تریم  ــده و مخزن خروجي ش ــرویس خارج ش س

مربوطه آنها، از فشار خالي شده و کاماًل از آب تخلیه شوند.
شیر PROV در حالت نرمال خود بسته بوده و در شرایط عملیاتي باز 

مي شود. این مهم ترین تفاوت ماهیتي آن با شیر PSOV است.
ــیر اطمینان با عملکرد فشاري )PROV( را  نکته مهم آنکه، هرگز ش
تحت تست هیدرواستاتیک قرار ندهید. بلکه بطور موقت  PROVرا از 

تریم جدا نموده و دو سر تریم از نقاط اتصال به PROV را با درپوش 
مسدود کرده و پس از آن تست هیدرواستاتیک را انجام دهید.

ــیر دالج از  ــي تریم بندي را از مدل متعارف )مدلي که به مرکز ش وقت
 )Easy Trim( به مدل تریم ساده )قسمت فوقاني آن وصل مي شود
تغییر شکل دهیم، الماني که نقش جلوگیري کننده از RESET شدن 
ــیر دالج را بر عهده دارد، PSOV است. PSOV در حالت نرمال و  ش
ــت. در زمان اطفاء بسته شده و مسیر جریان را  قبل از عملکرد، باز اس

همانند شرایط  PROV مسدود مي کند.

در اشکال زیر، به زیبایي نحوه کارکرد PSOV و فعال شدن آن به تصویر کشیده شده است. 
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ــول هاي آتش خاموش کن در صنایع، سازمان ها، شرکت ها  عموماً کپس
ــه عنوان اولین و  ــي، صنعتي، تجاري و . . . ب ــن مختلف عموم و اماک
ــرایط اضطراري مورد استفاده قرار  ــیله امدادي در  ش ــریع ترین وس س
ــول ها، عالوه بر  ــوب و ایمن این کپس ــد. جهت عملکرد مطل مي گیرن
ــرایط فني  ــتاندارد بودن آنها به لحاظ ش کیفیت محتویات، تداوم به اس
در زمان بهره برداري از نکات حائز اهمیت مي باشد. متأسفانه و به گواه 
نتایج آزمون هاي دوره اي و سوابق حوادث ناشي از انفجار کپسول ها در 
دوره مصرف، تعداد قابل توجهي از کپسول هاي اطفاء حریق پودر و گاز، 
ــي و . . .  به دالیل ذیل داراي پتانسیل فراوان  آب و گاز، CO2 ، تنفس

ایجاد حادثه هستند: 
  عمر باالي انواع کپسول هاي اطفاء حریق و امدادي )درزدار و بدون 
ــا نام هاي تجاري  ــاخت و یا ورود آنها ب ــاً چند دهه از س ــه بعض درز( ک
ــورهاي گوناگون به داخل مي گذرد. )به عالوه، با توجه  مختلف و از کش
ــرایط  ــه عدم انجام آزمون هاي دوره اي، اطالعاتي از انطباق آنها با ش ب

عملکردي اولیه دردسترس نیست.(
ــب در  ــرایط بهره برداري مناس   نگهداري نامطلوب و عدم رعایت ش

چرخه مصرف
  شارژ مکرر کپسول ها بدون انجام بازرسي فني دوره اي در بازه هاي 

زماني مشخص، قبل از شارژ توسط مراکز ذیصالح آزمون 

  عدم اطالع کافي متولیان ایمني صنایع، بهره برداران و شارژکنندگان 
از حوادث و مخاطرات کپسول هایی که تاکنون مورد آزمون هاي دوره اي 

قرار نگرفته اند.
ــول هاي اطفاء حریق  ــام آزمون دوره اي کپس ــوارد ضرورت انج این م
ــت. از این رو  ــر از الزام نموده اس ــده را فرات ــخص ش در دوره هاي مش
ــت الزامات فني  ــدي ایمن از این تجهیزات، رعای ــا راهکار بهره من تنه
 ISIRI 6792 ، ــتانداردهاي ملي ــتانداردهاي اجباري، از جمله اس اس
ــي فني  ISIRI 9424-2 ، ISIRI 869 و . . . درخصوص انجام بازرس

و آزمون دوره اي آنها توسط مراکز ذیصالح آزمون مي باشد.
تصاویر زیر برونداد انجام آزمون هاي دوره اي کپسول هاي اطفاء حریق 
توسط آزمایشگاه تایید صالحیت شده مي باشد. این تصاویر گویاي این 
مطلب است که درصورت عدم رعایت موازین استاندارد، این تجهیزات 
ــاني به افراد، بهره برداران و . . . را حین  امدادي امکان بالقوه آسیب رس
مانور و یا بهره برداري در شرایط اضطراري دارا مي باشند. این کپسول ها 
به علت عیوب مشاهده شده در آزمون دوره اي، نظیر: بازرسي چشمي، 
ــون کنترل وزن،  ــیر، آزم ــنجي، کنترل هاي دنده اتصال ش ضخامت س
ــت هیدرواستاتیک و . . . طبق استاندارد از چرخه شارژ خارج  آزمون تس

شده و معدوم شده اند. 
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بازرسي فني و آزمون دوره اي کپسول هاي اطفاء حریق و امدادي 

یك الزام یا . . . ؟
مهندس مجید رحماني 

کارشناس مهندسي مکانیک 
مدیر عامل شرکت مهندسي و

 بازرسي فني مخازن آلیاژدار
همراه : 09121200728

نمونه جوشکاري غیرمجاز بر روي بدنه 
کپسول اطفاء حریق 

نمونه خوردگي شدید داخل کپسول 
تنفسي 

نمونه خوردگي حفره اي داخلي در کف 
CO2 کپسول

عیوب ناشي از فرآیند ساخت کپسول 

بازرسي داخلي چشمي از داخل کپسول 
به کمک چشم مسلح 

)دستگاه ویدئواسکوپ(

آزمون تست هیدرواستاتیک به روش کندگي در مهره اتصال کپسول 
انبساط حجمي 

بازرسي و کنترل دنده مهره اتصال 
کپسول با شابلون استاندارد
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تونل نجات در سيل 
وقوع سیل و آب گرفتگی معابر می تواند جان بسیاری از افراد و ساکنین را درمعرض خطر قرار دهد. عموم امدادگران در این قبیل حوادث 
ناچار به استفاده از وسایل مختلفی هستند که با دشواری و ریسک فراوان می تواند افراد را از منطقه خطرناک به محل امن تر منتقل کند.

Air Rope تونلی بادی است که در طول های متغیر طراحی شده و امدادگران می توانند به واسطه استفاده از آن، انتقال افراد را از روی 
جوی های خروشان، به صورت امن و مطمئن انجام دهند.

ــناور با فرد درحال  ــیاء ش ــده از دو طرف، تکان های وارده را مهار نموده و باد درون تونل، ضمن ممانعت از برخورد اش طناب های مهارش
انتقال، وی را با سالمت کامل به محل امن منتقل می کند.   

Air Rope Inflatable Rescue
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برای دریافت این تصویر در ابعاد بزرگ )پوستر( با iransafesec@gmail.com مکاتبه کنید.

برخورد بوم خودروی عملياتی با کابل های برق فشارقوی و ...                 ارسال کننده: محمد عسگری، آتش نشانی ایران خودرو دیزل

شما هم می توانيد تصاویر منتخب خود را به iransafesec@gmail.com ارسال نمایيد.

عالئم هشداردهنده
پوستر راهنمای رفتار صحیح در حین وقوع حریق

     تصویر خاص

برای دریافت فایل الکترونیکی )فارسی شده( این تصویر در ابعاد بزرگ با iransafesec@gmail.com مکاتبه کنید.

Fire Protection
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ــبکه های  ــات، خطوط لوله، ش ــت گاز در تأسیس امکان بروز پدیده نش
گازرسانی و منازل، اعم از مدفون و یا روی کار وجود دارد که خصوصًا 
ــد، میتواند منجر به  ــور اتفاق بیفت ــته و محص ــر در مکانهای سربس اگ

حوادث ناگوار و خسارات غیرقابل جبران گردد.
ــتعد خطر انجام می گیرد،  با تمام تدابیر ایمنی ای که در محیط های مس
ــتعال هستند  برخی از محیط ها ناگزیر از حضور گاز و غبارات قابل اش
ــیم بندی  ــه زون 2 ، 1 و 0 تقس ــاس میزان خطر به س که خود بر اس

می گردند.
طبق استاندارد ATEX  زون صفر به محیطی گفته می شود که میزان 
سطح گازها و غبارات قابل اشتعال در آن به حدی است که حتی جرقه 
ــاکن لباس نفر عملیاتی نیز می تواند منجر به  حاصل از الکتریسیته س
ــتفاده  ــت در این گونه اماکن، عدم اس ــتعال گردد. بدیهی اس ایجاد اش
ــار، می تواند با کوچک ترین  ــزات الکتریکی  ایمن و ضد انفج از تجهی
جرقه ، انفجاری مهیب را موجب گردد که صرف نظر از خسارات مالی، 
خسارات جبران ناپذیر جانی را نیز در پی خواهد داشت. یکی از راه های 
ــتفاده از وسایل حفاظت فردی  ــگیری حوادث فردی و شغلی، اس پیش
ــک حفاظتی، چراغ  ــش ایمنی، کاله ایمنی، عین ــل: لباس کار، کف مث
قوه های ضد انفجار و .... می باشد که می   بایست با توجه به نوع کاِر نفر  

عملیاتی، این وسایل در اختیار فرد قرار گیرد.
ــابقه تولید چراغ  ــپانیا با بیش از 105 سال س ــرکت ADARO اس ش
 Adalit ــت که با معرفی چراغ قوه ــالی اس قوه های ضدانفجار، چند س
ــود در بازار ایجاد  ــراغ  قوه های ضدانفجار موج ــی در چ L-10   ، انقالب

نموده است. 
این مدل اولین چراغ قوه قابل شارژی ست که به طور ویژه جهت کاله 
ایمنی طراحی گردیده است. ابزاری با روشنایی بسیار باال و بدون نیاز 
ــتفاده از دست که به دلیل وجود یک LED قرمز رنگ با قدرت  به اس
ــان را به راحتی در غبار و  ــیار باال، مکان موردنظر آتش نش نوردهی بس
ــان می دهد. سر چراغ قوه به گونه ای طراحی گردیده که  دود غلیظ نش
ــته باشد تا اگر از چراغ قوه بسته به  قابلّیت چرخش 180 درجه را داش

ــمت چپ یا راست کاله استفاده گردید،  نشانگر مکان نمای  نیاز در س
 Adalit L-10 ــب قرار گیرد. نور سفید رنگ قرمزرنگ در مکان مناس
 LED 3 ــّدت نفوذ و نوردهی بسیار باال، حاصل وجود یک چراغ با ش

واتی 135 لومنی است.
ــن و مّهم ترین اجزاء  ــه باتری چراغ قوه یکی از حیاتی تری ــا ک از آن ج
ــرکت ADARO این مّهم را نیز از قلم  ــکیل دهنده آن است، ش تش
ــتفاده از یک باتری خشک لیتیومی )Li-ion( ، چراغ  نینداخته و با اس
ــت.  ــوه را از این جهت نیز به آخرین تکنولوژی روز تجهیز نموده اس ق
حداکثر ظرفیت نوردهی باتری مورد نظر، 6 ساعت است که باتوجه به 
سرعت باالی عملیات اطفاء  حریق، زمان نوردهی آن فوق العاده است.

ــارژ  ــت آگاهی نفر عملیاتی از میزان ش ــر به دلیل اهمّی ــوی دیگ از س
ــت که به  ــازنده امکانی فراهم نموده اس ــرکت س موجود در باتری، ش
ــارژ باتری  ــطح ش ــن نمودن چراغ قوه، با زدن فالش، س محض روش
نشان داده می شود. هر فالش، بیانگر یک ساعت شارژ باقیمانده است. 
ــت که از اتصال بیش از  اهمّیت دیگر این ویژگی منحصر بفرد این اس

حد باتری به شارژر و کوتاه شدن عمر باتری جلوگیری می کند. 
رزین بکار رفته در بدنه این چراغ قوه، از ترموپالستیک با کیفّیت بسیار 
ــانتی گراد  ــاال و مقاوم در برابر ضربه و حرارت، تا دمای 85 درجه س ب
 IP65 ــوه دارای ــری  ، بدنه این چراغ ق ــر میزان نفوذپذی ــت. از نظ اس
ــت که بیانگر عایق بودن در مقابل نفوذ غبارات بسیار ریز و پاشش  اس
ــطح حفاظتی  ــه دلیل دارا بودن باالترین س ــد. این مدل ب آب می باش
ــت، حداکثر درجه حفاظت  ــاختاری توانسته اس و ویژگی های عالی س
 Adalit ــراغ قوه ــد که این امر چ ــه خود اختصاص ده ATEX را ب
ــتفاده در زون صفر )  خطرناک ترین زون آلوده به  ــب اس L-10 را مناس

گازها و غبارات قابل اشتعال( نموده است.
شایان ذکر است شرکت سازنده برای این مدل، شارژر خودرو و شارژر 
معمولی مجزا و پنلی )40تایی( در نظر گرفته است که مدل خودرویی 

آن 24-12 ولتی و مدل معمولی آن 240-100 ولتی است.

      Adalit L - 10چراغ قوه
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ــت در هر روز، یکی  ــدود ده میلیون تن نف ــتفاده جهانی ح باتوجه به اس
ــد. باتوجه  ــا، می تواند ایجاد لکه هاي نفتی باش ــن آلودگی ه از متداول تری
ــم واقعی مربوط به  ــترین حج ــده، بیش به مطالعات و تحقیقات انجام ش
ــکی، مربوط به تاسیسات تولید و چاه هاي نفتی  آلودگی هاي نفتی در خش
و بیشترین حجم آلودگی هاي نفتی در دریا، مربوط به کشتی ها، تانکرها، 
ــتی هاي فله بر، کشتی هاي باري و پایانه هاي پاالیش نفت خام است  کش
که البته بیشتر روغن هاي روان کننده به طور مستقیم به وسیله پساب هاي 

حاصل از کارخانجات به طور مستقیم وارد آب دریا می شوند.
ــدود20 درصد از آلودگی هاي نفتی موجود در آب دریا مربوط به بخش  ح
حمل و نقل است که شامل تانکرها، کشتی هاي باري و سکوهاي شناور 
می باشد. نشت طبیعی ذخائر نفتی نزدیک به سطح زمین و تراوشات ساحلی 
در بسیاري از مناطق دنیا رخ می دهد که در حدود  11 درصد از آلودگی هاي 
نفتی را شامل می شود. عوامل جوي حدود 13 درصد از آلودگی هاي نفتی 
در دریا را تشکیل می دهند که این آلودگی ها نتیجه هیدروکربن هاي موجود 
در هوا می باشند. براساس گزارشات چاپ شده، بیشترین حجم آلودگی نفتی 

مربوط به جنگ خلیج فارس در کویت در سال 1991 میالدی می باشد.
ــاالنه حدود 1/2 میلیون بشکه نفت و ترکیبات هیدروکربنی وارد خلیج  س
ــود، معادل  ــود. با این میزان نفتی که وارد خلیج  فارس می ش فارس می ش
160 هزار تن مواد سمی در این پهنه آبی جای می گیرد که به این میزان 
باید سرازیرشدن روزانه حدود 2/6 میلیون بشکه آب مخلوط به نفت را نیز 

اضافه کرد. 

حفظ محیط زیست
بررسی و مطالعه روش های کاربردی جهت

زمانی که نفت وارد محیط می شود، به 
شکل های متفاوتی ازجمله: فیزیکی، 

شیمیایی و فرآیندهای زیستی دچار تغییر 
می شود و بر محیط اثر می گذارد. نشت 

نفت در محیط همراه با یک سری خطرات 
می باشد که عبارتند از: بروز بیماری برای 
کارگران، مخاطره افتادن حیات دریایی، 

اختالالت عصبی و کاهش اکسیژن. یکی 
از مسائل مهمی که امروزه باید به آن توجه 

ویژه ای شود، حفاظت از محیط زیست 
می باشد. در این مقاله به معرفی و بررسی 

روش های کاربردی جهت جلوگیری از 
آلودگی های نفتی و خطرات ناشی از 
آلودگی های نفتی پرداخته شده است.

ازآلودگی های نفتی
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متخصصان معتقدند هر یک تن مواد سمی، حدود هزاران تن آب را آلوده 
می کند. بنابراین این میزان حجم بسیار زیادی از خلیج فارس را آلوده خواهد 
ــگران زیست محیطی نیز بر این باور هستند که ورود فلزات  کرد. پژوهش
سنگین به آب های خلیج فارس عوارض زیست محیطی جبران ناپذیری را 

به این پهنه آبی وارد می کند.

1- آلودگی نفتی 
ریزش های نفتی در آب معمواًل به دو صورت پایدار و ناپایدار وجود دارند. در 
حالت ناپایدار نفت به سرعت تمایل به پراکندگی در سطح آب دریا داشته و 
نوع پایدار که چنین تمایلی را نسبت به سطح آب ندارد. نفت های ناپایدار 
معمواًل به صورت نفت سفید با ضریب ثقل کمتر از 0/8 هستند. نفت های 
پایدار نیز به صورت نفت سیاه بوده و ضریب ثقل بیش از 0/8 دارند. زمانی 
که نفت وارد محیط آبی می شود، به شکل های متفاوتی ازجمله: فیزیکی، 
شیمیایی و فرآیندهای زیستی دچار تغییر و تحول شده و بر محیط آبی اثر 
می گذارند. به محض ورود آلودگی نفتی به محیط های آبی، فرآیند تغییرات 
فیزیکی و شیمیایی آغاز می گردد. که این مراحل شامل مراحل ذیل است:

  تبخیر
  گسترده شدن/ انتشار، امولسیون سازی

  تجزیه و فساد
  تبادل های هوایی و دریایی

  ته نشینی
اکسیداسیون شیمیایی برخی از ترکیبات نفت، اغلب به کمک نور خورشید 
صورت می گیرند. ترکیبات تجزیه شده این فرایندها شامل توده های شناور 
قیر مانند، حل شدگی و ذره ذره شدن مواد هیدروکربنی در ستون و سطوح 
ــده در بستر دریا هستند. همراه فرآیندهای فیزیکی  آبی و مواد ته نشین ش
ــتی هم به آرامی صورت می پذیرد. از مهم ترین  ــیمیایی، فرآیند زیس و ش
فرایندهای زیستی می توان به تجزیه مواد نفتی توسط میکروارگانیسم ها 
و تبدیل به دی اکسید کربن و یا مواد آلی در فاز حد واسط، اکسیداسیون، 
ــم های بزرگ و متابولیت ها،  ــط ارگانیس ــطوح باالی آب توس حمل به س
ــا و جریان های  ــاره نمود. اطالع از اثرات باده ــازی و تخلیه اش ذخیره س
ــرعت پخش یک لکه  ــمند برای تعیین س محلی از جمله اطالعات ارزش
نفتی محسوب می شود. در آب های گرم، مانند دریای عمان و خلیج فارس 
ــبک تر ریزش های نفتی موجود  بدلیل افزایش دمای هوا، بخش های س
ــوند. آلودگی باالی نفت موجب افزایش فعالیت های  در آب، تبخیر می ش

باکتری های تجزیه کننده بخش های سنگین تر نفت می گردد.

2- خطرات ناشی از نشت نفت
  بروز بیماری در کارگران تمیزکننده لکه نفتی

معموال نشت نفت با انتشار بخارات نفتی و گرمای حاصل از آتش سوزی 
همراه است که استنشاق این مواد سمی، سالمت کارکنان گروه پاکسازی 
را بیش از سایر افراد به خطر می اندازد. گاه جهت پاکسازی لکه های نفتی 
ــیمیایی خاص و کمیاب استفاده می گردد که در بسیاری از  از ترکیبات ش
موارد این مواد می توانند منتج به سوزش و اختالالت پوستی و یا در سطوح 

باالتر، سبب بروز سرطان شود.

  مخاطره افتادن حیات دریایی
 اثرات آلودگی هاي نفتی بر ماهی ها از دو جنبه محیط زیستی و اقتصادي 
به دلیل اینکه ماهی ها یکی از منابع مهم غذایی هستند، مورد توجه قرار 
می گیرد. لکه های نفتی انتقال یافته به زیر آب در تماس بیشتری با آبزیان 
زیر دریا هستند، لذا این نوع آلودگی ها در مدت زمان کم، آثار زیانباری به 

بار می آورند. 
از دیگر عوامل موثر بر میزان سمیت هیدروکربن هاي نفتی، میزان شوري، 
دماي آب، فراوانی مواد غذایی و سالمت عمومی گونه هاي موجود در آب 

است.

  تشدید بیماری های موجود
ــابه  ــم و یا دیگر بیماری های مش افرادی که از بیماری هایی همچون آس
ــبت به سایر افراد بیشتر در معرض خطرات ناشی  ریوی رنج می برند، نس
ــیمیایی آن هستند. لذا این افراد باید به  از آلودگی های نفتی و ترکیبات ش

سرعت منطقه حادثه دیده را ترک کنند.
 خطرات برای زنان باردار

نفت شامل بسیاری از ترکیبات شیمیایی فرار و سمی است که استنشاق 
ــط زنان باردار می تواند موجبات تولد نوزاد نارس، نوزاد  برخی از آنان توس
ــقط جنین را فراهم آورد. بنابراین مناطق حادثه دیده برای  کم وزن و یا س
زنان باردار بسیار خطرناک بوده و باید به سرعت از این مناطق دور شوند.

  اختالالت عصبی
ــان داده است که برخی از صیادانی که  ــی از حوادث نفتی نش تجارب ناش
ــتخوش  در مدت طوالنی در معرض آلودگی های نفتی قرار گرفته اند، دس

مشکالت عصبی شده اند.

بروز بیماری در کارگران تمیزکننده لکه های نفتی

مخاطره افتادن سالمت عمومی گونه ها
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  بیماری ریوی
کورکسیت Corexit یکی از ترکیبات سمی و خطرناکی است که در اثر 
ــت نفت در محیط دریایی پخش می شود و می تواند مشکالت جدی  نش
ــده  ریوی برای افراد پاک کننده و کارگرانی که بخارات و ذرات متصاعدش
ــک های استاندارد و  ــتفاده از تجهیزات حفاظت تنفسی )ماس را بدون اس
ــاق می کنند، به بار آورد. شناسایی مناطق امن و ایمن در  مطمئن( استنش
موارد بروز حوادث نفتی جهت انتقال زنان باردار، کودکان و بیماران الزامی 
است. ضروری است که در شرایط حاد مخاطرات نفتی تا زمان عادی شدن 

شرایط از ماسک تنفسی استفاده شود.
  دود

در آتش سوزی های نفتی عالوه بر نشت نفت بر سطح اقیانوس ها، ذرات 
ــده و درنهایت به چشم ها و  ــمت زمین شناور ش ــده در دود به س حبس ش
ــند که این امر می تواند مشکالتی برای سالمتی  ــش های افراد می رس ش
برخی افراد ایجاد کند. همچنین عالوه بر دود، مواد سمی و خطرناک نیز 
متصاعد می شوند که گاه آثار زیان بار آنها تا مسافت های دور نیز محسوس 
است. میزان آسیب افراد از بخارات سمی فوق، به میزان و شدت استنشاق 
افراد باز می گردد. در اثر آتش سوزی های نفتی عالوه بر دی اکسید کربن، 
آب و ذرات، گازهای سمی مانند: دی اکسید گوگرد، دی اکسید ازت، منو 

اکسید کربن و مواد آروماتیک نفتی )PAHs( وارد محیط می شوند

 کاهش اکسیژن
پس از نشت نفت، میکروب های تجزیه کننده مواد نفتی فعال تر شده و در 
ــیژن محلول کاهش می یابد. کاهش اکسیژن محلول،  نتیجه میزان اکس
ــانی به بافت های آبزیان را تحت الشعاع قرار می دهد که این  اکسیژن رس
ــدی به آبزیان را به  ــیب های ج خود ناهماهنگی و عدم تعادل و بروز آس

همراه دارد. 

3- جمع آوري مواد نفتی از روي سطح آب
ــانی و نقص مربوط به تجهیزات  ــاي نفتی درنتیجه خطاي انس آلودگی ه
ــازي نفت به وجود می آید. یکی  ــگام تولید، حمل و نقل و ذخیره س در هن
از مسائل بسیار مهم در آلودگی هاي نفتی، تمرکز بر روش هاي جلوگیري 
ــازي آلودگی هاي نفتی  ــاي نفتی، روش هاي کنترل و پاکس از آلودگی ه

ــد. مهار لکه های نفتی با روش های مختلف فیزیکی، شیمیایی و  می باش
ــا می توان از جریان  ــود که در روش فیزیکی تنه بیولوژیکی انجام می ش
ــطح آب جلوگیری کرد و در روش های شیمیایی و  یافتن نفت بر روی س
بیولوژیکی نیز می توان نفت را به مواد دیگری تجزیه کرد. در واقع روش 
شیمیایی بسیار گران است، بنابراین بهترین روش مقابله بیولوژیکی است و 
در واقع این روش ارزان ترین است .برای پاکسازی لکه های نفتی بر روی 
آب ها باید در آن واحد از چند نوع روش استفاده کرد. در این میان کاربرد 
ــا به عنوان یک روش فیزیکی در یک دهه اخیر مورد توجه  جامدکننده ه
زیادی قرار گرفته است. به طوری که در آلودگی اخیر خلیج مکزیک نیز از 

این روش استفاده شد.
Skimmer اسکیمرها  

اسکیمرها، وسایلی مکانیکی هستند که به منظور جمع آوري آلودگی هاي 
ــده اند. باتوجه به اندازه بزرگ و ظرفیت باالي  نفتی از روي آب طراحی ش
ــایل از راندمان باالیی برخوردار هستند. بعضی از اسکیمرها  آنها، این وس
شامل مخزنی براي جمع آوري نفت هستند و بعضی دیگر داراي تجهیزات 
تصفیه کننده نفت به منظور تصفیه نفت جمع آوري شده هستند. بهترین 
ــکیمر بر روي الیه هاي ضخیم نفتی می باشد و استفاده از آنها  کارایی اس

معمواًل بر روي الیه هاي نازک نفتی، بازده قابل قبولی نخواهد داشت.
ــان به گروه های مختلف تقسیم  ــاس نحوه عملکردش ــکیمرها براس اس
می شوند: اسکیمرهاي با سطح اولئوفیلیک، اسکیمرهاي مانعی، اسکیمر 
 ، Suction Or Vacuum Skimmer ــالء ــتگاه خ ــا دس ــی ی مکش
 Submersion Skimmers اسکیمرهاي باالبرنده، اسکیمرهاي غوطه ور
 .Vortex or Centrifugal Skimmer و اسکیمر گردابی و گریز از مرکز
ــکیمرها را به طور ترکیبی با سایر دستگاهها مورد  همچنین می توان اس
استفاده قرار داد. به عنوان مثال یک اسکیمر می تواند به طور همزمان به 
عنوان اسکیمر با سطح اولئوفیلیک و همچنین به عنوان اسکیمر غوطه ور 

در آب مورد استفاده قرار گیرد.
ــده بستگی دارد که  ــکیمرها به میزان نفت جمع آوري ش عملکرد انواع اس
این مقدار حجم براساس واحد زمان سنجیده می شود. این مقادیر معمواًل 
ــاس یک گستره بیان می شوند. به عنوان مثال مترمکعب بر ساعت.  براس
اگر اسکیمر میزان زیادي آب در داخل خود جمع کند، مقدار آب در میزان 
ــت. عالوه بر ویژگی هاي ذکر شده، یکی  جمع آوري نفت اثر خواهد گذاش
دیگر از مهم ترین ویژگی هاي مربوط به عملکرد اسکیمرها، توانایی آنها در 
ایجاد امولسیون می باشد. همچنین توانایی آنها در برخورد با ذرات، سهولت 
آماده سازي، مقاومت، قابلیت کاربرد در مناطق خاص و قابلیت اطمینان این 

وسایل از دیگر موارد است.
  مواد جاذب نفت

ــتوانه اي و ورقه اي وجود دارند.  ــکال بالشتکی، اس جاذب ها معموال به اش
ــکل گرفته عموماً به صورت بوم هاي جاذب و برسی شکل  جاذ ب هاي ش
ــد. بوم هاي جاذب معمواًل براي از بین بردن بقایاي نفتی  به وجود می آین
ــازي از روي آب مورد استفاده قرار  و بازمانده هاي حاصل از عملیات پاکس
ــد. میزان جذب نفت در بوم هاي جاذب، معمواًل براي مقابله هاي  می گیرن
اولیه در برابر آلودگی هاي نفتی کاربرد چندانی ندارد. بوم هاي جاذب نیازمند 

تجهیزات کمکی براي جلوگیري از شکستگی در برابر امواج هستند.

متصاعد شدن دود و گازهای سمی در اثر آتش سوزی مواد نفتی
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  مواد جامد کننده نفت
در یک دهه اخیر با توجه به پیشرفت علم و فناوری، کاربرد جامد کننده ها 
در پاکسازی نفتی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. جامدکننده ها، موادی 
ــتند که می توانند نفت  پلیمری و یا ذراتی طبیعی مانند چوب و کنف هس
ــه خود جذب کرده و آن را به ماده ای ژله ای تبدیل کنند. بازدهی این  را ب
مواد جامدکننده در سطح دنیا 70 تا 76 درصد تخمین زده شده است. مواد 
ــده می توانند بیش از 70 درصد نفت آلوده کننده  یک منطقه آبی  جامدکنن
را به خود جذب کنند که راندمان باالیی است. اگر این مواد با یک روش 
شیمیایی و بیولوژیکی نیز ترکیب شود، بازدهی بسیار زیادی را در پی دارد. 
ــد BP British Petroleum و  ــازی مورد تایی جامدکننده ها روش پاکس
ــتفاده از این روش در  ــازمان حفاظت محیط زیست آمریکا هستند. اس س
مدت کوتاهی تأثیرات قابل توجهی دارد. چرا که این مواد می توانند در کمتر 
از 10 ساعت، مواد نفتی را جذب و جامد کنند و پس از آن می توان آنها را 
از سطح منطقه آلوده شده جمع آوری کرد. البته ممکن است استفاده از این 
مواد جاذب گران باشد و یا اثرات ثانویه در پی داشته باشد. مواد جاذب نفتی 
در مواردی عملکرد خوبی خواهند داشت که ضخامت الیه  نفت ناچیز بوده 

و سطح گستردگی آن وسیع نباشد.
  استفاده از روش بیولوژیک

در روش بیولوژیک از میکرو ارگانیسم هایی که بتوانند نفت را تجزیه کنند، 
استفاده می شود. به عبارتی این میکروارگانیسم ها از نفت به عنوان مواد 
غذایی خود استفاده می کند. در این روش از موجودات زنده بویژه باکتری ها 
به منظور تجزیه آالینده های محیطی و تبدیل آنها به ترکیبات غیرسمی 

استفاده می شود.
  پاکسازي به روش دستی 

ــاده، معمواًل به روش  ــازي لکه هاي کوچک نفتی در مناطق دورافت پاکس
ــتی صورت می گیرد. جداسازي نفت هاي سنگین نسبت به نفت هاي  دس
سبک در این روش خیلی سریع تر انجام می گیرد. گاهی اوقات پاکسازي 
ــیله بیل هاي مکانیکی،  ــاحلی به وس لکه هاي نفتی نزدیک به خطوط س
شن کش و یا قطع گیاهان آلوده به مواد نفتی صورت می گیرد. سطل هاي 

ــتند، از دیگر وسایل دستی براي  ــته اي در انتها هس کوچک که داراي دس
پاکسازي لکه هاي نفتی از روي آب هستند.

نتیجه گیری
ــئول مقابله با آلودگی هاي نفتی هستند، تالش  امروزه افرادي که مس
ــت را به حداقل ممکن کاهش دهند.  دارند اثرات وارده بر محیط زیس
در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی از تخریب محیط زیست جلوگیري 
ــیب هاي وارده به منطقه از جمله فعالیت هایی  خواهد کرد. ارزیابی آس
است که در سال هاي اخیر پس از وقوع آلودگیهاي نفتی اتفاق می افتد. 
ــامل بررسی مناطق آلوده به مواد نفتی براي محاسبه  این ارزیابی ها ش
میزان خسارت واردشده به گونه هایی است که در معرض آلودگی  قرار 
ــبه میزان آسیب وارد شده به  دارند. از جمله اهداف این روش ها محاس
ــت و بررسی اثرات کلی آلودگی هاي نفتی به منظور ترمیم  محیط زیس
ــاس ارزیابی آسیب هاي وارد شده به منطقه  و احیاء مجدد منطقه براس

است. 
ــان، پرندگان و  ــش مجدد گیاه ــاس روی ــق مورد مطالعه، براس مناط
حیوانات موجود در منطقه ایجاد می شوند. بروز آلودگی هاي نفتی باعث 
از بین رفتن پایداري منطقه خواهد شد و پایداري اکولوژیکی منطقه را 
ــکال خواهد کرد. گاهی اوقات بازگشت محیط به حالت اولیه  دچار اش
ــه جایگزینی جدید  ــیب دیده نیاز ب ــن خواهد بود. در نقاط آس غیرممک

گیاهان و حیوانات براي رسیدن به تعادل اولیه خواهد بود.
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Informationاطالعات تخصصی
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•  طراحی و مشاوره سیستم های اطفا حریق 
• ساخت و تولید و تامین تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

• طراحی و تولید تجهیزات مانیتورینگ و کنترل جریان ) فلومتر(
این شرکت اولین سازنده انحصاری  دیالج ولو Deluge Valve دارای مالکیت صنعتی به شماره 66190 می باشد.

عضو دانش بنیان  پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
ــرکت دارای دقت باال و اندازه گیری سریع و آسان توسط کاربر بوده و برای طیف وسیعی از  ــاخت این ش فلومترهای س
کاربردهای صنعتی مناسب می باشد. این دستگاه عالوه بر اینکه قابلیت نصب آسانی دارد؛ توانایی اندازه گیری دبی و 
حجم کل جریان های دو جهته را نیز دارد و می تواند بر روی تمامی لوله های فلزی و غیر فلزی به راحتی نصب شود.
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مبلغ اشتراك را به حساب شماره:  6 0 7 4 6 0 3 6 6 4  یا کارت شماره:  4 6 6 0 1 1 0 7 7 7 3 3 4 0 1 6  در وجه موسسه 

فرارسانه جامع صنعت نما آسيا نزد بانک ملت شعبه ممتاز ونک تهران بابت اشتراك ماهنامه بين المللی مهندسی حفاظت از حریق واریز نمایيد.

تصویر فيش بانکي را به دفتر نشریه، فکس یا ایميل نموده و آن را نزد خود نگهدارید.

آدرس: تهران، ميدان توحيد ، خيابان توحيد ، خيابان پرچم ، شماره 28 ، واحد 3 

14578                      خط ویژه: 47 11 92 66 - 021     کدپستي: 75157 - 

w w w . i r a n s a f e s e c . c o m          i r a n s a f e s e c @ g m a i l . c o m         i f p @ i r a n s a f e s e c . c o m

اشتراك شش ماهه   )6 شماره(     در سراسر کشور  )پست سفارشي(  400/000   ریال
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برای متقاضيانی که اشتراك یک ساله دریافت می کنند، به عنوان هدیه یک شماره اضافه 
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  Safety Eq.                                    www.ariaequip.com

 Gas Detection                                  www.infratec.eu

  Fire Detection                           www.det-tronics.com

Pyroelectric Detector LMM-274 for Gas Analysis 

Adalite L-10 

Fire detector system gas fault-tolerant EQ3001 EQP

Firecat - fire detector 0.5 - 14 mA, 10 - 16 V 

Fire detector  addressable-analog EBL512 G3

CH4 detector methane laser portable

 Fire Train                                        www.szenaris.com

Fire Detection                      www.cooperfulleon.com

Gas Detection                                www.tycofis.co.uk

چراغ قوه های L-10 شرکت Adalit  قابل شارژ - با طراحی ویژه کاله های آتش نشانی )همچون نشانی 
نورانی موقعیت آتش نشان را در هر لحظه قابل تشخیص می کند.(

- دارای سیستم منحصر بفرد مکان یابی کاربر به کمک 1عدد LED قرمز قابل تنظیم ِچشمک زن )مستقر در کناره چراغ قوه(
 Zone 0 جهت استفاده در محیط های آلوده به گازها و غبارات قابل اشتعال )ATEX( باالترین سطح حفاظت -
- دارای شارژر مجزا و پنل شارژ 40 تایی با ولتاژ 100-240 ولت و شارژرهای مناسب خودرو با ولتاژ 12-24 ولت

- باطری Li-ion با ظرفیت حداکثر 6 ساعت مدت زمان نوردهی
- LED 3 وات 135 لومنی با شدت نوردهی باال

- هشداردهنده زمان باقی مانده باطری 
- ساخته شده از رزین ترموپالستیک با مقاومت باال در برابر ضربه

The InfraTec GmbH Infrarotsensorik und Messtechnik company from Dresden has over 
20 years of experience in manufacturing pyroelectric infrared detectors. 
new product line with integrated CMOS preamplifier technology was successfully 
launched on the market. 
In contrast to conventional equipment, 
the detectors with JFET source tracking 
capabilities can operate in current mode 
and provide, for example, a great time 
response advantages for users. 
Due to the very high signal voltage – up 
to several 100 mV – they can easily be 
coupled with a microcontroller. 

The Det-Tronics Eagle Quantum Fire and Gas Detection/Releasing System serves mul-
tiple roles in the monitoring and protection of hazardous areas. It is a “fire detection and 
extinguishing agent release system” combined with a “hazardous gas monitoring system,” 
integrated on a fault tolerant digital communication network. 
- FM Approved to ANSI/NFPA-72-2010 National Fire Alarm Code
- Deluge and pre-action release capability for fire suppression 
- Agent release capability for fire suppression 
- Up to 246 addressable field devices and 32,500 
feet )10,000 meters( of wiring on the network 
- Supports up to six network extenders to 
increase network size 
- Compatible with Det-Tronics flame and gas 
products 
- Accommodates a variety of third-party devices 
with 4-20 mA or “dry contact” type inputs

i r a n s a f e s e c @ g m a i l . c o m درج تصوير محصوالت جديد برای شرکت های توليدکننده يا واردکننده محصوالت و فناوری های نوين صنعت حفاظت از حريق، رایگان است.                    ارسال کنيد. 

 With EBL512 G3, an audible addressable fire alarm system where conventional 
detectors can also be used. The device is built according to the standards mandated in 
EN54 part 2 )Control and Indicating Equipment( and EN54 part 4 )Power supply(. CIE 
communities with about 1020 detectors, input and output units and about 520 of these 
units could be alarm points. 
The CIE also have four for collecting 
analog detectors, manual call points, 
inputs and outputs units etc. Each loop 
contains one address. 
The CIE can either be connected in a 
TLON )Echelon( network or work as 
standalone. The number of detectors and 
other loop units can amount to 30 600. 
CIE can get information from other CIE 
in the same network system.

The Firecat is an extremely flexible fire sensor for use with security or other systems 
operating at 12Vdc. The unit can be configured 
to operate either as an optical, optical-heat, rate 
of rise heat or fixed temperature heat sensor via 
selection switches at the rear. 
The sensor’s output is via a relay with volt free 
contacts, which can be set to latch or auto-reset 
from the alarm condition. 
The sensor is also self monitoring so that in the 
event of a chamber failure or reaching the limit 
of its contamination compensating facility the 
LED will illuminate continuously yellow.

The LaserMethane units allow methane detection at distance in a choice of two 
handheld packages. Utilising Tuneable Diode Laser Absorption Spectroscopy )TDLAS( 
methane column density is measured and dis-
played on backlit displays in both numerical and 
graphical formats.
LaserMethane Detector )LMD(
Detection up to 150 m in reflect mode
Internal data and Event logging with SD card and 
RS232 interface
Earphone socket for noisy environments
LaserMethane Mini )LMm(
ATEX approval

  Fire Eq.                                        www.pkpcables.com

 Fire Detection          www.panasonic-fire-security.com

 Fire Eq.                                             www.fomtec.com Fire Eq.                                             www.alo125.com

MPM/04 Compact - AFT       دستگاه خودرویي آتش نشاني واترمیست

)C-coupling )Storz( ¾“ D-coupling )Storz “1.5 :تعداد ابزارهاي قابل اتصال
فوم افزودنی: سیستم مخلوط کننده انژکتوری دیجیتالی

Side Channel :پمپ
موتور: دو سیلندر قدرت 14 اسب بخار استارتر برقی و دستی

باتری: 12 ولت
فشار:  20 بار

برد عملیاتی تفنگ: در حالت جت، حدود 17 الی 19 متر در حالت 
اسپری، حدود 7 الی 9 متر

سرعت جریان: حداکثر 60 لیتر در دقیقه
ظرفیت تانک آب: 300 لیتر تانک پالستیکی ثابت 

ظرفیت تانک فوم: 20 لیتر

کابل مقاوم در برابر حریق جهت استفاده در: 
- سیستم های کشف و اعالم حریق و روشنایی اضطراری

ویژگی ها:
  LPCB 217 دارای تاییدیه -

- طراحی بسیار پیشرفته جهت بهترین عملکرد در شرایط آتش سوزی
- عدم انتشار گازهای سمی و دود

- انعطاف پذیری باال
- راحتی نصب و عدم نیاز به ابزارآالت خاص

- وزن کم 
- قابل عرضه در طول های بلند

info@pkpcables.com      www.pkpcables.com           021 - 88 17 05 78   )Cavicel( پترو کاوان پویا

SR 114H I SR114E
Fire Resistant, Flame Retardant, Low Smoke Zero Halogen
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 Fire Detection               www.edwardsfiresafety.com

 Fire Alarm                                     www.secutron.com

 Fire Alarm                                      www.siemens.com

ZEOS-AS Addressable Detectors  

MR-GRID-II Color Graphics Display Software

AIR-Intelligence aspirated smoke detectors 

Fire detection system terminal FT2010-A1

FireDETEC 

Fire Extinguish Panels BS-627

Detector 4 - 20 mA Model 510R

 Fire Extinguish                   www.olympia-electronics.gr

 Fire Detection                              www.firedetec.com

Fire Detection                               www.nova-gas.com

High sensitivity provided by forward light scatter mass detection and particle evalua-
tion for reliable early warning detection.
• Particle sensitivity range: 0.003 to 10 micron.
• Industries widest sensitivity range: 0.00046 to 7.62% obs/ft.
• Four programmable alarm thresholds )Aux, Pre-Alarm, Fire 1 and Fire 2).
• ClassiFire Perceptive Artificial Intelligence system.
• Dual Technology LDD 3D3 r 
Dust Discrimination and elimina-
tion system.
• RS-485 built-in as standard for 
networking and remote com-
munications.

Secutron’s MR-GRID-II Graphics Software offers instant access to real-time informa-
 tion about fire, security, and building alarms. It automatically displays every alarm in
 a single, streamlined interface that’s so intuitive most people can use it without any
 training. The Graphics Package features simple
on-screen prompts that help ensure a quick and ef-
ficient response to any emergency.
 The MR-GRID-II Graphics Software constantly
 monitors incoming data and immediately alerts the
 command center of alarm and trouble conditions.
 In addition it displays second-by second condition
 reports, automatic maps and floor plans, photos,
live video, and customized Take Action instruc-
tions.

Cerberus PRO offers floor repeater panels designed to provide a quick overview on floor 
level. 
The device include floor repeater display FT2011 and the floor repeater terminal FT2010 
to display text form of system messages from clearly defined monitoring zones such as a 
hospital ward.
The floor repeater display FT2011 
gives a detailed overview of alarms and 
messages and the floor repeater terminal 
FT2010 additionally provides similar 
main operating functions as that of the 
control panel. 
The floor repeater panels can be operated 
and accessed only through a key enhanc-
ing security.

The Simplicity CO system was designed to be simple to use addressable carbon 
monoxide detection and ventilation system, capable of detecting low concentra-
tions of CO, and automatically starting the building’s ventilation fans. Its features 
include:-
• True analogue addressable system.
• Economical 2 wire installation.
• Can view the PPM reading of every detector.
• Each detector can be given a 20 character label 
to ease device identification )optional).
• Loop of 126 devices divided into 8 zones.
• Continuously displays the maximum reading in 
each zone.
• Option for 2 ventilation relays per zone, for 
systems with 2 speed fans.
• Zonal or common ventilation options.
• Easy to use ventilation level selection.

 One fire extinguish  output  monitored for  open and short circuit. The output can operate 
with actuators or electro valves. 
-Two cross zones  for  fire detectors.
- One zone for a manual call point to start the extin-
guish procedure.
- One zone for a manual call point to cancel the 
extinguish procedure.
- Three  modes  of  operation
- The panel has  two independent  siren outputs.
- One contact relay for fault  status.
- Two fully programable relay contacts.
 -Terminals to communicate with conventional fire 
detection panels.
The battery Α-986 )12V/7Ah) is required for the 
operation of the panel. 

FireDETEC systems are compact fire pro-
 tection systems designed specifically for
 critical equipment and machinery at high
 risk for fire.
 They protect the spaces left under-protected
 by a traditional fire fighting system. Flexible
fire sensor tubing using pneumatic technol-
 ogy installs between the critical circuitry
 and mechanics, closer to where fire starts.
Quickly detecting a young fire and trigger-
 ing immediate release of the extinguishing
 agent, the fire is extinguished before doing
significant damage.

 The Nova 510 Series Oxygen deficiency or excess alarm
monitors are designed as an O2 ‘watchdog’ against ac-
 cidental displacement of ambient air in a confined space
 by inert gases, or by a buildup of too much O2 from an
O2 leak in the room.
 The monitors all utilize a long life electrochemical O2
 sensor. Actual O2 concentration is shown on a digital
 meter.
Alarm set points are pre-set at Nova but are field adjust-
able if desired. A ‘Sonalert’ audible alarm with reset but-
 ton is included.

 Fire Detection                                www.globalfire.pt

CO Monitoring & Ventilation Systems

 Gas Detection                www.zetaalarmsystems.com

The ZEOS-AS series of Analogue Addressable Detectors have been designed to be 
fully compatible with Global Fire Equipment’s range of intelligent control panels, 
JUNIOR and JUNO NET.
The ZEOS-AS series detectors must always 
be connected to a compatible GFE Analogue 
Addressable Fire Alarm Control Panel. The 
installation must be in compliance with the control 
panel’s system installation manual.
•Dual LEDs for 360º visibility
•Advanced detection and communication protocols
•Easy installation and maintenance
•Sleek low-profile housing
•Durable sensor head, no need for replacement
•SMD circuit board design. High quality and reli-
ability guaranteed

i r a n s a f e s e c @ g m a i l . c o m درج تصوير محصوالت جديد برای شرکت های توليدکننده يا واردکننده محصوالت و فناوری های نوين صنعت حفاظت از حريق، رایگان است.               ارسال کنيد. 
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