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ٔمزرات پیطٍیزی اس حزیك در صاپٗ

ٔمزرات ٔزثٛط ث ٝاعفبء حزیك در سبختٕبٖ

استب٘ذارد سبخت
ثبسرسی سبسٔبٖ ٔسئ َٛدِٚتی یب سبسٔبٖ خػٛغی دارای غالحیت ا٘جبْ ٔی ٌیزد.
وست اعٕیٙبٖ اس ایٗ و ٝآیب أىب٘بت پیطٍیزی اس آتص سٛسی در سبختٕبٖ(دیٛار ،وف ،ستٞ ٖٛب ٚ
غیز )ٜتؼجی ٝضذ ٜاست یب ٘ٝ؟

ٔمزرات پیطٍیزی اس آتص سٛسی
ثبسرسی  ٚرإٙٞبیی تٛسظ سبسٔبٖ آتص ٘طب٘ی ٞز رٚستب ،ثخص  ٚضٟز غٛرت ٔی پذیزد.
وست اعٕیٙبٖ اس ایٗ و ٝآیب تأسیسبت ٔزثٛط ث ٝخبٔٛش وزدٖ آتص سٛسی عجك ٔمزرات در
سبختٕبٖ تؼجی ٝضذ ٜاست یب ٘ٝ؟
در سبختٕبٟ٘بی ثبالی  15عجمٔ 30000ٚ ٝتز ٔزثغ تبسیسبتی در خٛد سبختٕبٖ ٘ػت ٔی ٌزدد و ٝاپزاتٛر در
سٔبٖ حزیك یب حٛادث لبدر خٛاٞذ ثٛد در اتبق فزٔبٖ آٖ تبسیسبت  ،وّی ٝسیستٕٟبی ایٕٙی  ٚآتص ٘طب٘ی داخُ
سبختٕبٖ را وٙتزَ ٕ٘ٛد ٚ ٜدستٛرات السْ را تب سٔبٖ رسیذٖ ٘یزٞٚبی آتص ٘طبٖ ث ٝایٗ سیستٕٟب ارسبَ ٕ٘بیذ

ٕٟٔتزیٗ تأسیسبت ٔزثٛط ث ٝاعفبء حزیك
 -1وپس َٛآتص ٘طب٘ی :
ثزای  ٕٝٞسبختٕبٖ ٞب السْ است.
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در ٞز ثیست ٔتز یه ػذد تؼجیٔ ٝی ضٛد.
تٛا٘بیی ٔمبثّ ٝثب آتص سٛسی ٘بضی اس رٚغٗ  ٚیب ثزق را داضت ٝثبضذ.
 -2تؼجی ٝسیستٓ خٛدوبر ٞطذار دٙٞذ ٜآتص سٛسی
ثزای سبختٕبٖ ٞبیی و ٝاس ا٘ذاسٔ ٜؼیٙی ثشرٌتز ٞستٙذٔ( .ثبَ :ثزای ثبسارٞبی خزیذ ث ٝثشرٌی ثیص
اس ٔ 300تز ٔزثغ) اِشأی ٔی ثبضذ.
سیستٓ خٛدوبر ثب دریبفت ػالئٕی اس لجیُ ٌزٔب  ٚدٚد سً٘ ٞطذار آتص سٛسی ٔی دٞذ.
است ٔشایبی ایٗ سیستٓ است.
درن ایٗ و ٝدر وذاْ ٘مغ ٝاس سبختٕبٖ آتص سٛسی اتفبق افتبد ٜاس
 -2ضیز آتص ٘طب٘ی داخُ سبختٕبٖ ( فبیز ثبوسٟب – ِٞ ِٝٛبی تز )
 ث ٝعٛر ٘سجی ثزای سبختٕبٖ ٞبی ثشري ( ثزای ثبسارٞبی خزیذ ضذ آتص ثٚ ٝسؼت ثیص اسٔ 2100تز ٔزثغ) السْ است٘ .ػت فبیز ثبوس ثٔ ٝسبحت سبختٕبٖ ثستٍی دارد ٘ ٝتؼذاد عجمبت
آٖ.

 تٛا٘بیی خبٔٛش وزدٖ ضؼّٞ ٝبیی و ٝسثب٘ ٝآٖ تب سمف ٔی رسذ را دارد. تؼجیٔ 30 ٝتز ضیّ ًٙدر آٖ ثب لبثّیت ا٘تمبَ ِ 150یتز در دلیم.ٝ -اخیزاَ ٘ػت ضیّٞ ًٙبیی ثب لبثّیت استفبد ٜتىٙفز ٜثیطتز ضذ ٜاست.
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 -3سیستٓ دٚضی ( آثپبضٟبی سمفی )
٘ػت سیستٓ دٚضی ثزای سبختٕبٖ ٞبی ثشري (ٔثبَ :ثبسارٞبی خزیذ ثٚ ٝسؼت ثیص اس 6000
ٔتز ٔزثغ)  ٚسبختٕبٖ ٞبیی ثب سمف ثسیبر ثّٙذ ( ثیص اس  11عجم )ٝالسْ است.
ٔٛثزتزیٗ رٚش خبٔٛش وزدٖ آتص سٛسی است ،أب ٞشی٘ ٝٙػت آٖ ثسیبر ثبالست.
ثب دریبفت ػالئٓ ٌزٔب ث ٝعٛر خٛدوبر آة ٔی پبضذ ( .ثیص اس ِ 80یتز در دلیم ٝاس ٞز دٚش)
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 -4ضیز ارسبَ آة ( ِٞ ِٝٛبی خطه ) :
٘ػت آٖ ثزای سبختٕبٖ ٞبی ثیص اس ٞفت عجم ٝالسْ است.
٘ػت «ضیز ارسبَ آة» ر ٚث ٝخیبثبٖ ٘ ٚػت «ضیز دریبفت آة» در  ٕٝٞعجمبت اس عجم ٝس ْٛثٝ
ثبال ٚتأسیسبتی و ٝث ٝفؼبِیت آتص ٘طب٘بٖ وٕه ٔی وٙذ  ،اِشأی ٔیجبضذ.

http://www.mohandes-iran.com

 -5سیستٓ خبٔٛش وٙٙذ ٜآتص ثب وف :
٘ػت آٖ ثزای جبٞبیی و ٝاعفبء حزیك ثٚ ٝسیّ ٝآة ٕٔىٗ ٘یست السْ استٔ( .ثبَ :پبروی)ًٙ
ثب پبضیذٖ وف اس ثبال ،وُ خٛدر ٚیب اتبق را ٔی پٛضب٘ذ.

http://www.mohandes-iran.com

 -6ػالئٓ رإٙٞبیی خزٚج اضغزاری :
ثزای سبختٕبٖ ٞبیی (ٔثُ ٞتُ  ٚتئبتز) و ٝثسیبری اس ٔزدْ ثزای اِٚیٗ ثبر ث ٝآٖ ٔزاجؼٔ ٝی وٙٙذ
 ٚثب راٞ ٜبی خزٚج اضغزاری آضٙب ٘یستٙذ السْ است.
٘ػت در راٟٞبی خزٚج اضغزاریٔ ،سیزٞبی ٔٙتٟی ث ٝآٖ ٚ ٚرٚدی عجمبت .
 ٕٝٞراٟٞبی ػالئٓ خزٚج اضغزاری ث ٝپطت ثبْ ٔٙتٟی ٔی ض٘ٛذ.
ٚ -7سبیُ ٘جبت :
٘ػت آٖ در  ٕٝٞعجمبت سبختٕبٖ ٞبیی و ٝثیص اس ٔمذار ٔؼیٙی استفبد ٜوٙٙذ ٜدار٘ذ َ(ثست ٝثٝ
٘ٛع استفبد ٜضبٖ) السْ استٔ( .ثبَ :سبختٕب٘ی ثیص اس س ٝعجم ٝو ٝدر ٞز عجم ٝثیص اس د٘ ٜفز
ٞستٙذ ِٚی تٟٙب یه را ٜپّ ٝدارد).
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ٔمزرات ٔزثٛط ث ٝأىب٘بت ٘زْ افشاری
سیستٓ وٙتزَ آتص :
ثزای سبختٕبٖ ٞبیی ثب ٔزاجؼ ٝوٙٙذٌبٖ ٔؼیٗ ،ثبیذ ٔسئ َٛوٙتزَ آتص سبختٕبٖ ٔطخع ثبضذ ٚ
٘بْ آٖ ضخع در سبسٔبٖ آتص ٘طب٘ی ثجت ضٛد.
ٔثبَ :ثیٕبرستب٘ی ثب ثیص اس سی ٘فز ٔزاجؼ ٝوٙٙذٜ
ٔسئ َٛوٙتزَ آتص ٞز سبختٕبٖ در آتص ٘طب٘ی آٔٛسش ٔی ثیٙٙذ  ٚثب وست ٟٔبرت ٞبی السْ
ثزای وٙتزَ آتص ثبیذ دارای ٌٛاٞیٙبٔ ٝثبضٙذ.
ٔسئ َٛوٙتزَ آتص ثبیذ ثب تٟی ٝعزح اعفبء حزیك آٖ را ث ٝثجت آتص ٘طب٘ی ثزسب٘ذ.
ایٗ و ٝدر ٍٙٞبْ ثزٚس آتص سٛسی چٍ ٝ٘ٛثبیذ ػُٕ ضٛد ،اعالع رسب٘ی ضٛد ،الذأبت اِٚی ٝاعفبء
٘ ٚجبت ا٘جبْ ٌیزد؟
حفبظت اس خزٚجی ٞبی اضغزاری ٔؼٕٛال چغٛر ٜثبیذ ا٘جبْ پذیزد؟
چٍٙٞ ٝبْ  ٚچٍ ٝ٘ٛآٔٛسش ٞبی ٔزثٛط ث ٝاعفبء حزیك ا٘جبْ ٌیزد؟
٘تیج ٝچه  ٚثبسرسی اس تأسیسبت اعفبء حزیك یه ثبر در ٞز سبَ (ثزای سبختٕبٖ ٞبیی و ٝوٕتز
در ٔؼزؼ خغز آتص سٛسی لزار دار٘ذ ٞز س ٝسبَ یه ثبر) ث ٝعٛر وتجی ث ٝآتص ٘طب٘ی ٌشارش
ضٛد.
ثبسرسی  ٚچه اس تأسیسبت اعفبء حزیك ػٕٔٛب تٛسظ ضزوت ٞبی ٔتخػع در ایٗ سٔی ٝٙا٘جبْ
ٔی ٌیزد.
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احتٕبَ خغز اس ٍ٘بٔ ٜمزرات ٔزثٛط ث ٝاعفبء آتص سٛسی
ثب احتٕبَ خغز وٓ

ثب احتٕبَ خغز ثبال

٘ٛع استفبدٜ

استفبد ٜوٙٙذٌبٖ وٓ ٔ ٚطخع

استفبد ٜوٙٙذٌبٖ ٘بٔطخع  ٚسیبد

اثؼبد

ثب ٚسؼت وٓ

ثب ٚسؼت ثیطتز

تؼذاد ٔزاجؼٝ

وٓ

سیبد

وٙٙذٌبٖ
تؼذاد عجمبت

وٓ (ث ٝاستثٙبی سیز سٔیٗ)

سیبد

تؼذاد پٙجزٜ

سیبد

وٓ

تؼذاد را ٜپّٝ

سیبد

وٓ

٘ٛع را ٜپّٝ

ثیز٘ٚی

در٘ٚی ( ث ٝاستثٙبی را ٜپّٞ ٝبی ٔخػٛظ)

ثبسرسی  ٚثبسدیذ ایٕٙی :
ثبسرسی چیست؟
وبروٙبٖ آتص ٘طب٘ی ثب ٔزاجؼ ٝث ٝسبختٕبٖ ،رإٙٞبیی ٞبی السْ ثزای پیطٍیزی اس آتص سٛسی را
ثٔ ٝسئٛالٖ سبختٕبٖ ٔی دٙٞذ.
در ٔمزرات ٔزثٛط ث ٝاعفبء حزیك ،حك پزس  ٚج ٚ ٛثبسرسی اس ٚضؼیت ادار ٜسبختٕبٖ ثزای
آتص ٘طب٘ی در ٘ظز ٌزفت ٝضذ ٜاست.
٘ىبت ثبسرسی :
ایجبد فضبیی و ٝدر آٖ آتص سٛسی در سبختٕبٖ ثزٚس ٘ذٞذ.
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ایجبد سیستٕی و ٝدر غٛرت ثزٚس آتص در سبختٕبٖ خسبرت ث ٝحذالُ ثزسذ.
جشئیبت ٘ىبت ثبسرسی :
آیب استب٘ذارد ٔمزرات رػبیت ضذ ٜاست یب ٘ٝ؟
(ٔثبَ :آیب ٔسئ َٛوٙتزَ آتص ٔطخع است؟ عزح اعفبء حزیك تٟی ٝضذ ٜاست؟ ثبسرسی اس
تأسیسبت ا٘جبْ ضذ ٜاست؟)
آیب در ٍٙٞبْ استفبد ٜتأسیسبت اعفبء حزیك ٔٛا٘ؼی ٚجٛد دارد؟
(ٔثبَ :آیب اضیبئی جّٛی وپس َٛآتص ٘طب٘ی لزار داد٘ ٜطذ ٜاست؟)
آیب ٔٛا٘ؼی ثز سز را ٜػّٕیبت ٘جبت ٚجٛد دارد یب ٘ٝ؟
(ٔثبَ :آیب اضیبئی در را ٜپّ ٝاضغزاری لزار داد٘ ٜطذ ٜاست؟)
آیب ٔسئ َٛسبختٕبٖ آٌبٞی اس اػٕبِی را و ٝدر ٍٙٞبْ ثزٚس آتص سٛسی ثبیذ ا٘جبْ دٞذ را دارا
است؟
ثزخٛرد ثب سبختٕبٟ٘بی خبعی
در ٔزحّ ٝا َٚثٙٔ ٝظٛر ارتمبء أٙیت ث ٝعٛر وتجی رإٙٞبیی (ثذ ٖٚتٛسُ ث ٝسٚر ) ٔی ض٘ٛذ.
در غٛرت ػذْ تٛج ٝث ٝرإٙٞبیی ،ث ٝآٖ ٞب تذوز دادٔ ٜی ضٛد.
جزیٕ ٝخبعیبٖ درغٛرت ػذْ تٛج ＝ !ٝتٛسُ ث ٝسٚر
در ٘ػت تذوز وتجی ٔجٙی ثز ایٗ و ٝایٗ سبختٕبٖ ٔمزرات آتص ٘طب٘ی را سیزپب ٌذاضت ٝاست!
سبخٕٙبٟ٘بیی و ٝتذوز دریبفت ٔیىٙٙذ
در ضٟز وٛث ٝاسبٔی سبختٕبٖ ٞب در ایٙتز٘ت  ٓٞاػالْ ٔی ضٛد.

٘تیجٌ ٝیزی :

ثبیذ «أىبٖ استفبد »ٜاس تأسیسبت اعفبء حزیك فزا ٓٞضذ ٜثبضذ.

http://www.mohandes-iran.com

(ثبسرسی  ٚچه اس تأسیسبت اعفبء حزیك)
السْ است افزادی ٚجٛد داضت ٝثبضٙذ و« ٝثتٛا٘ٙذ» اس تأسیسبت اعفبء حزیك ثػٛرت ٔفیذ
استفبد ٜوٙٙذ.
(ٔسئ َٛوٙتزَ آتص)
تٛجٔ ٝذا ْٚثٔ ٝسبئُ ٔزثٛط ث ٝپیص ٌیزی  ٚاعفبء حزیك ثزای وسب٘ی غیز اس ٔتخػػبٖ ٔطىُ
است.
ػّٕیبت پیطٍیزی اس آتص سٛسی٘ ،مغ ٝضؼف ٌزفتٗ اس سبختٕبٖ ٘یست .ثّى ٝضزٚرت ٔتٛجٝ
سبختٗ وسب٘ی است و ٝخغزات آتص را ٔتٛج٘ ٝیستٙذ.
خغزات آتص ث ٝعٛر ٔذإٞ ْٚزا ٜثب ثبسرسی ٞب ٌٛضشد ٔی ضٛد.
آتص ٘طبٖ ،تبجز أٙیت است.
(ثب ایٗ تفبٚت و ٝوبالیص ٔجب٘ی است)
سٔبٖ

ٔبِه سبختٕبٖ

آتص ٘طب٘ی

لجُ اس سبخت

ثب پیزٚی اس دستٛرات ،تأسیسبت آتص ٘طب٘ی

وست اعٕیٙبٖ اس درستی عزح تأسیسبت

را در ٘مط ٝدر ٘ظز ٔی ٌیزد.

سبختٕبٖ ثز اسبس دستٛرات داد ٜضذ.ٜ
وست اعٕیٙبٖ اس درستی سبخت ثب حضٛر در

ثؼذ اس سبخت

ٔحُ
آغبس استفبد ٜاس

ثب تٛج ٝث ٝضزٚریبتٔ ،سئ َٛوٙتزَ آتص را

سبختٕبٖ

ا٘تخبة ٔی وٙذ .عزح آتص ٘طب٘ی را درست

ثجت سبختٕبٖ  ٚدادٖ ٔطبٚرٞ ٜبی السْ

ٔی وٙذ  ٚث ٝعٛر ٔتٙبٚة آٔٛسش ٞبی وٙتزَ
آتص را اجزا ٔی وٙذ
ثؼذ اس یه یب سٝ

ٌشارش ثبسرسی اس تأسیسبت اعفبء حزیك.

سبَ

تؼٕیز لسٕت ٞبی غیز استب٘ذارد

دریبفت ٌشارش  ٚدادٖ ٔطبٚرٞ ٜبی السْ
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