
 سوزي مهیب  آتش برابر دریزه گالوان تست محصول
 

 
 

آب و    ، شآتبا معرض    مقابلهدر  طاقتش را    ،)HDG(  ايغوطه   گرم   ة فوالد گالوانیز   با شده  ماندگاري ایجاد  
روز کاراینها    ۀ که همدرحالی  ، نشان دادمواد شیمیایی   آموزش مدیریت اضطراري    ، يدر یک  در مرکز 

 انجام گرفت.  ) MFBمتروپولیتن ( نشانیسازمان آتش 

شرایط  در  آموزشی را  مدرن  هاي  و زیرساخت  تسهیالت   ،شمال ملبورن واقع شده است  که در   مرکز این  
 کند.فراهم می  بحران نشانان و مدیریت براي آتش  ، واقعیاضطراري  

با آن  معموال  را که  کارکنان اورژانس  هاي اضطراري  موقعیت که  هایی را در اختیار دارد  محل   سازماناین  
می تا جستجو  سیسات پتروشیأیا ت  یایستگاه خدمات  ،فروشگاهسوزي در  از جمله آتش  ،شوند مواجه می 

فروریختهساختمان  در  جاده   ، هاي  نجات  عملیات  و  انجام  راه شرایط  اي  تونل  در  را  آهن  اضطراري 
 کند. سازي می شبیه

اضطراري    وزش پارکینگ کامل وجود دارد که آمطبقه با    سیسات یک سرپناه بزرگ هفت أتاین  در داخل  
هاي مختلف و  سوزي آتش   مجهز به  از نظر داخلی ساختمان  کند.  ه می ئباال ارا  را براي نجات هوایی و از 
 شود.  رو می ه شهر با آن روب داخل چند طبقه   ینشان در ساختمانانتشار دود است که آتش 



در    ،ساخته شده است  HDGاز فوالد    طور کاملبه   تقریباً  بینید،میدر عکس  که    پتروشیمی  ۀاین کارخان
 هستند.تن فوالد   280با مجموع  HDGمتشکل از  ،یشانهانرده شامل تمام  ،هاساختمان % 88که حالی

  تا این حد است که    دستاولین پروژه از این    شودگفته می زیرا    ، رد استفبهاین شغل منحصر 
 کند. استفاده می HDGاز فوالد 

 
 

شکلنرده  با  که    ی غریب  و عجیب    هايها  شدند  مسمشخص  تا ئاین  داشت  دقیقی  رسیدگی  به  نیاز    له 
 شود.  حاصلافزایش زیبایی همچنین اعوجاج و   به حداقل رساندن ، تخلیه  ،هوارسانیاطمینان از 

از مرحل   گالوانیزه شرکت   بود   ۀکه  با معمار و سازنده درگیر  اطمینان حاصل کند که  می   ،طراحی  تواند 
بودن  مناسب    درخصوصاولین بار    براي  مرکزاند و این  طراحی شده  HDGبا در نظر گرفتن    قطعات  ۀهم

  ۀ رابط   نیز وژه  از اوایل پرند.  کمی را برآورده    MFBنشانی متروپلیتن  سازمان آتش نیازهاي    ،کارو تکمیل 
 برقرار بود.  دارانکامیون نقل و  هاي حمل وشرکت ،با مهندسانخوب کاري 

از فوالد    تا این حد است که    دستاولین پروژه از این    شودگفته می زیرا    ،این شغل منحصر به فرد است
HDG   کند. استفاده از فوالد  استفاده میHDG  سیسات پس از  أهمچنین به این معنی است که مدیران ت

 آموزشی و در طول عمر محصول نیاز به نگهداري کمی دارند.   ۀهر جلس

 



 
 حین عملیات  آموزش مدیریت اضطراري ویکتوریا در    مرکز

 

   ، ) AIPMاسترالیا (  ة پروژ سسه مدیریت  ؤم  2014سال  ة  جایز  میلیون دالر   100بیش از    ة این پروژه برند 
 Sorel AA ۲۰۱۴G    ة همچنین فینالیست جایز  و  2014مهندسی    /ساخت  ة پروژو    2014سال    ةپروژ

 شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


