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Free-fall lifeboats

السقوط الحر بقوارب النجاة 
Norsafe conducts free-fall tests 
with lifeboat from 61.53m

 Norsafe  تجري اختبارات سقوط حر بقوارب النجاة من ارتفاع 61.53 م 

DNV-OS-E406 and NORSOK R-002  أحدث معايير أنظمة السقوط الحر 
بقوارب النجاة على السواحل النرويجية القارية، وسوف يصبح استخدامها إلزاميًا من عام 

 MKIII 2015، ويذكر خبراء أنظمة النجاة البحرية الدوليين أن قوارب النجاة الجديدة
GES50 تتسع لعدد أفراد حتى 70 شخص، وقد أظهر هذا النظام من قوارب النجاة نتائج 

واعدة ومبشرة جدًا، وتزعم الشركة أنه يوفر “أكثر عمليات اإلخالء من السفن أمانًا / 
التركيب على المناطق الشاطئية في حاالت الطوارئ،”.    

 Norsafe من  الجديدة  النجاة  قوارب  على  متزايد  عالمي  طلب  هناك  كان  لقد 
على  اتجاه  هناك  أن  ونظرًا  والتشريعات،  القواعد  أحدث  مع  والمتوافقة 

بالتوقيع   Norsafe قامت  فقد  الجديدة  التشريعات  هذه  لتبني  العالم  مستوى 
الصين  على عقد هام مع شركة Yantai CICMC Raffles  في 

أخرى  ترتيبات  مع  الحر  السقوط  بميزة  كبيرة  ضخمة  نجاة  قوارب  لتوفير 
المياه  في  الغاطسة  شبه  الجديدة  الحفر  لمنصات    davit  arrangements

من  متصلة  سلسلة  في  الرابع  النوع  هذا  ويعد   .COSL  Prospector العميقة، 
لسفن  المالكة   COSL Prospector  COSL Drilling القوارب من شركة

بالنرويج.     ستافنجر  في  الرئيسي  ومقرها    DP3

تم اختباره وتجربته
قامت الشركة في أوائل هذا العام بإجراء اختبار سقوط حر من أعلى ارتفاع على 

اإلطالق، مستخدمة في ذلك قوارب النجاة حرة السقوط. وقد تم إجراء االختبار من 

DNV-OS-E406 and NORSOK R-002 are the newest standards 
for free fall lifeboat systems for the Norwegian continental 
shelf, and will become mandatory from 2015. International 
marine life-saving systems expert, Norsafe’s new lifeboats GES50 
MKIII have a capacity of up to 70 persons. The lifeboat system 
has demonstrated very promising results, offering the “safest 
evacuation from a ship/ offshore installation in an emergency 
situation,” the company claims.

There has been a fantastic international demand for Norsafe’s 
new lifeboat which meets the latest rules and regulations, as 
new regulations tend to be adapted worldwide. Norsafe signed 
an important contract with Yantai CICMC Raffles in China for 
delivery of large free fall lifeboats and davit arrangements for 
the new deep-water semi-submersible drilling platform, COSL 
Prospector. This is the fourth delivery in the on-going series. The 
owner of the DP3 vessel is COSL Drilling Europe AS (CDE) with its 
head office in Stavanger Norway.

Tried and tested 
The company earlier this year conducted the highest free-fall drop 

GES50 MKIII (Gravity Escape System) 
approaching sea level

GES50 MKIII released from 61,53 metres-Total 
weight with 70 persons- 26.5 tonnes

GES50 MKIII resurfacing from 12 metres below sea 
level and launching ahead at full speed
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ever, featuring the free-fall lifeboat. The test was conducted from a 
height of 61.53 metres andcame in the wake of another successful 
drop from a height of 52m earlier in the same week. Norsafe’s new 
lifeboat, the GES50 MKIII is certified for heights of up to 47m.

“Norsafe’s purpose is not to set records in free-fall drops of 
lifesaving equipment,” says Norsafe AS CEO Geir Skaala. “The 
essence of our products, however, is to save lives. It is crucial 
to us that customers have the safest and most secure lifesaving 
equipment available in a situation where another evacuation is 
not possible,” says Skaala.

GES50 MKIII builds on cutting-edge technology and meets 
the DNV-OS-E406 standard for lifesaving equipment on the 
Norwegian continental shelf. The product is the first model in a 
series of three of Norsafe’s newly developed free-fall lifeboats that 
comply with these regulations.

“Despite the fact that the new regulations will not take effect 
until 2015, it is important for us as the market leader to be ready 
ahead of time. We are therefore proud to offer the market a new 
and innovative product that meets the regulations three years 
prior to them coming into force,” Skaala added.

Arild Hansen, VP Marketing, Norsafe

ارتفاع 61.53 متر وتم إجراؤه على هدى سقوط ناجح آخر من ارتفاع 52 متر في 
وقت مبكر من نفس األسبوع. وقوارب النجاة الجديدة من شركة Norsafe ، قوارب 

GES50 MKIII  حاصلة على شهادات باستخدامها من 
ارتفاعات تصل حتى 47 متر. 

تستهدف  السيد جير ساكاال “ال    Norsafe AS لشركة التنفيذي  المدير  ويقول 
إنقاذ األرواح حرة  قياسية في أجهزة ومعدات  أرقام  لتحقيق    Norsafe شركة
إنقاذ األرواح.  فإن روح منتجاتنا هو  قائاًل “ومع هذا  السقوط. وأضاف ساكاال 

المتاحة  األرواح  معدات  أكثر  لدى عمالئنا  يكون  أن  لنا  بالنسبة  المهم  فمن 
اإلخالء  بحلول  االستعانة  فيها  يستحيل  التي  الحاالت  في  تأمينًا  وأكثرها  أمانًا 

األخرى”.  

وتعتمد قوارب GES50 MKIII  على أحدث تكنولوجيا العصر ومتوافقة مع 
معايير DNV-OS-E406  لمعدات إنقاذ األرواح على السواحل النرويجية القارية. 

وهذا المنتج طراز ونموذج في مجموعة من ثالثة قوارب نجاة حرة السقوط قامت 
بتطويرها شركة Norsafe تتوافق مع هذه التشريعات والنظم.   

وأضاف ساكاال قائاًل:”على الرغم من أن هذه التشريعات لن تسري في الواقع قبل 2015، فمن 
المهم بالنسبة لنا كشركة تقود السوق أن نستعد قبل هذا التاريخ. ولهذا فنحن نفخر بأننا نقدم للسوق 

منتج جديد ومبتكر يتوافق مع النظم والتشريعات قبل سريانها بثالث سنوات.

Norsafe آريلد هانسن، نائب رئيس قسم التسويق شركة

GES50 MKIII Internal General ArrangementGES50 MKIII External General Arrangement
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Guaranteeing 
safety in extreme 
conditions

ضمان األمن والسالمة في الظروف القاسية

A new tailored enclosure solution 
that operates in the most demanding 
oil and gas operating conditions 
has been pioneered by international 
Finnish technology company, Ensto

حل تغليف جديد مصمم خصيصًا يعمل في أكثر ظروف العمل في مجال البترول والغاز  حاجة إليه وقد كانت 
الشركة الدولية للتكنولوجيا الفنلندية، Ensto الرائدة في ابتكاره

الهدف رقم واحد هو تأمين سالمة األرواح حسب قول جوني ميرينياد مدير تطوير 
حلول المشاريع الصناعية في شركة Ensto . وقد قال ميرينياد لشركة POT “عندما 

يتعلق األمر بالتشغيل في الظروف الخطيرة المحتملة، ال توجد مساحة للتنازل عن 
األمن والسالمة.”  

وقد تم اختبار Ensto Cubo X  من خالل تشغيله في بيئات - ATEX  - التي بها 
تفجيرات ويمكن تعديله ليناسب احتياجات العمالء. وتوفر الشركة تخصيص وتعديل 
لألبعاد والهيكل كما يمكن أيضًا طلب صناديق مع خيار تغليفها بالدهان وفي صورة 
 316 ،AIS1 304( مصقولة أو خشنة. كما يتوافر أيضًا اختيار مجموعة من المواد
AIS1، أو الحديد المطاوع( ومعالجات سطح )طبيعية أو مطلية أو مدهونة( بجانبين 

مسطحين أو بجوانب بها فتحات ذات شفرات. يمكن أن يتراوح ارتفاع وعرض 
الصندوق بمرونة من 160 مم إلى 1200 مم. وبعمق يتراوح بين 90 مم و 400 مم، 

يمكن اختيار المقاس والشكل األمثل ألي استخدام.      

وتفسر الشركة ذلك قائلة “يمكن أال يبدو الخيار كخيار مثالي، ولكنه مهم جدًا للعمالء 
الذين اعتادوا على قبول ما يقدمه لهم صناع الصناديق”  

ورغم أن شركة كانت تنتج دائمًا صناديق مصممة ألغراض معينة خصيصًا لم يكن ذلك 
قبل ثالث سنوات مضت عندما بدأت في إنتاج صناديق مناسبة لبيئات ATEX . وحسب 
قول توماس ماكيليا المحلل المالي لشركة Ensto Industrial Solutions فقد استمدت 

بيئات ATEX  من العنوان اإلرشادي استخدام المعدات بهدف حمايتها من االنفجار، ليس 
من الصعب صناعة صندوق ولكن من الصعب جدًا تصنيع واحد يحصل على موافقة 

ATEX  مع استمرار كونه مصمم لحل معين.

وتشمل أسواق ATEX  الصناعات التي بها خطر اشتعال مكونات كهربية محدثًة 
انفجارًا. من المعروف أن كل من ورش المناشير ومصانع الكيمياء الحيوية وحتى 

المخابز يصدر عنها أتربة قابلة لالشتعال، إال أن أكبر أسواقها صناعة البترول والغاز 
ألن كل سائل قابل لالشتعال يتحول إلى بخار.

The number one objective is to ensure safety of life, says 
Johnny Mehrinejad, Business Development Manager – Hazardous 
Areas at Ensto Industrial Solutions. “When it comes to operating in 
potentially dangerous situations, there is no room to compromise 
on safety,” Mehrinejad told POT. 

The Ensto Cubo X has been tested to operate in potentially 
explosive – ATEX –environments and can be tailor-fit to the 
customer’s requirements. The company offers customisation of 
dimensions and structure; boxes may also be ordered with a 
coated-paint option and in polished or rough form. A choice of 
material (AISI 304, AISI 316 or mild steel) and surface treatment 
(natural, brushed or painted) is available with either plain sides or 
sides with flange openings. The enclosure’s height and width can 
flexibly vary from 150mm to 1200mm. With the depth ranging 
between 90 mm and 400 mm, an optimal size and shape can be 
selected for any need.

“The choice may not sound like a big deal, but it is significant 
for clients who had become used to accepting whatever the box-
makers gave them”, explains the company.  

While Ensto has always produced tailored enclosures, it wasn’t 
until three years ago it began producing enclosures suitable for 
ATEX environments. ATEX gets its name from the French directive 
title, Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles. 
According to Tuomas Mäkelä, Product Manager, ATEX Solutions 
with Ensto Industrial Solutions, it’s not hard to make a box, but 
it is exceedingly difficult to manufacture one which can get ATEX 
approval and still be a tailored solution. 

ATEX markets include industries where there is risk of electrical 

Health, Safety & Environment

CuboX type options
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c o m p o n e n t s 
igniting an 
explosion. Sawmill, 
b i o - c h e m i c a l 
plants and even 
bakeries all produce 
highly flammable 
dust, but the oil 
and gas industry 
is the bigger 
market since every 
flammable liquid 
gives off a vapor.

The science
Ensto Cubo X 

been designed to survive even the riskiest situations and efficiently 
protect the enclosed materials from dust, moisture, excessive heat 
and other hazards in ATEX-type working environments, explains 
the company. “It provides operational reliability and continuity 
as well as improved safety for employees wherever electrical 
connections and systems exist”, says Ensto. 

The product works by isolating any electrical connection 
protecting the surroundings from a potential explosion – helped 
by its rugged collar structure and welded hinges and lugs. The 
enclosure’s replaceable screw inserts are mounted in hexagonal 
holes to avoid unintentional turning and braking. 

Individual enclosure needs are met with a choice of four platform 
alternatives; a plain enclosure solution can be complemented with 
inserts, support frames, mounting plates and other additional 
features.

Codes
To help customers make the “optimal choice for 

their specific needs”, Ensto created a code key for 
their use. Yet, solutions beyond the code key limits 
are possible with a customer-specific project number. 
Based on information that includes the installation 
zone, equipment group, degree of protection, specific 
product information, code key and requested options, 
Ensto can brand the junction box with an ATEX label. 
After contacting a notified body, the customer can 
carry out the confirmation assessment and obtain 
ATEX certifications by utilizing Ensto’s test results and 
documents. Based on Ensto’s mouting instructions, the 
terminals can then be installed. 

Empty ATEX enclosures can also be sold as a 
component, in which case the customer creates their own system 
using explosion protected components and carrying out the 
required tests with a notified body.

Ensto can provide comprehensive enclosure systems to OEMs. 
Complete explosion protected junction boxes are available, based 
on our certificates. In line with customer needs, the maximum 
dissipated method can be used to calculate the optimum number 
of elements for a scaled enclosure. n

العلم 
وقد ذكرت الشركة أنه 

 Cubo X قد تم تصميم
Ensto  للنجاة حتى في أشد 

الظروف خطورة لتحمي 
بفاعلية المواد الموجودة 

داخل الصندوق من الغبار 
والرطوبة والحرارة 

الزائدة والمخاطر األخرى 
في بيئات العمل من نوع 
ATEX القابل لالنفجار. 

وقالت شركة Ensto: “أنه 
يوفر دقة واستمرار التشغيل 

وأيضًا األمن للموظفين عند تواجد التوصيالت واألنظمة الكهربية”.  

يعمل المنتج من خالل عزل التوصيالت الكهربية لحماية المناطق المحيطة التفجيرات 
المحتملة – بمساعدة هيكلها حلقي الشكل والمفصالت والمقابض الملحومة. يتم تثبيت 
مسامير الصندوق التي يمكن استبدالها في فتحات سداسية الشكل لتفادي االنحرافات 
غير المقصودة وتثبيت كل صندوق على حدة ويتحقق ذلك من خالل خيار من أربعة 

منصات بديلة، يمكن استكمال حل الصندوق المسطح من خالل مسامير وإطارات 
تثبيت وألواح تثبيت ومزايا إضافية أخرى.    

الرموز 
لمساعدة العمالء على “اتخاذ أفضل القرارات المتعلقة باحتياجاتهم الخاصة”، قامت 

Ensto  بإنشاء رمز رئيسي الستخدامه، ومع هذا ما زالت الحلول التي تتجاوز حدود 
مفتاح الرمز ممكنة مع رقم المشروع الخاص بالعميل. بناء على معلومات تشمل 

منطقة التركيب ومجموعة المعدات واألجهزة ودرجة الحماية والمعلومات الخاصة 
بالمنتج والرمز الرئيسي والخيارات المطلوبة. يمكن أن تضع Ensto  عالمة ماركة 

ATEX  على صندوق التوصيل، بعد مخاطبة جهة أو هيئة إعالم، يقوم العميل 
بإجراء تقييم التصديق ويحصل 
على شهادة ATEX  من خالل 

استخدام وثائق ونتائج اختبار 
Ensto. عند ذلك يمكن تركيب 

المحطات من خالل إرشادات 
     Ensto . التثبيت من

كما يمكن أيضًا بيع أغلفة 
ATEX الفارغة كأحد 

المكونات، في هذه الحالة 
يصنع العميل النظام الخاص 
به باستخدام مكونات مبطنة 
بـ ATEX  ويقوم بإجراء 

االختبارات الالزمة مستخدمًا 
جسم معلوم. 

بإمكان Ensto توفير نظم 
حماية وتغليف شاملة لألسواق المفتوحة. كما تتوافر أيضًا صناديق توصيل مبطنة بـ 

ATEX ، بناء على شهاداتنا. وعلى ضوء احتياجات العمالء، فإن أكثر الطرق تطرفًا 
التي يمكن استخدامها لحساب أكبر عدد ممكن من العناصر لوعاء مغلق ذو أبعاد 

محددة. 

Ensto  عبارة عن Cubo X متين، وعندما تطرح في األسواق في صيف 2011، 
ستحظى بقبول عالمي، ويشمل عمالء من الواليات المتحدة، والنرويج، وروسيا، 

والمملكة المتحدة.
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