
 ایمنی ذرات قابل احتراق

ثٴِش ٳٰي سػذ ٣ٸ رسار ٧شدٵٗجبس ثٸ سٴٺبيي ٟبث٪ اٳٜجبس ثبؿذ. اٯب ٹشٳٶّ ٯبدٷ ٟبث٪ احششاٝ )ٵثٔوي اص ٯٶاد 

٣ٸ دس ؿشايي ٯٰٔٶ٩ ٗيشٟبث٪ احششاٝ ٯحؼٶة ٯي٨شدٳذ( ٵٟشي ٣ٸ ػبخشبس رسٷ اي ديذا ٯي ٣ٴٴذ يب ثٸ ٛش٭ 

ٯي٨شدٳذ. ٧شد ٗالر، ٣ٶدٹبي ؿيٰيبيي، ؿ٤ش، صٗب٩ ٵ ثٔوي اص دٶدسي دس ٯي آيٴذ ثٸ ػشٓز دچبس حشيٞ 

 ٬ٛضار ٯبٳٴذ آ٫ٶٯيٴيٶ٭، ٯٴيضيٮ ٵ ٣شٵ٭ دس حب٫ز دٶدسي ٳٰٶٳٸ ٹبيي اص ٧شداٳٜجبس ٹب ٯي ثبؿٴذ.

دسكٶسسي٤ٸ ايٲ رسار دسي٢ ٛوبي ثؼشٸ ثب٬ِٗز ٯٴبػت ٵ ثلٶسر ٯ٬ٔٞ دسآيٴذ ٟبث٬يز اٳٜجبس ديذا 

 سخشيت ٵيب اٳؼبٱ ؿذٱ ٵصخٰي ٣ـشٲ  اص چٴيٲ اٳٜجبسي ٯي سٶاٳذ ػجتٯي٤ٴٴذ.ٳيشٵي حبك٬ٸ/آصادؿذٷ 

 ٯش٥ ٵ ٧شديذٷ ٳٜش كذٹب ؿذٱ صخٰي ػجت ٧زؿشٸ ٹبي دٹٸ ًٶ٩ دس حٶادطي چٴيٲ. ٧شدد ػبخشٰبٳٺب

 .اػز ؿذٷ ثبٓض سا صيبدي اٛشاد

 دٴج ه٬ٔي ٧شداٳٜجبس

 

ثٸ صثبٱ ػبدٷ، ٧شد اٳٜجبس، احششاٝ ثؼيبس ػشيْ ٵ يب اؿشٔب٩ رسار ٹٴ٨بٯي٤ٸ دس ٹٶا ٯ٬ٔٞ ٯي ثبؿذ، سٔشيٚ ٯي 

ؿٶد .ٓالٵٷ ثش ٯظ٬ض ؿٴبخشٸ ؿذٷ آسؾ ئٴي ا٣ؼيظٱ، حشاسر ٵ ٯٴجْ ػٶخز )رسار ٧شدٵٗجبس(، اٳشـبس رسار 

يبد ٯي  deflagrationٱ سحز ٳب٭ ٧شدٵٗجبس ثٸ ٬ِٗز ٵ ٯيضاٱ ٣بٛي ػجت احششاٟي ػشيْ ٯي ٧شدد ٣ٸ اص آ

ؿٶد. دس كٶسسي٤ٸ ايٲ ٵأٟٸ دس ي٢ ٯحيي ٯحلٶسي ٯبٳٴذ ي٢ اسبٝ، ػبخشٰبٱ، ٵػ٪ ٵ يب سجٺيضار ٛشايٴذي 

اسٜبٝ ثيبٛشذ، ثب اٛضايؾ ٛـبس حبك٬ٸ اٯ٤بٱ اٳٜجبس ٛشاٹٮ ٯي ؿٶد. سٰبٯي دٴج ٛب٣شٶس ري٪ دٴج ه٬ٔي 

 ٧شدٵٗجبسار اٳٜجبسي سا سـ٤ي٪ ٯي دٹذ:

اٳٜجبس حبك٪ اص ايٲ رسار ٟبث٪ اٳٜجبس داساي ٯخبًشار ٯٺ٤٬ي ثشسٵي ػالٯشي ٵ ايٰٴي ٯي ثبؿذ. ٛي  آسؾ ٵ

ا٫ٶاْٟ ٧شداٳٜجبس ٹب داساي ٯبٹيز ٯليجز ثبسي ٹؼشٴذ ٣ٸ ٯٴجش ثٸ ٯش٥ ٵ كذٯبر ػبخشبسي ؿذيذي ؿذٷ 

ٸ ؿٰب دس ٯٔشم ٵ سبطيشار ٵيشاٳ٨شي ثشٵي جبٯٔٸ اصخٶد ثٸ جب ٯي ٧زاسد. دس كٶسسي٤ٸ ؿش٣ز يب ٯجٰٶٓ

 سٺذيذار ثب٠٫ٶٷ ايٲ خٌشار ٟشاس داسد ٹٮ ا٣ٴٶٱ سذثيشي ثيبٳذيـيذ سب اص ٓٶاٟت صيبٳجبس آٱ دس اٯبٱ ثبؿيذ.

  

 انفجار هاي ثانویه



اٳٜجبسٹبي طبٳٶيٸ ٣ٸ ٰٓٶٯب ثٔذ اص ٧شداٳٜجبسٹب سٵي ٯي دٹذ، ٳشبيج ٵيشاٳ٨شسشي سا ثٸ ٹٰشاٷ داسد. اٳٜجبس اٵ٫يٸ، 

ثيـششي سا ٵاسد ٹٶا ٳٰٶدٷ ٵ يب ثٸ ػيؼشٰٺبيي ٯظ٪ ٣بٳب٩ ٹب، ٵػ٪ ٹب ٵ ٤٬٣شٶسٹب ٣ٸ ثٸ رسار اٳجبؿشٸ ؿذٷ 

ايٲ رسار آ٫ٶدٷ ٹؼشٴذ، كذٯٸ ٵاسد ٯي ٳٰبيذ ٵ ػجت اٳشـبس ٯجذد رسار ٧شد ٵ ٗجبس دس ٯحيي ٯي٨شدد. دس 

چٴذ اٳٜجبس  ٳشيجٸ، ثٶاػٌٸ اؿشٔب٩ احشٰب٫ي، رسار ٧شد ٵ ٗجبس ٯوبٜٓي دس ٯحيي آصاد ٯي ؿٶد ٣ٸ ي٢ يب

 ثٔذي سا دس دي خٶاٹذ داؿز.

ثٶاػٌٸ اٛضايؾ حجٮ ٵ ٬ِٗز ٧شد اٳٜجبس ٹبي اٳشـبس يبٛشٸ دس ٯحيي، ايٲ اٳٜجبس ثؼيبس ٯخشة سش اص اٳٜجبس 

ٹبي اٵ٫يٸ ٯي ثبؿذ. ثؼيبسي اص ٯش٥ ٵ ٯيشٹب ٵ كذٯبر صيبٳجبس حٶادص ديـيٲ ثٶاػٌٸ اٳٜجبسٹبي طبٳٶيٸ سٵي 

اص ٧شداٳٜجبسٹب ٓٶاٯ٪ ٣بس٧شي ٵ ٣بسٛشٯبيي حشي اص حيض ٵجٶد چٴيٲ خٌشي دس دادٷ اػز. دسٯٶسد ثؼيبسي 

ٯحيي ٣بس خٶد ٯ٬ٌْ ٳجٶدٷ اٳذ. اٯب ؿٰب دس ؿشايي ٬ٔٛي ٳؼجز ثٸ ٵجٶد ايٲ ٯخبًشر آ٧بٹي ٣بٛي داسيذ 

 دغ خٌش ٧شد اٳٜجبس ٹب سا جذي ث٨يشيذ.

  

 دستورالعمل هاي قابل اجرا

( ٹٴ٨ب٭ آٰب٩ سجذيذ ٳِش دس اػشبٳذاسد ٯذيشيز ٯٶاد OSHA) اي حشٛٸ ثٺذاؿز ٵ ايٰٴي ػبصٯبٱ 

ؿيٰيبيي خٌشٳب١، رسار ٟبث٪ اٳٜجبس سا جضء ٯٶاد ؿيٰيبيي خٌشٳب١ سٔشيٚ ٳٰٶدٷ اػز سب ٯ٠شسار ػيؼشٮ 

دسًج٠ٸ ثٴذي ٵ ثشچؼت ٧زاسي ٯٶاد ؿيٰيبيي سا ٫حبٍ ٳٰبيذ. ٯٶاد ؿيٰيبيي ٳِيش  GHSٹٰبٹٴ٦ جٺبٳي ))

ثبؿذ. GHS ( ٵ ثشچؼت ٧زاسي ٯٴبػت MSDSداساي ثش٧ٸ ٹبي اًالٓبر ايٰٴي ) ٧شد اٳٜجبس ٹب ثبيؼشي

اٛشادي ٣ٸ دس ٯٔشم ٧شد اٳٜجبس ٹب ٟشاس ٯي ٧يشٳذ ثبيؼشي ثشاػبع اػشبٳذاسد ٯذيشيز ٯٶاد خٌشٳب١، آٯٶصؽ 

 الص٭ سا دس ايٲ صٯيٴٸ ديذٷ ثبؿٴذ.

 29CFRاػشبٳذاسد  رسار ٟبث٪ اٳٜجبسي ٯٶجٶد دس سبػيؼبر حٰ٪ ٗالر سحز دٶؿؾ ا٫ضاٯبر

 :ثبؿذ ٯي  ٳيض داساي اػشبٳذاسد ٹبيي دس ايٲ حٶصٷ OSHA ثٔالٵٷ. ٧يشد ٯي ٟشاس  1910.272

29 CFR 1910.22:ٳِبٛز ٯحيي يب دس كٶسر اٯ٤بٱ : 

29 CFR 1910.176(cٳِبٛز اٳجبس ٹب :) 

ٳشبيج آصٯبيـ٨بٹي ايٲ ٯؼشٴذار ٯ٤ٰٲ اػز ثش اٯب٣ٴي ٗيش اص سبػيؼبر ٵ ػي٬ٶٹبي ٗالر آٰب٩ ؿٶد اٯب 

حب٣ي اص ٟبث٬يز اٳٜجبس رسار ٧شد ٵ ٗجبس ٯي ثبؿذ ٵ اٳجبؿز ٧شد اٳٜجبس ٹب دس سبػيؼبسي ٣ٸ داساي ػيؼشٮ 

 اٳٜجبس ٯخبًشار ٵجٶد ثشاي ٣بٯال سا صٯيٴٸ ػي٬ٶٹب، اسب٢ٟ ٯظ٪ ٯٶٟٔيشٺبيي دس يب ٵ ثبؿذ ٳٰي ٣ٴشش٫ي  ٹبي

 .ٳٰبيذ ٯي ٛشاٹٮ اؿشٔب٩ يب

 :(OSHA)  ايٰٴي ٵ ثٺذاؿز حشٛٸ اي( ٟبٳٶٱ 1)(a)5ٟؼٰز 



 OSHA ثٰٶجت ايٲ ٟبٳٶٱ، ٣ٸ ٯٰٔٶال اص آٱ ثٔٴٶاٱ ثٴذ اػشٜبدٷ اص سجٺيضار حٜبُز ٛشدي ثب ٣بسثشي چٴذ

 ٧بٳٸ يبد ٯي ؿٶد، ٯؼشٴذاسي سا دس اسسجبى ثب خٌشار آسؾ ٵ اٳٜجبس اسائٸ ٳٰٶدٷ اػز.

سا ٛشاٹٮ ٳٰٶدٷ ٵ ثٔالٵٷ ٯح٪ ٣بس ٓبسي اص ٹش ٧ٶٳٸ ؿشيي اػشخذا٭ ٛشد  "ايٲ ثٴذ ٣بسٛشٯب سا ٯ٬ض٭ ٯي ٣ٴذ ٣ٸ

 ".ؿٶد ٯي  ٯخبًشار ؿٴبخشٸ ؿذٷ ايجبد ٳٰبيذ ٣ٸ ػجت آػيت ٹبي ٛيضي٤ي جذي ٵ ٯش٥

ايٲ ثٴذ دشػٴ٪ ٵ اٛشاد ؿبٗ٪ سا ٯ٬ض٭ ٯي ٣ٴذ ٣ٸ ٯٌبثٞ ثب اػشبٳذاسدٹب، ٟٶاٳيٲ، ٟٶآذ ٵ دػشٶسار ايٰٴي ٵ 

 ٟبث٪  ( ٵهْ ؿذٷ ٵOSHAٟبٳٶٱ ايٰٴي ٵ ثٺذاؿز حشٛٸ اي ) تٯشٔبٟ ٣ٸ ٳٰبيٴذ ٰٓ٪  ثٺذاؿز حشٛٸ اي

 .ثبؿذ ٯي آٳٺب سٛشبس ٵ ٤٬ٰٓشد ثش آٰب٩

ديشٵي ٣شدٷ  OSHAٳ٤شٸ:ثيؼز ٵ دٴج ايب ٫ز، دٶسسشي٤ٶٵ جضايش ٵيشجيٲ ايبالر ٯشحذٷ اص ًشحٺبي سلٶيجي 

ٵ اػشبٳذاسد ٹب ٵ خي ٵ ٯـي ٹبي اجشايي خٶد سا ثش اػبع آٱ اسخبر ٯي ٳٰبيٴذ. دس ثيـشش ٯٶاسد ايٲ ايب٫ز ٹب 

ٯي ثبؿذ. ٯٔٺزا ثٔوي اص ايب٫ز  OSHA ٛذسا٩  اػشبٳذاسد ٹبيي سا اسخبر ٯي ٳٰبيٴذ ٣ٸ ٯـبثٸ اػشبٳذاسد ٹبي

ثش ثؼيبسي اص كٴبيْ ٯـبثٸ ٟبث٪ آٰب٩ ٯي ثبؿذ ٵ يب ٯ٤ٰٲ  ٹب اػشبٳذاسد ٹبي ٯشٜبٵسي سا اسخبر ٯي ٳٰبيٴذ ٣ٸ

 اػز سٵي٤شد ٹبي اجشايي ػخز ٧يشاٳٸ سشي سا دس ديؾ ث٨يشٳذ.

  

 دس اسسجبى ثب ٧شد اٳٜجبس ٹب : OSHAدي٨ش اػشبٳذاسدٹبي 

 (Walking-working surface) ٣بس  ، ديبدٷ سٵي ثشسٵي ػٌٶح دس حيٲ اٳجب٭D ،سجلشٷ1910         • 

  اهٌشاسي  ؿشايي دس ٵا٣ٴؾ ٹبي ًشح ،1910.38          •

  سٺٶيٸ ، 1910.94         •

 .ٳيبصٯٴذيٮ ٣بس ٯجٶص اخز ثٸ ٵسٵد جٺز ٣ٸ ٯحلٶس ٹبي ٯحٶًٸ ،1910.146         •

 ثشٝ ٳيشٵي سٶصيْ ٵ اٳش٠ب٩ سٶ٫يذ، ،1910.269         •

   ٗالر  حٰ٪ سبػيؼبر ،1910.272         •

 ، سجٺيضار ا٤٫ششي٤يS ،سجلشٷ1910         •

 خٌشٳب١ ؿذٷ ثٴذي ًج٠ٸ ٹبي ٯٶٟٔيز ،1910.307         •

 ، ٯٶاد خٌشٳب١ ٵ ػٰيZ سجلشٷ ،1910         •



 خٌشٳب١ ٯٶاد ٯذيشيز ،1910.1200         •

 ٣ٸ(   NEP) ٳٰٶد ٹب اٳٜجبس ٧شد ٯٶسد دس ٯ٬ي اٹشٰب٭ ًشح ٯجذد اٳشـبس  اٟذا٭ ثٸ OSHA، 2008دس ػب٩ 

آٱ ٵجٶد داسد سا  دس ٗجبس ٵ ٧شد جبثجبيي يب سٶ٫يذ اٯ٤بٱ ٣ٸ اٯب٣ٴي اص ثبصسػي سٵيٸ ٵ ٯـي خي  ٬٣ي سئٶع

 ٳٰي آٳٺب ثٸ ٯحذٵد اٯب ثٶدٷ صيش ٯٶاسد ؿبٯ٪ رسار ايٲ ٣شدٷ، ٯـخق  OSHAثيبٱ ٯيذاسد . ٹٰبٳٌٶس ٣ٸ 

 :ثبؿذ

 ٵ ػٴ٦ صٗب٩ ،(اسٷ ١ خب)چٶثي  ٗجبس ٵ ٧شد ٵ  رسار ٵ ٧شد ٵ ٗجبس ٬ٛضي ٯظ٪ آ٫ٶٯيٴيٶ٭ ٵ ٯٴيضيٮ ،رسار

ٶ جبٯذار، دي٨ش رسار اس٧بٳي٢ ٯظ٪ ؿ٤ش، آسد، ٣بٗز، ثي  اٛضٵدٳيٺب، ٵ دالػشي٢ رسار ٣شثٴي، رسار دي٨ش

 كبثٶٱ، خٶٱ خـ٢ ؿذٷ ٵ ٯٶاد ٯٴؼٶجبسي خبف.

OSHA  ٯ٬ي اٹشٰب٭ ًشح ٯجذد اٳشـبس ثٸ اٟذا٭ 2008 ٯبسع دسيبصدٹٮ (NEP ٣ٸ دسآٱ سجذيذ ) ٳِش

ٯٶسد كٴٔشي ٣ٸ داساي سٶا٫ي ٵ  64ثٰٔ٪ آٯذٷ ثٶد ٳٰٶد ٣ٸ اٹٰيز ثبصديذ ٹب سا ٧ٶؿضد ٯي ٣شد ٵ ثشسٵي 

 ؿذر ثيـشش حٶادص ٯشثٶى ثٸ ٧شداٳٜجبسٹب ثٶد سٰش٣ض ثيـششي داؿز.

دس اسسجبى ثب ًشح  Epstein Becker Green ح٠ٶٟي ؿش٣ز  سٶػي 2011ثشاػبع سب٫يٜي ٣ٸ دس ا٣شجش 

ثبصديذ اص ثذٵ ؿشٵّ اجشاي  2600( كٶسر ٧شٛز، ثيؾ اص  OSHAد اٳٜجبس ٹب ) اٹشٰب٭ ٯ٬ي ٧ش

 ٯٶاسد جضء آٱ ٯٶسد 8500 ٣ٸ ٧شديذ طجز سخ٬ٚ ٯٶسد 12000 اص ثيؾ ٣ٸ  ز٧شٛ كٶسر 2008  ًشح

 ثب176007000ٖ٫$ ثش  آٱ ايب٫شي جشايٮ ٵ22773879097$  آٱ ٛذسا٫ي جشايٮ. ؿذ ٯي ثٴذي ًج٠ٸ خٌشٳب١

 . ٧شديذ ٯي

دٵس ٯبٳذ ٵ سحز دٶؿؾ ٟشاس  OSHAًي ايٲ ثبصديذ ٹب چٴذيٲ سخ٬ٚ ٯشثٶى ثٸ سجْٰ رسار اص چـٮ 

 ٵ ٳجٶدٳذ اٳٜجبس حٜبُشي ٯٴبػت سجٺيضار ثٸ ٯجٺض ٣ٸ  ٳ٨شٛز. اص ج٬ٰٸ آٳٺب ٤٬٣شٶس ٹبي ايٲ رسار

 .٧شٛز ٳٰي كٶسر ايٰٲ ٯٶٟٔيز ي٢ ثٸ ٣ٸ ٹبيي ػيؼشٮ  سٺٶيٸ

  

 NFPAاػشبٳذاسد ٹبي 

ؿشٵٓي خٶة ثشاي ٯذيشيز يب  NFPA 654ساػشبي سالؽ ثشاي ٯٔشٛي اػشبٳذاسد ٹبي ٧شداٳٜجبسٹب ،دس 

ٯٺٴذػي ي٢ ٯجٰٶٓٸ ثٶدٷ ٵ اػشبٳذاسد ٯٴبػجي ثشاي ج٬ٶ٧يشي اص ٵٟٶّ آسؾ ػٶصي ٵ ٧شداٳٜجبسٹب اص ٯشح٬ٸ 

 ػبخز، دشٵػغ سب جبثجبيي رسار ٧شداٳٜجبس ٹب ٯي ثبؿذ.

بٳذاسدي اػز ٣ٸ ثلٶسر ٹٰٸ جبٳجٸ ًشاحي ي٢ ػيؼشٮ ايٰٲ جْٰ اػش NFPA 654  ثٔجبسر ػبدٷ سش

آٵسي ايٲ رسار سا دس ثش ٯي٨يشد ٵ اص حيض اػٴبدي ساٹٴٰبي خٶثي دس اسسجبى ثب ٬٣يبر ٧شداٳٜجبس ٹب ٯي ثبؿذ 

 ٵ ؿٰب سا دس ٯشاجٔٸ ثٸ ػبيش اػٴبد ٵ ٯذاس١ ٯشسجي ساٹٴٰبيي ٯي٤ٴذ.



ثٸ ؿشح ري٪ ؿٰب سا دس ٯشاجٔٸ ثٸ  NFPA 654ثؼشٸ ثٸ ٯبٹيز ٵ ؿذر خٌشار ٯٶجٶد، اػشبٳذاسد 

 اػشبٳذاسد ٯٴبػت جٺز سٺٶيٸ اٳٜجبسٹب ٵ /يب ج٬ٶ٧يشي اص آٱ ساٹٴٰبيي ٯي٤ٴذ:

•         NFPA 68 -  ايٲ اػشبٳذاسد دسثبسٷ ٯحبِٛز دس ثشاثش اٳٜجبس ثٶاػٌٸ سٺٶيٸ اؿشٔب٩

(deflagration ٯي ) ثبؿذ: ايٲ اػٴبد ثٸ سـشيح سٺٶيٸ حبدطٸ اٳٜجبس ٯي دشداصد. ثذيٲ ٯٔٴب ٣ٸ ثشسٵي

سجٺيضار ٵ ػيؼشٰٺبيي ٣ٸ ٣بس سٺٶيٸ ٧بصٹبي ٟبث٪ اٳٜجبس ٵ ٛـبسٹبي حبك٬ٸ اص ٰٓ٪ اؿشٔب٩ دس ي٢ ٯحيي 

ٶجٶد ٯحلٶس سا ثٔٺذٷ داسٳذ، سٰش٣ض ٯي٤ٴذ سب ٯيضاٱ هبئبر ٯ٤بٳي٤ي ٵ ػبخشبسي سا ٣بٹؾ دٹذ. ٵيشايؾ ٯ

ثٸ سٵص ٧شديذ، ا٫ضاٯبر ػخش٨يشاٳٸ سشي سا ٳؼجز ثٸ چبح ٹبي  2013ٯٴشـش ٵ دس ػب٩ ٣2007ٸ دس ػب٩ 

ديـيٲ ؿبٯ٪ ٯيـٶد ٣ٸ ٛي ا٫ٶاْٟ ايٲ اٯش ػجت اسس٠بء جبي٨بٷ آٱ اصي٢ ساٹٴٰبي كشٙ ثٸ ي٢ اػشبٳذاسد 

 ٧شديذ.

•         NFPA 69- ٜجبس ٯي ثبؿذ ٵ ثٸ ؿشح ٯحبِٛز اص ايٲ اػشبٳذاسد دسثبسٷ ػيؼشٰٺبي ج٬ٶ٧يشي اص اٳ

اٳٜجبس رسار ٯٶجٶد دس ٤٬٣شٶسٹب دس صٯبٳي٤ٸ ٰٓ٪ سٺٶيٸ اٯ٤بٱ دزيش ٳٰي ثبؿذ، ٯي دشداصد ٵ سٵؿٺبي ري٪ سا 

 دس اسسجبى ثب ٯحبِٛز اص اٳٜجبس اؿشٔب٩ دٶؿؾ ٯيذٹذ:

 ٵ احششاٝ ٛـبس ٣شدٱ ٯحذٵد اٳٜجبس، اص ج٬ٶ٧يشي اٳٜجبس، ٟبث٪ سشا٣ٮ ٣ٴشش٩ ٣ٴٴذٷ، ا٣ؼيذ ٬ِٗز ٣ٴشش٩ 

  ٹب جشٟٸ اًٜبء ػيؼشٮ ٣ٴشش٩

خٶاٳٴذٷ سا ثٸ ػٶي اػشبٳذاسدٹبي ٯٴبػت كٴبيْ ػبصٳذٷ خبف ساٹٴٰبيي  NFPA 654ثٔالٵٷ اػشبٳذاسد 

 :ثبؿذ ٯي صيش ؿشح ثٸ كٴبيْ ايٲ دس اػشٜبدٷ ٯٶسد اػشبٳذاسدٹبي سشيٲ  ٯي٤ٴذ. ٯشٔبسٙ

•         NFPA 61-  ٛشآٵسي ٵ ٣ـبٵسصي سبػيؼبر دس ٹب اٳٜجبس ٧شد ٵ حشيٞ ٵٟٶّ اص ج٬ٶ٧يشي اػشبٳذاسد 

 ٗزايي كٴبيْ

•         NFPA 484-  اٳٜجبس ٟبث٪ ٬ٛضار اػشبٳذاسد 

•         NFPA 664-  اػشبٳذاسد ج٬ٶ٧يشي اص ٵٟٶّ حشيٞ ٵ ٧شد اٳٜجبس ٹب دس سبػيؼبر ٵ كٴبيْ چٶثي 

 دس سب داد سـ٤ي٪ سا اجشايي ٹ٤ٰبسي سيٮ ي٢  NFPA، 1995اػشٜبدٷ اص ٣ذٹبي اجشايي: دس ػب٩  

ٺب ثٸ ٯذاس١ ٣بساسش ثب ٣ٰيشٸ ٛٴي ٹ٤ٰبسي ٳٰبيذ.اص آٱ صٯبٱ ثٸ ثٔذ اٳ سجذي٪ ٵ اػٴبد دس س٘ييش ايجبد  جٺز

NFPA  اص اػشٜبدٷ ٹٴ٨ب٭. ٳٰٶد ٫خبٍ اػشبٳذاسدٹب ٣شدٱ سٵص ثٸ دس سا سشي اجشايي ٵ ٣بساسش ٹبي ٧ضيٴٸ 

 . ٣ٴيٮ ديشٵي  ٯٶ ٯٶثٸ  NFPA ٹبي اػشبٳذاسد  جضئيبر اص ٣ٸ ٳيؼز ٳيبصي دي٨ش جذيذ، اجشايي ٣ذٹبي

  

 ثٺششيٲ ساٹ٤بس : سٰيض٣بسي ٯٴبػت ٯحيي



٣بٹؾ يب حزٙ اٳجبؿش٨ي ٧شدٵ ٗجبس ثٶاػٌٸ سٰيض٣بسي ٯٴبػت ٯحيي ي٤ي اص ساٹ٤بسٹبي اٵ٫يٸ دس ج٬ٶ٧يشي 

ج٬ٶ٧يشي اص ٧شداٳٜجبسٹب هشٵسي ثٸ ٳِش ٯي اص ٧شد اٳٜجبسٹب س٠٬ي ٯي ؿٶد. ٳِبٛز اكٶ٫ي دس ايٲ صٯيٴٸ دس 

سػذ. حزٙ ٧شدٵٗجبس ٯحيي ثٶاػٌٸ سٺٶيٸ ٯٴبػت، ػيؼشٰٺبي سٴِيٚ ٵ جْٰ آٵسي ٣بسا ٵ يب ٳِبٛز دػشي 

دس ٯٶأٟي ٣ٸ اٯ٤بٱ جْٰ آٵسي ٵ سٴِيٚ ثٸ سٵؽ ٯ٤بٳيضٷ ٵجٶد ٳذاسد، ٣بٯ٪ ٯي ٧شدد. دس ايٴ٨ٶٳٸ ٯحيي ٹب 

ششي٤ي ثبيؼشي اص ٳٶّ هذاٳٜجبس ٵ هذ جشٟٸ ثبؿذ ٵ ٹش٧ض اص دٯٴذٷ ٹبي ٹٶاي اػشٜبدٷ اص جبسٵثشٟي ٵ ٫ٶاص٭ ا٤٫

 ٛـشدٷ ٳجبيذ ثشاي سٰيض٣شدٱ ٧شدٵٗجبس اػشٜبدٷ ٳٰٶد.

ٹش٧ٶٳٸ ٳـشي ٣ٶچ٢ اٯب ٯذاٵ٭ دس ي٢ ػيؼشٮ سٶ٫يذي ثبيؼشي ٯٶسد سٶجٸ ٟشاس ٧يشد چشا٣ٸ ثٸ ٯشٵس صٯبٱ 

ش ٤٬ٰٓشد ػيؼشٮ ٯٶجٶد ثب اٛضاؽ سذسيجي ٛـبس ٹٰشاٷ ػجت اٳجبؿز ٯ٠ذاس صيبدي اص رسار ٯي٨شدد ثٶيظٷ ا٧

ثبؿذ.ٯ٠ذاس ٣ٰي اص ايٲ رسار ٯي سٶاٳذ اثشٹبي ِٓيٰي اص ٧شدٵٗجبس سا دذيذ آٵسد.)رسار ٧شدٵٗجبس ٹٰيـٸ 

 دسثٔوي اص ٛشايٴذٹب ٵجٶد داسد.(

شار ٵ ثٺششيٲ سٵؽ دس ج٬ٶ٧يشي اص اٳجبؿز ٧شدٵٗجبس دبيؾ ٯذاٵ٭ ٯحيي اًشاٙ ٯي ثبؿذ. سٶجٸ ثٸ خٌ

 آٰب٩ ي٢ ثشٳبٯٸ اكٶ٫ي ٳِبٛز ٯحيي دس حزٙ خٌش اٳٜجبس هشٵسي ٯي ثبؿذ.

٣بسٛشٯبيبٱ ثبيؼشي ي٢ سٵي٤شد جبٯٔي سا دس ج٬ٶ٧يشي ٵ ٣ٴشش٩ ٯخبًشار ٧شداٳٜجبسٹب اسخبر ٣ٴٴذ. ثٔوي 

 اصايٲ ٟٶآذ ٬٣ي ثذيٲ ؿشح ٯي ثبؿذ:

 ٹٶا دس سا اٳٜجبسٹب ٧شد ٣ٸ سٴِيٚ ٹبي سٵؽ دي٨ش يب ٵ خـ٢ جبسٵي ٛـشدٷ، ٹٶاي اص اػشٜبدٷ ٓذ٭         •

 دس ٯي آيٴذ( . سٵيز ٟبث٪ كٶسر ثٸ ئٴي) ٯي٤ٴذ دشا٣ٴذٷ

 ٧شداٳٜجبسٹب خٌشار ٣ٴشش٩ ٵ سـخيق ثب اسسجبى دس آٯٶصؿي ٹبي ثشٳبٯٸ ٵ دشػٴ٪ آٯٶصؽ ثٸ سٶجٸ         •

 .ٯيـٶد اسائٸ آٯٶصؿي ج٬ؼبر دس ٣ٸ ٹبيي دػشٶسا٫ٰٔ٪ اص ديشٵي ٵ

 ٧شدٵٗجبس رسار اٳجبؿز ٳٶاحي دس احششاٝ ثب٠٫ٶٷ ٯٴبثْ ٣شدٱ ٯحذٵد ٵ ٣ٴشش٩         •

 ٹب ٫جٸ ثشسٵي رسار اٳجبؿز ٣ٴشش٩ ٵيب سجْٰ اص ج٬ٶ٧يشي جٺز سٴِيٚ ٯٶطش ٵ ٯٴبػت ثشٳبٯٸ اجشاي         •

 اٳشـبس ٣بٛي ػٌح ثشسٵي دسكٶسسي٤ٸ ايٴچ  اٳذاصٷ ثٸ حشي ٣ٶچ٢ ٵ سيض رسار اٳجبؿز)ػٌٶح ٵدي٨ش ٹب ،٣بٳب٩

 (ثبؿذ داؿشٸ دسدي اٳٜجبسسا خٌش سٶاٳذ ٯي يبثذ،

آٰب٩ ي٢ ثشٳبٯٸ ٯشاٟجز ديـ٨يشاٳٸ دسساػشبي حَٜ ػالٯز سجٺيضار ٵ ٣بٹؾ اٳشـبس  ٵ سٔشيٚ         •

 رسار ٛشاس 

 ٧شداٳٜجبسٹب( ٣2الع)خٌشٳب١ ٹبي ٯٶٟٔيز دس ٯٴبػت ثشٟي سجٺيضار ث٤بس٧يشي اص اًٰيٴبٱ         •

 ثشٝ ظي اٳش  ٯ٬ي ٣ذٹبي ا٫ضاٯبر ثشاػبع



دس جٺز ج٬ٶ٧يشي اص ٵٟٶّ حشيٞ ٵ اٳٜجبس اص ٯشح٬ٸ NFPA654 اػشبٳذاسد اص ديشٵي         •

دس  NFPA  ػبخز،دشٵػغ سب جبثجبيي رسار ٧شداٳٜجبس ٹب ٵ ٹٰچٴيٲ دي٨ش اػشبٳذاسد ٹبي ديـ٨يشاٳٸ

 ذ.اسسجبى ثب ٧شد اٳٜجبسٹب دسكٴبيْ خبف سب آٳجبيي ٣ٸ ٯ٠ذٵس ثبؿ

 ٹٰشاٷ  سٶ٫يذ ايٲ رسار ثب ؿبٱ ٤٬ٰٓشد ٣ٸ سجٺيضاسي ٯٴبػت ٵًشاحي ٯٺٴذػي ٣ٴشش٩ اص اًٰيٴبٱ         •

 . اػز

(،ي٤ي اص ا٫ضاٯبر ػبدٷ اٯب ٯٺٮ سٴِيٚ، سٔٶين ٛي٬شش ٹب Collector) ٤٬٣شٶس ثٸ رسار ٵسٵد ٹٴ٨ب٭         •

. ٯيشػذ آٯذٷ  اص آٳچٸ دس دػشٶسا٫ٰٔ٪ ػبصٳذٷدسصٯبٳي اػز ٣ٸ جشيبٱ ٹٶا دس ػيؼشٮ ثٸ حذ ٛـبس ٯشٜبٵسي 

داساي سبطيش ٯٴٜي ثش سٵي ػيؼشٮ جْٰ آٵسي ٧شد ٵ ٗجبس ٵجزة رسار  ٤٬٣شٶس دس ٛـبس اٛز صٯبٳي٤ٸ ثٔالٵٷ

ثٶدٷ ٵػجت ٳٜٶر آٱ ثٸ سبػيؼبر ٯي ؿٶد،٣بس سٴِيٚ اٯشي هشٵسي ٯي ثبؿذ.اص ٛي٬شش ٹبي ٣بسسشيج داس 

 ٯٶسد دس اٯب.ٳٰٶد اػشٜبدٷ ٯيشٶاٱ ثيـشش حشي ٵ  ٴذ ثٸ ٯذر دٵػب٩ٯٶجٶد ٣ٸ داساي ٰٓشي ًٶالٳي ٹؼش

سٯحيي ٹبيي ثب رسار ػٴ٨يٲ ٣بسثشي داسٳذ سٔٶين ٛي٬شش ثٸ ٣شار كٶسر ٯي ٧يشد. ٳشيجٸ د ٣ٸ ٹبيي ٛي٬شش

 ثبيذ ٟيٚ ايٲ. ثبؿذ ٯي ٤٬٣شٶس ٟيٚ دس رسار ٯحيي،اٳجبؿش٨ي ٳِبٛز  اؿشجبٹبر ٯ٤شس دس اسسجبى ثب ٓذ٭

خضٱ يب ٯ ي٢ دسٵٱ ثٸ رسار جذايؾ ٵ سخ٬يٸ ػجت ٛي٬شش، سٴِيٚ  دشٵػٸ حيٲ دس ثبؿذسب اي ٵػي٬ٸ ٯجٺضثٸ

ٯحِٜٸ ٳ٨ٺذاسي جذا٧بٳٸ ٧شدد. سخ٬يٸ ايٲ ٯحِٜٸ ٹب ٳيض اص اٹٰيز ثباليي ثشخٶسداس اػز سب اص ثبص٧ـز رسار 

ا ايجبد ٳٰٶدٷ ٵ ٣بسايي ثٸ ٟيٚ ج٬ٶ٧يشي ؿٶد.ٳـؼز رسار دس ٟيٚ ، سيؼ٢ ثب٠٫ٶٷ اي اص اؿشٔب٩ ٵ اٳٜجبس س

 ػيؼشٮ جْٰ آٵسي ٧شد ٵ ٗجبس سا سحز سبطيش ٟشاس ٯي دٹذ.

 آٳچٸ ٣ٸ ؿٰب ٵ ؿش٣ز ٯشثٶًٸ دس جٺز ؿٴبػبيي خٌشار ٯٶجٶد ٯي سٶاٳيذ اٳجب٭ دٹيذ:

ي٢ اسصيبثي خٌش جبٯْ ٵ ٛشا٧يشدس ؿٴبػبيي ٵ حزٙ ٛب٣شٶس ٹبي ٯٶطش دس اٳٜجبس هشٵسي ٯي ثبؿذ. اسصيبثي 

دس  آٳشا ٗيشسػٰي ثلٶسر سٵصاٳٸ ٛشد ٹش ٣ٸ اػز اٹٰيز حبئض  سػٰي ٵ اداسي اػز اٯب ثؼيبسخٌش ي٢ سٵٳذ 

 ٯحيي ٣بسي خٶد اٳجب٭ دٹذ.

 سٰبٯي  ٹٰيـٸ ٯٶاُت سجْٰ رسار ٧شد ٵ ٗجبس ثب ؿيذ. ايٲ ٣بس ٳجبيذ كشٛب دس ٯحيي ٹبي ثبص كٶسر دزيشد ٵ

 ؿبٯ٪ ٳيض سا ٗيشٷ ٵ ٹب ٣بٳب٩ ، اٳجبسؽ ٹبي ٯحِٜٸ ،داخ٪ دـشي  ٹبي ٟؼٰز ، ،دبييٲ ثبال  ج٬ٰٸ اص ٟؼٰشٺب

 .ٯيـٶد

ٯٴبثْ اؿشٔب٩ سا چ٢ ٳٰبييذ. سٴٺب دٵ ٳٰٶٳٸ اص ٧شدٵ ٗجبس ٹب ٹٰضٯبٱ دس ٯجبٵسر ثب ٹٶا دچبس حشيٞ)خٶد 

اؿشٔب٫ي(ٯيـٶٳذ اٯب ا٣ظشيز آٳٺب ٳيبصٯٴذ ٟشاس ٧شٛشٲ دس ٯجبٵسر ٓبٯ٪ دي٨شي اص ٯٴجْ اؿشٔب٩ ٯي 

 احشٰب٫ي اؿشٔب٩ ؿبٯ٪ ٯٶاسد صيش ٯي ثبؿذ:ثبؿٴذ.ٯٴبثْ 

 ٗيشٷ ٵ ٣جشيز ثشؽ، جٶؽ،: ثبص ٹبي ؿ٬ٔٸ         •

 ، يبسبٟبٳٺب، ٹيشش ٹب ٵ ٗيشٷ ...Dryers))ٹب ٣ٴٴذٷ خـ٢:  دإ ػٌٶح         •



 ٯ٤بٳي٤ي هشثبر اص ٳبؿي حشاسر ٵ ٧شٯب         •

 (دشيضٹب ٵ ٹب ػٶئيچ اٳذاصي ساٷ) ا٤٫ششي٤ي ٹبي سخ٬يٸ         •

 ا٤٫ششٵػشبسي٤ي ٹبي سخ٬يٸ         •

 ٔب٩ رسار ٧شد ٵ ٗجبساؿش ٵ( دٵد ٹٰشاٷ ٵ ؿ٬ٔٸ ثذٵٱ)ػٶخشٲ         •

 ...ٵ ديخ ػي٨بس،         •

ثبيؼشي خٌشار ٯشثٶى ثٸ رسار ٧شد ٵ ٗجبسدس سبػيؼبر خٶدسا ديذا ٳٰٶدٷ ٵ ػٔي دس حزٙ آٱ اص ٯحيي ٣بس 

   :ثذشػيذ خٶدسبٱ اص ٟجي٪ ايٲ اص ػئٶاالسي  سي سا ػذشي ٯي٤ٴيذخٶد ثبؿيذ. ٹٰبٳٌٶس ٣ٸ ي٢ سٵص ٣ب

ٯ٤بٱ داسد اص جبسٵثشٟي ثجبي دٯٴذٷ ٹب ٵ جبسٵ ة ٣شدٱ ٧شد اٳٜجبس ٹب اػشٜبدٷ ٯي ا ٣ٸ جبيي سب آيب         •

 ؿٶد؟

 ٯظجز كٶسر دس اٳذ؟ ؿذٷ ٳلت ثخبس ٵ رسار خٌشٳب١ ٹبي  ٯحيي دس ا٤٫ششي٤ي ٵػي٬ٸ ٹيچ آيب         •

)٣ذ ٹبي ٯ٬ي اٳشطي ثشٝ(، ٛل٪ دٴجٮ دس ثبسٷ ٯٶٟٔيز ٹبي خٌشٳب١، دس  NEC دس ٯٶجٶد ا٫ضاٯبر آيب ثٶدٱ

 ٯٶسد ايٲ سبػيؼبر سٓبيز ؿذٷ اػز.

...  ٵ ٹب ٟٜؼٸ ٣برة، ػ٠ٜٺبي ٳِيش ٛٶٟبٳي ي ٹب ٯٶٟٔيز اص ٹب اٳٜجبس ٧شد اٳجبؿز سٵسيٲ سٴِيٚ آيب         •

 ٯي٨يشد؟ اٳجب٭

حيي اًشاٙ يب ثشسٵي سجٺيضار ا٤٫ششي٤ي ٵ يب اص ٵسٵد آٳٺب يٸ ٯ دس ٬ٛضي ٵ ٹبدي رسار اٳجبؿز اص آيب         •

 ايٲ ٯحٶًٸ ج٬ٶ٧يشي ثٰٔ٪ ٯي آيذ؟

 ٳـٶيٮ؟ آٱ ٯشٶجٸ ٯب  ٣ٸ ٣ٴذ ديذا سجْٰ اػز ٯ٤ٰٲ رسار ايٲ ٹبيي ٯٶٟٔيز چٸ دس         •

ٯٴجْ احشٰب٫ي  ثٔٴٶاٱ سٶاٱ ٯي حبك٬ٸ ٵاصحشاسر ؿذٷ ٛؼبد دچبس صٯبٱ ٯشٵس ثٸ چٶثي ٹبي سيضٷ ٧شد         •

 اػز؟ ٧شٛشٸ ٟشاس سٶجٸ ٯٶسد اٯش ايٲ آيب. ثشد ٳب٭  اؿشٔب٩

  

٧شداٳٜجبس ٹب اص ج٬ٰٸ حٶادطي ثـٰبس ٯي آيٴذ ٣ٸ ثٸ ٳِش ٯي سػذ ثذٵٱ ٬ٓز خبكي سٵي 

 ((Innocent-looking disasterٯيذٹٴذ

احشيبى آٯيض سا ديـٸ ٣ٴذ  سذاثيش سٰب٭ ٵ ثبؿذ آ٧بٷ ثب٠٫ٶٷ خٌشار ايٲ اص ثبيؼشي خٶد ٣بس ٯحيي دس ٛشدي ٹش 

 سب ٯٌٰئٲ ؿٶد ٣ٸ ٯحيي ٣بس دس ثشاثش٧شد اٳٜجبسٹبي ٳب٧ٺبٳي ٵ ػبيش خٌشار آٱ ايٰٲ ٯيجبؿذ.



دس اسسجبى ثب ٯحبِٛز دس ثشاثش ٧شد اٳٜجبسٹب، اٵ٫يٲ ٟذ٭ دس سجضيٸ ٵ سح٬ي٪ خٌش ايٲ اػز ٣ٸ ٟبث٬يز اٳٜجبسي 

ٳٰبييٮ. ثؼيبسي اص آصٯبيـ٨بٷ ٹبي سجبسي ٹضيٴٸ ٣ٰششي سا ثشاي سـخيق ٟبث٬يز اٳٜجبسي رسار سا ٯـخق 

( ٵ اٛضايؾ حذا٣ظشي Kstثبيؼشي ؿبخق اٳٜجبس )  رسار ٬ًت ٯي ٣ٴٴذ. دسكٶسر ٯظجز ثٶدٱ ٳشيجٸ سؼز،

)٣ٸ ي٢ سؼز اػشبٳذاسد  ASTM E 1226-10  ( رسار ٧شد ٵ ٗجبس ثب اػشٴبد ثٸ اػشبٳذاسدPmaxٛـبس )

 ثشاي سٔييٲ ٟبث٬يز اٳٜجبس اثشٹبي ٧شد ٵ ٵٗجبس ٯي ثبؿذ( سٔييٲ ؿٶد.

سا دس اخشيبس سبٯيٲ ٣ٴٴذٷ سجٺيضار جْٰ آٵسي ايٲ رسار ٟشاس دٹيذ سب  Pmaxٵ  Kst ٯيضاٱ ثبيؼشي ؿٰب  

 ،ٹضيٴٸ اًالٓبر ايٲ سٺيٸ دس اؿشجبٷ ٧ٶٳٸ ٹش. ٳٰبيذ ثشآٵسد سا اًٜبء  ٵ سٺٶيٸ ػيؼشٮ سٴبػت  ثٌٶس كحيح

ٵ  Kstٴٴذٷ سجٺيضار ٯججٶس اػز ثذسشيٲ حب٫ز ٯ٤ٰٲ سا دس ٯٶسد ٯيضاٱ ٣ سبٯيٲ صيشا. ثشد خٶاٹذ ثبال سا ؿٰب

Pmax دس اٳ٨بسي ػٺ٪ ٧ٶٳٸ ٹش. ٳٰبيذ خٶدداسي ٳِش ٯٶسد سجٺيضار ػبخز اص حشي يب ٵ  دس ٳِش ث٨يشد 

 .ٯيٴٰبيذ سجٺيضار خشيذاساٱ ٵ ػبصٳذ٧بٱ ٯشٶجٸ سا صيبدي ثؼيبس ٯؼئٶ٫يز ، اٛشاد جبٱ ايٰٴي ثب اسسجبى

ثبؿٴذ، ٟبث٪ اٳٜجبس س٠٬ي ٯيـٶد ٵ  Kst 0ٵأٟيز ايٲ اػز ٣ٸ ا٧ش ؿبخق اٳٜجبس رسار ٧شد ٵ ٗجبس ثيـشش اص 

دس ي٢ سبػيؼبر، ثٸ ٵجٶد رساسي  OSHAس٠شيجب ا٣ظش رسار دس ايٲ س٠ؼيٮ ثٴذي ٟشاس ٯي٨يشٳذ. دس كٶسسي٤ٸ 

ر حٜبُشي اٳٜجبس دي ثجشد، ٯذيشيز سا ثٸ ثبصدشػي احوبس ثؼيبس دبييٲ اٯب ثذٵٱ سجٺيضا Kstثب ؿبخق 

 اٹشٰب٭ ًشح  خٶاٹذ ٣شد. ايٲ ي٤ي اص ثضس٧ششيٲ س٘ييشاسي اػز ٣ٸ دس ٯٔشٛي ٵ ؿٴبػبٳذٱ

 سٵي داد. 2008( دس ػب٩ NEP)OSHAٯ٬ي

   

 


