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 وزارت صنعت، معدن و تجارت   (HSEE)زيست و انرژی یطمحامور بهداشت، ايمني،  دفتر

ساختماني استايرن پلي فوم تولید کارخانه يک در سوزی آتش  93-55-5015 :کد 

 مقدمه

همانند بسیاری از مصالح ساختمانی آلی قابل احتراق بوده و خطرات مرتبط با انبارش و   (EPS)استایرنفوم پلی 
رفتار احتراقی این ماده بستگی به شرایط محیطی احتراق و مواد . بکارگیری آنها بایستی در نظر گرفته شود

oدر دمای باالی  EPS. افزودنی بکار رفته در ساختمان فوم نظیر بازدارنده های آتش دارد
C011  شروع به تغییر

o ازبا افزایش دما . نماید شکل و ذوب شدن می
C073  در اثر تجزیه، گازهای قابل و می شود شروع پیرولیز

پس از شروع احتراق دانسیته کم فوم،  شعله بسادگی در سطح فوم گسترش . اشتعال از آن متصاعد خواهد شد
50kw/mدر مجاورت شار حرارتی باالی . میابد

و یا منابع احتراقی بزرگ، گرید ضد آتش آن نیز  مشتعل خواهد  2

ی است پنتان یکی از مواد .ایجاد حریق خطر اصلی در انبارش، جابجایی و  یا کار با این ماده می باشد. شد
همچنین الیه ای نازک از پنتان بهمراه فوم تولیدی از دستگاه . درصد وزنی در فوم وجود دارد 8تا  3که  بمیزان 

هوا  برابر چگالی 5.2بخارات پنتان بدون رنگ بوده و چگالی آن . روز انبارش در دمای طبیعی از فوم جدا می شود 7این پنتان همراه معموال پس از . تزریق خارج میگردد
از آنجا که امکان متصاعد شدن بخارات پنتان در زمان تولید،  .گرفتخواهد  ا هوا با کوچکترین منبع جرقه آتشدرصد از اختالط ب 8.3تا  0.1می باشد این ماده در محدوده 

و ( و الکتریسیته ساکن) ت به دو نکته ، حذف منبع جرقه می بایس( بخصوص در زمان انبارش) در کلیه این مراحل . جابجایی، ذخیره سازی  و یا کار با فوم وجود دارد
ممانعت از استعمال دخانیات در انبار، دور بودن سیستم تولید و انبارش از تجهیزات تولید آتش  .همچنین تهویه مناسب جهت جلوگیری از تجمع بخارات پنتان توجه نمود

. خطرات اشتعال داشته باشد و جرقه  نظیر بویلر، نگهداری و تعمیر مناسب تجهیزات برای کنترل ایجاد اصطکاک و جرقه و سایر موارد مشابه میتواند نقشی موثر در کاهش
اکن برای کنترل پنتان سنگین تر از هوا می باشد امکان تجمع آنها در اماکن محفوظ و انبارها وجود خواهد داشت لذا ایجاد تهویه با فشار مثبت در این امآز آنجا که بخارات 

نشده بار الکتریکی ساکن می عایق الکتریسیته میباشد الکتریسیته ساکن روی سطح آن تجمع می یابد تجمع و تخلیه کنترل  EPSهمچنین  . خطر اشتعال ضروری است
 . در کنترل بروز حادثه موثر خواهد بود EPSو سیستم مناسب برای جابجایی   (Earthing)لذا بکار گیری سیستم اتصال به زمین .تواند منجر به بروز حادثه گردد

در اثر برش حرارتی فوم یا سایر )ود بخارات ناشی از تجزیه حرارتی فوم تجزیه حرارتی فوم منجر به تولید مونواکسید کربن دوده و استایرن می ش :خطرات ناشی از تجزیه
 .محرک چشم و سیستم بویایی می باشد( عملیات حرارتی

 از روشهای کنترل مهندسی و سیستم تهویهبوده و الزم است محرک سیستم تفسی و چشم ... ذرات ریز تولیدی از عملیات مختلف نظیر برش، جابجایی و  :خطرات غبار
 .کنترل آن استفاده نمودبرای 

 . دتشکیل دود غلیظ ناشی از احتراق عالوه بر ایجاد مشکالت تنفسی، منجر به بروز مشکل در شناسایی و دسترسی به راههای خروج اظطراری میگرد :دود

 تشريح حادثه 

در اثر این . بزرگ کارتن مستقر در حاشیه کارخانه نیز سرایت نمود بامداد آتش سوزی در یک انبار بزرگ فوم به وقوع پیوست و آتش به انبار 5011در ساعت 
 .حادثه مذکور فقط خسارات مالی داشته و خوشبختانه خسارت جانی نداشت. حادثه انبارها به طور کامل در آتش سوخت

وتحلیل حادثه  يهتجز  

بدلیل عدم . عدم کارایی سیستم اطفا حریق منجر به توسعه آتش گردیده است. سوزی از محل انبار آغاز و گسترش یافته است اساس اظهارات شواهد، آتش بر
 .استبرای مهار آتش تا رسیدن ماشین های آتش نشانی شهر نزدیک به شهرک از دست رفته  طالییوجود ماشین آتش نشانی در شهرک مربوطه زمان 

 اقدامات کنترلي موجود 

 کپسول آتش نشانی نامتناسب با نوع مواد سوختی و نوع آتش سوزی به تعداد کافی، سیستم تهویه نامناسب در انبار

تأثیر اقدامات کنترلي موجود داليل عدم  

- 

 راهکارهای فني پیشنهادی جهت پیشگیری از تکرار حادثه

  تهویه مناسب برای خط تولید و انبارهااستفاده از سیستم 

  ( ارتینگ)استفاده از سیستم اتصال به زمین 

 های صوتی اعالن حریق جهت آگاهی هر چه سریعتر از وقوع آتش سوزی به همراه استفاده از سایر آشکارسازها استفاده از سیستم 

  مواد سوختی، نوع آتش سوزی، حجم مواد سوختی و پراکندگی مواد سوختیانتخاب کپسول آتش نشانی مناسب بر اساس فاکتورهایی هایی مانند نوع 

 های ایمنی بوسیله کارشناسان ایمنی بر طبق چک لیست  های آموزشی مدون و متوالی کار با وسایل اطفاء حریق و بازرسی سیستم برگزاری دوره 

 درس حادثه

تهويه انبار، در صنايع ای که از فوم های پلي استايرن استفاده مي کنند  .هستند و پیشگیری بیني پیش قابل سوزی از حوادث آتش% 51 بررسي ها نشان مي دهد 

 .جلوگیری نمايند  مي تواند از ايجاد حوادث آتش سوزیسیستم اتصال زمین برای  تخلیه بار الکتريکي ساکن 
 


