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مثلث آتش

آتش با سه عامل ایجاد می شود:  منبع آتش،  سوخت و اکسیژن

براي پرهیز از آتش سوزي باید یکی از این سـه عامل را دور و یا حذف کرد. 

اگر آتش سوزي اتفاق افتاده است نیز یکی از این سـه عامل را از محل آتش 

سـوزي دور کرد. در مناطقی که خطر ســوخت وجود دارد (حجم باالیی از 

مواد آتش زا) اکسیژن نیز در هوا موجود است. بنابراین دو عامل از سه عامل 

مثلث همیشه حاضر هسـتند. بروز عامل سوم منجر به آتش سوزي خواهد 

شد. هدف ما ایجاد مانع براي عامل سوم در مناطق خطر است. چرا که هیچ 

راه دیگري براي جلوگیري از آتش سوزي وجود ندارد. نمی توانیم سـوخت 

را برداریم چرا که براي تولید، فرآیند هاي کاري، ذخیره ســـازي یا فرآیند 

هاي دیگر به آن احتیاج داریم. اکســیژن را نیز نمی توان حذف کرد. ایجاد 

خالء در اطراف منبع سوخت بسیار گران است. بنابراین تنها راه منطقی که 

باقی می ماند ایجاد مانع بر سـر راه عامل ســوم اســت. بنابراین در چنین 

مناطقی اسـتفاده از سـیگار، فندك، جوش کاري و یا روشــن کردن آتش 

ممنوع اسـت. همچنین اسـتفاده از تجهیزات الکتریکی که به راحتی جرقه 

تولید می کنند ممنوع اســـت. تنها از وســــایل الکتریکی در این مناطق 

استفاده می شود که براي این مناطق طراحی و تولید شده اند. 

 سه ویژگی مهم ذرات که منجر به اشتعال می شود؛

1-       خاصیت چســــبندگی ذرات - بطور کلی به جهت حرکات شدید 

برونین ذرات گرد وغبار، امکان تصادم آنها در هوا زیاد است و در اثر برخورد 

با یکدیگر تولید توده متراکم و بهم چسبیده می نمایند. 

 2-      خاصیت الکتریکی - ذرات گرد وغبار داراي بار الکتریکی هستند و 

بدین جهت به طرف ذراتی که داراي بار مخالف باشــند، جذب می گردند. 

الزم بذکر اسـت که هرگاه به ذرات گرد و غبار معلق، شــارژ الکتریکی داده 

شود، تمایل تشکیل یافتن توده ها زیادتر می گردد.

 3-      خاصـیت خیس شــدن - خیس شــدن در مرحله اول یک پدیده 

جذب است که در واقع سطوح ذرات با قشـر نازکی از آب پوشیده میشـود. 

اغلب مایعات تمایل به گســــترده شدن و پهن شدن روي سطوح را دارند 

لیکن قواي زیادي باید مصــرف شود تا گرد و غبار خیس و مرطوب گردد و 

این بدان علت است که ذرات با قشري از هوا پوشیده و احاطه شده اند.

درصد مواد رایج موجود در انفجار ذرات

انفجار ذرات در سیلوها

  عالوه بر مواردي که در طراحی و بهره برداري از سـیلوها و انبارهاي غالت 

بخصــــوص گندم، مورد توجه قرار می گیرد، دو خطر عمده شایان توجه، 

سیلوها را   تهدید مینماید که باید همیشه مورد توجه خاص قرار گیرند:

1- غبار منفجر شونده 

2- تخمیر غله

گرد و غبار غله در اثر تماس و سـایش دانه ها با حجم و سـرعت زیاد، ایجاد 

می شوند. توده گرد و خاك متراکم غله، بصورت انباشته که در فضـا پخش 

نشـــــده بیخطر است، اما تراکم و غلظت ذرات گرد و خاك معلق در هوا و 

نســـــبت هوا به گرد و خاك، یک عامل بحرانی است که میتواند منجر به 

انفجار خطرناکی گردد. متاســفانه به علت تعدد و کثرت انفجار گرد و غبار 

معلق غله و آرد در سیلوها، این اتفاقات به سـوانحی عادي تبدیل شـده اند، 

در حالیکه جزء سوانح بسیار مخرب تاسیسات صنعتی می باشند. 

تحقیقات بعمل آمده علت را چنین اعالم می کندکه معموالً فضــاي خالی 

انبارهاي نیمه پر اینگونه کاالها، از هواي مخلوط با غبار کاه، برگ و پوسـت 

خشـک این گیاهان پرشده است که با توجه به آتش پذیري زیاد این ذرات 

ریـز معلق در هواي انبار و همچنین تـرکیب همگون این ذرات در هوا تنها 

مقدار کمی حرارت جهت آتش گرفتن این ذرات الزم میباشد و در صـورت 

آتش گـرفتن این ذرات، تمام هواي درون انبار یک دفعه آتش مـی گیـرد؛ 

انبســاط ناگهانی هواي درون انبار در یک لحظه صورت گرفته و با توجه به 

بسته بودن فضاي درون انبار، این انبساط سبب انفجار شدید انبار میگردد. 

این حادثه معموالً در شـــــرایطی اتفاق می افتد که آتش کوچکی بدالیل 

مختلف بوجود می آید. این آتش کوچک سـبب گرم شـدن هواي غبار آلود 

درون انبار میشـــــود، ضمناً عملیات خاموش نمودن این آتش سبب بلند 

شدن غبار بیشــتر و همگونی گرماي هواي درون انبار میشـــود، حال این 

هواي گرم پر از ذرات ریز، مواد آتشگیر درون انبار، تنها نیاز به حرارت کمی 

براي آتش گرفتن دارد که میتواند از منابع مختلف و خصوصاً ایجاد گرماي 

درونی توســــــط خود گندم مرطوب که در عملیات خاموش کردن آتش 

کوچک اولیه مرطوب شده اند، صورت گیرد.

در بین ســــالهاي 1987 الی 1997 ، 129  مورد انفجار ذرات گرد و غبار 

غالت ثبت شـــــده، که حدود نیمی از آنها مربوط به غالتی بود که داراي 

هســــته می باشند؛ بطوریکه 11 مورد ناشی ازگرد و غبارهاي گندم و 10 

مورد ناشی از گرد و غبارهاي لوبیا بوده است. زمانی که هسته هاي غالت به 

یکدیگر ساییده میشـوند، میلیونها ذره سوختی با قابلیت اشتعال باال تولید 

میشـود، که از جمله مواردي که منجر به سایش این هســته ها به یکدیگر 

میشود؛ میتوان به حرکت و جابجا شدن این غالت در تسـمه ها و نقاله ها و 

یا حتی سایش آنها به یکدیگر در جعبه ها اشاره کرد. 

ذرات ریز،چالش تأسیسات ذخیره سازي

راهکارهاي ممانعت از انفجار سیلو

Silo explosion

          سـال 2013 رسـانه هاي داخلی آمریکا از وقوع انفجاري شـدید در 

یک انبار سـیلو در ایالت «ایندیانا» خبر دادند. این حادثه در اثر انفجار یک 

باالبر غالت در این سیلو رخ داده است.

          سال2002 دو مامور آتش نشــــانی پس از انفجار مهیب در دهانه 

سیلویی در اوهایو کشـــته شدند. سی ان ان گزارش داد: آتش نشــــانان 

نیوبرمن پس از دریافت گزارش آتش سـوزي سـیلو به محل اعزام شـدند و 

بیش از 9 مامور و 2 کارگر در باالي سیلو مشـــغول عملیات امدادرسانی و 

اطفاء حــریق بودند که انفجار عظیم در بدنه بتونــی رخ داد. پس از انفجار 

قطعات بزرگی از بتون تا فاصله یکصد یاردي به هوا پرتاب شد.

          سـال 2002 بر اثر وقوع انفجاري در یک سـیلوي غالت در شــهر 

بندري الذقیه در شمال غربی سوریه رخ داد، یک نفر کشــته شد و 20 نفر 

دیگر زخمی شدند. 

روزانه اخبار بسیاي در خصوص حوادث روي داده در سیلوها ( بعنوان یکی 

از محیطهاي پر خطر) در لیســـت خبرها می بینیم. علی رغم پیشـــرفت 

ایمنی و استاندارد سیلوها در سالهاي اخیر، همچنان شاهد انفجار سـیلوها 

بعنوان یک چالش بزرگ و مهم در تأسیسـات ذخیره سازي هسـتیم. خطر 

انفجار ذرات قابل اشتعال در هوا موضوع تازهاي نیسـت و حدوداً از سه ربع 

قرن پیش،  بشــر با این حادثه مواجه بوده است.؛ بر اساس اسناد و مدارك 

موجود، اولین انفجار ذرات ثبت شده، در اواخر قرن هجدهم صـورت گرفته 

است و آن هنگامی بود که یک کنت ایتالیایی با نام اکوف گزارشی از تجزیه 

و تحلیل خود در باب انفجاري در انبار آرد یک نانوایی ارائه داد.

گرد و غبار در اثر تجزیه یافتن مواد مختلف جامد به ذرات بســـــــیار ریز 

تشکیل می شود و معموال در هوا  شناور و معلق میگردد. اعمال مکانیکی از 

قبیل خردکردن، اره کردن، مته کردن، سـاییدن و... باعث تولید گرد و غبار 

می گردند. لذا در تجهیزاتی از قبیل آسیابها، خشـــک کن ها، نوارنقاله ها، 

فیلترها،  انبارها و ســیلوها همواره خطر آتش ســـوزي و به تبع آن خطر 

انفجار وجود دارد.

میلیونها تُن از غالت، سـاالنه در جهان فرآوري می شـود. از سـال 1995 تا 

2005 در آمریکا در بخش کشـاورزي حدود 106 انفجار بر پایۀ گرد و غبار 

بوده که تقریباً 162 میلیون دالر به سیلوهاي ذخیره سازي و ماشـین آالت 

فراوري خسارت وارد کرده است.

هر چه اندازه ذرات گرد و غبار کم شود سـطح قابل دسـترس براي واکنش 

افزایش می یابد و در نتیجه پتانســیل گرد و غبار براي وقوع انفجار افزایش 

می یابد. ذره کوچکتر انـرژي کمتـري بـراي آغاز نیاز دارد. از طـرف دیگـر 

ذرات کوچکتر براحتی در هوا معلق شده و قابلیت اختالط آنها با هوا بیشتر 

است. تحقیقات نشان می دهد که ذراتی که قطر آنها کمتر از 500 میکرون 

باشد، قابل انفجار هستند. با وجود این وقتی انفجار شروع شد ذرات بزرگتر 

نیز انرژي کافی براي ادامه انفجار را دریافت خواهند کرد.
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روشهاي جلوگیري از انفجار در سیلوها

الزم به ذکر اســـت که مهمترین عامل در ایجاد زمینه براي وقوع آتش 

ســـوزي، مربوط به طراحی و ســــاخت  غلط در وهله اول و نگهداري 

نامناسـب و ضـعیف از دســتگاهها و تجهیزات در حین بهره برداري در 

وهله دوم است. از آنالیز انفجار ذرات در داخل سیلوها میتوان درسـهاي 

مهمی را در خصوص راههاي پیشـگیري از انفجار بدست آورد که در زیر 

به پاره اي از آنها اشاره میشود:

 توجه ویژه اي باید به ماشـــین آالت و قطعات محافظ مانند: 

سنسورهاي دماي بلبرینگها، سنسـورهاي جانبی الواتورها و دو راهی ها 

از نظر کارکردِ صحیح داشته باشید. همچنین سیســــــتم اتوماسیون 

کارخانه نقش مهمی را بازي میکند. اسـتپ اضـطراري و توقف پروســۀ 

تولید در لحظات خطرناك مانند انفجار و آتش سوزي خیلی مهم است. 

 بصورت مرتب کارخانه و بخشـهاي مختلف تولید باید تمیز و 

از گرد و غبار پاك گردد تا از انفجار احتمالی جلوگیري شود. مناطقی از 

کارخانه که دور از چشــــــــم می باشند مانند: باالي ستونها، تیرها و 

کنجهاي دور از دسترس میتواند محل تجمع گرد و خاك خشـک گردد 

که استعداد بالقوة باالیی براي ایجاد انفجار دارد.

 باید دریچه هاي اضـــطراري با کانالهاي ویژه اي در کارخانه 

تعبیه گردد تا هنگام انفجار بصــورت اتومات باز شده دوده ها و گازهاي 

ایجاد شده از محیط تخلیه شوند. دریچه هاي اضطراري باید انفجار را با 

مقاومت کم به منطقۀ امن هدایت کنند. کانالهاي مربوط به دریچه هاي 

اضطراري تا آنجا که ممکن است باید کوتاه و مســـتقیم باشد و از زانو و 

کانالهاي بلند باید اجتناب کرد. خروجی کانالها نباید پوشـانده شـوند و 

نباید ضعیف شده، صدمه ببینند و یا زنگ زده باشند.

 منابع آغازگر انفجار از قبیل شعله مســـتقیم، سیگار روشن، 

برشکاري با گاز، جوشکاري از سیســـتم حذف شود به هنگام تعمیرات 

دستگاههاي آلوده به گرد و غبار بایسـتی اقدامات الزم براي تمیز کردن 

و یا خنثی کردن گرد و غبارها صـــورت گیرد و قبل از جوشـــکاري یا 

برشکاري چک لیســـــت اقدامات احتیاطی تکمیل شود. کارهاي گرم 

مانند جوشکاري و دریل کاري بهتر اسـت منع گردد،  بجز در جایی که 

اجازه کارهاي گرم داده شــده باشــند، از تجهیزات ایجاد کننده جرقه 

خودداري شود. 

 واحد تولید ( آسیاب، خشـــک کن، فیلتر و. .. ) در ساختمان 

جداگانه اي که دیواره ها و سقف آن از مواد سـبک سـاخته شـده اسـت 

نصب شود تا در صورت وقوع انفجار به عنوان مهارکننده و یا کند کننده 

انفجار عمل کند و یا در دیواره ها از موادي اســتفاده شـــود که قادرند 

شوك انفجار را خنثی نمایند. 

 ابزارها و تجهیزات نباید بصـورت بالقوة آتشــزا باشند که این 

مســئله شامل وسایل برقی قابل حمل و ابزارهاي تولید انرژي و موبایل 

نیز میباشد. از تجمع آشـغال، لباس هاي روغنی و. .. در محوطه اجتناب 

شود.

 نمایش دما در فضاهاي درونی و استفاده از سیسـتمهایی که 

هرگونه افزایش غیر طبیعی دما و راندمان گرد و غبار را گزارش دهند.

  ایزوله نمودن قسمتهاي مختلف سیلوها از یکدیگر

 تمامی تجهیزات باید مجهز به سیســـــــــتم ارت باشد تا 

الکتریسیته ساکن تخلیه شود. 

 از EX بودن تمامی سیم کشـی ها و الکتروموتورها اطمینان 

حاصل شود. 

 براي تخلیه فشـــار گازهاي حاصل از احتراق از تجهیزاتی از 

قبیل دیسک ها و پانل هاي انفجاري و درهاي انفجاري استفاده شود.  

 از سیسـتم اطفاء حریق در تجهیزات تولید کننده گرد و غبار 

استفاده شود و از تابلوهاي هشدار دهنده از قبیل سیگار کشیدن ممنوع 

و محوطه انفجار در محل هاي مربوطه استفاده شود.

 در حین کار و بعد از کار مکان و عملیات انجام شـده را از نظر 

ایمنی بازرسی و تأیید نماید.

 پیمانکاران و بازدید کنندگان را باید از خطـــــرات انفجار و 

شـرایط اضـطراريِ محیط آگاه کرد. نهایتاً باید اطالعات اولیۀ مربوط به 

انفجار و آتش سوزي را به تمامی کارکنان مجموعه آموزش داد. 

 اصوالً به لحاظ استانداردها، قوانین و مقررات متعددي باید در منطقه اقتصــادي 

ATEX  مورد توجه قرار گیرند بر همین اســــاس اســــتاندراد (EEA)اروپا

 (EC/9/94)از سوي اتحادیه اروپا و به منظور تســهیل تجارت آزاد در اتحادیه 

اروپا جهت استفاده از برخی محصـــوالت در محیط هاي صنعتی حاوي گازهاي 

مستعد انفجار تدوین و ارائه شده است.

نام ATEX برگرفته از عبارت ATmospheres Explosibles می باشد.  

این استاندارد براي تجهیزات الکتریکی و غیر الکتریکی و سیسـتم هاي حفاظتی 

به کار می رود. در واقع ATEX نظامنامۀ کارخانجات، تأمین کننده ها، صاحبان 

و کاربرهاي تجهیزات را براي اجراي دستورات، در محیط هایی با ریســک انفجار 

باال ملزم نموده اسـت. این اسـتاندارد از اول جوالي 2003 اجباري شـده اســت. 

طراحی تجهیزات و پروژه ها بصــــورت هماهنگ و منطبق با جدیدترین تاییدیه 

هاي استاندارد اتکس، موضوع مهمی است که در تولید این محصوالت  در تمامی 

دنیا جهت جلوگیري از وقوع انفجار و یا احتراق، مورد استفاده قرار می گیرد.

این اسـتاندارد در سـه بخش الزامات عمومی، الزامات تجهیزات و الزامات سـامانه 

هاي حفاظتی رهنمودهایی مطرح نموده است( اطالعات بیشــــتر در وب سایت 

http://ec.europa.eu/enterprise/atex/guide/index.htm 
 (مشخصاتی که باید در تجهیزات مورد تایید اتکس درج شود عبارتند از: 

 نماد  CE (استاندارد اروپا)

 نماد Ex نمایانگر مطابقت با استاندارد اتکس

 نام و نشانی کارخانه تولید کننده تجهیزات

 شماره سریال و نوع تجهیزات سال و یا تاریخ ساخت

 اطالعات ایمنی اساسی دستگاه
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شــرکـت کیوان مرغ یکی از کارخانه جات معظم خوراك دام و طیور آبزیان و 

یکی از مجموعه هاي کشــــــت و صنعت بزرگ  در شهرستان مهاباد، استان 

آذربایجان غربی  اســـــــت. کیوان مرغ پر طالیی با ظرفیت تولید 10 تن در 

ساعت، به تولید محصـــوالتی از جمله انواع کنســـانتره دام، خوراك آبزیان، 

خوراك انواع طیور گوشـتی و طیور مادر می پردازد.. این شـرکت در راسـتاي 

ارتقاي کیفیت و افزایش کارایــی و بهره وري، برنامه ساخت سـیلو ي  1500 

تنی را براي ذخیره سازي محصـــــــوالت خود در نظر دارد. در همین راستا  

قرارداد سـاخت سـیلو را با تکنولوژي پارس ترك ســیلو منعقد نموده اســت. 

شایان ذکر است فونداسیون پروژه  شرکت کیوان مرغ در حال اتمام است.

عقد قرارداد شرکت پارس ترك سیلو با شرکت کیوان مرغ پرطالیی 

 سیلوي 15 هزار تنی دهگالن-کردستان

شهرستان دهگالن در 45 کیلومتري شـرق سـنندج قرار گرفته و 45386 نفر جمعیت 

دارد. دشت هاي این شهرستان حاصل خیز بوده و تمرکز کشـــت گندم و جو و ذرت در 

این منطقه چشم گیر است . سیلوهاي شرکت تعاونی روستایی شهرستان دهگالن براي 

ذخیـــره گندم تولیدي این منطقه در قالب 3 کندوي 5 هـــزار تن  در طول 4 ماه و با 

تکنولوژي پارس ترك سیلو احداث شده و در حال حاضر در مرحله بارگیري محصــول 

است. با راه اندازي سیلوي جدید شـهرسـتان دهگالن امکان ذخیره سـازي بیش از 80 

درصد محصـوالت کشــاورزي شهرستان دهگالن مهیا شده است. دهگالن  قطب مهم 

کشـاورزي منطقه کردستان بوده و هم اکنون این شهرستان در تولید کلزا و علوفه رتبه 

اول استانی را دارا است.

معرفی تعدادي از پروژه هاي شرکت پارس ترك سیلو

سیلوي 5 هزار تنی کامیاران-کردستان

شرکت غرب دانه کردستان از جمله شـرکتهاي هولدینگ و مطرح در حوزه خوراك دام 

و طیور است. این شرکت در سال 1386 با تأسیس اولین کارخانه خوراك دام و طیور با 

ظرفیت تولید ساالنه 40 هزار تن  در استان کردسـتان فعالیت خود را آغاز نمود. در پی 

اســـتقبال مرغداران و افزایش تقاضـــاي دان تولیدي غرب دانه، این گروه، واحد دوم 

تولیدي خود را در کامیاران و واحد سـوم را در دزفول با نام تجاري ســالمت دان که هر 

کدام داراي ظرفیت 60 هزار تن می باشـند، در سـال 1388 به چرخۀ تولید خود افزود.  

شرکت غرب دانه کردستان سه قرارداد ساخت سـیلو  را با تکنولوژي پارس ترك سـیلو 

در شـهرهاي ســنندج، کامیاران و بانه منعقد نموده اســت که در حال حاضــر پروژه 

کامیاران در قالب 2 سـیلوي 500 تنی  و 4 ســیلوي 1000 تنی جهت ذخیره خوراك 

دام و طیور ساخته شده است.

سیلوي 1500 تنی نیشابور

 شرکت آریادان با مدیریت مهندس بلوچی  واقع در شهرستان نیشـــابور، داراي 15 سال سابقه تولید در حوزه خوراك دام و طیور است. این واحد در 

فاز اول خود روزانه 200 تن محصول را تولید می نماید. ضرورت ذخیره سازي محصول در این شرکت منجر به  عقد قرارداد ساخت سیلو با تکنولوژي 

شرکت پارس ترك سیلو با تناژ 1500 تن در قالب 3 کندوي 500 تنی  شد. این پروژه با تمامی تجهیزات نقل و انتقال در حال حاضر در مرحله نصب 

راهروها بوده و آماده بهره برداري است. 

شرکت پارس ترك سـیلو در راسـتاي فعالیتهاي توسـعه اي خود، یکی از جدیدترین و 

منحصر بفردترین محصوالتش را به مشتریان عرضه می نماید.

سیستم ذخیره سازي آب بر روي سطح زمین و یا استخر آب، امکان نگهداري و ذخیره 

سازي آب را در حد نیاز به مشــتري ارائه می دهد و بدون محدودیت زمین در قطرهاو 

اندازه هاي مختلف قابل سفارش است. این سیســتم مناسب براي استخرهاي پرورش 

ماهی و ذخیره آب گلخانه ها و مصارف کشاورزي می باشد.

الیه داخلی این نوع استخر از مواد عایق مقاوم پوشیده شده و بدون نیاز به حفر زمین و 

یا اجراي فونداسیون سنگین، هزینه متقاضیان را تا حد بسیار زیادي کاهش می دهد.

تولید سیستم ذخیره آب توسط پارس ترك سیلو
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1. دریچه هاي تهویه و اگزوزفن هاي سقف

2. سیستم هوادهی

3. فن هاي سانتریفیوژ

4. سنسور کنترل دما و حرارت داخل سیلو

5. انواع المپ، کلیدها و سیم کشی ضد انفجار 

6. کابل ارت و چاه ارت

تجهیزات ضد انفجار ارائه شده توسط پارس ترك سیلو

دریچه هاي تهویه و اگزوزفن هاي سقف

از آنجایی که تراکم درات و گردو غبار یک عامل مهم در خـروج ذرات از حالت بالقوه 

به بالفعل هســــــتند لذا دریچه هاي تهویه جهت خروج هواي گرم و گرد و غبار و 

گازهاي بوجود آمده در داخل سیلو به بیرون تعبیه شـده و همچنین باعث می شـود 

هواي دمیده شده به داخل سیلو توسـط فن هاي هوادهی، به راحتی از سـقف سـیلو 

خارج شـوند طراحی این دریچه ها به گونه اي اسـت که مانع ورود اشـیاء خارجی به 

داخل سیلو می گردد.

در سیلوهاي با حجم باال و نسبت به محل نصـب سیلو جهت سهولت در تهویه سیلو، 

فن هاي محوري (اگزوزفن) نیز بر روي سقف تعبیه می گردد.

سیستم هوادهی

غالتی که به صورت طوالنی مدت درون سیلو می مانند بدلیل ایجاد گاز قابل اشتعال 

و نیز به دالیل بهداشـتی باید هوادهی شــوند. هواي ایجاد شــده توســط فن هاي 

هوادهی از میان غالت ذخیره شـده عبور کرده و ضــمن تعدیل دماي غالت ذخیره 

شده، در نهایت از دریچه هاي تهویه سقف خارج می گردد.

فونداسـیون سـیلوهاي کف صـاف باید داراي کانال هایی باشـد تا هواي ایجاد شـده 

توسط فن به داخل آن کانال ها وارد و سپس به داخل سیلو منتقل گردد.

فن هاي سانتریفیوژ

مواد ذخیره شده داخل سیلو جهت جلوگیري از آسیب هاي ناشـی 

از افـزایش دما و رطوبت که یکـی از علت هاي بـروز حوادثـی چون 

انفجار اســـت، نیاز به تهویه دارد. این عملیات توســــط فن هاي 

هوادهی که در قسمت پایین سیلو تعبیه شده صورت می پذیرد.

سیستم کنترل دما

سیلوهاي ذخیره سازي غالت باید به سیسـتم کنترل دما 

تجهیز شوند تا در نقاطی که امکان افزایش دما و رسـیدن 

به درجه احتراق وجود دارد را بتوان تعیین کرد.

سیســـتم کنترل دما متناسب با قطر و حجم سیلو داراي 

تعدادي کابل بوده و بــر روي هـــر کابل تعداد معینـــی 

سنسورهاي حرارتی نصب می گردد.این سیستم را هم می 

توان به یک کامپیوتر مجزا متصـــل کرد و هم می توان به 

سیستم اتوماسیون (PLC)  ارتباط داد.

بوسـیله اسـتفاده از ترموکوپل، دما در هر مرحله از سـیلو 

قابل نمایش است. این سیســـتم متحرك بوده و عالوه بر 

داشتن بخش نمایش مرکزي قابلیت اتصـال به سیســتم 

هاي اداري را نیز دارد.

انواع المپ، کلیدها و سیم کشی ضد انفجار به همراه کابل ارت و چاه ارت

اولین همایش و نمایشــــگاه بین المللی خوراك دام، طیور و آبزیان ایران در تاریخ  25 تا 27  

دي ماه 1393 در سالن هاي نمایشگاهی مرکز آفرینشهاي هنري خیابان حجاب تهران برگزار

 می شود. در طول برگزاري این همایش سخنرانی هاي تخصــــصــــی در حوزه مهمترین و 

جدیدترین عناوین مربوط به صــنعت خوراك دام، طیور و آبزیان توســط اســاتید فن، ایراد 

خواهد شد.

شرکت بین المللی پارس ترك سیلو در این نمایشــگاه بعنوان غرفه گزار ویژه، شرکت خواهد 

نمود. میزبانی فعاالن این صنعت افتخار پارس ترك سیلو خواهد بود.

دعوت شرکت پارس ترك سیلو از فعاالن صنعت خوراك دام

IRAN INTERNATIONAL FEED EXPO 2015



کانوایـــر زاویه دارInclined Chain Conveyor  به 

عنوان محصــول جدید شرکت پارس ترك سیلو امســال 

9) به  درنمایشـــگاه بین المللی خوراك دام و طیور (آبان 3

مشتریان عرضه و نمایش داده شد.

نمایش محصول جدید پارس ترك سیلو در نمایشگاه خوراك دام و طیور

IRAN PLEX 2014

این محصول جدید  به دو صورت صاف و منحنی ارائه می شود:

(Straight Incline) 1-  زاویه دار مستقیم

(Curved  Incline) 2- زاویه دار منحنی

در خصوص ویژگی هاي کانوایر جدید (زاویه دار) باید گفت؛ 

     داراي بدنه گالوانیزه

     اتصال اجزاي بدنه به صورت پیچ و مهره اي بوده که سبب سهولت در نصب و مونتاژ دستگاه می شود

     با توجه به زاویه دار بودن دستگاه ، زنجیرهاي آن به گونه اي طراحی شده اند تا مانع ریزش بار به عقب شود.

     قابلیت به کارگیري این نوع کانوایر تا زاویه 45 درجه 

     کاهش هزینه و زمان اجراي فنداسیون (با استفاده از این کانوایر دیگر نیاز به حفر چاله تخلیه نیست)

     داراي ظرفیتهاي 5 تا 200 تن بر ساعت
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کاربرد کانوایر جدید پارس ترك سیلو 

کانوایرهاي زنجیري عموما جهت انتقال مواد به صورت افقی به کار می روند. چنانچه بخواهیم غالت همزمان هم به صورت افقی و هم در ارتفاع انتقال داده شوند 

، کانوایرهاي زاویه دار گزینه مناسبی هستند.



دومین نمایشــــگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان و صنایع مرتبط جزیره کیش 29 

بهمن لغایت 1 اسفند 93 مطابق با 18 تا 20 فوریه 2015 با حضـور اعضــاي VIV جهانی 

بعنوان فرصـتی براي یک گام بلند در موفقیت تجاري و تبادل فن آوري هاي جدید و تحقق 

بخشیدن به ارتقاء اقتصاد دامپروري برگزار خواهد شد.

این نمایشـگاه با حضــور 350 شرکت داخلی و خارجی در 21 هزار مترمربع برگزار خواهد 

شد.  نمایشــگاه کیش فرصتی مغتنم براي تولیدکنندگان دام و طیور و صنایع زیرمجموعه 

آن، تولیدکنندگان داروهاي دامپزشـکی ، سـازندگان تجهیزات مرغداري، سـرمایه گذاران 

خارجی، تجار محلی و منطقه اي ازکشورهاي حوزه خلیج فارس و همسایگان، اروپا و امریکا 

خواهد بود.

شایان ذکر است با توجه به اهمیت این رویداد بین المللی  از نظر دیپلماتیک و اقتصــادي، 

حمایت هاي وزارت خارجه جمهوري اسالمی ایران در غالب اطالع رسـانی و پوشـش کامل 

اخبار و وقایع این نمایشگاه در پیشـبرد اهداف بین المللی بسـیار مثمر ثمر بوده تا جایی که 

وزارت خارجه جمهوري اسالمی ایران در طی نامه اي به تمام نمایندگی هاي ایران در خارج 

از کشور براي اطالع رسانی به مسوولین و فعالین صنعت دامپروري در جهان (اطالع رسانی 

از طریق سایت ها،خبرنامه ها و  . . . ) اقدام نموده است.

شرکت پارس ترك سیلو براي دومین بار در این نمایشــگاه پربار حضــور بهم رسانده است 

ومقدم شما فعاالن صنعت دام و طیور را درغرفه شرکت بین المللی پارس ترك سیلو گرامی 

می دارد.

پارس ترك سیلو میزبان شما در نمایشگاه جزیره کیش

Kish Poultry, Livestock & Aquatic Expo 2015

در سیزدهمین نمایشگاه دام و طیور اصفهان میزبان شما هستیم

WWW.ISFAHANVET.IR

سیزدهمین نمایشــــگاه بین المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی در تاریخ

 8 لغایت 11 بهمن ماه 93 در مرکز نمایشـگاههاي بین المللی اصفهان برگزار 

می شوداین نمایشــــگاه در سه بخش دامپروري، دامپزشکی و مراکز علمی و 

تحقیقاتی برگزار می شود. شرکتهاي فعال در حوزه خوراك دام و طیور، مکمل 

ها، تجهیزات و خدمات مربوط به پرورش انواع دام و طیور، تجهیزات و وسـایل 

و داروهاي دامپزشکی، البراتوارها و کلینیک هاي دامپزشکی، مراکز تحقیقاتی 

و دانشکده ها، پژوهشـکده هاو مراکز علمی و آموزشی ئر زمره غرفه گزاران این 

نمایشگاه خواهند بود.

شرکت پارس ترك سـیلو بعنوان یکی از شـرکتهاي مطرح سـاخت سـیلوهاي 

ذخیره خوراك دام و طیور در این نمایشـــگاه شرکت خواهد نمود. حضــــور 

مشتریان و فعاالن این حوزه را در غرفه شرکت پارس ترك سیلو ارج می نهیم.

13th International Exhibition of Livestock, Poultry and Veterinary, Jan. 2015
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