راهبند ضد تروریستی
راهبند ضد تروریستی )(Anti-Terrorist blockerبه گونه ایست که در مقابل شدیدترین ضربات ماشین
های سنگین مقاوم است .راهبند ضد تروریستی نیز مانند راهبند انتحاری به صورت سفارشی و بر اساس
میزان کارکرد ساخته می شود .سیستم محرک راهبند ضد تروریستی سیستم هیدرولیک می باشد .راهبند
ضد تروریستی به گونه ای ساخته می شود که  70000کیلوگرم فشار را تحمل می کند.
امروزه استفاده از راه بند ها یکی از تکنولوژی های واجب و ضروری است با توجه به این امر استفاده از
راهبند در مناطق با امنیت بسیار باال مثل مناطق نظامی و سیاسی بسیار ضروری و حائز اهمیت است.
راهبند های ضد تروریستی یک نئع از راهبند هایی است که برای مقابله با حمله متجاوزان و تروریست ها
مورد استفاده قرار میگیرد.این راهبند ها با قرار گرفتن در مقابل راه وسایل نقلیه ترورسیت ها مانع ورود
آنها به منطقه مورد حفاظت می شود.
شرکت ایران راهبند با به کار گیری قطعات مورد تایید استاندارد های ضد تروریستی یکی از بهترین
عرضه کننده های راهبند های ضد تروریستی است.
انواع راهبند ضد تروریستی:
راه بند های ضد تروریستی در انواع مختلف به خواسته ارگان یا سازمان ها ساخته میشوند  ،از انواع
راهبند های ضد تروریستی به راهبند های سبک  ،نیمه سنگین  ،سنگین  ،سنگین همرا با سر زنیزه و ...
میتوان اشاره کرد.
این امر که چه نوع از این راهبند های ضد تروریستی برای منطقه مورد نظر نیاز است باید به نظر
کارشناسان مجرب ایران راهبند توجه کرد.
یکی از عمومی ترین راهبند های ضد تروریستی که بیشترین استفاده در مناطق نظامی را دارد راهبند
های ضد تروریستی نیمه سنگین می باشد.
دلیل استفاده از این راهبند ها این است که سرعت باز و بسته شدن آن ها بسیار زیاد است و این امر باعث
در صورت حمله تروریستی راهبند به حالت ایستاده در بیاید و مانع عبور وسایل نقیله شود.
راهبند های ضد تروریستی از سه بخشه بدنه اصلی راهبند  ،سیستم متحرک  ،و مرکز کنترل تشکیل شده
است که هر بخش را به صورت مجزا توضیح خواهیم داد.
بخش اول بدنه راهبند:
این بخش از سازه ای فوالدی محکم که در برابر ضربه های با قدرت بسیار باال مقاوم می باشد ساخته شده
است .در داخل این بدنه از ستون های آهنی به منظوره افزایش استهکام استفاده می شود.همان گونه که در

بخش انواع راهبند ضد تروریستی هم ذکر کردم این راهبند در چند نوع مختلف ساخته میشود که به واسطه
اهمیت منطقه نوع راهبند ها و ضخامت الیه فوالدی متفاوت ( 5تا  40میلیمتر) ساخته میشود.
بخش دوم سیستم محرکه:
به دلیل استفاده از فوالد وستون های آهنی سیستم محرکه این راهبند هم باید دارای قدرت بسیار باال و هم
دارای مقاومت باال در برابر حمله های احتمالی باشد.
به دلیل اینکه این راهبند ها امکان کنترل دستی ندارند باید سیستم محرکه آنها باید بضورت دائمی فعال و
آماده به کار باشد.این راهبند از اهمیت باالیی برخوردار است و اگر در زمان انجام فعالیت سرعت اماده
شدن این راهبند کاهش یاید احتمال ورود وسایل غیر مجاز بسیار زیاد میشود.
بخش سوم مرکز کنترل راهبند های ضد تروریستی:
راهبند های ضد تروریستی توسط یک مرکز کنتر یا اتاق قرمان مدیریت میشوند وظیفه این اتاق فرمان یا
مرکز کنترل این است که با توجه به وضعیت عبور و مرور وسایل نقلیه راهبند را در حالت بسته یا باز
قرار دهد.
با توجه به اینکه این راهبند وظیفه مقابله با حمالت تروریستی را دارد باید مرکز کنترل حداقل دو متر با
آن فاصله داشته باشد.
مشخصات راهبند های ضد تروریستی:










استفاده از بازو های هیدرولیکی
مجهز به سیستم کنترل هوشمند
بدنه فوالدی از جنس آب دیده مقاوم در برابر آتش و رطوبت (آب)
امکان نصب کارت خوان ها هوشمند
قابلیت نصب دوربین برای کنترل وسایل نقلیه
تحمل وزن تا  2تن
سرعت باال در مواثف بستن مسیر(حداکثر  4الی  6ثانیه)
منهدم کردن وسایل نقلیه تروریستی
امکان سفارش دلخواه در ابعاد متفاوت

یکی دیگر از راهبند های ضد تروریستی راهبند های ستونی است که با عملکرد با صورت باال مانع عبور
وسایل نقلیه بزرگ میشوند این راهبند ها تحمل کمتری در برابر ضربه نسبت با راهبند های بلوکر
دارند.از این راهبند ها به دلیل زمان آماده سازی بسیار کوتاه استفاده می کنند.
راهبند نوع سوم راهبند های نیزه ای است که با سر نیزه های بسیار محکم باعث منهدم کردن و نگه داشتن
وسایل نقلیه می شود  .این راهبند در دل زمین قرار میگیرد و در صورت فعال سازی سر نیزه هایی به
طول (  25ال  80میمیلمتری )از زمین خارج شده و تایر وسایل نقلیه را منهدم میکند و مانع ادامه حرکت
وسایل نقلیه می شود.

نصب راهبند های ضد تروریستی:
ما در این بخش فقط راجب نصب راهبند بلوکر صحبت خواهیم کرد و روش نصب دیگر راهبند ها را در
مقاالت دیگر توضیح خواهیم داد.
برای نصب بلوکر باید محل قرار گیری آن گود برداری و فوندانسیون اولیه آن اماده شود بعد از ساخن
فوندانسین اصلی قطعات محرکه و موتور ها داخل جعبه آهنی نصب میشوند و بعد از امتحان کردن قطعات
محرکه و اطمینان از کار کرد کامل و دقیق این قطعات بدنه اصلی راهبند بلوکر نصب می شود .برای
نصب این راهبند باید به نکاتی توجه کرد






حداقل باید تا جوی آب  3متر فاصله داشته باشد
باید از محل عبور برق فاصله داشته باشد
اگر بلوکر سر نیزه دارد باید محل عبور عابرین پیاده یا با فاصله دومتری باشد یا راه عبور آن ها
از پشت بلوکر باشد
مرکز کنترل باید فاصله دومتری داشته باشد
مسیر های کناری بلوکر توسط دیوار یا راهبند های ستونی مسدود باشد

قیمت راهبند های ضد تروریستی:
با توجه به اینکه راه بند های ضد تروریستی به در خواست سازمان یا ارگان ساخته میشود دارای معیار و
قیمت ثابتی نیست  .از این رو برای تعیین قیمت نیاز به محاسبه دقیق متراژ راه بند نوع قطعات محرکه و
مکان اجرا می باشد که این امر توسط کارشناسان مجرب ایران راه بند انجام میشود.
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فروش راهبند های ضد تروریستی:
راه بند های ضد تروریستی با توجه به اینکه یک ابزار امنیتی بسیار مهم است باید قطعات آن بعد از مدتی
کار کرد افت دقت و سرعت نداشته باشند که اگر کمترین افتی در حرکت رخ دهد باعث ایجاد اختالل در
نظم و امنیت می کند.
ایران راهبند با تضمین اصل بودن قطعات و ضمانت کارایی یکی از بهترین شرکت ها در حوضه فروش
و نصب راهبند های ضد تروریستی میباشد.
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