
   HSE  براساسOSHA  
  الیاسیان، کارشناس ارشد عمران سازه ایمان 

  مقدمه : 
منوط به عملکرد صحیح کارکنان در کلیه سـطوح سـازمانی مـی باشـد . در ایـن  HSEدستیابی به اهداف نظام مدیریت 

ایـن مهـم کـه هاي مختلـف بـه شـرکت هـاي پیمانکـاري ، نقـش پیمانکـاران در ا با گسترش فزاینده واگذاري بخشراست
کاهش خطرات و در نتیجه کاهش حوادث بیماري ها و آلودگی هـاي زیسـت محیطـی مـی باشـد روز بـروز پـر رنگتـر    

داشت که آمـوزش هـاي  HSEمی شود .بدیهی است در صورتی می توان از کارکنان انتظار عملکرد مطابق با مقررات 
شـرکت ملـی پـاالیش وپخـش فـرآورده هـاي  HSEمدیریت ، وق الزم و مرتبط به ایشان ارائه شود.با عنایت به موارد ف

اهللا با همـت و تـالش  که انشاءساعت نموده است  40کنان به مدت کار HSEنفتی ایران اقدام به طراحی دوره آموزشی 
سا و مسئولین مربوطه این امر مهم که گامی بـزرگ در جهـت دسـتیابی بـه اهـداف سیسـتم و ارتقاءفرهنـگ مدیران ، رؤ

HSE .می باشد به درستی اجرا گردد  
  اهداف:

   HSEارتقاء فرهنگ  -
  آشنایی کلییه کارکنان با مقررات و خطرات موجود قبل از شروع کار  -
 و خطرات HSEافزایش آگاهی کارکنان پیمانکاري در خصوص مقررات  -

 کاهش شرایط نا ایمن و رفتارهاي نا ایمن -

  کاهش حوادث ، بیماریها و آلودگی هاي زیست محیطی -

 ري و کاهش هزینه هاي ناشی از حوادث وافزایش بهره  -

  دامنه:
  .کلیه کارکنان شرکتهاي زیر مجموعه شرکت ملی پاالیش و پخش

  مسئولیت ها :
مدیران ارشد شرکت ها / مناطق مسئولیت دارند مکان مناسب ، کامپیوتر، ویدیوپروژکتور و سایر امکانات مـورد نیـاز  -

د.از اجـراي برنامـه آموزشـی ایمنـی کارکنـان نو آموزش قرار ده HSEدر اختیار ادارات  برگزاري کالس ها را مهیا و
  د.نحمایت نموده و منابع الزم براي اجراي این بر نامه را تامین و از دستیابی به اهداف تعیین شده اطمینان حاصل نمای

ه را بـا واحـد جـراي ایـن برنامـشرکت ها / مناطق مسئولیت دارند ،هماهنگی هـاي الزم در خصـوص ا HSEرؤساي  -
  پایان دوره به نفرات کارت مخصوص را ارائه نمایند . از سآموزش به عمل آورندو پ

رؤساي آموزش شزکت ها / مناطق مسئولیت دارند که بر اساس مفاد این دستورالعمل برنامه آموزش ایمنـی کارکنـان  -
  د.نصحت اجراي آن اطمینان حاصل نمای ازد ونرا اجرا نمای
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آموزش ایمنی نسـبت بـه صـدور کـارت تـردد افـراد  ترؤساي واحد هاي حراست مسئولیت دارند پس از رؤیت کار -
  اقدام نمایند.

سـاعته ایمنـی باشـند ولـی بـه  40در صورتیکه فرد یا افرادي دوره آموزشی ایمنی را طی نکرده و فاقد کارت آموزش  -
راي ایشان بـه عهـده رؤسـا و سرپرسـتانی اسـت کـه ایشـان را بـه کـار کار گمارده شوند ، مسؤلیت بروز هرگونه حادثه ب

  گرفته اند.
  :شرح کار 

کلیه افراد ( رسمی،پیمانی،قراردادي و پیمانکاري)باید قبل از شروع به کـار در شـرکتها/مناطق برحسـب نـوع و دامنـه  -
  فعالیت دوره هاي آموزشی مرتبط را بگذرانند.

  ی جهت شرکت کنندگان در کالس ها کارت آموزشی صادر خواهد شد . بعد از اجراي دوره هاي آموزش -
  شرکت / منطقه امضاء گردد. HSEکارت هاي آموزشی باید توسط رئیس  -
صدور کارت تردد توسط واحد حراست و شروع بکار افراد منوط به داشتن کارت آموزش ایمنی مـی باشـد . در غیـر  -

  د اجتناب خواهد کرد .این صورت واحد حراست از صدور کارت ترد
رؤسا و سرپرستان واحدها باید از بکارگیري افرادي که دوره آموزشی را طی نکرده و واجد کارت آموزشـی نیسـتند   -

  خودداري نمایند.
کلیه کارکنان پیمانکاري و شرکتی که مشغول بکار هستند ولی دوره هاي آموزشی مطرح شـده در ایـن دسـتورالعمل  -

وظف هستند دوره هاي مرتبط را برحسب نوع و دامنه فعالیت کاري خود طی کنند و ادامـه کـار آنهـا را طی نکردهاند م
  منوط به گذراندن این دوره ها می باشد.

از کل نمـره آزمـون  %70در پایان دوره آزمون برگزار می شود . معیار موفقیت افراد در گذراندن دوره کسب حداقل  -
  اد تجدید دوره خواهند شد.می باشد. در غیر این صورت افر

الزم االجـرا مـی باشـد . بـدیهی اسـت کلیـه افـراد تـا تـاریخ  1388اجراي مفاد این دستورالعمل از اول اردیبهشت ماه  -
  مذکور مشمول آموزش و صدور کارت مخصوص قرار گیرند.

یمنـی هسـتند  از محوطـه مجاز هستند در صورت مشاهده افراد شاغل به کار که فاقد کارت آموزش ا HSEنیروهاي  -
  یا واحد عملیاتی اخراج نمایند . 

با توجه به ماهیت و نوع کار هر یک از گروههاي کاري در شرکتها/مناطق زیر مجموعه گذرانـدن دوره هـاي کلیـات  -
HSE  پیشــگیري از حوادث،پیشــگیري از حریق،کمکهــاي اولیــه،حفاظت محــیط زیســت،ارگونومی و حمــل دســتی ،

ط کار و مدیریت بحران و پدافند غیرعامل براي کارکنان ستادي،اداري و غیرعملیاتی ضـروري اسـت. بار،بهداشت محی
بدیهی است گذراندن کلیه رئوس مطروحه در این طرح براي کلیه کارکنان عملیاتی ،تعمیراتـی و کلیـه کسـانی کـه در 

 واحدهاي عملیاتی مشغول هستند اجباري است. 
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اجراي مدیریت رسیک همراه با تعهد و رهبري سازمان می باشد درنظام  HSE کی ازاصول بسیار مهم مدیریتی

باتعریف خط مشی براساس اهداف سازمان و سازماندهی کردن براي استقرار مناسب نظام نیاز به پایده  HSE یکپارچه
سازمان توضیح داده می شود و لذا باید تعهد سازي مدیریت ریسک می باشد که اهداف و اعمال آن درخط مشی 

دراین  HSE رهبري و برنامهریزي براي آن مانند سایراجزاي سازمان به مدیران و کلیه افارد موکول گردد سازمان
مورد موظف است که ارتباط سایر اجزا را با مدیریت ریسک هماهنگ کند و با توجه به شایستگی افراد نیروي موردن 

کرده و از سوي دیگر بازنگري ها و مرورهاي بران جهت مطابقت با هداف سازمان انجام دهد اهمیت  یاز را تامین
مدیریت ریسک بدلیل اینکه سیستم براي حفظ بقاي خود نیاز به کنترل خطرات و ریسک ها دارد درنظام مدیریت 

احل اعم ازطراحی ساخت ایمنی بهداشت بسیارمهم می باشد. درمدیریت ریسک ابتدا خطرات موجوددرکلیه مر
  .شرایط عملیاتی و غیرعملیاتی شناسایی میشوند که نیازمند همکاري کلیه افراد درسازمان می باشد

یکی از مدلهاي کاربردي دررابطه با تحلیل موقعیت سازمان ها روش تعیین دوره عمر سازمان می باشد برطبق این مدل 
ر است بدین معنی که دریک مقطعی از زمان متولد و معرفی هرمحصول صنعت یا کسب وکاري داراي یک دوره عم

میشود رشد می کند به مرحله بلوغ می رسد و سپس مرحله اشباع ونهایتا پیري و زوال آن فرام یرسد توسعه حاصل 
فعالیت هاي انسانی است و فعالیت هاي انسانی درراستاي توسعه اثرات مختلفی برمحیط زیست خواهد داشت مناسب 

راه حل توسعه همگام با حفظ محیط زیست توسعه پایدار رعایت مبانی احترام به ارزشهاي محیط زیست و جامعه ترین 
دربستر تصمیم سازي کالن کشور می شود دربسیاري از کشورهاي جهان کارشناسان محیط زیست به کمک ابزارها و 

ت توانسته اند نقش شایسته اي درشناسایی روشهاي علمی که عمدتا از مبانی تخصصی مهندسی صنیاع ریشه گرفته اس
و کنترل اثرات توسعه برمحیط زیست و مدیریت مناسب پروژه هاي محیط زیستی ایفا نمایند. لذا پس از اینکه جایگاه 
هرسازمان مورد شناسایی قرارگرفت باید به گونه ایبرنامه ریزي نمود که همواره سازمان ها درمرحله رشد و بلوغ خود 

درحال حاضر پروژههاي متعددي درراستاي توسعه و آبادانی کشورمان به اجرا درآمده و معموال هرنقطه  .نندباقی بما
از ایران اسالمی را که نگاه کنیم کارگاهی می بینیم که تعدادي از مردم ما درآن مشغول فعالیت می باشند این به نوبه 

تغال می باشد اما آیا ما این افراد را مانند یک انسان که خود یک نگاه بسیار خوب درجهت آبادانی کشور و توسعه اش
نسلی به دنبال اوست می نگریم یا اینکه اورا ماشینی می بینیم که باید درطول روز یک سري کارها را مانند ماشین 

ن است انجام دهد و خروجی او را مجموعه فعالیت هاي اجرایی انجام شده و درآمدي براي سیستم می بینیم واقعیت ای
که همزمان با پیشرفت پروژه ها و ترافیک فعالیت هاي اجرایی مباحث سالمت ایمنی و محیط زیست فضاهاي کاري به 

هیچ عنوان پیشرفت نداشته و همیشه آن را یک موضوع حاشیه اي دیده و متاسفانه درمواردي مطرح کردن آن را 
ظیفه ما این است که تئوري هاي موجود درقرار دادهاي موضوعی جهت اختالل درکار می بینند حال به نظر می رسد و

خطوط انتقال گاز با مخاطرات فراوانی مواجهندبه همین دلیل ارزیابی ریسک درعملیاتی بودن . پروژه را عملی نماییم
اجراي خطوط انتقال گاز اهمیت فراوانی دارد درحال حاضر ارزیابی ریسک این گونه پروژه ها درمرحله طراحی 
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و بعدازعملیات اجرا و درزمان بهره برداري انجام می شود ولی با توجه به اهمیت این موضوع ارزیابی ریسک  تفصیلی
درمرحله طراحی پایه و قبل ازصرف هزینه هاي گزاف براي پروژه قابل بررسی می باشد دراین مقاله به بررسی 

ریسک پروژه هاي انتقال درزمان طراحی پایه  روشهاي ارزیابی ریسک و موارد مورد نیاز جهت بررسی و اندازه گیري
امروزه بهره وري مترادف با پیشرفت است بطوریکه اغلب مدیران به دنبال روشی براي ارتقا سطح بهره . خواهیم داشت

وري درمجموعه تحت نظر خود هستند به اعتقاد اغلب کارشناسان نیروي انسانی محور اصلی بهره وري سازمان تلقی 
ن مطالعه این است که رعایت اصول ایمنی و بهداشتی حرفه اي تاچه اندازه درافزایش بهره وري و میشود هدف ای

ارزش افزوده واحدهاي صنعتی عمرانی و خدماتی تاثیر گذار است با درنظر گرفتن شاخصهاي مهم دربهره وري 
اتی کشور قرارگرفت باتجزیه و سازمانی پرسشنامه اي تهیه ودراختیار واحدهاي مختلف صنعتی عمرانی تولیدي و خدم

درصدد تعیین  SPSS Excel 2010 Statistics 17.0 تحلیل پاسخ هاي ارایه شده و به کمک نرم افزار هاي
اجراي مدیریت  HSE یکی ازاصول بسیار مهم مدیریت. نقش فعالیت هاي ایمنی درارتقا بهره وري سازمانی برآمدیم

باتعریف خط مشی براساس اهداف سازمان و  HSE باشد درنظام یکپارچهرسیک همراه با تعهد و رهبري سازمان می 
سازماندهی کردن براي استقرار مناسب نظام نیاز به پایده سازي مدیریت ریسک می باشد که اهداف و اعمال آن 

ان به درخط مشی سازمان توضیح داده می شود و لذا باید تعهد رهبري و برنامهریزي براي آن مانند سایراجزاي سازم
دراین مورد موظف است که ارتباط سایر اجزا را با مدیریت ریسک  HSE مدیران و کلیه افارد موکول گردد سازمان

هماهنگ کند و با توجه به شایستگی افراد نیروي موردن یاز را تامین کرده و از سوي دیگر بازنگري ها و مرورهاي 
مدیریت ریسک بدلیل اینکه سیستم براي حفظ بقاي خود نیاز بران جهت مطابقت با هداف سازمان انجام دهد اهمیت 

به کنترل خطرات و ریسک ها دارد درنظام مدیریت ایمنی بهداشت بسیارمهم می باشد. درمدیریت ریسک ابتدا 
خطرات موجوددرکلیه مراحل اعم ازطراحی ساخت شرایط عملیاتی و غیرعملیاتی شناسایی میشوند که نیازمند 

باتوجه به گسترش سریع صنایع نفت و گاز ازیک طرف و گذشت زمان و  .راد درسازمان می باشدهمکاري کلیه اف
فرسودگی تجهیزات و ماشین آالت آنها ازطرفی دیگر تعیین برنامه هایی براي اولویت بندي تجهیزاتداراي اهمیت 

هاي  یزات و کم کردن هزینهبسزایی درتصمیم گیري واحدهاي مهندسی میب اشد براي دستیابی به سطح ایمنی درتجه
مستقیم و غیرمستقیم ناشی ازخرابی انها روشهاي کمی و کیفی مختلفی موجود می باشد دراین مقاله روش سلسله 

پرداخته شده است دلیل  AHP مراتبی براي آنالیز بحرانی تجهیزات پیشنهاد شده است که درابتدا به معرفی روش
تبی استفاده از امتیاز دهی نسبی درآن و درنتیجه دقت و سازگاري نتایج حاصل انتخاب روش تجزیه و تحلیل سلسله مرا

  .از آن می باشدکه موجب به حداقل رساندن مشکالت و مسائل موجود درصنایع نفت و گاز می شود
اجراي مدیریت رسیک همراه با تعهد و رهبري سازمان می باشد درنظام  HSE یکی ازاصول بسیار مهم مدیریت

باتعریف خط مشی براساس اهداف سازمان و سازماندهی کردن براي استقرار مناسب نظام نیاز به پایده  HSE یکپارچه
سازي مدیریت ریسک می باشد که اهداف و اعمال آن درخط مشی سازمان توضیح داده می شود و لذا باید تعهد 

دراین  HSE افارد موکول گردد سازمان رهبري و برنامهریزي براي آن مانند سایراجزاي سازمان به مدیران و کلیه
مورد موظف است که ارتباط سایر اجزا را با مدیریت ریسک هماهنگ کند و با توجه به شایستگی افراد نیروي موردن 
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یاز را تامین کرده و از سوي دیگر بازنگري ها و مرورهاي بران جهت مطابقت با هداف سازمان انجام دهد اهمیت 
ینکه سیستم براي حفظ بقاي خود نیاز به کنترل خطرات و ریسک ها دارد درنظام مدیریت مدیریت ریسک بدلیل ا

ایمنی بهداشت بسیارمهم می باشد. درمدیریت ریسک ابتدا خطرات موجوددرکلیه مراحل اعم ازطراحی ساخت 
  .دشرایط عملیاتی و غیرعملیاتی شناسایی میشوند که نیازمند همکاري کلیه افراد درسازمان می باش

 HSEتاریخچه 

در صنعت نفت موافقت نمودند و مقرر  HSE وزیر محترم نفت با استقرار نظام مدیریت 29/11/1380در تاریخ  
گردید که پس از بررسی منابع موجود در این خصوص، مدل و راهنمایی جهت استقرار نظام مدیریت بهداشت، ایمنی 

ایمنی و آتش نشانی قرار گیرد این در حالی بود که بیش از و محیط زیست در دستور کار شوراي مرکزي نظارت بر 
سه سال قبل مطالعات مذکور و انتخاب بهترین گزینه جهت استقرار سیستم کدیریت ایمن، اثربخش و کارا بطور غیر 

رسمی شروع شده بود. پس از مصوبه شوراء کمیتۀ کارشناسی و تخصصی ایمنی و آتش نشانی جهت انجام مطالعۀ 
در اسناد، سوابق و بررسی هاي دقیق نتایج تجربیات شرکت هاي نفتی بین المللی در زمینۀ استقرار نظام  گسترده
تشکیل گردید. نتایج بررسی مدلهاي مختلف و مطالعات بعمل آمده توسط این کمیته منجر به انتخاب  HSE مدیریت

ب ترین رویکرد شد. موضوع در سی و بعنوان مناس (OGP) مدل انجمن بین المللی تولید کنندگان نفت و گاز
هفتمین جلسۀ شوراي مرکزي نظارت بر ایمنی و آتش نشانی تصویب گردید. بدنبال آن موضوع طی نامه اي در تاریخ 

از سوي وزیر محترم وقت نفت جهت اجراي الزامات نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در  24/12/1381
دید. بررسی منابع و نیروي انسانی، ساختار سازمانی همچنین تسهیالت مورد نیاز از تمامی سطوح صنعت نفت ابالغ گر

شرکت  1383را، در ابتداي سال  HSE مواردي بود که به ترتیب در دستور کار قرار گرفت. اولین نمودار سازمانی
مامی سطوح صنعت نفت، را به ت HSE وزارت نفت نمودار سازمانی 5/5/1383ملی نفت ایران ابالغ نمود. در تاریخ 

وزارت نفت، شرکت هاي اصلی نفت، گاز ، پتروشی، پاالیش و پخش و هر یک از شرکت هاي زیرمجموعه به 
تفکیک ابالغ نمود. از آن پس تاکنون تمامی شرکت هاي نفتی در راستاي اهداف و خط و مشی تعیین شده حرکت 

ایف بر طبق روشهاي اجرایی و دستورالعمل هاي کاري که در نموده و با تالش فراوان سعی بر انجام فعالیت ها و وظ
تهیه گردیده است، دارند. مدیریت بهداشت ایمنی و محیط  HSE مرحلۀ طرح ریزي و با قبل از آن و بر اساس اصول

زیست شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران، در ادامه سیاست هاي این شرکت براي رسیدن به 
اي جهانی صنایع نفتی معتبر، توسعۀ پایدار، تولید روزآمد و خدمت مطلوب و به منظور تغییر نگرش و استاندارده

تشکیل شده است. این تشکیالت  1383اصالح دیدگاه هاي سنتی نسبت به حادثه در مجموعۀ خود از نیمۀ دوم سال 
ا است، لیکن در دورة فعالیت کوتاه خود که جایگزین ادارات ایمنی و آتش نشانی شده، هر چند که بسیار جوان و نوپ

کارنامه اي پربار و تأثیري قابل توجه در مجموعه هاي عملیاتی بر جا گذاشته است. با نگاهی مختصر به عملکرد این 
مدیریت می توان به ژرفاي تأثیرات کمّی و کیفی آن در ارتقاء سطح سالمت، ایمنی و بهداشت شرایط زیست محیطی 

و پخش پی برد. میلیون ها نفر ساعت کار عملیاتی با حداقل حادثه در شرکت ملی پاالیش و پخش مجموعه پاالیش 
، تبیین HSE فرآورده هاي نفتی ایران، نتیجۀ تغییر نگرش در مدیریت ایمنی این شرکت است. همزمان با ابالغ ساختار
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ت نفت آغاز گردید. مجموعه این شرح وظایف، شرایط احراز مشاغل و جذب نیروهاي انسانی مرتبط در سطح صنع
 فعالیت ها بیش از یکسال بطول انجامید. عدم وجود پیشینه از تخصص هاي مرتبت خصوصاً در زمینۀ مدیریت یکپارچه

HSE  استقرار نظام مدیریت را با چالش و کاهش سرعت در پیشرفت برنامه ها خصوصاً مباحث کنترلی حوادث اعم
دگیهاي زیست محیطی مواجه نمود. این مهم ضرورت تسریع در طرحریزي و اجراي از فوت، بیماریهاي شغلی و آلو

را در همان مراحل اولیه استقرار، الزامی می نمود. تغییر نگرش  HSE دوره هاي آموزشی و افزایش مهارت کارکنان
فرهنگی بود که بهدلیل  سنتی در مباحث کنترل حوادث و تمهیدات پیشگیرانه در تمام طرحها و برنامه ها از برنامه هاي

ماهیت کار و تمرکز بر ایجاد رویکرد نوین در افراد، زمان بر بود اما برنامه ها در سالهاي اولیه پایه ریزي شد. پرواضح 
است که بهبود فرهنگ از برنامه هاي زمان بر می باشد و در هیچ زمانی ایستایی ندارد تا نتایج مطلوب از طریق 

نمایان گردد. نتایج حاصله نیز مستمراً می بایست بهبود یابند. لذا  HSE MS ستیابی به اهدافاثربخشی برنامه ها و د
را تقویت  HSE پایه هاي نظام مدیریت HSE با تمرکز بر فرهنگ 1387شرکت ملی پاالیش و پخش نیز از سال 

مقررات، دستورالعمل ها و نمود. تهیه دستورالعمل و روش هاي اجرایی تخصصی مورد نیاز، همچنین به روز نمودن 
استانداردهاي جاري از دیگر برنامه ها بود که در فاصلۀ زمانی کوتاهی می بایست در حد مطلوب طرحریزي و اجرا 

دستورالعمل و روش اجرایی تنها در وزارت نفت و  60تاکنون بیش از  1384می شد. بنا به ضرورت کار از سال 
دستورالعمل و روش  300تهیه بیش از  1388. این در حالیست که در سال شرکت ملی پاالیش و پخش تهیه شده است

پاالیش و پخش قرار گرفته است. بخش عمده از خدمات طرحریزي شده در  HSE اجرایی در دستور کار مدیریت
بدلیل حجم زیاد، ضرورت تهیه در زمانی کوتاه و نیاز صنایع از طریق  1388شرکت ملی پاالیش و پخش از سال 

، مقایسۀ HSE مات مشاوره هاي در دست اجرا قرار گرفته است. دستیابی به شرایط موجود در زمینۀ مدیریتخد
 Road) ، تهیه طرح راهبردي و اثربخش(Gap Analysis) ، تعیین فضاهاي خالی(Bench Marking) آماري

Map) ر بخش طرحریزي و ایجاد از دیگر مواردي است که می بایست شرکت ها در کوتاه ترین زمان ئ بنحوي اث
سال از ابالغیه هاي مذکور صنعت نفت با طرح و برنامه ریزیهاي عمده براي  4نمایند. در حال حاضر با گذشت بیش از 

براي کلیۀ سمت ها و تبیین  HSE سطوح مختلف کاري و با توجه به مشاغل موجود، درصدد تبیین شرح وظایف
شد. شناسایی فعالیت هاي بحرانی، تبیین نجوة دخالت کلیۀ واحدهاي نحوة درگیر شدن تمامی سطوح کاري می با

در دیگر  HSE مستقر در شرکت ها جهت پیشگیري از وقوع حوادث و ساماندهی فعالیت ها با توجه به دخالت
است که چنانچه بنحوي اثربخش اجرایی گردند می  HSE سازمانها از برنامه هاي دشوار و پیش روي مدیریت هاي

بدنبال پیشرفت  : MS HSEچرا -2ادعا نمود تا حدودي در مباحث پیشگیرانه و کنترلی حوادث موفق بوده ایم. توان 
صنعتی و ورود ماشین آالت به عرصۀ زندگی افراد و پررنگ تر شدن نقش تجهیزات و دستگاهها در فرآیندهاي کاري 

ا چالش هاي جدید و مستمري در رابطه با موضوعات و افزایش تعامل انسانها با اجزاي محیط هاي صنعتی سازمانها ، ب
سالمت، ایمنی و بهداشت مواجه شدند، بطوریکه تنها رعایت قوانین قدیمی موجود براي رهایی سازمانها کافی بنظر 

نمی رسد، لذا براي نجات واعتالي سازمانها، نیروي انسانی، بقاي محیط زیست و جلوگیري از خسارت وارده به 
براي خاتمه دادن به تمامی دغدغه هاي موجود پا به عرصۀ صنعت  HSE أسیسات، مدیریت یکپارچۀتجهیزات و ت
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یک ابزار مدیریتی براي کنترل و بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست در همۀ  HSE نهاد. سیستم مدیریت
بستر فرهنگی خالق و نگرشی نو و برنامه هاي توسعه و پروژه هاي صنعتی یا تشکیالت سازمانی بوده است، با ایجاد 

سیستماتیک در راستاي توسعۀ پایدار و کرامت انسان، بطور یکپارچه و با همگرایی و چیدمان هم افزاي نیروهاي 
انسانی و امکانات و تجهیزات و با استفاده از سیستم آموزش کارآمد، ممیزیهاي دوره اي، ارزیابی، بهبود مستمر، 

رات نامطلوب صنعت بر محیط و افزایش اثرات مطلوب آن از طریق تأمین ایمنی همه جانبۀ موجب به حداقل رساندن اث
کلیه کارکنان و همکاران سازمان، تجهیزات و تأسیسات و به صفر رساندن حوادث و آسیب هاي ناسی از کار از طریق 

کنترلی مدیریتی، مهندسی و کنترل یا حذف شرایط ناایمن و ارتقاء سطح سالمت افراد از طریق اعمال راهکارهاي 
اجرایی در کلیۀ سطوح سازمان و همچنین صیانت از محیط زیست به عنوان سرمایۀ بشریت می گردد. گسترش مواد و 

تکنولوژي نوین گرچه رفاه را افزایش می دهد اما به موازات خود مخاطرات جدیدي را نیز پیش روي بشر قرار می 
مسئولیت همگانی در اجراي برنامه هاي بهداشت، ایمنی و محیط زیست براي دهد که غلبه بر آن نیازمند احساس 

محافظت از جان انسانها، محیط زیست و سرمایه هاي ملی می باشد. تکرا حوادث مشابه و ضعف در اثربخشی تمهیدات 
دنیا به تحقیق  کنترلی مسئولین را برآن داشت تا با تأمل در طرح و برنامه هاي کنترل حوادث شرکتهاي نفتی معتبر

پیرامون علل موفقیت هر یک بپردازند. تجارب شرکت هاي نفتی موفق و معتبر در دنیا بیانگر تغییر نگرش واکنشی به 
نگرش پیشگرانه در برنامه هاي کنترلی حوادث بوده است. این نگرش آنها را به سمت ایجاد یکپارچگی در مدیریت 

ت. با چنین رویکردي که در آن مدیریت ریسک را منوط به بررسی بهداشت، ایمنی و محیط زیست سوق داده اس
جنبه ها و مخاطرات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی می دانستند قابلیت شرکت ها در مباحث مذکور افزایش یافت و 

ی نتایج رضایت بخش و مطلوبی را براي آنها فراهم آورد. در صنعت نفت نیز پس از بررسی عملکرد شرکت هاي موفق
همچنین نحوة مدیریت برنامه هاي مرتبط با کنترل حوادث، با این باور که ایجاد روندي  Total و Shell نظیر

در مرحلۀ بعدي، صنایع ما را به طرح و برنامه هاي  (Proactive) سیستماتیک در وهلۀ اول و توسعه نگرش پیشگیرانه
تکنولوژي نوین قادر خواهد ساخت به این عرصه وارد گردید. الگو بهبود یافته و اثربخش با به کارگیري ابزارها و 

، بومی سازي مطالب با توجه به نوع صنعت و تسهیالت OGP شرکت هاي نفتی عضو HSE برداري از نظام مدیریت
صورت پذیرد. اصل همپایانی صراحتاً اعالم می نماید براي  (Equifinality) موجود با توجه به اصل همپایانی

بخشیدن به برنامه ها و ایجاد جهش مؤثر در کارها می توان از تجارب موفق شرکت معتبر با عملکرد مشابه  سرعت
استفاده نمود. امروزه در صنعت نفت ایران بینش و آمادگی براي مدیریت برنامه هاي بهداشت، ایمنی و محیط زیست 

یک در کشور، همواره در استفاده از معیارها و بصورت یکپارچه ایجاد شده است. صنعت نفت بعنوان صنعتی استراتژ
استانداردهاي معتبر جهانی و به روز نمودن نظامهاي مدیریتی پیشگام بوده و بر این اساس از حداکثر توان خود براي 
ایجاد محیط هاي کاري سالم و توسعۀ پایدار بهره گیري می نماید. نظام مدیریت یکپارچه بهداشت، ایمنی و محیط 

ر صنعت نفت مسیر دستیابی به اهداف را که همانا ایجاد محیط هاي کاري بدون حادثه، بدون آسیب و بدون زیست د
ضمن کاهش هزینه ها و مخاطرات و افزایش ایمنی و فرصتها،  HSE .آالینده زیست محیطی است، کوتاه می نماید

نار هم قرار گرفتن این سه مقوله تحت امکان ممیزي یکپارچه و مطمئن را نیز فراهم می آورد. بدین ترتیب در ک
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مدیریت یکپارچه، اثرات سینرژیک و هم افزایی قابل مالحظه اي بر یکدیگر داشته و نتایج مثبت جمع جبري آن، به 
  .مراتب بیشتر از گذشته خواهد بود

SE چیست؟ 

Hse  ) ازسه کلمه بهداشتhealth( , ) ایمنیsafety) ومحیط زیست (environment باشد.) می  
دنیاي امروز دنیاي رقابت است. نرخ سریع تحوالت تکنولوژیک وتغیر در الگوهاي مصرف ونیازهاي بازار وباال رفتن 
انتظارات جامعه ومسئولیتهاي اجتماعی سازمانها در عرصه رقابت را روز به روز تنگ تر می نماید. شرط بقاء درچنین 

  است. محیطی برخورداري از مزیتهاي رقابتی درسازمان
) ومحیط Healthبهداشت (Safety) پرداختن به موضوعات ایمنی ( , تحقق اهداف سازمان درحوزه رقابط پذیري

  ) رابه یکی ازاولویت هاي سازمان ها در تجارت امروز تبدیل نموده است.Environmentزیست (
  فاکتورهاي رقابط پذیري سازمان

  اصلی ترین سرمایه سازمانتوجه به نیروي انسانی به عنوان         .1
  بهبود فرایندهاي کاري درراستاي تولید وعملیات بهره ور       .2
  توجه به موضوعات زیست محیطی براي تحقق توسعه پایدار      .3

 

 
 )HSE-MSسیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست ( 

و همچنین آخرین  HSE کند به نشر و ارائه مطالب علمی و کاربردي در زمینه سیستم مدیریت این وبالگ تالش می
 .اخبار مرتبط بپردازد

 

 

 
  چیست؟ HSE سیستم مدیریت

 
 

   
 

 

   )HSE-MSایجاد سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست ( فلسفه

انسان از آغاز آفرینش به منظور استمرار حیات به کار و کوشش مجبور بوده و در این راه سختی هاي بسیاري را  
از متحمل شده است. امروزه به علت رشد روز افزون جمعیت و مصرف بیش از اندازه و برپایی صنایع بزرگ استفاده 

 انواع ماشین آالت، تجهیزات، فرایندها مواد شیمیایی و ... امري گریز ناپذیر شده است.

صنعتی شدن و تولید فزاینده، مخاطرات گوناگونی را براي نیروي کار به ارمغان آورده و موجب شده نیروي کار در 
و تولید به شمار آمده و همواره معرض عوامل زیان آور بسیاري قرار گیرد، عواملی که جزء جدایی ناپذیر صنعت 

نیروي کار هر کشور به ویژه کشورهاي در حال توسعه بخشی پر اهمیت از  سالمت نیروي کار را تهدید می کند.
سرمایه ملی دانسته شده و از پایه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعی انگاشته می شوند. از این رو تامین سالمت کار و 

وجه برخوردار است. بی گمان اقتصادي شکوفا و صنعتی خودکفا بدون داشتن نیروي کار کارگر از اهمیتی شایان ت
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 سالمت بر سوئی اثرات با که اي گونه به بشر نیازهاي تامین که مهم و بنیادي اصل این سالم امکان پذیر نخواهد بود.
هانی و حفظ قابلیتهاي تولید در ج پایه منابع به آسیب هرگونه عدم( نباشد همراه زیست محیط و کار محیط انسان،

 توسعه کشورهاي در صنایع امروزه، منظور بهمین. باشد می پذیر امکان پایدار توسعه استراتژي طریق از  آینده) تنها
 زیست محیط و ایمنی بهداشت، مدیریت سیستم هدف این با و ند ا داده قرار خود فعالیتهاي سرلوحه را  اصل این یافته

عه پایدار و همه جانبه است را به عنوان رویکردي سیستماتیک و بسیار منظم در سه جنبه بهداشت توس ضامن که را
صنعتی، ایمنی و محیط زیست به صورت یکپارچه و در قالب عملیات پیش بینی، شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات با 

مواره در ایجاد محیطی سالم و دور از هر همگرایی نیروهاي انسانی، امکانات و تجهیزات استقرار و توسعه داده تا ه
  گونه حادثه، خسارت، آسیب و ضایعات، افزایش بهره وري، کسب منافع اقتصادي و تقویت سالمت گام بردارند.
این رویکرد عالوه بر مقابله با بیماري، آسیب، خسارت و ضایعات به زمینه هاي گسترده سعادت و رفاه زندگی و 

عناي علمی آن درآمیخته شدن تولید اقتصادي با ایجاد سطح زندگی و کار مناسب و تعالی محیط کار می پردازد و م
یافته است. بنابراین با اتخاذ این رویکرد یک توسعه صنعتی مناسب و مردم گرا( توسعه پایدار) که منتج به سالمتی 

از اهداف سیستم مدیریت  لذا واضح و مبرهن است که حفظ و ارتقاء سطح سالمت کار یکیاست حاصل می گردد.
  بهداشت، ایمنی و محیط زیست می باشد.

-HSE-دالیل ایجاد سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست(

MS(                                                                                                                                                    
                                                                       

  )HSE-MSمحیط زیست( و ایمنی بهداشت، مدیریت سیستم استقرار و ایجاد مزایاي 
 شناخت کافی خطرات در محیط کار  

 ایجاد بستر مناسب براي بهبود بهره وري و تعالی سازمان  

 تعیین مسئولیتها در ساختاري مشخص  

 ارزیابی مؤثر ریسکهاوکاهش مؤثر هر یک  

 کاهش زیانهاي مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث  

  محافظت از افراد، جامعه، اموال و محیط زیست  

  آنان مشارکت طریق از ایجاد زمینه هاي مناسب براي استفاده از توان فکري بالقوه کارکنان   

  امکان خود ارزیابی سازمان براي تطبیق با یک سیستم مدیریتHSE  
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  در چنین سیستمی فعالیتها هدفمند شده، مدیریت ارشد وکارکنان متعهد گردیده، صالحیتها، نقشها ومسئولیتها
  مورد نیاز تامین می گردد.تعریف ومنابع 

  تمامی مدیران وکارکنان در تمام سطوح آموزشهاي الزم رادیده، حوادث وآسیبها گزارش شده ومستند
  سازي و اطالع رسانی درتمامی جنبه ها وجود دارد. 

  مالحظه همزمان موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست، عالوه بر حذف فعالیت هاي موازي بدلیل ایجاد
  فنی و اقتصادي سبب سهولت در افزایش بهره وري و توسعه پایدار نیز می گردد.  تعادل

  رمز موفقیت سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
  .بنا نهادن یک خط مشی و فرهنگ سازمانی مؤثر از سوي سازمان مادر1
  رتاسر سازمان تداوم یابد.در سHSE.ایجاد نمودن چارچوب کار توسط مدیریت ارشد سازمان بطوریکه خط مشی 2
در ساختارهاي سازمانی، آرمانها، اهداف، سیستم هاي پاداش و دیگر فرآیند هاي ضروري HSE.قرار دادن موضوع 3

  جهت استمرار کار
  عوامل مورد مطالعه در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست 

   :از نقطه نظر صدمات ، بیماري و مرگ نیروي انسانی  

    از نقطه نظر اتالف سرمایه و یا سرویس و جایگزینی آنها هیزات:تج  

   :از نقطه نظر تأثیر آالینده هاي فرآیند یا دیگر رویدادهایی که تأثیر سوء بر محیط زیست  محیط زیست
  خواهند داشت

     از نقطه نظر از دست دادن فرصت تولید :تولید 

 

حتواي این دوره آموزشی جهت مدیران ، رؤسا ، مهندسین ، کارگران و کارکنان شرکتهاي زیر مجموعه شرکت م
  پاالیش و پخش به شرح ذیل می باشد . 

  کلیات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست  -
 پیشگیري از حوادث  -

 وسایل حفاظت فردي  -

 ایمنی الکتریسیته  -

 پیشگیري از حریق  -
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 ریگر ایمنی جرثقیل و  -

 ایمنی داربست بندي  -

 ایمنی کار در ارتفاع  -

 ایمنی جوشکاري و برشکاري  -

 ایمنی کار در فضا هاي بسته  -

 کمک هاي اولیه  -

 حفاظت محیط زیست  -

 ارگونومی و حمل دستی بار ها  -

 ایمنی گودبرداري و حفاري  -

 بهداشت محیط کار  -

 رانندگی تدافعی  -

 ت الایمنی ابزار و ماشین آ -

ط اضطراري واکنش در شرایمدیریت بحران و  -
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  عنوان مبحث : کلیات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
  

 تاریخچه پیدایش و توسعه ایمنی و بهداشت حرفه اي:
 

یکی از نخستین شواهد کنترل مخاطرات کار مربوط به دوران روم باستان در سده دوم پیش از میالد اسـت. در آن زمـان 
لو دهان خود را می بسـتند تـا از استنشـاق گـرد و غبـار جلـوگیري نماینـد. در همـین معدنچیان با استفاده از پارچه اي ج

تندرسـتی نیـروي کـار برداشـتند.به  يزمینه پزشکان و دانشمندانی چند، پا به میدان گذاشـتند و گـام هـایی جهـت اعـتال
  عنوان مثال:

گران بـا سـرب را تشـخیص دادو پلـی ) در سده چهارم پیش از میالد مسـمومیت کـارHippicratisنخستین بار بقراط (
)plany در سده نخستین پس از میالد ،خطرات سولفورروي را باز شناخت و توصیه کرد که افراد بـراي جلـوگیري از (

  ه اي بپوشانند. خطرات گرد و غبار از ماسک تنفسی استفاده کنند و خود را در کیس
در مــورد بیمـاري هـا و آسـیب هـاي شـغلی را در بــین  ) نخسـتین نشـریه بهداشـتیEllenbogالنبـوگ ( 1473در سـال 

  معدنچیان انتشار داد .او همچنین در مورد سمیت منواکسید کربن ،سرب: و اسید نیتریک مطالبی نگاشت.
) براي کارگران معادن و بیمـاري هـاي آنهـا مطالعـاتی انجـام داد و Agricolaپزشکی به نام آگریکوال ( 1556در سال 

) کتـابی در مـورد Paracelsusپزشکی از سوئیس به نام ( 1567را در کتابی منتشر نمود.در سال  حاصل مطالعات خود
بـه وسـیله رامـازینی  1700نخستین کتاب معتبر در طـب کـار در سـال  بیماري هاي شغلی معدنچیان و فلزکاران نگاشت.

)Ramazzini بـود کـه بـه پزشـکان توصـیه کـرد در ) که او را پد ر طب کاري می نا مند، منتشر شد. او نخستین فردي
ضمن پرسش هاي خود از بیمار ،پیشه او را نیز جویا شوند، زیرا ممکن است ارتباطی نزدیک میـان شـغل فـرد و بیمـاري 

  وي وجود داشته باشد. او مطالعاتی با ارزش بروي معدنچیان و کیمیاگران ، شیشه سازان ، آهنگران و دباغان انجام داد.
صنعتی (در نیمه دوم سـده هجـدهم )، صـنعت وفـن آوري (تکنولوژي)رشـد چشـمگیري یافـت امـا بـر پپس از انقالب 

افزایش سـطح تولیـد و راحـت تـر شـدن کارهـا، کـه ناشـی از پیشـرفت علمـی وفنـی بـود، خالف بهبود وضع زندگی، 
ات و تهدیـد هـاي مشکالت و گرفتاري هاي بسیاري براي انسان بوجود آمد و سب شد که انسان معاصر در معرض خطر

بی شماري قرار گیرد که از آن جمله می توان به بیماري ها و حوادث ناشی از کـار و کهولـت هـاي زود هنگـام کـه در 
  اثر شرایط نامطلوب کاري ایجاد می شوند، اشاره کرد.

ساخت و انسـان  پیدایش چنین معضالتی نیاز شدید و اساسی به فراگیري و رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار را نمایان
را بر آن داشت تا درصـدد چـاره جـویی هـاي بنیـادي برآیـدو بـراي حفـظ نیـروي انسـانی و تـامین تندرسـتی ،ایمنـی و 

علمـی نـوینی بـه نـام بهداشت آن تدابیري بیندیشدو با مسئله به گونه اي علمی و نهادین برخورد کند. بدین ترتیب نظـام 
وز این علم تمام مسائل گوناگون پزشکی ،بهداشتی و ایمنی را در هـر پیشـه بهداشت حرفه اي رو به تکامل گذاشت .امر

  در بر میگیرد.
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  امروزه بهداشت حرفه اي بدین صورت تعریف می شود:

علم و هنر پیشگیري از اثرات سوئی که در طرز کار ،محیط کار و خصلت کار وجود دارد و سالمت شـاغل را بـه خطـر 
  هاي حرفه اي ،مسمومیت هایی شغلی و حوادث ناشی از کار می شود. انداخته و باعث ایجاد بیماري

درژنـو تشـکیل  1953)که در سال I.L.O)و سازمان بین المللی کار (W.H.Oکمیته مشترك سازمان بهداشت جهانی (
  . است شده

  :اهداف بهداشت حرفه اي 
  .ن در هر پیشه اي که هستند سطح سالمت جسمانی ،روانی و اجتماعی کارکناالف) تامین، حفظ، و ارتقاي 

  ب  ) پیش گیري از بیماري ها و حوادث ناشی از کار 
ج   ) انتخاب کارگر یا کارمند براي محیط و شغلی که از نظر جسمانی و روانی توانـایی انجـام آن را دارد و یـا بـه طـور 

  اختصار تطبیق کار با انسان و در صورت عدم امکان ، تطبیق انسان با کار.
 : اي حرفه بهداشت وخدمات ها هبرنام

 : از عبارتند فوق اهداف به دستیابی براي اي حرفه بهداشت خدمات و ها برنامه مهمترین

 کار:  محیط آور زیان عوامل کنترل و ارزشیابی ، گیري اندازه ، شناسایی . 1
 : شناسایی ) الف
 مهنـدس کـار ایـن بـراي . اسـت کـار محـیط آور زیـان عوامل ، شناسایی اي حرفه بهداشت کارشناس اقدام اوّلین

 مواد ، دهد می قرار شناسایی مورد را کاري پروسه و فرایند و کرده مقدماتی کاربازدید محل از اي حرفه بهداشت

 و تعیین را آلودگی احتمالی منابع آنها از استفاده با و کرده بررسی را تجهیزات و محصوالت و بینابینی مواد ، اوّلیه
 .کند می ديبن اولویت

 : گیري اندازه ) ب
 ایـن بایسـت مـی کنترلـی اقـدامات کارایی تعیین همچنین و آلودگی شدت و میزان از آگاهی و مقدار تعیین براي

 صداسنج مثل مختلفی تجهیزات و روشها از اي حرفه بهداشت کارشناس کار این براي . کرد گیري اندازه را عوامل

 .کند استفاده .... و متر لوکس ، گازیاب هاي لوله ، سنج ارتعاش ،

 :ارزیابیج )   
 اسـتاندارد به توجه با آنرا باید و نداشته ومفهومی معنی تنهایی به بیولوژیکی و محیطی گیري اندازه از حاصل نتایج

 رقـرا تحلیـل و تجزیه مورد و تفسیر را نتایج این عبارتی به و داد قرار ارزیابی مورد موجود اي حرفه بهداشت هاي
  .داد
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 : کنترل ) د
 جسمی هاي قابلیت و کار شرایط گرفتن نظر در با و مربوطه استانداردهاي با آن نتایج مقایسه ، گیري اندازه از پس

 روي بر واملع این تأثیر از پیشگیري و کار محیط آور زیان عوامل کنترل براي الزم ،اقدامات افراد فیزیولوژیک و

 :از عبارتند کنترلی اصول این همترینم . آید می عمل به کارگران

  .... و خطر منابع ایزوالسیون ، صنعتی تهویه مثل مهندسی کنترل اقدامات ) الف
 .آور زیان عوامل با تماس مدت کاهش ، کاري گردش مثل مدیریتی اقدامات ) ب

 فردي حفاظت وسایل )ج

 : پزشکی معاینات  -2

 شود می انجام کار طب متخصصان همکاري با که اي حرفه هداشتب هاي برنامه ترین اصلی و مهمترین از یکی

 :باشد می زیر موارد شامل معاینات این. باشد می پزشکی معاینات

 : استخدام از قبل پزشکی معاینات ) الف
 به کس هر و است مناسب معینی کار براي فرد هر که تند هس عقیده این بر اي حرفه بهداشت متخصصان امروزه

 و دارند بدنی نقص آنانکه بلکه سالم افراد تنها نه عبارتی به و است کاري درخور ، خود وتوانایی عداداست تناسب
 خواهند موفق خود کار در شوند انتخاب مناسب کار براي اگر اند داده دست از نیز را خود بدن عضو چند یا یک

 .بود

 قرار پزشکی معاینه مورد کار انجام توانایی و سالمتی نظر از استخدام از قبل کار متقاضیان همه است الزم بنابراین

  . گیرند

 : از عبارتند استخدام از قبل معاینات اهداف
 نظر مورد کار براي شخص قابلیت و بدنی استعداد تعیین  -

 . کارگران دیگر سالمت و سرمایه ، صنعت حفظ - 

 .باشد داشته خود عديب کار در باید که محدودیتهایی و متقاضی سالمتی حدود تعیین  -

 آنها درمان و بیماریها زودرس تشخیص - 

 .نشود منظور کار از ناشی بیماریهاي زمره در بعداً تا پرونده در ثبت و متقاضی قبلی نواقص و بیماریها تعیین - 

 آنها انتشار از جلوگیري و کارگر مسري بیماریهاي کشف -

 . کار محیط شرایط و کارگر وضع به توجه با بعدي معاینات فواصل تعیین - 

 . کارگر مراجعات در آن از استفاده و بهداشتی پرونده تشکیل  -

 . کارگر بهداشتی اطالعات و روحیات به شدن آشنا  -

 : اي دوره پزشکی معاینات  )ب
 : شود می انجام زیر اهداف دستیابی منظور به و معین زمانی فواصل در اي دوره معاینات

 .آنها فوري درمان به اقدام و کار از ناشی عوارض و بیماریها زودرس تشخیص - 



 ١٤

 . بیمار افراد کار کردن محدود یا و شغل تغییر براي توصیه - 

 . کارگران سالمت بر کار محیط اثر تعیین - 

 . ایمنی و پیشگیري روشهاي ارزشیابی - 

  . واگیردار بیماریهاي انتشار و انتقال از جلوگیري - 
 

 اختصاصی شغلی معاینات ) ج
 است ممکن موجود آور زیان عوامل نوع و کار محیط شرایط به بسته اي دوره و استخدام از قبل معاینات بر عالوه

 عنوان تحت معایناتی

 .شوند انجام زیر

 . آور زیان و سخت مشاغل کارگران اختصاصی معاینات - 

  .زنان و جوانان پزشکی معاینات - 
 . شغل تغییر موقع در معاینات  -

 . بیماري از پس کار به برگشت موقع در معاینات  -

  . مدیران پزشکی معاینات  -
 . ایمنی و حفاظت به مربوط هاي برنامه  - 3 
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  عنوان مبحث : پیشگیري از حوادث عنوان مبحث : پیشگیري از حوادث 
  مقدمه :مقدمه :

دهد. اشـتباهات کـارگران، تجهیـزات معیـوب ، نحـوه انبـار کـردن دهد. اشـتباهات کـارگران، تجهیـزات معیـوب ، نحـوه انبـار کـردن هر روزه هزاران حادثه در محیط هاي کاري  رخ میهر روزه هزاران حادثه در محیط هاي کاري  رخ می
شخص نمـود کـه شخص نمـود کـه توان متوان مباشد . به کمک بررسی حادثه میباشد . به کمک بررسی حادثه مینادرست و محیط کاري نامناسب علت اصلی بروز حوادث مینادرست و محیط کاري نامناسب علت اصلی بروز حوادث می

  حادثه چرا و چگونه به وقوع پیوسته است؟ حادثه چرا و چگونه به وقوع پیوسته است؟ 
تـوان از بـروز اتفاقـات مشـابه و یـا حـوادث خطرنـاکتر تـوان از بـروز اتفاقـات مشـابه و یـا حـوادث خطرنـاکتر آوري شـده در بررسـی حادثـه میآوري شـده در بررسـی حادثـه میبا اسـتفاده از اطالعـات جمـعبا اسـتفاده از اطالعـات جمـع

  باشد نه یافتن مقصر و مالمت کردن افراد . باشد نه یافتن مقصر و مالمت کردن افراد . پیشگیري به عمل آورد . علت اصلی بررسی حادثه پیشگیري میپیشگیري به عمل آورد . علت اصلی بررسی حادثه پیشگیري می
ــه ریزي نشــدهریزي نشــدهبرنامــهبرنامــههــر رویــداد هــر رویــداد  ــه تجهیــزات شــود حادث ــه اي کــه منجــر بــه جراحــت فــرد و یــا وارد آمــدن خســارت ب ــه تجهیــزات شــود حادث اي کــه منجــر بــه جراحــت فــرد و یــا وارد آمــدن خســارت ب

((AAcccciiddeenntt))  شود . شود . نامیده مینامیده می  
زمانیکه جراحت شخص نیاز به طول درمان کمی داشته باشد یا اصالً نیاز به معالجـه نداشـته باشـد حادثـه خفیـف نامیـده زمانیکه جراحت شخص نیاز به طول درمان کمی داشته باشد یا اصالً نیاز به معالجـه نداشـته باشـد حادثـه خفیـف نامیـده 

و جدي شود یا منجر به نقص عضو کلی دائمی یـا نقـص عضـو جزئـی و جدي شود یا منجر به نقص عضو کلی دائمی یـا نقـص عضـو جزئـی   شود ولی اگر حادثه منجر به جراحات مهلکشود ولی اگر حادثه منجر به جراحات مهلکمیمی
شود . به همین ترتیب خسارت وارد شده بر تجهیـزات ممکـن شود . به همین ترتیب خسارت وارد شده بر تجهیـزات ممکـن دائمی و یا نقص عضو موقت گردد حادثه شدید نامیده میدائمی و یا نقص عضو موقت گردد حادثه شدید نامیده می

  است خفیف یا شدید باشد . است خفیف یا شدید باشد . 
ود. حوادث تنها بخشی از گـروه ود. حوادث تنها بخشی از گـروه باید همه حوادث را بدون در نظر گرفتن میزان جراحت یاخسارت وارد آمده بررسی نمباید همه حوادث را بدون در نظر گرفتن میزان جراحت یاخسارت وارد آمده بررسی نم

  شوند . شوند . هستند که مانع انجام وظیفه کارگران میهستند که مانع انجام وظیفه کارگران می  ((iinncciiddeennttss))وسیعی از رویدادها وسیعی از رویدادها 
باشد با اینحال روشـهاي مـذکور در مـورد رویـدادها باشد با اینحال روشـهاي مـذکور در مـورد رویـدادها میمی  ((AAcccciiddeenntt))در مورد حوادث در مورد حوادث   تنتنروشهاي ذکر شده در این مروشهاي ذکر شده در این م

((iinncciiddeennttss))  باشد . باشد . نیز قابل اجرا مینیز قابل اجرا می  
  باشد . باشد . اصول کلی روشهاي بررسی حادثه و تکنیکهاي تجزیه و تحلیل حوادث میاصول کلی روشهاي بررسی حادثه و تکنیکهاي تجزیه و تحلیل حوادث می  این مطلب  در مورداین مطلب  در مورد

  پیشگیري از حادثه: پیشگیري از حادثه:   --22
مورد یا حتی بیشتر باشـد . بـا تجزیـه وتحلیـل مورد یا حتی بیشتر باشـد . بـا تجزیـه وتحلیـل   1010اند . ممکن است عوامل به وجود آورنده حادثه اند . ممکن است عوامل به وجود آورنده حادثه حوادث معموالً پیچیدهحوادث معموالً پیچیده

  ته اند: ته اند: دسدس  33شود که عوامل به وجود آورنده آن شود که عوامل به وجود آورنده آن جزئیات حادثه مشخص میجزئیات حادثه مشخص می
  عوامل اصلی عوامل اصلی   --11
  عوامل غیرمستقیم عوامل غیرمستقیم   --22
  عوامل مستقیم عوامل مستقیم   --33

ممکن است حادثه ناشی از مواد خطرناك یا انرژي هاي مهار نشـده باشـد . ایـن انـرژي و مـواد خطرنـاك جـزء عوامـل ممکن است حادثه ناشی از مواد خطرناك یا انرژي هاي مهار نشـده باشـد . ایـن انـرژي و مـواد خطرنـاك جـزء عوامـل 
ینـد کـه ایـن ینـد کـه ایـن آآمستقیم هستند . عوامل مستقیم خود در نتیجه اعمال ناایمن و یا شرایط ناایمن یـا هـردوي آنهـا بوجـود میمستقیم هستند . عوامل مستقیم خود در نتیجه اعمال ناایمن و یا شرایط ناایمن یـا هـردوي آنهـا بوجـود می

نامند. و بـه همـین ترتیـب عوامـل غیرمسـتقیم نیـز در نتیجـه تصـمیمات و نامند. و بـه همـین ترتیـب عوامـل غیرمسـتقیم نیـز در نتیجـه تصـمیمات و اعمال و شرایط ناایمن را عوامل غیرمستقیم میاعمال و شرایط ناایمن را عوامل غیرمستقیم می
  گویند . گویند . آیند که به این عوامل ،عوامل اصلی میآیند که به این عوامل ،عوامل اصلی میسیاستهاي ضعیف مدیریت و یا فاکتورهاي محیطی و فردي بوجود میسیاستهاي ضعیف مدیریت و یا فاکتورهاي محیطی و فردي بوجود می
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تـوان تـوان ف یکی از عوامل فـوق قابـل پیشـگیري هسـتند . بـا بررسـی حادثـه میف یکی از عوامل فـوق قابـل پیشـگیري هسـتند . بـا بررسـی حادثـه میعلیرغم پیچیدگی حوادث بیشتر آنها با حذعلیرغم پیچیدگی حوادث بیشتر آنها با حذ
مشخص نمود که علت و نحوه بوقوع پیوستن آن به چه صورت بوده اسـت . بـه کمـک اطالعـات بدسـت آمـده از ایـن مشخص نمود که علت و نحوه بوقوع پیوستن آن به چه صورت بوده اسـت . بـه کمـک اطالعـات بدسـت آمـده از ایـن 

  توان از بروز سوانح مشابه یا خطرناکتر ممانعت بعمل آورد. توان از بروز سوانح مشابه یا خطرناکتر ممانعت بعمل آورد. بررسی ها میبررسی ها می
شود نشانگر این مطلب اسـت کـه شود نشانگر این مطلب اسـت کـه مهم است . اگر یکنوع از حادثه مرتب تکرار میمهم است . اگر یکنوع از حادثه مرتب تکرار می  نوع حادثه براي بررسی کنندگان آننوع حادثه براي بررسی کنندگان آن

  باید جهت جلوگیري از بوقوع پیوستن آن نوع حادثه خاص در آن محیط تدابیر الزم بکار برده شود. باید جهت جلوگیري از بوقوع پیوستن آن نوع حادثه خاص در آن محیط تدابیر الزم بکار برده شود. 
  
  
  
  
  
  

  تصميمات و سياستهاي ضعيف بخش مديريت ايمني
  فاكتورهاي فردي

 فاكتورهاي محيطي

 ناايمن اعمال شرايط ناايمن

  انرژي مهار نشده
  و / يا

 موادخطرناك

  ه حادث
  جراحت شخص 

 خسارت به تجهيزات 

 عوامل اصلي

 غيرمستقيمعوامل 

 مستقيمعوامل 
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  روشهاي بررسی حادثه :روشهاي بررسی حادثه :  --33
دارد . بطـور کلـی مقامـات رسـمی فـردي را بـه عنـوان دارد . بطـور کلـی مقامـات رسـمی فـردي را بـه عنـوان روش بررسی یک حادثه بستگی به نـوع سـانحه و پیامـدهاي آن روش بررسی یک حادثه بستگی به نـوع سـانحه و پیامـدهاي آن 

  کنند . کنند . مسئول تحقیق حادثه معین میمسئول تحقیق حادثه معین می
  نمایند : نمایند : مسئولین تحقیق در طول تحقیقاتشان بیشتر از مراحل زیر استفاده میمسئولین تحقیق در طول تحقیقاتشان بیشتر از مراحل زیر استفاده می

  تعیین دامنه تحقیقات تعیین دامنه تحقیقات   --11
  انتخاب بررسی کنندگان حادثه و ابالغ وظایف به هریک از آنها (ترجیحاً بصورت کتبی) انتخاب بررسی کنندگان حادثه و ابالغ وظایف به هریک از آنها (ترجیحاً بصورت کتبی)   --22
  باشد: باشد: ارائه دستور العمل هاي مقدماتی براي گروه بررسی کننده که شامل موارد زیر میارائه دستور العمل هاي مقدماتی براي گروه بررسی کننده که شامل موارد زیر می  --33

  تعریف حادثه و تخمین  میزان خسارات وارد شده . تعریف حادثه و تخمین  میزان خسارات وارد شده .   --33--11
  روشهاي معمول کار . روشهاي معمول کار .   --33--22
  ها (محلی و عمومی) . ها (محلی و عمومی) . نقشهنقشه  --33--33
  تعیین محل حادثه . تعیین محل حادثه .   --33--44
  لیست شاهدان . لیست شاهدان .   --33--55
  اند . اند . ب بوجود آمدن حادثه شدهب بوجود آمدن حادثه شدهرویدادهایی که سبرویدادهایی که سب  --33--66

  بازدید از محل حادثه براي کسب آخرین و جدیدترین اطالعات بازدید از محل حادثه براي کسب آخرین و جدیدترین اطالعات   --44
  بازرسی محل حادثه بازرسی محل حادثه   --55
  صحنه حادثه را بهم نزنید مگر اینکه خطري وجود داشته باشد . صحنه حادثه را بهم نزنید مگر اینکه خطري وجود داشته باشد .   --55--11  
  هاي الزم راتهیه کرده ، آنها را برچسب بزنید و بدقت نگهداري نمائید. هاي الزم راتهیه کرده ، آنها را برچسب بزنید و بدقت نگهداري نمائید. عکس ونقشهعکس ونقشه  --55--22  

اند و اند و با شاهدان و مصدومان حادثه گفتگو کنید . همچنین بـا کسـانیکه قبـل از وقـوع سـانحه در محـل حضـور داشـتهبا شاهدان و مصدومان حادثه گفتگو کنید . همچنین بـا کسـانیکه قبـل از وقـوع سـانحه در محـل حضـور داشـته  --66
  اند گفتگو نمائید . اند گفتگو نمائید . کسانیکه بالفاصله بعد از اتفاق به محل رسیدهکسانیکه بالفاصله بعد از اتفاق به محل رسیده

  گفتگوها را بدقت نگهداري کنید . در صورت نیاز و تائید از ضبط صوت استفاده کنید . گفتگوها را بدقت نگهداري کنید . در صورت نیاز و تائید از ضبط صوت استفاده کنید .   
  ید : ید : تعیین کنتعیین کن  --77

  چه چیزي قبل از حادثه طبیعی نبوده است. چه چیزي قبل از حادثه طبیعی نبوده است.   --77--11
  کجا مسأله غیرطبیعی اتفاق افتاده است . کجا مسأله غیرطبیعی اتفاق افتاده است .   --77--22    
  چه موقع اولین بار به آن توجه شده است . چه موقع اولین بار به آن توجه شده است .   --77--33  
  چطور اتفاق افتاده است. چطور اتفاق افتاده است.   --77--44  

  ی را تکرار نمائید . ی را تکرار نمائید . را تجزیه وتحلیل نموده و در صورت نیاز، هرکدام از مراحل قبلرا تجزیه وتحلیل نموده و در صورت نیاز، هرکدام از مراحل قبل  77اطالعات حاصل از مرحله اطالعات حاصل از مرحله   --88
  تعیین کنید: تعیین کنید:   --99
  حادثه به چه علت بوقوع پیوسته است . حادثه به چه علت بوقوع پیوسته است .   --99--11
  نوع حادثه و علل احتمالی آن را (مستقیم، غیرمستقیم، اصلی) تعیین نمائید . نوع حادثه و علل احتمالی آن را (مستقیم، غیرمستقیم، اصلی) تعیین نمائید .   --99--22

  بررسی نمائید . بررسی نمائید .   77اي را با توجه به اطالعات مرحله اي را با توجه به اطالعات مرحله هر نوع حادثههر نوع حادثه  --1010
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  حتمالی آن را تعیین نمائید . حتمالی آن را تعیین نمائید . بیشترین حوادث و بیشترین عوامل ابیشترین حوادث و بیشترین عوامل ا  --1111
  هاي بعد از تحقیق را تعیین نمائید . هاي بعد از تحقیق را تعیین نمائید . دستورالعملدستورالعمل  --1212
ــاس   --1313 ــزارش را براس ــوده و گ ــه نم ــه تهی ــگیري از حادث ــور پیش ــه منظ ــدامات الزم ب ــه از اق ــزارش خالص ــک گ ــاس ی ــزارش را براس ــوده و گ ــه نم ــه تهی ــگیري از حادث ــور پیش ــه منظ ــدامات الزم ب ــه از اق ــزارش خالص ــک گ ی

  هاي مربوطه بین افراد توزیع نمائید . هاي مربوطه بین افراد توزیع نمائید . دستورالعملدستورالعمل
  باشد باشد نشود وگزارش نهایی تکمیل نگردد تحقیقات کامل نمینشود وگزارش نهایی تکمیل نگردد تحقیقات کامل نمیتا زمانیکه همه اطالعات تجزیه و تحلیل تا زمانیکه همه اطالعات تجزیه و تحلیل   

  روند . روند . در عمل مراحل تحقیق ، تجزیه و تحلیل اطالعات و تهیه گزارش در اکثر مواقع بطور همزمان پیش میدر عمل مراحل تحقیق ، تجزیه و تحلیل اطالعات و تهیه گزارش در اکثر مواقع بطور همزمان پیش می
  کشف حقیقت :کشف حقیقت :  --44

آوري آوري جمـعجمـعآوري کنید . اطالعات بدسـت آمـده از شـاهدان را آوري کنید . اطالعات بدسـت آمـده از شـاهدان را در طول تحقیقات مدارك الزم را از منابع مختلف جمعدر طول تحقیقات مدارك الزم را از منابع مختلف جمع
  کرده و همراه با مشاهداتتان گزارش دهید . کرده و همراه با مشاهداتتان گزارش دهید . 

تا جائیکه امکان دارد بالفاصله پس از وقوع حادثه با شاهدان گفتگو نمائید . قبل از تغییر صحنه حادثه، محل را بازرسـی تا جائیکه امکان دارد بالفاصله پس از وقوع حادثه با شاهدان گفتگو نمائید . قبل از تغییر صحنه حادثه، محل را بازرسـی 
  کنید . کنید . 

  هاي الزم از محل را تهیه نمائید . هاي الزم از محل را تهیه نمائید . از صحنه حادثه عکسبرداري کرده و نقشهاز صحنه حادثه عکسبرداري کرده و نقشه
  طه را روي نقشه مشخص کنید . از تمام گزارشات رونوشت تهیه نمائید. طه را روي نقشه مشخص کنید . از تمام گزارشات رونوشت تهیه نمائید. تمام اطالعات مربوتمام اطالعات مربو

هاي تعمیـرات و گزارشـات مشـکالت موجـود و مسـائل هاي تعمیـرات و گزارشـات مشـکالت موجـود و مسـائل اسنادي از قبیل : روشـهاي معمـول کـار ، فلودیاگرامهـا، نقشـهاسنادي از قبیل : روشـهاي معمـول کـار ، فلودیاگرامهـا، نقشـه
  غیرعادي بسیار مفیدند . غیرعادي بسیار مفیدند . 

. همچنـین شـرایط قبـل و بعـد از . همچنـین شـرایط قبـل و بعـد از نوشته هاي خود را بصورت کامل و دقیق در یک دفترچـه یادداشـت نگهـداري نمائیـدنوشته هاي خود را بصورت کامل و دقیق در یک دفترچـه یادداشـت نگهـداري نمائیـد
  حادثه و نوع حادثه را ثبت نمائید . حادثه و نوع حادثه را ثبت نمائید . 

  به عالوه محل قربانیان ، شاهدان ، ماشین آالت ، منابع انرژي و مواد خطرناك را مستند نمائید . به عالوه محل قربانیان ، شاهدان ، ماشین آالت ، منابع انرژي و مواد خطرناك را مستند نمائید . 
در بعضی تحقیقات ، قوانین، اصول و خواص فیزیکی و شیمیایی مواد ممکن است نوع حادثـه را شـرح دهـد کـه شـامل در بعضی تحقیقات ، قوانین، اصول و خواص فیزیکی و شیمیایی مواد ممکن است نوع حادثـه را شـرح دهـد کـه شـامل 

  باشد باشد ینی که در طول تحقیق به آن اشاره شده یا اطالعات تجزیه وتحلیل شده بعدي میینی که در طول تحقیق به آن اشاره شده یا اطالعات تجزیه وتحلیل شده بعدي میقوانقوان
آوري آوري به عالوه در طول تحقیق باید اطالعاتیکه ممکن است توسـط قـوانین مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گیرنـد را جمـعبه عالوه در طول تحقیق باید اطالعاتیکه ممکن است توسـط قـوانین مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گیرنـد را جمـع

  تواند ضمیمه گزارش نهایی باشد. تواند ضمیمه گزارش نهایی باشد. نمود. این مطلب مینمود. این مطلب می
  مذاکرات :مذاکرات :  --55

فراد با تجربه عمل مصاحبه و گفتگو را انجام دهند . در صـورت امکـان درگروهیکـه وظیفـه مصـاحبه و فراد با تجربه عمل مصاحبه و گفتگو را انجام دهند . در صـورت امکـان درگروهیکـه وظیفـه مصـاحبه و بطور کلی باید ابطور کلی باید ا
  گفتگو رابرعهده دارد باید فردي با اطالعات حقوقی وجود داشته باشد . گفتگو رابرعهده دارد باید فردي با اطالعات حقوقی وجود داشته باشد . 

  گروه مصاحبه کننده باید مراحل زیر را انجام دهد : گروه مصاحبه کننده باید مراحل زیر را انجام دهد : 
  براي گروه یک سخنگو تعیین نمائید . براي گروه یک سخنگو تعیین نمائید .   --11
  اطالعات مقدماتی را از همه شاهدان کسب نمائید . اطالعات مقدماتی را از همه شاهدان کسب نمائید . المقدور المقدور حتیحتی  --22
  موقعیت شاهدان (همچنین جهت دید آنها را) بر روي نقشه اصلی مشخص نمائید. موقعیت شاهدان (همچنین جهت دید آنها را) بر روي نقشه اصلی مشخص نمائید.   --33
  مکان و زمان مناسب براي گفتگو با شاهدان رافراهم نمائید. مکان و زمان مناسب براي گفتگو با شاهدان رافراهم نمائید.   --44
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حادثه اسـت ، بـراي آنهـا شـرح حادثه اسـت ، بـراي آنهـا شـرح براي اینکه شاهدان احساس راحتی نمایند هدف تحقیقاتتان را که همان پیشگیري از براي اینکه شاهدان احساس راحتی نمایند هدف تحقیقاتتان را که همان پیشگیري از   --55
  دهید. دهید. 

به سخنان شاهدان گوش فرا دهید . اجازه دهید آنها آزادانـه صـحبت کننـد و در طـول مصـاحبه، مهربـان ، مـؤدب و به سخنان شاهدان گوش فرا دهید . اجازه دهید آنها آزادانـه صـحبت کننـد و در طـول مصـاحبه، مهربـان ، مـؤدب و   --66
  بامالحظه باشید . بامالحظه باشید . 

از صحبتهاي شاهدان بدون سردگم کردن آنها یادداشت برداري نموده و درصـورت رضـایت آنهـا از ضـبط صـوت از صحبتهاي شاهدان بدون سردگم کردن آنها یادداشت برداري نموده و درصـورت رضـایت آنهـا از ضـبط صـوت   --77
  ائید . ائید . استفاده نماستفاده نم

  از نقشه و نمودار براي کمک به شاهدان استفاده نمائید . از نقشه و نمودار براي کمک به شاهدان استفاده نمائید .   --88
  روي مشاهدات مستقیم تأکیدنموده وگزارشات شفاهی را براساس آن طبقه بندي نمائید. روي مشاهدات مستقیم تأکیدنموده وگزارشات شفاهی را براساس آن طبقه بندي نمائید.   --99

  در طول مصاحبه صمیمی باشید و باشاهدان بحث نکنید در طول مصاحبه صمیمی باشید و باشاهدان بحث نکنید   --1010
  ند را ثبت نمائید و مطالب را به شاهدان القا نکنید. ند را ثبت نمائید و مطالب را به شاهدان القا نکنید. کنکنهمان جمالتی را که شاهدان براي توصیف حادثه استفاده میهمان جمالتی را که شاهدان براي توصیف حادثه استفاده می  --1111
  اند . اند . پرسشهاي خود را به دقت براي شاهدان مطرح نموده و مطمئن شوید که آنها منظور شما را درك نمودهپرسشهاي خود را به دقت براي شاهدان مطرح نموده و مطمئن شوید که آنها منظور شما را درك نموده  --1212
  مشخصات شاهدان راقید نمائید . (نام ، آدرس، شغل، سابقه کاري) مشخصات شاهدان راقید نمائید . (نام ، آدرس، شغل، سابقه کاري)   --1313
  تشان را تحویل دهید . در صورت تمایل از آنها امضاء بگیرید . تشان را تحویل دهید . در صورت تمایل از آنها امضاء بگیرید . به هرکدام از شاهدان یک نسخه از اظهارابه هرکدام از شاهدان یک نسخه از اظهارا  --1414

بعد از اتمام مصاحبه ، گروه باید به تجزیه و تحلیل اظهارات شاهدان بپردازد . ممکـن اسـت بـراي تعیـین نقـاط کلیـدي، بعد از اتمام مصاحبه ، گروه باید به تجزیه و تحلیل اظهارات شاهدان بپردازد . ممکـن اسـت بـراي تعیـین نقـاط کلیـدي، 
  مصاحبه یکبار یا بیشتر تکرار شود . مصاحبه یکبار یا بیشتر تکرار شود . 

ن باید بین شواهد موجود ارتباط منطقـی برقـرار نماینـد . ن باید بین شواهد موجود ارتباط منطقـی برقـرار نماینـد . مادامیکه در اظهارات شاهدان تناقض وجود داشته باشد ، محققیمادامیکه در اظهارات شاهدان تناقض وجود داشته باشد ، محققی
  این اطالعات را همراه با اطالعات بدست آمده از محل حادثه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید . این اطالعات را همراه با اطالعات بدست آمده از محل حادثه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید . 

دهنـد . بـراي مثـال ممکـن اسـت بیانـات شـاهدي کـه دهنـد . بـراي مثـال ممکـن اسـت بیانـات شـاهدي کـه همه افراد در برابر یک محرك به یک صورت واکنش نشان نمیهمه افراد در برابر یک محرك به یک صورت واکنش نشان نمی
  با فردیکه حادثه را از دور مشاهده کرده است کامالً متفاوت باشد با فردیکه حادثه را از دور مشاهده کرده است کامالً متفاوت باشد   درست در محل حادثه بودهدرست در محل حادثه بوده

همچنین ممکن است بعضی از شاهدان اظهارات خود را بعـد از بحـث بـا افـراد دیگـر تغییـر دهنـد کـه دلیـل ایـن تغییـر همچنین ممکن است بعضی از شاهدان اظهارات خود را بعـد از بحـث بـا افـراد دیگـر تغییـر دهنـد کـه دلیـل ایـن تغییـر 
  تواند به عنوان یک راهنما عمل کند . تواند به عنوان یک راهنما عمل کند . میمی

طـرف نباشـد . درنهایـت دیـدن، شـنیدن، طـرف نباشـد . درنهایـت دیـدن، شـنیدن، ت خـود بیت خـود بیشاهدي که به نتیجه تحقیقات عالقمند است ممکن است در شـهادشاهدي که به نتیجه تحقیقات عالقمند است ممکن است در شـهاد
  زمان واکنش و شرایط عمومی هر شاهد ممکن است در قدرت مشاهده او اثر بگذارد . زمان واکنش و شرایط عمومی هر شاهد ممکن است در قدرت مشاهده او اثر بگذارد . 

  یک شاهد به علت نقص مشاهده یا عدم تشخیص اهمیت موضوع ممکن است کل حادثه رانادیده بگیرد . یک شاهد به علت نقص مشاهده یا عدم تشخیص اهمیت موضوع ممکن است کل حادثه رانادیده بگیرد . 
  تکنیکهاي حل مشکل تکنیکهاي حل مشکل   --66

دهند . روشهاي مختلفـی بـراي حـل دهند . روشهاي مختلفـی بـراي حـل ل تحقیقات و بررسی ها حل شوند را نشان میل تحقیقات و بررسی ها حل شوند را نشان میحوادث ، مشکالتی را که باید در طوحوادث ، مشکالتی را که باید در طو
شـود . ایـن دو شـود . ایـن دو مشکالت با هر درجه از پیچیدگی وجود دارد . در این بخش راجع به دو روش کلی حل مشکل بحث میمشکالت با هر درجه از پیچیدگی وجود دارد . در این بخش راجع به دو روش کلی حل مشکل بحث می

  روش عبارتند از : روش عبارتند از : 
  تجزیه و تحلیل تغییراتتجزیه و تحلیل تغییرات  --11
  تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی   --22  
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  یل تغییرات یل تغییرات تجزیه وتحلتجزیه وتحل  --66--11
کند . براي حل مشکل ، فـرد بررسـی کننـده بایـد کند . براي حل مشکل ، فـرد بررسـی کننـده بایـد دهد این تکنیک بر تغییر تأکید میدهد این تکنیک بر تغییر تأکید میهمانطور که نام این روش نشان میهمانطور که نام این روش نشان می

  مواردي را که انحراف از حالت نرمال و طبیعی است ، جستجو کند . مواردي را که انحراف از حالت نرمال و طبیعی است ، جستجو کند . 
  مشکالت حاصل از تغییرات پیش بینی نشده را نیز در نظر بگیرد . مشکالت حاصل از تغییرات پیش بینی نشده را نیز در نظر بگیرد . 

  ر تعیین عوامل بوجود آورنده آن مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. ر تعیین عوامل بوجود آورنده آن مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. تغییرات را به منظوتغییرات را به منظو
  مشکل را تعریف نمائید (چه چیزي اتفاق افتاده است؟) مشکل را تعریف نمائید (چه چیزي اتفاق افتاده است؟)   --11
  توانست اتفاق بیفتد؟) توانست اتفاق بیفتد؟) محدوده طبیعی رامشخص نمائید (چه چیزي میمحدوده طبیعی رامشخص نمائید (چه چیزي می  --22
  شناسایی ، تعیین محل و شرح تغییر (چه چیزي ، کجا، چه وقت، با چه وسعتی؟) شناسایی ، تعیین محل و شرح تغییر (چه چیزي ، کجا، چه وقت، با چه وسعتی؟)   --33
  عیین اینکه چه چیزي تحت تأثیر قرار گرفته و چه چیزي تحت تأثیر قرار نگرفته است؟ عیین اینکه چه چیزي تحت تأثیر قرار گرفته و چه چیزي تحت تأثیر قرار نگرفته است؟ تت  --44
  مشخصات تغییر را شناسایی نمائید . مشخصات تغییر را شناسایی نمائید .   --55
  فهرستی از عوامل ممکن تهیه نمائید . فهرستی از عوامل ممکن تهیه نمائید .   --66
  مهمترین عوامل را انتخاب نمائید . مهمترین عوامل را انتخاب نمائید .   --77
  ::    JJoobb  SSaaffeettyy  AAnnaallyyssiiss  ((JJSSAA))تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی  تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی    --66--22

هر شـغلی را بـه دو هر شـغلی را بـه دو   JJSSAAباشد . باشد . بخش مهمی از برنامه هاي پیشگیري از حوادث میبخش مهمی از برنامه هاي پیشگیري از حوادث می  ((JJSSAA))و تحلیل ایمنی شغلی و تحلیل ایمنی شغلی   تجزیهتجزیه
دستورات الزم جهـت کنتـرل دستورات الزم جهـت کنتـرل   JJSSAAکند . همچنین کند . همچنین بخش مهم تقسیم کرده و خطرات مربوط به هر بخش را شناسایی میبخش مهم تقسیم کرده و خطرات مربوط به هر بخش را شناسایی می

  . . نماید نماید خطرات و لیستی از این بخشها، خطرات و کنترلها را ارائه میخطرات و لیستی از این بخشها، خطرات و کنترلها را ارائه می
را در طول تحیقاتتـان مـورد بـازنگري را در طول تحیقاتتـان مـورد بـازنگري   JJSSAAاي بوده ارائه گردیده در این حالت اي بوده ارائه گردیده در این حالت براي شغلی که درگیر حادثهبراي شغلی که درگیر حادثه  JJSSAAاگر اگر 

را بـه عنـوان بخشـی از را بـه عنـوان بخشـی از   JJSSAAانجـام نشـده آن را انجـام دهیـد . انجـام نشـده آن را انجـام دهیـد .   ((JJSSAA))قرار دهید و یا اگر تجزیه وتحلیل ایمنـی شـغلی قرار دهید و یا اگر تجزیه وتحلیل ایمنـی شـغلی 
  شود اجرا نمائید . شود اجرا نمائید . منجر به بروز حادثه میمنجر به بروز حادثه می  تحقیقاتتان به منظور تعیین شرایط و رویدادهایی کهتحقیقاتتان به منظور تعیین شرایط و رویدادهایی که

  ::گزارش بررسی حادثهگزارش بررسی حادثه  --77
باشد مگر اینکه گزارش آن تهیه شده و به مقامات قـانونی ارائـه باشد مگر اینکه گزارش آن تهیه شده و به مقامات قـانونی ارائـه همانطور که قبالً اشاره شد تحقیق یک حادثه کامل نمیهمانطور که قبالً اشاره شد تحقیق یک حادثه کامل نمی

  شود . شود . 
رشـات  مبسـوط تـري رشـات  مبسـوط تـري فرمهاي مخصوص گزارش در بسـیاري از مـوارد موجـود اسـت. در بعضـی از مـوارد نیـاز بـه گزافرمهاي مخصوص گزارش در بسـیاري از مـوارد موجـود اسـت. در بعضـی از مـوارد نیـاز بـه گزا

باشد . اینگونه گزارشات بسیار ماهرانه تهیه گردیده و ممکن است شامل صفحه روي جلد، صفحه عنـوان ، خالصـه ، باشد . اینگونه گزارشات بسیار ماهرانه تهیه گردیده و ممکن است شامل صفحه روي جلد، صفحه عنـوان ، خالصـه ، میمی
  فهرست ، بخش نتیجه گیري و پیشنهادات باشد. فهرست ، بخش نتیجه گیري و پیشنهادات باشد. 

  موارد زیر در بسط اطالعات گزارشات رسمی بسیار مفید می باشد . موارد زیر در بسط اطالعات گزارشات رسمی بسیار مفید می باشد . 
  اي اي اطالعات زمینهاطالعات زمینه  --11

  و چه زمانی رخ داده است ؟ و چه زمانی رخ داده است ؟   حادثه کجاحادثه کجا  --11--11
  چه کسی و چه چیزي درگیر آن بوده است ؟ چه کسی و چه چیزي درگیر آن بوده است ؟   --11--22
  پرسنل عملیاتی و شاهدان پرسنل عملیاتی و شاهدان   --11--33
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  توضیح حادثه (چه چیزي اتفاق افتاده است ؟ ) توضیح حادثه (چه چیزي اتفاق افتاده است ؟ )   --22
  ترتیب حوادث ترتیب حوادث   --22--11
  وسعت خسارت وسعت خسارت   --22--22
  نوع حادثه نوع حادثه   --22--33
  منبع حادثه (انرژي یا مواد خطرناك) منبع حادثه (انرژي یا مواد خطرناك)   --22--44

  چطور ، چرا) چطور ، چرا)   ––ل حادثه ل حادثه بحث (تجزیه و تحلیبحث (تجزیه و تحلی  --33
  عوامل مستقیم (منابع انرژي ، مواد خطرناك) عوامل مستقیم (منابع انرژي ، مواد خطرناك)   --33--11  
  عوامل غیرمستقیم (اعمال و شرایط ناایمن) عوامل غیرمستقیم (اعمال و شرایط ناایمن)   --33--22  
  عوامل اصلی (سیاستهاي مدیریت ، فاکتورهاي محیطی یا شخصی) عوامل اصلی (سیاستهاي مدیریت ، فاکتورهاي محیطی یا شخصی)   --33--33  

  توصیه ها (براي جلوگیري از تکرار حادثه) جهت جبران فوري و اقدام در درازمدتتوصیه ها (براي جلوگیري از تکرار حادثه) جهت جبران فوري و اقدام در درازمدت  --44
  عوامل اصلی عوامل اصلی   --44--11  
  عوامل غیرمستقیم عوامل غیرمستقیم   --44--22  
  عوامل مستقیم (نظیر نقائص، تجهیزات محافظتی یا ساختمان) عوامل مستقیم (نظیر نقائص، تجهیزات محافظتی یا ساختمان)   --44--33  

  : پیشگیري از حوادث 

درك چگونگی نشأت گرفتن حوادث از وقایع اولیه تا اثرات بعدي حاصل از آنها و عواقب نهـایی ، یکـی از مهمتـرین 
طـوالنی بـا مراحـل   حوادث اتفاقی نیستند بلکه نتیجه یک فرآیند ه شمار میرود.نکات در طراحی ایمنی براي سیستمها ب

لذا اگر بتوان یک یا چند مورد از این مراحل را جهت کنتـرل در  متعدد هستند که باید قبل از وقوع حادثه، کامل شوند،
ا حـداقل اثـرات و عواقـب آن را میتوان از وقوع حوادث ناگوار نیز جلـوگیري کـرد و یـ آورد و مانع از وقوع آنها شد،

  بخشی از راهبرد ایمنی سیستم، مداخله در مراحل مختلف خط سیر حادثه است.  کاهش داد.

   وقایع مقدماتی:

مـرگ وخسـارت بـه  حادثه عبارت است از یک فرآیند طراحی نشده از وقایعی که منجر بـه آسـیبهاي بـدنی ناخواسـته،
بـه عنـوان مثـال ســاعات کـار طـوالنی بــراي  وقــایع اولیـه اثـر میگــذارد،کـه بـر روي  سیسـتم یـا محـیط زیســت میشـود

اي را براي شرایط خطرناك آماده میکنند که اگر بتوانیم آن شرایط خطرناك را حـذف وقایع مقدماتی مرحله کاربرها،
  کنیم ،حادثه نمیتواند وارد مرحله بعدي شود . 

که باعث وقوع حادثه میشوند .ایـن وقـایع را میتـوان بـه جرقـه اي  عبارت است از شرایط یا سازوکارهایی :وقایع اولیه
  که آتش را روشن می کند تشبیه کرد. 
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لذا میتوان آنهـا را بـه وقـایع تشـدید کننـده و  وقایعی هستند که میتوانند حادثه را اصالح یا منتشر کنند، وقایع واسطه:
، وجـود مقـادیر زیـادي مایعـات قابـل اشـتعال ،شـرایط  به عنوان مثـال در یـک سیسـتموقایع کاهش دهنده تقسیم کرد. 

اثر باز شدن ایـن دریچـه در اثـر نقـص بـه خطرناك ایجاد میکند ،سپس یک دریچه باز میشود و وقایع اولیه رخ میدهد . 
صورت افزایش فشار در سیستم ظاهر میشود و وقـایع تشـدید کننـده ایجـاد میگـردد . حـال تعبیـه شـیر اطمینـان بـر روي 

ه اثرات واقعه اولیه را کاهش میدهد (واقع کاهش دهنده ) درغیر این صورت حادثـه بـه صـورت یـک انفجـار رخ دریچ
متشکل از مجموعه شرایطی است که میتواند باعث آسیبهاي بدنی، مرگ، خسـارت بـه تجهیـزات میدهد . بنابراین خطر،

ارتند از :تخلیه الکتریکـی یـا شـوك، آتـش یـا و یا محیط زیست شود . بعضی از انواع خطرها در سیستمهاي مختلف عب
    انفجار، آزاد شدن سریع فشار و...

   نتایج کلی بررسی حوادث
با بررسی حوادث شغلی، می توان توصیه هاي ذیل را بـراي کـاهش مـوارد بـروز چنـین حـوادثی و بـه حـداقل رسـاندن 

  آسیب هاي ناشی از آن، بیان کرد: 
  وضع ناایمن، ماشین بی حفاظ، نقص بهداشتی محیط کار به وجود می آید.حادثه به دلیل عمل غیرایمن،  –1
  عمل غیرایمن افراد، مسئول اکثر حوادث است.  –2
  وقوع حادثه قابل پیشگیري است.  –3
  چهار روش اصلی پیشگیري حادثه بازبینی مهندسی، ترغیب و تشویق، انضباط، تطبیق کارکنان با شرایط است.  –4
  یري از حوادث مشابه روش کنترل کیفی و کمی تولید است. روش هاي پیشگ –5
  مسئولیت عمده وقایع نامطلوب به عهده مدیران است.  –6
  سرپرستان و استادکاران افراد کلیدي در پیشگیري از حوادث هستند.  –7

  :کاهش خطر 
یل ایمنـی اسـتفاده کـرد. اگـر نخستین مرحله این است که خطر را کامالً حذف کنیم، براي این عمـل نیـز بایـد از وسـا 

وسایل ایمنی کنترل کافی را تأمین نکنند باید از وسایل اخطار دهنده استفاده کرد . در نهایت روشهاي ویـژه و آموزشـی 
  را میتوان براي کنترل و یا کاهش عواقب خطرات بکار برد. 

، در مـورد آتـش سـوزي مـواد حذف خطر: این روش بهترین راه براي حذف کلـی خطـر از سیسـتم اسـت. بـراي مثـال
سوختنی، به اکسیژن، واکنش شیمیائی و منبـع احتـراق نیـاز اسـت، بنـابراین بـا حـذف یکـی از مـوارد فـوق، خطـرآتش 

  از بین میرود.   سوزي
  :وسایل ایمنی

طمینـان اگر نتوان خطر را حذف کرد، بهترین راه حل استفاده از وسایل ایمن در برابر خطاست، به عنوان مثـال دریچـه ا 
  رایج ترین کاربردهاي یک وسیله ایمنی است .  فشار، یا سیستم اطفاء اتوماتیک یکی از
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اگر نتوان خطر را حذف کرد و یا به طـور کامـل کنتـرل کـرد، بهتـرین کـار هشـدار دادن بـه  وسایل اخطار دهنده:
یل هشـدار دهنـده محسـوب میشـوند. کاربرهاست. فناوریهاي اخطار دهنده و کنترل کننده گاز ، مثالهاي رایجی از وسـا

یک راه حل بهتر، وصل حسگرهاي گاز به یک نوع زنگ خطر شنیداري یا دیداري است که در ایـن صـورت افـراد بـه 
  ایمن از پیش تعیین شده برسانند.   سرعت می توانند خطر را تشخیص داده و خود را به محل

ات و یـا کـاهش عواقـب آنهـا کـافی نباشـد، از آمـوزش و آموزش و روشهاي ویژه: اگر اخطار نیـز بـراي کنتـرل خطـر
روشهاي ویژه استفاده میشود. به دلیل اشتباه بیشتر افراد تحت شرایط استرس زا، این کار حداقل روشـی اسـت کـه خطـر 

  را کاهش میدهد. 
   : مدیریت حوادث

ایت مسایل زیست محیطـی، توجـه یکی از وظایف مدیران در کنار تولید کاال یا خدمات به حداقل رساندن حوادث، رع
به مسئولیتهاي اجتماعی و پرورش منابع انسانی است.مدیریت بر فرایند حوادث یعنی بررسی علل حوادث در حـین کـار 
و انجام اقدامات پیشگیرانه است.با مدیریت صـحیح بـر حـوادث مـی تـوان روشـهایی را بـه کـار بسـت کـه هزینـه هـاي 

رساند.هزینه هاي مربوط به حوادث و آسیبهاي شغلی به حدي اسـت کـه مـدیریت  اقتصادي حوادث را به حداقل ممکن
جدي بر حوادث را طلب می کند.یکی از راههاي مهـم جلـوگیري از حـوادث تقویـت فرهنـگ ایمنـی در محـیط کـار 

رانه و است.یکی از مکانیسم هاي مهم مدیریت بر فرایند حوادث انجام به موقع معاینات دوره اي اسـت کـه نقـش پیشـگی
  درمانی دارد.

تولید و عملیات مربوط به آن نیازمند الزامات و پیش نیازهایی اسـت کـه یکـی از آنهـا ایمنـی کـارکردن و مـدیریت بـر 
فرایند روانی واجتماعی علل حوادث است. انسانهاي تولیدي نیازمند داشتن فرهنگ کـار ایمنـی هسـتند و الزم اسـت در 

یرد. پیچیدگی کار مدیران تولیدي و صنعتی بدین خاطر است که تولید کـاال و این خصوص اقدامات موثري صورت پذ
یا خدمات جزء کوچک کار آنان است و در کنار تولید کاال یا خدمات، هـدفهاي دیگـري را بایسـتی موردتوجـه قـرار 

اجتمـاعی،  دهند. ازجمله این اهداف به حداقل رساندن حوادث، رعایت مسائل زیسـت محیطـی، توجـه بـه مسـئولیتهاي
پرورش منابع انسانی و... است و براي رسیدن بـه اهـداف فـوق و مخصوصـاً کـاهش و تعـدیل حـوادث الزم اسـت بـــر 
فــراینــد شکل گیري حوادث مدیریت کنند. براین اساس و باتوجه به اهمیت مدیریت بر فراینـد حـوادث در موسسـات 

 PRACTICEارنـده بـوده و براسـاس تئوریهـاي عمـل (تولیدي در این مقاله کـه عمـدتاً حاصـل تجـارب عملـی نگ

THEORYعملـی مـدیریت بـر یریت بـر حـوادث تبیـین و راهکارهـاي ) تدوین یافته سعی بر آن است که مفهوم مـد
منظور از مدیریت بر فرایند حوادث بررسی علل حـوادث و ود.مفهوم مدیریت بر فرایند حوادث کاهش حوادث تبیین ش
نه است. حادثه ناشی از کار واقعه اي است که درحین انجام کار روي می دهد و بـراي ایجـاد آن انجام اقدامات پیشگیرا

  هیچ نوع قصد و یا برنامه ریزي قبلی وجود نداشته است.
براي بررسی علـل حـوادث و مـدیریت بـر آن بایسـتی شاخصـهاي مناسـبی تـدوین شـود کـه خوشـبختانه در ایـن زمینـه 

یب شدت و ضریب تکرارحوادث وجود دارد. ضریب تکـرار حـواث عبـارت اسـت شاخصهاي جهانی تحت عنوان ضر
از تعداد حوادثی که به ضایعات انسانی منجر می شود در یک مدت معین تقسیم بـر جمـع سـاعات کـار درهمـان مـدت 
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و ضریب شدت حوادث عبارت است از زمان تلف شدن به علت ضایعات انسـانی تقسـیم بـر جمـع  1000000ضرب در 
است .براي مدیریت بر حوادث بایستی علل آن را دسته بنـدي کـرد کـه  1000000کار درهمان مدت ضرب در  ساعات

  در این زمینه دو دسته علل می توان براي حوادث برشمرد:
  الف: دالیل مستقیم همانند انواع سوختگی،برخورد با مانع، سرخوردن، سقوط از ارتفاع و...

ت خانوادگی و شخصی، خسـتگی مفـرط، عـدم رضـایت شـغلی، سروصـداي زیـاد ب: دالیل غیرمستقیم همانند مشکال
  آهنگ نامتعادل انجام کار،روابط انسانی نامتعادل در محیط کار و ....

موردحادثـه بـی  6900مـورد حادثـه علـت  8779در یکی از بررسیهاي انجام شده درمورد علل بررسـی حـوادث، ازبـین 
مورد مربـوط بـه وسـایل بـی حفـاظ بـوده  779اطالعات درمورد کار با دستگاه و  مورد فقدان 1100احتیاطی کار بوده، 

  است.
مدیریت بر دالیل مستقیم و رفع (تعدیل) آنها کار زیاد مشکلی نیست و کافی اسـت کـه برنامـه زمانبنـدي بـا کنترلهـاي  

بر علل غیرمستقیم اسـت کـه دامنـه  الزم اعمال تا این دسته از دالیل تعدیل شود اما آنچه مهم و پیچیده تر است مدیریت
آن وسیع و پیچیدگی آن متزاید است. بنابراین، الزم است بـراي ایـن دسـته از دالیـل بیشـتر مـدیریت کـرد. بـا مـدیریت 

  صحیح بر حوادث می توان روشهایی را به کاربست که هزینه هاي اقتصادي حوادث به حداقل ممکن کاهش یابد. 
  ادي حوادث را می توان به شرح زیر بیان کرد.راههاي کاهش هزینه هاي اقتص

ــی. - ــام ایمن ــتقرار نظ ــزات و اس ــاختمان، تجهی ــی س ــت ایمن ــاه نظیررعای ــاد کارگ ــل ایج ــا در مراح ــه ه ــاهش هزین   ک
ـــه اي و انجـــام کنترلهـــا . - ـــه کـــارگیري نیـــرو شـــامل اســـتخدام، آمـــوزش حرف ـــه هـــا درمراحـــل ب   کـــاهش هزین
حادثه که در این مرحله از گسترش و زیاد شدن حادثـه جلوگیـــري مــی شـود. کاهش هزینه ها در مراحل اولیه وقوع -

(این مرحله همان ضرب المثل معروف است که می گوید جلوي ضرر را از هرکجا که بگیري نفع است).کاهش هزینـه 
نـه هـاي ها در مراحل بعدي وقوع حادثه که بیشتر تـالش بـراي جلـوگیري از تکـرار حـوادث اسـت.آمار و ارقـام و هزی

  مربوط به حوادث و آسیبهاي شغلی به حدي است که لزوم توجه جــدي و مــدیریت بر حوادث را چند برابر می کند. 
  به آمار حوادثی که هرساله در آمریکا اتفاق می افتد در زیر اشاره اي می شود.

  کارگر درحین اشتغال جان خود را از دست می دهند. 17هر روز  -
  یــون کــارگــر دچـار آسیب دیــدگــی و یا بیماري مرتبط با شغل می شوند.میل 6/5بیش از  -
  میلیون روز کاري از دست می رود. 35در اثر آسیبهاي مختلف هرساله  -
  میلیون روز نیز بالغ می شود. 75مقدار روزهاي کاري از دست رفته حتی به  -
 زینه هاي اداري و بیمــه و هزینهمزدها، هزینه هاي پزشکی و همیلیون دالر مشتمل بر دست 40هزینه مالی این آسیبها  -

هاي غیرمستقیم است. باتوجه به مطالب ذکر شده و اهمیت مدیریـت بــر فرایند حوادث به طور کلی مؤلفه هــاي 
  نشان داد: 1مــدیریت بر فرایند حوادث را می توان در شکل شماره 
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  : راهکارها
تعادل بین جسم، روان و مسائل اجتمـاعی کارکنـان: حـوادث در مؤسسـات صـنعتی و تولیـدي عمـدتاً راهکار ایجاد  -1

ریشه انسانی دارند و کارکنان داراي سه بعد جسم، روان ومسائل اجتماعی هستند. درصورتی که تعادل منطقـی بـین سـه 
تعادل بین آنها ریشه هـاي حـوادث بعد مذکور ایجاد شود حادثه اي رخ نخواهد داد ولی درصورت وجود کمترین عدم 

شکل گرفته و سازمان و فـــرایند تولیـدي بـا مشـکل مواجـه مـی شـود. بـراي ایجـاد تعـادل بـین جسـم و روان و مسـائل 
  اجتماعی الزم است به شرح زیر اقداماتی صورت گیرد:

  روانی الف: شناخت روان افراد و تفاوتهاي فردي و انجم طرح غربال گیري و تعیین ناهنجاریهاي
  ی که در ارگانیسم بدن رخ می دهد.ب: توجه به نارسائیهاي جسمی و عدم تعادلهای

ج: حل مسائل اجتماعی افراد ازطریق خانواده و همکاران کارکنان؛تعـادل بـین جسـم، روان و اجتمـاع کارکنـان را مـی 
ین بـرد و بـدین نحـو بـر فراینـد برقرار ساخت و از پرتـو آن بخشـی از ریشـه حـوادث را از بـ 2توان مطابق شکل شماره 

  حوادث مدیریت کرد.
راهکار ایجاد تعادل و تناسب در تسهیالت رفاهی کارکنان: در جامعه امروزي اکثر موسسـات صـنعتی و غیرصـنعتی  - 2

براي کارکنان خود تسهیالت رفاهی تدارك دیده اند. معموالً فلسفه تسهیالت رفاهی تـرمیم روحیـه کارکنـان اسـت تـا 
ن خسته از کار و سازمان بتوانند مدتی را در خارج از محیط کار اسـتراحت کـرده و بـا روحیـه تـرمیم یافتـه وارد کارکنا

کارزار شوند. یکی از ریشه هاي حوادث خستگی کارکنان است که ایــن خستگــی پـس از مــدتی حادثـه آفـرین مـی 
ام یـک کـار علمـی و تحقیقـی مشـخص شـود کـه گردد. منظور از متعادل ساختن تسهیالت رفاهی این است که بـا انجـ

کارکنان در سطوح مختلف و با کارهاي متفاوت چه نوع تسهیالتی موجب ترمیم روحیه آنان می گردد. خود کارکنـان 
تصـمیم گیـري کننـد. ایـن سـازمان . نمی توانند درمورد نوع تسهیالت رفاهی که به ترمیم روحیه آنان منجر مـی گـردد 

کارکنان مشخص کند چه نوع تسهیالتی روحیه آنان را ترمیم مـی کنـد. در موسسـات صـنعتی بـه  است که بایستی براي
لحاظ تنوع کاري و تفاوتهاي فردي یک نوع تسهیالت معموالً نمی توانـد بـه شـکل اثربخشـی ایفـاي نقـش کنـد. بـراي 

  در تسهیالت رفاهی الزم است در مقوله هاي زیر اقدام شود: ایجاد تعادل و تنـاسب
  تدارك تسهیالت رفاهی متناسب باشرایط محیط کار ازنظر سختی و آلودگی -
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  تدارك تسهیالت رفاهی متناسب با نوع کار تولیدي، تعمیراتی، خدماتی -
  تدارك تسهیالت رفاهی متناسب با سطح کار ازنظر تصمیم گیر و غیرتصمیم گیر -
  تدارك تسهیالت رفاهی متناسب با محیط زندگی -
  الت رفاهی متناسب با تنشهاي وارده به افراد در محل کارتدارك تسهی -
  تدارك تسهیالت رفاهی متناسب با عالیق کارکنان -
راهکار تقویت فرهنگ ایمنی: ایمن کارکردن و جلوگیري از حوادث قبل از اینکه نیاز به ساختار داشته باشـد یـک  - 3

آوردن و تقویـت فـــرهنگ ایمنـــی اســت. همـان  فرهنگ است. یکی از راههاي مهم جلوگیري از حوادث بـه وجـود
طوري که مدیران ارشد سازمانی نقش فرهنگ ســازي زیادي دارند در این زمینه نیز می توانند فرهنگ سازي را تسـریع 
کنند. براین اساس، ابتدا الزم است مدیران و اداره کنندگان کار باور واقعی به ایمنی کارکردن پیدا کرده تـا سـپس ایـن 

  رهنگ درکل سازمان نهادینه شود.ف
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  عنوان مبحث : ایمنی الکتریسیته 

 ایمنی برق سیسـتمی فنـی و سـازمان یافتـه از تـدابیر و وسـایلی اسـت کـه همگـی در جهـت حفاظـت انسـان از اثـرات  
ــاک ــیته س ــی و الکتریس ــدانهاي مغناطیس ــی ، می ــهاي الکتریک ــیته ، قوس ــان الکتریس ــاك جری ــت ن میخطرن ــد . رعای باش

آالت و تجهیزات از اهمیت خاصـی بر حفظ سالمتی انسان در مورد حفاظت و نگهداري ماشین   اصوالیمنی برق عالوه
  برخوردار است .

نفـر در اثـر بـرق گرفتگـی جـان خـود را از  150طبق تحقیقاتی که در کشور فرانسه انجام گرفته است، ساالنه متجاوز از 
  دهند .درصد آن را کارگران صنایع تشکیل می 55ود دهند که حددست می

  خطرات برق :
  خطرات ناشی از جریان برق به دو دسته مخاطرات اولیه و  ثانویه تقسیم می شود .

  :الف . مخاطرات اولیه 
  ـ شوك الکتریکی 1
  ـ سوختگی ناشی از حرارت و قوس الکتریکی 2
  ته ساکن  ـ آتش سوزي و انفجار ناشی از جرقه و الکتریسی3

  :ب . مخاطرات ثانویه 
  ـ سقوط از ارتفاع 1
  انداختن ابزار کار یا اشیاء  -2

گاه خطرات ناشی از الکتریسیته را به شکل دیگري نیز دسته بندي می کنند یعنی شوك الکتریکـی و خطـرات ناشـی از 
سته شده ) و خطرات ناشـی از حرارت . خطرات ناشی از حرارت نیز به دو دسته خطرات ناشی از حرارت مطلوب ( خوا

حرارت نامطلوب ( ناخواسته ) تقسیم بندي می شود . منظور از حرارت مطلوب حرارت ناشـی از گـرم کـن هـاي بـرق، 
کوره هاي الکتریکی و غیره است و خطرات این قبیل دستگاهها معموالً آتش سوزي مـی باشـد . حـرارت نـامطلوب یـا 

ثر اتصال کوتاه یا اضافه بار در مدار بوجود مـی آیـد . آسـیب هـاي ناشـی از آن حرارت ناخواسته حرارتی است که بر ا
  شامل از بین رفتن عایق بندي هاي هادیها ، آتش سوزي ، انفجار و برق گرفتگی می باشد .

  شوك الکتریکی :
یان بـرق بـر شوك الکتریکی یک تحریک ناگهانی و اتفاقی سیستم عصبی بدن بر اثر عبور جریان الکتریکی است . جر

اثر اختالف پتانسیل ( ولتاژ ) عبور می کند . بدن انسان در برابر جریان الکتریکی به چند طریق از خود واکنش نشان مـی 
دهد که احساس شوك الکتریکی تنها یکی از این اثرات است و می تواند فوق العاده دردناك باشد . وقتی انسان دچـار 

یان برق چندین مسیر را در داخل بـدن پـیش بگیـرد کـه پـیش بینـی شـدت و می شود ممکن است جر شوك الکتریکی
  اثرات آن در هر منطقه از بدن بسیار مشکل است و تقریباً غیرممکن می باشد . 
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تقریباً همه شوکهاي الکتریکی شدید بوسیله جریانهاي متناوب و به ندرت بوسیله جریانهـاي مسـتقیم ایجـاد مـی گـردد . 
مواره با خسارت به اندامهاي بدن یا بافتهاي بدن همراه نیسـت و بیشـتر همـراه بـا سـوراخ شـدن یـا شوکهاي الکتریکی ه

تیرکشیدن شدید و درد و بی حسی (کرخ شدن ) در نقاط ورودي و خروجی جریـان و بعضـی اوقـات در طـول مسـیري 
یا ابزاري را بگیـرد و دیگـر  است که جریان از بدن عبور می کند. ممکن است فرد در نتیجه یک شوك شدید ، هادي و

شـدت  قادر به رهاکردن آن نباشد و یا اگر یک هادي برق داري را لمس کنـد ماهیچـه هـاي قـوي پشـت و پاهـایش بـه
عارضه هـاي مهمـی کـه بـر اثـر بـرق گرفتگـی یـا . منقبض می شود و بطور غیرارادي به عقب پرتاپ شده به زمین بیافتد

  تند از : شوك الکتریکی ایجاد می گردد عبار
  انقباض ماهیچه ها ، خفگی ، فیبریالسیون قلب ، سوختگی و از بین رفتن بافتها . 

  دالیل ایجاد شوك الکتریکی : 
  بطور کلی شوك الکتریکی یا برق گرفتگی ممکن است به علت یکی از موارد زیر بوجود آید :

  بدن وارد و از نقطه دیگر به زمین تخلیه می شود)ـ تماس با سیم فاز مدار برقدار و زمین(جریان برق از یک نقطه به 1
  ـ تماس با سیم نول ( یا سیم خنثی ) در شرایط عدم تعادل بار فازها .2 

  ـ تماس با بدنه هادي ( بدنه فلزي ) دستگاههاي که داراي اتصال بدنه باشند و ایجاد ولتاژهاي تماسی نماید .3
هاي برقی در موقع خاموش بودن دستگاه ( اثرات خازنی ) ماننـد تمـاس بـا ـ تخلیه بار الکتریکی ذخیره شده از دستگاه4

  خازنها و سرکابلها پس از قطع برق . 
ـ ایجاد اختالف پتانسیل بین دو پا در شرایط اتصالی فاز با زمین یا تخلیه جریان به زمین بر اثر رعـد و بـرق یعنـی ایجـاد 5

  ولتاژ گامی .
  ـ الکتریسیته ساکن 6
  رق ـ رعد و ب7

  اثر جریان برق بر روي بدن انسان :
چنانچه بدن فـردي بـه یـک اخـتالف پتانسـیل الکتریکـی متصـل گـردد ، بسـته بـه میـزان ولتـاژ اعمـال شـده و مقاومـت 

الکتریکی بدن شخص ، جریانی از بدن وي عبور خواهد کرد. این جریان آثار نامطلوب و خطـر نـاکی بـر روي بـدن بـه    
ایطی مرگ شخص برق گرفته کامال قطعی و قابل پیش بینی است.میزان خطر به عواملی همچـون جا می گذارد و در شر

نوع جریان ، مسیر جریان ، مسیر جریان ، فرکانس جریان، مقاومت الکتریکی بدن ، سطح تمـاس ، زمـان تمـاس ، محـل 
  تماس و مقدار شدت جریان بستگی دارد.

  :اختالالت وعوارض پس از برق گرفتگی 
   ختگی:ـ سو1

جریان برق در نقاط ورود و خروج از بدن ایجاد سوختگی در نسوج بدن کرده و میزان سوختگی به مقـدار جریـان بـرق 
هـاي فشـار ضـعیف عبوري از بدن، مدت زمان عبور جریان و ولتاژ برق بستگی داردکه در برق ولتاژ قـوي بیشـتر از برق

  باشد.می
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   اختالالت قلبی عروقی : -2
قات کلینیکی روي کسانی که شوك الکتریکـی دیـده انـد مشـاهده شـده کـه تخلیـه هـاي الکتریکـی ایجـاد دراثر تحقی

اختالالت عروقی خاص می کند که گاهی کم اهمیت و موقتی بوده وبعضی اوقـات شـدید وطـوالنی اسـت و درمـوارد 
بـوده فقـط چنـد ثانیـه طـول مـی  حاد منجربه مرگ می شود . در مرحله اول فشار خون نقصان می یابد این پدیده موقتی

کشد،مرحله دوم فشار خون باال می رود که بال فاصله پس از مرحله اول شروع می شـود و بـه طـور کلـی کمتـر از یـک 
دقیقه پس از اتمام شارژ الکتریکی به طول می انجامد . در مرحله سوم فشار خون به مدت زیـادي پـایین مـی آیـد ضـمناً 

  از پایان برق گرفتگی به سرعت به حال عادي برمی گردد .  فشار وریدي باال رفته وپس
   دقیقه بعد از وقوع حادثه نتایج زیر بدست می آید.  60تا 30در معاینات بالینی در مدتی بیش از

  الف) اختالل ریتم 
   ب) اختالل هدایت عصبی

   ج) اختالل قلب
   د) اختالل در گردش خون اکیلی

ز برق گرفتگی به وجود می آید مانند: پاره شـدن دریچـه هـاي قلـب ،انبسـاط  حـاد عروقی پس ا اختالالت قلبی بعضی
قلب ، لخته شدن خون در عروق . باید توجه داشت که حـاالت ذکـر شـده در بـاال و اخـتالالت قلبـی بالفاصـله پـس از 

ه حتـی چنـد سـال شوك الکتریکی ایجاد نشده است بلکه پس از مدت کم و بیش طوال نی ( پس ا زچندهفته تا چند مـا
بعد از بروز حادثه ) بوجود می آید .شوك الکتریکی ممکن است ضایعاتی را که قبلًا در بدن وجود داشته تشدید نمایـد 

  به طورمثال شخصی که مبتال به ضایعه دریچه میترال بوده این امر باعث فیبریالسیون دهلیزي می شود . 
  اختالالت و ضایعات عصبی :  -3

ممکن است بالفاصله پس از برق گرفتگی یا مدتی پس ا زآن بروز کند همچنـین ممکـن اسـت بطـور  اختالالت عصبی
کامل معالجه پذیربوده عواقب بعدي نداشته یا ممکن است اختالالت به طوردائم باقی بمانـد. یکـی ازاخـتالالت عصـبی 

ه وضـع حادثـه متفـاوت اسـت و بـه که به طور حاد پیش می آید از دست دادن شناسایی است که مدت عارضه آن بنـا بـ
ارادي  دنبال آن اختالل مشاعر ، هذیان گویی ، سر درد عصبی ، از دست دادن حافظه ، گزگز کردن بدن و انقباض غیـر

  وشدید عضالت بوجود می آید . 
  اختالالت حسی (شنوایی وبینایی ) :  -4

ز التهـاب در محفظـه قـدامی وتـه چشـم ، ورم ملتحمـه، اختالالت بینایی که بیشتروبالفاصله اتفاق می افتد عبارت است ا
ورم شبکیه،ورم عنبیه که تماماً در اثر نور شـدید وحـرارت قـوس الکتریکـی اسـت . ورم ملتحمـه در نزدکـارگرانی کـه 
روي شبکه هاي توزیع نیرو کار می کنند دیده شده است . ضایعه ته چشـم عبـارت اسـت از متـورم شـدن تـه چشـم کـه 

زودي مرتفع می شود . عبور مستقیم جریان از چشم آ ب مروارید ،کم شدن قدرت بینایی وتـورم عصـب  عارضه آ ن به
  چشم را بوجود می آورد . 
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اختالالت شنوایی عبارت است از کم شدن شنوایی که ممکن است منجر به کري دائم شود. ممکن اسـت در نـزد افـراد 
وایی توامـا بوجـود آ یـد .همچنـین سـایر عـوارض دیگـري نظیـر برق گرفته اختالالت عصـبی و اخـتالالت بینـایی وشـن

  عوارض کلیوي ، پخته شدن عضالت و ... را بوجود می آورد. 
  ـ انقباض عضالنی:5

شـود. بعضـی هاي دست و پا، ریه و قلب میعبور جریان برق از بدن باعث انقباض عضالت مختلف بدن از جمله ماهیچه
کننـد این خاصیت استفاده کرده و با پشت دست وجود برق در یک سیم را آزمـایش می از تعمیرکاران برق ناآگاهانه از

که انجام این کار خطرناك بوده و در صورت مناسب بودن شرایط محیط مانند مرطوب بودن زیر پاي کـارگران باعـث 
  گردد.ایجاد حوادث جبران ناپذیر می

  ـ تجزیۀ خون:6
دهد، موقع عبور جریان برق از بدن، خون با داشتن امـالح نسان را خون تشکیل میبا توجه به اینکه حجم زیادي از بدن ا

نظمـی شود که این عمل باعث بیو مواد معدنی و مواد آلی مختلف، همانند یک نوع الکترولیت عمل کرده و یونیزه می
یـاد بـوده و بـه مـدت طـوالنی شود و چنانچه جریان بـرق زدر ضربان قلب و در نتیجه ایجاد اختالل در سیستم تنفسی می

  شود.ادامه یابد، باعث مرگ فرد برق گرفته می
  : عوامل موثر در برق گرفتگی

 50هرتـز و در شـرایط عـادي و خشـک برابـر  50طبق استاندارد انگلیس حداکثر ولتاژ تماس در فرکانسهاي ولتاژ : -1
ولـت مـی باشـد . حـداکثر ایـن  120دو استاندارد برابر ولت و براي برق مستقیم هر  65ولت و طبق استاندارد آلمان برابر 

  ولت است .  60ولت و در برق مستقیم  25مقدار براي جانداران در برق متناوب برابر 
جدول مقدار تقریبی ولتاژهاي ایجـاد کننـده شـوك الکتریکـی و احساسـات فیزیولـوژیکی بـدن بـا جریـان متنـاوب در 

  هرتز . 50فرکانس 
  
  
  
  
  
  
  
  شدت جریان الکتریکی : -2

) مقدار شدت جریان بدون خطر براي انسان درفرکانس  1984انگلستان ( کمیسون برق سال  IECبراساس استاندارد 
میلی آمپر  25می شود برابر میلی آمپرومقدارجریانی که باعث برق گرفتگی ومرگ  10هرتز درحدود  60تا  50هاي 
  میلی آمپر می باشد .  50مقدار این شدت جریان در برق مستقیم است 

10 – 12 ( Rms ) داقل آستانه احساسح 

 حداقل آستانه درد  ولت  15

 حداقل آستانه درد شدید  ولت   20

 حداقل ولتاژ نگهدارنده  ولت   25 – 20

 حداقل ولتاژ کشنده  ولت   50 – 40

 محدوده ولتاژ براي فیبریالسیون  ولت  50 یا   2000 – 60
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  مقاومت بدن انسان : -3
بدن انسان مقاومت الکتریکی دارد که مقدار آن براي افراد مختلف متفاوت است . بیشترین مقاومت بدن در برابـر عبـور 
جریان الکتریکی بوسیله پوست یا جلد ایجاد می شود و یک مقاومت داخلی نیز وجود دارد . مجمـوع ایـن دو مقاومـت 

  به عوامل زیر بستگی دارد :
  ـ خستگی         1
  ـ میزان تعریق               2
  ـ سن                     3
  ـ سطح تماس 4
  ـ زمان تماس         5
  ـ محل تماس              6
  ـ مقدار شدت جریان         7
  ـ زمان تأثیر عبور جریان 8

اهـم و در برابـر ولتاژهـاي فشـار  1000دود طبق تحقیقات بدست آمده ، مقاومت بدن انسان در برابر ولتاژ فشار قـوي حـ
  اهم تخمین می زنند . 4500اهم و در برابر جریان دائم یا مستقیم حدود  3500ضعیف حدود 

  نوع جریان : -4
پوست بدن در مقابل جریان مسـتقیم مقاومـت بهتـري نسـبت بـه جریـان متنـاوب دارد امـا هـر دو جریـان میتوانـد باعـث 

لت اصلی مرگ براثر جریان متناوب بدلیل وجود فرکانس برق است کـه موجـب انقبـاض صدمات بسیار جدي شود . ع
ماهیچه ها و فیبریالسیون قلب و گاه خفگی می شود . البته خطر عمـده جریـان مسـتقیم در صـورت طـوالنی شـدن بـرق 

  گرفتگی ، سوختگیهاي شدید و تجزیه خون و نیز مسمومیت است .
  مسیر عبور جریان : -5

کوتاه ترین مسیر بین نقطه اي که جریان برق وارد بدن می شود تا نقطه اي که   می خواهـد از بـدن خـارج شـود معموالً 
را مسیر عبور جریان برق می گویند . خطرناك ترین مسیر عبور جریان معموالً از قفسـه سـینه اسـت جـایی کـه ششـها و 

ارج شود از ناحیه ششها و قلب عبور مـی کنـد کـه قلب وجود دارد . اگر جریان از دست چپ وارد و از دست راست خ
بسیار خطرناك می باشد و احتمال از کار افتادن ششها و قلب وجود دارد .اگر انسان تحت تـأثیر ولتـاژ گـامی قرارگیـرد 
یعنی جریان ازیک پا وارد وازپاي دیگرخارج شود بیشترسوختگی شدید درناحیه پاها ایجادمی شود.  سطح تمـاس بـدن 

شدت برق گرفتگی موثر خواهد بود . هر چه سطح تماس مثالً کف دست با هادي برق دار بیشتر باشد خطـر بـرق  نیز در
  گرفتگی و شدت آن بیشتر خواهد شد .
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  مدت زمان عبور جریان برق : -6
شـد .  هر چه مدت زمان عبور جریان برق از بدن بیشتر باشد ، شدت و خسارتهاي ناشی از بـرق گرفتگـی بیشـتر خواهـد

عبور در حدود میلی آمپر در مدت سه ثانیه باعث از کارافتادگی قلب و قطع تنفس می شود ، در صورتیکه مـدت عبـور 
جریان کم باشد تأثیر آن بستگی به وضع فعالیت قلب در زمان عبور جریان برق دارد . زیرا در مدت یک صدم ثانیـه کـه 

  مقابل جریان زیاد می شود . انبساط و انقباض قلب طول می کشد حساسیت آن در
  ـ اثر فرکانس :7
هرتز تقریباً فرکانسی است کـه باعـث حـداکثر تحریـک در انتهـاي یـک عصـب مـی شـود ولـی آن        60و  50فرکانس  

عصـب نمـی توانـد بــه فرکانسـهاي بـاالتر پاسـخ دهــد و باعـث توقـف حـداکثر تحریــک در انتهـاي عصـب مـی شــود. 
لوهرتز ، جریان برق از سطح  بدن عبور می کند و از قسمتهاي داخلی بـدن نمـی گـذرد در کی 10درفرکانسهاي بیش از 

هرتز جریان بیش از یک میلـی آمپـر قابـل تشـخیص اسـت  50نتیجه برق گرفتگی رخ نمی دهد . براي مثال در فرکانس 
ست . عمومـاً جریانهـاي بـین میلی آمپر قابل تشخیص نی 100کیلوهرتز جریانهایی کمتر از  100در حالی که در فرکانس 

هرتز فیبریالسیون قلـب شـروع مـی شـود  60هرتز بسیار خطرناك می باشد و چون در فرکانس  100تا  20فرکانس هاي 
  خطرناك است .لذا بسیار

  ـ عوامل دیـگر :8
رت ، عوامل دیگري نظیر سن افراد ، خستگی ، تشنگی ، گرسنگی ، بیماري ، مشـکالت روانـی و روحـی ، درجـه حـرا

  رطوبت ، شرایط جوي و محیطی و بسیاري دیگر از عوامل در برق گرفتگی و شدت و ضعف آن دخالت دارد .
  تامین حفاظت بوسیله اتصال دادن به زمین : 

طریقه دیگري که براي جلوگیري ازخطر برق گرفتگی موجود می باشد عبارت است از اتصـال دادن بدنـه بـه زمـین در 
و دستگاههاي الکتریکی که ممکن است دراثرخراب شدن روپوش سیم ووصـل شـدن بـه بدنـه  مورد کلیه قطعات فلزي

این قطعات تولید جریان خطرناك اتصالی کند با اجراي این عمل بدن شخص کـه بـا ایـن دسـتگاههاي معیـوب تمـاس 
ی کنـد جزیـی  ا پیدا می کند درانشعاب جریان قرار می گیرد و مقدار شدت جریـانی کـه بـه طورنشـتی ازبـدن عبـور مـ

 زجریان خطرناك اصلی می باشد و اگر سیم اتصال به زمین به طور صحیح وبامقاومـت کـم نصـب شـده بـا شـد شـدت
آ مپر خطرناك نمی رسد . در کارخانجات براي جلـوگیري از  025/0جریانی که از بدن عبور میکند به میزان خطرناك 
از و بدنه دستگاههاي برقی باید بوسیله سیمی با مقاومت کم وحسـاب خطرعبور جریان از بدن در اثر ایجاد اتصالی بین ف

  شده بدنه دستگاهها را به زمین اتصال داد .
 فیوز محافظ جان انسان : 

ثانیه بر اثر بروز عیب مدار را به صورت تـک فـاز یـا سـه  2/0فیوز محافظ جان انسان رله دیفرانسیل اتوماتیک که ظرف 
کلیـه  ي حفاظت از جان از اصول حفاظت دیفرانسیل اسـتفاده مـی کننـد . بـدین صـورت کـهفاز قطع می کند . فیوز ها

ترانسـفورماتور جریـان قـرار دارد کـه  CT سیمهاي فاز و نوترال شبکه وارد این کلید می شوند در داخل این کلید یک
 مـل و بـا توجـه بـه خصوصـیاتاولیه ترانس را تشکیل میدهند با این ع عبور میکنند CT کلیه سیمها از وسط هسته این
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CT میلـی آمپـر 30جریانهاي عبوري از داخل فیوز بدست می آید حال در صـورتیکه ایـن مقـدار بیشـتر از  جمع جبري
جریـان جریانهـاي وارد شـده بـه سیسـتم توسـط  به بیان ساده درصورت وجـود. باشد کلید فیدر خروجی را قطع میکند 

از فـاز بـه بـدن شـخص و از  برنمی گردد. مسلماً هنگام برق گرفتگی مسیر جریـانفاز و نول  سیمهاي فاز از طریق سیمها
حفاظـت از جـان خواهـد  فیـوز CTبدن شخص به زمین خواهد بود جریان نشتی که باعـث ایجـاد جریـان در خروجـی 

 فیـوز. ودمجاز عبوري از بدن انسان است که نمی تواند باعث بروز بـرق گرفتگـی شـ میلی آمپر حداکثر جریان 30 .شد
ها در مسـیر ورودي فـاز و نـول مصـرفی  فیوزمحافظ جان به صورت سه فاز و تک فاز موجود است . که در نصب، این 

قرار دارد . به عبارت دیگر فاز و نول داخل این کلید شده و به صورت سري در مسیر ورودي بـرق قـرار مـی گیـرد . بـه 
ز کنتور برق قرار می گیرد و فاز و نول داخل این کلید شده و سـپس بـه عنوان نمونه در منازل مسکونی این کلیدها بعد ا

  ( در صورتیکه کامال خشک باشد )  کلید مینیاتوري ها وارد می شود .مقاوت بدن انسان در برابر جریان برق
   1640اهم  متناوب حدود

  4250مستقیم حدود اهم 
  :اگرکف دست یک فرد روى زمین و نوك انگشتان به فاز بزند 

  میلى آمپر است. 25اهم و جریان غیر خطرناك براى انسان  16000مقاومت نوك انگشتان تا کف دست حدود 
U=R*I=16000*0.025=400V  

  ولت بدون خطر تحمل میکند. 400شخص تا 
  کف دست زمین وکف دست فاز :

  ولت بدون خطر تحمل میکند. 70شخص تا 
  در برابر جریان برق کاهش میدهد.  آلودگى ، روغن ، رطوبت و... مقاومت بدن را

  روشهاي پیشگیري از خطرات برق : 
اغلب خطر برق گرفتگی در مواقعی پیش می آ یدکه پوشش سیمهاي بـرق معیـوب شـده باشـد اگـر روپـوش سـیمهاي  

 حامل برق پاره یا در آ ن شکافی ایجاد شود در موقع دست زدن ممکـن اسـت سـانحه اي بوجـود آیـد همچنـین ممکـن
وشش سیمهاي داخلی موتورها یـا دسـتگاههاي الکتریکـی سـاییده یـا سـوخته شـود ودراثرتمـاس بابدنـه دسـتگاه است پ

مخاطراتی ایجاد کند این مورد بیشتر در موتورها یا دستگاههایی که قابل حرکت بوده وآ نها رابـراي انجـام کـار ازنقطـه 
آمپـر تجـاوز کنـد در موقـع عبـور ازبـدن  025/0از  می کنند پیش می آ ید .اگر شـدت جریـان   اي به نقطه دیگر حمل

اهـم یـا بیشـتر) . ایـن  5000تـا   500موجب مرگ می شود. مقاومت بدن در مقابل عبور جریان بـرق متفـاوت اسـت (از
اختالف مقاومت بستگی به طبیعت شـخص و وضـع محیطـی دارد کـه در آن قـرار گرفتـه اسـت . در شـرایط نـا مسـاعد 

ولـت نیـز ممکـن اسـت  20تـا 15فاظتی کامل اتخاذ نشده باشد یک اختالف پتانسـیل مختصـرمثال ومواردي که تدابیر ح
براي شخص خطرناك باشد . البته عبورجریان نیزدرشدت برق گرفتگی وخطرات ناشـی از آ ن دخالـت تـام دارد . اگـر 

سـت بـه اشخاصـی کـه مـورد ولت کار می کنند اتصال بدنه بوجود آ ید ممکـن ا 24در دستگاههایی که با فشار ضعیف 
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اهـم باشـد جریـانی  1500برق گرفتگی حساسیت واستعداد دارند آسیب برساند زیرا اگرمقاومت بدن شـخص درحـدود 
  آمپر بیشتر است باعث مرگ او خواهد شد .  025/0آمپر از بدن عبورکرده وچون میزان آ ن ازحد  048/0معادل 

  تامین حفاظت بوسیله ایزوله کردن شخص: 
ازراه حل هاي اساسی براي محفوظ کردن کارگران عبارت است ازایزوله کـردن آنهـا بوسـیله دستکش،کاسـک، یکی 

لباس یا کفش حفاظتی که از مواد عایق ساخته شده است .کف محل کار را با موا د عایق مانند فرش السـتیکی مفـروش 
. دو یا چند جسم هـادي یـا دسـتگاههاي الکتریکـی کـه کرده و یا از زیر پایی یا چهار پایه یا پایه هاي عایق استفاده کرد

نزدیک به هم قرار داشته باشد ممکن است دراثرعـواملی ماننـد اتصـالی بـه بدنـه وامثـال آ ن داراي اخـتالف پتانسـیلهاي 
مختلف شوند و دست کارگران در آن واحد به هر دوي آنها اصابت کند که درایـن صـورت بـا وجـود مجهـز بـودن بـه 

جریان خطرناك از بدن کارگرعبور خواهد کرد. شدت جریان خطرناکی که ازبدن عبور می کند متناسـب کفش عایق 
با اختالف پتانسیل بین دودستگاه فوق الذکر می باشد دراین قبیل موارد می باید این اجسام را بوسیله یک سیم هـادي بـه 

  د نداشته باشد . یکدیگرمتصل کرد تا درچنین مواردي اختالف پتانسیل بین آ نها وجو
  حفاظت در مورد اتاق یا محفظه هایی که بدنه آ نها داراي پتانسیل یکسان می باشد : 

اگر شخصی درداخل اتاق یا محفظه اي قرارگیرد که پتانسیل تمام نقاط آ ن باهم مساوي ویکسان باشد تـا درمـدتی کـه 
محض اینکـه پـاي خـودرا بـراي خـروج ازاتـاق روي  در داخل اتاق باقی مانده خطري برایش وجود نداشته باشد ولی به

  زمین گذاشت تحت اثر اختالف پتانسیل اتاق و زمین دچار برق گرفتگی خواهد شد . 
  تامین حفاظت بوسیله ایزوله کردن سیم ترانسفورماتور از زمین: 

ن شـخص بگـذردکافی براي اینکه شدت جریان موجود در یک سیم هادي که به منبع تولید برق متصل شده است از بـد
است که مدار جریان آ ن بسته شود مدار در این مورد فقط بـا متصـل کـردن سـیم خنثـی ترانسـفورماتور مـی باشـد ایـن 
ــام  ــه ن ــوص ب ــفورماتور مخص ــک ترانس ــار داراي ی ــل ک ــا مح ــه ی ــه کارخان ــود ک ــی ش ــین م ــوردي تعی ــور در م منظ

 بوسیله این ترانسفورماتور عملی می گـردد . همچنـین ممکـن ترانسفورماتورایزولمان باشد تغذیه کلیه دستگاهها مستقیماً
است ترانسفورماتورهایی رابه اسم ترانسفورماتورایزولمان روي مدارتغذیـه هریـک از دسـتگاههاي مـورد نظـر قـرار داد 

آیـد  متاسفانه دراین مورد اگر در محلی از شبکه اتصال به زمین ایجادشود چون مدار مسدودي از راه زمـین بوجـود مـی
خطر برق گرفتگی پیش خواهد آمد . براي جلوگیري از خطر باید مراقبتهاي دقیق به عمل آورد که شبکه در طول خـط 
کامال عایق باشد ودسـتگاههاي الکتریکـی روي فونـد امنتهـا عـایق نصـب شـده باشـد همچنـین اگـر در پوشـهاي عـایق 

  ه اقدام به تعمیر یا تعویض آنها گردد. سیمهاي الکتریکی ناقل جریان عینی مشاهده شد باید بالفاصل
  تامین حفاظت افراد بوسیله رله دیفرانسیل : 

رله دیفرانسیل روي موتورهـا ومصـرف کننـده هـا نصـب شـده و روي اخـتالف جریـان خروجـی دسـتگاه عمـل کـرده 
ه کمتـر از جریـان ودرصورت ایجاد اتصال بدنه در دستگاه وفرار جریان خطا به زمین میزان جریـان خروجـی ا ز دسـتگا

ورودي می شود جریان ورودي وخروجی در دوسیم پیچ که در دو جهت مخـالف یکـدیگر پیچیـده شـده مـی رود .در 
دراثـر  حال عادي که اتصال بدنه بوجود نیامده جریان هر دو سیم پیچ مساوي بوده حوزه مغناطیسی ایجاد نمی شود ولـی
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باعـث قطـع  م پیچ می رود حوزه مغناطیسی ایجاد شده و هسته مغناطیسیایجاد اختالف بین دو جریانی که در این دو سی
قطـع مـی کنـد  ثانیه بوده وبه این طریق اتصال به بدنه را در این مدت کوتاه 1/3مدار می گردد زمان قطع مدار در حدود

  ودیگر خطر برق گرفتگی نخواهد داشت . 
 :دستورالعمل تجهیزات برقی 

الکتریکی کابلها یا سیمهاي هوایی انتقال قدرت که احتمـال دارد از جهـات مختلـف تغذیـه در موقع تعمیر مدارهاي  -1
  شوند باید هر دو طرف قسمتی از آن مدار یا کابل یا سیم هوایی را بطور مطمئنی از منبع قدرت قطع نمود .

قدرت باید در صورت لـزوم بـه  طرفین قسمتی از سیمهاي هوایی را که باید تعمیر شود ،عالوه بر قطع نمودن از منبع  -2
  زمین وصل کرد .

  تمام تعمیر کاران هنگام باال رفتن از تیر هاي سیم هوایی باید کمربند اطمینان با استحکام کافی داشته باشند .  -3
 …تمام ابزارهایی که براي تعمیر تاسیسات الکتریکی بکار برده می شـود ماننـد انبـر دسـت ، آچـار پـیچ گوشـتی و   -4

   :دبای
  دسته عایق قوي و محکم داشته باشد .  -   
  براي کار مورد نظر مناسب باشد  .   -
  کلیه لوازم مورد استفاده باید از استاندارد الزم برخوردار بوده و قبل از بکار بردن آنها آزمایش شوند .  -
از ابزارهـاي عـایق بنـدي شـده نکـات  تعمیر کارانی که با دستگاههاي الکتریکی کار می کنند باید عالوه بر اسـتفاده -5

  حفاظتی زیر را رعایت نمایند :
  دستکشهاي الستیکی محکمی بدست کرده و روي آنها دستکش چرمی محکم و بدون دکمه هاي فلزي بپوشند .   -
  از زمین عایق شده اند بایستند.  "هنگام کار روي چهارپایه ها و سکو ها و یا فرشهایی که کامال   -

ز تعویض فیوز هاي معیوب مدارهاي الکتریکی باید آن مدارها را از منبع انرژي قطع کرد اگـر ایـن عمـل امکـان قبل ا -6
  محافظت نمایند . "پذیر نباشد کارگري که فیوز را عوض می نماید باید صورت و چشمهاي خود را کامال

  مکهاي اولیه را دیده باشند .تمام تعمیر کاران برق باید تعلیمات کافی مربوط به تنفس مصنوعی و ک  -7
  در هنگام لحیم کاري بایستی از ماسک مخصوص مواد شیمیایی استفاده شود .  -8
  از دستکشهاي عایق برق که ولتاژ مناسب بر روي آ ن درج شده باشد ، استفاده گردد .  -9

  پرسنل برق باید از کفشهاي ایمنی مخصوص برق استفاده نمایند . -   10
  دوات الکتریکی به انضمام وسایل روشنایی برقی باید هر سالی یک بار به دقت مراقبت و نگهداري شوند .تمامی ا -11
  تمام دیوارها ، سقفها ، وسایل فلزي و بدنه ماشین آالت باید بطور موثر به زمین اتصال داده شود .   -12
  شده یا داراي روپوش عایق باشند .دسته وسایل و ماشینهاي برقی قابل حمل باید از مواد عایق ساخته  -13
  براي نقل مکان ابزارهاي الکتریکی قابل حمل سنگین باید از کمربند یا حمایل مخصوص استفاده شود . -14
کارگرانی که با ابزارهاي الکتریکی قابل حمل کار می کنند باید از پوشیدن لباسهاي گشاد بـا گوشـه هـاي آ زاد و  -15

  جتناب نمایند .دستکش هاي غیر الستیکی ا
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ابزارهاي الکتریکی قابل حمل باید بوسیله دو شاخه یا پریـزي کـه داراي اتصـال اضـافی بـراي سـیم اتصـالی زمـین  -16
  است به شبکه وصل شود .

هر جا که امکان پذیر باشد کابلهاي اتصالی ابزارهاي الکتریکی دستی قابل حمل را بایـد در ارتفـاعی آویخـت کـه  -17
  آزادانه از زیر آنها عبور نمایند . اشخاص بتوانند

  براي جلوگیري از ازدیاد سیمهاي متحرك و آزاد الزم به مقدار کافی پریز در محلهاي مناسب نصب گردد . -18
 …در حین انجام کار حضور فرد دیگري الزامی است تا در صورت ایجـاد هـر گونـه خطـر نسـبت بـه قطـع بـرق و  -19

  اقدام نماید .
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 عنوان مبحث :کار در فضاهاي بسته 
وجود فضاهاي محصور و لزوم انجام عملیات شغلی در آنها از جمله مواردي اسـت کـه بـا وجـود پیشـرفت هـاي علمـی 

 هنوز هم در بسیاري از محیط هاي کاري دیده می شود. 

  به طور کلی فضاي محدود به محیط شغلی اي اطالق می شود که :   
  ارد شدن فرد و انجام کار در درون آن به اندازه کافی بزرگ است . براي و -1
  ابعاد ورودي یا خروجی آن محدود است.   -2
  براي انجام کار مداوم این فضا طراحی نشده است.   -3
 از تهویه طبیعی مطلوبی برخوردار نیست.    -4

کل، مخازن و مـوارد مشـابه را فعالیـت در درون کار در درون بویلر، کوره، سپتیک، تانک، سیلو، تونل، ظروف قیفی ش
  فضاي محدود به حساب می آورند. 

  مثالهاي از فضاهاي بسته :

  مخازن    .1

   manholeورودي ها    .2

  دیگهاي بخار    .3

  کوره ها    .4

  مجراهاي فاضالب    .5

  سیلو ها    .6

  قیف ها    .7

  اطاقهاي کنترل برق    .8

   معادن زیر زمینی   .9

  وکانالها   داخل لوله ها .10

  . مجاري سیستم هاي تهویه 11
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  تونل ها    .12

  انبار هاي مسقف مواد شیمیایی    .13

  گودالها وچاله ها   .14

  مهمترین خطراتی که شاغلین این فضاها را تهدید می کند عبارتند از :
  غلظت اکسیژن  
  اتمسفرهاي سمی  
  اتمسفرهاي قابل اشتعال 

 یکی خطرات مکان 

  خطرات الکتریکی 

  درجه حرارت هاي نامناسب 

  خطرات متفرقه  
  غلظت اکسیژن : 

درصد است. با کاهش غلظت بـه تـدریج عالیـم سـوء آن در قالـب،  5/19حداقل میزان اکسیژن براي ادامه بقا و فعالیت 
د. بـا رسـیدن غلظـت تنزل توانایی فرد براي ادامه کار، کاهش هوشیاري، کاهش قدرت قضاوت و بیهوشی رخ مـی دهـ

  ثانیه به حالت کما می رود و جان خود را از دست می دهد. 40درصد فرد در عرض  6تا  4اکسیژن به حد 
درصد بر میزان اکسیداسیون می افزایـد و عـالوه بـر آنکـه فـرد را در معـرض  5/23افزایش غلظت گاز اکسیژن به باالي 

  راق و انفجار می افزاید. مسمومیت با اکسیژن قرار می دهد، بر احتمال احت
  اتمسفرهاي سمی :

و فیـوم هـاي  S2Hو  CO از مواد سمی که ممکن است در ایـن فضـاها وجـود داشـته باشـد مـی تـوان بـه مـوادي نظیـر
جوشکاري اشاره کرد.آالینده هاي یاد شده در غلظت هاي باالتر از حدود استاندارد قادر به تهدیـد سـالمت شـاغلین در 

در کمتر از یک سـاعت باعـث مـرگ خواهـد  ppm200در غلظت باال و  COی باشند. براي مثال گاز این نوع فضاها م
  است که در مدت زمان چند دقیقه باعث مرگ فرد می شود.  ppm1000در حدود  S2Hشد. این غلظت در مورد گاز 

  مهمترین منابع ایجاد کننده اتمسفرهاي سمی در فضاهاي محدود عبارتند از :
ت ذخیره شده شامل گازهاي آزاد شده پـس از عملیـات تمیزکـاري و مـواد جـذب شـده در دیـواره هـا نـوع محصوال    

   فعالیت هاي انجام شده
  اتمسفرهاي قابل اشتعال : 

وجود بخارات و گازهاي قابل اشتعال مانند هیدروژن، متان، استیلن، پروپان، بخارات بنـزین و سـایر هیـدروکربن هـا در 
اند با رساندن غلظت گازهاي قابل اشتعال به حد پائین اشتعال، سـطح ایمنـی را بـه شـدت تقلیـل دهـد. فضاي بسته می تو
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ابزارهاي برقی دستی، انجام عملیاتی نظیـر جوشـکاري، و برشـکاري و یـا اسـتعمال دخانیـات توسـط کارکنـان از منـابع 
  احتمالی شعله براي شروع حریق یا انفجار می باشد. 

  تعاریف :

   L.E.Lانفجار  حد پایین•

                U.E.Lحد باالي انفجار •

   LTELساعته  8حد تماس زمانی بلند مدت •

     STEL دقیقه  15تماس زمانی کوتاه مدت  حد•

  

  

  

  

  

  

  مثال براي متان  

هـوا مخلـوط شـود و در معـرض حـرارت باشـد قابلیـت  %95است یعنی اگر گاز متان بـا  %5حد پایین انفجار براي متان 
  انفجار دارد

 هـوا مخلـوط شـود و در معـرض حـرارت باشـد قابلیـت%85می باشد که اگر بـا  %15معادل   UELحد باالي گاز متان 
  انفجار دارد

   LELکمترین حد قابل انفجار

   UELبیشترین حد قابل انفجار 

 LEL UEL  فرمول گاز

 H2 4 75,6 هیدروژن

 CH4 5 15 متان

 C2H6 3 15,5 اتان

 C3H8 2 9,5 پروپان

 C4H10 1,5 8,5 بوتان

 C2H2 2,0 82 استیلن

 C2H4 2,7 34 اتیلن
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   : مثالهایی از تست گاز در فضاي بسته 

  گاز
  ورود بدون استفاده

  از تجهیزات تنفسی

  ورود با استفاده

  از تجهیزات تنفسی مناسب

  ورود مطلقا ممنوع

 کامل و آزمایش مجدد purgeتا 

L.E.L  >1 % 1 to 10 % <10 % 

H2s >1 ppm 1 to 20 ppm <20 ppm 

co > 1 ppm 1 to 250 ppm < 250 ppm 

  :  اکسیژن کم  عالئم ناشی از قرار گرفتن در اتمسفر با

 عالئم غلظت
 حداقل میزان اکسیژن قابل قبول 19,5%

 کاهش قدرت فعالیت و عدم هماهنگی در حرکات 15-19%

 افزایش تعداد تنفس وقدرت تشخیص کم 12-14%

 افزایش تعداد نفسها وضربا ن قلب و آبی شدن رنگ لبها 10-12%

 از دست دادن قدرت تفکر ضعف شدید حالت تهوع استفراغ وبیهوشی 8-10%

 دقیقه امکان احیا وجود دارد  5-4احتمال زنده ماندن و %50دقیقه  6دقیقه مرگ در  8در  6-8%

 ثانیه کما بیهوشی ومرگ 40در  4-6%
 

  ی :خطرات مکانیک
بریدگی، خراشیدگی، برخورد با اشیاء، لغزش و سقوط ازجمله عوارضی است که به کرات دامنگیـر شـاغلین فضـاهاي  

محدود می شود. عواملی نظیر جانمایی فضا، ماهیت کار، محدودیت کاربرد برخی تجهیزات بـه همـراه شـرایط فیزیکـی 
  ض فوق می افزاید. نامساعد از قبیل روشنایی نامناسب بر فراوانی و شدت عوار

  خطرات الکتریکی :
عدم استفاده از ابزارهاي برقی ایمن، معیوب بودن ابزارهاي برقی، مجهز نبودن تجهیزات برقی به سیستم ارت، باال بـودن 

  درصد رطوبت نسبی یا خیس بودن محیط کار از جمله شرایط مساعد کننده براي خطرات الکتریکی می باشند. 
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  امناسب :درجه حرارت هاي ن
از خصوصیات فضاهاي محدود محسوب می شود. عالوه براینکه سالمتی شاغلین را تهدید می نمایـد، بـه افـزایش بـروز 
رفتارهاي ناایمن در بین آن ها نیـز کمـک مـی کنـد. رطوبـت نسـبی بـاال بـه همـراه انجـام عملیـاتی نظیـر جوشـکاري و 

هیزات حفاظت فردي به افزایش بیش از حد درجـه حـرارت و غیـر برشکاري، تهویه هاي نامناسب و استفاده از انواع تج
قابل تحمل شدن آن کمک می کند. الزم به یـادآوري اسـت ایـن خطـر ممکـن اسـت در بعضـی از فضـاها بـه صـورت 

  سرماي بیش از حد نمود پیدا کند. 
  خطرات متفرقه :

تراز باالي صدا به خاطر انعکاس هاي متعـدد جریان هاي ناگهانی مایعات، آب گرفتگی، عوامل زیان آور بیولوژیکی و 
آن، ازجمله خطراتی هستند که سالمتی شاغلین اینگونه فضاها را به شدت تهدید می کننـد. بـه کـارگیري اصـول ایمنـی 

از نقطه نظر اتخاذ تدابیر ایمنی، ایـن فضـاها بـه دو دسـته فضـاهاي نیازمنـد  -ویژه در اینگونه فضاهاي کاري الزم است. 
ار و بدون نیاز به مجوز کار تقسیم می شوند. کار در فضـاهاي بسـته نیازمنـد مجـوز کـار اسـت و جـزو عملیـات مجوز ک

  خطرناك محسوب می شود. 
  ورود و شروع کار در این فضاها نیازمند به اخذ مجوز از واحدهاي مسئول است. 

  اطالعات مورد نیاز در فرم مجوز ورود به فضاي بسته شامل : 
  مکان و نام فضاي محدود تاریخ،    -
  هدف از ورود و خطرات شناسایی شده     -
 طول مدت اجازه به کار    -

 مشخصات افرادي که وارد فضا می شوند و دستیاران و سرپرستان آنها    -

 نتایج تست هوا      -

 اقدامات حفاظتی اي که باید انجام گیرد     -

  : مند مجوز کار هستند باید موارد زیر را پوشش دهددستورالعمل ورود به فضاهاي محدود که نیاز
  ایزوله کردن فضا                                                  -1
  تهویه فضا    -2
 بازنگري مراحل کار   -3

 تکمیل فرم مجوز   -4

  تست اتمسفر فضاهاي کار   -5
 ورود به فضا   -6

 ایزوله کردن فضا : 
 اي خطرناك را مسدود کنیدکلیه دریچه ه     -

  فضا را تخلیه کنید     -
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 از قفل ها و عالیم هشدار دهنده استفاده نمایید     -

 فضا را از مواد اضافی و غیر ضروري پاك کنید     -

  تهویه فضا :  
 از تهویه مکانیکی استفاده نمایید    -

  شدت تهویه حداقل چهار حجم فضا در هر ساعت باشد     -
 ز آلوده نبودن هواي جایگزین اطمینان حاصل کنیم ا     -

  بازنگري مراحل کار :  
 انتخاب افراد، دستیاران و سرپرستان را بررسی کنید    -

  خطرات ورود به فضاي بسته و عملیات آن را بازنگري کنید    -
 تجهیزات حفاظت فردي ضروري را بررسی کنید    -

 زنگري کنیددستورالعمل امداد و نجات را با    -

  تکمیل فرم مجوز : 
 قبل از ورود به فضاي بسته، فرم مجوز به صورت صحیح و کامل تکمیل شود       -

  فرم به امضاي سرپرست رسیده باشد       -
 ساعتی مجوز تأکید شود 12بر مهلت        -

 پس از پایان کار فرم به واحد ایمنی بازگردانده شود       -

 طل شده حداقل براي یک سال نگهداري شود مجوزهاي با       -

  تست اتمسفر فضاي کار :  
 درصد ) 5/23و زیر  5/19کنترل غلظت گاز اکسیژن ( باالي       -

  ) LEL %10کنترل غلظت گازهاي قابل احتراق ( کمتر از       -
 کنترل گازهاي سمی       -

ورد اشاره از حدود تعریف شده تجاوز کنـد، الزم اسـت الزم به ذکر است در صورتی که غلظت هر کدام از گازهاي م
 کارکنان به سرعت از فضاي کار خارج شوند و پیش از بازگشتن غلظت به حد ایمن، به محیط کار وارد نشوند. 

  ورود به فضا :
  در طول کار باید یک دستیار در نزدیک ورودي فضا حضور داشته باشد     -
  ثبت شودورود و خروج به فضا باید      -

  مسئولیت هاي کارگران، دستیاران و سرپرستان فضاهاي بسته به شرح زیر می باشد :
 کارگران : 

  کسب اطمینان از تهویه، ایزوله سازي و تخلیه در راستاي کار ایمن    -
  خروج سریع از فضاي بسته    -
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 ظت فردي آشنایی با کار و دستورالعمل هاي عملیاتی و استفاده از وسایل حفا      -

  دستیاران :   
 پایش کارگران در هنگام ورود و عملیات و خروج و کمک به آنها در شرایط الزم      -

  پایش اتمسفر محیط کار، قبل از ورود و هنگام کار     -
 کنترل دسترسی به فضا      -

 ارزیابی خطرات اطراف فضا و اتخاذ اقدامات کنترلی       -

 هاي امداد و نجات خبر کردن گروه       -

  سرپرستان :   
 کسب اطمینان از فراهم شدن حفاظت هاي مناسب     -

  حمایت از دستیاران در کنترل دسترسی به فضاهاي بسته      -      
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  عنوان مبحث : ایمنی حفاري و گود برداري
  

  ده تحمل این همه وزن را دارد؟کیلو گرم وزن دارد. آیا یک انسان زن 1700یک متر مکعب خاك تقریبا     
  بیش مخاطرات یا کانالی نیست که از خطر ریزش مصون باشد، همه کانال ها کم و و مطمئناً نه، هیچ گودال        

  ریزش را دارند. در عملیات تخریب ساختمانها که براي تعمیرات و یا ایجاد بناهاي جدید انجام می شود         
  را تهدید میکند که مهمترین این خطرات عبارتند از سقوط از ارتفاع، ریزش آوار خطرات فراوانی کارگران 
  سقوط اجسام بر روي افراد. و بر سر کارگران، برق گرفتگی 

  در این گونه عملیات باید توجه خاصی به موارد زیر صورت گیرد:
 آب و برق و گاز ساختمان قبل از شروع عملیات قطع شود. )1

 به دروپنجره هاي ساختمان خارج شده و به محل دیگري منتقل گردد. کلیه شیشه هاي مربوط )2

در صورتی که ساختمان مورد عملیات با ساختمانهاي همجوار دیوارهاي مشترك داشته باشد نبایستی عملیات  )3
 تخریب در مورد آنها انجام شود.

 بر روي دیوارهاي ساختمانهاي کناري باید عملیات شمع کوبی انجام شود. )4

طراتی که در اینگونه کارگاهها افراد را تهدید می کند باید کلیه عالئم هشداردهنده الزم نصب شده و بدلیل  )5
 توسط چراغهاي مشخص در شب نیز عملیات معلوم شود.

بایستی تنها یک راه ورود و یک راه خروج براي پرسنل تعبیه شده و درهاي دیگر مسدود گردد تا افراد  )6
رگاه وارد شوند و در عین حال بتوان کنترل صحیحی بر ایمنی افراد شاغل اعمال متفرقه نتوانند به محیط کا

 نمود.

 ملیات تخریب باید از باالترین طبقه شروع شده و بسمت پایین ترین طبقات ادامه یابد )7

نخاله ها و مصالح ایجاد شده در جریان تخریب بایستی بسرعت از کارگاه خارج شود. ریختن نخاله ها در  )8
منوع است و اینکار باید با دقت و وسواس الزم صورت پذیرد. در این مورد معموال از کانالهاي فلزي معابر م

 بزرگی بصورت شیبدار یا عمودي استفاده می کنند و ضایعات را مستقیما به طبقات پایین منتقل می کنند.

م هشدار دهنده، چراغهاي پرتگاهها و گودالهاي بوجود آمده در ساختمان باید توسط نوارهاي شبرنگ، عالئ )9
 گردان و ... کامال مشخص و معلوم گردند تا از سقوط احتمالی افراد در آنها جلوگیري شود.

در مواردي که عملیات گودبرداري انجام می شود باید استحکام زمین مورد بررسی قرار گیرد و سپس  )10
 تفاق بیفتد.عملیات را انجام داد. زیرا ممکن است ریزشهاي ناگهانی دیواره ها ا

در عملیات گود برداري باید مسیر عبور لوله هاي آب و گاز و فاضالب بررسی شده و کامال از ایمن بودن  )11
  مسیر اطمینان حاصل کرد.
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کندن و حفر زمین در بعضی اوقات می تواند موجب ریزش ساختمانهاي مجاور شود در اینگونه موارد ایمنی  )12
سانتیمتر بیشتر شود  120وارها تامین گردد.معموال اگر میزان حفر زمین از ساختمانها باید از طریق شمع کوبی دی

  شمع کوبی و سپر گذاري در دیواره هاي گودبرداري شده الزامی است.
محلهاي گودبرداري شده باید توسط عالئم هشدار دهنده و شبرنگه عالمتگذاري شود تا از سقوط افراد  )13

 بداخل این مکانها جلوگیري شود.

  
  
  

 Excavation  ودبرداري گ
  
  
  

  
به هر نوع عملیات برش، کندن، گود کردن یا متراکم کردن سطح زمین که به نوعی خاك برداشته می شود  

  را گودبرداري می گویند.
  Trenchگودال یا ترانشه  

  به حفاري باریک ( طول شان نسب به عرض شان زیاد است ) گودال یا ترانشه می گویند.  
  فوت بیشتر نیست.  15گودال بیشتر از عرض ان است و عرض معموال از  قبطور معمول، عم 

  در عملیات حفاري دو نوع سانحه وجود دارد:
  .ریزش خاك بر روي کسانی که در محل حفاري شده مشغول کارند .1 
اري یا موادي که در حف ماشین آالت و سوانحی که از طریق افراد، .سقوط اجسام و متریال به درون کانال و2

  شوند ،پدید می آیند. استفاده می
    معموالً حوادث در حفر گودال بدین خاطر است که شخص یا اشخاصی کار خود را به درستی انجام نداده اند.        

نکات زیر نمونه هایی از عملکرد هایی است که می تواند از بروز بسیاري از حوادث جلوگیري کند  
نید. کلیه محلهاي خاك برداري شده که کسی در آنها کار نمی کند را با نوار خطر .گودالها را بدون حفاظ رها نک1

  براي شب از عالئم نوري استفاده کنید. راه بند بگذارید و زرد رنگ مهار کرده و
متـر 1.در صورتیکه قرار است در محل حفاري ، لوله هاي جابجایی مواد گذارده شود این لوله ها را به فاصـله حـداقل 2

  لبه کانال قرار داده و با قرار دادن گوه در دو طرف آنها از حرکت احتمالی آنها جلوگیري نمائید.از 
سانتی متر باید تمام دیوارهاي خاکبرداري شده تختـه کـوبی شـوند .تختـه  120.در کانال هاي حفر شده با عمق بیش از3

  طر ریزش از بین می رود.ها مجاور یکدیگر و پائین تر از کف قرار داده شوند. با این کار خ
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  .تخته ها به وسیله جکهایی که به طور افقی و در فواصل مساوي کار گذارده می شود مهار شود.4
  .در تمام سطوح تخته ها، از گوه استفاده شود.5
تـه سانتی متـر کـار مـی نمایند،بایـد از کـاله ایمنـی اسـتفاده کننـد. تخ 120.تمام افرادي که در گودال هاي عمیق تر از6

  کوبی افراد را در مقابل اشیایی که از باال می افتد محافظت نخواهد کرد.
محکم باشند. کسـانی کـه روي داربسـتهاي نـاقص کـار مـی و .داربست ها در داخل محل خاکبرداري شده باید کامل 7

  ایند.مشغول کارند ایجاد خطر  می نم   کنند نه فقط براي خود بلکه براي سایر کارکنانی که زیر داربست
  .محلهایی را که هنوز تخته کوبی نشده با نصب تابلوي اعالم خطر مشخص کنید تا کسی از منطقه امن فراترنرود.8
.براي بیرون آمدن از گودال ها به تخته ها و دیواره کانـال آویـزان نشـوید بهتـر اسـت از یـک نردبـان مناسـب اسـتفاده 9

داد بلکه الزم اسـت از بـاال بـه میخـی کـه در زمـین کوبیـده شـده اسـت کنید. نباید نردبان را فقط به تخته کوبی تکیه 
  محکم ببندید. در حین باال آمدن از نردبان پله ها را دو تا یکی نکنید.

ــد ماننــد مــوادمنفجره 10 ــه گــودال قــرار دارن .بــراي کســانی کــه در پــایین کــار مــی کننــد خــاك و اشــیایی کــه در لب
سانتیمتر دورتر از لبه ریختـه شـود و  60اد حفاري شده باید حداقل به فاصله بسیارخطرناك می باشد. خاك و سایر مو

  شیب مواد انباشته شده طوري باشد که امکان ریزش مجدد به داخل کانال را نداشته باشد.
     . ارتعاش یا وارد شدن فشار زیاد به نزدیک لبه دیوار خاکبرداري شده به احتمال زیاد موجب ریزش می شود.11
موقع خاکریزي به درون گودالها حتماً مانعی تهیه و با فاصـله مناسـب از لبـه کانـال محکـم بـه جـایی ببندیـدتا از  .در12

  سقوط کامیون یا دمپر به داخل گودال جلوگیري شود.
.پریدن از عرض کانالها سرانجام خوبی ندارد، بهتر است کانالهایی که در مسیر عابرین حفر می گردد به وسـایلی کـه 13
  اراي استحکام کافی براي عبور افراد هستند ، مجهز باشد و همچنین طرفین آن نرده حفاظتی نصب شده باشد.د

Protective System :  
      سیستم حفاظتی به روشی براي حفاظت افراد در برابر ریزش موادي که در هنگام خاکبرداري و گودبرداري صورت 

  اي جانبی و کناري گفته  می شود. می گیرد و حفاظت در برابر ریزش سازه ه
 انواع حفاظ گذاري 
 شمع بندي یا شمع کوبی 

  حفاظ گذاري 
  شیب گذاري 
  مهاربندي 

Shoring or Shoring : 
شمع گذاري یا شمع کوبی تمهیدات سیستم حمایتی براي جبهه کار یا کناره هاي گودال به منظور جلوگیري از  

 یل زیرزمینی، راه ها و فونداسیون ها استحرکت خاك، جلوگیري از حرك و جابجایی وسا
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شمع کوبی یا شمع گذاري یا حفاظ گذاري زمانی و مورد استفاده قرار می گیرد که محل یا عمق برش کار شیبی  
  برگشتی را ایجاد می کند که این شیب باالتر از حداکثر شیب مجاز است 

رنده یا میله هاي پشت بند و صفحات می باشد. سه اسیستم شمع گذاري متشکل از شمع، پایه یا میله، بست یا نگهد 
 نوع اصلی شمع گذاري عبارتند از:

  شمع گذاري الواري .1
  هیدرولیکی  .2
  بادي یا پنوماتیکی  .3

تمایل به استفاده از شمع گذاري هیدرولیکی امروزه بیشتر شده است. این نوع سیستم نسبت به سیستم الواري 
  برداشت آن نیازي نیست کارگر به داخل گودال برود. مزایاي سیستم مزیت     بیشتري دارد چون براي نصب و

 انواع  هیدرولیکی عبارتند از:
  به قدر کافی براي نصب توسط یک کارگر سبک هستند. .1
  تنظیم فشار روي هر قسمت گودال بااین سیستم راحتر است. .2
 قرار گیرند.به آسانی براي انواعی از گودال هایی با عمق و عرض متفاوت مورد استفاده  .3

در سیستم هیدرولیکی تمامی شمع ها از باال به پایین نصب شوند و موقع برداشت، از پایین به باال برداشت  
 شوند. 

این سیستم را حداقل یکبار در هر شیفت کاري براي بررسی نشتی لوله ها و یا سیلندرها، شکسته شدن  
و هر گونه آسیب دیدگی و بخش هاي معیوب اتصاالت، شکستگی مغزي ها یا شیارها، خمیدگی پایه ها 

  چک کنید.
سیستم شمع گذاري بادي مشابه سیستم شمع گذاري هیدرولیکی است. تفاوت اولیه این است که در شمع  

 گذاري بادي از فشار هوا به جاي فشار هیدرولیک استفاده می شود.

  ل کار وجود داشته باشدحعیب استفاده از شمع گذاري بادي این است که کمپرسور هوا باید در م 
  

  انواع حالت هاي ریزش و شکستگی الیه هاي خاك :
  

  Tension Cracksشکستگی هاي فشاري

 
  Topplingبرگشتن و واژگون شن خاك  



 ٥٢

  
  Sloughingلغزش و سرخوردن خاك  

 
  

  Subsidence and Bulgingفرونشست خاك و برآمدگی خاك   

 
 Heaving or Squeezingبرآمدگی و له شدن خاك 
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 مواردي که باید در بررسی سایت گودبرداري و حفاري مد نظر قرار گیرد عبارتند از:
  موقعیت ساختمانهاي موجود .1
  موقعیت ساختارهاي جدید .2
  نتایج بدست آمده از بررسی خاك .3
  آلودگی خاك .4
  سطح آب هاي زیر زمینی و نوع خاك .5
  ذخیره و دفع مواد برداشته شده از محل گودبرداري .6
  یاز براي کارمقدار فضاي مورد ن .7
  مناسب ترین روش براي نگهداري موقت دیوارهاي گودال .8
  برنامه شرایط اضطراري .9

10. .......  
 : و حفاري گودبرداري مقدماتی عملیات

 شود. زیر باید انجام شود، اقداماتشروع و حفاري گودبرداريعملیات ازاینکه قبل
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  قرار گیرد.  مورد بررسیدقیقاً استحکام مورد نظر از لحاظ زمین - الف 
  و غیره ، تلفنبرق هاي، گاز، کابلآب کشی ، لولهفاضالب هايکانال از قبیل زیرزمینی تاسیسات موقعیت - ب 
  گردند و یا خود دچار خسارت بروز خطر و حادثه موجب گودبرداري عملیات انجام در حین است ممکن که 
آنهـا  جریـان و یـا قطـع یـا موقـت تغییر مسیر دائم به نسبت لزوم و در صورت قرار گرفته شناساییشوند، باید مورد  

  گردد.اقدام
مقتضـی  طـرق پذیر نباشد باید بـهامکان در بند ب مندرج تاسیسات جریان تغییر مسیر یا قطع که در صورتی - ج
 شود. ها اقدامآن حفاظت به ، نسبتو غیره صور کردنو یا مح طور معلق به نگهداشتن از قبیل

  گردند. مورد نظر خارج از زمین و غیره سنگ ، تختهدرخت از قبیل موانعی -د  
  مجاور هايدیوارها و ساختمان پایداري براي خطري احتمال و حفاري گودبرداري عملیات که در صورتی –هـ 

و رعایت فاصله مناسـب و ایمـن گـودبرداري و  مناسب ، سپر و مهارهايشمع نصب باید از طریق باشد، در برداشته 
  هاي نگهبان قبل از شروع عملیات، ایمنی و پایداري آنها تامین گردد. در صورت لزوم با اجراي سازه

  
 و حفاري گودبرداري کلی اصول

 بـراي باشند، باید اقدامات  احتیـاطی کار دیگري به مشغول انیکارگر و حفاري گودبرداري محل اگر در مجاورت .1
 آید. عمل به آنان ایمنی

 باشد، بایـد بـه وجود داشته خطر ریزش و احتمال سانتیمتر بوده 120از  بیش آن عمق که هر گودبرداري هايدیواره .2
(کمتـر از  مناسب شیب ها دارايگردد، مگر آنکه دیواره حفاظت و مناسب محکم ، سپر و مهارهايشمع نصب وسیله
  ) باشند.خاکریزي پایدار شیب زاویه

 ها و یا مراکز و تاسیسـاتی، بزرگراهآهن راه خطوط در مجاورت و حفاري گودبرداري عملیات که در مواردي .3
 بـراي مناسـب ، سـپر و مهارهـايشـمع نصب از قبیل شود باید تدابیر احتیاطی نماید، انجاممی تولید ارتعاش که

  اتخاذ گردد. از خطر ریزش جلوگیري
 و بازدید قرار گرفتـه و در نقـاطی باید دقیقاً مورد بررسی در موارد ذیل و حفاري گودبرداري محل هايدیواره .4

  یت آنها اقدام  گردد.و یا نسبت به تقو نصب ایمنی ، وسایلاست بوجود آمده خطر ریزش که
  یا بیشتر در کار. ساعته 24 وقفه بعد از یک -  الف        

  .انفجاري عملیات بعد از هرگونه -  ب         
  .ناگهانی هايبعد از ریزش - ج         
  مهارها. به اساسی بعد از صدمات -د          
  شدید. هايبعد از یخبندان –هـ          

  شدید. هايبعد از باران –و                     
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 ایـن شـود. همچنـین گـود ریختـه متـر از لبـه کمتر از نیم فاصله نباید به و حفاري از گودبرداري حاصل مصالح .5
 عبور و مرور گردد. مانع شود که انباشته نحوي به روها و معابر عمومی نباید در پیاده مصالح

 بـراي حفـاظتیوجـود دارد، بایـد موانع و حفـاري گـودبرداري محـل اشیاء بـه سقوط احتمال که ییهادر محل .6
و  کـارگران از سـقوط پیشـگیري بـراي گـردد. همچنـین بینـیپیش کارگران به آسیب از وارد شدن جلوگیري

 محوطـه محصـور کـردناز قبیل احتیـاطی نیـز بایـد اقـدامات و حفـاري گـودبرداري محـل داخـل افراد عابر به
 شود. غیره انجام  هشدار دهنده ، وسایل کنترل مسیر، عالیمموانع ها،نرده ، نصبگودبرداري

تـامین شـود و  کـافی بایـد روشـنایی و حفـاري گـودبرداري محوطه اطراف روهايمعابر و پیاده ها در کلیهشب .7
 منطقـه در اطـراف و غیـره شـبرنگ ، تابلوهـاياحتیـاط هـايچراغ از قبیـل شـبانه هشدار دهنـده عالیم همچنین

گردد، به طوري که کلیه عابران و رانندگان وسایل نقلیه از فاصله کافی و بـه موقـع متوجـه  نصب محصور شده
  خطر گردند.

و یـا انباشـت  و غیـره ، کـامیونمکـانیکی ، بیـلجرثقیـل از قبیل مکانیکی و وسایل آالت ماشین از قراردادن .قبل 8
، سـپر و گـود، بایـد شـمع هايلبـه در نزدیکـی ساختمانی و مصالح و حفاري از گودبرداري حاصل هايخاك

 گردد.  گود نصب در دیواره اضافی بارهاي در مقابل مقاومت افزایش جهت الزم مهارهاي

شـود، بایـد  اسـتفاده و حفـاري از گـودبرداري و مواد حاصـل خاك حمل باالبر براي از وسایل که در صورتی .9
 هاي ایمـنو مواد مذکور نیز باید با محفظـه و خاك گردیده نصب و مطمئن طور محکم به وسایل این هايپایه

 شود. باال آورده و مطمئن

 مهارهـاي وسـیله قرار گیرد باید بـه مورد استفاده گودبرداري هاياز دیواره یکی حفاظت جهت دیواري هرگاه .10
  شود. تامین آن پایداري الزم

 ، گازهـايشـود، بایـد بـا اتخـاذ تـدابیر فنـی گـود اسـتفاده درداخـل داخلی احتراق ازموتورهاي که درصورتی .11
  گردد. تخلیه کار کارگران طور موثر از منطقه از کار موتور به حاصله

 شـود بایـد جهـتنمی تـامین بـا نـور طبیعـی کـافی روشـنایی کـه اسـت نحـوي گود یا شیار به وضعیت چنانچه .12
  شود. استفاده نور مصنوعی از منابع از فقدان روشنایی، ناشی از حوادث جلوگیري

باشد باید بـا اتخـاذ  ل وجود داشتهکانا در داخل و خطرناك سمی گازهاي و تجمع نشت احتمال که درصورتی .13
گـردد. همچنـین در صـورت  طور موثر تهویه به کارگران تنفسی منطقه ، هوايتهویه وسایل و نصب تدابیر فنی

  تجمع آب در کانال باید نسبت به تخلیه آن اقدام شود.
 احتیـاطی اقدامات از خطر ریزش يپیشگیر باشد، باید جهت روها ضروري در زیر پیاده حفاري که درمواردي .14

 ، منطقـههشـداردهنده هـا و عالیـم، نردهموانـع و با نصب انجام کافی با استقامت مناسب مهارهاي نصب از قبیل
  آید. عمل به محصور و از عبور و مرور افراد جلوگیري طور کلی خطر به

  به کار گمارد. تنهایی را به متر بیشتر باشد، نباید کارگران ها از یکآن عمق که در گودها و شیارهایی .15
  شوند. گماردهکارازیکدیگر به کافی فاصلهبه بایدکارگران و کلنگ با بیل درحفاري .16
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 ، یـکمتـر طـول ازاء حداکثر هـر سـی متر باشد، باید به از یک آنها بیش عمق که و طوالنی عمیق در شیارهاي .17
  باشد. داشته شیار ادامه باید تا حدود یک متر باالتر از لبه نردبان باالیی شود. لبه کار گذارده نردبان

  و حفاري گودبرداري محل به ورود و خروج هايراه
در    نظـر  و ایمـن مناسـب و خروجـی ورودي هـايبایـد راه گـودبرداري محـل بـه و آمد کارگران رفت براي . ١

سـکو یـا پـاگرد  متـر یـک هـر شـش متر باشد، باید بـراي 6از  بیش آن عمق که گودهایی شود. در محل تهگرف
دار و  شـیب هـايراه سکوها یا پاگردها و همچنین گردد. این بینیدار پیش شیب هايها و راهها، پلهنردبان براي

 شوند. ظتمحاف مناسب هاينرده وسیله ها باید بهپلکان

 بایـد موانـع آن نبایـد کمتـر از چهـارمتر باشـد و در طـرفین نقلیـه وسـایل دار ویـژه شیب هايمعابر و راه عرض . ٢
سـانتیمتر  نبایـد از بیسـت شود. قطر آن ساخته از چوب حفاظ این که گردد. در صورتی نصب و مناسبی محکم

  کمتر باشد.
 سـنگین آالتهـا و ماشـینکامیون بـر ورود و خـروج نظارت مسئول نفر نگهبان کباید ی گودبرداري در محل . ٣

 هـا و ماشـینکامیون در معبر ورود و خـروج هشداردهنده و سایر افراد، عالیم کارگران آگاهی باشد و نیز براي
  گردد. مذکور نصب آالت

شـود بایـد می ) سـاختهچـوبی هاياز تختـه اسـتفاده بـدون( سخت هايدر زمین که دار و معابري شیب هايراه . ٤
  باشد. و ناهمواري و بلندي پستی بدون

شـوند، بایـد داراي تجربـه کـافی بـوده و همچنـین افرادي که در عملیات گودبرداري و حفاري بکار گرفته می . ٥
 افراد ذیصالح بر کار آنان نظارت نمایند.

  خاکبرداري :

  انی با خاکبرداري شروع میشود . لذا آشنایی با انواع خاك براي افراد الزامی است. آغاز هر کار ساختم

شـود و گاهی نخاله هاي ساختمانی و یا خاکهاي بال استفاده در محلی انباشته (دپـو) مـیالف) خاك دستی: 
و باربري جـزء    بعد از مدتی با گذشت زمان از نظر ها مخفی میگردد. معموال این خاکها که از لحاظ یکپارچگی

ساختمان مـا دوبـاره نمایـان میشـوند.   خاکهاي غیرباربر دسته بندي میشوند در زمان خاکبرداري براي فونداسیون
باید توجه نمود که این خاك قابلیت باربري ندارد و میبایست بطور کامل برداشت شود. شناختن خـاك دسـتس 

مانند آجر، موزاییـک، پالسـتیک و ... در خـاك نشـان  بسیار آسان است، وجود قطعات و اجزاي دست ساز بشر
  دهنده دستی بودن خاك است. 

خاك هاي فرسوده و یا نباتی سطحی به خاکهایی گفته میشود که ریشه گیاهان در آن  ب) خاك نباتی:
باشد. براي شناختن خاکهاي وجود داشته باشد این خاك براي تحمل بارهاي وارده از طرف سازه مناسب نمی
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برگهاي فرسوده و سستی خاك توجه شود. این خاك با  –باتی کافی است به وجود ریشه درختان و گیاهان ن
  رود.فشار انگشتان فرو می

به خاکی که پس از خاك نباتی قرار دارد خاك طبیعی بکر میگویند توجه داشته باشید ج)خاك طبیعی بکر: 
  ر اجرا گردد. که همواره می بایست فونداسیون برروي خاك طبیعی بک

تذکر: ریختن آب آهک به منظور باال بردن مقاومت خاك دستی و نباتی به هیچ عنوان مورد تایید نمی باشد و 
  توان خاك دستی و نباتی را با استفاده از آب آهک قابل استفاده نمود.نمی

  اکنون که با انواع خاك آشنا شدید توجه به نکات زیر بسیار الزم است: 

  سانتی متر میباشد . 15مینهایی که فاقد هرگونه رویش گیاهی است حداقل عمق خاکبرداري الف ) در ز

ب ) رسیدن به خاك طبیعی دست نخورده (بکر) میبایست حتما توسط مهندس ناظر تایید شود. توجه 
  داشته باشید که مهندسین ناظر با مشخصات خاك بکر کامال آشنا هستند.

سانتی متر بتن با سیمان کم ریخته شود به این  10ي بتن پی ها باید ابتدا ج) براي آماده سازي بستر برا
  سانتی متر بیشتر از عمق مورد نیاز براي پی ها باشد. 10ترتیب عمق خاکبرداري باید حداقل 

  
  

  عنوان مبحث : بهداشت محیط کار
  آالینده هاي  شیمیایی  : 

اصـلی اسـت کـه در  اولیه ، مواد خام ، مواد واسطه و فراورده هاي عوامل شیمیایی در محیط کار در برگیرنده تمام مواد
گـاز ، مـایع یـا جامـد هسـتند ممکـن اسـت  صنعت به کار می روند یا تولید می شوند ، می باشد . این مواد که بـه شـکل

اس طبیعی یا مصنوعی باشند . هر یک از این مواد داراي خطرات وزیانهاي مختص بـه خـود هسـتند کـه در صـورت تمـ
  فرد با آن رخ می نماید . زیانهاي حاصل از آنه به نوع ، راه ورود ، مقدار و طول زمان بستگی دارد .

  تقسیم بندي مواد آلوده کننده بر مبناي حالت فیزیکی :
  : )GASES & VAPORSگازها وبخارات (

اي انی خود قرار دارد وبخـار بـه مـادهشود که در دمایی باالتر از حرارت بحراي اتالق میبه طور کلی کلمه گاز به ماده
در تر از حرارت بحرانی است بدین ترتیب اصطالح کلمه گاز به هر جسـمی شودکه در حالت گازي ، در پایینگفته می
شـود .گازهـا تعدادشـان بسـیار میلیمتر جیوه فشار معموالً مایع یا جامد است داده می  760درجه سانتیگراد و  25حرارت 

رسـد وبرخـی نیـز در اثـر فعـل به مصرف می ايعتی به مقدار قابل مالحظهناي از آنها در بعضی از تولیدات صزیاد وعده
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گردند اغلب گازها داراي بوي نافذ بوده و به مقـدار نـا چیـزي یمت شیمیایی در موقع تهیه تعدادي از مواد تولیدوانفعاال
هـاي معـین ایـن رنـگ را رنگهـاي خاصـی بـوده ودر غلظـتباشدبعضـی از آنهـا داراي پس از انتشار قابل تشـخیص می

 در حال حاضر دستگاها و وسایل مخصوصی جهت جستجو وتعـین مقـدار گازهـا وهمچنـین وسـایلی.  توان تمیز دادمی
تـوان ازخطـرات احتمـالی دارد در دسترس متخصصـین قـرار دارد کـه بـا اسـتفاده از آنهـا میکه وجود آنها را اعالم می

معروف است کـه در اثـر برخـورد گـاز  هاي قابل اشتعال به نام انفجارسنجاید . دستگاهاي اعالم کننده گازجلوگیري نم
پتانسـیل الکتریکـی ، عالئـم سـمعی و بصـري خاصـی از قبیـل  قابل اشتعال به سیستم مخصوص داخل دستگاه وتغیـرات

نده وقابل انفجار پی بـرده خواهـد شـد . روشن شدن چراغ و ایجاد صدا آژیرمخصوص تولید شده و به وجود مشتعل شو
از انفجارهـاي و توانند این عمل را در معادن وداخل تونلها بـه طـور خودکـارتنظیم هاي مشابه وجود دارد که میدستگاه

هـاي شـیمیایی احتمالی جلوگیري نماید . طریقـه دیگـر جسـتجو و تعیـین مقـدار گازهـا وجـود دارد کـه درآن از روش
میلی متر وبا ماده سیلیکاژل پـر گردیـده   4-6وبه نام دستگاههاي گاز یاب معروف است که داراي قطر شود استفاده می

نمایـد آغشـته گردیـده ن با معرف یا ماده شیمیایی خاصی که با گاز مورد نظـر ایجادرنـگ مخصوصـی میآو قسمتی از 
عبـور هـواي حامـل گـاز از داخـل آن تغییـر کند و پس از است . این قسمت در واقع رل اندیکاتور و معرف رابازي می

بنـدي شـده ) تقسـیم ppm( رنگ پیدا خواهد شد که از روي درجات روي لوله که معموالً برحسب قسمت در میلیـون 
  . ها داراي تاریخ مصرف هستند)شود (ضمن اینکه تیوبگاز مورد نظر خوانده می مقدار غلظت

  : )PARTICYLATE  MATTERS مواد معلق (
) نامیـده Aerosolتشار و پراکندگی ذرات میکروسکوپی و یا مایع در یـک فـاز گـازي خـاص یـا در هـوا آئروسـل (ان

شود به این ترتیب مواد معلق شامل کلیه ذرات مختلفی است که در فضاي محیط زیست و یا محیط کـار بـه صـورت می
، دوده و اسـپري و میسـت خواهـد بـود در مقابـل آئروسل موجود باشد و بر این منوال مواد معلق شـامل گردوغبـار ، مـه 

شـود و در واقـع سوسپانسـیون و کلمه آئروسل کلمه هیدروسول قراردارد که به سیسـتمهاي پراکنـده در آب اطـالق می
  باشند .از هیدروسول می امولسیون انواعی

  : ) DUSTگرد وغبار(
گردنـد باشد و معموالً در هواشناور و معلـق مییگرد وغبار محصول تجزیه مواد مختلف جامد و ذرات بسیار کوچک م

. اعمال مکانکی از قبیل خرد کردن ، اره کردن ، شکستن ترکانیدن،متـه کـردن، سـائیدن و... سـبب تولیـد گـرد و غبـار 
  گردند.می

نماینـد این ذرات ممکن است بسیار ریز بوده و از ذرات قابل رویت باچشم تا میکروسکپی و اولترا میکروسکوپی تغییـر 
. گرد وغبار ممکن است داراي منشاء معدنی ، شیمیایی ،آلی و یاحیوانی باشد. به هر حـال انتشـار و پراکنـدگی آنهـا در 

کنند بر حسب جنس ، اندازه ذرات ، طول مـدت استنشـاق ایجـاد عـوارض و محیط روي افرادي که با آن تماس پیدامی
  بیماریهاي گوناگونی خواهند نمود .

  : ) FOGمه (
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گردد . مه بر اثـر کندانسـه اي ریز مایع در هوا تولیدمیهمه عبارت است از آئروسلهاي مرئی که به صورت ذرات وقطره
گردد ومعموالً بـا چشـم معمـولی قابـل رویـت اسـت شدن بخار آب درشرایط خاص فیزیکی (حرارت و فشار )ایجادمی

به صورت آئروسل در خود داشته باشد و در اثـر تمـاس بـا .ممکن است مقداري از مواد آلوده کننده محیط و صنعت را 
هاي کش براي رفع آفات به صورت مـه توسـط ماشـینکش و آفتافراد مسائلی را به وجود آورد . بعضی از مواد حشره

  .گویند ) می MISTتر را میست(رسد. الزم به توضیح است که ذرات درشتمخصوص ، تولید و به مصرف می
  

  : ) SMOKE(  دود
شـود و دود در اثر احتراق مواد آلی مانند چوب ، کاه ،تنباکو ، روغن ، مواد چـرب و نسـوج حیـوانی و غیـره تولیـد می

  عبارست از :ذرات گازي ، که در اثر احتراق ناقص، ایجاد مقدار زیادي کربن وسایر مواد احتراق را نموده است .
  

  :) FUMEدمه (
گردنـد . ات جامدي که در اثر تراکم گازهـا پـس از تصـفیه،از مـواد مازادتولیـد میفلزي عبارت است از ذر  دمه یادود

کوچکی ذرات دود فلزي کـه  تولید آن معموالً با انجام یک واکنش شیمیایی از قبیل اکسیداسیون همراه است . به علت
گیـرد و مواد بـه آسـانی صـورت می .میکرون ) ، استنشاق این/3.تا /2( .معموالً اندازه آنها پایین تر از یک میکرون است

  هاي ریوي ) نفوذ نموده و ایجاد عوارض شدیدي را بنمایند . ها (حبابچههاي انتهایی ریهتوانند به قسمتاین ذرات می
  :)SMOGاسماگ (

هـاي وسـیع گرفتـه شـده واصـطالحی اسـت کـه بـه آلـودگی fogو  Smokeاسماگ کلمه اي است کـه از دو کلمـه 
  شود.هاي حاصل از منابع طبیعی ویا صنعتی که به دست انسان تولید گردیده اطالق میاثر آئورسل اتمفسري که در

  
  

  :) SPRAY اسپري (
استعمال آئروسل ها ،سوسپانسیونها وآمولسینهاي تحت فشار واستفاده از آنها به صورت پاشـیدنی در محـیط بـاز یـا روي 

نامنـد . در بعضـی دهند اسپریر میعمل را با آن انجام می نی که ایهسطوح مختلف ، به نام اسپري معروف است . دستگا
آمیزي به صورت اسپري است و ماده رنگی و ذرات بسـیار ریـز از صنایع به خصوص صنایع نقاشی اتومبیل سیستم رنگ

ه کش توسط پمپ سم پاشـی بـکش و حشرهشود.همچنین در کشاورزي و یا بهداشت مواد آفتروي سطوح پاشیده می
  رسند .صورت اسپري به مصرف می

  :) SUSPENSIONسوسپانسیون (
سوسپانسیون عبارت است از تعلیق ذرات مواد جامد در آب و یا مایع دیگر که براي مدت کوتاه و یـا طـوالنی پایـدار و 

همچنـین  برقرار بماند . ثبات و پایداري این تعلیق بستگی به جنس مـواد بکـار رفتـه ،کـوچکی و بزرگـی ذرات معلـق و
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وجود مواد پخش کننده و خیس کننده دارد . مـواد خـیس کننـده و پخـش کننـده بـه نـام مـواد تانسـیواکتیو و یـادترژان 
  گردند .معروفند و خاصیت کششی سطحی را پایین آورده و باعث پایداري تعلیق می

  : ) EMULSIONامولسیون (
یک مایع دیگر که آن هم به کمک مواد امولسیون سـاز. بایـد  امولسیون عبارت است از تعلیق قطرات بسیار ریز مایع در

  گفت که در صنعت بعضی از مواد ممکن است به صورت امولسیون وسوسپانسیون بوده باشند. 

  تقسیم بندي مواد آلود کننده بر مبناي ترکیب شیمیایی: 
ب شیمیایی ایـن مـواد قـرار دارد و ایـن کننده بر مبناي شیمیایی معموال ًبر حسب چگونگی ترکیتقسیم بندي مواد آلوده

توان مواد را به دستجات مختلف فلزات ، مواد آلـی ، حاللهـا تقسیم بندي بسیار مفصل و طوالنی است . در این مورد می
، هیدروکربورها ، الکل ، ستونها و غیره تقسـیم بنـدي نمـود ومـورد مطالعـه قـرار داد ودر بحـث اصـلی توکسـیکولوژي 

  واد بر این اساس قرارخواهد داشت .صنعتی مطاله م
  تقسیم بندي مواد آلوده کننده بر مبناي اثرات فیزیولوژیکی :

تقسیم بندي مواد آلوده کننده بر مبناي اثرات فیزیولوژیکی طبق عقیده همبرسن هگـارد بـه علـت تعـداد زیـاد گازهـا و 
بسـتگی بـه غلظـت خواهـد داشـت . مـثالً یـک توان رضایت بخش باشد . نوع اثز فیزیولوژیکی بخارات بطور کلی نمی

آور باشد در حالی که همان بخـار در غلضـت کمتـر بـا هوشیبخار در یک غلضت معین ممکن است داراي خاصیت بی
نداشتن خاصیت بی هوشی آورممکن است روي سلسله اعصاب یا سیستم خون ساز در یـک عضـو داخلـی (احشـایی ) 

اده در یک رده مخصوص و جداگانه به طور صـحیح امکـان پـذیر نیسـت ولـیکن اثر گذاردهرچند که قرار دادن یک م
    توان تقسیم بندي بر مبناي فیزولوژیکی را به طور زیر خالصه نمود .می
  
  
  

  : )IRRIATNTSمواد التهاب آور محرك :(
دروي حیوانـات نیـز کنـد ایـن مـواه و سطوح مخاط مرطوب را متورم میدزا بومواد محرك داراي اثر سوزاننده و طاول

همان اثري را دارند که روي انسان خواهند داشت و فاکتور غلظت در موادداراي اهمیت بیشتري است تـا فـاکتور زمـان 
   و طول مدت تماس .
  : )ASPHYXIANTSمواد خفگی آور (

مل آنها به خـوبی سازند عآورند ظاهرمیموادخفگی آور اثر خود را به علت اختاللی که در اکسیداسیون نسوز پیش می
  باشد .شناخته شده و به طور کلی عکس العمل انسان در مورد آنها مشابه حیوانات و به خصوص سگ می

  : )ANAESTHETICS & NARCOTICSمواد بیهوشی آور و مخدر (
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نماینـد و هوشی آور ساده ، بدون ایجاد عوارض شدیدسیستمیک ظاهر میاین دسته از مواد اثر خون را به عنوان مواد بی
باشند و بر مقدار فشاري که براي رسـانیدن خـون نها داراي اثر رخوت آور روي سلسله اعصاب مرکزي میآتعدادي از 

  گذارد .به مغز الزم است تاثیر می
  : )SYSTEMIC POISONCسموم سیستمیک (

ورهاي هالوژنـه ، مـوادي شوند مانند اغلب هیـدروکربموادي که باعث صدمات ارگانیک به بعضی از اعضاي داخلی می
فنلها و تـا حـدي تولـوئن ، زالـین ، و نفتـالین  –بنزن  : شوند.مانندکه باعث تخریب سیستم هماتوپوئتیک (خون ساز) می

  سموم عصبی مانند کربن دي سولفید ،الکل متلیک ، تیوفن . 
   … مانند سرب ، جیوه ، کادمیم ، آنتی موان ، منگنز ، بریلیوم وفلزات سمی     -
  مانند ترکیبات آرسنیک مواد معدنی غیر فلزي سمی      -

  : )PARTICULATESسایر مواد معلق غیر از سموم سیستمیک (
ـــه می     - ـــروز ری ـــد فیب ـــه تولی ـــایی ک ـــرد و غباره ـــارگ ـــرد و غب ـــت ، گ ـــیلیس و آزبس ـــد س ـــد مانن ـــاينمای   ه
  کربن (زغال ) و سمباده  –بی اثر مانند کربوراندم  
  رزینها و سایر گرد و غبار آلی  –چوب  –غبارهاي ایجاد کننده حالت آلرژي مانند پولن گرد و     -
  فلوئورها و کروماتها  –ها قلیایی –دها یاس لمواد محرك مث    -
  هاباکتریها و سایر میکروارگانیسم    -

 عوامل موثر در بیماریزایی مواد شیمیایی :

ن انسان متفاوت بوده و زیان حاصله از مواد شـیمیایی بـه عوامـل زیـر بسـتگی بطور کلی اثرات مواد شیمیایی بر روي بد
  دارد 

  . طول مدت تماس4.غلظت ماده    3. راه ورود به بدن    2. نوع ماده    1
  
  

  راههاي ورود ، جذب ، متابولیسم ، ذخیره ودفع مواد سمی :
ت از موانعی که سر راه آن موجـود اسـت در بـدن بطورکلی هرماده سمی از راه معین وارد بدن می شود و پس از گذش

نشر یافته و تغییراتی در آن حاصل می گردد.ممکن است به هکان صورت اولیه جذب شود و یا تغییراتی نمـوده وسـپس 
جذب گردد و اثرات خود را ظاهر سازد . بعضی از سموم در اعضا ویا بافتهـا ممکـن اسـت تجمـع پیـدا کـرده و ذخیـره 

پس از مدتی دفع ماده سمی به شکل نخستین ویـا بصـورت تغییریافتـه کـه متابولیـت خوانـده مـی شـود ،  شوند وباالخره
شروع می گردد.در بیماریهاي شغلی مهمتـرین و اولـین راه ورود و نفـوذ مـواد سـمی از راه استنشـاق اسـت ، سـپس راه 

راه دفع مواد سـمی تـز طریـق ادرار پوستی وبه ندرت از راه گوارش شخص دچار مسمومیت شغلی می شود.عمده ترین 
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و مدفوع می باشد و در بسیاري از موارد ، ادرار شاخص خوبی براي نشان دادن ماده جذب شـده و مقـدار آن اسـت . بـا 
  آزمایش مو وناخن نیز می توان به وجود بعضی از سموم مانند ارسنیک پی برد . 

  استاندارد هاي مواد سمی و حداکثر تراکم مجاز :
  ) 50LD   )  50Lethal Doseقل دز کشنده حدا.1

اج دارد و روسموم پر مصـرفی چـون مـواد آفـت کـش و حشـره کـش  "این اصطالح براي اغلب مواد سمی و خصوصا
%  50عبارت است از مقداري از سم که از یک راه مشخص ، روي دسته اي از حیوانـات آزمایشـگاهی اثـر مـی کنـد و 

  آنها را می کشد.
  : LC 50  (Lethal concentration 50)کشنده  داقل غلظت .ح2

براي تعیین درصد مـرگ  "حداقل غلظت کشنده سمومی را که در هوا یا آب مصرف می شوند تعیین می کند و معموال
  و میر حشرات توسط حشره کش ها در هوا و یا ماهی ها در آب بکار می رود.

3. TLV   وMAC    
که حد آستانه مجـاز تعریـف گردیـده اسـت اصـطالحی اسـت   TLV   ( Threshold  limit  values )اصطالح 
یا حداکثر ترکم مجاز شناخته شـده اسـت. ایـن  MAC  (Maximum Allowable Concentration)که معادل

حرفـه اي بکـار مـی رونـد ، حـدود تمـاس مجـاز افـراد و کـارگران را بـا سـموم  و معیار که در سم شناسی و بهداشـتد
  می کند .  تعریف آن به قرار زیر است :مختلف تعیین   

حداثر تراکم مجاز هر ماده سمی عبارت است از مقداري از آن مـاده زیـان آور کـه شـخص یـا کـارگر معمـولی ( غیـر 
ساعت کار روزانه در هفته با آن تماس مداوم داشته و درطـول مـدت زمـان طـوالنی هـیچ گونـه  8حساس ) براي مدت 

  او مشاهده نشود. آثار و عوارض مسمومیت در
TLV  حد آستانه مجاز :ACGIH    براي سموم و مواد شیمیایی در محیط کار بر حسب میلی گرم بر متر مکعب هـوا

  یا قسمت در میلیون.
BEI ( Biological   Exposure   Indices )     شاخص تماس بیولوژیکی با مواد شیمیایی بـر حسـب میلـی ،

   گرم بر لیتر .
  سر و صدا : 

  دمه:  مق
تمام افرادي که به هر شکلی در محیط هاي صنعتی و کاري مشغول به کارند بطور موقـت یـا دائمـی در معـرض صـوت 

عوارض و مخـاطرات باشـدت بیشـتر و در مـدت کوتـاهتري بـراي هستند  . و هر قدر میزان و شدت صوت افزایش یابد 
سـوء سـر و صـداي مقطعـی یـا مـوقتی کمتـر از سـرو صـداي افراد ایجاد می گردد .نکته قابل توجه این است که اثرات 

دائمی است . افرادي که در معرض صداي مقطعی با التـر از حـد مجـاز قـرار مـی گیرنـد ممکـن اسـت دچـاراختالالت  
کاهش قدرت شنوایی و ایجاد مشکل در تصمیم گیري و اسخ هاي فیزیکی بدن شوند. در صـورتیکه سـر  عصبی موقت 

کـاهش شـنوایی  و  ممکن است دچار اخـتالالت عصـبی موقـت  چند که از حد مجاز پایین تر باشد و صداي مداوم هر 
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ایجاد مشکل در تصمیم گیري و پاسخ هاي فیزیکی بدن شوند . در صورتیکه سـرو صـداي مـداوم هـر چنـد کـه از حـد 
نـاراحتی هـاي شدیدگوارشـی مجاز پایین تر برخوردار باشند ممکن است منجر به کاهش دائمی قـدرت شـنوایی ایجـاد 

تغییر در فشار خون ایجاد ناراحتی هاي قلبی عدم تمرکز در کارهاي محولـه ایجاداسـترس و پـایین آمـدن دقـت وایجـاد 
  سردردهاي شدید گردد.

  :تعریف صدا
از نقطه نظـر روانشناسـی ، سروصـدا عبـارت اسـت از یـک صـوت نـامطلوب و ناخوشـایند و ناخواسـته . از نظـر علمـی 

دا مخلوطی است از صوت هاي مختلف با طول موج هـا و  شـدت هـاي مختلـف کـه ترکیـب مشـخص و معینـی سروص
نداشته و براي گوش ناخوشایند می باشد. امواج صوتی داراي مشخصات مختلفی هستند و می توان بـا سـه ویژگـی مهـم 

  .آنها را توصیف کرد
شـنوایی بـراي گـوش  انیه ) است. دامنۀ فرکانس اصـواتالف) فرکانس: فرکانس تعداد امواج صوتی در واحد زمان ( ث

  هرتز در نظر گرفته می شود. 3000تا  250هزار هرتز و فرکانس گفتاري بین  20تا  20افراد جوان و سالم معموالً حدود 
   ب) شدت صوت

نوسـانی، نـوع صـدا وجـود دارد کـه شـامل صـداي ممتـد،  4به طور کلی از نظر الگوي زمان و سطح صوت ج ) زمان : 
  .متناوب، ضربه اي یا کوبه اي می باشد

  Continuous noise)صداي ممتد ( -1
عبارت است از اصواتی که کیفیت و شدت آن به خصوص براي مدت نسبتاً طوالنی، در یک سطح ثابت تولیـد شـده و 

  دسی بل است. 3معموالً تغییرات آن کمتر از 
  (Fluctuating Noise)صداي نوسانی  -2

نـوع سروصـدا داراي  دسی بل تغییر می کند ایـن 3ست از سر و صداي ممتدي که در آن شدت صوت بیش از عبارت ا
  طیفی از اصوات با شدت و فرکانسهاي مختلف می باشد.

  Intermittent Noise)(صداي متناوب  -3 
  ود. صوتی است که شدت آن چندین مرتبه به سطح هواي محیط می رسد و براي مدت کوتاهی تولیدمی ش

  
  Impact noise)(اي صداي کوبه -4

. اصواتی هستند کـه داراي تغییـر ناگهـانی شـدید باشـد . مـدت  نیز می گویند  Impulsionکه به آن صداي ضربه اي 
اي ، هوا ولی محـیط انتشـار  کوبه  ثانیه است.محیط انتشار صداي  5/0تولید این اصوات کوتاه و معموالً کوناه وکمتر از

   اي اجسام جامد است. صداي کوبه
  انواع صوت :

  صوت از نظر شکل امواج شامل: -الف
  ـ صوت ساده: شامل یک موج سینوسی ساده است که در طبیعت وجود ندارد.1
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ـ صوت مختلط دوره اي : معموالً در این امواج یک فرکانس اصلی و چند فرکانس فرعـی وجـودارد کـه بـاهم رابطـه 2
  ده اي دارند. اصوات موسیقی و مکالمه از این گروهند.منظم و نوعاً از پیش طراحی ش

ـ صوت مختلط غیر دوره اي : دراین دسته رابطۀ معـین یـا پـیش بینـی شـده اي بـین طـول موجهـا و نیـزدر فرکـانس و 3
  امواج وجود ندارد در صنعت یکی از راههاي اتالف انرژي این گروه اصوات است.دامنۀ

  : (spl) تراز فشار صوت 
ی هاي محیط کار به منظور ارزیابی محیطی و نیز ارزیابی مواجهه کارگر تراز فشار صـوت بیشـترین اسـتفاده را در بررس

صـماخ اسـت. از انتشار صوت و باالخره نحوه وارد شدن فشار بـر پردةدارا می باشند علت این امر درماهیت فشار و نحوة
  عملی تر می باشند. طرف دیگر اندازه گیري فشار و تراز فشار صوت هوایی نیز

  ارتعاش : 
را در معرض ارتعاش قـرار  بطور کلی تمام وسایل ماشینی که در صنعت ، کشاورزي و حمل و نقل بکار می روند انسان

می دهند ، ارتعاشات ایجاد شده می توانند مختل کننده آسایش راحتی و موجب تقلیل کار مـوثر شـوند و روي سـالمتی 
ند و همچنین ازعوامـل مشـترکی کـه در صـنعت تولیـد سروصـدا مـی کننـد همـین ماشـین هـاي و ایمنی افراد اثر بگذار

مرتعش می باشند .ارتعاش یـک حرکـت نوسـانی حـول نقطـه تعـادل اسـت . نظریـه ارتعـاش حرکـت نوسـانی اجسـام ، 
جـرم و خاصـیت  نیروهاي مربوط و اثرات ناشی از انتقال آن را به بدن انسان بررسـی مـی کنـد . کلیـه اجسـام کـه داراي

آالت و ابزارهـاي گونـاگون بـه نسـبت هـاي متفـاوتی  کشسانی می باشند ، قادر به ارتعاش هستند . بنابراین بیشترماشـین
تحت تاثیر ارتعاش قرار می گیرند .ارتعاش ممکن است دوره اي یا غیر دوره اي باشـد . ارتعـاش دوره اي خـود ممکـن 

اي ساده هنگامی بوجود می آید که جسم نوسان کننـده حرکـات مـنظم و پـی  است ساده یا مختلط باشد . ارتعاش دوره
در پی نوسانی حول نقطه تعادل انجام دهد و معادله حرکت آن یـک معادلـه سینوسـی اسـت . ارتعـاش مخـتلط دوره اي 

  شکل سینوسی ساده نداشته ولی بطور منظم تکرارمی شود . 
هم آهنگ را تشکیل می دهند . ارتعـاش هـاي غیـر دوره اي ، نوسـاناتی ارتعاش هاي دوره اي ساده و مختلط ، ارتعاش 

هرتـز قـرار مـی  1 – 2000است که آهنگ مشخصی ندارند . بسیاري از ارتعاش هاي مکـانیکی مهـم در ردیـف بسـامد 
  گیرند . ارتعاشات تولید شده در صنایع بیشتر به صورت غیر دوره اي هستند . 

  »  خطرات ناشی از ارتعاش « 
ارض ناشی از ارتعاش از دو جنبه مورد بررسی قرار می گیرند . یکی تـاثیر گـذاري کوتـاه مـدت ارتعـاش کـه آن را عو

  جنبه ایمنی نام می نهند و دیگري جنبه بلند مدت که تحت عنوان جنبه بهداشتی از آن نام می برند . 
  الف) جنبه ایمنی

ایجاد نوساناتی جزئی بین فرد با نقطه دیـد یـا محـل تمـاس  هرتز باعث 30تا  1ارتعاشات به خصوص در طیف فرکانسی 
فیزیکی وي با کار می گردد . بهم خوردگی آنی تعادل بـدن ، افـزایش نوسـان بـدن و لـرزش دسـت از جملـه عـوارض 
دیگري است که به دنبال مواجهه با ارتعاش تمام بدن یا ارتعاش عضالت یـا تانـدونهاي آنهـا باعـث افـزایش انقبـاض یـا 
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تگی در آنها می گردد که در نهایت می تواند سبب تـداخل در وضـعیت اعضـاء کـاري گـردد . احسـاس ضـعف و گرف
تـا  10دیگر تغییرات در بازو و ساق پا نیز ایجادمی شود . از جمله اثرات زیانبار دیگر ارتعاشات آن است کـه در گسـتره 

حرکتی و کنترلی وظـایف دیـداري کـار را کـاهش هرتز سبب کاهش تیز بینی می شوند و می توانند سطح عملکرد  15
دهند . ضمن اینکه بر عملکرد حرکت و کنترل ماهیچه اي اثري نا مطلوب دارند و باعث می شوند هنگام کار،خطاهـاي 
کاري افزایش یابد . با توجه به مطالب فوق می توان به اهمیت ارتعاش در کاهش تسلط فرد بر ابـزار کـار و نحـوه انجـام 

برد . به دنبال کاهش تسلط کارگر و پائین آمدن سطح عملکرد انسانی ، زمینه وقوع حوادث پدیدار مـی گـردد . کار پی 
  بنابراین باید روي جنبه ایمنی ارتعاش بررسی و تامل صورت گیرد. 

  ب) جنبه بهداشتی    
، اخــتالل در اعمــال انتقــال انــرژي مکــانیکی از یــک منبــع مــرتعش مــی توانــد باعــث اخــتالل در راحتــی یــا آســایش 

فیزیولوژیک بدن و نیز ضـایعات اسـکلتی و نـاراحتی هـاي دسـتگاه گـوارش شـود . یکـی از انـواع بیماریهـاي ناشـی از 
ارتعاش ، بیماري حرکت می باشد که در دریا به بیماري دریاگرفتگی معروف است. بیماریهـاي ناشـی از تکـان، در اثـر 

هرتـز  300تـا  30گوناگونی ایجاد می شود . جذب انـرژي ارتعـاش بـا بسـامد تکانهاي آهنگین یا نامنظم در جهت هاي 
توسط نسوج دست به پدیده سپید انگشت منجر می شود. سپید انگشت شایع ترین عارضه ناشـی از ارتعـاش مـی باشـد و 

ارده از بیشتر در انگشتان دست ها دیده می شود و علت آن کم خونی موضعی انگشـتان دسـت دراثـر ارتعـاش و فشـار و
گرفتن ابزار می باشد . تماس با ارتعاش سبب بروز واکنش هاي فیزیولوژیک می شود . مهمترین واکـنش فیزیولوژیـک 

دقیقه ، بیشتر از وضعیت اسـتراحت ) . 10ضربه در 15تا  1توسط ، افزایش ضربان قلب است ( در برابر ارتعاش با شدت م
یژن را نیز گزارش کرده اند . بروز این تغییرات فیزیولوژیـک ممکـن برخی مطالعات افزایش میزان تنفس و مصرف اکس

  است با افزایش فعالیت ماهیچه اي ناشی از انتقال انرژي ارتعاشی ، رابطه داشته باشد .
  انتشار صوت از منابع مختلف :

. انتشـار صـوت انتشار امواج صوتی در فضاي کروي و به صورت هم فاز در نظر گرفته می شـوند ـ منبع نقطه اي :1
درمیدان آزاد قاعدتاً باید در اطراف منبع یکسان باشد ولی عمالً درپیرامون منبـع توزیـع انـرژي صـوت و در نتیجـه تـراز 

  فشار یکسان نیست.
منابعی که به صورت طولی در یک ردیف قرار گرفته اند منابع خطی تولید صوت نام دارند این منـابع  ـ منبع خطی:2

 -منـابع خطـی پیوسـته. ب -گیري و پیوستگی و پیوستگی طولی در دو گروه قرار می گیرنـد: الـفبر حسب شکل قرار 
  منابع خطی ناپیوسته.

  اگر منبع خطی درجند ردیف قرار گیرند منابع سطحی را به وجود می آورند. ـ منبع سطحی :3
  : شرایط جوي 

  مقدمه :
وادث ناشی از کار شرایط جوي محیط است . همچنـین از ایـن یکی از عوامل موثر در ایجادبیماریهاي ناشی از کار و ح

عامل می توان بعنوان فاکتور تأثیر گذار بر راندمان تولید نام برد . شرایط جویی همچنین به دلیل تأثیر بـر آلـودگی هـاي 
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ها و شرایط بهینـه  شیمیایی محیط کار از نظر تراکم ، نحوه پراکندگی ، انتشار و . . حائز اهمیت است . رعایت استاندارد
این فاکتور نه تنها سبب کنترل غلظت آالینده ها ، افزایش تمرکز کارگران و کاهش حوادث شغلی می گـردد بلکـه بـه 

  دلیل ایجاد احساس آرامش و رضایت در کارگران می تواند تا حدود زیادي در بهره وري مدیران صنایع دخیل باشد. 
  ختفی حاصل می گردد که به طور کلی عبارتند از : گرماي موجود در محیط کار از منابع م

  وسایل و ماشین آالت مختلف  -
 فرآیندهاي تولید  -

 سیستم هاي روشنایی ( طبیعی و مصنوعی )  -

 انسان ( حضور و تراکم افراد در محیط )  -

 شرایط جوي اقلیمی محیط کار  -

  :عوارض ناشی از اثر گرما بر بدن 
روانـی ، عـوارض پوسـتی و سـرانجام  –حیط کار ، در سه گروه اخـتالالت عصـبی خطرات ناشی از گرما را بویژه در م

  اختالالت عمومی به شرح زیر مورد مطالعه قرار می دهیم :
  روانی :  –اختالالت عصبی 

اثر سوء گرما روي هیجان پذیري و بی عالقگی به کار و غیبت از کار ، کاهش بازده کار ، اختالالت در قضاوت و بـی 
  ه بهبود و تکمیل کار به اثبات رسیده است . توجهی ب

پرواضح است که بروز این حاالت چه در محیط کار و تحت تاثیر موقت گرماي آن و چه در زندگی عادي و بـه علـت 
آب و هواي گرم ، زمینه انفرادي اشخاص دخالت موثري دارد و استعداد افـراد مختلـف بـراي نشـان دادن ایـن حالـت ، 

  وت می باشد .فوق العاده متفا
  عوارض پوستی :

) Miliariaدر مناطقی که کارگران در محیط گرم و مرطوب کار می کنند از یـک عارضـه پوسـتی بنـام میلیـر قرمـز (
شکایت دارند که این عارضه ، ناشی از اختالل عمل غدد مترشحه عرق می باشد ، ایـن عارضـه کـه بـویژه در نـواحی از 

بروز می نماید ، به شکل بثورات قرمز رنگ و خارش داري است کـه در صـورت عـرق  بدن که با لباس پوشانیده شده ،
نمودن   شخص ، با سوزش و احساس سوزن سوزن شدن همراه می باشد . اسـاس درمـان آن ، انتقـال شـخص بـه محـیط 

خشـک  "الخنک و استفاده وي از دوش آب سرد می باشد و شخص باید بالفاصله بعد از اسـتحمام ، بـدن خـود را کـام
نموده و از لوسیونی از نوع کاالمین استفاده نماید . بهبود این بثورات ممکن است حتی بـا وجـود درمـان روزهـا و حتـی 

  هفته ها به طول انجامد . 
   : اختالالت عمومی گرمازدگی
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شـد کـه بـا ) آفتابزدگی : در حقیقت شکل مغزي گرمازدگی بوده و ناشی از تـأثیر گرمـا بـر روي مرکـز مغـزي مـی با1
عالئم عصبی از قبیل إغماء ، حرکات صرعی شکل ، سنکوپ و یا عالئم خفیفی مانند سردرد و سـرگیجه و ... مشـخص 

  می باشد که از کنژسیون مغزي ، ورم مغزي ، پورپورا و یا خونریزي مننژ ناشی می شود .
ر با گرما یا بـه اصـطالح عـادت نداشـتن بـه ) گرمازدگی : انجام کار سنگین با وجود گرماي زیاد ، تطابق نیافتن کارگ2

 –آن ، دردسترس نبودن آب کافی، مصرف مشروبات الکلی ، در اختیار نبودن لبـاس مناسـب ، سـابقه اخـتالالت قلبـی 
عروقی و یا هر عارضه اي که سبب کاهش ظرفیت کار کارگر شده باشد و ابـتال بـه میلیـر قرمـز از عوامـل مـوثر مسـتعد 

  مازدگی می باشند .بودن شخص براي گر
گرمازدگی که با عالئم از دست دادن حس جهت یابی آشفتگی یا تشنج و هذیان و گاهی متوقف شـدن تعریـق و گـرم 

 درجـه سـانتیگراد تـوأم مـی 40تـا  30موارد به سرعت با تب شدیدي بین  ⅔و خشک بودن پوست شروع می شود ، در 
  .گردد 

  آن:هاي  شرایط جوي محیط کار و شاخص
هـا مـی تـوان بـه  هاي گرمایی شاخص هاي مختلفی وجود دارد که از مهمترین این شـاخص تعیین میزان استرس جهت

  .اشاره کرد   SR , HSI , CET , ET, WBGT4SR , B4PPD , PMV , Pشاخص هاي
  پرتوها

  :پرتوهاي غیر یونساز
که انرژي فوتونها صـادر شـده از آنهـا عبارت پرتوهاي غیریونساز به آن قسمت از طیف الکترومگنتیک گفته می شود ”

تحت شرایط معمولی کافی نیست که در درون اتمهـاي جـذب شـده و درمولکولهـا مختلـف اجسـام عمـل یونسـازي را 
  “انجام دهد . 

نـانومتر درنظـر گرفتـه شـده اسـت . در ایـن گـروه  100حد پائینی طول موج براي این پرتوهاي غیـر یونسـاز بـه دلخـواه 
به ماوراء بنفش ، مرئی و مادون قرمز شناخته شده اند قرار دارند . جذب پرتو در قسمت مـاوراء بـنش  "تامناطقی که عمد

و مرئی طیف باعث واکنش هاي فتو شیمیایی یافلورسانس می گردد . در منطقه مادون قرمـز ( و یـا در طـول مـوج هـاي 
. آثار فتوشیمیایی تابعی از طیـف جـذبی مولکـول باالي آن) تمام انرژیهاي تابشی جذب شده به حرارت تبدیل می شود 

و کارآیی انرژیهایی با طول موج خاص در استخراج این اثـر خـاص یعنـی طیـف عملـی هسـتند . بهرحـال هنگـامی کـه 
انرژي جذب شده به اندازه کافی بزرگ و نحوه انتقال آن سریع باشد مانند شـدتهاي زیـاد لیزرهـا ، نتیجـه نهـایی ممکـن 

نچه اثر فتوشیمیایی داشته باشد بصورت حرارتی بارز گردد . با چند استثناء منابع پرتوهاي غیـر یونسـاز بـر است بیش از آ
روي دامنه وسیعی از انرژي که شامل سه منطقه مذکور باشد دور می زند . پرتوهـاي الکترومغنـاطیس را برحسـب طـول 

  موج و فرکانس آنها به دسته هاي مختلفی تقسیم می کنند : 
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هرتـز  50-60گروهی که داراي طول موج هاي بلند و فرکانس کـم مـی باشـند . فرکـانس ایـن امـواج مـی توانـد از . 1
هرتز برسد امواج رادیویی با طول موج بلند ، متوسط و کوتاه و اشعه مادون قرمزجـزء ایـن دسـته  1210شروع و تا حدود 

  ر می تواند متغییر باشد .هستند . طول موج این پرتوها از حدود چند کیلومتر تامیلیمت
. دسته اي ازامواج که زمانهاي گذشته شناخته شده و مورد استفاده بیشتر قرار گرفته انـد نـورمرئی نامیـده مـی شـوند . 2 

آنگسـتروم ( بـنفش ) ،   3900 – 4300اسـت و طـول مـوج آنهـا  1410نور مرئی ( نور خورشید ) که فرکانس آنها حدود 
 ( سرخ ) است .آنگستروم  7500 – 7900

هرتـز  2410هرتـز شـروع و تـا  1410. پرتوهاي الکتومغناطیس با طول مـوج کوتـاه و فرکـانس بـاال کـه مـی توانـد از 3   
 – 810هرتـز و طـول مـوج حـدود  1410 – 1610فرکانس داشته باشند که عبارتند از پرتوهاي ماوراء بنفش با فرکانس 

سانتیمتر در این گروه قرار مـی  10-8هرتز به باال و طول موج کوتاهتر از  1601و پرتو ایکس و گاما نیز با فرکانس  710
 گیرد .

پرتوهاي گروه اول و دوم انرژي کافی جهت یونسازي نداشته و به آنها پرتوهاي غیر یونساز گفته می شود . ایـن پرتوهـا 
داشته باشـند . بـه عنـوان مثـال افـرادي هرچند خاصیت یونسازي ندارند ولی می توانند اثرات سوء بر روي سالمت انسان 

که در اطراف کابلهاي فشار قوي کار می کنند می توانند به عوارضی از قبیـل سـر درد ، فشـارهاي عصـبی ، خسـتگی ، 
  اضطراب و استرس مبتال شوند .

   UVاشعه ماوراء بنفش 
نـورمرئی و اشـعه ایکـس قـرار مـی  نانومتر بوده و در طیـف نـوري بـین 400 – 100اشعه ماوراء بنفش داراي طول موج 

  گیرد . اشعه ماوراء بنفش را از نظر تاثیرات زیستی به سه گروه تقسیم می کنند :
نانومترادامه دارد  325تا  400که از طول موج  UV - A .  گروه1    
نانومترادامه دارد  325تا  280که از طول موج  UV - B .  گروه1    
ادامه دارد نانومتر 280تا  100که از طول موج  UV - C .  گروه1    

نانومتر فقط درمحیط خالء یا محیط هاي بسـته گازهـاي نـادر مـی تواننـد وجـود داشـته باشـند .  200طول موج هاي زیر 
چون در فاصله کوتاهی جذب می شوند از منابع مهم تولید کننده اشعه ماوراء بنفش خورشید است ولی بخش مهمـی از 

تراتوسفري جذب می شود و تخریب الیه ازن می تواند این اشعه خطرناك را که ازدیـاد آن این اشعه توسط الیه ازن اس
سرطان پوست ایجاد می کند به زمین بفرستد . منابع دیگر تولید کننده اشعه ماوراء بنفش عبارتنـد از : المپهـاي پـر فشـار 

  و لیزر . یا کم فشاربخار جیوه ، فلورسنت ، دستگاهها جوشکاري ، لوله هاي پالسما 
  
 

  :اثرات فیزیولوژیک اشعه ماوراء بنفش  
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پوست یکی از ارگانهاي حساس بدن در مقابل اشعه است زیرا پوست بدن به صورت الیـه محـافظ مـانع ورود اشـعه بـه 
  داخل سلولهاي پوست آسیب می رساند و می توانند عوارض مختل زیر را در آن بوجود آورند : 

نانومتر ابتدا سبب قرمزي پوست و سپس سـوختن آن  320ول موج هاي کمتر ازطسوختگی پوست و سرخی آن : 
می شود . جذب اشعه ماوراء بنفش به درون قشر پوست سبب برخـی تغییـرات شـیمیایی از جملـه تغییـر رنـگ آن شـده 

پوسته پوسـته تعداد پیگمانهاي آنرا افزایش می دهد . عالئم سوختگی ممکن است از قرمز شدن تا تاول زدن پوست و یا 
شدن آن ادامه یابد ممکن است این اثرات چنانچه تابش قطع شود به تدریج از بین بروند . برحسب نوع پوست بـدن ایـن 
اثر می تواند متفاوت باشد . به عنوان مثال سیاه پوستان نسبت به سفید پوسـتان در برابـر ایـن پرتوهـا مقاومـت بیشـتري از 

ت که درجه حـرارت محـیط و فصـل تـاثیر اشـعه نیـز ازعوامـل مـؤثر در تشـدید اثـر خودشان نشان می دهند . بدیهی اس
محسوب می شوند . آفتاب تابستان حتی درمدت کم اثراتی به مراتـب بیشـتر از آفتـاب زمسـتان دارد . بـه همـین ترتیـب 

  ت . موقعیت جغرافیایی و میزان دما نیز مؤثر است . ضخیم شدن پوست از اثرات ناشی از این اشعه اس
هر گاه پوست به مدت طوالنی در معرض اشعه قرار گیرد می توانـد منجـر بـه سـرطانی شـدن پوسـت  سرطان زایی :

شود . زیرا موارد افزایش سرطان پوست در کشاورزان، کارگران ساختمان و یـا افـرادي کـه بـه مـدت زیـاد در معـرض 
نـانومتر مشـاهده شـده  320با طول موج کوتـاهتر از  اشعه خورشید بوده اند گزارش شده است . این اثرات درتابش هاي

است .بنابراین حتی در موارد درمانی نباید پوست بیمار را به مدت طوالنی در معرض اشعه مـاوراء بـنفش بـا طـول مـوج 
  کوتاه قرار داد . 

  می تواند سرطان زا باشد .  UV-Bو  UV-Aاشعه گروه 
نی در معرض تابش اشعه ماوراء بنفش قرار گیرد مبتال بـه ورم ملتحمـه و چنانچه چشم ها به مدت طوال اثر بر چشمها :

قرنیه می شود . پرتوهاي با طول موج کوتاهتر که آسیب پوستی بوجود می آورند می توانند منجر به ورم ملتحمـه شـوند 
 228مـوج  ولی براي آسیب به قرنیه طول موج هاي کوتـاهتري الزم اسـت . شـدیدترین آسـیب تـابش مربـوط بـه طـول

نانومتر است . آبریزش چشم و حساس شدن به نور از دیگر عالئـم سـوء آن مـی باشـد . ایـن عالئـم نـزد جوشـکاران بـه 
  کرات مشاهده شده است . اثرات حاد آن در چشم ، ورم ملتحمه و قرنیه بوده و اثرات مزمن آن نیز کاتاراکت می باشد 

  ) (IRInfra Redپرتو مادون قرمز 
ن قرمز ( فروسرخ ) بخشی از طیف الکترومغناطیس است کـه در طیـف بـین پرتوهـاي رادیـو فرکـانس و نـور پرتو مادو

  میلیمتر است . 3نانومتر تا  750مرئی قرار می گیرد و طول موج آن بین 
  این پرتو شامل سه طیف است :  

نانومتر )  1400تا  750( -  A  
نانومتر )  3000تا  1400(  - B 

میلیمتر )  3متر تا نانو 3000(   - C  
  پرتو مادون قرمز از هر نوع شیئی که دماي آن بیش از صفر مطلق باشد ساطع می گردد . 

  اثرات زیست شناختی پرتو مادون قرمز 
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مهمترین اثر زیست شناختی پرتو مادون قرمز به علت افزایش دماي بافت ، پـس از جـذب پرتـومی باشـد . پرتـو مـادون  
یله پوست و چشم جذب می گردد و نفوذ آن درالیه هاي داخلی پوست بسیار کم اسـت . حـداکثر قرمز بطور عمده بوس

میلیمتر است . از عوارض مهم پرتو مادون قرمز روي پوست ، ایجـاد سـوختگی  3عمق نفوذ پرتو مادون قرمز در پوست 
د شـده کـه بـه اصـطالح آب و تیرگی رنگ پوست می باشد . اثر این پرتو روي عدسی چشم باعـث ایجـاد آب مرواریـ

مروارید شیشه سازان نامیده می شود . ولـی در حـال حاضـر ایـن عارضـه در کـارگران ذوب فلـز وکـارگران کـوره نیـز 
مشاهده می گردد . علت ایجاد آب مروارید گرماي حاصل از این پرتو می باشدو چون عدسی چشم فاقد عـروق خـونی 

را دفع کند و در نتیجه به تدریج آسیب می بیند . دوره کمـون ایـن عارضـه است به همین دلیل نمی تواند گرماي جذبی 
  سال ذکر نموده اند . تابش پرتو به میزان زیاد روي چشم ، سبب سوختگی شبکیه می شود.   20تا  15را 

  کاربرد پرتو مادون قرمز 
هیچـه بیماریهـاي عروقـی ، در پرتو مادون قرمز براي تشدید جریان خون موضعی ، درمان آمـاس مفاصـل ، دردهـاي ما

  رفتگی و محدودیت حرکات مفصلی استفاده می شود . 
  پیشگیري و تدابیر حفاظتی 

  . ایجاد فاصله کافی با توجه به قانون عکس مجذور فاصله1
  . آموزش و آگاهی الزم به کارگران2
 . جدا کردن منبع تابش و محصور سازي3

رابطه سرویلیام کروك عینکی ساخت . شیشـه عینـک کـروك بـا توجـه بـه  . استفاده از وسایل حفاظت فردي . دراین4
اینکه اکسید برخی فلزات قادر به جذب تابش هاي حرارتی می باشـد ،از ترکیبـاتی ماننـد بـی کربنـات سـدیم ، اکسـید 

 فریک و اکسید فروکربن ساخته شده است . 

میکـرون را جـذب مـی کنـد اسـتفاده از آن  4یشـتر از . به دلیل اینکه شیشه معمولی پرتو مـادون قرمـز بـا طـول مـوج ب5
 سودمند است . 

  میلی وات بر سانتی متر مربع نباشد.  10. شدت پرتو تابشی بیشتر از 6
 : پزشکی معاینات

 میشودمعاینات انجام کار طب متخصصان همکاري با که اي حرفه بهداشت هاي برنامه ترین اصلی و مهمترین از یکی

 :باشد می زیر موارد شامل معاینات ینا. باشد می پزشکی

 : استخدام از قبل پزشکی معاینات ) الف
 بـه کس هر و است مناسب معینی کار براي فرد هر که تند هس عقیده این بر اي حرفه بهداشت متخصصان امروزه

 دارنـد بـدنی قـصن آنانکـه بلکـه سالم افراد تنها نه عبارتی به و است کاري درخور ، خود وتوانایی استعداد تناسب

 خواهند موفق خود کار در شوند انتخاب مناسب کار براي اگر اند داده دست از نیز را خود بدن عضو چند یا ویک

 پزشـکی معاینـه مورد کار انجام توانایی و سالمتی نظر از استخدام از قبل کار متقاضیان همه است الزم بنابراین.بود

  . گیرند قرار
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 : از عبارتند ستخداما از قبل معاینات اهداف
 نظر مورد کار براي شخص قابلیت و بدنی استعداد تعیین  -

 . کارگران دیگر سالمت و سرمایه ، صنعت حفظ - 

 .باشد داشته خود بعدي کار در باید که محدودیتهایی و متقاضی سالمتی حدود تعیین  -

 آنها درمان و بیماریها زودرس تشخیص - 

 .نشود منظور کار از ناشی بیماریهاي زمره در بعداً تا پرونده در ثبت و متقاضی قبلی صنواق و بیماریها تعیین - 

 آنها انتشار از جلوگیري و کارگر مسري بیماریهاي کشف -

 . کار محیط شرایط و کارگر وضع به توجه با بعدي معاینات فواصل تعیین - 

 . رکارگ مراجعات در آن از استفاده و بهداشتی پرونده تشکیل  -

 . کارگر بهداشتی اطالعات و روحیات به شدن آشنا  -

 امور HSE پتروشیمی صنایع ملی شرکت

 : اي دوره پزشکی معاینات ب)
 : شود می انجام زیر اهداف دستیابی منظور به و معین زمانی فواصل در اي دوره معاینات

 .آنها فوري درمان به اقدام و کار از ناشی عوارض و بیماریها زودرس تشخیص -

 . بیمار افراد کار کردن محدود یا و شغل تغییر براي توصیه -

  . کارگران سالمت بر کار محیط اثر تعیین -
 . ایمنی و پیشگیري روشهاي ارزشیابی -

 . واگیردار بیماریهاي انتشار و انتقال از جلوگیري -

 اختصاصی شغلی معاینات ) ج
 است ممکن موجود آور زیان عوامل نوع و کار محیط شرایط به بسته اي دوره و استخدام از قبل معاینات بر عالوه

 .شوند انجام زیر عنوان تحت معایناتی

 . آور زیان و سخت مشاغل کارگران اختصاصی معاینات - 

 .زنان و جوانان پزشکی معاینات - 

 . شغل تغییر موقع در معاینات - 

 . بیماري از پس کار به برگشت موقع در معاینات  -

  . مدیران پزشکی معاینات - 
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  عنوان مبحث :ارگونومی وحمل دستی بار 
 تعاریف ساده و کالسیک از علم ارگونومی:

  علم هماهنگی انسان، محیط و ابزار -1
 نظام علمی مربوط به درك تعامالت بین انسان و دیگر عناصر یک سیستم -2

 حیکاربرد اطالعات علمی موجود درباره انسان براي حل مشکالت طرا -3

کشف اطالعاتی درباره رفتار، رفتارها، توانـایی هـا، محـدودیت هـا و سـایر مشخصـه هـاي انسـان جهـت طراحـی  -4
ابزارها، دستگاهها، سیستم ها، تکلیف ها، شغل  و محیط هاي مختلف به منظـور بیشـترین بهـره وري، ایمنـی، راحتـی و 

ین ابزار را واکاوي میکند و در پی بهینه  کـردن تناسـب کارایی انسانی ارگونومی رابطه انسان متقابل انسان محیط و ماش
  انها با یکدیگر است .

ک آناتومیک فیزیولوژی ویژگیهاي شاید بتوان آنها را به ,انسان ها داراي ویژگیهاي مشخصی هستند 
 سایکولوژیک(روانی) بخش کرد. بطورکلی می توان گفت که عامل استرس زا یا عامل زیانبار ارگونومی هنگامی

وجود دارد که نیازمندي هاي شغلی از توامندیها و قابلیت فردي تجاوز نکند و از این رو به عنوان یک راهبرد کلی 
همیشه باید تالش کرد که تواناییها و قابلیتها بر نیازمندیهاي شغلی پیشی گیرند و برآن غلبه داشته باشند . در این زمینه  

اي انسانی می پردازد وبدین ترتیب مهندسان و طراحان را در هرچه متناسب ارگونومی به سنجش و ارزیابی توانمندیه
تر ساختن سیستمها و فرایندها با ویژگیهاي انسانی یاري میدهد .اصوالً فلسفه ارگونومی برپایه این فرض منطقی است 

ختصاص یافته است .با که ( طراحی باید از انسان اغاز شود) ویژگیهاي اناتومیک بعنوان مهمترین مبحث ارگونومی ا
استفاده از آنتروپومتري  می توان وسایل و تجهیزات  پست کار و بطور کلی محیطی را که انسان در آن بسرمی برد از 
دیدگاه فیزیکی که متناسب با افراد استفاده کننده طراحی و تدبیر شود . ازاین طریق به افزایش بهروري نیروي کار 

  زینه هاي درمانی و بسیاري پیامدهاي مثبت دیگرش یافت .کاهش آسیبهاي جسمانی کاهش ه
  : ارگونومی (مهندسی فاکتورهاي انسانی ) و مهندسی آنتروپومتري

ارگونومی عبارت است از کاربرد اطالعات علمی موجود در باره انسان و روشهاي علمی کسب چنین اطالعاتی براي 
زمان هاي گذشته ازآثار نویسندگان و هنرمندان رنسا نس تا  حل مشکل سابقه تاریخی کاربرد علم آنتروپومتري به

دوره کالسیک بر می گردد.دو هزار سال پیش آنتروپومتري و طراحی به عنوان دو مقوله هم سو مرتبط در نظر گرفته 
ته می می شود اما علمی که در این ارتباط وجود دارد روابط ساده بین ابعاد بدن انسان بصورت هارمونیک در نظر گرف

مهندسی آنتروپومتري  به نام فیزیکال آنتروپومتري ثبت شده است واغلب شروع آن به  ,شود . در جهان غرب 
اندازه ها و ساختمان بدنی گوناگونی که در سفر خود به  ,ابعاد  13کسی که در اواخر قرن  ,مارکوپولو باز می گردد

  دور دنیا دیده بود گزارش کرد . 
)که 1459-1519ري زیبا شناسی بسیار تاثیر گذار بود . پرده بسیار معروف لئوناردو داوینچی (در دوره رنسانس تئو

میالدي می نویسد: از انجا  15دران بدن مردي در مبلع و دایره تشریح شده مستقیماً از نظریه ویترویوس(  حدود قرن 
تند انها را می توان در طراحی ساختمانها به که این تناسب ها و شباهتها بازگو کننده زیبایی در مفهوم اساسی ان هس
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ه تا به نظریه کارگرفت . ) الهام گرفته شده است . این اثر در واقع به طرف نظریه سنت گرایی کالسیک تمایل داشت
  تجربه گرایی مدرن 

دازه و سنت کالسیک در قرن خاصی مجددا در اثار معمارفرانسوي لوکوربوزیه به چشم می خورد عبارت صریح او ان
مقیاس اندازه ها در طبیعت اندازه متناسب اندامهاي انسانی نسبت به هم است و با چنین تناسبی طرح سیتروئن و نیز 

  طرح ساختمان عظیم المان شرقی را ارائه داده است.
رشد سریع در آزمایشات وتحقیقات وانتشارات شروع شده بود وآنتروپومتري به شاخه هاي مخصوصی تقسیم شد .  

 1912در موناکو و 1906  ,بسرعت اختالف در مطالعات آنتروپومتري افزایش یافت و آنرا به سوي انجمن ها سوق داد 
  فیزیکال آنتروپولوزیستها روي استاندارد کردن روشهاي آنتروپومتري موافقت کردند.   ,در جنوا 

گونومی با آنها سروکار دارد در واقع فاکتورهاي آنتروپومتریکی به هیچ عنوان تنها فاکتورهایی نیستند که ار
معرفی می کند  ,آنتروپومتري یکی از شاخه هاي اساسی علوم انسانی که به کمک  علم ارگونومی می شتابد 

تعریف مفاهیم ومتدولوزي فرایند طراحی نقش دارد واین رابطه  ,وارگونومی نیز به نوبه خود در جمع آوري اطلعات 
  ی است می توانیم رابطه ارگونومی و علوم دیگر را در شکل زیر ببینیم .بین آنتروپومتري وارگونوم

  
  فیزیولوژي                   آناتومی                      روانشناسی              

    
  ارگونومی                                      

                        
                                  

  مدیریت                      طراحی                 مهندسی                                       
  

فاکتورهاي آنتروپومتریکی به هیچ عنوان تنها فاکتورهایی نیستند که ارگونومی با انها سروکار دارند . با این وجود این 
  بق اپراتور و ماشین یا محصول و مصرف کننده است . فاکتورها معموال داراي ارزش و اهمیت اساسی در تطا

ارگونومی تنها مجموعه اي از اطالعات نیست بلکه بطور شاخص تر روش ارزیابی و نظارت فرایند طراحی را فراهم 
  می اورد .

هم از حیث  کننده در طراحی است پایه واساس علمی نگرش متمرکز بر استفادهتعریف نهایی ارگونومی :
  و هم از حیث روش .اطالعات 

  آنتروپومتري:
به معنی اندازه گیري مشتق شده    metninبه معنی انسان       anthropos  تعریف : آنتروپومتري از کلمات یونانی

است.  آنتروپومتري به عنوان شاخه اي از فیزیکان انتروپولوزي تعریف شده است که به اندازه هاي بدن شامل ابعاد 
  ان حرکت و قدرت عظالت بدن می پردازد . قسمتهاي مختلف مید
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  وضعیت بدنی در حین کار :
منظور از وضعیت بدنی موقعیت قسمتها و اندامهاي مختلف در حین انجام کار می باشند.در شرایطی که شما در 

ر بیشتري کنید ماهیچه ها تاندونها و رباطهاي شما مجبور به کار بیشتري هستند و متحمل فشا وضعیت نامناسب کار می
افتد که مفاصل بدن شما بیشتر از دامنه حرکتی معمول آنها  خم یا  گردند. وضعیت نامناسب بدنی زمانی اتفاق می می

چرخیده باشند. در صورتی که چنین وضعیتی ادامه یابد و منجر به  ایجاد احساس درد گردد نشانه این است که 
رتی که یک وضعیت بدنی براي مدت طوالنی بدون تغییر ادامه یابد وضعیت به مدت طوالنی ادامه داشته است. در صو

  گویند. به  آن وضعیت بدن ایستا یا استاتیک می
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
  

 دامنه حرکتی بدون خطر  کمر              دامنه حرکتی بدون خطر  گردن

  
  دامنه حرکتی بدون خطر شانه

 
 

  دامنه حرکتی بدون خطرمچ
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کتی معمول و راحت را در شرایطی که بدن در یک موقعیت مناسب است براي اندامها نشان می تصاویر باال دامنه حر
  دهد.

 
  گردند که در زیر بعضی از آنها  آورده شده است: فعالیتهاي متعددي باعث ایجاد وضعیت نامناسب بدنی می

نامناسب ناحیه  خم شدن به طرفین همانند بردن دست به سمت یک کشوي پایین در یک طرف بدن (وضعیت 
  کمر)
  خم شدن به جلو براي کار کردن برروي یک سطح با ارتفاع کم (وضعیت نامناسب ناحیه کمر ) 
  باز کردن آرنج به سمت خارج و طرفین بدن ( وضعیت نامناسب شانه ها ) 
  ) خم کردن ناحیه مچ دست در هنگام کار با اشیا و یا کار با صفحه کلید کامپیوتر ( وضعیت نامناسب مچ 
 افتد  خم کردن گردن به سمت پایین همانند آنچه که در نگاه کردن به اشیا کوچک در روشنایی ضعف اتفاق می 

 چرخاندن یک قسمت از بدن مانند چرخاندن گردن بر نگاه کردن به نوشته در هنگام کار با صفحه کلید کامپیوتر     

                                   
  :گردد نامناسب بدنی بوسیله عوامل زیر تشدید میتاثیر منفی وضعیت 

اعمال نیروي زیاد بدنی در وضعیت نامناسب بدنی مثل بلند کردن اشیا سنگین در حالتی که بازوها در سطحی  
  باالتر از بدن قرار گرفته اند یا چنگش قوي با مچ خمیده.

 تیک یا ثابت ) مانند نگه داشتن گوشی ماندن در یک وضعیت نامناسب بدنی براي مدت طوالنی ( وضعیت استا 
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 ین حالت بدنی ثابت براي گردن کاربر زیان آور استاتلفن در بین سرو شانه . 

 
 

  فشار موضعی به بدن :
افتد که یک شی سخت یا تیز با پوست بدن در تماس باشد. اعصاب و بافتهاي زیر  فشار موضعی به بدن زمانی اتفاق می

  بینند. در اینجا چند مثال از عواقب فشار موضعی به بدن آورده شده است در اثر فشار آسیب می آن قسمت از پوست
  رود. لبه هاي برآمده سخت و تند که در دست فرو می 
  رود. لبه سخت و تیز سطح کار که در ساعد یا مچ دست فرو می 
  .زدن ضربات محکم  به اشیا با دست  پا، یا زانو 

                           
     
    
اثرات منفی فشار موضعی فشار موضعی به دستها زمانی اتفاق می افتد که لبه سخت و تیز ابزار در پوست فرو می رود   

  گردند: در شرایط زیر تشدید می
باشد مثل تماس انگشتان کف  قسمتی از بدن که با شی سخت در تماس است فاقد هر گونه بافت حفاظتی می 

  ک شی سفت و سختدست و مچ با ی
   فشار به طور تکراري براي مدت طوالنی  

  
  
  
  
  
  

  مدت زمان و بزرگی عامل خطر :
بایستی در نظر گرفته  گیرد نیز می در کنار چهار عامل خطر گفته شده مدت زمانی که فرد در معرض آنها  قرار می

دت از وقت خود را در معرض آن عامل شود. میزان خطر بستگی به این موضوع دارد که فرد در یک روز کاري چه م
بایستی سئواالت زیر را  کند می گیرد. شخصی که به عنوان ناظر عوامل خطر را ارزیابی می خطرآفرین قرار می

  پیرامون مدت زمان خطر مطرح نماید.
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  کنند ( مثالً براي بلند کردن یا چنگش اشیا)؟ چه مدت زماي نیروي بدنی زیادي اعمال می 
  کند؟ مدت زمانی را صرف انجام اعمال تکراري می هکارگر چ 
  کند؟ کارگر چه مدت زمانی با وضعیت بدنی نامناسب کار می 
  گیرد؟ کارگر چه مدت زمانی قسمتی از بدن فرد در معرض فشار موضعی با وسایل و اشیا قرار می 
  : بایستی براي هر عامل خطر در نظر گرفته شود مقدار بزرگی خطر نیز می 
  شود؟ چه مقدار نیروي بدنی توسط کارگر اعمال می 
  پذیرد؟ با چه سرعتی حرکات تکراري انجام می 
  شدت نامناسب بودن وضعیت بدنی چقدر است ؟ 
  گردد؟ چه میزان فشار و فرو رفتگی در اثر تماس اشیا با قسمتی از بدن فرد ایجاد می 

اشته باشد هر چه تعداد این عوامل خطر بیشتر باشند میزان در یک زمان ممکن است بیش از یک عامل خطر وجود د
دهد که چگونه ممکن است چند عامل خطر به  طور همزمان در یک  یابد. مثال زیر نشان می آسیب نیز افزایش می

  ایستگاه کاري موجود باشد:
  گذارد. آنها  را در قفسه میشودو  نوع شغل : یک کارگر به طور مکرر جهت برداشتن جعبه ها از روي پالت خم می

  
  
  
  
  
  
  
  

  عوامل خطر مشاهده شده در این شغل:
  اعمال نیروي زیاد جهت بلند کردن یک جعبه سنگین با یک دست. 
  وضعیت نامناسب بدن به طوري که کمر به سمت جلو خمیده و پیچیده قرار دارد. 
  وضعیت نامناسب شانه راست در هنگام گرفتن جعبه 
  تماس کف دست فرد با نخ پالستیکی جعبه بندي شده لفشار موضعی در مح 
  گیرد. تکرار عمل که در یک شیفت کاري بارها این عمل انجام می 

  تشخیص عوامل خطر :
بایستی عوامل خطري را که احتماال کارگران در معرض آنها  قرار دارند در محیط کارشناسایی  کارفرمایان صنایع می

بایستی با نماینده کارگران و کمیته هاي ایمنی و بهداشت مشورت نمایند. براي  آنها  می نمایند. براي انجام این کار
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باشند.  بایستی مشاغلی را که داراي خطر بیشتري از نظر آسیبهاي اسکلتی عضالنی می شروع این فرایند کارفرمایان می
  نموده و شناسایی کنند. شناسایی  نمایند.  سپس در مورد این  مشاغل عوامل خطر را اولویت بندي

  باشند : شناسایی مشاغلی که داراي خطر آسیبهاي اسکلتی عضالنی بیشتري می
 باشند کارفرمایان می براي شناسایی و اولویت بندي مشاغل که داراي خطر آسیب هاي اسکلتی عضالنی بیشتري می

لتی عضالنی مراجعه نماید. در صورتی که یک بایستی به سابقه کمکهاي اولیه انجام شده در رابطه  با اسیب هاي اس
عضالنی شکایت دارد ، احتماال شغل وي داراي خطر باالیی در رابط  –کارگر از عالئم و نشانه هاي آسیبهاي اسکلتی 

بایستی در رابطه  شناسایی خطر اسیبهاي اسکلتی عضالنی در نظر  باشد . اولویتهایی که می آسیبها اسکلتی عضالنی می
  شامل موارد زیر است : گرفت

  کارگر ي که به دلیل آسیبهاي اسکلتی عضالنی جهت دریافت کمکهاي اولیه مراجعه کرده است. 
  کارگري که هم اکنون از اسیب هاي اسکلتی عضالنی شکایت دارد 
  کارگري که عالئم و نشانه هاي آسیب هاي اسکلتی عضالنی را گزارش کرده است. 

از اینکه هر گونه مشکل یاآسیبی گزارش شود نیز انجام گیرد و عوامل خطر احتمالی تواند قبل  شناسایی خطر می
تواند جهت ارزیابی بهتر با کارگر مصاحبه نماید و کار را از نزدیک مشاهده  پیشگیري و حذف گردد. کارفرما می

افرایند جدید وارد کرده و عوامل خطر را مورد بررسی قرار دهد. این  موارد بخصوص در شرایطی که یک کار ی
  باشد. گردد کامالً ضروري می محیط کار می

  توانند عوامل را خطر شناسایی کنند: کارفرمایان چگونه می
پس از اینکه مشخص شد کدام یک از مشاغل از نظر میزان خطر آسیبهاي اسکلتی عضالنی داراي اهمیت بیشتري 

  ی اقدام به  شناسایی عوامل خطر نماید.باشد. کارفرما می  بایست جهت کنترل و پیشگیري می
تواند با کمیته بهداشت و ایمنی و نماینده کارگران مشورت نماید و نیز گفتگو با خود کارگر خالی از  کارفرما می

  شناسد. لطف نیست زیرا کارگر بهتر از هرکسی شغل خود را می
  یند:توانند به شناسایی خطر در شغل خود کمک نما کارگران چگونه می

کارگران معموال نقش بسزائی در شناسائی عوامل خطر بازي می کنند،چرا که حقایق نهفته کار خود را بهتر از هر 
توانند در امر پیشگیري و کنترل  شناسند می دانند نیازها و قابلیتهاي که هر شغل احتیاج دارد رابه خوبی می کسی می

ر گونه عالمت و نشانه هاي آسیبهاي اسکلتی عضالنی را بدون تاخیر به  بایستی ه عوامل خطر موثر باشند کاگران می
مسئول مربوطه گزارش نمایند. در صورتی که کارگران آسیب مرتبط با سیستم اسکلتی عضالنی را گزارش نماید 

 رسی کمک میبایستی نسبت به ریشه یابی و بررسی عوامل احتمالی اقدامات الزم را به عمل اورد. این  بر کارفرما می
کند تا عوامل خطري که منجر به آسیب یا شرایط ناایمن گردیده شناسایی شده و نسبت به اصطالح و کنترل آن اقدام 

  شود.



 ٨٠

در مورد فعالیت و کار خود فکر کنید در هر قسمت از تصور کنید که آیا از چهار عامل خطر گفته شده ( نیروي بیش 
شود یا خیر . سپس  ، فشار موضعی به بدن) در فعالیت هاي شما دیده می از حد، تکرار ، وضعیت نامناسب بدنی

  سئواالت زیر را مطرح نمائید.
گردد یا  کنید باعث افزایش نیاز نیروي بدنی شما می آیا زمان کلی که شما براي انجام کار خاص صرف می 
  خیر؟
  ن در کارگر گر دیده است:دآیا هر یک از موارد زیر خود به تنهایی باعث افزایش نیاز نیروي ب 
جانمایی در ایستگاه کاري و محیط کار ( مثل ارتفاع سطح کار که ممکن است بیش از حد باال یا پایین باشد که  

  گردد) موجب افزایش حد دسترسی می
به طور   باشند یا انهایی که وزن آنها کنند ( مثل اشیا که زیادي بزرگ می خصوصیات اشیایی که با آنها  کار می -

  نامساوي توزیع شده باشند).
  گردد ) شرایط محیطی محل کار ( مثل روشنایی محل کار، سرد بودن هوا که باعث سرد شدن دسته ابزار می -
گردد  ماهیچه ها فرصت استراحت و بهبودي پیدا  سازماندهی کار ( مثل فقدان تنوع در یک شغل که باعث  می -

  نکنند.)
اداتی را براي حل و کنترل مشکل داشته باشید. پیشهادات و راه حل هاي خود را با مسئول خود ممکن است شما پیشه

توانید با مسئول کمیته ایمنی و بهداشت و نماینده کارگران در مورد خطرات عوارض  در میان بگذارید. شما می
  اسکلتی عضالنی مشورت نمائید.

  
  

ار گرفته می شود شکل سمت چپ : دسته ابزار که با این حالت بک
  مچ و شانه را در وضعیت نامناسب قرار می دهد.

شکل سمت راست: معلق کردن ابزارضمن اینکه امکان یک 
چنگش قوي را فراهم می کند مچ را نیز در وضعیت مستقیم قرار 

  میدهد.
  
  
  
  
رتفاع مناسب و زاویه دار در شکل سمت راست شانه ها را در یک ا

  د.وضعیت بی خطر قرار می ده
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  ابزار با دسته زاویه دار مچ دست را در وضعیت مستقیم و بدون خطر نگه می دارد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یک تکیه گاه مناسب و زاویه دار از فشار موضعی به اندام پیشگیري می کند.
  : Cumulative  trauma  disordersS(CTD (اختالالت تروماي تجمعی 

ایجاد می شوند که یک فعالیت به صورت تکراري انجام شود ودر اثر آن باز  اختالالت تروماي تجمعی هنگامی
اضافی به بدن تحمل شود و اندامهاي بدن را درگیر کند این عوارض در مقاالت و بحثها از قرن هفدهم تاکنون مورد 

  بحث بوده است. مهمترین این اختالالت به شرح زیر می باشد:
د این عارضه وارد آمدن فشار به عصب مدیال در تونل کارپال در مچ دست می علت ایجا ـ سندرم تونل کارپال:1

باشد حرکات قوي و تکراري انگشت و اعمال ضربات پیاپی نمونه اي از عوامل استرس زایی این عارضه می باشد. می 
رده و به مچ اجازه بایستی براي پیشگیري از این ضایعه از انجام کارهاي تکراري و سریع و حرکات انگشتان اجتناب ک

  خم شدن شدید ندهیم.
یک مورد از التهاب غالف تاندون می باشد که در تاندونهاي دور کننده وباز کنندة  ـ سندرم دکوئروین :2

انگشت مشت که داراي یک غالف مشترکی می باشند رخ می دهد. براي پیشگیري باید نگذاریم مچ دست  منحرف 
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ر نیروهاي شدید شوند ، از انحراف مچ دست به سمت زندزیرین جلوگیري کرده و شده و انگشتها در حالت باز درگی
  دراین حالت نیروي شدید اعمال نکنیم. مچ دست را درراستاي ساعد نگیریم.

دراین عارضه تاندونهایی که به اپی توندیل (برآمدگی  ـ سندرم اپی کوندیلیت (اختالل آرنج تنیس باز) :3
ی استخوان بازو) متصل می باشند در اثر استفادة بیش از حد و کشش زیاد تحریک می استخوانی در انتهاي خارج

شود. براي پیشگیري باید از حرکات پس خمیدگی و درون گردانی خودداري کرد و دسته ابزار را به صورت خمیده 
  طراحی کرد تا مچ خم نشود.

هاي بیش از حد دچار سوزش می شود. این عارضه تاندونهاي ناحیه اپیکاندیل به علت تنش ـ عارضه اپی کاندیل :4
  ناشی از حرکات پرتابی نامنظم شدید ، چرخشهاي مداوم وحرکات توأم با اعمال نیروي مچ دست می باشد.

این عارضه باعث تولید مایع بین مفصلی زیاد می شودکه با انباشته شدن و  : ـ التهاب غالف و تریاتاندوسینویت5
  شد در نتیجه حرکت تاندون از بین این پوشش کند و دردناك است .ورم پوشش همراه می با

براي پیشگیري از حرکات تکراري به خصوص توأم با اعمال نیرو اجتناب باید کرد. واز تماس سطوح سخت مرتبط با 
  پوست و ارتعاش جلوگیري کرد . باید سعی کرد ساعد در وضعیت افقی قرارگیرد.

ناشی از تحت فشار قرار گرفتن عصب میانی  : عضله داخل کشنده ساعد) ـ سندرم پروناتورترس (سندرم6
گذرنده از بین دو سر عضله داخل کشنده ساعد است این سندرم معموالً در خمش شدید آرنج و مچ رخ می دهد. 

  براي پیشگیري باید از حرکات درون گردانی ساعد همراه اعمال شدید نیرو اجتناب کرد.
ناشی از فشردگی عصب فوقانی درگودي آرنج که به علت قرار دادن بازو در سطوح  ال:ـ سندرم تونل کوبیت7

سخت و لبه هاي تیز رخ میدهد. براي پیشگیري می بایست از قرار دادن ساعد به روي لبه ها و سطوح تیز اجتناب کرده 
  و محلهاي کار را درست طراحی کرد.

رنده کتف و عضالت ذوزنقه اي گردن ایجاد می شود و در اثر تحریک عضله باال ب ـ سندرم کشش گردن :8
عموماً بعد از انجام کار در باالي سر به صورت مکرر و طوالنی مدت ایجاد می شود. براي پیشگیري باید از قرارگیري 

  درپوسچراستاتیک اجتناب کرد و گردن یا سر را در زمانهاي طوالنی به صورت استاتیک نگه نداشت.
  ها تدریجی ویا ناگهانی می باشد که شامل : CTDعالئم و مشخصات

مرحلۀ اول : از طریق درد موضعی وخستگی در هنگام ساعات کاري تشخیص داده می شود.  که معموالً برگشت پذیر 
  است.

  مرحلۀ دوم :حساسیت به فشار ولمس و تورم ،بی حسی، درد و ضعف دراندام که فروکش نمیشود.
م استراحت وانجام ندادن حرکات تکراري وجود دارد بیمار قادر به انجام وظایف و مرحلۀ سوم: عالئم حتی در هنگا

  کارهاي سبک و عادي نمی باشد. این وضعیت تا چندین سال باقی می ماند
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 نکات مفید در بارگیري :

زمان بارگیري چرخ دستی بارها را دور از چرخها نگهدارید. _   

  نده تجاوز نکند . ( ظرفیت صفحه در حمل دستی مشخص شود .)میزان بار از میزان ظرفیت تولید کن _ 

  محل بار طوري باشد که نیفتد ، نلغزد ، تکان نخورد واگرتسمه ها در دسترس هستند آنها را با تسمه ایمن کنند.  _ 

  اده شود.براي آیتمهاي به شدت حجیم یا تحت فشار مانند سیلندرهاي گاز ، ازتسمه یا زنجیر براي حمل دستی استف _ 

سر بار به آهستگی به جلو کشیده شود به طوریکه زبانه بارکش دستی زیر بار برود وسـپس بـه جلـو هـل داده شـود و  _ 
      زبانه بارکش دستی تمام راه زیر بار باشد، اگر مانع دید شما می شود دیده بان براي کمک بخواهید.

  بدون دست قابل حمل باشد ، هل دهید.بار را تا حدي که وزن آن با برگشت روي پا ، نه   _ 

  با چرخ دستی به عقب راه نروید ، مگر اینکه از پله یا سراشیبی بخواهید باال بروید.  _ 

وقتی که به طرف پایین در سرازیري می روید ، چرخ دسـتی را در جلـو نگـه داریـد بـه طـوري کـه بتوانیـد در تمـام  _ 
  زمانها آن را کنترل کنید .

  تی را در پیاده رو حرکت بدهید.چرخهاي دس - 

  چرخهاي دستی را با زبانه زیر پالت یا قفسه یا میز نگهدارید. _

  استفاده از جک پالت یا چرخهاي دستی راه رونده  _

جک پالتها یا چرخهاي دستی راه رونده خیلی روان هستند اما اگربـه درسـتی اسـتفاده نشـوند ، مـی تاننـد خطرنـاك  _ 
  باشند. 

زات براي انتقال بارها ، تخلیه ، بلند کردن بار ، چیدن ، سوار کردن و نگه داشتن مواد یـا محصـوالت طراحـی این تجهی 
شدند کارگران عمل کننده با جک پالتها یا چرخهاي دستی راه رونده ممکن است بوسیله قرارگـرفتن غلطکهـاي جـک 

ثابـت آسـیب ببیننـد.براي عمـل ایمـن ایـن تجهیـزات ، پالتها روي پاهاو قرار گرفتن دستها بین عمل کننده دستی و جزء 
اصول ایمنی پایه اي زیر بایستی دنبال شود ، با دنبال کردن این رهنمودها به ایمنـی خودتـان و دیگـران مطمـئن خواهیـد 

  شد:
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  تنها متصدي جک پالتها میتواند با آنها کار کند. -
بلند کردن بار را روي جک پالتها  ند و صفحه ظرفیتظرفیت بار از مقدار ظرفیت بار تولید کننده تجاوز نک   - 

 بخوانید، اگر مطمئن نیستید.

  براي جلوگیري از لغزش بار جک پالتها را به آرامی حرکت دهید و متوقف کنید. -
جک پالتها را به طور دستی بکشید و آنها را وقتی که از سرازیري پایین می روید یا از جاي محصور به دیوار رد    - 

  وید ، هل دهید.می ش
  اگر بار مانع دید شماست ، یک دیده بان براي همراهی تان بخواهید.  - 

  اگر کسی در راه شما قرار گرفت جک پالتها را متوقف کنید.  - 

  هرگز پاهاتان را زیر جک پالتها قرار ندهید.  - 

  ستفاده نکنید.هرگز ازقطعه دوم تجهیزات براي هل دادن، کشیدن یا بلند کردن یک دستگاه ا - 

  وقتی که دستگاه خالی را حرکت می دهید به آهستگی برانید. - 

  همیشه وسیله حفاظت فردي مناسب را بپوشید. - 

  دستها، پاها و دیگر اعضاي بدن را محدود به خطوط حرکت جک پالتها نگه دارید.  - 

  هرگز روي جک پالتها سواري نکنید.  -

  کار کردن با مواد وانبار کردن 

راي جلوگیري از افتادن محصوالت روي کارگران یـا بازدیدکننـدگان وبـراي کـاهش ضـرر محصـول بایسـتی آنهـا را ب
ذخیره کرد.انبار محصوالت بایستی از بارکش صنعتی برقی ( جرثقیل چنگـک دار) ، همچنـین ریسـمان   ایمن و مطمئن

  طرز مطمئن استفاده کند.  مطمئن براي محافظت بار به

  از انبار حرکت میدهید ، موارد ایمنی زیر بایستی مشاهده گردد: وقتی مواد را

وقتی قفسه ها را با دست آماده می کنید مواد را براي قفسه بندي در جلوي خودتان قرار دهیـد تـا از چـرخش بـدنتان  - 
  آنها را باال می برید جلوگیري کنید.  هنگامی که
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چشمی براي اشیاء نوك تیز یا خطرات دیگر مانند ظـرف آشـغال ، جعبـه  قبل از اینکه به سمت کانتینر بروید، بازدید - 
  ها ، کیسه یا چاهک داشته باشید.

  قبل از اینکه صندوق را باز کنید ، میخها را بردارید یا کج کنید.  - 

  همیشه به سمت بیرون از خودتان و دیگران اشیاء را ببرید.   - 

  یاء ضربه بزنید، اشیاء بایستی هل داده شوند یا به طرف پیاده رو حمل شوند.سعی نکنید در خارج از پیاده رو به اش - 

     اجازه ندهید مواد از قفسه ها به سمت پیاده رو آویزان شوند. - 

  وقتی که به گوشه هاي تاریک میرسید به آهستگی حرکت دهید. - 

  بارهاي سنگین تر را در قفسه هاي وسط یا پایین تر قرار دهید.   - 

  اشیاء را در یک زمان به سمت قفسه ها حرکت دهید.  - 

  محل آیتم ها را روي قفسه هامسطح و هموار کنید بنابراین آنها نمی لرزند.  

  روشهاي صحیح حمل بار: 

هر ساله بیش از یک میلیون کارگر از کمر درد رنج می برند و از هر پنج صدمه اي که در محیط هاي کاري اتفاق  -1
  ز آنها مربوط به صدمات مربوط به کمر است .می افتدیکی ا

از طرف دیگر یک چهارم غرامتهایی که به کارگران پرداخت میشود نیز مربوط به این صدمات بوده است . اگر چه  -2
  این موارد نمی تواند جبران درد و رنجی را که به صدمه دیدگان وارد میشود جبران نماید.

  
  ردن بار چه نیرویی به کمر شما وارد میشود؟*   آیا میدانید در اثر بلند ک

*   فرض کنید کمر شما یک االکلنگ است و تکیه گاه آن در وسط قرار دارد 
.  

 10پوندي در طرف دیگر  10*   در این صورت براي بلند کردن یک شیء 
  پوند نیرو الزم است.

  
بلند  *  اگر شما تکیه گاه را به یک طرف حرکت دهید ، نیروي بیشتري براي 

  کردن بار نیاز است .
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  1به  10* کمر شما همانندتکیه گاه االکلنگ عمل میکند با نسبت  

پوند برکمر وارد   100پوندي فشاري در حدود  10*  یعنی برداشتن یک شیء  
  می کند .

  
   

پوند ) را در نظر بگیرید ،  بلند کردن  105حال شما میانگین  وزن باال تنه خود ( 
 پوند بر کمرتان وارد خواهد کرد  1150ي فشاري در حدود پوند 10شئ 

  
  
  
  
  
  

                     نحوه صحیح بلند کردن بار                                                        
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  زانوهایتان را خم کنید نه کمرتان.  *

  بلند کنید نه نیروي کمر.این روش باعث میشود شما بار را با نیروي پاهایتان *  
  *  بار را بغل کنید.

*  تا حد ممکن بار را به بدنتان نزدیک کنید و به تدریج پاهایتان را صاف کنید تا 
  به حالت ایستاده در آیید .

  *  از چرخش بدن خودداري کنید .
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  *  چرخش کمر باعث میشود بار بیشتري بر کمر وارد شود و منجر به صدمه جدي شود .
مطمئن شوید که پاها، زانوها و گشتاور آنها در هنگام بلند کردن بار در یک جهت *  

  هستند .
  

  دالیل ایجاد کمردرد : 
  
  بلند کردن اشیاء سنگین می تواند سبب آسیب به کمر شود .  -
  بویژه زمانی که این کار تکراري و بمدت طوالنی صورت پذیرد.  -
 ند کردن بار یا نگه داشتن اشیاء سنگین یا انجام برخی کارهاي معمول روزانه.چرخاندن و پیچاندن کمر در هنگام بل -

  گذاشتن و برداشتن اشیاء در نقاط دور از دسترس ، باالي سر ، روي میز و به فاصله زیاد از کمر و تنه  . -
  -بلند کردن و جابجایی اشیایی که شکلهاي نامناسب و نامنظم دارند.  

  اي نامناسب و ناراحت کننده .کارکردن در وضعیته -
  نشستن یا ایستادن طوالنی مدت در یک وضعیت ناصحیح و ناراحت کننده . -
  .سر خوردن و زمین خوردن در اثر راه رفتن در سطوح لغزنده و ....  -
  

  

  ارزیابی پوسچر یا وضعیت بدن :

ه مثالهـاي کـار اسـتاتیک بـه شـمار مـی نگهداشتن بدن در وضعیتی خاص پوسچر و نگهداشتن بار در این حالت از جمل 
آید . اما بیشترین مشکل درباره وضعیتهایی است که این دو مورد با یکدیگر توام شوند. اگر یک یا چند وضـعیت دیگـر 
نیز به این موارد اضافه شود می توان بر مبناي بدترین حالت ، ارزیابی آن مورد را انجام داد .محـدودیتهاي کـار فیزیکـی 

کی ، ضربان قلب باال و کاهش تنفس است . به همان نسبت ، محدودیتهاي کار استاتیک ، درد عضـالنی خواهـد ، دینامی
بود .پنج حالتی که بعنوان تعریف پوسچر در ذیل به آن اشاره شده معیار مناسبی است که به کمک آن می تـوان عوامـل 

  تداخل کننده در اعمال فشار به بدن فرد را شناسایی کرد : 

  ارتباط زاویه اي بین اجزاء بدن    -1

  توزیع جرمهاي نقاط مختلف بدن    -2

 مدت زمانی که بدن در آن پوسچر قرار میگیرد   -3
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 تاثیرات ناشی از نگهداشتن بدن در آن پوسچر خاص خاص    -4

  نیروهاي اعمال شده به محیط در یک پوسچرخاص   -5

  نوبت کاري :

اجتمـاعی اسـت کـه ریشـه در تـاریخ انسـان دارد و امـروزه نیـز بـه دالیـل اقتصـادي و نوبت کاري از جمله پدیده هاي  
تکنولوژیک وجود دارد . پدیده نوبت کاري در بسیاري از صنایع و کارخانجات نظیر صنعت نفت ، نیروگاههـا ، فـوالد 

ین در برخـی و ذوب آهن و بطور کلی هر صـنعتی کـه در آن سـرمایه گـذاري اقتصـادي سـنگینی شـده اسـت و همچنـ
مشاغل خدماتی مثل پزشکی ، پرستاري ، آتش نشانی ، نیروي انتظامی ، خـدمات آب ، بـرق ، تلفـن و ... وجـود دارد و 
افراد در این نوع مشاغل بطور شبانه روزي در حال فعالیت هستند . این افراد مجبورند در روز کـه جامعـه فعـال اسـت در 

  ر می برد بیدار بوده و به فعالیت مشغول باشند . خواب باشند و شب که جامعه در خواب بس

از کل نیروي کار با پدیده نوبت کاري مواجه هستند . با افزایش روزافزون جمعیت و نیاز به  %25طبق آمارهاي منتشره 
خدمات و صنعتی شدن جوامع ، نوبت کاري بطور مستمر افزایش خواهد یافت . با توجه به اثراتی که نوبت کاري بر 

وي سالمتی و ایمنی کارکنان دارد و می تواند در تولید و بهره وري نیز تاثیر گذار باشد بررسی و توجه به این ر
مشکالت ضروري بنظر می رسد . این مقاله کارفریان ، سرپرستان ، اعضاي کمیته ایمنی و بهداشتکار و کارکنان را 

  کمک می کند تا بدانند :

  نوبت کاري چیست ؟ -

  ي چطور می تواند بر روي کارکنان اثر بگذارد ؟نوبت کار -

  خطرات نوبت کاري چیست ؟ -
  چطور می توان خطرات نوبت کاري را کنترل نمود ؟ -

  نوبت کاري چیست ؟   

بعد از ظهر )  6صبح الی  7منظور از نوبت کاري هر نوع کاري است که در خارج از ساعت معمول کار روزانه (  
  انجام شود و شامل : 

      صبح شروع  6شیفت هاي ثابت شب ، شیفت هاي ثابت دیگر ( از قبیل شیفت عصر ) و یا شیفت هاي که قبل از  - 
  می شود 
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شیفت هاي چرخشی که زمان کار از روز به عصر یا از روز به شب تغییر یابد که این ممکن است بصورت هفتگی یا  - 
  ماهیانه باشد . 

  شیفت هاي فشرده هفتگی  - 

  نوبت کاري چطور می تواند بر روي کارکنان اثر بگذارد ؟  

مغز انسان داراي ساعت بیولوژیکی ( سـاعت زیسـتی ) اسـت کـه وظـایف فیزیولـوژیکی بـدن را تنظـیم مـی کنـد کـه  
بصورت چرخه اي نوسان می کنند . مطالعات نشان می دهد که وظایف فیزیولوژیکی بـدن از قبیـل دمـاي بـدن ، تولیـد 

ساعته هسـتند  24ضربان قلب ، فشار خون ، فعالیت هاي گوارشی ، چرخه بیداري و خواب همه داراي چرخه  هورمون ،
که به این چرخه ریتم سیرکادین گفته می شود که به ما می گوید چه وقت بیدار شویم و چه وقت بخـوابیم ( تـاریکی و 

ور معمـول تـاریکی شـب تغییراتـی را در بـدن ایجـاد روشنائی نقش مهمی در تنظیم این ریتم هاي سیرکادین دارد ) . بط
می کند که منجر به خواب می شود یعنی فشـارخون ، میـزان ضـربان قلـب ، میـزان تـنفس ، دمـاي بـدن و فعالیـت هـاي 

  گوارشی پایین می آید ولی روشنائی روز باعث باال رفتن ریتم هاي سیرکادین می گردد . 

  در زیر آمده است : مثالهاي از ریتم هاي سیرکادین بدن  

  بعد از ظهر باالترین مقدار را دارد .  9بامداد کمترین مقدار و در ساعت  5درجه حرارت بدن در ساعت  - 1

ساعته در هورمون کورتیزول ( هورمون بیدار کننده ) بدین گونه است که تراکم آن در خون  24آهنگ چرخه  - 2 
  هنگام شب به کمترین مقدار هنگام صبح به بیشترین مقدار خود می رسد و 

هورمون مالتونین عکس حالت فوق را نشان می دهد یعنی هنگام شب بیشترین تراکم را در خون دارد و بامدادان  - 3 
  کمترین تراکم 

وقتی که فرد بصورت شیفت چرخشی کار می کند مجبور است چرخه خواب و بیداري خود را براي شیفتی که در  
نماید ولی با وجود این ، ریتم هاي دیگر سیرکادین بصورت آنی با شیفت تنظیم نمی شوند و  آن کار می کند تنظیم

یک هفته یا بیشتر طول می کشد تا با چرخه جدید بیداري و خواب تنظیم شوند . ( دستگاه سیرکادین هنگام تغییر 
مدوام و پیوسته نیاز داشته باشد )  نوبت کاري از روزکاري ، براي تطابق کامل ممکن است به دو یا سه هفته شب کاري

. چگونگی تنظیم ریتم هاي سیرکادین با یک چرخه جدید خواب و بیداري بستگی به فاکتورهاي درونی از قبیل سن ، 
جنس ، سالمت جسمی و همچنین به فاکتورهاي بیرونی از قبیل الگوي شیفت ، بار کاري ، محیط اجتماعی و 

  خانوادگی دارد . 
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رخشی شب باعث اختالل در ریتم هاي سیرکادین می گردد بطوري که ما سعی می کنیم در مدت شب شیفت هاي چ 
بیدار و فعال بمانیم وقتی که ریتم هاي سیرکادین پایین است و سعی می کنیم در مدت روز بخوابیم وقتی که ریتم هاي 

واب و ناراحتیهاي گوارشی بشویم . کمبود سیرکادین باالست وقتی این عمل اتفاق می افتد ما می توانیم دچارکمبود خ
خواب منجر به خستگی ، تحریک پذیري ، بیحالی ، کاهش کارائی و کاهش تمرکز حواس می گردد و همچنین می 
تواند میزان ریسک حوادث و آسیب ها را باال ببرد . تحقیقات بر روي حوادث نشان می دهد که که میزان حوادث و 

کار به علت کسري خواب و پایین بودن ریتم هاي سیرکادین بیشتر از افراد روز کار است .  آسیب ها درمیان افراد شب
اگر چه اثرات نوبت کاري روي ریتم سیرکادین را نمی توان بطور کامل حذف کرد ولی می توان از طریق کنترل  

  سازمانی و کنترل فردي این اثرات را کاهش داد . 

  خطرات نوبت کاري :  

  ات بهداشتی خطر -الف  

  مشکالت خانوادگی و اجتماعی  -ب  

  پیامدهاي ایمنی و اثر بر روي عملکرد شغلی  - ج   

  خطرات بهداشتی : 

  اثر بر روي خواب :  - 1

افراد نوبت کار از اختالل خـواب رنـج مـی برنـد و از شـایعترین شـکایت افـراد  %62بررسی ها نشان می دهد که حدود 
ساعت در طی شبانه روز به خواب احتیـاج دارنـد . مـدت خـواب  5/7الی  7بالغ بطور متوسط  نوبت کار می باشد . افراد

کاهش می یابد و از طرفی تقریبا نیمی از افراد شب کار در خواب رفتن یا ادامـه خـواب  %20الی  15پس از شیفت شب 
تـاثیر مـی گـذارد . مسـئله دچار مشکل می شوند بنابراین نوبت کاري هم روي مدت خواب و هم روي کیفیـت خـواب 

دیگر در مورد مختل شدن خواب روزانه افراد شب کار ، ناشی از عوامل محیطی به خصوص سروصداي محـیط میباشـد 
.عادت به چرت زدن مشکل دیگر افراد نوبت کار می باشـد کـه ایـن مسـئله نیـز حـاکی از ناکـافی بـودن میـزان خـواب 

الـی  5افراد نوبت کار نسبت به کارگران روزکار بطور متوسط در هـر هفتـه  میباشد .  بطور کلی تحقیقات نشان می دهد
ساعت کسري خواب دارند . بنابراین از آنجا که سیستم عصبی مرکـزي حسـاس تـرین عضـو نسـبت بـه محرومیـت از  7

، خواب میباشد و خواب براي تجدید قـوا الزم اسـت محرومیـت از خـواب در افـراد شـب کـار مـی توانـد روي ایمنـی 
سالمتی و در نتیجه کارائی افراد تاثیر مهمی داشته باشد که پیامدهاي آن غیر از افراد نوبت کار ، متوجه کـل جامعـه مـی 

  شود .
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تحقیقات نشان می دهد که اختالالت گوارشی در میان افراد نوبت کار شایع بـوده و علـت آن  مشکالت گوارشی :  -2 
شد . نوبت کاري می تواند با الگوهاي مـنظم غـذا خـوردن و هضـم غـذا ، در پیروي عمل هضم از ریتم سیرکادین می با

اثر تغییر زمان کار و زمان خواب تداخل نماید که منجـر بـه تهـوع ، زخـم هـاي گوارشـی ، یبوسـت ، کولیـت و ... مـی 
یـد کـه عبـارت گردد . همچنین فاکتورهاي ذیل نیز می تواند به اختالالت گوارشی در میان افراد نوبت کـار کمـک نما

  است از : 

  صرف غذاي بیشتر یا کمتر در شب  - 

  مصرف خوراك مختصر ( مثال ساندویج ) حاوي چربی باال در شب  - 

  دسترسی کمتر به مواد غذائی در شب  - 

  پایین بودن عمل هضم و سایر فعالیت هاي بدن در شب  -

  مصرف الکل ، قهوه یا استعمال سیگار  - 

  عروقی :  مشکالت قلبی و - 3 

بررسی ها نشان می دهد که بیماریهاي قلبی و عروقی و حمالت قلبی در میان افراد نوبت کـار نسـبت بـه افـراد روزکـار  
بیشتر دیده می شود . بیماریهاي قلبی و عروقی در افراد نوبت کار فقط مربوط به عادت غذائی نامناسب نمـی باشـد بلکـه 

تغییر شیفت از روز به شب ، ساعت کار طوالنی ، بار کـاري بـاال و برنامـه هـاي  کمبود خواب ، افزایش استرس ( در اثر
کاري غیرمنظم ) ، افزایش فشار خون ، استعمال سیگار و کاهش فعالیت هاي فیزیکی بدن نیـز مـی توانـد بـه بیماریهـاي 

  قلبی و عروقی کمک نماید . 

  پیامدهاي روحی و روانی :  - 4 

، تحریک پذیري ، افسردگی ، استرس و اختالل در روابـط اجتمـاعی از جملـه پیامـدهاي شکایت هاي روحی و روانی  
روحی و روانی ناشی از تداخل شیفت کاري با زندگی اجتماعی و خانوادگی و همچنین محرومیـت از خـواب در افـراد 

  نوبت کار می باشد . 

فئین و نیکوتین در افراد نوبت کار نسبت مطالعات نشان می دهد که مصرف الکل ، کا  مصرف الکل و دارو :  - 5 
به افراد روز کار بیشتر می باشد . کارگران نوبت کار ممکن است جهت بیدار ماندن در شب از این مواد استفاده کنند 

  و همچنین بررسی ها نشان می دهد که مصرف داروهاي آرامبخش در افراد نوبت کار بیشتر است . 
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  ی ، شیمیائی ، بیولوژیکی و ...   :ریسک تماس با خطرات فیزیک -6

افرادي که در شیفت هاي طوالنی مدت کار می کنند ممکن است در تماس طوالنی با مواد شیمیائی ،بیولوژیکی ،  
  صدا ، ارتعاش و حرارت زیاد باشند که این خطرات می تواند سالمتی افراد را مورد تهدید قرار دهد . 

  اثر روي بارداري :  - 7   

لعات محدودي در این زمینه صورت گرفته که شیفت هاي چرخشی و برنامه هاي کاري غیرمنظم ممکن است مطا 
  روي بارداري نیز اثر بگذارد . 

  

  بیماریهاي دیگر :  - 8  

افراد نوبت کاري که سابقه آسم ، دیابت ، صرع و افسردگی دارند بیماریشان ممکن است در اثر نوبت کاري تشدید  
  شود . 

  مشکالت اجتماعی و خانوادگی :  -9  

شیفت کاري می تواند بر روي زندگی خانوادگی اثرات منفی داشته باشد و زندگی اجتماعی را مختل نماید به 
خصوص وقتی برنامه شیفت کاري طوري باشد که فرد در اواخر بعد از ظهر و عصر از خانه دور باشد و مطالعات 

  الت زناشوئی و طالق در بین کارکنان نوبت کار بیشتر است . مختلف نشان می دهد که میزان اختال

  پیامدهاي ایمنی و اثر بر روي عملکرد شغلی :   

اگر تعداد حوادثی که در نوبت هاي مختلف اتفاق می افتد بصورت درصدي از تعداد نیروي انسانی حاضر در محیط  
یزان حادثه است . این نکته مشخص می سازد که کار بیان شود ، مشخص می گردد که نوبت شب داراي باالترین م

آنچه در درجه اول عامل خطر در محیط کار است وجود فرد نوبت کار تطابق نیافته است و در این مورد محیط 
  پیرامون فرد در درجه دوم اهمیت دارد . 

آمریکاست که کل جامعه را  ) در 1979یکی از رخدادهاي فاجعه آمیز صنعتی ، حادثه نیروگاه اتمی تري مایل آیلند ( 
تهدید کرد . سرچشمه این حادثه را می توان به خطاهاي انسانی مربوط دانست که اپراتور نوبت کار خسته در اواسط 
شیفت مرتکب شده بود . حوادث دیگر نیز عللی مشابه داشتند و در اغلب موارد می توان ساعات کار غیرمتعارف و 

  مورد سرزنش قرار داد .  عدم تطابق دستگاه سیرکادین را
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نوبت کاران تطابق نیافته می توانند به طرق مختلف عامل خطر براي خود و سایرین باشند . اولین عامل ، خواب 
آلودگی حین کار است . خواب آلودگی هنگام کار ممکن است باعث بی توجهی به عالئم هشدار دهنده و یا بروز 

شده گردد . کاهش عملکرد شغلی فرد نوبت کار دومین عاملی است که می  واکنش نامناسب در برابر هشدار دریافت
تواند باعث شود تا وي به عنوان عامل بالقوه خطر مطرح گردد . هر چند ممکن است افراد خواب آلود نباشند اما 

رانی وظیفه محوله احتمال دارد که از کاهش کارائی رنج برند . این امر امکان بروز و آسیب آنان را به دلیل ماهیت بح
  فراهم می سازد 

  چطور می توان خطرات نوبت کاري را کنترل نمود ؟  

  کنترل سازمانی  -
  انتخاب صحیح برنامه شیفت کاري  -
  طراحی مناسب محیط کار -
  آموزش کارکنان -

  :  کنترل سازمانی 

  مشاغل ضروري در نظر گرفته شود حداالمکان از برنامه هاي شیفت کاري اجتناب شود یا شیفت کاري فقط براي  – 1
  بار کاري را بایستی طوري سازماندهی نمود که کارهاي دشوار و خطرناك در اوایل شیفت انجام گیرد .  - 2
  از انجام کارهاي خطرناك در شروع شیفت صبح خیلی زود خودداري شود .  - 3
ود که قسمت خسته کننـده و یکنواخـت آن در در شیفت شب یا عصر حتی االمکان برنامه کاري را طوري تنظیم نم – 4

  آغاز شیفت شب و قسمت جالب تر و متنوع تر آن در پایان شیفت کاري صورت پذیرد . 
نظارت و سرپرستی کافی مخصوصا براي کارهاي خطرناك که احتمال حوادث در آنها بیشـتر اسـت وجـود داشـته  - 5

یلـی مهـم اسـت زیـرا احتمـال حـوادث در ایـن سـاعت بیشـتر و صـبح خ 30/5الی  30/3باشد    ( نظارت در ساعت بین 
  عملکرد شغلی پایین است ) . 

  نظارت کافی بر روي کارکنان بی تجربه صورت گیرد تا کارشان را بطور ایمن انجام دهند .  - 6
و سـهل  مطمئن شوید که افراد نوبت کار به مواد غذائی دسترسی داشته باشند ( غذاي شـب بایسـتی سـبک ، مغـذي - 7

  الهضم باشد ) . 
  زمان هاي استراحت کوتاه مدت بین کاري و همچنین زمانی را براي صرف غذا در شب در نظر بگیرید .  - 8
  روشهاي مقابله با وضعیت هاي اضطراري را براي کارکنان بصورت عملی یاد بدهید .  - 9

  شود . سال در شیفت کاري اجتناب  45از بکارگیري اشخاص با بیش از  – 10
  از بکارگیري اشخاص با سابقه بیماري دیابت ، صرع ، قلبی و عروقی در شیفت کاري خودداري شود .  - 11
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  افراد نوبت کار تا حد ممکن به مراقبت هاي بهداشتی و پزشکی دسترسی داشته باشند .  – 12
  برنامه هاي شیفت کاري : 

، طول مدت شـیفت و مـدت زمـان چـرخش شـیفت دارد .  ریسک نوبت کاري بر روي کارکنان بستگی به زمان شیفت
برنامه هاي معمول شیفت کاري شامل شیفت کاري فشرده هفتگی ، شیفتهاي چرخشی و شیفت هاي ثابت شـب و عصـر 

  می باشد . 
  شیفتهاي کاري فشرده هفتگی : 
شد . شیفت کاري فشرده در بین ساعته می با 12الی  10روزه با مدت زمان  4الی  3این نوع شیفت ها معموال شامل کار 

شیفتهاي معمول فرصت بیشتري را براي فعالیت هاي اجتماعی و خانوادگی فراهم می کند ولی با وجود این ، این نوع 
  شیفتها می تواند خستگی را افزایش دهد و در پایان شیفت کارائی فرد کاهش یابد . 

  شیفت هاي ثابت شب و عصر :  

اجازه می دهد تا زمانش را بر اساس آن تنظیم نماید اما ممکن است زندگی اجتماعی فرد را این نوع شیفتها به فرد 
  مختل کند همچنین افراد شب کار دائمی نسبت به افراد شب کار کسري خواب بیشتري دارند . 

  شیفت هاي چرخشی : 
فت فرد پس از کار در یک معمولترین نوع شیفت در بین انواع شیفت ها شیفت هاي چرخشی هستند در این نوع شی

برنامه شیفت کاري یا بعد از تغییر شیفت به شیفت جدید معموال یک یا دو روز استراحت می کند ، سپس شیفت به 
  زمان دیگري از روز تغییر می یابد . 

  زمان هاي شیفت :  

  ظهر پایان می یابد .  بعد از 6الی  2صبح شروع می شود و در ساعت  8الی  5شیفت صبح : این شیفت از ساعت  – 1
بعـد از  10بعد از ظهر شـروع مـی شـود و در سـاعت  6الی  2شیفت بعداز ظهر( شیفت عصر ) : این شیفت از ساعت  -2

  صبح پایان می یابد .  2ظهرالی 
صـبح پایـان  8الـی  5صـبح شـروع مـی شـود و در سـاعت  2بعد از ظهر الـی  10شیفت شب : این شیفت در ساعت  – 3

  مییابد . 

  سازگاري با برنامه هاي شیفت چرخشی بستگی دارد به :  

طول زمان استراحت قبل از تغییر شیفت به شیفت جدید : افرادي که شیفت شان بطور سریع و یا بدون در نظر گرفتن  -
  .  زمان استراحت کافی به شیفت جدید تغییر می یابد ممکن است در انجام وظایف با مشکل روبرو شوند
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روزه ممکن است زمان بیشتري را براي تطابق بدن با  14الی  10خش شیفت : چرخش هاي طوالنی سرعت چر -
شیفت جدید تامین کند . بررسی ها نشان می دهد که ریتم سیرکادین ممکن است نیاز به زمان دو الی سه هفتگی داشته 

اجازه نمی دهد تا ریتم سیرکادین با  روزه 3الی  2باشد تا بطور کامل با شیفت جدید تنظیم گردد .چرخش هاي سریع 
  شیفت جدید تنظیم گردد . 

  انتخاب صحیح برنامه شیفت کاري : 

کارفریان بایستی سرپرستان ، اعضاي کمیته حفاظت ایمنی و بهداشت کار و کارکنان خود را در طراحی برنامه شیفت 
   . کاري درگیر کنند تا با هم بتوانند اثرات نوبت کاري را کاهش دهند

  در تصمیم گیري براي طراحی برنامه شیفت کاري بایستی : 
  صبح )  5از شروع شیفت هاي صبح خیلی زود خودداري شود ( قبل از ساعت  - 1
  حتی االمکان از برنامه هاي شیفت ثابت شب اجتناب شود .  - 2
  تعداد شیفت هاي طوالنی پیاپی و اضافه کاري به حداقل برسد .  - 3
  شیفت کاري بایستی یک یا دو روز تعطیل آزاد در نظر گرفته شود . در برنامه  - 4
  ساعت خودداري شود .  24از کار کردن دو شیفت ، در عرض  - 5
  ساعت استراحت در نظرگرفته شود . 24بعد از پایان هر دوره شیفت ، حداقل  - 6
لیه کارکنان از آن اطالع داشته باشند و سعی شود برنامه کاري بطور منظم و قابل پیش بینی نگه داشته شود و ک -  7

  برنامه زندگیشان را بر اساس آن تنظیم نمایند . 
  برنامه هاي شیفت کاري بایستی منظم و قابل چرخش به سمت جلو ( صبح ، عصر و شب ) باشد .  - 8

  برنامه هاي شیفت کاري بایستی مطابق با نیازهاي کاري باشد یعنی :  

  طرناك در شیفت شب خودداري شود . از انجام کارهاي خ - 1
  ساعت باشد .  8کارهاي فیزیکی سنگین ، تکراري و کارهاي فکري دشوار نیایستی بیشتر از  - 2

  طراحی مناسب محیط کار 
کارفرمایان بایستی محیط کار کارکنان خود را طوري طراحی نمایند که شرایط کار براي کارکنان را با استفاده از 

  ود دهند : روشهاي ذیل بهب
  کاهش ترافیک و صداي شب  - 1
کنترلهاي بهداشتی و ایمنی به حداکثر برسد ( تامین تهویه مناسب ، کنترل حرارت ، صدا و ارتعاش و ... حفاظ  -  2

  گذاري ماشینها ) 
  محیط هاي کار و ترافیک زا روشن نگه داشته شود و سطوح منکس کننده و درخشنده کاهش یابد .  - 3
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  امکان باشد براي بیدار ماندن افراد شب کار مدتی موسیقی گذاشته شود . اگر  - 4
  محیطی مناسب براي صرف غذا در نظر گرفته شود و امکانات رفاهی تا حد ممکن فراهم گردد .  - 5

  آموزش کارکنان :  

   سرپرستان و کارکنان را بایستی درباره خطرات نوبت کاري و اهمیت آنها آموزش داد از جمله :
  مشکالت ایمنی و بهداشتی  -
  مشکالت انجام کار و ریسک حوادث  -
  مشکالت خانوادگی  و همچنین به کارکنان آموزش داده شود تا :  -
  چطور عالئم ضعیف شدن سالمتی خودشان را تشخیص دهند که ممکن است مرتبط با نوبت کاري باشد -
  چطور اثرات نوبت کاري را کاهش دهند .  -
ات شیفت کاري را کنترل نمایند ( استفاده از روش هاي کنترل سازمانی ، برنامه ریزي صیحیح شیفت و چطور خطر -

  طراحی محیط کار ) 

  افراد نوبت کار می توانند اثرات نوبت کاري را بر روي سالمتی خودشان و زندگی اجتماعیشان کاهش بدهند بوسیله :    

دوره هـاي اسـتراحت و بیـداري ( خـودداري از فعالیـت نمـودن قبـل از دو محفاظت از دوره هاي خواب بوسیله تنظـیم  -
  ساعت مانده به زمان خواب ) 

  خاموش کردن چراغها و قطع تلفن و خوابیدن در محیط آرام و ساکت  -
خـودداري حـاوي کربوهیـدراتها و نگهداري منظم وعده هاي غذائی و خوردن غذا در این وعده ها و انتخـاب غـذاي -

  غذاي حاوي پروتئین و چربی باال و سنگین قبل از رفتن به خواب  ازخوردن
  اثرات بالقوه شیفت کاري را به خانواده و دوستانشان یادآوري نمایند .  -
  برنامه زندگی خود را طوري تنظیم نمائید تا وقت کافی براي گذارندن با فامیل ها و دوستان وجود داشته باشد  -
  حفظ نمایند . توانائی فیزیکی شان را  -
  استراتژي بیدار ماندن در حین انجام وظیفه را یاد بگیرند . -

  ارگونومی کار با کامپیوتر :
 مقد مه :

ساعات کارخود را در مقابل صفحات نمایشگر رایانـه اي ازجهان میلیونها کاربر وکارمند تمام یا بخشیامروزه درسراسر 
یشگر همچنان رو به ازدیاد است به گونه اي که درون منـازل شخصـی نفـوذ کنند. کاربرد رایانه و صفحات نماسپري می

گرمی استفاده می گردد. بیشترین کاربران رایانه هـاي شخصـی را جوانـان و کرده و بعضاً حتی از آن به عنوان وسیله سر
اي مشـکالت پـارهنوجوانان تشکیل می دهند . طی مطا لعات انجام شده به وسیله پژوهشگران مشخص گردیده است که 
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بهداشتی و ایمنی مرتبط با سالمتی کارکنان براي افرادي که با رایانه کار می کنند به مراتـب بیشـتر از کسـانی اسـت کـه 
در همان شغل اداراي یـا مشـابه آن بـدون وجـود رایانـه مشـغول بـه کـار هسـتند . مشـکالت بینـانی،عوارض عضـالنی و 

تواننـد انند از مشکالت ناخواسته ناشی از کار با رایانه باشند . این عوارض مـیتواسکلتی، عوارض پوستی و استرسها می
یابنـد و برخـی بـراي مـدت در اثر کار دراز مدت و طوالنی با رایانه ایجاد شـوند کـه بعضـاً زودگـذر بـوده و بهبـود مـی

مـی نماینـد. شـایان توجـه اسـت  را فـراهم هـاي دیگـريمانند و زمینه بـروز آسـیبتر و حتی مادام العمرباقی میطوالنی
عوارض یادشده بیشتر در اثر کار نادرست و نامناسب با رایانه ایجاد می گردد و می توان با استفاده از دسـتو العمـل هـاي 

صفر کاهش داد . با توجه بـه مسـائل ذکـر شـده و  حدمیکی این ضایعات را درایمنی و بهداشتی و رعایت نکات ارگونو
ون از رایانـه الزم اســت در زمینـه ایمنـی و بهداشـت آن تمهیــداتی اندیشـیده شـود. یکـی از شــایعترین اسـتفاده روز افـز

مشکالتی که در اثر کار با رایانه ایجاد می گردد،بروز درد در ناحیه چشم و ضعف بینـایی مـی باشـد کـه در دراز مـدت 
چشـم گـردد. بـدون تردیـد کـارکردن  می تواند منجر به کاهش بینایی،خستگی چشم ،سوزش چشم و انحراف درمحور

توانـد صفحات نمایشگر و یا استفاده از نمایشگرهاي نامناسب و عدم چیدمان صحیح آن مـینامناسب و یا نقص در دیدن
اثرات ناشی از این عوارض را تشدید نماید . بنابراین به کاربران توصیه می گردد  علی رغم رعایت کلیـه نکـاتی کـه در 

خواهد شد در فواصـل زمـانی معـین توسـط متخصـص چشـم پزشـکی مـورد معانیـه قـرار گیرنـد و  بخشهاي بعدي ذکر
آزمایشاتی در زمینه نزدیک بینی،دور بینی، تشخیص رنگ ،هماهنـگ بـودن حرکـات چشـم و همچنـین آزمایشـاتی در 

  زمینه ابتال چشم به آب مروارید انجام دهند .
ات نمایشگر و ایجاد یک دید صحیح و مناسب توصـیه مـی گـردد براي کاهش آسیب هاي چشمی ناشی از کار با صفح

ویا صـفحات و فیلترهـاي خـارجی مناسـب روي صـفحات نمایشـگر  از عینک هاي مخصوص کار با رایانه عینک پایانه
  استفاده گردد. علیرغم اینکه سعی گردد در موارد غیر ضروري استفاده از رایانه محدود گردد.

این ضایعات مـی توانـد ناشـی از طراحـی و اسـتفاده نامناسـب ازمیزکـار و ی ناحیه اي ضایعات عضالنی و اسکلت-
صندلی باشد. که در اثر عدم تطابق و هماهنگی آنها با کاربر می تواند وضعیت بدنی نامناسب را براي وي ایجـاد نمـود و 

ات می تواند بـه صـورت درد باعث گردد عضالت وي دائماتحت تأثیر یک فشار استاتیک غیر ضروري باشند این ضایع
در مفاصل و عضالت در کاربرانی که با حرکات سریع ومداوم اطالعـات را از طریـق صـفحه کلیـد بـه رایانـه وارد مـی 

مخصـوص  CTD) مـی گوینـد.   CTDنمایند (تایپیستها) ایجاد گردد که اصطالحاً به آن ضایعات  ترومـاي تجمعـی (
ارکنانی که از ماشـین تایـپ مکـانیکی اسـتفاده مـی کننـد نیـز دیـده مـی شـود. کاربران رایانه نیست و ممکن است در ک

کــاربران مبــتال بــه ضــایعات عضــالنی و اســکلتی کــه داراي نــاراحتی در نــواحی مفاصــل انگشــتان ،مــچ دســت،گردن 
. می باشد پس از  مراجعه به پزشک و تشخیص علت بروز ضایعات می تواننـد بـا کمـک مهندسـین بهداشـت …وکمر،

  اي نسبت به طراحی ارگونومیکی محیط کار و حذف عوامل زیان آور آن اقدام نمایند.هحرف
  آثار پرتوهاي ناشی از صفحات نمایشگر - 
صـفحات نمایشـگر ازامروزه نگرانی اغلب کاربران رایانه در مورد گزارشاتی است که بیـان مـی کننـد تششـعات ناشـی  

جاد نماید .مطالعات انجام شده تاکنون قطعیت ایـن مطلـب را اثبـات نکـرده  و تواند عوارض زیانباري را براي آنها ایمی
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ــاً در ــواج تمام ــف ام ــگر در طی ــفحات نمایش ــی از ص ــعات ناش ــون تشش ــد چ ــی معتقدن ــد .گروه ــی باش ــیه م ــد فرض ح
م. جهـت دانـیمغناطیسی بوده ، مضر می باشند. جهت رفع ابهام و نگرانی کاربران ذکر چندین نکته را ضروري میالکترو

بروز عوارض ناشی از کار در محیط هاي شغلی عالوه وجودعوامل زیان آور مقدار و مدت زمان تماس با آن عامـل نیـز 
باشد . به عنوان مثال جهت ایجاد مشکالت شـنوایی در یـک شـخص در محـیط کـار در میزان بیماري زایی آن مؤثر می

ي است. در واقع براي کلیـه عوامـل زیـان آورمحـیط هـاي ضرور dB 85ساعت در روز با صداي باالي 8تماس حداقل 
) تعریف می گردد. این حدود مجاز با توجـه بـه میـزان TLV. حدود آستانه مجاز(…شغلی اعم از فیزیکی،شیمیایی و..

آالینده ومدت زمانی است که فرد در معرض آن قرار می گیرد. بنابراین هر چه غلظت آالینده بیشتر باشـد زمـان تمـاس 
ساعت باشد.در محیط هـایی کـه تـراز  صـدا در  8در  dB85آن باید کاهش یابد .مثأل اگر حد آستانه مجاز براي صدا با 

  ساعت 4باشد کارکنان باید حداکثر dB90آن 
در روز کار کنند تا از عوارض شنوایی ناشی از صدا در امان باشـند. ایـن قاعـده در مـورد تششـعات ناشـی از صـفحات  

  ی از عوامل فیزیکی زیان آور هستند،نیز صادق است.نمایشگر که جزئ
در واقع میزان پرتو ایکس ، پرتو فرابنفش و مادون قرمز که از صفحه نمایشگر تابیده می شود بـه انـدازه اي نـاچیز اسـت 

ریـد که قابل اندازه گیري نبوده و به طور کلی به عنوان خطر بهداشتی دانسته نمی شـوند. فرضـیه بـروز عارضـه آب مروا
کـه مـی  Xنیز قطعیت الزم را ندارد . داده هاي موجود بیانگر این است که حداقل میـزان اشـعه  Xدر چشم در اثر اشعه 

تـابش  X   راد می باشد درصورتی که میزان    پرتـو 500الی  200تواند در چشم انسان عارضه آب مروارید ایجاد نماید
سـال کمتـر از یـک راد پرتـو    40د در ساعت  می باشد بنابراین در مدت میلی را 01/0شده از صفحه نمایش که به میزان 

X جذب خواهد شد . همچنین باور براین است که میزان پرتوهاي یونساز که درصـد آسـیب هـاي زایمانی(سـقط جنـین
) اسـت. ،تولد نارس یا ناقص) را به میزان چشمگیري افزایش می دهند بیشتر از یک راد در تماس حاد(پرتوگیري شـدید

میلی راد جذب خواهد کـرد. بـه طـور کلـی جهـت رفـع خطـر  14درصورتی که کاربر رایانه در مدت چندین ماه فقط 
احتمالی ناشی از تششعات صفحات نمایشگر عالوه بر رعایت حدود آستانه مجاز و کاهش زمان کار با رایانـه مـی تـوان 

  هاي پالسمایی غیر کاتودیک تحت فشار بهره برد. از فناوري کریستالهاي مایع در ساخت نمایشگر و نمایشگر
  صرع ناشی از حساسیت به نور : -

برخی پژوهشهاي پزشکی نشان داده است که استفاده از صفحات نمایشگر رایانه اي حساسیت به بروز حمالت صـرع را 
زش ها یـا تکـان خـوردن نـور آنها به لر %3مردم جهان به عارضه صرع مبتال هستند که حدود  %5افزایش می دهد.تقریباً 

به صورت مداوم ،حساسیت دارند و به عبارتی نور باعث بروز حمالت صرع در آنها مـی گـردد. بنـابراین بـه کلیـه افـراد 
گـردد قبـل از شـروع کـار بـا صـفحات نمایشـگر بـا مشکوك به حساسیت در قبال نور و داراي سابقه صرع توصـیه مـی

  پزشک مشورت نمایند.
  عوارض پوستی -

گزارش هایی نشان داده است که کاربران رایانه در اثر کار با صفحات نمایشگر دچار ضایعات پوستی از قبیل خشکی 
پوست و لکه لکه شده پوست دست و صورت گردیده اند. گروهی این عوارض را مرتبط با تششعات ناشی از 
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ه بر روي صفحات نمایشگرجمع می شود ، می صفحات نمایشگر ها می دانند و برخی معتقند القاي الکتریسته ساکنی ک
  تواند این عوارض را ایجاد نماید.

  آلودگی هوا -
خطرات بهذاشتی مربوط به آلودگی هوا را نمی توان از عوارض شغلی ناشی از کار با صـفحات نمایشـگر دانسـت ولـی 

ترهــا، دسـتگاههاي فتــوکپی چـون کـار بــا رایانـه در محــیط هـاي بســته اداري و در مجـاورت سـایر تجهیــزات مثـل پرین
گیرد،آلودگی هواي ناشی از این تجهیزات  می تواند بر میزان کارآیی پرسنل تأثیر گـذار باشـد. منشـأ انجام می……و

این آلودگی هاي می تواند آالینده هاي موجود در هواي شهرها،دود سـیگار، آلـودگی ناشـی از مصـالح سـاختمانی بـه 
موجود در تجهیزات الکتریکی ، ازن ناشی از دستگاههاي فتـوکپی P.C.B[و موا د کارفته مثل آزبست، منواکسیدکربن

  و بخارات ناشی از حاللها و ضدعفونی کننده ها شیمیایی باشد .
  توصیه هاي کلی براي کاربران رایانه و کارمندان اداراي:

سـتاتیکی ناخواسـته اي بـه سـتون نشستن مداوم پشت میز وانجام کارهاي اداري یکنواخت موجب می گردد فشـارهاي ا  -1
وارد گردد. براي کاهش اثرات مضر این فشارها الزم است. چندین بار در طول سـاعات کـار  …فقرات ، پاها ،گردن و

بدن از حالت نشسته خارج شود.  توصیه می گردد برخی ملزومات اداري و پرونده ها و...را   در فواصـلی از خـود قـرار 
آنها مجبور باشید از جاي خود بلند شده و حداقل چند قدم راه بروید.اینکار علی رغـم اینکـه  دهید که جهت دستیابی به

زمان استراحت مناسبی را به وجود می آورد . باعث می شود فشار استاتیکی عضالت در اثـر حرکتهـاي دینـامیکی (راه 
ر فواصـل معینـی از زمـان کـاري اسـتفاده رفتن) از بین برود. عالوه بر این می توانید از حرکات نرمشی ساده و سـبک د

  نمائید.
مهمترین نکته بهداشتی در کار با رایانه ،چگونه و چقدراستفاده کردن از آن است . محیط کارمناسب ، محل اسـتقرار -2

چگونگی کار با رایانه را مشخص می کند. همچنین سـعی گـردد  …مناسب رایانه ،ارتفاع میز و صندلی و صفحه کلید ،
  روز تا استفاده از رایانه به طور تناوبی و در خالل انجام سایر کارهاي اداري انجام گیرد.  در طول

استفاده از زمان استراحت در طول کار با رایانه می تواند باعث کاهش خستگی چشم و سایر اثرات مضـر آن گـردد.  -3
دقیقـه و در کارهـاي سـاده  15سـاعت  مدت زمان استراحت براي کارهاي سخت و توأم با حرکات سریع و دقیق در هر

   دقیقه می باشد.  15ساعت  2براي هر
   توصیه هاي ایمنی و بهداشتی محیط کار با رایانه:

عالوه بر مشکالت یاد شده که می تواند ناشی از کار با رایانه باشد محیط هاي کاري کـه رایانـه در آن قـرار گیـرد در    
مـی توانـد عوارضـی را بـراي کـاربران ایجـاد نمایـد .عـواملی مثـل میـزان صورت نامناسـب بـودن و عملکـرد نادرسـت 

. از جمله عواملی هستندکه باید مورد نظر قرار گیرند،چون هم اثرات آنهـا …روشنایی،سروصدا،رطوبت ،آلودگی هوا،
م اسـت شـرایطی بروي کاربران حائز اهمیت است و هم با توجه به ورود میکرالکترونیک ها به سیستم هاي رایانه اي الز

  . تحت کنترل باشد.…نظیر دماي هوا،رطوبت ،
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  توصیه هاي ایمنی وبهداشت تجهیزات رایانه اي:

  ایمنی تجهیزات برقی:-
رایانه،صفحه نمایشگر و همه وسایل جانبی آن با منبع انرژي برق تغذیه شوند . بنابراین ضـروري اسـت مـوارد ایمنـی و    

مورد آنها رعایت گردد. مثالً کابل صدمه دیـده مـی توانـد موجـب بـرق گرفتگـی حفاظت از خطرات برق گرفتگی در 
شود.سیستم هـایی ارت مراکـز کـامپیوتر بایـد بصـورت اصـولی طراحـی شـده و مرتبـأ مـورد بازرسـی قـرار گیرنـدتمام 

  تجهیزات رایانه اي باید بر اساس استانداردهاي بین الملل داراي عایق (عایق بندي دوگانه اي باشد.
  ـ حرارت:

تولید می نمایند. اگر این چه میزان حرارت بـه تنهـایی نمـی توانـد مضـر  w400-300رایانه هاي معمولی حرارتی معادل
باشد. ولی در صورت نبودن تهویه مناسب به خصوص در مکانهایی که از تعداد زیادي رایانه اسـتفاده مـی گـردد باعـث 

ده که مـی توانـد منجـر بـه خشـکی بـیش حـد مخـاط بینـی و چشـم باال رفتن درجه حرارت در اطراف صفحه نمایش ش
گردد. همچنین تهویه رایانه با تولید بوي نامطلوب سبب تحریک و احساس ناخوش آیند می گردد. به طور کلـی دمـاي 

  درجه سانتی گراد باشد.  32ساعت کار مداوم نباید بیشتر از  2سطح خارجی صفحه نمایشگر بعد از گذشت 
    ـ سر و صدا:

منابع ایجاد کننده صدا به هنگام کار با رایانه می تواند صداي تهویه ، صداي کلیـد هـاي صـفحه کلیـد، صـداي دسـتگاه 
.. باشد. از نظر تئوریک میزان صدا به حدي نیست که بتوانـد عـوارض شـنواي ایجـاد نمایـد ولـی ایـن میـزان …چاپ و

  فرد باشد .تواند باعث تحریک اعصاب و برهم زننده آرامش صداي می
  ــ انفجار

همه تجهیزات که بر اساس خالء  بنا شده اند در معرض خطر انفجار قرار دارند. با توجه به اینکـه صـفحات نمایشـگر از 
ها یاسیستم هاي المپ شبه کاتودیک و خالء ساخته شده اند ، از این قاعده مستثنی نیسـتند . بنـابراین ایـن صـفحات المپ

وندکه در مقابل فشار هاي خارجی و  ضربه مقاوم بوده و از پرتـاب شـدن قطعـات ریـز بـه هنگـام اي ساخته می شبه گونه
  انفجار به چشم کاربر جلوگیري می نمایند.

  
  »هشت شیوه کاهش باز تابش نور از روي صفحه نمایش گر«

  ـ محل کار (طراحی میز و صندلی مناسب):
سکهاي بهداشتی محیط کار با رایانـه طراحـی و نحـوه قـرار گـرفتن یکی از عوامل مهم در تأمین سالمتی و کاهش ری    

ملزومات و تجهیـزات در محـیط کـار مـی باشـد. ناهمـاهنگی و چیـدمان نادرسـت تجهیزات(محـل قـرار گـرفتن میـز و 
) می تواند حاالتهاي بـدنی نامناسـبی  …صندلی،استقرار نامناسب صفحه نمایشگر،محل نامناسب اسناد و پیش نویس ها،

براي کاربران ایجاد نموده که ایـن وضـعیت هـا منجـر بـه بـروز ضـایعات عضـالنی و اسـکلتی از قبیـل درد در ناحیـه  را
  و تشدید مخاطرات بینایی می گردد. …کمر،گردن،انگشتان،
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  در طراحی میزو صندلی براي کاربران رایانه نکات اساسی ذیل مورد نظر قرا گیرد. 
  قابل تنظیم بودن :-

نظیم بودن صندلی و میز کار به همان اندازه مهم است که قابـل تنظـیم بـودن صـفحه نمایشـگر و صـفحه کلیـد قابل ت      
اهمیت دارد. با توجه به اختالف ابعاد فیزیکی و آنتروپومتریـک کـاربران رایانـه الزم اسـت میـز و صـندلی بـه گونـه اي 

بـزرگ و ابعـاد آنتروپـومتري کوچـک را داشـته باشـد.  طراحی گردد که قابلیت تنظیم براي افراد با ابعـاد آنتروپـومتري
کاربران باید از قابلیت تنظیم و نحوه تنظیم تجهیزات مطلع باشند تـا بتواننـد از ایـن اصـالحات درجهـت راحتـی خـود و 

  ارتقاي راندمان کاري استفاده نمایند.
  اساس مدیریت تنظیم محل کار:-

  د که شخص کاربر از لحاظ ارگونومیکی احساس آرامش نماید:وسایل و تجهیزات باید به گونه اي تنظیم شون
  پاها باید با  کف زمین در تماس باشد در غیر این صورت از زیر پایی با ارتفاع مناسب استفاده گردد.     -
فضاي زیر میز جهت قرار گرفتن پاها مناسب بوده و مانع از حرکت افقی وعمودي پاهـا نگـردد(از محـدود کـردن      -

  خودداري گردد) …اي حرکتی زیر میزها از طریق گذاشتن لوازم اضافی مثل کیف،کارتن هاي خالی و..فض
  صندلی و تکیه گاه به اندازه کافی مستحکم باشد.       -
جنس رویه صندلی و طراحی آن به گونه اي باشد که امکان تبادل هوا بین بدن و محیط بیرون وجود داشـته و مـانع      -

  دن شود.از عرق کر
  صفحه نمایش از نظر ارتقاع به گونه اي نصب شود که هنگام نگاه کردن سر در زاویه مناسب قرار گیرد.     -
فاصله چشم کاربر تا صفحه نمایش در حدي باشد کـه محـل دیـدن بـه راحتـی انجـام شـود(طبق توصـیه متخصـص     -

  می باشد) cm70چشم پزشکی این فاصله حدود
ر و صفحه کلید باید به اندازه اي باشد که بیشترین باز دهی را براي ماهیچـه هـاي جمـع کننـده دسـت ارتفاع میز کا    -

  ومچ (در جهت باال و پایین) داشته باشد.
باید طوري باشدکه به منظور ایجاد شـعاع مناسـب  )محل قرار گرفتن پیش نویس ها یا مدرك تایپی(روي منشی یار    -

  د به کاربر با کمترین حرکت موقعیت گردن سرخود را تغییر دهد.با صفحه نمایشگر و صفحه کلی
  به منظور استراحت دست کاربر ، صندلی داراي  دسته مناسب باشد.     -
  در صورت نیاز از تکیه گاه مچ براي صفحه کلید استفاده گردد.    -

بروي ابعـاد فیزیکـی بـدن کـاربران کلیه توصیه هاي ارگونومی مطرح شده بر اساس مطالعات و پژوهش هاي انجام شده 
  تعریفی از اندازه ها و اصطالحات ارگونومی را مشخص می کند. 4،5باشد. اشکال می
  مشخصات میز کار مناسب : -     

هـاي ارگونـومیکی کـار بـا رایانـه اسـت. میـز بایـد بـه ارتفاع مناسب میز کار یک عامل عامل مهم در زمینه کاهش تنش
ه قسمت مجزا و قابل تنظیم (از نظر ارتفاع) براي صفحه کلید داشته باشد. بدین ترتیب هر کـاربر اي طراحی شود کگونه

قادر است با توجه به ابعاد بدن خود محل مناسب صفحه کلید را تنظیم نماید. اگر از میزي استفاده گـردد کـه ارتفـاع آن 
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جهیزات مثل صندلی قابل تنظیم باشـند. ضـخامت میـز بوده و سایر ت  cm   70قابل تنظیم نیست ارتفاع آن باید در حدود
اي باشد که فضاي کافی براي استقرار صفحه نمایشگر، صفحه کلیـد و ... وجـود و عرض آن به اندازه cm  2باید حدود

  اي باشد که از شلوغی و ). طول میز با توجه به نوع کار باید به اندازه  cm90داشته باشد (حدود 
اي انتخـاب میز باید به گونـه ). همچنین رنگ cm150ومات اداري روي میز جلوگیري نماید (حدود ناهماهنگی بین ملز

  شود که عالوه بر ایجاد احساس روانی مناسب در کاربر منابع از انعکاس نور باشد.
  مشخصات صندلی مناسب:ـ 
چـرخ قابـل تنظـیم  5چـه اي مناسـب و صندلی کاربر باید داراي کیفیت و استحکام مطلوب بوده و داراي روکـش پار      

باشد. پشتی صندلی نیز از لحاظ شیب و ارتفاع باید قابل تنظیم باشد. توصـیه مـی گـردد از صـندلیهایی کـه داراي پشـتی 
وپشتی آن بـین خـط  mm500 –385یکسره از ناحیه کف صندلی هستند استفاده گردد.توصیه می گردد ارتفاع صندلی 

). زاویـه پشـتی بـه هـیچ وجـه 90-120درجه بین 30درجه قابلیت تنظیم داشته باشد .(یعنی  120عمود بر صندلی و زاویه 
  درجه کمتر باشد.  90نباید از 

از  خـط میـانی  mm300 –220درجه) به سمت عقـب و ارتفـاع آن بـین 5کف صندلی باید داراي شیب مناسب(حدود 
  صفحه کلید و کف صندلی قابل تنظیم باشد.

  ـ فاصله دید:  
درجـه  20این فاصله متناسب با خصوصیت فیزیکی بدن کاربران می باشد وباید بین چشم کاربر تا صفحه نمـایش کمـان

را تشکیل دهد. براي کارهایی که  الزم است دائمأ اطالعات وگزارشات از صفحه نمایشـگر خوانـده شـود ایـن  فاصـله 
  می باشد. mm600-500ودر کابران معمولی بین  mm700 –450بین 

  ـ زاویه دید:
 25الی  10کاربر باید سر خود را هنگام کار به راحتی خم یا متمایل نماید. خم کردن سر می بایست عمود و زاویه بین 

  دجه داشته باشد .  90درجه داشته باشد. خط دید نسبت به باالترین قسمت صفحه نمایشگر باال زاویه 
  : پیش نویس ها نگهدارنده پیش نویس(منشی یار) ـ
  ها از اهمیتی نظیر ارتباط با صفحه نمایشگر برخوردار است .نویسنگهدارنده پیشیاارتباط کاربر با محل پیش نویسها 

گرفتن آنها نباید از رنـگ یـا جنسـی باشـد کـه باعـث درخشـندگی ومحل قراراستمهمهانویسپیشنصبمحلروشنایی
باشد که  ارتباط بینایی بین صفحه نمایشگر ،صفحه کلید ومنشـی یـار بـه شود.موقعیت استقرار منشی یار باید به گونه اي 

راحتی و بدون هیچ تالش اضافی با تغییر جزئی در زاویه دیـد برقـرار گـردد. در مـواردي کـه کـاربر بـه صـفحه نمـایش 
  گیرد.ومنشی یار به صورت پی در پی نگاه می کند بهتر است منشی یار بین صفحه نمایشگر و صفحه کلید قرار 

همچنین نوشته ها و حروف باید به گونه اي باشد که خواندن آنها راحت باشد .حداقل اندازه کـوچکترین حـرف نبایـد  
  باشد. از نوشتن پیش نویس بروي صفحات شفاف خودداري گردد. mm2کمتر از
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  :روشنایی
روشنایی ، کیفیت روشـنایی و درخشـندگی  کلیه محیط هاي کاري از جمله محیط هاي کا ربا رایانه باید از نظر میزان    

وضعیت قابل قبولی داشته باشند. بطور کلی در محیط هاي کار اداري و محیط هاي کار با رایانه بسته به میزان حساسـیت 
لوکس روشنایی الزم است . این میـزان روشـنایی بایـد آمیـزه اي از نـور مصـنوعی و مناسـب جهـت  300-500کار بین 

یک نور عمومی جهت محیط کار با رایانه می باشد .تأمین روشنایی باید به نحوي باشد کـه نـورطبیعی صفحه نمایشگر و 
به صورت مستقیم وارد محیط نگردد.بدین منظـور مـی تـوان پنجـره هـا و منافـذ را  بـا پوششـها و بـر چسـب هـا مناسـب 

به نحوي استفاده کرد که منـابع یـاد شـده  پوشانید. جهت تأمین روشنایی مصنوعی بهتر است از منابع روشنایی  فلورنست
به صورت موازي(از نظر محل استقرار)در دو طرف کاربرقرار گیرند ، نه در جلو یا پشت سر. همچنین بهتـر اسـت منـابع 
از فازهاي متفاوت تغذیه شوند تا اثرات پدیده استروسکوپیک (سوسـوزدن) کـاهش یابـد. زاویـه مناسـب جهـت نصـب 

باشند، تا نقطه دیـد کـاربر بایسـتی کمتـر از یا صفحات پخش کننده نمیحبابکه دارايمنابعیصوصخمنابع روشنایی به
  درجه باشد. 50

  کاهش خیرگی چشم : 
جهت بررسی خیرگی چشم و کاهش آن ضروري است اصطالحات درخشندگی و تباین تعریف گردد. در واقع 

کند و ک منبع نوري را در مقابل میزان دید بیان میدرخشندگی یک اصطالح عمومی است که روشنایی غیرطبیعی ی
باشد. هر چه تباین بیشتر باشد میزان دید بهتر است.  تباین تباین در واقع اختالف درخشندگی بین سطوح مختلف می

بیان میشود. که درخشندگی زیاد  منابع نورانی و صفحه نمایشگر نامناسب  می باشد .اگر  شدت نور منابع  0و1بین 
تواند باعث اشکال در خواندن مطالب از روي صفحه نمایشگر و وشنایی از شدت نور صفحه نمایشگر بیشتر باشد میر

تواند باعث خستگی چشم گردد. باعث تالش بیشتر چشم جهت بهتر خواندن مطالب گردد که این  تالش اضافی می
گویند. به طور کلی درخشندگی می» درخشندگی ناتوان کننده«در اصطالح پزشکی به این میزان درخشندگی،

ها ، منابع روشنایی ، پخش نامناسب نور از منابع روشنایی و یا بازتابش از سطوح تواند، مستقیماً از طریق پنجرهمی
  اطراف ایجاد شود، بنابراین جهت کاهش درخشندگی نامناسب و کاهش خیرگی چشم موارد ذیل اعمال گردد: 

کننده جلوگیري نموده و متناسب با نور با محیط کار تنظیم گردد که از ورود نورهاي خیره ها باید به نحويپنجره -1
اي به صورت عمودي یا افقی و یا هاي پارچهتوان از پردهمحیط از نورهاي مات استفاده شود براي این منظور می

  هاي نازك پالستیکی تیره رنگ استفاده کرد. برچسب
  ها فاصله داشته باشد.اي مناسب که ایجاد خیرگی نکند ، از پنجرهدرجه وبافاصله 90زاویه صفحه نمایشگر باید با  -2
  درجه باشد. 50زاویه دید هر پنجره با کاربر باید حدود  -3
  صفحات نمایشگر روبروي پنجره و پشت به پنجره قرار نگیرد. -4
  منابع روشنایی  صحیح انتخاب نموده و در محل مناسب نصب گردد. -5
  )2از سیستم روشنایی هدایت شده استفاده گردد.(شکل-6
  با چرخاندن صفحه نمایشگر می توان میزان باز تابش منابع روشنایی را از روي نمایشگر کنترل کرد(تغییر زاویه)-7
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یعنی نویسه هاي تیره به روي زمینه اي روشن(ایجادتباین مناسب) که باعث کاهش » تصویر معکوس« استفاده از-8
  ان بازتابش می گردد.میز

  استفاده از میز کار و صفحه کلید مناسب از نظر میزان انعکاس نور.(از نظر رنگ)-9
استفاده از فیلتر هاي مناسب بروي صفحه نمایشـگر. انـواع ایـن فیلترهـا شـامل: فیلترهـاي پـوالزیزه کننـده (کـاهش -10

یا بـی رنـگ کـردن تشعشـعات رنگـی) ، فیلترهـاي بازتابش از طریق کاهش درخشندگی) ، فیلترهاي مات کننده (مات 
رنگی (مات یابی رنگ کردن  رنگی تشعشعات رنگی رنگهاي موجـود در طیـف نـور مرئـی و کـاهش توزیـع نورهـاي 

  فیلترهاي جهت دار  بازتابشی)
  

  
  
  
  
  
  
   
   

  
  
  
  

 اقدامات موقعیتها

  
 در منبع روشنایی

  پوشاندن جزئی پنجره ها-1
  چیدمان مناسب منابع روشنایی-2
 ه از روشنایی هدایت کنندهاستفاد-3

  
 در ایستگاه کاري

  تغییر محل ایستگاه کار-4
  چرخاندن صفحه نمایش  در زاویه مناسب-5
  استفاده از فیلتر به روي صفحه نمایشگر-6
 استفاده از تصویر معکوس-7

 ایستانیدن یا آویزان کردن دیوارهاي جدا کننده-8 میان منابع روشنایی و ایستگاه کار
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  نوان مبحث :پیشگیري از حریقع
 دالیل اهمیت  ایمنی حریق : 

 پیشگیري از بروز آتش سوزي .1

  محافظت از ساختمان در برابر حریق .2
  تامین سالمت کارکنان در ساختمان .3
  به حداقل رساندن خسارت هاي مالی و اقتصادي .4

 چهار عامل عمده ایجاد حریق
 پدیده هاي طبیعی نظیر رعدوبرق .1

  انسانی ( کبریت، ته سیگار... )خطاهاي  .2
  نواقص فنی ( سیم کشی ها و وسایل برقی..) .3
  اتش سوزي هاي عمدي  ( خودکشی، کینه توزي، پوشش جرم .... .4

 علل و شرایط بروز حریق
 عوامل و شرایط متعددي می توانند در بروز حریق ایفاي نقش نمایند که مهم ترین آن ها شامل موارد زیر است:

  قیم: مانند نزدیک نمودن شعله به مواد سوختنیآتش گیري مست .1
افزایش تدریجی دما: افزایش دما در یک توده زغال سنگ یا مواد آلی و حیوانی که بتدریج دماي آن ها در  .2

  اثر فشار و فعل و انفعاالت باال رفته و شروع به سوختن می کنند. 
اسید  یم و آب، فسفر با اکسیژن هوا،پتاس واکنش هاي شیمیائی: واکنش هاي نظیر ترکیب آب و اسید، .3

 نیتریک با کاغذ می تواند عامل شروع حریق گردد.

اصطکاك: مالش بین دو جسم آتش گیر مانند دو قطعه چوب خشک یا ترمز شدید چرخ هاي هواپیما روي  .4
  باند فرودگاه از نمونه هاي این شرایط است.

بینی تمرکز نور روي اشیاء باعث حریق یل خاصیت ذرهتمرکز پرتوهاي مرئی و غیر مرئی: در این حالت به دل .5
  می گردد. 

الکتریسیته جاري: حرارت حاصل از عبور جریان برق از یک هادي داراي مقاومت باال می تواند سبب  .6
 حرارت و آتش گردد.

مواد  الکتریسیته ساکن: به دلیل ایجاد جرقه ناشی از اختالف پتانسیل در مکان هایی که داراي گاز یا بخار .7
  آتشگیر باشند می تواند داشته باشد. 

صاعقه: صاعقه داراي صدها هزار ولت اختالف پتانسیل الکتریکی است و می تواند براحتی سبب بروز حریق  .8
  گردد.

و بسیاري مواد منفجره دیگر در حین انفجار می توانند آتش  TNTانفجار ناشی از مواد منفجره: دینامیت یا  .9
 یجاد نمایند. سوزي هاي وسیعی را ا
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تراکم بیش از حد ماده سوختنی: تراکم بیش از حد مواد سوختنی در حالت بخار یا گاز مشابه آنچه که در  .10
  موتورهاي درون سوز اتفاق می افتد همراه با یک عامل راه انداز مانند جرقه می تواند سبب بروز حریق گردد.

 علل و شرایط بروز حریق در صنایع
 عیب ساختمانی .1

  نگهداري و انبارداريعیب  .2
  عیب عدم پیش بینی و پیشگیري از آتش سوزي .3
  عیب عدم اطالع از طروق مبارزه با حریق .4
   عیب تاخیر در اطالع یافتن از وقوع آتش سوزي .5
  جرقه هاي ایجاد شدخ ار ماشین ها .6
  کاغذ هاي پاره و بی مصرف .7
 نشت مایعات از ظروف .8

  سمباده ها و سنگ سمباده .9
  فلزات مذاب .10
  برش فلزات جوشکاري و .11
  آتش بازي .12
  خاکسترهاي داف یا آتش هاي باقی مانده و خاموش نشده .13
  مشتعل شدن روغن هاي داغ .14
 سیگار، کبریت و فندك به خصوص سیگارهاي خاموش نشده .15

  
 سوخت می تواند شرایط زیر را داشته باشد:

 :  سوختهاي جامد
سیژن هستند و لذا موقع سوختن گاز دي اغلب جامدات سوختنی ترکیبات حاوي کربن، هیدروژن، نیتروژن و اک 

اکسید کربن و بخار آب تولید می کنند. در شرایطی مثل اتاقهاي بسته یا فضاهاي محصور که نفوذ هوا کم بوده و 
اکسیژن کافی وجود ندارد، سوختن مواد به صورت ناقص رخ داده و بجاي دي اکسید کربن، مونوکسید کربن که 

. این گاز سمی بی رنگ، بی بو و بی مزه عامل اصیل بسیاري از مرگ هاي ناشی از گازي سمی است تولید می شود
حریق است. مهمترین عوامل موثر در اشتعال مواد جامد سطح تماس ماده با هوا، خاصیت هدایت  حرارتی،  میزان 

   رطوبت و سرعت انتشار شعله بر روي آنهاست.
 :  سوختهاي مایع

لکل، نفت و گازوئیل تحت شرایط مختلف دما و فشار به شکل بخار در می آیند. در این این نوع سوختها مثل بنزین، ا
خصوص درجه فراریت و نقطه جوش ( تبخیر ) اهمیت بسیاري دارد. مثال بنزین و الکل تحت شرایط دمائی معمولی به 



 ١٠٨

ی توانند با اولین جرقه خطر راحتی تبخیر می شود و اگر این بخارات در فضاهاي بسته و بدون تهویه هوا جمع شوند م
  انفجار و آتش سوزي را به دنبال داشته باشند. 

 :  سوختهاي گازي
معموال در محیطهاي صنعتی این گازها تحت شرایط فشار و دما در داخل سیلندرها نگهداري می شوند مثل گاز 

ستیلن که در انبار کاربید تولید می شود و یا استیلن، یا با داشتن مواد اولیه در مواقع مورد نیاز تولید می شوند مثل گاز ا
به شکل طبیعی خود تحت سیستم لوله کشی مصرف می شوند مثل گاز شهري. از مهمترین گازهاي قابل اشتعال می 

   .توان به هیدروژن، استیلن، متان، پروپان و غیره اشاره کرد
  

  
  

  : تعاریف کاربردي
 :جارحدود حداقل و حداکثر قابل اشتعال و انف

گازها و بخارات عالوه بر نقطه جرقه زنی یا شعله زنی، حداقل و حداکثر غلظت قابل اشتعال یا انفجار را هم دارند. 
یعنی براي آنکه ماده اي مثل بخار بنزین دچار آتش گردد بایستی غلظت آن در هوا در یک محدوده معین باشد نه 

رخ نمی دهد حتی اگر شعله اي یا جرقه اي وجود داشته باشد. حال بیشتر و نه کمتر. خارج از این محدوده آتش گیري 
اگر غلظت یک گاز یا بخار قابل اشتعال در یک محفظه سر بسته مثل یک مخرن به این محدوده برسد و جرقه اي در 
 آن ایجاد گردد در صورت وجود اکسیژن در غلظت کافی اشتعال بسیار سریع توام با آزاد شدن ناگهانی انرژي و

   .گرماي بسیار باال در زمان بسیار کوتاه حادث می شود که انفجار نامیده می شود
 :نقطه شعله زنی 

درجه حرارتی است که تحت آن یک ماده سوختنی مایع ( یا در حال تبدیل به مایع ) به حد کافی بخار می شود تا به 
و برخی مواد جامد  در ابتدا بایستی به اندازه اي محض تماس با یک شعله یا جرقه شعله ور گردد. یعنی همه مواد مایع 

گرما دریافت کنند تا در سطح خود به شکلی درآیند که قابلیت شعله ور شدن را پیدا کنند. نقطه شعله زنی براي مواد 
مختلف متفاوت است و هر چه قدر این نقطه پایین باشد ماده قابل اشتعال تر است( وقتی می خواهید چوب کبریت را 

  وشن کنید، جرقه هاي تولید شده نشانگر رسیدن ماده سوختنی به نقطه جرقه زنی است).ر
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 : درجه آتشگیري
کمترین درجه حرارتی که براي تداوم احتراق ماده سوختنی الزم است. یعنی درجه حرارتی که بتواند ماده سوختنی را 

کنش گرما زا بدهد. براي همه مواد درجه آتشگیري به شکلی در آورد که به طور متوالی و مداوم با اکسیژن سریعا وا
از نقطه جرقه زنی یا شعله زنی باالتر است( در مثال چوب کبریت، وقتی شعله کبریت روشن می شود در واقع به درجه 

  آتشگیري رسیده است که این دما از دماي جرقه زنی آن باالتر است).
 :  احتراق خودبخودي

بخودي دارند که به آن احتراق خود بخودي گفته می شود یعنی براي سوختن نیاز به برخی مواد خاصیت سوختن خود 
حضور جرقه یا شعله ندارد بلکه در اثر افزایش درجه حرارت بدون تماس مستقیم با شعله حادث می شود مثل سوختن 

لید حرارت که در حضور علوفه هاي مرطوب تل انبار شده روي هم یا واکنش مواد شیمیایی ناسازگار با یکدیگر و تو
   اکسیژن دچار آتش سوزي می گردند
 : مخاطرات حریق و آتش سوزي

 شعله و حرارت •

  دود و گازهاي سمی و قابل سوختن •
  کاهش اکسیژن •
  ایجاد نقص در سازه هاي ساختمان •

 : گسترش و شدت حریق
اوت است. همچنین این سرعت گسترش حریق( شعله حریق ) بسته به نوع ماده سوختنی و شرایط بروز حریق متف

سرعت در جهات مختلف نیز متفاوت می باشد. به طور کلی سرعت گسترش حریق براي آزبست را برابر صفر گرفته و 
بقیه مواد را بر اساس آن بیان می کنند. سرعت گسترش حریق در جهت عمودي و به سمت باال بیشتر از سایر جهات و 

گر جهات است. در جداول زیر درجات مواد از نظر گسترش حریق و از در جهت عمودي به سمت پایین کمتر از دی
  نظر آتش گیري نشان داده شده است

 : عوامل مؤثر بر گسترش و شدت حریق
 عوامل زیر می توانند بر گسترش حریق مؤثر باشند:

ه در حین افزایش دسترسی به اکسیژن: این عامل توسط جریان هوا امکان پذیر می گردد همچنین در موادي ک .1
  حریق گسترش بیشتري خواهد داشت.   سوختن می توانند اکسیژن آزاد نمایند،

   ثبات شیمیایی ماده سوختنی: هرچه ثبات ماده از نظر حالت و ترکیب شیمائی کمتر باشد، بر شدت حریق  .2
  می افزاید.

بیشتر می شود. مثالً  سطح ماده سوختنی: هرچه سطح ماده قابل احتراق گسترده تر باشد شدت و سرعت حریق .3
پوشش  منابع سوخت با سطح بزرگ و پراکندگی مواد در سطح زمین، طبقه بندي مواد در انبارهاي بزرگ،

 گیاهی و امثال آن از این جمله اند. گسترش حریق در سطوح عمودي سریع تر از سطوح افقی است.
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 : محصوالت حریق
 ق از نگاه تلفات انسانی است )گازها و بخارت حاصل از حریق ( بخش خطرناك حری .1

  ذرات (بواسطه احتراق ناقص و در دماي پایین ایجاد می شود) .2
شعله (قسمت قابل رویت حریق است. شدت گرماي آن وابسته به میزان اکسیژن و رنگ آن وابسته به ماده  .3

  سوختنی است)
  زان گسترش آتش است )گرما یا انرژي (وابسته به مدت زمان شروع حریق، نوع ماده سوختنی و نیز می .4

 فازهاي حریق
 فاز اول یا فاز شروع حریق .1

a( اکسیژن در دسترس است  
b(   فارنهایت است 1000دما حدود  
c(  گسترش حریق تصاعدي است  
d( زمان رسیدن به اوج  حریق کوتاه است حدود کمتر از نیم ساعت  

 فاز دوم یا سوختن آزاد .2

a( گسترش حریق وجود دارد  
b(  فارنهایت 1300دما حدود  
c( به تدریج کاهش می یابد اکسیژن  

  فاز سوم یا سوختن کند .3
 فاز برگشت شعله .4

 : انتقال و انتشار حریق
گسترش حریق می تواند به طرق مختلف انجام گیرد. راه هاي زیر انتشار حریق به مکان هاي مجاور یا طبقات باالتر و 

 نماید:حتی پایین تر را امکان پذیر می

  )هدایت (از مواد ملتهب و داغ -الف
  جابجائی هواي داغ -ب
   تشعشع -ج
  شعله (تماس شعله) -د

 : تقسیم بندي مکان ها از نظر خطر حریق
 :مکان هاي کم خطر .1

در این مکان ها مقدار مواد قابل احتراق یا به طور کلی بار آتش گیري کم بوده و گسترش حریق زیاد نیست. دانسیته 
 سالن هاي پذیرایی، مدارس، است. مثال هایی از این دسته، kg/m50 2 مواد سوختنی در این دسته به طور متوسط تا
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منازل مسکونی و مانند آن است و حریق در این اماکن به خوبی قابل کنترل می باشد. بار حریق می تواند به مقدار 
  .ددنیز بیان گر Kcal یا BTU حرارت تولید شده از سوختن ماده قابل احتراق در هر مترمربع از محیط برحسب

 مکان هاي با خطر متوسط: -2
است. در این اماکن مقدار ذخیره مواد  kg/m100-50 2 دانسیته مواد سوختنی به طور متوسط در این اماکن بین

سوختنی قابل توجه بوده لیکن حریق آن ها قابل کنترل است. انبار کارگاه هاي تولیدي کوچک، انبار مواد پالستیکی 
   .ز این جمله می باشندو اغلب صنایع غیر حساس ا

 
 مکان هاي پرخطر: -3

هاي شدیدي بوجود می آتش سوزي در این اماکن مقدار ذخیره مواد قابل اشتعال زیاد بوده و در صورت بروز حریق،
پاالیشگاه و مانند  کارخانه هاي تولیدي مواد آلی، رنگ، الستیک، آید. مانند انبارهاي بزرگ چوب، مخازن سوخت،

  می باشد. kg/m 100 2یته مواد سوختنی به طور متوسط در این گروه بیش از آن. دانس
مکان ها از جنبه هاي دیگر نیز می توانند در این سه گروه قرار داده شوند. این جنبه ها شامل ارزش اقتصادي، اهمیت 

  ارزش معنوي کاالها می باشد. مواد،
 : دسته بندي انواع حریق

حریق ها را برحسب ماهیت مواد سوختنی به دسته هاي مختلفی  کنترل آتش سوزي،براي سهولت در پیشگیري و 
)، در اروپا و استرالیا به A,B,C,D) تقسیم بندي می کنند. در امریکا و ژاپن توسط مراجع رسمی حریق در چهار دسته

است که خاکستر به در همه تقسیم بندي ها مواد جامدي  A ) تقسیم بندي شده است. دستهA,B,C,D,E) پنج دسته
  .شامل فلزات قابل اشتعال می باشد D مواد نفتی و مایعات قابل اشتعال است. دسته B جا می گذارد. دسته

 : Aآتش دسته 
این نوع آتش سوزي از سوختن مواد معمولی قابل احتراق، عموماً جامد و داراي ترکیبات آلی طبیعی یا مصنوعی 

چوب، پالستیک و امثال آن است که پس از سوختن از خود خاکستر به جا  رچه،حاصل می شود. این منابع کاغذ، پا
دارند.  A می گذارند. خاموش کننده هایی که براي کنترل آن به کار می روند عالمتی مثلث شکل و سبز رنگ با نشان

  .مبناي اطفاء آن ها بر خنک کردن است

 :Bآتش دسته 
عال یا جامداتی که به راحتی قابلیت مایع شدن دارند (عموماً مواد نفتی و این آتش در اثر سوختن مایعات قابل اشت

روغن هاي نباتی) پدید می آید. برخی از این مواد ممکن است حالل در آب نیز باشند (مانند الکل، استون)، لیکن 
شود. خاموش کننده هایی  به هیچ وجه براي اطفاء آن ها توصیه نمی استفاده از آب به دالیلی که در ادامه خواهد آمد،

هستند. اطفاء این حریق عموماً مبتنی بر  Bکه براي این دسته مناسب هستند داراي برچسب مربع قرمز رنگ با عالمت 
  خفه کردن حریق است.
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 : Bآتش دسته 
و به  آتش سوزي مایعات قابل اشتعال بعلت تبخیر سریع از نظر سهولت و ادامه اشتعال خطرناك تر از جامدات بوده

علت اینکه داراي شکل ثابتی نمی باشد احتمال جاري و پخش شدن انها در محیط وجود دارد و همین عمل سبب 
ازدیاد سطح تماس مایع با هوا گردیده و موجب ازدیاد شعله می گردد. بنابراین مسله مهم در حریق مایعات قابل اشتعال 

د. به منظور اطفائ حریق مایعات قابل اشتعال، خاموش کننده جلوگیري از جریان مایع با گسترش ان در سطح می باش
مناسب پودر شیمیایی و کف می باشد. البته اگر مایع داخل مخزن مشتعل گردد، ایتدا باید بدنه مخزن را سرد و خنک 

عات نموده و بعد اقدام به اطفائ نمود تا بدین طریق از برگشت مجدد شعله جلوگیري گردد. قابل ذکر است که مای
 قابل اشتعال باید در داخل مخازن فلزي دربدار و دور از منابع حرارتی و عوامل حرارت زا نگهداري شوند.

 مایعات از نظر اشتعال بودن به دو دسته تقسیم می شوند :
 مایعات سریع االشتعال: که نقطه تبخیرشان پایین است مانند تینر و بنزین -1

  بخیرشان باالست مانند گازوئیل و قیرمایعات کند اشتعال : که نقطه ت -2
 مایعات از نظر حل شدن در آب به دو دسته تقسیم می شوند:

 مایعات محلول در آب مانند الکل ها و اترها -1

  مایعات غیر محلول در آب مانند روغن، نفت، بنزین، گازوئیل. -2
 : Cآتش دسته 

ها است که به راحتی قابلیت تبدیل به گاز را وطی از آناین دسته شامل آتش سوزي ناشی از گازها و مایعات یا مخل
هاي مربوط می باشد و خاموش کننده Bدارند مانند گاز مایع وگاز شهري. اي گروه نزدیک ترین نوع حریق به دسته 

 در مربع آبی رنگ مشخص می شوند. راه اطفاء این حریق خفه کردن و سد کردن مسیر نشت می باشد. Cبا عالمت 

گر چنین وضعیتی در مکان بسته واقع شده باشد باید با رعایت و انجام موارد زیر از بروز انفجار و اتش سوزي حال ا
 جلوگیري و خطر را بر طرف ساخت:

از قطع و وصل کلیدهاي برق خودداري شود. فقط می توان از کنتور که در خارج از محل نشت گاز قرار  .1
  دارد، برق را قطع کرد.

  م حرارتی، مانند بخاري، چراغ....خاموش کردن تما .2
  استفاده از حداقل نفرات براي بر طرف نمودن عامل خطر .3
  استفاده از دستگاه تنفسی و لباس ضد حریق .4
  بستن شیر گاز .5
  اجتناب از روشن و خاموش کردن چراغ قوه .6
 استفاده از سرلوله آب اماده جهت حریق و انفجار احتمالی .7
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 : Dآتش دسته 
پتاسیم و امثال آن می باشد و خاموش  ناشی از فلزات سریعاً اکسید شونده مانند منیزیوم، سدیم، حریق هاي این دسته

 شوند.مشخص می Dکننده هاي مناسب براي اطفاء آن ها با عالمت ستاره زرد رنگ 

 :   Eآتش دسته 
ی اتفاق می افتد مانند این دسته شامل حریق هاي الکتریکی می باشد که عموماً در وسایل الکتریکی و الکترونیک

نامگذاري این دسته نه به خاطر متفاوت  سوختن کابل هاي تابلو برق یا وسایل برقی و حتی سیستم هاي کامپیوتري،
ها است که حریق در آن ها رخ می دهد. اهمیت و نوع دستگاه بودن نوع ماده سوختنی بلکه به خاطر مشخصات وقوع،

یا هالن و هالوکربن می باشد. خاموش کننده  CO 2برق و خفه کردن حریق با گاز راه اطفاء این دسته قطع جریان 
 شوند.نشان داده می Eهایی که قابلیت کنترل آن را دارند با حرف 

 : Fآتش دسته 
این گروه به خاطر اهمیتشان به طور مجزا تقسیم بندي گردیده اند و شامل حریق آشپزخانه و مواد سوختنی مهم آن 

  ی ها و روغن هاي آشپزي می باشد. اخیراً خاموش کننده مناسبی نیز براي این گروه تولید گردیده است.یعنی چرب
 

  : روش هاي عمومی اطفاء حریق
اصوالً اگر بتوان یکی از اضالع هرم حریق (حرارت، اکسیژن، مواد سوختنی یا واکنش هاي زنجیره اي) را کنترل و 

ر می شود. اگرچه واکنش هاي زنجیره اي الزمه بروز حریق است ولی در درجه حریق مها محدود نموده یا قطع کرد،
 اول اهمیت نیست.

 سرد کردن ( توسط آب، دي اکسید کربن) .1

  خفه کردن ( توسط کف، دي اکسید کربن، خاك، ماسه و خاك) .2
  سد کردن یا حذف ماده سوختنی .3
  کنترل واکنش هاي زنجیره اي ( هالن و پودرهاي مخصوص) .4
  ن هوا ( نیتروژن و دي اکسید کربن)رقیق کرد .5

 : سرد کردن
نجام می گیرد. سرد کردن است. این عمل عمدتاً به وسیله آب ا یک روش قدیمی و متداول و مؤثر براي کنترل حریق،

یکی از خواص گاز دي اکسید کربن نیز سرد کردن آتش می باشد. میزان و روش به کارگیري آب در اطفاء حریق 
  .مناسب می باشد A این روش براي حریق دسته اهمیت دارد،

 : خفه کردن
خفه کردن، پوشاندن روي آتش با موادي است که مانع رسیدن اکسیژن به محوطه آتش گردد. این روش اگرچه در 

روند همه حریق ها مؤثر نیست ولی روش مطلوبی براي اکثر حریق ها می باشد. موادي که براي خفه کردن به کار می
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سنگین تر از هوا بوده و یا حالت پوششی داشته باشند. ضمناً خاك، شن و ماسه و پتوي خیس نیز این کار را می  بایستی
 توانند انجام دهند.

 :حذف مواد سوختنی یا محدود کردن سوخت
کنون جدا کردن منابعی که تا جابجا کردن مواد، این روش در ابتداي بروز حریق امکان پذیر بوده و با قطع جریان،

کشیدن دیوارهاي حائل و یا خاکریز و همچنین رقیق کردن ماده سوختنی مایع را شامل      می  حریق به آن ها نرسیده،
  .گردد

محدود کردن مقدار سوخت در دسترس از دو طریق به کاهش خطر حریق کمک می کند. اول از طریق کنترل مقدار 
 ید گرما کنند که به آن بار آتش سوخت گفته می شود.موادي که قادرند بسوزند وبراي گسترش آتش تول

دوم مقدار دودي را که تولید می شود کنترل خواهد کرد. البته بسته به نوع موادي که می سوزنند بار دود سوخت فرق 
  می کند. سوختی ممکن است بار دود کم و بار اتش زیادي داشته باشد یا برعکس.

 : کنترل واکنش هاي زنجیره اي
و  ،CBrF3، CBrCIF مانند Hallon کنترل واکنش هاي زنجیره اي استفاده از برخی ترکیبات هالن براي

مؤثر می  و پتاسیم بنفش یا کربنات پتاسیم هاي آن و برخی ترکیبات جامد مانند جوش شیرین، کلرورپتاسیمجایگزین
ولی می تواند به صورت مکمل براي باشد. این عمل براي کنترل حریق مشکل تر و گران تر از سایر روش ها است 

   .مواد پر ارزش به کار رود
 :مواد خاموش کننده آتش

موادي که به عنوان ماده خاموش کننده به کار می روند به چند  دسته قرار می گیرند. به دلیل لزوم سرعت عمل و 
م زمان استفاده نمود. طبعاً هر توان از دو یا چند عنصر خاموش کننده به طور همی افزایش پوشش خاموش کننده ها،

   .باشندکدام از مواد یاد شده در اطفاء انواع حریق ها داراي مزایا و معایبی می
 آب .1

  آب سبک یا آب نازك( آبی همراه با ماده اي به نام سورفکتانت) .2
  کف آتش نشانی  .3

a( (سولفانت آلومینیوم و محلول بیکربنات سدیم ) کف شیمیایی  
b(  کف مکانیکی  

  ش کنندهپودر خامو .4
  پودر خشک  .5
  گاز دي اکسید کربن .6
 ترکیبات هالوژنه .7
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 : تجهیزات خاموش کننده
میزان گسترش حریق و نوع حریق تجهیزات متنوعی وجود دارد. انواع این تجهیزات شامل  بر اساس شیوه اطفاء حریق،

 باشد: دو گروه عمده می

  تجهیزات متحرك -الف
  تجهیزات ثابت -ب

 : تجهیزات متحرك
 پتوي خیس و پتوي نسوز آتش نشانی. سطل آب، یل ساده مانند سطل شن،وسا .1

  .لیتر خاموش کننده در انواع مختلف 14کیلوگرم یا  14خاموش کننده هاي دستی با حداکثر ظرفیت  .2

  کیلوگرم) 90خاموش کننده هاي چرخدار (تا ظرفیت  .3
هلی کوپتر و هواپیما. این تجهیزات  خاموش کننده هاي بزرگ خودرویی یا قابل حمل توسط قایق، کشتی، .4

  داراي قابلیت امدادي نیز بوده و کارایی بسیار وسیعی دارند.
 : تجهیزات ثابت

 جعبه اطفاء حریق (شیلنگ با آب تحت فشار) .1

  ، پودر و ترکیبات هالوژنهCO2شبکه ثابت خاموش کننده مبتنی بر آب (شبکه افشانه اي)، کف،  .2
  ایستاده)شیرهاي برداشت آب آتش نشانی ( .3

 ظرفیت خاموش کننده :
لیتر است به طوري که یک نفر به راحتی قادر به  14کیلوگرم یا  14حداکثر ظرفیت ماده خاموش کننده در نوع دستی 

حمل و استفاده از آن باشد. از این وسایل براي حریق هاي کوچک یا در لحظات شروع حریق می توان استفاده نمود. 
  .ماهیت مواد و ترکیبات خاموش کننده می باشد ار آن ها بر اساس روش اطفاء حریق،طراحی ظاهر و مکانیسم ک

 اساس انتخاب خاموش کننده ها :
 ماهیت مواد قابل اشتعال .1

  تاثیر خاموش کننده بر روي خطرات .2
  سهولت استفاده از خاموش کننده .3
  مناسب بودن خاموش کننده براي محیط مورد استفاده .4
  نیاز خاموش کننده سرویس و نگهداري مورد .5
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 مراحل اساسی کار با خاموش کننده ها :
 اعالم حریق .1

 مشخص نمودن توان خاموش کردن فرد .2

 حفظ خونسردي .3

 تشخیص نوع حریق .4

 حرکت به سوي خاموش کننده .5

 تشخیص خاموش کننده با توجه به مشخصات کپسول و برچسب هاي روي سیلندر .6

  انتخاب خاموش کننده مناسب و برداشتن آن .7
  نتقال خاموش کننده به محل حریقا .8
  راه اندازي خاموش کننده .9

 پشت به باد ایستادن .10

 بکارگیري مواد خاموش کننده در فرایند اطفا .11

 نشانه روي بر روي پایه یا ریشه حریق .12

 حرکات جاروبی روي ریشه حریق .13

 چشم دوختن روي حریق .14

  ادامه اطفاء تا خاموش شدن کامل حریق .15
 گروه تقسیم می شوند: کننده هاي دستی به پنجخاموش
 خاموش کننده هاي محتوي آب -الف

  خاموش کننده هاي محتوي کف -ب
  خاموش کننده هاي محتوي پودر شیمیایی  -ج
  CO2خاموش کننده هاي محتوي گاز  -د
  خاموش کننده هاي محتوي مواد هالوژنه (هالن) -ه

 نکات مهم در به کارگیري خاموش کننده هاي دستی:
 ستی متناسب با نوع حریق و فضاي مورد نظر باشد. تعداد آن ها بای .1

متر بیشتر باشد به عبارت دیگر فاصله دسترسی افراد به خاموش کننده نباید از  30فاصله دو کپسول نبایستی از  .2
  متر بیشتر باشد.  30

متر  1/1ین ارتفاع قرارگیري نباید خیلی باال یا نزدیک زمین باشد. بهتر است ارتفاع قاعده کپسول از سطح زم .3
  بوده و بیشتر از متوسط ارتفاع آرنج افراد نباشد.

 براي هر محل بیش از یک دستگاه خاموش کننده پیش بینی شود. .4
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بالفاصله پس از هر بار استفاده از کپسول باید آن را شارژ نمود زیرا احتمال بروز حریق مجدد منتفی نیست.  .5
می گیرند شرکت مربوطه بایستی به تعداد مناسب جایگزین در مکان هایی که کپسول ها را براي شارژ تحویل 

موقت در محل هاي مربوطه نصب نماید تا در صورت بروز هرگونه حادثه مشکلی از نظر دسترسی بوجود 
  نیاید. 

هنگام استفاده از خاموش کننده براي اطفاء حریق، بایستی پاشش مواد به صورت جارویی در سطح قاعده  .6
 حریق انجام گردد.

  پراتور هنگام خاموش نمودن حریق باید پشت به باد باشد.ا .7
پرسنل تیم عملیاتی یا کارکنانی که براي اطفاء در نظر گرفته شده اند باید تحت آموزش مداوم و تمرینات  .8

  دوره اي قرار گیرند. 
 نیازهاي کلی :

 خاموش کننده در محل هاي قابل دید باشد .1

  اید قفل شود.کابین یا محفظه نصب خاموش کننده ها نب .2
کیلوگرم کمتر است باید طوري نصب گردند که  14/18پوند یا  40خاموش کننده هایی که وزن کل آنها از  .3

  متر از سطح زمین فاصله نداشته باشد 53/1فوت یا  5باالترین نقطه خاموش کننده بیش از 
باید طوري  - نوع چرخداربه جز خاموش کننده هاي  –پوند دارند  40خاموش کننده هایی که وزنی بیش از  .4

  متر از زمین فاصله نداشته باشند. 07/1فوت یا  5/3نصب شوند که باالي خاموش کننده بیش از 
میلی متر از سطح زمین فاصله داشته  102اینچ  یا  4در هیچ موردي نباید سطح پایینی خاموش کننده کمتر از  .5

  باشد.
 انتخاب خاموش کننده با توجه به نوع خطرات :

 Aاموش کننده ها براي حفاظت خطرات طبقه خ -
  1211نوع آبی، مواد سودا، کف، کف الیه نازك، پودر خشک شیمیایی چند منظوره، هالون 

  Bخاموش کننده ها براي حفاظت خطرات طبقه  -
  کف الیه نازك، دي اکسید کربن، انواع پودر شیمیایی، کف، انواع عوامل هالوژنه

  Cت خطرات طبقه خاموش کننده ها براي حفاظ -
  دي اکسید کربن، انواع پودر خشک شیمیایی، انواع مواد هالوژنه

  Kخاموش کننده ها براي حفاظت خطرات طبقه  -
  پودر خشک بی کربنات سدیم یا بی کربنات پتاسیم
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  : رنگ کپسول هاي اطفاء حریق
  

 نوع کپسول رنگ شناسایی
 CO2 سیاه

 هالوژنه سبز

 آب قرمز

 پودر آبی

 کف مکر

  
 انواع خاموش کننده نوع آبی :

 خاموش کننده آبی تحت فشار آب و گاز .1

  خاموش کننده آبی تحت فشار آب و هوا .2
  خاموش کننده آبی حاوي عامل مرطوب کننده .3
  خاموش کننده آبی سوداسید .4
  خاموش کننده آبی تلمبه دار .5
  خاموش کننده آبی نوع سطل و دلو جهت ریحتن آب بطور دستی بر روي حریق .6

 نوع آب و گاز:  –خاموش کننده نوع آبی 
محلول موجود در سیلندر دو سوم محتوي آب خالص است و فشار الزم از طریق فشنگی حاوي دي اکسید  .1

 کربن تامین می شود. 

  جهت جلوگیري از زنگ زدگی داخل سیلندر را با الیه نازکی از پالستیک یا ماده ضد زنگ می پوشانند. .2
  ی در نقاط سردسیر باید مقداري ضدیخ در محلول اضافه کرد.جهت جلوگیري از یخ زدگ .3

 نوع آب و هوا :  –خاموش کننده نوع آبی 
محلول موجود در سیلندر دو سوم محتوي آب خالص است و فشار الزم از طریق هواي تحت فشار داخل  .1

 سیلندر تامین می شود. 

  پالستیک یا ماده ضد زنگ می پوشانند.جهت جلوگیري از زنگ زدگی داخل سیلندر را با الیه نازکی از  .2
  جهت جلوگیري از یخ زدگی در نقاط سردسیر باید مقداري ضدیخ در محلول اضافه کرد. .3
  ثانیه است. 55زمان تخلیه تقریبا  .4
 می توان از ان بطور منقطع استفاده کرد. .5
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 : CO2اطفاي حریق با 
یا اتوماتیک است. لذا در محاسبات مقدار به روش خفه کردن به صورت دستی  CO2مبناي خاموش کردن توسط 

ماده خاموش کننده حجم احتمالی حریق مهم می باشد. از عوامل مهم دیگر زمان تخلیه و چگونگی پاشش ماده 
 اطفائی روي آتش است . 

این دستگاه ها از یک سیلندر حاوي دي اکسید کربن مایع و شیرفلکه، شیلنگ و سرلوله شیپوري تشکیل شده است.  
  .لت شیپوري بودن سرلوله، جلوگیري از یخ زدن گاز در حین عبور از مسیر می باشدع

کیلوگرمی عرضه شده اند. فشارداخلی  9تا1خاموش کننده هاي دستی گازکربنیک از نظر تجاري در وزن هاي 
پرکردن  می باشد. هنگام PSI 100و میزان فشار تولید شده هنگام عمل دستگاه حدود  PSI 2700کپسول حداقل 

 درصد از حجم را مایع دي اکسیدکربن پر می کند.75سیلندر فقط 

متر است. حداکثر زمان تخلیه  2- 4منبع تأمین فشار پاشش، تغییر فاز گاز دي اکسیدکربن بوده و طول پرتاب آن بین  
 ریق هاي دستهثانیه است . این نوع خاموش کننده براي ح 60- 160در انواع مختلف خاموش کننده دستی این گروه 

F- E – C-B – A مناسب می باشد که با کد TOTAL نیز بیان می شود.   
 : مزایا و معایب

خاموش کننده هاي قوي هستند و تا هنگامی که مصرف نشوند نیاز به شارژ ندارند و هنگام  CO2کپسولهاي  •
ت که باعث خسارت به این اس CO2استفاده بهتر است بصورت جاروي استفاده گردد. از دیگر خصوصیات گاز

 موجب عدم هدایت برق می شود.  CO2مواد موجود در محیط حریق نمی شود و همینطور گاز 

  گران بودن آن است .  CO2از مهمترین عیب گاز  •
 : اطفاي حریق با پودر

براي خاموش کننده هاي پودري و گازي چون روش خاموش کردن به روش خفه کردن سطحی می باشد لذا سطح 
مهم بوده و الزم است باتوجه به سطح وزن مواد موردنیاز پودر را تعیی کرد اطفاکننده هاي قابل حمل به صورت حریق 

کیلوگرمی در نقاط مشخص نصب و به صورت کپسولهاي بزرگ چرخ دارد در نواحی قرار داده  12یا  6کپسول هاي 
کیلوگرم پودر(بر مبناي بنزین) می باشد. 2ق می شود. قدرت خاموش کنندگی پودر به ازاي هر مترمربع از سطح حری

می باشد. این کپسولها هر سه ماه یکبار بار باید  A-B-Cمورد استفاده این نوع خاموش کننده حریق هاي دسته هاي 
  شارژ شوند و هر دو سال یکبار باید تست بدنه توسط کارخانه سازنده انجام شود. 

 دستی : نکات مهم در به کارگیري خاموش کننده هاي
 تعداد آن ها بایستی متناسب با نوع حریق و فضاي مورد نظر باشد.  -

 30متر بیشتر باشد به عبارت دیگر فاصله دسترسی افراد به خاموش کننده نباید از  30فاصله دو کپسول نبایستی از  -
  متر بیشتر باشد. 

متر  1/1ارتفاع قاعده کپسول از سطح زمین  ارتفاع قرارگیري نباید خیلی باال یا نزدیک زمین باشد. بهتر است -
  بوده و بیشتر از متوسط ارتفاع آرنج افراد نباشد.



 ١٢٠

 براي هر محل بیش از یک دستگاه خاموش کننده پیش بینی شود. -

بالفاصله پس از هر بار استفاده از کپسول باید آن را شارژ نمود زیرا احتمال بروز حریق مجدد منتفی نیست. در  -
ی که کپسول ها را براي شارژ تحویل می گیرند شرکت مربوطه بایستی به تعداد مناسب جایگزین موقت مکان های

  در محل هاي مربوطه نصب نماید تا در صورت بروز هرگونه حادثه مشکلی از نظر دسترسی بوجود نیاید. 
ویی در سطح قاعده حریق هنگام استفاده از خاموش کننده براي اطفاء حریق، بایستی پاشش مواد به صورت جار -

 انجام گردد.

  اپراتور هنگام خاموش نمودن حریق باید پشت به باد باشد. -
پرسنل تیم عملیاتی یا کارکنانی که براي اطفاء در نظر گرفته شده اند باید تحت آموزش مداوم و تمرینات دوره  -

  اي قرار گیرند. 
 نیازهاي کلی خاموش کننده ها :

 حل هاي قابل دید باشدخاموش کننده در م  -

  کابین یا محفظه نصب خاموش کننده ها نباید قفل شود. -
کیلوگرم کمتر است باید طوري نصب گردند که  14/18پوند یا  40خاموش کننده هایی که وزن کل آنها از  -

  متر از سطح زمین فاصله نداشته باشد 53/1فوت یا  5باالترین نقطه خاموش کننده بیش از 
باید طوري  -به جز خاموش کننده هاي نوع چرخدار –پوند دارند  40ننده هایی که وزنی بیش از خاموش ک -

  متر از زمین فاصله نداشته باشند. 07/1فوت یا  5/3نصب شوند که باالي خاموش کننده بیش از 
ن فاصله داشته میلی متر از سطح زمی 102اینچ  یا  4در هیچ موردي نباید سطح پایینی خاموش کننده کمتر از  -

  باشد.
 ترتیب قرار گرفتن کپسول خاموش کننده در داخل ساختمان

 توزیع همسان را فراهم کند. .1

  ایجاد دسترسی آسان را فراهم کند. .2
  به وسیله انباشتن و گذاشتن تجهیزات و مواد پنهان نشود. .3
  نزدیک به گذرگاه هاي عبور باشد. .4
   نزدیک به ورودي ها و خروجی ها باشد. .5
  ب هاي فیزیکی در امان باشد.از آسی .6
  براحتی قابل دید باشد.      .7
  در فاصله اي از کف نصب شود. .8

 روش هاي دست یابی به اهداف ایمنی جان و مال در آتش سوزي :
 پیشگیري : با کنترل منابع سوخت و منابع اشتعال باید از عدم شروع حریق مطمئن شد. .1
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یق، ساکنان باخبر شده و همه سیستم هاي حساس به حریق ارتباطات: باید مطمئن شد که در صورت بروز حر .2
  یکی پس از دیگري فعال می شود.

نجات و فرار: باید مطمئن شد که در صورت حریق، ساکنین و محیط اطراف قبل از اینکه به وسیله گرما یا  .3
  دود صدمه ببیند بتوانند به مناطق امن بروند.

  ندازه حریق در حداقل است.محدود کردن حریق: حصول اطمینان از اینکه ا .4
  اطفائ حریق: اطمینان از اینکه می توان حریق را با سرعت و با کمترین هزینه خاموش کرد. .5

 پیشگیري :
ساده ترین و موثرترین روش دست یابی به اهداف حریق، جلوگیري از شروع حریق و آتش سوزي است. اگر  .1

هاي نیست. دو راه اساسی براي پیشگیري از حریق این روش موفقیت آمیز باشد، دیگر نیازي به دیگر روش 
وجوددارد که اساسا وابسته به مثلث حریق است. حذف اکسیژن همیشه ممکن نیست لذا دو ضلع منبع احتراق 

 و سوخت در پیشگیري خیلی مهم هستند.

  جلوگیري از اشتعال و محدود کردن سوخت دو شیوه پیشگیري از حریق هستند. .2
 قوع آتش سوزي :نکات ایمنی هنگام و

حیاتی است.  هنگام رو به رو شدن با آتش سوزي، سرعت عمل براي نجات جان خود و مصدومان احتمالی، کامالً
همانطور که می دانیم آتش خیلی سریع انتشار می یابد. بنابراین بالفاصله آتش نشانی و اورژانس را خبر کنید و تا 

 بروز حادثه به آنها بدهید.  آنجا که می توانید اطالعات کاملی در مورد

  سعی کنید که تمام افراد را از ساختمان بیرون ببرید.  
  با رعایت جوانب احتیاط به خاموش کردن آتش بپردازید.  
  به هیچ وجه وارد ساختمان آتش گرفته نشوید، مگر آنکه مجهز به ماسک تنفسی باشید و کاربرد آن را بدانید.  
 اتاق پر از دود شوید، ابتدا مطمئن شوید که جانتان را به خطر نخواهد افتاد.  داگر به هر دلیلی ناچارید وار 

قبل از قرار از اتاقی که در آن بسته است، ابتدا در را لمس نمایید، اگر داغ بود از خروجی هاي دیگر استفاده  
  کنید. 
بروید و در را ببندید. سپس  اگر در ساختمان آتش گرفته، گرفتار شدید، فوراً به اتاقی که داراي پنجره است 

یک پتو یا فرش را طوري زیر در قرار دهید که دود وارد اتاق نشود و آن گاه از طریق پنجره، تقاضاي کمک 
  کنید. 

اگر درود، حرارت یا شعله هاي آتش، مسیرهاي خروجی شما را مسدود کرده است، در را ببندید و در اتاق  
تلفن وجود    چه به رنگ روشن، از طریق پنجره کمک بخواهید. اگر در اتاقبمانید. تنها با استفاده از یک پار

  .دارد به اداره آتش نشانی زنگ بزنید و موقعیت خود را خبر دهید

زمانی که در جریان حریق واقع می شوید، با حفظ خونسردي، تمام تهویه هاي ساختمان را خاموش کنید تا به  
 ساختمان جلوگیري شود. این ترتیب از ورود اکسیژن به داخل 
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  در صورت امکان امواد سالم و قابل استفاده را فوراً از محل خارج کنید.  
امدادگران و یا افرادي که در جریان حریق واقع شده اند، باید لباس هاي داراي الیاف مصنوعی و پالستیکی  

  را از خود دور کنند. 
   .در فرونشاندن آتش سوزي مواد نفتی، آب به کار نبرید 
  .ظرف مشتعل را حرکت ندهید. شعله را با شن، نمک، پتوي نمناك یا پوشش هاي دیگر خفه کنید 

  نکات ایمنی بعد از وقوع آتش سوزي و نجات مصدوم از اتاق پر از دود
 ابتدا مطمئن شوید که براي نجات مصدوم، جان خود را به خطر نمی اندازید.  

  ا به دست یکی از حاضران بدهید. ریک طناب نجات به کمر خود ببندید و آن  
  بستن دستمال خیس به دور دهان و بینی، باعث محافظت شما در برابر گاز یا دودهاي سمی خواهد شد.  
براي نجات جان مصدوم از اتاق آتش گرفته اي که در آن بسته است، باید قبل از ورود، با لمس در اتاق،  

شوید و اگر داغ نبود، قبل از ورود به اتاق چند نفس عمیق بکشید تا حرارت را بسنجید. اگر داغ بود وارد اتاق ن
خون شما پر از اکسیژن شود. سپس با شانه خود از پهلو به در ضربه بزنید، آن را باز کنید و در همین حال 
صورت خود را برگردانید. اتاق ممکن است پر از هواي سوخته فشرده باشد و احتمال دارد هر لحظه انفجاري 

متراکم است. روي زمین، سینه خیز بروید. چون با توجه به اینکه هواي داغ باال می  خ دهد. اگر دود کامالًر
  .رود، ممکن است الیه اي از هواي تمیز در اتاق وجود داشته باشد

مصدوم را بگیرید و با توجه به رعایت تمام جنبه هاي ایمنی، به سرعت او را به سمت در خروجی بکشید.  
 س سوخته مصدوم را با استفاده از پتو، گلیم و یا کت خاموش کنید. لبا

اگر مصدوم هشیار است، کامالً از او مراقبت کنید؛ چون ممکن است بر اثر نیم سوز شدن اشیاي داخل اتاق،  
  گاز منواکسید کربن در هواي اتاق پراکنده شده باشد و این امر بر هشیاري مصدوم به تدریج تأثیر بگذارد. 

  اگر تنفس مصدوم قطع شد؛ بالفاصله تنفس مصنوعی را شروع کنید و سپس مصدوم را به بیمارستان برسانید.  
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  : عنوان مبحث : مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراري

کننـد.  تغییري ناگهانی ، شدیدتر از حالت عادي و غافلگیري تهدید آمیز را بحران یا شرایط اضـطراري تعریـف مـی    
در این شرایط که با غافلگیري همراه بوده است صدمات جانی و مالی زیادي حادث شده کـه جهـت کـاهش یـا حـذف 
این صدمات باید اقداماتی پـیش بینـی و انجـام گیریـد. در جوامـع مترقّـی و امـروزي نیـروي کـار روز بـه روز بـه سـوي 

بنـد ، بسـط و گسـترش همـه جانبـه را بیاموزنـد. در  رود. آنان بایـد اصـول و روش بهسـازي ،مدیریت شخصی پیش می
ما ، همه باید بیاموزند که خود را اداره و مدیر خود باشند. در وضـعیت عـادي همـه  شرایط کنونی جهان و جامعه انسانی

ولی چنانچه اوضـاع غیـر عـادي و بـه عبـارت دیگـر   گردد.رود و نتیجه مثبت ارزیابی میچیز بصورت مطلوب پیش می
به عبارتی دیگر بسیاري از مـدیران خـرد و کـالن در ». مدیریت بحران«انی شود، نوع دیگري از مدیریت الزم است بحر

نمایند ولی در شرایط بحرانی به دلیل عدم درك صحیح و تفهـیم شرایط عادي عملکرد و مدیریتی مطلوب را عرضه می
اصـل ایثـار، صـبر و واکـنش پـذیري سـریع را در هنگـام موضوع فرایند مدیریتی ایشان درست نمی باشد. آنان باید سـه 

  بحران و به همراه دیگر تخصصها و عوامل تحت فرمان رعایت نمایند. 

هــدف از بررســی و سیاســت گــذاري در جهــت واکــنش در شــرایط اضــطراري ، تعیــین اســتراتژي خــاص در جهــت  
اي مهیب ، سیل ، زلزله ، جنگ و انفجـار جلوگیري یا کاهش صدمه به پرسنل در شرایط خطرناك مانند آتش سوزي ه

  در این شرایط می باشد.   تجهیزات بوده که در بر گیرنده آموزش به پرسنل در جهت آمادگی و تدارك وسایل الزم

  سوالی که همیشه بعد از بوجود آمدن این شرایط همه از هم می پرسند این است:  

یتوانـد مـدیریت شـرکت ، کارشـناس ایمنـی و بهداشـت ، مسـئول واکـنش در ایـن شـرایط م مسئول واکـنش کیسـت ؟
سرپرستان یا پرسنل در گیر کار باشند . اما چیزي که شرعا و عرفا مهم بوده و قانون بر آن صـحه گذاشـته اسـت صـیانت 
از نیروي انسانی است. پس مسئول حفاظت از نیروي انسانی مدیریت است که در سطوح مختلـف بـه کـوچکترین جـزء 

شـناخت  رسنل باشند تفکیک می شود. پس همه در برابر دیگـري مسـئولند امـا مـدیریت بحـران بـا کیسـت ؟که همان پ
دسـتی در هاي موجـود، پیشبحران و مسئله ، ارزیابی اطالعات ، بررسی اخبـار مربوطـه، توجـه بـه امکانـات و توامنـدي

منـدي از متخصصـین ه. اخذ مشاورة مطلـوب، بهرههاي موجود و نهایتاً انتخاب بهترین رامقابل شایعات، ارزیابی راه حل
ویژه در کادر مدیریت. شـناخت زمـان و مکـان و آشـنایی کامـل بـا ارکـان اجرایـی تحـت مـدیریت از وظـایف اصـلی 

  مدیریت بحران می باشد. 

  هاي مختلف بحران و به عبارتی دیگر پس بحرانها : شناخت الیه 

   هاها ، میزان نگرانی، اضطراب ، خونسردي و توانمنديربیات، آموختهانسان یا به عبارتی شناخت تجالیه اول:  
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فرهنگ جامعه یا به عبارتی شناخت فرهنگ بحران سـتیزي ، باورهـاي ایجـاد تغییـر علیـه بحـران و شـناخت الیه دوم:  
  سنتها ، اقلیم ، آداب و رسوم. 

واحدها با هم ، میـزان پیچیـدگی ، تمرکـز و سلسـله  ساختار ارتباطی در بحران یا به عبارتی شناخت ارتباطالیه سوم:  
گیري، هماهنگی و مبادله اطالعات، چه در تشکیالت رسمی و چه نهادهـا و اجتماعـات مراتب، سرعت عمل در تصمیم

  مردمی. 

میم تصـهاي مقابله با بحران. عملکرد و فعالیت کوتاه مـدت: (ها، روشها و شیوهاستراتژي تبیین خط مشیالیه چهارم:  
   درست و قاطع در زمان بسیار کم)

  عملکرد مدیریت بحران :  

  تشکیل ستاد بحران با حضور تمامی نیروهاي مطلع و مسئول.    .1 

  بندي وظایف. تقسیم  .2 

  حضور یا ارتباط دائم.    .3 

  مندي از نیروهاي مسئول. استفاده و بهره    .4 

  انجام خدمات امداد و نجات.     .5 

  هاي عملیات. تشکیل هسته   .6 

  آگاهی دادن به بحران زده گان.    .7 

  گزارش اقدامات به مدیران عالی.   .8 

آوري اطالعـات جــامع و بـراي کنتـرل بحـران و انجـام هــر تصـمیم در فرآینـد بحـران، شناسـایی عناصــر بحـران، جمـع       
  باشد. گذار بر کنترل بحران می ترین زمان موجود از عوامل تاثیرگیري مناسب در کوتاهتصمیم

امکان سنجی و نیاز سنجی در پیشبرد اهداف یک سـازمان در شـرایط عـادي  چگونگی واکنش در این شرایط :  
و غیر عادي و مشخص نمودن موارد ، مشکالت و وظایف هریک از مدیران ، سرپرستان و پرسـنل ذیـربط مـی توانـد در 

ش خطرات و صدمات باشد مثمر ثمر باشد. اعمالی که باید در این رابطـه صـورت واکنش سریع و به موقع که همانا کاه
   گیرد به قرار ذیل می باشد: 



 ١٢٥

  شناسایی فرایند   .1

  تهیه نقشه سایت کارخانه و راههاي فرار اضطراري   .2

  شناسایی نقاط و فعالیت هاي خطرناك و اضطراري   .3

  خروج و مکان هاي امن تهیه نقشه نقاط خطرناك همراه با راههاي  .4

  مشخص نمودن تجهیزات مورد نیاز   .5

  تعیین نیاز سنجی آموزش هاي الزم در جهت مقابله با این گونه حوادث غیر مترقبه  .6

  انجام مانور و باز آموزي در دوره هاي متوالی   آموزش تئوري ،  .7 

  ا بدست گیرد مشخص نمودن فرد یا افرادي که مدیریت بحران در این شرایط ر  .8

  اصول اجرایی : 

مدیریت با هماهنگی کارشناسان ایمنی و بهداشت صنعتی ، تکنسین هاي تولید و تعمیرات باید نقاط نـا ایمـن ، ایمـن و  
نقـاط   خطرزا را شناسایی و نوع خطر را با توجه به نوع فعالیت مشخص نمایند. دفتر فنی نیز باید نقشه سایت ، تجهیـزات

را تهیـه و در ورودي سـایت نصـب و بـا   خروجـی اضـطراري و تابلوهـاي پسـت انتظـار و هشـدار دهنـدهامن ، راههاي 
کـه   ( توصیه میشـود در هنگـام بـروز هـر حادثـه  هماهنگی مسئولین آموزش ، آموزشهاي الزم را به پرسنل ارائه دهند.

یند و سـپس بـا حفـظ آرامـش بـه آتـش منجر به آتش سوزي گردد محل کار خود را ترك و به بیرون از سایت فرار نما
  نشانی ، سرپرست خود و یا شیفت فورمن اطالع دهند ) 

و گزارشات مانور را ثبت مینمائید سـپس بـا   با توجه به تعیین وسایل الزم ، نسبت به انجام مانور با امکانات موجود اقدام
در تهیـه  تمهیدات تدارك شده مشخص گردد.تدارك وسایل و آموزش پرسنل نسبت به انجام مانور اقدام تا اثر بخشی 

نقشه ها و نیاز سنجی آموزشی باید موقعیت ، جهت ، دوري و نزدیکی به سایت فعالیت و کلیه مواردي که ایجاد حادثـه 
  می نماید را مد نظر قرار دهید.

آمـادگی  "ت عنـوان یکی از الزامات مهم و تعیین کننده در سیستمهاي مدیریت ایمنی و حتی زیست محیطی الزامی تح
می باشد . دلیل گنجاندن این الـزام در اسـتانداردهاي یـاد شـده اهمیتـی اسـت کـه ایـن  "و واکنش در شرایط اضطراري

موضوع در کاهش عواقب حادثه دارد چرا که وجود خطاهاي پنهان در سیستم همواره محتمـل بـوده و تمـامی سـازما ن 
 این تاثیرات سازمان را به بحـران کشـانده و باعـث بـروز اخـتالالت اساسـی در ها متاثر از عوامل بیرونی می باشند. گاهاً
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سیستم ها می گردند. با داشتن طرحـی در خصـوص آمـادگی و واکـنش در شـرایط اضـطراري مـی تـوان تـاثیر عوامـل 
  را تا حد قابل مالحظه اي کنترل نمود و کاهش داد . -پس از بالفعل شدن این عوامل  -بیرونی 

مقاله سعی شده که تا حدي مفهوم واکنش در شرایط اضطراري روشـن گشـته و سـپس بعـد از آن بـا یـک مثـال در این 
 عملی در یک کارخانه تولید لوله طریقه کار تیمهاي واکنش سریع را مورد بررسی قرار خواهیم داد . 

                  غفلــت از اقــدامات واکنشــی) در ســطح مطلــوبی قــرار داشــته باشــد  Reactiveبهــر انــدازه کــه اقــدامات پیشــگیرانه ( 
 )Proactive  ممکن نمـی باشـد  100) عواقب بسیار خطرناکی را بدنبال خواهد داشت . از آنجا که دستیابی به ایمنی %

، در کنار اقدامات پیشگیرانه بایستی طرحی براي مقابله با حوادث پیش بینی نشده و یا وضعیتهاي اضـطراري در سـازمان 
طرح واکـنش در شـرایط ”داشته باشد . در وضعیت موجودِ کشور اکثر صنایع اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان  وجود

نموده اند که عمدتا از کـارآیی الز م برخـوردار نمـی باشـد. عـدم کفایـت طـرح “ طرح مقابله با بحران ”یا “ اضطراري 
  هاي یاد شده اصوالً به دو عامل بستگی دارد : 

  رنامــه ریــزي و طــرح تهیــه شــده بگونــه اي کــه ایــن طــرح توانــایی اتصــال بخشــهاي سیســتم را نــدارد .ضـعف در ب - 1
ــود . - 2 ــع نم ــات ادواري رف ــا تمرین ــوان ب ــی ت ــم را م ــن مه ــه ای ــرح ک ــاد ط ــراي مف ــا در اج ــیم ه ــت ت ــدم کفای   ع

شـامل شناسـایی براي تهیه یک طرح آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري مـوثر سـه مرحلـه اصـلی وجـو د دارد کـه 
  پتانسیل هاي بحران ، برنامه ریزي براي واکنش وارزیابی برنامه ها می باشد .

  آمادگی براي واکنش در شرایط اضطراري :

در حالت واقعی همواره احتمال وقوع رویدادهایی که می توانند سازمان را دچار بحـران نماینـد وجـود دارد و از طرفـی 
دها غیر قابل پیش بینی می باشد مانند زلزله ، سیل ، جنگ و تندبادها . لذا شناسـایی ایـن زمان وقوع تعدادي از این رویدا

پتانسیل ها ( مواردي که می توانند سازمان را به بحران بکشانند ) همچنین ایجاد و حفظ آمـادگی بـراي واکـنش در ایـن 
سـایی پتانسـیل هـاي بحـران در کارخانجـات و شرایط می تواند خسارات ناشی از اینگونه وقایع را به حداقل برساند .شنا

سازما ن ها اولین قدم در راه کنترل حوادث منتج از این پتانسیل ها مـی باشـد. تـا زمـانی کـه شـناختی کامـل و کـافی از 
خطرات موجود در سازمان نداشته باشیم قادر بـه برنامـه ریـزي بـراي مقابلـه بـا آنهـا نخـواهیم بـود . در بخـش شناسـایی 

حالت اضـطراري  OSHAهاي بحران توجه به طبیعت فرآیند بسیار مهم می باشد . . بر اساس تعریف استاندارد پتانسیل 
می تواند به مواردي مانند نشت گاز سمی ، ریزش مواد شیمیایی ، نشت مخاطره آمیـز گازهـاي قابـل انفجـار و اشـتعال ، 

  انفجارات و حریق ها و . . . نیز اطالق گردد .

جادِ آمادگی و برنامه ریزي براي واکـنش در شـرایط اضـطراري ، شناسـایی پتانسـیل هـاي پاسـخگویی در مرحله دوم ای
              امکانـات بـرون سـازمانی مقابل بحران می باشد. در این مرحله سازمان عالوه بر تجهیزات واستعدادهاي درون سازمانی 

ده از آنهـا وجـود دارد را نیـز مـورد شناسـایی و ارزیـابی قـرار ( تاسیسات موجود در مجاورت سازمان ) که امکان اسـتفا
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خواهد داد . در اینگونه موارد معموال سازمان با امضـاء تفـاهم نامـه بـا سـازمان هـاي مجـاور از ایشـان در وضـعیت هـاي 
  اضطراري کمک می گیرد .

م به تدوین برنامه هایی بـراي واکـنش در مرحله بعد با بررسی پتانسیل هاي بحران و استعدادهاي پاسخگویی سازمان اقدا
در شرایط اضطراري می نماید. در این مرحله با پیگیري سناریوهاي از پیش تعیین شده ، سازمان به ارزیـابی برنامـه هـا و 
استعدادهاي پاسخگویی شناسایی شده می پردازد . تمامی مراحل فوق نیاز به پیروي از اصول و قواعـد خاصـی دارد کـه 

  ه آنها اشاره خواهد شد .در ادامه ب

موثر بودن و کفایت طرح هاي آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري به تعـدد ایـن طرحهـا و اجـراي   طرح ریزي :
ـــی ـــۀ ایمن ـــیچ برنام ـــدیریت ه ـــدِ م ـــدون تعه ـــه ب ـــیم ک ـــی دان ـــتگی دارد . م ـــا بس ـــا آنه ـــرتبط ب ـــاي م ـــوزش ه   آم

اعده مستثنی نمی باشند . بنابراین از وظایف مدیریت مـی باشـد به نتیجه نخواهد رسید ، طرح هاي مورد بحث نیز از این ق
که نسبت به موثر بودن و کفایت این برنامـه هـا حساسـیت نشـان داده و دسـتورات الزم در خصـوص بـه روزآوري ایـن 

  د .برنامه ها را ابالغ نماید .طرح هاي اضطراري بایستی به اطالع پرسنل رسیده و در دسترس ایشان قرار داشته باش

  هر یک از طرح ها بایستی حداقل شامل موارد زیر باشد :

  روش هاي فرار اضطراري و مسیرهاي فرار. - 1

رویه هاي عملیاتی که بایستی توسط پرسنل مستقر در سایت پیروي شـود . ایـن رویـه هـا بایسـتی شـامل روش هـاي  - 2
  ضطراري واحد به اجراء گذاشته خواهند شد خارج کردن سیستم از سرویس بصورت اضطراري باشد و قبل از تخلیه ا

  رویه هایی براي شمارش پرسنل پس از تکمیل طرح تخلیه اضطراري . - 3

  آموزش تعدادي امدادگر و تجهیز لوازم پزشکی الزم . - 4

  روش هاي اطالع رسانی حوادث که نشانگر طریقه اعالن حوادث توسط پرسنل بـه گـروه هـاي مربوطـه مـی باشـد . -5
  ر کمیته بحران حضوربهم رسانند .شخص نمودن اسامی و سمت هاي سازمانی که بایستی دم - 6

  لیست تلفن ها و اطالعات الزم و ضروري. - 7

   آموزش :

     مـوارد مهـم طـرح ریـزيیريِ بروز وقایع اضطراري از دیگرارتباطات سازمانی ، آموزش هاي مورد نیاز و چگونگیِ پیگ
  ي آموزشی در زمان وقوع بحران حداقل توجه به آموزش هاي زیر الزم و ضروریست :می باشد. در زمینه نیازها
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  آموزش تخلیه اضطراري . - 1
  آموزش هاي مربوط به شناسایی آژیرهاي اضطراري. - 2
  آموزش مربوط به طریقه اطالع رسانی حوادث توسط پرسنل . - 3
  رویه هاي خارج نمودن واحد از سرویس . - 4
  ي وقوع وضعیت اضطراري .پتانسیل ها -5

  این آموزش ها باید در زمان هاي زیر به پرسنل ارائه شود:

  هنگام شروع بکار سازمان -

  براي کارمندان جدیداالستخدام -

ـــود . - ـــی ش ـــافه م ـــتم اض ـــه سیس ـــد ب ـــدي جدی ـــا فرآین ـــد ی ـــوادي جدی ـــد ، م ـــتگاهی جدی ـــه دس ـــامی ک   هنگ
  د .هنگامی که رویه ها به روز شده یا تغییر می یاب -

  هنگامی که تمرینات انجام شده نشانگر نیاز پرسنل به آموزش بوده باشد . -

  حداقل ساالنه یکبار. -
  اجرا :

  پس از تکمیل طرح ریزي و ارائه آموزش هاي الزم سازمان بایستی با اجراي مانورهاي وضعیت
  اضطراري 

  همسو با پتانسیل هاي شناسایی شده  -
  عیین شده اقدام نماید . بر اساس سناریوهاي از پیش ت -

ــد . ــد ش ــایی خواه ــورد نیازشناس ــی م ــاي تکمیل ــوزش ه ــزي و آم ــرح ری ــه ط ــاي مرحل ــتی ه ــه کاس ــن مرحل   در ای
درمانورهاي وضعیت اضطراري تمامی واحدهاي سازمان و پرسنل مربوطـه درگیـر بـوده و همـاهنگی و عملکـرد ایشـان 

  مورد ارزیابی قرار می گیرد .

  ستی در دو مرحله برنامه ریزي و اجرا گردند :مانورهاي انجام شده بای

  مرحله اول : آزمون تئوري مانور •

  مرحله دوم : آزمون عملی مانور •
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در مرحله اول سواالتی پیرامون رویه ها ، دستورالعمل ها و پتانسیل خطر از پرسنل واحـد پرسـش خواهـد شـد ؛ در ایـن 
موارد مشـا بـه مـورد بررسـی قـرار مـی گیـرد چنانچـه نیـاز بـه مرحله دانش تئوري پرسنل درخصوص دستورالعمل ها و 

  آموزش مضاعف احساس نشود مانور به مرحله عملی خواهد رسید

در مرحله عملی بدون اطالع قبلی سناریوي از پیش تعیین شده به مرحله اجرا گذاشـته خواهـد شـد و تمـامی واحـدهاي 
  درگیر درعملیات شرکت خواهد نمودند .

  ف :واژگان و تعاری

• Emergency . ــی نمایــد ــد م ــازمان را تهدی ــرمایه هــاي س ــا س ــنل ی ــه فرآینــد ، پرس ــادي ک ــر ع ــه اي غی   : واقع
• Emergency Response  برنامه ریزي ها و ایجاد هماهنگی الزم براي مقابله با یک رویـداد شـامل خطراتـی کـه :

  سیستم را تهدید می کند و تاکتیکهاي مقابله با آنها .

• Crisis  : رویدادي که بصورت ریشه اي ، خوش نامی سازمان ، آینده آن و فرآیند تولید آن را تحت تـاثیر نـامطلوب
  قرار دهد .

• Incident Commander  فرمانده ارشد عملیات واکنش در شرایط اضطراري و مسئول کمیتـه بحـران سـازمان :.• 
On-scene Commander ط اضطراي که در محل حادثـه مسـتقر بـوده و : فرمانده اجرائی عملیات واکنش در شرای

  اطالعات الزم را به کمیته بحران ارسال و دستورات مربوطه را از فرمانده ارشد دریافت و اجرا می نماید .
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  کمکهاي اولیه
  : مقدمه

نیهـاي طبیعـت بالیاي طبیبعـی ناشـی از دگرگو علیرغم پیشرفت علم و تکنولوژي انسان هنوز درمقابل عوارض سوانح و
 ، سوختگیها افزون حوادث مختلف ، بخصوص جنگ ، تصادفات رانندگی ، پذیر است. و با توجه به ازدیاد روزآسیب

و  مسـمومیتهاي مختلـف ، گـزش حیوانـات و حشـرات ، سقوط از ارتفاعات ، برق گرفتگی خفگی به دالئل مختلف ،
کسب آمادگی به منظور مقابلـه بـا حـوادث و سـوانح و بکـارگیري آن جهـت حفـظ سـالمتی و  ترین کارغیره ، اصولی

  .جان خود و اطرافیان در لحظات اولیه وقوع یک حادثه است نجات

 : اهداف کمکهاي اولیه

 زنده نگهداشتن شخص مصدوم یا بیمار نجات و  

 جلوگیري از شدت یافتن عارضه  

 کمک به بهبود حال بیمار تا رسیدن و یا انتقال او به مراکز درمانی  

 : خصوصیات امدادگر
تواننـد بـا آمـوختن اصـول پرسـتاري نـدارد. همـه افـراد می شخص کمک دهنده نیازي به داشتن اطالعـات پزشـکی یـا

و به موقع ، چـه بسـا باعـث جلـوگیري از مـرگ حتمـی مصـدومین و یـا ازدیـاد و  انجام کمک صحیحکمکهاي اولیه و 
  .عوارض مختلف گردند شدت یافتن

 اطالعاتی کسب نمـوده و  امدادگر باید سرعت عمل داشته و در هر حادثه به سرعت از وضع بیمار و نوع حادثه
  .اقدام به نجات بیمار نماید

 ود را حفظ نموده و با آرامش دست بکار شوددر هر حادثه خونسردي خ.  

 باشدبا دلسوزي می بخش بوده و رفتارش اطمینان بخش و توامبه روحیه بیمار توجه نموده و سخنانش تسلی.  

 چه نحو باید عمل کند در کارش وارد بوده و با اصول کمکهاي اولیه آشنا باشد و بداند که در هر حادثه به.  

 : وظایف اصلی امدادگر
کمکهاي اولیه است. بدین ترتیب که امـدادگر بایـد هنگـام  در هر حادثه آنچه بسیار ضروري بوده حفظ ترتیب عمل در

  :به ترتیب زیر اقدام نماید رسیدن به بالین مصدوم یا بیمار

،  سـوزيآتش دورکردن شخص مجروح یا مصدوم از محیط خطر در صورت لزوم (مثـل ریـزش کـوه و آوار ، .1
  و غیره شدگیغرق

 و تنفس) فشارخون ض ،(مثل نب عالیم حیاتی بدن کنترل بازرسی راههاي تنفسی و .2
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  جلوگیري از خونرزي .3

  کنترل عالیم مسمومیت و اقدام به نجات مسموم .4

  کنترل شکستگیها و انجام کمکهاي اولیه الزم .5

  :تشخیص نوع حادثه
اقدام صحیح را انجام دهید. براي تشـخیص ابتـدا بایـد از سـابقه  در هر حادثه باید نوع عارضه را تشخیص دهید تا بتوانید

 حادثه یا بیماري چگونه اتفاق افتاده و یا شروع شده است. در صورتیکه فرد بیهوش باشـد، یت آگاه شد و اینکهمصدوم

یـا مـدارکی  وضع ظاهري محل حادثه هم ممکن است به تشخیص کمک کند. ممکـن اسـت در جیبهـاي بیمـار کـارت
دانسـتن ایـن موضـوع در امـر درمـان و  باشـد کـه )دیابت( وجود داشته باشد که نشاندهنده بیماري قلبی و یا بیماري قند

  .کمک به ادامه حیات بیمار نقش مهمی دارد

  : نکات مهم در کمک به بیماران

 مردمـک  ، در ضمن کنترل عالیم حیاتی بدن ، به رنـگ چهـره بیمـار توجـه داشـته، وضـع مصدوم ارزیابی در
  .هاي او را کنترل کنیدچشم

 مجـروحین را معمـوال بـه پشـت  از دادن هر نوع دارو یا مواد غذایی یا مایعات به بیمار بیهوش خـودداري کنیـد
کند و یا بیهوش است (بـدون داشـتن صـدمات می خوابانند ولی در مواقعی که حالت تهوع داشته و استفراغمی

  .ش و به پهلو بخوابانیدکدراز دیگر بدن) باید او را به حالت ایمنی

 اشیا خارجی دیگـر را اگـر  دهان بیمار بیهوش را فورا بررسی کرده و دندانهاي مصنوعی ، آدامس ، سیگار و یا
دستمال پاك نمایید. دقت کنید زبـان بیمـار در  در دهان او وجود داشته باشد خارج نموده و ترشحات لزج را با

  .مسدود نکند راجلو دهان قرار گرفته و راه تنفسی او 

 گرم نگاهداشت در صورتیکه بدن بیمار سرد و رنگ پریده است باید او را با پتو یا وسیله دیگري.  

 اطمینـان از مـرگ  اگر کوچکترین تردیدي در مرگ بیمار دارید، باید کمکهایتان را تـا رسـیدن پزشـک و یـا
  .بیمار ادامه دهید

  : اصول کمکهاي اولیه

 احیاي قلبی و ریوي  

 سریع مصدوم ارزیابی  

 ایست قلبی و ریوي  

 عالئم حیاتی  
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 الالت تنفسخفگی و اخت  

 زخم  

 سوختگی  

 شوك  

 خارجی خونریزي  

 داخلی خونریزي  

 کمکهاي اولیه جعبه 

  خونریزي :

  دستگاه گردش خون : 

  یل شده است :دستگاه گردش خون از مهمترین سیستمهاي بدن میباشد که از سه جزء اصلی زیر تشک

       قلب -1  

        رگها -2 

  خون  -3 

وظیفه این دستگاه انتقال مواد غذائی واکسیژن به سلولهاي بدن وهمچنین انتقال مواد دفعی ودي اکسید کربن سلولها به   
  اندامهاي دفعی می باشد 

  انواع خونریزي :

  م می شوند:با توجه به نوع عروق آسیب دیده، خونریزیها به سه دسته تقسی

این نوع خونریزي به دلیل سرعت زیاد جریان خـون بـه صـورت جهنـده و بـا فشـار زیـاد  ) خونریزي سرخرگی:1       
  است.رنگ خون به دلیل محتواي اکسیژن باال قرمز روشن است. 

کامـل و  وراین نوع خونریزي به آسانی مهار نمیشود. درموارد قطع عضو بـه دلیـل ضـربه ممکـن اسـت سـرخرگ بـه طـ     
  شدید منقبض شده و خونریزي قطع گردد.
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سیاهرگها شامل خون تیره بوده و جریـان خـون در آن آرام اسـت و در نتیجـه ایـن نـوع  گی:ر) خونریزي سیاه 2       
خونریزي بدون جهت و فشار بوده و آسانتر از خونریزي سرخرگی مهار میشود. یک خطر جـدي خـونریزي سـیاهرگی، 

هـوا ) بـه درون خـون و بـروز مـرگ ناگهـانی اسـت. ایـن موضـوع خصوصـا در مـورد خـونریزي از  ورود هوا (مکـش
سیاهرگهاي بزرگ گردنی صادق است. گر چه خون از درون سیاهرگهاي آسیب دیده بدون جهش خـارج مـی شـود و 

ریزي شـدید و غیـر میتوان با فشار مالیم آنرا مهار کرد، ولی در موارد آسیب به سـیاهرگهاي بـزرگ امکـان وقـوع خـون
  قابل مهار وجود دارد. 

خون موجود در مویرگ ها مخلوطی از خون سرخرگی و سیاهرگی است. خون  ) خونریزي مویرگی: 3      
معموال از زخم نشت می کند و مقدار خون از دست رفته نیز کم است. معموال فشار روي زخم براي مهار خونریزي 

حتی بدون درمان، روي زخم خودبه خود لخته می بندد و خونریزي مهار میشود. کفایت می کند و در بسیاري مواقع 
  در این نوع خونریزي خطر عفونی شدن زخم بیشتر از خطر از دست رفتن خون مطرح است. 

   

  :باتوجه به کانون خونریزي، خونریزیها به دو دسته تقسیم می شوند

میمانـد.یعنی  در خونریزي داخلی،خون از درون عروق خارج شده، ولی داخل بدن بـاقی:) خونریزي داخلی1       
د و می ریزد. این نوع خونریزي رابا چشم نمی توان دیـ …خون به درون حفرات بدن مثل شکم، قفسه سینه، جمجمه و 

  تشخیص آن مشکل است. 

ي  در خونریزي خارجی، خون از بـدن خـارج شـده و بیـرون مـی ریـزد و غالبـا نتیجـه ) خونریزي خارجی:2       
  بریدگی، جراحت جنگی و شکستگیهاي باز استخوان ها ایجاد می شود.

  علل خونریزي ها :

ا، بریدگی با آالت برنـده و صـدمات جنگـی در از علل خونریزي خارجی می توان آسیبهاي ناشی از تصادفات، ضربه ه
  را نام برد. …اثر گلوله و ترکش و
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از علل خونریزي داخلی می توان آسیب و ضربه در اثر تصادفات، ضربه ها، وارد شدن گلولـه بـه درون احشـاء ، برخـی 
  بیماریهاي خاص مثل خونریزي گوارشی و اختالالت انعقادي اکتسابی و ارثی را نام برد.

  : داف کلی در خونریزي هااه 

  ـ شناسایی وضعیت مصدوم و شدت از دست رفتن خون1

  ـ مهار خونریزي2

  ـ تمیز نگه داشتن زخم و پوشاندن آن با گاز استریل جهت به حداقل رساندن خونریزي و ممانعت از بروز عفونت 3

  ـ انتقال مناسب مصدوم به بیمارستان4

  کمکهاي اولیه در خونریزي ها : 

   ر ارائه کمکهاي اولیه سرعت عمل به خرج دهید اما خونسردي خود را حفظ کنید.ــــ د 

  عالیم حیاتی را کنترل کنید.( تاخیرممکن است به قیمت از دست رفتن جان مصدوم تمام شود) 

  ــ مصدوم را به پشت بخوابانید و پاها را در وضعیت زانوخمیده باال ببرید.

   خونریزي را کنترل کنیدـ  

  ــ مصدوم را گرم نگه دارید 

  ــ مصدوم را در وضعیت استراحت قرار داده و اندام زخمی را بی حرکت کنید

  ــ لباس مصدوم را شل کنید 

ــ در صورت بروز شوك، پاهاي مصدوم را باال نگه دارید امـا در صـورت خـونریزي سـر و گـردن نبایـد سـر را نسـبت 
  بقیه بدن پایین تر نگه داشت ، چون سبب خونریزي بیشتر می شود. به

ـ در صورتی که خون لخته شده باشد، از کندن و تمیز کردن آن خودداري کنید؛ زیرااین کار سـبب خـونریزي مجـدد ـ
  میشود.
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را از زخم خارج نکنید زیـرا امکـان تشـدید آسـیب و خـونریزي بیشـتر  …ــ هرگز اشیائی مانند چاقو، تکه هاي شیشه و
حلقه شـده بـه نـام تـــامپون اسـتفاده کنیـد. توجـه داشـته باشـید کـه وجود دارد. در این شرایط، از یک دستمال و یا باند 

  تامپون باید 

      کامال اطراف جسم را بپوشاند طوري که وقتی خواستید روي آن باندپیچی کنید،به جسم فشار وارد نشود.

  ــ مصدوم را به مرکز درمانی انتقال دهید. 

  اثرات خونریزي در بدن :

  خون عبارتند از: اثرات کلی از دست رفتن

  از دست رفتن گلبول هاي قرمز به کاهش اکسیژن رسانی به بافتها منجر می شود. -1

 کاهش در حجم خون سبب کاهش فشار خون میشود. -2 

  سرعت پمپاژ قلب جهت جبران فشار خون کاهش یافته، افزایش می یابد. -

         مـوال بـی خطـر بـوده و عالئـم عمـومی ایجـادکاهش در قدرت ضربان قلـب در  خـونریزي هـاي خفیـف و آرام مع -4
لیتر خـون از دسـت مـی رود)، منجـر بـه بـروز  1نمی کنند.عدم رسیدگی فوري در خونریزي هاي متوسط( که تا حدود 

  حالت شوك می شود . در خونریزي هاي شدید، امکان بروز مرگ در عرض چند دقیقه نیز وجود دارد. 

   عالئم ونشانه هاي خونریزي :

به صورت واکنشی و براي جبران خون از دست رفته، خون کمتري به قسمتهاي کم اهمیت تر مثل پوسـت، مـی رسـد و 
خـونریزي هـاي   به همین دلیل رنگ پریدگی پوست و مخاطها جزو عالیم شایع خونریزي است. در مراحـل اولیـه و یـا

عالیمی دیده نمیشـود ولـی بـا افـزایش شـدت  خفیف به جز رنگ پریدگیهاي مختصرپوست و افزایش تعداد ضربانقلب
  خونریزي عالیم زیر ظاهر میشود:

  تشنگی  -1

  بی حالی،بی قراري و پرخاشگري  ضعف، -2

  تند شدن ضربان قلب و ضعیف شدن نبضهاي محیطی-3
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  عرق سرد روي پیشانی

  تنفس سریع و سطح-5

  غتهوع و استفرا-6

  افت فشار خون-7

  خواب آلودگی -8

  سر، سرگیجه و سردي پوستاحساس سبکی -9

  احساس سرما-10

وجود عالیم خاص خونریزي در ارتباط با بعضی از قسمت هاي بدن مثال خونریزي جمجمه، درون قفسـه سـینه یـا   -11
            …شکم و

       مشاهده خروج خون از زخم در موارد خونریزي خارجی -12

د دجار خواب آلودگی، گیجی، سیاهی رفتن چشمها و یا ــ به خاطر کاهش رسیدن خون اکسیژن دار به مغز، فر 
  اضطراب و بی قراري می شود

  روشهاي مهار خونریزي : 

  براي این کار میتوانید از چند روش زیر استفاده کنید:

  عضو آسیب دیده باال نگه داشتنـ 1 

  بر روي محل خونریزي فشار مستقیم  ـ2 

گ اصـلی، از آن عبـور کـرده (منظور از نقاط فشار، نقاطی هستند که شریان یا همان سرخر فشار بر روي نقاط فشارـ 3 
  است.) 

  روي آن بند بیاید. ـ اگر خونریزي جزئی باشد، خونریزي ممکن است با ریختن آب سرد بر 4 
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عریـزي اسـت کـه اسـتفاده از آن بـه طـور یا شریان بند در خونریزي هاي شدید تورنیکت بانـد  تورنیکتـ استفاده از  5
صحیح سرخرگ را بسته و مانع خونریزي میشـود. از ایـن وسـیله تنهـا در مـوارد بسـیار ضـروري (نظیـر قطـع سـرخرگ 

       بزرگ، قطع عضو و یا عدم مهار خونریزي با روشهاي دیگر) استفاده می شود.

  کمکهاي اولیه در خونریزي خارجی :   

  ي خارجی باید چهار مورد اساسی زیر به ترتیب وبه سرعت انجام پذیرد :جهت کنترل خونریز  

  فشار مستقیم   -1

  باال نگه داشتن عضو  -2

  فشار بر نقاط فشار  -3

   استفاده از تورنیکت یا کیسه هوایی  -4

  فشار مستقیم :  -1 

  موثرترین روش در کنترل خونریزي از طریق فشار مستقیم میباشد که به یکی از دو روش زیر انجام میگیرد : 

نریزي گذاشـته وبـا دسـت روي آن فشـار وارد شـود تـا گـاز اسـتریل (یـا تکـه پارچـه تمیـز) را روي محـل خـو -الف  
  خونریزي قطع گردد.

قطعه اي گاز استریل را روي محل خونریزي گذاشته وبـه وسـیله بانـداژ محکـم آنـرا ببندیـد تـا خـونریزي کنتـرل  -ب  
  گردد. 

  باال نگه داشتن عضو دچار خونریزي : -2

امکان قراردادن آنها در سـطحی بـاال تـر از سـطح بـدن وجـود این روش در کنترل خونریزي قسمت هایی از بدن که    
  دارد مورد استفاده قرارمیگیرد که به علت نیروي جاذبه ،فشار خونریزي کمتر میشود .

  توجه : در صورت وجود شکستگی درعضو مربوطه استفاده ازاین روش محدودیت دارد .
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  فشار بر نقاط فشار :  -3 

د کردن عضو ،خونریزي قابل کنترل نبود از فشار دادن بر نقاط فشار استفاده میشود .  نقـاط اگر توسط فشار مستقیم و بلن
فشار نقاطی است که شریان هاي اصلی بـدن از نزدیـک سـطح بـدن و روي اسـتخوانها عبـور میکنـد و تعـدادي از آنهـا 

  عبارتند از :

                    ) در خونریزي هاي دست1 

   ) در خونریزي هاي پا2

   . توجه : چنانچه در این محل ها شکستگی استخوانی باشد در استفاده از این روش محدودیت وجود دارد 

  استفاده از تورنیکت یا کیسه هوائی : -4

این روش فقط زمانی انجام میشود که کوششهاي قبلی جهت کنترل خونریزي موثر واقع نشود ویا در مواقعی که   
  ی درمورد ازبین رفتن بافتهاي پائین تر از محل بستن تورنیکت نباشد .اندامی قطع گردیده و نگران

  روش بستن تورنیکت :  

  ابتدا گاز یا دستمالی بر روي بازو قرار دهید که عالوه بر نقش حفاظتی باعث افزایش فشار در آن نقطه گردد .   -1

ک تکه چوب یا لوله یا حتی خودکار را روي به وسیله باند نواري دستمال فوق را ثابت کنید. وسپس اهرمی مثل ی -2
  آن قرار دهید وباند را بعد از قراردادن آن گره دیگري بزنید.

  اهرم را به حول مرکز گره تا اندازهاي بچرخانید که خونریزي قطع شود در اینحال اهرم را بوسیله گره ثابت کنید .  -3

ویسید . بعلت اینکه بستن شریان توسط تورنیکت حداکثر هر زمان بستن تورنیکت را در محلی که قابل رویت باشد بن 
  دقیقه رها کرده ومجدداً ببندید. 1دقیقه یک بار تورنیکت را به مدت  15

     نکته :  

  اندامی که با تورنیکت بسته شده حتماً باید در معرض دید باشد .  -1 

  سانتی متر باالتر از آن بسته شود.  5اینچ یا 2حتی در زخمهاي ران و بازو تورنیکت حداقل باید  -2             
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مـی  میلـی متـر جیـوه را پیشـنهاد 150عده اي از پزشکان استفاده از کیسه هوائی دستگاه فشـار خـون بـا فشـار حـدود    
کنندکه عمالً اگر امکان پذیر باشد راه ایمنی تري میباشـد. در دهـه هـاي اخیـر اسـتفاده از وسـیله اي بـه نـام آتـل بـادي 

یشنهاد شده که کیسه هاي پالستیکی با حفره میان خالی هستند ومانند جوراب پوشیده و سپس باد می کنند. ایـن وسـیله پ
عالوه بر اینکه میتواند به عنوان یک آتل مصرف شود درموارد خونریزیها نیز بـه عنـوان کمـک دهنـده در جلـوگیري از 

کمک در کاهش جریان خون اندامها مورد استفاده قـرار مـی  خونریزي یا در موارد شوك حاصل از خونریزي به عنوان
گیرد. دربستن تورنیکت باید بسیار دقت کرد . چه بسا افرادي کـه بـه دلیـل سـهل انگـاري امـدادگران عضـو خـود را از 

در  دست داده اند . به همین دلیل استفاده از تورنیکت و آتل بادي در بسـیاري از نقـاط جهـان معلـق مانـده اسـت و تنهـا
موارد خاص مورد استفاده قرار مـی گیـرد .در بسـتن تورنیکـت در قسـمتی از انـدام مـثالً دسـت بایـد توجـه کـرد بـراي 
جلوگیري از آسیب و قطع عضو سالم به اندازه اي تورنیکت را محکم کنیم که نبض احساس شود تـا از تخریـب عضـو 

  د .جلوگیري شود و حدالمقدور سعی شود از تورنیکت استفاده نشو

  کنترل بوسیله سرما :

در موارد شکستگی، سوختگی وخونریزیهاي خفیف میتوان با استفاده از کیسه هاي حاوي یخ در محل ضـایعه، عـالوه   
باعث کاهش خونریزي نیز شد. توجـه داشـته باشـید کـه اسـتفاده از سـرما بـه تنهـائی نمیتوانـد در   بر کاهش درد و تورم

  ید همراه با دیگراقدامات انجام گیرد. کنترل خونریزي موثر باشد وبا

دقیقـه ادامـه داد.بـا توجـه بـه مطالـب  20براي جلوگیري ازسرمازدگی مورد نظر، کمپرس سرما را نباید بیش از توجه : 
  ورید :آفوق در مصدوم دچار خونریزي اقدامات زیر را بترتیب به عمل 

  محل خونریزي را مشخص کنید.    -1

  مشخص نمائید. نوع خونریزي را    -2

  خونریزي را کنترل کنید ( باید از حداقل امکانات حداکثر استفاده بعمل آید ).   -3

اگر جهت کنترل تورنیکت بسته اید زمان آن را درجائی که کامالً در معرض دید باشد مثالً سینه یا پیشانی بیمار    -4
  بنویسید . 

  کنید.  بیمار را جهت پیگیري صدمات وارد شده کنترل   -5

  فراموش نکنید که تمامی این عملیات را در موقعی میتوان انجام داد که ابتدا وضع تنفس وقلب بیمار کنترل شده باشد.   

  خونریزي داخلی :  -
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چنانچه خون پس از خروج از رگ در داخل حفره اي از بدن ریخته ومحل خونریزي مشاهده نشود،  تعریف:  
  خونریزي در داخل جمجمه، ویا در مجاري گوارشی. خونریزي داخلی گویند. مانند 

  کمکهاي اولیه در خونریزیهاي داخلی : 

در مورد خونریزیهاي داخلی مهمترین کار رساندن بیمار به مرکز درمانی است وبهترین اقداماتی که میتوان انجام داد   
  به ترتیب زیر است :

  کنترل عالئم حیاتی  -1

  کنترل راههاي هوائی   -2

  قرار دادن بیمار در بهترین وضعیت  -3

مثالً اگر بیمار دچار تهوع واستفراغ هاي مکرر است اورا به پهلو خوابانده واگر خونریزي داخلـی انـدامها ( دسـت   
  وپا ) است، اندام را باال نگه دارید.

  بیمار اگر دچار شوك است کمکهاي اولیه در مورد او انجام شود.    -4

  ن به بیمار اکسیژن داده وبه او هیچ چیز نخورانید. در صورت امکا   -5

  در اولین فرصت ممکن بیمار را به مرکز درمانی انتقال دهید.   -6

استفراغ هاي مکرر زنگ خطر بزرگی جهت اعالم خونریزي داخل مغزي میباشد  –در صورت ضربه به سر  : 1نکته  
غزي نخاعی که همانند آبریزش بینی از بینی و مایع شفافی که میتواند باعث مرگ مصدوم گردد.همچنین خروج مایع م

  از گوش می باشد از عالیم ضربه مغزي می باشد .

سر مصدوم را باالتر از سایر اندام او قرار دهید . از خروج مایع مغزي نخاعی به بیرون جلوگیري نکنید  ضربه مغزي :
  و هر چه سریعتر مصدوم را به مرکز درمانی انتقال دهید .

دل درد شدید زنگ خطر بزرگی جهت اعالم خونریزي داخل شکم میباشد ودر  –در صورت ضربه به شکم : 2نکته  
  صورت عدم توجه باعث مرگ مصدوم خواهد شد. 
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  مارگزیدگی :

مارگزیدگی از مواردي است که خیلی باید در مورد آن هوشیارانه و با دقت عمل کرد چرا که هر گونه غفلت  طرخ 
ت منجر به عوارض خطرناکی براي فرد مسموم شود . مارها انواع گوناگونی دارند که از این بین تنها تعداد ممکن اس

معدودي سمی و خطرناك هستند . به یاد داشته باشید که حتی مارهاي سمی نیز تنها براي دفاع از خود یا به قصد شکار 
  نیش و سم خود استفاده می کنند .از 

  بزرگ تقسیم می شوند : مارهاي سمی به گروه

  خانواده ي مارهاي مرجانی شامل مار مرجانی , کبري , ماهبا و غیره  -1   

  خانواده ي افعی ها از جمله افعی , مارزنگی و غیره -2   

  نکته : هرگونه مارگزیدگی را باید سمی تلقی کرد مگر خالف آن ثابت شود .

  وقت به مراکز درمانی منتقل کنیم تا تحت مراقبت هاي الزم قرار گیرد بنابراین الزم است مصدوم را حتماً و در اسرع 

همانطور که میدانید کلیه مارها سمی نبوده ودر واقع به دو دسته سمی و غیر سمی تقسیم می شوند . مارهاي سـمی خـود 
ي سـمی و غیـر سـمی از نظر میزان سمی بودن یکسان نبوده و با هم فرق دارند . همچنین از نظـر شـکل ظـاهر نیـز مارهـا

تفاوتهاي آشکاري دارند که برخی از آنها در جدول آورده شده اند . مارهاي سمی و غیر سمی تفاوتهایی دارنـد کـه از 
  جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

رهـاي مردمک چشم مارهاي سمی به صورت بیضی ( خطی ) و شبیه مردمک چشم گربه است . ولی مردمک چشـم ما -1   
 -2   غیر سمی گرد و مدور است . نکته : مار مرجانی که از خطرناك ترین مارهاي سـمی اسـت مردمـک مـدور دارد .

سرمارهاي سمی مثلثی شکل است و با بدن ما زاویه دارد , ولی سر مارهاي غیر سمی به صورت نیمـه بیضـی اسـت و در 
  سر مارمرجانی مثلثی نبوده ولی این مار از انواع سمی است .واقع بدن مارهاي غیر سمی شبیه کرم خاکی است . نکته : 

مارهاي سمی براي نیش زدن از دو دندان نیش استفاده می کنند و محل گزش معموالً با یک یا دو سوراخ ( یـا زخـم )  -3   
  مشخص می شود . اما در مارهاي غیر سمی دندان ها متعدد هستند و در دو ردیف هاللی قرار می گیرند .

حلقه هاي دْم مارها در انواع سمی منفرد است , ولی در مارهاي غیر سمی به صورت یک ردیف دوتایی در کنـار هـم  -4   
  دیده می شود .

  در پایین چشم مارهاي سمی , یک حفره ي کوچک وجود دارد که درمارهاي غیر سمی دیده نمی شود . -5    
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 مارهاي غیر سمی مارهاي سمی مشخصه

 ندارند دارند چشم و بینیحفره بین 

 گرد بیضوي شکل مردمک چشم

 ــــــــ مثلثی شکل و پوشیده از پولکهاي ریز شکل سر

 طویل تر کوتاهتر طول مار

 کوتاه بلند دندان نیش و پیش

علی رغم وجود این تفاوتها تشخیص گزش سمی از غیر سمی به سرعت و آسانی ممکن نیست و همان طـور کـه گفتـه  
  مارگزیدگی را باید خطرناك تلقی کرد , مگر خالف آن ثابت شود .شد هر 

  عالئم و نشانه ها و بررسی بیمار :

   مشاهده مار  
 . مشاهده ي سوراخ یا زخم در محل نیش زدگی  
   درد و سوزش شدید است . ،درد در محل گزیدگی  
  پیشرفت  می کند . تورم به سمت قسمت مرکزي اندام و به طرف تنه ي فرد ،با گذشت زمان ،تورم  
  قرمزي پوست و بروز تاول  
  قرمزي و تورم عروق لنفاوي در عضو گزیده شده و پیشرفت این قرمزي و تـورم بـه سـمت قسـمتهاي مرکـزي

  بدن . لبه هاي این ناحیه بسیار دردناك و نسبت به لمس حساس می باشند .
  سرگیجه و احساس ضعف  ،استفراغ  ،تهوع  
  کاهش فشار خون  
  رز و تعریق ل ،تب  
  سوزن سوزن یا کرخت شدن نوك انگشتان و اطراف لب و دهان  
  وجود خون در ادرار یا مدفوع  ،خونریزي از بینی  
  تند شدن تنفس یا تنگی نفس  
  افزایش نبض  
  مشکل بینایی  

نوع سم و هنگامی که کسی توسط مارسمی مورد گزش قرار می گیرد، عالئمی در او ظاهر می شود که بسته به          
   میزان ورود آن به بدن به دو گروه خفیف و شدید تقسیم می شود :
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 عالئم نوع

تورم، تغییر رنگ، درد کم، احساس قلقلک، ضربان سریع، ضعف عمومی ، تهوع، استفراغ،  خفیف
 اختالل دید

تورم سریع و کرختی بدن، درد، مردمک سنجاقی، به خود پیچیدن، هذیان، شوك، تشنج،  شدید
 ج، عدم وجود نبضفل

  

  عالئم و نشانه هاي زهرآگین شدن و سرعت تظاهر به آنها به عوامل زیر بستگی دارد : 

                               اندازه مار -1

                   محل , تعداد و عمق گزیدگی -2  

               مقدار زهر تزریق شده  -3

              حساسیت فردي نسبت به زهر  -4

                                سن و وزن مصدوم  -5 

  سالمتی عمومی عضو  -6  

  نوع و تعداد میکروارگانیسم موجود در حفره دهانی مار  -7

در بررسی بیمار , ابتدا به دنبال اثرات دو دندان روي پوست مصدوم بگردید . البته ممکن است فقـط یکـی از دنـدان هـا 
د .گاه نیز یکی از دندان هاي مار در حمله به هدف قبلی شکسته است . این نیز ممکـن اسـت کـه در پوست فرو رفته باش

  مار در مرحله پوست اندازي بوده , وبیشتر از دو دندان داشته باشد .

  کمکهاي اولیه در مار گزیدگی :

ارگزیـدگی , مصـدوم را از در ابتدا پس از ارزیابی محل حادثه و استفاده از لباس و کفش مناسب جهت جلـوگیري از م
بی حرکت نگه داشتن مصدوم در اولیت قرار دارد ) .اکثـر   محل حادثه دور کنید . ( البته در صورت عدم وجود خطر ,

گزیدگی ها در ناحیه دست و پاها اتفاق می افتد . بنابراین توصیه مـی شـود ( در مـورد مارهـایی کـه سـم آنهـا از طریـق 
عصبی عمل می کند , مانند مار کبـري و مـار مرجـانی ) بـا اسـتفاده از پارچـه یـا بانـدي کـه اختالل در عملکرد دستگاه 

سانتی متر عرض داشته باشد , باال و پایین محل گزیدگی را ببندید , که البته این کار باید با رعایـت اصـول  5تا  4حدود 



 ١٤٥

ر آن عبـور کنـد و مـانع مصـدود شـدن خـون انجام شود . باند یا پارچه را طوري ببندید که یک انگشـت براحتـی از زیـ
  سرخرگی نشود .

در صورتی که محل گزش در نزدیکی مفاصل است , از قرار دادن نوار در دو سمت مفصـل خـودداري کنیـد   توجه :
و نوار مورد نظر را فقط در باالي زخم ( سمتی که به تنه مصدوم نزدیک تر است ) ببندید انتهاي زخمـی را پـایین تـر یـا 

  سطح قلب قرار دهید . زیور آالت , ساعت یا لباس هاي تنگ را از اندام گزیده شده خارج کنید .هم 

تـا  5دقیقه اول مارگزیدگی توصیه می شود . در صورتی که پس از  30استفاده از دستگاه پمپ مکنده ي مخصوص در 
زهر را خـارج کنیـد . در صـورت  %50-25دقیقه بعد از گزیدگی به بیمار رسیدید , توسط ساکشن کردن می توانید  10

  در اختیار داشتن محلول آنتی سپتیک یا صابون سطح زخم را با آن شستشو دهید .

       

 شکل باال : دستگاه پمپ مکنده مخصوص 

میلـی متـر )  4یدگی و درست با همان عمقی که نیش مار فرو رفته اسـت ( معمـوالً خیلـی سـطحی و حـدود در نقطه گز
یک برش خطی بدهید . هیچ گاه روي ناحیه را برش ضـربدري ندهیـد زیـرا ایـن کـار ریسـک بریـده شـدن اعصـاب و 

  عروق خونی را افزایش می دهد .

ه نجات دهنده خود زخم بازي در دهـان یـا اطـراف دهـان داشـته دقیقه ساکشن شود . در صورتی ک 20زخم باید حدود 
باید از این کار اجتناب نماید . مایع زخم که توسط ساکشن دهانی خارج می گردد , باید مرتباً دور ریخته شـود .  ،باشد 

  با این حال اگر احتمالً بلعیده شد , جاي نگرانی نیست , زیرا زهر در معده بی اثر می شود .

  ت امکان اطالعات صحیحی در مورد شکل مار به دست آورید . هرگز بـه بیمـار اجـازه ندهیـد کـه راه بـرود .در صور
  مصدوم را سریعاً به مراکز درمانی منتقل کنید . 

  نکته : استفاده از کمپرس سرد در مار گزیدگی ممنوع است .
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یستم عصبی اثر می گذارد و بـا فلـج کـردن عضـالت سم بعضی از مارها ( مثل مارکبرا و مار مرجانی ) بر روي س نکته : 
تنفسی باعث خفگی و مرگ فرد می گردد . ارایه ي کمک هاي اولیه مناسب , به ویژه انجام تـنفس مصـنوعی ( احیـاي 

  ریوي ) در نجات زندگی این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است . –قلبی 

هـاي خـاص آن منطقـه جغرافیـایی اتفـاق مـی افتـد , بـراي اطـالع توجه : چون مارگزیدگی در هر کشور و ناحیه با مار
صحیح از انواع مارهاي موجود در منطقه و نحوه ارایه ي کمک هاي اولیه بهتر است بـا مسـئولین مربوطـه مثـل مقامـات 

ز آنها جویـا سازمانهاي بهداشتی , سازمان دامپزشکی , سازمان مراتع و جنگلبانی و ... تماس بگیرید و اطالعات الزم را ا
اولین قدم باز کردن راه هوایی فرد است .در فـرد بیهـوش تمـامی ماهیچـه هـا Air way .  شوید . باز کردن راه هوایی 

شل شده اند.عضالت زبان و گردن هم از این قاعده مستثنی نیستند و احتمال دارد که زبان به طرف حلق بـر گـردد و راه 
  هوایی را مسدود کند .

پیشانی مصدوم گذاشته و سر او را به طرف عقب بر گردانید . همزمـان بـا ایـن کـار دسـت دیگـر را  کف دست را روي
زیر چانه او قرار داده و به سمت باال فشار دهیدبه طوریکـه دنـدانهاي فـک بـاال و پـایین در مقابـل هـم قـرار گیرنـد . در 

  م خواهید شد .صورت انجام صحیح این مراحل شما موفق به باز کردن را ه هوایی مصدو

 

چون در این صورت ممکن است زبان به عقـب برگـردد و راه هـواي  مراقب باشید که دهان فرد را بیش از حد باز نشود
  را مسدود کند .

        resuscitation A of  باز کردن راه هوایی              

B of resuscitation  دادن تنفس مصنوعی  

  C of resuscitation  ماساژ قلبی 

  Breathing دادن تنفس مصنوعی  
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پس از بازکردن راه هوایی باید از وضعیت تنفس مصدوم أگاه باشـید.ابتدا قفسـه سـینه فـرد را برهنـه کنیـد.اگر صـورت 
مصدوم کبود و رنگ پریده باشد .نه جریان هوا از بینی و دهان فرد حس شو د و نه صدایی که نشانگر جریـان هـوا باشـد 

.تنفس وي قطع شده است و باید تنفس مصنوعی را آغاز کنیـد حتـی اگـر به گوش برسد.قفسه سینه حرکت نداشته باشد
نتوانستید تشخیص دهید که فرد مذکورتنفس دارد یا نه نفس مصنوعی را آغاز کنید چون اگـر فـرد تـنفس داشـته باشـد 

  هنگام تنفس مصنوعی متوجه می شویدشما در 

  تکنیک دادن تنفس مصنوعی :

در مبحـث قبـل آمـده اسـت.)با نحوه باز کردن راه هوایی یکه دهان کمی بازتر باشد (سررابه عقب متمایل کنید به صورت
  انگشتان دستی که روي پیشانی مصدوم است سوراخهاي بینی فرد را ببندید .

 

دهان خود را روي دهان مصدوم بگذارید بطوریکه , لبهـاي شـما کـامال اطـراف دهـان اورا بگیرد.بـا یـک بـازدم عمیـق 
ید.همزمان از گوشه چشم خودبه قفسه سینه فردنگاه کنید وببینید آیا هنگـامی کـه درون هوارا وارد دهان فرد مصدوم کن

  مجاري هوایی اومی دمید قفسه سینه باال می رود یا نه ؟

وقتی قفسه سینه فرد باال می آید تنفس را قطع کنید ودهـان خـود را از دهـان فـرد دا کـرده و بینـی اورا آزاد بگذاریـد و 
  بعدي نفس بگیرید.خودتان برا ي تنفس 

هنگام تنفس موثر سینه وشکم مصدوم باالو پایین می آید , احیاگر حس می کنـد کـه بـادکنکی را پـر میکنـد و پـس از 
دمیدن حجم معینی , مقابل ورود هـواي اضـافه تـر مقاومـت احسـاس میکنـد .بـه تـدریج رنـگ پوسـت فـرد از زردي و 

  کبودي به صورتی تغییر می یابد.

  گوارشی :مسمومیت ها ي 

وقتی ماده سمی از راه دهان وارد بدن می شود با توجه به قدرت و نوع سم مصرف شده ، بعد از مـدتی شـروع بـه ایجـاد 
نسـبت سـم مصـرفی بـه جثـه شـخص و طـول  عالئم و نشانه هایی در شخص می کند که این عالئم با توجه به نوع سم ، 
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اد بسیاري وجـود دارنـد کـه مـی تواننـد موجـب مسـمومیت از راه مدتی که سم خورده شده متغیر است. در محیط ما مو
  گوارشی گردند ، این مواد به پنج دسته قابل تقسیم می باشند و عبارتند از :

          الف) مسمومیت غذائی

         ب) مواد شیمیایی سوزاننده 

         ج) داروها 

      د) مواد نفتی 

  ه ) گیاهان سمی 

از  ا هر کدام از مواد ، عالئم خاص آن ظاهر می شود که مـا مـی تـوانیم تـا حـدودي نـوع سـم رادر هنگام مسمومیت ب 
روي عالئم تشخیص دهیم. الزم به ذکر است که بیشترین موارد مسمومیت گوارشی بوسیله داروهاي موجود در خانـه و 

  دقت عمل بیشتري بعمل آورد. نیز مواد نفتی ایجاد می شود ، به همین علت باید در مورد نگهداري مواد مذکور

  کمکهاي اولیه در مسمومیت هاي گوارشی : 

اصول کلی این اقدامات بر اساس بازکردن راههاي هوایی و برقرارنمودن تنفس ، گردش خون و رقیق کردن سم بـدون 
هـاي تلف کردن وقت و رساندن مریض به مرکـز پزشـکی مجهـز مـی باشـد. البتـه چگـونگی انجـام ایـن مـوارد در حالت

مختلف فرق می کند . بعنوان مثال کمکهاي اولیه براي شخصی که هوشیار اسـت و بـا مـا همکـاري الزم را دارد بـا فـرد 
غیر هوشیار فرق می کند و ما نمی توانیم همان اقدامی را که براي فرد هوشیار انجام می دهیم براي فرد غیـر هوشـیار نیـز 

  طریقه برخورد با مسموم هوشیار را ذکر می کنیم :   فقط انجام دهیم . براي اختصار مطلب در اینجا 

  از باز بودن مجاري تنفسی ، برقراري تنفس و ضربان قلب اطمینان حاصل کنید . -1

  بوسیله وادارکردن مسموم به خوردن مقداري آب یا شیر سم را رقیق کنید . -2

ه این کار را در مواقع مسمومیت با نفـت و مـواد اسـیدي و مریض را وادار به استفراغ کنید . البته توجه داشته باشید ک -3
  قلیایی انجام ندهید .

  وضعیت بیمار باید بگونه اي باشد که از برگشت مواد استفراغ شده به داخل ریه ها جلوگیري کند . -4
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 مسمومیتهاي تماسی :

د . هرچند دربعضـی مـوارد سمهاي جذب شونده از طریق پوست معموالً موجب تحریک یا آسیب محل جذب می شون
ممکن است سم با آسیب کم یا بدون آسیب جذب پوست شود اما چنین مواردي نادراست . بـراي تعیـین نـوع سـم مـی 

در  توان از خود مسموم کمک گرفت و یا وسایل موجود در اطـراف مسـموم را جهـت یـافتن نـوع سـم بررسـی کـرد .
ر کرده و محل بـا اسـتفاده ازآب شستشـو داده شـود سـپس لبـاس هـاي برخورد با چنین مسمومی، فرد رااز منشاء سم دو

  الوده فرد مصدوم را درآورده و پس از شستشوي دوباره مسموم به مرکز درمانی منتقل گردد 

 ( گزش و گاز گرفتگی ) : مسمومیتهاي تزریقی 

مسـمومیتهاي . کـه موجـب   رات و خزندگان می باشـدشایع ترین و بیشترین نوع مسمومیت تزریقی، گزیدگی توسط حش
خفیف و شدید در افراد می شوند . بخصوص در کشور ما کـه بـا وضـع جغرافیـایی خـاص خـود و اخـتالف جـوي داراي 
جانوران سمی فراوان و گوناگونی است که شناسائی آنها براي پیشـگیري و درمـان ضـروري اسـت . انـواع حیوانـات مثـل 

ف می توانند موجب ترشح سم شوند که در بسـیاري مـوارد چنـدان خطرنـاك کرمها و حشرات مختل –مارها  -عنکبوتها 
  نیستند . با وجود این در بعضی موارد ممکن است موجب عوارض خاصی شوند . 

       به دنبال گزش حیواناتی مثل زنبور ، عنکبوت، عقرب ، مار یـا برخـی از موجـودات دریـایی بسـیار خطرنـاك و کشـنده
ن است اثرات مستقیم ماده سمی بر روي بدن یا بروز حساسیتی شدید (آنافیالکسـی) باشـد.در می باشد. علت مرگ ممک

برخی نیز علت مسمومیت می تواند ورود دارو یا سموم مختلف به بدن توسط اجسـام از جملـه سـر سـوزن باشـد .( مثـل 
خـدر و غیـره ) مسـمومیت تزریقـی بـه تزریق داروي اشتباه مقادیر بیش از حد و غیر مجاز دارو ، تزریق زیاد دارو هاي م

علت ورود سم به داخل بافت هاي بدن یا خون ، از خطرناك ترین انواع مسمومیت اسـت و در بعضـی مـواد بـه سـرعت 
  باعث مرگ فرد می باشد .

یک امدادگر در برخورد با فردي که مورد گزش حشره یا خزنده اي قرار گرفته است ابتدا باید بـرآوردي از وضـعیت و 
الئم ایجاد شده در شخص مسموم نموده و میزان شدت و حدت آنرا حدس بزند تا بتواند اقداماتی را که بـراي مسـموم ع

  الزم است انجام دهد .

  :راهنماي کلی جهت اجتناب از بندپایان سمی 

  با عادات و صفات بندپایان سمی آشنا شوید .   -1

  مزاحم حشرات یا آشیانه آنها نشوید .   -2
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  نگام اطراق در صحرا , لباسهاي مناسب و بسته بپوشید .ه   -3

  لباس هاي رنگی و روشن , حشرات را جلب می کنند .   -4

  از مصرف خوش بو کننده ها نظیر ادکلون , اَفترشیو و اسپري مو اجتناب نمایید .    -5

  وقتی در صحرا هستید , از مواد دور کننده حشرات استفاده کنید .  -6

  ایی کاملی از حشره پیدا نکردید , هرگز آنرا لمس نکنید .تا شناس -7

  سوختگی با آتش : 

                                                        اقدامات امدادي که باید انجام داد عبارتنداز:

ویـدن لباس هـاي مسـتعد آتـش سـوزي را در آوریـد از د -با آب سرد آتش را خفه کنید  حذف عامل سوختگی:  
  شخص در حال سوختن جلوگیري کنید .

    عالئم حیاتی و شوك و...را کنترل وعمق و وسعت و وخامت سوختگی را بررسی کنید. ارزیابی بیمار:

  درمان سوختگی:

  بیمار را روي سطحی از بدن که سوختگی وجود ندارد یا کمترین سطح سوختگی را دارد دراز کنید. -1

  بدن مصدوم جدا کنید.وسائل آلوده کننده را از  -2

  لباس هاي چسبیده به محل زخم را هرگز جدا نکنید. -3

  توسط آب خنک و تمیز محل سوختگی را شستشو دهید. -4

  محل زخم را با گاز استریل پانسمان کنید. -5

    اگر بیمار قادر به نوشیدن است و زمان کافی دارید بر اساس جدول زیر مایعات به مصدوم بنوشانید. -6

  لیوان125/0لیوان ، کمتر از یکسال 25/0سال 1-12لیوان ، بچه هاي5/0رگساالنبز 

  در صورت وخامت سوختگی مصدوم را به اولین مرکز درمانی منتقل کنید.
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  تذکر:

در سوختگی با قیر بالفاصله منطقه را با آب سرد خنک کنید.قیر را هرگز بر ندارید سپس اقدامات اولیه ذکر شده فوق 
  ید.را بعمل آور

 سوختگی با مواد شیمیائی : 

  از جدي ترین نوع سوختگی ها بوده که در سطح کم و عمق زیادتري بدن را دچار سوختگی می نماید.  

  لباس هاي آلوده را در آورده و محل را با آب فراوان شستشو دهید.حذف عامل سوختگی: 

  و وخامت سوختگی را بررسی کنید. عالئم حیاتی ، شوك و ... را کنترل وعمق و وسعتارزیابی بیمار: 

دقیقـه  30تـا  20درمان این نوع سوختگی عبارت از شستشوي موضع با آب فراوان حداقل بمـدت  درمان سوختگی :
  و سپس اقدامات درمانی باید همانند سوختگی با حرارت بعمل آید.

  مصدوم را در صورت امکان به اولین مرکز درمانی منتقل کنید. انتقال مصدوم:

در صورت آلوده شدن چشم با مواد شیمیایی بهترین کـار شستشـو بـا آب فـراوان اسـت.دقت کنیـد تـا در موقـع  تذکر:
شستشو آب مصرف شده از جانب بیرونی چشم خـارج شـود تـا چشـم مقابـل را آلـوده نکنـد.در صـورت وجـود جسـم 

وي چشـم را بـا گـاز اسـتریل پانسـمان و خارجی در چشم با نوك دستمال تمیز آن را به آرامی خارج کنید بعد از شستش
 مصدوم را منتقل کنید.

 سوختگی با جریان برق :

  این نوع سوختگی داراي عمق زیادي است و به بافت هاي داخل بدن صدمه می زند. 

  اقدامات امدادي در این نوع سوختگی عبارتند از:

  دا کنید.توسط یک وسیله عایق مصدوم را از جریان برق ج حذف عامل سوختگی: -1

  عالئم حیاتی ، شوك و ... را کنترل وعمق و وسعت و وخامت سوختگی را بررسی کنید. ارزیابی بیمار: -2

محل ورود خروج برق را پانسمان و اقدامات امدادي شبیه سوختگی با حرارت را به عمل  درمان سوختگی :
   آورید.
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  ل کنید.مصدوم را در اسرع وقت به اولین مرکز درمانی منتق انتقال:

  انواع آسیب هاي وارده به دستگاه اسکلتی : 

  عضالنی ) وارد می شود: –چگونه آسیب به استخوان ها ( دستگاه اسکلتی 

  ضربه مستقیم   -1

  ضربه غیرمستقیم مانند افتادن روي بازو که باعث شکستگی ترقوه می شود .  -2

  یب به فاصل و شکستگی استخوان ها نیروي چرخشی : پیچ خوردن پا هنگام دویدن یا اسکی و آس -3

  انواع آسیب هاي وارده به دستگاه اسکلتی:

                                                     شکستگی  -1

                                  دررفتگی  -2  

  پیچ خوردگی -3 

  انواع شکستگی :

ود داشته باشـد کـه بـا محـل شکسـتگی اسـتخوان مـرتبط هرگاه در ناحیه ي دچار شکستگی زخمی وج شکستگی باز :
به آن شکستگی باز اطالق مـی شـود  ،بطوري که باعث شود تا محل شکستگی با محیط بیرون ارتباط داشته باشد  ،باشد 

  . این مسئله باغث افزایش خطر عفونت در محل شکستگی می گردد .

شدن استخوان پوست سالم است ( زخـم بسـته ) و بـه ایـن در این نوع شکستگی ها علی رغم شکسته   شکستگی بسته :
  علت شکستگی بسته نام دارد .

  در شکستگی باز به علت احتمال ورود میکروب امکان بروز عفونت هاي شدید بیشتر از شکستگی بسته می باشد . 

  دررفتگی :  

       یـا نـاقص از محـل خـود جابجـا هرگاه دو سطح استخوانی که در محل مفصل روبروي هم قرار می گیرنـد بطـور کامـل 
می شوند به این حالت دررفتگی گفته می شود . این حالت معموالً با پارگی و آسیب بـه رباطهـاي نگـه دارنـده اطـراف 
مفصل همراه است . حرکت دادن محل دررفتگی همانند شکسـتگی بسـیار دردنـاك و گـاهی غیـر عملـی اسـت . بـراي 
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گهاي خونی و همچنین کاهش درد مصدوم باید مانع از حرکـت مفصـل شـوید (آتـل پیشگیري از آسیب به اعصاب و ر
  بندي) .

آسیبی است که به علت کشیده شدن بیش از حد رباط هاي محـافظ مفاصـل بـه وجـود مـی آیـد . در پیچ خوردگی :
ت اقـدام بـه بـی موارد پیچ خوردگی نیز براي کاهش درد مصدوم و جلوگیري ار ایجاد آسیب بیشتر , باید در اسـرع وقـ

  (اتل بندي ).  حرکت کردن عضو صدمه دیده کنید

  عضالنی: –معاینه دستگاه اسکلتی 

  عضالنی  –عالئم و نشانه هاي آسیب به دستگاه اسکلتی 

                                   درد در محل آسیب -1

                                  زخم باز یا بسته  -2 

  تورم شدید  -3 

                   تغییر شکل عضئ صدمه دیده  -4

  دردناك بودن محل آسیب هنگام لمس ( حساسیت به لمس ) -5  

  عدم توانایی یا عدم تمایل بیمار به حرکت دادن عضو  -6

دربرخی موارد شکستگی که شدت ضربه باعث جداشـدن دو قطعـه اسـتخوان از یکـدیگر مـی گـردد , ممکـن  توجه :
ي نیز عالوه بر عالئم یاد شده وجود داشته باشـد , کـه ایـن عالمـت شـنیدن صـداي سـائیده شـدن دو است عالمت دیگر

انتهاي شکسته ي استخوان به یکدیگر یا احساس این حالت توسط خود است . این عالمت به هنگام حرکت دادن عضـو 
یار شدیدي نیز همراه اسـت . امـا بـه صدمه دیده توسط خود مصدوم یا دیگران ایجاد می شود و به طور معمول با درد بس

هیچ وجه نباید از حرکت دادن عضو آسیب دیـده و ایجـاد چنـین صـدایی بـراي تأییـد وجـود شکسـتگی اسـتفاده کـرد 
.دراین حالت احتمال صدمه به عروق , اعصاب , ماهیچه و دیگر بافت هـاي اطـراف اسـتخوان شکسـته بسـیار زیـاد مـی 

  دمه دیده را در اسرع وقت آتل بندي و بی حرکت کرد .باشد و به همین علت باید عضو ص

  عضالنی : –معاینه دستگاه اسکلتی 

  معاینه ي عمومی بیمار از نظر آسیب سایر قسمتهاي مهم بدن مطابق روش ارزیابی بیمار   -1
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  معاینه اندام آسیب دیده   -2

  بررسی گردش خون و حس در اندام آسیب دیده ( پر شدگی مویرگی )  -3

  اینه اندام آسیب دید ه :مع

امدادگر ابتدا باید اندام را به طور کامل مشاهده و بررسی و شکل آن را با اندام طرف مقابل مقایسه کند . براي ایـن کـار 
ابتدا لباس هاي روي اندام را از محل درز لباس باز یا قیچی کنید و سپس آنها را از روي اندام صدمه دیـده کنـار بزنیـد . 

ه سعی در خارج کردن یا در آوردن لباس مصدوم به روش معمول را نداشته باشـید زیـرا ممکـن اسـت باعـث به هیچ وج
  تشدید صدمه به مصدوم شود . 

  در مشاهده به دنبال عالئم و نشانه هاي زیر بگردید :  

                   زخم باز -1
            زخم بسته یا کبودي -2

                         تغییر شکل -3

  رم تو -4

وجود هر کدام از این عالئم را بعنوان آسیب قلمداد کنید و کمک هـاي اولیـه مناسـب را انجـام دهیـد . بـراي معاینـه ي 
سایر قسمت هاي مشکوك , اندام را از باال تا پایین به صورت حلقوي و یا دو دست بـه مالیمـت فشـار دهیـد . احسـاس 

  به امکان وجود آسیب است . هرگونه درد به هنگام لمس , راهنماي مهمی جهت شک

در مورد حس اندام از بیمارسئوال کنید . آیا احساس مورمور شدن یا کرختی دارد ؟ این عالئم مـی توانـد نشـانه آسـیب 
یا عصب خونرسانی اندام باشد . اگر در نهایت هیچ کدام از عالئم یا شده مشاهده نشد , از بیمار بخواهیـد تـا انـدام را بـه 

تیاط حرکت دهد . بروز درد به هنگام حرکت دادن عضو نیـز مـی توانـد نشـانه ي وجـود صـدمه و آسـیب آرامی و با اح
  اسکلتی باشد .

در صورت وجود هر کدام از عالئم یاد شده از تکان دادن عضو یا درخواسـت از مصـدوم بـراي حرکـت دادن  توجه :
  عضو به شدت پرهیز کنید .

  بوسیله عوامل زیر بررسی می شود : وضعیت گردش خون و حس اندام آسیب دیده

       نبض اندام -1
   پرشدگی مجدد مویرگی -2
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      رنگ و حرارت اندام -3

       حس اندام -4

  حرکت اندام  -5

  غرق شدگی :

غرق شدگی یکی از علل مرگ ومیر بچه ها و نوجوانان اسـت . عوامـل زمینـه سـاز عبارتنـد از : بیمـاري صـرع , عقـب 
کافی با قوائد شناگري , افزایش استفاده از قایق هاي روباز و تندرو به خصـوص شـنا در  ماندگی ذهنی , نداشتن آشنایی

  مناطق حفاظت نشده .

هیچگاه فکر نکنید که کسی که زیر آب مانده ( حتی براي چند دقیقه ) حتماً مرده اسـت . بعضـی از افـراد بعـد از حتـی 
ه مانده اند .این امر بع این علت امکان پذیر اسـت کـه در نیم ساعت که زیر آب ماندشان در اب سرد گذشته است , زند

آب سرد , روند سوخت وساز بدن کند شده و مغز می تواند با وجـود فقـدان اکسـیژن بـراي مـدت طـوالنی تـري زنـده 
  بماند .

  اقدامات اولیه :

الـوار یـا طنـاب بلنـد از آب در مواجهه با فرد غرق شده , باید ابتدا وي را به کمک وسائلی از قبیل حلقـه نجـات , تکـه 
خارج کرد .باید این نکته را در نظر داشت که تنها زمانی فرد می توانـد مسـتقیماً اقـدام بـه نجـات مصـدوم کنـد کـه اوالً 

  دوره آموزشی نجات غریق را گذرانده باشد , چرا که امکان غرق شدن یک ناجی فاقد صالحیت , بسیار زیاد است .

از زیر آب بیرون می آورید , شروع به تـنفس دهـان بـه دهـان نماییـد و در همـین حـال سـعی وقتی که فرد غرق شده را 
  کنید که فرد غرق شده را به سمت ساحل یا خشکی ببرید .

باید بالفاصله پس از خروج مصدوم بیهوش از آب , ابتدا دهان وي را از گـل و الي و شـن پـاك کـرد . نبایـد وقـت را 
ها و معده هدر داد . به وضعیت تنفسی و ضربان قلب دقت شود . در صورتی کـه مصـدوم براي خارج کردن آب از ریه 

  را شروع می کنیم .  CPRتنفس و ضربان قلب نداشت به سرعت عملیات احیاي قلبی ریوي 

مجدداً تاکید می شود , نباید وقت را براي خارج کردن آب از ریه ها تلف کرد , چرا که با دادن تنفس مصـنوعی قـوي 
و مناسب تمام آب از ریه ها جذب بدن می شود . در اوایل , تنفس مصنوعی قدري مشکل است ولـی بـا جـذب آب بـه 
بدن , تنفس دادن راحت تر می شود . اگر طی عملیات احیا فرد مصدوم اسـتفراغ کـرد , فـوراً او را بـه پهلـو , وضـعیت 

ا نشود . گاه ممکن است طی تنفس مصـنوعی مقـداري هـوا بهبودي ( ریکاوري ) برگردانده تا مواد مستفرغه وارد ریه ه
وارد معده شود که خطر استفراغ دارد . در چنین مواردي فرد مصـدوم را بـه شـکم خوابانیـده و دسـت هـاي خـود را بـه 
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صورت ضربدر به دور شکم حلقه نماید و مختصري باال بکشد تا هوا و آب از معده اش خارج شود . باید توجـه داشـت 
  ل تنها در مواردي که اشکال تنفسی وجود دارد انجام شود .این عم

در فردي که به داخل آب هاي کم عمق شیرجه رفته و با سر به زمین برخورد کرده است , خطر قطع نخاع نکته :
وده و گردنی و فلج اندام ها وجود دارد . در مواجهه با چنین مواردي هنگام جابجایی و عمل احیا , باید بسیار احتیاط نم

سعی کرد تا کوچکترین حرکتی به سر و گردن وي وارد نشود . همچنین در صورت نیاز به عملیات احیاي قلبی ریوي 
  باید از مانور فشار به فک استفاده کرد تا از آسیب به نخاع و ستون فقرات جلوگیري شود .

  نکته بسیار مهم :

بایـد بـه سـرعت بـه بیمارسـتان منتقـل  ،اگر کامالً هوشیار باشند کلیه افراد غرق شده پس از نجات و اقدامات اولیه حتی 
ـــرد داشـــته باشـــد . ،شـــوند  چـــرا کـــه آب جـــذب شـــده مـــی توانـــد عـــوارض خطرنـــاك و کشـــنده اي بـــراي ف
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  ایمنی جراثقیل و ریگر  عنوان مبحث:   

تـرین دسـتگاههایی کـه در ایـن متـداولتقریباً در تمامی صنایع نیاز به نقل و انتقال اجسام سنگین وجود دارد ، یکـی از  
ها و نوع کار خاص ، دانسـتن مـوارد زیـر باشد که به لحاظ پیچیدگی سیستمرابطه مورد استفاده قرار میگیرد جراثقال می

و بکارگیري آنها از نظر ایمنی الزامی است.ایمنی مهمترین مسئله اي است که راننده جراثقال باید به خاطر داشـته باشـد، 
ا یک اشتباه ساده چندین نفر از کارگران کارگاه را خواهد کشت یا جراحاتی به آنها وارد خواهـد نمـود ، کـه بـا چون ب

نکات ایمنی است که باید یک راننـده جراثقـال رعایـت  ذیلهیچ قیمتی قابل جبران نخواهد بود . مسائل مطرح شده در 
  مسئول و پاسخگو خواهد بود. کند و کوتاهی و قصور در آن جرم خواهد بود و شخص راننده

  هامواد و اشیاء در کارگاه و جابجاکردن و نقل حمل وسایل حفاظتی نامهآیین
  : تعاریف  - اول فصل 

 حرکت یا امتداد افقی تواند بار را در امتداد قائممی که است هاییماشین قسمت باالبر در این هايمنظور از دستگاه 
  : زیر است بشرح آن افراد و بار) و انواع آسانسور حمل ستثنايا دهد (به

  جابجا کند. و افقی در امتداد قائم آویزان را در حال بتواند باري که است باالبري  Crane جرثقیل -الف
  کند.حرکتیا چند ریل یک درروي که است ) جرثقیلیTravelling crane(متحركجرثقیل -ب
در امتداد  که است متحرکی جرثقیل  )Over head Travelling crane(  متحرك با پل جرثقیل -  ج
  کار جابجا نماید. و ارتفاع و عرض و بتواند بار را در امتداد طول کرده حرکت ریل روي کارخانه زیر سقف مناسبی
 شکل خرپایی دو پایه بر روي که است متحرکی یلجرثق  )Ganty Crane(  متحرك با دروازه جرثقیل - د  

و در مسیر  ریل دیگر در روي نقطه به ايباشد و بتواند بار را با خود از نقطه عمودي چند باالبرنده و مجهز به سوار بوده
  کند. خود حمل

 آن فرمان باالبر و اطاقک گاهدست که است متحرکی جرثقیل  )Monorail Crane(  ریلی یک جرثقیل - هـ
  کند جابجا گردد.می حرکت فوقانی ریل یک روي که هاییچرخ آویز توسط وجود) در حال (در صورت

 موتوري نقلیه وسیله بر روي که است جرثقیل نوعی  )Locomotive Crane(  موتوري متحرك جرثقیل - و  
  .است سوار شده

و  بوده یا مایل افقی بازویی داراي که است یا گردان ثابت جرثقیل نوعی  )Jib Crane(  بازویی لجرثقی -ز  
 محور دوران به بار نسبت قالب موقعیت دستگاه شود. در اینمی مزبور نگهداري بازوي وسیلهبار به نگهدارنده کابل

بار  است ممکن است افقی جرثقیل بازوي موارد که گردد و در بعضیمی بازو تعیین و شیب طول توسط جرثقیل
  جابجا شود.  )Trollex(  متحرکی اطاقک توسط
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و  سوار بوده چرخ روي که است جرثقیل نوعی  )Portable floor Hoist(  زمینی متحرك جرثقیل - ح 
  کند.می حرکت زمین روي

 جهت مخصوص سکوي داراي که است جرثقیل نوعی  )tiering Hoist(  )چاه دار (چرخسکو جرثقیل - ط 
  باشد. مختلف و جاهاي بار در ارتفاعات ها و انبار کردنقسمت به آن بار و حمل قرار گرفتن

باالبر در  زنجیر یا کابل که است ثابتی جرثقیل  )Crabs and winches(  )چاه (چرخ ساختمانی جرثقیل - ي 
  باشد. شده محکم زمین به دیگري یا وسیله فونداسیون هايپیچ وسیلهبه دستگاه و پایه شده پیچیده اياستوانه روي

یا زنجیر  کابل حامل استوانه که است یا متحرکی ثابت ) جرثقیلElectric hoistالکتریکی (جرثقیل -ك
باالبر  عنوان یا به مستقالً کارکرده است باالبر ممکنببرد. این درآید و بار را باالوپایین حرکتبه الکتریکیموتور توسط
  قرار گیرد. باالبر دیگر مورد استفاده دستگاه براي فرعی

 هواي آن ركمح نیروي که باال بربند(ك) شبیه است جرثقیلی  )Pneumatic Hoist(  بادي جرثقیل - ل
  باشد.می فشرده
یا  یک افتد و شاملبکار می با دست که است یا متحرکی ثابت جرثقیل  )Chain Hoist(  زنجیري جرثقیل - م

  باشد.می زنجیري چند چرخ
 و شامل کار کرده با دست که است یا متحرکی باالبر ثابت  )Block and Tackle( اي قرقره جرثقیل -  ن

  گردد.می بار منتقل ها و قالبقرقره به کابل توسط محرك و نیروي بوده یا چند قرقره یک
آنها  اتصال زنجیر و ادوات فوالدي کابل طناب شامل  )Hoistinyttackje(  بار و بلند کردن بستن لوازم - ص

  باشد.) میو غیره لکاب بست - قالب - (حلقه یکدیگر از قبیل به
  :کلیات - دوم فصل 
  :و نگهداري ساختمان 

  شود. زیر باید رعایت در باالبرها نکات : بطور کلی1 ماده
 و از جنس بوده مکانیکی کامل استقامت داراي نیرو و سایر لوازم انتقال و وسایل بدنه مختلف هايقسمت - الف 

  باشد. صالحیتدار رسیده مقام تصویب آنها به مکانیکی مقاومت و شده ساخته مرغوب
 دقت و در تعمیر آن شده ) بازدید و نگهداريدر توقف کار و چه در موقع (چه حال باید در همه دستگاه - ب 
  گردد. مبذول کافی
 مربوطه متخصص وسیلهیکبار به ايهفته و حداقل مورد بازدید قرار گرفته دستگاه متصدي هر روز توسط -  ج 

  شود. دارد دقیقاً بازرسی را بعهده آن و فنی کلی مسئولیت که
  مجاز: ظرفیت دادننشان

 نوشته هر دستگاه و خوانا در روي بطور مشخص سازنده کارخانه مجاز باالبر باید از طرف : حداکثر ظرفیت2 ماده
  باشد. شده
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  : بر ظرفیت بار اضافه بلند کردن عیتممنو
  .دستگاه آزمایش مگر هنگام است مجاز ممنوع از ظرفیت بار بیش باالبرها بلند کردن : در تمام3 ماده
 پایین یا حین کردنبلند در شروع کهطوريشود به آورده باال و پایین طور مالیمبار به بایستی : همیشه4 ماده

  وارد نگردد. دستگاه به ايضربه و توقف وردنآ
  ها :و مهره پیچ
 طول باشند که و قالویز شده و حدیده ساخته باید طوري اتصال هايو مهره پیچ باالبر کلیه هاي. در دستگاه5 ماده

 متحرك قطعات هايو مهره پیچ مچنیننمود. ه ها را محکممهره بتوان لزوم و در صورت بوده کافی در هر یک پیچ
  آید. بعمل جلوگیري مهره شدن باشد تا از شل و غیره فنري با واشرهاي باید توام

  باالبر: هايکابل نگهدارنده قطر استوانه
سیصد  مساوي الاقل اینکه باشد بشرط برابر قطر کابل 30نباید کمتر از  کابل نگهدارنده هاي: قطر استوانه6 ماده

 کابل سیم ترینبرابر ضخیم 450 مزبور مساوي قطر استوانه که است ارجح باشد، ولی کابل سیم ترینبرابر قطر کلفت
  شود. در نظر گرفته

برابر  5/2کمتر از ها لبه این بلندي حداقل که طوريلبه باشد به باید داراي کابل نگهدارنده : دو سر استوانه7 ماده
  نباشد. مربوطه قطر کابل
  باشد. شده محکم مربوطه استوانه به طور مؤثر و مطمئنباید به کابل نگهدارنده هايدو سر استوانه : لبه8 ماده

  الکتریکی تجهیزات
 الکتریکی و تاسیسات وسایل تیحفاظ هاينامهباالبر باید با آیین هايدستگاه الکتریکی تجهیزات : کلیه9 ماده
  نماید. مطابقت

  بار: حداکثر باالبردن
 بار به که باشد تا هنگامی شده تعبیه کنند باید وسائلیکار می با موتور الکتریکی که : در باالبرهایی10 ماده

  از کار بیندازد. را الکتریکی طور خودکار محركرسید بتواند به شده بینیپیش حداکثر ارتفاع
  : حفاظتی ترمزهاي

بتواند  باشد کهشده و محاسبه تعبیه ترمزها باید طوري باشند و این حفاظتی ترمزهاي : باالبرها باید داراي11 ماده
  نماید.مجاز باالبر را نگهداريظرفیت برابرونیم یک معادل باري

  شوند :می هدایت ز پایینا که باالبرهایی براي فرمان هايطناب
) باید و بادي الکتریکی از باالبرهاي شوند (اعممی هدایت از پایین که در باالبرهایی فرمان هاي: طناب12 ماه

و  شدن پیچیده و مانع عبور کرده آن هايسوراخ ها بطور مجزا از داخلطناب این باشند که مخصوص جداکننده داراي
  بشود. آن افتادن هم وير

هر  بار را در اثر کشیدن حرکت جهت طور واضحبه شود که گذاريعالمت ترتیبی ها باید بهطناب ضمناً این 
  نماید. مزبور مشخص هاياز طناب یک
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 شود باید بهمی هدایت یناز پای که و بادي الکتریکی باالبرهاي براي فرمان هايطناب اهرم هاي: دسته13 ماده
دهد  تشخیص آسانی به کارگر مربوطه که طوريمتمایز گردند. به از هم طور مشخصبه باشد که شده ساخته شکلی
  .بار است آوردن پایین براي و کدامیک باالبردن براي اهرم کدام

از  که هاییجرثقیل فرمان هايطناب اهرم هايدسته لیهک صنعتی مؤسسه یک مختلف هاي: در کارگاه14 ماده
  باشد. بار یکنواخت حرکت آنها از نظر جهت قرار گرفتن و ترتیب بوده شکل یک شود باید دارايمی هدایت پایین

  : بازرسی
  شود. و آزمایش صالحیتدار بازرسی شخص توسط آن هايقسمت باالبر نو باید تمام از بکار انداختن : قبل15 ماده
 که هاییچرخ به مربوط هايیاتاقان قطعات باالبر و همچنین هايخور دستگاهضربه هايیاتاقان : قطعات16 ماده

  وجود) باید: کند (در صورتمی حرکت ریل روي
 توسط شده، و خورده شده شل هايقسمت به بردن یمنظور پباالبر به از دستگاه از استفاده قبل روزه همه - الف 

  دقیقاً بازدید شود. کارگر مربوطه
  دقیقاً و کامالً بازدید شود. آن هايقسمت تمام نفر متخصصیک وسیلهیکبار به هرهفته -ب

  شود. دقیقاً و کامالً بازرسی آن هايقسمت تمام مسئول نفر متخصص یک وسیلهیکبار به ماه 12هر  حداقل - ج 
  شود. آزمایش مسئول نفر متخصص یک باالبر توسط دستگاه هايقسمت تمام از هر تعمیر یا تغییر کلی پس -د  

 بار مورد استفاده کردنبلند جهت که لوازمی ها و بطور کلیها، قالبها، طنابها، زنجیرها، تسمه: کابل17 ماده
کارگر باالبر  به کمک عنوان به که دیگري و یا اشخاص دهنده عالمت کارگران وسیله باید به روزه گیرد همهقرار می
  دهند مورد بازدید قرار گیرد.دستور می زمین از روي

هر  باید حداقل یخودکار الکتریک ها، شیارها، ترمزها و لوازمها، قالبها، طنابها، زنجیرها، تسمه: کابل18 ماده
  قرار گیرد. کامالً و دقیقاً مورد بازرسی مسئول متخصص بار توسط یک ماه سه

باید  مسئول یا متخصص ) مقام18 و ماده 16 و بند د ماده بند ج (موضوع و آزمایش از هر بازرسی : پس19 ماده
شود و در  و نگهداري مربوطه بایگانی مؤسسه وسیلهبه باید همیشه هنام گواهی کار صادر نماید. این اجازه نامه گواهی
  گردد. ارائه لزوم هنگام

  : دادن عالمت
 مشخصه عالیم وسیلهباالبر باید به هايدستگاه بار توسط ونقلو حمل آوردن ، پاییندر باال بردن : هدایت20 ماده

 یک داراي هر حرکت که طوريآید به بعمل است شده صالحیتدار تعیین مقام توسط که فهم و قابل یکنواخت
  شود. داده بازو یا دست وسیلهبه عالیم این که و بهتر است مجزا بوده عالمت

 یکی وسیلهبه فقط باشد باید عالیم بار وجود داشته باال بردن براي نفر کمک از یک بیش که : در مواردي21 ماده
 شود. در هر حال باالبر قرار دارد داده دید راننده در میدان همیشه ) کهبند و غیره، طنابزن، قالباز آنها (زنجیربان

  نماید. شود اطاعتمی الذکر دادهفوق از افراد کمکی هر یک توسط که توقفی از عالمت باالبر بایستی راننده
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  بار: نتقالو ا نقل 
  باشد. نداشته نوسان بلندکردن در حال کهطوريشود به آورده باال و پایین : بار باید عموماً بطور عمودي22 ماده
  بلند شود باید: بار بطور مایل است الزم که : در مواردي23 ماده

  خطر قرار نگیرند. در معرض مربوطه کارگران آید که بعمل الزم احتیاطات - الف 
  پذیرد. انجام مسئول باید در حضور شخص باري نوع چنین بلند کردن عمل -  ب 

  :باشند که باید مطمئن دهندگان بار عالمت باال بردن براي دادن از عالمت : قبل24 ماده
بار را در  بطور صحیح دهندهاتصال ها و سایر وسایلها، زنجیرها، چنگکها، تسمهها، کابلطناب تمام - الف 

  باشند. شده وصل قالب یکدیگر و به به و محکم برداشته
در اثر  کهطوري باشد به قرار نگرفته آن در سر راه و مانعی بوده و متعادل بار مورد نظر باید کامالً میزان -ب
  مزبور نگردد. بار و یا مانع دنش و یا احیاناً خراب جابجا شدن سبب با آن تصادم
  قرار نگیرند. خطر و تصادم بار در معرض در اثر باال بردن سایر کارگران - ج 

بار و  باید فوراً دستور نگهداشتن دهنده نگیرد کارگر عالمت انجام بار درست بلند کردن عللیبه : هرگاه25 ماده
  مجدد بدهد. تنظیم بار را براي آوردن پایین عالمت

بار  کنند که هدایت را طوري حرکت بایستی دهندگان بار عالمت آوردن یا پایین افقی تغییر مکان : هنگام26 ماده
  نکند. تصادم با اشیاء دیگري

 اجتناب سر اشخاص يبار از باال از حمل االمکانباشند حتی داشته باالبر باید توجه هايدستگاه : رانندگان27 ماده
  نمایند.

شود می حمل مغناطیسی جرثقیل وسیلهبه که و بارهایی مانند مواد مذاب خطرناك بارهاي حمل : هنگام28 ماده
باید  امن محل به کارگران برسانند و تا رسیدن امن محل خود را به کارگران شود که داده مخصوص باید عالیم

  شود. باالبر متوقف حرکت
  قرار گیرند. متحرك هايمسیر ماشین بار باشند نباید باالي تعمیر یا داراي باالبرها در حال که : هنگامی29 ماده
در  کارگري کند که حاصل اطمینان بار بایستی هاياتصالی از باز کردن قبل دهنده : کارگر عالمت30 ماده

  .خطر نیست عرضبار و در م اطراف
  کند باید:بار کار می باالبر بدون که : هنگامی31 ماده

 به مربوطه قالب را به ، زنجیر و یا کابلاز دستور حرکت بند قبل طناب و کارگران دهندهعالمت کارگران - الف 
  نمایند. محکم نحو مطمئن

یا  و اشخاص قالب بین کافی فاصله کهطوريبرسانند به مناسبی ارتفاع بهباالبر را قبالً  باالبر قالب رانندگان - ب 
  باشد. اشیاء وجود داشته

  .کنند بار ترك داشتن را هنگام باالبر نباید دستگاه : رانندگان32 ماده
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  هاجرثقیل -  سوم فصل 
  : جرثقیل ساختمان 

نیز قرار  ضربه در معرض است شوند و ممکنمی و فشار واقع کشش تحت که جرثقیل قطعات : کلیه33 ماده
  شوند. فوالد باشد ساخته مشابه مشخصات داراي که از فوالد یا فلز دیگري گیرند بایستی

سر می آن مختلف هايقسمت و بازرسی مطمئن کاري روغن باشند که شده ساخته ها باید نوعی: جرثقیل34 ماده
  باشد.

  نیرو : انتقال هايقسمت حفاظ
 مربوطه مقررات روند باید طبقنیرو بکار می انتقال براي که متحرك هايها و سایر قسمتدندهچرخ : تمام35 ماده

  باشند. حفاظ داراي
  باالبرها : الکترومغناطیس 

  شود. زیر رعایت اشد باید نکاتب مجهز شده با الکترومغناطیس باالبري : هرگاه36 ماده
مدار بطور  این عایق و مقاومت شده و حفاظت نگهداري باید بطور مطمئن الکترومغناطیس مدار جریان -  الف 
  قرار گیرد. مورد آزمایش منظم

آنها و  باز شدن انخود امکخودبه باشند که شده و حفاظت قرار گرفته باید طوري ماگنت کنترل کلیدهاي - ب 
  مدار موجود نباشد. جریان قطع بالنتیجه
یا  یا قرقره تعادل وزنه وسیلهبه ماگنت آمدن و پایین باال رفتن در موقع الکترومغناطیس مدار جریان کابل - ج 
  باشد. قرار گرفته شده کشیده در وضع همواره الکتریکی وسیله

 مخصوص و یا در محل زمین باید روي باشد بلکه آویزان بیکاري نباید هرگز هنگام بلند کننده : ماگنت37 ماده
باز  باید از قالب آن گیرد ماگنتقرار می دیگر مورد استفاده کارهاي براي جرثقیل که خود قرار گیرد و در مواقعی

  شود.
 سوختن علت به که مغناطیسی هايبار در جرثقیل از سقوط ناشی از ایجاد خطرات منظور جلوگیري: به38 ماده

  آید:بوجود می الکتریکی جریان فیوز یا قطع
شود و  انجام شده ساخته غیرمغناطیسی از جنس که هاییانبرها یا گیره ها باید توسطماگنت هدایت -  الف 

  .زیر بار قرار نگیرند کنندههدایت کارگران
در  مغناطیسی جرثقیل که محلی و یا عبور از نزدیکی ایستادن اجازه وجه هیچ دیگر به و کارگران اشخاص - ب 

  ندارند. کار است آنجا مشغول
  شوند :می هدایت از پایین که هاییجرثقیل راهرو براي

متر سانتی 90 آن پهناي حداقل که د باید راهرو آزاديشونمی هدایت از پایین که هایی: در مورد جرثقیل39 ماده
  نمود. تعبیه مسیر جرثقیل طول باشد در تمام
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  : جرثقیل اطاق 

 دید را براي بهترین همواره جرثقیل راننده باشد که باید طوري آن و طرز ساختمان جرثقیل اطاق : محل40 ماده
  شد.با داشته عملیات انجام

یا  را نبینند باید یک باشند و مسیر جرثقیل مسیر بار نداشته به کامل تسلط جرثقیل رانندگان که : در مواقعی41 ماده
  بدهند. عملیات انجام را براي الزم بتوانند عالمات باشند که وجود داشته دهنده چند نفر عالمت

 هاییپنجره داراي آن اطراف و تمام بوده کند باید محفوظآزاد کار می هوايدر  که هاییجرثقیل : اطاق42 ماده
  کند. تأمین راننده دید را براي باید بهترین جرثقیل اطاق هايباشد. پنجره کشویی

  ابزار : جعبه 
یا  جرثقیل دائماً در اطاق که یمخصوص هايدر جعبه بایستی جرثقیل و سایر ابزار و آچارهاي دان : روغن43 ماده

  شوند. نگهداري شده قرار داده کنار راهرو آن
  : جرثقیل رانندگان و مهارت تخصص 

  را دارند: جرثقیل راندن زیر حق اشخاص : فقط44 ماده
  .مجاز جرثقیل رانندگان -1 
  .جرثقیل و تعمیرکاران بازرسان -2 
افراد  این همه باشند بطور کلی نموده کارآموزي و مسئول خبره زیر نظر راننده دو هفته اقلال که کارگرانی - 3 
  باشند. واقف مربوطه از حوادث ناشی خطرات به و همچنین داشته آشنایی جرثقیل و الکتریکی مکانیکی وسایل باید به

و  و آشامیدن و خوردن دخانیات هستند استعمال جرثقیل هدایت مشغول که جرثقیل کارگران : براي45 ماده
  .است کار ممنوع در حین مطالعه

از نظر  ورزند که اشتغال دار به کار رانندگیجرثقیل یا کامیون جرثقیل توانند در اطاقکمی : کسانی46 ماده
  باشند. مخصوص اجازه داراي جسمانی
 جرثقیل هايو کابل قالب و یا به شده بار سواره در روي کسی دهد که نباید اجازه جرثقیل : راننده47 ماده

  شود. حمل و با آن شده آویزان
  :متحرك هايجرثقیل - چهارم فصل 
  عمومی مقررات 

 و سوم دوم در فصل عهموضو مقررات باید طبق متحرك هايجرثقیل ، طرز کار و نگهداري: ساختمان48 ماده
  باشد. نامهآیین این

  : متحرك جرثقیل آزاد براي فضاي 
در زیر  نامبرده هايقسمت بین کافی فاصله همیشه باشد که ، باید نوعیمتحرك جرثقیل و نصب : طرح49 ماده

  باشد: وجود داشته
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  .قرار گرفته آن باالي که و بنایی ائلح و هر نوع جرثقیل نقطه بلندترین بین - الف 
  .ثابت هايو اسکلت ها یا سایر قطعاتبا دیوارها، ستون از جرثقیل هر قسمت بین -  ب 
  .مسیر آن هايریل و دو انتهاي جرثقیل دو انتهاي بین - ج 
  : اطمینان ضریب 

 باید ضریب شرایط ترینوجود حداکثر بار در سخت فرض به متحرك هايجرثقیل ساختمان : در محاسبه50 ماده
  :زیر در نظر گرفت بشرح هر قسمت براي اطمینانی

  کار کند. با دست که در صورتی بلندکننده قالب براي 3 اطمینان ضریب - الف 
  ار کند.با موتور ک که در صورتی بلند کننده قالب براي 4 اطمینان ضریب -  ب 
و  و مواد خورنده مذاب مانند آهن با مواد خطرناك که در صورتی بلند کننده قالب براي 5 اطمینان ضریب - ج 

  بلند کند. غیره
  .بلندکننده ها و محورهايدندهچرخ براي 8 اطمینان ضریب -د  

  .جرثقیل بلند کننده کابل براي 6 اطمینان ضریب -هـ 
  .جرثقیل فلزي اسکلت قطعات براي 4 اطمینان ضریب -و  
  فشار باد : 

  کنند باید:آزاد کار می در هواي که هایی: جرثقیل51 ماده
  شود. محاسبه فشار حداکثر باد در محل براي - الف 
ها و سایر چرخ نگهداري يبرا مخصوص هايها، گیرهریل ها، کفشترمز چرخ از قبیل احتیاطی با لوازم - ب 
 در محل فشار باد ممکنه ترینبزرگ بتوانند در مقابل احتیاطی لوازم این باشد که مجهز شده بطوري احتیاطی لوازم

  نمایند. مقاومت
  : جرثقیل شاسی 

محور  نگهدارنده و یا ترمزهاي هرانند اطاق نگهدارنده هايپایه و همچنین جرثقیل حمال و قطعات : شاسی52 ماده
  باشند. شده پرچ شاسی و یا به ها باید کالً جوشجرثقیل محرك

  : جرثقیل ارابه محافظت براي لبه 
باشد تا در  محکم حفاظتی آمده پیش دو لبه باید داراي متحرك جرثقیل پل ها و دو انتهايارابه : شاسی53 ماده
  گردد. جلوگیري ارابه ها از سقوطچرخ این و یا شکستن ارابه هايمحور چرخ اثر بریدن
 هاياز چرخ یکی هرگاه باشند که مخصوص استحفاظی لوازم باید داراي متحرك هايجرثقیل : کلیه54 ماده

  نمایند. ريجلوگی پایین آنها به شد از افتادن و یا شل ها شکستدنده و یا چرخ معلق
  : ریلی یک هايجرثقیل حفاظتی قالب 

بتواند در  باشد که یا چند مهار حفاظتی یک باید داراي گردان هايحلقه مجهز به ریلی یک هاي: جرثقیل55 ماده
  نماید. زنجیر بار را نگهداري شدن بریده صورت
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  ریلی یک متحرك هايجرثقیل ارابه شاسی
  نرود. در آن تغییر شکل احتمال باشد که شده محافظت قسمی باید به ریلی یک هايجرثقیل ارابه : شاسی56 هماد

  متحرك هايجرثقیل ارابه اطراف گیر و حفاظضربه نگهدارنده وسایل 
  زیر مجهز باشند: لوازم باید به متحرك هاي: جرثقیل57 ماده

آنها  روي متحرك پل که هاییریل کند و همچنینمی آنها حرکت روي جرثقیل که هاییریل انتهاي - الف 
 نحوي گردد به ها نصبریل روي مناسبی گیرهايشود یا ضربه باال آورده منحنی شکل نماید باید یا بهوآمد میرفت

  باشد. متحرك هايمحور چرخ رها برابر بلنديگیضربه ها یا ارتفاعانحناء ریل ارتفاع حداقل که
 حفاظ باید داراي و غیره یا ارابه فرمان اطاق هايو چرخ پل هايپایه هايو چرخ متحرك پل هايچرخ -ب 

 ها باید بهحفاظ نباشند. ای ها امتداد داشتهریل ها و از جلو تا موازاتریل تر از سطحپایین از طرفین باشند که مناسبی
  نماید. جلوگیري حرکت در موقع گردنده هايقسمت و پا به دست شدن از نزدیک باشد که شده تعبیه شکلی
  : ریلی یک هايجرثقیل مسیر حرکت 

 نتواند روي خود خوديبه جرثقیل باشد که شده تعبیه باید طوري ریلی یک هايجرثقیل : مسیر حرکت58 ماده
  آزاد وارد شود. انشعاب یک

 دقیق تنظیم براي مطمئن کند باید ضامن حرکت مختلف در مسیرهاي ریلی یک جرثقیل که : در صورتی59 ماده
  باشد. شده بینیپیش آن مسیرهاي

  : ریلی یک هايراهرو و جرثقیل 
 کشیخط رؤیت و قابل بطور مشخص دوطرفش که راهرو مناسبی است الزم ریلی یک هاي: زیر جرثقیل60 ماده

  شود. باشد تعبیه شده
  ها :سکوها و گذرگاه 

  زیر باشند: ضمائم باید داراي متحرك هاي: جرثقیل61 ماده
 و از آنجا به فرمان اطاق به آنها از زمین وسیلهبه بتوان بطور مطمئن هر لحظه که یا معلق ثابت هاينردبان - الف 

  پیدا کرد. دسترسی متحرك جرثقیل پل
  .آن طول و در تمام پل سانتیمتر در امتداد دو طرف 45 حداقل پهناي به هاییسکوها یا گذرگاه -  ب 
 ر امتداد عمود بر راهرو مربوطو د جرثقیل ارابه سانتیمتر در دو انتهاي 30 پهناي به هاییسکوها و یا گذرگاه -  ج 

  .پل به
 نباشد الزمست ممکن جرثقیل یا ارابه فرمان اطاق در دو انتهاي و مناسبی راهرو مطمئن تعبیه که در صورتی -د  

  د.شو تعبیه پل و در امتداد عرضی جرثقیل متحرك پل سانتیمتر در دو انتهاي 38 حداقل پهناي به راهرویی
باشد و  شده کارگذاشته و بطور متناسب ساخته باید محکم متحرك هايجرثقیل سکوها و راهروهاي بطور کلی 

  گردد. تعبیه حفاظتی نرده آن اطراف
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 کف بین فاصله شود حداقلمی کار گذاشته در آن متحرك جرثقیل که جدیدي هاي: در ساختمان62 ماده
 قرار گرفته آن در باالي که بنا یا حائلی یا هر نوع متحرك جرثقیل ارابه و سکوي پل و یا سکوي ثقیلجر راهروي

  متر باشد. 2نباید کمتر از  است
  سانتیمتر کمترباشد.20باید از جرثقیل حامل و خرپاي متحركراهرو پل بین : فاصله63ماده
 جهت فواصلیکند باید دارايآزاد کار می در هواي که متحرك پل سکويراهرو و یا  کف : صفحات64 ماده

  میلیمتر بیشتر باشد.6نباید از  فواصل این باشد. عرض آب شدنخارج
 هايو یا تعمیر چرخ تعویض براي مطمئنی محل داراي متحرك جرثقیل معمولی : اگر راهرو و یا سکوي65 ماده

  نمود.منظور تعبیهاین انجام برايمخصوصینباشد بایدسکويیانتهایارابه
شود  دو راهرو ساخته بایستی مسیر آن هايیا ریل و موازي متحرك یا دروازه جرثقیل هاي: در کنار پایه66 ماده

 مسیر جرثقیل آنها تا انتهاي و طولسانتیمتر  75 ها حداقلآن و پهناي بوده مانع راهروها کامالً بدون این کهطوريبه
  باشد. داشته ادامه

  : فرمان یا کابین اطاق 
 مجهز به شود بایستیمی انجام راننده وسیلهبه خود جرثقیل آنها از روي هدایت که متحرکی هاي: جرثقیل67 ماده

 باید داراي اطاق باشند. این قرار گرفته اطاق در این رمانف وسایل و کلیه بوده راننده براي فرمان یا کابین اطاق
  زیر باشد: مشخصات

آزاد کار  در هواي که و در صورتی داشته مقاومت سوزيآتش در مقابل باشد که شده ساخته از موادي - الف 
  باشد. محفوظ جوي عوامل کند در مقابل

کار  عملیات و محوطه اطراف کار خود تمام بتواند از محل راننده باشد که ز شدهو مجه قرار گرفته طوري - ب 
  نیاید. او پیش براي شود خطري خم اطاق خارج باشد به الزم که موقعی و حتی را زیر نظر گرفته

 مجهز به باشد. بعالوه محفوظ رندهو خو مواد سوزاننده در مقابل راننده باشد که و مجهز شده تعبیه نوعی -  ج 
  باشد. ناشیه خطرات تمام در مقابل استحفاظی لوازم
 و گازهاي سمی و دود و بخارات خطرناك تشعشعات را در مقابل راننده باشد که و مجهز شده ساخته نوعی -د  

  نماید. مضر محافظت
  باشد.را داشته و ارتعاش لرزش کمترین اشد کهب خود سوارشده و درجاي ساخته نوعی - هـ

 که ثابتی فلزي هايباالتر باشد باید پله سانتیمتر از راهرو مربوط 30از  بیش فرمان در اطاق که : در صورتی68 ماده
  شود. عبور را میسر سازد تعبیه راحتی

 ماده که اطفاء حریقی دستگاه و یک پر از ماسه سطل یک باید همیشه متحرك جرثقیل فرمان : در اطاق69 ماده
  باشد. در دسترس آتش فرو نشاندن باشد جهت الکتریسیته عایق آن کننده خاموش

  باشد. کف باید داراي متحرك هايجرثقیل هاي: ارابه70 ماده
  جرثقیل پل هايمحور چرخ حفاظت 
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 هايحفاظ وسیلهبه و مطمئن باید بطور مناسب جرثقیل پل هايمحور چرخ برجسته يهاقسمت : تمام71 ماده
  باشد. شده استاندارد پوشیده

  : الکتریکی لوازم 
 اياز نقطه فرمان اطاق باالي باید در قسمت قرار گرفته فرمان در اطاق که حرکت بر کلید اصلی : عالوه72 ماده

 برق جریان قطع براي دار دیگريضامن کلید اصلی پیدا کرد یک دسترسی آن به راحتی راهرو به از روي بتوان که
  نمود. تعبیه

 ) قید شده(کلید جرثقیل عبارت آن روي که دیگري دار مخصوصکلید ضامن الذکر یکبر دو کلید فوق عالوه 
 کلیه کلید مخصوصاً باید برق . اینداشت دسترسی آن به بتوان آسانی به زمین از سطح قرار داد که طوري باشد، بایستی

  کند. قطع مدار جرثقیل را در تمام برق بتواند جریان و در موارد لزوم نموده را کنترل جرثقیل هايقسمت
از  شود باید پسمی کنترل جرثقیل مختلف هايها حرکتآن وسیلۀ به که فرمان هايها و دستهاهرم : تمام73 ماده

  نماید. را متوقف مربوطه و حرکت برگشته اولیه محل بطور خودکار به رها کردن
 آسانی بتواند به راننده باشد که قرار گرفته باید طوري متحرك جرثقیل هايحرکت کنترل هاي: اهرم74 ماده

  خود را ببیند. مکانامتداد تغییر 
  بار : باالبردن ارتفاع محدود کننده دستگاه  

  زیر باشد: شرایط باید داراي دستگاه : این75 ماده
  پذیرد. انجام باالبرنده دستگاه یا قالب قرقره وسیلهمستقیماً به محدود کردن عمل - 1 
  نکند. استفاده و از فنر واسطه نموده مستقیماً عمل بار بایستی بردن باال ارتفاع محدود ساختن دستگاه مکانیزم - 2 
  باید: محدود کننده دستگاه - 3 
  نماید. بار جلوگیري ناگهانی ترمز اثر کرده و از برگشت مستقیماً روي باشد که مخصوصی قفل داراي - الف 
  کار نمود.به آماده داده و عودت اولیه حالت را به آن فرمان اطاق از داخل بتوان باشد که شده تعبیه طوري -  ب 

بار را  باال بردن ارتفاع محدود کننده کار دستگاه در ابتدا و انتهاي باید همیشه متحرك جرثقیل : راننده76 ماده
  نماید. آزمایش

  باالبر: دستگاه ترمزهاي 
  باشد: زیر مجهز شده باید با وسایل متحرك هايبار در جرثقیل : موتور بلند کننده77 ماده

ترمز از گشتاور  این گشتاور مقاوم کهطوريباشد به برق جریان وسیلهبه آزاد شدن قابل ترمز فنري داراي - الف 
  موتور کمتر نباشد. متحرك

  باشد. بار مجاز جرثقیل و نیم برابر یک نگهداري قادر به که یا ترمز مکانیکی -  ب 
 یا بیشتر باشد باید داراي هزار کیلوگرم بار مجاز آنها پنج که متحرکی هايباالبر در جرثقیل : موتورهاي78 ماده

  باشند. ترمز الکتریکی و یک ترمز مکانیکی و یا یک دو ترمز الکتریکی
  روشنایی
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در  نمود که نصب چراغهایی کنند بایستیآزاد کار می در فضاي که متحرکی هايجرثقیل پلهاي : روي79 ماده
  باشند. نمایان خوبی به بار همیشه بلندکننده هايقالب تاریکی

  متحرك با پل هايجرثقیل پل حرکت کنترل
 جرثقیل پل حرکت کنترل جهت ناسبم یا پایی دستی ترمزهاي باید مجهز به متحرك با پل هاي: جرثقیل80 ماده

  باشد.
  : متحرك با دروازه جرثقیل هايچرخ

  باشند. مخصوص یا روپوش حفاظ باید داراي متحرك با دروازه جرثقیل هاي: چرخ81 ماده
 نقطه در یک ر دروازهکا باشند تا براي مخصوصی هايگیره باید داراي متحرك با دروازه جرثقیل : ارابه82 ماده

  نمود. ها ثابتریل ها را بهپایه هايچرخ کار بتوان تعطیل یا موقع معین
  خطر:  اعالم هايدستگاه

 جرثقیل راننده ها باید در دسترسدستگاه آژیر باشند و این هايدستگاه باید داراي متحرك هاي: جرثقیل83 ماده
  قرار گیرد. مورد استفاده ملزو باشد تا در صورت

  :  کنترل هايطرز کار دستگاه 
 هايدستگاه تمام گردد که باید کامالً مطمئن یا کلید ثانوي کلید اصلی از وصل قبل جرثقیل : راننده84 ماده

مجاور تولید  اشخاص براي و یا مکانیکی خطر الکتریکی هیچگونه جریان اند و وصلقرار گرفته قطع حالت به کنترل
  نماید.نمی

 کلیدهاي باید فوراً کلیه جرثقیل شود، راننده و یا قطع مختل در مدار الکتریکی جریان که : در صورتی85 ماده
  بماند. باقی قطع حالت ، کلیدها بهجریان تا رسیدن کند که و مراقبت را قطع کنترل

 اطمینان عمل میدان موتور در پایان و توقف خودکار کنترل دستگاه به نباید فقط متحرك ثقیلجر : راننده86 ماده
  نماید. و مراقبت و بار را کنترل جرثقیل نیز تغییر مکان فرمان اطاق باید از داخل کند بلکه
درآورد و  قطع حالت را به کنترل هايدستگاه باید تمام فرمان از اطاق از خروج قبل جرثقیل : راننده87 ماده
  کند. و آنها را قفل را قطع اصلی کلیدهاي

  مسیر: یک در روي دو یا چند جرثقیل کار کردن
 دو جرثقیل فاصله کند حداقلمسیر کار می یک در روي متحرك جرثقیل از یک بیش که : هنگامی88 ماده
  ید کمتر باشد.متر نبا 9از  متحرك

  : متحرك دو جرثقیل وسیلهبار به بلند کردن
  :که داشت روند باید توجهبکار می بار واحدي بلند کردن براي متحرك دو جرثقیل که : هنگامی89 ماده

  دهد. عالمت هر دو جرثقیل رانندگان به دهنده نفر کارگر عالمت یک فقط - الف 
  آید. بعمل الزم هايبینیپیش کار دو جرثقیل صحیح از هماهنگی ر اطمینانمنظوبه -  ب 
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بازو در هر دو  و متحرك ثابت بازو دار باشد باید قسمت از نوع بلند کننده دور جرثقیل که در صورتی -  ج 
  شود. تنظیم مساوي با شیب جرثقیل

  : متحرك دروازه وسیلهبار به حمل   
 از روي که یا سایر مسئولین دهندگانرود عالمتبار به کار می حمل جهت متحرك دروازه که : هنگامی90 ادهم
 و دقت نموده اند آگاهدر مسیر بار قرار گرفته را که کنند و اشخاصی بار حرکت کنند باید پیشاپیشمی راهنمایی زمین

  برخورد ننماید. مانعی هیچ به باشد که اياندازه بار به و ارتفاع قرار داشته صحیح وقعیتها در مریل سوزنهاي نمایند که
  : متحرك هايتعمیر جرثقیل 

کار دور  دارد از محل امکان را تا آنجا که باشد باید جرثقیل متحرك تعمیر جرثقیل به احتیاج که : موقعی91 ماده
تعمیر  المقدور باید سکويحتی نسازد. همچنین دیگر را مختل هايو کار جرثقیل نشده ایر کارگرانکار س نمود تا مانع

  گسترد. مناسبی در ارتفاع تعمیرکنندگان منظور حفاظتبه در زیر جرثقیل محافظ برپا کرد یا برزنت جرثقیل در اطراف
رود وجود تعمیر بکار می جهت که هاییقرقره به وصل براي حركمت در جرثقیل مناسبی بازوي : چنانچه92 ماده

 را بلند نماید براي ارابه قطعات ترینو بتواند سنگین داشته کافی مقاومت که مناسبی آهنی باشد باید بازوي نداشته
  نمود. تعبیه متحرك تعمیر جرثقیل

  کنند: زیر توجه نکات باید به تعمیرکننده کارگران متحرك يهاتعمیر جرثقیل از شروع : قبل93 ماده
باز  حالت به و ثانوي و دو کلید اصلی قطع حالت به الکتریکی هايکنترل تمام کنند که حاصل اطمینان - الف 

  باشد. از آنها قفل و یکی بوده
 تعمیر محوطه در اطراف زمین روي و همچنین جرثقیل ) رويتعمیر در حال (جرثقیل با عبارت تابلوهایی - ب 

  بگذارند.
 مناسبی فاصلهبه مطمئنی کنند نگهدارندهمسیر کار می همین در روي دیگري متحرك هاياگر جرثقیل -  ج 
  نمایند. استفاده توقفبراي دیگريحفاظتیمسیر بگذارند یااز وسایل ریلروي

آرمیچر  یا تعویض هاي کابلها یا استوانهمحور قرقره کردن از پیاده باید قبل متحرك هاي: در جرثقیل94 ماده
 کار مقدور نباشد باید مکانیسم این ها باز شوند هرگاهقرقره از روي مربوطه هايکابل بار، باید کلیه موتور بلند کننده

  آید. بعمل جلوگیري کابل هايقرقره ا از گردششود ت قفل بطور مطمئن دهندهحرکت
 را مجدداً بجاي استحفاظی هايها و دستگاهحفاظ باید تمام متحرك هايجرثقیل تعمیرات از پایان : پس95 ماده

تعمیر  جهت که ابزارها، آچارها، و سایر اشیایی کلیه متحرك مجدد جرثقیل از بکار انداختن خود قرار داد و قبل
  نمود. آوريجمع است شده آورده محوطه
  : متحرك با پل هايجرثقیل در مجاورت کارکردن 

و  الزم هايبینیکار کند باید پیش متحرك یا پل مسیر جرثقیل مسیر یا در مجاورت روي شخصی : هرگاه96 ماده
  متر کمتر نشود. 6از  حداقل شخص از این جرثقیل پل هفاصل شود که حاصل آید تا اطمینان مؤثر بعمل
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  :موتوري متحرك جرثقیل - پنجم فصل  
  : عمومی مقررات 

ها باالبر و جرثقیل هايدستگاه به راجع ترتیب به که نامهآیین این و سوم دوم فصول مقررات : رعایت97 ماده
کنند نیز ها کار میدر کارگاه که موتوري متحرك هايفاده، تعمیر و نگهداري و جرثقیل، استباشد از نظر ساختمانمی

  .است الزامی
  موتوري متحرك جرثقیل ظرفیت دادن نشان 

 شده مشخص فرمان اطاق و یا خارج در داخل باید بطور واضح موتوري متحرك هايجرثقیل : ظرفیت98 ماده
  باشد.
 با بازوي باالبرنده قرقره مختلف و اوضاع جرثقیل بازوي مختلف حاالت  باید حداکثر بار مجاز نیز برايضمناً 
  شود. داده و نشان تعیین آن یا بدون اضافی
  بار: آژیر اضافه 

از بار مجاز  بیش باري جرثقیل هرگاه باید با آژیر خودکار مجهز باشد که موتوري متحرك هاي: جرثقیل99 ماده
  خطر نماید. و پرصدا اعالم مشخص بلند کند بطریق

  : انسان بدن آزاد براي فضاي 
 و مصدوم قرار نگرفته آن حامل ارابه و بدنه موتوري جرثقیل متحرك قطعات بین کارگران اینکه : براي100 ماده

  باشد. وجود داشته حامل ارابه و بدنه گردنده قسمت سانتیمتر باشد بین 35 حداقل که آزادي نشوند باید فاصله
  :اطراف هايها و نردهپله 

مجهز  نحوي به آن در اطراف هاییو نرده پله وسیلهباید به موتوري جرثقیل فرمان و اطاق حامل : ارابه101 ماده
  شد. داخل کار راننده و محل جرثقیل فرمان اطاق به توانخطر ب و بدون آسانی به باشد که شده

  : فرمان اطاق 
 نحوي باشد به شده در تعبیه باید یک موتوري متحرك هايجرثقیل فرمان اطاق از طرفین : در هر یک102 ماده

مجهز باشد  هاییباز شود و با دستگیره خارج طرفدرها به از این قرار گیرد و هر یک عقب درها در قسمت لوالي که
  شود در باز گردد. گردانده دستگیره که هر جهت تا به

 چوبی باید از صفحات آن فرمان اطاق و کف موتوري متحرك جرثقیل حامل ارابه سکوي : کف103 ماده
  دهد. را تخفیف رگرانکا باشد تا خطر لیز خوردن شده آجدار مفروش یا آهن مخصوص
 آزاد سرتاسري راهروي کنند باید دارايبا بخار کار می که موتوري متحرك هايجرثقیل فرمان : اطاق104 ماده

  باشد.
  بخار: هايدیگ 

کار و و طرز  از نظر ساختمان» آبگرم هايمولد بخار و دیگ هايدستگاه«و  نامهآیین مقررات : رعایت105 ماده
  .است کنند نیز الزامیبا بخار کار می که متحرك هايمزبور در جرثقیل هايو تعمیر دیگ نگاهداري
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  موتورها : 
 هايحفاظ باید داراي موتوري متحرك هايبخار در جرثقیل هايو ماشین دیزلی، بنزینی : موتورهاي106 ماده

  باشند. در امان متحرك با قطعات طر تصادماز خ آن هايباشد تا راننده مناسبی
کنند باید با بخار کار می که موتوري متحرك هايسیلندر در جرثقیل بخار و شیرهاي خروج : لوله107 ماده

  نگردد. لیز شدن و موجب نشده فرمان اطاق کف داخل شوند تا آب هدایت خارج به طویل هايلوله وسیلهبه
 خارج سرریز انژکتورها از آن گاز یا بخار و آب که هاییلوله انتهاي موتوري متحرك هاي: در جرثقیل108 ادهم

  باشد. پایین طرف شود باید بهمی
  :  چرخ ترمزهاي 

  مجهز باشد. و مکانیکی ترمزدستی هر دو نوع باید به موتوري متحرك هايجرثقیل ارابه هاي: چرخ109 ماده
  خودکار اتصال 

 کهطوريخودکار باشد به هاياتصالی داراي باید در جلو و عقب موتوري متحرك هايجرثقیل : ارابه110 ماده
  ها را باز نمود.اتصالی ارابه از هر دو طرف بتوان

  : فرمان هاياهرم 
آنها را در  بتوان باشند که مجهز شده باید با وسایلی ريموتو متحرك هايجرثقیل فرمان هاي: اهرم111 ماده

  کرد. آزاد قفل حالت
  ها :کابل حفاظ 

  شود: زیر باید در نظر گرفته هايدر قسمت کابل حفاظ موتوري متحرك هايجرثقیل : براي112 ماده
  شود. جلوگیري گردان با شیار قرقره کابل از برخورد قالب آنکه بازو براي انتهایی در قسمت - الف 

  کند.میحرکتهرزگرد مربوطه قرقرهدر روي جرثقیلبازوي هدایت سیم که ايدرناحیه -ب
  :الکتریکی تجهیزات 

  باشد. زمین به اتصالی مطمئنی کند باید دارايکار می برق با جریان که موتوري متحرك هاي: جرثقیل113 ماده
  :روشنایی

  شود: زیر باید رعایت کار کنند نکاتشبهنگامموتوريمتحرك جرثقیلهاي: هرگاه114 ماده
  باشد. قرمز در عقب چراغ یک جلو و حداقل چراغ باید داراي جرثقیل - الف 
 نباشد و در عین جرثقیل دید رانندگان نور آنها مزاحم شود که تعبیه طوري فرمان اطاق چراغها در داخل - ب 

بخار را بطور  و درجه آب سطح - گیرياندازه هايببینند و دستگاه خوبی کار خود را به بتوانند محل رانندگان حال
  نمایند. کنترل صحیح

  : کنندهآگاه هايدستگاه
از بکار  قبل مجهز باشد تا بتوان قوي و کنندهآگاه هايباید با بوق موتوري متحرك هاي: جرثقیل115 ماده
  نمود. از آنها استفاده حرکت و یا احیاناً در حین جرثقیل انداختن
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  : دستگاه مانور کردن
  باشد باید: در حرکت موتوري متحرك هايجرثقیل : وقتی116 ماده

 را داشته ریل سوزنهاي از اختیار تعویضمج اشخاص کند فقط حرکت ریل روي جرثقیل که در صورتی - الف 
  باشند.
و  ها و خرپاها برخورد نکردهساختمان به جرثقیل بازوي حرکت حین باشند که مطمئن جرثقیل رانندگان - ب 

  ننماید. تصادم است قرار گرفته جرثقیل در باالي که شود تا با اشیایی نگهداشته پایین کافی اندازه ضمناً بازو به
 یا توقف وقت شدن تمام علتکار خود را به محل موتوري متحرك جرثقیل رانندگان از اینکه : قبل117 ماده

 گاهتکیه آزاد روي حالت را به جرثقیل ترمز نگاهدارند و بازوي حرکت را به جرثقیل نمایند باید ارابه ترك موقت
  نمایند آزاد خود محکم و یا در محل را قفل کنترل وسایل تمام خود قرار دهند و

  :بازویی هايجرثقیل - ششم فصل  
  : عمومی مقررات 

باالبر و  هايدستگاه به راجع ترتیب به که نامهآیین این و سوم دوم در فصول مندرج مقررات : رعایت118 ماده
ها کار در کارگاه که بازویی متحرك هايجرثقیل ر ساختمان، استفاده، تعمیر و نگهداريباشد از نظها میجرثقیل

  .است کنند نیز الزامیمی
  : بازویی جرثقیل ظرفیت دادن نشان 

 به نسبت افقی با بازویی بازو و در مورد جرثقیل مختلف زوایاي به نسبت بازویی جرثقیل : ظرفیت119 ماده
 شده ها نوشتهها و یا پایهبازو و یا ستون در پهلوهاي بازو باید بطور واضح روي متحرك ارابه مختلف هايموقعیت

  باشد.
از حداکثر  بیش باري جرثقیل هرگاه آژیر خودکار مجهز باشد که باید به دستگاه بازویی هاي: جرثقیل120 ماده

  و پرصدا آژیر دهد. مشخص بار مجاز بلند کند بطریق
  ها : ها یا پایهستون 

 هايقرار گیرد و پاشنه محکمی پی باید روي بازویی هايجرثقیل تحتانی هايپاشنه نگهدارنده : صفحات121 ماده
  ند.نمای شود مقاومتوارد می آن به که مختلف نیروهاي شود تا در مقابل نصب نیز بطور محکم فوقانی

بتواند از  که مؤثري نگهدارنده قرار دارد باید با وسایل متحرك آنها ارابه بازوي روي که هایی: جرثقیل122 ماده
  نماید مجهز باشد. جلوگیري جرثقیل بازوي در دو انتهاي ریل از روي ارابه خروج
  باالبر دستی : مجهز به هايجرثقیل 

  زیر باشد: تجهیزات باید داراي بازویی جرثقیل دستی: باالبر 123 ماده
 برگشت (بدون حلزون و چرخ و یا حلزون جقجقه و چرخ شیطانک باالبر مجهز به کابل محور قرقره - الف 

  کند. داريشود نگهمی برداشته محرك اهرم از روي دست که یا هنگامی آویزان خودبخود) باشد تا بار را در حال
  .آمدن پایین بار در حال حرکت کنترل ترمز براي هايدستگاه -  ب 
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  )سکودار (بارچین هايجرثقیل  و زمینی متحرك هايجرثقیل -هفتم فصل  
  :  عمومی مقررات 

باشد از نظر ساختمان، باالبر می هايدستگاه به راجع که نامهآیین این دوم در فصل مندرج مقررات : رعایت124 ماده
  .است ) نیز الزامیسکودار (بارچین هايو جرثقیل زمینی متحرك هايو تعمیر جرثقیل ، نگهدارياستفاده
  : فرمان هايدستگاه 

 متحرك ايهو جرثقیل زمینی متحرك هايجرثقیل تمام و انتقال و نقل حرکت و کنترل فرمان : وسایل125 ماده
 فرمان هايدسته مشابه کار هستند باید با حرکات مشغول کارگاه کنند و در یکبا موتور کار می ) کهسکودار (بارچین

  دهند. انجام کار مشابهی
  : فرمان هاياهرم 

و  تعبیه هاییباید در محل) سکودار (بارچین هايو جرثقیل زمینی متحرك هايجرثقیل فرمان هاي: اهرم126 ماده
  باشند. محفوظ یا ثابت متحرك با قطعات از برخورد اتفاقی باشد که شده محافظت

  : زمین اتصال 
کند باید از نظر کار می با برق ) کهسکودار (بارچین هايو جرثقیل زمینی متحرك هاي: جرثقیل127 ماده

  باشد. شده متصل زمین به مؤثري طریقبه الکتریکی
  : راننده محل سکوي حفاظ 

 حفاظ ) باید دارايسکودار (بارچین هايو جرثقیل زمینی متحرك هايجرثقیل راننده محل : سکوي128 ماده
  باشد. سکو نیز داشته ورود به و راه بوده راننده براي مناسب
  ها :چرخ حفاظ 

 سپر مخصوص ) باید دارايسکودار (بارچین هايو جرثقیل زمینی متحرك هايجرثقیل ارابه هاي: چرخ129 ماده
  ها باشد.چرخ حفاظت براي

  ها :ترمز چرخ 
 کند باید با ترمزهايبا موتور کارمی) کهسکودار(بارچینهايو جرثقیل زمینیمتحرك هاي: جرثقیل130 ماده
  نماید مجهز باشد.ها عملچرخ و یا روي هندهدمحور حرکت رويمؤثر که

  :  کنندهآگاه هايدستگاه 
کنند باید با با موتور کار می ) کهسکودار (بارچین هايو جرثقیل زمینی متحرك هاي: جرثقیل131 ماده

  صدادار مجهز باشد. دستی کننده آگاه هايدستگاه
  بار: روي سوار شدن ممنوعیت 

بار  در روي اشخاص ) باید از سوار شدنسکودار (بارچین هايو جرثقیل زمینی متحرك جرثقیل : راننده132 ماده
  نماید. جلوگیري جرثقیل هايو یا سایر قسمت فرمان یا سکوي و نقل مورد حمل
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  : زمینی متحرك هايبند) در جرثقیل (مال حرکت بازوهاي  
 از آن که باشد تا هنگامی شده و کارگذارده ساخته باید نوعی زمینی متحرك جرثقیل حرکت وهاي: باز133 ماده

  .نگاهداشت بطور مطمئن حالت آنها را در همان قرار گیرد و بتوان قائم حالت شود بهنمی استفاده
  : یکشوی یا بازوي مفصلی ) با بازويسکودار (بارچین هايجرثقیل 

 خودکار یا سایر وسایل ضامنهاي باید به و یا کشویی مفصلی ) با بازويسکودار (بارچین هاي: جرثقیل134 ماده
  آید. بعمل جلوگیري فوقانی هايقسمت اتفاقی مجهز باشد تا از برگشت مناسب

  )(بارچین سکودار هايبار در جرثقیلنگهدارنده و ترمزهاي کلیدهاي محدودکننده
  زیر مجهز باشد: کند باید با لوازمکار می بابرق ) کهسکودار (بارچین هاي: جرثقیل135ماده
  نماید. جلوگیري جرثقیل سکوي از اندازه بیش آمدن و یا پایین از باال رفتن که محدودکننده کلیدهاي - الف

  بار. آمدن پایین کنترل براي یا مکانیکی ترمز الکتریکی - ب
  ) :سکودار (بارچین هايبار از جرثقیل تخلیه 

  گیرد. انجام مکانیکی باید با وسایل االمکان) حتیسکودار (بارچین هايبار از جرثقیل : تخلیه136 ماده
  ) :سکودار (بارچین هايجرثقیل تغییر مکان 

آورد تا خطر  باشد باید سکو را پایینبار می حامل ) وقتی(بارچین سکودار هايجرثقیل : در تغییر مکان137 ماده
  برسد. حداقل به جرثقیل شدن واژگون

  :  چاه چرخ 
  : عمومی مقررات 

باشد از نظر باالبر می هايدستگاه به راجع که نامهآیین این دوم در فصل مندرج مقررات : رعایت138 ماده
  .است کند نیز الزامیها کار میدر کارگاه که ساختمانی هايو تعمیر جرثقیل و نگهداري ستفادها ساختمان

  : ساختمان شرایط 
  باشد. شده باید از فلز ساخته ساختمانی هايجرثقیل بدنه مختلف هايقسمت : کلیه139 ماده

  :اطمینان ضرائب 
 ضرائب باید داراي الاقل شده بینیحداکثر بار پیش براي ساختمانی هايدر جرثقیل کابل و استوانه : بدنه140 ماده

  زیر باشد: بشرح اطمینان
  12 چدنی هايقسمت براي - الف 
  8 فوالد ریخته هايقسمت براي -  ب 
  5 ساختمانی خوار و آهن فوالد چکشی هايقسمت براي - ج 
  :) (فونداسیون پی 

  باشد. استوار شده محکمی پی روي ) باید بطور مطمئنیچاه (چرخ ساختمانی هايجرثقیل ها یا بدنه: پایه141 ماده
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  ترمزها : 
و  بوده حلزون و چرخ حلزون مجهز به که آنهایی استثناي) بهچاه (چرخ ساختمانی هايجرثقیل : تمام142 ماده

 که هر وضعی بار را به محرکه قوه قطع در صورت باشد که هاییدستگاه شود باید مجهز بهمی بطور خودکار ترمز
  نماید. نگهداري محکم حال در همان هست
  : کابل استوانه 

بار  کنندهبلند کابل باشد که هاییاندازه چنان داراي امکان باید در صورت کابل و قطر استوانه : طول143 ماده
  شود. پیچیده آن روي ردیف در یک فقط

  : فرمان هاياهرم 
  باشد. مخصوص کنندهقفل وسایل ) باید مجهز بهچاه (چرخ ساختمانی هايجرثقیل فرمان هاي: اهرم144 ماده

  کند :با بخار کار می ) کهچاه (چرخ ساختمانی هايجرثقیل  
  :باشد که شده و نصب ساخته طریقیکند باید بهبا بخار کار می ) کهچاه (چرخ ساختمانی هايل: جرثقی145 ماده

  و بخار قرار نگیرند. جوش با آب سوختگی در معرض وجه هیچ به کارگران - الف 
  نگردد. عملیات ر حوزهد مربوطه دیگر کارگران آید مانعمی بیرون خروجی هاياز لوله که بخاري -  ب 
  :دستی چاه چرخ ساختمانی هايجرثقیل 

 شده و ساخته محاسبه کند باید بطریقیکار می دست با قدرت ) کهچاه (چرخ ساختمانی هاي: جرثقیل146 ماده
وارد  محرك هايیا دسته دسته حداکثر بار مجاز به بلند کردن هر کارگر براي توسط که الزم حداکثر نیروي باشد که

  نباشد. کیلوگرم از ده شود بیشمی
  زیر باشد: لوازم کند باید مجهز بهکار می دست با قدرت ) کهچاه (چرخ ساختمانی هاي: جرثقیل147 ماده

بطور خودکار  که نیحلزو و چرخ و یا حلزون جقجقه و چرخ شیطانک داراي کابل محور استوانه روي -  الف 
  نماید. بار جلوگیري کردنبلند مدت در تمام محرك دسته معکوس شود باشد تا از گردشترمز می

  نماید. بار را کنترل آمدن پایین کهطوريمؤثر باشد به ترمزهاي داراي -  ب 
 کند باید بطریقیکار می دست با قدرت ) کهچاه (چرخ ساختمانی هايجرثقیل محرك هاي: دسته148 ماده

  باشد تا: شده ساخته
  نچرخد و یا: محرك هايشود دستهمیآوردهترمز پایین وسیلهبار بهکههنگامی -الف 
  شود. خود برداشته بار از جاي آمدن از پایین قبل محرك هايدسته -  ب 

باید  خود برداشت آنها را از جاي محرك هايدسته توانمی ) کهچاه (چرخ ساختمانی هاي: در جرثقیل149 ماده
  نشود. محور خارج از روي باشد تا بطور ناگهانی محور قرار گرفته روي نحو مطمئنی ها بهدسته این

 نامهآیین این رود مشمولبکار می از چاه یا خاك آب باال آوردن براي چاه چرخ بنام که هاییدستگاه  - تبصره 
  خواهد شد. بعداً تدوین آن و دستورات نبوده
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  :، بادي، زنجیريالکتریکی هايجرثقیل - نهم فصل 
  عمومی مقررات 

باشد از باالبر می هايدستگاه به راجع که نامهآیین این دوم در فصل مندرج مقررات : رعایت150 ماده
  .است نیز الزامی و زنجیري ، باديالکتریکی هايها در مورد جرثقیلو تعمیر جرثقیل استفاده، نگهداري ننظرساختما

  الکتریکی هايجرثقیل
  باید: الکتریکی هاي: جرثقیل150 ماده

  باشد. شده تماماً از فوالد ساخته - الف 
 براي 8کمتر از  شده بینیحداکثر بار پیش براي اطمینان ضریب حداقل باشد که شده و محاسبه طرح نوعی -ب

  خوار نباشد.یا فوالد چکش ساختمانیآهن براي 5و  فوالد ریخته
  نماید. نگهداري جرثقیل توقف خودکار باشد تا بتواند بار را هنگام ترمزهاي مجهز به -  ج

 هايدستهکه باشد تا هنگامی وسایلی باید مجهز به الکتریکی ايجرثقیله و کنترل فرمان هاي: دستگاه152 ماده
  برگردد. خالص محلشودخودبخود بهرهامیفرمان هايطناببه متصل

  باشد. شده ساخته عایق باید از جنس الکتریکی هايدر جرثقیل فرمان هاي: طناب153 ماده
  : بادي هايجرثقیل 

 ضریب حداقل شود که و محاسبه طرح و طوري شده باید کالً از فوالد ساخته معلق بادي هايل: جرثقی154 ماده
  باشد. 5 ساختمانی خوار و آهنو فوالد چکش 8 در مورد فوالد ریخته شده بینیحداکثر بار پیش براي اطمینان

 یا سایر وسایل هاي حفاظتییا قالب مخصوص گوه سیلهو باید به معلق بادي هايجرثقیل : سیلندرهاي155 ماده
  آورد. بعمل جلوگیري دستگاه باشد تا از رها شدن شده وصل دیگر نوعی هايگاهیا تکیه ارابه به کننده متصل

 بطور مطمئنی پیستون دسته به دار و اشپیلتاج مهره وسیلهباید به معلق بادي هايجرثقیل : پیستونهاي156 ماده
  باشد. شده متصل

ها اهرم باشدکهوسائلی باید مجهز به معلق بادي هايباد در جرثقیل تقسیم جعبه فرمان هاي: اهرم157 ماده
  برگردد. خالص حالتبه فرمان طناب رها شدن موقعبطورخودکاردر

  ) :(دستی زنجیري جرثقیل 
 آویزان بدان که باري حمل براي کافی و قدرت ) باید مقاومت(دستی زنجیري هايجرثقیل رنده: نگهدا158 ماده

  باشد. داشته است
  کنند باید:می بار را تحمل سنگینی که زنجیري هاياز جرثقیل : قطعاتی159 ماده

در مورد فوالد  شده بینیحداکثر بار پیش براي اطمینان ضریب حداقل شود که و حساب طرح طوري - الف 
  باشد. 5 ساختمانی خوار و آهنو فوالد چکش 8 ریخته
  نباشد. از چدن -  ب 
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بتواند بطور  مجهز باشد که طوري یا سایر ادوات حلزون و چرخ باید با حلزون زنجیري هاي: جرثقیل160 ماده
  نماید. رينگهدا آویزان خودکار بار را در حال

  :ايقرقره جرثقیل - دهم فصل  
  : عمومی مقررات 

 به راجع که نامهآیین این دوم فصل 29تا  15 و همچنین 4تا  1در مواد  مندرج مقررات : رعایت161 ماده
  .است الزامینیز  ايقرقره هايو تعمیر جرثقیل ، نگهداريباشد از نظر ساختمانباالبر می هايدستگاه
  : حمال قطعه 

 جرثقیل باشد که هاییو یا گیره یا چنگک قالب باید مجهز به ايقرقره هايجرثقیل فوقانی : قرقره162 ماده
  باشد. شده آویزان حمال قطعه به آنها بطور محکم وسیلهبه

  ها :طناب 
با ابعاد  گیرد باید متناسبقرار می مورد استفاده ايقرقره هايلدر جرثقی که هاییو قطر طناب : نوع163 ماده

  ها باشد.قرقره
 کردن آویزان مجبور نباشند هنگام کارگران باشد که وسائلیبایدمجهز به ايقرقرهجرثقیلهايهاي: قرقره164 ماده

  ند.ها و یا زنجیرها بگذارطناب را روي بار دستشان یا تغییر مکان
  بار: بلند کردن لوازم - یازدهم فصل 
  زنجیرها : 

با  باشد که خوار یا از فوالديچکش بار باید از آهن و بلند کردن بستن مخصوص : زنجیرهاي165 ماده
 شده بینییشکار) پ صالحیتدار (وزارت مقام به وسیله که و یا استانداردي المللیبین در استانداردهاي که مشخصاتی

  نماید. مطابقت
 جنس ، بار باید از همانو بلند کردن بستن مخصوص زنجیرهاي هايها، بستها، گیرهها، قالب: حلقه166 ماده
هر باشد به خوار یا فوالد معمولیچکش زنجیر از آهن جنس آنکه شود بشرط اند انتخابشده بسته آن به که زنجیري

  آید. بعمل جداگانه و آزمایش باید بررسی از موارد خاص ر هر یکد حال
  باشد. 5حداکثر بار مجاز باید  با احتساب اطمینان ضریب زنجیرها حداقل : براي167 ماده
  شود: : زنجیرها باید در موارد زیر تعویض168 ماده

 داده را از دست الزم اطمینان نادرست پخت یا دوباره یتاز ظرف بیش باري در اثر بلند کردن که هنگامی -  الف 
  باشد.
  باشد. شده اضافه آن اولیه طول به %5از  بیش -  ب 
  باشد. شده زنجیر در اثر کار خورده هايحلقه اولیه ضخامت چهارم از یک بیش - ج 

 قرار گیرد باید آزمایش مورد استفاده از آنکه قبل شده نو یا مرمت زنجیرهاي تمام کششی : مقاومت169 ماده
 یا حلقه قالب و خوانا در روي واضح آنها برداشت وسیلهخطر به و بدون بطور قائم توانمی که بار مجازي شود و وزن
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 و در بلند کردن شده زنجیر وصل انتهاي منظور به همین براي که مخصوصی اضافی حلقه و یا روي قالب نگهدارنده
  باشد. شده نوشته بار مؤثر نیست

 زوایاي زنجیر باربند بر حسب بار مجاز براي میزان و همچنین بلند کننده زنجیرهاي بار مجاز براي : میزان170 ماده
از  و طرز استفاده شود و مندرجات قرار داده دید کامل قید و در معرض مخصوص در جدول باید بطور وضوح مختلف
  کنند بیاموزند.زنجیرها کار می با این که کسانی را دقیقاً به جدول

 هايقرقره روي بار که کنندهبلند زنجیرهاي قید شده نامهآیین این 172 در ماده که مواردي استثناي : به171 ماده
  شود. کاري روغن کافی اندازه و به بطور مرتب معین شود باید در فواصلمی هها پیچیدفلکه شیاردار و یا روي

 امکان کاريبر اثر روغن که دیگري هايو یا در کارگاه گريریخته هايدر کارگاه جرثقیل : وقتی172 ماده
 نمود. همچنین کاريباید زنجیر باالبر را روغنکند نزنجیر باالبر را موجود باشد کار می و یا مواد مشابه ماسه چسبیدن

  کرد. کارينباید روغن را هیچوقت بنديبسته زنجیرهاي
 نخورده و گره نداشته و تاب پیچ که داشت بار باید توجه بلند کردن از زنجیرها براي از استفاده : قبل173 ماده

  باشد.
، تیز و زنجیر بلند کننده هايلبه بین آن بلند کردن تیز باشد باید هنگام هايا و لبهپهلوه بار داراي : هرگاه174 ماده

  قرار داد. نرم از اجسام مناسبی قطعات
و  یا پرچ یا میخ پیچ وسیله به وجه هیچ بار نباید به و بلند کردن بستن زنجیرهاي شده شکسته هاي: حلقه175 ماده

  قرار گیرد. و مجدداً مورد استفاده شده متصل بهم اتصالی و یا سایر وسایل یا سیم
و  با شکل مناسب شیارهاي داراي که هاییها، محورها یا قرقرهاستوانه باید روي بلند کننده : زنجیرهاي176 ماده

کار  نرمی و به قرار گرفته فوق قطعات روي تابو  پیچ زنجیر بتواند بدون کهطوريشود به ابعاد زنجیر باشد پیچیده
  کند.

، ، فرسودگیباید از نظر کشش ها، چنگکها و سایر اتصاالتبار، حلقه و بلند کردن بستن : زنجیرهاي177 ماده
گیرد مگر قرار  کار مورد معاینه هر نوبت از شروع دیگر قبل خرابی و هر نوع خوردگی خوردگی، شکستگی، ترك

  باشد. شده و آزمایش بازرسی گذشته ماه سه در طی آنکه
و شکستگی،  خوردگی بار داراي و بلند کردن بستن زنجیرهاي هاياز حلقه بعضی که : هنگامی178 ماده
  شود. مزبور تعویض هايباشد باید حلقه و یا بریدگی خمیدگی
 حرارتی عمل از حدود زیر تجاوز نکند تحت که زمانی بار باید در مدت لند کردنو ب بستن : زنجیرهاي179 ماده

  ) قرار گیرد:پخت (دوباره
 براي که در مورد زنجیرهایی میلیمتر و یا کمتر باشد و همچنین 5/12 قطر آن که در مورد زنجیرهایی -  الف 
  .ماه رود ششبکار می فلز مذاب حمل
  .ماه دیگر زنجیرها دوازده انواع ايبر -  ب 
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 تجارب داراي که هاییکارخانه وسیلهباید به بار فقط و بلند کردن بستن زنجیرهاي پخت : تعمیر و دوباره180 ماده
دوباره  براي اند بایدشده تهیه خاص حرارتی هايطریقه به که فوالدي گیرد. زنجیرهاي هستند انجام کافی و تخصص

  شود. فرستاده آن اولیه سازنده کارخانه به الزم پخت
  زیر انبار شود. نیستند باید بطریق مورد استفاده که بار در موقعی و بلند کردن بستن : زنجیرهاي181 ماده

و  دچار حادثه آن ا گذاشتنو ی برداشتن کارگر در موقع گردد که آویخته قسمی به مخصوص چنگک به - الف 
  نشود. زحمت
  آید. بعمل جلوگیريآن زدگیالمقدور از زنگحتی شود کهنگهداري و شرایطی دروضع -ب

از  ونقلحمل هايدر اثر عبور ارابه شود که گذارده هاییبار نباید در محل و بلند کردن بستن : زنجیرهاي182 ماده
  گردد. و یا خرابی ردگیآنها دچار خو روي

از  قرار گیرد باید قبل پایین خیلی حرارت در درجات متوالی ساعت زنجیرها چندین که : هنگامی183 ماده
  نمود. مجدد آنها را گرم استفاده
  : فلزي هايکابل 

  رود باید:بکار می بار و یا کشیدن آوردن ، پایینبلندکردن براي که فلزي هاي:کابل184ماده
کار  مورد تأیید وزارت که صالحیتدار دیگري استاندارد و یا مقام مؤسسه از طرف شده تعیین با مشخصات - الف

  نماید. باشد مطابقت و امور اجتماعی
  دهد باشد.میانجام که باکاري مناسبو قطر آن ساختو نوع بوده و نقص عیبکامالً بی -ب
  باشد. 6هاي فلزي نباید کمتر از : ضریب اطمینان کابل185 دهما

  ها باید:سرکابل و نگهدارنده اتصال هايحلقه کششی : مقاومت186 ماده
  باشد. کابل اطمینان در ضریب اقالً برابر حداکثر بار مجاز ضرب - الف 
  ها باشد.کابل براي شده تضمین پارگی مقاومت %95 معادل حداقل -  ب 

 مخصوص حفاظ باید داراي فلزي کابل و سایر قطعات اتصالی هايها، حلقهها، چنگککابل هاي: حلقه187 ماده
  مزبور باشد. قطعات سطح دیدن از آسیب جلوگیري جهت و مناسب
 کار نیز مرتباً از آنها طبق گیرد و هنگامقرار  باید مورد آزمایش نصب در موقع فلزي هايکابل - : الف188 ماده

  آید. بازدید بعمل نامهآیین این دوم فصل 16 ماده
باید  در موارد زیرین کابل نوع به بسته است زده و یا زنگ پیدا کرده یا زدگی پارگی که فلزي هايکابل - ب 

  شود: تعویض
  باشد. شده کم %12 آن سانتیمتر از مقاومت 50 در طول که در صورتی مهسی هفت ايرشته شش هايکابل -1 
  باشد. شده کم %20 آن سانتیمتر از مقاومت 50 طول که در در صورتی سیمه 19 ايرشته شش هايکابل -2 
  باشد. شده کم %25 آن سانتیمتر از مقاومت 50 در طول که در صورتی سیمه 37 ايرشته شش هايکابل -3 
  باشد. شده کم %25 آن سانتیمتر از مقاومت 50 در طول که در صورتی سیمه 61 ايرشته شش هايکابل -4 
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  زیر: بشرح مخصوص هايکابل -5 
  باشد. شده کم %12 آن سانتیمتر از مقاومت 50در طول که درصورتی  Sealهايکابل -الف

  باشد. شده کم %15 آن متر از مقاومت یک در طول که در صورتی مثلثی با مقطع ايرشته ايهکابل - ب
  باشد. شده کم %20 آن متر از مقاومت یک در طول که در صورتی  Nuflex  نوفلکس هايکابل -  ج

 پالك باید روي فلزي هايخطر کابل حداکثر بار بدون بلند کردن و میزان ، جنس: ابعاد، مشخصات189 ماده
  شود. قرار داده دید کامل قید و در معرض مخصوص فلزي

و  گره رود، باید بدونبار بکار می و یا کشیدن آوردن بلند کردن، پایین براي که فلزي هاي: کابل190 ماده
  باشد. خمیدگی
زیر  نو باید نکات هايکابل اولیه خوردگی تاب شدن یاد و کمز از خمیدگی منظور جلوگیري: به191 ماده
  شود: مراعات

 سطح را در روي شده پیچیده باید حلقه آن باز کردن شود براي خریداري حلقه شکل به که در صورتی - الف 
  نمود. سوار گردد صاف شیاردار قرقره روي از اینکه و قبل غلطانده ماسه و تمیز بدون افقی

و یا  غلطانده زمین را روي کابل باید قرقره کابل باز کردن باشد براي شده تحویل قرقره صورتبه هرگاه -  ب 
 را به قرار داد و بعداً کابل گردانصفحه روي طور قائم را به قرقره و یا اینکه محور سوار کرده روي را بطور افقی آن

  باز نمود. آرامی
  باشد. شده بسته محکم آن از دو انتهاي باید هر یک سرکابل هايرشته از باز شدن جلوگیري : براي192 ماده
  شود. با نوار بسته برش محل باید دوطرف کابل از بریدن : قبل193 ماده
ها و یا بست و بازدید قرار گیرد و چنانچه مورد معاینه ممنظ زمانی فواصل باید به کابل اتصال : محل194 ماده

  کرد. باشد باید مجدداً آنها را محکم داشته ها لقیکابل اتصال مختلف هايگیره
در حدود  نقطه باید از این فلزي هايکابل هاياتصالی خطر در روي نشانه کمترین مشاهده : در صورت195 ماده

  .را بست کابل متر برید و مجدداً اتصالهاي تا سه یک
 شدهحلقه دور سرکابل سه باشد باید حداقل درآمده و یا غالف حلقه صورت به که دو سر کابل : اتصال196 ماده

از  دودور دیگر هریک و راست باز و چپ شده را از وسط پیچیده و بعداً سرکابل پیچیده اصلی دور کابلبه
  شود. پیچانده اصلی کابل روي شدهحلقه کابلهاينصفه

ها کابل منظم باید مرتباً در فواصل فلزي هايکابل زدن از زنگ و جلوگیري انعطاف قابلیت حفظ : براي197 ماده
  نمود. کاريباشد روغن از مواد اسیدي و قلیایی عاري که را با روغنی

زیاد و یا بخار اسید  حرارت و در معرض شده نگهداري و خشک خنک باید در محل فلزي هايابل: ک198 ماده
  قرار نگیرد.
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  : لیفی هايطناب
رود باید از بار بکار می و یا کشیدن آوردن و پایین باال بردن و براي شده تهیه از الیاف که هایی: طناب199 ماده

 اینبراي اطمینانباشد و ضریبدرسانتیمتر مربع کیلوگرم 800 آن مقاومت و حداقل بوده و مناسب غوبمر الیاف نوع
  باشد. 10نباید کمتر ازهاطنابنوع

در  پالك و این زیر بوده مشخصات حاوي مخصوصی فلزي پالك باید داراي لیفی هايطناب : تمام200 ماده
  شود: قرار داده دید کامل معرض
  .سازنده کارخانه اسم - الف 
  بکار. شروع تاریخ -  ب 
  حداکثر بار مجاز. - ج 

 دوران طی گیرد همچنینقرار می بار مورد استفاده بلند کردن براي که لیفی هايطناب از بکار بردن : قبل201 ماده
، خوردگی، شکستگی، بریدگی از قبیل دیدن آسیب ننماید و نیز در مواقعتجاوز  ماه از سه که مناسبی کار در فواصل

ها مورد دیگر باید طناب ضایعه و یا هر نوع آن و یا تغییر رنگ طناب هايرشته و یا باز شدن و یا مقطع تغییر طول
  قرار گیرد. و معاینه آزمایش
 طناب برش محل باید دو طرف از بریدن شود قبل باید بریده معینی زهاندا به لیفی طناب که : هنگامی202 ماده

  باشد. شده بسته
  باشد. روپوش شوند باید دارايمی بافته همبه که لیفی طناب دوقطعه بافت: محل203ماده
 هاییو یا محل و ناصاف خشن وحسط رود نباید رويبار بکار می بلند کردن براي که لیفی هاي: طناب204 ماده

  شود. کشیده است و یا مواد مشابه ماسه داراي که
  باشد باید: شده کامالً خیس لیفی هايطناب که : هنگامی205 ماده

  شود. قرار داد تا خشک و بطور آزاد آویزان کالف زیاد نباشد بحالت حرارت داراي که خشکی در محل - الف 
 یا سایر مواد مخرب اسیدي بخارات -با اسیدها  تماس امکان که هاییرا نباید در محل لیفی هاي: طناب206 ماده
  یا انبار نمود. وجود دارد بکار برده شیمیایی

 چوبی میخ د بهو بطور آزا کالف صورتنیستند باید آنها را به مورد استفاده لیفی هايطناب که : هنگامی207 ماده
 که سانتیمتر باشد قرار داد. محلی 15 از زمین آن ارتفاع حداقل که چوبی مشبک سکوهاي کرد و یا روي آویزان
 بخار یا سایر منابع هايبخار، لوله هايو آنها را باید دور از دیگ شده شود باید کامالً تهویهانبار می لیفی هايطناب

  انبار نمود. یا بخار آب یا رطوبت حرارتی
 از انبار کردن باید آنها را قبل است قرار گرفته بار مورد استفاده بلند کردن براي که لیفی هاي: طناب208 ماده

  نمود. تمیز و خشک
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  شیاردار: هايقرقره 
 زنجیر در آن هايحلقه باشد که شکلی د بهکند بایکار می آن زنجیر روي که هاییقرقره : شیارهاي209 ماده

  گیرد. شیارها جاي
  باید: کابل هايقرقره : شیارهاي210 ماده

  نرساند. کابل به صدمه هیچگونه کهطوريبه بوده صاف و سطح پخ لبه داراي - الف 
 آسانی آنها به از روي کابل ر یا تولید خراشدیگ برخورد با قطعات بدون باشد که نحوي آنها به اندازه -  ب 

  شود. هدایت
باشد تا از  شکل ايحلقه با دستگیره مناسب حفاظ باید داراي بلند کننده هايدستگاه پایینی هاي: قرقره211 ماده

  نماید. کارگر جلوگیري دست و یا ایجاد خطر براي دستگاه تغییر محل هرگونه
  ها :قالب 

  باالبر باید: هايدستگاه هاي: قالب212 ماده
  باشد. شده تشکیل فوالدي هايورقه خوار یا از مجموعهیا فوالد چکش از آهن - الف 
 جدا شدن مانع باشد که شکلی کار به نوع و یا برحسب بوده حفاظتی یا سایر وسایل شیطانک مجهز به - ب 
  دد.بار گر اتفاقی
  باشد. یا غلطکی ايساچمه هايبلبرینگ مجهز به سنگین هايدر مورد دستگاه - ج 

  باشد. شده نوشته آن بلند نمود باید بطور خوانا در روي قالب وسیلهبه توانمی که : حداکثر باري213 ماده
را  آن بتوان باشد که ايدستگیره نمود باید مجهز به کار ایجاب نوع که باالبر در صورتی دستگاه : قالب214 ماده

  قرار داد. مناسب و در وضع داده تغییر مکان
  باشد. باشد باید گرد شدهمی با زنجیر و یا کابل درتماس ها کهازقالب قسمت :آن215ماده

  بار: بستن وسایل 
، قرار خواهد گرفت مورد بحث نامهآیین این 227 الی 217در مواد  بار که بستن : مقصود از وسایل216 ماده

و  ساختمان باید از لحاظ وسایل شود. اینمی بسته با آن یا جابجا نمودن منظور بلند کردنبار به که است وسائلی
 و کابل لیفی هايزنجیرها، طناب هب مربوط که نامهآیین همین 208 الی 165 ماده با مقررات و مورد استعمال نگهداري

  باشد. داشته باشد مطابقتمی
بار  براي کافی مقاومت داراي که لیفی هايیا طناب فلزي هايبار باید از زنجیرها، کابل بستن : وسایل217 ماده

  باشد. شده مورد نظر باشد ساخته
و  مشخص باید بطورکامل نامهآیین این 217 بار مذکور در ماده تنبس وسیله : حداکثر بار مجاز هر نوع218 ماده

  باشد. شده دیگر تعیین ممکن فلزي و یا طرق مخصوصلوحه وسیلهبه
  زیر مورد بازدید قرار گیرد. ترتیب بار باید به بستن : وسایل219 ماده

  اند.شده منظور در نظر گرفته این براي که و یا کارگرانی وطهکارگر مرب وسیلهبه استفاده از هر دفعه قبل - الف 
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 گردیده تعیین صنعتی کارگاه فنی قسمت وسیله به که صالحیتدار دیگري شخص یکبار توسط هر هفته - ب 
  .است

  صالحیتدار. شخص وسیلهد بهبیشتر نباش ماه 3از  که معینی در فواصل و همچنین وارده صدمات در مواقع - ج 
ها، ها، قالبحلقه انتها باید دارايبی بستن وسایل استثنايرود بهبار بکار می بستن براي که وسائلی : تمام220 ماده

  د.کر آویزان بلند کننده قالب به آنها را با اطمینان بتوان کهطوريباشند به اتصالی چنگکها یا سایر وسایل
 آن دیدن صدمه احتمال که تیز بار قرارگیرند بطوري هايلبه بار درمجاورت بستن وسایل که : درصورتی221ماده

  قرار داد. مناسبی مزبور بالشتک تیز بار و وسایل لبه برود باید بین
 متصل بلند کننده قالب به مساوي ايهبا شاخه بار که بستن بار معموالً از وسیله بلند کردن : براي222 ماده

را بطور  آن نتوان تعادل عدم علت به ترتیب بدین باشد که بار طوري وضع هرگاه شود ولیمی گردد استفادهمی
 تنظیم وينامسا صورتبه ایجاد تعادل بار را براي بستن وسیله هايخطر بلند نمود باید شاخه و بدون بخش اطمینان

  کرد.
 فوقانی شود انتهاي بار باال برده بستن به وسیله دو یا چند رشته توسط شود باري الزم که : در صورتی223 ماده

  گردد. آویزان به قالب بلندکننده حلقه این و سپس شده متصل مناسبی حلقه مزبور باید به وسایل
  باشد. درجه 60از  بار نباید بیش بستن وسایل هايشاخه بین رأس : زاویه224 ماده
 لغزیدن باشد و یا احتمال شده تشکیل قطعه و از چندین متر بوده 60/3از  بار بیش طول که : در صورتی225 ماده

  مجهز باشد. مخصوص جداکننده یا قالب باید با میله وسایل بار برود این بستن وسایل
دیگر مشهود شود باید فوراً  زیاد یا ضایعات و خوردگی گیشکست بار عالیم بستن در وسایل : چنانچه226 دهما

  قرار نگیرد. مورد استفاده کهطورينمود به آنها را از کار خارج
 آن به دسترسی که مخصوصی نیستند باید آنها را در محل بار مورد استفاده بستن وسایل که : هنگامی237 ماده

  نمود. و نگهداري باشد آویزان آسان
 جلسه و پنجمین و پنجاه کار در دویست قانون 47 استناد ماده به ماده 227و  فصل بر یازده مشتمل فوق نامهآیین 

کشور در سراسر  رسمی نامهاز نشر در روز و پس رسیده نهایی تصویب به 23/8/45 مورخ فنی حفاظت شورایعالی
  اجرا است قابل مملکت

  :ازرسی قبل از کارب

همچنین قبل از شروع به کار باید مسیر حرکت تاور را از نظر محکم بـودن بسـترهاي ریـل، عـدم انحـراف ریـل هـا،  -1
  عدم وجود موانع، فرو رفتگی در مسیر ریلها بازدید نماید. 
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رتفـاع بـار، آژیـر اضـافه بـار و ترمزهـا را تسـت کنـد و از عملکـرد آن اطمینـان عملکرد سوئیچ هاي محدود کننده ا -2
حاصل کند و همچنین آموزش هاي الزم را به اپراتور جرثقیل بدهـد تـا قبـل از شـروع بـه کارروزانـه اقـدامات فـوق را 

  انجام دهد همچنین موظف است که بعد از پایان کار اقدامات زیر را انجام دهد.

  که بار از روي قالب برداشته شده و قالب را تا آخرین نقطه باال بیاورید.  مطمئن شوید -3

ارابه را روي قفل کنید و بوم کرین را در جهت چرخش آزاد بگذارید به طوري که خود در جهت باد قـرار خواهـد  -4
  گرفت. 

رین را از پایین و تـابلوي آن قطـع درب و پنجره کابین فرمان را قفل کنید و برق آن را قطع کنید. برق تغذیه اصلی ک -5
   کنید که مسئول ایمنی موظف به کنترل مسائل فوق و ثبت آن در چک لیست ایمنی جرثقیل می باشد

  :swl:safe working load میزان ظرفیت بارمجاز
آن نیز  آزمون استاتیک: در این روش براي جرثقیل ،ابتدا یک باربا وزن مشخص که معموال از قبل آماده شده و وزن

دقیقه،دستگاه را زیر بار قرار میدهد وبا  20معین است توسط دستگاه بلند میشود بازرس یک مدت مشخصی را معموال
عالمت زدن جکهاي تعادلی با مارکر مخصوص در ابتداي کار ومقایسه آن در انتهاي کارمقدار نشتی روغن از سیستم 

  هیدرولیک یا سایر عیوب رامشخص می نماید

دینامیک بازرس دستگاه جرثقیل را بـا یـک وزنـه مشـخص در جهـات گونـاگون بـاال ،پـایین ،چـپ ،راسـت  آزمون2-
میتـوان مقـدار بـار مجـاز در ارتفـاع وزاویـه هـاي  LOAD CHART گردشی و...آزمایش می کند وطبق جدول بار

  گوناگون رابدست آورد

    :  عوامل موثر در چپ شدن جر ثقیلها 

  شیبدار بودن زمین  -

  باد شدید -

  برداشتن بار کج -

  برداشتن بار بیش از حد مجاز -
 : مخاطرات مربوط به نقص فنی دستگاه

  که نزدیک هوك قرار دارد.  over travel limit switchعدم کارایی قطع کن اتوماتیک  - 
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  عدم کارکرد نشانگر وزن - 

  نشت شدید روغن از جکها -

  وایرهاي آسیب دیده و.... -

  : ن سازيتکنیکهاي ایم

مترمتغیـر  7متـر تـا  3جهت جلو گیري از خطر برق گرفتگی از کابلهاي فشار قوي حـداقل فاصـله دکـل ازکابلهـا از  -1
  .میباشد

- safety latch .(زبانه محافظ بلت) سالم باشد  

  راه فرار در مواقع اضطراري موجود باشد -

  عدم خوابیدن و لم دادن راننده -

  داخل کابین راننده باشند. افراد متفرقه نباید در -

  حمل افراددرهنگام حرکت ممنوع می باشد. -

   حضور ریگر جهت بستن بار الزامی است -در کار استفاده از موبایل مجاز نمی باشد -

  : تکنیکهاي ایمن سازي

 .چک کردن کلیه وسایل قبل از بکاربردن . راننده موظف است تمام قسمتها را باز بینی کند -9

 از تعطیلی کار نباید بار بصورت آویزان به حال خود رها شود.بعد  -10

  می کنند نزدیک شود. متر به کانالهایی که افراد در آن کار 7جرثقیل نباید بیش از -11

  طول دکل جرثقیل می باشد  rکه  barrier = r+10mمنطقه عملیاتی جرثقیل با نوار خطربسته شود -12

  تکنیکهاي ایمن سازي

  اید بصورت افقی کشیده شودبار نب -13

  تمامی موانع اطراف برداشته شود -14
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  افراد در پشت جرثقیل به تله نیافتند -15

  سانتیمتر باشدچک کردن وضعیت زمین (هموار یا نا هموار بودن) 60فاصله ته جرثقیل وموانع اطراف باید حداقل  -16

گین گـواهی تسـت بررسـی گـردد ودر صـورت نیـاز بـراي جرثقیل براي بلند کردن بارهاي بسـیار سـن 2استفاده از  -17
  گرفتن گواهی اعزام شود.

   بازدید روزانه وایرها استفاده از یک وسیله ارتباطی مناسب در فواصل دور -18

  اصول کلی ایمنی جراثقال ها :   

تمـامی  را از مرکز مجـاز اخـذ کـه پـس از کنتـرل  CERTIFICATEدستگاه شما بایستی مجوز سالمت فنی    .1
  قسمتهاي دستگاه براي مدت معین صادر می شود .

پیش از شروع کار با دستگاه از نشتی روغن ،سالم بودن سیم بکسل ها وکلید قطع کننده و ترمز ها مطمـئن شـوید    .2
. 

 قبل از شروع کار هوك واهرم ها را امتحان کنید .  .3

 ر جکها الوار قرار دهید .پیش از جک زدن ،محل را بازرسی نموده وحتما در زی  .4

 مطمئن شوید در باالي سر شما شبکه برق وجود ندارد .  .5

 متر است. 6حداقل فاصله ایمن از جریان برق   .6

 پیش از بلند کردن بار ،با بوق زدن دیگران را مطلع سازید  .7

واطالعات فنی در مورد کـار خـود مطمئن شوید که ریگر شما عالئم وقوانین مربوط به کار خود را دقیقا می داند   .8
 را دارد .

   را بداند.  load chartراننده باید طرز کار با جدول بار   .9

 .اگر وزن بار به اندازه ظرفیت نهایی جرثقیل باشد ،با کنترل واحد ایمنی جابجا گردد.10

 ر مجاز   نوشته شده باشدمیزان با   safe working load (S.W.L).روي بدنه تمامی وسایل باالبرنده باید 11

  .در هواي طوفانی یا بادهاي شدید کار باید متوقف گردد .12
  .رانندگان جرثقیل بایستی داراي گواهینامه معتبرباشند ومعاینه پزشکی شوند. .13
.بارهاي سنگین با نظارت مسئولین ایمنی وحتما صبح  نصـب گـردد تـا در صـورت بـروز اشـکال در نصـب ،زمـان     14

  براي رفع آنها وجود داشته باشد . کافی
جابجا شـوند واز آویـزان شـدن بـه هـوك   MAN BASKET.نفراتی که در ارتفاع کار میکنند بایستی بوسیله 15

  خودداري نمایند .
  .در زمان تخلیه وبارگیري راننده باید در کابین خود نشسته باشد .16
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  ممنوع است  .هنگام کار گوش کردن به ضبط صوت و .. توسط راننده17
  .تمامی عملیات بارگیري وتخلیه بایستی به آرامی صورت گیرد .18
  .تحت هیچ شرایطی بار نبایستی براي مدت طوالنی به صورت معلق در هوانگه داشته شود .19
  .پس از اتمام کار بوم جمع شود  ودر کابین قفل شود .20
  روي زمین قرار گیرد ..در نوع بوم خشک اگر طول بوم زیاد است به صورت افقی 21
.در زمان استفاده از تک وایر اهرم سقوط آزاد را که سبب میشود سیم بکسل با سـرعت زیـاد حرکـت نمایـد بکـار  22

  نگیرید.
  به مقدار باري که میتوان بلند کرد توجه نمایید .  JIB.در زمان استفاده از 23
  عایت نماید..راننده باید فقط فرمان ریگر را براي جابجایی بارها ر24
  .ریگر بایستی یک نفر باشد25
  .تحت هیچ شرایطی نفر بین بار و جسم  دیگر قرار نگیرد.26
.چنانچه تعادل جرثقیل بهم بخورد در نوع تلسکوپی میتوان بوم راجمـع کـرد در نـوع بـوم خشـک بـوم بایسـتی بـه 27

  سمت باال کشیده شود .
  کنترل شوند .  TAG LINEیی بوسیله طناب مهار .کلیه بارها ونیز سبد حمل نفر در زمان جابجا28
29.TAG LINE  .نبایستی به هوك ،بکسل و شکل بسته شود  
  .بارهاي مختلف از نظر سایز بایستی جداگانه حمل شوند .30
  .هرگز زیر و روي بار معلق نایستید 31
  دارد استفاده نمایید. S.W.L. از تسمه ها،شگل ،وایر ،هوك و..استاندارد که 32
  .نصب کپسول آتش نشانی در اتاق راننده الزامی بوده وراننده وریگر بایستی نحوه کار کردن با آن را بدانند .33
  .در زمان پارك کردن جرثقیل حتما از جکهاي تعادلی استفاده نمایید .34
  .جکهاي تعادلی در حین کار بایستی کامال بیرون آمده وبا یکدیگر موازي باشند 35
  هیدرولیکی مانند جکهاي تعادلی ،بازوهاي باالبرنده و .. نبایستی نشتی روغن داشته باشند . .هیچ وسیله36
  .در زمان حرکت دستگاه هیچ فردي سوار دستگاه نشود حتی ریگر .37
گفته میشود نقـش مهمـی در جلـوگیري از   SAFETY LATCHES.ضامن نگهدارنده هوك که به اصطالح 38

  سقوط بار دارد .
  بد جوي می تواند در زمان انتقال بار ،شرایط کار را به نحوي تغییر دهد که سبب ایجاد حادثه گردد ..شرایط 39
.در زمان بلند کردن بار ،بایستی کامال در مرکز ثقل دستگاه قرار داشـته باشـد در غیـر ایـن صـورت بـار میتوانـد بـر 40

  دولی در می آید )جرثقیل اعمال نیرو کرده وتعادل آنرا بهم بزند (بار بصورت پان
  .در زمان نقل وانتقال بار کسی روي بار یا قالب جرثقیل آویزان نشود .41
  .در زمان جابجایی بار تا حد امکان به سطح زمین نزدیک باشد 42
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43.BELT   قبل از کار چک شوند تازدگی یا پارگی نداشته باشند  
  استفاده شود   SOFTNERیر از پدینگ یا .در گوشه هاي تیز بار براي جلوگیري ازصدمه به بلت وزنج44
  .هرگز بلت یا زنجیر را از زیر بار نکشید 45
  .مواظب باشید که بلت ،بکسل،زنجیر زیر بار سنگین قرار نگیرند .46
47.BELT,WIRE.CHAIN ,.. . در جاي خشک ومناسبی نگهداري شوند  
  متر استمیلی 600.حداقل فاصله بین جرثقیل در حال گردش واجسام ثابت 48
.راننده باید دقیقا بار راببیند و در جایی که راننده دید ندارد از رادیوبی سیم یـا وسـیله دیگـر بـراي ارتبـاط اسـتفاده 49

  نماید 
  .راننده باید از نظر بینایی وشنوایی در وضع خوبی قرار داشته باشد 50
  .تمامی دستورات وتصمیم ها دقیقا ،واضح ،روشن و شفاف بیان شوند.51
  .ریگر باید عالمتهاي استاندارد ریگري را بداند وبا راننده هماهنگ باشد 52
میلیمتـر از زمـین بلنـد کنیـد و اگـر اتفـاقی نیفتـاد بـا  150.براي جابجایی بار هایی که سنگین هستند ابتدا به انـدازه 53

  احتیاط کامل بار را جابجا نمایید
امال محکم وارتفاع مناسبی دارند جابجـا شـوند تـا از سـقوط بـار .وسایل مانند آجر یا سنگ توسط بسکتهایی که ک54

  جلوگیري شود 
کامال توسط نوار خطر وتابلوهاي هشدار دهند نظیر(خطـر سـقوط بـار  و ..)مشـخص  LIFTING.اطراف محوطه 55

  ومعین شوند.
55.Man Basket   ها نیز باید دارايS.W.L  باشند  
  یکنند بایستی :کار م  MAN BASKET.افرادي که داخل 56

  استفاده نمایند   HARENESSاز    
 تعبیه شده باشد  MAN BASKETدستگیره داخلی در    

 جهت جلوگیري از سقوط اشیا تمهیدات ایمنی در نظر گرفته شود .  

 MAN BASKET  . به طناب مهار بسته شود  
   

  . .از گره زدن زنجیر ها براي کوتاه کردن طول آنها خودداري شود57
  .تمامی قسمتهاي جرثقیل به شکل روزانه ،هفتگی ،ماهیانه وسالیانه بررسی ودر برگه ثبت شود58
59.SLING  . هاي دو یا سه ساقه بایستی توسط حلقه به شگل وصل شوند  
  درجه می باشد . 90.زاویه بین ساقه ها 60
  .بکسلها وسیم هایی که ضربه خورده اند نبایستی بکار برده شوند 61
  براي افزایش طول زنجیر از پیچ ومهره استفاده نکنید..62
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درصـد )نبایـد مـورد  5رشـته (بـیش از  20.سیم بکسلها در صورت زدگی ،زنـگ زدگـی و پـارگی یـک رشـته از 63
  استفاده قرار گیرند .

  .طنابهاي طبیعی ومصنوعی نبایستی به مواد شیمیایی (اسید ،باز و.. ) آلوده شوند .64
65.SLING  یستی کامال صاف وبدون تاب خوردگی باشند.ها با  
  ( انتهاي مسدود نشده) را کنار بگذارید END LESS.استفاده از بکسل بدون 66
  .بار را روي الوار باریک بگذارید تا بلت وبکسلها زیر بار نمانند67
ات را داشـته بایستی کامال آزاد ،خلـوت و راننـده فضـاي کـافی بـراي انجـام عملیـ  LIFTING.محوطه عملیات 68
  باشد.
  بایستی فراهم گردد .  LIFTING.روشنایی  محوطه عملیات 69
  .چراغ هاي جرثقیل شامل بوم ،جلو ،عقب،خط،ترمز،و.. بایست سالم باشند .70
  .مانعی بین راه رسیدن بار به محل مورد نظر وجود نداشته باشد 71
  ید ..قبل از شروع کار محل بارگیري وفرود بار را بررسی نمای72
  .هنگام کار در سراشیبی مراقب سقوط بار وجرثقیل باشد 73
74.OUT RIGGER  .جکهاي تعادلی را از برخورد با موانع محافظت نمایید  
  .موقعی که بار را جابجا میکنید کامال مراقب باشد تا افراد زیر بار نباشند .75
  .درمورد جرثقیلهاي برجی :76

  شده باشند . وزنه هاي تعادلی کامال محکم   .1
 مقاومت زمین وسستی خاك را در نظر بگیرید    .2

 محل فرود بار تا جاي ممکن مسطح وصاف باشد    .3

4.  PERMIT  الزم را از ایمنی بگیرید 

 از تاب خوردن بار جلوگیري نمایید .    .5

  رادیو بیسیم خود را چک نمایید.    .6
  با دید کامل کار نمایید .     .7

  کسلها کامال در درام قرار گرفته باشند و روي یکدیگر پیچ نخورده باشند ..سیم ب77
.بار را طوري روي هم بچینید که امکان برداشتن ایمن آن وجود داشته باشد و فضـاي کـافی بـراي ترددماشـین آالت 78

  بین آن در نظر گرفته شود .
  .سیم بکسلها نبایستی خم شوند .79
نده روغن کاري شوند واز تماس آنها با اسیدها وفلزات داغ و مـواد خورنـده جلـوگیري .سیم بکسلها طبق توصیه ساز80

  شود .
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  عنوان مبحث : ایمنی داربست بندي 
  تعریف داربست :  
داربست ساختاري است موقتی شامل یک یا چند جایگاه کار، اجزاء نگهدارنده، اتصاالت تکیـه گـاه هـا کـه در حـین  

گونه عملیات ساختمانی به منظور دسترسی به بنا، حفظ و نگهداري کارگر یا مصالح در ارتفاع مورد اسـتفاده  اجراي هر
  قرار می گیرد.

  شخص ذي صالح : 
شخص ذي صالح کسی است که می تواند شرایط کاري خطرنـاك را شناسـایی کنـد و مجـوز و اختیـارات الزم بـراي 

خطرات را دارا می باشـد. ایـن فـرد مسـولیت اولیـه بـراي نظارت،هـدایت،  اقدامات اصالحی فوري به منظور حذف این
  نصب، برداشت و تغییر تمامی داربست ها را دارد و باید به مسائل زیر آگاهی کامل داشت باشد:

  باید شرایط کاربرد انواع داربست ها را بداند. -
  ي باشد.قادر به شناسایی و اصالح مخاطرات در مواجهه با کار داربست بند -
  در زمینه ساختار انواع داربست هاي مورد استفاده آموزش دیده باشد. -
  وظایف شخص ذي صالح :            

  تعیین دسترسی هاي عملی ایمن براي نصب و برداشت و استفاده از داربست .1
روي درستی  بازرسی داربست ها، قطعات و اجزاي آن قبل از شروع به کار و بعد از هر حادثه اي که می تواند .2

  قطعات داربست تاثیر بگذارد.نظارت و هدایت روي نصب داربست، برداشتن آن و تغییر محل کار
  تعیین اقدامات عملی براي حفاظت از سقوط افراد در هنگام نصب و برداشت داربست .3
  تعیین اینکه آیا کار بر روي داربست در روزهاي طوفانی و بادخیز ایمن است. .4
ات و اجزاي داربست که از مواد مختلف ساخته شده اند، می توانند با همدیگر مورد استفاده تعیین اینکه آیا قطع .5

  قرار بگیرند.
  شناسایی علل قطعات معیوب داربست و اصالح مخاطرات آن .6
  بازرسی طناب هاي مورد استفاده در داربست هاي معلق و شناسایی نواقصات آن .7
  ستفاده براي گارد ریل هاي میانی یا باالي داربست.بازرسی طناب ها و ریسمان هاي مصنوعی مورد ا .8
  انتخاب، هدایت و آموزش افرادي که داربست را نصب می کنند و بر می دارند و محل ان را تغییر می دهند. .9

آموزش کارگران در زمینه نصب، برداشتن داربست، حرکت دادن، کار کردن، تعمیر کردن نگهداري یا  .10
  ایی مخاطرات کاري مربوطه.بازرسی داربست ها براي شناس

  مخاطرات داربست :         
  سقوط از ارتفاع، ناشی از سرخوردن، دسترسی ناایمن، فقدان تجهیزات حفاظت از سقوط .1
  صدمه بواسطه سقوط ابزار، تجهیزات، و مواد زائد .2
  برق گرفتگی ناشی از برخورد و تماس با خطوط انتقال نیرو و برق .3
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  ست بواسطه عدم تعادل یا بارگذاري بیش از حدصدمه دیدن و خراب شدن دارب .4
 تخته گذاري ناایمن و بد .5

      
 

  مسائل مهم در داربست عبارتند از:
  . نصب و برداشت داربست1

ول ترین مسـئله نقـص فـراهم درصد آسیب هاي ناشی از داربست شامل نصب و برداشت داربست است. معم 20تا  15از 
نمودن سکوي کاري مناسب براي کارگر در موقع نصب و برپایی داربست است. مسـئله بعـدي شـامل اجـزاي داربسـت 
نظیر اتصاالت می باشد. این نقص موجب عدم ثبات داربست یا بی ثباتی داربسـت مـی شـود، شـاید ایـن نقـص موجـب 

به آن می شود که داربست نوسان و حرکت کنـد. ایـن بیشـتر زمـانی رخ  واژگونی  یا فروریختن داربست نشود اما منجر
می دهد که فقط یک یا دو تخته روي سکوي کار باشد یا اینکه میله هاي حفاظتی وجود نداشته باشـند و در طـی نصـب 

  و برداشت داربست این مسئله عادي است.
  باال رفتن و پایین آمدن از داربست .2
ناشی از داربست زمانی رخ مـی دهـد کـه کـارگران در حـال بـاال رفـتن و پـایین آمـدن از درصد آسیب هاي  15تقریباٌ 

  داربست هستند.
باال رفتن و پایین آمدن از چهارچوبه داربست یک امر شایع است اما پیامد ناخوشایند آن آسیب هاي فراوان و مـرگ و  

عدي حوادثمی باشد. براي غلبـه بـر ایـن مسـئله بایـد میر است. باال رفتن و پایین آمدن از تیرك هاي مهار داربست علل ب
 نردبان هاي مناسبی فراهم کرد.

  لغزیدن یا شکستن تخته هاي سکوي کار: .3
بیشتر آسیب ها شامل مسائلی با تخته ها هستند.  اگر تخته هاي داربست خوب بـا طنـاب یـا تسـمه بسـته نشـود یـا نـاایمن 

ي جدي می شوند. همچنین اگر تخته هاي داربسـت درشـرایط نامناسـب باشند به آسانی لیز می خورند و سبب آسیب ها
نگهداري شوند یا اضافه بار بـیش از ظرفیـت شـان روي آنهـا قـرار گیـرد، شکسـته شـوند. بنـابرین اسـتفاده از درجـه اي 

کـم انـدازه  درست الوار و بازرسی تخته ها قبل از نصب خیلی مهم است. مسئله شایع دیگر آیزان بودن بیش از اندازه یـا
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داربست روي تکیه گاه هایش      می باشد.. آویـزان بـودن بـیش از حـد تختـه مـوقعی کـه کـارگر روي بخـش آویـزان 
ایستاده است، سبب می شود که تخته به سمت باال بیاید و واژگون شود. ولی آویزان بودن بیش از کم منجر بـه لغـزش و 

  سر خوردن تخته روي تکیه گاه می شود.
  گذاري نامناسب یا بیش از حد بارگذاري. بار4  
بارگذاري بیش از حد سبب خمش بیش از اندازه تخته ها می شود و می تواند منجر به خراب شدن و شکسته شدن  

تخته ها شود. بارگذاري بش از حد بیشتر اغلب در کارهاي سنگ کاري و بنایی رخ می دهد که  وزن مواد می تواند 
ته ها تجاوز کند. اگر مواد روي سکوي داربست بطور آویزان شود می تواند سبب عدم کیلوگرم روي تخ 1500از 

  توازن و تعادل روي داربست شود که در نهایت منجر به واژگون شدن داربست می شود
  . عدم تنظیم کامل سکوها5

فاده داربست نیزآسیب این موقعیت نه تنها در مرحله نصب و برداشت داربست منجر به آسیب می شود بلکه موقع است  
  اینچ پهنا داشته باشند. 18سانتی متر یا  45وحادثه ایجاد می کند. طبق قوانین تمام سکوها بایستی حداقل 

  سکوهایی بدون میله هاي حفاظ .6
سکوهایی بدون میله حفاظ مشکل جدي ایمنی در طرح هاي ساخت است. میله هاي حفـاظ نـه تنهـا بـراي سـکوها بلنـد 

ه حفاظت از سقوط هستند بلکه براي سکوهاي کم ارتفاع هم مهم هستند. بیش از یک سوم سـقوط ناشـی اقدام پیشگیران
متر می باشد. بنـابراین، میلـه هـاي حفـاظ در طـی اسـتفاده معمـولی  3از داربست ها بر روي سکوهایی با ارتفاع کمتر از 

هاي حفـاظ بـراي تمـام سـکوهاي کـاري بایـد  متر ارتفاع توصیه می شود. میله 5/1براي تمامی سکوهاي کاري بیش از 
  متشکل از میله باالیی، میله میانی و پاخور باشد.

  نقص نصب تمام اجزاء مورد نیاز: .7
نقص استفاده از تمام قطعات و اجزاء درست داربست مشـکل جـدي ایمنـی اسـت. در داربسـت بنـدي تمـام مـوارد بایـد 

مهاربندها یا پشت بندها یا بست ها، وسایل ایمن کننده مناسـب. درست و کامل نصب شوند نظیر صفحات پایه داربست، 
  باید تضمین نماید که داربست ایمن است.

  . تماس الکتریکی با سیم هاي باالي سر8
اغلب اوقات داربست ها با خطوط الکتریکی باالي سر تماس ایجاد می کنند ولـی اگـر چنـین چیـزي اتفـاق بیافتـدتقریباٌ 

ر است. نقص در نگهداشتن فواصل ایمـن از خطـوط انتقـال بـرق بـاالي سـر در هنگـام حرکـت نتیجه همیشه مرگ و می
کردن روي داربست مشکل جدي است. قبل از تالش براي حرکـت روي نـواحی بـاز خـارجی داربسـت بـراي تضـمین 

راي تضـمین اینکه سیم هاي باالي سر در نزدیکی نیست باید به خوبی بررسی و وارسی شـوند. در برخـی موقیعـت هـا بـ
اینکه فواصل ایمن مورد نیاز از خطوط برق وجود دارد، برداشتن جزئی داربست ضروري است حداقل فواصل ایمـن در 

  جدول یک فهرست شده است.
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  جدول حداقل فواصل از خطوط نیرو
  

  حداقل فاصله  میزان ولتاژ خطوط نیرو
  فوت 10متر یا  3  ولت 1500000تا  750

  فوت 15متر یا  5/4  تول 250000تا  150001
  فوت 20متر یا  6  ولت 250000بیش از 

  
بلند کردن اجزاء داربست توسط لیف تراك یا وسایل مکانیکی دیگر مستلزم برنامه ریزي دقیق است و باید از مجاورت 

د و نززدیکی با خطوط انتقال نیرو اجتناب شود. کارگران حمل کننده مواد یا تجهیزات روي سکوي داربست بای
  مراقب تماس الکتریکی باشند.

  :حرکت دادن داربست با کارگر روي سکوي کار9
حرکت دادن داربست به همراه کارگر روي سکوي کار می تواند خطرناك باشد. هرجا که براي پایین آمدن کارگران 

ن بسته شود. طناب متر ارتفاع دارد، هر کارگر باید با یراق و طناب کوتاه در کل بد 3مشکل است و داربست بیش از 
 نجات باید به نقطه مناسب متصل شود.

  :مالحظات انتخاب داربست 
استفاده ایمن و مناسب از داربست وابسته به انتخاب سیستم درست براي کار مورد نظر است. اگر مشخصات 

د منجربه اساسی داربست براي کار نامناسب باشد یا تمامی قطعات یا اجزاي ضروري در دسترس نباشد، می توان
حوادث شود. انتخاب درست داربست و اجزاي مرتبط با آن مستلزم دانش اساسی درباره شرایط محل و کار مورد نظر 

  است. این مالحظات شامل:
  وزن کارگر، ابزارآالت، مواد، و تجهیزات حمل شده روي داربست 
سترسی به تجهیزات، تغییرات دشرایط کار براي مثال، داخل، خارج، کف هاي سیمانی، نوع و شرایط دیوار،  

  ارتفاع.
  ارتفاع یا ارتفاع هائیکه در آن داربست نصب می شود. 
نوع کاري که قرار است روي داربست انجام گیرد نظیر کارهاي بنایی، سندبالستینگ، نقاشی، فلزکاري،  

  تاسیسات مکانیکی نصب سقف کاذب یا معلق
  مدت کار 
  هاي موجود تجربه ناظر و کارکنان یا انواع داربست 
  شرایط آب و هوایی پیش بینی شده 
  نردبان یا وسایل دسترسی به سکوي کار 
  موانع 
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  ساختار ساختمان یا سازه در حال انجام کار 
  مشکالت نصب و برداشت نظیر حفاظت از سقوط فرد داربست بند یا نصاب 
  استفاده تجهیزات مکانیکی براي کمک به نصب داربست 
  داربست شرایط پیاده روي زیر محوطه 

 انواع داربست ها
  Suspended Scaffolds      داربست هاي معلق  

  Supported Scaffolds     داربست هاي حمایت شده  
   Specialty and Other Scaffolds   داربست هاي مخصوص یا دیگر 

 
 Suspended scaffoldداربست هاي معلق 

ارده تجهیزات و وسایل الزم را براي کار آماده وقبل از نصب ،از محل کار بازدید کنید و بر اساس میزان بار  
 نمایید

  حتما از افراد ماهر و با صالحیت براي این کار استفاده نمایید . 
  از محکم بودن محل اتصال کابلها به ویژه محل اتصال کابل به داربست مطمئن شوید . 
  داشته باشد. برابر وزن داربست مقاومت 6کابل بکار رفته در این داربستها حداقل باید  
  تمهیدات الزم براي جلوگیري از پیچ و تاب خوردن داربست در نظر گرفته شود .  
  از تجمع بار و وسایل بی مورد روي داربست خودداري کنید .  
براي جلوگیري از خطر سقوط افراد   PFAS( Personal Fall Arrest System)استفاده از سیستم  

  الزامیست .
  هیزات برقی ،کابلهاي برق والکتروموتور ها سالم بوده و به سیم ارت مجهز باشند.جمطمئن شوید که تمامی ت 
 ابل اشتعال مانند بنزین روي داربست معلق خودداري کنید .ق از قرار دادن مواد آتش گیر و 

  براي افزایش دامنه دسترسی در هنگام کار روي بشکه ،چهار پایه ،جعبه و...نایستید . 
  ست معلق بایستی بیشتر از ماکزیمم وزن داربست باشد .بوزنه هاي تعادلی دار 
ه جاي محکمی مانند ستون اصلی ساختمان ببنیدید واز بستن به دور ب کابلها وسیم هاي مهاري داربست معلق را 

  دودکش و... جدا خودداري کنید .
  ترمز ایمنی داربست معلق راهمیشه قبل کار بازدید کنید. 
 .بسته شود نه به داربست معلق LIFE LINEجات باید به طناب ن PFASسیستم  

 : Moving scaffoldحرکت دادن داربست 
 هنگام جابجایی داربستهاي متحرك افراد نباید روي داربست باشند . 

  از صحت ودرستی چرخ ها وترمز داربست مطمئن شوید . 
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  اشد بسطحی که داربست روي آن جابجا میشود صاف،محکم وعاري از برآمدگی وفرو رفتگی  
  در طرفین داربست تعبیه شده باشد .  چرخ دار OUT RIGGERSجکهاي تعادلی  
 از قسمت پایین داربست هل دهید  

 :  فونداسیون داربست
 شده باشد COMPACTزمین زیر داربست باید مقاومت کافی داشته باشد وخاك آن نیز  

 .براي زیر استاندارد ها استفاده شود BASE&SOLE PLATEاز  

براي زیر داربست استفاده میشود منطقه زیر هر کدام از استانداردها باید حدقل  sole plateه از کموقعی  
استفاده میشود نباید قطر  sole plateمیلیمتر باشد واگرا ز الوار به منظور  220سانتیمتر مربع با حداقل قطر  1000
 میلیمتر کمتر باشد . 35آن از 

هاي خاص این  sole plateسانتی متر کمتر بوده وبراي  1700نباید از  sole plateدر زمینهاي نرم منطقه  
  سانتی متر مربع میرسد 3400منطقه به 

 ظرفیت عملی داربست : 
داربست ها و اجزاي آن باید قادر باشند که وزن خودشان را و حداقل چهار برار حداکثر  بار اعمال شده را  

 شده شامل وزن کارگر، وزن تجهیزات و مصالح است). بدون عیب و نقص تحمل کنند. ( بار اعمال

  برابر ظرفیت عملی داربست بدون نقص و عیب باشد. 6هر یک از طناب هاي معلق باید قادر به حمایت  
  پوند نیرو بر اینچ مربع را داشته باشند. 1500الوارهاي حامل باید حداقل تحمل  
ن و باالنس داربست هاي معلق قابل تنظیم باید تحمل زاتصاالت و وزن هاي تعادل مورد استفاده برا ي توا 

  چهار برابر ظرفیت داربست را داشته باشد.
 :  Scaffold Platformسکوهاي داربست 

 هر یک از سکوهاي سطوح کار باید بطور کامل تحته گذاري و پوشیده شود. 

خته هاي مجاور وکنار تهر یک از بخش هاي سطح کار یا سگو نظیر تخته باید طوري نصب شود که فضاي  
  سانتی متر بیشتر نباشد. 54/2هم  از یک اینچ یا 

  سانتی متر بیشتر باشد. 30اینچ یا  12حداقل پهناي سطوح کار یا جایگاه کارنباید از  
  سانتی متر از جلوي جبهه کار بیشتر باشد. 36اینچ یا  14لبه جلوي تمام سکوها یا جایگاه هاي کار نباید از  
  سانتی متر گذشته باشد.15اینچ یا  6اه کار باید از روي دستک به اندازه گانتهاي جای 
سکوهاي چوبی نباید با مواد رنگی یا جال دهنده پوشش داده شوند زیرا ممکن است نواقصات و ترك  

  خوردگی هاي چوب دیده نشود. لبه هاي الوار چوبی م یتواند براي شناسایی و نشانه گذاري عالمت گذاري شود.
  سانتی متر باشد. 180ي خالی باالي سر باید در نظر گرفته شود. حداقل فاصله بین دو سکو افض 
  جایگاه داربست باید حداقل یک متر پایین تر از منتهی الیه تیرهاي عمودي باشد. 
  سانتی متر کمتر نباش و ضخامت هاي مساوي داشته باشند. 5در هیچ مواردي ضخامت الوار از  
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  سانتی متر باشد. 25حداقل  عرض آنها مساوي .و 
الوارها نباید روي هم قرار بگیرند چون خطر برخورد پاي کارگران به لبه الوار و افتادن آنها وجود دارد و  

  همچنین جابجایی چرخ هاي دستی با مشکل مواجهه می شود.
 الوارها یاید حداقل روي سه تکیه گاه یا دستک عبورکرده باشد. 

  :  Platform Planking ي کار در داربستمالحظات تخته گذاري سکو
براي سکوهاي کار باید از الوارهاي مخصوص که براي این کار درجه بندي شده اند استفاده شود. کیفیت  

 الوار با موارد زیر اندازه گیري می شود:

  ) یا تعداد بیشتر حلقه) 6تعداد حلقه ها در هر اینچ  
 امدگی ها و فرو رفتگی هاتعداد نواقصات و عیب ها نظیر گره ها، بر  

  تخته اي که شکاف هاي عمیق در دو طرف تخته یاالوار دارند باید از رده خارج شوند 
تخته هایی که درزها و شکاف هاي ریز در یک سطح چوب دارند باید به دقت بازبینی وبررسی شود چون در  

  طرفه شود.طول زمان می تواند عمیق تر و طوالنی تر شود و تبدیل به شکاف هاي دو
 تخته ها بایداز نظر شکاف هاي ایجاد شده در انتهاي الوار بررسی شود تا عمیق تر و طویل تر نشوند. 

 تخته هایی که روي آنها رنگ و مواد روغنی نشسته است باید از رده خارج شوند یا آلودگی زدایی شوند. 

 :  مشخصات چوب ها 
 میلیمتر باشند  150گره هاي روي چوب در مجموع نباید بیشتر از  

  میلیمتر تجاوز نماید 75پهناي گره ها در یک طرف نباید از  
  میلیمتر می باشد 150فاصله بین گروهی از گر ه ها، 
  میلیمتر ضخامت هستند 38میلیمتر پهنا و 5/22تخته چوب هاي استاندارد داراي 
  میلیمتر تجاوز نمایند 50گره هاي لبه داربست نباید از  
  گی وشکاف دارند نباید مورد استفاده قرار گیرندتتخته هایی که شکس 
  بریدگی ،سوختگی،آلودگی به روغن وگازوییل ومیخ نباید در تخته باشد 
  تخته ها نباید رنگ شوند 
 تخته ها باید به صورت مربع مستطیل بریده شوند وسر آنها با تسمه فلزي بسته شده باشد  

 :   Allowable Spansطول مجاز الوار 

 الوار آن فاصله اي است که بین تکیه گاه ها قرار می گیرد.  طول مجاز 

هر چه طول الوار زیاد تر می شود میزان خمش یا خمیدگی بیشتر خواهد شد و به همان نسبت میزان تحمل یا  
  ظرفیت تخته کاهش خواهد یافت.الوارها یاید حداقل روي سه تکیه گاه یا دستک عبورکرده باشد

  Allowable Deflectionلوار خمش یا خمیدگی مجاز ا
 طول الوار می باشد. 60/1میزان خمیدگی یا خمش مجاز براي الوار یک شصتم  
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کارگر باید از میزان خمش اگاه باشد چون می تواند تشخیص دهد که چه زمانی سکو کار بیش ز اندازه  
 .بارگذاري شده است

  
Span of Plank 

Between 
Supports 

Calculation Maximum Permissible 
Deflection 

10 feet 120 inches/60 inches 2 inches 
7 feet 84 inches/60 inches 1-3/8 inches 
5 feet 60 inches/60 inches 1 inch 

  
  

 حداقل اجزاي مورد نیاز داربست عبارتند از:SCAFFOLD COMPONENTSاجزاي داربست 
  ستفاده قرار گیرنداتخته هایی که شکستگی وشکاف دارند نباید مورد  
  بریدگی ،سوختگی،آلودگی به روغن وگازوییل ومیخ نباید در تخته باشد 
  تخته ها نباید رنگ شوند 
  ر آنها با تسمه فلزي بسته شده باشد س تخته ها باید به صورت مربع مستطیل بریده شوند و 

 مقررات ایمنی در کار با داربست ها : 
  د وبر اساس میزان بار وارده تجهیزات ووسایل الزم را براي کار آماده نمایید.قبل از نصب ،از محل کار بازدید کنی )1
 حتما از افراد ماهر وبا صالحیت براي کار داربست استفاده نمایید . )2

در داربستهاي معلق از محکم بودن محل اتصال کابلها به ویژه محـل اتصـال کابـل بـه داربسـت مطمـئن شـوید.کابل  )3
برابر وزن داربست مقاومت داشته باشد و تمهیدات الزم براي جلـوگیري از  6ها حداقل باید بکار رفته در این داربست

 پیچ وتاب خوردن داربست در نظر گرفته شود .

 از تجمع بار ووسایل بی مورد روي داربست خودداري کنید . )4

 مجهز باشند. مطمئن شوید که تمامی تجهیزات برقی مورد استفاده روي داربستها سالم بوده وبه سیم ارت )5

 از قرار دادن مواد آتش گیر وقابل اشتعال مانند بنزین روي داربست معلق خودداري کنید . )6

 براي افزایش دامنه دسترسی در هنگام کار روي بشکه ،چهار پایه ،جعبه و...نایستید. )7

بسـتن بـه دور  کابلها وسیم هاي مهاري داربست معلق رابه جاي محکمـی ماننـد سـتون اصـلی سـاختمان ببنیدیـد واز )8
 دودکش و... جدا خودداري کنید .

 سیستم طناب نجات را به محل محکمی غیر از خود داربست متصل کنید. )9

 هنگام جابجایی داربستهاي متحرك افراد نباید روي داربست باشند . )10

 از صحت ودرستی چرخ ها وترمزهاي داربست متحرك مطمئن شوید. )11



 ٢٠٠

 ف،محکم وعاري از برآمدگی وفرو رفتگی باشد .سطحی که داربست روي آن جابجا میشود صا )12

 داربست ها قبل از استفاده بایستی توسط فرد صالحیت داراي مورد بازرسی قرار گیرند. )13

 بازرسی مربوط به داربستها باید در فواصل زمانی منظم تکرار شود. )14

 براي برپایی داربست ها باید از قطعات مرتبط با هم استفاده نمود. )15

 از مواد مناسبی نظیر لوله هاي فوالدي گالوانیزه ساخته شده باشند. داربستها باید )16

 داربستها باید براي تحمل بار مورد انتظار  به اندازه کافی محکم و مقاوم باشند. )17

 فاصله مهاربندیها بایستی مناسب و کافی باشد. )18

 متر باشد. 5حداقل  فاصله داربستها ي فلزي از کابلهاي انتقال نیرو و سایر تجهیزات الکتریکی باید )19

 میله هاي مورد استفاده براي داربستها باید فاقد هرگونه کج شدگی ، زنگ زدگی ، خوردگی و سایر معایب باشند. )20

 سانتیمتر باشد. 5قطر بیرونی لوله هاي مورد استفاده براي برپایی داربستها نباید کمتر از  )21

بسـتها بایـد مطـابق بـا اصـول ایمنـی انتخـاب شـده باشـند و از تخته ها و یا الوارهاي  زیر پایی مـورد اسـتفاده در دار )22
 ضخامت کافی برخوردار باشند.

 چفت و بست هاي مخصوص اتصال  قطعات داربستها باید مطابق با اصول ایمنی انتخاب و استفاده شوند. )23

 اگر کارگران نتوانند برروي نربان کار کنند استفاده از داربست مورد لزوم است. )24

 برابر باري که بر روي آن قرار می گیرد محاسبه شود. 4ت و تکیه گاههاي آن باید مقاومت داربس )25

 بهنگام تعمیر داربستها هیچ کارگري نباید بر روي آن کار کند. )26

 براي استقرار پایه هاي داربست از آجر، بلوك سیمانی، بشگه و ... استفاده نکنید. )27

سـانتیمتر  60-150ی و تحـرك مـورد لـزوم کـارگر بـین عرض جایگاه کار کارگران روي داربست بسته بـه سـنگین )28
 انتخاب می شود.

 سانتیمتر باشد. 180فضاي باز باالي سر کارگران باید در حدود  )29

 سکوي کاري کارگران باید حداقل روي سه تکیه گاه قرار گیرد. )30

ورت تغییر شکل و یـا لوله داربست باید محکم بوده و در برابر فشارهاي الزم مقاومت کافی ازخودنشان دهد. در ص )31
 متر می باشد.  4/6خمیدگی نبایستی از ان استفاده نمود .حداکثر طول مجاز یک لوله 

بستها در انواع مختلف موجود می باشند که بسته به محل داربست و نوع استفاده از آن بست مخصوص به خود  )32
شکستگی و یا خوردگی نبایستی از استفاده می گردد. وضعیت رزوه هاي بست بسیار مهم می باشد که در صورت 

 آن استفاده نمود. 

هدف از برپایی یک داربست ایجاد فضائی ایمن و مناسب در ارتفاع جهت تسریع در تردد و کار براي افراد می  )33
  باشد که این مهم در نهایت بستگی به نوع الواربندي داربست دارد. الوار مذکور باید شرایط زیر را داشته باشند: 

 میلی متر نباشد. 38ن کمتر از آضخامت  

  میلیمترباشد. 225پهناي آن حداقل  
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الوارهاي مورد استفاده نباید داراي شکاف ، پوسیدگی ، ترك و خمیدگی باشد و درجه تحمل بار آن قبل از  
 استفاده تعیین شود. 

 بسته شوند.  انتهاي الوارها می بایستی با یک نوار فلزي به منظور جلوگیري از ایجاد ترك و رشد آن 

گره هاي موجود در تخته الوارها باعث کاهش استحکام الوار می شوند به همین دلیل عرض آنها نبایستی در روي  
 میلی متر باشد.  38میلی متر و در لبه ها بیش از  57سطح بیش از
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   ایمنی کار در ارتفاععنوان مبحث :

 عایت کنند:نکاتی که کارگران باید ر   
 هرگز در ارتفاع به تنهایی کار نکنند .   .1

  وسایر تجهیزات را خود سرانه انتخاب نکنند .   p.p.eهرگز محل اتصال   .2
  قبل از شروع کار از محل بازدیدداشته  ووسایل حفاظت فردي خود را بازرسی نمایند.   .3
 به مسئول ومدیر ایمنی خود اطالع دهند . در حین کار اگر هرگونه مشکل وایرادي مشخص شد سریعا   .4

 وسایر تجهیزات وادوات کار کوشا باشند .  p.p.eدر نگهداري ومراقبت از   .5

 : الف:تجهیزات و وسایل حفاظت فردي  
استفاده از وسایل استاندارد وکاربرد صحیح وسایل حفاظت فردي به همراه آمـوزش نقـش مهمـی در کـاهش حـوادث  

متر جزء کار در ارتفـاع محسـوب  2هاي موجود کار در ارتفاع باالتر از  procedureرتفاع دارد.طبق ناشی از کاردر ا
  شده وباید مقررات الزم در این زمینه مورد توجه مسئولین ایمنی شرکتها قرار گیرد .

یـن امـر آموزش : مهمترین قسمت در نهادینه کردن فرهنگ ایمنی وکـاهش حـوادث ناشـی از کـار مـی باشـد کـه ا  .1
توسط کارشناسان با تجربه انجام میپذیرد .فبل از شروع کار تمامی تمهیدات الزم توسط مدیر ایمنـی در محـل بـه افـراد 

  شرکت نموده باشند)  work at heightتذکر داده میشود (قبال افراد بایستی در کالسهاي آموزشی 
ار در ارتفاع که به آن نقطـه بسـته میشـوند از پایـداراي . محل اتصال:جایی که قالب کمربند ایمنی یا سایر تجهیزات ک2

  واستحکام کافی برخوردار باشد این محل باید به تایید مدیر ایمنی رسیده باشد . 
  کارگران از کار در ارتفاع ترس وواهمه اي نداشته باشند واز لحاظ جسمی وروحی آمادگی الزم را داشته باشند .   .3
 ت فردي مناسب ودرست انتخاب شده باشند . تجهیزات و وسایل حفاظ  .4

 کارگران پس از سقوط به چیز دیگري برخورد ننمایند .(مثال ساختمان ،تجهیزات ،تاسیسات و ...)   .5

تمامی تجهیزات وسایل حداقل سالی یکبار بطور کامل مورد بازرسی وآزمایش مربوطه قرار گیرند .(البته طبق اصـل   .6
قبل از شروع کار باید از صحت ودرستی وسایل وتجهیزات خود مطمـئن شـده وسـپس کـار را کلی هر کاربر روزانه 

 شروع نماید .) 

  شرایط جوي نظیر باد شدید ،شرجی وگرم یا سرد بودن هوا ...  براي کارمورد تایید مدیر ایمنی باشد .  .7
 A.B.C.D : ایمنی در ارتفاع 

A:Anchorage  : ( محل اتصال)  
دارد این محل توسـط مـدیر  PFAS (PERSONAL FALL ARREST SYSTEM )ی در سیستم نقش مهم      

کیلوگرم می باشد .محل اتصال باید بـاالتر از محـل  2250ایمنی انتخاب وتایید میشود .حداقل فاکتور مقاومتی این محل 
  بست معلق و ...می باشد نه سایر تجهیزات مانند  دار  P.P.Eکار  فرد باشد .این محل فقط براي اتصال 
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Body harness : ( کمربند ایمنی)  
  کیلوگرم می باشد .  B   810که بعدا مفصال توضیح داده میشود .حداقل فاکتور مقاومتی 

Connectors : ( اتصاالت)  
  وگیره هاي یک یا دوطرفه طناب  ،گیره فنري و...  life lineشامل :لنیارد ،کارابین،طناب نجات 

Deceleration Device ( کاهنده  شتاب) میراکننده ها :  
  و...  railblockشامل :انواع جذب کننده انرژي (به شکل طناب کشی ) بالکر ها 

  نیز میپردازیم  Rاضافه میکنند که به   ABCDبه   Rنیز با نماد  rescueجدیدا امداد ونجات 
R:Rescue   امدادو نجات  

آن نظارت داشته باشند بحث نجات فرد در ارتفاع می باشد .زمانی که باید به   HSEیکی از مواردي که مدیر وپرسنل 
دقیقه فرصت  5فرد از ارتفاع به پایین سقوط کرده وتوسط کمربند ایمنی به حالت معلق در فضا قرار دارد ما حداکثر 

  داریم که وي را به پایین منتقل نموده واز مرگ یا آسیبهاي شدیدتر جلوگیري کنیم.
آن در جلو قفسه سینه قرار دارد که   D-ringحلقه اتصال   P.P.Eنجات بر خالف کمربند ایمنی کمربند ایمنی 

امدادگر بتواند براحتی مصدوم را بغل نموده وبه پایین منتقل نماید نکته مهم این است که مرکز ثقل بدن در جلوي 
تاب خورده که وضعیت امداد را دشوار ناف قرار داشته که در صورت عدم رعایت این نکته امدادگر ومصدوم در هوا 

  وپیچیده میکند
  خصوصیات.امدادگر باید : 
  آموزش الزم را دیده باشد .  .1
  . وسایل وتجهیزات مناسب در اختیار داشته باشد .(تجهیزات امداد ونجات ،بی سیم جهت تماس و... )2
بیرون نظیر بیمارستان و... انجام شود هماهنگی هاي الزم با مسوولین درون کارخانه/سایت ومراکز امداد   .3

  )  E.R.P(دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراري 
 امدادگر دچار احساسات نشود (تقلیدي کا رنکند )  .4

  طبق طرح وبرنامه تمرین شده وبا دستور مسوول مربوطه اقدام شود .  .5
  : connectors karabinersاتصاالت/

آلومینیوم،نیکل و...هستند که براي اتصال قسمتهاي مختلف تجهیزات به یکدیگر  قطعات فلزي از جنس فوالد ،آلیاژ
بکار میروند .مثال براي اتصال هارنس به طناب نجات،لنیارد یا اتصال بالکرها به هارنس و...این وسایل باید حداقل 

لی این تجهیزات فاقد قفل ایمنی پوند را داشته وبایستی عاري از هرگونه لبه تیز وبرنده باشند .مدلهاي قب 4000تحمل 
براي ایمنی  double locking systemبوده وامکان باز شدن خودبخودي آنها وجود داشته ولی در مدلهاي جدید

  بیشتر تعبیه شده که ابتدا باید ضامن رافشرده نگه داشت تا دهانه بست (اتصال ) باز شود .
  انواع اتصاالت :

•    Screw  
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•    Manucroche  
•    Pro  
•   atlas  

در نظر گرفته شده که هنگام استفاده آن باید مدنظر قرار Karabinersبراي کارابینها  23knحداقل  فاکتور مقاومتی 
) وشماره سریال ساخت باشند از  CE 362گیرد.در مورد کارابین وبستها دقت کنید که داراي عالمت استاندارد (مثال

ها در کارخانه  CONNECTORد ،شماره سریال و...جدا خودداري کنید .خرید تجهیزات فاقد عالمت استاندار
  سازنده وآزمایشگاههاي مجاز مورد آزمایش قرار گرفته و در صورت تایید اجازه تولید ومصرف دارند .

    :         full body harnessکمربندایمنی 
  رابین ،بست ها،تسمه ،طناب کمربند و... .قبل از شروع کار از تمامی قسمتهاي کمربند بازدید کنید سگک ،کا  -

  ده کردید حتما آن رارفع نمایید مراقب باشید که اگر در قسمتی نقصی مشاه -      
کمربند باید خوب روي بدن بسته شود و تاب خوردگی نداشته باشد .بین جناغ سینه وکمربنـد حـداقل بـه انـدازه یـک  -      

ین دو ران پا کمربند خوب محکم باشد تا در هنگام سـقوط کمتـرین آسـیب بـه کف دست باز فاصله باشد .در ناحیه ب
  اندامهاي آن قسمت وارد شود .

مواظب باشید که کمربند به رنگ ،روغن ،گـریس و ...آلـوده نشـود .از کشـیدن بیمـورد طنـاب ،پرتـاب کـردن آن و  -
جاي محکم وقابـل اطمینـان ببندیـد ترجیحـا از  ضربه زدن به آن خودداري کنید .در باالي سازه هاي فلزي کمربند را به

life line . طناب نجات استفاده کنید  
  طناب بایستی به قالب جرثقیل بسته شود . man basketدر هنگام استفاده از سبد جابجایی نفر  -   
ر هنگام سقوط  منسوخ شده زیرا د safety beltدر گوشه هاي تیز اجسام مراقب بریدگی طناب باشید .استفاده از  -   

 full bodyافراد ضربه شدیدي به کمر وارد میکند که می تواند موجب آسیب شدید به نخاع و کمر شود .

harness  چون از چند جهت بدن را در بر میگیرد (ران پا،کمر ،سینه وشانه )فشار وارده به بدن در چند نقطه پخش
  میشود که از شدت عوارض میکاهد .

  تر به باال بستن کمربند اجباریست. م 2ازارتفاع   -   
از اضافه کردن خود سر طول طناب کمربند خودداري کنید .در جایی که طول طناب کم می باشد می توانید از  -   

تسمه سالم استفاده کنید از طناب هاي نجات قرقره اي که متحرك هستند و همراه کاربر جابجا میشوند  beltیک 
  . نیز میتوان استفاده نمود

متر به باال باید از کمربند ایمنی استفاده کرد قبال از استفاده میشد که عوارضش بیشتر از فوایدش بود    2در ارتفاع  -  
  وامروزه منسوخ شده است 

  .قبل از هر چیزي فرد باید نحوه استفاده درست از کمربند ایمنی را فرا گیرد. -    
هاي کمربند شامل سگگ ،کارابین تسمه ها وسایر ضمائم بررسی شودتا قبل از شروع کار باید از تمامی قسمت -   

مشکلی نداشته باشد .از آلوده کردن کمربند به رنگ ،روغن و ضربه شدید و کشیدن آن خودداري کنید در ناحیه 
و ران ران پا کمربند بایستی بدرستی ومحکم قرار گیرد که در هنگام سقوط کمترین ضربه به بدن بویژه ناحیه بین د
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وارد آید .فاصله مناسب بین جناغ سینه وکمربند به اندازه یک کف دست باز می باشد (اگر میخواهید ببینید که 
طناب  life lineچه مقدار کمربند را محکم کرده اید )در باالي سازه هاي فلزي بهتر آن است که کمربند را به 

  .طول طناب کمربند خودداري کنید  نجات ببندید ویا جاي محکم دیگر .از اضافه کردن خودسر
Line : طناب نجات  

طناب نجات میباشد .طناب نجات محل اتصال lifelineیکی از مهمترین تجهیزات ایمنی براي کار در ارتفاع 
  می باشد که کمربند توسط لنیارد وکارابین به آن متصل میشود . full body harnessکمربند ایمنی 

  نوع طناب نجات داریم : 2
  : horizontal lifeline.  طناب نجات افقی 1

 8بیشتر براي کار در روي سقف،تراسها ،خرپاي سوله ها وساختمانها بکار میرود .حداقل قطر کابل فلزي آن 
میلیمتر می باشد .در بعضی از انواع آن از ریل فلزي استفاده میشود که توسط حلقه گوي فلزي به کارابین 

  وهارنس وصل میشود.
  : vertical lifelineب نجات عمودي .طنا2

بیشتر براي باالرفتن ایمن از نردبان ،برجهاي مخابراتی ،فرستنده هاي تلویزیون،پلهاي فلزي و... بکار میـرود.در نـوع 
rail block  مانندنوع lifeline  افقی با حرکت گوي لغزان در ریل فلزي به کارابین وهارنس وصـل میشودضـمنا

  رفه خودکار نیز ضریب ایمنی کار را باال میبرند.گیره هاي یک یا دوط
  از مهمترین تجهیزات فلزي در طناب نجات موارد زیر قابل ذکر هستند:.

  .  قالبهاي چند کاره1
  .  انرژي گیر (ضد شوك )2
3 .cabloc fall arrestor   
 .  وزنه تعادلی4

 میلیمتر فوالدي 8. کابل فلزي با حداقل قطر 5

  پوند بار ثابت را داشته باشند . 5400طنابهاي نجات باید تحمل  ANSIطبق استاندارد 
  :Device (rope grab system ,wire rope grab )   Grabbing انواع گیره ها         
ود این وسایل  کاربرد زیادي هنگام کار در ارتفاع دارند بطور مثال زمانی که فرد ازبرج مخابراتی یا تلویزیون باال میر         

(حرکتهاي عمودي ) .وظیفه این تجهیزات اتصال کمربند ایمنی به لنیارد یا طناب نجات میباشد .بسیاري از این گیره ها 
در حالت عادي آزاد بوده وهمراه با فرد جابجا میشوند ولی در مواقعی که فرد حرکت ناگهانی داشته باشد (مانند 

معلق در هوا نگه می دارد البته نکته مهم این است که افراد پس از لغزش،افتادن وسقوط )دستگاه عمل کرده وفرد را 
  سقوط به جایی دیگر برخورد نکنند وبالفاصله به پایین منتقل شوند .

از آنها فقط در یک جهت حرکت  Locked positionاین گیره ها بطور کلی در دونوع طراحی شده اند .یک نوع           
با تغییر ضامن میتوانند حرکت دو طرفه داشته باشند . میتوان پس از  Automatic positionمیکنند ودر نوع دوم 
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رسیدن به محل کار براي برگشت و حرکت رو به پایین جهت ضامن را برعکس نمود وبه پایین حرکت کرد.جنس 
هیزات حداقل باید تحمل این تجهیزات معموال ازآلیاژ آلومینیوم ،فوالد ،گالوانیزه وسایر فلزات مقاوم می باشد .این تج

پوند فشار را داشته باشند . جدیدا بعضی از این وسایل در داخل ریل حرکت میکنندکه از ضریب اطمینان  4000
  باالتري نسبت به انواع دیگر برخوردار هستند
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  عنوان مبحث : وسایل حفاظت فردي
  فردي در محیطهاي کاري به دالیل زیر مورد استفاده قرار می گیرند : وسایل حفاظت

 .این وسایل به عنوان مکمل یا تکمیل کننده ایمنی می باشند 

 مهندسی) بنا به دالیلی در محیط کار انجام پذیر نمی باشند. -وقتیکه اقدامات کنترلی پایه (فنی 

 ید انجام پذیرد, از این وسایل استفاده  می شود. وقتیکه خطرات زیاد نیستند و اقدامات کنترلی نیز با 

  همچنین براي انتخاب این وسایل باید موارد زیر را در نظر گرفت :
 آدرس نام شرکت سازنده (اطالعات در مورد استفاده از آنها), چگونگی شستشوومدت زمان استفاده 

  از آن (عمرمفید).
 .استاندارد بکار برده شده در ساخت آنها 

 وسایل. ءنقضاتاریخ ا 

 .انتخاب صحیح مدل 

 .اطمینان از اندازه بودن آن یا بعبارت دیگر تطبیق لوازم با بدن کارگر 

 .اطمینان از روش استفاده لوازم بطور صحیح 

 .اطمینان از نگهداري صحیح لوازم 

 .تعویض لوازم در هنگام فرسودگی یا نامناسب بودن آنها 

  باید داراي اختصاصات زیر باشند : بطورکلی وسایل حفاظت فردي مورد استفاده
 مین نماید.’حفاظت کافی را در مقابل خطراتی که انسان با آن مواجه است, تا 

 .ضمن اینکه قدرت حفاظت کافی داشته باشند باید حداکثر راحتی و حداقل وزن را داشته باشند 

 .براي حرکات اساسی بدن یا کار, محدودیتی بوجود نیاورند 

 .بادوام باشند 

 اکثر زیبایی ظاهري را دارا باشند.حد 

 .ساختمان آنها بر طبق استانداردهاي قابل قبول باشد 

 .مقاوم در برابر صدمات شیمیایی, سوختگی و انجماد باشند 

 .مقاوم در برابر صدمات مکانیکی باشند 

 مین حفاظت در برابر جریانهاي تند و جریان برق.’تا 

 : (Working Clothes)لباس کار 
در مورد لباسـهایی بکـار مـی رودکـه بـراي اسـتفاده کـارگرانی اسـت کـه در کارشـان حتـی  »لباسهاي کار «اصطالح 

و مخـاطرات ناشـی از  ءگاهگاه نیز با مواد شیمیایی خطرناك یا مواد رادیواکتیویته یا حرارت شـدید، خطـر ضـربه اشـیا
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     رگران زیـادي را در بیشـتر صـنایع شـامل آلودگی از طریق پاشیدن تماس ندارند، سـاخته شـده اندکـه ایـن تعریـف، کـا
  می شود.

در تولید لباسهاي کار از تعداد زیادي از بافته ها استفاده می شودکه بسته به مورد مصرفشـان،این لباسـها ممکـن اسـت از 
ویتـرون، ، فرانیـل، نئـوپرن، نیتریـل، .P.V.Cالیاف طبیعی مثل پنبه، کتان و پشم و یا از الیاف مصنوعی و ترکیبـی مثـل 

  بوتیل روب و... ساخته شده باشند. 
شـناخته شـده  Boiler Suitلباسهاي کار معموال بصورت دوتکه یا یکسره دوخته مـی شـوند و در ایـران تحـت عنـوان 

  اند, به معنی لباسهاي کار یکسره که فلسفه استفاده از آن در برابر پوست بدن است.
  

  آئین نامه انتخاب لباس کار : 
صل هفتم کتاب آیین نامه حفاظت و بهداشت کار به خصوصـیات و شـرایط لباسـهاي حفـاظتی کـار  اشـاره ف 1-9مواد 

  کرده اندکه به شرح ذیل می باشند :
  هنگام انتخاب لبـاس کـار بایـد خطرهـایی را کـه متوجـه پوشـنده آن اسـت درنظرگرفـت و مـدلهایی را بایـد

  نند.انتخاب نمودکه خطرات ناشی ازکار را به حداقل برسا
  لباس کار باید کامال متناسب و اندازه و فاقد قسمتهاي گشاد باشـد و در صـورت دارا بـودن جیب،بایـد تعـداد

  آنها کم و تا سر حدامکان کوچک باشند.
  نگهداشتن قسمتهاي پاره وآویزان لباس, زنجیرساعت وکلیدونظایرآنها درنزدیکی قسـمتهاي متحـرك ماشـین

  آالت باید ممنوع باشد.
 که کار درکارگاه متضمن خطر انفجاریا حریق است, اشیایی ازقبیل کاله آفتابگردان وقاب عینک کـه هنگامی

  از سلولوئید یا سایر مواد قابل اشتعال ساخته شده, ممنوع می باشد.
  .درمواردیکه انجام کار باالزدن آستین را ایجاب می نماید, باید ازلباس کارآستین کوتاه استفاده شود 

 ر قسمتهایی که گردهاي قابل اشتعال و انفجارات سمی کارمی کنند باید لبـاس بـدون جیب،بـدون افرادیکه د
  آستین دوبل و شلوار بدون دوبل بپوشند.

  لباس کار کارگرانیکه با مواد خورنده یا مضر سـروکار دارنـد بایـد از جنسـی باشـدکه آب و گـاز در آن نفـوذ
  نکنند.

 یا انفجار و یا براي کار در محلهاي گرم و داغ،بایـد لبـاس کـاملی  لباس نسوز مخصوص حفاظت دربرابر حریق
حریق, وسیله تنفسـی و کپسـول هـوا  ءباشدکه دستکش و کفش یک تکه و یکسره داشته باشد و در مورد اطفا

 در آن جاي بگیرد.
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  پیش بند :
ه بـا عوامـل مخـاطره آمیـز پیش بند در واقع یک وسیله حفاظت فردي تکمیلی است که همراه لباس کار و در محلـی کـ

بیشتري مواجهه وجود دارد, بکار رفته می شود. بهمین دلیل بیشتر سعی مـی شـود کـه پـیش بنـد, نـواحی سـینه, شـکم و 
  پایین تنه را پوشش دهد. پیش بند باید داراي گردن آویز و بندهاي مخصوص جهت چسباندن به بدن باشد.

  د می تواند مانع از آن شود, عبارتند از :خطراتی که بدن را تهدید می کنند و پیش بن 
 .خطرات پاشش مواد شیمیایی به سینه و جلوي بدن 

 .خطرات پاشش گدازه مواد مذاب به سمت سینه و جلوي بدن 

 .خطرات پرتوهاي یونیزان و غیریونیزان 

 .خطرات برق گرفتگی 

 .خطرات بیولوژیکی در هنگام کار با نمونه هاي بیولوژیکی 
 

 خاب پیش بند :آئین نامه انت
فصل هفتم آیین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار به خصوصیات و شـرایط پـیش بنـدهاي حفـاظتی اشـاره  10-15مواد 

  دارندکه به شرح ذیل می باشند :
 .در موقع کار با قطعات دوار و متحرك ماشینها و در نزدیکی آنها نباید از پیش بند استفاده شود 

 ر برابر قطعات دوار و متحرك ماشینها ضروري باشد, باید پیش بند دوتکه باشد.چنانچه استفاده از پیش بند د  
  پیش بند کارگرانیکه در برابر شعله یا آتشهاي بدون حفاظ یا در مقابل فلزات کار می کنند، بایـد تمـام سـینه را

  بپوشانند و از جنس مقاوم در برابر آتش تهیه شده باشند.
 رنده مانند اسیدها ومواد قلیایی سوزنده کارمی کننـد بایـد از کـائوچوي طبیعـی پیش بند افرادیکه با مایعات خو

  یا صنعتی و یا از مواد مشابه تهیه شوند.
  پیش بندهاي سربی براي حفاظت در برابر اشعه ایکس باید تمام قفسه سینه را بپوشانند وCm 40-30  پـایین تـر

  از کمر را نیز حفظ کنند.
 : (Head Protection)حفاظت سر 

کل صدمات صنعتی را شامل می شود، این صدمات غالبـا شـدید  %10صدمات سر در صنعت نسبتا معمول است و تقریبا 
هستند و بطور متوسط موجب از دست رفتن سه هفته کاري مـی شـوند. صـدمات تحمـل شـده عمومـا در نتیجـه پرتـاب 

ارتفاع چند متري سـقوط کـرده و یـا در بعضـی مـوارد نوك تیز نظیر ابزارهاي دستی, پیچها و ... است که از یک  ءاشیا
  ثابت صدمه می بینند.  ءافراد در اثر سقوط از ارتفاع یا زمین خوردن و برخورد با اشیا

بطورکلی خطراتی که درمحیط کار با توجه به گوناگونی حوزه هـاي محـیط کـاري سـر را تهدیـد مـی کننـد, در چنـد 
  مورد زیر خالصه می شوند :

 ءبا سر یا سر با اشیا ءنیکی ناشی از سقوط یا برخورد اشیاخطرات مکا. 
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 .خطرات سوختگی ناشی از پاشش گدازه هاي ذوب شده مواد معدنی 

 .خطرات سوختگی شیمیایی 

 .خطرات مواجهه با پرتوهاي گرمازا 

 .خطرات شوك الکتریکی 

مـی توانـد تـوام بـا بعضـی از بطورکلی هدف از حفاظ سر، حفاظـت در برابـر ضـربه هـاي مکـانیکی و تکانهاسـت کـه 
  مخاطرات دیگر باشد.

  یک کاله ایمنی باید نیازهاي زیر را برآورده کند تا اثر مخرب تکان وارده به سر را کاهش دهد : 
  باید فشار وارده به کاسه سر را به وسیله پخش کردن بـر روي سـطح وسـیعتر, کـاهش دهدکـه ایـن امـر توسـط

شکلهاي مختلف کاسه سر به راحتی منطبق باشـد, همـراه یـک پوسـته محکـم کالهی با الیه نسبتا بزرگ که به 
  تامین می شود.

  کاله ایمنی باید شکل صاف و گرد (نیم کره) داشته باشد تا اشـیایی کـه روي آن مـی افتـد, انـرژي خـود را از
  دست بدهند و تغییر جهت دهند.

  کـار پرتحـرك هسـتند بایـد داراي بنـد زیـر چانـه کاله افرادي که در ارتفاع کار می کنند و یا کسانیکه داراي
عرض داشته باشد و به بدنه کاله وصـل باشـد تـا بتوانـد در همـه اوقـات کـاله را  mm 20باشند. نوار چانه باید 

  روي سر محکم نگه دارد.
  آئین نامه انتخاب وسایل حفاظتی سر :

یات و شـرایط کالههـاي ایمنـی را بیـان کـرده فصل هفتم آیین نامه هاي حفاظتی و بهداشت کار , خصوص 16-26مواد 
  است که این خصوصیات به شرح ذیل می باشند :

  وزن کاله ایمنی بطور کامل نباید ازgr400 .تجاوز کند 

 .کاله ایمنی باید از مواد غیرقابل احتراق ساخته شده باشد و در مقابل جریان برق عایق باشد 

 تا دور کاسک باید لبه دار باشد. به منظور حفاظت سر, صورت و پشت گردن, دور 

 .نوارها و چرم داخل کاسک باید به سهولت قابل تعویض باشند 

 .براي کار در فضاهاي کوچک و تنگ, کاسک باید کوتاه و در صورت لزوم بدون لبه باشد 

 در مکانهاي مرطوب, کاله ایمنی باید از نظر رطوبت, غیرقابل نفوذ باشد 

 که متعلـق بـه شـخص دیگـري بـوده, بایـد قـبال داخـل آن ضـدعفونی گـردد و در  براي استفاده از کاله ایمنی
  صورت لزوم چرم و نوارهاي داخل آن تعویض شود.

  افرادي که موي بلند دارند و یا زنانی که در جوار ماشـینها کـار مـی کننـد, بایـد بـا بنـد ایمنـی موهـاي خـود را
  محفوظ دارند.
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 ا مـواد مـذاب و امثـال آن کـار مـی کننـد بایـد از جنسـی باشـدکه بـه سربند افرادي که در مقابل آتش, جرقه ی
  راحتی مشتعل نشود و در برابر شست وشو و ضدعفونی کردن با ترکیبات صنعتی، مقاوم باشند.

 : (Eye Protection)حفاظت چشم 
زاننده، تشعشـعات، در بسیاري از مشاغل باید در برابر ورود اجسام خارجی به چشم, پاشش مواد شیمیایی خورنـده و سـو

  بخارات مواد شیمیایی و گردوغبارات، محافظت بعمل آید.
  عمده ترین خطراتی که در صنعت براي چشمها وجود دارد به شرح ذیل می باشند : 

برخورد و ورود جسم خارجی به داخل چشم که میتواند همراه با انرژي و شتاب باشد و نیـز مـی توانـد شـتابی نداشـته   -
  باشد.

 شش مواد شیمیایی خورنده و سوزاننده که باعث از بین بردن بافت چربی چشم می سوند.پا  -

خطر مواجهه با پرتوها که می تواند جرقه و حرارت بسیار زیاد وپرتوهاي جوشکاري قـوس الکتریکـی را هـم شـامل   -
 شوند. خطر غبارات در یک محیط غبارآلود و ورود غبارات به چشم.

اراي مقاومت مکانیکی مناسبی در برابر پرتـاب اجسـام خـارجی بـه چشـم باشـند، پـس مقاومـت محافظهاي چشم باید د
خصوصیات غیرقابل اجتناب آنهاست. همچنین این محافظها بایـد در هنگـام مواجهـه  ءمکانیکی لنز محافظهاي چشم جز

 Eyeبـه محافظهـاي چشـم, با خطرات دیگر, ویژگیهاي محافظت از این مخاطرات جنبی را هم داشته باشند. اصطالحا 

Protector .می گویند  
  محافظهاي چشم علیرغم گوناگونی ظاهري در دو مدل متفاوت طبقه بندي می شوند :

 . (Safety Spectacle)عینکهاي ایمنی دسته دار 

اد .در هر دو تیپ، حداقل باید انسان در هنگام مواجهه با خطـر ورود مـو (Safety Goggle)عینکهاي ایمنی کش دار 
خارجی از روبرو و طرفین محافظت شود. به همین دلیل لنز عینکهاي ایمنـی بایـد ضـد ضـربه, نشـکن و تاحـدودي ضـد 
خش باشد و محافظهاي طرفین نیز باید طوري طراحی شـوندکه مـانع ورود اجسـام خـارجی از طـرفین بـه سـمت چشـم 

ملکـرد چشـم انسـان در هنگـام کـار نشـوند و شوند. اهمیتی که معموال لنز محافظهـاي چشـم دارنـد اینسـت کـه مـانع ع
محدودیتی ایجاد نکنند، به همین خاطر باید از ترکیباتی ساخته شوندکه در عـین شـفافیت بـراي سـهولت دیـد, در برابـر 
خطرات مکانیکی مقاومت داشته باشند. امروزه اغلب عینکهاي حفاظتی از جنس پلی کربنات است کـه داراي مقاومـت 

ال و خش پذیري کمی است.در بعضی مواقع به دلیل ماهیت خطـر و شـرایطی کـه اپراتـور در آن قـرار مکانیکی بسیار با
 می گیرد باید از حفاظهاي پنج جانبه چشم خطر مواجهه چشم با شرایط غبارخیز شدید.
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 خطر مواجهه با پاشش مایعات خورنده و سوزاننده. -

 خطر مواجهه با گازها و بخارات محرك. -

  ه با پرتوها در حاالت خاص مثل جوشکاریها.خطر مواجه -
خطر مواجهه با پرتوها می تواند متفاوت و با شدتهاي گوناگون باشد. عینکهاي حفاظتی باید در مقابـل پرتوهـا, داراي  -

خاصیت فیلتراسیون باشند, و این امر باید بگونه اي باشدکه ضمن سهولت در امر دیـدن, از میـزان انـرژي تابشـی کـه بـه 
میرسد, کاسته شود. به همین دلیل تیرگی لنز محافظهاي چشمی که براي مقابلـه بـا پرتوهـا سـاخته مـی شـوند بایـد  چشم

  درجات فیلتراسیون متفاوتی داشته باشند. رنگ لنز اینگونه عینکها عموما سبز است.
  

  آئین نامه انتخاب وسایل حفاظتی چشم :

هداشت کار, خصوصـیات و شـرایط عینکهـاي ایمنـی را بطورکامـل فصل هفتم آیین نامه هاي حفاظت و ب 27-44مواد 
  بیان نموده اندکه این خصوصیات به شرح ذیل می باشند :

همه افرادي که ممکن است کارآنهـا بـراي چشمهایشـان خطرنـاك باشدبایدازوسـایل حفـاظتی مخصوصچشـم اسـتفاده 
هستند باید از عینکهاي حفاظتی توام بـا عینـک  کنند. کارگرانیکه چشمهایشان ضعیف است و محتاج عینکهاي نمره اي

نمره اي استفاده کنند, و یا از عینکهاي حفاظتی که روي عینکهاي نمره اي قـرار مـی گیرنـد, بـه شـرط آنکـه هیچگونـه 
تغییري در وضع استقرار عینک اصلی ایجاد نشود و یا از عینکهاي حفاظتی کـه شیشـه نمـره اي آن زیـر شیشـه حفـاظتی 

ه باشد.شیشه یا هرگونه ماده پالستیکی شفافی که براي عینکهاي حفاظتی ساخته می شـوند بایـد داراي شـرایط قرار داشت
  زیر باشند :

  در مقابل کاري که عینک به حفاظت در برابر آن ساخته شده اند، مقاوم باشند.
  عاري از حباب هوا، ترك، موج و یا معایب دیگر باشند.

ح داخلی و خارجی شیشه هاي حفاظتی باید موازي بوده و همچنین هیچگونـه خمیـدگی غیر ازشیشه هاي نمره اي، سطو
  نداشته باشند.

 
  شرايط شيشه هاي حفاظتي :

 باشد. mm 38و ارتفاع آن در جهت قائم  mm 5/44طول افقی شیشه هاي حفاظتی باید  -
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 باشد. mm 50قطر دایره شیشه عینکهاي مدور غیر نمره اي باید حداقل  -

یافتـه انـد بایـد  شه هایی که منحصرا براي حفاظت دربرابر خطرپرتاب ذرات, اجسام وضربه هـاي دیگـر اختصـاصشی -
  نور سطح کار را داشته باشند. %80حداقل قدرت عبور 

زه هاي عینک باید سبک و محکم و کامال روي صورت چسبییده باشند و در صورت لزوم به حفاظهاي جـانبی مجهـز  -
  گردند.

شیشه هاي عینکهاي حفاظتی براي کارهاي برش, پرچ کاري, سنگ زنی, صیقل کردن کار با سـنگ سـنباده  مقاومت -
  و سایر کارهاي مشابه باید به میزان کافی و بر طبق مقررات تعیین شده باشد.

ت تطبیـق قاب و دوره عینکهاي حفاظتی که براي گردوغبار ساخته شده اند باید قابل انعطاف باشـند و کـامال بـا صـور -
  کنند.

عینکهاي حفاظتی براي افرادي که در مقابل دودها و بخارهاي خطرناك و یا مضر بـراي چشـمها کـار مـی کننـد بایـد  -
داراي قابی باشندکه از طرف داخل مجهز بـه جـنس نـرم و نسـوز و قابـل انعطـاف بـوده و کـامال روي صـورت کـارگر 

 بچسبند و هیچگونه منفذي نداشته باشند.

 : (Face Protection)رت حفاظت صو

در شرایطی ممکن است تمام صورت در برابر تحریکات مکانیکی و حرارتی, تشعشعات و یا محرکهـاي شـیمیایی قـرار 
ثر از ’بگیرند, در نتیجه باید حفاظت دهی را بـه تمـام صـورت اختصـاص داد. فلسـفه اسـتفاده از حفاظهـاي صـورت متـا

ت نیز عالوه بر چشم تحت تاثیر عوامل مخاطره آمیـز بخصـوص ضـربات حفاظهاي چشم است, پس در مواردیکه صور
یـا ماسـک صـورت نامیـده مـی  Shieldمکانیکی است باید به کمک وسیله اي محافظت شودکه ایـن وسـیله حفـاظتی 

  شودکه با توجه به خطراتی که موجود است می تواند از جنس پالستیک یا توري مش فلزي تهیه شود.
  , حفاظهاي صورت می توانند به دو شکل تقسیم بندي شوند :از لحاظ شکل ظاهري

 حفاظهاي صورت که بصورت دستی هستند مانند ماسکهاي دستی جوشکاري. -

 , که براي محافظت از پیشانی بکار می روند. Head Gearحفاظهاي مجهز به  -

مـی باشـدکه      .P.V.Cي عمده ترین موادي که براي ساخت حفاظهاي صـورت اسـتفاده مـی شـوند, ورقهـاي پلیمـر
نیـز اسـتفاده مـی  Metal Meshمرسوم ترین آنها پلی کربنات و پلی اسـتات مـی باشـند, همچنـین از توریهـاي فلـزي 

  شود.حفاظهاي صورت باید تمام خصوصیاتی که براي عینکهاي حفاظتی بیان شد را دارا باشند.
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 : (SafetyBelt)کمربندهاي ایمنی 

انجام می شود باید از مکانیزمهاي کنترل مهندسی جهت ایمنی افراد, استفاده می شـود. امـا وقتـی  زمانیکه کار در ارتفاع
این مکانیزمها انجام نمی شوند و یا ضعیف هستند بایـد از وسـایل حفاظـت فـردي در ارتفـاع اسـتفاده شـودکه در ایـران 

ا،کـارگران بـرق و مخـابرات کـه بـر روي تحت عنوان کمربندهاي ایمنی شناخته می شوند. کارگران ساختمانی،مقنی ه
تیرکهاي خطوط هوایی کار می کنند، به منظور جلوگیري از سقوط باید مجهـز بـه کمربنـدهاي ایمنـی و طنـاب نجـات 

  باشند.کمربندهاي ایمنی به سه گروه طبقه بندي می شوند :
. Industrial Safety Belt-  

. Safety Harness-  

. Paroch Safety Belt- ن نامه انتخاب کمربند هاي ایمنی :آئی  
فصل هفتم آیین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار به خصوصیات و شـرایط اسـتفاده از کمربنـدهاي ایمنـی  49-55مواد 

  اشاره کرده اندکه این خصوصیات و شرایط به شرح ذیل می باشند :
مربوط به آن بایـد از چـرم محکـم یـا برزنـت, کمربندهاي ایمنی و تسمه هایی که روي شانه می افتند و سایر تسمه هاي 

  کنف و یا سایر مواد مقاوم و مشابه ساخته شوند.
باشـد واسـتقامت آن در برابرنیـروي کششـی  mm 6وحداقل ضخامت آن  cm 12حداقل پهناي کمربندهاي ایمنی باید 

  باشد. Kg 1150نباید کمتر از 
ن ساخته شود و استقامت آنها در برابر نیـروي کششـی بـراي پـاره طنابهاي مهار باید از کنف مرغوب یا از جنس مشابه آ

  نباشد. Kg 1150شدن کمتر از 
کمربندهاي ایمنی وکلیه قطعات و ضمائم آن باید مرتبا و دقیقا بازدید شوند و قطعات فرسـوده یـا خـراب آنهـا تعـویض 

 شوند.پرچهاي کمربند باید مرتبا بازدید شوند.

 اي کمربند باید داراي مقاومتی متناسب با مقاومت خود کمربند باشند.کلیه قطعات و ضمائم گیره ه

  : (Hearing Protection)حفاظت شنوایی 
گوشها باید در مقابل جرقه، مواد مذاب و دیگر ذراتـی کـه در هـوا پرتـاب مـی گردنـد و همچنـین سروصـدا محافظـت 

دکه به آن کـري حرفـه اي گوینـد. از آنجاییکـه شوند. سروصداي زیاد در کارگاهها بتدریج ایجاد یک نوع کري میکن
سروصداي صنعتی رو به افزایش است، بنابراین حفاظت کارگران در مقابل آثار زیـان آور ضـروري اسـت. محافظهـاي 
گوش از وارد شدن انرژي زیاد صدا بداخل کانال گوش خارجی جلـوگیري مـی کننـد. ایـن حفاظـت سـاده و آسـان و 
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روشهاي کنترل فنـی در کـاهش سروصـدا نـاموفق باشـد، بکـار گرفتـه مـی شـود.حفاظهاي  ارزان قیمت در شرایطی که
  گوش به دو نوع تقسیم   می شوند :

Ear Plug   نوعی از حفاظهاي گوش هستندکه فقط گوش داخلی را محافظت می کنند. این محافظهـا درون مجـراي :
اید از یک جسم نـرم قابـل انعطـاف تهیـه شـوند و ایجـاد گوش خارجی قرار گرفته و انواع مختلفی دارند. این محافظها ب

و پلی پـروپیلن و پلـی اتـیلن) تهیـه مـی شـوند  .A.B.S(از نوع  PVCاز پلیمرهاي  ًاحساسیت نکنند. این محافظها اکثر
  وبرخی از انواع آن داراي اندازه هاي متفاوتی هستند.

Ear Muff ند. این محافظها کل گوش را حفـظ مـی کننـد و : این محافظها جسم خارجی گوش را کامال پوشش میده
از انتقال هوایی امواج ارتعاش صوتی بـه قسـمت داخلـی گـوش بطـور نسـبی محافظـت مـی کننـد. ایـن حفاظهـا داراي 
فنجانکهایی هستندکه معموال الله گوش را پوشش میدهند و روي لبه آنها بالشتکهایی استفاده مـی شـودکه بـراي ایجـاد 

سهولت استقرار فنجانکها بر روي صورت و کناره گوش است و همچنین این بالشـتکها عـایق بنـدي انعطاف و راحتی و 
  نسبی صوتی فضاي داخل فنجانک را به عهده دارد.

می باشد و همچنین در شـرایط فعالیتهـاي فیزیکـی سـنگین و  Ear Muffارزانتر وسبکتر از نوع  Ear Plugبطورکلی 
ال راحـت تـر خواهـد بـود. امـا رعایـت بهداشـت در ایـن نـوع گوشـی الزامـی اسـت. در محیطهایی با استرس گرمایی با

میـانگین کاهنـدگی صـوتی بیشـتر  Ear Muffهمچنین این نوع گوشی می تواند ایجاد حساسیت نمایـد. ولـی در نـوع 
  است, همچنین مشکالت بهداشتی کمتري براي مصرف کننده ایجاد میکند.

  آئین نامه انتخاب گوشی ها : 
فصل هفتم آیین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار به خصوصیات و شرایط گوشیهاي حفاظتی اشاره کـرده  45-48د موا

  اند. در زیر به بعضی مواردیکه باید در انتخاب گوشیها مورد توجه قرار داد, اشاره شده است :
فاده شود.بعضــی از متجــاوز اسـت بایــد از گوشـی اســت dBA90در محیطهـاي پــر سروصـدا کــه میـزان شــدت صـدا از 

حفاظهاي گوش از چوپ پنبه یا گلوله از الیاف مخصوص با موم درسـت شـده اندکـه در گـوش ایجـاد حساسـیت مـی 
  کنند.

  انواع دیگر آن به اندازه هاي مختلف و از جنس الستیک نرم درست شده که در گوش قرار میدهند. 
آورند, بازهم مانع رسیدن دستورات صادره بـه کـارگر  عیب این حفاظها آنست که هرچه میزان شدت صدا را پایین می

  می شوند.
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نوعی حفاظهاي گوش هستندکه بوسیله فنري روي سر یا پشت گردن قرار می گیرد و دو گوشی السـتیکی روي گـوش 
  ند.ثرتر هستند و بعضی از انواع آن، فرکانسهاي شدید و مضر را می گیر’را می پوشانند, این نوع حفاظها راحت تر و مو

 حفاظهاي گوش باید در برابر جرقه, ذرات فلز و سایر اجسام خارجی آسیب ناپذیر باشند.

 حفاظها باید هر روز تمیز و قبل از استفاده ضدعفونی شوند.

 : (Hand & Arm Protection)حفاظت دست و بازو 

انسان را تهدیـد مـی کننـد. در مـورد طبق مطالعه اي که در اتحادیه اروپا انجام شده است, خطرات مختلفی, اندامها بدن 
از کـل  %41خطراتی که بصورت آنی پاسخ میدهند, عضو آسیب دیده اي که معموال وجود دارد،دست و مچ است کـه 

آسیبهاي آنی را در بر می گیرندکه تقریبا نیمی از کل آسیبهاي آنی است. حال در ارتباط با دست و مچ، آسـیبهایی کـه 
آنهـا، زخمـی شـدن و ناسـور شـدن اسـت کـه بـه راحتـی بـا دسـتکش و  %55ی از آنهـا, یعنـی وجود دارند، بیش از نیم

  حفاظهاي دست قابل پیشگیري است.
علل و خطرات دست و بازو با توجه به فعالیت و نوع کاري که انجام می شود, متعدد است ولی اکثر آنهـا در گروههـاي 

پرتوهـاي گرمـازا, تشعشـعات الکترومغناطیسـی و یونسـاز، انرژیهاي گرمایی مثـل آتـش وحـرارت وسـرما, مواجهـه بـا 
الکتریسیته، مواد شیمیایی عفونتزا، ارتعاش، ضـربه، بریـدگی، شکسـتگی، اصـطکاك و سـایش و سـوراخ شـدگی قـرار 
دارند. مخاطرات مکانیکی، معمولترین صدمات می باشندکه به راحتی قابل پیشگیري می باشند. مخـاطرات الکتریکـی و 

مکن است عواقب جدي داشته باشند. در برخورد با مواد سمی،هم بایـد از  نظـر بیماریهـاي پوسـتی و هـم از تشعشعات م
  نظر ورود عوامل سمی از راه پوست، پیشگیري انجام شود.

عمده حفاظهاي دست، دستکشهاي معمولی می باشند. اما انواع دیگري مانند دسـتکش دوتکـه کـه چهارانگشـت آن بـه 
  جدا می باشد، همچنین حفاظ انگشت و آستینها نیز وجود دارند. هم چسبیده و شست

براي محافظت از انگشتان, دستها و مچ دست در برابـر خطراتـی کـه در بـاال ذکـر شـده اسـت, از دستکشـهاي حفـاظتی 
 نـد.استفاده می شودکه انواع مختلفی دارند و از مواد مخصوصی تهیه و براي محافظت انواعی از مخاطرات تهیـه شـده ا

  انواع معروف دستکشها و موارد کاربرد آنها به شرح ذیل می باشد :
مکـانیکی  ازخطـرات %50براي تقریبا  خوبی دارد و حرارتی بسیار -مکانیکی  دستکش اشبالت : این دستکش مقاومت

، پنبـه حرارت را تحمل میکند. روي دستکش اشـبالت مـی تـوان آلومینیـوم، آزبسـت، نـایلون ºc 200مناسب است و تا 
  نسوز و پشم شیشه کشیده شود یا بتوان از این نوع دستکش در مقابل عوامل مخاطره آمیز دیگر استفاده کرد.

  نیز می گویند. به آن دستکش ضد برش دستکش نیتریل رابر : این دستکش مقاومت خوبی براي وسایل لغزنده دارد و



 ٢١٩

 یده شدن مقاومت خوبی دارد.دستکش پنبه اي : این دستکش در برابر سایش, اصطکاك و بر

 دستکش التکس : این دستکش در برابر اسیدها, قلیاها و کتن ها مقاومت خوبی دارد.

 دستکش فلزي.

 دستکش الستیکی : این دستکش عایق برق می باشد و معموال از جنس التکس طبیعی یا مصنوعی است.

 .: این دستکش مقاومت خوبی در برابر حاللها دارد .P.V.Aدستکش 

 : این دستکش مقاومت خوبی در برابر اسیدها و بازها دارد. .P.V.Cدستکش 

براي محافظت مچ دست و بازوها, از آستین استفاده می شود. آستینها انواع مخصوصی از حفاظهـا هسـتندکه مـچ دسـت 
و حـرارت، بریـدگی، تا سرشانه را حفاظت می کنند و معموال با دستکش استفاده می شوند. براي حفاظت در برابر شعله 

  پاشیده شدن مایعات، اصطکاك و ناسورشدن پوست بکار می روند.

  آئین نامه انتخاب وسایل حفاظت از دست ها :
فصل هفتم آیین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار, خصوصیات و شرایط وسایل حفـاظتی دسـت و بـازو را  56-65مواد 

  عبارتند از : بطورکامل بیان میدارند که این خصوصیات و شرایط
 دستکشها نباید براي حرکت راحت انگشتان دست مانعی بوجود بیاورند.

کارگرانیکه با ماشینهاي مته، تراش و سایر ماشینهایی که داراي قطعات متحرك هستند، کار می کنند نبایـد از دسـتکش 
  استفاده کنند.

مـل مـی کننـد بایـد از دستکشـهاي مقـاوم یـا مسـلح بـه لبه تیز و برنده و یا اجسام خاردار یا آجدار ح ءکارگرانیکه اشیا
  سیمهاي فلزي استفاده کنند.

دستکش کارگرانیکه فلزات داغ حمل می کنند باید از پنبه نسوز یـا جنسـهاي مشـابه و مقـاوم و عـایق در برابـر حـرارت 
  ساخته شده باشد.

سیته استفاده کنند کـه مقاومـت الکتریکـی آنهـا کارگرانیکه با برق سروکار دارند باید ازدستکشهاي عایق دربرابر الکتری
  متناسب با ولتاژ مورد نظر باشد, البته قبال باید مورد آزمون قرار گیرد.

در کار با مواد خورنده مانند اسیدها و قلیاها باید از دستکشهایی از جنس پالستیک طبیعی یا مصنوعی یـا پالسـتیک نـرم 
  استفاده کرد.

 رك، دستکشها باید داراي خصوصیات زیر باشند :در کار با مواد سمی یا مح

  بقدري بلند باشندکه بازوها را بپوشانند.
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  کوچکترین سوراخ یا پارگی نداشته باشند.
  در صورت داشتن پارگی فورا تعویض شوند.

یا الاقـل تـا دستکشهاي سربی که براي حفاظت در برابر اشعه یونیزان بکار می روند باید به طورکامل دستها را  بپوشانند، 
 mm 55/0نصف, بازوها را محفوظ دارند و قدرت حفاظتی آنها اقال برابر با قـدرت حفـاظتی ورق سـربی بـه ضـخامت 

  باشد.
 دستکشهاي سربی باید حتی االمکان سبک و نرم باشند.

  حفاظت پا :
گشـتان پـا و لـه شـدگی خطري که عمدتا پاها را تهدید میکند, خطر مکانیکی است و بیشـتر از همـه سـقوط بـار روي ان

انگشتان پا می باشد. محافظهاي پا یکی از وسایل حفاظت فردي هستندکه باید از آنها در محل کار به عنوان یـک قـانون 
  کید شود. ’باشد و کاربرد آن در هر محیط صنعتی بطور جدي تا
  عمده خطراتی که پاها را تهدید می کنند عبارتند از :

 خطر سقوط اجسام روي پا. -

 خطر برخورد پا به اجسام. -

 خطر پاشش مواد شیمیایی. -

 خطر ناشی از شارژ نیروي الکتریسیته از طریق پا. -

 خطر ناشی از فرو رفتن اجسام نوك تیز به پا. -

 خطر سرما و سرمازدگی پا. -

پنجه کفـش از در کفش ایمنی، مهمترین شرط مقاومت آن در قسمت جلو و محافظت انگشتان پا می باشد. اکثراقسمت 
جنس فوالد ساخته می شودکه در ایران تحت عنوان کفش پنجه فوالدي شناخته می شـود. کفـش ایمنـی نبایـد بیشـتر از 

Kg 1 .وزن داشته باشد  
  آئین نامه انتخاب وسایل حفاظتی پاها:

را بطـور  فصل هفتم آیین نامه هاي حفاظت و بهداشت کـار, خصوصـیات و شـرایط وسـایل حفـاظتی پاهـا 66-76مواد 
  کامل بیان داشته اندکه این شرایط و خصوصیات به شرح ذیل می باشند :

گترهاي حفاظتی باید طوري ساخته شده باشـندکه درمواقـع ضـروري بتـوان آنهـا را فـورا از پـا درآورد.کارگرانیکـه از 
  درخت, تیر و ستونها, باال می روند نیز باید از گترهاي مخصوص استفاده کنند.
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ار با مواد مذاب, گتر باید از پنبه کوهی یا مواد مشابه مقـاوم در برابـر حـرارت سـاخته شـودو بایـد تـا زانـو را در مورد ک
  بپوشاند و کامال به پا بچسبند, بطوریکه مانع دخول مواد مذاب شود.
چـرم دبـاغی  برنده قـرار دارنـد، گتـر آنهـا بایـد از ءکارگرانی که در معرض ترشحات جزئی یا جرقه هاي شدید یا اشیا

  شده یا جنس مقاوم دیگري درست شده باشد.
  استفاده کنند. کارگرانیکه با تبر، پتک یا ابزارهاي مشابه کار می کنند باید از ساق بند یا مچ پیچهایی با مقاومت کافی

بـراي  کارگرانیکه کارشان حمل قطعات چـدنی, قطعـات بـزرگ چـوبی یاجابجـا کـردن بارهـاي فلـزي سـنگین اسـت
  پاها باید از کفشهاي پنجه فوالدي استفاده کنند. حفاظت

اینگونـه  کارگرانیکه با مواد اسیدي، قلیایی و خورنده کار می کننـد, کفشهایشـان بایـد ازالسـتیک یـا چـرم مخصـوص
  کارها یا از سایر مواد مقاوم در برابر مواد خورتده ساخته شده باشد.

کفـش نفـوذ  ا باید کامال به قوزك پا چسبیده باشند تـا مـواد, داخـلهنگام کار در مجاورت مواد داغ یا خورنده, کفشه
  نکنند. ضمنا این کفشها باید فاقد سوراخ مخصوص بند کفش باشند تا از نفوذ مواد جلوگیري کنند.

 در مورد کار با برق, در کفشهاي مورد استفاده نباید از فلز استفاده شده باشد.

 یله جرقه بوجود آید, کفش باید فاقد میخ باشد.در کارگاههایی که ممکن است خطري بوس

  حفاظت دستگاه تنفسی :
از دید بسیاري از کارشناسان ایمنی و حفاظت کار, پیشگیري از بیماریها و صـدمات دسـتگاه تنفسـی یکـی از مهمتـرین 
وظـایف یـک متخصـص ایمنـی وبهداشـت کـار اسـت. هرگونــه وسـایل حفاظـت دسـتگاه تنفسـی بایـد از نـوع و مــدل 

خصوص و مناسب شرایط مورداستفاده بوده و اسـتفاده از آن در شـرایط مزبـور قـبال بـه تصـویب وزارت کـار رسـیده م
  باشد.

  هوا از دو منظر می تواند غیرعادي باشد و براي جهاز تنفسی مشکل ایجاد کند :
 شد، مقدارشاگرآالینده اي وارد هوا شودکه سمی باشد, یا آالینده اي که براي انسان ضرر داشته با -

 در هوا بیش از حد متعارف باشد, می تواند شرایط مخاطره آمیز براي فرد ایجاد کند.  

 خطر نقصان اکسیژن و تغییر غیر طبیعی ترکیب هوا. -

  عمده ترین وسایل حفاظتی دستگاه تنفسی، انواع ماسکها می باشندکه به سه نوع طبقه بندي می شوند : 
بـراي مـدت  : با این سیستم کارگر هیچ محدودیتی ندارد و میتوانـد (.S.C.B.A)شرده سیستم مجهز به کپسول هواي ف

  محدود (به میزان مدت زمان شارژ کپسول) هرجایی برود و مشغول به انجام فعالیت خود شود.
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 سیستم مجهز به خطوط لوله هواي فشرده : با این سیستم محدوده عملکرد کارگر محدود است.

 در مواقعی که غلظت آالینده خیلی باالتر از حد مجاز باشد و یـا در مواقـع نقصـان اکسـیژن مـورد این دو سیستم معموال
  استفاده قرار می گیرند.

پاالینده هوارا مسدود نکنـد,  ءماسک فیلتردار : این سیستم درمواردي که غلظت آالینده تاحدي باشدکه خلل وفرج جز
  بکار میرود.

  سیستم تنفسی : آئین نامه انتخاب وسایل حفاظتی
فصل هفتم آیین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار, مقررات عمومی حفاظت و نگهـداري از دسـتگاههاي  77-110مواد 

  حفاظتی جهاز تنفسی را بطورکامل بیان میدارند که این مقررات وشرایط به شرح ذیل می باشند :
 منفذي به خارج نداشته باشند. ماسکهاي حفاظتی باید بخوبی بر روي پوست صورت بنشینند و درز و

فیلتـردار بـا  براي حفاظت دربرابر بخارهاي خورنده و حاللها, گازهاي مضر و هواي کـم اکسـیژن, اسـتعمال ماسـکهاي
  عمل مکانیکی ممنوع است.

 به محض احساس ناراحتی در تنفس باید فیلتر ماسک را تعویض کرد.

کوچک یا امـاکنی  ه فیلتردار در کار با مواد شیمیایی, در محوطه هاياستفاده از ماسکهاي تنفسی مجهز به قاب یا محفظ
  که تهویه آنها ناقص است, یا در فضایی که اکسیژن آن کم است, ممنوع می باشد.

باشـد بایـد پـس از  قابها و محفظه هاي فیلتردار باید پس از هر بار استفاده تعویض شـوند. اگـر هـم از آن اسـتفاده نشـده 
  ه سازنده تعیین کرده است، تعویض شوند.مدتی ک ءانقضا

 به مجرد مشاهده عالئم خروج مواد شیمیایی از محفظه فیلتردار باید فیلتر آن را تعویض کرد.

که در مجاري آنهـا  از ماسکهاي تنفسی در صورتی میتوان با هواي فشرده استفاده کردکه هواي مزبور قبال توسط صافی
باشد. ورود هـواي فشـرده بهتـر اسـت بـا دسـتگاه وانتیالتـور انجـام پـذیرد, اسـتفاده از قرار داده اند, تمیز و خشک شده 

  کمپرسور حتی المقدور توصیه نمی شود.
 مین شود.’نصب دهانه لوله مکنده هوا باید در محلی باشدکه هواي تمیز و پاك براي دستگاه تا

 m 45د, تا محل اصلی دهنـده هـوا، نبایـد بـیش از فاصله نقطه اتصال دستگاههاي تنفسی که با هواي فشرده کار می کنن
  باشد.

باشـدکه پـاره  کمتـر باشـد و لولـه بایـد طـوري cm 5/2قطر داخلی لوله هاي خرطومی یا قابل انعطاف ماسکها نبایـد از 
  نشود و بر اثر پیچ خوردن یا تاشدن راه عبور هوا را مسدود نکند.
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 m5/7 بـیش از ل انعطاف هستند, تا محـل اتصـال بـه لولـه اصـلی, نبایـدفاصله ماسکهایی که داراي لوله خرطومی یا قاب
  باشد.

 در موارد زیر باید از دستگاههاي اکسیژن استفاده گردد :

از نزدیکترین منبع هواي سالم فاصله دارد و استفاده از ماسـکهاي فیلتـردار بـراي  m 45در مواردي که محل کار بیش از 
  آنها مجاز نباشد.

تنفس ناشی از تراکم گـاز بـا  با حریق مبارزه می کنند یا عمل نجات انجام میدهند و یا در هواي غیرقابل در مواردي که
  نقصان اکسیژن کار می کنند.

لیتر اکسـیژن از آنهـا  2در دستگاههاي اکسیژن دهنده, شیر تقلیل فشار هوا باید طوري تنظیم شودکه حداقل در هر دقیقه 
 خارج شود.
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  عنوان مبحث : ایمنی جوشکاري و برشکاري
یک لفظ کلی است که براي اتصال سطوح قطعات فلزي به یکدیگر به وسیله فرایند هاي گوناگونی (نرم  جوشکاري

 .کردن یا ذوب کردن به کمک حرارت و یا وارد کردن فشار یا هر دو) به کار برده میشود

 .اري ایجاد گرماي مستقیم می باشدقابل ذکر است که عامل اصلی در پدیده جوشک 

 سه منبع رایج گرماي مستقیم عبارتنداز:
 شعله ایجاد شده به وسیله احتراق سوخت گازي با هوا یا اکسیژن .1

  قوس الکتریکی ، جرقه بین یک الکترود و قطعه کار یا بین دو الکترود .2
  ایجاد مقاومت الکتریکی در برابر عبور جریان بین دو قطع کار یا بیشتر .3

 تعریف جوشکاري
اي که باشد. هدف آن اتصال دایمی مواد مهندسی به یکدیگر است به گونهجوشکاري یکی از روشهاي تولید می 

 خواص اتصال برابر خواص ماده پایه باشد.

جوشکاري اتصال دو یا چند قطعه فلزي همجنس(هم خانواده) در حالت مایع یا نیمه جامد و جامد می باشد. ماده  
نده می تواند به صورت اضافی به محل اتصال قطعات وارد شده و یا اینکه توسط مواد موجود در خود اتصال ده

قطعات اتصال داده شده تامین گردد در جوشکاري، محل جوش از لحاظ خواص مانند دیگر بخش هاي قطعات 
  جوش داده شده است.

  هدف جوشکاري و برشکاري
ملیات ع ع فلز یا انواع فلزات وآلیآژهاوباال بردن استحکام وسرعتتصال قطعات مختلف ازیک نوا به طور کلی 

 .وکاهش هزینه ها از مهمترین اهداف جوشکاري است

  .بریدن قطعات ماشینی به ضخامتهاي زیاد یکی از وظایف مهم برشکاري است 
 انواع جوشکاري

 جوش گدازي .1
  جوش گدازي با گاز                   
  ا قوس الکتریکی جوش ب                   

  
 جوش فشاري .2

  جوش مقاومتی                     
  جوش با فشار گاز                     
  جوش اصطکاکی                    

 : جوش گدازي
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در جوش گدازي قطعات در سطوحی که باید به هم متصل شوند ذوب گردیده و بدون کمک هر گونه فشا رمکانیکی 
 و یک سطح یک پارچه اي را تشکیل می دهد  در یکدیگر نفوذ کرده 

 : جوشکاري با گاز
در این نوع جوشکاري ، حرارت الزم براي سوختن توسط گاز تحت فشار قابل سوختن مانند استیلن، هیدروژن ایجاد 

بین دو می شود . براي ایجاد حرارت بهتر و باال بردن کارائی از گاز اکسیژن استفاده می گردد . براي پرکردن فاصله 
 فلز از میله مخصوصی بنام مفتول جوش استفاده می گردد . 

 : جوشکاري با قوس الکتریکی
این روش جوشکاري از متداول ترین روشهاي جوشکاري است که براساس حرارت ایجاد شده توسط قوس الکتریکی 

و قطب دیگر را الکترود  می باشد . در این نوع جوشکاري معموال یک قطب را ، قطعه اي که باید جوش داده شود
  می دهد. تشکیل

 : جوش فشاري 
گردد فلزحالت  در این نوع جوش عمل گرما به همراه فشار بطور توام صورت می گیرد . حرارت در فلز سبب می

 پالستیک به خود گرفته و در اثر فشار قطعات با هم تداخل یافته و جوش می خورد. 

 : جوش مقاومتی
ذوب در اثر مقاومت با یک جریان الکتریسیته که مستقیماً از خود قطعه کار عبورمی نماید در این نوع جوش حرارت 

  ایجاد می گردد  . 
 :  برشکاري

برشکاري در اصل بریدن یک قطعه فلز با استفاده از شعله و جریان مستقیم اکسیژن در طول یک خط راست می باشد . 
  گردد.   در این روش با ذوب نمودن فلز اقدام به برش می

 جوشکاران الزم است موارد زیر را بدانند :
 اطالعات عمومی در مورد  فرایند و انواع جوشکاري 

  اطالعات عمومی در مورد  ایمنی فرایند جوشکاري 
  روش هاي صحیح انتخاب، استفاده و نگهداري وسایل حفاظت فردي  
  روش هاي ورود به فضاهاي محصور 
  روش هاي حفاظت از سقوط 
  کردن ایمن و استفاده مناسب از مایعات قابل اشتعال و احتراق  رچگونگی کا 
 چگونگی استفاده ایمن از گازهاي متراکم و تحت فشار  

 انواع مخاطرات در فرایند جوشکاري :
 بطور کلی مخاطرات در عملیات هاي جوشکاري به دو دسته اصلی تقسیم بندي می شود که عبارتند از:

  مخاطرات ایمنی 
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  شتیامخاطرات بهد 
 انواع مخاطرات ایمنی در فرایندهاي جوشکاري و برشکاري :

 خطر برق گرفتگی 

  خطر پرتاب و ورود پلیسه به چشم، پوست و دیگر بخش هاي بدن 
  خطر پرتاب فلزات داغ و مواد مذاب 
  خطر سقوط بواسطه کار در ارتفاع 
  خطر حمل و نقل و جابجایی دستی بار 
  خطر حریق و آتش سوزي 
 خطر انفجار 

 واع مخاطرات بهداشتی در فرایندهاي جوشکاري و برشکاري : ان
 خطر مواجهه با فیوم هاي جوشکاري و انواع بیماري هاي تنفسی 

  خطر مواجهه با تشعشعات مادون قرمز و ماواري بنفش و نورهاي شدید 
  خطر مواجهه با سروصدا 
  خطر مواجهه با عوامل ارگونومی 
  خطر حمل و نقل و جابجایی دستی بار 
  آسیب هاي چشمی رخط 
 خطر سوختگی هاي پوستی 

 عضالنی –خطر مواجهه با مشکالت اسکلتی  

 ...... 

 خطر برق گرفتگی : 
این حالت ممکن است از معیوب بودن قطعات ماشین جوشکاري انبر جوشکاري یا سیم اتصال زمین ناشی شود. در 

کشی وسائل برقی که براي نقصی در سیممسلم است اگر  صورت مرطوب بودن خطر برق گرفتگی افزایش می یابد .
روند، وجود داشته باشد یا جوشکار نکات ایمنی الزم مربوط به برق را مراعات ننماید، خطر جوشکاري با برق بکار می

گرفتگی براي او وجود خواهد داشت و چنانچه جوشکار در ارتفاع مشغول جوشکاري باشد، مخاطرات حاصله از برق
 .گرفتگی افزوده خواهد شدضربه الکتریکی نیز بر ضایعات حاصل از برق –وك سقوط و در نتیجه ش

 اقدامات جلوگیري از برق گرفتگی :  
 رطوبت و خیسی همواره شدت برق گرفتگی را در صورت تماس شخص با سیم برق دار افزایش می دهد .  .1

پایانه هاي برق انبر جوشکاري تماس هنگام تعویض الکترود حتماً از دستکش استفاده کنید تا دست لخت شما با  .2
  پیدا نکند. 
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پوشیدن پوتین کار با تخت (کفشی) ضخیم و ایستادن روي تخته خشک از دیگر اقدام هاي است که براي  .3
  جلوگیري از برق گرفتگی در شرایط مرطوب می توان انجام داد . 

وز عیب و تماس اتفاقی سیم برق با بدنه بدنه فلزي همه تجهیزات برق باید سیم زمین داشته باشد تا در صورت بر .4
دستگاه الکتریسیته در کمال ایمنی به زمین منتقل شود. اتصال زمین باید خوب باشد . اگر اتصال زمین ضعیف 
باشد مقاومت آن در برابر عبور برق زیاد خواهد بود در این صورت وقتی بدن انسان با قطعه فلزي برقدار تماس 

 آسانتري را انتخاب می کند و از بدن انسان می گذرد .  پیدا می کند جریان راه

 ایمنی برق تجهیزات :
 مطمئن باشید تجهیزات ظرفیت نامی درستی دارند. 

  تجهیزات عایق فراهم شود.  
هرجا گاز یا حالل قابل اشتعال وجود دارد که جرقه الکتریکی می تواند سبب انفجار شود، جوشکاري نباید انجام  

  می گیرد.
  ت الکتریکی باید بطور مرتب بازرسی و وارسی شوند.اتجهیز 
  استفاده از الکترود گیر مناسب و بررسی ایمنی برق الکترود گیر. 

 خطرات اشعه قوس الکتریکی :
 میباشد  که براي چشم خطرناك است.  UVو IRقوس الکتریکی عالوه بر نور مرئی داراي  .1

  ارض چشمی آن داشته باشد مگر در فواصل بسیار زیاد .فاصله نمی تواند نقش زیادي را در جلوگیري از عو .2
  براي جلوگیري از خطر اشعه عینک توصیه می شود.  .3
  این اشعه براي پوست بدن خطر ناك است و سبب سوختگی بر روي پوست می شود. .4
ثر استفاده از موانع سبک می تواند کمک زیادي براي جلوگیري از اثرات اشعه روي کارگران همجوار بسیار مو .5

  است. 
 خطرات آتش سوزي :   

 جو شکاري باید در جایی انجام گیرد که مصالح آتش گیر در آنجا نباشد.  .1

  قبل از شروع جوشکاري باید محیط بطور کامل بازرسی گردد که خطر حریق در آن وجود نداشته باشد.   .2
  د و حداقل امکان از آب پر شود. لوله و مخازن مواد آتش گیر باید قبل از جوشکاري بطور کامل تخلیه وتمیز گرد .3
در حالتی که در نزدیکی مواد آتش زا جوشکاري صورت می گیرد باید دقت نمود که فلز ذوب شده با این مواد  .4

  تماس پیدا نکند.  
  کف هاي چوبی بایک بطور کامل تمیز شده و سطح آن توسط مواد غیر قابل اشتعال پوشیده شود. .5

 : فیوم یا دمه هاي جوشکاري
د حاصل ازجوشکاري حاوي مخلوطی ازذرات بسیارکوچک وگازهاي بسیاري از فلزات است وشامل آالینده هایی دو

  که در جوشکاري بصورت آئروسل و گاز و بخار ایجاد  می گردد .                     
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  مهمترین منابع تولید دود جوشکاري عبارتند از:  
  فلز پایه و فلز پوشاننده  -1
  یده در سطح فلزرنگ و مواد پوش -2
 گازهاي محافظ در جوشکاري -3

 پروسه و مواد مصرفی -4

 آلودگی هاي موجود در هوا   -5

 :اثرات کوتاه مدت 
 ساعت بعد از تماس ظاهر میشود )  12- 4 تب فلزي  ( احساس سرما، تشنگی ، درد عضالت عالیم مغزي معموال  

  سبب التهاب و قرمزي در چشم   
  التهاب در لوله هاي تنفسی   
  اد صداي خس خس در ریه جای 
  سختی در تنفس ( تنفس هاي کوتاه و سطحی )   
 برونشیت 

 :اثرات بلند مدت 
 تهوع و استفراغ  

  احساس مزه فلز در دهان  
  تماس کوتاه مدت با کادمیوم سبب مرگ می شود  
  ازن ایجاد شده در اثر اشعه ماوراء بنفش بسیار خطر ناك است  
ند فسژن می تواند اثرات زیادي را روي بدن فرد بگذارد ( گیجی ، احساس سرما، نایجاد دود ناشی از مواد آلی ما 

  سرفه)
  سرطان ریه 

 
 روش هاي اساسی کنترل فیوم ها یا دمه هاي جوشکاري :

 ایجاد فیوم هاي کمتر 

راي مثال، استفاده از تکنولوژي هاي جوشکاري که فیوم هاي کمتري ایجاد کند (البته از لحاظ هزینه موثر باشد). ب  -
  MIGجانشینی جوشکاري دستی با جوشکاري 

 استفاده از الکترودهایی که فبوم هاي کمتري ایجاد کند  -

  کاهش جریان برق به حداقل ممکن  -
 استفاده از سیستم هاي تهویه ترقیقی 
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نده روي دیوار ها این روش فیوم و گازها را از نزدیک کار به فضاي بزرگتر پراکنده می کند. قرار دادن فن هاي مک  -
  و سقف ها، باز کردن درها یا فراهم آوردن فضاهاي زیاد براي هر نفر روش مناسب براي این منظور است.

این روش براي فیوم هاي با سمیت پایین مناسب است و هر جا که مواد سمی یا فلزات سمی تولید می شوند یا   -
  جوشکاري می شوند مناسب نیستند.

 اي تهویه موضعیهاستفاده از سیستم  

  این روش گزینه مناسبی است.  -
سیستم هاي تهویه موضعی فیوم و گازها را از نزدیک کاري که تولید می شوند ربایش می کند. این روش براي   -

  بیشتر فرایندهاي جوشکاري ضروري است.
 :  ارگونومی در فرایندهاي جوشکاري

 جوشکاري بدانند عبارتند از:نکاتی از ارگونومی که جوشکاران باید در هنگام 

 استخوانی را بدانند. –عالئم اختالالت ماهیچه اي  

از وضعیت هاي بدنی غلطی که سبب خستگی، کاهش تمرکز و کاهش کیفیت پایین جوشکاري می شود،  
  اجتناب شود.

  اجتناب شود. همیشه دست ها پایین تر از ارتفاع شانه یا کاله قرار بگیرند. از حرکات یک دفعه اي سر و گردن 
  خودتان را در وضعیت پایدار و راحت قرار دهید. 
 تا حد امکان اقالم جوشکاري را در روي سطوح افقی بین ارتفاع مچ و ساعد قرار دهید. 

 :  آسیب هاي شایع ارگونومی در بین جوشکاران
 آسیب هاي کمر 

  دردهاي شانه و کاهش محدوده هاي حرکت 
  التهاب تاندون و بورسیت 
  ماهیچه اي نکاهش توا 
 سندرم تونل کارپال 

 تجهیزات جوشکاري : 
با توجه به نوع جوشکاري، تجهیزات مورد نیاز براي جوشکاري فرق می کند به طور کلی ما دو نوع تجهیزات براي 

 جوشکاري داریم:

  تجهیزات عمومی  -1
  تجهیزات تخصصی با توجه به نوع جوشکاري -2

 جوشکاري: عمومی جوشکار و تجهیزات 
 باس کار جوشکاري و برشکاريل .1

  انواع عینک هاي ایمنی با توجه به نوع و شدت مخاطرات .2
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  هواکش و سیستم هاي تهویه عمومی و موضعی .3
  دلر و دستگاه هاي سنگزنی .4
  چکش و ابزارهاي دستی با توجه به نوع کار .5
 میز کار .6

7. .... 

 :و برشکاري با گاز جوشکاريتخصصی تجهیزات 
 کپسول هاي استیلن و اکسیژن .1

  رگالتور یا دستگاه کاهش فشار .2
  مشعل و سر مشعل هاي جوشکاري و برشکاري .3
  شلنگ یا لوله هاي حامل گاز .4
  انواع وسایل حفاظت فردي با توجه به ماهیت مخاطرات  .5
  فندك و سوزن یا سوهان سر مشعل .6
 میز کار و گیره .7

8. .... 

 : نکات ایمنی در سوار کردن دستگاه جوشکاري اکسی استیلن
 مجوهاي الزم به خصوص مجوز کار گرم اخذ شود.قبل از هرکاري  .1

  از سالم بودن تمام وسایل و تجهیزات مطمئن باشیم. حداقل بازرسی هاي چشمی قبل از سوا رکردن انجام گیرد. .2
کپسول ها را در شرایط مناسب قرار دهیم و به یک نقطه اي ثابت و محکم شوند تا امکان افتادن وبرگشتن انها  .3

  معموال با تسمه یا زنجیر بسته می شوند. وجود نداشته باشد.
  قبل از سوار نمودن دستگاه تنظیم فشار، کمی شیر کپسول یاز شود تا با فشار گاز، ذرات زائد به بیرون رانده شوند. .4
 لوله هایی که از تنظیم فشار به مشعل وصل شده اند بطور محکم بسته شوند. .5

  صابون) عدم استفاده از روغن یا شعلهاز عدم نشتی گاز مطمئن شویم ( استفاده از آب  .6
اندازه سوراخ سر مشعل را با توجه به قطر سیم جوش و ضخامت فلز مورد نظر انتخاب کنید.( جوشکاري قطعات  .7

  کوچک از سیم جوش و مشعل با نوك کوچکتر و براي قطعات بزرگتر بر عکس)
 اید موجب صدمه به فشار سنج شود)خیلی به آهستگی شیر کپسول اکسیژن را باز کنید ( فشار ناگهانی ش .8

شیر کپسول استیلن را به آهستگی باز کنید ( برخالف عقربه هاي ساعت) ( از آچار مناسب استفاده کنید و همیشه  .9
 اچار را روي ساقه کپسول باقی بگذارید تا در مواقع لزوم آن را فورا ببندید)

ه هاي ساعت) ( از آچار مناسب استفاده کنید و همیشه شیر کپسول استیلن را به آهستگی باز کنید ( برخالف عقرب .10
 آچار را روي ساقه کپسول باقی بگذارید تا در مواقع لزوم آن را فوراً ببندید)

11. ... 
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 نکات ایمنی در خاموش کردن دستگاه جوشکاري اکسی استیلن :
 ابتدا شیرهاي دستی روي مشعل بسته شود .( اول شیر استیلن بعد شیر اکسیژن) .1

  استیلن و اکسیژن از روي کپسول بسته شود. شیرهاي .2
  شیرهاي دستی روي مشعل باز شود تا گازها خارج گردد. .3
  صبر نمایید تا فشارسنج هاي فشار زیاد و کم روي دستگاه تنظیم اکسیژن و استیلن هر دو صفر را نشان دهد. .4
  پیچ هاي تنظیم روي دستگاه تنظیم اکسیژن و استیلن هر دو کامال بسته شود. .5
  ر دو شیر دستی روي مشعل بسته شود ( نه زیاد محکم) و در نهایت مشعل در محل مناسبی آویزان شود.ه .6

 : نکات ایمنی در مورد کپسول هاي استیلن
 کپسول هاي استیلن باید در حالت ایستاده در محلی که کامال تهویه می شود انبار شود. )1

  مجموعه کپسول ها بسته شده باشد. در موقع کار باید به دیوار یا محل مناسب دیگر یا در )2
  چنانچه در اثر برودت هوا شیر فلکه یخ بزند باید از آب گرم نه آب جوش ان را گرم کرد. )3
  همیشه در حالت ایستاده مورد استفاده قرار گیرد در غیر این صورت استن به رگالتور آسیب می زند. )4
  فاده شود.هرگز نباید از لوله هاي مسی براي انتقال گاز استیلن است )5
  هرگز مواد روغنی به شیر فلکه کپسول نرسد حتی دستکش هاي روغنی. )6
 هرگز به کپسول فشار یا ضربه وارد نکنید )7

 : نکات ایمنی در مورد کپسول هاي اکسیژن
 کپسول هاي اکسیژن باید در حالت ایستاده در محلی که کامال تهویه می شود انبار شود. )1

  ل مناسب دیگر یا در مجموعه کپسول ها بسته شده باشد.در موقع کار باید به دیوار یا مح )2
  هرگز مواد روغنی به شیر فلکه کپسول نرسد حتی دستکش هاي روغنی. )3
  هرگز از اکسیژن براي دمیدن داخل لوله یا پاك کردن لباس ها یا براي باالبردن فشاردریک سیستم بکار نبرید. )4
 هرگز به کپسول فشار یا ضربه وارد نکنید. )5

  :تقلیل فشار یا تنظیم فشاردستگاه 
چون اکثر گازها در کپسول با فشار زیادي ذخیره می شود و مصرف گاز در جوشکاري با این فشار عملی نیست الزم 
است با استفاده از دستگاهی بنام رگالتور فشار گاز را به سمت مشعل جوشکاري هدایت شود و عالوه بر آن با توجه به 

لخواه تنظیم نماییم.این دستگاه معموال بطور مسقیم به کپسول ها متصل می شود. دستگاه هاي نوع کار فشار گاز را به د
  تقلیل دهنده الزم است که فشار گاز را کاهش دهند و تنظیم نمایند و در انتهاي مصرف این فشار را ثابت نگه دارند.

 : نکات ایمنی در مورد رگالتورها
 ئن باشید.قبل از وصل از سالم بودن رگالتور مطم )1

قبل از وصل، شیر کپسول را کمی باز کنید تا مجاري کپسول تمیز شود. در موقع باز کردن جوشکار باید در کنار  )2
  بایستد.



 ٢٣٢

وضع پیچ هاي روي رگالتور و روي کپسول را بدقت بررسی کنید باید قادر باشید که برا حتی رگالتور را به  )3
  را تعمیر کنید در غیر این صورت استفاده نکنید.کپسول ببندید. اگر با اشکال بسته می شود آن 

براي بستن رگالتور از آچار مخصوص استفاده کنید که کامال به اندازه مهره باشد. هیچ وقت ا زانبردست یا آچار  )4
 لوله گیر استفاده نکنید.

 کم کم شیر کپسول را باز کنید. )5

6( .... 

 : نکات ایمنی در مورد لوله هاي الستیکی
 ژن و استیلن را به جاي همدیگر بکار نبرید.لوله هاي اکسی )1

  لوله هاي الستیکی دور از شعله، جرقه، مواد مذاب و غیره نگه داشته شود. )2
  احتیاط کرد که لوله داري خم هاي تند نباشد.  )3
  از روي لوله نباید وسایل نقلیه رد شود یا اجسام سنگین روي آن قرار بگیرد. )4
5( ....  

 : نکات ایمنی در مورد مشعل
 آچارهاي مخصوص براي باز و بسته قطعات مشعل استفاده شود. از انبردست به هیچ وجه استفاده نشود.  از )1

  از تماس با سر مشعل گرم اجتناب کنید. )2
براي تمیز کردن سر مشعل از وسایل مخصوص خودش استفاده کنید ( سیم هاي مخصوص تمییز کردن دهانه  )3

  مشعل).
دهند.این عمل سبب ستفاده نکنید و غالباً این کار را در کارگاهها انجام میبراي پاك کردن سر مشعل از سوهان ا )4

 اي چرم پاك کنید.خواهد شد که سوارخ آن گشاد شود و بهتر است با تکه

 نکات ایمنی در ارتباط با کابل ها :
هاي اتصال ،  کابل باید یک تکه باشد ولی درصورتیکه چند کابل براي ازدیاد طول به هم وصل می کنند بایدمحل .1

 چه در مورد کابل الکترود و چه در مورد کابل زمین ، به خوبی عایق پوش شود.

در کارگاههاي بزرگ کابل باید به گونه اي در محیط قرار گیرد که نه سبب ایجاد حادثه گردد و نه در مسیري  .2
  ورق هاي الستیکی پوشیده شود. باشد که آسیب ببیند. در صورتیکه این مسئله میسر نمی باشد سطح کابل باید توسط 

  در صورت آسیب دیدن کابل سریعا اقدام به تعمیر و تعویض آن نماید.  .3
4. .....  
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  : جوشکاريعملیات در  حفاظت ومقرراتنامهآیین
انفجـار و قابـل  یـا گازهـاي گـرد و غبـار و بخـارات که و انفجار یا در مکانهایی اشتغال مواد قابل : در مجاورت30 ماده

  شود. انجام ، جوشکاريهايبا دستگاه و برش وجود دارد نباید جوشکاري اشتعال
یـا  بکـاربوده نیز مشـغول غیر از جوشکاران دیگري گیرد و اشخاصمی انجام جوشکاري که هایی: اگر در محل31 ماده

  متر باشد. 2 ارتفاعشان حداقل شود که استفاده اسبیمن حمل یا قابل ثابت عبور و مرور کنند باید از پاروانهاي
 باشد باید از یـکمی مورد استفاده یا برش جوشکاري کارهاي براي که یا موقت دائم حفاظتی : جدار پاروانهاي32 ماده

آنهـا  و ازانعکـاس کـرده جـذبمضـر را  نـورانی باشد تا اشعه شده ) پوشیده(غیربراق سیرومات یا خاکستري سیاه رنگ
  کند. جلوگیري

شـود  قـرار داده خـوانیمیز کار یـا پیش باید روي یا برش در جوشکاري یا متوسط کار با ابعاد کوچک : قطعات33 ماده
  باشد. شده پوشیده فلزي آنها با ورق سطح که

 و یا اجـازه مراجـع باشد جز درموارد استثناییو انفجار می عالاشت موادقابل حاويکه ظرفهایییا برش :جوشکاري34ماده
  شود. کار باشد نباید انجام مورد تأیید وزارت که ذیصالحیتی

  :استیلن اکسی و برش جوشکاري هايدستگاه
انبار کردن آنها توامـاً  نینانبار شود همچ یا برش جوشکاري هاينباید در کارگاه پر یا خالی استیلن هاي: کپسول35 ماده

 دو نـوع ایـن در مقابـل حریـق مقـاوم جـدارهاي وسـیلهبه کـه مجاز است موقعی جا فقط در یک اکسیژن هايبا کپسول
  باشد. از یکدیگر مجزا شده کپسول

یـا زنجیـر مهـار شـوند تـا  طـوق - تسـمه وسیلهاند باید بهقرار گرفته بطور قائم که یا اکسیژن استیلن هاي: کپسول36 ماده
  برود. از بین زمین آنها بر روي خطر افتادن

جابجـا کـردن و یـا  شیر باشـد تـا در هنگـام براي حفاظتی سرپوش باید داراي استیلن یا کپسول اکسیژن : کپسول37 ماده
  شود. نصب شیر کپسول شود روينمی استفاده از آن که موقعی

  کرد. کاري را نباید گریس اکسیژن و رگالژ کپسول تنظیم فشارسنجها یا وسایل -ها : سوپاپ38 ماده
رسـاند جوشـکاري می مشعل ها، بهیا از کپسول تغذیه هايرا از لوله و اکسیژن استیلن که انعطافی قابل هاي: لوله39 ماده

 ها بـهلولـهبسـتن باشـد تااشـتباهمختلف هايدندهها دارايلوله اتصاالت و پیچ بوده و مشخص متفاوت رنگهاي باید داراي
  نشود. ها ممکنیا کپسول مخازن

(ژنراتـور) یکسوکننده(ردرسـور) و یـا  با مولد بـرق که یا برش جوش هايدستگاه الکتریسیته اجزاء حامل : کلیه40 ماده
هسـتند  تحـت فشـار الکتریکـی کـه لخـت هـايو هادي با قطعات خطر تماس باید در مقابل کنندترانسفورماتور کار می

  باشد. شده گذاري حفاظ
 بایـد بـه قسـمی شـده در نظر گرفتـه دستگاه تهویه ترانسفورماتور براي هايدستگاه در روپوش که هایی: شکاف41 ماده
  ها غیرمقدور باشد.شکاف از بین یاء مختلفاش کردن داخل باشد که شده تعبیه
  باشد. زمینبه الکتریکی اتصال داراي بایدبطور مؤثري برق جوش هايدستگاه: بدنه42ماده
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  باشد. شده کاري باید عایق دستگاه به تغذیه هايکابل اتصال : محل43 ماده
  باشد. شده کاري عایق است ممکن که باید تا محلی آن فکهاي نالکترود و همچنی گیره خارجی : سطح44 ماده
 حـرارت حاصـله کارگر را در مقابل باشد تا دست حفاظتی یا سپرهاي صفحات الکترود باید مجهز به هاي: گیره45 ماده

  نماید. حفظ الکتریکی از قوس
بـه اسـتثناء  بـرق جریـان حامـل هايقسـمت ) تمـام(رزیستانس لکتریکیا با مقاومت برق جوش هاي: در دستگاه46 ماده

  باشد. و محفوظ باید کامالً پوشیده جوش محل
یـادر کنـار  ماشین و روي بوده خط کننده قطع وسیله باید مجهز به الکتریکی با مقاومت برق جوش هاي: دستگاه47 ماده
  باشد. قرار داشته آن
 شـود و فقـطانجامبطورمحکم و مهره پیچ وسیلهباید به جوشکاري دستگاه به برق کننده تغذیه هايهادي : اتصال48 هماد

  کرد. استفاده از فیش توانمی جوش محلبه برق درمدار انتقال
بـا  حفـاظتی هـايحائل بایـد مجهـز بـه الکتریکـی بـا مقاومـت برق خودکار جوش خودکار و نیمه هاي: دستگاه49 ماده

  باشد. با دو دست انداختن راه وسایل
 خـود را در منطقـه خطرنـاك نتوانـد دسـت دسـتگاه انـداختن راه از به کارگر پس قرار گیرد که باید طوري وسایل این

و نـود و  باشـد در دویسـتمی مـاده 49بـر  مشـتملو  کـار تـدوین قـانون 47 اسـتناد مـاده بـه کـه نامهآیین وارد کند. این
  است . اجر و قابل رسیده نهایی تصویب به 20/8/47 مورخ فنی حفاظت شورایعالی چهارمین جلسه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣٥

  عنوان مبحث : محیط زیست 

اشـته اسـت. هـم چنـین از د آدمی در آغاز زندگی، موجودي تابع طبیعت بوده و براي زیستن خود بـه سـخاوت آن نیـاز
و حوادثی مانند آن ترس و وحشـت داشـته اسـت.  قدرت طبیعت به هنگام وقوع طوفان، طغیان آب و فوران آتش فشان

بهتر و بیشتر از مواهب طبیعی و نیز حفاظـت از خـود در برابـر محـیط، بـر دامنـه  انسان خود را ناچار دید تا براي استفاده
کنـد و پناهگـاه هـاي  ن ترتیب آموخت که حیوانات را اهلی کند، از گیاهان بهتر استفادهخویش بیفزاید. به ای اطالعات

اقلیم مناطق را دگرگون ساخت، رودهـا و حتـی  محکم تري براي خود بسازد. رفته رفته در طبیعت نفوذ و دخالت کرد،
عـث بـی نظمـی و نابسـامانی در آن دخالتهایش، تعادل طبیعت را بر هم زد و با دریاچه هاي مصنوعی به وجود آورد و با

بـه تـدریج  موازات این اقدامات، متوجه خساراتی شد که به محیط زیست وارد ساخته اسـت و ایـن آگـاهی شد. بشر به
قدمت انجام بعضی از اقدامات زیست محیطـی  افزایش یافت. در پاره اي از کشورهاي جهان مانند ایتالیا، یونان و فرانسه

چنین نبوده است و مهـم تـرین اقـداماتی کـه در ایـن زمینـه انجـام گرفتـه  گردد، اما در سطح جهان به قرن ها قبل بر می
آمریکـا و  کمیته مشترك بین المللی بـر اسـاس معاهـده آب هـاي مـرزي میـان 1909بیستم است. در سال مربوط به قرن

مسئول کنترل امور آلـودگی آب شـیرین  کانادا تشکیل شد. این کمیته به عنوان یکی از اولین کمیسیون هاي بین المللی
این دلیل بود که اصوالً مشکالت ناشی از آلـودگی رودخانـه اي  شناخته شده است. ضرورت تشکیل چنین کمیته اي به

 از راه اقدامات ملی و داخلی برطرف نمی شود و بـه همکـاري دیگـر کشـورهاي ذي نفـع نیـاز بین المللی و دریاها تنها

مسـائل نظـامی مـورد  جهانی دوم اقداماتی صورت گرفت که بسـیاري آن را فقـط در چـارچوب دارد. در خاتمه جنگ
تنها امور نظامی را مـدنظر قـرار نـداده اسـت، بلکـه  توجه قرار دادند. این اقدامات مانند تشکیل دادگاه نظامی نورنبرگ،

رار گرفته اسـت. تعـدادي از متهمـان، نیز در لواي جرایم جنگی مورد بررسی ق ابعادي از انهدام و تخریب محیط زیست
سـابق، بالکـان و  مانند روش به کارگیري زمین هاي سوخته، که در عقب نشینی نیروي هاي آلمان از شـوروي به اتهامی

  نروژ به اجرا در آمد، مورد محاکمه قرار گرفتند. 

  : جنبه هاي زیست محیطی
   مفهوم جامع آلودگی :

در ویژگی هاي اجزاء متشکل محیط به طوري که استفاده پیشین از آنها ناممکن  آلودگی عبارتست از هرگونه تغییر
آلوده کننده ها معموال در دات زنده را به مخاطره اندازد . گردد. و به طور مستقیم یا غیر مستقیم منافع و حیات موجو

دارند کنولوژي مدرن را در خدمت شري که تاثر فعالیت هاي انسان پدید می آیند و از همراهان دائمی جوامع پیشرفته ب
، می باشند . از طرف دیگر افزایش جمعیت ، درآمد سرانه ، پیشرفت تکنولوژي و باال بودن استاندارد زندگی از عوامل 

  مهم فزاینده آالینده ها به حساب می آیند. 
در ارتباط با مسائل زیست محیطی به عبارتی پیامد تولید و مصرف بیشتر پس مانده زیادتر خواهد بود . این آالینده ها 

  . نا مطلوب می سازند مشکالتی را موجب می گردند  و شرایط محیط را براي زندگی انسان و موجودات زنده
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  انواع آلودگی هاي محیط زیست: 

  آلودگی هوا  .1
 آلودگی آب  .2
  آلودگی خاك .3

  آلودگی هوا : 

آنـان در کشـورهاي توسـعه یافتـه  درصد 90که   دست می دهندمیلیون نفر در اثر آلودگی هوا جان خود را از  3سالیانه 
عامل جان خود را از دست می دهنـد بیشـتر از قربانیـان سـوانح  هستند . دربعضی کشورها تعداد افرادي که در اثر همین

تنگـی نفـس و حمـالت قلبـی و آلـرژي هـاي  -میر بطور خاص مربوط به آسـم، برونشـیت  رانندگی است. این مرگ و
 تنفسی است مختلف

  :تعریف آلودگی هوا 

 اي در هوا که میتواند براي انسان یا محیط او مضـر باشـد اطـالق مـی گـردد. آالینـده هـا آلودگی هوا به وجود هر ماده

قطـرات مـایع یـا گـاز  ممکن است طبیعی و یا ساخته دست بشر باشند و ممکن است به اشـکال مختلـف ذرات جامـد یـا
  ینده می باشندآال 180باشند که بالغ بر 

 :انتشار آالینده هاي هوا منابع  
 .مصنوعی تقسیم بندي می شود منابع آلوده کننده هوا به دو قسمت طبیعی و

 : منابع طبیعی  
 سوزي جنگل ها فعالیت هاي آتشفشانها و آتش  -

 گرد و غبار طبیعی  -

 ها از آتش سوزي  دود و مونواکسید کربن ناشی  -

 ز کانی هاي زمینگاز رادون ناشی ا - 

 .متصاعد می کنند درختان کاج که ترکیبات آلی را از خود - 

کـه مهمتـرین آلـوده کننـده هـوا  وسایل نقلیه موتوري مشکلی اساسی هستند که دي اکسید نیتروژن: منابع مصنوعی
مختلـف آلودگیهـاي  زغال سنگ سوزها ، صنایع  هوا عبارتند است را تولید می کنند .سایر منابع مصنوعی آلوده کننده

اضافه شدن هر ماده اي تـا حـدي خـواص فیزیکـی و شـیمیایی هـواي تمیـز را ... کشاورزي و ناشی از سوزاندن بقایاي
تغییر می دهد. بنابراین چنین موادي به عنوان آلوده کننده هوا در نظرگرفته می شوند. آلوده کننده ها معمـوال بـه عنـوان 

جهی براي بشر ، حیوانات ، نباتات یا مواد بشوند طبقه بندي می گردند . بر ایـن اسـاس موادي که باعث تاثیرات قابل تو
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تقریبا هر ماده طبیعی یا مصنوعی که بتواند از هوا بدست آید به عنوان آلوده کننده طبقه بندي میگردند . بـر ایـن اسـاس 
لوده کننده طبقه بندي مـی شـود. چنـین مـوادي تقریبا هر ماده طبیعی یا مصنوعی که بتواند از هوا بدست آید به عنوان آ

به صورت ذرات جامد ، قطرات مایع ، گازها و یا مخلوطی از این اشکال هستند . اکثر مشکالت آلودگی هـوا بـه تنـوع 
  انواع مختلف آلوده کننده ها در شکلهاي گوناگون مربوط می گردد. 

  ردند. انواع آالینده هاي هوا در گروه هاي زیر طبقه بندي می گ
  : به دو قسمت گازها و ذرات جامد تقسیم می شوند ترکیبات آلوده کننده هوا

  : ذرات جامد -1
کـه  ذراتـی  دسته اول . pm2/5 و  pm10 :جامد براساس اندازه تقسیم می شوند و عبارتند از ذرات کوچک و

میکرومتـر هسـتند . ذرات بـا  5/2از داراي قطر کمتر   میکرومتر هستند و دسته دوم ذراتی که 10داراي قطر کمتراز 
 میکرومتر براي سالمتی زیانبارترند 5/2قطر کمتر از 

 . می باشند هیدروکربن ها ، ازن و . شامل مونواکسید کربن ، دي اکسید نیتروژن ، دي اکسید گوگرد ،: گازها-2

 :حفاظت با آلودگی هوا

بحرانی اعالم می کنند این خبر بـه شـما کمـک   را در شرایط و روزنامه ها هوا در روزهایی که اخبار و رادیو تلویزیون
گـزارش  یا شاخص کیفیت هـوا ) یـک شـاخص بـراي )  AQI . از آلودگی هوا محافظت کنید  خود را می کند که

منواکسید کـربن ، دي اکسـید گـوگرد  ازن ،  با اندازه گیري آالینده هایی چون AQI . کیفیت هواي روزانه می باشد
  . محاسبه می شود ( Pm ) 10د نیتروژن و گردوغبار ( ذرات معلق ودي اکسی

 :  (PS.I)آلودگی شاخص استاندارد وضعیت
  0-50 : پاك

  50-100 : سالم

  100-200 : ناسالم

  200-300 : ناسالم بسیار

   ٣٠٠بیش از  :  خطرناك

مکـان از تـردد در محـدوده هـاي هوا حتی اال در روزهاي بحرانی آلودگیدر مواقع آلودگی هوا چه باید کرد ؟
در سفرهاي روزانه درون شـهري خـود   استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی . مرکزي و پر ترافیک شهر اجتناب کنید

افـراد مسـن یـا  شخصی نمائید . فعالیت یا بازي کودکان در محیطهاي باز را محدود نمائیـد . و  خودروهاي را جایگزین
 . قلبی از خروج از خانه اجتناب نمایند ی ، ریوي نظیر آسم ، برونشیت مزمن و نارسائیافراد با بیماریهاي قلب
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شـوند. ترکیبـات آلـی حـاوي کـربن و شـان بـه دو گـروه آلـی و معـدنی تقسـیم میها بر حسب ترکیب شیمیاییآالینده
عبارتند از: فنلهـا ، اسـیدهاي  شوندهیدروژن هستند. برخی از ذرات آلی که بیش از سایر ذرات آلی در اتمسفر یافت می

آلی و الکلها و معروفترین ذرات معدنی موجود در اتمسفر عبارتند از نیتراتهـا ، سـولفاتها و فلزاتـی ماننـد آهـن، سـرب، 
 روي و وانادیم. 

  :ها منابع آالینده
ذرات غبـار حاصـل از هاي طبیعی نظیر هاگهاي قارچها ، تخـم گیاهـان ، ذرات معلـق نمـک و دود و هوا داراي آالینده

) COهاست. همچنین هوا حاوي گاز منو اکسـید کـربن تولیـد شـده بـه شـکل طبیعـی (آتش جنگلها و فوران آتشفشان
) و متـان H2Sو هیدروکربنها به شکل ترپنهاي ناشی از درختان کاج ، سولفید هیدروژن ( )CH4حاصل از تجزیه متان (

)CH4توان در چهار گروه اصلی طبقـه ها را بطور کلی میمنابع آالینده . باشدیهوازي مواد آلی م) حاصل از تجزیه بی
  : هیدروکربنهابندي کرد: حمل و نقل متحرك ، احتراق ساکن ، فرآیندهاي صنعت ، دفع مواد زاید جامد . 

دو گـروه گیرنـد کـه بطـور کلـی بـه ترکیبات آلی که تنها داراي هیدروژن و کربن هسـتند بـه نـام هیـدروکربن نـام می 
  شوند.اتیک تقسیم میآلیفاتیک و آروم

ها هستند. آلکانهـا عبارتنـد از: گروه هیدروکربنهاي آلیفاتیک شامل آلکانها، آلکنها و آلکین:هیدروکربنهاي آلیفاتیک  
وانـده هـا خهیدروکربنهاي اشباع شده که در واکنشهاي فتوشیمیایی اتمسفر نقش ندارند. الکنها که معموال بـه نـام اولفین

اند. این گروه در حضور نـور خورشـید بـا شوند. اشباع نشده هستند و در اتمسفر از لحاظ فتوشیمیایی تا حدودي فعالمی
) و PANهاي ثـانوي ماننـد پراکسـی اسـتیل نیتـرات (دهند و آالینـدهاکسید نیتروژن در غلظتهاي زیاد واکنش نشان می

) بـراي سـالمت انسـان و mg/m3 326آلیفاتیک تولیـد شـده تـا حـدود ( آورند. هیدروکربنهاي) را بوجود میO3ازن (
  جانوران خطرساز نیست. 

  :هیدروکربنهاي آروماتیک 
هیدروکربنهاي آروماتیک که از لحاظ بیوشیمیایی و بیولوژیکی فعال و برخی از آنها بالقوه سـرطانزا هسـتند یـا از بنـزن  

ایش میزان ابتال بـه سـرطان ریـه در نـواحی شـهري بـه هیـدروکربنهاي چنـد شوند. افزاند و یا به آن مربوط میمشتق شده
ها نسبت داده شده است. بنزوپیرین سرطانزاترین هیدروکربنهاست. بنزاسـفنانتریلین اي خارج شده از اگزوز اتومبیلهسته

  اند. ، بنزوانتراسین و کریزین هم مواد سرطانزاي ضعیف
انـد کاربراتورها ، بیشترین درصد آزادسازي هیدروکربنها را به خود اختصـاص دادهلنگها و میل: منابع هیدروکربنها 

کنند هیدروکربنها آزاد شده و منو اکسید کـربن را سـوزانده و تولیـد تجهیزات سوزاننده مکمل که با کاتالیست کار می
CO2 ولـوژي کنتـرل تکن تکنولوژي کنترل هیدروکربنهاي متصاعد شده از منـابع سـاکننماینـد. و آب می

سـایر مـواد.  ي ، جذب ، تراکم و جـایگزین نمـودنهیدروکربنهاي متصاعد شده از منابع ساکن عبارتند از: خاکستر ساز
گیـرد. فرآیند خاکسترسازي بـا دسـتگاههاي سـوزاننده مکمـل و دسـتگاههاي سـوزاننده مکمـل کاتالیسـتی صـورت می

روکربنها بوسـیله یـک محلـول شـوینده در برجهـاي گیـرد و جـذب هیـدجذب سطحی توسط کـربن فعـال صـورت می
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  گیـــرد. هاي ونتـــوري صـــورت میهاي جـــت و برجهـــاي آکنـــه ، برجهـــاي پاشـــنده و شـــویندهدار ، شـــویندهســـینی
   

اثـر و بو است و در شرایط عـادي از لحـاظ شـیمیایی بیمزه و بیگاز منو اکسید کربن بیرنگ ، بی : منو اکسید کربن
ماه است. در حال حاضر مقدار منو اکسید کـربن در اتمسـفر بـر روي امـوال  2/5ر اتمسفر حدود طول عمر متوسط آن د

اثر است در غلظتهاي زیاد منو کسید کربن به علت تمایل زیاد بـه جـذب هموگلـوبین اثر یا کمانسانی ، گیاهان و اشیا بی
غلظت منو اکسید کـربن در نـواحی متـراکم شـهري ید. تواند در متابولیسم تنفسی انسان بطور جدي اختالل ایجاد نمامی

یابد منابع کـربن ، منـو کسـید کـربن که ترافیک سنگین و حرکت خودروها کند است به میزان قابل توجهی افزایش می
طبیعی و انسانی هستند. طبق گزارش آزمایشگاه ملی آرگـون در اثـر اکسیداسـیون گـاز متـان حاصـل از مـرگ گیاهـان 

شود. منبع دیگر تولید این ماده متابولیسم انسـانی اسـت بـازدم شخصـی کـه وارد طبیعت می COون تن میلی 13/2ساالنه 
  است.  CO1ppmدر حال استراحت است بطور تقریبی حاوي 

  :اکسیدهاي گوگرد 
) ، تـري SO2اکسـید سـولفور () ، دي SOترکیب مختلف گـازي هسـتند: منـو اکسـید سـولفور ( 6این اکسیدها شامل 

) در S2O7) و هپتـو اکسـید سـولفور (SO2) ، سکو اکسـید سـولفور (SO4) تترا اکسید سولفور (SO3سولفور (اکسید 
ــــت اســــت.  ــــري اکســــید ســــولفور حــــائز بیشــــترین اهمی ــــودگی هــــوا دي اکســــید ســــولفور و ت   مطالعــــه آل

یا احیا کننـده وارد عمـل تواند به عنوان یک عامل اکسید کننده و در اتمسفر این کار می SO2با توجه به پایداري نسبی 
توانـد شـود میکه با سایر اجزاي موجـود در اتمسـفر بـه شـکل فتوشـیمیایی یـا کاتالیسـتی وارد واکـنش می SO2شود. 

با آب وارد واکنش شده و تولیـد  SO2) و نمکهاي اسید سولفوریک را تولید بکند. H2SO4قطرات اسید سولفوریک (
آزاد شـده در اتمسـفر ناشـی از فعالیتهـاي انسـانی بـه  SO2 %80ف بـا بـیش از نمایـد ایـن اسـید ضـعیسولفورو اسـید می

  شود. سوزاندن سوختهاي جامد و فسیلی مربوط می
  

  : سولفوراستانداردهاي کنترل اکسیدهاي 
روشهاي گسترده جهـت کنتـرل اکسـید سـولفور عبارتنـد از: بکـارگیري سـوختهاي داراي گـوگرد کمتـر ، جداسـازي 

زاي دیگر ، تبدیل زغال سنگ به مایع یا گاز ، پاکسـازي محصـوالت ، جایگزین ساختن منابع انرژي گوگرد از سوخت
  حاصل از احتراق 

   :  اکسیدهاي نیتروژن
، )N2O3() نیتـروژن سیسکواکسـیدN2O) ، نیترو اکسـید (NO2) ، دي اکسید نیتروژن (NOشامل منو اکسید نیتروژن (

اند عبارتنـد از: دو گاز مهمی که در آلودگی هوا مهم) هستند. N2O5ژن پنتواکسید () و نیتروN2O4نیتروژن تترااکسید (
) و دي اکسید نیتروژن. دي اکسـید نیتـروژن کـه از هـوا سـنگینتر و در آب محلـول اسـت در آب NOاکسید نیتریک (

نیتـرو در اثـر بارنـدگی بـه  دهد. اسید نیتریک و اسـید) میNOتشکیل اسید نیتریک و یا اسید نیترو و یا اکسید نیتریک (
) بوجـود NH4NO3) ترکیـب شـده آمـونیم نیتـرات (NH3سطح زمین سقوط کرده یا با آمونیاك موجود در اتمسفر (
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بنفش جـاذب خـوب که در دامنه تشعشـع فـوق NO2دهد. یکی از اجزاي غذایی گیاهان را تشکیل می NO2آورد. می
آزاد شـده در  NOنقـش مهمـی دارد مقـدار  O3ثـانوي هـوا از قبیـل ازن  هايرود در تولیـد آالینـدهانرژي به شمار می

 اقـی بـا دمـاي زیـاد و در اثـر ترکیـبدر فرآینـدهاي احتر NOآزاد شـده اسـت.  NO2اتمسفر به مراتب بیش از مقدار 
  آید. بوجود می NOنیتروژن و اکسیژن 

  : منابع اکسیدهاي نیتروژن
سـوزي جنگـل شـوند. در اثـر آتشیعی و برخی به صورت انسـانی ایجـاد میبرخی از اکسیدهاي نیتروژن به صورت طب 

شـود. در واقـع در اتمسـفر می NO2شود. تجزیه باکتریایی مواد آلی نیز سبب آزاد شـدن ایجاد می NO2مقدار اندکی 
غلظـت هسـتند  برابر منابع انسـانی کـه در نـواحی شـهري داراي تـراکم و 10بطور طبیعی تقریبا  NO2منابع تولید کننده 

تولید شده از منابع انسانی مربوط به احتراق سوخت در منابع ساکن و حرکت وسـائط نقلیـه  NO2باشد. بخش عمده می
  باشد. می

   : استانداردهاي کنترل اکسیدهاي نیتروژن
اهش آزاد شده در راسـتاي محـدود سـاختن شـرایط احتـراق و کـ NO2بطور کلی اغلب اندازه گیریهاي کنترلی براي  

  شـوند. می ماز جریـان گازهـاي خروجـی انجـا NO2و همچنین اسـتفاده از تجهیـزات متنـوع بـراي حـذف  NO2تولید 
  :هاي فتوشیمیایی اکسید کننده

هاي فتوشیمیایی بکـار کنندههاي کامل دو عبارتی هستند که براي توصیف مقادیر اکسید ها یا اکسید کنندهکنندهاکسید 
کننـده فتوشـیمیایی  ) کـه اکسـیدO3باشـند. ازن (دهنده قدرت اکسید کنندگی هواي اتمسفر میروند و معموال نشانمی

  دهــــــد. ها را بخــــــود اختصــــــاص میدرصــــــد از اکســــــید کننــــــده 90اصــــــلی اســــــت در حــــــدود 
  از:  عبارتند آلودگی هوا هاي فتوشیمیایی مهم در کنترلسایر اکسید کننده ـ 

) ، پروکسـی پروپـانول نیتـرات PAN) ، پروکسی آسیل نیترات (O2) ، اکسیژن مولکولی برانگیخته (Oاکسیژن نوزاد (
)PPN) ــرات ــل نیت ــروژن (PBN) ، پروکســی بوتی ــید نیت ــدروژن (NO2) ، دي اکس ــل H2O2) ، پراکســید هی ) و الکی

  نیتراتها. 
  :  هاکنندهاکسید اثرات

تواند موجب سرفه ، کوتاهی نفس ، گرفتگی راه عبور هـوا ، گرفنگـی و درد ها بر سالمتی انسان میکنندهاثرات اکسید 
قفسه سینه ، عملکرد نامناسب ششها ، تغییر سلولهاي قرمز خون ، آمـاس خشـک و سـوزش چشـم ، بینـی و گلـو شـوند. 

هاي موجـود در کـه از خـالل روزنـه PAN , O3رسـانند عبارتنـد از ان آسـیب میهاي اصلی که به گیاهکنندهاکسید 
عبارتنـد  PANکنند. عالئم بوجود آمده از تماس گیـاه بـا برگ وارد گیاه شده و در متابولیسم سلول گیاهی دخالت می

با گیاهـان موجـب کـاهش  هاکنندهاي شده سطح زیرین برگها. تماس متناوب اکسید از: برونزه شدن ، براق شدن و نقره
اي و رنگهـاي ها) الیـاف پارچـهکننـدهها بـه سـرعت بـا رنگهـا ، االسـتومرها (اکسـید کننـده شود. اکسیدمحصوالت می

  کند. نساجی واکنش نشان داده و آنها را اکسید می
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  :ها کنندهاستانداردهاي کنترل اکسید 

 NO2و  COنی در اتمسـفر وجـود نداشـته باشـد تـا زمـانی کـه این نکته روشن شده است که حتی اگر هیچ هیدروکرب
تواند تولید شود. در حال حاضر علیرغم کوششهاي منظم بر روي کنتـرل اي از ازن میحضور دارند مقادیر قابل مالحظه

CO  هیدروکربنها و ،NO2 ها کـه بـراي ایجـاد ازن فتوشـیمیایی کـافی هسـتند، همچنـان در مقـادیري از ایـن آالینـده
  اتمسفر وجود دارد.

  آلودگی آب : 
آلودگی انحراف از پاکیزگی است . وقتی موضوع آلودگی محیط زیسـت مطـرح مـی شـود، بـیش از آنکـه منظورمـان 
انحراف از یک حالت پاکیزه باشد ، منظور انحراف از یک حالت معمولی است . این ماده که بطور وسیعی در همه جـا 

  یعی هرگز به صورت کامال خالص یافت نمی گردد. گسترده ، حالل خوبی و به طور طب
به طور کلی  هر ماده و جسمی که مانع استفاده طبیعی از آب شود ، به عنوان آلوده کننده آب تلقـی مـی گـردد. مسـئله 

  آلودگی آب به صور مختلف و پیچیده اي ایجاد می شود ، زیرا استفاده طبیعی از آب گوناگون است .
  نده هاي آب  :طبقه بندي آلوده کن

  آلوده کننده هاي آب به نه دسته تقسیم می شوند 
  زباله هاي متقاضی اکسیژن  .1
 عوامل بیماریزا .2
 مواد غذایی گیاهی  .3
 ترکیبات آلی سنتز شده ( مصنوعی )  .4
 نفت  .5
 موادشیمیایی معدنی و کانی ها  .6
 رسوبات  .7
 مواد رادیو اکتیو ( پرتوزا)  .8
 گرما  .9

  عوامل بیماریزاي موجود در آب : 
آب داراي پتانسیل حمل موجودات ریز بیماریزا که سالمتی و زنـدگی را بـه خطـر مـی اندازنـد مـی باشـد . میکربهـاي 
بیماریزا متناوبا در سراسر آب منتقل می شـوند و مـی تواننـد باعـث عفونـت در ناحیـه روده ( تیفوئیـد ، اسـهال خـونی ، 

  ج اطفال و یرقان را برعهده دارند . پاراتیفوئید ، وبا ) شوند و مسئولیت ایجاد بیماري فل
  اهم بیماري هایی که توسط آبهاي آلوده به انسان سرایت می کند . 

  بیماري هاي انگلی  -
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 کرم ها ( مانند اسکاریس ، کرم هاي قالبدار و .. . )  -
 بیماري وبا  -
 بیماري هاي ویروسی  -

  تصفیه و پاالیش آب :   
ی خطرناك و زائد فراوانی را تولید می کنند که غالبا موجب آلودگی آب ، صنایع و ماشین آالت صنعتی ، مواد شیمیای

  خاك و هوا می شوند . 
  دو رویکرد اصلی در این زمینه وجود دارد : 

اولین روش ، کنترل منبع آلودگی و کاهش یا حذف تولید مواد زائد صنعتی در زباله صنعتی یا بخارات و دود هاي 
   شیمیایی زیان آور می باشد .

دومین روش عبارتست از وضع آلودگی هایی که در محیط زیست انباشته می شوند که با توجـه کـه بـا توجـه بـه مقـدار 
  زیاد آلودگی خاك و آبهاي زیر زمینی ، پیچیدگی این کار قابل درك است . 

فراینـدهاي تصـفیه از پساب صنعتی صنایع شوینده ، غنی از اکسیژن بیوشیمیایی و مواد فعال شیمیایی اسـت کـه بایـد در 
آب زدوده شود . یکی دیگر از موادي که در پساب هاي صنعتی فراوان یافت می شود ، مـواد نـا محلـول روغنـی شـامل 
روغن ها و گریس هاست . حضور این مواد ، فرایند پاالیش آب را دچار مشکل می کند . یکی از روش هاي اقتصـادي 

ــن مــواد ، اســتفاده از سیســتم هــاي  ــراي ای ــی میکروفیلتراســیون ب ــا  –ترکیب ــانو فیلتراســیون اســت . در ایــن سیســتم ه ن
ازمیکروفیلتراسیون براي زدودن ذرات معلق مانند روغن ها و گریس ها و از نانوفیلتراسیون براي حذف پـاك کننـده هـا 

  استفاده می شود . 
کلـر بـه عنـوان مـاده ضـد عفـونی  آخرین مرحله تصفیه آب ، حذف موجودات زنده بسیار ریز است . در حال حاضر از

کننده استفاده می شود ، در حالیکه در این حالت حتـی بعـد از تصـفیه هـم ترکیبـات ارگانیـک زیـادي در آب حضـور 
دارند . کلر موجود ات زنده ریز آب را حذف مـی کنـد ، ولـی بـا آالینـده هـاي ارگانیـک واکـنش داده ، محصـوالت 

کند که نمی توان آن ها را از آب حـذف کـرد . تصـفیه فاضـالب بـه کمـک نـانو  جانبی تجزیه ناپذیر و سمی تولید می
کاتالیزور نوري می تواند جایگزین سومین مرحله تصفیه یعنی ضد عفونی با کلـر شـود تـا موجـودات زنـده و ترکیبـات 

ات زنـده ریـز ، آلی را به طور همزمان حذف و فاضالب  را به یک منبع آب مناسب تبدیل کند . به طور طبیعی موجـود
ترکیبات ارگانیک بزرگ را کوچک تر می کنند ؛ اما از آنجا که ایـن ترکیبـات بـه طـور زیسـتی تجزیـه ناپذیرنـد ، مـا 
مجبور به استفاده از نوعی انرژي براي تجزیه آن ها  هستیم . این انرژي از اشعه فرابنفش نور خورشید گرفته مـی شـود و 

  استفاده قرار می گیرد .  به همراه کاتالیزورهاي نوري مورد
انرژي تولید شده از واکنش سلول کاتالیزوري نوري می تواند موجودات زنده ریز را کشته و ترکیبات تجزیـه ناپـذیر را 

  تجزیه کند . 
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  آلودگی خاك : 
میـده هر گونه تغییر در ویژگی هاي اجزاء متشکله خاك به طوري که استفاده از آن ناممکن گـردد ، آلـودگی خـاك نا

می شود . اخیرا خارج کردن ضایعات به طریق ایمنی از محیط زیست انسان براي ادامه تمـدن بعنـوان ضـرورت شـناخته 
شده است . براي به حداقل رساندن آلودگی ، ضایعات باید سریعا به چرخه طبیعی خود برگردانـده شـوند . خـاك یـک 

خاك براي جذب سطحی ، تبـادل ، اکسـید کننـدگی و  واسطه برگشت مجدد این ضایعات محسوب می گردد . قابلیت
  رسوب دادن مواد ، به همان اندازه که براي دفع مواد آلوده با ارزش است ، براي تغذیه گیاهان نیز اهمیت دارد . 

  آلودگی شیمیایی از یک نظر به معنی انحراف عناصر شیمیایی از چرخه هاي طبیعی خود است . 
  اهمیت خاك : 

ه بر نقشی که در تداوم حیات به عهده دارند در تکامل و حتی در پیدایش حیات نیز تاثیر عمـده بـه جـاي خاك ها عالو
گذاشته اند . این گیاهان هستند که خود را با ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی خاك وفق داده اند. همچنـین ایـن صـفات 

  توانسته اند مراحل اولیه شیمیایی قبل از حیات را یاري دهند . 
خاك ها عالوه بر صفات تغلیظ و تشویق به پلیمر شدن ، فعالیتهاي دیگـري نیـز کـه شـاید در پیـدایش و تکامـل حیـات 

  اهمیت شایانی داشته است ، انجام داده اند . 
  نقش ترکیبات معدنی مسموم کننده در آلودگی خاك : 

منگنز ، فلورین و بور موجب آلودگی خـاك ترکیبات معدنی حاوي جیوه ، کادمیوم ، سرب ، ارسنیک ، نیکل ، روي ، 
می شوند . به کارگیري تکنولوژي مدرن از عوامل موثر در بروز آلودگی محیط ناشـی از کـاربرد اینگونـه ترکیبـات بـه 
شمار می آید در اثر سوزاندن مواد نفتی و فعالت کارخانجات ذوب فلز مقادیر زیادي از عناصر سمی وارد اتمسفر شـده 

  د بر روي نباتات و خاك نشسته و اثرات سوء خود را اعمال نمایند . که می توانن
  

 : قانون مدیریت پسماندها
  

) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و به منظور حفظ محیط زیسـت کشـور از 50جهت تحقق اصل پنجاهم ( -1ماده 
و موسسات و نهادهاي دولتی و نهادهـاي عمـومی آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانه و سازمانها 

غیردولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام می باشد و کلیـه شـرکتها و موسسـات و اشـخاص حقیقـی و حقـوقی ،  
  موظفند مقررات و سیاستهاي مقرر در این قانون را رعایت نمایند.  

   داراي معانی زیر می باشد:ته است،عبارات و اصطالحاتی که در این قانون به کار رف -2ماده 
  سازمان : سازمان حفاظت محیط زیست  -الف
طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم حاصـل پسماند:  به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضالب) گفته مـی شـود کـه بـه  –ب 

  تقسیم می شوند:  زائد تلقی می شود. پسماندها به پنج گروه ،فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کنندهاز
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پسماندهاي عادي : به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به صورت معمول از فعالیتهاي روزمره انسـانها در شـهرها،  -1
  روستاها و خارج از آنها تولید می شود، از قبیل زباله هاي خانگی و نخاله هاي ساختمانی .

هاي عفونی و زیان آور ناشـی از بیمارسـتانها ، مراکـز بهداشـتی ، پسماندهاي پزشکی (بیمارستانی) : به کلیه پیشماند -2
درمانی ، آزمایشگاههاي تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می شود. سایر پسماندهاي خطرنـاك بیمارسـتانی از 

  شمول این تعریف خارج است.
حـداقل، یکـی از خـواص خطرنـاك ،  از  به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل باال بودن پسماندهاي ویژه : -3

قبیل سمیت، بیماري زایی ، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشـابه آن بـه مراقبـت ویـژه نیـاز داشـته باشـد و آن 
دسته از پسماندهاي پزشکی و نیز بخشی از پسماندهاي عادي ، صنعتی ، کشاورزي که نیاز به مدیریت خـاص دارنـد،  

  محسوب می شوند.  جز پسماندهاي ویژه
بـه پسـماندهاي ناشـی از فعالیتهـاي تولیـدي در بخـش کشـاورزي گفتـه مـی شـود از قبیـل  پسماندهاي کشاورزي : -4

  الشه حیوانات (دام، طیور و آبزیان) محصوالت کشاورزي فاسد یا غیرقابل مصرف. فضوالت،
تی و معـدنی و پسـماندهاي پاالیشـگاهی صـنایع بـه کلیـه پسـماندهاي ناشـی از فعالیتهـاي صـنع پسماندهاي صنعتی : -5

  نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شود از قبیل براده ها ، سرریزها و لجن هاي صنعتی . گاز،
شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئول برنامه ریزي، سـاماندهی، مراقبـت و عملیـات مدیریت اجرایی پسماند: –ج 

، حمل و نقل ، بازیافت، پردازش و دفع پسـماندها ولید، جمع آوري، ذخیره سازي ، جداسازياجرایی مربوط به ت
  و همچنین آموزش و اطالع رسانی در این زمینه می باشد. 

  دفع: کلیه روشهاي از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها، از قبیل بازیافت، دفن بهداشتی ، زباله سوزي  -1
  ه فراینده هاي مکانیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی  که منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد.کلی پردازش: -2
 -28/3/1353مصـوب  –) قانو حفاظت و بهسازي محـیط زیسـت 9منظور از آلودگی ، همان تعریف مقرر در ماده ( -د

  است.
که نیاز به مدیریت خاص دارنـد، پسماندهاي پزشکی و نیز بخشی از پسماندهاي عادي ، صنعتی و کشاورزي  -1تبصره 

  جز پسماندهاي ویژه محسوب می شوند. 
فهرست پسماندهاي ویژه از طرف سازمان ، با همکاري دستگاههاي ذیربط تعیین و به تصویب شـوراي عـالی  -2تبصره 

  حفاظت محیط زیست ، خواهد رسید. 
  خود می باشند.پسماندهاي ویژه پرتوزا، تابع قوانین و مقررات مربوط به  -3تبصره 
لجن هاي حاصل از تصفیه فاضالب هاي شهري و تخلیه چاههاي جـذبی فاضـالب خـانگی در صـورتی کـه  -4تبصره 

  خشک یا کم رطوبت باشند، در دسته پسماندهاي عادي قرار خواهند گرفت. 
و آمـوزش  موسسه استاندارد و تحقیقات صـنعتی ایـران موظـف اسـت بـا همکـاري وزارت بهداشـت ، درمـان -3ماده 

پزشکی و سایر دستگاهها حسب مورد، استاندارد کیفیت و بهداشت محصوالت و مواد بازیـافتی و اسـتفاده هـاي 
  مجاز آنها را تهیه نماید. 
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دستگاههاي اجرایی  ذیربط موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها ، تدابیر الزم را به ترتیبی کـه در آیـین نامـه  -4ماده 
نون مشخص خواهد شد، اتخاذ نماینـد. آیـین نامـه اجرایـی مـذکور مـی بایسـتی در برگیرنـده هاي اجرایی این قا
  موارد زیر نیز باشد:

  مقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف ، پسماند کمتري ایجاد نماید.     -1
 شـود و تولیـد و وارداتفـراهم سـت ،تسهیالت الزم براي تولید و مصرف کاالهایی کـه بازیافـت آنهـا سـهل تـر ا  -2

  محصوالتی که دفع یا بازیافت پسماند آنها مشکل تر است ، محدود شود. 
 تدابیري اتخاذ شود که استفاده از مواد اولیه بازیافتی  در تولید گسترش یابد.    -3
 گیرد. مسئولیت تامین و پرداخت بخشی از هزینه هاي بازیافت بر عهده تولید کنندگان محصوالت قرار     -4

مدیریت هاي اجرایی پسماندها ، موظفند براساس معیارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش ترتیبـی  -5ماده 
 اتخاذ نمایند تا سالمت ، بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت آنها تامین و تضمین شود. 

هـایی کـه نقـش اطـالع رسـانی دارنـد و همچنـین سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و سایر رسـانه  -6ماده 
دستگاههاي آموزشی و فرهنگی ، موظفند جهت اطالع رسـانی و آمـوزش ،  جداسـازي صـحیح، جمـع آوري و 

 اقدام و با سازمانها و مسئولین مربوط همکاري نمایند. بازیافت پسماندها،
بهداشـت ، درمـان و آمـوزش پزشـکی بـه منظـور وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي ، صنایع و معادن ، کشور و  –تبصره 

کاهش پسماندهاي کشاورزي ، موظفند نسبت به اطالع رسـانی و آمـوزش روسـتائیان و تولیـد کننـدگان ، اقـدام 
  الزم را به عمل آورند. 

ي و مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حـریم آنهـا بـه عهـده شـهردار -7ماده 
دهیاري ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداري ها و دهیاري ها به عهده بخشـداري هـا مـی باشـد. مـدیریت 
اجرایی پسماندهاي صنعتی ویژه به عهده تولید کننده خواهـد بـود. در صـورت تبـدیل آن بـه پسـماند عـادي  بـه 

  عهده شهرداریها ، دهیاریها و بخشداریها خواهد بود. 
ت هاي اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوري ، جداسـازي و دفـع پسـماندها مدیری –تبصره 

  را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند. 
مدیریت اجرایی می توانـد هزینـه هـاي مـدیریت پسـماندها را از تولیـد کننـده  پسـماند بـا تعرفـه اي کـه طبـق  -8ماده 

وسط شوراهاي اسالمی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود ، دریافت نموده و فقـط دستورالعمل وزارت کشور ت
  صرف هزینه هاي مدیریت پسماند نماید. 

وزارت کشور با هماهنگی سازمان ، موظف است برنامه ریزي و تدابیر الزم براي جداسازي پسماندهاي عـادي  -9ماده 
) ایـن قـانون 7نماید. مدیریت هـاي اجرایـی منـدرج در مـاده (را به عمل آورده و برنامه زمان بندي آن را تدوین 

موظفند  در چارچوب برنامه فوق و در مهلتی که در آیین نامـه اجرایـی ایـن قـانون، پـیش بینـی مـی شـود، کلیـه 
  پسماندهاي عادي را به صورت تفکیک شده جمع آوري ، بازیافت یا دفن نمایند. 
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ي وظایف مندرج در این قانون، ظرف مـدت شـش مـاه پـس از تصـویب وزارت کشور موظف است در اجرا -10ماده 
این قانون ، نسبت به تهیه دستورالعمل تشکیالت و ساماندهی مدیریت اجرایی پسـماندها در شـهرداریها، دهیـاري 

  ها و بخشداري ها اقدام نماید. 
زشـکی ( در مـورد پسـماندهاي سازمان موظف است با همکاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آمـوزش پ -11ماده 

، جهـاد کشـاورزي (در مـورد پزشکی)، صنایع و معادن ، نیـرو و نفـت (در مـورد پسـماندهاي صـنعتی و معـدنی)
ضوابط و روشهاي مربـوط بـه مـدیریت اجرایـی پسـماندها را تـدوین و در شـوراي عـالی پسماندهاي کشاورزي)

مذکور مسئول نظارت بـر اجـراي ضـوابط و روشـهاي  حفاظت محیط زیست  به تصویب برساند، وزارتخانه هاي
  مصوب هستند. 

محل هاي دفن پسماندها براساس ضوابط زیست محیطی توسط وزارت کشور با همـاهنگی سـازمان و وزارت  -12ماده 
  جهاد کشاورزي تعیین خواهد شد. 

اطق مناسـبی را بـراي دفـع منـ شوراي عالی شهرسازي و معماري موظف است در طرحهاي ناحیـه اي جـامع، -1تبصره 
  پسماندها در نظر بگیرد.

تسهیالت و امکانات الزم راجهت  ایجاد و بهره برداري از محـل هـاي وزارت کشور موظف است اعتبارات، -2تبصره 
  دفع پسماندها راسا یا توسط بخش خصوصی فراهم نماید. 

و پخش آنها در محـیط و یـا فـروش ،  اسـتفاده و  مخلوط کردن پسماندهاي پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه -13ماده 
  بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است. 

نقل و انتقال برون مرزي  پسماندهاي ویژه تابع مقررات کنوانسیون بازل و بـا نظـارت مرجـع ملـی کنوانسـیون  -14ماده 
  مصوب هیات وزیران خواهد بود. خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ویژه تابع آیین نامه اجرایی 

تولید کنندگان آن دسته از پسـماندهایی کـه داراي یکـی از ویژگـی هـاي پسـماندهاي ویـژه نیـز مـی باشـند،  -15ماده 
موظفند با بهینه سازي فرآیند و بازیابی، پسماندهاي خود را به حداقل برسانند و در مواردي کـه حـدود مجـاز در 

  پیش بینی شده است ، در حد مجاز ، نگهدارند.  آیین نامه اجرایی این قانون
نگهداري ، مخلوط کردن، جمع آوري ، حمـل و نقـل ، خریـد و فـروش ، دفـع، صـدور تخلیـه پسـماندها در  -16ماده 

محیط بر طبق مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهد بـود. در غیـر ایـن صـورت اشـخاص متخلـف بـه 
) ریـال تـا یکصـد 500000ي نقـدي در بـار اول پسـماندهاي عـادي از پانصـد هـزار (حکم مراجع  قضایی به جزا

  میلیون 
) ریـال و در 100000000) ریال تا یکصـد میلیـون (2000000) ریال و براي سایر پسماندها از دو میلیون (100000000(

  صورت تکرار، هر بار دو برابر مجازات قبلی در این ماه محکوم می شوند. 
ریـال و در  )100000000ریال تا یکصـد میلیـون ( )2000000به جزاي نقدي از دو میلیون ( )13ز حکم ماده (متخلفین ا

صورت تکرار به دو برابر حداکثر مجازات و در صورت تکرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محکـوم 
  می شوند.
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پسماندهاي مشمول کنوانسیون بازل را به کشور مبدا اعاده و یـا این قانون موظفند  )14مخالفین از حکم ماده ( -17ماده 
در صورت امکان معدوم کردن در داخل تحت نظارت و طبق نظـر سـازمان (مرجـع ملـی کنوانسـیون مـذکور در 

)  محکـوم 16با هزینه خود به نحو مناسب دفع نمایند. در غیر ایـن صـورت بـه مجازاتهـاي مقـرر در مـاده ( ایران)
  . خواهند شد

درمـان خطر فوري براي محیط و انسان دارد، با اخطار سـازمان و وزارت بهداشـت ،در شرایطی که آلودگی ، -18ماده 
و آموزش پزشکی ، متخلفین و عاملین آلودگی موظفند فورا اقداماتی را که منجر بـه بـروز آلـودگی  و تخریـب 

آلودگی   و پاکسازي محیط نماینـد. در صـورت محیط زیست می شود متوقف نموده و بالفاصله مبادرت به رفع 
استنکاف ، مرجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را عـالوه بـر پرداخـت جریمـه  

  تعیین شده ، ملزم به رفع آلودگی و پاکسازي خواهد نمود.
ر پرداخت جریمه  به نفع صـندوق دولـت ، در تمام جرایم ارتکابی مذکور ، مرجع قضایی مرتکبین را عالوه ب -19ماده 

به پرداخت  خسارت به اشخاص و یا جبران خسارت وارده ، بنا به درخواسـت  دسـتگاه مسـئول محکـوم خواهـد 
  نمود. 

خودروهاي تخلیه کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، عالوه بر مجازاتهاي مذکور، به یـک تـا ده هفتـه توقیـف  -20ماده 
  محکوم خواهند شد. 

در صورتی که محل تخلیه ، معابرعمومی ، شهري و بین شهري باشد، به حـداکثر میـزان توقیـف محکـوم مـی  –تبصره 
  شوند. 

درآمد حاصل از جرایم این قانون به حساب خزانه داري کل کشور واریز و همه ساله  معـادل وجـوه واریـزي  -21ماده 
در اختیار دستگاههایی کـه در  واتی  پیش بینی می شود،از محل  اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سن

آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صـرف آمـوزش ، فرهنـگ سـازي ، اطـالع 
رسانی و رفع آلودگی ناشی از پسماندها ، حفاظت از محیط زیست و تامین امکانات الزم در جهـت اجـراي ایـن 

  قانون گردد. 
آیین نامه اجرایی این قانون توسط سـازمان بـا همکـاري وزارت کشـور و سـایر دسـتگاههاي اجرایـی ذیـربط  -22ه ماد

  حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. 
ه و نظارت و مسئولیت حسن اجراي این قانون بر عهده سازمان می باشد. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه مـاد -23ده ام

نه تبصره  در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم  اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلـس شـوراي 
  به تایید شوراي نگهبان رسیده است.  9/3/1383اسالمی  تصویب و در تاریخ  
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  : کننده مخلوط هايبشکه و کنندهو مخلوط زنبهم هايماشین حفاظتی و مقررات نامهآیین
  :تعاریف 

  : زن بهم هايماشین
و مـواد  مایعـات کـردن یـا مخلـوط زدن منظور بهـمبـه که است داري دار یا پاروكاز محور پره عبارت زن بهم ماشین 

  کند.می حرکت یا ظرفی مخزن دیگر در داخل
  : کننده مخلوط هايماشین

 مخلـوط بازوهـاي و مجهز بـه بوده حمل یا قابل شده ثابت ايپایه روي که است ز ماشینیا عبارت کننده مخلوط ماشین 
یـا  جامـدات یـا ورز دادن مـالش - کـردن مخلـوط عمل باشد و بطور مکانیکی دار یا سایر وسایلپره هايیا چرخ کننده

  دهند. و جامد را انجام از مایع یا مخلوطی مایعات
  : کننده مخلوط شکهب
  کند. مخلوط را با هم مواد مختلف بطور مکانیکی که ايگردنده از استوانه عبارت کننده مخلوط بشکه 

  :کلی مقررات
 غبار دود گاز یا بخـار مضـر باشـد عمـل با متصاعد شدن توأم کننده مخلوط هايکار ماشین که مواردي : در کلیه1 ماده
 کـار هـدایت از محـیط خـارج را به غبار و گاز و بخار ایجاد شده گردد که انجام قسمی باید به بسته در فضاهاي الطاخت

  کند.
  : باز کننده مخلوط هايو ماشین زن بهم هايماشین

 کـف متـر بـاالي کمتر از یک ارتفاعی و در سرباز بوده کوبنده هايبا ماشین همزن به هايماشین که : در مواردي2 ماده
  گردد. نصب باز ماشین اطراف در تمام مخصوص حفاظتی هايباشد باید نرده کار قرار گرفته محل یا کف زمین
د بایـد باشـ قرار گرفتـه کارگاه سانتیمتر از کف 25کمتر از  سرباز در ارتفاعی زن بهم هايماشین که : در مواردي3 ماده

  پاگیر نیز باشد. مجهز به بر نرده عالوه ماشین اطراف
  : زن بهم اجزاء ماشین 

 آن محرکـه نیـروي کننـدهقطع وسـایل نباشد باید براي انفرادي کننده متوقف وسایل مجهز به زن بهم : اگر ماشین4 ماده
 بـه هـايیـا هلیس مـارپیچی هايپره -بازوها  بکار افتادن مانع یر ماشینیا تعم نظافت تا در موقع در نظر گرفت تجهیزاتی

  گردد. همزن
 شـود کـه بینـیپیش هاییباشـد بایـد ضـامنمی برداشـتن قابل طشتک داراي که مکانیکی همزن به هاي: در ماشین5 ماده

  نگردد. ممکن طشتک کار برداشتن هنگام
  : مختلف در صنایع کننده مخلوط هايماشین

 یـا بریـدن کـردن باشد تـا از خطـر لـه حفاظتی وسایل داراي نامهآیین این 10تا  7مواد  زیر باید طبق هاي: ماشین11 ماده
  شود. جلوگیري ماشین و طشتک پاروك ها یا بینپاروك کارگر بین اعضاء بدن

و  خمیـر شـکالت کننده مخلوط هايماشین - زنیکرم هايماشین شیرینی نان تهیه مخصوص کننده مخلوط هايماشین 
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 بهـم مخصـوص هايماشـین یا بتونه رنگ مواد پالستیک - الك ترکیبات کننده مخلوط هايماشین - سایر مواد غذایی
کاغـذ یـا  انـدود کـردن بـراي مـواد آسـفالتی کننـده مخلوط هايماشین - خام گوگرد یا مواد دیگر یا الستیک آمیختن
  .گريکار ریخته براي ماسه کننده مخلوط هايماشین - سقف پوشش مخصوص مقواي

  ماسه کننده و مخلوط خردکننده هايماشین
بایـد  بـا آن یا مواد مشابه گريریخته ماسه کردن مخلوط دار مخصوصدار یا سنگچرخ خرد کننده هاي: ماشین12 ماده

 کـه خطـی خـارجی تا قسمت از مرکز ماشین که خیش شکل به هاییپره مؤثر از قبیل یا وسایل حفاظتی صفحه وسیله به
 شـوند ازمی خطـر نزدیـک محـل بـه را که شود تا اشخاصی باشد، محفوظ داشته ادامه ها ایجاد شدهچرخ در اثر گردش

 مخصـوص صفحات وسیلهباشد باید به داشته دورانی حرکت خرد کننده طشتک که ها دور کند در مورديچرخ جلوي
  باشد. طشتک با لبه ارتفاع هم باید حداقل حفاظتی صفحات گردد این محفوظ

کـرد تـا در  تهیـه آهـن از ورق مخروطـی ظـروفبایـد  کننـده مخلوط ماشین از داخل ماسه برداري نمونه : براي13 ماده
  آورد. عملبه ممانعت ماشین در داخل دست ها از وارد کردنپره حرکت موقع
یـا در  بـا مـواد شـیمیایی آن کـردن خمیـر و مخلـوط کردن مرطوب براي کاغذسازي در صنایع که هایی: ماشین14 ماده

مـورد  الکهـا بـا مـواد پالسـتیک در مـواد منفجـره آن منظور اسـتعمالسلولز بـه نیترات ر کردنخمی براي شیمیایی صنایع
  ایجاد نکند. خطري را پوشانده زن بهم هايغلطک باشد که هاییسرپوش گیرد باید دارايقرار می استفاده
  گیرندقرار می مورد استفاده يسازچرم در صنایع که کنندهمخلوط هايدار و بشکهپره هايطشتک

 از قبیـل مشـابه و صـنایع سـازيچرم در صـنایع دوار کـه افقـی کننـده مخلـوط هايدار و بشکهپره هاي: طشتک15 ماده
خمیر تهیـه خمیرمخصـوص هايکننـدهمخلوط آن ) یـا مـواد مشـابهسلولزیک الکالی (گزانات تهیه مخصوص هايبشکه
 مخصـوصهايجو) درآبجوسـازیها استوانه(مالـت مکانیکیتهیه مخصوص هايبشکه باطري صفحات براي دسرباکسی

  .توتون برگهايزدننم
قـرار  چرخـد مـورد اسـتفادهمی رنـگ ها یا ظـروفدر طشتک که مشبک دوار افقی هايبا استوانه رنگرزي هايماشین 

  باشد. حفاظتی هايیا چفت ضامن مجهز به و گیرد باید محصور شدهمی
  : گیردقرار می مورد استفاده درسایر صنایع که کنندهمخلوط هايبشکه

گیـرد قـرار می مورد استفاده 15 مذکور در ماده مختلف در صنایع که دوار افقی کننده مخلوط هايبشکه : روي16 ماده
  موجود باشد. حفاظتی هايو ضامن ها یا چفتهاباید پوششها حفاظ

 جلسـه و هشـتاد و پنجمـین و در دویسـت کـار تـدوین قـانون 47 استناد مـاده باشد بهمی ماده 16بر  مشتمل نامهآیین این 
  اجرا است و قابل رسیده نهایی تصویب به 11/6/47 مورخ فنی حفاظت شورایعالی
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 :  سمباده ماشین حفاظتی و مقررات نامهآیین

  : تعاریفاول فصل
  پرداخت - صیقل - سمباده هايماشین 

  سمباده: سنگ - الف
و  شـده چسـبیده بهـم یـا صـنعتی آلـی معـدنی ماده وسیله به که است شده تشکیل سمباده خاك از ذرات سمباده سنگ 

  آید.درمی گردش به موتور محرکی وسیلهبه قرص دهد اینرا می متراکمی یا قرص قطعه تشکیل
  :برش سنگ - ب

بکـار  درآوردن یـا کـام جاسـازي شـیار درآوردن بـرش و بـراي گردیـده یا آجدار تشـکیل ساده فوالدي قرص از یک 
  رود.می
  :ساب بغل سنگ - ج

 و بـه گردیـده نصـب یـا افقـی محـور قائمـه و روي است شده سبانیدهچ سمباده آن خارجی سطح روي که است قرصی 
 از سـطح یا مـواد دیگـر فقـط فلزات سطح دادن یا صیقل زدن سمباده آید و برايدر می گردش به موتور محرکی وسیله

  شود.می استفاده آجدار آن
  :سابسنگ -د 
 آن خـارجی سـطح آیـد و رويدر می گـردش موتور بـه وسیله به که شده تشکیل فلزي یا استوانه از قرص ساب سنگ 

قـرار  مـورد اسـتفاده و آیینه شیشه از قبیل سخت اجسام ساییدن و براي گردیده نصب یا مصنوعی کوارتز طبیعی قطعات
  گیرد.می
  :پرداخت سنگ -هـ

 -نمـد  از پارچـه از آن یـا قسـمتی و تمـام درآمده حرکت موتور به وسیله به که است از قرصی عبارت پرداخت سنگ 
 نـرم سـمباده خـاك آن از انـواع بعضـی هـايکناره و روي اسـت شـده دیگـر پوشـیده یا مواد مشابه کاغذ چوب - چرم
  رود.یا مواد دیگر بکار می فلزات ظریف پرداخت چسبانند و برايمی
  :صیقل سنگ -و 

 از پـودر سـمباده و بـا اسـتفاده درآمـده حرکـت موتـور بـه وسیله به که شده تشکیل ايیا پارچه نمدي قرص از تعدادي 
  رود.یا سایر مواد بکار می فلزات سطح بسیار ظریف دادن صیقل براي بسیار نرم

  :نوار صیقل -ز 
 صـیقل آیـد و بـرايدر می حرکـت موتـور بـه وسـیلهو به شده روکش نرم سمباده با خاك که است انعطافی قابل تسمه 

  رود.یا سایر مواد بکار می فلزات سطح دادن
  :چوب سمباده - ح

یـا مـواد  از کاغـذ سـمباده آن خـارجی آید و سـطوحدرمی حرکت موتور به وسیله به که است یا تسمه یا استوانه قرص 
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  رود.بکار می چوب یا پرداخت زدن سمباده و براي شده دیگر پوشانده ساییده
  :پرداخت بشکه - ط

 آن و حرکـت شـده نصـب ايپایـه و روي بـوده ايیـا گهـواره دورانـی حرکـت داراي کـه فلزیسـت از استوانه عبارت 
 ) در داخـلآن یـا بـدون سمباده را (با خاك یا سایر قطعات گريریخته کوچک گردد، قطعاتمی موتور تأمین وسیلهبه

  کند.یا تمیز می آنها را پرداخت دستگاه در آوردن حرکت و با به ریخته بشکه
 قطعـات د وزنبتوانـ کـهطوريباشـد به انعطـاف و غیرقابـل باید محکـم ، صیقل، پرداختسمباده هايماشین : بدنه1 ماده

 گـردد تـا در مقابـل نصـب محکمـی پایـه روي نمایـد بعـالوه را تحمـل کار و غیره گاه، تکیهسنگ مانند قرص مختلف
  باشد. کامالً مقاوم حاصله هايلرزش

 دسـتگاه بـه متصـل شود و نصب مناسبی حفاظتی هايباید سرپوش و یا پرداخت ، صیقلسمباده هايچرخ : نیروي2 ماده
  نماید. تولید جذب را از محل حاصله هايغبار و براده بتواند مستقیماً ذرات باشد که ايمکنده

 ناشـی خطـرات مؤثر در مقابل حفاظ باید داراي توتراشی مخصوص هايسمباده استثنايبه سمباده سنگهاي : کلیه3 ماده
  باشد. سنگ از شکستن

 گـردد بایـد شـاملمی نیـز اسـتفاده مکش محفظ عنوان به از آن حال در عین که سمباده سنگ حفاظتی : سرپوش4 ماده
 طـرفین هايو گوشـه برآمـده هايهـا و قسـمت، مهرهمحـور سـنگ و انتهاي بوده جانبی و دو صفحه محیطی طوق یک

  را نیز بپوشاند. سنگ
را بنمایـد و  قطـر سـنگ شـدن کـم بتوانـد جبـران شـود کـهسـاخته بایـد بطریقـیسـمبادهسـنگ ظتیحفا: سرپوش5ماده

  میلیمتر تجاوزکند. 6نباید از  حفاظ تا لبه سنگ دوره فاصله درهرصورت
  گردد. محفوظ سنگ فوقانی باید نیمه حمل و قابل آونگی پرداخت هاي: در ماشین6 ماده
 نمایـد و مقاومـت مطابقـت سـنگ با سطوح آن بدنه شود که نصب قسمی باید به سمباده سنگ حفاظتی رپوش: س7 ماده

  کمتر نباشد. سرپوش از مقاومت آن اتصال وسایل
 يبایـد طـور حفـاظتی سـرپوش -دارد  ضـرورت کننـدهخنک از مایعـات اسـتفاده کـه هاییسـمباده سنگ : براي8 ماده

  گیرد. انجام خوبی به مایع جریان گردد که و نصب ساخته
  کار باشد. کشاننده و سنگ پرداخت سنگ براي حفاظتی روپوش داراي پایه بدون دورانی پرداخت هاي: ماشین9 ماده
 حفـاظتی بـر سـرپوش باشد بایـد عـالوه سانتیمتر بیشتر 25از  و برد کارشان قطر سنگ که برش ها سمباده: ماشین10 ماده
 طـرفین باشـد (واشـرهاي شـده سـاخته ضـخیم هاياز شـبکه کـه شـکل قفسـی حفـاظ داراي شده نصب سنگ روي که

  ).سنگ
 شـده محکـم دو واشـر فشـرده محـور بـین بایـد روي ايو لقمه بشقابی سمباده بجز سنگ سمباده سنگهاي : کلیه11 ماده

  باشد.
باشـد  شـده دارد تراشـیده تمـاس با سنگ ها کهآن و سطوح قطور بوده باید هم سمباده سنگ طرفین : واشرهاي12 ماده

  باشد. داشته تماس با سنگ سطوح در تمام شدن محکم در موقع که قسمی به
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باشـد بایـد  حفـاظتی یـا بشـقاب طـوق تیمتر یا بیشتر فاقد سـرپوشسان 16با قطر  سمباده سنگهاي که : در موردي13 ماده
  شود. انتخاب مخروطی از نوع واشرها بهتر است سوار کرد این دو واشر حفاظتی را بین سنگ

  بپوشاند. محیطی تاج یک استثناي را به سنگ باید دو بدنه حفاظتی : واشرهاي14 ماده
  ايلقمه اياستوانه - بشقابی سمباده سنگ
ــاده ــنگهاي15 م ــمباده : س ــتوانه س ــقابی، اس ــهبش ــد به اياي، لقم ــیلهبای ــرپوش وس ــوظ هاییس ــده محف ــقاب ش ــا دربش  ی

  باشد. شدهپوشیده حفاظتیطوق وسیلهگردد و یا بهجاگذاري محکمحفاظتی
 خـارج نباید از حفـاظ اي، لقمهايبشقابی، استوانه سمباده يسنگها اصلی ضخامت چهارم از یک بیش : هیچگاه16 ماده

  باشد.
 نامـهآیین این 23تا  19مواد  باید با شرایط ايو لقمه اي، استوانهبشقابی هايسمباده سنگ حفاظتی هاي: سرپوش17 ماده

  کند. مطابقت
  زیاد باشد. لقی و یا داراي شدهمحور سوار  نباید با فشار روي سمباده : سنگ18 ماده
  باشد. نداشته و لرزش بوده کافی مقاومت باید داراي سمباده : محور سنگ19 ماده
  کرد. نصب کرده تعیین سازنده کارخانه که بزرگتر از آنچه نباید سنگی ماشینی هیچ : روي20 ماده
در  سـنگ طـرفین هـايمهره باشد کـه شده بريپیچ محور باید طوري در روي سمباده سنگ دوطرف پیچ : دنده21 ماده

  شود. محکم آن گردش جهت
 سـنگ دوره بـا شـکل گـردد کـه نصـب و طـوري بوده کافی استقامت باید داراي سمباده کار دستگاه گاه: تکیه22 ماده

تـا  گاهتکیـه نباید فاصـله شود و هیچوقت نصب سنگ به نزدیک امکانو تا حد  باید بطور محکم مطابقت کند. همچنین
  میلیمتر بیشتر باشد. 3از  سنگ

 باید بـا خـط سرعت گرداند این آن سازنده توسط شده تعیین از سرعت بیش را نباید با سرعتی سمباده : سنگهاي23 ماده
  نباید بکار برد. نشده آنها نوشته مجاز روي سرعت که اییباشد و سنگه شده نوشته سنگ خوانا روي

گـردد تـا  نصـب مخصوصـی حفـاظ بایـد در بـاالتر نیـز قسـمت المـاس و سـنگ تیـز کـن سنگ دستگاه : روي24 ماده
  بماند. مصون سنگ ذرات پرتاب باشد از آسیبمی سنگ تیز کردن مشغول که کارگري

قرار گیـرد زیـرا  آب داخل از آن شود نباید قسمتیمی خنک آب کار با ریزش در موقع که هاییسمباده : سنگ25 ماده
  آید.می و خطر پیش شده در سنگ تعادل ایجاد عدم

  کار و طرز کار شرایط 
  :فلزات مخصوص ساب بغل سنگ - الف
 بـه فقـط آن کنـد و بغـل احاطه را بطور کامل باید سنگ محور افقی یک ساب بغل سنگهاي حفاظتی : سرپوش26 ماده

  باز باشد. کارگیر مورد لزوم سطح اندازه
 باید تمـام حفاظتی شود سرپوشمی استفاده با محور افقی دستگاه در یک ساب بغل از دو سنگ که : در مواقعی27 ماده

 باشـد کـه ايدهانـه داراي را محصـور کنـد و فقـط زدن سـمباده مخصوص و محفظه سمباده از دو سنگ هر یک قرص
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  مقدور سازد. محفظه کار را از بین عبور قطعه
 اتصـال محـل شـامل کـه سـنگ قرص فوقانی باید سطح ) با محور قائمساب(بغل در سنگهاي حفاظتی : سرپوش28 ماده

  دهد بپوشاند. کار اجازه نوع که را تا حدي سنگ دوره مچنینباشد و همی محور با سنگ
  :خطر از آنبی و طرز استفاده ساب سنگ - ب

و  گـردش در حـال بـا سـنگ اشـخاص باشند تا خطر تمـاس محکم حفاظتی سرپوش ها باید دارايساب : سنگ29 ماده
  دهد. بوجود آید تقلیل سنگ و پرتاب از ترکیدن است ممکن را که خطري

 داشـتن نگـه محـافظ واشـرهاي ایـن شود عمـل نصب بطور محکم بزرگ دو واشر محافظ باید بین ساب : سنگ30 ماده
  باشد.محور می به آن کردن و متصل سنگ

  ها قرار داد.آن یا مشابه یکیا الست باید دو واشر چرمی محافظ از واشرهاي و هر یک ساب سنگ : بین31 ماده
  در زیر تجاوز کند: شده نباید از حدود تعیین ساب سنگ محیطی : سرعت32 ماده

  متر در ثانیه 5/17از  سخت ساب سنگ براي -1 
  متر در ثانیه 15از  نرم ساب سنگ براي -2 

 سـنگ گـردش در موقـع آن تمایـل عـدم باعـث عمـل ایـن بمانـد زیـرا ور باقیغوطه نباید در آب ساب : سنگ33 ماده
  شود.می

 مکیـده غبـار حاصـله کـه نحوي کرد به مؤثر استفاده مکش باید از وسایل ساب سنگ تعمیر و اصالح : در موقع34 ماده
  گردد. هدایت خارج و به شده

  :صیقلی و سنگ پرداخت سنگ - ج
یـا سـوار  سوار بودن در صورت باشد که شده گذاري حفاظ باید طوري صیقلی و سنگ پرداخت گ: محور سن35 ماده

  نگردد. ممکن با آن تماس سنگ نبودن
  باشد. قطر فرچه فشارد نبایدکمتر ازمیهمرا به فرچه صفحاتکه : قطر واشرهایی36ماده
 از نـوار کـه ايو کنـار شـاخه دو فلکـه باشـد کـه هاییحفاظ باید داراي وبچ مخصوص نواري سمباده : ماشین37 ماده

  بپوشاند. نیست مورد استفاده
کـارگیر  اسـتثناء قسـمت را بـه سـمباده گردنـده صـفحه باشـد کـه حفـاظی باید داراي ايصفحه سمباده : ماشین38 ماده

  بپوشاند.
  گردد. زیر رعایت باشد باید نکات شده میز کار نصب روي با محور افقی سمباده ماشین که : وقتی39 ماده

  شود. قرار داده مخصوص در محفظه میز قرار گرفته زیر صفحه که هاییقسمت کلیه -1
 بیشـتري متقسـ و تا حـد امکـان صفحه پشت - صفحه محیط از قبیل میز قرار گرفته روي که از سمباده هاییقسمت -2

  شود. پوشانده باید در محفظه کار صفحه از سطح
  میلیمتر تجاوز کند. 3میز نباید از  و لبه سمباده صفحه بین فاصله -3
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اسـتثناء  را بـه سمباده غلطک اطراف باشد که هاییحفاظ باید مجهز به چوب مخصوص غلطکی سمباده : ماشین40 ماده
  باشد بپوشاند.کار می قطعه بار دادن و محل آمده از میز بیرون که کاز غلط قسمتی

 محکـم از مصـالح باشد که اياستوانه نیمه هايحفاظ باید مجهز به غلطکی سمباده ماشین بار دهنده هاي: استوانه41 ماده
 شـود تـا از خطـر تمـاس نصـب بطـور محکـم ماشـین بدنـه باشـد و بـه تنظیم کار قابل ابعاد قطعه و بر حسب شده ساخته

  شود. جلوگیري غلطک مختلف کارگر با نقاط انگشتها یا دست
باشـد تـا  لـوال شـده ماشـین بدنـه بـه ايبایـد زائـده چوب سمباده هايکار از غلطک قطعه شدن خارج : در محل42 ماده

  کار شود. میز و قطعه لبه کارگر بین انگشتان گیر کردن انعم کوچک قطعات زدن سمباده هنگام
  گردد. مؤثر مربوط مکنده دستگاه به باشد که ايمحفظه باید داراي چوب سمباده هايماشین : کلیه43 ماده

  پرداخت بشکه -ـ ه
 باشـد و بـرايو آمـد) می (رفت ايگهواره کتیا حر گردشی حرکت داراي که با محور افقی پرداخت :  بشکه44 ماده

 بـا بشـکه اشخاص تماس دستگاه حرکت شود تا در موقع گذاري رود باید حفاظبکار می اجسام و پرداخت کردن پاك
  میسر نباشد. گردنده

بـاز  در قابـل ایـن کار بشکه در موقع باشد که فرمانی به باید متصل پرداخت بشکه محصور کننده حفاظ : دریچه45 ماده
  نباشد. بشکه بکار انداختن امکان در باز است که و تا موقعی نبوده شدن
 از هـر نـوع بار بشـکه کردن و خالی بارگیري باشد تا در موقع اطمینان ترمز قابل باید داراي پرداخت هاي: بشکه46 ماده

  کند. جلوگیري آن حرکت
  نشود. خارج گرد و غبار از آن باشد که شده درزبندي نحوي باید به پرداخت بشکه : ماشین47 ماده
 شـورایعالی جلسـه و هفتـاد و چهـارمین باشـد در دویسـتمی مـاده 48و  بـر دو فصـل مشـتمل که نامهآیین : این48 ماده

  .است رسیده نهایی تصویب به 20/3/47 مورخ فنی حفاظت
  

 : افزارهايماشین حفاظتی و مقررات نامهآیین

  :تراش ، ماشینتو تراش ، ماشینمته ماشین - اول فصل 
  : تعریف 
 اسـت تیز یـا شـیاردار سـوار شـده یا نوك برنده ابزارهاي آن محور گردنده روي که ابزاریست ماشین مته ماشین - الف 

  رود.یا مواد دیگر بکار می فلز یا چوب کردن سوراخ براي که
 (عقـب کـردن جاخـالی - توتراشـی فرزکـاري - درآري کـام عمـل مخصوص از ابزارهاي با استفاده توانمی همچنین 

  داد. را انجام ) و قالویز زدنسوراخ در داخل نشینی
گشـاد  شـود و بـرايمی نصـب توتراشـی تیغـه ابـزار تـراش محور حامل وير که ابزاریست ماشین توتراش ماشین - ب 

 گردنـده محورهـاي داراي اسـت ممکن رود. همچنینبکار می آن داخل سطح تراش کردن در فلز یا تمام سوراخ کردن
  دیگر باشد. و مواد نرم در چوب گیريسوراخ ابزار مخصوص حامل
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 یـا قـائم محـور افقـی داراي کـه پـیچ یا درآوردن اياستوانه سطوح تراشیدن مخصوص است ماشینی اشتر ماشین - ج 
 تـوانمی گردد. درضـمنمی و با آن بسته شده آن روي یا چوبی کار فلزي ) و قطعهنظام 4یا  نظام 3باشد (محور دوار می
 اسـتفاده تراشـی و پیچ دادن ، آجکردن حدیده گیري، سوراختوتراشی براي هدستگا از این مخصوص ابزارهاي با نصب

  کرد.
  :  مقررات 

بایـد  تـوتراش و ماشـین متـه و محـور ماشـین گردان میل هايپوست ابزار تراش حامل محورهاي -ها دنده : چرخ1 ماده
  باشد. حفاظ داراي

 تسـمه از فلکـه پیشـروي و سـرعت نظـام سـه سـرعت تغییـر دادن براي توتراش - تراش - تهم هاي: اگر در ماشین2 ماده
  شود. گذاري نیرو حفاظ انتقال وسایل حفاظت نامهآیین ها باید بر طبقها و فلکهشود تسمه استفاده ايپله

 بـازوي بـه طـور محکـم ها بـهوزنه باشد باید این بکار رفته یتعادل وزنه توتراش - تراش - مته هاي: اگر در ماشین3 ماده
 هـايحفاظ وسـیلهبه زمـین باشـد بایـد تـا سـطح معلق زنجیر یا کابل وسیله به تعادلی شود و اگر وزنه متصل تعادلی وزنه

  شود. محفوظ مناسب
  باشد. و برجستگی زائده اید بدونب چوب و توتراشی مته مخصوص ماشین نظام : سه4 ماده
یـا  فلزتراشـی کارهـاي و قالویـز بـراي توتراشـی ، قلـممته آن روي که ساده محوره تک افقی مته هاي: در ماشین5 ماده

  شود. گذاري باشد حفاظنمی کار در تماس با قطعه که از آن شود باید قسمتیمی نصب چوب قطعات کردن سوراخ
فلـز  کارهـاي یا قالویـز بـراي توتراشی قلم - مته آن روي که ساده محوره تک یا شعاعی قائم مته هاي: در ماشین6 ماده

  شود. گذاري الذکر بطور مؤثر حفاظفوق شود باید ابزارهايمی نصب چوب کردن یا سوراخ تراشی
  شود. گذاريباید حفاظ شعاعی هايمته : سپر محور فرمان7 ماده
 یـا سـایر وسـایل یـا گیـره کننـدهمحکم هـايپیچ میز کار بایـد داراي کار با مته قطعه از چرخش جلوگیري : براي8 ماده

  کار باشد. قطعه نگاهداشتن ثابت براي مشابه
 تـا رأس کـه هـاییحفاظ وسـیلهبایـد به شـده نصـب آن يکار رو که میز دوار افقی قائم توتراشی هاي: در ماشین9 ماده

زوائـد  وسیلهکارگر به شدن گردد تا از خطر مجروح محفوظ شده نصب دستگاه ثابت بدنه و روي داشته کار ادامه قطعه
  شود. کارجلوگیري قطعه
 ایجـاد برجسـتگی باشد که شده تعبیه یا طوري بوده در خزینه باید افقی تراش هايبر در ماشین همراه قطعه : پیچ10 ماده

  ننماید. و زائده
 متوقـف خود را بـراي خودکار باشد تا کارگر مجبور نشود دست ترمزهاي باید مجهز به افقی تراش هاي: ماشین11 ماده

  قرار دهد. آن کار گیر روي یا صفحه نظام سه کردن
  باشد. شده گذاريحفاظ نامهآیین این 9 ماده باید بر طبق قائم تراش هايدر ماشین کار گیر افقی حات: صف12 ماده
 از (پشـت رود و قسـمتیبلند بکار مـی هايمیله تراش براي که دیگري هايرولور و ماشین تراش هاي: در ماشین13 ماده

 حفـاظ اسـت شـده متصـل زمین به محکم هايپایه توسط که ايلوله وسیلهباید به مزبور گردد قسمتمی ) خارجدستگاه
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  گردد. گذاري
 را در مقابـل کـارگران باشـد کـه حفـاظتی صفحات باید داراي آن مشابه هايخودکار و ماشینتراش هاي:ماشین14ماده

  نگهدارد. فوظفلز مح ذرات و حاوي کننده خنک هايمایع بخش
 خراطـی هايو سـایر ماشـین کپـی تـراش پاشـنه - تراش فرم خراطی هايماشین یا ثابت گیر متحرك قلم : روي15 ماده

  شود. پوشیده حفاظ وسیلهباید به
 در روي دو مرغـک وسـیلهبه کـار فقـط رود و قطعهبکار می چوب طویل قطعات خراطی براي که هایی: ماشین16 ماده
  کار باشد. قطعه با طول گرد متناسبنیم هايحفاظ کار مجهز بهقطعه باال و روي شود باید در قسمتمی نگهداري آن

گـردد و غبـار و  متصـل مـؤثري مکنـده دسـتگاه بـه باشـد کـه هاییسـرپوش باید مجهـز بـه خراطی هاي: ماشین17 ماده
  کند. هدایت ماشین عمل از منطقه خارج و به تولید گرفته را از محل چوب هايتراشه

  :فلزات خار براي جاي تراش ماشین -رنده ماشین -تراش صفحه ماشین -فرز ماشین -دوم فصل
  : تعاریف 
بکـار  فلـزي قطعـات یـا داخلـی خـارجی سـطوح و تراشـیدن دادن شـکل معموالً بـراي که فرز ابزاریست ماشین - الف 

  رود.می
 وسـیلهبه تـراش شود و عملمی بسته دو مرغک یا بین یا گردان کشویی با میز با حرکت میز ثابت یک روي قطعات این 

بـا  تـوانمی شـود همچنـینمی آیـد انجـامدر می حرکـت بـه یا قائم افقی محور گردنده یک توسط که داري فرز دندانه
  داد. کار انجام قطعه را روي زنی یا کله - کردن سوراخ - توتراشی عمل مخصوص ابزارهاي

 بـزرگ قطعـات سـطوح دادن یـا شـکل کـردن صاف براي که است ابزاري ماشین ايدروازه تراش صفحه ماشین - ب 
 دهـد بسـتهمی و آمد انجـام رفت گیر حرکتقلم در زیر قسمت که افقی میز یک کار روي رود و قطعاتبکار می فلزي

 کـار را فقـط قطعـه که شده نصب آن به رنده باشد و قلممی میز ثابت به و نسبت بوده تنظیم گیر قابل قلم شود قسمتمی
  دهد.می میز برش حرکت از جهات در یکی

بکـار  فلـزي قطعـات یـا خـارجی داخلـی قسـمت دادن و شکل کردن صاف براي که ابزاریست نماشی رنده ماشین - ج 
  رود.می

 یـک رويباشـد کـهمی یا چند لبـه سر کج آن رنده کنند و قلممی محکم تنظیم قابل میز افقی یک کار را روي قطعات 
والً دهـد و معمـمی و آمـد انجـام رفـت کار حرکـت قطعه سطحروي ائمیا ق افقی و در جهت شده نصب کشویی قسمت

  کند.می برداريبراده پیشروي در موقع فقط
 بـه شـبیه رود و طـرز کـار آنبکار می قائم در جهت فلزي قطعات کردن رنده براي که است ماشینی زنی کله ماشین -د 

 بسـته آن کـار روي قطعـه و میـز کـار کـه کرده برداري و آمد خود براده رفت در حرکت ندهر باشد قلممی رنده ماشین
  دهد.می را انجام تنظیم و عمل پیشروي شود حرکتمی

  .شود گذاريحفاظ نامهآیین این 9 ماده باید بر طبق زنی فرز و کله هايدر ماشین افقی گردان : میزهاي18 ماده
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باشـد  قـرار نگرفتـه خـود ماشـین در داخل فرز چنانچه هايخودکار در ماشین و بار دادن تیغه گردانده : مکانیسم19 ماده
  شود. گذاري باید حفاظ

 اسـت سوار شـده بازو و یا محور افقی رود و در رويبکار می فلزات خارجی سطح برش براي فرز که هاي: تیغه20 ماده
  شود. گذاري زیر حفاظ نکات به باید با توجه

تـا  از دوطـرف پوششو این شده باید بازبماند) پوشیده فرزکاري براي که ها (بجزقسمتیقسمتدرتمام برش سطح-الف
  یابد.باشد ادامهمی یاتاقان به نزدیک فرز که حامل بازوي انتهاي

 محـض بـه باشـد کـه طـوري عملـش بایـد خودکـار بـوده حفـاظ شود. ایـن پوشانده حفاظ یلهوسفرز کامالً به تیغه - ب
  میسر گردد. فرزکاري عمل باز شود که اياندازه و بطور خودکار به معین زاویه به فرز حفاظ لبه کار به قطعه رسیدن

  باشد.شده پوشیده ايمحفظه وسیلهد بهبای فرز قائم هايفرز درماشین برندههاي: لبه21ماده
  زیر باشد. شرایط فرزها بایدداراي یا قائم افقی باردادن درمکانیسم دستی هاي: فلکه22ماده
خودکـار  پیشـروي در موقـع باشد که سوار شده قسمی به فرمان بازوي دار روي شیطانک یا ضامن کالج وسیلهبه - الف

  شود و نچرخد. خالص ماشین
کـارگر بتوانـد  احتیـاج باشد تا در موقـع فشاري فنرهاي و داراي بوده کردن خالص قابل باشد که ايدسته مجهز به - ب

  قرار دهد. فلکه خود روي را در محل دسته
  باشد. کننده خنک مایعات پخش در مقابل حفاظتی صفحات خودکار باید مجهز به : فرزهاي23 ماده
 مناسـب هايیا با حفاظ فلزي باید با صفحات ايدروازه تراش صفحه ماشین و بدنه باز میز ثابت هايدهانه : روي24 ماده

  شود. پوشیده دیگري
 پوشـیده حفـاظ وسیلههروباز باشد باید ب که ايدروازه تراش صفحه هايماشین حرکت تغییر جهت وسایل : کلیه25 ماده

  شود.
 کـورس و انتهـاي میز متحـرك آزاد در دو پهلوي فاصله ايدروازه تراش صفحه هايدر ماشین که : در صورتی26 ماده
آزاد  فضـاي این از ورود افراد به جلوگیري سانتیمتر باشد باید براي 60کمتر از  شده بسته آن روي که کاري یا قطعه آن

  گردد. نصب حفاظتی هاينرده
 دنـده هايکشودار در ماشـین ، پیچايدنده چرخ - هیدرولیکی - لنگ از مکانیسم اعم قلم حامل قسمت : فرمان27 ماده

  شود. قرار داده ايمحفظه باید در داخل
  شود. گذارينرده کورسطول باید درتمام افقیدنده قلم حاملکشوییقسمت: اطراف28 ماده
 کار بایـد داخـل قطعه نگهدارنده جز قسمت خار به جاي درآوردن مخصوص ماشین متحرك هايقسمت : تمام29 ماده

  باشد. قرار گرفته ايمحفظه
در  قـائم هايدر ماشـین گاهدسـت باشـد ایـن شـده بینیپیش ايمکنده باید دستگاه ریز فلزات ذرات گرفتن : براي30 ماده

  گردد. باید نصب دستگاه طرف در یک افقی هايزیر و در ماشین قسمت
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