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مقدمه
اکثر کارگاههای کشور از نوع کوچك و متوسط با تعداد کارگران کمتر از  25نفر هستند و حوادث
نیز اکثراً در این کارگاهها اتفاق میافتند .با گستردگی و افزایش تعداد کارگاههای سطح کشور و وجود
محدودیتهای نظارت و کنترل ایمنی در محیط کار ،لزوم بكارگیری مسئول ایمنی در این کارگاهها به
منظور کشف خطرات پنهان ،شرایط و اعمال نا ایمن محیط کار ،بهبود شرایط محیط کار و کاهش حوادث
در کمترین زمان بیش از پیش احساس میشود.
همچنین انجام اقدامات ایمنی همزمان با کار و بدون اتالف وقت ،جلب حداکثر مشارکت و همكاری بین
کارگر و کارفرما و افزایش بهره وری و افزایش سود از مزایای مورد انتظار بكارگیری مسئولین ایمنی در
کارگاههای سطح کشور میباشد.
در این راستا و در اجرای آیین نامه بكارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه های سطح کشور و بر اساس شیوه
نامه ابالغ شده توسط معاون محترم روابط کار ،به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی نظام آموزشی
مسئولین ایمنی کارگاه ها ،مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار ،اقدام به تهیه کتابچه
حاضر تحت عنوان «آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار برای مسئولین ایمنی کارگاهها » نموده است تا
اصول و مفاهیم مربوط به ایمنی و سالمت نیروی کار ،در دسترس شرکت کنندگان و مدرسان دوره های
مربوطه قرار گیرد و بصورت هماهنگ در سراسر کشور با سرفصل و محتوای یكسان به مدت  40ساعت
تدریس گردد.
امیدواریم که این کتابچه ویژه دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار ،در کمك به کارفرمایان محترم و
مسئولین ایمنی کارگاهها برای کاهش حوادث و بیماریهای ناشی از کار و افزایش بهره وری با بهبود شرایط
محیط کار موثر باشد.
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فصل اول:

آشنایی با اصول و مفاهیم ایمنی
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 اهداف
 ارتقای فرهنگی ایمنی در کارگاه های سطح کشور و معرفی ایمنی به عنوان جزء جدانشدنی کار؛
 حفظ و ارتقای سالمت کارگران و سرمایههای انسانی کشور در برابر حوادث و بیماریهای ناشی از
کار؛
 ارتقای سطح ایمنی و نظام مند نمودن بكارگیری افراد صالحیت دار به عنوان مسئول ایمنی ؛
 آموزش مسئولین ایمنی به منظور شناسایی عوامل زیان آور و خطرات و ریسكهای محیطهای کار
 پیشگیری از بروز حوادث و بیماریهای ناشی از کار و ایمن سازی محیط کار؛
 افزایش بهرهوری از طریق ایمنسازی محیط کار و کاهش هزینههای حوادث و بیماریهای ناشی از
کار؛

 ضرورت داشتن برنامه ایمنی و بهداشت کار
به دالیل زیر  ،مدیریت قوی و داشتن اهداف و برنامه های ایمنی و بهداشت مورد نیاز است:
 شاهد درد و رنج دیگران بودن یك روحیه غیر اخالقی است.
 حوادث و بیماریهای ناشی از کار هزینههای سنگین مستقیم و غیر مستقیم بر جامعه و سازمان
وارد میکند.
 حوادث و بیماریهای ناشی از کار به شدت بهره وری را کاهش میدهد.
 با اتخاذ برنامههای ایمنی و بهداشت کار میتوان شدت و میزان تكرار حوادث و بیماریهای ناشی از
کار را کاهش داد.

 چرا آموزش در برنامه های ایمنی و بهداشت کار مهم است ؟
 آموزش یعنی افزایش آگاهی تمام افراد حاضر در کارگاه ،نسبت به خطرات عمومی کارگاه و افزایش
حساسیت آنها در زمینه حفظ سالمت و ایمنی خود و همكاران در محیط کار.
 همه افراد حاضر در کارگاه حق دارند در شرایط ایمن و سالم کار کنند و عوامل زیان آور محیط کار
موثر در سالمتی خود را بشناسند.
 اجرای برنامه های ایمنی و بهداشت کار بدون همكاری و مشارکت تمامی کارگران ،سرپرستان و
مسئولین کارگاه در شناسایی خطرات و اجرای اقدامات اصالحی تقریبا غیر ممكن است.
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 مشارکت کارگران در تصمیم گیری در باره موضوعات ایمنی و بهداشت کار باعث همدلی و احساس
مسئولیت بیشتر میشود.
 آموزش موجب افزایش بهره وری از طریق ایمن سازی محیط کار و کاهش هزینه های حوادث و
بیماریهای ناشی از کار میگردد.

 تعاریف و اصطالحات
حادثه ناشی از کار :رویدادی غیر منتظره که در هنگام کار روی میدهد و جریان عادی کار را متوقف می
سازد و دارای پیامدهای جسمی و روانی برای کارگران و خسارات اقتصادی برای شرکت یا سازمان باشد.
برخی از حوادث ،موجب بروز خسارات و آسیبهای انسانی ،اجتماعی و صنعتی جدی میشوند که این امر از
طریق کاهش راندمان کاری ،تأثیر معنی داری بر بهرهوری و تولید خواهد داشت و نكته مهمتر ،اثرات سوء
اجتماعی و به تبع آن اثرات روانی دراز مدت بر نیروی کار میباشد.
بیماریهای شغلی :هر کاری که با فیزیولوژی بدن انسان تطابق نداشته باشد میتواند تولید بیماری ناشی از
کار نماید .خصوصیت عمده بیماری ناشی از کار عبارتست از اینكه اکثر آنها قبل از وقوع قابل پیشگیری
هستند ولی بدلیل اینكه مزمن و به مرور زمان ایجاد میشوند ،اغلب غیر قابل درمان هستند .فاکتورهای
اساسی موثر در بروز بیماری ناشی از کار عبارتند از شدت تماس و مدت تماس با عوامل زیان آور و به این
ترتیب با کاهش شدت عوامل زیان آور و مدت تماس با آنها میتوان بیماریهای ناشی از کار را کنترل نمود.
خطر یا مخاطره (: )Hazard

هرعاملی که دارای انرژی باشد و شرایطی که در محیط کار پتانسیل صدمه رساندن به افراد ،تجهیزات،
ساختمانها و اموال را داشته باشد ،میتواند عامل خطر محسوب شود.
ایمنی:

ایمنی به معنی میزان رهایی و در امان بودن از خطر ،ایجاد شرایط امن با رعایت اصول و مقررات در جهت
رهایی از ایجاد شرایط مخاطره آمیز و برای حفاظت از نیروی انسانی و تجهیزات میباشد.
ریسک:

از ترکیب احتمال وقوع رویداد و شدت حادثه ناشی از آن ،مفهوم ریسك معرفی میشود و به معنی احتمال
قرار گرفتن افراد در محدوده خطر و ایجاد حادثه بوده و درجه ریسك از حاصل ضرب احتمال وقوع در شدت
حادثه بدست آمده و اولویت بندی اقدامات اصالحی مربوط به آن در ارزیابی ریسك مشخص میگردد.
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تعریف حادثه ناشی از کار از دید قانون تامین اجتماعی:

حادثه ناشی از کار عبارت است از حادثهای که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق
میافتد .مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا
ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام
ماموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات
رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزو اوقات انجام وظیفه محسوب میگردد ،مشروط بر اینكه
حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد .حوادثی که بیمه شده حین انجام اقدام
برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق میافتد حادثه ناشی از کار محسوب میشود.
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فصل دوم

آشنایی با

عوامل زیانآور محیط کار
و
روشهای کنترل آنها
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 عوامل زیان آور محیط کار:
به هر عاملی در محیط کار به مقداری وجود داشته باشد که در حضور آن سالمت نیروی کار به خطر
بیافتد ،عامل زیان آور گفته می شود و شامل موارد زیر است:
 -1عوامل زیان آور فیزیكی محیط کار
 -2عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار
 -3عوامل زیان آور روانی محیط کار
 -4عوامل زیان آور بیولوژیكی محیط کار
 -5عوامل ارگونومیكی محیط کار
 -6عوامل زیان آور مكانیكی محیط کار
 عوامل فیزیكی زیان آور محیط کار
عوامل فیزیكی زیان آور ماهیت انرژی دارند و میتوانند در صورت تماس با مقادیر بیش از حدود مجاز آن بر
سالمت کارکنان اثرات سوء به جای بگذارند .مهمترین این عوامل عبارتند از:
• صدا
• ارتعاش
• گرما و سرماي محیط کار
• تشعشعات و پرتوهاي زیان آور
• روشنایي
• فشار هوا

• صدا:
صدا یا صوت شكلی از انرژی است که توسط ساز و کار شنوایی قابل تشخیص است .به بیان ساده صوت هر
چیزی است که شنیده می شود و به عبارت دیگر صوت نوسان فشار هوا در یك محیط کشسان است .یكی از
مشكالت و مسائل ایمنی و بهداشت کار ،وجود صدای بیش از حد مجاز در اکثر محیطهای کار است.
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صدمات صدای بیشتر متوجه سیستمهای شنوائی و اعصاب است و میتواند منجر به کاهش بازدهی کار،
کاهش دقت و در نهایت امكان ایجاد حادثه شود.

• اثرات صدا
اثرات صدا بر مكانیسم شنوایی( شامل ایجاد افت شنوایی موقت و دایم ،برگشت پذیر و برگشت ناپذیر ،وزوز
گوش)  ،اثرات فیزیولوژیكی (مثل افزایش ضربان قلب ،افزایش ریتم تنفس ،افزایش فشار خون) و اثرات روانی
(مثل کاهش تمرکز  ،افزایش هیجان پذیری  ،افزایش اشتباهات فردی ،عصبانیت و افسردگی) میباشد.
اثرات صدا در محیطهای کار را میتوان به دو بخش مستقیم و غیرمستقیم تقسیم نمود.
الف ) اثرات غیرمستقیم
 -1اثر بر وضع رواني  :وجود صدای بیش از حد در محیط باعث عصبانیت و تحریكپذیری فرد کارگر شده
و سبب می شود که فرد یك حالت تهاجمی به خود گیرد و در برابر کوچكترین تحریكی پرخاشگری کند.
وجود عصبانیت باعث به وجود آوردن مشكالتی از قبیل منازعات بین کارگران و اختالفات خانوادگی نیز
خواهد شد و بدینترتیب ممكن است شرایط ایجاد حادثه مهیا گردد.
 -2اثر پوششي بر شنوایي  :وجود صدا در محیط باعث می شود که کارگر نتواند صداهای مفید و فرامینی
را که شفاهاً به وی داده می شود دریافت کند و خود این امر میتواند در ایجاد حادثه دخیل باشد.
 -3اثر بر وضع عمومي بدن :وجود سردرد ،سرگیجه ،ضعف عمومی ،تشدید صرع در افراد مصروع،
افزایش تعداد تنفس و ضربان قلب ،فشارخون و کندی کار دستگاه گوارش در بین کارگران شاغل در
محیطهای صنعتی با آلودگی صوتی گزارش شده است.
همچنین دیده شده است که وجود سروصدا اثر منفی در میزان تولید داشته و سبب بیدقتی فرد کارگر
نسبت به انجام کار می شود.
ب ) اثرات مستقیم
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بیشترین خطر صدای بیش از حد در محیطهای کار ،متوجه دستگاه شنوایی است که به صورت کری عارض
میشود .کری شغلی که در اثر کار کردن در محیطهای پرسروصدا به وجود میآید به دلیل از بین رفتن و در
واقع فلج شدن اندام کرتی در گوش بوده و در واقع یك کری عصبی است .از اینرو بعد از به وجود آمدن آن
هیچگونه تدابیر درمانی در حال حاضر برای آن وجود ندارد.
الزم به ذکر است که قبل از ایجاد کری دائم ،کری موقت به وجود میآید .در این حالت بعد از ترک کار
پرسروصدا و یا پس از اصالح آلودگی صوتی در محیط بهتدریج قدرت شنوایی کارگر بازگردانده میشود .در
حالی که در کری دائم افت شنوایی تثبیت شده بوده و پس از قطع تماس با سروصدا دیگر پیشرفت نمیکند.
استقرار کری شغلی در کارگر طی چهار مرحله زیر صورت میگیرد.
 -1مرحله شروع :به آن مرحله خستگی شنوایی نیز میگویند .این مرحله در اوائل اشتغال به کار در محیط
پروسروصدا به وجود میآید و فرد دچار احساس وزوز گوش ،گرفتگی گوش ،خستگی روانی و ناراحتی
عمومی میگردد .این ناراحتیها در پایان روز معموالً بیشتر محسوس بوده و در ایام تعطیل نیز احساس
نمیشود .اگر در این مرحله آزمایش ادیومتری صورت گیرد در فرکانس  4000افت شنوایی مشاهده میشود
ولی بعد از مدتی استراحت این افت برگشتپذیر بوده و جبران میشود.
 -2مرحله اختفا :به آن مرحله قطعی شدن ضایعه از نظر اودیوگرام نیز گفته میشود این مرحله در
اشخاص مختلف بسته به میزان مقاومت آنها ممكن است  2الی  20سال طول بكشد .در این مرحله کارگر از
وضع شنوائی خود بیخبر است و آن را عادی و طبیعی میداند .زیرا عالئم بالینی که در مرحله قبل وجود
داشت در این مرحله از بین میرود ولی افت شنوائی در فرکانس  4000تثبیت شده است و با استراحت نیز
از بین نمیرود.
 -3مرحله نیمه اختفا :در این مرحله نقصان شنوائی در فرکانسهای  4000افزایش یافته و به فرکانسهای
مجاور نیز گسترش مییابد و ممكن است به فرکانس  1000هم برسد .در این مرحله شخص در فهم
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صداهای در گوشی مشكل دارد و صداهای بلند در محیطهای پر سر و صدا را به طرز بدی درک مینماید
ولی در مكالمات خود مشكلی را حس نمیکند.
 -4کري واضح :در این مرحله ناشنوایی واضح بوده و شخص حتی در مورد صداهای بلند درخواست تكرار
گفتهها را دارد و البته این درخواست بستگی به درجه نقصان شنوایی خواهد داشت.
• عوامل موثر در افت شنوایی:
بلندي صدا( :بصورت لگاریتمی)معلوم شده است که درک شنوایی انسان نسبت به تغییرات مقادیر
مطلق ،بصورت لگاریتمی است .احساس شنونده نسبت به مقادیر در فرکانسهای مختلف یكسان نبوده و به
همین دلیل عالوه بر کمیت صدا ،نحوه درک شنوایی صوت بنام بلندی صوت تعریف می گردد.
فرکانس صدا :تراز فشار صوت باال تر از حد مجاز در فرکانس مكالمه باعث افت شنوایی میشود.
مدت تماس :افت شنوایی بصورت مزمن و در 10سال اول کار متناسب با افزایش سن بروز میکند و در اثر
تماس مكرر با صدای زیاد و صداهای یكنواخت و ضربه ای ایجاد می شود.
• حد مجاز مواجهه شغلی با صدا
مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی با صدا و مدت مواجهه با آن به شرایطی اشاره دارد که چنانچه شاغلین به
طور مكرر در مواجهه با این مقادیر قرار گیرند آثار نامطلوب در توانایی شنیداری و درک محاوره ای طبیعی
آنان ظاهر نشود.
بر اساس جدول حد مجاز مواجهه شغلی با صدا بر مبنای تراز معادل فشار صوت برای  8ساعت کار روزانه
برابر با  85دسی بل ( )Aاست .در صورتی که کارگر طی نوبت کاری  8ساعته در مواجهه با صدای بیش از
حد توصیه شده قرار گیرد ،می بایست اقدامات کنترلی مدیریتی و فنی جهت کاهش مواجهه با صدا در
محیط کار اجرا گردد .عالوه بر این حد مراقبت (اقدام ) توصیه شده صدا برای شروع برنامه حفاظت شنوایی
( )Hearing Conservation Programیا  HCPبرای  8ساعت کار روزانه برابر با  82dBAتعیین
شده است .اجرای برنامه حفاظت شنوایی با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر شامل اندازه گیری و ارزیابی
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مداوم مواجهه کارگر ،استفاده از وسایل حفاظت شنوایی ،آموزش و نظارت کافی بر کارگران و آزمایش
شنوایی سنجی در مواقعی که شاغلین در مواجهه با صدای بیش از حد مراقبت (اقدام ) توصیه شده
 82dBAقرار دارند ،ضروری است.
طبق این حد مجاز ،قاعده  3دسی بل نیز تعیین شده است و این بدان معناست که به ازای افزایش  3دسی
بل تراز فشار صوت ،زمان مواجهه نصف خواهد شد .به همین منظور برای مواجهه با تراز  88dBAمدت
زمان مجاز  4ساعت تعیین شده است و این معیار برای تراز های باالتر به همین صورت ادامه می یابد.
برای شاغلینی که در محیط های صنعتی یا مشاغل دیگر دارای فعالیت اداری یا فكری می باشند ،همانند
اپراتورهای اتاق کنترل یا متصدیان امور بانكی و سایر مشاغل دفتری ( ، )Office Workersهر چند حدود
توصیه شده در این مبحث برای آنها به تمامی مرجعیت دارد ،لیكن با توجه به فعالیت فكری آنان حد تراز
معادل  8ساعته برای کنترل استرس شغلی و تامین سالمت عصبی – روانی آنان به میزان  75دسی بل
تعیین می گردد.این حد قابل تسری به سایر مشاغل نمی باشد.
مواجهه با صداهای پیوسته ،متناوب کوبه ای با تراز فشار صوت ماکزیمم در شبكه وزن یافته  Cبیش از
 140دسی بل مجاز نمی باشد(.حدود مجاز مواجهه شغلی ویرایش سوم سال )1391

• اندازه گیری و ارزیابی صدا
برای اندازهگیری و ارزیابی صدا شناخت کامل نسبت به روشهای اندازه گیری خصوصیات محیط کار و
چگونگی مواجهه کارگر اهمیت دارد .مهمترین نكاتی که باید قبل از اقدام به اندازه گیری و ارزیابی در نظر
گرفته شودشامل موارد زیر است:







تعیین هدف اندازه گیری
گردآوری اطالعات دقیق از کارگاه
گردآوری اطالعات نحوه مواجهه کارگر
تعیین روشهای مناسب اندازه گیری
انتخاب وسیله مناسب اندازه گیری
کالیبراسیون
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 شناخت استاندارد مواجهه کارگر

• هدف اندازه گیری
اندازه گیری صدا می تواند به منظورهای گوناگونی انجام گیرد:
 اندازه گیری صنعتی :اندازه گیری صدای یك دستگاه معین برای اهداف عیب یابی یا بازرسی فنی
 اندازه گیری محیطی :بمنظور تعیین توزیع تراز معادل فشار صوت در سطح کارگاه یا معین نمودن
منابع اصلی تولید صدا.
 اندازه گیری فردی :برای مشخص نمودن میزان مواجهه کارگر
 اندازه گیری بمنظور تعیین روش و چگونگی کنترل صدا
قبل از اقدام به اندازه گیری باید هدف کار معلوم گردد .برای دستیابی به هر هدف روش دستگاه و نحوه
ارزیابی متفاوت میباشد.

• وسایل اندازه گیری
وسیله اندازه گیری بر اساس نوع هدف منفاوت است .در مبحث دستگاهها انواع تراز سنج صوت و دسته
بندی آن و نیز کاربرد آنها ذکر گردید .در یك بازرسی ساده صنعتی داشتن یك دستگاه تراز سنج که توانایی
اندازه گیری تراز فشار صوت را درشبكه  LINداشته باشد کافی است ولی برای اندازه گیری بمنظور ناحیه
بندی ،که مناطق احتیاط و خطر در کارگاه را معلوم می کند ،اندازه گیری تراز فشار صوت باید با دستگاهی
انجام گیرد که قابلیت اندازه گیری تراز فشار صوت در شبكه توزین فرکانس  Aبا دقت یك دسی بل را
داشته باشد .در اندازه گیری دقیق برای معین نمودن مواجهه کارگر و معین نمودن تراز پیك و تراز موثر
صدا الزم است دستگاه دقتی در حدود در حدود  0.5دسی بل و توانایی اندازه گیری در شبكه توزین
فرکانس  Aو Cرا داشته باشد .برای آنالیز فر کانس بایستی از ترازسنج های دقیق با شبكه های  CوLIN
همراه آنالیزور کمك گرفت .در دزیمتری نیز باید از دستگاهی که حداقل دارای ویژگی اندازه گیری دز و تراز
معادل است استفاده نمود.
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• کا لیبراسیون
قبل از هر بار اندازهگیری باید از صحت و دقت کار دستگاه تراز سنج صوت مطمئن شد .دقت دستگاه
وابسته به نوع دستگاه و مشخصات آن است بنابراین درهنگام استفاده باید دستگاه با دقت مناسب را
انتخاب نمود .ولی برای اطمینان از صحت کار دستگاه بایستی قبل از اقدام به اندازه گیری آن را با
وسیلهای استاندارد کالیبره نمود .ازآنجا که عوامل متعددی بر کار دستگاه موثر می باشند ،الزم است
برای هر بار استفاده از دستگاه قبال از کالیبره بودن آن اطمینان حاصل شود.
• گردآوری اطالعات
 اولین مرحله از فرایند اندازهگیری و ارزیابی صدا جمعآوری اطالعات الزم در محیط کار و نحوه
مواجهه کارگران می باشد .در این مرحله ابتدا نقشه ساده محیط کار که داری مقیاس و محل نصب
دستگاهها خصوصا دستگاههای مولد صدا هستند ترسیم گردیده سپس اطالعات مربوط به محلهای
تردد و توقف کارگران ساعات مواجهه هر گروه از کارگران با صدا اوقات تغییر شیفت و اطالعات
مدیریتی مهم مانند اضافه کاری کار گردشی و مرخصی ها ثبت می گردد .در صورتی که اهداف کنترل
صدا نیز مد نظر باشد الزم است که اطالعات دقیق و وسیعی عالوه بر موارد ذکر شده از مشخصات فنی
دستگاهها و محلاستقرار آنها مشخصات فنی سازههای بنای کارگاه و نیز مشخصات آکوستیكی سطوح
داخلی به فهرست اطالعات اضافه گردد.
• تعیین ایستگاههای اندازه گیری
تعداد و محل ایستگاههای اندازهگیری در هر کارگاه وابسته به هدف اندازهگیری متفاوت خواهد بود .در
صورتی که اندازهگیری برای ناحیه بندی کارگاه از نظر تراز فشار صوت یا ترسیم نقشه صوتی کارگاه

13

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

باشد با توجه به الگویی که بعدا گفته خواهد شد اقدام می شود  .همچنین برای ارزیابی مواجهه کارگر
باید نقاط توقف یا تردد کارگر و در ناحیه شنوایی مدنظر قرار گیرد.
• روشهای اندازه گیری
برای دستیابی به نتایج روشن و قابل استفاده بر اساس اهداف اندازهگیری و ارزیابی ،یكی از روشهای
زیر انتخاب میگردد:
الف -اندازهگیری و ارزیابی محیطی:
در این هدف محلهای استقرار کار گران مورد نظر نبوده ولی از نتایج آن برای تعیین و مشخص نمودن
توزیع تراز فشار صوت و محدوده های خطر در کارگاه و همچنین تعیین منابع اصلی صوت برای کنترل
صدا استفاده می شود و شامل روشهای زیر است:
 -1روش شبكهای منظم برای تهیه نقشه صوتی
 -2روش اندازهگیری محیطی ویژه مانند اندازهگیری صدای یک منبع برای مقاصد پژوهشی یا
کنترل صدا
ب – اندازه گیری موضعی به منظور ارزیابی مواجهه کارگر
برای نیل به این هدف بر اساس شرایط کار ویژگیهای مواجهه کارگر با صدا و عوامل مرتبط دیگر از
یكی از روشهای ذیل استفاده میگردد:
 -1اندازهگیری مواجهه کارگر با صدای یكنواخت
 -2اندازهگیری مواجهه کارگر در مدت های معین با صدای متغیر با زمان و نوبتی
 -3اندازهگیری مواجهه کارگر در مدت های نا معین با صدای متغیر با زمان
 -4اندازهگیری مواجهه کارگر با صدای کوبهای و ضربهای
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• شنوایی سنجی
در آزمایش ادیومتری به طریق هوایی و استخوانی آستانه شنیدن صوت خالص اندازه گیری می شود .در
روش هوایی با استفاده از ادیومتر صوت خالص در فرکانسهای مرکزی یک اکتاو توسط گوشی به هر
گوش و در روش استخوانی با عبور صوت از طریق استخوان ماستوئید آستانه درک هر گوش اندازهگیری
میگردد .استفاده از دو روش هوایی واستخوانی آسیبهای حسی عصبی ،از آسیبهای گوش میانی
متمایز میگردد .نتایج اندازهگیری آستانه شنوایی روی نمودار یا جداول مخصوصی تحت نام ادیوگرام
ثبت میگردد.
• اثر سن بر کاهش شنوایی
بطور طبیعی با افزایش سن افراد دچار نقصان شنوایی میگردند و بر اساس بررسیهای انجام شده
درخصوص اثر سن برای زنان و مردان ،باید قبل از محاسبه افت دائم هر گوش در فرکانس مربوط لحاظ
گردد.
• محدوده های افت شنوایی
محدوده زیر برای افت دائم در فرکانسهای  500تا  2000معرفی شده است:
  افت هر گوش کمتر از 25دسی بل کم شنوایی تلقی نمیشود.
 افت بین  25تا 40دسی بل کم شنوایی جزئی
 افت بین  40تا  55دسی بل کم شنوایی مالیم
 افت بین  55تا 70دسی بل کم شنوایی متوسط
 افت بین  70تا  90دسی بل کم شنوایی شدید
 افت بیش از  90دسی بل ناشنوایی عمیق یا کری دائم
15
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• ضربه صوتی
این عارضه منحصرا در اثر یك مواجهه نسبی با ترازهای خیلی باالی فشار صدا مانند صدای مربوط به
انفجارات به وجود میآید که به این ترازها ترازهای صدای تروماتیك گفته میشود .به محض مواجهه با این
صدا که خارج از تحمل اندام شنوانی میباشد ،صدمه مكانیكی نظیر پارگی پرده صماخ یا صدمه به بافتهای
متصل کننده قطعات استخوانی به یك یا چند عضو از اندام شنوایی وارد میگردد .نتایج این مواجهه شدید
بوده و نیاز به توجه درمانی فوری دارد .مواردی از ضربههای مكانیكی به گوش نیز می تواند سبب چنین
عوارضی گردد .در مواجهه بسیار بزرگ فشار صوتی اندامهای دیگر و حتی بافت مغز نیز از آسیب در امان
نیست .برخی افراد پس از یك یا چند مواجهه با انفجارات دچار آسیبهای مغزی و حمالت متناوب ناشی از
آن میگردند.
• وز وز گوش :این عارضه بطور توام با پی تی اس و یا ضربه صوتی می باشد و شخص همواره دچار
احساس وز وز دریك یا دو گوش گردیده بطوریكه تحمل آن بسیار مشكل میگردد ،که حتی در ساعات
استراحت و سكوت نیز به شدت فرد را مورد ازار قرار می دهد .این عارضه حتی ممكن است سبب
عوارض روانی نیز گردد .در این عارضه انواع صداهایی که فرد در گوش خود احساس میکند ،متفاوت
است ،ولی همه آنها را به دو گروه فرکانس پایین و فرکانس باال تقسیم بندی نمودهاند .در نوع اول
شخص اصوات بم و درحالت دوم اصوات زیر را درگوش خود احساس میکند.
برای تشخیص گوشهای حساس عالوه بر اخذ سوابق بیماری و اطالعات زمینهای و خانوادگی تست هایی
پیشنهاد شده است که میتواند افت دائم در اثر مواجهه با صدا را برای فرد پیش بینی نماید .در اینجا دو
نمونه تست معرفی می شود.
• راه های کاهش مواجهه با صدا تا حد مجاز:
 کاهش صدای منابع صوتی مانند سرویس و روغنكاری قطعات ماشین آالت  ،تعمیر قطعات معیوب
و نصب پایه های ضد ارتعاش( به دلیل آنكه معموال ارتعاش باعث ایجاد صدا در محیط کار میشود )
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 کاهش صدا در مسیر انتشار از قبیل نصب مواد جاذب در سطوح کارگاه و کاهش صدای انعكاسی،
ایجاد فاصله تا منبع صدا و احداث اتاقك اپراتور
 استفاده از وسایل حفاظتی ،گوشی های داخل گوش (ایرپالگ)؛ گوشی های روی گوش (ایرماف)

•

وسایل حفاظت فردی در مقابل سروصدا

ایر پالگ (داخل گوشی) :از یك ماده نرم و قابل ارتجاع به شكلی ساخته شده است کهه در داخهل مجهرای
گوش قرار میگیرد .برخی یكبار مصرف و برخی نیز برای چندین بار استفاده ساخته شدهاند .پالگها قادرنهد
مقدار قابل توجهی از شدت صدا با فرکانسهای باال و پائین را بكاهند و در مهورد فرکهانسههای بهاال قهدرت
حفاظتی بیشتری را دارند .حسن این وسیله در این است که میتوان از آن بههمراه وسهایل حفهاظتی دیگهر
مانند ماسك ،عینك و غیره استفاده نمود .مشكلی که در ارتباط با ایهن وسهایل وجهود دارد امكهان تحریهك
پوست مجرای گوش توسط آنهاست که ممكن است در اثر تماس طوالنی بهه وجودآیهد .همچنهین بایهد بهه
کارگر آموزش الزم در ارتباط با رعایت موازین بهداشتی و شستشوی مرتب این پالگها با آب و صهابون داده

شود تا کاربرد آن موجب به وجودآمدن عفونت گوش نگردد.
گوشي ایرماف(روي گوشي) :این وسایل به شكل نیمکره از یك فلز سبك یا مواد پالستیكی که در داخهل
آن نیز مواد جاذب صوت انباشته شده است ساخته شدهاند .قدرت استحفاظی گوشیها در فرکانسههای بهاال
خیلی بیشتر از فرکانسهای پائین است به طوری که در فرکانس  1000قدرت اسهتحفاظی پهالگ بیشهتر از
گوشی است .گوشیها اصوالً بهعلت سهولت استعمال مورد استقبال کارگران میباشند و همچنین بهکارگیری
آن را توسط کارگر با سهولت بیشتری در مقایسه با پالگ میتوان کنترل نمود.
کاله کاسكت  :مه ثرتهرین وسهایل حفاظهت از دسهتگاه شهنوائی اسهت و معمهوالً بهرای حفاظهت در برابهر
سروصداهای فوقالعاده شدید مورد استفاده قرار میگیرد زیرا بخشهی از صهدای محهیط از طریهق اسهتخوان
جمجمه منتقل میگردد .در صورت لزوم میتوان همزمان با آن از ایر پالگ نیز استفاده نمود تها در مجمهوع
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صدای وارد شده به گوش را تا حدود مجاز کاهش داد .عالوهبر آن ،کاله کاسكها از نظهر حفاظهت سهر نیهز
مفید بوده و مانع وارد آمدن صدمات به آن میشوند.
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 ارتعاش
یكی دیگر از عوامل فیزیكی زیان آور در محیط کار ،عامل ارتعاش است .ارتعاش یك موج مكانیكی است کهه
در اثر نوسان هر ذره از جسم مادی حول نقطه تعادل خود ایجاد میشود .ارتعاش شامل انواع ارتعاش تمهام
بدن و ارتعاش دست و بازو است.
ادن  :کلیههه دسههتگاهههها و
اام با
ااش تما
ارتعا
ماشینآالت در هنگام کار بهعلهت حرکهت موتهور
ایجاد ارتعاش میکنند که ممكهن اسهت بهه بهدن
کههارگران انتقههال یابههد .بهههعنههوان مثههال در مههورد
رانندگان ،تمهامی ارتعاشهات ناشهی از کهار موتهور
مستقیماً به بدن منتقل میشود .در ارتباط با افرادی که در کنار سنگشكنها و یا سرندها مشهغول بهه کهار
هستند ،قسمتی از ارتعاشات تولید شده توسط دستگاه به صورت غیرمستقیم و از طریق زمین به بهدن آنهها
منتقل می شود و یا افرادی که با دستگاههای پنوماتیك کار مینمایند مقدار زیادی از ارتعاشات را از طریهق
دست خود دریافت میکنند .در تمام حاالت مذکور ممكن است اثرات نامطلوبی در کارگران بهه وجهود آیهد.
اثرات ارتعاشات بر حسب فرکانس وارده به بدن تقسیم میشوند.
حد مجاز مواجهه شغلی برای ارتعاش تمام بدن بر اساس جدول ذیل می باشد:
حد مجاز مواجهه شغلی با ارتعاش تمام بدن (مستند به استاندارد)ISO2631-1997
مدت مجاز مواجهه (دقیقه )

شتاب معادل (برآیند سه جهت )()m/s2

2

حد مراقبت (عمل ) (برآیند سه جهت )( )m/s

1440

0/63

0/38

960

0/70

0/42

480

0/87

0/50

240

1/10

0/59

120

1/30

0/72

60

1/60

0/85

30

1/85

1/10

10

2/45

1/45
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اثر ارتعاشات با فرکانسهای خیلی پایین :این ارتعاشات در محدوده فرکانسی  0/1 - 0/63هرتز بوده و
عموماً به وسیله وسایل نقلیه مانند اتومبیل ،هواپیما و کشتی بهوجود میآیند .واکهنش افهرادی کهه در ایهن
طیف فرکانس با ارتعاش مواجه هستند بهطور وسیع متفاوت بوده و به شدت ارتعاشات و حساسیت شخص و
سن و شرایط جوی نیز بستگی دارد .اختالالتی که در ایهن مواقهع ممكهن اسهت ایجهاد شهود شهامل تههوع،
استفراغ ،رنگپریدگی و عرق سرد است که عموماً از دستگاه عصبی مرکزی نشأت میگیهرد .ایهن اخهتالالت
معموالً در زمان مواجهه و یا به فاصله کمی بعد از آن به وجود میآیند و بعد از یك دوره اسهتراحت از بهین
میروند.
اثر ارتعاشات با فرکانسهای پاايین :ارتعهاش تمهام بهدن در محهدوده فرکانسهی  1-20هرتهز معمهوالً
مزاحمترین و مضرترین فرکانسها برای کارکنان صنایع است .این ارتعاشهات توسهط وسهایل نقلیهه صهنعتی
مانند تراکتور ،ماشینآالت خاکبرداری ،کامیون و امثالهم بهوجود میآیند .ارتعاشات با فرکانس بیشهتر از 20
هرتز اگرچه باعث ناراحتی و خستگی فرد می شوند ولی اصوالً سهم عمدهای را در بروز بیماریها ندارند زیرا
توسط سطح بدن و یا مواد سازنده کف کارگاه و همچنین محل نشستن فرد کارگر کاهش مییابند .به عبارت
دیگر انرژی چنین ارتعاشاتی نمیتواند به بدن وارد شود.
در هر حال ،این ارتعاشات به تمامی احشاء داخلی منتقل می شوند و باعث افزایش خفیف مصهرف اکسهیژن
همراه با سریع شدن ریتم تهنفس ،انقبهاض عضهالت گهردن ،اخهتالالت بینهائی ،مشهكل در حفهظ تعهادل و
اختالالت رفتاری می شوند .اختالالت گوارشی به صورت احساس درد همراه با بیاشهتهائی و حالهت تههوع و
استفراغ نیز گاهی دیده می شود .تعدادی از دردهای مزمن غالباً بین رانندگان با سابقه کار بیشتر از  15سال
دیده می شود .وجود دردهای پشت و ناحیه کمری ممكن است به علت کاهش جریان خون در ناحیه کمری
بوده ومنجر به آسیب نواحی پائین نخاع شود.
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ارتعاش دست و بازو  :اثر ارتعاشات بها فرکهانسههای متوسهط و بهاال :ایهن
ارتعاشات عموماً فرکانسی بهین  11تها  1500هرتهز را دارنهد و بیشهتر توسهط
دستگاههائی که با هوای فشرده کار میکنند مانند چكش ،مته و غیره به وجود
میآیند .کارگرانی که به طریقی دستگاههای مذکور را در دست نگه مهیدارنهد
متحمل لرزشهای شدید میشوند .زیرا به علت سختی کنترل دسهتگاه اجبهاراً
انقباضات عضالنی زیادی را به خود تحمیهل مهی کننهد و فشهار انقباضهی کهه
بدین ترتیب به عضالت دست وارد می شود به عضالت بازو و حتهی شهانه نیهز
کشیده می شود .نتیجه چنین حالتی ایجاد فلج همراه با تحلیل عضالت است.
عالوهبر آن ،انقباض عضالنی انتقال ارتعاشات را به استخوانها و مفاصل تسهیل
میکند که نتیجه آن نیز فرسوده شدن مفصل در طول مدت زمان است.
در هر حال عوارض ناشی از این ارتعاشات را میتوان به صورت زیر تقسیمبندی نمود:
اختالالت عروقی  :کثرت این اختالالت با مدت کارکردن با دستگاههای پنوماتیهك رابطهه مسهتقیم دارد.
بهطوریكه آمار نشان میدهد بعد از دو سال کارکردن بها ایهن دسهتگاههها فقهط  %4از کهارگران دچهار ایهن
اختالالت می شوند در صورتی که بعد از سه سال تعداد این افراد به  %48و بعد از ده سال به  %61میرسد.
اعضائی که بیش از همه آسیب میبینند انگشتان دستی است که با دستگاه در تماس است .عالئم بالینی این
اختالالت ناشی از کاهش جریان خون در آنهاست که منجر به حالت خواب رفهتن انگشهتان مهی شهود .ایهن
عارضه با رنگ پریدگی موضعی انگشتان شروع شده و بیحسی و کِرِخی آنها را به دنبهال دارد .ایهن اخهتالل
سفید انگشت (سندروم رینولدز) یا انگشت مرده نام دارد و در سه دسته از وسایل ارتعاشزای زیر بیشتر دیده
میشود.
 ارههای بنزینی که معموالً در اثر کارکردن با آن به مدت  1-5سال بیماری ایجاد میشود. برخی از ابزارهای الكتریكی مانند دریل برقی ،سنگ سمباده و مانند آن.21
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سندروم سپید انگشت( رینولد)

 ابزارهای پنوماتیك مانند آچارهای بادی ،دریهلههای بهادی ،پیكهور یها چكهشههای بهادی ،دسهتگاهههایپلیسهبرداری ،ماشینهای پرچ و امثال آن که بعد از گذشت  2-17سال کار بها آنهها احتمهال پیهدایش ایهن
بیماری وجود دارد.
مراحل پیشرفت این بیماری را میتوان به پنج مرحله تقسیم کرد در صورتی که شغل در مرحله سوم تعویض
شود احتمال دارد که عوارض برگشتپذیر باشهند در غیهراینصهورت نكهروز (مردگهی) بافهتهها بهه صهورت
پیشرونده شروع شده و ممكن است منجر به قانقاریا در انگشتان شود.
در ایجاد بیماری سفید انگشت عالوه بر طرز گرفتن دستگاه در دست و وزن آن ،درجه حرارت پایین محهیط
کار و اعتیاد به سیگار نیز نقش عمدهای را داراست.
اختالالت استخوانی مفصلی  :این اختالالت بیشتر در مفصل آرنج دیده می شود و بندرت ممكهن اسهت
مفاصل شانه و مچ را نیز درگیر کند .عالئم بالینی معموالً به صورت درد آرنج است که عموماً بعهد از خاتمهه
کار ظاهر می شود و یا در آغاز کار بروز نموده و در طی روز بهتناوب شدید و خفیف میگردد .احسهاس درد
معموالً خیلی شدید نبوده و مزاحم کارکردن کارگر نیست.
اختالالت عضالنی  :تحلیل عضالنی در عضالت ساعد و بندرت در عضالت بازو و شانه در بین کهارگران در
معرض گزارش شده است.
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اثر ارتعاشات با فرکانسهای خیلی باال :برخی از دستگاههای جدید مانند دستگاههائی که بهرای صهاف
کردن قطعات آلومینیومی در صنایع هواپیماسازی به کار میرود ایجاد ارتعاشاتی با فرکهانسههای بیشهتر از
 2000هرتز مینمایند .درد اولین عالمت و عارضه ناشی از این ارتعاشات است که بهه صهورت سهوزنسهوزن
شدن ،تیرکشیدن در دست و انگشتان ظاهر شده و گاهی به شانهها نیز کشیده می شود .اخهتالالت حسهی،
ورم ،محدود شدن حرکات مفصلی و کاهش بازدهی عضالنی نیز ممكن است به وجود آید.
حد تماس شغلی برای ارتعاشات در جدول زیر آورده شده است.
در جدول ذیل مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی با ارتعاش دست و بازو درج گردیده است:
مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی با ارتعاش دست – بازو (مستند به استاندارد )2001-5349-ISO
مدت مواجهه روزانه *(دقیقه )

حد مجاز شتاب موثر **

حد مراقبت (عمل )شتاب موثر **(جهت اصلی)

1440

0/25

0/15

960

0/50

0/30

480

0/70

0/42

240

2/90

1/75

12

4/0

2/40

60

5/0

3/0

30

8/0

4/8

15

12/0

7/2

7/5

17/5

10/5

*کل زمانی که ارتعاش طی یک روز کاری به صورت پیوسته یا متناوب به دست منتقل می شود.
مد نظر است معموالً ارتعاش در یک محور بیشتر از دو محور دیگر می باشد.اگر در یک یا چند محور **RMSمقدار
میزان ارتعاش از" کل مدت مواجهه مجاز روزانه "تجاوز کند  ،از حد مجاز مواجهه شغلی نیز تجاوز کرده است.

23

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

 شرایط جوی محیط کار
بدن انسان بهگونهای آفریده شده است که نمیتواند تغییرات گرمائی زیادی را تحمل نماید .از اینرو همهواره
سعی در حفظ دمای طبیعی خود دارد و برای این منظور با محیط اطراف شروع به تبادل حرارتی مینمایهد.
رابطه زیر را میتوان بهعنوان رابطه تبهادل گرمهائی در

بدن انسان در نظر گرفت.

M±C±K±R±D–E=S

در این رابطه:
 Mگرمای ناشی از متابولیسم مواد غذایی است .از آنجا که گرما همیشه در اثر سوخت و ساز مواد غذائی در
بدن به وجود میآید عالمتی را که برای آن در رابطه فوق در نظر میگیرند همواره مثبت است.
 Cگرمای ناشی از جابجائی است .چنانچه هوای مجاور بدن گرمتر از پوست بدن باشد در اثر تماس بدن با
هوای مذکور ،گرما به بدن وارد می شود و برعكس چنانچه هوای مذکور دارای درجه حرارتی کمتر از دمهای
پوست باشد تماس آن با بدن منجر به حذف گرما از بدن خواهد شد .گرمایی که بدین طریهق بهه بهدن وارد
می شود ( )+و یا از آن خارج میگردد ( )-گرمای جابجایی نام دارد.
 Kگرمای هدایتی است .تماس مستقیم بدن با سطوح گرم یا سرد باعث افزایش بار حرارتی ( )+و یا کاهش
آن ( )-میگردد .گرمایی که بدین طریق به بدن تحمیل شده و یا از آن گرفته میشود به نام گرمای هدایتی
معروف است.
 Rگرمای تابشی است .به طور کلی تمام سطوح مقداری از انرژی حرارتی خهود را از طریهق تهابش امهواج
حرارتی از خود ساطع مینمایند .بنابراین در محیطهای کار ،بخشی از گرمای تحمیل شده به بهدن ناشهی از
تابش امواج حرارتی از سطوح داغ موجود در محیط میباشد ( .)+بدن نیز از ایهن قاعهده مسهتثنی نیسهت و
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میتواند گرمای درونی خود را به شكل امواج حرارتی از خود خارج نماید ( .)-گرمائی کهه بهدین طریهق وارد
بدن شده یا از آن گرفته می شود گرمای تابشی یا تشعشعی نام دارد.
 Dگرمای متفرقه است .بدن از طریق راههای مختلف مانند نوشیدن مایعات گرم یا سرد ،تنفس و دفع مواد
زاید نیز اقدام به تبادل حرارتی مینماید .گرمائی که بدین طریق وارد بدن شده و یا از آن خهارج مهی شهود
بهعنوان گرمای متفرقه طبقهبندی می شود.
 Eگرمای ناشی از تبخیر عرق است .یكی از روشهای تنظیم حرارت در بدن ،دفع گرما از طریق تعریهق و
تبخیر عرق میباشد .از آنجا که جهت این تبادل همواره موجب خروج گرما از بدن می شهود عالمتهی را کهه
برای آن در نظر میگیرند به صورت منفی است .الزم به ذکر است که تبخیر هر گرم از عرق بدن باعث خروج
گرمائی به میزان 0/58کیلوکالری از بدن خواهد شد.
 Sبه معنای ذخیره گرمائی است و درواقع حاصل رابطه تبادل گرمائی بدن بها محهیط مهیباشهد .چنانچهه
مقدار آن برابر با صفر شود معنای آن این خواهد بود که گرمای وارد شده به بدن با گرمای خارج شده از آن
برابر است .در این شرایط که شرایط ایدهآل نامیده می شود دمای بدن ثابت خواهد ماند .ولی چنانچه مقهدار
آن بیشتر از صفر گردد ،به عبارت دیگر گرمای وارد شده به بدن از گرمای خارج شهده بیشهتر باشهد دمهای
بدن افزایش خواهد یافت و در واقع شخص در استرس گرما قرار خواهد گرفت .برعكس ،چنانچه مقدار آن از
صفر کمتر شود بدن در استرس سرما قرار خواهد بود.
• اختالالت ناشی از گرما
در هنگامی که کار در محیطهای گرم صورت گیرد با توجه بهه گرمهای موجهود در محهیط ،مقهدار فعالیهت
عضالنی و میزان تماس فرد ،ممكن است یك یا چند اختالل زیر پدیدار گردد.
اختالالت عصبی و روانی :کار در شرایط وجود گرما باعث احساس ناراحتی ،بیعالقگی نسهبت بهه انجهام
کار ،کاهش بازده کاری ،اختالل در قضاوت وافزایش تعداد اشتباه میگردد و هر یك از این حاالت نیز شرایط
به وجود آمدن حادثه ناشی از کار را مهیا میکند.
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عوارض پوستی :کارگرانی که در محیطهای گرم و مرطوب کار مینمایند دچار یك عارضه پوستی به نهام
میلیرقرمز می شوند که ناشی از اختالل عمل غدد مترشحه عرق است .این عارضه بهه ویهژه در آن ناحیهه از
بدن که توسط لباس پوشیده می شود بروز میکند و به شكل بثورات قرمز رنگ و خارشداری اسهت کهه در
صورت عرق کردن با سوزش و احساس سوزنسوزن شدن همراه میگردد .همچنین کار در محیطهای گهرم
باعث افزایش تعریق توسط بدن شده و از آنجا که محیطهای مرطوب بهدن مثهل زیربغهل ،کشهالهران و الی
انگشتان پا محل مناسبی برای رشد عوامل عفونی مثل قارچهاست ،احتمهال پیهدایش بیمهاریههای عفهونی
پوست خصوصاً بیماریهای قارچی نیز افزایش مییابد.
کرامپ عضالنی :همانطور که گفته شد یكی از مكانیسمهای اساسی بدن جهت مبارزه با گرمها تعریهق و
تبخیر آن است .همراه با عرق ،مقدار زیادی سدیم نیز از بدن دفع می شود که ممكن است مقدار آن به -20
 10گرم در روز نیز برسد .کاهش سدیم بدن منجر به گرفتگی یا کرامپ عضالنی خواهد شد .در اکثر مواقهع
این گرفتگی از ماهیچههای ساق پا شروع شده و به قسمتهای باالی پا و شكم گسترش مییابد .این حالهت
به صورت متناوب بوده و هرچند دقیقه یكبار شدت مییابد.
خستگی و بیحالی در اثر گرما  :در هنگام مواجهه با گرما مقدار زیادی آب بدن از راه تعریق خارج می
شود .چنانچه کاهش آب بدن به  5تا  8درصد وزن شخص برسد شهخص احسهاس خسهتگی و بهیحهالی را
خواهد نمود .در این حالت فرد دچار رنگپریدگی ،سستی ،گیجی ،پوست سرد و مرطوب شده و حرارت بدن
او ممكن است کمی افزایش داشته باشد .علت اصلی این عالئم در واقع عدم کفایهت دسهتگاه گهردش خهون
بهعلت کاهش حجم خون است .چنانچه کاهش آب بدن به  10درصد وزن بدن برسد شخص ،دیگر قادر بهه
انجام هیچ کاری نیست و اگر این کاهش به میزان  15درصد برسد مرگ فرد را به دنبال خواهد داشت.
گرمازدگی  :بعد از فعالیتهای خیلی شدید در محیطهای خیلی گرم ممكن است به وجود آید .این
اختالل با عالئم از دست دادن حس جهت یابی ،گیجی ،تهوع ،سردرد شدید ،پوست داغ و خشك شروع می
شود و حرارت بدن ممكن است به حدود  5درجه سانتیگراد باالتر از حد طبیعی برسد .گرمازدگی یك
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فوریت پزشكی است و اگر بدن به سرعت خنك نشود ممكن است منجر به مرگ و یا آسیبهای غیرقابل
برگشت به برخی از اعضأ مثل مغز ،کلیه و کبد گردد.
شاخص های گرمایی :تنش ها یا استرس های حرارتی محیط کار را می توان به لحاظ ذهنی یا فیزیكی
مورد ارزشیابی قرار داد .نظر به اینكه پارامترهای محیطی نظیر دمای هوا ،دمای تابشی ،رطوبت و سرعت
جریان هوا همراه با فعالیت فرد و نوع لباس وی در ایجاد تنش و میزان آن موثرند ،سعی گردیده است
شرایط حاکم خالصه شده و به صورت یك عدد ارائه شود .این عدد همان شاخص یا نمایانگر حرارتی است.
شاخص ،معیاری برای نشان دادن میزان وخامت حرارتی محیط کار است .هدف از ارائه یك شاخص ،خالصه
کردن ارتباطات داخلی میان پارامترهای محیطی ،لباس و فعالیت در قالب یك عدد است .این عدد در ارتباط
با عملكرد حرارتی یا تعادل حرارتی بدن انسان است .شاخص های حرارتی به  2دو گروه زیر طبقه بندی می
شوند:
 -1شاخص های گرما
 -2شاخص های سرما
• ارزشیابی گرما در محیطهای کار
شاخصهای مختلفی برای محاسبه و بیان گرمای یك محیط وجود دارند .یكی از سادهترین و مناسهبتهرین
آنها که توسط بسیاری از سازمانها نیز توصیه شده است شاخص WBGTنام دارد .برای محاسبه آن بایهد
دمای تر طبیعی ،دمای دماسنج خشك و دمای دماسنج گویسان در دست باشد .در روابط مربهوط بهه ایهن
شاخص سرعت جریان هوا و رطوبت هوا مستتر است.

هنگامی که کار در محیطهای مسقف انجام گیرد مقدار WBGTاز رابطه زیر قابل محاسبه است.
WBGT=0.7Tnw+0.3Tg
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در هنگامی که کار در محیطهای غیرمسقف انجهام مهی شهود مقهدار WBGTرا از رابطهه زیهر بهه دسهت
میآورند.
WBGT= 0.7Tnw+0.2Tg+0.1Ta
در روابط فوق:
 Tgمقدار دمای نشان داده شده به وسیله دماسنج گویسان است که با میزان گرمای تابشی متناسب است.
 Tnwدمای تر طبیعی است .از آنجا که تعریق یك فاکتور مهم در تبادالت حرارتی بین انسان و محیط است
داشتن وسیلهای که بتواند بیانگر میزان اتالف حرارت از طریق تبخیر باشد ضروری است .اساسیتهرین کهار
برای رسیدن به این منظور ،استفاده از یك دماسنج جیوهای معمولی است که مخزن آن به کمهك پارچههای
که قدرت رسانایی مناسبی دارد (مانند کتان) پوشیده شده باشد .تبخیهر آب از ایهن پارچهه قسهمتحسهاس
دماسنج را به همان نحو که تبخیر عرق ،بدن انسان را خنك میکند ،خنك مینماید.
 Taمقدار دمای محیط است که میتوان آن را به سهولت و با استفاده از یك دماسنج معمولی به دست آورد.

جهههت ارزشههیابی گرمههای موجههود در محههیط کههار ،عههالوهبههر
شاخص WBGTباید نوع کار را نیز مشهخص نمهود .بهرای ایهن
منظههور کههار را برحسههب میههزان انههرژی الزم بههرای انجههام آن
تقسیمبندی میکنند .به عبارت دیگر مقدار انرژی که در هر کار
مصرف می گردد میتواند مبنایی برای تقسهیمبنهدی آن از نظهر
سبك یا سنگین بودن کار باشد .براساس استانداردهای موجود:
کار سبك :کاری است کهه میهزان انهرژی الزم بهرای انجهام آن
حداکثر  200کیلوکالری در ساعت باشد .مانند مشاغل دستی و بازوئی سبك و یا کار با ماشین در حالتهای
نشسته و ایستاده.
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کار متوسط  :کاری است که انرژی مورد نیاز آن از  200تا  350کیلوکالری در ساعت متغیر باشد ماننهد راه
رفتن ضمن بلند کردن و هل دادن بار متوسط.
کار سنگین :کاری است که انجام آن مستلزم صرف انرژی به میزان بیش از  350کیلوکالری در ساعت است
مانند کلنگزدن و بیل زدن.
پس از انجام مراحل فوق میتوان با استفاده از جدول زیر کهه توسهط مجمهع دولتهی متخصصهین بهداشهت
صنعتی آمریكا براساس میزان WBGTتوصیه شده و مورد پذیرش کمیته فنی بهداشت حرفهای کشور نیهز
قرار گرفته است ،جهت قضاوت و یا تأمین شرایط مناسب کاری از نظر گرما اقدام نمود.
جدول حد مجاز مواجهه شغلی برای مواجهه با استرس حرارتی بر اساس شاخص WBGTبه شرح ذیهل مهی
باشد:
حد مجاز مواجهه شغلی برای مواجهه با استرس حرارتی با شاخص دمای ترگوی سان ()WBGT
کار سبک
مدت زمان کار

کار متوسط

حد مراقبت

کار سنگین

حد مراقبت

حد مراقبت

حد مجاز
(عمل)

کار خیلی سنگین

حد مجاز
(عمل)

حد مراقبت
حد مجاز

(عمل)

حد مجاز
(عمل)
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 تشعشعات و پرتوهای زیان آور محیط کار
از دیدگاه بهداشت حرفهای مبحث تشعشعات را بهطور کلی میتوان به دو قسمت پرتوهای یونساز و پرتوهای
غیریونساز تقسیمبندی کرد.
 -1پرتوهای یونساز یا یونیزان  :به دو گروه عمده شامل پرتوههای یونسهاز الكترومغناطیسهی ماننهد
پرتوایكس و پرتوگاما و پرتوهای یونساز اتمی (پارتیكولی) نظیر پرتوهای آلفا ،بتا ،پروتون ،نهوترون و
غیره تقسیم میشوند.
پرتو ایكس ساخت دست بشر است ولی پرتوهای دیگر از مواد رادیواکتیو تابش میشوند .در واقهع ،اتهمههای
مواد رادیواکتیو که از نظر سطح انرژی در یك حالت ناپایدار قرار دارند ،دچهار تغییراتهی در سهاختمان خهود
شده و در طی این تغییرات ،تابش پرتوهای مذکور صورت میگیرد.
پرتوهای یونساز هنگامی که وارد یك محیط گردند در اثر برخورد با اتمهای تشكیل دهنده آن محیط ،باعث
خارج کردن الكترون از مدار اتم می شوند .الكترونهای خارج شده از مدار نیز میتوانند به نوبه خود به سایر
اتمها برخورد نموده و وضع مشابهی را به وجود آورند و به این ترتیب ایجاد یك سری یونهای مثبت و منفی
و همچنین رادیكالهای آزاد را در محیط مینمایند.
استفاده از پرتوهای یونیزان امروزه اهمیت ویژهای را داراست و اهم موارد استفاده از آن شامل:
 -1استفاده در فعالیتهای پزشكی مانند رادیوگرافی پزشكی ،ارزیابی کار غدد و درمان تومورهای سرطانی
 -2استفاده در فعالیتهای کشاورزی ماننهد اصهالح نهژاد گیاههان ،کشهف منهابع آب زیرزمینهی و شهناخت
مسیرهای آب در عمق زمین.
 -3استفاده در فعالیتهای صنعتی مانند رادیوگرافی صنعتی ،اندازهگیری و کنترل ارتفاع مایعات در مخازن،
تعیین ضخامت اجسام ،اندازهگیری میزان رطوبت و دانسیته ،نگهداری مواد غذایی و جلوگیری از فساد آنهها،
از بین بردن میكروبها در صنایع داروسازی و بسیاری از کاربردهای دیگر.
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در اثر استفاده از پرتوهای یونیزان در فعالیتها مختلف فوق ،بدن انسان در معرض آن قرار میگیرد و دچهار
صدمات متعددی میشود.
• اثرات پرتوهای یونساز
اثرات پرتوهای یونساز را بر روی موجود زنده میتوان به دو دسته تقسیم نمود:
صدمات حاد یا زودرس  :این صدمات هنگامی به وجود میآید که پرتوگیری به مقهدار زیهاد و در مهدت
زمانی کوتاه انجام شود .در این حالت دوره کمون کوتاه است و اثرات ممكن است بعد از چند ساعت تا چنهد
هفته بروز کند .این نوع صدمات بیشتر در حوادث ناشی از کار با مواد رادیواکتیو (حادثهه چرنوبیهل) و یها در
انفجارات اتمی (هیروشیما ،ناکازاکی) ممكن است ایجاد شود و بهطور کلی برحسب دز دریافت شده شهخص
ممكن است دچار یكی از حاالت زیر گردد .در تمامی ایهن حهاالت فهرد پرتهو دیهده دچهار تههوع ،اسهتفراغ،
خستگی و کاهش سلولهای تشكیل دهنده خون خواهد بود.
الف :سندرم حاد تشعشعات  :تابش اشعه با مقادیر بیشتر از  100راد در روی تمام یا قسمت اعظهم بهدن
باعث بروز یك بیماری وخیمی می شود که به نام سندرم حاد تشعشعات معروف است .این بیماری به فاصله
چند ساعت بعداز تابش اشعه با عالئم تهوع ،استفراغ و احیاناً اسهال شروع می شهود کهه بعهد از  24سهاعت
بهبود مییابد ولی بعد از مدتی (یك هفته) به دنبال تب این عالئهم خصوصهاً اسههال مجهدداً شهروع شهده و
زخمهایی در دهان و گلو به وجود میآید که ممكن است با ریزش موها نیز همراه باشهد .بههعهالوه احتمهال
خونریزیهای زیرپوستی و خونریزی از جدار روده نیز وجود دارد.
ب  :ضایعه مراکز خونساز  :معموالً مغز استخوان که مرکز ساخت اغلب سلولههای خهونی اسهت در اثهر
پرتوگیری به میزان چندصد راد دچار صدمه وآسیب می شود و در نتیجه این صدمات ،مراکز خونساز قادر به
تولید سلولهای جدید نمیباشند از اینرو به تدریج سلولهای خونی کاهش یافته و در اثر کاهش گلبولهای
سفید ،عفونت بر بدن غلبه میکند .معموالً مرگ در اثر ضایعه مراکز خونساز ظرف چندهفته و حداکثر یكماه
بعد از پرتوگیری اتفاق میافتد .چنانچه پرتوگیری در حدی باشد که مغز استخوان به صهورت کامهل آسهیب
31

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

ندیده باشد ،ضایعات تا حدی برگشتپذیر است ولی در پرتوگیری زیهاد (در حهدود  700راد) امكهان تهرمیم
مراکز خونساز وجود ندارد.
ج  :ضایعه دستگاه گوارش  :سلولهای پوششی دستگاه گوارش چون نسبت به سلولهای خونی مقاومت
بیشتری را دارند به ازای مقادیر بیشتری از پرتو صدمه خواهند دیهد و صهدمات آنهها بها پرتهوگیری بهیش از
 1000راد شروع می شود .عالئم این ضایعه اسهال شدید ،استفراغ ،کاهش وزن و عفونت داخلی است و مرگ
بعد از حدود یك هفته فرا میرسد .چنانچه موجود زنده از آسیب دستگاه گوارش نجهات یابهد و سهلولههای
پوششی بتوانند با ازدیاد خود مخاط را پوشش دهند ،مرگ بهعلت آسیب دستگاه خونساز که اثر کشهنده آن
دیرتر ظاهر میشود اتفاق میافتد.
د  :ضایعه دستگاه اعصاب مرکزی  :در پرتوگیری بیشتر از  2000راد عالئم ورم مغزی بهه فاصهله چنهد
دقیقه ظاهر شده و در ظرف  24ساعت منجر به مرگ میشود.
صدمات دیررس یا مزمن :اثرات دیررس پرتوها سالها بعد از پرتوگیری ممكن است ظاهر شوند و ممكن
است در نتیجه یك پرتوگیری حاد در گذشته و یا پرتوگیری مزمن در طول سالهای متمادی به وجود آیند.
این صدمات را میتوان به دو دسته صدمات سهوماتیك و ژنتیهك تقسهیمبنهدی نمهود .صهدمات سهوماتیك
صدماتی هستند که در فرد پرتو دیده بروز میکنند ولی صدمات ژنتیك صدماتی میباشند که در نسلههایی
که از فرد پرتودیده به وجود میآینهد ظهاهر مهیگردنهد .از انهواع صهدمات سهوماتیكی مهیتهوان کاتاراکهت،
بیماریهای پوستی و انواع سرطانها را نام برد.
الف  :کاتاراکت  :کاتاراکت یها آب مرواریهد جهزو بیمهاریههای شهغلی شهایع اسهت و در بهین کارکنهان
راکتورهای هستهای و سیكلوترنها که به مدت طوالنی در معرض پرتوگیری کم بودهاند ،موارد آن بهه وفهور
دیده میشود .در میان پرتوهای یونساز ،چشم به نوترون بیشتر از سایر پرتوها حساس است .به عبارت دیگهر
نوترونهای سریع در ایجاد کاتاراکت بیشتر از پرتوهای دیگر م ثر است .الزم به ذکر است که تاکنون موردی
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از این بیماری در کارکنان با پرتو ایكس گزارش نشده است .دوره کمون صدمه به چشم به حهدود  10سهال
میرسد ولی پس از ظاهر شدن ،پیشرفت آن سریع است.
ب  :بیماریهای پوستی  :پوست بهدلیل اینکه سطح بدن را پوشهانده اسهت جهزء انهدامههایی اسهت کهه
بیشترین پرتوگیری را انجام میدهد .بیماریهای پوستی ناشی از تشعشعات بهطور کلهی رادیهو درمیهت نهام
میگیرد و برحسب اینکه جذب پرتو به چه میزان صورت پذیرفته باشد ،رادیو درمیت ممكن است زودرس یا
دیرس باشد در رادیو درمیتهای زودرس که ممكن است با جذب پرتو به میزان 300رم صورت پذیرد ،بعد از
 1-2ساعت قرمزی کم و بیش خارشداری که بعداً به پوستهپوسته شدن پوست منجهر مهیشهود بهه وجهود
میآید و بعد از مدتی از بین رفتن موهای پوست در معرض مشاهده خواهد شد .چنانچه میزان پرتو افهزایش
یابد قرمزی پوست بیشتر شده و همراه با تاول خواهد بود و منجر به تغییر رنگ پوست و از بین رفتن دائمی
موها می شود .در پرتوگیری شدیدتر ممكن است زخمهایی دائمی در پوست ایجاد شود .در رادیودرمیتهای
دیررس که ابتدا در رادیولوژیستها تشخیص داده شد ،پرتوگیری با مقادیر کم ولی در طول مدت زمان ایجاد
می شود .در چنین حالتهایی که بعداز سالها پرتوگیری ممكن است به وجود آیند ،پوست در ابتدا خشك و
پیگمانته شده و سپس به تدریج آتروفی (نازک) میشود .موها ریخته و ناخنها ترک برداشته وعهروق محهل
پرتوگیری گشاد میگردند ممكن است همراه با این حاالت ،تغییرات پوست مثل زگیلهای سفت و دردنهاک
به وجود آید و در نهایت منجر به سرطان پوست گردد.
ج  :سرطان :یكی از آثار دیررس پرتوهای یونساز القای سرطان است که بیشتر در سیسهتمههای خونسهاز،
غده تیروئید ،پوست و استخوان مشاهده می شود .اطالعات موجود ،پرتوهای یونساز را بها دز زیهاد سهرطانزا
شناخته است ولی در دزهای کم نتایج اطالعات کافی نیست .در هر حال ،ثابت شده است که در دزهای کم،
پرتوهای یونساز حتی اگر مستقیماً سرطان ایجاد نكنند میتوانند شرایط به وجود آمدن بافتهای سرطانی را
مهیها نماینهد .در ههر صهورت ،براسهاس اطالعهات موجهود مههیتهوان گفهت کهه بهه شهرط رعایهت اصههول و
دستورالعملهای حفاظتی در پرتوگیریهای شغلی ،احتمال بروز سرطان را میتوان به حداقل رساند.
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د  :صدمات ژنتیكی پرتوهای یونساز  :تابش اشعه یونساز روی بیضهها باعث قطع تولید اسپرم به صورت
موقت یا دائم (برحسب دز دریافتی) شده و بر روی تخمدانها نیز قطع موقت یا دائم قاعهدگی را بهه همهراه
دارد.
چنانچه مقدار تابش در حد کمتری صورت گیرد ممكن است باعث ایجاد موتاسیون در ژنها( )DNAشده و
ساختمان آن را دچار تغییر نماید .این جهشها ممكن است غیرقابل ترمیم بوده و بدینترتیهب انتقهال یهك
صفت ژنی از نسلی به نسل دیگر دچار تغییر شهود .همچنهین جههشهها ممكهن اسهت باعهث تغییراتهی در
ساختمان کروموزومها شود .جهشهای کرموزومی معموالً قابل ترمیم هستند و براساس مطالعات انجام شده
روی حیوانات ،جنس م نث مقاومتر از جنس مذکر است .در هر حال باید به خاطر داشت که پرتوهای یونساز
بهعنوان عوامل تراتوژن نیز مطرح میباشند و ممكن است تابش اشعه حتی به مقدار خیلهی کهم نیهز باعهث
بیماریها و ناهنجاریهایی در جنین شود .از اینرو الزم اسهت کهه از تهابش اشهعه در روی زنهان بهاردار بها
قاطعیت جلوگیری نمود.
 دوز مجاز پرتوهای یونساز
بهطور کلی صدمات ناشی از پرتوهای یونساز را میتوان به دو دسته زیر تقسیم نمود:
 -1صدمات احتمالي  :صدماتی هستند که احتمال بروز آنها تابعی از دز جذب شده است ماننهد اخهتالالت
ژنتیكی و سرطان.
 -2صدمات قطعي :صدماتی هستند که شدت اثر بیماری تابعی از دوز جذب شده است ماننهد کاتاراکهت و
رادیو درمیت.
تحقیقات انجام شده نتیجه داده است که برای صدمات قطعی ممكن است بتوان دوزی را بهعنوان دوز مجهاز
پیشبینی نمود ولی در رابطه با بروز صدمات احتمالی ،خصوصاً صدمات ژنتیكی نمیتهوان حهد آسهتانهای را
تعریف کرد .با توجه به مسائل فوقالذکر حداکثر دوز مجاز پرتوگیری در ارتباط با افرادی که به اقتضای شغل
خود در معرض میباشند  5رم در سال یا  100میلی رم در هفته در نظر گرفته می شود.
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 -2پرتوهای غیر یونساز
 -1-2تشعشعات ماوراء بنفش
این تشعشعات بهطور طبیعی در نور خورشید وجود دارند و طول موج آنهها در ههوا از  200تها  400نهانومتر
است .جذب این تشعشعات در بدن از آنجا که باعث تولید واکنشهای فتوشیمیایی می شود ،اهمیت دارد .دو
عضو بدن یعنی پوست و چشم نسبت به این تشعشعات حساس هستند .از اینرو اثرات آن را در بهدن بهه دو
دسته اثرات پوستی و چشمی تقسیم میکنند.
اثرات پوستی :تابش این تشعشعات در روی پوست انسان باعث ایجاد سوختگی می شود که بهطور متوسط
بعد از حدود  2الی  24ساعت بهوجود میآید .عالئم سوختگی از یك قرمزی ساده تا درست شدن تاولههای
بزرگ و پوسته پوسته شدن پوست متفاوت است .این حاالت بهتدریج بهبود مهییابهد .در اثهر تهابش مكهرر،
تغییراتی شامل تجمع مالنین که منجر به قهوهای شدن پوست می شود و کلفت شدن طبقات شاخی اپیدرم
که منجر به چروکهای پوستی میگردد ،در پوست ایجاد می شود .این تغییهرات باعهث حفاظهت بیشهتر در
برابر تأثیر مجدد اشعه میشوند.
آنچه که اهمیت دارد آن است که موارد زیادی از سرطان پوست نزد کسانی که بهه علهل شهغلی مهدتههای
زیادی در معرض تابش مستقیم آفتاب بودهاند ذکر شده است و آزمایشهای بهعمهلآمهده در حیوانهات نیهز
اشعه ماوراء بنفش را مسئول ایجاد سرطان شناخته است .از طرف دیگر هیچ مورد سهرطان پوسهت ناشهی از
کار در موارد جوشكاری و یا بهکار بردن المپهای ماوراء بنفش ذکر نشده است کهه شهاید علهت آن چنهین
باشد که ،مقدار الزم اشعه برای تولید سرطان بهمراتب بیشتر از مقداری است که باعهث سهوختگی پوسهت و
عوارض چشمی آن می شود و همچنین زمان طوالنیتری برای تولید سرطان الزم است .در حالی که عوارض
پوستی و چشمی بهقدری دردناک و ناراحتکننده است که امكان تحمل مقهادیر بهاالتر از آن را کهه ممكهن
است سرطانزا باشد نمیدهد.
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اثرات چشمی :تماس چشم در بیش از مقادیر مجاز (  0/015ژول بر سانتی متر مربع ) با این تشعشهعات
باعث ایجاد التهاب قرنیه و ملتحمه چشم میگردد که همانند عوارض پوستی ممكهن اسهت بعهد از چنهدین
ساعت ظاهر شوند .عالئم آن عبارتند از :التهاب ملتحمه چشم ،ترس از نهور ،درد چشهم و اشهك ریهزش .در
مراحل حاد مثل ضربه نور یا ضربه کمان در جوشكاری ،تعطیل کار برای کهارگر کهامالً ضهروری اسهت .ایهن
عالئم پس از چند روز بهبود مییابد .الزم بهذکر است که برخالف پوست ،ملتحمه چشم و قرنیهه ،هیچگونهه
تحملی نسبت به این اشعه پیدا نمیکنند و برای پیشگیری از اثرات آن باید کهارگران را تشهویق نمهود تها از
نقابهای جوشكاری استفاده نمایند .بهطور کلی جلوگیری از تابش این اشعه بهر روی پوسهت بها اسهتفاده از
لباسهای مناسب ،نصب حفاظ در اطراف منابع مولد اشعه و حفظ فاصله الزم از آن ،مقدور است.
 -2-2تشعشعات مادون قرمز
این تشعشعات در صنایع از کورههای ذوب حاصل می شوند .جذب امواج مادون قرمز در اجسام ایجاد حرارت
میکند و چنانچه به بدن تابیده شوند ممكن است منجر به سوختگی حاد ،انبساط مهویرگی شهدید و تغییهر
رنگ پوست گردند .از آنجا که پوست دارای گیرندههای حرارتی است در اثهر افهزایش درجهه حهرارت ،غالبهاً
تماسهای کارگران با این تشعشعات در محیطهای صنعتی کنترل شده میباشد مگر اینکه کارگر بهدالیلهی
بیشتر در معرض آن قرار گیرد .ولی از آنجا که چشم فاقد گیرندههای حرارتی اسهت ممكهن اسهت صهدمات
بیشتری را در محیطهای کار متحمل شود .خصوصاً مواقعی که کارگر به اقتضای کار از طریق منافذ به داخل
کوره نگاه میکند .اثر این اشعه بر روی عدسی چشم باعث بهوجود آوردن کاتاراکت می شهود و از آنجها کهه
کاتاراکت ناشی از اشعه مادون قرمز اولین بار در بین کارگران صنایع شیشهسازی شناخته شد ،به این عارضه،
آب مروارید کارگران شیشهسازی اطالق می شود و اعتقاد بر این است که گرمای حاصل از این اشهعه سهبب
کدر شدن عدسی چشم می شود .این بیماری بعد از مدتهای طوالنی (حهدود  25سهال) در بهین کهارگران
کورهها ممكن است بهوجود آید .چنانچه مقدار اشعهای که به چشم تابیده مهی شهود زیهاد باشهد منجهر بهه
سوختگی رتین (شبكیه) چشم می شود و ممكن است به نابینائی فرد منجر شود.
36

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

توصیه میشود در صنایعی که کارگران بهنحوی با این تشعشعات سر و کهار دارنهد از عینهك مخصهوص کهه
شیشه آن حاوی اکسیدهای فلزی است استفاده شود .این عینكها مانع عبور تشعشعات حرارتی شهده ولهی
میتوانند نور را از خود عبور دهند.
 روشنایی در محیط کار :
امروزه مسئله روشنایی برای کارگاههای بزرگ صنعتی اهمیت ویژهای یافته است .کمبود روشنایی در محیط
کار  ،افزون بر ایجاد خستگی اعصاب ،آسیب های دیگری به سالمت بینایی کارگر وارد می آورد.
به طور کلی ،می توان اهداف تامین روشنایی کافی و مناسب را چنین بیان کرد :
-1بیشترین حفاظت از بینایی کارکنان
-2کاهش عوامل ایجاد خستگی و فشار ناشی از روشنایی کافی
-3پیشگیری از حوادث ناشی از کار
-4افزایش بازده کار
-5بهبود کیفیت فرآورده
روشنایی رضایت بخش دارای ویژگیهای زیر است:
-1نور کافی باشد.
-2نور از نظر توزیع مطلوب باشد.
-3درخشندگی سطوح باعث زدگی چشم نگردد.
-4سایه های مزاحم موجود نباشد.
روشنایی رضایت بخش به راحتی و آسایش انسان کمك میکند و بازده کار را باال می برد و با کاهش حوادث
ناشی از نور غیرکافی ،به ایمنی کمك بسیاری می کند .شدت روشنایی مورد نیاز بر حسب لوکس (لومن بهر
متر مربع) انتخاب شده است .اندازه گیری مقادیر شدت روشنایی باید توسط دسهتگاه سهنجش روشهنایی بها
دقت  0/1لوکس و به صورت کالیبره شده در ارتفاع سطح کار انجام شود .معیار تعیین ایسهتگاهههای انهدازه
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گیری روشنایی عمومی استفاده از روش الگویی مورد قبول انجمهن مهندسهین روشهنایی آمریكهای شهمالی
 IESNAدر ارتفاع عمومی سطح کار و محاسبات مربوط به آن می باشد .در اندازه گیری روشهنایی موضهعی
باید حداقل سه ایستگاه در سطح کار (که یكی از آنها محدوده بیشترین زمان رویت باشد) مورد سنجش قرار
گیرد و ارقام هیچیك از آنها از حد توصیه شده جدول حدود مجاز نباید کمتر باشد.
جدول حدود توصیه شده شدت روشنایی موضعی مورد نیاز برای مشاغل مختلف
گروه شغل

الف

خصوصیات شغل

کارهاي معمول غیر
دقیق

دقت وضوح اشیاء و
تصاویر

 5سانتي متر

مثال

مشاغل تولیدي و
تعمیرات عادي

شدت روشنایی موضعی
مورد نیاز Lx

250

مونتاژ قطعات
ب

کارهاي نسبتاً دقیق

 1سانتي متر

ج

کارهاي دقیق

 5میلي متر

د

کارهاي خیلي دقیق

 1میلي متر

مكانیكي،تعمیر تجهیزات

270

مكانیكي
مشاغل اداري،تحریري یا
تایپي ،تعمیرات و مونتاژ

300

تجهیزات الكتریكي
نقشه کشي ،طراحي
دقیق،مونتاژ یا تعمیر

500

قطعات ریز ،قالیبافي
ه

کارهاي فوق العاده
دقیق

کمتر از  1میلي متر
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 عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار
هر روز مواد شیمیایی متعددی در صنایع مصرف یا تولید میشوند و میلیونها نفر کارگر در سراسهر دنیها بها
این مواد تماسی روزانه دارند  .تنوع این مواد بسیار زیاد است و شاید بیشتر از هزار نوع ماده معدنی یها آلهی،
طبیعی یا سنتتیك کاربردی صنعتی دارند و جالب توجه اینكه روز به روز بر تعداد آنها نیز افزوده میشود .
اکثرمواد شیمیائی اثرات نامطلوبی را روی سالمت کارگران باقی میگذارند و مخل سالمت آنان میشهوند .از
این رو می توان گفت که مواد شیمیائی در حكم سم هستند و هنگامی که به بدن وارد شوند اعمهال حیهاتی
بدن را مختل میکنند این اختالل ،مسمومیت نامیده میشود.
مسمومیتها بطور کلی به دو دسته تقسیم میشود:
 مسمومیت حاد  :زمانی ایجاد میشود که سم با مقادیر زیاد و در زمانی کوتاه وارد بدن شود بطهور
معمول مرگ و میر در مسمومیتهای حاد باالست و موارد آن در محیطهای کار کم اسهت مگهر در
حوادث ناشی از کار .بعنوان مثال نشت ایزو سیانات در سال  1984از مخازن کارخانه یونیون کارباید
در بوپال هند منجر به کشته شدن بیش از  500نفر کارگر در محل کارخانه و  5000نفهر از اههالی
شهر بوپال شد.
 مسمومیت مزمن :زمانی ایجاد می شود که سم با مقادیر مختلهف در دراز مهدت وارد بهدن شهود.
اغلب مسمومیتهای شغلی از نوع مزمن است و عالئم مسمومیت پس از گذشت زمان طوالنی ظاهر
میشود البته با آزمایشات پاراکلینیكی میتوان به وجود این مسمومیت در بین کارگران پی برد .
 راههای ورود مواد شیمیایی به بدن در محیط های کار
 -1از طریق استنشاق  :انسان در هر بار عمل تنفس حدود  0/5لیتر هوا را به درون ریه خود فرستاده و یا
از آن بیرون میكند .دستگاه تنفس از دو قسمت فوقانی شامل بینی گلو و قسمت تحتانی شامل برنش ها
وکیسه های هوائی یا آلوئولها تشكیل شده است .در داخل بینی موها اولین موانعی هستند که میتواننهد
از ورود مواد جامد به دستگاه تنفس جلوگیری کنند همچنین رطوبت داخل بینی حنجره ،نهای و نهایژه
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باعث میشوند مقداری از این مواد گرفته شوند ولی گازها و بخارات و ذرات بسیار کوچك ممكن است از
این موانع عبور کرده و خود را به انتهای دستگاه تنفس برسانند همچنین ممكن اسهت مقهدار زیهادی از
آنها از طریق جدارههای مرطوب دستگاه تنفس جذب بدن شوند.
سطح جذبی که در ریهها وجود دارد حدود  150مترمربع است و از این رو سمومی که بداخل ریه ها راه
مییابند ممكن است به مقدار زیادی جذب شوند.
در ارتباط با گرد و غبارها و مواد جامد نفوذ یك سم بستگی به بعهد ذرات دارد و ههر قهدر انهدازه ذرات
کوچكتر باشد مقداری از آن که به آلوئولها میرسد بیشتر است بطوریکه ذرات بزرگتر از  10 اصهوالً
نمیتوانند خود را بداخل حبابچههای ریوی برسانند .از این رو ذرات را بر حسب قطر آنها به دو دسهته
ذرات قابل استنشاق و ذرات غیر قابل استنشاق تقسیم میکنند.
ذرات قابل استنشاق ذراتی هستند که دارای قطری کمتر از  10 میباشند و ذرات غیرقابل استنشاق با
قطری بیشتر از  10 را داراند و به ریه نمی رسند.
در این طریقه ورود مواد به بدن  ،عالوه بر اثر سمی که این سموم بعد از وارد شدن در بدن اعمهال مهی
کنند در محل ورود نیز ممكن است ضایعاتی از قبیل تورم ریوی ،پنوموکونیهوز و عهوارض وخهیم ریهوی
دیگر نیز بوجود آورند.
 -2از طریق پوست
دومین راهی که ممكن است یك سهم از طریهق آن وارد بهدن شهود راه
پوستی است  .پوست سالم یك سد مقاوم در برابر ورود مهواد سهمی بهه
بدن است ،با این وجود برخی از مواد به ویژه مواد محلول در چربهی بهه
سهولت از این راه عبور کرده و از طریق رگهای خهونی موجهود در زیهر
پوست به قسمتهای دیگر بدن منتقهل مهیشهوند .چنانچهه پوسهت بهه
دالیلی مانند زخم  ،خراش و سهوختگی سهالمت خهود را از دسهت داده
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باشد ،ورود مواد از این راه ،تسهیل خواهد شد.
اثر مواد شیمیایی روی پوست بسیار متفاوت است .بعضی از آنها فقط تولید اریتم یا قرمزی پوسهت ،خهارش،
التهاب و گاهی سوزش میکنند ،که بطورکلی این اثرات بنام حساسیت موضعی شهناخته مهیشهود و برخهی
چربی های پوست را درخود حل میکنند و عالوه بر اینكه از این راه وارد بدن می شوند باعث خشكی پوست
میگردند ،مانند حاللهای آلی و برخی خاصیت خورندگی و سوزانندگی داشته و ممكن است ایجاد زخمهای
ساده تا عمیق نمایند ،مانند اسیدها و قلیاها .الزم بذکر است که بطورکلی مواد قلیهایی در مقایسهه بها مهواد
اسیدی خاصیت نفوذ بیشتری در پوست دارند ،از این رو اثرات آنها بیشتر از مواد اسیدی است.
برخی از مواد نیز ممكن است بدون آنكه اثری از خود بجای بگذارند از طریق فضای ریشهههای مهو بهه غهدد
چربی رسیده و جذب شوند.
عالوه بر عدم سالمت پوست  ،خیس بودن پوست و زمان تماس با مواد سمی از جمله عوامل موثر در جهذب
پوستی است و گاهی فاکتورهای ژنتیك مانند رنگ پوست در جذب یك ماده از راه پوست موثر است.
 -3از طریق سیستم گوارشی
مواد سمی معموال از طریق سیستم گوارشی وارد بدن نمیشوند مگر به دلیل عهادات غلهط کهارگران و بهی-
توجهی و بیدقتی آنها در رعایت مسایل بهداشتی در محیط کار و محل های آلوده .به عنوان مثال برخهی از
کارگران عادت دارند که در هنگام کار ،اشیاء و ابزار کار خود را در دههان بگذارنهد ،ماننهد گذاشهتن قلمهوی
حاوی رنگ در دهان توسط نقاشها و یا گذاشتن میخ در دهان توسط نجارها.
همچنین خوردن و آشامیدن در محلهای آلوده و یا عدم توجه به شستشوی دستها قبل از صرف غذا می-
تواند مقدار زیادی از مواد شیمیائی که به دستها چسهبیده را از طریهق دسهتگاه گهوارش وارد بهدن نمایهد.
بنابراین برای پرهیز از ورود مواد شیمیایی از طریق سیستم گوارش الزم است ضمن رعایت بهداشت دستها،
برای صرف وعده های غذا و نوشیدن چای از محل های استراحت که جدا از محل کار بوده و عهاری از مهواد
شیمیایی میباشند ،استفاده شود.
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 تقسیم بندی مواد شیمیایی بر مبنای حاالت فیزیكی
 .1گازها و بخارات  :کلمه گاز و بخار عموماً بصورت مترادف هم بكار میرود در حالیكه گهاز بهه مهاده ای

گفته می شود که در حرارت  25 Cو فشار  760 mmHgبصورت گاز باشد و بخار به مادهای گفته می-

شود که در این شرایط بصورت جامد یا مایع باشد.
مواد شیمیائی که به صورت گاز یا بخار با بدن تماس پیدا میکنند گرچه ممكن اسهت ضهایعات پوسهتی یها
ریوی وخیم ایجاد کنند ،ولی خطر واقعی خود را با وارد شدن در محهیط داخلهی بهدن و ایجهاد مسهمومیت
اعمال میکنند.
.2

مایعات  :اعمال خطر مواد شیمیائی مایع در اثر تماس پوستی وتولید ضایعات در آن بصورت سوختگی،
درماتوز ،سرطان و غیره است جذب مواد شیمیائی از طریق پوست و یا خورده شدن آن و جذب از طریق
دستگاه گوارش ایجاد مسمومیت خواهد نمود.

 .3جامدات :تماسهای پوستی با جامداتی که ذاتاً ممكن است دارای سهمیت باشهند ،منجهر بهه عهوارض
پوستی میشود .ورود این مواد از طریهق تهنف س ،پوسهت و گهوارش نیهز ممكهن اسهت منجهر بهه ایجهاد
مسمومیت شود.
مایعات و جامدات ممكن است بصورت مواد معلق درهوا قرارگیرند .ذرات میكرو سكوپی جامد یا مایع کهه در
یك فاز گازی انتشار و پراکندگی یابند ،آئروسل نامیده میشود .در مقابل ،ذرات میكرو سكوپی جامد یا مایع
که در یك فاز مایع مانند آب انتشار و پراکنهدگی یابنهد ،هیدروسهل نامیهده
میشود .آئروسلها و هیدروسلها ممكن است در محهیط کهار بهه صهور زیهر
وجود داشته باشند:
گرد و غبار ) : (Dustگرد و غبار در اثر تجزا یافتن مواد مختلف جامهد بهه
ذرات بسیار کوچك تشكیل شده و در هوا شناور می شود .اعمهال مكهانیكی
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مثل خرد کردن ،اره کردن ،شكستن،ترکانیدن ،مته کردن  ،سائیدن و غیهره از جملهه اعمهالی اسهت کهه در
صنایع منجر به ایجاد گرد و غبار می شود .اندازه ذرات گرد و غبار ممكن است ماکروسكوپی یا میكروسكوپی
باشد و منشاء آنها ممكن است گیاهی  ،شیمیائی ( معدنی یا آلی ) و یا حیوانی باشد .بطور کلی بیماریههائی
که توسط گرد و غبارها بوجود می آیند نوموکونیوز نامیده می شوند.
میست ) (Mistو مه ) : (Fogمه در اثر کندانسه شدن بخارآب در شرایط خاص فیزیكی ( حرارت و فشهار )
ایجاد شده و معموالً با چشم قابل رویت است و ممكن است مقداری از مواد آلوده کننهده محهیط را بصهورت
هیدروسل در خود داشته باشد .
میست :معموالً به مواد شیمیائی مختلف که بصورت مایع در فضا پراکنده میشهود اطهالق میگهردد ماننهد
میست اسیدها.
دود ) : (Smokeدود در اثر احتراق ناقص ایجاد میشود و عبارت اسهت از ذرات بسهیار ریهزی کهه حهاوی
مقادیر زیادی کربن و سایر مواد قابل احتراق است.
فیوم ) (Fumeدمه یا دود فلز :ذرات جامدی هستند که در اثر تراکم گازها بعد از تصهعید از مهواد مهذاب
تولید میشود .تولید دمهها معموالً با یك واکنش شیمیائی خصوصاً اکسیداسهیون همهراه اسهت .ایهن ذرات
بسیار کوچكاند و از این رو به سهولت قابل استنشاق بوده و خود را به قسمتهای انتههائی دسهتگاه تهنفس
برسانند .از اختصاصات دمهها خاصیت فلوکوالسیون آنها است ،بدین معنی که این ذرات در هنگام تصادم به
یكدیگر بهم متصل شده و ذرات درشت تری را بوجود میآورند ،در حالیكه این خاصهیت بهرای سهایر گهرد و
غبارها وجود ندارد .
اسموگ) :(Smogاسموگ از ترکیب دو کلمه  Smokeو

Fog

گرفته شده و اصطالحی اسهت کهه بهه

آلودگیهای وسیع اتمسفری گفته میشود .در سال  1952اسموگ لندن باعث مرگ  4هزار نفر از اهالی این
شهر شد .علت این حادثه از یك طرف ایجاد مقادیر زیاد گاز  SO2بدلیل استفاده از سوختهای فسیلی و از
طرف دیگر وجود شرایط اینورژن یا وارونگی در این شهر بود.
43

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

 تقسیم بندی مواد بر مبنای محل اثر
اثرات یك سم از نظر محل ایجاد به دو دسته تقسیم میشود.
اثرات موضعی  :اثراتی است که معموالً در محل ورود سم به بدن و یا در محل تماس سم با بهدن بوجهود
میآید مانند اثر سوزاننده اسیدها یا قلیاها و حل شدن نسج چربی بوسیله حاللهای آلی .این اثرات عالوه بر
پوست ممكن است در مخاط بدن نیز بوجود آیند .قرمهزی چشهمهها ،تحریهك مجهاری تنفسهی و اسههال و
استفراغ را در بسیاری از موارد میتوان به اثرات موضعی یك سم نسبت داد.
اثرات سیستمیک :اثراتی است که بعد از جذب و توزیع سموم در بدن بوجود میآید این اثرات را مهیتهوان
بر حسب نوع سم جداگانه مورد مطالعه قرار داد.
بعنوان مثال استنشاق بخارات  P.V.Cایجاد سرطان آنژیوسارکوم کبد میکند در حالیکه اسنتشاق بخهارات
بنزن به لوسمی منجر میشود.
 تقسیم بندی مواد شیمیايی بر مبنای اثرات فیزیولوژیكی
این تقسیم بندی زیاد رضایت بخش نیست زیرا اثرات فیزیولوژیكی یك ماده در بسیاری از موارد بهه غلظهت
آن بستگی دارد .مثالً  ،یك ماده با غلظت زیاد ممكن است باعث بیهوشی شده در صورتی که همان مهاده بها
غلظت کم ممكن است روی سیستم دیگری از بدن اثر کند .به عنوان مثال بنزن در غلظتهای زیاد بیهوشی
آور است و در غلظت های کم با تخریب سیستم خونساز بدن باعث سرطان خون میشود.
تقسیم بندی مواد شیمیائی بر مبنای اثرات فیزیولوژیكی آنها بصورت زیر است:
 -1مواد شیمیايی تحریک کننده و التهاب آور

این مواد غالباً اثر سوزاننده داشته و تاول آور میباشند و باعث ورم مخاط میشوند .نكته بسیار مهم در مورد
این مواد در درجه اول ،مسئله غلظت آنها است که مهمتر از فاکتور زمان و طول مدت تماس است.
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این مواد چنانچه با غلظت باالیی در تماس با انسان باشند ممكن است باعث خفگی و مرگ شهوند .از جملهه
این مواد میتوان از اسیدها ،قلیاها  ،بی اکسید و تری اکسید ازت،کلر  ،اکسید های گوگرد ،ازون و غیهره نهام
برد.
 -2مواد خفگی آور

این مواد باعث اختالل در اکسیداسیون میشوند و میتوان آنها را به دو دسته مواد خفقان آور ساده و مهواد
خفقان آور شیمیایی تقسیم نمود.
 مواد خفقان آور ساده :از نظر فیزیولوژیكی اثر سوء ندارند ،ولی با رقیق کردن هوا و اکسیژن موجهوددر آن باعث پائین افتادن فشار نسبی الزم جهت اشباع خون از اکسیژن برای تنفس نسوج می شوند
اثرات ناشی از کاهش درصد اکسیژن در هوا در جدول زیر آورده شده است.بعنوان مثال مهیتهوان از
ازت ،انیدریدکربنیك و ترکیباتی که به مقدار کم در جو وجود دارند مانند اتان ،هلیوم  ،هیهدروژن ،
متان و غیره نام برد.

جدول تغییر حاالت فیزیولوژیکی بدن در مقابل کاهش درصد حجم اکسیژن هوا
درصد اکسیژن موجود درهوا

تغییر حاالت فیزیولوژیکی بدن

18%

حداقل درصد مورد نیاز بدن

16%

افزایش تعداد نبض و تّنفس همراه با سردرد و سرگیجه

12%

تهوع و سرگیجه همراه با کاهش توان عضالنی

10%

رنگ پریدگی و از دست رفتن حواس

8%

بیهوشی و غش و مرگ ظرف مدت  7الی  8دقیقه
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 مواد خفقان آور شیمیائي :این مواد از حمل اکسیژن توسط خون از ریه ها به بافت ممانعت می-کنند و یا اجازه مصرف اکسیژن را نمیدهند .به عنوان مثال منوکسیدکربن بها هموگلهوبین ترکیهب
شده و با ایجاد این ترکیب بسیار پایدار ،از ترکیهب هموگلهوبین بها اکسهیژن جلهوگیری مهیکنهد ،
نیتریتها  ،آنیلین و دی متیل آنیلین با ایجاد متهموگلوبینی از حمل اکسهیژن توسهط هموگلهوبین
ممانعت مینمایند .سیانور وهیدروژن سولفوره اکسیژنه شهدن نسهوج را ههر چنهد کهه خهون دارای
اکسیژن کافی باشد ،مختل میکند.
 -3مواد بیهوشی آور و مخدر

این مواد ،موادی هستند که بر روی سلسله اعصاب اثرات تخدیری و رخوت آور دارند ،ماننهد هیهدروکربورها.
این مواد در چربی محلول هستند از این رو هنگامی که به بدن وارد شوند ،در چربیها تجمع مهییابنهد و از
آنجا که سیستم عصبی بدن از چربی ساخته شده است ،این سیستم مورد هجوم حاللها قرار میگیهرد .در
این حالت مغز از ارسال یا دریافت پیام عاجز میشود .این عجز مغز دپرسیون سیستم عصبی نام میگیرد که
عالیم آن از یك سرگیجه مختصر تا بیهوشی و مرگ ،بر حسب شدت آن ،متفاوت است.
 -4سموم سیستمیک

این سموم بر روی یك ارگان یا یك سیستم خاص بدن اثرات مخرب دارند مانند موادی که بهه کبهد آسهیب
میزنند مثل اغلب هیدروکربورهای هالوژنه.
موادی که روی اعصاب اثرات سمی میگذارند ،مانند متانول و سولفور دو کربن؛
موادی که در استخوانها تجمع می یابند ،مانند بریلیوم ،کادمیوم و سرب؛
موادی که باعث فیبروز ریه میشوند ،مثل سیلیس و آزبست؛
موادی که باعث ایجاد حاالت آلرژی میگردند ،مثل چسب و سایر گرد و غبارهای آلی؛
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 -5سموم کارسینوژن  ،موتاژن و تراتوژن:

هر سه دسته مشابه هم عمل میکنند و در ساختمان  DNAسلول ایجاد تغییهر مهینماینهد و بها اخهتالالت
توارثی باعث می شوند که تكثیر سلولها از روند طبیعی خود خارج گردد ،ولی از آنجا کهه در عهین حهال بها
یكدیگر اختالفاتی را دارند به سه دسته تقسیم شدهاند.
 مواد کارسینوژن :ایجاد موتاسیون در  DNAسلولهای مختلف مینمایند و از این رو بسته به نوعسم ،دستگاه یا دستگاههایی از بدن ممكن است دچار آسیب شوند .به این ترتیب یهك سهم ممكهن
است اثرات کارسینوژنی روی کبد داشته باشد ،در حالیکه سهم دیگهر ایهن اثهرات را روی سیسهتم
خونساز ابقا نماید.
 مواد موتاژن باعث ایجاد موتاسیون در سلولهای جنسی میشوند و در نتیجه این تغییر ممكن اسهتانتقال صفتی از یك نسل به نسل دیگر دچار اختالل گردد .بنابراین در صورتیکه سم فقط به عنوان
موتاژن باشد ،فرد در معرض ممكن است ظاهراً فاقد عالئم بالینی باشد.
 مواد تراتوژن یا مواد با سمیت جنیني :موادی هستند که چنانچه زن بارداری در معرض آن قرارگیرد ،بدون آنكه ژن مادر تغییر نماید ،در سلولهای جنین ایجاد موتاسیون مهی نمایهد و در نتیجهه
جنین دچار نقص عضو خواهد شد .مرحله خطرناک در این مورد سهه ماههه اول حهاملگی ،خصوصهاً
روزهای  23تا  40ابتدای حاملگی است.


حدود مجاز مواجهه شغلی با مواد شیمیایی  )Occupational Exposure Limit( OEL

برای مواد شیمیایی موجود در محیط کار حدودی را تحت عنوان حدود مجاز مواجهه در نظر میگیرند .ایهن
حدود در کشورهای مختلف و سازمانهای متفاوت به اسامی مختلفی نامیده میشود از جمله:
)TLV: Threshold Limit Value (ACGIH
MAC: Maximum Allowable Concentration
)PEL: Permissible Exposure Limit (OSHA
)REL: Recommended Exposure Limit (NIOSH
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حدود مجاز مواجهه شغلی با مواد شیمیایی در سه گروه بیان میشود که با کارکردههای گونهاگون و مكمهل
ارائه شده است:
 -1متوسط وزنی -زمانی (OEL-TWA) Time Weighted Average

 -2حد مواجهه شغلی کوتاه مدت ( OEL – STEL) Short Term Exposure Limit
 -3حد مواجهه شغلی سقفی )OEL – C) ceiling
برای اکثر عوامل ،حد متوسط وزنی – زمانی به تنهایی یا همراه با حد مواجهه سقفی کاربرد دارد .اگر میزان
مواجهه شاغلین از هر یك از سه حد ارائه شده ،فزونهی یابهد ،احتمهال مخهاطرات شهغلی ناشهی از آن مهاده
شیمیایی وجود خواهد داشت .بنابراین زیربنای هر برنامه ارزیابی عوامل شیمیایی محیط کار ،تعیین نوع حد
مجازمواجهه شغلی آن و انتخاب روش پایش آن میباشد.
در مواردی که حدود مجاز مواجهه دو عامل شیمیایی با هم برابر باشند،ضرورتا بهه معنهی اثهرات یكسهان یها
مشابه آنها نیست ،بلكه ممكن است هریك از آنها اثرات کامال متفاوتی از یكدیگر داشته باشند .اگر چه حدود
مجاز ارائه شده در این تقسیم بندی برای غلظت مواد شیمیایی موجود در هوای اشتنشاقی میباشد ،اما برای
برخی از آنها ممكن است مواجهه پوستی نیز امكان پذیر باشد.
 متوسط وزنی -زمانی(OEL-TWA)1
عبارت است از متوسط غلظت مجاز ماده شیمیایی در  8ساعت کار روزانه و  40ساعت کار در هفته به طوری
که مواجهه مستمر و روز به روز با این مقدار تقریبا در کلیه کارگران باعهث ایجهاد عارضهه نهامطلوبی نگهردد
مشروط بر آنكه فاصله زمانی بین پایان  8ساعت کار و شروع مجدد آن کمتر از  16سهاعت نباشهد و در ایهن
مدت با همان مواد شیمیایی یا عوامل تشدید کننده اثرات آنها مواجهه نداشته باشند .گمان میرود دستگاه-
های دفاعی بدن بتوانند سموم حاصل از  8ساعت کار را دفع نمایند و یا بوسیله پدیده های بیولوژیكی خنثی
نمایند .باید در نظر داشت که گرچه در برخی از موارد محاسبه غلظت متوسط هفتگی ( بدون در نظر گرفتن

TWA: Time Weighted Average
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روزهای کاری) ممكن است مناسب باشد ،اما حدود تعیین شده با شرط  8ساعت کار روزانه میباشهد و بایهد
متوسط غلظت روزانه با حدود تعیین شده مورد مقایسه قرار گیرد.
باید بخاطر داشت که اعداد ذکر شده بصورت معدل بوده و ممكن اسهت در سهاعاتی از روز کمتهر یها بیشهتر
گردد .برای محاسبه متوسط وزنی زمانی ،می توان از رابطه زیر استفاده کرد:

C1T 1  C 2T 2  ........  CnTn
T 1  T 2  ..........  Tn

TWA 

در این رابطه TWAمتوسط تماس کارگر C،غلظت ماده آالینده و  Tمدت زمان تماس با آن ماده است.
 حد مجاز مواجهه شغلی کوتاه مدت(OEL – STEL)2
عبارت است از حد مجاز مواجهه میانگین وزنی  -زمانی (حد اکثر  15دقیقهای) با یك عامل شیمیایی که در
کوتاه مدت میتوان با آن مواجهه داشت ،بدون آنكه عوارضی را ایجاد کند .این در شرایطی است که در هیچ
زمانی از یك شیفت کاری نباید غلظت آن عامل از این حد بیشتر باشد ،حتی اگر میانگین مواجهه  8سهاعته
شاغلین ،کمتر از حد  OEL-TWAباشد.
OEL-STELغلظتی از یك عامل شیمیایی است که میتوان برای کوتاه مدت بها غلظهتههای کمتهر از آن
مواجهه داشت ،بدون آنكه عوارض زیر را ایجاد کند:
 تحریك
 آسیبهای بافتی مزمن یا غیر قابل برگشت
 اثرات سمی وابسته به نرخ دوز
 خواب آلودگی ،به حدی که باعث ایجاد حادثه شده و یا عكس العمل های فرد را برای دور شدن از
عامل حادثه ساز مختل ساخته و یا کارایی وی را کاهش دهد.
 STELبرای آن دسته از مواد شیمیایی توصیه شده است که عالوه بر اثرات سمی مزمن دارای اثرات حاد
شناخته شده نیز هستند و اثرات سمی حاد ناشی از تماس کوتاه مدت با غلظت های باالی آنها در انسان یا
2

Short Term Exposure Limit
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حیوان گزارش شده باشد .زمان مواجهه شغلی با غلظتهای بین  STELتا  TWAنباید از 15دقیقه تجاوز
نماید ،این دوره زمانی مواجهه  15دقیقهای می تواند حداکثر تا  4مرتبه در طول  8ساعت کار مداوم تكرار
شود ،مشروط بر آنكه فاصله بین دو دوره  15دقیقهای کمتر از  60دقیقه نباشد.
اگرTWAبیشتر از حد مجاز باشد ،لزوماً STELقادر به حفاظت شاغلین از اثرات مذکور نخواهد بود.
 حد مجاز مواجهه شغلی سقفی OEL – C 3
عبارت است از غلظتی از ماده شیمیایی که مواجهه شغلی بیش از آن حد ،حتی برای یك لحظه نیهز مجهاز
نیست .اگر سنجش لحظهای ماده شیمیایی برای مقایسه با  OEL-Cامكانپذیر نباشد ،نمونه برداری بایهد در
یك حداقل زمان کافی انجام شود تا مواجهه معادل یا بیشتر از حد سقفی تشخیص داده شود .بهرای برخهی
مواد مانند گازهای محرک فقط TLV-Cکاربرد دارد و برای سایر مواد می توان برحسب اثهرات فیزیولوژیهك
آنها از یك یا دو حد مجاز استفاده نمود .هرگاه غلظت ماده شیمیایی در هوای محیط کار ،از یكهی از  3حهد
مذکور تجاوز نماید ،امكان مخاطره برای افراد حاضر در محیط کار وجود خواهد داشت.
 محدوده های نوسان
برای تعداد کثیهری از مهواد شهیمیایی کهه  OEL-TWAآنهها معهین شهده اسهت ،منتههی بهه دلیهل عهدم
وجوداطالعات کافی سم شناسی ،فاقد  OEL-STELهسهتند ،محهدوده ههای نوسهان تعیهین شهده و مهورد
استفاده قرار می گیرند .در صورتی که میانگین غلظت مواجهه هشهت سهاعته کهارگران بها ایهن مهواد کمتهر
از OEL- TWAآنها باشد ،نوسان کوتاه مدت غلظت مواجهه بیشتر از حد مجاز آنها باید کامال کنترل شود.
نوسانات غلظت مواجهه شاغلین می تواند تا  3برابر OEL-TWAبرای حداکثر  30دقیقه در خهالل یهك روز
کاری باشد به شرطی که میانگین مواجهه کارگر بیشتر از  OEL-TWAنباشد.
تحت هیچ شرایطی دامنه نوسانات مواجهه کارگر حتی برای یك لحظهه ههم نبایهد از  5برابهرOEL-TWA

تجاوز کند.

3

ceiling
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 مقایسه حد مجاز مواجهه شغلی  STELو  TWAبا حد مجاز مواجهه شغلی سقفی
حد مواجهه شغلی سقفی ( )OEL-Cمرز معینی است که غلظت مواد آالینده نباید از آن حد بیشتر شهود و
برای گروهی از مواد استفاده می شود که غالباً اثرات آنی دارد ،در حالیكه حد تماس شغلی متوسط سهنجش
زمانی ( )OEL-TWAحدی است که بطور مشروط نوسان مقادیر باالتر از آن را مجاز می سازد زیرا در طهی
زمانی که متوسط سنجش زمانی ( )OEL-TWAآن تعیین می شود غلظت ماده می تواند به باالتر یا پایین-
تر نوسان نماید ،مشروط بر آنكه مقادیر کمتر از مقادیر باالتر از آن را جبران نماید .برای تعیهین حهد تمهاس
شغلی سقفی ( ، )OEL-Cمی توان از یك نمونه گیری کوتاه مدت و مختصر استفاده نمود ولی برای تعیهین
حد ( )OEL-TWAتعداد کافی نمونه در یك شیفت یا یك دوره کامل کاری نیاز است.
 ارایه اطالعات مواد شیمیایی(  SDSیا :(Material safety data sheet
از آنجا که هر فرد حق دارد و الزم است که مواد شیمیایی که با آن سر و کار دارد را بشناسد و از خطرات آن
آگاه باشد ،ضروری است این اطالعات روی برچسب ظروف مواد شیمیایی درج شهده باشهد و یها در بروشهور
همراه آن در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.
برگه های اطالعات ایمنی ماده شیمیایی برگههایی هستند که اطالعات مورد نیاز برای کار ایمن با مواد
شیمیایی خطرناک را فراهم می آورند .معموالً یك  MSDSحاوی اطالعاتی نظیر خصوصیات ماده ،سمیت،
واکنش پذیر بودن و احتیاطات الزم در هنگام استفاده به عنوان مثال جداسازی از مواد ناسازگار ،روشهای
صحیح کار و جابجایی ماده ،کمك های اولیه و اقدامات اضطراری ،سیستمهای تهویه و وسایل حفاظت فردی
الزم می باشد .در سیستم هماهنگ سازی جهانی ( )GHSاین برگهها به نام برگههای اطالعات ایمنی
( )SDSنامیده شده و برای هماهنگ نمودن آنها یك فرمت استاندارد پیشنهاد گردیده است.
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بطور کلی سازندگان و وارد کنندگان مواد شیمیایی موظفنهد کهه برگههههای  MSDSرا بهرای تهیهه مهواد
خطرناک تولیدی خود تهیه و عرضه نمایند .موادی که از خارج از کشور تهیه مهیشهوند ،عهالوه بهر MSDS
کمپانی خارجی باید دارای جزئیات تماس مربهوط بهه شهرکتههای داخلهی وارد کننهده نیهز باشهند .ضهمناً
استانداردها و حدود مجاز مواجهه شغلی نیز باید در استفاده از آنها مد نظر قرار گیهرد .بنهابراین خریهداران و
مسئولین ایمنی محیط کار وظیفه دارند که برگه های  MSDSرا تهیه و در محیط کار در دسترس اسهتفاده
کنندگان و کارگران قرار دهند.
درج اطالعات ضروری و خصوصیات مواد شیمیایی و محتوای مواد داخل قوطیها ،روی لیبلها و برچسبها،
نظیر اطالعات فیزیكهی( نقطهه ذوب ،نقطهه جهوش ،درجهه حهرارت اشهتعال) ،اطالعهات مربهوط بهه اثهرات
فیزیولوژیك و میزان سمیت و مضرات آن ،طبقه بندی(کالس) خطر و سرطانزایی آن ،عالیم مسهمومیت بها
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مواد شیمیایی تشكیل دهنده و محتوی در ظروف ،اطالع از خطرات مواد شیمیایی ،امكان انتشار آن در ههوا،
میزان واکنش پذیری ،شرایط انبارداری ،شرایط دفع مواد زاید و وسایل حفاظت فردی مناسب با آن کمهك-
های اولیه الزم در صورت تماس با مواد شیمیایی و بروز عالیم مسمومیت.
نصب برچسب خوانا همراه عالیم اختصاری روی ظروف مواد شیمیایی و اطالعات تكمیلی در بروشور
مربوطه.
آشنایی با عالیم و نشانه های استاندارد جهانی هشدار برای مواد خطرناک ،سمی ،خورنده ،قابل اشتعال و
انفجار و رادیو اکتیو روی ظروف مواد شیمیایی.
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 ارگونومی یا اصول مهندسی انسانی
یكی دیگر از عوامل زیان آور محیط کار در اثر عدم رعایت
تناسب کار با بدن انسان تحت عنوان عوامل ارگونومی مطرح
میشود .ارگونومی علم بكارگیری علوم مختلف مانند
مدیریت ،مهندسی ،علوم محیطی ،بهداشت حرفهای،
روانشناسی ،جامعه شناسی ،علوم کامپیوتر،اقتصاد ،طراحی،
بیومكانیك ،فیزیولوژی ،سم شناسی و آناتومی است .براساس
تعریف انجمن بین المللی ارگونومی ،ارگونومی رشتهای علمی است که در ارتباط با فهم تعامالت بین انسان و
دیگر اجزای یك سیستم میباشد که در عمل بكارگیری نظریه (تئوری) ،اصول ،دادهها و روشها در طراحی
محصوالت ،سیستم ها و محیطهای مورد استفاده انسان میباشد که هدف آن ارتقای سالمتی افراد و بهینه
سازی عملكرد کلی یك سیستم میباشد .ارگونومی به هماهنگی چیزهایی که در تعامل با انسان است مانند
شغل ،محیط ،سازمان ،وظایف و محصوالت کمك میکند تا مطابق نیازها ،توانایی ها و محدودیتهای انسان
طراحی شود.
 اهداف ارگونومی
راحتی و رضایت ،رفاه ،کارایی و بهره وری است .اهداف دوسویه ارگونومی برای کارکنان و سازمان رسیدن به
رفاه است .کارکنان با دسترسی به بهداشت ،ایمنی ،راحتی و رضایت شغلی به رفاه می رسند و سازمان نیز با
عملكرد ،بهره وری ،کیفیت وانعطاف پذیری به رفاه میرسد .در اینصورت کارکنان با داشتن رفاه میتوانند با
کاهش غیبت و جابه جایی نیروی کار ،مشارکت بیشتر و تعهد به تغییر ،در رفاه سازمان م ثر باشند.

 اختالالت اسكلتی عضالنی
اختالالت یا آسیب هایی که بافت های نرم بدن مثل رباط ها ،اعصاب،
تاندون ها ،عضالت ،سیستم عصبی ،رگ های خونی ،مفاصل ،دیسك های
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نخاعی را درگیر میکند .هنگامیکه محیط کار و انجام وظایف در شغل خاصی به وقوع اختالالت اسكلتی
عضالنی کمك کنند آن را اختالالت اسكلتی عضالنی مرتبط با کار گویند.
 عاليم و نشانههای اختالالت اسكلتی عضالنی
از عالئم اختالالت اسكلتی عضالنی میتوان کاهش دامنه حرکت ،کاهش نیروی چنگش(گرفتن ابزار با
دست) ،فقدان عملكرد عضالت ،تغییر شكل اندام و ناتوانی در انجام امور روزانه را نام برد و نشانه های آن
احساس درد ،بی حسی ،سوزش و خارش ،ناراحتی ،گرفتگی عضالت ،التهاب و سفتی در اندامها است.

 عوامل مؤثر دراختالالت اسكلتی عضالنی
عوامل م ثر را می توان در سه دسته کلی بار کاری ،شرایط کاری و فاکتورهای فردی تقسیم بندی نمود.
بار کاری با توجه به وضعیت نامناسب بدن  ،انجام حرکات تكراری ،نیروی اعمالی بر بدن و مدت زمان
فعالیت مشخص می شود .شرایط کاری تحت تأثیر وجود فاکتورهای روانی اجتماعی،سازمان کاری و محیط
کاری است و فاکتورهای فردی مانند سن ،جنس ،ابعاد بدن ،وضعیت پزشكی ،شرایط فیزیكی واسترسورهای
فیزیولوژیكی نیز م ثر است.
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 ریسک فاکتورهای اختالالت اسكلتی عضالنی
شامل وضعیت نامناسب بدن ،حرکات تكراری ،اعمال نیروی زیاد ،استرس تماسی و ارتعاش می باشد که هر
کدام بطور مختصر توضیح داده میشود.
 -1وضعیت نامناسب بدن
وضعیت طبیعی و مناسب بدن در حالت نشسته ،بصورت عمودی و
کمر ،تنه و گردن در یك امتداد و پاها از ساق به پایین به حالت
عمودی است ،و وضعیت طبیعی مناسب در حالت ایستاده وضعیتی
است که پاها و تنه و گردن در یك امتداد در محور عمودی قرار
داشته باشد .وضعیتی که در آن بدن در حالت پیچش و خمش
قرار داشته باشد ،یا دستها باالی سر و بازوها باالی شانه باشد ،خم
شدن سر ،قوز کردن ،پیچش ،خمش ،زانو زده و حالت چمباتمه
زدن را وضعیت نامناسب بدن میگویند که میتواند روی تاندونها
و عضالت فشار وارد کند .عواملی که میتواند بر وضعیت نامناسب
بدن م ثر باشد این است که عالوه براینكه فرد وضعیت نامناسبی در حین کار دارد نیرویی هم صرف
نگهداشتن خود در آن وضعیت میکند یا حفظ وضعیت ثابت بدن (بار استاتیك) و دسترسی به باالی سر هم
دارد که شدت آسیب را بیشتر میکند ،مانند بلند کردن بار در حال پیچش ،کشش یا چرخش.
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-2حرکات تكراری
انجام یك عمل به دفعات زیاد که در آن ماهیچهها بطور مكرر و بدون استراحت عمل کنند را حرکت تكراری
گویند .وقتی در تمام روز کاری یك وظیفه یا وظایف مشابه هر چند دقیقه یكبار تكرار شود ،کار تكراری
گویند که میتواند باعث فشار روی تاندونها و عضالت شود .عالوه بر حرکات تكراری عواملی مانند طول
مدت انجام عمل ،سرعت حرکت ،تعداد عضالت درگیر ،نحوه فعالیت ،وضعیت بدن و نیروی مورد نیاز نیز
میتواند بر شدت آسیب ناشی از حرکات تكراری م ثر باشد ،مانند باال آوردن و پایین آوردن مكرر بازو یا در
فعالیتهای بسته بندی  ،مونتاژ ،جابه جایی بار و تایپ که از جمله کارهای تكراری محسوب میشوند.

-3

اعمال نیروی زیاد

نیرو مقدار تالش عضالنی است ،که برای انجام کار صرف
میشود ،اعمال نیروی زیاد میتواند باعث التهاب تاندون،
مفاصل و اعصاب شود .از عوامل م ثر میتوان نحوه
وضعیت بدن ،نوع فعالیت ،مدت زمان ،وزن شئ و نوع
چنگش همراه با اعمال نیرو نام برد ،که میتواند آسیب به
بدن را افزایش دهد ،مانند کار با ابزارها چرخش مكرر آچار با هل دادن همزمان با وضعیت نامناسب بدن
خمش به جلو و بازوها دور از بدن ،یا اعمال نیرو با وضعیت نامناسب دستها باالی سر و بازوها دور از بدن با
خمش به جلو در مشاغل ساختمانی و کشیدن یا هل دادن بار با اعمال نیرو با وضعیت نامناسب با خمش به
جلو و حمل وزن زیاد بار در شغل انبارداری.
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استرس تماسی

فشار مخالف یا تماس با یك شئ سخت را استرس تماسی گویند،
که میتواند باعث فشار روی اعصاب ،تاندونها و رگهای خونی شود.
از عوامل م ثر بر آسیب بیشتر همراه با استرس تماسی را میتوان
مدت زمان تماس ،تكرار استرس تماسی و قدرت چنگش در ابزارها
را نام برد مانند فشار مچ ها روی لبه تیز میز و صفحه کلید در حال
تایپ در کار با کامپیوتر یا فشار آرنج بر لبه میز یا تماس رانها به
زیر میز بدلیل نبود فضای ران ودر کار با ابزار گرفتن آن بطور
محكم در دست.

-5

ارتعاش

انرژی مكانیكی که از تجهیزات و ماشین آالت به بدن افراد منتقل میشود را
ارتعاش گویند .در کار با ابزارهای مرتعش مثل سنگ سمباده و مته برقی و
دستگاههای پنوماتیك ،ارتعاش منتقل شده میتواند روی تاندونها ،مفاصل،
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اعصاب و عضالت اثر بگذارد .از عوارض ارتعاش در اثر کار با
ابزارهای مرتعش ،میتوان به مختل شدن خون رسانی به
نقاط انتهایی دستها و انگشتان ،و مفاصل اشاره کرد،
مانند کارگرانی که با پیكور و چكش بادی کار میکنند.
ریسك فاکتورهای اختالالت اسكلتی عضالنی روی اندام
های کمر ،شانه و گردن ،مچ و دست اثر میگذارد و میتواند
در دراز مدت درد و ناراحتی و بیماریهای گردن ،شانه،
کمر ،آرنج و مچ دست را ایجاد کند.

 آناتومی ستون فقرات
ستون فقرات از  7مهره گردن و  12مهره سینه و  5مهره کمر و استخوان خاجی و دنبالچه تشكیل شده
است که در حالت طبیعی قوس خاصی دارد و به شكل اس میباشد .ستون مهره ها وظیفه نگهداری وضعیت
بدن و همچنین محل عبور کانال نخاعی است .مهرهها بوسیله دیسك بین مهرهای از یكدیگر مجزا شدند.
دیسكها از دو بخش تشكیل شدند که بخش مرکزی انعطاف بیشتری داشته و توانایی ضد ضربه دارد .در اثر
وضعیتهای نامناسب و حمل بار و موارد ذکر شده فشارهای زیادی به دیسكها وارد میشود که باعث بیرون
زدگی دیسك و تماس با ریشه عصبی شده که موجب بروز ناراحتی ،درد و بیماری میشود.
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 گردن درد
در وضعیت طبیعی سر در راستای گردن و تنه بدون زاویه قرار دارد ،ولی اگر خمش گردن به سمت جلو
بیشتر شود در زوایای بیشتر از  15درجه ،نیروی وارده از سر بر
روی گردن بیشتر شده و باعث فشار روی مهرههای گردن و بروز
ضایعات دیسك میشود .بطور نمونه در فعالیتهایی مثل کار با
تلفن ،آرایشگری ،دندانپزشكی ،کار با میكروسكپ ،کار با کامپیوتر
و کارهای دقیق که برای دقت و کنترل در کار سر به جلو و
طرفین خم میشود ،میتواند باعث بروز گردن درد شود.
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 شانه درد
در حالت طبیعی بازوها به بدن چسبیده و ساعد هم با زاویه
 90درجه قرار میگیرد .هرگونه باال بردن و عقب کشیدن بازو
و دور شدن بازو از تنه باعث وضعیت نامناسب میشود .بطور
نمونه وضعیتهای نامناسب در فعالیت دندانپزشكی خم شدن
به جلو ،در کار با کامپیوتر و میكروسكپ باال رفتن شانهها
بدلیل ارتفاع نامناسب سطح کار ،در فعالیتهای ساختمانی و حمل بار با بلند کردن بار سنگین و اعمال نیرو
و باال بردن دستها باالی سر و در کار با دستگاههای مرتعش شانه درد ایجاد میشود .وضعیتهای نامناسب،
مانند خم شدن به جلو ،دور شدن بازو از بدن ،باال بردن شانه ها ،دستها باالی سر ،برداشتن و بلند کردن
بار سنگین ،حمل و جابه جایی بار ،ارتعاش و نیرو ازعلل شانه درد میباشند.
 کمردرد
کمردرد از شایعترین بیماریهای شغلی است که بدلیل ناتوانی فرد در انجام کارها باعث علل غیبتهای
ناشی از کار و منجر به کاهش تولید میشود .همچنین برای تشخیص و درمان هزینه های اضافی را به فرد
تحمیل میکند .هرگونه وضعیت نامناسب مانند خم شدن به جلو ،عقب ،طرفین و پیچش کمر ،وضعیت
ایستا و ثابت ،کار تكراری ،هل دادن و کشیدن ،بلند کردن بار به روش غلط ،چرخش بدن ،خم شدن مكرر،
ارتعاش ،کارهای فیزیكی سنگین ،از علل شایعی هستند که باعث بروز کمردرد میشوند.
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باالترین میزان آسیب به کمر موقع بلند کردن بار به روش نادرست
است .وقتی به روش غلط باری را برمیدارید (کمر خم شده و زانوها
صاف باشد) ،چند برابر وزن بار به آخرین مهره کمر که مرکز ثقل
بدن است فشار وارد میشود ،ولی وقتی به نحوه صحیح آن (زانوها
خم شده و کمر به حالت صاف) بار را بلند میکنید ،نیروی ماهیچهای
پا به شما کمك میکند و فشار زیادی بر ستون مهرهها وارد نمی-
شود.
 مچ درد
در حالت طبیعی مچ دست در راستای ساعد قرار میگیرد ،هر
گونه انحراف از وضعیت طبیعی یعنی خم شدن به طرفین ،جلو،
عقب و داشتن زاویه بین مچ و ساعد در طوالنی مدت موجب مچ
درد می شود .در فعالیتهایی مثل کار با ابزار که عالوه بر وضعیت نامناسب مچ ،فشار و نیرویی هم بكار می
رود ،یا در کار با کامپیوتر و استفاده از ماوس و صفحه کلید ،که مچ در وضعیت نامناسب قرار دارد باعث
بروز ناراحتی و مچ درد میشود.
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 سندرم تونل کارپال
شایعترین بیماری مچ درد ،سندرم تونل کارپال است .در یك برش عرضی از ناحیه مچ دست مجرایی وجود
دارد بنام تونل کارپال که از این مجرا اعصاب و رگهای خونی وارد ناحیه دست می شوند .بدلیل وضعیتهای
نامناسب در مچ ،تاندونهای این ناحیه دچار التهاب می شود و در اثر فشار بر روی عصب ،فرد احساس بی
حسی ،درد ،کرختی و سوزن سوزن شدن در ناحیه مچ دست پیدا میکند .در فعالیتهایی که مچ دست
وضعیت نامناسب دارد ،کارهای تكراری ،استرسهای تماسی و در کار با ابزار مرتعش و حمل بار سنگین
باعث بروز این بیماری میشود که در تایپیستها بویژه خانمها شایع تر است.

 اصول حمل دستی و نگهداری مواد
شامل  17اصل ارگونومی است که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره میشود:
اصالح چیدمان منطقه کاری ،به حداقل رساندن جابه جایی دستی مواد و جابه جایی مواد سنگین با
استفاده از وسایل مكانیكی ،روش صحیح حمل دستی بار  ،جابه جایی افقی مواد در همان ارتفاع کاری،
پرهیز از خم شدن و چرخیدن هنگام حمل بار ،ترکیب کار سنگین با وظایف سبك و ...
 -حمل دستي بار را کاهش دهید.
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اصوال حمل دستی بار در همه محیط های کاری وجود دارد .تكرار جابه
جایی دستی مواد منجر به وضعیت نامناسب بدن و حرکات تكراری می
شود که باعث بروز اختالالت اسكلتی عضالنی و کمردرد می شود و می
تواند بهره وری را کاهش دهد .بهترین روش حذف حمل دستی و
استفاده از وسایل مكانیكی است .با جایگزینی وسایل مكانیكی به میزان
زیادی خستگی و خطر آسیب دیدگی کاهش می یابد .بهره وری و
سازماندهی جریان کار بیشتر می شود و از بسیاری موارد مثل صرف
نیروی زیاد ،حوادث ،آسیب به کارگران و حتی خسارت به مواد میتوان
پیشگیری نمود.
 خطرات و عالئمعدم رعایت اصول حمل و نگهداری مواد ،میتواند منجر به اختالل در
اندام فوقانی ،کمردرد ،نیروی بیش از حد ،کشش عضالنی ،کشش ناشی
از حرکات تكراری ،دسترسی بیش از حد ،خسارت به تولید ،نیاز به
انرژی فیزیكی ،آسیب عضالنی ،سرخوردگی و لغزندگی شود.

 راهكارهای کاهش آسیب ناشی از حمل دستی بار
 براي جابه جایي مواد از گاري ،چرخ دستي ها ،وسایل چرخدار یا غلطك استفاده کنید.
جابه جایی مواد بین انبار و محل کار و همچنین بین ایستگاه های کار را بررسی کنید .جهت تسهیل در
حمل و نقل ،استفاده از چرخ دستی ها را در نظر بگیرید و چرخ دستی های ساده با اندازه مناسب طراحی
کنید و با استفاده از مهارت و قطعات قابل دسترس بسازید .یك ردیف از غلطك هایی که بتواند کاالها را به
آسانی تا ایستگاه بعدی انتقال دهد ایجاد کنید .از ظروفی استفاده کنید که بتواند به آسانی روی چرخ دستی
جابجا شده یا بر روی غلطكها هل داده شود.
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 براي جلوگیري از بارگیري و تخلیه غیر ضروري از قفسه هاي نگهداري متحرک استفاده
کنید.
قفسه ها و ظروفی طراحی و خریداری کنید که چرخ دار بوده و قفل مناسب داشته باشد و بارگیری و تخلیه
آن آسانتر باشد .چیدمان محل کار را طوری اصالح کنید که حرکت قفسه ها در آنجا روان باشد .فضای
کافی فراهم کنید ،تا کاالها به طور مرتب روی قفسه متحرک قرار گیرند .مكانی را برای نگهداری قفسه ها
در زمانی که مورد استفاده قرار نمی گیرند در نظر بگیرید تا ایجاد خطر یا مانع نكنند.

 براي به حداقل رساندن حمل و نقل دستي مواد از طبقه ها یا قفسه هاي چند طبقه در
نزدیك محل کار استفاده کنید.
طبقه ها یا قفسه های چند طبقه جلو باز برای اقالم مختلف فراهم کنید و با نصب روی دیوار نزدیك محل
کار ،از فضای دیوار استفاده کنید و آنها را با نصب چرخ متحرک کنید .برای هر نوع مواد یا کاال های مختلف،
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مكانی منظم فراهم کنید .از برچسب ها یا راهنماهای دیگر برای نشان دادن مكان آنها استفاده کنی وبه
دلیل دشواری دسترسی ،از سطوحی که در ارتفاع بسیار باال و بسیار پایین هستند ،اجتناب کنید.

 با استفاده از نقاله ،جرثقیل و وسایل مكانیكي ،حمل ونقل و جابه جایي دستي مواد را
کاهش دهید.
عملكرد جابه جایی مواد را برای انتخاب وسایل مكانیكی بررسی کنید .از میزهای باالبر هیدرولیكی،
جرثقیلهای هیدرولیكی زمینی ،جكهای اهرمی یا زنجیری استفاده کنید که نگهداری و تعمیر این وسایل
راحت تر از وسایل برقی است یا از وسایل برقی مثل باالبرهای هیدرولیكی یا الكتریكی ،نقاله ها یا کابل های
معلق استفاده کنید چون این وسایل بطور خودکار مواد را به ایستگاه بعدی منتقل میکنند .در غیر اینصورت
برای انتقال مواد سبك از سرسره ،برای مواد سنگین از نقاله غلطكی شیبدار استفاده کنید .به کارگران فرایند
ایمن استفاده از وسایل حمل و نقل مكانیكی را آموزش دهید و خطرات موجود را ارزیابی کنید.
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 براي بلند کردن ،پایین آوردن و جابه جایي مواد سنگین از وسایل مكانیكي استفاده کنید.
از وسایل مكانیكی که به حداقل ارتفاع نیاز دارد و به کف کارگاه نصب میشود استاده کنید .چون ایمن
ترند ،و به حداقل ارتفاع برای بلند کردن نیاز دارند به طور مثال شامل جرثقیل سقفی ،میزهای باالرو،
جرثقیل های هیدرولیكی ،جكهای اهرمی یا زنجیری و نقاله است .باتوجه به ساختار محیط کار میتوان
جرثقیل و جك سقفی نصب کرد .از دستگاههای باالبری که بارمجاز ایمن آن تایید شده باشد ،استفاده کنید
و توسط افراد صالحیتدار به طور مرتب ماشینها ،باالبرها ،زنجیرها ،طنابها و سایر وسایل باالبر بازرسی
شود.

 براي افزایش کارایي و جلوگیري از آسیب و خستگي ،بلند کردن بار سنگین را با وظایف
سبكتر ترکیب کنید.
درنظر داشته باشید کارگرانی که وظیفه آنها برداشتن بارهای سنگین است ،وظایف سبكتر را هم به همان
اندازه انجام دهند .برای پیشگیری از تمرکز یكطرفه به انجام وظایف دشوار در بعضی از افراد ،چرخش شغلی
و کار گروهی را مطرح کنید و تیم چند نفره تشكیل دهید.
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 مواد را در همان ارتفاع کاري به طور افقي حرکت دهید.
کشیدن و هل دادن نیاز به نیروی کمتر و ایمن تری نسبت به بلند کردن و پایین آوردن وسایل سنگین
دارد .جا به جایی افقی مواد سنگین ،موثرتر بوده و باعث کنترل بهتر کاری می شود و به نیروی کمتری نیاز
دارد .کشیدن و هل دادن در ارتفاع کاری ،بهتر از بلند کردن است زیرا از آسیب های کمر پیشگیری میکند.
وقتی که مواد از یك ایستگاه به ایستگاه دیگر جا بجا میشوند ،آنها را در همان ارتفاع کاری حرکت دهید.
اگر کاالهای بزرگ در کف کارگاه قرار دارند با استفاده از چرخ باربری آنها را با حداقل ارتفاع حمل کنید .از
وسایلی استفاده کنید تا مواد را بدون اختالف سطح جا به جا کند .مثل نقاله غلطكدار ،سكوی متحرک یا
چرخ دستی ،یا با معلق کردن کاال از وسایل باالبر ساده یا میزهای باال رو متحرک که بار را تا حد ارتفاع
میزکار جا به جا میکند ،استفاده کنید.

 چیدمان منطقه کاري را طوري اصالح کنید که جابه جایي مواد را به حداقل برساند.
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اغلب ماشین ها و ایستگاه های کار در تولید پشت سر هم قرار می گیرند .و برای حمل و نقل م ثر و آسان
مواد مناسب نیست .با تغییر چیدمان ماشین آالت میتوانید وضعیت را اصالح کنید .کم کردن فواصل
جابجایی مواد ،باعث کاهش زمان انجام وظایف ،کاهش خستگی و افزایش بازدهی میشود .همچنین باعث
پیشگیری از حوادث ناشی از حمل و نقل میشود.
با کارگران از چگونگی تغییر چیدمان ماشینها و ایستگاه کار و کاهش فاصله و تكرار حمل و نقل مواد
مشورت کنید .مجموعهای از چندین ایستگاه کار نزدیك به هم بچینید تا حرکت کاالها مابین هر ایستگاه،
به حداقل برسد.بخشهای مختلف را طبق توالی انجام کار بچینید تا کاالها بدون جابه جایی مسافت طوالنی
طی شود.برای کاهش جابجایی مواد بین ایستگاهها ،وظایف کاری را تا حد امكان ترکیب کنید.

 از انجام کارهایي که به خم شدن و یا چرخیدن در حال حمل کاال نیاز دارد ،بپرهیزید.
خم شدن و چرخش بدن وضعیتی نامناسب است .ومیتواند از علتهای اصلی خستگی و آسیبهای کمر و
گردن و شانه باشد.
موقعیتهای مواد را تغییر دهید تا کار جابهجایی در جلوی بدن ،بدون خم شدن بدن انجام شود .فضای
کاری باید با وضعیت ثابت پاها ،بدون خمش و چرخش بدن اصالح شود .از وسایل مكانیكی برای آوردن
اقالم کار در جلوی کارگر استفاده کنید .ارتفاع کار را تغییر دهید (با تغییر ارتفاع میز) بنابراین کارگر می-
تواند کار را بدون خمشدن انجام دهد.
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 هنگام حمل دستي بار آن را نزدیك به بدن نگاه دارید.
حمل اشیاء نزدیك بدن حرکات خمش به جلو را کم می کند .حمل آن آسانتر است و دید مناسبی در جلوی
فرد ایجاد میکند .خطر آسیب به کمر و اختالالت شانه و گردن و همچنین و حوادث را کاهش می دهد.
باعث فزایش کارایی می شود.
هنگام بلند کردن باربا نگه داشتن کمر به حالت صاف و وضعیت پای ثابت و استفاده از نیروی پاها ،عمل بلند
کردن و پایین آوردن بار را در جلوی بدن انجام دهید و هنگام حمل بار ،آن را نزدیك کمر نگهدارید .بار را از
یك سطح به سطح کاری دیگر درهمان ارتفاع حمل کنید ،از گذاشتن مواد روی کف اجتناب کنید .وقتی
بارسنگین است ،امكان تقسیم آن به وزنهای کوچكتر را در نظر بگیرید .در غیر اینصورت از دو نفر یا بیشتر
کمك بخواهید یا از وسایل حمل و نقل مكانیكی استفاده کنید.
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 اصول طراحی ایستگاه کار
در طراحی ایستگاه کار باید موارد زیر را مد نظر قرار داد :تنظیم ارتفاع سطح کار در حد ارتفاع آرنج ،قرار
دادن وسایل کار در منطقه دسترسی آسان ،تطابق سطح کار با قد کارگران ،کار کردن در وضعیت طبیعی
بدن ،طراحی کار برای انجام کار در حالت نشسته یا ایستاده ،استفاده از صندلی قابل تنظیم با پشتی مناسب
و زیر پایی ،تنظیم ارتفاع و ابعاد میز و صندلی در ایستگاههای کار با کامپیوتر و ...
 خطرات و عاليم
عدم رعایت اصول طراحی ایستگاه کار ،می تواند منجر به اختالل ناشی از استرس ،کشش ناشی از حرکات
تكراری ،کشش عضالنی ،اختالل در اندام فوقانی ،ناراحتی چشم ،کمردرد ،خستگی بیش از حد ،یكنواختی
کار و عملكرد اشتباه شود.
 ارتفاع سطح کار را براي هر فرد در حد آرنج یا کمي پایین تر از آن تنظیم کنید.
ارتفاع مناسب برای انجام کارهای دستی ،باعث افزایش کارایی و کاهش خستگی فرد میشود .بیشترین و
بهترین عملكردهای کاری در حد ارتفاع آرنج انجام میشود .اگر ارتفاع سطح کار خیلی باال باشد در اثر باال
نگه داشتن بازوها ،عضالت گردن و شانه ها درد می گیرند .اگر ارتفاع سطح کار خیلی پایین باشد ،خم شدن
به جلو ،موجب کمردرد میشود .این اتفاق در هر دو موقعیت ایستاده و نشسته رخ میدهد.
 رعایت قانون «ارتفاع آرنج»
در حالت نشسته یا ایستاده وقتی بازوها به بدن چسبیده و ساعد زاویه  90درجه دارد ،ارتفاع از سطح زمین
تا زیر آرنج را ارتفاع آرنج گویند.
در کار نشسته ارتفاع سطح کار باید در حد آرنج باشد .اگر
برای انجام کار نیروی بیشتری مورد نیاز است که به سمت
پایین وارد شود ،ارتفاع سطح کار میتواند کمی پایینتر
باشد .مثال اگر از صفحه کلید استفاده میکنید ،ارتفاعی
که انگشتان دست عمل میکنند باید در حد کمی پایین
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تر از سطح آرنج باشد .برای انجام کارهای دقیق
در حالت نشسته ،سطح کار میتواند کمی باالتر
باشد تا جزئیات کار به خوبی دیده شود.
در کار ایستاده ارتفاع سطح کار باید کمی پایینتر
از حد آرنج باشد .در کار مونتاژ قطعات سبك یا
بسته بندی قطعات بزرگ ،ارتفاع سطح کار باید
 10تا  15سانتیمتر پایین تر از حد آرنج باشد.
اگر نیاز به اعمال نیروی بیشتر باشد ،حد ارتفاع
پایینتر بهتر است ،تا از وزن بدن هم استفاده
شود .از کار در ارتفاع خیلی پایین(زیر زانو) باید
خودداری شود ،زیرا باعث خم شدن و بروز کمردرد میشود .در صورت امكان از میزکار قابل تنظیم استفاده
کنید.
 از تطابق نیازهاي کارگران کوتاه قد با محیط کار اطمینان حاصل کنید.
معموالً تفاوت اندازه ی بدن افراد در دو جنس زن و مرد در همه محیط های کاری زیاد است .کنترلها و
موادی که دور از دسترس افراد کوتاه قد قرار گرفتهاند باعث خستگی شده و کاراییشان را کاهش میدهد.
ماشینها و تجهیزاتی با ارتفاع سطح کار قابل تنظیم خریداری
کنید ،سپس آنها را متناسب با کارگران کوتاه قد تنظیم کنید .یا
در صورت امكان جای کنترلها و مواد را تعویض کنید .برای
کارگران کوتاه قد از زیر پایی یا سكوی متحرک استفاده کنید تا
دسترسی آسان به کنترلها و مواد داشته باشند ولی خطر افتادن
را نیز درنظر بگیرید.
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 از تطابق نیازهاي کارگران بلند قد با محیط کار اطمینان حاصل کنید.
فضا باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا با افراد درشت
هیكل و بلند قد مطابقت داشته باشد .فضای کافی برای
زانوها و پاها فراهم شود تا با تحرک راحت پاها و بدن،
خستگی و خطر اختالالت اسكلتی را کاهش یابد
بنابراین کارایی کارگر باال میرود.
فضای کلی ایستگاههای کار و مسیرهای عبور را بررسی
کرده و در جایی که الزم است فضاها را افزایش دهید.
همچنین فضاهای پا و زانو را در ایستگاه کاری بررسی
کنید .اگر فضاهای پا و زانو خیلی باریك است ،برای جلوگیری از استرس تماسی فضاها را افزایش دهید مثالً
با افزایش ارتفاع میز کار یا گسترش اندازه میز کار.
 محل تجهیزات ،وسایل و کنترل هایي که به طور دائم مورد استفاده قرار مي گیرد را در
دسترسي آسان فرد قرار دهید.
با قرار دادن مواد ،ابزار و کنترلها در دسترس آسان کارگران ،در زمان و انرژی صرفه جویی میشود.
دسترسی دور ،ممكن است منجر به درد گردن ،شانه ،پشت و کاهش دقت در کار شود.
ابزارها و کنترلهایی که زیاد مورد استفاده قرار میگیرند را در ناحیه اول حرکات دست قرار دهید .منطقه
اولیه دسترسی بین  15تا  40سانتی متر جلو بدن و 40
سانتی متر از اطراف بدن در حد ارتفاع آرنج میباشد.
همهی موادی که به طور مكرر استفاده میشود در این
ناحیه یا در حاشیه آن بگذارید .در صورت امكان ،سطح
میز کار را به چند ناحیه برای کارهای مختلف پشت سر
هم تقسیم کنید.
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 مطمئن شوید که کارگران مي توانند به طور طبیعي بایستند ،وزن روي هر دو پا وارد شود
وکار را نزدیك و روبروي بدن انجام دهند.
وقتی کار نزدیك و جلوی بدن و در وضعیت طبیعی باشد ،عملیات کاری پایدارتر و بهتر انجام میگیرد .پس
ایستگاه کار باید اینگونه طراحی شود ،کار در وضعیت ناپایدار مانند وضعیتهای نامناسب و غیرطبیعی بدن
بطوریکه روی یك پا و بصورت خم شده کارانجام گیرد باعث خستگی و اختالالت گردن ،شانه ،دست و کمر
میشود و ممكن است به اشتباهات پرهزینهای هم منجر شود.
ترتیبی دهید که تمام کارهای مهم و تكراری در جلو و نزدیك به بدن ،در سطح آرنج یا کمی پائینتر از آن
انجام گیرد و میز کار نزدیك و جلوی بدن و عاری از موانع باشد .مطمئن شوید که این کارهای تكراری بدون
بلند کردن آرنج یا خم کردن و چرخاندن بدن انجام میشود و در طول زمان کار باعث ناراحتی نمیشود.

 کارگران متناوباً کار را در حالت ایستاده و نشسته انجام دهند.
تغییر حاالت نشسته و ایستاده متناوب در کار ،از نگاه داشتن یك وضعیت برای مدت طوالنی بسیار بهتر
است .این کار باعث کاهش استرس و خستگی شده و روحیه فرد را بهبود میدهد .تناوب بین نشستن و
ایستادن به معنی ترکیب کارهای مختلف و کسب ارتباط و مهارت های مختلف است .کارهای دقیق بر پایه
سرعت ماشین ،نیاز به حفظ وضعیت یكسان دارد ،که باعث خستگی و افزایش اشتباه میشود .با امكان
نشستن و ایستادن گاه به گاه ،سازماندهی کار بهتر میشود.
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برای افرادی که وظایفشان نیازمند بازرسی دقیق است ،ایستگاه کاری نشسته فراهم کنید و برای افرادی که
وظایفشان نیازمند حرکات بدن و نیروی زیاد است ،ایستگاه کاری ایستاده فراهم کنید .وظایف کاری را
واگذار کنید ،یا چرخش کاری سازماندهی کنید ،که یك کارگر بتواند از طریق شغلهای مختلف ،کار را در
حاالت ایستاده یا نشسته به طور متناوب انجام دهد .درغیر اینصورت زمانهای استراحت کوتاهی برای تغییر
وضعیت ایجاد کنید.

 صندليهاي قابل تنظیم با پشتي مناسب براي کارگراني که نشسته کار ميکنند ،فراهم
کنید.
کار نشسته در مقایسه با کارهای دیگر راحت به نظر میرسد ،به هر حال نشستن طوالنی مدت ،خسته کننده
است .صندلی مناسب باعث کاهش خستگی و افزایش کارایی و رضایت شغلی می شود.
صندلی باید قابلیت تنظیم ارتفاع داشته باشد .تنظیم ارتفاع در حالت نشستن روی صندلی خیلی آسان
است ،چنانکه قانون ارتفاع آرنج رعایت شود و فرد بتواند پاهایش را روی سطح صاف یا به راحتی روی زمین
بگذارد .تكیهگاه پشتی صندلی برای حمایت کمر بگونهای باشد که کامال گودی کمر را پر کند و به سمت
عقب انعطاف الزم داشته باشد تا خستگی کمر را برطرف کند .سطح نشیمنگاه صندلی مناسب باشد ،به
طوری که نه خیلی سخت و نه زیاد نرم باشد و جلوی آن حالت آبشاری باشد تا موجب استرس تماسی در
هنگام نشستن نشود .صندلیهای پنج پایه چرخ دار برای داشتن تعادل مناسب است.
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 ایستگاه کاري کامپیوتر با ارتفاع قابل تنظیم فراهم کنید ،و دستگاههاي جانبي مرتبط با
کامپیوتر را به آساني در دسترس فرد قرار دهید.
استفاده طوالنی مدت از کامپیوتر ،لپ تاپ روی میز استاندارد میتواند باعث کشش در ناحیه گردن ،دستها
 ،مچ و شانهها شود ،تنظیم ایستگاه کار با کامپیوتر میتواند مشكالت بینایی ،گردن ،شانه و کمر را کاهش
دهد .اگر ارتفاع صفحه نمایشگر ،صفحه کلید و صندلی قابل تنظیم باشد ،افراد درشت هیكل و کوچك اندام
میتوانند به راحتی از همان ایستگاه کار مشترک استفاده کنند .همچنین نور کافی ایمن میتواند خیرگی
صفحه نمایش را کاهش دهد .و توقفهای کوتاه در حین کار میتواند به بهبود خستگی ناشی از کار کمك
کند.
از میز ،صندلی و صفحه نمایش با قابلیت تنظیم ارتفاع استفاده کنید .با نشستن بر روی صندلی قابل تنظیم
 ،سطح کار را در ارتفاع آرنج تنظیم کنید تا پاها بر روی کف زمین یا روی زیرپایی قرار گیرد و سر و تنه و
گردن در یك امتداد باشد و گودی کمر هم توسط تكیه گاه حمایت شود .فضای اولیه دسترسی آسان  15تا
 40سانتیمتر باید مطابق با وسایل ورودی مانند ماوس و صفحه کلید باشد .درحالیكه فضای کاری دوم  40تا
 60برای نمایشگر و نگهدارنده اسناد وغیره استفاده میشود .صفحه نمایش بگونهای تنظیم شود که دید افقی
چشم مستقیماً باالی سطح آن را ببیند تا چشم با زاویه  15درجه مرکز تصویر را به خوبی ببیند .موقع
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نشستن فضای زیر ران هم به خوبی رعایت شود تا از استرس تماسی پیشگیری شود .اگراز لپ تاپ استفاده
می شود یك صفحه ال سی دی صاف یا صفحه کلید خارجی توصیه میشود که سر را با یك زاویه دید بهتر
باال برد.

 اصول کار با ابزار دستی
تعدادی از این اصول عبارتند از:
استفاده از ابزارهای آویزان در کارهای تكراری ،به حداقل رساندن وزن ابزارها ،ایجاد تكیه گاه دست برای کار
با ابزار دقیق ،متناسب بودن دسته ابزار از نظر ضخامت ،طول ،شكل ،اندازه و...
 خطرات و عالیم
عدم رعایت اصول ابزار دستی ،میتواند منجر به کمردرد ،کشش عضالنی ،خستگی بیش از حد ،اختالل در
اندام فوقانی ،آسیب به انگشتان و دست ،کشش ناشی از حرکات تكراری ،لرزش دست ،اختالل در اندام
فوقانی ،آسیب به انگشتان و دست شود.
 براي کارهاي تكراري از ابزارهاي آویزان در همان مكان استفاده کنید.
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وقتی ابزارهای معلق در نزدیكی نقطه کار به راحتی گرفته میشود در زمان الزم برای برداشتن و گذاشتن
مكرر آن صرفه جویی می شود پس زمان گرفتن ابزار کوتاه تر شده و خستگی کارگر هم کاهش پیدا میکند.
ابزارهای آویزان آسان تر پیدا میشوند و نیازی به جای مخصوص برای نگاهداری آنها ،مثل طبقهی ابزار یا
میز کنار دست نیست .با این روش میتوانید در فضا صرفه جویی کنید .وقتی کار در یك مكان تكراری
باشد ،ابزارهای معلق به سازماندهی محل کار و در نتیجه باال بردن کارایی کارگران کمك میکند.
دقت کنید برای یك کار خاص با کارگر مشخص ،مرتباً کدام ابزارها به کار گرفته میشوند .یك یا چندین
ابزار را باالی محل استفاده آویزان کنید .چهارچوبی افقی باالی سر کارگر نصب کرده ابزار را آویزان کنید.
برای اینكه ابزار به راحتی به جای خود برگردد از مكانیسم فنری استفاده کنید .در صورت لزوم ،چهارچوب
مخصوصی برای هر ابزار درست کنید به طوری که وسیله مورد نیاز در جلوی کارگرقرار گیرد و نزدیك
آوردن و استفاده ی آن راحت باشد .مطمئن شوید که ابزار آویزان در دسترس آسان کارگر قرار دارد .ترتیبی
دهید ابزار آویزان شده در زمانی که استفاده نمیشود به دستهای کارگر برخورد نكند و مزاحم حرکات او
نشود.

 براي استفاده از ابزارهاي دقیق ،تكیه گاه دست ایجاد کنید.
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دقت عمل ابزار یا دقت کار تا حد زیادی بستگی به استحكام دست در حین انجام کار دارد .چنگش ظریف با
چنگش قوی تفاوت دارد و حدود یك پنجم آن نیرو صرف میکند .دقت کار ظریف تحت تأثیر حرکت ناچیز
دست است .تكیهگاه دست لرزش را کاهش می دهد و دقت کار را افزایش میدهد.
تكیهگاهی در نزدیك نقطه عملیات تعبیه کنید ،تا دست یا ساعد و دست در هنگام کار حمایت شود .تكیه
گاه را در اشكال و وضعیتهای مختلف امتحان کنید تا بهترین حالت را پیدا کنید .در صورت امكان ،تكیه
گاه قابل تنظیم فراهم کنید .ابزار کار دقیق را تا حد امكان روی تكیه گاه بگذارید .هنرمندان قرن ها است از
تكیهگاه دست استفاده میکنند.

 براي سهولت کار با ابزارهاي دستي ،دسته اي با ضخامت ،طول ،شكل و اندازه متناسب
تهیه کنید.
هر ابزار دستی دو انتها دارد :یك انتها بر روی مواد و قطعهی کار و انتهای دیگر روی دست(چنگش) .چنگش
انتهای ابزار باید با ابعاد دست و نوع و عملیات کار سازگار باشد .شكل و اندازه و طول ابزار مهم است .چنگش
خوب ،به کارگر اجازه میدهد تا از ابزار با کنترل محكم تری استفاده کند و نیروی کمتری به کار برد .این
کار کیفیت تولید را باال میبرد و خستگی کارگر و بروز حوادث را کاهش میدهد.
وقتی ابزار تك دستهای با کل دست گرفته شود (یعنی چهار انگشت دور دسته را بگیرد و انگشت شست بر
روی آنها باشد) ،مطمئن شوید که قطر دسته بین  30تا  40میلی متر باشد .درموارد چنگش قالبی شكل
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(سبك کیف دستی ،که چهار انگشت با هم عمل می کند و انگشت شست آزاد است) یا در مواردی با چنگش
مایل (سبك گلف بازی ،که انگشت شست برای دقت بیشتر در طول محور ابزار قرار می گیرد) از دستههایی
به قطر  30تا  55میلی متر استفاده کنید.طول دسته باید حداقل  100میلیمتر باشد طول  125میلیمتر
راحتتر است .بررسی کنید که اندازهی دسته ابزار برای کارگر مناسب است .ابزارها اغلب برای دست مردان
طراحی شدند .برای استفاده زنان ،شما ممكن است از فروشندگان برای خرید ابزار در اندازههای کوچكتر نیاز
داشته باشید.بررسی کنید که هنگام استفاده از ابزار مچ دست در وضعیت طبیعی (دست دادن) قرار میگیرد.
برای استفاده کارگران چپ دست ابزارهای مناسب آنها خریداری کنید.

 اصول ایمنی کار با ماشین آالت
طراحی کنترلها ،نمایشگرها و عالئم جهت تشخیص آسان از یكدیگر ،تنظیم کنترلها در حد منطقه
دسترسی ،عملكرد اهرمهای پایی ،تنظیم حرکات کنترلها و ...
 خطرات و عاليم
عدم رعایت اصول ایمنی ماشین آالت ،می تواند منجر به آسیب جدی یا حادثه ،انجام عملكرد اشتباه ،فعال
کردن کنترل اشتباه ،ازدست دادن عالئم یا تغییر نمایشگر ،اختالل اندام فوقانی ،کشش عضالنی ،دسترسی
بیش از حد ،شود.
 براي تشخیص آسان ،کنترلهاي متفاوتي فراهم کنید.
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اگر کنترل ها شبیه به هم باشند ،افراد دچار اشتباه می شوند .فعال کردن اشتباهی کنترل ،ممكن است
منجر به حادثه شود .کنترلهایی که سریع و آسان پیدا شوند ،باعث صرفه جویی در وقت و کاهش خطای
اپراتور خواهند شد .گاهی کنترلها بدلیل اینكه در موقعیتهای مختلف قرار گرفتند ،به آسانی قابل
تشخیص میباشند .
با اضافه کردن ساختار دیگری مثل رنگ ،اندازه ،شكل یا برچسب ،کنترل ها از یكدیگر آسان تر تشخیص
داده میشوند .این کار عالمت گذاری کنترلها نامیده میشود .از رنگها ،اندازه ها یا شكل های مختلف برای
کلید ها و کنترل های دیگر استفاده کنید .کنترل ها را برچسب گذاری کنید و از زبان محلی برای متن
برچسبها استفاده کنید .موقعیت کنترلهای مشترک را روی ماشینهای مشابه استاندارد کنید مثالً جای
تكمه کنترل گرما را درست زیر عقربه مربوط به دما بگذارید ،با این روش تابلوهای کنترل برای ماشینهای
یكسان ،مشابه هم خواهد شد .این کار خطای عملكرد را کاهش میدهد.

 نمایشگرها و عالئم راهنما که به راحتي قابل تشخیص از یكدیگر و قابل خواندن باشد،
طراحي کنید.
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اطالعاتی که نمایشگرها وعالئم درباره کار ارائه می-
دهند ،باید به راحتی قابل شناسایی باشند.
درنظرگرفتن موقعیت نمایشگرها و عالئم ،و همچنین
تشخیص آسان آنها از یكدیگر ،اهمیت دارد  .راحت
دیدن موقعیت نشانگرها ،حروف ،اعداد روی نمایشگرها
یا عالئم ،کیفیت باالی کار را تضمین می کند .خواندن
اشتباهی نمایشگرها یا عالیم ،گاهی خطرآفرین است ،چون ممكن است منجر به نقص عملكرد و بروز حوادث
شود.
نمایشگرها یا عالئم مهم را در معرض دید طبیعی اپراتورها قرار دهید .مهم ترین آنها را در زاویه دید  20تا
 50درجه زیر خط افقی چشم اپراتور قرار دهید .از اندازه ها ،شكل ها ،یا رنگ های مختلف برای نمایشگرها
یا عالئمی که همان اپراتور کار می کند ،استفاده کنید  .حروف و اعداد به اندازه کافی بزرگ باشد ،تا از
فاصله دور به راحتی خوانده شود  .از نشانگرهایی که به راحتی خوانده می شوند استفاده کنید .خواندن
عالئم بسیار ریز و اعداد شلوغ مشكل است.
 از دسترسي آسان و در معرض دید بودن کنترل ها توسط کارگران اطمینان حاصل کنید.
تمام اقالمی که با دستها در تماس می باشند ،نیاز به
سازماندهی دارند .اگر کنترل ها به آسانی قابل دسترس و در
معرض دید نباشند ،اپراتور تمایل دارد با تكیه بر عادت و
حدس کاری از آن استفاده کند ،که این کار می تواند باعث
اشتباه شود  .با جاگذاری کنترلها درون منطقه دسترسی
آسان با وضعیت طبیعی بدن ،در وقت و نیرو صرفه جویی می-
شود.
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کنترل هایی که به میزان زیادی مورد استفاده
قرار میگیرند ،روبروی اپراتور قرار دهید،
بنابراین عملكرد کنترل در حد ارتفاع آرنج،
بدون خم شدن یا چرخش بدن انجام می شود.
کنترل هایی که در درجه دوم اهمیت قرار دارند،
درکنار مهمترین کنترل ها قرار دهید .در هر
صورت آنها باید درون دسترسی آسان موقعیت طبیعی بدن باشند .برای عملكرد کنترل ها ،از قرار دادن آنها
در جاهایی که نیاز به خمش بدن دارد ،خودداری کنید  .اگر موقعیت کنترل خیلی باال است ،از سكو استفاده
کنید که کارگر برای کار روی آن بایستد یا بنشیند و اگر موقعیت کنترل خیلی پایین است ،با تعویض آن ها
یا گذاشتن سكویی در زیر دستگاه یا میز کار آن را باالتر ببرید .بیشترعملیات کاری در حدود آرنج بهتر
انجام می شود ،قانون ارتفاع آرنج برای تعیین ارتفاع صحیح دست درطی عملكرد بكار میرود.
 اصول روشنایی
تعدادی از این اصول عبارتند از:
طراحی روشنایی با بكارگیری رنگ های روشن و نور طبیعی ،تنظیم نور یكسان منطقه کاری با حداقل
درخشندگی ،وجود روشنایی کافی جهت افزایش راحتی و کارایی ،روشنایی موضعی در کارهای دقیق و
بازرسی ،تنظیم منابع نور جهت جلوگیری از خیرگی و ...
 خطرات و عاليم
عدم رعایت اصول روشنایی ،می تواند منجر به افزایش میزان آسیب ،ناراحتی چشمی ،آسیب جدی یا حادثه،
عملكرد اشتباه شود.
 زماني که نور بیشتري مورد نیاز است ،از رنگهاي روشن براي دیوار و سقف ها استفاده
کنید.
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رنگ های مختلف بازتاب های مختلف دارند ،به همین دلیل انتخاب رنگ ها ی دیوارها و سقف ها بسیار مهم
است .دیوارها و سقف های با رنگ روشن ،باعث صرفه جویی در انرژی می شوند و با تعداد چراغ کمتر،
روشنایی باالتری تولید می کنند .دیوارها و سقف های با رنگ روشن ،فضا ی اتاق را راحت تر می کنند .این
کار به ایجاد محیط تولیدی با کارایی م ثر کمك میکند.
برای کارهای ظریف و کارهای بازرسی که نیاز به تشخیص دقیق رنگ دارند ،استفاده از سطوح رنگ روشن
ضروری است .جهت بازتاب کافی نور ،رنگ خیلی روشن برای سقف ،فراهم کنید مثل سفید ( 80-90درصد
بازتاب) و از رنگ روشن برای دیوارها ( 50-85درصد) استفاده کنید .از تفاوت زیاد در درخشندگی بین
دیوارها و سقفها خودداری کنید .به منظور پیشگیری از خیرگی ،از مواد براق یا درخشان برای براق نمودن
این سطوح استفاده نكنید .ترکیبی از رنگ سفید سقف و واحد روشنایی با دهانه ی سمت باال به کار ببرید.

 براي کارگران جهت افزایش راحتي و کارایي در تمام مدت کاري نور کافي فراهم کنید.
تأمین نور کافی ،راحتی و کارایی کارگران را افزایش میدهد و محل خوشایندی را در محل کار ایجاد می-
کند .وجود نور کافی خطاهای کار را کم می کند و کمك میکند تا خطر حوادث کاهش یابد .روشنایی کافی
با کیفیت مطلوب ،به کارگران کمك میکند تا اجزای کار و جزئیات کافی کار مورد نیاز را سریع تر ببینید .از
ترکیب نور طبیعی (از طریق پنجره ها و نورگیرها) و نور مصنوعی (چراغ برق) استفاده کنید ،چون معموالً
خوشایندتر و باصرفه تر است.
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با توجه به ماهیت کار انجام شده در ایستگاه های مختلف ،نور کافی فراهم کنید .مثال برای انجام کارهای
دقیق (دیدن اشیای ریز) و کار با موادی که بازتاب کمتری دارند (مثل کار با لباس های تیره رنگ) ،نور
بیشتری الزم است .در صورت لزوم ،موقعیت چراغ ها و جهت تابش نور بر اشیاء را تغییر دهید .می توانید
برای کسب نور بهتر از المپ های موجود ،جای ایستگاههای کار را عوض کنید .سن کارگران را در نظر داشته
باشید .کارگران مسن تر نور بیشتری الزم دارند .وظایف سریع تر (مثالً شناسایی نواقص اشیای در حال عبور)
تنظیمات نور بیشتر و مناسب تری الزم دارند.

 اصول سازماندهی کار
تعدادی از این اصول عبارتند از:
مشارکت کارگران و مدیران در اجرای ارزیابی خطرات مرتبط با ارگونومی بعنوان بخشی از سیستم مدیریت
ایمنی و بهداشت  ،حل مشكالت کاری روزانه با مشارکت گروهی ،مشارکت کارگران در طراحی ایستگاه کار،
آموزش مسئولیت پذیری به کارگران ،فرصت برقراری ارتباط و حمایت متقابل در محیط کار ،تعیین شغل
افراد با توجه به الویتها و مهارتهای کارگران ،تشكیل گروههای کاری و حس مسئولیت در کار ،ترکیب
وظایف کاری ،آگاهی کارگران از نتایج کاریشان و دادن پاداش ،بهبود تنظیم زمان کاری با مشورت کارگران،
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توقف های مكرر در کار با کامپیوتر برای افزایش بهرهوری و جلوگیری از خستگی ،ورزش و نرمشهای
فیزیكی ،مشارکت مرد و زن در اجرای بهبود کار و...
 خطرات و عالیم
عدم رعایت اصول سازماندهی کار ،می تواند منجر به کاهش سالمتی کارگر ،افزایش میزان آسیب یا بیماری،
عدم مقبولیت ،درک ضعیف ،ارتباط ضعیف ،اختالل ناشی از استرس ،اثرات جسمانی بد شود.
 مشكالت کاري را به صورت روزانه با مشارکت گروهي کارگران حل کنید.
کارگران از روی تجربه روزانه ،منشأ مشكالت کار را میدانند و
اغلب نكات مفیدی را در باره چگونگی حل آنها ارائه میدهند
بیشتر مشكالت را می توان با راه حلهای نسبتا" ساده و کم هزینه
حل کرد .بحث های گروهی ،بهترین روش برای یافتن راه حلهای
عملی است.اغلب راه حل مشكالت کاری به معنی تغییرات جدید
در روشهای کاری و وظایف کاری است .کارگرانی که در برنامه ریزی این تغییرات درگیر شدند آن را راحت
تر قبول میکنند.
با کارگران در مورد مشكالت کاری و دیگر موضوعات کاری مرتبط با ایمنی مشورت کنید .بحث گروهی
تشكیل دهید ،در باره اینكه چرا این مشكل اتفاق افتاده و چطور میتوان آنها را حل کرد .جایی که ممكن
است با کارگران درباره سرعت کار ،چرخه و دوره کار ،زمان و ترتیب انجام کار محل انجام کار مشورت کنید.
اینكه چه کسی کار را انجام دهد  .حمایت کافی را از بحثهای گروهی و فراگیری اطالعات از بهبودهای
عملی یا توصیههای متخصصان فراهم کنید .راهحلها را به تمام مدیران و کارگران مرتبط ارائه دهید و
بازخورد آن را بگیرید ،و براساس آنها مهمترین راه حل عملی و موثر را انتخاب کنید .پیشنهادهای ارائه شده
و نتایج اجرای بهبودهای انتخاب شده را در اختیار همه کارگران بگذارید ،این کار آنها را تشویق به مشارکت
بیشتر در حل مسائل میکند.
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 مدیران و کارگران را در اجراي ارزیابي خطرات مرتبط با ارگونومي به عنوان بخشي
ازسیستم مدیریت ایمني و بهداشت حرفهاي مشارکت دهید.
اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت نیازمند ارزیابی خطرات موجود در محیط کار است که باید
مشخص کند آیا خطرات باقی مانده قابل قبول هستند یا نیاز به اقدامات کنترلی اضافی دارند  .خطرات
ایمنی و بهداشتی مرتبط با ارگونومی متنوعاند و آنها انجام روش کار در شرایط عادی یا غیر عادی را در نظر
میگیرند  .مدیران و کارگران در بهترین موقعیت برای پیدا کردن و اجرای اقدامات کنترلی جهت کاهش
ریسكها میباشند ،توجه مداوم به خطرات مرتبط با ارگونومی به عنوان بخشی از وظایف مدیریت ،به طور
وسیع میتواند بیماریها و آسیبهای شغلی را کاهش دهد.
در سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای ،در ارزیابی سیستماتیك خطرات ایمنی و بهداشتی ،به
دامنه وسیعی از خطرات مرتبط با ارگونومی توجه میشود .مدیران و کارگران را به استفاده از چك لیست
عملی شامل خطرات مرتبط با ارگونومی محل کار ،تشویق کنید .سازماندهی کار ،و توجه به نظراتشان درباره
چگونگی بهبود شرایط موجود را هم ارزیابی کنید .زمانی که تكنولوژی جدیدی معرفی میشود آموزشهای
متناسب با آن را ایجاد کنید ،و در مورد درک اپراتور از خطرات بالقوه آن مطمئن شوید .در ارزشیابی
خطرات مرتبط با ارگونومی و بهبودهای الزم از چرخه برنامه ریزی ،اجرا ،بازرسی ،عمل استفاده می شود.
نظرات مدیران و کارگران را درباره خطرات موجود و همچنین در راهبری اجرای ممیزی کاهش خطرات،
منعكس کنید .برای اطمینان از فرایند مداوم کاهش خطرات محیط کار ،به مدیران و کارگران ارزیابی و
بهبود خطرات مرتبط با ارگونومی را آموزش دهید.
 کارگران را در طراحي بهتر ایستگاههاي کاري مشارکت دهید.
هیچ کسی بیشتر از آن شخصی که هر روز کار خود انجام میدهد درباره آن شغل نمیداند ،این کارگر
بهترین منبع اطالعات برای ارائهی روشهای بهبود تجهیزات و بهرهوری است  .افراد احتماالً نظراتشان را در
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مورد بهبود ایستگاههای کاری پیگیری میکنند  .مشارکت دادن کارگران در طراحی بهبودهای محیط کار،
همكاری آنها را در استفاده کلی از تغییرات بدست آمده اطمینان میدهد.
از کارگران درباره علل مشكالت ایستگاه کارشان سوال کنید ،سپس نظراتشان را درباره چگونگی غلبه بر
مشكالت بگیرید.از مثالهای خوب انجام شده به طور موضعی به عنوان راهنمای اصولی برای توصیه
بهبودهای ممكن استفاده کنید .فوراً در مورد پیشنهادهای کارگران بحث کنید .سعی کنید از پیشنهادهایی
که روش صحیحی دارد ،یا بعد از یك دوره کوتاه میتواند اجرا شود ،استفاده کنید .اگر پیشنهادها بنا به
دالیل فنی و مالی یا دالیل دیگر ،نمیتواند قابل قبول باشد آن دالیل را توضیح دهید ،و دوباره مشكالت را
بیان کنید و پیشنهادهای دیگر را بپرسید .برای بهبود ایستگاههای کار کارگران ،نظرات آنها را شناسایی
کنید .این کار باعث تشویق افراد برای بهبودهای آینده خواهد شد.
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 عوامل زیان آور بیولوژیک:
عوامل بیولوژیك عواملی هستند که بیشتر در مشاغل پزشكی و پرستاری ،آزمایشگاهههای تشهخیص طبهی و
صنعتی ،صنایع تولید ،دامداری ،دامپزشكی و دباغی و تهیه و فرآوری مواد غذایی دیده میشوند و فرد شاغل
به اقتضای شغل خود با آن در تماس بوده و تماس شغلی با آنها سبب ابتال به بیماری میگردد ،ایهن عوامهل
شامل باکتریها ،ویروسها ،قارچها ،کرمها ،انگلها و  ......میباشد.
عوامل زیان آور بیولوژیك مانند  :آنتراکس (عامل سیاه زخم) ،ویروس  ،HIVهپاتیت  ،Bکهرمههای حلقهوی،
قارچ و عوامل عفونتهای پوستی ،توالرمی(عامل طاعون) ،کوکسیال بارنتی(عامل تب  )Qو غیره...
در آزمایشگاههایی که کار بر روی باکتریها و محصوالت زیستی انجام مهیشهود ،بایهد کهار هها تحهت نظهر
متخصص میكروبیولوژی صورت گرفته و تجهیزات و سدهای حفاظتی مناسهب در سهطوح مختلهف اسهتفاده
شود .سدهای اولیه شامل پوشیدن لباس و عینك و ماسك مخصوص و نصب هودهای ایمنی بیولوژیك است.
سدهای ثانویه شامل طراحی و ساخت فضای داخلی آزمایشگاه و تامین جریان هوای سالم از خارج به داخهل
آزمایشگاه میباشد.
دستورالعمل نظافت و آلودگی زدایی پس از هرگونه تماس با مواد آلوده باید تهیه و کنترل و نظارت الزم بهر
اجرای آن صورت گیرد.تمامی تجهیزات و دستگاهها طبق دستورالعمل موجود باید آلودگی زدایی شهده و در
صورت نیاز استریل و مواد زاید آلوده به نحو مناسب از محیط خارج گردد.

89

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

عوامل روانی زیان آور محیط کار

یكی از وظایف مدیریت سازمان ،شناخت عوامل زیان آور روانی در محیط کار و کنترل و کاهش ریسک
های روانی و استرس های شغلی در محیط کار است که میتواند منجر به ایجاد بیماریهای روانی و
مشكالت ناشی از آن در محیط کار شود.
روانشناسی کار و جامعه شناسی کار و بررسی ساختار سازمانی تاثیر مهمی در بهبود کیفیت کار و زندگی
دارد ،و هدف آن  ،حمایت و بهبود وضعیت زندگی و رفاه کارگران و مقابله با خطرات روانی و اجتماعی
در محیط کار است.
عوامل روانی زیان آور در محیط کار میتواند باعث ایجاد استرس های شغلی ،خستگی مفرط و
پرخاشگری در محیط کار شود.
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پیشگیری از استرسهای شغلی باید جزئی از سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در محیط کار
باشد .برنامهریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه باید براساس ارزیابی مخاطرات در محیط کار و اولویت
بندی اقدامات اصالحی باشد.
بسیاری از حوادث ناشی از کار ناشی از نگرش نادرست نسبت به تدابیر حفاظتی و بیاعتنایی نسبت
به اهمیت ایمنی روانی کارکنان در محیط کار است.
عوامل روانی زیر میتواند در ایجاد حوادث ناشی از کار دخیل باشد :
 عدم احساس ضرورت نسبت به مقوله ایمنی و به نوعی احساس غرور و اینكه تجربه کافی در
افراد نسبت به مقابله با حوادث وجود دارد.
 تصور آنكه تدابیر حفاظتی ،راندمان را کاهش می دهد و سرعت انجام کار را تقلیل می دهد.
 گریز از فرمانبرداری در افراد میتواند به مواجهه با حوادث انجامد.
 بی اطالعی از شیوه های انجام کار درست و کم خطر و بطور کلی کمبود آموزش.
 خستگی و عدم تمرکز.
استرس های شغلی و عوامل روانی مرتبط با کار:
مجموعه عواملی که باعث تنش روانی در فرد شده و شرایط روانی
را بوجود می آورد ،باعث عدم تعادل در تصورات افراد نسبت به
نیاز های شغلی و توانایی در برخورد با آنها میشود .علل ایجاد
استرس های شغلی میتواند ناشی از موارد زیر باشد:
 نقش سازمان
 روش مدیریت سازمان
 نقش فرد در سازمان
91

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

 ارتباطات سازمانی
 پیشرفت شغلی فرد
 ارتباطات فردی و اجتماعی
 نگرانی های فردی
 تاثیر خانه و محل کار بر یكدیگر
 محیط فیزیكی و تجهیزات محیط کار
استرس شغلی ناشی از اثر سازمان:

گاهی اوقات مشكالتی که در سازمان وجود دارد باعث ایجاد استرس های شغلی در کارکنان میگردد.
مشكالتی از قبیل:
 تعداد کارکنان ناکافی
 شب کاری یا کار شیفتی
 هماهنگی ناکافی و هدایت ضعیف مدیریت
 عدم آموزش و اطالعات ناکافی کارکنان
 عدم کنترل کافی بر روی حجم کاری
 مراحل کاری غیر منعطف
 عدم فرصت برای تطابق کارکنان با تغییرات ایجاد شده در محیط کار
نقش روش مدیریتی سازمان در ایجاد استرس های شغلی

روش مدیریتی سازمان نیز میتواند در ایجاد استرس شغلی موثر باشد .عواملی از قبیل:
 عدم ثبات مدیریتی سازمان
 تغییرات مداوم در مدیریت سازمان
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 تاکید زیاد مدیریت سازمان بر رقابت در محیط کار
 شكست در برنامه های اجرایی
 در نظر گرفتن اطالعات به عنوان منبع قدرت در سازمان
 وابستگی بیش از حد مدیریت به عوامل خارجی در سازمان
 زمان کاری بیش از حد تحمل کارکنان
نقش فرد در سازمان و استرس های شغلی:
گاهی از اوقات موقعیت کارکنان نقش مهمی در ایجاد استرس های شغلی دارند که دالیل آن عبارتست از:
 ابهام در نقشی که به عهده کارکنان گذاشته میشود

 وجود تضاد در نقش تعیین شده برای کارکنان
 مسئولیت ناچیز افراد در سازمان
 عدم حمایت سرپرست مستقیم
 قبول مسئولیت بیش از حد با آموزش ناچیز مربوط به
آن
نقش ارتباطات سازمانی در ایجاد استرس های شغلی:

 ارتباط ضعیف کارکنان با رئیس و سرپرست مستقیم
 ارتباط ضعیف کارکنان با همكاران
 مشكل ارتباط با قوانین و مقررات
 مسئولیت پذیری کارکنان
 تضاد شخصیتی افراد
 عدم دریافت پاسخ مناسب از سوی مدیریت سازمان
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نقش پیشرفت شغلی فرد در استرس شغلی:

عدم وجود فضای پیشرفت و امكان رشد در سازمان یكی دیگر از عوامل ایجاد استرس در محیط سازمان
است و شامل موارد زیر است:
 عدم امنیت شغلی کارکنان
 ارتقای سریع شغلی
 تاخیر زیاد در ارتقای شغلی
 معطل ماندن امید های پیشرفت
 امكانات شغلی ناچیز
 تبعیض در پرداخت ها
 عدم انگیزه در شاغل یا تحرک ناچیز
نقش محیط فیزیكی در استرس شغلی:

 وجود فضای ناکافی
 کمبود فضای شخصی
 محیط های اشتراکی
 محیط های غیر انسانی و خشن
 درجه حرارت و رطوبت نامناسب
 نور ناکافی ،سر و صدای زیاد و ارتعاش زیاد
سایردالیل استرسهای کاری در محیط کار:

 فناوری های مدرن
 آزارهای شغلی
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 حقوق کم
 کوچک شدن سازمانها
 سبک مدیریت
خستگی مفرط و شاخص های آن در محیط کار:

خستگی مفرط از ابتدا مشكل سازمان است و یک اتفاق نیست بلكه یک روند تدریجی است و تشخیص
عالئم آن از سایر استرس های شغلی مهم است.
شاخص های خستگی مفرط در محیط کار عبارتند از:
 خستگی روحی و عاطفی
 تضعیف شخصیت
 کاهش احساس مفید بودن
مراحل ایجاد خستگی مفرط:

 -1مرحله ابتدایی:
 کارگر احساس خستگی و بیزاری و عدم عالقه به کار و حس توهم و فریب خوردگی نسبت به
کار دارد.
 بروز نشانههای استرس مانند افزایش مصرف سیگار و یا مواد مخدر ،برخورد های کالمی تند با
همكاران و سرپرستان ،پرهیز از برخورد های چشمی با دیگران.
 تغییر در عادات خواب و غذا خوردن ،میل به دوری از دیگران و احساس اذیت شدن در محیط
کار.
 -2مرحله میانی:
 وخیم تر شدن عادات کاری ،تاخیر و تعجیل زیاد  ،کاهش بهره وری.
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 ایزوله شدن و دوری از همكاران ،افزایش عصبانیت ،افسردگی و تعارض با دیگران.
 بروز نشانههای فیزیكی استرس مانند خستگی مزمن ،سردرد و کمر درد ،خشكی گلو و دهان،
مشكل ادراری ،تپش قلب ،مشكالت پوستی ،درد قفسه سینه ،تیکهای عصبی
 -3مرحله پایانی:
 حس غیر قابل برگشت از دست دادن کامل عالقه به کار.
 دید کامال منفی نسبت به کار.
 اعتماد به نفس خیلی کم و غیبت های مزمن و طوالنی از کار و نهایتا ترک کار.

96

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

 عوامل زیان آور مكانیكی در محیط کار:
 خطرات مكانیكی:
خطرات مكانیكی شامل برخورد با قسمت های متحرک دستگاه و ماشین آالت و برخورد اجسام رها شده از
طبقات با افراد و یا برخورد قطعات و مواد پرتاب شده در اثر سنگزنی ،جوشكاری ،برشكاری ،تراشكاری با
دست ،صورت و بدن افراد میباشد.
ماشین مجموعهای از قطعات ثابت و متحرک است که بر روی قطعه یا محل مورد نظر اعمال نیرو کرده و
باعث تغییر شكل یا انجام کاری میشود .هرگاه منطقه عملیاتی ماشین یا بخشی از قطعات متحرک که دارای
انرژی میباشند ،فاقد محافظت باشد و امكان برخورد دست یا قسمتهایی از بدن با آن وجود داشته باشد ،به
آن ماشین ناقص یا ماشین ناایمن گفته میشود .خطرات مكانیكی در اثر برخورد با اجزای ماشین ناایمن به
شرح ذیل است:
 گیرافتادن اعضای بدن بین اجزای متحرک ماشین آالت مانند شفت ها ،نوار نقاله ،وینچ ،تسمه،
پولی ،زنجیر ،پره های در حال گردش ،تراشكاری در ماشین تراش ،فرزکاری و ...
 لهشدگی دست و اعضای بدن بین اجسام متحرک و دارای حرکت رفت و برگشتی دستگاهی که
فاصله بین قسمتهای متحرک در انتهای کورس کم باشد مثل ماشین صفحه تراش.
 برخورد با سطوح داغ و سرد مثل لوله های عبور بخار و آب داغ (میتواند باعث شوک و سوختگی و
پرت شدن کارگر در نتیجه عدم تعادل و سقوط شود ).
 گیر کردن دست و لباس و کشیده شدن قسمتی از بدن به داخل دستگاه (بین دو چرخ دنده درگیر
با هم ،چرخ و زنجیر یا غلتكهای دوار و محلهای دارای خطر به داخل کشیده شدن)4
 ایجاد ضربه و بریده شدن اعضای بدن در اثر ورود دست و اعضای بدن در محدوده خطر دستگاه
 برخورد با ماشین آالت در اثر تغییر فاصله آنها با دیواره ها و سایر ماشین آالت

 NIP Point4
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 پیشگیری از حوادث مكانیكی
 تعیین مسیر عبور لیفتراک و ماشین آالت حمل و نقل
 پبشگیری از سر خوردن ،پرت شدن و سكندری رفتن( اصالح مسیر رفت و آمد و نصب حفاظ)
 نظافت سطوح و جمع آوری گل و الی و رفع لغزندگی ها
 وجود دستگیره در مسیرهای شیبدار و ایجاد و استفاده از سكوی کار مناسب
 استفاده ایمن از وسایل حمل و نقل برقی  ،جرثقیل و باالبرها و ماشین آالت حمل و نقل
 جمع آوری اشیاء تیز و برنده و فلزات بدون عالیم هشدار دهنده در محل کار
 عدم عبور جرثقیل( با بار یا بدون بار) از باالی سر افراد ( کارگران و عابران)
 عدم حضور افراد غیر مجاز در محدوده عملیاتی ماشین آالت و فعالیت جرثقیل
 رعایت نقاط کور دستگاه و ماشین آالت سنگین و عدم دید اپراتور
 خاموش کردن کلیه وسایل نقلیه در زمان توقف و استراحت یا در زمانی که فعالیتی صورت نمی-
گیرد
 شرایط ترک دستگاه یا زمان جابجایی اپراتور تجهیزات سنگین
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 خطرات واژگونی ماشین آالت حمل و بارگیری
 سرعت زیاد
 پیچ هاي تند و نداشتن دید کافي
 شیب زیاد جاده (حد اکثر  11درجه)
 عرض کم جاده (حداقل  2/5برابر عرض بزرگترین ماشین آالت)
 نداشتن عالیم رانندگي و تابلو هاي هشدار
 ناهمواري هاي زمین و لغزندگي پس از بارندگي
 نداشتن لبه کناري جاده (برم )Berm
 بي تجربگي راننده و عدم توانایي در کنترل وسیله نقلیه
 عدم تمرکز و خواب آلودگي یا مصرف مواد مخدر و داروهاي روانگردان
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انواع حرکات ماشینآالت

حرکت چرخشي :مته و مرغك ،محورها(شفتها) ،کوپلینگها و چرخ طیارها مثالهایی از قطعات با حرکت
چرخشی هستند.
حرکت رفت و برگشتي یا عرضي
نقاط گیر( :)NIP Pointتسمه و قرقره ،چرخدنده ،چرخ زنجیر ،نوار نقاله و غلتكهایی که برای
شكلدهی ،مخلوط کردن یا عملكردهای فرایندی مورد استفاده قرار میگیرند نمونههایی از نقاط گیر
هستند .قسمتهایی از این ماشینآالت که به طرف همدیگر یا به طرف اجزاء ثابت میچرخند ،ایجاد نقاط
گیر میکنند.
تراشكاري :اره و سنگ سمباده ،ماشینهای شكلدهنده ،دستگاه تراش ،سنگ فرز و ماشین سوراخکاری
نمونههایی از ماشینآالت با حرکت تراشی محسوب میشوند .به محلی از ماشین که برش را انجام میدهد
نقطه عمل گویند و در این دستگاهها خطر در نقطه عمل متمرکز شده است.
* حداکثر سرعتِ محیطیِ مجاز فلكهها در اره تسمهای  45متر در ثانیه است.
سوراخکاري ،قیچي کاري و خم کاري :در این نوع حرکات دو جزء ماشین به هم نزدیك میشوند که
ممكن است هر دو جزء متحرک و یا یكی از آنها ثابت باشد .نمونههایی از این حرکت شامل پانچ کردن،
قیچی کردن ،خم کردن ،منگنه کردن و حك کردن نقش میباشد .در این حالت نیز خطر در نقطه عمل
متمرکز شده است.
تدابیر ایمني در کار با ماشینهاي ابزار
عمدهترین تدابیر ایمنی در کار با ماشینهای ابزار عبارتاند از:
 مجهز کردن دستگاه به حفاظتهای مناسب ،که مهمترین کار به شمار میآید.
 استفاده از عینك حفاظتی
 پوشاندن سر با کاله یا توریهای مخصوص
 بستن محكم قطعه کار به وسیله گیره روی میز کار و عدم نگهداری آن با دست.
 عدم استفاده از لباسهای گشاد با سر آستین و لبههای آزاد و عدم استفاده از دستكش
 استفاده از یك سیم ،برس و یا چنگك فلزی (و به انگشت) جهت بررسی و بازدید سوراخ انجامشده
بعد از توقف کامل ماشین و خارج کردن برادهها
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 ایمنی کار با انواع ماشینهای ابزار
 ماشین متهماشین مته ،ماشین ابزاری است که برای سوراخ کردن فلز ،چوب یا مواد دیگر به کار میرود .همچنین
میتوان با استفاده از نصب ابزارهای مخصوص بر روی آن ،عملیات دیگری مانند کامدرآری ،فرزکاری ،تو
تراشی و جاخالی کردن (عقبنشینی در داخل سوراخ) را توسط این ماشین انجام داد.
 ماشین سنگ سمبادهاین گروه از ماشینهای ابزار به منظور تكمیل کردن و پرداخت قطعه کار از طریق برداشتن مقدار کمی فلز از
روی سطح کار عمل میکنند .مقدار بار برداشتهشده بسیار ناچیز بوده و در این صورت سطح تولیدشده کامالً
پرداخت خواهد شد .مقدار باری که برای سنگ زدن در نظر گرفته میشود بستگی به اهمیت مقدار دقت و
اندازه قطعه خواهد داشت.
 خطرات عمده ماشین سنگ سمباده و راههاي پیشگیري .1متالشی شدن سنگ سمباده :مهمترین حادثه در کار با ماشینهای پرداخت ،متالشی شدن سنگ
سمباده است .سنگهایی که سرعت مجاز روی آنها نوشته نشده ،نباید بهکاربرده شوند.
عمدهترین نكات به منظور جلوگیری از متالشی شدن سنگ سمباده به شرح زیر است:
 جابجایی و نگهداری سنگ سمباده به طریق صحیح
 بررسی سنگهای جدید و نو از لحاظ ترک و شكستگی
 آزمایش سنگ جدید قبل از استفاده با بیشترین سرعت
 سوار کردن مناسب سنگ
 رعایت سرعت مجاز
 راحتی کار
 حفاظ گذاری
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 .2جراحات چشمی :استفاده از عینك حفاظتی و حفاظهای شفافِ ثابت در روی دستگاه ،خصوصاً
دستگاههای ثابت ،برای جلوگیری از پرتابهها ضروری است.
 .3آتشسوزی :در پرداختکاری و ساییدن آلیاژهای منگنز و آلومینیوم ،خطر آتشسوزی بسیار زیاد
است .نكات عمده در کاهش خطر آتشسوزی ،عبارت است از تهویه هوای محل و اطمینان از عدم
وجود گرد و غبارهای قابل انفجار و اشتعال.
 .4خطرات سالمتی :عمدهترین خطر برای تندرستیِ کارگران درگیر با فعالیتهای پرداختکاری و
ساب ،سیلیكوزیس میباشد .لذا عالوه بر تهویه مناسب ،استفاده وسایل حفاظت از دستگاه تنفس
توصیه میشود.
 ماشینهاي تراشماشین تراش را میتوان پدر ماشینهای ابزار نامید .وظیفه اصلی ماشینهای تراش ،تغییر در اندازه قطعات،
فرم آنها ،پرداخت کاری با یك یا چند عمل برش و تنظیم رنده تراش است .بخش اعظم فعالیت کارگاههایی
فلزکاری ،با ماشینهای تراش انجام میشود.
از نظر تعداد حادثه به ازا هر ماشین ،بیشترین تعداد را به ترتیب ماشینهای زیر دارا هستند:
 ماشینهای چوببری
 ارههای فلز بری
 پرسهای برقی
 ماشینهای مته
 ماشینهای تراش
ردهبندی فوق در کارخانجات کوچك تولیدی است.
خطرات عمده ماشینهاي تراش و راههاي پیشگیري
 خارج شدن یا پرتاب شدن برادهها به طرف شخص
 گرفته شدن دست و قسمتهای دیگر بدن بین قطعه کار و رنده
 برخورد قسمتهایی از بدن با بخشهای متحرک ماشین
 سقوط سه نظام یا چهار نظام روی پای افراد ،هنگام سوار و پیاده کردن نیز یكی دیگر از مواردی
است که باید به آن اشاره کرد.
 فراموش کردن برداشتن آچار از روی سه نظام و راه اندازی دستگاه ،از حوادث رایج در دستگاه تراش
است.
جهت پیشگیري از حوادث کار با دستگاه تراش باید اصول زیر را رعایت کرد.
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 .1شال گردن ،لباس گشاد و دستكش بلند ،حلقه و ساعتهای مچی را از خود دور کرده ،موهای بلند
را باید با سربند پوشاند.
 .2باید کلیه تعمیرات ،سرویس و آزمون دستگاه تراش همیشه در هنگام سكون دستگاه انجام شود.
 .3نباید به بخشهای متحرک و چرخنده دستگاه نزدیك شد.
 .4هنگام تعویض سه نظام و یا چهار نظام ،از تكیهگاه مخصوص استفاده شود.
 .5نباید آچار سه نظام و دیگر ابزار تعمیراتی را روی دستگاه رها کرد.
 .6از وسایل حفاظتی مانند عینك و ماسكهای حفاظتی استفاده کرد.
 .7برای جمعآوری برادهها باید از برس و جاروب دستی استفاده کرد.
 .8قسمتهای در حال گردش مانند چرخدندهها و تسمه فلكهها باید به طور مناسبی حفاظ گذاری
شوند.
 ماشینهاي فرزاز ماشینهای فرز برای تراشیدن سطوح به اشكال مختلف و درآوردن شیارهای مستقیم و مارپیچ و چرخدنده
تراش و پیچ بری و عملیات دیگر استفاده میکنند .از این ماشین برای تراشیدن سطوح ،به شكلی سریعتر و
تمیزتر از ماشین صفحه تراش ،و همچنین دقت کاری بیشتر استفاده میکنند.
ماشینهای فرز را به طور کلی میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
 ماشین فرز عمومی
 ماشینهای فرز مخصوص
ماشینهای فرز عمومی خود به ماشینهای فرز افقی و عمودی تقسیم میشود .ماشین فرز افقی دارای محور
افقی است و میز آن در سه جهت عمود بر هم طولی-عرضی و قائم حرکت میکند .از این ماشین بیشتر برای
تراشیدن سطوح و شیارهای مستقیم و مارپیچ و فرم تراشی استفاده میکنند.
ماشین فرز عمودی ساختمانی مشابه ساختمان فرز افقی دارد با این تفاوت که محور آن قائم است و میز آن
در سه جهت عمود بر هم حرکت میکند .از این ماشین بیشتر برای تراشیدن سطوح به وسیله فرزهایی که
لبه برندهشان روی پیشانی آنها قرار دارد استفاده میشود.
 نكات ایمني در رابطه با ماشینهاي فرز .1توجه گردد تیغه فرز تیز و سالم و آماده کار باشد.
 .2هنگام تنظیم کار جهت جلوگیری از بروز حوادث ناشی از برخورد دست با تیغه کار ،بایستی دست را
به اندازه کافی از تیغه فرز دور نمود.
 .3هنگام کار با فرز عمودی از بار زیاد و حرکت سریع نیز باید خودداری شود.
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 .4سرعت و بار را باید همیشه محاسبه و تنظیم نمود .همیشه بار باید در جهت عكس گردش تیغه فرز
قرار داده شود.
 نكات ایمني در طراحي ماشین برای عملیاتی از قبیل بارگیری ،تخلیه ،تمیز کردن ،تنظیم و تعمیر ،ماشین باید کامالً متوقف شود.
 دستگیرهها ،اهرمها و کنترلهای چرخ دار باید طوری طراحی شوند که به هنگام اعمال نیرو ،به
صورت ساکن باشند.
نكات ایمنی در طراحی کارگاههای ماشینکاری
 ماشینهای ابزار باید طوری کار گذاشته شوند که در اطراف آنها فضای وسیعی به منظور انجام
کارهای مختلف وجود داشته باشد .در کارگاه بایستی فضایی مناسب به منظور انجام عملیات
تعمیراتی و امتحان کردن دستگاهها ساخته شود .عالوه بر آن فضای کارگاه بایستی دارای اتاق مجزا
برای انجام کارهای دفتری و نقشهکشی باشد.
 کنارهها و راهروها باید به اندازه کافی پهن باشند تا بتوان به راحتی ماشینها را داخل یا خارج کرد.
کنارهها باید حداقل  90سانتیمتر پهنا داشته باشند به شرط آنكه محل عبور لیفتراک نباشند.
تمامی محلهای عبور و مرور و کنارهها بایستی خطکشی شوند.
نكات ایمني مربوط به متصدي دستگاه (اپراتور)
 آموزشهای الزم در رابطه با نحوه کار با دستگاه به اپراتور داده شود.
 مقررات ایمنی ،توسعه و گسترش عادات و روشهایی حفاظتی ،بایستی به طور کامل به اپراتور
آموزش داده شوند.
رعایت قوانین و مقررات حفاظتي
قوانین و مقررات حفاظتی در کارگاهها باید متناسب با نوع ماشین تدوین شوند و کلیه افراد ملزم به رعایت
آنها باشند.
 اصول حفاظ گذاری ماشینآالت
در تهیه و ساخت حفاظ باید نكات زیر مراعات گردد:
 .1محل آنها م ثر و قابلاطمینان باشد.
 .2از تماس بدن یا لباس افراد با اجزاء خطرناک ماشین یا تجهیزات جلوگیری نماید.
 .3مانع روغنکاری ،آزمایش ،تنظیم و تعمیر ماشین نگردد .روغنکاری خودکار ،م ثرتر از روغنکاری یا
گریس کاری دستی است.
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 .4بر حسب نوع ماشین ،شرایط کار ،دوام و استقامت الزم را داشته باشد.
 .5حفاظها باید جزء ثابت ماشین یا تجهیزات باشند و از دسترسی به منطقه خطر در حین کار
جلوگیری کنند.
اندازه منافذ در حفاظ :حفاظها به دالیلی چون تغذیه دستگاه ،دسترسی برای روغنکاری یا بازرسی و
پایش عملیات ماشین ممكن است دارای منافذی باشند که هرچقدر منفذ بزرگتر باشد دسترسی از طریق
آن به یك نقطه معین بیشتر میشود.
جنس حفاظ :حفاظها یا پوششها ممكن است از مصالح زیر ساختهشده باشند:
 از اجزای فلزی ،قطعات ریختگی ،ورق آهن پر یا مشبك ،فلز رخ دار یا توری فلزی که روی قابی از
نبشی ،لوله یا میله سوار شده باشد.
 از چوب ،پالستیك و یا مصالح دیگری که مناسب با وضع کار باشد.
طراح باید نیروهایی که هدفِ حفاظ ،مقاومت در برابر آنهاست ،و همچنین محیط استفاده ماشین و حفاظ
را در نظر بگیرد .معیار استحكام حفاظ مقاومت در برابر نیروی ناشی از تكیه دادن یا افتادن فرد بر روی آن
است و در بعضی موارد مقاومت در برابر نیرو و انرژی ناشی از اجزاء شكسته و مواد داخل ماشین میباشد.
فاکتورهای محیطی (مثل ریزش پیوسته ذرات ،میستهای خورنده یا گرمای بیش از حد) بر روی میزان
استحكام حفاظ اثرگذار خواهند بود.
اقدامات حفاظتی در کار با وسایل انتقال نیرو
نیرو را میتوان توسط عامل مكانیكی ،هیدرولیكی و یا بادی (پنوماتیكی) از محرکه اصلی انتقال داد .اکثر
ماشینها برای انتقال نیرو از موتور یا سایر محرکهای اولیه از اجزاء انتقال نیرو (ترانسمیسیون) استفاده
میکنند که رایجترین آنها عبارتاند از تسمه ،قرقره ،طناب ،زنجیر ،چرخدنده و غلتكهای مالشی .در نقاطی
که این اجزاء به یكدیگر میرسند نقاط گیر شكل میگیرد .محورهای چرخشی و کوپلینگها نیز از اجزای
انتقال نیرو هستند که خطر آنها حرکت چرخشی میباشد.
حفاظ :حفاظ باید از دسترسی اطراف ،باال ،زیر یا از بین حفاظ به نقطه خطر جلوگیری کند و همچنین
دارای اینترالکی باشد که در هنگام برداشتن حفاظ منبع انرژی ماشین را قطع کند .تا جایی که ممكن است
حفاظ باید امكان انجام روغنکاری تنظیم و بازرسی را از بیرون حفاظ بدون برداشتن آن بدهد.
سیستمهاي حفاظتي :اگر حفاظ دارای دریچه دسترسی است باید برای دریچه یك سیستم حفاظتی از
نوع اینترالک یا حسگر در نظر گرفته شود تا به محض باز شدن آن منبع انرژی ماشین را قطع کند،
همچنین یك کلید خاموشکننده اضطراری در محدوده دسترسی اجزاء خطرناک باید موجود باشد تا
هنگامیکه حفاظ برداشته شد و انرژی ماشین قطع نشد فرد در معرض خطر از آن استفاده کند.
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فاصله و قرار دادن در محل خاص :تجهیزات مكانیكی انتقال نیرو که در دسترس افراد نیستند نیازی به
حفاظ گذاری ندارند .در اغلب موارد فاصله عمودی حدود  7تا  8فوت بین سیستم انتقال نیرو تا محل تردد
افراد توصیه میشود .در صورت وجود فاصلهای کمتر از مقدار یادشده ،انجام حفاظ گذاری با استفاده از
ورقههای مشبك ،دیوارها یا دیگر مصالح ساختمانی ضروری است .حداقل ارتفاع این حفاظها باید  8فوت
باشد و فقط باید کارگران آموزشدیده به محلهای محصور دسترسی داشته باشند .در حفاظها و محلهایی
که خطر تماس با سیستم انتقال نیرو وجود دارد باید از عالئم هشداردهنده استفاده نمود .ذکر این موضوع
حتماً در کلیه عالئم الزامی است که پیش از دسترسی به سیستم یا برداشتن حفاظ میبایست سیستم انتقال
نیرو را کامالً متوقف ساخت.
 اقدامات حفاظتی در رابطه با نقطه عمل (بخش عملیاتی ماشین)
نقطه عمل محلی است که کار اصلی ماشین در آن انجام میشود که بسته
به نوع ماشین میتوان از برخی از روشهایی حفاظتی زیر استفاده کرد.
 انواع حفاظها
حفاظهاي محصورکننده( :)Enclosure guardsباید از دسترسی
انگشتان ،دستها و دیگر اجزاء بدن و لباسها از هر سو (پایین ،باال ،یا
اطراف حفاظ) به نقطه عمل پیشگیری کند .حفاظ باید به ماشین ثابت و
محكم شده باشد و از پیچها و بستهایی که برای باز و بسته کردن به
ابزاری خاص نیاز دارند استفاده کرد .حفاظها باید امكان رویت نقطه عمل را
فراهم کنند.
حفاظهاي اینترالک ( :)Interlock guardsنیاز است حفاظ بعضی از
ماشینها دارای دریچهای قابل حرکت برای راهاندازی ،تنظیمات یا نگه
داشت باشد و در انواع دیگر برای انجام چنین کارهایی حفاظ را بر میدارند.
که در هر دو نوع باید اینترالک شده باشد تا با برداشتن حفاظ ماشین از
حرکت بازبماند.
حفاظ قابل تنظیم( :)Adjustable guardsکه قابلیت تنظیم برای
قطعات مختلف را دارند.
* هنگامی میتوان از حفاظتهای قابل تنظیم برای منطقه خطرناک پرس استفاده کرد که قالبها برای
مدت طوالنی استفاده شوند.
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حفاظهاي اختصاصي( :)Special guardsکه برای ماشینها و عملیات خاص مورد استفاده قرار
میگیرند.
حفاظ حلقهاي( :)Ring guardsدستگاهی مانند فرز ممكن است در کلیه جهات خطرناک باشد .بنابراین
حفاظ حلقهای (که دور تا دور تیغه را پوشش میدهد) ضمن فراهم نمودن امكان تماس قطعه کار در
محدودهای خاص ،با حفاظت از دیگر بخشهای منطقه خطر از تماس بدن با آن جلوگیری میکند.
حفاظ ماهیچهاي یا زانویي( :)Leg of mutton guardکه قسمت برنده رنده نجاری را میپوشاند و
همزمان با حرکت قطعه چوبی بر روی میز رنده ،حفاظ نیز به صورت افقی از جای خود جابجا شده و از روی
قسمت برنده رنده کنار میرود.
حفاظ هودي (روپوشي)( :)Hood guardارههای مدور معموالً دارای حفاظ هودی هستند که روی تیغه
اره را میپوشاند و در هنگام حرکت قطعه کار به طرف تیغ اره حفاظ به صورت شناور به سمت باال حرکت
میکند.

حفاظ دستگاه سنگ سمباده( :)Grinding wheel guardsاز تماس افراد با سنگ جلوگیری کرده
و همچنین جلوی پرتاب ذرات برداشتهشده از روی قطعه کار و قطعات ناشی از متالشی شدن احتمالی سنگ
را میگیرد .نسبت به سایر حفاظها از مواد محكمتری ساختهشده و اندازه دهانه آن میبایست حتیاالمكان
دارای کمترین مقدار باشد .ممكن است این حفاظها دارای سیستم تخلیه ذرات ناشی از عملیات و همچنین
دارای تكیهگاهی محكم و با استقامت کافی برای قرار دادن تكیهگاه باشند.

109

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

سیستمهاي حفاظتي
در صورت ممكن نبودن حفاظ گذاریِ نقطه عمل ،میتوان از سیستمهایی حفاظتی استفاده کرد که از ادامه
کار دستگاه در صورت وجود دست یا انگشتان در منطقه خطر جلوگیری کرده و دستگاه را متوقف میکنند.
تغذیه اتوماتیك یا نیمه اتوماتیك :در این روش تغذیه دستگاه از شكاف یا محفظه کامالً محصور و بسته
انجام میشود .از مكانیزمهای مختلفی همچون فشار هوا ،نیروی ثقل ،عملیات مكانیكی و غیره میتوان جهت
تغذیه استفاده کرد.
دروازهها یا موانع متحرک :این دریچهها از صفحاتی تشكیلشدهاند که میتوان آنها را جهت تغذیه
دستگاه یا خارج نمودن محصوالت بازنموده و پیش از شروع به کار مجدداً به دستگاه بست .بدیهی است که
در زمان باز بودن این دریچهها امكان راهاندازی مجدد و آغاز به کار ماشین وجود نخواهد داشت.
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حسگرها :این سیستمها حضور انگشتان یا دست را در منطقه خطر حس کرده و مانع شروع به کار کردن
دستگاه شده یا بالفاصله متوقف میشوند .این سیستمها باید همواره در فاصلهای انتخاب شوند که زمان
کافی برای متوقف نمودن دستگاه در اختیار باشد.
از انواع سیستمهایی حسگر میتوان زیر پاییهای ایمنی ( ،)Matsسیستمهایی فتوالكتریك
(( )Photoelectricکه با پرتوهای نوری و سلولهای فتوالكتریك کار میکنند و در آنها هر عاملی که
منجر به قطع پرتو گردد موجب توقف ماشین خواهد شد) ،میدانهای الكترومغناطیسی (یا میدانهای
فرکانس رادیویی) (( )Radio Frequency Fieldکه با استفاده از یك مدار الكتریكی و یك آنتن میدان
مغناطیسی ایجاد کرده و عواملی چون رطوبت و میزان هدایت الكتریكی کفشهای کارگر بر روی قابلیت
اعتماد این سیستم تأثیرگذار میباشند) و روشهایی مكانیكی ( )Mechanicalرا نام برد.
سیستمهایي حفاظتي پس زننده :دستهای اپراتور به اجزای متحرک ماشین متصل و به گونهای تنظیم
میگردد که هر گاه دستگاه برای انجام کار فعال شود دستها به خارج از منطقه خطر کشیده شوند.
سیستمهایي حفاظتي بازدارنده :از طنابها و تسمههایی تشكیلشده که در یك انتها به دستهای
اپراتور و در انتهای دیگر به جای ثابتی وصل میشوند و طوری تنظیمشدهاند که فقط در محدوده ایمن از
قبل تعیینشده به دستهای اپراتور اجازه حرکت میدهند.
سیستمهایي حفاظتي جارویي :به صورت جارویی اجزاء بدن را از منطقه خطر دور میکند که استفاده از
این سیستم ممنوع است زیرا خود خطرساز بوده و موجب گیر کردن و له شدن بدن بین این وسیله و قطعات
ماشین میشود.
کنترلهاي دو دستي :برای راهاندازی ماشین مستلزم درگیری همزمان هر دو دست از طریق دو کلید
جداگانه میباشد .فاصله زمانی بین فعال کردن هر دو کنترل دارای محدودیت است که این محدودیت از
راهاندازی هر دو کنترل توسط یك دست جلوگیری میکند .فاصله محل نصب کنترل دو دستی تا نقطه عمل
ماشین باید به اندازهای باشد که بعد از شروع حرکت ماشین از دسترسی دست به نقطه عمل جلوگیری کند
که برای به دست آوردن این فاصله نیز میتوان از رابطه حسگرها استفاده کرد .اگر بیش از یك کاربر روی
یك ماشین مشغول کار باشند برای هر کدام از آنها باید یك کنترل دو دستی جداگانه وجود داشته باشد.
ابزار تغذیه دستي :امكان قرار دادن یا برداشتن قطعه کار را در نقطه عمل ماشین بدون ورود دست ممكن
میسازد .در برخی از ماشینهای از قبیل ارههای رو میزی ،رندهها ،ارههای نواری ،پرسها و تجهیزات مشابه
دیگر این ابزارها کاربرد داشته و دستها و انگشتان را از نقطه عملیاتی دور نگه میدارد .نمونه دیگر از
اینگونه وسایل استفاده از دستگیرههای فشاری در هنگام کار با انواع وسایل درودگری و جهت پیشگیری از
برخورد با تیغه اره یا رنده به هنگام کار کردن میباشد.
111

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

موانع و عالئم هشداردهنده :یك مانع هشداردهنده از دسترسی به نقطه عمل پیشگیری نمیکند بلكه
افراد را نسبت به وجود منطقه یا عملیات خطرناک آگاه میسازد .عالئم هشداردهنده شامل عالئم سمعی یا
بصری هستند که همراه با سایر اقدامات حفاظتی نقطه عمل به کار گرفته میشوند.
کنترل گر توقف اضطراري :این کنترلگرها در انواع الكتریكی ،مكانیكی ،پنوماتیكی یا دیگر اشكال هستند
که برای توقف یا قطع ماشین به هنگام وقوع شرایط اضطراری(مثل گیر کردن قسمتی از بدن در ماشین یا
نقطه عمل) مورد استفاده قرار میگیرند که در هنگام استفاده بر سایر کنترلگرها اولویت مییابند .برای
راهاندازی مجدد ماشین بعد از توقف اضطراری باید کنترل گر جداگانهای نیز موجود باشد .کنترلگرهای قطع
اضطراری معموالً بزرگتر از سایر کنترلگرهای ماشین هستند و باید قرمز رنگ بوده و به طور واضح
برچسبگذاری شده باشند و با حداقل انرژی فعال گردند .در ماشینآالتی که هنگام وقوع شرایط اضطراری
در آنها دستها درگیر انجام کار هستند ،باید پدال پایی قطع اضطراری وجود داشته باشد .اگر بر روی یك
ماشین ،کاربر موقعیتهای متفاوتی داشته باشد ،باید در هر موقعیت در محدوده دسترسی وی یك کنترل
گر قطع اضطراری موجود باشد .در بعضی از ماشینها ممكن است از اهرمهای حساس به فشار ،میلههای
ایمنی متوقف کننده یا کابلهای ایمنی متوقف کننده استفاده شود که کشیدن یا هل دادن آنها موجب
توقف کامل ماشین گردد.
سیستمهایي حفاظتي ضد تكرار :برای جلوگیری از دورهای اضافی ناخواسته ماشین باید از مكانیسم ضد
تكرار استفاده کرد.
ترمزها :ماشینآالتی مثل پرسها دارای قسمتهایی هستند که به باال و پایین حرکت میکنند ،در نتیجه
باید دارای ترمز مكانیكی برای جلوگیری از سقوط جزء باال رفته باشند .ماشینهایی مثل دستگاههای نورد
برای توقف غلتكها در شرایط اضطراری از جریان معكوس استفاده میکنند .مسافت طی شده توسط
غلتكها باید حداکثر  1/5درصد سرعت محیطی باشد .ترمزهای الكترونیكی  1-2ثانیه بعد از قطع انرژی
ماشین قادر به توقف حرکت چرخشی میباشند.
کنترلهاي پایي :برای جلوگیری از توقف غیر عمدی ماشینهایی که با کنترلهای پایی فعال میشوند
میتوان روی پدال پایی را با یك حفاظ (به گونهای که پدال از لبه حفاظ مقداری عقبنشینی داشته باشد)
پوشاند .پدال پایی باید دارای مقدار قابلتوجهی نیروی مقاوم بوده و همچنین در هنگام راهاندازی باید
مقداری مسافت جابجایی داشته باشد.
کنترلهاي حرکت آهسته و یا عملكرد با انرژي پایین :این کنترلگرها در حین فرایندهای نظافت ،نگه
داشت یا راهاندازی که نیاز به جابجایی و حرکت اجزاء ماشین میباشد ،برای روشن و خاموش شدن سریع
ماشین مورد استفاده قرار میگیرند.
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کنترلهاي عملكرد با نیروي کم و سرعت کم :این کنترلها میتوانند خطرات ماشین را در حین
راهاندازی ،تعمیرات یا تمیز کاری کاهش دهند .ممكن است هم دارای مد سرعت با انرژی نرمال و هم دارای
مد سرعت با انرژی پایین باشد .همیشه توقف کامل ماشین ارجحیت دارد ،مگر اینكه نیاز به سرعت پایین و
اینچی برای راهاندازی تعمیرات و یا نظافت باشد.
کنترلهاي حرکت (کلیدهاي روشن و خاموش) :کنترلهای حرکتِ حفاظ گذاری شده یا فرورفته ،از
روشن شدن یا فعال شدن تصادفی ماشین خودداری میکنند.
بلوک ایمني :از بلوکها با قطعاتی میتوان در ماشینآالتی مثل پرسها -که حرکت خودبهخودی تسمه یا
دیگر قسمتها خطرساز خواهند بود -به عنوان مانع استفاده کرد.
وسایل جلوگیري از پس زدن :دستگاه اره گرد نمونهای از ماشینآالتی است که به دلیل گاز گرفتن تیغ
اره توسط الوار ،در آن امكان پس زدن قطعه کار وجود دارد .نصب یك تیغه جداکننده که مانع از گاز گرفتن
تیغه اره خواهد شد میتواند ضمن حرکت آسان الوار از پس زدن قطعه کار نیز جلوگیری کند.
رویههاي  : Lock out/Tag outهر دستگاه و ماشین باید در حین تعمیر و نظافت ،امكان قفل شدن
داشته باشد تا از راه اندازی و وارد ساختن صدمه به افراد ممانعت شود .در غیر اینصورت باید حتما در طی
زمان کار از نصب تابلوی هشدار استفاده شود .این رویهها میتواند از فعال کردن عمدی و غیر عمدی ماشین
جلوگیری کند.
قرار دادن دستگاه در حالت صفر ( :)ZMSوضعیت  ZMSخاطرنشان میکند که  Lockoutکردن
منبع انرژی اصلی ماشین یا سیستم ،ممكن است همه منابع انرژی را حذف نكند و همچنین خاطرنشان
میکند که رویههای دقیق و مفصل موجب اطمینان از ایمن بودن ماشین یا سیستم برای حفظ و نگه داشت،
راهاندازی و یا نظافت میشود.
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 سلسله مراتب بهبود شرایط محیط کار و اقدامات کنترلی

 حذف مخاطره (نظیر حذف آزبست و حذف سرب و حاللها)
 جایگزینی (جایگزین کردن مواد کم خطر به جای مواد پرخطر)
 جداسازی و ایزوله دستگاه (مانند محدود سازی دستگاه تولید کننده سروصدا و ارتعاش)
 تفكیك (از طریق ایجاد فاصله مكانی و یا از نظر زمان)
 کنترل های مهندسی (اتوماسیون فرایند ،محصورکاری ،حفاظ گذاری)
 کنترل های مدیریتی( چرخش کاری ،جابجایی ،کاهش زمان مواجهه افراد با عامل زیان آور)
 تهویه ( عمومی  ،موضعی ،دهشی – کششی)
 استفاده از وسایل حفاظت فردی
همواره اولویت اول در بهبود شرایط محیط کار ،حذف عامل خطر است .به عنوان مثال از آنجا که امكان
ایجاد شرایط ایمن کافی برای کار با مواد خطرناک مانند آزبست و بنزن و سرب وجود ندارد یا بسیار مشكل
است و خطرات کار با این مواد هم بسیار زیاد است ،حذف این مواد خطرناک از چرخه تولید در اولویت بهبود
شرایط کار قرار دارد.
در مورد سایر عوامل زیان آور نیز اولویت اول ،باید حذف عامل زیان آور از منبع تولید آن عامل باشد .به
عنوان مثال در مورد وجود سر و صدا در محیط کار ،ابتدا سعی میکنیم که صدا را از محل تولید حذف کنیم
و عوامل تولید کننده صدا را از بین ببریم.
در صورتی که امكان حذف کامل عامل مخاطره وجود نداشته باشد ،به دنبال جایگزینی با عوامل کم خطر
خواهیم بود .به عنوان مثال در مورد تولید حالل ها  ،تولوئن را جایگزین بنزن نماییم.
سپس در مراحل بعدی با ایجاد موانع و محدودیت در مسیر انتشار ،از برخورد و تماس عامل زیان آور با
انسان جلوگیری می نماییم .این کار را با محدود سازی دستگاه آعاز میکنیم تا با ایزوله کردن دستگاه مولد
عامل زیان آور ،از انتشار آن عامل در نزدیك ترین فاصله از محل تولید جلوگیری مینماییم .ضمن اینكه
همواره ایجاد محدودیت برای دستگاه ،نسبت به محدود سازی انسانها در اولویت باالتری قرار دارد.
این جداسازی میتواند بصورت فاصله فیزیكی یا زمانی باشد .به این معنی که با ایجاد فاصله مكانی از رسیدن
آن عامل به افراد حاضر در محل جلوگیری نموده ،یا با ایجاد فاصله زمانی از حضور افراد در محلی که عامل
زیان آور وجود دارد ممانعت بعمل خواهیم آورد.
در مرحله بعد ،توسط مكانیزم های کنترلی مهندسی و مدیریتی و اداری ،از برخورد و تماس عوامل زیان آور
با افراد ممانعت بعمل می آوریم .به این معنی که با ایجاد موانعی مانند حفاظ گذاری در قسمت های
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متحرک دستگاه و یا اتوماسیون خط تولید و سایر کنترلهای مهندسی از امكان برخورد افراد با اجزای
متحرک و دارای انرژی صدمه زننده به افراد جلوگیری میکنیم.
توسط کنترل های مدیریتی و اداری مانند چرخش کاری و یا کاهش زمان مواجهه افراد با عوامل زیان آور،
اجاره نمی دهیم که یك عامل زیان آور زمان طوالنی با افراد تماس داشته باشد و باعث ایجاد بیماری ناشی
از کار در انسان شود .به این ترتیب با جابجایی افراد در محل کار ،از مواجهه طوالنی مدت با یك عامل زیان
آور ممانعت بعمل خواهیم آورد.
در مرحله بعد با تكنیكهای مختلف بهبود شرایط محل کار ،مانند تهویه مواد آالینده شیمیایی و گرد و غبار
از نزدیكترین محل به تولید آن مواد ،اقدام به خارج نمودن آنها از محدوده تنفسی کارگران نموده و با تهویه
موضعی ،دهشی–کششی و تهویه عمومی محل کار ،اقدام به کاهش مواد آالینده در کارگاه و عدم تاثیر
عوامل زیان آور بر بدن افراد نموده و همواره هوای تمیز و بدون آلودگی را در اختیار کارگران قرار خواهیم
داد.
در نهایت اگر با تمام اقدامات بعمل آمده ،هنوز موفق به حذف و از بین بردن عوامل زیان آور در محل کار
نشده باشیم ،با تهیه و در اختیار گذاشتن وسایل حفاظت فردی ،کارگران را از تماس با این عوامل زیان آور
حفظ خواهیم کرد.
توجه به این نكته بسیار ضروری و مهم است که استفاده از وسایل حفاظت فردی همواره آخرین راهكار در
سلسله مراتب بهبود شرایط محیط کار میباشد و هیچگاه قبل از اینكه تمام مراحل اولیه را برای حذف
عوامل زیان آور مد نظر قرار دهیم ،به سراغ آنها نمی رویم .ضمن اینكه عالوه بر تهیه و در اختیار گذاشتن
وسایل حفاظت فردی ،باید نسبت به آموزش استفاده از آنها و همچنین کنترل و نظارت مداوم و موثر در
استفاده از این وسایل توسط کارگران نیز اقدام شایسته بعمل آوریم.
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 ایمنی کار در عملیات ساختمان
 ایمنی کار در ارتفاع
براساس آمارهای موجود بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاهها از نوع سقوط از ارتفاع و به دلیل استفاده
از تجهیزات ساختمانی نا ایمن برای کار در ارتفاع بوده و عواقب آن نیز به خاطر صدمه به سر و ستون
فقرات معموال بسیار شدید و از نوع فوت یا قطع نخاع میباشد .طبق مقررات و دستورالعملهای ایمنی ،هر
کار یا فعالیتی که موقعیت انجام آن ،در ارتفاع بیش از  120سانتیمتر نسبت به سطح مبنا انجام گیرد نیاز
به حفاظت از سقوط دارد.
 راههای پیشگیری از سقوط:
 oمحدود کنندهها  :با نصب حفاظ و نردهکشی و عالمت گذاری مناسب از ورود افراد به محدوده
خطر جلوگیری شود و احتمال سقوط به حداقل برسد(.محدودیت نزدیك شدن به لبهها و پرتگاهها هنگام
کار در ارتفاع)

 oمتوقف کنندهها :در زمان کار در ارتفاع از سقوط به
طبقه همكف و سقوط از طبقات جلوگیری میکنند .استفاده از عوامل نگهدارنده مانند کمربند
نجات(هارنس) و طناب نجات که به نقطهای با فاصله از لبه و پرتگاه متصل باشد.
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 oکاهش دهنده صدمات :با نصب تور نجات و ایجاد طبقات فرعی ،ارتفاع سقوط را کاهش داده و با
ایجاد وسایل نگهدارنده انعطاف پذیر ،شرایطی را ایجاد میکنیم که در صورت سقوط ،از برخورد فرد
با زمین یا سطوح سخت و موانع و بروز صدمات شدید جلوگیری نماید.

 داربست
داربست ساختاری است موقت شامل یك یا چند جایگاه ،اجزای
نگهدارنده ،اتصاالت و تكیهگاهها که در مدت اجرای عملیات ساختمانی
به منظور ایجاد دسترسی به بنا و حفظ و نگهداری کارگران یا مصالح
در ارتفاع مورد استفاده قرار میگیرد.
کلیه قسمتهای داربست (جایگاه ،اجزای نگهدارنده ،تكیهگاهها،
اتصاالت ،راههای عبور و پلكان داربست) باید با استفاده از مصالح
مناسب و مرغوب مانند چوب ،فوالد و امثال آن توسط شخص ذیصالح
طوری طراحی ،ساخته و آماده به کار شود که داربست عالوه بر
ایستایی و پایداری الزم ،ظرفیت پذیرش چهار برابر بار مورد نظر را
داشته باشد.
شخص ذیصالح کسی است که میتواند شرایط کاری خطرناک را شناسایی کند و مجوز و اختیارات الزم
برای اقدامات اصالحی فوری به منظور حذف این خطرات را دارا می باشد .این فرد مسئولیت اولیه برای
نظارت ،هدایت ،نصب ،برداشت و تغییر تمامی داربستها را دارد و باید به مسائل زیر آگاهی کامل داشته
باشد:
 باید شرایط کاربرد انواع داربست ها را بداند.
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 قادر به شناسایی و اصالح مخاطرات در مواجهه با کار
داربست بندی باشد.
 در زمینه ساختار انواع داربست های مورد استفاده
آموزش دیده باشد.
 انتخاب داربست
استفاده موثر و مفید از داربست ،در ابتدا وابسته به انتخاب
سیستمی صحیح برای انجام کار است .اگر داربست متناسب با
موقعیت و شرایط کاری انتخاب نشود یا فاقد اجزاء ضروری
مورد نیاز باشد میتواند منجر به بروز حادثه شود .انتخاب نوع
داربستها و اجزاء مربوط به آن نیازمند دانشی اساسی در
زمینه موقعیت محل و نوع کاری که باید انجام شود دارد.


انواع داربست:
داربستها دارای انواع مختلفی هستند که به برخی از انواع متداول آن به شرح ذیل اشاره میشود:
 داربست ثابت
 داربست متحرک
 داربست معلق
 داربست دیوارکوب
 داربست نردبانی


ایمنی کار با داربست

 oنصب داربست و سكوي کار مناسب:
 محاسبه استحكام داربست و نصب صحیح داربست
 محكم بستن اتصاالت
 نصب کفشك یا کف پایه برای عدم نفوذ در خاک
 نصب بالشتك به غیر از داربست دیوارکوب
 رعایت موارد ایمنی برای عابران
 نصب گارد ریلها در  3سطح کمر ،زانو و مچ
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 ایجاد راه پله و دسترسی مناسب
 نصب صفحات پاخور
 نصب لوله مهار و بادبندهای عمودی ،افقی ،عرضی ،طولی و مورب
 همسطح بودن الوارها و عدم وجود لبه
 به هم بستن صحیح الوارها
 عرض مناسب الوارها و لغرنده نبودن آنها و توجه به استحكام آن
 اتصال ایمن داربست به سازه ساختمان بسته به نوع آن
 سنگین نكردن سكوی کار
 آموزش داربست بند برای نصب صحیح داربست
 استفاده از کمربند ایمنی
 چك کردن داربست بر اساس چك لیست ایمنی داربست
 اجزای داربست

اجزای داربست
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اجزای داربست عبارتند از :پایه ،کفشك ،تیر ،دستك ،اتصاالت یا بستها ،راه دسترسی ،کفپوش سكو،
پاخور ،تیر میانی حفاظتی ،تیر باالیی حفاظتی ،بالشتك
در زیر به برخی لغات و اصطالحات رایج در داربست بندی اشاره میگردد الزم به ذکر است،برای برخی از
لغات ،معادل مناسب فارسی وجود ندارد.
کفشك :پایه فلزی برای پخش و توزیع بار که زیر لولههای استاندارد به کار میرود) بین خاک ولوله
استاندارد یا بین لوله استاندارد و بالشتك(
بالشتك :صفحه ای است از جنس چوب ،فلز و یا بتن که برای گسترش بار وارده از لوله پایه یا کفشك به
زمین مورد استفاده قرار میگیرد.
پایه (استاندارد) :لوله عمودی که برای انتقال بار به سطح زمین بكار میرود.
تیر (ترانزوم) :لولهای که استاندارد بیرونی را به استاندارد قرارگرفته در لجر درونی متصل میکند این لوله
سكوی کار را درست میکند.
پاخور ( Toe boardقرنیز) :تختهای که در طول لبه سكوی کار برای جلوگیری از سقوط ابزار و اشیا به
کار میرود.
گارد ریل :لولهای است که از داخل داربست برای جلوگیری از سقوط افراد بسته میشود.
(گارد ریل در سه سطح نصب میشود ،سطح کمر در ارتفاع  90سانتیمتر ،زانو  50سانتیمتر از کف محل
کار ،و ناحیه مچ پا برای پاخور)
راه دسترسي :برای رسیدن ایمن عامل انجام دهنده کار در ارتفاع به تراز مربوطه مورد استفاده قرار می-
گیرد.
دستك :بخشی از داربست هستند که بر روی آنها جایگاه کار قرار دارد.
قطعات و اجزاء چوبی بهکاربرده شده در داربست باید بدون پوسیدگی ،ترکخوردگی و سایر نواقصی باشد که
استحكام آن را به خطر اندازد .همچنین از رنگ کردن اجزاء چوبی داربست که باعث پوشیده شدن عیوب و
نواقص آن میگردد ،باید خودداری شود.
الوارهای چوبی که برای جایگاه داربست مورد استفاده قرار میگیرند ،باید صاف ،بدون هر گونه زائده و
برجستگی و عاری از مواد چسبنده و لغزنده باشند .کلیه الوارها دارای ضخامت یكسان بوده و حداقل دارای
 25سانتیمتر عرض و  5سانتیمتر ضخامت باشند و طوری در کنار یكدیگر قرار داده شوند که هم سطح بوده
120

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

و ایجاد لبه ننماید .سطح ایجاد شده توسط تخته یا الوار به نحوی باشد که به هیچوجه ابزار و مصالح از بین
آنها به پایین سقوط ننماید.
طول هرکدام از دستكها درداربستهای فلزیلولهای نباید از1/5مترتجاوز نماید.
فاصله دستكها برای کارهای سنگین در داربستهای فلزی لولهای نباید از  90سانتیمتر و برای کارهای
نیمه سنگین از  115سانتیمتر تجاوز نماید.
اجزای فلزی داربست شامل لولهها ،بست ها ،پایهها ،چفتها و سایر قطعات آن باید سالم و بدون خوردگی،
ترک و عیب باشد و همچنین لولههای داربست باید مستقیم و بدون خمیدگی باشند.
داربست باید در موارد ذیل توسط شخص ذیصالح مورد بازدید و کنترل قرار گیرد تا از پایداری ،استحكام و
ایمنی آن اطمینان حاصل شود.
الف) قبل از شروع به استفاده از آن
ب) حداقل هفتهای یكبار در حین استفاده
ج) پس از هر گونه تغییرات ،تعویض اجزاء و یا ایجاد وقفه در استفاده از آن
د) پس از وقوع باد ،طوفان ،زلزله و عوامل مشابه که استحكام و پایداری داربست مورد تردید قرار گیرد.
برای جلوگیری از خطر سقوط کارگران ،باید در طرف باز جایگاههای کار ،نرده حفاظتی مطابق مفاد زیر
نصب گردد.
نرده حفاظتی :حفاظی است قائم که برای جلوگیری از سقوط افراد که ارتفاع سقوط بیش از 120
سانتیمتر باشد باید نصب گردد.
الف) ارتفاع نرده حفاظتی از کف طبقه یا سكوی کار نباید از  90سانتیمتر کمتر و  110سانتیمتر بیشتر
باشد .همچنین ارتفاع نرده راهپله نباید از  75سانتیمتر کمتر و از  85سانتیمتر بیشتر باشد.
ب) نرده حفاظتی باید در فواصل حداکثر  2متر ،دارای پایههای عمودی بوده و ساختمان و اجزاء سازه آن
دارای چنان مقاومتی باشد که بتواند در مقابل حداقل صد کیلوگرم فشار و ضربه وارده در تمام جهات
مقاومت نماید .بعالوه نرده باید مقاومت الزم را برای مواقعی که در معرض برخورد با وسایل متحرک قرار
میگیرد ،داشته باشد.
برای پیشگیری از سر خوردن کارگران و یا افتادن مصالح و ابزار کار از روی کف جایگاهها ،بایهد پهاخوری در
لبههای باز جایگاهها به بلندی  15سانتیمتر و ضخامت حداقل  2/5سانتیمتر نصب شود.
از داربستها نباید برای انبار کردن مصالح ساختمانی استفاده شود ،مگر مصالحی که برای کوتاه مدت و برای
انجام کار تدریجی مورد نیاز باشد .در چنین حالتی نیز جهت تعادل داربست ،بار روی جایگاهها باید به طور
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یكنواخت توزیع گردد .ضمناً در پایان کار روزانه ،باید کلیه مصالح اضافی و ابزار کار از روی جایگاههای
داربست تخلیه شود.
برای تأمین ایستایی داربست و جلوگیری از واژگون شدن آن ،رعایت موارد زیر الزامی است.
الف) پایههای داربست به نحو مطمئنی در محل تكیهگاهها مستقر شود ،به طوری که از جابجایی و لغزش
آنها جلوگیری به عمل آید.
ب) پایههای داربست در محل استقرار بر روی زمین ،باید روی صفحات افقی قرار گیرند ،تا از فرو رفتن آنها
در زمین و بر هم خوردن تعادل داربست پیشگیری شود.
ج) داربست باید در فاصلههای مناسب عمودی و افقی ،به طور محكم به ساختمان متصل و مهار گردد تا از
لرزش و نوسان داربست در حین کار جلوگیری به عمل آید.
د) در مواردی که داربست در دو ضلع مجاور قرار میگیرد ،باید در محل تالقی به طور کامل به یكدیگر
متصل و کالف شوند.
ه) در موقع طوفان یا باد شدید ،از کار کردن کارگران بر روی داربست باید جلوگیری شود.
در موقع پیاده کردن و برچیدن داربست چوبی ،باید کلیه میخها از قطعات داربست به طور کامل بیرون
کشیده شوند.
نصب و برچیدن داربست
بخش قابل توجهی از آسیب های ناشی از داربست شامل نصب و برچیدن داربست است .معمول ترین مسئله
نقص فراهم نمودن سكوی کاری مناسب برای کارگر در موقع نصب و برپایی داربست است .مسئله بعدی
شامل اجزای داربست نظیر اتصاالت میباشد .این نقص موجب عدم ثبات داربست یا بیثباتی داربست می-
شود ،شاید این نقص موجب واژگونی یا فروریختن داربست نشود اما منجر به آن می شود که داربست نوسان
و حرکت کند .این بیشتر زمانی رخ می دهد که فقط یك یا دو تخته روی سكوی کار باشد یا اینكه میله

های حفاظتی وجود نداشته باشند و در طی نصب و برچیدن داربست این مسئله بوجود می آید .
دستورالعمل برچیدن داربست:
 باز کردن و برچیدن داربست از باالترین نقطه یعنی جائیكه کار پایان یافته ،صورت می گیرد.
 هنگام باز کردن آرامش خود را حفظ کنید.
 هنگام انتقال لوله و اتصاالت به همان روشی عمل کنید که شروع نموده اید.
 از پرتاب کردن ابزار داربست جداً خودداری نمائید.
 در طول پیاده کردن ،از عملكرد کمربند ایمنی خود اطمینان حاصل نمائید.
 در صورت نیاز اتصاالت داربست را توسط ظرف مخصوص به پایین منتقل نمائید.
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 هر چند وقت یكبار طناب و قرقره قالب را کنترل کنید.
 در صورتیكه در نزدیكی محل کار برق فشار قوی وجود دارد فاصله ایمن مطابق با دستورالعملهای
مربوطه را رعایت کنید.
 مهار یا لنگر را از باال به پایین باز کنید.
 هنگام انتقال تجهیزات به پایین به گذرگاههای عابرین توجه کنید.
 کلیه ابزار آالت و تخته ها را جداگانه به انبار منتقل کنید.
 تخته ها را در مجاورت دستگاه حرارتی یا جریان برق قرار ندهید.
 از روشن کردن آتش در نزدیكی انبار و یا داخل آن خودداری نمایید.
مخاطرات داربست:
علل عمده مخاطرات داربست عبارتند:


سقوط از ارتفاع ،سرخوردن ،دسترسي ناایمن ،فقدان تجهیزات حفاظت از سقوط



صدمه بواسطه سقوط ابزار ،تجهیزات ،مصالح و مواد زائد



برق گرفتگي ناشي از برخورد و تماس با خطوط انتقال نیرو و برق
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نردبان
نردبان وسیله ای ثابت یا متحرک است که به منظور دسترسی ،باال رفتن یا پایین آمدن به صورت شهیبدار ،
در عملیات ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد و معموالً شامل دو قطعه در کنار به نام پایه و میلهههها یها
قطعاتی در وسط به نام پله میباشد.
عمدهترین خطر هنگام استفاده از نردبانها ،سقوط است که در نتیجه انجام یك سری اعمال و شرایط ناایمن
ایجاد میگردد که از جمله آنها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 -1موقعیت نامناسب نردبان نسبت به محل کار فرد و مصرف
کننده آن
 -2ایستادن فرد بر روی پلههای باالیی نردبان که منجر به
برهم خوردن تعادل وی میشود
 -3گذاشتن نردبانها بر روی سطح ناپایدار و بیثبات
این خطرات در صورتی که کارگران مایل به انجام روش صحیح کار
با نردبان بوده و نردبانها نیز در شرایط مطلوب نگاه داشته شوند ،به
حداقل خواهد رسید .اقدامات زیر باعث کاهش حهوادث و جراحهات
حاصل از نردبانها خواهد گردید:
 -1آموزش صحیح
 -2بازرسیهای مداوم
 -3نگهداری مناسب و کاربرد صحیح نردبانها
در استفاده از نردبانها به نكات زیر توجه نمایید:
قبل از کار کردن با نردبان برای اولین بار ،دستورالعمل کارخانه تولیدکننده را مطالعه کنید.
در کلیه اموری که در آنها نیاز به کاربرد نردبان میباشد ،استفاده از نردبانهای محكم و با ثبات بر روی یهك
سطح صاف توصیه میشود.
125

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

هر نردبان را صرفاً جهت مصارفی که برای آن طراحی شده است ،مورد استفاده قرار دهید که در ایهن مهورد
میتوانیم به پیشنهادها و توصیههای کارخانجات تولیدکننده مراجعه نماییم.
استقرار نردبان یك طرفه قابل حمل باید به گونهای باشد که زاویه ایجادی بین نردبان با سطح مبنا در حدود
 75درجه بوده و یا شیب آن طوری انتخاب شود که فاصله بین پایه نردبان تا پای سازه یهك چههارم فاصهله
تكیهگاه فوقانی بر روی سازه تا سطح مبنا باشد.
در صورت اجبار در استقرار نردبان یك طرفه قابل حمل در زاویهای بین  75تا  90درجه که تكیهگاه تحتانی
با سطح مبنا ایجاد میگردد باید نردبان بوسیله اتصاالتی با سازه یا دیوار بصورت ایمن بسته و محكم گردد.
در صورت عدم دسترسی به وسایل مطمئن برای کار در نقاط فوقانی ساختمان یا برای دسترسهی موقهت بهه
طبقات ،قبل از ایجاد راهپله دائم یا موقت ،میتوان از انواع مختلف نردبان اعم از چوبی ،فلزی ،یك طرفه ،دو
طرفه ،ثابت و متحرک با رعایت موارد زیر استفاده نمود:
الف :از نردبانهایی که پلهها یا پایههای آن ترکخورده یا نقص دیگری داشته باشند ،نباید استفاده شود.
ب :پایهها و تكیه گاه نردبان باید در جایی ثابت قرار گیرد ،به طوری که امكان ههیچ لغزشهی وجهود نداشهته
باشد .همچنین پلهها و پایههای نردبانها نباید به مواد روغنی و لغزنده آلوده باشند.
ج :نردبان را نباید جلوی دربی که باز است یا قابل باز شدن است ،قرارداد مگر آنكهه درب بهه نحهو مطمهئن
بسته یا قفل شده باشد.
طول نردبان باید حداقل یك متر از کفی که برای رسیدن به آن مورد استفاده قرار میگیرد ،بلندتر باشد.
در مواردی که رفتوآمد زیاد است و همچنین در ساختمانههای بهیش از دو طبقهه ،بایهد حتهیالمقهدور از
نردبان های جداگانه برای باال رفتن و پایین آمدن استفاده شود و در هیچ حالتی نباید از یك نردبان بهیش از
یك نفر به طور همزمان استفاده کنند.
در نردبانهای ثابت باید حداکثر در هر  9متر یك پاگرد تعبیه شود و هر قطعه از نردبان که بهین دو پهاگرد
قرار دارد ،نباید در امتداد قطعه قبلی باشد .همچنین نردبان و پاگرد آن باید به وسیله نرده محافظت شود.
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افزودن ارتفاع نردبان با قرار دادن اجسامی از قبیل جعبه یا بشكه در زیر پایهههای آن یها اتصهال دو نردبهان
کوتاه به یكدیگر مجاز نیست .بعالوه نباید نردبان یك طرفه با طول بیش از ده متر مورد استفاده قرار گیرد.
در مواردی که از نردبان دو طرفه استفاده میشود ،نباید ارتفاع نردبان از  3متر بیشتر باشد.
چنانچه نردبان در محلی که احتمال لغزش دارد ،قرار داده شود ،باید به وسهیله گهوه یها کفشهك السهتیكی
شیاردار یا وسایل و موانع دیگر از لغزش و حرکت پایهها جلوگیری شود.
راهپلههای موقت
در زمان احداث ساختمان ،برای حمل مصالح ،رفتوآمد کارگران و دسترسی به زیرزمین و طبقهات ،بایهد در
اولین زمان ممكن حداقل یك راهپله موقت برای هر طبقه نصب شود و در تمام مدتی که عملیات ساختمانی
ادامه دارد ،به دقت از آن محافظت و نگهداری گردد.
پلههای راهپله موقت باید با رعایت موارد زیر نصب شود:
الف) پلههای موقت باید دارای ابعاد یكسان بوده و عرض آنها حداقل یك متر و پهنای کف آنها حداقل 28
سانتیمتر ،ارتفاع آنها حداقل  14سانتیمتر و حداکثر  22سانتیمتر باشد و همچنین اختالف سطح بهین دو
پاگرد نباید از  3.7متر بیشتر باشد.
ب) از چوب ،فلز ،بتن و نظایر آن طوری ساخته شود که ضهمن جلهوگیری از لغهزش و سهقوط افهراد ،واجهد
استحكام و مقاومت کافی بوده و دارای ضریب ایمنی بارگذاری حداقل  2.5نسبت به حهداکثر بارههای وارده
باشد.
ج) در استفاده موقت از شیب راهپلههای دائم باید پلههای موقتی با استفاده از چوب ،آجر یا مصالح دیگر ،بها
رعایت موارد گفتهشده ایجاد گردد.
د) اطراف باز راهپلههای موقت باید بالفاصله بعد از برپایی و نصب ،با حفاظ مناسب محافظت شوند.
ه) راهپلههای موقت باید دارای زاویه شیب مناسب و ایمن نسبت به افق باشند.
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راههای شیبدار و معابر
راه شیبدار در کارگاه ساختمانی راهی است که زاویه آن با سطح افق حداکثر  11.5درجه (شیب  20درصد)
بوده و برای عبور و مرور افراد و حملونقل وسایل ،تجهیزات و مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد.
معابر در کارگاههای ساختمانی عبارتاند از گذرگاههای افقی که بر روی کف زمین یا طبقات یا داربستها و
غیره در قسمتهای مختلف کارگاه برای عبور و مرور افراد و حملونقل وسایل ،تجهیزات و مصالح ساختمانی
مورد استفاده قرار میگیرند.
راههای شیبدار و معابر باید واجد استحكام و مقاومت کافی بوده و دارای ضریب ایمنی بارگذاری حداقل 2.5
نسبت به حداکثر بارهای وارده باشند .ضمناً پوشش کف این راهها و معابر باید با استفاده از مصالح مقاوم و
مناسب طوری طراحی و ساخته شود که موجب لغزش و سقوط افراد نشود و در صورت استفاده از الوار برای
پوشش کف ،ضخامت آنها نباید از  5سانتیمتر کمتر باشد.
اطراف باز راههای شیبدار و معابر که احتمال سقوط افراد را در بر دارند ،باید مجهز به نردههای حفاظتی
باشند.
راههای شیبدار و معابری که فقط برای عبور افراد ایجاد میشوند ،باید حداقل دارای  60سانتیمتر عرض
باشند.
راههای شیبدار و معابری که عالوه بر افراد ،برای عبور گاری ،چرخدستی و یا فرغون نیز مورد استفاده قرار
میگیرند ،باید دارای سطح صاف و هموار بوده و حداقل یك متر عرض و حداکثر  18درصد شیب (زاویه
حدود  10درجه) داشته باشند .همچنین فاصله عمودی بین پاگردهای سطح شیبدار نباید بیش از  3.5متر
باشد.
عرض راههای شیبدار و معابری که برای حمل و جابجایی وسایل سنگین یا وسایل نقلیه استفاده میشوند،
نباید کمتر از  3.5متر باشد ،بعالوه در طرفین آن باید موانع محكم و مناسب نصب گردد.
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عرض راه شیبدار که در گودبرداریها ایجاد میشود باید حداقل  4متر بوده و جدارههای آن نیز به نحو
مقتضی پایدار گردد.
 راهروهای سرپوشیده موقت
سازهای است حفاظتی که به صورت موقت در پیادهروها یا سایر معابر عمومی بهرای جلهوگیری از خطرههای
ناشی از پرتاب شدن مصالح ،وسایل و تجهیزات ساختمانی ایجاد میشود.
الف) ارتفاع راهروی سرپوشیده نباید کمتر از  2.5متر و عرض آن نیز نباید کمتر از  1.5متر باشد مگر آنكهه
عرض پیادهروی موجود کمتر از آن باشد که در این صورت هم عرض پیاده رو خواهد بود.
ب) سقف راهرو باید توانایی تحمل هر گونه ریزش و سقوط احتمالی مصالح سهاختمانی را بها حهداقل فشهار
 700کیلوگرم بر مترمربع داشته باشد.
ج) سقف راهرو باید از الوار به ضخامت حداقل  5سانتیمتر ساختهشده و به ترتیبی باشد که از ریزش مصالح
ساختمانی به داخل راهرو جلوگیری به عمل آید.
د) لبه بیرونی سقف راهرو باید دارای دیواره شیبداری از چوب یا توری فلزی مقاوم باشد .زاویه این حفاظ را
نسبت به سقف میتوان بین  30تا  45درجه به طرف خارج اختیار کرد.
 ایمنی کار در فضاهای محصور:
فضاهای محصور از نظر شكل و اندازه به گونهای نیستند که افراد بتوانند به راحتی درون آنها وارد شده و بكار
مشغول شوند .در این فضاها کارگران قادر نیستند کار مداوم یا در مدت زمان طوالنی را انجهام دهنهد ،ولهی
گاهی کارگران باید برای فعالیتی مانند جوشكاری و بازرسی داخل مخازن ،رفع نشتی ها ،انجام تعمیهرات یها
حتی نجات افراد وارد این فضاها شوند .وجود گازهای سمی ،مواد شیمیایی خورنده یا حاللهای آتش گیر از
جمله خطراتی هستند که ممكن است در داخل فضاهای بسته وجود داشته باشند.
کار در فضاهای بسته ممكن است نیازمند اخذ مجوز کار یا پرمیت باشد .به عنوان مثهال بهرای جوشهكاری و
برشكاری در محل هایی که پتانسیل احتراق و اشتعال وجود داشته باشد بایستی مجوز کار گرم صادر شود.
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 الزامات ایمنی کار در فضاهای محصور
کار در داخل فضاهای بسته یكی از خطرناکترین کارها در محیطهای شغلی است و هر ساله به دلیل فقدان
آموزش و کمبود اطالعات الزم دربارهی کار در فضاهایی مانند مخازن و فضای بسته ،نصب لولههای گاز و
آب ،کار و تعمیرات در داخل مخازن ،داخل لولهها و سیستم های انتقال آب و فاضالب ،حفاری چاه ها و
قنوات و سایر حفاریهای زیرزمینی  ،جان شمار زیادی از کارگران به خطر میافتد.
بسیاری از این فضاها به دلیل نوع مواد داخل آنها یا شكل فیزیكی خاصی که دارند میتوانند خطراتی را در
محیط کار به وجود آورند .گیر افتادن در فضاهای بسته یا کمبود اکسیژن و تجمع گازهای آالینده در آنها به
دلیل عدم وجود تهویه و گردش هوا از جمله خطرات این فضاها است.
قبل از انجام هر گونه کار در فضاهای بسته که حاوی مواد اشتعال پذیر و قابل احتراق و یا دیگر مواد
خطرناک باشند ،ایمن سازی فضای بسته بایستی به نحو مطلوب انجام پذیرد .به این منظور عالوه بر تخلیه
مخزن و لوله ها از مواد اشتعال پذیر ،بایستی با شستشو و عبور آب از داخل مخزن و لوله های مربوط به آن
از عدم وجود گازهای قابل اشتعال و انفجار در آن اطمینان کامل حاصل گردد.
شخصی که انجام کار را بر عهده دارد باید درک کاملی از موارد ذیل داشته باشد:
 مشخصات مادهای که در فضاهای بسته نگهداری میشود و یا قبالً نگهداری شده است. ریسك های ایمنی و بهداشتی بالقوه در ارتباط با کار مربوطه. روش های اجرایی برای نگهداری و ایمن سازی فضای بسته پیش از شروع کار. کار در فضاهای بسته حاوی مواد خطرناک باید فقط توسط کارکنان آموزش دیده انجام شود و کسانی کهآشنا به مخاطرات مربوط به آن بوده و به میزان کافی برای انجام ایمن چنین عملیاتی تحصیل کرده و
تخصص پیدا کرده باشند.
 همواره باید برای حفاظت از پرسنلی که درون یا اطراف فضاهای بسته کار میکنند ،تمهیدات الزم توسطیك فرد صالحیتدار اندیشیده و نظارت و کنترل بر آن در تمام مدت عملیات صورت پذیرد.
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 برای کار در فضای محصور و ناشناخته مانند مخازن و چاهها و فضاهای زیرزمینی که از غلظت و میزانگازهای مضر و اکسیژن موجود در آن مناطق اطالعی در دست نیست ،باید با رعایت تمام نكات ایمنی و
با وسایل حفاظتی مناسب مانند ماسكهای هوارسان که هوای مورد نیاز فرد را با کپسول یا شیلنگهای
هوا در اختیار او بگذارد و همواره عملیات تحت نظارت و کنترل و با حمایت گروه های امداد رسان انجام
گیرد.
 به دلیل امكان وجود گازهای قابل اشتعال و انفجار در این مناطق ،باید نكات ایمنی برای پیشگیری ازحریق و انفجار کامال رعایت شود.
 با استفاده از تهویه قبل از ورود به فضاهای محصور از تخلیه گازهای خطرناک در محل اطمینان حاصلنماییم.
 مدارهای الكتریكی یا دیگر منابع انرژی که برق را به تلمبهها یا دیگر تجهیزات متصل به فضای بستهمیرسانند و ممكن است خطری بالقوه برای کارگران در فضای بسته باشد ،بایستی قطع گردیده و یا باز
شوند و مطابق با مقررات کاری برروی آنها قفل گذاری یا برچسب گذاری یا هر دو روش اعمال گردد.
 آب ،سیاالت یا رسوبات خطرناک بایستی از فضای بسته بوسیله لولهکشی و اتصاالت ثابت تخلیه شود.این فرایند شامل تخلیه کلیه مایعات یا گازها از قسمت های داخلی فضاهای بسته ،لولهها و نقاط محصور
است که بدون باز کردن فضای بسته صورت میگیرد.
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 برنامهریزی جهت کار در فضاهای محصور و بسته:
کار در فضاهای بسته نیازمند انجام مراحل هشتگانهای است که با اجرای دقیق آنها میتوان اطمینان پیدا کرد
که فرد یا افراد به طور ایمن وارد فضای بسته شده و پس از انجام کار به سالمت از درون فضا خارج میشوند.
این مراحل عبارتند از:
– شناسایی فضاهای بستهای که کار در آنها نیازمند اخذ مجوز ورود است.
– شناسایی خطرات موجود در این فضاها.
– تصمیمگیری و برنامه ریزی برای ایمن سازی فضایی که افراد به درون آن وارد خواهند شد.
– حذف یا کنترل خطرات موجود در فضای بسته.
– برقراری و اجرای دستورالعملهای دقیق ورود به درون فضای بسته.
– آموزش کارگران در مورد نحوه ی ورود ایمن به درون فضای بسته.
– حصول اطمینان از آگاهی کارگران از وظایف و مسئولیتهای خود.
– برنامهریزی برای واکنش در شرایط اضطراری.
الزم به ذکر است که در گام آخر و زمانی که نتوان ریسك ناشی از تماس کارگران با خطرات موجود در
فضای بسته را با استفاده از روشهای کنترلی دیگر به حداقل ممكن رساند ،میتوان از وسایل حفاظت فردی
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مانند کاله ایمنی ،عینك ،دستكش ،چكمه و پوتین ،ماسكهای تنفسی و لباسهای کار ویژه ،به عنوان
آخرین راهكار و همزمان با روشهای کنترلی دیگر استفاده کرد.
 مراحل ورود به فضاهای محصور:
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عملیات تخریب:
هر اقدامی که مستلزم جدا کردن مصالح از ساختمان به منظور حذف ،نوسهازی ،تعمیهر ،مرمهت و بازسهازی
تمام یا قسمتی از بنا باشد ،تخریب نامیده میشود.
علل عمده حوادث در عملیات تخریب ساختمانها را میتوان بشرح ذیل طبقهبندی نمود:
 سقوط از ارتفاع سقوط مواد و مصالح حاصل از تخریب بر روی افراد ریزش ناگهانی تمام یا قسمتی از ساختمان یا سازه در دست تخریب عدم رعایت نكات ایمنی در کار با دستگاههای باالبر و ماشینآالت ساختمانی آتشسوزی و انفجار برقگرفتگی علل متفرقه در رابطه با عملیات حمل و جابجایی مواد ،وسایل دسترسی ناقص ،برخورد با اشیاء ،بی-نظمی ،عدم نظارت و سرپرستی صحیح کار و غیره
زمینه و شكل کلی حوادث در عملیات تخریب ،تقریبا مشابه حوادث در سایر عملیات ساختمانی و عمرانی و
بخشهای مختلف صنعت ساختمان است ،اما انتخاب روش نامناسب تخریب ،میتواند یك دلیل عمده و
شاخص حوادث در این عملیات باشد .انتخاب محلهای استقرار ناایمن توسط افراد ،علت اصلی حوادث
سقوط از ارتفاع و نیز سقوط مواد و مصالح بر روی آنان میباشد .همچنین عدم توجه کافی به اصل تخریب از
باالترین بخش ساختمان و نصب مهارها ،شمعها و ستونهای موقتی میتواند منجر به ریزش ناگهانی تمام یا
قسمتی از بنای در دست تخریب گردد.
استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب با کار تخریب میتواند عامل مهمی در پیشگیری از صدمات
احتمالی باشد .عملیات تخریب باید حتماً تحت سرپرستی و نظارت شخص ذیصالحی انجام شود که نه تنها
در عملیات تخریب ،بلكه در اصول مهندسی ساختمان و سازه دارای اطالعات کافی باشد .این شخص باید
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کامالً از نقش و اهمیت اجزاء مختلف سازه ساختمان در دست تخریب مطلع بوده و بتواند نتیجه هر مرحله از
تخریب را پیشبینی و خطرات احتمالی را در نظر بگیرد .عالوه بر این کارگرانی که در فرآیند تخریب بكار
گرفته میشوند نیز باید آموزش الزم و کافی در کار تخریب را دیده باشند و دارای کارت مهارت فنی از
مراجع ذیصالح باشند.
ایمنی کار در عملیات تخریب:
 قبل از اینكه عملیات تخریب شروع شود ،باید بازدید دقیقی از کلیه قسمتهای ساختمان در دسهتتخریب بعمل آمده و در صورت وجود قسمتهای خطرناک و قابل ریزش ،اقدامات احتیاطی از قبیل
نصب شمع ،سپر و حایل و ستونهای موقتی جهت مهار آن قسمتها بعمل آید.
 قبل از شروع کار ،جریان برق ،گاز ،آب و سایر خدمات مشابه با اطالع و نظارت سازمانهای مربوطهبه طور مطمئن قطع و در صورت نیاز به برقراری موقت آنها ،این عمل نیز باید با موافقهت و نظهارت
سازمانهای ذیربط و رعایت کلیه موارد احتیاط و مقررات ایمنی مربوطه انجام گردد.
 منطقه خطر در اطراف ساختمان در دست تخریب بایهد کهامالً محصهور و عالمهت خطهر و هشهداردهنده نصب گردد و از ورود افراد متفرقه و غیر مسئول به منطقه محصور شده جلوگیری بعمل آید.
 در هنگام شب ،مرز منطقه محصور شده باید با نصب چراغهای قرمز و یا عالیهم مشخصهه دیگهر ازقبیل تابلوهای شبرنگ و غیره مشخص گردد.
 کلیه راههای ورودی و خروجی ساختمان در دست تخریب به جهز راههی کهه بهرای عبهور و مهرورکارگران و افراد مسئول درنظر گرفته شده ،باید مسدود گردد.
 کلیه شیشه های موجود در درها و پنجره ها باید قبل از شروع عملیات تخریهب  ،درآورده شهده و درمحل مناسبی انبار گردد.
 عملیات تخریب باید از باالترین قسمت یا طبقه شروع و به پایینترین قسمت یا طبقه ختم گهردد،مگر در موارد خاصی که تخریب به طور یكجا و استفاده از مواد منفجره در فونداسیون و از راه دور با
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رعایت کلیه موارد احتیاطی و مقررات ایمنی مربوطه و کسب مجوزههای الزم انجهام و یها از طریهق
کشیدن با کابل و واژگون کردن و یا از طریق ضربه زدن با وزنههای در حال نوسان انجام شود.
 در مواردی که عمل تخریب از طریق کشش و واژگون کردن انجام میشود ،باید از کابلههای فلهزیمحكم استفاده نموده و کلیه کارگران و افراد مسهئول در فاصهله مناسهب و مطمهئن و کهامالً دور از
منطقه خطر مستقر شوند.
 در مواردی که از وزنههای در حال نوسان برای تخریب استفاده میشود باید در اطراف محل اصابتوزنه ،میدان عملی به عرض  1/5برابر ارتفاع ساختمان درنظر گرفته شود.
 وزنههای در حال نوسان باید به ترتیبی کنترل گردند که به جز ساختمان در دست تخریب به جایدیگری اصابت ننمایند.
 از تخریب قسمتهایی از ساختمان که باعث تخریب و ریزش ناگهانی قسمتههای دیگهر سهاختمانگردد باید جلوگیری به عمل آید.
 در پایان کار روزانه ،قسمتهای دردست تخریب نباید در شرایط ناپایدار که در برابهر فشهار بهاد یهاارتعاشات آسیبپذیر باشند ،رها گردند.
 از آنجا که بخشهایی از ساختمان در حال تخریب ،مانند صقحات سیمانی موجدار و کفپهوشهها وعایقها ،از مصالح خطرناکی که حاوی الیاف آزبست هستند ،تشكیل شدهاند ،ضروری است که این
قسمتها بطور مجزا و بصورت کامال ایمن و پوشیده بصورتی که از سایش و پخش گهرد و غبهار آن
جلوگیری شود ،از ساختمان جدا و به محلی امن منتقل شده و سپس به تخریهب سهاختمان اقهدام
گردد.
 مصالح و مواد حاصل از تخریب هر قسمت یا طبقه باید به موقع به محل مناسبی منتقل گردد و ازانباشته شدن آن به ترتیبی که مانع از انجام کار شده و یا اسهتحكام طبقهات پهایینتهر را بهه خطهر
اندازد ،جلوگیری به عمل آید.
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 میخهای موجود در تیرهای چوبی و تختههای حاصل از تخریب باید بالفاصله به داخهل چهوب فهروکوبیده و یا کشیده شوند.
 در صورت لزوم ،جهت جلوگیری از پخش گرد و غبار ناشی از تخریب ،باید در فواصل زمانی مناسبقسمتهای دردست تخریب به وسیله آب فشان مرطوب گردد.
 کلیه پرتگاهها و دهانههای موجود در کف طبقات و سایر قسمتها به استثناء دهانهههایی کهه بهرایحمل و انتقال مواد و مصالح حاصل از تخریب و یا لوازم کار مورد استفاده قرار مهیگیرنهد ،بایهد بهه
وسیله نرده یا حفاظهای مناسب محصور یا پوشانده شوند.
 در محوطه تخریب باید گذرگاههای مطمئنی برای عبور و مرور کارگران درنظهر گرفتهه شهود .ایهنگذرگاهها باید روشن و فاقد هرگونه مانع باشد.
 بهاستثناء پلكانها ،راهروها و نردبانها و درهایی که برای استفاده کارگران بكار میرود ،بایهد کلیههراههای ارتباطی دیگر ساختمان در تمام مدت تخریب مسدودگردد.
 در محلهای ورود و خروج کارگران به ساختمان مورد تخریب ،باید راهروهای سرپوشیده با حهداقلسه متر طول و عرض نیم متر بیش از عرض درب ورودی ساخته شود ،تا از سقوط مصهالح بهر روی
آنان جلوگیری بعمل آید.
 در صورتی که فاصله ساختمان در دست تخریب از معابر عمومی کمتر از  40درصد ارتفاع آن باشهدو یا فاصله ساختمان در دست احداث یا تعمیر و بازسازی از معابر عمومی کمتر از  25درصد ارتفهاع
آن باشد ،احداث راهروی سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی و در تمهام طهول سهاختمان الزامهی
است.
 مصالح ساختمانی نباید به وسیله سقوط آزاد به خارج پرتاب شود ،مگر آنكه ریزش مصالح از داخلکانالهای چوبی یا فلزی انجام گیرد.
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 کانالهای چوبی یا فلزی که برای هدایت مصالح به خارج به کار میرود ،چنانچه بیش از  45درجهشیب داشته باشد باید از چهار طرف کامالً مسدود باشد ،به استثنای دهانههههایی کهه بهرای ورود و
خروج مصالح تعبیه گردیده است.
 دهانه خارجی کانالهای چوبی یا فلزی باید مجهز به دریچه محكمی بوده و در هنگام کار به وسیلهیك نفر کارگر مراقبت شود و در سایر مواقع درب آن مسدود باشد .همچنین در ابتدای کانهالههای
مزبور نیز باید تدابیر و احتیاط الزم برای جلوگیری از سقوط اتفاقی کارگران به داخل دهانهه ورودی
به کار برده شود.
 محل نگهداری ابزار و وسایل و ساختمان اقامت موقت کارگران باید در جایی قرار داشته باشند کهدر معرض خطر ریزش و یا سقوط مصالح و مواد حاصل از تخریب نباشند.


تخریب کف و سقف

در طاقهای ضربی ،چه هنگامی که دهانهای در آن ایجاد میشود و چهه در هنگهام تخریهب کلهی آن ،بایهد
آجرها و مصالح بین دو تیرآهن تا تكیهگاههای طاق به طور کامل برداشته شود.
هنگام تخریب سقف ،پس از برداشتن قسمتی از آن ،باید روی تیرآهنها یا تیرچهها الوارهایی بهه عهرض 25
سانتیمتر و ضخامت حداقل  5سانتیمتر به طور عرضی و به تعداد کافی قرار داده شود تها کهارگران مربوطهه
بتوانند در روی آنها به طور مطمئن مستقرشده و به کار خود ادامه دهند.
در تخریب طاقهای شیروانی یا چوبی ،ابتدا باید قسمتهای پوششی سقف برداشته شود ،سهپس نسهبت بهه
بریدن خرپا یا اسكلت سقف اقدام گردد.


تخریب دیوارها

تمام یا قسمتی از دیواری که ارتفاع آن بیش از  22برابر ضخامت آن باشد ،نباید بدون مهار بندی جانبی آزاد
بماند ،مگر اینكه اساساً برای ارتفاع بیشتر محاسبه و ساختهشده باشد.
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قبل از تخریب هر یك از دیوارها ،باید تا فاصله  3متری از آنها کلیه سوراخهایی که در کف قهرار دارنهد بها
پوشش موقت مناسب پوشانده شوند.
تخریب دیوارهایی که برای نگهداری خاک زمین یا ساختمان مجاور ساختهشدهاند ،باید با اجرای سازه ههای
نگهبان انجام شود.


تخریب اسكلت ساختمان
 در صورت استفاده از جرثقیل برای پایین آوردن تیرآهنها و قطعات فهوالدی ،مقهررات آیهین نامههحفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاهها باید رعایت گردد.
 پس از تخریب و برداشتن طاق اگر نصب جرثقیل ساختمانی روی تیرآهن ضروری باشد ،باید قبالً بهوسیله الوار تمام اطراف محل نصب جرثقیل به جز قسمتی که برای حمل وسایل و مواد الزم باشهد،
پوشانده شده و به طرز محكم و مطمئن استقرار یابد.
 هنگام پایین آوردن تیرآهنهای بریده شده به وسیله جرثقیل ،برای حفظ تعادل و جلوگیری از لنگربار باید از طناب هدایت کننده نیز استفاده شود.
 آویزان شدن کارگران به کابل دستگاههای باالبر یا استقرار آنهان روی تیهرآهنههای در حهال حمهلممنوع بوده و باید از آن جلوگیری بعمل آید.
 هنگام استفاده از جرثقیل برای حمل کپسولهای اکسیژن و استیلن باید از محفظههههایی اسهتفادهشود که این کپسولها به طور مطمئن در آن مستقر شده باشند.
 قبل از بریدن تیرآهن باید احتیاطهای الزم به منظور جلوگیری از نوسانات آزاد تیرآهن بعد از برشبعمل آید تا صدمهای به اشخاص و یا وسایل وارد نیاید.
 پایین آوردن تیرآهنهای بریده شده باید به طور آهسته انجام شهود و انهداختن آنهها از بهاال مطلقهاًممنوع است.
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 هنگامی که تخریب ساختمان فلزی بدوناستفاده ازجرثقیل انجام میگیرد ،بایهد قبهل از برداشهتنتیرآهنها و ستونهای هر طبقه ،کف طبقه باید با الوار پوشانیده شود.
 تخریب دودکشهای بلند صنعتی و سازههای مشابه
 دودکشهای بلند ،برجها و سازههای مشابه ،نباید از طریق انفجار یا واژگهونی تخریهب شهوند ،مگهرآنکه قبالً محدوده حفاظت شده و مطمئنی با وسعت کافی در اطراف آن درنظر گرفته شده باشد.
 به تناسب تخریب سازههای مذکور از باال به پایین سكوی داربست نیز باید بهه تهدریج پهایین آوردهشود ،به ترتیبی که همواره محل استقرار کارگران مربوطه پایینتر از نقطه باالیی سازه بهوده و ایهن
اختالف ارتفاع کمتر از  50سانتیمتر و بیشتر از  150سانتیمتر نباشد.
 از ایستادن و استقرار کارگران درباالی سازههایمذکور بایدجلوگیری بهعمل آید. مصالح حاصله از تخریب سازههای مورد بحث باید از داخل به پایین ریخته شده و برای جلهوگیریاز تجمع مصالح باید قبالً دریچهای در پایینترین قسمت سازه جهت تخلیه آن ایجاد شود.
 تخلیه مصالح ،فقط باید پس از توقف کار تخریب انجام شود. در صورت استفاده از باالبر ،تكیه گاه آن باید مستقل از داربست باشد. گودبرداری و عملیات خاکی
عملیات خاکي :منظور از عملیهات خهاکی عبهارت اسهت از خهاکبهرداری ،خهاک ریهزی ،تسهطیح زمهین،
گودبرداری ،پی کنی ساختمانها ،حفر شیارها ،کانالها و مجاری آب و فاضالب و حفر چاههای آب و فاضالب
با وسایل دستی یا ماشینآالت.
گودبرداري :به هر گونه حفاری و خاکبرداری در تراز پایینتر از سطح طبیعی زمین یا تراز زیر پی ساختمان
مجاور ،گودبرداری اطالق میشود.
کانال :کانال یك گودبرداری باریك است (با عرض کم نسبت به عمق) که در پهایینتهر از سهطح زمهین قهرار
دارد .به طور کلی میتوان گفت عمق یك کانال از پهنای آن بیشتر است.
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توجه :پهنای کانال)اندازه گرفتهشده در کف کانال) همواره کمتر از  4.5متر میباشد.
سازه نگهبان :به سازههایی اطالق میشود که برای نگهداری خاک به کار برده میشوند .این سازهها شهامل
انواع دیوارها و سیستمهای نگهداری هستند که در آنها عناصر سازهای ممكن است با خاک یا سنگ ترکیهب
شده و یا از آنها در استحكام و مسلح ساختن خاک استفاده شود.
عمدهترین مثالهای گودبرداری عبارتند از :خاکبرداری به منظور احداث زیرزمینها ،حفر ترانشههها بمنظهور
لولهگذاری و خاکبرداری بمنظور احداث راهها و بزرگراهها.
اهداف اصلی ایمنسازی دیوارههای گود با استفاده از سازههای نگهبان عبارتند از:
 حفظ جان انسانهای خارج از گود حفظ جان افراد و کارگران داخل گود حفظ اموال و تجهیزات موجود در خارج و داخل گود فراهم آوردن شرایط ایمن و مطمئن برای اجرای کار امكانپذیر کردن برنامهریزی کارگاهی علل عمده حوادث در گودبرداریها و حفاریها:
 مدفون شدن کارگران در زیر آوار ناشی از ریزش دیوارههای گود مصدومیت کارگران در اثر سقوط مواد ،مصالح و یا ابزار کار به داخل گود و محل حفاری سقوط افراد و کارگران به داخل گود و محل حفاری عدم وجود وسایل دسترسی ایمن و راهها خروج اضطراری از گود در مواقع بروز مخاطرات و حوادث سقوط ماشینآالت و وسایط نقلیه به داخل گود خفگی یا مسمومیت کارگران در اثر استنشاق گازهای مضر و سنگینتر از هوا در داخل گود اصول کلی ایمنی در عملیات گودبرداری:
قبل ازاینكه عملیاتگودبرداری و حفاری شروع شود ،اقدامات ایمنی زیر باید انجام شود:
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 زمین مورد نظر از لحاظ استحكام دقیقاً مورد بررسی قرار گیرد. موقعیت تاسیسات زیرزمینی از قبیل کانالهای فاضالب ،لوله کشی آب ،گاز ،کابلهای برق ،تلفن و غیره ،کهممكن است در حین انجام عملیات گودبرداری صدمه دیده و موجب بروز خطر و حادثه گردنهد و یها خهود
دچار خسارت شوند ،باید مورد شناسایی قرار گرفته و در صورت لزوم نسبت به تغییر مسیر دائم یا موقت و
یا قطع جریان آنها اقدام گردد.
 در صورتی که تغییر مسیر یا قطع جریان تاسیسهات امكهانپهذیر نباشهد بایهد بهه طهرق مقتضهی از قبیهلنگهداشتن به طور معلق و یا محصور کردن و غیره ،نسبت به حفاظت آنها اقدام شود.
 موانعی از قبیل درخت ،تخته سنگ و غیره ،از زمین مورد نظر خارج گردند. در صورتی که عملیات گودبرداری و حفاری احتمال خطری برای پایداری دیوارها و ساختمان های مجاور دربرداشته باشد ،باید از طریق نصب شمع ،سپر و مهارهای مناسب و رعایت فاصله مناسب و ایمن گودبرداری
و در صورت لزوم با اجرای سازههای نگهبان قبل از شروع عملیات ،ایمنی و پایداری آنها تامین گردد.
 اگر در مجاورت محل گودبرداری و حفاری کارگرانی مشغول به کار دیگری باشهند ،بایهد اقهدامات احتیهاطیبرای ایمنی آنان به عمل آید.
 دیوارههای هر گودبرداری که عمق آن بیش از  120سانتیمتر بوده و احتمال خطر ریزش وجود داشته باشد،باید به وسیله نصب شمع ،سپر و مهارهای محكم و مناسب حفاظت گردد ،مگر آنكه دیوارهها دارای شهیب
مناسب (کمتر از زاویه شیب پایدار خاک) باشند.
 در مواردی که عملیات گودبرداری و حفاری در مجاورت خطوط راه آهن ،بزرگراهها و یا مراکز و تاسیسهاتیکه تولید ارتعاش مینماید ،انجام شود ،باید تدابیر احتیاطی از قبیل نصب شمع ،سهپر و مهارههای مناسهب
برای جلوگیری از خطر ریزش اتخاذ گردد.
 مصالح حاصل از گودبرداری و حفاری نباید در فاصله کمتر از نیم متری از لبه گود ریختهه شهود .همچنهیناین مصالح نباید در پیاده روها و معابر عمومی به نحوی انباشته شود که مانع عبور و مرور گردد.
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 دیوارههای محل گودبرداری و حفاری در موارد ذیل باید دقیقاً مورد بررسی و بازدید قرار گرفته و در نقاطیکه خطر ریزش بوجود آمده است ،وسایل ایمنی نصب و یا نسبت به تقویت آنها اقدام گردد.
الف  -بعد از یك وقفه  24ساعته یا بیشتر در کار.
ب  -بعد از هرگونه عملیات انفجاری در محلهای نزدیك به آن..
ج  -بعد از ریزشهای ناگهانی.
د  -بعد از صدمات اساسی به مهارها.
هه – بعد از یخبندان.
و – بعد از بارندگیهای شدید.
 در محلهایی که احتمال سقوط اشیاء به محل گودبرداری و حفاری وجود دارد ،باید موانع حفهاظتی بهرایجلوگیری از وارد شدن آسیب به کارگران پیشبینی گردد .همچنین برای پیشگیری از سهقوط کهارگران و
افراد عابر به داخل محل گودبرداری و حفاری نیز باید اقدامات احتیاطی از قبیهل محصهور کهردن محوطهه
گودبرداری ،نصب نردهها ،موانع ،وسایل کنترل مسیر ،عالیم هشدار دهنده و غیره انجام شود.
 شبها در کلیه معابر و پیادهروهای اطراف محوطه گودبرداری و حفاری باید روشنایی کهافی تهامین شهود وهمچنین عالیم هشدار دهنده شبانه از قبیل چراغهای احتیاط ،تابلوهای شبرنگ و غیره در اطراف منطقهه
محصور شده نصب گردد ،به طوری که کلیه عابران و رانندگان وسهایل نقلیهه از فاصهله کهافی و بهه موقهع
متوجه خطر گردند.
 قبل از قراردادن ماشین آالت و وسایل مكانیكی از قبیل جرثقیل ،بیل مكانیكی ،کامیون و غیره و یا انباشتنخاکهای حاصل از گودبرداری و حفاری و مصالح ساختمانی در نزدیكی لبههای گود ،بایهد شهمع ،سهپر و
مهارهای الزم جهت افزایش مقاومت در مقابل بارهای اضافی در دیواره گود نصب گردد.
 در صورتی که از وسایل باالبر برای حمل خاک و مواد حاصل از گودبرداری و حفهاری اسهتفاده شهود ،بایهدپایههای این وسایل به طور محكم و مطمئن نصب گردیده و خاک و مواد مذکور نیز باید بها محفظههههای
ایمن و مطمئن باال آورده شود.
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 هرگاه دیواری جهت حفاظت یكی از دیوارههای گودبرداری مورد استفاده قرار گیرد باید به وسهیله مهارههایالزم پایداری آن تامین شود.
 درصورتی که ازموتورهای احتراق داخلی درداخل گود استفاده شود ،باید با اتخاذ تدابیر فنی ،دود و گازههایحاصله از کار موتور به طور موثر از منطقه کار کارگران تخلیه و خارج گردد.
 چنانچه وضعیت گود یا شیار(ترانشه) به نحوی است که روشنایی کافی با نور طبیعی تامین نمهیشهود بایهدجهت جلوگیری از حوادث ناشی از فقدان روشنایی ،از منابع نور مصنوعی استفاده شود.
 درصورتی که احتمال نشت و تجمع گازهای سمی و خطرناک در داخل کانال یا ترانشه وجود داشهته باشهدباید با اتخاذ تدابیر فنی و نصب وسایل تهویه ،گازهای سهمی و خطرنهاک تخلیهه گردیهده و ههوای تمیهز در
منطقه تنفسی کارگران قرار گیرد .همچنین در صورت تجمع آب در کانال و احتمال وجود گازههای محلهول
در آب ،باید نسبت به تخلیه آب از محل اقدام شود.
 درمواردی که حفاری در زیر پیادهروها ضروری باشد ،باید جهت پیشگیری از خطر ریزش ،اقدامات احتیاطیاز قبیل نصب مهارهای مناسب با استقامت کافی انجام و با نصب موانع ،نردهها و عالیم هشداردهنده ،منطقه
خطر به طور کلی محصور و از عبور و مرور افراد جلوگیری به عمل آید.
 در گودها و شیارهایی که عمق آنها از یك متر بیشتر باشد ،نباید کارگران را به تنهایی به کار گمارد. درحفاری با بیل و کلنگ بایدکارگران بهفاصله کافی از یكدیگر بهکارگمارده شوند. در شیارهای عمیق و طوالنی که عمق آنها بیش از یك متر باشد ،باید به ازاء حداکثر هر سی متر طول ،یهكنردبان کار گذاشته شود .لبه باالیی نردبان باید تا حدود یك متر باالتر از لبه شیار ادامه داشته باشد.
 برای رفت و آمد کارگران به محل گودبرداری باید راههای ورودی و خروجی مناسب و ایمهن در نظهر گرفتههشود .در محل گودهایی که عمق آن بیش از  6متر باشد ،باید برای هر شش متر یك سهكو یها پهاگرد بهرای
نردبانها ،پلهها و راههای شیب دار پیشبینی گردد .این سكوها یا پاگردها و همچنهین راهههای شهیب دار و
پلكانها باید به وسیله نردههای مناسب محافظت شوند.
144

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

 عرض معابر و راههای شیب دار ویژه وسایل نقلیه نباید کمتر از چهارمتر باشهد و در طهرفین آن بایهد موانهعمحكم و مناسبی نصب گردد .در صورتی که این حفاظ از چوب ساخته شود .قطر آن نباید از بیست سانتیمتر
کمتر باشد.
 در محل گودبرداری باید یك نفر نگهبان مسئول نظارت بر ورود و خروج کامیونهها و ماشهینآالت سهنگینباشد و نیز برای آگاهی کارگران و سایر افراد ،عالیم هشداردهنده در معبر ورود و خروج کامیونها و ماشهین
آالت مذکور نصب گردد.
 راههای شیب دار و معابری که در زمینهای سخت (بدون استفاده از تختههای چوبی) ساخته میشهود بایهدبدون پستی و بلندی و ناهمواری باشد.
 افرادی که در عملیات گودبرداری و حفاری بكار گرفته میشوند ،باید آموزش دیده و دارای تجربه کافی بودهو همچنین افراد ذیصالح بر کار آنان نظارت نمایند.

مراحل ریزش دیواره در ترانشه
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 عوامل مختلف ریزش دیوارهها
تغییر شكلهای گوناگونی میتواند درون یك کانال روی دهد .به عنوان مثهال کهاهش و یها افهزایش میهزان
رطوبت محل و یا رفتوآمد وسایل سنگین اطراف کانال میتواند به شكل خطرناکی پایهداری کانهال را تحهت
تأثیر قرار دهد .عمومیترین علل ریزش کانالها که تا به حال شناساییشده به شرح ذیل میباشد.
الف) لغزش
لغزش و یا سر خوردن تودههای خاک یكی از عوامل تخریب دیواره کانال میباشد که علهت اصهلی آن وجهود
ترکهای کششی در دیوارههاست.

علل ریزش کانالها – لغزش
ب) ترک کششي و یا ترکهاي تحت کشش :معموالً در عمق دیواره و به فاصهله  0/5تها  H0/75کانهال
شكل میگیرند.

علل ریزش کانالها -محل ترکهای کششی
ج( واژگون شدن
ترکهای کششی عالوه بر لغزش میتوانند عامل واژگون شدن دیوارههای کانال بهه درون کانهال نیهز باشهند.
زمانی که ترکهای کششی تحت نیروی برشی قرار میگیرند سبب واژگون شدن دیهوارههها بهه درون کانهال
میگردند.
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علل ریزش کانالها -واژگون شدن
توجه :قابلذکر است که عواملی همچون رفتوآمدهای سنگین در مجاورت کانالها موجب ایجاد و یا تشهدید
ترکها میگردد.
د ) فرونشیني و تورم (برآمدگي)
دیوارههایی که مهار نشدهاند و یا به عبارتی هیچگونه نگهدارنده و یا پشتیبان برایشان منظور نشده است یهك
فشار نامتعادل بر سطوحشان اعمال میشود ،که این فشار نامتعادل سبب ایجاد نشستهایی در سطح کانال و
ایجاد برآمدگیهایی در دیواره کانال میگردد .این شرایط میتواند موجب ریزش دیوارههای کانهال و متعاقبهاً
محصور شدن کارگران در داخل کانال گردد.

فرونشینی و تورم

ه) باال آمدگي و یا فشردگي (چالندگي)
برآمدگی و یا فشردگی در کف کانال از جمله مواردی است که به علت فشار ناشی از وزن خاک همجوار کانال
ایجاد میگردد .این تغییر شكل حتی زمانی که عملیات شمع بندی و یا ورق گذاری به درستی نیز انجامشده
باشند ،ممكن است رخ دهد.

باال آمدگی یا فشردگی
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و ) جوشش
در مواقعی مشاهده میشود که جریان آب از کف محل کانال به سمت باال جریان پیدا مینمایهد .بهاال بهودن
سطح آب زیرزمینی در آن منطقه میتواند از جمله علل جوشش به حساب آید .جوشش یك اتفهاق ناگههانی
است و در شرایطی که شمع بندی و دیگر سازوکارهای حفاظتی استفادهشده باشند نیز ممكن است به وجود
آید.

جوشش

دستهبندي انواع خاک براي گودبرداريها
سازوکار حفاظتی که برای محافظت و ایمنسازی کانالها مورد استفاده قرار میگیهرد بهه طهور مسهتقیم بهر
اساس نوع خاک انتخاب میشود .از فرد مسئول همواره انتظار میرود که بتواند نوع خاک را تشخیص دههد و
سازوکار ایمنی متناسب با آن را انتخاب نماید.
خاکها از نقطه نظر پایداری و استحكام در چهار گروه دستهبندی میگردند:
 -1سنگهاي پایدار
نوعی مواد معدنی جامد هستند که میتوانند با دیوارههای عمود بر سطح،گودبرداری شوند و حتی زمانی کهه
بدون محافظ هستند ،پایدار باقی میمانند .این نوع خاک معموالً با نام یك سنگ شناسهایی مهیشهود ،ماننهد
گرانیت و یا ماسهسنگ.
 -2خاکهاي نوع A
خاکهای چسبناکی هستند با استحكام فشاری بیشتر از ) (1.5 tsf (144 kpaتن بر فوت مربع)
از انواع مختلف این خاک میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
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رس ،رس رسوبی ،رس شنی ،گل و در بعضی از موارد گل رسوبی و گل ماسهای.
توجه شود که انواع خاکهای فوق چنانچه دارای ترک و تحت لرزش مداوم هستند و یا خاکهایی که مخلوط
و بر هم زدهشدهاند(بافت اصلی آنها تغییر کرده باشد)خاک نوع  Aمحسوب نمیشوند.
 -3خاکهاي نوع B
خاکهای چسبناکی هستند با استحكام فشاری از )kpa48( 0.5 tsfتا )kpa144( 1.5 tsf
انواع مختلف این خاکها به قرار زیر میباشند:
خاکهای دانهدار بدون چسبندگی،گل و الی،خاکهایی که بههمریخته و مخلوط شده باشهند مگهر آنكهه در
دسته نوع  Cقرار گیرند ،سنگهای خشك و نامتعادل و خاکهایی که از لحاظ استحكام فشهاری در شهرایط
نوع  Aصدق میکنند اما ترکخورده و یا تحت لرزش هستند.
-4خاکهاي نوعC
خاکهای چسبناکی هستند با استحكام فشاری کمتر از ) .0.5 tsf (48 kpaمثالهای این نوع عبارتاند از :
خاکهای دانهدار مانند :شن ،ماسه ،گل ماسهای ،خاکهای بسیار مرطوب ،خاکهایی که آب بهه راحتهی بهه
درون آن نفوذ میکند و همچنین تكه سنگهای مرطوب و نامتعادل.
توجه :زمانی که ساختار زمین در محل به شكل الیه الیه بوده و هر الیه با نوع مشخصی از خهاک مهیباشهد،
دستهبندی کلی خاک منطقه مورد نظر میبایستی بر اساس ضعیفترین نوع خاک موجود ،مشخص گردد .در
شرایط فوق فقط زمانی میتوان هر الیه را به شكل جدا دستهبندی نمود کهه خهاک پایهدارتر در زیهر خهاک
ناپایدارتر قرارگرفته باشد .مثالً خاک نوع Cبر روی خاک نوع  Aقرارگرفته باشد.
 کانالهایی با عمق بیش از  1.5متر عمق (در صورتی که حضور افراد درون کانال الزامی باشد) بایسهتی بهابهکارگیری روشهای مناسب تقویتشده و از ریزش آن جلوگیری گردد.
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روشهای حفاظت و جلوگیری از ریزش دیواره کانال
-1شیب دادن
بیشترین شیبی که دیواره کانال و یا محل گودبرداری شد ه با ارتفاع کمتر از  20فوت ( 6.1متر) مهیتوانهد
داشته باشد ،مستقیماً بر اساس نوع خاک منطقه مشخص میشود.
اشكال ذیل بعد نمایی از مقطع کانالها با شیبهای مختلف و بر اساس دستهبندی خاک را نشان میدهند.

نمای کانالها با شیبهای مختلف و بر اساس دستهبندی خاک

 -2پلهاي کردن
دو روش برای پلهای کردن وجود دارد که عبارتاند از ساده و چندگانه  ،در هر کدام از آنها بهر اسهاس نهوع
خاک نسبت ضلع عمودی به ضلع افقی پلهه را مشهخص مهینمایهد .بهر اسهاس یهك قاعهده عمهومی ارتفهاع
پایینترین پله از کف کانال نمیبایستی از  4فوت (  1.2متر) تجاوز نماید.

پلهای کردن چند گانه

پلهای کردن ساده
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 -3شمع بندي
به منظور حفاظهت از ریهزش دیهواره و جلهوگیری از جابجهایی
سازههای اطراف کانال (ناشی از جابجایی خاک) از روش شهمع
زنی استفاده میشود .این روش عمهدتاً در مهواقعی کهه شهیب
دیوارههای کانال بیشتر از شیب مجاز باشد بكار برده میشهود و
سازه مورد اسهتفاده در ایهن روش از اجهزاء فلهزی و یها چهوبی
تشكیلشده است.
 تیرکهای عمودی
 تیرکهای افقی
 پایهها یا شمعها

شمع کوبی

در زمینهایی که قابلیت تحمل بارهای وارده از طرف سازه را نداشته باشند مانند زمینهای ماسهای و یها در
محلهایی که زمین با قابلیت تحمل بار ساختمان ،در عمق زیاد قرار داشهته باشهد و خهاکبهرداری سهطحی
مقرون به صرفه نباشد از طریق شمع کوبی بار ساختمان را به زمین منتقل میکنند .ایهن کهار بهدین شهكل
صورت میگیرد که  :در زیر محلی که قرار است پی سازه روی آن قرار گیرد به فاصهلهههای  2الهی  2/5متهر
تیرهای بتونی مسلح که دارای ارتفاعی  20الی  25متر است به وسیله دستگاه شمع کوب کوبیده میشهود –
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مانند کوبیدن میخ در زمین – تا بعد از کوبیدن این تیرها پی سازه روی آن قرار گیرد و بار ساختمان از طریق
پی و به کمك تیرها به زمین منتقل شود .البته انواع مختلف شمع کوبی موجود است که هر کدام بسهته بهه
نوع پروژه و جزییات مختص آن مورد استفاده قرار میگیرد .در بعضی موارد ،شمع کوبی از طریق حفاری چاه
و سپس شبكهبندی آرماتور و تزریق بتن انجام میشود که در نهایت باز هم تبدیل به یك تیهر بتنهی مسهلح
خواهد شد .عمق شمع کوبی نیز متناسب با عمق خاک قابل بارگذاری است که توسط آزمایشگاه ژئوتكنیهك
تعیین میگردد .این کار از حساسیت ویژهای برخوردار است و کاری است تخصصی.
نیلینگ Nailing
استفاده از روش نیلینگ بر مبنای مسلح کردن و مقاوم نمودن توده خاک با استفاده از دوخهتن تهوده خهاک
توسط مهارهای کششی فوالدی  Nailبا فواصل نزدیك به یكدیگر میباشد.
با استفاده از این روش:
 .1ا مقاومت برشی توده خاک فزایش مییابد.
 .2محدود شدن و تحت کنترل در آمدن تغییر مكانهای خاک در اثر افزایش مقاومت برشی در سهطح
لغزش ( )Slidناشی از نیروهای قائم میشود .
 .3نیروی لغزش در سطح گسیختگی و لغزشی کاهش مییابد.
باید توجه داشت کلیه سطوح ترانشههای حفاریشده که توسط نیلینگ مسلح میشوند با اسهتفاده از شهبكه
مش و شاتكریت ابتدا حفاظتشده و سپس سیستم نیلینگ روی آنها اجرا شوند.
کاربرد نیلینگ در پروژههاي عمراني
 .1پایداری ترانشه ها در احداث بزرگراهها و راهآهنها.
 .2پایداری جداره تونلها و سازههای زیرزمینی.
 .3پایدارسازی و حفاظت گود در سازههای مناطق شهری ،سهاختمانههای مجهاور گهود ،ایسهتگاهههای
زیرزمینی مترو و...
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 .4پایدارسازی کولههای مجاور پلها در زمینهای سست و ریزشی.
مراحل اجراي سیستم نیلینگ
مراحل اجرای نیلینگ به صورت شماتیك در شكل زیر نشان دادهشده است.
 .1گودبرداری در مرحله اول ترانشه و یا گود و ایجاد پله بعدی عملیات.
 .2حفاری چال جهت نصب مهار کششی.
 .3قرار دادن آرماتور داخل چال و تزریق چال.
 .4اجرای سیستم زهكشی و اجرای شاتكریت جداره و نصب ضخامت فوالدی.
 .5گودبرداری مرحله بعدی ترانشه و یا گود و ایجاد پلههای بعدی علمیات.
 .6اجرای پوشش شاتكریت نهایی پس از اتمام آخرین مرحله حفاری.

گامهای مختلف اجرای کار در یك دیواره مسلح شده به روش نیلینگ
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 شاتكریت
شاتكریت نوعی بتن مرکب از سیمان ،ماسه و خردهسنگ است که از طریق شیلنگهای الستیكی حمل شده
و به کمك هوای فشرده و در اثر سرعت زیاد به سطح مورد نظر پاشیده شده و به صورت دینهامیكی فشهرده
و موجب حفظ استحكام و پایداری دیواره میشود .از جمله امتیازات شاتكریت آن است که سهطوح نهاهموار
حفریات زیرزمینی را میپوشاند و به شكل یك سطح نسبتاً صاف در میآورد .البتهه شهاتكریت همهراه بهاپیچ
سنگ( ،(Rock Boltبه عنوان سیستم نگهداری بسیاری از تونلها بهکارمیرود .در سالههای اخیهر کهاربرد
شاتكریت در معادن زیرزمینی ،نگهداری حفریات دائمی از قبیل جادههای مورب ،راهروهای اصلی حملونقل،
ایستگاههای چاه و حجرههای زیرزمینی سنگشكن است .بازسازی پهیچ سهنگهها و تهوریههای متهداول در
سیستم نگهداری ممكن است مشكل و گران باشد .تعداد حفریهات زیرزمینهی کهه بالفاصهله بعهد از حفهاری
شاتكریت میشوند ،رو به فزونی است .مسلح ساختن شاتكریت با الیاف فوالدی یكی از مهمتهرین عوامهل در
گسترش کاربرد شاتكریت است زیرا کار طاقتفرسای نصب توری را کاهش میدهد.

154

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

شاتكریت
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فصل سوم:

آشنایی با علل وقوع حوادث شغلی
و
روش های پیشگیری و کنترل آنها
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 حوادث ناشی از کار


تعاریف حادثه ناشی از کار:

 حادثه رویدادی غیر منتظره است که سبب آسیب به فرد و خسارت به اموال شود. حادثه یك واقعه برنامه ریزی نشده در زنجیره ای از فرایندهای برنامه ریزی شده است حادثه عبارت است از هر اتفاق و رویداد پیش بینی نشده و غیر مترقبه ای که باعث متوقف شدنجریان کار شده و در نتیجه مقداری از نیروی کار تلف می شود) I.L.O ( .
 حادثه عدم مهار و کنترل انرژی است. حادثه ضعف در جوابگویی به یك محرک و فرار از حالت مخاطره است. حادثه آزاد شدن برنامه ریزی نشده انرژی و مواد خطرناک است که به دلیل اعمال و شرایط ناایمن ودر اثر ضعف مدیریت و وجود شرایط فردی و محیطی نامطلوب بوجود می آید.
 حادثه عبارت است از رویدادی ناخوشایند که در حین انجام وظیفه و به سبب انجام آن برای بیمهشده اتفاق می افتد و باعث صدمه به فرد حادثه دیده می شود .مقصود از انجام وظیفه تمام اوقاتی
است که بیمه شده در کارگاه ،موسسات وابسته ،ساختمان ها و محوطه آن مشغول به کار باشد یا به
دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مامور انجام کاری باشد ( تامین اجتماعي )
 طبقه بندی حوادث ناشی از کار
 طبقه بندی بر اساس ماهیت آسیب یا بیماری• آسیب حاصل واقعه و رویداد تكی است که آسیب و صدمه فورا ظاهر می شود برای مثال بریدن
دست ناشی از کار با چاقو یا سوختگی ناشی از پاشیدن اسید.
• بر عكس ،بیماری نظیر افت شنوایی ناشی از صدا یا آزبستوزیس حاصل مواجهه طوالنی مدت و
تكرار شونده با یك عامل است.
طبقه بندی بر اساس ماهیت آسیب یا بیماری به منظور شناسایی جدی ترین آسیب یا بیماری های
ماندگار در بین کارگران است .آسیب یا بیماری ایجاد شده معموال روی کارگر بصورت فیزیكی است
البته شامل آسیب های روانی نیز می شود ،شامل:
 انواع شكستگیها
 شكستگی ستون مهره
 جابجایی و در رفتگی مفاصل و ماهیچه های کناری مفصل
 پیچیدگی قوزک پا و کوفتگی
 لرز و دیگر جراحات داخلی
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 قطع اعضای بدن و خروج عضو از میان بدن
 جراحات سطحی
 له شدگی و ضرب دیدگی
 سوختگی ( ناشی از برق ،مواد سرد و مواد شیمیایی)
 مسمومیت های و اثرات سمی مواجهه با مواد شیمیایی شامل ( مسمومیت با نیش حشراتف
جوندگان و غیره و مسمومیت با مواد شیمیایی و فیوم ها گردوغبارها)...
 اثرات بی نظمی درجه حرارت هوا ،فشار و دیگر عوامل خارجی ( آفتاب سوختگی ،گرما زدگی،
صاعقه ،غرق شدن واسترس های حرارتی)
 خفگی
 اثرات مخرب برق گرفتگی
 اثرات مخرب پرتوها
 خسارت و آسیب های چندگانه دارای ماهیت های مختلف
 جراحات دیگر و نامشخص
 کری ناشی از ضربه یا انفجار
 ورود اجسام خارجی به چشم ،گوش ،بینی یا در سیستم تنفسی ،صورت و سیستم گوارشی
 آسیب به قفسه سینه ،شكم و لگن
 آسیب به جمجمه
طبقه بندی بر اساس محل آسیب یا بیماری
طبقه بندی بر اساس محل آسیب به منظور مشخص کردن و تعیین جدی ترین آسیب ها در محل های
مختلف بدن است
طبقه بندی بر اساس مكانیسم آسیب یا بیماری
Classification Mechanism of Injury/Disease
 سقوط  ،سرخوردن و لغزش کارگر
– سقوط از هم سطح
– سقوط از ارتفاع
 سقوط اجسام
 راه رفتن روی اجسام و تصادم با موانع
 کوشش بدنی زیاد و حرکات اشتباهی
158

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

– تنش های ماهیچه ای زیاد در هنگام بلندکردن و پایین آوردن اجسام
– تنش های ماهیچه ای زیاد در هنگام بكارگیری اجسام و مواد
 گیر کردن عضوی در بین یا میان اجسام
 برخورد اجسام با بخش های بدن
 برخورد بدن با بخش های گردنده
– برخورد با اجسام در حال سقوط
– برخورد با حیوان
– برخورد تصادفی با اشخاص
– گیر افتادن در بین تجهیزات گردنده
– مواجهه با ارتعاش
 در مجاورت یا برخورد با حرارت زیاد یا کم
– مواجهه با اجسام داغ یا سرد
– مواجهه با محیط های گرم یا سرد
 در مجاورت یا برخورد با جریان برق
 در مجاورت یا برخورد با مواد مخرب یا پرتوها
 مواجهه با تنش های روحی و روانی
– مواجهه با واقعه ترماتیك
– مواجهه با خشونت های میحط کار و شغل
– خودکشی و تالش برای خودکشی
– آزار و اذیت های مرتبط به کار
– عوامل استرس روانی دیگر
 مواجهه با صدا و فشار
– مواجهه با صدای ناگهانی
– مواجهه طوالنی مدت با صدا
– تغییرات در فشار هوا
 مواجهه با عوامل بیولوژیك
– تماس با یا مواجهه با عوامل بیولوژیك غیر انسانی
– تماس با یا مواجهه با عوامل بیولوژیك انسانی
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 مواجهه با مواد شیمیایی
– مواجهه حاد با مواد شیمیایی و سمی
– مواجهه مزمن با مواد شیمیایی و سمی
– نیش و گزش حشرات و موجودات زنده
– مواجهه با قطعات سمی دستگاه ها و قطعات
– مواجهه نامشخص با مواد شیمیایی
 انواع دیگری که در جای دیگر طبقه نشده اند
– سقوط داخل گودال و ریزش گودال
– تصادف وسایل نقلیه
– مكانیسم های چندگانه آسیب
– مكانیسم های نامشخص آسیب
طبقه بندی بر اساس عامل ایجاد آسیب یا بیماری
ماشین آالت و دستگاه های ثابت
 وسایل حمل و نقل و جابجایی
 ابزارآالت
 وسایل ،مواد و پرتوها
 مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی
 محیط کار
 عوامل انسانی ،حیوانی و بیولوژیك
 ماشین آالت و دستگاه های ثابت
– ماشین آالت دارای موتور
– وسایل انتقال نیرو
– ماشین های فلزکاری و برش..
– ماشین آالت کشاورزی
– ماشین آالت چوب بری
– ماشین آالت معدن
– تاسیسات الكتریكی
– تجهیزات گرمایش ،پخت...
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– تجهیزات سرمایش و مبرد....
– ماشین هایی که جای دیگه طبقه بندی نشده اند
 وسایل حمل و نقل و جابجایی
– دستگاه های باالبر
– وسایل حمل و نقل ریلی
– وسایل حمل و نقل دریایی
– وسایل حمل و نقل هوایی
– وسایل نقلیه جاده ای
– دیگر وسایلی که جای دیگه طبقه بندی نشده است
 ابزارآالت
– ظروف تحت فشار
– دستگاه های برقی غیر از ابزاری های دستی برقی
– ابزار های دستی برقی
– ابزار های غیر برقی نظیر آچار
– انواع نردبان ها
– داربست ها
– ....
 محیط کار
– در خارج از محیط کار
– در داخل محیط کار
– در زیر زمین
 وسایل ،مواد و پرتوها
– مواد انفجاری
– گردوغبارها ،مایعات و مواد شیمیایی
پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان
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 شاخصهای پایش عملكرد ایمنی:
.1

ضریب تكرار حادثه ):Accident Frequency Rate (AFR
ضریب تكرار حادثه عبارت است از تعداد حوادث ناتوانکننده (که منجر به زمان از دست رفته کاری گردیده)
در یك تعداد معین ساعات کاری .این ضریب معموالً سالیانه حساب میشود .تعداد ساعات معین کاری که
در این ضریب بكار میرود طبق استاندارد  ANSIبرابر با یك میلیون ساعت کاری است (معادل  500کارگر
و  50هفته کاری در سال و  40ساعت کاری در هفته).
لیكن در سالهای اخیر به پیشنهاد سازمان  OSHAساعات معین کاری در این ضریب به دویستهزار
ساعت کاری تغییر کرد (100کارگر50 ،هفته کاری در سال و  40ساعت کار هفتگی) و امروزه این مقدار
مورد استفاده قرار میگیرد .فرمول محاسبه ضریب تكرار حادثه به قرار زیراست:
 ×200000تعداد حوادث ناتوان کّنّنده

=AFR
 ×40×50تعداد شیفت در روز× تعداد کارگران در هر شیفت

.2

ضریب شدت حادثه ):Accident Severity Rate (ASR
این ضریب عبارت است از تعداد روزهای از دست رفته کاری در اثر بروز حوادث در دویستهزار ساعت
کاری .فرمول محاسبه ضریب شدت حادثه به قرار زیر است:
 ×200000تعداد روزهای از دست رفته کاری در یكسال
=ASR
 ×40×50تعداد شیفت در روز× تعداد کارگران در هر شیفت
برای محاسبه تعداد روزهای از دست رفته در رابطه فوق چنانچه حوادث منجر به از کارافتادگی موقت شده
باشند ،تعداد روزهای از دست رفته آنها معادل با تعداد روزهایی است که از مرخصی استعالجی استفاده
نمودهاند و چنانچه حوادث منجر به از کارافتادگی دائم و یا مرگ شده باشند ،تعداد روزهای از دست رفته از
جداول معینی که توسط  OSHAتنظیم شده است استخراج میگردد.

.3

شاخص شدت -تكرار حادثه ):Frequency-Severity Indicator (FSI
شاخصی است که از ترکیب دو شاخص فوق بدست میآید و اساس معتبرتری را نسبت به هر یك از این دو
شاخص به تنهایی فراهم مینماید .این شاخص از رابطه زیر حساب میشود:
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AFR  ASR
1000

.4

FSI 

ضریب وفور حوادث مرگبار ):Fatal Accident Frequency Ratey(FAFR
این ضریب عبارت است از تعداد حوادث منجر به مرگ به ازای  108ساعت کاری (1000کارگر 50 ،هفته در
سال 40 ،ساعت کاری در هفته و  50سال کاری برای یك کارگر)
رابطه محاسبه این ضریب به قرار زیر است:
 ×108تعداد حوادث مّنجر به مرگ در یکسال

=FAFR
مجموع ساعات کاری در همان سال

مقایسه عملكرد با اهداف و استانداردها :پس از تعیین و محاسبه شاخصهای عملكرد ایمنی در مرحله
قبل ،بایستی این شاخصها با اهداف برنامه و یا استانداردهای ملی مقایسه گردد .این مقایسه جنبه کمی
خواهد داشت .مثالً در اهداف برنامه پیشبینی گردیده است که شاخص  AFRو یا  FSIو یا Safe-T-
 Scoreبه میزان معینی در طول یك دوره چندساله کاهش یابد ،حال میتوان با مقایسه شاخصهای فوق-
الذکر قبل و بعد از اجرای برنامه ،میزان کارآیی برنامه و دسترسی به اهداف آن را تعیین نمود .گاهی اوقات
ممكن است این شاخصها با استانداردهای ملی مقایسه گردد .در ایاالت متحده امریكا ،استاندارد ملی
 AFRبرای همه م سسات و شرکتهای صنعتی (با توجه به نوع فرآیند مورد استفاده) تعیین و مطابق با
طبقهبندی  )Standard Industrial Codes( SICتعیین شده و قابل دسترسی میباشد .لذا یك
شرکت تولیدی میتواند از طریق مقایسه  AFRشرکت خود با این اعداد وضعیت برنامه ایمنی خود را در
مقیاس ملی ارزیابی نماید.
توصیه میگردد که در صنایع بزرگ ،شاخصهای عملكرد ایمنی در واحدهای مختلف صنعت بطور جداگانه
محاسبه و مورد ارزیابی قرار گیرد بدین ترتیب میتوان کارآیی برنامه ایمنی در واحدهای مختلف یك صنعت
بزرگ را جداگانه ارزیابی نمود.
تشخیص انحرافات و تحلیل علل آنها :مقایسه نتایج شاخصهای عملكرد با اهداف برنامه و یا
استانداردهای ملی ،منجر به تشخیص انحرافات میشود .برای این منظور مدیر ارزیابی باید به نقاط مهم و
ویژه توجه نماید لذا ممكن است مدیر از زیردستان بخواهد که فقط انحرافات مهم را به او گزارش دهند.
همچنین مدیر باید در مقابل این نقاط مهم و استراتژیك« ،ناحیه بیتفاوتی» را نیز بیابد.
(ناحیه بیتفاوتی به انحرافاتی از برنامه اشاره دارد که اهمیت چندانی برای انجام اقدامات اصالحی ندارد و در
ارزیابی نسبت به آنها بیتفاوت خواهیم بود).
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بنابراین «ناحیه بیتفاوتی» باید با حد استانداردی تعیین شود .معموالً در کنترل کیفیت استاندارد این حد را
  %1میگیرند .جنیه دیگر تشخیص انحرافات ،بررسی علل آنهاست .لذا ضمن تشخیص عوامل بحرانی که
موجب انحراف در عملیات است باید به بررسی علل انحراف در نقطهای که اقدامات اصالحی تمرکز مییابد،
بپردازیم.
اقدامات اصالحي :در مواردی که نتایج عملیات پایینتر از میزان استاندارد و اهداف مورد نظر باشد،
اقدامات اصالحی صورت میگیرد .باید توجه داشت که این اقدامات صرفاً یك عمل قطعی نیست و لذا تالش
میگردد که هنگام اجرای عملیات ،انحرافی که در مرحلهای بوجود آمده است در مرحله بعد اصالح شود.
اقدامات اصالحی ممكن است شامل تغییر روشها ،رویهها ،دستورالعملها ،تكنیكهای کار و  ...گردد.
مهمترین روشهایی که میتواند برای انجام اقدامات اصالحی مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از:
.1

کنترل عملیاتي :این امر در ارتباط با وظائف عملیاتی است .مثالً عملیات آموزش ،عملیات خرید
وسایل حفاظتی و  ...مورد بررسی قرار میگیرد و در هر عملیات ،انحرافات تعیین شده ،اصالح میگردد.

.2

گزارش کنترل آماري :در این روش گزارشهای مستمر دورهای (هفتگی ،ماهانه و  )...تهیه و ارائه شود
و مدیر میتواند با یك مقایسه مستمر میان گزارشات اقدامات اصالحی را توصیه نماید.

.3

گزارشهاي کنترل خاص :این گزارشات برای عملیات خاص و به منظورهای خاص (بنا به تقاضای
مدیریت و مسئولین) تهیه و ارائه میشوند .تهیه این نوع گزارشات بر یك مبنای غیرمستمر و در حاالت
استثنایی انجام میشود .در واقع با این گزارشات میتوان عملیات ،فرآیند و موقعیتی که مدیر گمان میکند
نیاز به اقدامات اصالحی دارد را تشخیص داده و اقدامات الزم را انجام داد.

.4

ارزشیابي داخلي(ارزشیابي مدیریت) :منظور از این ارزشیابی ،بررسی در زمینه اهداف برنامه ،خط-
مشیها ،روشها و رویهها ،مقررات و دستورالعملها میباشد .این ارزشیابی کمك میکند تا اقدامات اصالحی
در زمینههای فوق انجام گردیده و برنامه در فضای واقعی اجرا شود.

.5

کنترلهاي مدیریتي :این نوع کنترلها در واقع کنترل مدیریت در ارتباط با سنجش عملكرد مدیریت
در بخشهای گوناگون نظیرتنظیم بودجه ،تعیین مسئولیتها ،تعیین شایستگیها ،زمانبندی برنامه و ...
میباشد.
ویژگیهای ارزیابی م ثر:
یك برنامه ارزیابی م ثر باید ویژگیهای زیر را داشته باشد:

.1

دقت داشته باشد :اطالعات برای اجرا باید دقیق و واقعی باشد.

.2

به موقع انجام شود :ارزیابی سریع میتواند به انجام اقدامات اصالحی در زمان الزم منجر شود.

.3

مبتنی بر اهداف برنامه باشد :در ارزیابی باید به اهداف برنامه توجه شود.
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.4

ارزیابی معقول و قابل درک باشد :یعنی همه افراد اهداف ارزیابی را بدانند.

.5

مقرون به صرفه باشد :یعنی هزینههای ارزیابی حتیاالمكان پایین باشد.

.6

ارزیابی نقاط مهم و استراتژیك را که نیاز به اصالح دارند مشخص نماید.

.7

ارزیابی عینی باشد :یعنی با توجه به معیارهای عینی و کمی انجام گیرد.

.8

قابل انعطاف باشد :یعنی در مقابل تغییرات سازمان ،برنامهها و شرایط کاری و محیط خارجی قابل
تطبیق باشد.
 تئوری ها و مدل های حوادث
چهار گروه اساسی تئوریها و مدل های حوادث وجود دارد:
• مدل های فرایند حادثه
• مدل های خطای انسانی و رفتار نا ایمن
• مدل های مكانیسم آسیب های انسانی
• تكنیك های کاربردی
 تئوری مستعدپذیری حادثه
بطور تاریخی ،تا قبل از اوایل  ،1910یكی از اولین مدل های علت حادثه ،مدل مستعد پذیری حادثه بود در
این مدل فرض می شد برخی از اشخاص نسبت به بقیه افراد استعداد بیشتری برای حوادث دارند .بسیاری از
مطالعات برای یافتن تفاوت های فردی تالش های زیادی را انجام دادند تا پیش بینی حوادث را در جنبه
های مختلف داشته باشند نظیر حدت بینایی ،زمان واکنش و شخصیت ،اما شناسایی مجموعه ای از
رفتارهای فردی مستعدپذیری حادثه مشكل و نقص داشت .بر خالف آن ،بررسی های محققان حادثه آشكار
کرد که تكرارپذیری حادثه فقط سهم  %0.5از آنها داشت در حالیكه  %75ناشی از تجربیات نامعمول نسبی
بسیار زیادی از اشخاص بود.
 محدودیت آشكار این مدل :
تمرکز محدود زیاد به یك عامل  ،مشخصات قربانی حادثه ،توجه کم به عوامل مشارکتی .
محققان اخیر در زمینه مستعدپذیری حادثه دیدگاه جدید را این گونه بیان می کنند که مستعدپذیری
حادثه در ارتباط با تمایل و گرایش افراد به انجام ریسك و به مخاطره انداختن و اتكا به شانس است.

165

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

 استراتژی های با رویكرد مكان ایمن و رویكرد فرد ایمن
امروزه اکثر قوانین کار کشورها بیان میدارد که وظیفه کارفرما ایجاد و نگهداری دستگاه ها ،اماکن و سیستم
کاری ایمن است ،که موضوع اولویت کنترل و پیشگری در منبع را بیان میدارد .با توجه به این موضوع دو
رویكرد مكان ایمن و فرد ایمن در اوایل قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت که چگونه افراد حاضر در کارگاه
به اتخاذ رفتار ایمن در محیط های خطرناک تشویق می شوند و چه عواملی باعث میشود  ،افراد به اعمال نا
ایمن روی آورند..
هدف استراتژی های مكان ایمن از بین بردن خطر از طریق جستجو اماکن ایمن ،دستگاه ایمن ،فرایند ایمن،
تجهیزات ایمن ،مواد ایمن ،سیستم های کاری ایمن ،دسترسی ایمن به کار ،نظارت کافی افراد ذی صالح و
آموزش دیده است .هدف استراتژی های فرد ایمن محافظت از افراد در برابر خطر از طریق مراقبت گروه های
آسیب پذیر(زنان باردار ،افراد ناتوان و کودکان) ،بهداشت فردی ،تدارکات و تسهیالت مناسب ،استفاده و عدم
استفاده از وسایل حفاظت فردی ،اقدامات دقیق برای ایمنی خودش و دیگران روی برخی افراد در کارها
خطرناک و احتیاط به خطر است.
استراتژیهای مكان ایمن روی کنترل محیط های کار تاکید دارد در حالیکه استراتژی های افراد ایمن
تالش برای کنترل افراد دارد.
اصطالح مكان ایمن به طراحی محیطهای کار ،فرایندها و عملیاتهایی که بطور ذاتی ایمن هستند بر می-
گردد  ،یعنی ،ایمنی افراد در محیط کار به الگوهای رفتاری افراد بستگی ندارد .اصطالح فرد ایمن به اعتماد و
اطمینان رفتار افراد برای ایمنی شان بر میگردد .بنابراین استراتژیهای پیشگیری از حوادث باید اوالً
موجب کاهش خطر عینی در محیط کار شود و ثانیاً افزایش ادراک خطر روی برخی از کارگران شود.
در مورد اول از طریق استفاده از استراتژی مكان ایمن و در مورد دوم از طریق استفاده از استراتژی فرد
ایمن حاصل میشود.
رویكرد فرد ایمن برای پیشگیری بر این اساس است که افراد قادر به اجتناب از حوادث از طریق رفتارهای
معقول هستند .این رویكرد تاثیری قوی در بین محققان داشت.
در هر حال ،تمرکز غیر قابل توجیه روی اعمال ناایمن و توجه متعاقب به اصطالح رفتار به عنوان استراتژی
موثر پیشگیری داشت.
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 مدلهای ایجاد حوادث :
بیشتر تمرکزهای پیشگیری از صدمات از نیمه قرن  19تا اوایل قرن  20مربوط به حفاظ گذاری ماشین آالت
معطوف بود و اصطالحات اعمال ناایمن و شرایط ناایمن پایهای برای مدلهای اولیه پیشگیری شد .مدل
اعمال ناایمن و شرایط ناایمن تاثیر زیادی روی تفكر ایمنی داشته است.
بخشی از پذیرش این تفكر ،در کارهای هربرت هنریچ ( مهندس شاغل در شرکت بیمه امریكا در دهه
 )1920دیده می شود که گزارشهای بیش از  75000حوادث شغلی را از پروندههای بیمه و پروندههای
صنعتی مطالعه کرد .در سال  ،1931اولین بار هنریچ کتاب پیشگیری حوادث صنعتی را انتشار داد که بر
اساس یافتههایش از تجزیه و تحلیل گزارشهای حوادث بود.
هنریچ ( )1941مدل دومینوی  5عاملی را که به عنوان فرایند حادثه میدانست ارائه داد و از آن زمان تا
کنون خیلی رایج شده است.
پنج عامل در نظر گرفته شده به شرح زیر بودند:
 .1محیط اجتماعی و خانوادگی
 .2خطای فرد
 .3اعمال ناایمن و یا مخاطره فیزیكی با مكانیكی ناایمن
 .4حادثه
 .5آسیب و جراحات

 توالی وقایع دومینو
 -1آسیبها و جراحات صنعتی تنها ناشی از حوادث هستند
 -2حوادث تنها بطور مستقیم بواسطه اعمال ناایمن فرد یا مواجهه با شرایط مكانیكی ناایمن ایجاد می شود
 -3اعمال ناایمن و شرایط ناایمن تنها بواسطه خطاها یا افراد ایجاد می شود
 - 4خطاهای افراد بواسطه محیط ایجاد میشود یا بواسطه ویژگیهای ارثی بدست می آید.
 -5در نهایت آسیب وارد می شود
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بررسی هینریچ از گزارش های حوادث نشان داد که  %88حوادث ناشی از عمل ناایمن و  %10ناشی از شرایط
ناایمن بود .هنریچ همچنین یافت که دو درصد باقیمانده غیر قابل پیشگیری و بدون علت مشخصی بودند .از
این آمارها هنریچ تالش های پیشگیرانه اش را روی عمل ناایمن متمرکز کرد و نوشت«اعمال ناایمن افراد
مسئول اکثریت حوادث هستند».
 اصول متعارف هینریچ
 آسیب ها ناشی از یك سری عوامل تكمیل شده هستند که یكی از آن ها خود حادثه است.
 حوادث بواسطه رفتار نا ایمن و یا مواجهه مخاطرات فیزیكی و مكانیكی ایجاد می شود.
 بیشتر حوادث حاصل رفتار ناایمن است.
 اعمال ناایمن یا شرایط ناایمن همیشه فورا منجر به آسیب یا حادثه نمی شوند.
 عمل ناایمن افراد میتواند به عنوان راهنمایی برای پیشگیری در نظر بگیرد.
 حوادث قابل پیشگیری هستند.
 بهترین تكنیك های پیشگیری حوادث مشابه بهترین تكنیك های کیفیتی و بهره وری است.
 مدیریت باید مسئول ایمنی باشد.
 سرپرست عامل کلیدی در پیشگیری است.
 حوادث هزینه های پنهان دارند.
ایده کلی در آن زمان این بود که بیشتر روی حفاظ گذاری ماشین آالت متمرکز شوند و بقیه مشكالت را
ناشی از اعمال ناایمن می دانستند .در آن زمان ،این امر ناشی از نتیجه گیری ساده از تجزیه و تحلیل
مطالعات هینریچ بود و این تفكر خطاهای فردی به عنوان علت حادثه سالها ادامه داشت.
نتایج بررسی یك مطالعه نشان می دهد که  %50گروه های مطالعه معتقدند که بی دقتی کارگر عامل اصلی
حوادث هستند .بررسی ها نشان می دهد که  %50از افراد یك گروه مطالعه علت اصلی حوادث را کمبود
آموزش یا تعلیم یا بی دقتی کارگر می دانند .این بررسی ها نشان می دهد که الگوی مقصر بودن فرد در بین
جوامع و حتی متخصصان ایمنی و بهداشت قویا وجود داشت .بطور خالصه ،علت حادثه از میان عینك های
اعمال ناایمن و شرایط ناایمن دیده شده بود .در میان این مدل ،اعمال ناایمن به عنوان بیشترین مشكل در
نظر گرفته شده بود.
علیرغم این باور در بین عموم و نمایندگان ایمنی ،افراد زیادی تمرکز بیش از حد هینریچ را روی اعمال
ناایمن و سودمندی طبقه بندی حوادث را مورد بحث قرار داده بودند.
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در بیشتر حوادث صنعتی ،هم شرایط ناایمن و هم عمل ناایمن عوامل مشارکت کننده هستند .در هر حال
باید به خاطر آورده شود که شرایط ناایمن عالوه بر بودن علت مستقیم حوادث در خودش ،اغلب می تواند
منجر به انجام اعمال ناایمن شود .برای زمان های زیادی ،عمل ناایمن نتیجه طراحی ضعیف ماشین ،روش
نامناسب برنامه ریزی نشده و دیگر نواقص مهندسی بود .تجربه نشان داده است که وقتی آسیبی رخ می
دهد ،اغلب شرایط ناایمن به اندازه عمل ناایمن مدرک خیرکنندهای نیست .مگر اینكه بررسی دقیق از وقوع
حادثه صورت گیرد .حذف یك مخاطره ناشی از شرایط ناایمن یكی از عوامل مسبب حادثه را حذف میکند و
بنابراین احتمال وقوع آسیب از عمل ناایمن کم میشود.
 ILOپیشنهاد میکند که بازنویسی گزارش حوادث میتواند به راحتی منجر به وارونه سازی ادعای نسبت
آمار شرایط ناایمن و عمل ناایمن شود « .حادثه اغلب به تنهایی ناشی از رفتار ناایمن است .حوادث معموالٌ
بواسطه گروهی از شرایط ایجاد می شود؛ یكی از اینها ممكن است رفتار ناایمن باشد ،اما در تمام اینها،
شرایط ناایمن محتمل به خوبی وجود دارد ،بنابراین بطور معادل برای طبقه بندی حوادث به عنوان شرایط
مكانیكی و فیزیكی ناایمن قابل توجیه است
بلیك(  )1963گفت که بطور غیر قابل تغییری هم شرایط ضعیف و عمل ناایمن منجر به حادثه میشود اما
بطور زیاد مرتباً رفتار ناایمن مرکز توجه هستند« .در هر یك از موارد آسیب هم عامل مخاطره و هم خطای
رفتاری بطور گریزناپذیری موجودند .درهر حال ،اغلب این اصول نادیده انگاشته میشوند و توجه نهایی به
عمل ناایمن داده میشود.
جانسون ( )1973در متن خودش درباره مدیریت ریسك پیشنهاد میکند که ورای عوامل زیادی معروف به
عمل ناایمن کمبود عوامل انسانی در طراحی قرار دارد .تجربه نشان میدهد که حوادث قبلی نسبت داده
شده به عمل ناایمن اغلب بعد از بازبینی و اصالح عوامل انسانی کاهش مییابد.
 پیشگیری
مطالعات پیشگیری از حوادث از اوایل دهه  1900قویاً روی ارتقای رفتار ایمن کارگران متمرکز بود و این
موضوع با توجه به این باور که رفتار ناایمن منجر به بیشتر حوادث میشود طبیعی بود .همانطور که ذکر شد
هاینریچ پیشنهاد کرد که عمل ناایمن و شرایط ناایمن عامل اصلی توالی حادثه است .تئوری پیشگیری که
دنبال میکرد حذف عامل مرکزی برای گسستن توالی حادثه بود.
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ردیابی دومینوهای پشت سری باوری بود که اعمال ناایمن بطور علت و معلولی به خطای افرادی که بواسطه
شرایط محیطی یا بواسطه ژنیتیكی ایجاد میشد ،ارتباط پیدا میکرد .آنگاه ،راه و وسیله پیشگیری دو شاخه
بود؛ یكی جدا کردن کسانی که استعداد ایجاد حادثه داشتند و دوم از طریق آموزش و برنامههای تغییر رفتار
و نگرش.

زنجیر خطي حوادث

ACCIDENT

INTERMEDIATE
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بر طبق این نمودار  :هر حادثهای بوقوع نمی پیوندد مگر آنكه دو مرحله تشكیل شده باشند
علل پایهای و علل میانی:
علل پایهای یا ریشهای :نظیر ضعف در برنامههای ایمنی ،ضعف خط مشیها ،عملكرد ضعیف مدیریت ،شرایط
اقتصادی نامطلوب ،عدم آموزش صحیح و ...
علل میانی :شامل اعمال ناایمن (نظیر عدم پیروی از دستورالعمل ،عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی،
عدم توجه به عالیم هشداردهنده ،شوخی در هنگام کار و  )...و شرایط ناایمن (نظیر خرابی دستگاه ،عدم
وجودحفاظ بر روی دستگاه ،عدم وجود خط کشی کف کارگاه ،روشنایی نامناسب محیط کار و )...
علل آسیب :مثل ضربههای مكانیكی ،پرتوگیری حاد ،تماس باحرارت زیاد و سوختگی ،تماس با مواد
شیمیایی ،برقگرفتگی و ( ...به این مورد عامل مادی حادثه نیز گفته میشود).
 علل پایه ای
علل پایهاي خود به سه دسته به شرح ذیل تقسیم مي شوند:
 .1عوامل انسانی (عدم آگاهی و مهارت در انجام کار ،عدم رعایت استفاده از البسه ایمنی مناسب).....
 .2عوامل تجهیزات (استفاده از ابزار و تجهیزات نا ایمن در انجام کار ،سیستم های ابزار دقیق
 .3عوامل محیط کار(شرایط آرگونومی نامطلوب ،صدا ،گرماو ،...عدم ضبط و ربط صحیح محیط کار
بهترین روش جهت پیشگیری از وقوع حوادث  ،تحت کنترل درآوردن عوامل پایهای در زنجیرهی خطی
حوادث می باشد.
 مدل چند علتیMultiple cause theory :
مدل چند علتی برخالف مدل دومینو علل بروز حادثه را به صورت چند عامل در کنار هم تعریف نموده،
بطوری که این چند عامل تواما موجب بروز عامل جدید شده و این سیر تا بروز آسیب ادامه مییابد .در این
تئوری چندین عامل به صورت تصادفی یا به طریقی دیگر با یكدیگر ترکیب شده و باعث بروز حادثه می
شوند .امروزه مدلهای متعددی براساس تئوری چند علتی حادثه ارائه گردیده است که از آن جمله میتوان به
مدل اپیدمیولوژیكی ،مدل ماتریسی و مدل سیستمیك اشاره نمود .با توجه به مطالب فوق این نكته روشن
میشود که در تجزیه و تحلیل حادثه ،میتوان علل بروز حادثه را در سطوح مختلف و براساس مدل بررسی
تعیین نمود .یكی از مدلهای جدید که برای اولین بار در درهه  1990در وزارت دفاع آمریكا مورد استفاده
قرار گرفت مدلی است که براساس مدل زنجیرهای دومینو ارائه شد و شامل  7رویداد به شكل زیر میباشد:
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دستورات و

نقص در برنامه

نقص و خطا در

مقررات اشتباه

ايمني

مديريت ايمني

نتايج زيانآور

حادثه يا شبه

عملكرد اشتباه و

حادثه

شرايط ناايمن

 چهار عامل مخالف ایمنی
 -1قانون مورفي Murphy`s Law
اگر امكان به خطا رفتن چیزی وجود داشته باشد  ،آن چیز حتما“ به خطا خواهد رفت  .در زمان انجام
شناسایی خطرات ،هر گاه احتمال بروز خطری را متصور هستیم ،بایتی حتما آن را ثبت نماییم ،زیرا طبق
این قانون ،حتما روزی رخ خواهد داد.
 -2آنتروپي : Entropy
هیچ سیستمی  ،به حالت استاتیك باقی نمی ماند بلكه اجزاء آن به تدریج مستهلك شده و تغییرات آن
افزایش می یابد .در هنگام شناسایی خطرات و ارزیابی ریسك بایستی توجه داشته باشیم که تجهیزات و
ماشین آالت در طی زمان ،مستهلك شده و به مرور زمان می توانند منبع بروز خطر باشند ،پس ضروری
است به این موضوع توجه نماییم که فقط وضعیت فعلی را مدنظر قرار ندهیم.
 -3عادي شدن : Normalization
هنگامی که افراد برای مدت طوالنی در معرض یك خطر ثابت و شناخته شده قرارمی گیرند  ،آنگاه  ،آن
خطر برای آنها عادی شده و آنرا دست کم می گیرند .به منظور پیشگیری از بروز این وضعیت ،ضروری است
در هنگام شناسایی خطرات ،با هماهنگی از افراد خارج از سازمان دعوت به عمل آمده و در فرآیند شناسایی
خطرات کمك گرفته شوند.
 -4فعالیتهاي اتوماتیك و روزانه : Routinization
فعالیتهایی که در داخل یك سیستم به خوبی جا افتاده و انجام می پذیرد و پس از مدتی معمولی می شود و
با گذشت زمان  ،انجام فعالیتهای مذکور به صورت اتوماتیك و یا اصطالحا“ غیرارادی درمی آید  ،در نتیجه
ذهن فرد از این موضوع آزاد گشته و به سایر موضوعات توجه می کند .
بدین ترتیب  ،عادت نعمتی است که همانند شمشیر دولبه است که با توجه به محدودیت ظرفیت هر فرد ،
شخص به امور مهمتر می پردازد و در عین حال مسایل روتین را فراموش می نماید .
این گونه اشتباهات  ،از نشانه های افرادی است که در انجام وظایف خود  ،تمرین و مهارت باالیی داشته اند .
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 تئوری پنجره شكسته:
پنجره شكسته نظریهای است که نشان دهنده میزان جاری اختالل شهری و خرابكاری و اثرگذاری آن بر
افزایش جرم و رفتارهای ضد اجتماعی است .این نظریه بیان میکند که نظارت و نگهداری محیط های
شهری در یك وضعیت خوب ممكن است ازخرابكاری بیشتر و همچنین از تشدید جرمهای جدیتر
جلوگیری کند .به بیانی دیگر ،اگر فردی که تمایل به هنجار شكنی و خرابكاری دارد با ساختمانی روبرو شود
که یك پنجره شكسته تعمیر نشده دارد ،به احتمال زیاد او هم اقدام به شكستن پنجرهای دیگر میکند .اگر
در محله ای ،یك خانه پنجره شكستهای داشته باشد ،حتی به فرض اینكه پنجره در اثر سهل انگاری یا
اشتباه مالك خانه شكسته شده باشد ،باز هم مالك ساختمان در مقابل محله مسئول است تا پنجره شكسته
را سریعا ترمیم کند ،چون این پنجره شكسته میتواند گرایش به خرابكاری و جرم خیزی در محله را افزایش
دهد.
طبق این تئوری در موضوع ایمنی ،اگر در مقابل یك عمل نا ایمن واکنش مناسبی از سوی مدیریت نشان
داده نشود ،کارکنان دیگر نیز ممكن است به انجام اعمال نا ایمن دیگری ترغیب شوند.
به منظور اصالح پنجره های شكسته در زمینه ایمنی ،هرچه رسیدگی به وضعیت عمومی ایمنی و نظافت و
نظم و ترتیب و توجه به جزییات ایمنی بیشتر باشد ،افراد هم تمایل کمتری به رفتار نا ایمن داشته و زیر پا
گذاشتن قوانین و دستور العملها یك عمل نا بهنجار اجتماعی تلقی میشود .در مقابل ممكن است حتی
کارکنانی که به موضوع ایمنی عالقمند هستند ،اگر در فضای عمومی کارگاه و مجموعه خود ،متوجه بی
اعتنایی مدیریت به موضوع ایمنی و رواج اعمال نا ایمن در محیط کار شوند ،چه بسا آنها نیز در انجام اعمال
نا ایمن ،از این فضای عمومی پیروی کنند و مرتكب اعمال نا ایمن شوند.
نمونه هایی از پنجره شكسته در ایمنی عبارتند از:
 بی تفاوتی نسبت به عدم اجرای صحیح مقررات ایمنی
 بی عالقگی و شكاف بین باور ها و اعمال افراد
 جو غالب رفتار عمومی نسبت به مقوله ایمنی در محیط کار
 تمسخر و سم پاشی منفی نسبت به ایمنی
 حس قرار گرفتن در اقلیت برای رعایت کنندگان ایمنی در محیط کار
 بی توجهی به جزییات و ملزومات اولیه ایمنی در محیط کار
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 اعمال ناایمن و شرایط ناایمن:
بر اساس مدل هینریچ اکثر حوادث(حدود  88درصد) در اثر اعمال ناایمن بوجود میآید و عامل انسانی در
آن نقش عمدهای دارد 10 .درصد حوادث در اثر شرایط ناایمن در محیط کار بوجود میآید و دو درصد
حوادث نیز به عنوان حوادث غیر قابل اجتناب معرفی شدهاند.
 برخی از اعمال ناایمن:
 انجام کار بدون مجوز
 ترک کردن تجهیزات در وضعیت خطرناک
 جدا کردن تجهیزات ایمنی از دستگاه
 استفاده از تجهیزات معیوب
 استفاده نابجا یا غیر اصولی از تجهیزات
 عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی
 شوخی  /عجله /سهل انگاری
 قصور در انجام وظیفه
 کار با ماشین با سرعت غیر مجاز
 تنظیم و تعمیر دستگاه در حین کار
 کارکردن به شیوه نا امن مثل بلند کردن ناایمن بار تماس با مواد خطرناک یا قرار گرفتن زیر بارهای
معلق
 حرکات خطرناک مثل دویدن  ،توقف ناگهانی  ،پرت کردن اشیاء و غیره
 دخالت در کار دیگران
 برخي از دالیلي که افراد حاضر میشوند اعمال ناایمن را انجام دهند:
 نگرش نادرست :ضرورت انجام عمل ایمن احساس نمی شود
 تاثیر پیام فوری سرعت یا راحتی انجام کار :تداوم رفتار ناایمن افراد تحت تاثیر عامل تقویت کننده
سرعت یا راحتی
 باوربی آسیب بودن اعمال نا ایمن :افراد فكر می کنند که انجام اعمال ناایمن آسیبی به آنها وارد
نمی سازد
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 نقش مدیریت :گاهی کارگران برای نشان دادن قابلیتهای ذهنی و جسمی خود به کارفرما و در
نتیجه تحكیم موقعیت کاری و در راستای باال بردن سرعت و قدرت کار اقدام به انجام اعمال ناایمن
می نمایند
 نقش ارشدیت :کارگران با سابقهتر ،گاهی احساس میکنند که در مقابل خطرات بنوعی مصونیت
پیدا کردهاند.
 خطاهای انسانی
خطای انسانی 5در تعریف ،یك تصمیم یا رفتار نامناسب است که بر اثربخشی ،ایمنی یا عملكرد سیستم اثر
نامطلوب داشته باشد.
خطا کلمهای عمومی برای نشان دادن کلیه اتفاقاتی است که در آن ترتیب برنامهریزیشده ذهنی یا
فعالیتهای فیزیكی برای رسیدن به نتیجه مورد نظر با شكست مواجه میشود.
بر اساس این تعریف خطا ممكن است در اثر برنامهریزی نادرست یا اجرای نادرست اتفاق بیفتد.
تئوریهای خطاهای انسانی
اغلب مطالعات اولیه در مورد خطای انسانی بر مبنای تئوریهای روانشناختی و رفتاری است .این تئوریها
در مطالعات «واسون» درباره عقالنی بودن خطا و «نورمن» درباره لغزشها مشاهده میشوند.
«سندرز» دو روند برای مطالعه تئوریهای خطای انسانی شناسایی کرده است« ،تئوری علّی» که زنجیره
رویدادهای احتمالی را به هم وصل میکند و «تئوری دلیل» که با توجیه کارها و تعیین مسئولیتها و مقصر
رویداد سروکار دارد .هدف از تئوری علٌی کشف رویدادهایی است که منجر به خطای انسانی میگردد و
همچنین کشف خطای انسانی که در اولین مرحله از یك رویداد اتفاق میافتد و در نهایت پیشگیری از
رخداد مجدد آن خطا است.
بنا بر نظر «دکر» خطای انسانی در خأل (عملیات بدون ماهیت مشخص) رخ نمیدهد بلكه تا حدی ماهیت
عملیاتی که در آن خطا رخ میدهد معین شده است و به طور افزایندهای بروز خطا ،تحت تأثیر آن ماهیت
عملیاتی است .وی تئوری سیب خراب را مطرح میکند و بیان میدارد که افراد به دلیل تصمیمات نادرست
ناشی از عدم توانمندی ،موجب بروز خطا میشوند.
«درنر» ،تئوری تبانی را مطرح مینماید و عنوان میکند تمام اجزای یك سیستم درست عمل میکنند مگر
اینكه شخصی به صورت عمدی کارشكنی کرده یا برنامه تخریبی اجرا کرده باشد .در نقطه مقابل
«فینكلستین» افراد را در بروز خطا مقصر نمیداند و بیان میکند چون افراد نمیتوانند آینده را پیشبینی
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کنند دچار مشكل میشوند و نباید آنها را مقصر دانست .در هر صورت مسئولیت نهایی بروز خطای انسانی
بر عهده مدیریت ایمنی در محیط کار میباشد.
 روشهای شناسایی خطاهای انسانی
رویكرد سیستماتیك پیشبینی و کاهش خطای انسانی (  :)SHERPA6این روش توسط «امبری» ایجاد
شده است و از یك برنامه حسابشده از جریان عادی پرسش و پاسخ که خطاهای مشابه را در هر مرحله از
فرایند تجزیه و تحلیل شغلی تشخیص میدهد ،تشكیلشده است .این روش بر اساس ردهبندی خطاهای
انسانی میباشد .جهت انجام این تكنیك هشت مرحله وجود دارد که شامل
 -1آنالیز سلسلهمراتبی وظایف ،HTA
 -2طبقهبندی وظیفه،
 -3شناسایی خطای انسانی،
 -4تحلیل نتایج،
 -5بازیابی تحلیل،
 -6آنالیز احتمال خطا،
 -7آنالیز بحرانی،
 -8اصالح آنالیز،
این روش زمان بسیار کمی برای اجرا نیاز دارد و پس از شناسایی خطاها ،متدهای کنترلی را نیز ارائه
مینماید اما برای کارهای پیچیده و بزرگ وقتگیر است.
 برخی از شرایط ناایمن
 نقص فنی دستگاه
 معیوب بودن ابزار
 فقدان /نامناسب بودن حفاظ
 نامناسب بودن ایستگاه کاری
 لغزندگی کف کارگاه
 نقص فنی وسایل حمل و نقل صنعتی
 عوامل مكانیكی شامل :استفاده از دستگاههای بدون حفاظ یا دارای حفاظ ناقص  ،نقص فنی
تجهیزات ،ابزار یا ماشین

Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach
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 عوامل فیزیكی شامل نور و روشنایی  ،سر و صدا  ،ارتعاش  ،گرما  ،سرما  ،الكتریسیته  ،تشعشعات
یونیزاسیون و غیره.
 عوامل ارگونومیكی  ،عدم تطابق فرد با ماشین و کار
 عوامل بیولوژیكی وجود آالینده های بیولوژیكی در محیط کار  ،میكروبها و انگلها
 عوامل شیمیایی شامل دود  ،گرد و غبار،گازها ،بخارات سمی  ،مواد قابل اشتعال و انفجار و سوزاننده
و خورنده
 طبقه بندی هزینه های حوادث
 هزینه های اقتصادی و هزینه های غیر اقتصادی
 هزینههای اقتصادی شامل هزینههایی است که قابل محاسبه هستند نظیر هزینه از
دست رفتن مواد ،تجهیزات  ،کاالها ،خدمات و درمان.
 هزینههای غیر اقتصادی هزینههایی است که در شرایط معمول قابل محاسبه
نیستند ،نظیر هزینه درد و رنج به فرد مصدوم ،هزینههای بارهای احساسی به
خانواده و جامعه و هزینه به ارزشهای اجتماعی.
 هزینههای مستقیم و غیر مستقیم حوادث
 هزینه هاي مستقیم Direct Costs
 شامل پرداخت حق بیمه،


تسویه حساب های قانونی و خسارت و دیه و غرامت،



پرداخت مستقیم به پزشك و هزینه های بیمارستانی،

 هزینه هاي غیر مستقیمIndirect Costs
 هزینه و زمان یافتن برای جایگزین موقت برای کارگر مصدوم.
 هزینه زمان بكاررفته از سوی سرپرست برای بررسی حادثه و آماده نمودن گزارش حادثه و تنظیم
زمانبندی کار.
 هزینه دستمزد پرداختی بابت زمان از دست رفته به کارگران آسیب دیده .شامل زمان بهبودی و
زمان دوری از کاری که از سوی بیمه غرامتی پرداخت نمی شود را شامل می شود.
 هزینه دستمزد به کارگران دیگری که آسیب ندیده اند .اینها شامل کسانی هستند که کار را برای
تماشا یا کمك به فرد آسیب دیده متوقف کردهاند و یا کسانی که در انتهای زنجیره کاری ،منتظر
بازده کاری فرد مصدوم بودهاند تا کارشان را تكمیل کنند(مانند کارگران خط مونتاژ ).
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 هزینه آسیب به مواد و تجهیزات .حتی زمانیکه هیچ خسارتی به اموال وجود ندارد هزینههایی بابت
سازماندهی مواد بعد از حادثه وجود دارد تا تولید بتواند از سر گرفته شود.
 هزینه ساعات اضافی کاری مورد نیاز برای جبران حادثه .شامل هزینههایی برای جبران افت تولید،
نظارت اضافی و حرارت و نور و  ...است.
 هزینه دستمزد پرداختی به سرپرست بابت زمان صرف شده به منظور فعالیتهایی در ارتباط با
حادثه .شامل حمل فرد مصدوم ،بررسی حادثه ،نظارت و فعالیتهای ضروری برای از سر گرفتن
عملیات .
 هزینههای در ارتباط با تعلیم ،آموزش و جایگزینی مجدد کارکنان برای از سر گرفتن تولید.
 هزینههای پزشكی از سوی کارفرما .شامل تسهیالت درمانی .پرسنل ،تجهیزات و امكانات.
 هزینه بررسی مدیران و پرسنل دفتری و تكمیل و پردازش فرم های دعوی ،کاغذبازی های مربوطه،
هزینه تلفن و مصاحبه و غیره.
• هزینههای دستمزد بواسطه کاهش بهرهوری بعد از اینكه فرد آسیب دیده به کار باز میگردد .شامل
محدود شدن کارگر یا عصبی بودن و زمان سپری شده در مورد بحث کردن حادثه با کارگران دیگر.
 هزینههای دیگر .هزینههایی است که در همه حوادث وجود ندارد ولی بسته به شدت و نوع حادثه
در برخی موارد می تواند مهم باشد نظیر:
 oکاهش وضیعت رقابتی بواسطه تاخیردر تحویل
 oافزایش هزینههای عملیاتی و تبلیغات نامناسب
 oهزینه زمان های دوباری کاری برای محصوالت ضایع شده
 oافزایش سرانه حق بیمه
 oجریمه ها و غرامت های مدنی و پرداخت های قانونی
 اثرات روی روحیه همكاران
 افت اقتصادی برای خانواده فرد آسیب دیده و پیامد های ناشی از آن
 بررسی و گزارش حوادث شغلی
یكی از اجزای مهم در هر برنامه ایمنی ،بررسی حوادث شغلی رخ داده در محیط کار است .تحقیق پیرامون
حوادث شغلی یك مقوله علمی است که دارای روشهای استاندارد میباشد .این روشها باید در برنامه ایمنی
محیط کار ذکر شده و در بررسی حوادث شغلی بطور عملی مورد استفاده قرار گیرد .بررسی حادثه عبارت
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است از جمعآوری کلیه اطالعات و تفسیرهای واقعی در خصوص یك حادثه ،تجزیه و تحلیل اطالعات به
منظور یافتن علل حادثه و نوشتن گزارش حادثه.
 اهداف بررسی حادثه:
هدف کلی از بررسی حادثه شغلی تعیین علل بروز حادثه است .بنابراین بررسی حادثه راهی است که برای
پیشگیری از وقوع حوادث شغلی مشابه و یا به حداقل رساندن حوادث و آسیبهای ناشی از آن باید طی گردد.
بطور کلی میتوان اهداف بررسی حادثه را در موارد زیر خالصه نمود:
 -1تعیین شرایط ناایمنی که در بروز حادثه موثر بوده است.
 -2تعیین اینكه این شرایط ناایمن چرا و چگونه در سیستم رخ داده است.
 -3تعیین عمل یا اعمال ناایمنی که در بروز حادثه موثر بوده است.
 -4تعیین اینكه این اعمال ناایمن چرا و چگونه انجام شده است.
 -5تعیین اقداماتی که به منظور پیشگیری از وقوع مجدد حادثه باید انجام گیرد.
 -6تعیین اولویتها در اجراء بودجهبندی و سیاستگذاری برنامه ایمنی محیط کار.
باید توجه داشت که بررسی حادثه هیچگاه نباید با هدف تعیین افراد مقصر .و مسئول بروز حادثه انجام گیرد
زیرا در این صورت به جای اینكه اطالعات واقعی در مورد حادثه بدست آید :یك سری اطالعات غلط
جمعآوری خواهد شد و چنین بررسی نمیتواند اهداف فوقالذکر را تامین نماید.
بعبارت دیگر چنانچه حادثه با هدف تعیین مقصر مورد بررسی قرار گیرد ،افرادی که جهت جمعآوری
اطالعات به آنها مراجعه میشود در ارائه اطالعات دچار سوگیری شده و برای حمایت و یا حتی دشمنی با
سایرین اطالعات غیرواقعی خواهند داد ،در نتیجه چنین بررسی نه تنها مفید نمیباشد بلكه گمراه کننده نیز
خواهد بود.
البته در پایان هر بررسی علمی و اصولی در خصوص حوادث شغلی ،مقصر و یا مقصرین شناخته خواهند شد
لیكن جهتگیری در بررسی حادثه نباید شامل موارد زیر باشد:
 -1تعیین فرد یا افراد مقصر در بروز حادثه
 -2تامین نظر مدیریت یا مقامات عالی رتبه
 -3حمایت و دفاع از مسئول یا یك مقام معین
 -4تامین نظرات کارشناسان بیمه
 -5قانع نمودن بازرسین و دستگاههای نظارتی
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 چگونگی بررسی حادثه:
الف) مواردي که باید بررسي شوند:
کلیه حوادث و شبه حوادث در محیط کار باید مورد بررسی قرار گیرد .حتی حوادثی که منجر به آسیبهای
بسیار جزئی شدهاند باید بررسی شوند ،زیرا شرایطی که منجر به آسیب جزئی شده است میتواند در آینده
آسیب،های بزرگ ایجاد کند (مثال لغزنده بودن زمین و سرخوردن افراد میتواند آسیبهای جزئی یا شدید
در پی داشته باشد) ،لذا خسارات مالی و آسیبهای جانی مالک بررسی نخواهد بود و کلیه حوادث باید مورد
توجه قرار گیرند.
ب) تیم بررسي حادثه:
مسئولیت بررسی حادثه بعهده باالترین مقام سازمان است ولی این بدان معنی نمیباشد که خود وی
مستقیما حادثه را بررسی نماید ،بلكه مدیریت سازمان باید از طریق تشكیل تیم ،بررسی حادثه را انجام دهد.
ترکیب تیم موردنظر باید در برنامه ایمنی سازمان پیشبینی گردد این ترکیب میتواند از سازمانی به سازمان
دیگر متفاوت باشد .معموال افراد زیر در این تیم عضویت دارند:
 سرپرست کارگر حادثه دیده مدیر واحد مربوطه کارشناسان واحد ایمنی ،بهداشت و محیط زیستدر مواردی که حادثه منجر به حداقل یك مورد مرگ و یا  5مورد بستری شدن در بیمارستان شده باشد و
همچنین در حوادثی که از نظر ملی و امنیتی حائز اهمیت است (مثل حوادث در معادن ،صنایع
مهماتسازی ،صنایع نفت و گاز) بررسی حادثه حتما باید توسط مقامات دولتی انجام و یا تایید شود.
ج) زمان بررسي حادثه:
بررسی حادثه باید بالفاصله پس از وقوع حادثه انجام شود .هنگامی حادثهای که در محیط کار رخ میدهد
اولین اقدام نجات مصدومین و انجام کمكهای اولیه است سپس باید صحنه حادثه محصور شده و مراتب
جهت بررسی به مسئولین اعالم گردد .آنگاه تیم بررسی تشكیل و کار بررسی آغاز خواهد شد.
 مراحل بررسی حادثه:
مراحل اصلی در بررسی هر حادثه شغلی عبارتند از:
 -1محصور کردن صحنه وقوع حادثه
 -2تشكیل تیم بررسی کننده و جمعآوری اطالعات کلی
 -3جمعآوری اطالعات جزئی ،دقیق و واقعی
 -4تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوری شده:
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 -4-1تعیین توالی وقایع
 -4-2تعیین علل حادثه
 -5ارائه راهكارهایی جهت پیشگیری از وقوع حوادث مشابه
 -6نوشتن گزارش حادثه
در این قسمت این مراحل به شرح زیر مورد بحث قرار میگیرد:
 مرحله اول :محصور کردن صحنه وقوع حادثه
به منظور حفظ مدارک ،شواهد و مستندات مربوط به حادثه و جلوگیری از دستكاری عمدی و یا سهوی
صحنه وقوع حادثه توسط افراد غیرمسئول الزم است تا بالفاصله پس از وقوع حادثه ،منطقه مورنظر محصور
گردد بطوریكه به غیر از افراد معین (شامل گروههای امداد و نجات ،گروههای پزشكی ،مأمورین قانون ،تیم
بررسی حاد ثه و سایر افرادی که مجوز ورود به منطقه را دارند) از ورود سایر افراد به صحنه وقوع حادثه
جلوگیری شود .ایزوالسیون موفق صحنه حادثه منوط به وجود پشتوانه محكم قانونی است .بطوری که الزم
است در هر برنامه ایمنی ،این موضوع به صراحت عنوان شده و الزامات قانونی آن توسط باالترین مقام
سازمان مورد تاکید قرار گیرد .همچنین افرادی که اجازه ورود به صحنه حادثه را دارند در برنامه ایمنی
مشخص و عنوان میگردد .تنها در این صورت میتوان اطمینان حاصل نمود که صحنه حادثه بدون
دستكاری باقی میماند.
اینكه کدام روش جهت محصور کردن مناسبتر است بستگی به فرهنگ سازمانی دارد .در برخی از سازمانها
میتوان فقط با نصب یك تابلو از ورود افراد غیرمجاز جلوگیری نمود در حالی که ممكن است در سازمان
دیگری حتی فنس کشی اطراف صحنه نیز کارساز نبوده و نیاز به گماردن نگهبان باشد .لذا میتوان در
تدوین برنامه ایمنی سازمان متناسب با فرهنگ کارکنان ،شیوه مطلوب ایزوالسیون را نیز ذکر کرد.
 مرحله دوم :تشكیل تیم بررسی کننده وجمعآوری اطالعات کلی
مسئول تیم بررسی توسط باالترین مقام سازمانی تعیین میگردد .این مورد باید بوضوح در برنامه ایمنی
مشخص شده باشد .پس از وقوع حادثه ،مسئول تیم باید تیم بررسی را تشكیل دهد .اعضای تیم نیز معموال
در برنامه ایمنی سازمان تعیین میشود و میتواند از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت باشد.
پس از تشكیل تیم ،اطالعات زیر در خصوص حادثه جمعآوری شده و کلیه اعضاء از آن آگاه میشوند:
 -1شرح مختصری از چگونگی وقوع حادثه
 -2توصیف کوتاهی از فرآیند کار،شرایط کارگاه ،شرایط ماشینآالت ،مواد و ابزار
 -3نقشه کارگاه و موقعیت کلیه ماشینآالت ،موانع و نیروی انسانی
 -4توصیف جراحات ،صدمات ،خسارات و همچنین اقدامات جبرانی انجام شده در این مورد.
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 -5زمان دقیق و قوع حادثه ،زمان محصور کردن صحنه حادثه و زمان آگاهی مسئول تیم بررسی
 -6فهرستی از اسامی شاهدین حادثه و یا افرادی که ممكن است اطالعات سودمند در این مورد داشته
باشند.
 -7سایر اطالعات کلی در مورد حادثه
 مرحله سوم :جمعآوری اطالعات دقیق ،واقعی و جزيی
در این مرحله تیم بررسی کننده از تكنیكها و ابزار مختلفی جهت جمعآوری اطالعات مفید و سودمند در
مورد حادثه استفاده مینمایند.
ابتدا باید کلیه روشهایی که میتوان از طریق آنها اطالعات موردنیاز را جمعآوری نمود فهرست کرد .این
روشها و وسایل که به طور معمول مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از:
 -1مشاهده دقیق صحنه حادثه :عبارت است از بازرسی دقیق صحنه و دیدن جزئیات آن بطور کامل.
مشاهده یكی معتبرترین و مطمئنترین روشها برای جمعآوری اطالعات میباشد.
 -2مصاحبه با افرادی که خود شاهد حادثه بودند و یا میتوانند اطالعات سودمندی در خصوص حادثه
ارائه دهند.
 -3مستندسازی صحنه حادثه از طریق عسكبرداری ،رسم نقشه با مقیاس ،فیلمبرداری و سایر روشها
بطوری که بتوان بعدا از آنها استفاده نمود.
 -4جمعآوری کلیه مدارک و مستندات مرتبط با حادثه نظیر گزارش تعمیر دستگاه ،شرح وظایف
کارگران ،دورههای آموزشی کارگران ،فهرست مواد مصرفی در کارگاه ،دیاگرام خط تولید و ...
 -5جمعآوری کلیه مدارک و مستندات مربوط به کارگران آسیبدیده
 -6جمعآوری کلیه مدارک و مستنداتی که وضعیت کارگاه را قبل از وقوع حادثه نشان دهد این مورد
خصوصا در مواردی که حوادث منجر به از بین رفتن کلیه شواهد در محل کار میگردند میتواند
بسیار مهم باشد.
کلیه مدارک و مستندات باید در یك پرونده جمعآوری شده و بصورت محرمانه نگهداری گردد .در جمعآوری
اطالعات باید توجه داشت که هرگونه جزئیاتی که بیاهمیت جلوه میکند ممكن است در تجزیه و تحلیل
حادثه سودمند باشد و لذا از هیچ موردی حتی به ظاهر جزئی و بیارزش نباید صرفنظر کرد.
از میان روشهای فوقالذکر ،روش مصاحبه یكی از مهمترین ابزار جهت گردآوری اطالعات محسوب میشود.
چنانچه مصاحبه به روش درست و علمی انجام شود اطالعات سودمندی بدست میآید و برعكس اگر
مصاحبه نادرست باشد ،اطالعات بدست آمده واقعی نخواهد بود و نتیجه عكس حاصل میگردد .نظر به
اهمیت موضوع در این قسمت اصول علمی مصاحبه بیان میگردد.
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مصاحبه :مصاحبه یعنی گفتگو با افرادی که شاهد حادثه بودند و یا اطالعات سودمندی در مورد حادثه
دارند (مثل سرپرست کارگران ،تعمیرکار دستگاه و  .)...در این گفتگو الزم است تا اطالعات ،تفاسیر،عقاید و
نقطه نظرات افراد مختلف پیرامون حادثه جمعآوری شود .افراد مورد مصاحبه باید کامال آزاد باشند تا تمام
حرفهای خود را بیان کنند و هیچ مصاحبهای نباید افراد را تحت فشار قرار دهد ،در این صورت میتوان از
مصاحبه بعنوان یك ابزار مناسب جهت گردآوری اطالعات استفاده نمود .افرادی که باید با آنها مصاحبه شود
شامل چهارگروه زیر است:
 گروه اول :کارگران آسیبدیده (در صورت امكان) گروه دوم :شاهدان حادثه – افرادی هستند که خودشان از نزدیك حادثه را دیدهاند. گروه سوم :افرادی که در محل حادثه حضور داشتهاند ولی صحنه حادثه را ندیدهاند گروه چهارم :افرادی که در محل حادثه نبودهاند ولی اطالعات سودمندی در مورد حادثه دارند مثلمسئول فنی ،تعمیرکار دستگاهها و ...
مصاحبه باید حتیاالمكان بالفاصله بعد از حادثه و یا در کوتاهترین زمان پس از حادثه انجام شود .تاخیر در
انجام مصاحبه عالوه بر آنكه ممكن است موجب فراموش نمودن برخی و جزئیات توسط شاهدین شود
احتمال تغییرنظر و عقاید آنها را نیز افزایش میدهد.
همچنین بهتر است مصاحبه در محل وقوع حادثه انجام شود اینکار موجب میگردد تا تمام جزئیات پیش
روی مصاحبه شونده قرار گیرد البته باید توجه داشت که در این حالت نیز مصاحبه باید حتما خصوصی باشد
و سایر افراد متوجه گفتگو و جزئیات آن نگردند.
راهنمایی های کلی برای انجام مصاحبه:
 -1داشتن یك طرح کلی از مصاحبه و در صورت امكان آماده کردن سئواالت از قبل( .اینكه مصاحبه از
کجا شروع و به کجا ختم شود).
 -2فرد مصاحبه کننده باید اطالعات کافی در مورد فرآیند کار ،ماشینآالت ،ابزار و مواد مصرفی در
کارگاه را داشته باشد.
 -3داشتن اطالعات کلی در مورد محلی که افراد در آن کار میکنند و حادثه در آن اتفاق افتاده است
(نظیر سنن ،عقاید ،زبان ،آئینها و )...
 -4مصاحبه با هر فرد بطور خصوصی انجام شود .اگرچه یك اتاق ساکت از این نظر کامال مناسب است
ولی معموال توصیه نمیشود زیرا بهتر است مصاحبه در محل وقوع حادثه انجام شود.
 -5از طرح سئواالتی که جواب موردنظر مصاحبه کننده را طلب کند باید اجتناب نمود .حتی سئواالتی
که پاسخ بلی یا خیر دارند نیز نامناسب است .به مثال زیر در این مورد توجه کنید:
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سئوال :به نظر میرسد کارگر آسیب دیده هنگام وقوع حادثه از عینك حفاظتی استفاده نمیكرده است،
همینطور است؟ (این سئوال غلط است زیرا جواب مورد انتظار را طلب میکند)
سئوال :آیا کارگر آسیب دیده هنگام وقوع حادثه از عینك حفاظتی استفاده نموده بود؟ (این سئوال هم
نادرست است زیرا پاسخ آن بلی یا خیر است)
سئوال درست :کارگر آسیب دیده هنگام وقوع حادثه از چه وسایل حفاظتی استفاده مینمود؟
 -6هنگام مصاحبه الزم است فرد را آزاد گذاشت و از طرح سئواالت گیج کننده و به دام اندازنده
اجتناب کرد.
 -7هدف از انجام مصاحبه برای فرد بیان شود و تاکید گردد که هدف از بررسی حادثه تعیین مقصر یا
مجرم نمیباشد
 -8حتیاالمكان مصاحبه با زبان ساده ،جمالت مودبانه و در صورت امكان با لهجه محلی افراد انجام
شود.
 -9در صورت موافقت مصاحبه شوند ،بهتر است از یك ضبط صوت استفاده گردد در غیر اینصورت باید
از اظهارات وی یادداشت برداری نمود .در هر دو صورت پس از خاتمه مصاحبه ،فرد باید اظهارات
ثبت یا ضبط شده خود را کتبا تایید نماید.
 -10در مواردی که الزم است میتوان از نقشه ،دیاگرام و یا حتی نقاشی برای تفهیم بیشتر مصاحبه
شونده و برقراری ارتباط بهتر استفاده نمود.
-11

مشخصات مصاحبه شونده (نام ،آدرس ،شغل ،سابقه کار ،تحصیالت ،تخصص) باید ثبت

گردد.
خالصهای از بایدها و نبایدها در انجام مصاحبه
آنچه باید گفت و انجام داد

آنچه نباید گفت و انجام داد

هدف از بررسی حادثه و مصاحبه

بازجویی و تحت فشار قرار دادن شخص

مطرح کردن سئواالت باز

طرح سئواالت با پاسخ بلی یا خیر

نظرخواهی در مورد علت یا علل حادثه

طرح سئواالت اتهامی

نظر خواهی در مورد موثرترین روش پیشگیری

نظرخواهی در مورد تعیین مقصر یا مجرم

ضبط و یا ثبت گفتگو

مخفی کردن یادداشتها و نوار مصاحبه

تاکید بر آنچه مصاحبه شونده دیده است
رفتار حرفهای و مودبانه
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 سئواالت کلیدی در هر مصاحبه:
در هر مصاحبهای که به منظور بررسی حادثه شغلی انجام میگیرد معموال  6دسته سئوال اساسی مطرح
میگردد .این  6دسته سئوال عبارتند از:
  5دسته سئواالتی که در زبان انگلیسی با  Whآغاز میشود شامل :چه کسی ( ،)Whoچه وقت( ،)Whenکجا ( ،)Whereچه چیز ( ،)Whatچرا ( )Whyو دسته ششم شامل سئواالتی که با
چطور ( )Howآغاز میگردد.
 نمونه سئواالتی که با چه کسی ( )Whoآغاز میشود :چه کسی آسیب دیده است؟ چه کسانی شاهدحادثه بودهاند؟ چه کسانی اطالعات سودمند در مورد حادثه دارند؟ چه کسی حفاظ را باز کرده
است؟ چه کسی دستگاه را تعمیر نموده است؟ و ...
 نمونه سئواالتی که با چه چیزی ( )Whatآغاز میگردد :چه چیز یا چه چیزهایی علت حادثه بودهاست؟ کارگر آسیب دیده هنگام حادثه چه عملی انجام میداده است؟ چه ابزار یا تجهیزاتی مورد
استفاده قرار گرفته است؟ از چه وسایل حفاظتی استفاده شده است؟ چه پیشنهادی برای پیشگیری
از وقوع مجدد حادثه دارید؟ چه شرایط ناایمنی در محل حادثه وجود داشته است؟ و ...
 نمونه سئواالتی که با کجا ( )Whereآغاز میشود :محل کار چه مشخصاتی داشته؟حفاظ دستگاهکجا بوده است؟ وسایل حفاظت فردی هنگام حادثه کجا بودهاند؟ سرپرست کارگر هنگام حادثه کجا
بوده است؟
 نمونه سئواالتی که با چه وقت ( )Whenآغاز میشود :حادثه دقیقا چه موقع اتفاق افتاده است؟نیروهای امداد چه موقع به محل حادثه رسیدهاند؟ حفاظ دستگاه چه موقع باز شده است؟ کارگر
چه موقع آموزش دیده است؟
 نمونه سئواالتی که با ( )Whyآغاز میشود :چرا کارگر آموزش الزم را ندیده است؟ چرا کارگر عملناایمن انجام داده است؟ ،چرا شرایط ناایمن وجود داشته است؟ چرا حفاظ ماشین برداشته شده
است؟ و ...
 نمونه سئواالتی که با چطور ( )Howآغاز میشود :حادثه چطور اتفاق افتاده است؟ مصدوم وشاهدین چطور واکنش نشان دادهاند؟ سیستم حفاظتی چطور عمل نكرده است؟ و ...
بطور کلی در خاتمه مصاحبه الزم است تا پاسخ چند سئوال کلیدی روشن گردد.

موارد کلیدي که در هر مصاحبه الزم است مطرح گردد.
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1

تعیین اینكه کارگر آسیب دیده قبل از وقوع حادثه و در لحظه وقوع حادثه چه عملی انجام داده است؟

2

تعیین اینكه آیا عمل کارگر هنگام حادثه جزئی از وظایف شغلی او بوده است یا خیر؟

3

تعیین اینكه آیا کارگر آسیب دیده آموزش الزم را دیده است یا خیر؟

4

تعیین اینكه آیا عمل کارگر در لحظه حادثه در ارتیاط با آسیب وارده بوده است یا خیر؟

5

تعیین اینكه آیا عمل سایرین منجر به وارد شدن آسیب شده است یا خیر؟

6

تعیین اینكه آیا وسایل حفاظت فردی مناسب در محل بوده است یا خیر؟

7

تعیین اینكه آیا از سیستم ،فرآیند ،ابزار و ماشین جدیدی هنگام حادثه استفاده میشده است؟

8

تعیین اینكه آیا قبال نیز حادثه مشابه اتفاق افتاده است؟

9

تعیین شرایط ناایمن مربوط به ساختمان ،مواد ،ماشینآالت محیط و ابزار

 10تعیین اینكه آیا اقدامات امدادرسانی به موقع و به شكل مطلوب انجام شده است؟
 مرحله چهارم :تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوری شده
در این مرحله اطالعات گردآوری شده در کنار هم قرار گرفته و از طریق برقراری یك رابطه منطقی میان
وقایع رخ داده سعی خواهد شد تا عوامل اصلی و مهم در بروز حادثه تعیین گردد .لذا هدف کلی از تجزیه و
تحلیل اطالعات ،تعیین سیر وقایع و علل بروز حادثه است .در واقع بدون تجزیه و تحلیل حادثه نمیتوان
اقدامات الزم برای پیشگیری از حادثه را توصیه نمود .در این مرحله دو اقدام اصلی انجام خواهد شد:
الف) تعیین توالی وقایع :به این معنی که شرایط و عوامل موثر قبل از وقوع حادثه ،در هنگام وقوع حادثه و
بعد از وقوع حادثه تعیین و تقدم و تاخر آنها نسبت به یكدیگر مشخص گردد.
ب) تعیین علل حادثه :پس از تعیین توالی وقایع میتوان مطابق با مدل معینی علل بروز حادثه اعم از اصلی
و فرعی را تعیین نمود.
 مرحله پنجم :ارايه راهكارهایی جهت پیشگیری از وقوع حوادث
پس از بررسی و تعیین علل آن الزم است تا اقدامات اصالحی و راهكارهایی جهت پیشگیری از وقوع حوادث
مشابه ارائه گردد ،زیرا هدف نهایی از بررسی حادثه تبیین اقدامات پیشگیرانه است.
راهكارهایی که جهت پیشگیری ارائه میشود متناسب با سطوحی است که تجزیه وتحلیل حادثه در آن انجام
شده است .برای مثال چنانچه از مدل معرفی شدهای که در آن  7رویداد در شكلگیری یك حادثه ارائه
گردیده است استفاده کنیم ،الزم است تا اقدامات اصالحی را نیز در هفت سطح پیشنهاد نماییم.
اقدامات اصالحي براي پیشگیري از وقوع مجدد حوادث

186

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

ردیف

رویداد

راهكارها و اقدامات اصالحی

1

نقص در مدیریت ایمني

آموزش مدیران ،طراحي وظایف ،انگیزش ،استفاده از مدیریت علمي

2

نقص در برنامه ایمني

تجدیدنظر در سیستم جمعآوري اطالعات ،تجدیدنظر در برنامهها ،خط مشيها،

3

دستورالعملها و مقررات

آموزش ،تدوین دستورالعملهاي جدید ،انگیزش

4

نقص در سیستم

بكارگیري روشهاي صحیح جهت استخدام ،آموزش پرسنل،

5

عملكرد اشتباه و اشرایط ناایمن

حفاظ گذاري ،طراحي مجدد ،بهسازي محیط ،آموزش پرسنل،

6

حادثه یا شبه حادثه

وسایل حفاظتي ،قراردادن موانع و جداکنندهها ،سیستمهاي اعالم خطر

7

واکنش ها و نتایج

خروج اضطراري ،کمكهاي اولیه ،امدادرساني ،محصور کردن

تخصیص اعتبارات

خرید و طرحي تجهیزات

بطور کلی اقدامات اصالحی که در خصوص سیستم ایمنی توصیه میگردد و هدف آن مقابله با علل ریشهای
حوادث است شامل بهبود روشها،خط مشیها،برنامهها ،طرحها و فرآیندها از طریق بكارگیری موارد زیر است:
 -1تعهد مدیریت
 -2برقراری سیستم پاسخگویی
 -3مشارکت کارکنان
 -4شناسایی خطرات
 -5برنامه بررسی و تجزیه وتحلیل حوادث
 -6آموزش
 -7ارزیابی سیستم
 مرحله ششم :نوشتن گزارش حادثه
بررسی یك حادثه تنها با نوشتن گزارش حادثه کامل میگردد .گزارش حادثه یعنی مكتوب کردن حقایق
واطالعات مربوط به حادثه ،ارائه علل حادثه و راهكارهای پیشگیری.
گزارش حادثه باید توسط باالترین مقام مربوطه (که در برنامه ایمنی تعیین شده است) تایید گردد .برای
سادگی کار فرم هایی به نام فرم گزارش حادثه تهیه شده است که پس از بررسی حادثه این فرم تكمیل
میگردد .فرمهای مورد استفاده با توجه به نیازهای سازمانی متفاوت بوده و شكل یكسانی ندارند.
یك فرم استاندارد باید اطالعات زیر را شامل گردد:
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 -1اطالعات زمینهای در مورد حادثه :شامل:
 مشخصات زمانی و مكانی وقوع حادثه مشخصات فرد آسیب دیده مشخصات وسیله،ماشین،ابزار،مواد و شرایطی که حادثه در ارتباط با آن رخ داده است. مشخصات شاهدین حادثه -2توصیف حادثه :شامل
 توالی وقایع نوع حادثه نوع و دامنه جراحت عامل مادی حادثه (علل آسیب مثل ضربه مكانیكی ،تماس با مواد شیمیایی ،برق گرفتگی و )... -3بحث و تجزیه وتحلیل حادثه
 تعیین علل پایهای و ریشهای (نقص در سیستم و مدیریت ایمنی) تعیین علل اصلی (شرایط و اعمال ناایمن) -4توصیه اقدامات اصالحی
 اقدامات اصالحی جهت علل پایهای اقدامات اصالحی جهت علل اصلی اقدامات اصالحی جهت عوامل مادی حادثه اقدامات اصالحی جهت امدادرسانی،خروج اضطراری و ...روند تكمیل فرم به این صورت است که فرم خام گزارش حادثه در محل کار و نزد سرپرست کارگران
نگهداری میشود .هنگامی که حادثه رخ میدهد ،قسمت اول فرم که مربوط به اطالعات زمینهای حادثه
است در صورت امكان توسط کارگر آسیب دیده و در غیر این صورت توسط سرپرست کارگر تكمیل
میگردد.
سپس سرپرست کارگر موظف است پس از بررسی حادثه ،قسمت مربوط به خود را که شامل توصیف حادثه،
تعیین علل و توصیه برای پیشگیری میباشد را تكمیل نموده و فرم را به مسئول کمیته ایمنی تحویل دهد.
در کمیته ایمنی ،مطابق با بررسیهای انجام شده و سایر اطالعات ،علل اصلی و ریشهای حادثه تعیین و
اقدامات اصالحی ارائه میگردد.
لذا فرمهای استاندارد را میتوان به سه بخش تقسیم نمود:
 بخشی که توسط کارگر تكمیل میشود.188
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 بخشی که توسط سرپرست کارگر تكمیل میشود. بخشی که توسط مسئول کمیته ایمنی تكمیل میشود.نمونهای از خط مشی مكتوب سازمان در مورد بررسی حوادث شغلی:
«سرپرستان هر کارگاه موظفند هرگونه حادثهای را که منجر به مرگ ،آسیب،بیماری و یا خسارت به
تجهیزات شده است را با روشهای آموزش داده شده و در کوتاهترین زمان به دقت بررسی نموده و نتایج
بررسی را در فرم استاندارد (که مورد تایید سازمان قرار گرفته است) ثبت نماید .فرم تكمیل شده به نماینده
واحد ایمنی و بهداشت تسلیم میگردد .بررسیهای تكمیلی توسط واحد ایمنی و بهداشت انجام شده و فرم
بررسی در سوابق مربوطه نگهداری میشود».
 تدوین استراتژی های پیشگیری حوادث و صدمات در مدیریت ایمنی و بهداشت کار
حوادث و صدمات در محیط کار منجر به خسارت های هنگفت به سرمایههای انسانی ،مادی و اجتماعی می
شوند .پیامد های ناگوار ناشی از حوادث و صدمات صنایع را به این موضوع واداشته است که استراتژیهای
کنترلی را از مرجله ایده تصور تشكیل یك سیستم تا مرحله کنارگیری سیستم از فرایند مورد توجه قرار
گیرد .طبق تعریف ،بهداشت حرفه ای علم و هنر عالقه مند به پیش بینی ،شناسایی ،ارزشیابی ،اندازه گیری،
ارزیابی و کنترل عوامل و استرس های خود کار یا ناشی از کار است که ممكن است منجر به آسیب ،مریضی،
کاهش رفاه و کارایی در بین کارگران و شهروندان شود .همانطور که مالحظه می شود یكی از رویكردهای
اصلی این حرفه پیشگیری وکنترل عوامل و استرس های زیان آور به خصوص حوادث ناشی از کار می باشد.
لذا کنترل و کاهش صدمات نظامدار ،علمی و عملی عوامل زیان آور یكی از برنامههای اصلی مدیریت ایمنی
و بهداشت می باشد .پیشگیری از حوادث به مجموعه تالش ها .قوانین ،مقررات ،دستورالعملها و اقداماتی
گفته می شود که برای کاهش تعداد و شدت حادثه انجام می گیرد و یا همچنین طراجی و بكارگیری
اقدامات اساسی در محیط کار را به منظور کاهش حوادث و پتانسیل حادثه انجام میگیرد ،گفته میشود .این
اقدام و روش پیشگیری میتواند از گرانرانترین راه حل تكنولوژیكی تا ساده ترین راه حل مدیریتی و نظارتی
متنوع باشد .لذا نقش متخصص بهداشت حرفهای بررسی سیستماتیك روشها و رویكردهای موجود و
انتخاب بهترین ،مقرون به صرفه ترین و عملی ترین روش برای کنترل به منظور حذف وکاهش مواجهه فرد
با صدمه یا آسیب هست .بطور کل مقوله کنترل صدمات در سه حوزه ملی شامل تصویب قوانین ،مقررات،
موازین یا حدود مواجهه و استانداردها و حوزه سازمانی شامل مدیریت برنامه ،کنترل مخاطره و حوزه افراد
شامل محیط ،شغل و تجهیزات است.
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در فرایند ارزیابی محیط کار ،آخرین مرحله اقدامات پیشگیری وکنترلی است و فرایند کنترل به یك سوال
ختم میشود که چه اقداماتی برای کنترل مخاطره باید صورت گیرد و این سوال باید در دو قسمت پرسیده
شود:
-1در مرحله طراحی محیط کار ،فرایند ،دستورالعمل و یا تجهیزات.
 -2در زمان ارزیابی اقدامات کنترلی ،هر جا که مشكلی ایجاد شود.
پیشگیری و کنترل مخاطرات فرایند یافتن نواقصی است که منجر به شرایط ناایمن و اعمال ناایمن در محیط
کار میشود و نقص ناتوانی سیستم یا بخشی از سیستم برای انجام شرایط کاری مشخص در دوره زمانی
مشخص است .لذا علل نقص می تواند با جواب دادن به یك سری از سواالت تعیین شود .نظیر اینكه چه
چیزی می تواند نقص یابد؟ چطور نقص می یابد؟ چند بار می تواند نقص یابد؟ اثرات و پیامدهای نقص
چیست؟ اهمیت اثرات چگونه است؟ هدف از این کار ارائه راهكارهای اصولی در تدوین برنامه استراتژیك
پیشگیری و کنترل نظام مند موثر برای حوادث و صدمات در محیط کار است.
حوادث ،آسیبها ،بیماریها در محیط کار قابل پیشگیری هستند .کلید دستیابی به این پیشگیری،
شناسایی و کنترل تمام مخاطرات ایمنی و بهداشت است .مفهوم مخاطره ،خطر و شناسایی و مدیریت خطر
برای کنترل مخاطرات شغلی حیاتی و اساسی است .بنابراین درک این موضوع مهم است که مخاطرات کدام
اند ،چه خطراتی ممكن است برای کارگران در معرض مواجهه باشند و چگونه باید این مخاطرات کنترل
شوند .بطور کلی ،تدوین استراتژیهای موثر کنترل حوادث و صدمات در مدیریت ایمنی و بهداشت در هفت
گام انجام می گیرد که عبارتند از:
 تعهد مدیریت به کنترل مخاطرات Management Commitment
 شناسایی و ارزیابی خطر یا مخاطره Hazard identification and evaluation

 دسته بندی و اولویت بندی مخاطرات بر حسب ریسك خطر
 تصمیم گیری مدیریتی


Management decision making

تعیین و برقراری اقدامات کنترلی و

 پایش

Ranking hazards by risk

اصالحیEstablishing preventive & corrective measures

Monitoring

 ارزیابی اثر بخشی برنامه ها

Evaluating program effectiveness

 -1تعهد مدیریت به کنترل مخاطرات
اولین گام در هر برنامه ای پذیریش مدیریت نسبت به اجرای برنامه مورد نظر است  .لذا چنانچه مدیریت
متعهد چنین برنامه های نباشد گام های بعدی غیر موثر و غیر کارا خواهد بود.
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 -2شناسایی و ارزیابی خطر یا مخاطره
دومین گام در برنامه جامع کنترل مخاطرات و حوادث ،شناسایی و ارزیابی مخاطرات محیط کار است .این
مخاطرات با ماشین ،تجهیزات ،ابزار ،عملیات ها و محیط فیزیكی کارخانه در ارتباط است .اطالعات شناسایی
می تواند از طریق افراد ،کارگران ،مدیران ،اتحادیه ها ،گزارشهای قدیمی و جدید ،گزارش حوادث و استفاده
از تكنیكهای شناسایی و ارزیابی خطر بدست خواهد آمد.
 -3دسته بندی و اولویت بندی مخاطرات بر حسب ریسک خطر
سومین گام در فرایند کنترل و پیشگیری مخاطره دسته بندی مخاطرات بر اساس ریسك یا خطرات است
که دسته بندی پیامد یا شدت و احتمال پذیری یا فرکانس و وقوع آن در نظر گرفته میشود .در این زمنیه
از ماتریكس ریسك یا خطر استفاده میشود.
 -4تصمیم گیری مدیریتی
چهارمین گام تصمیم گیری درست درباره راهكارهای ممكن است .چنین راهكارهایی شامل توصیههایی برای
تعلیم و آموزش ،بهتر شدن روشها و دستورالعملها ،تعمیر یا جایگزینی تجهیزات ،کنترل های محیطی و
در مواردی اصالح فرایند و طراحی مجدد است .بعد از اینكه مدیریت گزارش ها را دریافت کردند سه راهكار
وجود دارد:
 انتخاب کنند که هیچ اقدامی صورت نگیرد.
 محیط کار یا اجزاء آن را تعدیل و تنظیم کنند.
 محیط کار یا اجزاء آن را دوباره طراحی کنند.
 -5تعیین و برقراری اقدامات کنترلی و اصالحی
بعد از اینكه مخاطرات شناسایی و ارزیابی شد و اطالعات برای تصمیم گیری آگاهانه فراهم شد گام بعدی
اتخاذ واقعی اقدامات کنترلی است کنترل به سه شكل انجام می گیرد:
 اقدامات مهندسی نظیر جداسازی ،جانشینی ،طراحی مناسب ،تغییر فرایند و روش کار ،تجهیزات
کنترلی و اخطار دهنده.
 اقدامات اجرایی نظیر از طریق مدیریت ،کارگر ،پایش ،محدود کردن مواجهه ،اندازه گیری کارایی،
آموزش ،ضبط و ثبت ،نگهداری و خرید.
 استفاده از وسایل حفاظت فردی.
 -6پایش
ششمین گام در فرایند کنترل مخاطره پایش فعالیت های برای خاطرات جدید و ارزیابی اثر بخشی کنترل
های موجود است .این پایش شامل بازرسی ،آزمایشات بهداشت صنعتی ،مراقبت های بهداشتی است .لذا
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پایش به دو دلیل ضروری است -1 :تضمین اینكه کنترل بدرستی در حال انجام است -2 .کشف مخاطرات
مشخص نشده جدید و قدیمی.
 -7ارزیابی اثر بخشی برنامه ها
فرایند نهایی در کنترل مخاطرات ارزیابی اثر بخشی برنامه های ایمنی و بهداشت است .ارزیابی شامل
پرسشهای ذیل است:
 چقدر زمان و هزینه برای انجام کنترل مخاطره درکارخانه صرف شده است؟
 چه منافعی حاصل شده است برای مثال کاهش آسیب ،پرداخت غرامت کمتر ،کاهش ضرر و
زیان؟
 چه اثری منافع حاصله روی بهبود ،کارایی و اثر بخشی عملیاتی داشته است؟
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نصب تابلو های هشدار

به منظور مشخص ساختن نقاط خطرناک در محیط کار و راهنماییهای الزم برای پیشگیری از حوادث ،از
عالیم تصویری و ماندگار استفاده میشود:
 ممنوعیت ورود در مناطق خطرناک و اطراف لبه ها و پرتگاه ها و چاله های بدون سرپوش
 اعالم خطر و هشدار در محل های شیب دار و امكان سر خوردن
 خطر برخورد با اجسام تیز و برنده و سقوط اجسام رها شده
 الزام بكارگیری وسایل ایمنی نظیر دستگیره و نرده و وسایل حفاظت فردی
 مسیرهای خروج اضطراری و پله های فرار و نقاط تجمع و درمانگاه
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مجوزهای کار ) Permit To Work( PTW

انجام بعضی از فعالیتهای غیراستاندارد و خطرآفرین نیازمند کسب مجوز از مدیریت ایمنی است .سیستم
مجوز کار یك مجموعه رسمی مكتوب ،به منظور کنترل عملیاتی میباشد که به طور بالقوه به عنوان
فعالیتهای خطرناک تعریف میگردند .زمانی که انجام یك کار ممكن است بر روی پرسنل و محیطزیست یا
تجهیزات کارخانه اثرات شدید بگذارد ،صدور پرمیت الزامی است .خصوصیات اصلی سیستم مجوز کار یا
پرمیت شامل موارد زیر است:
 به طور واضح مشخص کند که چه کسی اجازه انجام کار را دارد و چه کسی مسئول اعمال
احتیاطات ویژه مورد نیاز است.
 آموزش و راهنماییهای الزم در زمینه صدور و استفاده از مجوز انجام کار را صادر نماید.
 پایش و ارزیابی سیستم تحت مجوز کار به منظور اطمینان از صحت کار در سیستم.
 اصطالح پرمیت در واقع به معنی گواهی یا فرمی است که یك شرکت در سیستم کلی کاری ،به
منظور پیاده کردن شرایط مورد نیاز در مورد خطرات موجود در هنگام یك عملیات خاص در نظر
گرفته است.
فرم پرمیت هسته سیستم مجوز کار است .محتوای یك فرم پرمیت میبایستی اطالعات زیر را در بر داشته
باشد:
 شرح فعالیتی که قرار است انجام گیرد
 شرح دقیق موقعیت یا شماره بخش یا تأسیسات
 جزئیات گروه کاری و تجهیزات مورد استفاده
 جزئیات مربوط به خطرات بالقوه موجود
 جزئیات احتیاطات در نظر گرفتهشده
 کلیه گواهیهای ضمیمهشده
 هرگونه مجوزهای چندجانبه
 جزئیات مربوط به وسایل حفاظت فردی که میبایستی استفاده گردد
 زمان صدور مجوز و طول مدت اعتبار پرمیت
 امضاء فرد مسئول انجام کار و فرد مسئول صدور مجوز
 امضاء برای تحویل مسئولیت در هنگام تعویض شیفت
 امضاء فرد مسئول صدور پرمیت مبنی بر تأکید اینكه سایت بررسی گردیده و افراد دیگری به کار
گرفتهشدهاند و یا تجهیزات به طور ایمن ایزوله شده و پرمیت قبلی باطل گردیده است.
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معموالً پیشنهاد میگردد که افرادی که پرمیت را صادر میکنند آموزش ببینند و این آموزشها مستندسازی
گردند و همچنین افراد کلیدی در سیستم صدور پرمیت میبایستی به طور دورهای مورد ارزیابی قرار گیرند.
دوره زمانی بررسی و پایش سیستم صدور پرمیت ،به تعداد پرمیتهای صادرشده و تعداد موارد تخلف از
سیستم ،در دورههای بازنگری قبلی بستگی دارد .به طور کلی توصیه میشود که مجوز کار دارای مدت زمانی
محدود باشد مثالً  12ساعت یا تا پایان شیفت کاری و اگر الزم باشد این مدت زمان افزایش یابد .محل کار
بایستی توسط شخص مسئول مورد بازرسی مجدد قرار گیرد .بسته به نوع فعالیت ،طول مدت کلی یك
پرمیت ،حداکثر  7روز است .انواع مشاغلی که احتیاج به کنترل مناسب از سوی سیستم صدور پرمیت
میباشند شامل موارد زیر هستند:
 هر نوع فعالیت گرم که در آن گرما به کار گرفتهشده و یا اینكه تولید میشود مثل جوشكاری،
برشكاری با شعله ،سنگ زنی و سایش و غیره.
 کار سرد
 ورود به محیطهای بسته
 فعالیتهایی که شامل رها سازی ناخواسته ترکیبات هیدروکربنی میگردد ،شامل باز کردن لولههای
بسته ،ظروف و تجهیزاتی که حاوی مواد سمی و یا قابل اشتعال هستند.
 فعالیتهای برقی
 فعالیتهایی که روی دریا ،احتمال سقوط افراد در دریا وجود دارد.
 عملیات خاکبرداری و عملیات غواصی
 تست فشار
 خطر سقوط اشیاء
 عملیات تعمیر و نگهداری که باعث از کار افتادن سیستمهای ایمنی گردد ،یا آنها را از سرویس
خارج کند ،مثل سیستمهای اکتشاف و اعالم حریق ،سیستمهایی اطالعرسانی عمومی ،تجهیزات
نجات و وسایل مبارزه با حریق.
در شرایطی ممكن است که پرمیت به صورت موقت باطل گردد که این شرایط شامل موارد زیر است:
 در شرایط اضطراری
 به دالیل عملكردی ،زمانی که یك فعالیت با فعالیت دیگر تداخل مینماید.
 هنگامی که کارخانه به صورت تك شیفت کار میکند.
 در صورتی که افراد میبایستی منتظر رسیدن مواد و سایر سرویسها باشند.
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فصل چهارم

آشنایی با اصول
و
مبانی ایمنی حریق
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 مهندسی ایمنی حریق
چرا نیاز به سیستم آتش نشاني و اطفاي حریق داریم؟
 .1پیشگیری از بروز آتش سوزی
 .2محافظت از ساختمان در برابر حریق
 .3تامین سالمت کارکنان در ساختمان
 .4به حداقل رساندن خسارت های مالی و اقتصادی
چهار عامل عمده ایجاد حریق
 .1پدیده های طبیعی نظیر رعد و برق
 .2خطاهای انسانی ( کبریت ،ته سیگار) ...
 .3نواقص فنی ( سیم کشی ها و وسایل برقی)..
 .4اتش سوزی های عمدی ( خودکشی ،کینه توزی ،پوشش جرم ....
علل و شرایط بروز حریق
عوامل و شرایط متعددی می توانند در بروز حریق ایفای نقش نمایند که مهم ترین آن ها شامل موارد زیر
است:
 .1آتش گیری مستقیم :مانند نزدیك نمودن شعله به مواد سوختنی
 .2افزایش تدریجی دما :افزایش دما در یك توده زغال سنگ یا مواد آلی و حیوانی که بتدریج دمای آن
ها در اثر فشار و فعل و انفعاالت باال رفته و شروع به سوختن می کنند.
 .3واکنش های شیمیائی :واکنش های نظیر ترکیب آب و اسید ،پتاسیم و آب ،فسفر با اکسیژن هوا،
اسید نیتریك با کاغذ می تواند عامل شروع حریق گردد.
 .4اصطكاک :مالش بین دو جسم آتش گیر مانند دو قطعه چوب خشك یا ترمز شدید چرخ های
هواپیما روی باند فرودگاه از نمونه های این شرایط است.
 .5تمرکز پرتوهای مرئی و غیر مرئی :در این حالت به دلیل خاصیت ذرهبینی تمرکز نور روی اشیاء
باعث حریق می گردد.
 .6الكتریسیته جاری :حرارت حاصل از عبور جریان برق از یك هادی دارای مقاومت باال می تواند سبب
حرارت و آتش گردد.
 .7الكتریسیته ساکن :به دلیل ایجاد جرقه ناشی از اختالف پتانسیل در مكان هایی که دارای گاز یا
بخار مواد آتشگیر باشند می تواند داشته باشد.
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 .8صاعقه :صاعقه دارای صدها هزار ولت اختالف پتانسیل الكتریكی است و می تواند براحتی سبب بروز
حریق گردد.
 .9انفجار ناشی از مواد منفجره :دینامیت یا  TNTو بسیاری مواد منفجره دیگر در حین انفجار می
توانند آتش سوزی های وسیعی را ایجاد نمایند.
 .10تراکم بیش از حد ماده سوختنی :تراکم بیش از حد مواد سوختنی در حالت بخار یا گاز مشابه آنچه
که در موتورهای درون سوز اتفاق می افتد همراه با یك عامل راه انداز مانند جرقه می تواند سبب
بروز حریق گردد.
 علل و شرایط بروز حریق در صنایع
 .1عیب ساختمانی
 .2عیب نگهداری و انبارداری
 .3عیب عدم پیش بینی و پیشگیری از اتش سوزی
 .4عیب عدم اطالع از طروق مبارزه با حریق
 .5عیب تاخیر در اطالع یافتن از وقوع آتش سوزی
 .6جرقه های ایجاد شدخ ار ماشین ها
 .7کاغذ های پاره و بی مصرف
 .8نشت مایعات از ظروف
 .9سمباده ها و سنگ سمباده
 .10فلزات مذاب
 .11جوشكاری و برش فلزات
 .12آتش بازی
 .13خاکسترهای داف یا آتش های باقی مانده و خاموش نشده
 .14مشتعل شدن روغن های داغ
 .15سیگار ،کبریت و فندک به خصوص سیگارهای خاموش نشده
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 تعاریف کاربردی در حریق
 سوختهای جامد
اغلب جامدات سوختنی ترکیبات حاوی کربن ،هیدروژن ،نیتروژن و اکسیژن هستند و لذا موقع سوختن گاز
دی اکسید کربن و بخار آب تولید می کنند .در شرایطی مثل اتاقهای بسته یا فضاهای محصور که نفوذ هوا
کم بوده و اکسیژن کافی وجود ندارد ،سوختن مواد به صورت ناقص رخ داده و بجای دی اکسید کربن،
مونوکسید کربن که گازی سمی است تولید می شود .این گاز سمی بی رنگ ،بی بو و بی مزه عامل اصیل
بسیاری از مرگ های ناشی از حریق است .مهمترین عوامل موثر در اشتعال مواد جامد سطح تماس ماده با
هوا ،خاصیت هدایت حرارتی ،میزان رطوبت و سرعت انتشار شعله بر روی آنهاست.
 سوختهای مایع
این نوع سوختها مثل بنزین ،الكل ،نفت و گازوئیل تحت شرایط مختلف دما و فشار به شكل بخار در می
آیند .در این خصوص درجه فراریت و نقطه جوش ( تبخیر ) اهمیت بسیاری دارد .مثال بنزین و الكل تحت
شرایط دمائی معمولی به راحتی تبخیر می شود و اگر این بخارات در فضاهای بسته و بدون تهویه هوا جمع
شوند می توانند با اولین جرقه خطر انفجار و آتش سوزی را به دنبال داشته باشند.
 سوختهای گازی
معموال در محیطهای صنعتی این گازها تحت شرایط فشار و دما در داخل سیلندرها نگهداری می شوند مثل
گاز استیلن ،یا با داشتن مواد اولیه در مواقع مورد نیاز تولید می شوند مثل گاز استیلن که در انبار کاربید
تولید می شود و یا به شكل طبیعی خود تحت سیستم لوله کشی مصرف می شوند مثل گاز شهری .از
مهمترین گازهای قابل اشتعال می توان به هیدروژن ،استیلن ،متان ،پروپان و غیره اشاره کرد.
 حدود حداقل و حداکثر قابل اشتعال و انفجار
گازها و بخارات عالوه بر نقطه جرقه زنی یا شعله زنی ،حداقل و حداکثر غلظت قابل اشتعال یا انفجار را هم
دارند .یعنی برای آنكه ماده ای مثل بخار بنزین دچار آتش گردد بایستی غلظت آن در هوا در یك محدوده
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معین باشد نه بیشتر و نه کمتر .خارج از این محدوده آتش گیری رخ نمی دهد حتی اگر شعله ای یا جرقه
ای وجود داشته باشد .حال اگر غلظت یك گاز یا بخار قابل اشتعال در یك محفظه سر بسته مثل یك مخرن
به این محدوده برسد و جرقه ای در آن ایجاد گردد در صورت وجود اکسیژن در غلظت کافی اشتعال بسیار
سریع توام با آزاد شدن ناگهانی انرژی و گرمای بسیار باال در زمان بسیار کوتاه حادث می شود که انفجار
نامیده می شود .
 نقطه شعله زنی( (Flash Point
درجه حرارتی است که تحت آن یك ماده سوختنی مایع ( یا در حال تبدیل به مایع ) به حد کافی بخار می
شود تا به محض تماس با یك شعله یا جرقه شعله ور گردد .یعنی همه مواد مایع و برخی مواد جامد در
ابتدا بایستی به اندازه ای گرما دریافت کنند تا در سطح خود به شكلی درآیند که قابلیت شعله ور شدن را
پیدا کنند .نقطه شعله زنی برای مواد مختلف متفاوت است و هر چه قدر این نقطه پایین باشد ماده قابل
اشتعال تر است( وقتی می خواهید چوب کبریت را روشن کنید ،جرقه های تولید شده نشانگر رسیدن ماده
سوختنی به نقطه جرقه زنی است).
 درجه آتشگیری

7

کمترین درجه حرارتی که برای تداوم احتراق ماده سوختنی الزم است .یعنی درجه حرارتی که بتواند ماده
سوختنی را به شكلی در آورد که به طور متوالی و مداوم با اکسیژن سریعا واکنش گرما زا بدهد .برای همه
مواد درجه آتش گیری از نقطه جرقه زنی یا شعله زنی باالتر است( در مثال چوب کبریت ،وقتی شعله کبریت
روشن می شود در واقع به درجه آتشگیری رسیده است که این دما از دمای جرقه زنی آن باالتر است).
 احتراق خودبخودی
برخی مواد خاصیت سوختن خود بخودی دارند که به آن احتراق خود بخودی گفته می شود یعنی برای
سوختن نیاز به حضور جرقه یا شعله ندارد بلكه در اثر افزایش درجه حرارت بدون تماس مستقیم با شعله
حادث می شود مثل سوختن علوفه های مرطوب تل انبار شده روی هم یا واکنش مواد شیمیایی ناسازگار با
یكدیگر و تولید حرارت که در حضور اکسیژن دچار آتش سوزی می گردند
 مخاطرات حریق و آتش سوزی
• شعله و حرارت
• دود و گازهای سمی و قابل سوختن
• کاهش اکسیژن
• ایجاد نقص در سازه های ساختمان
7

Ignition Temperature
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 گسترش و شدت حریق
سرعت گسترش حریق( شعله حریق ) بسته به نوع ماده سوختنی و شرایط بروز حریق متفاوت است.
همچنین این سرعت در جهات مختلف نیز متفاوت می باشد .به طور کلی سرعت گسترش حریق برای
آزبست را برابر صفر گرفته و بقیه مواد را بر اساس آن بیان می کنند .سرعت گسترش حریق در جهت
عمودی و به سمت باال بیشتر از سایر جهات و در جهت عمودی به سمت پایین کمتر از دیگر جهات است.
در جداول زیر درجات مواد از نظر گسترش حریق و از نظر آتش گیری نشان داده شده است.
 عوامل مؤثر بر گسترش و شدت حریق
عوامل زیر می توانند بر گسترش حریق م ثر باشند:
 .1افزایش دسترسی به اکسیژن :این عامل توسط جریان هوا امكان پذیر می گردد همچنین در موادی
که در حین سوختن می توانند اکسیژن آزاد نمایند ،حریق گسترش بیشتری خواهد داشت.
 .2ثبات شیمیایی ماده سوختنی :هرچه ثبات ماده از نظر حالت و ترکیب شیمائی کمتر باشد ،بر شدت
حریق می افزاید.
 .3سطح ماده سوختنی :هرچه سطح ماده قابل احتراق گسترده تر باشد شدت و سرعت حریق بیشتر
می شود .مثالً طبقه بندی مواد در انبارهای بزرگ ،منابع سوخت با سطح بزرگ و پراکندگی مواد در
سطح زمین ،پوشش گیاهی و امثال آن از این جمله اند .گسترش حریق در سطوح عمودی سریع تر
از سطوح افقی است.
 محصوالت حریق
 .1گازها و بخارت حاصل از حریق ( بخش خطرناک حریق از نگاه تلفات انسانی است )
 .2ذرات (بواسطه احتراق ناقص و در دمای پایین ایجاد می شود)
 .3شعله (قسمت قابل رویت حریق است .شدت گرمای آن وابسته به میزان اکسیژن و رنگ آن وابسته
به ماده سوختنی است)
 .4گرما یا انرژی (وابسته به مدت زمان شروع حریق ،نوع ماده سوختنی و نیز میزان گسترش آتش
است )
 فازهای حریق
 .1فاز اول یا فاز شروع حریق
– اکسیژن در دسترس است
–

دما حدود  1000فارنهایت است

–

گسترش حریق تصاعدی است
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– زمان رسیدن به اوج حریق کوتاه است حدود کمتر از نیم ساعت
 .2فاز دوم یا سوختن آزاد
– گسترش حریق وجود دارد
– دما حدود  1300فارنهایت
– اکسیژن به تدریج کاهش می یابد
 .3فاز سوم یا سوختن کند
 .4فاز برگشت شعله
 انتقال و انتشار حریق
گسترش حریق می تواند به طرق مختلف انجام گیرد .راه های زیر انتشار حریق به مكان های مجاور یا
طبقات باالتر و حتی پایین تر را امكان پذیر مینماید:
الف -هدایت (از مواد ملتهب و داغ)
ب -جابجائی هوای داغ
ج -تشعشع
د -شعله (تماس شعله)
 تقسیم بندی مكان ها از نظر خطر حریق
 .1مكانهای کم خطر:
در این مكان ها مقدار مواد قابل احتراق یا به طور کلی بار آتش گیری کم بوده و گسترش حریق زیاد نیست.
دانسیته مواد سوختنی در این دسته به طور متوسط تا 502 kg/mاست .مثال هایی از این دسته ،مدارس،
سالن های پذیرایی ،منازل مسكونی و مانند آن است و حریق در این اماکن به خوبی قابل کنترل می باشد.
بار حریق می تواند به مقدار حرارت تولید شده از سوختن ماده قابل احتراق در هر مترمربع از محیط
برحسب  BTUیا Kcalنیز بیان گردد .
 -2مكانهای با خطر متوسط:
دانسیته مواد سوختنی به طور متوسط در این اماکن بین 50-100 kg/m2است .در این اماکن مقدار ذخیره
مواد سوختنی قابل توجه بوده لیكن حریق آن ها قابل کنترل است .انبار کارگاه های تولیدی کوچك ،انبار
مواد پالستیكی و اغلب صنایع غیر حساس از این جمله می باشند .
 -3مكانهای پرخطر:
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در این اماکن مقدار ذخیره مواد قابل اشتعال زیاد بوده و در صورت بروز حریق ،آتش سوزیهای شدیدی
بوجود می آید .مانند انبارهای بزرگ چوب ،مخازن سوخت ،کارخانه های تولیدی مواد آلی ،رنگ ،الستیك،
پاالیشگاه و مانند آن .دانسیته مواد سوختنی به طور متوسط در این گروه بیش از  100 kg/m2می باشد.
مكان ها از جنبه های دیگر نیز می توانند در این سه گروه قرار داده شوند .این جنبهها شامل ارزش
اقتصادی ،اهمیت مواد ،ارزش معنوی کاالها می باشد.
 دسته بندی انواع حریق
برای سهولت در پیشگیری و کنترل آتش سوزی ،حریقها را برحسب ماهیت مواد سوختنی به دسته های
مختلفی تقسیم بندی می کنند .در امریكا و ژاپن توسط مراجع رسمی حریق در چهار دسته،) (A,B,C,D
در اروپا و استرالیا به پنج دسته ) (A,B,C,D,Eتقسیم بندی شده است .دسته Aدر همه تقسیم بندی ها
مواد جامدی است که خاکستر به جا میگذارد .دسته Bمواد نفتی و مایعات قابل اشتعال است .دستهD
شامل فلزات قابل اشتعال می باشد .
 آتش دسته A
این نوع آتش سوزی از سوختن مواد معمولی قابل احتراق ،عموماً جامد و دارای ترکیبات آلی طبیعی یا
مصنوعی حاصل می شود .این منابع کاغذ ،پارچه ،چوب ،پالستیك و امثال آن است که پس از سوختن از
خود خاکستر به جا می گذارند .خاموش کننده هایی که برای کنترل آن به کار می روند عالمتی مثلث شكل
و سبز رنگ با نشان Aدارند .مبنای اطفاء آن ها بر خنك کردن است .
 آتش دسته B
این آتش در اثر سوختن مایعات قابل اشتعال یا جامداتی که به راحتی قابلیت مایع شدن دارند (عموماً مواد
نفتی و روغن های نباتی) پدید می آید .برخی از این مواد ممكن است حالل در آب نیز باشند (مانند الكل،
استون) ،لیكن استفاده از آب به دالیلی که در ادامه خواهد آمد ،به هیچ وجه برای اطفاء آن ها توصیه نمی
شود .خاموش کننده هایی که برای این دسته مناسب هستند دارای برچسب مربع قرمز رنگ با عالمت B
هستند .اطفاء این حریق عموماً مبتنی بر خفه کردن حریق است.
آتش سوزی مایعات قابل اشتعال بعلت تبخیر سریع از نظر سهولت و ادامه اشتعال خطرناک تر از جامدات
بوده و به علت اینكه دارای شكل ثابتی نمی باشد احتمال جاری 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 جلوگیری از جریان مایع با گسترش ان در سطح می باشد .به منظور اطفائ
حریق مایعات قابل اشتعال ،خاموش کننده مناسب پودر شیمیایی و کف می باشد .البته اگر مایع داخل
مخزن مشتعل گردد ،ایتدا باید بدنه مخزن را سرد و خنك نموده و بعد اقدام به اطفائ نمود تا بدین طریق از
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برگشت مجدد شعله جلوگیری گردد .قابل ذکر است که مایعات قابل اشتعال باید در داخل مخازن فلزی
دربدار و دور از منابع حرارتی و عوامل حرارت زا نگهداری شوند.
مایعات از نظر اشتعال بودن به دو دسته تقسیم مي شوند:
 -1مایعات سریع االشتعال :که نقطه تبخیرشان پایین است مانند تینر و بنزین
 -2مایعات کند اشتعال  :که نقطه تبخیرشان باالست مانند گازوئیل و قیر
مایعات از نظر حل شدن در آب به دو دسته تقسیم می شوند:
 -1مایعات محلول در آب مانند الكل ها و اترها
 -3مایعات غیر محلول در آب مانند روغن ،نفت ،بنزین ،گازوئیل.
 آتش دسته C
این دسته شامل آتش سوزی ناشی از گازها و مایعات یا مخلوطی از آنها است که به راحتی قابلیت تبدیل به
گاز را دارند مانند گاز مایع وگاز شهری .این گروه نزدیك ترین نوع حریق به دسته  Bمی باشد و خاموش
کنندههای مربوط با عالمت  Cدر مربع آبی رنگ مشخص می شوند .راه اطفاء این حریق خفه کردن و سد
کردن مسیر نشت می باشد.
حال اگر چنین وضعیتی در مكان بسته واقع شده باشد باید با رعایت و انجام موارد زیر از بروز انفجار و اتش
سوزی جلوگیری و خطر را بر طرف ساخت:
 .1از قطع و وصل کلیدهای برق خودداری شود .فقط میتوان از کنتور که در خارج از محل نشت گاز
قرار دارد ،برق را قطع کرد.
 .2خاموش کردن تمام حرارتی ،مانند بخاری ،چراغ....
 .3استفاده از حداقل نفرات برای بر طرف نمودن عامل خطر
 .4استفاده از دستگاه تنفسی و لباس ضد حریق
 .5بستن شیر گاز
 .6اجتناب از روشن و خاموش کردن چراغ قوه
 .7استفاده از سرلوله آب اماده جهت حریق و انفجار احتمالی
 آتش دسته D
حریق های این دسته ناشی از فلزات سریعاً اکسید شونده مانند منیزیوم ،سدیم ،پتاسیم و امثال آن می باشد
و خاموش کننده های مناسب برای اطفاء آن ها با عالمت ستاره زرد رنگ  Dمشخص میشوند.
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 آتش دسته E
این دسته شامل حریق های الكتریكی می باشد که عموماً در وسایل الكتریكی و الكترونیكی اتفاق می افتد
مانند سوختن کابل های تابلو برق یا وسایل برقی و حتی سیستم های کامپیوتری ،نامگذاری این دسته نه به
خاطر متفاوت بودن نوع ماده سوختنی بلكه به خاطر مشخصات وقوع ،اهمیت و نوع دستگاهها است که
حریق در آن ها رخ می دهد .راه اطفاء این دسته قطع جریان برق و خفه کردن حریق با گاز  2 COیا هالن
و هالوکربن می باشد .خاموش کننده هایی که قابلیت کنترل آن را دارند با حرف  Eنشان داده میشوند.
 آتش دسته F
این گروه به خاطر اهمیتشان به طور مجزا تقسیم بندی گردیده اند و شامل حریق آشپزخانه و مواد سوختنی
مهم آن یعنی چربی ها و روغن های آشپزی می باشد .اخیراً خاموش کننده مناسبی نیز برای این گروه تولید
گردیده است.
 روش های عمومی اطفاء حریق
اصوالً اگر بتوان یكی از اضالع هرم حریق (حرارت ،اکسیژن ،مواد سوختنی یا واکنش های زنجیره ای) را
کنترل و محدود نموده یا قطع کرد ،حریق مهار می شود .اگرچه واکنش های زنجیره ای الزمه بروز حریق
است ولی در درجه اول اهمیت نیست.
 .1سرد کردن ( توسط آب ،دی اکسید کربن)
 .2خفه کردن ( توسط کف ،دی اکسید کربن ،خاک ،ماسه و
خاک)
 .3سد کردن یا حذف ماده سوختنی
 .4کنترل واکنش های زنجیره ای (هالن و پودرهای مخصوص)
 .5رقیق کردن هوا ( نیتروژن و دی اکسید کربن)
 سرد کردن
یك روش قدیمی و متداول و م ثر برای کنترل حریق ،سرد کردن است .این عمل عمدتاً به وسیله آب انجام
می گیرد .یكی از خواص گاز دی اکسید کربن نیز سرد کردن آتش می باشد .میزان و روش به کارگیری آب
در اطفاء حریق اهمیت دارد ،این روش برای حریق دسته Aمناسب می باشد .
 خفه کردن
خفه کردن ،پوشاندن روی آتش با موادی است که مانع رسیدن اکسیژن به محوطه آتش گردد .این روش
اگرچه در همه حریق ها م ثر نیست ولی روش مطلوبی برای اکثر حریق ها می باشد .موادی که برای خفه
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کردن به کار میروند باید سنگین تر از هوا بوده و یا حالت پوششی داشته باشند .ضمناً خاک ،شن و ماسه و
پتوی خیس نیز این کار را می توانند انجام دهند.
 حذف مواد سوختنی یا محدود کردن سوخت
این روش در ابتدای بروز حریق امكان پذیر بوده و با قطع جریان ،جابجا کردن مواد ،جدا کردن منابعی که
تاکنون حریق به آن ها نرسیده ،کشیدن دیوارهای حائل و یا خاکریز و همچنین رقیق کردن ماده سوختنی
مایع را شامل می گردد .
محدود کردن مقدار سوخت در دسترس از دو طریق به کاهش خطر حریق کمك می کند .اول از طریق
کنترل مقدار موادی که قادرند بسوزند وبرای گسترش آتش تولید گرما کنند که به آن بار آتش سوخت گفته
می شود.
دوم مقدار دودی را که تولید می شود کنترل خواهد کرد .البته بسته به نوع موادی که می سوزنند بار دود
سوخت فرق می کند .سوختی ممكن است بار دود کم و بار اتش زیادی داشته باشد یا برعكس.
 کنترل واکنش های زنجیره ای
برای کنترل واکنشهای زنجیرهای استفاده از برخی ترکیبات هالن Hallonمانند ، CBrCIF، CBrF3و
جایگزینهای آن و برخی ترکیبات جامد مانند جوش شیرین ،کلرورپتاسیم و پتاسیم بنفش یا کربنات
پتاسیم م ثر میباشد .این عمل برای کنترل حریق مشكل تر و گران تر از سایر روشها است ولی میتواند به
صورت مكمل برای مواد پر ارزش به کار رود .
 مواد خاموش کننده آتش
موادی که به عنوان ماده خاموش کننده به کار میروند ،به چند دسته قرار می گیرند .به دلیل لزوم سرعت
عمل و افزایش پوشش خاموش کننده ها ،میتوان از دو یا چند عنصر خاموش کننده به طور هم زمان
استفاده نمود .طبعاً هر کدام از مواد یاد شده در اطفاء انواع حریقها دارای مزایا و معایبی میباشند .
 .1آب
 .2آب سبك یا آب نازک( آب همراه با مادهای به نام سورفكتانت)
 .3کف اتش نشانی
 -1-3کف شیمیایی ( سولفانت آلومینیوم و محلول بیكربنات سدیم)
 -2-3کف مكانیكی
 .4پودر خاموش کننده
 .5پودر خشك
 .6گاز دی اکسید کربن
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 .7ترکیبات هالوژنه
 تجهیزات خاموش کننده
بر اساس شیوه اطفاء حریق ،میزان گسترش حریق و نوع حریق تجهیزات متنوعی وجود دارد .انواع این
تجهیزات شامل دو گروه عمده میباشد:
الف -تجهیزات متحرک
ب -تجهیزات ثابت
 تجهیزات متحرك
 .1وسایل ساده مانند سطل شن ،سطل آب ،پتوی خیس و پتوی نسوز آتش نشانی.
 .2خاموش کنندههای دستی با حداکثر ظرفیت  14کیلوگرم یا  14لیتر خاموش کننده در انواع
مختلف .
 .3خاموش کنندههای چرخدار (تا ظرفیت  90کیلوگرم)
 .4خاموش کنندههای بزرگ خودرویی یا قابل حمل توسط قایق ،کشتی ،هلی کوپتر و هواپیما .این
تجهیزات دارای قابلیت امدادی نیز بوده و کارایی بسیار وسیعی دارند.
 تجهیزات ثابت
 .1جعبه اطفاء حریق (شیلنگ با آب تحت فشار)
 .2شبكه ثابت خاموش کننده مبتنی بر آب (شبكه افشانهای) ،کف ،CO2 ،پودر و ترکیبات هالوژنه
 .3شیرهای برداشت آب آتش نشانی (ایستاده)
 خاموش کنندههای دستی
فراگیر ترین وسیله خاموش کننده شامل این دسته می باشد ،زیرا در لحظات اولیه بروز حریق می توانند به
طور م ثری توسط افراد عادی به کار گرفته شوند .این دستگاه ها ارزان و ساده بوده و در دسترس می باشند،
نیاز به آموزش پیچیده ندارند و در اطفاء حریقهای کوچك یا شروع حریق های بزرگ کامالً مناسب هستند.
تمام خاموش کننده های دستی به طور قراردادی باید دارای مشخصاتی باشند تا تشخیص و استفاده از آن
ها برای افراد براحتی صورت گرفته و در کوتاه ترین زمان ممكن آتش سوزی مهار گردد .
 چه کسانی از خاموش کننده استفاده می کنند؟
 .1ادارات آتش نشانی ها ( شهری و صنعتی) که افرادی آموزش دیدهاند.
 .2کارکنان( اردارات یا صنایع ) که افرادی آموزش دیده یا آموزش ندیدهاند.
 .3مالكین خصوصی ( منزل ،اتومبیل ،کشتی و غیره ) معموال افراد آموزش ندیدهاند.
 .4افراد عادی معموال افراد آموزش ندیدهاند.
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زمانی که افراد آموزش ندیده باشند استفاده از خاموشکننده به تاخیر میافتد ،مواد اطفا کننده هدر میرود
و خاموش کننده بیشتری استفاده میشود.
مشخصات شامل موارد زیر است:
 .1ظرفیت
 .2فشار تخلیه
 .3طول پرتاب (پاشش) مواد اطفایی
 .4درصد تخلیه
 .5زمان تخلیه
 .6مشخصات فنی
 .7مشخصات سر لوله پاشنده
 .8عالئم و برچسب ها
 ظرفیت خاموش کننده
حداکثر ظرفیت ماده خاموش کننده در نوع دستی  14کیلوگرم یا  14لیتر است به طوری که یك نفر به
راحتی قادر به حمل و استفاده از آن باشد .از این وسایل برای حریقهای کوچك یا در لحظات شروع حریق
می توان استفاده نمود .طراحی ظاهر و مكانیسم کار آن ها بر اساس روش اطفاء حریق ،ماهیت مواد و
ترکیبات خاموش کننده میباشد .
 اساس انتخاب خاموش کنندهها
 .1ماهیت مواد قابل اشتعال
 .2تاثیر خاموش کننده بر روی خطرات
 .3سهولت استفاده از خاموش کننده
 .4مناسب بودن خاموش کننده برای محیط مورد استفاده
 .5سرویس و نگهداری مورد نیاز خاموش کننده
 مراحل اساسی کار با خاموش کننده ها
 .1اعالم حریق
 .2مشخص نمودن توان خاموش کردن فرد
 .3حفظ خونسردی
 .4تشخیص نوع حریق
 .5حرکت به سوی خاموش کننده
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 .6تشخیص خاموش کننده با توجه به مشخصات کپسول و برچسب های روی سیلندر
 .7انتخاب خاموش کننده مناسب و برداشتن آن
 .8انتقال خاموش کننده به محل حریق
 .9راه اندازی خاموش کننده
 .10پشت به باد ایستادن
 .11بكارگیری مواد خاموش کننده در فرایند اطفا
 .12نشانه روی بر روی پایه یا ریشه حریق
 .13حرکات جاروبی روی ریشه حریق
 .14چشم دوختن روی حریق
 .15ادامه اطفاء تا خاموش شدن کامل حریق
 خاموشکننده های دستی به پنج گروه تقسیم می شوند:
الف -خاموش کننده های محتوی آب
ب -خاموش کننده های محتوی کف
ج -خاموش کننده های محتوی پودر شیمیایی
د -خاموش کننده های محتوی گاز CO2
ه -خاموش کننده های محتوی مواد هالوژنه (هالن)
 نكات مهم در به کارگیری خاموش کننده های دستی
 .1تعداد آن ها باید متناسب با نوع حریق و فضای مورد نظر باشد.
 .2فاصله دو کپسول نباید از  22متر بیشتر باشد به عبارت دیگر فاصله دسترسی افراد به خاموش
کننده نباید از  22متر بیشتر باشد.
 .3ارتفاع قرارگیری نباید خیلی باال یا نزدیك زمین باشد .بهتر است ارتفاع قاعده کپسول از سطح زمین
 1/1متر بوده و بیشتر از متوسط ارتفاع آرنج افراد نباشد.
 .4برای هر محل بیش از یك دستگاه خاموش کننده پیش بینی شود.
 .5بالفاصله پس از هر بار استفاده از کپسول باید آن را شارژ نمود زیرا احتمال بروز حریق مجدد منتفی
نیست .در مكان هایی که کپسول ها را برای شارژ تحویل می گیرند شرکت مربوطه باید به تعداد
مناسب جایگزین موقت در محل های مربوطه نصب نماید تا در صورت بروز هرگونه حادثه مشكلی
از نظر دسترسی بوجود نیاید.
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 .6هنگام استفاده از خاموش کننده برای اطفاء حریق ،باید پاشش مواد به صورت جارویی در سطح
قاعده حریق انجام گردد.
 .7اپراتور هنگام خاموش نمودن حریق باید پشت به باد باشد.
 .8پرسنل تیم عملیاتی یا کارکنانی که برای اطفاء در نظر گرفته شده اند باید تحت آموزش مداوم و
تمرینات دوره ای قرار گیرند.
 نیازهای کلی
 خاموش کننده در محل های قابل دید باشد
 کابین یا محفظه نصب خاموش کننده ها نباید قفل شود.
 خاموش کننده هایی که وزن کل آنها از  40پوند یا  18/14کیلوگرم کمتر است باید طوری نصب
گردند که باالترین نقطه خاموش کننده بیش از  5فوت یا  1/53متر از سطح زمین فاصله نداشته
باشد
 خاموش کننده هایی که وزنی بیش از  40پوند دارند – به جز خاموش کننده های نوع چرخدار-
باید طوری نصب شوند که باالی خاموش کننده بیش از  3/5فوت یا  1/07متر از زمین فاصله
نداشته باشند.
 در هیچ موردی نباید سطح پایینی خاموش کننده کمتر از  4اینچ یا  102میلی متر از سطح زمین
فاصله داشته باشد.
 انتخاب خاموش کننده با توجه به نوع خطرات
 .1خاموش کننده ها برای حفاظت خطرات طبقه A
نوع آبی ،مواد سودا ،کف ،کف الیه نازک ،پودر خشك شیمیایی چند منظوره ،هالون 1211
 .1خاموش کننده ها برای حفاظت خطرات طبقه B
کف الیه نازک ،دی اکسید کربن ،انواع پودر شیمیایی ،کف ،انواع عوامل هالوژنه
 .1خاموش کننده ها برای حفاظت خطرات طبقه C
دی اکسید کربن ،انواع پودر خشك شیمیایی ،انواع مواد هالوژنه
 .1خاموش کننده ها برای حفاظت خطرات طبقه K
پودر خشك بی کربنات سدیم یا بی کربنات پتاسیم
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 کپسول های اطفاء حریق
نوع کپسول

رنگ شناسایی

CO2

سیاه

هالوژنه

سبز

آب

قرمز

پودر

آبی

کف

کرم

 انواع خاموش کننده نوع آبی
 .1خاموش کننده آبی تحت فشار آب و گاز
 .2خاموش کننده آبی تحت فشار آب و هوا
 .3خاموش کننده آبی حاوی عامل مرطوب کننده
 .4خاموش کننده آبی سوداسید
 .5خاموش کننده آبی تلمبه دار
 .6خاموش کننده آبی نوع سطل و دلو جهت ریحتن آب بطور دستی بر روی حریق
 خاموش کننده نوع آبی – نوع آب و گاز
 .1محلول موجود در سیلندر دو سوم محتوی آب خالص است و فشار الزم از طریق فشنگی حاوی دی
اکسید کربن تامین می شود.
 .2جهت جلوگیری از زنگ زدگی داخل سیلندر را با الیه نازکی از پالستیك یا ماده ضد زنگ می
پوشانند.
 .3جهت جلوگیری از یخ زدگی در نقاط سردسیر باید مقداری ضدیخ در محلول اضافه کرد.
 خاموش کننده نوع آبی – نوع آب و هوا
 .1محلول موجود در سیلندر دو سوم محتوی آب خالص است و فشار الزم از طریق هوای تحت فشار
داخل سیلندر تامین می شود.
 .2جهت جلوگیری از زنگ زدگی داخل سیلندر را با الیه نازکی از پالستیك یا ماده ضد زنگ می
پوشانند.
 .3جهت جلوگیری از یخ زدگی در نقاط سردسیر باید مقداری ضدیخ در محلول اضافه کرد.
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 .4زمان تخلیه تقریبا  55ثانیه است.
 .5می توان از ان بطور منقطع استفاده کرد.
 اطفای حریق با CO2
مبنای خاموش کردن توسط  CO2به روش خفه کردن به صورت دستی یا اتوماتیك است .لذا در محاسبات
مقدار ماده خاموش کننده حجم احتمالی حریق مهم می باشد .از عوامل مهم دیگر زمان تخلیه و چگونگی
پاشش ماده اطفائی روی آتش است .
این دستگاه ها از یك سیلندر حاوی دی اکسید کربن مایع و شیرفلكه ،شیلنگ و سرلوله شیپوری تشكیل
شده است .علت شیپوری بودن سرلوله ،جلوگیری از یخ زدن گاز در حین عبور از مسیر می باشد .
خاموش کننده های دستی گازکربنیك از نظر تجاری در وزن های 1تا 9کیلوگرمی عرضه شده اند.
فشارداخلی کپسول حداقل  2700 PSIو میزان فشار تولید شده هنگام عمل دستگاه حدود  100 PSIمی
باشد .هنگام پرکردن سیلندر فقط 75درصد از حجم را مایع دی اکسیدکربن پر می کند.
منبع تأمین فشار پاشش ،تغییر فاز گاز دی اکسیدکربن بوده و طول پرتاب آن بین  2-4متر است .حداکثر
زمان تخلیه در انواع مختلف خاموش کننده دستی این گروه  60-160ثانیه است  .این نوع خاموش کننده
برای حریق های دسته F- E – C-B – Aمناسب می باشد که با کد TOTALنیز بیان می شود .
 مزایا و معایب
• کپسولهای  CO2خاموش کننده های قوی هستند و تا هنگامی که مصرف نشوند نیاز به شارژ
ندارند و هنگام استفاده بهتر است بصورت جاروی استفاده گردد .از دیگر خصوصیات گاز CO2این
است که باعث خسارت به مواد موجود در محیط حریق نمی شود و همینطور گاز  CO2موجب عدم
هدایت برق می شود.
• از مهمترین عیب گاز  CO2گران بودن آن است .
 اطفای حریق با پودر
برای خاموش کننده های پودری و گازی چون روش خاموش کردن به روش خفه کردن سطحی می باشد لذا
سطح حریق مهم بوده و الزم است باتوجه به سطح وزن مواد موردنیاز پودر را تعیی کرد اطفاکننده های قابل
حمل به صورت کپسول های  6یا  12کیلوگرمی در نقاط مشخص نصب و به صورت کپسولهای بزرگ چرخ
دارد در نواحی قرار داده می شود .قدرت خاموش کنندگی پودر به ازای هر مترمربع از سطح حریق
2کیلوگرم پودر(بر مبنای بنزین) می باشد .مورد استفاده این نوع خاموش کننده حریق های دسته های A-
 B-Cمی باشد .این کپسولها هر سه ماه یكبار بار باید شارژ شوند و هر دو سال یكبار باید تست بدنه توسط
کارخانه سازنده انجام شود.
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 نكات مهم در به کارگیری خاموش کننده های دستی
 تعداد آن ها باید متناسب با نوع حریق و فضای مورد نظر باشد.
 فاصله دو کپسول نباید از  22متر بیشتر باشد به عبارت دیگر فاصله دسترسی افراد به خاموش
کننده نباید از  22متر بیشتر باشد.
 ارتفاع قرارگیری نباید خیلی باال یا نزدیك زمین باشد .بهتر است ارتفاع قاعده کپسول از سطح
زمین  1/1متر بوده و بیشتر از متوسط ارتفاع آرنج افراد نباشد.
 برای هر محل بیش از یك 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 مكان هایی که کپسول ها را برای شارژ تحویل می گیرند شرکت مربوطه باید
به تعداد مناسب جایگزین موقت در محل های مربوطه نصب نماید تا در صورت بروز هرگونه
حادثه مشكلی از نظر دسترسی بوجود نیاید.
 هنگام استفاده از خاموش کننده برای اطفاء حریق ،باید پاشش مواد به صورت جارویی در سطح
قاعده حریق انجام گردد.
 اپراتور هنگام خاموش نمودن حریق باید پشت به باد باشد.
 پرسنل تیم عملیاتی یا کارکنانی که برای اطفاء در نظر گرفته شده اند باید تحت آموزش مداوم
و تمرینات دوره ای قرار گیرند.
 نیازهای کلی خاموش کننده ها
 خاموش کننده در محل های قابل دید باشد
 کابین یا محفظه نصب خاموش کننده ها نباید قفل شود.
 خاموش کننده هایی که وزن کل آنها از  40پوند یا  18/14کیلوگرم کمتر است باید طوری نصب
گردند که باالترین نقطه خاموش کننده بیش از  5فوت یا  1/53متر از سطح زمین فاصله نداشته
باشد
 خاموش کننده هایی که وزنی بیش از  40پوند دارند – به جز خاموش کننده های نوع چرخدار-
باید طوری نصب شوند که باالی خاموش کننده بیش از  3/5فوت یا  1/07متر از زمین فاصله
نداشته باشند.
 در هیچ موردی نباید سطح پایینی خاموش کننده کمتر از  4اینچ یا  102میلی متر از سطح زمین
فاصله داشته باشد.
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 ترتیب قرار گرفتن کپسول خاموش کننده در داخل ساختمان
 .1توزیع همسان را فراهم کند.
 .2ایجاد دسترسی آسان را فراهم کند.
 .3به وسیله انباشتن و گذاشتن تجهیزات و مواد پنهان نشود.
 .4نزدیك به گذرگاه های عبور باشد.
 .5نزدیك به ورودی ها و خروجی ها باشد.
 .6از آسیب های فیزیكی در امان باشد.
 .7براحتی قابل دید باشد.
 .8در فاصله ای از کف نصب شود.
 نحوه محاسبه خاموش کننده
 .1تعیین درجه خطر محل ( کم خطر ،معمولی ،فوق العاده خطرناک )
 .2تعیین مساحت محل
 .3تعیین درجه خاموش کنندگی خاموش کننده
 .4استفاده از جدول
 .5تعیین تعداد خاموش کننده مورد نیاز
 .6چیدن درست خاموش کننده در محل
 توزیع خاموش کننده نوع  Aدر محل کار
• با توجه به درجه خطر از روی جدول می توان تعداد خاموش کننده را محاسبه کرد.
• با توجه به بار خطر اگر نیاز به خاموش کننده ای با سطح خاموش کنندگی باالتر است این بدان
معنی نیست که حداقل فاصله پیمایش تا خاموش کننده افزایش یابد.
• اگر مساحت طبقه ساختمان کمتر از  279متر مربع باشد حداقل یك خاموش کننده با حداقل
اندازه توصیه شده باید در نظر گرفته شود.
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تصرفات با خطر کم

تصرفات با خطر

تصرفات با خطر

یا پایین

معمولی یا متوسط

فوق العاده باال

حداکثر میزان یك خاموش کننده

2-A

2-A

4- A

حداکثر مساحت سطح به ازای هر واحد A

 3000فوت مربع

 1500فوت مربع

 1000فوت مربع

حداکثر مساحت سطح خاموش کننده

 11250فوت مربع  11250فوت مربع  11250فوت مربع

حداکثر فاصله تا خاموش کننده

 75فوت

 75فوت

 75فوت

 توزیع خاموش کننده نوع  Bدر محل کار
خطرات حریق نوع  Bبه دو دسته تقسیم می شود:
 .1حریق مایعات قابل اشتعال بدون عمق قابل محسوس مانند جاری شدن سوخت در سطح باز
 .2حریق مایعات قابل اشتعال دارای عمق بیشتر از  1/4اینچ مانند آتش سوزی مخازن محتوی مایع
قابل اشتعال
در موقیعت هایی که مایع قابل اشتعال دارای عمق محسوس نباشد خاموش کننده باید مطابق جدول تهیه
شود .وقتی نوع خطر مشخص شد خاموش کننده انتخاب شده طبقه  Bباید دارای درجه بندی برابر یا
بزرگتر از مقیاس تعیین شده باشد و حداکثر فاصله پیمایش نباید از مقدار تعیین شده بیشتر باشد.
دلیل اینكه مسافت پیمایش یا حرکت تا خاموش کننده در طبقه  Bنسبت به طبقه  Aکمتر است این است
که حریق مایعات تقریبا فوراٌ به حداکثر شدت خود می رسد به همین دلیل خاموش کننده باید در زمان
کوتاه تری نسبت به حریق های طبقه  Aکه آهسته تر می سوزنند ،به محل حریق آورده شود.
 توزیع خاموش کننده نوع  Bدر محل کار
 .1خاموش کننده های دستی نباید به عنوان تنها عامل حفاظتی در خطرات مربوط به مایعات قابل
اشتعال با عمقی بیش از  1/4اینچ یا  0/64در حالیكه سطح بیش از  10فوت مربع است استفاده
گردد.
 .2فاصله تا خاموش کننده دستی نباید از  50فوت یا  15/25متر تجاوز کند
 .3دو یا چند خاموش کننده با درجه پایین تر نباید به جای خاموش کننده ای که برای مخزن بزرگ
مورد نیاز است استفاده گردد.
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 توزیع خاموش کننده نوع  Cدر محل کار
 .1خاموش کننده های این طبقه باید محتوای عوامل غیر هادی باشند نظیر دی اکسید کربن ،پودر
خشك و عوامل هالوژنه
 .2زمانی که برق دستگاه برقی قطع می شود حریق به طبقه  Aو طبقه  Bو یا ترکیبی از این دو
تبدیل می شود.
 .3قطع برق احتمال برق گرفتگی ،جریان های خطا و ادامه آتش سوزی را کاهش می دهد.
 توزیع خاموش کننده نوع  Dدر محل کار
 .1فاصله تا خاموش کننده دستی نباید از  75فوت یا  22/7متر تجاوز کند.
 توزیع خاموش کننده نوع  kدر محل کار
 .1فاصله تا خاموش کننده دستی نباید از  30فوت یا  15متر تجاوز کند.
 فایرباکس Fire Box
 .1در ساختمان ها و انبارها لوله های مخصوص آتش نشانی قرار دارد که بصورت عمودی و یا افقی با
حداقل  4اینچ از زمین تا باالترین نقطه ساختمان کشیده می شود و در هر طبقه یك خروجی قرار
داده می شود .اجزای تشكیل دهنده هر فایرباکس شامل یك جعبه درون ان یك قرقره ،یك سرلوله،
یك رشته لوله نواری (  20متری ) می باشد.
 انواع سیستم فایرباکس Fire Box
 .1سیستم خشك  :این نوع سیستم به لوله آب شهری وصل نیست و راه ورودی آن در جلوی درب
ورودی ساختمان یا طبقه هم کف نصب می شود .در مواقع ضروری آب توسط تانكرها و پمپ های
آتش نشانی به درون لوله ها پمپاژ می گردد و در طبقه مورد نظر از خروجی های آن بهره برداری
انجام می گیرد.
 .2سیستم تر  :این نوع سیستم از انتهایی ترین قسمت ساختمان یعنی از زیرزمین تا باالترین نقطه
ساختمان کشیده می شود .این نوع سیستم به لوله آب شهری وصل است و همیشه و در هر حالتی
در درون لوله ها آب وجود دارد و در هر طبقه با باز کردن شیر لوله آب ،آب از درون ان خارج می
شود .جعبه فایرباکس دارای خروجی های متفاوت  2 1/2و  1 1/2و مرکب است.
تعیین نوع خروجی در این سیستم با دو عامل مشخص می شود:
 .1سرعت اشتعال مواد موجود
 .2مواد قابل اشتعال موجود ( میزان)
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 استاندارد نصب فایرباکس Fire Box
 .1فایرباکس باید حداقل  1/30متر از کف ساختمان باالتر بر روی دیوار نصب گردد.
 .2اگر فایر باکس دورن دیوار نصب می گردد بهترین فاصله از کف حدود  70سانتی متر است.
 .3فایرباکس باید در مناطقی نصب گردد که مورد دید همگان باشد.
 .4در پشت دیوارها و یا شكافها نصب نگردد.
 .5در مسیر راه پله های فرار ،پاگردها و درب ورودی ساختمانها نصب گردد.
 .6هر فایر باکس باید شعاع  20متر را پوشش دهد.
 .7فشار الزم در آنها در باالترین نقطه کمتر از دو اتمسفر نباشد.
 .8قطر لوله های باال دهنده نباید کمتر از  2اینچ باشد.

 قرقره هوزریل
یكی دیگر از منابع آب در کار آتش نشانی قرقره هوزریل است .این قرقره دارای لوله هایی با قطر کم در
حدود  19میلی متر و طول لوله به بیش از  20متر می باشد .این لوله ها برای رساندن سریع آب به محل
حریق کاربرد زیادی دارند .معموال از یك تیوپ داخلی که به وسیله چند الیه بافته شده از نخ محكم که
توسط الستیك پوشانده شده است تشكیل می گردد .الیه بیرونی آن از یك جنس مقاوم در مقابل سایش و
فشار است.
 استاندار نصب قرقره هوزریل
 .1هوزریل باید در محلهای مشخص و قابل دسترس در هر طبقه نصب گردد.
 .2هوزریل باید در محلهای خروج اضطراری نصب شود.
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 .3هوزریل باید در داخل شیارها نصب گردد تا مانع حرکت نباشد.
 .4ارتفاع نصب هوزریل همانند فایر باکس حداکثر  1/30متر و حداقل  70سانتیمتر می باشد.
 .5فشار آب در داخل لوله باید به اندازه ای باشد که حداقل پرتاب آن  60متر به صورت جت و میزان
آب خروجی در هر دقیقه  30لیتر باشد.
 معایب و محاسن هوزریل و فایر باکس
 .1دبی یا میزان آب خروجی در دقیقه در فایر باکس
بیشتر از دبی هوزریل است.
 .2فایر باکس برای افراد آموزش دیده است ولی از هوزریل
همه افراد می توانند استفاده کنند.
 .3فایر باکس باید حتما  20متر لوله باز باشد تا بتوان
آبگیری را انجام داد ولی هوزریل نیاز به باز شدن تمام
لوله ندارد.
 تجهیزات اطفاء حریق در آتشنشانی
هیدرانت )(Hydrant
هیدرانتهای مورد استفاده در آتشنشانی عموماً در سه سایز  2 ،1/5و 3/5
اینچ بوده و توسط لولههایی با همین سایز به شبكههای آب آتشنشانی
متصل میشود .فاصله هر دو هیدرانت مجاور  50متر میباشد .هیدرانتها
در خروجی خود باید دارای فشار  70متر آب معادل  7اتمسفر باشند.
اسپرینكلرها در خروجی خود باید دارای فشار  30متر آب معادل  3اتمسفر
باشند .باید توجه داشت که سرعت آب در شبكههای اطفا حریق نباید از
 3/048متر بر ثانیه افزایش داشته باشد.
اسپرینكلر)(Sprinkler
این سیستم بر روی لولههای جریان آب که بر روی سقف نصبشده بسته میشود آب را مانند دوش بر روی
حریق میپاشد .اسپرینكلرها از وسایل اطفاء حریق اتوماتیك بوده و بر اساس افزایش دما تا  78درجه
سانتیگراد عمل کرده و آب را روی قسمت زیرین خود میپاشد .در هر مكانی که بار حریق برابر یا بیش از
 Lb/Sqft25است نیاز به سیستم اسپرینكلر میباشد .فاصله هر دو اسپرینكلر از یكدیگر در حدود  3متر
است.
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آبپاشهاي خنكکننده
این سیستمها به صورت نازلهای ایجادکننده پودر آب بر روی قسمتهایی که مورد خنك کردن هستند
قرار میگیرد و در تمامی فصول گرم به عمل خود ادامه میدهند و با اینكه توسط یك ترموستات رصد
میشود به محض گرم شدن ماده مورد نظر تا حد معینی که توسط ترموستات تنظیم میگردد بكار افتاده و
عمل آب پاشی و خنك کردن را انجام میدهد.
آبپاشهاي خودکار ()SPRINKLER HEAD
آبپاشهای خودکار یك سیستم حفاظتی هستند که میتوانند اولین خط دفاعی در برابر آتشسوزی باشند.
مهمترین جز سیستمهایی آبپاش سر آبپاشها هستند که قلب سیستم آبپاشهای خودکار میباشند.
منابع آب میتوانند زمینی یا هوایی و یا آب شهر و یا مجموعهای از این سه باشند که برای ایمنی بیشتر
همواره باید دو منبع آب را در نظر داشت .دمای محل نگهداری آبفشانها نباید از  100درجه فارنهایت یا
 38درجه سانتیگراد بیشتر نباشد.
انواع سیستمهایي آب پاش خودکار
بهطور کلی امروزه دو نوع آب پاش خودکار برای مكانهای مختلف وجود دارد:
الف)آب پاش نوع تر 8که تمام مدت آب تا پشت سر آب پاش و تمامی لولهها وجود دارد و بیشتر برای
مكانهایی کاربرد دارد که یخزدگی آب در آن وجود نداشته باشد (برای مكانهای زیر  40درجه فارنهایت
توصیه نمیشود) .برای اکثر آبفشانهای از این نوع میزان تخلیه آب  20تا  25گالن در دقیقه است و بسته
به نوع طراحی میتواند تا  100گالن در دقیقه نیز افزایش یابد.
ب)آب پاش نوع خشك 9که در تمامی اجزای آن بجای آب ،هوای فشرده وجود دارد و فشار هوا سبب
بسته ماندن اورفیس میباشد .شیر مربوطه با وقوع حریق باز میشود و فشار هوا خارجشده و در نتیجه
کاهش فشار هوا شیر ابتدای خط باز و آب وارد سیستم میشود .از این نوع آب پاش در مناطق سردسیر
استفاده میشود.
نكته :حداکثر مساحت پوشش دهی هر آب فشان نباید از  36مترمربع یا  400فوت مربع بیشتر باشد.
نكته :به منظور حداقل فاصله از دیوار ،آب فشان باید حداقل  102میلیمتر یا  4اینچ از دیوار قرار گیرد.
نكته :به منظور حداقل فاصله بین آبفشانها ،آنها نباید کمتر از  1/8متر از مرکزشان قرار گیرند.
سیستم نیمه دستي و مانیتور
حداقل دبی تخلیه در سیستم نیمه دستی و مانیتور نباید از  1.5کیلوگرم بر ثانیه کمتر باشد .مانیتورها اغلب
8. Wet Pipe Systems
9. Dry Pipe Systems
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میتوانند دبی  10کیلوگرم بر ثانیه تا مسافت  50متر بپاشد ،برای مجاری شیلنگی بهتر است حداقل دبی
وزنی  3کیلوگرم بر ثانیه با طول پرتاب  15متر باشد .مخزن حاوی پودر در این نوع باید بتواند  30ثانیه
عملیات را پشتیبانی نماید.

سیستمهای نیمه دستی
سیستم Deluge

10

این سیستم طوری طراحی گردیده که تمام آبفشانهای متصل به سیستم لولهکشی آب با دریافت حرارت
توسط سنسورهای کاشف حریق فعالشده و معموالً برای محلهایی که در آنها جلوگیری از توسعه سریع
حریق اهمیت دارد بكار میروند ،زیرا بهطور همزمان از آب در سرتاسر حریق ایجادشده استفاده مینماید.
این تجهیز گاهی در مسیرهای خروج و فرار افراد هنگام حریق و در ورودی ساختمانها به منظور کاهش
سرعت حرکت حریق نصب میگردند.

10. Deluge Valve System
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سیستم Deluge
در این سیستم آب در لوله تا زمانی که سیستم فعالیت نمیکند وجود ندارد .بهدلیل باز بودن اریفیسهای
اسپرینكلر ،سیستم لولهکشی با فشار اتمسفریك عمل مینماید .شیر  Delugeدر واقع برای جلوگیری از
ایجاد فشار آب در لوله بكار گرفته میشود .سیستم  Delugeباید با شروع آالرم حریق بكار بیفتد ولی
انتخاب آالرم باید با توجه به نوع حریق و نوع مكان مورد استفاده انجام گیرد .این سیستم میتواند به صورت
اتوماتیك و یا به صورت دستی و پنوماتیك صورت گیرد.
 حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
در هر بنا ،چنانچه بار متصرف تمام طبقات با بخشهایی از آنها بین  500تا  1000نفر باشد ،حداقل  3راه
خروج مجزا و دور از هم الزم خواهد بود و برای بار متصرف بیش از  1000نفر ،حداقل 4راه خروج مستقل و
دور از هم باید تدارک شود.
در کارگاههای با تعداد نیروی انسانی کمتر از  1000نفر کارگر وظایف مدیریت ایمنی حریق به کمیتههای
حفاظت فنی و بهداشت کار واگذار میگردد .در کارگاههای با تعداد نیروی انسانی بیش از  1000نفر کارگر
الزم است سامانه مدیریت ایمنی حریق طراحی و اجرا گردد .در این سامانه پس از ارزیابیهایی که توسط
کارشناسان خبره صالحیتدار انجام خواهد شد ،کلیه تمهیدات مدیریتی و سختافزاری مورد نیاز بایستی
پیشبینی و تأمین گردد.


سیستم چرخه حریق

11

این سیستم بیش از  30سال در صنایع اطفاء حریق مورد استفاده قرارگرفته است و از قابلیتهای ویژه آن
این است که سیستم با چرخه حریق میتواند فعالیت خود را آغاز نموده و یا بهطور اتوماتیك با پایان حریق،
از کار بیفتد .این سیستم از دتكتورهای حرارتی بسته و کابلهای مقاوم در برابر حرارت که متصل به پانل
کنترلی است استفاده مینماید .با فعال شدن سیستم دتكتور ،سیستم خاموشکننده نیز فعال میشود .این
11. Fire Cycle System
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سیستم دارای یك تایمر است که میتواند از  30ثانیه تا  15دقیقه تنظیم شود و به محض سرد شدن
دتكتور این تایمر شروع به شمارش زمان میکند که با اتمام شمارش ،سیستم بسته و غیرفعال میشود .در
حال حاضر چرخه حریق  2از استفاده خارجشده و چرخه حریق  3مورد کاربرد است که از چهار نوع
سیستمهایی یكی و دو اینترالکی ،سیستمهایی  Delugeچرخه حیات ،و سیستمهای تر چرخه حیات
تشكیلشده است.


سیستمهای پیش فعال

12

آبفشانهای پیشفعال سیستمهایی هستند که برای محلهایی که فعال شدن اتفاقی سیستم آب پاش،
ناخوشایند است مانند موزهها ،مكانهای هنری ،کتابفروشیها ،مرکزهای ثبت دادههای اطالعاتی و
سیستمهای کامپیوتری و غیره مورد استفاده قرار میگیرند .سیستمهایی پیشفعال ترکیبی از سیستمهایی
خشك ،تر و دلوج بر مبنای هدف تعریفشده سیستم هستند .دو دسته اصلی از این سیستمها شامل تك
اینترالک و دو اینترالک است.
عملكرد سیستم تك اینترالک شبیه سیستم خشك با این تفاوت است که این سیستمها ابتدا نیازمند یك
سیستم کشف حریق ابتدایی نظیر سیستم کشف حرارتی و دودی برای فعال شدن سیستم آب پاش توسط
باز شدن شیر مكانیكی پیش فعال هستند .این سیستم سپس تبدیل به سیستم تر شده و هدف از آن کاهش
زمان تأخیر مرتبط با سیستم خشك است .پیش از آغاز فعالیت سیستم ،در صورت بروز هرگونه نشتی از
سیستم ،بهدلیل کاهش فشار هوا در سیستم لولهکشی ،یك آالرم خطر به صدا در میآید .در این شرایط شیر
پیش فعالکننده بهدلیل کاهش فشار باز نمیشود و آب وارد مجرای لولهکشی نمیشود.
فعالیت سیستمهایی دو اینترالک شبیه سیستم دلوج است با این تفاوت که آبفشانهای اتوماتیك مورد
استفاده قرار میگیرند .این سیستمها نیازمند فعال شدن هر دو سیستمهایی کشف و سیستمهایی آبپاش
بهطور همزمان هستند.
موتورخانه آب آتشنشاني
موتورخانه آب آتشنشانی اعم از هیدرانت یا اسپرینكلر شامل اجزای زیر باید باشد.
الكترود پمپ اصلي :عبارت است از یك عدد پمپ سانتریفوژ.
پمپ ژوکي :این پمپ وظیفهاش حفظ حداقل فشار در شبكه بوده تا قبل از شروع کار پمپ اصلی آب در
شبكه باشد فشار و دبی این پمپ کم بوده و نیاز به قدرت زیاد ندارد.
پمپ دیزلي یا بنزیني :این پمپ شامل یك موتور بنزینی است که با یك پوسته سانتریفوژ کوپل شده است

12

. Pre-Action Systems
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و در صورت قطع برق میتوان از آن استفاده نمود .مشخصات آن باید همانند پمپ اصلی باشد.
کلید فشاري اتوماتیك :این کلید با کلید اصلی تابلوی برق موتورخانه آتشنشانی ،سری بستهشده و توسط
یك کنداکتور به پمپها فرمان میدهد .این کلید در فشار معینی پمپ را بكار انداخته و در فشار معینی
پمپ را قطع میکند .فشار قطع و وصل این کلید قابل تنظیم بوده ،فشار مینیمم آن که فشار روشن نمودن
پمپ است باید در حدود  0/5اتمسفر کمتر از فشار ژوکی بوده و فشار ماکزیمم آن که فشار قطع سیستم
است باید برابر فشار پمپ اصلی باشد.
مخزن تحت فشار :این مخزن به شبكه آب آتشنشانی توسط یك لوله  1تا  1/25اینچ متصل شده و کلید
فشاری اتوماتیك میگردد .حجم آن باید در حدود  300لیتر باشد.
کلكتور) :(Collectorجمع کننده آب از پمپ اصلی ،پمپ ژوکی و دیزل پمپ است و مخزن تحت فشار
نیز انشعاب خود را از کلكتور میگیرد .قطر کلكتور یك یا دو سایز بیش از لوله اصلی آتشنشانی است.
شبكه رینگي و خطي آب آتشنشاني :شبكههای هیدرولیك میتوانند به صورت خطی و یا رینگی
(بسته) باشند .لذا شبكههای رینگی خصوصاً در سیستم آب آتشنشانی ارجحیت دارد زیرا در صورت ایجاد
سوراخ یا نشت یا خرابی در یك طرف شبكه میتوان شیر ورودی آن را بست و از طرف دیگر شبكه در هنگام
بروز حریق استفاده نمود.


ایمنی حریق در انبارها

در انبارها عرض راهروها بین ردیفهای مواد انبارشده و فضای آزاد بین سقف ،دو فاکتور مهم تلقی میشوند.
راهروها بین ردیفهای مواد انبارشده از گسترش حریق احتمالی تا حدی جلوگیری میکنند .بین مواد
انبارشده حداقل باید  60سانتیمتر فضای خالی وجود داشته باشد .فضای آزاد بین مواد و سقف بایستی
حداقل یك فوت ( 30/5سانتیمتر) باشد .درصورتیکه در سقف اسپرینكلر نصبشده باشد فاصله بین مواد
انبارشده و اسپرینكلرها نبایستی کمتر از  18اینچ ( 45/7سانتیمتر) گردد .یكی از بهترین روشهای
پیشگیری از حریقهای انبارها استفاده از سیستمهایی خودکار مبارزه با حریق است .بر اساس مطالعات
انجامشده  96درصد از آتشسوزیهای رخ دادهشده در ساختمانهایی که مجهز به آب پاش خودکار بودهاند
توسط این سیستم اطفا کامل شدهاند .برای مطمئن شدن از اینكه انبار تحت حفاظت کامل قرار دارد سیستم
مدیریت میبایست به انجام اقداماتی مانند موارد ذیل مبادرت ورزد:
 بازرسی ماهانه از سیستم آب پاش خودکار و انجام تست مربوط به جریان و تست آالرم و همچنین
ثبت و نگهداری تستهای انجامشده
 انبار کردن مایعات قابل اشتعال و پالستیكها بر اساس کدهای استاندارد NFPA
 تمرین سالیانه به صدا در آوردن زنگ خطر حریق فرضی ،خروج اضطراری پرسنل و اطفا آتشسوزی
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فرضی
 برای کامل شدن برنامههای حفاظت و پیشگیری از حریق سعی شود که از هر چهار روش کنترل
حریق بهوسیله سیستمهایی اتوماتیك اطفا ،کنترل بهوسیله سیستمهایی دستی اطفا ،کنترل
بهوسیله تدابیر سازهای و کنترل بهوسیله کند کردن پروسه احتراق ،استفاده شود.


چگونگی پخش و نصب خاموشکنندهها

خاموشکننده در مكانهای مورد نظر باید به نحوی قرار گیرند که همواره فاصله دسترسی شخص در هر کجا
از انبار که قرار دارد نسبت به یكی از خاموشکنندهها  75فوت و یا کمتر باشد.
ظروف ایمني
یكی از مشخصات مهم ظروف ایمنی مجهز بودن آنها به سیستم شعلهگیر میباشد .این سیستم از دو
استوانه متحدالمرکز تشكیلشده که در داخل دهانه لوله خروجی ظروف ایمنی تعبیهشدهاند .موانع ایمنی
داخل لوله طوری طراحیشدهاند که خروج بخارات قابل اشتعال از میان آن امكان ندارد لیكن شعله نیز
نمیتواند از درون آن بگذرد .چنانچه بنا بر دالیلی حجم سیال داخل مخزن زیاد شود دهانه لوله باز میشود
تا بخارات اضافی بتواند خارج گردد و چنانچه ضمن خارج شدن بهوسیله منبع حرارت شعلهور شود بالفاصله
دریچه دهانه لوله بته میشود و شعله نمیتواند به داخل مخزن راه یابد .الزم به ذکر است که مخزن ایمنی
نوع  1دارای یك لوله جهت پر نمودن آن میباشد درحالیکه که مخزن نوع  2دارای دو لوله میباشد که
یكی جهت پر نمودن و دیگری جهت تخلیه مایع قابل اشتعال است .چنانچه بخواهیم از ظرف بزرگتری به
غیر از مخزن نوع  1و  2استفاده کنیم باید عمل باندینگ و اتصال به زمین را انجام دهیم .در عمل باندینگ
چند مخزن قابل اشتعال را که در کنار یكدیگر قرار دارند توسط سیم به یكدیگر متصل میکنند و در نهایت
مخزن انتهایی را به سیم اتصال به زمین مربوط میسازند .بهدلیل اینكه امكان ایجاد الكتریسیته ساکن هنگام
انتقال مایع قابل اشتعال از ظرف بزرگتر به کوچكتر وجود دارد باید هنگام انتقال ظرف کوچكتر را توسط
سیم باندینگ به سیم اتصال به زمین متصل نمود.
حداقل فاصله ایمن از مخزنی که مایع قابل اشتعال درون آن به فرم گاز مانند در حال نشت میباشد 200
فوت است.


تقسیمبندی مكانها از نظر خطر آتشسوزی

سازمان  N.F.P.Aمكانها را از نظر پتانسیل خطر آتشسوزی و استانداردهای خاموشکنندهها و بر اساس
دانسیته متوسط مواد سوختی در واحد سطح به سه دسته کم خطر ،با خطر متوسط و پرخطر به شرح ذیل
تقسیم نموده است .این گروهبندی بهطور خاص برای موادی است که جامد بوده و از خود خاکستر بر جای
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میگذارد .برای موادی که سرعت اشتعال باال دارند باید از یك تا دو درجه باالتر در این تقسیمبندی استفاده
کرد.
خطر کم :مكانی که تنها مقدار کمی مواد قابل احتراق در محل وجود دارد .مكانهای اداری ،اتاقهای درس
مدارس و غیره در این گروه قرار دارند .دانسیته مواد سوختی بهطور متوسط تا  50کیلوگرم بر مترمربع
میباشد.
خطر متوسط یا معمولي :مكانی که میزان مواد قابل احتراق در محل بهطور متوسط باشد .پارکینگ،
انبارهای تجاری و غیره در این گروه قرار دارند .دانسیته مواد سوختی بهطور متوسط تا  50تا  100کیلوگرم
بر مترمربع است.
خطر زیاد :مواد قابل احتراق در آن نسبتاً زیاد است .شامل مكانهایی که با مواد سلولزی و چوب سروکار
دارند در این گروه قرار دارند .دانسیته مواد سوختی بهطور متوسط تا  100کیلوگرم بر مترمربع است.
درجهبندي خاموشکنندههاي قابل حملونقل
در سیستم آمریكایی کپسولهای اطفا حریق بر اساس قدرت فیزیكی خاموشکنندگیشان (میزان ماده اطفا
داخل کپسول) درجهبندی شدهاند .درجهبندی شامل حریقهای گروه  Aو  Bمیباشد .برای حریقهای گروه
( Cحریقهای الكتریكی) درجهبندی صورت نگرفته است .در این حریق پس از شروع بالفاصله بر حسب این
که چه نوع ماده سوختنی در اطراف آنها باشد به گروه  Aیا  Bیا به هر دو گروه تبدیل میشوند.
خاموشکنندههای درجهبندی شده در گروه  Aدر جدول زیر لیست شده است.
تقسیمبندی خاموشکنندههای قابلحمل و تقسیمبندی مكانها
مساحت تحت پوشش هر کپسول (خاموشکننده)
مكان با خطر زیاد

مكان

با

خطر

متوسط

حداکثر
مجاز

مسافت
جهت درجهبندي

مكان با خطر کم دسترسي

به خاموشکنندهها

خاموشکننده

-

-

 3000فوت مربع

 75فوت

A-1

 2000فوت مربع

 3000فوت مربع

 6000فوت مربع

 75فوت

A-2

 3000فوت مربع

 4500فوت مربع

 9000فوت مربع

 75فوت

A-3

 4000فوت مربع

 6000فوت مربع

 11250فوت مربع  75فوت

A-4

 6000فوت مربع

 9000فوت مربع

 11250فوت مربع  75فوت

A -6

 9000فوت مربع

 11250فوت مربع  11250فوت مربع  75فوت

A-10

 11250فوت مربع  11250فوت مربع  11250فوت مربع  75فوت

A-20
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مساحت تحت پوشش هر کپسول (خاموشکننده)
مكان با خطر زیاد

مكان
متوسط

با

خطر

حداکثر
مجاز

مسافت
جهت درجهبندي

مكان با خطر کم دسترسي

به خاموشکنندهها

خاموشکننده

 11250فوت مربع  11250فوت مربع  11250فوت مربع  75فوت

A-40

برای حریقهای گروه  Bنیز درجهبندی انجامگرفته است .در این گروه عالوه بر سطح حریق عمق آن نیز
مطرح است .از جدول زیر میتوان جهت انتخاب کپسولهای گروه  Bاستفاده نمود( .عمق مایع قابل اشتعال
باید  1/4اینچ یا کمتر باشد)
درجهبندی خاموشکنندهها در گروه B
حداکثر فاصله شخص تا خاموشکننده (فاصله
دسترسي)

درجهبندي خاموشکننده نوع مكان

 30فوت مربع

5B

 50فوت مربع

10 B

 30فوت مربع

10 B

 50فوت مربع

20 B

 30فوت مربع

40 B

 50فوت مربع

80 B

کم خطر
متوسط
پر خطر

برای مثال خاموشکنندههایی که درجهبندی  40-Bبر روی آنها ثبتشده است خاموشکنندهای است که
میتواند حریقی به مساحت  40فوت مربع از مایعات قابل اشتعال را با عمق  1/4اینچ و یا کمتر را خاموش
کند .تقسیمبندی برای خاموشکنندههای این گروه از  1-Bتا  160-Bانجامگرفته است.
زمانی که مایع قابل اشتعال از عمق قابلتوجهی برخوردار است میبایست شماره عدد (درجه) خاموشکننده
(به استثنای خاموشکننده نوع کف) حداقل  2برابر شماره مساحت سطح بزرگترین مخزن موجود به فوت
مربع در آن مكان باشد.
زمانی که خطرات به میزان زیادی از هم جدا باشد و فاصله دسترسی تا خاموشکننده بیشتر از اعداد جدول
 2باشد میبایست از حفاظت بیشتری توسط نصب خاموشکنندههای اضافی در آن مكانها با در نظر گرفتن
قانون فوت مربع انجام گیرد.
در مكانهایی که از مخزن مایع قابل اشتعال با بیش از  10فوت مربع استفاده میشود میبایست از دو نوع
سیستم حفاظتی کمك گرفت.
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برای خاموشکنندههای حاوی دیاکسید کربن و پودر خشك شیمیایی چهار خاموشکننده درجهبندی شده
 B-6با یك خاموشکننده درجهبندی شده  B-20برابری نمیکند .هر چقدر خاموشکننده بزرگتر باشد
نرخ جریان و زمان تخلیه پیوسته بیشتری نسبت به مدلهای کوچكتر خواهد داشت.
خاموشکنندههای چرخ دار از  B-20تا  B-480عمدتاً برای مبارزه با آتش در فضای باز طراحیشدهاند و
همچنین حداقل فاصله دسترسی برای این نوع خاموشکنندهها  50فوت میباشد.
برای محاسبه تعداد مورد نیاز خاموشکننده دستی از گروه  ،Aدر ابتدا باید مساحت مكان مورد نظر را با
توجه به شكل هندسی آن بهدست آورد و سپس با توجه به بحث تقسیمبندی مكانها ،مشخص شود که
مكان مورد نظر در کدام گروه قرار دارد .با استفاده از جدول تقسیمبندی مكانها بر حسب نوع مكان و
فاکتورهای دیگری از جمله شرایط افراد استفادهکننده ،ابعاد محل و تعداد خروجیها ،چیدمان تجهیزات و
غیره ،عددی را انتخاب نموده ،سپس مساحت مكان مورد نظر را بر عدد انتخابی تقسیم کرده ،حاصل عددی
است که تعداد خاموشکننده مورد نیاز برای آن محل را نشان میدهد.


نصب خاموشکنندهها

خاموشکنندههایی که وزن آنها به  40پوند میرسد میباید به نحوی روی دیوار نصب شوند که فاصله رأس
باالیی خاموشکننده از کف زمین بیشتر از  6فوت نشود.
خاموشکنندههایی که وزن آنها بیشتر از  40پوند است میباید به نحوی روی دیوار نصب شوند که فاصله
رأس باالیی خاموشکننده از کف زمین بیشتر از  3/5فوت نشود
در تحت هیچ شرایطی فاصله انتها و یا کف خاموشکننده تا زمین نباید کمتر از  4اینچ شود.


برخی تعاریف و نكات مهم واکنش در شرایط اضطراری حریق

محل تجمع ایمن
این محل معموالً سرباز بوده و دورتر از محل بهوجود آمدن هر گونه خطر احتمالی ناشی از آتشسوزی است
و همگی افراد به هنگام آتشسوزی بعد از اینكه از محل حریق خارج شدند بایستی در این محل تجمع کنند.
محل تجمع اضطراري
این محل نسبت به جاهای دیگر در منطقه ایمنتر است و در راه رسیدن به محل تجمع ایمن است .در
صورت وجود گروه امداد ،تجسس و غیره در این محل کمكهای الزم به آنها ارائه میشود.
پیك
شخصی که دارای سالمت کامل جسمی و روحی بوده و آموزشهای اطفا حریق و کمكهای اولیه را میداند
و اطالعات محل آتشسوزی را به بیرون منتقل میکند.
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گشت زن )(PATROLL
فردی که از لحاظ جسمی و روانی کامالً سالم بوده و اصول کمكهای اولیه و اطفا حریق را میداند و با مجهز
بودن به سوت و بیسیم و لباس ضد حریق گشت زنی میکند و نیازها و خطرات را به افراد امداد و تجسس و
پیك خبر میدهد.
گروه تجسس
 2یا  3نفر یا بیشتر بوده که اتاقها و منطقه آتشسوزی را جست و جو کرده و افراد آسیبدیده و مفقودین
احتمالی را جست و جو کند.
گروه پشتیباني
این گروه به افراد گروههای امداد و تجسس و آتشنشانها کمك کرده و نیازمندیهایی آنان را برآورده
میکنند و در صورت آسیب دیدن یكی از افراد گروههای مذکور شخص دیگری را به جای او میفرستند.
گروه آتشنشان
افرادی هستند که آموزشهای الزم را دیدهاند و به شرایط محل آگاهی داشته و با لوازم اطفاء حریق وظیفه
کنترل و مهار کردن حریق را دارند.
تذکر :همه مراحل باال تا زمانی ادامه دارد که نزدیكترین گروه امداد و آتشنشان شهر یا منطقه برسد.
تعداد خروجيهاي اضطراري
معموالً دو درب خروج اضطراری برای هر محل عمومی مورد نیاز است .این دربهای خروجی باید جدا از هم
قرارگرفته باشند در طرفین مختلف ،تا در صورت توسعه حریق ،هر دو مسیر همزمان مسدود نگردد .برای
جعبه تجهیزات انفرادي مبارزه با حریق
عالوه بر کپسولهای اطفا حریق و غیره یكسری وسایل دیگر نیز الزم است از جمله جعبه تجهیزات حفاظت
فردی که شامل موارد زیر است:
یك ست کامل دستگاه تنفسی -تبر -چكمه عایق به برق و مقاوم در برابر حریق -کاله ایمنی – لباس ضد
حریق – دستكش – چراغ دستی(حداقل  3ساعت روشنایی دهد) – طناب نجات – بطری هوای اضافی.
نكته :بهطور معمول برای اطفا یك حریق بزرگ به  200گالن آب در دقیقه نیاز است.
منطقه بندي
سهولت ،سرعت و دقت در تشخیص و تعیین محل وقوع حریق به ویژه در ساختمانهای بزرگ ،لزوم
تقسیمبندی ساختمان به مناطق کوچكتر و مجزا را بهوجود میآورد و مهمترین عوامل تعیینکننده مرزهای
آن ،کاربری ،مساحت و بخشبندیهای ضد حریق ساختمان است .تأثیر عوامل یادشده در تعیین مناطق با
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رعایت موارد زیر میسر میگردد:
 هر طبقه ساختمان که بیش از  300مترمربع باشد باید یك منطقه مجزا محسوب شود.
 حداکثر مساحت یك منطقه  2000مترمربع است.
 اگر کل مساحت طبقات یك ساختمان  300مترمربع یا کمتر باشد میتوان آن را یك منطقه
محسوب کرد.
 بخشبندی مناطق ضد آتش موجود در ساختمان یكی از مهمترین شاخصههای تعیین مناطق است.
 حداکثر فاصله جست و جو در یك منطقه نباید بیش از  30متر باشد .فاصله جست و جو مسافتی
است که برای یافتن و رویت محل حریق باید طی شود.
 پایداری دیوارها و مقسمهای ضد حریق که مرز مناطق حریق را تعیین میکند باید حداقل 30
دقیقه باشد.


مدیریت حریق شهری

طبق برآورد ،احتمال آتشسوزی در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر یك حریق در شبانهروز ،تا یكصد هزار نفر
جمعیت  2حریق و تا پانصد هزار نفر جمعیت  3حریق است .در برنامههای ایمنی شهری به ازای هر 10
کیلومترمربع یك مرکز مجهز شهری پیشبینی میشود و مدت زمان رسیدن به محل حریق از زمان حرکت
باید کمتر از  5دقیقه باشد .مدت زمان بهینه  3دقیقه برآورد شده است .بر اساس بررسیهای انجامشده اکثر
حریقها در شبها اتفاق میافتد لذا در شیفت شب مخصوصاً در نیمه اول شب آمادگی تیمهای عملیاتی باید
حداکثر باشد.


برخی از امكانات و نیروی مورد نیاز در مراکز شهری

در هر ایستگاه شهری باید بهطور همزمان حداقل دو تیم مجهز آماده باشند تا در صورت عملیات تیم اول،
تیم بعدی جایگزین شود .ترکیب هر تیم باید به گونهای پیشبینی گردد که عالوه بر فرمانده عملیات و
رانندگان ماهر افرادی با تسلط و تمرین بر عملیات امداد ،نجات و اطفاء انواع حریق وجود داشته باشند.
امكانات مورد نیاز برای یك تیم عملیاتی شامل ماشین پیشرو ،دو خودرو مناسب اطفاء ،یك خودرو نجات،
یك دستگاه نردبان و یك دستگاه آمبوالنس است.
در خودرو پیشرو باید حداقل امكانات نجات و اطفاء برای انجام اقدامات تا رسیدن تیم آتشنشانی وجود
داشته باشد .خودروهای اطفاء باید مجهز به بیسیم و مجموع ذخیره حداقل  20دقیقه آب دهی و مخازن
پودر به میزان حداقل  100کیلوگرم ،ماده کف حداقل  50لیتر و حداقل  50کیلوگرم  CO2باشد.
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فصل پنجم

ایمنی برق
Electrical Safety
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 خطرات ناشی از انرژی الكتریكی:
 مهمترین عوارض ناشی از برخورد با انرژی الكتریكی عبارتست از برق گرفتگی ،اختالالت قلبی،
اختالالت و ضایعات عصبی ،اختالالت حسی و سوختگی در اثر برقگرفتگی که شدت آن به ولتاژ،
فرکانس ،شدت جریان برق و میزان مقاومت بدن بستگی دارد.
 تجزیه و تحلیل مرگ و میر های ناشی از الكتریسیته
 نقص تجهیزات تابلو (تماس عضو برقدار با بدنه -قرارگیری نامناسب تجهیزات ،وایرینگ نامناسب وموارد مشابه)
 انجام عملیات مانور روی کلیدهای پربار توزیع (کلید اتوماتیك -فیوز کات اوت) اضافه بار شدن فیدرها نامگذاری غلط فیدرهای فشار متوسط و ایجاد اشتباه بین اپراتور پست و گروه عملیات و در نتیجهایجاد اشتباه در تشخیص فیدر بی برق
 استفاده از ابزار نامناسب جهت آزمایش فازهای شبكه فشار ضعیف نقص عملكرد فیوزها (عمل نكردن فیوزهای فشار ضعیف در محدوده نامی خود) برگشت ولتاژ از سمت مشترکین از طریق ترانس و ایجاد حادثه به علت ارت نشدن محدوده کار کار در شرایط بارانی و اصابت صاعقه به محدوده کار تشخیص غلط محدوده ایمن و غیرایمن جابجایی کابل فیدر داخل تابلو بدون قطع برق تابلو (قطع فیوز کات اوت) ایجاد تماس غیر مستقیم با شبكه از طریق بدن فرد متصل به شبكه انجام عملیات شاخه زنی در شرایط برقدار عبور شبكه فشار متوسط در نقاط مختلف از روی فیدرهای مشابه دیگر و برقدار شدن خط بی برق دو فاز شدن شبكه مشترکین بعلت تماس پیچ راک مقره نول با هادی فاز شكسته شدن تیر حامل کارگر بعلت برداشت ناگهانی بار هنگام جمع آوری شبكه متصل به آنها برگشت موج صاعقه از طریق زمین الكتریكی (ارتینگ الكتریكی) بعلت پایین بودن فاصله بین چاهارت الكتریكی و حفاظتی
 برقدار شدن هادی معابر در اثر عملكرد فتوسل و حادثه برای کارگر ایجاد کار در یك محدوده شبكه توسط گروههای ناهماهنگ اشتباه در تشخیص فیدر بی برق شده روی پایه حامل دو فیدر مجزا232
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 برقدار شدن شبكه فشار ضعیف تحت عملیات در اثر تماس هادی با شبكه فشار متوسط برقدارباالی آن
 ایجاد حریق گسترده در مزارع کشاورزی بعلت کلید زنی فشار متوسط (سكسیونر) تماس بوم جراثقال با شبكه فشار متوسط برقدار هنگام کار گروه زیر خط برقدار تماس هادی شبكه مخابرات بیابانی با شبكه فشار متوسط بعلت عدم رعایت حریم کابلكشی غیراستاندارد و ایجاد حادثه بعلت لختی کابل پس از برداشته شدن پوشش کابل توسطعوامل غیرمجاز
 کابلهای برقدار سرگردان (رها شده) تماس کامیون حامل مصالح ساختمانی با شبكه برقدار تماس نردبان فلزی آتش نشانان با شبكه فشار متوسط برقدار تماس برخی مصالح ساختمانی فلزی حمل شده توسط کارگران با شبكه برقدار سقوط تیر بر روی همكاران و همچنین شكستگی تیر فشار متوسط به علت نقص در تجهیزات باالبر استفاده از هادی برقدار بجای طناب برای خشك کردن لباس ،بعلت رعایت نشدن حریم شبكهفشار ضعیف روستایی و ضعف اطالعات مشترکین نسبت به خطرات برق
 تماس آنتنی بیسیم نظامی هنگام مانور با شبكه فشار متوسط عبوری از خیابان با ارتفاع کم از سطحزمین
 بازبودن درب تابلوهای توزیع و پست زمینی تداخل هادی های دو ترانس درشبكه های خروجی (استفاده از نول یك ترانس برای شبكه ترانسمجاور)
 نصب دو هادی فاز از دو ترانس مجزا بر روی شیارهای یك مقره فشار ضعیف (هر کدام روی یكشیار) در پایه انتهایی
 سقوط کارگران تعمیراتی معابر از ارتفاع بعلت نقص فنی باالبر -سقوط شبكه  20کیلوولت تحت کشش بر روی شبكه فشار ضعیف بعلت پارگی سیم مهار
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 ترمینولوژی ایمنی در صنعت برق
ولتاژ تماس :Touch Voltage
ولتهاژی است که بهه هنگام بهروز خرابی در عهایهق بندی بیهن قسمتهایهی از هادیهها ،بدنه ههای
هادی ،قسمتهای هادی بیگانه و غیره کهه بهه طهور همزمهان در دسهترس هستند ،ظاهر می شود.
ولتاژ تماس احتمالی :Prospective Touch Voltage
حداکثر ولتاژ تماس است که احتمال دارد در صورت بروز اتصهال کوتاهی با امپهدانس ناچیهز  ،در تأسیسات
الكتریكی ظاهر شود.
ولتاژ گام Step Voltage
ولتاژی است که بر اثر برخورد هادی فاز با زمین ایجاد می شود .این برخورد ممكن است در اثر پارگی
هادیهای فاز برق فشار ضعیف یا فشار قوی بوجود آمده و یا اینكه در اثر از بین رفتن عایقبندی سیم ها یا
کابلهای برقدار و نشت جریان برق به زمین حادث می شود.
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 انواع حوادث در اثر برق گرفتگی
 حوادث در زمان ساخت تاسیسات برق شامل نیروگاه ،سیستمهای انتقال ،توزیع ،خطوط هوایی و
زمینی ،پست های برق ،مشترکین...
 حوادث در زمان بهره برداری تاسیسات برق شامل نیروگاه ،سیستم های انتقال ،توزیع ،خطوط
هوایی و زمینی ،پست های برق ،مشترکین...
 حوادث در زمان نگهداری و تعمیر تاسیسات برق شامل نیروگاه ،سیستم های انتقال ،توزیع ،خطوط
هوایی و زمینی ،پست های برق ،مشترکین....
حوادث مرتبط با انرژي برق:
 سوختگی برق گرفتی قوس الكتریكیحوادث غیر برقي:
 سقوط ماشین آالتبرق گرفتگی میتواند در عرض چند دقیقه سبب مرگ گردد.
اطالعات و آمار نشان داده است ،که افرادی که در مواجهه با خطر حوادث ناشی از برق هستند را میتوان به
دو گروه تقسیم نمود:
الف – افراد ماهر (برقكار و افراد آموزش دیده)
ب  -افراد غیر ماهر (آموزش ندیده و بدون تجربه)
شاید چنین تصور شود که چون افراد ماهر از ماهیت برق اگاه هستند و اصول کار با آن را آموزش دیده اند
کمتر دچار حادثه می شوند .اما آمار نشان میدهد که تعداد حوادث در گروه افراد ماهر بیشتر از گروه دوم
است .شاید بتوان از مهمترین علل آن به ماهیت کاری این گروه از کارگران اشاره نمود .معموال کارهایی که
به افراد ماهر گمارده می شوند دقیقتر و خطرناکتر از کار هایی است که به افراد غیر ماهر گمارده میشود.
 مخاطرات الكتریكی
خطرات ناشی از جریان برق به دودسته تقسیم مخاطرات اولیه و ثانویه تقسیم می شوند:
 .1مخاطرات اولیه
 شوک الكتریكی سوختگی ژول یا سوختگی ناشی از حرارت235
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 سوختگی ناشی از قوس الكتریكی افزایش حرارت یا آسیب به تجهیزات فعال شدن ناخواسته تجهیزات آتش سوزی و انفجار– ناشی از جرقه
– ناشی از الكتریسته ساکن
– جرقه مواد قابل اشتعال
– آلودگی صوتی
– ضربه و فشار
 .2مخاطرات ثانویه
 سقوط از ارتفاع انداختن ابزار و اشیا برخورد با اشیاء از دست دادن تعادل گرفتگی ماهیچه ای کوری کری و افت شنوایی ناشی از موج مهمترین عوامل آتش سوزی ناشی از اتصال کوتاه
مقدار گرماي بوجود آمده در اثر عبور جریان الكتریكي برابر است با :

W = RI2 * t

  : Over Loadاضافه حرارت کابل ها و تجهیزات الكتریكی ناشی از اضافه بار هادی  : Loose Connectionحرارت ناشی از شل بودن اتصاالت دار الكتریكی  : Earth Leakageجریانات ناشی از ایزوالسیون نامناسب و ضعیف اتصال کوتاه  : Short Circuitحرارت ناشی از اضافه جریان ناشی از اتصال کوتاه در مدار باال رفتن دمای مواد قابل اشتعال که در نزدیكی تجهیزات الكتریكی قرار دارد -روشن شدن مواد قابل اشتعال بوسیله قوس یا جریان الكتریكی
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 شوك الكتریكی ) )Electro Shock
بافت های بدن ،نظیر پوست و ماهیچه ها همانند خون و دیگر سیاالت بدن به عنوان الكترولیت
 Electrolyteطبقه بندی میشوند .در نتیجه ،این بافتها هادی های برق هستند که برحسب مقاومت اهم
مشخص میشوند .تفاوت پتانسیل برقی بكار رفته در بافت های بدن یا در دو محل روی سطح خارجی
پوست جریان های پاسخ ایجاد میکند.
شوک برقي به دو کالس تقسیم مي شود:
میكروشوک  – Microshockدر بحث های پزشكی رخ می دهد.
ماکرو شوک  -Macroshockدر بحث های برق گرفتگی رخ می دهد.
شوک الكتریكی یك تحریك ناگهانی و اتفاقی سیستم عصبی بدن بر اثر عبور جریان الكتریكی است و جریان
برق بر اثر اختالف پتانسیل یا ولتاژ عبور میکند.
عوارض مهمی که در اثر شوک الكتریكی یا برق گرفتگی ایجاد می شود عبارتند از:
 .1انقباض ماهیچه ها
 .2خفگی
 .3فیبرالسیون قلبی
 .4سوختگی و از بین رفتن بافتها
 دالیل شوك الكتریكی
 تماس با هر دو هادی یا سیم برق ( فاز و نول ) تماس با سیم فاز مدار برقدار و زمین ( جریان برق از یك نقطه به بدن وارد و از نقطه دیگر خارجمی شود)
 تماس با سیم نول ( یا سیم خنثی ) در شرایط عدم تعادل بار فازها تماس با بدنه هادی ( بدنه فلزی) دستگاه هایی که داراری اتصال بدنه باشند ( ایجاد ولتاژهایتماسی)
 تخلیه بار الكتریكی ذخیره شده از دستگاههای برقی در موقع خاموش بودن دستگاه ( اثرات خازنی)
 ایجاد اختالف پتانسیل بین دو پا در شرایط اتصالی فاز با زمین یا تخلیه جریان به زمین بر اثر رعد وبرق
 الكتریسته ساکن237
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 -رعد و برق

جریان عامل اصلی در شدت برق گرفتگی است .منشاء عبور جریان الكتریكی  :اختالف پتانسیل بین دو نقطه
است.

(B) Step Potential

(C and D) Touch / Step Potential

(A) Touch Potential

 انواع برق گرفتگی در سیستم فشار ضعیف
-1تماس دو نقطه از بدن با دو فاز و یا فاز و نول ( احتمال وقوع خیلی کم )
-2تماس بدن با یك سیم برقدار و زمین (احتمال وقوع کم)
-3تماس با جسم فلزی در معرض تماس برقدار شده ( بیشترین احتمال)
 انواع برق گرفتگی در سیستم فشار قوی
 -1عدم رعایت فاصله مجاز از خطوط برهنه فشارقوی
 -2برقدارشدن تجهیزات بر اثر نقص عایقی و مناسب نبودن زمین حفاظتی (جریان نشتی)
 -3تماس با اشیاء فلزی زمین نشده بزرگ در مجاورت خطوط فشارقوی (القاء خازنی ولتاژ)
 -4برق گرفتگی به دلیل ولتاژ تماس و ولتاژ گامی حین اتصال کوتاه و یا رعد و برق
 عوامل موثر در برق گرفتگی
 .1ولتاژ
 .2شدت جریان
 .3مقاومت بدن
 .4نوع جریان
 .5مسیر عبور جریان و سطح تماس
 .6مدت زمان عبور جریان
 .7فرکانس
 .8عوامل دیگر
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 ولتاژ
حداکثر ولتاژ مجاز تماس در فرکانس  50هرتز در شرایط عادی و خشك مطابق استاندارد انگلیسی  50ولت
و مطابق استاندارد آلمانی  65ولت و برای جریان برق مستقیم ( )DCهر دو استاندارد برابر  120ولت است.

 10تا  12ولت موثر

حداقل آستانه احساس
حداقل آستانه درد

 15ولت

حداقل آستانه درد شدید

 20ولت

حداقل ولتاژ نگهدارنده

 20تا  25ولت

حداقل ولتاژ کشنده

 40تا  50ولت

محدوده ولتاژ براي فیبرالسیون قلبي

 50یا  60تا  2000ولت

 شدت جریان الكتریكی
بر اساس استاندارد انگلستان ،مقدار شدت جریان جریان بدون خطر برای انسان در فرکانسهای  50تا 60
هرتز در حدود  10میلی آمپر و مقدار جریانی که باعث برق گرفتگی و مرگ میشود ،برابر  25میلی آمپر
است و مقدار این شدت جریان در برق مستقیم برابر  50میلی آمپر میباشد.
عامل تعیین کننده شدت برق گرفتگي ،مقدار جریان است.
پاسخهای فیزیولوژیكی بدن به مقدار جریان:
 -1آستانه دریافت (درک)
 -2حد رهایی
 -3فلج تنفسی
 -4تشنج قلبی
 آستانه دریافت
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ترازی را مشخص می کند که اثر جریان برای نخستین بار احساس می شود .در این تراز ،تحریك با
جریان متناوب احساس سوزش و خارشی در انسان به وجود می آورد.
آستانه دریافت برای زنان 0.27 :تا  0.88میلی آمپر
آستانه دریافت برای مردان 0.4 :تا  1.39میلی آمپر
 حد رهایي
افزایش جریان از حد دریافت ،موجب تبدیل احساس خارش و سوزش به احساس ناراحتی همراه با گرفتگی
عضالت می شود .گرفتگی عضالت با افزایش جریان زیاد شده و در نهایت به حدی می رسد که شخص قادر
به جدا کردن خود از منبع برق گرفتگی نمی باشد.
جریان رهایی بیشترین جریان بی خطری است که شخص می تواند تحمل کرده در حالی که هنوز هم بتواند
خود را از جسم برقدار رها سازد و برای این منظور قادر باشد که عضالتی را که مستقیما در معرض جریان
برق هستند به کار گیرد.
 آستانه رهایي
مبنای تعیین جریان بی خطر و از همین رو متناظر با مقدار بی خطر مقاومت بدن می باشد.
• حد رهایی جریان برای زنان  6 :میلی آمپر
• حد رهایی جریان برای مردان 9 :میلی آمپر
• حد رهایی جریان برای کودکان 5 :میلی آمپر
 5میلي آمپر بیشترین جریان بي خطر براي عموم مردم در نظر گرفته مي شود.
 آستانه فیبریالسیون بطني
آستانه فیبریالسیون بطنی ،عبارت از حداقل مقدار جریانی است که سبب وقوع فیبریالسیون بطنی میگردد.
این اثر از افزایش در ناهمگنی حالت تحریكی قلب در اثر جریان القأ شده از انقباضات بیش از اندازه قلب
نتیجه میشود .در مورد شوکهائی با مدت زمان کمتر از  0/1ثانیه فیبریالسیون ممكن است در جریانی با
دامنه بیش از  500mAاتفاق افتاده و احتمال وقوع آن در جریانهائی با دامنههای در حد چندین آمپر نیز
وجود دارد .مشروط بر آنكه شوک در خالل پریود آسیبپذیری اتفاق افتد .در مورد شوکهائی با چنین
شدت و مدت زمانهای طوالنیتر از یك سیكل قلب ممكن است گرفتگی برگشتپذیر قلب را سبب شود.
فیبریالسیون بطنی بعنوان علت اصلی مرگ در برق گرفتگی در نظر گرفته میشود .همچنین بعضی اتفاقات
منجر به مرگ نیز وجود دارند که ناشی از خفگی یا ایستادن ضربان قلب می باشند.
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 مقاومت بدن
هر مادهای دارای مقاومت الكتریكی است که اگر ولتاژ معینی به دو سر آن اعمال شود ،متناسب با مقاومت
آن جریانی از آن عبور میکند .در صورت باال بودن مقاومت ،جریان کمتر و در صورت پایین بودن مقاومت،
جریان بیشتری از آن عبور میکند.
V=IR
بیشترین مقاومت بدن در برابر عبور جریان الكتریكی به وسیله پوست ایجاد میشود.
افزایش ایمنی متناسب با کاهش مقدار ولتاژ است.
جریان(آمپر) مي کشد ،ولتاژ مي سوزاند.
درولتاژ ثابت ،عامل محدود کننده جریان ،امپدانس بدن ،امپدانس مسیر و امپدانس منبع ولتاژ است.
امپدانس منبع معموال ناچیز و قابل صرف نظر است.
امپدانس مسیر بستگی به شرایط مدار برق گرفتگی،خشكی ورطوبت محل اتصالی ،مقاومت زمین ،نحوه
تماس با جسم برقدار و غیره می باشد.

امپدانس بدن تقریبا از نوع مقاومت خالص بوده و مشخصه آن غیرخطی نزولی است .یعنی:
 مقاومت بدن با افزایش ولتاژ کاهش می یابد. مقاومت بدن با افزایش جریان کاهش می یابد. مقاومت بدن با افزایش زمان برقگرفتگی کاهش می یابد.مقاومت کلي بدن= مقاومت پوست بعالوه مقاومت داخلی بدن
عوامل موثر دیگر در تعیین مقدار مقاومت بدن :سطح تماس پوست ،خشكی و رطوبت پوست ،ضخامت
و سالمت پوست ،چاقی و یا عضالنی بودن ،حجم بدن و مسیر عبور جریان
در ولتاژ فشار ضعیف با فرکانس برق شهر ،پوست بیشترین مقاومت را در تماس بدن با برق دارد ،اما در ولتاژ
فشارقوی و ولتاژهای با فرکانس زیاد ،مقاومت نقطه تماس قابل صرف نظر است ،زیرا در فشارقوی ،ولتاژ فورا
پوست را شكافته و می سوزاند و آنچه گذر جریان را محدود میسازد ،تنها مقاومت داخلی بدن خواهد بود.
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در فرکانسهای زیاد (بیش از 1000هرتز) بدلیل اثر خازنی ،جریان عمدتا توسط مقاومت داخلی بدن محدود
می شود.
مقاومت پوست بیشترین اثر حفاظتي را دارد.
پوست خشك دارای مقاومتی بین  7000تا  10000اهم بر سانتیمترمربع است .در حالت مرطوب این
مقاومت تا یك درصد هم میتواند کاهش پیدا کند.
نتیجه آنكه در محلهاي مرطوب اقدامات ایمني شدیدتري الزم است.
مقاومت داخلي بدن = مقاومت بافتها ،اندامها و مایعات موجود در بدن (خون ،ادرار ،صفرا ،آبهای میان
بافتی)که همگی محلولهای الكترولیتی هستند.

 نوع جریان
پوست بدن در برابر جریان مستقیم مقاومت بهتری نسبت به جریان متناوب دارد .علت اصلی مرگ بر اثر
جریان متناوب به دلیل وجود فرکانس برق است که موجب انقباض ماهیچه ها و فیبرالسیون قلب میشود.
خطر عمده جریان مستقیم در صورت طوالنی شدن برق گرفتگی ،سوختگیهای شدید و تجزیه خون و
مسمومیت است.
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 مسیر عبور جریان و سطح تماس
خطرناکترین مسیر جریان ،عبور از قفسه سینه ( قلب و ششها) است .هرچه سطح تماس بیشتر باشد خطر
برق گرفتگی بیشتر خواهد بود.
 مدت زمان عبور جریان برق
هرچه مدت زمان عبور جریان برق بیشتر باشد شدت و خسارتهای ناشی از برق گرفتگی بیشتر است .دالیل
این امر عبارتند از:
 با توجه به انرژی ژول ،ارتباط مستقیم بین زمان و میزان انرژی وجود دارد.
 فرصت کافی برای مختل کردن ضربان قلب وجود دارد.
 بخشی از جریان بطور خارجی از بدن رد میشود که می تواند روی اعصاب تاثیر بگذارد و زمان
فرصت کافی را فراهم میکند.
 اثر فرکانس برق
فرکانس  50و  60هرتز تقریبا فرکانسی است که باعث حداکثر تحریك در انتهای یك عصب می شود ولی در
فرکانسهای باالتر تحریك نمیشوند .در فرکانسهای باالتر جریان برق در سطح بدن عبور میکند و از
قسمتهای داخلی نمیگذرد.
در فرکانسهای باالتر اثر ژول کاهش مییابد که به علت افزایش جریان کاپیستیانس (مقاومت) است.
عوامل دیگر نظیر سن افراد ،خستگی ،تشنگی ،گرسنگی ،بیماری ،مشكالت روانی و روحی ،درجه حرارت،
رطوبت ،شرایط جوی در شدت و ضعف برق گرفتگی دخالت دارند.
اثرات ثانویه شوک الكتریكي
 .1سوختگي
سوختگی مهمترین اثر بعدی حوادث الكتریكی است .خطر اساسی ناشی از جریان مستقیم یا ولتاژهای بسیار
کم می باشد .حرارت ایجاد شده در مسیر عبور جریان برابر قانون ژول است:
W=I2RT
با اینكه پوست بیشترین مقاومت را در برابر عبور جریان برق دارد احتمال سوختگی در پوست هنگام تماس
با مدار برق بیشتر است.
 اقدامات ایمنی در کار با تاسیسات برقی
اصول کلی برنامه ایمنی برق Electrical Safety Program – Principles
 شناسایی مخاطرات
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 حذف مخاطرات (هرزمان که امكان پذیر است)
 کنترل مخاطرات
 به حداکثر رساندن توانایی برای درمان آسیب
 به حداقل رساندن شدت آسیب
اقدامات کلی کنترلی برقی Electrical Control Measures
 تدوین قوانین و مقررات کار

Regulation, Rule, Law

 بكارگیری سیستم مجوز کار

Work Permit

 قرار گرفتن سیستم در حالت

ZMS

 بكارگیری سیستم LOTO

Tagout/Lockout

 بكارگیری روش های اجرایی انجام کار

Work Procedure

 بكارگیری انواع دستورالعمل های کار

Work Instruction

 تعمیر و نگهداری شایسته تجهیزات

Good Maintenance

 آموزش

Training

 عایقكاری و محصور کاری بخش های برقدار Insulation/Enclosure of live parts
 بكارگیری تفكر استفاده از ولتاژ های کم

Low Voltages

 زمین کردن یا ارتینگ

Earthing

 استفاده از فیوزها

Fuse

 استفاده از قطع کننده های مدار

Circuit Breaker

 همبند کردن تجهیزات

Equipotential bonding

 جداسازی

Isolation

 استفاده از دستكش های عایق

Insulating gloves

 استفاده از زیرپایی های عایق

Insulating mats

 استفاده از لباس های مناسب

clothing

 استفاده از ابزارهای عایق

Insulated tools

 استفاده از حفاظ های صورت

Face shields

 بكارگیری تفكر فاصله

Distance
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دالیل کار روی خطوط برقدار
 بی برق کردن ،گاهی اوقات میتواند مخاطرات بیشتر یا اضافی را ایجاد کند :شامل:
 غیرفعال کردن سیستم های آالرم اضطراری
 خاموش شدن تجهیزات تهویه برای محیطهای خطرناک
 بی برق کردن ،گاهی اوقات امكان پذیر نیست به دلیل:
 آزمایش مدارهای برقدار
 کار روی مداراتی که بخشی از فرایند مستمر کار هستند
معرفی سیستم )Lock out/ Tag out ( LOTO
 قفل کردن تكنیكی است که برای جلوگیری از حوادث ناشی از عدم هماهنگی و برخورد ناخواسته با
انرژی خطرناک رها شده توسط فرد دیگری بكار میرود.
 قفل روی وسیله عایق کننده انرژی مانند در تابلوی برق قرار میگیرد که در وضعیت off, open
 or closedاست.
 هر فردی که سیستم  lockoutرا اجرا میکند ،سیستم را قفل میکند و تنها خودش کلید را دارد
و میتواند باز کند و جریان برق را مجدداً برقرار کند .به این ترتیب در اثر ناهماهنگی حادثه رخ
نخواهد داد.
 در صورتیکه امكان قفل کردن وجود نداشته باشد ،از برچسب و نصب تابلوی هشدار (out
)Tagبرای آگاهی بخشی نسبت به دلیل قطع برق و لزوم هماهنگی برای برقراری مجدد جریان
استفاده میشود.
مجوز کار خطوط برقدار Live Work Permit
 با تاریخ و زمان مشخص باشد.
 دلیل انجام کار روی خطوط برقدار بیان شود
 چه کسی می خواهد کار را انجام دهد.
 وظایف کار بیان شود.
 مخاطرات کار مرور شود و ثبت گردد
 تجهیزات وسایل حفاظت فردی فراهم شود.
 احتیاط و نكات ایمنی مكتوب شود و فراهم گردد.
 در سه سطح سازمانی امضاء شود.
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احتیاطات ایمنی فردی در کار با تجهیزات الكتریكی
 مطمئن شوید که برق قطع است
 استفاده درست از دستورالعمل LOTO
 بكارگیری اشخاص ذی صالح
 بكارگیری تجهیزات حفاظت فردی مناسب
 تست همیشگی سیستم برای باردار بودن
 عدم استفاده از وسایل رسانا در حین کار
 عدم همراه داشتن وسایل شخصی رسانا مثل حلقه ،جواهراالت...
 زمین کردن و همبند کردن درست
 بازرسی سیستم های عایق
 عدم ایستادن در جاهای مرطوب
 در صورت نیاز استفاده از وسایل اطفا کننده مناسب
 استفاده از وسایل ضد انفجار
 حفاظت در برابر برق گرفتگی
 فراهم نمودن کمك های اولیه و احیای قلبی – عروقی
 محصورکاری مناسب برای هادیهای لخت
 وجود وسایل غیر هادی برای جداسازی افراد مصدوم از هادی برقدار
 استفاده از چك لیست های بازرسی برای اطمینان از مطابقت با استانداردها
 عدم کار روی تجهیزات برقدار که روشنایی مناسبی برای فراهم نشده است یا با موانع برای دید
روبرو است.
 روش های حفاظت در برابر برق گرفتگی
 .1روش هاي حفاظت در مقابل برق گرفتگي مستقیم
 .1عایق بندی قسمت های برقدار  -مقاومت عایقی بیش از یك مگا اهم(-سیم برق)
 .2محصور کردن تجهیزات یا حفاظت توسط بازدارنده ها و موانع نظیر حصار ،نرده
 .3حفاظت توسط ایجاد فاصله-دور از دسترس قرار دادن(-خطوط انتقال برق) یا استقرار در
خارج از دسترس فرد ( از باال  5/2متر و از پایین و طرفین  25/1متر می باشد)
 .4حفاظت اضافی بوسیله کلیدهای خودکار ایمنی یا نصب کلید جریان نشتی به زمین
 .5حفاظت به وسیله پوشش-فلزی یا عایق( -باس داکت – تابلوهای برق)
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 .2روش هاي حفاظت در مقابل تماس با برق غیر مستقیم
 .1قطع خودکار مدار تغذیه با استفاده از اتصال زمین
 .2حفاظت توسط سیم زمین(ارت)
 .3عایق بندی دوبل یا مضاعف
 .4عایق کردن محیط
 .5هم ولتاژ کردن بدون اتصال زمین

 آشنایی با سیستم اتصال به زمین و انواع آن :

اتصال به زمین از دو نظر مهم است :
 حفظ سالمت و ایمنی افرادی که از سیستم برق استفاده میکنند( اتصال به زمین حفاظتی ) حفظ سالمت سیستم  ،صرفنظر از مسایل مربوط به ایمنی  ( .اتصال به زمین عملیاتی)اتصال به زمین ازنظر انجام کار صحیح و سالم سیستم ( اتصال به زمین عملیاتی)،دو هدف را دنبال می
کند:
 ایجاد شرایطی که در آن  ،سیستم از نظر فنی درست عمل کند .این هدف با برقراری مسیری ازطریق زمین به منبع تغذیه و اتصال به زمین با استفاده از رله های
حساس به دست می آید .
 ایجاد شرایطی که در آن عایق بندی سیستم سالم می ماند .در ساده ترین تحلیل ممكن  ،یك سیستم از رساناها و عایقها تشكیل می شود  .رسانا ها باید
تاجایی که ممكن است جلوی عبور جریان برق از مسیرهای ناخواسته را بگیرند  .به عبارت دیگر ،
عبور جریان برق باید در مسیر دلخواه برقرار شود و در سایر جهات از آن جلوگیری به عمل آید .
عایقها حساس تر از هادیها هستند و عالوه بر دمای زیادی که سبب انهدام عایق می شود  ،باال
رفتن بیش از حد ولتاژ و اثر آن به مدت طوالنی  ،مخصوصاً در دمای باال  ،عایق را زودتر از بین
برده و سبب بروز خرابی در سیستم می شود .
به طور خالصه  ،صرفنظر از اثر دما در تحلیل اولیه  ،عمرعایق بندی بستگی به شدت میدان و مدت
زمان برقراری آن دارد  .اگر شدت میدان کمی از مقدار مجاز آن بیشتر باشد  ،ممكن است پس از
چند سال سبب خرابی عایق بندی شود و اگر این مقدار چند برابر مقدار مجاز باشد  ،در ظرف چند
دقیقه یا ثانیه سبب از بیهن رفتن عهایق بندی در ضهعیف تهرین نقطه سیستم می گهردد.
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 طبقه بندی سیستمهای اتصال به زمین فشار ضعیف :
انواع سیستمهای اتصال به زمین فشار ضعیف عبارتند از :
-

 TNشامل  TN-S ، TN-Cو TN-C-S

-

TT
IT

نامگذاری سیستمهای الكتریكی مذکور به صورت ذیل است :
الف ) از دو حرف اصلی شناسایی ،حروف اول سمت چپ رابطه سیستم با زمین را مشخص میکند.
حرف اول از سمت چپ  ( Tبرگرفته از کلمه ( Terraالتین ) به معنای زمین بدین معناست که یك
نقطه از سیستم به زمین وصل است .
حرف اول از سمت چپ  ( Iبرگرفته از کلمه : ) Isolated
نشان می دهد که سیستم از زمین مجزاست یا با مقاومتی بزرگ به آن وصل است.
ب ) از دو حرف اصلی شناسایی  ،حر ف دوم از سمت چپ رابطه بدنه های هادی تجهیزات با زمیهن
را مشخص می کند.
حرف دوم از سمت چپ  : Nنمایانگر آن است که بدنه های هادی به هادی خنثای زمین شده  ،وصهل
هستند.
حرف دوم از سمت چپ  :Tمشخص می کند که بدنه های هادی  ،مستقل از زمین سیستم  ،به زمین
وصل هستند.
ج ) حروف کمكی نشان دهنده زیر سیستمها هستند (  Cو ) S
حرف سوم از سمت چپ  : Sبدنه های هادی از طریق یك هادی حفاظتی مخصوص ( ) PEدر مبدأ به
نقطه خنثای سیستم وصل می شود( .سیستم . ) TN-S
حرف سوم از سمت چپ  : Cبدنه های هادی از طریق یك هادی حفاطتی مشترک مخصوص و خنثی
(  )PENبه زمین وصل می شود ( سیستم .)TN-C
 سیستم : TN
در این سیستم منبع انرژی (ترانس پست یا ژنراتور برق ) در یك یا چند نقطه ارت شهده و قسمتههای
هادی در دسترس و قسمتهای هادی بیگانه تأسیسات تنها از طریق سیمهای ارت به نقطه یا نقاط ارت
شده منبع متصل میشوند  .به عبارت دیگر مسیری رسانا بهرای عبهور جریانههای اتصهال به زمیهن
تأسیسات به نقطه یا نقاط ارت شده منبع وجود دارد .
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این سیستم به چند دسته تقسیم می شود :
الف ) سیستم TN-C

در این سیستم  ،سیم ارت و نول مشترک هستند  .به عبارت دیگر سیم نول کهه از شینه نهول تهابلوی
اصلی به مصرف کنندهها برده میشود  ،هم به عنوان نول مورد استفاده قرار می گیرد و هم به عنوان سیم
ارت یعنی یك انشعاب از سیم نهول به بدنهه هادی دستگاههای مصرف کننده به عنهوان سیهم ارت وصل می
شود .کابلهای هم مرکز ارت شده یا کابلهای غهالفدار فلهزی ارت شده که مسیر برگشتی بهرای عبور
جریان اتصال به زمین را فراهم می آورند  ،نمونههایی از این سیستم هستند .

سیستم اتصال به زمین TNC

ب ) سیستم TN-S

در این سیستم  ،سیمهای نهول و ارت از یهكدیگر جدا هستند  .یعنی در محل تابلوی اصهلی بهرق
عهالوه برشینه نول ،شینه دیگری به نام شینه ارت وجود دارد که سیم ارت اصلی از الهكترودهای زمین به آن
وصهل شده واز آنجا به موازات سیمهای نهول و فازها ( به صورت پنج سیمه ) تها دستگاهههای مصرف کننده
برده شده و به بدنه هادی آنها متصل میشود .
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سیستم اتصال به زمینTN-S

ج ) سیستم TN - C – S

تنهها دربخشی از این سیستهم ( مهعموالً در ابتدا )  ،سیهم نهول و ارت با یكدیگر مشترک هستنهد و از
آن
نهقطه به بعد  ،سیهم پنجمی از نهول منشعب شهده و جهداگانه به بدنه دستگاههای مصرف کننده
اتصال
داده می شود .

سیستم اتصال به زمینTN-C-S

 سیستم TT
دراین سیستم منبع انرژی (ترانس پست یا ژنراتور بهرق ) دریهك یها چند نهقطه ارت شده و قسمتهای
هادی دردسترس و ههادی بیگانه تهاسیسات بهه الهكترود ارت محهلی یها الهكترود هایی که نقطه نهظر
الهكتریكی مستقل از ارتهای منبع سیستم هستند ،متصل می شوند  .یعنی اتصال به زمین حفاظتی
هیچ گونه ارتباطی با اتصال به سیستم ندارد.
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سیستم اتصال به زمینTT

 سیستم IT
در این سیستم منبع انرژی (ترانس پست یا ژنراتور برق ) یا بهه طهور کلی ارت نشهده  ،یها از طهریق یهك
امپدانس بزرگ ارت می شود و قسمتهای ههادی در دستهرس تأسیسات نیهز به الكتهرود ارتی کهه از نظهر
الكتریكی مستقل است ،وصل می شوند  .در این سیستم نیز اتصال به زمین حفاظتی و اتصال سیستم با
یكدیگر ارتباط ندارند.
استفاده از این سیستم برای شبكه های عمومی توزیع برق ممنوع است .

سیستم اتصال به زمین IT

از انواع سیستمهای مذکور تنها استفهاده از سیستم اتصهال بهه زمین نهوع  TNدر کهارخانه ها و کارگاهها
الزامی است  .مگر آنكه نوع کارخانه یا کارگاه  ،استفاده از سیستمهای  TTیا  ITرا ایجهاب کند که در این
صورت الزم است با ذکر دالیل  ،اجازه مخصوص برای استفاده از این سیستمها گرفته شود .
ههادی خنثی ( )Nو هادی حهفاظتی (  ) PEبههایهد از ههمدیگر مجهزا باشند و فقهط در یك نقطهه (نقطه
مبدأ) به یهكدیگر وصهل شوند نباید از محل جدا شدن هادیهای خنثی و حفاظتی آنهها را در نقطهه دیگری
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به یكدیگر وصل کرد  .علت ایهن امهر آن است کهه در صورت اتصال مكهرر سیهم نول و ارت بهه یكدیگر،
حلقه ایجاد می شود که جریان چرخشی نهاشی از آن در سیستمههای مخابراتهی و الكترونیهكی پارازیت یا
نویز ایجاد می کند  .در سیستهم قهدرت خهالی بهودن ظهرفیت جهریهان سیهم ارت مههم است .در صهورت
پهر بهودن ظهرفیت ( ایجاد  ) LOOPسیم ارت وظیفه خود را در موقع لزوم به درستی انجام نخواهد داد .
 انواع الكترود های مورد استفاده در سیستم اتصال به زمین
سه نوع الكترود متداول و مورد استفاده در سیستم اتصال به زمین عبارتند از :
 الكترود های صفحه ای الكترود های میله ای الكترود های تسمه ای الكترودهای صفحه ای
برای استفاده از این نوع الكترودها  ،صفحاتی ازجنس مس با ابعاد حد اقل  1 × 0/5متر و ضحامت حداقل 2
میلیمتر و یا صفحاتی از جنس فوالد گالوانیزه با ابعاد حداقل  1 × 0/5متر و ضخامت حداقل  3میلیمتر
پیشنهاد میشود .
الكترودهای صفحهای باید در عمقی که رطوبت زمین به طوردایمی وجود دارد ،نصب گردد .
 آماده سازی خاك اطراف الكترود صفحه ای
ابتدا مخهلوطی از نهمهك  ،خهاکهه زغهال چهوب و خهاک رس را به تهرتیب بها نسبتههای  1و  4و  35در
بیهرون بها آب به صورت گل در آورید و اطراف صفحه الكتهرود را حداقل تها  20سانتیمتر باالتر از لبه باالیی
صفحه بها این مخلوط پر کنید  .سپس خاک رس سرند شده را در داخل چاه بریزیهد و بهه طهور متنهاوب
بهه آن آب اضافه کنید .
الكترود های صفحه ای باید به صورت عمودی نصب شوند .
اتصال سیم ارت به الكترود صفحههای باهد حهداقل در دو نقطهه مجهزا انجام شود .
برای اتصال سیم ارت به الكترود صفحه ای در صورت امكان جوش نقره بهتهر است و جوش احتراقی
(ترمیت) نیز روش مناسبی است .ضمن اینكه استفاده از کلمپ نیز جایز است.
سیم اصلی اتصال به زمین ( سیم ارت ) متصل بهه صفحهه مسهی بایهد دارای سطهح مقطهع  50میلیمتر
مربع از جنس مس باشد( سیم شماره .)50
فاصله لبه باالیی الكترود صفحهای از سطح زمین نباید از  600میلیمتر کمتر باشد .
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 الكترودهای میله ای
برای استفاده از الكترود های میله ای  ،میله هایی از جنس مس یا فوالد بها روکش مس یها فوالد زنگ نزن و
یا فوالد گالوانیزه پیشنهاد می شود .
قطر الكترودهای میله ای از جنس مس و فوالد با پوشش مس به ترتیب  12میلیمتر و  16میلیمتر و برای
میله هایی از جنس فوالد گالوانیزه  16میلیمتر پیشنهاد میشود .
سیم اصلی اتصال به زمین که از سر چاههای ارت یا الكترودهای میلهای گرفته شده و به شینهه اصلی اتصال
به زمین ( ارت ) وصل میشود  ،باید سیم مسی شماره  50باشد .
استفاده از الكترودهای میلهای در مناطق خشك که رسیدن به الیه های مرطوب خاک در عمق کم امكان
پذیر نیست  ،توصیه نمیشود .
 ا لكترودهای تسمه ای
در صورتی که خاک محل نصب الكترودهای صفحه ای یا میلهای سخت باشد ،بهه گهونههای کهه حفر چهاه و
رسیدن به الیه های مربوط خاک عمالً غیهر ممهكن یها دشهوار بهاشد ،می تهوان از سیستهم الكترود های
تسمهای استفاده کرد .بدین صورت که الكترودها در خاک  ،به صورت افقی قرار میگیرند.
از الكترودهایی به شكل تسمه مسی بهدون روکهش قلهع با ضخامت مس حداقل  2مهیلیمتر و یها تهسمه
فوالدی گهالوانیزه گهرم بها سطح مقطهع حهداقل  100میلیمتر مربع ( )3/5  30و یا حتی سیم مسی
لخت با سطح مقطع  25میلیمتر مهربع ( قطر  5/6میلیمتهر ) مهی تهوان بهه عنهوان الكتهرود افقهی استفاده
کرد.
ضخامت الكترود تسمه ای نباید بیش از یك هشتم پهنای آن باشد.
عمق دفن الكترود تسمهای و پهنهای آن تأثیر نسبتاً کمی روی مقهاومت دارنهد .بنابهراین ،عمهق دفن
الكترودهای تسمهای (افقی) بین  0/6تا  2متر پیشنهاد میشود.
عالوه بر سیم تسمهای شكل میتوان از سیهم گهرد نمره  50نیهز به عنهوان الكتهرود تسمههای استفاده کرد .
طول الكترودهای افقی تسمهای یا سیم گرد  ،در چهار وضعیت تك رشتهه ای (—)  ،و دو رشتهه عمود بر
هم ( ┐ )  ،سه رشته با زاویه  120درجه نسبت به یكدیگر (ستاره  )Yو چهار رشته عمود بر هم
(صلیبی  )+برای دو نوع خاک رس و خاک آهكدار در جدول 1مشخص شده است.
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جدول  : 1طول الكترودهاي تسمهاي ( افقي ) در چهار وضعیت مختلف براي دو نوع خاک

جّنس خاک

طول الکترود( برحسب متر)

نوع الکترود

رس

50

سیم گرد

آهکدار

200

دو رشته عمود بر هم تسمه ای و

رس

40

سیم گرد(┐ )

آهکدار

150

رس

30

آهکدار

110

چهار رشته عمود بر هم صلیبی

رس

30

(  ) +تسمه

آهکدار

100

صلیبی سیم گرد

آهکدار

50

تک رشته ای (

ستاره

) تسمه ای و

تسمه و سیم گرد

سیم اتصال به زمین متصل به الكترود تسمهای باید نمره  50از جنس مس باشد.

 مقاومت ویژه خاك و محل نصب الكترودها
مقاومت یك الكترود اتصال به زمین به مقاومت ویژه الكتریكی خاکی که الكترود در آن نصب

شده

است ،بستگی دارد  .به همین جهت  ،این عامل میتواند به منظور تصمیم گیری در انتخاب سیستمههای
حفاظتی مهم باشد .
مقاومت ویژه خاک به میزان رطوبت خاک و ترکیبات شیمیایی و نمكهای محلول موجود در خاک و
اندازه و توزیع دانه ها و نزدیكی آنها به یكدیگر بستگی دارد .
مقاومت ویژه بعضی از انواع خاک برحسب اهم – متر در جدول شماره  2آمده است .
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جدول  : 2مقاومت ویژه بعضي از انواع خاک بر حسب اهم – متر
شرایط جوی
شرایط صحرایی و ریزش باران کم

آبهای زیرزمینی

در سال )  (mmکمتر ار 250

( چشمه آب شور )

مقادیر احتمالی

گستره مقادیر واقعی

گستره مقادیر واقعی

گستره مقادیر واقعی

اهم  -متر

اهم  -متر

اهم  -متر

اهم  -متر

خاك رس آبرفتی

5

*

*

 1الی 5

خاك رس

10

 5الی 20

 10الی 100

 1الی 5

خاکهای آهک دار

20

 10الی 30

 50الی 300

---

سنگ آهک خلل و فرج دار ( مانند گچ )

50

 30الی 100

---

---

سنگ سیاه خلل و فرج دار

100

 30الی 100

---

---

---

---

تخته سنگهای رس و سنگهای رستی

1000

 300الی 3000

بیش از 1000

 30الی 100

گرانیت

1000

---

---

---

شیست و سنگ آذرین

2000

بیش از 1000

---

---

نوع خاك

ریزش باران معمولی و زیاد
در سال )  (mmبیش از 500

) (Keuperسنگهای رستی و سنگ سیاه
کوارتز  ،سنگ آهک متراکم و بلوری

300

 100الی 1000

( مانند مرمر )

*به سطح آب محل بستگی دارد

محل نصب الكترود بر حسب انواع خاک به ترتیب ذیل انتخاب می شود:
الف ) زمین باتالقی مرطوب ؛
ب ) خاک رس  ،خاک گلدانی  ،زمین قابل کشت  ،خاک گلدانی مخلوط با کمی شن ؛
ج ) خاک رس و خاک گلدانی مخلوط با درصدی از شن  ،سنگ و سنگریزه ؛
د ) شن خیس و مرطوب  ،و زغال سنگ؛
در صورت امكان نباید از شن خشك  ،سنگریزه  ،سنگ آهك  ،سنگ مرمر سیاه  ،گرانیت و زمین خیلی
سنگی یا محلهایی که در آن صخره های خیلی نزدیك به سطح زمین وجود دارد  ،استفهاده کهرد .
محل نصب الكترودها باید به گونهای انتخاب شود که زهكشی آن کم باشد.
برای پایین بردن رطوبت در زمینهایی که سطح آب آنها باالست  ،در قسمت انتههایی زمین کهانالی
حفهر میشود که رطوبت اضافی آن را میگیرد تا زمین قابل استفاده باشد  .بنابرایهن بهرای احهداث سیستهم
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اتصال به زمین در این گونه زمینها باید توجه شهود کهه اگر سطح آب خیلی باال باشهد ( بهه طهوری کهه
اطراف الكترود پر آب شود)  ،باعث اکسیده شدن و از بین رفتن الكترود خواهد شد  .از سهوی دیگر  ،در
صورت پایین بودن بیش از حد رطوبت  ،خاک اطراف الكترود خشك شده ،مقاومت الكتریكی آن باال رفته و
در نتیجه جریان اتصالی را به راحتی به زمین انتقال نمیدهد  .بنابراین بهرای تنظیهم رطهوبت خهاک  ،عمق
کانال زهكشی باید مناسب باشد.
از محلهایی که رطوبت آن ناشی از عبور جریان آب است( مانند بستررودخانه ها ) ،باید اجتنهاب شود  .زیرا
در چنین شرایطی ممكن است نمكهای سودمند کامالً شسته شوند.
استفاده از لوله پالستیكی یا فلزی بهرای آب دههی چاه ارت بالمانع است  .بهه ویژه اگهر همهراه بها
بی کربنات دو سود باشد ( در فصلهای خشك ).
در محلهای ساختمانی یا مكانهایی که عملیات کندن و خاکبهرداری و خهاکریزی انجهام شهده  ،بها توجه
به امكان تغییر شرایط محلی  ،الكترود ها باید در عمق بیشتر دفن شوند.
محل نصب الكترود ها باید به گونهای انتخاب شود که کود و سایر مواد بهه آن تهراوش نكند.
در مناطقی که مقاومت ویژه خاک زیاد است ،میتوان خاک محل چاه و اطراف الكترود را با خاک آماده
سازی شده جایگزین کرد .
در مناطق شمال کشور مانند گیالن و مازندران کهه رطوبت دایمی در سطح زمین وجهود دارد  ،بهتر است از
الكترودهای میلهای استفاده شود.
در مناطق خشك کویری و نیز در مناطقی کهه خهاک زمیهن آنهها دج (سخت) است  ،استفهاده از
الكترودهای افقی پیشنهاد میشود .
در زمینهای آبرفتی ( زمینهایی که در مسیر رودخانه ها واقع شده اند و مواد کانی آنهها شستهه شده است)
باید از الكترودهای افقی استفاده شود و خاک اطراف الكترود تعویض ( آماده سازی ) شود.
الكترودهای صفحهای تنها در مناطقی نصب میشوند که رطوبت کافی در اعماق زمین وجود داشته باشد .
آماده سازی خاک فقط برای تأسیسات الكتریكی موقت میتوانهد اقتصهادی ترین راه باشهد و برای تأسیسات
با طول عمر بیشتر شاید بهتر باشد خاک اطراف الكتهرود هها با مواد ذیل کهه مقاومت ویژه پایین تری
دارند ،تعویض شود:
الف ) بنتونیت  :ماده جاذب رطوبت است .
ب ) بتون  :مخلوطی از شن و ماسه و سیمان و آب است .
ج ) بتون هادی که در آن به جای شن معمولی از دانههای زغالی استفاده شده است .
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در صورت استفاده بیش از یك الكترود (صفحهای یا میلهای ) حداقل فاصله دو الكتهرود بایهد برابر با عمق
دفن آنها باشد .
در مواردی که کارگاه در مناطق مرطوب قرار گرفته باشد  ،کلیه تجهیزات باید با دوام بوده و به طور مهرتب
بهازرسی شونهد و نسبت بهه زمین کردن آنها و مدارهای حفاظتی توجه خاص به عمل آید .
ترمینال اصلی سیستم اتصال زمین باید قابهل دستهرسی باشهد تها بتهوان در صهورت لههزوم تهأسیسات را از
سیستم اتهصال به زمین جدا کرده و اندازه گیریهای مهربهوط به اتصال به زمیهن را به راحتی انجام داد.
 الكترود های متفرقه
الكترودهای متفرقه  ،اجزای ههادی تأسیسات و تجهیزاتی از جنس مس  ،آهن  ،فوالد و غیره هستند کهه در
ساختمانها و تهأسیسات مهربهوط بهه آن برای مصارف ویژه به کار گرفته می شوند و درهمبندی برای پایین
آوردن مقاومت کل مورد استفاده قرار میگیرند.
غالفهای فلزی و زره کابلها را که معموالً به منظور ایجاد مسیری برای هدایت جریان اتصالی به نهقطه
خنثای منبع در محل ترانسفورماتور مورد استفاده قرارمی گیرد  ،میتوان به عنوان الكترود متفرقه محسوب
کرد  ،به شرطی که حداقل به طول  300متر در زیر خاک مدفون باشد.
سازه های قسمتهای فلزی که در پی های بتونی ساختمان قرار گرفته اند ،می تهوانند بهه عهنوان یهك
الكترود اتصال به زمهین موثر و آماده به حساب آیند .سطح کهل الهكترودی که توسط اجهزای فهلزی در پهی
ساختمانهای بهزرگ ایهجاد می شود  ،می تواند مقاومت الكتریكی کمتری را نسبت به زمین البته در مقایسه
با روشهای دیگر ایجاد کند.
مقاومت اجزای فوالدی مستقر در حجم بتون یا میلگردهای به کار رفته در بتون نسبت به زمین بر حسب
نوع خاک و میزان رطوبت آن و شكل پی متفاوت خواهد بود  .بتون جاذب رطوبت است  ،به ویژه در مناطق
غیر خشك  ،هنگام قرار گرفتن در درون خاک  ،مقاومت ویژه ای در حدود  30تا  90اهم متر دارد که کمتر
از بعضی از انواع خاک است .
مقاومت الكتریكی قسمتهای فلزی که به عنوان الكترود مورد استفاده قرار می گیرند  ،باید نسبت به زمین ،
اندازه گیری و در فواصل زمانی منظم مقدار آن کنترل شود .
باید از برقراری اتصال الكتریكی بین کلیه اجزای فلزی که جزء الكترود اتصال به زمین محسوب می شوند ،
اطمینان حاصل شود.
برای اتصال الكتریكی بین اجزای فلزی به کار رفته در حجم بتون یا در زیر سطح زمین مانند میلگردهای
بتون  ،بهترین روش جوشكاری در باالی سطح زمین است .
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در مورد پیچهای مهار (انكر بولت ) این کار معموالً از طریق دورزدن هر محل اتصال سازه ای به کمك یك
هادی همبندی انجام می شود  .این امر به ویژه در مورد سطوحی که ممكن است قبل از نصب  ،رنگ
بخورند ،صورت می گیرد.
الكترود چنبرهای نوعی الكترود است که در بعضی مناطق و برای مصارف پایین شدت جریان می تواند مورد
استفاده قرارگیرد  .در این روش از سیم لختی با نمره  50به صورت چنبرهای با شعاع بیرونی  40سانتی متر
تعداد  5حلقه ( که در ته چاه اتصال به زمین ( ارت ) قرار می گیرد ) استفاده میشود.
در کارگاههای کوچك نیز ایجاد سیستم اتصال به زمین مهناسب بها استفاده از الهكترودهای صفحهای ،
میلهای و یا تسمهای الهزامی است و همبنهدیها نیز طبهق معمهول اجرا میشود.
در کارگاهها و کارخانههای بزرگ  ،نمیتوان از الكترودهای متفرقه به عنوان الكترودهای اصلی سیستم
اتصال به زمین استفاده کرد .در این حالت عالوه بر ایجاد سیستمهای اتصال به زمین مطمئن باید
الكترودهای متفرقه را نیز با آنها همبندی کرد.
برای تأسیسات نمیتوان از لوله های آبرسانی عمومی  ،لوله های گاز  ،نفت  ،هوای فشرده و فاضالب به
عنوان تنها وسیله اتصال به زمین استفاده کرد.
مقاومت کل سیستم الكترودهای اتصال به زمین ( بدون اتصال به نول ) باید کمتر از  2اهم باشد.
مقاومت کل الكترودهای اتصال به زمین تا شعاع  100متری پست برق نباید از  5اهم تجاوز کند.
مقاومت کل الكترودهای اتصال به زمین مدارهای تغذیه کارگاهها و کارخانه ها اعم از هوایی یا کابلی ( با
غالف فلزی یا غالف عایق ) که طول آنها  200متر باشد  ،نباید از  5اهم تجاوز نماید.
چنانچه طول سوله ( ساختمان  ،کارگاه و غیره ) یا فاصله سوله ها نسبت به یكدیگر بیشتر از  200مهتر
باشد ،باید میان آنهها چاه اتصال به زمین ( چاه ارت ) احداث شود و مقاومت کل آن نباید از  5اهم تجاوز
کند .
به کارگرفتن الكترودی با حداقل مقاومت  5اهم در  100متری پست برق برای پوشش دادن منطقه در موارد
بحرانی  ،الزامی است .
استفاده از الكترودهای زمین در فاصله  200متری پست باعث میشود که در صورت بروز اتصالی بین یك
هادی فاز و هادی حفاظتی  ،ولتاژ هادی حهفاظتی و بهدنه های هادی متصل به آن  ،به زمین نزدیكتر شده و
در نتیجه ولتاژ تماس یا ولتاژ برق گرفتگی نیز کمتر میشود( .گستردگی زمین بهاعث کهاهش راکتهانس
زمیهن می شهود  ،در صهورتی کهه راکتانس سیهم بها افهزایش طهول افزایهش می یابد).
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در صورتی که تعداد پست برق دو یا بیشتر باشد  ،اگر پستها در حوزه همدیگر قرار گهرفته بهاشند  ،مجموع
مقاومت الكترودهای حفاظتی  2اههم برای هر دو پست کهافی است  .امها اگهر حوزه پستها جدا باشد ،
یعنی پستها نسبت به همدیگر در فاصله دورتر قرار گرفته بهاشند  ،در آن صهورت بهاید مقاومت الكترودهای
زمین ههر پست بهه تنهایی  2اهم باشد و سپس با سیم رابط مناسبی به همدیگر اتصال داده شوند.
 همبندی سیستم
همبندی سیستم عبارت است از اتصال اجزای مختلف سیستم اتصال به زمین به یكدیگر به منظور هم
پتانسیل کردن قسمتهای مختلف تأسیسات .
به منظور هم پتانسیل کردن  ،باید قسمتهایی از هادیهای بیگانه به ترمینال اصلی اتصال به زمین ( ارت )
تأسیسات همبندی شوند که عبارتند از :
لوله های فلزی گاز و نفت و آب و هوای فشرده  ،فاضالب  ،لوله ها و مجراها و سایر سرویسها  ،سیستمهای
حرارت مرکزی تهویه هوا  ،قسمتهای فلزی در دسترس ساختمان و صاعقه گیر .
سیم های همبندی لوله های آب و گاز باید تا حد امكان نزدیك به نقطه ورود آنها به ساختمان باشد ( بعد از
کنتور در طرف مصرف کننده و قبل از انشعاب لوله ها ).
نكته :

در مورد کنتور های نصب شده در داخل ساختمان ،اتصال باید در فاصله حدوداً  600میلیمتر از کنتور باشد.
انشعاباتی از سیم اصلی اتصال به زمین باید برای تجهیزات کمكی مانند تابلوهای کنترل ورله  ،اجزای فلزی
سازه ها و تأسیسات اطفای حریق در نظر گرفته شوند .
اتصاالت انشعابی باید از شینه اصلی اتصال به زمین برای هریك از دستگاههای تأسیسات برده شوند.
در صورتی که چند دستگاه در کنار یكدیگر قرار داشته باشند ،به جای انشعابات طوالنی از شینه اصلی  ،از
یك حلقه کمكی با انشعابات کوتاه استفاده شود.
قسمتهای هادی بیگانه سیستم باید به کلیه بدنه های هادی که به طور همزمان در تماس هستند  ،اتصال
فلزی مستقیم داشته باشند.
اگر این اتصال از طریق تجهیزاتی که به قسمتهای فوالدی مشترک وصل است  ،امكان پذیر نباشد ،
باید بدنه های هادی و قسمتهای هادی بیگانه با استفاده از سیمهای همبندی به یكدیگر متصل شوند.
در مهواردی که دو یا چند ایستگاه در نهزدیكی یكدیگر قهرار داشته و یهك واحهد بهه حساب آیهند ،
سیستمهای زمین آنها باید با یكدیگر همبندی شونهد ؛ به طوری کهه کل منطقه تهحت تأثیر یهك سیستم
زمین قرارگیرد  .اگهر ایستگاهها دارای فصل مشترکی بها یهكدیگر بهاشند ،دو جبهه مماس سیستمهای زمین
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آنها باید بهه یكدیگر وصهل شونهد تها کهل منطقه بها یك سیستهم زمیهن پوشش داده شهود .در صورتی که
فاصله بین دو ایستگاه آن قدر زیاد باشد که نتوان آنها را دو ایستگاه مجاور ههم بهه حساب آورد ،هادی زمین
رابط بها سطح مقطع کهافی باید پیش بینی شود تا اطمینان حاصل شود که جریان اتصالی از طریق زره یها
غالف کابلها بهرقرار نخواهد شد ( بهه دلیل جهلوگیری از آسیب دیهدن عهایق کابل در اثهر ایجاد حهرارت
جریان اتصالی ،زیرا هادی تحمل گرمای زیاد را دارد).
در کارخانهها برای اتصال زمین پستها به یكدیگر نمیتوان از زره یا غالف کابلها استفاده نمود.
در کارخانههایی که دو پست یا بیشتر  ،سالن واحدی را که دارای اسكلت فلزی است تغذیه میکنند  ،وجود
سیم رابط الزامی است و استفاده از اسكلت فلزی کافی نیست .زیرا مقاومت آهن از سیم مسی باالتر است .
اگر دو پست مجزا هر کدام ساختمان مجزایی را که دارای اسكهلت فلزی است  ،تغذیه کنند  ،برای اتصال دو
پست به یكدیگر باید از سیم رابهط مسی با سطح مقطع کهافی جههت اتصال نولهای دو پست به یكدیگر
استفاده نمود و اتصال دو اسكلت فلزی به وسیله یك هادی با سطح مقطع کافی به صورت هوایی یا زمینی
کافی نیست .
اتصال زمین کارخانه های مجاور ( همسایه ) -با پستهای مجزا – به یكدیگر منطقی نیست و تنها در صورت
توافق مالكین میتوان زمینهای آنها را به یكدیگر متصل کرد.
برای جلوگیری از ایجاد جرقه ( در اثر اختالف پتانسیل )  ،صاعقه گیر  ،مخازن مواد شیمیایی قابل اشتعال
و اتصال به زمین برق – در صورتی که زمین آنها یكی باشد باید همبندی شوند.
نكته :

در صورت جدا بودن زمین منابع شیمیایی آتشزا میتوان اتصال به زمین جداگانهای را برای آنها در نظر
گرفت .
 انتخاب و نصب هادی زمین
هادی زمین ( سیم اتصال به زمین ) قسمتی از سیستم اتصال زمین است که الكترود زمین را به ترمینال
اصلی زمین وصل میکند.
از آلومینیوم لخت یا آلومینیوم داری پوشش مس نباید در تماس با زمین چه به عنوان الكترود و چه به
عنوان هادی زمین استفاده کرد  .در محیط های مرطوب نیز نباید از این مواد به عنوان هادی زمین استفاده
نمود .سیم هادی زمین ( سیم اصلی اتصال به زمین ) باید از نظر مكانیكی استحكام الزم را داشته باشد .
هادی اتصال به زمین باید در مقابل خوردگی شیمیایی و الكترو شیمیایی استحكام الزم را داشته باشد .
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نكته :

منظور از خوردگی شیمیایی اثر مواد شیمیایی خاک بر روی فلز هادی اتصال زمین و منظور از خوردگی
الكترو شیمیایی تشكیل پیل به وسیله فلزات ناهمگون در زمین است (.مانند مس و فوالد که مس نسبت به
فوالد قطب مثبت تشكیل داده  ،سبب خوردگی سریع خواهد شد ) .
برای اطمینال از استحكام سیم اتصال به زمین سطح مقطع آن طبق جدول  3انتخاب می شود.
سیم لخت اتصال زمین تا حد امكان نباید از داخل لوله های فلزی عبور کند  .زیرا قبل از اتصال سیم ارت به
شینه اتصال به زمین ( ارت )  ،سیم اتصال زمین ( ارت ) نباید با زمین اتصال داشته باشد و در صورت
استفاده از لوله های فلزی امكان اتصال وجود دارد.
نكته :

تنها در جاهایی که امكان آسیب دیدن سیم حفاظتی وجود دارد  ،استفاده از لوله فلزی پیشنهاد میشود.
هادی مسی لخت نباید در طول مسیر تا محل اتصال به هادی خنثی با هادی خنثی یا زمین  ،تماس
الكتریكی داشته باشد  .زیرا اگر مقاومت الكترود زمین زیادتر از حد مجاز شود  ،یا سیم اتصال زمین از
الكترود ارت قطع گردد  ،به هنگام اتصال کوتاه ایجاد ولتاژ تماس خواهد کرد .
چنانچه سطح مقطع هادیهای فاز کمتر از  10میلیمتر مهربع باشد  ،ههادی خنثی ( نول ) و حفاظتی (ارت)
باید ازیكدیگر مجزا باشند و در مورد سطح مقطع هادیهای فاز برای  10میلیمتر مربع و بیشتر میتهوان از
یك هادی مشترک بهه عهنوان ههادی خنثی (نول ) و حفاظتی استفاده کرد.
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جدول  : 3سطح مقطع سیمهاي به کار رفته در سیستم اتصال به زمین ) ( mm2

سیم فاز

سیم مسی لخت

سیم حفاظتی عایق دار
سیم عایقدار

کابل  4رشته ای

با حفاظت مكانیكی

بدون حفاظ مكانیكی

1/5

4

4

4

4

2/5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

4

4

10

10

10

6

6

16

16

16

10

10

25

16

16

16

16

35

16

16

16

16

50

25

25

25

25

70

35

35

35

35

95

50

50

50

50

120

70

70

50

50

150

70

70

50

50

185

95

95

50

50

240

---

120

50

50

300

---

150

50

50

400

---

185

50

50

وجود شینه اتصال به زمین ( ارت ) در تابلوی اصلی الزامی است  ،به طوری که سیم اتصال به زمین از
الكترود به این شینه آمده و سپس از ترمینال اصلی به قسمتهای مختلف منتقل میشود.
وجود شینه نول در تابلوی اصلی الزامی است .
در سیستم  TN-C-Sکه در اکثر موارد مورد استفاده است  ،اتصال شینه نول به شینه ارت در تابلوی اصلی
– و فقط در تابلوی اصلی – الزامی است .
با توجه به اینكه شینه نول از طریق سیم اتصال زمین به بدنه تابلو وصل است  ،برای تسهیل در عیب یابی
آن را باید روی مقره عایق سوار کنند.
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سیمهای اتصال به زمین ( ارت ) را میتوان از شینه اصلی اتصال به زمین ( ارت) به صورت دستهای به
قسمتهای فلزی هر جزء از تجهیزات وصل کرد .
در صهورت دفن سیمهای ارت فوالدی یها مسی لخت در زمین ،اگهر این سیمها به منظور کاهش مقدار
مقاومت ا تصال به زمین ایستگاه در نظر گرفته شده باشد ( به عنوان الكترود محسوب شود )  ،باید حداقل در
عمق  25سانتیمتری زمین دفن کرد .
از سیم آلومینیوم نمی توان به عنوان سیم ارت دفن شده در زمین استفاده کرد.
نكته :

از سیم آلومینیومی تنها در صورتی می توان در زیر سطح زمین استفاده کردکه در برابر تماس با خاک و
رطوبت حفاظت شده یا دارای غالف مناسب باشد.
هنگام دفن سیمهای چند مفتولی باید دقت شود که مفتولها از یكدیگر جدا نشده و شكل اصلی سیم حفظ
شود .
اگر سیمهای ارت مدفون در زمین در برابر خوردگی حفاظت شده باشد  ،اما دارای حفاظت مكانیكی نباشد ،
برای مس و فوالد گالوانیزه گرم  ،سطح مقطع باید بیش از  16میلیمتر باشد.
در صورتی که سیم مدفون در زمین در برابر خوردگی حفاظت نشده باشد  ،سطح مقطع برای سیم مسی باید
بیش از  25میلیمتر مربع و برای سیم فوالدی بیش از  50میلیمتر مربع باشد .
ضخامت سیم تسمه ای بی حفاظ دفن شده در زمین برای فوالد گالوانیزه نباید از  3میلیمتر کمتر باشد .
ضخامت سیم تسمه ای بی حفاظ دفن شده در زمین برای مس نباید کمتر از  2میلیمتر باشد .
هنهگام اتصال سیم اصهلی اتصال زمین ( ارت ) بهه الكترود ،مواد به کار رفته در اتصاالت باید با مواد بكار
رفته در الكترود و سیم اتصال به زمین سازگار باشد تا میزان خورندگی گالوانیك به حداقل برسد .
مواد بكار رفته در اتصاالت باید از نظر استحكام مكانیكی مقاوم باشند و به گونه ای محكم اتصال را برقرار
نمایند .
اتصال الكترودهای صفحه مسی به سیم اتصال به زمین باید از نوع اتصال دهنده مسی  ،جوش یا پرچ باشد .
محل این اتصال باید با پوشش ضخیمی از قیر یا مواد مناسب دیگر حفاظت شود .
برای اتصال انشعابی سیمهای چند مفتولی به سیم اصلی اتصال زمین میتوان از اتصاالت نوع فشاری
(کلمپ) استفاده نمود .
در صورت استفاده از بستهای پیچی  ،پیچها باید گشتاوری حداقل برابر  20نیوتن – متر را تحمل کنند .
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در صورت استفاده از تسمه به عنوان سیم اتصال به زمین و اتصال آن به تجهیزات نباید تسمه را برای پیچی
که قطر آن از یك سوم پهنای تسمه بیشتر است  ،سوراخ کرد .
اتصاالت آلومینیوم به آلومینیوم می تواند با استفاده از روشهای جوش قوس تنگستن – گاز خنثی (، )TIG
یا جوش قوس فلز – گاز خنثی ( ، )MIGجوشكاری با گاز اکسی استیلن یا لحیم سخت یا لحیم سرد پرسی
 ،اتصال پرسی و اتصال پیچی انجام شود .
اتصال بین آلومینیوم و مس باید از نوع پیچی  ،جوش سرد و یا جوش مالشی باشد و در ارتفاع حداقل 250
میلیمتری از سطح زمین قرار گرفته باشد .
اتصاالت بین مس و مس می تواند با یكی از روشهای لحیم کاری سخت فاقد روی با نقطه ذوب حداقل 600
درجه سانتیگراد  ،پیچ کردن  ،لحیم کاری فشاری  ،جوشكاری حرارتی و جوشكاری پرس سرد انجام شود .
هنگام اتصال سیم اتصال به زمین (ارت ) به تجهیزات  ،اگر فلز رنگ شده باشد  ،باید هنگام وصل به
قسمتهای فلزی گالوانیزه  ،قلع اندود کرد .
در تأسیساتی که اتصال سیم همبندی اتصال زمین به تجهیزات در معرض خوردگی قرار دارد  ،باید از طریق
رنگ ماستیك قیری یا لفاف قیری یا لفاف حفاظتی مناسب این اتصاالت حفاظت شوند .
اتصاالت زمین به برقگیرها باید دارای سطح مقطع کافی بوده و تا حد امكان راست و مستقیم باشد و این
اتصاالت نباید از لوله های آهنی یا سایر اجزای آهنی یا فوالدی – که باعث افزایش امپدانس ضربه می شوند-
بگذرد.
اتصاالت سی م اتصال به زمین به تجهیزات تا حد امكان باید به گونه ای باشد که سطوح تماس در یك صفحه
قائم قرار گیرند .
در مواردی که از غالف فلزی و زره فلزی کابل استفاده شود  ،غالف و زره باید با لحیم کاری به یكدیگر
همبندی شده و اتصال اصلی هادی حفاظتی به کابل با لحیم کاری به زره انجام شود .
 اندازه گیری مقاومت الكتریكی الكترود زمین
منظوراز مقاومت الكترود ،مقاومت حجم خاکی است که الكترود را احاطه میکند و به اصطالح حوزه مقاومت
الكترود زمین گفته میشود .
هنگام اندازه گیری مقاومت الكتریكی الكترودهای اتصال به زمین  ،در صورتی که به هیچ عنوان امكان جدا
سازی الكترودها و اندازه گیری مقاومت الكتریكی مستقل آنها وجود نداشته باشد  ،با در نظر گرفتن کلیه
اصول ایمنی و حصول اطمینان از پیوستگی ،اندازه گیری مقاومت کل کافی است .
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هنگام اندازه گیری مقاومت الكتریكی الكترود اتصال به زمین  ،به هیچ عنوان باز کردن نول ورودی ( نول
اداره برق ) مجاز نیست.
در کارخانه هایی که دارای چاههای اتصال به زمین متعدد هستند ،با حصول اطمینان از پیوستگی همه آنها
مقاومت کل اندازه گیری میشود.
در کارخانههایی که قطع برق آنها به هیچ عنوان مجاز نیست  ،ابتدا باید مقاومت کل اندازه گیری شود و در
صورتی که این مقدار زیر یك اهم باشد  ،با اطمینان از همبندی کامل می توان چاهها را تك تك از مدار
خارج کرد و مقاومت الكتریكی مستقل آنها را اندازه گیری نمود .
در کارخانه هایی که الكترودهای قابل قبول چاه و اسكلت فلزی توأماً مقاومتی زیر حد مجاز دارند  ،با در نظر
گرفتن کلیه موارد ایمنی و پیوستگی موضوع حل میشود .
در شرایط اضطراری و استثنایی با تبعیت از رابطه ذیل مقاومت بیش از  2اهم قابل قبول است« .هرگاه برای
مجری مقررات ثابت شود که در یك منطقه  ،مقاومت اتصال اتفاقی بین یك هادی فاز و جرم کلی زمین ( از
راه تماس مستقیم هادی فاز با زمین یا هادیهای بیگانه که به هادی خنثی یا حفاظتی وصل نیستند) از 7
اهم بیشتر است  ،مجری مقررات می تواند به جای  2اهم کل مقاومت مجاز نسبت به جرم کلی در آن منطقه
مقدار جدیدی را که از رابطه ذیل بدست می آید  ،مجاز اعالم کند :

50
× RS < RE
U 0  50
که در آن :
 = RSمقاومت کل مجاز جدید ( به جای  2اهم ) بر حسب اهم
 = REمقاومت اتفاقی اتصال فاز به زمین ( مقدار تجربی آماری )
 = U0ولتاژ اسمی بین فاز و خنثای سیستم (  220ولت در موارد عادی ) بر حسب ولت
 = 50ولتاژ مجاز تماس بر حسب ولت

 اتصال به زمین تجهیزات تولید برق
اتصال به زمین تجهیزات تولید برق برای محدود کردن پتانسیل هادیهای حامل جریان نسبت به جهرم کلی
زمین انجام می شود و این کار به منظور حفاظت در بهرابر خطر برق گرفتگی در اثر تماس غیر مستقیم
ضروری است .
حفاظت از مولدهای برق از طریق اتصال بدنه های هادی مولد و قسمتهای هادی بیگانه به ترمینال اصلی
اتصال به زمین انجام می شود .
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ترمینال اصلی اتصال به زمین به یك الكترود اتصال به زمین مستقل متصل میشود و در موارد مقتضی به
سایر امكانات اتصال به زمین مربوطه به تأسیسات وصل میگردد.
در مواردی که تأسیسات با بیش از یك منبع انرژی تغذیه شوند( مانند برق شهر و یك مولد ) سیستم اتصال
به زمین باید طوری طراحی شود که هر یك از منابع بتوانند مستقل از منابع دیگری کار کنند و اتصال به
زمین خود را حفظ کنند.
بهتر است برای هر مولدی که تأسیسات متصل به شبكه توزیع برق عمومی را تغذیه میکند  ،اتصال به زمین
مستقل انتخاب شود .
درماشینهای مولد فشار ضعیف سنكرون یا آسنكرون که با برق شبكه تحریك می شود  ،اگر در سیم
پیچهای ماشین نقطه خنثی وجود داشته باشد  ،این نقطه نباید اتصال زمین شود و بدنه های هادی و
قسمتهای هادی بیگانه باید به ترمینال اصلی اتصال به زمین تأسیسات وصل شوند.
در مورد مولد هایی که می توانند مستقل ازمنبع برق شبكه کار کنند  ،اگر تنها یك مولد وجود داشته باشد ،
هر دو اتصال زمین حفاظتی و اتصال زمین سیستم از طریق وصل نقطه خنثای مولد به بدنه مولد و
قسمتهای هادی بیگانه به یك ترمینال اصلی اتصال زمین با استفاده از یك الكترود اتصال زمین مستقل
ایجاد شوند.
در مورد مولدهایی که به عنوان منبع ذخیره یا منبع اضطراری بكار می روند  ،گر تنها یك مولد فشار ضعیف
وجود داشته باشد  ،نقطه خنثای سیم پیچهای آن  ،بدنه مولد ،کلیه قسمتهای هادی در دسترس وقسمتهای
هادی بیگانه باید به ترمینال اصلی اتصال زمین وصل شوند و این ترمینال اتصال زمین باید به یك الكترود
اتصال به زمین مستقل وصل گردد.
در صورتی که چند مولد به طور موازی به یكدیگر متصل باشند  ،اتصل زمین حفاظتی بدنه های مولد و
قسمتهای فلزی مربوط به آن  ،مشابه اتصال زمین مربوط به یك مولد خواهد بود .ولی اتصال زمین سیستم
برای سیم پیچها  ،تحت تأثیر جریانهای دوار قرارخواهد داشت (به دلیل امكان وجود جریان در سیمهای
اتصال زمین).
برای رفع مشكل جریان جاری شده در سیم اتصال به زمین سیم پیچهای چند مولد که به طور موازی به
یكدیگر وصل شدهاند  ،روشهای ذیل را می توان بكار برد:
الف) وصل یك ترانسفور ماتور اتصال زمین خنثی بین فازها و زمین ؛
ب ) وصل نقطه خنثای مولدها به یكدیگر و اتصال نقطه خنثای یك مولد به سیم ارت ؛
ج ) استفاده از یك رآکتهور مهناسب در مهحل وصهل خنثهای ههر مهولد کهه بهاعث تضعیف
جهریانههای
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فرکانس باال شود  ،بدون آنكه امپدانس قابل توجهی را در فرکانس اصلی از خود نشان دهد.
در مهولدهای سه فاز سیار فشار ضعیف  ،سیم پیچهای مهولدی را که تهازه از کارخانه تهحویل داده شده انهد
 ،نمی توان بهه بدنه مهاشین وصل کرد .در ایهن حالت ترمینالهای سه فاز و اتصاالت نقطه خنثی باید
جداگانه به جعبه ترمینال مولد یا پریز خروجی وصل شوند .همچنین نقطه ستاره سیم پیچهای مولد باید به
یك نقطه مرجع مشترک وصل شود.
نكته :

نقطه مرجع مشترک از اتصال بدنه مولد کلیه قسمتهای فلزی در دسترس ،زیر بدنه یا شاسی وسیله نقلیه و
کلیه سیمهای حفاظتی بهه یكدیگر ایجاد میشود و در صورت امكان باید به نقطه اتصال زمین هم وصل
شوند.
در مهولدههای سیار سه فهاز فشار ضعیف بهتر است که جعبه تهرمینال یها پریز خروجی دارای پنج اتصال
باشد  :یك اتصال مجزا برای سیم اتصال زمین و چهار اتصال عادی برای سه فاز و نول.
در مولدهای سیار سه فاز فشار ضعیف چنانچه فقط چهار اتصال وجود داشته باشد  ،از مولدها باید صرفاً برای
تأمین بارهای سه فاز متعادل استفاده کرد و اتصال چهارم برای سیم اتصال زمین در نظر گرفته شود .
در مولد های سیار سه فاز فشار ضعیف با چهار اتصال  ،اتصال چهارم و سیم آن نباید به عنوان سیم مشترک
ارت – نول ( ) PENمورد استفاده قرار گیرد  ،زیرا در صورت قطع این سیم احتمال بروز خطر وجود خواهد
است .
اتصال بهین نقطه مهرجع مشترک و اتصال زمین واقعی در محل مهولد ضروری است و بین نقطه خنثی و
اتصال زمین در محل مصرف از وسیله حفاظتی جریان پسماند نباید اتصال برقرار شود.
کلیه کابلهای سه فاز بهتر است دارای چهار رشته باشند و به پرده فلزی قابل انعطاف یا زرهی از سیمهای
فوالدی مجهز باشند تا بتوانند به عنوان سیم اتصال به زمین مورد استفاده قرار گیرند .
در مولد های تك فاز نیز باید کابل مجهز به پرده فلزی قابل انعطاف یازرهی از سیمهای فوالدی باشد تا
بتواند به عنوان یك هادی حفاظتی مجزا عمل کند .
در مواردی که به دلیل طوالنی بودن کابل  ،مقاومت زره یا پرده فلزی آن افزایش یابد  ،دستیابی به یك
امپدانس پایین برای حلقه اتصال به زمین را مشكل می سازد  ،باید از کابل پنج رشته ای برای سه فاز ( و
کابل سه رشتهای برای تك فاز ) استفاده شود  ،به طوری که سیم اضافی را بتوان به صورت موازی با پرده
فلزی وصل نمود
در مورد کابلهای فاقد پرده فلزی یا غالف سیمی  ،این کابلها باید از نوعی انتخاب شوند که روکش آنها در
بهرابهر سایش مقاوم باشد و به سیم اتصال بهه زمهین جداگانه مجهز باشد.
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در مهواردی کهه ممكن است کابلها و تجهیزات در معرض خهطر آسیب دیهدگی قهرار گیرند ،میتوان
نوعی حفاظت تكمیلی را به کمك وسیله حفاظتی جهریان پسماند (  ) RCDپیش بینی کرد  .این وسیله
نه تنها باید هنگام وقوع اتصالی بین سیم فاز و اتصال زمین یا بهدنه فلزی عهمل کند  ،بهلكه باید خطر برق
گرفتگی ناشی از تهماس افهراد با سیمهای بهرقدار کهابلهای آسیب دیهده فهاقد زره یها تجهیزاتی را کهه
کامالً تهوسط محفظه فهلزی پوشیده نشدهاند ،کاهش دهد .
 اتصال به زمین داربستهای موقت و سازه های فلزی
سازه هایی که به کمك اتصال پیچی یا بستهای پیچی سوار می شوند  ،با توجه به تعداد اتصاالت ،
مسیرهای متعددی با مقاومت نسبتاً مطلوب ایجاد می کنند  ،اما نباید این سازه موقت فلزی را به نحوی
موثر متصل به زمین دانست .
در صورتی که سازه های موقت حامل مدارهای روشنایی یا مصارف کوچك باشد ،توصیه می شود که سازه
با سیم حفاظتی همبندی شود .
در سازه های موقت چنانچه ولتاژ کار مدار کمتر از  50ولت ( )ACباشد  ،نیازی به همبندی نیست .
برای استفاده از ولتاژ کار بیشتر از 50ولت ( ،)ACسازه فلزی به عنوان قسمتی از هادی بیگانه محسوب
شده و باید با سیم حفاظتی همبندی شود .
در صورتی که سازه موقتی در کنار ساختمان بلندی نصب شده باشد  ،این سازه فلزی موقت باید در برابر
صاعقه نیز حفاظت شود .برای حفاظت سازه موقت فلزی در برابر صاعقه  ،باید این سازه  ،هم در باالترین
نقطه نزدیك به ساختمان و هم در سطح زمین و یا در نزدیكی آن به یك یها چهند سیم حفاظتی وصل
شود
سازه های فلزی موقت ممكن است برای حفاظت کافی در برابر صاعقه به الكترودهای ارت جداگانه نیاز
داشته باشند که این امهر به ساختار پیها و پهایههای موقت بهستگی دارد.
 حریم مجاز شبكه های هوایی:
فاصله افقی هر شبكه هوایی از شبكه هوایی مجاور یا از ساختمان مجاور یا دیوار پیاده روها و یا درختان
اطراف نباید از حداقل استاندارد شده کمتر باشد  .در شبكه های هوایی جهت حفاظت خطوط و اشخاص دو
حریم داریم که اندازه های مجاز هر یك مطابق استاندارد شماره  5و  6وزارت نیرو عبارتند از :

حریم مجاز درجه یک  :فاصله افقی یك شبكه از شبكه مجاورش به عنوان مثال برای شبكه تا سطح 20
کیلوولت حداقل  5متر می باشد .
حریم مجاز درجه دو  :فاصله افقی یك شبكه از ساختمانها یا دیوار پیاده روها یا درختان اطراف
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می باشد که حداقل باید  1/3متر برای فشار ضعیف  3 ،متر برای شبكه  20ولت می باشد.
فاصله مجاز نزدیك شدن به دستگاههای برقدار برای ایمنی کامل همه باید در حداقل مقادیر زیر مراعات
شوند  .و در مواردی که تجاوز از این حدود الزامی داشته باشد باید افراد ورزیده را بكار گماشت  .این حدود
کمترین فاصله است که باید بین هر یك از اعضاء بدن یا وسایل فلزی که با بدن تماس دارند و سیمهای
برقدار وجود داشته باشد.
ولتاژ نامی بین دو فاز

کمترین فاصله مجاز برای نزدیک شدن ( متر)

 600تا  14000ولت

 0/6متر

 14000تا  27000ولت

 0/9متر

 27000تا  47000ولت

 1/2متر

 47000تا  115000ولت

 1/5متر

 115000تا  230000ولت

 2/1متر

 230000تا  345000ولت

 3متر

345000تا  600000ولت

 4/5متر
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 نصب عالمت مشخصه ( پالك ):
 تجهیزات الكتریكی باید یك صفحه مشخصات پالک داشته باشند که دارای نام تولیدکننده  ،عالمتتجاری یا عالیم تشریحی دیگر باشند تا مقام مسئول تولید کننده آن تجهیزات معین باشد.
 ولتاژ ،جریان ،توان و سایر مشخصات نامی تجهیزات الكتریكی باید به یك روش مناسب روی آن نصبشود.
جنس صفحه مربوط به مشخصات دستگاه ( پالک ) باید در برابر شرایط محیطی مقاوم باشد.
 صفحه مربوط به مشخصات دستگاه نباید از روی دستگاه برداشته شود  ،روی آن نباید پوشانده و یا نقاشیشود.
 رلههای نشت جریان(کلیدهای محافظ جان)RCD -
رلههای نشت جریان(کلیدهای محافظ جان )RCD -برای حفاظت از افراد در برابر تماس مستقیم و غیر
مستقیم بكار میرود و در صورت تشخیص نشتی جریان ،برق را قطع میکند و از بخشهای زیر تشكیل شده
است:
 آشكارسازجریان نشتی) : (Detectorوظیفهی ردیابی جریان نشتی را برعهده دارد این قسمتتوسط یك ترانس جریان ) (CTانجام می شود.
 اندازهگیرجریان نشتی ): (Measuringجریان نشتی در مدار را با جریان حد که همان حساسیتکلید و یا آستانه قطع است ،مقایسه میکند.
 واحد قطع مدار ) : (Trippingاگر نشتی اندازه گیری شده ،بیشتر از حساسیت کلید محافظ جانباشد ،مدار را قطع می کند.

271

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

 سیم کشی ( : )RCD
 استفاده از  RCDبه عنوان جایگزین سیستم اتصال به زمین برای حفاظت در برابر برق گرفتگی ممنوعاست و فقط به عنوان حفاظت مضاعف میتوان از آنها استفاده نمود.
 مقادیر استاندارد جریانهای نامی  RCDها عبارتند از  100 mA، 30 mA ، 10 mAو  300 mAکهحداکثر مقدار این جریان برای حفاظت افراد باید  30میلی آمپر در نظر گرفته شود و حداکثر مقدار جریان
نامی  RCDبرای جلوگیری از آتش سوزی باید  300میلی آمپر باشد.
 در انتخاب  RCDها باید به موارد زیر توجه شود:*نوع سیستم اتصال به زمین (  IT,TTیا )TNCS
*فرکانس و ولتاژ تغذیه
*ماگزیمم جریان باری که  RCDبه آن متصل است
*نوع بار
* نوع حفاظت مورد نیاز ؛ منظور از حفاظت مورد نیاز یكی از موارد ذیل است ؛ جلوگیری از آتش سوزی ،
حفاظت در برابر تماس مستقیم و غیر مستقیم  ،حفاظت در برابر جریانهای نشتی  ACو یا حفاظت در برابر
هر دو نوع جریان نشتی AVو DC
* نیاز یا عدم نیاز به استفاده از  RCDهای مختلف و پیاپی برای مدارهای مختلف
  RCDها قبل از استفاده و پس از نصب در فواصل زمانی معین و منظم باید آزمایش شوند تا از صحتعملكرد آنها اطمینان حاصل شود
تمام تجهیزات سیار الكتریكی در کارگاههای ساختمانی باید به یك  RCDثابت با جریان نامی حداکثر 30
میلی آمپر مجهز شوند.
 در مكانهای مرطوب که احتمال شوک الكتریكی باالست  ،باید از  RCDها به عنوان حفاظت مضاعف ( بههمراه اتصال به زمین ) استفاده کرد  .مانند ماشین های رختشویی ( از جمله رختشویخانه های بیمارستانها
و
هتل ها )  ،کتریهای برقی  ،دستگاههای یخ ساز  ،دستگاههای موجود در آشپزخانه ها و همچنین حمامهای
کارخانه ها
 در جوشكاری دستی  ،جریان نشتی بین سیم الكترود جوشكاری و سیم برگشتی به زمین منجر به قطعشدن پیاپی  RCDخواهد شد .لذا در جوشكاری دستی استفاده از  RCDمجاز نیست .
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 نصب و استفاده از تجهیزات الكتریكی و سیم کشی :
 تجهیزات مورد استفاده برای هدف یا کابرد معین باید متناسب با آن هدف یا کاربرد خاص باشند و بااستانداردهای الكتریكی مطابقت داشته باشند.
 تجهیزات و دستگاههای الكتریكی باید از نظر نوع  ،اندازه  ،ولتاژ  ،ظرفیت جریان و موارد استفاده خاصمشخص و طبقه بندی شوند.
 مشخصات تجهیزاتی که برای قطع جریان در سطوح جریان ناشی از عیب مدار بكار می روند  ،باید با ولتاژنامی مدار و جریانی که در ترمینالهای خط تجهیزات جاری است  ،مطابقت داشته باشند.
 هیچ یك از سیمها  ،هادیها و یا تجهیزات الكتریكی نباید در مكانهای مرطوب یا خیس قرار داده شوند ؛مگر اینكه به طور مشخص برای کاربرد در چنین محیطهایی ساخته شده باشند  .مثل تجهیزات مجاور
استخرهای شنا و نواحی ساحلی.
 هیچ یك از سیمها  ،هادیها یا تجهیزات الكتریكی نباید در معرض گازها  ،فیومها  ،بخارات  ،مایعات یاعوامل خورنده دیگر قرار گیرند ؛ مگر اینكه به طور مشخص برای کار در چنین محیط هایی طراحی و
ساخته شده باشند  .مثل محیطهای بسته بندی گوشت  ،انبار کودهای شیمیایی  ،نمك و مواد اولیه
شیمیایی.
 هر گونه درب و پنجره و منافذ بالاستفاده در جعبه تقسیم ها  ،تابلوهای برق  ،کابینتها و محافظهای دیگرتجهیزات الكتریكی باید بسته شوند تا حفاظت الزم تامین شود.
 قسمتهای داخلی تجهیزات الكتریكی شامل شینههای اصلی  ،ترمینالهای سیم کشی ،عایقها و سطوحدیگر نباید صدمه دیده باشند و یا با مواد خارجی مثل رنگ  ،پاک کنندهها  ،گچ  ،ساینده ها یا مواد خورنده
دیگر آلوده شوند.
 تجهیزات الكتریكی که دارای منافذ تهویه هستند ،باید طوری نصب شوند که دیوارها و موانع دیگر مانعگردش آزاد هوا نشوند.
 اتصال سیمها به ترمینالها باید یك اتصال مطمئن باشد و به هادیها صدمه نزند. اتصال سیمها یا کابلها به یكدیگر باید با ابزار مناسب انجام شود. اتصال سیمها یا کابلها به کمك جوش یا لحیم با یك فلز یا آلیاژ زودگداز مجاز است . همه اتصاالت و انتهای آزاد سیمها باید با یك ماده عایق متناسب با آن سیم پوشانده شوند. در محل ورود به اتاقها یا محلهای حفاظت شده دیگر که قسمتهای برقدار روباز دارند  ،باید عالیمهشدار دهنده مبنی بر ممنوع بودن ورود افراد غیر مجاز نصب شود.
273

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

 محل قرار گرفتن تجهیزات الكتریكی با ولتاژهای فشار ضعیف مثل پستها  ،محل نگهداری ترانسفورماتورو ...نباید برای انبار کردن اشیاء متفرقه استفاده شود.
 در اطراف تجهیزات الكتریكی باید فضای کار مناسب برای عملكرد ایمن و نگهداری آنها در نظر گرفتهشود.
 برای دسترسی به فضای کار اطراف تجهزات الكتریكی حداقل با یك ورودی مناسب در نظر گرفته شود.

لوازم الكتریكی ضد انفجار:

لوازمی هستند که داخل یك محفظه محصور شدهاند ؛ به طوری که این محفظه قابلیت مقاومت در برابر
انفجار ناشی از گاز یا بخار مشخص( که ممكن است داخل آن اتفاق بیفتد) را داراست  .همچینن این محفظه
قابلیت جلوگیری از شعله ور شدن یك گاز یا بخار معین در اطراف حصار در اثر جرقه یا انفجار گاز یا بخار
درونی را دارد و در دمای محیطی کار میکند که یك محیط آتش گیر نمی تواند شعله ور شود.
قسمتهای برقدار تجهیزات الكتریكی که با ولتاژهای بیش از  50ولت کار میکنند  ،باید به یكی از روشهای
زیر در برابر تماس تصادفی محافظت شوند :
 -1قرار دادن در یك محفظه یا تابلوی مناسب
 -2قرار دادن داخل یك اتاق یا حصارهای مشابه  ،به طوری که فقط افراد ذیصالح به آن دسترسی داشته
باشند.
 -3محصور کردن توسط تیغه های دایمی به طوری که از دسترسی افراد متفرقه دور باشد و اندازه دربها و
محل قرار گرفتن آنها به گونهای باشد که از تماس تصادفی افراد با قسمتهای برقدار و یا تماس هادیها با
آنها جلوگیری می شود.
 -4قرار دادن روی یك سكوی مناسب
 -5قرار دادن در ارتفاع بیش از  2/5متر
 برای تمام فضای کار اطراف تجهیزات سرویس دهی  ،تابلوکلیدها یا مراکز کنترل موتور باید روشنایی کافیدر نظر گرفته شود.
 در اتاقهای تجهیزات برق  ،کنترل روشنایی نباید به صورت خودکار انجام گیرد و امكان کنترل دستی آنباید فراهم شود.
 تجهیزات الكتریكی خارج از ساختمان باید در داخل حصارهای مناسبی نصب شوند به طوری که از تماستصادفی افراد غیر مجاز یا وسایل حمل ونقل یا نشتی سیستمهای لوله کشی حفاظت شوند.
 در محل ورودی برق به کارگاه ،ساختمان یا هر سازه دیگر باید وسیله ای برای قطع کلیه هادیها از سیمهای ورودی برق تعبیه شود.
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 وسیله قطع برق ورودی باید تا حد امكان به محل ورودی برق نزدیك باشد. به جز فیوزهای ورودی برق  ،همه فیوزهایی که در دسترس افراد غیر مجاز قرار دارند و نیز همه فیوزها وقطع کننده های حرارتی باید به وسایل قطع جریان اضافی تجهیز شوند.
 وسایل قطع اضافی باید در محلی قرار گیرند که دسترسی سریع به آنها توسط همه کارکنان در زمان وقوعمشكل امكان پذیر باشد.
 وسایل قطع جریان اضافی باید در محلی نصب شوند که در معرض صدمات فیزیكی نباشند .نصب اینوسایل در محل عبور لیفتراکها و باالبرها ممنوع است .
 به دلیل امكان جرقه زنی فیوزها و قطع کننده های مدار  ،نگهداری مواد سریع االشتعال در مجاورتفیوزها و قطع کننده های مدار ممنوع است .
 حصارها و حفاظهای فلزی تجهیزات الكتریكی باید اتصال به زمین موثر داشته باشند. سینی های فلزی کابلها  ،حفاظهای فلزی سیمها و مسیرهای فلزی عبور کابلها باید اتصال به زمین موثرداشته باشند.
 کلیه جعبه تقسیم های فلزی باید به اتصال زمین مطمئن مجهز شوند. همه اشیاء فلزی در دسترس ثابت باید به سیستم اتصال به زمین مطمئن وصل شوند . هیچ سیمی نباید از داکتهای مخصوص خروج ذرات گردوغبار یا بخارات آتش گیر عبور داده شود. هیچ سیم موقت یا دایمی نباید از داکتهای مخصوص تهویه عبور کند. استفاده از سیم کشی های موقت فقط در طول دوره ساخت  ،تعمیرات یا تغییرات و یا تخریب مجاز است . بالفاصله پس از تكمیل ساختمان یا علمیات اجرایی روی آن  ،سیم کشی موقت باید جمع آوری شود. سیم کشی موقت برای چراغهای تزئینی به مناسبت جشنهای مختلف نباید بیش از  90روز ادامه داشتهباشند.
 در انتخاب ضخامت سیمها باید تمام موارد زیر مورد توجه قرار گیرند: -1ولتاژی که سیم باید تحمل کند.
 -2جریان الكتریكی عبوری از سیم ها .
 -3افزایش دما و رطوبت و عوامل محیطی دیگر.
 -4محل استفاده سیم
 برای جلوگیری از صدمه دیدن کابلها در اثر ساییده شدن به لبه های تیز ورودی به تابلوها و جعبه تقسیمها باید از کلمپهای الستیكی استفاده شود .این وسیله باید سوراخی را که از آن عبور میکند ،ببندد و در
عین حال حفاظت الزم برای جلوگیری از سایش کابلها بوجود آورد.
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 در سیستمهای فشار قوی پوشش تابلوهای برق باید بر چسب دایمی (  )High Voltageداشته باشد بهطوری که کامالً قابل رویت باشد.
 تابلوهای برق  ،جعبه تقسیم ها و نظایر آن که در مكانهای مرطوب نصب می شوند  ،باید طوری باشند کهاز نفوذ رطوبت به داخل آنها و تجمع آب جلوگیری شود.
 کلیدها  ،تابلو کلیدها وقطع کننده های مدار مورد استفاده در محیطهای مرطوب باید از نوع مقاوم در برابرشرایط جوی انتخاب شوند.
 تابلو کلیدهایی که دارای قسمتهای برقدار بدون روکش هستند  ،باید در جایی قرار گیرند که در معرضرطوبت نباشند.
 تابلو کلیدهایی که دارای قسمتهای برقدار بدون روکش هستند  ،باید در یك اتاق یا محفظهای که دارایقفل باشد و یا در محوطه حصارکشی شده نصب شوند و کلید قفلها باید تحت کنترل باشد تا فقط افراد
آموزش دیده ذیصالح مجاز به ورود به محوطه باشند.


وسایل حفاظت فردی افراد برق کار:

 لباس کار افراد برقكار باید از پارچه نخی و بدون دکمه و زیپ فلزی باشد. لباس کار افراد برقكار تا حد امكان باید فاقد الیاف پالستیكی یا دارای درصد بسیار کمی باشد تا قابلیتاشتعال آن پایین آید.
 لباس کار باید تا حد امكان دارای آستین بلند و دکمه سرمچ باشد و هنگام کار آستینها و دکمه هایلباس بسته باشد.
 کفش کار افراد برق کار باید بدون پنجه آهنی یا فوالدی باشد و تا حد امكان از رویه چرمی و کفالستیكی آجدار استفاده شود و ساق آن نیمه چكمه یا پوتین باشد تا پا ها را بپوشاند.
 کاله ایمنی برق کاران باید در مقابل جریان الكتریسیته عایق الزم را داشته باشد تا از ایجاد شوکالكتریكی در ناحیه سر پیشگیری شود.
 برای کار بر روی شبكه های برق باید از دستكش الستیكی عایق با قدرت عایقی مناسب استفاده شود. برای کار بر روی شبكه های برقدار دستكش باید دارای ساق بلند باشد تا مچ و قسمت باالی آن رابپوشاند.
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فصل ششم

اهمیت و لزوم استفاده از

وسایل حفاظت فردی
)Personal Protective Equipment(PPE
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تعاریف
وسیله حفاظت فردی :
وسیلهاي است که براي حذف تماس مستقیم با عوامل زیانآور محیط کار و تقلیل اثرات مخاطرهآمیز در محل کار
توسط فرد استفاده ميشود.

قوانین و مقررات
ماده  90قانون کار جمهوری اسالمی ایران
کلیه اشخاص حقیقي یا حقوقي که بخواهند لوازم حفاظت فني و بهداشتي را وارد یا تولید کنند ،باید مشخصات
وسایل را برحسب مورد همراه با نمونه هاي آن به وزارت کار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي ارسال دارند و پس از تأیید  ،به ساخت و یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند.
ماده  91قانون کار جمهوری اسالمی ایران
کارفرمایان و مسؤوالن کلیه واحدهاي ماده  85این قانون مكلفند بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني
براي تأمین حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار ،وسایل و امكانات الزم را تهیه و در اختیار آنان
قرار داده و چگونگي کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزندو در خصوص رعایت مقررات حفاظتي و بهداشتي
نظارت نمایند .افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداري از وسایل حفاظتي و بهداشتي فردي و اجراي
دستورالعملهاي مربوطه کارگاه ميباشند.
آیین نامه وسایل حفاظت فردی مصوب شورایعالی حفاظت فنی 1390
در  4فصل شامل  92ماده

کاربرد وسایل حفاظت فردی
پیش از استفاده از وسایل حفاظت فردي باید کلیه اقدامات تكنیكي و مهندسي و نیز سازماني براي حذف یا
کاهش مواجهه با خطر صورت پذیرد و هرگاه پس از انجام تمامي تمهیدات ممكن ،هنوز درصدي از عوامل زیانآور
غیرقابل قبول براي محیط کار باقي ماند ،استفاده از وسایل حفاظت فردي متناسب با نوع کار و خطر موجود ،به
عنوان آخرین مرحله ضروري است.
گام اول در انتخاب وسایل حفاظت فردي ،آنالیز و ارزیابي خطرات و عوامل زیانآور است .سپس ،بر اساس
اطالعات تكمیلي شامل موارد ذیل انتخاب الزم صورت ميپذیرد:
 سازماندهي محل کار
 شرایط آب و هوایي
 خطرات دیگر غیر از آنچه که مدنظر وسیله حفاظت فردي منتخب است
 ویژگيهاي کاربر
 زمان کار و سایر شرایطي که ميتواند اثرات سوء بر روي سالمتي کارگران بگذارد

278

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

ویژگیهای عمومی وسایل حفاظت فردی
کلیه وسایل حفاظت فردي باید از ویژگي هاي مشترکي برخوردار و سپس به فراخور نوع وسیله و کاربرد آن داراي
ویژگيهاي اختصاصي باشند .برخي از مواد آییننامه وسایل حفاظت فردي مرتبط با ویژگيهاي عمومي آنها
عبارتند از:


وسایل حــفاظت فــردي باید عاري از هرگونه لبـه تیز ،زائده ،شكستگي و یا دیگر عیــوب باشد.
(ماده  11آییننامه وسایل حفاظت فردي)



جنس کلیه وسایل حفاظت فردي باید به گونهاي باشد که شرایط محیطي تغییري در خصوصیات وکارایي
آنها ایجاد نكند( .ماده 12آییننامه وسایل حفاظت فردي)



جنس آن دسته از وسایل حفاظت فردي که در تماس مستقیم با پوست بدن هستند باید به گونهاي باشد
که موجب تحریك و حساسیت پوست نگردد( .ماده  13آییننامه وسایل حفاظت فردي)



وسایل حفاظت فردي که در اختیار کارگران قرار ميگیرد باید متناسب با نوع کار بوده وسالم ،بهداشتي،
تمیز ،کامل و آماده استفاده باشد( .ماده 14آییننامه وسایل حفاظت فردي)



اطالعات مشروحه ذیل ميبایست بر روي تـمامي وســایل حـفاظت فردي به گونهاي پایدار،
نشانهگذاري گردد و به وضوح قابل رویت باشد:
الف -نام یا عالمت مشخصة کارخانة سازنده
ب -نام کشور سازنده
ج -سال و ماه ساخت و در صورت نیاز تاریخ انقضاء
د -نوع کاربرد
ھ -استانداردي که بر اساس آن ساخته شده است
(ماده 15آییننامه وسایل حفاظت فردي)



روش استفاده و یا هر نوع اطالعات مورد نیاز مصرفکننده وسایل حفاظت فردي ميبایست به همراه
محصول ارائه گردد( .ماده  16آییننامه وسایل حفاظت فردي)



وسایل حفاظت فردي باید براحتي قابل استفاده بوده و ضمن تأمین ایمني کامل نباید مانع انجام کار
گردد( .ماده  17آییننامه وسایل حفاظت فردي)

انواع وسایل حفاظت فردی
کاله ایمنی
در اکثر کارگاهها در صنعت نظیر معدن ،صنعت برق ،کارگاههاي ساختماني و جنگلداري
خطر صدمه به سر کارگران همواره وجود دارد .جديترین خطرات ناشي از صدمات مكانیكي ناشي از سقوط اشیاء
از باال و یا برخورد سر کارگر با اشیاي ثابت هستند.
کالهي است که از قسمتهاي باالي سر در مقابل صدمه محافظت ميکند.
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کاله هاي ایمني با توجه به نوعشان حفاظت از سر را در برابر عوامل خطرناک دیگر مانند شوک الكتریكي ،نیروهاي
فشاري معكوس ،پاشش ذرات فلز مایع و دماي باال تأمین ميکنند.
همچنین کالههاي ایمني را ميتوان به عنوان ابزار نصب وسایل حفاظت فردي دیگر از جمله محافظهاي چشم و
صورت ،تجهیزات محافظ دستگاه تنفسي ،محافظ گردن و تجهیزات
پشتیباني مانند المپ بكار برد.
قسمتهای مختلف کاله ایمنی

پوسته  :مادهاي با سطح نرم ولي محكم که شكل کلي کاله را تشكیل
ميدهد.
لبه :کناره اطراف پوسته
تجهیزات داخل کاله :مجموعه کاملي از وسایل که در جاي مشخصي از
کاله بر روي سر قرار گرفته است و سبب جذب انرژي ميشود.
بند سر :قسمتي از تجهیزات کاله که دور تا دور سر و پیشاني قرار ميگیرد.
کالف :قسمت قابل تنظیم یا ثابت از تجهیزات کاله ایمني که بر روي کاسه سر و در زیر کاله قرار ميگیرد.
بند ضربه گیر :بند چرمي یا هر نوع بند محافظي است که جاذب ضربهها و شوکها بوده و جاي آن پشت سر و
بر روي بند سر قرار دارد.
الیه محافظ :از موادي ساخته شده که در حین ضربه جاذب انرژي جنبشي بوده و در الیه داخلي پوسته کاله
ایمني بكار گرفته ميشود.
سوراخهای تهویه هوا :سوراخهایي است که در پوسته کاله واقع شده و امكان گردش هوا را در آن فراهم
ميکند.
وسایل جانبی :هر جزیي از کاله را مانند بنـد چرمـي چانه ،محافظ گردن ،بنـد پشت گردن و وسایل اتصال
براي نصب المپ و کابل را که براي منظور خاصي بكار ميرود ،وسایل جانبي مينامند.
ویژگیها
•

مواد مورد استفاده در ساخت کاله ،باید با کیفیت باال و بادوام باشد .بدین صورت که پس از قرار گرفتن
در شرایط محیطـي مثل نور خورشید ،سرما ،گرد و غبار ،لرزش ،باران و تماس با پوست نباید تغییري در
خصوصیات مربوط به آن حاصل شود .براي آن بخش از تجهیزات کاله که در تماس با سر است ،نباید از موادي
استفاده شود که در تماس با پوست موجب تحریك و حساسیت گردد.

•

پوسته بایستي تا آنجا که ممكن است از لحاظ قدرت و استحكام در همه جاي کاله یكنواخت باشد و یك ناحیه
بخصوص نباید تقویت شده و محكم شود .به استثناي افزایش تدریجي در ضخامت پوسته یا برآمدگيهایي که در
محل اتصاالت وسایل جانبي بوجود آمده ،نقاط دیگر نباید تقویت شده یا برآمده باشند .سطح خارجي پوسته باید
فاقد لبه تیز باشد.

•

براي حفاظت سر در برابر سوختگي و اشعه ماوراي بنفش از یك کاله زیر کاله جوشكاري باید استفاده شود.
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•

در عملیات ریختهگري باید از کاله ایمني لبهدار براي محافظت در برابر پاشش قطرات مذاب استفاده شود.

•

اگر یك کاله ایمني در معرض ضربه نیروي بزرگي قرار گیرد ،نباید مجدداً استفاده شود؛ حتي اگر آثار ظاهري
صدمه روي آن مشاهده نشود.

موارد مهم در انتخاب کاله ایمنی


خطرات محیط کار (سقوط اشیاي نوک تیز یا پاشش ذرات فلزات مایع)



شرایط جوي مكان استفاده از کاله ایمني (بهویزه دما)



توانایي تنظیم با اندازه سر کارگر



ویژگيهاي الینفك کاله ایمني مورد استفاده در کارگاه (مانند امكان استفاده از محافظ گوش)

کالههاي ایمني به مرور زمان تحت تأثیر عوامل مختلف ،ویژگي حفاظتي خود را ازدست ميدهند که مهمترین
آنها عبارتند از :پرتوهاي خورشیدي ،مخصوصاً طیف ماوراي بنفش ) ، (UVصدمات مكانیكي ،تنشهاي دروني
پالستیكها و تضعیف خواص مواد به دلیل شرایط محیط کار.

مواد مرتبط با کاله ایمنی در آیین نامه وسایل حفاظت فردی



کال ه ایمني باید از مواد مقاوم در برابر احتراق ساخته شده و دربرابر ضربه و نفوذ اجسام تیز و برنده از
مقاومت کافي برخوردار باشد( .ماده  29آییننامه وسایل حفاظت فردي)



وسایل جانبي که بر روي کاله ایمني نصب ميشود ،باید ایمن بوده و از نظر وزن و جایگیري اصول و
موازین ایمني رعایت گردند( .ماده  30آییننامه وسایل حفاظت فردي)



استفاده از قطعات فلزي در داخل پوسته کاله ایمني ممنوع ميباشد( .ماده  31آییننامه وسایل حفاظت
فردي)



بایدبه محض مشاهده عالیم فرسودگي در تجهیزات داخلي کاله ایمني ،آنها تعویض گردند( .ماده 32
آییننامه وسایل حفاظت فردي)



لبه جلویي کاله ایمني نباید مانع دید اطراف و یا استفاده از عینك شود( .ماده  33آییننامه وسایل
حفاظت فردي)



وزن کاله ایمني به انضمام کالف آن باید حداکثر  400گرم بوده و در صورت اضافه شدن وسایل
جانبي(المپ ،سپر محافظ صورت ،بند چرمي چانه و غیره)نباید از  430گرم بیشتر شود( .ماده  34آیین-
نامه وسایل حفاظت فردي)
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محافظهای پا
در اکثر کارگاهها مانند کارگاه هاي ساختماني ،صنایع ماشیني و متالورژي و معادن کارگران در معرض خطرات
صدمه به پا قرار دارند .این خطرات مستقیماً به نوع کار و اثرات مضر کف کارگاه یا به شرایط محیطي فضاي کار
مربوط مي شوند .با توجه به طراحي  ،مواد بكاررفته و تجهیزات حفاظتي اضافي  ،پایپوش ایمني محافظت در برابر
صدمات مكانیكي مختلف نظیر سوراخ شدن زیره کفش ،صدمه یا برخورد سرپنجه ،محافظت در برابر صدمات
حرارتي ناشي از دماهاي پایین یا باال ،محافظت در برابر شوک الكتریكي و غیره را تأمین ميکند.
محافظهاي پا به سه گروه زیر طبقهبندي ميشوند:
کفش ایمنی :کفشي است که به سرپنجه ایمني مجهز است.
سرپنجه ایمنی :قطعهاي که سرپنجة پا را در برابر ضربه با انرژي برخوردي حداقل  200ژول محافظت ميکند.
کفش محافظ :کفشي است که به سرپنجه محافظ مجهز است.
سرپنجه محافظ :قطعهاي که سرپنجة پا را در برابر ضربه با انرژي برخوردي حداقل  100ژول محافظت ميکند.
سرپنجههاي ایمني و محافظ باید به طریقي در کفش تعبیه شده باشند که فقط با آسیب رساندن و پاره کردن آن
بتوان آنها را خارج کرد .کفشهاي ایمني(به غیر از تماماً الستیكي) که در آنها سرپنجة ایمني داخلي بكار رفته
است ,باید داراي آستر یا بخشي از جنس رویه که به عنوان آستر عمل ميکنند ,باشند.
کفش کار :این نوع کفش ویژگي حفاظتي دارد؛ اما داراي سرپنجه ایمني یا محافظ نیست.
گتر :نوعي وسیله حفاظت فردي است که حد فاصل فضاي خالي بین لبه شلوار تا روي کفش را ميپوشاند و بسته
به نوع فعالیت از جنس و اندازههاي مختلف تهیه ميشود.
براي کارهاي ویژه در برخي از مشاغل ،پایپوش باید عالوه بر الزامات عمومي پایپوشهاي ایمني ،محافظ و کفش
کار ،الزامات خاصي را نیز متناسب با ویژگي شرایط محیط کار مثل کفش آتشنشانان ،کفش موتورسواران حرفهاي،
کفش محافظ در برابر بریدگيهاي ناشي از اره زنجیري دستي و کفش محافظ در برابر مواد شیمیایي برآورده سازد.

عالمتگذاری

کلیة کفشها براساس عالمتهاي
ذیل

برحسب

ویژگيهایشان

عالمتگذاري ميشوند.
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عالمت

نوع محافظت
مقاومت در برابر نفوذ اجسام تیز

P

هادي الكتریسیته

C

ضد الكتریسیتة ساکن

A

عایق در برابر گرما

HI

عایق در برابر سرما

CI

ضربهگیري ناحیة پاشنه

E

مقاوم به نفوذ آب

WA

حفاظت از پا

M

حفاظت از قوزک پا

AN

حفاظت دست و بازو
دستكش هاي حفاظتي ،نقش محافظت اولیه از دست و بازو را بهعهده دارند .دستكشها حفاظت از دست و بازو را
تأمین ميکنند و اگر مچ آن ها به اندازه کافي بلند باشد ،مچ دست و بازو را هم محافظت ميکنند .حایز اهمیت
است که دستكشها عالوه بر دارا بودن ویزگي حفاظتي مناسب سرعت عمل و مهارت کار دستها ،دقت و
استحكام گرفتن وسیله با دست را ) (gripمحدود نكند .زیرا استفاده نامناسب از دستكش و کاهش سرعت عمل
ميتواند خطراتي را به-دنبال داشته باشد.
به دلیل موقعیتهاي خطرناکي که در آنها از دستكش استفاده ميشود ،پوشیدن و درآوردن دستكش باید در
کوتاه ترین زمان ممكن انجام شود .همچنین ضروري است سایز دستكش متناسب با دست فرد انتخاب شود.
انتخاب دستكش هاي یك انگشتي ،سه انگشتي و پنج انگشتي بر اساس میزان دقت مورد نظر در کار صورت مي-
پذیرد.
اگر کارگر در معرض صدمات جدي از ناحیه دست قرار دارد ،باید از دستكشهاي ویژهاي استفاده کند .به عنوان
مثال ،ميتوان دستكشهاي ساخته شده از زرههاي زنجیري را نام برد .این دستكشها براي حفاظت در برابر
بریدگيها و ضربه چاقوهاي دستي و نیز چاقوهاي برقي بهکار ميروند.
دستكشهایي که حفاظت در برابر بریدگي ناشي از کار با ارههاي زنجیري دستي را فر اهم ميکنند ،مثال دیگري
از دستكشهاي ویژه ميباشند .این دستكشها دستها را در برابر بریدگيهاي ناشي از
سرخوردن ،قفل شدن یا شكستن زنجیر محافظت ميکنند.
دستكشهاي محافظ در برابر خطرات حرارتي اغلب از پارچهها یا پارچههاي نخي بافته
شده و نخ پشمي تهیه ميشوند .پارچههاي آلومینیومي و چرمهاي مقاوم در برابر حرارت
نیز بدین منظور مورد استفاده قرار ميگیرند .چرم گاو در طراحي دستكشهاي محافظ در
برابر سرما مورد استفاده قرار ميگیرند .همچنین این دستكشها را ميتوان از پالستیك یا الستیك و یا پارچه-
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هاي با روکش پلیمري تهیه نمود .از پارچههاي بافتني و منسوجات نبافته مانند اکریلیك یا موي مصنوعي پشمي
یا فوم پليآمید ميتوان براي عملكرد عایق حرارتي الیه داخلي دستكشها استفاده کرد .پوستههاي ضد آب و
قابل نفوذ در طراحي نوع خاصي از دستكشها بهکار ميروند.
دستكشهاي چسب ساخته شده از انواع مختلف الستیك یا پالستیكها دستها را در برابر تماس با مواد
شیمیایي محافظت ميکنند .دستكشهاي محافظ در برابر مواد شیمیایي ،غالباً پوست را در برابر میكروارگانیسمها
نیز حفاظت ميکنند.
عالوه بر انتخاب مناسب دستكشه ا متناسب با نوع خطرات و با در نظرگرفتن الزامات ارگونومیكي کاربران باید
بتوانند تاریخ مصرف دستكش را تعیین کنند .شرایط استفاده ،انبار و نگهداري در خواص حفاظتي دستكشها
مؤثر است .تغییرات مشاهده شده در مواد دستكش طي مدت استفاده ،عالمتي براي کنارگذاشتن و جایگزین
نمودن آن با دستكش نو ميباشد .این امر بهویژه در مورد دستكشهاي محافظ در برابر مواد شیمیایي مهم است،
زیرا سطح واقعي حفاظت در این گروه از دستكشها به دما و رطوبت محیط ،تماس با مواد شیمیایي دیگر،
فرسودگي مكانیكي دستكش و شرایط فضاي محدود زیر دستكش بستگي دارد.
لباس کار
لباس کار رایج ترین وسیله حفاظت فردي است که کارگر را از صدمات و خطرات محیط کار مصون ميدارد .بسته
به نوع شرایط محیط کار و عامل زیانآور و خطرناک ،لباسهاي کار به انواع زیر طبقه بندي ميشوند:
 محافظ در برابر عوامل مكانیكي
حفاظت در برابر بریدگي ،سوراخ شدن ،گیرافتادن در قسمتهاي متحرک دستگاهها و اثرات ضربه
 محافظ در برابر عوامل حرارتي
پوشش هاي محافظ در برابر حرارت و شعله کارگر را در برابر اثرات عوامل ذیل حفاظت ميکنند:
 شعله
 تابش مادون قرمز
 جرقهها
 پاشش ذرات مذاب فلزات
 پاشش فلزات مایع
 تماس با اشیاء و سطوح داغ
گروه هاي شغلي که بیشتر در معرض این خطرات هستند ،عبارتند از  :ریختهگران ،جوشكاران ،آتشنشانان و
آهنگران.
 محافظ در برابر عوامل شیمیایي
خواص لباس محافظ در برابر عوامل شیمیایي باید با ترکیبات آن ماده شیمیایي ،نوع و غلظت آن و نیز
شدت اثر آن بر روي لباس سازگار باشد .لباسهایي که بدن را کامالً از محیط بیرون جدا ميکنند ،از این
دسته هستند .همچنین لباسهایي که فقط در برابر پاشش تصادفي حجم کمي از مواد شیمیایي محافظت
ميکنند ،در این گروه از لباسها ميگنجند .این لباسها با توجه به کاربرد آنها ميتوانند از منسوجات
بافته ،یا منسوجات نبافته با پوشش پالستیكي ساخته شوند.
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 محافظ در برابر عوامل بیولوژیكي
قرارگرفتن در معرض عوامل بیولوژیكي در بسیاري از کارگاههاي مرتبط با کشاورزي ،فاضالب و دفع زباله و
نیز در بیمارستانها و آزمایشگاههاي تشخیص پزشكي و دامپزشكي اتفاق ميافتد و در این شرایط استفاده از
لباس هاي محافظ مناسب ضروري است .مواد مانع در این پوششها باید در برابر نفوذ عوامل عفوني و مسري
در سیاالت ،آئروسل هاي مایع و ذرات معلق در هوا مقاوم باشد .طراحي لباس مقاوم در برابر عوامل بیولوژیكي
به نوع عامل آالینده بستگي دارد و مشابه طراحي لباسهاي محافظ در برابر مواد شیمیایي است.
 لباسهاي هشداردهنده شبنما
لباسي است که کارگران براي اینكه توسط افراد دیگر قابل تشخیص باشند ،بهتن ميکنند و به هر لباسي که
خواص انعكاس نور باالیي دارد یا داراي رنگي است که بهسادگي از هر رنگ زمینهاي قابل تشخیص باشد،
اطالق مي شود .بخشي از سطح این نوع پوشاک داراي بندهاي بازتاباننده است .بدین وسیله افراد در تاریكي
براي افراد نزدیك یك منبع نور مثالً راننده یك خودرو که چراغ جلوي آن روشن است ،بسیار بیشتر قابل
رؤیت خواهند بود.
قابلیت تشخیص کارگر با کنتراست رنگ باال بین لباس و محیط کار ،افزایش مي یابد.
 محافظ در برابر شوک الكتریكي
 محافظ در برابر تابش الكترومغناطیسي
کارگراني که در معرض تماس طوالني مدت با میدانهاي الكترومغناطیسي با شدت و فرکانس باال ( در
محدوده فرکانسي  300مگاهرتز تا  300گیگاهرتز و با طول موج  0/001الي  0/03متر ) هستند ،باید از
لباس هاي محافظ در برابر پرتوهاي مایكروویو استفاده کنند .چنین لباسهایي اساساً براي کاربران
تجهیزاتي که پرتو مایكروویو منتشر ميکنند و نیز براي کارگران سرویس و نگهداري فرستندهها،
ایستگاههاي رادیویي ،فرستندههاي شبكه سلولي ،سیستمهاي مخابراتي ماهوارهاي ،رادارها و غیره
کاربرد دارند.
 محافظ در برابر نفوذ آب
این لباس ویژه افرادي است که در حین کار احتمال سقوط آنها در آب وجود دارد.
 محافظ در برابر سرما
لباس هاي محافظ در برابر سرما توسط افرادي که در محیطهاي روباز و در دماي زیر حد استاندارد کار
ميکنند و نیز توسط افرادي که در محیطهاي سرپوشیده فاقد سیستم گرمایشي و در دماي زیر
استاندارد کار ميکنند (مانند سردخانهها) استفاده ميشود.
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جدول -2عالیم تصویری نوع حفاظت لباس کار
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محافظهای چشم و صورت
مكانیزم هاي حفاظتي طبیعي ،چشم را در برابر عوامل خارجي محافظت ميکنند .مثالً ،پلكها و مژهها حفاظت
چشم در برابر ذرات ریز خارجي را تأمین ميکنند .اما ،این حفاظت طبیعي چشم در برابر اجسام خارجي ،معموالً
در محیط کار و در زندگي روزمره کافي نیست .در چنین شرایطي حفاظت بیشتر چشم مورد نیاز است.
محافظ چشم

وسیله حفاظت فردي است که چشم را در برابر خطرات زیر محافظت مينماید:
 -1برخورد اجسام سخت
 -2تابشهاي نوري ناشي از جوشكاري ،نور آفتاب و پرتوهاي لیزر(با
طول موج  0/1الي  100میكرومتر)
 -3فلزات مذاب و اجسام داغ
 -4قطرات و پاشش مایعات
 -5ذرات گرد و غبار
 -6گازها
 -7قوس الكتریكي
و هر نوع ترکیبي از این مخاطرات
انواع محافظهای چشم

•

عینكهاي ایمني با محافظ جانبي یا بدون محافظ جانبي

•

گاگلها

•

سپرهاي محافظ صورت

•

سپرهاي دستي جوشكاري

•

کاله مخصوص جوشكاري

سپرهاي صورت به طو ر معمولي با هدبندهاي مناسب ،محافظ ابرو ،کاله ،نقابهاي ایمني با دیگر تجهیزاتي که
قابلیت نصب بر روي آنها وجود دارد ،استفاده ميشود.
به منظور حفاظت چشم و بینایي ،تجهیزات محافظ چشم و صورت فوق االشاره به سیستم بینایي ،عدسيها،
شبكهها یا فیلترها مجهز شدهاند .فیلترها شامل فیلترهاي جوشكاري ،فیلترهاي ماوراي بنفش) ،(UVفیلترهاي
مادون قرمز ،فیلترهاي آفتابي ،و فیلترهاي محافظ در برابر پرتوهاي لیزر ميباشند .تجهیزات محافظ چشم ممكن
است بخشي از تجهیزات محافظ دستگاه تنفسي (ماسكهاي تمام صورت) یا تجهیزات محافظ سر(سپرهاي صورت
نصب شده روي کاله هاي ایمني) باشند .تجهیزات محافظ چشم ترکیبي از یك بخش شفاف (سیستمهاي بینایي،
عدسيها ،سبكهها یا فیلترها) و یك قاب(فریم) یا نگهدارنده (شیلدها) هستند.
عینكهاي ایمني گستردهترین کاربرد را در میان محافظهاي چشم دارند .در مكانهایي که نیاز به حفاظت باالیي
وجود دارد ،باید از گاگل استفاده شود .ساختار آنها بهگونهاي است که کامالً محكم به صورت کارگر ميچسبد که
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در نتیجه محافظت الزم در برابر عوامل بیولوژیكي را تأمین مينماید .ساختار بیشتر گاگلهاي ایمني بهگونهاي
است که ميتوان آنها را با عدسي هاي طبي تصحیح بینایي بكاربرد؛ اما ،پیش از انتخاب و خرید ،تأیید کیفیت
تجهیزات توصیه مي شود .اگر خطرات موجود حفاظت کل صورت را ایجاب کند ،باید از سپرهاي محافظ صورت
استفاده شود.
عینک با تراز حفاظتی  :محافظ چشمي است با عدسيهاي نصب شده درقاب ،با محافظ جانبي یا بدون محافظ جانبي.
عدسي و محافظ جانبي عینك معمولي باید به گونهاي باشد که با ساچمه فوالدي با قطر 6میليمتر و جرم 0/86
گرم با سرعت  45متر بر ثانیه مقاومت مناسب را از خود نشان دهد.
عینک با تراز ایمنی :محافظ چشمي است که بر روي صورت قرار گرفته و ناحیة چشمها را کامالً محصورميکند .
عدسي و محافظ جانبي عینكهاي ایمني باید به گونهاي باشد که با ساچمه فوالدي با قطر  6میليمتر و جرم 0/86
گرم باسرعت  120متر بر ثانیه مقاومت مناسب را از خود نشان دهد.
سپرهای محافظ صورت  :محافظي است که تمام صورت را پوشانده و از درجه ایمني باالیي برخوردار باشد .صفحه
حفاظتي بزرگ آن ها احتمال نفوذ پاشش سیاالت خطرناک به صورت را به حداقل ميرساند .این نوع سپر باید به
گونهاي باشد که با ساچمه فوالدي با قطر  6میلیمتر و جرم  0/86گرم با سرعت  190متر بر ثانیه مقاومت مناسب از
خود نشان ميدهد.
ممكن است سپرهاي محافظ صورت همراه با عینكهاي طبي ،عینكهاي حفاظتي یا ایمني و یا با محافظ دستگاه
تنفسي مورد استفاده قرار گیرند.
آخرین گروه اصلي تجهیزات محافظ چشم سپرهاي جوشكاري هستند که فرد را در برابر تابشهاي نوري مضر و
دیگر مخاطرات ناشي از جوشكاري و عملیات مشابه آن محافظت ميکنند .این سپرها شامل صفحه محافظ صورت،
سپر محافظ دستي ،گاگل،عینك ایمني و نقابها هستند.
نوع حفاظت مورد نظر و ساختار محافظ چشم ،خواص حفاظتي آن را تعیین ميکند .اگر تجهیزات محافظ چشم
براي حفاظت در برابر برخورد اجسام جامد ،پاشش سیاالت و قطرات فلز مذاب مورد استفاده قرار ميگیرد ،باید از
مقاومت مكانیكي ( در دماهاي پایین و باال) ،استحكام و مقاومت به شعلهورشدن در دماهاي بسیار باال (تا دماي
 ) 1500°Cبرخوردار باشد .براي تعیین مقاومت وسیله محافظ چشم در برابر تبعات قوس الكتریكي ،باید ویژگي
عایق الكتریكي این مواد مورد ارزیابي قرار گیرد .با سنجش ویژگيهاي طیفي عبور پرتوهاي نوري از عناصر شفاف
(عدسي عینكها ،سیستم بینایي و فیلترها) مي توان بخشي از طیف نوري را معین کرد که وسیله مورد نظر
حفاظت الزم را در برابر آن فراهم ميکند.
الزامات تجهیزات حفاظت فردي به دو گروه تقسیم ميشوند:
 -1غیراپتیكي :تمامي اجزاي ساختار
 -2اپتیكي :فقط قسمت مربوط به عدسي چشم
کلیه وسایل محافظ چشم باید توسط یكي از ارقام  ،8 ،5 ،4 ،3یا  9که نشاندهنده نوع حفاظت آنها ميباشد،
عالمت گذاري شوند .جدول ذیل نوع حفاظت سیستم محافظ چشم ،عدد سمبولیك مرتبط و شرح مختصري از
محلهاي کاربرد آنها را بیان ميکند.
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جدول -نوع حفاظت سیستم محافظ چشم ،عدد سمبولیک مرتبط و شرح مختصری از محلهای کاربرد آنها
عدد سمبولیک
بدون عالمت

نوع حفاظت
کاربرد هاي ابتدایي و معمولي

محل کاربرد
مكانهایي که فاقد خطرات مكانیكي یا مخاطرات ناشي از پرتوهاي ماوراي بنفش،
مادون قرمز ،مرئي و پرتوهاي خورشیدي مشخص هستند.

3

مایعات

مكانهایي که خطر پاشش یا قطراتي از مایعات وجود دارد.

4

ذرات گردوغبار درشت

مكانهایي که ذراتي با ابعاد بزرگتر از  5 µmوجود دارد.

5

گازها و ذرات ریز گردوغبار

مكان هایي که گازها ،بخارات ،آئروسل ،دود و ذرات گردوغبار کوچكتر از 5 µmوجود

8

قوس ناشي از اتصال کوتاه

9

فلزات مذاب و اجسام جامد داغ

دارد.
مكان هایي که احتمال قوس الكتریكي به دلیل اتصال کوتاه در مدار الكتریكي
تجهیزات وجود دارد.
مكانهایي که احتمال پاشش فلزات مذاب و نفوذ اجسام جامد داغ به چشم وجود دارد.

معمولترین قسمت در بیشتر تجهیزات حفاظت فردي عدسيهاي چشمي هستند .با توجه به اینكه عملكرد اصلي
آن حفاظت در برابر ضربه است ،معموالً تحت عنوان عدسي ضد ضربه نامیده شده و در تجهیزات حفاظتي مانند
عینكهاي معمولي ،گاگلها یا سپرهاي محافظ صورت نصب ميشود .اگر این عدسي چشمي ویژگي محافظت در
برابر پرتوها را نیز داشته باشد (مثالً شدت پرتو  UVرا کاهش ميدهد) ،به عنوان فیلتر هم ميتواند عمل کند.
با صرفنظر از نوع ماده سازنده فیلترها ،عملكرد اصلي آنها حفاظت از چشم در برابر خطرات پرتوهاي نوري است.
در کاربردهاي صنعتي این پرتوها عبارتند از :تابشهاي ناشي از جوشكاري ،پرتوهاي ماوراي بنفش) ،(UVتابش
مادون قرمز( ) IRو پرتوهاي مرئي ناشي از نور خورشید و لیزر .نوع کاربرد فیلترها توسط کد عددي مشخص مي-
شود (جدول.)5
فیلتر نوری :نوعي عدسي چشمي است که براي کاهش تابش نورهاي فرودي در محدودة طول موجهاي مشخص به
کار ميرود.
فیلتر جوشكاری :فیلتر مخصوصي است که براي حفاظت چشم در برابر درخشندگي (اشعه) خطرناک حاصل از
جوشكاري و تابش کاهشیافتهاي از اشعه ماوراي بنفش ) (UVو مادون قرمز ) (IRبه کار ميرود
شمارة درجه بندی :ویژگيهاي نور عبوري از فیلترهاي نوري توسط شمارة درجهبندي آنها مشخص ميشود .شمارة
درجهبندي ترکیبي از کد عددي و شمارة تیرگي ميباشد که با یك خط تیره از یكدیگر جدا شده اند  .کد عددي
نشاندهندة نوع فیلتر ميباشد(.جدول ذیل)
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جدول -شماره درجهبندی فیلترها
فیلترهای جوشكاری
شماره تیرگی

فیلترهای ماورای بنفش
کد عددی2

فیلترهای مادون قرمز
کد عددی 4

کد عددی 3

فیلترهای آفتابی(نور خورشید)
کد عددی 5

کد عددی 6

شماره درجهبندی
1 /2

2-1/2

3-1/2

4-1/2

5-1/1

6-1/1

1 /4

2-1/4

3-1/4

4-1/4

5-1/4

6-1/4

1 /7

3-1/7

4-1/7

5-1/7

6-1/7

2

3- 2

4- 2

5- 2

6- 2

2 /5

3-2/5

4-2/5

5-2/5

6-2/5

3

3-3

4-3

5- 3/1

6- 3/1

3-4

4-4

5-4/1

6-4/1

4
4a
5

4- 5

3- 5

5a
4-6

6
6a

4- 7

7
7a

4- 8

8
9

4-9

10

4- 10

11
12
13
14
15
16

قابل توجه است که جدول فوق نشانهگذاري مربوط به فیلترهاي محافظ در برابر پرتوهاي لیزر را دربرنميگیرد.
جدول -مفهوم کدهای عددی فیلترهای نوری
کد عددی

مفهوم

بدون کد عددي

فیلترهاي جوشكاري
فیلترهاي ماوراي بنفش

2
3

فیلترهاي ماوراي بنفش با تشخیص خوب رنگ

4

فیلترهاي مادون قرمز

5
6

فیلترهاي آفتابي بدون خصوصیت جذب
مادون قرمز
فیلترهاي آفتابي با خصوصیت جذب مادون
قرمز

فیلترهای مادون قرمز : IRفیلترهاي مخصوصي هستند که جهت حفاظت در برابر تشعشع و تابش موج کوتاه
مادون قرمز به کار ميروند.
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شماره درجهبندی فیلترهای مادون قرمز :شماره درجه بندي فیلترهاي مادون قرمز شامل کد عددي  4و تیرگي
مربوط به این فیلترها از  1/2الي  10ميباشد.
فیلتر تابش ماورای بنفش  :UVفیلترهاي مخصوصي هستند که جهت حفاظت در برابر تشعشع و تابش ماوراي
بنفش به کار ميروند .

شماره درجهبندی فیلترهای ماورای بنفش :شماره درجهبندي فیلترهاي ماوراي بنفش شامل کد  2یا  3و شماره
تیرگي مربوط به این فیلترها از  1/2الي  5ميباشد
انتخاب فیلترهای جوشكاری

عوامل زیادي در انتخاب شماره درجهبندي این نوع فیلترهاي محافظ دخیل ميباشد .براي جوش گاز و
تكنیك هاي مربوط به این نوع جوشكاري همچون جوش برنج و برش جت پالسما ،انتخاب فیلتر بستگي به
میزان جریان شعله پخش کن دارد .خصوصیات مربوط به شارها که در طیف ترکیبي نور منتشر شده مؤثر مي-
باشد باید به هر حال در جوشكاري آلیاژهاي سبك در نظر گرفته شود.
 براي جوش قوس ،شیارتراشي با قوس الكتریكي و برش جت پالسما ،جریان الكتریكي عاملي
ضروري براي تولید ميباشد .عالوه بر این ،براي جوش قوس ،نوع قوس الكتریكي و نوع فلز اصلي که
جوشكاري بر روي آن انجام ميگیرد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
عوامل دیگري نظیر نورهاي موضعي و عامل انساني وجود دارد که اثر آنها قابل مالحظه ولي ارزیابي این
اثرات مشكل است.
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مقررات ویژه برای فیلترهای مورد استفاده در جوشكاریهای گازی

براي نشانهگذاري بر روي این فیلترها به دنبال شماره تیرگي ،حرف  aنیز حك ميگردد.
جدول -شماره تیرگی و توصیههای مورد نیاز در جوشكاری
جریان بر حسب آمپر
فرآیند جوشكاری یا
تكنیکهای مشابه

10

2/5 0/5
5

1

40

20
30 15

80

100

60
9

الكترودهای پرکننده(پوشاننده)
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بسته به شرایط استفاده از فیلترها مي توان از فیلترهایي با شماره درجهبندي کوچكتر یا بزرگتر استفاده نمود.



عبارت " فلزات سخت " براي فوالد  ،مس و آلیاژهاي مربوط به آنها و غیره بكار ميرود .



توجه  :نواحي سایه دارمربوط به مواردي است که در عملیات جوشكاري دستي ،چنین جریاني معموالً استفاده نميشود.

شرایط عمومی محافظهای چشم و صورت

 محافظ چشم باید عاري از هر گونه زایده یا بیرونزدگي ،لبههاي تیز یا دیگر عیوبي باشد که احتمال
ایجاد آزار یا آسیب را فراهم آورد.
 هر قسمتي از محافظهاي چشم که در تماس با صورت یا دیگر اعضا ميباشند ،نباید از موادي ساخته
شده باشد که باعث تحریك پوست شود.
 به جز حاشیه نازکي از عدسي به پهناي  5میلیمتر ،عدسي باید عاري از هر گونه نقص قابل توجهي
همچون حبابهاي هوا ،خراشیدگي ،نقصهاي نامشخص فرورفتگي ،عالمتهاي قالبریزي شده ،دانه دانه
شدن ،حرکت موجي یا ناخالصي هاي وارد شده در عدسي که احتمال ضعف بینایي را در استفاده از آن
بـه وجود ميآورد ،باشد.
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 کاله ایمني باید کامالً تنگ و محكم باشد به گونهاي که به کاهش انعكاس نور به داخل کاله از طریق
فضاي بین پوسته و سر کمك کند.
 عدسي داراي شماره تیرگي باید از ضربه و تغییرات ناگهاني دما که ميتواند باعث شكستن آن شود،
محافظت شود.
 براي محافظت فیلتر عدسي تیره ،باید از یك پوشش استفاده شود .اگر عدسي پوشش خشدار یا کثیف
شد ،آن را باید تعویض نمود.
محافظ دستگاه تنفسی
تجهیزات محافظ دستگاه تنفسي به دو گروه تجهیزات فیلترکردن و تجهیزات تنفسي تقسیم ميشوند .تجهیزات
فیلترکردن عبارتند از :فیلترها ،فیلترهاي گاز ،فیلترهاي ترکیبي ،نیم فیلتر ماسكها ،نیم فیلترماسكهاي محافظ
در برابر گازها و ذرات جامد ،تجهیزات فیلترکردن تقویت شده و تجهیزات فیلتر کردن به کمك تقویت کردن.
تجهیزات تنفسي شامل وسیله تنفسي هواي فشرده مدار باز ،وسیله تنفسي مدار بسته ،انواع اکسیژن فشرده یا
اکسیژن و نیتروژن فشرده و ابزار تنفسي خط هواي فشرده با جریان پیوسته.
انواع مختلف تجهیزات فیلترکردن بر اساس پارامترهاي حفاظتي آنها از جمله کارایي فیلتراسیون آنها و
ظرفیت جذب طبقهبندي ميشوند که نوع کاربرد آنها را تعیین ميکند.
ماسک  :ماسك وسیله محافظ
دس
تگاه
تنف
س
اس
ت که براي ایجاد فضایي محفوظ،با حداقل درز به روي صورت استفادهکننده به کار ميرود.
ماسک کامل  :پوششي است بر روي تمام صورت که چشم ،بیني ،دهان و چانه را ميپوشاند .
نیم ماسک  :پوششي است مقابل صورت ،که دهان ،بیني و چانه را ميپوشاند.
ربع ماسک  :پوششي است مقابل صورت که فقط دهان و بیني را ميپوشاند.
نیم فیلتر ماسک  :ماسكي است که کل یا قسمت اعظم آن را فیلتر تشكیل ميدهد و دهان و بیني و در حد امكان
چانه را نیز ميپوشاند .این ماسكها ميتوانند براي محافظت در برابر آئرسلي از ذرات جامد و آئرسل محلولهاي
آبي به صورت جداگانه یا براي حفاظت در مقابل هر دو نوع آئرسل ذرات جامد و آئرسل ذرات مایع استفاده شوند.
فیلتر ویژه  :فیلتر مخصوصي است که در محیطهاي داراي اکسیدهاي نیتروژن و جیوه استفاده ميگردد.
فیلتر  :قسمتي از دستگاه محافظ تنفسي است که قابل تعویض بوده و از آن براي فیلتراسیون (پاالیش) هواي
محیط استفاده ميشود.
فیلترهای ذرهای  :فیلترهایي هستند که از آنها در محیطهاي گرد و غباردار و ذرات جامد و مایع معلق در هوا
استفاده ميشود.
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فیلترهای گازی  :فیلترهایي هستند که در محیطهاي گازي استفاده ميشوند و جذبکننده گازها و بخارها هستند.
ویژگیهای عمومی محافظهای دستگاه تنفسی

 استفاده از آلومینیوم ,منیزیم ,تیتانیوم یا آلیاژهایي که مقادیري از این فلزات را دارند و درصورت
برخورد با یكدیگر ایجاد جرقه نموده و در مكانهایي که گازهاي قابل اشتعال وجود دارد ,سبب شعله ور
شدن ميگردند مجاز نميباشد .بنابراین ,قسمتهایي که ممكن است ضمن استفاده از ماسك با یكدیگر
برخورد کنند ,باید حرکتشان به حداقل برسد.
 مواد به کار رفته در ماسك باید هنگام شستشو و ضدعفوني در برابر ماده توصیه شده از طرف کارخانه
سازنده آن استحكام الزم را داشته باشند.
 موادي از ماسك که با پوست استفادهکننده در تماس است ،نباید باعث ایجاد سوزش و تحریك پوست
شود و یا اثر زیانآور دیگري براي سالمتي در پي داشته باشد .همچنین در مورد نیم فیلتر ماسكها هر
نوع موادي که از الیههاي فیلتر در هنگام تنفس جدا ميشود نباید براي مصرفکننده از ماسك مضر
باشد و یا ایجاد مزاحمت کند.
 همه اتصاالت تفكیكپذیر در صورت امكان باید به سهولت با دست وصل و محكم شوند.
 مواد به کار رفته در ماسك نباید براي استفادهکننده از ماسك ایجاد خطر کند و یا قابلیت احتراق طبیعي
باالیي داشته باشد .هنگام آزمایش بعد از دور کردن شعله ،ماسك نباید به طور پیوسته شعلهور بماند.
 صفحات و طلق هاي ضد بخار طراحي شده که به عنوان صفحه دید( عدسي چشمي ماسك ) به کار
ميروند ,باید بهگونهاي مطمئن و مقاوم در برابر نشت گاز روي بدنه ماسك نصب شده باشند.
 روي بدنه ماسك باید حداقل یك دریچه بازدم جاسازي شود بهگونهاي که هواي بازدم یا هر مقدار هواي
اضافي از طریق آن به خارج جریان یابد ,ولي وجود یك دریچه دم بر روي ماسك الزامي نیست ،اما
ترجیحاً بهتر است وجود داشته باشد .دریچهها باید بهگونهاي طراحي شده باشند که بتوانند به سهولت
روي ماسك قرار گیرند و در وضعیتي صحیح تعویض شوند.
 امكان قرار گرفتن دریچه بازدم در مسیر تنفسي دم و یا امكان قرار گرفتن دریچه دم در مسیر تنفسي
بازدم نباید وجود داشته باشد و دریچههاي دم و بازدم باید در تمامي جهات بدرستي عمل کنند.
 در صورتي که روي ماسك دریچه دم تعبیه شده باشد نباید از فیلتري استفاده شود که روي آن دریچه
دم بكار گرفته شده باشد.
 دریچههاي بازدم باید در برابر آلودگي و آسیبهاي مكانیكي محافظت شوند.
 بر روي نیم فیلتر ماسكها  ،باید نوع و کالس فیلترها با یكي از سه نشانه FFP3 ،FFP2 ,FFP1
نشانهگذاري شود.
 بر روي نیم فیلتر ماسكها مطابق با توانایي و کاربرد جذب آنها حرف(  ) Sبه عنوان جذبکننده ذرات
جامد یا حرف(  ) SLبه عنوان جذبکننده ذرات جامد و مایع باید نشانهگذاري شود.
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 همه فیلترها چه فیلترهاي گازي و چه از نوع فیلترهاي ترکیبي یا فیلترهاي ذرهاي باید نشانهگذاري
شوند.
 روي فیلترهاي گازي و ترکیبي ،نوع ،کالس و کد رنگي فیلترها باید
مشخص شود.
 بدنه فیلتر باید با کد یا کدهاي رنگي یا با نواري رنگي دور تا دور فیلتر
نشانهگذاري شود( .طبق جدول)9
 فیلتر نوع  NO - P3باید با جمله "

تنها برای استفاده در برابر NO- P3

"نشانهگذاري شود.
 فیلتر نوع  Hg – P3باید با جمله " حداکثر زمان استفاده  50ساعت " نشانهگذاري شود .

جدول-کد رنگی و کالس فیلترهای گازی و ترکیبی
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انواع نیم فیلتر ماسکها

•

مدل  FFP1براي محافظت در برابر آئرسلي از ذرات جامد

•

مدل  FFP2براي محافظت در برابر آئرسلي از ذرات جامد و آئرسل محلولهاي آبي

•

مدل  FFP3براي محافظت در برابر آئرسلي از ذرات جامد و آئرسل مایع با کیفیت جذب باال

انواع فیلترها

•

فیلترهاي ذره اي

•

فیلترهاي گازي

•

فیلترهاي ترکیبي

مقررات عمومی فیلترها

 اتصال بین فیلتر و بدنه ماسك باید بهگونهاي محكم بدون منفذ باشد .این اتصال به صورتي دایمي یا به
ر وش مخصوص و یا از طریق اتصال پیچشي فیلتر با بدنه ماسك قابل دستیابي است .فیلتر باید به
سادگي و بدون استفاده از ابزارهاي خاص قابل تعویض بوده و بهگونهاي طراحي شود که جایگزیني آن به
روشي دیگر امكانپذیر نباشد.
 فیلتر باید از مواد مناسبي ساخته شود بهگونهاي که هنگام استفاده در محیطهاي مختلف در برابر دما,
رطوبت و مواد فاسدکننده مقاوم و مستحكم باشد.
 الیههاي میاني فیلتر باید در برابر مواد خورنده مقاوم باشند.
 مواد بكار رفته در فیلتر به هنگام عبور هوا نباید آسیبي براي استفادهکننده از ماسك ایجاد کند.
 یكي از اساسيترین الزامات تجهیزات محافظ دستگاه تنفسي براي نجات این است که باید هواي قابل
تنفس را براي کاربر تأمین نموده و بتوان آنها را به آساني و به سرعت پوشید.
طبقهبندی فیلترهای ذرهای

•

 P1جذب کننده ذرات جامد

•

 P2جذب کننده ذرات جامد و مایع

•

 P3جذب کننده ذرات جامد و مایع با کارایي باال
فیلترهای گازی و ترکیبی

فیلترهاي گازي جذبکننده گازها و بخارهاي مشخصي ميباشند .فیلترهاي ترکیبي ,جذبکننده ذرات
پراکنده جامد و یا مایع و گازها و بخارهاي مشخصي هستند .در صورتي که یك فیلتر از نوع ترکیبي باشد
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باید مقررات مربوط به هر نوع فیلتر جداگانه در مورد آنها صدق نماید .انواع فیلترهاي گازي و ترکیبي با
عالمتهاي  K, E, B, Aمشخص ميشوند.
 نوع  : Aبراي استفاده در برابر گازهاي آلي و بخارهاي با دماي باالتر از  65درجه سانتيگراد
 نوع  :AXبراي استفاده در برابر گازهاي آلي و بخارهاي با دماي پایینتر از  65درجه سانتيگراد
 نوع  : Bبراي استفاده در برابر مونواکسیدکربن و گازهاي غیر آلي
 نوع  : Eبراي استفاده در برابر دياکسیدسولفور و
دیگر گازها و بخارهاي اسیدي
 نوع  : Kبراي استفاده در برابر آمونیاک و مشتقات
آلي آن
 نوع :SXبراي استفاده در برابر گازها و بخارات ویژه
فیلترهای ویژه

این فیلترها باید همیشه ویژگي فیلتر نوع  P3را نیز
داشته باشند.
•

نوع

No – P3قابل استفاده در برابر اکسیدهاي

نیتروژن مثل Nox, No2, No
•

نوع  Hg – P3قابل استفاده در برابر جیوه
محافظ گوش
محافظهاي گوش در دو نوع ایرپالگ و ایرماف موجود هستند.
ایرپالگ

پالگ باید بهگونهاي ساخته شود که قابلیت جایگیري در مجراي گوش خـارجي را داشـته و از خصوصـیات
ذیل برخوردار باشد:
 -1باید با وضعیت مجراي گوش خارجي مطابقت داشته و آن را خوب بپوشاند.
 -2استفاده از آن باید راحت و بدون احساس ناراحتي باشد.
 -3هنگام استفاده نباید به راحتي از گوش خارج شود(بیفتد).
گوشی حفاظتی (ایرماف)

گوشي باید بهگونه اي ساخته شود کـه گـوش را کامـل بپوشـاند و
داراي خصوصیات ذیل باشد:
 -1گوشي باید بهگونه اي ساخته شود که الله گوش را کامالً بپوشاند
و مواد پالستیكي فوم کـه جـاذب سـر و صداسـت ,داخـل آن را
پوشانده باشد.
297

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

 -2بالشتكهاي گوشي نیز باید از تیوبهاي پر شده از مایع یا
هوا ساخته شود .بالشتكها باید از طریق تماس مستقیم با
اطراف گوش پوشش قابل قبولي را ایجاد کند.
 -3باند اتصال گوشي باید از طولي متغیر و قابل انطباق با
وضعیت سر برخوردار باشد .قابلیت ارتجاعي آن نیز باید از
ایجاد هر نوع فشار یا ناراحتي براي سر جلوگیري کند.
مواد مورد مصرف برای ساخت گوشی و پالگ

این مواد باید از خصوصیات زیر برخوردار باشد:
 -1سفتي ،سختي و قابلیت ارتجاعي آن باید بهگونهاي باشد که
مناسب کاربرد این نوع وسایل باشد.
 -2مواد مورد استفاده بهویژه در قسمتهایي که مستقیماً با
پوست تماس دارد ،نباید اثرات منفي و بیماريزائي داشته باشد.
ضمناً این مواد باید قابلیت عفونتزدائي داشته باشند.
 -3بخشهاي فلزي باید با مواد ضد زنگ پوشانده شود و قابلیت عفونتزدائي داشته باشد.
تجهیزات حفاظت در برابر سقوط از ارتفاع
هر کار یا فعالیتي که موقعیت انجام آن ،در ارتفاع بیش از  1/2متر نسبت به سطح مبنا انجام گیرد ،کار در
ارتفاع تلقي مي شود .منظور از سطح مبنا ،اولین سطح زیرین جایگاه کار یا سكوي کار در ارتفاع است که به صورت
ایمن گسترش یافته است .کار در ارتفاع در مكانهایي نظیر کارگاههاي ساختماني ،مهندسي برق و مخابرات بدین
معني است که غالباً سیستمهاي محافظت در برابر سقوط از ارتفاع ،تنها راه حفاظت کارگران محسوب ميشود.
انواع سقوط
پیش از تهیه سیستم حفاظتي در برابر سقوط باید خطرات و چگونگي حذف یا به حداقل رساندن آنها مورد
ارزیابي قرار گیرد .لذا باید نوع سقوط مشخص باشد .انواع سقوط به صورت ذیل تعریف ميشوند:
الف -سقوط آزاد
سقوط آزاد به معني عمل سقوط است قبل از اینكه سیستم مهار سقوط فردي آغاز به اعمال نیرو کند و
میزان این سقوط بزرگتر از  600mmدر جهت عمودي و روي سطح شیبداري است که امكان گام برداشتن روي
آن بدون کمك گرفتن از میلههاي دستگیره وجود ندارد.
ب -سقوط آزاد محدود شده
منظور از سقوط آزاد محدود شده ،عمل سقوط است قبل از اینكه سیستم مهار سقوط فردي آغاز به اعمال
نیرو کند و میزان این سقوط کوچكتر یا مساوي  600mmدر جهت عمودي و روي سطح شیبداري است که امكان
گام برداشتن روي آن بدون کمك گرفتن از میلههاي دستگیره وجود ندارد.
پ-سقوط محصورشده
این نوع سقوط به معني سقوط در جایي است که سقوط فرد با عملكرد یك وضعیت مناسب تكیهگاهي ،طول
لنیارد و سیستم محدودکننده سقوط ،محدود ميشود.
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ت -سقوط کامالً جلوگیری شده(حذف شده)
این نوع سقوط موقعیتي است که در آن با استفاده از یك سیستم محدودکننده که به کاربر اجازه دسترسي
به منطقهاي با خطر سقوط از ارتفاع را نميدهد ،از خطر سقوط از ارتفاع کامالً جلوگیري شده است.
سیستمهاي محافظت در برابر سقوط از ارتفاع را ميتوان با توجه به نوع عملكرد در انواع مختلف طبقهبندي
نمود:
 -1به منظور مهار سقوط

13

 -2به منظور استقرار محل کار

14

 -3به منظور جلوگیري از سقوط

15

 -4به منظور کنترل فرود آمدن کارگر

16

 -5به منظور دسترسي به فضاي محدود

17

سیستمهای مهار سقوط

سیستمهاي مهار سقوط در کارگاههایي استفاده ميشوند که ساختار آنها اجازه حذف خطرات سقوط آزاد را
نميدهد .عملكرد اصلي سیستم این است که سقوط را مهار ميکند ،با محدودکردن نیروهاي اعمال شده روي
بدن انسان اثرات سقوط را کاهش ميدهد ،فرد را در برابر برخورد با اشیاي خطرناک روي خاک یا کف کارگاه
محافظت مي کند و در طي سقوط و بعد از مهار آن ،بدن را در وضعیتي قرار ميدهد که کارگر بتواند تا زمان
دریافت کمك در موقعیتي ایمن منتظر بماند.
چنین تجهیزاتي حتماً باید به یك نقطه ثابت تكیهگاهي وصل شوند.
یك سیستم مهار سقوط از سه زیرمجموعه اصلي تشكیل شده است که عبارتند از تكیهگاه ،اتصاالت و جاذب
ضربه و نیز هارنس تمام بدن.
الزامات عمومی سیستمهای مهار سقوط

براي تهیه سیستم هاي مهار سقوط باید دقت شود که وسیله مورد نظر برگه اطالعاتي شامل موارد زیر به
همراه داشته باشد:
 نام و آدرس سازنده -اطالعات انبارداري ،استفاده ،تمیزکردن ،نگهداري ،سرویس و ضدعفوني

13

Fall arrest system
Work positioning
15
Restraining falls
16
Controlled descent system
17
Confined-space access system
14
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 کارآیي بدست آمده از نتایج آزمونهاي انجام شده براي ارزیابي سطوح یا کالسهاي حفاظتي وسایلحفاظت فردي مورد نیاز
 وسایل جانبي که ميتواند همراه وسیله مورد نظر بكار رود و ویژگيهاي جایگزیني مناسب کالسهاي حفاظتي مناسب براي سطوح مختلف خطر و مربوط به محدودیتهاي کاربرد تاریخ انقضاي وسیله و برخي از اجزاي آن بستهبندي مناسب براي حمل وسیله مفهوم نشانهگذاريها در صورت امكان ،مراجع تأمینکننده کاال نام ،آدرس و شماره شناسایي مراجع مربوط به تأییدیههاي کاالهمچنین وسیله حفاظتي مهار سقوط باید شامل یك هارنس بدن(ابزار محدودکننده بدن) و یك سیستم
اتصال که به یك نقطه تكیهگاهي ایمن متصل است ،باشد .این سیستمها باید بهگونهاي طراحي ،ساخته شده یا
مورد استفاده قرار گیرند که شرایط ذیل را برآورده سازند:
 در جایي که کاربر ممكن است از جراحت بدن رنج ببرد ،یا اجزاي وسیله ممكن است باز یا بسته شوند ودر نتیجه کاربر سقوط کند ،نیروي ترمز نباید به حد آستانه برسد.
 بعد از فعال شدن وسیله حفاظتي ،احتمال سقوط آزاد کاربر از سكوي کار باید حداقل باشد. حالت مورد انتظار بدن در حال سقوط باید بهگونهاي باشد که از برخورد با موانع جلوگیري شود.عالوه بر این ،باید اطمینان حاصل نمود که با استفاده از این وسیله ،کاربر در انتهاي توقف در وضعیت
صحیحي قرار گیرد .نقطه انتهایي کاربر باید بهگونهاي باشد که به کاربر اجازه دهد یا خودش به مكان امن برسد یا
بدون خطر اضافي منتظر نجات بماند.
همچنین در برگه اطالعات ،سازنده باید دادههاي مفیدي را در خصوص موارد ذیل مشخص کند:
 مشخصات مورد نیاز نقطه تكیه گاهي امن و نیز حداقل فاصله آزاد براي سقوط ایمن زیر سیستم مهارسقوط
 نحوه پوشیدن وسیله محدودکننده بدن (هارنس بدن) و نحوه اتصال آن به سیستم اتصالدهنده
سیستمهای استقرار در محل کار

سیستم هاي استقرار محل کار تجهیزاتي هستند که فرد را در برابر سقوط از ارتفاع محافظت ميکنند.
عملكرد آن ها ،استقرار کارگر در وضعیتي است که بتواند هر دو دستش را بكارگیرد؛ در حالي که کامالً راحت،
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حمایت شود .این سیستمها بهگونهاي طراحي شدهاند که افرادي را که روي خطوط برق کار ميکنند یا سایر
کارگراني را که در ارتفاع مشغول کار هستند ،محافظت مينماید.

این سیستمها نوعي محدودکننده به

حساب ميآیند که براي جلوگیري از سقوط استفاده ميشوند ،زیرا اجازه نميدهند کارگر به مكاني برسد که
احتمال سقوط وجود دارد .این سیستمها براي مهار سقوط طراحي نشدهاند.
یك کمربند استقرار در محل کار را ميتوان به عنوان کمربند محدودکننده یا بالعكس کمربند محدودکننده را
به عنوان کمربند استقرار در محل کار بكار برد.
لنیاردهاي محدودکننده یا استقرار در محل کار که با یك کمربند محدودکننده استفاده شده و حرکت افقي
کارگر را از نقطه تكیهگاه محدود مي کنند ،به طوري که نتواند به موقعیتي دست یابد که از ارتفاع سقوط کند،
باید زماني مورد استفاده قرار گیرند که انتظار ميرود جابجایي روي یك سطح افقي یا یك شیب با زاویه افق
کمتر از  15درجه انجام شود
در لنیاردهاي قابل تنظیم ماکزیمم طول ممكن باید در حدي باشد که هرگز به کارگر اجازه قرار گرفتن در
وضعیتي که احتمال سقوط از ارتفاع وجود دارد ،را ندهد.
اطالعات ارایه شده توسط سازنده برای کمربندهای استقرار در محل کار و لنیاردهای محل کار

الف -جزئیات اندازهها و دستورالعملها براي چگونگي رسیدن به ابعاد بهینه و مناسب
ب -روش صحیح بستن کمربند
پ-نیاز اساسي براي بازبیني منظم بستها و اجزاي تنظیم در هنگام استفاده
ت -شناسایي اجزاي ارتباطي ،روش صحیح ارتباط به آن ها و یك حالت واضح و بدون ابهام که هدف هر یك
از عناصر ارتباطي را مشخص کند.
ث -هشدار مبني بر اینكه این تجهیزات براي هدف مهار سقوط مناسب نیستند و ممكن است الزم باشد
سازماندهي موقعیت هاي کاري به روش گروهي صورت پذیرد یا وسایل حفاظت فردي براي محافظت در برابر
سقوط از ارتفاع مورد استفاده قرار گیرد.
ج -راهنمایي براي موقعیت و یا تنظیم لنیاردهاي تثبیت موقعیت ،بهنحوي که نقطه تكیهگاه را در سطح یا
باالي سطح کمر نگهمي دارد و لنیاردها سفت و کشیده هستند و نیز حرکت آزاد آنها محدود به حداکثر 0/6
متر است.
چ-نحوه اجراي عملیات نجات بهگونهاي کارآ و ایمن
ح -محدودیت مواد در تولید یا اتفاقاتي که ممكن است در عملكرد ابزار اثر بگذارد ،شامل :دما ،اثر لبههاي
تیز ،معرف هاي شیمیایي ،هدایت الكتریكي ،بریدن ،سایش ،پرتوهاي ماوراي بنفش و سایر شرایط آبوهوایي.
خ -روش تمیزکردن و ضدعفوني کردن بدون اثر زیانآور
د -روش محافظت کاال در هنگام نقل و انتقال
ذ -شرح نشانهگذاريها (معناي هر نشانه روي کاال)
ر -نیاز به کنترل کامل کمربند و لنیاردهاي همراه قبل از استفاده از نقطهنظر فرسایش و آسیبها
سیستمهای بازدارنده (جلوگیری از سقوط)

سیستمهاي بازدارنده اساساً براي محدود کردن حرکت کارگر و دور نگهداشتن شخص از ناحیه ناایمن که در
آنها خطر سقوط وجود دارد ،استفاده ميشود .سیستم بازدارنده (محدودکننده) عبارتند از:
 یك زیرمجموعه تكیهگاهي براي برقراري اتصال با اجزاي سازه محل کار
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 یك سیستم اتصال (مانند یك لنیارد قابل تنظیم یا یك مهار سقوط متحرک با قفل دستي) که از
یك انتها به زیرمجموعه تكیهگاهي متصل ميشود و از انتهاي دیگر به هارنس بدن وصل است.
 یك هارنس بدن مثل هارنس تمام بدن ،کمربند استقرار محل کار و هارنس داراي نشیمنگاه

18

سیستمهاي محدودکننده بیشتر براي محلهاي کار با سطح بزرگ با یك زاویه انحراف کوچك ،درنظر گرفته
ميشوند .این سیستمها در کارگاههایي کاربرد دارند که کارگران نباید در ناحیهاي کار کنند که در معرض
خطر سقوط آزاد قرار گیرند.
سیستم فرود کنترلشده

سیستمي است که به وسیله آن کارگر ميتواند به روش صخرهنوردي یا روشهاي دیگر از یك سطح به سطح
دیگر برود؛ در حاليکه در یك هارنس مناسب معلق است.
این سیستمها در شرایط اضطراري نجات افراد بكار ميروند و فرد ميتواند آن را بكارگیرد یا به کمك افراد
دیگر مورد استفاده قرار گیرد تا سرعت را در انتقال از یك سطح به سطح پایینتر کاهش دهد.
سیستم دسترسی به فضای محدود سیستمي است که در موقعیتهاي کاري که کارگر مجبور است با یك
نردبان یا با آویزان شدن از یك هارنس به یك فضاي باریك یا محصور وارد شود و یا در جایي که تخلیه اضطراري
تنها توسط کارگري که در نزدیكترین موقعیت عمودي در باال قرار گرفته ،قابل انجام است ،استفاده ميشود.

سیستمهای دسترسی با طناب
سیستم دسترسي با طناب سیستمي است که شرایطي مناسب و پشتیبانيکننده را براي دسترسي به محل
کار و خروج از آن براي کاربري که از طناب رشتهاي و تجهیزات مربوطه استفاده ميکند ،فراهم ميسازد .این
سیستم براي دسترسي با طناب در ساختمانها ،سازههاي دیگر (ساحلي یا دریایي) یا طبیعي (مانند صخره)
که در آن طنابها به یك سازه یا عارضه طبیعي آویزان یا متصل ميباشد ،و در وضعیتهایي که طنابها به
عنوان اصليترین مورد دسترسي به محل کار به منظور پشتیباني و خروج از وضعیت ناخواسته احتمال سقوط
بهکار ميروند ،کاربرد دارد.
هارنس دارای نشیمنگاه

این نوع هارنس ،در زمان فعالیتهاي کاري که از طریق دسترسي با طناب انجام ميشوند ،حمایت کافي و
وضعیت مناسبي را براي کارگر فراهم ميکند .این وسیله ،یك جفت حلقه  Dشكل دارد که در باالي نقطه
کمر قرار ميگیرد .اغلب این هارنسها ،به صورت مجتمع با هارنسهاي تمام بدن موجود هستند .وقتي
هارنس به نقطه اتصال وضعیت نشسته وصل است ،نباید براي کاربردهاي سقوط آزاد مورد استفاده قرار گیرد.

18

Sit harness
Confined-space access system
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هارنس (حمایل) تمام بدن
منظور از هارنس تمام بدن جزیي از وسیله نگه دارنده بدن است که فرد را به یك سیستم مهار سقوط متصل
ميکند .آخرین قسمت سیستم مهار سقوط که در ارتباط مستقیم با بدن شخص باقي ميماند ،هارنس تمام
بدن است.
هارنس تمام بدن تنها نوع هارنس بدن است که براي مهار سقوط در شرایط محیط کار پذیرفته شده است.
عملكردهاي اصلي هارنس تمام بدن را ميتوان به صورت زیر بیان نمود:


با توزیع نیروهاي اعمالي ،سقوط را مهار ميکند که خطر جراحات را کاهش ميدهد.



در زمان مهار سقوط ،بدن را در وضعیت مناسبي قرار ميدهد بهگونهاي که از آسیب به اندامهاي
داخلي و ستون فقرات جلوگیري بعمل ميآورد.



بعد از مهار سقوط ،بدن را در وضعیت مناسبي قرار ميدهد تا فرد در شرایطي ایمن و نسبتاً راحت
منتظر کمكرساني بماند.

همه هارنسهاي مورد استفاده براي مهار سقوط ،ابزارهاي نگهدارنده تمام بدن هستند که داراي حلقههاي
ساق پا ،بندهاي شانه و بند قفسه سینه ميباشند.
ویژگیهای هارنس تمام بدن

هدف از استفاده هارنس نگه داشتن بدن و توزیع مناسب نیروي دینامیكي ناشي از مهار سقوط و نیروهاي
ناشي از معلق ماندن بعد از مهار سقوط روي بدن است .استفاده از هارنس نباید مخاطرهآمیز باشد و باید میزان
راحتي قابل قبولي را براي کاربر فراهم کند.
هارنس ترکیبي از بندهاي متصل به هم است که حول ناحیه لگن ،ساق پاها و شانهها قرار ميگیرند .همچنین
ممكن است عالوه بر این قسمت ها یك کمربند و یا یك بند ناحیه سینه نیز به این مجموعه اضافه شود .هارنس
باید داراي یك وسیله باشد که آن را با توجه به سایز کاربر بر روي بدن او تنظیم کند.
حایز اهمیت است که پس از پوشیدن هارنس و تنظیم آن ،قسمتهاي مختلف آن امكان حرکت ناگهاني و
ناخواسته و در پي آن ،جابجایي از محل تنظیم شده را نداشته باشند.
به منظور تسهیل در بازرسي چشمي ،باید رنگ نخهاي دوخت هارنس متفاوت از رنگ بندها باشد.
در طراحي و تهیه هارنسها باید دقت شود همه قفلها ،نقاط اتصال ،صفحات جمعکننده ،گوهها ،پدهاي
راحتي ،پدهاي حامي پشت و حلقههاي ابزار عاري از زایدهها و عیوب ناشي از مواد نامناسب باشند .همچنین باید
فاقد هرگونه لبه تیز و خشن باشند که باعث بریدگي ،سایش یا سایر صدمات به تسمهها و یا باعث جراحت کاربر
شود.
همه اجزاي اتصال ساختهشده از حلقه هاي از جنس منسوجات بافته شده باید در برابر سایش ،داخل و بیرون
حلقه به روش مناسبي محافظت شوند.
دستورالعمل استفاده ،نشانهگذاری ،بستهبندی و نگهداری هارنس تمام بدن

از سوي کارخانه سازنده هارنس باید دستورالعمل شفافي به زبان کشور مصرفکننده در خصوص پوشیدن،
محكمکردن و تنظیم و نحوه استفاده آن در اختیار مصرفکننده قرار داده شود .این دستورالعمل باید اطالعات ذیل
را در بر داشته باشد:
 نام سازنده
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 نام و آدرس تأمینکننده بهگونهاي که قابل پیگیري باشد
 اطالعاتي در زمینه کاربردها و محدودیت هاي هارنس .همچنین باید ذکر شود که فقط در صورت استفاده
در شرایطي که به عنوان بخشي از یك سیستم سیستم مهار سقوط فردي ) )PFASمحسوب ميشود،
ميتوان مطمئن بود که مهار اتفاق خواهد افتاد و نیروي مهار از  6KNتجاوز نكرده و فاصله مهار کنترل
خواهد شد.
 هشدار مبني بر عدم ایجاد هرگونه تغییر یا افزودن قسمتهاي اضافي به کاال
 دستورالعمل روش نصب درست سگكهاي اطمینان (یعني سگكهایي غیر از آنچه که اساساً براي تنظیم
بكار ميروند) ،که هارنس با استاندارد تطبیق دارد ،در شرایطي که نصب به بیش از یك روش امكانپذیر
باشد و نیز هشدار مبني بر عدم استفاده از روشهاي دیگر
 هشدار در خصوص خطرات ناشي از استفاده ترکیبي اجزا و یا زیرمجموعههایي که عملكرد ایمن هر یك
از آنها بر عملكرد ایمن دیگري تأثیر گذاشته یا آن را مختل ميکند.
 دستورالعمل بازبیني چشمي هارنس بالفاصله قبل از استفاده و حصول اطمینان از آماده به کار بودن و
عملكرد درست آن
 توصیهها یا محدودیت هاي مواد مورد استفاده در کاال که ممكن است بر عملكرد آن اثر بگذارد مانند دما،
اثر لبههاي تیز ،واکنشدهندههاي شیمیایي ،بریدگي ،سایش ،تأثیر پرتوهاي ماوراي بنفش( )UVو ذکر
اینكه در صورت وجود هر گونه شكي ،مصرفکننده ميتواند با مشاوره کارخانه سازنده عمل کند.
 دستورالعمل انبار کردن
 دستورالعمل تمیز کردن و یا شستن
 دستورالعمل نگهداري
 توصیه مبني بر اینكه وسیله باید به صورت دورهاي ،با توجه به شرایط استفاده و حداقل سالي یك بار،
توسط فرد متخصص طبق دستورالعمل کارخانه سازنده مورد بازبیني و بررسي قرار گیرد.
 هشدار در خصوص اینكه تعمیرات روي وسیله فقط باید توسط کارخانه سازنده یا فرد متخصص واجد
صالحیت تعیین شده از سوي سازنده انجام گیرد.
 راهنماي موارد بازرسي وسیله و عوامل مؤثر در از بین رفتن آن
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 دستورالعملي مبني بر اینكه هر نمونه اي که براي مهار سقوط استفاده شده (یعني سقوط را مهار کرده)
نباید مجدداً مورد استفاده قرار گیرد.
 دستورالعملي براي بیان این مطلب که همه اجزاي اتصالي استقرار در محل کار که در وضعیتهاي اطراف
ناحیه کمر نصب مي شوند ،نباید براي اتصال به سیستم مهار سقوط فردي ) )PFASمورد استفاده قرار
گیرند.
 توصیه در خصوص اینكه قبل از استفاده و در هنگام استفاده ،به چگونگي نجات کاربر در زمان معلق
ماندن بعد از مهار سقوط به صورتي ایمن و مؤثر توجه شود.

نشانهگذاری

هارنس باید با هر روش مناسبي که اثري روي مواد تشكیلدهنده آن نداشته باشد ،به نحوي شفاف و پایدار و
بادوام نشانهگذاري شود و حاوي اطالعات ذیل باشد:
 شماره استاندارد ،نوع هارنس و کالس آن
 نام ،عالمت تجاري یا هر وسیله دیگر مشخصکننده سازنده یا تأمینکنندهاي که به جاي سازنده ،مسؤول
عملكرد درست وسیله است.
 اطالعات مشخصه محصول مانند شماره سریال براي امكان پیگیري
 سال تولید محصول
 مشخصه الیاف مورد استفاده به عنوان مواد تشكیلدهنده هارنس
 همه اطالعات مربوط به هدف از استفاده هر یك از اجزاي اتصالي و بهویژه تعیین آن اتصاالتي که به
عنوان بخشي از یك سیستم مهار سقوط طراحي شدهاند
 هشدار مبني بر اینكه دستورالعمل سازنده باید مطالعه شود
 یك نشانهگذاري خاص که بیانگر نقطه اتصالي براي یك کاربرد مهار سقوط است.
 حرف  ،Aبا ابعاد استاندارد  ،باید روي بند هر یك از شانهها زیر جزء اتصالي نصب شده در پشت باالي کمر
نشانهگذاري شود .یك فلش به صورت "↑" با اندازه استاندارد و کاراکتر شیبدار با عرض استاندارد باید
روي بند هر یك از شانهها درست باال یا نزدیك به حرف  Aنشانهگذاري شود که به جهت جزء اتصالي
اشاره کند .همه حروف باید به رنگ دایمي با کنتراست خوب باشند.
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لنیاردها
مواد و ساختار لنیاردها
هر دو سر لنیارد باید داراي انتهاي مناسبي باشد .انتهاي قابل تنظیم لنیارد باید توسط متوقفکننده انتهایي
محكم گردد .همه اجزاي فلزي لنیارد به استثناي طنابهاي فلزي و زنجیرها باید در برابر خوردگي محافظت
شوند.
طناب هاي سیمي لنیاردها باید از فوالد ساخته شوند و حلقه پایاني باید از فلزات نشكن باشد .طنابهاي
سیمي که از فوالدهاي ضد زنگ ساخته نشده باشند ،باید گالوانیزه شوند.
قسمت جاذب انرژي معموالً یك منسوج بلند است که چندین بار تا خورده و در یك بسته کوچك به همدیگر
متصل شده اند .در زمان وقوع سقوط ،قسمت وصل شده عمداً از هم باز شده و همزمان با باز شدن قسمت تا
خورده ،انرژي را از بین مي برد .در حالت عادي ،بسته جاذب انرژي در یك پوشش پالستیكي یا شرینك حرارتي
محافظت ميشود تا از آسیبدیدن آن طي عملكرد عادي جلوگیري شود .انتهاي آزاد بسته جاذب انرژي به حلقه
 Dشكل هارنس وصل ميشود و انتهاي آزاد لنیارد به نقطه تكیهگاهي سازه متصل ميگردد .در شرایط عادي ،این
اتصال یك اتصال خط مستقیم از طریق یك اتصالدهنده مناسب است.

اتصالدهندهها
اتصالدهندهها ميتوانند شامل قالبهاي درپوشدار ،قالبها 20و
انبري 21باشند .این قطعات نباید لبههاي تیز و خشن داشته باشند که باعث
بریدگي ،پارگي یا صدمه به طنابها یا کمربندها یا آسیب به کاربر شوند.
براي به حداقل رساندن احتمال بازشدن تصادفي قالبهاي درپوشدار و
قالبها ،این ابزار باید به صورت خودکار بسته شوند و داراي قفل دستي یا
خودکار باشند .مهمترین انواع اتصالدهندههاي موجود در بازار عبارتند از:
کارابین ،قالبهاي داربست بزرگ (معموالً براي اتصال پیرامون تیرهاي نوع
داربستي مورد استفاده قرار ميگیرند) ،و اتصالدهندههاي کوچك (معموالً
براي اتصال قسمتهاي مختلف اجزاي وسیله حفاظت فردي مانند یك
بخش جاذب انرژي به لنیارد بكار ميرود).
اتصاالت در شكلها و اندازههاي مختلف به همراه اجزاي جانبي زیادي وجود دارند .تمام اتصاالت مورد
استفاده براي وسیله حفاظت فردي ،دروازههاي قفلشونده خودکار دارند.

ابزار تكیهگاهی
منظور از تكیهگاه یك جزء یا مجموعهاي از اجزا یا قسمتها است که یك یا چند نقطه تكیهگاهي را براي
تجهیزات حفاظتي سقوط از ارتفاع تشكیل ميدهند .نقطه تكیهگاه جزئي است که تجهیزات حفاظت فردي پس از
برقراري ابزار تكیهگاه بتواند به آن وصل شود.
20

Hooks
Pliers

21

306

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

جزء یا مجموعهاي از اجزا که به طور دایم به یك سازه ایمن وصل شده و یك ابزار لنگري یا تجهیزات حفاظت
فردي ميتواند به آن وصل شود ،تحت عنوان تكیهگاه سازهاي شناخته ميشود.
طناب تكیهگاهي در واقع یك طناب قابل انعطاف (طناب و  )...بین تكیهگاههاي سازهاي است که تجهیزات
حفاظت فردي به آن متصل ميشود .در مقابل ،به طناب صلب بین تكیهگاههاي سازهاي که تجهیزات حفاظت فردي
به آن متصل ميگردد ،ریل تكیهگاه گفته ميشود.
گاهي جزء متحرکي به طناب تكیهگاه یا ریل تكیهگاه اضافه ميگردد که ميتوان تجهیزات حفاظت فردي را
به آن وصل نمود .این جزء متحرک ،نقطه تكیهگاهي متحرک خوانده ميشود.
الزامات عمومی برای ابزار تكیهگاهی

ابزارهاي تكیهگاهي ،نقطه/نقاط تكیهگاهي و نقطه/نقاط تكیهگاهي متحرک باید بهگونهاي طراحي گردند که
بتوان تجهیزات حفاظت فردي را به طور صحیح به آنها متصل نمود و جداشدن غیر ارادي آن ممكن نباشد .اگر
ابزار تكیه گاه داراي بیش از یك جزء باشد ،طراحي باید به نحوي باشد که سرهم نمودن آن اجزا توسط قفلشدن
در یكدیگر صورت پذیرد.

محدودیتهای عمومی انتخاب وسیله حفاظت فردی در برابر سقوط از ارتفاع
تجهیزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع تنها زماني ميتوانند بهدرستي عمل کنند که پارامترهاي
حفاظتي الزامي رعایت شوند .هر یك از عوامل زیر ميتوانند باعث از دست دادن این پارامترها شوند:
 شرایط جوي ،مثالً پرتوهاي خورشیدي ،بهویژه اشعه ماوراي بنفش ) (UVکه باعث تضعیف و تخریب
پالستیكها ميشوند و نیز رطوبت که خوردگي اجزاي فلزي را تشدید ميکند.
 عوامل مكانیكي مانند اصطكاک ،برشها وغیره توسط اشیا که ممكن است در کارگاه اتفاق بیفتد.
 عوامل حرارتي مانند اشیاي داغ ،پاشش فلزات مذاب و آتش باز که باعث آسیب اجزاي پالستیكي و
مخصوصاً اجزاي منسوجات بافته شده ،ميشود.
 عوامل شیمیایي که باعث خرابي پالستیكها و خوردگي اجزاي فلزي ميشوند.


بنابراین ،بررسي هاي دقیق وسیله حفاظت فرد در برابر سقوط از ارتفاع بسیار مهم هستند و

باید پیش از هربار استفاده توسط کاربر آن انجام شوند و به صورت دورهاي باید توسط فرد آموزشدیده
مثالً

دیگري،

سرویس هاي کارخانه سازنده مورد بررسي قرار گیرند .در صورتي که هرگونه تردیدي در ارتباط با شرایط
وسیله حفاظتي وجود داشته باشد ،یا تاریخ مصرف تعیین شده توسط کارخانه سازنده به اتمام رسد ،یا زماني
که تجهیزات مورد نظر براي مهار سقوط استفاده شده باشند ،باید آن وسیله حفاظتي معدوم گردد.
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هارنس بدن

هارنس بدن باید هرگاه خطر سقوط از ارتفاع ،به ویژه سقوط آزاد ،سقوط آزاد محدودشده یا سقوط
محصورشده وجود دارد ،مورد استفاده قرار گیرد.
در انتخاب یك هارنس بدن مناسب باید به موارد زیر توجه نمود:
 امكان پوشیدن و درآوردن آسان
 اینكه اتصاالت براي نوع کار یا فعالیت مناسب هستند یا خیر (اتصاالت جلویي و پشتي)
 امكان تنظیم اجزا بهگونهاي که روي بدن به طور مناسبي قرار گیرند.
هرگاه نوع فعالیت یا کار ایجاب کند ،اتصاالت قفسه سینه که به طور مناسبي روي هارنس بدن قرار گرفتهاند،
باید استفاده شوند ،مثالً براي کارگراني که مجبورند ابزارها و وسایل را روي پشت خود حمل کنند ،یا کساني که
باید لباس هاي مخصوصي را براي حفاظت در برابر هواي سرد یا رطوبت بپوشند .در این حالتها باید هارنس بدن با
اتصاالت روي قفسه سینه مورد استفاده قرار گیرد.
کمربند محدودکننده یا استقرار در محل کار

کمربندهاي محدودکننده باید به عنوان ابزارهایي براي محدودکردن افقي بكار روند و اگر احتمال خطر
سقوط آزاد ،سقوط آزاد محدودشده یا سقوط محصور شده وجود دارد ،نباید از آنها استفاده شود.
لنیارد محدودکننده یا استقرار در محل کار

اگر احتمال خطر سقوط آزاد ،سقوط آزاد محدودشده یا سقوط محصور شده وجود دارد ،نباید از لنیاردهاي
محدودکننده یا استقرار در محل کار استفاده شود.
لنیارد به همراه جاذب انرژی

لنیارد وسیله اتصال هارنس بدن با یك نقطه تكیهگاهي مناسب ثابت یا متحرک در طول ابزار متحرک صلب
یا انعطافپذیر است.
ویژگيهاي یك لنیارد مناسب عبارتند از:
 به سادگي سرهمشده و تنظیم شود
 از مشخصات متناسب با نوع کاري که باید انجام شود و مهار سقوطي که باید مورد استفاده قرار گیرد،
برخوردار باشد .این مشخصات شامل طول ،دارا بودن یا نبودن جاذب انرژي ،نوع اتصال و نظایر آن است.
اتصاالت

اتصاالت باید با درنظرگرفتن موارد زیر انتخاب شوند:
 اندازه و نوع تكیهگاه مورد استفاده
 فرکانس یا دوره تناوب سوار شدن و باز شدن (قالب شدن)22
 فرکانس یا تناوب حرکات کارگر
22

Hooking

308

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

انتخاب تكیهگاهها

انتخاب و استقرار تكیهگاه به نوع کار یا فعالیت و همچنین به سازه محل استقرار تكیهگاه بستگي دارد.
اگر سازهها براي تكیهگاهها مناسب نباشند ،باید پس از ارزیابي ریسك سیستمهاي حفاظتي دیگري
درنظرگرفته شوند.
قدرت الزم براي سازهاي که تكیهگاه روي آن بسته ميشود ،توسط سازنده تكیهگاه در راهنماي کاربر
مشخص ميشود.
استفاده از سیستم مهار سقوط

براي استفاده از سیستمهاي مهار سقوط همواره باید شاخصهاي ذیل را مدنظر قرار داد:
 سیستم هاي مهار سقوط باید تنها در حد انتظار و طبق دستورالعملهاي تأمین شده توسط سازنده مورد
استفاده قرار گیرند.
 سیستمهاي مهار سقوط باید با نهایت حفاظت براي جلوگیري از آسیبها بكار روند.
 سیستم هاي مهار سقوط باید در یك حالت مؤثر نگهداري ،تعمیر و در صورت نیاز جایگزین شوند.
 پیش از استفاده از ابزار ،کارگران باید بررسي کنند که ابزار درست سرهمبندي شده باشند و اینكه قفلها
و اتصاالت به درستي عمل کنند.
 پس از استفاده ابزار باید به طور صحیح انبار شوند.
 اگر سیستم براي مهار سقوط استفاده شده ،باید از سرویس خارج شده و براي بازرسي طبق دستورالعمل
آماده شود.
 سیستم هاي مهار سقوط باید تنها توسط کارگراني مورد استفاده قرار گیرند که دورههاي آموزشي الزم را
طي کرده باشند.
 کارگران باید در استفاده از سیستم هاي مهار سقوط حداکثر مراقبت را بعمل آورده و ابزارها و اجزاي
آنها را که توسط سازنده تأمین شده ،تغییر ندهند.
با مراجعه به استفاده از سیستمهاي مهار سقوط تحت شرایط ویژه ،راهنمایيهاي بیشتري در ادامه ارایه
ميشود.

نگهداری ،انبار و استفاده از وسایل حفاظت فردی
نگهداري از وسایل حفاظت فردي شامل تمیز کردن ،آزمودن ،جایگزیني ،تعمیر مي باشد .کاربر باید قادر به انجام
نگهداري ساده مانند تمیز کردن باشد ،اما تعمیرات آن باید توسط فرد ذیصالح انجام گیرد.
 کارگران باید مكاني براي نگهداري وسایل حفاظت فردي در زمانهاي عدم استفاده داشته باشند تا از خارج
کردن وسایل از محیط کار جلوگیري بعمل آید.
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 در زمان هایي که وسیله حفاظت فردي مورد استفاده نیست ،در محل خشك و تمیز مثل کمد نگهداري شود.
در مورد وسایل کوچك تر مثل عینك در جعبه مخصوص نگهداري شود
 مكان نگهداري وسایل حفاظت فردي باید مناسب بوده و آنها را از آلودگي ،گم شدن ،صدمه دیدن ،رطوبت و
نور مستقیم آفتاب محافظت نماید.
 بكارگیري دستورالعمل کارخانه سازنده در مورد زمان تعویض و نحوه تعمیر
 در صورت نیاز به تعمیرات اساسي (اگر قابل تعمیر باشد) بایدتوسط افراد متخصص انجام شود.
 همواره باید وسایل حفاظت فردي نو و اضافي در کارگاه موجود باشد تا در صورت نیاز به جایگزیني سریعاً
عمل شود  .در صورت نیاز به تعویض وسیله حفاظت فردي  ،تا زمان دریافت وسیله نو ،باید کار متوقف گردد.
 سالم بودن وسیله حفاظت فردي باید قبل و بعد از استفاده از آن مورد بررسي قرار گیرد.
 لباس کار نباید در منزل شسته شود
 لباس هاي کار تمیز و کثیف باید جدا از یكدیگر نگهداري شوند

آموزش


کارفرما مكلف است کاربرد صحیح و مراقبت از وسایل حفاظت فردي را به کارگران آموزش دهد( .ماده 3

آیین نامه وسایل حفاظت فردي)
مواردي که در آموزش وسایل حفاظت فردي به کارگران مدنظر قرار گیرد ،عبارتند از:
 خطرات موجود و علت استفاده از وسایل حفاظت فردي
 چه زماني استفاده از یك وسیله ضروري است؟
 عملكرد وسیله
 زمان تعمیر ،جایگزیني (تعویض)
 محدودیت هاي استفاده از وسیله
 روش استفاده و نگهداري توسط مصرف کننده شامل مراحل بهداشتي و تمیز کردن
 هر نوع آزمون مورد نیاز قبل از استفاده
 عوامل تأثیرگذار بر کارآیي وسیله شامل شرایط محیطي ،عوامل فردي ،عیوب و صدمات
 ارایه دستورالعمل استفاده
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 چگونگي تشخیص معایب در وسیله حفاظت فردي مورد نظر و رویه گزارش دهي آن
 مكان مراجعه براي جایگزیني و تعویض وسیله مورد نظر
 استفاده مداوم در شرایط قرار گرفتن در معرض خطرات وعوامل زیان آور (استفاده از وسیله حفاظت
فردي آخرین مرحله است)

سایر وظایف کارفرما در ارتباط با وسایل حفاظت فردی
 نصب عالیم هشداردهنده
 نظارت بر استفاده صحیح و مداوم وسیله و یافتن علت عدم استفاده از وسیله
 بازآموزي کارکنان
 آموزش کارکنان در صورت تغییر شغل و تغییر نوع وسیله مورد استفاده


کارفرما باید براستفاده صحیح کارگران از وسایل حفاظت فردي نظارت کامل داشته باشد( .ماده 6
آییننامه وسایل حفاظت فردي)
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فصل هفتم

واکنش در شرایط اضطراری
و مدیریت بحران
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شرایط اضطراری
شرایط اضطراری یك انحراف از رفتارهای برنامه ریزی شده و مورد انتظار ،یا رشته ای از رویدادها است که
مردم ،سرمایه یا محیط زیست را به خطر می اندازد یا بر روی آنها تأثیر منفی دارد .وقتی در یك کارگاه،
سازمان یا جامعه  ،حادثهای اتفاق بیافتد که وضعیت را از حالت عادی خارج نموده و حالت غیر عادی ایجاد
کند ،شرایط اضطراری بوجود آورده است .چنانچه این وضعیت به درستی مدیریت نشود و از کنترل خارج
شود و زندگی افراد زیادی را با خطر مواجه نماید ،وارد مرجله بحران خواهد شد.
بحرانها عموما تنوع دارند و بصورت آبشاری و پشت سر هم وقایع ناخوشایندی را در پی خواهد داشت.
به عبارت دیگر هرگاه در تعادل بین منابع و امكانات با نیازمندیهای کمی و کیفی خلل عمدهای اتفاق
بیافتد و نیازها به مقدار زیادی بر امكانات و منابع موجود غلبه کند ،وارد مرحلهی بحران خواهیم شد.
مدیریت بحران در این حالت باید سعی نماید تا این تعادل را با اقزایش منابع یا کاهش نیازها ،به نحو موثری
مجددا برقرار نماید.
به عنوان مثال ،تخلیه محل از افرادی که مشغول به کار و زندگی در محل حادثه بودهاند ،از جنس کاهش
نیازها بوده و کمك خواهی از نیروهای امدادی سایر ارگانها و سازمانها و شهرهای مجاور از جنس افزایش
منابع و امكانات است.
بحران ( :)crisisبحران از نظر آسیبشناسی ،عبارت است از وقفه کامل و یا بخشی از فعالیت گروه یا جامعه
که همراه با ضایعات جانی ،خسارات مادی و آسیبهای محیطی گسترشیافته بوده به گونهای که جامعه
مربوطه با منابعی که در اختیار دارد قادر به جبران آن نمیباشد .مدیریت بحران عبارت است از مجموعه
فعالیتهای اجرایی و تصمیمگیریهای مدیریتی و سیاسی وابسته به مراحل مختلف و کلیه سطوح بحران،
در جهت نجات ،کاهش ضایعات و خسارات ،جلوگیری از وقفه زندگی ،تولید و خدمات ،حفظ ارتباطات ،حفظ
محیطزیست و باألخره ترمیم و بازسازی خرابیها.
خصوصیات عمده یك بحران عبارتست از:
 .1فرصت و زمان کم برای واکنش نسبت به آن
 .2وجود اطالعات ناقص ،نامعتبر و مشكوکدر هنگام وقوع حادثه
 .3تهدید کردن منابع طبیعی و یا زندگی بشر
در یك شرایط بحرانی ،مدیر باید بتواند بحران را به اجزای آن تقسیم کرده و آنها را مدیریت کند.
از نظر عملیاتی نیز بحران را میتوان به صورت یك سیستم ،تجزیه و تحلیل کرد که در آن دو سری عوامل
مختلف وجود دارد :یكی محیط یا ساختار سیستم و دیگری عوامل (دادهها ،ستادهها و بازخورد) که باعث
بحران میشوند .تعیین اینكه کدامیك از عوامل و عناصر تشكیلدهنده سیستم در مقابل بحران آسیبپذیری
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و تأثیرپذیری بیشتری دارد ،یكی از وظایف اولیه تحقیق و پژوهش مدیریت بحران است .تعیین
آسیبپذیرترین بخش سیستم در عمل به بخشی از سیستم برمیگردد که باالترین رسیدگی را نیاز دارد.
طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت ،بحران عبارت است از درهم ریختگی شدید زیستمحیطی و روانی –
اجتماعی که بسیار فراتر از ظرفیت انطباقی جامعه مبتال است.
واژهای که با سانحه و بحران ارتباط پیدا میکند واژه «موقعیت اضطراری» یا «فوریت» است که نوع ویژهای
از بحران یا بخشی از آن در نظر گرفته میشود که منجر به تغییر در روند عادی جریانات زندگی میشود .در
واقع وقتی که یك وضعیت اضطراری ،بزرگتر از توانایی منابع منطقه برای کنترل آن باشد ،تبدیل به یك
بحران میشود.
تفاوت عمده بحران با شرایط اضطراری این است که در بحران وضعیت و پیامدهای شرایط حادثشده
وسیعتر است و موجب آسیبرسانی بیشتر بر ذینفعان و سازمان میگردد .یعنی در شرایط بحرانی ،شدت
عواقب عالوه بر خود سازمان برای سایر بخشها و سازمانهایی ملی و دولتی و حتی جامعه اهمیت باالیی
دارد.
شدت وضعیت اضطراری
واضح است که میزان واکنش بستگی به شدت وضعیت اضطراری دارد .به طور معمول سه نوع وضعیت
اضطراری مختلف در نظر گرفته میشود:
 -1ایمنی واحد تهدید نشده و هیچگونه آسیب جدی به افراد وارد نمیگردد .این وضعیت بدون درخواست
کمك از خارج از واحد ،توسط کارکنان واحد ،قابل رسیدگی است .به طوری که عمدتاً توجه رسانههای
گروهی را به خود معطوف نمیدارد.
 -2ممكن است نیاز به کمك از خارج از سازمان باشد .در ضمن مناطق فراتر از تأسیسات مربوطه تهدید
نشده و این احتمال نیز هست که توجه رسانههای گروهی را در محل ،استان و کشور به خود جلب کند.
 -3تأسیسات مورد نظر را تحت تهدید جدی قرار داده و این احتمال نیز میرود که خطر به مناطقی فراتر از
آن تأسیسات گسترشیافته و یا اینكه سبب آسیبهای چندگانه افراد و یا مرگ آنها گردد .لذا نیاز به کمك
از منابع خارج از آن محل میباشد .احتماالً این وضعیت توجه رسانههای گروهی در کشور را به خود جلب
مینماید.
برای توسعه و اجرای یك طرح واکنش اضطراری مراحل زیادی وجود دارد که استقرار تیم عملیات اضطراری
از مهمترین گامهای این برنامه میباشد.
نحوه تشكیل تیم واکنش در شرایط اضطراری به شرح ذیل میباشد:
 .1شناسایی اعضای تیم
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 .2تعیین صالحیت اعضای تیم
 .3تعیین وظایف و مسئولیتهای کلیدی
 .4تعیین اعضای جانشین
.5

آموزش و مانور

طبقهبندی بحران
طبقهبندیهای مختلفی برای بحران در نظر گرفتهاند که برخی از آنها عبارتاند از:
 طبقهبندی بر اساس منشأ :بحرانهای طبیعی (حوادث طبیعی) و بحرانهای دستساز بشر (حوادث
تكنولوژیك)
 طبقهبندی بر اساس ضایعات و تلفات :تلفات کم ،تلفات در حد متوسط و تلفات سنگین
 طبقهبندی بر اساس قلمرو :فراگیر جهانی ،فراگیر ملی ،سطح وسیع و سطح محدود
 طبقهبندی بر اساس عامل زمان :بحرانهای ناگهانی (زلزله) و بحرانهای تدریجی (مهاجرت و
پناهندگی)
سطوح بحران
سطح صفر :عدم نیاز به ارائه خدمات اضطراری( .شرایط عادی)
سطح یك :ارائه خدمات اضطراری توسط سازمان مسئول با استفاده از برخی از امكانات سازمانی.
سطح دو :ارائه خدمات اضطراری توسط سازمان مسئول با استفاده از تمام امكانات سازمان.
سطح سه :ارائه خدمات اضطراری با مدیریت سازمان مسئول توسط مجموعهای از سازمانها.
سطح چهار :ارائه خدمات اضطراری با مدیریت سازمانهایی جانشین (در این حالت سازمان مسئول به
تنهایی قادر به مدیریت نمیباشد).
دسته بندی دیگری نیز در مورد سطوح وضعیت اضطراری بصورت زیر میباشد:
الف :وضعیت اضطراري دسته اول :در این وضعیت صدمات جانی ،خسارتهای مالی و زیستمحیطی
محدود بوده و بحران توسط فرد ،کارکنان قسمت و یا بخش ،آتشنشانی و خدمات ایمنی قابلکنترل خواهد
بود .مانند حریق کوچك ،نشتی کوچك گاز و غیره .در این حالت صدمات جانی در حد زخم و پانسمان
خواهد بود.
ب :وضعیت اضطراري دسته دوم :در این وضعیت ممكن است در اثر یك آتشسوزی ،انفجار ،ریزش سقف
و  ...به وجود آید و پیامد آن مرگ یك نفر و مجروح شدن چند نفر باشد .در این وضعیت واحدهای اطراف
تهدید نمیشود .ممكن است احتیاج به کمك و امدادرسانی خارج از کارخانه باشد.
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ج :وضعیت اضطراري دسته سوم :در این حالت تأسیسات و واحدهای مجاور تهدید جدی میشوند و هر
لحظه امكان گسترش خطر در سطح وسیع وجود دارد که احتیاج به کمك از واحدهای ایمنی و امدادرسانی
خارج از محیط کار ضروری است.
مدیریت بحران ()Crisis management
آمادگی در برابر وضعیت اضطراری و مخاطره آمیز نیاز به مدیریت خاص تمرکز یافته ای به نام مدیریت
بحران دارد که پس از وقوع حوادث غیر مترقبه ،دامنة بحران ناشی از آن را تا حد زیادی محدود کرده و
بحران را به حالت قابل مدیریت درمی آورد.
به عبارت دیگر ،مدیریت بحران به معنی سوق دادن هدفمند جریان پیشرفتة امور به روالی قابل کنترل و
انتظار برگشتن امور در اسرع وقت به شرایط قبل از بحران است.
اهداف مدیریت شرایط اضطراری
اهداف مدیریت شرایط اضطراری به صورت زیر خالصه میگردد:
 تخلیه محل و جلوگیری از آسیب به افراد در داخل و خارج واحد عملیاتی
 کاهش خسارت به اموال و حفاظت مستمر از آنها
 کاهش خسارت به محیطزیست
 کاهش وقفه در تولید
 تداوم روابط عمومی خوب
 تقویت اعتماد افكار عمومی ،ذینفعان و سهامداران
چرخه عمر بحران
بیشتر بحرانها بصورت ناگهانی رخ میدهند که البته توأم با عالئمی است که عوارض آن در هنگام بروز
ظاهر می شود .هر بحران شامل چهار مرحله مختلف است که عبارتند از:
 مرحله ایجاد شوک
 مرحله وخامت بحران
 مرحله مزمن شدن بحران
 مرحله مهار یا حل بحران
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مراحل مدیریت بحران
میتوان مراحل مدیریت بحران را به شرح زیر دانست :
 .1بررسیهای الزم برای ارزشیابی احتمال بحران
 .2اقدامات پیشگیری و افزایش ایمنی در مقابل بحران
 .3پیشبینی تمهیدات الزم برای مواجهه با بحران
 .4اقدامات اضطراری پس از وقوع بحران
 .5بازسازی و ترمیم تخریبها و ضایعات بحران
فازهای مدیریت بحران

فاز اول  :طرح ریزی ()Planning
فعالیت هایی که باید برای احتمال ایجاد یك وضعیت اضطراری یا بحران و یا پیامدها و شدت های بالقوه آن
بر روی زندگی ،سرمایه و محیط زیست ،تجزیه و تحلیل و مستند شوند.
این فعالیت ها شامل شناسایی خطرات ،ارزیابی ریسكها و تعیین نیازهای فازهای پیشگیری و کاهش اثرات،
آمادگی ،واکنش و بهبود می باشند.
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فاز دوم :پیشگیری یا کاهش اثرات ()Mitigation/Prevention
شامل فعالیتهایی است که احتمال یك فاجعه را کم و یا حذف میکند .همچنین میتواند شامل فعالیت-
های طوالنی مدتی باشد که برای کاهش اثرات بحرانهای غیر قابل اجتناب در نظر گرفته میشوند.
چرخه مدیریت جامع بحران

آمادگي

مقابله

پیشگیري

برنامه

و کاهش

ریزي

اثرات

بهبود

محل قرارگیري چرخه مدیریت ایمني در چرخه مدیریت بحران
فاز سوم  :آماده سازی ()Preparedness
شامل فعالیتهایی است که برای گسترش اقدامات پیشگیری و کاهش اثرات در زمانی که نمیتوان یا نمی-
شود از بحران جلوگیری کرد.
در فاز آماده سازی ،دولتمردان ،سازمانها و اشخاص برنامههایی را برای حفظ زندگی و به حداقل رساندن
آسیب بحران توسعه میدهند (به عنوان مثال گردآوری فهرست موجودی منابع ،برگزاری تمرینات آموزشی،
نصب سیستم های هشدار سریع و تعیین نیروهای واکنش اضطراری پیش از وقوع بحران).

318

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

همچنین اقدامات آماده سازی درصدد افزایش عملیات واکنشی در مقابل بحران برمی آیند (به عنوان مثال
ذخیره سازی اغذیة حیاتی ،فراهم کردن کمك های پزشكی ،اجرای تمرینات آموزشی و بسیج کردن پرسنل
مقابله با وضعیت اضطراری در حالت آماده باش).
فاز چهارم  :واکنش ()Response
شامل فعالیت هایی است که به دلیل یك وضعیت اضطراری یا بحرانی انجام میشوند.
این فعالیتها به منظور فراهم کردن کمك برای قربانیان درنظر گرفته میشوند (مانند جستجو و نجات،
چادرهای اضطراری ،مراقبتهای پزشكی ،تغذیه).
همچنین این فعالیتها برای تثبیت وضعیت و کاهش احتمال آسیب مجدد (مانند بستن منابع آب آلوده،
گشت زنی و محافظت از مناطق مستعد غارت) و عملیات بهبود سریع (مانند ارزیابی آسیب) انجام میشوند.
فاز پنجم  :بهبود و بازیابی()Recovery
شامل فعالیتهایی است که باید برای بازگرداندن همة سیستمها به حالت طبیعی یا بهتر انجام شوند و به
دو گروه کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شوند.
 فعالیتهای بهبود کوتاه مدت سیستمهای حیاتی پشتیبان را به حداقل استانداردهای عملیاتی بازمی گردانند (مانند پاکسازی محل ،خانه های موقتی و دسترسی به آب و غذا).
 فعالیت های بهبود بلند مدت ممكن است تا چند سال پس از بحران ادامه داشته باشد .هدف ازاینگونه فعالیت ها ،بازگرداندن زندگی به حالت طبیعی یا بهبود سطح آن است (مانند کمكهای
قانونی و برنامههای ارتباطی ،وامهایی برای توسعة مجدد).
سیستم مدیریت رویداد )Incident management system(IMS
این سیستم مدیریت به طور معمول طوری ساختار بندی و طرح ریزی میشود که بتواند فعالیتها را در پنج
محور مهم تسهیل نماید:
 فرماندهی عملیات طرح ریزی لجستیك -مالی و اجرایی
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سیستم فرماندهی حادثه ()INCIDENT COMMAND SYSTEM
سیستم فرماندهی حوادث ) (ICSیك جزء از سیستم جامع مدیریت حوادث است.
مراکز فرماندهی عملیات
• مراکز عملیاتي اضطراري ) :(EOCsمراکزی هستند که کار هماهنگی اطالعات و منابع را جهت
پشتیبانیهای به موقع در جریان فعالیتهای مدیریت حوادث انجام میدهند.
• پست فرماندهي حادثه)(ICP
در مجاورت یك محل حادثه دیده  ،اگرچه اولین نقش را در واکنش تاکتیكی بر روی مراحل مختلف دارد،
ولی در یك مقیاس کوچك تر یا در فاز ابتدایی حوادث بزرگ و پیچیده ،می تواند عملكردی همچون EOC
ها داشته باشد.
• دپارتمان مراکز عملیاتي ):(DOC
به طور معمول بر مدیریت و پاسخ آژانسهای داخلی تمرکز دارد و در سطحی باالتر از  EOCها هستند.
• پست فرماندهي حادثه): (ICP
بایستی با DOCها (دپارتمان مراکز عملیاتی) و EOCها (مراکز عملیاتی اضطراری) جهت حصول اطمینان
از کارا بودن و موثر بودن مدیریت حوادث مرتبط باشند.
• از لحاظ ساختار وظیفهای یك  EOCباید عملیات ذیل را انجام دهد:
 هماهنگی ارتباطات و تقسیم منابع و اطالعات جمع آوری ،آنالیز و انتشارروشهای عملیاتی اضطراری (EOPs)Emergency Operating Procedure
این روشها ،یك سری رهنمودهای از پیش تعیین شده و سازمان یافته هستند که باعث افزایش کارایی تیم
بر اساس یك روش استاندارد می شود .یك طرح پیش از عملیات که باعث ایجاد یك طرح دسته جمعی
قبل از شروع عملیات میشود EOP .ها معموال جهت مطرح کردن روش کار و شرح یك روش سازماندهی
شده مربوط به فعالیتهای دسته بندی شده عملیات پاسخ به کار میروند .سپس روشی اتخاذ میگردد که
بر اساس آن مسئولیتهای فرماندهی به روسای بخشها تفویض اختیار می شود .تمام نكات مربوط به
ارتباطات و مخابره آنها ،ایمنی مربوط به عملیات پاسخ ،دستورالعملهایی که شرح اولویتهای تاکتیكی و
وظایف مربوطه را ارائه نماید ،روش معمول بكارگیری منابع اولیه ورئوس مطالب مربوط به مسئولیتها و
وظایف افراد و بخشهای مختلف در این روش عملیاتی گنجانده میشود.
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EOPها عوامل مناسبی برای آموزش افراد در سازمان هستند و باید باید قابل اجرا بوده و توسط افراد کاربر
پذیرفته شوند.
• گروه کاري  :Task Groupیك گروه کاری گروهی هست که برای نقایص مختلف در سطوح
مشخص تعیین میشود و اقدامات ضروری را برای بهبود بر اساس یك برنامه زمان بندی مشخص
پیگیری میکند .وظایف گروه کاری عبارتست ازتوسعه حالتهای مختلف برای اقدامات
اصالحی،ایجاد توصیههای الزم و توجیهات برای حاالت برتر ،توسعه یك طرح اجرایی که ممكن
است شامل آموزش هم باشد و حصول اطمینان از اینكه در طی تمرینات بعدی اقدامات اصالحی
ارزشیابی میشوند و میزان موفقیت اقدامات اصالحی تعیین می گردد.
 کاهش اثر حادثه((Mitigation
کاهش اثر حادثه مجموعه اقداماتی است برای کاهش یا از بین بردن میزان خطر حوادث طبیعی و اثرات
تكنولوژیكی بر جان و مال مردم در بلند مدت .فرایند کاهش اثر حادثه شامل شناسایی حوادث ممكن
در سطح محلی ،ویژگیهای حوادث ،موقعیت محلی و احتمال وقوع آنها ،اثر بالقوه حوادث بر افراد و
محیط زیست و در نهایت شناسایی اقدامات مناسب برای کاهش خسارت و خرابی آنها و تجزیه و تحلیل
میزان خطر احتمالی وقوع فاجعه و میزان آسیب پذیری افراد ،اموال ،جامعه و محیط زیست میباشد.
تهیه ،پیشنهاد و برقراری راهبرد کاهش اثر حادثه در ارکان جامعه ،به نحوی که همه جنبه های فنی و
سیاسی الزم ،سیاستها و برنامههای دولت ،طرحها و میزان بودجه اختصاص یافته ،مقررات و آموزش-
های الزم را لحاظ کند.
در این فرآیند باید تاثیرات احتمالی بحران بر تأسیسات زیر بنایی ،شامل سیستم حمل و نقل ،زیر
ساختها مانند بیمارستانها و سیستم های ارتباطی و تسهیالت بهداشتی ،آب آشامیدنی و سوخت،
بررسی و سنجیده شده باشد.
عملكرد و ویژگیهای حادثه که در این بخش باید مد نظر قرار بگیرد و در تعیین راهبرد کاهش اثر
حادثه موثر است عبارت است از:
 )1قابلیت پیش بینی
 )2سرعت عمل
 )3شدت حادثه
 )4گستردگی اثر
 )5زمان در دسترس برای اعالم خطر
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 )6امكان وقوع مجدد
 )7امكان کنترل و قدرت تخریب فاجعه
آیندهنگری ،پیشبینی و آمادگی بحران
امروزه روشهایی علمی پیشبینی و بررسی حوادث آینده برای آیندهنگری بحران به کار گرفته میشود.
تمامی این روشها برای کمك به تهیه تصویر بحران در آینده ،طراحی عملیات کاهش خسارت ،واکنش
بحران ،مدیریت ایمنی و آمادگی بحرانهایی که در جامعه کارایی دارند به کار گرفته میشوند .در حال حاضر
روشهایی یكه بیشترین کاربرد را به خود اختصاص دادهاند عبارتاند از:
شبیهسازی ،ایجاد سناریو ،نقشآفرینی ،فن دلفی و تمرین در عرصه.
 .1شبیهسازی بحران :از روشهایی مهم در بررسی توسعه بحران در طی زمان میباشند .این مدلها به
سه دسته تقسیم میشوند :مدلهای قیاسی ،مدلهای تشبیهی و مدلهای ریاضی.
 .2ایجاد سناریو :سناریو شامل مالحظه به نتایج انواع حاالتی است که در رابطه با آینده به نظر انسان
میرسد .سناریو روشی است که حاصل یك تصمیمگیری خاص را در محور زمان ،آزمایش میکند.
برای پیشبینی بحران در بلندمدت استفاده از سناریو مفید میباشد .سناریو به عنوان یك وسیله
جهت ارزشیابی اثرات تقلیل خطرات در همه نوع بحران کاربرد دارد .این روش در اغلب بحرانهای
طبیعی ،تكنولوژیك ،اجتماعی و سیاسی مورد استفاده میباشد.
 .3نقشآفرینی و نمایش :کشف و درک تشابهات بین بحرانها کلیدی جهت برنامهریزی و رویارویی با
بحران و تخفیف اثرات سوء میباشد.
 .4فن دلفی :فن دلفی استفاده از عوامل اصلی در جریان بحران ،تفكر ،انتظارات ،چارهاندیشی و
پیشبینی مردم از بحران ،که به فرهنگ مردمی مربوط میشود و برای پیشبینی بحران و پیامدهای
آن است .نقاط ضعف شبیهسازی رایانهای و ایجاد سناریو در این است که معموالً تحت تأثیر
نیروهای خارجی مانند تغییرات در محیط و نظام جامعه قرارگرفته و مخاطرات را تعدیل مینمایند،
و همواره برای اصالح میتوان ضرایب ثابت فرمولها را تغییر داد ،اما در روش دلفی سعی میشود تا
حد امكان شرایط موجود تطبیق دادهشده و اثرات عوامل به صورت ترکیبی در نظر گرفته شود.
 .5تمرین همگانی یا بازسازی شبیهسازی :بازی شبیهسازی که اصطالحاً مانور یا رزمایش نیز گفته
میشود برای شناخت و سنجش توان جامعه و مسئولین در برخورد با بحران به کار میرود.
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آمادگی برخورد با بحران()Preparedness
آمادگی بحران عبارت است از حصول اطمینان به اینكه در زمان بحران ،سیستمها ،روشها و منابع به طور
صحیح در محل حاضرشده و به توانمندی آسیبدیدگان در برخورد با بحران کمك مینمایند.
چهارچوبی که برای آمادگی بحران در نظر گرفته میشود عبارت است از:
ارزیابي آسیبپذیري :اساسیترین جنبه مدیریت بحران اطالعات میباشد .ارزیابی آسیبپذیری جامعه و
ساختارهای آن در مقابل حوادث ،یك فرایند پویا و در جریان است که شامل :ارزیابی خطر و احتمال ،ایجاد
پایگاه اطالعاتی متمرکز بر پیامد مخاطرات ،پیشبینی نیازمندیهایی امداد ،بهسازی ،و منابع تأمین موجود
میباشد.
طراحي :در این بخش باید اهداف کامالً مشخص و وظایف مردم و نهادها در فوریتهای بحرانی مشخص
گردد.
تشكیالت آمادگي مقابله با بحران :یك نظام هماهنگ برای آمادگی و عكسالعمل در مقابل حوادث الزم
میباشد .وجود هماهنگی افقی در بین وزارت خانهها و سازمانهایی دولت مرکزی و هماهنگی عمودی بین
تشكیالت مرکزی و محلی در مقابله با بحران موثر میباشد.
سیستمهایي اطالعاتي :برای بحرانهای خزنده و تدریجی این سیستم شامل فرموله کردن اطالعات
جمعآوری شده ،سیستم هشداردهنده و سیستم نظارت بر آخرین اطالعات هشدار میباشد .در بحرانهای
ناگهانی این سیستم باید شامل پیشبینی ،هشدار و ارتباطات تخلیه باشد.
اطالعرسانی و اعالم هشدار در بحران
در اکثر حوادث یك سیستم هشداردهنده همگانی میتواند زندگی بسیاری از مردم را حفظ نماید .بر این
اساس پایداری سیستم ارتباطی از اهمیت بسزایی در مدیریت بحران برخوردار است ،زیرا ممكن است برخی
سیستمها در آغاز بحران کامالً تخریب شوند.
ماهیت سیستمهایی هشداردهنده :هر سیستم هشداردهنده معتبر باید دارای دو جزء اصلی باشد:
 .1به طور واضح وجود خطر را نشان دهد .2 .راهكارهای مختلف حفاظت ،دوری و کاهش خطرها را مشخص
سازد.
بیشتر شبكههای هشداردهنده شامل دستگاه نظارتی است که خطر را تشخیص داده و ابعاد زمانی و مكانی
آن را پیشبینی مینماید.
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پاسخ در شرایط اضطراری
پیشبینی کامل بحران و شناسایی زمان ،شدت و پیامدهای آن در اغلب موارد مقدور نیست ،مگر با استفاده
از فنون خاص ،که بتوان احتمال ،شدت و پیامدهای آن را تا حدودی فقط جهت آمادگی مشخص کرد.
پاسخ در شرایط اضطراری عبارت است از مجموعه عملیاتی که به وسیله مردم یا سازمانهایی دولتی،
خصوصی و مردمی در مقابله با بحران جهت تقلیل خسارات و ضایعات ،نجات افراد ،عادیسازی شرایط و
بازگرداندن به حالت قبل از بحران انجام میگیرد .این عملیات ممكن است با هشدار عامل تهدیدکننده و یا
بدون هشدار آغاز گردد.
واکنش بحران یك فعالیت جمعی و چند سازمانی است ولی ،در اغلب جوامع و سازمانها بخشی یا
تشكیالتی ،مسئول انجام واکنش بحران میباشد که با مشارکت سایر سازمانهایی مربوطه داخلی یا خارجی
اقدام به واکنش مینماید.
در شرایط بحرانی الزم است که تمام سازمانها و واحدهای محلی و منطقهای بسته به توان و امكانات با
توجه به ماهیت بحران در امر واکنش ،همكاری و مشارکت نمایند .آنچه در شرایط بحرانی اهمیت دارد
هماهنگی ،وحدت تصمیمگیری و فرماندهی است.
پاسخ به بحران همواره نیاز به وسایل و تجهیزاتی دارد که بستگی کامل به نوع و عامل بحران دارد .نگهداری
بدون استفاده از وسایل ،عدم سرویس و آزمایش ممكن است باعث ناکارآمدی در زمان الزم شود ،لذا باید به
طور مرتب وسایل بازبینی و آزمایش گردد .با توجه به گوناگونی در ماهیت بحرانها ،تعدد و تنوع وسایل و
تجهیزات بسیار زیاد است و گاهی لزوم برخی از ابزارها قبالً غیرقابل پیشبینی است.
مهمترین وسایل انواع بحران و مراحل مختلف اجرایی به شرح ذیل میباشد:
الف) وسایل و تجهیزات هشدار شامل رسانهای ،صوتی و بصری
ب) وسایل جستجو و نجات شامل ابزار جستجوی مصدومین دربند یا محبوس ،خارج کردن مصدومین از
نقاط خطرناک
در بحرانها سرعت عمل و عدم اتالف وقت از ضروریات است .تعیین زمان ورود به عرصه و اقدامات اولیه از
وظایف فرماندهی واحد است.
حدود فعالیتهای واکنش
واکنش بحران همواره دارای محدودیتهای اجرایی ،فنی و پرسنلی میباشد .واکنش بحران یك اقدام
اضطراری و فاقد برنامهریزی کامل و اصولی است زیرا برنامه کار به دو صورت تنظیم و تدوین میشود:
 .1پیشبینیشده :قبل از بحران بسته به نوع و منشأ آن بدون توجه به ماهیت ،شدت و پیامدهای آن،
برنامه به صورت کلی تنظیم و تمهیداتی نیز برای آن در نظر گرفته میشود .زمان بحران با
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تصمیمات فوری توسط کمیته مدیریت بحران ،در آن تغییر و تعدیل صورت میگیرد و به مرحله
اجرا در میآید.
 .2غیرمنتظره :در بحرانهای پیشبینینشده ،کمیته مدیریت بحران ،تصمیمگیری کرده و برنامه فوری
تنظیم میکند و بالفاصله اجرا میشود.
فعالیتهای پاسخ به بحران
اقداماتی که جوامع در واکنش به بحرانها انجام میدهند ،تقریباً در انواع بحرانها یكسان است و به طور
معمول میتوان آنها را از وجوه مشترک تمام بحرانها دانست .این اقدامات به شرح ذیل میباشند:
 اطالعرسانی یا هشدار بحران
 تخلیه یا مهاجرت
 تفحص و جستجو
 نجات
 ارزیابی بعد از بحران
 عادیسازی و بهسازی اضطراری
 حملونقل و انتقاالت
 برقرار کردن ارتباطات
 برآورد خواستههای نجاتیافتگان
 ایجاد امنیت
 فوریتهای اجرایی
 احیا و بازسازی
هشدار یا آگاهسازی
الف) بحران ناگهانی .هشدار به ترتیب انتشار دادن اطالعات مربوط به تهدید بحران قریبالوقوع اطالق
میشود .این نوع هشدار معموالً برای سیل و توفان قابلاستفاده است.
ب) بحران تدریجی .هشدار قبلی (زودتر از بحران) معموالً برای بحرانهای تدریجی به ویژه قحطی به کار
میرود .هشدار قبلی اقداماتی است که شامل نظارت در اوضاع جامعه یا منطقه از نظر آسیبپذیری در مقابل
خشكسالی ،کمبود محصول و یا تغییر در وضع اقتصادی میباشد .زمانی که در یك بحران تدریجی
آگاهسازی قبلی انجام نگرفته باشد (عمداً یا سهواً) ،اولین اقدام بحران هشدار و انتشار خبر است.
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تخلیه یا مهاجرت مردم یا کارکنان از عرصه بحران
الف) بحران ناگهانی :تخلیه عبارت است از جابجا کردن مردم یا کارکنان از ناحیه خطر ،به محل امنتر در
یك بحران قریبالوقوع.
ب) بحران تدریجی :تغییر محل مردم از ناحیهای که امكان خطر وجود دارد ،به محل امنتر در واقع مهاجرت
میباشد .این نوع تغییر مكان معموالً توسط مسئولین رسمی سازماندهی و هماهنگی نمیشود بلكه یك
واکنش ارادی و خودبهخود مردم است ،مانند خشكسالی.
جستجو و نجات
جستجو و نجات ،مخصوص بحرانهای ناگهانی است ،که در بین امدادگران با حروف التین  SAR23رایج
گردیده است.
طی بررسیهای مربوط به آواربرداری ،جرثقیل مناسبترین وسیله برای آواربرداری زلزلههای شهری دانسته
شده است .همچنین از کابل تله فریك برای خارج کردن مصدومین از ساختمان در حال تخریب استفاده
میشود.
مدیریت اطالعات و ارتباطات
مدیریت اطالعات و ارتباطات در شرایط بحرانی دارای دو جنبه است:
 .1تجهیزات ارتباطی :وسایل و ابزار ارتباطی شامل تلفن ،رادیو و سیستمهایی پشتیبانی آنها شامل
دستگاههای رله ،ماهواره و خطوط ارتباطی میباشند.
 .2مدیریت اطالعات :یكی از سیاستهای مدیریتی ،پاالیش و بهینهسازی خبرها و گزارشها است.
احیا ،عادیسازی و بازسازی بحران
احیا و بازسازی بحران مرحله نهایی واکنش بحران بوده و همچنین طوالنیترین بخش عملیات محسوب
میشود .عملیات احیا و عادیسازی ممكن است با سرعت و به طور اضطراری انجام گیرد ،ولی ،در عملیات
بازسازی ،بخشی حالت فوریت داشته و قسمتی نیاز به طرح و برنامه بلندمدت دارد که جز واکنش محسوب
نمیشود.
طراحي عملیات در مدیریت بحران
آغاز عملیات بحران زمانی است که مسئولین از وقوع حادثه به طور قطعی اطالع یافته ولی اطالع کافی از
جزئیات و روند بحران ندارند .شروع عملیات را حمله به بحران مینامند.

- Search and Rescue
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ایجاد سیستمهای اطالعرسانی
سیستمهایی هشداردهنده به شكلهای گوناگون در بحران مورد استفاده قرار میگیرد ،و باید مستقل از
سیستمهایی دیگر که در شرایط بحرانی آسیبپذیرند ،عمل نمایند .مناسبترین وسایل هشداردهنده جوامع
در شرایط بحرانی عبارتاند از:
 -1رادیو  -2آژیر خطر  -3بلندگوهای ثابت و سیار  -4اعالمیه از هوا  -5عالمتهای نوری ویژه
اقدامات اضطراری که در طراحی عملیات دارای اولویت میباشند عبارتاند از :
تخلیه و فرار افراد سالم و مصدوم ،نجات افراد درگیر و دربند ،تخلیه و خدمات متوفیات ،نجات اموال و
سرمایهها از تخریب ،آزادسازی راهها ،برقراری ارتباطات ،اسكان موقت ساکنین و عوامل مدیریت ،اقدامات
بهداشتی ،حفظ امنیت.
اقداماتی که از نظر فوریت در درجه دوم قرار دارند ،به شرح زیر میباشند:
حفاظت محیطزیست ،ارزیابی بحران ،حفظ وضعیت روانی افراد ،عادیسازی روند زندگی ،احیای فعالیتهای
تولیدی و خدماتی ،برقراری خدمات دولتی ،ایجاد نظم و قانون مداری جامعه ،برآورد نیازهای ثانویه ساکنین
و امدادگران.
طراحي حرکتهاي اضطراري :منظور از طراحی حرکتهای اضطراری عبارت است از :شناسایی اقدامات،
لوازم ،پرسنل ،زمان ،ترتیب و موقعیت هر یك از حرکتها .یكی از روشهایی رایج طراحی حرکتها ،استفاده
از فن برنامهریزی بر اساس بازنگری و ارزیابی است ( .)PERTشكل زیر جریان عمل یك طراحی را در نجات
و تخلیه افراد یك سالن طی آتشسوزی اتفاقی نشان میدهد.

طرح تخلیه افراد یك سالن در حادثه آتشسوزی با توجه به ترتیب و پیشنیاز حرکتها.
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الگوهای رایج مدیریت بحران در جهان
مراحل مدیریت بحران بر اساس الگوهای رایج در دنیا از جمله  UNDP ،Thompson ،Guptaبه ترتیب
در اشكال زیر نمایش دادهشده است.

چهار مرحله اصلی مدیریت بحران ][Gupta, 2002:3

چرخه عملیات مدیریت جامع بحران در مناطقی که زمینه بحران موجود است[UNDP, 2002:18] .
سازمان و م سسات پژوهشی پیشرو در زمینه مدیریت بحران ،هر یك الگویی خاص برای مدیریت بحران
ارائه دادهاند .این الگوها که در جزئیات و شكل بعضاً باهم تفاوت دارند در اصول و ساختار مشابهتهای زیادی
دارند .در ادامه به شرح و مقایسه برخی از این مدلها پرداخته شده است Gupta .یكی از محققینی است
که الگوی پلكانی را به صورت زیر پیشنهاد کرده است:
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همان طور که مشخص است این الگو توجه زیادی به مراحل پیش از حادثه معطوف نكرده است این در حالی
است که مراحل پیشگیری از حوادث یا ایجاد آمادگی در سازمان برای مقابله با شرایط اضطراری هم جزئی از
مدیریت بحران شناخته میشوند.

یك مدل بحران
الگوی چرخهای فوق عالوه بر اینكه مراحل پیشگیری ) (Preventionو آمادگی ) (Preparationرا جزء
مدیریت بحران ذکر کرده است به لزوم وجود مراحل مقابله ) (Responseو نیز بازسازی )(Recovery
هم اشاره داشته است .نكته متمایزکننده این الگو این است که در مرکز چرخه یادگیری )(Learning
گنجانده شده است .همان طور که پیشتر ذکر شد نظام مدیریت بحران باید پویا باشد و بر مبنای تجربیات
حاصل از مقابله با حوادث شكل و ساختار آن اصالح شود.
الگویی دیگر که الگوی مورد استفاده شرکت نفتی  Statoilنروژ است در تصویر زیر نمایش دادهشده است.

مدل بحران شرکت Statoil
مشخص است که در تمامی الگوهای ذکرشده مراحل اصلی پیشگیری ،آمادگی ،مقابله و بازسازی تكرار
شدهاند .اما چینش و جا نمایی این مراحل نسبت به هم در الگوهای مختلف متفاوت است
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وظایف مدیریت بحران
زمان محدود ،امكانات ناکافی ،حساسیت زیاد عملیات ،پیامدهای غیرقابل پیشبینی و مسایل نیروی انسانی
نشاندهنده ماهیت مدیریت بحران است.
از ضروریات مدیریت بحران ،نظم و انضباط در سطح عالی است .ثبت رویدادها به طور ساعتی و روزانه،
نظارت بر عملیات به طور لحظه به لحظه و ارزیابیهای ذهنی فعالیتها از یك سو و انجام اقدامات به طور
قانونی و رعایت مقررات از سوی دیگر ،الزمه مدیریت بحران است.
وظایف مدیریت بحران به این شرح میباشد :شناسایی و ارزشیابی بحران ،برنامهریزی اضطراری ،سازماندهی
گروههای عملیاتی ،تصمیمگیری ،هماهنگی گروهها و دستهها ،نظارت و کنترل عملیات ،مدیریت عملیات
نجات در بحران.
منظور از شناسایی بحران عبارت است از داشتن تصویر روشن از شرایط قبل و بعد از بحران و تجسم عینی
اثرات ،خسارات ،ضایعات و پیامدهای آن.
اقداماتی که مدیریت بحران الزم است در جهت شناسایی و کسب اطالعات از بحران به عمل آورده به شرح
ذیل میباشد:
الف) جمعآوری اطالعات :اطالعات مدون و مكتوب از قبیل نقشهها ،عكسهای هوایی و ماهوارهای ،گزارشها
و آمارهای مربوط به وضعیت قبل از بروز بحران ،گزارش وقوع یا شروع بحران توسط ناظرین و سیستمهایی
اطالعاتی ،بازدیدها و عكسبرداریهای هوایی،مشاهده گروه تجسس -مصاحبه با مردم عادی و مسئولین
درگیر در بحران.
ب) ارزیابی بحران :دانستن اندازه و شدت بحران ،مدیران را در تدارک نیازمندیها و تدوین برنامههای
عملیاتی کمك میکند .معیارهایی که برای اندازهگیری بحرانها بكار گرفته میشود مربوط به وجوه مشترک
بحرانهاست که یكی از مناسبترین معیارها اثرات ،ضایعات و خسارات میباشد.
ج .تدوین برنامه :برنامهریزی در مدیریت بحران با برنامهریزی عادی متفاوت میباشد به طوری که کلیات آن
از پیش تهیه شده و در حالت بحران فقط سریعاً مرور و تكمیل میشود.
به طور معمول فعالیتهایی که جهت ارزیابی بحران انجام میگیرد عبارتاند از:
 شناسایی اطالعات و منابع قابلاطمینان آنها
 جمعآوری اطالعات
 تجزیه و تحلیل و همچنین تفسیر
 گزارش نتایج ،پیشبینیها
 راهكارهای طراحی و تصمیمگیری
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نهایتاً اقدامات ارزیابی به برنامهریزی و تنظیم حرکات واکنشی در مقابل بحران میانجامد .فرایند ارزیابی
بحران بنا بر پیشنهاد برنامه توسعه سازمان ملل متحد به صورت زیر است:

فرایند ارزیابی بحران بنا بر پیشنهاد برنامه توسعه سازمان ملل متحد

برنامهریزی اضطراری
برنامهریزی برای کنترل بحران از چهار مرحله تشكیل میشود :نخست باید حوادث ناگوار پیشبینی شوند،
سپس باید برنامههای اقتضایی تنظیم گردند ،پس از آن باید گروههای عملیاتی مدیریت بحران آموزش داده
شوند و سازماندهی گردند ،سرانجام باید برای تكمیل برنامهها ،به صورت عملی تمرین شود.
مراحل اساسی برنامهریزی اضطراری عبارتاند از :شناخت وضع موجود ،آیندهنگری و پیشبینی ،تعیین و
اولویتبندی اهداف ،تدوین راهبرد (استراتژی) ،برنامهریزی عملیاتی یا استراتژیك.
.


ساختارهای مدیریتی در بحران:

ساختار مدیریت مسطح :ساختاری است که طی آن مدیر تعدادی از افراد با سطح برابر را بعد از خود قرار
میدهد و تحت نظر هر یك از این افراد نیز تعدادی افراد هم سطح قرار دارند که به او گزارش میدهند.
سیستم مدیریت مسطح ،مشكالت زیاد و مزایای کمتری دارد ،به طوری که هر نوع مزیت آن تحتالشعاع
معایب آن قرار دارد.
ساختار مدیریت هرمی :ساختاری است که در آن کارکنان سازمان در سطوح مختلف چیده شدهاند و هر
سطح وظایف ،مسئولیتها و اختیارات متفاوتی دارد .در ساختار هرمی به هر مدیر کمتر از  7نفر گزارش
میدهند.
فرماندهي :
فرماندهی شامل اعالم حرکتها بر اساس برنامه و تغییرات احتمالی محدودی که بسته به شرایط زمان و
مكان حاصل گردیده و همچنین پیگیری آنها میباشد.
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نظارت و کنترل عملیات:
نظارت عبارت است از نوعی فعالیت پژوهشگرانه و چارهجو یا در جهت کسب اطالعات از وضعیت لحظهای،
پیشرفت اقدامات و ترسیم عملكرد بر اساس مختصات زمان و مكان که ادامه آن ارزشیابی و هدایت است.
نظارت از چهار مرحله اصلی تعیین معیارها و ضوابط کنترل ،مقایسه نتایج عملكردها با معیارها و
استانداردها ،تشخیص میزان انحراف و بررسی علل بروز آنها ،تنظیم و اجرای برنامهها و عملیات اصالحی
تشكیل گردیده است.
سازماندهي گروههاي عملیاتي:
به منظور مدیریت بحران ،سازماندهی گروههای عملیاتی بایستی به صورت تخصصی و مستقل ولی به
صورت هماهنگ و متمرکز انجام شود .در مدیریت بحران ،گروههای عملیاتی دارای مسئولیت مستقل بوده و
تصمیمگیریها در عرصه عملیات دارای آزادی عمل زیاد میباشد.
تصمیمگیري:
فرایندی مستمر است که در تمام فعالیتهای سازمانی جریان دارد و هر فردی در جایگاه خود یك
تصمیمگیرنده است.
ویژگيهاي تصمیمگیريهاي اولیه بحران:
بیش از  90درصد تصمیمات حساس در لحظات اولیه بحران انجام میگیرد.
این تصمیمات دارای ویژگیهای زیر میباشد:
 .1عمق و وسعت تصمیمگیری زیاد میباشد.
 .2زمان کافی برای تصمیمگیری وجود ندارد.
 .3آینده و گستره بحران را تشكیل میدهد.
 .4تصمیمات مورد قضاوت عام قرار میگیرند.
 .5عملیات مدیریتی بحران یك فعالیت چند سازمانی است که اغلب این سازمانها ،از نظر اهداف و
وظایف دارای اختالفات و تفاوتهای زیاد میباشند .موفقیت کار مدیریت بحران بستگی به
هماهنگی معقول و مطلوب بین افراد و گروهها دارد .برای ایجاد هماهنگی در یك سازمان ،باید به
سه اصل وحدت فرماندهی ،اصل خط فرمان و اصل حیطه نظارت توجه گردد
تدارکات ))logistics
اهمیت و جایگاه تدارکات در مدیریت بحران عبارت است از  -1نقش اول عملكردهای واکنشی  -2نقش
کلیدی در برنامههای اصالحی .تدارکات باید در طول مدت آمادگی و آمادهسازی نیز در نظر گرفته شود.
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 مدیریت عملیات نجات در بحران
مأموریت و وظایف دستههاي نجات
مأموریت دستههای نجات در بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی میباشد و وظایف آنها عبارتند از :
الف) نجات و رساندن کمكهای اولیه به افراد مستقرشده ،افراد جدا و محبوس و در معرض خطرات داخل
ساختمانها ،پناهگاهها ،وسایل نقلیه و سایر اماکن بسته ،یا افراد در معرض تابشهای رادیولوژیك و رساندن
آنها به مكانهای امن.
ب) تأمین نیازهای اضطراری شامل مواد ،وسایل و مایحتاج زنده ماندن.
سازماندهي دسته نجات:
الف) سازمان نیروهاي نجات
هر واحد اجرایی نجات عبارت از گروهی است که از چندین دسته نجات تشكیلشده که خود شامل  4تا 8
نفر ناجی (امدادگر) میباشد و کالً زیر نظر مسئولین محلی انجام وظیفه مینمایند .بهتر است در هر جامعه
یك درصد افراد به طور داوطلب عضو کادر نجات باشند.
اساس شكلگیری نیروی نجات در زمان صلح به وسیله واحد نجات متشكل از چهار نفر افراد آموزشدیده که
موظف به مشخص کردن پایگاه میباشند قرار دارد .موقعی که تعداد افراد واحد  16برابر شود گروه و
دستههای نجات تشكیل میشود .جهت ورود به عملیات نجات یك دسته یا جوخه از  13نفر تشكیل
میشود ،که دارای  3واحد  4نفری بوده و یك نفر رهبری دسته یا جوخه را به عهده دارد.
ب) اداره و کنترل عملیات نجات
اداره و کنترل عملیات نجات در بحرانها ،زیر نظر مسئولین رسمی انجام میگیرد .این مسئولین بایستی در
ردهباالتر از مسئولین سازمانهایی انجام خدمات ایمنی و اضطراری معمولی باشند ،تا بتوانند موارد زیر را
جوابگو شوند:
 ایجاد هماهنگی بین تمام شرکتکنندگان در واکنش بحران
 داشتن دیدگاه وسیع از مسایل نجات
 تعیین اولویتها در وظایف و اجرا
 تأمین منابع مالی نجات
مدیریت عملیات نجات به وسیله باالترین مقام منطقه (دولت محلی یا استانداری) و یا باالترین مسئول
سازمانی که برای همین منظور تعریفشده است ،تعیین میشود و سلسلهمراتب فرامین نیز از همین طریق
اعتبار مییابد .بنابراین ،هر مأموری محل دریافت دستور را دانسته و محدوده فرماندهی خود را میشناسد.
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رهبر باتجربه ،موثرترین عامل در عملیات نجات میباشد .رهبر عملیات نجات باید دارای باالترین درجه
تعلیمات و مهارتهای فنی در زمینه نجات باشد.
سازماندهی گروههای عملیاتی
با توجه به تنوع اهداف و اقدامات ،در مدیریت بحران وظایف به طور دقیق تفكیك و برای انجام هر یك ،گروه
یا گروههایی در نظر گرفتهشده که گروه عملیاتی مینامند .گروههای عملیاتی که در اغلب بحرانهای طبیعی
و تكنولوژیك تشكیل میشود شامل موارد زیر میباشند:
گروه شناسایی و جمعآوری اطالعات(اطالعات) ،گروه جستجو ،نجات و تخلیه (فوریت) ،گروه پزشكی و
درمان موقت (پزشكی) ،گروه ارتباطات (ارتباطات) ،گروه حملونقل زمینی و هوایی ،گروه پناهگاه و اسكان
موقت ساکنین و امدادگران ،گروه تغذیه و بهداشت ساکنین و امداد گران ،گروه امنیت و حراست.
به طور کلی گروههای عملیاتی به دو دسته  Main Control Teamیا  MCTو  FCTیا Forward
 Control Teamتقسیم میشوند .گروههای MCTاکثراً از محل حادثه دور بوده و در اتاق مدیریت بحران
مشغول فعالیت هستند .اتاق مدیریت بحران مرکزی با تمام وسایل ارتباطی و ایمنی است که مدیر بحران و
گروههای MCTاز آنجا مقابله با بحران را رهبری میکنند .گروههای عملیاتی موسوم به  FCTبسته به نوع
بحران شامل نیروهای امدادی ،آتشنشانی ،حراست و غیره هستند.
از دیگر وظایف گروههای  MCTمیتوان موارد زیر را ذکر کرد:
 پیگیری و پویش لحظهای بحران
 اطمینان از پیادهسازی عملیاتی طرحشده
 ارتباط با ارگانهای خارج از سازمان در صورت نیاز
 ارتباط با رسانهها
 ثبت گزارشها
معموالً در بحرانهای بزرگ زیرمجموعههای  MCTمیتواند شامل گروه طرحریزی ،جمعآوری اطالعات،
پشتیبانی و ارتباط عمومی باشد .احتیاجات  MCTشامل دفتر امن و دور از کانون حادثه ،تجهیزات ارتباطی
مناسب ،نقشههای جا نمایی محل حادثه ،نقشه راههای اطراف و اطالعات تماس سایر ارگانهای ذیربط است.
از سوی دیگر گروههای عملیاتی موسوم به  FCTبسته به نوع بحران شامل نیروهای امدادی ،آتشنشانی،
حراست و غیره هستند .آنها وظیفه برخورد با بحران را به طور مستقیم داشته و در محل حادثه حضور
دارند .وظایف نجات مجروحین و یافتن اجساد و اطفاء حریق و نیز اجرای عملیات تخلیه و ایجاد نظم و
امنیت در محل حادثه از وظایف این گروههاست.
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تجهیزات الزم برای این گروهها بسیار وابسته به نوع بحران است که با آن درگیرند .در یك بحران صنعتی در
صورت رخداد آتشسوزی و یا انفجار تمامی تجهیزات آتشنشانی ،ماسكهای ضد گاز و لباسهای ضد حریق
جزء الزامات اولیه فعالیت این گروهها است.
برنامهریزی اقتضایی در بحران احتمالی
برنامهریزی اقتضایی عبارت است از فرایند برنامهریزی از قبل ،در وضعیت عدم اطمینان ،که در آن سناریوی
بحران و اهداف عملیات مورد قبول واقعشده و نحوه مدیریت و عملیات فنی به طور کامل تعریف گردیده
است .برای هر واقعه بحرانزا باید از قبل طراحی الزم به عمل آید.
در برخورد با بحران نظریه هشدار زودتر از موعد اهمیت دارد که مراحل تحلیلی آن عبارتاند از)1( :
مشاهده )2( ،برخورد )3( ،تحلیل )4( ،انتشار ،و ( )5واکنش .در این نظریه شناخت علت بحران ،عوامل تقلیل
دهنده و عوامل اقدام مهم میباشند.
در یك مدل پیوسته ،برنامهریزی اقتضایی یك مرحله جلوتر از برنامهریزی عملیاتی است ،به محض هشدار
برنامهریزی انجامگرفته و در موقع وقوع بحران تبدیل به برنامهریزی عملیاتی میگردد .به عبارت دیگر برنامه
اقتضایی بخشی از برنامهریزی عملیاتی است ،مهمترین تفاوت برنامهریزی اقتضایی و برنامهریزی عملیاتی این
است که برنامهریزی اقتضایی در شرایط نامطمئن انجام میگیرد .در شكل  12-14ترتیب برنامهریزی
اقتضایی و عملیاتی نشان دادهشده است:

برنامهریزی اقتضایی بخشی از برنامهریزی عملیاتی

برنامهریزی اقتضایی در یك کشور دارای سطوح مختلف آمادگی میباشد:
 .1آمادگی سطح جهانی یا عمومی
 .2آمادگی کشوری یا ویژه عملیاتی
 .3آگاهی و هوشمندی سطح باال
اجراي عملیات بحران:
اجرای عملیات بحران ،حاصل تصمیمگیری ،برنامهریزی ،سازماندهی ،فرماندهی و هماهنگی در مدیریت
بحران است .این عملیات که دارای وسعت زیادی میباشد ،نیاز به پشتیبانی و نظارت دقیق دارد و شامل
موارد زیر میباشد:
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فوریتهاي عملیاتي و اضطراري :مهمترین شاخص هر بحران تلفات و ضایعات جانی است .در هر بحران
فوریتهای تخلیه افراد ،نجات مجروحین باید بدون اتالف وقت جهت حفظ جان انسانها و یا کاهش ضایعات
صورت گیرد.
روش عملیات نجات افراد :مسئولیت عملیات نجات با یك سازمان دولتی است و از این سازمان یك نفر
مأمور به انجام خدمات میشود ،مسئولیت این فرد مدیریت عملیات نجات میباشد .رهبر یك دسته نجات
فرامین را از مسئول عملیات نجات دریافت و خود وی بر اساس اولویتی که سرپرست مرکزی تعیین کرده به
مأموریت اعزام میگردد.
مراحل اجراي عملیات بحران
در زمینه بحرانها ،مراحلی را که طی آنها جامعه یا سیستم بحرانزده از آغاز تا به مرحله عادی و بهبود
میرسد به  4بخش مهم که همه باهم دارای فصل مشترک میباشند تقسیم میگردد.

مراحل اجرای عملیات بحران

مدیریت تغییر)Management of Change (MOC
هر سازمان باید در راستای مدیریت تغییر ،روش اجرایی مدیریت تغییر را ایجاد و اجرا نماید زیرا عامل
بسیاری از حوادث بزرگ ،تغییرات مدیریت نشده در فرایند بوده است( مانند حادثه بوپال هندوستان).
در این روش اجرایی به طور معمول موارد زیر تشریح میشود:
– شرح و هدف از تغییر
– اساس مورد نظر در تغییر مربوطه
– مالحظات ایمنی و بهداشتی
– مستندسازی تغییرات برای روش اجرایی عملیاتی
– روش تعمیرات و نگهداری
– نظارت و بازرسی
– طول دوره تغییر (در صورت موقتی بودن تغییر)
– تاییدیه ها و مجوزها
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تغییرات موقت یكی از عوامل مهم در ایجاد حوادث فاجعه بار است و سازمان باید همزمان با تغییرات موقت،
تغییرات دائمی را نیز در نظر داشته باشند.
در مواردی که تغییر از پیچیدگی و خطر باالیی برخوردار باشد ،باید یك ارزیابی ریسك با تایید واحدهای
عملیاتی ،تعمیر و نگهداری و ایمنی ( )HSEصورت گیرد.
مانور و تمرین ((Maneuver
برای آشكار ساختن نقاط ضعف برنامه عملیات اضطراری برگزاری تمرین و مانور از اهمیت باالیی برخوردار
است .در این مانورها نقاط ضعف کل نظام مدیریت بحران ،مشكالت ستادی و توان بالقوه کارکنان شناخته
شده و مشكالت مربوط به کاربری و کارایی امكانات و تجهیزات موجود شناسایی شده و ساختار برنامه
عملیات اضطراری مورد ارزیابی قرار میگیرد.
انواع مانورها:
مانورها را میتوان به  2دسته کلی با اعالم قبلی و بدون اعالم قبلی تقسیم بندی نمود و شامل موارد زیر
خواهند بود:
 .Aتمرین دور میز )(Table-Top
 .Bتمرین وظایف
 .Cتمرین همه جانبه
اسناد تمرین:
بخش عمده موفقیت تمرین بستگی به این موضوع دارد که شرکت کنندگان با مفاد تمرین آشنایی داشته
باشند و تهیه سند تمرین به رشد آگاهی شرکت کنندگان کمك میکند .عناوین این سند عبارت است از:
 مقدمه تشریح کل سناریوی تمرین منظور از برگزاری تمرین اهداف تمرین جدول زمانی تمرین سازماندهی تمریننقد و بررسی تمرین:
نقد و بررسی تمرین بر عهده کنترل کنندگان تمرین است .کنترل کنندگان کسانی هستند که بر اجرای
تمرین نظارت دارند و از نكات آن یادداشت بر می دارند و تمرین برگزار شده را با برنامه از پیش تنظیم شده
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مطابقت می دهند تا ببینند چه اندازه اهداف مورد نظر تحقق یافته است .نقد و بررسی تمرین شفاهی
بالفاصله پس از اجرای آن انجام شده و نواقص و نكات آن به اطالع مدیر بحران رسانده شده و او نیز مكلف
به رفع نواقص احتمالی خواهد بود .موارد شفاهی باید بصورت مكتوب درآمده و در پرونده مربوط به تمرین
ثبت و نگهداری شود.
طرحها و روشهای عملیاتی و اقدامات اصالحی مربوط به آن در فرآیند چرخه دمینگ ) (PDCAمرتباً
مورد بازنگری قرار گرفته و با آموزش و افزایش تجهیزات بطور مستمر تكمیل و بهبود مییابد.
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فصل هشتم

قوانین و مقررات
و
آیین نامههای مرتبط با ایمنی
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 آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی :
با توجه به اینكه اطالع از کلیه قوانین و رعایت کامل آنان از وظایف کارفرما میباشد ،ضمن توصیه به تهیه
کتاب قوانین و مقررات مربوط به کار و آیین نامههای ایمنی و بهداشت کار ،در دسترس قرار دادن آیین نامه
مرتبط با هر فعالیت برای افراد درگیر با آن الزامی میباشد .در این قسمت به برخی از قوانین و مقررات و
آئین نامههای مرتبط با ایمنی و بهداشت کار که دارای عمومیت بیشتری میباشد ،اشاره شده است :
 ماده 85قانون کار :
برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستور العملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت
فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی (جهت جلوگیری از بیماریهای
حرفهای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین میشود ،برای کلیه کارگاهها ،کارفرمایان ،
کارگران و کارآموزان الزامی است
 ماده  87قانون کار :
اشخاصی حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی تأسیس نمایند یا کارگاه موجود را توسعه دهند
مكلفند بدواً برنامه کار و نقشههای ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت
فنی و بهداشت کار برای اظهار نظر و تایید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند .
بهره برداری از کارگاهها منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.
 ماده  89قانون کار :
کارفرمایان مكلفندپیش ازبهره برداری از ماشینها ،دستگاهها ،ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق با آئین
نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است ،آزمایش های الزم را توسط
آزمایشگاهها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یك نسخه
ازآنهارابرای اطالع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند .
 ماده  90قانون کار:
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند ،باید
مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكی ارسال دارند و پس از تایید ،به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند.
 ماده  91قانون کار :
کارفرمایان و مسئوالن کلیه واحدهای موضوع ماده  85مكلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی
برای تأمین حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار  ،وسایل و امكانات الزم را تهیه و در اختیار
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آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و
بهداشتی نظارت نمایند  .افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و
اجرای دستور العملهای مربوطه کارگاه میباشند .
 ماده  92قانون کار :
کلیه واحد های موضوع ماده  85این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای
ناشی از کارقرار دارند باید سالی یكبار توسط مراکز بهداشتی درمانی معاینه و آزمایشات الزم را به عمل آورند
و نتیجه را در پرونده مربوط ضبط نمایند.
تبصره  :1چنانچه با نظر شورای پزشكی فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتال باشد کارفرما و
مسئولین مربوط مكلفند کار او را بر اساس نظر شورای پزشكی بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب
دیگری تعیین نمایند.
تبصره  :2در صورت مشاهده چنین بیمارانی  ،وزرات کار و امور اجتماعی مكلف به بازدید و تایید مجدد
شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.
 ماده  93قانون کار :
بمنظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و
پیشگیری از حوادث و بیماریها ،در کارگاههائی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت  ،درمان و
آموزش پزشكیضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشكیل خواهد شد.
تبصره  : 1کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفهای و امور فنی کارگاه
تشكیل میشود .و از بیناعضاء دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تائید وزارتخانههای کار و امور اجتماعی
و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی باشند تعیین میگردند که وظیفه شان برقراری ارتباط میان کمیته
مذکور با کارفرما و وزارت کار وامور اجتماعی و وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكی میباشد .
تبصره :2نحوه تشكیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستورالعملهائی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور
اجتماعی و وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكی تهیه و ابالغ خواهد شد.
 ماده 94قانون کار :
در مواردی که یك یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده  85این قانون امكان وقوع
حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند میتوانند مراتب را به کمیته
حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطالع دهند و این امر نیز باید توسط فرد
مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری میشود ثبت گردد.
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تبصره :1چنانچه کارفرما یا مسئول واحد  ،وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند  ،موظف است
در اسرع وقت موضوع را همراه با دالیل و نظرات خود به نزدیكترین واحد کار و امور اجتماعی محل اعالم
نماید اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و
اقدام الزم را معمول نماید.
 ماده 95قانون کار :
مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولیت واحدهای موضوع ذکر
شده در ماده  85این قانون خواهد بود هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولیت
واحد حادثهای رخ دهد  ،شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج
در این قانون مسئول است .
تبصره :1کارفرما یا مسئوالن واحد های موضوع ماده  85این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در
دفتر ویژهای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعالم میگردد  ،ثبت و مراتب را سریعاً به صورت
کتبی به اطالع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.
تبصره :2چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده  85این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار
وسایل و امكانات الزم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای الزم و تذکرات قبلی ،
بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود ،از آنها استفاده ننماید .کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت در
صورت بروز اختالف رای هیات حل اختالف نافذ خواهد بود.
 ماده 98قانون کار :
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطالع قبلی در هر موقع از
شبانه روز به موسسات مشمول ماده  85این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می توانند به دفاتر و
مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.
تبصره :1ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.
 ماده 104قانون کار :
کارفرمایان و دیگر کسانیكه مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاههای مشمول این
قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطالعات و مدارک الزم به آنان خودداری نمایند ،
حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محكوم خواهند شد.

342

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

 ماده 105قانون کار :
هرگاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهای احتمال وقوع حادثه و یا بروز
خطر در کارگاه داده شود ،بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهای مكلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به
کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطالع دهند.
تبصره :1وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكی حسب مورد گزارش
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفهای  ،از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشكیل دادسرا از
دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و الک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید
دادستان بالفاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابالغ قابل اجراست دستور رفع تعطیل
توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهای و یا کارشناسان
ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تائید نموده باشند.
تبصره :2کارفرما مكلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می شود ،مزد کارگران کارگاه را بپردازد.
تبصره :3متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس
بهداشت حرفهای و تعطیل کارگاه  ،میتوانند از مراجع مزبور  ،به دادگاه صالح شكایت کنند و دادگاه مكلف
است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است.
 موادي از قانون تامین اجتماعي:
براساس ماده  65قانون تأمیناجتماعی ،درصورت وقوع حادثه ناشی از کار ،کارفرما مكلف است اقدامات الزم
اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف  3روز اداری از تاریخ
وقوع حادثه به صورت کتبی به سازمان تأمیناجتماعی اطالع دهد.چنانچه کارفرما برای جلوگیری از تشدید
وضع حادثهدیده متحمل هزینههایی شود از آنجایی که بیمهشده تحتپوشش تأمیناجتماعی است و سازمان
مكلف به ارائه خدمات درمانی به بیمهشدگان است کارفرما میتواند برای دریافت هزینههای خود به سازمان
تأمیناجتماعی مراجعه کند.تأکید سازمان تأمیناجتماعی برای اطالعرسانی کارفرما از حادثه ظرف سه روز
اداری به دلیل ارسال بازرسان برای تشخیص ماهیت حادثه و همچنین بهرهمندی بیمهشده از حمایتهای
درمانی بیمهشده از حمایتهای درمانی و بیمهای مقرر در قانون تأمیناجتماعی است.
همچنین طبق ماده  66قانون تأمیناجتماعی در مواردی که وقوع حادثه ناشی از کار به علت عدم توجه
کارفرما در زمینه رعایت مقررات حفاظت ایمنی و فنی باشد ،سازمان تأمیناجتماعی پس از اخذ نظر
بازرسان ،تعهدات قانونی درخصوص بیمهشده را اعمال و خسارات وارده از کارفرما را وصول میکند.
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 تشریح آیین نامه بكارگیری مسئولین ایمنی کارگاهها:
ظرفیت هاي قانوني بكارگیري مسئولین ایمني:
بر پایه ظرفیت های قانونی مواد  93و  94و به استناد ماده  85قانون کار ،آیین نامه اجرایی بكارگیری
مسئولین ایمنی در شورای عالی حفاظت فنی تصویب و پس از تایید وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
درج در روزنامه رسمی الزم االجرا گردید.

راهبرد اساسي :
بهره گیری حداکثری از ظرفیت و قابلیتهای تشكلهای کارفرمایی و کارگری و جلب مشارکت آنها در توسعه
ایمنی و استفاده از توان حرفهای و تخصصی بخش خصوصی


ماده  :1کارفرما مكلف است به منظور اجرای آیین نامه های ایمنی و حفاظت فنی مصوب شورایعالی
حفاظت فنی ،با توجه به شرایط و مخاطرات کارگاه و بر اساس شرح وظایف ،افرادی را که مطابق این آیین
نامه تایید صالحیت شده اند را به عنوان مسوول ایمنی بكارگیری نماید.

تبصره :تمامی افرادی که با یكی ازعناوین مسوول حفاظت فنی ،افسرایمنی ،ناظرایمنی ،رابط ایمنی ،همیار
ایمنی ،کارشناس ایمنی در کارگاهها فعالیت می نمایند،مشمول این آیین نامه بوده و الزم است صالحیت
نامبردگان توسط اداره بازرسی کار بررسی و پس از اخذ تاییدیه ،در کارگاه عهدهدار وظایف محوله مندرج
در این آیین نامه گردند.


ماده:3احراز و صدورتاییدیه صالحیت برای مسوول ایمنی ،مطابق جدول پیوست شماره( )2این
آیین نامه ،توسط اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان(اداره بازرسی کار) انجام می شود.

تبصره :1تاییدیه صالحیت مسئول ایمنی با امضای رییس بازرسی کار استان و برای مدت دو سال صادر خواهد
شد.
تبصره :2تمدید مجدد صالحیت مسئول ایمنی ،با بررسی مستندات ارایه شده مرتبط با شرح وظایف و طی
دورههای آموزشی و بازرسی از محل کارگاه توسط بازرس کار محل انجام خواهد شد.


ماده:5کارفرما مكلف است ظرف مدت یك سال نسبت به تطبیق شرایط مسئوالن ایمنی کارگاه ،که
قبل ازتصویب این آیین نامه مشغول بكار بودهاند ،با مفاد آیین نامه اقدام نماید.



احراز صالحیت مسوول ایمني:

 ارایه گواهی دوره های آموزش مربوطه شامل:


دوره عمومی ایمنی یا گواهی قبولی در آزمون ادواری.



دوره شناسایی خطر و ارزیابی ریسك (.) Risk assessment



شرکت در جلسه توجیهی شرح وظایف.
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دوره تخصصی ایمنی (برای تایید صالحیت مجدد).



ارایه گزارش عملكرد فصلی.



تایید عملكرد ساالنه.



ماده:6کارفرما مكلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا گزارش عملكرد مسئول ایمنی بر اساس شرح
وظایف مندرج در این آیین نامه،در پایان هر فصل به صورت مكتوب و یا از طریق سامانه الكترونیكی که به
همین منظور طراحی خواهد شد ،به واحد بازرسی اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی محل ارسال نماید.

اهداف مدل خودبازرسي درون کارگاهي


ارتقاء سطح ایمنی در محیط کار با بهره گیری از ظرفیتهای موجود در کارگاه



کاهش قابل مالحظه ضریب فراوانی و شدت حوادث ناشی از کار



صرفه جویی قابل مالحظه در هزینههای حوادث ناشی از کار



ترویج و ارتقاء فرهنگ ایمنی در محیط کار



ارتقاء اثربخشی سیستم بازرسی کار



حفظ منابع دولت و صندوقهای بیمه گر

 شرح وظایف مسئول ایمنی:
 همكاری و تشریك مساعی با بازرسان کار.
 شناسایی و مستند نمودن آیین نامه ها و دستورالعملهای ایمنی مرتبط با فعالیت کارگاه و پیگیری در
خصوص انطباق کارگاه با قوانین مقررات مذکور.
 شناسایی خطر ،ارزیابی ریسك و تهیه برنامه های پاسخگویی و کنترل خطرات موجود درکارگاه.
 پیگیری برنامه های مربوط به اقدامات اصالحی و بهبود شرایط ایمنی در کارگاه و نظارت بر اجرای آنها.
 تدوین برنامه عملیاتی به منظور بازرسی مستمر از فرآیند انجام کار و شرایط کار کارگران کارگاه در
خصوص ایمنی و مستند نمودن نتایج و اعالم به مدیریت و پیگیری تصمیمات مدیریتی.
 ثبت آمار حوادث ناشی از کار و گزارش آن به اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی محل وهمچنین تجزیه و
تحلیل آنها به منظور جلوگیری از تكرار موارد مشابه.
 همكاری در زمینه نیاز سنجی  ،آموزش و سنجش اثر بخشی آموزشهای ایمنی کارگران کارگاه و همچنین
انجام اقداماتی در زمینه فرهنگ سازی و اطالع رسانی موضوعات مرتبط با ایمنی.
 نیازسنجی،نظارت برخرید،آموزش،تحویل و استفاده از وسایل حفاظت فردی و همچنین بازدید و معاینه.
وسایل مذکور بجهت جایگزینی تجهیزات معیوب در کارگاه.
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 نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصوالت و استقرار ماشین آالت و ابزار کار به نحو صحیح و
ایمن و همچنین تشریك مساعی در تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار و همچنین نظارت بر مدیریت
تغییر در کارگاه.
 تهیه و تدوین دستورالعملهای ایمنی و حفاظت فنی برای تمامی دستگاهها و ابزارها و نظارت بر رعایت
دستورالعملهای مذکور.
 شناسایی اعمال نا ایمن بجهت ایراد تذکرات و تشویق و ایجاد انگیزه مناسب برای اعمال و رفتار ایمن در
کارگران وپیشنهادات الزم دراین خصوص به کارفرما.
 همكاری در تدوین رویه اجرایی آمادگی و مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری و همچنین
برگزاری مانورهای آمادگی در شرایط اضطراری.
الف  :پیش بیني ،شناسایي و ارزیابي شرایط و عملكردهاي مخاطره آمیز
 -1توسعه روش هایی برای


پیش بینی مخاطرات از تجربیات ،داده های تاریخی و منابع اطالعاتی دیگر.



شناسایی مخاطرات سیستم ها ،تجهیزات ،محصوالت ،نرم افزار ،تسهیالت ،فرایندها ،عملیات ها و
دستورالعمل ها موجود یا آینده در طی دوره مورد انتظار کاری.



ارزیابی و ارزشیابی احتمال و شدت وقایع و حوادث که ممكن است ناشی از مخاطرات واقعی یا
بالقوه باشد.

 -2بكارگیری روش ها و انجام تجزیه و تحلیل مخاطرات و تفسیر نتایج.
 -3بازبینی ،به همراه متخصص هرجا نیاز هست ،کل سیستم ،فرایندها و عملیات برای مشخص کردن نحوه
نقص ،علل و اثرات روی کل سیستم ،فرایند یا عملیات و زیر سیستم ها یا اجزای سیستم ناشی از


نقص سیستم ،زیر سیستم یا اجزای آن.



خطای انسانی.



تصمیم گیری ،قضاوت و کنترل های اجرایی نادرست و خطاگونه.



ضعف در خط مشی های ،راهبری ها ،اهداف یا عملكردها.

 -4بازبینی ،تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها از گزارش حوادث و وقایع خسارت امیز و منابع دیگر در ارتباط با
آسیب ها ،بیماری ها ،آسیب به اموال ،اثرات محیطی زیستی یا اثرات عمومی با:


شناسایی علل ،روابط.



تضمین صحت و اعتبار اطالعات مورد نیاز.
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ارزیابی اثربخشی روش های جمع آوری اطالعات و طبقه بندی آنها.



بررسی های اولیه.

 -5فراهم نمودن اطالعات مشاوره ای درباره سازگاری فعالیت ها با ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست ،قوانین،
مقررات ،آیین نامه ها و استانداردها.
 -6انجام مطالعات تحقیقاتی روی مسائل و موضوعات ایمنی و و بهداشت موجود یا بالقوه.
 -7تعیین نیاز برای بررسی و ارزیابی که به شناسایی شرایط یا عملكردهای تاثیر گذار روی ایمنی و بهداشت
کمك کند شامل اینهایی که نیاز به خدمات تخصصی خاصی باشد نظیر متخصص بهداشت ،بهداشت
صنعتی ،مهندس حریق ،مهندس طراح و فرایند ،ارگونومیست ،روانشناس ،متخصص بهداشت محیط و
محیط زیست و دیگر.
 -8ارزیابی محیطی ،وظایف و عناصر دیگر برای تضمین اینكه قابلیت ها و ظرفیت های فیزئولوژیك و
روانشناختی و محدوده های انسانی.
ب  :توسعه طراحي ها ،روش ها ،دستورالعمل ها و برنامه هاي کنترل مخاطره
فرمول بندی و توصیه کنترل های مهندسی و اجرایی قابل قبول قبل از اینكه مواجهه ،حوادث و وقایع و
خسارت رخ دهد .
 حذف مخاطرات و علل مواجه ها ،حوادث و وقایع خسارت آمیز. کاهش احتمال یا شدت آسیب ،بیماری ،خسارات یا آسیب های زیست محیطی از مواجهه بالقوه ،حوادث ووقایع خسارت آمیزی که نتوان مخاطره را حذف کرد.
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 آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان ،کارگران و کارآموزان:
تعاریف:
صاحب کار :شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالك یا قائم مقام قانونی مالك کارگاه بوده و انجام یك یا
چند نوع از عملیات یا فعالیتهای کارگاه را به یك یا چند پیمانكار محول مینماید و یا خود رأساً یك یا
چند کارگر را در کارگاه متعلق به خود بر طبق مقررات قانون کار به کار میگمارد که در حالت دوم کارفرما
محسوب میگردد.
مرجع ذیصالح :در این آیین نامه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار ستاد ،توابع و اشخاص
حقیقی و حقوقی مورد تایید مرکز ستاد میباشد.
ماده  -1کارفرما یا نماینده قانونی وی مكلف است پیش از راه اندازی کارگاه ،دورههای آموزش ایمنی
عمومی متناسب با نوع کار را بگذراند.
ماده  -2در کارگاههایی که قبل از تصویب این آیین نامه راه اندازی شده است ،کارگران و کارآموزان شاغل
میبایست دوره های آموزش ایمنی را طی نموده و گواهینامه مربوطه را اخذ نمایند.
ماده  -3در مورد کارگاههایی که قبل از تصویب این آیین نامه راه اندازی شده اند ،کارفرمایان مكلفند دوره
های آموزش ایمنی را طی نمایند.
ماده  -4د رمواردی که کار از طریق پیمانكاری انجام میگیرد ،کارفرما یا صاحب کار مكلف است قبل از
انعقاد قرارداد ،از پیمانكاران و کارگران تحت پوشش آنها ،مستندات آموزش ایمنی را اخذ نمایند.
ماده  -5کارفرما مكلف است پیش از بكار گماردن کارگران و کارآموزان نسبت به ارایه آموزش ایمنی
متناسب با نوع کار به آنان از طریق مرجع ذیصالح اقدام نماید.
ماده  -6کارفرما مكلف است با تایید مراجع ذیصالح آموزش های ایمنی متناسب با نوع کار به کارگران
شاغل و کارآموزان خود ارایه نماید.
ماده  -7در کارگاه هایی که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل میباشند ،گذراندن دورههای آموزش ایمنی
مطابق این آیین نامه بایستی در شناسنامه شغلی کارگران مربوطه لحاظ گردد.
ماده  -8طی دورههای آموزش ایمنی باید به عنوان یكی از ضروریات انتخاب و معرفی کارفرمایان و
کارافرینان و کارگران نمونه منظور گردد.
ماده  -9دستورالعمل اجرایی این آیین نامه که سطح بندی آموزش و همچنین اولویت بندی گروه هدف را
شامل میشود توسط کمیته ای متشكل از اعضای تعیین شده تدوین شده است.
ماده -10کلیه دوره های آموزش ایمنی در سراسر کشور از طریق مراجع ذیصالح انجام خواهد گرفت.
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ماده  -11ادارات کار و امور اجتماعی استانها مكلفند به موجب بند ج ماده  96قانون کار از طریق بازرسان
کار ،نظارت های الزم را اعمال نمایند.
ماده  -12چگونگی اجرای دوره های آموزشی بر عهده مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت
کار ستادی است.
این آیین نامه مشتمل بر  12ماده و به استناد مواد  193 ،91 ،85و  196قانون کار جمهوری اسالمی ایران
در جلسه مورخ  1388/12/3شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ  1389/3/5به تصویب وزیر کار و
امور اجتماعی رسیده است.
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 آيین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار:
ماده  :1به منظور تامین مشارکت کارگران و کارفرمایان و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و
بهداشت کار ،صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور در کارگاه های مشمول و همچنین پیشیگیری از
حوادث و بیماری های ناشی از کار ،حفظ و ارتقاء سالمتی کارگران و سالم سازی محیط های کار ،تشكیل
کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این آیین نامه در کارگاههای
کشور الزامی است.
ماده  :2کارگاههایی که دارای  25نفر کارگر باشند ،کارفرما مكلف است کمیتهای به نام کمیته حفاظت فنی
و بهداشت کار در کارگاه با اعضای ذیل تشكیل دهد:
 – 1کارفرما یا نماینده تام االختیار او
 – 2نماینده شورای اسالمی کار یا نماینده کارگران کارگاه
 – 3مدیرفنی و در صورت نبودن او یكی از سراستادکاران کارگاه
 – 4مسئول حفاظت فنی
 – 5مسئول بهداشت حرفه ای
تبصره  : 1مسئول حفاظت فنی می باید ترجیحاً از فارغ التحصیالن رشته حفاظت فنی و ایمنی کار باشد.
تبصره  :2مسئول بهداشت حرفه ای می باید ترجیحاً فارغ التحصیل بهداشت حرفهای یا پزشك عمومی
مورد تایید مرکز بهداشت شهرستان باشد.
تبصره  :3اعضای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با هزینه کارفرما باید در برنامه های آموزشی و
بازآموزی مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار که توسط ارگانهای ذیربط برگزار می گردد شرکت نمایند.
تبصره  :4در کارگاه هایی که بین  25تا  100نفر نفر کارگر داشته باشند در صورتی که یك یا دو نفر از
اعضاء کمیته در کارگاه حضور نداشته باشند جلسه کمیته با حداقل سه نفر از افراد مذکور تشكیل می گردد
مشروط بر آنكه در این کمیته مسئول حفاظت فنی یا مسئول بهداشت حرفه ای حضور داشته باشد.
ماده  :3در کارگاه هایی که کمتر از  25نفر کارگر دارند و نوع کار آنها ایجاب نماید با نظر مشترک و
هماهنگ بازرس کار و کارشناس بهداشت حرفهای محل ،کارفرما مكلف به تشكیل کمیته مذکور خواهد بود.
تبصره :1در اینگونه کارگاه ها کمیته مذکور با سه نفر از اعضاء به شرح ذیل تشكیل میگردد:
 – 1کارفرما یا نماینده تام االختیار وی
 – 2نماینده شورای اسالمی کار یا نماینده کارگران کارگاه
 – 3مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفهای.
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تبصره  : 2صالحیت مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفهای برای اینگونه کارگاه ها باید به تایید اداره کار
و مرکز بهداشت محل برسد.
تبصره  :3در کلیه کارگاه هایی که کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با سه نفر تشكیل میگردد مسئول
حفاظت فنی و بهداشت حرفهای میتواند یك نفر باشد .مشروط برآنكه پس از آموزشهای الزم که با هزینه
کارفرما توسط مرکز بهداشت و یا اداره کل محل حسب مورد تشكیل می گردد شرکت نموده و گواهی نامه
الزمه را دریافت نماید.
ماده  :4جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار باید الاقل هرماه یك بار تشكیل گردد و در اولین جلسه
خود نسبت به انتخاب یك نفر دبیر از میان اعضاء کمیته اقدام نمایند .تعیین زمان تشكیل جلسات و تنظیم
صورتجلسات کمیته به عهده دبیر جلسه خواهد بود.
تبصره  : 1در مواقع ضروری یا زودتر از موعد با پیشنهاد مدیرکارخانه یا مسئول حفاظت فنی و یا مسئول
بهداشت حرفهای کمیته تشكیل خواهد شد.
تبصره  : 3کارفرما مكلف است یك نسخه از تصمیمات کمیته مذکور و همچنین صورتجلسات تنظیم شده
را به اداره کار و مرکز بهداشت مربوطه ارسال نماید.
ماده  :5وظایف کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به شرح ذیل است:
 – 1طرح مسایل و مشكالت حفاظتی و بهداشتی در جلسات کمیته و ارایه پیشنهادات الزم به کارفرما جهت
رفع نواقص و سالم سازی محیط کار.
 – 2انعكاس کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات الزم جهت رفع آنها به کارفرمای
کارگاه.
 – 3همكاری و تشریك مساعی با کارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسان کار جهت اجرای مقررات
حفاظتی و بهداشت کار.
 – 4توجیه و آشنا سازی کارگران نسبت به رعایت مقررات و موازین بهداشتی و حفاظتی در محیط کار.
 – 5همكاری با کارفرما در تهیه دستورالعملهای الزم برای انجام کار مطمئن ،سالم و بدون خطر و همچنین
استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات بهداشتی و حفاظتی در محیط کار.
 – 6پیشنهاد به کارفرما جهت تشویق کارگرانی که درامرحفاظت فنی و بهداشت حفاظتی و بهداشت کار
عالقه و جدیت دارند.
 – 7پیگیری الزم به منظور تهیه و ارسال صورتجلسات کمیته و همچنین فرم های مربوط به حوادث ناشی
از کار و بیماری های ناشی از کار به ارگان های ذیربط.
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 – 8پیگیری الزم در انجام معاینات قبل از استخدام و معاینات ادواری به منظور پیشگیری از ابتالء کارگران
به بیماری های ناشی از کار و ارایه نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه.
 – 9اعالم موارد مشكوک به بیماری های حرفه ای از طریق کارفرما به مراکز بهداشت مربوطه و همكاری در
تعیین شغل مناسب برای کارگرانی که به تشخیص شورای پزشكی به بیماریهای حرفهای مبتال شده و یا در
معرض ابتال آنها قرار دارند( .موضوع تبصره  1ماده  92قانون کار).
 – 10جمع آوری آمار و اطالعات مربوطه از نقطه نظر مسایل حفاظتی و بهداشتی و تنظیم و تكمیل فرم
صورت نواقص موجود در کارگاه.
 - 11بازدید و معاینه ابزار کار و وسایل حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و نظارت بر حسن استفاده از آنها.
 – 12ثبت آمار حوادث و بیماریهای ناشی از کار کارگران و تعیین ضریب تكرار و ضریب شدت ساالنه
حوادث.
 – 13نظارت بر ترسیم نمودار میزان حوادث و بیماریهای حرفهای و همچنین نصب پوسترهای آموزشی
بهداشتی و حفاظتی در محیط کار.
 – 14اعالم کانونهای ایجاد خطرات حفاظتی و بهداشتی در کارگاه.
 – 15نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصوالت و استقرار ماشین آالت و ابزار کار به نحو
صحیح و ایمن و همچنین تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار.
 – 16تعیین خط مشی روشن و منطبق با موازین حفاظتی و بهداشتی برحسب شرایط اختصاصی هر کارگاه
جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی محیط کار و پیشگیری از ایجاد حوادث احتمالی و بیماریهای
شغلی.
 – 17تهیه و تصویب و صدور دستورالعملهای اجرایی حفاظتی و بهداشتی جهت اعمال در داخل کارگاه در
مورد پیشگیری از ایجاد عوارض و بیماری های ناشی از عوامل فیزیكی ،شیمیایی ،ارگونومیكی ،بیولوژیكی و
روانی محیط کار.
ماده  :6وجود کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و مسئولین حفاظت و بهداشت حرفه ای در کارگاه
بههیچوجه رافع مسئولیتهای قانونی کارفرما درقبال مقررات وضع شده نخواهد بود.
ماده  :7این آیین نامه در  7ماده و  10تبصره به استناد ماده  93قانون کار جمهوری اسالمی ایران توسط
وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی تهیه شده و در تاریخ
 74/4/11به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی رسید.
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 آيین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها:
ماده  :1کلیه کارگاه های موجود و کارگاه هایی که در آتیه تاسیس می شوند باید مقررات عمومی مربوط به
حفاظت و بهداشت کار را که در این آئین نامه مقرر می شود طبق ماده  48قانون کار رعایت نمایند.
فصل اول  :ساختمان
ماده  :2ساختمان کارگاه ها و کارخانه ها باید با وضع آب و هوای محل متناسب باشد.
ماده  :3برای هر کارگر در کارگاه حداقل باید  12متر مكعب فضا منظور گردد و فضای اشغال شده به وسیله
ماشین آالت یا ابزار و اثاثیه مربوط به کار همچنین فضای باالتر از ارتفاع سه متر جزء فضای مزبور محسوب
نمیشود.
ماده  :4سقف و بدنه و کف عمارات کارگاه باید با مصالحی ساخته و اندود شود که از نفوذ رطوبت بهداخل
کارگاه جلوگیری نماید و حتی االمكان مانع نفوذگرما و یا سرمای خارج گردد.
ماده  :5کف عمارات کارگاه باید هموار و بدون حفره بوده و به نحوی مناسب مفروش شود که قابل شستشو
باشد و تولید گرد و غبار نكند و موجب لغزیدن کارگران نگردد.
در مواردی که نوع کار اقتضای ریخته شدن آب را به کف کارگاه داشته باشد باید کف کارگاه دارای شیب
متناسب و مجرای مخصوص برای خروج آب و جلوگیری از جمع شدن آب در کف کارگاه باشد.
ماده  :6در محل هایی که مواد شیمیایی و سمی بكار می برند باید بدنه دیوار کارگاه تا یك متر و شصت
سانتیمتر ارتفاع از کف زمین قابل شستشو باشد.
ماده  :7در صورتی که در ساختمان کارگاه دهانهها یا سوراخهایی موجود باشد که احتمال سقوط اشخاص
برود باید به وسیله نصب پوشش های فلزی محكم و نردههایی که حداقل ارتفاع آن  60سانتیمتر باشد
موجبات جلوگیری از سقوط اشخاص و رفع خطر بعمل آید.
ماده  :8عرض پلكان عمومی کارگاه باید حداقل  120سانتیمتر و پاگردهای آن متناسب با عرض مزبور باشد.
در مورد پلكان هایی که بیش از چهار پله دارد در طرف باز پلكان باید نرده محكم نصب شود و در مسیر
پلكان نباید هیچگونه مانعی وجود داشته باشد.
ماده  :9عمارات کارگاه باید به تناسب وسعت محل کار به اندازه کافی در و پنجره برای ورود نور و هوا داشته
باشد.
ماده  :10کارگاه هایی که وسایل کار و نوع محصول آن طوری است که بیشتر در معرض حریق واقع می شود
حتی االمكان باید با مصالح نسوز ساخته شوند.
فصل دوم  :روشنایي
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ماده  :11در هر کارگاه باید روشنایی کافی (طبیعی یا مصنوعی) متناسب با نوع کار و محل تامین شود .در
صورتی که برای روشنایی از نور مصنوعی قوی استفاده شود باید برای ممانعت از ناراحتی چشم حبابهای
مخصوصی نصب گردد.
ماده  :12کلیه پنجره های بدنه و سقف که جهت روشنایی اطاق ها تعبیه شده و کلیه چراغها و حبابها باید
نظیف نگاه داشته شود.
فصل سوم  :تهویه و حرارت
ماده  :13محل کار در هر کارگاه باید بطوری تهویه شود که کارگران همیشه هوای سالم تنفس نمایند .در
مورد محل های کار پوشیده مقدار حداقل هوای الزم برای هر کارگر بر حسب نوع کار در هر ساعت  30الی
 50متر مكعب می باشد.
ماده  :14در کارگاه هایی که دود و یا گاز و یا گرد و غبار و یا بخارهای مضر ایجاد می شود باید مواد مزبور با
وسایل فنی موثر طوری از محل تولید به خارج کارگاه هدایت شود که مزاحمت و خطری برای کارگران ایجاد
ننماید.
ماده  :15درکارگاه هایی که تهویه طبیعی کافی نباشد باید از وسایل تهویه مصنوعی استفاده شود.
ماده  :16هر کارگاه باید دارای وسائلی باشد که در زمستان و تابستان درجه حرارت داخلی آن به وضع قابل
تحملی نگاهداری شود.
فصل چهارم  :جلوگیري از آتش سوزي و مبارزه با حریق
ماده  :17در هر سالن کار به تناسب تعداد کارگران باید درهای یك طرفهای که به خارج باز شوند بنام
درهای نجات وجود داشته باشد و درهای مزبور به راهروها و یا معابر خروجی ساختمان منتهی شوند.
ماده  :18درهای خروجی نجات هیچوقت نباید قفل باشد و باید به وسیله عالیم و یا چراغهای مخصوصی از
داخل مشخص باشد.
ماده  :19کلیه پلكانها و پاگردها در ساختمان های بلندتر از دو طبقه (طبقه اول  5متر و سایر طبقات هر
کدام  4متر محاسبه میشود) باید با مصالح ساختمانی نسوز ساخته شوند.
ماده  :20درهایی که به طرف پلكان باز می شود باید الاقل فاصلهای به اندازه عرض در تا نخستین پله برای
توقف داشته باشد.
ماده  :21در کارگاه هایی که بیشتر احتمال بروز حریق می رود باید وسایل مخصوص اعالم خطر (آژیر) بكار
رود به طوری که در تمام محوطه کار اعالم خطر شنیده شود.
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ماده  :22کارفرما موظف است مواد محترقه مورد نیاز کارخانه را در تانك ها و مخازنی که مقاوم در مقابل
آتش باشند نگهداری نماید و این مخازن و تانك ها باید از محل کار مجزا و فاصله کافی داشته باشند.
ماده  :23در نقاطی که مواد منفجره و یا مواد سریع االحتراق یا سریع االشتعال وجود دارد استعمال
دخانیات و روشن کردن و حمل کبریت و فندک و امثال آنها باید ممنوع گردد.
ماده  :24در موارد زیر تعبیه و نصب برق گیر الزامی است :
الف -ساختمان هایی که در آن مواد قابل احتراق و یا انفجار تولید و یا ذخیره و انبار میشود.
ب -تانك ها و مخازنی که بنزین و نفت و روغن و یا مواد قابل اشتعال دیگر درآنها نگهداری میشود.
ج  -کوره های مرتفع و دوکش های بلند.
فصل پنجم  :ماشین آالت  ،پوشش و حفاظ ماشین آالت
ماده  :25کلیه قسمت های انتقال دهنده نیرو (ترانسمیسیون ) از قبیل تسمه ،فلكه ،زنجیر و چرخ دنده و
امثال آن و همچنین قسمت هایی از ماشینها که امكان ایجاد سانحه برای کارگر داشته باشد باید دارای
پوشش و یا حفاظ با استقامت کافی باشد.
ماده  :26قبل از شروع به تعمیر و نظافت و روغنكاری ماشین ها باید بطور اطمینان بخشی آنها را متوقف
ساخت .
تبصره  -هنگام راه انداختن ماشین ها به منظور آزمایش یا پس ازتعمیر الزمست اینکار با ابزار مطمئن به
وسیله متخصصین فنی تحتنظر مدیر فنی و یا نماینده فنی ذیصالحیت او انجام گیرد.
ماده  :27در موقع تعمیر تانك ها و مخازن مواد خطرناک و قابل احتراق و اشتعال و انفجار از قبیل مخازن
بنزین و نفت و روغن و غیره باید مخازن مذکور تخلیه و سپس به خوبی شستشو شود به طوری که هر گونه
مواد زائد و خطرناک از جدار داخلی آن زائل گردد و برای آنكه گازهای موجوده احتمالی بكلی خارج شود
باید دریچههای مخازن باز بوده و به وسایل الزم تهویه گردد.
فصل ششم  :وسایط الكتریكي
ماده  :28وسایل و ادوات الكتریكی باید دارای حفاظ بوده و طوری ساخته و نصب و بكار برده شود که خطر
برق زدگی و آتش سوزی وجود نداشته باشد.
ماده  :29نصب و امتحان و یا تنظیم وسایل و ادوات الكتریكی باید فقط توسط اشخاصی که صالحیت فنی
آنها محرز باشد انجام گیرد و متخصص قبل از شروع بكار آنرا مورد آزمایش قرار دهد.
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ماده  :30برای جلوگیری از ازدیاد سیم های متحرک و آزاد الزمست به مقدار کافی پریز در محلهای
مناسب نصب گردد تا به سهولت بتوان از آنها استفاده نمود.
ماده  :31پوششها و زره کابلهای برق و لولهها و بستها و متعلقات و همچنین حفاظها و سایر قسمت
های فلزی وسایل برق که مستقیماً تحت فشار برق نیستند برای جلوگیری از بروز خطرات احتمالی باید
اتصال زمین موثری داشته باشند.
ماده  :32سیمهای اتصال زمین باید دارای ضخامت کافی و در نتیجه مقاومت کم باشند تا بتوانند با حداکثر
جریان احتمالی که در اثر از بین رفتن و یا خراب شدن عایق بوجود آید استقامت داشته باشند .ضمناً باید در
مدار جریان وسایل پیش بینی شود که در صورت پیدا شدن نقصی کهموجب اتصالجریان برق بهزمین گردد
تمام مدار یا قسمت معیوب آنرا قطعکند.
ماده  :33در نقاطی که احتمال صدمه به سیم های اتصال زمین می رود باید به وسیله مكانیكی آنها را
محافظت نمود.
ماده  :34در مورد دستگاههای الكتریكی متحرک که دارای قسمت های فلزی بدون عایق باشند اعم از اینكه
با جریان متناوب کار کنند یا دائم باید احتیاطات زیر بعمل آید:
الف  -بدنه های فلزی بدون عایق وسایل مزبور باید بطور اطمینان بخشی اتصال زمین داشته باشند مگر
اینكه جریان دائم با فشار کمتر از  250ولت باشد.
ب  -بكار بردن دستگاه های الكتریكی متحرک با ولتاژ بیش از  250ولت ممنوع است .
ج  -در مواردی که بكار بردن سیم اتصال زمین موثر مقدور نباشد باید جریانی با ولتاژ کمتر بكار برده شود.
د  -در محیطهای آماده به اشتعال و همچنین در مجاورت مواد قابل اشتعال باید فقط از وسایل مخصوص
الكتریكی متحرکی استفاده شود که از لحاظ عدم ایجاد اشتعال اطمینان بخش باشد.
ماده  :35در مدت تعمیر شبكه برق باید آنرا به وسیله کلید از منبع جریان قطع و به زمین متصل نمود و در
صورت لزوم بین سیم های شبكه نیز اتصال مستقیم برقرار کرد.
ماده  :36در محیطی که خطوط تحت فشار برق وجود دارد تعمیر یا نصب ماشین آالت و دستگاه ها یا
سیمکشی یا هرعمل دیگر که ممكن است ایجاد برقزدگی نماید اکیداً ممنوع و فقط پس از قطع جریان برق
انجام آن مجاز خواهد بود.
ماده  :37سیم ها و کابل های برق باید دارای روپوش عایق مناسب با فشار الكتریسیته و سایر شرایط
موجوده (رطوبت  ،گرما  ،ضربه و ساییدگی و غیره ) بوده و روی اصول فنی نصب و حتی االمكان در لوله و یا
کانال قرار گرفته باشند.
356

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

ماده  :38سیم های پل گردان  ،جرثقیل و سایر سیم هایی را که نمیتوان عایق نمود باید طوری در حفاظ
قرار داد که از اتصال احتمالی جلوگیری شود.
ماده  :39در کارگاههایی که مواد منفجره و یا گازهای قابل احتراق و مواد قابل اشتعال تولید میشود باید
اتصالهای برقی به نحوی باشند که ایجاد جرقه ننماید و از موتورهایی که طبق اصول فنی برای این قبیل
کارها ساخته شده استفاده شود.
ماده  :40کلیه ماشینآالت و دستگاههایی که احتمال تولید الكتریسیته ساکن دارد باید اتصال زمین موثر
داشته باشند تا از تراکم بارهای الكتریسیته ساکن روی آنها جلوگیری شود.
ماده  :41در محیطی که مواد قابل اشتعال و یا قابل انفجار (گازها  ،گرد و غبار و بخارات قابل انفجار و
مایعات قابل اشتعال و غیره) وجود دارد عالوه بر اتصال زمین باید به وسایل مطمئن دیگری نیز از تراکم
بارهای الكتریسیته ساکن جلوگیری نمود.
فصل هفتم  :آب آشامیدني
ماده  :42در کلیه کارگاهها کارفرما مكلف است آب آشامیدنی گوارا و سالم به مقدار کافی در مخازن
سربسته و محفوظ که طبق اصول بهداشت ساخته و نگاهداری شود در دسترس کارگران بگذارد.
ماده  :43به کارگرانی که در گرمای زیاد برای مدت مدیدی کار میکنند باید قرص های نمك طعام داده
شود.
ماده  :44استفاده از لیوان عمومی برای آشامیدن آب ممنوع است .
فصل هشتم  :نظم و نظافت در کارگاه
ماده  :45محلهای کار و سالنهای کار ،راهروها ،انبارها و سایر قسمت های دیگر کارگاه باید طبق اصول
بهداشت نگاهداری شود.
ماده  :46دیوارها ،سقف ،پنجره ها و درها و شیشه ها باید پاکیزه بوده و بی عیب نگاهداشته شوند کف سالن
ها باید پاکیزه بوده و در حدود امكان تر و لغزنده نباشد.
ماده  :47جارو و نظافت کردن تا جایی که امكان دارد باید در فواصل نوبتهای کار انجام شده و به ترتیبی
صورت گیرد که از انتشار گرد و غبار جلوگیری شود.
ماده  :48انداختن آب دهان و بینی روی زمین و دیوار و راه پله ممنوع است و در هر محل کار باید به تعداد
کافی ظروف مخصوصی برای ریختن زباله و ظروف دیگری برای انداختن اخالط موجود باشد .این ظروف باید
قابل پاک کردن بوده و در شرایط مناسب بهداشتی نگهداری و گندزدایی شوند.
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ماده  :49فاضالب و سایر فضوالت کارخانجات باید به وسیله مجاری فاضالب به چاه ها و یا حوضچه های
تصفیه ریخته شود و این مجاری باید با مصالح غیر قابل نفوذ ساخته شده و قطر داخلی و شیب آنها طوری
باشد که به سهولت فاضالب را به چاه ها و یا حوضچه های تصفیه هدایت نماید .در محلهایی که شیب
کافی وجود ندارد به وسایل مكانیكی باید این منظور تامین گردد.
ماده  :50در کارگاه هایی که فضوالت حاصله ممكن است موجب مسمومیت یا بیماری گردد باید فضوالت
مزبور با عملیات فیزیكی یا شیمیایی در حوضچه های مخصوص تصفیه گردد در هر حال در دفع فضوالت
باید از نظر حفظ سالمت و بهداشت و جلوگیری از خطرات ممكنه دقت و پیش بینی های الزمه بعمل آید.
ماده  :51مواد اولیه و محصول کارگاه باید طوری در داخل انبارها و یا کارگاه گذارده شود که عبور و مرور
کارگران و در صورت اقتضا وسایل نقلیه به راحتی ممكن باشد و ضمناً مواد مزبور باید طوری چیده شود که
خطر سقوط و بروز سوانح وجود نداشته باشد.
ماده  :52هر کارگاه باید دارای تعداد کافی مستراح مردانه و زنانه بطور مجزا باشد ساختمان مستراح باید
طوری باشد که بوی عفونت آن به وسیله هواکش به خارج منتقل گردد و آبی که در آن استعمال می شود از
شیر برداشته شود .برای هر  25کارگر حداقل باید یك مستراح وجود داشته باشد و در هر مستراح یك آفتابه
گذاشته شود شستشو و گندزدایی مرتب مستراح ها الزامی است .
ماده  :53هر کارگاه باید دارای تعداد کافی روشویی یا شیر باشد روشویی ها باید طوری ساخته شود که
طبق اصول بهداشتی قابل استفاده و قابل پاک کردن باشد .برای هر  20نفر کارگر حداقل باید یك روشویی
وجود داشته باشد.
ماده  :54کارفرما مكلف است برای تامین نظافت کارگران به مقدار کافی صابون در اختیار آنان گذارده و
وسایل خشك کردن دست و روی کارگران را تامین نماید.
ماده  :55در کارگاه هایی که پوست بدن کارگران در معرض مواد سمی یا عفونی یا محرک یا مواد کثیف و
گرد و غبار بوده و همچنین در کارگاه هایی که کارگران در گرمای زیاد کار میکنند کارفرما مكلف است
برای هر شش نفر کارگری که در یك زمان کار خود را ترک می کنند حداقل یك دوش با آبگرم و سرد تهیه
نماید و محل روش ها باید با مراقبت کامل نظیف و گندزدایی شود.
ماده  :56در هر کارگاه باید اطاقی با وسعت کافی و قفسه های انفرادی برای تعویض و گذاردن لباس
شخصی کارگران اختصاص یابد .اطاق مزبور و قفسه های آن باید مرتباً تهویه و گندزدایی و پاکیزه شود.
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فصل نهم  :ناهار خوري
ماده  :57هر کارگاه که کارگران آن در همانجا غذا صرف می نمایند باید دارای محل مخصوصی با وسعت
کافی و تعداد الزم میز و نیمكت برای عده ای که در یك موقع غذا می خورند باشد .محل غذاخوری باید
دارای روشنایی کافی بوده و پیوسته طبق اصول بهداشتی پاکیزه نگهداری شود.
ماده  :58ظروف غذاخوری باید همیشه پاک و عاری از هر گونه آلودگی باشد.
ماده  :59کارکنان محل غذاخوری باید دارای روپوش تمیز بوده و نسبت به نظافت شخصی خود مراقبت
کامل بنمایند و ماهی یك مرتبه معاینه پزشكی بشوند.
ماده  :60کارگران قبل از ورود به محل غذاخوری باید دست و روی خود را با صابون بشویند و درصورتی که
با مواد سمی یا عفونی و یا کثیف سروکار دارند لباس کار خود را تعویض نمایند.
فصل دهم  :وسایل استحفاظي فردي
ماده  :61کارفرما موظف است در هر سال دو دست لباس کار مجاناً در اختیار هر کارگر بگذارد .لباس کار
باید مناسب با نوع کار باشد و طوری تهیه شود که کارگر بتواند به راحتی وظائف خود را انجام دهد و موجب
بروز سوانح نگردد.
تبصره  -به کارگران زن عالوه بر لباس کار باید سربند نیز داده شود.
ماده  :62به کارگرانی که با مواد شیمیایی کار می کنند باید عالوه بر لباس کار  -بر حسب نوع کار وسایل
استحفاظی الزم از قبیل پیش بند و کفش و دستكش مخصوص و عینك و غیره که آنان را از آسیب مواد
مزبور مصون دارد ،داده شود.
ماده  :63به کارگرانی که در مجاورت کوره های ذوب فلز و آهنگری کار می کنند باید لباس یا پیش بند
نسوز و نقاب یا عینك و به کارگرانی که مستقیماً با مواد گداخته کار میکنند عالوه بر وسایل فوق دستكش
و کفش نسوز داده شود.
ماده  :64برای سیم کشی و هر نوع کار دیگر در ارتفاعات مانند دیوارها و پایه های بلند و بطور کلی هر
محلی که امكان تعبیه وسایل حفاظتی برای جلوگیری از سقوط کارگر مقدور نباشد باید به کارگران کمربند
اطمینان داده شود.
ماده  :65لباس کارگرانی که با مواد سمی کار میکنند باید در محل مخصوصی جدا از محل لباس کن
عمومینگاهداری و بهترتیبی شستشوشودکهکارگران را از آسیب نفوذ سم مصون بدارد.
ماده  :66برای کارگرانی که موقع کار در معرض سقوط اجسام قرار دارند باید کفش حفاظتی و کاله
مخصوص حفاظتی از فلز و یا ماده سخت دیگری که قابل اطمینان باشد تهیه شود.
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ماده  :67کارفرما مكلف است مراقبت نماید کارگرانی که در نزدیكی قسمت های گردنده ماشینآالت
مشغول کار می باشند .موهای خود راکوتاه نموده و یا به وسیلهسربند نگهداری نمایند.
ماده  :68در مواردی که نوع کار طوری است که خطراتی برای چشم کارگران وجود دارد از قبیل سمباده و
جوشكاری و ماشین های تراش و نظائر آن کارفرما مكلف است عینكهای مخصوص مناسب با کار در
دسترس کارگران بگذارد.
ماده  :69کارفرما مكلف است به کارگرانی که روی شبكه تحت فشار برق کار می کنند و در معرض خطر
برق زدگی هستند عالوه بر ابزار مخصوص دستكش و کفش و کاله مخصوص عایق الكتریسیته بدهد.
ماده  :70در مواردی که جلوگیری از انتشار گرد و غبار و مواد شیمیایی و یا تهویه محیط آلوده به مواد
مزبور از لحاظ فنی ممكن نباشد کارفرما موظف است ماسك و یا وسایل استحفاظی متناسب دیگری تهیه و
در اختیار کارگر مربوطه قرار دهد.
ماده  :71در محیط های مرطوب و در مورد کارهایی که در آب انجام می شود کارفرما باید به تناسب نوع
کار کفش یا چكمه های الستیكی و در صورت لزوم دستكش های غیر قابل نفوذ تهیه و در دسترس کارگران
بگذارد.
ماده  :72به کارگرانی که با اشیاء و مواد برنده (از قبیل اوراق فلزی و جام های شیشه و خورده شیشه و
غیره ) کار می کنند باید دستكش های متناسب با نوع کار داده شود.
ماده  :73کارفرما مكلف است به وسیله مسئولین فنی خود کلیه وسایل استحفاظی را مرتباً بازرسی و در
صورت لزوم تعمیر و یا تعویض نماید تا پیوسته وسایل مزبور برای تامین حفاظت کارگران آماده باشد.
ماده  :74کارفرما مكلف است مراقبت نماید که کارگران مرتباً از وسایل استحفاظی که به وسیله او تهیه و
در اختیار آنان گذاشته شده استفاده نمایند .عدم استفاده از وسایل مزبور قصور در انجام وظیفه محسوب
میشود.
فصل یازدهم :کمك هاي اولیه
ماده  :75کارفرما مكلف است در صورت امكان مرکزی برای استفاده فوری بیماران یا اشخاص آسیب دیده
تحت نظر یك یا چند پزشك یا پزشكیار تاسیس نماید و در صورت عدم امكان باید یك یا چند قفسه
محتوی داروها و لوازم کمك های اولیه متناسب با تعداد کارگران و نوع خطرات کارگاه در نقاطی که
دسترسی فوری به آنها برای کارگران میسر باشد ایجاد نماید .مراکز کمك های اولیه و محل نصب قفسه ها
باید به وسیله عالیم مخصوص بصورتی مشخص باشد که کلیه کارگران از محل آن مطلع باشند .کارفرمایانی
که کارگران آنان مشمول مقررات بیمه های اجتماعی می باشند می توانند در صورت وقوع حادثه ناشی از
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کار یا بیماری حرفه ای هزینه انجام کمك های اولیه را طبق ماده  85الیحه قانونی بیمه های اجتماعی
کارگران از سازمان بیمه های اجتماعی کارگران دریافت نمایند.
ماده  :76در کارگاه هایی که بهسبب نوع کار احتمال مخاطرات مهم از قبیل خفگی و برق زدگی و امثال
آنها وجود دارد کارفرما مكلف است برای نجات کارگر آسیب دیده پیش بینی های الزم را بنماید.
ماده  :77کارفرما مكلف است به محض اطالع از ابتال یكی از کارگران به امراض واگیر مراتب را به اولین
پست وزارت بهداری و همچنین به سازمان بیمه های اجتماعی کارگران اطالع دهد.
ماده  :78کارفرما مكلف است دستورات بهداشتی مربوط به کارگاه خود و همچنین دستورات بهداشتی
مربوط به امراض واگیر و امراضی که به صورت همه گیری در آمده است برای اطالع کارگران در محل های
مناسب نصب نماید.
ماده  :79کارفرما موظف است آمار بیماران و حادثه دیدگان خود را در آخر هر ماه به ادارات کار محل
ارسال دارد.
ماده  :80متخلفین از اجرای مقررات این آئین نامه مشمول شق دوم از ماده  60قانون کار مصوب اسفند ماه
 1337خواهند بود.
این آئین نامه مشتمل بر  80ماده و  2تبصره به استناد ماده  47قانون کار تدوین و در یازدهمین جلسه
شورایعالی حفاظت فنی مورخ یكشنبه  1338/6/14به تصویب نهایی رسیده و قابل اجرا است .
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 تشریح آيین نامه ایمنی پیمانكاران
هدف:
به استناد مواد  85 ،13و  91قانون کار جمهوری اسالمی ایران هدف از تهیه این آئین نامه عبارتست از:
٭ تعریف الزامات ایمنی (که باید توسط پیمانكار در محیط های کار رعایت گردد)
٭ تدوین یك استراتژی برای مدیریت پیشگیرانه ایمنی پیمانكاران
٭ توجه به قوانین و مقررات ایمنی در فعالیتهای پیمانكاری
٭ ایجاد روشی برای پایش عملكرد ایمنی آنها و تشریح مدیریت ایمنی پیمانكاران به منظور بهبود مستمر
عملكرد ایمنی پیمانكاران در تمام فعالیتهای محوله
٭ ایمن سازی محیط کار و کاهش حوادث ناشی از کار به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی
کشور
دامنه کاربرد این آئیننامه تمام فعالیت های پیمانكاری در کشور را که مشمول قانون کار جمهوری اسالمی
ایران می شوند تحت پوشش قرار می دهد.
فصل اول :تعاریف
 کارفرما یا مقاطعه دهنده:
شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان به
پیمانكار واگذار مینماید ،در ضمن نمایندگان ایشان در حكم کارفرما میباشند.
 پیمانكار یا مقاطعه کار:
شخص حقیقی یا حقوقی ذیصالحی است که براساس اسناد و مدارک پیمان ،مسئولیت اجرای عملیات
پیمان را به عهده میگیرد.
 قرارداد یا پیمان:
پیمانی است مكتوب فیمابین کارفرما با پیمانكار اصلی یا پیمانكار اصلی با پیمانكاران فرعی یا بین
پیمانكاران فرعی با یكدیگر که بیان کننده تعهدات و التزام طرفین قرارداد در موضوع پیمان آنان است .در
قرارداد پیمانكاری مواردی از قبیل مشخصات طرفین قرارداد ،موضوع ،مبلغ ،مدت پیمان ،تعهدات و
اختیارات کارفرما و پیمانكار و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص میشود.
 پیمانكار اصلی:
شخص حقیقی یا حقوقی ذیصالحی است که براساس اسناد و مدارک پیمان به عنوان مجری اصلی موضوع
پیمان شناخته می شود.
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 پیمانكار فرعی:
شخص حقیقی یا حقوقی ذیصالحی است که پیمانكار اصلی با وی برای انجام بخشی از امور ،قرارداد منعقد
نموده و پیمانكار مربوطه ملزم به اجرای تعهدات براساس اسناد و مدارک موضوع پیمان می باشد.
 صاحب کار:
شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالك یا قائم مقام قانونی مالك کارگاه بوده و انجام یك یا چند نوع از
عملیات یا فعالیت کارگاه را به یك یا چند پیمانكار محول می نماید که در این حالت مطابق تعریف بند اول
کارفرما یا مقاطعه دهنده نامیده می شود ،و در صورتی که خود رأساً یك یا تعدادی کارگر را در کارگاه
متعلق به خود بر طبق ماده 2قانون کار به کارگمارد از نظر این قانون کارفرما محسوب می گردد.
فصل دوم :مقررات
ماده1ـ مطابق ماده  13قانون کار مقاطعه دهنده (کارفرما) مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار
(پیمانكار) به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار (پیمانكار) متعهد گردد که تمامی مقررات قانون کار و
آئین نامه های مربوط به این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
ماده2ـ پیمانكاران می بایست صالحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ
نمایند.
تبصره ـ نحوه تأیید صالحیت پیمانكاران در دستورالعمل اجرایی که به همین منظور توسط شورای عالی
حفاظت فنی تدوین می گردد ،لحاظ خواهد شد.
ماده3ـ کارفرما باید با پیمانكارانی قرارداد منعقد نماید که صالحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط
وزارت کار و اموراجتماعی تأیید شده باشد.
ماده4ـ پیمانكاران اصلی و فرعی مكلفند کلیه قوانین و مقررات ،آئین نامه ها و دستورالعملهای حفاظت
فنی و بهداشتی کار را در طول عملیات پیمان رعایت نمایند.
ماده  5ه کلیه مسئولیتها و تعهدات طرفین پیمان در مورد ایمنی باید صراحتاً در متن قرارداد لحاظ
گردد.
ماده 6ـ در هنگام عقد قرارداد الزم است هزینه های مربوط به امور ایمنی محاسبه و در متن قرارداد لحاظ
نموده و پیمانكار از ابتدای قرارداد با نظارت کارفرما موظف به اجرای آن گردد.
ماده7ـ در ههنگام عقدقرارداد پیمانكاری الزم است امكانات و منابع مورد نیاز برای انجام اقدامات کنترلی و
پیشگیرانه مرتبط با ایمنی حسب مورد توسط طرفین تأمین گردد.
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ماده 8ه کارفرما میبایست بر ارائه آموزشهای مورد نیاز در زمینه های ایمنی از طریق مراجع ذیصالح به
پرسنل تحت پوشش پیمانكاران اصلی و فرعی با توجه به نوع فعالیت ،نظارت نماید.
ماده9ـ کارفرما مكلف است با توجه به قوانین و آئین نامه های موجود و مفاد قرارداد فی مابین ،بر عملكرد
ایمنی کلیه پیمانكاران خود نظارت نماید.
ماده10ـ هرگاه صاحب کار اجرای کلیه عملیات پیمان را از ابتدا تا پایان کار کالً به یك پیمانكار محول
نماید ،پیمانكار مسئول اجرای مقررات مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه خواهد بود.
ماده11ـ هرگاه پیمانكار اصلی با موافقت کارفرما اجرای قسمت های مختلف عملیات پیمان را مطابق مفاد
قراردادی به پیمانكار یا پیمانكاران دیگر محول نماید ،هر پیمانكار در محدوده پیمان خود مسئول اجرای
کلیه مقررات مرتبط بوده و پیمانكار اصلی مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود.
ماده12ـ هرگاه صاحب کار اجرای عملیات پیمان را به پیمانكاران مختلف محول نماید ،هر پیمانكار در
محدوده پیمان خود ،مسئول اجرای مقررات مرتبط خواهد بود و صاحب کار مسئول ایجاد هماهنگی بین آنها
می باشد.
ماده13ـ پیمانكاران ملزم به ثبت آمار و ارایه گزارش حوادث ناشی از کار به کارفرما جهت ارسال به اداره
کار و اموراجتماعی محل مطابق دستورالعمل اجرای تبصره یك ماده 95قانون کار جمهوری اسالمی ایران
میباشند.
این آئین نامه مشتمل بر  2فصل و  13ماده به استناد مواد  91 ، 85قانون کار جمهوری اسالمی ایران در
جلسه مورخ  1388/12/3شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ  1389/3/5به تصویب وزیر کار و امور
اجتماعی رسیده است.

364

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

 آییننامه ایمنی کار در ارتفاع
کلیات و تعاریف:
هدف:
هدف از تدوین این آییننامه ،ایمنسازی محیط کار و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور و
پیشگیری از حوادث ناشی از کار در کلیه کارگاههایی میباشد که عملیات کار در ارتفاع و فرایندهای مرتبط،
در آنها انجام میگیرد.
دامنه شمول:
مقررات این آییننامه به استناد ماده  85قانون کار جمهوری اسالمی ایران تدوین گردیده و برای کلیه
کارگاههای مشمول قانون مذکور الزم االجرا میباشد .

کار در ارتفاع:
هر کار یا فعالیتی که موقعیت انجام آن ،در ارتفاع بیش از  1/2متر نسبت به سطح مبنا انجام گیرد.
سطح مبنا:
اولین سطح زیرین جایگاه کار یا سكوی کار در ارتفاع ،که بصورت ایمن گسترش یافته است.
مراجع ذیصالح آموزشی:
به مراکزی اطالق میگردد که مجوز الزم را از سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور یا سایر مراکز بین
المللی معتبر اخذ نموده باشند.
مجری ذیصالح:
شخص حقیقی یا حقوقی است که صالحیت ،تجربه و مهارت انجام کاررا به صورت علمی و فنی داشته و
میتواند با استفاده از نیروی کارآمد و شخص ذیصالح نسبت به انجام عملیات برپایی ،تغییرات و جمعآوری
تجهیزات سامانه کار در ارتفاع اقدام نماید.
شخص ذیصالح:
متخصصی است با دانش فنی و مهارت الزم مطابق با شرایط این آییننامه که با گذراندن دورههای آموزشهی
از مراجع ذیهصالح آموزشی ،توانایهی سهرپرستی ونظارت بر کار در ارتفاع را داشته باشد .ضمنا نامبرده
میتواند نماینده مجری ذیصالح یا کارفرما باشد.
عامل کار در ارتفاع:
فردی است که آموزشهای متناسب با نوع کار در ارتفاع را حسب شرایط گذرانده ونسبت به اخذ گواهینامه
مربوط از مراجع ذیصالح آموزشی اقدام نموده و قادر به انجام کار بصورت ایمن میباشد.
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حفاظت از سقوط:
مجموعه تدابیر و اقداماتی است که به منظور پیشگیری از سقوط یا کاهش عوارض و صدمات ناشی از آن
انجام میشود.
روشهای ایمن انجام کار در ارتفاع:
الف ه سامانه محدودکننده:
سامانهای است که از قرارگیری فرد در وضعیت سقوط جلوگیری میکند و به دو شكل عمومی نظیر ،نرده
حفاظتی و فردی شامل نقطه اتصال ،لنیارد و کمربند حمایل بند کامل بدن مورد استفاده قرار میگیرد.
ب ه سامانه متوقف کننده:
سامانهای است که با استفاده از تجهیزات مناسب ،در صورت انجام سقوط ،با جذب انرژی ناشی از سقوط
باعث کاهش شدت صدمات و جراحات وارده به عامل کار در ارتفاع کار میگردد .که به دو شكل فردی
شامل،کمربند حمایل بند کامل بدن ،طناب ایمنی و نظایر آنها و عمومی مانند تور ایمنی مورد استفاده قرار
میگیرد.
ج ه دسترسی با طناب:
این روش شامل دو سامانه ایمن مجزا میباشد :یكی به عنوان طناب دسترسی و دیگری تحت عنوان طناب
پشتیبان عمل مینماید که شامل ،کمربند حمایلبند کامل بدن همراه با وسایل دیگری برای صعود و فرود
به جایگاه کار ،و یا از آن و نیز موقعیتاستقرارمناسب استفاده میشود.
فاصله ایمن:
حداقل فاصلهای است که برای جلوگیری از برخورد فرد هنگام سقوط با سطح مبنا مورد استفاده قرار
میگیرد.
لنیارد:
طناب یا تسمه ای است که به منظور ایجاد ارتباط بین عامل کار در ارتفاع با نقطه یا طناب تكیهگاه یا سازه
ثابت با کمترین ایجاد مزاحمت مورد استفاده قرار میگیرد.
کمربند ایمنی:
وسیلهای است از جنس الیاف طبیعی یا مصنوعی با ترکیبات پلیمری که ناحیه کمر را میپوشاند.
حمایل بند کامل بدن (هارنس):
پوششی است از جنس الیاف با ترکیبات پلیمری و مقاوم که عموما از انتهای باالی ران تا روی سطح کتف را
پوشانده و توسط قالبهایی که به روی آن متصل است ،فرد را به سایر تجهیزات سامانههای کار در
ارتفاعوصل میکند.
366

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

قالب قفل شونده (کارابین):
ابزاری است حلقهای شكل که برای اتصال اجزاء سامانههای کار در ارتفاع به یكدیگر ،مورد استفاده قرار
میگیرد و به دو شكل پیچی یا قفل خودکار ،ایمن میگردد.
شوکگیر:
ابزاری است که در روشهای ایمن انجام کار در ارتفاع ،به منظور کاهش اثر نیروی ضربه حاصل از سقوط،
مورد استفاده قرار میگیرد .
انواع طناب:
تكیهگاهی ،عملیات ،ایمنی ،دینامیكی ،نیمه استاتیك ،پشتیبان
طناب تكیهگاهی:
طنابی است انعطافپذیر که از یك سمت به تكیهگاه ایمن متصل گردیده و به منظور حفاظت و
محدودسازی فرد در برابر سقوط عمل میکند.
طناب عملیات:
طنابی از نوع تكیهگاهی است که برای حالت معلق ،موقعیتگیری و محدودسازی فرد در عملیات صعود و
فرود مورد استفاده قرار میگیرد.
طناب ایمنی:
طنابی از نوع تكیهگاهی است که در زمان سرخوردن عامل کار در ارتفاع ،از دست دادن موقعیت اولیه وی
عمل نموده و فرد را در حین سقوط متوقف مینماید.
طناب دینامیك:
طنابی است با خاصیت کشسانی که برای جذب شوک ناشی از سقوط و به حداقل رساندن نیروی برخورد
مورد استفاده قرار میگیرد.
انواع نردبان:
یك طرفه قابل حمل ،دو طرفه ،ثابت ،ریلی ،ثابت سقفی (پله مرغی) ،کشویی ،طنابی
داربست:
ساختاری است موقتی ،که برای ایجاد یك یا چند جایگاه کار به منظور حفظ و نگهداری کارگران و مصالح
در ارتفاع و فراهم نمودن دسترسی کارگران به تراز باالتر ،مورد استفاده قرار میگیرد و به انواع ثابت،
متحرک ،دیوارکوب ،معلق و نردبانی تقسیم میشود.
اجزاء داربست:
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پایه ،کفشك ،تیر ،دستك ،اتصاالت یا بستها ،راه دسترسی ،کف پوش سكو،پاخور ،تیر میانی حفاظتی ،تیر
باالیی حفاظتی ،بالشتك ،صفحه پایه
بالشتك:
صفحهای است از جنس چوب ،فلز و یا بتن که برای گسترش بار وارده از لوله پایه یا کفشك به زمین مورد
استفاده قرار میگیرد .
راه دسترسی:
برای رسیدن ایمن عامل کار در ارتفاع کار به تراز مربوطه مورد استفاده قرار میگیرد.
مهار:
قطعهای است که بصورت مایل و افقی در ترازهای مختلف بر روی داربست نصب گردیده و به عنوان باربر
عمل میکند.
بادبند:
قطعهای است که در طول ،عرض یا ارتفاع (عمودی یا مورب) برای جلوگیری از حرکت جانبی در داربست
نصب میگردد.
باالبر سیار:
ماشین سهیاری است که برای انتقهال افراد برای کهار در ارتفاع ،از داخل سكو (محفظهایمن) استفاده
میشود با این دید که افراد میتوانند در یك موقعیت دسترسی خاص به داخل سكو سوار یا پیاده شوند و به
دو گروه اصلی زیر تقسیم میشوند:
گروه الف:باالبر سهیاری که تصهویر عمودی مهرکز ثقهل بار همواره داخهل خط واژگونی است.
گروه ب:باالبر سیاری که تصویر عمودی مرکز ثقل بار ممكن است خارج از خط واژگونی باشد.
و براساس نوع حرکت به سه گروه زیر تقسیم میشوند:
نوع اول:باالبر سیاری که حرکت آن فقط در موقعیت ترافیكی مجاز میباشد .
نوع دوم:باالبر سیاری که در زمان باال بودن سكو میتواند حرکت نماید و باالبر از مكانی بر روی شاسی
کنترل میشود.
نوع سوم:باالبر سیاری که در زمان باال بودن سكو میتواند حرکت نماید و باالبر از درون سكو کنترل
میشود.
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ضریب ایمنی:
نسبتی است که از تقسیم حداکثر نیروی وارده به سازه که میتواند سازه در برابر شكست یا تخریب مقاومت
نموده به نیروی وارده ناشی در زمان بهرهبرداری که به همان عضو وارد میگردد .این ضریب هرگز نباید
کمتر از  2/4باشد ( .براساس استانداردANSI A92و ) BSEN 280
حد بار کاری:
حداکثر باری است که توسط بخشی از تجهیزات در وضعیت مشخصشده توسط شرکت سازنده ،مجاز به
بهرهبرداری و استفاده از دستگاه یا تجهیزات میباشد .
بار کاری ایمن (:)SWL
حداکثر حمل بار در شرایط ایمن که برای بخشی از تجهیزات ،در وضعیتهای مشخص در نظر گرفته
میشود.
توجه:1تصاویر بعضی از مواد آییننامه در ضمیمه پیوست میباشد.
توجه:2کلیه واحدهای مورد استفاده در این آییننامه براساس سیستم متریك میباشد.
فصل اول ه الزامات عمومی
ماده1هکارفرما مكلف است نسبت به شناسایی و ارزیابی مخاطرات و ایمنسازی محیط کار اقدام نماید.
ماده2هکارفرما مكلف است با استفاده از سامانههای انجام ایمن کار در ارتفاع متناسب با نوع کار ،ایمنی
افرادی که در ارتفاع بیش از  11/2متر نسبت به سطح مبنا مشغول کار می باشند ،را تامین نماید.
(شكلهای  69 ،67 ،55 ،54و ) 70
ماده3هکارفرما مكلف است نسبت به تهیه لوازم و تجهیزات استاندارد و متناسب با نوع کاردر ارتفاع که
دارای لوح شناسایی حاوی اطالعات فنی بوده و در محل مناسبی از تجهیزات قابل رویت ،نصب شده است را
اقدام و در اختیار کارگران قرار دهد .
ماده4هکارفرما مكلف است در شرایط جوی نامساعد یا معیوب و ناقص بودن سازه و تجهیزات یا نقص در
روشهای ایمن کار در ارتفاع ،از فعالیت کارگران شاغل در ارتفاع جلوگیری بعمل آورد.
ماده 5هبا عنایت به ماده  88قانون کار جمهوری اسالمی ایران ،کلیه واردکنندگان ،تولیدکنندگان،
فروشندگان ،عرضهکنندگان و بهرهبرداران از ابزارآالت ،دستگاهها و تجهیزات مربوط به عملیات کار در ارتفاع
مكلف به رعایت استاندارد تولید و موارد ایمنی و حفاظتی فوق الذکر میباشند.
ماده 6هنردبان ،اجزاء داربست ،تجهیزات کار با طناب و سایر تجهیزات و دستگاههای کار در ارتفاع باید قبل
از هر بار استفاده توسط عامل کار در ارتفاع بازدید شده و در صورت فرسوده یا معیوب بودن ،موضوع را به
کارفرما یا نماینده وی گزارش نماید.
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ماده7هکارفرما مكلف است پس از اطالع از فرسوده و معیوب بودن لوازم و تجهیزاتكار در ارتفاع با برچسب
« خطرناک است ه استفاده نشود » آنها را از دسترس کارگران خارج و پس از تعمیر شدن ،تایید توسط
شخص ذیصالح مجددا به محل کار منتقل نماید( .شكل )9
ماده 8هانجام کلیه امور نصب ،راهاندازی ،بهرهبرداری ،سرویس ،تعمیر و نگهداری تجهیزات ،دستگاه و
ماشینآالت کار در ارتفاع باید مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده صورت پذیرد.
ماده9هکلیه متعلقات داربست ،نردبان ،تجهیزات ،ابزار و وسایل کار در ارتفاع باید قبل از شروع و پس از
اتمام کار توسط کارگران و در فواصل معین دورهای بازرسی و کنترل گردد و مجوز شروع به کار صادر شود.
ماده10هکلیه لوازم و تجهیزات کار در ارتفاع باید توسط شخص ذیصالح بصورت دورهای مورد بازرسی دقیق
قرار گرفته و در صورت مشاهده نقص و یا فرسودگی برای از رده خارج نمودن به کارفرما اعالم نماید.
ماده11هکلیه مجریان ذیصالح مشمول این آییننامه که عملیات اجرایی آنها در ارتفاع انجام میگیرد
موظف میباشند در هنگام انجام کار از کارگران دارای گواهینامه مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفهای
کشور یا سایر مراجع ذیصالح استفاده نمایند .
ماده12هعامل کار یا شخص ذیصالح باید دارای گواهینامه مهارت فنی الزم از مراکز ذیصالح بوده و توانایی
انجام کار مربوطه را داشته باشد.
ماده13هکارفرمایان ،مجریان ،پیمانكاران و سایر عوامل اجرایی در محدوده کارگاه و عملیات خود مكلف به
جلوگیری از ورود افراد متفرقه میباشند .ضمنا نصب عالیم هشداریبرای کارگران و افراد متفرقه «مطابق
آییننامه عالیم ایمنی در کارگاهها» به نحوی که به سهولت قابل رویت باشد و مانع انجام کار نگردد الزامی
است .
ماده14هحمل و نقل ،نصب ،جمعآوری ،انبار نمودن و کار با دستگاهها ،ماشینآالت و تجهیزات کار در ارتفاع
باید بگونهای باشد که خطری را برای کارگران و افراد متفرقه ایجاد نكند.
ماده15هپرتاب کردن و رها نمودن هرگونه شی ،ابزار ،لوازم ،تجهیزات و مصالح در حین کار ممنوع است.
ماده16هطنابها و کابلها باید در برابر هرگونه سایش ،مواد خورنده ،گرما و شعله مستقیم مقاوم باشند.
ماده17هرعایت آییننامههای مربوط به خطوط برقدار در انجام هرگونه عملیات کار در ارتفاع که افراد و
تجهیزات مربوطه در حریم تجهیزات و خطوط برقدار قرار میگیرند ،الزامی است.
ماده18هدر لبه سقفهای شیب دار باید تجهیزات مناسب و کافی جهت جلوگیری از لغزش و سقوط کارگر
و یا ابزار کار پیشبینی شود(.شكل ) 344
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ماده19هکارگرانی که بر روی سقفهای شیبدار با شیب بیش از  20درجه کار میکنند باید مجهز به
سامانه محدودکننده و یا متوقفکننده گردند و در صورت امكان تورهای حفاظتی در زیر محل کار آنها
نصب گردد( .شكلهای 1ه) 55 ،3
ماده20هحضور فرد دوم روی سطح مبنا در هنگام انجام کار روی جایگاههای کار آویزان ،باالبر های سیار،
برجی الزامی است.
ماده21هکارفرما مكلف است نسبت به تهیه و در اختیار قرار دادن وسیله ارتباطی مناسب با فرد ثانوی در
زمان انجام عملیات در ارتفاع اقدام نماید.
ماده22هکارفرما مكلف است نسبت به نصب تابلو با محتوای موضوعی « قابل استفاده یا عدم استفاده»
سامانه از قبیل داربست ،متوقفکننده ،باالبر سیار ،جایگاه کار آویزان و سایر موارد مشابه اقدام نماید.
ماده23ههنگام کار در ارتفاع فرد مستقر در جایگاه کار باید متناسب با نوع کار مجهز به وسایل حفاظت
فردی از قبیل لباسکار ،هارنس ،کاله و کفش ایمنی و سایر لوازم حفاظت فردی گردد( .شكلهای) 78 ،68
ماده24هاستفاده از کمربند ایمنی برای عملیات کار در ارتفاع ممنوع بوده فقط در صورتی مجاز است که به
عنوان سامانه محدودکننده مورد استفاده قرار گیرد و فرد نباید در وضعیت سقوط قرار گیرد( .
شكلهای1ه 544و 2ه 54و)55
فصل دوم ه نردبان
ماده25هنوع ،جنس و ابعاد ،قابلیت بارگذاری هر پله ،نحوه نصب و نگهداری نردبان باید با شرایط جوی،
محیطی و نوع عملیات متناسب باشد.
ماده26هاستفاده از نردبان در موارد زیر ممنوع است:
الف ه روی داربست یا جایگاه کار در ارتفاع ( شكل 1ه )28
ب ه به عنوان الوار و تخته زیرپایی برای ایجاد جایگاه کار(شكل) 33
ج ه قرار دادن پایههای نردبان بر روی جایگاه کار ناپایدار مانند بشكه ،آجر ،جعبه ،کیسه ،دریچههای آدمرو و
موارد مشابه (شكل ) 39
د ه آغشته بودن سطوح مختلف نردبان به لكه چربی ،گریس ،روغن و سایر مواد لغزنده دیگر
هه ه معبر و پل ارتباطی بین دو جایگاه کار در ارتفاع
وه استفاده از نردبان معیوب ،شكسته ،پوسیده و ناسالم
زه تكیه گاه فوقانی ناایمن ،سست و لغزنده باشد (شكل ) 8
ماده27هطول نردبان قابل حمل نباید بیش از  10متر باشد( .شكل)1
ماده28هپایههای نردبان باید بر روی سطوح هموار و همتراز که مقاوم و غیرلغزنده باشد ،قرار گیرد.
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ماده29هبرای تردد و استفاده از نردبان ،کارگر باید همواره روبه نردبان بوده و دارای سه نقطه اتكاء باشد و
وضعیت بدن او نباید از محور تقارن نردبان خارج گردد( .شكل) 5
ماده30هفواصل پلههای نردبان از یكدیگر باید مساوی و بین  25تا  35سانتیمتر باشد.
ماده31هتردد یا استقرار همزمان دو کارگر بر روی نردبان به جزء نردبان ثابت ممنوع است(.شكل) 12
ماده32هبه جز نردبان طنابی استفاده از سایر نردبانها هنگامی به عنوان جایگاه کار مجاز است که جایگاه
کار از پله سوم انتهایی نردبان باالتر قرار نگیرد(.شكلهای  10و )133
ماده33هاستقرار نردبان یك طرفه قابل حمل باید به گونهای باشد که زاویه ایجادی بین نردبان با سطح مبنا
در حدود  755درجه بوده و یا شیب آن طوری انتخاب شود که فاصله بین پایه نردبان تا پای سازه یك
چهارم فاصله تكیهگاه فوقانی بر روی سازه تا سطح مبنا باشد( .شكل ) 28
ماده34ه در صورت اجبار در استقرار نردبان یك طرفه قابل حمل در زاویهای بین  75تا  90درجه که
تكیهگاه تحتانی با سطح مبنا ایجاد میگردد باید نردبان بوسیله اتصاالتی با سازه یا دیوار بصورت ایمن بسته
و محكم گردد( .شكل )8
ماده35هدر نردبانهای یك طرفه ای که به عنوان معبر استفاده میشود باید انتهای فوقانی آن  1متر از
تكیهگاه باالتر بوده و به نحو ایمنی مهار گردد ( .شكلهای  6و ) 15
ماده36هاتصال دو نردبان یك طرفه به یكدیگر به منظور افزایش طول آن ممنوع است.
ماده37ههمتراز نمودن پایههای نردبان یك طرفه قابل حمل در سطوح با شیب بیش از  16درجه ممنوع
بوده و برای کمتر از آن باید از گوه مناسب استفاده شود( .شكل )277
ماده38هاستقرار نردبان یك طرفه قابل حمل در امتداد سطح شیبدار با شیب بیش از  6درجه ممنوع است.
(شكل ) 277
ماده39هنردبان ثابت با طول بیش از  3متر باید مجهز به سامانه متوقفکننده از سقوط باشد و در فواصل
حداکثر  99متری یك پاگرد و هر قطعه از نردبان بین دو پاگرد به نحوی نصب گردند که در امتداد قطعه
قبلی نباشد( .شكلهای  69و ) 71
ماده40هبرای نردبان ثابت عمودی که بیش از  2/2متر ارتفاع دارد باید حفاظهای حلقوی یا مربعی شكل
نصب شود بطوریكه با فواصل حداکثر  00/9متری ازیكدیگر و با بستهایی در طول محفظه مهارشده تا
احتمال سقوط کارگر ازبین حفاظ وجود نداشته باشد( .شكلهای  19و ) 20
ماده41هدر نردبانهای ثابت که مجهز به نرده جانبی هستند و امكان نصب حفاظهای حلقوی یا مربعی
شكل وجود ندارد کارگر باید به حمایل بند کامل بدن (هارنس) و طناب ایمنی با تجهیزات خود جمعشونده
تجهیز گردد( .شكل)56
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ماده42هطول نردبان طنابی نباید بیش از  30متر باشد.
ماده43هاستفاده از نردبان طنابی هنگامی مجاز است که امكان استفاده از سایر نردبانها میسر نباشد.
ماده44هاستفاده از نردبان با پله طنابی ممنوع است.
ماده45هپله نردبان طنابی باید از جنس مقاوم بدون ترکخوردگی و پوسیدگی باشد.
ماده46هنگهدارندههای نردبان طنابی باید بصورت محكم و ایمن در باالی هر پله بسته شده باشد.
ماده47هدر موقع استفاده از نردبان پله مرغی بر روی سقفهای شیبدار باید نردبان مذکور از راس شیب تا
لبه انتهایی آن ادامه داشته و بصورت ایمن مهار گردد( .شكل1ه)33
ماده48هپلكان منهول باید دارای مشخصات زیر باشد( :شكل ) 22
الف ه توسط دیوارهها و اطراف کامال احاطه شده باشد.
ب ه عرض پله باید بین  40تا  50سانتیمتر باشد.
ج ه فاصله نصب اولین پله از کف نباید بیش از  20سانتیمتر باشد.
ده سطح مقطع دایرهای پلهباید حداقل  3/14سانتیمترمربع باشد.
هه ه در باالترین نقطه بعد از آخرین پله باالیی محلی برای قرار دادن موقت دو عدد دسته یك متری برای
سهولت ورود و خروج تعبیه گردد.
فصل سوم ه جایگاه کار
ماده49هکلیه جایگاه های کار در ارتفاع باید دارای محل استقرار ،پاخور ،نرده حفاظتی و راه دسترسی ایمن
مطابق با استانداردهای معتبر باشد( .شكل ) 322
ماده 50هاطراف جایگاه کار باید دارای حفاظ متناسب با نوع کار و ایمن باشد و همچنین جایگاه کار و
کارگران مربوطه به سامانه متوقفکننده از سقوط تجهیز گردند( .شكل)455
ماده 51هعرض جایگاه کار باید متناسب با نوع کار انتخاب شده و در هیچ حالتی نباید از  60سانتیمتر کمتر
باشد.
ماده 52هپوششهای کف که برای جایگاه کار استفاده میشوند باید حداقل رویسهه تكیههگاه نگهداری
شوند ،مگر آنكه فاصله بین تكیهگاهها متناسب با ضخامت الوار و به گونهای باشد که خطر شكمدادگی بیش
از حد یا بلندشدن تخته وجود نداشته و از مقاومت و استحكام کافی برخوردار باشد( .شكل ) 36
ماده 53هفاصله بین دیوار و جایگاه کار به جز دیوارکوب و نردبانی باید طوری باشد که امكان سقوط کارگر
در هیچ حالتی از جایگاه کار ممكن نباشد و در مواردی که کهار بر روی جایگهاه کار بهصورت نشسته انجام
میشهود نباید این فاصهله بیش از  45سانتیمتر باشد.
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ماده 54هبرای جلوگیری از وقهوع حوادث احتمالی ،فضای جایههگاه کار باید عاری از هرگونه حفره،
دستانداز ،پیشآمدگی و سایر موارد مشابه باشد.
تبصره همحل ورود افراد از راه دسترسی به جایگاه کار باید دارای حفاظ یا سرپوش لوالیی مناسب و ایمن
باشد.
ماده 55هنصب سرپوش حفاظتی در لبه خارجی جایگاه کار الزامی است.
ماده 56هتیرهای پیشآمده جایگاه کار آویزان باید دارای مقاومت ،استحكام کافی و پایداری بوده و با
اتصاالت مناسب به تكیهگاهی ایمن متصل و مهار گردند( .شكل)1200
ماده 57هانتهای هر یك از تیرهای پیشآمده جایگاه کار آویزان باربر باید مجهز به قطعه متوقفکننده باشد.
(شكلهای  122و ) 123
ماده 58هطناب جایگاه کار آویزان باید مطابق با شرایط ذیل باشد:
الف ه با ضریب اطمینان  10برای رشتهای و فیبرها و ضریب اطمینان  6برای سیم فوالدی
ب ه حداقل دو دور انتهای طناب روی قرقره یا پولی باقی مانده باشد.
ج ه فاصله طنابها از یكدیگر حداکثر  3/5متر
ماده 59هفاصله جایگاه کار آویزان از سازه باید به گونهای باشد که به هیچ عنوان احتمال تماس یا برخورد
جایگاه کار با سازه وجود نداشته باشد.
ماده 60هدر صورت عدم استفاده از جایگاه کار آویزان باید نسبت به جمعآوری یا مهار آن به سازه اقدام
گردد .
ماده 61هکشندههای موتوری (وینچ) یا تجهیزات باالبر جایگاه کار آویزان باید بصورت مناسبی روی تكیهگاه
متصل ،مهار و قابل بهرهبرداری باشند( .شكلهای 123و )1211
ماده 62هاستقرار بیش از دو نفر در جایگاه کار آویزان با راهانداز دستی ممنوع است.
ماده 63هکلیدهای قطع و وصل جایگاه کار آویزان باید به گونهای باشد که پس از برداشتن فشار دست از
روی آن موتور فورا متوقف شده و جایگاه را بصورت ایمن نگه دارد( .شكل ) 1222
ماده 64هطنابهای جایگاه کار آویزان باید به مرکز تیرهای پیش آمده متصل شده و نیروهای حاصل از این
اتصال باید مستقیما به قرقره انتقال یابد.
ماده 65هجایگاه کار دیوارکوب باید از جنس فلز مقاوم با عرض حداکثر  75سانتیمتر قادر به تحمل حداقل
نیروی  1755کیلوگرم وارده به قسمت جلوی آن باشد.
ماده 66هچنانچه جایگاه کار در مكانی قرار گیرد که زیر آن آب یا خطر غرقشدگی وجود دارد کارفرما
مكلف است جلیقه نجات برای عامل کار در ارتفاع و تیم امداد و نجات با تجهیزات مناسب فراهم نماید.
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ماده 67هجایگاه کار باید کامال تمیز و عاری از هرگونه مواد لغزنده بوده و از سقوط اشیاء و عدم تعادل فرد
روی آن جلوگیری نماید.
فصل چهارم ه داربست
ماده 68هکارفرما مكلف است نسبت به نصب تابلو با مشخصات زیر که توسط مجری ذیصالح به داربست
نصب گردیده اقدام نماید:
الف ه نام شرکت
ب ه نام و نام خانوادگی مدیر مسئول
ج ه نام و نام خانوادگی مسئول فنی
ده تلفن تماس شرکت
ره آدرس شرکت
ماده 69هبرپایی ،جمعآوری و نگهداری و هرگونه تغییر در سازه داربست باید تحت نظارت و سرپرستی
شخص ذیصالح انجام گردد.
ماده70هشهخص ذیصالح باید از استحكام کافی سازه داربست قبل از شروع به کار ،هنگام تعویض اجزاء،
وقفه طوالنی در استفاده از آن یا قرار گرفتن در شرایط جوی نامساعد اطمینان حاصل نموده و مستندات
تایید استحكام سازه مذکور باید در کارگاه و شرکت مجری نگهداری شود.
ماده71هداربست باید بر روی سطوح مناسب ،صاف ،هموار و غیرشیبدار برپا گردیده و دارای کفشك
(تكیهگاه) باشد تا از نوسانات ،جابجایی و لغزش آن جلوگیری بعمل آورده و نصب پایهها بر روی آجر ،بشكه،
جعبه ،دریچههای آدمرو و سایر موارد مشابه به عنوان تكیهگاه پایه داربست ممنوع است.
ماده72هداربستها به جز داربست نردبانی باید از تمامی اجزاء زیر برخوردار باشند:
الف ه کف پایه یا کفشك (به غیر از دیوار کوب ،معلق ،آویزان )
به پایه
ج ه تیر باربر
ده تیر افقی
هه ه میله اتصال
وه میله باالیی
زه میله میانی
ح ه صفحات پاخور
ط ه حفاظ مناسب بین میله میانی و پاخور
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ی ه راه دسترسی مناسب و ایمن
ک ه پوشش کف محل استقرار کارگر و مصالح مقاوم و مناسب با نوع کار و تعداد کافی
له لوله مهار
مه بادبندهای عمودی ،افقی ،عرضی ،طولی و مورب
ت ه بالشتك (به غیر از دیوار کوب )
نه بست و اتصاالت (شكل )45
ماده73هدهانه داربست یا فاصله دو پایه عمودی داربست نباید بیش از  2/4متر باشد .
ماده74هدر صورت نیاز به نصب هرگونه تجهیزات روی داربست شخص ذیصالح باید استحكام ،مقاومت و
مهار اجزاء آن را کنترل و بررسی نموده و مجوز نصب را بر روی داربست صادر نماید .
ماده75هدر برپایی ،استفاده و جمعآوری داربست رعایت موارد زیر الزامی است:
الف ه جمعآوری تجهیزات و مصالح از روی داربست بعد از اتمام کار روزانه
ب ه کشیدن تمامی میخها از قطعات پیاده شده چوبی
ج ه توزیع بار بصورت یكنواخت بر روی داربست
ده تعبیه بالشتك مخصوص در زیر کابل یا طناب داربست به لحاظ احتمال بریدگی و ساییدگی
ح ه عدم انجام کار بر روی داربست معیوب و ناقص
وه تعطیل نمودن کار بر روی داربست در شرایط جوی نامساعد
زه عدم بارگذاری بیش از حد مجاز طراحی بر روی داربست
ماده76هداربست باید قادر به تحمل حداقل  4برابر بار وارده (مصالح و وزن کارگر) باشد.
ماده77هداربستها باید سالم و عاری از هرگونه عیب و نقص نظیر ترکخوردگی ،زنگزدگی ،لهشدگی،
پوسیدگی و سایر عیوب ظاهری بوده و بطور مطمئن مهار و بهم متصل شده و امكان جابجایی و لغزش در
حین انجام کار وجود نداشته باشد.
ماده78هدر صورتی که در حین حمل بار بسمت باال و پایین امكان برخورد آن با داربست وجود داشته باشد
سراسر مسیر باید با نردههای حفاظتی عمودی پوشیده شود.
ماده79هداربستها به جز نردبانی باید از لوله مهار و بادبندهای مناسب (مورب ،عمودی ،افقی ،طولی و
عرضی) برای جلوگیری از حرکت جانبی برخوردار باشد( .شكلهای  45و ) 500
ماده 80هاستفاده از لولههای مهاری و دستكها برای اتصال به سازه به منظور پایداری و ثبات کامل داربست
الزامی است .
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ماده 81هطول دستكهایی که در داخل دیوار برای اتصال داربست با سازه به عنوان مهار یا پوشش فاصله بین
داربست تا سطح سازه استفاده میشود ،نباید از  1500سانتیمتر بیشتر باشد.
ماده 82هجایگاه کار در داربست باید حداقل یك متر پایینتر از انتهای پایههای عمودی قرار گیرد.
ماده 83ههر پایه داربست باید دارای کفشك دایرهای شكل به مساحت حداقل  150سانتیمتر مربع یا مربعی
شكل به مساحت حداقل  175سانتیمتر مربع با ضخامت حداقل  55میلیمتر بوده و از جنس مقاوم باشد.
ماده 84هدر اماکنی که افراد زیر داربست مشغول بكار هستند راه عبوری یا راه دسترسی داربست را باید با
استفاده از حفاظهای مناسب ایمن نمود.
تبصره هدر صورت استفاده از شبكههای فلزی به عنوان حفاظ باید چشمیهای شبكه مذکور حداکثر 2
سانتیمتر مربع باشند.
ماده 85هبرای دسترسی به تراز باالتر در کلیه داربستها به جز نردبانی باید از نردبان ثابت با پاگرد حفاظ
دارایمن استفاده گردد( .شكل ) 388
ماده 86هدر صورت استفاده از راه پله به عنوان راه دسترسی در داربست این راه پله ها باید دارای شرایط
ذیل باشند:
الف ه ارتفاع پله  15سانتیمتر
ب ه کف پله به طول حداکثر  30سانتیمتر
ج ه نرده راه پله به ارتفاع حداکثر  110سانتیمتر و در سطوح شیبدار حداقل ارتفاع  75سانتیمتر
ماده 87هانتقال یا جابجایی داربستهای متحرک چرخدار با نفر مستقر شده روی آن ممنوع است.
ماده 88هتمامی داربستها به جزء داربست متحرک باید در دو جهت عمودی و افقی به سازه محكم مهار
شوند.
ماده 89هحداکثر ارتفاع مجاز برای داربست متحرک برجی  9/6متر بوده و برای ارتفاع بیش از آن داربست
مذکور باید مهار گردد( .شكلهای  47و ) 500
ماده90هدر داربست برجی متحرک نسبت ارتفاع به عرض نباید بیش از  3به  1باشد( .شكل)50
ماده91هکلیه چرخهای داربست متحرک باید مجهز به قفل مناسب بوده و قطر خارجی چرخها نباید از
 12/5سانتیمتر کمتر باشد (.شكل ) 488
ماده92هدر داربست برجی ثابت نسبت ارتفاع به عرض نباید بیش از  4به  1باشد .
ماده93هحداکثر ارتفاع داربست برجی ثابت در حالت آزاد نباید بیش از  12متر باشد( .شكل ) 45
فصل پنجم ه روش دسترسی با طناب
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ماده94هشخص ذیصالح باید نسبت به ایجاد نقاط تكیهگاهی ایمن ،نصب و جمعآوری طنابهای عملیات
وپشتیبان برای عامل کار در ارتفاع اقدام نماید.
ماده95هشخص ذیصالح باید قبل از شروع هر شیفت کاری نسبت به ابالغ دستورالعمالجرایی شروع به کار
عامل کار در ارتفاع اقدام نموده و مجوز شروع به کار وی را صادر نماید.
ماده96هدر عملیات دسترسی با طناب حضور تیم یا فرد نجاتدهنده الزامی است.
ماده97هعامل کار در ارتفاع باید همواره دارای حداقل دو نقطه اتكاء یا تماس بوده و هر یك از نقاط اتكاء
باید بصورت مجزا به یك تكیهگاه ایمن متصل شده باشند( .شكلهای  88و ) 1122
ماده98هاستفاده بیش از یك نفر به صورت همزمان از یك طناب ممنوع است .
فصل ششم ه سامانههای متوقفکننده و محدودکننده سقوط
ماده99هسامانه متوقفکننده از سقوط باید دارای حداقل فاصله ایمن بوده و از اجزاء زیر تشكیل شده باشد:
(شكلهای  65تا ) 788
الف ه طناب ایمنی افقی و عمودی
ب ه لنیارد نگهدارنده
ج ه ابزار قفل شونده
ده کمربند حمایل بند کامل بدن
هه ه شوکگیر
ماده100هسامانه متوقفکننده از سقوط باید مطابق با شرایط زیر تهیه و آماده شده و در اختیار بهرهبردار
قرار گیرد:
الف ه بصورت ایمن به نقطه تكیهگاهی متصل گردیده و نیروی  2000کیلو گرمی را تحمل نماید.
بهطناب ایمنی افقی محكم بسته شده باشد.
ج ه طناب استاتیك حداکثر  2000کیلوگرم بار وارده را تحمل نماید( .شكل ) 106
ماده101هشخص ذیصالح موظف است سامانه متوقفکننده از سقوطراقبل از هر شیفت کاری بازرسی و
کنترل نموده و از ایمن بودن آن اطمینان حاصل نماید.
ماده102هدر ارتفاع بیش از  1/2متر ،چنانچه سامانه متوقفکننده از سقوط مجهز به شوکگیر نباشد این
سامانه باید سطح شوک وارده را در شرایط سقوط به مقدار کمتر از  4000کیلوگرم کاهش دهد.
ماده103هفواصل سقوط آزاد و سقوط ناشی از شوکگیر در ارتفاع بیش از  1/2متر،نباید بیش از فاصله
بین جایگاه کار و سطح مبنا باشد.

378

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)

ماده104هپس از وقوع سقوط بر روی شوکگیر و در صورت استفاده از آن باید این ابزار از رده خارج شده و
تعمیر آن ممنوع است.
ماده105هسامانه متوقفکننده از سقوط باید دارای شرایط زیر باشد:
الف ه مطابق با استانداردهای معتبر در خصوص طناب ایمنی عمودی و ریلها
ب ه طنابها در قسمت پایینی بهم تابیده نشده باشند
ج ه بصورت ایمن به نقطه تكیهگاهی متصل گردد
د ه گره نداشته و لغزنده و روغنی نباشد
ه ه برای ازدیاد طول طناب ،طنابها بهم گره زده نشوند
وه بوسیله پوشش های مناسب از لبههای برنده و تیز محافظت شود ()105
زه بوسیله رنگبندی ،طناب ایمنی مشخص گردد.
ح ه به سطح ایمن زیر ناحیه کاری کارگر متصل گردد.
ماده106هاستفاده همزمان افراد از طناب ایمنی عمودی در سامانه متوقفکننده از سقوط ممنوع است.
ماده107هدر نصب طناب ایمنی باید حداقل فاصله ایمن تا سطح مبنا ( 1/2متر  +طول لنیارد نگهدارنده
بیشترین ازدیاد طول شوکگیر 22/5+متر) در نظر گرفته شود.
ماده108همیزان شكمدهی طناب ایمنی افقی در بین دو نقطه تكیهگاهی ،نباید بیش از  1/2متر باشد.
ماده109هطناب ایمنی باید به نقاط تكیهگاهی مناسب از سازه که حداقل قادر به تحمل نیروی 2200
کیلوگرمی میباشد متصل گردد.
ماده110هطناب نیمه استاتیك در سامانه متوقفکننده از سقوط باید دارای شرایط زیر باشد:
الف ه قطر طناب باید حداقل  13میلیمتر باشد.
ب ه مجهز به طناب پشتیبان عمودی برای حداقل هر  9متر باشد( .شكلهای  89و ) 88
پ ه حداکثر تغییر شكل هنگام کشیده شدن نباید بیش از  40میلیمتر به ازاء هر  9متر طول باشد.
ت ه مجهز به پوشش حفاظتی مناسب که طناب را از بریدن و ساییدگی محافظت نماید.
ث ه مطابق با استانداردهای معتبر باشد.
ماده111هکمربند حمایل بند کامل بدن (هارنس) مورد استفاده در سیستمهای متوقفکننده از سقوط باید
دارای حلقه سینه ای بوده و ابزار متوقف کننده سقوطبه این حلقههای سینهای یا پشتی متصل گردد.
(شكل ) 95
ماده112هکمربند حمایل بند کامل بدن (هارنس) مورد استفاده در سیستمهای محدودکننده باید دارای
حلقه شكمی باشند( .شكلهای  57و ) 588
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فصل هفتم ه تور ایمنی
ماده113ههنگامی که کارفرما تور ایمنی را روی ناحیه کاری نصب میکند باید مطمئن باشد که( :شكل
)115
الف ه تور ایمنی حداقل  2/4متر و حداکثر  4/6متر پایینتر از ناحیه یا تراز کاری نصب شده باشد.
ب ه تور ایمنی باید  2/4متر از هر طرف از کنارهای ناحیه کاری بیشتر ادامه داشته باشد.
ته تور ایمنی که از چندین تور تشكیل میشود باید بصورت ایمن بهم متصل شده بطوری که توانایی جذب
نیروی برابر یا بزرگتر را داشته باشند.
ماده114هدر مواقعی که افراد به تراز زیرین ناحیه کار دسترسی دارند و احتمال خطر سقوط مصالح روی
سر آنها وجود دارد کارفرما مكلف است نسبت به نصب تور جمعآوری نخاله در زیر منطقه کاری اقدام نماید.
(شكل ) 113
ماده 115هتور ایمنی باید بگونهای نصب شود که بین کارگر و تور هیچ مانعی وجود نداشته باشد( .شكل
)1155
فصل هشتم ه باالبرهای سیار
ماده116هباالبرهای سیار باید دارای حداقل چهار چرخ و اهرم ترازکننده بوده و به مكانیزم قفل شونده و
محدودکننده شعاع حرکت بازو مجهز باشند( .شكلهای  116و  117و ) 1188
ماده117هباالبرهای سیار باید مجهز به حسگرهای فعال وزن بار و گشتاور بودهتا در صورت افزایش وزن و
نامتعادل شدن سكوی کار از ادامه کار و واژگونی دستگاه جلوگیری بعمل آورد.
ماده118هباالبرهای سیار باید مجهز به پلكان ایمن برای رسیدن فرد به جایگاه کار باشد.
ماده119هباالبرهای سیار باید مجهز به حسگرهای محدودکننده ارتفاع بوده تا درصورت افزایش غیرمجاز
ارتفاع سكوی کار از ادامه کار دستگاه جلوگیری بعمل آورد.
ماده120هباالبرهای سیار باید به حسگرهای فعال حرکت روی سطح زمین مجهز بوده تا در صورت
قرارگیری دستگاه در شیب بیش از حد مجاز ،عمل نموده و از ادامه کار آن جلوگیری بعمل آورد.
ماده121هباالبرهای سیار باید به دگمههای توقف اضطراری که در دو محل سكوی کار و کنار منبع تغذیه
قرار میگیرد مجهز باشد.
ماده122هبه منظور جلوگیری از واژگونی باالبرهای سیار ،کلیه سیلندرهای هیدرولیك باید به شیرهای
قفلکننده حفاظتی تجهیزگردد.
ماده123هباالبرهای سیار باید مجهز به سیستم کنترل اضطراری باشد تا در مواقع قطع برق دستگاه یا از
کار افتادن موتور و یا هر دو نسبت به جمع کردن دستگاه بصورت ایمن اقدام نماید.
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ماده124هسیستم فرمان جكهای دستگاه باالبرهای سیار باید مجهز به حسگر بوده تا در حالت باالبودن
سكو ،امكان جمع شدن جكها میسر نگردد.
ماده125هکارفرما مكلف است نسبت به تهیه دستورالعمل شرکت سازنده برای اجرای نكات ایمنی هنگام کار
اقدام و آنرا در اختیار عامل کار در ارتفاع قرار دهد.
ماده126همجری کار با باالبر سیار باید از تردد افراد متفرقه در حریم دستگاه جلوگیری نماید.
ماده127ههنگام کار در داخل سكوی باالبر سیار استفاده از هرگونه نردبان ،زیرپایی و سایر موارد مشابه به
منظور افزایش ارتفاع ممنوع میباشد.
ماده128هههنگام جابجایی باالبرهای سیار ،نباید فرد در سكوی باالبر مستقر شده باشد.
ماده129هکارفرما مكلف است برای استفاده از باالبرهای سیار ماشینی در مكانهای پر تردد از سه نفر به
شرح زیر استفاده نماید:
الف ه راه انداز دستگاه
ب ه فرد مستقر در جایگاه کار
ج ه پرچمدار یا کسیکه باید در فاصله  150متری قبل از خودروی مذکور مستقرشده و با عالیم مناسب،
سایرین را از توقف خودرو یا جایگاه کار مذکور مطلع نماید.
ماده130هبر روی بهدنه باالبرهای سیار بایهد لوح شناسایی ،دستور العملهای ایمنی و عالئم ههشداردهنده
مهطابق با استاندارد بگهونهای که واضح و خهوانا باشد نصب گردد.
ماده131ههنگام استقرار باالبر سیار ،عامل کار در ارتفاع باید برای تعادل دستگاه از جكهای تعادلی ،ترمز و
گوهی زیر چرخ استفاده نماید.
ماده132هباال رفتن و پائین آمدن از مهارها ،ستونها ،بومها و مفاصل سكوی کار باالبر سیار ممنوع است.
ماده133هاستقرار باالبر سیار ،در صورتی مجاز است که زیر جكها از استحكام کافی برخوردار بوده و شیب
مجاز سطح مبنا رعایت شده باشد.
ماده134هاستفاده از باالبر سیار به عنوان جرثقیل ممنوع است.
ماده135هبه استهناد مهواد  91و  95قهانون کار جمههوری اسهالمی ایهران ،مسئولیت رعایت مقررات این
آییننامه بر عهده کارفرمای کارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه بدلیل عدم توجه کارفرما به الزامات
قانونی ،مكلف به جبران خسارات وارده میباشد.
این آییننامه مشتمل بر  8فصل و  135ماده و  3تبصره میباشد که به استناد مواد  85و  91قانون کار
جمهوری اسالمی ایران در جلسه مورخ 1389/8/10شورای عالی حفاظت فنی تهیه و در
تاریخ1389/11/17به تصویبوزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.
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