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 مقدمه :
ايجاد محيطي ايمن و سالم كه در آن كليه عوامل آسيب رسان شناسايي ، ارزيابي  حذف يا 
كنترل شده تا سالمت و امنيت افراد اعم از كاركنان ، پيمانكاران و مشاوران ، بازديد كنندگان ، 
مشتريان ، همسايگان و نييز تاسيسات گوناگون را تضمين نمايد ، بايد از اولويت هاي هر واحد 
صنعتي ، هر سازمان و هر نهادي باشد . بر اين اساس تمامي مديران ، سرپرستان ، كارفرمايان و 
كاركنان در رابطه با استقرار ، توسعه و بهبود مستمر نظام بهداشت ) Health ( ، ايمني ) Safty ( و محيط 
زيست ) Environment ( مسئول خواهند بود . در عمل بايد با اتكا به تجربيات و آموخته هاي 
علمي بشر به ايجاد يك سيستم بقاپذير بينديشيم . بنابراين ايجاد و توسعه ساختارهاي مناسب براي 
حفظ و گسترش سالمتي ، دستيابي به ايمني هاي الزم و جلوگيري از آسيب هاي آني ، بهداشتي 
و زيست محيطي ضرورت داشته و مورد تاكيد است . " نيروي كار سالم " بايد در يك " فضاي 
سالم " بكار گرفته شود و طبيعي است كه محصول اين فرآيند داراي كيفيت بهتر بوده و محيط 

زيست از سالمت و  آرامش الزم برخوردار مي گردد. 
باعنايت به اينكه برنامه هاي توسعه كشور بر مبناي توسعه پايدار با تكيه بر سرمايه هاي انساني 
و اجتماعي استوار شده است ، لذا ضرورت دارد كه اين سرمايه ها به نحو شايسته اي حفظ 
گرديده و طوري كنار هم قرار گيرند كه برآيند نتايج آنها ، باعث ارتقاي سطح كيفي كل امور 
كشور گردد. در اين راستا تالش شده با نشر و توزيع اين كتاب قدمي هر چند كوچك در اين 

خصوص برداشته شود .
الزم به ذكر است الزامات مندرج در اين كتاب الزامات
عمومی ايمنی و بهداشت بوده و واحدهای صنعتی بسته
به نوع توليد و فرآيند خود ملزم به رعايت كليه الزامات
و دستورالمعل های ايمنی و بهداشت خاص واحد خود

می باشد.
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هدف
اين مجموعه با اين هدف تدوين شده كه يك راهنماي عملي
درچهارچوب هاي قانوني ، اجرايي ، فني و آموزشي در زمينه
ايمني و بهداشت در واحدهاي صنعتي با توجه به موارد زير

 باشد :
• پيشگيري از حوادث ، آسيب ها ، بيماري ها و تاثيرات 
صنعتي  واحدهاي  در  شاغل  پرسنل  بر سالمتي  خطرناك 
• اطمينان از پيش بيني درست نكات ايمني در طراحي ، اجرا و

راهبري
• ارائه روشي مناسب براي تحليل هاي ايمني،بهداشت و شرايط
كار پروسه هاي كاري ، فعاليت هاو فناوري ها وارائه معيارهاي 

مناسب در طراحي ، كنترل واجرا 

مقررات عمومي 
همه اقدامات احتياطي الزم براي تحقق اهداف زير بايد مد

نظر قرار داشته باشد :
• اطمينان از اينكه همه محل هاي كاري ، از نظر ايمني و بهداشت

ايمن بوده و فاقد هيچ خطري است .
• حفاظت از افراد حاضر در واحد يا مجاورت آن از همه
خطراتي كه ممكن است در چنين واحدهايي اتفاق بيفتد.
• در اين راستا بايد همه مناطقي كه كارگران و واحد را در
معرض خطر قرار مي دهند ، با عالئم به طور آشكار و واضحي

مشخص شوند. 
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نظم و ترتيب ) نظافت (
بايد يك برنامه مناسب، منظم و دوره اي براي نظافت ونظم 
و ترتيب و آموزش در هر واحد صنعتي تنظيم شود كه به

 طور مستمر اجرا شده و شامل موارد ذيل باشد :
• انبار كردن صحيح و اصولي مواد اوليه ومحصوالت توليدي 
• دور كردن و پاك كردن واحد از پسماندهاي توليدي در

 فواصل زماني مشخص 
• بازرسي دوره اي از محل هاي پرخطر

• برگزاري دوره هاي آموزشي نحوه مقابله با حوادث و راههاي
 كنترل و فرار 

• تامين روشنايي كافي براي ايجاد شرايط كاري ايمن 
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حوادث صنعتي 
انفجار ،نشت مواد شيميايي و ساير رخدادها در واحدهاي  متاسفانه همه ساله آتش سوزي، 
صنعتي به وقوع مي پيوندد. بسته به نوع و اندازه واحد صنعتي ، نيروي كار ورزيده ، با تجربه 
و آموزش ديده و داشتن برنامه ها و سيستم هاي ايمني و سيستم هاي كاهش دهنده آسيب و 
پشتيبان در واحد صنعتي ، تعداد مختلفي حادثه در طول سال ممكن است رخ دهد . پاره اي از 
مشكالتي كه در واحدهاي صنعتي ديده مي شوند عبارتند از : اولويت ندادن به عالئم هشدار 
دهنده ، كاربرد غلط و اشتباه تجهيزات و ابزار ، ضعف عمليات تعمير و نگهداري ، ناهماهنگي 
نبودن  پانل هاي كنترل تجهيزات و نمايش فرآيندها ، كافي  در عمليات تجهيزات ،نقص در 
به روز  بودن روش ها و  ناكافي  ارتباطات ضعيف و  كارآموزي، سيستم  آموزشي و  عمليات 

نبودن آنها .
بايد توجه داشت كه تجزيه و تحليل ناكافي عوامل انساني نقش مهمي در بروز رخدادها دارد و 
با ناديده گرفتن ايمني و انسان ، هزينه بااليي براي جبران آن بايد پرداخت . آنچه مسلم است 
اين است كه بسياري از حوادث و رخدادهايي كه اتفاق مي افتند ، قابل پيشگيري هستند . لذا 

ايمني و بهداشت بايد جزء بزرگترين اولويت هاي كاري مديران و كاركنان قرار گيرد.
برخي از مهمترين حوادث صنعتي در سالهاي گذشته به شرح ذيل بوده است :

- در سپتامبر 1921 در آلمان ، در يك واحد توليد نتيرات ، بزرگترين انفجار شيميايي صورت 
گرفت . اين انفجار عالوه بر نابودي واحد به منطقه وسيعي آسيب رساند. حداقل 561 نفر جان 

خود را از دست دادند و 1500 نفر مصدوم شدند.
- در اكتبر 1944 در ايالت اوهايو آمريكا ، يك مخزن LNG دچار انفجار گرديد و زندگي 

131 نفر را گرفت .
به  آمونيوم  نيترات  تني  ، يك محموله 14 هزار  آمريكا  ايالت تگزاس  - در آوريل 1974 در 
صورت كود شيميايي منفجر گرديد. شدت انفجار به حدي بود كه به يك واحد توليد استايرن 
كه در فاصله نزديك محل انفجار قرار داشت ، آسيب رساند . روز بعد كاميون ديگري در همان 
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محل كه حامل نيترات بود ، منفجر گرديد. نزديك به 576 نفر كشته شدند و بيش از 2000 نفر 
آسيب ديدند.

- در سال 1976 در منطقه سوزو ايتاليا ، يك واكنش گرمازاي كنترل نشده در يك راكتور واحد 
شيميايي به يك انفجار بزرگ منتهي گرديد. فقط مقدار 10 تا 22 پاوند از سم تترادي بنز و 
پي دي اكسين در محدوده كارخانه آزاد شد و بيش از يكصدهزار حيوان كه در منطقه اطراف 

كارخانه در حال چرا بودند ، كشته شدند .
- در آوريل 1982 در ويرجينيا ، يك خط لوله حامل كلر دچار نشت شد كه در نتيجه آن 13 

نفر آسيب ديده و 1700 نفر از ساكنين از محل سكونت خود تخليه شدند.
- در دسامبر 1980 حادثه بوپال هند اتفاق افتاد. در حدود 40 تن گاز متيل ايزوسيانات از يك 
كارخانه توليد حشره كش در اتمسفر رها گرديد. حداقل 2500 نفر كشته ، 10000 نفر به طور 
جدي آسيب ديده ، 20 هزار نفر دچار ناتواني گرديدند و بر 180 هزار نفر از ساكنين مناطق 

اطراف تاثيرات نامطلوب گذاشته شد .
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ضرورت تدوين برنامه ايمني و بهداشت در واحدهاي صنعتي 
با توجه به مطالب ذكر شده و به منظور كاهش رخدادهاي شديد ، تدوين برناه ايمني و بهداشت 
و رعايت آن در كليه واحدهاي صنعتي ضرورت داشته و مورد تاكيد است . اهم مواردي كه در 

تدوين اين برنامه بايد مدظنر قرار گيرد ، به شرح زير است :
- تشويق كاركنان به كاهش آسيب هاي ناشي از محيط كار ) مشتمل بر كليه آسيب هاي ناشي 
از عوامل فيزييكي ، شيميايي ، ارگونوميكي ، بيولوژيكي ، رواني و مكانيكي زيان آور در محيط هاي 

كاري (
- به اجرا در آوردن برنامه هاي جديد ايمني و بهداشت 

- بهبود برنامه هاي بهداشتي و ايمني موجود 
- پايش و مانيتورينگ بيماري ها و آسيب هاي مرتبط با مشاغل و ارائه گزارش هاي مربوطه 
- برقراري برنامه هاي كارورزي و آموزش در زمينه رعايت مسائل ايمني و حفاظت و بهداشت 

- برقراري تعهد به استانداردها و اجباري هاي ايمني و بهداشت 
- تدارك ، توسعه و تائيد برنامه هاي ايمني و بهداشت 
- پايش، آناليز و ارزشيابي برنامه هاي بهداشتي و ايمني 

- تشويق به پيوند همكاري هاي واحد كارگري و مديريت براي كاهش آسيب ها و بيماري هاي 
شغلي 

- تهيه برنامه نحوه مقابله و واكنش در شرايط اضطراري 
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فصل اول- ايمني وبهداشت 
در هنگام ساخت وساز واحدهاي صنعتي
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 فصل اول- ايمني و بهداشت در هنگام ساخت و ساز
 واحدهاي صنعتي ) کارگاههای ساختمانی (

 
براي  يا حصاركشي  نگهبان  گماشتن   ، گذاري  حفاظ  نظير  مناسب  احتياطي  اقدامات  بايد   •
حفاظت افرادي كه ممكن است به واسطه سقوط مصالح يا ابزار يا تجهيزات به هنگام باال بردن 

يا پايين آوردن آسيب ببينند ، به عمل آيد .
• هر جا كه الزم است بايد براي پيشگيري از خطر از مهارها ، تكيه گاهها وحائل ها استفاده كرد 
يا براي پيشگيري از فروريختن تمام يا قسمتي از سازه احداث شده ، در دست تعمير ، در دست 

تخريب يا در حال برچيدن ، اقدامات احتياطي ديگر انجام داد .
• همه بازشوها و پرتگاههايي كه احتمال سقوط افراد در آنها وجود دارد ، بايد به طور موثري 

پوشيده و حفاظ گذاري شوند و به روش مقتضي و مناسب عالمتگذاري شوند .
• بايد همه اقدامات و پيش بيني هاي پيشگيري از خطر آتش سوزي ، كنترل سريع و مهار موثر 

آتش و تخليه سريع و ايمن افراد در كارگاههاي ساختماني توسط مجري و كارفرما انجام شود .
• مايعات ، جامدات و گازهاي قابل اشتعال در كارگاههاي ساختماني بايد به طور صحيح و 

مناسب انبار و ذخيره شوند .
• در همه مكان هايي كه مواد قابل اشتعال و قابل احتراق قرار دارند، بايد تابلوهاي " سيگار 

كشيدن ممنوع " نصب شود و از سيگار كشيدن ممانعت شود . 
• لباسها ، مواد زائد و تكه پارچه هاي روغني و ساير مواردي كه احتمال اشتعال خود به خودي 

آنها وجود دارد ، بدون هيچ تاخير و تعللي به يك مكان امن منتقل شوند .
• عمليات جوشكاري ، برشكاري با شعله و ساير عمليات شكل دهي و چكش كاري داغ فقط 
بايد زير نظر يك شخص صالحيت دار با رعايت احتياط هاي الزم براي كاهش خطرآتش سوزي 

انجام شود .
• مكانهايي كه كارگران در آن مشغول به كارند ، به منظور پيشگيري از آتش سوزي و حريق 
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بايد به تجهيزات خاموش كننده مناسب و موثر و منبع آب با حجم كافي و فشار فراوان مجهز 
شوند .

• در مكانهايي كه به حفاظت در برابر خطر نياز است ، كارگران بايد به نحو موثري براي مقابله 
با خطر آموزش ببينند و راههاي فرار و نحوه استفاده از آنها را بياموزند .

• در صورت لزوم و براي پيشگيري از خطر ، بايد وسائل اعالم خطر و اعالم حريق مناسب و 
كافي تعبيه شود. بايد صداي هشدار و اعالم خطر در همه قسمتهاي كارگاه و جائي كه كارگران 
مشغول بكارند ، شنيده شود و طرح و نقشه تخليه موثر محل موجود باشد ، به طوريكه بتوان 
كليه افراد را بدون هيچ وحشت زدگي و اضطراب به سرعت تخليه كرد و همه فعاليتهاي كارگاه 

تعطيل شوند .
• بايد وسائل روشنايي كافي و مناسب براي همه جايگاههاي كار تهيه شود . كابل هاي تجهيزات 
روشنايي الكتريكي قابل حمل و دستي بايد اندازه و مشخصات الزم را براي برخورداري از توان 
مورد نظر و مقاومت مكانيكي به منظور تحمل شرايط سخت در عمليات ساختماني را داشته 

باشد.
• زماني كه امكان انجام ايمن كار روي زمين يا قسمتي از ساختمان و يا ساير سازه هاي دائمي 
وجود ندارد ، بايد يك داربست مناسب و ايمن نصب و از آن استفاده شود . در داربست ها بايد 
راههاي دسترسي ايمن نظير نردبان ها ، پلكان ها و يا راههاي شيبدار ) رمپ ها ( تعبيه شود .

• تخته و چوبي كه براي ساخت داربست مورد استفاده قرار مي گيرد بايد صاف ، سالم و فاقد 
گرههاي بزرگ ، پوسيدگي ، سوراخ و ساير عيوب مشابهي كه ممكن است مقاومت آن را تحت 

تاثير قرار دهد ، باشد. اين تخته ها نبايد رنگ شوند تا معايب آنها قابل روئيت باشد .
• نبايد از هيچ طنابي كه به واسطه تماس با اسيدها و يا ساير مواد خورنده يا انحاء ديگر كه دچار 

عيب و نقص شده است ، استفاده كرد .
• كليه لوله ها ، اتصاالت و بست هاي مورد استفاده در داربست هاي چوبي و لوله اي فلزي بايد طبق 
استاندارد بوده و فاقد هر گونه خرابي و اعوجاج باشد . همچنين در ساخت يك نوع داربست نبايد 
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از لوله هاي آلياژي و فوالدي در كنار هم استفاده نمود .
• داربست هايي كه به طور مستقل طراحي نشده اند ، بايد در فواصل مناسب افقي و عمودي به 

صورت صلب به ساختمان متصل شوند .
• نبايد از آجرهاي سست ، لوله هاي آب ، كالهك هاي دودكش يا ساير مصالح نامناسب در 

ساخت و نگهداري قسمتهاي مختلف داربست استفاده كرد.
• بايد جايگاههاي كار ، راهروها و پلكان هاي داربست براي پيشگيري از خطر سقوط  مصالح ، 

توسط شبكه هاي توري باالسري كه داراي ابعاد و مقاومت كافي هستند ، محافظت شوند .
• ميخ ها بايد تا انتهاي كوبيده شده و نبايد پس از كوبيدن قسمتي از طول آن ، اقدام به خم نمودن 

سر آن نمود و نبايد به نحوي قرار گيرند كه به راحتي بيرون كشيده شوند .
• داربست هاي فلزي را نبايد نزديك تر از 5 متر به خطوط هوايي انتقال برق نصب كرد مگر 

اينكه پس از بي برقي خطوط انتقال برق و تجهيزات آن اقدام به نصب آنها گردد.
• داربست هاي پيش ساخته بايد چيدمان مناسبي از نظر اتصال بادبندها و مهارها داشته باشد.

• نبايد انواع مختلف قاب ها را در يك داربست منفرد با هم آميخت و به صورت ممزوج از آنها 
استفاده كرد.

• در صورت استفاده از داربست هاي معلق ، تكيه گاهها و ساير اعضاي نگهدارنده داربست بايد 
به گونه اي طراحي و ساخته شود كه استحكام كافي داربست را تامين نمايد . همچنين تعداد 

پايه ها و مهارها بايد سازگار با ابعاد جايگاه كار باشد .
• همه لوازم بلند كننده بار و مصالح بايد به طور مناسب و ايمن روي زمين مستقر شود و از نظر 
سازه اي و مصالح ، سالم و مقاومت كافي براي موارد استفاده را داشته باشد . همچنين فاصله 
ايمن كافي بين بخش هاي متحرك تجهيزات بلند كننده بار و بخش هاي ثابت محيط اطراف يا 

سيم هاي هادي جريان الكتريسته تامين گردد.
• تجهيزات بلند كننده بار و مصالح بايد تا حد امكان مطابق اصول ارگونوميك طراحي و ساخته 
شده باشد به گونه اي كه فضاي كافي براي انجام عمليات وجود داشته و هيچ گونه محدوديتي 
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در ديد كاربر ايجاد نشود .
• هيچ شخصي نبايد توسط وسائل بلند كننده بار باال و پايين برده شده يا حمل شود .

• فرغون بارگيري شده اي كه براي باال و پايين بردن مستقيمًا روي سكوي كار قرار مي گيرد ، 
بايد محكم بسته شده به نحويكه نتواند جابجا شود و سكوي كار به نحو مناسبي محصور شده 

باشد تا مانع از سقوط وسائل و موادي كه بر روي آن قرار مي گيرد ، بشود . 
• براي پيشگيري از خطر در هنگام باال بردن و پائين آوردن اشيايي مانند تيرآهن بايد آنها را به 

وسيله يك طناب يا كابل در مسير صحيح هدايت نمود.
• بايد محل مناسبي را براي رسيدن بار به زمين انتخاب و تنظيم كرد كه كارگران مجبور نباشند 

براي بارگيري و تخليه بار پشت به فضاهاي خالي بايستند.
• موتورهاي باالبر مصالح و تجهيزات بايد ظرفيت كافي براي كنترل سنگين ترين بار در حال 

جابجائي را داشته باشند .
• وينچ ها ) چرخ دنده ها ( بايد به گونه اي ساخته شود كه وقتي دستگيره هاي كنترلي آنها براي 

توقف در موقعيت مورد نظر عمل نمي كند ، ترمز بكار افتد .
• برج چاه كني بايد روي پايه هاي محكمي نصب شود كه توانائي وزن سازه جرثقيل و حداكثر 
بار مجاز را داشته باشد و مقاومت كابل هاي مهاري با نصب ركاب ) خاموت ( با صفحات 

مهاري در داخل فونداسيون بتني تضمين شود .
• همه وسائل نقليه و تجهيزات خاكبرداري و جابجائي مواد بايد خوب طراحي و ساخته شده 
باشند و در رده عملياتي و شرايط كاري مطلوبي نگهداري شوند و به طور صحيح و با در نظر 

گرفتن اصول ايمني و بهداشت از آنها استفاده شود .
• به منظور جلوگيري از سقوط وسائل نقليه و تجهيزات خاكبرداري و حمل مواد به محوطه 

حفاري يا داخل آب بايد اقدامات حفاظتي انجام شود .
• همه وسائل نقليه و تجهيزات خاكبرداري و جابجائي مواد نبايد با موتور روشن در سراشيبي 

و بدون اپراتور رها شوند .
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• بايد ابزار الكتريكي قابل حمل را براي اجتناب از خطر برق گرفتگي ها و شوكهاي مهلك تا 
حد امكان با ولتاژ پائين بكار برد.

• همه ابزارهاي الكتريكي بايد به زمين متصل شوند مگر اينكه عايق باشند . سيستم اتصال به 
زمين بايد در پوسته هاي فلزي ) ابزار برقي ( و به عنوان حفاظي براي كابل ها و سيم هاي آسيب 

ديده بكار گرفته شود .
• در زمان سوخت گيري موتورهاي احتراق داخلي موتور بايد خاموش باشد و براي پيشگيري از 
بيرون ريختن سوخت مراقبت هاي الزم انجام شود . هيچ كس نبايد در مجاورت محل سوخت 
گيري سيگار كشيده و يا شعله باز بيفروزد و خاموش كننده آتش بايد هميشه در دسترس و 

آماده باشد . همچنين مخازن سوخت فرعي بايد خارج از اتاق استقرار موتور قرار گيرند.
• بايد مخلوط كننده هاي بتن را براي پيشگيري از عبور كارگران از زير اسكيپ آن به هنگام بلند 

كردن با حفاظ هاي جانبي محصور كرد.
• در هنگام تخليه بتن از جام ، كارگران بايد از عكس العمل هاي ناشي از كنده شدن بتن هاي 

چسبيده به جام ) لگدهاي جام ( دور نگهداشته شوند .
• داربست هايي كه لوله هاي پمپاژ بتن را منتقل مي نمايند بايد به اندازه كافي محكم باشند تا 
بتوانند با ضريب اطمينان باال تكيه گاه مناسبي براي لوله هاي پربتن و كارگراني كه در آن واحد 

روي داربست هستند ، باشند .
• نقاله ها بايد طوري طراحي و نصب شوند كه از بروز خطر احتمالي بين قسمتهاي متحرك و 

ساكن آنها پيشگيري شود .
• ژنراتورهاي برق بايد در مناطق حفاظ گذاري شده و داراي تهويه مناسب قرار گيرند . 

• فقط افرادي كه آمادگي جسمي ، روحي ، دانش و تجربه الزم را دارند بايد عمليات كار در 
ارتفاع باال يا شيب زياد را انجام دهند .

• براي نصب و تعمير دودكش هاي مرتفع و بلند بايد از داربست هاي مناسب استفاده شود . يك 
شبكه توري نجات بايد در فاصله مناسبي در زير داربست نصب شود .
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• بايد از امكان هايي كه كارگران به تنهايي در آن مشغول به كار هستند ، دست كم دوبار در هر 
شيفت كاري بازرسي كرد .

• نصب يا برچيدن ساختمان ها و سازه ها ، كارهاي عمراني ، قالب بندي ، نصب حائل هاي 
موقت براي قالب بندي بتن يا داربست ها و شمع زني ها بايد توسط كارگران آموزش ديده و 

فقط تحت نظارت شخص ماهر انجام شود .
• قالب بندي بايد تحت نظارت شخص ماهر و با تجربه و در صورت امكان توسط كارگران آشنا 

به كار ، بررسي ، نصب و برچيده شود .
• هر گونه عمليات تخريب بايد فقط توسط كارگران ماهر انجام پذيرد. بناها و تجهيزاتي كه 
بناهايي كه حاوي مواد قابل  تخريب مي شود بايد با روش هاي مناسب از ساير تجهيزات و 

اشتعال هستند ، جدا گردند .
• در صورت لزوم براي جلوگيري از خطر ، بايد بخش هايي از سازه هاي مورد تخريب به اندازه 

كافي شمعك گذاري و مهاربندي شوند و يا به شيوه هاي ديگر نگهداري و تقويت شوند .
• پي ها نبايد تا زماني كه سازه مجاور به وسيله ستون يا شمع به اندازه كافي مهاربندي نشده و 

خاك اطراف آن از طريق سپركوبي و تخته بندي قائم تثبيت نشده ، تخريب گردد.
• تخريب ديوارها بايد از سقف شروع شده و طبقه به طبقه به سمت پائين ادامه يابد .

• ساختمان هاي فوالدي بايد طبقه به طبقه تخريب شوند .
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فصل دوم- الزامات ايمني 
ماشين هاي ليفتراك
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 فصل دوم- الزامات  ايمني ماشين هاي ليفتراك

• رانندگان ليفتراك بايد آموزش هاي الزم درخصوص نحوه صحيح كار وعملكرد ايمن ليفتراك 
را فرا گرفته وهمچنين داراي گواهينامه ويژه ليفتراك باشند .

• رانندگان ليفتراك موظفند به هنگام كار از وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع كار استفاده 
نمايند.

• سوار نمودن و انتقال كارگران و ديگر افراد متفرقه توسط ليفتراك ممنوع است .
• در هنگام رانندگي با ليفتراك استفاده از كمربند ايمني الزامي است .

• در صورتي كه ليفتراك يا بار آن به هر علت دچار عدم تعادل يا واژگوني گردد ، راننده نبايد 
تا رفع كامل خطر از داخل كابين خارج شود .

• چيدمان محصوالت و مواد در طول مسير و تقاطع كارگاه ها بايد بگونه اي باشد كه راننده از 
ديد كافي برخوردار گردد.

• محدوده عمليات و تردد ليفتراك در كارگاه بايد به طور واضح و مشخص عالمت گذاري 
گردد.

• تردد كارگران و افراد متفرقه در محدوده حركت ليفتراك ممنوع است .
• كارفرما مكلف است با ايجاد نقاط و خطوط رنگ آميزي شده ، محلهاي عبور و مرور كارگران 

و افراد متفرقه را مشخص نمايد.
• محدوديت سرعت حركت ليفتراك در تمامي مسيرها بايد مشخص و بر روي تابلوهاي راهنما 

و هشدار دهنده نمايش داده شود .
• درب هاي خروجي ، كانال ها ، موانع ، حفاظ ها و ستون هاي موجود در محوطه كارگاه كه 
در مسير تردد ليفتراك ها مي باشند ، بايد بگونه اي رنگ آميزي شوند كه به سهولت قابل رويت 

باشند .
• رنگ بدنه ليفتراك بايد كامال مشخص و متمايز از رنگ محيط باشد .
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• رانندگان ليفتراك مكلفند ضمن رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي از مسيرهاي 
مشخص شده تردد نمايند.

• توقف ليفتراك در مقابل تاسيسات مربوط به گاز، برق ، آتش نشاني ، پله هاي اضطراري ، 
آسانسور و تجهيزات امدادي ممنوع است .

• حركت ليفتراك فقط در صورتي مجاز است كه شاخك هاي آن در پايين ترين حد ممكن قرار 
گرفته باشد .

• رانندگان ليفتراك در هنگام رانندگي بايستي از انجام اعمالي نظير خوردن ، آشاميدن ، استعمال 
دخانيات ، صحبت با تلفن همراه و استفاده از داروهاي خواب آور و هر گونه شوخي و اعمال 

غير ايمن كه باعث عدم تمركز مي گردد، خودداري نمايند.
• محدوده عمليات ليفتراك بايد كامال صاف ، مسطح و داراي استحكام كافي و عاري از هر گونه 

لغزندگي باشد .
• استفاده از ليفتراك و ملحقات آن براي حمل و جابجائي بار با ظرفيت بيش از حد مجاز ايمن 

ممنوع است .
• كارفرما مكلف به استفاده از ليفتراك وملحقات سالم ، ايمن و متناسب با شرايط محيط كارگاه 

و نوع بار مي باشد .
• درحمل و نقل و جابجائي بارهايي كه راننده از ديد كافي برخوردار نمي باشد ، انتخاب روش هاي 

ايمن براي جابجائي بار الزامي است .
• حمل و جابجائي بارهاي با طول زياد و يا داراي نوسان بايد در پايين ترين حد ممكن و با 

رعايت كليه مسائل ايمني صورت پذيرد.
• جابجايي و حمل بار در صورتي كه باعث عدم تعادل بار يا ليفتراك گردد ممنوع است .
• سوار نمودن افراد يا اضافه كردن وزنه در عقب ليفتراك براي ايجاد تعادل ممنوع است .

• ترمز ناگهاني ليفتراك براي تخليه بار اكيدا ممنوع است .
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• براي جابجايي بار ، نبايد آن را با شاخك ليفتراك به جلو هل داد.
• استفاده از دو يا چند ليفتراك براي حمل يك بار و يا افزايش ارتفاع عملكرد ممنوع است .

• راننده ليفتراك بايد درخصوص نحوه استفاده ازملحقات ، آموزش هاي الزم را ديده و مستندات 
آن در پرونده وي ثبت و نگهداري گردد.

• راننده ليفتراك بايد آگاهي هاي الزم درخصوص نوع ، حجم ، وزن ، مركز ثقل و روش صحيح 
حمل بار را كسب نموده و از ايمن بودن مسيرهاي تردد اطمينان حاصل نمايد.

• بازيد كليه قسمت هاي ليفتراك و ملحقات آن قبل از شروع هر شيفت كاري توسط راننده 
الزامي است .

• بازرسي فني كليه قسمت هاي ليفتراك و ملحقات آن بعد از هر گونه تعميرات و طي دوره هاي 
زماني مطابق دستورالعمل هاي شركت سازنده الزامي بوده و نتايج آن بايد در پرونده ليفتراك 

ثبت و نگهداري شود .
هر ليفتراك بايد داراي يك پرونده كه حاوي دستورالعمل هاي شركت سازنده و همچنين   •

سوابق بازرسي هاي فني ، تعميرات و روش هاي نگهداري است ، باشد .
• استفاده از ليفتراك و اجزاء آن بعنوان نردبان و يا جايگاه كار كارگران اكيدا ممنوع است .

• حمل افراد توسط شاخك هاي ليفتراك يا پالت ممنوع است .
• ليفتراك بايد مجهز به اطاقك ايمن راننده ، كمربند ايمني ، چراغ هشدار دهنده ، آژير ، بوق 
دنده عقب ،آينه هاي بغل و تجهيزات كنترلي باشد و همچنين براي كار در تاريكي به چراغهاي 

مناسب جلو و عقب با نور كافي تجهيز گردد.
• تردد و فعاليت ليفتراك ها در نزديكي خطوط برق فشار قوي فقط با رعايت مقررات مربوط 

به حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق مجاز است .
• راننده ليفتراك بايد از رانندگي با دست ها و كفش هاي خيس ، روغني و يا آغشته به مواد 

لغزنده خودداري نمايد.
• اعضاي بدن راننده و يا ديگر كارگران تحت هيچ عنوان نبايد در بين قطعات متحرك ليفتراك 
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قرار گيرد.
• قراردادن شاخك ها بر روي زمين ، كشيدن ترمز دستي ، خاموش نمودن موتور و كليد قطع 

كن خارج كردن كليد از سوئيچ قبل از ترك ليفتراك الزامي است.
• حمل ليفتراك به طبقات بايد توسط باالبر مخصوص حمل بار كه متناسب با وزن و حجم 
ليفتراك است صورت پذيرد، در اين حالت خاموش نمودن موتور، پايين كشيدن شاخك ها و 

كشيدن ترمز دستي الزامي است .
• براي جابجائي بارهاي ناهمگن ، مشخص نمودن مركز ثقل الزامي است و بايد اين مركز ثقل 

در وسط شاخك ها قرار گيرد.
• انجام كليه امور تعميراتي و همچنين جوشكاري بر روي بدنه ، شاخك ها و ملحقات ليفتراك 
به منظور از بين بردن ترك ها و فرسودگي هاي سطحي ممنوع بوده و در صورت نياز اين امر 

فقط با نظارت شركت سازنده مجاز است .
• به منظور جابجايي بارهائي كه از ايستايي كاملي بر روي شاخك هاي ليفتراك برخوردار نيستند 

بايد از پالت هاي متناسب با نوع ، جنس و حجم آن استفاده نمود. 
• ايجاد زاويه منفي دكل براي جلوگيري از سقوط بار از روي شاخك هاي ليفتراك الزامي 

است .
• قرارگيري نوك شاخك ها بر روي زمين براي تخليه بار الزامي است .

• در موقع حركت يا روشن بودن ليفتراك بجز راننده ، كسي حق حضور بر روي بدنه يا داخل 
اطاقك را ندارد.

• حضور و تردد و انجام هر گونه عمليات اجرايي و تعميراتي در زير شاخك ها يا ملحقات 
ليفتراك ممنوع است .

موتور  با  ليفتراك هاي  از  استفاده   ، مناسب است  تهويه  فاقد سيستم  كه  بسته  در فضاهاي   •
احتراقي ممنوع بوده و بايد از ليفتراك هاي برقي استفاده گردد.

• در زمان تعويق يا شارژ سيلندر گاز ليفتراك و همچنين تعويض و بازديد باطري ليفتراك برقي 
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كارگران مسئول مربوطه بايد به وسايل حفاظت فري متناسب با نوع كار مجهز باشند .
• شارژ باطري ليفتراك هاي برقي بايد در حضور مسئول مربوطه انجام گيرد.

• صندلي ليفتراك بايد داراي شرايط ارگونومي مناسب بوده و به طور پيوسته مورد بررسي قرار 
گرفته و در صورت مشاهده هر گونه عيب و نقص ، تعمير يا تعويض گردد.

• سقف و بدنه كابين ليفتراك بايد از استحكام كافي برخوردار بوده و با توجه به نوع كار و 
شرايط محيطي ، ايمني راننده را تامين نمايد.

• براي حمل پاتيل هاي مذاب بايد از ليفتراك هايي كه به اين منظور طراحي و ساخته شده اند 
، استفاده نمود.

• توقف ليفتراك هاي گازي در مجاورت شعله هاي باز ، راه پله ، ورودي زيرزمين ، كف شوي 
فاضالب ، چاله و سرويس و كليه اماكني كه احتمال تجمع گازهاي ناشي از نشت گاز سيلندر 

ليفتراك را دارند ممنوع است .
• شير گاز سيلندر ليفتراك گازي در زمان خاموش بودن بايد بسته باشد .

• به منظور پيشگيري از خطر انفجار و اشتعال ، تعويض كپسول هاي گاز بايد با موتور خاموش 
و در خارج از محيط سربسته كارگاهي و با نظارت سرپرست كارگاه و با رعايت كليه مقررات 

ايمني صورت پذيرد.
• هنگام حمل و جابجايي بارها در سرازيري ، راننده ليفتراك فقط مجاز به حركت با دنده عقب 

مي باشد .
• نصب لوح فلزي حاوي مشخصات فني بر روي بدنه ليفتراك الزامي است .

• رعايت دستورالعمل هاي شركت سازنده براي كليه عمليات بهره برداري و تعميرات ليفتراك 
الزامي است .

• بارهايي كه احتمال ريزش، لغزش و يا سرخوردن آنها وجود دارد بايد بطور اطمينان بخشي 
صادر و سپس حمل گردند .

• قراردادن بارها بر روي يكديگر و يا داخل قفسه ها بايد متناسب با ظرفيت بار و استقامت آنها 
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باشد .
• اخذ تائيديه بازرسي فني و ساليانه ليفتراك ها از شركت سازنده و يا مراكز رسمي و معتبر مورد 

تاييد وزارت كار و امور اجتماعي الزامي است .
• استفاده از شعله باز براي نشت يابي گاز در ليفتراك هاي گازي اكيدا ممنوع است .

• با عنايت به ماده 88 قانون كار جمهوري اسالمي ايران ، كليه وارد كنندگان ، توليد كنندگان  
فروشندگان ، عرضه كنندگان و بهره برداري كنندگان از ماشين هاي ليفتراك مكلف به رعايت 
استاندارد توليد و موارد حفاظتي و ايمني كه در كتابچه اطالعات فني لحاظ مي شود ، مي باشند .
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فصل سوم- الزامات ايمني 
جوشكاري وبرشكاري گرم
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 فصل سوم- الزامات ايمني جوشكاري و برشكاري گرم
 

• كليه عمليات جوشكاري و برشكاري بايد توسط افراد ماهر صورت پذيرد.
• كليه دستگاه ها و تجهيزاتي كه براي جوشكاري و برشكاري بكار برده مي شوند ، بايد به طور 
مرتب و براساس دستورالعمل هاي كارخانه سازنده مورد بازديد ، آزمايش و دقت سنجي قرار 

گرفته و در صورت وجود نقص و يا فرسودگي ، تعمير و يا از فرآيند كار خارج گردند .
• وضعيت ايستائي دستگاه ها و تجهيزات جوشكاري و برشكاري بايستي به گونه اي باشد كه 

از هرگونه حركت اتفاقي جلوگيري به عمل آيد .
• مجوز كتبي انجام عمليات جوشكاري و برشكاري بايد توسط كارفرما يا نماينده وي صادر 

گردد.
• مجوز انجام عمليات جوشكاري و برشكاري بايد حداقل نوع از فرايند ، مخاطرات شغلي ، 

اقدامات كنترلي و مدت زمان انجام كار را در بر گيرد.
• كليه دستگاه ها و تجهيزات جوشكاري و برشكاري بايد بطور كامال ايمن نصب و بهره برداري 

گردد.
• كليه دستگاه ها و تجهيزات جوشكاري و برشكاري بايد در مكاني نگهداري و انبار شوند كه 

از صدمات فيزيكي و شيميايي محافظت گردد.
• روش انجام عمليات جوشكاري و برشكاري بايد به گونه اي باشد كه عالوه بر فرد جوشكار 

يا برشكار ، خطري براي ساير كارگران و يا افراد متفرقه در بر نداشته باشد .
• ديوارها و سطوح جانبي محل جوشكاري بايد به گونه اي باشد كه بيشترين جذب تشعشعات 

مضر را داشته باشد .
• نصب پاراوان هاي غيرقابل اشتعال و متناسب با نوع كار در محل هاي جوشكاري و برشكاري 

براي حفاظت كارگران و افراد متفرقه الزامي است .
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• فيلتر و پوشش بيروني در محافظ هاي دستي ، عينكهاي جوشكاري و كاله با شيلد ) سپر ( 
جوشكاري ، بايد در مقابل پاشش مواد جوشكاري ، سايش و خردشدن موضعي ، مقاوم بوده و 

از جنس شيشه يا پالستيك شفاف نسوز باشد .
• كاله ايمني جوشكار يا برشكار بايد مجهز به سپرجوشكاري باشد بگونه اي كه در هنگام باال 
زدن فيلتر جوشكاري چشم ها و صورت كارگران را در برابر پرتاب ذرات سرباره محافظت 

نمايد .
• شماره تيرگي فيلترهاي مورد استفاده در انواع عمليات جوشكاري و برشكاري بايد متناسب با 

نوع عمليات و استاندارد باشد .
• عينك ها و ماسك هاي جوشكاري ) محافظ هاي دستي ( بايد به خوبي نگهداري شده و 

همواره تميز و بدون عيب باشد .
• در هنگام جوشكاري يا برشكاري كه احتمال ريزش جرقه ، سرباره يا مواد مذاب از باال بر روي 

بدن وجود دارد ، استفاده از پوشش هاي نسوز الزامي است .
• اقدامات كنترلي بايد به نحوي انجام گيرد تا از انتشار آالينده هاي ناشي از عمليات جوشكاري 

به ساير قسمتهاي كارگاه جلوگيري به عمل آيد .
كارگاههاي  در  كلردار  هيدروكربن هاي  با  كاري  تميز  يا  زدايي  كليه عمليات چربي  انجام   •

جوشكاري، برشكاري و فرآيندهاي مرتبط ممنوع است .
•  اگر قطعه كاري با استفاده از حالل ها چربي زدايي شده باشد ، بايد پيش از شروع جوشكاري 

آن را كامال از باقيمانده حالل پاك و خشك نمود .
• جوشكاري و برشكاري در مكان هايي كه مواد يا گازهاي قابل اشتعال يا انفجار وجود دارد ، 

ممنوع است .
• كليه قسمت هايي كه در اثر جوشكاري يا برشكاري احتمال وقوع آتش سوزي در آنها وجود 
دارد بايستي از مصالح نسوز ساخته شده و يا با استفاده از روش هاي مناسب از ايجاد حريق 

جلوگيري به عمل آيد .
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هر گونه درز يا شكاف ، حفره و پنجره اي باز و يا شكسته در كف و ديواره هاي محل   •
جوشكاري يا برشكاري بايد بطور مناسب پوشيده يا بسته گردند تا خطر ريزش يا پاشش ذرات 

ناشي از جوشكاري و برشكاري به طبقات زيرين و يا واحدهاي مجاور از بين برود .
• قبل از شروع عمليات جوشكاري و برشكاري در فضاهاي بسته و محدود بايد از تهويه مناسب 

محيط كار اطمينان حاصل نمود.
در هنگام جوشكاري و برشكاري كه تامين سيستم تهويه مناسب امكان پذير نمي باشد ،   •

استفاده از تجهيزات مستقل تنفسي الزامي است .
• سيلندرهاي گاز و دستگاه هاي جوشكاري و برشكاري بايستي همواره خارج از فضاهاي بسته 

و محدود مستقر گردد.
از جوشكاري و برشكاري در  ناشي  براي تهويه گازهاي خروجي  استفاده  لوله هاي مورد   •

فضاهاي بسته و محدود بايد از مواد غيرقابل اشتعال ساخته شده باشد.
• جوشكاري و برشكاري مخازن سربسته و يا حاوي مواد قابل اشتعال و انفجار ممنوع است .

• جوشكاري و برشكاري مخازني كه قبال حاوي مواد قابل اشتعال و انفجار بوده و يا محتويات 
قبلي آن مشخص نمي باشد ، بدون رعايت اصول ايمني و استانداردهاي مربوطه ممنوع است.

• كليه دستگاه ها و تجهيزات جوشكاري و برشكاري بايد داراي لوح مشخصات فني باشد .
• در پايان هر شيفت كاري عمليات جوشكاري و برشكاري، بايد اطراف محل كار بازرسي و 

فقط پس از اطمينان از عدم وجود جرقه ، شعله و يا سرباره داغ محل كار را ترك نمود .
• تماس روغن ، گريس و مواد قابل اشتعال و انفجار با كليه دستگاه ها و تجهيزات جوشكاري 

و برشكاري گازي ممنوع مي باشد .
• استفاده از گاز اكسيژن به عنوان جايگزين هواي فشرده ممنوع است .

• استفاده از شعله جهت انجام آزمايش نشتي گازها در سيلندرها و متعلقات آن ممنوع است .
• براي روشن نمودن مشعل جوشكاري و برشكاري بايد از فندك مخصوص آن استفاده نمود .
• در پايان كار و مواقعي كه عمليات جوشكاري و برشكاري انجام نمي گيرد بايد دستگاه ها از 
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منابع اصلي برق يا گاز جدا گردد.
• كليه محل هاي اتصال از سيلندر گاز تا مشعل را بايد قبل از روشن نمودن مشعل به روش هاي 

ايمن و توسط كارگران ماهر مورد آزمايش نشتي قرار داد.
• شيلنگ و اتصاالت رابط بايد استاندارد بوده و فاقد نشتي ، پوسيدگي و يا هر نوع نقص ديگري 

باشد.
• اتصاالت و مهره هاي اتصال بايد قبل از استفاده مورد بررسي قرار گيرند و در صورت وجود 

هر گونه عيب يا نشتي تعويض گردند .
• پركردن سيلندرهاي اكسيژن و انواع گازها بايد توسط مراكز مجاز و معتبر صورت پذيرد .

• سيلندرهاي اكسيژن و انواع گازها بايد بصورت ادواري و براساس آئين نامه هاي حفاظتي و 
استانداردهاي ملي توسط كارفرما مورد بازديد و آزمايش قرار گيرد.

• كارخانجات و توليد كنندگان سيلندرهاي گاز و همچنين صنايع سيلندر پركني مكلف به درج 
نام شيميايي و نام تجاري گاز بر روي بدنه سيلندر مي باشند ، و استفاده از سيلندرهاي گاز كه 

نام شيميايي و نام تجاري محتويات آن بر روي سيلندر درج نشده باشد ممنوع است .
• استفاده از سيلندرهاي گاز و مولدهاي گاز استيلن كه داراي آسيب ديدگي يا خوردگي بوده و 

يا در معرض آتش سوزي قرار داشته اند ممنوع است .
• سيلندرهاي گاز نبايد در معرض صدمات فيزيكي ، شيميايي و تابش مستقيم نورخورشيد و 

شرايط نامساعد جوي قرار گيرند.
• سيلندرهاي گاز بايد بطور قائم و مطمئن در جاي خود محكم گردند تا از افتادن احتمالي آنها 

جلوگيري شود .
• سيلندرهاي گاز بايد دور از مواد قابل اشتعال و انفجار نگهداري و استفاده گردد.

• نگهداري سيلندر اكسيژن در مكان توليد گاز استيلن ممنوع مي باشد .
• استفاده از اتصاالت غير استاندارد، تبديل ها ، وسايل غير ايمن و تنگ ها اكيدا ممنوع است .

• جابجايي سيلندرهاي گاز با اهرم كردن شير يا سرپوش حفاظتي آن ممنوع مي باشد .
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• سيلندر گاز پر يا خالي نبايد بعنوان غلطك يا تكيه گاه استفاده گردد.
• سرپوش حفاظتي سيلندرهاي گاز بايد در جاي خود به طور محكم قرار گيرد مگر در مواردي 

كه سيلندر گاز در حال استفاده مي باشد .
• به منظور جلوگيري از بروز صدمات فيزيكي در هنگام جابجائي انواع سيلندرهاي گاز ، استفاده 

از يك محفظه مناسب و ايمن الزامي است .
• هنگامي كه الزم است سيلندرها به همراه رگالتورهاي متصل به آن جابجا شوند ، بايد پس از 

بستن شير و قراردادن بر روي وسيله ايمن نسبت به جابجايي آنها اقدام نمود.
• استفاده از سيلندر گاز بدون رگالتور استاندارد ممنوع است .

• گرم كردن كپسول و شيرگاز مخزن استيلن توسط شعله ممنوع است و در صورت نياز ، اين 
كار بايستي توسط آب گرم صورت گيرد.

• رنگ شيلنگ ها بايد مطابق با استاندارد شماره 3792 و رنگ بدنه سيلندرهاي گاز بايد براساس 
استاندارد شماره 712 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران باشد.

• بهره برداري از سيلندرهاي گاز فقط به صورت ايستاده مجاز است و به هيچ عنوان نبايد در 
حالت افقي يا وارونه از گاز داخل آن براي عمليات جوشكاري و برشكاري استفاده نمود.

• قرار دادن اشياء بر روي انواع سيلندرهاي گاز ممنوع است .
• قبل از جدا كردن رگالتور از سليندر گاز ، بايد شير سيلندر گاز به طور كامل بسته شود .

• سيلندرهاي گاز بايد دور از عمليات جوشكاري و برشكاري قرار گيرند تا شعله ، سرباره داغ 
و جرقه به آنها نرسد ، در غير اين صورت مي بايست از موانع ضد آتش استفاده نمود .

الكتريكي  الكتريكي جوشكاري قوس  از مدار  به عنوان بخشي  از سيلندرهاي گاز  استفاده   •
ممنوع است .

• در مكانهايي كه گاز از طريق سيستم لوله كشي تامين مي گردد ، جنس لوله ها و كليه تجهيزات 
مرتبط بايد متناسب با نوع گاز و ايمن باشد ، استفاده از رنگ ها و عالئم هشدار دهنده براي 

مشخص شدن نوع گاز لوله كشي ها الزامي است .
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• سيلندرهاي گاز پر و خالي و همچنين سيلندر انواع گازها بايد جدا از يكديگر و در محل ايمن 
نگهداري شوند.

• محل نگهداري و ذخيره سازي سيلندرهاي گاز مي بايست ضد آتش و مجهز به سيستم تهويه 
ايمن باشد .

• استفاده از اتصاالت مسي در عمليات جوشكاري و برشكاري با گاز استيلن ممنوع است.
• هر يك از لوله هايي كه گاز را از مولد يا سيلندر به مشعل هاي جوشكاري و برشكاري انتقال 

مي دهد بايد مجهز به شير يك طرفه فشاري باشد .
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فصل چهارم- الزامات ايمني در 
جوشكاري و برشكاري با برق
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 فصل چهارم-  الزامات ايمني در جوشكاري و برشكاري با برق
 

• در مكانهاي مرطوب كه عمليات جوشكاري و برشكاري با قوس الكتريكي انجام مي گيرد 
استفاده از دستكش ، لباس و كفش عايق الكتريسته و ديگر وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع 

كار الزامي مي باشد .
• در موقعيت هايي كه احتمال تماس بدن جوشكار با هادي هاي برق دار وجود دارد ، بايد 

اجزاي هادي عايق بندي گردد.
• در فرآيندهايي نظير جوشكاري و برشكاري قوي پالسما كه از ولتاژهاي باال استفاده مي شود ، 
استفاده از عايق بندي مناسب و همچنين نصب عالئم و تابلوهاي هشدار دهنده و آموزش افراد 

الزامي مي باشد .
• كليه تجهيزات جوشكاري و برشكاري قوس الكتريكي و مقاومتي ثابت يا سيار و همچنين 

قطعات كار بايد متصل به سيستم اتصال به زمين موثر باشد .
• كليه قسمت هاي برق دار دستگاههاي جوشكاري و برشكاري قوس الكتريكي و مقاومتي و 

تابلوهاي برق آنها بايد به منظور جلوگيري از تماس تصادفي ، محافظت گردد.
بايد  الكتريكي  قوس  برشكاري  و  جوشكاري  دستگاههاي  در  استفاده  مورد  جريان  مقدار   •

متناسب با نوع كار انتخاب گردد.
• كابلهاي جوشكاري و برشكاري قوس الكتريكي بايد از نوع انعطاف پذير و متناسب با نوع 

كار باشد .
قبل از آغاز جوشكاري و برشكاري بايد از ايمن بودن كليه اتصاالت و تجهيزات اطمينان   •

حاصل نمود .
• استفاده از هر نوع هادي به جز كابل جوشكاري براي تكميل مدار جوشكاري ممنوع است .

• در مكانهايي كه تعدادي دستگاه جوش يا برش قوس الكتريكي در كنار هم مورد استفاده قرار 
مي گيرند ، بايستي تمهيدات الزم براي پيشگيري از خطرات برق گرفتگي و آتش سوزي مدنظر 
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قرار گيرد.
• در هنگام جوشكاري و برشكاري بايد از نشت روغن ، سوخت و آب سيستم خنك كننده 
جوش  قوس  كننده  حفاظت  گازهاي  انتشار  همچنين  و  برشكاري  و  جوشكاري  موتورهاي 

جلوگيري بعمل آيد .
• قبل از جابجايي دستگاههاي جوشكاري و برشكاري قوس الكتريكي بايد نسبت به قطع كردن 

منبع برق آنها اقدام نمود .
• جايگاه هاي كار فلزي در هنگام عمليات جوشكاري و برشكاري قوس الكتريكي مي بايست 

نسبت به زمين عايق گرديده و يا به سيستم اتصال به زمين موثر مجهز گردند .
• گيره هاي الكترود بايد مجهز به صفحات يا سپرهاي حفاظتي باشد تا دست كارگر را در مقابل 

حرارت حاصله از قوس الكتريكي حفظ نمايد .
• هنگام تعويض الكترودهاي جوشكاري رعايت اصول ايمني الزامي است .

• پيچاندن كابل جوشكاري به دور اعضاء بدن ممنوع است .
• براي انجام عمليات جوشكاري يا برشكاري در ارتفاع ، رعايت اصول ايمني به منظور جلوگيري 

از برق گرفتگي و همچنين سقوط افراد و اشياء الزامي است .
• تجهيزات جوشكاري و برشكاري كه در فضاي باز مورد استفاده قرار مي گيرند ، بايد از شرايط 

نامساعد جوي به طور ايمن محافظت گردند .
• كليه تجهيزات جوشكاري مقاومتي بايد به نحوي باشند كه از عملكرد تصادقي آنها جلوگيري 

گردد.
• نصب تجهيزات ايمني براي جلوگيري از آسيب ديدن اعضاء بدن كه در داخل منطقه عمل 

جوشكاري قرار دارند الزامي است.
• دستگيره ها و سوئيچ ها بايد در فاصله اي ايمن تعبيه شوند تا امكان آسيب ديدن دستها در 

منطقه عمليات جوشكاري مقاومتي وجود نداشته باشد .
• كليه تجهيزات جوشكاري مقاومتي كه به شكل معلق ) آويزان ( و يا اشكال مشابه استفاده 
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مي شوند بايد به سيستم هاي نگهدارنده مناسب تجهيز گردد.
بايد مجهز به يك يا چند كليد توقف اضطراي در  • كليه دستگاه هاي جوشكاري مقاومتي 

مكان هاي مناسب و قابل دسترس باشد .
• تمام نقاط قابل دسترس قسمتهاي برق دار دستگاههاي جوش مقاومتي بايد به حفاظ هاي 

مناسب تجهيز گردد.
كارفرما مكلف است ضمن تعيين محدوده فعاليت كارگران مشمول اين آئين نامه و ايجاد   •
شرايط ايمن ، بر استفاده صحيح ايشان از ابزارآالت ، دستگاه ها و تجهيزات مربوطه نظارتهاي 

الزم را بعمل آورد .
• كليه واردكنندگان ، توليد كنندگان ، فروشندگان ، عرضه كنندگان و بهره برداري كنندگان از 
ابزارآالت ، دستگاهها و تجهيزات جوشكاري و برشكاري گرم مكلف به رعايت استاندارد توليد 

و موارد ايمني و حفاظتي در دستگاههاي مربوطه باشند .
• مسئوليت رعايت اين موارد بر عهده كارفرماي كارگاه بوده و در صورت وقوع هر گونه حادثه 
به دليل عدم توجه به الزامات قانوني ، كارفرما مكلف به جبران كليه خسارت وارده به زيان 

ديدگان مي باشد .
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فصل پنجم- آئين نامه پيشگيري 
ومبارزه با آتش سوزي
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 فصل پنجم- آئين نامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي
 

• به موجب ماده 47 قانون كار پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كليه كارگاه ها الزم االجرا 
است .

1.  وسايل پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي
 

تدارکات عمومي 
• كليه كارگاه ها بايد داراي وسايل و تجهيزات كافي پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي بوده و 
در تمام ساعات شبانه روز اشخاصي را كه از تعليمات الزم بهره مند و به طريقه صحيح استعمال 

وسايل و تجهيزات مربوطه آشنا باشند ، در اختيار داشته باشند.
تبصره 1 – در نقاطي كه مراكز آتش نشاني وجود دارد كارگاه ها بايد وسيله ارتباط با مراكز 

مزبور را در اختيار داشته باشند.
تبصره 2- هر كارگاه بايد گزارش كليه آتش سوزي هاي كوچك و بزرگ خود و مواد و وسائلي 
كه براي اطفاء آن به كار رفته و ميزان خسارت مالي وارده را به اطالع مركز آتش نشاني محل 

و اداره كل بازرسي كار برساند.

ذخيره آب 
• براي خاموش نمودن حريق هاي احتمالي در هر كارگاه بايد آب با فشار كافي تامين گردد و در 
صورت عدم وجود ارتباط با لوله كشي شهر از لحاظ تامين آب با نظر مقام صالحيت دار پيش بيني 

حداكثر وسعت آتش سوزي در كارگاه به تهيه ذخيره آب كافي اقدام شود.
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لوله ها و شلنگ هاي آب آتش نشاني 
• لوله هاي اصلي آب آتش نشاني و شلنگ ها بايستي پيوسته آماده براي استفاده بوده و به نحوي 
قرار گرفته و يا محافظت شود كه حركت وسائط نقليه صدمه اي به آنها وارد نياورد و در مواردي 
كه بر حسب ضرورت شلنگ ها درعرض جاده يا معبر وسائط نقليه عبور داده مي شود ، بايستي 
پلهاي مخصوص براي محفاظت آنها تهيه و بر روي آنها گذاشته شود تا عبور وسائط نامبرده 
از روي پلهاي مذكور انجام گرفته و آسيبي به شلنگ ها و در نتيجه اختاللي در كار مبارزه با 

آتش سوزي وارد نيايد .
اقدامات  بايد  لوله هاي اصلي و شلنگ ها در زمستان  از يخ زدن آب در  براي جلوگيري   •
احتياطي از قبيل دفن و عايق پيچي لوله هاي اصلي و خالي كردن شالنگها پس از استعمال و 
غيره به عمل آيد و در نقاط سردسير كه احتمال انجماد آب در مخازن و لوله ها بيشتر است 
بايستي مخازن آب زيرزميني بوده و از تلمبه استفاده گردد و شيرهاي آب بايد حداقل درعمق 
25 سانتي متر در حوضچه هاي مخصوص قرار داده شود و دريچه سرپوش آنها عايق و آب 

بندي شده تا آب برف و باران در داخل آنها نفوذ ننمايد .
تبصره – براي جلوگيري از انجماد آب در شيرهاي آب آتش نشاني شير احتياط آن را بايد در 

طي زمستان هفته اي يك مرتبه باز و آب موجود را تخليه نمود .
• براي اطمينان از حاضر به كار بودن لوله هاي اصلي آب آتش نشاني آزمايش ماهيانه آنها جهت 

تميز شدن از رسوبات و گل الي ضروري مي باشد .
• كليه سرقفل ها در شلنگ ها و لوله هاي آب گيري لوله هاي آب آتش نشاني در كارگاه ها بايد 
حتي المقدور از نوع و اندازه اي كه در مركز آتش نشاني محل به كار مي رود انتخاب شود تا در 

صورتي كه از مركز مذكور استمداد شود اشكالي پيش نيايد .
• شلنگ هايي كه براي اطفاء حريق در محوطه باز كارگاه ها بكار برده مي شود بايستي اقال از 
شالنگهايي به قطر 63/5 ميليمتر ) 2/5 اينچ ( و سر لوله هاي به قطر از 19 تا 25/4 ميليمتر ) از 

3/4 تا يك اينچ ( با در نظر گرفتن فشار آب انتخاب گردد.
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• شلنگ هايي كه در داخل ساختمان براي مبارزه با حريق به كار برده مي شود بايستي از نوع  
شلنگ هاي قرقره اقال از 25/4 تا 44/4 ميليمتر يا ) 1 تا 3/4 1 اينچ ( و سر لوله هاي به قطر از 

9/5 تا 12/7 ميليمتر ) 3/8 تا 1/2 اينچ ( با در نظر گرفتن فشار آب انتخاب گردد.
• شلنگ هاي آتش نشاني را پس از هر مرتبه استعمال بايد كامال از آب خالي نمود و شلنگ هاي 

آستر الستيكي را بايد اقال هر سه ماه يك مرتبه آزمايش نمود .

استعمال آب 
• در مواردي كه مقادير زيادي مايعات قابل اشتعال و انواع مختلف روغن ها و رنگ ها و امثال 
آن يا گردهاي آلي قابل اشتعال در معرض حريق قرار گرفته باشد ، به هيچ وجه نبايد مبادرت به 

استعمال آب كرد مگر آن كه به صورت پودر استعمال شود .
• در مواردي كه تجهيزات الكتريكي داراي جريان الكتريسته هستند و دچار آتش سوزي مي شوند 
بايد از خاموش كننده هاي سودا اسيد و مولد كف وهمچنين استعمال آب اكيدا خودداري گردد.

• در مواردي كه پودر فلزات قابل اشتعال مانند پودر آلومينيوم يا پودر منيزيم و غيره در معرض 
حريق قرار گيرد و همچنين موادي نظير كربور دو كلسيم و غيره كه با ريختن آب روي آنها 
ممكن است گازهاي قابل اشتعال و قابل انفجار و يا مضره از آنها متصاعد گردد از استعمال آب 

بايستي به كلي احتراز نمود.
• در محل ورود و داخل ابنيه كارخانجات و موسساتي كه يك يا چند نوع از مواد مشروحه در  
بندهاي فوق وجود دارد ، بايد نوع آن مواد را روي تابلوي مخصوص آگهي نمود و ضمنا وجود 
چنين موادي را بايد به مركز آتش نشاني محل كه ممكن است در صورت بروز آتش سوزي از 

آن استمداد شود اطالع داد .

دستگاه هاي ثابت آب پاش خودکار و انواع ديگر آن 
• در كارگاه ها و موسساتي كه براي مبارزه با حريق دستگاه هاي ثابت آب پاش خودكار به كار 
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برده مي شود ، شيرهاي اصلي كنترل آب اين دستگاه ها بايد در تمام اوقات باز نگاهداشته شود 
و فقط به دستور يك شخص مسئول مي توان شيرهاي مذكور را براي قطع نمودن جريان آب 

در داخل دستگاه ها بست .
الكتريكي خودكار صوتي بوده تا در  شيرهاي مذكور در بند قبل  بايستي مجهز به اسباب   •

صورت بسته شدن به اتاق متصدي مربوطه اعالم خطر شود.
• فاصله سر آب پاشهاي خودكار از اشيا مورد حفاظت و ساير نقاط اطراف آنها بايد از 60 سانتي متر 

) 12 اينچ ( كمتر نباشد .
• دستگاه هاي ثابت خودكاري كه با كف يا انيدريد كربنيك و غيره براي خاموش كردن مواد 
قابل احتراق و اشتعال در كارگاه ها نصب گرديده بايد هميشه طبق اصول فني آماده به كار نگاه 

داشته شود .

خاموش کننده هاي دستي و چرخ دار 
• كليه كارگاه ها و موسسات صنعتي اعم از اينكه در آنها وسيله حفاظتي از نوع دستگاه هاي 
تصويب شده ثابت خودكار وجود داشته يا نداشته باشد بايد براي حفاظت عليه حريق هاي 
كوچك اتفاقي به خاموش كننده هاي دستي مناسب با نوع حريق هايي كه ممكن است از نقطه 

نظر كيفيت كار و موادي كه در كارگاه ها و موسسات مذكور وجود دارد مجهز باشد .
• خاموش كننده هاي دستي و چرخ دار را بايد پيوسته در مكاني مناسب و مشخص كه احتمال 
يا  نمود و محل نصب  نگاهداري  است  تر  آسان  آن  به  و دسترسي  كمتر  آن  در  بروز حريق 

نگاهداري آنها بايستي با رنگ قرمز مشخص شود .
• در مواردي كه مواد سوختني غير از آنچه در بندهاي آتي ذكر مي شود در معرض حريق قرار 

گيرند وسايل قابل حمل مبارزه با آتش مي تواند شامل لوازم زير باشد : 
سطل آب ، سطل شن ، شالنگهاي قرقره اي با استفاده از شير آب عمومي يا از مخازن مرتفع 
آب ، خاموش كننده هاي محتوي مواد سودا اسيد يا آب گاز و ضمنا در مواقعي كه برودت هوا 
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باعث انجماد آب مي شود بايستي تدابير احتياطي براي جلوگيري از يخ زدن آب در شيرها و يخ زدن 
خاموش كننده هاي سودا اسيد و آب گاز بكار برد.

• براي خاموش نمودن حريق هاي مايعات قابل اشتعال و انواع مختلف روغن ها و رنگ ها 
نبايد از خاموش كننده هاي آبي استفاده شود بلكه بايد از خاموش كننده هاي حاوي كف يا پودر 

شيميايي و خاموش كننده هايي از نوع   و ساير خاموش كننده هاي معادل آن استفاده گردد.
• چنانچه حريق در مكاني روي دهد كه تجهيزات الكتريكي كه داراي جريان الكتريسته است در 
معرض آتش سوزي قرار گرفته باشد در اين صورت وسايل و تجهيزات قابل حمل فوق الذكر 
نبايد شامل كف يا دستگاه هاي آتش نشاني آبي باشد ، بلكه به جاي آنها بايد ازخاموش كننده 
هاي حاوي كف يا پودر شيميايي يا ساير مواد معادل استفاده كرد عالوه بر اين مساله شدت و 
ضعف جريان الكتريسته در دستگاه هايي كه دچار حريق گرديده نيز بايد مورد توجه مامورين 

آتش نشاني از نظر حفاظت شخصي قرار گيرد.
• براي خاموش كردن حريق پودر يا براده فلزاتي نظير منيزيم آلومينيوم و غيره بايد از استعمال 
موكدا  غيره  و  پودر شيميايي   ، اسيد كف  نوع سودا  از  كننده  مواد خاموش  و  مايع  هر گونه 
جلوگيري به عمل آورد و بايستي با ايجاد ديواره يا سدي از شن و ماسه نرم و خشك گردسنگ 
و ساير مواد خنثي كه به مقدار فراوان در محل آماده و در دسترس گذاشته شده است مانع از 
توسعه و پيشرفت آتش گرديد و يا پودر مخصوصي كه به وسيله كارخانه سازنده فلز منظور 

توصيه شده است اقدام به خاموش نمودن آتش نمود.
• در مورد خاموش كننده هاي دستي و چرخ دار مراتب زير را بايد رعايت نمود :

الف – بازرسي ماهيانه از كليه آنها به اسثتناي نوع  كه هر 6 ماه يك مرتبه بايد بازرسي شود .
بازرسي ساليانه براي اطالع از كيفيت و كميت مواد خاموش كننده و در صورت لزوم  ب – 

براي دوباره پركردن آنها .
ج – آزمايش دو ساله براي تحت فشار گذاشتن بدنه ظروف خاموش كننده با فشاري كه از 

طرف كارخانه سازنده تعيين شده است.
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تبصره – خاموش كننده ها را بايد بالفاصله پس از استعمال دوباره پر نمود و در محل خود 
گذاشت .

• توجه اشخاصي را كه در مبارزه حريق شركت دارند بايد به خطرات استعمال خاموش كننده هاي 
از نوع تتراكلرور دو كربن و برومو دو متيل در فضاي مسدود جلب نمود زيرا مواد مذكور سمي 
بوده و در اثر حرارت آتش تجزيه شده و توليد بخارات سمي مي نمايد و نيز بايد آنها را به عمليات 
شيميايي كه در بعضي موارد بين مايعات خاموش كننده مذكور و موادي كه براي خاموش كردن 

آنها به كار رفته است رخ مي دهد آگاه نمود .

2 – وسايل اعالم خطر و تمرين هاي مربوط به اطفاء حريق 
• كليه كارگاه ها كه فعاليت آنها امكان مخاطرات شديد يا نسبتًا مهم آتش سوزي دارد بايد مجهز 
به وسايل اعالم وقوع حريق باشند اين وسايل بايد متعدد بوده و اعالم خطر در هر قسمت از 
ساختمان كارگاه كه به صدا درآيد براي كليه اشخاصي كه در ساختمان هستند به طور وضوح 

قابل استماع باشد . ) وسائل اعالم خطر حريق ممكن است دستي يا خودكار باشد (
• در هر طبقه از ساختمان كارگاه بايستي تعداد كافي وسايل اعالم خطر حريق دستي وجود 
داشته باشد و اين وسايل را بايد در جعبه هاي شيشه اي در محلي قرار داد كه براي رسيدن به 

آنها طي مسافت بيش از 30 متر ) 100 فوت ( ضروري نباشد .
• وسايل اعالم وقوع خطر بايستي به وسيله رنگ قرمز كه در محل نصب آنها به كار رفته كاماًل 
مشخص باشند و به سهولت در دسترس بوده و در معبر طبيعي فرار از آتش قرار داشته باشد .
• وسايل اعالم خطر حريق بايد از نقطه نظر و نوع آهنگ صدا نسبت به كليه وسايل صوتي ديگر 
مشخص بوده و به هيچ وجه براي مقاصد ديگري غير از اعالم خطر حريق و يا احضار افراد 

براي تمرين هاي مبارزه با حريق مورد استفاده قرار نگيرد.
• وسايل اعالم خطر حريق كه با نيروي الكتريسته يا بخار به كار مي افتد بايد طوري تعبيه شود 

كه از كار افتادن نيروي الكتريسته يا بخار كارگاه مانع از كار آنها نگردد.
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تمرين هاي تخليه ساختمان در کليه کارگاه ها 
• تمرين هاي مربوط به تخليه كارگاه ها يا ساختمان ها را بايد اقال هر 6 ماه يك مرتبه انجام داد 
تا بدين وسيله از خروج منظم افراد از ساختمان ها در موقع بروز حريق و جلوگيري از وحشت 

ترس اطمينان حاصل شود .
• اين تمرين ها بايد از طريق تشكيالتي از طرف كارگاه كه قادر به تنظيم و هدايت آن باشد 

سرپرستي گردد.
• تمرين هاي تخليه بايد به طريقي ترتيب داده شود كه با شرايط حقيقي وفق داشته باشد .

• كليه اشخاصي كه در كارگاه به كار اشتغال دارند بايد در تمرين تخليه شركت نموده و براي 
استفاده از خاموش كننده ها جهت مبارزه با حريق هاي كوچك آموزش كافي داشته باشند.

تمرين هاي مبارزه با حريق 
• در كارگاه هايي كه داراي دسته هاي آتش نشاني تعليم يافته و مجهز مي باشند تمرين هاي 
آتش نشاني بايد اقال ماهي يك مرتبه انجام گيرد و ارجح آن است كه تمرين ها بدون اطالع 

قبلي انجام پذيرد.
• تمرين هاي مبارزه با حريق مذكور در بند فوق بايد تقريبا با شرايط واقعي تطبيق نموده و شامل 

استعمال وسايل و تجهيزات آتش نشاني باشد .

شرکت کارکنان در مبارزه با حريق 
• در هريك از كارگاه ها كه داراي دسته هاي آتش نشاني تعليم يافته نمي باشد بايد سعي شود 
كه تدريجًا كليه كاركنان به خصوص كليه نگهبان ها را با طرز استعمال و به كار انداختن وسايل 
و تجهيزات مبارزه با حريق و همچنين استفاده از هر يك از آنها در مقابل نوع حريقي كه براي 
آن منظور گرديده كامال تربيت و آماده كرد تا در موقع آتش سوزي بتوانند تحت رهبري اكيپ هاي 

مجهز و تعليم يافته كارگاه انجام وظيفه نمايند.
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• در كارگاه ها بايد كارگران جديد االستخدام را به كليه وسايل و تجهيزات مبارزه با حريق ، 
درهاي خروجي و موارد استفاده از آنها در موقع پيش آمد آتش سوزي آشنا نمود .
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فصل ششم - انبار كردن و نگهداري مواد
قابل انفجار و مايعات قابل اشتعال
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فصل ششم - انبار كردن و نگهداري مواد قابل انفجار و مايعات قابل اشتعال
 

مواد قابل انفجار 
• مواد قابل انفجار تجارتي را بايد بر طبق مقررات خاصي كه به تصويب مقام صالحيت دار 

رسيده است انبار و نگاهداري نمود .
• نگاهداري و ذخيره مايعات قابل اشتعال با نقطه سوخت Flashpoint كمتر از 21 درجه سانتي 
گراد بايد به 18 ليتر آن هم فقط در ظروف مخصوص سربسته محدود كرد و دور از منابع جرقه 

و حرارت قرار داد .
• مايعات قابل اشتعال كه در ظروف سربسته نگاهداري مي شوند بايد به مقدار محدودي كه از 
طرف مقام صالحيت دار تعيين مي شود ، در انباري كه از نقطه نظر ساختمان در مقابل حريق 
مقاومت داشته و باالي سطح زمين قرار گرفته و به وسيله ديوارها ودر و پنجره هاي ضد حريق 

خودكار از ساير قسمت هاي ساختمان مجزا مي شود نگاهداري كرد .
• در ساختمان در و پنجره و هر قسمت مدخل انبارها بند فوق نبايد شيشه شفاف به كار رود و 

در صورت لزوم بايد از شيشه مات استفاده شود .
نگاهداري و ذخيره مقادير زياد مايعات قابل اشتعال فقط در مخازن مجزا و يا تانك هاي   •
مخصوصي كه در باال يا زير زمين ساخته شده ) مخازن زيرزميني داراي رجحان بيشتري مي 
باشد ( و به فاصله كافي از ابنيه ديگري كه از طرف مقام صالحيت دار تعيين مي شود مجاز 

خواهد بود .
• براي رسانيدن مصرف مواد قابل اشتعال قسمت هاي مختلف كارخانه بايد از لوله استفاده شود .

از نظر نور در انبارهاي مذكور در بندهاي فوق  بايستي از چراغ هاي با حباب ضد شعله   •
استفاده شود .

• انبار بايستي مجهز به وسايل تهويه طبيعي و در صورت لزوم تهويه مصنوعي ضد شعله باشد .
تبصره – كليدها ، فيوزها و ساير ادوات و وسايل الكتريكي در اين گونه انبارها بايستي از نوع 
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ضد شعله انتخاب گردد.
تدابير موثري بايد اتخاذ شود كه از چكه و نشت اين قبيل مايعات قابل اشتعال و نفوذ به   •
قسمت هاي زيرين ساختمان و داخل آبروها و مجاري آب جلوگيري شود و ريخت و پاش 
نباشد و همچنين از امكان  اتفاقي آنها به ميزاني محدود گردد كه متضمن هيچ گونه خطري 
ايجاد هر قسم مخلوط قابل اشتعال و انفجار بخار و هوا مخصوصا در حين انتقال مايعات مورد 

بحث ممانعت شود .

گازهاي فشرده 
• بطري هاي مخازن محتوي گازهاي فشرده را ممكن است فقط در نقاط باز نگاهداري كرد 
مشروط به آن كه به طور كافي در مقابل تغييرات فوق العاده حرارت ، اشعه مستقيم خورشيد ، 

تراكم برف يا رطوبت مداوم از آنها حفاظت شود .
• بطري هاي گاز كه در داخل كارگاه ها انبار مي گردد محوطه نگاهداري آنها بايستي به وسيله 
ديوارها يا موانعي كه در مقابل آتش و حرارت استقامت داشته باشند محصور و مجزا گردد و 
باال ( در گيره هاي  قائم ) سر بطري به طرف  آنها را بطور  المقدور  امكان حتي  در صورت 

مخصوصي كه مانع از زمين افتادن آنها مي شود نگاهداري كرد .
تبصره – انبار بطري ها و مخازن گازهاي فشرده بايد داراي تهويه كافي باشد .

اشتعال  قابل  العاده  نزديك و در مجاورت مواد فوق  نبايد  به هيچ وجه  را  گازهاي فشرده   •
نگاهداري كرد.

• در صورت نشت گازهاي قابل اشتعال بايستي بالفاصله منابع حرارت و جرقه ها را از بين برده 
و جريان برق را قطع كرد و به آتش نشاني شهر و فروشنده اين قبيل گازها اطالع داد و نسبت 

به تهويه محل اقدام فوري نمود .
• محل انبار اين نوع بطري ها بايستي حتي االمكان از سرايت حريق دور بوده و مجهز به دستگاه 

ثابت آب پاش خودكار باشد .
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ذغال سنگ ، سلولوييد و ساير اجسام جامد شديد االشتعال 
• جهت نگاهداري و ذخيره مقادير زياد ذغال سنگ و جلوگيري از احتراق خود به خود چنان 
چه در محل هاي باز نگاهداري شود بايستي آن را به صورت توده هاي جداگانه انبار نمود به 
از  متر  از 3  انباشته شده بيش  از توده هاي  نقطه اي  طوري كه ضخامت قشر ذغال در هيچ 

سطحي كه در معرض هوا قرار گرفته فاصله نداشته باشد .
• انبار ذغال سنگ و ذغال چوب بايد در محلي قرار گيرد كه در مجاورت آتش نبوده و ساختمان 

آن بايستي از مصالح مقاوم در مقابل حريق ساخته شده و داراي تهويه كافي باشد .
• ذغال سنگ پودر شده كه درجه حرارت آن از 65 درجه سانتي گراد تجاوز كند قبل از آن كه 

در ظروف و يا مخازن ريخته شوند بايد به قدر كافي آنها را سرد نمود .
• سطل ها يا ظروف مخصوص نگاهداري ذغال پودر بايد از مواد نسوز تهيه و به قسمي محل 
آنها انتخاب شود كه تشعشعات حرارتي ديگ هاي بخار ، كوره ها ، لوله هاي بخار يا ساير منابع 

حرارتي نتوانند درجه حرارت محتويات آنها را به ميزان مخاطره انگيزي باال ببرند .
• سلولوييد و ساير مواد شديد االشتعال جامد را بايستي فقط در شرايطي كه از طرف يك مقام 

صالحيت دار تعيين گرديده است انبار نمود .

مواد بسته بندي شده 
• مقادير زيادتر تراشه و مواد بسته بندي شده قابل اشتعال را بايد در ساختمان هاي مجزا يا در 
اتاق هاي مقاوم در مقابل حريق يا اتاق هايي كه از ديوارهاي فلزي ساخته شده و با درهاي فلزي 

مجهز گرديده نگاهداري شوند .
• در اتاق هاي مذكور در بند فوق به هيچ وجه نبايد دريچه و مدخلي كه در آن شيشه شفاف به 

كار رفته وجود داشته باشد استفاده از شيشه هاي مات مانعي ندارد.
• چنان چه مواد مذكور فوق مقدارشان كم باشد مي توان آنها را در صندوق هاي فلزي سرپوش 
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دار نگاهداري كرد.

استعمال دخانيات 
• استعمال دخانيات ، روشن كردن و همراه نداشتن كبريت ، فندك و هر گونه اشياء مولد شعله 
يا جرقه بايستي در كليه نقاطي كه در آنها مواد قابل احتراق مواد قابل اشتعال و يا مواد انفجار 

نگاهداري و يا به كار برده مي شود ممنوع باشد .
فصل 4 – از بين بردن فضوالت و جمع آوري فضوالت 

• در مواردي كه فضوالت صنعتي قابل احتراق ، اشتعال و قابل انفجار با وسايل مكانيكي به 
خارج حمل نمي شود به هيچ وجه نبايد اجازه داد كه در سطح كارگاه ها متراكم گردد بلكه بايد 

آنها را در صندوق هاي فلزي سرپوش دار جمع آوري و مرتب به خارج حمل كرد.
• در كليه محل هايي كه فضوالت آغشته به روغن كهنه پاره هايي كه براي تميز نمودن ماشين آالت 
و يا كارهاي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد و همچنين فضوالتي كه ممكن است به خودي خود 

آتش گيرند وجود دارد بايستي در صندوق هاي فلزي سرپوش دار نگاهداري شوند .

از بين بردن فضوالت 
• محتويات ظروف و صندوق هاي مذكور در بندهاي فوق را بايد به طور مرتب به خارج كارگاه 
حمل و سوزانيد و يا در زير خاك دفن نمود مگر در مواردي كه بايد آنها را عدل بندي نموده و 

طبق برنامه به خارج حمل كرد .
• فضوالت مواد قابل اشتعالي كه به صورت عدل بندي در مي آيند بايد در انبارهايي كه ديوار و 
درب آنها فلزي است يا در ساختماني كه از مصالح نسوز ساخته شده دور از كارگاه نگاهداري 

گردد . اين فضوالت را اقال ماهي يك مرتبه بايد به خارج حمل كرد .
• مي توان مدت مذكور در ماده فوق را در صورتي كه انبار داري فاصله كافي طبق نظر مقام 
صالحيت دار از كارگاه باشد تمديد نمود ولي مدت تمديد نبايد تا حدي باشد كه فضوالت 
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جمع آوري شده توليد خطر بنمايد .

سوزاندن فضوالت 
• فضوالت و زباله ها را بايستي در كوره هاي مخصوص زباله سوز ) Incinerator ( سوزاند.

• در كارخانجاتي كه فضوالت را براي ايجاد حرارت مورد استفاده قرار مي دهند بايستي فورا 
آنها را سوزاند .

• در مواردي كه فضوالت در هواي آزاد سوزانده مي شود اين عمل نبايد در فاصله اي كمتر از 15 متر 
) 50 فوت ( از ساختمان هاي قابل احتراق و 6 متر ) 20 فوت ( در ساير ساختمان ها انجام گيرد.

• احتياطات الزم براي حفظ اشخاصي كه فضوالت را مي سوزانند بايد به عمل آيد .
• فضوالت شديد االشتعال را بايد جداگانه سوزاند .

ذغال و دوده 
• براي جمع آوري و انبار كردن مواد نيم سوخته و ذغال ها يا قشرهايي كه از تراشيدن و تميز 
نمودن داخل لوله هاي حامل مواد نفتي كوره هاي دستگاه هاي پااليشگاه و دوده هاي ساير كوره ها 
حاصل مي شود بايد از محفظه هاي دائمي غيرقابل اشتعال يا محل هاي بي خطر ديگري در داخل 
كارگاه ها كه حداقل 15 متر ) 50 فوت ( دورتر از ساختمان هاي اصلي ساخته مي شود استفاده 

گردد و سپس آنها به وسايل الزم معدوم نمود.
• پوست ها و قشرهايي كه از تميز نمودن داخل ظرفهاي محتوي گاز نفت خام و يا مواد تقطيري 
تصفيه نشده جمع آوري مي شود بايد در بشكه هاي فلزي ريخته و در زير آب نگاهداري شود 

و سپس در اسرع وقت آنها را در محل بي خطري در زير خاك مدفون ساخت .

 جلوگيري از حوادث ناشي از صاعقه 
• در موارد زير بايد عليه صاعقه تدابير حفاظتي اتخاذ نمود :
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الف – ابنيه و محل هايي كه در آنها مواد قابل اشتعال تهيه ، مصرف و يا انبار مي شود .
ب – تانك هاي مخزن مايعات نفتي ، روغني رنگ و هر گونه مايعات قابل اشتعال ديگر .

ج – دودكشهاي مرتفع .
• در مناطقي كه صاعقه به كرات به وقوع مي پيوندد تدابير حفاظتي مخصوصا در موارد زير بايد 

اتخاذ گردد : 
الف – الواتورهاي غالت 

ب – آسياب هاي مواد غذايي و آرد 
ج – ابنيه مجرايي كه در آنجا مواد قابل اشتعال از قبيل گازها ، آبخره گردها و غبارهاي متشكل 

از الياف پشم و پنبه و نظائر آن وجود دارد.
د – نوكهاي فلزي ، پايه هاي فلزي پرچم در ساختمان هاي مرتفع و برجهاي آب 

اتصال زمين در ساختمان 
• بناها ، مخازن و ساير ساختمان هايي كه سقف يا بدنه آنها داراي پوشش فلزي بوده و از نظر 
هدايت الكتريسته به هم متصل مي باشند ولي بر روي پايه عايق قرار گرفته اند بايد از نظر 

الكتريكي به طور صحيح به زمين اتصال داده شود .
• از نظر جلوگيري از مخاطرات برق ساكن بايستي مخازن حاوي مواد قابل اشتعال برجهاي 
عمليات مواد قابل اشتعال و لوله هاي معبر مواد قابل اشتعال داراي اتصال زمين موثري بوده كه 
اقال هر شش ماه يك مرتبه مورد معاينه و آزمايش دقيق قرار گرفته و در صورت لزوم تعمير 

شود.
• در اماكني كه امكان ذخيره شدن برق ساكن در اشخاص يا در اشياء وجود داشته و اشخاصي 
يا اشياء مذكور در معرض تماس با گازهاي قابل اشتعال يا انفجار قرار گيرند ) مانند كيفيتي كه 
در اتاق عمل بيمارستان ها و غيره وجود دارد ( براي جلوگيري از ايجاد جرقه ناشي از تخليه 

برق ساكن و دفع خطرات آن بايستي تدابير الزم اتخاذ و پيش بيني شود .
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برق گير و منضمات آن 
• ساختمان هايي كه از مصالح عايق الكتريسته ساخته شده و يا در ساختمان هايي كه پوشش فلزي 
آنها از نقطه نظر هدايت جريان الكتريسته به هم متصل نيستند بايستي با ميله برق گير رشته هاي 

هادي جريان و اتصال زمين مجهز شوند .
• دودكش ها و دستگاه هاي تهويه و اشياء فلزي ديگر كه نسبت به بدنه ساختمان مرتفع بوده يا 
پيش آمدگي دارند بايد به طريق قابل اطميناني به سيستم برق گير ساختمان اتصال داده شود .

• اجسام فلزي كه در داخل بنايي به كار رفته و در فاصله اي در حدود 1/80 متر ) 6 فوت ( از  
سيم هاي برق گير قرار گرفته بايد با آن اتصال داده شود .

• در داخل بنايي كه اجسام فلزي با ابعاد بزرگي وجود دارد بايد جسم مذكور را از باالترين نقطه 
در داخل بنا به زمين اتصال داد.

• اجسام فلزي كه يكي از ابعاد آنها بيش از 1/8 متر ) 6 فوت ( در داخل يك بنا باشد و به    
فاصله اي بيش از 1/8 متر ) 6 فوت ( از سيم برق گير قرار گرفته باشد بايد به طور مستقل به 

زمين اتصال داده شود .
• كليه برق گيرها و منضمات آن بايد اقال هر 6 ماه يك مرتبه بازرسي و آزمايش گرديده و در 

صورت لزوم تعمير گردد.

صاعقه شكن 
• در مورد كليه سيم هاي هوايي مربوط به روشنايي ، نيروي برق ، تلفن ، راديو و تلويزيون كه 
وارد ساختمان مي شود بايد قبل از ورد به بنا مجهز به وسيله صاعقه شكن بوده مگر آن كه از 

نظر فني وجود آن ضروري نباشد .
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فصل هفتم- الزامات ايمني در آزمايشگاه
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فصل هفتم- الزامات ايمني در آزمايشگاه

 1. اتاق ها و محل كار آزماشگاهي، بايد حداقل 3 متر از كف تا سقف ارتفاع داشته و فضاي 
مفيد بايد براي هر نفر از 12 مترمكعب كمتر نباشد .

تبصره – در آزمايشگاه هايي كه ارتفاع هر طبقه از 4 متر بيشتر باشد براي محاسبه حجم الزم 
فقط تا ارتفاع 4 متر منظور مي گردد.

2. در فضاي آزمايشگاه نصب تجهيزات و يا قراردادن اشياء و محصوالت نبايد مزاحمتي براي 
عبور و مرور يا كار كاركنان ايجاد نمايد و در اطراف هر دستگاه بايد فضاي كافي براي انجام 

آزمايش ، نظافت و در صورت لزوم اصالحات و تعميرات منظور شود .
3. كف اتاق ها و قسمت هايي كه محل عبور يا حمل و نقل مواد است بايد صاف و هموار بوده 
و عاري از حفره و سوراخ، برآمدگي ناشي از پوشش بي تناسب مجاري ، پيچ و مهره و لوله ، 
دريچه يا برجستگي و هر گونه مانعي كه ممكن است موجب گيركردن و يا لغزش اشخاص شود 

باشد .
4. كف ، ديوار و سقف آزمايشگاه و انبار بايد قابل شستشو بوده و در موارد ريخته شدن مايعات 

بايد كف داراي شيب كافي باشد تا مواد به طرف مجاري فاضالب هدايت گردد.
5. جنس لوله هاي فاضالب آزمايشگاهي بايد از نوع مقاوم در برابر اسيدها و بازها باشد .

6. ديوار اتاق هاي آزمايشگاه بايد حداقل از كف تا ارتفاع 1/60 متر قابل شستشو بوده و از 
نفوذ آب و رطوبت جلوگيري كند .

7. در احداث ساختمان آزمايشگاه شرايط جوي و اقليمي مدنظر قرار گيرد و از مصالح نسوز 
و ضد حريق استفاده شود .

8 . براي هر اتاق حداقل دو در خروجي تعبيه شود و درها به طرف بيرون اتاق باز شده و به 
طور اتوماتيك بسته گردد. بدون منفذ باشد و در هنگام كاركاركنان قفل نگردد.

آزمايشگاه هميشه هواي سالم  باشد كه كاركنان  بايد طوري  تهويه محل كار درهر حالت   .9
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تنفس نمايند و همواره آالينده هاي شيميايي به طور موثر به خارج از محيط هدايت شوند .
10. شرايط جوي و نور در هر انبار و آزمايشگاه بايد متناسب با نوع فعاليت و مواد آن بوده و 

مجهز به روشنايي اضطراري باشد .
11. پلكان ، نردبان و نرده هاي حفاظتي در ساختمان آزمايشگاه و انبار مي بايست براساس آئين 

نامه هاي حفاظت و بهداشت كار احداث گردد.
در دسترس  بايد  بدن  و  ، دست  براي چشم  اضطراري  هاي شستشوي خودكار  دستگاه   .12

كاركنان قرار گيرد.
13. درهاي آزمايشگاه و انبار بايد داراي قفل و كليد مجزا بوده و فقط افراد صالحيت دار مجاز 

به ورود باشند .
14. در هر آزمايشگاه وانبار بايد لوازم اعالم و اطفاء حريق سيار و ثابت متناسب با نوع كار 

نصب گردد.
15. لوازم آتش نشاني و كمك هاي اوليه در محل هاي مناسب ، مشخص و در دسترس كاركنان 

نصب گردد.
16. كليه آزمايشگاه ها بايد داراي وسايل و تجهيزات كافي جهت پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي 
بوده و در تمام ساعات شبانه روز اشخاصي كه از آموزش الزم برخوردار بوده و به طريقه صحيح 
كاربرد وسايل و تجهيزات مربوطه آشنا مي باشند در آزمايشگاه حضور يابند . ضمنا كاركنان آزمايشگاه 

نيز بايد آموزش هاي الزم اطفاء حريق را ديده باشند .
17. در واحدهايي كه مركز آتش نشاني و اورژانس وجود دارد آزمايشگاه و انبار بايد وسيله 

ارتباطي مانند يك تلفن اضطراري مستقيم با مركز مزبور را در اختيار داشته باشد.
18. نصب يك نقشه يا طرح ) Floor Plan ( در آزمايشگاه كه بطور واضح آشكار كننده موارد 

زير باشد : 
- نقشه فيزيكي اتاق ها ، راهروها و مسيرهاي ورودي و خروجي 

- ابعاد اتاق ها 
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- محل ورود و خروجي هاي اضطراري 
- محل تجهيزات و لوازم ايمني و آتش نشاني و جعبه كمكهاي اوليه ، تلفن اضطراري و . . .

- محل تهويه ، سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي 
- محل نگهداري مواد شيميايي و خطرناك 

19. شبكه هاي تاسيساتي آزمايشگاه شامل آب ، گاز ، فاضالب و برق به شكلي طراحي شده 
محل  در  مربوطه  تاسيساتي  هاي  نقشه  ضمنا  باشند  ايمني  ضريب  باالترين  داراي  كه  باشند 

مناسبي نگهداري شود.
20. سيم كشي برق حتي االمكان ساده و كليه سيم هاي برق به طور مناسب عايق و در كانال 

قرار گرفته و تعقيب مسير آن آسان و داراي نقشه باشد .
21. در كليه آزمايشگاه ها بايد رختكن و سرويس بهداشتي در محل مناسب وجود داشته باشد .

22. محل خوردن و آشاميدن بايد خارج از محيط آزمايشگاه باشد .
23. ساختمان آزمايشگاه بايد به صورتي مناسب از فضاي اداري تفكيك شده باشد .

24. تجهيزات محافظت از تابش اشعه خورشيد بايد در قسمت خارجي پنجره ها نصب گردد.
25. اگر آزمايشگاه داراي پنجره هايي است كه باز مي شوند يا داراي ساير منافذ مي باشد بايد 
براي جلوگيري از نفوذ آب ، گرد و غبار وساير عوامل جوي مجهز به حفاظي مناسب بوده و 

لبه  پنجره ها نيز داراي شيب مناسب باشد .
26. كف ، ديوار و سقف آزمايشگاه بايد قابل شستشو بوده و الزامًا بدون زاويه و در مقابل مواد 

شيميايي و ضدعفوني كننده ها مقاوم باشد .
27. درها بايد داراي سطوحي صاف ، غيرجاذب، قابل شستشو و مقاوم در برابر مواد شيميايي 

باشند.
خال،  شير  به  مجهز  و  بوده  برخوردار  مناسب  وسعت  از  بايد  آزمايشگاهي  كار  ميزهاي   .28

شيرگاز ، شير هوا ، شير آب ) سرد و گرم ( ، فاضالب و پريز برق ايمن باشند.
و  شيميايي  مواد  به  مقاوم  و  يكپارچه   ، قابل شستشو  بايد  آزمايشگاهي  كار  ميز  29. سطوح 
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حرارت باشند .
30. شستشوي روپوش هاي آزمايشگاهي بايد در محل كار انجام گيرد.

31. آزمايشگاه هاي بيولوژيك بايد مجهز به سيستم شستشوي اتوماتيك دست باشد و نزديك 
در خروجي آزمايشگاه تعبيه گردد.

مقاوم  و  نسوز  از مصالح  بايد  مواد شيميايي  انبارهاي  در  نگهدارنده  و طبقات  32. ساختمان 
ساخته شود و انبار جداگانه اي به مواد شيميايي قابل اشتعال و انفجار اختصاص يابد .

33. آزمايشگاه و انبار بايد مجهز به تجهيزات تهويه عمومي و در صورت لزوم تهويه موضعي 
ضد جرقه باشد .

34. انبار آزمايشگاه بايد كمترين در و پنجره را داشته و در صورت لزوم از پنجره با شيشه مات 
و مقاوم در برابر شكستگي استفاده شود .

35. كف انبار مي بايست صاف و باالتر از سطح زمين اطراف آن بوده و لغزنده نباشد .
36. انبار و آزمايشگاه بايد ضمن دسترسي آسان ، مجزا باشند تا از انتقال خطرات احتمالي به 

يكديگر جلوگيري بعمل آيد .
37. قفسه بندي و نحوه چيدمان بايد به گونه اي باشد كه فضاي مناسب جهت دسترسي آسان 

و حمل و نقل ايمن فراهم گردد.
38. سيستم الكتريكي مي بايست ضد جرقه در نظر گرفته شود و حتمًا مجهز به سيستم اتصال 

به زمين باشد .
39. محل استقرار كاركنان انبار بايد در محلي مناسب و مشرق به انبار و مجزا از محوطه انبار 

باشد . 
و  كف  و  بوده  ها  آزمايشگاه  ساير  از  مجزا  بايد  آزمايشگاهي  حيوانات  نگهداري  محل   .40

ديوارهاي آن قابل شستشو باشد .
41. محل نگهداري حيوانات آزمايشگاهي بايد از سيستم تهويه قوي برخوردار باشد .

اين  كاركنان  و  بوده  به دوش شستشو  بايد مجهز  آزمايشگاهي  نگهداري حيوانات  42. محل 
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بخش داراي كفش ، دستكش و لباس كار مناسب باشند و به هنگام ورود و خروج كف كفش ها 
ضدعفوني گردد.

43. هنگام كار با تجهيزات گرمازا و اجسام داغ بايد همواره از ابزار و پوشش مناسب و مقاوم 
در برابر گرما استفاده گردد.

44. براي كار طوالني مدت در محيط هاي سرد بايد از پوشش هاي مناسب و گرم استفاده 
گردد.

45. در كار با تجهيزات سرمازا و اجسام سرد همواره مي بايست از دستكش هاي عايق به منظور 
حفاظت از دست ها و بازوها استفاده گردد.

46. هنگام كار با نيتروژن مايع همواره از پوشش هاي حفاظتي از قبيل دستكش ، حفاظ صورت 
و چكمه مناسب استفاده گردد.

47. به منظور پيشگيري از صدمات ناشي از سرما ، درهاي ورود و خروج سردخانه ها بايد به 
اهرمهايي كه از داخل قابليت بازشدن دارند مجهز شوند.

48. كليه تجهيزات سرمازا و سردخانه ها بايد به سيستم هاي هشدار دهنده دستي و اتوماتيك 
مجهز باشند.

49. به منظور كار در محيط هايي كه سر و صداي باالتر از حد مجاز دارند بايد از گوشي هاي 
مناسب حفاظتي استفاده گردد.

50. دستگاه هايي كه سر و صداي زياد ايجاد مي كنند همواره بايد توسط عايق صوتي مناسب 
مهار گردند.

51. تنظيم ، نگهداري و سرويس مستمر دستگاه ها به منظور جلوگيري از تشديد سر و صدا 
در محيط الزامي است .

52. تجهيزات و لوازمي كه به سيستم خالء متصل هستند براي جلوگيري از پرتاب شدن بايد 
به نحو صحيح مهار گردند .

53. در آزمايشگاه هايي كه با مواد راديو اكتيو كار مي كنند رعايت كليه موازين و مقررات انتشار 
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يافته از سوي سازمان انرژي اتمي ايران ضروري مي باشد .
54. كليه افرادي كه به نوعي در معرض تشعشعات زيان آور مي باشند بايد همواره به وسايل 

حفاظت فردي متناسب با نوع اشعه و فيلم بج مجهز گردند.
55. جهت كاهش مواجهه با مواد راديو اكتيو در آزمايشگاه ها بايد از تكنيك هاي علمي و عملي 

مناسب استفاده گردد.
56. انبارداري ، حمل و نقل و دفع ضايعات مواد راديواكتيو بايد ايمن بوده و از بروز هر گونه 

انتشار جلوگيري گردد.
الزامي  از مواد راديواكتيو استفاده مي گردد نصب عالئم هشداردهنده  57. در محل هايي كه 

است .
58. به هنگام استفاده از ليزر ، بايد از وسايل حفاظتي چشم و پوست متناسب با نوع ليزر و 

انرژي آن استفاده شود .
59. دسترسي به آزمايشگاه ها مخصوصًا در زمان كار با ليزر بايد محدود گردد.

60. در هنگام كار با ليزر بايستي براي كليه خطرات الكتريكي ، انفجار ، آتش سوزي ، خطرات 
ناشي از كار با گازهاي فشرده ، مايعات برودتي ، فيوم هاي سمي و مواد راديواكتيويته تدابيري 

اتخاذ گردد.
61. بازديد از اجزاء مختلف دستگاه ها از جمله ميكروويو به لحاظ حصول اطمينان از نظر عدم 

نشتي الزامي است .
62. هنگام كار در محيط آزمايشگاه بايد حتما المپ UV خاموش باشد .

زمين مجهز  به  اتصال  به سيستم  مناسب  نحو  به  بايد  ثابت  و  برقي سيار  تجهيزات  كليه   .63
گردند.

64. كليه ادوات و ابزار انتقال برق نظير كابل ها و اتصاالت مربوطه بايد سالم و پوشش عايق 
داشته باشد .

65. حتي االمكان سعي شود از سيم هاي رابط براي انتقال برق استفاده نگردد.
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66. تجهيزات معيوب با عالئم هشداردهنده مشخص گرديده و توسط افراد آگاه و متخصص 
رفع نقص شود .

67.  در محيط هاي مرطوب به جز وسايل الكتريكي ضد آب استفاده از ديگر وسايل الكتريكي 
ممنوع مي باشد.

68. در محل هايي كه احتمال وجود گازهاي قابل اشتعال وانفجار وجود دارد استفاده از ادوات 
برقي ضد جرقه الزامي است .

69. كليه تابلوهاي برق بايد در محل مناسب استقرار يافته و مجهز به كفپوش عايق در پيرامون 
آن باشد و در مواقع اضطراري فقط توسط افراد ذيصالح كنترل گردد.

70. در آتش سوزي هاي ناشي از برق فقط از دي اكسيد كربن ) CO2 ( و يا خاموش كننده 
هاي شيميايي خشك استفاده گردد.

71. سيلندرهاي گاز اعم از پر يا خالي بايد در محل مناسب و به حالت عمودي با استفاده از 
تسمه ، زنجير يا بست به طور ايمن مهار گردند.

درپوش  توسط  و  شده  جدا  شير  از  رگالتور  بايد  گاز  سيلندرهاي  جابجايي  هنگام  به   .72
محافظت گردند .

73. براي حمل سيلندرهاي گاز بايد از چرخ دستي هاي مناسب استفاده گردد.
74. رنگ بدنه سيلندر گاز بايستي براساس استاندارد و متناسب با نوع گاز داخلي آن بوده و 

برچسب شناسايي نوع گاز روي آن نصب گردد.
75. كليه مواد شيميايي بايد برچسب هاي اطالعاتي الزم را داشته باشند .

76. اطالعات ايمني مواد ) MSDS ( براي كليه مواد شيميايي بايد در دسترس باشد .
77. جابجايي و حمل و نقل مواد شيميايي بايد مطابق با دستورالعمل ها انجام گيرد.

78. از انباشتن مواد شيميايي مازاد در آزمايشگاه خودداري شود .
79. ظروف مواد شيميايي بايد درمكان هايي نگهداري گردد كه احتمال برخورد افراد با آنها 

وجود نداشته باشد .
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80 . مواد شيميايي بايد دور از منابع حرارت و نور مستقيم خورشيد قرار گيرند.
81 .از قفسه بندي هاي ضدزنگ و مقاوم به مواد شيميايي با لبه هاي حفاظتي و قدرت تحمل 

بار كافي با اتصاالت مناسب استفاده گردد.
82 . مواد قابل اشتعال و خورنده بايد در كابينت هاي مخصوص ضد اشتعال و خوردگي و 

مجهز به سيستم تهويه مناسب و دور از مواد اكسيد كننده نگهداري گردند.
83 . اسيدهاي اكسيدكننده بايد از اسيدهاي آلي جداگانه نگهداري شوند.

84 . اسيدها بايد جدا از قلياها ، سيانيدها و سولفيدها نگهداري شوند.
85 . قلياها بايد درجاي خشك نگهداري گردند.

86 . مواد واكنش پذير بايد دور از حرارت ، ضربه و اصطكاك نگهداري گردند.
87 . گازهاي فشرده اكسيدكننده و غيراكسيدكننده به طور مجزا نگهداري شوند.

88 . مواد سمي در محل هاي مناسب و با تهويه موضعي نگهداري شوند.
89 . مواد جامد غير فرار و غير واكنش پذير در كابينت ها يا قفسه هاي باز لبه دار ، نگهداري 

گردند.
باالتر از سطح چشم هستند نگهداري  نبايد در قفسه هايي كه  يا مواد خطرناك  90. مايعات 

شوند.
91. جهت برخورد با ريختگي هاي شيميايي بايد دستورالعمل خاصي وجود داشته و لوازم و 
تجهيزات الزم شامل پوشش هاي حفاظتي چشم ، پوست و سيستم تنفسي ، دستكش مقاوم به 
مواد شيميايي ، ماده جاذب يا خنثي كننده ، كيسه پالستيكي و جاروب و خاك انداز موجود 

باشد.
92. پسماندهاي حالل هاي شيميايي بايد مطابق دستورالعمل ها تفكيك و در ظروف مناسب 
و مقاوم به نشت و داراي برچسب مواد شيميايي جمع آوري شده و دور از حرارت ، جرقه ، 

شعله و نور مستقيم خورشيد و در محلي با تهويه مناسب نگهداري گردند .
93. محل آزمايشگاه بيولوژيك بايد دور از ساير آزمايشگاه ها و فضاي اداري باشد .
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94. تردد افراد غير ذيصالح به آزمايشگاه هاي بيولوژيك ممنوع مي باشد .
95. از عالئم هشداردهنده مناسب استفاده گردد.

96. دستگاه هاي ضدعفوني كننده نظير اتوكالو بايد در نزديكترين محل دسترسي آزمايشگاه 
قرار گيرند.

97. استفاده از هودهاي بيولوژيك براي كنترل عملياتي كه به نحوي ذرات معلق ايجاد مي نمايند 
ضروري بوده و بايد به طور مستمر سرويس گردند.

98. جهت جلوگيري از انتشار و كنترل آلودگي در شرايط اضطراري  ،برنامه سيستماتيك تدوين شده 
و در دسترس باشد .

99. براي جلوگيري از انتشار آلودگي در محيط ، لوله هاي مكنده كه در رابطه با عوامل عفوني 
مورد استفاده قرار مي گيرند بايد به فيلترهاي مناسب مجهز گردند.

100. در فعاليت هاي بيولوژيك روپوش هاي آزمايشگاهي بايد فقط در محيط آزماشگاه مورد 
استفاده قرار گيرند.

101. رفع هر گونه آلودگي بيولوژيك بايد فقط توسط افراد ذيصالح صورت گيرد.
102. كليه كاركنان آزمايشگاه بايد برحسب نوع كار از مراقبت هاي پزشكي و واكسيناسيون 

برخوردار گردند.
بايد يك كابينت مخصوص شامل ماده ضدعفوني كننده ،  بيولوژيك  103. در هر آزمايشگاه 
پنس ، حوله كاغذي ، سواپ ، دستكش يكبار مصرف ، خاك انداز قابل اتوكالو كردن ، ماسك ، 

پوشش كفش و لباس محافظ وجود داشته باشد .
104. ضايعات بيولوژيك بايد در ظروف دردار مناسب جمع آوري ، برچسب گذاري و به نحو 
مناسب آلودگي زدايي گرديده و سريعًا از محيط آزمايشگاه خارج شده و تا زمان دفع در محل 

ايمن نگهداري گردد.
105. كليد المپ UV بايد در خارج از اتاق بوده و داراي المپ هشداردهنده جهت اطالع از 

روشن بودن المپ UV باشد .
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106. حمل و نقل نمونه هاي بيولوژيك بايد در ظروف ايمن و فاقد نشتي با برچسب مشخصات 
انجام گردد.

107. در محل دستشويي ها بايد صابون ، مواد ضدعفوني كننده ، برس هاي مخصوص ناخن 
و حوله هاي يكبار مصرف فراهم گردد.

108. قبل از استفاده از تجهيزات و دستگاه هاي آزمايشگاهي بايستي افراد درخصوص بهره برداري 
ايمن و بهينه ، آموزش هاي الزم را از طريق مراجع ذيصالح كسب نمايند.

109. نگهداري و سرويس دوره اي براي كليه تجهيزات بايد انجام گيرد.
110. قبل از سرويس و تعمير ، بايد آلودگي زدايي دقيق از كليه دستگاه ها بعمل آيد .

111. كليه دستگاه ها بايد به صورت دوره اي توسط افراد ذيصالح كاليبره گردند.
112. كليه تجهيزات گرمازاي آزمايشگاهي بايد مجهز به ترموستات ، فيوزهاي پشتيبان ، در 

موارد لزوم درهاي قفل شونده و همچنين عايق حرارتي مناسب باشند.
113. كليه سيستم هاي حرارت زايي كه در روند كاري توليد گاز مي نمايند بايد جهت تخليه 

گازهاي ايجاد شده مجهز به سيستم تهويه مناسب بوده و يا داخل هود قرار بگيرند.
114. وسايل گرمازا مي بايست در فاصله مناسب از دتكتورهاي حرارتي قرار گيرند.

115. محل استقرار دستگاه اتوكالو حتي المقدور توسط اتاقكي از ساير تجهيزات آزمايشگاه 
مجزا گردد.

116. قفل ، فشارسنج و دماسنج اتوكالو بايد روزانه كنترل شود و از قراردادن مواد شيميايي و 
آتش زا در آن خودداري گردد.

117. كليه دستگاه هاي گرمازا بايد در مكان مقاوم به حرارت و دور از تجهيزات حساس به 
حرارت قرار گيرند.

118. انواع سانتريفوژها ، مخلوط كن ها و ليوفيليزرها به هنگام استفاده از مواد بيولوژيك و 
حالل هاي آلي بايد زير هود مناسب قرار گيرند.

119. هنگام به كاربردن ليوفيليزرها استفاده از اتصاالت O-Ring و فيلترهاي هوا براي لوله هاي 
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خالء الزامي است. لوله هاي شيشه اي خالء بايد كنترل گردند تا معيوب نباشند. براي تعويض 
لوازم شيشه اي دستگاه بايد از قطعات مخصوص خالء استفاده شود. 

120. الزامًا از لوله هاي دردار در سانتريفوژها استفاده گردد.
121. در صورت شكستن لوله ها در داخل سانتريفوژ بايد قسمت هاي داخلي دستگاه با روش 

و ابزار مناسب پاكسازي و ضدعفوني گردد.
122. بدنه تانك الكتروفورز بايد فاقد هر گونه شكاف و نشتي باشد .

123. بر روي دستگاه الكتروفورز بايد عالئم هشداردهنده ويژه ولتاژ باال نصب گردد.
124. لوازم شيشه اي بايد قبل از استفاده ، از نظر وجود شكستگي و ترك مورد بازرسي قرار 

گيرند.
125. لوازم شيشه اي شكسته يا غيرقابل استفاده بايد در محفظه اي مجزا و مقاوم جمع آوري 

شوند.
126. فضاي كار به لحاظ ارگونومي به نحوي طراحي شده باشد كه باعث خستگي مفرط افراد 

در حين كار نگردد.
127. ايجاد سيستم اتوماسيون در آزمايشگاه براي جلوگيري از حركات تكراري الزامي است .

128. براي جلوگيري از عوارض ارگونوميك بايد مواد ، امكانات ، ابزارآالت و تجهيزات به 
نحو مناسب در دسترس باشند.

129. ابزارآالت معيوب و غيراستاندارد نبايد مورد استفاده قرار گيرند.
130. صفحات نمايشگر بايد هم سطح چشم بوده و از نظر درخشندگي قابل تنظيم باشند.

131. از صندلي هايي كه مطابق اصول ارگونوميك طراحي شده استفاده گردد.
كليه  اين موارد در  ايران رعايت  قانون كار جمهوري اسالمي  استناد مواد 85 و 91  به   .132

آزمايشگاهها الزامي است .
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فصل هشتم- الزامات ايمني در
 ريخته گري،آهنگري وجوشكاري
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فصل هشتم- الزامات ايمني در ريخته گري، آهنگري و جوشكاري

• در تاسيسات ريخته گري ، آهنگري يا جوشكاري كه دود ، گاز يا بخارات حاصله براي سالمتي 
كارگران مضر مي باشد بايد وسايل تهويه مناسبي طبق آئين نامه تهويه موضعي نصب گردد.

• كارگراني كه در ريخته گري ، آهنگري و جوشكاري بكار اشتغال دارند بايد داراي وسايل 
مخصوص حفاظت سر و چشم و لباس هاي حفاظتي و ساير تجهيزات حفاظت انفرادي طبق 

آيين نامه وسايل حفاظت انفرادي باشند.
• كمچه هاي مخصوص ريختن بار كه در مواقع كار كج مي شود و ظرفيت آنها از 900 كيلوگرم 
، بيشتر نبوده و روي تكيه گاههاي ثابت با ارابه نصب شده يا به وسيله جراثقال يا پل متحرك 
تغيير مكان مي دهد و براي توزيع فلز مذاب در ظروف ديگر به عنوان ذخيره كردن يا مخلوط كردن يا 
ساير فلزات يا براي برداشتن سرباره فلز به كار مي رود بايد مجهز به دسته كمچه دو طرفه يا دوشاخه 
بوده يا فرمان آن به وسيله چرخ دنده انجام گردد در صورتي كه ظرفيت آنها بيش از 900 كيلوگرم است 

بايد مجهز به فرمان با چرخ دنده باشد .
• براي جلوگيري از واژگون شدن يا نوسانات غيرقابل كنترل كمچه هاي مخصوص ريختن بار 
در صورتي كه داراي دسته كمچه دو طرفه يا دو شاخه باشد بايد مجهز به ضامن اطمينان دستي 
باشد و چنانچه به وسيله چرخ دنده كج شود يا عمل به طور مكانيكي يا الكتريكي انجام گردد 

بايد داراي ضامن يا ترمز اطمينان خودكار باشد .
• چرخ دنده هايي كه در كمچه هاي مخصوص ريختن بار براي كج كردن آن به كار مي رود 

بايد داراي حفاظ باشد .
• كمچه هاي مخصوص رختن بار كه داراي دسته كمچه يك طرفه مي باشد بايد مجهز صفحات 
حفاظتي فلزي باشد كه روي دسته بين كارگر و كمچه قرار گرفته و مانع از پرتاب ذرات فلز 

مذاب به كارگر گردد.
• كليه اجزاء رخته گري و راه هاي مورب يا سكوي مخصوص كج كردن ماشين هاي سانتريفوژ 
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افقي كه براي ريختن لوله يا اقسام سيلندرهاي توخالي به كار مي رود بايد به وسيله حفاظ هاي 
مناسبي محصور گردد.

انواع مختلف پتك ماشيني 
پدال  بازو و روي  باالي  باشد در قسمت  پدال مي  با  آن  فرمان  پتك كه  ماشين هاي  كليه   •

مخصوص راه انداختن ماشين داراي حفاظ باشد .
• كليه ماشينهاي پتك بايد در قسمت عقب مجهز به حفاظ هاي مناسب باشد تا در موقع كار 
جلوي پرتاب قطعات و خرده هاي آهن را بگيرد و طوري نصب شده باشد كه به سادگي اجازه 
دسترسي به قالبهاي فرم را ندهد. به اين منظور حفاظ ها بايد در يك طرف داراي پاشنه اي 
باشد كه بتواند روي آن بچرخد يا اينكه به ستونهاي قابل حملي كه روي زمين گذارده شده 

تكيه داشته و يا از سقف آويزان شده باشد.
• گاوه مخصوص نصب  و محكم كردن قالب فرم نبايد داراي زائده باشد .

• در موقعي كه ماشين پتك كار نمي كند بايد تخماق يا قالب فرم فوقاني روي سندان قرار گرفته 
باشد .

• پرس هاي مخصوص برداشتن خرده هاي آهن و قلم موهايي كه براي روغن زدن قالب هاي 
فرم به كار مي رود بايد داراي دسته هايي با طول كافي باشد تا بدون اين كه دست يا بازو 
درمنطقه خطر قالب فرم قرار گيرد به كارگر اجازه روغن كاري ) در تمام طول قالب فرم ( يا 

پاك كردن خرده آهن ) در تمام طول سندان ( را بدهد .

ماشين هاي پتك بخار و ماشين هاي پتك با هواي فشرده 
• لوله هاي ورودي بخار در ماشين هاي پتك بخار يا ماشين هاي پتك با هواي فشرده بايد داراي 
شيرهاي كشويي متوقف كننده باشد و در محل هاي مناسب نصب گردد تا در موقع تعويض يا 
تعمير قالبهاي فرم يا تعمير تخماق آنها را ببندند و در صورت امكان آن را در حال بسته چفت 
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كنند.
• در موردي كه فشار ديگ بخار اصلي كارگاه بيشتر از فشارمجاز ماشين پتك باشد بايد يك 
دستگاه تقليل فشار با يك سوپاپ تنظيم كننده خودكار كه عمل آن به وسيله سوپاپ اطمينان 

تكميل شود روي ماشين نصب گردد.
• لوله هاي بخاررسان ماشين پتك در صورت مقتضي بودن وضع بايد از مجرايي كه در كف 
كارگاه تعبيه شده عبور داده شود در غير اين صورت براي جلوگيري از تماس اشخاص با اين 

لوله ها بايد آنها را عايق كاري كرد.
• كليه وسايل تخليه خودكار و غيرخودكار سيلندرهاي ماشين پتك بخار بايد به فاضالب مربوط باشد .

پتك هاي مكانيكي 
• ماشين هاي پتك مكانيكي كه مستقيمًا به وسيله قوه محركه مكانيكي عمل مي كند بايد داراي 
وسايل قطع كننده قوه محركه مكانيكي عمل مي كند بايد داراي وسايل قطع كننده قوه محركه 

به شرح زير باشد :
الف – قطع كننده مخصوص در مورد پتك هاي موتور سرخود به قسمي كه دسترسي فوري 

كارگران مقدور باشد. 
ب – مكانيسم متوقف كننده با وسائلي كه كليدهاي قطع كننده را در حال توقف ماشين و يا 

كليدهاي راه اندازي را كه روي موتور انفرادي دستگاه سوار شده است چفت كند.
ج – فلكه هاي ثابت  فلكه هاي هرز بايد داراي چنگك هاي ردكننده تسمه بوده و به قسمي 
تعبيه شده باشد كه بتوان در حال توقف دستگاه آن را چفت كرد يا مجهز به وسايل رد كننده 
تسمه يا قرقره هاي هادي باشد كه درگيرشدن تسمه و جداكردن آن را از فلكه هاي محرك 
تسهيل كند يا داراي كالچي باشد كه روي فلكه محرك نصب شده و داراي دستگيره اي باشد 

كه بتوان آن را در حال توقف ماشين ثابت و محكم كرد.
• در پتك هاي مكانيكي كه گرفتن قطعه كار به زير چكش فقط با يك دست انجام مي گيرد بايد 
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وسايل حفاظتي زير موجود باشد .
الف – يك زبانه متوقف كننده كه تا موقعي كه اين مانع زبانه اي شكل به وسيله دست آزاد 

كارگر كنار نرفته از پايين آمدن چكش جلوگيري كند.
ب – يك اهرم دستي كه بجاي پدال براي راه انداختن ماشين مورد استفاده قرار گيرد.

• پتكهاي مكانيكي كه در آنها براي گرفتن قطعه كار احتياجي به دست نمي باشد بايد داراي 
وسيله متوقف كننده حفاظتي باشد و عمل آن به قسمي تنظيم گردد كه در موقع راه انداختن 

ماشين كارگر مجبور شود هر دو دست خود را به فرمان بگيرد.
• موقعي كه چكش ماشين پتك به وسيله فنر آويزان و نگهداري مي شود اين فنرها بايد به وسيله 

حفاظ هاي مناسبي محصور شده باشد .
تخماق هاي كف تخت كه عمل باال و پايين رفتن آنها به وسيله غلطك هاي اصطكاكي تامين مي شود .

براي روغنكاري و تنظيم غلطك ها با ساير كارهاي مشابه در تخماق هاي كف تخت در   •
مواردي كه از سكوي كار استفاده مي شود سكوي مزبور بايد داري نرده و يا گير مناسب باشد .
• تخماق هاي كف تخت بايد مجهز به صفحات حفاظتي كه در باالي سر كارگران قرار گرفته 

است باشد .

پرس هاي هيدروليك مخصوص آهنگري
• عالوه بر شرايط ايمني كه درآيين نامه مربوط به مقررات حفاظتي پرس ها ذكر شده اين پرس ها 

بايد داراي شرايط زير باشد :
الف – در صورتي كه شير فرمان جزيي از بدنه دستگاه نبوده يا روي بدنه نصب نگرديده بايد 

طوري قرار گرفته باشد كه متصدي دستگاه كار كليه قسمت هاي پرس را به راحتي ببيند.
ب – در موردي كه به وجود آوردن وضع مذكور در قسمت )الف( عملي نباشد بايد در مقابل 

متصدي دستگاه آينه اي قرار داد كه تصوير كليه اجزاء پرس را كامال منعكس كند .
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پرس هاي مكانيكي مخصوص آهنگري 
• موقعي كه الزم شود تغذيه پرس مكانيكي با دست انجام گيرد دستگاه بايد مجهز به موانع 
حفاظتي پوشش هاي حفاظتي چفت دار با وسايل راه انداختن كه در آن واحد با دو دست عمل 
كند بوده و طوري ساخته شده باشد كه متصدي نتواند در موقع كار پرس دستهاي خود را در 

منطقه خطر قرار دهد.
• پرس هاي مكانيكي عمودي مخصوص آهنگري بايد داراي حفاظ توري قابل تنظيم بوده و 

ارتفاع آن تا حد فوقاني كورس قسمت كشويي ادامه داشته باشد .
• پرس هاي فردي مخصوص آهنگري بايد مجهز به وسايل تك ضربه اي باشد تا پس از وارد 

آوردن هر ضربه عمل پدال يا اهرم فرمان را قطع كند و مانع كار پرس براي بار دوم شود .
• فنرهاي ضربه گير كه در پرس هاي آهنگري بكار مي رود بايد به وسيله حفاظ هاي مناسب 

محصور شده باشد .
• ماشين هاي افقي مخصوص آهنگري كردن ميل ، پيچ و مهره بايد داراي صفحات حفاظتي 
باشد به قسمي كه كشوي دستگاه را بپوشاند . همچنين بايد مجهز به يك قطعه اطمينان پاره 
شونده از چدن معمولي باشد اين قطعه بايد بين بدنه دستگاه و ماتريس فشاري ثابت كار گذارده 
شود تا بدين ترتيب فشار بيش از حد مجازي كه در موقع گير كردن قطعه كار بين ماتريس ها 

ايجاد مي شود مستهلك گردد.

ماشين هاي نورد 
• ماشين هاي نورد بايد داراي حفاظ هايي باشد كه از دسترسي به محل خطر جلوگيري كند .

دستگاه هاي جوشكاري 
• در مجاورت مواد قابل اشتعال و انفجار يا در مكانهايي كه گرد و غبار و بخارات يا گازهاي 
با دستگاه هاي جوشكاري انجام  نبايد جوشكاري و برش  انفجار و اشتعال وجود دارد  قابل 
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شود.
• اگر در محل هايي كه جوشكاري انجام مي گيرد و اشخاص ديگري غير از جوشكاران نيز 
مشغول بكار بوده يا عبور و مرور كنند بايد از پاروانهاي ثابت يا قابل حمل مناسبي استفاده شود 

كه حداقل ارتفاعشان 2 متر باشد .
• جدار پاروانهاي حفاظتي دائم يا موقت كه براي كارهاي جوشكاري يا برش مورد استفاده مي باشد 
بايد از يك رنگ سياه يا خاكستري سيرومات ) غيربراق ( پوشيده شده باشد تا اشعه نوراني مضر را 

جذب كرده و از انعكاس آنها جلوگيري كند.
• قطعات كار با ابعاد كوچك و متوسط در جوشكاري يا برش بايد روي ميز كار يا پيش خواني 

قرار داده شود كه سطح آنها با ورق فلزي پوشيده شده باشد .
جوشكاري يا برش ظرفهايي كه حاوي مواد قابل اشتعال و انفجار مي باشد جز در موارد   •

استثنايي و يا اجازه مراجع ذيصالحيتي كه مورد تائيد وزارت كار باشد نبايد انجام شود .

دستگاه هاي جوشكاري و برش اکسي استيلن
• كپسول هاي استيلن پر يا خالي نبايد در كارگاه هاي جوشكاري يا برش انبار شود همچنين انبار 
كردن آنها تواما با كپسول هاي اكسيژن در يك جا فقط موقعي مجاز است كه به وسيله جدارهاي 

مقاوم در مقابل حريق اين دو نوع كپسول از يكديگر مجزا شده باشد .
• كپسولهاي استيلن يا اكسيژن كه به طور قائم قرار گرفته اند بايد به وسيله تسمه ، طوق يا زنجير 

مهار شوند تا خطر افتادن آنها بر روي زمين از بين برود.
• كپسول اكسيژن يا كپسول استيلن بايد داراي سرپوش حفاظتي براي شير باشد تا در هنگام 

جابجا كردن و يا موقعي كه از آن استفاده نمي شود روي شير كپسول نصب شود .
• سوپاپ ها ، فشارسنج ها يا وسايل تنظيم و رگالژ كپسول اكسيژن را نبايد گريس كاري كرد.

• لوله هاي قابل انعطافي كه استيلن و اكسيژن را از لوله هاي تغذيه يا از كپسول ها ،به مشعل 
جوشكاري مي رساند بايد داراي رنگهاي متفاوت و مشخص بوده و پيچ اتصاالت لوله ها داراي 
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دنده هاي مختلف باشد تا عوضي بستن لوله ها به مخازن يا كپسول ها ممكن نشود .
• كليه اجزاء حامل الكتريسته دستگاه هاي جوش يا برش كه با مولد برق ) ژنراتور ( يك سو كننده 
) ردرسور ( و يا ترانسفورماتور كار مي كنند بايد در مقابل خطر تماس با قطعات و هادي هاي 

لخت كه تحت فشار الكتريكي هستند حفاظ گذاري شده باشد .
• شكاف هايي كه در روپوش دستگاه هاي ترانسفورماتور براي تهويه دستگاه در نظر گرفته شده 
بايد به قسمي تعبيه شده باشد كه داخل كردن اشياء مختلف از بين شكاف ها غير مقدور باشد.

• بدنه دستگاه هاي جوش برق بايد به طور موثري داراي اتصال الكتريكي به زمين باشد .
• محل اتصال كابل هاي تغذيه به دستگاه بايد عايق كاري شده باشد .

• سطح خارجي گيره الكترود و همچنين فكهاي آن بايد تا محلي كه ممكن است عايق كاري 
شده باشد .

• گيره هاي الكترود بايد مجهز به صفحات يا سپرهاي حفاظتي باشد تا دست كارگر را در مقابل 
حرارت حاصله از قوس الكتريكي حفظ نمايد.

• در دستگاه هاي جوش برق با مقاومت الكتريكي ) رزيستانس ( تمام قسمت هاي حامل جريان 
برق به استثناء محل جوش بايد كامال پوشيده و محفوظ باشد .

• دستگاه هاي جوش برق با مقاومت الكتريكي بايد مجهز به وسيله قطع كننده خط بوده و روي 
ماشين يا در كنار آن قرار داشته باشد .

• اتصال هادي هاي تغذيه كننده برق به دستگاه جوشكاري بايد به وسيله پيچ و مهره به طور 
محكم انجام شود و فقط در مدار انتقال برق به محل جوش مي توان از فيش استفاده كرد.

• دستگاه هاي خودكار و نيمه خودكار جوش برق با مقاومت الكتريكي بايد مجهز به حائل هاي 
حفاظتي با وسايل راه انداختن با دو دست باشد .

اين وسايل بايد طوري قرار گيرد كه كارگر پس از به راه انداختن دستگاه نتواند دست خود را 
در منطقه خطرناك وارد كند.
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فصل نهم- الزامات حفاظتي 
وسائل حمل ونقل و جا بجائي
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فصل نهم- الزامات حفاظتي وسائل حمل و نقل و جابجائي
 مواد و اشياء در واحدهاي صنعتي

 
الزامات حفاظتي وسائل حمل و نقل 

• به طور كلي در باالبرها نكات زير بايد رعايت شود .
الف – قسمت هاي مختلف بدنه و وسايل انتقال نيرو و ساير لوازم داراي استقامت كامل مكانيكي 
بوده و از جنس مرغوب ساخته شده و مقاومت مكانيكي آنها به تصويب مقام صالحيت دار 

رسيده باشد .
ب – دستگاه بايد در همه حال ) چه در موقع كار و چه در توقف ( بازديد و نگهداري شده و 

در تعمير آن دقت كافي مبذول گردد.
ج – هر روز توسط متصدي دستگاه مورد بازديد قرار گرفته و حداقل هفته اي يك بار به وسيله 

متخصص مربوطه كه مسئووليت كلي و فني آن را به عهده دارد دقيقا بازرسي شود .
نشان دادن ظرفيت مجاز 

• حداكثر ظرفيت مجاز باالبر از طرف كارخانه سازنده به طور مشخص و خوانا در روي هر 
دستگاه نوشته شده باشد .

ممنوعيت بلند کردن بار اضافه بر ظرفيت 
• در تمام باالبرها بلند كردن بار بيش از ظرفيت مجاز ممنوع است مگر هنگام آزمايش دستگاه 
• هميشه بايستي بار به طور ماليم باال و پايين آورده شود به طوري كه در شروع بلند كردن يا 

حين پايين آوردن و توقف ضربه اي به دستگاه وارد نگردد.

پيچ و مهره ها 
• در دستگاه هاي باالبر كليه پيچ و مهره هاي اتصال بايد طوري ساخته و حديده و قالويز شده 
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باشند كه طول پيچ در هر يك كافي بوده و در صورت لزوم بتوان مهره ها رامحكم نمود .همچنين 
پيچ و مهره هاي قطعات متحرك بايد توام با واشرهاي فنري وغيره باشد تا از شل شدن مهره 

جلوگيري بعمل آيد.
 

قطر استوانه نگهدارنده کابل هاي باالبر 
• قطر استوانه هاي نگهدارنده كابل نبايد كمتر از 30 برابر قطر كابل باشد به شرط اين كه الاقل 
مساوي سيصد برابر قطر كلفت ترين سيم كابل باشد ولي ارجح است كه قطر استوانه مزبور 

مساوي 450 برابر ضخيم ترين سيم كابل در نظر گرفته شود .
• دو سر استوانه نگهدارنده كابل بايد داراي لبه باشد به طوري كه حداقل بلندي اين لبه ها كمتر 

از 2/5 برابر قطر كابل مربوطه نباشد .
• لبه دو سر استوانه هاي نگهدارنده كابل بايد به طور موثر و مطمئن به استوانه مربوطه محكم 

شده باشد .

تجهيزات الكتريكي 
• كليه تجهيزات الكتريكي دستگاه هاي باالبر بايد با آيين نامه هاي حفاظتي وسايل و تاسيسات 

الكتريكي مطابقت نمايد.

حداکثر باالبردن بار 
• در باالبرهايي كه با موتور الكتريكي كار مي كنند بايد وسائلي تعبيه شده باشد تا هنگامي كه 
بار به حداكثر ارتفاع پيش بيني شده رسيد بتواند به طور خودكار محرك الكتريكي را از كار 

بيندازد.
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ترمزهاي حفاظتي 
• باالبرها بايد داراي ترمزهاي حفاظتي باشند و اين ترمزها بايد طوري تعبيه و محاسبه شده باشد 

كه بتواند باري معادل يك برابر و نيم ظرفيت مجاز باالبر را نگهداري نمايد.
طناب هاي فرمان براي باالبرهايي كه از پايين هدايت مي شوند. 

• طناب هاي فرمن در باالبرهايي كه از پايين هدايت مي شوند )اعم از باالبرهاي الكتريكي و 
بادي(  بايد داراي جداكننده مخصوص باشند كه اين طناب ها به طور مجزا از داخل سوراخ هاي 

آن عبور كرده و مانع پيچيده شدن و روي هم افتادن آن بشود.
ضمنا اين طناب ها بايد به ترتيبي عالمت گذاري شود كه به طور واضح جهت حركت بار را 

در اثر كشيدن هر يك از طناب هاي مزبور مشخص نمايد.
• دسته هاي اهرم طناب هاي فرمان براي باالبرهاي الكتريكي وبادي كه از پايين هدايت مي شود 
بايد به شكلي ساخته شده باشد كه به طور مشخص از هم متمايز گردند. به طوري كه كارگر 
مربوطه به آساني تشخيص دهد كدام اهرم براي باالبردن و كداميك براي پايين آوردن بار است .

• در كارگاه هاي مختلف يك موسسه صنعتي كليه دسته هاي اهرم طناب هاي فرمان جرثقيل هايي 
كه از پايين هدايت مي شود بايد داراي يك شكل بوده و ترتيب قرار گرفتن آنها از نظر جهت حركت 

بار يكنواخت باشد .

بازرسي 
• قبل از به كار انداختن باالبر نو بايد تمام قسمت هاي آن توسط شخص صالحيت دار بازرسي 

و آزمايش شود .
• قطعات ياتاقان هاي ضربه خور دستگاه هاي باالبر و همچنين قطعات ياتاقان هاي مربوط به 

چرخ هايي كه روي ريل حركت مي كند ) در صورت وجود ( بايد : 
الف – همه روزه قبل از استفاده دستگاه باالبر به منظور پي بردن به قسمت هاي شل شده و 

خورده شده توسط كارگر مربوطه دقيقا بازديد شود .
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ب – هر هفته يك بار به وسيله يك نفر متخصص تمام قسمت هاي آن دقيقًا و كاماًل بازديد 
شود .

ج – حداقل هر 12 ماه يك بار به وسيله يك نفر متخصص مسئول تمام قسمت هاي آن دقيقا 
و كامال بازرسي شود .

پس از هر تعمير ياتغيير كلي تمام قسمت هاي دستگاه باالبر توسط يك نفر متخصص  د – 
مسئول آزمايش شود .

• كابل ها ، زنجيرها ، تسمه ها ، طناب ها ، قالب ها و به طور كلي لوازمي كه جهت بلندكردن بار 
مورد استفاده قرار مي گيرد همه روزه بايد به وسيله كارگران عالمت دهنده و يا اشخاص ديگري 

كه به عنوان كمك به كارگر باالبر از روي زمين دستور مي دهند مورد بازديد قرار گيرد.
• كابل ها ، زنجيرها ، تسمه ها ، طنابها ، قالبها ، شيارها ، ترمزها و لوازم خودكار الكتريكي بايد 

حداقل هر سه ماه يك بار توسط متخصص مسئول كامال و دقيقا مورد بازرسي قرارگيرد.
• پس از هر بازرسي و آزمايش ) موضوع بند ج و بند د ماده 16 و ماده 18 ( مقام يا متخصص 
مسئول بايد گواهي نامه اجازه كار صادر نمايد . اين گواهي نامه بايد هميشه به وسيله موسسه 

مربوطه بايگاني و نگهداري شود و در هنگام لزوم ارائه گردد.

عالئم دادن 
• هدايت در باالبردن ، پايين آوردن و حمل و نقل بار توسط دستگاه هاي باالبر بايد به وسيله 
عاليم مشخصه يكنواخت و قابل فهم كه توسط مقام صالحيتدار تعيين شده است به عمل آيد 
به طوري كه هر حركت داراي يك عالمت مجزا بوده و بهتر است كه اين عاليم به وسيله بازو 

يا دست داده شود .
• در مواردي كه بيش از يك نفر كمك براي باالبردن بار وجود داشته باشد بايد عاليم فقط به 
وسيله يكي از آنها ) زنجيربان ، قالب زن ، طناب بند و غيره ( كه هميشه در ميدان ديد راننده 
باالبر قرار دارد داده شود. در هر حال راننده باالبر بايستي از عالمت توقفي كه توسط هر يك 
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از افراد كمكي فوق الذكر داده مي شود اطاعت نمايد .

نقل و انتقال بار 
• بار بايد عموما به طور عمودي باال و پايين آورده شود به طوري كه در حال بلند كردن نوسان 

نداشته باشد .
• در مواردي كه الزم است بار به طور مايل بلند شود بايد :

الف – احتياطات الزم بعمل آيد كه كارگران مربوطه در معرض خطر قرار نگيرند.

ب – عمل بلند كردن چنين نوع باري بايد در حضور شخص مسئول انجام پذيرد.
• قبل ازعالمت دادن براي باالبردن بار عالمت دهندگان بايد مطمئن باشد كه : 

الف – تمام طناب ها ، كابل ها ، تسمه ها ، زنجيرها ، چنگك ها و ساير وسايل اتصال دهنده 
به طور صحيح بار را در برداشته و محكم به يكديگر و به قالب وصل شده باشند .

ب – بار مورد نظر بايد كامال ميزان و متعادل بوده و مانعي در سر را ه آن قرار نگرفته باشد 
به طوري كه در اثر تصادم با آن سبب جابجا شدن و يا احيانا خراب شدن بار و يا مانع مزبور 

نگردد.
ج – ساير كارگران در اثر باال بردن بار در معرض خطر و تصادم قرار نگيرند.

بايد فورا دستور  انجام نگيرد كارگر عالمت دهنده  بار درست  بلند كردن  به عللي  هر گاه   •
نگهداشتن بار و عالمت پايين آوردن بار را براي تنظيم مجدد بدهد.

• هنگام تغيير مكان افقي يا پايين آوردن بار عالمت دهندگان بايستي حركت را طوري هدايت 
كنند كه بار با اشياء ديگري تصادم نكند.

رانندگان دستگاه هاي باالبر بايد توجه داشته باشند حتي االمكان از حمل بار از باالي سر   •
اشخاص اجتناب نمايند.

• هنگام حمل بارهاي خطرناك مانند مواد مذاب و بارهايي كه به وسيله جرثقيل مغناطيسي حمل 
مي شود بايد عاليم مخصوص داده شود كه كارگران خود را به محل امن برسانند و تا رسيدن 
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كارگران به محل امن بايد حركت باالبر متوقف شود .
• هنگامي كه باالبرها در حال تعميريا داراي بار باشند نبايد باالي مسير ماشين هاي متحرك قرار 

گيرند.
• كارگر عالمت دهنده قبل از بازكردن اتصالي هاي بار بايستي اطمينان حاصل كند كه كارگري 

در اطراف بار و در معرض خطر نيست .
• هنگامي كه باالبر بدون بار كار مي كند بايد :

الف – كارگران عالمت دهنده و كارگران طناب بند قبل از دستور حركت زنجير و يا كابل را 
به قالب مربوطه به نحو مطمئن محكم نمايند.

ب – رانندگان باالبر قالب باالبر را قبال به ارتفاع مناسبي برسانند به طوري كه فاصله كافي بين 
قالب و اشخاص يا اشياء وجود داشته باشد .

• رانندگان باالبر نبايد دستگاه را هنگام داشتن بار ترك كنند .
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فصل دهم- الزامات ايمني در جرثقيل ها
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فصل دهم – الزامات ايمني در جرثقيل ها

ساختمان و جرثقيل 
• كليه قطعات جرثقيل كه تحت پوشش و فشار واقع مي شوند و ممكن است در معرض ضربه 
نيز قرار گيرند بايستي از فوالد يا فلز ديگري كه داراي مشخصات مشابه فوالد باشد ساخته 

شوند .
بازرسي قسمت هاي  و  كاري مطمئن  باشند كه روغن  نوعي ساخته شده  بايد  ها  جرثقيل   •

مختلف آن ميسر باشد .

حفاظ قسمت هاي انتقال نيرو 
• تمام چرخ دنده ها و ساير قسمت هاي متحرك كه براي انتقال نيرو به كار مي روند بايد طبق 

مقررات مربوطه داراي حفاظ باشند.

الكترومغناطيس باالبرها 
• هرگاه باالبري با الكترومغناطيس مجهز شده باشد بايد نكات زير رعايت شود :

الف – مدار جريان الكترومغناطيس بايد به طور مطمئن نگهداري و حفاظت شده و مقاومت 
عايق اين مدار به طور منظم مورد آزمايش قرار گيرد.

كليدهاي كنترل ماگنت بايد طوري قرار گرفته و حفاظت شده باشند كه خود به خود  ب – 
امكان باز شدن آنها و بالنتيجه قطع جريان مدار وجود نباشد .

ج – كابل مدار جريان الكترومغناطيس در موقع باال رفتن و پايين آمدن ماگنت به وسيله وزنه 
تعادل يا قرقره يا وسيله الكتريكي همواره در وضع كشيده شده قرار گرفته باشد .

• ماگنت بلند كننده نبايد هرگز هنگام بيكاري آويزان باشد بلكه بايد روي زمين و يا در محل 
مخصوص خود قرار گيرد و در مواقعي كه جرثقيل براي كارهاي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد 
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ماگنت آن بايد از قالب باز شود.
• به منظور جلوگيري از ايجاد خطرات ناشي از سقوط بار در جرثقيل هاي مغناطيسي كه به علت 

سوختن فيوز يا قطع جريان الكتريكي بوجود مي آيد : 
الف – هدايت ماگنت ها بايد توسط انبرها يا گيره هايي كه از جنس غيرمغناطيسي ساخته شده 

انجام شود و كارگران هدايت كننده زير بار قرار نگيرند.
اشخاص و كارگران ديگر به هيچ وجه اجازه ايستادن و يا عبور از نزديكي محلي كه  ب – 

جرثقيل مغناطيسي در آنجا مشغول كار است ندارند.
راهرو براي جرثقيل هايي كه از پايين هدايت مي شوند 

• در مورد جرثقيل هايي كه از پايين هدايت مي شوند بايد راهرو آزادي كه حداقل پهناي آن 90 
سانتي متر باشد در تمام طول مسير جرثقيل تعبيه نمود.

اتاق جرثقيل 
• محل اتاق جرثقيل و طرز ساختمان آن بايد طوري باشد كه راننده جرثقيل همواره بهترين ديد 

را براي انجام عمليات داشته باشد .
• در مواقعي كه رانندگان جرثقيل تسلط كامل به مسير بار نداشته باشند و مسير جرثقيل را نبينند 
بايد يك يا چند نفر عالمت دهنده وجود داشته باشد كه بتوانند عالمات الزم را براي انجام 

عمليات بدهند.
• اتاق جرثقيل هايي كه در هواي آزاد كار مي كند بايد محفوظ بوده و تمام اطراف آن داراي 
پنجره هايي كشويي باشد . پنجره هاي اتاق جرثقيل بايد بهترين ديد را براي راننده تامين كند .

جعبه ابزار 
• روغن دان و ساير ابزار و آچارهاي جرثقيل بايستي در جعبه هاي مخصوصي كه دائما در اتاق 

جرثقيل يا كنار راهرو آن قرار داده شده نگهداري شوند .
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تخصص و مهارت رانندگان جرثقيل 
• فقط اشخاص زير حق راندن جرثقيل را دارند :

1. رانندگان مجاز جرثقيل 
2. بازرسان و تعميركاران جرثقيل

3. كارگراني كه الاقل دو هفته زير نظر راننده خبره و مسئول كارآموزي نموده باشند به طور كلي 
همه اين افراد بايد به وسايل مكانيكي و الكتريكي جرثقيل آشنايي داشته و همچنين به خطرات 

ناشي از حوادث مربوطه واقف باشند.
و  و خوردن  دخانيات  استعمال  هدايت جرثقيل هستند  مشغول  كه  كارگران جرثقيل  براي   •

آشاميدن و مطالعه در حين كار ممنوع است .
• كساني مي توانند در اتاقك جرثقيل يا كاميون جرثقيل دار به كار رانندگي اشتغال ورزند كه از 

نظر جسماني داراي اجازه مخصوص باشند .
• راننده جرثقيل نبايد اجازه دهد كه كسي در روي بار سواره شده و يا به قالب و كابل هاي 

جرثقيل آويزان شده و با آن حمل شود .

جرثقيل هاي متحرك 
فضاي آزاد براي جرثقيل متحرك 

• طرح  و نصب جرثقيل متحرك ، بايد نوعي باشد كه هميشه فاصله كافي بين قسمت هاي 
نامبرده در زير وجود داشته باشد : 

الف – بين بلندترين نقطه جرثقيل و هر نوع حائل و بنايي كه باالي آن قرار گرفته. 
ب - بين هر قسمت از جرثقيل با ديوارها ، ستون ها يا ساير قطعات و اسكلت هاي ثابت 

ج – بين دو انتهاي جرثقيل و دو انتهاي ريل هاي مسير آن.
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 ضريب اطمينان 
• در محاسبه ساختمان جرثقيل هاي متحرك به فرض وجود حداكثر بار در سخت ترين شرايط 

بايد ضريب اطميناني براي هر قسمت به شرح زير در نظر گرفت : 
الف – ضريب اطمينان 3 براي قالب بلندكننده در صورتي كه با دست كار كند.
ب – ضريب اطمينان 4 براي قالب بلندكننده در صورتي كه با موتور كاركند .

ج – ضريب اطمينان 5 براي قالب بلند كننده در صورتي كه با مواد خطرناك مانند آهن مذاب 
و مواد خورنده و غيره بلند كند.

د – ضريب اطمينان 8 براي چرخ دنده ها و محورهاي بلندكننده 
ه – ضريب اطمينان 6 براي كابل بلند كننده جرثقيل 

و – ضريب اطمينان 4 براي قطعات اسكلت فلزي جرثقيل
 

فشار باد 
• جرثقيل هايي كه در هواي آزاد كار مي كنند بايد :

الف – براي فشار حداكثر باد در محل محاسبه شود 
براي  گيره هاي مخصوص   ، ها  ريل  ، كفش  ها  ترمز چرخ  قبيل  از  احتياطي  لوازم  با   – ب 
احتياطي  لوازم  اين  باشد كه  به طوري مجهز شده  احتياطي  لوازم  نگهداري چرخ ها و ساير 

بتوانند در مقابل بزرگ ترين فشار باد ممكنه در محل مقاومت نمايند .

شاسي جرثقيل 
ترمزهاي  ويا  راننده  اتاق  نگهدارنده  پايه هاي  شاسي و قطعات حمال جرثقيل و همچنين   •

نگهدارنده محور محرك جرثقيل ها بايد كاال جوش و يا به شاسي پرچ شده باشند .
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لبه براي محافظت ارابه جرثقيل 
• شاسي ارابه ها و دو انتهاي پل جرثقيل متحرك بايد داراي دو لبه پيش آمده حفاظتي محكم 
باشد تا در اثر بريدن محور چرخ هاي ارابه و يا شكستن اين چرخ ها از سقوط ارابه جلوگيري 

گردد.
ماده 54. كليه جرثقيل هاي متحرك بايد داراي لوازم استحفاظي مخصوص باشند كه هر گاه 
پايين  به  آنها  افتادن  از  شد  شل  يا  و  ها شكست  دنده  چرخ  يا  و  معلق  هاي  چرخ  از  يكي 

جلوگيري نمايند.

قالب حفاظتي جرثقيل هاي يك ريلي 
• جرثقيل هاي يك ريلي مجهز به حلقه هاي گردان بايد داراي يك يا چند مهار حفاظتي باشد 

كه بتواند در صورت بريده شدن زنجير بار را نگهداري نمايد.

شاسي ارابه جرثقيل هاي متحرك يك ريلي 
• شاسي ارابه جرثقيل هاي يك ريلي بايد به قسمي محافظت شده باشد كه احتمال تغيير شكل 

در آن نرود .

وسايل نگهدارنده ضربه گير و حفاظ اطراف ارابه جرثقيل هاي متحرك 
• جرثقيل هاي متحرك بايد به لوازم زيرمجهز باشند :

آنها حركت مي كند و همچنين ريل هايي كه پل  انتهاي ريل هاي كه جرثقيل روي  الف – 
متحرك روي آنها رفت و آمد مي نمايد بايد يا به شكل منحني باال آورده شود يا ضربه گيرهاي 
مناسبي روي ريل ها نصب گردد به نحوي كه حداقل ارتفاع انحناء ريل ها يا ارتفاع ضربه گيرها 

برابر بلندي محور چرخ هاي متحرك باشد .
ب – چرخ هاي پل متحرك و چرخ هاي پايه هاي پل و چرخ هاي اتاق فرمان يا ارابه و غيره 
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بايد داراي حفاظ مناسبي باشند كه از طرفين پايين تر از سطح ريل ها و از جلو تا موازات ريل ها امتداد 
داشته باشند . اين حفاظ ها بايد به شكلي تعبيه شده باشد كه از نزديك شدن دست و پا به قسمت هاي 

گردنده در موقع حركت جلوگيري نمايد.

مسير حرکت جرثقيل هاي يك ريلي 
• مسيرحركت جرثقيل هاي يك ريلي بايد طوري تعبيه شده باشد كه جرثقيل به خودي خود 

نتواند روي يك انشعاب آزاد وارد شود .
• در صورتي كه جرثقيل يك ريلي در مسيرهاي مختلف حركت كند بايد ضامن مطمئن براي 

تنظيم دقيق مسيرهاي آن پيش بيني شده باشد .

راهرو و جرثقيل هاي يك ريلي 
• زير جرثقيل هاي يك ريلي الزم است راهرو مناسبي كه دو طرفش به طور مشخص و قابل 

رويت خط كشي شده باشد تعبيه شود .

سكوها و گذرگاه ها
• جرثقيل هاي متحرك بايد داراي ضمائم زير باشند : 

الف – نردبان هاي ثابت يا معلق كه هر لحظه به طور مطمئن بتوان به وسيله آنها از زمين به 
اتاق فرمان و از آنجا به پل جرثقيل متحرك دسترسي پيدا كرد.

ب – سكوها يا گذرگاه هايي به پهناي حداقل 45 سانتي متر در امتداد دو طرف پل و در تمام 
طول آن 

ج – سكوها و يا گذرگاه هايي به پهناي 30 سانتي متر در دو انتهاي ارابه جرثقيل و در امتداد 
عمود بر راهرو مربوط به پل 

د – در صورتي كه تعبيه راهرو مطمئن ومناسبي در دو انتهاي اتاق فرمان يا ارابه جرثقيل ممكن 
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نباشد الزم است راهرويي به پهناي حداقل 38 سانتي متر در دو انتهاي پل متحرك جرثقيل و 
در امتداد عرضي پل تعبيه شود.

به طور كلي سكوها و راهروهاي جرثقيل هاي متحرك بايد محكم ساخته و به طور متناسب 
كار گذاشته شده باشد و اطراف آن نرده حفاظتي تعبيه گردد.

• در ساختمان هاي جديدي كه جرثقيل متحرك در آن كارگذاشته مي شود حداقل فاصله بين 
كف راهروي جرثقيل و يا سكوي پل و سكوي ارابه جرثقيل متحرك يا هر نوع بنا يا حائلي كه 

در باالي آن قرار گرفته است نبايد كمتر از 2 متر باشد .
• فاصله بين راهرو پل متحرك و خرپاي حامل جرثقيل بايد از 30 سانتي متر كمتر باشد .

• صفحات كف راهرو و يا سكوي پل متحرك كه در هواي آزاد كار مي كند بايد داراي فواصلي 
جهت خارج شدن آب باشد . عرض اين فواصل نبايد از 6 ميلي متر بيشتر باشد .

• اگر راهرو و يا سكوي معمولي جرثقيل متحرك داراي محل مطمئني براي تعويض و يا تعمير 
چرخ هاي ارابه انتهايي نباشد بايد سكوي مخصوصي براي انجام اين منظور تعبيه نمود.

• در كنار پايه هاي جرثقيل يا دروازه متحرك و موازي يا ريل هاي مسير آن بايستي دو راهرو 
ساخته شود به طوري كه اين راهروها كامال بدون مانع بوده و پهناي آن ها حداقل 75 سانتي متر 

و طول آنها تا انتهاي مسير جرثقيل ادامه داشته باشد .

اتاق يا کابين فرمان 
جرثقيل هاي متحركي كه هدايت آنها از روي خود جرثقيل به وسيله راننده انجام مي شود   •
بايستي مجهز به اتاق يا كابين فرمان براي راننده بوده و كليه وسايل فرمان در اين اتاق قرار گرفته 

باشند . اين اتاق بايد داراي مشخصات زير باشد :
الف – از موادي ساخته شده باشد كه در مقابل آتش سوزي مقاومت داشته و در صورتي كه در 

هواي آزاد كار كند در مقابل عوامل جوي محفوظ باشد .
ب – طوري قرار گرفته و مجهز شده باشد كه راننده بتواند از محل كار خود تمام اطراف و 
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محوطه عمليات كار را زير نظر گرفته و حتي موقعي كه الزم باشد به خارج اتاق خم شود 
خطري براي او پيش نيايد .

ج – نوعي تعبيه و مجهز شده باشد كه راننده در مقابل مواد سوزاننده و خورنده محفوظ باشد . به 
عالوه مجهز به لوازم استحفاظي در مقابل تمام خطرات ناشيه باشد .

د – نوعي ساخته و مجهز شده باشد كه راننده را در مقابل تشعشعات خطرناك و دود و بخارات 
سمي و گازهاي مضر محفاظت نمايد .

ه – نوعي ساخته و در جاي خود سوار شده باشد كه كمترين لرزش و ارتعاش را داشته باشد .
• در صورتي كه در اتاق فرمان بيش از 30 سانتي متر از راهرو مربوط باالتر باشد بايد پله هاي 

فلزي ثابتي كه راحتي عبور را ميسر سازد تعبيه شود .
• در اتاق فرمان جرثقيل متحرك بايد هميشه يك سطل پر از ماسه و يك دستگاه اطفاء حريقي 

كه ماده خاموش كننده آن عايق الكريسته باشد جهت فرونشاندن آتش در دسترس باشد .
• ارابه هاي جرثقيل هاي متحرك بايد داراي كف باشد .

حفاظت محور چرخ هاي پل جرثقيل 
• تمام قسمت هاي برجسته محور چرخ هاي پل جرثقيل بايد به طور مناسب و مطمئن به وسيله 

حفاظ هاي استاندارد پوشيده شده باشد .

لوازم الكتريكي 
• عالوه بر كليد اصلي حركت كه در اتاق فرمان قرار گرفته بايد در قسمت باالي اتاق فرمان از 
نقطه اي كه بتوان از روي راهرو به راحتي به آن دسترسي پيدا كرد يك كليد اصلي ضامن دار 

ديگري براي قطع جريان برق تعبيه نمود .
 ( عبارت  آن  دار مخصوص ديگري كه روي  كليد ضامن  الذكر يك  فوق  كليد  بر دو  عالوه 
كليد جرثقيل ( قيد شده باشد ، بايستي طوري قرار داد كه از سطح زمين به آساني بتوان به آن 
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دسترسي داشت . اين كليد مخصوصا بايد برق كليه قسمت هاي جرثقيل را كنترل نموده و در 
موارد لزوم بتواند جريان برق را در تمام مدار جرثقيل قطع كند .

• تمام اهرم ها و دسته هاي فرمان كه به وسيله آنها حركت هاي مختلف جرثقيل كنترل مي شود 
بايد پس از رها كردن به طور خودكار به محل اوليه برگشته و حركت مربوطه را متوقف نمايد.
• اهرم هاي كنترل حركتهاي جرثقيل متحرك بايد طوري قرار گرفته باشد كه راننده بتواند به 

آساني امتداد تغيير مكان خود را ببيند .
دستگاه محدود كننده ارتفاع باالبردن بار 

• اين دستگاه بايد داراي شرايط زير باشد :
1. عمل محدودكردن مستقيما به وسيله قرقره يا قالب دستگاه باالبرنده انجام پذيرد.

فنر  از  و  نموده  مستقيما عمل  بايستي  بار  باالبردن  ارتفاع  مكانيزم دستگاه محدود ساختن   .2
واسطه استفاده نكند.

3. دستگاه محدود كننده بايد : 
الف – داراي قفل مخصوصي باشد كه مستقيما روي ترمز اثر كرده و از برگشت ناگهاني بار 

جلوگيري نمايد.
ب – طوري تعبيه شده باشد كه بتوان از داخل اتاق فرمان آن را به حالت اوليه عودت داده و 

آماده به كار نمود.
• راننده جرثقيل متحرك بايد هميشه در ابتدا و انتهاي كار دستگاه محدود كننده ارتفاع باال بردن 

بار را آزمايش نمايد.

ترمزهاي دستگاه باالبر 
• موتور بلند كننده بار در جرثقيل هاي متحرك بايد با وسايل زيرمجهز شده باشد :

الف – داراي ترمز فنري قابل آزاد شدن به وسيله جريان برق باشد به طوري كه گشتاور مقاوم 
اين ترمز از گشتاور متحرك موتور كمتر نباشد .
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ب – ياترمز مكانيكي كه قادر به نگهداري يك برابر و نيم بار مجاز جرثقيل باشد .
ماده 78. موتورهاي باالبر در جرثقيل هاي متحركي كه بار مجاز آنها پنج هزار كيلوگرم يا بيشتر 

باشد بايد داراي دو ترمز الكتريكي ويا يك ترمز مكانيكي و يك ترمز الكتريكي باشند.

روشنايي 
• روي پلهاي جرثقيل هاي متحركي كه در فضاي آزاد كار مي كنند بايستي چراغهايي نصب نمود 

كه در تاريكي قالب هاي بلند كننده بار هميشه به خوبي نمايان باشند .

کنترل حرکت پل جرثقيل هاي با پل متحرك 
• جرثقيل هاي با پل متحرك بايد مجهز به ترمزهاي دستي يا پايي مناسب جهت كنترل حركت 

پل جرثقيل باشد .

چرخ هاي جرثقيل با دروازه متحرك 
• چرخ هاي جرثقيل با دروازه متحرك بايد داراي حفاظ يا روپوش مخصوص باشند.

• ارابه جرثقيل با دروازه متحرك بايد داراي گيره هاي مخصوصي باشند تا براي كار دروازه در 
يك نقطه معين يا موقع تعطيل كار بتوان چرخ هاي پايه ها را به ريل ها ثابت نمود.

دستگاه هاي اعالم خطر 
• جرثقيل هاي متحرك بايد داراي دستگاه هاي آژير باشند و اين دستگاه ها بايد در دسترس 

راننده جرثقيل باشد تا در صورت لزوم مورد استفاده قرار گيرد.
طرز كار دستگاه هاي كنترل 

• راننده جرثقيل قبل از وصل كليد اصلي يا كليد ثانوي بايد كامال مطمئن گردد كه تمام دستگاه هاي 
كنترل به حالت قطع قرار گرفته اند و وصل جريان هيچ گونه خطر الكتريكي و يا مكانيكي براي 
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اشخاص مجاور توليد نمي نمايد.
كليه  فورا  بايد  راننده جرثقيل  يا قطع شود  و  الكتريكي مختل  مدار  در صورتي كه جريان   •

كليدهاي كنترل را قطع و مراقبت كند كه تا رسيدن جريان كليدها به حالت قطع باقي بماند.
راننده جرثقيل متحرك نبايد فقط به دستگاه خودكار كنترل و توقف موتور در پايان ميدان   •
عمل اطمينان كند بلكه بايد از داخل اتاق فرمان نيز تغيير مكان جرثقيل و بار را كنترل و مراقبت 

نمايد.
• راننده جرثقيل قبل از خروج از اتاق فرمان بايد تمام دستگاه هاي كنترل را به حالت قطع در 

آورد و كليدهاي اصلي را قطع و آنها را قفل كند.

کارکردن دو يا چند جرثقيل در روي يك مسير 
از يك جرثقيل متحرك در روي يك مسير كار ميكند حداقل فاصله دو  هنگامي كه بيش   •

جرثقيل متحرك از 9 متر نبايد كمتر باشد .
بلند کردن بار به وسيله دو جرثقيل متحرك 

• هنگامي كه دو جرثقيل متحرك براي بلند كردن بار واحدي به كار مي روند بايد توجه داشت 
كه : 

الف – فقط يك نفر كارگر عالمت دهنده به رانندگان هر دو جرثقيل عالمت دهد.
ب – به منظور اطمينان از هماهنگي صحيح كار دو جرثقيل پيش بيني هاي الزم بعمل آيد .

ج – در صورتي كه دور جرثقيل بلند كننده از نوع بازو دار باشد بايد قسمت ثابت و متحرك 
بازو در هر دو جرثقيل با شيب مساوي تنظيم شود .

حمل بار به وسيله دروازه متحرك 
• هنگامي كه دروازه متحرك جهت حمل بار به كار مي رود عالمت دهندگان يا ساير مسولين 
كه از روي زمين راهنمايي مي كنند بايد پشاپيش بار حركت كنند و اشخاصي را كه در مسير بار 
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قرار گرفته اند آگاه نمود و دقت نمايند كه سوزنهاي ريل ها در موقعيت صحيح قرار داشته و 
ارتفاع بار به اندازه اي باشد كه به هيچ مانعي برخورد ننمايد.

تعمير جرثقيل هاي متحرك 
• موقعي كه احتياج به تعمير جرثقيل متحرك باشد بايد جرثقيل را تا آنجا كه امكان دارد از محل 
كار دور نمود تا مانع كار ساير كارگران نشده و كار جرثقيل هاي ديگر را مختل نسازد. همچنين 
حتي المقدور بايد سكوي تعمير در اطراف جرثقيل برپا كرد يا برزنت محافظ در زير جرثقيل به 

منظور حفاظت تعمير كنندگان در ارتفاع مناسبي گسترد.
• چنانچه بازوي مناسبي در جرثقيل متحرك براي وصل به قرقره هايي كه جهت تعمير به كار مي رود 
وجود نداشته باشد بايد بازوي آهني مناسبي كه مقاومت كافي داشته و بتواند سنگين ترين قطعات ارابه 

را بلند نمايد براي تعمير جرثقيل متحرك تعبيه نمود .
• قبل از شروع تعمير جرثقيل هاي متحرك كارگران تعمير كننده بايد به نكات زير توجه كنند :
الف – اطمينان حاصل كنند كه تمام كنترل هاي الكتريكي به حالت قطع و دو كليد اصلي و 

ثانوي به حالت باز بوده و يكي از آنها قفل باشد .
ب – تابلوهايي با عبارت ) جرثقيل در حال تعمير ( روي جرثقيل و همچنين روي زمين در 

اطراف محوطه تعمير بگذارند.
ج – اگر جرثقيل هاي متحرك ديگري در روي همين مسير كار مي كنند نگهدارنده مطمئني 
به فاصله مناسبي روي ريل مسير بگذارند يا از وسايل حفاظتي ديگري براي توقف استفاده 

نمايند.
• در جرثقيل هاي متحرك بايد قبل از پياده كردن محور قرقره ها يا استوانه هاي كابل ياتعويص 
آرميچر موتور بلندكننده بار ، بايد كليه كابل هاي مربوطه از روي قرقره ها باز شوند هرگاه اين 
كار مقدور نباشد بايد مكانيسم حركت دهنده به طور مطمئن قفل شود تا از گردش قرقره هاي 

كابل جلوگيري بعمل آيد. 
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• پس از پايان تعميرات جرثقيل هاي متحرك بايد تمام حفاظ ها و دستگاه هاي استحفاظي را 
مجددا به جاي خود قرار داده و قبل از بكار انداختن مجدد جرثقيل متحرك كليه ابزارها ، آچارها 

و ساير اشيايي كه جهت تعمير محوطه آورده شده است جمع آوري نمود .

کارکردن در مجاورت جرثقيل هاي با پل متحرك 
• هرگاه شخصي روي مسير يا در مجاورت مسير جرثقيل يا پل متحرك كاركند بايد پيش بيني هاي 
الزم و موثر بعمل آيد تا اطمينان حاصل شود كه فاصله پل جرثقيل از اين شخص حداقل از 6 متر كمتر 

نشود .

جرثقيل متحرك موتوري 
مقررات عمومي 

• رعايت بندهاي فوق به ترتيب راجع به دستگاه هاي باالبر و جرثقيل ها مي باشد ازنظر ساختمان 
استفاده ، تعمير و نگهداري و جرثقيل هاي متحرك موتوري كه در كارگاه ها كار مي كنند نيز 

الزامي است .
نشان دادن ظرفيت جرثقيل متحرك موتوري 

• ظرفيت جرثقيل هاي متحرك موتوري بايد واضح در داخل و يا خارج اتاق فرمان مشخص 
شده باشد .

ضمنًا بايد حداكثر بار مجاز نيز براي حاالت مختلف بازوي جرثقيل و اوضاع مختلف قرقره 
باالبرنده با بازوي اضافي يا بدون آن تعيين و نشان داده شود .

آژير اضافه بار 
• جرثقيل هاي متحرك موتوري بايد با آژير خودكار مجهز باشد كه هرگاه جرثقيل باري بيش از 

بار مجاز بلند كند بطريق مشخص و پرصدا اعالم خطر نمايد.



97الزامات عمومي ايمني و بهداشت در واحدهاي صنعتي

فضاي آزاد براي بدن انسان 
• براي اين كه كارگران بين قطعات متحرك جرثقيل موتوري و بدنه ارابه حامل آن قرار نگرفته 
و مصدوم نشوند بايد فاصله آزادي كه حداقل 35 سانتي متر باشد بين قسمت گردنده و بدنه 

ارابه حامل وجود داشته باشد .

پله ها و نرده هاي اطراف 
• ارابه حامل و اتاق فرمان جرثقيل موتوري بايد به وسيله پله و نرده هايي در اطراف آن به نحوي 
مجهز شده باشد كه به آساني و بدون خطر بتوان به اتاق فرمان جرثقيل و محل كار راننده داخل 

شد .

اتاق فرمان 
• در هريك از طرفين اتاق فرمان جرثقيل هاي متحرك موتوري بايد يك در تعبيه شده باشد به 
نحوي كه لوله هاي درها در قسمت عقب قرار گيرد و هر يك از اين درها به طرف خارج باز 

شود و با دستگيره هايي مجهز باشد تا به هر جهت كه دستگيره گردانده شود باز گردد.
• كف سكوي ارابه حامل جرثقيل متحرك موتوري و كف اتاق فرمان آن بايد از صفحات چوبي 

مخصوص يا آهن آجدار مفروش شده باشد تا خطر ليز خوردن كارگران را تخفيف دهد .
• اتاق فرمان جرثقيل هاي متحرك موتوري كه با بخار كار مي كنند بايد داراي راهروي آزاد 

سرتاسري باشد.

ديگ هاي بخار 
• رعايت مقررات الزامات ايمني " دستگاه هاي مولد بخار و ديگ هاي آبگرم " از نظر ساختمان 
و طرز كار و نگاهداري و تعمير ديگ هاي مزبور در جرثقيل هاي متحرك كه با بخار كار مي كنند 

نيز الزامي است .
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موتورها 
• موتورهاي ديزلي ، بنزيني و ماشين هاي بخار در جرثقيل هاي متحرك موتوري بايد داراي 

حفاظ هاي مناسبي باشد تا راننده هاي آن از خطر تصادم با قطعات متحرك در امان باشند.
• لوله خروج بخار و شيرهاي سيلندر در جرثقيل هاي متحرك موتوري كه با بخار كار مي كنند 
بايد به وسيله لوله هاي طويل به خارج هدايت شوند تا آب داخل كف اتاق فرمان نشده و موجب 

ليز شدن نگردد.
• در جرثقيل هاي متحرك موتوري انتهاي لوله هايي كه گاز يا بخار و آب سرريز انژكتورها از 

آن خارج مي شود بايد به طرف پايين باشد .

ترمزهاي چرخ 
• چرخ هاي ارابه جرثقيل هاي متحرك موتوري بايد به هر دو نوع ترمز دستي و مكانيكي مجهز 

باشد .
اتصال خودکار

• ارابه جرثقيل هاي متحرك موتوري بايد در جلو و عقب داراي اتصالي هاي خودكار باشد به 
طوري كه بتوان از هر دو طرف ارابه اتصالي ها را باز نمود.

اهرم هاي فرمان 
• اهرم هاي فرمان جرثقيل هاي متحرك موتوري بايد با وسايلي مجهز شده باشند كه بتوان آنها 

را درحالت آزاد قفل كرد.

حفاظ کابل ها 
• براي جرثقيل هاي متحرك موتوري حفاظ كابل در قسمت هاي زير بايد در نظر گرفته نشود 

 :
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الف – در قسمت انتهايي بازو براي آن كه از برخورد قالب كابل يا شيار قرقره گردان جلوگيري 
شود.

ب – در ناحيه اي كه سيم هدايت بازوي جرثقيل در روي قرقره هرزگرد مربوطه حركت مي كند.

تجهيزات الكتريكي 
• جرثقيل هاي متحرك موتوري كه با جريان برق كار مي كند بايد داراي اتصالي مطمئني به 

زمين باشد .

روشنايي 
• هرگاه جرثقيل هاي متحرك موتوري هنگام شب كار كنند نكات زير بايد رعايت شود :

الف – جرثقيل بايد داراي چراغ جلو و حداقل يك چراغ قرمز در عقب باشد .
ب – چراغها در داخل اتاق فرمان طوري تعبيه شود كه نور آنها مزاحم ديد رانندگان جرثقيل 
نباشد و در عين حال رانندگان بتوانند محل كار خود را به خوبي ببينند و دستگاه هاي اندازه 

گيري سطح آب و درجه بخار را به طور صحيح كنترل نمايند.

دستگاه هاي آگاه کننده 
• جرثقيل هاي متحرك موتوري بايد با بوق هاي آگاه كننده و قوي مجهز باشد تا بتوان قبل از 

به كار انداختن جرثقيل و يا احيانا در حين حركت از آنها استفاده نمود .

مانور کردن دستگاه 
• وقتي جرثقيل هاي متحرك موتوري در حركت باشد بايد : 

تعويض  اختيار  مجاز  اشخاص  فقط  كند  حركت  ريل  روي  جرثقيل  كه  صورتي  در   – الف 
سوزنهاي ريل را داشته باشند.
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ب – رانندگان جرثقيل مطمئن باشند كه حين حركت بازوي جرثقيل به ساختمان ها و خرپاها 
برخورد نكرده و ضمنا بازو به اندازه كافي پايين نگهداشته شود تا با اشيايي كه در باالي جرثقيل 

قرار گرفته است تصادم ننمايد .
• قبل از اينكه رانندگان جرثقيل متحرك موتوري محل كار خود را به علت تمام شدن وقت يا 
توقف موقت ترك نمايند بايد ارابه جرثقيل را به حركت ترمز نگاهدارند و بازوي جرثقيل را به 
حالت آزاد روي تكيه گاه خود قرار دهند و تمام وسايل كنترل را قفل و يا در محل آزاد خود 

محكم نمايند.

جرثقيل هاي بازويي 
مقررات عمومي 

• رعايت مقررات مندرج در بندهاي فوق كه به ترتيب راجع به دستگاه هاي باالبر و جرثقيل ها 
مي باشد از نظر ساختمان ، استفاده، تعمير و نگهداري جرثقيل هاي متحرك بازويي كه در كارگاه ها 

كار مي كنند نيز الزامي است .

نشان دادن ظرفيت جرثقيل بازويي 
• ظرفيت جرثقيل بازويي نسبت به زواياي مختلف بازو و در مورد جرثقيل با بازويي افقي نسبت به 
موقعيت هاي مختلف ارابه متحرك روي بازو بايد به طور واضح در پهلوهاي بازو و يا  ستون ها و يا 

پايه ها نوشته شده باشد .
• جرثقيل هاي بازويي بايد به دستگاه آژير خودكار مجهز باشد كه هرگاه جرثقيل باري بيش از 

حداكثر بار مجاز بلند كند بطريق مشخص و پر صدا آژير دهد .

ستون ها يا پايه ها 
• صفحات نگهدارنده پاشنه هاي تحتاني جرثقيل هاي بازويي بايد روي پي محكمي قرار گيرد 
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و پاشنه هاي فوقاني نيز به طور محكم نصب شود تا در مقابل نيروهاي مختلف كه به آن وارد 
مي شود مقاومت نمايند.

• جرثقيل هايي كه روي بازوي آنها ارابه متحرك قرار دارد بايد با وسايل نگهدارنده موثري كه 
بتواند از خروج ارابه از روي ريل در دو انتهاي بازوي جرثقيل جلوگيري نمايد مجهز باشد .

جرثقيل هاي مجهز به باالبر دستي 
• باالبر دستي جرثقيل بازويي بايد داراي تجهيزات زير باشد : 

الف – محور قرقره كابل باالبر مجهز به شيطانك و چرخ جقجقه ويا حلزون و چرخ حلزون 
) بدون برگشت خود به خود ( باشد تا بار را در حال آويزان يا هنگامي كه دست از روي 

اهرم محرك برداشته مي شود نگهداري كند .
ب – دستگاه هاي ترمز براي كنترل حركت بار در حال پايين آمدن 

جرثقيل هاي متحرك زميني و جرثقيل هاي سكودار ) بارچين (
مقررات عمومي 

• رعايت الزامات مندرج در بندهاي فوق كه راجع به دستگاه هاي باالبر مي باشد از نظر ساختمان 
، استفاده ، نگهداري و تعمير جرثقيل هاي متحرك زميني و جرثقيل هاي سكودار) بارچين ( الزامي 

است .

دستگاه هاي فرمان 
• وسايل فرمان و كنترل حركت و نقل و انتقال تمام جرثقيل هاي متحرك زميني و جرثقيل هاي 
متحرك سكودار ) بارچين ( كه با موتور كار مي كنند و در يك كارگاه مشغول كار هستند بايد 

با حركات مشابه دسته هاي فرمان كار مشابهي انجام دهند .
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اهرم هاي فرمان 
• اهرم هاي فرمان جرثقيل هاي متحرك زميني و جرثقيل هاي سكودار ) بارچين ( بايد در محل هايي 

تعبيه و محافظت شده باشد كه از برخورد اتفاقي با قطعات متحرك يا ثابت محفوظ باشند.

اتصال زمين 
• جرثقيل هاي متحرك زميني و جرثقيل هاي سكودار ) بارچين ( كه با برق كار مي كند بايد از 

نظر الكتريكي به طريق موثري به زمين متصل شده باشد .

حفاظ سكوي محل راننده 
• سكوي محل راننده جرثقيل هاي متحرك زميني و جرثقيل هاي سكودار ) بارچين ( بايد داراي 

حفاظ مناسب براي راننده بوده و راه ورود به سكو نيز داشته باشد .
حفاظ چرخ ها 

• چرخ هاي ارابه جرثقيل هاي متحرك زميني و جرثقيل هاي سكودار ) بارچين ( بايد داراي 
سپر مخصوص براي حفاظت چرخ ها باشد .

ترمز چرخ ها 
• جرثقيل هاي متحرك زميني و جرثقيل هاي سكودار ) بارچين ( كه با موتور كار مي كند بايد 

با ترمزهاي موثر كه روي محور حركت دهنده يا روي چرخ ها عمل نمايد مجهز باشد.
دستگاه هاي آگاه كننده 

•جرثقيل هاي متحرك زميني و جرثقيل هاي سكودار )بارچين( كه با موتور كار مي كنند بايد با 
دستگاه هاي آگاه كننده دستي صدادار مجهز باشد .
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ممنوعيت سوار شدن روي بار 
• راننده جرثقيل متحرك زميني و جرثقيل سكودار ) بارچين ( بايد از سوار شدن اشخاص در 

روي بار مورد حمل و نقل يا سكوي فرمان و يا ساير قسمت هاي جرثقيل جلوگيري نمايد .

بازوهاي حرکت ) مال بند ( در جرثقيل هاي متحرك زميني 
• بازوهاي حركت جرثقيل متحرك زميني بايد نوعي ساخته و كارگذاره شده باشد تا هنگامي كه 
از آن استفاده نمي شود به حالت قائم قرار گيرد و بتوان آنها را در همان حالت به طور مطمئن 

نگاهداشت .

جرثقيل هاي سكودار) بارچين ( با بازوي مفصلي يا بازوي کشويي 
• جرثقيل هاي سكودار ) بارچين ( با بازوي مفصلي و يا كشويي بايد به ضامنهاي خودكار يا 
ساير وسايل مناسب مجهز باشد تا از برگشت اتفاقي قسمت هاي فوقاني جلوگيري بعمل آيد .

کليدهاي محدود کننده و ترمزهاي نگهدارنده بار درجرثقيل هاي سكودار 
) بارچين (

• جرثقيل هاي سكودار ) بارچين ( كه با برق كار ميكند بايد با لوازم زير مجهز باشد :
الف – كليدهاي محدود كننده كه از باال رفتن و يا پايين آمدن بيش از اندازه سكوي جرثقيل 

جلوگيري نمايد .
ب – ترمز الكتريكي يا مكانيكي براي كنترل پايين آمدن بار 

تخليه بار از جرثقيل هاي سكودار ) بارچين (
تخليه بار از جرثقيل هاي سكودار ) بارچين ( حتي االمكان بايد با وسايل مكانيكي انجام   •

گيرد.
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تغيير مكان جرثقيل هاي سكودار ) بارچين (
• در تغيير مكان جرثقيل هاي سكودار ) بارچين ( وقتي حامل بار مي باشد بايد سكو را پايين 

آورد تا خطر واژگون شدن جرثقيل به حداقل برسد .

چرخ چاه 
مقررات عمومي 

از نظر  باشد  باالبر مي  بندهاي فوق  كه راجع به دستگاه هاي  رعايت مقررات مندرج در   •
ساختمان استفاده و نگهداري و تعمير جرثقيل هاي ساختماني كه در كارگاه ها كار مي كند نيز 

الزامي است .

شرايط ساختمان 
• كليه قسمت هاي مختلف بدنه جرثقيل هاي ساختماني بايد از فلز ساخته شده باشد .

ضرائب اطمينان 
• بدنه واستوانه كابل در جرثقيل هاي ساختماني براي حداكثر بار پيش بيني شده الاقل بايد داراي 

ضرائب اطمينان به شرح زير باشد :
الف – براي قسمت هاي چدني 12

ب – براي قسمت هاي فوالد ريخته 8 
ج – براي قسمت هاي فوالد چكشي خوار و آهن ساختماني 5 

پي ) فونداسيون (
• پايه ها يا بدنه جرثقيل هاي ساختماني ) چرخ چاه ( بايد به طور مطمئني روي پي محكمي 

استوار شده باشد .
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ترمزها 
• تمام جرثقيل هاي ساختماني ) چرخ چاه ( به استثناي آنهايي كه مجهز به حلزون و چرخ 
حلزون بوده و به طور خودكار ترمز مي شود بايد مجهز به دستگاه هايي باشد كه در صورت قطع 

قوه محركه بار را به هر وضعي كه هست در همان حال محكم نگهداري نمايد .

استوانه کابل 
• طول و قطر استوانه كابل بايد در صورت امكان داراي چنان اندازه هايي باشد كه كابل بلند كننده 

بار فقط در يك رديف روي آن پيچيده شود .

اهرم هاي فرمان 
كننده  قفل  وسايل  به  مجهز  بايد   ) چاه  ) چرخ  ساختماني  هاي  جرثقيل  فرمان  هاي  اهرم   •

مخصوص باشد .
چرثقيل هاي ساختماني ) چرخ چاه ( كه با بخار كار مي كند 

• جرثقيل هاي ساختماني ) چرخ چاه ( كه با بخار كار ميكند بايد به طريقي ساخته و نصب 
شده باشد كه : 

الف – كارگران به هيچ وجه در معرض سوختگي با آب جوش و بخار قرار نگيرند.
مربوطه در حوزه  كارگران  ديگر  مانع  آيد  بيرون مي  لوله هاي خروجي  از  كه  بخاري   – ب 

عمليات نگردد.
جرثقيل هاي ساختماني چرخ چاه دستي 

• جرثقيل هاي ساختماني ) چرخ چاه ( كه با قدرت دست كار مي كند بايد به طريقي محاسبه و 
ساخته شده باشد كه حداكثر نيروي الزم كه توسط هر كارگر براي بلند كردن حداكثر بار مجاز 

به دسته يا دسته هاي محرك وارد مي شود بيش از ده كيلوگرم نباشد .
• جرثقيل هاي ساختماني ) چرخ چاه ( كه با قدرت دست كار مي كند بايد مجهز به لوازم زير باشد :
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الف – روي محور استوانه كابل داراي شيطانك و چرخ جقجقه و يا حلزون و چرخ حلزوني كه 
به طور خودكار ترمز مي شود باشد تا از گردش معكوس دسته محرك در تمام مدت بلندكردن 

بار جلوگيري نمايد .
ب – داراي ترمزهاي موثر باشد به طوري كه پايين آمدن بار را كنترل نمايد .

• دسته هاي محرك جرثقيل هاي ساختماني ) چرخ چاه ( كه با قدرت دست كار مي كند بايد 
به طريقي ساخته شده باشد تا : 

الف – هنگامي كه بار به وسيله ترمز پايين آورده مي شود دسته هاي محرك نچرخد ويا :
ب- دسته هاي محرك قبل از پايين آمدن بار ازجاي خود برداشته شود .

• در جرثقيل هاي ساختماني ) چرخ چاه ( كه مي توان دسته هاي محرك آنها را از جاي خود 
برداشت بايد اين دسته ها به نحو مطمئني روي محور قرار گرفته باشد تا به طور ناگهاني از روي 

محور خارج نشود .
تبصره – دستگاه هايي كه بنام چرخ چاه براي باال آوردن آب يا خاك از چاه به كار مي رود 

مشمول اين آيين نامه نبوده و دستورات آن بعداً تدوين خواهد شد.
جرثقيل هاي الكتريكي ، بادي ، زنجيري 

مقررات عمومي 
از نظر  باشد  باالبر مي  بندهاي فوق  كه راجع به دستگاه هاي  رعايت مقررات مندرج در   •
ساختماني استفاده ، نگهداري و تعمير جرثقيل ها در مورد جرثقيل هاي الكتريكي ، بادي و 

زنجيري نيز الزامي است .
جرثقيل هاي الكتريكي 

• جرثقيل هاي الكتريكي بايد:
الف – تمامًا از فوالد ساخته شده باشد .

ب – نوعي طرح و محاسبه شده باشد كه حداقل ضريب اطمينان براي حداكثر بار پيش بيني 
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شده كمتر از 8 براي فوالد ريخته و 5 براي آهن ساختماني يا فوالد چكش خوار نباشد .
ج – مجهز به ترمزهاي خودكار باشد تا بتواند بار را هنگام توقف جرثقيل نگهداري نمايد .

• دستگاه هاي فرمان و كنترل جرثقيلهاي الكتريكي بايد مجهز به وسايلي باشد تا هنگامي كه 
دسته هاي متصل به طنابهاي فرمان رها مي شود خود به خود به محل خالص برگردد.

• طنابهاي فرمان در جرثقيل هاي الكتريكي بايد از جنس عايق ساخته شده باشد .

جرثقيل هاي بادي 
• جرثقيل هاي بادي معلق بايد كاًل از فوالد ساخته شده و طوري طرح و محاسبه شود كه حداقل 
ضريب اطمينان براي حداكثر بار پيش بيني شده در مورد فوالد ريخته 8 و فوالد چكش خوار و 

آهن ساختماني 5 باشد .
• سليندرهاي جرثقيل هاي بادي معلق بايد به وسيله گوه مخصوص يا قالب هاي حفاظتي يا 
ساير وسايل متصل كننده به ارابه يا تكيه گاه هاي ديگره نوعي وصل شده باشد تا از رهاشدن 

دستگاه جلوگيري بعمل آورد .
• پيستونهاي جرثقيل هاي بادي معلق بايد به وسيله مهره تاج دار و اشپيل به دسته پيستون به 

طور مطمئني متصل شده باشد .
• اهرم هاي فرمان جعبه تقسيم باد در جرثقيل هاي بادي معلق بايد مجهز به وسائلي باشد كه 

اهرم ها به طور خودكار در موقع رها شدن طناب فرمان به حالت خالص برگردد.

جرثقيل زنجيري ) دستي (
• نگهدارنده جرثقيل هاي زنجيري ) دستي ( بايد مقاومت و قدرت كافي براي حمل باري كه 

بدان آويزان است داشته باشد .
• قطعاتي از جرثقيل هاي زنجيري كه سنگيني بار را تحمل مي كنند بايد :

الف – طوري طرح و حساب شود كه حداقل ضريب اطمينان براي حداكثر بار پيش بيني شده 
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در مورد فوالد ريخته 8 و فوالد چكش خوار و آهن ساختماني 5 باشد .
ب – از چدن نباشد .

• جرثقيل هاي زنجيري بايد با حلزون و چرخ حلزون يا ساير ادوات طوري مجهز باشد كه 
بتواند به طور خودكار بار را در حال آويزان نگهداري نمايد.

جرثقيل قرقره اي 
نظر  از  باشد  مي  باالبر  هاي  دستگاه  به  راجع  كه  فوق  بندهاي  در  مندرج  مقررات  رعايت   •

ساختمان ، نگهداري و تعمير جرثقيل هاي قرقره اي نيز الزامي است .

قطعه حمال 
• قرقره فوقاني جرثقيل هاي قرقره اي بايد مجهز به قالب يا چنگك و يا گيره هايي باشد كه 

جرثقيل به وسيله آنها به طور محكم به قطعه حمال آويزان شده باشد .

طناب ها 
• نوع و قطر طناب هايي كه در جرثقيل هاي قرقره اي مورد استفاده بايد متناسب با ابعاد 

قرقره ها باشد.  
ماده 164. قرقره هاي جرثقيلهاي قرقره اي بايد مجهز به وسائلي باشد كه كارگران مجبور نباشند 

هنگام آويزان كردن يا تغيير مكان بار دستشان را روي طناب ها و زنجيرها بگذارند.

لوازم بلند کردن بار 
زنجيرها 

• زنجيرهاي مخصوص بستن وبلند كردن بار بايد از آهن چكش خوار يا از فوالدي باشد كه 
با مشخصاتي كه در استانداردهاي بين المللي و يا استانداردي كه به وسيله مقام صالحيت دار 
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) وزارت كار ( پيش بيني شده مطابقت نمايد .
• حلقه ها ، گيره ها ، بست هاي زنجيرهاي مخصوص بستن و بلندكردن ، بار بايد از همان جنس 
زنجيري كه به آن بسته شده اند انتخاب شود به شرط آنكه جنس زنجير از آهن چكش خوار 
يا فوالد معمولي باشد به هر حال در هر يك از موارد خاص بايد بررسي و آزمايش جداگانه 

بعمل آيد .
• براي زنجيرها حداقل ضريب اطمينان با احتساب حداكثر بار مجاز بايد 5 باشد .

• زنجيرها بايد در موارد زير تعويض شود : 
الف – هنگامي كه در اثر بلندكردن باري بيش از ظرفيت يا دوباره پخت نادرست اطمينان الزم 

را از دست داده باشد .
ب – بيش از 0/5 به طول اوليه آن اضافه شده باشد .

ج – بيش از يك چهارم ضخامت اوليه حلقه هاي زنجير در اثر كار خورده شده باشد .
• مقاومت كششي تمام زنجيرهاي نو يا مرمت شده قبل از آنكه مورد استفاده قرار گيرد بايد 
آزمايش شود و وزن بار مجازي كه مي توان به طور قائم و بدون خطر به وسيله آنها برداشت 
واضح و خوانا در روي قالب يا حلقه نگهدارنده قالب و يا روي حلقه اضافي مخصوصي 
كه براي همين منظور به انتهاي زنجير وصل شده و در بلند كردن بار موثر نيست نوشته شده 

باشد.
• ميزان بار مجاز براي زنجيرهاي بلند كننده و همچنين ميزان بار مجاز براي زنجير باربند بر 
حسب زواياي مختلف بايد به طور وضوح در جدول مخصوص قيد و در معرض ديد كامل 
قرار داده شود و مندرجات و طرز استفاده از جدول را دقيقا به كساني كه با اين زنجيرها كار 

مي كنند بياموزند.
بار كه روي قرقره هاي  بلند كننده  بند بعد قيد شده زنجيرهاي  به استثناي مواردي كه در   •
شياردار و يا روي فلكه ها پيچيده مي شود بايد در فواصل معين به طور مرتب و به اندازه كافي 

روغن كاري شود .
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• وقتي جرثقيل در كارگاه هاي ريخته گري و يا در كارگاه هاي ديگري كه بر اثر روغن كاري 
امكان چسبيدن ماسه و يا مواد مشابه زنجير باالبر را موجود باشد كار مي كند نبايد زنجير باالبر 

را روغن كاري نمود .همچنين زنجيرهاي بسته بندي را هيچ وقت نبايد روغن كاري كرد .
• قبل ازاستفاده از زنجيرها براي بلند كردن بار بايد توجه داشت كه پيچ و تاب نداشته و گره 

نخورده باشد .
• هرگاه بار داراي پهلوها و لبه هاي تيز باشد بايد هنگام بلند كردن آن بين لبه هاي تيز و زنجير 

بلند كننده قطعات مناسبي از اجسام نرم قرار داد .
• حلقه هاي شكسته شده زنجيرهاي بستن و بلند كردن بار نبايد به هيچ وجه به وسيله پيچ يا ميخ 

يا پرچ و يا سيم و يا ساير وسايل اتصالي بهم متصل شده و مجددا مورد استفاده قرار گيرد.
• زنجيرهاي بلند كننده بايد روي استوانه ها ، محورها يا قرقره هايي كه داراي شيارهاي مناسب 
با شكل و ابعاد زنجير باشد پيچيده شود به طوري كه زنجير بتواند بدون پيچ و تاب روي قطعات 

فوق قرار گرفته و به نرمي كار كند .
• زنجيرهاي بستن و بلند كردن بار ، حلقه ها ، چنگكها و ساير اتصاالت بايد از نظر كشش، 
فرسودگي ،خوردگي ، شكستگي ، ترك خوردگي و هر نوع خرابي ديگر قبل از شروع هر نوبت 

كار مورد معاينه قرار گيرد مگر آنكه در طي سه ماه گذشته بازرسي و آزمايش شده باشد. 
• هنگامي كه بعضي از حلقه هاي زنجيرهاي بستن و بلندكردن بار داراي خوردگي و شكستگي 

، خميدگي ويا بريدگي باشد بايد حلقه هاي مزبور تعويض شود .
• زنجيرهاي بستن و بلندكردن بار بايد در مدت زماني كه از حدود زيرتجاوز نكند تحت عمل 

حرارتي ) دوباره پخت ( قرار گيرد : 
در مورد زنجيرهايي كه قطر آن 12/5 ميلي متر و يا كمتر باشد و همچنين در مورد  الف – 

زنجيرهايي كه براي حمل فلز مذاب بكار مي رود شش ماه .
ب – براي انواع ديگر زنجيرها دوازده ماه .

• تعمير و دوباره پخت زنجيرهاي بستن و بلند كردن بار فقط بايد به وسيله كارخانه هايي كه 
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داراي تجارب و تخصص كافي هستند انجام گيرد. زنجيرهاي فوالدي كه به طريقه هاي حرارتي 
خاص تهيه شده اند بايد براي دوباره پخت الزم به كارخانه سازنده اوليه آن فرستاده شود .

• زنجيرهاي بستن و بلند كردن بار در موقعي كه مورد استفاده نيستند بايد به طريق زير انبار شود.
الف – به چنگك مخصوص به قسمي آويخته گردد كه كارگر در موقع برداشتن و يا گذاشتن 

آن دچار حادثه و زحمت نشود .
ب – در وضع و شرايطي نگهداري شود كه حتي المقدور از زنگ زدگي آن جلوگيري به عمل آيد . 
• زنجيرهاي بستن و بلندكردن بار نبايد در محل هايي گذارده شود كه در اثر عبور ارابه هاي 

حمل و نقل از روي آنها دچار خوردگي و يا خرابي گردد.
• هنگامي كه زنجيرها چندين ساعت متوالي در درجات حرارت خيلي پايين قرار گيرد بايد قبل 

از استفاده مجدد آنها را گرم نمود .

کابل هاي فلزي 
• كابل هاي فلزي كه براي بلند كردن ، پايين آوردن و يا كشيدن بار بكار مي رود بايد :

الف – با مشخصات تعيين شده از طرف موسسه استاندارد و يا مقام صالحيت دار ديگري كه 
مورد تائيد وزارت كار و امور اجتماعي باشد مطابقت نمايد .

ب – كامال بي عيب و نقص بوده و نوع ساخت و قطر آن مناسب با كاري كه انجام مي دهد باشد .
• ضريب اطمينان كابل هاي فلزي نبايد كمتر از 6 باشد .

• مقاومت كششي حلقه هاي اتصال و نگهدارنده سركابل ها بايد :
الف – اقال برابر حداكثر بار مجاز ضرب در ضريب اطمينان كابل باشد .

ب – حداقل معادل 95درصد مقاومت پارگي تضمين شده براي كابل ها باشد .
• حلقه هاي كابل ها ، چنگك ها ، حلقه هاي اتصالي و ساير قطعات كابل فلزي بايد داراي 

حفاظ مخصوص و مناسب جهت جلوگيري از آسيب ديدن سطح قطعات مزبور باشد .
• الف – كابل هاي فلزي در موقع نصب بايد مورد آزمايش قرار گيرد و هنگام كار نيز مرتبًا از 
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آنها طبق ماده 16 فصل دوم اين آيين نامه بازديد بعمل آيد .
ب – كابل هاي فلزي كه پارگي يا زدگي پيدا كرده و يا زنگ زده است بسته به نوع كابل در 

موارد زيرين بايد تعويض شود :
1. كابل هاي شش رشته اي هفت سيمه در صورتي كه در طول 50 سانتي متر از مقاومت آن 

12درصد كم شده باشد .
2. كابل هاي شش رشته اي 19 سيمه در صورتي كه در طول 50 سانتي متر از مقاومت آن 

20درصد كم شده باشد .
3. كابل هاي شش رشته اي 37 سيمه در صورتي كه در طول 50 سانتي متر از مقاومت آن 

25درصد كم شده باشد .
4. كابل هاي شش رشته اي 61 سيمه در صورتي كه در طول 50 سانتي متر از مقاومت آن 

25درصد كم شده باشد .
5. كابلهاي مخصوص به شرح زير : 

الف – كابل هاي Seal در صورتي كه در طول 50 سانتي متر از مقاومت آن 12درصدكم شده باشد .
ب – كابل هاي رشته اي با مقطع مثلثي در صورتي كه در طول يك متر از مقاومت آن 15درصد 

كم شده باشد .
ج – كابل هاي نوفلكس Nuflex در صورتي كه در طول يك متر از مقاومت آن 20درصد كم 

شده باشد .
• ابعاد ، مشخصات ، جنس و ميزان بلند كردن حداكثر بار بدون خطر كابل هاي فلزي بايد روي 

پالك فلزي مخصوص قيد و در معرض ديد كامل قرار داده شود .
• كابل هاي فلزي كه براي بلند كردن ، پايين آوردن و يا كشيدن بار به كار مي رود ، بايد بدون 

گره و خميدگي باشد .
• به منظور جلوگيري از خميدگي زياد و كم شدن تاب خوردگي اوليه كابل هاي نو بايد نكات 

زير مراعات شود :
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الف – در صورتي كه به شكل حلقه خريداري شود براي باز كردن آن بايد حلقه پيچيده شده 
را در روي سطح افقي و تميز بدون ماسه غلطانده و قبل از اين كه روي قرقره شياردار سوار 

گردد صاف نمود.
ب – هر گاه به صورت قرقره تحويل شده باشد براي بازكردن كابل بايد قرقره كابل را روي 
زمين غلطانده و يا آن را به طور افقي روي محور سوار كرده و يا اينكه قرقره را به طور قائم 

روي صفحه گردان قرار داد و بعدا كابل را به آرامي باز نمود .
• براي جلوگيري از بازشدن رشته هاي سركابل بايد هر يك از دو انتهاي آن محكم بسته شده 

باشد .
• قبل از بريدن كابل بايد دو طرف محل برش با نوار بسته شود .

• محل اتصال كابل بايد به فواصل زماني منظم مورد معاينه و بازديد قرار گيرد و چنانچه بست ها 
و يا گيره هاي مختلف اتصال كابل ها لقي داشته باشد بايد مجددا آنها رامحكم كرد.

• در صورت مشاهده كمترين نشانه خطر در روي اتصالي هاي كابل هاي فلزي بايد از اين نقطه 
در حدود يك تا سه متر بريد و مجددا اتصالهاي كابل را بست .

• اتصال دو سر كابل كه به صورت حلقه يا غالف در آمده باشد بايد حداقل سه دور سركابل 
حلقه شده به دور كابل اصلي پيچيده و بعدا سركابل پيچيده شده را از وسط باز و چپ و راست 

دودور ديگر هر يك از نصفه هاي كابل حلقه شده روي كابل اصلي پيچانده شود .
• براي حفظ قابليت انعطاف و جلوگيري از زنگ زدن كابل هاي فلزي بايد مرتبا در فواصل منظم 

كابل ها را روغني كه عاري از مواد اسيدي و قليايي باشد روغن كاري نمود .
• كابل هاي فلزي بايد در محل خنك و خشك نگهداري شده و در معرض حرارت زياد و يا 

بخار اسيد قرار نگيرد.
طناب هاي ليفي 

• طناب هايي كه از الياف تهيه شده و براي باالبردن و پايين آوردن و يا كشيدن بار به كار مي رود 
بايد از نوع الياف مرغوب و مناسب بوده و حداقل مقاومت آن 800 كيلوگرم در سانتي متر مربع 
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باشد و ضريب اطمينان براي اين نوع طناب ها نبايد كمتر از 10 باشد .
• تمام طناب هاي ليفي بايد داراي پالك فلزي مخصوصي حاوي مشخصات زير بوده و اين 

پالك در معرض ديد كامل قرار داده شود :
الف – اسم كارخانه سازنده 

ب – تاريخ شروع به كار 
ج – حداكثر بار مجاز 

• قبل از به كار بردن طناب هاي ليفي كه براي بلند كردن بار مورد استفاده قرار مي گيرد همچنين 
طي دوران كار در فواصل مناسبي كه از سه ماه تجاوز ننمايد و نيز در مواقع آسيب ديدن از قبيل 
خوردگي ، شكستگي ، بريدگي ، تغيير طول و يا مقطع و يا بازشدن رشته هاي طناب و يا تغيير 

رنگ آن و يا هر نوع ضايعه ديگر بايد طناب ها مورد آزمايش و معاينه قرار گيرد.
• هنگامي كه طناب ليفي به اندازه معيني بايد بريده شود قبل از بريدن بايد دو طرف محل برش 

طناب بسته شده باشد .
• محل بافت دو قطعه طناب ليفي كه به هم بافته مي شوند بايد داراي روپوش باشد .

• طناب هاي ليفي كه براي بلند كردن بار بكار مي رود نبايد روي سطوح خشن و ناصاف و يا 
محل هايي كه داراي ماسه و يا مواد مشابه است كشيده شود .

• هنگامي كه طناب هاي ليفي كامال خيس شده باشد بايد : 
در محل خشكي كه داراي حرارت زياد نباشد به حالت كالف و به طور آزاد آويزان  الف – 

قرار داد تا خشك شود .
• طناب هاي ليفي را نبايد در محل هايي كه امكان تماس با اسيدها – بخارات اسيدي يا ساير 

مواد مخرب شيميايي وجود دارد به كار برده يا انبار نمود .
• هنگامي كه طناب هاي ليفي مورد استفاده نيستند بايد آنها را به صورت كالف و به طور آزاد 
به ميخ چوبي آويزان كرد و يا روي سكوهاي مشبك چوبي كه حداقل ارتفاع آن از زمين 15 
سانتي متر باشد قرار داد . محلي كه طناب هاي ليفي انبار مي شود بايد كامال تهويه شده و آنها 



115الزامات عمومي ايمني و بهداشت در واحدهاي صنعتي

را بايد دور از ديگ هاي بخار ، لوله هاي بخار يا ساير منابع حرارتي يا رطوبت يا بخار آب 
انبار نمود .

• طناب هاي ليفي كه براي بلند كردن بار مورد استفاده قرار گرفته است بايد آنها را قبل از انبار 
كردن تميز و خشك نمود .

قرقره هاي شياردار
• شيارهاي قرقره هايي كه زنجير روي آن كار مي كند بايد به شكلي باشد كه حلقه هاي زنجير 

در آن شيارها جاي گيرد.
• شيارهاي قرقره هاي كابل بايد :

الف – داراي لبه پخ و سطح صاف بوده به طوري كه هيچ گونه صدمه به كابل نرساند .
ب – اندازه آنها به نحوي باشد كه بدون برخورد با قطعات ديگر يا توليد خراش كابل از روي 

آنها به آساني هدايت شود .
• قرقره هاي پاييني دستگاه هاي بلند كننده بايد داراي حفاظ مناسب با دستگيره حلقه اي شكل 

باشد تا از هر گونه تغيير محل دستگاه و يا ايجاد خطر براي دست كارگر جلوگيري نمايد.

قالب ها 
• قالب هاي دستگاه هاي باالبر بايد : 

الف – از آهن يا فوالد چكش خوار يا از مجموعه ورقه هاي فوالدي تشكيل شده باشد .
ب – مجهز به شيطانك يا ساير وسايل حفاظتي بوده و يا بر حسب نوع كار به شكلي باشد كه 

مانع جدا شدن اتفاقي بار گردد.
ج – در مورد دستگاه هاي سنگين مجهز به بلبرينگ هاي ساچمه اي يا غلطكي باشد .

• حداكثر باري كه مي توان به وسيله قالب بلند نمود بايد به طور خوانا در روي آن نوشته شده باشد .
• قالب دستگاه باالبر در صورتي كه نوع كار ايجاب نمود بايد مجهز به دستگيره اي باشد كه 
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بتوان آن را تغيير مكان داده و در وضع مناسب قرار داد .
• آن قسمت از قالب ها كه در تماس با زنجير و يا كابل مي باشد بايد گرد شده باشد .

وسايل بستن بار 
• مقصود از وسايل بستن بار وسائلي است كه بار به منظور بلند كردن يا جابجا نمودن با آن بسته 
مي شود . اين وسايل بايد از لحاظ ساختمان و نگهداري و مورد استعمال بايد با الزامات ايمني 

مربوط به زنجير ها ، طناب هاي ليفي و كابل ها  مطابقت داشته باشد .
• وسايل بستن بار بايد از زنجيرها ، كابل هاي فلزي يا طناب هاي ليفي كه داراي مقاومت كافي 

براي بار مورد نظر باشد ساخته شده باشد .
لوحه  وسيله  به  و  مشخص  كامل  طور  به  بايد  بار  بستن  وسيله  نوع  هر  مجاز  بار  حداكثر   •

مخصوص فلزي و يا طرق ممكن ديگر تعيين شده باشد .
• وسايل بستن بار بايد به ترتيب زير مورد بازديد قرار گيرد :

الف – قبل از هر دفعه استفاده به وسيله كارگر مربوطه و يا كارگراني كه براي اين منظور در 
نظر گرفته شده اند.

ب – هر هفته يكبار توسط شخص صالحيتدار ديگري كه به وسيله قسمت فني كارگاه صنعتي 
تعيين گرديده است .

ج – در مواقع صدمات وارده و همچنين در فواصل معيني كه از 3 ماه بيشتر نباشد به وسيله 
شخص صالحيتدار .

• تمام وسائلي كه براي بستن بار به كار مي رود به استثناي وسايل بستن بي انتها بايد داراي 
حلقه ها ، قالبها ، چنگكها يا ساير وسايل اتصالي باشند به طوري كه بتوان آنها را با اطمينان به 

قالب بلند كننده آويزان كرد .
• در صورتي كه وسايل بستن بار در مجاورت لبه هاي تيز بار قرار گيرند به طوري كه احتمال 

صدمه ديدن آن برود بايد بين لبه تيز بار و وسايل مزبور بالشتك مناسبي قرار داد.
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• براي بلند كردن بار معموال از وسيله بستن بار كه با شاخه هاي مساوي به قالب بلند كننده 
متصل مي گردد استفاده مي شود ولي هر گاه وضع بار طوري باشد كه بدين ترتيب به علت عدم 
تعادل نتوان آن را به طور اطمينان بخش و بدون خطر بلند نمود بايد شاخه هاي وسيله بستن 

بار را براي ايجاد تعادل به صورت نامساوي تنظيم كرد .
• در صورتي كه الزم شود باري توسط دو يا چند رشته به وسيله بستن بار باال برده شود انتهاي 
فوقاني وسايل مزبور بايد به حلقه مناسبي متصل شده و سپس اين حلقه به قالب بلند كننده 

آويزان گردد.
• زاويه راس بين شاخه هاي وسايل بستن بار نبايد بيش از 60 درجه باشد .

• در صورتي كه طول بار بيش از3/60 متر بوده و از چندين قطعه تشكيل شده باشد و يا احتمال 
لغزيدن وسايل بستن بار برود اين وسايل بايد با ميله ياقالب جداكننده مخصوص مجهز باشد .
• چنانچه در وسايل بستن بار عاليم شكستگي و خوردگي زياد يا ضايعات ديگر مشهود شود 

بايد فورا آنها را از كار خارج نمود به طوري كه مورد استفاده قرار نگيرد.
• هنگامي كه وسايل بستن بار مورد استفاده نيستند بايد آنها را در محل مخصوصي كه دسترسي 

به آن آسان باشد آويزان و نگهداري نمود .
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فصل يازدهم- الزامات ايمني برق 
وجلوگيري از برق گرفتگي
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 فصل دهم- الزامات ايمني برق و جلوگيري از برق گرفتگي
  

بدن انسان داراي ساختمان فيزيولوژيكي مخصوص است كه كمابيش هادي جريان برق مي باشد 
، لذا بدن انسان داراي مقاومتي است و زماني انسان دچار برق گرفتگي مي شود كه دو نقطه از بدن 
انسان با دو نقطه از يك سيم الكتريكي كه در ولتاژهاي مختلف مي باشد ، تماس حاصل نموده 

و در اثر اين تماس و اختالف ولتاژ، جريان الكتريكي بين اين دو نقطه برقرار گردد.
مقاومت بدن افراد مختلف با هم فرق مي كند . بزرگترين مقاومت بدن در بشره پوست مي باشد كه 
فاقد عصب و رگ هاي خوني است . در محيط هاي گرم و مرطوب كه معموالً با عرق كردن نيز 

همراه است ، مقاومت الكتريكي پوست خيلي كم مي شود و برق گرفتگي شديدتر خواهد بود.
مقداري كه از بابت جريان برق متناوب صنعتي ) 60-50 هرتز ( خطرناك شناخته مي شود ، 30 
ميلي آمپر تعيين گرديده است . اين مقدار شدت جرياني است كه بايد فوراً قطع شود و بدن نمي 
تواند آن را به مدت طوالني تحمل نمايد . جريان برق گرفتگي به دو صورت تماس مستقيم و 
تماس غيرمستقيم به وقوع مي پيوندد. عوارضي كه فرد پس از برق گرفتگي به آن مبتال مي شود ، 

عبارتند از : اختالالت قبلي،  اختالالت و ضايعات عصبي و سوختگي در اثر برق گرفتگي .

چگونگي و حاالت برق گرفتگي 
1. تماس بدن با هر دو سيم فاز ونول

2. تماس يك فاز و يك نقطه با بدن و يا با زمين 
3. تماس بدن با دستگاهي كه جريان فاز به آن متصل است .

نكات ايمني مربوط به سيستم برق 
1. وسائل و ادوات الكتريكي بايد داراي حفاظ بوده و طوري ساخته و نصب و بكار برده شوند 

كه خطر برق گرفتگي وجود نداشته باشد .
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كه  اشخاصي  توسط  فقط  بايد  الكتريكي  ادوات  و  وسائل  تنظيم  يا  و  امتحان  و  نصب   .2
مورد  را  آن  كار  به  از شروع  قبل  متخصص  و  گيرد  انجام   ، باشد  محرز  آنها  فني  صالحيت 

آزمايش قرار دهد .
3. پوشش ها و زره كابل هاي برق و لوله ها و بست ها و متعلقات و همچنين حفاظ ها و 
ساير قسمت هاي فلزي وسائل برقي كه بطور مستقيم تحت فشار برق نيستند ، براي جلوگيري 
از بروز خطر احتمالي بايد مجهز به سيستم اتصال به زمين موثر گردند. اين سيستم به سيستم 

ارتينگ يا ارت موسوم است .
4. سيم هاي اتصال به زمين بايد داراي ضخامت كافي و در نتيجه مقاومت كم باشد تا بتوانند 
در برابر حداكثر جريان احتمالي كه در اثر از بين رفتن و يا خراب شدن عايق به وجود مي آيد ، 
استقامت داشته باشند. ضمناً بايد در مدار جريان ، وسائلي پيش بيني شود كه در صورت پيدا شدن 
نقصي كه موجب اتصال جريان برق به زمين گردد، تمام مدار يا قسمت معيوب آن را قطع كند .

5. در نقاطي كه احتمال صدمه به سيم هاي اتصال زمين وجود دارد ، بايد به وسيله مكانيكي ، 
سيم هاي اتصال زمين محافظت شود .

6. در مواردي كه بكاربردن سيم اتصال به زمين موثر مقدور نباشد ، بايد جرياني با ولتاژ كمتر 
بكار برده شود .

7. در محيط هاي مستعد اشتعال و همچنين در مجاورت مواد قابل اشتعال بايد فقط از وسائل 
مخصوص الكتريكي متحرك استفاده شود كه از لحاظ عدم ايجاد اشتعال اطمينان بخش باشد.

8 . در مدت تعمير و انجام كار بر روي شبكه برق بايد آن را به وسيله كليد از منبع جريان قطع 
و به زمين متصل نموده و در صورت لزوم بين سيم هاي شبكه نيز اتصال مستقيم برقرار كرد .

9. در محيطي كه خطوط تحت فشار برق وجود دارد ، تعمير يا نصب ماشين آالت و دستگاهها 
يا سيم كشي يا هر عمل ديگر كه ممكن است ايجاد برق گرفتگي نمايد ، اكيداً ممنوع و فقط 

پس از قطع جريان برق ، انجام آن مجاز خواهد بود .
الكتريسته و ساير شرايط  با فشار  10.سيم ها و كابل هاي برق داراي روپوش عايق مناسب 
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موجود بوده و براساس اصول فني نصب و حتي االمكان در لوله يا كانال قرار گرفته باشند .
11. در كارگاهها و واحدهاي صنعتي كه مواد قابل انفجار و يا گازهاي قابل احتراق و مواد قابل 
اشتعال توليد مي شود و يا وجود دارد، اتصال هاي برق به نحوي باشد كه جرقه ايجاد ننمايد .

بكار گرفته  برابر برق گرفتگي  براي حفاظت شخص در  به طور خالصه روشهاي مهمي كه 
مي شود ، به شرح زير است : 
• اتصال بدنه دستگاه به زمين 

• استفاده از ترانس ايزولمان ) ترانس يك به يك (
• ايزوله كردن بدن شخص 

• رله هاي ديفرانسيلي يا رله حفاظتي 
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فصل دوازدهم- الزامات ايمني در انبارداري
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 فصل دوازدهم – الزامات ايمني در انبارداري

• از ورود افراد متفرقه به انبار جلوگيري شود.
• عالئم هشدار دهنده ) مانند سيگاركشيدن ممنوع ( در انبارها نصب و بكار گرفته شود .

• سيستم تهويه انبار بايد به خوبي كار خود را انجام دهد .
• انبار بايد داراي انتظامات 24 ساعته باشد .

• در اطراف انبار حصاري به ارتفاع حداقل 20 سانتي متر بايد وجود داشته باشد .
• الزم است در انبار كردن مواد از پالت استفاده شود.

• الزم است راههاي عبور در انبار به ضوح عالمتگذاري شده و قابل دسترس باشند.
• مواد ريخته شده در انبار بايد سريعًا جمع آوري شود .

• كاالهاي انبار شده بايد در فاصله ايمني از وسائل برقي قرار گيرند.
• بسته به وسعت انبار ، بايد به تعداد كافي خاموش كننده هاي دستي در انبار موجود باشد .

• عند اللزوم در انبارها بايد از جعبه هاي آتش نشاني مجهز ) فاير باكس ( استفاده شود .
• مواد و كاالهاي انبار شده بايد كد بندي شود .

• مواد اشتعال زا و خطرناك از يكديگر و ديگر مواد جدا شده و با عالمت خاصي مشخص 
شوند .

• عنداللزوم از سيستم هاي خودكار اعالم و اطفاء حريق در انبارها استفاده شود.
• مايعات قابل اشتعال انبار شده در ظروف سربسته نگهداري شوند .

• ساختمان انبار بايد از نقطه نظر ساختماني در مقابل حريق مقاومت داشته باشد .
• انبار بايد به وسيله ديوارها ، در و پنجره هاي ضد حريق از ساير قسمتهاي ساختمان مجزا 

شود .
• در ساختمان در و پنجره انبار از شيشه مات استفاده شود .

• نگهداري و ذخيره مقادير زياد مايعات قبل اشتعال فقط در مخازن مجزا انجام شود .
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• در انبار مايعات قابل اشتعال و انفجار از چراغ هايي با حباب ضد شعله ضد جرقه استفاده 
شود .

• كليد ها ، فيوزها و ساير ادوات و وسائل الكتريكي انبارهاي مايعات قابل اشتعال و انفجار از 
نوع ضد شعله انتخاب شوند .

• كالهاي انبار شده به صورت توده هاي جدا از يكديگر چيده شوند كه در مواقع آتش سوزي، 
آتش قابل مهار كردن باشد .

• اجناسي كه به فرم كارتن يا مكعب باشند ، بايد به طرزي چيده شوند كه نريزند. 
• ارتفاي كاالها در انبار نبايد از حد متعارف بيشتر باشد .

• كف انبار بايد هميشه تميز و خشك باشد ، بخصوص انبار نگهداري مواد قابل اشتعال و قابل 
انفجار بايد عاري از كاغذ بوده و همواره تميز باشد .
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فصل سيزدهم- قوانين و مقررات مورد استفاده در 
فعاليتهاي حفاظت فني و بهداشت حرفه اي
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بخش هايی از قانون کار
)مرتبط با فعاليتهای حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای(

ماده 52 : در كارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني ، ساعات كار نبايد از شش ساعت در روز 
و 36 ساعت درهفته تجاوز نمايد .

تبصره : كارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط 
شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار و شوراي عالي كار تهيه و به تصويب وزراي كار و 

امور اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد .
ماده 85 : براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور و رعايت دستورالعمل هايي كه از طريق 
شوراي عالي حفاظت فني ) جهت تامين حفاظت فني ( و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 
پزشكي ) جهت جلوگيري از بيماري هاي حرفه اي و تامين بهداشت كار و كارگر و محيط كار ( 

تدوين مي شود ، براي كليه كارگاه ها ، كارفرمايان ، كارگران و كارآموزان الزامي است .
تبصره : كارگاه هاي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده و مكلف به رعايت اصول 

فني و بهداشت كار مي باشد .
ماده 86 : شوراي عالي حفاظت فني مسئول تهيه موازين و آيين نامه هاي حفاظت فني مي باشد 

و از اعضاي ذيل تشكيل مي شود : 
1. وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او كه رييس شورا خواهد بود .

2. معاون وزارت صنايع 
3. معاون وزارت صنايع سنگين 

4. معاون وزارت كشاورزي
5. معاون وزارت نفت 

6. معاون وزارت معادن و فلزات 
7. معاون وزارت جهاد سازندگي 
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8. رييس سازمان حفاظت محيط زيست 
9. دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته هاي فني 

10. دو نفر از مديران صنايع 
11. دو نفر از نمايندگان كارگران 

12. مديركل بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي كه دبير شورا خواهد بود .
تبصره 1 : پيشنهادات شورا به تصويب وزارت كار و امور اجتماعي رسيده و شورا در صورت 
لزوم مي تواند براي تهيه طرح آيين نامه هاي مربوط به حفاظت فني كارگران در محيط كار و 

انجام ساير وظايف مربوط شورا ، كميته هاي تخصصي مركب از كارشناسان تشكيل دهد .
تبصره 2 : آيين نامه داخلي شورا با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني به تصويب وزير كار و 
امور اجتماعي خواهد رسيد. مورد نظر را از لحاظ پيش بيني در امر حفاظت فني و بهداشت كار 
براي اظهارنظر و تاييد به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند. وزارت كار و امور اجتماعي 
موظف است نظرات خود را ظرف مدت يك ماه اعالم كند ، بهره برداري از كارگاه هاي مزبور 

منوط به رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي خواهد بود .
ماده 88 : اشخاص حقوقي و حقيقي كه به ساخت يا ورود و عرضه ماشين مي پردازند مكلف به 

رعايت موارد ايمني و حفاظتي مناسب مي باشند .
ماده 89 : كارفرمايان مكلفند پيش از بهره برداري از ماشين ها ، دستگاه ها ، ابزار و لوازمي كه 
نامه هاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني ضروري شناخته شده  آزمايش آنها مطابق آيين 
است ، آزمايش هاي الزم را توسط آزمايشگاه ها و مراكز مورد تاييد شوراي عالي حفاظت فني 
انجام داده و مدارك مربوطه را حفظ و يك نسخه از آنها را براي اطالع به وزارت كار و امور 

اجتماعي ارسال كنند.
ماده 90 : كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بخواهند لوازم حفاظت فني و بهداشتي را وارد يا 
توليد كنند ، بايد مشخصات وسايل را حسب مورد همراه با نمونه هاي آن به وزارت كار و امور 
اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ارسال دارند و پس از تاييد ، به ساخت 
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يا وارد كردن اين وسايل اقدام نمايند .
براساس  قانون مكلفند  اين  : كارفرمايان و مسئوالن كليه واحدهاي موضوع ماده 85  ماده 91 
مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سالمت و بهداشت كارگران در محيط 
كار ، وسائل و امكانات الزم را تهيه و دراختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق 
الذكر را به آنان بياموزند و درخصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند . افراد 
مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي و بهداشتي فردي و اجراي دستورالعمل 

هاي مربوط كارگاه مي باشند .
ماده 92 : كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون كه شاغليني در آنها به اقتضاي نوع كار 
افراد مذكور پرونده  براي همه  بايد  از كار قرار دارند  ناشي  بيماري هاي  در معرض بروز 
پزشكي تشكيل دهند و دست كم سالي يك بار توسط مراكز بهداشتي درماني از آنها معاينه 

و آزمايش هاي الزم را به عمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند .
تبصره 1: چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيماري ناشي 
از كار مبتال يا در معرض ابتال باشد كارفرما و مسئولين مربوطه مكلف اند كار او را براساس 

نظريه شوراي پزشكي مذكور بدون كاهش حق السعي در قسمت مناسب ديگري تعيين نمايند .
تبصره 2 : در صورت مشاهده چنين بيماراني ، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف به بازديد و 

تاييد مجدد شرايط فني و بهداشت و ايمني محيط كار خواهد بود .
بر حسن اجراي مقررات حفاظتي و  نظارت  به منظور جلب مشاركت كارگران و   : ماده 93 
بهداشت در محيط كار و پيشگيري از حوادث و بيماري ها ، در كارگاه هايي كه وزارت كار 
و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ضروري تشخيص دهند كميته 

حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل خواهد شد .
تبصره 1 : كميته مذكور از افراد متخصص در زمينه حفاظت فني و بهداشت حرفه اي و امور فني 
كارگاه تشكيل مي شود و از بين اعضا دو نفر شخص واجد شرايطي كه مورد تاييد وزارتخانه هاي كار 
و امور اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشد تعيين مي گردند كه وظيفه شان برقراري 
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ارتباط ميان كميته مذكور يا كارفرما و وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشكي مي باشد .

تبصره 2 : نحوه تشكيل و تركيب اعضا براساس دستورالعمل هايي خواهد بود كه توسط وزارت 
كار و امور اجتماعي مكلف به بازديد و تاييد مجدد شرايط فني و بهداشت و ايمني محيط كار 

خواهد بود .
ماده 94: در مواردي كه يك يا چند نفر از كارگران يا كاركنان واحدهاي موضوع ماده 85 اين 
قانون امكان وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را در كارگاه يا واحد مربوطه پيش بيني نمايند 
مي توانند مراتب را به كميته حفاظت فني و بهداشت كار يا مسئول حفاظت فني و بهداشت كار 
اطالع دهند و اين امر نيز بايستي توسط فرد مطلع شده در دفتري كه به همين منظور نگهداري 

مي شود ثبت گردد.
تبصره : چنانچه كارفرما يا مسئول واحد ، وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را محقق نداند 
موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه به داليل و نظرات خود به نزديك ترين اداره كل 
و امور اجتماعي محل اعالم نمايد . اداره كار و امور اجتماعي مذكور موظف است در اسرع 

وقت توسط بازرسين كار به موضوع رسيدگي و اقدام الزم را معمول نمايد .
ماده 95: مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسئولين 

واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده 85اين قانون خواهد بود .
هرگاه در كارگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسئولين واحد ، حادثه اي 
رخ دهد ، شخص كارفرما يا مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازات هاي مندرج 

در اين قانون مسئول است .
تبصره 1 : كارفرما يا مسئوالن واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون موظف اند كليه حوادث 
ناشي از كار را در دفتر ويژه اي كه فرم آن از طريق وزارت كار و امور اجتماعي اعالم مي گردد 

ثبت و مراتب را سريعًا به صورت كتبي به اطالع اداره كار و امور اجتماعي محل برسانند.
تبصره 2 : چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون براي حفاظت فني 
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و بهداشت كار وسايل و امكانات الزم را در اختيار كارگر قرار داده باشند و كارگر با وجود 
آموزش هاي الزم و تذكرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده 
ننمايند كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت . در صورت بروز اختالف ، راي هيات حل اختالف 

نافذ خواخد بود .
ماده 96: وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مسئول برنامه ريزي ، كنترل ، ارزشيابي و 
بازرسي در زمينه بهداشت كار و درمان كارگري بوده و موظف است اقدامات الزم را در اين 

زمينه بعمل آورد .
ماده 97 : اشتغال در سمت بازرسي كار منوط به گذراندن دوره هاي آموزش نظري و علمي در 

بدو استخدام است .
تبصره : آيين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار با پيشنهاد مشترك 
وزارت كار و امور اجتماعي ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان امور اداري 
و استخدامي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . اين شرايط به نحوي تدوين خواهد شد 

كه ثبات و استقالل شغلي بازرسان را تامين كند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.
ماده 98 : بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در حدود وظايف خويش حق دارند بدون 
اطالع قبلي در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 85 اين قانون وارد شده و به 
بازرسي بپردازند و نيز مي توانند به دفاتر و مدارك مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت 

لزوم از تمام يا قسمتي از آنها رونوشت تحصيل نمايند.
تبصره : ورود بازرسان كار به كارگاههاي خانوادگي منوط به اجازه كتبي دادستان محل خواهد 

بود .
ماده 99 : بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار حق دارند به منظور اطالع از تركيبات موادي كه 
كارگران با آنها در تماس مي باشند و يا در انجام كار مورد استفاده قرار مي گيرند ، به اندازه اي كه 

براي آزمايش الزم است در مقابل رسيد نمونه بگيرند و به روساي مستقيم خود تسليم نمايند .
تبصره : ساير مقررات مربوط به چگونگي بازرسي كار مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه با 
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پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار حسب مورد به تصويب وزير كار و امور 
اجتماعي و وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد .

ماده 100 : كليه بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه اي ، داراي كارت ويژه حسب مورد 
با وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي هستند كه  با امضاي وزير كار و امور اجتماعي 
هنگام بازرسي بايد همراه آنها باشد و در صورت تقاضاي مقامات رسمي يا مسئولين كارگاه 

ارايه شود.
و  وظايف  حدود  به  مربوط  موارد  در  كار  كارشناسان  و  كار  بازرسان  گزارش   :  101 ماده 

اختياراتشان در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود .
تبصره 1 : بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار مي توانند به عنوان مطلع و كارشناس در 

جلسات مراجع حل اختالف شركت نمايند .
: بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمي توانند در تصميم گيري مراجع حل  تبصره 2 
اختالف نسبت به پرونده هايي كه قباًل به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر كرده اند ، شركت 

كنند.
ماده 102 : بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمي توانند در كارگاهي اقدام به بازرسي 
نمايند كه خود يا يكي از بستگاه نسبي آنها تا طبقه سوم يا يكي از اقرباي سببي درجه اول ايشان 

به طور مستقيم در آن ذينفع باشند .
از  پس  مورد حتي  هيچ  در  ندارند  كار حق  بهداشت  كارشناسان  و  كار  بازرسان   :  103 ماده 
بركناري از خدمت دولت اسرار و اطالعات را كه به مقتضاي شغل خود به دست آورده اند و يا 

نام اشخاصي را كه به آنان اطالعاتي داده يا موارد تخلف را گوشزد كرده اند ، فاش نمايند .
تبصره : متخلفين از مقررات اين ماده مشمول مجازات هاي مقرر در قوانين مربوط خواهند 

بود .
ماده 104 : كارفرمايان و ديگر كساني كه مانع ورود بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار به 
كارگاه هاي مشمول اين قانون گردند و يا مانع انجام وظيفه ايشان شوند يا از دادن اطالعات و 
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مدارك الزم به آنان خودداري نمايند ، حسب مورد به مجازات هاي مقرر در اين قانون محكوم 
خواهند شد .

ماده 105 : هر گاه در حين بازرسي، به تشخيص بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه اي 
احتمال وقوع حادثه و يا بروز خطر در كارگاه داده شود ، بازرس كار يا كارشناس بهداست 
حرفه اي مكلف هستند مراتب را فوراً و كتبًا به كارفرما يا نماينده او و نيز به رييس مستقيم 

خود اطالع دهند .
تبصره 1 : وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حسب 
دادسراي عمومي محل و در  از  اي  بهداشت حرفه  كار و كارشناسان  بازرسان  مورد گزارش 
و  تعطيل  قرار  فوراً  كرد  تقاضا خواهند  محل  عمومي  دادگاه  از  دادسرا  تشكيل  عدم  صورت 
الك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه را صادر نمايد.  دادستان بالفاصله نسبت به صدور قرار 
اقدام و قرار مذكور پس از ابالغ قابل اجراست . دستور رفع تعطيل توسط مرجع مزبور در 
صورتي صادر خواهد شد كه بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه اي و يا كارشناسان ذيربط 

دادگستري رفع نواقص و معايب موجود را تاييد نموده باشند .
به علت فوق كار تعطيل مي شود مزد كارگران  ايامي كه  : كارفرما مكلف است در  تبصره 2 

كارگاه را بپردازد .
تبصره 3 : متضرران از قرارهاي موضوع اين ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس كار 
و يا كارشناس بهداشت حرفه اي و تعطيل كارگاه مي توانند از مراجع مزبور ، به دادگاه صالح 
شكايت كنند و دادگاه مكلف است به فوريت و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايد . 

تصميم دادگاه قطعي و قابل اجرا است .
ماده 106 : دستورالعمل و آيين نامه هاي اجرايي مربوط به اين فصل )حفاظت فني و بهداشت 
كار( به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

پزشكي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
مانند  كار  محيط  بهداشت  نظر  از  كارگاه  تاسيسات  به  مربوط  هاي  دستورالعمل   :  156 ماده 
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غذاخوري، حمام و دستشويي برابر آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت ، درمان 
و آموزش پزشكي تصويب و به مرحله اجرا در خواهد آمد .

ماده 179 : كارفرمايان يا كساني كه مانع ورود و انجام وظيفه بازرسان كار و ماموران بهداشت 
ايشان  به  الزم  مدارك  و  اطالعات  دادن  از  يا  گردند  قانون  اين  مشمول  هاي  كارگاه  به  كار 
خودداري كنند در هر مورد با توجه به شرايط و امكانات خاطي به پرداخت جريمه نقدي از 
100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه كارگر پس از قطعيت حكم و در صورت تكرار به حبس 

از 91 روز تا 120 روز محكوم خواهند شد .
ماده 193 : وزارت كار و امور اجتماعي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد 
به منظور تامين كادر متخصص سرپرستي در صورت لزوم به افرادي كه در واحدها به عنوان 
سرپرست تعيين شده اند آموزش هاي الزم را در زمينه مسايل ناظر به روابط انساني ، روابط كار 

و ايمني و بهداشت كار خواهد داد .
آيين نامه مربوطه توسط شوراي عالي كار تهيه و حسب مورد به تصويب وزاري كار و امور 

اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي رسد .

بخش های از قانون تامين اجتماعی
)مرتبط با فعاليتهای حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای(

 ماده 3 : تامين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير مي باشد : 
الف ( حوادث و بيماري ها 

ب ( بارداري
پ ( غرامت دستمزد 

ت ( از كارافتادگي 
ث ( بازنشستگي 

ج ( مرگ
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ماده 4 : مشمولين اين قانون عبارتند از :
الف ( افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي كنند .

ب ( صاحبان حرف و مشاغل آزاد 
پ ( دريافت كنندگان مستمري هاي بازنشستگي  ، از كارافتادگي و فوت 

ماده 54 : بيمه شدگان و افراد خانواده آنها از زماني كه مشمول مقررات اين قانون قرار مي گيرند 
در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث يا ابتال به بيماري مي توانند از خدمات پزشكي استفاده 
نمايند . خدمات پزشكي كه به عهده سازمان خدمات درماني است شامل كليه اقدامات درماني 

سرپايي ، بيمارستاني ، تحويل داروهاي الزم و انجام آزمايشات تشخيص طبي مي باشد .
ماده 60 : حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه 
شده اتفاق مي افتد مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا 
موسسات وابسته يا ساختمان ها و محوطه آن مشغول كار باشد و يا به دستور كارفرما در خارج 
از محوطه كارگاه عهده دار انجام ماموريتي باشد . اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل 
به كارگاه جزو اوقات انجام وظيفه محسوب مي گردد مشروط بر اين كه حادثه در زمان عادي 
رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد . حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات 

ساير بيمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي افتد حادثه ناشي از كار محسوب مي شود .
به تصويب  مديره  هيات  پيشنهاد  به  كه  به موجب جدولي  اي  بيماري هاي حرفه   : ماده 61 
خدمت  تامين  سازمان  مسئوليت  مدت  گردد.  مي  تعيين  رسيد  خواهد  سازمان  عالي  شوراي 
رساني نسبت به درمان هر يك از بيماري هاي حرفه اي از تغيير كار بيمه شده به شرحي است 

كه در جدول مزبور قيد مي شود .
ماده 65 : در صورت وقوع حادثه ناشي از كار ، كارفرما مكلف است اقدامات الزم اوليه را براي 
جلوگيري از تشديد وضع حادثه ديده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداري كتبًا به 
اطالع سازمان برساند . در صورتي كه كارفرما بابت اقدامات اوليه مذكور متحمل هزينه اي شده 

باشد، سازمان تامين خدمات درماني هزينه هاي مربوط را خواهد پرداخت .
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ماده 66: در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيمًا ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت 
فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياط الزم از طرف كارفرما يا 
نمايندگان او بوده سازمان تامين خدمات درماني ، هزينه هاي مربوط به معالجه و غرامات و 
مستمري ها و غيره را پرداخت و طبق ماده 50 اين قانون از كارفرما مطالبه و وصول خواهد 

نمود .
ماده 88: انجام خدمات بهداشتي مربوط به محيط كار به عهده كارفرمايان است. بيمه شدگاني 
كه در محيط كار با مواد زيان آور از قبيل گازهاي سمي ، اشعه و غيره تماس داشته باشند بايد 

حداقل هر سال يك بار از طرف سازمان تامين خدمات درماني معاينه پزشكي شوند .
ماده 90 : افراد شاغل دركارگاه ها بايد قابليت و استعداد جسماني متناسب با كارهاي مرجوع 
معاينه  ترتيب  آنها  گماردن  كار  به  از  قبل  اند  مكلف  كارفرمايان  منظور  اين  به  باشند.  داشته 
پزشكي آنها را بدهند. در صورتي كه پس از استخدام مشمولين قانون معلوم شود كه نامبردگان 
آنها  معاينه پزشكي  نداشته و كارفرما در  را  استعداد كار مرجوع  قابليت و  استخدام  در حين 
تعلل كرده است و بالنتيجه بيمه شده دچار حادثه شده و يا بيماريش شدت يافته سازمان تامين 
خدمات درماني و اين سازمان مقررات اين قانون را درباره بيمه شده اجرا و هزينه هاي مربوطه 

را از كارفرما طبق ماده 50 اين قانون مطالبه و وصول خواهند نمود .
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آيين نامه کميته حفاظت فني و بهداشت کار
ماده 1 : به منظور تامين مشاركت كارگران و كارفرمايان و نظارت بر حسن اجراي مقررات 
حفاظت فني و بهداشت كار ، صيانت نيروي انساني و منابع عادي كشور در كارگاه هاي مشمول 
و همچنين پيشگيري از حوادث و بيماري هاي ناشي از كار، حفظ و ارتقاء سالمتي كارگران و 
سالم سازي محيط هاي كار،تشكيل كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار با رعايت ضوابط 

و مقررات مندرج در اين آيين نامه در كارگاه هاي كشور الزامي است .
ماده 2 : دركارگاه هايي كه داراي 25 نفر كارگر باشند ، كارفرما مكلف است كميته اي به نام كميته 

حفاظت فني و بهداشت كار در كارگاه با اعضاء ذيل تشكيل دهد :
1. كارفرما يا نماينده تام االختيار او 

2. نماينده شوراي اسالمي كار يا نماينده كارگران كارگاه 
3. مدير فني و در صورت نبودن او يكي از سر استادكاران كارگاه 

4. مسئول حفاظت فني 
5. مسئول بهداشت حرفه اي 

تبصره 1 : مسئول حفاظت فني مي بايستي ترجيحًا از فارغ التحصيالن رشته حفاظت فني و 
ايمني كار باشد .

تبصره 2 : مسئول بهداشت حرفه اي مي بايستي ترجيحًا از فارغ التحصيالن بهداشت حرفه اي 
يا پزشك عمومي مورد تاييد مركز بهداشت شهرستان باشد .

برنامه هاي  بايستي در  يا هزينه كارفرما  : اعضا كميته حفاظت فني و بهداشت كار  تبصره 3 
آموزشي و بازآموزي مربوط به حفاظت فني بهداشت كار كه توسط ارگان هاي ذيربط برگزار 

مي گردد شركت نمايند.
تبصره 4 : در كارگاه هايي كه بين 25 تا 100 نفر كارگر داشته باشند در صورتي كه يك يا دو 
نفر از اعضا كميته در كارگاه حضور نداشته باشند جلسه كميته با حداقل سه نفر از افراد مذكور 
تشكيل مي گردد مشروط بر آنكه در اين كميته مسئول ايمني يا مسئول بهداشت حرفه اي حضور 
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داشته باشد .
ماده 3 : در كارگاه هايي كه كمتر از 25 نفر كارگر دارند و نوع كار آنها ايجاب نمايد ، با نظر 
مشترك و هماهنگ بازرس كار و كارشناس بهداشت حرفه اي محل ، كارفرما مكلف به تشكيل 

كميته مذكور خواهد بود .
تبصره 1 : دراين گونه كارگاه هاي كميته مذكور با سه نفر از اعضا به شرح ذيل تشكيل مي گردد :

1. كارفرما يا نماينده تام االختيار وي 
2. نماينده شوراي اسالمي كار يا نماينده كارگران كارگاه 

3. مسئول حفاظت فني و بهداشت حرفه اي 
تبصره 2 : صالحيت مسئول حفاظت فني و بهداشت حرفه اي براي اينگونه كارگاه ها بايد به 

تاييد اداره كار ومركز بهداشت محل برسد.
تبصره 3 : در كليه كارگاه هايي كه كميته حفاظت فني و بهداشت كار با سه نفر تشكيل مي گردد 
از  پس  آنكه  بر  مشروط  باشد  نفر  يك  تواند  مي  اي  بهداشت حرفه  و  فني  مسئول حفاظت 
آموزش هاي الزم كه با هزينه كارفرما توسط مركز بهداشت و يا اداره كل محل حسب مورد 

تشكيل مي گردد شركت نموده و گواهي نامه الزم را دريافت نمايد.
ماده 4 : جلسات كميته حفاظت فني بهداشت كار بايد دست كم هر ماه يك بار تشكيل گردد 
و در اولين جلسه خود، نسبت به انتخاب يك نفر دبير از ميان اعضا كميته اقدام نمايند . تعيين 

زمان تشكيل جلسات و تنظيم صورت جلسات كميته به عهده دبير جلسه خواهد بود.
تبصره 1 : در مواقع ضروري يا زودتر از موعد ، يا پيشنهاد مدير كارخانه يا مسئول حفاظت فني 

و يا مسئول بهداشت حرفه اي كميته تشكيل خواهد شد.
تبصره 2 : در صورتي كه كميته حفاظت فني وبهداشت كار كارخانه احتمال وقوع حادثه يا 
اقدام به تشكيل جلسه نموده و  بيماري ناشي از كار را براي كارگاه تشخيص دهد بايد فوراً 

موارد را ضمن اعالم به كارفرما به اداره كار و مركز بهداشت مربوطه اعالم نمايند.
تبصره 3 : كارفرما مكلف است يك نسخه از تصميمات كميته مذكور و همچنين صورت جلسات 
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تنظيم شده را به اداره كار و مركز بهداشت مربوطه ارسال نمايد .
ماده 5 : وظايف كميته حفاظت فني و بهداشت كار به شرح زير است :

1. طرح مسائل و مشكالت حفاظتي و بهداشتي در جلسات كميته و ارايه پيشنهادات الزم به 
كارفرما جهت رفع نواقص و سالم سازي محيط كار

2. انعكاس كليه ايرادات و نواقص حفاظتي و بهداشتي در جلسات كميته و ارايه پيشنهادات 
الزم جهت رفع آنها به كارفرماي كارگاه 

3. همكاري و تشريك مساعي با كارشناسان بهداشت حرفه اي و بازرسان كار جهت اجراي 
مقررات حفاظتي و بهداشت كار 

در  بهداشتي و حفاظتي  موازين  و  مقررات  رعايت  به  نسبت  كارگران  آشناسازي  و  توجه   .4
محيط كار

5. همكاري با كارفرما در تهيه دستورالعمل هاي الزم براي انجام كار مطمئن ، سالم و بدون 
خطر وهمچنين استفاده صحيح از لوازم و تجهيزات بهداشتي و حفاظتي در محيط كار 

6. پيشنهاد به كارفرما جهت تشويق كارگراني كه در امر حفاظت فني و بهداشت كار عالقه 
وجديت دارند.

7. پيگيري الزم به منظور تهيه و ارسال صورت جلسات كميته و همچنين فرم هاي مربوط به 
حوادث ناشي از كار و بيماري هاي ناشي از كار به نهادهاي ذيربط .

8. پيگيري الزم درانجام معاينات قبل از استخدام و معاينات ادواري به منظور پيشگيري از ابتال 
كارگران به بيماريهاي ناشي از كار وارايه نتايج حاصله به مراكز بهداشت مربوطه .

9. اعالم موارد مشكوك به بيماري هاي حرفه اي از طريق كارفرما به مركز بهداشت مربوطه و همكاري 
در تعيين شغل مناسب براي كارگراني كه به تشخيص شوراي پزشكي به بيماري هاي حرفه اي مبتال 

شده و يا در معرض ابتال آنها قرار دارند ) موضوع تبصره 1 ماده 92 قانون كار(
تنظيم  و  بهداشتي  و  حفاظتي  مسايل  نظر  نقطه  از  مربوط  اطالعات  و  آمار  آوري  جمع   .10

وتكميل فرم صورت نواقص موجود در كارگاه 
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11. بازديد و معاينه ابزار كار ، وسايل حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و نظارت بر حسن 
استفاده از آنها 

12. ثبت آمار حوادث و بيماري هاي ناشي از كار كارگران و تعيين ضريب تكرار و ضريب 
شدت ساالنه حوادث

13. نظارت بر ترسيم نمودار ميزان حوادث و بيماري هاي حرفه اي وهمچنين نصب پوسترهاي 
آموزشي و بهداشتي و حفاظتي در محيط كار

14. اعالم كانون هاي ايجاد خطرات حفاظتي وبهداشتي در كارگاه 
15. نظارت بر نظم و ترتيب و آرايش مواد اوليه و محصوالت و استقرار ماشين آالت و ابزار 

كار به نحو صحيح و ايمن و همچنين تطابق صحيح كار و كارگر در محيط كار 
16. تعيين خط مشي روشن و منطبق با موازين حفاظتي و بهداشتي برحسب شرايط اختصاصي 
جهت حفظ و ارتقاء سطح ايمني وبهداشت محيط كار وپيشگيري از ايجاد حوادث احتمالي و 

بيماري هاي شغلي 
17. تهيه و تصويب و صدور دستورالعمل هاي اجرايي و حفاظتي و بهداشتي جهت اعمال 
در داخل كارگاه در مورد پيشگيري از ايجاد عوارض و بيماري هاي ناشي از عوامل فيزيكي ، 

شيميايي ، ارگونوميكي ، بيولوژي و رواني محيط كار.
ماده 6 : وجود كميته حفاظت فني و بهداشت كار و مسئولين حفاظت بهداشت حرفه اي در كارگاه 

به هيچ وجه رافع مسئوليت هاي قانوني كارفرما در قبال مقررات وضع شده نخواهد بود.
ماده 7 : اين آيين نامه در 7 ماده و 10 تبصره به استناد ماده 93 قانون كار جمهوري اسالمي 
ايران توسط وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
تهيه شده و در تاريخ 74/4/15 به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت ، درمان و 

آموزش پزشكي رسيد .
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آيين نامه کارهاي سخت و زيان آور
 موضوع ماده 52 قانون کار جمهوري اسالمي ايران

" مصوب 71/9/29 وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي "
 ، شيميايي   ، فيزيكي  عوامل  آنها  در  كه  است  كارهايي  آور  زيان  و  كارهاي سخت   :  1 ماده 
به مراتب  تنشي  اشتغال كارگر  بوده كه دراثر  بيولوژيكي محيط كار غيراستاندارد  مكانيكي و 
باالتر از ظرفيت هاي طبيعي ) جسمي و رواني ( در وي ايجاد مي گردد كه نتيجه آن بيماري 

شغلي و عوارض ناشي از آن مي باشد .
تبصره : كارهايي كه در آن عوامل و شرايط محيط كار به دليل نقص يا عدم استفاده از امكانات فني 
و مهندسي و موازين پيشگيري غيراستاندارد باشد چنانچه با رفع نقص و يا به كارگيري امكانات 
فوق بتوان اين عوامل را به حد استاندارد ومجاز رسانيد جز كارهاي سخت و زيان آور محسوب 

نمي گردد.
تشخيص اين امر به عهده كميته ماده 18 اين آيين نامه خواهد بود . بر اين اساس كارهاي سخت 

و زيان آور به شرح مواد آتي خواهد بود .
ماده 2: كار در معادن اعم از تحت االرضي يا سطح االرضي كه ايجاب مي نمايد كارگران در 

تونل ها و راهروهاي سرپوشيده به استخراج بپردازند.
تبصره : كار استخراج شامل جدا كردن يا منفجر ساختن مواد از سطح كار ، حمل مواد عمليات 
مربوط به انفجار ، اداره تاسيسات آب و برق در داخل معدن و به طور كلي هر گونه مباشرت 
و نظارتي كه ايجاب نمايد كارگر در تونل ها ، راهروها يا ميله هاي معدن انجام وظيفه نمايد ، 

مي باشد .
ماده 3 : حفر قنوات و چاه ها و فاضالب ها و تونل هاي زيرزميني و كار در مخازن سربسته .

ماده 4 : تخليه و محل مواد مذاب از كوره هاي مشغول به كار و كار مستمر در مجاورت كوره هاي 
ذوب به نحوي كه كارگر در معرض مستقيم حرارت يا بخارات زيان آور متصاعد از كوره باشد .

ماده 5 : كار كارگراني كه مستقيماً و مستمراً در امر توليد در كارگاه هاي دباغي ، ساالمبورسازي و 
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روده پاك كني اشتغال دارند و كار مستمر در گندابروها ، جمع آوري ، حمل و دفن زباله شهري.
ماده 6 : كار كارگراني كه مستمراً به امر جمع آوري و انتقال و انبار كردن كود ) نظافت مستمر 

طويله ، اصطبل، سالن هاي پرورش طيور ( در واحدهاي دامداري و طيور اشتغال دارند.
ماده 7 : كار مستمر و مداوم در فضاي باز و در ارتفاع بيش از پنج متر از سطح زمين بر روي 

دكل ها ، اتاقك هاي متحرك ، داربست ها و اسكلت ها 
ماده 8 : كار مداوم بر روي خطوط و پست هاي انتقال برق با فشار شصت و سه كيلو ولت و باالتر

ماده 9 : مشاغل شن پاشي ، پخت اسفالت دستي ، قيرپاشي و مالچ پاشي
ماده 10 : عمليات جوشكاري در داخل مخازن 

ابتال به بيماري هاي حاصل از اشعه را فراهم  ماده 11 : كارهايي كه استمرار آنها موجبات 
مراجع  تشخيص  به  ساز  يون  پرتوهاي  معرض  در  و  راديواكتيو  مواد  با  كار  نظير  آورد  مي 
ذيصالح و به استناد قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب جلسه مورخ بيستم فروردين ماه 

1368 مجلس شوراي اسالمي 
ماده 12 : كار در محل هاي با فشار محيط بيش از حد مجاز قبيل غواصي 

ماده 13: كار مستمر در محيط هايي كه با وجود رعايت مقررات حفاظتي و ايمني موجبات 
بيماري هاي گوشي و يا ناشنوايي كارگر را فراهم سازد .

ماده 14: كار در امور سمپاشي باغات و اشجار و مزارع و ضدعفوني اماكن و طويله ها و 
آشيانه هاي مرغداري در زمان سمپاشي 

ماده 15: كار كارگراني كه مستقيمًا در امر توليد و تركيب سموم و حشره كش ها اشتغال دارند 
در زمان انجام كار

ماده 16: كار با وسايل داراي ارتعاش در حدي كه براي سالمتي كارگر زيان آور باشد .
ماده 17 : مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار حد مجاز و استاندارد هر يك از 
مواد شيميايي و عوامل بيولوژيكي و فيزيكي كه در اين آيين نامه نامبرده شده است پس از تشكيل 

كميته هاي تخصصي تعيين و جهت تصويب به شوراي عالي حفاظت فني پيشنهاد مي نمايد .
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تركيب كميته هاي تخصصي را شوراي عالي حفاظت فني تعيين خواهد نمود.
ماده 18: به منظور حسن اجراي مقررات اين آيين نامه كميته اي متشكل از اعضا زير :
1. مديركل كار و امور اجتماعي استان كه رياست كميته را عهده دار خواهد بود .

2. بازرس كار استان به انتخاب مديركل و امور اجتماعي 
3. يك نفر نماينده سازمان تامين اجتماعي استان

4. يك نفر پزشك يا كارشناس بهداشت حرفه اي با معرفي سازمان منطقه اي بهداشت ، درمان 
و آموزش پزشكي استان 

5. يك نفر نماينده كارفرما به انتخاب و معرفي كانون اتحاديه هاي صنفي استان 
6. يك نفر نماينده كارگر به انتخاب و معرفي كانون هماهنگي شوراهاي اسالمي كار استان يا 

كانون انجمن هاي كارگران استان و يا مجمع نمايندگان كارگران استان 
7. يك نفر نماينده اداره كل صنايع استان

8. يك نفر نماينده اداره كل صنايع سنگين استان
9. يك نفر نماينده اداره كل معادن و فلزات استان

10. يك نفر نماينده اداره كل كشاورزي استان
11. يك نفر نماينده صنعت نفت استان

12. يك نفر نماينده سازمان حفاظت محيط زيست استان
13. يك نفر نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان

14. يك نفر از اساتيد دانشگاه با معرفي دانشگاه تهران 
در هريك از استانها و در محل اداره كل كار و امور اجتماعي و با وظائف زير تشكيل ميگردد.

الف – تطبيق مشاغل سخت و زيان آور با مواد اين آيين نامه و اعالم آن به مراجع ذيربط 
ب – بررسي مشاغلي كه در اين آيين نامه به عنوان كارهاي سخت و زيان آور ذكر نگرديده 
است و از طرف كارگران يا كارفرمايان و يا ساير مراجع سخت و زيان آوري آن تقاضا شده و 

اعالم نتيجه به شوراي عالي حفاظت فني 
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ج – بررسي مواردي كه شغل يا مشاغل يا اتخاذ تدابير الزم حالت سختي و زيان آوري آنها 
از بين رفته و در عداد مشاغل عادي در آمده اند و اعالم آن به مراجع ذيربط به منظور حذف 

مزايايي كه به عنوان مزاياي كار سخت و زيان آور پرداخت مي گرديده است .
تبصره 1 : جلسات كميته مذكور با حضور حداقل 7 نفر از اعضا رسميت يافته و تصميمات 

كميته با اكثريت آراء حاضرين در جلسه معتبر خواهد بود .
تبصره 2 : كميته قبل از اتخاذ تصميم موظف است نظريات كارشناسي را درخصوص ارزيابي 
محيط كار از نظر حد مجاز عوامل فيزيكي و شيميايي و مكانيكي شرايط كار و وسايل استحفاظي 
جمعي و فردي از مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار و يا ساير مراجع مورد 

تاييد وزارت كار و امور اجتماعي تحصيل نمايد .
ماده 19: كليه كارفرمايان مكلفند قبل از ارجاع كارهاي سخت و زيان آور به كارگران جديد االستخدام 
و يا كارگراني كه مي خواهند جديداً به اين گونه كارها گمارده شوند ترتيب انجام معاينات پزشكي 

آنان را از لحاظ قابليت و استعداد جسماني متناسب با نوع كارهاي مرجوع بدهند.
ماده 20 : مقررات اين آيين نامه به استناد تبصره ماده 52 قانون كار جمهوري اسالمي ايران مي 
باشد و ارتباط به تصميمات كميته هاي موضوع قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمه شدگان تامين 
اجتماعي موضوع مصوبات مورخ 67/2/28 و 70/6/24 مجلس محترم شوراي اسالمي كه مطابق 
با ضوابط و مقررات خاص خود و در ارتباط با شخص و شغل و زمان و موقعيت كار به و مورد 

اجرا گذاشته شده است ندارد .
اين آيين نامه مشتمل بر 20 ماده و 4 تبصره باستناد ماده 52 قانون كار جمهوري اسالمي ايران 
در جلسه نهايي مورخ 70/3/24 شوراي عالي كار تهيه و پس از بررسي مجدد و اصالحاتي 
در جلسات متعدد شوراي عالي حفاظت فني در جلسه 71/8/12 تاييد و در تاريخ 71/9/29 به 

تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي رسيد .
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راهنماي بازرسي ايمني

شركت :             تاريخ بازرسي :              نتيجه بازرسي : بلي             خير 
نمره ارزيابي :         

1. ميزان اطالعات حفاظت ، ايمني و بهداشت كار در متن آگهي هاي كار 
2. شرح صدمات شغلي ثبت شده 

3. ثبت روزانه صدمات يا بيماري هاي شغلي 
4. اعالم خالصه بيماري ها و صدمات شغلي 

5. قبول موارد ثبت شده به منظور تثبيت موارد جاري مندرج در دفتر ثبت و موارد تفكيك شده 
هر حالت 

6. مشخص كردن مسيرهاي عبوري وراه هاي ويژه ودايمي 
7. نظافت مسيرهاي عبور ، اتاق هاي ذخيره مواد ، اتاقك هاي سرويس و نگهداري ، فضاي 

كار و راهروها 
8. نظافت و خشك كردن تمامي كف هاي كارگاه 

9. ميخ هاي بيرون آمده از كف ، تخته پاره ، سوراخ ها ، صفحات لق و رها 
10. مشخص كردن ميزان بارگذاري انبارهاي دو طبقه ، بالكن ها يا ديگر فضاهاي مرتفع 

11. نرده گذاري استاندارد دهانه هاي باز در كف و پوشش دادن محكم گودال ها 
12. نياز دهنه هاي موقتي در كف به نرده هاي حفاظتي استاندارد يا مراقبت دايمي

13. نصب نرده هاي استاندارد وحفاظ مشبك بر روي دهانه ها يا چاه هاي با عمق 10 متر به 
باال در كف 

14. نياز پلكان هاي چهار پله يا بيشتر به نرده هاي دستي استاندارد 
15. شرايط نردبان هاي پله اي قابل حمل 

16. جاپايي محكم نردبان هاي ميله اي قابل حمل 
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17. نگهداري نردبان هاي چوبي در محلي امن و دور از اشيا ديگر 
18. جلوگيري از لغزندگي نردبان هاي فلزي به وسيله به كارگيري مواد غيرلغزنده 

19. عدم استفاده از نردبان هاي فلزي در محل هايي كه احتمال تماس با جريان برق وجود دارد
20. مشخص كردن خروجي ها با عاليم خوانا و تميز و روشن كردن محل نصب آنان

21. در نظر گرفتن حداقل فاصله خروجي ها نسبت به محل كار 
22. مشخص كردن خروجي هاي غيرقابل رويت در محل كار يا عاليم واضح و استاندارد

23. مشخص كردن درها و دريچه هاي غيرقابل استفاده براي عبور و مرور به وسيله عالمت  
" خروجي نيست "  

24. تعيين ميزان تراز تماس صوت در محل هاي كار و تهيه تجهيزات حفاظت فردي مورد نياز 
در صورت لزوم 

25. تعيين شدت روشنايي مطلوب در محل هاي كار 
26. تدارك مخازن استاندارد و تاييد شده براي مواد قابل اشتغال 

27. تهيه مخازن دربسته براي مصرف مواد نفتي 
28. استفاده از كاله ايمني در محل هايي كه احتمال سقوط اجسام وجود دارد 

29. به كارگيري دستكش هاي ايمني در صورت كار با اجسام تيز و سخت 
30. به كارگيري عينك هاي ايمني مناسب در مشاغلي كه امكان پرتاب براده يا پليسه و پاشيده شدن 

مواد شيميايي و مذاب وجود دارد.
31. تامين تسهيالت آسايشي و بهداشتي جداگانه براي كارگران زن و مرد به تعداد كافي 

32. بسته شدن خودكار در اتاق هاي استراحت و سرويس هاي بهداشتي 
33. در نظر گرفتن وسايل خشك كن يا حوله هاي اختصاصي براي كارگران در محل هاي 

شستشو
34. تامين منابع آب آشاميدني در فواصل 500 متري در تمام قسمت ها 

35. تعيين محل شستشوي ظروف آب و مخزن ويژه براي اين كار 
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36. استفاده از ناهارخوري متناسب با ظرفيت حداكثر كارگران 
37. تهيه ظروف غذاخوري سرپوشيده و قابل شستشو

38. به كارگيري سيستم قفل كن براي از كار انداختن موتورهاي برقي ماشين ها در هنگام تعمير 
يا موارد اضطراري

39. نصب عالم "سيگار نكشيد" در محل هايي كه بسته به شرايط اين امر ضروري است 
40. در دسترس بودن تجهيزات كمك هاي اوليه پزشكي 

براي كارگران در  نگهداري صحيح وسايل حفاظت فردي مختلف  به كارگيري و  تامين   .41
صورت نياز ) عينك ، گوشي ، نقاب " شيلد يا سپر" ، كاله ، لباس كار، ماسك هاي تنفسي ، 

گتر ، چكمه ، كفش ايمني (
42. تدوين برنامه هاي آموزش حفاظت و ايمني و روش هاي صحيح انجام كار و به كارگيري 

وسايل حفاظت فردي مورد نياز .
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راهنماي بازرسي ايمني

فضا :                                               تاريخ بازرسي : 
سرپرست قسمت :                                زمان بازرسي :

عالمت رضايت بخش بودن      عالمت عدم رضايت       عالمت غيرقابل اجرا 
1. ماشين آالت : 

الف ( منطقه عمل حفاظ ها 
ب ( تسمه ها ، پولي ها ، چرخ دنده ها ، شفت و غيره 

ج ( روغن كاري، نظافت و تنظيم بودن 
د ( تعمير و نگهداري و نشتي روغن 

2. نظافت كارگاهي : 
الف ( راهروها : كف ها ،پله ها و راه پله ها 

ب ( انبار و چيدن مواد
ج ( ذخيره و جمع آوري ضايعات و زباله ها 

3. تجهيزات جابجايي مواد :
الف ( جرثقيل سقفي 

ب ( جك هاي هيدروليكي 
ج ( گاري دستي 

د ( نوار نقاله 
ه ( ليفتراك 

و ( آسانسور 
4. تجهيزات حفاظت فردي :

الف ( كااله ها ، عينك ها ، حفاظ هاي صورت ،حفاظ هاي تنفسي
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ب ( دستكش ) الستيكي ، چرمي ، آزبستي و اشباتي (
ج ( گوشي هاي داخلي گوش و روي گوش 

د ( لباس هاي حفاظتي و كمربند ايمني 
ه ( كفش ها و چكمه هاي ايمني 

5.   ابزار كار :
الف ( ابزار نيرو

ب ( ابزار دستي 
6. سيم كشي برق : 

الف ( اتصاالت و سيم هاي فلزي 
ب ( موتورها و دگمه هاي نيرو

7. تجهيزات فشار :
الف ( وسايل دگمه هاي تحت فشار 

ب ( مخازن و لوله هاي گاز
8. حفاظت در برابر آتش :

الف ( انبار داري مواد قابل اشتعال 
) sprinklers ( آب فشان ها ، ) fire boxes ( خاموش كننده ها ، جعبه هاي آتش نشاني ) ب

ج ( تجهيزات اعالم حريق ) اتوماتيك و دستي (
د ( خروجي هاي اضطراري و عاليم مربوطه 

9. كمك هاي اوليه :
الف ( جعبه هاي كمك هاي اوليه 

) eye – washes & showers ( چشم شوي ها و دوش ها ) ب
10. اعمال نا ايمن : 

الف ( سيگار كشيدن در فضاهاي خطرناك
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ب ( ماشين آالت گردنده با سرعت باال
ج ( كار بر روي ماشين بدون حفاظ 

د ( كار بدون تجهيزات ايمني 
ه ( بلند كردن نادرست بار 

11. مواد متفرقه :
الف ( سر و صدا

ب ( روشنايي و تهويه 
ج ( اسيدها و بازها 

د ( گرد و غبارها ، گازها 
ه ( فرآيندهاي مواد شيميايي 
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راهنماي تعيين عوامل اصلي صدمات ناشي از کار
ماهيت حادثه : بريدگي ، كوفتگي ، كشيدگي و رگ به رگ شدن ، شكستگي ، سوختگي ، 
قطع شدگي ، ساييدگي ، سوراخ شدن ، فتق ، حساسيت هاي پوستي و عوارض روحي ساير 

موارد .

عضو حادثه ديده : 
سر و گردن : پوست سر، چشم ها ، گوش ها ، دهان و دندان ، گردن ، صورت ، جمجمه و ساير موارد

باالتنه : شانه ، بازوها ، آرنج ، ساعد ، مچ دست ، انگشتان ، شست ، ساير موارد 
تنه : پشت ، قفسه سينه ، شكم  ،كشاله ران ، ساير موارد

پايين تنه : كفل ، ران ، ساق ، زانو ، مچ پا ، انگشتان ، ساير موارد
 

منبع صدمه ديده : اشياء مواد ، اعضاء بدن 
نوع حادثه : برخورد با مانع اشيا تيز و سطوح زير و غيره ، سقوط از ارتفاع ، برخورد با اشيا متحرك 
در هوا ، سقوط اجسام ، گيرافتادن ميان قسمت هاي متحرك ماشين آالت ، سرخوردن ، تماس با 
حرارت زياد ، تماس با مقادير بيش از حد مجاز مواد شيميايي ) مسموميت حاد ( – پاشيدن مواد 

شيميايي و مواد مذاب. 
تجهيزات فني و ساختماني : ماشين ، وسايل انتقال نيرو ، ابزار دستي ، كار به صورت دستي 
، مواد خراب ، كهنه يا قراضه ، تسمه نقاله ها ) زنجيرها ، كابل ها ، زنجيرهاي سنگين ( ، 
تجهيزات باالبرها و جرثقال ها ) وسايل حمل و نقل ( ساختمان ) در، ديوار ، پنجره و غيره ( 
كف ها ، تراز سطوح ، پله ها ، راه پله ها يا سكوها ، نردبان ها ، چوب بست ها ، تجهيزات 

الكترونيكي ، بويلرها ، مخازن تحت فشار ، لوله هاي انتقال انرژي



153الزامات عمومي ايمني و بهداشت در واحدهاي صنعتي

 unsafe Acts : اعمال نا ايمن
ابزار يا وسايل انتقال نيرو : به كارگيري تجهيزات ، ابزار ، مواد و نقاله ها به طور نا ايمن ، عدم 

به كارگيري تجهيزات حفاظت فردي 
جابجايي و مخلوط كردن و حمل بار به صورت نا ايمن و حمل و نقل آن به صورت نادرست و 
نا ايمن و برداشتن آن در شرايط نا ايمن ، آزمايش كردن غلط ، انجام عمليات بدون برنامه ريزي 

، عدم توجه به اخطار انجام عمليات در سرعت هاي نا ايمن

 unsafe condition : شرايط نا ايمن
حفاظ هاي ناكافي يا نامناسب و برداشتن آنها ، ابزار و تجهيزات نامناسب ، در دسترس نبودن 
تجهيزات حفاظت فردي ، ضعيف بودن نظم و نظافت كارگاهي ، چيدمان خطرناك، مواد قابل 
اشتعال و قابل انفجار ، چيدمان نامناسب ماشين آالت ، فضاي محدود در اطراف دستگاه ها ، 

روشنايي نامناسب ، تهويه نامطلوب .
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 مراجع :
 ISO14001 , 1999/18001 OHSAS : 1996 استانداردهاي -

- موارد مرتبط با قانون كار جمهوري اسالمي ايران 
مركز  و  كشور  اجتماعي  تامين  و  كار  موسسه  به  مربوط  كار  بهداشت  و  حفاظت  هاي  نامه  آئين  مجموعه   -

تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار
- دائرة المعارف ايمني و بهداشت كار مربوط به وزارت كار و امور اجتماعي كشور

 ، خاني  و  آقايان خادمي  تاليف  و  ترجمه   فرآيندهاي صنعتي  در  زيست  محيط  و  ايمني   ، بهداشت  كتاب   -
انتشارات آواي قلم ، بهار 1388 .


