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فصل 6

ایمنی ، بهداشت و ارگونومی 
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آيين نامه ايمني ماشين هاي افزار
هدف ودامنه شمول

به منظور تامين و ارتقاء سطح ايمني وحفاظت نيروي كار و همچنين صيانت نيروي انـساني و 
منـابع مـادي كشور و در راستاي پيشرفت تكنولوژي و ايمن سازي محيط كارگاه ها و به منظور 
پيشگيري از حوادث منجر به صدمات جاني و خسارات مالي، مقررات اين آيين نامه به استناد ماده 

85 قانون كار جمهوري اسالمي ايران تدوين گرديده است. 
ماده 1ـ كليه محورهاي حامل ابزار برشي و انتقال نيرو بايد به حفاظ مناسب و مؤثر مجهز گردد.
بايستي  افزار  ماشين هاي  كليه  در  باردهي  ميزان  و  برشي  ابزار  نوع  دوراني،  سرعت  2ـ  ماده 

باشد. استفاده  مورد  تجهيزات  و  كار  قطعه  دستگاه  نوع  با  متناسب 
ماده 3ـ در كليه ماشين هاي افزار قسمتي از ابزار برشي گردنده كه با قطعه كار در تماس نمي 

باشد بايد حفاظ گذاري گردد.
ماده 4ـ در عمليات براده برداري، قطعه كار بايد به وسيله گيره مناسب نگهداري شود و نگهداري 

قطعه با دست ممنوع است.
ماده 5ـ درصورت بروز هرگونه نقص در ماشين هاي افزار و فرآيند كار بايد قبل از انجام هرگونه 

عملياتي، نسبت به قطع نيروي محركه دستگاه به طور مؤثر، اقدام نمود.
ماده 6ـ در اطراف ماشين هاي افزار بايد فضاي كافي به منظور انجام عمليات مختلف وجو داشت 

باشد.
ابزار  از  استفاده  خاص  مقطع  با سطح  كار  قطعات  نگاه داشتن  محكم  و  تثبيت  براي  ماده 7ـ 

است. الزامي  آن  با  متناسب  نگهدارنده 
يا ديگر  و  از برس  بايد  تميز كردن دستگاه  و  فلزي  براده هاي  آوري  به منظور جمع  ماده 8ـ 

گردد. استفاده  ايمني  نكات  بارعايت  مناسب  تجهيزات 
ماده 9ـ تجمع و انباشت براده ها نبايد به اندازه اي باشد كه مانع از ديد و يا خطرات احتمالي 

گردد.
ماده 10ـ توقف مطمئن و مؤثر ماشين هاي افزار قبل از انجام كليه امور سرويس، تعمير، بازديد، 
تعويض و تنظيم قطعات كار و ابزار هاي برشي، روغن كاري، نظافت و به طور كلي عملياتي كه نياز 

به ورود اعضاي بدن به منطقه خطر دارد الزامي است.
با  مطابق  فني  ويژگي هاي  بودن  دارا  بر  عالوه  بايد  خنك كننده  مواد  و  روغن ها  12ـ  ماده 

نباشد. مضر  كارگران  سالمتي  براي  دستور العمل ها، 
ماده 13ـ استفاده از هواي فشرده براي نظافت ماشين هاي افزار، لباس كار، قطعه كار و ساير 

است. ممنوع  قسمت ها 
صندلي  از  بايد  مي باشد  اپراتور  نشستن  به  الزام  كه  افزار  ماشين هاي  با  كار  هنگام  ماده 14ـ 

گردد. استفاده  ارگونوومي  اصول  با  متناسب 
ماده 15ـ ابزارهاي براده برداري ماشين هاي چند محوره بايد به طور مطمئن و ايمن حفاظ گذاري 

شده باشد
ماده 16ـ قبل از اندازه گيري و تعويض قطعه كار، دستگاه بايد نحو اطمينان بخشي متوقف گردد.
ماده 17ـ جابه جايي و انتقال ابزار هاي قطعه گير و قطعات كار بزرگ و سنگين ماشين هاي افزار 

بايد با استفاده از وسايل حمل و نقل مكانيكي متناسب با نوع كار انجام گيرد.
ماده 18ـ كارفرما مكلف است ماشين هاي افزار، ابزارآالت، لوازم و تجهيزات مربوطه را در فواصل 

زماني معين مورد بازبيني قرار دهد.
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ماده 19ـ ابزار هاي براده برداري ماشين هاي افزار و آچارها و لوازم مخصوص تعمير، سرويس و 
نگهداري و امثالهم و همچنين روش كار بايد متناسب با نوع كار مربوطه باشد.

افزار  ماشين هاي  نياز  مورد  لوازم  و  آچارها  مكانيكي  و  برشي  ابزار هاي  از  استفاده  ماده 20ـ 
گردد. خارج  كارگاهي  محيط  از  بايستي  و  بوده  ممنوع  معيوب  و  شكسته  فرسوده،  به صورت 

ابزارها و تجهيزات آن قبل از شروع هر  افزار و  ماده 21ـ بازديد كليه قسمت هاي ماشين هاي 
است. الزامي  مربوطه  متصدي  توسط  كاري  شيفت 

طي  و  تعميرات  هرگونه  از  بعد  افزار،  ماشين هاي  قسمت هاي  كليه  فني  بازرسي  22ـ  ماده 
دوره هاي زماني مطابق دستورالعمل هاي شركت سازنده الزامي بوده و نتايج آن بايد در پرونده 

شود. نگهداري  و  ثبت  مربوطه 
ماده 23ـ هر ماشين افزار بايد داراي يك پرونده كه حاوي دستورالعمل هاي شركت سازنده و 

همچنين سوابق بازرسي هاي فني، تعميرات و نگهداري است، باشد.
بلند  بايد در خصوص نحوه صحيح  ماده 24ـ كليه كارگران شاغل در كارگاه هاي ماشين افزار 

باشند. را ديده  بار آموزش هاي الزم  نمودن، حمل و نقل و جابه جايي 
ماده 25ـ ماشين هاي افزار بايد داراي يك يا چند شستي توقف يا قطع اضطراري باشد كه در 

نقاط مختلف ماشين در دسترس متصدي مربوطه قرار گيرد.
ماده 26ـ حفاظ ها و يا درپوش هاي موتور، جعبه دنده و وسايل انتقال نيروي ماشين هاي افزار 

بايد مجهز به ميكروسوئيچ باشد تا با برداشتن آنها راه اندازي ماشين امكان پذير نباشد.

فصل سوم ـ مقررات اختصاصي:
ماده 27ـ سه نظام و چهار نظام و ديگر وسايل گيرنده ابزار يا قطعه كار بايستي فاقد زائده و 

برجستگي بوده و به نحوه مناسب حفاظ گذاري گردد.
ماده 28ـ براي جلوگيري از چرخش قطعه كار با مته، ميز كار بايد داراي پيچ هاي محكم كننده 

يا گيرنده يا ساير وسايل مشابه براي ثابت نگاه داشتن قطعه كار باشد.
ماده 29ـ براي مهار مته هاي ساق مخروطي صرفاً بايد از كالهك استفاده گردد و نصب آن فقط 

بر روي محور اصلي مجاز است.
ماده 30ـ جهت سوراخ نمودن ورقه هاي نازك بايد آنها را بين دو قطعه فلزي قرار داده و همگي 

را با هم سوراخ نمود.
ماده 31ـ در انتهاي عمليات سوراخ كاري بايد به منظور جلوگيري از قالب كردن مته، نيروي 

وارده را كاهش داد.
32ـ در ماشين هاي توتراشي )بورينگ( قائم، ميز دوار افقي كه كار روي آن نصب شده بايد به 
وسيله حفاظ هايي كه تا راس قطعه كار ادامه داشته و روي بدنه ثابت دستگاه نصب شده محفوظ 

گردد.
33ـ ابزار قطعه گير دستگاه هاي تراش بايد مجهز به حقفاظ ميكروسوئيچ دار باشد به گونه اي كه 

هنگام باز بودن حفاظ حركت و چرخش ابزار قطعه گير امكان پذير نباشد.
ماده 34ـ ابزار قطعه گير چند پارچه و يا آچار مربوطه بايد داراي مكانيزمي باشد كه از به جاي 

ماندن آچار بر روي ابزار قطعه گير ممانعت به عمل آيد.
ماده 35ـ در ماشين هاي تراش رولور و ماشين هاي ديگري كه براي تراش ميله هاي بلند به كار 
بايد به وسيله  انتهاي دستگاه خارج مي گردد، قسمت مزبور  از  مي رود و قسمتي از قطعه كار 

لوله اي كه توسط پايه هاي محكم به زمين متصل شده است حفاظ گذاري گردد.
)كمربند(  لينت  از  بايد  تراش  دستگاه  روي  بر  طويل  قطعات  تراشكاري  منظور  به  ماده 36ـ 
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شود. جلوگيري  تراشكاري  حين  كار  قطعه  خمش  از  تا  شود  استفاده  مناسب 
ماده 37ـ در ماشين هاي تراش خودكار و نيمه خودكار الزم است حفاظ شفاف به صورت كشوئي 

نصب شود كه به محض باز شدن آن كليه عمليات دستگاه متوقف گردد.
ماده 38ـ ماشين هاي تراش خودكار و ماشين هاي مشابه آن بايد داراي صفحات حفاظتي باشد 

كه كارگران را در مقابل پاشيدن مايع هاي خنك كننده و حاوي ذرات فلز محفوظ نگه دارد.
ماده 39ـ گيره فشنگي مورد استفاده در دستگاه تراش بايد متناسب با قطر قطعه كار انتخاب و 

مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 40ـ به منظور جلوگيري از شل شدن و پرتاب قطعه كار يا سطح مقطع مربع، هشت گوش، 

مستطيلي و كليه قطعات مشابه استفاده از قطعات گيرنده چهار نظام الزامي است.
ماده 41ـ براي بستن قطعات مدور، شش گوش، مثلثي و قطعات مشابه، انتخاب سه نظام با توجه 

به سطح مقطع قطعات الزامي است.
ماده 42ـ در قطعات بزرگ و نامنظم به منظور جلوگيري از شل شدن، پرتاب قطعات و ساير 

نمود. استفاده  نظام  از صفحه  بايد  احتمالي،  خطرات 
ماه 43ـ پس از بستن قطعه كار بين مرغك و ابزار قطعه گير بايد هر دوي آنها به طور كامل در 

جاي خود محكم گردد.
ماده 44ـ لقمه هاي نگهدارنده مرغك، اهرم و پيچ هاي ثابت كننده آن بايد به طور مرتب بازديد 

شده و در صورت نياز تعمير و تعويض گردد.
ماده 45ـ به منظور جدا نمودن براده از قطعه كار در حال تراش بايد از چنگك مخصوص و با 

رعايت نكات ايمني استفاده نمود.
ماده 46ـ فلكه هاي دستي در مكانيسم بار دادن افقي يا قائم فرزها بايد داراي شرايط زير باشد: 
الف( به وسيله كالج يا ضامن شيطانك دار روي بازوي فرمان به قسمي سوار شده باشد كه در 
موقع پيشروي خودكار ماشين خالص شود و نچرخد. ب( مجهز به دسته اي باشد كه قابل خالص 
كردن بوده و داراي فنرهاي فشاري باشد تا در موقع احتياج كارگر بتواند دسته را در محل خود 

روي فلكه قرار دهد.
ماده 47ـ كله دهانه هاي باز دستگاه هاي صفحه تراش دروازه اي بايد توسط حفاظ هايي متناسب 

با نوع كار و شرايط كارگاه حفاظ گذاري گردد.
ماده 48ـ ايجاد فضاي كافي در اطراف ماشين هاي صفحه تراش الزامي بوده و قسمت انتهاي آن 

بايد حفاظ گذاري گردد.
ماده 49ـ در ماشين هاي افزار براي جمع آوري و انتقال گازها و بخارات حاصل از فرآيند كار، 

استفاده از سيستم تهويه موضعي الزامي است.
ماده 50ـ ابزار برشي ماشين هاي مته بايد به حفاظ تلسكوپي قابل تنظيم مجهز باشد.

ماده 51ـ هنگام تعويض ابزار نگه دارنده قطعه كار و ابزار كار از قبيل سه نظام، چهارنظام دستگاه 
تراش، كله گي ماشين هاي كله زني، بايد از تكيه گاه مخصوص آن استفاده شود.

ماده52ـ نصب حفاظ برروي گيره افزار برشي ماشين هاي صفحه تراش به منظور جلوگيري از 
برخورد دست با ابزار و ورود به منطقه خطر و همچنين پرتاب ذرات براده الزامي است.

ماده 53ـ بستن تيغه فرز روي ماشين فرز بايد توسط كار ماهر و بارعايت اصول ايمني و مطابق 
دستورالعمل سازنده انجام گيرد.

از اليه هاي  بايد  معمولي  تراش  ماشين هاي  قلم گير  در  ها  تيغه  ارتفاغ  تنظيم  براي  ماده 54ـ 
قلم گير محكم شود. با دو پيچ در  بايد حداقل  نموده و رنده  استفاده  مخصوص 

ماده 55ـ هنگام برش ميله هاي بلند در ماشين هاي اره لنگ، بايد در انتهاي آزاد ميله تكيه گاهي 
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مطمئن قرار داد تا از افتادن و آسيب رساندن جلو گيري شود.
ماده 56ـ ماشين هاي تراش افقي بايد مجهز به ترمزهاي خودكار باشد تا كارگر دست خود را 

براي متوقف كردن سه نظام يا صفحه كارگير روي آن قرار ندهد.
ماده 57ـ به منظور انجام كليه امور تنظيم، جابه جايي، اندازه گيري و باز و بسته كردن قطعه كار 

و امور مشابه، خاموش نمودن دستگاه هاي اره ماشيني و توقف كامل تيغه الزامي است.
ماده 58ـ كارگراني كه با دستگاه هاي اره پروفيل بر )آب صابوني و آتشي( كار مي كنند بايد حتماً 

از با آستين هاي كوتاه استفاده نمايند.
را  اره  قسمت هاي  تمام  كه  گردد  تجهيز  حفاظي  به  بايد  پروفيل بر  اره  ماشين هاي  ماده 59ـ 

باشد. آزاد  كار  قطعه  با  تماس  برش محل  و  براده برداري  زمان  در  فقط  و  پوشانده 
ماده 60ـ ماشين هاي اره پروفيل بر بايد به منظور تثبمل قطعه كار به گيره يا ابزار نگه دارنده 

مناسب تجهيز شود.
بايد  باشد  نمي  كار  قطعه  با  تماس  در  كه  نواري  اره  ماشين  تيغه  از  قسمت هايي  61ـ  ماده 

شود. حفاظ گذاري 
ماده 62ـ كليد راه انداز در راه هاي پروفيل بر آب صابوني بايد از نوع فشاري باشد به گونه اي كه 

به محض قطع شدن فشار از روي كليد جريان الكتريكي دستگاه قطع گردد.
ماده 63ـ ماشين هاي اره پروفيل بر آتشي بايد داراي مكانيزمي باشد كه به محض قطع فشار از 

روي پدال، تيغه برش دستگاه به حالت اوليه خود باز گردد.
ماده 64ـ كمان ماشين اره لنگ بايد در پايين ترين و باالترين وضعيت خود مجهز به قطع كن 

باشد. خودكار 
اره  تيغه  به محض شكستن  تا  باشد  به مكانيزمي  بايد مجهز  نواري  اره  ماده 65ـ ماشين هاي 

نمايد. متوقف  را  دستگاه  حركت 

فصل چهارم ـ سایر مقررات:
ماده 66ـ محل استقرار و تردد كارگران در كارگاه هاي ماشين هاي افزار بايد هموار، تميز و عاري 

از هرگونه مواد لغزنده باشد.
ماده 67ـ كارفرما مكلف است نسبت به تهيه و تحويل وسايل حفاظت فردي مناسب و متناسب 

با نوع كار و شرايط محيطي كارگاه اقدام نمايد.
ماده 68ـ كارفرما مكلف است به تأمين شرايط محيطي مناسب از نظر بهداشت، تهويه، نظافت، 

دما، نور و صدا مي باشد.
ماده 69ـ كارفرما مكلف است قبل از كارگماري كارگران از سالمت جسماني و رواني و مهارت هاي 

الزم متناسب با نوع كار با ماشين هاي افزار اطمينان حاصل نمايد
ماده 70ـ ترك ماشين هاي افزار در حال كار ممنوع مي باشد.

ماده 71ـ استعمال دخانيات، خوردن، آشاميدن، شوخي كردن و ساير امور غير مرتبط با كار كه 
باعث حواس پرتي كارگر شود ممنوع است.

ماده 72ـ بدنه فلزي ماشين هاي افزار بايد به سيستم اتصال زمين مؤثر تجهيز گردند.
ماده 73ـ كليه ماشين هاي افزار بايد مجهز به روشنائي موضعي باشند.

ماده 74ـ ماشين هاي افزار بايد داراي لوح شناسائي حاوي مشخصات فني و ايمني باشد.
ماده 75ـ كارگاه هاي ماشين افزار و همچنين ماشين هاي مذكور بايد مطابق با آيين نامه عالئم و 

نشانه هاي ايمني مصوب 1386/11/15 به عالئم و برچسب هاي ايمني تجهيز گردند.
ماده 76ـ هنگام كار با ماشين هاي افزار استفاده از شال گردن، دستكش، حلقه، ساعت مچي، 
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لباس هاي گشاد و شال و امثالهم ممنوع بوده و موهاي بلند بايد به سربند پوشيده شود.
ماده 77ـ پس از قطع برق و براي پيشگيري از برقراري ناخواسته جريان الكتريكي دستگاه بايد 
كليه ماشين هاي افزار به مكانيزمي مجهز باشند كه از به كار افتادن مجدد آن جلوگيري به عمل 

آيد.
ماده 78ـ كليدهاي راه انداز و يا توقف ماشين هاي افزار بايد به گونه اي طراحي شوند كه در اثر 

برخورد اتفاقي دست و يا سقوط اشياء سبب راه اندازي آن نشود.
واردكنندگان،  كليه  ايران،  اسالمي  جمهوري  كار  قانون   88 ماده  به  عنايت  با  79ـ  ماده 
افزار  ماشين هاي  انواع  از  بهره برداري كنندگان  و  عرضه كنندگان  فروشندگان،  توليد كنندگان، 

باشند. مي  ايمني  و  حفاظتي  موارد  و  توليد  استاندار  رعايت  به  مكلف 
ماده 80ـ با استناد ماده 95 قانون كار جمهوري اسالمي ايران مسئوليت رعايت مقررات اين 
توجه  به دليل عدم  و در صورت وقوع هرگونه حادثه  بوده  به عهده كارفرماي كارگاه  آيين نامه 

مي باشد. وارده  به جبران خسارات  مكلف  قانوني،  الزامات  كارفرما 

این آیين نامه كه مشتمل بر 4 فصل و 80 ماده مي باشد، به استناد مواد 85 و 91 قانون 
تاریخ  و در  كار در جلسه مورخ 1387/11/30 شوراي عالي حفاظت فني مورد تدوین 

1388/5/8 به تصویب وزیر كار و امور اجتماعي رسيده است.
این آیين نامه جایگزین آیين نامه و مقررات حفاظتي ماشين هاي افزار، مصوب 1348/2/1 

شوراي عالي حفاظت فني گردیده است
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عالئم و استانداردهاي ايمني

رنگ های ایمنی

آبی سبز زرد قرمز  رنگ

عالئم پيشنهادی راهنمايیبدون خطر، كمك های اوليهاحتياط احتمال خطرايست، ممنوعمعنی

سفيدسفيدسياهسفيدرنگ زمينه

سفيدسفيدسياهسفيدرنگ عالئم

مثال های كاربردی
عالئم ايست، 

اضطراری، خاموش، 
عالئم ممنوع، مواد 

آتش نشانی

اشاره و تذكر خطر )مثاًل 
آتش، انفجار، تابش(، 

اشاره و تذكر موانع )مثاًل 
گودال و برآمدگی(

مشخصه راه نجات و 
خروجی اضطراری، 
كمك های اوليه و 
ايستگاه های نجات

موظف به استفاده از 
تجهيزات ايمنی شخصی، 

محل كيوسك

عالئم پيشنهادی 

بايد از كمريند 
ايمني استفاده 

شود

عابرپياده بايد 
از اين مسير 
استفاده كند 

بايد از ماسك 
ايمني استفاده  

شود 

بايد از لباس 
ايمني استفاده 

شود 

بايد از كاله 
ايمني استفاده 

شود 

بايد از ماسك 
جوشكاري 
استفاده شود

بايد فقل شود 

بايد از گوشي 
محافظ استفاده 

شود 
بايد از پل 

استفاده شود 
قبل از شروع به 
كار قطع كنيد

بايد عينك 
حفاظتي 
بپوشيد

بايد كفش 
ايمني بپوشيد 

بايد از ماسك 
محافظ استفاده 

شود 

بايد همه 
دست ها شسته 

شود

عالئم نجات در مسيرهای فرار و خروجی های اضطراری

تجهيزات 
كمك های اوليه برانكارددوش اضطراریشستشوی چشم

اطالعات مسيركمك های 
اوليه، مسيرهای فرار و 
خروجی های اضطراری

پنجره  اضطراري خروج خروجی اضطراری/ مسير فرار
تلفن اضطرارينردبان فرار 
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عالئم ایمنی حریق و عالئم اضافی 

كپسول 
آتش نشانی

قرقره شلنگ
آتش نشانی

نردبان اضطراری 
حريق 

كليد هشدار كاله آتش نشانی 
حريق 

تلفن اضطراری 
حريق

عالئم ممنوع      

اين آب خوردنی 
نيست

خاموش كردن با 
آب ممنوع

عبور عابر پياده 
ممنوع

كبريت، شعله و 
سيگار كشيدن 

ممنوع

سيگار كشيدن 
ممنوع

ممنوع

گذاشتن يا انبار 
كردن ممنوع

وصل كردن 
ممنوع

كاربرد اين 
دستگاه ها در وان 

حمام، دوش يا 
ظرفشويی ممنوع

دست زدن و 
تماس ممنوع

برای وسايل 
نقليه باالبر 

ممنوع

ورود افراد 
متفرقه ممنوع

استفاده از تلفن حمل نفر ممنوع
همراه ممنوع

ورود به محوطه 
ممنوع

پوشيدن 
دستكش ممنوع

عكس برداري 
ممنوع

عدم دسترسي 
براي افراد با 
قطعات فلزي 
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عالئم هشدار  

هشدار، مواد 
راديواكتيو ياپرتو 

يونيزه كننده

هشدار، مواد 
خورنده

هشدار، مواد 
سمی

هشدار نسبت به 
مواد منفجره

هشدار نسبت به 
مواد آتش زا

هشدار قبل از 
نقطه خطر

هشدار، مواد 
آتش زا

هشدار، تابش 
ليزری

هشدار،     لبه هاي 
برنده 

هشدار، ولتاژ 
الكتريكی 
خطرناك

هشدار، رفت و 
آمد باالبر

هشدار، بارهای 
آويزان و معلق

هشدار، خطر هشدار، سرما
مرگ

هشدار، خطوط 
سقوط

هشدار، نسبت 
به زمين خوردن 

و گير كردن

هشدار، ميدان 
مغناطيسی

هشدار، پرتوهای 
غيريونی كننده و 
الكترومغناطيس

هشدار، خطر 
پرس شدن

هشدار، خطر 
سرخوردن

هشدار، 
آسيب ديدگی 

دست

هشدار، خطر 
باتری

هشدار، 
كپسول های گاز

هشدار، سطوح 
داغ
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تشریح راهنمای لوزی خطر
واكنش پذیریقابليت اشتعالبهداشت

قابليت آزاد كردن انرژیقابليت سوختننحوه حفاظت

4-    حفاظت كامل و استفاده از دستگاه های 
4- ممكن است تحت شرايط عادی منفجر 4-  قابليت اشتعال باال تنفسی

شود

3-    حفاظت كامل و استفاده از دستگاه های 
شك 3- تحت شرايط معمولی مشتعل می گردد تنفسی و  حرارت  اثر  در  است  ممكن   -3

منفجر شود

كامل  ماسك  همراه  تنفسی  دستگاه  از    -2
2-  با حرارت ماليم مشتعل می گرددصورت استفاده گردد

تغييرات شيميايی شديد می دهد ولی   -2
منفجر نمی شود

استفاده  تنفسی  دستگاه  از  1-  بايستی 
گردد

1- وقتی حرارت ببيند و گرم شود مشتعل 
می گردد

ناپايدار  حرارت  از  استفاده  اثر  در   -1
می گردد

0- در حالت عادی پايدار است0-  مشتعل نمی شود0-  وسيله خاصی مورد نياز نمی باشد

مقايسة انواع کالس های آتش
جدول مقایسة انواع كالس های آتش

اروپایینوع حریق

Class Aجامدات قابل اشتعال )مواد خشك(

Class B مايعات قابل اشتعال

Class Cگازهای قابل اشتعال

Class F/Dوسايل الكتريكی )برقی(

Class Dفلزات قابل اشتعال

Class Fروغن آشپزی

خطرات آتش سوزی نقطه 
اشتعال

4ـ زير 73 درجه فارنهايت
3ـ زير 100 درجه فارنهايت
2ـ زير 200درجه فارنهايت

1ـ باالی 200 درجه فارنهايت
0ـ نمی سوزد

قرمز

واكنش پذيری
4ـ ممكن است منفجر شود

3ـ ممكن است در اثر حرارت و شك منفجر شود
2ـ تغييرات شيميايی شديد

1ـ در اثر استفاده از حرارت ناپايدار می گردد
0ـ پايدار است

زرد

واكنش پذير
4ـ مرگبار

3ـ خيلی خطرناك
2ـ خطرناك

1ـ باخطر كم 
0ـ نرمال

آبی

خطرات خاص
OX اكسيد كننده

ACID اسيدی
ALKقليايی

COR خورنده

سفيد

لوزی خطر
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روش های متفاوت اطفای حريق

طبقه بندی آتش سوزی هامواد خاموش كننده توصيه شده

خاموش كننده های نوع آبی پودری چند 
منظور CO2  هالون 

خاموش كننده های پودری چندمنظوره 
خاموش كننده های نوع آبی

CO2 خاموش كننده های
خاموش كننده های هالون
خاموش كننده های پودری

خاموش كننده های چندمنظوره

موادی كه از سطح می سوزند مانند: 
چوب، كاغذ، پارچه

موادی كه از عمق می سوزند مانند: 
 چوب، زغال سنگ، پارچه

موادی كه در اثر حريق شكل خود 
را از دست می دهند مانند: الستيك 

نرم، پالستيك نرم

جامدات احتراق پذير به جز فلزات

خاموش كننده های پودری 
خاموش كننده های كف شيميايی و كف مكانيكی

 CO2 خاموش كننده های پودری و
خاموش كننده  هالون  

AFFFخاموش كننده های

نفت، بنزين، رنگ، الك، روغن و 
غيره )غير قابل حل در آب(

مايعات سنگين مانند قير و آسفالت 
و گريس الكل، كتون ها و غيره )قابل 

حل در آب(

مايعات قابل اشتعال

خاموش كننده های پودری
CO2 خاموش كننده های
خاموش كننده های هالون

گازها يا موادی كه اگر با آب 
تركيب شوند توليد گاز قابل اشتعال 

می نمايد مانند:  كاربيد
گازهای قابل اشتعال

 CO2 خاموش كننده های
خاموش كننده های هالون

كليد و پريز برق، تلفن، رايانه، 
تجهيزات برقیترانسفورماتورها

فلزات قابل اشتعالمنيزيم، سديم، پتاسيم، آلومينيومخاموش كننده های پودر خشك

 ميزان شدت نور در محيط های کار )لوکس(

لوكسفعاليت كاریردیف
50ـ20فضاهای عمومی با محيط تاريك1

100ـ50گذرگاه ها و راهروهای كارهای موقت2

200ـ100فضاهای كاری برای كارهايی كه گاهاً انجام می شود3

500ـ200كارهايی كه معموالً با كنتراست باال يا بر  روی قطعه بزرگ انجام می شود4

1000ـ500كارهايی كه معموالً با كنتراست متوسط يا بر   روی قطعه كوچك انجام می شود5

2000ـ1000كارهايی كه معموالً با كنتراست پايين يا بر  روی قطعه كوچك انجام می شود6

5000ـ2000كارهايی كه معموالً با كنتراست پايين يا بر  روی قطعات ريز و يا تكرار زياد انجام می شود7

10000ـ5000انجام كارهای ممتد و طوالنی با دقت باال8

20000ـ10000انجام كارهای خيلی خاص با كنتراست بسيار پايين9

A دسته

B دسته

C دسته

D دسته

E دسته
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 ارگونومی

حدود مجاز توصيه شده در خصوص نيروی كشيدن و هل دادن بار در راستای افقی

نيروهايی كه نبايد  از آن تجاوز شرايط
مثال هايی از نوع كاركرد )بر حسب كيلوگرم(

الف( وضعيت ايستاده
1ـ تمام بدن در كار دخالت 

دارد
حمل بار با فرغون23 كيلوگرم نيرو

2ـ عضالت اصلی دست و شانه 
خم شدن بر روی يك مانع برای حركت  يك شيء 11 كيلوگرم نيرودست ها كاماًل كشيده شده اند

يا هل دادن يك شيء در ارتفاع باالتر از شانه

19 كيلوگرم نيروب( زائل زين

برداشتن يا جابه جا كردن يك قطعه از دستگاه 
هنگام تعمير نگهداری 

جابه جا  كردن اشيا در محيط های كاری 
سربسته نظير تونل ها يا كانال های بزرگ

13 كيلوگرم نيروج( در حالت نشسته

كاركردن با يك فرم عمودی نظير 
دستگيره های كنترل در ماشين آالت سنگين، 
برداشتن و گذاشتن سينی های با محصول بر 

روی نوار نقاله

حدود مجاز توصيه شده در خصوص نيروی كشيدن و هل دادن بار در راستای عمودی

نيروهايی كه نبايد  از آن تجاوز شرايط
كرد )بر حسب كيلوگرم(

مثال هايی از نوع كار

كشيدن اجسام به سمت پايين 
در ارتفاع باالی سر

55 كيلوگرم نيرو
60 كيلوگرم نيروی

كاركردن يا سيستم كنترل گرفتن قالب 
نظير دستگيره ايمنی يا كنترل دستی به كار 

انداختن يك جرثقيل زنجيری گيره های برقی، 
سطح گيره قطری كمتر از 5 سانتی متر باشد.

كشيدن به سمت پايين تا 
به كار انداختن كنترل، گرفتن قالب22 كيلوگرم نيروارتفاع شانه

 25 cm كشيدن به سمت باال
)in 10 ( باالی سطح زمين

ارتفاع آرنج
ارتفاع شانه

27 كيلوگرم نيرو
15 كيلوگرم نيرو
7/5 كيلوگرم نيرو

بلند كردن يك شيء با يك دست 
بلند كردن در يا درپوش

فشار دادن به سمت پايين تا 
بسته بندی كردن باربندی، مهر و موم كردن بسته ها29 كيلوگرم نيروارتفاع آرنج

فشار دادن به سمت باال تا 
20كيلوگرم نيروارتفاع شانه

بلند كردن يك گوشه يا انتهای شيء نظير يك 
لوله يا تير آهن، بلند كردن يك شيء تا قسمت 

باالی تخته
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پشتی صندلی بايد كاماًل به كمر بچسبد و پايين 
آن قوس طبيعی كمر را پوشش دهد.

شانه ها  باشد.  واقعی  درجه  برابر 90  آرنج  زاويه 
نيز در وضعيت راحت قرار داشته  باشند.

ران به صورت افقي بوده و زاويۀ آن با مفصل زانو 
بين 90 تا 110 درجه باشد.

اگر  گيرد  قرار  زمين  روی  كاماًل  بايد  پاها  كف 
ارتفاع مناسب نيست از زيرپايی استفاده شود.

مچ دست در حالت طبيعی مستقيم روی صفحه 
كليد قرار می گيرد.

ميزان خطر و احتمال وقوع آن برحسب مسير جريان برق

زمان تست هيدرو استاتيک خاموش کننده ها

احتمال وقوعميزان خطر مرگمسير جریان

خيلی كمخيلی زياد )مرگبار(از سر به اندام های ديگر

متوسطزياداز يك دست به دست ديگر

زياد خيلی زياداز دست به پا

كمكماز يك پا به يك دست

دورة زمان تست )سال(نوع خاموش كننده آتش نشانیردیف

خاموش كننده آب و گاز تحت فشار و يا حاوی 1
5تركيبات ضد يخ

2FFFP یا AFFF 5خاموش كننده حاوی

5خاموش كننده پودری يا سيلندر فوالدی3

5خاموش كننده كربن دی اكسيد4

5خاموش كننده حاوی پودر تر شيميايی5

خاموش كننده های حاوی پودر خشك شيميايی 6
12با سيلندرهای آلومينيوم و يا برنجی

خاموش كننده های حاوی پودر خشك شيميايی 7
12با سيلندرهای فوالدی ريخته گری و مواد هالوژنه

بالن 8 دارای  و  پودر  حاوی  خاموش كننده های 
12)كارتريج( يا سيلندرهای فوالدی ريخته گری شده
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توضيحاتكد 

شيشه رنگی )معموالً سبز( كدهای 
70تا 79 مربوط به انواع شيشه های 

است

كاغذ يا مقوای ممزوج با پالستيك 
يا آلومينيوم

آلومينيوم

چوب

چوب پنبه

توضيحاتكد 

پارچه

كنف

شيشه ممزوج

شيشه بدون رنگ شفاف

كدهای 60 تا 69 به طور كلی مربوط به انواع پارچه ها است
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عالئم و کدهای بازيافت مواد مختلف

امروزه بازيافت به عنوان يكی از پارامترهای مؤثر بر طراحی محصوالت محسوب می گردد و به 
خصوص در مباحثی همچون طراحي و توسعۀ پايدار توجه به بازيافت از اهميت ويژه ای برخوردار 

است.
يكی از عواملی كه می تواند پس از استفاده از محصول، به سهولت تفكيك زباله در مبدأ كمك 
نمايد عالئم بازيافت مندرج بر روی بدنه كاال است كه نوع جنس محصول را بيان می دارد كه در 

ذيل، به بيان برخی از متداول ترين آنها اشاره شده است.

توضيحاتكد توضيحاتكد 

پلی اتيلن با چگالی پلی اتيلن تری فتاالت
باال

پلی اتيلن با چگالی پلی وينيل كلرايد
پايين

پلی استايرنپلی پروپيلن

 ساير پالستيك ها   كه 

عمدتاً شامل 
اكريليك ها،     فايبرگالس، 
پلی آميد و مالمين )اوره 

فرمالدئيد(

به  مربوط  ترتيب  به   14 تا   8 كدهای   
نيكل  قلياتی،  اسيدی،  ـ  سرب  باتری های 
ليتيوم،  هيدريد،  متال  نيكل  كادميوم، 
)باتری های  كربن  زينك  و  نقره،  اكسيد 

قلمی معمولی( است.

مقوا
كاغذهای ممزوج 

با ساير مواد، كاغذ 
روزنامه، پاكت نامه 

و غيره
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                          کدها عبارت اند از: 

PETE -1 پالستيك كد 1: پلی اتيلن ترفتاالت، قابل بازيافت ترين و معمول ترين پالستيك است 
كه به عنوان بطری های آب، نوشانه و ظرف های يك بار مصرف و غيره استفاده می شود. محكم و در 
برابر گرما مقاوم است و با بازيافت به بطری های آب، ساك، لباس، كفش، روكش مبل، فيبرهای 

پلی استر و غيره تبديل می شود.
HDPE-2  پالستيك كد2: پلی اتيلن با غلظت باال كه به راحتی و به سرعت بازيافت می شود. 
پالستيك نوع خشك است، اما زود شكل می گيرد و معموالً در قوطی شوينده ها، بطری های شير، 
بازيافت به لوله های پالستيكی، قوطی  با  قوطی آب ميوه، كيسه های زباله و غيره به كار می رود، 

شوينده ها، خودكار، نيمكت و غيره تبديل می شود.
PVC-3  پالستيك كد 3: پلی وينيل كلورايد سخت بازيافت می شود. با آنكه محيط زيست و 
سالمت افراد را به خطر می اندازد، هنوز در همه جا در لوله ها، ميزها، اسباب بازی و بسته بندی و 
غيره به چشم می خورد، PVC بازيافت شده به عنوان كف پوش، سرعت گير، پنل و گل پخش كن 

ماشين استفاده می شود. 
LDPE-4  پالستيك كد 4: پلی اتيلن با غلظت پايين است. ويژگی آن قابل انعطاف بودنش است. 
معموالً در نخ های شيرينی، بسته بندی، قوطی های فشاری، كاورهای خشكشويی به كار می رود. بعد 

از بازيافت به عنوان بسته های حمل نامه، سطل های زباله، سيم بند و غيره استفاده می شود.
است.  مقاوم  فوق العاده  برابر حرارت  و در  پايين  با غلظت  پلی پروپيلن  پالستيك كد 5:   pp-5
و  راهنمايی  بازيافت شده در چراغ   PP استفاده می شود.  و قوطی  بطری  نی، درهای  به عنوان 

رانندگی، پارو، جای پارك دوچرخه و قفسه های كشويی كاربرد دارد.
PS -6  پالستيك كد 6: پلی استايرن كه فوم معروف است، در ظروف يك بار مصرف دردار و غيره 
بكار می رود. فوق العاده سبك ولی حجيم است. PS به دليل آنكه گرما را زياد منتقل نمی كند، 
كاربرد زيادی دارد. با آنكه اين ماده جزو برنامه های بازيافت شهرداری ها نيست، اما می تواند به 

عايق های حرارتی، شانه های تخم مرغ، خط كش و ظروف پالستيكی تبديل شود.
از  تركيبی  می توانند  اورتان  پلی  مانند  پالستيك ها  ساير   :7 كد  پالستيك  موارد  سایر   -7
زين  از  هرچيز  می توانند   7 كد  با  محصوالت  نيستند،  بازيافت  جزو  باشند.  فوق  پالستيك های 
دوچرخه گرفته تا ظرف های 5 گالنی را شامل شوند. بسياری از بازيافت كنندگان، پالستيك با 
اين كد را قبول نمی كنند، اما رزين اين پالستيك ها قابل تبديل به الوارهای پالستيكی و مواد 

سفارشی هستند.


