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فصل 5 
ایمنی، بهداشت  و ارگونومی
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ايمني تخصصی

برخی از نکات ایمنی در انبارها
اولیه  وسایل  با  کار  طرز  و  ایمنی  و  حفاظت  به  مربوط  تعلیمات  باید  انبارها  کارکنان  1  کلیه 

آتش نشانی را فرا گیرند.
2  انبارهایی که عرض آنها کمتر از 21 متر است، عرض راهرو و داخل انبار نباید کمتر از یک 

مترونیم کمتر باشد.
و  بود  نخواهد  متر  از دو  راهرو کمتر  باشد عرض  متر  از 21  بیشتر  آنها  انبارهایی که عرض 
چنانچه انبار به وسایل مکانیکی یا موتوری حمل ونقل مجهز باشد راهروهای متناسب با عبور 
وسایل مزبور منظور خواهد گردید. راهروی طولی باید تا انتهای انبار خالی از کاال بوده و با رنگ 

سفید از دو طرف خط کشی و مشخص شده باشد.
3  انبارها باید وسایل ضروری آتش نشانی داشته باشند.

4  نکات زیر باید در مورد انبارهای کاال رعایت گردد:

و  دریا  مد  و  جذر  یا  سیل  خطر  معرض  در  که  شود  احداث  نقاطی  در  باید  کاال  انبار  الف( 
کانون های خطر حریق نباشد.

ب( انبارها با توجه به امکانات محل مجهز به وسایل ارتباطی کافی باشند. مقامات مربوط هم 
باید در برقراری وسایل ارتباطی انبارها تسریع نموده و تسهیالت الزم را فراهم آورند.

ج( وسایل موتوری مخصوص رفت وآمد در داخل انبارها باید هر کدام مجهز به یک دستگاه 
کپسول آتش نشانی نوع مناسب باشد.

د( کپسول های آتش نشانی باید در نقاطی قرار داده شوند که از حرارت و نور آفتاب و برف و 
باران مصون باشند.

هـ( در هر انبار باید حداقل یک دستگاه جعبه کمک های اولیه بهداشتی تعبیه و برای مواقع 
ضروری آماده و نگاهداری شود.

و( شماره تلفن های آتش نشانی و مقامات انتظامی محل و بیمارستان های سوانح با خط درشت 
و خوانا در کنار کلیه تلفن های داخل انبار نصب گردد.

ز( در اطراف باراندازها و انبارها باید روشنایی مناسبی پیش بینی شود.
5  بین سقف انبار و مرتفع ترین نقطه کاالی چیده شده فاصله به شرح زیر باید موجود باشد.

اگر ارتفاع کاالی چیده شده 4/5 متر بیشتر باشد فاصله تا سقف یک متر و نیم، اگر ارتفاع 
کاالی چیده شده بین 2/61 تا 4/51 متر باشد فاصله تا سقف یک متر، اگر ارتفاع کاالی چیده 

شده کمتر از 2/61 متر باشد فاصله تا سقف 41سانتی متر خواهد بود.
6  در انبارهایی که عرض آن کمتر از 35 متر باشد حداکثر سطح اشغال شده هر قسمت )پارتی( 

کاال 251 متر مربع و فاصله آن با قسمت دیگر یک متر و چنانچه عرض انبار 35 متر و بیشتر 
باشد حداکثر سطح اشغال شده هر قسمت کاال 1000 متر مربع و فاصله آن با قسمت دیگر 

حداقل 2 مترخواهد بود.
7  فاصله بین کاال تا دیوار انبار حداقل61 سانتی متر خواهد بود مگر در مواردی که به علت وضع 

مخصوص بسته بندی کاال رعایت فاصله مزبور مقدور نباشد.
انبارها مطلقاً ممنوع است  8  آتش زدن چوب و تخته و کاغذهای باطله و نظایر آن در داخل 

و در صورت لزوم برای انجام این کار باید با نظر سازمان دفاع غیرنظامی کشور از کوره های 
مخصوص استفاده شود.
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9  همه روزه مقارن با تعطیل انبار باید تمام محوطه انبارها از نظر ایمنی به وسیله مسئول انبار 

دقیقاً بازدید و نتیجه در دفتر مخصوص ثبت شود.
10  استعمال دخانیات در محوطه داخل و خارج انبار مطلقاً ممنوع و به تعداد کافی عالیم استعمال 

دخانیات ممنوع است باید نصب شود.
11  در صورتی که کف انبار فاقد شیب و آبرو باشد باید کاال حداقل 5 سانتی متر با سطح زمین 

فاصله داشته باشد.
12  فاصله بین انبارهای محصور و مسقف با دیوارهای مجاور از هر چهار طرف نباید از شش متر 

اتومبیل های  به نحوی که  نگهداری شود  نوع کاال خالی  از هر  باید  فاصله  این  و  باشد  کمتر 
آتش نشانی بتوانند هر انبار را به سهولت دور بزنند. 

13  نصب دستگاه های اعالم خبر و اطفاء حریق در انبارهای کاال اجباری است.

14  لوله ها و قرقره های آتش نشانی باید حتی المقدور در کنار درها یا نقاطی نصب شوند که در 

صورت بروز حریق در دسترس باشد و به طورکلی از قرار دادن عدل ها و صندوق های کاال در 
جلو و جوار شیرهای اصلی خودداری شود. 

15  نگاهداری انواع مواد قابل اشتعال در ظروف سرباز یا قوطی و بشکه های نشتی ممنوع است. 

16  انبارها به نسبت هر صد متر مربع باید مجهز به دو دستگاه کپسول پودر گاز 12کیلویی و یک 

دستگاه کپسول پودر و گاز 51کیلویی باشد و همچنین به نسبت حجم انبارها تعدادی سطل 
مخصوص آتش نشانی درباز محتوی ماسه خشک الک شده در محل های مناسب گذاشته شود.
17  شیرها و شیلنگ های آتش نشانی در انبار مایعات قابل اشتعال باید در خارج انبار قرار داشته و 

موارد استفاده از آنها به کلیه کارکنان انبار ازطرف سازمان دفاع غیرنظامی محل آموزش داده شود.
18  در کنار و خارج هر یک از درهای ورودی انبارها باید شیر اصلی آب و جعبه لوله مخصوص 

آتش نشانی با حداقل سی متر لوله برزنتی داخل الستیکی و سر لوله کف ساز و دستگاه مربوطه 
حداقل صد لیتر داروی مولد کف موجود باشد که در صورت بروز آتش سوزی بتوان به سهولت 

از آنها استفاده نمود. 
19  در داخل انبارها باید به نسبت وسعت آن دستگاه های هواکش نصب شود که هوای انبار مرتباً 

تعویض گردد. 
20  دیوارها و سقف و سرپناه تمام انبارها بدون استثناء باید از مصالح غیرقابل اشتعال ساخته شود. 

21  در فواصل مناسب از دیوارهای جانبی زه کشی گردد تا از ایجاد رطوبت جلوگیری شود.

22  انبارها باید در نقاطی طراحی شوند که وسیله نقلیه مورد لزوم بتواند به سهولت به محوطه 

انبار وارد شود.
23  طراحی آن طوری باشد که مواد درون آن در معرض عوامل جوی )نورخورشیدـ  باران و...( قرار نگیرد.

24  ساختمان انبار باید از مصالحی ساخته شود که در برابر زلزله و حریق مقاوم باشد.

25  کف تمام انبارها باید بتون یا آسفالت یا سنگ فرش شود و شیب و آبروی کف محوطه طوری 

باشد که آب در زیر کاال جمع نشود.
26  در داخل انبارها باید به نسبت وسعت آن برحسب مورد، دستگاه های هواکش نصب شود تا 

هوای انبار مرتباً تهویه گردد.
27  در برابر ورود جوندگان و حیوانات حفاظت شود.

28  از نورکافی برخوردار باشد و حتی االمکان این روشنایی از نور طبیعی باشد. الزم به ذکر است که در 

طراحی نورگیرها بایستی طوری باشد که از تابش مستقیم نور خورشید به کاالها جلوگیری شود.

29  محوطه داخل انبار باید از پوشال و خاشاک و خرده چوب وکاغذ و سایر مواد زائد قابل اشتعال پاک شود.
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30  میزان و مقدار ذخیره آب مورد لزوم آتش نشانی و همچنین سیم کشی برق و تناسب خطوط 

سیم های برق یا بار الکتریکی الزم درکلیه انبارها زیر نظر متخصصین امر تعیین گردد. 
31  طراحی مسیرهای داخلی انبار، نحوه چسبیدن قفسه ها وکاالها بایستی طوری باشد که: 

الف( دسترسی افراد به درهای خروجی در اسرع وقت و به سهولت انجام پذیرد.
ب( امکان برخورد لیفتراک و وسایل نقلیه به قفسه ها و کاال نباشد و این وسایل قدرت مانور 

داشته باشند.
ج( حتی االمکان در ایجاد مسیرهای طوالنی که به بن بست منتهی مي شود، جلوگیری گردد. 
32  هر انبار مي بایستی حداقل با یکی از وسایل ارتباطی و تلفن بی سیم با قسمت های مختلف خارج 

انبار در ارتباط باشد.
33  ساختمان انبار باید مجهز به الکترود برق گیر )صاعقه گیر( استاندارد باشد. 

34  هر انبار بایستی مجهز به سیستم هواکش و حفاظ کرکره ای باشد.

35  درجه حرارت و رطوبت انبار باید به طور مرتب چک شود.

36  تابلوهای برق بایستی از انبار خارج و درجای ایمن قرار بگیرد.

37  جاهایی که سیستم اطفاء حریق مي باشد باید به رنگ قرمز معین شود. 

38  سیستم برق رسانی در انبار بایستی دقیقاً منطبق با استانداردهای ایمنی بوده و ایجاد هرگونه 

تغییر در وضعیت شبکه برق داخل انبار منوط به اجازه کتبی مسئولین فنی و ایمنی خواهد بود.

آيین نامه وسايل حفاظت فردی )وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی(

1  عینک

ماده20ـ استفاده از عینک های با تراز حفاظتی برای کارگرانی که احتمال خطر برخورد اجسام به 
چشم آنها زیاد است، ممنوع بوده و باید از عینک هایی با تراز ایمنی استفاده شود. 

ماده22ـ انتخاب شماره تیرگی فیلترها باید بر اساس نور محیط باشد تا نیازی به نزدیک شدن 
بیش از حد کارگر به منطقه کار و در نتیجه استنشاق گازهای مضر نباشد.

ماده23ـ عدسی چشمی  باید از هر گونه نقص، حباب های هوا، خراشیدگی، فرورفتگی، عالمت های 
قالب ریزی شده، تحدب و تقعر، حرکت موجی یا ناخالصی های واردشده در عدسی که احتمال ضعف 

بینایی را در استفاده از آن به وجود می آورد، عاری باشد.
ماده24ـ عینک حفاظتی باید سبک و محکم بوده، کاماًلً روی صورت قرار گیرد و در صورت لزوم 

به حفاظ های جانبی مجهز شود.
ماده25ـ قاب عینک های حفاظتی برای کارگرانی که در معرض باد و یا گرد و غبار هستند، باید 

مقاوم، قابل انعطاف و ضدحساسیت بوده و کامالً با صورت کارگر مطابقت داشته باشد.
ماده26ـ عینک های حفاظتی برای کارگرانی که با فلزات مذاب کار می کنند، باید در برابر حرارت 

مقاوم باشد. 
ماده 27ـ جنس قاب عینک های حفاظتی برای کارگرانی که با مایعات خورنده و گازهای خطرناک 
کار می کنند، باید نرم، قابل انعطاف و مقاوم در برابر مایعات و گازهای مذکور باشد. به نحوی که 

از نفوذ آنها به داخل چشم جلوگیری نماید.
ماده28ـ برای کارگرانی که دارای نقص بینایی بوده و از عینک های طبی استفاده می کنند باید 
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از عینک هایی استفاده نمایند که ضمن تأمین بینایی کامل کارگر، شرایط ایمنی الزم را نیز برای 
آنان فراهم نماید.

2 کاله ایمنی

نفوذ  و  برابر ضربه  احتراق ساخته شده و در  برابر  از مواد مقاوم در  باید  ایمنی  کاله  ماده29ـ 
اجسام تیز و برنده از مقاومت کافی برخوردار باشد و نیز برای افراد برق کار باید عایق در برابر 

الکتریسیته باشد.
ماده30ـ وسایل جانبی که بر روی کاله ایمنی نصب می شود، باید ایمن بوده و از نظر وزن و 

جایگیری اصول و موازین ایمنی رعایت گردند. 
ماده31ـ استفاده از قطعات فلزی در داخل پوسته کاله ایمنی ممنوع می باشد.   

ماده32ـ باید به محض مشاهده عالئم فرسودگی در تجهیزات داخلی کاله ایمنی، آنها تعویض 
گردند.

ماده33ـ لبه جلویی کاله ایمنـی نباید مانع دید اطراف و یا استفاده از عینک شود.
ماده34ـ وزن کاله ایمنی به انضمام کالف آن باید حداکثر 400 گرم بوده و در صورت اضافه شدن 

وسایل جانبی )المپ، سپر محافظ صورت، بند چرمی چانه و غیره( نباید از 430 گرم بیشترشود. 

3 ماسک

ماده35ـ وسایل محافظ دستگاه تنفسی باید به گونه ای روی صورت قرار گیرند که هیچ گونه 
منفذی برای نفوذ گازها و ذرات گرد و غبار وجود نداشته باشد.

ماده36ـ شست وشو و ضدعفونی نمودن ماسک ها فقط با رعایت دستورالعمل ها و توصیه شرکت 
سازنده و همچنین رعایت اصول ایمنی مجاز است. 

ماده37ـ مواد تشکیل دهنده نیم فیلتر ماسک ها باید از جنسی باشد که در هنگام تنفس ذرات 
آن جدا نگردد.

ماده38ـ عدسی چشمی باید به گونه ای بر روی ماسک کامل نصب شود که از نفوذ گاز ممانعت 
به عمل آورد.

ماده39ـ عدسی چشمی ماسک کامل باید میدان دید مناسب و کافی را تأمین نموده و باعث 
ایجاد اختالل در دید نشود.

وجود  تنفسی  گازهای  خروج  برای  بازدم  دریچه  یک  حداقل  باید  ماسک  بدنه  روی  ماده40ـ 
داشته باشد. 

ماده41ـ استفاده از فیلترهایی که به دریچه دم مجهز می باشند بر روی ماسک های دارای دریچه 
دم ممنوع است. 

ماده42ـ اتصال بین فیلتر و بدنه ماسک باید محکم و بدون منفذ بوده و فیلتر آن به سادگی 
قابل تعویض باشد.

ماده43ـ حداکثر وزن فیلتر همراه با نیم ماسک نباید از 300 گرم بیشتر و حداکثر وزن فیلتر 
همراه با ماسک نباید از 500 گرم بیشتر شود. 

ماده44ـ فیلتر باید در برابر دما، رطوبت و مواد فاسدکننده مقاوم و مستحکم باشد و الیه های 
میانی آن در برابر مواد خورنده مقاوم بوده و همچنین ذرات آن برای استفاده کننده مضر نباشد.

ماده45ـ نوع فیلتر به کار رفته در انواع ماسک ها باید متناسب با نوع کار و شرایط محیطی و 
آالینده های محیط کار باشد.
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نوعکالسکد رنگی

2،1A یا 3قهوه ای

2،1B یا 3خاکستری

2،1E یا 3زرد

2،1K یا 3سبز

2،1P یا 3سفید

یا ترکیبی از آنها

ـ  Noآبی ــ سفید  P3

ـ  Hgقرمز ــ سفید  P3

ماده46ـ درج تاریخ تولید و انقضا برروی ماسک و فیلترهای آن الزامی بوده و برای فیلترهای ویژه 
)اکسیدهای نیتروژن ـ جیوه( باید مدت زمان استفاده و نوع کاربرد نیز درج گردد.

ماده47ـ در محیط هایی که میزان اکسیژن موجود در هوا کمتر از حد مجاز باشد کارگران باید 
از ماسک ها و تجهیزات هوارسان متناسب با نوع فعالیت و با توجه به دستورالعمل ها و توصیه های 

شرکت سازنده و همچنین رعایت اصول ایمنی استفاده نمایند.

4 کفش ایمنی

ماده48ـ کارگرانی که احتمال سقوط اجسام سنگین روی انگشتان پای آنها وجود دارد، باید از 
کفش یا چکمه با سرپنجه ایمنی استفاده نمایند. 

ماده49ـکارگرانی که با مواد خورنده سروکار دارند، باید ازکفش های الستیکی یا جنس مقاوم 
در برابر این مواد استفاده کنند.

ماده50 ـ کفش های کارگرانی که با فلزات مذاب، مواد داغ و خورنده کار می کنند، باید مقاوم بوده 
و لبه کفش برای جلوگیری از نفوذ مواد مذکور به داخل آن کاماًل به پا و قوزک پا چسبیده و فاقد 

سوراخ بند کفش باشد. 
ماده51 ـ کفش های مورد استفاده در عملیات برق باید نارسانا و فاقد هر گونه قطعه فلزی بوده، 

همچنین دارای زبانه متصل به دو طرف کفش و ساق بلند باشد.
ماده52 ـ در محیط هایی که احتمال بروز جرقه الکتریکی وجود دارد، کفش های کارگران باید 

فاقد هر نوع قطعه فلزی باشد.
ماده53ـ  در محیط هایی که احتمال نفوذ اجسام تیز و برنده به کف پا وجود دارد کارگران می بایست 

از کفش های مخصوص که در زیره آن ورقه فلزی مقاوم به کار رفته استفاده نمایند.

5 محافظ گوش

ماده 54 ـ پالگ باید به گونه ای باشد که به سهولت و بدون آسیب در مجرای گوش خارجی قرار 
گرفته، آن را بپوشاند و به راحتی از گوش خارج نشود.

ماده55 ـ رعایت مسائل بهداشتی پالگ ها الزامی  بوده و در زمان عدم استفاده باید در محفظه 
مخصوصی نگهداری شوند.
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ماده56 ـ گوشی حفاظتی باید کاماًل الله گوش را پوشانده، از مواد جاذب صدا ساخته شده و در 
تماس مستقیم با پوست ایجاد عرق و حساسیت نکند.

ماده57 ـ طول باند اتصالی گوشی حفاظتی باید متغیر و قابل انطباق با وضعیت سر باشد.
ماده58 ـ قابلیت ارتجاعی گوشی حفاظتی باید به حدی باشد که از ایجاد هر نوع فشار یا ناراحتی 

برای سر جلوگیری نماید. 
ماده59ـ  بخش های فلزی گوشی حفاظتی باید در برابر اکسید شدن مقاوم بوده و قابل ضدعفونی  کردن 

باشد.

6 دستکش حفاظتی 

ماده60 ـ دستکش های حفاظتی باید متناسب با خطرات احتمالی ناشی از کار انتخاب شوند.
ماده61 ـ استفاده از دستکش حفاظتی برای کارهایی که احتمال درگیری آن با قطعات متحرک 

ماشین آالت وجود دارد، ممنوع است.
ماده62 ـ کارگرانی که با برق سر و کار دارند، باید از دستکش های عایق الکتریسیته متناسب با 

جریان و ولتاژ الکتریکی مصرفی استفاده نمایند.
تثبیت در محل خود، حفاظت  و  قرارگیری  باشد که ضمن  به گونه ای  باید  بازوبند  ماده63 ـ 

یکپارچه را برای دست فراهم نماید. 
ماده64 ـ بازوبند و ساق دستکش باید حداقل به اندازه 8 میلی متر هم پوشانی داشته باشند.

ماده 65 ـ نشانه گذاری دستکش ها باید عالوه بر مشخصات مشترک همه وسایل حفاظت فردی 
شامل موارد زیر باشد:

)Size( الف ـ اندازه
ب ـ حداکثر دما در مواردی که دمای مجاز برای تمیز کردن دستکش زیر C° 82 است.

ماده66 ـ  اندازه، جنس و شکل دستکش باید به گونه ای باشد که ضمن تأمین راحتی انگشتان، 
حرکت آنها به سادگی امکان پذیر باشد.

7 لباس کار

با قطعات متحرک ماشین آالت وجود  آنها  لباس کار کارگرانی که احتمال درگیری  ماده67 ـ 
دارد، باید کاماًل بسته، فاقد شکاف، چین خوردگی، پلیسه، لبه برگردان، درز و یا موارد مشابه باشد.
ماده68 ـ آویزان کردن زنجیر، ساعت، کلید و نظایر آنها و نیز استفاده از شال گردن و موارد 

مشابه روی لباس کار اکیداً ممنوع است.
ماده69 ـ قسمت انتهایی و آزاد پوشـش سر کارگران زن کـه با ماشین آالت دوار و یا در مجاورت 

آنها مشغول به کار می باشند بایستی به طور کامل داخل لباس کار قرار گیرد.
ماده70ـ لباس کار باید ضمن تأمین حفاظت کافی، راحت، سبک و متناسب با بدن باشد. 

ماده71ـ قسمت هایی از لباس کار که در تماس با بدن کارگر می باشد، باید فاقد زبری،لبه های تیز 
و برجسته باشد تا از تحریک پوست و یا هرگونه عوارض دیگر جلوگیری به عمل آورد.

ماده72ـ جهت نشانه گذاری لباس کار برای مشخص شدن نوع حفاظت ایجادشده، باید از عالیم 
تصویری مربوط به آن استفاده گردد. )جدول2(

یا  جوشکاری  از  حاصل  فلزی  داغ  ذرات  پرتاب  برابر  در  باید  جوشکاری  کار  لباس  ماده73ـ 
برشکاری مقاوم باشد.

ماده74ـ لباس کار جوشکاران و برق کاران باید از جنس نارسانا بوده و فاقد قطعات فلزی از قبیل 
دکمه، زیپ و موارد مشابه باشد.
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ماده75ـ لباس کار باید حتی االمکان فاقد جیب بوده و در صورت نیاز دارای در جیب باشد.

نکات ايمنی در هنگام کار با کپسول های اکسیژن
)مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام رضا    (

نکات ایمنی در مورد کار با کپسول های تحت فشار
1  شیرها را آهسته باز و بسته کنید. بازکردن سریع خصوصاً شیر های سیلندرهای اکسیژن منجر 

به خروج سریع اکسیژن در یک لحظه خواهد شد، همچنین آنها را تا حدی باز و بسته کنید 
که جریان گاز قطع شود و فشار بی مورد وارد نکنید.

2  در هنگام باز کردن شیر کپسول اکسیژن دقت شود که فشارسنج )گیج فشار( پشت به فرد 

باشد تا از خطر احتمالی شکستن مانومتر و پرتاب به داخل چشم فرد یا افراد حاضر در اتاق 
جلوگیری گردد.

3  شیلنگ، رگالتور و بدنه سیلندر را از هرگونه آسیب دیدگی به طور منظم بازرسی کنید.
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4  همیشه تمام سیلندرها را پر فرض کنید.

5  سیلندرهای گاز را از نور مستقیم و گرمای بیش از حد آفتاب محافظت کنید.

6  سیلندرهای پر و سیلندرهای خالی را از هم جدا کنید.

7  مواد قابل اشتعال و آتش گیر را از کنار سیلندرهای تحت فشار دور کنید.

8  برای روان شدن شیر و مهره ها )مربوط به اکسیژن( به هیچ عنوان از روغن کاری، چربی و 

گریس استفاده نکنید زیرا، تماس روغن و گریس با اکسیژن باعث انفجار می شود.
را  آن  سریعاً  اکسیژن  کپسول  اطراف شیرهای  در  و چربی  آلودگی  هرگونه  مشاهده  9  هنگام 

برطرف کنید.
پای  بالونی که روی  باشید،  نکنید و حتی مواظب  پرتاب  را  بالون  بارگیری،  و  10  هنگام تخلیه 

خود ایستاده است واژگون نشده و به زمین اصابت نکند و تا زمانی که نمی خواهید از اکسیژن 
آن استفاده نمائید، بی جهت کالهک حافظ شیر را از سر بالون جدا نکنید. ضمناً هیچ موقع 

سیلندر اکسیژن را به وسیله موتور سیکلت ویا وسیله نقلیه مشابه آن حمل ننمایید.
11  در مواقع بروز حادثه مانند انفجار و آتش سوزی به محل تجمع ایمن بروید.

12  از ضربه زدن به شیر و رگالتور سیلندر خودداری کنید.

13  سیلندر گاز را به طور کامل ایستاده نگهداری کرده و به کمک تسمه یا زنجیر از افتادن آنها 

جلوگیری کنید.
14  از غلتاندن سیلندر روی زمین خودداری کنید.

15  برای جابه جایی سیلندرها از چرخ دستی مخصوص این کار استفاده کنید.

16  هنگام پایین آوردن و تخلیه سیلندرها از داخل ماشین ها دقت کنید که به سیلندرها صدمه 

وارد نشود.
17  سیلندرهای آسیب دیده، معیوب را از کار خارج کرده و به تعمیرگاه منتقل کنید.

18  در محل نگهداری کپسول های تحت فشار حتماً کپسول آتش نشانی مناسب نصب کنید.

19  از تماس دست، لباس یا دستکش آغشته به روغن یا گریس هنگام استفاده خودداری نمایید.

قرار  استفاده  مورد  مواقعی که  در  اکسیژن  سیلندرهای  نگهداری  محل  اکسیژن:  سیلندرهای 
نمی گیرد به خوبی تهویه گردد و از مواد قابل احتراق دور نگه داشته شود.

نظافت
  تجهیزات اکسیژن را همیشه تمیز نگهدارید. آلودگی تجهیزات با گرد وغبار، ماسه، روغن ها و 

گریس ها باعث ایجاد پتانسیل حریق می گردد.
تجهیزات پرتابل بیشتر در معرض آلودگی قرار دارند لذا با تمیز نگه داشتن آنها، اقدامات احتیاطی 

الزم صورت پذیرد.
  از دستکش و دستمال های تمیز برای نصب تجهیزات )مانند نصب رگالتور فشار و انجام اتصاالت( 

استفاده کنید.
  لباس کار مورد استفاده باید تمیز باشد. لباس های آلوده با مواد روغنی می تواند به راحتی دچار 

حریق شود.
  همیشه شیر سیلندر اکسیژن را به آهستگی باز کنید.

  ممنوع بودن استعمال دخانیات در هنگام کار با اکسیژن
  هیچگاه از روغن یا گریس برای روغن کاری تجهیزات استفاده نکنید.
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دستورالعمل های قبل، حین و بعد از بروز آتش سوزی
)HSE سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران(

هرگز با دست ها و یا دستکش های چرب و روغنی شیر سوپاپ کپسول را باز نکنید و از تماس 
کپسول اکسیژن با روغن و مواد خورنده جلوگیری شود.

پیشگیری از وقوع حریق
  آموزش و اطالع رسانی آموزش های کالسیک و نصب عالئم اخباری هشداری و بازدارنده

  ضبط و ربط کارگاهی
  مدیریت مواد شیمیایی

  مدیریت ضایعات
  ایمنی انبارداری

  ایمنی برق
  نظارت و بازرسی

علل وقوع حریق
  آتش گیری مستقیم
  افزایش تدریجی دما

  واکنش های شیمیایی
  اصطکاک

  الکتریسیته ساکن جاری
  صاعقه
  انفجار

دستورالعمل های اجرایی در زمان بروز آتش سوزی
  توقف تمامی ماشین آالت متحرک

  پایین آوردن تمامی اجزای ماشین های بارگیری
  خاموش کردن موتور ماشین آالت

  ارتباط با مرکز سایت و ارائه وضعیت
  فعال  نمودن و استفاده از تجهیزات اطفای حریق

کمک های اولیه پس از آتش سوزی
  شست وشوی چشم ها به مدت 15 دقیقه

  شست وشوی بدن با آب و صابون
  مصرف مقدار قابل توجهی آب جهت کاهش تأثیر هوای استنشاق شده بر سیستم گوارشی

  قرارگیری در معرض هوای تمیز
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انواع آتش و نوع کپسول آتش نشانی مورد استفاده برای خاموش کردن آن

الکتریسیته گازها مایعات جامدات نوع کپسول آتش نشانی

عالی ـ ـ ـ آب

عالی ـ ـ خوب کف

خوب خوب خوب ضعیف CO2

عالی عالی عالی ضعیف پودر

دستورالعمل امداد و نجات در معادن 
)شماره 18 سازمان نظام مهندسی معدن(

عالئم:
در این دستورالعمل نمادهای زیر برای معادن مختلف به کار رفته است:

+ : مخصوص معادن زیرزمینی غیر زغال سنگ
×: مخصوص معادن زیرزمینی زغال سنگ

+×: مخصوص کلیه معادن زیرزمینی
*: مخصوص کلیه معادن روباز

اگر هیچ عالمتی در جلوی بند درج نشده باشد، به معنی این است که این بند شامل کلیه 
معادن اعم از روباز و زیرزمینی است.

اقدامات اولیه در زمان بروز سانحه
1  بروز سانحه باید توسط اولین فردی که از سانحه اطالع پیدا می کند، به تلفن خانه اطالع داده 

شود. تلفنچی باید بالفاصله به وسیلة عالمت مخصوص، حادثه را به مراکزی که از قبل مشخص 
شده است، از جمله مدیریت معدن و پایگاه امداد و نجات اعالم کند.

2  حضور افراد جوخه برای عزیمت به محل سانحه نباید در روز بیش از 60 ثانیه و در شب بیش 

از 120 ثانیه از هنگام صدای آژیر طول بکشد.
3  تقسیم وظایف اعضای جوخه امداد و نجات به عهده مسئول جوخه است. مسئول جوخه باید 

در مورد هر حادثه ای که در محل خدمت او اعم از داخل یا در سطح معدن اتفاق می افتد، به 
فوریت اقدام کرده و به طور مستمر آمادگی افراد تیم خود را کنترل کند.

4  مسئول ایمنی و حفاظت باید با هماهنگی مسئول معدن، مشخصات حادثه، تعداد کارگران 

معدن را که در حادثه گرفتار شده اند و محل تقریبی آنها و اقداماتی را که برای برطرف کردن 
حادثه انجام می گیرد، مشخص کند. در مورد معادن زیرزمینی، شرایط تهویه و وضعیت گاز 

نیز از جمله این موارد است.
5  مسئول ایمنی و حفاظت باید کارت عزیمت جوخه یا جوخه ها و یا گروه های امداد و نجات 

را کامل کرده و با توجه به اطالعات موجود و اطالعاتی که کسب می کند، طرح مبارزه با رفع 
سانحه را مشخص سازد. همچنین باید نوع حادثه و طرح مقابله را به اطالع اعضا برساند و 

سپس دستور عزیمت به محل سانحه را صادر کند.
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باید دستور شروع عملیات  6  با مشخص شدن وضعیت کلی حادثه، مسئول ایمنی و حفاظت 

امداد و نجات را صادر کرده و طرح عملیات ایمنی و نجات را پیگیری کند.
7  برحسب دامنه و وسعت حادثه و متناسب با تعداد افراد سانحه دیده جوخه های امداد و نجات 

باید اعزام شوند.
8  مواردی که جوخه های امداد و نجات باید از آنها اطالع داشته باشند، به شرح زیر است:

الف( محل و ابعاد سانحه؛
ب( راه های ورود به منطقه سانحه

پ( موقعیت وضعیت حفریات معدنی؛ +×
ت(     امکانات موجود برای مبارزه با سانحه )لوله کشی ها، شیرهای آب، شیلنگ ها، مصالح نگهداری 

و نظایر آنها(؛
ث( وضعیت تأسیسات تهویه معدن )درب ها، دیوارهای جداکننده، تونل های تهویه، مسیرهای 

جریان هوا(؛ +×
ج( وضع هوای معدن از نظر وجود گازهای مضر، دما و دود؛ +×

چ( محل دقیق سانحه و تعداد افرادی که گرفتار سانحه شده اند؛
ح( سایر موارد که ممکن است در حین مقابله با سانحه پیش آید.

9  کلیه افراد شاغل در معدن و نیز افرادی که تغییر پست می دهند، باید با راه های ورودی و 

خروجی و یا راه های اضطراری معدن آشنا شوند.
10  وقتی که تیم به مسیر آشنا نیست، نقشه معدن باید همراه او باشد. 

11  در محل گروه امداد و نجات باید یک نفر به منظور ارتباط، هماهنگی و تبادل اطالعات مستقر شود.

12  به منظور جلوگیری از ورود و ازدحام افراد متفرقه به محل های سانحه، باید یک یا چند نفر 

به عنوان نگهبان گمارده شوند.
13  ارتباط بین پایگاه امداد و نجات در سطح زمین و تیم اعزامی برای امداد و نجات، باید در اسرع 

وقت برقرار شود.
14  تیم های امداد و نجات نباید قبل از حصول اطمینان از ایمن بودن محل سانحه به محل های 

خطرناک وارد شوند و ابتدا باید تمهیدات الزم برای ایمن سازی نسبی محل انجام گیرد.
15  قبل از ورود به هر جبهة کار دارای هوای آلوده، مسئول تیم باید از سالم بودن دستگاه ها، 

اطمینان حاصل کند.
16  +× در صورت لزوم مسئول ایمنی و حفاظت در شروع عملیات باید دستور تغییر سیستم تهویه 

را بدهد و شخصی را برای کنترل و نظارت بر سیستم تهویه بگمارد. تیم امداد هرگز نباید بدون 
دستور مستقیم از طرف مسئول ایمنی و حفاظت، سیستم تهویه را تغییر دهد.

تغییرات غیر مجاز و بدون برنامه ریزی در سیستم تهویه ممکن است گازهای سمی و دود را 
به سمت افرادی که در منطقه حضور دارند، بفرستد و گازهای قابل انفجار را به منطقة آتش و 

نقاط داغ هدایت کند و سبب انفجار احتمالی در معدن شوند.
17  برای آگاه سازی بستگان افراد محبوس و نیز وسایل ارتباط جمعی، باید یک مرکز اطالع رسانی 

ایجاد شود. مرکز اطالعات باید توسط یکی از مسئولین یا یک مقام رسمی هدایت شود و تنها 
اطالعات معتبر انتشار یابد.

18  +× مسئول و اعضای تیم باید از چراغ های با نور کافی استفاده کنند و به وسایل نقلیه ای که 

در مسیرهای با دود در حرکت هستند، چراغ نصب کند.
19  +× مسئول و اعضای تیم امداد و نجات باید اثرات سوء هجوم و یا جاری شدن آب در تونل ها 

را بر روی تجهیزات الکتریکی بررسی کنند. همچنین باید تحقیق شود که آیا آب، گازهای 
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سمی و قابل اشتعال مثل سولفید هیدروژن را با خود حمل می کند یا خیر؟ آیا جریان آب 
افزایش می یابد یا خیر؟ آیا باید آب را فوراً پمپ کرد؟ آیا عمق آب در حدی است که وسایل 

و دستگاه های تنفسی را غوطه ور سازد؟
20  مسئول جوخة امداد و نجات باید از ابتدا یک نفر از افراد جوخه خود را به عنوان جانشین 

مشخص و به همه اعالم کند.

راه های خروج اضطراری در زمان بروز سانحه برای وضعیت

مشابه این فرم باید برای هر وضعیت و بر اساس برنامه تدوین شده از قبل، تکمیل و آماده شود.

توجه در صورت نیاز به اطالعات تکمیلی می توانید به دستورالعمل امداد و نجات در معدن )نشریه شماره 
488 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( مراجعه نمایید.

طریق اجرای تدابیر  برای اجرای تدابیر با
شخص زیر هماهنگ شود

 مسئولین اقدام کنندة اجرای
تدابیر نوع تدابیر شماره

توسط تلفن 111 و آژیر خطر تلفنچی اطالع دادن به واحد امداد و نجات 1

 با مسئول ایمنی و حفاظت
هماهنگ شود مسئول یا ابزار گروه برق قطع جریان برق 2

مشخص مسیرهای  طریق   از 
شده از قبل و یا دستور جدید مسئول ایمنی و حفاظت اعزام جوخه های امداد و نجات 3

 از طریق تکنسین های مسئول
استخراج کارگاه های  مسئول شیفت و حادثه  بروز  از  مناطق   مطلع کردن 

افراد خروج  4

الیه  دنبال  گالری  طریق  از 
)121 دستک  و   d2 )مثاًل 

تکنسین و کارگران جبهة کار )مثاًل 
شماره 117(

 خاموش کردن آتش با وسایل موجود در
محل تا رسیدن جوخه آتش نشان 5

شمارة آتش نشان  جوخة   مثال 
دوبل وو   1 تونل  طریق  از   2 

یه تهو
جوخة آتش نشان خاموش کردن آتش با تجهیزات کافی 6

سرپرست تونل و لوله کش ها توسط حادثه  محل  به  آب   رساندن 
فشرده هوای  یا  و  آب  لوله های  7

مسئول معدن ـ انتظامات کارگران  گماردن افرادی در دهانة کلیة ورودی ها
و خروجی های معدن 8

خروجی های مجاز در 
زمان بروز سانحه

راه های خروج اضطراری آنها و مسائلی که باید رعایت نمایندکارگران و کارکنان شاغل در محل های زیرشماره

دهانة تونل یا چاه دویل ارتباطی چوب رسانیجبهة کار پیشروی تونل یک1

دویل شمارة یک کارگاه و تونل سهکارگاه استخراج2

دویل شمارة دو کارگاه و تونل سهچوب بست کاران گالری 8 ب3

دساندری 4 به سمت باال و دهانة تونل 4اپراتور وینج و اپراتور سیگنال4
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مجموعه مقررات ايمنی، به هنگام راه اندازی 
معدنی ماشین آالت 

الف( کارکنان معادن سطح باید از مقررات ترافیکی و محدوده های آن مطلع باشند.
ب( مسئول عملیات معدنی در هر پست کاری باید حداقل یک نوبت در هر بارکننده و یا باربر، 
اشکاالت  و  باید وضعیت دستگاه  وی  بازدید،  این  در  مطلع شود.  از وضعیت دستگاه ها  و  سوار 

احتمالی آن را در دفتر گزارش وسیله، ثبت کند.
پ( موقعیت توقف باربر در برابر بارکننده باید در شروع هر پست تعیین و به اطالع هدایت گر 
کامیون ها در سینه کار برسد. وی موظف است باربر را به محلی هدایت کند که بارگیری به بهترین 

نحو و با حداقل زمان ممکن انجام شود.
ت( افراد نباید از زیر جام ها یا بازوی بارکننده های در حال کار، عبور و یا در زیر آنها کار کنند.

ث( سوار و یا پیاده شدن افراد به دستگاه متحرک، با اطالع کاربر انجام گیرد.
ج ( در معادن سطحی باید از وسایل نقلیه ای استفاده شود که چراغ های آن روشنایی مسیر حرکت 

را تأمین کند و عرض وسیله نقلیه یا واحد متحرک را نشان دهد.
چ( شیشه جلوی  وسایل نقلیه معادن سطحی باید فاقد خراش و ترک باشد تا دید کاربر مختل 

نشود و به شیشه گرمکن، آبپاش و برف پاک کن های مناسب مجهز باشد.
ح( هر وسیله نقلیه ای که مجهز به اتاقک است، باید دارای شیشه جلو یا پنجره هایی باشد که از 

مواد شفاف، شیشه ایمنی ضد خرد شدن یا مواد معادل آن، ساخته شده باشد.
خ( وسایل نقلیه معادن سطحی حتی المقدور باید به سیستم تهویه مطبوع مجهز باشد.

طرفه  دو  ارتباطی  سیستم  به  باید  می روند،  کار  به  سطحی  معادن  در  که  نقلیه ای  وسایل  د ( 
ـ  گیرنده، مجهز باشند. فرستنده  

ذ ( وسایل نقلیه با وزن بدون بار بیش از 4 تن باید به مکانیزم کنترل کمکی یا اضطراری وابسته 
به سیستم قدرت، مجهز باشند تا راننده بتواند آن را برای توقف بی خطر کنترل کند.

ر ( وجود سیستم کنترل اضطراری برای وسایل نقلیه با سرعت عملیاتی بیش از 20 کیلومتر در 
ساعت، الزامی است.

ز ( سیستم کنترل اضطراری باید در صورت بروز مشکل به طور خودکار فعال شود و از طریق 
اخطار شنیداری و دیداری، راننده را از خاموشی قریب الوقوع موتور، آگاه کند.

س ( هرگاه وسیله نقلیه چرخ الستیکی از یک سیستم هیدرولیکی کمکی برای کنترل اضطراری 
استفاده کند، باید سیال هیدرولیکی که در پمپ مصرف می شود از یک مخزن جداگانه یا یک 

بخش مجزا از مخزن اصلی تأمین شود.
س ( مانع گوهای)دنده پنج( که برای جلوگیری حرکت وسیله نقلیه چرخ الستیکی زیر چرخ ها 

قرار می گیرد، باید قادر به نگهداری چرخ هایی که سنگین ترین بار را تحمل می کنند، باشد.
ص( اگر وسیله نقلیه چرخ الستیکی مرتباً در شیبی بیشتر از 5 درصد کار کند، اگر وزن بدون بار 
آن کمتر از 4 تن باشد، باید حداقل به یک مانع گوهای)دنده پنج( و در صورتی که وزن بدون بار 

آن 4 تن و یا بیشتر باشد، باید به دو عدد مانع گوهای برای توقف وسیله، مجهز شود.
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نکات ايمنی کار با مواد منفجره

  مسئول معدن باید از صالحیت کارگراني که براي کارکردن با مواد منفجره استخدام مي شوند، 
مطمئن و از سالمتي آنها نیز اطمینان داشته باشد. به منظور احضار این افراد آدرس محل 

سکونت آنان باید در دفتر یا پرونده خاص ثبت شود.
  حداقل فاصله محل چال زدن تا محل قرار گرفتن ماده منفجره نباید از صد متر کمتر باشد.

  چون تماس مواد منفجره با دست عوارضي ایجاد مي کند، کارگران باید ضمن عمل از دستکش 
الستیکي استفاده کنند.

  حتي المقدور در هر چال بایستي تنها از یک نوع مواد منفجره استفاده شود.
  اشخاصي که به هر نحو با مواد ناریه سروکار دارند، باید واجد شرایط زیر باشند:

الف( باید سالم و مسلط به خود و در مقابل هر پیشامدي قادر به اخذ تصمیم باشند.
ب( نباید فراموش کار و عصبي باشند.

ج( باید با خطرات ناشي از مواد منفجره آشنا و آموزش هاي الزم را دیده و از امتحانات مربوط 
به آتش کاري برآمده باشند.

د( حداقل 21سال سن و شرایط بدني مناسب داشته باشند.
  به هنگام کار کردن با مواد منفجره، ایجاد هر گونه آتشي مگر براي آتش کردن چال ها ممنوع 

است و تا شعاع 10متري باید از ایجاد هر نوع شعله اي مطلقاً خودداري شود.
  قرار دادن ماده منفجره در مجاورت برف، یخ و آتش ممنوع است.
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نکات ايمنی نگهداری مواد منفجره

مواد منفجره و محترقه که می توانند با هم و در یک انبار نگهداری شوند.

توضیحاتگروه های سازگارنام ماده منفجرهردیف
5، 6، 11، 1، 2دینامیت و مواد منفجره نیتراته1

مشروحه  منفجره  مواد  دادن  قرار 
انبارهای  در   21 تا   1 ردیف های 
رعایت  به طوری که  استاندارد 
به عمل   آید  سازگاری  ردیف های 

بالمانع است.

2، 1، 5، 6، 11آنفو و پودرهای نیتراته )آذر(2
3، 4، 13باروت سیاه3
4، 3، 13خرج های باروتی4
5TNT 5، 1، 2، 6، 11بلوک و بوستر
5، 1، 2، 6، 11پنتین ها به صورت بلوک6
7، 8پراکسیدها7

8، 7پرکلرات ها و کلرات ها8

9پودرهای فلزی9
10خرج های پرتاب خمپاره10
11، 1، 2، 5، 6فتیله های انفجاری11
12انواع چاشنی های الکتریکی و معمولی فوری و رله ها12
13، 3، 4فتیله های کندسوز باروتی13
14، 15گلوله های توپ بدون خرج پرتاب14
15، 14گلوله های خمپاره بدون خرج پرتاب15
16فولمینات جیوه16
17، 18، 19نیترات آمونیوم17
17، 18، 19نیترات سدیم18
17، 18، 19نیترات پتاسیم19
20نیتروسلولز20
21ماسوره های تخریبی21

  هرگز نباید لول چاشني دار را روي زمین گذاشت بلکه باید بالفاصله پس از چاشني گذاري، آن 
را داخل چال قرار داد. زیرا لول چاشني دار ممکن است در اثر ضربه یا غلتیدن منفجر شود.

  براي خارج کردن چاشني از قوطي نباید از چاقو، پیچ و سایر لوازم فلزي استفاده شود.
  قرار دادن فتیله و یا چاشني در مواد منفجره باید به گونه اي باشد که به آساني نتوان آنها را از 

مواد منفجره بیرون کشید.
  هر روز در ساعتي که از طرف مسئول معدن تعیین مي شود آتش کاران باید یک به یک در مقابل 
انبار مواد منفجره حاضر شوند و مقدار موادي را که طبق برگ درخواست براي مصرف روزانه از 

طرف مسئول معدن الزم تشخیص داده شده است، در مقابل تسلیم رسید تحویل گیرند.
  آتش کار با همراه داشتن ماده منفجره اصلي نباید وارد انبار چاشني و همچنین با همراه داشتن 

نکات ايمنی خرج گذاری
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چاشني نباید وارد انبار مواد منفجره اصلي شود.
  ورود آتش کاران به طور دسته جمعي به انبار مواد منفجره اکیداً ممنوع است.

  به هنگام چاشني گذاري باید دقت شود که مواد خارجي از قبیل ماسه و خاک وارد لول نشود.
  پس از خرج گذاري، باالي چال باید با خمیر خاک رس یا ماسه مخلوط با رس پر شود. طول این 
قسمت به ازاي هر 100 گرم خرج الاقل باید 20 سانتي متر باشد و براي هر 100  گرم اضافي 

5 سانتي متر اضافه شود.
  در موقع پر کردن چال با خاک رس باید دقت شود تا از وارد آمدن هر گونه صدمه به فتیله خودداري 

شود.
  چنانچه چال به عللي گرم باشد، باید از خرج گذاري چال در آن حالت خودداري کرد.

  به هنگام خرج گذاري حضور اشخاص متفرقه تا شعاع 15 متري از محل کار ممنوع است.
  براي خرد کردن قطعات سنگ هاي بزرگ چه در سطح زمین و چه در زیرزمین مي توان یکي 

از دو روش زیر را به کاربرد:
الف( بر حسب اندازه سنگ، یک یا چند چال در آن حفر کرد و پس از خرج گذاري با رعایت 

دستورات مذکور در این دستورالعمل منفجر ساخت.
ب( بر حسب اندازه قطعه سنگ یک یا چند لول ماده منفجره را با یک لول چاشني دار پهلوي 
هم گره زد و روي سنگ مورد نظر قرار داد و با گل کاماًل پوشاند و سپس آنها را منفجر کرد.
  در موقع خرج گذاري و آتش کاري به جز آتش کار و کمک او، حضور سایر افراد ممنوع است.

  از به کار بردن دینامیت هاي یخ زده، عرق کرده، مشکوک و فتیله هاي فاسد شده و مشکوک 
و همچنین مواد منفجره اي که از چاله اي آتش نگرفته بازیافت مي شود، اکیداً باید خودداري 
شود. در دینامیت منجمد شده بلورهایي به چشم مي خورد و در ضمن حالت شکنندگي پیدا 

مي کند و نرمي  ویژه خود را از دست مي دهد.
  در بعضي موارد شرایط زمین شناسي و شرایط دیگر ممکن است تغییري در برنامه چالزني و 

انفجار پدید آورد ولي این تغییر باید در جهت تقلیل مصرف مواد منفجره باشد.
  سرکارگر عملیات انفجار مجاز به اجراي عملیات آتش کاري در جایي که هنوز کارهاي مقدماتي 

آن براساس مقررات ایمني انجام نگرفته است، نیست.
  قبل از قرار دادن خرج در چال، باید بررسي مجدد به منظور حصول اطمینان از نبود گازهاي 

قابل انفجار در محل آتش کاري و 50 متر اطراف آن انجام گیرد.
  قطر چال با قطر مواد منفجره مورد استفاده مقایسه شود. معموالً قطر مواد منفجره باید حدود 

3 میلي متر کمتر از قطر چال باشد.
  خرج موجود در هر چال اوالً باید از یک نوع ماده منفجره باشد و ثانیاً از لوله اي درسته استفاده 

شود و ثالثاً حتي المقدور اضافه خرج گذاري در چال انجام نگیرد. 
  قبل از قرار دادن چاشني ها در مواد منفجره باید آنها را بازدید کرد و از صحت و درستي آنها 
مطمئن شد و سپس پرایمر را درست کرد. بالفاصله پس از درست کردن پرایمر، باید آن را در 

چال قرار داد.
  پس از بستن چال باید کلیه وسایل و کیف هاي چاشني و مواد منفجره را از محل آتش کاري 

دور کرد و آنها را در جا و یا انباردستي امني قرار داد.



128

عالئم ايمني  

رنگ های ایمنی

آبی سبز زرد قرمز  رنگ

عالئم پیشنهادی راهنماییبدون خطر، کمک های اولیهاحتیاط احتمال خطرایست، ممنوعمعنی

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ زمینه

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ عالئم

عالئم ایست، مثال های کاربردی
اضطراری، خاموش، 
عالئم ممنوع، مواد 

آتش نشانی

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

اشاره و تذکر موانع )مثاًل 
گودال و برآمدگی(

مشخصه راه نجات و 
خروجی اضطراری، 
کمک های اولیه و 
ایستگاه های نجات

موظف به استفاده از 
تجهیزات ایمنی شخصی، 

محل کیوسک

عالئم پیشنهادی 

باید از 
کمربند ایمني 
استفاده  شود

عابرپیاده باید 
از این مسیر 
استفاده کند 

باید از 
ماسک ایمني 
استفاده   شود 

باید از 
لباس ایمني 
استفاده  شود 

باید از کاله 
ایمني استفاده 

شود 

باید از ماسک 
جوشکاري 
استفاده شود

باید فقل شود 

باید از گوشي 
محافظ 

استفاده  شود 

باید از پل 
استفاده شود 

قبل از شروع به 
کار قطع کنید

باید از عینک 
حفاظتي 

استفاده شود

باید کفش 
ایمني بپوشید 

باید از ماسک 
محافظ 

استفاده  شود 

باید همه 
دست ها 

شسته  شود

عالئم نجات در مسیرهای فرار و خروجی های اضطراری

تجهیزات 
شست وشوی چشم

اطالعات مسیرکمک های کمک های اولیه برانکارددوش اضطراری
اولیه، مسیرهای فرار و 
خروجی های اضطراری

پنجره  اضطراري خروج خروجی اضطراری/ مسیر فرار
نردبان فرار 

تلفن اضطراري
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عالئم ایمنی حریق و عالئم اضافی 

کپسول 
آتش نشانی

قرقره شیلنگ
آتش نشانی

نردبان اضطراری 
حریق 

تلفن اضطراری کلید هشدار حریق کاله آتش نشانی 
حریق

عالئم ممنوع      

این آب خوردنی 
نیست

خاموش کردن با 
آب ممنوع

عبور عابر پیاده 
ممنوع

کبریت، شعله و 
سیگار کشیدن 

ممنوع

سیگار کشیدن 
ممنوع

ممنوع

گذاشتن یا انبار 
کردن ممنوع

وصل کردن 
ممنوع

کاربرد این 
دستگاه ها در 

وان حمام، دوش 
یا ظرف شویی 

ممنوع

دست زدن و 
تماس ممنوع

برای وسایل نقلیه 
باالبر ممنوع

ورود افراد متفرقه 
ممنوع

استفاده از تلفن حمل نفر ممنوع
همراه ممنوع

ورود به محوطه 
ممنوع

پوشیدن 
دستکش ممنوع

عکس برداري 
ممنوع

عدم دسترسي 
براي افراد با 
قطعات فلزي 
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عالئم هشدار  

هشدار، مواد 
رادیواکتیو یاپرتو 

یونیزه کننده

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 
لیزری

هشدار،     لبه هاي 
برنده 

هشدار، ولتاژ 
الکتریکی 
خطرناک

هشدار، رفت و 
آمد باالبر

هشدار، بارهای 
آویزان و معلق

هشدار، خطر هشدار، سرما
مرگ

هشدار، خطوط 
سقوط

هشدار، نسبت به 
زمین خوردن و 

گیر کردن

هشدار، میدان 
مغناطیسی

هشدار، پرتوهای 
غیریونی کننده و 
الکترومغناطیس

هشدار، خطر 
پرس شدن

هشدار، خطر 
سرخوردن

هشدار، 
آسیب دیدگی 

دست

هشدار، خطر 
باتری

هشدار، 
کپسول های گاز

هشدار، سطوح 
داغ
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تشریح راهنمای لوزی خطر
واکنش پذیریقابلیت اشتعالبهداشت

قابلیت آزاد کردن انرژیقابلیت سوختننحوه حفاظت
از دستگاه های  4-    حفاظت کامل و استفاده 

4- ممکن است تحت شرایط عادی منفجر 4-  قابلیت اشتعال باال تنفسی
شود

از دستگاه های  3-    حفاظت کامل و استفاده 
3- ممکن است در اثر حرارت و شوک منفجر 3- تحت شرایط معمولی مشتعل می گردد تنفسی

شود

کامل  ماسک  همراه  تنفسی  دستگاه  از    -2
صورت استفاده گردد

ولی 2-  با حرارت مالیم مشتعل می گردد می دهد  شدید  شیمیایی  تغییرات   -2
منفجر نمی شود

1- وقتی حرارت ببیند و گرم شود مشتعل 1-  بایستی از دستگاه تنفسی استفاده گردد
1- در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گرددمی گردد

0- در حالت عادی پایدار است0-  مشتعل نمی شود0-  وسیله خاصی مورد نیاز نمی باشد

مقايسة انواع کالس های آتش
جدول مقایسة انواع کالس های آتش

اروپایینوع حریق

Class Aجامدات قابل اشتعال )مواد خشک(

Class B مایعات قابل اشتعال

Class Cگازهای قابل اشتعال

Class F/Dوسایل الکتریکی )برقی(

Class Dفلزات قابل اشتعال

Class Fروغن آشپزی

خطرات آتش سوزی نقطه اشتعال
4ـ زیر 73 درجه فارنهایت

3ـ زیر 100 درجه فارنهایت
2ـ زیر 200درجه فارنهایت

1ـ باالی 200 درجه فارنهایت
0ـ نمی سوزد

قرمز

واکنش پذیری
4ـ ممکن است منفجر شود

3ـ ممکن است در اثر حرارت و شک منفجر شود
2ـ تغییرات شیمیایی شدید

1ـ در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گردد
0ـ پایدار است

زرد

واکنش پذیر
4ـ مرگبار

3ـ خیلی خطرناک
2ـ خطرناک

1ـ باخطر کم 
0ـ نرمال

آبی

خطرات خاص
OX اکسید کننده

ACID اسیدی
ALKقلیایی

COR خورنده

سفید

لوزی خطر
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روش های متفاوت اطفای حريق

طبقه بندی آتش سوزی هامواد خاموش کننده توصیه شده

خاموش کننده های نوع آبی پودری چند منظوره 
CO2  هالون 

خاموش کننده های پودری چندمنظوره 
خاموش کننده های نوع آبی

CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون
خاموش کننده های پودری

خاموش کننده های چندمنظوره

موادی که از سطح می سوزند مانند: 
چوب، کاغذ، پارچه

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

موادی که در اثر حریق شکل خود را 
از دست می دهند مانند: الستیک نرم، 

پالستیک نرم

A دسته
 جامدات احتراق پذیر به جز فلزات

خاموش کننده های پودری 
خاموش کننده های کف شیمیایی و کف مکانیکی

 CO2 خاموش کننده های پودری و
خاموش کننده  هالون  

AFFFخاموش کننده های

نفت، بنزین، رنگ، الک، روغن و غیره 
)غیر قابل حل در آب(

مایعات سنگین مانند قیر و آسفالت 
و گریس الکل، کتون ها و غیره )قابل 

حل در آب(

B دسته
مایعات قابل اشتعال

خاموش کننده های پودری
CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون

گازها یا موادی که اگر با آب ترکیب 
شوند تولید گاز قابل اشتعال می نماید 

مانند:  کاربید

 C دسته
گازهای قابل اشتعال

خاموش کننده های CO2 خاموش کننده های هالون
کلید و پریز برق، تلفن، رایانه، 

ترانسفورماتورها
 D دسته

تجهیزات برقی

دسته Eمنیزیم، سدیم، پتاسیم، آلومینیمخاموش کننده های پودر خشک
فلزات قابل اشتعال

میزان شدت نور در محیط های کار )لوکس(

لوکسفعالیت کاریردیف

50  ـ20فضاهای عمومی با محیط تاریک1

100ـ50گذرگاه ها و راهروهای کارهای موقت2

200ـ100فضاهای کاری برای کارهایی که گاهاً انجام می شود.3

500  ـ200کارهایی که معموالً با کنتراست باال یا بر  روی قطعه بزرگ انجام می شود.4

1000ـ 500کارهایی که معموالً با کنتراست متوسط یا بر   روی قطعه کوچک انجام می شود.5

2000ـ1000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعه کوچک انجام می شود.6

5000  ـ2000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعات ریز و یا تکرار زیاد انجام می شود.7

10000ـ5000انجام کارهای ممتد و طوالنی با دقت باال8

20000ـ10000انجام کارهای خیلی خاص با کنتراست بسیار پایین9
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میزان خطر و احتمال وقوع آن برحسب مسیر جريان برق

احتمال وقوعمیزان خطر مرگمسیر جریان

خیلی کمخیلی زیاد )مرگبار(از سر به اندام های دیگر

متوسطزیاداز یک دست به دست دیگر

زیاد خیلی زیاداز دست به پا

کمکماز یک پا به یک دست

زمان تست هیدرو استاتیک خاموش کننده ها

دورة زمان تست )سال(نوع خاموش کننده آتش نشانیردیف

5خاموش کننده آب و گاز تحت فشار و یا حاوی ترکیبات ضد یخ1

2FFFP یا AFFF 5خاموش کننده حاوی

5خاموش کننده پودری یا سیلندر فوالدی3

5خاموش کننده کربن دی اکسید4

5خاموش کننده حاوی پودر  تر شیمیایی5

6
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

آلومینیم و یا برنجی
12

7
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

فوالدی ریخته گری و مواد هالوژنه
12

8
خاموش کننده های حاوی پودر و دارای بالن )کارتریج( یا سیلندرهای 

فوالدی ریخته گری شده
12



134

عالئم و کدهای بازيافت مواد مختلف

امروزه بازیافت به عنوان یکی از پارامترهای مؤثر بر طراحی محصوالت محسوب می گردد و به خصوص 
در مباحثی همچون طراحي و توسعة پایدار توجه به بازیافت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

یکی از عواملی که می تواند پس از استفاده از محصول، به سهولت تفکیک زباله در مبدأ کمک نماید 
عالئم بازیافت مندرج بر روی بدنه کاال است که نوع جنس محصول را بیان می دارد که در ذیل، به 

بیان برخی از متداول ترین آنها اشاره شده است.

توضیحاتکد توضیحاتکد 

پلی اتیلن با چگالی باالپلی اتیلن تری فتاالت

پلی اتیلن با چگالی پایینپلی وینیل کلراید

پلی استایرنپلی پروپیلن

 سایر پالستیک ها   که عمدتاً 
شامل اکریلیک ها،     فایبرگالس، 

پلی آمید و مالمین )اوره 
فرمالدئید( هستند

 کدهای 8 تا 14 به ترتیب مربوط به باتری های 
سرب ـ اسیدی، قلیاتی، نیکل کادمیوم، نیکل 

متال هیدرید، لیتیوم، اکسید نقره، و زینک کربن 
)باتری های قلمی معمولی( است.

مقوا
کاغذهای ممزوج با سایر مواد، 
و  نامه  پاکت  روزنامه،  کاغذ 

غیره

آهنکاغذ

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

PET

PVC
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توضیحاتکد 

شیشه رنگی )معموالً سبز( کدهای 70تا 79 
مربوط به انواع شیشه ها است

کاغذ یا مقوای ممزوج با پالستیک یا آلومینیوم

آلومینیوم

چوب

چوب پنبه

 

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

توضیحاتکد 

پارچه

کنف

شیشه ممزوج

شیشه بدون رنگ شفاف

کدهای 60 تا 69 به طور کلی مربوط به انواع پارچه ها است

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51
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کدها
کدها عبارت اند از: 

بازیافت ترین و معمول ترین پالستیک  اتیلن ترفتاالت، قابل  PETE 1 پالستیک کد 1: پلی 
استفاده می شود.  غیره  و  و ظرف های یک بار مصرف  نوشابه  بطری های آب،  عنوان  به  است که 
محکم و در برابر گرما مقاوم است و با بازیافت به بطری های آب، ساک، لباس، کفش، روکش مبل، 

فیبرهای پلی استر و غیره تبدیل می شود.
HDPE 2  پالستیک کد2: پلی اتیلن با غلظت باال که به راحتی و به سرعت بازیافت می شود. 
پالستیک نوع خشک است، اما زود شکل می گیرد و معموالً در قوطی شوینده ها، بطری های شیر، 
بازیافت به لوله های پالستیکی، قوطی  با  قوطی آب میوه، کیسه های زباله و غیره به کار می رود، 

شوینده ها، خودکار، نیمکت و غیره تبدیل می شود.
PVC  3  پالستیک کد 3: پلی وینیل کلوراید سخت بازیافت می شود. با آنکه محیط زیست 
و سالمت افراد را به خطر می اندازد، هنوز در همه جا در لوله ها، میزها، اسباب بازی و بسته بندی و 
غیره به چشم می خورد، PVC بازیافت شده به عنوان کف پوش، سرعت گیر، پنل و گل پخش کن 

ماشین استفاده می شود. 
LDPE 4  پالستیک کد 4: پلی اتیلن با غلظت پایین است. ویژگی آن قابل انعطاف بودنش 
به کار  خشکشویی  کاورهای  فشاری،  قوطی های  بسته بندی،  شیرینی،  نخ های  در  معموالً  است. 
می رود. بعد از بازیافت به عنوان بسته های حمل نامه، سطل های زباله، سیم بند و غیره استفاده 

می شود.
pp 5 پالستیک کد 5: پلی پروپیلن با غلظت پایین و در برابر حرارت فوق العاده مقاوم است. 
و  راهنمایی  بازیافت شده در چراغ   PP استفاده می شود.  و قوطی  بطری  نی، درهای  به عنوان 

پارو، جای پارک دوچرخه و قفسه های کشویی کاربرد دارد. رانندگی، 
PS 6  پالستیک کد 6: پلی استایرن که فوم معروف است، در ظروف یک بار مصرف دردار 
و غیره به کار می رود. فوق العاده سبک ولی حجیم است. PS به دلیل آنکه گرما را زیاد منتقل 
اما  نیست،  بازیافت شهرداری ها  برنامه های  ماده جزو  این  آنکه  با  دارد.  زیادی  کاربرد  نمی کند، 

تبدیل شود. پالستیکی  و ظروف  تخم مرغ، خط کش  شانه های  عایق های حرارتی،  به  می تواند 
از  ترکیبی  می توانند  اورتان  پلی  مانند  پالستیک ها  سایر   :7 کد  پالستیک  موارد  سایر   7
زین  از  هرچیز  می توانند   7 کد  با  محصوالت  نیستند،  بازیافت  جزو  باشند.  فوق  پالستیک های 
دوچرخه گرفته تا ظرف های 5 گالنی را شامل شوند. بسیاری از بازیافت کنندگان، پالستیک با 
این کد را قبول نمی کنند، اما رزین این پالستیک ها قابل تبدیل به الوارهای پالستیکی و مواد 

هستند. سفارشی 
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دقت و توجه به هنگام حمل بار

نکات ایمنی حمل با جرثقیل

اطمینان از تحمل بار توسط زنجیر یا تسمه

اطمینان از محکم بودن تسمه یا زنجیر

دقت و توجه در نحوه صحیح انتقال بار

جدول مقادیر مجاز حد تماس شغلی صدا

تراز فشار صوت به dBAمدت مواجهه در روز

80ساعت 24

82ساعت16

85ساعت8

88ساعت4

91ساعت2

94ساعت1

97دقیقه30

100دقیقه15
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 جدول حدود مجاز مواجهه مواد شیمیایی

نام علمی ماده شیمیایی
وزن 

مولکولی

حد مجاز مواجهه شغلی
مبنای تعیین حد مجاز مواجههنمادها

TWASTEL/C

سرب و ترکیبات معدنی آن
 Lead and inorganic

compounds as Pb

207/20
اختالالت سیستم اعصاب محیطی و A3؛BEL ـmg/m3 0/50متفاوت

مرکزی؛  اثرات خونی

کرومات سرب ؛
Lead chromate as Pb 323/220/50 mg/m3

0/012 mg/m3
ـ
ـ

BEL؛ A2
A2

آسیب سیستم تولید مثل  در مردان و 
اثرات ناقص  زایی؛ انقباض عروق

لیندان
Lindane290/850/5 mg/m3ـA3 آسیب کبدی؛ اختالل سیستم اعصاب پوست؛

مرکزی

هیدرید لیتیم
Lithium hydride7/950/025 mg/m3تحریک قسمت فوقانی تنفسی؛ پوست ــ

و چشم

هیدروکسید لیتیم
Lithium hydroxide23/951ـ mg/m3ــ

 جدول تجهیزات حفاظت از گوش

مشخصات و ویژگینوع گوشی

حفاظ روگوشی
)Ear muff( .این نوع گوشی ها کاماًل اللة گوش را می پوشانند

حفاظ توگوشی
)Ear plugs( 

قرار  گوش  کانال  داخل  در  حفاظتی  گوشی های  نوع  این 
می گیرند، آنها به صورت یکبار مصرف و چندبار مصرف در 

بازار عرضه می شوند.

حفاظ های توأم یا ترکیبی
)Semi-insert(

نوع  این  است.  توگوشی  و  روگوشی  حفاظ  از  ترکیبی 
گوشی ها مانند حفاظ توگوشی در داخل کانال گوش قرار 
می گیرند، با این تفاوت که انتهای هر یک از توگوشی های 
چپ و راست، با استفاده از یک پیشانی بند سفت و سخت، 

به یکدیگر اتصال دارند.

کاله محافظ
)Helmet ear muffs(

صدمات  نیز  سر  به  است  ممکن  که  مشاغل  برخی  برای 
صوت  انتقال  کنترل  برای  همچنین  و  کند  وارد  مکانیکی 
از طریق جمجمه به گوش داخلی و حفاظت بافت مغز در 
برابر صدمات موج صوتی، گروهی از حفاظ های شنوایی را به 

صورت کاله محافظ عرضه نموده اند.
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جدول شاخص هوای پاک

رنگ  هاسطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا

وقتی که شاخص کیفیت هوا در گستره 
زیر است:

و با رنگ زیر نمایش می دهیم:کیفیت هوا را این گونه توصیف می کنیم:

سبزخوب0-50

زردمتوسط51-100

نارنجیناسالم برای گروه های حساس101-150

قرمزناسالم151-200

بنفشخیلی ناسالم201-300

خرماییخطرناکباالتر از 300

استاندارد کیفیت هوا 
)اولیه(

استاندارد کیفیت هوا 
آالینده هادوره ارزیابی )ثانویه(

ppm9ppm9غلظت میانگین 8 ساعته MaxCo

ppm1/0ppm0/14میانگین 24 ساعتهSo2

ppm0/24ppm0/24)6-9 صبح(میانگین 3 ساعتهHC )NMHC(

ppm0/05ppm0/05میانگین ساالنهNo2

µgr/m3150µgr/m3260میانگین 24 ساعتهPM
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سردرد

دردهای 
عضالنی و

 استخوانی 

خستگی
 مزمن

تورم گلو و
سرماخوردگی

سوزش 
ریزش مومعده

ضعف سیستم 
ایمنی )ابتالی دائمی به 

انواع بیماری ها(

تپش قلب )خطر 
سکته در سنین  باال(

مشکالت
    جسمی
 ناشی از

 استرس طوالنی

افسردگی

احساس ناامیدی

گوشه گیری
 عدم لذت از 

زندگی

 پرخاشگریبدبینی

بی اشتیاقی به کاربی حوصلگی

مشکالت روانی 
ناشی از استرس طوالنی

 اثرات فیزیکی استرس بر بدن

اثرات روانی استرس بر بدن
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عدم اعتماد
 به نفس

داشتن مسئولیت 
بیش ازحد توان

مشکالت جسمی 
تغذیه)مثل لکنت زبان(

ترس )از شکست یا 
انتقاد(

بد بینی

خجالتی بودن مشکالت خانوادگی

 دالیل فردی ایجاد 
استرس

لرزش اندام ها

 پرخاشگری

بی خوابیبی اشتهایی

دردهای عضالنیتغییر دمای بدن

بی حوصلگیسردرد

 نشانه های
 استرس
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1

3 5

7

9

2 4 6

8

ارگونومی

ارگونومی: به کارگیری علم درباره انسان در طراحی محیط کار است و سبب باال رفتن سطح ایمنی، 
بهداشت، تطبیق کار با انسان بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره وری می شود.

الف ـ کار سبک                       ب ـ کار سنگین
انجام بیشتر کارها در سطح آرنج راحت تر است

در کارهای نشسته، ارتفاع سطح کار باید 
در حدود آرنج باشد.

اثر وضعّیت بدن) پشت خم شده( روی ستون فقرات

بلندکردن و جابه جایی اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(

جابه جایی و گذاشتن اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(
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وضعیت صحیح بدن هنگام کار با رایانه

وضعیت های ناصحیح کاری
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حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

الف( وضعیت ایستاده
1ـ تمام بدن در کار دخالت دارد

حمل بار با فرغون23 کیلوگرم نیرو

2ـ عضالت اصلی دست و شانه 
دست ها کاماًل کشیده  شده اند

خم شدن بر روی یک مانع برای حرکت  یک شيء 11 کیلوگرم نیرو
یا هل دادن یک شيء در ارتفاع باالتر از شانه

برداشتن یا جابه جا کردن یک قطعه از دستگاه 19 کیلوگرم نیروب( زانو زدن
هنگام تعمیر و نگهداری 

جابه جا  کردن اشیا در محیط های کاری سربسته 
نظیر تونل ها یا کانال های بزرگ

کارکردن با یک فرم عمودی نظیر دستگیره های 13 کیلوگرم نیروج( در حالت نشسته
کنترل در ماشین آالت سنگین، برداشتن و گذاشتن 

سینی های با محصول بر روی نوار نقاله

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

کشیدن اجسام به سمت پایین در 
ارتفاع باالی سر

55 کیلوگرم نیرو
60 کیلوگرم نیرو

کارکردن یا سیستم کنترل گرفتن قالب نظیر 
دستگیره ایمنی یا کنترل دستی به کار انداختن یک 
جرثقیل زنجیری گیره های برقی، سطح گیره قطری 

کمتر از 5 سانتی متر باشد.

کشیدن به سمت پایین تا ارتفاع 
شانه

به کار انداختن کنترل، گرفتن قالب22 کیلوگرم نیرو

 ) 10 in( 25 cm کشیدن به سمت باال
باالی سطح زمین

ارتفاع آرنج
ارتفاع شانه

27 کیلوگرم نیرو
15 کیلوگرم نیرو
7/5 کیلوگرم نیرو

بلند کردن یک شيء با یک دست 
بلند کردن در یا درپوش

فشار دادن به سمت پایین تا 
ارتفاع آرنج

بسته بندی کردن باربندی، مهر و موم کردن بسته ها29 کیلوگرم نیرو

فشار دادن به سمت باال تا ارتفاع 
شانه

بلند کردن یک گوشه یا انتهای شيء نظیر یک لوله 20کیلوگرم نیرو
یا تیر آهن، بلند کردن یک شيء تا قسمت باالی 

تخته


