
:صول ایمنی در محیط کارا
ایمنی بعنوان حفاظت انسان و کارآیی او از صدمات و پیشگیری از صدمھ دیدن انسان تعریف می شود. اولین تالش انسان در 

آمده است. بعنوان مثال در این کتاب گفتھ شده کھ برای ElderوPlinyسال پیش در کتاب تاریخ طبیعی2000جھت بھبود ایمنی 
ز استنشاق مواد سمی کارگران باید از ماسکھای حفاظتی استفاده نمایند و از اولین وسایل ایمنی المپھای ایمنی معادن جلوگیری ا

.را می توان نام برد
ھدف از اجرای مقررات ایمنی و دستورالعملھای مربوطھ، امکان بوجود آمدن محیط سالم است بنحوی کھ کارگران بدون دغدغھ 

.خطرات صنعت بکار خود ادامھ دھندخاطر و بدون ترس از 
بدین ترتیب ترس از آینده نامعلوم کھ زائیده و معلول حوادث و سوانح در محیط کار می باشد در جامعھ صنعتی ما رخت بر 

خواھد بست. بدون وجود مسئول ایمنی نھ تنھا قدمی در راه پیشرفت صنعتی برداشتھ نمی شود بلکھ صنعت دچار ھرج و مرج و 
.پاشیدگی شده و دیر یا زود بھ سوی زوال تدریجی سوق پیدا مینمایداز ھم

:(House Keeping)نظم و نظافت کارگاھی 
روزگاری فروش زیاد و یا تعداد کارکنان و بزرگی کارخانھ موجبات افتخار یک شرکت را فراھم می آورد زیرا ظاھرا فروش 

.تر را تضمین می کردباال و تولید انبوه، کاھش ھزینھ تولید و سود باال
در دیدگاه جدید مدیریتی مھارت کارگر خط تولید و نیز شرایط تولید و محیط کارخانھ و کیفیت محصول است کھ تعیین کننده 
فروش و سود شرکت است. پاکیزگی در سیستم پنج سین مدیریتی ژاپن یعنی پاکیزگی، انسان، ماشین آالت، مواد و محیط می 

ھ صنعتی منضبط و کارگاھی تمیز با کارگران بھره ور و کاھش ریخت و پاش راھکارھای زیر توصیھ می باشد. جھت دستیابی ب
:شود
.عالمت گذاری و نوشتن مشخصات مواد و یا قطعاتی کھ در داخل قوطی ھا و یا بشکھ ھا ھستند و نوع آنھا مشخص نیست.1
.ضروری از محیط کار دور نگھ داشتھ شوندلوازم ضروری از لوازم غیر ضروری تفکیک شده و وسائل غیر.2
.ماشین آالت و تجھیزات مورد استفاده و کف سالنھا و راھروھا بعد از ھر شیفت تمیز شوند.3
.اقالم پر مصرف در نزدیکی محل مصرف قرار داده شوند.4
.برای نظافت و بھداشت شخصی کارگران باید یک برنامھ مدون وجود داشتھ باشد.5

:کاربرد آن در صنعترنگ و 
.ھر رنگ دارای کاربرد ویژه ای بوده و در موارد خاصی بکار میرودANSIطبق استاندارد

قرمز: رنگ قرمز عالمت توقف (کلیدھای توقف اضطراری) و تجھیزات پیشگیری و مبارزه با حریق مانند جعبھ ھای ھشدار 
.دھنده، سطلھای شن و ... را نشان می دھد

نگ برای نشان دادن خطر بکار می رود. مثال برای نشان دادن قسمتھای متحرک ماشین کھ می تواند ایجاد لھ نارنجی: این ر
.بکند و نیز اگر حفاظ ماشین برداشتھ شود با این رنگ نشان می دھند...شدگی، بریدگی و 

نقلیھ و بطور کلی معرف تاسیسات سبز: برای نشان دادن راھھای تخلیھ، نجات، پستھای کمکھای اولیھ، اجازه عبور وسایل 
.حفاظتی است. رنگ سبز یعنی رنگ ایمنی

آبی: از آنجاییکھ آبی رنگ اصلی ھشدار دادن می باشد برای نشان دادن خطر بکار میرود. کاربرد آن شامل برچسب زدن برای 
و کارگر در آنھا مشغول بکار می ھشدار دادن بھ منظور جلوگیری از شروع و بھ راه افتادن ماشین ھایی کھ تحت تعمیر بوده

.باشد
زرشکی (ارغوانی ): برای مشخص کردن خطر تابش اشعھ ھایی نظیر ایکس، آلفا، بتا، گاما، پروتون و ... بکار می رود. این 

رنگ بھ ھمراه پره ھای شکستھ شده در یک زمینھ زرد برای نشان دادن اتاقھا و محلھایی است کھ در آنجا مواد رادیواکتیو
.ذخیره یا جابجا می شود

.زرد: برای نشان دادن احتیاط، مخاطرات فیزیکی نظیر برخورد، سر خوردن، افتادن و ماندن بین چیزی بکار میرود
.سیاه و سفید: برای راھروھای رفت و آمد و خطوط جھت یابی بکار می رود

ار میرود. مھمترین کاربرد رنگ در صنعت نشان دادن برای نشان دادن مسیر حرکت وسایل نقلیھ مثل لیفتراک بک:سیاه و زرد
.ھویت لولھ ھا است

:موزش ایمنیآ
آموزش در راستای اھداف بھداشت حرفھ ای از اھمیت بسیار باالیی برخوردار است چرا کھ آموزش صحیح سطح آگاھی افراد 

عی است کھ کارگر ھر چھ قدر نسبت بھ ایمنی و را باالتر برده و فرھنگ ایمنی و بھداشت را در بین کارگران باز می کند. طبی



مسائل مربوط بھ آن آگاه تر باشد کمتر ارتکاب بھ اعمال غیر ایمن می کند و ھمچنین افراد دیگر را نیز از انجام آن منصرف می 
.کند

:بزارا
.تواند برای شما خطر آفرین باشدابزار دستی و ابزار برقی قابل حمل در انجام کارھا بھ شما کمک می کند، اما ھمین ابزار می 

.اقدامات ایمنی خوب، بھ شما این اجازه را خواھند داد تا مخاطرات را کنترل کرده و خطرات را بھ حداقل برساند
مطالب ذیل بھ شما نشان خواھد داد کھ چگونھ مخاطرات استفاده از ابزار را کنترل کنید تا خودتان و آنھایی را کھ در اطراف 

.می کنند از صدمھ و مسایل بھداشتی محافظت نماییدشما کار 
لطفاً این را بخوانید ودستور العمل ھای ایمنی و بھداشتی آنرا دنبال کنید و در نظر داشتھ باشید کھ اگر مطالب آنرا انجام دھید، 

.کار شما با ابزار سریعتر، آسانتر و ایمن تر انجام خواھد شد
.شروع می شود کھ شما ابزار دستی و برقی کارتان را بطور صحیح انتخاب کنیدانتخاب درست: ایمنی ابزار زمانی

بھترین ابزاری را کھ می توانید تھیھ کنید، انتخاب نمایید. ابزار ارزان قیمت کھ از جنس نامرغوب ساختھ شده اند شکستھ :کیفیت
.ھمکارانتان خواھد شدو باعث خراب شدن کاری کھ انجام می دھید شده و ایجاد صدمھ بھ خودتان یا

ایمنی: بھ تمھیدات ایمنی کھ در ساخت ابزار بکار رفتھ اند توجھ نمایید. این مورد شامل توجھ بھ سویچ ھای ایمنی، حفاظ، قطعات 
.تیز و گردنده، محافظ ھای دست، عایق ھای پوششی و غیره می باشد
ھمواره چاقوھا، پیچ گوشتی ھا، .دست شما احساس می شودتناسب: یک وسیلھ خوب با ساختار مناسب مانند یک جسم محکم در

انبردست ھا، قیچی ھا و ابزار برقی مورد نیازتان را از بین انواعی انتخاب کنید کھ بر طبق اصول ارگونومی (مھندسی انسانی) 
نیاورده، خمیدگی و پیچ و طراحی شده اند این قبیل ابزار طوری ساختھ شده اند کھ ھیچ گونھ فشاری بھ انگشتان و کف دست شما

.تاب نداشتھ و خوب در دستھای شما جا بگیرد
کارایی: ابزار مطمئن، برای انجام وظایف ویژه طراحی شده اند، این ابزار می توانند کار شما را آسانتر کرده و از خستگی شما 

.جلوگیری نمایند
حوادث چگونھ اتفاق می افتد؟

:ر اتفاق می افتند، بھ علل زیر ھستنداغلب حوادثی کھ در رابطھ با ابزا
.استفاده از ابزار نامناسب برای کار

.استفاده از ابزاری کھ در وضعیت بدی ھستند
.استفاده از ابزار بدون توجھ کافی

.استفاده از ابزاری کھ آموزش مورد نیاز آن را ندیده ایم
.استفاده از ابزاری کھ مجاز بھ کار گیری آن نباشیم

.ھداری ابزار بطور غلطحمل ونگ
.حمل و نگھداری ابزاری کھ فاقد حفاظ ھای الزم باشند
.بکار گیری ابزار بدون استفاده از لوازم استحفاظ فردی

.استفاده از وسایل برقی بدون سیم اتصال زمین
.استفاده از ابزاری کھ بھ طور مناسب در دست جا نمی گیرند

.نیاز بھ صرف نیروی زیادی دارداستفاده از ابزاری کھ بکار بردن آن 
.استفاده از ابزاری کھ نیاز بھ تکرار حرکت دارند

.استفاده از ابزاری کھ سبب لرزش می شوند
.استفاده از ابزاری کھ تولید صدای نسبتاَ زیاد می کنند

.استفاده از ابزاری کھ تولید ذرات معلق، گرد وغبار و بخارات شیمیایی می نمایند

:حفاظت فردی
:شما می توانید از بروز حوادث و مشکالت برای سالمتی خودتان جلوگیری کنید اگر

.برای انجام کار از ابزار مناسب استفاده کنید
.ابزار را طبق دستورالعمل مربوطھ بھ کار ببرید

.کتابچھ دستور العمل چگونگی بکار بردن ابزار را مطالعھ نمائید
.تعویض نماییدابزار صدمھ دیده را تعمیر و یا 



.برای استفاده از ابزار، آموزش الزم و کافی دیده باشید
.از وسایل استحفاظ فردی استفاده کنید

.استفاده از ابزار بطور صحیح
.دستور العمل نگھداری ابزار را بخوانید و دنبال کنید

.ابزار را فقط برای انجام کاری کھ طراحی شده است بکار ببرید
.ز ابزاری کھ اندازه آنھا مناسب با کار است استفاده کنیدبرای انجام کار ا

.برای آزمایش تیز بودن ابزار تیز، از یک قطعھ چوب استفاده کنید و ھرگز از انگشتان دست برای این کار استفاده نکنید
.قبل از بکار گیری ابزار، آنرا از نظر صدمھ بازرسی کنید

.یدبعد از استفاده از ابزار، آنرا تمیز کن
وقتی کھ از ابزار برقی استفاده می کنید، قطعھ کار را روی میز مھار کرده یا محکم بھ گیره ببندید. اگر امکان بستن آن میسر 

.نبود، حتماَ باید توسط یک نفر گرفتھ شود
ممکن است گیر کنند و ھنگام کار با ابزار، انگشتری، حلقھ، دستبند و سایر وسایل زینتی را از خود دور کنید. زیرا این وسایل 

.موجب صدمھ بھ دست شما خواھند شد
.دستھا، موی سر و البسھ خود را از لبھ تیز و قسمت ھای گردنده ابزار دور نگھ دارید

.اگر از ابزار کلیددار استفاده میکنید بعد از اتمام کار کلید آنرا بردارید

:حمل و نگھداری ابزار
.ی کوچک را در کمربند و یا کیسھ قرار دھیدھنگام کار روی نردبان، ابزار دست

.ابزار سنگین را در دلو یا جعبھ طناب دار قرار داده و آنرا باال بکشید
.در موقع حمل ابزار، قسمت ھای برنده آن را دور از بدن نگھ دارید

.دابزار کوچک را روی تختھ دیواری آویزان کرده و یا در قفسھ، جعبھ ابزار یا کشو نگھداری کنی
.ھرگز ابزار تیز و برنده را در جیب خود حمل نکنید

:پوشش ایمنی
در ھنگام کار با دریل ھا، اره برقی، رنگ پاش ماسھ پاش و سایر ابزاری کھ تولید براده، تراشھ و ذرات معلق مینمایند، حتماً از 

.وسایل حفاظتی صورت خصوصاً عینک ایمنی استفاده کنید
.کھ تولید صدای بیشتر از حد مجاز می نمایند از گوشی ایمنی مناسب استفاده کنیددر ھنگام کار با ابزاری 

.برای حفاظت از پای خود، کفش ایمنی بپوشید
انگشتری، حلقھ و سایر وسایل زینتی را از دست خود خارج کنید، زیرا این وسایل بھ قسمت ھای گردنده ابزار گیر کرده و باعث 

.صدمھ بھ دست شما می شوند
ر ھنگام کار با ابزاری کھ دارای قطعات گردنده می باشند از پوشیدن دستمال گردن، شال، لباس ھای آستین گشاد و لباس کار د

.ھائی کھ قسمت ھایی از آن پاره شده خودداری کنید

:ایمنی ابزار برقی
ر شوک کرده، بھ ابزار صدمھ برساند و یا ابزار برقی می توانند ایجاد اتصال کوتاه نمایند، اتصال کوتاه می تواند شما را دچا

.ایجاد آتش سوزی بنماید
:برای اجتناب از اتصال کوتاه

.از ابزار برقی کھ دارای پوشش عایق باشند استفاده کنید
(برای ابزار برقی حتماً سیم اتصال بکشید (خصوصاًابزاری کھ فاقد پوشش عایق ھستند

.فاده کنیدحتی االمکان از پالک ھای سھ شاخھ است
.ابزار برقی را بوسیلھ سیم آنھا بلند یا حمل نکنید
.سیم ھای زده دار ابزار برقی را تعویض نمایید

.برای خارج کردن پالک از پریز، آن را محکم بگیرید و بکشید، ھیچگاه سیم پالک را نکشید
.قبل از اتصال پالک بھ پریز، بررسی نمائید کھ سوئیچ وسیلھ خاموش باشد

.ار برقی را در حالت روشن روی زمین نگذاریدابز



.ھنگام تمیز کردن یا تعویض قطعات ابزار برقی، آن را خاموش کنید و پالک آن را از پریز خارج کنید
.اگر بدنھ ابزار برقی در ھنگام کار داغ شد و یا دود مشاھده کردید، فوراً سوئیچ آن را خاموش کنید

کنید، دقت نمایید کھ سیستم اتصال زمین داشتھ باشد. اطمینان حاصل کنید کھ برای وسیلھ مناسب اگر از یک سیم سیار استفاده می
.است و اندازه آن برای دسترسی بھ محل کار کافی باشد

ھنگام کار در خارج از ساختمان، برای جلوگیری از شوک حاصل از رطوبت زمین، حتی االمکان از ابزار باطری دار استفاده 
.کنید
.گام کار در خارج ازساختمان یا در ارتفاع، از سیم ھای سیاری کھ دارای سیستم اتصال زمین می باشند، استفاده کنیدھن

:یمنی ابزار دستیا
:آچار ھا

.دھانھ آچار رابرای اطمینان از عدم پریدگی، سائیدگی و ترک بازرسی کنید
ردن وسایل دیگری مانند لولھ برای زیاد کردن نیرو اجتناب کنید، فشار آچار را بھ اندازه کافی بلند انتخاب کنید و از بکار ب

.زیادی ممکن است آچار شکستھ و باعث مصدومیت شما شود
بطور متعادل بایستید و آچار را بھ سمت خود بکشید، بھ سمت مقابل فشار ندھید زیرا ممکن است آچار لیز خورده و شما صدمھ 

.ببینید
.استفاده نکنید، ممکن است آچار در رفتھ و روی دست شما بخورداز آچار بھ عنوان چکش 

.روی پیچ و مھره ھای زنگ زده روغن نفوذ کننده بریزید و سپس آن را با آچار چکش خور، بکس و یا یک آچار مقاوم باز کنید
:پیچ گوشتی ھا

الً در دست شما جا بگیرد. دستھ کوتاه پیچ گوشتی فشار پیچ گوشتی ھایی انتخاب کنید کھ دستھ آنھا بھ اندازه کافی بلند باشد تا کام
.زیادی بھ وسط کف دست شما می آورد

:ایمنی انبارھا
:انبارھا بر دو نوعند

انبارھای روباز .1
انبارھای مسقف .2

:نکاتی کھ برای احداث انبارھا باید در نظرگرفتھ شوند عبارتند از
.تر باشدباید از سطح زمین ھای اطراف باال.1
.آبگیر و نمناک نباشد.2
.دیوارھا و سقف ھا بدون استثناء باید از مصالح غیر قابل اشتعال بکار برده شود.3
.کف انبارھا باید از بتن مسلح و مقاوم باشد تا در برابر وزن اجسام قابلیت تحمل را داشتھ باشد.4
.رت شسشتو آب در محل ھایی از آن جمع نشودکف انبارھا باید دارای شیب مالیم باشد تا در صو.5
.فاصلھ بین انبارھا باید بھ نحوی باشد کھ بھ راحتی ماشین ھای آتش نشانی در حد فاصل بین آنھا حرکت کند.6
.درب انبارھا باید از جنس فلز و سطح داخلی آن صاف و بدون شکاف باشد.7
.تور سیمی باشدپنجره انبارھا باید فلزی و مجھز بھ حفاظت و.8
.داخل انبارھا باید بھ نسبت حجم آن دستگاه تھویھ و ھواکش داشتھ باشد.9

.سیم کشی برق باید توکار و از داخل ولولھ ھای مخصوص انجام گیرد و کلید و پریزھا و روشنایی از نوع ضد جرقھ باشد.10
.گاه ھای حرارتی شعلھ باز در داخل انبارھا نباید استفاده کردالمپ ھای روشنایی باید دارای حفاظ با حباب باشد و از دست.11
.انبارھا باید مجھز بھ وسائل و ابزار آتش نشانی باشد.12
.متر است در نظر گرفتھ شود٢٠فواصل بین ھر ردیف از اجناس در انبارھایی کھ عرض آنھا بیش از .13
.ز آن مجھز بھ فیلتر جرقھ گیر باشددر صورت تردد وسائط نقلیھ در داخل انبار اگزو.14
.نحوه چیدن بستھ ھا بھ روی چیدن آجر بھ طوری باشد کھ مھار باشد.15
.سانتی متر باشد٦٠فاصلھ کاالھای دیوار جانبی حداقل .16

.متر باشد٥/٤متر و ارتفاع آن نباید بیش از ٢فاصلھ بین ردیف ھای کاال باید حداقل .17
.کاال تا نزدیک ترین روشنایی نباید کمتر از یک متر باشدارتفاع سقف .18
.استعمال دخانیات اکیداً ممنوع می باشد.19



.مواد ضایع باید از انبار تخلیھ شد.20
.آبدرخانھ یا محل استراحت در داخل انبار نباشد.21
.ھر جنسی جداگانھ انبار شود.22

:ندانبارھای مسقف بھ سھ دستھ تقسیم می شو
.انبارھای مواد شیمیایی و دارویی.1
.انبارھای موا سوختنی و نفتی.2
.انبارھای مواد خشک.3

:ویژگی ھای انبارھای خشک عبارتند از
.باید توجھ شود کھ نورگیر این نوع انبارھا از شیشھ ھای مات باشد.1
.در قسمت باالی انبار از دریچھ ھا و تھویھ استفاده شود.2
.انبارھا باید مجھز بھ سیستم ھای اعالم و اطفاء حریق باشد.3
.اتمسفر باشد٦فشار آب درداخل لولھ ھای آتش نشانی آنھا باید .4
.فضاھای انبار باید غبار روبی شود و شیشھ ھا و نورگیرھا مجھز بھ تور سیمی باشد.5
.نصب دستگاه آب افشان سقفی ضروری باشد.6

:ظتی در مورد حمل و نقل مواد شیمیاییآئین نامھ حفا
.تمام لولھ ھا و سیستم ھای انتقالی باید طوری تعبیھ شوند کھ حداقل میزان نشت را تضمین کنند

تمام فیلترھا و قسمت ھای اتصال باید طوری ساختھ شوند کھ در موقع عبور قطعات و ذرات ناخواستھ، یا بروز آلودگی بھ ھر 
.ا قفل و از مسیر ناخواستھ مواد جلوگیری کنندگونھ کھ باشد سیستم ر

.تمام نقاط جوشکاری شده شھرھا و دیگر اتصاالت باید در مقابل نشت مقاوم باشند
تمام لولھ ھا و یا مخازن مواد باید بر حسب قوانین و مقررات کشوری و آئین نامھ مربوطھ در این مورد رنگ آمیزی و عالمت 

.گذاری شوند
.تنظیم فشار و یا کاھش فشار (شیرھای کاھش فشار) الزمھ سیستم ھای ھستند کھ با فشار کار می کننددستگاه ھای 

در جایی کھ گردھای بسیار نرم بوسیلھ دستگاه ھای ھوایی کھ قسمتھای فلزی دارند انتقال داده می شوند باید قسمت ھای فلزی در 
.کدیگر و بھ زمین وصل شوندتمام مسیر انتقال گرد، از نظر ھدایت الکتریکی بھ ی

در جایی کھ مایعات از مخزن ھای ذخیره بھ تانکرھا و بارکش ھا انتقال داده می شوند باید بدنھ فلزی مخزن ذخیره و نیز بدنھ 
.بارکش را بھ زمین متصل کرد

.نباید مواد بسیار مخاطره آمیز از مناطق پرجمعیت عبور داده شوند
.ر بیرونی کامیون چسبانده می شود تا مشخص کننده مخاطره آمیز بودن مواد باشدعالمت صریح و واضح بھ جدا

اگر موا دشیمیایی مخاطره آمیز از بین دو شھر عبور می کنند، آئین نامھ ایمنی وسائل حمل ونقل بھ ھمان شدت داخل شھرھا در 
.بزرگراه ھا نیزا جرا شوند

:ایمنی جوشکاری
ن کارگرم در صنعت از اھمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و بھ لحاظ استفاده از دستگاھھای از آنجا کھ جوشکاری بھ عنوا

مختلف کھ از برق و گاز برای این کار استفاده می نمایند، باید ھم از ایمنی دستگاھھای برقی و ھمچنین از ایمنی سیلندرھا 
.ا در این رابطھ بھ اطالع شما برسانیماطالعات کافی داشتھ باشیم. در این جزوه سعی شده است مواردی ر

:انواع جوشکاری
:بھ طور کلی میتوان بھ دو روش این کار را انجام داد

جوشکاری برق
جوشکاری گاز

:جوشکاری برق
با استفاده از جریان برق (مستقیم) عملیات جوشکاری انجام میشود کھ بھ دلیل استفاده از جریان برق، موارد ایمنی برق شامل: 

سالم بودن کابل ھا، وجود سیم ارت، دو شاخھ، در پوش موتور ھا در مرحلھ اول الزامی است. در مرحلھ بعد استفاده از وسایل 
ایمنی جوشکاری شامل: ماسک، عینک، لباس کار ضخیم، دستکش چرمی، کفش ایمنی ساق بلند و غیره 



:گھداری و مراقبت از کابلھای جوشکارین
ارگاھھای جوشکاری زیاد بھ چشم می خورد و علت آن عدم رعایت اصول حفاظتی در کارگاه می باشد از فرسودگی کابلھا در ک

:این رو نکاتی چند در مورد مراقبت از کابل ھا را یادآور می شویم
.از تاب خوردن بیش از حد کابل جلوگیری شود

.خودداری شوداز سقوط اجسام روی کابل جدا
.پاشیده شدن مذاب روی کابل جلوگیری شوداز تماس قطعات داغ و 

حدالمقدور کابل جوشکاری کوتاه و مناسب انتخاب گردد تا عالوه بر افت ولتاژ در اثر طویل بودن، کابلھا کمتر دچار آسیب 
.گردند

لھ ھای از عبور وسایل حمل ونقل و کامیون و غیره از روی کابل جدا خودداری شود و در صورت ضرورت کابل از داخل لو
.فلزی مناسب، بھ گونھ ای کھ خراشیده نگردد، عبور داده شود

.پس از پایان کار کابلھا بھ طور منظم جمع آوری و در محل مناسب نگھداری شوند

:جوشکاری با گاز
:بدلیل استفاده از گاز نکات زیر بایدمورد توجھ قرار گیرد

:الف) بازرسی سیلندر ھا
ای فشار سنج، شیلنگ ھا، وجود در پوش، نصب شیر یک طرفھ بعد از مشعل و روی شیلنگ گاز یا سالم بودن شیر، عقربھ ھ

، وسایل مخصوص حمل سیلندر، استاندارد بودن محل نگھ داری سیلندر ھا، کنترل تاریخ ساخت flame arrestorاکسیژن و
سیلندر

ا بھ طور جداگانھ ب) تفکیک سیلندر ھا از یکدیگر بر اساس نوع گاز و انبار کردن آنھ
:ج) نحوه صحیح استفاده

شامل کنترل فشار استاندارد ھر نوع سیلندر در زمان مصرف ، اجتناب از مصرف موادی کھ ترکیب آنھا با گاز موجود حا لت 
انتقال انفجار یا اشتعال بوجود می آورد (بھ طور مثال مواد چرب با اکسیژن خا لص کھ ترکیب انفجاری بوجود می آورد) نقل و

.صحیح با استفاده از وسایل چرخ دار، بستن کلیھ شیرھا پس از اتمام کار
:د) وسایل ایمنی الزم

شامل عینک شیشھ رنگی، دستکش چرمی جوشکاری، آچار مخصوص باز وبستھ نمودن شیر آالت کھ در زمان استفاده جرقھ ای 
.تولید نکند

:موارد متفرقھ
:دستگاه سنگ فرز.1

:وسیلھ در کار ھای مربوط بھ جوشکاری استفاده زیادی می شود کھ در رابطھ با آن رعایت نکات زیر الزامی استاز این 
.کابل برق دستگاه حتماَ دو شاخھ داشتھ باشد

.صفحھ محافظ و دستگیره نصب شده باشد
.اکتفا نکنیمدر زمان تعویض صفحھ سنگ، حتماَ دوشاخھ را از برق در آورده باشیم و بھ کلید دستگاه

.در زمان کار با دستگاه تا حد امکان آنرا از بدن خود دور نگھ داریم
.(میلیمتری امکان شکستھ شدن بیشتر است٣در زمان کار بھ نوع صفحھ سنگ مورد استفاده توجھ نماییم (در نوع 

.اندازه گیری نمایندتعمیر دستگاه فقط توسط افراد متخصص صورت پذیرد تا بتواند پس از تعمیر دور آنرا 
.دور سنگ با دور فرز یکسان باشد

از سنگ فرز سیار بصورت ثابت استفاده نکنید زیرا خطر دزدیدن کار وگیر کردن آن بین حفاظ وشکستگی سنگ را در بر 
.دارد

.قبل از شروع بھ کار بررسی نمایید کھ سنگ فرز ترک نداشتھ باشد
خصوص فلز تفاوت دارد بنابراین برای ھر کار از سنگ مخصوص استفاده سنگ مخصوص برش سنگ وموزاییک با نوع م

.کنید
.میلیمتر فقط برای صیقل دادن باید مورد استفاده قرار گیرد٦سنگ با ضخامت 

:(oven)دستگاه گرم کننده الکترود(2
رعایت موارد ایمنی برق در مورد آنھا الزامی است. ھمچنین بھ این امر ھم باید توجھ از آنجاییکھ این دستگاھھا برقی می باشند، 



داشت کھ بھ دلیل حرارت باال در زمان خارج کردن الکترود از دستکش چرمی استفاده شود ودرب آن در زمان کار کردن قفل 
.شود

:جوشکاری ھای خاص(3
لترین آن آرگون می باشد، در مورد کار با این مواد باید اطالعت کافی از نوع بھ طور مثال جوشکاری با گازھای خنثی کھ متداو

.کار و نیز اثرات احتمالی آن بر روی بدن داشتھ باشیم تا بتوانیم اقدامات و وسایل الزم را تدارک ببینیم

:گازھای زیان آور(4
یک محیط بستھ میتواند بر روی بدن انسان گاز ھای حاصل از سوخت وسوز الکترود یا دیگر مواد جوشکاری بخصوص در

.اثرات زیان آوری داشتھ باشد. بنابراین در زمان جوشکاری در چنین محیط ھایی باید از ماسک تنفسی و تھویھ استفاده کرد
.ھمچنین در محیط ھای بستھ از ھواکش ھای مناسب جھت تھویھ و خروج گازھای زیان آور استفاده نمود

:فظعینک ھای محا(5
ھمانطور کھ پیش از این گفتھ شد یکی از وسایل ایمنی، عینک میباشد کھ می تواند سھم بسزایی در کاھش حوادث چشمی ایفا 

نماید، زیرا در زمان جوشکاری در اغلب موارد بدلیل بی توجھی، بھ گل جوش بدون استفاده از عینک محافظ تکانده میشود کھ 
.بت نماید، می تواند باعث آسیب گرددبھ دلیل داغ بودن اگر بھ چشم اصا

:موارد عمومی ایمنی درجوشکاری
مجوز کار معتبر .1
نصب عالئم ھشدار دھنده در محل کار .2
بازرسی منظم از دستگاھھا و لوازم با تھیھ نمودن چک لیست ھای الزم .3
ن باید رعایت کند اطالع داشتھ و بھ اھمیت دقت جوشکار باید از طرز کار خود و احتیاط ھایی کھ در مورد خودش و دیگرا.4

.در جوشکاری واقف باشد
.استفاده از وسایل ایمنی الزم کھ در انواع جوشکاری باید مورد استفاده قرار گیرند.5
متر انجام شود باید پیش بینی ھای الزم برای جلوگیری از سقوط جوشکار ٥/١در صورتیکھ جوشکاری در ارتفاع بیش از .6

.ر اثر برق گرفتگی یا خطاھای دیگر بعمل آید، این کار ممکن است بوسیلھ نرده کشی و یا کمربند ایمنی وغیره بعمل آیدد
.در موقعی کھ جوشکاری متوقف می شود، جوشکار باید کلید اصلی دستگاه را زده و مدار را قطع نماید.7
چرخ سوار شده اند کامال مھار کرد کھ بطور اتفاقی شروع بھ قبل از جوشکاری باید وسایل سنگین جوشکاری را کھ روی .8

.حرکت ننماید
پس از اتمام جوشکاری وقتی جوشکار محل تازه جوش را رھا نمود و در جای دیگری مشغول جوشکاری میشود باید بھ .9

.ترتیب مناسبی آن منطقھ را مشخص نماید کھ سایر کارگران با آن برخورد نکرده و نسوزند

:ت ایمنی مربوط بھ جلوگیری از حریقنکا
.جوشکاری باید در جایی انجام گیرد کھ مصالح آتش گیر در آنجا نباشد

وقتی کھ از دستگاه جوشکاری سیار استفاده می شود در ھر محل جدید قبل از شروع جوشکاری باید بازرسی بعمل آید و 
.خطرات احتمالی ایجاد حریق مورد بررسی قرار گیرد

.ھ محل کار مشکوک باشد مسئلھ باید کتبا بھ مقامات صالحیت دار اطالع داده شده وکسب تکلیف گرددوقتی ک
وقتی جوشکاری در مجاورت مواد آتش گیر صورت می گیرد باید دقت گردد کھ ذرات مذاب و روباره گرم با مواد مزبور تماس 

د مزبور از محل جوشکاری میسر نباشد در موقع جوشکاری پیدا نکند و باعث ایجاد حریق نشود. در صورتی کھ دور کردن موا
.باید روی آنھا را با ورقھ ھای سیمان و پنبھ نسوز یا نظایر آن پوشانید

:یمنی جراثقالا
تقریباً در تمامی صنایع نیاز بھ نقل و انتقال اجسام سنگین وجود دارد، یکی از متداول ترین دستگاھھایی کھ در این رابطھ مورد 

اده قرار میگیرد جراثقال می باشد کھ بھ لحاظ پیچیدگی سیستم ھا و نوع کار خاص، دانستن موارد زیر و بکارگیری آنھا از استف
.نظر ایمنی الزامی است



ایمنی مھمترین مسئلھ ای است کھ راننده جراثقال باید بھ خاطر داشتھ باشد، چون با یک اشتباه ساده چندین نفر از کارگران کارگاه 
خواھد کشت یا جراحاتی بھ آنھا وارد خواھد نمود، کھ با ھیچ قیمتی قابل جبران نخواھد بود. مسائل مطرح شده در ذیلنکات را 

ایمنی است کھ باید یک راننده جراثقال رعایت کند و کوتاھی و قصور در آن جرم خواھد بود و شخص راننده مسئول و پاسخگو 
.خواھد بود

:انواع جراثقال
:شامل انواع مختلفی می باشد کھ متداول ترین آنھا بدین شرح استجراثقال

نوع تلسکوپی: بوم آن بھ صورت کشویی بوده و قابلیت ازدیاد طولی دارد. در این نمونھ برای استقرار جراثقال در ھنگام کار .1
.(Out Rigging)حتماً باید از جک استفاده گردد

ت فلزی می باشد کھ بوسیلھ پین و اشپیل بھ یکدیگر متصل می شوند بیشتر آنھا دارای نوع بوم خشک: بوم آن بصورت قطعا.2
.چرخھای زنجیری می باشد

.این نوع جراثقال در جایی ثابت می گردد و بوم آن دارای حرکت دوار می باشد:tower craneنوع.3
.گیرندمورد استفاده قرارمی shopنوع سقفی: این نوع جراثقالھا بیشتر در.4

:متعلقات جراثقال
:جراثقال از قسمت ھای اصلی زیر تشکیل شده است

:سیستم ھای ھیدرولیک شامل
.اھرم ھای اصلی کنترل جریان.1
.سیلندرھای باز کننده تلسکوپ بوم.2
.سیلندر باالبر بوم.3
.(swing)درجھ٣٦٠سیستم چرخش دستگاه حول محور .4
.پمپ ھیدرولیک.5

:گردنده شاملقطعات
.قرقره ھایی کھ کابل ھا روی آن حرکت می کنند.1
.درجھ حرکت می کند٣٦٠کھ قسمت کابین و بوم حول محور SWINGمحور.2
.درام، کھ وایر دور آن پیچانده می شود.3

:قالب دستگاه
ی متصل نمودن بکسل با تسمھ بھ آن کھ بھ آن ھوک گفتھ می شود و با یک ضامن نگاھدارنده کھ در آن تعبیھ شده است برا

.استفاده می شود
:سیستم ھای برق شامل

کھ وظیفھ آن متوقف کردن ھوک در فاصلھ معین از بوم و جلوگیری از قطع شدن کابل (LIMIT SWITCH)سوئیچ قطع کننده.1
.ھای مربوطھ می باشد

چراغھای ھشدار دھنده و نور دستگاه.2
بوق و غیره.3

:(OUT RIGGER)عادل جکھای ت
.کھ بیشتر در نمونھ تلسکوپی در زمان استقرار دستگاه و حفظ تعادل آن در زمان کار مورد استفاده قرار می گیرد

:تعدادی از نکات ایمنی کار با دستگاه جراثقال عبارتند از
.متھا برای مدت معین صادر می شودداشتھ باشد، کھ پس از کنترل کلیھ قسCERTIFICATEدستگاه شما باید مجوز سالمت.1
.ھنگامی کھ حالت طبیعی ندارید (بھ ھر علت) با جراثقال کار نکنید.2
.در موقع کار با کمال خونسردی و دقت و توجھ کافی جراثقال را ھدایت کنید.3
.روی جراثقال نخوابید و چیزی را بھ بیرون پرتاب نکنید کھ موجب حادثھ می شود.4
.شروع کار با دستگاه از نشتی روغن، سالم بودن سیم بکسل ھا کلید قطع کننده و ترمزھا مطمئن شویدپیش از .5



.قبل از شروع کار اھرمھا و ھوک را امتحان کنید.6
.قبل از جک زدن، محل را بازرسی نموده و حتماً در زیر جک ھا الوار قرار دھید.7
.مانع دیگری وجود نداردمطمئن شوید در باالی سر شما شبکھ برق یا.8
.مطمئن شوید کھ ریگر شما عالئم و قوانین مربوط بھ کار خود را می داند و اطالعات فنی الزم را دارد.9

.را بداند(load chart)راننده باید طرز کار با جدول بار .10
.حد ایمنی جابجا گردداگر وزن بار تقریباً بھ اندازه ظرفیت نھائی جراثقال باشد، باید با کنترل وا.11
.در ھوای طوفانی یا بادھای شدید کار باید متوقف گردد.12
.نفراتی کھ در ارتفاع کار می کنند باید بوسیلھ سبد جابجا گردند و از اویزان شدن بھ ھوک خودداری کنند.13
وز اشکال در نصب. زمان کافی بارھای سنگین با ھماھنگی مسئولین ایمنی و حتماً در صبح نصب گردد تا در صورت بر.14

.برای رفع آن مشکل باشد
.در زمان بارگیری یا تخلیھ راننده باید در تمام وقت در کابین خود حضور داشتھ باشد.15
.تحت ھیچ شرایطی بار نباید برای مدت زمان طوالنی بھ صورت معلق در ھوا نگھ داشتھ شود.16
.قوط آزاد کھ باعث می شود سیم بکسل با سرعت زیاد حرکت کند، رابکار نبریددر زمان استفاده از تک وایر، اھرم س.17
.بھ مقدار باری کھ می توان با آن بلند نمود توجھ کنیدJIBدر زمان استفاده از.18
.راننده جراثقال باید فقط فرمان ریگر را برای جابجائی بارھا اجرا نماید.19
.بھ طور جداگانھ حمل شوندبارھای مختلف از نظر سایز باید .20
.در زمان نقل و انتقال بار کسی روی بار یا بھ قالب جرثقیل آویزان نشود.21
.در زمان جابجائی بار تاحدامکان بھ زمین نزدیک شود.22
.راننده جراثقال حق ندارد بدون اجازه سرپرست خود دستگاه را در اختیاردیگری حتی ھمکار خود قرار دھد.23
اص متفرقھ رابھ کابین جراثقال راه ندھید و در صورتی کھ با شما کار دارند از جراثقال پیاده شوید و بعد از صحبت بر اشخ.24

.سر کار خود بروید
توجھ داشتھ باشید کھ راننده نباید در موقع کار و حرکت دستگاه از کابین خارج شود، بخصوص در موقعی کھ بار بھ قالب .25

.آویزان باشد
.ھنگامی کھ کارآموزی روی جراثقال می باشد تمام مسئولیت جراثقال با راننده اصلی دستگاه است.26
.راننده باید بھ محض شنیدن استوپ از طرف ھر کسی کھ باشد دستگاه را متوقف نماید.27
.تا فاصلھ بگیرندقبل از شروع کار راننده باید توسط بوق یا آژیر افرادی را کھ در اطراف بار ھستند آگاه کند.28
راننده نباید سیم بکسل قالب را در حالتی کھ لنگر دارد، با بار یا بدون بار باال ببرد، بلکھ اول باید لنگرگیری کند بعداً اقدام .29

.بھ باال بردن بار نماید
.سیلھ تسمھ برزنتی انجام گیردراننده باید توجھ داشتھ باشد ھر نوع باری باید با یک وسیلھ مخصوص بارگیری شود، مثالً بو.30
سانتیمتر از زمین بلند کرده و بعد از اطمینان ترمزھا بار را باال برده و ٢٠راننده نباید فراموش کند کھ ابتدا بار را بھ مقدار .31

.جابجا نماید
.کفی تریلی باشند ممنوع استتخلیھ تریلی یا بارگیری تریلی ھمراه با راننده یا کمک راننده کھ در کابین تریلی یا روی.32
.راننده باید وزن دقیق باری را کھ می خواھد جابجا نماید بداند.33
درجھ ٩٠طول سیم بکسل بلند کننده بار باید طوری در نظر گرفتھ شود کھ زاویھ بین دو شاخھ سیم بکسل در داخل قالب از .34

.بیشتر نباشد
.ب، بونکر، زنجیر و غیره بایستی بطور دقیق آزمایش شده و دارای برچسب ایمنی باشدلوازم بلند کننده بار شامل: شگل، قال.35
.کار مشترک دو جراثقال برای بلند کردن بار بایستی با اجازه سرپرست قسمت و با نظارت مسئول ایمنی باشد.36
.در موقع بلند کردن بار باید سیم بکسل بار کامالً عمود بر بار قرار گیرد.37

:منی برقای
در صنعت برق اگر ایمنی رعایت نشود، خطر برق گرفتگی حتمی است. بنابراین قبل از دست زدن بھ سیم یا ادوات برقی جھت 
تعمیر و یا ھر گونھ بازرسی بایستی حتماً جریان برق در مدار قطع بوده و مطمئن باشید کھ جریان برق وجود ندارد و آزمایش 

.توسط فازمتر صورت میگیردوجود یا عدم وجود جریان برق
:جریان برق

:جریان برق را با واحد امپر نشان می دھند کھ بر دو نوع می باشد



.جریان برق حاصل از ژنراتورھا و باطری ھا از این نوع می باشد:(DC)جریان مستقیم.1
.جریان برق شبکھ شھری از این نوع می باشد:(AC)جریان متناوب.2

:ولتاژ برق
:دازه گیری فشار الکتریکی رابا ولت نشان می دھند کھ در صنعت بھ سھ دستھ زیر تقسیم می شودان

.ولت بھ باال می باشد٦٥٠ولتاژ باال کھ از .1
.ولت می باشد٦٥٠تا ٢٥٠ولتاژ متوسط کھ بین .2
.ولت کمتر است250ولتاژ پائین کھ از .3

.ولت می باشد٢٥یر توضیح: ولتاژ پائین از نظر ایمنی ولتاژ ز

:سیستم ارت وسایل برقی
ازآنجائی کھ مقاومت سیم در برابر جریان برق از مقاومت بدن انسان کمتر است چنانچھ دستگاه برقی ما بوسیلھ یک سیم بھ زمین 

شاخھ آن وصل شود، جریان برق از طریق این سیم بھ زمین منتقل خواھد شد.دستگاھھای برقی سیار بوسیلھ سیمی کھ در دو
تعبیھ شده بھ پریز مخصوص متصل می گردد. برای دستگاھھا و سازھھای بزرگ باید تمامی کابلھا بھ یک نقطھ بھ نام چاه ارت

EARTH PEATمتصل گردند.

:فیوز
ر مجاز زمانیکھ بار الکتریکی مدار بیش از مقدا.وسیلھ ای است برای قطع جریان برق، در حقیقت فیوز شیر اطمینان برق است

.باشد قبل از اینکھ این امر باعث سوختن و یا جرقھ الکتریکی در دستگاه بشود، فیوز می سوزد
:انواع فیوزھا

فیوز خط ھوایی یا حلقھ ای.1
فیوز دو شاخھ ای.2
فیوز فشنگی .3
فیوز اتوماتیک.4
فیوز استوانھ ای.5

اصی طراحی شده اند و استفاده نامناسب از آنھا می تواند موجب آسیب باید توجھ داشت کھ ھر یک از این فیوزھا برای جریان خ
.رسیدن بھ شخص یا دستگاه گردد

:پاره ای از اصول اولیھ ایمنی برق
.قبل از شروع تعمیر وسایل برقی حتماً مجوز الزم را اخذ نمائید.1
.ب جعبھ تقسیم را قفل نمائیدقبل از شروع بھ کار (تعمیر) کلید اصلی برق شبکھ را قطع نموده و در.2
.چنانچھ امکان قفل کردن جعبھ وجود نداشتھ باشد، با در آوردن فیوز جریان را قطع نمائید.3
.در صورت امکان برچسب تعمیرات نیز زده شود.4
.فقط برقکاران اجازه کار بر روی شبکھ یا دستگاه ھا را دارند.5
.م ارت باشندتمامی دستگاھھای برقی باید دارای سی.6
.تمامی کابلھای معیوب باید تعویض شوند.7
.از ھر کابل فقط یک انشعاب گرفتھ شود.8
.تمامی دستگاھھا باید دو شاخھ داشتھ باشند.9

.برای تعمیر یک وسیلھ برقی حتماً باید دو شاخھ آنرا در آورید.10
.در کارھای برقی ھیچگاه شانسی عمل نکنید.11
.شاخھ را با کشیدن کابل از پریز جدا نکنیدھیچگاه دو .12
.ھرگز یک سیم برق لخت را لمس نکنید.13
.در زمان حفاری اگر بھ کابل برقی برخورد نمودید قبل از ھر کاری بھ مسئولین اطالع دھید.14
.دتوجھ داشتھ باشید کھ کار در زمین ھای مرطوب با وسایل برقی می تواند منجر بھ برق گرفتگی شو.15
.ولت باشد، خطر برق گرفتگی در آنھا کاھش یافتھ است٢٥فقط دستگاھھایی کھ ولتاژ آنھا کمتر از .16
.کابلھای برق کھ در مسیر عبور و مرور وسائط نقلیھ ھستندرا حتماً باید از درون یک لولھ یا چیزی شبیھ آن عبور داد.17



.فیوزھای سوختھ را برای استفاده مجدد سیم پیچی نکنیدبرای ھر دستگاه فیوز مناسب را استفاده نموده و.18
.ھیچگاه کابل دستگاھی کھ گیر کرده است را با فشار نکشید بلکھ بھ آرامی آنرا رھا کنید.19
.توجھ داشتھ باشید کھ آتش سوزی ناشی از برق را فقط باید با گاز یا پودر خاموش نمود، استفاده از آب خطرناک است.20
ورتی کھ قبل از شروع تعمیرات، محیط ایمن سازی می شود باید پس از اتمام عملیات و برقرار کردن مدار، عالئم در ص.21

.ھشدار دھنده و بطور کلی تجھیزات ایمنی سازی محیط برداشتھ شود

:اقداماتی کھ برای نجات شخص برق گرفتھ می توان انجام داد عبارتست از
قطع مدار برق .1
ن شخص برق گرفتھ از مدار رھا کرد.2
تنفس مصنوعی.3
رساندن بھ پزشک.4

:مرگ در اثر برق گرفتگی معموالً نتیجھ مستقیم دو چیز است
بھم ریختن کار منظم قلب
متوقف شدن دستگاه تنفس

چپ بدن یا از یک تماس جزئی با سیم یا وسایل برقی انسان را بھ سرعت نابود میکند و چنانچھ مسیر برق گرفتگی از سمت 
.سمت سر باشد خطرناک تر است

دقیقھ پس از برق گرفتگی با انجام این کار جریان ٣مسئلھ مھم در برق گرفتگی تنفس مصنوعی می باشد کھ باید در کمتر از 
.تنفس را بھ حالت عادی بازگردانیم

آن زیر شاتھ، بطوری کھ سر بھ عقب کشیده شود، مصدوم را بھ پشت بخوابانید و بلوز کار یا کت خود را تا کنید و با قرار دادن
.پھلوی سر مصدوم قرار گیرید و تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی انجام دھید

ایمنی در افزایش بھره وری
الزم بھ ذکر است کھ اصول ایمنی و بھداشت حرفھ ای نیز عالوه بر اثرات غیر مستقیم بر بھره وری و بازده اقتصادی واحدھای 

.ور مستقیم بر این موارد تأثیر داردصنعتی، بط
.بطور کلی خسارات مالی یا جانی، عواقب و پیامدھای منفی تمامی حوادث صنعتی را تشکیل می دھند

بنابراین وقوع حوادث یا سبب آسیب دیدن دستگاھھا و تجھیزات مواد خام، مصوالت یا محیط کار میشود و یا صدمات غیر قابل 
.ھ ھمراه خواھد داشتجبران جسمی و جانی را ب

:مزایای توجھ بھ رعایت اصول ایمنی و بھداشت حرفھ ای بھ شرح زیر است
:برای کارگر

افزایش روحیھ-١
کاھش فشار کار-٢
کاھش جراحات و صدمات-٣
کاھش حوادث-۴
افزایش راحتی-۵
افزایش حفظ رفاه و سالمتی-۶
افزایش سطح بھداشت کار-٧

:برای کارفرما
ھش حوادثکا-١
افزایش کیفیت محصول-٢
افزایش کارایی کارکنان-٣
کاھش خطاھا-۴
کاھش مخارج درمانی کارگران-۵
استفاده بھتر از نیروی انسانی-۶
.کاھش مخارج تولید-٧



حفاظت و ایمنی
وظیفھ مدیریت در امر حفاظت و ایمنی در محیط کار چیست؟

و ارزش حفاظت صنعتی پی ببرند. باید از زیانھای مادی ناشی از حوادث صنعتی الزم است مدیران و کارفرمایان بھ اھمیت
از ھمھ مھمتر بھ ارزش و منزلت عامل انسانی و سالمت او توجھ کند. ” (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) آگاھی داشتھ باشند مضافا

منی محیط را کھ در کم کردن حوادث مؤثرند بھ نحو الزم است مدیریت بر تمام کارکنان و محیط کار تأثیر داشتھ باشد وعوامل ای
.مطلوب بشناسند و کوشش و توان خود را در حفظ و سالمت کارکنان و ماشین آالت بھ نحو مطلوب مصرف کند

ایمنی محیط کار
ارد ایمنی شرایطی است کھ منابع انسانی را از عوامل مضری کھ می تواند سالمتی آنان را بھ خطر اندازد، مصون می د

مسئولیت عمده ایمن سازی محیط کار بھ عھده مدیران سطوح باالی سازمان بویژه مدیران پرسنلی است. البتھ اھمیت ھمکاری 
بھ عبارت دیگر ایمنی کار عبارت است از : فراھم آوردن موجباتی کھ از .کلیھ کارکنان را در محیط امن نمی توان نادیده گرفت

ھای صنعتی جلوگیری می کند. یعنی ھر چھ تعداد حوادث ناشی از کار کمتر باشد می توان گفت بیماریھا و حوادث ناشی از کار
.کھ ایمنی بیشتری در محیط کار وجود دارد

حوادث ناشی از کار
ھر سال میلیونھا حادثھ ناشی از کار در دنیا اتفاق می افند. برخی از این حوادث باعث مرگ و برخی دیگر موجب از کار 

موقت می شوند کھ ممکن است ماھھا دوام یابد. حوادث ناشی از کار سبب ناراحتی افراد بشر و زیانھای اقتصاد می افتادگی 
.گردند. و جامعھ متحمل خسارات فراوان می شود. بھ ھمین جھت جلوگیری از آنھا وظیفھ ای مھم و اساسی است

:تعریف حادثھ-الف
یعی منحرف ساختھ و برای او ناراحتی جسمی و روانی و یا خسارات مالی ایجاد آنچھ انسان را ناخواستھ از مسیر زندگی طب

نماید، حادثھ نامیده می شود. در دایره المعارف سازمان بین المللی کار ، حادثھ چنین تعریف شده است: حادثھ عبارت است از 
ادثھ ناشی از کار عبارت است از حادثھ ای یک اتفاق پیش بینی نشده و خارج از انتظار کھ سبب صدمھ و آسیب گردد. تعریف ح

کھ در حین انجام کار و بھ سبب آن برای بیمھ شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام کار تمامی اوقاتی است کھ بیمھ شده در 
مأمور انجام کارگاه، مؤسسات وابستھ، ساختمانھا و محوطھ آن مشغول کار باشد، یا بدستور کارفرما در خارج از محوطھ کارگاه

.تمام اوقات رفت و آمد بیمھ شده از منزل بھ کارگاه و بالعکس جزء اوقات کار محسوب می شود” کاری می شود. ضمنا

دالیل ایجاد حوادث
حوادث معموال نتیجھ شرایط و یا عملیات نامطمئن و نا ایمن است شرایط نا ایمن شامل استفاده از تجھیزات بد طراحی شده و غیر 

، محیط پر خطر بھ عنوان نمونھ، لیز بودن زمین بدلیل ریختن آب، یا ابزار و تجھیزات قدیمی و مستھلک است. عملیات مجھز
نامطمئن و نا ایمن است از سوی کارکنان و بدلیل استفاده نامناسب از ابزار و تجھیزات است. باید توجھ داشت کھ تمام عملیات 

نمی شود و تمام حوادث بھ آسیب و صدمھ ختم نخواھد شد بسیاری از مسئولین رسیدگی غیر ایمن منتھی بھ حادثھ در محیط کار
البتھ حوادثی نیز بدلیل نقص ابزار و تجھیزات .و بررسی حوادث معتقدند کھ اکثر حوادث در نتیجھ خطای انسانھا بوجود می آیند

یمنی ابزار و تجھیزات و محیط مطمئن از سوی کارکنان یا محیط کاری نا ایمن رخ داده است. اما در بیشتر موارد بھ مزایای ا
.توجھی نشده، یا توصیھ ھای ایمنی و احتیاط ھای الزم نادیده گرفتھ شده اند

:انواع روش طبقھ بندی حوادث-ب
:حوادث ناشی از کار را می توان بھ روشھای گوناگونی طبقھ بندی نمود

ندی می گردند، مانند: مدیر ، استاد کار و کارگرحوادث بر حسب افراد بوجود آورنده طبقھ ب-1
ماشین آالت ترابری ، انفجار و آتش سوزی و مواد سمی:حوادث را بر حسب علل آنھا طبقھ بندی می نمایند. مانند-٢
عدم حوادث را بر حسب کیفیت عملی کھ باعث حادثھ گردیده، طبقھ بندی می کنند، مانند: برداشتن حفاظ از روی دستگاه،-٣

.احتیاط الزم ھنگام کار و راه اندازی دستگاه بدون اجازه
حوادث را بر اساس شرائط محیط بوجود آورنده طبقھ بندی می کنند، مانند: عدم روشنایی کافی، تھویھ نامناسب، سر و صدا -۴
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