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  :گفتار پيش
ر عمـل  در دنياي امروزي ، تنوع و ريسك خطرات موجود ، در اغلب اوقات بحدي باالسـت كـه د  

علـم ايمنـي   بـه همـين علـت امـروزه     . غير ممكن مـي گـردد   از آن امكان جبران پيامدهاي حاصل
وي يكي از مشخصات بارز اين علم كاركرد آن است بنح .بخود گرفته است انهرويكردي كامالً پيشگير

عناصـر   .ارزيابي و كنترل بر روي كليه عناصر درگير تأكيـد مـي كنـد    كه در تمام مراحل شناسايي،
از ميان عناصـر يـاد شـده، انسـان     . اصلي اين سيستم شامل انسان،تجهيزات،مواد و محيط مي باشد

 احاطـه بحراني ترين عامل محسوب مي شود زيرا اين عنصر در عين حالي كه بر روي عناصـر ديگـر   
  .دارد قادر است با رفتارهاي نا ايمن خود سه عنصر ديگر را تحت تأثير خود قرار دهد

عـامل انساني سيستم ايمني شامل طيـف وسـيعي از افــراد، از مـديريت ارشـد گــرفته تــا           
يكي از گروههاي انساني موجود در ايـن بخش كـه اهميتي روز افـزون بخـود   .كارگران صف ميگردد

پيمانكاران گروههاي ثالثي هستند كـه بـراي تقبـل انجـام وظـايفي      . نكاران مي باشندمي گيرد پيما
  .خاص ،گروه قابل توجهي از نيروهاي انساني را بخدمت ميگيرند

مشـكالت   و در ايران با روند سريع و گسترده واگذاري خدمات بخشهاي دولتـي بـه پيمانكـاران،   
تـا پيگيـري   موجـب گرديـده    حوزه پيمانكـاري فراوان در بخش بهداشت، ايمني و محيط زيست در 

اگر چـه ممكـن اسـت    . مسائل بهداشتي، ايمني و زيست محيطي پيمانكاران اهميتي دو چندان يابد
تعدد حوادث به وقوع پيوسته در بخش خاصي از صنعت نفت و گاز چشمگير نباشد، ولي عدم توجـه  

پيش روي ايـن صـنعت مهـم كشـور      به اصول بهداشت، ايمني و محيط زيست معضالت بالقوه اي را
نساني پيمانكـار بـه عنـوان عامـل اساسـي در      اارتقاي سطح دانش و آگاهي نيروي از اينرو . ميگذارد

 .ارتقاي سطح سالمت كار به عنوان يكي از مهمترين وظايف كارفرمايان و پيمانكاران تلقي مي گردد
ر آموزش فني و تخصصي شركت ملي گاز ايـران  برخود الزم مي دانم از زحمات همكاران فرهيخته ددرپايان 

كه نظـرات ارزنـده   فريد بن سعيد و بويژه مهندس  جواد دانشياربويژه آقايان مهندس خليل قنادي ، مهندس 
  .اي ابراز نمودند، تشكر و قدرداني نمايم

موزشي به آصاحبنظران محترم ميتوانند، نظرات و پيشنهادات خود را جهت پربارتر شدن دوره 
 .ارسال نمايند P.Roohi@Gmail.Comاني اينترنتي نش

  پژمان روحي    

      



  ب

 

  

 مقدمه

كوتاهترين زمان ممكن و با حفـظ ارزشـهاي    يكي از اهداف شايان كشورهاي جهان سوم رشد و توسعة اقتصادي در
جهت تحقق اين اهداف و تعميم مفاهيم جديد و تكنولوژيهاي پيشرفته، ناگريز آموزشهاي . باشد فرهنگي آن كشورها مي
  .يابد طور مستمر ضرورت مي عمومي و اختصاصي به

بـه عنـوان يـك فرآينـد مسـتمر      بايست به آمـوزش   با تحول روزافزون جهان علم و رشد دائم دانش بشري ديگر مي
ريزي ساختار دانش الزم و خالق، در نزد كاركنان انگيـزش و توانـايي    مند ضمن پي هاي آموزشي نظام با برنامه ،نگريسته

  .را ايجاد نمودروز ه مندي دائمي ايشان از منابع و مراجع علمي و اطالعاتي ب الزم جهت خودآموزي و بهره

ب آموزشي، آموزش شركت ملي گاز مبادرت بـه تـدارك يـك سلسـله مباحـث فنـي و       بدين منظور و به اتكاء تجار
هايي به زبان انگليسي  تخصصي پيرامون دانش، اطالعات و استانداردهاي صنعت گاز نمود كه به صورت كتب يا مجموعه

هـاي مختلـف    هزمينـ هاي عمومي كارآموزي بدواسـتخدام در   اي كه در قالب دوره گونهه و فارسي تأليف و تدوين شدند ب
مدت ضمن ارائه دانشهاي الزم كاركنـان جديداالسـتخدام، آمـادگي      تا در فرآيندي كوتاهد، باشن شغلي قابل تدريس مي
  .را در ايشان ايجاد نمايد” مفاهيم علمي كاربردي بنيادي صنعت“و آشنايي با ” زبان انگليسي“كافي از لحاظ تسلط به 

كه بدين منظور تدوين گرديده است و در تـدارك آن تـالش الزم جهـت ارائـه     كتاب حاضر از مجموعه كتبي است 
تفهيمي مطالب بنيادي شده است تا در جنب منابع انگليسي به درك مفاهيم و واژه هـاي كليـدي و اصـطالحات فنـي     

  .رايج در صنعت ياري رساند

دوره آموزشـي  اصـلي تـدريس   كتابي كه در پيش رو داريد توسط آقاي مهندس پژمان روحي تهيه شده و منبـع  
باشد كه ضمن تشـكر از ايشـان الزم اسـت     مي 19808بهداشت، ايمني و محيط زيست پيمانكاران با كد آموزشي 

ي  اميد است همكاران با ارائـه . هاي تابعه جهت تدريس اين دوره، از اين منبع استفاده نمايند كليه ادارت آموزش شركت
ما را در اين امر مهـم همچـون گذشـته       Info@training.nigc.irالكترونيكي نظرات و پيشنهادات از طريق آدرس 

  .ياري نمايند

هاي آموزشي همكاري نموده اند، كمال  در اينجا شايان ذكر است از كلية عزيزاني كه در تهيه و تدوين اين مجموعه
با تأييدات الهي و همكاري و مساعدت مسؤوالن ذيربط در جهت رشد نيـروي انسـاني    اميد است .تشكر و قدرداني گردد

  . كارآمد توفيق يابيم

  نيـروي انسـاني تجهيــزآمـوزش و 

  و تخصصي آموزش فنّي

  1389 دي ماه 

  ) ع(حضرت علي زكات علم نشر آن است

  

  شركت ملي گاز ايران

  يانسان يرويز نيآموزش و تجه
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  ساعت 24 :مدت  19808: كد دوره بهداشت ايمني و محيط زيست پيمانكاران :عنوان دوره

  گازرسانيليه پرسنل پيمانكاري و اركان ثالثك:كنندگان شرايط شركت

  ندارد  :نياز پيش عمومي:سطح  : نوع پودمان

    كالس  كارگاه  :امكانات اجرائي

   CD/ فيلم  جزوه   كتــاب
  

 س از پايان دوره قادر خواهند بودكنندگان پشركت: اهداف آموزشي

جام كار مد نظر قرار داده ودستورالعمل و قوانين مربوطـه را  مالحظات بهداشتي ايمني و زيست محيطي را در زمان ان
  به اجرا گذارند 

 محتوا  سرفصل

  تغذيه، بهداشت فردي -  بهداشت عمومي

  ...صوت، نور، حرارت، استرس، گرما، سرما، ارگونومي و  - عوامل زيان آور محيط كار

  HSEعناصر سيستم مديريت  - HSEآشنايي با سيستم مديريت 

  الزامات ايمني در كارگاه ها و پروژه ها -  قوانين كارآشنايي با 

ــتورالعمل  ــا دســ  HSEآشــــنايي بــ
 پيمانكار HSEوظايف كادر پيمانكاري و نمايندگان  -  پيمانكاران

آشنايي بـا خطـرات صـنعت گـاز و راه     
 هاي مقابله با آنها و تامين ايمني 

ايمني كار با مواد شـيميايي، ايمنـي مخـازن تحـت فشـار،       -
جوشكاري، ايمني در برق، ايمني كـار در ارتفـاع،   ايمني در 

ايمني ايستگاه هاي تقليل فشار، ايمني كار در حوضچه هـا،  
  ...ايمني در پرتونگاري، ايمني در حفاري و گودبرداري و 

  ...، گرم، گودبرداري، تزريق گاز و پروانه هاي كار سرد -  اشنايي با سيستم صدور پروانه كار

هيـزات حفاظـت   آشنايي با وسايل و تج
  ...كاله ايمني، سطوح حفاظتي، تجهيزات تنفسي و  -  فردي

آشنايي با حريق، انواع اتش و خـاموش  
  كننده ها

طرز كار و استفاده از خاموش كننده هـا، فيزيـك و شـيمي     -
  ...حريق و 

  آلودگي آب، خاك و هوا، آلودگي ناشي از اجراي پروژه ها  محيط زيست
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  جايگاه بهداشت، ايمني و محيط زيست در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
  

د، استخراج ، پااليش و توزيع گاز و نفت  توليد فراورده هاي مختلـف از آن همـراه بـا    ليتهاي توليفعا
اكثر شركتهاي بزرگ فعال در زمينه اجـراي پـروژه هـاي    . تبعات بهداشتي، ايمني و زيست محيطي است

نفت، گاز و پتروشيمي، داراي يك استراتژي معين در زمينه بهداشت و ايمني هستند كه نظـام مـديريت   
  . هسته مركزي اين استراتژي است  1منياي

. اجراي مفاد راهنماي نظام مديريت ايمني نيز تنها با مشاوره متخصصين اين حوزه صورت مي پذيرد
از سـوي ديگـر    .شـكل گرفـت    2رعايت اصول كيفي در شركتها و سازمانها در استاندارد مديريت كيفيت

ابع قوانين و معيارهاي خود باشند استاندارد نظـام  براي لحاظ نمودن جنبه هاي بارز زيست محيطي كه ت
با ساختاري مشابه نظام مديريت ايمني براي كنترل اثرات اين جنبه هـا مـورد    3مديريت زيست محيطي

  .توجه قرار گرفت

اگر چه در سطح اجرايي تفاوت بـارزي بـين موضـوعات ايمنـي و زيسـت محيطـي وجـود دارد ولـي         
منطقه اروپا فعاليت هاي بهداشت، ايمني و محيط زيسـت خـود را بطـور     شركتهاي معتبر نفتي بويژه در

  .همزمان و تحت يك مديريت با عنوان نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست پيگيري مي كنند

البته ذكر اين مطلب الزم است كه هميشه اقدامات مربوط به بهداشـت، ايمنـي و محـيط زيسـت در     
بعنوان مثال ممكن است عملياتي كـه بـراي نجـات    . برخوردار نمي باشندسطح اجرايي از يك هماهنگي 

ولي يك نگاه كلـي بـه مسـائل حـوزه     . جان انسانها انجام مي شود منجر به آلودگي زيست محيطي گردد
بهداشت ،ايمني و محيط زيست بهترين راهكار ممكن براي حفـظ و صـيانت از نيـروي انسـاني، ارتقـاي      

  .ي و حفظ محيط زيست را به دنبال داردسطح سالمتي جسمي و روح

در وزارت نفـت   4ايمني و محيط زيسـت  ،بهداشت با توجه به حساسيت و لزوم استقرار نظام مديريت
، ايـن وزارتخانـه بـه عنـوان پيشـگام اسـتفاده از       به عنوان متولي پرخطرترين فعاليت هاي صنعتي كشور

  .مزاياي اين سيستم مديريتي در كشور مطرح گرديد

  

                                                            
1 SMS  
2 ISO 9000 
3 EMS 
4 HSE MS 
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  آموزش هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست در ارتقاي سطح بهره وري كارنقش 
  

جهان در دهه هاي اخير، عرصه تحوالت چشمگيري از جمله تكنولوژي اطالعات و 
ورود به فضاي مجازي . ارتباطات بوده كه بسياري از مناسبات پيشين را دستخوش تغيير نموده است

. و ارتباطات، دوره جديدي از تمدن بشري را رقم زده است حاصل از فن آوري هاي نوين اطالعات
با اين تحوالت شگرف و در اين دنياي صنعتي و در اين عصر پيچيده و بي حد و مرز رسيدن به 

در اين ميان لزوم آموزش و فرهنگ سازي و . محيط كار و جامعه ايمن بسيار مشكل و دشوار است
منظور رسيدن به سطح قابل قبول بهداشت و ايمني افراد و استفاده از فن آوري و رسانه هاي روز ب

 . محيط زيستي سالم، الزم و ضروري است

عبارت است از هرگونه فعاليت يا تدبير از پيش طرح ريزي شده اي كه هدف آن  HSEآموزش 
در يادگيرندگان است و يادگيري عبارت است از فرايند  HSEتسهيل يادگيري مسائل مرتبط با 

غييرات نسبتا پايدار در رفتار يا توان رفتاري كه حاصل تجربه يادگيري است كه اين تجربه ايجاد ت
  . يادگيري ممكن است عمدي يا اتفاقي باشد

محيط خود و  HSEاز طريق آموزش، كاركنان صنعت گاز در زمينه درك خطرات مرتبط با 
ي و استفاده از هر وسيله و ابزاري نحوه ارزيابي و كنترل آنها، ياد مي گيرند كه براي انجام هركار

ابتدا به موارد بهداشت، ايمني و زيست محيطي آن توجه نموده و به گونه اي كار را انجام دهند كه 
  .باشد HSEداراي حداقل ريسك 

با توجه به مقدمه فوق و گستره فعاليتهاي پيمانكاران در صنعت گاز كشور، و همچنين با توجه 
ين كتاب آموزش بهداشت، ايمني و محيط زيست پيمانكاران، بر آن شديم تا با به نياز فراوان به تئو

اين . بكارگيري تجربه و تخصص كارشناسان فعال در اين بخش، مطالب آموزشي مفيدي ارائه گردد
آموزشها كه با هدف ايجاد رفتار مطلوب و صيانت از بهداشت، ايمني و محيط زيست افراد و جامعه 

  . صورت مي گيرد

ميد است با شكل دهي و تقويت هنجارهاي اجتماعي و تغيير باورها، ارزشها و نگرشهاي افراد ا
جامعه در راستاي ارتقاي سطح بهداشت، ايمني و محيط زيست از طريق آموزش و فرهنگ سازي 

  .شاهد  توسع پايدار و ايمن در فعاليتهاي پيمانكاري باشيم
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  مني و محيط زيستبهداشت، ايتعاريف و اصطالحات در حوزه 
  

  :   1بهداشت

سالمتي نيز  ايجاد حالـت  . علم و هنر دستيابي به سالمتي و نگهداري و باالبردن سطح سالمتي است
ايـن تعـادل در نتيجـه تطبيـق     . تعادل نسبي در شكل ظاهري و اعمال و تركيبات شيميايي بـدن اسـت  

محيط زيست او قرار دارد بـه وجـود مـي     موفقيت آميزي است كه بدن انسان با عواملي كه در پيرامون و
  .آيد

  

  : 2بيماري هاي شغلي
 اختالالت و عوارضي گفته مي شود كه در محيط هاي كار غيرفنـي و غيربهداشـتي و يـا بـر اثـر      به

چند دسته تقسـيم   بيماريهاي شغلي به. رعايت نكردن اصول و قواعد درست انجام كار، عارض مي شوند
 ، ناشـي از عوامـل شـيميايي    بيماريهـاي  ، يماريهاي ناشي از عوامل فيزيكـي ب كه عبارتند از  مي شوند

ايـن  . روانـي  بيماريهـاي  وكي بيماريهاي ناشـي از عوامـل ارگونـومي    بيماريهاي ناشي از عوامل بيولوژيكي
  .عوامل به عنوان عوامل زيان آور محيط كار نيز شناخته مي شوند

  

  ت معلق در هوا و دود و گازهاي مواد شيميايي شامل بخارات مواد و ذرا :عوامل شيميايي 
 شامل مواردي از قبيل سروصدا ، ارتعاش ، حرارت ، فشار و پرتوها  :عوامل فيزيكي 

 شامل مواردي از قبيل باكتريها ، حشرات ، قارچها و ويروسها  :عوامل بيولوژيك 

غيـر اصـولي   ي، خسـتگي، روشـهاي   شامل مواردي از قبيل فعاليتهاي يكنواخت و تكرار :عوامل ارگونوميكي
 انجام كار 

 .كه مواردي از قبيل استرس هاي شغلي در آن مطرح مي شود :رواني -عوامل روحي
  

                                                            
1 Health 
2 Occupational Disease 
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  :  1ارگونومي

به معنـاي قـانون مـي باشـد ارگونـومي       "نومي "به معناي كار و  "ارگو"آميزه اي از دو واژه يوناني  
ناسب و هماهنگ نمودن درخواست هاي كـار ، محـيط و   دانشي كاربردي است كه هدف از كاربرد آن مت

  .تكنولوژي ما انسانهاست و در كل ، محيط هاي كاري را با انسان متناسب مي كند

  

  :   2يمنيا

 مقابل در را سرمايه و انساني نيروي بتواند آنها بكارگرفتن كه مقرراتي اصول و تدابير مجموعه به
 از سـت ا عبـارت در عبارتي عاميانه تـر  . كند حراست و ظحف مؤثر نحوي به صنعت در نهفته خطرات
 فعل به آينده در است ممكن كه بالقوه خطرات از پيشگيري و نامطلوب حادثه يا اتفاق هرگونه فقدان
  .كند مختل را آنها دو هر يا و محيطي تعادل يا فرد سالمتي و درآمده

 

    : 3رويداد

 ايجاد اختالل توانند مي كار يا وظيفه انجام مسير رد كه شود مي اطالق وقايع از وسيعي گروه به
 . رويدادها مي  توانند حادثه يا شبه حادثه باشند. كنند

  

  : 4حادثه

 به آسيب و صدمه سبب كه انتظار از خارج و نشده بيني پيش رويداد يك از است عبارت حادثه
ي و غير مـديريتي كـه بـه    خطاهاي مديريت. گردد مي زيست محيط و تأسيسات ، تجهيزات ، كاركنان

  .اعتبار شركت يا سازمان لطمه وارد كنند، مي توانند حادثه تلقي گردند

  

                                                            
1 Eegonomy 
2 Safety 
3 Incident 
4 Accident 
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    :1حادثه شبه

 حوادث (دارد را آن پتانسيل اما نشده تجهيزات به صدمه يا افراد به آسيب به منجر كه رويدادي
  )  گذشته خير به

  

  : 2خطر

يا بيماري ، تخريب اموال و تجهيزات ، صدمه به محيط موقعيت يا منبع بالقوه ايجاد خسارات انساني 
  . و يا تركيبي از آنها ) يا محيط زيست ( كارگاه 

  

  : 3شناسايي خطر

  .وجود خطر يا عامل زيان آور و تعيين مشخصات آن ) تشخيص ( فرايند شناسايي 

  

  :4موقعيت اضطراري

موقعيت اضطراري بستگي به نوع و وسعت . باشد يك موقعيت اضطراري منتج از يك حادثه عمده مي
شـوند و  بدنبال آن ، تعداد سازمانهايي كه در اين وضعيت درگير مـي . ميزان رويداد به وقوع پيوسته دارد 

  .وسعت مقابله با وضعيت اضطراري ، بستگي به شدت حادثه دارد 

  

  : 5محيط زيست

ان و روابط متقابل بين آنهـا كـه   انس, جانوران ,گياهان ,منابع طبيعي ,خاك , آب,محيطي شامل هوا 
  .سازمان در آن فعاليت مي كند

                                                            
1 Near miss 
2 Hazard 
3 Hazard Identification 
4 Emergency Situation 
5 Environment 
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  :1اثر زيست محيطي 

هر تغييري در محيط زيست اعم از مطلوب يا نامطلوب، كه تمام يا بخشي از آن فعاليت ها، محصـول  
  .يا خدمات سازمان باشد

  

  :2ريسك

  .ندتابعي از احتمال وپيامد ناشي از وقوع يك اتفاق خطرناك را ريسك گوي

  

  :3ارزيابي ريسك

كـار   كه چه چيـز در محـل  نيا به طور ساده ارزيابي ريسك عبارت است از يك بررسي دقيق در مورد
آيـا اقـدامات    به طوريكه بتوانيد تشخيص دهيـد كـه  . شما مي تواند سبب آسيب رساندن به نفرات گردد

كليـه  . انجـام گيـرد    سـيب پيشگيرانه موجود كافي است يا بايد اقدامات بيشـتري جهـت جلـوگيري از ا   
  .محافظت شوند كاركنان حق دارند كه در برابر اسيب هاي ناشي از احتمال در سيستم

  

  :4ريسك قابل تحمل

ريسكي كه ميزان آن تا حد قابل تحمل توسط سازمان،با در نظر گرفتن الزامات قانوني وخـط مشـي   
   .ايمني پايين آمده است–بهداشتي 

  

  :   5بهبود مستمر

ارتقاي سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني براي دستيابي به بهبودهايي در عملكرد كلـي   فرايند
  . بهداشتي و ايمني ، در راستاي خط مشي بهداشتي و ايمني سازمان 

                                                            
1 Environmental Impact 
2 Risk 
3 Risk Assessment 
4 Tolerable risk 
5 Continual Improvement 
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  فصل اول
  

   آشنايي كلي با سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست :فصل اول
  

 "سـه مجموعـه اسـتاندارد تحـت عنـوان      , ISO مانسـاز  از ميان استانداردهاي تدوين شـده توسـط  
و استانداردهاي وابسته بـه   "مديريت زيست محيطي و مديريت بهداشت وايمني شغلي ,مديريت كيفيت 

آنها اهميت خاص يافته و بكارگيري اصول و الزامات اين استانداردها و سازمانهاي توليدي و خـدماتي در  
  . باشدسرتاسر جهان دائما در حال گسترش مي 

پس از معرفي استانداردهاي اخير و نتايج موفقيت آميز بكـارگيري ايـن رويكـرد، امـروزه بسـياري از      
سازمانها به نقش موثر پياده سازي اين نوع استانداردها در افزايش اثربخشـي سـازمانها سيسـتم و نقـش     

ايمنـي، بهداشـت،   ( ي از طـرف ديگـر در هـر اسـتاندارد    . مفيد آنها در جهت اهداف سازمان پي برده اند
تنها يكي از ابعاد سازمان مورد توجه قرار گرفته و ) كيفيت، محيط زيست، ارگونومي، منابع انساني و غيره

  . سياست ها و اهدافي كه تعريف مي شوند در جهت آن جنبه از فعاليتهاي سازمان مي باشد

اين تشابهات بـين  . ين آنهاستيكي از مهمترين علل ادغام سيستم هاي مديريتي ياد شده تشابهات ب
سيستم هاي مديريت كيفيت، ايمني و بهداشت و زيسـت محيطـي و فوايـد ادغـام ايـن سيسـتم هـا در        
باالترين سطوح بين المللي شناخته شده و مورد تائيد قرار گرفتـه اسـت بطوريكـه در مقدمـه اسـتاندارد      

ISO 14001  مللي در اصول كلي سيستم مـديريت  بيان شده است كه اين استاندارد بين ال 1996نسخه
  .براي سيستم هاي كيفيت مشترك مي باشد ISO 9000با سري استانداردهاي 

با وجود تشابهات فراوان موجود بين اين سيستم ها بنظر مي رسد كـه ادغـام نيازمنـديهاي سيسـتم     
ولي . ي باشدايمني و بهداست با سيستم مديريت محيط زيست و سيستم هاي ديگر نسبتاٌ بدون پيچيدگ

اين امر در عمل بسادگي ميسر نيست زيرا بايستي در ابتدا براي هر سازماني فوايـد، مشـكالت و مسـايل    
از اينرو به منظور آشنايي پيمانكاران بـا اصـول و عناصـر     .حاشيه اي براي ادغام سيستم ها در نظر گرفت
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يريت تركيبـي بـه تشـريح    سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست به عنوان يـك سيسـتم مـد   
  .مي پردازيم HSEعناصر سيستم مديريت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  نمايي از فلوچارت دايره اي سيستم مديريت بهداشت، ايمني و  محيط زيست:  1شكل شماره 

  

  : مهمترين عناصر سيستم مديريتي عبارتند از

  رهبري و تعهد . 1

ديريت و آمـادگي آن بـراي تهيـه منـابع     تعهد باالترين رده م رهبري ،سيستم مديريتي ايناساس بر 
سيستم مديريت بهداشت، ايمنـي و  بطور كلي عمل تعهد به . است HSEكافي در زمينه موارد مربوط به 

  : در سطوح مختلف مديريتي شامل موارد زير مي شودمحيط زيست 

   HSEتخصيص منابع مورد نياز شامل زمان و منابع مادي براي موضوعات  -

  در فعاليتهاي روزمره پرسنل  HSEوع گنجاندن موض -

  در داخل و خارج محيط كار  HSEهمكاري فعاالنه در فعاليتهاي مرتبط با  -
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  در تصميمات كاري  HSEارتباط دادن مالحظات  -

   HSEقدرداني از اقدامات انجام شده در زمينه  -

  مشاركت در ابتكارات داخل و خارج سازماني  -

  

  تژيك خط مشي و اهداف استرا. 2

خط مشي بخشي از سيستم مديريتي محسوب مي شود كـه از طريـق آن سياسـت كـل سـازمان در      
مهمترين مسئله در مورد خـط مشـي تـدوين، توسـعه،     .رابطه با سيستم ياد شده تعريف و ارائه مي گردد

حمايت و تصديق آن در باالترين سطوح مـديريتي و ارائـه آن بـه شـكلي كـامالٌ قابـل فهـم بـراي كليـه          
براي نمونه در بخش زير بـه چنـد بنـد از خـط مشـي هـاي ايمنـي و        . گروههاي مرتبط و عالقمند است

  : بهداشت و محيط زيستي اشاره مي شود

  تدوين دستورالعمل هاي ايمني و بهداشتي براي كليه عمليات  -

  ترويج مشاركت در موضوعات ايمني و بهداشتي  -

  ژي كاهش ضايعات، مصرف مواد و سوخت و انر -

  برگزاري دوره هاي آموزشي و برنامه هاي آگاهي دهنده براي كاركنان  -

  سازماندهي، تعيين منابع و مستند سازي . 3

ي كه در اين بخش مطرح مي گـردد شـامل تعيـين مسـئوليتها، تعيـين منـابع و       يمهمترين بحث ها
  . مستندسازي فعاليتها مي باشد

با ماهيت و ساختار سازمان مي باشد براي مثال ممكن در ارتباط مستقيم  HSEتعيين مسئوليتهاي 
است مديريت ارشد مسئوليت توسعه، تعيين منابع، بازنگري و انطباق موارد با خط مشي تـدوين شـده را   

  . بر عهده بگيرد

باشد كه  HSE MSسمتهاي قدر بخش اختصاص منابع بايستي توجه داشت كه اين امر شامل كليه 
  : موارد زير اشاره كرد براي نمونه مي توان به
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  تسهيالت، تجهيزات و واحدها براي رسيدن به الزامات قانوني و نظارتي  -

  پرسنل، تجهيزات و سازمان در راستاي پاسخ به بروز شرايط اضطراري  -

  تخصيص منابع براي توسعه هاي جديد  -

  ... و -

و فـراهم آوردن يـك    HSE MSهدف اصلي از مستند سازي ايجاد يك تشريح و توصيف مناسـب از  
مستند سازي مي تواند بصورت كاغذي، الكترونيكي . مرجع كامل براي اجراء ونگهداري سيستم مي باشد

و يا اشكال ديگر صورت گيرد ولي مهمترين اصل در آن حفظ و نگهداري مناسب آن جهت دسـتيابي بـه   
  .تكرار و اصالح روشهاي كاري استمحتويات و كنترل 

  

  ك و ارزيابي آن مديريت ريس. 4

شناسايي خطارت مرتبط با حيطه هاي بهداشت، ايمنـي و محـيط    HSE MSيك گام مهم ديگر در 
  . زيست و همجنين تعيين اهميت آنها از طريق ارزيابي ريسك و مديريت آن مي باشد

امروزه براي شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك آنها تكنيك هاي بسيار زيادي معرفي شده اسـت كـه   
تكنيكهاي موجود كه تعـداد آنهـا از عـدد    . كدام از نقاط قوت و ضعف خاص خود برخوردار مي باشند هر

بـراي مثـال تعـدادي از ايـن     . تجاوز مي كند را مي توان از ديدگاههاي مختلف طبقـه بنـدي كـرد    100
تم مـورد  تكنيكها كاربرد مديريتي و تعدادي ديگر كاربرد مهندسي دارند هر چند كه در اغلب آنهـا سيسـ  

هم چنين تكنيكها را مي توان از نظر تناسـب آنهـا از   . مطالعه از هر دو ديدگاه ياد شده ارزيابي مي گردد
  . نظر چرخه عمر سيستم نيز تقسيم بندي كرد

  

  طرحريزي -5

اين بخش برنامه ريزي قطعي فعاليتهاي كاري را كه شامل معيار انـدازه گيـري كـاهش ريسـك مـي      
و برنامه ريزي براي عمليات موجود، مديريت تغييرات و توسعه روش پاسـخگويي   باشد مشتمل مي گردد

  . به شرايط اضطراري را پوشش مي دهد
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  اجراء و پايش .6

منظور از اين قسمت تعيين چگونگي انجام و پايش فعاليتهـا و همچنـين نحـوه بكـارگيري اقـدامات      
بخـش بـراي اجـراي عملـي و مـوثر اقـدامات        بعبارت بهتـر در ايـن  . اصالحي در زمانهاي مورد نياز است

طرحريزي شده در فسمت قبل، روشهاي اجرائي و محتوا و شيوه هاي آموزشي براي كليـه افـراد درگيـر    
  . تدوين شده و كنترل مي گردد

  

  مميزي و بازنگري . 7

در اين قسمت ارزيابي دوره اي سيستم، اجراء، اثربخشي و تناسب نهـادي آن مـورد بحـث قـرار مـي      
يك برنامه مميزي مي تواند يك يا چند مميزي را شامل شود كه اين امـر بـه ماهيـت وپيچيـدگي     . گيرد

مديريت رده باالي سازمان بايستي اختيار كافي براي مديريت كردن برنامه مميـزي  . سازمان بستگي دارد
  . را تفويض نمايد

  
 HSEدر سيستم مديريت  يمانكارانپ   HSEجايگاه 

  
به منظور سالمت و حفاظت از نيروهاي انسـاني   پيمانكاران شركت ملي گاز ايران  HSEدستورالعمل 

پيمانكـاران،   HSEقرار داده شده است كه در آن الزامات  HSEو سرمايه ها و منابع در سيستم مديريت 
 HSEتوسعه مـديريت پيشـگيرانه در خصـوص بهداشـت، ايمنـي و محـيط زيسـت و تشـريح مـديريت          

  .ف گرديده استپيمانكاران تعري
نـاظر طـي مـدت اجـراي     / پيمانكاران نماينده كارفرما HSEبه منظور جاري سازي سيستم مديريت 

قرارداد، فعاليت پيمانكار را مطابق الزامات عمومي و اختصاصي پيمان ارزيابي كرده و از انطباق فعاليت ها 
ورت مشاهده هر گونه تخلـف از  با الزامات مشخص شده در دفترچه پيمان حصول اطمينان نموده و در ص

  .را مطلع مي نمايد HSEمعيارهاي زير، ضمن اعالم يك بازه زماني جهت رفع ايراد، كتباً واحد 
  

  HSEتعهد مديريت ارشد و مديران مياني پيمانكار به الزامات، خط مشي و استانداردهاي  -الف
  پيمانكار HSE‐PLANرعايت مفاد  -ب
  پيمانكار HSEات سيستم درون كنترلي مخاطر -ج



١٢ 

 

  HSEپايش و نظارت داخلي پيمانكار بر عملكرد  -د
  و شرايط اضطراري HSEتأمين تجهيزات بحراني  -هـ
  كنترل ريسك در سطح قابل قبول -و
  گزارش دهي و ثبت حوادث و شبه حوادث -ز
  وجود سيستم هاي ارتباطي مناسب داخلي و خارجي -ح
  

اد پيمان و قوانين و مقررات ، به پيمانكـار اخطـار كتبـي داده    در صورت عدول پيمانكار از الزامات مف
  .مي شود و در صورت تكرار مطابق مقررات پيمان برخورد مي گردد 

اين آموزشها بايـد بصـورت   . براي كليه افراد پيمانكار ضروري است HSEگذراندن آموزشهاي عمومي 
 .دوره اي تكرار شوند

ن كليه پيمانكاران موظفند براي تمـام پرسـنل خودشـان    پيمانكارا HSEدر بخش بهداشت مديريت 
 .معاينات قبل از استخدام و دوره اي را بصورت زير انجام داده و نتايج را به كارفرما ارائه نمايد

پيمانكار موظف است هر گونه حادثه، شرايط اضطراري،  بيماريهاي شغلي   HSEدر سيستم مديريت 
  .رفرما اعالم نمايدو رويدادهاي خطرناك خود را به كا

آشنائي پيمانكار با محيط شركت ها و سازمان هاي مجاور، تبعيت از خط مشـي، دسـتورالعمل هـا،     
استانداردها و مقررات مورد نظر كارفرما، ضبط و ربط محيط كار در خصوص پرسنل، تجهيزات و محـيط،  

جمله وظـايف پيمانكـاران در    رعايت اصول ايمني تجهيزات و فراهم نمودن تسهيالت بهداشتي مناسب از
  .پيمانكاران در سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست است HSEرعايت اصول 
مي بايست برنامه هاي مشاوره و آگاه سـازي توسـط    ، پيمانكارانHSEارتقاي سطح دانش به منظور 

در  .آنها پايش گردد به اجرا گذاشته شده و اثربخشيواجد صالحيت  HSEنمايندگان /يا مشاورانسازمان 
اين خصوص كارفرما نيز به ارزيابي اثربخشي برنامه هاي آموزش و مشاوره پيمانكار اقدام نموده، ايشان را 

  .براي ارتقاي برنامه ها راهنمايي مي نمايد
پيمانكاران شركت ملي گاز ايران پيش از شـركت در مناقصـات    HSEآگاهي پيمانكار از دستورالعمل 

  .عدول پيمانكار از مفاد دستورالعمل پس از اخذ پيمان پذيرفتني نيستضروري است و 
در بخش بعد با ارائه مفاهيم كلي از مخاطرات و عوامل بالقوه آسيب رسان در فعاليتهاي پيمانكـاري،  

  .به معرفي مسائل بهداشت، ايمني و محيط زيست پيمانكاران مي پردازيم
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 فصل دوم

  

  بهداشت :فصل دوم
  

  مي و تغذيهبهداشت عمو

از اينرو هر گونه تاثير بر اين بخش از صنعت، اثـرات مختلفـي را   . انسان محور توسعه و تحوالت است
مطالعات مختلف نشان داده اسـت كـه بهداشـت عمـومي و     . بر بازدهي كار و بروز رويداد ها ايفا مي كند

  .تغذيه يكي از پارامترهاي مهم در ارتقاي سطح بازدهي نيروي كار است

اهش غيبت هاي كاري، كاهش بيماريها و پايين امدن هزينـه هـاي درمـان، پيشـگيري از سـرايت      ك
بيماريهاي مسري به ديگر كاركنان، ايجاد روحيه شاداب و افزايش بهره وري تنهـا بخـش هـايي از نتـايج     

نيروي در اين ميان، ايجاد بستر مناسب براي رشد و بالندگي . رعايت بهداشت فردي و عمومي مي باشند
كار آينده به دولتها كمك مي كنند تا چشم انداز روشني را براي نيروي كار آتي و در نهايت صنعت خود 

به گونه اي كه افزايش سطح سالمت و بهداشت فـردي و عمـومي بـه عنـوان يكـي از معيارهـاي       . ببينند
  .توسعه يافتگي هر كشور تلقي مي گردد

عاليت مغزي و بدني افراد در موقعيت هاي مختلـف همـواره   از طرف ديگر تغذيه مناسب با توجه به ف
از اينرو توجه به بهداشت عمومي و تغذيه مناسـب موجـب تـداوم    . مورد توجه پزشكان صنعت بوده است

  .بازدهي باال در نيروي كار مي گردد

  

  بهداشت محيط كار

كاركنان همة مشـاغل   تأمين و ارتقاء عالي ترين درجة سالمت جسمي و رواني و اجتماعي :اهـداف 
ـ پيشگيري از بيماري ها و حوادث ناشي از كار و رسيدگي به آنها ـ انتخـاب كـارگر و يـا كارمنـد بـراي       
محيط شغلي كه از نظر جسماني و رواني قدرت انجام آن را دارد و به طور خالصه تطبيق كار با انسان در 

  امكانصورت 
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 ؟ از كار هستيم به بيماريهاي ناشيچگونه بدانيم كه مبتال 

اسم هاي شغلي وقتي كه شما مشغول به  در برخي از موارد ممكن است عالئم بيماريها ي شغلي مثآل
كار هستيد شديد تر شده و در زمانيكه شما دور از محل كار هستيد عالئم ناپديد شده يا بهبود يابند مـا  

. عالئمي مشابه شما داشته باشندگاهي ممكن است همكاران شما هم . نند زماني كه در مرخصي هستيد
براي مواردي مانند كري ناشي از سروصدا يا مواد شيميايي جذب شده ، ممكن اسـت بيماريهـا فقـط در    

برخي از عوامل زيان آور مانند صدا .زمانيكه براي معاينات پزشكي مخصوص مراجعه مي نمايدكشف شوند
بـاال رفـتن   : تاثيرات غير مستقيم نيـز دارنـد ماننـد    عالوه بر اثرات مستقيم بر سالمتي مانند افت شنوايي

 .فشار خون ، ناراحتي هاي رواني ،ناراحتي هاي دستگاه گوارش 

  

 :اهميت مطلع نمودن مسئولين مربوطه از وجود يك بيماري شغلي 

اگر شما بيماري شغلي خود را اطالع ندهيد ممكن است بيمـاري جـدي شـده و يـا بـه گرفتاريهـاي       
شود كه در نهايت ممكن است قدرت كار شما را تحت تاثير قرار داده يـا آنچنـان ضـعيف    بيشتري منجر 

بـه دليـل   :شويد كه قادر به انجام كار نباشد وقتي كه شما بيماري شغلي خود را به موقع گـزارش دهيـد   
ي از اينكه در مراحل اوليه، بيماريهاي مذكور قابل كنترل ميباشند ،روشهايي براي كنترل خطر و پيشگير

 .از پيشرفت يا از بروز آن جلوگيري نمايد وقوع انها توصيه خواهد شد كه مي تواند

و در اين بخش با توجه به گستردگي و عمق فراوان مطالب تنها بـا پركـاربردترين مسـائل بهداشـتي     
. گـردد  پيمانكاران مي پردازيم و به ارائه اصولي كه بايد رعايت شود اشاره مـي عوامل زيان آور محيط كار 

  :عوامل زيال آور محيط كار در يك تقسيم بندي كلي به موضوعات زير تقسيم بندي ميشوند

 ...)شامل  صوت، ارتعاش، گرما، پرتوها و (عوامل زيان آور فيزيكي  -

 ....)شامل گازها و بخارات شيميايي، انواع سموم و (عوامل زيان آور شيميايي  -

 ...)ت نامناسب بدن ، ايستگاه كار غير استاندارد و شامل حاال(عوامل زيان آور ارگونوميكي  -

 ...)و  ، قارچهاشامل باكتريها(عوامل زيان آور بيولوژيكي  -

...)شامل استرس در محيط كار و (رواني -عوامل زيان آور روحي -
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 عوامل زيان آور فيزيكي

  سر و صدا 
ت باعث شـده اسـت   در عصر حاضر پيشرفت فن آوري و تكنولوژي و گسترش وسايل و ماشين آال

كه صــــدا بخش جدا ناپذيري از زندگي ما و يكي از مخاطرات زيان آور محيط كار باشد اثرات صدا بـر  
وضعيت فيزيولوژيك انسان و وضعيت رواني باعث وضع قوانين و دستورالعمل هاي حفاظتـــي گرديـده   

آيد و بسياري از افـراد در  است ، چون كه سروصدا يكي از خطرات شغلي و زيست محيطي به شمار مي 
  .معرض آن قرار دارند

تمام افرادي كه به هر شكلي در محيط هاي صنعتي و كاري مشـغول بـه كارنـد بطـور موقـت يـا       
افرادي كه در معرض صداي مقطعي با التر از حد مجاز قـرار مـي گيرنـد    . دائمي در معرض صوت هستند

نوايي و ايجاد مشكل در تصميم گيـري و اسـخ   كاهش قدرت ش ممكن است دچاراختالالت  عصبي موقت 
در صورتيكه سرو صداي مداوم هر چند كه از حد مجاز پايين تر برخوردار باشند . هاي فيزيكي بدن شوند

ممكن است منجر به كاهش دائمي قدرت شنوايي ايجاد ناراحتي هاي شديدگوارشي تغيير در فشار خون 
رهـاي محولـه ايجاداسـترس و پـايين آمـدن دقـت وايجـاد        ايجاد ناراحتي هاي قلبي عـدم تمركـز در كا  

  .سردردهاي شديد گردد

  

  :تعريف صدا

از . از نقطه نظر روانشناسي ، سروصدا عبارت است از يك صوت نامطلوب و ناخوشايند و ناخواسته 
نظر علمي سروصدا مخلوطي است از صوت هاي مختلف با طول موج ها و  شدت هاي مختلف كه تركيب 

به طور كلـي از نظـر الگـوي زمـان و سـطح      . معيني نداشته و براي گوش ناخوشايند مي باشدمشخص و 
  .مي باشد صداي ممتد، نوساني، متناوب، ضربه اي يا كوبه اينوع صدا وجود دارد كه شامل  4صوت 

  اثرات سروصدا بر انسان

  و بينايي صدمه به دستگاه شنوايي -1
 )مي گرددباعث اشتباه و حادثه ( تداخل با مكالمه  -2
 )گيجي ، تهوع، اختالل در راه رفتن ( اثر روي سيستم تعادلي  -3
 )اثر بر خواب و  بر روابط خانوادگي و اجتماعي(ناراحتي اجتماعي  -4
 اثرات عصبي و رواني -5
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 ...و افزايش ضربان قلب ، فشار خون و تعداد تنفس  -6
 

  

  كنترل سرو صـدا

 :كنترل در منبع انتشار شامل -

  انتخاب صحيح دستگاه  -1
 تعميرات و نگهداري مناسب تجهيزات  -2

 محل و نحوه استقرار دستگاهها -3

  1نصب فيلترهاي صوتي -4
 ...و  محصور كردن دستگاه -5

 
 كنترل در مسير انتقال -

 جداكردن دستگاه يا منبع اصلي صدا از ساير منابع -١

 جدا سازي بخش هاي پرصدا از ساير بخش ها -٢

 ...و صوتي  يا ايزوالسيون استفاده از جاذب هاي -٣

 

 كنترل در گيرنده  -

  .با استفاده از وسايل حفاظت فردي صورت مي پذيرد

دسي بل اسـتفاده از گوشـي ايمنـي     85ورالعمل  شركت ملي گاز ايران براي صداي باالتر از مطابق دست
  .ضروري است

  

  ارتعاش 
عاش قرار مـي  را در معرض ارت بكار مي روند انسان به منظور انجام فعاليت هاكه و تجهيزات وسايل  اغلب

دهند ، ارتعاشات ايجاد شده مي توانند مختل كننده آسايش راحتي و موجب تقليـل كـار مـوثر شـوند و     
روي سالمتي و ايمني افراد اثر بگذارند و همچنين ازعوامل مشتركي كه در صنعت توليـد سروصـدا مـي    

نظريـه  . عادل است ارتعاش يك حركت نوساني حول نقطه ت.كنند همين ماشين هاي مرتعش مي باشند 

                                                            
1 SILENCER 
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ارتعاش حركت نوساني اجسام ، نيروهاي مربوط و اثرات ناشي از انتقال آن را به بدن انسان بررسـي مـي   
  . كند 

ارتعـاش هـاي غيـر دوره    . ارتعاش هاي دوره اي ساده و مختلط ، ارتعاش هم آهنگ را تشكيل مي دهند 
رتعاش هاي مكانيكي مهـم در رديـف بسـامد    بسياري از ا. اي ، نوساناتي است كه آهنگ مشخصي ندارند 

  . ارتعاشات توليد شده در صنايع بيشتر به صورت غير دوره اي هستند . هرتز قرار مي گيرند  1 – 2000

  

o  خطرات ناشي از ارتعاش  

يكي تاثير گذاري كوتاه مـدت ارتعـاش   . عوارض ناشي از ارتعاش از دو جنبه مورد بررسي قرار مي گيرند 
ه ايمني نام مي نهند و ديگري جنبه بلند مدت كه تحت عنوان جنبـه بهداشـتي از آن نـام    كه آن را جنب

  . مي برند 

انتقال انرژي مكانيكي از يك منبع مرتعش مي تواند باعث اخـتالل در راحتـي يـا آسـايش ، اخـتالل در      
از انـواع  يكـي  . اعمال فيزيولوژيك بدن و نيز ضايعات اسـكلتي و نـاراحتي هـاي دسـتگاه گـوارش شـود       

. بيماريهاي ناشي از ارتعاش ، بيماري حركت مي باشد كه در دريا به بيماري دريـاگرفتگي معـروف اسـت   
سپيد انگشت شايع ترين عارضه . جذب انرژي ارتعاش توسط دست به پديده سپيد انگشت منجر مي شود
رتعـاش سـبب بـروز    تمـاس بـا ا  . ناشي از ارتعاش مي باشد و بيشتر در انگشتان دست ها ديده مي شـود 

مهمترين واكنش فيزيولوژيك در برابر ارتعـاش بـا شـدت متوسـط ،     . واكنش هاي فيزيولوژيك مي شود 
  . برخي مطالعات افزايش ميزان تنفس و مصرف اكسيژن را نيز گزارش كرده اند. زايش ضربان قلب استاف

  

  محيط كارشرايط جوي 
. ناشي از كار شـرايط جـوي محـيط اسـت     كار و حوادث بيماريهاي ناشي از يكي از عوامل موثر در ايجاد

رعايت استاندارد ها و شرايط بهينه اين فاكتور نه تنها سبب كنترل غلظت آالينـده هـا ، افـزايش تمركـز     
كارگران و كاهش حوادث شغلي مي گردد بلكه به دليل ايجاد احساس آرامش و رضايت در كارگران مـي  

  . مديران صنايع دخيل باشد تواند تا حدود زيادي در بهره وري

وسـايل و ماشـين آالت مختلـف فرآينـدهاي     همچـون  گرماي موجود در محيط كار از منابع مختفي 
حاصـل  شرايط جوي اقليمي محـيط كـار   و  حضور و تراكم افراد در محيط، م هاي روشناييسيست، توليد

  .مي گردد
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  :عوارض ناشي از اثر گرما بر بدن 
رواني ، عوارض پوسـتي و   –را بويژه در محيط كار ، در سه گروه اختالالت عصبي خطرات ناشي از گرما 

  .جاي مي گيرندسرانجام اختالالت عمومي 

اثر سوء گرما روي هيجان پذيري و بي عالقگي به كار و غيبت از كار ، كاهش بـازده كـار ، اخـتالالت در    
  . ست قضاوت و بي توجهي به بهبود و تكميل كار به اثبات رسيده ا

عارضه پوستي شكايت دارند كـه   نوعيدر مناطقي كه كارگران در محيط گرم و مرطوب كار مي كنند از 
اين عارضه ، ناشي از اختالل عمل غدد مترشحه عرق مي باشد ، اين عارضه كه بـويژه در نـواحي از بـدن    

  .اس پوشانيده شده  بروز مي نمايدكه با لب

گرمازدگي كه با عالئـم از دسـت   .گرما ميتوان به گرمازدگي اشاره كرداز جمله اختالالت عمومي ناشي از 
دادن حس جهت يابي آشفتگي يا تشنج و هذيان و گاهي متوقف شـدن تعريـق و گـرم و خشـك بـودن      

  .توأم مي گردد موارد به سرعت با تب شديد بيشترپوست شروع مي شود ، در 

  

  روشنايي محيط كار
ه محيط هاي كا ربا رايانه بايـد از نظـر ميـزان روشـنايي ، كيفيـت      كليه محيط هاي كاري از جمل    

بطور كلي در محيط هاي كـار اداري و محـيط   . روشنايي و درخشندگي وضعيت قابل قبولي داشته باشند
ايـن ميـزان   . لوكس روشنايي الزم اسـت   300-500هاي كار با رايانه بسته به ميزان حساسيت كار بين 

از نور مصنوعي و مناسب جهت صفحه نمايشگر و يك نور عمومي جهـت محـيط    روشنايي بايد آميزه اي
تأمين روشنايي بايد به نحوي باشد كه نورطبيعي به صـورت مسـتقيم وارد محـيط    .كار با رايانه مي باشد 

جهت تأمين . بدين منظور مي توان پنجره ها و منافذ را  با پوششها و بر چسب ها مناسب پوشانيد.نگردد
مصنوعي بهتر است از منابع روشنايي  فلورنست به نحوي استفاده كرد كه منـابع يـاد شـده بـه      روشنايي

همچنـين بهتـر   . در دو طرف كاربرقرار گيرند ، نه در جلو يا پشت سر)از نظر محل استقرار(صورت موازي
زاويـه  . بدكاهش يا) سوسوزدن(است منابع از فازهاي متفاوت تغذيه شوند تا اثرات پديده استروسكوپيك 

باشند، تا  يا صفحات پخش كننده نمي حباب كه داراي منابعي خصوص مناسب جهت نصب منابع روشنايي به
   .درجه باشد 50نقطه ديد كاربر بايستي كمتر از 

يك عامل حفاظتي و هم براي افزايش بـازدهي اهميـت دارد و بـه طـراوت      روشنايي كافي هم بعنوان
  .افزايد محيط كار مي
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 : داراي محاسن زير است ي نور مناسببطور كل

 خستگي جلوگيري از•

 اشتباهات كاهش•

 كار كاهش تعداد سوانح در محيط•

 كاركنان بهبود روحيه•

  افزايش بهره وري بهبود كيفيت كار و•

ميلـي   780تـا   380از امواج الكترومغناطيس است كه بين طول موج هـاي   نور آن دسته: تعريف نور
 .مي باشد Lux واحد شدت نور .ميكرون قرار دارد

 عوامل مؤثر در رويت اجسام

 اشياء اندازه  ‐   

 .دهند هر چه رنگ اشياء به سفيد نزديك تر باشد نور بيشتري انعكاس مي: اشياء  رنگ ‐     

% 1و سـياه  % 14، قرمز تند %45، آبي روشن %54، سبز روشن %60زرد ،%70، كرم %84رنگ سفيد 
 تضاد نور بين رنگهاي اجسام بيشتر باشد شناسايي آنها كنـار يكـديگر آسـانتر    چههر . انعكاس مي دهند

 .است

 ديد زاويه ‐ 

  وضع عمودي شخص استدرجه از  110 ميدان ديد طبيعي انسان،

 .گيرد ديگر اندامها صورت  خارج از اين زاويه بايد حركات گردن و و براي رويت بقيه اشياء

 اشياء فاصله ‐    

  :اجسامرويت مدت  ‐    

ثانيـه   17/0ثانيه است امـا حـداقل زمـان تشـخيص      7/0شيئي قابل رويت  حداقل زمان ديد كه يك
 .كارگران حركت قسمتهاي مختلف ماشين را با اين تأخير مالحظه مي كنند بنابراين. است

از مـي  و روشنايي زماني براي تطبيق شرايط جديد تاريكي يا روشنايي نيـ  در رفت و آمد بين تاريكي
   .باشد
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 منابع نور

طبيعي يا مصنوعي داشته باشد اگر چـه نـور طبيعـي بهتـرين نـور و داراي آثـار        نور مي تواند منشاء
 هست ولي بدليل عدم امكان كنترل و مديريت آن ناچار به اسـتفاده از نـور مصـنوعي مـي     بهداشتي نيز

 .باشيم

 .ستقيم باشدمستقيم، غير مستقيم و يا نيمه م نور مصنوعي ممكن است

. نور كافي براي محيط كار ضروري است اما نـور اضـافي نيـز مضـاري دارد     بايد دقت نمود كه اگر چه
كار با توليد نور اضافي همراه اسـت نظيـر كـوره هـاي يـا تحمـل تـابش بـيش از حـد           بويژه گاهي انجام

مـي   يب به آن پرداختـه همچنين امواج خارج از محدوده نور ديدني نيز ضررهايي دارد كه بترت .خورشيد
 .شود

مورد زير به عنوان مـوارد احتيـاطي آورده شـده     2در آيين نامه حفاظت و بهداشت كار در كارگاه ها 
  .است

 تـامين  كـار و محـل   با نوع متناسب) يا مصنوعي طبيعي( كافي روشنايي بايستي در هر كارگاه -
از  ممانعـت  شـود بايـد بـراي    اسـتفاده  قوي ياز نور مصنوع روشنايي براي كه در صورتي. شود

 .گردد نصب مخصوصي بابهاي چشمناراحتي

چراغهـا و حبابهـا    و كليـه  شده ها تعبيهاطاق روشنايي جهت كه و سقف بدنه هايپنجره كليه -
   .شود داشته نگاه بايد نظيف

  

  پرتوها
  :پرتوهاي غير يونساز

ز به آن قسمت از طيف الكترومگنتيك گفته مي شود كه انرژي فوتونها صـادر  عبارت پرتوهاي غيريونسا“
شده از آنها تحت شرايط معمولي كافي نيست كه در درون اتمهـاي جـذب شـده و درمولكولهـا مختلـف      

  ”. اجسام عمل يونسازي را انجام دهد 
. نظر گرفته شده اسـت  نانومتر در 100حد پائيني طول موج براي اين پرتوهاي غير يونساز به دلخواه 

جذب . به ماوراء بنفش ، مرئي و مادون قرمز شناخته شده اند قرار دارند  "در اين گروه مناطقي كه عمدتا
در . پرتو در قسمت ماوراء بنش و مرئي طيف باعث واكنش هاي فتو شـيميايي يافلورسـانس مـي گـردد     

انرژيهاي تابشي جذب شده به حرارت تبديل تمام ) و يا در طول موج هاي باالي آن( منطقه مادون قرمز 



٢١ 

 

آثار فتوشيميايي تابعي از طيف جذبي مولكول و كـارآيي انرژيهـايي بـا طـول مـوج خـاص در       . مي شود 
  . استخراج اين اثر خاص يعني طيف عملي هستند

  

   1اشعه ماوراء بنفش

ـ    400 – 100اشعه ماوراء بنفش داراي طول موج  ين نـورمرئي و اشـعه   نانومتر بوده و در طيـف نـوري ب
تقسـيم مـي    Cو  A ،Bاشعه ماوراء بنفش را از نظر تاثيرات زيستي بـه سـه گـروه    . ايكس قرار مي گيرد 

 .كنند

نانومتر فقط درمحيط خالء يا محيط هاي بسـته گازهـاي نـادر مـي تواننـد       200طول موج هاي زير 
مهـم توليـد كننـده اشـعه مـاوراء       چون در فاصله كوتاهي جذب مي شوند از منـابع . وجود داشته باشند 

بنفش خورشيد است ولي بخش مهمي از اين اشعه توسـط اليـه ازن استراتوسـفري جـذب مـي شـود و       
تخريب اليه ازن مي تواند اين اشعه خطرناك را كه ازدياد آن سرطان پوست ايجـاد مـي كنـد بـه زمـين      

المپهاي پر فشار يا كم فشاربخار جيوه ، :  منابع ديگر توليد كننده اشعه ماوراء بنفش عبارتند از. بفرستد 
  . فلورسنت ، دستگاهها جوشكاري ، لوله هاي پالسما و ليزر 

  

  :اثرات فيزيولوژيك اشعه ماوراء بنفش  
پوست يكي از ارگانهاي حساس بدن در مقابل اشعه است زيرا پوست بدن به صورت اليـه محـافظ مـانع    

مي رساند و مي توانند عـوارض مختـل زيـر را در آن بوجـود     ورود اشعه به داخل سلولهاي پوست آسيب 
  : آورند 

  

نـانومتر ابتـدا سـبب قرمـزي پوسـت و       320طول موج هاي كمتـر از : سوختگي پوست و سرخي آن 
جذب اشعه مـاوراء بـنفش بـه درون قشـر پوسـت سـبب برخـي تغييـرات         . سپس سوختن آن مي شود 

عالئـم سـوختگي ممكـن    . يگمانهاي آنرا افزايش مي دهـد  شيميايي از جمله تغيير رنگ آن شده تعداد پ
است از قرمز شدن تا تاول زدن پوست و يا پوسته پوسته شدن آن ادامـه يابـد ممكـن اسـت ايـن اثـرات       

  . چنانچه تابش قطع شود به تدريج از بين بروند

                                                            
1 UV 
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ـ    :سرطان زايي  ه سـرطاني  هر گاه پوست به مدت طوالني در معرض اشعه قرار گيرد مي توانـد منجـر ب
زيرا موارد افزايش سرطان پوست در كشاورزان، كارگران ساختمان و يا افرادي كه بـه  . شدن پوست شود 

  . مدت زياد در معرض اشعه خورشيد بوده اند گزارش شده است

چنانچه چشم ها به مدت طوالني در معرض تابش اشعه ماوراء بنفش قرار گيرد مبتال به  :اثر بر چشمها 
پرتوهاي با طول موج كوتاهتر كه آسيب پوسـتي بوجـود مـي آورنـد مـي      . و قرنيه مي شود  ورم ملتحمه

  . ه طول موج هاي كوتاهتري الزم استتوانند منجر به ورم ملتحمه شوند ولي براي آسيب به قرني

  

  1پرتو مادون قرمز

وهـاي راديـو   بخشي از طيف الكترومغناطيس اسـت كـه در طيـف بـين پرت    ) فروسرخ ( پرتو مادون قرمز 
  .ميليمتر است  3نانومتر تا  750فركانس و نور مرئي قرار مي گيرد و طول موج آن بين 

  

  پرتو مادون قرمز  اثرات

اثـر  . از عوارض مهم پرتو مادون قرمز روي پوست ، ايجاد سوختگي و تيرگي رنگ پوست مـي باشـد   
ح آب مرواريد شيشه سازان ناميـده  اين پرتو روي عدسي چشم باعث ايجاد آب مرواريد شده كه به اصطال

  .كارگران كوره نيز مشاهده مي گرددولي در حال حاضر اين عارضه در كارگران ذوب فلز و. مي شود 

   

  :  يون ساز پرتوهاي 

يـون  عبور از مـاده  بتوانند هنگام هستند كه اييا ذره 2الكترو مغناطيسي يون ساز پرتوهاي پرتوهاي
 و شتاب ايكس اشعه از مولدهاي حاصل پرتوهاي مزبور شامل اصطالح مقررات يند در اينتوليد نما هايي

 مـاده .  خواهـد بـود   اتمـي  از مواد راديواكتيو و راكتورهاي حاصل هايتابش و همچنين ذرات هايدهنده
 يـا مصـنوعي   راديواكتيـو طبيعـي   عنصر شيميايي از يك حداقل شود كهمي اطالق ايماده راديواكتيو به

  .باشد عنصري چنين محتوي يا آن كه شده تشكيل

  

                                                            
1 Infra Red 
2 Electromagnetic Radiation 
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  :نكات ايمني پرتو هاي يونساز

 در دفتر مخصوص و نتايج شده بار بازرسي يك ماه هر سه بايد حداقل حفاظتي هايدستگاه -1
  .گردد ثبت

 شـخص  وسـيله  بايـد بـه   پرتوگيري رد ميزانوجود دا خطر پرتو زدگي امكان كه در مناطقي -2
  .گردد و ثبت صالحيتدار مشخص

جـاز باشـد افـراد بايـد     حـد م از  خطر بيش مناطق كاركنان پرتو زدگي ميزان كه در مواردي -3
  .قرار گيرندهاي حفاظت و بهداشت كار  نامهآيين  هايآزمايش تحت

از  بااستفاده( بايد بطور مداوم فردي باشد كنترل خارجي ريپرتوگي اگر خطر تنها محدود به  -4
) دارنـد  همراه كاركنان كه ديگري مخصوص يا دوزيمترهاي جيبي يونيزاسيون و اطاقك بچ فيلم
  .گيرد انجام

 خطر مناسـبي  نمايد بايد، با عاليم خارجي ايجاد خطر پرتوگيري است ممكن كه هاييمحل -5
  .شوند باشد مشخص تشخيص قابل آساني به كه

به نزديك  از ورود اشخاص پرتوافكني هنگام شود كه كار برده بايد به و تدابير مؤثري وسايل -6
  .شود جلوگيري محل

شوند چشمهمي داده شتاب هزار ولت 5از  بيش ها با ولتاژيدر آنها الكترون كه هاييدستگاه -7
يونسـاز   در برابـر پرتوهـاي   حفاظتي شوند و بايد مقرراتمي يونساز محسوب مولد پرتوهاي هاي

  .گردد آنها رعايت به نسبت

طـرز   و بـه  تهيـه  خطـر آلـودگي   در مقابل حفاظت براي كه كار مناسبي و لباس بايد وسايل -8
ها از نظـر  و لباس وسايل اين. گيردر قرا كاركنان باشد در دسترس شده گذاري عالمت مشخص
  .صالحيتدار باشد بايد مورد تاييد شخص ايمني

 شود بايـد از كـار كـردن   مي و يا بكار برده راديواكتيو باز تهيه هايچشمه كه هاييدر كارگاه -9
  .آيد عمل به هستند جلوگيري حفاظتي فاقد لباس كه افرادي

و تميز  قرار گرفته مورد رسيدگي بايد بطور مستمر از نظر آلودگي حفاظتي هايلباس كليه -10
 شسـته  روشي ديگر به هايمواد راديواكتيو بايد جدا از لباس به آلوده هايشود و لباس نگهداري
  .صالحيتدار باشد مورد تأييد شخص شود كه

 :شود زير رعايت بايد نكات حفاظتي هايو كار برد دستگاه وسايل و تأمين در تهيه -11
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 .شود كار مورد نظر انتخاب با نوع متناسب وسايل - الف 

 .باشد مذكور آسان با وسايل كار كردن - ب 

بعد از هـر   و همچنين دستگاه كار انداختن از به صالحيتدار قبل شخص توسط حفاظتي وسايل - ج 
 .گردد حاصل كار آنها اطمينان ا از صحتشود ت تغيير آزمايش نوع

 .گردد شود فوراً بر طرفمي مشاهده بازرسي هنگام كه نقصي هر گونه -د 

  

  پيشگيري و تدابير حفاظتي 

  ه كافيايجاد فاصل. 1

  آموزش و آگاهي الزم به كارگران. 2

 جدا كردن منبع تابش و محصور سازي. 3

 ياستفاده از وسايل حفاظت فرد. 4

 .  

  شيمياييعوامل زيان آور 
 تقسيم بنـدي ميتوان به موارد زير را  عوامل شيميايي محيط كاريك منظر و از بعد تاثير بر انسان از 

  :كرد

  مواد التهاب آور و محرك 
  مواد خفگي آور 

  مواد بيهوشي آور مخدر

 سموم سيستميك 

  
ه و زيان حاصله از مواد شيميايي به عوامل بطور كلي اثرات مواد شيميايي بر روي بدن انسان متفاوت بود

  زير بستگي دارد 

  طول مدت تماس. 4غلظت ماده    .3راه ورود به بدن    . 2نوع ماده    . 1
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  :كه به عنوان عامل زيان آور مطرح هستند عبارتند ازاز منظر حاالت فيزيكي شيميايي  عواملانواع 

 گازها وبخارات -

 مواد معلق  -

 گرد وغبار  -

 مه  -

 دود  -

 دمه  -

 اسماگ  -

 اسپري  -

 نسيونسوسپا  -

  امولسيون  -

  

بطوركلي هرماده سمي از راه معين وارد بدن مي شـود و پـس از گذشـت از مـوانعي كـه سـر راه آن       
ممكن اسـت بـه هكـان صـورت اوليـه      .موجود است در بدن نشر يافته و تغييراتي در آن حاصل مي گردد

بعضي از سموم در اعضـا  . و اثرات خود را ظاهر سازد جذب شود و يا تغييراتي نموده وسپس جذب گردد 
ويا بافتها ممكن است تجمع پيدا كرده و ذخيره شوند وباالخره پس از مدتي دفع مـاده سـمي بـه شـكل     

در بيماريهـاي شـغلي   .نخستين ويا بصورت تغييريافته كه متابوليت خوانده مي شود ، شـروع مـي گـردد   
واد سمي از راه استنشاق است ، سـپس راه پوسـتي وبـه نـدرت از راه     مهمترين و اولين راه ورود و نفوذ م

  .گوارش شخص دچار مسموميت شغلي مي شود

بيماريهاي شغلي را بر حسب عامل شيميايي و تأثيرات آن بر روي ارگـان هـاي بـدن مـي تـوان بـه       
  :صورت ذيل دسته بندي كرد

  
ا بـوده سـبب متـورم شـدن سـطوح مخـاط       كه محرك و داراي اثر سوزاننده و تـاول ز  مواد التهاب آور

مرطوب مي شود و قسمت فوقاني دستگاه تنفس را مورد حمله قرار مي دهد مانند آلدئيدها، فرمالدئيدها، 
گرد و غبار، آمونياك، اسيد كروميك، گارهاي سولفور و سولفوريك تعدادي نيز دستگاه تنفسي تحتاني را 

  …ك، بي اكسيد و تري اكسيد ازت و آرسنيتحت تأثير قرار مي دهند مانند تري كلريد 

كه به علّت اختالل در اكسيداسيون نسوج سبب خفگي خواند شد كه خـود دو دسـته   : مواد خفگي آور
  .ن آور ساده و خفقان آور شيميايياند خفقا
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o گازهايي هستند كه از نظر فيزيولوژيكي بي اثر بود بطور كلـي بـا   : مواد خفقان آور ساده
و اكسيژن موجود در هواي تفنسي سبب كاهش اشـباع خـون از اكسـيژن    رقيق كردن هوا 

  …مي شود مانند اتان و متان و 

o به علّت اثراتي كه دارند از عمل حمل اكسيژن توسط خون از : مواد خفقان آور شيميايي
ريه ها جلوگيري مي كنند و يا اكسيژنه كـردن نسـوج را، هـر چنـد هـم كـه خـون داراي        

به هم مي زنند مانند اكسيد دو كربن، سـيانوژن، اسـيد سـيانيدريك و    اكسيژن كافي باشد 
…   

كه بدون عوارض شديد سيستميك اثر مي گذارند تعدادي از آنها رخـوت آور  : مواد بيهوشي آور مخدر
كيبات اتر، كتـون هـاي   بوده و بر روي سلسله اعصاب مركز تأثير دارند مانند هيدروكربورهاي استيلني، تر

  …آلفاتيك و 

كه سبب صدمات عضوي به بعضي از اعضاء داخلي مانند كبد، كليه ها و ريه ها مي : سموم سيستميك
مـواد  . اغلب هيدروكربورهاي هالوژنه تركيباتي هستند كه باعث تخريب سيستم خونساز مـي شـوند  . شود

رب، شيميايي همچنين مي توانند سبب بوجود آمدن مسموميت شوند از جمله آرسنيك، آهـن، روي، سـ  
 .كروم، كادميوم، نيكل و همچنين حشره كش ها را نام برد

غلظت و طول تماس مجاز براي هر ماده شيميايي در برگه هاي اطالعات ايمني مواد به طور مختصـر  
 .اطالعات مفصل تر در كتب مرجع قابل حصول است. قابل دستيابي است

  
  ارگونوميكيعوامل زيان آور 

  

اكتورهاي انساني، علمي تركيبي است كه سعي دارد ابزارها، دستگاه ارگونومي يا همان مهندسي ف
فكـري و محـدوديت هـا و عالئـق انسـانها،       –ها، محيط كار و مشاغل را با توجه به توانايي هايي جسمي 

در اين راستا، سازمان بين المللي كار ، واژة ارگونومي را به معنـاي متناسـب كـردن كـار و     . طراحي نمايد
اين علم براي طراحي و ساخت ابزار و سيستم هاي توليدي از سـاده   .نسان تعريف كرده استشغل براي ا

تا پيچيده و بغرنج، حل مشكالت مربوط به تكنولوژي نوين، و حتي ابزار و وسائل زندگي روزمـره، كـاربرد   
ار رفتـه، انـدازة   از نظر نوع جنس، مصالح بك( امروزه، از طراحي يك ابزار ساده نظير انبردستي ساده . دارد

گرفته )  …از نظر قطر، اندازه، رنگ و ( و يا يك خودكار )  …دسته، نوع و تركيب پالستيكي دسته آن و 
عمدتا زمينه هـايي كـه ارگونـومي در    . تا طراحي يك سيستم توليدي كامل، از ارگونومي استفاده ميشود

ئل، ماشـين هـا و تاسيسـات بـه طـرز صـحيح و       طراحي ابزار، وسا: آنها مطالعه و اقدام ميكند، عبارتند از 
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مطلوب، طراحي روش انجام كار با توجه به بهترين نحوه اجراء و متناسب با سيستم عضالني و سـاختمان  
فيزيكي بدن انسان و با هماهنگي رواني ميان افراد و محيط كار و ابزار كار، وضعيت صحيح قـرار گـرفتن   

  ايط فيزيكي مناسب در محيط كار بدن و حركات انسان حين انجام كار، شر

گردند كه در زير بعضي از آنها  آورده شده   فعاليتهاي متعددي باعث ايجاد وضعيت نامناسب بدني مي
  :است

  

  برخي از نمونه هاي وضعيت بدني نامناسب: 2شكل شماره 

  

o  خم شدن به طرفين همانند بردن دست به سمت يك كشوي پايين در يك طرف بدن 

o وضعيت نامناسب ناحيه كمر (جلو براي كار كردن برروي يك سطح با ارتفاع كم  خم شدن به(  
o  وضعيت نامناسب شانه ها ( باز كردن آرنج به سمت خارج و طرفين بدن(  
o  وضعيت ( خم كردن ناحيه مچ دست در هنگام كار با اشيا و يا كار با صفحه كليد كامپيوتر

  )نامناسب مچ 
o  همانند آنچه كه در نگاه كردن به اشيا كوچك در روشنايي ضعف خم كردن گردن به سمت پايين

 افتد   اتفاق مي

  

  :گردد  تاثير منفي وضعيت نامناسب بدني بوسيله عوامل زير تشديد مي

o  اعمال نيروي زياد بدني در وضعيت نامناسب بدني مثل بلند كردن اشيا سنگين در حالتي كه
  .اند يا چنگش قوي با مچ خميده بازوها در سطحي باالتر از بدن قرار گرفته
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o  مانند نگه ) وضعيت استاتيك يا ثابت ( ماندن در يك وضعيت نامناسب بدني براي مدت طوالني
 داشتن گوشي 

o  اين حالت بدني ثابت براي گردن كاربر زيان آور است.تلفن در بين سرو شانه 

 

  :فشار موضعي به بدن 

. ه يك شي سخت يا تيز با پوست بدن در تماس باشدافتد ك  فشار موضعي به بدن زماني اتفاق مي
در اينجا چند مثال از عواقب . بينند  اعصاب و بافتهاي زير آن قسمت از پوست در اثر فشار آسيب مي

  فشار موضعي به بدن آورده شده است

o رود  لبه هاي برآمده سخت و تند كه در دست فرو مي.  
o رود  ست فرو ميلبه سخت و تيز سطح كار كه در ساعد يا مچ د.  
o زدن ضربات محكم  به اشيا با دست  پا، يا زانو.  

فشار موضعي به دستها زماني اتفاق مي افتد كه لبه سخت و تيز ابزار در پوست فرو مي روداثرات     
  :گردند  منفي فشار موضعي در شرايط زير تشديد مي

o باشد مثل تماس   اظتي ميقسمتي از بدن كه با شي سخت در تماس است فاقد هر گونه بافت حف
  انگشتان كف دست و مچ با يك شي سفت و سخت

o    فشار به طور تكراري براي مدت طوالني 

  

  

  :توانند به شناسايي خطر در شغل خود كمك نمايند  كارگران چگونه مي

كارگران معموال نقش بسزائي در شناسائي عوامل خطر بازي مي كنند،چرا كه حقايق نهفته كار خود 
  شناسند مي  دانند نيازها و قابليتهاي كه هر شغل احتياج دارد رابه خوبي مي  هتر از هر كسي ميرا ب

بايستي هر گونه عالمت و نشانه   توانند در امر پيشگيري و كنترل عوامل خطر موثر باشند كاگران مي
ورتي كه كارگران در ص. هاي آسيبهاي اسكلتي عضالني را بدون تاخير به  مسئول مربوطه گزارش نمايند

بايستي نسبت به ريشه يابي و   آسيب مرتبط با سيستم اسكلتي عضالني را گزارش نمايد كارفرما مي
كند تا عوامل خطري كه   اين  بررسي كمك مي. بررسي عوامل احتمالي اقدامات الزم را به عمل اورد

  .ح و كنترل آن اقدام شودمنجر به آسيب يا شرايط ناايمن گرديده شناسايي شده و نسبت به اصطال
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در مورد فعاليت و كار خود فكر كنيد در هر قسمت از تصور كنيد كه آيا از چهار عامل خطر گفته 
در فعاليت هاي شما ) نيروي بيش از حد، تكرار ، وضعيت نامناسب بدني ، فشار موضعي به بدن( شده 

  .سپس سئواالت زير را مطرح نمائيد. شود يا خير   ديده مي

  كنيد باعث افزايش نياز نيروي بدني شما مي  ا زمان كلي كه شما براي انجام كار خاص صرف ميآي 
  گردد يا خير؟

  :آيا هر يك از موارد زير خود به تنهايي باعث افزايش نياز نيروي بدن در كارگر گر ديده است 
از حد باال يا  مثل ارتفاع سطح كار كه ممكن است بيش( جانمايي در ايستگاه كاري و محيط كار  

  )گردد   پايين باشد كه موجب افزايش حد دسترسي مي
باشند يا انهايي كه   مثل اشيا كه زيادي بزرگ مي( كنند   خصوصيات اشيايي كه با آنها  كار مي -

  ).وزن آنها  به طور نامساوي توزيع شده باشند

باعث سرد شدن دسته ابزار مثل روشنايي محل كار، سرد بودن هوا كه ( شرايط محيطي محل كار  -
  )گردد   مي

كه ماهيچه ها فرصت استراحت و بهبودي پيدا بگونه اي  يمثل فقدان تنوع شغل( سازماندهي كار  -
  .)نكنند

پيشهادات و راه حل هاي . ممكن است شما پيشهاداتي را براي حل و كنترل مشكل داشته باشيد
  . خود را با مسئول خود در ميان بگذاريد

  

  رواني-روحيزيان آور  عوامل

  استرس محيط كار
. آدمي براي آنكه به طرز بهنجاري به كار و كوشـش بپـردازد بايسـتي كمـي اسـترس احسـاس كنـد       

آدمـي  . برانگيختگي هيجاني ماليم آدمها را در جريان اجراي كاري كه برعهده دارندهوشيار نگه مـي دارد 
رفتاري روي مي آورد كه پيش از آن برايش كـارايي  هنگام روبرو شدن با استرس به آن دسته از الگوهاي 

به عنوان مثال ، يك آدم محتاطممكن است محتاطتر هم بشود و سرانجام به كلـي كنـاره   . نداشته است 
. بگيرد و يك آدم پرخاشگر ممكن است كنترل خود را از دست بدهد و بي مهابا همه چيز را در هم بكوبد

ي مانند حساسيتها، سردردهاي ميگرني ، فشار خون ، ناراحتيهـاي قلبـي   اعتقاد بر اين است كه بيماريهاي
عموم مردم بيشتر وقت مفيد خود را درمحيط كـار مـي   . ،زخمهاي گوارشي با فشار هيجاني ارتباط دارند

گذرانند به همين دليل شرايط محيط كار اهميت بسياري در تامين سالمت جسماني و رواني آنها دارد و 
 :خي از عوامل كه تاثير زيادي در ايجاد استرس ناشي از كار دارند در ذيل ذكر گرديده است به اختصار بر
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 شرايط كاري -

 تراكم كاري -

 مسئوليت -

 روابط با مافوق -

 روابط با زيردستان -

 روابط باهمكاران -

 ...و -

  
 

  نشانه هاي استرس شغلي

  انزوا وبيزاري -امي احساس ناك -مالمت  -اضطراب  -افسردگي  -نارضايتي  :نشانه هاي رواني 

سردرد، بيماريهـاي قلبـي وعروقـي و    : مشكل تر مي توان تشخيص داد مانند :نشانه هاي جسماني 
  .انواع آلرژيها، اختالل درخواب و ناراحتيهاي تنفسي را مي توان نام برد

دن نشانه هاي رفتاري فردي مانند خودداري ازكـاركر : كه خود بر دو نوع است  :نشانه هاي رفتاري 
به طوركلي نشانه . ، مصرف روزافزون دارو، پرخوري و يا بي اشتهايي ، رفتار ستيزه جويانه در برابرخانواده 

هاي رفتاري پيامدش به سازمان يا تشكيالت اداري برمي گرددازجمله غيبـت از كـار، رهـاكردن شـغل ،     
  .افزايش حوادث ناشي از كار و فقدان بهره وري 

شغلي را مي توان باتوجه به نشانه هايي كـه در فـرد ظـاهرمي شـوند زخـم      به طور خالصه ، استرس 
خلق وخوي افسرده يا دشمني و عنـادورزي مشـاهده كـرد وهمچنـين اسـترس را مـي تـوان بـا          -معده 

  .مالحظه عملكرد فرد در محيط كار مانند غيبت از كار يا ازدست دادن بهره وري تشخيص داد

  

  عوامل مادي استرس در محيط كار

  ...تابش شديد و خيره كننده نور در كارگاه جوشكاري و  ;نور ناكافي در كارگاه  :نور

  ...مزاحمت صداهاي بلند در اداره و  ;قرارگرفتن مداوم درمعرض سروصداي ماشين آالت  :سروصدا

 قرار گرفتن طوالني در معرض گرما در كارخانه هاي;سرماي شديد در بناهاي باز و بي در و پيكر: دما
  .نوسان در دماي فضاي اداره  ;توليدي 
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رانـدمان ماشـينهايي ماننـد چنگـك     ;)مانند مته ضـربه اي  (عملياتي تجهيزات  :ارتعاش و حركت 
  ...باالبر و 

قرارگرفتن پوسـت بـدن در معـرض     ;تنفس گازها و دودهاي سمي هنگام جوشكاري  :هواي آلوده 
  ...عامل بيماري زا در محيط كار و 

  ...در هنگام پرتونگاري در تست راديوگرافي و: ر معرض پرتوهاي راديو اكتيوقرارگرفتن د

بار كـاري زيـاد بـر ماهيچـه هـا در       ;كار تنظيم شده ماشيني در خط توليد :رگونوميك اعاملهاي 
  ...محوطه لوله و اتصاالت و

  

  :برخي از روشهاي كاهش استرس در محيط كار
  كار از طريق بازديد با برنامه هاي جنبي  آشناكردن افراد خانواده با محيط) الف 

 براي ارائه پيشنهادات و انتقادات تشويق افراد خانواده ، خصوصا خود كاركنان) ب 

 ارج نهادن به پيشنهادات و انتقادات دريافتي هرچند بي مورد) ج 

  حفظ ارتباط في مابين) د

  س زا در محيط كار سالم سازي محيط كار از طريق حذف يا كاهش عوامل مادي استر) ه

  آموزش پرسنل و نحوه ارتباط موثر با ديگر كاركنان ) و

كاهش استرس هاي ناشي از روابـط بـا مـافوق، زيردسـتان و     تدوين رويه هاي سالم سازماني براي ) ز
  همكاران

اگر چه روشهاي بسيار ديگري نيز براي كاهش استرس محيط كار پيشنهاد شده است، ولي بـا توجـه   
  .ت اين كتاب و ماهيت كلي آن در كتب تخصصي مورد بررسي قرار خواهد گرفتبه محدودي
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  آشنايي با قوانين كار و بهداشت و ايمني كارگاه ها

از كـار   فعاليـت پيمانكـاري  صنعتي كـه در يـك شـهر فعاليـت مـي كنـد،        كارگاهبا بروز حادثه يك 
رود، افـراد   تعادل اشتغال در جامعه از بين ميتر،  به بيان روشن. شوند مانند و نيروي شاغل بيكار مي بازمي

. دهنـد و شـهر عمـالً از لحـاظ اقتصـادي فلـج خواهدشـد        زيادي در شهر فرصتهاي شغلي را از دست مي
شـود،   صنعتي با چنين ويژگي و اهميتي تنها به محدوده صنعت مربوط نميكارگاه بنابراين توجه به يك 

  .صنعتي مذكور است كارگاهمت و ادامه فعاليت بلكه اين توجه ناشي از نياز شهر به سال

وقوع چنين حوادثي در گذشته و آثـار و تبعـاتي كـه بـر جـاي مـي گذارنـد، سـبب شـده اسـت، در           
كشورهاي مختلف ضوابط و مقررات نسبتاً جامعي براي استقرار صنايع و نيز نظارت بر عملكردشان تدوين 

زيست محيطي و حفظ محـيط زيسـت از آلودگيهـاي     اگرچه كليت اين ضوابط و مقررات به مسائل. شود
داشته انـد   مختلفيكه به دنبال خود عوارض حوادثي مختلف بر مي گردد، اما در آنها تجربيات گذشته و 

  .مورد توجه قرار گرفته است

به منظور ساماندهي وضـعيت بهداشـت و ايمنـي كارگـاه هـا، وزارت كـار و امـور اجتمـاعي اقـذام بـه تهيـه            
. مل هايي با نام آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار نموده كه هر سال مورد بازنگري قـرار مـي گيـرد   دستورالع

  مشتمل  نامه آيين  اين. برخي از موارد آيين نامه در خصوص ايمني و بهداشت كارگاه ها را در زير مشاهد مي كنيد
  مورخ  فني  حفاظت  شورايعالي  جلسه  و در يازدهمين  قانون كار تدوين   47استناد ماده   به  تبصره 2و   ماده 80بر 

 . اجرا است  و قابل  رسيده  نهايي  تصويب  به 14/6/1338  يكشنبه

 و امثـال  زدگيو برق خفگي از قبيل مهم مخاطرات كار احتمال  نوع سبب به كه هاييدر كارگاه -
را  الزم هـاي بينيپيش ديده كارگر آسيب اتنج براي است  مكلف مسئول كارگاهآنها وجود دارد 

  .بنمايد

را  واگيـر مراتـب   امراض به از كارگران از ابتال يكي اطالع محض به است مكلف مسئول كارگاه  -
 .دهد اطالع كارگران اي بيمه سازمان به و همچنين بهداري وزارت پست اولين به

امراض و بيماريها، پرسنل پيمانكاري بايد بصورت دوره اي توسـط  به منظور پيشگيري از شيوع  -
ايـن مسـئله در خصـوص    . متخصص طب صنعتي معاينه شده، و گواهي سالمت دريافت نمايند

  .پيمانكاران خدماتي نظافتي و آبدارخانه اهميتي دوچندان دارد
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 دسـتورات  همچنـين  خـود و  كارگـاه  بـه  مربوط بهداشتي دستورات است مكلف مسئول كارگاه -
 اطـالع  بـراي  است گيري در آمدههمه صورت به كه واگير و امراضي امراض به مربوط بهداشتي
  .نمايد نصب مناسب هايدر محل كارگران

  تـامين   كار و محـل   با نوع  متناسب)  يا مصنوعي  طبيعي(  كافي  روشنايي  بايستي  در هر كارگاه  -
از   ممانعـت   شـود بايـد بـراي     اسـتفاده   قوي  از نور مصنوعي  روشنايي  براي  كه  يدر صورت. شود

 .گردد  نصب  مخصوصي  بابهاي  چشم ناراحتي

. نمايند  تنفس  سالم  هواي  هميشه  كارگران  شود كه  تهويه  بايد به طوري  كار در هر كارگاه  محل -
كار در هر   نوع  هر كارگر بر حسب  براي  الزم  يهوا  مقدار حداقل  كار پوشيده  هاي در مورد محل

نباشـد بايـد از     كـافي   طبيعـي   تهويه  كه  هايي دركارگاه. باشد مي  متر مكعب 50  الي 30  ساعت
  .شود  استفاده  مصنوعي  تهويه  وسايل

. ذاردكار مجاناً در اختيار هر كارگر بگ  لباس  دو دست  در هر سال  است  موظفمديريت پيمانكار  -
  وظـائف   راحتـي   كارگر بتوانـد بـه    شود كه  تهيه  كار باشد و طوري  با نوع  كار بايد مناسب  لباس

 .نگردد  بروز سوانح  دهد و موجب  خود را انجام

را مرتبـاً    اسـتحفاظي   وسـايل   خـود كليـه    فني  مسئولين  وسيله به  است  مكلف مديريت پيمانكار -
  حفاظـت   تامين  مزبور براي  وسايل  نمايد تا پيوسته  تعمير و يا تعويض  لزوم  و در صورت  بازرسي
 .باشد  آماده  كارگران

  وسيله به  كه  استحفاظي  مرتباً از وسايل  كارگران  نمايد كه  مراقبت  است  مكلف مديريت پيمانكار -
مزبـور قصـور در     از وسـايل   استفاده  عدم. نمايند  استفاده  شده  گذاشته  و در اختيار آنان  او تهيه
   .شود مي  محسوب  وظيفه  انجام

 يـا اشـخاص   بيمـاران  فـوري  استفاده براي مركزي امكان در صورت است مكلف مسئول كارگاه -
 امكـان  عـدم  نمايد و در صـورت  مشخصيا پزشكيار  يا چند پزشك نظر يك تحت ديده آسيب

 كـه  در نقـاطي  كارگـاه  خطـرات  و نـوع  با تعـداد كـارگران   اسبمتن اوليه هايكمك بايد لوازم
 و محـل  اوليـه  هـاي مراكز كمـك . ميسر باشد ايجاد نمايد كارگران آنها برايبه فوري دسترسي

 از محـل  كـارگران  كليه باشد كه مشخص بصورتي مخصوص عاليم وسيلهها بايد بهقفسه نصب
 .باشند مطلع آن

  .كسب اطالعات بيشتر نيز مي توانيد به آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار مراجعه فرماييد جهت
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  فصل سوم

  

  ايمني محيط كار :فصل سوم
  

با آغاز انقالب صنعتي و انتقال توليد از كارگاههاي كوچك بـه كارخانـه هـاي توليـد انبـوه، موضـوع       
پـس از  . ج و حالت عمـومي تـري بـه خـود گرفـت      حفاظت از سالمت نيروي كار نيز از حالت فردي خار

پيدايش مكتب روابط انساني در مديريت كه براثر تجربيات هاتورن پديد آمـد ، توجـه بـه ايمنـي منـابع      
پس از بيان اهميت وجود ايمني در محيط كار ، پرسش اصلي اين است كه . انساني اهميت بيشتري يافت

به عبـارت ديگـر بهتـرين راه ارتقـاي وضـعيت ايمنـي       . داد  چگونه مي توان ايمني محيط كار را افزايش
  محيط كار چيست ؟

مساله ايمني يكي از مهمترين چالشهاي پيش روي كارفرمايـان و كـارگران در بخـش    نيز  هم اكنون
، پرداختن به مسـاله ايمنـي را صـرفاً بـاالرفتن هزينـه هـاي       پيمانكارانمتاسفانه اغلب . صنعت مي باشد
در صورتيكه آمـار نشـانگر ايـن    . ه و تالش مي كنند تا حد امكان به اين مسئله نپردازندموجود تلقي كرد

حقيقت است كه مي توان با صرف هزينه هاي ناچيزي در زمينه ايمنـي و شـناخت خطـرات موجـود در     
حين كار با ابزار و ماشين آالت گوناگون در بخشهاي توليدي و صنعتي، از بـروز خسـارات جـاني و مـالي     

با توجه به گستردگي صنعت در حوزه هاي مختلـف و تنـوع فعاليتهـا، در ايـن      .د تر پيشگيري نمودشدي
  .بخش به بيان اصول ايمني در عمده فعاليتهاي پيمانكاري در صنعت گاز مي پردازيم

  

  : موضوعات اصلي ارائه شده در بخش ايمني عبارتند از

 اي تقليل فشارايمني گاز طبيعي، شبكه هاي گازرساني و ايستگاه ه •



٣۵ 

 

 مقررات صدور پروانه كار •

 ايمني در گود برداري •

 حريق ايمني •

 ايمني در جوشكاري •

 ايمني سيلندر هاي تحت فشار •

 ايمني كار در ارتفاع •

 ايمني كار با مواد شيميايي •

 ايمني در برق •

 آشنايي با لوازم حفاظت فردي و مشخصات آنها •

  :اده مي شوددر ادامه، هر يك از بخشهاي فوق به اختصار شرح د

  

  ايمني گاز طبيعي، شبكه هاي گازرساني و ايستگاه هاي تقليل فشار
  

  ايمني گاز طبيعي

آغاز سال كشف گاز طبيعي به هزاران سال پيش باز مي گردد و علي رغم تمام گمانه زنيهاي مفروض 
آن  و پيشرفت شايان توجه علوم بشري همچنان در صورت مشخص نمي توان تاريخ دقيقي براي كشف

اما آنچه مهم است تامل در نقش حياتي اين منبع عظيم انرژي در جهان صنعتي امروز . ارائه كرد
   .بايد اذعان نمود ، اين نعمت خدادادي در همه جاي كره زمين به يك اندازه يافت نمي شود.است

ين تر و يعني ساده ترين نوع هيدروكربن و هيدروكربنهاي سنگ   (CH4) گاز طبيعي عمدتا از متان
گاز معروفي كه در .تشكيل شده است)C4H10(و بوتان)C3H8(،پروپان )C2H6(پيچيده تري چون اتان

منازل ،محل هاي كسب و كارو بخشهاي صنعتي استفاده مي شود در اصل متان خالص است كه گازي 
نوع گاز طبيعي تميز سوزترين . مي سوزد است بي رنگ و بو كه با شعله اي كمرنگ و نسبتا روشن

پروپان و بوتان نيز از گاز . دي اكسيد كربن توليد مي كند سوخت فسيلي است زيرا عمومافقط بخار آب و
كه اصوال همان پروپان ) LPG(طبيعي استخراج و جداگانه به فروش مي رسند و گاز نفتي مايع شده 

  .است معموال به جاي گاز طبيعي كه نقاط فاقد خطوط لوله استفاده ميشود
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يعي، گازي است بي رنگ و بي بو كه به منظور آگاهي از نشت گاز آن از شبكه مواد بودار گاز طب
مركاپتانها هيدروكربن هاي گوگرد دار هستند كه عالوه بر . كننده اي به نام مركاپتان به آن مي افزايند

ندگي، عدم عدم خور: اشتعال پذيري داراي خواص منحصر به فردي هستند كه از جمله انها مي توان به 
  .اشاره كرد... و  در سوختن همراه با گاز غير سمي توليد محصول جذب در خاك، 

  

  :خواص گاز طبيعي را به اختصار در زير مي بينيد

o  درصد متان است 95تا  85بسته به نوع توليد گاز بين. 

o  روژن و هيددرصد باقيمانده حاوي اتان، پروپان، بوتان، دي اكسيد كربن، بخار آب، نيتروژن
  .استسولفوره 

o  به نسبت هوا 65/0تا  6/0سبكتر از هوا و داراي چگالي  

o  درصد مخلوط با هوا 15تا  5حدود قابل اشتعال و انفجار بين  

o  9500-9100سوختن هر متر مكعب آن Kcal انرژي آزاد مي كند.  

o حدود قابل اشتعال و انفجار با دما و فشار تغيير مي يابد.  

  

  انيايمني شبكه هاي گازرس

حوادث شبكه هاي گازرساني شبكه هاي گازرساني به مجموعه اي از ايستگاه هاي تقليل فشار 
شهري و شبكه گسترده اي از لوله هاي زيرزميني كه در سطح هر شهر گسترش يافته اند اطالق مي 

به اين شبكه ها وظيفه گازرساني به منازل و واحدهاي تجاري و صنعتي را در داخل شهرها را . گردد
هر چند فشار گاز درون اين شبكه ها در مقايسه با خطوط اصلي انتقال گاز به مراتب پايين . عهده دارند

تر است و انتظار مي رود لوله هاي مذكور و تاسيسات مربوط به آن كمترين حوداث را داشته باشند ولي 
عابر و خيابان ها، گاهي شاهد به دليل وسعت و گستردگي زياد اين شبكه ها و قرار گرفتن آن ها در زير م

بر اساس اطالعات موجود بيشتر حوادث منجر به نشتي هاي عمده در  .حوادث ناشي از نشت گاز هستيم
عدم هماهنگي . شبكه گازرساني در اثر حفاري ساير سازمان ها در خيابان ها و معابر اتفاق افتاده است

شركت گاز در موقع حفر كانال باعث برخورد بيل سازمان هايي نظير آب و فاضالب، برق و مخابرات با 
در اين جا مي توان به انواع ديگري از نشتي .مكانيكي به لوله هاي گاز و بروز نشتي در آن ها بوده است

 تجهيزاتدر شبكه هاي گازرساني اشاره نمود كه در اثر جدايي اتصاالت شيرهاي پياده رو و يا از محل 
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نصب اتصال هاي مذكور به طور غيراصولي توسط پيمانكاران . فاق مي افتدنصب شده در محل انشعابات ات
در زمان اجرا و يا وارد آمدن فشارهاي غيرمتعارف به اتصاالت شيرهاي پياده رو پس از اجرا، از عوامل 

در اين موارد چون نشتي . مؤثر در جدا شدن قطعات اين گونه اتصاالت بوده و باعث بروز نشتي مي شود
بل تشخيص نبوده، در نتيجه به موقع براي رفع آن اقدام نمي شود و در مواردي گاز نشت يافته از گاز قا

راه زمين به داخل منازل مجاور راه يافته و در آن جا انفجار و آتش سوزي به همراه داشته است و در 
ر در تشخيص يكي از راه هاي مؤث. اغلب موارد نيز اين گونه حوادث منجر به تلفات جاني شده است

نشتي شبكه هاي گاز رساني، استفاده از دستگاه هاي نشت ياب دستي و ماشيني است كه در اختيار 
  . گردد شركت هاي گازرساني بوده و به طور دوره اي اقدام به عمليات نشت يابي مي

  

   علل نشت
  

آن ها عبارت  نشت گاز به علل مختلف در لوله هاي گاز و تاسيسات گازي روي مي دهد كه مهمترين
  : است از

  
در اثر نقص در عايق كاري و يا اجرا نكردن حفاظت كاتدي صحيح سطوح خارجي لوله : 1خوردگي -الف

گرچه خوردگي ها به طور عمده در سطوح خارجي لوله ها اتفاق مي . ها، امكان بروز خوردگي وجود دارد
ظروف عملياتي به علت وجود تركيبات افتد ولي امكان بروز خوردگي داخلي چه در لوله ها و چه در 

  . خورنده اي مانند ئيدروژن سولفوره و آب نيز وجود دارد

به طور . در اثر وجود ناخالصي هاي همراه با گاز پديده ي سايش اتفاق مي افتد: 2سايش داخلي -ب
يزان معمول در محل خم لوله ها و يا در شيرهاي كاهش دهنده ي فشار به علت افزايش سرعت گاز، م

  . سايش بيشتر است
، تماس با كابل برق و ... ناشي از برخورد ماشين آالت و  مانند ضربه هاي مكانيكي :3عوامل خارجي -پ

  . يا جريانات القايي
  لوله، اتصاالت، شيرها و ساير متعلقات  :4نقص در ساختار متالوژيكي -ت
  . ين رزوه ايشيرها و ساير اتصاالت فلنجي و همچن :نقص در اجرا و نصب -ث
  . لوله ها و اتصاالت جوشي :نقص در جوش -ج

  

                                                            
1 Corrosion 
2 Errosion 
3 External Parameters  
4 Metalurgical Defects 
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  در شبكه هاي گازرساني مختصري از ايمني تزريق گاز

 

اصطالح تزريق گاز هم در زمان تزريق . تزريق گاز به معناي جايگزيني گاز با هوا و يا گاز ديگر است
مورد تخليه ي گاز و جايگزيني آن با  گاز طبيعي به درون خطوط لوله و يا شبكه ها و تخليه هوا و هم در

براي اين كار مي توان از گازهاي خنثي مانند نيتروژن يا گاز كربنيك استفاده كرد كه .هوا به كار مي رود
  .متناسب با طول و قطر لوله مقدار گاز خنثي مورد نياز تغيير مي كند

و از بسـته بـودن تمـام شـيرها،     قبل از شروع فرآيند تزريق گاز بايد از تمـام مسـيرها بازديـد شـود     
در صورتي كه مسيرهاي لوله كشي طوالني و مقدار انشـعاب هـا زيـاد باشـد الزم     . اطمينان حاصل كنيم

است كه روي نقشه ي لوله كشي ترتيب و مراحل تزريق گاز بـراي مسـيرها را بـا رنـگ هـاي مختلـف و       
مربوطه و شير تخليه بـا يـك رنـگ و     شير تزريق گاز در هر مرحله، مسير. شماره گذاري مشخص نمائيم
توصيه مي شود صرف نظر از اندازه ي شبكه و تعداد انشعابات، راه اندازي و . يك شماره مشخص مي شود

در عمليات تزريق گاز و تخليـه ي هـوا بـا    . تزريق گاز بر اساس نقشه و كد گذاري هاي مذكور انجام شود
موارد ايمني و استفاده از افراد متخصص و با تجربه در اين استفاده از گاز طبيعي بايد ضمن رعايت كامل 

زمينه، تمام وسايل و تجهيزات مورد نياز به ترتيبي مهيا شوند كه در روش تزريـق گـاز بـراي هـر پـروژه      
جريان تزريق گاز و تخليه هوا بايد بدون وقفه ي زماني و تا عاري شدن كامل خط از هوا . تهيه شده است
اي اطمينان از اين مورد در طول عمليات، اندازه گيري و آزمايش مخلوط خروجـي از لولـه   ادامه يابد و بر

 .تخليه با دستگاه گازسنج ضروري است

آنچه در فرايند تزريق گاز بسيار مهم است، اخذ پروانه تخليه هوا و تزريق گاز از مسـئولين مربوطـه   
  . است

  روش هاي تخليه هوا و تزريق گاز

ا و تزريق گاز از نظر نوع حايل بين گاز و هوا به دو روش مستقيم و روش هاي تخليه هو
  .غيرمستقيم تقسيم مي شوند

خطرات استفاده از . در روش مستقيم ، گاز به عنوان عامل تخليه كننده هوا بكار مي رود  
  :روش مستقيم را مي توان در موارد زير بيان كرد

  گاز و هوا خطر ايجاد مخلوط قابل انفجار در محل برخورد -1
 ايجاد جرقه در اثر برخورد سنگ ريزه به بدنه و انفجار -2
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متر بر ثانيه باشد تا  20تا  2بدين منظور توصيه مي شود سه علت برخورد گاز با هوا بين  
  .احتمال ايجاد مخلوط قابل انفجار به حداقل برسد

ه بين دو فاز هوا و به عنوان گازي ك N2يا  Co2در روش غير مستقيم از يك گاز خنثي همانند 
در صورتي كه شرايط همانند شرايط بد جوي ، محل نامناسب  بلودان . گاز طبيعي استفاده مي شود

  .، عدم تأمين گاز در حد مورد نظر وجود داشته باشد از روش غير مستقيم استفاده مي شود 

  :در هر حال مضرات استفاده از روش غير مستقيم نيز عبارتند از 

  ودن استفاده از گاز نيترون و دي اكسيد كربنهزينه بر ب -1
 آلودگي محيط زيست در اثر انتشار اين دو گاز -2

  

  :از طرفي روش هاي تزريق گاز از نظر عملياتي را مي توان به موارد زير تقسيم كرد

 1روش تزريق گاز به وسيله كنترل در جهت گاز ورودي  -1

 2هاييروش تزريق گاز به وسيله كنترل از لوله تخليه انت  -2

  3روش تزريق گاز به وسيله عمليات دو فشاري -3
 4ريق گاز به وسيله اعمال گاز خنثيروش تخليه هوا و تز -4

 5روش تخليه هوا و تزريق گاز به روش ردياب -5

  6روش تخليه هوا و تزريق گاز به روش تخليه با كنترل گاز سنج -6
  

بـوده، در دوره هـاي   بررسي مفصل هريك از روشهاي تزريـق گـاز در حـوزه مباحـث ايـن كتـاب ن      
  .تخصصي ايمني در تخليه هوا و تزريق گاز ارائه مي گردد

                                                            
1 Inlet Control Method 
2 Blow off Control Method 
3 Double Pressure  Method 
4 Inert  Gas  Method 
5 Trace  Method 
6 Gas  Cope 
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  ايمني ايستگاه هاي تقليل فشار

  

  :گاز طبيعيشبكه  انواع ايستگاه تقليل فشار

                  1ايستگاه دروازه اي شهر-1

                                                                         2ايستگاه حاشيه اي شهر-2

                  )درون شهري(3ايستگاه تقليل فشار گاز ناحيه اي -3

                   4 ايستگاه اندازه گيري وتقليل فشار-4

  )دروازه اي شهر و حاشيه اي شهري(5ايستگاه تركيبي -5

   6تنظيم كنندهايستگاه تقليل فشار - 6 

      7ايستگاه اندازه گيري-7

      

ايستگاه ها معموال فشار ورودي اين. خطوط انتقال انشعاب مي گيرند معموال از   CGS ايستگاه -1
 هاي تقليل فشار

700-1050 PSI  1300‐1050 فشارمي باشد كه در طراحي جديد PSI  نيزدر نظر گرفته مي شود و به
  . ودزمره ايستگاه هاي بزرگ محسوب نم لحاظ انشعاب گيري از خطوط انتقال آنها را مي توان در

                                                            
1 C.G.S   (city Gate station) 
2 T.B.S   (Town Board Station) 
3 D.R.S   (Distric Reducing Station) 
4 M& R S .(Metering and Regulating Station)     
5 C.G.S  &  T.B.S 

6 R.ST. (Regulating  Station) 
7 M.st. (Metering  Station 
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خطوط  كمربندي انشعاب  PSI 250معموال ايستگاههايي از فشار   D.R.SوT.B.S ايستگاه هاي  -2،3
گيري مي گردند و با انجام تقليل فشار گاز ،فشار مورد نظر خطوط شبكه شهري و يا صنعتي عمليات گاز 

  )PSI 60 معموال فشار( رساني را به انجام مي رساند 

معموال ايستگاههايي كه از فشار خط تغذيه و ) دازه گيري و تقليل فشار ان( M &Rايستگاه هاي  -4
يا شبكه انشعاب گيري و يا در طي يك مرحله به شكست فشار منتهي مي گردد و يا فقط عمليات اندازه 

  .گيري حجم را به سرانجام مي رسانند

) PSI 60تحويل فشار(  T.B.Sو) انشعاب از خطوط انتقال( C.G.S ايستگاه هايي كه با تركيبي از-5
  .را جهت متقاضي گاز را با فشار مناسب فراهم مي سازد

6-  R.St   60 يك عنوان كلي كه معموال در ايستگاههاي تقليل فشار از PSI  30و 15و  2به PSI 
  .استفاده مي گردد

دارد كه ايستگاههايي كه فقط عمليات فيلتراسيون و اندازه گيري حجم گاز تحويلي را به عهده  -7
  .وجود دارد پوند بر اينچ مربع 60و  250، 1000فشارهاي 

  

  :اجزاي ايستگاه هاي تقليل فشار

o 1شير قطع كننده   

هدف اوليه و اصلي استفاده از اين شير محافظت تاسيسات در مقابل شكستن يا پاره شدن كامل 
و از عبور بيش از حد آن اين شير فقط در يك جهت مي تواند جريان را كنترل كرده . خطوط لوله است
بهمين دليل است كه روي بدنه اين شيرها معموال عالمت يك پيكان منقوش شده است . جلوگيري نمايد

يعني فقط در جهت اين پيكان است كه اگر . تا حهتي را كه جريان مي تواند كنترل شود ، نشان دهد
كاربرد شيرهاي قطع . ته مي شود مقدار جريان از حد پيش تعيين شده اي بيشتر شود بخودي خود بس

كننده را بايد به ايستگاههايي محدود كرد كه شبكه متصل به آنها از نقاط ديگر در قطع گاز بهره مي 
  .گيرند و يا ايستگاههائي كه گاز تعدادكمي از مشتركين را تامين مي نمايد

  

                                                            
1 Shut Off Valve 
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 نمايي از شير قطع كن:3شكل شماره

  

  

  

  

  

  

  

  

 

o  

  

 

o  فيلتر 

براي جلوگيري از .به همراه دارند ) كثيفي( ت جامد گازها اصوال بدليل حركت در لوله هاي فلزي ذرا
بروز مشكل كه كاركرد قطعاتي كه با گاز در ارتباط هستند يا آن را مصرف مي كنند بايد گاز را پااليش و 

  . تميز كرد 

اين دستگاه با عبور جريان گاز . قطعه اي است كه وظيفه جدا كردن ذرات را بر عهده دارد  1فيلتر گاز
ذ يك صافي استوانه اي شكل در سرعتي پائين باعث مي شود ذرات جامد و سيال كه از منافذ از مناف

تميز كردن . صافي بزرگترند  از جريان سيال خارج شده و در منافذ صافي گير مي كنند يا فرو ميريزند 
اين . ست با صافي يكي از متداولترين روشهاي تميز كردن گاز در سيستم هاي فشار متوسط و فشار باال

آنها بخوبي تميز ميكنند و با وجود . نوع تميز كننده از لحاظ طرح و بهره برداري بسيار ساده هستند 
نمونه يك تميز كننده فيلتري را . افت فشار نسبتا كمي را در طول عبور از محفظه خود بوجود مي آورند 

  .در شكل نشان داده شده است

                                                            
1 Gas Filter 
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 فيلترنمايي از:4شكل شماره

شير اول هميشه بصورت . د شير پشت سر هم قرار مي گيرند دو عد  1معموال در قسمت تخليه فيلتر
اگر زماني شير دوم دچار اشكال شد و احتياج به تعمير و . باز و شير دوم زمان تخليه باز و بسته ميگردد

  .تعويض داشت ، شير اولي را بسته و شير دوم را بعد از تعمير يا تعويض مجددا نصب مي كنند 
  

  

  

  

  

  

  
 

o 2وربينيجريان سنج  ت   

برابر شده و به پره هاي  3وقتي گاز به داخل جريان سنج  توربيني وارد مي شود سرعت آن تقريبا 
عبور جريان گاز نيروئي بر روتور وارد ميكند كه باعث چرخش آن با سرعتي معادل . روتور توربين ميرسد 

در حقيقت يك نوع دور شمار چرخش روتور باعث بكار افتادن شماره انداز كه . شدت جريان گاز ميشود 
  .است مي شود

o  گرمكنها ي گاز  

استفاده از مبدلهاي حرارتي غيرمستقيم  CGS‐TBS و CGSو در ايستگاه هاي  در صنعت گاز
كاركرد ساده اين نوع .آب جهت گرم كردن گاز ورودي به قسمت تقليل فشار استفاده مي شود 

) تيوبهاي داخل مخزن (به لوله هاي حاوي گاز  گرمكنها براساس گرم كردن آب و انتقال حرارت آن
  :مي باشد كه نمونه آن را در شكل ذيل مشاهده مي نمائيد

  

                                                            
1 DRAIN 
2 TURBINE FLOW METER 
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 هيتر ايستگاه هاي گازنمايي از:5شكل شماره               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
o ي اطمينانشيرها   

شيرهاي اطمينان دستگاههائي هستند كه فشار اضافي را بطور خودكار رها مي سازند و عمل زماني 
ي بيشتر شده باشد و در اين حالت فشار از حد معين انجام ميگيرد كه فشار از شرايط نرمال بهره بردار

و باعث باز شدن شير و تخليه فشار اضافي ميگردد و زمانيكه فشار . بيشتر شده و افزايش يافته است
  .غير نرمال كاهش يافت و كمتر از ميزان تنظيم شده گرديد شير مجددا بطور خودكار بسته ميشود

ي فنري است اين فنر طوري محاسبه مي شود كه وقتي مهمترين نوع شيرهاي اطمينان شيرها 
  1فشار تنظيمي  تحت نيروي معيني قرار گرفت جمع شده و اجازه خروج سيال را مي دهد اين فشار را

باالتر از فشار خروجي ايستگاه % 10شيرهاي اطمينان در ايستگاههاي تقليل فشار معموال . مي گويند  
تقليل فشار گاز شيرهاي اطمينان معموال نزديك خروجي ايستگاه در ايستگاههاي  .تنظيم مي شوند

  .مي شود نصب

                                                            
1 Set Pressure 
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 اطمينان در ايستگاه  گازنمايي از شير:6شكل شماره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

o 1رگالتورها 

 loadهر چه   .اساس كاررگالتور تامين گاز با فشار ودبي مناسب جهت مصرف كننده مي باشد
ملكرد كلي كار اين تئوري ع  .نمايد پائين تر مي ايد و رگالتور بايد تامين فشار الزم را p2باالتر رود 

  .رگالتور را بيان مي كند

ساده ترين نوع رگالتورهاي كاهنده فشار ، رگالتور عملكرد سيستم  مي باشد در فشارهاي پايين زير 
1 psig )0.07 bar (مي باشد%  1دقت اين رگالتورها حدود . كند عمل مي. .  

ز اين نوع رگالتور استفاده كرد نيز مي توان ا psig  (4.5 bar) 500در   كنترلهاي بزرگ تا حدود 
رگالتورهايي با عملكرد  پايلوت داردر دبي هاي بزرگ و يا دقت . مي توان خطا داشت  20%در حدود 

  .كنترل باال نياز است استفاده مي گردد

  

  
                                                            

1 Regulator 
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 سيستم رگالتور در ايستگاه تقليل فشار گاز نمايي از:7شكل شماره

  

  

  
  

  

  ايستگاههاي تقليل فشار  برخي از نكات ايمني در 

  ساختمان ايستگاه ) الف 

وارهاي ايستگاه مي بايست فاقد هرگونه سوراخ ، منفذ يا ترك خوردگي دي: سالم بودن ديوارها  -1
  ...)فاقد چربي ،دوده،لكة آلودگي و. (باشد و از نظر ظاهري ديوارها بايد كامال تميز باشد

سقف ايستگاه مي بايست كامال آبندي شده باشد و در مقابل باد و : سالم بودن سقف ايستگاه  -2
 . باالترين نقطه سقف مي بايست يك هواكش نصب شده باشد آب غير قابل نفوذ باشد و در

كف ايستگاه بايد بطور يكنواخت با بتن پوشيده شده باشد و از نظر : كف ايستگاه و محوطه  -3
باشد بطوري كه هيچگونه آبي در ايستگاه جمع نگردد و %5شيب بندي ، شيب آن حدوداً 

شده و از نظر شيب بندي مشكل  محوطه خارجي ايستگاه نيز مي بايست حداقل آسفالت 
 .نداشته باشد 
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  :مكانيك ايستگاه ) ب

  :صحت عملكرد شيرهاي ورودي و خروجي  -1

جهت اطمينان از صحت عملكرد شيرهاي ورودي و خروجي و شيرهاي خطوط ،شيرها را باز و  
  . بررسي مي گردند 2و شكل ظاهري شير 1بسته نموده و از روان بودن ، عدم نشتي شير

  

  :صحت عملكرد رگالتورها -2

رگالتور وسيله اي است براي كنترل فشار گاز و داراي ظرفيت مشخص مي باشد كه از طرف 
اگر برداشت كمتر از ظرفيت رگالتور باشد فشار تنظيم شده . كارخانه سازنده مشخص گرديده است

شده باال نرود در اين  بوسيله رگالتور افت نكند و همچنين با عدم برداشت گاز، فشار خروجي تنظيم
  .  صورت رگالتور سالم مي باشد

  

  ):سيفتي ولو(صحت عملكرد شيرهاي اطمينان  -3

وسيله اي است براي ايمني كه روي خط خروجي رگالتور نصب مي گردد و فشار تنظيمي آن 
ي باالتر فشار خروجي رگالتور مي باشد وداراي يك ظرفيتي است كه مي تواند مقدار گاز اضاف% 10

  .را تخليه نمايد

  

  :صحت عملكرد شاتاف ولو -4
دستگاه شاتاف ولو كه روي خط نسب گرديده است  ودو جعبه  شاتاف ولو كه نيروي الزم را       

اگر شاتاف ولو به راحتي و بدون شوك جريان را . براي باز و بسته شدن شير شاتاف ولو تعيين مي نمايد
  .لو سالم مي باشدباز و بسته نمايد در اين صورت شاتاف و

  

                                                            
در حالت بسته بودن ، شيرها هيچگونه صداي عبور گاز نبايد داشته باشند  وقبل از بـاز كـردن    1

 شار سنج مربوطه هيچگونه فشار را نبايد نشان دهدشير، ف
  عدم زنگ زدگي ، عدم رسوب گرفتگي و وجود آچاز شير 2
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  :تحت تنش نبودن خطوط - 5
براي اينكه مطمئن شويم خطي تحت فشار نيست يك قسمت از خط را باز مي نماييم اگر تحت 
تنش باشد دو ضلع هم جوار از يك ديگر انحراف پيدا مي كنند و اگر تحت تنش نباشد خطوط ثابت 

  .باقي مي ماند و همچنين بايستي شاسي ايستگاه تراز باشد 

  

  :رنگ آميزي  -6
شير رگالتور . از نظر رنگ اميزي كليه متعلقات بايستي به صورت كامل رنگ آميزي شده باشد      

وشاتاف ولو سيفتي ولو ، رنگ كارخانه اي مي باشد و خطوط بايد به صورت كامل از رنگ روغني پوشيده 
  .  شود

  

  : ادوات برقي) ج

موردي كه همزمان انجام ميشود تست عايقهاي  تنها  DRSوRS در هنگام تحويل ايستگاههاي 
پس از كنترل هاي فوق الذكر . جدا كننده مي باشد در صورت تائيد عايق ، ايستگاه راه اندازي مي شود 

  چنانچه ايستگاه داراي نواقص فني و اساسي از قبيل ناقص بودن رگالتور ، كنتور ، شيرهاي اطمينان و
نقص در رنگ آميزي، وجود فشار  يستگاه آماده نبودن كف ايستگاه،محصور نبودن كامل ا ،قطع كننده

سنج معيوب ، بودن شيرهاي ورودي و خروجي ايستگاه و عدم كار آيي عايق هاي الكتريكي ، ايستگاه 
  . تحويل و تحول نمي گردد 

  

  :از جمله موارد مهم ديگر در زمان كار در ايستگاه هاي تقليل فشار عبارتند از
   Sensing Lineمحكم بودن توجه به  -

  توجه به نشتي هاي احتمالي از ايستگاه ها -

  استفاده از لوازم حفاظت فردي در زمان كار در ايستگاه ها -

 استفاده از ادوات شناسنامه دار كه قبال مورد بازرسي قرار گرفته و داراي تاييديه فني باشند -

...و  -
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  آشنايي با سيستم صدور پروانه كار

حصول اطمينان از برقـراري الزامـات يـك سيسـتم جـامع       جهت مهمترين اين زير سيستمها يكي از
اين سيستم با رويكردي نظـام منـد بـه    . ، سيستم مجوزهاي كاري است بهداشت، ايمني و محيط زيست

دنبال حذف و كاهش خطرات ناشي از فعاليتهاي مختلف كاري با چك كردن شـرايط ايمنـي عمليـات و    
 . باشد تانسيل هاي حادثه ميبرطرف كردن پ

   

سيستم صدور مجوز كاري يك سيستم مستند بـراي كنتـرل فعاليـت     : 1سيستم صدور مجوز كار
بر اساس ايـن سيسـتم ، خطـرات    . هايي است كه داراي خطرات بالقوه بوده و امكان بروز حوادث را دارند

ايمن كـار و احتياطـات الزم فعاليتهـا     شناسايي شده و روشهاي... تعمير و نگهداري و: فعاليت هايي نظير
  . شود مشخص مي

    

  تعريف پروانه كار 

كه توسط مقام داراي مسئوليت ،صادر شده و براي كنتـرل  )مكتوب و رسمي(فرم مخصوصي است  •
كارهايي كه داراي ماهيت مخاطره آميز بوده ويا در شرايط مخاطره آميز انجام مـي شـود ، اسـتفاده مـي     

  . گردد

، مجوز شروع كار ايمن مي باشد و سيستمي است براي كنترل كارهاي اجرايـي در شـرايط    پرميت •
به عبارت ساده تر پرميت براي ايمن سازي محيط كـار از خطـرات و حـوادث مـي     . نامناسب يا خطرناك

  . باشد

    

  اهداف صدور پروانه كار 

مـدت زمـان مجـاز     ،ناشي از كار مخاطرات ،ن از انجام كار توسط افرادي كه به ماهيت كاراطمينا -1
  . انجام كار آشنايي دارند

                                                            
1 P.T.W (Permit To Work) 
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اطمينان از انجام كار به نحـوي كـه هيچگونـه خطـري را بـراي سـاير افـراد حاضـر در محـيط ،           -2
  . تجهيزات و محيط زيست به همراه نخواهد داشت 

  كار  در حين انجام كار و بعد از شروع مشخص نمودن احتياطات ضروري ،قبل از شروع كار، -3

  

  : انواع پروانه هاي كار اصلي عبارتند از  

o  پروانه كار گرم 
o  پروانه كار سرد 
o پروانه پرتونگاري 
o پروانه گودبرداري 
o پروانه انجام كار الكتريكي 
o پروانه ورود به فضاهاي بسته  

   

  موارد ذيل نياز به اخذ مجوز كار ندارد

  . اي كاري تفصيلي قرار دارندكارهاي روزمره يا روتيني كه تحت پوشش آيين نامه ه • 

  . كارهايي كه در ليست هاي بسته شده و مشخص مي باشد و توسط مدير سايت تصويب شده اند •

كارهايي كه تا كنون در محل مشخص شده در نقشه چيدمان نصب تاسيسات انجـام مـي شـدند و     •
  . مدير سايت آنها را تصويب كرده است

    

  مسئوليتها  فرايند صدور پروانه هاي كار و

  :عبارتند ازدر روند صدور پروانه كار افراد مجاز شركت  HSEعالوه بر كارشناسان بخش 
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متقاضـي مـي   : شخصي است كه تقاضاي صدور پروانه كار از جانب آن آغـاز مـي شـود    متقاضي -1
بايست مطابق با موارد مشخص شده در فرم پروانه هاي كـار شـرايط انجـام فعاليـت مـورد درخواسـت و       

  .احتياطي مورد نظر را مشخص نمايد اقدامات

. شخصي است كه كار در ناحيه تحت سرپرستي او انجـام مـي گـردد     محوطه/ مسئول ناحيه  - 2
  : مسئول ناحيه مي تواند بنا بر اقتضاي شرايط كار يكي از افراد ذيل باشد

  مدير عمليات شركت  -

  وطه رييس بهره برداري يا رييس حوزه بهره برداري مرب -

و  هر فرد ديگري از سرپرستان كه از طرف رييس سازمان مربوطـه چنـين اختيـاري داشـته باشـد      -
  .استصدور پروانه كار و نظارت بر حسن انجام كار وظيفه آن 

  

: ر را انجام مي دهند برعهـده دارد ، فردي است كه سرپرستي افرادي را كه كامسئول انجام كار - 3
قام مسئول انجام كار كه در واقع ، افراد تحت سرپرستي او، كار را به انجام مي پس از صدور پروانه كار ، م

رسانند بايستي اطمينان حاصل كند كه افراد ، كليه شرايط و حدود قيـد شـده در پروانـه كـار را رعايـت      
  نمايند 

  

  :نكات مهم در صدور يا اخد پروانه كار 

o  مي باشد محوطه بطور كلي مسئوليت صدور پروانه ، به عهده مسئول . 
o  توسط مديريت شركت ، به عنوان شخص مسـئول در ناحيـه يـا واحـد تعيـين مـي        محوطهمسئولين

 . گردد
o  مقام مسئول بايد اطمينان حاصل كند كه ناحيه براي انجام كار از هر نظر ايمن است . 
o  را  مـي باشـد و مـي بايسـت مـوارد      محوطهتصميم گيري در خصوص شرايط موجود بر عهده مسئول

 دقيقا در پروانه كار قيد نمايد 
o  در هيچ شرايطي نبايستي پيش از اطمينان از اينكـه  ) محوطهمسئول ( شخص صادر كننده پروانه كار

شرايط محيط كار جهت كار گرم ايمن و بي خطر مي باشد نسبت به امضاء نمودن پروانـه كـار اقـدام    
 كند 



۵٢ 

 

o  سؤول ناحيـه و يـا سـاير مسـئولين واحـد هـاي       پروانه كار فرم مخصوصي است كه منحصرا توسط م
اين فـرم تأييـد مـي    . عملياتي كه داراي شرايط الزم جهت صدور پروانه كار مي باشند صادر مي گردد

ضـمناً در  . نمايد كه انجام كار در محل قيد شده تحت شرايط و زمان معين بالمانع و بي خطـر اسـت  
 . وسط كاركنان و مجريان انجام پذيرد، ذكر ميگردد اين فرم اقدامات ايمني ديگري نيز كه بايستي ت

o  مي بايستي شخصاً متصدي يا مقام مسؤول در ناحيه اي باشـد  » پروانه كار « مسؤول گواهي و صدور
در هر حال صادر كننده و گيرنده پروانه كار هرگز نمـي توانـد شـخص    . كه كار در آنجا انجام ميپذيرد

 . واحدي باشد
o  ار معموالً محلي براي امضاء شخص مسئول انجام كار در نظر گرفته ميشود و امضاء در تنظيم پروانه ك

اين شخص داللت بر آن دارد كه فرم پروانه كار را دقيقاً مطالعه و از شرايط و حدود كار به ترتيبي كه 
 . در فرم تصريح گرديده، مطلع است

o   نمـوده ، در طـول مـدت اعتبـار پروانـه      زمانيكه شخص صادر كننده پروانه كار اقدام به صدور پروانـه
 . مسئول كنترل شرايط موجود در محيط كار مي باشد 

o       در صورت وقوع هرگونه تغيير در شرايط ، مطابق موارد ذكر شـده در پروانـه ، شـخص صـادر كننـده
ي پروانه بايد بالفاصله نسبت به اتخاذ اصالحات مناسب اقدام نموده ويا پروانه كـار را تـا زمـان بهسـاز    

 . شرايط لغو نمايد و كليه مقامات مسئول را در جريان قرار دهد
o را  صـدور پروانـه كـار   آموزشي و بـاز آمـوزي    هاي مسئول ناحيه و مسئول انجام كار، مي بايست دوره

 . گذرانده باشد HSEمطابق با برنامه 
o پروانـه  . خـود نگهـدارد   خص انجام دهنده، بايد پروانه كار را تا زمانيكه كار در حال انجام است ، نزدش

در مورد كارهاي درازمدت، در قبال هر . كار به هيچ وجه قابل انتقال از شخصي به شخص ديگر نيست
 . روز و هر نوبت كاري و هر نوع كار جديدي، صدور پروانه كار مجدد، امري ضروري است

o           ويـا روش هـاي   هر گاه مالحظه گردد كـه كاركنـان در رعايـت مسـائل ايمنـي كوتـاهي نمـوده انـد
و تا قبـل از اعمـال شـرايط    مي گردد پيشگيرانه الزم را بكار نمي برند ، پروانه كار صادر شده فورا لغو 

 .گرددمي ايمن در محيط كار ، مجددا صادر ن
o  مجوزهاي كار فقط براي مدت محدودي اعتبار دارند . 
o ستورالعملها و روشهاي آن داشـته  كليه مقامات مسئول صدور پروانه كار بايستي علم و اطالع كافي ازد

 . و از دستورات آن تبعيت كنند 
o  كاركنان زير مجموعه داراي صالحيت (پس از اينكه محل كار توسط مسئول ناحيه يا مدير عمليات يا

بازديد شده ودر مورد مقدمات كار تبادل نظر نمودند ، محل كار بايستي طبق دستور ايشـان آمـاده   ) 
 . گردد 

o مانند تعميرات عمـده يـا در خـالل    ( ول انجام كار تقاضاي تعداد زيادي پروانه مي نمايد زمانيكه مسئ
مي بايست همراه با مسئول ناحيه و رييس عمليات از محل بازرسـي  ) عمليات پياده كردن دستگاهها 

 . نمايند
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o   هرگز نبايستي يك پروانه عمومي براي سراسر يك واحد يا كارخانه صادر شود . 
o ت قوانين ايمني باعث لغو پروانه كار مي گردد عدم رعاي . 
o    پس از خاتمه كار ،كليه پروانه ها بايستي قبل از تحويل كار، به شخص صادر كننده، تسـليم گردنـد .

زيرا تنها به اين وسيله است كـه مسـئول صـدور    . اهميت رعايت اين موضوع در حد صدور پروانه است
ه كليه كاركناني كه در اين خصوص به كار گمـارده شـده انـد    پروانه مي تواند اطمينان حاصل كند ك

آنجا را ترك گفته و همچنين مي تواند اطمينان حاصل كند كه ابزار و ادواتي كه در حين كار استفاده 
شده اند و وسايل حفاظتي دستگاه ، در جاي خود مستقر شده و محيط از هر جهت براي شـروع كـار   

عد از انجام اين مرحله اقدام به تحويل گيري نموده و قسمت مربوط ، بـه  و لذا ب. عادي آماده مي باشد
   .اتمام كار، در پروانه كار را ، امضاء مي نمايد

o      طبق بخشنامه وزارتي در رابطه با پيمانكاران ، ناظر پيمانكار كه از طرف كارفرمـا معرفـي شـده اسـت
بنـابراين در صـورت   . ناظر شركت امضـاء نمايـد  بايد بركار نظارت داشته و پروانه هاي كار را به عنوان 

 . بروز حادثه نماينده پيمانكار و ناظر شركت هر دو در تمام مراحل كار مسئول مي باشند
o     كليه عوامل شركتي و پيمانكاري بايد از دستورالعمل صدور پروانه كار شركت ملي گـاز ايـران تبعيـت

اين دستورالعمل بايد توسـط پيمانكـار از كارفرمـا     .رندنموده و كليه موارد آنرا مطالعه نموده و بكار گي
 .اخذ گردد

 

  گردش پروانه هاي كار 

بجز پروانه پرتونگاري كه يك نسخه از آن بـه واحـد بازرسـي    (پس از تكميل و امضاء پروانه هاي كار، 
سـال  مي بايست مطابق نمودار ذيل ، پروانه در چهـار نسـخه و بـه مراجـع ذيـل ار     ) فني ارسال مي گردد

  . گردد

  . نسخه اصلي به دفتر مسئول ناحيه ارسال مي گردد  -1

  . نسخه دوم به مسئول اجراي كار تحويل مي گردد  -2

  . نسخه سوم مي بايست در محل كار به گونه اي كه در معرض ديد باشد نصب گردد -3

  . مي باشد HSEنسخه چهارم جهت اداره  -4
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  ايمني در گودبرداري
د و شدت آسيب ناشي از ريـزش ديـواره كانالهـاي حفـاري شـده كـه در حـوادث        با توجه به تعد

مختلف منجر به فوت تعدادي از افراد درون كانال گرديده است رعايت اصول ايمني در گودبرداري، از 
   .مسائلي است كه بايد مورد توجه پيمانكاران قرار گيرد نمهمتري

  :ع مي پيوندددر عمليات حفاري عمدتاً سه نوع سانحه به وقو

 ريزش خاك بر روي كساني كه مشغول كارند   -1

 سقوط افراد درون كانال به دليل پرش از روي كانال يا تردد در حاشيه آن  -2

 سقوط ماشين آالت به درون كانال -3

 

  :به منظور پيشگيري از وقوع حوادث ذكر شده، رعايت اصول ذيل ضروريست

 .گود برداري الزامي استپيش از انجام عمليات گودبرداري اخذ پروانه  -
اسـتفاده از  . رهـا كـرد  اسـتاندارد  گودال ها و كانال ها را نبايد تحت هيچ عنواني بدون حفـاظ   -

حفاظ هاي ناكافي و غير استاندارند نه تنها كم خطر تر از كانال هاي بدون حفاظ نيست، بلكـه مـي   
 .تواند آبستن حوادث ناگواري گردد

  

  
  انال با حفاظ غير استاندارد و ناكافينمونه اي از ك: 8شكل شماره 
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 .به هنگام شب بايد از عالئم نوري استفاده گردد -
مـي باشـد و ممكـن اسـت كـارگران در      ) متر5/1(فوت  5در گود برداري كه عمق آن  بيش از  -

معرض خطر باشند ديوارها بايستي  توسط شمع گذاري ، شيب سازي مناسب اطراف و يـا ديگـر وسـايل    
كه داراي خاكهـاي سسـت و خطرنـاك    ) متر5/1(فوت  5گردند كانالها با عمق كمتر از متناسب حفاظت 

  .مي باشد بايستي بطور كامل محافظت شوند
در مواقعي كه عمليات گود برداري در مجاورت مكانهاي عمومي و خـدمات رفـاهي انجـام مـي      -

يب به وسايل كه مي تواننـد از  گيرد براي جلوگيري از ايجاد وقفه در سرويس دهي و صدمه به افراد يا آس
 . بايستي يكسري مراقبت هاي ويژه اي اتخاذ گردد شود قطع برق گاز و يا خطوط بخار ايجاد

 
 .مصالح حاصل از حفاري نبايد به فاصله كمتر از نيم متر از لبه كانال يا محل گودريخته شود  -
بازديد قرار گرفته و در نقاطي ديواره هاي محل حفاري در موارد ذيل بايد دقيقاً مورد بررسي و  -

زمانهايي كه بازبيني و . كه خطر ريزش بوجود آمده وسايل ايمني نصب يا نسبت به تقويت آنها اقدام شود
 :بازرسي خاك حساسيت بااليي دارد عبارتند از

 
  ساعته يا بيشتر در كار  24بعد از يك وقفه ) الف

  . بعد از يخ بندان هاي شديد) ب

  نهاي شديد يا خيس شدن شديد ديواره كانال بعد از بارا) ج

  

افرادي كه در عمليات حفاري به كار گرفته مي شوند بايد داراي تجربه كـافي بـوده و همچنـين      -
 .افراد ذيصالح بر كار آنان نظارت نمايند 

دي مثل كفـش و كـاله   كليه كاركناني كه در كانال كار مي كنند بايد مجهز به وسايل حفاظت فر -
  .شندايمني با

 .پيش از انجام عمليات گودبرداري بايد از مراجع ذيربط پروانه گودبرداري دريافت نمايد -
بـه منظـور پيشـگيري از هرگونـه حادثـه      . پريدن از عرض كانال ها مغاير اصـول ايمنـي اسـت    -

 .احتمالي سقوط در كانال بايد پل هايي با ايمني و استحكام كافي جهت تردد در نظر گرفته شود
تي كه افرادي درون كانال مشغول به كار باشند، قرار دادن نردبـان مسـتحكم بـا طـول     در صور -

 .در فواصل مناسب ضروريست) سانتيمتر بيشتر از ارتفاع كانال 75(مناسب 
نردبانهاي مورد استفاده در كانال، بايد پيش از استفاده مورد بازرسي چشمي قـرار گيرنـد تـا از     -

 .استفاده پيشگيري گرددوقوع هر گونه شكستگي در زمان 
ديواره هاي محل حفاري دائما بايد تحت مراقبت باشند، تا در زمان وقـوع هـر گونـه تـرك در      -

 .ديواره هاي كانال افراد عكس العمل مناسب و به موقع داشته باشند
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  :انواع حالت هاي ريزش و شكستگي اليه هاي خاك 

  
  شكستگي هاي فشاري -

 

  برگشتن و واژگون شن خاك   -

  
  لغزش و سرخوردن خاك   -
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 انواع تخريب هاي ممكن پس از گودبرداري:9شكل شماره

  فرونشست خاك و برآمدگي خاك    -

  
 برآمدگي و له شدن خاك  -

  
  

  

 :  و حفاري  گودبرداري  مقدماتي  عمليات

 .شود  زير بايد انجام  شود، اقدامات شروع  و حفاري  گودبرداري عمليات  ازاينكه  قبل

 .ار گيردقر  دقيقاً مورد بررسي  استحكام  مورد نظر از لحاظ  زمين -1
،  بـرق   هـاي  ، گاز، كابل آب  كشي  ، لوله فاضالب  هاي كانال  از قبيل  زيرزميني  تاسيسات  موقعيت -2

گردنـد    بروز خطر و حادثه  موجب  گودبرداري  عمليات  انجام  در حين  است  ممكن  كه  و غيره  تلفن
تغييـر    بـه   نسـبت   لزوم  ر صورتو د  قرار گرفته  شوند، بايد مورد شناسايي  و يا خود دچار خسارت

 .گردد آنها اقدام  جريان  و يا قطع  يا موقت  مسير دائم
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  پذير نباشد بايد به امكان  در بند ب  مندرج  تاسيسات  جريان  تغيير مسير يا قطع  كه  در صورتي -3
ها  آن  حفاظت  به  ، نسبت و غيره  و يا محصور كردن  طور معلق  به  نگهداشتن  مقتضي از قبيل  طرق
 .شود  اقدام

 .گردند  مورد نظر خارج  از زمين  و غيره  سنگ  ، تخته درخت  از قبيل  موانعي -4
ديوارهــا و   پايــداري  بــراي  خطــري  احتمــال  و حفــاري  گــودبرداري  عمليــات  كــه  در صــورتي -5

و رعايت   مناسب  ، سپر و مهارهاي شمع  نصب  باشد، بايد از طريق  مجاور در برداشته  هاي ساختمان
هـاي نگهبـان قبـل از شـروع      فاصله مناسب و ايمن گودبرداري و در صورت لزوم با اجـراي سـازه  

 . عمليات، ايمني و پايداري آنها تامين گردد
پيش از عمليات گودبرداري در محل هايي كه تردد اتومبيل وجود دارد، فردي بايد با پوشيدن  -6

اتومبيل ها به كـاهش سـرعت و رعايـت احتيـاط بيشـتر       لباس شبرنگ، براي راهنمايي رانندگان
سرعت بش از حد يا عدم احتياط هنگام تردد در مجـاورت محـل هـاي گـودبرداري     . ترغيب كند

شده مي تواند منجر به سقوط اتومبيل به درون كانال شـده، حـوادث نـاگواري را بـراي كـارگران      
 .درون كانال باعث شود

 

  
خودروي سنگين به درون منطقه گودبرداري شده به دليل بي احتياطي حادثه سقوط : 10شكل شماره 

 راننده و عدم استقرار راهنما در كنار محل گودبرداري شده و در مجاورت محل تردد خودروها
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  ايمني حريق
با توجه به استفاده روزافزون از حاملهاي انرژي و گستردگي مواد قابل اشتعال در محيط       

تمام از اينرو . ريق به منظور پيشگيري و مقابله با آن ضرورتي بسيار يافته استكار، آشنايي با ح
بايد آموزشهاي پيشگيري از حريق را به عنوان بخشي از آموزشهاي  پيمانكاريپرسنل بخش 

  . عمومي دريافت نمايند
  

 : داليل اهميت  ايمني حريق 

 پيشگيري از بروز آتش سوزي .1

  ريقمحافظت از ساختمان در برابر ح .2
  تامين سالمت كاركنان در ساختمان .3
  به حداقل رساندن خسارت هاي مالي و اقتصادي .4
  

 چهار عامل عمده ايجاد حريق

 پديده هاي طبيعي نظير رعدوبرق .1

  ... )كبريت، ته سيگار( خطاهاي انساني  .2
  ..)سيم كشي ها و وسايل برقي( نواقص فني  .3
  .... خودكشي، كينه توزي، پوشش جرم( اتش سوزي هاي عمدي   .4
  

 علل و شرايط بروز حريق

عوامل و شرايط متعددي مي توانند در بروز حريق ايفاي نقش نمايند كه مهم ترين آن ها شامل 
 :موارد زير است

  مانند نزديك نمودن شعله به مواد سوختني: آتش گيري مستقيم .1
بتدريج دماي آن ها  افزايش دما در يك توده زغال سنگ يا مواد آلي و حيواني كه: افزايش تدريجي دما .2

  . در اثر فشار و فعل و انفعاالت باال رفته و شروع به سوختن مي كنند
اسيد   پتاسيم و آب، فسفر با اكسيژن هوا،  واكنش هاي نظير تركيب آب و اسيد،: واكنش هاي شيميائي .3

 .نيتريك با كاغذ مي تواند عامل شروع حريق گردد
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د دو قطعه چوب خشك يا ترمز شديد چرخ هاي هواپيما مالش بين دو جسم آتش گير مانن: اصطكاك .4
  .روي باند فرودگاه از نمونه هاي اين شرايط است

بيني تمركز نور روي اشياء باعث  در اين حالت به دليل خاصيت ذره: تمركز پرتوهاي مرئي و غير مرئي .5
  . حريق مي گردد

اراي مقاومت باال مي تواند سبب حرارت حاصل از عبور جريان برق از يك هادي د: الكتريسيته جاري .6
 .حرارت و آتش گردد

به دليل ايجاد جرقه ناشي از اختالف پتانسيل در مكان هايي كه داراي گاز يا بخار : الكتريسيته ساكن .7
  . مواد آتشگير باشند مي تواند داشته باشد

حتي سبب بروز صاعقه داراي صدها هزار ولت اختالف پتانسيل الكتريكي است و مي تواند برا: صاعقه .8
  .حريق گردد

و بسياري مواد منفجره ديگر در حين انفجار مي توانند  TNTديناميت يا : انفجار ناشي از مواد منفجره .9
 .آتش سوزي هاي وسيعي را ايجاد نمايند

تراكم بيش از حد مواد سوختني در حالت بخار يا گاز مشابه : تراكم بيش از حد ماده سوختني .10
درون سوز اتفاق مي افتد همراه با يك عامل راه انداز مانند جرقه مي تواند سبب آنچه كه در موتورهاي 

  .بروز حريق گردد
  

 بروز حريق در صنايععمده علل و شرايط برخي از 

 عيب ساختماني .1

  عيب نگهداري و انبارداري .2
  عيب عدم اطالع از طرق مبارزه با حريق .3
 عيب تاخير در اطالع يافتن از وقوع آتش سوزي .4

 يعات از ظروفنشت ما .5

  سمباده ها و سنگ سمباده .6
  جوشكاري و برش فلزات .7
  آتش بازي .8
 سيگار، كبريت و فندك به خصوص سيگارهاي خاموش نشده .9
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 مثلث و هرم حريق و اجزاي آنها:11شكل شماره

  : احتراق

هر فعل و انفعال شيميايي كه توليد حرارت نمايد را احتراق گويند و احتراق همراه نور و شعله را 

  .اشتعال وجود چهار بخش هرم حريق الزامي استبراي شكل گيري احتراق يا . نامند اشتعال مي

  

  

  

  

  

  

  

  : تشريح هر يك از عوامل بوجود آورنده حريق

  : 1حرارت -1

جذب نور، : حرارت يكي از انرژيهاي موجود در طبيعت مي باشد كه از راههاي مختلف مانند

تحريك نموده و  اصطكاك، فشار، جذب انرژي وفعل و انفعال شيميايي مي تواند مولكولهاي ا جسام را

 . توليد حرارت نمايد

  

  :روش هاي توليد حرارت -

تعدادي از عناصر و مواد شيميايي در شرايطي خودبخود حرارت توليد كرده و : شيميايي : الف

. نمايند گردند و يا در اثر تركيب شدن آنها مشتعل شده و آتش سوزي ايجاد مي باعث آتش سوزي مي

                                                            
1 Heat 



۶٢ 

 

پارچه و چوب به اسيد نيتريك و مخلوط شدن گلسيرين و پر منگنات  مانند آلوده شدن يا آغشته شدن

  .پتاسيم

در اين روش بر اثر اصطكاك و يا فشار حرارت توليد شده و سبب آتش سوزي : مكانيكي : ب

  . گردد مي

هرگاه جرياني برق را از مقاومتي عبور دهيم در آن مقاومت حرارت توليد : الكتريسيته : ج

 . شود مي

  

  :مختلف انتقال حرارت روش هاي -

آتش در هنگام شروع آن كوچك بوده ولي پس از  مدتي بنا به خاصيت آتش گيري مواد سوختني 

رود و حريق گسترش  و به علت رسيدن اكسيژن يا هواي تازه توسعه پيدا كرده و درجه حرارت باال مي

  . يابد مي

حرارت از يك جسم كه داراي  دانيم همان طوريكه مي: انتقال حرارت به طريق هدايت  : الف

بهمين ترتيب . گردد باشد به يك جسم كه داراي درجه حرارت پايين تر است منتقل مي حرارت باالتر مي

حرارت در يك جسم از نقطه گرم تر به نقطه سردتر نيز حركت مي كند كه در اين صورت از يك اتم به 

ان برق در يك جسم هادي با اين تفاوت كه يابد مانند هدايت جري اتم ديگر در همان جسم جريان مي

  . حرارت خيلي كندتر از جريان برق حركت مي كند

شود كه در آتش سوزيها حرارت از طريق ميله هاي فلزي   انتقال حرارت از طريق هدايت سبب مي

 گردد مگر اينكه اين در سقف يا پايه ساختمانها از اطاقي به اطاق ديگر منتقل و سبب گسترش آتش مي

  . ستونهاي فلزي از ميان ديوارهاي مقاوم در برابر حريق گذشته باشند
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در آتش سوزيها اينگونه جابجايي حرارت بعلت احتراق و گرم شدن : انتقال حرارت به طريق جابجايي : ب

شود كه گازهاي گرم از طريق پلكانها و كانالهاي آسانسور بطرف باال  آيد و باعث مي گازها بوجود  مي

بهمين دليل هواي سرد بطرف . رده و باعث گسترش حريق در طبقات مختلف ساختمان گرددحركت ك

  .يابد يابد و با تغذيه حريق و تأمين اكسيژن كافي آتش سوزي ادامه مي محل آتش سوزي جريان مي

در اين طريق امواج با عبور از فضا به ساير اجسام مسير : انتقال حرارت به طريق تشعشعي : ج

هنگاميكه امواج حرارتي به سطح يك جسم . نمايد رد كرده و حرارت را به آن جسم منتقل ميخود برخو

يا از آنها ) مانند جسم صيقلي(گردد  برخورد كند سه امكان وجود دارد يا توسط اين اجسام منعكس مي

  ).مانند اجسام تيره(گردد  و يا بوسيله آن جسم جذب  مي) مانند شيشه(نمايد  عبور مي

  

  : ژناكسي -2

تركيب گازهـاي موجـود در هـوا    . عمل سوختن موادسوختني درمجاورت اكسيژن هوا امكانپذير است

ساير گازها از جمله گازهاي بي اثـر ماننـد آرگـون،    % 1اكسيژن  و % 21، )نيتروژن(ازت % 78: عبارتند از

  .هليم و گازهاي ديگر

شته باشد عمل سـوختن و احتـراق   هر قدر سطح جسم قابل اشتعال تماس بيشتري با اكسيژن هوا دا

  . گيرد نجام ميآسانتر و سريع تر ا

) اكسـيژن (بنابراين هر چه ذرات جسم قابل اشتعال پراكنده تر باشد چون سـطح تمـاس آن بـا هـوا     

گردد و به همين دليل گازها سـريع تـر از مايعـات و مايعـات سـريع تـر از        زيادتر است زودتر مشتعل مي

  . گيرند جامدات آتش مي

  . نشيند تقليل يا كاهش دهيم آتش خودبخود فرو مي% 16هرگاه مقدار اكسيژن هوا را به : نكته
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  ): سوخت(مواد قابل  اشتعال  -3

  : شوند بطور كلي مواد موجود در طبيعت به دو دسته تقسيم مي

تركيـب   اين مواد در  شرايط معمولي قابل اشتعال نبوده و با اكسيژن هوا: مواد غير قابل اشتعال: الف

خاك رس، ماسه و بسياري از سنگها، سنگهاي آهكي، خاكهـا و مـواد معـدني طبيعـي،     : شوند مانند  نمي

  . خاكستر، استخوان و غيره

  كه در طبيعت  به سه حالت وجود دارند: مواد قابل اشتعال: ب

  سوختهاي جامد 

ستند و لذا موقع اغلب جامدات سوختني تركيبات حاوي كربن، هيدروژن، نيتروژن و اكسيژن ه 
در شرايطي مثل اتاقهاي بسته يا فضاهاي . سوختن گاز دي اكسيد كربن و بخار آب توليد مي كنند

محصور كه نفوذ هوا كم بوده و اكسيژن كافي وجود ندارد، سوختن مواد به صورت ناقص رخ داده و بجاي 
گاز سمي بي رنگ، بي بو و اين . دي اكسيد كربن، مونوكسيد كربن كه گازي سمي است توليد مي شود

مهمترين عوامل موثر در اشتعال مواد . بي مزه عامل اصيل بسياري از مرگ هاي ناشي از حريق است
جامد سطح تماس ماده با هوا، خاصيت هدايت  حرارتي،  ميزان رطوبت و سرعت انتشار شعله بر روي 

   .آنهاست

  سوختهاي مايع 

و گازوئيل تحت شرايط مختلف دما و فشار به شكل بخار در  اين نوع سوختها مثل بنزين، الكل، نفت
مثال بنزين و الكل . اهميت بسياري دارد) تبخير ( در اين خصوص درجه فراريت و نقطه جوش . مي آيند

تحت شرايط دمائي معمولي به راحتي تبخير مي شود و اگر اين بخارات در فضاهاي بسته و بدون تهويه 
  . با اولين جرقه خطر انفجار و آتش سوزي را به دنبال داشته باشند هوا جمع شوند مي توانند

  سوختهاي گازي 

معموال در محيطهاي صنعتي اين گازها تحت شرايط فشار و دما در داخل سيلندرها نگهداري مي 
ر شوند مثل گاز استيلن، يا با داشتن مواد اوليه در مواقع مورد نياز توليد مي شوند مثل گاز استيلن كه د

انبار كاربيد توليد مي شود و يا به شكل طبيعي خود تحت سيستم لوله كشي مصرف مي شوند مثل گاز 
   .از مهمترين گازهاي قابل اشتعال مي توان به هيدروژن، استيلن، متان، پروپان و غيره اشاره كرد. شهري
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  :در حريق و انفجار تعاريف كاربردي

 :انفجار قابل اشتعال و 2و حداكثر 1حدود حداقل

گازها و بخارات عالوه بر نقطه جرقه زني يا شعله زني، حداقل و حداكثر غلظت قابل اشتعال يا انفجار 
يعني براي آنكه ماده اي مثل بخار بنزين دچار آتش گردد بايستي غلظت آن در هوا در يك . را هم دارند

يري رخ نمي دهد حتي اگر شعله خارج از اين محدوده آتش گ. محدوده معين باشد نه بيشتر و نه كمتر
حال اگر غلظت يك گاز يا بخار قابل اشتعال در يك محفظه سر بسته . اي يا جرقه اي وجود داشته باشد

مثل يك مخرن به اين محدوده برسد و جرقه اي در آن ايجاد گردد در صورت وجود اكسيژن در غلظت 
ژي و گرماي بسيار باال در زمان بسيار كوتاه حادث كافي اشتعال بسيار سريع توام با آزاد شدن ناگهاني انر

   .مي شود كه انفجار ناميده مي شود

  

 : 3نقطه شعله زني

به حد كافي ) يا در حال تبديل به مايع ( درجه حرارتي است كه تحت آن يك ماده سوختني مايع 
مايع و برخي مواد  يعني همه مواد. بخار مي شود تا به محض تماس با يك شعله يا جرقه شعله ور گردد

در ابتدا بايستي به اندازه اي گرما دريافت كنند تا در سطح خود به  )جامدات تبديل شده به مايع(جامد 
نقطه شعله زني براي مواد مختلف متفاوت است و . شكلي درآيند كه قابليت شعله ور شدن را پيدا كنند

وقتي مي خواهيد چوب كبريت را روشن ( تهر چه قدر اين نقطه پايين باشد ماده قابل اشتعال تر اس
  ).كنيد، جرقه هاي توليد شده نشانگر رسيدن ماده سوختني به نقطه جرقه زني است

  

 : 4درجه آتشگيري

يعني درجه حرارتي كه بتواند . كمترين درجه حرارتي كه براي تداوم احتراق ماده سوختني الزم است
. متوالي و مداوم با اكسيژن سريعا واكنش گرما زا بدهدماده سوختني را به شكلي در آورد كه به طور 

در مثال چوب كبريت، وقتي ( براي همه مواد درجه آتشگيري از نقطه جرقه زني يا شعله زني باالتر است
شعله كبريت روشن مي شود در واقع به درجه آتشگيري رسيده است كه اين دما از دماي جرقه زني آن 

  ).باالتر است
                                                            

1 LEL 
2 UEL (HEL) 
3 Flash Point 
4 Fire Point 
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 :  خودياحتراق خودب

برخي مواد خاصيت سوختن خود بخودي دارند كه به آن احتراق خود بخودي گفته مي شود يعني 
براي سوختن نياز به حضور جرقه يا شعله ندارد بلكه در اثر افزايش درجه حرارت بدون تماس مستقيم 

اد شيميايي با شعله حادث مي شود مثل سوختن علوفه هاي مرطوب تل انبار شده روي هم يا واكنش مو
   ناسازگار با يكديگر و توليد حرارت كه در حضور اكسيژن دچار آتش سوزي مي گردند

  
 : مخاطرات حريق و آتش سوزي

 شعله و حرارت •

  دود و گازهاي سمي و قابل سوختن •
  كاهش اكسيژن •
  ايجاد نقص در سازه هاي ساختمان •
  

 : گسترش و شدت حريق

. وع ماده سوختني و شرايط بروز حريق متفاوت استبسته به ن) شعله حريق ( سرعت گسترش حريق
به طور كلي سرعت گسترش حريق براي . همچنين اين سرعت در جهات مختلف نيز متفاوت مي باشد

سرعت گسترش حريق در جهت . آزبست را برابر صفر گرفته و بقيه مواد را بر اساس آن بيان مي كنند
در جهت عمودي به سمت پايين كمتر از ديگر جهات عمودي و به سمت باال بيشتر از ساير جهات و 

  در جداول زير درجات مواد از نظر گسترش حريق و از نظر آتش گيري نشان داده شده است. است

  

 :عوامل مؤثر بر گسترش و شدت حريق 

 :عوامل زير مي توانند بر گسترش حريق مؤثر باشند

امكان پذير مي گردد همچنين در  اين عامل توسط جريان هوا: افزايش دسترسي به اكسيژن .1
حريق گسترش بيشتري خواهد   موادي كه در حين سوختن مي توانند اكسيژن آزاد نمايند،

  .  داشت
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هرچه ثبات ماده از نظر حالت و تركيب شيمائي كمتر باشد، بر : ثبات شيميايي ماده سوختني .2
  .مي افزايد   شدت حريق 

هرچه سطح ماده قابل احتراق گسترده تر باشد شدت و سرعت حريق : اده سوختنيسطح م .3
منابع سوخت با سطح بزرگ و   مثالً طبقه بندي مواد در انبارهاي بزرگ،. بيشتر مي شود

گسترش حريق در . پوشش گياهي و امثال آن از اين جمله اند  پراكندگي مواد در سطح زمين،
 .افقي استسطوح عمودي سريع تر از سطوح 

 
  

 : انتقال و انتشار حريق

راه هاي زير انتشار حريق به مكان هاي مجاور . گسترش حريق مي تواند به طرق مختلف انجام گيرد
  :نمايد يا طبقات باالتر و حتي پايين تر را امكان پذير مي

  )از مواد ملتهب و داغ( 1هدايت -الف

  هواي داغ 2جابجائي -ب

  3تشعشع -ج

  )كه مي تواند به يكي از روشهاي مندرج در بندهاي الف تا ج منتقل گردد شعلهتماس (شعله  -د

  .در خصوص هر يك از روشهاي فوق الذكر، در بخش روش هاي انتقال حرارت توضيح داده شد

  

  :پرسنل و سرپرستان بايد بدانند كهبراي پيشگيري از وقوع حريق 

غير ايمن به كارگراني كه با سـوخت و    سرپرستان ، عهده دار هشدار دادن نسبت به كارهاي -
گازوئيل نبايد براي تميزكردن كف ها و پارچـه  . مواد محترقه و حاللها كار مي كنند هستند

  . ها استفاده شود
از مواد . از  باز كردن ظروف گازوئيل و حاللها در مجاورت وسايل الكتريكي بايداجتناب شود  -

ظروف قابل اشتعال . امكان نبايد استفاده شود حالل سوختني با درجه اشتعال پايين در حد
                                                            

1 Conduction 
2 Convection 
3 Radiation 
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مواد الكتريكي ضـد جرقـه در معـرض مـواد قابـل      . باز واجسام داغ نبايد در كنار هم باشند 
 .اشتعال يا انفجار بايد استفاده گردد

 .تعداد خاموش كننده هابستگي به سهولت دسترسي و سايز آنها دارد -
 . قرار گرفته باشد بايد كامالً شارژ باشد و در جاي  خودش  -
 .درمكاني باشدكه دسترسي به آن مشكل  نباشد -
 .  در معرض ديد و قابل دسترس باشد -
  .ماهيانه بررسي و نظارت شود -
 . در جاي خود قرار داشته باشند  -
 . دستكاري نشده باشند  -
 . زنگ زده يا فاسد نشده باشد -
 .دردسترس باشد -
 . د تا از سالم بودن آن اطمينان حاصل شودساالنه تست شده و دوباره شارژ يا تعمير شو -
و مواد باقي مانده از كـار را پـس از    پسماندسرپرستان  بايد مطمئن باشند كه كارگران تمام  -

اتمام آن برداشته باشند يا اگر كار بيشتر از يك روز ادامه داشته باشد مواد خطرنـاك نبايـد   
 . ده باشددر محوطه باقي بماند مگر اينكه بطور درست انبار ش

بسـته شـدن   . دهـد كار انجام شده در محوطه كار نبايد ساكنان آنجا را در معرض خطر قرار  -
هاي خروجي يا عدم اعالم حريق از جمله مواردي است كه كارگران را در معرض خطر  بدر

  .  قرار مي دهد
  

  انواع آتشها
اع آتـش سـوزيها برحسـب    مؤسسه استاندارد و تحقيقات صـنعتي ايـران انـو    7756مطابق استاندارد 

  :گروه زير مي باشد 4ماهيت سوخت در 
  

  آتش سوزي هاي مواد جامد داراي ساختار آلي : A گروه 

  آتش سوزي هاي مربوط به مايعات و جامدات قابل مايع شدن :  Bگروه 

  آتش سوزي هاي مربوط به گازها:  Cگروه

  آتش سوزي هاي مربوط به فلزات : D گروه 
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ـدي براساس ماهيت سوخت بوده و درنتيجه اين استـــاندارد شامل گروهي از آتـش  اين تقسيم بنـ 
  .سوزي ها كه با خطرات ناشي از الكتريسيته ارتباط دارد نمي شود

سـاخته   NFPAاز طرف ديگر، از آنجايي كه برخي از خاموش كننده ها در كشور بر اساس استاندارد 
  . استاندارد مذكور نيز اشاره شودمي شوند، الزم است به طبقه بندي آتش در 

  :، آتش به گروه هاي زير تقسيم بندي مي شودNFPAبر اساس استاندارد 
  

  چوب  اشي از سوختن آتش هايي كه از خود خاكستر به جاي مي گذارند مانند آتش ن: Aكالس 

  ، گاز بنزينآتش هاي ناشي از سوختن مايعات و گازهاي قابل اشتعال مانند : Bكالس

  آتش سوزي ناشي از وسايل الكتريكي مانند آتش سوزي تابلوي برق: Cكالس

  آتش سوزي ناشي از فلزات فعال مانند سديم و منيزيم : Dكالس 

  آتش ســوزي ناشـي از نباتات قابل احتراق مانند روغن آشپــزي :kكالس 

  

ن ايمني فـرد اسـتفاده   با توجه به نوع آتش، انتخاب و استفاده از خاموش كننده مناسب عالوه بر تامي
در استفاده از خاموش كننده بايد توجه داشت كه . كننده، از پيشروي آتشهاي كوچك جلوگيري مي كند

زمـاني كـه آتـش سـوزي وسـيع اتفـاق بيفتـد        . آتشهاي كوچك با خاموش كننده دستي قابل مهار است
ان آتش نشاني و خدمات با سازم) در صورت امكان(ضروريست ضمن تخليه محل و قطع برق و گاز محل 

  .ايمني تماس حاصل گردد

  

  :انواع خاموش كننده
  خاموش كننده هاي محتوي آب -1

بايـد  . مورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد      Aاين نوع خاموش كننده ها جهت اطفاء حريق نوع       
  .مناسب نيست  Dو  B  ،Cتوجه داشت كه اين نوع خاموش كننده براي اطفاء حريق انواع 



٧٠ 

 

) بـا منشـأ الكتريسـته    ( C ده از خاموش كننده محتوي آب براي اطفاء آتش سوزي نـوع استفا  
همچنين استفاده از اين نوع خاموش كننده بـراي اطفـاء آتـش    . موجب ايجاد شوك شديد مي شود

  .موجب انتشار آتش سوزي مي شود D و  Bسوزي هاي نوع 

ريلي به جاي كپسول محتـوي آب توصـيه   به منظور پيشگيري از اشتباهات احتمالي استفاده از هوز 
  .مي گردد 

  

  : خاموش كننده هاي آب و گاز ) 1-1

در داخل فشنگي اسـتفاده   CO2آب خالص بوده و براي تأمين فشار از گاز  3/2محلول موجود در سيلندر 
  .مي شود 

  خاموش كننده هاي آب و هوا )1-2

به دليل . هواي فشرده استفاده مي شود محلول اين كپسول آب خالص است كه براي تأمين فشار از 
  : كاربرد است 2اينكه بدنه كپسول دائماً تحت فشار است ، بر روي آن فشار سنج نصب مي شود كه داراي 

  .فشار داخل سيلندر را نشان مي دهد ) الف

در صورتي كه فشار كپسول به هر علتي افزايش يابد ، فشـار سـنج از هـم پاشـيده و فشـار آن      ) ب 
  .شود  ه ميتخلي

  

  

  خاموش كننده هاي محتوي پودر -2

خاموش كننده محتوي پـودر را  . كاربرد دارد  Bاين نوع خاموش كننده جهت اطفاء آتش سوزيهاي نوع  
  .بكار برد  Cو  Aتوان با توجه به موارد زير براي آتش سوزيهاي نوع  مي

و  Bي آتش سوزيهاي نـوع  درج شده باشد ، برا BCدر صورتي كه بر روي بدنه كپسول عبارت  -
C  مورد استفاده قرار مي گيرد.  

،  Aدرج شده باشد ، براي آتش سـوزي نـوع    ABCدر صورتي كه بر روي بدنه كپسول عبارت  -
B ،C  مورد استفاده قرار مي گيرد. 
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از آنجائي كه پودر مصرفي خاموش كننده هاي محتوي پودر خورنده است ، ترجيحاً براي اطفاء  -
وسايل الكتريكي و الكترونيكي مثل رايانه مورد استفاده قرار نگيرند ، مگر اينكـه خـاموش    آتش سوزيهاي

 .موجود نباشد ، يا وسيله در محوطه باز و در معرض جريان هوا قرار گرفته باشد  CO2كننده 
 
 خاموش كننده هاي پودر و گاز )2-1

يا بيكربنات پتاسـيم بـوده و عامـل     حجم سيلندر پودر بيكربنات سديم 3/2در اين نوع خاموش كننده 
  .است كه در داخل فشنگي در داخل يا خارج كپسول قرار گرفته است  CO2فشار گاز 

  خاموش كننده هاي پودر و هوا) 2-2

. ديگر را هواي فشرده تشكيل مي دهـد   3/1حجم سيلندر پودر و  3/2در اين نوع خاموش كننده       
. معضل كلوخه شـدن پـودر كمتـر وجـود دارد       دائماً تحت فشار است ، به دليل اينكه پودر داخل سيلندر

  .غالباً بر روي اين نوع  خاموش كننده فشار سنج نصب مي شود تا فشار آن تحت كنترل باشد 

  

  CO2خاموش كننده  -3

بوده و به منظور اطفاء آتـش سـوزيهاي    CO2گاز  PSI 900-800اين نوع خاموش كننده حاوي        
  .، در مكان هايي كه جريان باد وجود ندارد ، مورد استفاده قرار مي گيرد  Bو  Cنوع 

. بدنه آن از فوالد بدون درز سـاخته مـي شـود     از آنجائي كه كپسول دائماً تحت فشار باال است ،        
و سنگين تر از هوا بوده و به همين سبب در زمان اطفاي حريق به راحتي بر روي آتش نشسـته   CO2 گاز

عالمت مشخصه اين نوع خاموش كننده نازل شـيپوره اي شـكل    .رابطه اكسيژن را با شعله قطع  مي كند
  :كاربرد است  2بوده و داراي 

هنگام خروج جلوگيري كرده و به آن اجازه انبساط مي دهد  CO2از سرعت زياد گاز  -1
.  

 .ماده اطفايي را به محل مورد نظر هدايت مي نمايد -2
داده در زمان وقوع آتـش سـوزي نشـان    خاموش كننده ها  استفاده ازنحوه  1 شماره پيوستدر 

 .شده است
  

  :بازديد ماهانه خاموش كننده ها
ضـامن ، گيـره    اهرم شير نازل ، نگهدارنده نازل ، نازل ،  پوسيدگي و لهيدگي ، بدنه از نظر رنگ ، -1

  .ورد بازديد قرار مي گيرد نصب به ديوار ، شيلنگ الستيكي ، فشار سنج و برچسب نحوه استفاده م
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 . توجه كنيد يا وزن كپسول براي اطمينان از شارژ بودن خاموش كننده  به فشار سنج  -2

 .در زمان شارژ به مراكز خدماتي معتبر مراجعه گردد  -3
  

 يا كارگاه ترتيب قرار گرفتن كپسول خاموش كننده در ساختمان

 .توزيع همسان را فراهم كند .1
  .فراهم كندايجاد دسترسي آسان را  .2
  .به وسيله انباشتن و گذاشتن تجهيزات و مواد پنهان نشود .3
  .نزديك به گذرگاه هاي عبور باشد .4
  .نزديك به ورودي ها و خروجي ها باشد .5
  .از آسيب هاي فيزيكي در امان باشد .6
  .     براحتي قابل ديد باشد .7
  .از كف نصب شود استاندارددر فاصله  .8

   
  

 حريق اطفاء هنگام ضروري نكات

 . باشيد داشته خاطر به را نشاني آتش مركز تلفن شماره -

  . باشيد داشته خاطر به را ها كننده خاموش مصرف مورد و نوع ، گرفتن قرار محل -

 كپسـول  روي بـر  شـده  درج اطالعات نشاني آتش هاي كپسول از استفاده از قبل هميشه -
 تشخيص جهت است ذكر قابل. يريدبگ نظر در را است مناسب آتشي نوع چه براي اينكه بر مبني

   .باشند مي مانومتر فاقد و بلند شكل شيپوري نازل داراي CO2 گاز هاي كپسول ،

 خـروج  ادامه از شد خاموش آتش كننده خاموش مواد از مقداري مصرف با كه صورتي در -
 .كنيد جلوگيري مواد

 زمـين  روي بـر  ددمجـ  استفاده از جلوگيري جهت را شده استفاده دستي كننده خاموش -
  . شود انجام تكميلي اقدامات تا كنيد واگذار و گزارش مسئول افراد به را حادثه محل -. بخوابانيد

  :دهيد انجام را زير مراحل حريق اطفاء و آتش با مواجهه هنگام -
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 خاموش كردن شعله هاي اتش جزئي به وسيله خاموش كننده دستي پودر و هوا:12شكل شماره

  

  

 

 

  

  آتش سمت به كننده خاموش با حركت و خونسردي حفظ -1

  آتش بر مسلط و باد به پشت موقعيت در گرفتن قرار -2

  دستگاه ضامن و پلمپ بازكردن -3

   آتش پايه گرفتن هدف-4

  كننده خاموش مواد پرتاب دستگيره فشردن -5

  آتش شروع نقطه از قبل آتش كردن جاروب و حريق اطفاء -6
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  ايمني در جوشكاري
ــم متصــل       ــر دو به ــا ه ــار ي ــا فش ــا ي ــتفاده از گرم ــا اس ــزي ب ــات فل ــكاري قطع ــات جوش   در عملي

  پركننـده  ) تركيبـي از فلـزات  ( لحيم كاري شامل اتصال قطعات يـك فلـز بـا فلـز يـا آليـاژي       . ي شوندم
) مثل سرب و كادميوم ( مي باشد كه نقطه ذوب آن از نقطه ذوب فلز اصلي كمتر است كه مواد پركننده 

  .ممكن است خيلي سمي باشند 

م جريـاني از اكسـيژن خـالص روي مسـير     برش فلزات در اثر گرم كردن فلز با شعله و برخورد مستقي
نوع فرايند جوشـكاري وجـود دارد كـه برخـي از انـواع عمـومي تـر آن         80بيش از .برش انجام مي شود 

  :عبارتند از 

جوشـكاري بـا گـاز     – 1جوشكاري قوس الكتريكـي بـا الكتـرود دسـتي     –جوشكاري قوس الكتريكي 
جوشكاري با قـوس   - 3محافظ با الكترود تنگستنيجوشكاري با گاز  – 2محافظ با الكترود مصرف شونده

دربرخي ديگر از روشهاي جوشكاري از گاز اكسي استيلن ، جريان برق . و جوشكاري زير پودري  4پالسما
گرمـاي   –واكـنش هـاي شـيميايي     –امواج مـاوراء صـوت    –اصطكاك  –پرتوهاي الكتروني  –ليزر  –

  .ه مي نماينداستفاد ...از گاز سوختني و روبوت و حاصله 

   

  خطرات الكتريكي 

اگر چه در جوشكاري از برق با ولتاژ كم استفاده مي شود ، ولي خطر شوك الكتريكي همچنان وجود 
نيز ممكن است خطـر شـوك الكتريكـي را    ) مثل محيط هاي مرطوب ( شرايط محيط جوشكاري   دارد ؛

ط يا حوادثي نظيـر آن شـود ولـي    گاهي اوقات ممكن است يك شوك ضعيف منجر به سقو. تشديد كند 
  :از اينرو بايد. شوك هاي شديد مي توانند حتي سبب ضربه مغزي و مرگ فرد گردند 

همچنين جوشكار بايـد  . براي محافظت از شوك الكتريكي بايستي از دستكش خشك استفاده نمود  -
ه خشـك يـا   كفش هاي داراي كفي يا زيره پالستيكي بپوشد و يا از يك اليه عايق مثـل يـك تختـ   

 . كفپوش الستيكي براي جلوگيري از انتقال جريان برق استفاده نمايد 

                                                            
1 SMAW 
2 MIG 
3 TIG 
4 PAW 
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قطعاتي كه مورد جوشكاري قرار مي گيرند و همه قسمت هاي بدنـه وسـيله انتقـال بـرق نيـز بايـد        -
  . اتصال زمين داشته باشند 

. شـند  روكش نگهدارنده هاي الكترودها و كابلهاي بـرق بايسـتي خشـك و در وضـعيت مناسـبي با      -
الكترودها را نبايد با دست بدون دستكش يا دستكش خيس يا هنگامي كه فرد روي سـطوح خـيس   

  . يا سطوح داراي اتصال زمين قرار دارد عوض نمود 

  

  آتش سوزي و انفجار 

حرارت زياد و جرقه هاي توليد شده در جوشكاري يا شعله آن مي تواند منجر به بـروز آتـش سـوزي    
اري در مجاورت مواد قابل انفجار يا قابل اشتعال انجام گيـرد احتمـال وقـوع انفجـار     گردد و يا اگر جوشك

  . وجود دارد 

جوشكاري يا برش فلزات تنها بايستي در مواقعي انجام شود كه مواد قابل اشتعال نظير ضايعات مـواد  
( ود نداشته باشد ، چوب ، كاغذ ، منسوجات مواد پالستيكي ، مواد شيميايي و گردو غبارقابل احتراق وج

  ) . بخارات مي توانند چند صدمتر پراكنده شوند 

موادي را كه نمي توان از محيط خارج نمود بايستي با مواد مقاوم در برابر شعله بطور كـامالً  محكـم   
  . درهاي عبور و مرور ، پنجره ها ، شكاف ها و منفذها نيز بايستي پوشانده شوند . پوشاند 

  

  ط عبور و مرور و سقو

براي جلوگيري از سقوط افراد بايستي ابزارآالت ، ماشين آالت ، كابلها و مواد اضافي ديگر را از محـل  
  . جوشكاري دور و براي عبور و مرور از خطوط ايمن استفاده نمود 

  

  خطرات گازهاي تحت فشار 

يلن بسيار قابل است. استفاده از سيلندرهاي تحت فشار ، كارگران را در معرض خطراتي قرار مي دهد 
. انفجار است و فقط بايستي با تهويه مناسب و همراه با برنامه تسـت نشـتي مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد       

اكسيژن به تنهايي قابل انفجار نمي باشد ، ولي در هر حال اگر غلظت آن زياد باشد بسياري از مواد حتي 
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به راحتي منفجـر  ) مولي، گريس يا روغنمثل گرد و غبارهاي مع( آنهايي كه در هوا به سختي مي سوزند
  :توجه به نكات ذيل در حين كار با گازهاي تحت فشار از اهميت بسياري برخوردار است . مي شوند 

  .همه سيلندرها بايد داراي درپوش و رگوالتور باشند  -

  . فقط از رگوالتورهايي استفاده نماييد كه متناسب با فشار درون سيلندر طراحي شده باشند -

قبل از جوشكاري و نيز حين انجام آن همه شيرهاي كاهش فشار و همه خطوط ارتباطي را كنترل  -
  .نماييد 

  .لوله انتقال اكسيژن را در شرايط مناسب نگهداري و در فواصل منظم تميز نماييد  -

  .بست ها و اتصاالت بايد در شرايط مناسبي باشند و منظماً كنترل گردند  -

ز اكسيژن و گاز سوختني را به طـور جداگانـه و دور از حـرارت و نـور خورشـيد و در      سيلندرهاي گا-
بـه دور از مـواد قابـل    ) متر 6 (فوت  20جاي خشك داراي تهويه مناسب و مقاوم در برابر آتش و حداقل 

  .اشتعال مثل رنگ ، روغن يا حاللها نگهداري و انبار كنيد

قبل از اينكه سيلندرها را حركت داده و در انبار قرار دهيد .  پس از اتمام كار شير سليندر را ببنديد -
  .، درپوش محافظتي شير را روي آن قرار داده و شير تخليه را باز كنيد تا گاز درون شيلنگ خالي شود 

  :و مهم اينكه

استفاده از لوازم حفاظت فردي استاندارد شامل عينك بـرس زنـي، ماسـك جوشـكاري، مقنعـه       -
... ايمني و جوشكاري، لباس جوشكاري، كفش ايمني، پيش بند جوشكاري و  جوشكاري، دستكش

در كنار استفاده تهويه موضعي، ضبط و ربط محيط جوشكاري، آماده بكار بودن تجهيـزات اطفـاء   
از جملـه اصـلي تـرين اقـدامات      قبل از شـروع بـه كـار    كليه تجهيزات و وسائلحريق، بازرسي 

  .پيشگيرانه هستند

  

  براي عمليات جوشكاريفردي  وسايل حفاظت

تجهيزات و وسايل حفاظت  فردي بايد در كنار كنترلهاي مهندسـي و اقـدامات ايمنـي و پيشـگيرانه     
  .بكار روند نه اينكه جايگزين آنها گردند
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  محافظت از چشم  •

ش اشعه ماوراء بنف در كليه عمليات جوشكاري حفاظت از چشم ها ضروريست تا آنها را از نور ، گرما ، 
  . و پرتاب جرقه محافظت نمايد

در مورد جوشكاري يا برش با قوس الكتريكي ، جوشكاري با گاز اكسيد كننده ، لحيم كاري و يا برش 
  . ، كالههاي ايمني، عينك و ديگر وسايل حفاظتي بايد داراي فيلتر و يا لنزهاي مخصوص باشند 

  

  لباس حفاظتي  •

به محل جوشكاري بايد بر تن داشته باشند شامل موارد  لباس محافظي كه جوشكاران و افراد نزديك
  : زير است 

دستكش مقاوم در برابر آتش ، كاله ، كفش هاي ايمني داراي پنجه حفاظت شده ، پيش بند چرمي ، 
سپر حفاظتي صورت ، لباس كار مقاوم در برابر شعله ، عينك حفاظتي ، كاله ايمني گتر يا چكمـه سـاق   

  . دار 

  

  وشمحافظت از گ •

بايد هنگام كـار در سـر و صـداي زيـاد     ) 2يا ايرماف 1ايرپالك( از حفاظ گوش يا گوشي هاي محافظ 
همچنين هنگامي كه در فضا بارش و پاشش جرقه وجود دارد كه ممكن است ايـن جرقـه   . استفاده نمود 

  . ها وارد گوش شود ، استفاده از گوشي ضروري است

  

  تجهيزات تنفسي  •

تنظـيم ،   OSHA مخصوص محيط هاي خطرناك بوده و مطابق بـا اسـتاندارد   تجهيزات تنفسي بايد
بعالوه كارگران بايد در مورد نحوه استفاده صحيح از اين وسايل آموزش . نظافت ، نگهداري و انبار گردند 

هنگام جوشكاري در فضاهاي بسته نيز اسـتفاده از وسـايل تنفسـي مجهـز بـه كپسـول اكسـيژن        . ببينند
  . د ، زيرا احتمال كاهش غلظت اكسيژن در هوا وجود دارد ضروري مي باش

                                                            
1 Ear Plug 
2 Ear Muff 
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  ايمني سيلندرهاي تحت فشار

ليتـر بـوده و بـراي مصـارف      450سيلندر عبارت است از مخزن قابل حملي كه ظرفيت آن حـداكثر  
  .خانگي يا تجاري و يا ساير مصارف كه احتيـاج بـه مخـزن قابـل جابجـا شـدن دارنـد بـه كـار مـي رود          

بوسيله بهترين دستگاهها و روشها ساخته شده باشد وجود هيچگونه شـكاف يـا عيـب مهـم      سيلندر بايد
  سـطوح خـارجي وداخلـي   . باشـد   ديگري كه احتماال باعث تضعيف سيلندر ساخته شده شود مجاز نمـي 

در صورتيكه سيلندر بطور كامل داراي اين شرايط نباشد براي   .سيلندر بايد نسبتا صاف و يكنواخت باشد
توان سطوح سيلندر را ماشين كاري و يا بروش مناسب ديگـري از آن رفـع نقـص     ع نواقص ظاهري ميرف

اي  ضخامت كف سيلندر تحت هيچ شرايطي نبايد كمتر از دو برابر حداقل ضخامت قسمت استوانه. نمود 
ر بطـور  گيري نمود كه وقتـي سـيلند   ضخامت فوق را بايد در سطحي از كف سيلندر اندازه. سيلندر باشد 

كنـد   شود اين سطح در داخل خطي فرضي از ته سيلندر كه با زمين تماس پيدا مي عمودي قرار داده مي
  .محصور شده باشد 

اگر از گازهاي تحت فشار بصورت ايمن استفاده گـردد  تقريبـاً حـالتي شـبيه گـاز بـي ضـرر        
يحي از آن اسـتفاده  اگرچه مي بايستي براي جلوگيري از بروز حادثه بطور صـح .  خواهند داشت 

اتصاالت نادرست و نا مناسب  از موضوعات مهمي هستند كه كارگاههاي هواي تحت فشار . نمود 
اصول  براي مثال وسايل و مخازن هواي تحت فشار در صورت عدم رعايت. آنرا در نظر نمي گيرند

  . ممكن است سبب ايجاد صدمات شديدي براي پرسنل شود ايمني 

  

  :كه در كارگاههاي پيمانكاري مورد استفاده قرار مي گيرد يلندرانواع سبرخي از 

 ازت -

 اكسيژن -

 آرگون -

 دي اكسيد كربن -

  استيلن -
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  :مقررات ايمني در استفاده از سيلندرها

بدون آالينده ، بدون رطوبت و گرما، داراي تهويه مناسب محل انبار و ذخيره سازي سيلندر بايد -1
  .و عاري از عوامل خورنده باشد نداراي درهاي بازشو به بيرو ،هاي ديگر

روغني، لغزنده و خـيس  آغشته شدن به مواد  ،سقوط، حفاظت سيلندر بايد از له شدگيدر  -2 
يكي ديگر از عواملي است كـه  دور  5/1باز شدن شير بيش از  . جلوگيري كرد نشت سيلندر و شدن

عـدم اسـتفاده از لـوازم    . شـود  در زمان بروز حادثه منجر به تاخير زماني در بستن شير سيلندر مـي 
 ،ايستاندن در مقابل سيلندرها هنگـام بـاز كـردن شـير    حفاظت فردي يا بكارگيري غير اصولي آنها، 

   .از اشتباهات بزرگي است كه در كارگاهها بايد به آن توجه گردد جابجا كردن دستي و قلط دادن

سرما، بـرف، بـاران و    ، د و گرمانور مستقيم خورشي بايد به دور ازمحل نكهداري سيلندرها  -3 
محـيط   ،جوشـكاري ، محلهـاي  وسائل و ادوات الكتريكـي ، حرارت، شعله و مواد اشتعال زا، يخبندان

پرهيـز از نگهـداري سـيلندرهاي مختلـف در كنـار       .هاي عمومي، منازل مسكوني و راه پله ها باشد
  .يكديگر از اصول ايمني است كه بايد به آن توجه گردد

وضعيت هاي نامناسب يك سيلندر تحت فشار را مـي بينيـد كـه از در     14و  13اي هدر شكل 
  .موقعيت خطرناكي قرار گرفته است

 

عدم رعايت اصول ايمني در نگهداري سيلندر تحت فشار و ايجاد يك محيط : 13شكل شماره 
  )وضعيت ظاهري نامناسب، موقعيت قرار گيري افقي و اتصال به سيم برق ( ناايمن
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اتصال الكترود جوشكاري و انتقال قوس الكتريكي به بدنه سيلندر تحت فشار  و : 14كل شماره ش
  آسيب بدنه سيلندر

  

اكنون برخي از اصول ايمني سيلندرهاي استيلن و اكسيژن را به سبب فراواني اسـتفاده آنهـا توسـط    
 .پيمانكاران تشريح مي نماييم

   

  ايمني سيلندرهاي استيلن

اين سيلندرها بايد به صـورت مجـزا و   رات عمومي سيلندرها كه در باال اشاره شد، ضمن رعايت مقر  -
فوت يا بـا ديـوار غيـر قابـل      20جداگانه از سيلندر اكسيژن و ساير اكسيدكننده ها حداقل با فاصله 

سـاعت   2/1بـاالترين حـد مقاومـت در برابـر آتـش      . گهداري شـود نفوت  5احتراق حداقل با فاصله 
  .ميباشد

سيلندرها بايد داراي كالهك . باشد مي فوت مكعب 2500سيلندرها   اضافي براي انبار كردن فضاي -
  .حفاظتي باشند كه به صورت محكم در جاي خود ثابت شده باشند
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  .منطقه خطرناك باشد 1كد الكتريكي براي كالس   یمنطقه انبار بايد دارا -
سيلندرهاي پر و خالي بايد بـه صـورت   . بيشتر شود درجه سانتيگراد 25 درجه حرارت محل انبار از -

  .جداگانه انبار شوند
  .همه كپسولهاي استيلن و وسايل مرتبط با آنها بايد روي زمين قرار گيرند -
هرگز از استيلن براي جوش دادن لوله هاي مسي استفاده نكنيد و فقط بـراي لولـه هـاي آهنـي يـا       -

 . فوالدي استفاده كنيد
  . استفاده نكنيد PSIG 15 از استيلن در فشار بيش از -
در شرايط خاص، اسـتيلن  . با آب صابون سوراخ و نشتي را چك كنيد و هرگز از شعله استفاده نكنيد -

   .ميتواند با مس، نقره و جيوه واكنش دهد
زماني كه جوشكاري يا برشكاري ميكنيد دستورالعمل و برچسب احتيـاطي روي محصـول را خـوب     -

  .مطالعه كنيد

 

  O2  ايمني سيلندرهاي

  .و براي تعمير به مكان امن انتقال دهيد اگر كپسولها نشتي داشته باشند شير آنها را ببنديد -
  .آنها را نزديك آسانسور، راهرو نگهداري نكنيد -
آنها را نيندازيد و اجازه ندهيد كه به هم برخورد كنند و در محل امـن بـه طـور محكـم و بـا ثبـات        -

  .نگهداري شود
  .لندرها اطمينان حاصل كنيداز محكم بودن كالهك سي -
  .براي حركت دادن سيلندرها از وسيله مناسب استفاده كنيد -
سيلندرهاي پر و خالي بايد بـه صـورت   . بيشتر شود درجه سانتيگراد 25 درجه حرارت محل انبار از -

  .جداگانه انبار شوند
  .ندرها استفاده نشودلاز روغن و گريس براي آماده كردن و جابه جايي سي -
  .مشخص كنيد  "خالي "خالي را با برچسب  رسيلند -
  .ها را براي افزايش سرعت دشارژ گرم نكنيدرلندسي -
هنگام دشارژ الكتريكي براي جلوگيري از تخليه خطرناك سـيلندرها شـيرها و دريچـه هـا را چـك       -

  .كنيد
  .يلندرها را به چرخ دستي زنجيركنيدس -
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  ايمني در فضاهاي بسته همچون حوضچه ها
 : ي فضاي محدود به محيط شغلي اي اطالق مي شود كه به طور كل

  . براي وارد شدن فرد و انجام كار در درون آن به اندازه كافي بزرگ نيست  -1

  . ابعاد ورودي يا خروجي آن محدود است  -2

  . براي انجام كار مداوم اين فضا طراحي نشده است  -3

  . از تهويه طبيعي مطلوبي برخوردار نيست   -4

  

  رات احتمالي كار در فضاي بستهخط

درصـد   6تـا   4به حـد  . درصد است 5/19حداقل ميزان اكسيژن براي ادامه بقا و فعاليت  :اكسيژن -
فـزايش غلظـت گـاز    .ثانيه به حالت كما مي رود و جان خود را از دست مـي دهـد   40فرد در عرض 

  . مي افزايد درصد بر ميزان اكسيداسيون واحتراق و انفجار 5/23اكسيژن به باالي 

 15تمـاس زمـاني كوتـاه مـدت      حـد - 1سـاعته  8حد تماس زماني بلند مدت  :اتمسفرهاي سمي  -
     2دقيقه

   4حد باالي انفجار - 3حد پايين انفجار :اتمسفرهاي قابل اشتعال -

  بريدگي، خراشيدگي، برخورد با اشياء، لغزش و سقوط :خطرات مكانيكي   -

 ارهاي برقي، مجهز نبودن تجهيزات برقي به سيستم ارت، معيوب بودن ابز:خطرات الكتريكي  -

 درجه حرارت هاي نامناسب  -

 آب گرفتگي-جريان هاي ناگهاني مايعات-تراز باالي صدا : خطرات متفرقه -

                                                            
1 LTEL 
2 STEL 
3 L.E.L 
4 U.E.L 
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  :پيش از ورود به فضاهاي بسته موارد زير بايد به عنوان حداقل موارد كنترلي مد نظر قرار گيرد

 :ايزوله كردن فضا  •

  .ه دريچه هاي خطرناك را مسدود كنيدكلي     -

  .فضا را تخليه كنيد     -

  .از قفل ها و عاليم هشدار دهنده استفاده نماييد     -

  .فضا را از مواد اضافي و غير ضروري پاك كنيد     -

  

  :تهويه فضا    •

  .از تهويه مكانيكي استفاده نماييد    -

  .عت باشدشدت تهويه حداقل چهار حجم فضا در هر سا     -

  .ماز آلوده نبودن هواي جايگزين اطمينان حاصل كني     -

  

 :بازنگري مراحل كار  •

  .انتخاب افراد، دستياران و سرپرستان را بررسي كنيد    -

  .خطرات ورود به فضاي بسته و عمليات آن را بازنگري كنيد    -

  .تجهيزات حفاظت فردي ضروري را بررسي كنيد    -

  .امداد و نجات را بازنگري كنيددستورالعمل     -

  

 :تكميل فرم مجوز   •

  .قبل از ورود به فضاي بسته، فرم مجوز به صورت صحيح و كامل تكميل شود       -
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 ممنوعيت استفاده از ماسك هاي فيلتردار در زمان ورود به فضاهاي بسته :15شكل شماره

  .فرم به امضاي سرپرست رسيده باشد       -

  .مجوز تأكيد شود محدود بودن بازه زمانيبر        -

  .زگردانده شودبا پس از پايان كار فرم به واحد ايمني       -

  

 :تست اتمسفر فضاي كار  •

  كنترل غلظت گاز اكسيژن       -

  كنترل غلظت گازهاي قابل احتراق       -

  كنترل گازهاي سمي       -

  

  :ورود به فضا  •

  در طول كار بايد يك دستيار در نزديك ورودي فضا حضور داشته باشد     -

  دورود و خروج به فضا بايد ثبت شو     -

به منظور تهيه لوازم حفاظت فردي نبايد از ماسك فيلتر دار يا ماسك گرد  غبار استفاده : همنكته م
   .كرد، بلكه بايد از تجهيزات هوارسان همچون بلومن و ماسك متصل به كپسول هوا استفاده نمود
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  خطرات جوشكاري در محيط هاي بسته 

ت با مساحت كم كه دسترسي به آن محدود اسـت ، همچنـين يـا تهويـه     يك محيط بسته محلي اس
تهويه مناسب براي كار در محيط هاي بسته ضروري است . نداشته و يا اينكه جريان هوا در آن كم است 

در اين محيط هاي كوچك فيوم ها و گازهاي خطرناك مي توانند خيلي سريع به حد غلظت خطرنـاك  . 
  . خود برسند

كه در فر ايند جوشكاري ، اكسيژن هوا به مصرف مي رسد ممكن است فـرد سـريعاً دچـار    از آنجايي 
  . بيهوشي يا مرگ ناشي از خفگي گردد 

كارگراني كه وارد فضاي بسته مي شود بايستي مجهز به يك ماسـك يـا نقـاب ، طنـاب نجـات ، و       -
  .لباس حفاظت فردي حاوي سيستم و دستگاه تنفسي مناسب باشد 

هاي گاز و منابع برق جوشكاري را بايد در محل هاي ايمن و در خارج از فضاي بسـته قـرار   سيلندر -
  .داد

يك امدادگر آموزش ديده و مجهز به وسايل مناسب از قبيل دستگاه اطفاء حريق و وسايل حفاظت  -
يا نجـات  فردي بايستي در خارج از فضاي بسته قرار داشته باشد تا بتواند در صورت لزوم به كمك كارگر 

وي بشتابد و هر گاه عالئمي از وجود مواد سمي يا كاهش هشياري فرد را در داخل فضاي بسته مشـاهده  
  .نمود سريعاً وي را از محل خارج سازد 

  .هنگام جوشكاري يا برش حرارتي در فضاهاي بسته از تهويه مكانيكي استفاده نماييد -

فضاها اتصال دارند ولي در حال كار نيسـتند بايسـتي    مجراها و خطوط برق كه به اين همه لوله ها ، -
  .قطع يا خاموش شوند 

  .همه كليدها و شيرهاي قطع شده بايستي قفل شوند تا به طور تصادفي روشن نگردند

  .مشعل ها و يا مخازن ذخيره اكسيژن يا گاز كه مورد استفاده نيستند بايد از محل خارج گردند  -
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  ايمني كار در ارتفاع
از جمله فعاليتهايي است كه در محيطهاي كاري مختلف به صورت روزمره و يا براي  "در ارتفاع كار"

آن را به فعـاليتي خـاص از     شرايط خاص كار در ارتفاع،. شودهاي تعمير و نگهداري انجام ميانجام برنامه
ط، اقدامات خاصي وجود اين شراي. نظر نوع مخاطرات و پيامدهاي حوادث احتمالي آن تبديل نموده است

را نيز به منظور حصول اطمينان از برقرار شدن مالحظات ايمني، بهداشت و محـيط زيسـت نيـاز خواهـد     
اصـول كلـي ايمنـي كـار در     سعي شده تا با توجه به شرايط و مالحظات ذكر شـده،   اين بخشدر . داشت

  .ارتفاع بيان گردد

متر باشد، عمليـات كـار در    20/1زمين انجام كار در مكانهايي كه بلندي آن از سطح : تعريف
شود و ضروري است كه در اين قبيل فعاليتها اقدامات الزم جهت پيشگيري از ارتفاع محسوب مي

  . سقوط در نظر گرفته شود

   :مرحله وجود دارد 3در فرآيند ايمن سازي عمليات كار در ارتفاع 

ح زمين در شرايطي كـه ايـن امكـان وجـود     پرهيز از كار در ارتفاع و يا انجام بخشهايي از آن در سط -1
  . داشته باشد

استفاده از روشها و تجهيزاتي كه خطر سقوط افراد در حين كار را از بين ببـرد، در صـورتيكه الزامـاً     -2
 .باشد... اين تجهيزات مي تواند شامل كمربند نجات و . بايست در ارتفاع انجام گيردكار مي

گر را در ارتفاع نشان مـي دهـد كـه بـدون اسـتفاده از كمربنـد       در شكل زير موقعيت ناايمن يك كار
 .ايمني و ديگر تجهيزات حمايتي در موقعيت خطرناك قرار گرفته است

  
  شرايط ناايمن يك كارگر به دليل عدم استفاده از لوازم حمايتي كار در ارتفاع: 16شكل شماره 
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ات ناشي از سقوط را كاهش دهد در استفاده از روشها و تجهيزاتي كه ارتفاع سقوط و شدت صدم -3
استفاده از توري هاي محافظ از جمله . شرايطي كه امكان از بين بردن خطر سقوط وجود نداشته باشد

 .تجهيزاتي است كه مي تواند مورد استفاده قرار گيرد
  
 

   :اقدامات مورد نياز در صورت سقوط يك فرد

از اين . رسدحادثه در هنگام كار هيچ گاه به صفر نميامكان بروز   عليرغم به كار بستن تدابير ايمني،
يكي از مهمترين حوادث كار در . رو الزم است آمادگي الزم براي مواجهه با انواع حوادث كاري ايجاد گردد

مهمترين اقدامي كـه در صـورت سـقوط فـرد بايـد انجـام داد       . ارتفاع، سقوط افراد انجام دهنده كار است
  : عبارتند از

 . سرديحفظ خون •

 . ابزار/ متوقف كردن عمليات •

 ). در صورتي كه سقوط در اثر برق گرفتگي باشد(قطع جريان برق  •

 ). در صورت شديد بودن جراحات(چك كردن عالئم حياتي  •

 . هاي آسيب ديده بدنشناسايي قسمت •

 . مورد مصدومآتل بندي عضو شكسته و خودداري از حركت دادن بي •

  . ست كمك باتوجه به شدت حادثه و جراحات وارده به مصدوماطالع به اورژانس و درخوا •

در خصوص ايمني داربستها نيز اصول مهم و فراواني وجود دارد كه ضروريست پيمانكـاران  البته 
مراجعـه، و مطالـب    IN-S-103(0)-85بـه شـماره    "كـار در ارتفـاع  "با مراجعه به دسـتورالعمل  

  .مربوطه را فراگيرند
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  ايمني پرتو ها
تو يا تشعشع عبارت است از انرژي كه به صورت امواج يا ذرات در خالء يا در محيط مـادي منتشـر   پر

برخـي از پرتوهـا داراي جـرم و بعضـي     . بطور ساده پرتوها را مي توان انرژي عبوري تعريف كرد. مي شود
ا بـه دو دسـته   پرتوهـ . فاقد آن مي باشند و با توجه به ميزان انرژي، داراي قدرت نفـوذ در مـاده هسـتند   

معموال وقتي همراه . طبقه بندي مي شوند) غير يونساز(و پرتوهاي غير يونيزان ) يونساز(پرتوهاي يونيزان 
  .با واژه پرتو كلمه ديگري بكار نرود پرتوهاي يونيزان مورد نظر مي باشد

منـابع  . كننـد  يمـ  يونيزان با عبور از محيط، توليد ذرات باردار منفي و مثبـت  پرتو يونيزان پرتوهاي 
 مولد پرتوهاي يونيزان مي تواند مانند پرتو X انرژي هسته اي و زباله هاي ساخت بشر باشد، يا مي تواند ،

ذره  تشعشـع (پرتوهاي كيهاني حاصل از خورشيد يا مواد راديواكتيو پوسته زمين كـه بصـورت ذره    مانند
شوند زمينه طبيعي  تابش مي) رومغناطيسيپرتوهاي الكت(يا انرژي خالص بدون جرم و بار الكتريكي ) اي

 .داشته باشند

  

  :  اثرات مستقيم و غير مستقيم پرتوها

. زماني اثر مستقيم ناشي از پرتوها اتفاق مي افتد كه يك مولكول مستقيما مورد تابش پرتو قرار گيرد
تقيم يـك  نتبجـه نـابودي مسـ   . مـي باشـند   DNA احتماال مهمترين مولكولهاي سلول زنده، مولكولهـاي 

 .اين است كه سلول قادر به تقسيم نبوده و فقط مي تواند مدتي به زندگي ادامه دهد DNA مولكول

اثر غير مستقيم زماني اتفاق مي افتد كه مولكولي مانند مولكول آب كه اهميت كمتري دارد، به يونها 
تركيـب   DNA مـي ماننـد  اگر اين اجزاي تجزيه شده بـا مولكولهـاي مه  . يا راديكالهاي فعال تجزيه شود

  .شده و آسيب هايي مانند عوارض مستقيم ايجاد مي شود DNA شوند، باعث اختالل در عمل اصلي

  

  :برخي از اقدامات و الزامات به منظور حفاظت در برابر اشعه

  .سازد  را كتباً مطلع  كار و اموراجتماعي  در موارد زير وزارت  از اقدام  قبل  ماه  يك  كارفرما بايد حداقل

  .باشد وجودداشته  خطرپرتوزدگي نوعي  گيرد و درآن بار انجام اولين  براي  كه كاري - الف 
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  .كنند يونساز منتشر مي  اشعه  كه  در وسائلي  اساسي  يا تغييرات  تأسيسات  توسعه - ب 

  . مربوطه  يونساز در تأسيسات  در برابر پرتوهاي  ايمني  شرايط  تأمين - ج 

  تـأمين   بايـد بـر روش    و دائمي  كلي  ايجاد حفاظت  روش  در تأسيسات  حفاظت  هاي روش  بدر انتخا-
  .شود  داده  رجحان  فردي  حفاظت

  

  :شود  زير رعايت  بايد نكات  حفاظتي  هاي و كار برد دستگاه  وسايل  و تأمين  در تهيه

  .شود  كار مورد نظر انتخاب  با نوع  متناسب  وسايل -  الف 

  .باشد  مذكور آسان  با وسايل  كار كردن -  ب 

بعد از هـر    و همچنين  دستگاه  كار انداختن  از به  صالحيتدار قبل  شخص  توسط  حفاظتي  وسايل -  ج 
  .گردد  حاصل  كار آنها اطمينان  شود تا از صحت  تغيير آزمايش  نوع

  ثبـت   در دفتـر مخصـوص    و نتايج  شده  زرسيبار با  يك  ماه  هر سه  بايد حداقل  حفاظتي  هاي دستگاه 
  .گردد

  .گردد  شود فوراً بر طرف مي  مشاهده  بازرسي  هنگام  كه  نقصي  هر گونه -د  

  .گردد  و ثبت  صالحيتدار مشخص  شخص  وسيله  بايد به  پرتوگيري  دارد ميزان

o مجـاز    درصـد مـاكزيمم    از ده  خطر بيش  مناطق  كاركنان  پرتو زدگي  ميزان  كه  در مواردي
  ايـن ) 20و  19(مـذكور در مـواد     هـاي  آزمـايش   باشد افراد بايد تحت) 3  مذكور در ماده(

 .قرار گيرند  نامه آيين

o  بااستفاده(  بايد بطور مداوم  فردي  باشد كنترل  خارجي  پرتوگيري  اگر خطر تنها محدود به  
  كاركنـان   كـه   ديگـري   مخصـوص   وزيمترهـاي يا د  جيبي  يونيزاسيون  و اطاقك  بچ  از فيلم
 .گيرد  انجام) دارند  همراه

o نيز بايد   فردي  باز راديواكتيو باشد كنترل  منبع  فرد در معرض  قرار گرفتن  اگر خطر شامل
مقـدار مـواد     تعيـين   امكان  مواد راديواكتيو و در صورت  به  اشخاص  آلودگي  سنجش  شامل

  .باشد  دنراديواكتيو موجود در ب
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  تغييراتـي   كه  شود و هر موقع  ريزي  طرح  متخصص  بايد با مشورت  فردي  كنترل  هاي روش  -  تبصره 
  .گيرد  مذكور انجام  متخصص  باشد بايد با مشورت  الزم

o انجـام   متخصـص   صالحيتدار و يـا يـك    مؤسسه  يك  وسيله  بايد به  پرتوگيري  ميزان  تعيين  
 .گيرد

o يونساز وجود دارد كار كننـد نبايـد     خطر پرتوهاي  كه  قصد دارند در محلي  كه  ياشخاص  به
هـا نبايـد زودتـر از دو     آزمايش  شود و اين  كار داده  اجازه  پزشكي  هاي آزمايش  از انجام  قبل
 .باشد  شده  كار انجام  از شروع  قبل  ماه

o در   مرتبـه   يـك   ساز هستند بايد حـداقل يون  با خطر پرتوهاي  كار مواجه  در حين  كه  افرادي
 .قرار گيرند  پزشكي  هاي آزمايش  بار تحت  يك  ماه  هر شش  امكان  و در صورت  سال

o هـاي  مواد راديواكتيو بايد آزمـايش   به  شدن  از حد مجاز و يا آلوده  بيش  در موارد پرتوگيري  
  .آيد  عمل  مجدد به  پزشكي

 

توانيد به آيين نامه مقررات حفاظت در برابر خطر پرتوهاي يونساز از جهت كسب اطالعات بيشتر مي 
  ايـن .مجموعه آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار وزارت كـار و امـور اجتمـاعي مراجعـه فرماييـد     

 47  اسـتناد مـاده    به  پيوست  و يك  قسمت 20و   فصل  در سه  تبصره 19و   ماده 128بر   مشتمل  نامه آيين
  بـه  15/8/52  مـورخ   فنـي   حفاظـت   شورايعالي  جلسه  و دومين  و در چهارصد و چهل  ار تدوينك  قانون

 . اجرا است  رسيد و قابل  نهايي  تصويب
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  ايمني كار با مواد شيميايي

بايد مطابق با اصـول اسـتاندارد ادارة    بخشهاي پيمانكارياستفاده از مواد شيميائي خطرناك در تمامي 
از آنجايي كه مواجهه با مواد شيميايي مختلف مي تواند عـوارض   .باشد ) OSHA(ت شغليايمني و سالم

جبران ناپذيري به دنبال داشته باشد، ضروريست پرسنل پيمانكاري ضمن آشنايي بـا لـوزي خطـر برگـه     
1MSDS مواد شيميايي، از مسئوليتهاي خود در اين حوزه اطالع داشته باشند.  

  

  برابر محافظت از مواد شيميايي درسرپرستان مسئوليت ها 

اطمينان از وجود تمام امكانات الزم براي ايمني در برابر مواد شيميايي در بخش مربوط به  -
  خود 

   پيمانكاردستور تهيه كردن دستورالعمل محافظت در برابر مواد شيميايي متناسب با نياز  -
  براي استفاده داخلي  اريحوزه فعاليت پيمانكمواد شيميايي موجود در  MSDSتهيه   -
انبار يا فعاليتهاي از مواد شيميايي خطرناك موجود در  كاركنان جديدالورودمطلع كردن  -

   پيمانكاري
  تهيه دستورالعمل چگونگي استفاده كردن از مواد شيميايي بسيار خطرناك  -
  ...و  هماهنگي به منظور انجام آزمايشات طبي، كنترل ميزان تماس با مواد شيميايي -
، آسيب بدني يا سرايت در موارد اورژانس، يا ريختن موادهماهنگي فوري براي اقدام به موقع  -

  سريع مواد 

  

  مسئوليت كاركنان

  آگاهي از مقررات و اجراي استانداردهاي مربوط به محافظت در برابر مواد شيميايي  -
وضعيت خطرناك ديگر به  گزارش دادن حوادث، يا احتمال سرايت مواد شيميايي، و يا هر -

  سرپرست 

                                                            
1 Material Safety Data Sheet 
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خطر واكـنش

 خطر سالمتخطــر آتــش  

ــرات  خطـ

 لوزي خطرنمايي از:17شكل شماره

  
  

   پيمانكار HSEنماينده مسئوليت 

  . بازبيني و مرور دستورالعملهاي استاندارد محافظت در برابر مـواد شـيميايي بـه طـور سـاالنه      -
و اطالعـات   كارگـاه توسعه و تكميل راهنماي ايمنـي شـيميايي، تجديـدنظر در راهنمـاي ايمنـي       -

 عملياتيموجود در سايت 

  . ابي ميزان سرايت يك ماده شيميايي و پيش بيني روش هاي جلوگيري ازسرايت آنارزي -
  .راهنمايي در مواقع اضطراري به منظور جمع آوري مواد شيميايي كه ريخته است -
  . پيمانكاريتحقيق و رسيدگي به حوادث  -
  .تنگهداري اطالعات و اسنادي كه بيانگر تماس كاركنان با مواد شيميايي بوده اس -
  .تهيه و نگهداري ليست مواد شيميايي كه نيازمند اقدامات كنترلي بيشتري است -
 .به منظور بررسي مسائل ايمني آنها كارگاهبازرسي دوره اي  -

  لوزي خطر

تـا  . اسـت  )NFPAتوسط (براي طبقه بندي خطرات يك ماده شمياييبين المللي روشي لوزي خطر 
اين عالمت خيلي مواقع در آزمايشـگاهها،   .دچار صدمه و آسيب نشوندكاركنان با استفاده از اطالعات آن 

 . مكان هاي نگهداري مواد شيميايي يا روي ظروف مواد شيميايي پيدا مي شود
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  :خطر آتش گيري 

بـه  (آتش گيري يكي از خطرناك ترين ويژگي هاي هر مــاده مي باشد، در بـاالي لـــوزي      
  .د و عدد گذاري و درجه بندي آن به شكل زير مي باشد قرار مي گير) رنگ قرمز

  .اين ماده آتشگير نيست:  0

  .اين ماده براي آتش گيري بايد حرارت ببيند:  1

  .اين ماده در اثر حرارت متوسط آتش مي گيرد:  2

  .اين ماده تقريباً در دماي محيط آتش مي گيرد:  3

  .رداين ماده در دماي محيط به سرعت آتش مي گي:  4

  

  :خطر سالمت 

خطر سالمتي احتمال اينكه يك ماده بطور مستقيم يا غيرمسـتقيم باعـث جراحـات دائمـي و         
غير دائمي از طريق تنفس ، گوارش ، پوست و چشم را بوسيله خود مـاده يـا احتـراق و تجزيـه آن را     

  .بيان مي كند

  .مي كند موادي كه حتي در شرايط آتش سوزي خطري براي سالمت ايجاد ن:  0

موادي كه در تماس كوتاه مدت باعث تحريك ، سوزش و جراحت جزيي شده و براي كار بـا آنهـا   :  1
  .احتياج به ماسك تنفسي مي باشد 

موادي كه در تماس كوتاه مدت يا شديد باعث ناتواني موقت يا احتماالً جراحـت دائـم گرديـده و    :  2
  .باشد براي كار با آنها احتياج به كپسول تنفسي مي 

موادي كه در تماس كوتاه مدت باعث جراحات شديد دائم يا موقت گرديده و براي كار احتياج به :  3
  .وسائل حفاظتي مي باشد 
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موادي كه در هرگونه تماس كوتاه باعث مرگ يا جراحت ماندگار و بزرگ گرديده و بـراي كـار بـا    :  4
  .آنها بايد از وسايل حفاظت فردي مخصوص استفاده گردد

  

  خطرات واكنش پذيري يا ناپايداري 

خطر قابليت واكنش توانايي مواد را براي رها كردن انرژي از طريــــق واكـنش را نشـان مـي         
  .دهـد و رتبه بندي به شكل زير مي باشد

  .موادي كه در شرايط آتش پايدار مي باشند:  0

  .باال ناپايدارندموادي كه به خودي خود پايدارند كه در شرايط دما و فشار :  1

  . موادي كه به آساني در دما و فشار باال دچار تغييرات شيميايي مي شوند:  2

  . موادي كه قادر به انفجار يا تجزيه باشند اما نياز به گرما براي شروع ندارند:   3

 موادي كه در شرايط معمولي و به آساني قادر به انفجار، تجزيه يا واكنش انفجاري مي باشـند :  4
.  

  :خطرات خاص 

و    Wدر اين قسمت الزامات آتش نشـاني مثـل واكـنش غيـر معمـول بـا آب بـا عالمـت                
  .را نشان مي دهدOX اكسيدكنندگي با عالمت 

كليه پرسنل پيمانكاري بايد ضمن مطالعه لوزي خطر، از مندرجات برگه اطالعـات ايمنـي مـواد    
)MSDS (برگه اطالعات ايمني مركاپتان آمده است 1 در پيوست شماره. آگاهي داشته باشند.  
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 برخي از نقاط نا ايمن برقي در ابزار آالت برقي:18شكل شماره

 

  

  ايمني در برق
بيشترين خطر وسايل الكتريكي  مربوط به تماس افراد با سيستم برق دار و بـرق گرفتگـي مـي          

وسايل الكتريكي بعنوان يك منبع احتراق مي توانند باعث بروز فجايع زيادي مثل آتش سوزي و يا . شود 
  .  انفجار شوند

بـدين منظـور توجـه بـه     . شورهاي مختلف، قربانيان زيادي دچار حوادث ناشي از  برق مي شونددر ك
  .ايمني برق در فعاليتهاي پيمانكاري ضرورت خاصي مي يابد

آتش سوزي بيشتر بوسيله جريانات اتصال كوتاه ، دماي باالي وسايل و قطع محدودكننـده هـا ،         
دهـد كـه    انفجارهـا احتمـاالً هنگـامي رخ مـي    . ايجاد خواهد شد سنسورهاي دمايي و ديگر وسايل ايمني

  .مايعات قابل اشتعال ، گازها و گرد و غبار ها در مجاورت  منابع حرارتي قرار گرفته باشند

  

  .سرپرستان بايستي مطمئن شوند كه محل كار از نظر وجود خطرات الكتريكي بازرسي شده است 

ي كافي و مناسب باشد تا در صورت تعمير ونگهداري، كار به صـورت  فضاي اطراف وسايل الكتريكي بايست
  . ايمن انجام گيرد
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در زمان كار با وسايل برقي خصوصا وسايل برقي ولتاژ باال استفاده از لوازم حفاظـت فـردي ضـروري    
  .لوازم حفاظت فردي مورد استفاده بايد استاندارد و مطابق شرايط زير باشد. است

  

  هنگام كار با وسايل برقي برخي نكات ايمني 

 .مي تواند موجب آتش سوزي شود.... ) كنتور ، فيوز و (هرگونه دستكاري در وسايل برقي  -1
 .براي هر وسيله برقي يك پريز جداگانه استفاده كنيد -2
 . از پاشيدن آب بر روي وسايل برقي و يا در معرض آب قرارگرفتن آنها خودداري كنيد -3

 .رقي دو شاخه برق وسيله برقي را از پريز خارج كنيدبعد از استفاده از وسايل ب -4
 .يا پودري استفاده شود CO2براي خاموش كردن آتش سوزي وسايل برقي بايد از كپسول  -5
سيستم برق رساني لوازم برقي كه شامل دو شاخ و سيم اصلي مي باشند را هرچند وقت يكبـار   -6

 .آنها را تعويض نمائيد دقيقاً بررسي نموده و درصورت فرسودگي و احتمال نقص ،
 .هنگام تميز يا تعمير نمودن وسايل برقي آنها را از مدار برق جدا سازيد -7
در حوادث برق گرفتگي با ولتاژ باال الزم نيست حتماً شخص با مدار برق تماس  مستقيم پيـدا   -8

قـرار  كند بلكه در بعضي مواقع اتفاق مي افتد كه قبل از تماس با سيم هاي هـوايي بـرق بـه دليـل     
 .گرفتن در حوزه ولتاژ باال شخص دچار برق زدگي مي شود

 .با دست خيس با كليد ، پريز و لوازم برقي كه به برق وصل هستند تماس نگيريد -9
 .در موقع كوبيدن ميخ به ديوار مواظب سيستم برق داخل ديوار باشيد -10
يد چون  ممكـن  هيچ وقت سيم برق را از روي محل هاي تيز و يا محل هاي تحت فشار رد نكن -11

 .است بريده شود
سيم برق را به هيچ وجه با نوارچسب تعمير يا وصـل نكنيـد، حتمـاً آن را كوتـاه و يـا تعـويض        -12

 .كنيد
 .به هيچ وجه سيم لخت فاقد دوشاخ را ، داخل پريز نكنيد  -13
 .اگر دوشاخ يك وسيله شكسته است هرچه سريعتر يك دو شاخ سالم تهيه كنيد -14
تنها زدن يك جرقـه كـافي   . د سيم كشي برق را به افراد مجرب بسپاريد تعمير و اصالح و ايجا -15

پس چنانچه در زمينه برق تخصـص نداريـد اقـدام بـه تعميـر و      . است كه سرمايه ها را از بين ببرد 
  .تغيير سيستم برق نكنيد
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  لوازم حفاظت فردي
  :شودتجهيزات حفاظت فردي به سه منظور استفاده مي

 .مات اساسي ايمني بر روي محيط و پيرامون فرد و آنچه كه در اختيار داردبه عنوان مكمل اقدا .1
 .به عنوان ابزار كار تلقي شده كه بدون آنها پرداختن به شغل مورد نظر غير ممكن است .2
باشد در اين صـورت  در شرايطي كه اقدام اساسي جهت تأمين ايمني مشكل و يا محتاج زمان مي .3

 .ط ايمني براي افراد بطور موقت خواهد بودتنها گزينه ممكن، ايجاد شراي
لذا كاركنـاني  . گيرداستفاده از وسايل استحفاظي فردي در آخرين مرحله از كنترل خطرات صورت مي

كه بايد بطور دائم از وسائل ايمني از قبيل كاله، كفش، عينك، دستكش و غيره اسـتفاده نماينـد مشـمول    
  :باشدمقررات زير مي

 .مستلزم داشتن وسايل ايمني است بدون استفاده از وسائل مربوطه مجاز نيست انجام كارهايي كه 
سرپرست مربوطه بايستي از ارجاع كار به كاركناني كه مجهـز بـه وسـائل ايمنـي نيسـتند خـودداري        

 .نمايد
در صورتيكه هر يك از كاركنان وسايل و يا البسه ايمني را مفقود نمايد، يا نتواند آنرا ارائه دهـد و   

 .كند بايد جريمه بپردازدهايتاً مسئول فقدان آن شناخته شود به ميزاني كه شركت تعيين مين
اند پس از انجام كار كاركنان بايد وسائل ايمني را كه بطور موقت براي انجام وظيفه دريافت داشته 

 .مسترد دارند
 .كاركنان حق دخالت و تغيير وسايل ايمني را ندارند 
توانند از وسيله ايمني مورد نياز كار خود استفاده نمايند و نقص بدني نميكاركنانيكه بعلت ضعف  

توسط سرپرستان به اداره ايمني معرفي شده تا از طريق آن به پزشك صنعتي معرفي گردند و طبـق نظـر   
 .وي، مسئول ايمني و رئيس اداره مربوطه بايد تصميم مقتضي در مورد آنان اتخاذ نمايند

ه بداليل غير موجه از پوشيدن لباس و وسائل ايمني خودداري نمايند اقـدامات  در مورد كاركنانيك 
 .انضباطي طبق مقررات داخلي شركت اجرا خواهد گرديد

 .كليه وسائل و البسه ايمني بايد در جاي مناسب و محفوظ نگهداري شوند 
  

 :فردي حفاظت تجهيزات عمومي ويژگيهاي

  :هاي زير باشندتجهيزات حفاظت فردي بايستي داراي ويژگي

 .و استفاده از آن راحت باشد متناسب با نوع كار .1
 .حفاظت كارگر را بطور كامل تأمين نمايد .2
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 .اندازه آن براي فرد استفاده كننده مناسب باشد .3
 .خود وسيله حفاظتي عامل ايجاد خطر نباشد .4
 .با حداقل آموزش و براي عموم قابل استفاده باشد .5
 .ننده آن به كار گرفته شوندمطابق با راهنماييهاي توليد ك .6
  .عالئم آگاهي دهنده و راهنماي استفاده به مقدار كافي در محيط كار تعبيه شده باشد .7

  

در صورت قصور پيمانكاران نسبت به تهيه وسايل استحفاظي فردي براي نفرات خـود، كارفرمـا    
ر ميدهد و هزينه مورد نظـر  وسايل استحفاظي مورد نياز را تهيه و جهت توزيع در اختيار پيمانكاران قرا

 .گرددمطابق شرايط پيمان از پيمانكار كسر مي
مسئوليت نظارت و كنترل استفاده از وسائل استحفاظي فردي توسط كاركنان طرحهـا و افـراد    

 .پيمانكار استو سرپرست  HSEپيمانكاران و ارائه آموزشهاي الزم ايمني به عهده مسئول 
يزات حفاظت فردي در اختيار بر عهـده هـر يـك از كاركنـان     مسئوليت بازرسي و ارزيابي تجه 

در اين ارتباط الزم است كه كاركنان نسـبت بـه بازرسـي روزانـه تجهيـزات حفاظـت       . باشدپيمانكار مي
  . فردي خود اقدام نموده و در صورت وجود هر گونه نقص، موارد را به سرپرستان خود اطالع دهند

  

   :انواع تجهيزات

  :ت از سرتجهيزات حفاظ
بـا توجـه بـه    . شـود براي حفاظت از سر در برابر انواع مخاطرات محيط كار از كاله ايمني استفاده مـي 

هاي مكانيكي است لذا بايد طوري طراحي شـود  اينكه كاربرد اصلي كاله ايمني مقاومت در مقابل ضربه
ت را تا حد امكـان مسـتهلك   ها باشد و در عين حال فشار ناشي از اين ضرباكه قادر به تحمل اين ضربه

  .نمايد

  .رنگ مصوب براي كاله ايمني پيمانكاران، خاكستري است

  

   :تجهيزات حفاظت از صورت و چشم 
-يكي از مسائل مهم از لحاظ پيشگيري در صنعت، حفاظت چشم در مقابل خطرات ناشي از كار مـي 

-كه سيستم بينايي را تهديد مـي  به همين دليل انواع عينكهاي ايمني متناسب با نوع مخاطراتي. باشد
  .كند، طراحي و ساخته شده است
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   1عينكهاي دسته دار. الف

   2عينكهاي فنجاني. ب

مقاومت لنز در مقابل برخورد ذرات پرتاب شـده بـه سـمت    : مشخصات كلي حفاظهاي چشم عبارتند از
هنده و سـوزاننده  چشم، داشتن پوششهاي حفاظتي جانبي و مقاومت شيميايي در مقابل ترشحات مواد ج

هاي ايمني را عمومـاً  هاي عينكبه همين جهت جنس عدسي. و قدرت فيلتراسيون پرتوهاي مضر محيط
سازند كه ضمن نشكن بـودن،  از جنس طلقهاي پالستيكي مقاوم نظير پلي كربنات و تركيبات استات مي

درجه تيرگي آن از درجات  در صورت مواجهه با خطر پرتوهاي مضر  خش ناپذير بودن و مقاوت شيميايي،
  3لنز عينكهاي ايمني بدون منفـذ بايسـتي از نـوع ضـد مـه     . پايين تا درجات باالي آن وجود داشته باشد

  .باشد تا از تجمع بخارات بر روي شيشه و كاهش ديد فرد جلوگيري نمايد

اعـم از اينكـه   در كارهاي مشروحه زير استفاده از عينك يا ديگر وسايل حفاظتي چشم، براي كاركنـان  
-االجرا ميرأساً كار را انجام بدهند يا دستيار بوده و يا در نزديكي آن به كار مشغول باشند ضروري و الزم

   :باشد

سـنگ،    خرد كردن، شكستن، بريدن، كندن و يا سوراخ كردن مـوادي از قبيـل سـيمان، آجـر،     
  لولهن دبرداشتن آستر و تميز كرفالت، چدن و ساير مصالح ساختماني يا آس

 .هاها و گرم كنندهها، دودكشبه هنگام تميز كردن يا كار كردن داخل كوره 
 .كندراكندن ذرات ميكارهائيكه ايجاد گرد و غبار و پ 
كند براي انجام كارهائي از قبيـل خـرد كـردن، درز    بكار بردن ابزاري كه با هواي فشرده كار مي 

 .دن و سمباده كردن و كارهاي مشابهها و همچنين مته كرگيري، بريدن ميخ و مهره
 .كار كردن با ابزار ماشيني 
ي كـردن، ضـربه زدن و كارهـاي    و يا برش سيمي، تراشـيدن، پوسـته گيـر   سمباده چرخ كار با  

 .مشابه حتي اگر دستگاه داراي حفاظ باشد
 .چرخ كردن و درز گيري پرچ 
 .جابجا كردن و جمع آوري مواد زائد 
هاي برنده و غيره و چكشـي كـه بـا آن    ي كوبيدن ابزار، قلمها، ميلهاستفاده از چكش و پتك برا 

 .شودلوله و ظروف بازرسي مي
كار كردن با انبردست در موقع كشيدن شيئي، قطع سـيم و نـوار و شـيئي ديگـري كـه تحـت        
 .باشد و يا در موارديكه ممكن است كار كردن با سيم مخاطراتي در بر داشته باشدكشش مي

                                                            
1 Safety Spectacles 
2 Safety Goggles 
3 Anti Fog 



١٠٠ 

 

 .باشدي كمپرسور، تلمبه، موتور و غيره كه در حال كار كردن ميتنظيم آب بند 
 .باشدايكه تحت فشار و يا خالء ميدر موقع كار كردن با وسايل شيشه 
 .رنگ زدن بوسيله هواي فشرده 
 .جابجا كردن قير گداخته 

 مناسـب عدد تيرگـي   باجوشكاري مجهز به شيشه مخصوص ) ماسك(جوشكار برق بايد از كاله يا سپر 
  . استفاده نمايد

شـود از  شيشه حفاظتي ماسك جوشكاري بايستي بوسيله شيشه روشني كـه در روي آن گذاشـته مـي   
جوشكار بايد بـراي تميـز كـردن محـل جـوش از      . پاشد محفوظ نگهداشته شودذرات داغي كه به آن مي

يكه كـاله  جوشـكاري تعبيـه شـده و در صـورت    ) ماسـك (شيشه روشن محفوظي كه براي اينكار در كـاله  
جوشكاري فاقد اين شيشه باشد بايد از عينك نشكن روشن استفاده نمايد تـا ذرات فلـز بـداخل    ) ماسك(

كنند بايد براي محافظت چشم خود از كمك جوشكار و كساني كه با جوشكار كار مي. چشمهاي او نپاشد
 . استفاده نمايند) Flash Goggle(عينك كمك جوشكار 

اي و يـا معـدني سـاخته شـده و     اشـتن عايقهـايي كـه از اليـاف شيشـه     براي عايق بندي يا برد 
همچنين بريدن ورقه پنبه نسوز بوسيله ماشين اره بايد براي محافظت چشم از عينكهاي فنجاني بـدون  

 .منفذ استفاده نمود و دستگاه تنفسي را نيز با استفاده از وسايل ايمني مناسب حفاظت نمود
كنـد در موقـع انجـام كارهائيكـه     مسـئوليت آنهـا ايجـاب مـي     كليه سرپرستان و اشخاصي كـه  

  .مخاطراتي براي چشم دارد حضور داشته باشند مكلفند از عينك مناسب استفاده نمايند
  

  

  : تجهيزات حفاظت از گوش
دهد كه بايـد از وسـايل حفـاظتي    سر و صدا از عواملي است كه سيستم شنوايي را تحت تأثير قرار مي

  . ن عامل فيزيكي استفاده نمودگوش در مقابل اي

نـوعي كـه روي اللـه گـوش قـرار        :هاي بيرون گوش يا ايرمافگوشي  :هاي حفاظتي بر دو نوعندگوشي
  . كندگرفته و مجموعه ساختمان گوش را بدون تماس مستقيم با آن محافظت مي

رجي قـرار  نوعي كه در داخـل گـوش و درون مجـراي گـوش خـا     : هاي داخل گوشي يا اير پالگگوشي
  . كندگرفته و آنرا مسدود و راه انتقال هوا را بطور نسبي مسدود مي

   :باشداز نظر كيفيت كاربرد اين دو نوع گوشي موارد ذيل قابل بحث مي
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باشد مشكالت بهداشـتي كمتـري   گوشي اير ماف بدليل اينكه با قسمتهاي داخل گوش مرتبط نمي -
اير پالگ بين افراد، امكان انتقال عفونتهاي ميكروبي قـارچي را   دارد به اين ترتيب كه استفاده مشترك از

  . كند در حالي كه اين حالت در اير ماف صادق نيستاز گوشي به گوش ديگر زياد مي
هاي محيطي را به داخل گوش شـخص اسـتفاده كننـده    گوشي اير پالگ امكان انتقال آلوده كننده -

 .شودكند و عموماً باعث خارش ميزياد مي
  . گوشي اير پالگ سبكتر و مهمتر اينكه ارزانتر از گوشي اير ماف است -

دسيبل باشد بايد توأمـاً از گوشـي ايـر مـاف و گوشـي داخـل گـوش         110در صورتي كه صدا بيش از 
  . استفاده شود

  .در شكل زير انواع گوشي هاي ايمني معمول را مي بينيد

  
گوشي پالگ گوشي پالگ اسفنجي،  :از سمت راست به چپ به ترتيب: 19شكل شماره 

 پالستيكي، گوشي خلباني

  

  :هاتجهيزات حفاظت از دست
  : دستكشهاي حفاظتي -

دست انسان . باشدحوادث ناشي از كار مربوط به آسيبهاي وارده به دست و انگشتان مي% 40بيش از 
ي، حرارت، الكتريسـيته،  هاي تيز و برنده، ضربات مكانيكي، مواد شيميايرا خطرات متعددي از جمله لبه

كند كه جهـت پيشـگيري از ايـن آسـيبها     ارتعاش و پرتوهاي راديواكتيو در محيطهاي كاري تهديد مي
  . آشنايي با الزامات عمومي بكارگيري اين تجهيزات حفاظتي و انواع دستكشهاي حفاظتي ضروري است

يم مشخصه ثبـت شـده بـر    توان از عالهاي حفاظتي جهت فعاليتهاي مختلف ميدر انتخاب دستكش
  .استفاده كردروي دستكش جهت مصارف گوناگون 
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   :آستينهاي حفاظتي  -

از آسـتينهاي    ساعد و بازوها نيز در معرض مخاطره قرار داشته باشند، در شرايطي كه عالوه بر دستها، 
جنس آنها  اين آستينها ممكن است با دستكش و يا بدون آن استفاده شده و. شودحفاظتي استفاده مي

  . باشدمعموالً از جنس دستكش مي

  

  : تجهيزات حفاظت از پا
  : هاي ايمنيكفش -

هاي پا در اثر سـقوط ناگهـاني   عمده ترين خطر تهديد كننده پا در محيطهاي صنعتي، له شدن پنجه
 ها و يا برخورد جلوي كفش با قطعات تيز و برنده و آسيب ديدن پنجـه پـا  اجسام سنگين بر روي پنجه

بنابراين براي حفاظت پا در برابر اين صدمات كفشهاي ايمني در نظر گرفته شده است كـه در  . باشدمي
هاي محافظ فوالدي استفاده شده و كفه كفش را از يك ماده قابـل انعطـاف   قسمت جلويي آنها از پنجه

  .كفشهاي ايمني مي تواند ساق بلند يا ساق كوتاه باشد. سازندمي

رد استفاده بايد از سازنده اي تهيه گردد كـه داراي گـواهي اسـتاندارد يـا تاييديـه      كفشهاي ايمني مو
  .مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت بهداشت كار را داشته باشد

كفشهاي ايمني كاركناني كه با برق سر و كار دارند يا در محل كارشان احتمال ايجـاد جرقـه وجـود     
  . دارد بايد فاقد هر نوع ميخ فلزي باشد

  

  : هاي ايمنيچكمه -

در شرايطي كه خطر ريزش و يا تماس پا با مواد شيميايي وجود داشته و يا پاها در تمـاس مـداوم بـا    
در صورتيكه اين شرايط با خطر سقوط . شودهاي ايمني استفاده ميآب يا مواد شوينده باشند، از چكمه
با قطعات تيز و برنده و آسـيب ديـدن    ها و يا برخورد جلوي كفشناگهاني اجسام سنگين بر روي پنجه

  . هاي ايمني مجهز به پنجه فوالدي بايستي استفاده گرددپنجه پا توأم باشد از چكمه
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  : تجهيزات حفاظت از بدن
  : لباسهاي حفاظتي  -

باشد و كليه كاركنان بايد بـا لبـاس كـار    لباسكار به عنوان يكي از وسايل استحفاظي فردي مطرح مي
لباسكار كاركنان داراي خصوصيات ذيل بوده و مطابق مقررات . كار در سر كار حاضر شوند مناسب محل

  .گيرندذيل در اختيار كاركنان قرار مي

معموالً لباس كار به عنوان يك پوشش سراسـري تنـه، دسـت و پاهـا را در مقابـل شـرايط محيطـي        
و نوع يكسـره و از  ) دو تكه(و شلوار ساده ترين شكل لباس كار در دو فرم ظاهري بلوز . كندحفاظت مي

جنس الياف طبيعي و يا درصدي الياف طبيعـي و مصـنوعي و در مـواردي تمامـاً از اليـاف شـيميايي و       
تـر باشـد، تبـادل    بديهي است هر چه الياف بكار رفتـه شـده در پارچـه طبيعـي    . شودصنعتي توليد مي

  . حرارتي آن آسانتر است

  :خصوصيات كلي لباس كار

 . كار بايد اندازه و متناسب با بدن استفاده كننده باشدلباس  .1

آالت مشغول كار هستند بايد از لبـاس  كنند و يا در جوار ماشينكاركناني كه با ماشين كار مي .2
آويزان نمودن زنجير ساعت، كليد و نظاير آنها . كاري استفاده كنند كه هيچ قسمت آن باز يا پاره نباشد

 . منوع استم  روي لباس كار اكيداً

و ) آفتاب گردان(در محل كار كه احتمال خطر انفجار و يا حريق باشد استفاده از يقه نورگيري  .3
اند و همچنين همراه داشتن ساير مواد قابل اشـتعال  زه و دسته عينك كه از انواع سلونوئيد ساخته شده

 . براي كاركنان مربوطه اكيداً ممنوع است

نمايد كه كاركنان آستين لباس كار خود را مستمراً بـاال بزننـد    در صورتيكه انجام كاري ايجاب .4
 . بايستي از لباس كار آستين كوتاه استفاده نمايند

كاركناني كه در محيطهاي آلوده به گرد و غبار، مواد قابل اشتعال و انفجار و يا مسموم كننـده   .5
را در بر داشته باشند، چون ممكـن  ) واردوبل شل(دار دار و يا لبهبكار اشتغال دارند، نبايد لباسهاي جيب

 . است گرد و غبار و مواد مزبور در چين و لبه لباس باقي بمانند

كنند بايد آب و گاز در آن لباس ايمني مخصوص كاركناني كه با مواد خورنده و يا مضر كار مي .6
 . شدكنند بانفوذ ننموده و جنس آن مناسب با نوع ماده و يا موادي كه با آنها كار مي

كنند بايد بصورت يكپارچه و بدون منفذ لباس كاركناني كه با مواد اسيدي و راديواكتيو كار مي .7
 . همراه با كاله مخصوص، كفش و دستكش از جنس خاص و غير قابل نفوذ باشد
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هيچ يك از كاركنان حق ندارند با لباس آغشته به مواد نفتي و يا مـواد شـيميايي بـه آتـش،      :1تذكر 
  . ديگر منابع حرارتي نزديك شوند و يا كبريت و فندك و غيره روشن نمايندشعله و 

خراب شدن و يا آلودگي بمواد نفتي يا شيميايي خطرناك لباس كار بايـد   در صورت پارگي،  :2تذكر 
  . براي تميز شدن آن اقدام نماييد و در صورت نياز به تعويض به سرپرست مربوط ارائه شود

ه به روغن و يا گريس بايد فوراً از تـن خـارج شـود چـون ممكـن اسـت ايجـاد        البسه آغشت :3تذكر 
 . ناراحتي پوست نمايد

  

   :پيش بندهاي حفاظتي -

جنس پيش بند با توجه به شـرايط اسـتفاده از   . باشندپيش بند از جمله تجهيزات حفاظت از بدن مي
، سربي )زش پليسه جوشكاريجهت پيشگيري از ري(، چرمي )پيشگيري از ريزش آب(آن جنس نايلوني 

و ) جهت حفاظـت از مـواد شـيميايي   (، پلي وينيل كلرايد )جهت حفاظت در برابر پرتوهاي راديو اكتيو(
  . شودمي انتخاب...... 

   :در استفاده از پيش بند رعايت مقررات ايمني زير ضروري است

ده از پيش بند ضروري چنانچه در مقابل و يا در مجاورت قطعات دوار و متحرك ماشينها استفا .1
باشد، بايد پيش بندهاي مذكور دو تكه باشد بطوري كه پايين تنه از قسمت باالتنه مجزا بوده و بطوري 
بسته شود كه چنانچه بطور اتفاقي قسمتي از آن را ماشين در حال كار بگيرد، فوراً و به سهولت باز شده 

 . و خطري متوجه كارگر نگردد

كنند بايستي ي كه در مقابل شعله و يا آتشهاي بدون حفاظ كار ميپيش بند مخصوص كارگران .2
 . تمام سينه را بپوشاند و از جنسي تهيه شود كه در برابر آتش كامالً مقاومت داشته باشند

كننـد  پيش بند كارگراني كه با مايعات خورنده مثل اسيدها و مواد قليـايي سـوزاننده كـار مـي     .3
وعي و يا از مواد ديگري تهيه شود كه در مقابل ايـن مايعـات مقـاوم    بايستي از الستيك طبيعي يا مصن

  . بوده و تمام سينه را بپوشاند
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   : 1لباسهاي با قابليت ديد باال 

اين گونه لباسها به منظور پيشگيري از حوادث ناشي از ضربه و برخورد و به صورت ژاكت، بلوز شـلوار  
هاي مختلف ساخته شده و امكان رويـت فـرد را   اق و از جنسبا توجه به نوع محل كاربرد، به رنگهاي بر

  . كننددر شرايط مختلف آب و هوايي و ساعات مختلف شبانه روز فراهم مي

در انتخاب اين لباسها عالوه بر ارزيابي ريسكهاي ضربه و برخـورد، الزم اسـت مـواردي نظيـر شـرايط      
  . و روشنايي نيز مورد توجه قرار گيرد... ) و آفتاب، مه، باران، برف (كاري گرم يا سرد، وضعيت هوا 

رانندگان ليفتراك و جرثقيل، كارگران حاشيه جاده و خطوط لوله و نيز كاركناني كه مسئول واكـنش  
  . در شرايط اضطراري هستند، از جمله كساني هستند كه به اين لباسها نياز دارند

استفاده مطابق با راهنماييهاي توليد كننده،  اين لباسها نيز همانند ساير تجهيزات حفاظت فردي بايد
اي به منظور حصول اطمينان از قـرار داشـتن در شـرايط مناسـب مـورد      انبار شوند و به صورت دورهيا 

  . بازرسي قرار گيرند

  

  : تجهيزات حفاظت از سيستم تنفسي
كه به منظور  بنا به تعريف وسايلي هستند  2تجهيزات حفاظت از سيستم تنفسي يا ماسكهاي تنفسي

ماسـكها ايـن   . اند تـا از استنشـاق هـواي آلـوده جلـوگيري نمايـد      حفاظت سيستم تنفسي طراحي شده
ها از هواي استنشاقي و هم به وسـيله هـوا رسـاني از طريـق يـك      حفاظت را هم بوسيله گرفتن آالينده
  . كنندمنبع هواي قابل استنشاق تأمين مي

  : شوندو دسته اصلي تقسيم ميماسكهاي حفاظت تنفسي بطور كلي به د

   3ماسكهاي تصفيه كننده هوا  -

   4ماسكهاي رساننده هواي اتمسفري -

  

  دسته تقسيم مي شوند 4كه به  ماسكهاي تصفيه كننده هوا 
                                                            

1 High Visibility Clothing 
2 Respiratory Protection Masks 
3 Air Purifying Respirators 
4 Atmosphere – Supplying Respirators 
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  ماسكهاي حذف كننده ذرات. الف

  ماسكهاي حذف كننده گازها و بخارات. ب

  ماسكهاي الكتريكي تصفيه كننده هوا. ج

  اتماسكهاي نج. د

  

  : ماسكهاي هوا رسان  -
اين گروه از ماسكها . كنندماسكهايي هستند كه هوا را از طريق منبعي غير از هواي اطراف، تأمين مي

شوند كه يا فيلتر مناسب جهت حذف آالينده موجـود در هـواي محـيط وجـود     در شرايطي استفاده مي
ماسكهاي هوا رسان بـه دو دسـته تقسـيم     .باشد% 21نداشته باشد و يا تراكم اكسيژن در محل كمتر از 

   :شوندمي

   1ماسكهاي كپسول سرخود. الف

   2ماسكهاي هوا رسان شيلنگي. ب

  

 
 
 
 
 
 
 

نمايي از اجزاي ماسك هوارسان شيلنگي  :20 شكل شماره

                                                            
1 Self – Contained Breathing Apparatus 
2 Air – Hose Supplied Air Respirators 
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  فصل چهارم

  

  محيط زيست :فصل چهارم
  

محـيط زيســت و رفــع   يكـي از بزرگتــرين نگرانـي هــا و چـالش هــاي جامعـه بشــري سـالم ســازي     
امـروزه تغييـرات محـيط زيسـتي بـه يـك معضـل جهـاني تبـديل شـده و            .فعلـي آن اسـت   مشـكالت 

باعث نابودي منـابع طبيعـي و محـيط زيسـت شـده اسـت، شناسـايي ايـن تغييـرات بـا توجـه             اين امر
آن از گذشته تا به حـال و تشـخيص منشـاء ايـن تغييـرات مـي توانـد در پـيش بينـي مسـايل            به روند
  .و برنامه ريزي براي حل مساله نقش كليدي بازي كند آينده

ــر  ــاي اخي ــه ه ــه در ده ــا ك ــده     از آنج ــراه ش ــب محــيط زيســت هم ــا تخري توســعه اقتصــادي ب
  .توسعه پايدار را عنوان كرده اند اقتصاددانان براي جبران اين كاستي ايده

ـ     عوامل قابل توجـه در توسـعه پايـدار ايـن اسـت كـه       ه گونـه اي اسـت كـه    امكـان تـداوم توسـعه ب
منـابع تجديدناپـذير بـا حـداكثر كـارآيي مـورد        تخريب و آلودگي محـيط زيسـت بـه حـداقل رسـيده و     

  .استفاده قرار گيرد

ــه    ايــن در حــالي اســت كــه  ــزايش بــي روي ــودگي، تخريــب محــيط زيســت، اف ــد فزاينــده آل رون
ــابع  ــابودي من ــ   جمعيــت، كــاهش و ن ــروز پــي در پــي بحــران ه ــه تبــع آن ب اي زيســت طبيعــي و ب

اي موجــه و مطمــئن بــراي اعمــال مــديريت خردمندانــه و  محيطــي بــه منزلــه نقطــه اتكــا و وســيله
  .محيطي تلقي مي شود تحقق اهداف و اجراي برنامه هاي زيست
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 بــود متوقــع تــوان نمــي زيســت محــيط متخصصــين و دوســتداران ديــدگاه از حتــي ديگــر امــروزه
 زيســت محــيط اســت بشــر اقتصــادي رونــق و رفتپيشــ ملزومــات از كــه صــنعتي باتوســعه همــراه كــه

 اسـت  خواسـتار  را ملزومـاتي  و نيازهـا  جمعيـت  شـديد  رشـد  كـه  زيـرا  بمانـد  بـاقي  بكر و نخورده دست
 امـر  چنـين  دنبـال  بـه  نيـز  زيسـت  محـيط  مـديريت .  باشـد  مـي  پاسـخگو  فعاليتها اينگونه طريق از كه

 رونــد در و معقــول حــدي در آن بـي تخري اثــرات كــاهش و هــا آلـودگي  تقليــل لــيكن.  نيســت محـالي 
 جامعـه  فيزيكـي  وضـعيت  بـا  منطبـق  و متعـادل  هـاي  تكنولـوژي  از اسـتفاده  همـراه  بـه  پايـدار  توسعه
ــاي و رشــد ســالمت، تضــمين و حفــظ جهــت ــده و حــال بق ــده موجــودات آين ــين و زن  بســتر همچن

 حيح،صــ مــديريت مختلــف طــرق از بعــد و قبــل از مهــم امــر ايــن.  باشــد مــي نظــر مــد حياتشــان
 عمرانـي  پـروژه  هرگونـه  اجـراي  محيطـي  زيسـت  ارزيـابي  اعمـال  ، زيسـت  محـيط  تحقيقـات  و آموزش

 وسـايل  كـاربرد  بـاالخره  و پيشـگيري  جهـت  الزم قـوانين  و لـوايح  تصـويب  معـدني،  و صـنعتي  ويـژه  به
 صــنعتي بــا همزمــان چنانچــه.  گــردد مــي ممكــن صــحيح، و بموقــع پــايش و نظــارت و لــزوم مــورد
 حاصـل  اقتصـادي  توسـعه  تنهـا  نـه  نشـود،  توجـه  زيسـت  محـيط  چـون  مهمـي  امر به هجامع يك شدن

 فعاليـت  يـك  از حاصـله  منـافع  گـاهي  كـه  آيـد  مـي  بـار  بـه  زيـادي  هـاي  گرفتـاري  بلكـه  آمد، نخواهد
 خواهــد صــرف منــافع آن از وارده خســارت جبــران راه در كــالً مــدت دراز در ، جامعــه بــراي صــنعتي
 گـردد  مـي  محافظـت  زيسـت  محـيط  هـم  سـازگار،  تكنولـوژي  كـاربرد  بـا  دمـوار  از بسياري در.  گرديد

 رفـتن  هـدر  بـه  از تنهـا  نـه  ديگـر،  صـنعتي  فعاليـت  يـك  از باقيمانـده  پسـماندهاي  از اسـتفاده  با هم و
 يـك  ناپـذير  تجديـد  منـابع  حفـظ  بـا  شـودبلكه  مـي  جلـوگيري  زيـادي  حدود تا انساني و طبيعي منابع
.  شـد  خواهـد  شـاياني  كمـك  نيـز  جامعـه  اقتصـادي  بودجـه  بـه  زيسـت  محيط حفاظت همراه به كشور
 قــرار انســاني جوامــع اختيــار در را بســياري رفــاهي امكانــات صــنعتي وتحــوالت توســعه شــك، بــدون
ــيكن اســت داده ــاوتي محيطــي زيســت مشــكالت ل ــز را متف ــه ني ــواز ب ــراي اســت ممكــن آن ات م  ب

 توجـه  عـدم  دنبـال  بـه  بلكـه  نبـوده،  نولـوژي تك خـود  از ناشـي  گاهـاً  مشـكالت  اين.  آورد فراهم جامعه
 حــاكم ضــوابط و مقــررات بــه توجــه عــدم بــاالخره و تكنولــوژي نادرســت كــاربرد و جــانبي نتــايج بــه

 تخريـب  وهـوا،  آب ماننـدتغييرات  محيطـي  زيسـت  هـاي  بحـران  انـواع  بـروز  بـا  امـروزه . شود مي ايجاد
 توســعه رونــد و سياســتها بــا يميمســتق ارتبــاط كــه خــاك فرســايش و هــا جنگــل نــابودي اوزن، اليــه

 حفــظ و منــابع ايــن از حفاظــت بــه دســتيابي جهــت وكنترلــي قــانوني چــارچوب تــدوين دارد، كشــور
 زيسـت  محـيط  داشـتن  بـدون  درواقـع  كردكـه  بايدتوجـه .  اسـت  ضـرورت  يـك  آينـده  نسـلهاي  حقوق
 شـود  مـي ن محقـق  اجتمـاعي  و اقتصـادي  سياسـي،  مـدني،  ازحقـوق  اعـم  انسـان  بنيـادين  حقوق سالم،

 بـرآن  مقـدم  بلكـه  حيـات،  ازحـق  جزئـي  تنهـا  نـه  سـالم،  زيسـت  محـيط  داشـتن  حق دليل همين به. 
  .هست نيز
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  ديد كلي
آوري و  بشري و توسعه فن با پيشرفت تمدن. گيرد آلودگي محيط زيست از منابع گوناگون صورت مي

در هوا و زمين روبرو شـده اسـت   آلودگي  ازدياد روز افزون جمعيت ، در حال حاضر دنيا با مشكلي به نام
مـورد   محـيط زيسـت   حفاظـت  بطوري كه در هر كشور. كند را تهديد مي زمين كره كه زندگي ساكنان

شده است كه مردم يك شـهر يـا    اي امروزه وضعيت زيست محيطي به گونه. توجه جدي دولتمردان است
  .نيستند آثار آلودگي در شهر يا كشور ديگر در امان حتي يك كشور از

 يـا . همراه دارد كه منشا آن از انگلسـتان و آلمـان اسـت    اي به بارد مواد آالينده برفي كه در نروژ مي
در آتـن گـاهي    .اي است كه منشا آنها از اياالت متحـده اسـت   در كانادا نتيجه مواد آالينده اسيدي باران

. اتومبيلها را محدود كننـد  شوند به علت آلودگي شديد هوا كارخانجات را تعطيل و رفت و آمد مجبور مي
آلودگي . مشكل آلودگي هوا دست به گريبانند ، رم و تهران نيز با شهرهاي ديگر دنيا مانند مكزيكوسيتي

  .دباشن اقيانوسها و جنگلهاي نيز نيز موضوع بحث جدي مي ها و ها ، درياچه درياها ، رودخانه

 كشـور،  نقاط اقصي در خويش فعاليتهاي درمحدوده ميداندكه متعهد را خود گاز شركت اساس براين
 ايـن  درپيشـبرد  و اجراگـذارد  مورد به احسن نحو به را محيطي زيست هاي نامه آيين و مقررات و قوانين
  .باشد وكوشا فعال انديشه،

  

  :اساسي قانون پنجاهم اصل بر بنا

  .است ممنوع نمايد فراهم را زيست محيط آلودگي موجبات كه عملي هر به اقدام

 در بايد بعد هاي نسل و امروز نسل كه زيست محيط حفاظت اسالمي، جمهوري اساسي قانون در
 هاي فعاليت رو اين از.  ميگردد تلقي عمومي وظيفه باشد داشته رشدي به رو و اجتماعي حيات آن

 ممنوع كند پيدا مالزمه آن جبران غيرقابل تخريب يا زيست محيط آلودگي با كه آن غير و اقتصادي
 خود طبيعت چه اگر و است محدود زيست محيط در تغييرات پذيرش براي ها اكوسيستم ظرفيت. است
 حد در طبيعي بازسازي سرعت كه است شده مشخص امروزه ولي است تغييرات با مقابله توانايي داراي

. است پيشروي حال در بازگشتي غيرقابل بصورت محيط تخريب فرآيند نتيجه در و نبوده ها تخريب
 يا هوا يا آب به خارجي ادمو آميختن يا پخش از است عبارت زيست محيط ساختن آلوده از منظور
 يا انسان حال به آور زيان طوريكه به را آن بيولوژيك يا شيميايي يا فيزيكي كيفيت كه ميزاني به زمين
  .دهد تغيير باشد ابنيه و آثار يا و گياهان يا و زنده موجودات ساير
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  هوا آلودگي
 بارتنفس 22000 به نزديك وزانهر هرفرد  .است انسان حيات ادامه براي اصلي عنصر پنج از يكي هوا

 غذا بدون هفته 5 مدت به تواند مي انسان معموالً.  دارد نياز روز در هوا كيلوگرم 15 به تقريباً و كند مي
 به باتوجه.  بماند زنده دقيقه 5 حتي هوا بدون تواند نمي اما ، بماند زنده آب بدون روز 5 مدت و

 با و باشد مي آلوده صنعتي و بزرگ شهرهاي اكثر هواي ، واه آالينده منابع افزايش و شهرها گسترش
 نسبت آگاهي و شناخت دارد آلوده طق درمنا ساكن افراد سالمت براي آلودگي اين كه خطراتي به توجه

 مسئله اين از شناخت و آگاهي با تنها و است برخوردار بسزايي اهميت از مسئله اين مختلف جوانب به
 مرحله سه هوا، آلودگي هاي بررسي در بطوركلي.  دارد وجود آن خطرات كاهش يا جلوگيري امكان
  :گيرد قرارمي مدنظر

  آن انتشار منبع و آالينده نوع -

  هوا آلودگي پراكندگي نحوه -

  هوا آلودگي تأثيرات -

 مورد را مبحث اين زنده موجودات حيات ادامه جهت سالم و پاك هواي وجود اهميت به توجه با
 را آن اعظم قسمت كه است مختلف گازهاي از مخلوطي ما محيط پيرامون هواي. دهيم مي قرار بررسي
 درصد 78 شامل تقريبي طور به طبيعي و سالم هواي.  دهند مي تشكيل نيتروژن و اكسيژن گازهاي
 از جزئي بسيار مقادير و كربنيك گاز درصد 0,3 ن، آرگو درصد 0,93 ، اكسيژن درصد 21 نيتروژن،
  .است غيره و هيدروژن اوزن، رادون، گزنون، كريپتون، هليوم، ئون،ن گازهاي

  

  هوا آلودگي تعريف
 به.كند ايجاد مضر اثرات بتواند كه مقداري به هوا در نامطلوب مواد حضور از است عبارت هوا آلودگي

 تركيبي جموعهم يا و پرتوزا غير و ا پرتوز تشعشع ، جامد ، مايع ، بخار گازي، ماده نوع هر هرگاه عبارتي
 دوده، ، دود قبيل از نمايد نامطبوع بوهاي ايجاد يا و هوا آلودگي باعث و پخش آزاد هواي در كه آنها از

 هيدروكربنها، ها، كننده اكسيد مونواكسيدكربن، ازت، اكسيدهاي ، گوگرد اكسيدهاي ، معلق ذرات
 انسان، حال به مضر ند توا مي هوا گيآلود اين و است آلوده هوا كه شود گفته غيره و آمونياك اسيدها،
 راستاي در را ناخواسته وضعيت اين كه كوشيد بايد شرايطي چنين در. باشد ابنيه و آثار يا و گياه حيوان،

  .رسانيد مجاز حد به و داده تغيير آن با رابطه در محيطي زيست استانداردهاي
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  هوا آلودگي منابع
 جانوران و گياهان انسان، سالمت بر مضري اثرات كه دارد ودوج هوا هاي آالينده از متفاوتي انواع
  .دهند مي قرار تأثير تحت را طبيعي زيست محيط و داشته

  .مصنوعي و طبيعي منابع از عبارتند هوا آلودگي عمده منابع

  

  :شوند مي بندي دسته زير بصورت هوا آلودگي مختلف منابع

  طبيعي منابع -

 پخش ، آتشفشانها فوران ها، جنگل سوزي آتش شن، هاي طوفان يلقب از هوا آلودگي طبيعي منابع
 علت به كه است دائمي پديده يك آنها از ناشي آلودگي و باشد مي طبيعي گاز نشت و گياهان گرده

 با درمقايسه طبيعي آلودگي مقدار.  است ثابت زمين درسطح تقريبا مقدارش طبيعي فرايندهاي گردش
 وجود خودپااليي مكانيسم چندين درطبيعت اما.  باشد مي توجه قابل و بيشتر خيلي مصنوعي آلودگي

 آلودگي كنترل در انسان نقش.  سازد مي تحمل قابل و مناسب موجودات براي را زمين سطح كه دارد
 از ناشي طبيعي و اكولوژيكي تعادل برهمزدن وسيله به انسان اما است، كم خيلي طبيعي ازمنابع ناشي

  .فزايد بيا طبيعي آلودگي به و نمايد بدتر را وضع تواند مي اختس انسان آلودگي

  مصنوعي منابع -

 هوا سازي آلوده در طبيعي منابع با قياس در بيشتري مراتب به سهم كه ها آلودگي مصنوعي منابع
 توليد عمده منابع از.  باشد مي او فعاليتهاي از ناشي هاي آلودگي و آمده بوجود انسان دست به دارند

 خانگي، و تجاري منابع ها، نيروگاه ها، پااليشگاه نقليه، وسايل صنايع، به توان مي مصنوعي هاي آلودگي
  .كرد اشاره ها بيمارستان و ها آزمايشگاه كشاورزي، هاي كشي زه

  

  :كرد بندي زيرتقسيم بصورت توان رامي منابع اين

  خانگي منابع -1

 پخت و گرمايش جهت سوخت احتراق شامل خانگي يفعاليتها دراثر منبع اين از ناشي هاي آالينده
  .شود مي ايجاد كشها، حشره از استفاده يا منازل نظافت ، پز و
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  صنعتي منابع -2

.  شود مي ايجاد ساخت انسان فعاليتهاي در كه هواست آلودگي اصلي منبع ازصنايع ناشي آلودگي
 نساجي، كاغذسازي، سيمان، شيميايي، مواد توليد هاي كارخانه ، حرارتي هاي نيروگاه صنايع، درميان

 نيتروژن، اكسيدهاي اوزن، ذرات، همچون هايي آالينده و هوا آلودگي اصلي منابع وغيره فوالدسازي
  .باشند مي منابع نوع اين ازفعاليت حاصل مونوكسيدكربن و گوگرد اكسيدهاي

  

  )ونقل حمل( متحرك منابع -3

 و بوده مهم صنعتي آلودگي اندازه به شهرها هروي بي گسترش علت به ونقل ازحمل ناشي آلودگي
 فسيلي هاي سوخت ناقص احتراق براثر كه نقليه وسايل نقل و حمل از ناشي آلودگي. است اهميت داري
  :شامل اگزوز از خروجي گازهاي شكل به شوند مي توليد

  .گردند مي زيست محيط وارد غيره و صدا ، معلق ذرات

  

  كشاورزي منابع -4

 ، جهان درختان از بيشتر برابر سه و جو از بيشتر چهاربرابر ، اند كربن بزرگ كننده ذخيره ها خاك
 و كشت نتيجه در گذشته سال 10000 طي در را كربن از تن ميليارد 100 درحدود جهان خاكهاي اما

  .اند داده دست از زدايي جنگل و زرع

 كسيده وا هوا معرض در دار كربن رستنيهاي ديگر و ها ريشه شود مي زده شخم خاك كه هنگامي
 ولي است مناسب هرز هاي علف بردن بين از براي كار اين.  تبديل مي شوند ، اكسيد كربن دي به شدن

  .شود مي تمام كربن شدن آزاد قيمت به

  

 بستگي نيز آن بودن گاز يا و مايع ، جامد به ها، آالينده اندازه و نوع به هوا آلودگي مسائل اهميت
 را دراتمسفر آالينده مقدار است ممكن آنها خصوصيات به بسته اتمسفر در ها آالينده بين واكنش.  دارد

، احتراق از ناشي دود:  از تند عبار شوند مي مشكالت بروز سبب كه هايي آالينده. دهد كاهش يا افزايش
 فرآينده از فتهيا نشر مضر مواد نفت، احتراق اثر در شده توليد هاي هيدروكربن غبار، مانند معلق ذرات
 از شده متصاعد نامطبوع بوهاي و شده پااليش فلزات همراه به سنگين فلزات متفاوت، شيميايي هاي
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 را آنها جانبي هاي واكنش نيز و دوم درجه هاي آالينده ، شده ذكر موارد بر عالوه .متفاوت هاي فرآينده
  .داشت دور نظر از نبايست هوا در

 شديدا كه اكوسيستم براي را مخربي بسيار اثرات و باشد نمي شده ذكر موارد به محدود هوا آلودگي
 گازهاي پديده حاضر قرن مهم چالشهاي از يكي.  دارد پي در كند مي تهديد زمين كره روي در را حيات
 تهديدي اي گلخانه اثر  تشديد.  است ورده آ بوجود را هوايي و آب جهاني تغييرات كه است اي گلخانه
 بر آن تأثير چگونگي جزئيات.  كند مي تبديل دهنده آزار مكاني به فزاينده طرز به را نجها كه است

 بيني پيش قابل غير مثبت بازخوردهاي ايجاد دليل به ويژه به است مبهم همچنان هوايي و آب وضعيت
 را شدن گرم آهنگ توانند مي همگي كه ها قيانوس ا دماي تغيير و آب بخار افزايش يخها، ذوب از

 رويدادهاي بروز با كه بود خواهد پرتحرك و ناپايدار جوي تر، گرم جو شك بدون اما.  بخشند سرعت
 خشك، مناطق و مرطوبتر مرطوب، مناطق غيره، و باران و باد خشكسالي، ، طوفان قبيل از شديد بسيار
.  آيد مي عمل به كمتري غذاي است قحطي تأثير تحت اكنون كه مناطقي در.  شوند مي تر خشك
 آنها از بسياري كنند، مي مهاجرت هوايي و آب وضعيت تغيير با سادگي به ها اكوسيستم از كمي تعداد

 و استوايي باراني هاي جنگل ، حرا جنگلهاي ، مرجاني هاي صخره.  مرد خواهند مانند مي كه محلي در
 مشكالتي با جهان.  يابد يم افزايش بشدت ها انقراض.  رفت خواهند بين از همه كوهستاني هاي پناهگاه

 شيوع دريا، آب سطح آمدن باال گريزند، مي هوايي و آب وضعيت تغيير از كه پناهندگاني ،سيل قبيل از
 اعالم هواشناسي و آب علوم دانشمندان.  شد خواهد مواجه ب آ براي جنگهايي و درگيريها بيماريها،

 افزايش زمين كره حرارت نتيجه در شده، جو دماي افزايش باعث گازهايي چنين تجمع كه اند كرده
 اين.  رفت خواهد باالتر فعلي سطح به نسبت درياها سطح سرانجام و كرده تغيير جوي نزوالت يافته،

 كه است شده برآورد حاضر حال در.  داد خواهند قرار تأثير تحت را بشر هاي فعاليت شدت به تغييرات
 از يكي كه شود مي ايجاد كربن اكسيد دي وسيله به ختسا انسان اي گلخانه اثرات كل از درصد 50

 CO2 كل از درصد 75 شدن آزاد باعث فسيلي سوختهاي احتراق. ميباشد هوا هاي ه آاليند مهمترين
 سوختهاي احتراق.  شود مي توليد خاك فرسايش و زدايي جنگل از باقيمانده درصد 25مابقي. شود مي

 از برخي. گردند مي محسوب CO و NOx كل از درصد 75 الي 65 انتشار عامل توده زيست و فسيلي
 را ديگري هاي آالينده انتشار اما گردند مي كربن مونوكسيد آلودگي كاهش باعث متانول مانند سوختها
  .دهند مي افزايش

 وارونگي ، جهاني گرمايش چون هايي پديده از توان مي هوا آلودگي از ناشي عمده مشكالت ديگر از
 نابودي و اكوسيستم ساختن ويران براي آنها ويرانگر اثرات و ازن اليه تخريب اسيدي، انهايبار ، هوا

  .برد نام زنده موجودات حيات

 دانشمندان شده ، مسئله تهي شدن يكي از مسائلي كه در سالهاي اخير باعث نگرانيبه عنوان مثال 
كيلـومتري از   48تـا   16اليه اوزون در فاصـله  . است جنوب قطب و ايجاد حفره در اين اليه در اليه ازن

هر گـاه از  . كند نور خورشيد محافظت مي فرابنفش تابش زمين را در برابر سطح زمين قرار گرفته و كره
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درصـد افـزايش    20رسـد تـا    مقدار تابشي كه به سـطح زمـين مـي    درصد كم شود، 10مقدار اليه ازن ، 
. زنـد  شـود و بـه گياهـان صـدمه مـي      در انسـان مـي   پوست سرطان بروز فرابنفش موجبتابش . يابد مي

از ايـن تركيبـات بطـور گسـترده در     . يـه ازن موثرنـد  ال در از بـين بـردن   كلروفلوئوركربنهـا  مولكولهـاي 
از ايـن روسـت، در عهدنامـه سـال     . شـود  استفاده مـي ) ها اسپري(ها  افشانه دستگاههاي سرد كننده و در

مصرف كلروفلوئوروكربنها به تدريج كاسـته شـود و مـواد ديگـري بـه       مونترال قرار اين شده كه از 1978
  .تباتي بطور مسلم كار شيميدانان اسد و يافتن چنين تركييافت شو عنوان جانشين براي آنها

بـرف   و مـه اسـيدي   ها ، از جمله نواع پديدهاين واژه ا. است اسيدي باران ،از ديگر موارد مورد اشاره
باران اسيدي . پوشاند مالحظه اسيد از آسمان مطابقت دارد را مي كه تمام آنها با نزول مقدار قابل اسيدي

 بار بوم شناختي است وجود اسيد در هوا نيز احتماال بر روي سـالمتي انسـان اثـر    زيان داراي انواع نتايج
 1960تا دهـه   در بريتانيا كشف شد، اما پس از آن 1800ر سالهاي آخر دهه پديده باران اسيدي د. دارد

بطـور قابـل تـوجهي     باران اسيدي به نزوالت جوي كه قدرت اسـيدي آن . به دست فراموشي سپرده شد
هـوا در آن و   كـربن  اكسـيد  دي ، كه خود به علـت حـل شـدن   )يعني آلوده نشده(بيش از باران طبيعي 

  .شود اطالق مي بطور ماليم اسيدي است، باشد، اسيد كربونيك تشكيل

محل نزول بـاران اسـيدي در    بطور كلي ، .است H2SO4 و HNO3 دو اسيد عمده در باران اسيدي ،
 بـاران اسـيدي بـه   . و نيتروژن اكسيدها اسـت  SO2 هاي نوع اول ، يعني مسير باد دورتر از منبع آالينده

اينرو باران اسـيدي يـك    از. آيند هاي نوع اول را دربردارند، بوجود مي هنگام حمل توده هوايي كه آالينده
   .شناسد نمي ، حدود و مرز جغرافيايي هاي هوا آالينده ور بردمشكل آلودگي است كه به علت حمل د

  

  : هوا لياص هاي آالينده انواع
،  فتوشيميايي اكسيدهاي،  معلق ذرات،  گوگرد هاي اكسيد،  نيتروژن اكسيدهاي،  كربن مونوكسيد

  متان بجز هاي  هيدروكربن

  

هـر يـك از   . آنها آورده شده اسـت  در جدول شماره يك آالينده هاي اصلي هوا و منبع اصلي انتشار
اين االينده ها براي صنايع مختلف داراي محـدوده اسـتاندارد هسـتند كـه در صـورت تخلـف صـنايع و        

  .پيمانكاران از حد مجاز تعيين شده منجر به اعمال مجازاتهاي تعيين شده در قانون خواهد شد
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  انواع آالينده هاي هوا: 1جدول شماره 

  منبع  نوع آالينده  

1CO )منواكسيد كربن( ،THC ) شامل هيدروكربورهاي سوخته يا نيم سوخته و
  )دي اكسيد كربن( CO2 ،) اكسيدهاي نيتروژن( NOx ، )نسوخته

 خودروهاي بنزيني

2SOx ) اكسيدهاي گوگرد(،  NOx ) اكسيدهاي نيتروژن(، PM )ذرات ريز ( ،
CO )منواكسيد كربن(  

  خودروهاي ديزل

3SO2) گوگرددي اكسيد(  ،NOx )اكسيدهاي نيتروژن( ،HC )گرمايش منزل  )هيدرو كربورها  

4 PM )ذرات (، SOx )اكسيدهاي گوگرد( ،HC )هيدرو كربورها(، CO ) منواكسيد
  )اكسيدهاي نيتروژن( NOx)و) كربن 

  صنايع

 

   آب يآلودگ

   آب يآلودگ فيتعر
 معرف هر رامقد شيافزا از است عبارت آب يآلودگ: دش ارائه يفيتعر آب يآلودگ يبرا 1969 سال در

 اش ژهيو مصارف در آن ياساس نقش و خواص رييتغ موجب كه يكيولوژيب اي يكيزيف ، ييايميش از اعم
  . شود

  

   آب كننده آلوده عوامل
 يآلودگ از يريجلوگ نظر نيا از است زنده موجودات اتيح عامل نيتر ياديبن و نيمهمتر از يكي آب

 توانند يم و اند گوناگون اريبس آب كننده آلوده عوامل باشد يم توجه مورد و مهم سبتن همان به زين آب
  .كنند آلوده را يسطح يآبها هم و ينيرزميز يآبها منابع هم

  

  : ينيرزميز يآبها كننده آلوده عوامل •

 مبدل كننده آلوده عامل به ليتبد و رييتغ اثر در كه يسطح معادن در موجود يهايكان  -
 ، سنگ زغال معادن از عبور هنگام) … و باران از حاصل(  يسطح يجار آب مثال. شود يم
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 ، واكنش اثر در سپس و كرده حل خود در را سنگ زغال با همراه) تيريپ(» II«  آهن ديسولف يد
 مخازن مختلف يها هيال از عبور ضمن حاصل دياس. كند يم ليتبد كيسولفور دياس به آنرا هوا
  .شود يم آن شده آلوده موجب ، ينيرزميز

 آنكه از پيش شوند وارد يشن اي و يآهك حوزه كي در اگر ژهيبو يشهر يفاضالبها شدن جمع  -
 دايپ نفوذ ينيرزميز مخازن به يبراحت و مايمستق شوند، هيتجز و رنديگ قرار هايباكتر معرض در

  .شود يم آنها شدن آلوده موجب و كرده

 امروزه كه است ينيرزميز يآب منابع مهم كننده آلوده عوامل از يكي:  يويواكتيراد عاتيضا  -
 شمار به زين يا هسته يتكنولوژ صاحبان يبرا يبزرگ مشكل قتيحق در كه آنها رفع يراهها از يكي
 يها انفجار ، نيزم ريز در ويواكتيراد عاتيضا دفن بر عالوه .است نيزم ريز در آنها دفن رود يم

  . شود يم ينيزم ريز يآبها شدن آلوده جبمو زين ينيزم ريز يا هسته

  

  :ي سطح يآبها كننده آلوده عوامل •

  :يصنعت يها كننده آلوده  -     

o يبرا عاتيضا نيا. رسانند يم يجد يانهايز انيآبز به يصنعت عاتيضا از ياريبس 
 موجب و دهيرسان مصرف به را آب در محلول ژنياكس از ياديز مقدار شدن يخنث

 عاتيضا نيا از ياريبس گريد طرف از. شود يم انيآبز يبرا ازين ردمو ژنياكس كاهش
 ، سرب ، وهيج ، نيسنگ فلزات مانند شوند يم انيآبز تيمسموم موجب و بوده يسم
  .رهيغ و مس

o كه شود يم يهائ جلبك رشد موجب آب در دار  تروژنين و فسفر باتيترك شدن وارد 
 كاهش باعث و كرده مصرف را آب ژنياكس ، آب يعيطب ريغ مزه و بو جاديا ضمن

  .شود يم انيآبز تلفات و صدمات بروز و آن زانيم

  

  : يخانگ فاضالب  -      

o كنند يم وارد آبها در را يباتيترك شوند يم يسطح يآبها وارد كه ها كننده پاك هيكل 
 بصورت نشوند بيتخر و هيتجز ها سمياورگان كرويم توسط اي و نشوند يخنث اگر كه
 .آورند يم ببار انيآبز يبرا ياريبس انيز لكمه يسم
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  :ييايميش يكودها و ينبات آفات دفع سموم ، كشها حشره  -       

o يسطح يآبها يآلودگ موجب خواسته نا است يكشاورز توسعه اتيضرور از كه 
 . برد نام را 1ددت مانند. شوند يم

  

 شيميايي و بيولوژيكي ،فيزيكي ايآلودگيه اغلب آب، هاي كننده آلوده ،كالسيك بندي تقسيم در
  .گيرند مي قرار بحث مورد

  :نمود بندي طبقه توان مي نيز زير شرح به آلودگي منشأ به توجه با را آبها كننده آلوده منابع

  شهري فاضالبهاي از ناشي هاي آلودگي -1

  صنايع از ناشي هاي آلودگي -2

  كشاورزي از ناشي هاي آلودگي -3

 جوي نزوالت ناشي هاي آلودگي -4

  
منجر به تغيير در اكوسيستمهاي گياهي و  ورود آلودگي صنايع به آبهاي سطحي: 21شكل شماره 

  جانوري مي شود

                                                            
1 DDT 
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 آالينده هاي احد و توان مي كه ميگيرد دربر ا ر آالينده منابع از وسيعي حجم بندي طبقه اين
 ها، مجتمع ها، اهگ نيرو و ها پااليشگاه كشاورزي، خدماتي، دامداري، معدني، صنعتي، ، توليدي

 علت به را آبي منابع از وسيعي حجم ساليانه واحدها اين از كدام هر كه برد نام را غيره و اداري شركتهاي
  . سازند مي آلوده مربوطه قوانين گرفتن ناديده و زيست محيط اصول رعايت عدم

  

 باشد، چه هر آلودگي ادايج علت.  شود آب وارد گوناگون راههاي و مختلف منابع از تواند مي آلودگي
 آن از استفاده كه باشد اي اندازه به آب در موجود خارجي مواد ميزان كه ناميم مي آلوده هنگامي را آب

  .گردد مختلف هاي راه به آور زيان اثرات بروز سبب

 و ها چشمه آب.  گردد نمي فت يا خالص بصورت طبيعي طور به و باشد مي خوب حالل يك آب
 معموالًو  Na , Mg , Ca , Fe توجهي قابل مقدار شامل سخت آب. باشند مي سطحي ،طبيعي آبهاي
 شيميايي نظر از هم نوشيدني آبهاي حتي.  است يفلز تركيباتو  فلزات از شده حل تركيبات شامل
 اما اند شده نابود مضر باكتريهاي و شده برده بين از معلق جامد ذرات كه وجودي با.  نيستند خالص
 بلكه نيست مطبوع نوشيدن براي كامالًخالص بصورت آب واقع در.  اند مانده باقي محلول مواد از خيلي

 با اي ماده هيچ كه آب، از حالتي معني به خالص، لفظ. نمايند مي مشخص را آب طعم ها ناخالصي
 ودوج كند، جلوگيري طبيعي منظورهاي براي آب قرارگرفتن استفاده مورد از نكه آ براي كافي غلظت
  .باشد نداشته

  .گردد مي تلقي آب كننده آلوده عنوان به ، شود آب از طبيعي استفاده مانع كه جسمي و هرماده

 

  فاضالب
 را خود كيفيت دليلي هر به و باشد شده تهيه خاص مصرف براي كه هرآبي از است عبارت فاضالب

  .بدهد دست از مصرف آن براي

 جمع بهداشتي طريق به را آنها بايد مي كه هستند تزيس محيط آلودگي ازعوامل يكي فاضالبها
 انواع از دسته يك كه نيز صنعتي هاي فعاليت.  برگرداند درطبيعت آب گردش به مجدداً و تصفيه ، آوري

 فرعي و اصلي محصوالت از بعضي زيرا شوند مي آب آلودگي باعث گردند مي محسوب ها فاضالب
 دارندكه خارجي اد مو زيادي مقدار ها فاضالب.  گردند مي بآ وارد غيرعمدي يا عمدي طور به صنعتي

 مي اصلي آالينده ماده نوع 6 حاوي ها فاضالب گفت توان مي كلي بطور و كنند مي وارد محيط به
  :باشند
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  معلق مواد -1

  آلي مواد -2

  معدني مواد -3

  سنگين فلزات محلول نمكهاي -4

  باكتريها -5

 ويروسها -6

  

 سنگين فلزات و مصنوعي آلي مواد برخي تنها و هستند تجزيه قابل ارگانيكي مواد مانند آنها اكثر
  .است طوالني بسيار آنها تجزيه و بوده پايدار

 كنترل اهميت بر روز به روز صنايع گسترش و آنها جمعيت افزايش و شهرها توسعه به توجه با
 از حاصل زائد ادمو تخليه و ورود دليل به فاضالبها طوركلي به.  گردد مي افزوده زيست محيط آلودگي

 ،خاص فرآيند هر در موضوع اين به توجه با. آيند مي بوجود آبي منابع درون به ن گوناگو فرآيندهاي
 تخليه آبي منابع در اصولي غير كه فرآيند آن پسماندهاي و آمده بوجود آن به مختص هايه آاليند

  .شد خواهند فاضالبها انواع آمدن بوجود باعث ميگردند

  

  

  ها البفاض انواع •

  :از عبارتند ها فاضالب انواع بطوركلي

   1خانگي فاضالب

  :است گروه سه شامل خود و شود مي توليد ،مؤسسات و مسكوني درمناطق داردكه اشاره فاضالبي به

   2مسكوني فاضالب -

                                                            
1 Domestic waste water 
2 Residential waste water 
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   1تجاري فاضالب -

   2مؤسسات فاضالب -

 اين.  گردد مي ناشي بدن تفضوال و ترشحات ،شستشو منزل، نظافت غذا، تهيه از خانگي فاضالب
 عالوه شهري هاي فاضالب. دهد مي تشكيل را شهري ازفاضالب قسمتي درحقيقت فاضالب نوع

 و ها رستوران ها، كارگاه ها، تعميرگاه ها، فروشگاه ها، مغازه فاضالبهاي از مقداري خانگي هاي برفاضالب
  .دارد نيز را آنها مانند مؤسساتي

 ساختن آلوده موجب كرد خواهيم اشاره آنها به جا اين در كه هايي آالينده ورود با خانگي فاضالبهاي
  . شود مي آبي منابع

  :از عبارتند ها آالينده اين

  .ها چربي و شود مي ريخته ها رو فاضالب به كه شده چرخ آشغال مانند نشده، تجزيه آلي مواد -

  .انسان بدن امخ اتزئد مانند است شده تجزيه آنها از قسمتي كه آلي مواد -

  .فاضالب تصفيه بيولوژيكي تجزيه مختلف درجات از بعد فوق قسمت دو مخلوط -

  .ها انگل تخم ها، ويروس ،)زا بيماري هاي ميكروب شامل( باكتريها -

  .ماكيان تخم پوست شده، چرخ استخوان زمين، شستشوي از ناشي ريزه سنگ -

  .مصنوعي مواد و ها پالستيك پارچه، تكه مانندكاغذ، جامدگوناگون آلي مواد -

  ها كننده پاك -

  

  صنعتي فاضالب •

 مي آبي منابع در آلودگي ورود موجب عمدي غير يا و طورعمدي به فعاليت انجام درحين صنايع
 مي تشكيل را چوب وزن از نيمي تقريباً كه چوب قندهاي و ليگنين سازي كاغذ صنعت در مثالً .شوند
 درصد 2 تا 0.5 نفتي شيميايي مواد تهيه صنعت در.   شوند مي دفع بفاضال با و شده حل آب در دهند

  . گردد مي كارخانه فاضالب وارد نهايي محصول

                                                            
1 Commercial waste water 
2 Institutional waste water 
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  :از عبارتند گردند مي وارد آبي منابع به صنايع طريق از كه هايي آالينده

  .دارند نياز زيادي اكسيژن به كه زنده موجودات بوسيله ذيرپ تجزيه آلي مواد  -

  .جامد عدنيم مواد  -

  .شود مي پيچيده بسيار شيميايي مواد تا ساده قلياهاي و اسيدها شامل كه شيميايي باقيمانده  -

  .فلزات هاي يون  -

   1كشاورزي فاضالب  -

 موجب شوندكه مي زيست محيط و آبي منابع آلودگي سبب نوعي به نيز كشاورزي هاي فعاليت
  .شد خواهد باري زيان پيامدهاي

  :از عبارتند گردند مي وارد آبي منابع به كشاورزي هاي فعاليت طريق از كه هايي يندهآال بطوركلي

  .شيميايي كودهاي باقيمانده -

  .ها نمك و ها يون غلظت افزايش -

  .ها كش وحشره ها كش علف باقيمانده -

  .خاك ذرات والي گل -

  .كشاورزي محصوالت مانده باقي مانند آلي مواد آثار -

   2ها سيالب -

 خيابان سطح نفوذپذيري زياد كاهش علت به ها سيالب آمدن وجود به و شديد هاي بارندگي هنگام
 آلي مواد شدن آلوده و ها خيابان شستشوي از پس و آمده بوجود سطحي هاي فاضالب ها بام پشت و ها
 در موجود ه هايآاليند خود با ش،بار هنگام جوي نزوالت.  شوند مي شهري فاضالب شبكه وارد معدني و

 ساير همراه به ه هاآاليند اين سيالب تشكيل هنگام و آورند مي زمين سطح به و كرده حمل را هوا
  :از عبارتند گردندكه مي وارد آبي منابع به زمين درسطح موجود هايه آاليند

  انسان صنعتي هاي فعاليت از ناشي گازهاي و هوا محلول گازهاي -

                                                            
1 Agricultural waste water 
2 Strom waste water 
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  جات خانهكار دودكش از خروجي معلق ذرات -

  راديواكتيو ذرات و خاك و گرد -

  زمين سطح شده شسته مواد -

  ها برگ مانند آلي مواد -

  هستند تجزيه مختلف مراحل در كه سايرگياهان و علف -

  زمين سطح هاي باكتري -

  معدني ذرات ساير و والي گل رس، خاك -

  تجزيه درحال گياهان آلي هاي عصاره -

  ها كش هوحشر ها كش علف باقيمانده -

 مشكالت آنها از يك هر كه شد خواهد يافت ها آالينده انواع شده برده نام هاي فاضالب از يك هر در
 موجودات زندگي ،آبي منابع در نها آ كاهش يا و حذف عدم صورت در و آورد خواهند بوجود را فراواني

. گردند مي محسوب شريب جامعه حيات براي جدي تهديدي و نمود خواهند مواجه مخاطره با را زنده
 به باشند مي خطرناك و عفوني ميكروبهاي انواع حاوي كه بيمارستانها از ناشي هاي فاضالب مثال بطور

 مواد وجود بدليل شيميايي صنايع هاي فاضالب يا و شوند مي ها بيماري انواع انتقال سبب سادگي
 تهديد را اشخاص زندگي توانند مي باشد مي زا سرطان اي ماده كه بنزن مثالً خود در گوناگون شيميايي

  .كنند

 صورت در كه كنند مي اعمال را خود بار زيان اثرات نوعي به يك هر فاضالبها انواع تمامي واقع در
  .آمد خواهد بوجود ناپذيري جبران خسارات مطمئناً آنها مورد در الزم اقدامات انجام عدم

  

  فاضالب تصفيه مختلف روشهاي
 هاي آالينده انواع داراي صنعتي و شهري مختلف منابع از شده توليد ايفاضالبه چند هر

 حذف ها آالينده اين از زيادي قسمت مختلف فرآيندهاي طي در اما هستند ميكروبي و شيميايي
 دارا را مجدد استفاده پتانسيل و بوده تجديدپذير آب منابع جزء فاضالبها دليل همين به.  شوند مي

  .هستند
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 منتقل خانه تصفيه به زيرزميني هاي دركانال ثقل جريان بوسيله توليد نقاط از معموالً را ها فاضالب
 آلودگي مشكالت از بسياري رفع براي متعددي هاي روش كنون تا.  نمايند مي دفع تصفيه از پس و

  :كرد بندي تقسيم دسته سه به توان مي را روشها اين.  است شده ابداع ها فاضالب

  فيزيكي تصفيه -1

  زيستي تصفيه -2

 شيميايي تصفيه -3

  

  فيزيكي تصفيه •

 تصفيه غيره جزء روشهاي و تقطير ،اسمزمعكوس ، كردن صاف ، ذرات تجمع نشيني، ته آشغالگيري،
 كننده آلوده جداسازي براي فيزيكي هاي روش اين آخر، روش دو استثناء به.  است ها فاضالب فيزيكي

 كننده آلوده جداسازي سهولت.  نمايد مي تعيين را خابيانت روش نوع و ذرات اندازه كه است معلق هاي
) ها باكتري اكثر اندازه ( ميكرون يك از كمتر كلوئيدي ذرات ريز، ذرات.  است آنها اندازه با متناسب ها

 و نشيني ته بوسيله سهولت به و شده بزرگتر ذرات اندازه تا يابند مي تجمع مختلف هاي روش با  معموالً
 استفاده محلول هاي نمك جداسازي براي تقطير و معكوس اسمز از. شوند جدا فاضالب زا كردن صاف يا

 ها نمك عبور مانع كه غشاءهايي از آب تا برند كارمي به باال فشارهاي اسمزمعكوس، جريان در.  شود مي
 هاي روش در فقط و شود مي تمام گران نسبتاً محلول معدني جامد مواد جداسازي. بگذرد هستند

 زالل جريان در. شود مي خوانده فاضالب سازي زالل معموالً كه گيرد مي انجام پيشرفته فاضالب فيهتص
  .يابند مي كمي كاهش فقط محلول معدني مواد فاضالب، سازي

 فعال ذغال با فاضالب كه هنگامي.  است سازي زالل تداولم هاي روشاز يكي فعال ذغال جذب
 ظرفيت تكميل از بعد.  شوند مي ذغال ذرات سطح جذب محلول يآل هاي كننده آلوده يابد، مي تماس
 دور موارد بعضي در. گردد احياء ذغال و سوخته آلي مواد تا دهند مي قرار دركوره را آن ذغال، جذب
 آلي لجن دفع براي سوز زباله هاي كوره از اساساً.  است دركوره سوزاندن از تر ارزان فعال ذغال ريختن
 به كه است گران نسبتاً روش يك سوز زباله مخصوص كوره.  شود مي استفاده اضالبف تصفيه از حاصل
  مشكالت و مسائل و دارد نياز انرژي

 نقاط مناسب فاصله در زباله دفن زمين وجود عدم هرحال به.  نمايد مي ايجاد را هوا آلودگي
  .است شده ها كوره اين از بيشتر استفاده باعث مسكوني
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  زيستي تصفيه •

 مي صورت زنده هاي ارگانيسم بوسيله هوا و زمين كره پوسته شيميايي تبديالت و تغيير از اديتعد
 بسيار تعداد با فاضالب تماس هستند، ها ميكروارگانيسم غذايي منبع فاضالبها آلي مواد چون.  گيرد
 آب از يكوتاه زمان در ها كننده آلوده تا است زيستي تصفيه هاي روش اساس ميكروارگانيسم زيادي
 تا شوند داشته نگه درحدي بايد حرارت و موادغذايي اكسيژن، وجود مانند محيطي شرايط.  شوند حذف
 ميكروب ، آلي و معدنيمواد  ،PH ينده هايآال شدن جدا از بعد. گيرد انجام خوبي به ها ميكروب رشد
. گردد مي تخليه شده هتصفي آب و شوند مي گردانده باز تصفيه حوضچه هب  و شده جدا فاضالب از ها

  :شوند مي تقسيم دسته دو به زيستي تصفيه هايروش  كلي بطور

  دارند اكسيژن به احتياج رشد براي ها ميكروب كه هوازي زيستي تصفيه -

  دهند مي انجام اكسيژن غياب در را خود متابوليسم ها ارگانيسم كه هوازي بي زيستي تصفيه -

 فعال، لجن روش در. هستند ها فاضالب هوازي تصفيهشهاي رو از چكنده هاي صافي و فعال لجن
 براي كافي اكسيژن و شده داشته نگه ساعت چندين براي تانك يك در ميكروب زيادي مقدار با فاضالب
  . آيد وجود به هوازي شرايط تا نمايد مي تأمين مخلوط

 قابل مقادير ضمناً و دهكر متابوليزه آب و اكسيدكربن دي به را آلي هاي كننده آلوده ها ميكروب
 ته تانك يك در ها ميكروارگانيسم و فاضالب مخلوط مدتي سپس.  نمايند مي سنتز ميكروب توجهي
 نيز فاضالب پساب و شوند برگردانده تصفيه تانك به دوباره و نشين ته ها ميكروب تا ميگيرد قرار نشيني

  .گردد مي خارج تانك از

 كننده آلوده تبديل براي ميكروبي پيچيده تبديالت و تغيير از هوازي بي زيستي تصفيه هاي روش در
.  شود مي استفاده برسد، سوخت مصرف به تواند مي كه متان گاز سپس و اسيداستيك به آلي هاي

 تر حساس محيطي شرايط به هوازي هاي ميكروب از و كرده رشد آهستگي به متان هاي ميكروب
  .باشند مي الزم هوازي بي زيستي تصفيه صحيح انجام رايب آمد كار متخصصين رو اين از هستند،

  

  شيميايي تصفيه •

 زياد هزينه علت به ولي گرفت قرار توجه مورد پيش دهه چندين در ها فاضالب شيميايي تصفيه
 اغلب خروجي، هاي فاضالب استاندارد بيشتر سختگيرانه شدن با هرحال، به.  نشد چنداني استفاده
 از ها فاضالب شيميايي درتصفيه كردن، عفوني ضد استثناء به بطوركلي،.  ستا الزم شيميايي تصفيه

 مي استفاده مصنوعي هاي الكتروليت پلي يا فريك هاي نمك آلومينيوم، آهك، مانند هايي منعقدكننده
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 ته آساني به و بزرگترشده ذرات تشكيل و يكديگر به ذرات چسبيدن براي شرايطي ايجاد باعث كه شود
 ازت تبديل براي كلر گاز از. روند بكارمي خيلي فريك هاي نمك و آلومينيوم آهك، تركيبات. شود نشين

  .گردد مي خارج آن از آب در بودن حل قابل غير علت به كه شود مي استفاده ازت گاز به آمونياكي

   

  

  آلودگي خاك
 فعاليت، ميزان به بسته نفت صنعت در.  باشد مي شدن صنعتي جانبي محصول يك پسماندها توليد

 توجهي قابل مقادير بازيافت هاي سيستم وجود و استفاده مورد اوليه مواد استفاده، مورد تكنولوژي نوع
 از.  باشد مي اهميت حائز بسيار محيطي زيست نظر نقطه از آنها مديريت كه گردد مي توليد پسماند

 عهده به ويژه و صنعتي پسماندهاي ياجراي مديريت پسماندها، مديريت قانون  7 ماده براساس آنجائيكه
 با است موظف زيست محيط حفاظت سازمان ، 11 ماده و فوق ماده مفاد به توجه با و است كننده توليد

 صنايع، ،)پزشكي پسماندهاي مورد در(پزشكي آموزش و درمان بهداشت، هاي خانه وزارت همكاري
) كشاورزي پسماندهاي مورد در( كشاورزي دجها ،)معدني و صنعتي پسماندهاي مورد در( نفت و معادن
 زيست محيط حفاظت شورايعالي در و تدوين را پسماندها اجرايي مديري به مربوط هاي روش و ضوابط

 .هستند مصوب هاي روش و ضوابط اجراي بر نظارت مسئول مذكور هاي خانه وزارت و برساند تصويب به
 و صنعتي پسماندهاي اجرايي مديريت هاي روش و ضوابط تدوين و تهيه به اقدام خصوص اين در لذا

 بتوان تا آمده عمل به پسماندها مديريت هاي نامه آئين و قوانين اجراي جهت الزم اقدامات تا شد ويژه
  . كرد حركت HSE  يكپارچه مديريت سيستم عاليه اهداف راستاي در

  

  پسماند

 وگاز،) فاضالب غير( مايع جامد، ادمو به پسماند 20/2/83 مصوب پسماند مديريت قانون براساس
 كننده توليد نظر از و بوده انسان فعاليت از حاصل مستقيم غير يا مستقيم صورت به كه شود مي گفته
  . شود مي شناخته زائد

  عادي هاي پسماند  -
 ، شهرها در انسان مره روز فعاليتهاي از معمول صورت به كه شود مي گفته پسماندهايي كليه به
  ساختماني هاي نخاله و خانگي هاي زباله قبيل از ، شود مي توليد آنها از خارج و اروستاه
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  )بيمارستاني( پزشكي پسماندهاي   -
 وآزمايشگاه درماني و بهداشتي مراكز و ها بيمارستان از ناشي آور زيان و عفوني پسماندهاي كليه به
 شمول از بيمارستاني خطرناك ماندهايپس ساير.  شود مي گفته مشابه مراكز ساير و طبي تشخيص هاي
  . است خارج تعريف اين

  صنعتي پسماندهاي  -
 ، نفت ، گاز صنايع پااليشگاهي پسماندهاي و معدني و صنعتي فعاليتهاي از ناشي پسماندهاي

  صنعتي هاي لجن و سرريزها ، ها براده قبيل از شود مي گفته آن امثال و نيروگاهي و پتروشيمي

   ويژه پسماندهاي  -
 قبيل از خطرناك خواص از يكي حداقل بودن باال بدليل كه شود مي گفته پسماندهايي كليه به

 باشد داشته نياز ويژه هاي مراقبت به آن مشابه و خوردگي و اشتعال يا انفجار قابليت سميت، بيماريزايي،
 به نياز كه رزيكشاو صنعتي، عادي، پسماندهاي از بخشي نيز و پزشكي پسماندهاي از دسته آن و

  . شوند مي محسوب ويژه پسماندهاي جزء دارند خاص مديريت

  

   تاييد مورد شركت •

 اجرايي مديريت هاي زمينه از يك هر در علمي و اجرايي توانمندي نظر از كه هايي شركت كليه به
 شركت HSE يا نفت وزارت HSE امور تاييد به ،...)  و دفع و نقل و حمل ، پسماند آوري جمع( پسماند

  .گردد مي اطالق باشند رتبه و پرونده داراي و رسيده ايران گاز ملي

  

  پسماند  اجرايي  مديريت •

  اجرايي  عمليات و  مراقبت ، ساماندهي ، ريزي برنامه  مسئول  كه  است  حقوقي يا  حقيقي  شخصيت
 و پسماندها  دفع و  پردازش ، تبازياف ، نقل و  حمل ، جداسازي ، سازي ذخيره ، آوري جمع توليد،  به  مربوط

  .باشد مي  زمينه  اين در  رساني اطالع و  آموزش  همچنين

   دفع •

 ، بهداشتي  دفن ، بازيافت  قبيل از پسماندها از  ناشي  خطرات  كاهش يا  بردن  بين از  روشهاي  كليه
  . سوزي زباله
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   پردازش •

  . گردد  دفع  عمليات در  تسهيل  به منجر  كه  بيولوژيكي ، شيميايي ، مكانيكي  فرايندهاي  كليه

  آلودگي •

  مصوب ـ زيست محيط  بهسازي و  حفاظت  قانون) 9(  ماده در مقرر  تعريف  همان  آلودگي از منظور
  . است 28/3/1353

   

  مديريت  به نياز  كه  كشاورزي و  صنعتي ، عادي  پسماندهاي از  بخشي نيز و  پزشكي  پسماندهاي -1
 . شوند مي  محسوب  ويژه  پسماندهاي جزو ،دارند  خاص

  تصويب  به و  تعيين  ذيربط  دستگاههاي  همكاري با ، سازمان  طرف از  ويژه  پسماندهاي  فهرست -2
  . رسيد خواهد  زيست محيط  حفاظت  شورايعالي

  .باشند مي خود  به  مربوط  مقررات و  قوانين  تابع پرتوزا  ويژه  پسماندهاي -3

 در  خانگي  فاضالب  جذبي  چاههاي  تخليه و  شهري  فاضالبهاي  تصفيه از  صلحا  هاي لجن -4
  .  گرفت خواهند قرار  عادي  پسماندهاي  دسته در باشند،  رطوبت  كم يا  خشك  كه  صورتي

  كه  ترتيبي  به را  الزم تدابير پسماندها  دفع و  بازيافت  جهت موظفند  ربطيذ  اجرايي  دستگاههاي -5
  . نمايند اتخاذ است، شده  مشخص  قانون  اين  اجرايي  هاي نامه نآيي در

  

  بيني اثرات عمده پروژه بر محيط زيست پيش

  

  محيط فيزيكي: الف

  اثرات بر اقليم و كيفيت هوا             

اثـرات مشـخص   . بيني اثرات يك طرح يا پروژه بر اقليم منطقه عموماً مشـكل اسـت   شناسايي و پيش
تواننـد   ها به هوا مي افزايش خروجي  ها، ها مانند استفاده از وسائط نقليه، احداث ساختمان ليتبرخي از فعا
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پديد آمدن . موجب بروز تغييرات اقليمي به ويژه در ميكرو كليماي محل جايگاه و پيرامون آن پديد آورند
هاي ريوي و قلبي  حتيشود كه نارا در هوا موجب مريضي و احتماالً مرگ در افرادي مي) دودومه(اسموگ 

كـاهش  . هاي فرودگاهي تـأثير گـذارد   تواند در فعاليت افزايش گرد و غبار بر كاهش ميدان ديد مي. دارند
اثـرات  . شـود  هاي مداوم موجب آسيب و خسارات بر گياهـان مـي   تابش نور خورشيد در رابطه با خروجي

و تـأثيرات آن بـر فضـاي سـبز و پوشـش      توان از لحاظ بهداشتي، اقتصادي، اجتمـاعي   آلودگي هوا را مي
هـاي   بـرداري گزينـه   هاي هوا بايـد در مراحـل سـاختماني و بهـره     ميزان آالينده. بندي نمود گياهي طبقه

  .هاي مختلف تشريح شود مختلف پروژه تجزيه و تحليل شده و اثرات آن از جنبه

  

  اثرات بر كميت و كيفيت منابع آب             

به اضـافه،  . شود ر تغيير مسير جريان آب رودخانه موجب تغييرات اكولوژيكي مياقدامات فيزيكي نظي
رسوبگيري و افزايش رسوبات در رودخانه، باعث تغيير مسير جريـان آب شـده و عمـق آن كـاهش پيـدا      

بـا  . گذارد و اثرات تجمعي آن قابـل توجـه اسـت    ها نيز بر ماهيان تأثير مي تخليه فاضالب در آب. كند مي
كـاهش مقـدار   . شوند هاي آب زيرزميني دچار كاهش مي آب جهت مصارف مختلف، ذخاير سفره برداشت
جريـان غيـر مـنظم    . وحش و موارد تفريحي ايجاد نمايـد  تواند مسائل جدي از نظر تجاري، حيات آب مي

  .گردد گيري و يا خشك شدن آب رودخانه مي ها نيز موجب سيل آب

بـا توجـه   . دهند ب بسيار حساس بوده و سريعاً واكنش نشان ميگياهان به تغيير و يا كاهش جريان آ
برداري، تغييرات كمي و كيفي ايجاد شده بايد از لحـاظ   هاي پروژه در مراحل ساختماني و بهره به فعاليت

از ايـن لحـاظ بايـد ايـن اثـرات را در رابطـه بـا        . كنند بررسي شوند اثراتي كه در محيط زيست ايجاد مي
  .بيني نمود برداري پيش در مراحل ساختماني و نيز در مرحله بهره هاي مختلف گزينه

  

  اثر بر صدا             

منـابع  . برداري بيش از تراز وضعيت موجود خواهد بود سر و صدا در مراحل ساختماني و احتماالً بهره
پيرامـوني آن   تواند شامل تردد وسائط نقليه براي ورود و خروج به جايگاه و محـدوده  خطي سر و صدا مي

شكن اثرات مختلفي ناشي از آلودگي صوتي در محـدوده محـل    در محل استقرار يك دستگاه سنگ. باشد
هـاي منتهـي بـه جايگـاه      راه  برداري نيز سيستم حمل و نقل و شبكه در مرحله بهره. شود پروژه ايجاد مي
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لـذا سـاكنين   . گيرند يند قرار مينما تحت تأثير وسائط نقليه كه مواد خام، محصول و كاركنان را حمل مي
  .گردد دچار مزاحمت خواهند گرديد محلي به دليل افزايش سر و صدا كه منجر به آلودگي صوتي مي

  

  محيط بيولوژيكي: ب 

  اثرات بر گياهان           

تواند ناشي از برداشت خاك محل و يا احداث يك جاده دسترسـي   اثرات مستقيم پروژه بر گياهان مي
هايي  برش گياهان جهت پاكتراشي و يا مصرف سوخت از ديگر فعاليت. ر مراحل ساختماني، باشدجديد د

اثـرات غيرمسـتقيم تخريـب و پاكتراشـي گياهـان      . گيرد است كه معموالً در مراحل ساختماني انجام مي
تغييـر حالـت   (هاي آب زيرزمينـي و شـيمي آب    آب، تغيير سطح سفره  ممكن است شامل آلودگي خاك،

دگرگوني احتمالي در ميكروكليماي محل نيز به دليل تحت تـأثير قـرار گـرفتن    . باشد) ليايي به اسيديق
  .پذيرد اقدامات تخريب پوشش گياهي صورت مي

ايجاد گـرد  . هاي مختلف پروژه تحت تأثير واقع شوند توانند به طور مشخص در اثر فعاليت گياهان مي
اي از اثـرات پـروژه در محـيط بيولـوژيكي      برداري نمونـه  آيند بهرهو غبار در عمليات ساختماني و يا در فر

شود و موجب مهاجرت تعداد  هاي انساني، جانوري مي است كاهش پوشش گياهي باعث تغيير در جمعيت
برخي از اهالي به دليل وابستگي به جنگل، و از دسـت دادن ايـن منـابع جهـت     . گردد ها مي زيادي از آن

هاي ديگر در مواجهه با تغيير شغل و معيشت گرديده، و يا اقدام به مهاجرت بـه   ادهامرار معاش و يا استف
هاي خود يا از بـين رفتـه و    هاي جانوري نيز به دليل از دست دادن زيستگاه گونه. نمايند مناطق ديگر مي

در آن بيابنـد  هاي جديدي كه بتوانند شرايط اكولوژيكي خويش را  ها و پناهگاه يا ناگزير به يافتن زيستگاه
  .خواهند بود

  

  اثرات بر جانوران            

هـاي   تواند بـراي گونـه   در اكثر مواقع، يك اثر محيطي عالوه بر ايجاد ناسازگاري جهت يك جانور، مي
آبزيـان  . بار محسوب شود باشند خسارت هاي غذايي مرتبط با جانوران ديگري مي ديگري كه از در زنجيره
هـاي زراعـي حـاوي كـود و      هاي صنعتي و يا زهـاب  كه در رابطه با تخليه فاضالب به تغيير در شيمي آب
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هـاي گـرم و    پديـدار شـدن آلـودگي، تخليـه آب    . باشند گيرد شديداً حساس مي سموم شيميايي قرار مي
  .ها در رودخانه، به عنوان عوامل مخرب و زيانبار بايد مورد بررسي قرار گيرند تخريب زيستگاه

  

  اجتماعي صادي،محيط اقت: ج 

هاي اقتصادي، اجتماعي در مراحل ساختماني، بهره برداري، يا پس از آن دستخوش تغييـرات   محيط
اسـتقرار  . تواند بر جمعيت منطقه تأثير گـذارد  آلودگي هواي ناشي از فعاليت پروژه مي. شوند مشخص مي

ا افزايش جمعيـت بـر اقتصـاد    نهايتاً كاهش و ي. پروژه نيز احتماالً سبب جذب جمعيت زيادي خواهد شد
و اقتصادي محلي نيز به دليل ورود تعداد زياد جمعيـت مهـاجر    الگوهاي اجتماعي. گذارد محلي تأثير مي
  .از سوي ديگر نياز به خدمات و تسهيالت عمومي افزايش خواهد يافت. شود دچار تغيير مي

هـاي   لـذا از جـاده  . اشـته باشـد  در يك پروژه امكان دارد كه نيازي به جاده دسترسي جديد وجـود ند 
اي  بديهي است مشكالت ترافيكي، تصادفات و سوانح جـاده . نمايند موجود جهت حمل و نقل استفاده مي
دير رسيدن اهالي به محل كار و   ها، بندان ازدياد ميزان تصادف، راه. اثرات متعددي بر منطقه خواهد گذارد

در مثـال ديگـر   . گردنـد  مالي پروژه پيشنهادي محسوب مييا منزل از مشكالت عمده و از اثرات مهم احت
خانه فاضالب  هاي متعدد براي كارگران پروژه، افزايش ميزان فاضالب و كاهش كاركرد تصفيه ساخت خانه

  .محلي را به دنبال خواهد داشت

  

  محيط فرهنگي: د

تور
هس
باور
اهم
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  :منابع
  

آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار، انتشارات موسسه كـار و تـامين اجتمـاعي، سـال نشـر       -1
1387 

 1380راهنماي استقرار سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست، وزارت نفت، سال  -2

 1379لمعارف ايمني و بهداشت كار، وزارت كار و امور اجتماعي، سال دايره ا -3

 1384دايره المعارف علوم و مهندسي محيط زيست، سازمان حفاظت محيط زيست، سال  -4

 HSE-IN-102(0)89كت ملي گاز ايران، كد پيمانكاران شر HSEدستورالعمل  -۵
 HSE-GU-S-104(0)-85راهنماي طرحريزي شرايط اضطراري شركت ملي گاز ايران،كد  -۶
 HSE-IN-S-112(0)88دستورالعمل صدور پروانه كار شركت ملي گاز ايران، كد  -7

 ، ايمني در گودبرداري1910.120، شماره استاندارد OSHAاستاندارد بين المللي  -8

 ، خاموش كننده هاي دستي1910.157، شماره استاندارد OSHAاستاندارد بين المللي  -9

  1380امور آموزش نيروي انساني شركت ملي گاز،  : ناشرنشت يابي و كنترل نشت گاز،    -10
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  مراحل مبارزه با حريق: 1يوستپ
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  مطالعه موردي برخي از حوادث به وقوع پيوسته: 2پيوست 
  

  حادثه منجر به فوت بر اثر ريزش ديواره كانال حفاري شده -1

بـه فـوت بـر اثـر     حفاري، حادثه اي منجـر   به دليل عدم رعايت دستورالعمل ها و استانداردهاي
  .ريزش ديواره كانال حفاري شده در يكي از پروژه هاي گازرساني روي مي دهد

متـر در   3در كانـالي بـه عمـق    ) جوشكار و كمك جوشكار(دو نفر كارگر  89در مرداد ماه سال 
حال جوشكاري لوله هاي گاز بوده اند كه ناگهان ديواره كانـال و خـاك هـاي دپـو شـده حاصـل از       

در ايـن حادثـه، كـارگر    . روي كارگران ريزش نموده و باعث مدفون شدن آنها مـي گـردد  حفاري بر 
جوشكار در دم فوت مي نمايد و كمك جوشكار نيز دچار مصدوميت شده، به بيمارستان منتقل مـي  

  .گردد

  

  محل گودبرداري شده بدون ابزارهاي حمايتي و پله هاي ورود و خروج: 22شكل شماره 
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به شرح در خصوص عوامل موثر در بروز حادثه و عوامل بروز حادثه، نتايج بررسي پس از بررسي علل 
  :زير اعالم گرديد

 عدم صدور پروانه كار حفاري و گودبرداري -1

عدم رعايت ضوابط حفاري از نظر فاصله مناسب براي دپو كردن خاكهاي حاصـل از حفـاري در    -2
از ريـزش خاكهـاي دپـو شـده و      لبه كانال و عدم اجراي سيستم هاي حفاظتي جهت جلوگيري

 ديواره كانال

 نداشتن پله ورود و خروج به داخل كانال -3

عدم شناسايي و ارزيابي حوادث ناشي از حفاري و گودبرداري و همچنـين عـدم انجـام اقـدامات      -4
 پيشگيرانه جهت جلوگيري از حادثه

 ازرسانيعدم رعايت دستورالعمل و استانداردهاي حفاري و گودبرداري در پروژه هاي گ -5

 عدم بكارگيري پرسنل مجرب و با صالحيت جهت نظارت بر كار حفاري توسط پيمانكار مجري -6

  :به منظور پيشگيري از وقوع حادثه مشابه موارد زير پيشنهاد گرديد

 .مصالح حاصل از حفاري نبايد به فاصله كمتر از نيم متر از لبه كانال يا محل گودريخته شود  -
ر مـوارد ذيـل بايـد دقيقـاً مـورد بررسـي و بازديـد قـرار گرفتـه و          ديواره هاي محل حفـاري د  -

. در نقاطي كه خطر ريزش بوجـود آمـده وسـايل ايمنـي نصـب يـا نسـبت بـه تقويـت آنهـا اقـدام شـود            
 :زمانهايي كه بازبيني و بازرسي خاك حساسيت بااليي دارد عبارتند از

  ساعته يا بيشتر در كار  24بعد از يك وقفه ) الف

  . ز يخ بندان هاي شديدبعد ا) ب

  بعد از بارانهاي شديد يا خيس شدن شديد ديواره كانال ) ج

افــرادي كــه در عمليــات حفــاري بــه كــار گرفتــه مــي شــوند بايــد داراي تجربــه كــافي بــوده و   -
 .همچنين افراد ذيصالح بر كار آنان نظارت نمايند 

حفاظــت فــردي مثــل  كليــه كاركنــاني كــه در كانــال كــار مــي كننــد بايــد مجهــز بــه وســايل  -
  .كفش و كاله ايمني باشند

 .پيش از انجام عمليات گودبرداري بايد از مراجع ذيربط پروانه گودبرداري دريافت نمايد -
بــه منظــور پيشــگيري از هرگونــه حادثــه . پريــدن از عــرض كانــال هــا مغــاير اصــول ايمنــي اســت

ي جهـت تـردد در نظـر گرفتـه     احتمالي سقوط در كانال بايد پـل هـايي بـا ايمنـي و اسـتحكام كـاف      
  .شود
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 منجر به انفجار در كار با دستگاه برشكاري اكسي استيلنحادثه  -2

  
 ، در پي اعالم كاركنان واحد بهره برداري88يكي از روزهاي فروردين ماه سال  14:15در ساعت 

  .مبني بر وقوع حادثه در محل آسانسور، نيروهاي امدادي به محل اعزام مي گردند
وليه نشان داد كه بر اثر آتش گرفتن شيلنگ گاز مربوط به دستگاه برشكاري اكسي مشاهدات ا

استيلن، يكي از نفرات شركت پيمانكاري از ناحيه چشم چپ دچار آسيب ديدگي شده، كه توسط 
  .امبوالنس به اورژانس منتقل شد

  :بررسي هاي انجام شده و مصاحبه با افراد نشان دادكه
اتاقك آسانسور، توسط نفرات شركت پيمانكاري در حال انجام بوده كه به عمليات برشكاري بر روي 

علت قطع ناگهاني گاز و خاموش شدن شعله، فرد برشكار از نفر كمكي خود مي خواهد تا علت را 
به محض ورود شخص كمك برشكار به كابين آسانسور شيلنگ گاز . بررسي و مشكل را رفع نمايد

در واقع پس از . تركيده و مشتعل مي شود Flash Back Arrestorاستيلن از محل اتصال خروجي 
آتش گرفتن شيلنگ در محل اتصال به تورچ، آتش به داخل شيلنگ نفوذ، و پس از رسيدن به 

Flash Back Arrestor و قبل از رسيدن به سيلندر اكسيژن، باعث تركيدن شيلنگ مي گردد.  
  

يج بررسي در خصوص عوامل موثر در بروز حادثه به شرح پس از بررسي علل و عوامل بروز حادثه، نتا
  :زير اعالم گرديد

 ايجاد پديده برگشت شعله بر اثر افت فشار گاز استيلن -1

 اشتباه در اتصال و چك كردن شير گاز به هنگام شروع -2

 اعمال فشار نامناسب گاز -3

 استفاده از شيلنگ فرسوده و نامناسب -4

 شكاريگرفتگي قسمتي از شيلنگ يا متعلقات بر -5

 عبور از روي شيلنگ گاز هنگام تردد -6

 گرفتگي نوك تورچ به علت ايجاد رسوب -7

 ناكافي بودن حجم گاز درون سيلندر در زمان شروع برشكاري -8

  

  



١٣۶ 

 

  

  

عدم رعايت اصول ايمني در كار با سيلندهراي تحت فشار عواقب خطرناكي براي : 23شكل شماره 
  كاربران آنها دارد

  

وقـوع حادثـه و بـه منظـور پيشـگيري از وقـوع حادثـه مشـابه عبـارت          قدامات پيشـنهادي پـس از   ا
  :بودند از

 تجهيز كليه كپسولها به ولو يك طرفه -

 برگزاري جلسات منظم هفتگي به منظور بررسي تجهيزات پيمانكاري -

 تدوين و ارائه دستورالعمل هاي برشكاري و جوشكاري به كليه واحدها -

 هاي سالم و كاليبره شده الزام پيمانكار به استفاده از مانومتر -

 تعويض شيلنگ هاي فرسوده متصل به سيلندر هاي تحت فشار -

تهيه چك ليست به منظـور بازرسـي سـيلندره و متعلقـات برشـكار توسـط پيمانكـار هـر بـار           -
 قبل از استفاده

 پيگيري جهت تست، رنگ آميزي و بازرسي دوره اي سيلندرها و متعلقات آنها -

 ...فردي همچون دستكش ايمني، لباس كار مناسب و  تهيه وسايل و لوازم حفاظت -

  ...تهيه تجهيزات حفاظت گروهي همچون كپسول آتش نشاني و  -


