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  مقد مه

  
     براي شروع به كار در مراكز صنعتي نياز وافر به آگاهي ودانش ايمني نسبت به همان 

 كمين زيرا عدم اشراف به خطرهاي موجود  كه هميشه در.صنعت از ضروريات اوليه است
كاركنان مي باشد، يعني استقبال از خطر وطبعا به وقوع پيوستن حوادث ناخواسته كه منجر به 

  .از كارافتادگي موقت يا دائم ويا نقص عضو ويا حتي مرگ مي گردد
  

 ،مي بايست با ايجاد يك برنامه ريزي آموزشي )سيستم ويا كارخانه اي(در هر صنعت 
فاظتي وايمني وآتش نشاني وهمچنين بهد اشت محيط درست،مقررات ودستورالعمل هاي  ح

  .يد االستخدام ومسئولين منتقل نمود تا به مورد اجرا درآيد كار را به كاركنان جد
  

     در تأسيسات شركت سر وكار كاركنان با مواد شيميايي وگاز است ومواد گازي  داراي 
عالوه كار كردن با ابزار خطر انفجار وآتش سوزي ومواد شيميايي سمي ويا مضر است وب

ثي مي باشد بدين لحاظ اين مجموعه كه شامل  وماشين آالت در محيط كار نيز توأم باحواد
 تا حدودي با خطرات ابتدامطالعه آن اشته شده تا با  فصل مي باشد در اختيار شما گذ 5

  اميد آنست كه ضمن به كار گيريسپس ومسائل ايمني مختص صنعت گاز آشنا شده و
  .موزه هاي آن بتوان قدمي هر چند كوچك در جهت جلوگيري ويا كاهش حوادث برداشت آ
 
 
 
  

  پرويز ميرزايي                                                               
  رئيس ايمني وآتش نشاني
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 تاريخچه ايمني
 

از زماني كه انسان در روي كره زمين پا به عرصه وجود نهاد،براي زنده ماندن وزندگي كردن وحفظ      
از قبيل باد وباران ومبارزه با عوامل شناخته وناشناخته طبيعي وحراست خود از گزند حيوانات وحشي 

  .يشه در فكر ايجاد وتأمين ايمني بوده استوطوفان وسيل وزلزله وآتشفشان،هم
 در زمينه حفظ  انسانپس از گذشت ساليان دراز از آغاز حيات وشروع زندگي دسته جمعي ،هر چند كه

وحراست خود از عوامل طبيعي وهجوم حيوانات وحشي چاره انديشي هايي كرده بود ولي مشكالت 
مي آمد،موجب اين رشد فكري شدند كه براي مقابله با كه همزمان با روند رشد اجتماعي به وجود ومسائلي 

  .هر نوع خطري ودر هر زماني وسيله وامكانات مبارزه مناسبي را تهيه نمايد
عدم رعايت اصول . ماشين آالت فني شده است فرايند صنعتي شدن، موجب استفاده فزاينده از ابزار و     

ان مآمارساز بنابر بيانيه . از كار را افزايش داده استصحيح در ساخت يا استفاده از وسايل، حوادث ناشي 
خسارت  دهند و  روزانه هزار نفر در اثر حوادث ناشي از كار جان مي2003المللي كار در سال  بين

  .مي شود $ 1250 * 109    ساالنه بالغ بر
و سرايت به )  جيمزوات1782اختراع ماشين بخار  ( در انگلستان 1830- 1760وقوع انقالب صنعتي    

ديگر كشورهاي اروپايي و استفاده از نيروي محركه مكانيكي و الكتريكي موجب تبديل كارهاي دستي به 
افزايش خطر  ماشيني گرديد و باعث تقسيم كار، افزايش توليدات و سرعت در انجام كار شد كه نتيجه آن

  .بوده است در محيطهاي صنعتي
 اي به حداقل رسيد و همچنين به جاي استفاده از انرژي باد، چهبدين ترتيب استفاده از انرژي ماهي   

...) گازوئيل و بنزين،(و انرژي سوخت ) توربين بخار(حيوانات و جريان آب، استفاده از انرژي بخار
معلولين ... . ها،  ها، تيغه پرس صنايع غول پيكر بوجود آمد و به دليل استفاده از چرخ دنده،. معمول شد

 .كرد اشي از كار چنان افزايش يافت كه جمع آنها قشون از جنگ برگشته را تداعي مين و مصدومين

 .زياد در كتابها بكار رفته است "منچستر لشكر معلولين" اصطالح

 
 . با اختراع ماشين بخار جهشي در صنايع نساجي و ديگر صنايع انگلستان و ساير كشورها رخ داد   

                                            .ونق گرفت و كارگران از مزارع به صنايع روي آورند ر)Mass Production(توليد انبوه 
ها  در چند سده قبل توجه به حفاظت مطرح نبوده و كارهاي سخت و خطرناك مثالً كار در معادن و تونل   

  .دادند را محكومين به اعدام انجام مي
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گروهي از .  در انگلستان تصويب شد1820و بازرسي از آن در سال    اولين قانون براي ايمني محيط كار 
 با تجديد نظر در قانون 1833در سال . كردند كارگاهها بازديد مي  روحانيون و قضات بطور افتخاري از

آالت و   مقررات مربوط به حفاظت ماشين1844قبلي يك اداره رسمي براي بازرسي ايجاد شد و در سال 
 . پيشگيري و اعالم حوادث در متن قانون وارد شداستفاده از وسايل

، 1867در سال . كشيدند در روز كار مي   ساعت17 ساله تا 8-6   در همين دوران در فرانسه از اطفال 
اين انجمن در شهر مولهوز و توسط آنجل . در فرانسه انجمني براي پيشگيري از حوادث تشكيل شد

 : ين بيان شده بودمنشور اين انجمن چن. دلفوس تشكيل شد

اين . صاحب كارخانه عالوه بر فرد وظيفه دارد كه به شرايط جسمي و روحي كارگران توجه نمايد"   
بايد مقدم بر هر گونه منافع  تواند جايگزين آن گردد و مي الزام كامالً اخالقي است و هيچ گونه مزدي نمي

  ".و مالحظات ملحوظ گردد
د وساير كشورهاي تدوين ش1893نسه در سال  در فرات فني به مفهوم دقيق    اولين قانون در زمينه حفاظ

مادر(( صنعتي نيز از تشكيالت ايمني فرانسه تقليد نمودند وبهمين جهت فرانسه را 
  . مي دانند

  قوامين ايمني))

  لسا در ها تدوين شد و كارخانهاي براي يك نظام بازرسي در نامه آيين1839در پروس در سال         
ها از سوي وزارت كشور و دارايي پروس توصيه شد كه بازرس طبي داشته باشند و   به كارخانه1845

 1878 يك نظام بازرسي و حفاظت و بهداشت كار در پروس ايجاد شد و در سال 1872سرانجام در سال 
 در 1884سال ها اجباري شد و بيمه حوادث ناشي از كار در  به موجب قانون امپراطوري بازرسي كارخانه

 .آلمان تدوين شد

 و 1873ها در دانمارك و سوئيس در سالهاي  هاي واقعي و مؤثر در زمينه بازرسي كارخانه نظام   
 . بوجود آمد و استانداردهاي مربوط به حفاظت و بهداشت به اجرا در آمد1877

 آغاز 1867چوست در سال در آمريكا تأسيس ادارات رسمي براي بازرسي ايمني كارخانه از ايالت ماسا   
 اصل مسئوليت كارفرما در صورت بروز حوادث ناشي از كار، در مقررات 1885شد و سرانجام از سال 

  . هاي گوناگون ظاهر شد قانوني ايالت
هاي گوناگوني در اين  با اهميت و پيچيدگي تدريجي صنعت در كشورهاي غربي كارشناسان و رشته      

و اين هاي بيمه سپرده شد  تدريج مسئوليت كارفرما در اين موارد به شركتبها توسعه يافت و  حوزه
ها بازرساني براي اطمينان از اتخاذ تدابير حفاظتي استخدام نمودند و فعاليت در زمينه پيشگيري  شركت

 .حوادث بتدريج گسترش يافت
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هاي   در كليه كارخانههاي آنجل دولفوس تدابير حفاظتي ت  در شهر مولهوز با مجاهد1889در سال     
چاپ دوم اين آلبوم در سال . و آلبومي از تصاوير وسايل حفاظتي انتشار يافت .بيني شد نساجي پيش

 معتبر شناخته مي  ايمني و  حفاظت اي از اين وسايل هنوز براي پاره. تجديد نظر انتشار يافت  با1895

  .دنشو
  

 
 

 برن و 1891، پاريس، 1889(شد فاظت تشكيلالمللي در زمينه ح هاي بين كنگره 1889 از سال
بطوريكه اجراي  ها و تبادل اطالعات مربوط به توسعه قوانين حفاظتي منجر شد اين كنگره)  ميالن1894

هايي براي حمايت از اين  انجمن مؤثر الزامات قانوني و نقش مستقل بازرسان مورد تأكيد قرار گرفت و
شوراي ملي كوبا . دها شكل گرفتسوئد و انگلستان اين نها از جمله در بلژيك. اقدامات شكل گرفت

و شوراي ملي     1931 و انجمن هندس در سال1928 صنايع براي رفاه در ، انجمن ژاپني1936سال د
  .آغاز بكار كردند  1927سال  براي حفاظت در

  .ون مي باشيمواقعيت امر اينست كه اكنون بيش از هر زمان ديگري،ما در معرض خطرات وحوادث گوناگ
اين خطرات وحوادث كليه فعاليتهاي زندگي مارا در محيط كار،خيابان،منزل وبه طور كلي در همه جا 

 پيشرفت هاي عظيم وروز افزون در علوم وفنون وتوسع غير قابل تصور همچنين با توجه به .تهديد مي كند
جه به مسائل ومشكالتي كه اين صنايع و ايجاد كارخانجات  وواحد هاي مختلف توليدي وصنعتي وبا تو

متوجه كارگران  مي گردد وحوادث   توسعه به همراه دارد وخطراتي كه بر اثر ماشيني شدن صنعت 
واقعيت هائي را به روشني نمايانگرمي ،كه با آهنگي سريع رو به ازدياد است،وبيماريهاي  ناشي از كار 

اصول ايمني  داريم،تا خود وديگران را در برابر سازد كه نياز شديد واصولي به فراگيري ورعايت كامل 
اينهمه خطرات وحوادث مختلف حفظ كنيم وعلل بروز حوادثي را كه در محيط كار يا خارج از محيط 

كه اين حوادث چرا وچگونه به وجود مي آيند وراه وروش كار اتفاق مي افتد بشناسيم وفرا گيريم
  شد؟درست،براي پيشگيري وچاره انديشي چه مي با
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 :هاي صنعتي بعد از انقالب صنعتي علل عمده افزايش سوانح و حوادث ناشي از كار در محيط

  .العمل انسان ها و محدود بودن توان عكس افزايش بسيار سرعت حركات ماشين. 1
  .تراكم كاركنان در فضاهاي نسبتاً كوچك. 2
  .افزايش قدرت ماشين آالت و پيچيدگي كار آنها. 3
آيد و  زياد كار كه هر كارگر با آموزشي اندك فقط از عهده بخشي اندك از فرايند توليد بر ميتقسيم . 4

تصوري از مجموع اين فرايند ندارد و از نظر رواني باعث خستگي، بي حوصلگي، افزايش اشتباهات و در                    
  .شود نتيجه ايجاد حادثه مي

 گيري و مقابله با سوانح و حوادث هاي پيش شين آالت و شيوهفقدان آموزش كافي براي كار با ما. 5

  هاي جسمي و رواني انسان عدم تطابق دانش و توانايي. 6
  .توجه بيش از حد به افزايش سطح توليد به جاي توجه به حفظ ايمني انسانها

  هاي محدود و ايجاد سر و صداي زياد تمركز ماشين آالت زياد در محيط. 7
   به ايمني پرسنل مربوطهاي ذاري در سيستمهاي حفاظتي و برنامهگ عدم سرمايه. 8
  

 ILO )    (المللي كار سازمان بين با ييآشنا
 المللي، در طول ساليان دراز دلمشغولي بهبود شرايط كار و استقرار عدالت اجتماعي در سطح بين    

 "نمود كه مسائل مربوط به كار  پيشنهاد 1818 رابرت آون انگليسي در سال .بسياري از افراد بوده است
اما اولين گامي كه در اين زمينه برداشته شد . المللي بررسي شود  در سطح بين"در كميسيون كار

هايي در زمينه   كشور در برلين بود كه نتيجه آن توصيه14 با حضور 1890كنفرانس بين المللي در سال 
المللي   جامعه بين1900در سال . طيل هفتگي بودشرايط كار در معادن و تجديد كار اطفال و زنان و تع

 . حمايت قانوني از كارگران تشكيل شد

 قرارداد 13المللي كار در پايان جنگ جهاني اول بموجب ماده   سازمان بين1919سرانجام در سال     
 و صلح ورساي براي حمايت از حقوق كارگران، ايجاد شرايط مساعد كار و امكانات كافي براي اشتغال

هدف از تأسيس آن استقرار عدالت   سطح زندگي مناسب براي كارگران سراسر دنيا تأسيس شد و
در بدو . هاي مساوي براي آحاد ملتها بوده است اجتماعي، آزادي و امنيت اقتصادي و ايجاد فرصت

 .  كشور عضو اين سازمانند174 كشور به عضويت اين سازمان در آمدند و در حال حاضر 45تأسيس 

  .كارفرمايان و دولتها در آن عضويت دارند اين سازمان سه جانبه است يعني اعضايي از كارگران،    
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 فيالدلفيا تبيين گرديد و در زمينه 1944المللي كار برابر نتايج كنفرانس  وظايف سازمان بين -
 .محيط و شرايط كار وظايف زير را بر عهده دارد

جلوگيري از امراض و حوادث ناشي از كار منظورمحيط كار به بهبود امور حفاظت و بهداشت در -1
  .و كنترل خطرهاي محيط

ايجاد و تقويت مؤسسات تخصصي مانند مؤسسه ملي كار، آزمايشگاههاي بهداشت صنعتي، -2
  هاي آموزش حفاظت مراكز بهداشت و حفاظت كار و بخش

 كاري، نوبت كاري و شب ضافهحداكثر كار قانوني، ا(كار  رسيدگي به مسائل مربوط به زمان-3
 . و مسائل پزشكي، اقتصادي و اجتماعي آنها) كاري

 اي جهت بهبود و حفاظت شرايط و محيط عنوان وسيله كمك به گزينش تكنولوژي مناسب به-4
  .كار

              كارفرمايي و  هاي و بهداشت كار و مراكز تحقيقات و انجمن كمك به سازمانهاي محلي حفاظتي- 5      
  .كشورهاي مختلف نديكاهاي س.    
  اشتغال تام وباال بردن سطح زندگي- 6      
  شناسايي واقعي حق مذاكره وانعقاد پيمانهاي دسته جمعي وهمكاري كار فرمايان وكارگران  در -7     

  ستهاي  وكارفرمايان در تنظيم و اجراي سيا     بهبود مداوم نحوه كار وتوليد وهمچنين همكاري كارگران 
       اجتماعي واقتصادي

  حمايت كافي وكامل از زندگي وسالمت كارگران در كليه مشاغل- 8    
  حمايت از كودكان  ومادران- 9    
   حمايت از تأمين غذا ومسكن مناسب  ووسائل تفريحي وفرهنگي-10    
  بوجود آوردن امكانات برابر در امور آموزشي وحرفه اي-11    
 كه رضايت خاطر،كارداني ومهارت خويش را د رآنها ابراز         اردن  كارگران در مشاغليبه كار گم-12    

  .و  و تا سر حد امكان به تأمين رفاه وآسايش  عمومي خدمت كنند
  ايجاد تضمين هاي الزم براي عموم كارگران ذينفع،از نظر امكانات آموزشي وايجاد وسائلي به -13   

  .تقال كارگران    منظور تسهيل نقل وان
  
دو نماينده دولت، دو ( نماينده 4شود و از هر كشور  المللي كار ساليانه يكبار تشكيل مي كنفرانس بين   

المللي كار و اهداف كلي  استانداردهاي بين. نمايند مي  شركت ) نماينده از كارگران و كارفرمايان
 شود هيأت مديره هدايت امور سازمان بين ن ميسازمان، بودجه و برنامه كار سازمان در اين كنفرانس تعيي

 8 



دفتر . باشد  نماينده كارگر و كارفرما مي28 نماينده دولت و 28دار است و مركب از  المللي كار را عهده
شود و مركزيت انتشارات و  المللي كار كه محل آن در ژنو است دبيرخانه سازمان محسوب مي بين

  .كنند هزار نفر در نقاط مختلف جهان كار مي اين دفتر بيش از سهزير نظر . دار است تحقيقات را عهده
  
المللي كار جزء سازمانهاي اختصاصي سازمان ملل شد و در  ، سازمان بين1946در سال    

 . عضو آنست1919ايران از سال .  نيز جايزه نوبل صلح را دريافت نمود1969سال 
 

  :تعريف ايمني
  .ئه شده است  كه در اين قسمت چند نمونه بيان مي گرددبراي ايمني تعريف هاي زيادي ارا

  )HAZARD(يعني درجه فرار از خطر يا ميزان درجه دور بودن از خطر) SAFETY(ايمني 
  ايمني يعني در امان بودن از ريسك غير قابل قبول يك خطر

  ايمني يعني حفظ وحراست در مقابل حوادث
سيب،جراحت ونابودي  كه با توجه به تغيير پذيري ذاتي انسان ايمني كامل يعني مصونيت در برابر هر نوع آ

وغير قابل پيش بيني  بودن  كامل اعمال ورفتار او وهمچنين علل ديگر به نظر مي رسد كه هيچگاه ايمني 
صد در صد حتي براي يك دوره كوتاه مدت نيز وجود نداشته باشد به همين علت كارشناسان  امر معموال 

  .  استفاده مي كنندپيشرفت ايمني،ارتقاء ايمني و ايمن تر وغيرهمني از اصطالحاتي نظير به  جاي كلمه اي
  

  :ايمني در صنعت
  .مجموعه قوانين ودستورالعمل هاي كه به منظور كاهش صدمات جاني وخسارات مالي وضع مي گردد     

 صنعت وضع مي گردند و البته اين قوانين ودستورالعمل ها در هر صنعت ،با توجه به مسائل خاص همان
ممكن است يك قانون در صنعتي بسيار مهم وكليدي باشد ودر صنعتي ديگر از اهميت قابل توجه اي 

  .برخوردار نباشد و يا با اصالحاتي قابل استفاده باشد 
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  :اهداف ايمني
  حفظ وحراست از نيروي انساني در مقابل حوادث-1     
  ش سوزي،انفجار وتخريبحفظ تأسيسات از خسارات آت-2     
  باال بردن سطح توليد-3     
  باال بردن كيفيت محصوالت توليدي-4     
  جلوگيري از اتالف وقت كاركنان-5     
  تهيه دستورالعمل هاي ايمني هنگام كار-6     
تأمين سالمت وبهداشت كاركنان از عوامل زيان آور محيط كار كه موجب حادثه وبيماريهاي -7     
   از كار مي شودناشي

  تأمين وسائل حفاظت فردي مناسب براي كاركنان-8     
  نظارت بر حسن انجام كار -9     
  نظارت بر چگونگي كاربرد وسائل حفاظت فردي كه در اختيار كاركنان قرار گرفته است-10     
  سمعي وبصري جهت باال بردن سطح دانش ايمني كاركنانتهيه امكانات آموزشي -11     

  رسيدگي به حوادث ،تجزيه وتحليل آنها وصدور دستورالعمل براي جلوگيري از حوادث مشابه-12     
       

  :حادثه
  :تعريف حادثه

از نظر لغوي حادثه به معناي رويداد،واقعه ويا پيشامد نوشته شده وبيشتر منظور ،عمل ويا اتفاق ناخوشايند 
  . ويا جاني در بر داشته باشدوخارج از نظم مي باشد كه ممكن است خسارات مالي

،وبر اثر يك بنا بر عقيده برخي،حادثه اتفاقي است پيش بيني نشده وناگهاني كه بدون مداخله خود شخص 
 نيروي خارجي به وجود مي آيد  ويا به عبارت ديگر آنچه انسان را از مسير زندگي طبيعي منحرف سازد 

  .سارات مالي نمايد،حادثه ناميده مي شودوبراي  او ايجاد ناراحتي هاي جسمي ورواني و خ
  . دهد به عللي ناشناخته و غيرقابل پيشگيري رخ مي حادثه عبارتست از رويدادي كه بطور تصادفي و بنا 

  
  .تواند در تمام موقعيتهاي زندگي رخ دهد بيني نشده كه مي اي غير منتظره يا پيش حادثه واقعه

 نشده كه بدون برنامه قبلي رخ مي بيني پيش    غيرعمدي وكنترل نشده، حادثه عبارتست از رويدادي

  شود آسيب مي وقوع صدمه يا  دهد و سبب
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  :جامعترين تعريف حادثه
پيشرفت يا ادامه طبيعي يك  واقعه برنامه ريزي نشده وبعضا صدمه آفرين يا خسارت رسان كه انجام،

كار يا كار ناايمن، شرايط ناايمن ويا  يا كار را مختل مي سازد وهمواره در اثر يك عمل يا فعاليت 
  .تركيبي از آن دو به وقوع مي پيوندد

  
  :حادثه ناشي از كار

دهد و جريان عادي كار  حادثه ناشي از كار عبارتست از رويدادي غير منتظره كه در هنگام كار روي مي
 و خسارات حادثه ممكن است داراي پيامدهاي جسمي و رواني براي كاركنان. سازد را متوقف مي

 . اقتصادي براي سازمان باشد

در ضمن كار و نيز در حين رفت و آمد به كه دريك مفهوم وسيع حوادث ناشي از كار كليه حوادثي را     
شود بايد هم در حين   گيرد و براي اينكه حادثه ناشي از كار تلقي  پيوندد در برمي مي وقوع  محل كار به

  . بب انجام وظيفه رخ دهد س انجام وظيفه رخ دهد و هم به
  

: داند سازمان تأمين اجتماعي حادثه حين انجام وظيفه را در يكي از حاالت زير مي    
  

  . در كارگاه يا مؤسسات وابسته و محوطه آن مشغول خدمت باشد: الف

  

باط با اين مأموريت بايد در ارت. بدستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه مأمور انجام وظيفه باشد: ب
  . كارگاه و وظايف قانوني وي و مقررات و عرف كار منطبق باشد

               دهد مشروط بر آنكه در اوقات  بالعكس رخ مي  وآمد از منزل به كارگاه و حوادثي كه هنگام رفت: ج
  . متعارف كار رخ دهد

أ حركت كارگاه بوده و در دهد مشروط بر آنكه مبد حوادثي كه در اوقات مراجعه به درمانگاه رخ مي: د
 . زمان و مسير متعارف رخ دهد

  . دهد حوادث مربوط به نجات سايرين و مساعدت به آنان كه در ارتباط با كارگاه رخ مي: ه
دهد بايد بين حادثه و انجام وظيفه رابطه وجود  براي احراز اينكه حادثه به سبب انجام وظيفه رخ مي  

  . داشته باشد
  
  
  

 11 



  :سيب هاتقسيم بندي آ
  .آسيبهاي وارده به كاركنان را مي توان به شرح زير تقسيم بندي كرد

  
  آسيب ها
   ناشي از كار                        غير ناشي از كار                                                        

  
                    آسيبهاي عمدي                                                 

  
      آماري     غير آماري                                                                                         
  
        جزيي بدون تلف شدن وقت                              كلي ناتوان كننده                               حين ورزش 

                                                           
                                        جزيي با تلف شدن وقت                              از كار افتادن موقترفت  وآمد  
  
                                         از كار افتادگي دائم                                                                استراحت  
  
      منجر به نقص عضو                                                                                                  غذا خوردن  
  

  منجر به مرگ                                                                                                                          
  

                                                                                                                   بيماريهاي ناشي از كار
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  :آسيب هاي غير ناشي از كار
در اثر وقوع حوادث خارج از ساعت كار يا در ايام تعطيل براي كاركنان رخ مي دهد كليه آسيبهايي كه 

  آسيبهاي غير ناشي از كار محسوب مي شوند) در صورتي كه مشغول انجام وظيفه براي شركت نباشد(
  

  :)آماري(آسيب هاي ناشي از كار
با در نظر گرفتن آئين (نه روزآسيب هايي كه در مدت قرداد بين شركت وكاركنان براي انجام كار در شبا

بيماريهاي حاد يا مزمن ومرگ .حين انجام وظيفه ويا به سبب آن به كاركنان وارد آيد)نامه سازمان مربوطه
  .ناشي از كار به تشخيص پزشك معتمد سازمان جزء آسيبهاي ناشي از كار بشمار مي آيند

  
  ):غيرآماري(آسيب هاي ناشي از كار

كه از طرف شركت (دبه منزل ومحل كار ،ساعات صرف نهار،حين ورزشآسيب هايي حين رفت وآم
انجام وظيفه ارتباط داشته باشد استراحت هاي داده شده حين كار كه بنحوي با )ترتيب داده شده است

  .ناشي از كار محسوب ولي در آمار حوادث منظور نمي گردد
  

  :آسيب هاي جزئي
 اوليه بتوان آنها را مداوا نمود وكاركنان را در روز حادثه  به آسيب هايي اطالق مي شود كه با كمك هاي
  .يا روز بعد به كار مقرر يا مناسب تر عودت داد

  
  :توان كننده آسيب هاي نا

نباشند وظايف مقرره را بنا به تشخيص مقامات بهداري آسيب هايي هستند كه در نتيجه آن كاركنان قادر 
  . چند روز ديگر نيز از كار معاف گردندانجام داده وعالوه بر روز حادثه يك يا

  
  :آسيب هاي بدني عمدي

ا به خود وارد آورد اين آسيب هاجزء آسيب هاي  آسيب هايي هستند كه شخص حين انجام وظيفه عمد
  .ناشي از كار محسوب مي شوند
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  براي جراحتها،جراحي عضو از دست رفته وساير آسيبها)از دست رفته(روزهاي قابل محاسبه
  

يفرد  اعضاءبدن   ساعات تلف شده 
  48000  مرگ ومير يا از كار افتادگي كلي ودائمي  1
  36000  قطع بازو از باالي آرنج  2
  28800  قطع بازو از زير آرنج  3
  24000  قطع دست  4
  4800  قطع ونقص دائم وكامل شصت  5
  2400  قطع واز كار افتادگي يك انگشت  6
  6000  قطع واز كار افتادگي دو انگشت  7
  9600  قطع واز كار افتادگي سه انگشت  8
  14400  قطع واز كار افتادگي چهار انگشت  9
  9600  قطع واز كار افتادگي شصت ويك انگشت  10
  12000  قطع واز كار افتادگي شصت ودو انگشت  11
  16000  قطع واز كار افتادگي شصت وسه انگشت  12
  19000  قطع واز كار افتادگي شصت وچهار انگشت  13
  36000  قطع ران از باالي زانو  14
  24000  قطع ساق از زير زانو  15
 ون سايربديا ا بقطع يا از كار افتادگي يك شصت پا پاها   16

  انگشتان
2400  

  14400  كوري كامل يك چشم  17
  48000  كوري كامل دو چشم  18
  4800  كري كامل يك گوش  19
  كري كامل دوگوش  24000  20
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  دست رفته بر اثر نقص عضوتعداد روزهاي از 
  

  انگشتانانگشتان دست پا                                                  

 كوچكچهارموسطي سبابه شست 
انگشت 
 بزرگ

هر يك از چهار 
 انگشت ديگر

 35 150 بند اول 50 60 75 100 300 بند اول

 75 100 بند دوم 100 120 150 200 ــــ بند دوم

 150 300 بند آخر 200 240 300 400 600 خربند آ

استخوان كف 
 دست

800 600 500 450 400 
استخوان 
 كف پا

600 350 

 2400  مچ پا                                              3000     مج دست          
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  :در يك طبقه بندي حوادث به دو بخش تقسيم مي شوند
  ي مانند سيل ،طوفان،زلزله وعوامل جويحوادث طبيع-1
ادث غير طبيعي مانند آتش سوزي،تصادف،انفجار،بمباران،حوادث گوناگون صنعتي وبيماريهاي  حو-2

  ناشي از كار
  

  :طبفه بندي حوادث 
  :در محيطهاي كاري به چهار گروه تقسيم مي شوندحوادث اتفاق افتاده 

  .يا چند نفر به طور سطحي زخمي مي شوندحوادث جزئي يعني حوادثي كه  طي آنها يك -1
شامل حوادثي است كه منجر به زخمهاي جزئي مانند بريدگيها،رگ برگ شدن ويا شكستگي استخوانهاي 

  .كوچك مانند شكستگي انگشتان دست وپا ويا ضربه هاي جزئي پشت وكمر مي شوند
يا شكستگي استخوان در حوادث جدي يا حواد ثي كه شخص مصدوم  تحت بيهوشي قرار مي گيرد و-2

در اين گونه حوادث قرباني دچار شكستگي استخوانهاي عمده بدن، ضربه اي عمده به جمجمه ويا .بر دارد
 ودر اثرآنها مدت قابل مالحظه اي را از محل كار خود صدمات نسبتا بزرگ به اعضاي ديگر بدن مي شود

  .غايب باشد
   از پنج نفر كشته يابه طور جدي زخمي مي شونديعني حوادثي كه در آنها بيش:حوادث مرگبار-3
  مواقعي است كه اتفاقاتي رخ مي دهند كه بالقوه خطرناكند ولي در آنها كسي صدمه :شبه حادثه-4

  به عنوان مثال،ريزش سقف در جلوي يك كارگر معدن.نمي بيند
ونه (لي بر اثر خوش شانسي  حادثه يك رويداد برنامه  ريزي نشده كه همه شرايط بروز حادثه را داشته وشبه

  .بدون زيان پايان گرفته است) طراحي
معموال آمارشبه حوادث را نگهداري نمي كنند،علت آن است كه در آنها كسي مجروح نمي شود ومعموال 
گزارشي هم درباره آنها نمي نويسند ولي بدون شك تعداد آنها با تعداد كل حوادثي كه در محيط كار اتفاق 

كارگران فقط به دليل خوش شانسي مصدوم از آنجا كه در اين گونه وقايع،.اط مستقيم داردمي افتد ارتب
كه در مورد نمي شوند،لذا در مورد اينگونه  وقايع،دقيقا بايد  همان بررسيها وتحليل هايي انجام گيرد 

ا جلوگيري بعمل در اين وقايع بايد دليل اصلي  آنها ريشه يابي شود واز تكرار آنه. حوادث انجام مي شود
  .آيد زيرا در مرتبه بعدي  شايد كسي مجروح شود ويا جانش را از دست بدهد
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 انواع حادثه

 بشرح زير احصاء شده 1962شود در كنفرانس جهاني  حوادثي كه مستقيماً سبب آسيب ديدگي مي    
  : است
   سقوط اشخاص- 1      
   سقوط اشياء - 2      
   دم يا اشياءيافتن و تصا  راه- 3      
   گيركردن و قرارگرفتن بين اشياء- 4      
  بيش از حد  كارهاي سنگين و تالش- 5      

   برخورد يا ارتباط با حوادث غير متعارف- 6      
   برق گرفتگي- 7      

  آور  برخورد يا ارتباط با مواد يا پرتوهاي زيان-8     
   ساير انواع حوادث -9     

  
  :عوامل ايجاد حادثه

  ):Un Safe Acts(رفتار ناايمن:الف
  :)Un Safe Conditions(اعمال ناايمن-ب

  :مثالهايي از رفتار ناايمن
  . ولوازم حفاظتي تهيه شده،اما به كار برده نمي شوندتجهيزات -1
دركارگاهها با توجه به شرايط خاص از وسايل حمل ونقل دستي نيمه :روشهاي مخاطره آميز حمل ونقل-2

به طور مثال حمل ونقل داخل كارگاه ها توسط ليفتراكها،شرايط .ا اتوماتيك استفاده مي شوداتوماتيك وي
حمل ونقل دستي مواد خورنده وسوزنده وقابل اشتعال مقتضيات .خطرناك وحادثه ساز خاص خود را دارد

  .خاص خود را در ايجاد حوادث دارد
  سب در دسترس باشداستفاده از ابزارآالت نامناسب،در صورتي كه ابزار منا-3

مثال،استفاده از چكش نامناسب در حالي كه چكش مناسب در كارگاه موجود است ويا در
  .نردباني با شرايط استاندارد وجود دارد از چهارپايه اي با پايه هاي لق استفاده شود

 حالي كه 

تفاده از ليفتراك به مانند دويدن وپريدن كه نمادهايي از رفتار غير ايمن است ويا اس:تحركات خطرناك-4
  .عنوان آسانسور براي افراد

  تعجيل در كارگاهها-5
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  :مثالهايي از شرايط ناايمن
بعضي از وسايل ايمني به دليل ناكارآمد بودن معموال به طور مستمر مورد :نقص تجهيزات ايمني-1

 روي اپراتورها  سخت گيرانه جهت استفاده از تجهيزات براستفاده قرار نمي گيرند مگر آنكه نظارت ها
  .اعمال شود

مثال جهت جابجايي دستگاههاي .تجهيزات ايمني تهيه نمي شوند در حالي كه مورد نياز مي باشند-2
اما به دليل در دسترس نبودن ،افراد  ناچار به كاربرد عاليق .پرس بزرگ نياز به جكهاي مخصوص مي باشد

  .شخصي مي شوند
ال شلوغ كردن معابروپخش وپراكنده نمودن مواددر سطح عدم نظم ونظافت وانضباط كارگاهي مث-3

  كارگاه
  معيوب وناقص بودن ماشين آالت،تجهيزات وابزارها-4
  نامناسب بودن البسه كاري با شغل محوله -5
  .نامناسب بودن شرايط فيزيكي محيط كار مثل روشنايي،تهويه،شرايط جوي-6
  

  : بيان مي كننددر يك تقسيم بندي ديگر علل حادثه را به صورت زير
  

 : م يعلل مستق

  انجام غير صحيح كار مانند سرعت غير مجاز، تجهيزات ناقص
 سازي وه آگا انگاري در  سهل  انگاري و قصور مانند قصور مديريت در ايجاد وضعيت امن، سهل

  عالئم هشداردهنده و استفاده نكردن از وسايل حفاظتينصب 
  

 .) دهنديش   ميفزااتعداد آن را تند اما نيسحوادث عامل : (غير مستقيم    علل 

 تواند شامل عوامل شخصي باشد مانند كمبود دانش و مهارت يا فقدان انگيزه يا ناتواني ين علل مي   ا
هاي جسمي و فكري يا ناشي از عوامل ديگر نظير مديريت، طراحي نامناسب محيط كار نامناسب يا 

  .هاي غير ايمن باشد روش
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  :هزينه حوادث
بطور كلي هزينه هاي مربوط به حادثه را .حادثه وآسيب معموال با هزينه هاي  بسيار سنگين همراه مي باشد

 وگروه دوم هزينه هاي غير مستقيم گروه اول هزينه هاي مستقيم .مي توان به دو گروه عمده تقسيم نمود
  .را در بر مي گيرد

  
  :)Direct Cost Of Accident(هزينه هاي مستقيم حادثه

بر اساس .هزينه هاي مستقيم حادثه يا هزينه هاي بيمه اي ،هزينه هاي قابل جبران  واندازه گيري هستند
 كليه هزينه هايي كه تحت قانون بيمه قابل پرداخت مي باشد، درگروه هزينه هاي مستقيم oshaاستاندارد 

الوه مبالغي كه بابت غرامت به بر اين اساس كليه هزينه هاي درمان وبيمارستان بع.حادثه قرار مي گيرند
  .شخص مصدوم ويا خانواده اش پرداخت مي گردد،هزينه هاي مستقيم حادثه را تشكيل مي دهد

  
  ):Indirect Cost Of Accident( هزينه هاي غير مستقيم حادثه

جبران  كه قابل اندازه گيري وهزينه هاي غير مستقيم حادثه يا هزينه هاي غير بيمه اي هزينه هايي هستند
ميزان هزينه هاي غير مستقيم .نمي باشند ويا بعضا به سختي برخي از اين هزينه ها قابل محاسبه مي باشند

همواره به مراتب بيشتر از هزينه هاي مستقيم حادثه مي باشد كه معموال هزينه هاي غير مستقيم چهار 
 را تا دهها برابر هزينه هاي مستقيم ذكر البته در برخي از كتب اين  ميزان(برابر هزينه هاي مستقيم مي باشد

  )كرده اند
البته مواردي مانند كاهش توليد،خسارات وارده به ماشين آالت وابزار،از بين رفتن مواد ووسائل و 

،ساعات كار تلف شده به علت توقف كار وبسياري موارد ديگر جزء هزينه هاي غير مستقيم  تجهيزات
  .حادثه مي باشند

ها و زيانهاي جاني و مالي فراواني بدنبال دارند كه بطور مستقيم كارگر و  از كار خسارتحوادث ناشي    
 . بينند شوند و در مرحله بعد اقتصاد و صنعت از آن صدمه مي مي    كارفرما از آن متضرر 

    ها و خسارات مستقيم آسيب                                                                     علل مستقيم       
  حوادث                                                    

  ها و خسارات غيرمستقيم آسيب                                                            علل غير مستقيم       
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 :  ازاي عبارتند ديدگان از طريق نظام بيمه هاي پرداختي به حادثه غرامت

مدت كه ماهيت استمراري دارد نظير مستمري ازكارافتادگي كلي يا جزئي و مستمري  بخش بلند
  بازماندگان 
 مدت كه بر مبناي ميزان و عمق و شدت معلوليت در مقطع زماني محدودي پرداخت مي بخش كوتاه

  شود
 ود مانند هزينهش هايي است كه براي بهبود و درمان پرداخت مي غرامت درمان كه مجموع هرينه

  ...هاي سفر بيمار و همراه و جلسات پزشكي و  خدمات درماني هزينه
  هاي اداري و متفرقه هزينه

  اجتماعي هاي حوادث ناشي از كار سازمان تأمين جمع هزينه
   ميليارد تومان بوده كه نسبت به ده سال17 حدود 80 در سال        
  هاي  رفاً شامل هزينه قبل ده برابر شده است كه البته ص       
  . باشد قابل سنجش مي        

  
تا زماني  كه كاركنان يك واحد صنعتي ويا يك جامعه به حفظ وحراست خود اعتقاد نداشته 

 واساسي ترين وظايف خود ندانند نبايد انتظار داشت كه در آن باشند وآن را جزء مهم ترين 
  .ر ايمني بوجود آيدكارخانه ويا در آن اجتماع پيشرفتي از نقطه نظ

  
  :بررسي حادثه

خطاي انساني . كه در بسياري از موارد مشابه هم مي باشندساالنه هزاران حادثه در كشورمان رخ مي دهند
  .نقص تجهيزات،وكمبود منابع وعيوب محيطي به عنوان علل غالب اين حوادث شناخته مي شوند

اين فرايند را بايد تنها با هدف .رخ داده استبررسي حادثه مشخص مي سازد كه يك حادثه چرا وچگونه 
پيشگيري از حادثه  استفاده نمود واصوال استفاده از آن تنها به جهت يافتن فرد مقصر در حادثه نادرست 

بررسي حادثه عالوه بر آن كه بخش مهمي از فرايند تجزيه وتحليل حوادث مي باشد،شيوه اي .مي باشد
عدي نيز مي باشد،با انجام بررسي حادثه  مي توان نواحي خطر ساز كارآمد جهت جلوگيري از حوادث ب

لل دخيل در ايجاد حادثه را شناخت وبر اساس آن با ،اعمال مخاطره آميز وبه طور كلي عومشكل آفرين 
  .،محيط كار را ايمن تر وسالم تر نمودرفع عيوب
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  :گزارش حادثه
نحوه وقوع،علل وراههاي پيشگيري از حادثه به مردم هدف از گزارش حادثه دادن  اطالعاتي در مورد      

در گزارش حادثه بايد .گزارش حادثه بايد با زباني گويا وساده ثبت شود.و يا مقام مسئول سازمان مي باشد
تمام فاكتورهاي علتي كه ممكن است در ايجاد حادثه نقش .به تمامي شرايط وعلل حادثه پرداخته شود

فاكتورهاي مؤثر در ايجاد يك .مورد بررسي وبحث قرار گيرند وحتي االمكان داشته باشند بايد ذكر شده
 پرسنل حادثه ممكن است تنها محدود به يك زمينه خاص باشند ويا ممكن است همه چهار محدوده محيط

  . تجهيزات ومديريت را شامل شود
  

  :نحوه پر كردن فرم گزارش حادثه
محتويات فرم بايستي ساده وروان بوده وخوش .مجرب پر شودفرم حادثه بايستي توسط فردي آموزش ديده و

اما همه  آنها به . وجود داردفرم هاي متعددي )بسته به ماهيت آنها(براي بررسي حوادث مختلف .خط باشد
  .نحوي با هم مشابه مي باشند

نشد يا اصال اگر براي سئوالي پاسخي پيدا .در فرمهاي گزارش حادثه بايد به تمام سواالت پاسخ داده شود
  .سئوال مد نظر طرح نشده بودبايد به طور كامل در فرم ذكر شود

  . هر فرم گزارش حادثه بايد حاوي اطالعات زير باشدبه طور كلي 
  نام فرد صدمه ديده ومشخصات شناسايي اونام واحد صدمه ديده ويا -1
  )سال،ماه،روز،ساعت،دقيقه(تاريخ وقوع حادثه-2
  )غل عادي وشغل اوهنگام بروز حادثهش(شغل فرد حادثه ديده-3
  ماهيت جراحات وخسارات-4
  .)رسيدن كمك هاي اوليه،گروه اطفاء،مسئولين،اعزام به بيمارستان و(نحوه وماهيت واكنش به حادثه-5
  مشخص كردن محل دقيق حادثه-6
  چگونگي رخ دادن حادثه-7
  ترتيب ر خ دادن  وقايع-8
  علل حادثه-9

  پيشنهاد هاي اصالحي- 10
  مشخصات فرد بازرس بررسي كننده حادثه وتاريخ آن- 11

بسته به نوع صنعت وكابرد خاص خود ممكن است اطالعاتي ) بررسي حادثه(هر فرم گزارش حادثهالبته 
 .فراتر از عناوين فوق را در بر داشته باشدويا چند عنوان از عناوين فوق را در بر نداشته باشد
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  :فصل دوم
  :شها و وسائل اطفاء حريقآشنايي با انواع آتش ،رو

  :مقدمه
     آتش سوزي از حوادثي است كه هر آن ممكن است اتفاق افتاده وبر اثر آن جان ومال فرد وافراد يا 

آمارهايي كه در جهان انتشار مي يابد،معرف خسارات عظيم .مؤسسه وكارخانه را در چند ساعت برباد دهد
ت، آتش سوزيهاي معروف مثل آتش سوزي لندن در سال وتلفات نسبتا زياد ناشي از آتش سوزي ها اس

 باعث كشته شدن عده زيادي 1871 وشيكاگو در سال 1907 وآتش سوزي سانفرانسيسكو در 1666
 ميليون دالر تخمين 210، خسارات آتش سوزي سانفرانسيسكو به ميزان وخسارات مالي هنگفتي شدند

يليون دالر بود، طبق آمارهاي منتشرهدر سال  م100زده شد وخسارات آتش سوزي شيكاگو در حدود 
  با خسارات عظيم به شرح زير در سطح جهاني به  فقط در صنعت نفت آتش سوزي هاي مختلف1972

  .وقوع پيوسته است
      جمع جهاني                  امريكا                     ساير نقاط دنيا          محل آتش سوزي        

  (                                ) خسارت- تعدا د)            ( خسارت-تعدا د)                 ( خسارت-تعدا د
  20/33-6000                   9/24-4500                    3/8-1500 ذخيره سازي            مخازن

  31/2-130                      44/1-86                       77/0-44كارخانجات گاز                     
  36/27-1000                   52/20-753                     84/6- 247پااليشگا هها                       
  5/172-9600                  5/103-5750                     69-3850صنايع پتروشيمي                 

  .ن دالر مي باشدخسارات بر حسب ميليو
اغلب بي مباالتي وعدم توجه وبي دقتي در كار،موجب ايجاد حوادث آتش سوزي مي شود وچه بسا با پيش 

  .بيني هاي الزممي توان جلوي بسياري از اين اتفاقات ناگوار را گرفت
  

  :آتش
پس از      كشف آتش موضوع مهمي بوده است كه در پيشرفت تمدن بشر نقش مؤثري بازي كرده ا ست،

  .اينكه بشر توانست آتش را مهار كرده وبه كار برد،از آن استفاده ها ي بيشماري نموده است
البته معلوم نيست اولين دفعه چگونه آتش تهيه شده است وحدس زده مي شود، آتش هاي اوليه بوسيله 

رج شده يا اينكه طبيعت ايجاد شده باشد، مثال بوسيله رعد وبرق ويا مواد مذابي كه از آتش فشانها خا
اشعه سوزان آفتاب برگ ها وگياههاي خشك را سوزانده ا ست ودر وهله اول مسلما بشر از آتش ترسيده 
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است ،زيرا باعث سوختن درختها وجنگلها مي شده است وبه بدن او صدمه مي رسانيده است، همين امر 
 بتدريج توانسته اند از آتش براي گرم بوده كه مدتي انسانها ،آتش را مي پرستيد ند ،بعدا كهواز روي ترس 

  .كردن ويا پختن غذا استفاده نمايند ،ترسشان كمتر شده است
آتش خدمت بزرگي به بشر كرده است ،تهيه غذا،پوشاك،ايجاد وسائل ساختماني ،حمل ونقل ،ضدعفوني 

متذكر شد ولي بايد . كردن اشياء وكشتن ميكروبها واكثر مصنوعات بشري مديون پيدايش آتش هستند
زيرا همانقدر كه مي تواند خادم بشر باشد ،اگر مهار نشود . براي استفاده مفيد از آتش  بايد آنرا مهار كرد

  بزرگترين وسيله مخرب ونابودي است،
همه مي دانيم كه اگر كبريتي را روشن نمائيم وبه قطعه اي كاغذ برسانيم،فورا آتش مي گيرد ومقداري 

قبل به وجود درست است كه بشر از هزاران سال .تن از خود به جاي مي گذارددود وخاكستر بعد از سوخ
كه آتش پي برده بود واز آن استفاده مي كرد ولي تا سيصد سال قبل نمي دانست چه عللي باعث  مي شود 

  .آتش تهيه شود وجسم بسوزد ونتيجه احتراق چيست
  

  :تعاريف
كه يك فعل و انفعال ) اكسيداسيون(ن هوا يعني تركيب عناصر يك جسم با اكسيژ  : سوختن- 

  .شيميائي است

عبارت است از هر فعل و انفعال شيميائي كه موجب بوجود آمدن حرارت و  :) ايجاد آتش (احتراق -  
  .گرما شود و مستلزم تركيب سريع اكسيژن با اشياء قابل سوختن است

  .معناي احتراق همراه با شعله و نور است ه  ب:اشتعال   - 
 عبارتست از پائين ترين درجه حرارتي كه در آن درجه حرارت مايعات سوختني :نقطه اشتعال -

شعله براي يك لحظه روشن مي شود وسپس ( بخارتي متصاعد مي نمايند كه قابل اشتعال مي باشد
  ).خاموش مي شود

   :)نقطه آتش(نقطه احتراق -
 احتراق گازهاى متصاعده، كمترين درجه حرارتى است كه قادر است از حرارت حاصل از

آنقدر بخار قابل اشتعال توليد نمايد كه عمل احتراق ادامه يابد، بطورى كه مالحظه مى شود 
اختالف بين نقطه آتش و نقطه اشتعال در اين است كه درجه حرارت مورد لزوم در نقطه 

بايد اشتعال فقط براى يك احتراق موقتى است در صورتى كه در نقطه آتش درجه حرارت 
در نتيجه حرارت نقطه آتش از درجه حرارت . آنقدر باال باشد كه بتواند احتراق ادامه يابد

 . نقطه اشتعال باالتر خواهد بود
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                             اين را . كمترين درجه حرارتى كه يك جسم بتواند خود بخود بسوزد:درجه حرارت خود سوزي   -           
  . درجه حرارت خود سوزي گويند و تقريباً با درجه احتراق يكى بوده و تفاوتي ندارد             -

 هاي آزاد شده خيلي سريع و ناگهاني   به مفهوم اشتعال يكباره و حالتي است كه انرژي:انفجار  -      
 شيميائي كه در اثر يك محرك  خلوط يا مادهاصوالً هر م. با سرعت و در حداقل زمان ممكن خارج شود

 تغيير شكل ناگهاني داده و از حالت جامد يا مايع ) ضربه، حرارت، الكتريسته و غيره(خارجي 
  .   گويندبصورت گاز تبديل شود، آن را ماده منفجره

  
       وط به سرعت تفاوت بين احتراق وانفجار مربوط به مقدار انرژي توليد شده نمي باشد بلكه مرب -       

 .توليد است

 

  :عوامل به وجود آورنده آتش
به (بطور كلي وجود سه عامل براي ايجاد يك آتش سوزي الزم است،يعني اگر اين سه عامل در يكجا

  :جمع گردند،آتش سوزي به وجود مي آيد،اين عوامل عبارتند)اندازه مناسب
  مواد قابل اشتعال-1
  حرارت-2
  )هوا(اكسيژن-3

  .ل اين عوامل مثلثي به نام مثلث آتش به وجود مي آيداز تشكي
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  :مواد قابل اشتعال-1
  :بطوركلي مواد موجود در طبيعت به دو دسته تقسيم  مي شوند

  : مواد غير قابل اشتعال–الف 
- اين مواد در شرايط معمولي قابل سوختن نمي باشند وبا اكسيژن هوا تركيب نمي شوند،مانند،خاك رس

 وبسياري از سنگ ها ،سنگهاي آهكي وخاكها ومواد معدني طبيعي وغيره،وجود اين مواد نه ،سنگ-ماسه
تنها موجب به وجود آمدن هيچ گونه احتراقي نمي شوند،بلكه در پاره اي از مواقع خود  كمكي براي 

  .خاموش كردن نيز به حساب مي آيند،مانند شن،ماسه وخاك
  

  : مواد قابل اشتعال–ب 
  :عال در طبيعت به سه حالت وجود دارندمواد قابل اشت

  ...............زغال،كاغذ،پارچه و– ،مانند چوب مواد سوختني جامد-1
   ،مانند فرآورده هاي نفتي ،الكل ها،ومايعات سوزنده ديگرمواد سوختني مايع-2
  ...............،مانند انواع گازهاي قابل اشتعال ،بوتان،استيلن ومواد سوختني گاز-3
  
  :حرارت -2

احتراق هنگامي صورت مي گيرد كه درجه حرارت بر حسب نوع وجنس مواد تركيب شونده با جسم 
  . مي نامند)Fire  Point(سوزنده ،به حد كفايت رسيده باشد واين حد رادرجه حرارت احتراق 

به درجه حرارت احتراق مواد مختلف با هم فرق دارند،وقتي كه جسم به اين درجه حرارت رسيد شروع 
حرارت قطع شود،جسم قابل اشتعال به سوختن ادامه سوختن مي نمايد ودراين حالت اگر منبع توليد  

جسم به درجه حرارت ديگري نيز مي رسد كه اين درجه حرارت از ولي هنگام گرفتن حرارت ،.خواهد داد
شود،سوختن ادامه درجه حرارت احتراق  پايين تر است ،اگر در اين درجه حرارت منبع توليد حرارت قطع 

  .مي گويند) Flash Point(پيدا نمي كند واين نقطه را درجه حرارت اشتعال 
در درجه حرارت اشتعال عناصر سبك يك جسم جامد يا مايع به گاز تبديل گشته كه در اثر تركيب اين 

  .گاز با اكسيژن هوا ،احتراق به وجود مي آيد
به گاز تبديل مي شود وسپس شروع به هر جسم در ابتداي سوختن بر اثر گرما ابتدا 

 .سوختن مي كند

  

 25 



  طرق انتقال حرارت
  : )Conduction(روش مستقيم يا هدايت-الف

يعني حرارت از يك جسم كه داراي .با يك كانون آتش گرم مي شود در اين طريق جسم به علت مجاورت 
  ن تر است  منتقل مي گردد به يك جسم ديگر كه داراي درجه حرارت پائيدرجه حرارت باالتر مي باشد

  .كه سر ديگر آن به علت هدايت گرم مي شودمانند گرم شدن فلزي كه يك سر آن در آتش مي باشد 
انتفال حرارت از طريق هدايت در آتش سوزيها باعث مي گردد كه حرارت از طريق تير آهن ها وميله هاي 

رش يابد ،مگر آنكه اين ستونهاي فلزي از ميان فلزي در سقف يا پايه ساختمانها از اتاقي به اتاق ديگر گست
  .ديوارهاي مقاوم در برابر آتش گذشته باشد

  
  ):Convection(روش غير مستقيم يا جابجايي-ب

در آتش سوزيها به علت احتراق  .در اين طريق به علت جابجايي وحركت هواي گرم حرارت انتقال مي يابد
مي آيد كه اين گازهاي گرم از طريق پله كانها ،كانالها ،بخارات وگازهاي زيادي به وجود وگرم شدن 

  .وآسانسورها به طرف باال حركت كرده وباعث گسترش حريق در طبقات مختلف ساختمان مي گردد
   
  ):Radiation( تشعشع-ج

انتقال مي يابد،امواج نوراني در مسير خود تا به مانع )نوراني(در اين طريق حرارت بصورت امواج حرارتي 
در تشعشع هر چه جسم .ورد نكرده اند حركت مي كنند،مانند گرماي حاصل از جذب اشعه خورشيدبرخ

بيشتر قابليت جذب داشته باشد زودتر گرم مي شود،مثال يك جسم سياه زودتر جذب حرارت مي كند تا 
  .يك جسم صيقلي وروشن

  
  :اكسيژن-3

: تركيب هوا عبارتست از .جاد مي شودبايد دانست كه عمل سوختن به وسيله اكسيژن موجود در هوا اي
  .گازهاي ديگر/% 9  -اكسيژن %21 -ازت  % 1/78

در عمل سوختن جسم سوزنده وهوا بايد در كنار هم قرار گيرند،هر چه سطح جسم قابل تماس بيشتري با 
 بنابراين هرچه ذرات جسم.اكسيژن هوا داشته باشد ، سوختن واحتراق آسانتر وسريعتر انجام مي گيرد

زيادتر است،زودتر مشتعل مي گردد،به )اكسيژن(پراكنده تر باشد،چون سطح تماس آن با هوا سوزنده 
  . ومايعات زودتر از جامدات آتش مي گيرندهمين دليل گازها زودتر از مايعات 
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همچنين بايد توجه كرد كه در عمل گرفتن اكسيژن از هوا ،هر چه هوا بيشتر باشد احتراق شديد تر است 
برسدآتش خاموش  %15 اكسيژن نباشد حريق خاموش مي شود،بطوري كه اگر اكسيژن هوا به كمتر از واگر

  .اكسيژن هم مي سوزند% 6مواد قابل اشتعال نمي سوزند ولي بايد توجه كرد بعضي از مواد با 
  

 را به  حرارت ،نمي تواند آتش– سوخت – سه عامل،اكسيژن هانشان داده شده است كه تندر تحقيقات اخير 
 جسم وجود آورد وعامل چهارمي نيز در اين امر دخالت د ارد  و  آن عكس العمل زنجيره اي بين مولكول 

 شدن مولكو لهاي  باعث شكستن ودوباره تركيب عكس العمل  زنجيره اي قابل احتراق  واكسيژن است ،
وا تركيب شده وآتش سوزي ي شكسته با اكسيژن هشده واين مولكولهاجسم قابل احتراق با اكسيژن محيط 

    .به وجود مي آيد
  

  :عوامل ايجاد آتش
  تماس مستقيم با شعله  يا مواد مشتعل -
 وجود درجه حرارت كم براي مدت زياد -

 گرم شدن خودبخود وسوختن -

 انفجار با انتشار سريع شعله -

 برق زدن وبرق گير -

 انفجار خاك وگرد منفجره -

 الكتريسيته -

 فعل وانفعاالت شيميايي -

 فشار،ضربه ،ضربه بعلت سقوط اجساممالش ، -

  ساكنالكتريسيته -

  
در حاالت مذكور به محض اينكه حرارت ماده به نقطه احتراق رسيد شروع به  سوختن مي كند به شرط 

البته بايد توجه داشت كه نقطه احتراق هر ماده تابع شرايط و .آنكه به اندازه كافي اكسيژن موجود باشد 
مثال اگر ماده خشك باشد آسانتر        .رايط و وضع ماده قرار گرفنه باشدوضع خاصي است كه در آن ش

  .مي سوزد واگر مرطوب باشد مشكلتر خواهد سوخت
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  :سوختن خود به خود 
  .همانطوريكه ذكر شد،از تركيب  اكسيژن با ماده حرارت ايجاد شده وماده مي سوزد

ولي در پاره اي از موارد ممكنست ماده يا .معموال براي احتراق ،از محيط خارج حرارت گرفته مي شود
شته ا حرارت از خارج ندجسم به دليل خاصيت ذاتي خود حرارت كافي ايجاد نمايد واحتياجي به دريافت 

از اين   معمولي يك مثال.جسم رابه سوختن بكشاندممكنست خاصيت ذاتي باشد ،اين حرارت حاصل بر اثر
عبارتست ان ايجاد مي نمايند،طرزعمل كتزك ياكهنه هاي آلوده به روغن برحريق ها آتش سوزي است كه 

است از جذب  اكسيژن بوسيله روغن در درجه حرارت معمولي كه باعث ايجاد حرارت مي شود وچون با 
مي ر عمل ،جذب اكسيژن تسريع بنابراين د.  سريع مي شوندزياد شدن حرارت  فعل وانفعاالت شيميايي 

آنچه مسلم است ،اينست  .به نقطه احتراق رسيده وكهنه آتش مي گيردردد وحرارت بيشتر باال مي رود تاگ
  .كه مواد قابل احتراق در شرايط مخصوص  به وسيله  اكسيد اسيون ماليم به درجه احتراق مي رسند

  
  :طبقه بندي انواع آتش ها

عال كه آتش سوزي را به وجود مي آورند،آتش ها  وآتش سوزي ها را طبقه بندي برحسب نوع مواد قابل اشت
اين طبقه بندي در كشورهاي مختلف متفاوت مي باشد ولي در تعريف وماهيت نوع آتش تفاوتي .مي كنند
  .ندارد

  : به شرح زير تقسيم مي كنندA,B,C,D,Eبطور كلي آتش ها را به پنج طبقه 
 كه در اثر سوختن عموم مواد قابل اشتعال كه پس از سوختن از خود آتش هايي هستند:Aطبقه -1

  -سوز)مغزي(يا آتش جامدات ويا آتش هاي درون–ارند،به وجود مي آيند   گذميستر به جاي خاك
مانند آتش هايي كه عامل آنها موادي از قبيل كاغذ،چوب،پارچه،وحتي الستيك وپالستيك ونظاير آن

  .باشد
 مي 
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آتش هايي هستند كه از سوختن مايعات قابل اشتعال به وجود مي آيند وپس از سوختن از خود :Bطبقه -2
  - يا آتش مايعات ويا آتش هاي سطحي سوز–خاكستر به جاي نمي گذارند 

آالئيدها و –الكل ها -.....) گازوئيل –نفت –بنزين (مانندآتش هاي كه از سوختن فرآورده هاي نفتي 
  .نظاير آنها به وجود مي آيند

                                      
 ...آتش هايي كه از سوختن گاز هاي قابل اشتعال به وجود مي آيند مانند گاز طبيعي،استيلن:Cطبقه  -3

ها به عنوان يك طبقه  البته بايد توجه كرد كه آتش سوزي گازها را در بعضي از كشورها واستاندارد
   آنچه مهم است اين است كه وقتي گازي در هوا منتشر شد،هيچ گونه . در نظر نمي گيرندجداگانه

وسيله اي جهت كنترل وجلوگيري از سوختن آن وجود ندارد،ولي هنگامي كه گازي در مخزني باشد، اگر 
آتش سوزي رخ دهد به وسيله عمليات سد كردن وخنك كردن آن هم در مراحل اوليه وقبل از آن كه 

زن گاز داغ شده ويا تغيير فرم دهد،ممكن است تحت كنترل درآيد،چون در آتش سوزي گازها خطر مخ
  انفجار بيشتر است ،لذا مسئله پيشگيري از بروز آتش سوزي به مراتب مهمتر از مبارزه با آن مي باشد

  
  . دربعضي ازموارد خطرخاموش كردن آتش گازها خيلي بيشترازآنست كه آتش سوزي ادامه يابد
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 آتش هايي هستند كه از سوختن فلزات قابل اشتعال به وجود مي آيند مانند سديم،پتاسيم: D طبقه -4

  ..........منيزيم،آلومينيم وغيره 
 آتش هايي هستند كه ناشي از الكتريسيته  مي باشند ،مانند آتش سوزي در وساييل برقي يا: Eطبقه -5

  ........... ژنراتور و-دستگاه هاي مولد برق حرارتي مانند دينام موتور
  

                                
  

 :روش هاي خاموش كردن آتش

همانطوريكه قبال ذكر گرديد از تجمع عوامل آتش در يكجا آتش سوزي :)از بين بردن گرما(سرد كردن -1
  سه گانه مهار گردند،آتش سوزي مهار مي گرددبه وقوع مي پيوندد حال اگر يكي از عوامل 

روش سرد كردن در حقيقت از بين بردن ضلع حرارت مي باشد،همانطوريكه ذكر گرديده يك جسم قابل 
اشتعال در يك درجه حرارت بخصوص شروع به سوختن مي نمايد،حال اگر بوسيله سرد كردن درجه 

 ضلع هاي مثلث آتش را از بين برده ودر نتيجه آتش حرارت يك ماده قابل اشتعال را پائين آوريم،يكي از
بايد توجه كرد كه سرد كردن بعد از اينكه درجه حرارت جسم به پائين نقطه اشتعال رسيد .خاموش مي شود

جهت اينكه دوباره مشتعل نشود بايد ادامه پيدا كند سرد كردن به طرق مختلف صورت مي گيرد كه ساده 
ولي بايد توجه كرد كه هر نوع آتشي را مجاز به استفاده از .ده از آب مي باشد ترين وارزان ترين آن استفا

  .آب نيستيم
  
بعضي از آتشها با سرد كردن قابل مهار نيستند،يعني از بين بردن ضلع ):قطع اكسيژن (خفه كردن -2

مانع از حرارت مؤثر واقع نمي شود،روش خفه كردن ،مهار كردن ضلع اكسبژن مي باشد كه به وسيله اي 
  .رسيدن اكسيژن به جسم قابل اشتعال مي گرديم ،به اين روش خفه كردن مي گويند
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در اين حالت از كپسول هاي آتش نشاني يا پتوي خيس يا هر وسيله اي ديگري كه بتواند راه نفوذ 
  .اكسيژن را به محل سوخت ببندد استفاده مي شود

اموش كننده ،به حالت گاز يا پودر ،سطح آتش را مي تئوري عمل بدين ترتيب است كه يك اليه از مواد خ
پوشاند ومانع رسيدن اكسيژن به كانون حريق وادامه آتش سوزي  مي گردد،اين مواد آنقدر بر سطح آتش 

  .مي مانند تا آنكه درجه حرارت مواد مشتعل به پائين تر از نقطه اشتعال برسد
  
 رسيدن سوخت به كانون اشتعال گرديم ،عمل سد اگر به وسيله اي مانع از):قطع سوخت(سد كردن  -3

كردن را انجام داده ايم،مانند بستن شير گازي كه توليد آتش سوزي كرده است،يا تخليه مخزني از 
،يا دور كردن مواد قابل اشتعال از محوطه آتش  مايعات نفتي كه سطح آن دچار آتش سوزي گرديده است

  .........جهت جلوگيري از توسعه آتش  و
  

الزم به ياد آوري است كه آتش سوزي هارا معموال با يك يا تركيبي از چند روش مختلف ذكر شده كنترل 
  .وخاموش مي كنند

  
  

  :طريقه خاموش كردن آتش هاي طبقه بندي شده
خاكسترزا به بهترين روش جهت اطفاء حريق هاي اين طبقه كه از سوختن مواد قابل اشتعال  :Aطبقه  -1

از بين بردن ضلع حرارت مثلث آتش واستفاده از روش سرد كردن مي باشد ، كه اقتصادي وجود مي آيند،
آب درجه جسم محترق را پائين مي آورد وبه حدي مي رساند، . عامل استفاده از آب استترين وسريعترين 

  .كه سوختن متوقف مي شود
  .اشته وقطع نشودبايد توجه داشت كه جريان آب تا خاموشي كامل آتش بايد مرتبا جريان د

                                            
   كه از احتراق مايعات قابل اشتعال به وجود مي آيند Bبهترين روش جهت اطفاء حريق طبقه  :Bطبقه  -2

در اين نوع آتش ها از كپسول هاي پودر . از بين بردن  ضلع اكسيژن مثلث آتش يعني خفه كردن مي باشد
  ...و  بورهاي هالوژنه،كف ها ،وساير روش هاي خفه كردن مانند استفاده از ماسه وشن وپتووگاز،ئيدروكر

  .مي توان استفاده كرد
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بهترين روش جهت خاموش كردن آتشهاي اين طبقه همانطوري كه در قسمت هاي قبل  :Cطبقه  -3
عال به كانون حريق، توضيح داده شد ،سد كردن مي باشد ،يعني جلوگيري كردن از رسيدن گاز قابل اشت

وسيله هر كه معموال جهت انجام اين كار شير مربوط به جريان گاز مورد نظر بايستي بسته شود ويا به 
  .ممكن جلوي نشت گاز گرفته شود

                                      
  
به نوع فلز جهت اطفاء حريق فلزات قابل اشتعال از كپسول هاي مخصوص به خود كه بستگي  :Dطبقه -4

  .دارد ،استفاده مي گردد
  
بهترين روش جهت خاموش كردن آتش سوزي هاي برقي ،طريقه قطع اكسيژن مثلث آتش  به  :E طبقه -5

در اين طبقه از آتش سوزيها آب اصال قابل استفاده نيست،بهترين نوع كپسول . وسيله خفه كردن مي باشد
  .مي توان استفاده كرد مي باشد،از كف نCo2هاي مورد استفاده كپسول 

  .البته از وسائل ديگر خفه كردن مانند شن وماسه ويا پتوي خشك مي توان اشتفاده كرد
                                    

جهت اطفاء اتش هاي اين طبقه  بايد قبل از انجام هرگونه اقدام جهت خاموش نمودن حريق،جريان برق 
  .قطع شود

  
  
  

  :شعناصر خاموش كننده آت
بدليل لزوم سرعت عمل  .موادي كه به عنوان خاموش كننده به كار مي روند در چهار دسته قرار مي گيرند

  .وافزايش  پوشش خاموش كننده ها ،مي توان ازدو يا چند عنصر خاموش كننده به طورهمزمان استفاده نمود
اين مواد شامل گروه  . عايبي مي باشندطبعا هر كدام از مواد ياد شده در اطفاء انواع حريق ها داراي مزايا وم

  .هاي زير است
  )Co2–آب ( مواد سرد كننده –الف 
  )ماسه وخاك-پودر–كف -Co2( مواد خفه كننده -ب
  )N2-Co2( مواد رقيق كننده هوا -ج
  )هالن ها وپودرهاي مخصوص(ود كننده واكنشهاي زنجيره اي شيميايي  مواد محد-د
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 : آب-

  
  : حريق به شرح زير استاثرات پاشيدن آب بر روي

اگر سطح ماده به قدري سرد شود كه ديگر قادر نباشد بخاراتي كه به : سرد كردن سطح مواد مشتعله-الف
سوخت كمك مي كنند متصاعد نمايد،آتش خاموش مي شود، براي اينكه آتش كامال خاموش گردد بايد 

  .پوشيده شود)معموال به صورت اسپري (سطح آن با پاشيدن  آب 
  
هنگامي كه آب بر روي آتش پاشيده مي شود مقدار زيادي از آن  :خفه كردن آتش به وسيله بخار آب -ب

حال اگر به  وسيله حرارت . برابر بيشتر است1700تبديل به بخار مي گردد وحجم بخار آب نسبت به آب 
ي گردد ،در نتيجه آتش به اندازه كافي بخار آب توليد شود ،اكسيژن تغيير محل داده واز محيط خارج م

  .آتش به طريق خفه كردن خاموش مي گردد
  
گاهي اوقات اگر مايعاتي در محل موجود باشد،بر اثر مخلوط شدن  آب با آن  :اثر مخلوط شدن آب -ج

مانند مخلوط آب با روغن كه يكي از آنها به شكل قطرات ريز داخل ديگري مي شود،نمي سوزد وهنگامي 
وغن يا نفت در حال سوختن يا مايعات  شبيه آنها پاشيده شود ،به طور موقت كه آب پودر شده در روي ر

  .سطح را سرد نموده وغير قابل سوخت مي نمايد وسوختن را متوقف مي نمايد
  
ماده مشتعله ممكن است به واسطه حل شدن در آب خاموش گردد ،كه اين عمل با :  حالليت آب –د 

  .بسيار متغير استدرجه حالليت ماده ومدت عمل وحجم آن 
  
 علل ديگر از قبيل سنگين تر بودن ماده از آب مانند قير اسفالت ،باعث به وجود آمدن يك :اثرات ديگر  -و

  .قشر آب در روي ماده  وخاموش شدن آن مي گردد
 را تشكيل مي دهند ، Aبايد توجه داشت كه موادي با آب قابل خاموش شدن هستند  كه آتش هاي طبقه 

  بخواهد در حريق هاي  ديگر مورد استفاده قرار گيرد،بايد توجه بسيار زيادي نمود كه اثر چنانچه آب
معكوس نداشته باشد ،مثال خاموش كردن مايعات ومواد گازي كه نقطه اشتعال آنها پايين است با آب 

 .امكان پذير نبوده وبسيار خطرناك است
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  :ش كننده و پودرهاي خام-
ز مواد شيميايي  كه معموال داراي بنيان كربنات ،سولفات ويا فسفات مي باشند استفاده از پودر برخي ا

اين تركيبات به .يكي از راه هاي ساده ومتداول براي خاموش كردن  آتش از طريق خفه كردن آن است
 به كار E ودر شرايط خاص جهت اطفاء حريق هاي گروه A,B,C,Dراحتي جهت اطفاء حريق گروه هاي 

پودر .همين دليل در استفادهاي  عمومي معموال اين  تركيب  خاموش كننده توصيه مي گرددبه .مي روند
 كاربرد دارد ولي به داليل اقتصادي توصيه نمي گردد مگر اينكه Aشيميايي اگر چه براي حريق دسته 

  .استفاده از آب ماهيت آنها را تغيير دهد
دن آتش وجلوگيري از رسيدن اكسيژن به حريق پودرهاي شيميايي روي حريق پاشيده شده وباعث پوشان

در سطح قاعده حريق به صورت   Co2 پودرهاي شيميايي تحت فشار گاز نيتروژن ويا گاز .مي گردد
  .جارويي پاشيده شده و چنانچه به درستي انجام شود آتش را به راحتي خاموش مي كند

  
   : پودر خشك -

  . اشتعال مثل سديم ،پتاسيم ،منيزيم به كار مي رود حريق فلزات قابلاين پودر براي خاموش كردن
  
  :  پودر تر-

كه مي تواند خاموش اين پودر در واقع تركيب پودر كربنات پتاسيم يا استات پتاسيم در آب است 
  . اصالح نمايد)خوراكي وگريس(كنندگي آب رابراي حريق مواد روغني 

  
  : كف -

  در گستره متنوعي در خاموش كردن آتش استفاده مي شودكف يك گروه از خاموش كننده ها مي باشد كه 
كف شيميايي در نتيجه واكنشهاي .مي باشنددو نوع اصلي كف شامل كف شيميايي وكف مكانيكي 

كف مكانيكي در نتيجه مخلوط كردن كف عليظ با .شيميايي توليد مي شود وبه ندرت استفاده مي شود
  .آب به نسبت مشخص توليد مي گردد

استفاده مي شود اما به طور اختصاصي براي خاموش كردن  A,B,C دسته خاموش كردن آتش كف براي 
  .كف ها با چندين روش باعث خاموش شدن آتش مي گردند. طراحي شده است B,Cآتش دسته 

كف ها . از آنجا كه درصد زيادي از كف را آب  تشكيل مي دهد در نتيجه باعث سرد شدن آتش مي شوند
شوند كه بر روي سطح مايعات قابل اشتعال شناور مي شوند ودر نتيجه به عنوان يك طوري طراحي مي 
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مانع بين هوا وسطح ماده قابل سوختن  عمل مي كنند واز رسيدن اكسيژن به آتش جلوگيري مي كنند ودر 
  .نتيجه باعث اطفاء حريق مي گردند

  
  ): Co2( دي اكسيد كربن -

اين .مي باشد كه تحت فشار به صورت مايع نگهداري مي شوددي اكسيد كربن يك خاموش كننده گازي 
مهمترين مزاياي اين خاموش كننده .استفاده مي شود B,C,Eحريق هاي دسته ماده براي خاموش كردن 

  . تميز بودن آن وباقي نگذاشتن هر گونه اثر از خود وهمچنين  نارسا بودن آن از نظر الكتريكي  مي باشد
مهمترين نقطه ضعف آن ايجاد .آن نيز حذف اكسيژن از فرايند احتراق مي باشدمكانيزم خاموش كنندگي 

اين ماده در خاموش .محيط عاري از اكسيژن مي باشد كه مهمترين خطر را براي ساكنين به همراه دارد
كننده هاي دستي قابل حمل ،خاموش كننده هاي چرخدار ،سيستم هاي ثابت وهمچنين بر روي وسايل 

  .كننده حريق قابل استفاده استنقليه خاموش 
  
   : هالونها -

هيد روكربنهاي هالوژنه كه به معموال به آنها هالون گفته مي شود گروهي از خاموش كننده هاي گازي مي 
اساس  خاموش كردن حريق در هالونها در اثر در اثر اختالل در .باشند كه در كنترل حريق مؤثر مي باشند

مهمترين مزيت آنها تميز بودن آنها وباقي نگذاشتن هرگونه اثر از خود مي .دواكنشهاي زنجيره اي مي باش
هالونها تحت .باشند كه انها را براي محيط هاي حاوي تجهيزات دقيق وكامپيوتر مناسب ساخته است

     در هنگام تخليه به سرعت بصورت گاز تغيير شكل مي دهند–فشار به صورت مايع نگهداري مي شوند 
 درصد 7در صورتي كه غلظت هالون در يك اتاق در حد .هالونها ، ماندگاري آنها مي باشد مزيت ديگر 

از نظر سرعت كنترل حريق ، .،مادامي كه اين غلظت حفظ شود ادامه حريق امكان پذير نخواهد بودباشد
  .هالونها بين پودر خشك شيميايي ودي اكسيد كربن قرار دارند

هالونها از جمله گران .ت زيست محيطي وقيمت باالي آنها مي باشندبارزترين نقاط ضعف هالونها اثرا
 كه باعث تخريب اليه هالونها همچنين از جمله موادي هستند.قيمت ترين مواد خاموش كننده مي باشند

 .ازن مي شوند،كه در مجموع با توجه به داليل فوق توليد آنها در اكثر كشورها متوقف شده است
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  )Extinguisher(نده تجهيزات خاموش كن
انواع اين .حريق ،ميزان گسترش حريق ونوع حريق،تجهيزات متنوعي وجود دارد     براساس شيوه اطفاء 

  .تجهيزات شامل دو گروه عمده مي باشند
   تجهيزات متحرك-الف
   تجهيزات ثابت-ب

  
 
 
 
 
 

 36 



  : تجهيزات متحرك–الف 
  نسوز آتش نشانيوسائل ساده مانند سطل شن ،سطل آب،پتوي خيس وپتوي  -1
  ليتر در انواع مختلف14 كيلوگرم يا 14خاموش كننده هاي دستي با حداكثرظرفيت  -2

  
                           

  كيلو گرم90خاموش كننده هاي چرخ دار تا ظرفيت  -3

  

 
  
     ويا هواپيماهاخاموش كننده هاي بزرگ خودرويي يا قابل حمل توسط كشتي هاي اطفاء حريق -4
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  : تجهيزات ثابت –ب 
  )Fire Box –شيلنگ با آب تحت فشار ( جعبه اطفاء حريق -1    

  
  
  ،پودر،تركيبات هالوژنهCo2كف، )Sprinkler–شبكه افشانه اي(شبكه خاموش كننده مبتني برآب -2  
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   )Hydrant( شير هاي برداشت آب آتش نشاني -3   
  

                                                    
  

  :خاموش كننده هاي دستي 
  : )Water Extinguishers( خاموش كننده هاي آبي-1

غير از وسائل ولوازمي كه به وسيله آنها از آب جهت خاموش كردن آتشها ازآن استفاده مي شود غالبا 
  .ه مي گردددر محل هايي كه امكانات موجود نيست ويا آب كم است ،از كپسول هاي آب استفاد

كپسول ها صرفا جهت خاموش كردن آتش هاي كوچك وموضعي طبقه الزم به توضيح است كه اين 
Aچون اين آب براي . حجم آب قرار گرفته است3/2در داخل  اين كپسول ها ت .ند استفاده مي شو

ته در پرتاب شدن به بيرون وداشتن برد مناسب احتياج به فشار دارد،نسبت به ميزان آب به كار رف
كه به اين نوع كپسول ها ،كپسول  باقي مانده هواي فشرده وارد مي نمايند 3/1كپسول در فضاي  

در داخل كپسول لوله اي تا انتها قرار گرفته است كه در بيرون به شيلنگي .هاي آب وهوا مي گويند
 به بيرون متصل مي باشد كه به محض فشار به دستگيرهمربوطه آب تحت فشار از مسير لوله داخلي

  .پرتاب مي گردد
 بايد متذكر شد كه يك نوع كپسول آبي ديگري نيز وجود دارد كه به جاي هواي فشرده در بغل البته

يا نيتروژن قرار گرفته كه در موقع استفاده شير  Co2گاز فشرده ) كارتريج(كپسول ،كپسول كوچك 
ه داخل كپسول ايجاد مي گردد، به اين آن را باز نموده وفشار مورد نياز آب توسط انتقال اين گاز ب

 در اينجا صرفا  Co2نوع كپسول ها ،كپسول هاي آب وگاز مي گويند،بايد توجه داشت كه گاز 
  .غالبا بدنه اين كپسول ها از فوالد استينلس بادوام ساخته شده است.عامل فشار است
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خلي به راحتي كنترل مي اين كپسول ها مجهز به درجه فشار سنج ضد رطوبت مي باشد كه فشار دا
  . درجه سانتي گراد زير صفريخ نمي زنند40گردد وضمنا تا 

  
بايد دقت نمودكه از اين خاموش كننده ها به هيچ وجه براي خاموش كردن وسائل الكتريكي استفاده 

  نكرد
 
 

                      
                          دو نمونه از خاموش كننده هاي آبي

  
  : )Dry Chemical Fire Extinguishers(  كننده هاي پودر وگازخاموش -3
  

 به كار مي روند در انواع واقسام  Bكپسول هاي پودر وگاز كه بيشتر براي خاموش كردن آتش نوع      
  :مختلف ساخته مي شوند كه دو نوع متداول آن به شرح زير مي باشد

  
  :خاموش كننده پودر وگاز ،پودر وگاز جد ا -
 حجم كپسول از پودر پر شده است ودر داخل كپسول لوله اي 3/2تا   ن نوع كپسول ها ، در اي -

 مي باشد،عامل توليد فشار ،كپسول تعبيه شده كه منتهي به دستگيره استفاده ونازل پاشش پودر
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 موقع استفاده از آن ،شير فلكه مربوط به كپسول گاز تحت فشار را باز نموده تا گاز به روي پودر      در
در اين نوع كپسول ها ،پودر وگاز . وفشار مورد نياز را جهت پاشش پودر به خارج ايجاد نمايد منتقل شده

  .ديگر قرار مي گيرندتا زمان استفاده جدا از هم قرار گرفته اند وفقط موقع استفاده در مجاورت يك
بزرگترين عيب اين كپسول ها ،كلوخه شدن پودر داخل كپسول مي باشد كه ممكن است جلوي نازل 

  .قابل استفاده نباشدپاشش را گرفته وكپسول 
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 بد ليل خاصيت خاموش كنندگي آنها وعدم نفوذ  يا نيتروژن جهت  عامل فشار Co2استفاده از گاز 
  احتمالي باقيين كپسول ها  جهت  استفاده  از پودرالبته پس از استفاده از ا.رطوبت به داخل پودر است

  مانده مي توان كپسول را برعكس نموده  وهواي فشرده آن را خارج كرد واز پودر باقي مانده استفاده نمود
  .رژ دستگاه مي باشد كه حداقل هر شش ماه يكبار بايد صورت پذيردنكته حائز اهميت كنترل شا

 42 
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 : خاموش كننده هاي پودر وگاز فشار دائم -

در اين نوع كپسول ها ،پودر داخل آن زير فشار دائم گاز مي باشد ورطوبت موجود در هوا نمي تواند روي 
غالبا روي اين نوع كپسول ها مانومتر .ود داردآن تأثير داشته باشد،لذا مسئله كلوخه شدن پودر كمتر وج

نصب مي نمايند كه فشار داخل كپسول قابل رؤيت باشد ولذا تا زماني كه فشار داخل كپشول افت 
چون بدنه كپسول تحت فشار دائم قرار گرفته است ،از فوالد .نداشته باشدكپسول قابل استفاده است

 ساخته مي شود وسيستم آب بندي شير آالت آن مخصوصي كه قدرت تحمل فشار زياد داشته باشد
  .حساس مي باشد

غالبا از كپسول هاي پودر وگاز جهت خفه كردن استفاده مي شود،لذا مي توان آنها را در آتش هاي نوع
A,C  ) عالوه بر نوعB  (هم به كار برد ولي راندمان آنها جهت سرد كردن خوب نيست.  
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 ) : Co2 ) Carbon Dioxide Fire Extinguishers خاموش كننده هاي  -3

اين گاز تحت فشار زياد به صورت مايع درآمده و .  بكار رفته است Co2 در اين نوع كپسول گاز      
،اين كپسول اغلب  جهت استفاده از آتش سوزي هاي  هنگام عمل به صورت گاز خارج مي گردد

چون گاز داخل كپسول به صورت مايع وتحت فشار . مورد استفاده قرار مي گيرد)Eطبقه (الكتريكي 
است  ،لذا بدنه اين كپسول ها از آلياژ مقاوم فوالد مخصو ص ساخته مي شود ودر فشارهاي باال تحت 

  .آزمايش قرار مي گيرد،در انواع مختلف ساخته مي شود
 مواد مشتعل رابقدري كم مي كند كه ديگر  مقدار اكسيژن هواي داخل واطراف Co2در هنگام عمل  

كم كردن .ادامه سوختن ممكن نمي باشد وهمچنين به دليل تبخير گاز مايع ،اثر سرد شوندگي نيز دارد
 سنگينتر از هوا است  Co2چون گاز .اغلب حريق را خاموش مي كند% 15به % 21مقدار اكسيژن هوا از 

  .مي شودبه خوبي سطح آتش را مي پوشاند وپراكنده ن
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   ) : Foam Fire Extinguishers(خاموش كننده هاي كف -4

     در اين نوع خاموش كننده ها درداخل كپسولها كف وجود داردكه اين كف ها ريشه پروتئيني داشته و 
  مي باشدCo2 ك گاز استفاده مي شود،عامل فشاركپسول كوچ Bبراي خاموش كردن اغلب آتشهاي نوع 

كف كه غالبا مخلوطي .الزم را توليد مي كندتفاده فشاركه در داخل كپسول كف قرار گرفته ودر موقع اس
گاز ومواد ديگر مي باشد پوششي درروي مواد قابل اشتعال ايجاد كرده ومانع رسيدن هوابه سوخت هوا واز 

ايد،در ضمن كف خاصيت سرد كنندگي هم مي گردد واز برخاستن گازهاي قابل اشتعال جلوگيري مي نم
دارد،از كف به خوبي براي اطفاء حريق مايعات مشتعل  مي توان استفاده كرد،حتي اگر ماده آتش نشاني 

 هم Aطبقه .....كاغذ و–مي توان از كف براي حريق هاي چوب در دسترس نباشد)مانند آب(بهتر از كف
  .استفاده كرد

  .     كف داراي دو نوع عمده است
  :كف شيميايي-1     

 كه Bكه معموال سولفات آلومينيم وماده ديگري به نام Aشيميايي به نام مخلوطي از ماده بر اثر واكنش 
در آب بدست مي )Stabilizer( وماده تثبيت كننده معموال بي كربنات دوسود ويا جوش شيرين است
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 كف .اين نوع كفها قرارگرفته استمي باشدكه درون حبابهاي  Co2ات اين واكنش  يكي ازتوليد.آيد
 .شيميايي كم كم جاي خود رابه كف مكانيكي داده است

      

  :كف مكانيكي -2     
بدين . ماده غليظ كننده در آن حل شده حاصل مي شودبا داخل كردن هوا به درون آبي كه مقدار كمي 

  .محلول آب خواهد بودترتيب درجه غلظت كف مربوط به كم وزياد كردن 
  .در حبابهاي اين نوع كف فقط هوا وجود دارد

  
  :خاموش كننده هاي هيدروكربورهاي هالوژنه -5

كليه اين هيدروكربورهاي .در اين نوع خاموش كننده ها از هيدروكربورهاي هالوژنه استفاده شده است     
  I,Br,Cl,F هستند كه يكي از هالوژنهاي  C2H6 يا  CH4هالوژنه داراي يك بنيان هيدروكربوري  
از بين اين هيدروكربورهاي ،هيدروكربورهاي برومه ،از عوامل .جايگزين  يكي از هيدروژنها شده است

  ود ليل آن وجود خواص بيشماري است كه دارا مي باشند اطفاء حريق معروف ومؤثري شناخته شده اند 
  

  :     خواص آنها عبارتند از
  .تأثيرات فوق العاده با حجم كم-1     

  .هماهنگ ويكسان است-2     
  )روي اسيد وباز بي تفاوت است.(از نظر شيميايي عامل خنثي مي باشد -3     
  .داراي ثبات دائمي است-4     
  .مايع نفوذ كننده است-5     
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  لوژنه دونمونه از خاموش كننده هاي هيدرو كربور هاي ها                                
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  :فصل سوم
      احتياط هاي عمومي

  
در اين فصل ابتد ا به تعد ادي از  احتياط هاي عمومي كه بايستي كاركنان در محيط كار ويا در زمان 

پرداخته مي شود وپس از آن خالصه اي از مجموعه مقررات صدور پروانه كار در انجام كاررعايت نمايند،
  .رددشركت ملي گاز ارائه مي گ

  
  :احتياط هاي عمومي  -

مشغول )ويا هر صنعت ديگري (كه به عنوان نيروي جديد االستخدام در صنعت نفت وگازكليه افرادي      
به كارمي شوند ابتد ا بايستي بااحتياط هاي عمومي مخصوص كاركردن در صنعت وسپس احتياط هاي 

وطه عهده دار پست ويا سمت مشخصي خاص آن صنعت آشنا شده وبعد از گذراندن بقيه آموزشهاي مرب
  . گردند

 تا با بدين لحاظ اين قسمت كه شامل مقررات واندرزهاي ايمني مي باشد در اختيار شما گداشته شده
انواع مخاطراتي كه ممكن است در سر راه آنها قرار بگيريد آشنا شده وبتوانيد خطرات كار خود را پيش 

  .بيني وبرطرف نمائيد
  

  :عمحوطه هاي ممنو
محوطه هاي ممنوعه در شركت ملي گاز باماكني اطالق مي شود كه گاز طبيعي ويا فرآورده هاي آن      

  .مي گردد) انتقال( حمل ويا توزيع – انبار – تهيه –در آن اماكن توليد 
  .     اين اماكن محصور بوده وحق ورود بĤنها منحصر به اشخاص زير مي باشد

  .ه داراي كارت شناسايي مي باشندكاركنان تأسيسات ك-الف     
  .مهمانان شركت كه از قبل معرفي شده وپروانه بازديد براي آنها صادر شده است-      ب
  .پيمانكاراني كه براي انجام تعهدات خود داراي پروانه ورود مي باشند-     ج

  
  . كار آنان ارتباط داردرفت وبرگشت اشخاص نامبرده باال در تأسيسات بايد محدود به ا ماكني باشد كه به

   .     وسائط نقليه نيز براي ورود به تأسيسات بايد داراي پروانه مخصوص باشد
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   :سرپرستان

     سرپرستان كليد صنعت بوده وراهنماي شما در كارهاي مرجوعه  مي باشند،شما را در انتخاب مصالح 
 به شما مي آموزند،شما را با خطرات كار و  مورد لزومتان هدايت مي نمايند،طرق انجام كار راوابزار كار

نحوه پيشگيري آنها آشنا مي سازند،مقررات ايمني را به شما ياد مي دهند،شرايط نامساعد را در محيط 
  .كار برطرف واعمال خطرناك شما را تصحيح مي نمايند

  
  .ه به آنهابرطرف نمائيد با مراجعخوبي آشنا شويد وهرگونه مشكلي را،  به سرپرستان خود     بنابراين با 

  
  .مسئول ايمني وحفظ خود از خطرات كاريكه بدان اشتغال داريد خود شما مي باشيد -1
بايد كار روزانه خود رابه خوبي انجام داده به گونه اي كه براي افرادي كه با شما ويا اطراف شما  -2

 .كار مي كنند حادثه اي اتفاق نيفتد

 .ي خود را آموخته وبموقع اجرا بگذ اردبايد طريقه صحيح وايمن انجام  كارها -3

هماهنگي )معموال بهره بردار(جهت ورود به تأسيسات شركت حتما بايستي با مسئول آن قسمت  -4
 .الزم به عمل آيد

جهت ورود با خودرو به تأسيسات شركت حتما بايستي با هماهنگي واحد ايمني وبهره بردار  -5
 .ام نمود اقد) گرم(وبعد از اخذ پرميت 

 .ديد وبه آنها عمل نمايي روشها واندرزهاي ايمني مربوط به كار خود را بدان– مقررات بايد -6

 .ديبايد لوازم والبسه استحفاظي كار خود را دريافت نموده وهنگام كار مورد استفاده قرا بده -7

 .ديبكاربردن ابزاراشتباه يا معيوب خود داري كن وازاستفاده نمودسالم ومخصوص كاربايد ازابزار -8

 .دي مي باش شما خودتان كارئول نظافت وضبط وربط كارگاه واطراف محلمس -9

  .دي از سرپرست خود بپرسهستيدد يا نسبت به آن مشكوك يبايد هر چه را كه نمي دان- 10
  .ديآن اقدام نكنيد،بانجام دهيدانجام كاري را بدون خطر مي توانايدكه تااطمينان حاصل نكرده - 11
  .يدييد ابزار ووسائل ايمني كار خود را تميز نمادر پايان كار روزانه با- 12
  در زير بار آويزان نايستيد- 13
  .بياموزيدطرز بلند كردن اشياء سنگين را به طور صحيح - 14
  . هنگام بلند كردن اشياء سنگين از پيچاندن بدن به طرف راست ويا چپ خودداري نماييد- 15
  .ده به نظر برسد،آن را با ارزش ومهم تلقي كنيد كاريراكه به شما سپرده مي شود ،ولوهر قدرسا- 16
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ئل كار خود را قبل از شروع بكار بازديد نمائيد ودر صورت مشاهده  ابزار ووسا-  ماشين آالت- 17
  .عيب ويا نقص ،نواقص آنها را برطرف ويا مراتب را به سرپرست اطالع دهيد

  .مراقبت در نگهداري وسائل كار يكي از وظايف شما است- 18
براي انجام هر كاري وسائل وابزار مخصوص ساخته شده  كه بتوان كار را به راحتي انجام  - 19

  .داد،بنابراين از ابزار ووسائل نامناسب نبايد استفاده كرد
  . از وسائل وابزار مناسب هم  به طور غلط وخطرناك استفاده نكنيد- 20
  .بي نظمي در كار باعث وقوع حوادث است - 21

  
هرچيزي بايد در محل معين خود گذاشته شود وهر محلي براي چيز معيني اختصاص ظبط وربط يعني 

  .داشته باشد
مقررات ودستورالعمل هاي ايمني شركت براي انجام هر قسمت از عمليات صنعتي خود داراي - 22

به موقع اجرا گذاشته شود،از كه براي حسن جريان وپيشرفت كار وجلوگيري خطرات بايد است 
  .ورات بايد تبعيت كامل نمودمقررات ودست

  . اين مقررات نتيجه حوادث گذشته است واجراي آنها تكرارآن نوع حوادث راجلوگير مي نمايد- 23
  .براي دست ولباس كار به هيچ عنوان از بنزين استفاده نكنيد- 24
  .از هيچ نوع وسيله معيوبي استفاده نكنيد- 25
 با عالقه وجديت كامل حوادثند كه در پيشگيري را موظف بد ا هر يك از كاركنان بايد خود - 26

  .به پيروي از روشهاي ايمني تشويق آند" شركت كرده وساير همكاران خود را نيز مصرا

  
  

 خاص آن آار نيز وجود است آه جهت انجام دادن ايمن هر آار وشغلي مقرراتالزم به ذآر
  .مومي مي باشند،اآتفا آردههمين جا به ذآر موارد فوق آه همه آنها به صورت عدارد آه در
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 مقررات صدور پروانه كار در شركت ملي گاز :
  

  :كار)پرميت ،اجازه (پروانه 
در صنايع به ويژه واحدهايي كه احتمال دارد هنگام كار منجر به آتش سوزي ويا انفجار گردد ويا منجر      

  .ه كار اخذ شده وسپس شروع بكار نمائيدبه صدمه به كاركنان وتأسيسات شود بايستي حتما ابتد ا پروان
 كار، مجوز شروع كار ايمن مي باشد و سيستمي است براي كنترل كارهاي اجرايي در شرايط پروانه

 به عبارت ساده تر پروانه كار براي ايمن سازي محيط كار از خطرات وحوادث مي. خطرناك نامناسب ويا

 باشد

ايمني  مينان يافتن از آن است كه كليه اقدامات براي تضمينپروانه كار، يك عامل كليدي در اط سيستم
عملكرد صحيح . تأسيسات مشغول كار مي باشند، باقابليت اطمينان باال به عمل آيد  در كار كناني كه

اين سيستم فقط در صورتي مي تواند . آن مشاركت دارند بستگي دارد  در سيستم به همه افرادي كه اين
با كار مانند مجوز دهندگان، سرپرستان و مجريان كار  ارتباطدر كه كليه نفراتعمل كند ربه طور موث

كه در هريك از مجوز ها و چك ليست يا  اقدامات احتياطي و سايرضوابطي شرايط سيستم پروانه كار و
  .فهرست ايمني قيد شده است را رعايت نمايند

  
  :اهداف اصلي از صدور پروانه كار

ايمني به منظور پيشگيري از بروز حوادث احتمالي ناشي از شرايط خطرناك  ايابير روش ه اتخاذ تد -1
 پروانه هاي كاري مكمل موجود دركارهاي گرم، سرد و

 -2 مناسب سيستم پروانه كار و روند صحيح گردش آن اطمينان از عملكرد
 كاركنان مرتبط با ايمني و اقدامات پيشگيرانه مطلع نمودن تمامي -3

 منطقه اي كه كار در آن انجام مي شود  تجهيزات ومشخص نمودن -4

 ها و نواحي تحت تاثير از فعاليت مورد نظر از شرايط و روند كار آگاه نمودن كليه واحد -5

استفاده از البسه ايمني مناسب و وسايل و شرايط پيشگيرانه ي مورد اشاره در  حصول اطمينان از -6
 هپروان

 ان مربوطه از روند و پيشرفت انجام كارسرپرست مطلع نمودن مديران و -7
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:كار گرم  

ناشي از ( انجام كاري كه حرارت مورد استفاده و يا جرقه ايجاد شده كار گرم عبارت است از            
ني اعم نفجار و اشتعال هر نوع ماده سوختباشد كه باعث ا در آن كار به شدت ي ) ...الكتريسيته ساكن و
  .قابل اشتعال موجود در محيط كار گردد ات جامد يعات و  مااز بخارات  گازها ،

ي گرم كه برا ي انجام آنها الزم است پروانه كار گرم توسط مقامات مسؤول و  نمونه ها يي از كارها
بديهي است بر شمردن نمونه هاي زير شامل تمامي كارهاي . گردد به قرار زير است صادر دار صالح يت

  نمي باشد گرم
يخ پرچ ، و جوشكار ي فلزات با گاز ، لحيم كار ي ، گرم كردن و كوبيدن م  با برق ، برشجوشكاري
تمامي دستگاهها ي برقي   ،برق ي با شعله روباز ، روشن كردن د يگهاي بخار و كوره بخاري از استفاده
 ، با )دستگاهها  آماده سازي سطوح مخازن ، ظروف و( انفجار نيستند ، عمليات سند بالست  كه ضد

دستگاههاي  ، يم ها ي برق با سه شاخه ها زدن ، استفاده از موتورها ي برقي ، سپراندن ، سمباده قلم
 ين ها ي درون سوز ش و بدون فالش ، استفاده از ماشو عكس بردار ي د يجيتال با فال يلمرداريف

 ) ي عمومي محوطهجز هنگام استفاده در جاده ها( ديزلي و گاز سوز در محوطه هاي خطر  بنزيني،
  ......وHOT TAP  و(TIE IN)،  گرم گازدار عمليات انشعاب گيري

 
 

 :   كار سرد

شامل كار گرم نشده و در محوطه هاي آزاد و ممنوعه توسط اشخاصي انجام مي  عبارت از كاري است كه
 .محوطه ها به كارهاي فوق اشتغال ندارند شودكه بطور روزمره در آن

 

 :ودفضاهاي بسته ومحد

 ي امكان پذ ير نبوده و ممكن ورود و خروج به داخل آنها براحتي وي شود كه دسترسبه مكان ها يي گفته م

  تمامي ظروف. باشد... يا محتوي مواد سمي ، قابل اشتعال و يا خفه كننده و  دچار كمبود اكسيژن و است
ين او انتشار آن را داشته باشند در ليت تو ليدمذكور بوده و يا قاب ها ووسايلي كه محتو ي مواد دستگاه

 . يگيرندم يف قراررد

وكربنهاي سبك و سنگين ، مخازن ظروف عملياتي هيدر: و فضاها عبارتند از  نمونه اينگونه وسا يل
 وغيرهو دريافت توپك، مجاري فاضالب ها ره،حوضچه ها، ظروف ارسالذخي

 53 



  :فصل چهارم 
  : )Personal Protective Equipment(وسائل حفاظت فردي

  
 از بين بردن اعمال وشرايط خطرناكي است كه احتياج به آموزش افراد ترين راه پيشگيري از حوادثبه     

 ولي در صنعت به مواردي برخورد مي شود كه آموزش وتدابير فني كافي نبوده و وبكار بردن تدابير فني دارد
مثال در برابر اشعه .ي نيز ضروري مي باشدبراي جلوگيري  حوادث  استفاده از وسائل والبسه استحفاظ

بايد از وسائل استحفاظي فردي ......... وذراتيكه از ماشين تراش به اطراف پرتاب مي شود–جوشكاري 
   .كه در اختيار كاركنان گذ اشته شده است استفاده شود

  .ار زيرمي باشندناميده مي شوندبه قر PPEكه به اختصار )شخصي( حفاظت فردي وسائل تعدادي از      
 

  لباس كار، كفش ايمني ،كاله ايمني، دستكش و چيزهاي ديگر      
كاربرد، توليد شده و در شرايط   نوع هاي حفاظتي بايد با طراحي هاي متناسب باتمام تجهيزات و لباس

ايد  ب ها در هنگام انتخاب آنها ، PPEبه دليل تنوع سايز .شوند نگهداري  بهداشتي و به شيوه صحيح
  .انتخاب گردد تا استفاده از آنها به راحتي صورت پذيرد كارگر  سايز مناسب با

  
  :تنه
 دست توسط 2ها سالي  اين لباس.هاي كار نه از جهت ايمني كه برا ي بهداشت كارگر هستندلباس

بوده و از شرايط لباس كار كه به اندازه و سايز مناسب كارگر . شودكارفرما تهيه و به كارگر داده مي
  قسمت آزاد نداشته و لبه هاي شلوار آن دوبله باشد

  
   :چشم و صورت

 بايد كليه افرادي كه ممكن است در معرض خطر باشند ، هاي چشمي ،براي جلوگيري از آسيب   
از جمله كارگران در معرض خطرات موادي چون ذرات اجسام موجود در هوا ، فلزات گداخته و 

 تعليق هاي اجسام در هوا بصورت گرد و  ميايي ، گازها و بخارات ،مذاب ، مايعات اسيدي و شي
 .هاي ايمني و محافظ صورت استفاده كننداز عينك... غبار 

 گردد هاي چشم و صورت بصورت زير تعيين ميملزومات محافظ :  
 1 . طراحي آنها به شكلي باشد كه محافظتي معادل نوع خطرات موجود فراهم آورند .  
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 2.  شرايط مطلوب و راحتي را در حين استفاده براي  ه به نوع و مقتضيات كاري ، با توج
  . كارگران فراهم آورند

 3 .   سايز و نوع آنها به گونه اي باشد كه براي ديد كارگران ايجاد مشكل ننمايد .  
 4 .   با دوام باشند .  
 5 .   قابليت ضدعفوني و گندزدايي را داشته ، به راحتي قابل شستشو باشند.             
 6.   ها باشد در صورت استفاده از عينك طبي ،قابل استفاده در روي اين عينك.  

در هنگام تماس با  هايي براي شستشوي چشم و صورتهاي خطر ساز محيط كار ، محلدر كليه مكان 
   اينهاي اوليه نيز درجعبه كمك وجود. مواد شيميايي خورنده و يا وقوع ساير خطرات بايد تعبيه گردد

در رساندن كمكهاي اوليه به فرد حادثه ديده از ناحيه  نوع مكانها ضروري مي باشد، زيرا هرگونه تأخير
  .منجر به بروز صدمات جدي و دائمي در فرد حادثه ديده گردد صورت و بخصوص چشم ، ممكن است

 
   :سرو گردن

  
 ، اشياء تيز بايد از محافظ حاصل از تماس با براي محافظت سر و پوست آن از پارگي و جراحت  -

 . هاي جمجمه سر و همچنين كاله هاي ضد ضربه استفاده نمود 

 ساختمان سازي ، عمليات برش ، خطوط و باربري ،  در بخش بسته بندي ، باراندازي كارگران شاغل

شامل .. .سخت افزار و   لوله كشي ،  نجاري ،  چوب بري ، جوشكاري ،  انبار، توليد و تعميرماشين آالت ،
   سال قابل استفاده هستند3تا   گرم ،حداكثر400هاي ايمني با وزني حدودكاله. اين افراد هستند

  
 

:د ست  
 

 ، خراش و   پارگي و بريدگي دست ، در هنگام مواجهه با خطرات حاصل از تماس با مواد شيميايي 
 در حضور دماهاي  تماس با مواد بيولوژيكي و همچنين  سوراخ شدن ،  سوختگي ، ساييدگي ،

 . مضر بسيار باال ، بايد از دستكش هاي مناسب استفاده شود

  طول مدت استفاده و   شرايط كاري ، هاي كار مورد نظر ، انتخاب دستكش بايد بر اساس مشخصه 
جنس «:  توجه به اين نكته كه  استفاده از دستكش ، در هنگام.حضور خطرات مختلف باشد 

 اي است كه سرانجام پس از مدت معيني مواد شيميايي را به داخل خود  دستكش ها بگونه  تمامي
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   :گوش
 ا سرو صداي باالتر از حد مجاز ، افراد جهت حفاظت از سيستم شنوايي و در مشاغل مواجه ب

ها به دو صورت كلي اين گوشي.هاي ايمني استفاده كنندجلوگيري از افت شنوايي بايد از گوشي
 :باشندموجود مي

 ( 1 . ear muff  ) روگوشي
 2 . ear plug) توگوشي(  
 ح زير هستند ومعايبي به شر  ها داراي مزاياهر كدام از گوشي:  
 دهند، اما در ها سنگين، آسان ، فركانس باال راكاهش اما در حد مكالمه را تغيير نميروگوشي

  .هاي گرم استفاده از آنها مشكل استمحيط
 شوندها سبك، ارزان، اما باعث عفونت گوش و حساسيت ميتوگوشي.  
 دارند وحتي كاهش تراز بل كاهش صدا را  دسي25-30ها حدوداين در حالي است كه تو گوشي

 .هاستها بيشتر از تو گوشيشدت صوت رو گوشي

  
  :پا 

 آسيب شامل . هاي ايمني جهت جلوگيري از آسيب وارده به پا الزامي است استفاده از كفش
 .است... سقوط اشياء روي پا، خراشيدگي، سوختن با مواد مذاب و 

 ه فوالدي، كاربا مواد خورنده و در صنايع و محيط هايي چون معدن و ذوب كاري كفش پنج
هاي آتش برقكاري كفش الستيكي و گتر حفاظتي در مواجه با ترشحات اسيدي و قليايي ، جرقه

 پوند وزن را تحمل 1500هاي پنجه فوالدي در حدودكفش. (شودو ريختن مواد مذاب توصيه مي
  .)كنندمي

  
  :دستگاه تنفس 

 شودك تنفسي توصيه ميجهت جلوگيري از آسيب ، حساسيت ريوي ماس. 

 شوندها به دو شكل كلي ضد گازو بخارو ضد گرد و غبار تقسيم ميماسك.  
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 باشند هاي فيلتر دار ضد گرد وغبار، از جنس پنبه ، دستمال كاغذي و الياف مختلف ميماسك
  .كنندهاي هوايي جلوگيري ميها و كيسهكه با گرفتن ذرات ، از ورود آنها به ريه

 د گازو بخار، آغشته به مواد شيميايي خنثي كننده گازو بخار از آسيب جلوگيري هاي ضماسك
  .كنندمي

 )ها ماسك مجهز به كپسول اكسيژن هاي كمبود اكسيژن مثل حريقالزم به ذكر است كه در محل
  .)استفاده شود

  
  :تنه وسينه 

 هاي مواجه با  در محيطهابيشتر اين پيش بند. گرددبراي اين منظور پيش بند ايمني پيشنهاد مي
 30-40ها در پرتو. شوند كه بايد نسوز بوده و تمام سينه را بپوشاندمواد خورنده استفاده مي

 .سانتي متر پيش بند پايين تر از كمر را بايد بپوشاند

  )در محيطي كه قطعات گردنده وجود دارد نبايد از پيش بند استفاده كرد(.  
   
  

  :آمربند ايمني 
كمربند بايد از چرم محكم يا .كساني كه در ارتفاع كار مي كنند بايد از كمربند استفاده نمايند     كليه 

 12 برابر وزن را تحمل نمايد ،حداقل پهناي كمربند بايد  5برزنت  وساير مواد مقاوم ساخته شود وتا  
  . ميليمتر باشد 6سانتي متر باشد وحداقل ضخامت آن 

ربوط به آن بايستي بايد مرتبا مورد بازديد قرار گيرد وقطعات فرسوده آن كمربند ايمني وكليه قطعات م
  .تعويض گردد
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  :فصل پنجم 
 :كمكهاي اوليه

     كمك هاي اوليه يعني مراقبت فوري از افرادي كه دچار سانحه ويا آسيب شده اند، هنگامي كه پزشك  
جروحي را نجات داد،كمك هاي اوليه جاي پزشكي جان مدر دسترس نباشد بايد با كمك هاي اوليه 

  . وفقط به منظور جلوگيري از وخيم تر شدن جان مصدوم انجام مي شوداقدامات پزشكي را نمي گيرد
سوانح در صنايع زياد ومتنوع است وبراي تمام آنها ميسر نيست لذا در مورد حوادث با توجه به اينكه تعداد 

  .شايع در محيط كار شرح خواهيم داد
  
  :مك هاي نخستين در برخورد با فرد مصد وم ك

اطمينان از اينكه خطري خود شما را تهديد نمي كند بسيار مهم است زيرا ممكن است مصدوم در -1     
  .اثر انتشار گاز در يك محوطه بي هوش شده باشد و ورود شما بدون ماسك خود شما را به خطر اندازد

  .راي خبر كردن آمبوالنس اعزام نمائيدبه محض شروع به كمك ،كسي را ب-2     
  .مصدوم را در وضعيت راحت قرار دهيد-3     
قبل از هر چيزي اطمينان حاصل كنيد كه راه تنفس مصدوم  بسته نيست،راه تنفس ممكن است به -4     

،لقمه غذا ،آب وترشحات حلق ويا بسته به وضعيت قرار واسطه يك جسم خارجي از قبيل دندان مصنوعي 
  .گرفتن سر وگردن بسته شده باشد،همزمان جلوي خونريزي را بگيرد

  .به طريق زير عمل نمائيدبراي آنكه دهان وگلو را از جسم خارجي پاك كنيد -5     
  . سر را به يك سمت بچرخانيد-     الف
  .دهان را باز كنيد-      ب
پائين طرف د حتما سر مصدوم به گلو را لمس وبا انگشت جسم خارجي را در آوريد،مواظب باشي-     ج

براي تميز كردن گلو ودهان از لخته خون ومواد استفراغي مي توان . باشد تا جسم خارجي به داخل فرو نرود
  ) ASPIRATOR(نيز استفاده نمود )آسپيراتور(دستگاه مكنده از 
  

   :تنفس  دهان به د هان
  .نيدهرگاه اقدام به تنفس مصنوعي كرديد به طريق زير عمل  ك

  بيمار را به پشت خوابانده سر او را به عقب خم كرده،چانه بيمار را به پائين فشار دهيد،دهان اورا باز كرده  
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در كنار بيمار ونزديك سر او زانو زده .وقتي مسير هوا باز شد مي توانيد تنفس مصنوعي را شروع نمائيد
  .وچنين عمل كنيد

  .هرگونه جسم خارجي يا دندان مصنوعي پاك كنيددهان را باز وحفره دهاني را از  -1     
گردن به حال كشش به وضعيت مناسبي واقع گرديده و اطمينان حاصل كنيد كه سر بيمار در -2     

  .هوا كامال باز باشدسمت عقب قرار دارد تا مجراي عبور 
فشار دهيد تا بسته كف دست را روي پيشاني بيمار گذ اشته وبا انگشتان همان دست ،بيني او را -3     
  .شود
  .يك نفس عميق بكشيد-4     
  . دهان خود را طوري روي دهان بيمار قرار دهيدكه امكان فرار هوا وجود داشته باشد-5     
  .باال آمدن سينه او را حس كنيدتا هواي موجود در ريه هاي خود را به شدت به دهان او بد ميد -6     
ان او برداريد تا هواي وارد شده از ريه هاي او خارج گردد ودر اين لحظه دهان خود را از روي د ه-7     

 ،بخاطر داشته باشيد كه وقتي از انبساط سينه بيمار مطمئن شديد،فورا خودتان يك نفس عميق بكشيد
  .مرتبه درد قيقه انجام دهيد15تا12اين دوره را .دميدن را قطع كنيد تاهواي داخل ريه هاي او قطع گردد

  )تصوير زير(عمل د ميدن را تا زماني كه مصدوم خود شروع به نفس كشيدن كند ادامه دهيد -8     
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  :ماساژ خارجي قلب 
  

     هدف از ماساژ قلبي آنست كه با فشار عمودي دستها بر روي استخوان سينه ،قلب را كه بين استخوان 
در .ا قرار دارد بفشاريم وعمل انقباض طبيعي قلب را به طريق مصنوعي ايجاد نمائيمجناغ سينه ومهره ه

موقعي كه ماساژ قلبي ضرورت دارد بهتر است همراه با تنفس مصنوعي باشد ،در اجراي اين طريقه يك نفره 
 15ه يعني زماني كه يك نفر به تنهايي مسئول اجراي ماساژ وتنفس مصنوعي است در هر دوره كه قريب ب

اگر دو نجات . مرتبه ماساژ قلبي پي در پي ضروري است 15ثانيه طول مي كشد ،دو تنفس پشت سر هم و
بار فشار روي قلب كه يكي از نجات دهندگان انجام مي دهد ، 5دهنده با هم كار مي كنند به ازاء هر 

 60 كار برابر در اين حالت چنانچه ميزان سرعت.يكبار تنفس مصنوعي توسط ديگري صورت مي گيرد
عمليات بايستي تا برقراري شرايط طبيعي در . تنفس مصنوعي در دقيقه باشد متناسب است 12ماساژ و

  .بيمار ادامه يابد
  

  :نحوه حمل مجروح به درمانگاه يا بيمارستان 
     اهميت حمل مجروح به خصوص در مواردي كه آسيب خيلي شديد است بسيار مهم وحياتي است ، 

كوچكترين .ق مي افتد كه مددكار مجبورمي شود آسيب ديده اي را تا مسافت زيادي انتقال دهداغلب اتفا
بي دقتي يا عدم رعايت دستورات پزشكي ممكن است باعث ازدياد رنج ويا درد بيمار وافزايش بيماري و 

  .پيدايش  عوارض سخت تر شود
  .،موارد زير را به اجرا در آوريدنكنيدهيچوقت عجله .براي حمل بيمار تمام جوانب كار را بررسي كنيد

ابتد ا هر چه لباس تنگ يا يقه وكمربند ونظاير آن دارد باز وآزاد كنيد وجز در مواقعي كه صورت -1     
  .د ازيد پتو روي آن بينبيمار سرخ شده است

تيار شما  طرز انتقال بيمار به نوع آسيب ديدگي ولزوم حمل فوري ووسيله نقليه است كه در اخ-2     
  .ازمحل حادثه چاره اي بياند يشيدبخصوص براي دور كردن مصدوم .گذارده مي شود

اگر حادثه ديده در معرض خطر جاني است يا اينكه واقعه ديگري در انتظار اوست بايد كمك دهنده -3     
  .به سرعت تصميم گرفته واورا از محل آسيب دور كند

است در وسيله نقليه به صورت خوابيده انتقال دهند جز در موارد هر بيمار آسيب ديده را بهتر -4     
  .خاصي كه براي تسهيل عمل تنفس  يا علت ديگري الزم باشد اورا به وضع مخصوصي بنشانند
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يز خطري براي اگركمك هاي الزمه درباره آسيب ديده بطور دلخواه انجام شد ه ومحل حادثه ن-5     
  ومنتظرشويد تا وسيله دلخواه مانند آمبوالنس  براي حمل او خرج ند ادهعجله زياديبيماردر پيش ندارد 

  .برسد
  .در موارديكه استخوان پشت سر آسيب ديد ه است بيمار را به يك پهلو در وسيله نقليه بخوابانيد -6     
ت مي در مواردي كه وسيله نقليه آماده نبوده وضمنا مسافت چند اني با مركز پزشكي فاصله نيس-7     

  .توان از برانكارد يا تختخوابي كه بتوان بوسيله دو يا چند نفر حمل نمود استفاده كرد
پتو را روي .ارد مي توان دو قطعه چوب محكم دو متري تهيه نمود  در مواردي كه برانكارد وجود ند-8     

 دوم گزارده  سپس يك چوب را بين تاي ثلثزمين پهن كرده،آن را از عرض به سه قسمت تقسيم كنيد
ثلث سوم را روي آن  است نهاده، وچوب ديگر را روي تاي پتو كه در فاصله بين ثلث دوم وثلث سوم

  )شكل زير.(انداخته وبيمار را روي آن قرار دهيد
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  .در مورد شكستگي ها بايد دقت مخصوص به خرج داده وآنها را ثابت كنيد- 9     
در مواردي كه حال بيمار چند ان سخت نيست دو نفر مي توانند روبروي هم ايستاده ودستها را -10     

روح گذ ارده واز طرف ديگر از ناحيه مچ دست يكديگر را بگيرند ومجدر يك طرف بر روي شانه همديگر 
  .را در حالي كه تكيه گاه خوبي د ارد حركت دهند

ا نكرده  بيماراني كه عيب عضوي پيد(درمورد بيماراني كه بيهوش شده اند يا بيحال هستند  -11     
،دستهاي خود را روي سينه بيمار به هم مي يك نفر از پشت زير دو بغل مصدوم را گرفته  معموال) اند

  .جروح را از پشت گرفته واز جلو مي رود ، مجروح را مي توان حمل كردگيرد وشخص ديگر زانوهاي  م


