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مجوز کار : عنوان

ولی پور.....مهندس  :مدرس
:تحصیالت 

(در حال نگارش پایان نامه  ) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان–دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای 
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

(جندی شاپور) کاردانی بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی اهواز 
:برخی از سوابق کاری

به عنوان کارشناس ایمنی در مرکز ایمنی و آتش نشانی1389مجتمع فوالد مبارکه اصفهان از مرداد سال 
سال به عنوان کارشناس ایمنی مرکز 2.5به مدت 1389لغایت 1387پاالیشگاه اصفهان از سال 
سال به عنوان کارشناس ایمنی کارگاه تعمیرات مرکزی1به مدت  1387لغایت1386پاالیشگاه اصفهان از سال 

1385مشارکت در پروژه ارزیابی ریسک شرکت فوالد آلیاژی در سال 
مربی آموزش مباحث ایمنی در پاالیشگاه اصفهان

مربی آموزش مباحث ایمنی و اطفاء حریق پرسنل جدید االستخدام اداره گاز 
ز مربی آموزش مباحث ایمنی عمومی ، ایمنی و اطفاء حریق ، کار در فضای بسته ، مدیریت بر رویدادها و آنالی

در مجتمع فوالد مبارکه  ... حوادث و  



6/28/2016

2

3

رفتارهای ناایمن

محیط ناایمن

تجهیزات ناایمن

عدم رعایت سیستم های ایمنی

w w w . h s e f a . i r
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کهنیکارکناایمنیتضمینبرایاقداماتکلیهکهآنازیافتناطمیناندرکلیدیعاملیک

.گیردمیقراراستفادهموردباالاطمینانباباشند،کارمیمشغولدرتأسیسات

حادثههایپتانسیلکردنبرطرفوعملیاتایمنیشرایطکردنچک

مجوز انجام كار

،دانشدهحذفموجودهایریسکتمامیآنصدورباباشدکهنمیمعنااینمجوزکاربهصدور

رامنایشرایطبلکهگرددفعالیتشدنایمنباعثتواندنمیتنهاییبهمجوزصدورکهچرا

.نمایندمیتعییناجرایینفراتوسرپرستانومجوزکنندهصادرمسئولین

مجوز انجام كار نکته
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انواع مجوز كار 

هماهنگی گروه های اجرایی با ناحیه

برای جلوگیری از تداخل فعالیت هاهماهنگی بین گروههای اجرایی

راییاطمینان از آموزش خطرات محل فعالیت و  نحوه انجامفعالیت به افراد اج

اطمینان از استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی

اطمینان از استفاده صحیح و ایمن از منابع انرژی

اطمینان از انجام ایمن فعالیت ها و پیشگیری از حوادث ناشی ازکار

مستند سازی آموزش ها و تذکرات ایمنی به گروههای اجرایی

اطمینان از اخذ و بکار گیری مجوز های تکمیلی 

اطمینان از انجام ایزوالسیون و قطع منابع انرژی

اطمینان از ترک محل کار به صورت ایمن 

هدف صدور مجوز انجام كار 
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برایرادافحداکثرمجوزایندروپذیردمیانجامهاآنتوسطفعالیتکهاستگروهییافرد:فعاليتمجري

مجوزصدوربهنیازباشدنفر10ازبیشاجراییگروهافرادتعدادکهصورتیدر.باشندمینفر10فعالیتانجام

.باشدمیجدید

فعالیتکهاستواحدیاضطرارییاوتعمیراتتولید،تکنسین/کارشناس/فورمنشیفت:مجوزکنندهصادر

جامانجهتالزمایمنیشرایطتامینوکارمحیطخطراتاعالموظیفهمجوزکنندهصادر.گیردمیانجامآندر

.داردعهدهبررافعالیت

مجري فعاليت و صادر كننده مجوز

ازاخلدیاخارجاجراییگروهتوسطکهتوسعهونصبساخت،،سازیبهینهبازرسی،تعمیراتی،هایفعالیتکلیهبرایمجوزاین
.گرددمیصادرشود،میانجامواحد/ناحیه

.شودمیاقدامناحیهمدیرتصمیماساسبرواحد،/ناحیهداخلاجراییهایگروهبرایکارانجاممجوزصدورجهت

فراتنتوسطوتوسعهمدیرتشخیصبهکارمجوزشود،میانجامبرداریبهرهمحدودهازخارجکهتوسعههایفعالیتخصوصدر
.شودمیصادرشدهتعیین

خطوطویربرکاراشتعال،قابلموادمسیردربرشکاریوجوشکاریبسته،مخازندرکارارتفاع،درکارقبیلازویژههایفعالیت
.داردمجوزرصدوبهنیازسقفیجرثقیلرویبرکارنفر،حملسبداستفادهخطرناک،وسمیشیمیاییموادباکارقوی،فشاربرق

ماید،نمیمشخصمربوطهمدیرکهفردیتوسطکار،انجاممجوزشودمیانجامخدماتی/ستادیواحدهایدرکههاییفعالیتبرای
.گرددمیصادر

موارد صدور مجوز كار 



6/28/2016

7

تکمیلمجوزکنندهصادر/فورمنشیفتتوسط(مجوزاعتبار)2قسمتو1/7تا1/1هایبندشامل(عمومیاطالعات):فرم1قسمت

.گرددمی

هایمتقسدر،توسعههایفعالیتمانندنداردوجودتجهیزمشخصاتیاکاردستورشمارهکههاییفعالیتدر

.گرددقید(..واضطراریتوسعه،)فعالیتنوعاستالزم1/5و1/4

مراحل صدور مجوز

:3/4تا 3/1فرم شامل بند های 3قسمت 
:شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک و تفهیم آن3/1بند

خطراتاعالم)اجراییگروهسرپرستو(کارمحیطخطراتاعالم)مجوزکنندهصادرتوسطمشترکا  

.شودمیزدهعالمتاصلیفرمدر(فعالیت

بهوظفماجراییگروهسرپرستومجوزکنندهصادر،(تکمیلیتوضیحات)ایمنیتذکراتنیازبهصورتدر

.باشندمیمربوطهقسمتتکمیل

صتخصازتواندمینیازصورتدرفورمنشیفتتجهیزات،تعمیراتهمانندتخصصیهایفعالیتدر

.نمایدواحداستفادهتکنسین/کارشناس

مجري فعاليت و صادر كننده مجوز
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شناسايي و خطرات و ارزيابي ريسک و تفهيم آن3/1بند

 گرددمیمشخصاجراییگروهسرپرستومجوزکنندهصادر/فورمنشیفتتوسطمشترکا

بهشروعاز،شدهتعیینشرایطوایمنیتجهیزاتولوازمکاملتأمینتابایستیاجراییگروهسرپرست

.باشدمیفعالیتپایانتاشروعازفردیحفاظتوسایلکنترلبهمکلفوخدداریکار

صادرطتوسانرژیمنابعازگیریانشعابمحلباشد،انرژیمنابعتامینبهنیازکهصورتیدرقسمتایندر

.گرددمیمشخصمجوزکننده

مربوط به لوازم و تجهيزات ايمني مورد نيازفرم 3/2بند 
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مربوط به لوازم و تجهيزات ايمني مورد نيازفرم 3/2بند 

مجوز : 3/3بند 
های خاص

ایناستیگفتن.گرددمشخصقسمتایندرمجوزصادرکننده/فورمنشیفتتوسطبایستیباشدالزمخاصیمجوزهایفعالیت،انجامبرایچنانچه
.گردداخذذیصالحمراجعازبایستیهامجوز

،برسدمجوزکنندهصادر/فورمنشیفترویتبهفرم3/3بنددرشدهمشخصخاصهایمجوزبایستیکاربهشروعاجازهوفعالیتانجامازقبل
.گرددنمیصادر3/3قسمتدرشدهمشخصهایمجوزاخذوتاییدتااصلیمجوزکهاستبدیهی



6/28/2016

10

:شدهمطرحانرژيمنابعقطع
برکهباشدمی(...وانفجارواشتعالقابلگازهایپنوماتیک،هیدرولیک،)سیاالتبرق،:شاملانرژیمنابع

.گردداقداممنابعاینسازیایمنبهنسبتبایستیایمنیکارتگردشکاراساس

ن،ایزوالسیوفراینددر.باشدمینظرموردمحیطجداسازیوتجهیزنمودنخطربینمودن،ایزولهازمنظور

قطع،داردوجودتجهیزاتی/انسانیحادثهایجادپتانسیلهاآنانرژیشدنآزادصورتدرکهانرژیمنابعکلیه

گردندمی

فرم مربوط به ايزوالسيون3/4بند 

طراتخبهنسبترااجراییگروهسرپرستفعالیت،محلونوعبهتوجهبامجوزکنندهصادرابتداکهاستنیازفرم4قسمتدر

.بگیردامضاءقسمتایندرویازونمایدتوجیهکامالالزمهایهماهنگیوکارمحیط

: فرم شامل 4قسمت 

فرم 4بند 



6/28/2016

11

صحیحشروکار،محیطخطراتتفهیمبهنسبتاستمکلفاجراییگروهسرپرست:اجراییگروهبهتفهیم:شاملفرم5قسمت

را5تقسماجراییگروهو،اقداماجراییگروهبهایمنصورتبهکارانجاموهافعالیتدستورالعملوفعالیتخطراتوفعالیتانجام

نمایندامضاءوتکمیل

نفراتتعدادکهصورتیدر
بایستیباشدنفر10ازبیش
طشرایبادیگریکارمجوزفرم
گرددصادرشدهیاد

مراحل صدورمجوز كار  شروع کار : فرم شامل 6قسمت 
با(الزمایمنیهایکارتومجوزهااخذ)کارشرایطشدنایمنازاطمینانواجرائیگروهامضاءازپسمجوزکنندهصادر/فورمنشیفت
.نمایدمیصادر6قسمتدررافعالیتشروعدستورخودامضاء
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ز شروع در صورتیکه شرایط محیط کار برای انجام فعالیت ایمن نباشد، تا قبل از ایمن سازی کامل،  بایستی ا
.فعالیت توسط گروه اجرایی جلوگیری می نماید

روه سرپرست گروه اجرایی تا اتمام کامل فعالیت بایستی در محل حضور داشته و در صورتی که سرپرست گ
اجرایی چند جبهه کاری را نظارت می نماید بایستی جانشین تعیین نماید

.  در ضمن انتخاب جانشین رافع مسئولیت های قانونی سرپرست گروه اجرایی نخواهد بود

مراحل صدورمجوز كار  شروع کار : فرم شامل 6قسمت 

تمدید مجوز کار : فرم شامل 7قسمت 

تمدید7قسمتدراجراییگروهسرپرستکار،انجاممجوزفرمدرمندرجزمانتمدیدبهنیازصورتدر

.نمایدمیدرخواسترامجوز
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انجامکارمجوزتمدید،7قسمتتکمیلواجراییگروهسرپرستدرخواستباو8قسمتدرمجوزکنندهصادرنظراساسبر

.باشدمیانجامکارمجوزفرمپشتدررونداینکهشودمی

ارکانجاممجوزفرمپشتدرمربوطهقسمتوگرددترکمرتبوایمنصورتبهکارمحلروزانهکارپایانازبعدروزهردراستالزم
.گرددتکمیلاجراییگروهسرپرستتوسط

تغییراتنایازرااجراییگروهسرپرستبایستیمجوزکنندهصادر،شوددادهتغییراتیفعالیتمحلوعملیاتانجامنحوهدرچنانچه
شد،جادایاجراییگروهتوسطفعالیتانجامنحوهواجرایینفراتدرتغییریکهصورتیدرونمایدتکمیلرافرم5-8قسمتومطلع

وزمجدرراموارداستالزممجوزکنندهصادروبرساندمجوزکنندهصادراطالعبهراتغییراتاستموظفاجراییگروهسرپرست
.نمایدصادرجدیدمجوزیاواعمالشدهصادر

مراحل تمديد مجوز کار



6/28/2016

14

کارمجوزلغو:شاملفرم9قسمت

راکارمحلونمودهخارجراآالتابزارولوازم،رساندهاتمامبهراکارکارکنانکلیهکهاینازاطمینانوکاراتمامازپساجرائیگروهسرپرست

نمایدمیاعالمراکارپایانوتکمیلرافرم1/9بنداند،نمودهترکمرتبوایمنبطور

تکمیلنسخهدوهردررافرم2/9بنداجرایی،گروهحضورعدمازاطمینانوکارمحلکنترلازپسمجوزکنندهصادر/فورمنشیفت

.اشدبمیممنوعاجراییگروهبرایمجددفعالیتهرگونهانجاموساقطاعتباردرجهازکارمجوزمرحلهایندرکهنمایدمیاعالمراکاراتمامونموده

روه تا پایان کار نزد سرپرست گ( زرد)نزد صادر کننده و نسخه دوم ( سفید)نسخه تنظیم گردیده که نسخه اول 2مجوز انجام کار در
نگهداری شده و پس از اتمام کار جهت ثبت پایان کار و درج امضاء های مربوطه به صادر کننده مجوز ( در محل انجام کار )اجرائی 

.  تحویل می گردد

ار در صورت مفقود شدن یک نسخه از مجوز انجام کار، بایستی از روی نسخه موجود کپی تهیه شده و مراحل بعدی مطابق گردشک
.دنبال گردد

.صادر کننده مجوز موظف است با تعویض شیفت، کلیه مجوزهای انجام کار را به شیفت بعد تحویل نماید/شیفت فورمن

روزبصورتدروگرددنگهداریمربوطهواحدهایدرهفتهیکمدتبهشدهصادرکارهایمجوزاستنیازسوابق،بهمراجعهمنظوربه
.شوددادهارجاعسوابقدرثبتجهتبازرسیوایمنیمرکزبهکارمجوزاستالزمحادثه

نکات قابل توجه 
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است باشد، نیاز... در صورتی که جهت ایمن نمودن شرایط محیط کار نیاز به هماهنگی با واحدهای مختلف از جمله واحد های تولید، تعمیرات و 
.صادر کننده مجوزبه عمل آید/هماهنگی های الزم توسط شیفت فورمن

.صادر کننده مجوز ضروری می باشد /ثبت شماره تلفن همراه سرپرست گروه اجرایی و شیفت فورمن

درولییابندمیراه(ثانویه)دیگرناحیهبه(اولیهناحیه)ناحیهیکازهانقالهنواریاوغلتکیخطوطهمانندتجهیزاتازبعضیاینکهبهتوجهبا
.گرددذاخکارمجوزثانویهناحیهدرخودتجهیزرویبرکارگونههرانجامازقبل،اولیهناحیهطرفازاستالزمباشندمیاولیهناحیهاختیار

مدیرحضورابایجلسهتشکیلباوناحیهمدیریتتشخیصبهناحیه،هردرویژهشرایطاساسبرهامسئولیتتغییربهنیازصورتدر
.گرددمیصورتجلسهشده،تعریفمواردبازرسی،وایمنیمرکزنمایندهوناحیهایمنینمایندهواحد،رئیسناحیه،

ی و تجهیزاتی که در نواحی مختلف توسط تعمیرات مرکزی سرویس و نگهداری می گردند همانند ساختمان ها، سیستم های سرمایش
وز کار آن  گرمایشی، سیستم های روشنایی، تعمیرات آسانسورها و باالبرها، مخابرات و کار بر روی دوربین های مدار بسته، بایستی مج

.  توسط بهره بردار همان  ناحیه  صادر گردد

نکات قابل توجه 

30

(قرمز)كارت ايمني 
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:(قرمزکارتايمني،کارت)

کارتتکمیل،مشابهفعالیتهایسایروتعمیراتهنگامدرتجهیزاتقراردادنایمنیدرضرورتبهتوجهبا

.نمایدضمانتراایمنی،تواندمیمذکورکارتازصحیحاستفادهوبرداربهرهوکنندهدرخواستتوسطایمنی

حوادثکاهشمنظوربه(..و،برق،گازاب)انرژیمنابعقطعمنظوربهتجهیزاتقراردادندرایمنی:نهاييهدف

کارت ايمني

32
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تذكرات مهم

 .ننماييدتجهيزاتسازيايمنبهمبادرتهرگزايدنديدهآنايمنيمواردوتجهيزبارابطهدرکافيآموزشکهصورتيدر

 !!!!استخطرناکدیگرانایمنیکارتسایهدرفعالیت

 مواد،رطوبتوداردسازگاريآنشرايطومحيطباايمنيکارتوسازيايمنوسايلکهنماييدحاصلاطمينانهميشه

.بردنميبينازآنرا...وحرارت،خورنده

 .ندهيدانجامايمنيقفلياوايمنيکارتيکباراتجهيزيکرويمختلففعاليتچند

 (هاتريپدرحتي).پذيردصورتايمنيکارتسيستمازاستفادهباصرفاتجهيزاتانرژيوصلوقطعگونههر

زاتعمیراتزماندرتجهیزاتسازیایمنروشهایسایروایمنیقرمزکارتازاستفادهچندهر

درکهدباشمینیزضعفینقاطدارایروشاینولینمایدمیپیشگیریانسانیحوادثبسیاری

.شودمنجرحادثهبهتواندمینقایصاینبروزصورت

یمنیاکارتتوسطسازیایمنفرآینددراستممکنکهخطاهاییونقایصازبعضیبهادامهدر

.نماییممیاشارهنمایدبروزقرمز

نقاط قابل بهبود
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منایدراشتباهبهمنجرکهایمنیکارتدرشدهنویسدستاطالعاتسایروتجهیزنامنبودنخوانا
.گرددمیتجهیزاتسازی

ناماستممکنکهتعمیراتشیفتسرپرستیاتعمیراتکارشناسانتوسطایمنیکارتتکمیلدراشتباه
.شودنوشتهاشتباهمربوطبرقتابلوشمارهوتجهیز

وایمنیکارتشمارهانسانیخطایعلتبهکنندهایمناستممکنکهتجهیزدادنقرارایمنیدراشتباه
.دهدقرارایمنیدررادیگریتجهیزوندادهتطبیقرامربوطتابلو

(کارتته)دومقسمتویا(سرکارت)اولقسمتشدنمفقودامکان

نقاط قابل بهبود

ارتکشمارهانسانیخطایعلتبهکنندهایمناستممکنتجهیزکهکردنخارجایمنیازدراشتباه
.نمایدخارجایمنیازرادیگریتجهیزوندادهتطبیقرامربوطتابلووایمنی

عدمزااطمینانبمنظورتجهیزوصلازقبلثبتدفترنکردنکنترلوایمنیکارتزیادتعدادوجود
دیگرایمنیکارتهایوجود

دموارازبعضیدرمکانیکیهایقفلازاستفادهعدمعلتبهتجهیزاتشدهایزولهازاطمینانعدم

پایلوتیاموازیمسیرهایطریقازولتاژبرگشتهایمسیروجود
و...

نقاط قابل بهبود
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مغایرتهای مشاهده شده

نصبهمربوطتابلویدربرویراایمنیکارتسرکهاینجایبهتجهیزکنندهایمنفرد،موردیکدر

وجودیزتجهبودنایمنیدردادننشانبرایعالمتیحالتایندر)بردمیخودهمراهبهاشتباها،نماید

.(ندارد

مینمایدخارجایمنیحالتازراتجهیزونمودمیمراجعهتابلواینبهنیازحسببردیگریفرداگرحال

.نمایدشدیدحادثهدچارراکارندمشغولنظرموردتجهیزرویبرکهکسانیتواند

.افریندکوچک ترین خطا در استفاده از سیستم کارت قرمز می تواند بزرگ ترین حادثه ها را بی: تذکر
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دفتردرکارپایانازپسکار،انجامجهتشدهصادرقرمزهایکارتازتعدادی،دیگرموردیدر

تجهیزرویکارتیواستیافتهپایانکارکهحالتایندر.استنگردیدهثبتایمنیهایکارتمخصوص

شدهصادرقرمزهایکارتکارپایانکهببیندونمایدمراجعهثبتدفتربهفقطفردیاگر،نداردوجود

ازواقعدرهکنظرموردتجهیزبهاستممکناستایمنحالتدرتجهیزهنوزکهاینخیالبه،نشدهثبت

.گردد(....وگرفتگیبرق)حادثهدچارونمودهمراجعهاستشدهخارجایمنی

6/6برقترانسبهمربوطکاریگروهیکایمنیکارتبازگشتازپسکنندهایمنفرد،دیگرموردیدر

برقلوصوایمنیکارتبرداشتنبهاقدامومراجعهتابلومحلبهایمنیکارتتهداشتندستدربا

.نمایدمیترانس

آنازستهالکتریجریانصدایشنیدنباکردندمیفعالیتترانسرویکهدیگریگروههنگامایندر

.گرددمیپیشگیریشدیدیحادثهازوشدهدور

داشتهجودونیزدیگریایمنیکارتمذکورترانسبهمربوطتابلورویبرگردید؛مشخصهابررسیدر

وصلبهماقداثبتدفترکنترلعدمبهتوجهباوبرداشتهراکارتدوهرتوجهیبیباکنندهایمنکه

!استنمودهتجهیز
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کليد برق

4

جاي کارت ايمني

3

4=3
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نصب قفل ايمني براي والوهاي حساس

54
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 .دارندقراربستهفضایخطراتمعرضدرکارگرهامیلیونسالههر

 .استبودهمسمومیتوانفجار،خفگیاثردربستهفضایدرفوتبهمنجرحوادثبیشتر

 .استبودهگازسنجیدرنقصواکسیژنکمبوداثردرهامیرومرگ%60آماراساسبر

 .شوندمیکشتهنجاتوامدادافرادازنفر2بستهفضایدرمیرومرگموردهرازایبه

مقدمه

قبلوبودهناپذیراجتنابکاریچنیناینکهمگرنداردرامحصورفضاهایبهورودحقکسهیچ

.گردداجراخوبیبهفضاهاایندرموجودخطراتبامتناسبسازیایمنفضاهااینبهوروداز

قانون کار در فضاهای محصور
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1910-146انداردتاسبراساسOSHA،ارکبرایآن،داخلبهورودودسترسیامکانضمنکهشودمیاطالقمحلیبهبستهفضای

.شوندآنوارد..وتعمیراتنگهداری،وتعمیربازرسی،چونکارهاییانجامبرایافراداستممکنونشدهطراحینفراتدائمی

ویصنعتظروفمخازن،مانندبزرگترفضاهایکهچناننباشدمحدودهاگودالروآدمهایدریچهمانندتوانندمیبستهفضاهای

.گیرندمیقراربستهفضایتعریفدرنیزسیلوها

،یاوکانالها،روآدمهایدریچهسربسته،ظروف،ذخیرهمخازن،هاکوره،فاضالبها،لولهخطوطها،چالهوگودالهاتانکها،بویلرها

.باشندمیفضاهااینازمثالهائینشدهتهویهفضاهای

مجوز ورود به فضاي بسته

مجوز ورود به فضاي بسته

عمده در حین کار در داخل فضاهای بسته یا محصور خطرات زیادی جان افراد را تهدید می کند که پاره

خطرات کار در فضاي بسته 

خطرناکمعلقذراتوبخاراتگازها،اشتعال،قابلموادوجود

اکسیژنکمبود

اشیاءوافرادسقوط

حرارتیهایاسترس

گرفتگیبرق

و....
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:باشدمیزیرخصوصیاتازیکیحداقلدارایمحصورفضاهای

محدودخروجیوورودی:

گاهیوتازههوایتامینوسایل،ایمنیوسایلمثلضروریتجهیزاتانتقالونقلمسئلهاینبهتوجهبا

پاتیل،هاحفاریمثلباشدمیبازدهانهدارایمحصورفضایگاها).گرددمیروبرومشکلبانجاتعملیات

(ها

خصوصيات فضاهاي محصور

US&A (v. 2/07)

Examples at UWM

• manholes and pits

• steam pit

• electrical pit

• signal pit

• storm drain manhole

• sump pit

• tanks at the Power Plant

• others - see inventory

UWM Steam Pit #1 at Power Plant
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US&A (v. 2/07)

Examples at UWM

Pit 11: Union

US&A (v. 2/07)

Examples at UWM

Pit 12?:
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US&A (v. 2/07)

Examples at UWM

Pit 13: Mitchell Hall

US&A (v. 2/07)

Examples at UWM

• Signal Pit outside Power 
Plant
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US&A (v. 2/07)

Examples at UWM

Steam Pit west of Mitchell Hall
Mitchell north-wing roof steam line chase 

US&A (v. 2/07)

Examples at UWM

• Acid Neutralization Pit in 
Lapham Hall
• Serviced by Outside Contractor
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US&A (v. 2/07)

Examples at UWM

Pump House

نامناسبطبیعیتهویه:

هوایباآنداخلهوایاستممکنآنهاویژهطراحیدلیلبهمحصورفضاهایدرهواماندنمحبوستوجهبا

درستاممکنهمچنین.باشدافتادهگیرهافضاایندرخطرناکوسمیگازهایوبودهمتفاوتکامالبیرون

اشتعالخطرشافزایباعثوبودهاکسیژنازغنیاینکهیاوشودخفگیباعثونبودهکافیاکسیژنفضاهااین

.گرددانفجارو

خصوصيات فضاهاي محصور
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US&A (v. 2/07)

C5 Alternate Entry with
Continuous Ventilation

US&A (v. 2/07)

C5 Alternate Entry with Continuous Ventilation

• Electrical Pits

• Signal Pits

• Steam Pits 
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آنهادرافراددائمیماندنبرایآننشدنطراحی:

ذخیرهآنطراحیازهدفونشدهطراحیروزهروطوالنیمدتبرایکارگرماندنبرایفضاهاگونهاین

هگاهیگورودبنابراینباشدمی..وتولیدیموادانتقالونقلیافرآیندهاوموادکردنمحصور،موادسازی

یمخطرناکومشکلکاری...وتعمیرکاری،نگهداریوتعمیر،بازرسیچونکارهاییانجامبرایافراد

.باشد

خصوصيات فضاهاي محصور

رگیباعثکه)خروجودسترسیدرسختیشاملمحصورفضاهایدرموجودخطراتمهمترین

میهتهویفقدان،بخاراتوگازهاتجمع،(.شودمیافرادنجاتمانعیافرارازجلوگیری،افتادن

.باشد

(افاطرهایالیهازمتاننشتمثال)باشدمذکورفضایماهیتازناشیاستممکنخطراتاین

یااریجوشکعملیاتمثال)گردندایجادفضاهاایندرنظرموردفعالیتماهیتاثردراینکهیاو

.(حاللهاباکاریتمیز

خطرات بالقوه در فضاهاي محصور 
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اینازایپارهکهکندمیتهدیدراافرادجانزیادیخطراتمحصوریابستهفضاهایداخلدرکارحیندر

.باشدمیذیلشرحبهخطرات

خطرناکمعلقذراتوبخاراتگازها،اشتعال،قابلموادوجود

(%19.5ازکمتراکسیژنکمبود)اکسیژنکمبودیافقداناثردرخفگی.

سقوط

حرارتیاسترسهای

گرفتگیبرق

خطرات کار در فضاي بسته 

سمیگازهایوبخارات،شیمیاییمواد•

سوزیآتش•

رادیواکتیوتشعشعات•

.گردوغباروبخارات،سمیگازهایتنفساثردرمسمومیت•

.محصورفضایدراکسیژنافزایشوبخارات،اشتعالقابلموادحضوراثردرانفجاریااشتعال•

.سرناحیهدیدگیآسیبوافرادسررویموادسقوط•

و گیر افتادنغوطه ور شدن•

کمبود نور و روشنایی •

ساير خطرات فضاهاي محصور
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US&A (v. 2/07)

Engulfment

US&A (v. 2/07)

Configuration
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سیلوهادرغالتمثلریزذراتجریانشدنرها.

مناسبارتینگعدموناایمنتجهیزاتاثردرگرفتگیبرق.

باشدنشدهقطعآنهابرقکهگردندهومتحرکوسایلبابرخورد.

وخروج،ورودمسیرهایازمحصورفضایداخلبهموادورودDrainشدنمسدودعدماثردر(blind&blank).

(کاملتخلیهعدمعلتبه)مایعیابخار،گازصورتبهمخزندرموجودهایفراوردهوجود.

محصورفضاهایداخلدرافرادسقوطیاافتادن

محصورفضایدرکارحالدرآالتماشینوتجهیزاتتوسطشدهتولیددودوهافیوم.

نامطبوعبویوگرما،حرارت

موزیحیواناتبامواجههخطر

ساير خطرات فضاهاي محصور
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حدود اشتعال یسوزدرجه خود به خود حداقل اکسیژن برای احتراق گاز

درصد74تا4 گراددرجه سانتی570 درصد5 هیدروژن

درصد74تا 13 گراددرجه سانتی610 درصد6 منواکسید کربن

درصد14تا5.3 ادرگدرجه سانتی630 درصد12 متان

درصد52تا5 متفاوت متفاوت مخلوط

با آرزوي 
شادي و 
ي سالمتي  برا

شما


