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پيشگفتار

پيشگفتار

با سپاس از خداوند بزرگ

ايمنى اين اصل مهم و غير قابل خدشه با توسعه و رشد صنعت، دامنه نياز ما به خود را 
دگرگون كرده و افزايش داده است.

ايمنى و آسايش تك تك افراد فعال در صنعت آسانسور و پلكان برقى و نيز استفاده 
كنندگان و بهره برداران  از اين تجهيزات، دل مشغولى و دغدغه مهم فعالين بخش آموزش 
و فرهنگى صنعت است و بر همين اساس است كه هيات مديره دوره هاى پيشين و اكنون 
سنديكاى آسانسور و پله برقى ايران يكى از اصول و اركان فعاليت خود را، تدارك افزايش 
كيفيت تجهيزات و فعاليت هاى اعضاى خود   بر ايمنى استوار كرده اند، زيرا ما اعتقادداريم 

نجات جان يك نفر نجات جامعه بشريت است.
-پس از برگزارى سمينارهاى اول و دوم در زمينه ايمنى در صنعت آسانسور و پلكان 
برقى، هيات مديره و بازرسين محترم  با توجه به نياز صنعت و صنعتگران، مصمم به تهيه 

كتاب ايمنى گرديدند. 
كتاب حاضردر زمينه ايمنى در نصب، سرويس و استفاده از وسايل و تجهيزات 
حفاظت فردى مى تواند بعنوان يك كتاب راهنما مورد استفاده  عموم دست اندر كاران 

صنعت قرار گيرد.
مطالب و موضوعات مطرح شده به زبان ساده و روان از آخرين منابع فنى و تجارب 
صنعتگران استخراج و تدوين شده است .  ما اكنون در آستانه برپايى سومين سمينار ايمنى 

در صنايع آسانسور و پلكان برقى هستيم.
-از مهمترين اهداف برپاكنندگان سلسله سمينار هاى ايمنى، كاهش حوادث احتمالى 



ايمنى در صنعت آسانسور و  پلكان برقى

و باال بردن آرامش و امنيت براى مجريان و كاربران لحاظ گرديده است و بر پايه اين مهم 
كميته آموزش هشتمين دوره هيات مديره سنديكاى صنايع آسانسور و پله برقى ايران؛ 

رسالت مهم خود را بر پايه آموزش و ايمنى و نهادينه كردن آن قرار داده است.
اولين سمينار ايمنى در صنعت آسانسور و پلكان برقى كه به دنبال وقوع يك سانحه 
اسفبار و تاثر انگيز براى يكى از اعضاى جوان و فعال صنعت حادث شده بود شكل گرفت و 

در تاريخ هفدهم دى ماه 1393 برگزار شد.
دومين سمينار ايمنى هم در جهت تقويت ايمنى و لزوم  افزون تسرى آن در جامعه 

صنعت در تاريخ ششم بهمن 1394 برپا شد.
اما سومين سمينار ايمنى با تالش دوره هشتم هيات مديره و نگاه به تجارب گذشته و 
با توجه به اهداف پيش رو، اينك هر دو سوى اين جايگاه يعنى هم نصابان، سرويسكاران و 
فعالين صنعت و هم كاربران و استفاده كنندگان را مخاطب خود برشمرده و بر ايمنى همگان 

تاكيد دارد.
با همين اعتقاد كتاب ايمنى در صنايع آسانسور و پلكان برقى، نخستين كتاب در زمينه 
ايمنى با رويكرد توجه ويژه به بخش هاى اجرائى و نصب بهينه آسانسور و پلكان برقى با 
بكارگيرى استانداردهاى مصوب و الزام آور و همچنين مبين مهمترين نكات آموزشى و 
تخصصى براساس استاندارد ها، تجربيات مؤلفين و گردآورندگان مطالب تنظيم گرديده و 
تقديم فعالين و دست اندركاران صنعت در بخش هاى نصب، سرويس و نگهدارى-مديران 

فنى،مهندسين و تكنسين هاى نصب و اجرا و مديران ساختمان ها و ... مى گردد.   
اميد است  تالش هاى صورت گرفته  و مطالب كتاب ايمنى در صنعت آسانسور 
و پلكان برقى در به حداقل رساندن حوادث و سوانح در نزد دست اندركاران صنعت و 

كاربران تاثير گذار باشد.
ضمن اينكه ايمان داريم محور قرار دادن موضوع آموزش همگانى در سطوح مختلف 
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جامعه  و صنعت از عوامل مهم  اجراى صحيح استاندارد ها و رعايت نكات ايمنى است. 
اميدواريم اين كتاب بتواند بخشى از فضاى خالى دانش مكتوب ايمنى صنعت آسانسور و 
پلكان برقى در مراكز علمى و آموزشى را پركرده و مشوق همكارى و تالش ديگران باشد. 

همچنين الزم است از همكارى اعضاى هيات مديره و بازرسين كه با راهنمايى و 
تذكرات خود در تهيه نخستين كتاب ايمنى، ما يارى نموده اند تشكر نمايم.

با وجود تالش هاى صورت گرفته به نظر مى رسد كتاب حاضر بى نياز از اصالح 
و مرتفع نمودن نقايص احتمالى نخواهد بود. لذا خواهشمند است  نظرات و پيشنهادات 
خود را به نشانى سنديكاى صنايع آسانسور و پله برقىWWW.ISEEI.NET , و يا به 
آدرس ايميل؛ INFO@ISEEI.NET    ارسال و نويسندگان را براى پربارتر شدن در

 چاپ هاى آتى يارى نمايند .  
در خاتمه ضمن تشكر از مولفين، مترجمين، گرد آورندگان نخستين كتاب ايمنى در 
صنايع آسانسور و پلكان برقى، سركار خانم  فيروزه چهار محالى وآقايان؛ شهرام بهروز، 
فريد حريرى، شهريار عطاريان، امير بهرام دارايى، امير حسين ياسان، فرزاد گيوه چى،
اسكافى،  رضا  محمد  مومنى،  ابوذر  عبادى،  زينعلى،امير  عباس  خرمى،  بيوك  امير 
رضا براتعلى، مرتضى امامى راد، مجيد رمضانى، امير حسين بروجردى  و سهراب دنيابيگى 

(مشاور و ويراستار)    سربلندى ايران عزيز و صنعتگران را از خداوند متعال خواستاريم.
  

    شهرام مردمى
دبيركميته آموزش سنديكاى صنايع  آسانسور و پله برقى ايران 
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1-1-وظايف و مسئوليت ها
كليه مسئوليت هاى قانونى به كارگماردن افراد آموزش ديده بخصوص در حوزه 
ايمنى (به صورت استخدامى يا پيمانكارى)، يا دادن آموزش هاى ضرورى ايمنى به كاركنان 
جديد قبل از شروع كار، تهيه و تحويل لوازم ايمنى فردى متناسب با امور محوله، نظارت بر 
ايمن نمودن محل كار، اجراى كار به روش هاى ايمن و استفاده كاركنان از لوازم ايمنى فردى 

بر عهده مدير عامل شركت آسانسورى است.
مدير عامل مى تواند بخشى از وظايف خود را متناسب با حجم كار به مدير فنى، 
مسئول ايمنى و بهداشت كار( HSE) و يا سرپرست (هاى) اجرايى شركت كه آموزش هاى 

ضرورى را پشت سر گذارده اند و تجربه كافى نيز دارند واگذار نمايد.
در كارگاه ها، سرپرست هاى گروه هاى اجرايى موظف هستند خطرات موجود و 
قابل پيش بينى در محيط يا شرايط غير بهداشتى و خطرزا براى كاركنان راشناسايى نمايند. 

همچنين براى جلوگيرى يا برطرف كردن خطر، اقدام صحيح و فورى را انجام دهند.
هنگام كار،  سرپرست اولين كسى است كه وظيفه هدايت و مراقبت از انجام كار را مطابق با 
ضوابط شركت بر عهده دارد. براى انجام اين وظيفه، سرپرست بايد تمام اقدامات عملى الزم را 

براى اطمينان از انجام كار با روش صحيح و با توجه به اصول ايمنى  بمورد اجرا گذارد.
موارد زير برخى از وظايف اصلى سرپرست گروه اجرايى مى باشند:

1- بازرسى روزانه و منظم  از شرايط كارى جهت شناسايى شرايط نا ايمن.
2- انجام فورى اقدامات عملى جهت اصالح شرايط يا كارهاى نا ايمنى كه در محدوده 

اختيارات گروه اجرايى است.
3- گزارش شرايط نا ايمنى كه در محدوده اختيارات گروه اجرايى نيست، بصورت 

شفاهى و كتبى به مقام باالتر و يا سرپرست كارگاه.
4- گزارش اعمال نا ايمن ساير پيمانكاران به سرپرست كارگاه و اطالع دادن به مسئول 
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مستقيم خود.
5- توقف كاردر صورت تشخيص ضرورت تا رفع خطر و ايمن شدن شرايط كار.

6- جلوگيرى از فعاليت كاركنان به دليل نبود دقت و هوشيارى به هر علت از جمله 
مصرف دارو، خستگى، ناراحتى فكرى و يا مشغوليت ذهنى  و يا به هر دليل جسمى و روحى 
كه ممكن است خود يا ديگران را در معرض خطر قرار دهند و ممانعت از شوخى هاى نابجا.
7- قراردادن نشانى ايستگاه كمك هاى اوليه و شماره تلفن هاى ضرورى شامل 

اورژانس، آتش نشانى و پليس در دسترس ومحلى مشخص و قابل رويت.
8- گزارش فورى همه حوادث منجر به وارد آمدن صدمه به سالمتى افراد يا آسيب 

جدى به قطعات به مسئوالن مجموعه و شركت.
9- گزارش شبه حادثه ها يا آسيب هاى جزئى به قطعات ظرف 24 ساعت به  مسؤالن شركت.

هشدار-ضرورت بازرسى هاى ايمنى مستمر
يك اصل مهم در جلوگيرى از حوادث؛ شناسايى شرايط نا ايمن و اصالح فورى آنها 

است. ابزار شناسايى چنين شرايطى بازرسى ايمنى است.
 بازرسى ايمنى در صنعت آسانسور امرى ضرورى و واجب است. اين بازرسى ها بايد 
بطور مستمر در جستجوى بخش هايى انجام شود كه در آنها احتمال بروز شرايط نا ايمن 
وجود دارند يا اقدامات غير ايمنى ممكن است كاركنان شركت و يا افراد ديگر را در معرض 

خطر قرار بدهد. 
 بطور كلى شناسايى موقعيت هاى خطر آفرين، روش هاى اشتباه انجام كار توسط 
كاركنان، عدم اطالع كافى كاركنان از نحوه صحيح انجام كار، همچنين استفاده از ابزار 
نامناسب يا معيوب، فرسودگى و نقص قطعات، عدم استفاده كاركنان از لوازم ايمنى فردى، 

بار معلق نامتعادل و ... بايد در بازرسى هاى ايمنى مورد توجه جدى قرار گيرند.
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1-2- فعاليت هايى كه مى بايست توسط ديگران انجام شود
كارفرمايان پروژه بايد طبق مبحث دوازدهم مقررات ملى ساختمان پيش از تحويل 
محل نصب آسانسور و يا پلكان برقي جهت عمليات نصب، نسبت به ايمن سازى آن اقدام 

نمايند.ايمن سازى  شامل موارد ذيل مى باشد:
- ايمن سازى پرتگاه چاهك آسانسورو يا محل نصب پلكان برقي

- ايمن سازى مسير تردد و دسترسى
- تامين روشنايى مناسب

- نظافت چاه  و تخليه نخاله هاى ساختمانى پيش از شروع كار
- تامين برق موقت و ايمن

- تامين اتصال زمين
- نصب داربست مناسب در جايگاه صحيح  انجام كار

و آسانسور  چاله  چاه،  به  آب  نفوذ  هاى  راه  نمودن  مسدود  و  آورى  -جمع 
 يا پلكان برقي

1-2-1- ايمن سازى پرتگاه ها درچاهك آسانسور
طبق بند 12-2-3-1 مبحث دوازدهم مقررات ملى ساختمان، دهانه چاهك آسانسور 
يا پلكان برقي بدليل احتمال خطر سقوط افراد، بايستى تا زمان پوشيده شدن و محصور 
شدن نهايى توسط نرده هاى حفاظتى محكم و مناسب به طور موقت و توسط كارفرمايان 

پروژه حفاظت گردد.
در مواردى كه احتمال سقوط و ريزش ابزار كار و يا مصالح وجود داشته باشد بايستى 

نسبت به نصب پاخور مناسب اقدام گردد.
طبق بند 12-2-3-3 مبحث دوازدهم مقررات ملى ساختمان، كارگاه ساختمانى و يا 
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قسمت هاى ساخته شده آن، نبايستى در شرايطى كه احتمال بروز خطر وجود داشته باشد 
به حال خود رها گردند.
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1-2-2- ايمن سازى مسير دسترسى و تردد
طبق بند 12-2-2-4 مبحث دوازدهم مقررات ملى ساختمان، در صورتى كه راه عبور 
عمومى محدود و يا مسدود باشد. كارفرمايان پروژه بايستى نسبت به تامين مسير دسترسى 

و تردد موقت مناسب و ايمن اقدام نمايند.
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1-2-3- تامين روشنايى مناسب
پيش از شروع عمليات نصب، بايستى روشنايى مناسب با نوع كار در داخل چاه 
آسانسور و موتورخانه و يا حداقل نور الزم جهت نصب پلكان برقي تامين گردد. طبق

 بند هاى 15-2-2-5-8 و 15-2-2-6 مبحث پانزدهم مقررات ملى ساختمان، روشنايى 
مناسب براى موتورخانه در كف و كليه نواحى دسترسى و تردد  حداقل 200 لوكس مى باشد.
حداقل روشنايى راه هاى دسترسى نيز 50 لوكس مى باشد. روشنايى چاه آسانسور نيز 

بايستى به نحو مطلوب تامين گردد. 
براى اين منظور بايستى به فاصله 50 سانتى متر از كف چاهك و نيز سقف چاه يك عدد 
چراغ نصب شده و در بقيه نقاط چاه روشنايى به ميزان الزم تامين شود. چراغ هاى نصب 

شده بايستى داراى حفاظ مناسب باشد.

1-2-4 -نظافت چاه و تخليه نخاله هاى ساختمانى پيش از شروع كار
چاه آسانسور، آهنكشى و كليه متعلقات بايستى پيش از شروع عمليات نصب كامًال از 
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زباله و نخاله هاى ساختمانى نظافت گردد.چاه بايستى عارى از هر گونه آب باشد.
محل نصب پلكان  برقي و اطراف آن بايد عاري از هرگونه نخاله ساختماني و يا آب باشد.

1-2-5 - تامين برق موقت و ايمن
طبق بند 12-2-4-8 و 12-11-3-1 مبحث دوازدهم مقررات ملى ساختمان، كليه 
سيم كشى هاى موقت و دائم، همچنين كليد و پريز، تابلوها و ساير تجهيزات برقى بايستى 
طبق مبحث سيزدهم مقررات ملى ساختمان و آيين نامه حفاظتى تاسيسات الكتريكى در 
كارگاهها بصورت ايمن تامين گردد. طبق بند12-11-4-1 مبحث دوازدهم مقررات ملى 
ساختمان، بايستى در نقاط مختلف پريز مناسب نصب گردد.سيم كشى موقت در ارتفاع 
صورت گيرد. تابلوهاى برق موقت بايستى به وسيله محفظه با درپوش قفل دار مسدود 

گرديده و پيرامون تابلو برق ، كف فرش و يا سكوى عايق تعبيه گردد.
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1-2-6-سيستم ارتينگ(اتصال به زمين)
اتصال زمين بايستى طبق بند 13-4-3 مبحث سيزدهم مقررات ملى ساختمان اجرا 

گردد.

1-2-7- نصب داربست مناسب در جايگاه صحيح كار
اجراى داربست بايد با هماهنگى نصاب آسانسور يا پلكان برقي و بر مبناى نقشه هاى 

اجرايى آنان انجام شود.
برپا كردن، پياده كردن و انجام هر گونه تغييرات اساسى در داربست ها بايد فقط 
تحت مديريت و نظارت شخص با كفايت و مجرب انجام پذيرد.اجزاى داربست ها و كليه 

وسائلى كه درآن بكار مى رود بايد از مصالح مناسب و مرغوب انتخاب گردد.
جايگاه محل كار بايستى فلزى و يا چوبى باشد. در صورتى كه از قطعات چوبى استفاده 
مى شود مى بايستى قطعات از كيفيت مرغوب برخوردار بوده، عارى از هرگونه عيب، گره، 
پوسته و يا كرم خوردگى باشد. همچنين مقتضى است تدبيرهاى الزم اتخاذ شود تا تخته ها و 

الوارهايى كه براى ساخت داربست بكار مى روند، در برابر ترك خوردگى محافظت شوند.

داربست ها بايستى با ضريب اطمينانى تا چهار برابر حداكثر بارگيرى طراحى شوند.
بجز داربست هاى مستقل، هر داربستى بايد در فاصله هاى مناسب در دو جهت 
عمودى و افقى محكم به ساختمان مهار شده، داراى سطح اتكاى كافى و مناسب باشد. 
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داربست نبايد در زمان كار دچار لرزش و يا تكان هاى شديد(كه بتواند تعادل افراد را بهم 
بزند)گردد.

پايه هاى داربست بايد بطور مطمئن محكم شده باشد.
قسمت هاى فلزى داربست نبايد ترك خوردگى، زنگ زدگى يا عيب هاى ديگر داشته 

باشند كه احتماالً به استحكام آن زيانى وارد سازد.
پيش از آغاز نصب، بايستى مسئول ايمنى شركت آسانسورى نسبت به بازديد از 
داربست اقدام نموده و تنها در صورت ايمن بودن آن مى توان نسبت به آغاز عمليات اقدام 

كرد.
كليه داربست هايى كه كاركنان بر روى آن كار مى كنند، بايد داراى فضاى كافى جهت 
اجراى كار مورد نظر باشند. در هيچ موردى پهناى جايگاه كار نبايد از اندازه هايى كه در 

ادامه خواهد آمد، كمتر باشد.
راهرو عرض  شود  مى  استفاده  اشخاص  عبور  براى  فقط  جايگاه  از  اگر   
 مى بايست60سانتى متر، و اگر از جايگاه براى نگهدارى مصالح استفاده شود بايد110 سانتى
 متر باشد. تخته هاى تكيه گاه بايستى جهت اجتناب از جابجايى با بست محكم شوند. 
ضخامت تخته ها نبايستى كمتر از 5 سانتى متر بوده و پهناى آن نيز نبايستى كمتر از 15 سانتى 

متر باشند.
هر تكيه گاه ايمن بايستى داراى حداقل دو تخته فلزى/چوبى با مقطع 25*5 سانتى متر 

مربع و بيرون زدگى حداقل 15 سانتى متر و حداكثر 30 سانتى متر باشد.
پيشنهاد مى گردد داربست و جايگاه كار به مانند شكل صفحه   بعد  اجرا گردد.
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تجهيزات حفاظت فردى
(Personal Protective Equipment/PPE)
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: PPEs وسايل حفاظت فردى
  • وسايل حفاظت فردى شامل گستره وسيعى از لوازم، وسايل و تجهيزات مي باشد 
كه به منظور حفاظت قسمت هاى مختلف بدن افراد از موى سر گرفته تا كف پاها در برابر 
انواع خطرات احتمالى در محيط هاى كارى طراحى وساخته و ارائه مى شوند.  بخشى از 

اين وسايل به شرح زير هستند:
  • كاله هاى حفاظتى، گاگل ها، عينك ها، رسپيراتورها، ايرپالگ ها، اير ماف ها، 
شيلدهاى صورت، دستكش ها، آستين بندها، لباس هاى يك پارچه، پيش بندها، روپوش ها، 

ساق بندها، گترها، كفش هاى ايمنى و پوتين ها و غيره

اصول كلى:
  • ممكن است براى كار فرمايان استفاده از وسايل حفاظت فردى براى كنترل مواجهه 
كارگران با خطرات يك راه حل ساده و صحيح به نظر آيد، ولى عدم توجه به عوامل متعدد 

دخيل در يك برنامه موثر پيشگيرى مي تواند بسيار نامناسب و حتى خطرناك باشد .
 PPEs پذيرش كارگران يك فاكتور اساسى در يك برنامه موفقيت آميز استفاده از •  

محسوب مى شود.
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  • استفاده ازانتخاب درست، استفاده درست، نگهدارى درست رمز موفقيت آميز 
استفاده از PPEs است. 
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ادامه (اصول كلى):
  • استفاده وسايل حفاظت فردى معموالً آخرين خط از خطوط  دفاعى در مقابل 
شرايط بالقوه خطرناك محيط هاى كارمحسوب مي شود زيرا اغلب مقررات ايمنى امروزى 
و اصول مديريت نوين ايمنى، ابتدا كنترل هاى فنى مهندسى ومديريتى را در اولويت قرار 

داده و در آخر به وسايل حفاظت فردى پرداخته اند.

برنامه استفاده از وسايل حفاظت فردى:
  • براى برنامه ريزى صحيح استفاده، از ابتدا بايد ارزيابى صحيحى از خطر داشته و 
سپس نوع وسيله را انتخاب نمود .در قدم بعد بايستى به ايجاد فرهنگ مناسب در شركت 

جهت پذيرشPPEs  اقدام نمود.
  • بايد هنگام اجراى برنامه افراد را مورد ارزيابي هاى پزشكى قرار داد و افراد بيمار و 
ناتوان را جدا ساخت. در عين حال قبل از استفاده كارگران از وسايل تست اوليه PPEs به 

عمل آورد. اين تست هر چند وقت نيز تكرار شود.
  • بديهي است تمامى مستندات بايستى به درستى تدوين و نگهدارى شده و مرتبًا 

اقدامات انجام شده مورد بازنگرى و اصالح قرار گيرد.
  • تعريف وظايف سرپرستان و مديران، كارگران و مسئوالن بهداشت حرفه اى از 
ضروريات برنامه است. حضور فعال سر كارگران گام موثرى در موفقيت كلى برنامه است.
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لوازم استحفاظ فردي خراب شده بايد به خارج از سايت منتقل گردد تا استفاده 
مجدد از آنها مقدور نباشد.

نكات مهم!
1- ابتدا روش هاي اصالحي را به كار ببريم! 

2- به عنوان يك عادت هميشگي PPE مد نظر باشد.
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حفاظت از سر
وسايل حفاظت از  سر:

  • به طور كلي خطرات عمده اي كه ناحيه سر را در محيط هاي شغلي تهديد مي كنند 
به قرار زير مي باشند:

  • بر خورد اشيا متحرك/در اثر سقوط
  • برخورد سر با اشيا ثابت

  • تماس سر با خطوط انتقال برق
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جراحات متداول سر در محيط هاي شغلي:
  • سوراخ شدن جمجمه

  • شكستگي جمجمه يا مهره هاي گردن
  • ضربه مغزي بدون شكستگي جمجمه

  • سوختگي
  • برق گرفتگي
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اجزا تشكيل دهنده كاله ايمني:
توزيع نيروي وارده در حداكثر سطح در جهت كاهش فشار بر جمجمه، تغيير جهت نيروي 
وارده جهت كاهش فشار وارده از طريق كروي بودن شكل آن و استهالك بخش عمده اي  از 
انرژي وارده قبل از رسيدن به جمجمه و گردن از طريق تسمه ها و بند هاي آن را خنثى مى سازد. 

  • سر پوش
  • پوسته

  • لبه
  • سوسپانسيون

  • بند تاج
  • پيشاني بند

  • بند چانه
  • نوار پشت گردن
  • آستري زمستاني

  • عرق گير
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انواع كال ه هاي ايمني:
  • بر اساس استاندارد ANSI از لحاظ جنس كيفيت و شكل ظاهرى متفاوتند:

(A,B,C كالس) كاله خود ها •  
Bomb Cap •  

Soft Cap •  
  • هود ها

  • ضربه گير ها
  • كاله هاي نرم

  • سربندها و موبندها

انتخاب كاله ايمني:
معيار انتخاب

  • مقاومت كافي و قابل قبول
  • راحت و مناسب كاربر
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كاله خود ها :
  • در داخل كاله شبكه فنربندى شده قابل انعطاف با ضخامت 1 و 1,4 اينچ وجود دارد.

  • در آب و هواى سرد پوشش براى گوش ها وجود دارد.
  • آتش نشانان، پليس ضد شورش، رانندگان موتور سيكلت و برخى ورزشكاران 

مورد استفاده قرار مى دهند كه هر يك ويژگى خاصى دارند.
كاله خود ها و هلمت ها بر اساس هدايت جريان برق، وزن، اشتعال پذيرى و نفوذ آب 

به 3 دسته تقسيم مى شوند:
نوع A: مقاوم در برابر ضربه و اصابت اجسام، مقاوم در برابر ولتاژهاى الكتريكى 

پايين، كاربرد در مشاغلى مانند راه و ساختمان و تونل سازى و ...
  • نوع B: مقاوم در برابر ضربه و اصابت اجسام، مقاوم در برابر ولتاژهاى باال و 

سوختگى ها و استفاده در صنايع برق
  • نوع C: مقاوم در برابر ضربات سبك و اصابت اجسام و اغلب ساخته شده از 

آلومينيوم، و عدم ايجاد حفاظت در برابر برق گرفتگى

تقسيم بندى كاله خودها:
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:Bumb Cap
  • اين كاله ضربه گير بوده و از Helmet سبكتر است و در برخورد سر با اشيا 
محافظت مى كند. اين كاله نمى تواند جايگزين Helmet شود. در هنگام سقوط اشيا 

نمى تواند از سر محافظت كند.

:Soft Cap
اين كاله از پارچه هاى مقاوم در برابر آتش ساخته شده و در مقابل جرقه ها، شعله هاى 

باز، گرما، گرد و غبار، و پاشش فلزات مذاب محافظت مى كند.
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كاله خود مناسب:
ابعاد مناسب

  • دور سر كوچكتر از 55 سانتى متر
  • بين 55  و 59 سانتى متر

  • از 59 بزرگتر
  • وزن مناسب كمتر 400 گرم

نگهدارى و تميزكارى كاله خود:
  • محافظت در برابر ساييدن، خراشيدگي، ترك خوردگي، شكستگي

  • هنگام جابجايي كاله ايمني از  وسايل مناسب  استفاده شود.
  • محافظت در برابر اشعه ماوراي بنفش.

  • رنگ ها و تينر از استحكام پوسته كاله مي كاهند.
  • در هنگام عالمت گذاشتن بر روي كاله مراقب باشيد  كه مقاومت كاله را كم نكنيد.

  • به طور دوره اي بازرسي گردند و كليه قسمت هاي خارجي و داخلي آن دقيقًا معاينه 
شوند.

  • عالوه بر گردگيري و تميز كاري روزانه كاله هاي ايمني،  تميز كردن دورهاي آنها با 
استفاده از محلول هاي مناسب امري ضروري است.

  • غوطه وري كاله در مخزن آب گرم محتوي شوينده مناسب و سپس آبكشي آن 
با آب گرم و خشك كردن آنها در سبدهاي سيمي يا استفاده از محلول 5 درصد فرمالين يا 

محلول سديم هيپو كلرايد از روش هاي ضد عفوني آردن كاله ايمني به شمار مي روند.
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از سوراخ كردن ، ايجاد بريدگي ويا هرگونه تغيير در كاله ايمني خود داري كنيد.

اگر كاله ايمني از ارتفاع سقوط كرد و در اثر برخورد به سطوح پايين آسيب ديد آن را 
تعـويض نمايـيد.



فصل2        تجهيزات حفاظت فردى

[   33  ]

قسمت داخلي كاله ايمني را به طور منظم بازرسي و در صورت مشاهده آسيب آنرا 
تعـويض نمايـيد.

بعـد از 3 سال يا هر وقت كه عالئم پارگي يا فرسودگي در كاله ايجاد شد آن را 
تعـويض نمايـيد.

Replace
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حفاظت  از چشم ها
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خصوصيات كلي حفاظ هاي چشم:
  • حفاظت الزم و كافي را در برابر خطرات فراهم آورند

  • استفاده از آنها راحت باشد
  • اختاللي در ديد ايجاد نكنند

  • استفاده از آنها اختاللي در كاربرد ساير وسايل حفاظت فردي ايجاد نكند
  • به حد كافي با دوام باشند

  • قابليت تميز كردن و ضد عفوني كردن را داشته باشند
  • در حالت تميز و آماده نگهداري شوند

از حفاظ هاي چشمي سالم و متناسب با شغل خود استفاده كنيد. مشاغلي مانند 
جوشكاري، برشكاري، خرد كردن مواد و...
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انواع حفاظ هاي چشم:
  • عينكهاي ايمني 

  • گاگل ها يا عينك هاي فنجاني
  • شيلد هاي صورت 

  • كاله خود ها
  • حفاظ هاي سر كه ناحيه چشم را نيز محافظت مي كنند مانند هلمت ها، شيلد هاي 

صورت متصل به كاله خود، هود ها (شيلدهاى نيمه و تمام صورت)
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عينك هاي حفاظتي:
  • اين وسايل حفاظتي داراي فريم هاي از جنس فلز يا پالستيك مي باشند.

  • اين عينك ها گاهي همراه با حفاظ جانبي هستند.
  • لنز اين عينك ها عالوه بر مقاومت در برابر ضربات گاهي به صورت طبى هم ساخته 

مي شوند گرچه شكل غالب لنز تخت است.
  • هرچند وظيفه اصلي عينك ايمني حفاظت در برابر اجسام پران است با اين حال با 
تجهيز آنها به لنزهاي رنگي كاربران را در برابر بعضي تشعشعات مضر نظير اشعه ماوراي 

بنفش و مادون قرمز نيز محافظت كرد.

گاگل ها:
  • وظيفه اين وسايل حفاظت چشم در برابر خطراتي چون پاشش مواد، حرارت، 

تشعشعات و اشياء  پران است.
  • برخي از از گاگل ها داراي منافذي ريز جهت عبور هوا هستند كه از سويي هوا و از 

سويي مي تواند راه ورودي براي گازهاي سمي باشد.
  • انواع گاگل ها: فنجاني، قابل انعطاف، اسفنج دار، ريخته گري، جوشكاري، قلم زني
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خصوصيات قاب عينك هاي ايمني و گاگل ها:
  • محرك پوست نباشد

  • غير قابل اشتعال و يا مقام در برابر آتش
  • نزديك به چشم طراحي شود

  • با گذشت زمان شكلش را از دست ندهد
  • اثر منشوري نداشته باشد

  • در صورت امكان خطر برق گرفتگي و رسانايي نداشته باشد

شيلد هاي صورت:
  • خطراتي كه عالوه بر چشم صورت را نيز تهديد مي كنند مانند جوشكاري، ريخته 

گري، سند بالست و...
  • اجزاي يك شيلد عبارتند از: صفحه نيمه شفاف يا توري يا مشبك كه به صورت 
دستي و يا از طريق گير ها و بند ها به سر اپراتور وصل مي شود و كل صورت را مي پوشاند.

  • در غالب موارد شيلد به تنهايي حفاظ خوبي نيست و الزم است همراه عينك هاي 
ايمني و يا گاگل ها به كار رود.
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هلمت هاى جوشكارى:
  • براي محافظت چشم ها و صورت در برابر اشيا و مواد پران، اشعه ها، جرقه ها.

  • پنجره هلمت ها ممكن است ثابت يا باال رونده باشد. در نوع باال رونده يك لنز رنگي 
در جلو و يك لنز ساده در پشت قرار دارد.
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چهار دسته اصلي خطرات محيط هاي كار كه استفاده از وسايل حفاظت چشمي 
را الزامي مي كنند عبارتند از :

  • بر خورد و اصابت اجسام پران و مواد شيميايي 
  • تشعشعات حرارتي 

  • خطرات موجود در عمليات جوشكاري و برشكاري 
  • نور

اجسام پران و مواد شيميايي:
مواد مورد استفاده در ساخت لنز هاي عينك ها و گاگل ها و پنجره هاي شيلدها و 

هلمت ها:
پلي كربنات ها (مقاوم در برابر اصابت ذرات پران و ضعيف در برابر خوردگي)

رزين هاي اكريليك (ضعيف در برابر ضربات اجسام پران و مقاوم در برابر اثرات 
شيميايي)

فيبر با بنيان پالستيك (ضد الكترواستاتيك و ضد مه گرفتگي براي كارهاي سبك و 
اتاق هاي استريل)
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جوشكاري:
  • انواع جوشكاري:

جوشكاري با گاز  
  جوشكاري با برق

  • خطرات عمده فرآيند جوشكاري:
  تشعشعات نور مرئي و غير مرئي

  اشعه ماوراي بنفش
  اشعه مادون قرمز
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  • مهمترين فاكتور در انتخاب وسايل حفاظتي صورت وچشم نوع اشعه و شدت آن و 
انتخاب لنز متناسب با آن است.

  • عدد كدورت: توانايي عينك ايمني در جذب اشعه هاي ماوراي بنفش و مادون 
قرمز و مريي با عددي به نام كدورت كه گاهي شماره عينك هم خوانده مي شود تعيين

 مي گردد.
  • نكته: به عنوان يك قانون از عينكي با باالترين درجه كدورت شروع كرده و به تدريج 
عينك هاي با كدورت پايين را انتخاب تا زماني كه بتوانيد به راحتي در حال كار ببينيد. در 
هنگام استفاده از اكسيژن براي جوشكاري يا برشكاري كه مقدار زيادي نور زرد توليد 
مي كند بهتراست از لنزي كه توانايي جذب نور زرد يا خط سديم را داشته باشد استفاده 

نمود.
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حفاظت از چشم ها در عمليات جوشكاري

نور تقويت شده:
  • به طور كلي ليزر عبارت است از تقويت نور مرئي توسط تابش تحريكي پرتو كه 

به روش هاي مختلف قابل توليد باشد. لذا اگر تابش تحريكي نباشد نورمرئي خواهد بود.
  • تفاوت ها نور مرئي با ليزر: هم فاز بودن ليزر، تكفام بودن ليزر، جهت دار بودن و 

شدت باالي آن.
  • در حال حاضر هيچ لنز ايمني وجود ندارد كه قادر به تامين حفاظت در برابر همه 
طول موج هاي ليزر باشد و از آنجاييكه بعضي از تجهيزات توليد كننده اشعه ليزر مي توانند 
اشعه هاي ليزري با طول موج هاي مختلف توليد كنند و همچنين به دليل آنكه طول موج 
بعضي از امواج ليزري پس از عبور از سيستم اپتيكي تغيير مي نمايند لذا الزم است  از چند 

محافظ همزمان استفاده شود.
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ليزر:
  • حفاظ هاي چشمي ليزر به شكل گاگل مي باشند كه هر كدام در طول موج خاصي 

حفاظت را انجام مي دهند.
  • انتخاب تجهيزات حفاظت از چشم بر اساس نوع ليزر، طول موج ليزر و دانسيته آن.

  • بر روي اين محافظ ها بايد طول موج و دانسيته نوري و ميزان انتقال نور مرئي حك 
بشده باشد.
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حفاظت از گوش ها
دامنه شنوايي انسان:

  • كليه اصواتي كه در فركانس 20 تا 20000 هر تز هستند توسط گوش انسان سالم 
قابل شناسايي هستند. 

  • اصوات باالتر از 20000 هرتز ماوراي صوت و زير 20 هرتز مادون صوت ناميده 
مي شوند .

  • فركانس 500 تا 2000 فركانس صحبت انسان يا مكالمه است. كاهش قدرت 
شنوايي در فركانس 4000 هرتز اولين عالمت ناشنوايي شغلي است .

  • شاخص هاي اندازه گيري قدرت شنوايي شامل شدت صوت و فركانس آن
 مي باشند.

درصد زمان 
استفاده

حداكثر حفاظت
dB

50
60
70
80
90
95
99
99.9

3
4
5
7
10
13
20
30
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انتخاب وسايل حفاظت فردي شنوايي:
  • انتخاب بستگي به صداي محيط، مدت مواجهه و خصوصيات فرد دارد.
  •  يك متد ساده براي انتخاب حفاظ هاي شنوايي داراي مراحل زير است:

  • ارزيابي صدا شامل اندازه گيري تراز صدا در فركانس هاي مختلف و تعيين زمان 
مواجهه با آنها مى باشد.

  • آناليز فركانس يك اكتاو بايد با توجه به تراز كلي صدا SPLT و مشخص نمودن 
فركانس هايي كه تراز اصلي در آنها تجمع دارد و انتخاب گوشي مناسب در هر فركانس كه 

حداكثر نصف مقادير افت ذكر شده در جداول ارائه شده دركاتالوگ هاست.
  • ارزيابي شرايط محيط كار نظير دما،  گرد و غبار،  رطوبت و شرايط فيزيكي به منظور 

انتخاب وسيله حفاظتي مناسب.
  • ارزيابي پزشكي كارگران از نظر سالمت سيستم شنوايي از لحاظ عفونت ها و 

حساسيت هاي گوش
  • انتخاب وسيله مناسب

اير پالگ ها (گوشي هاي سمعكي):
  • نوعي وسيله حفاظتي كه در داخل گوش استفاده مي شود. مجراي گوش در افراد 
مختلف متفاوت است پس اير پالگ ها بايد طوري انتخاب شوند كه با متغير هاي ياد شده 
مطابقت داشته باشند. قطر مجراي گوش بين 3 الي 14 ميلي متر است ولي غالبًا 5 الي 11 
ميلي متر است سطح مقطع مجراي گوش بيضي است ولي گاهي دايره اي هم ديده مي شود. 
براي قرار دادن مناسب اير پالگ ها در گوش بايد ابتدا با دست مخالف از باالي سر الله 
گوش را به طرف باال كشيده و بعد از قرار دادن اير پالك در آن توسط دست موافق آن را به 

حالت اول برگردانيد.
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انواع ايرپالگ ها:
  • اير پالگ هاي شكل گرفته (قابل استفاده مجدد): با روكش سيليكوني در ابعاد 
مختلف از موادي نرم و قابل انعطاف كه بتواند به سرعت به شكل مجراهاي شنوايي استفاده 

كنندگان در آمده و كارايي بااليي را همراه با راحتي قابل قبول تامين نمايد.
  • الزم است كه اير پالگ ها از مواد غيرسمي و داراي سطحي صاف باشد و به راحتي 
با آب و صابون شسته شوند. البته گاهي ترشحات گوش موجب تغيير شكل اين ابزار 

مي شود.
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  • اير پالگ هاي شكل پذير (يكبار مصرف): اينها از موادي نظير كتان كاغذ موم و الياف 
اكريليك مخلوطي از آنها و يا موادي ديگر ساخته مي شوند.

  • اير پالگ هاى ياد شده با دست شكل گرفته و با كمي فشار در مجراي شنوايي جاي 
مي گيرند .پس دست ها بايد هنگام شكل دهي به آنها تميز باشند. اين نوع اير پالگ ها در 
شروع شيفت كاري به دقت در مجراي گوش قرار گرفته و در طول آن جابجا نشوند مگر 

مجبور باشيد و آن هم با دست هاي تميز.

ايرماف ها:
  • ايرماف ها وسايل حفاظت از شنوايي هستند كه با قرارگيري در روي گوش و 
پوشاندن الله آن از رسيدن امواج صوتي به گوش جلوگيري مي كنند اين نوع وسايل 

حفاظتي به گوشي هاي فنجاني معروفند.
  • در حال حاضر اغلب ايرماف ها در اندازه كوچك طراحي مي شوند و مواد روكش 
آنها غير سمي است الزم است اين نوع گوشي ها داراي يك بست باسطوح نامنظم به 
صورت محيطي باشد كه بتواند در كوچكترين سطح در اطراف الله گوش قرار گيرد. اين 
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بست ها همچنين ميزان صدايي كه به وسيله حركات فك و گردن به درون گوش نفوذ
 مي كنند را به حداقل برساند.

در نواحي كه سر و صدا زياد است از محافظ هاي شنوايي استفاده كنيد.
اشخاص بايد متناسب با قوانين محيط كار خود  از گوشي ها استفاده كنند.
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حفاظت از دست ها
وسايل حفاظت دست و بازو:

  • دستكش هاي الستيكي 
  • دستكش هاي ساخته شده از الستيك سنگين يا چرم استيل دار (چرمي يا فلزي)

  • دستكش هاي مشبك فلزي يا بافته شده از سيم
  • دستكش هاي سربي

  • دستكش هاي چرمي يا آلومينيومي
  • دستكش هاي ساخته شده از پشم شيشه و مواد عايق

  • دستكش هاي التكس
  • دستكش هاي انگشت فوالدي
  • دستكش هاي از جنس آراميد
  • دستكش هاي الستيكي بوتيل

  • دستكش هاي ضد ارتعاش
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در هنگام انتخاب و استفاده از دستكش ها بايستي به موارد زير توجه داشت:
  • در هنگام كار با مواد بسيار خطرناك از دو جفت دستكش همزمان استفاده شود.

  • در صورت وجود سابقه حساسيت،  استفاده از دستكش هاي بدون پودر تالك توصيه مي شود.
  • بسته به شرايط دستكش ها بايد تا باالي مچ را بپوشانند تا فضاي خالي باقي  نماند.

  • در هنگام كار با ابزار چرخنده از دستكش استفاده نشود.
  • در مواردي  كه كار با صفحه كليد است از دستكش 5 انگشتي استفاده شود.

  • دستكش هاي الستيكي قدرت چنگش را كاهش مي دهند.
  • هنگام كار با دستكش قدرت گرفتن اشيا كم مي شود.

ساير لوازم حفاظت دست ها:
  • دستگيره ها

  • حفاظ هاي انگشتان
  • آستين ها
  • مچ بند ها

  • كرم ها و لوسيون ها (همرا دستكش يا بدون دستكش)
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حساسيت هاي ناشي از دستكش حفاظتي:
  • دستكش التكس طبيعي از شيره درخت كائوچو ساخته مي شود.
  • پروتئين موجود در كائوچو حساسيت هايي را بوجود مي آورد.

  • گرچه اين ماده بسيار خوب از نفوذ آلودگي ها به دست جلو گيري مي كند اما حدود 
20 درصد كاربران دچار حساسيت مي شوند. اين حساسيت به دو شكل ديده مي شود:

  • فورى (3تا 5 دقيقه)
  • ديرهنگام (72 ساعت)

  • پيشگيري (افراد حساس غربال گردند)
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انتخاب دستكش هاي ايمني:
  • انتخاب با توجه به سه عامل خطر، نوع فعاليت كاربران  و مشخصات دستكش 

صورت مي پذيرد.
  • برخي ازعالئم مندرج بر روي دستكش هاي ايمني:

انتخاب دستكش براساس مواد سازنده و نوع كاربرد:
نوع ماده 

شيميايي
لوينيل الكپليواتيونبوتيليد وينيل كلراپلينيتريليالستيك طبيعنئوپرن 

كتونها
متوسطمتوسط

پيشنهاد  
نميشو

د
دپيشنهاد نميشوپيشنهاد نميشودبسيار خوبپيشنهاد نميشود

دپيشنهاد نميشوپيشنهاد نميشودبسيار خوببسيار خوبمتوسطبسيار خوببسيار خوباسيدها

دپيشنهاد نميشوپيشنهاد نميشودبسيار خوببسيار خوببسيار خوببسيار خوببسيار خوببازها

دپيشنهاد نميشوپيشنهاد نميشودبسيار خوببسيار خوببسيار خوبمتوسطبسيار خوبالكلها

بسيار خوبپيشنهاد نميشودبسيار خوبپيشنهاد نميشودمتوسطدپيشنهاد نميشومتوسطاستاتها

روغنهــــــا و 
بسيار خوببسيار خوبودپيشنهاد نميشمتوسطبسيار خوبدپيشنهاد نميشومتوسطگريسها

مشتقات نفتي
بسيار خوببسيار خوبودپيشنهاد نميشمتوسطبسيار خوبدپيشنهاد نميشومتوسط

حاللهـــــــاي 
بسيار خوببسيار خوبودپيشنهاد نميشپيشنهاد نميشودمتوسطدپيشنهاد نميشوودپيشنهاد نميشآروماتيك

حاللهاي كلردار
60بسيار خوببسيار خوبودپيشنهاد نميشپيشنهاد نميشودمتوسطدپيشنهاد نميشوودپيشنهاد نميش
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از دستكش هاي سالم و متناسب با شغل خود استفاده كنيد .
توجه داشته باشيدكه كجا ، چه وقت و ازچه نوع دستكش بايد استفاده كنيد .

حفاظت عمومي
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حفاظت از دست در عمليات جوشكاري
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حفاظت از پاها
وسايل حفاظت فردي پا:

بدون شك مهمترين فاكتور در انتخاب حفاظ هاي پا تناسب آنها باخطرات موجود 
مي باشد. از فاكتورهاي عمده اي كه امروزه در طراحي و توليد كفش هاي ايمني مد نظر قرار 

مي گيرد دوام كفش، سبكي و راحتي آن است.
الزم به ذكر است كه بر اساس استانداردهاي موجود كفش هاي ايمني بايد داراي 

برچسب هايي، باشند كه حاوي اطالعاتي چون:
1- زنانه يا مردانه بودن

2- تاريخ انجام تست آن
3- نتيجه تست فشردگي كه ممكن است حفاظ در كالس هاي 50،30 يا 75 قرار گيرد كه 

به ترتيب 30 50 و 75 پوند است. تست فشردگي در راستاي پنجه به پاشنه صورت مي گيرد.
4- مقاومت در برابر ضربه كه از طريق سقوط وزنه از 4 فوتي بر روي پنجه كفش كه ممكن 

كفش در كالس هاى 30،50 و 75 قرار گيرد كه نشان دهنده 1000، 1500 و 2000 پوند است.
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كفش هاي ايمني:
جنس اين كفش ها از چرم، الستيك و پالستيك حتي پارچه مي باشد.

از انجاييكه  در بين قسمتهاي مختلف پا، پنجه ها آسيب پذيرترند از كفش هاي پنجه 
فــوالدي در فلـــز كاري،  راه سازي،   ساختمان سازي و…  استفاده مي شود. البته بايستى

 كفش هاى پنجه فوالدي تا حد امكان كم ضخامت باشند.

حفاظ هاي روي پا:
در اين نوع كفش ها عالوه بر پنجه بخشي از پا نيز محافظت فوالدي مي شود.

كفش هاي كف فوالدي: براي جلوگيري از فرو رفتن اشيا نوك تيز در پا كاربرد دارند.
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استاندارد كفش هاي ايمني:
  • استاندارد كفش هاى ايمني پنجه فوالدي بر اساس قدرت تحمل بار استاتيكي و 

ضربه به سه گروه 30 و 50 و 75 تقسيم مي شوند.
  • بدين ترتيب كفش پنجه فوالدي كه در صنعت آسانسور وپلكان برقى كاربرد 
بيشترى دارد در  كالس 75   قرار داشته و قابليت  تحمل 2500 پوند بار ثابت و 75 پوند بار 

ضربه اي رها شده  از ارتفاع 4 فوتي را  دارد.

چكمه هاي الستيك و پالستيكي:
  • از اين نوع كفش ها در كارهايي گل آلود يا تر استفاده مي شود و يا كارهايي كه امكان 
ريخت و پاش مواد شيميايي وجود دارد. ارتفاع ساق متناسب نوع كار طراحي مي شود. 
معموالً چكمه هاي الستيك مصنوعي حفاظت خوبي در برابر مواد شيميايي تامين مي كنند. 

البته نوع ماده را بايد مورد توجه قرار داد.
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كفش هاي عايق:
  • كفش هاي عايق در برابر سرما

  • كفش هاي عايق در برابر گرما و سوختگي ها: اين چكمه ها داراي زيپ هستند كه در 
موارد ضروري از پا خارج گردند، البته امروزه انواعي از اين كفش ها طراحي شده اند كه از 
موادي با جنس آلياژي،  آلومينيومي ،  فايبرگالس و فوالد گالوانيزه شده و با انعكاس حرارت 

از گرم شدن پاي كارگر جلوگيري مي كنند.
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كفش هاي ضد جرقه - رسانا و نارسانا:
  • از كفش هاي ضد جرقه در محيط هايي استفاده مي شود كه به دليل وجود بخارات و 
گازهاي قابل انفجار در هوا با يك جرقه انفجار رخ مي دهد،  لذا اين كفش ها فاقد هرگونه 

جزء  فلزي هستند.
  • از كفش هاي با كف رسانا در محيط هايي استفاده مي شود كه در آنها جرقه ناشي از 

تجمع بار الكتريسته ساكن در بدن افراد مي تواند به آتش سوزي و انفجار بيانجامد.
  • كفش ها نارسانا در محل هايي كه خطر برق گرفتگي وجود دارد استفاده مي شود.

ساير وسايل حفاظتي پاها:
  • گترها: از اين وسيله براي محافظت قسمت هاي پاييني ساق و پا از خطراتي نظير 
پاشش فلزات مذاب يا جرقه هاى  جوشكاري استفاده مي شود. استفاده از گيره هاي ايمني 

در گترها باعث مي شود كه در شرايط اضطراري بتوان آنها را به سهولت در آورد.
  • حفاظ ها ساق و ران: پا و قسمتي از ساق را از عقب و جلو و طرفين در برابر خطرات 

محافظت مي كند.
  • زانو بندها و مچ بندها براي محافظت از خطرات ارگونوميكي بيشتر كاربرد دارند.
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هميشه هنگام كاراز كفش هاي ايمني استفاده نماييد.

از كفش هاي پنجه فوالدي  براي جلوگيري از له شدگي و شكستگي انگشتان پا
 استفاده نماييد.
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از كفش هاي تخت فلزي براي حفاظت از آسيب ميخ ، سيم، مفتول وغيره استفاده كنيد.

از بند كفش قوي براي كفش ها و پوتين ها استفاده كنيد.
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حفاظت در برابر سقوط
تجهيزات جلوگيرى از سقوط:

  • استفاده از كمربندها و يراق هاى ايمنى
  • كمربند ايمنى مى بايست حداقل 10 برابر وزن استفاده كننده و يراق هاى ايمنى

 35 برابر وزن او را تحمل كنند
  • طناب نجات بايد از يك طرف به حلقه كمربند ايمنى فردى كه در ارتفاع كار مى كند 

و از طرف ديگر به يك نقطه ثابت متصل باشد.

كمربند ايمنى:
  • براى جلوگيرى از سقوط افراد در ارتفاع هاى كوتاه مفيد مى باشد.

  • هرچه ارتفاع بيشتر باشد صدمات احتمالى به دليل  آويزان ماندن وضربه بر اثر 
سقوط  بيشتر خواهد بود.
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Safe Working 
at Heights
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كمربند ايمني جان افراد را به طور مناسب نجات مي دهد.

هرگز از Belts  استفاده نكنيد. 
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حمام (دوش) اضطرارى:
  • اين تجهيزات كل بدن را در صورت نياز شستشو مى دهد.

  • اين دوش ها بايد دائمًا به لوله هاى آب متصل باشند تا از وجود منبع نامحدود آب 
اطمينان حاصل گردد.

  • محل نصب: حداكثر فاصله كاركنان تا نقطه قرار گيرى دوش نبايد بيش از 10 ثانيه 
براى قدم زدن عادى طول بكشد. 

  • 15 دقيقه غوطه ورى در آب شرايط بهبود را براى فرد ايجاد مى كند.
  • نمونه هاى پرتابل اين تجهيز نيز وجود دارد.
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فواره هاى شستشوى  چشم و صورت اضطرارى:
  • اين وسايل چشم و صورت را در معرض آب با فشار قرار مى دهند. اين فواره ها 

نسبت به چشم شوى ها به ميزان دبى بيشترى نياز دارند.
  • نوع ثابت كه به  لوله  (منبع نامحدود آب) متصل است.

  • نوع پرتابل كه جريان آب با دبى 1,5 ليتر در دقيقه به مدت 15 دقيقه را فراهم مى آورد.
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ايمنى در برق
تعاريف:

  • ولتاژ ايمن: به ولتاژ اسمى گفته مى شود كه در بين هادى ها از 42 ولت و در بين 
سيم هاى فاز و نول مدارها از 24 ولت تجاوز نكند. در مورد مدارهائى كه زير بار نيستند 
اين مقادير به ترتيب نبايد از 50 و 29 ولت تجاوز نمايد (موثرترين نتيجه فركانس 50-60 

هرتز خواهد بود).
  • مقاومت الكتريكى: مقاومت در برابر جريان الكتريسيته را مقاومت الكتريكى گويند 

و واحد اندازه گيرى آن اهم مى باشد. 
  • ولتاژ: طبق استاندارد انگليس حداكثر ولتاژ تماس در فركانس هاى 50 هرتز و در 
شرايط عادى و خشك برابر 50 ولت و طبق استاندارد آلمان برابر 65 ولت و براى برق 
مستقيم هر دو استاندارد برابر 120 ولت مى باشد. حداكثر اين مقدار براى جانداران در برق 

متناوب برابر 25 ولت و در برق مستقيم 60 ولت است.
  • اتصال زمين ياسيستم ارت: عبارت است از متصل كردن بدنه تجهيزات به نحوى 
كه اطمينان حاصل شود درصورت هر گونه نقص الكتريكى، ولتاژ فورا و بدون هيچگونه 

خطرى به زمين تخليه خواهد شد.
  • شدت جريان الكتريكى: براساس استاندارد  انگلستان (كميسون برق سال 1984) 
مقدار شدت جريان بدون خطر براى انسان در فركانس هاى 50 تا 60 هرتز در حدود 10 
ميلى آمپر و مقدار جريانى كه باعث برق گرفتگى و مرگ مى شود برابر 25 ميلى آمپر است و 

مقدار اين شدت جريان در برق مستقيم 50 ميلى آمپر مى باشد.



فصل2        تجهيزات حفاظت فردى

[   69  ]

عوامل زير در مقدار مقاومت بدن انسان در برابر جريان الكتريكى موثرند:
  • ضخامت پوست

  • ميزان رطوبت، درجه حرارت و مقدار نمك پوست
  • فشار تماس پوست با قسمت برق دار

  • شدت جريان برق
  • مسير عبور جريان
  • مدت عبور جريان

  • نوع جريان الكتريكى و بسامد آن

برق گرفتگى:
  • شوك الكتريكى زمانى اتفاق مى افتد كه قسمتى از بدن انسان بخشى از مدار 
الكتريكى را تشكيل دهد و برق از آن عبور نمايد. حال اگر اين جريان كمى افزايش يافته 
و زمان هم طوالنى شود ماهيچه ها منقبض و نظم و ترتيب تپش قلب مختل مى شود كه 
درصورت عدم رسيدگى فورى (ثانيه هاى اول) منجر به جراحات شديد و يا حتى مرگ 
مى گردد. همچنين جريان برق ممكن است با آسيب به سيستم اعصاب مركزى باعث از كار 

افتادن بعضى از اندام هاى حياتى به ويژه آن دسته كه در مسير جريان قرار مى گيرد شود.

مقاومت بدن انسان:
  • بدن انسان مقاومت الكتريكى دارد كه مقدار آن براى افراد مختلف متفاوت است. 
بيشترين مقاومت بدن در برابر عبور جريان الكتريكى بوسيله پوست يا جلد ايجاد مى شود 

و يك مقاومت داخلى نيز وجود دارد. مجموع اين دو مقاومت به عوامل زير بستگى دارد:
 1ـ خستگى  2ـ ميزان تعريق   3ـ سن   4ـ سطح تماس   5ـ زمان تماس   6ـ محل تماس   
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7ـ مقدار شدت جريان   8ـ زمان تأثير عبور جريان
  • طبق تحقيقات بدست آمده، مقاومت بدن انسان را در برابر ولتاژ فشار قوى حدود 
1000 اهم و در برابر ولتاژهاى فشار ضعيف حدود 3500 اهم و در برابر جريان دائم يا 

مستقيم حدود 4500 اهم تخمين مى زنند.

 سوختگى ناشى از برق:
بطور كلى سوختگى هاى ناشى از برق گرفتگى به سه دسته تقسيم مى شوند:

   1) سوختگى ناشى از خود جريان الكتريكى
   2) سوختگى ناشى از قوس الكتريكى

  3)سوختگى ناشى از شعله  به دليل آتش گرفتن پوشاك فرد

سوختگى نوع  نخست شايد كمترين اثر را بر روى پوست ايجاد كند. گاهى تنها آسيب ها 
در جاى ورود و خروج جريان يافت مى شود. بيشتر آسيب ها در محل ورود جريان و از 

گونه سوختگى درجه سه است.
سوختگى نوع دوم به وسيله ى اختالف پتانسيل ها ى زياد ايجاد مى شود و آسيب 
آن به دليل ايجاد دماى زياد، شديد و عميق بوده و به اندازه كافى باعث سوختن استخوان، 
اندام ها و بافتهاى پيرامون مى گردد و ميتوان گفت خطرناك ترين گونه سوختگى ناشى از 

جريان الكتريكى است.
سوختگى نوع سوم به دليل آتش گرفتن پوشاك آسيب ديده ناشى از دماى ايجاد شده 

است و گاهى جدى ترين بخش آسيب را شامل مى شود.
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سوختگى ناشى از خود جريان الكتريكى

سوختگى ناشى از قوس الكتريكى

سوختگى ناشى از شعله به دليل آتش گرفتن پوشاك فرد
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سيستم هاي حفاظتي
1. اتصال بدنه به زمين

2. فيوز
3. رله مغناطيسى
4. ترانس مبدل
5. عايق سازي

6. رعايت استاندارد در دوري از قسمت هاي برق دار

  • فيوز: وسيله اى است كه در راه عبور جريان الكتريسته قرار ميگيرد تا سيستم را در 
مقابل جريان اضافى محافظت نمايد. فيوزها به دو صورت كلى حرارتى و مغناطيسى وجود 

دارند.
  • رله مغناطيسى: سيم پيچى است كه جهت سيمهاى آن خالف يكديگر است و 
چنانچه جريان خروجى مساوى با جريان ورودى نباشد سريع جريان برق قطع خواهد شد. 
  • ترانس مبدل: ترانس بسته به كاربرد كاهنده يا افزاينده بوده و باعث كاهش و افزايش 
جريان ميشود. اين سيستم به صورت سيمهايى است كه داخل يك ماده شيميايى خنثى قرار 

گرفته است و جريان زياد باعث ذوب سيمها ميشود. 
:(Ground   fault    circuit    interrupter) قطع كننده هاى مدار نقص اتصال زمين •  
دستگاههاى GFCI قادر به حس كردن جريانى در حد 2 ميلى آمپر در كمتر از 0/02 
ثانيه بوده و ميتواند مدار را قطع نمايد. GFCI ميزان جريان ورودى به يك مدار را باجريان 
خروجى تعريف شده از مدار مقايسه كرده و در صورت عدم انطباق و تساوى جريان 
(بيانگر اين است كه مقدارى از انرژى الكتريكى در نقطه اى ديگر به زمين منتقل مى شود) 

به سرعت مدار را قطع مى كند.
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GFCI ميتواند مدار هاى120-110 ولتى را كنترل مى كند و براى خطوط توزيع برق 
220 ولت و باالتر كارايى ندارند.

  • حفاظت از سيم وكابل: اين حفاظت به صورت انتخاب سيم و عبور جريان مناسب 
از آن امكانپذير است . در اين صورت سيم مورد استفاده بايد داراى قطر نسبتًا زياد و 
مقاومت كافى باشد. ( جريان گرفتن از يك كابل جهت استفاده از چند دستگاه برقى و عبور 

جريان بيشتر از ظرفيت ميتواند خطر آتش سوزى داشته باشد ).
شدت جريان ايمن حداكثر 50 ميلى آمپر و مقاومت 10000-500 اهم و متوسط 
3000-1300 اهم توصيه شده است. در برابر شدت جريان ، عبور جريان بيشتر از اين مقدار 

باعث فيبريالسيون بطنى( انقباض سريع، تند و نامنظم تارهاى عضالنى قلب ) مى شود. 
اين انرژى داراى اثرات زودرس و ديررسى است كه انسان برق گرفته را گرفتار مى كند .

 اين اثرات شامل:
  • اثرات زودرس: پرت شدگى فرد برق گرفته، انقباض عضالنى، لرزش و شوك 

  كه بنا به شدت جريان اين عالئم خفيف يا شديد خواهند بود. 
  • اثرات ديررس: اختالالت قلبى و عروقى، آريتمى ضربان قلب، كاهش يا افزايش 
فشار خون، لخته شدن خون، كاهش حافظه، تيرگى شعور، اختالالت حسى و عصبى، 

عفونت عنبيه، كاهش بينايى ، عوارض كليوى و در نهايت منجر به مرگ مى شود. 
اما الزم به ذكر است كه كليه اين عوارض بستگى به عبور جريان از بدن، شدت جريان 

عبورى، مسير عبور جريان، بافت بدن، چاقى و الغرى و رطوبت بدن دارد.
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ميزان مقاوت قسمت هاى مختلف بدن انسان:
پوست خشك : 100000 اهم. 

پوست مرطوب: 1000 اهم.
قسمت هاى داخلى بدن: 600تا 4000 اهم. 

- احساس برق گرفتگى در اعضاء بدن نيز متفاوت مى باشد: 
- شبكيه چشم: 0,02 ميلى آمپر. 

- زبان: 0,045 ميلى آمپر. 
- پوست دست: 1 ميلى آمپر. 

- عضله ساعد: 9,7 تا 21,6 ميلى آمپر. 
- فيبريالسيون بطنى: 50 تا 100 ميلى آمپر. 

- مركز تنفسى: 20 تا 50 ميلى آمپر. 
- مقدار 30ميلى آمپر جريانى است كه بعنوان حد خطرناك براى بدن در نظر گرفته 

شده است.
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ميزان صدمه و آسيب براساس ميزان جريان:
  1 ميلى آمپر: سوزش ضعيف 

    5 ميلى آمپر: احساس شوك ضعيف، اشفتگى اما بدون احساس درد، در اكثر موارد 
قادر به حركت. 

  25-6 ميلى آمپر (زنان): شوك دردناك، كاهش كنترل عضالت 
    30-9 ميلى آمپر (مردان): شوك دردناك، كاهش كنترل عضالت 

   150-50 ميلى آمپر: شوك بسيار دردناك، توقف تنفس، انقباض شديد عضالت و 
احتمال مرگ

  3-1 آمپر: فيبريالسيون بطنى، انقباض عضالت و احتمال مرگ
    10 آمپر: توقف قلب، سوختگى و مرگ. 

    الزم به ذكر است اين مقادير براى ولتاژهاى كمتر از 600 ولت مى باشد. 
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زمان عبور جريان:
  • اگر لحظه ورود برق به بدن مصادف با حالت استراحت قلبى باشد خطر برق 
گرفتگى بيشتر ميباشد (در هر عمل پمپاژ قلب 0,1 ثانيه مربوط به انقباض دهليز ، 0,3 ثانيه 

مربوط به انقباض بطن و 0,4 ثانيه استراحت)
  • مدت عبور جريان: 

مدت عبور جريان با نوع عارضه و شدت آن اثر مستقيم دارد. يك جريان 100 ميلى 
آمپرى با مدت عبور 3 ثانيه به مراتب خطرناكتر از يك جريان 900 ميلى امپرى با زمان 0,03 

ثانيه مى باشد. 
حداكثر زمان مجاز تماس با سيم برق دار بر اساس ميزان ولتاژ :

5 ثانيه: كمتر يا مساوى 50 ولت.                                                                1 ثانيه:  75 ولت.
0,5 ثانيه: 90 ولت.                                                                                           0,2 ثانيه: 110 ولت. 
0,1 ثانيه: 150 ولت .                                                                                     0,05 ثانيه: 220ولت. 

 0,03 ثانيه: 280 ولت.
حفاظت در برابر جريان الكتريكى:

حفاظت در برابر برق گرفتگى را با روش هاى زير مى توان براى افراد ايجاد نمود:
  • تامين حفاظت به وسيله اتصال به زمين
  • حفاظت افراد به وسيله رله ديفرانسيل
  • تامين حفاظت به وسيله جدا كردن فرد

  • حفاظت به وسيله اتصال دستگاه ها به يكديگر با سيم هادى
  • تامين حفاظت به وسيله جدا كردن سيم نول ترانسفورماتور

  • حفاظت در مورد اتاق يا محفظه هايى كه بدنه آنها داراى اختالف پتانسيل يكسان 
مى باشد
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دستورالعمل هاى ايمنى

براى صفحه كليدها و تابلو برق ها بايد سكويى براى ايستادن باشد.
تابلوهايى كه براى كنترل ولتاژهاى متناوب يا مستقيم متجاوز از 650 ولت هستند بايد 

قسمت هاى قوى به زمين وصل شود يا كامال”در جعبه   عادى باشد.
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ترانسفورماتورهاى برق كه با هوا خنك مى شوند فاصله  شان با مواد قابل احتراق 
حداقل 30 سانتى متر باشد.

ولتاژ بين هادى و زمين نبايد بيشتر از250 ولت باشد. 
 كار كردن با وسايل الكتريكى و مدارهايى كه ولتاژ متناوب آن ها كمتر از 250 ولت 

نسبت به زمين است، مجاز نمى باشد.
در جايى كه نتوان اتصال زمين ايجاد كرد بايد از ولتاژ كمتر از 50 ولت استفاده كرد. 

شكاف هاى محفظه   ترانسفورماتور بايد به حدى باشد كه امكان برخورد به قسمت هاى
 داراى برق نباشد. 

ترانسفورماتور به وسيله   ديوار غير قايل اشتعال پوشيده شده باشد.
ولتاژ ترانسفورماتور داخل محوطه  سالن از 650 ولت بيش تر نباشد و به غير از روزنه هاى

 تهويه، منفذ ديگرى نداشته باشد.
كليدها و فيوزها با ولتاژ متناوب بيشتر از 50 ولت براى ايمنى داراى محفظه باشد. 

موتورهاى الكتريكى با ولتاژ بيشتر از 50 ولت براى ايمنى حصاركشى شوند.

لوازم و وسايل حفاظت فردى ايمنى در برق:
  • يكى از راه هاى حفظ و ارتقاء ايمنى در برق، استفاده از لوازم حفاظتى است كه جان 
انسان را در مقابل خطرات محفوظ مى دارد. البته استفاده از اين وسايل به عنوان آخرين سد 

دفاعى در برابر برق گرفتگى مى باشد.

لوازم و وسايل حفاظت فردى ايمنى در برق:
  • كاله ايمنى: از وارد شدن ضربه هاى مكانيكى به ناحيه سر جلوگيرى مى كند و قادر 

است سر را در مقابل برخورد با ولتاژهاى متفاوت حفاظت نمايد.
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  • انواع كاله هاى ايمنى ضد برق
كالس A حفاظت دربرابر ولتاژهاى پايين 

كالس B حفاظت در برابر ولتاژهاى باال 
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كفش ايمنى ضد برق گرفتگى:
  • كفش مورد استفاده كاركنان صنعت برق، كفش هاى عايق مى باشد. اين كفش ها 
از زيره عايق برخوردار بوده و از تكميل شدن مدار توسط پاى فرد در هنگام برق گرفتگى 

جلوگيرى كرده و در نتيجه مانع برق گرقتى مى شوند.

دستكش هاى حفاظتى :
  • اشخاصى كه با برق سرو كار دارند بايد از انواع دستكش هاى عايق كه درجه عايق 
الكتريسيته بودن آنها مناسب با ولتاژ مورد نظر باشد استفاده نمايند. براى باال رفتن از تيرهاى 
سيمانى و چوبى مى بايست از دستكش هاى كف چرمى با پشت برزنتى استفاده نمود. براى 
تيرهاى فوالدى و دكل هاى فلزى انواع آجدار پيشنهاد مى شود كه از ليز خوردن دست

 جلو گيرى به عمل آورد.
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طبقه بندى دستكش ها بر حسب رنگ:
اين  دستكش  تحت استاندارد IEC903 و در ولتاژهاي ضعيف، متوسط و قوي در 
دو سري معمولي با رفرانس GLE درطول 36cm و ضد برش و مقاوم در مقابل خطرات 

فيزيكي بنام Flex & Grip با رفرانس GIC باطول 41cm توليد وعرضه مي شوند.

لباس هاى كامل حفاظتى:
كه شامل كاله ايمنى، شيلد تمام صورت، دستكش مخصوص، گيره يا انبر، روپوش و 

آستين، كفش ضد برق و ... مى باشد.
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توصيه هاى ايمنى در برق :
  • دقت كنيد هيچ وقت با دست خيس و پاى برهنه به لوازم برقى دست نزنيد .

  • هنگام تعويض المپ، كليد، پريز يا تعمير هر وسيله يا هر دستگاه برقى ديگر سعى 
شود كه برق از طريق كنتور (فيوز) قطع شده باشد .

  • هيچگاه سيم برقدار را از زير ميز يا موكت عبور ندهيد.
  • هنگام تميز نمودن ديوار ها و لوازم برقى مواظب باشيد كليد ها و پريز ها خيس 
نشوند زيرا آب هادى بسيار خوبى بوده و در صورتيكه وارد كليدها و پريزها شود خطر 

جانى و مالى به همراه خواهد داشت.
  • هنگام سوراخكارى ديوارها به منظور نصب ساعت هاى ديوارى، تابلو يا هر مورد 

ديگر دقت شود به مسير سيم كشى برق صدمه وارد نشود .
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  • استفاده از انبردست به جاى فيوزكش خطر سوختن سر وصورت را به همراه 
خواهد داشت .

  • هيچگاه خط يا شبكه اى را بى برق تلقى نكنيد مگر خود شاهد قطع برق بوده باشيد .
  • در هر محل يا مكانى كه با عالمت خط ر برق گرفتگى مواجه شديد از نزديك شدن به 

آ ن محل و دست زدن به آن خودارى كنيد .
  • اگر با شخص برق گرفته اى مواجه شديد فورا با يك تكه چوب خشك و يا با 
پيچاندن يك پارچه خشك بدور دست خود لباس او را گرفته و به سمت محل امنى بكشيد 

تا از ناقل برق جدا شود .

كدهاى رنگى:



ابزار و نحوه  استفاده صحيح درحين  كار
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3-1- عالئم 
براى نشان دادن خطرها و وسايل حفاظت فردى ضرورى معموالً در كتاب ها، جزوه ها 

و كارگاه ها از عالمت هاى زير استفاده مى شود.

 كاله ايمني

 كمربند ايمني هارنس

 لباس كار

ايمني فشك  

 دستكش ايمني

 عينك حفاظتي

 ماسك حفاظتي

 گوشي حفاظتي

 هشدارخطر عمومي

 برق گرفتگي

 سقوط از ارتفاع

 حريق

 ميدان مغناطيسي

 خورندگي

 سقوط بارهاي معلق

 ورود ممنوع
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3-2- ابزار ها:
استفاده از ابزارهاى مناسب هر كار عالوه بر تسهيل و تسريع در انجام كار، در حفظ 

ايمنى نصاب تاثير زيادى دارد.
ابزارهاى نصب بايد سالم و بدون عيب باشند. استفاده از ابزارهاى معيوب ممكن است 

منجر به خسارت هاى جدى و جبران ناپذير مخصوصًا به دست ها و چشم ها شوند.
دسته هاى ابزار بايد سالم و محكم باشند و بطور صحيح روى سوهان ها، چكش ها،
 رنده ها و پيچ گوشتى ها نصب شده باشند.استفاده از آچار تخت با اندازه نامناسب يا كيفيت 
ضعيف مى تواند به آسانى موجب لغزيدن آچار و وارد آمدن آسيب به قطعات يا  خود 
نصاب گردد. نبايد با لوله يا تيوب براى ابزار دسته بلند ترى ساخته شود. ابزار كار روى 

تجهيزات برقى بايد عايق دار باشند.
برخي از ابزارها نياز به كاليبراسيون دوره اي دارند كه بايد رعايت گردد.

24 
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3-2-1- ابزار برقى
نحوه در دست گرفتن و كار كردن با ابزار برقي بسيار مهم است چراكه حتي يك برق 

گرفتگى ماليم مي تواند تعادل فرد را برهم زده و باعث سقوط وى از ارتفاع شود.
هنگام كار با دريل هاي قوى مانند هيلتى و مشابه و ابزارهاي ضربه اي به خصوص 

هنگام كار در ارتفاع يا روى نردبان، بايد احتياط بيشترى بعمل آورد.
اين نكات مهم هنگام كار با ابزار برقى حتمًا بايد رعايت شوند:

1- قبل از اتصال به پريز دقت شود كه ولتاژ مناسب باشد.
2- ابزار برشى مانند فرز با حفاظ مناسب به كار گرفته شوند.

3-  دوشاخه ابزار برقى هرگز با زور دو شاخه وارد پريز نشوند. 
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4- بايد مطمئن شد كه سيم يا كابل برق وسيله مورد استفاده،  عاري از هرگونه بريدگي 
يا ساييدگي است وطول آن به اندازه كافي مى باشد. 

5- به هيچ وجه بوسيله چسب طول سيم افزايش داده نشود. بايد از سيم رابط كه 
دوشاخه و پريز داشته باشد استفاده گردد.

6- كابل ها و سيم ها بايد از ايمن ترين مسير عبور داده شوند و از آنها در برابر آسيب 
هاي تصادفي حفاظت گردد. آنها بايستي از محل هاي عبور و مرور، از روى اشيا و لبه هاى 

تيز و يا زمين هاي مرطوب عبور داده نشوند.
7- براى روشنايى از المپ هايى با محافظ و عايق كامل استفاده شود.

8- ابزار برقى نبايد با استفاده از سيم آن ها بلند شده ياكشيده شوند.
9- لوازم مصرفي تجهيزات برقي متناسب با تجهيزات برقي مربوطه انتخاب و استفاده 

گردد.

3-2-2-ابزار جابه جايي سنگين
نحوه استفاده ازابزارهاي جابه جايي بسيار مهم است و  موارد زير بايد رعايت گردد:

1- جهت جابه جايي قطعات سنگين از تجهيزات مناسب استفاده گردد و ظرفيت و 
نحوه استفاده از تجهيزات رعايت گردد.

2- برخي از ابزارهاي جابه جايي در دوره هاي زماني مشخص بايد از نظر تحمل بار 
تست بشوند كه اين امر طبق دستورالعمل سازنده بايد انجام بشود. (مانند جرثقيل ها و 

باالبرهاي برقي)
3- از جرثقيل هايي كه بايد صرفًا جهت جابجايي بار مورد استفاده گيرند، جهت جابه 

جايي افراد استفاده نگردد.
4- هنگام استفاده از جرثقيل هاي زنجيري،  بار بصورت عمود جابه جا گردد.
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5- در صورت استفاده از مونوريل، انتهاي آن مسدود گردد.

6- در صورت استفاده از كف طبقه فوقاني براي نصب جرثقيل،  موارد ايمني و تحمل 
بار رعايت گردد .
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7- پلكان برقي بصورت ايمن به تجهيزات باالبر متصل گردد.

8-از جك با ظرفيت مناسب استفاده گردد و در زمان استفاده از جك،  اصول ايمني 
رعايت گردد.
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3-3- جوشكاري:
3-3-1- جوشكاري قوس الكتريكي:

روكش عايق كابل هاى برق نبايد زدگى و بريدگى داشته باشند.
از ابزار هاي جوشكاري ناقص يا صدمه ديده به هيچ وجه استفاده نشود.

از تجهيزات حفاظت فردي از قبيل ماسك جوشكاري، كفش مخصوص با عايق 
تخت الستيكي و دستكش مخصوص بايد استفاده شود.

از لباس و لوازم مناسب ( ترجيحًا ضخيم و غير نايلوني) و پيش بند چرمي استفاده شود. 
لباس جوشكار نبايد آغشته به چربي و روغن باشد.

3-3-2- جوشكاري استيلن:
محل جوشكاري و محل استقرار كپسول حداقل 4 متر از يكديگر فاصله داشته باشد.

چنانچه شير خروج استيلن يخ بزند بايد با كيسه آب گرم يا كيسه شن داغ آن را گرم و باز 
كرد و از هيچ نوع شعله آتش نبايد استفاده نمود.

كپسول هاي اكسيژن و استيلن خالي بايد به طور قائم روي زمين قرارگيرند. مى توان 
آنها را به وسيله زنجير يا تسمه طوري مهار كرد كه واژگون نشوند.
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كپسول در معرض حرارت منابع خارجى مانند بخاري، چراغ هاى كوره اى يا حتي 
نور خورشيد قرار نگيرد. شير كپسول اكسيژن را هرگز نبايد ناگهاني و به ميزان زياد باز كرد. 

شير كپسول اكسيژن نبايد روغن كاري شود.
حتى دست و يا دستكش آغشته به روغن نيز نبايد با شير كپسول تماس داشته باشد.

از پرتاب كردن و غلتاندن كپسول ها خودداري شود.
شير كپسول خالي بايد هميشه بسته باشد و درپوش حفاظتي روي آن نصب شده باشد.
شير سيلندر هميشه با دست باز و بسته شود. براي اين كار از هيچ ابزاري استفاده نشود.

از شيلنگ مناسب استفاده گردد.
نشانگر فشار حتمًا نصب گردد.

محل عبور شيلنگ با رعايت اصل ايمني انتخاب گردد و اشياء برنده در نزديكي آن 
نباشد.

3-4- حمل و نقل دستى بار
بسيارى از مواقع در كارگاهها نياز به جابه جايى بارهاى سبك و كمى سنگين بدون 

استفاده از وسايل باالبرنده مانند جرثقيل مى باشد.
بلند كردن و جابجا كردن بار بوسيله نيروي بدن و به روش اشتباه بزرگترين علت 
صدمه به ستون مهره ها ومفاصل و در نتيجه دردهاى كمر و زانو مى باشد. توجه به نكات زير 

مى تواند از بسيارى از اين صدمات پيشگيرى نمايد:

3-4-1- قبل از بلند كردن و جابجايى بار
قبل از بلند كردن بار،  تمام سطوح بيرونى آن بررسى شده وكليه لبه هاي تيز، ميخ هاى 
بيرون زده، سيم ها و تراشه مشاهده شده بوسيله انبردست و يا چكش خم شده يا بيرون 
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آورده شوند. براى اين كار حتمًا از دستكش استفاده گردد.
اگر بار بد دست بوده يا به علت سنگينى جابه جايى آن فراتر از توان يك نفر باشد ، بايد 

از افراد ديگر يا ابزار باالبر مناسب كمك گرفته شود.
جابه جايى بايد طبق برنامه از پيش طراحى شده انجام شود.همه موانع احتمالى از مسير 
برداشته شده باشند. بايد اطمينان حاصل شود كه در كل زمان جابه جايى مقابل و اطراف بار 

ديده مى شود و همچنين فضاى كافى جهت زمين گذاشتن بار موجود است.
هنگام بلند كردن بار زانوها خم شود و پشت صاف نگه داشته شود.  بار بايد روي
 يك ميز  پايين گذاشته شود. چنانچه نياز به تعويض جاى دست ها باشد، بايد ابتدا بار در 

جاى مناسبى گذاشته شده،  سپس اين كار انجام شود.
هنگام هل دادن يا كشيدن ، از وزن فرد استفاده شود.

3-4-2- وضعيت هاي بدني 
اين شرايط و وضعيت هاي بدني جهت حفظ بهداشت و سالمتي افراد توصيه مى شود.
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ارتفاع كار
محل كار طوري تنظيم شود كه فرد قادر به انجام آن در محدوده بين سينه و سگك 

كمربند باشد.

فاصله كار
فاصله كار طوري تنظيم گردد كه انجام آن نياز به دراز كردن دست فقط به اندازه طول 

ساعد داشته باشد.

بلند كردن بار
براى راحت  بلند كردن  بارهاى سبك  ابتدا مى بايست تمركز گردد.

نزديك باري كه قصد بلند كردن آن هست شده،  از پاها نيز براى بلند كردن بار استفاده شود.
پشت بدون خم شدن و صاف نگه داشته شود.

هر دو پادر يك راستا قرار داشته باشند.
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جا به جايى
بار تا حد امكان نزديك بدن نگه داشته شود.

پشت بدون خمش و صاف باشد.

بارگذاري  با استفاده چهار چرخه باري
براى جابه جايى بارهاى نيمه سنگين مى توان از چهارچرخه بارى كوچك استفاده نمود.

حركت اشياي سنگين بدون دستگيره
اگر بارى دستگيره ندارد به جاي كشيدن هل داده شود.

اطمينان حاصل شود كه محدوده كاري عاري از موانع است.
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3-4-3- بارهاي بزرگ و سنگين
چنانچه اندازه و وزن بار طوري باشد كه براي جابه جايى آن به بيش از يك نفر نياز 
باشد، يك نفر ماهر در گروه بايد مسئوليت انجام كار را به تنهايي بعهده بگيرد و تا اتمام كار 

هماهنگى بين اعضاى گروه را انجام دهد. 
 او بايد:

گروه را از كم و كيف كار آگاه كرده و اطالع دهد كه كار شامل چه بخش هايي است • 
و چگونه انجام مي شود.

مطمئن شود كه مسير تا حد امكان عاري از موانع است و زمين زير پاي افراد محكم • 
است و اطمينان حاصل نمايدكه زمين به اندازه كافي قدرت نگهداري بار را دارد.

مطمئن شود كه همه اعضاى گروه لباس ايمني مناسب پوشيده اند.• 
گروه را بطور مساوي در اطراف بار پخش كند و مراقبت كند كه همه آنها جاى • 

دست مطمئن داشته باشند.
براى خود يك موقعيت مناسب اتخاذ كند كه بهترين ديد كلي را داشته باشد.• 
همه تالش ها را جهت بلند كردن و حركت دادن هماهنگ كند.• 
بصورت همه جانبه مراقب موقعيت هاي خطرناك بالقوه باشد.• 
بقيه افراد بايد هنگام كار گوش به فرمان او باشند.• 

3-5-  ايمنى نردبان
بعضى مواقع براى انجام كار نياز به استفاده از نردبان مى باشد. وقتى كه از يك نردبان 
بطور صحيح استفاده شود، كار سريع تر، آسان تر و ايمن تر انجام خواهد شد، اما بكار بردن 

نردبان بطور غلط  مى تواند بسيار خطرناك باشد.
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3-5-1- انتخاب نوع درست 
براى اطمينان از مناسب بودن نردبانى كه انتخاب شده، الزم است:

دستورالعمل كارخانه سازنده كه روى بدنه نردبان نصب شده قبل از استفاده • 
خوانده شود.

نردبان قدرت تحمل وزن افراد، وسايل و تجهيزات را داشته باشد.• 
نردبان به اندازه كافى بلند باشد تا  فرد بتواند بطور ايمن كار كرده و نيازى به ايستادن • 

روى پله آخرنداشته باشد.
نردبان درمحلى قرار گرفته باشد كه فرد مجبور نباشد براى انجام كار خود را به • 

اين طرف و آن طرف متمايل كند. در چنين مواردى بايد فرد پايين آمده و نردبان 
را جابجا كند.

در صورت نياز بايد نردبان با سيم يا طناب به يك جاى مطمئن بسته شود.• 
نردبان داراى پايه هاى مناسب ( كفشك ) براى قرار گرفتن روى سطح محل كار • 

باشد.
نردبان هاى فلزى هادى جريان برق به بدن هستند. در زمان كار نزديك منابع يا • 

خطوط برق بايد حتمًا از نردبان هاى چوبى يا پالستيكى استفاده شود.

3-5-2- بازرسى نردبان :
نردبان هاى صدمه ديده و خراب، خطرناك هستند. قبل از بكار بردن، نردبان بايد 

مطابق موارد زير بازرسى شود:
پله ها محكم به پايه هاى اصلى متصل باشند.• 
پله ها داراى پوشش جلوگيرى از ُسر خوردن باشند.• 
پله ها و ساير سطوح نردبان بايد عارى از آلودگى ها ( روغن، گريس، رنگ، آب و • 
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گردو غبار ) باشند.
پله ها، پايه ها، بست ها، طناب ها و پايه هاى جانبى لق نبوده و يا صدمه نديده • 

باشند.
هيچگونه گوشه تيز يا لبه هاى برنده اى كه موجب زخم يا بريدگى شوند روى • 

نردبان وجود نداشته باشد.
روى نردبان هاى چوبى گره يا پوسيدگى وجود نداشته باشد.• 
نردبان رنگ نشده باشد.• 
توضيح: رنگ مى تواند خيلى از عيوب نردبان چوبى را بپوشاند بنابراين براى • 

محافظت از نردبان چوبى بهتر است از مواد شيميايى ضد پوسيدگى يا جال دهنده 
استفاده شود .

اگر نردبانى واژگون شد، قبل از استفاده مجدد به دقت مورد بازرسى قرار گيرد.• 
نردبان هاى معيوب با برچسب مشخص شوند وتا زمانى كه تعمير و يا از رده خارج • 

ومى شوند از دسترس دور نگهداشته شوند. ه ووووووووررر رررسسسسسسسسسسسسسسسسس
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3-5-3- استفاده از نردبان :
 نردبان ها بايد بطور افقى حمل شوند به اين صورت كه با يك دست قسمت وسط پايه 
نردبان محكم گرفته شده وتقريبًا به صورت افقى نگهداشته شود طورى كه قسمت جلو 

كمى باالتر از قسمت انتهاى آن باشد.
بعضى اوقات الزم است نردبانى كه به صورت افقى حمل مى شود، چرخش نمايد، در 

چنين مواقعى بهتر است نردبان را زمين گذاشته و فرد جابجا شود.
هنگام برپا كردن نردبان به موانع و خطوط برق باالى محل برقرارى نردبان توجه شود.

محوطه باالى نردبان بايد عارى از خطر باشد.
اگر در يك محل شلوغ نردبان برپا مى شود بايد اطراف آن حفاظ گذاشته شود.

درهايى كه نزديك نردبان هستند بايد قفل شوند، خصوصًا درهايى كه به سمت نردبان 
باز مى شوند.
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اطراف پايه نردبان عارى از هر گونه وسايل و موانع باشد.
پايه هاى نردبان روى سطح تميز، هموار و سفت قرار گيرد.

براى جلوگيرى از فرورفتن پايه در زمين نرم و تراز بودن آن مى توان از يك تخته بلند 
و محكم استفاده نمود.

پايه هاى نردبان بايد به اندازه يك چهارم ارتفاع نردبان ( از سطح تكيه گاه باال ) از ديوار 
يا جايى كه به آن تكيه داده مى شود فاصله داشته باشد .در اين حالت زاويه قرار گرفتن 

نردبان 75 درجه خواهد بود.
زمانيكه نردبان براى رفتن به باالى سقف برقرار مى گردد، باالى نردبان بايد حداقل به 

اندازه سه پله (حدوداً يك متر) بلندتر از لبه تكيه گاه باشد.
براى جلوگيرى از ُسر خوردن نردبان، بايد قسمت باالى آن محكم به لبه سطح تكيه 

گاه بسته شود.
هنگامى كه از نردبان دوطرفه استفاده مى شود، پايه هاى آن بايد كامًال باز باشد و قيد 

نگه دارنده پايه ها قفل گردد.
هنگام باال رفتن،  ابزار كوچك بايد با استفاده از كمربند ابزار حمل شود و براى باال و 

پايين بردن ابزار بزرگ و سنگين، از طناب استفاده شود.
قبل از باال رفتن از نردبان، روغن، گريس،گل و الى و مواد لغزنده از روى دست ها، 

كفش ها و روى پله ها پاك گردد.
شخصى كه بيمار است، قرص خورده و يا حالت سرگيجه دارد، نبايد از نردبان باال 

برود.
هنگام باال رفتن از نردبان هر لحظه حداقل سه نقطه اتكا بايد وجود داشته باشد.(دو 

دست و يك پا و يا يك دست و دو پا)
جابجايى نردبان هنگامى كه فرد روى آن است مجاز نمى باشد.
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هنگام كار روى نردبان،  با يك دست بايد نردبان گرفته شود و اگر فرد مجبور به استفاده 
از هر دو دست باشد، حتمًا از كمر بند ايمنى استفاده نمايد.

روى نردبان مستقيم، افراد نبايد از يك پله مانده به انتهاى نردبان باالتر روند.
روى نردبان دوطرفه، افراد نبايد از دو پله مانده به انتهاى نردبان باالتر روند.

در يك زمان فقط يك نفر مى تواند روى نردبان باشد.
نردبانى كه به صورت عمودى قرار گرفته است،  نبايد بدون توجه رها شود. 

3-6- كار در ارتفاع
3-6-1- خطر سقوط آزاد

در صنعت آسانسور، بيشترين احتمال خطر سقوط متوجه چاه آسانسور است. 
امكان سقوط در جايى وجود دارد كه ارتفاع بيش از 180 سانتيمتر با پهناي باز بيش از 
30 سانتيمتر وجود داشته باشد. بطور مثال چنانچه فرد روي كابيني كار مي كند كه فاصله 
اش از ديواره بيش از 30 سانتيمتر است و دور آن نرده حفاظ ندارد،  خطر سقوط بايد در 

نظر گرفته شود.
در مكان هايي كه خطر سقوط وجود دارد، ابتدا بايد از حفاظ هاي مناسب استفاده كرد، 
و در صورت عدم وجود آنها از سيستم جلوگيري از سقوط و در كنار آن از عالئم هشدار 

استفاده كرد.
*    هميشه استفاده از حفاظت هاي عمومي بر حفاظت هاي شخصي برترى دارد. 

3-6-2-سيستم حفاظت در برابر سقوط
سيستم جلوگيري از سقوط، مجموعه تجهيزاتي است كه براي پيشگيري از خطر 
سقوط هنگام كار در چاه  آسانسور يا در ارتفاع در ساختمان هاي در مرحله ساخت و يا در 
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حال نوسازي مورد استفاده قرار مى گيرند.
تمام افرادى كه با توجه به نوع كارشان به طور مداوم يا موردى در معرض خطر سقوط 

قرار مي گيرند موظف هستند كه از اين سيستم استفاده كنند.
سيستم جلوگيري از سقوط شامل يك جليقه، طناب و اتصاالت آن مى باشد.

قبل از ورود به محيطي كه در آن خطر سقوط وجود دارد، مي بايست توجه داشت كه 
آيا تجهيزات كامل هستند؟

آيا تاريخ بازرسي آن اعتبار دارد ؟
 و اينكه آيا سالم و بدون هيچ اثري از كشش و يا عدم تغيير شكل مي باشند؟

 در صورتي كه تجهيزات، حتي براي يك بار استفاده شده باشند، حتما بايد تحت 
بازرسي قرار گيرند. 

تعويض تجهيزات در صورتى كه در بازرسي رد شده باشند، يا در استفاده از آن در 
شرايط خاص، ترديد وجود داشته باشد، و يا در شرايط سقوط مورد استفاده قرار گرفته 

باشد ضرورى است.
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3-6-3- طريقه استفاده
جليقه بايد كامال محكم بدن را بگيرد (چسبيده و در عين حال راحت)، براي اين 
منظور بايد با تسمه هاى جليقه آن را تنظيم كرد. به تسمه هائي كه روي استخوان لگن قرار 

مي گيرند دقت بيشتري شود چون؛
 هنگام سقوط بيشترين فشار را تحمل مي كنند.  

عدم استفاده صحيح از اين تجهيزات، خود مى تواند باعث بروز خطر شود. 
افرادي كه داراي وزن بيش از 135 كيلوگرم مي باشند، نياز به جليقه خاص دارند.

در سيستم جلوگيري از سقوط، دو اتصال وجود دارد، يكي بين جليقه و طناب و 
ديگري بين طناب و نقطه اتكا (جائي كه طناب به آن متصل مي گردد). اين اتصاالت بايد 

داراي حداقل تحمل نيروي KN   22باشند.
كليه اتصاالت بايد داراي دو مهره جهت قفل شدن باشند، يعني براي باز شدن، نياز به 
دو حركت جداگانه داشته باشند تا در صورت وارد شدن  تصادفى نيرو به يكي از قفل ها  و 

باز شدن آن ديگري وزن را تحمل نمايد.
قبل از استفاده، اتصاالت بايد بازرسي شوند تا از عدم وجود ترك، پوسيدگي، تغيير 
شكل و لبه هاي تيز اطمينان حاصل شود. در صورت وجود هر گونه مشكل مي بايست آنها 

را تعويض نمود.
قبل از شروع كار بايدنسبت به عدم وجود فشارهاى افقى مطمئن بشويم.

نقطه اتكا بايد طورى انتخاب شود كه ارتفاع سقوط به كمترين مقدار ممكن برسد 
(حداكثر تا 1 متر) و امكان حركت پاندولى وجود نداشته باشد.

در زمان استفاده از اين سيستم نبايد هيچ گونه وسيله محركي در آن اطراف وجود داشته 
باشد و خود سيستم آسانسور هم حركت نكند.

در زمان استفاده از اين سيستم نبايد داخل كابين كار نمود.
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توجه: در مواقعي كه لزومي به استفاده از اين سيستم وجود ندارد، استفاده از آن به 
دليل احتمال گير كردن خطرناك مي باشد. 
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مقدمه:
با هدف آغاز، انجام و اتمام فعاليت براى نصب و راه اندازى آسانسور   در يك پروژه، 
قبل از هرچيز آنچه كه به لحاظ حرفه اى مى بايست مورد توجه قرار گرفته و بمورد اجرا 

گذارده شود؛ ايمنى و توجه به آن و تامين آن است.
به همين دليل تامين ايمنى به عنوان يك نياز اوليه و بسيار مهم در قالب ايمنى در 
تجهيزات و مصالح و نيز ايمنى  در رفتار حرفه اى الزامًا مورد تاكيد قرار مى گيرد و

 مى بايست دقيقًا اجرا گردد  و استثناء پذير هم نيست. مراحل اجرايى آن در بر گيرنده اين 
موارد است:

-توجه به نكات ايمنى قبل از شروع نصب
پيش از شروع هريك از مراحل نصب آسانسور مى بايست موارد ذكر شده در پيوست 

شماره 1 به دقت بررسى و رعايت بشوند.
همچنين براى برنامه ريزى اجرايى و عدم تداخل با سايرگروه هاى پيمانكارى، با 

سرپرست كارگاه هماهنگى الزم با بررسى جزئيات  بعمل آيد.
محيط كار و انبار بايد پاكيزه و مرتب باشد. ميخ، لبه هاى تيز، ميلگرد، سيم و كابل 
هاى اضافى از چاه حذف شده و هيچگونه تجهيزات اضافى ديگر بجز ملزومات ضرورى 

آسانسور در چاه وجود نداشته باشد.
كپسول آتش نشانى مناسب، جعبه كمك هاى اوليه، برگه شماره تلفن هاى اضطرارى 
حاوى اطالعات تماس با مراكز درمانى نزديك به كارگاه در دسترس باشند. در تركيب گروه 
نصب حداقل يك نفر بايد بتواند به روش صحيح از كپسول آتش نشانى و لوازم كمك هاى 

اوليه استفاده نمايد.
مسيرهاى دسترسى به چاه آسانسور و موتورخانه مشخص شده و تمام موانع و خطر 
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سقوط برطرف گرديده و روشنايى كافى داشته باشند. (مطابق مبحث دوازدهم مقررات 
ملى ساختمان)

عالئم هشدار دهنده نزديك چاه آسانسور نصب شده و ساير پيمانكاران از آغاز 
عمليات نصب با خبر شده باشند.

براى برق مورد نياز، تابلو، سيم كشى و اتصال زمين مناسب تامين شده باشند.

- رعايت نكات مهم در هنگام نصب آسانسور
افراد در يك چاهك و باالى سر يكديگر كار نكنند.

چنانچه در يك چاه چند آسانسور به طور همزمان نصب مى شوند ، كار طورى برنامه 
ريزى شود تا گروه هاى مختلف در يك تراز كار كنند و اختالف ارتفاع قابل توجه نداشته 

باشند.
كاركنان لباس كار مناسب و اندازه پوشيده باشند. لباس هاى كار بايد به اندازه فرد بوده 

و فاقد قسمت هاى آويزان كه جايى گير كنند يا زير پا قرار بگيرد، باشند.
براى انجام هر مرحله از كار برنامه ريزى شود. خطرهاى احتمالى بررسى شده و روش 
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كار مناسب با توجه به شرايط انتخاب شود.
به عالئم هشدار دهنده در كارگاه توجه شود.

بايد مراقبت به عمل آيد كه كار گروه نصب، ديگران را در معرض خطر قرار ندهد.
افراد قبل از ورود به چاه  باال و پايين آن را به دقت نگاه كرده و بررسى نمايند.

ابزار باالبر و قطعات آن قبل از شروع كار از نظر نقص يا شكستگى و ترك خوردگى 
بازديد شوند.

قالب هاى مورد استفاده حفاظ لواليى داشته باشند و مناسب بارهاى وارده به آنها 
باشند.

كليپس ها، اشكى ها و اتصاالت ديگر و طناب فوالدى به طور صحيح بسته شوند. 
طناب هاى فوالدى يا سيم بكسل ها از روى قسمت هاى تيز آهن آالت عبور داده نشوند.

هيچگاه بار سنگين آويزان به چين بالك، تيرفور و ساير باالبرها براى مدت طوالني 
حتى براى يك شب باقى نماند. بايد با مهار مناسب بار از روى ابزار باالبر برداشته شود.

جهت افزايش طول آويزهايى نظير تسمه و يا بكسل هاي دو سر قالب از قطعات 
مناسب استفاده گردد.

از تحمل بار آويزها، سالم بودن و زمان اتمام استفاده از آنها اطمينان حاصل گردد.
هرگز كسى از زير بار معلق عبور نكند يا زير آن نايستد.

قبل از حركت دادن كابين، كليه بازشوها و منافذ چاه پوشانده شده باشند.
قبل از حركت دادن كابين، افراد ديگر به غير از افراد گروه نصب با مسئوليت مشخص 

از چاه خارج شوند.
قبل از مرحله اى كه گروه اجرايى براى ادامه نصب مى خواهند از روى سقف، كابين 
را هدايت كنند حتمًا ضربه گير هاى زير كابين و وزنه نصب شده و سيستم ترمز ايمنى هم 
آزمايش شده و فعال باشد.سرعت درگير شدن ترمز ايمنى به سرعت حركت كابين هنگام 
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عمليات نصب نزديك باشد و در داخل فريم وزنه به ميزان مناسبى وزنه قرار داده شده باشد 
تا احتمال سرخوردگى طناب فوالدى در شيارهاى فلكه موتور وجود نداشته باشد.

چنانچه نرده حفاظ دور سقف كابين نصب نشده باشد و در صورت امكان سقوط 
(فاصله خالى بيش از 30 سانتيمتر با عمق بيش از 180 سانتيمتر) از جليقه ايمنى با تكيه گاه 

مطمئن استفاده شود.
از كار با ابزار برقى و كابل ها در محيط هاى مرطوب خوددارى گردد . قبل از شروع به 

استفاده بايد آنها را يكبار روشن و خاموش نمود.
هنگام كار روى تابلو فرمان و ساير قطعات برقى حتمًا مى بايست برق از كليد اصلى 

قطع شده و كليد در حالت قطع، قفل شده باشد.
براى انجام هر كارى از ابزار سالم و تميز و تجهيزات فردى مناسب آن مرحله كار 

استفاده شود.
از انجام برشكارى و جوشكارى در مناطقى كه خطر آتش سوزى و انفجار دارند، 

خوددارى و اجتناب شود.
هنگام خستگى، بروز تنش هاى فكرى و عصبى، سر گيجه، بيمارى و يا استفاده از 

داروهاى خواب آور، از انجام كار خوددارى شود.
در حين شاغول انداختن، از محكم بودن اتصاالت شاغول در باالى چاه اطمينان 
حاصل شود تا هنگام فيكس كردن شاغول در پايين چاه، خطر سقوط اتصاالت از باال وجود 

نداشته باشد.
سيم شاغول نبايد داراى شكستگى باشد.

براى باال بردن ريل ها در چاه، از باالبر مناسب با اتصاالت صحيح استفاده شود.
هرگونه عمليات نصب آسانسور و يا حتى آهنكشى بايستى به يكى از روش هاى ذيل 

انجام شود:
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الف-با داربست به همراه جايگاه كار مطمئن با فضاى كار كافى.
ب-بدون داربست با استفاده از كابين يا كابين موقت يا پلتفرم(گهواره) ايمن و 

استاندارد.

-نصب با داربست
قبل از رفتن گروه نصب به داخل چاه آسانسور، مى بايست داربست توسط مسئول 

ايمنى شركت بدقت كنترل و تاييد شده باشد.
اجراى داربست بايد مطابق نظر شركت نصاب و با توجه به مطالب ذكر شده در منابع 

معتبر انجام شود .
روى تخته هاى داربست بار اضافه و سنگين قرار داده نشود.

روى تخته هاى داربست فاقد روغن، پارچه هاى آلوده به روغن يا گازوئيل و ساير 
لوازم اضافى و دست و پاگير باشد.

استفاده از كمربند ايمنى روى داربست الزامى است.
از انجام برشكارى و فرزكارى روى داربست خوددارى گردد.

- نصب بدون داربست آسانسور
در صورت استفاده از كابين اصلى آسانسور، كابين موقت، يا يك پلتفرم(گهواره) كه 
توسط باالبر برقى به حركت در مى آيد براى نصب داخل چاه، حتمًا بايد اصل ايمنى دوتايى 
رعايت شود. يعنى براى حفظ جان و سالمتى افراد به هيچوجه به يك ايمنى اكتفا نشود و در 

هر لحظه حداقل 2 ايمنى وجود داشته باشد.
قالب هاى سقف و اتصاالت مربوطه و باالبر برقى قبل از گذاشتن بار كابين يا وسيله 

ديگر حمل افراد روى آنها، از نظر استحكام آزمايش شوند.
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در صورت استفاده از سقف كابين، حتمًانرده محافظ دور سقف و محافظ پنجه پا 
نصب شده باشد.

ترمز ايمنى با سرعت درگيرى نزديك به سرعت حركت كابين در هنگام نصب
(و نه سرعت تعريف شده كابين در حالت نرمال) فعال شده باشد.

ريل هاى كابين بايد قبل از نصب از اليه محافظ شسته شوند تا ترمز ايمنى در صورت 
نياز درست عمل نمايد.

قبل از شروع كار نصب از روى سقف يا جابجايى كابين، عالوه بر موارد باال، ضربه 
گيرها نيز نصب شده باشند.

ترمز ايمنى براى جلوگيرى از سقوط حتمًا هر روز قبل از شروع كار آزمايش شود.
در صورت نصب نشدن نرده هاى حفاظ روى سقف كابين، افراد روى سقف بايد از 

كمربند هارنس با تكيه گاه مطمئن استفاده نمايند.
همچنين از زنجير پارك در مواقع لزوم استفاده شود.
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 -  نصب تجهيزات  برقى 
نصابان آسانسورها بايد حتمًا دوره هاى آموزشى كافى را گذرانده باشند و به همه خطرها 
و روش هاى كار ايمن، وقوف كامل داشته باشند. اين مورد بخصوص در تكنولوژى هاى نوين 

از جمله آسانسورهاى بدون موتورخانه و موتورهاى بدون گيربكس بايد لحاظ گردند.
در نصب تجهيزات برقى و راه اندازى آسانسورها حتمًا بايد دستور العمل راه اندازى 
تابلو فرمان را به دقت مطالعه نمود و نكات نصب را يك به يك اجرا نمود. اطمينان از ارت 
مناسب در ساختمان و انتقال مطمئن آن به موتور خانه و اتصال آن به تجهيزات برقـى، جزء 

اقدامات اوليه ايمنى در نصب اين تجهيزات مى باشد.

- استفاده از تجهيزات اندازه گيرى
از كاركرد سالم تجهيزات اندازه گيرى اطمينان حاصل شود.

تجهيزات متناسب با محيط كار تهيه شود. 
دستگاه اندازه گيرى مى بايست داراى فيوز داخلى بوده و قبل از استفاده از كاركرد آن 

اطمينان حاصل شود.
پراب هاى دستگاه قبل از استفاده بازبينى شود كه معيوب يا مستهلك نبوده و داراى 

قطعى نباشد. همچنين پراب ها بايد محافظ مناسب جهت انگشتان را داشته باشند.
رنج كاركرد دستگاه اندازه گيرى بدرستى انتخاب شده و جهت اطمينان دوبار چك 
شود. الزم به ذكر است براى اندازه گيرى جريان و ولتاژ باال از تجهيزات مناسب اين اندازه 

گيرى ها استفاده شود. (كلمپ و پراب جريان و ولتاژ باال استفاده شود)
در اندازه گيرى ها همواره ابتدا پراب قرمز قطع شود.

از دستگاه هايى براى اندازه گيرى مقاومت استفاده شود كه حفاظت مناسب در برابر 
Overload را داشته باشند.
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جهت اندازه گيرى جريان بدون استفاده از كلمپ مى بايست ابتدا دستگاه خاموش 
شده، پراب ها را وصل كرده و سپس دستگاه براى اندازه گيرى روشن شود.

- جلوگيرى از برق گرفتگى
برق گرفتگى عبارت است از برخورد قسمت يا قسمت هايى از بدن با مدار الكتريكى 
داراى برق كه موجب شود آن قسمت از بدن در مسير جريان قرار بگيرد. عوامل مهم در 
ميزان خطر برق گرفتگى مدت زمان تماس و عبور جريان مى باشد. قلب حساس ترين 
عضو بدن در برابر برق گرفتگى مى باشد، در نتيجه حوادثى كه قلب در مسير عبور جريان 

باشد خطرات بيشترى دارند.
الزم به ذكر است تا حد امكان مى بايست بر روى مدارات بدون برق كار كرده و 
از فرايند (قطع كردن سيستم و برچسب زدنlockout/tagout) استفاده نمود، اما در 

صورت اجبار كار بر روى مدارات برق دار مى بايست موارد زير را رعايت نمود:
الف- موارد حفاظت شخصى در هنگام كار بر روى مدارات برق دار:

استفاده از ابزار عايق –استفاده از دستكش الستيكى و چرمى مناسب و عينك 
محافظتى نارسانا.

در صورت احتمال خطر برق گرفتگى استفاده از لباس آستين بلند و مناسب.
جدا كردن تمامى جواهرات و ساعت و تجهيزات فلزى از خود.

 ايستادن روى سطح عايق يا پوشيدن كفش عايق.
استفاده از لباس يك تكه (فرم) مناسب.

ب- موارد حفاظتى هنگام اندازه گيرى روى مدارات برق دار:
در اندازه گيرى ابتدا پراب زمين وصل شده، سپس پراب به مدار برق دار متصل شود. 
در هنگام جدا كردن نيز در انتها پراب زمين جدا شود. در صورت امكان قبل از اندازه گيرى، 
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وسيله اندازه گيرى آويزان شده يا در محل مناسب قرار داده شود و از نگهدارى وسيله با 
دست خوددارى شود. 

از روش تست سه نقطه اى براى چك كردن مدارى كه برق ندارد استفاده شود. ابتدا 
يك مدار مشخص برقدار با دستگاه چك شود(جهت اطمينان از كاركرد دستگاه)، سپس 
مدار مورد نظر اندازه گيرى و چك شود و در انتها مجدداً مدار برق دار مشخص چك شود، 

اين روش اطمينان مى دهد وسيله اندازه گيرى قبل و بعد از اندازه گيرى سالم است.
پ – نكات مهم ديگر براى جلوگيرى از برق گرفتگى عبارتند از:

 سيم ها و كابل ها و ساير تجهيزات و ابزارآالت اضافى از زير دست و پا جمع شده باشند.
سيم ها و كابل ها از نزديكى منابع حرارتى و مواد شيميايى عبورداده نشوند.

همه سيم ها و كابل ها و حتى پريز ها بايد در دماى مناسبى كار كنند. در صورت گرم 
بودن آنها مدار قطع گردد.

هنگام كار با برق هميشه از دستكش و تكيه گاه مناسب استفاده گردد تا خطر برق 
گرفتگى و سقوط احتمالى كاهش يابد.

سيم ها و كابل ها بصورت دوره اى بازديد شوند.
هرگز تعداد زيادى مصرف كننده همزمان به يك پريز متصل نشوند.

هرگز در محيط نمناك و خيس با تجهيزات الكتريكى كار نشود.
در صورت مشاهده مواردى مانند بوى سوختگى و جرقه در تجهيزات ، فوراً مورد 

بررسى قرارگيرند.
در زمانيكه احتياج به برق سه فاز يا تك فاز نمى باشد، برق به صورت كامل قطع گردد.
برقكار بايد مجهز به ابزار مناسب و كافى و وسائل حفاظت فردى مطابق با ولتاژ كارى باشد.
مى بايست قبل از كار بر روى هر مدار از بى برق بودن آن مطمئن شد، حتى اگر ولتاژ 

پايين باشد.
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در صورت نياز به چراغ قوه از نوع غير رسانا استفاده گردد.

-  استفاده از سيم پل در راه اندازى آسانسور
در عمليات راه اندازى آسانسور در ساختمان هاى جديد تعداد زيادى سيم پل براى 
كاركرد آسانسورها استفاده مى شود كه مى بايست در استفاده از آن به نكات زير توجه كرد:

سيم پل ها بايد به رنگ روشن، براحتى قابل تشخيص و به اندازه كافى بلند و مشخص 
باشند.

ثبت سيم پل ها در گزارش باعث آگاهى پرسنل از عدم عملكرد مدار ايمنى مى شود. 
نصاب موظف است كه از كامل كردن ثبت سيم پل ها در گزارش اطمينان حاصل كند. ثبت 

سيم پل ها مى بايست تا برداشت تمامى آنها ادامه پيدا كند.
درب ها و مدار ايمنى تا زمانيكه آسانسور در حالت بازرسى قرار نگرفته، نبايد پل 

زده شوند.
سيم پل ها در كوتاه ترين زمان ممكن مى بايست حذف شوند. 

استفاده از سيم پل ها مطابق دستورالعمل شركت هاى سازنده آسانسور و يا تابلو فرمان 
مجاز مى باشد.

پس از نصب هريك از تجهيزات ايمنى، مى بايست سيم پل مرتبط با آن قطعه از ترمينال 
مربوطه حذف گردد.
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-  ايمنى در فرايند غير فعال كردن درب
در مرحله راه اندازى آسانسور گاهى اوقات الزم است فرايند غير فعال كردن درب 

صورت گيرد. در اين شرايط بايد به نكات زير توجه نمود: 
حركت ريويزيون با درب پل شده تنها در شرايطى كه اشكالى در عملكرد درب ها 
وجود دارد مجاز مى باشد. قبل از بكار بردن اين روش، مشكل (درب كابين يا قفل درب) 

مى بايست مشخص شود و فقط مدار مربوطه پل شود.
احتياط بسيارى بايد قبل از حركت آسانسور انجام شود تا پرسنل آسانسورى و 
مسافران امنيت الزم را داشته باشند. به عنوان مثال جلوى درب ها در تمام طبقات حفاظ 

مناسب قرار داده شود. 
در هنگام پل زدن درب، درايو سردرب بايد در حالت دستى قرار داده شده و از عملكرد 
صحيح آن مطمئن شويم. بعد از اتمام كار درب را به حالت اتوماتيك برگردانده شده و از 

عملكرد صحيح آن بايد اطمينان حاصل شود.

-  نكات عمومى ايمنى هنگام نصب تجهيزات برقى
تابلو فرمان به روش مناسب و ايمن نصب گردد.

رعايت نظم و ترتيب در محيط كار باعث افزايش ايمنى مى گردد. 
المان ها متناسب با يكديگر انتخاب گردند (مخصوصا» موتور و تابلو فرمان و سيم هاى

 قدرت).
از جعبه ريويزيون مجهز به كليد RUN استفاده كرده و هيچگاه اين كليد پل نگردد.

بررسى ارت ساختمان و اطمينان از اينكه ارت موتور، تابلو و ساير تجهيزات به درستى 
متصل شده اند.

مى بايست زمانيكه بر روى موتور و درايو و مقاومت ترمز كار مى شود ، دقت بيشترى 
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در حفاظت به عمل آيد.
دقت شود كه برخى از المان ها مانند درايو بعد از خاموش شدن تا چند دقيقه برقدار 

مى باشند.
در آسانسورهاى گروهى در صورت قطع كليد سه فاز يك تابلو، بخش هايى از اين 

تابلو ممكن است از طريق اتصاالتش با تابلوى ديگر برق دار باشد.
جهت برداشتن يا جا زدن فيوزها از ابزار مناسب استفاده شود. فيوزها و پايه فيوزها بايد 
از نظر سايز و نوع كامال مشابه باشند. همچنين از فيوز آمپر باالتر يا نوع ديگر استفاده نشود و 

يا محل فيوز پل نگردد و از سيم به عنوان فيوز استفاده نشود.
سيم كشى موقت بسيار خطرناك است و مى بايست تمام سيم كشى هاى موقت مطابق 

استاندارد باشد.
كابل هاى برق كه در مسير عبور و مرور هستند ، حتمًا بايد درون حفاظ مناسب باشند.
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چراغ هاى سيار بايستى جهت اجتناب از برخورد اتفاقى داراى حفاظ بوده و براى 
آويزان نمودن نبايد از سيم آنها استفاده نمود.

تنظيم نبودن برد حفاظت موتور مى تواند باعث حركت غير صحيح كابين، عدم اعالم 
وضعيت خطرناك و منجر به سوختن موتور شود.

كليد اصلى برق بايد طبق دستورالعمل قفل كردن و بر چسب زدن، قطع گردد.
در آسانسورهاى داراى موتور بدون گيربكس خصوصًا در طرح هاى MRL، پيشنهاد 
مى گردد يك كپى از پالك موتور در تابلو فرمان نصب گردد تا هميشه در دسترس باشد. زيرا 
گاهى اوقات نصب موتورها طورى صورت مى گيرد كه دسترسى به پالك موتور امكان 

پذير نمى باشد.

- ايمنى هنگام سرويس و نگهدارى:
ضرورى است سرويسكاران و تعميركاران آسانسور، عالوه بر موارد فنى در زمينه 
ايمنى هم آموزش هاى ضرورى را ديده باشند، لباس كار بر تن داشته و تجهيزات حفاظت 

فردى مناسب را همراه داشته باشند.

- پيش از شروع كار:
سرويسكاران بايد دستور العمل ها و چك ليست هاى انجام كار را همراه داشته باشند. 
نمونه كامل چك ليست تهيه شده توسط سنديكاى صنايع آسانسور و پله برقى ايران در 

پيوست شماره 2 آمده است .
ابزار سالم و مناسب كار بايد در اختيار سرويسكاران باشد.

سرويسكاران مى بايست به تجهيزات حفاظت فردى مناسب مجهز باشند.
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با مدير يا مسئول ساختمان هماهنگ شود تا ساكنان و كاركنان در ساختمان از تحت 
سرويس بودن آسانسور(ها)باخبر باشند.

چنانچه فرد ديگرى نيز كليد موتورخانه يا فضاى هاى كارى روى تابلو و سيستم هاى 
كنترل را دارد و احتمال داشته باشد كه هنگام عمليات سرويس و تعميرات به آنجا برود 
عالمت « سرويسكاران در حال كار هستند– دستگاه روشن نشود» در محل مناسب قرار 

داده شود.
بايد اطمينان حاصل شود كه ديگران اطالع دارند كه سرويسكار در چه محلى كار 
مى كند و به صورت دوره اى با كسى كه بتواند در صورت نياز كمك برساند در تماس باشد.
آسانسور از وضعيت بهره بردارى عادى خارج شده و عالمت « تحت سرويس» در 

محل هاى مناسب قرار داده شود.
بايد مطمئن شد كه هنگام سرويس و نگهدارى كسى نمى تواند وارد كابين يا

 قسمت هايى كه ممكن است خطرساز باشند، بشود.
در صورتيكه براى اولين بار به عنوان سرويسكار به پروژه اى مراجعه مى شود، پيشنهاد 
مى گردد از آسانسور استفاده نكرده و ابتدا با حضور در موتورخانه و بررسى تابلو فرمان، از 

صحت عملكرد تجهيزات و مدار ايمنى اطمينان حاصل گردد.

- هنگام انجام سرويس يا تعمير:
جعبه ابزار و ساير لوازم در محل مناسبى قرار داده شود تا باعث زمين خوردن يا صدمه 

به ديگران نشود.
اگر كار بصورت گروهى انجام مى شود، حتمًا يك سرپرست براى هماهنگى هاى الزم 

تعيين شده باشد.
چنانچه درب طبقه اى باز مى ماند، حفاظ هاى مناسبى براى جلوگيرى از سقوط افراد 
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ديگر نصب شود.
چنانچه درب تابلو كنترل يا تابلوهاى برقى ديگر كه در دسترس عموم است، باز
 مى شود بايد حفاظ هاى ضرورى براى پيشگيرى از برق گرفتگى افراد عادى نصب شود.

قبل از جمع آورى اين حفاظ ها بايد درب ها بسته و قفل شده باشند.
قبل از كار روى قطعات متحرك، برق آنها قطع شده باشند.

مراقبت شود كه لباس يا دستكش به قطعات چرخان يا متحرك گير نكند.
قبل از كار روى قطعات برقى يا تابلو فرمان، برق آنها قطع شده باشند.

هنگام كار روى ترمز آسانسور دقت شود كه به دليل اختالف وزن، كابين به حركت 
در نيايد.
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چنانچه افراد، موتورخانه را ترك مى نمايند بايد درب آن را بسته و قفل نمايند.
حتمًا از دو سرويسكار در محل استفاده گردد.

هنگام كار روى ترمز آسانسور در آسانسورهاى بدون موتورخانه، كابين در محل 
مناسبى قفل يا مهار شود.

- روى سقف كابين:
- نحوه رفتن روى سقف كابين:

قبل از رفتن روى سقف كابين، فرد بايد از عملكرد صحيح كنتاكت درب، دكمه توقف 
روى كابين و كليد بازرسى مطمئن شود. به اين ترتيب كه:

آسانسور به يك طبقه پائين تر فرستاده شده و پس از گذشت زمان مناسب وقتى كه 
هنوز كابين به طبقه پائين تر نرسيده، درب با استفاده از كليد سه گوش مناسب باز شود. در 

اين حالت آسانسور بايد بالفاصله متوقف شود.
از روى طبقه كليد توقف روى سقف كابين فشرده و سپس درب بسته و قفل شده و 

دكمه احضار فشرده شود، كابين نبايد حركت نمايد.
درب با كليد بازشود و كليد بازرسى در وضعيت بازرسى قرار داده شده و كليد توقف 
آزاد شود. سپس درب طبقه بسته شده و دكمه فراخوان فشرده شود. باز هم كابين نبايد 

حركت كند.
در صورتى كه در هر يك از سه حالت باال آسانسور متوقف شده يا از حالت توقف به 
حركت در نيامده باشد، مى توان پس از فشردن دكمه توقف روى كابين و قراردادن آسانسور 
در حالت بازرسى روى سقف كابين رفت. در غير اين صورت سرويسكار نبايد تا قبل از 

رفع ايراد، روى سقف كابين برود.
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- كار روى سقف كابين:
محل مناسبى براى ايستادن روى سقف انتخاب شود طورى كه هيچ قسمت بدن خارج 

از محدوده كابين قرار نگيرد.
چنانچه كابين نرده محافظ ندارد و خطر سقوط براى فرد روى سقف وجود دارد 
(پهناى باز بيش از 30 سانتيمتر با ارتفاع حداقل 180 سانتيمتر) هنگام حركت دادن كابين 
احتياط به عمل آيد و هنگام توقف و انجام كار سرويس از سيستم جلوگيرى از سقوط

( جليقه ايمنى) استفاده شود.
چاه  بايد روشنايى كافى داشته باشد.

سقف كابين بايد تميز و خشك و به خصوص پاك از روغن يا هر ماده لغزنده ديگر 
باشد.

هنگام حركت دادن كابين بايد مراقب برخورد با سيستم وزنه و همچنين قطعات ثابت 
داخل چاه بود.

در چاه هاى داراى چند آسانسور بايد مراقب برخورد با قطعات متحرك و ثابت 
آسانسور ديگر بود.

هنگامى كه شخصى روى سقف كابين است نبايد آسانسور در حالت نرمال قرار گيرد. 
بالفاصله پس از توقف كابين براى انجام كار دكمه توقف در حالت فشرده قرار گيرد و 

فقط هنگامى كه قصد حركت مى باشد، بايد آزاد باشد.
براى خروج از روى سقف ابتدا كابين در محل مناسبى متوقف شده، دكمه توقف 
فشرده شده و درب طبقه باز شده و فرد خارج شود. سپس از روى طبقه كليد بازرسى در 
حالت نرمال قرار داده شده، كليد توقف آزاد شود و با بستن و قفل كردن درب طبقه آسانسور 

به وضعيت كار عادى بازگردانده شود.
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- چاهك:
- نحوه رفتن به داخل چاهك: 

قبل از رفتن به داخل چاهك هم بايد از عملكرد صحيح كنتاكت درب و دكمه توقف 
داخل چاهك اطمينان حاصل شود. 

كابين به طبقه باالتر فرستاده شود و با استفاده از كليد سه گوش درب پايين ترين طبقه 
باز شود. سپس با دكمه فراخوان هنگامى كه درب طبقه باز است، كابين احضار شود. كابين 
نبايد حركت كند. در مرحله بعد دكمه توقف داخل چاهك بدون ورود به چاهك فشرده 
شود. درب طبقه بسته و قفل شده و كابين دوباره احضار شود. اين بار نيز كابين نبايد حركت 

نمايد.
در صورتيكه در هر يك از اين دو حالت كابين حركت نمايد نبايد سرويسكار تا قبل از 

رفع ايراد داخل چاهك برود.
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از روى طبقه دكمه توقف داخل چاهك فشرده شود. چراغ هاى چاه و چاهك روشن 
شوند. 

 درب طبقه در حالتى كه كمى باز شده(كمتر از 30 سانتيمتر) با كليپس مخصوص 
ثابت شود. 

  فرد با استفاده از نردبان (كه در جاى مناسبى قرار داده شده يا بايد قرار داده شود) 
با دقت وارد چاهك شود . هرگز نبايد به داخل چاهك پريد.

شرايط استفاده از نردبان در چاهك :
1. نردبان در نزديكى درب چاهك و در دسترس باشد و به ديواره چاهك ثابت شده 

باشد و جهت سهولت رفت و آمد در چاهك داراى دستگيره باشد.

كليپس نگهدارنده دراتوماتيك
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2. اگر مسير ورودى به چاهك داراى درب مجزا از درب هاى سرويس آسانسور 
باشد توصيه مى شود درب مذكور حتمًا داراى آرام بند باشد كه زمان كافى جهت رفتن 
سرويسكار به داخل چاهك وجود داشته باشد و درب مذكور به سمت خارج چاهك 

بازشود.

- كار در چاهك:
1- فضاى جان پناه در نظر گرفته شود.

2- اگر كف چاله آب دارد، قبل از شروع هر كارى بايد خشك شود. روغن ها هم بايد 
پاك شوند.

3- به محدوده حركت آسانسورهاى مجاور در چاه هاى گروهى نبايد نزديك شد.
4- استفاده از هر گونه شعله و سيگار كشيدن در چاهك ممنوع است.

5- براى خروج (بايد پس از اطمينان از تميز بودن كف كفش ها) از نردبان باال آمده 
و روى طبقه رفت. سپس در صورت قابل جا به جا بودن نردبان آن را در جاى خود ثابت و 
محكم نمود. چراغ چاهك خاموش شود. دكمه توقف آزاد شده و بعد با برداشتن كليپس 

نگهدارنده، درب طبقه بسته و قفل شود تا آسانسور به حالت كار عادى بازگردانده شود.

- پس از پايان كار:
همه دستگاه ها و موارد ايمنى به حالت كاركرد عادى برگردانده شده و بطور كامل 

بررسى گردند.
اگر حفاظ يا پوششى در طول سرويس و نگهدارى برداشته شده، اطمينان حاصل 
شود كه به جاى خود برگردانده شده اند. درب هاى موتورخانه و دستگاه ها نيز بسته و قفل 

شوند.
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آسانسور حداقل دوبار در طول مسير كامل به صورت آزمايشى ودر دو جهت باال و 
پائين به صورت نرمال به حركت درآورده شود.

ابزار جمع آورى شوند. عالئم هشدار دهنده و تحت سرويس نيز برداشته شده و
 مواد  زائد نيز دور ريخته شوند.

به مسئول ساختمان و شركت اطالع داده شود كه كار پايان يافته است.
در صورتيكه هر يك از قسمت هاى مدار ايمنى به درستى عمل ننمايند، آسانسور تا 

رفع قطعى ايراد در وضعيت خارج از سرويس باقى بماند.
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- چند نكته درباره استفاده از پل هاى سرى ايمنى:
استفاده از پل (جامپر) هاى موقت در انجام بعضى سرويس ها مورد نياز مى شود، بسيار 
مهم است كه افراد آموزش الزم جهت استفاده صحيح از آنها را ديده باشند و آگاهى كافى 
نسبت به نقشه برقى و تغييراتى كه در عملكرد سيستم پس از استفاده از پل رخ مى دهد را 

داشته باشند.

- ويژگى هاى سيم هاى پل (جامپر ها):
1- سيم پل ها مى بايست بلند، داراى گره مشخص و رنگ روشن تر و متفاوت با رنگ 

سيم هاى اصلى باشند.
سيم پل ها بايد به ترتيب شماره گذارى شده باشند.

انتهاى سيم پل ها بايد ايزوله باشد. يعنى به گونه اى باشند كه خطر اتصالى احتمالى 
وجود نداشته باشد.

هر فرد كه سيم پل ها را اتصال مى دهد بايد نام يا شماره پرسنلى خود را با جوهر دائمى 
توسط برچسب بر روى سيم پل نصب نموده باشد.

- رعايت موارد زير در استفاده از پل هاى سرى ايمنى ضرورى است:
1- فرد بايد قبل از استفاده از سيم پل، نسبت به تغييرات پس از اضافه كردن يا برداشتن 

آن بر روى كل سيستم آسانسور آگاهى داشته باشد.
2- سيم پل ها هرگز نبايد جايگزين سيم كشى هاى دائم شوند.

3- تعداد سيم پل هاى مورد استفاده بايد محدود باشد و گزارش آنها گرفته شود. به 
نحوى كه چنانچه تجهيزاتى به سرويس برگردد، در ليست مربوطه سيم پل حذف مى شود.
4- بسته سيم پل ها را روى دستگيره درب موتورخانه يا جاى مشخص (و در معرض ديد)
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 ديگرى قرار داده شوند.
5- قبل از اتصال سيم پل، آسانسور بايد از دسترسى عمومى خارج شده و از نبودن 

مسافر داخل كابين اطمينان حاصل گردد.
6- در صورت انجام كار به صورت گروهى تمام اعضاى گروه بايد از نصب سيم پل 

و علت انجام آن مطلع شوند.
7- در حاليكه سيم پل ها متصل هستند، نبايد آسانسور به سرويس عادى باز گردانده 

شود. 
8- از سيم پل ها نبايست به عنوان ابزار تشخيصى استفاده شود. هميشه بايد از وسايل 

اندازه گيرى برقى براى عيب يابى مدارها استفاده گردد.
9- درب طبقه و درب كابين تا حد امكان نبايد همزمان پل داده شوند.

10- در زمان اتمام كار، مى بايست تمامى سيم پل ها برچيده و شمارش شده و به بسته 
سيم پل ها بازگردانده شوند.



 رعايت ايمنى در نصب پلكان برقى
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شرايط كار در صنايع ساختمانى به گونه اى است كه معموالً دو يا چند تيم اجرايى در 
رسته هاى مختلف در يك كارگاه ساختمانى بطور همزمان مشغول به فعاليت مى شوند.

ابتدا رعايت ايمنى بصورت يك الزام كلى حاكم بر فضاى عمومى كارگاه ها، سپس 
نحوه  اجراى  ايمنى بصورت يك فرآيند  و نحوه عملكرد ميان اعضاى يك گروه اجرايى و 

نيز تيم هاى مختلف با يكديگراز اهم موضوعات اين فصل  است.

در باره لزوم رعايت ايمنى (پيش از آغاز فرايند نصب و اجرا) مهمترين نكات فنى و 
اجرايى كه بطور مستقيم و غيرمستقيم به ايمنى گروه هاى نصب يا ديگر پيمانكاران حاضر 
درسايت( محل اجراى پروژه) و  به كارفرما (كارفرمايان) مربوط مى شود و مى بايست 

بمورد اجرا گذارده شوند عبارتند از؛ 
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*مسير حركت و جابجايى و  انبارش همه پلكان هاى برقى در محل سايت و شيوه 
ورود پله ها به داخل سايت

اين اطالعات براى كارفرما حياتى است زيرا بدينوسيله كارفرما موانع فيزيكى و فنى 
مثل كابل هاى برق فشارقوى، لوله ها ومسيرتاسيسات برقى و مكانيكى و حتى ضايعات 

موجود در مسير را از سر راه بر مى دارد.

در بسيارى از موارد به علت تخليه پلكان ها در زمان شب، عدم ديد كافى باعث برخورد 
پلكان ها  يا بوم جرثقيل و زنجير به كابل هاى برق شده و باعث سانحه مى گردد.
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انبارش پلكان ها درطبقات  و يا پشت بام پروژه ها نيز درصورتيكه محاسبات سازه اى 
ازسوى مسئول و دستگاه محاسب و نظارت كارفرما تاييد نشده باشد مى تواند باعث بروز 

سانحه گردد.

.
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(Hoisting&Rigging)ايمنى عملياتى درزمان جابجايى وانبارش -
*در هنگام كار كردن با جرثقيل هاى ماشينى،  ليفت تراك ها و يا تاوركرين ها، فقط 

يك نفر بعنوان هماهنگ كننده با راننده جرثقيل يا تاوركرين معرفى شود.

* تا حد امكان در هنگام استفاده از chain  block   دقت شود كه اگر از نوع عمودى 
است در كاربرد هاى مايل يا افقى استفاده نشود.
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* براى اطمينان از تحمل وزن پلكان برقى تا حد امكان از زنجيرها و جرثقيل هاى 
سرى استفاده گردد و ايمنى دو گانه در نگهدارى  وزن لحاظ شود.

*در زمان تخليه از حضور افراد غير مسئول در محل و نزديكى پلكان ها جلوگيرى 
شود.
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* همه دانه هاى زنجيرهاى مورد استفاده را هرشش ماه يكبار توسط گيج مخصوص 
چك كنيد و در صورت ايجاد كشيدگى حتى براى يكى از دانه ها آنرا كامال كنار بگذاريد.

* در هر شش ماه با باز كردنchain  block  مورد استفاده گروه هاى نصب، از صحت 
كاركرد بلبرينگ ها، بوش ها و چرخ دنده ها، اطمينان حاصل نماييد. 
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* در موقع بستن شگل ها ( بست هاى دوپا) بايستى رزوه هاى آنها كامل بسته شده، 
سپس يك دور باز گردد و از اتصال شگل ها بطور ناقص اكيدا خوددارى شود.

*از ايستادن خود و ديگران در محل هاى غير ايمن  جدا خود دارى كنيد.
 اين محل هاشامل:

-درزير پلكان ها در زمان بلند شدن توسط جرثقيل ها.
-درمسيرجابجايى افقى پلكان ها، هنگامى كه توسط جرثقيل هاى دستى جابجا

 مى شوند.
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*شيوه صحيح نصب قالب زنجير مطابق عكس 

***نكته بسيار مهم در نصب زنجيرها اين است كه زاويه نگهدارى زنجيرها، تا حد 
امكان  زاويه حاده باشد.

بطور خالصه بايد گفت اگر زنجير ها در حالت عمودى تر قرار بگيرند، يعنى اصل 
زاويه حاده لحاظ شود، دو زنجير(يا 4 زنجير) به نسبت سينوس زاويه با هم همكارى 
مى كنند تا وزن پلكان را كه مؤلفه اى عمودى است خنثى كنند، كه سبب باالرفتن راندمان مى گردد.

 اما اگر زنجير ها به حالت افقى قرار بگيرند( يعنى زاويه بسمت منفرجه پيش برود)  زنجيرها 
با نسبت كسينوس مولفه اى عمودى خواهند داشت.

بنا بر اين بجاى اينكه وزن پلكان را تحمل كنند با مولفه هاى افقى خود (كه بسيار زياد 
است) به شاسى پلكان  بطور افقى نيرو وارد مى كنند.

اين اثر عالوه بر اينكه باعث اعمال نيروى زياد و فشار به شاسى و قطعًا تابيدگى شاسى 
مى شود، همچنين نيروى زيادى را به زنجيرهاى تحت كشش وارد كرده و مى تواند باعث 

پارگى زنجير يا سيم بكسل نيز بشود.
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-ايمنى در زمان نصب 
*در هنگام نصب، سر پرست هاى اجرايى گروه هاى نصب موظف به چك كردن 
كامل هوك ها و قالب هاى سقفى مى باشند و هرگونه مشكل ظاهرى و يا كيفى را 

مى بايست سريعًا به مراجع مربوطه گزارش نمايند.
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مشكالت شامل جوشكارى بى كيفيت يا ضعيف وعدم استحكام قالب ها و ...
  مى شود.

*در هنگام استفاده از جك هاى دستى در بلند كردن پلكان ها در داخل سايت مى بايد 
كل گروه نصب هماهنگ باشند، زيرا در اين هنگام امكان در رفتن جك و وقوع حوادث 

بسيارزياد است.
*در هنگام تعويض كورس جرثقيل هاى دستى در ارتفاع حتمًا زنجيرهاى ساپورتيو 

بطور كامل، صحيح و به تعداد مناسب نصب شده باشند.
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*در صورت امكان براى نصب زنجيرها از قالب هاى متصل به خود پلكان ها استفاده 
شود و از قسمت هاى شاسى و ... براى زنجير گرفتن استفاده نشود.

ايمنى در نصب مكانيك و راه اندازى
*در هنگام جابجايى Step  Band بوسيله ريويزيون كليه تيم نصب بايستى 

هماهنگ باشند.
    Step Band در هنگام كار كردن روى پلكان هاى با گيربكس خورشيدى مى بايد*

با ابزار مخصوص قفل بشود.
*مراقب اتصال كابل سه فاز در ورودى برق اصلى به تابلو پلكان باشيد.
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*در هنگام تحويل برق سه فاز به پيمانكار در پلكان برقى، مسئول مربوطه و پيمانكار 
مى بايست در شماره گذارى پلكان ها بسيار دقت كرده و هماهنگ عمل كنند.

در پروژه هايى مانند ايستگاه هاى مترو كه متصدى توزيع برق در محل ديسپچينگ 
بايستى برق را به پلكان ها تخصيص دهد، جانمايى پلكان ها بسيار حائز اهميت است 
كه برق، به همان پلكان مورد نظر تخصيص يابد و در غير اينصورت ممكن است برق 
تخصيصى براى يك پلكان ديگر كه هنوز كامل نشده و پيمانكاران در آن مشغول بكار 

هستند توزيع شده و باعث برق گرفتگى افراد بشود.
* مونتاژ مكانيكى و برقى پلكان ها اغلب در مراحل پايانى كار ساختمان ها انجام
 مى شود و بسيارى از پيمانكاران ديگر نيز همزمان مشغول انجام امور مربوط به خود 

مى باشند، در اين شرايط عدم دقت كافى مى تواند منجر به تلفات جانى و مالى گردد.
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تيم نصب بايستى براى اين مورد تمهيدات الزم و حتى تعطيلى موقت كار تا برطرف 
شدن مورد را در دستوركار قرا ردهد.

*يك شيوه رفتارى مناسب  اين است كه گروه نصب قبل از شروع به كار در ابتداى 
ساعت كارى همگى براى مدت كوتاه مثال 5 دقيقه در يك جلسه گروهى غير رسمى در 
نزديكى چاهك حضور پيدا مى كنند و امورى كه مى بايست در آن شيفت كارى انجام دهند 
را بطور سريع با هم مرور كرده وهريك به مدت كوتاهى روى شيوه انجام آن تمركز كرده و 

با هم تبادل نظر مى نمايند.
تجربه نشان داده كه اين جلسه مختصرومفيد مى تواند دركاركرد با راندمان باال، 

هماهنگ و ايمن همه اعضاى گروه تاثير به سزايى داشته باشد.
 پيشنهاد مى شود اين شيوه رفتارى براى كليه گروه هاى پيمانكارى اجرايى بعنوان يك 

رويه مناسب تعريف شده و اجرا گردد.



راهنماى بهره برداران و استفاده كنند گان
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6- راهنماى بهره برداران
بدون شك يكي از راه كارهاي كاهش حوادث بهره برداري صحيح از تجهيزات است, 
اين بهره برداري شامل بهره برداران (مالكين و يا مديران مجتمع ها, واحدهاي مسكوني ويا 
تجاري) و مسافران (استفاده كننده ها) مي گردد. در ادامه برخي از موارد مهم جهت رسيدن 

به يك بهره برداري ايمن براي آسانسور و پلكان برقي ذكر مي گردد.
بديهي است انتخاب شركت سرويس و نگهدار متعهد, انجام سرويس هاي پيوسته و 

مناسب و آموزش و اطالع رساني خوب موجب كاهش حوادث مي گردد.



فصل6      راهنماى بهره برداران و استفاده كنند گان

[   145  ]

6-1- بهره برداري از آسانسور 
بخش اصلي جابجايي در ساختمان توسط آسانسور صورت مي گيرد، كه باتوجه به 
تنوع و وسعت اين بخش تدوين راهنمايي جامع مشكل است ولي به منظور آشنايي در زير 

به برخي از موارد به اختصار اشاره مى شود.

6-1-1- مسؤلين بهره برداري
1- به عالئم هشدار توجه نموده و نكات ايمني را در داخل كابين بصورت خالصه 

نصب نماييد.
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2- از در اختيار داشتن كليد سه گوش توسط افراد عادي جلوگيري بعمل آيد و كليد 
فقط در اختيار افراد آموزش ديده باشد.

3- پنل هاي احضار و شاسي ها را به نحو مناسب تميز نماييد.

4- از حمل بار نامتعارف با آسانسور خودداري نماييد.
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5- در زمان نجات به فاصله كف طبقه تا كف كابين دقت شــود برخــي افراد قادر به 
پريدن از اين فـاصله نمي باشند.

6- نقشه برق, تجهيزات مكانيكي و دستورالعمل هاي مربوط به آسانسور را در 
موتورخانه ويا محل مشخصي قراردهيد.

7- تجهيزات نجات و دستورالعمل ان را در محل مناسب نصب نماييد.

6-1-2- مسافران
1- متناسب با جهت حركت خود كليد 8 يا 7 را جهت احضار آسانسور فشار دهيد.

-از تكرار فشار دار كليد خودداري نماييد.
-متناسب با جهت حركت خود كليد موردنظر را فشار دهيد.



ايمنى در صنعت آسانسور و  پلكان برقى

[   148  ]

-به اعالم خارج از سرويس بودن و يا تحت سرويس بودن (بدون اعالم) توجه نماييد.

2- اجازه دهيد ابتدا افراد داخل كابين خارج بشوند و سپس وارد كابين شويد.

3- قبل از وارد شدن به كابين از جهت حركت كابين (رو به باال و يا رو به پايين) 
اطمينان حاصل نماييد.
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4- قبل از وارد شدن به كابين توجه نماييد كابين فضاي مناسب جهت ورود افراد از 
طبقه را دارد و يا خير

- ورود افراد بيش از ظرفيت باعث توقف آسانسور و جلوگيري از ارائه سرويس آن 
به سايرين مي شود.

5- پس از ورود به داخل كابين در محلي مناسب قرار گيرد تا در توقف هاي بعدي 
امكان سوار شدن سايرين فراهم گردد.

6- طبقه مورد نظر خود را مشخص و دكمه مربوطه را فشار دهيد.
-در صورت ثبت فرمان چراغ كليد مربوطه روشن مي گردد.

-از فشار دادن ساير كليدها خودداري نماييد.
-در صورتيكه فردي جلوي پنل ثبت طبقات ايستاده است از وي درخواست نماييد تا 

شاسي مورد نظر را فشار دهد.
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7- از ايمن بودن بودن محل قرارگيري وسايل و لوازم همراه خود اطمينان حاصل 
نماييد.

-  حمل بار نامناسب  ممكن است براي ساير مسافران خطرناك باشد.
- در صورت وجود فضا خالي درداخل كابين بهتر است بارهاي سنگين در كف كابين 

قرار گيرد تا در دست افراد.
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8- كودكان خود را كنار خود محافظت نماييد و حيوانات خانگي را در محل مناسب 
نگه داريد.

-كودكان ممكن است در طبقه اي غير از طبقه مورد نظر پياده شوند و ديگر نتوانند شما 
را پيدا نمايند.

- برخي از افراد كه به كابين آسانسور وارد مي شوند ممكن است از وجود حيوانات 
خانگي رضايت نداشته باشند، لذا بهتر است آنها را در نزديكي خود نگه داريد.

9- بهتر است داخل كابين ساكت باشد.
-كابين آسانسور محلي عمومي است و رعايت سكوت افراد الزامي است.

- سكوت داخل كابين باعث مي گردد در صورت بروز مشكلي در آسانسور صداي آن 
شنيده شود و در اين زمان حتمًا اتفاق را به اطالع مسئولين مربوطه برسانيد.
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10-  در زمان ورود و خروج به كابين از همسطح بودن كف كابين با كف طبقه اطمينان 
حاصل نماييد.

11- قبل از پياده شدن از آسانسور از طبقه اي كه آسانسور در آن توقف نموده اطمينان 
حاصل نماييد. 

12-  در محل هاي پر تردد به علت بسته شدن درب پس از زماني مشخص بهتر 
است يكي از افرادي كه نزديك درب است همواره چشمي درب را فعال نگه دارد تا افراد 

راحت تر پياده و سوار شوند.
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13- از پريدن و تحرك زياد در داخل كابين خودداري نماييد اين امر باعث اختالل در 
سيستم كنترل و يا خرابي تجهيزات مي گردد. 

14-  در صورت امكان جلوي نمايشگر داخل كابين و شاسي هاي احضار طبقه و 
كابين نايستيد.

15- به درب آسانسور تكيه ندهيد و در طول حركت از باز كردن در با فشار و يا تغيير 
در حالت آن خودداري نماييد.

16- فقط از هندريل (دستگيره) داخل كابين جهت نگهداشتن  خود استفاده نماييد.

17- به آينه داخل كابين تكيه ندهيد و از برخورد كيف، كفش و يا لوازم خود به آن 
جلوگيري نماييد.

18- از دستكاري سقف آسانسور به هر دليلي نظير خاموش بودن برخي چراغ ها و يا 
قرار نگرفتن آن در محل مناسب خودداري نماييد.
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19- از باز كردن و بستن درب با دست غير از مواقع اضطراري خودداري نماييد.

20- بين درب طبقه و درب كابين يك شيار وجود دارد از افتادن لوازم خود و يا 
گيركردن كفش و غيره جلوگيري نماييد.

21- در زمان حريق از آسانسور استفاده ننمايد.



فصل6      راهنماى بهره برداران و استفاده كنند گان

[   155  ]

22- در صورت خرابي، قطع برق و يا توقف ناگهاني ضمن حفظ خونسردي كليد 
ارتباط با بيرون  را فشار دهيد، در صورت طوالني شدن رسيدن به طبقه و يا متوجه نشدن 

سايرين از اتفاق سعي نماييد با مسئول مربوطه و يا مركز امداد تماس حاصل نماييد.

23- به عالئم هشدار توجه نماييد و موارد ايمني را رعايت كنيد.

24- كودكان زماني كه در داخل كابين مي مانند مي ترسند بهتر است آموزش الزم به 
آنها داده شود.
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6-2- بهره برداري از پلكان برقي و پياده رو متحرك
پلكان برقي و پياده رو متحرك به عنوان يكي از تجهيزاتي كه مسافران  را بصورت 
پيوسته جابه جا مي نمايد در پروژه ها استفاده مي گردد رعايت برخي از اصول ايمني زير

مي تواند حوادث را كاهش دهد.

6-2-1- مسئولين بهره برداري
1- درصورت مشاهده دود و يا بوي سوختگي پلكان برقي را با كليد STOP  متوقف 

نماييد.

2- در صورت لغزنده شدن سطوح عبوري مسافران از پلكان برقي،پلكان برقي را 
متوقف نماييد.
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3-پلكان برقي را مطابق دستورالعمل سازنده با مواد مناسب شستشو دهيد و از مايعات 
و شستشوي دستي خودداري نماييد.

4- در زمان بهره برداري بدون حفاظ پوشش باال و پايين پلكان برقي را باز ننماييد.

5- با دست خيس كليد پلكان برقي را روشن ننماييد.
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6- پلكان برقي را مطابق دستورالعمل سازنده سرويس و نگهد اري نماييد و از هر گونه 
تغييرات در آن خودداري نماييد.

7- جهت نظافت پلكان برقي آن را خاموش نماييد.

8-  در اطراف پلكان برقي هر گونه فعاليت اجرايي بايد با رعايت موارد ايمني انجام 
شود.
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9- موانع مناسب را نصب نماييد.

10- در موارد اضطراري و احتمال خطر با كليد STOP  پلكان برقي را متوقف نماييد.

11- پلكان برقي را دستكاري نكنيد.
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6-2-2- مسافران
1- درصورت مشاهده دود و يا بوي سوختگي  پلكان  برقي را با كليد STOP  متوقف 

نماييد.

2- در صورت لغزنده شدن سطوح عبوري مسافران از  پلكان  برقي،  پلكان  برقي را 
متوقف نماييد.

3- از تجمع جلوي  پلكان  برقي خودداري نماييد و فضاي الزم را در اختيار افراد براي 
عبور قرار دهيد.
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4- از پلكان  برقي به عنوان محل تجمع و يا نشستن استفاده نشود.

5-  از سوار شدن روي هندريل خودداري نماييد و موانع مناسب را نصب نماييد.

6 از حركت با هندريل در بيرون از  پلكان  برقي خودداري نماييد.
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7- با كالسكه از  پلكان  برقي استفاده ننماييد.

8-  روي پلكان  برقي ندويد و يا راه نرويد.

9- به نرده  پلكان  برقي تكيه ندهيد.
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10 -كودكان را از اطراف پلكان  برقي دور نماييد و مراقب باشيد.

11- از ورود دست به قسمت هاي داخلي  پلكان  برقي جلوگيري نماييد.

12- روي  پلكان  برقي بازي ننماييد.
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13- در زمان حريق از  پلكان  برقي استفاده نكنيد مگر با رعايت اصول ايمني.

14-  هنگام استفاده و سوار شدن دست كودكان را در روي  پلكان  برقي بگيريد.

15- هندريل پلكان  برقي را با زور متوقف ننماييد.
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16- در وسط پله بايستيد.

17-  مراقب لباس هاي بلند باشيد.

18- هندريل پلكان  برقي را محكم بگيريد.
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19- زمان خروج از پلكان  برقي روي پوشش آن توقف ننماييد.

20-  با توجه به عرض پلكان  برقي به محدوديت نفرات ايستاده روي هر پله توجه نماييد.

21- چمدان را روي پلكان برقي قرار ندهيد.
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22- از حمل بار با پلكان  برقي و يا قراردادن آن روي هندريل خودداري نماييد.

23- از حمل اشياء بلند با پلكان  برقي خودداري نماييد.

24- در صورت خاموش بودن از پلكان  برقي بعنوان پله ثابت استفاده نكنيد.
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25- روي پلكان  برقي ننشينيد.

26- حيوانات خانگي را روي پلكان  برقي قرار ندهيد.

27- اشياء نوك تيز را روي پلكان  برقي قرار ندهيد.
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28- روي پلكان  برقي سيگار نكشيد.

29- با كفش خيس روي پلكان  برقي حركت نكنيد.

30- مراقب باشيد پايتان به كنار پلكان  برقي خيلي نزديك نشود.
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31-  كفش هاي با پاشنه باريك مناسب روي پلكان  برقي نيست.

32- بدون كفش روي پلكان  برقي سوار نشويد.

33- در زمان روشن كردن پلكان برقي توجه نماييد فردي روي آن نباشد. 
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34- در موارد اضطراري و احتمال خطر با كليد STOP  پلكان  برقي  را متوقف نماييد.

35-  در محل ايمن روي پله بايستيد.

36- اطالعات و عالئم را در محل مناسب نصب نماييد.
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6-3-  اجراى عمليات نجات اضطراري
اگر به هر دليلي(قطع برق، خرابي تجهيزات و ..) مسافر داخل كابين قرار داشت و به 
نحوي در خواست كمك نمود ضمن رعايت موارد اعالم شده از سوي سازنده و يا شركت 

نصب كننده،  موارد زير را رعايت نماييد.
1- به محض اطالع از گير افتادن مسافر در داخل كابين، خود را به نزديك ترين محل 

به كابين رسانده و به مسافرين اطالع دهيد درخواست كمك آنها را دريافت نموده ايد.
2- به مسافران اطالع دهيد هيچ مشكلي پيش نخواهد آمد وهوا و ايمني مناسب وجود 

دارد و با خونسردي به هرچه سريع تر انجام شدن عمليات نجات كمك نمايند.
3- مسافران را از نحوه نجات (كليات آن)  مطلع نماييد و اعالم نماييد از در كابين و يا 

ديواره چاه  فاصله بگيرند و مراقب اطفال باشند.
4- از درب طبقه باالي محل كابين، از ايمني كابين اطمينان حاصل  نماييد (فقط افراد 

آموزش ديده).
5- به محل دسترسي به تجهيزات نجات (موتور خانه و يا طبقات فوقاني) برويد.

6- كليد برق اصلي (منبع تغذيه) را قطع نماييد.
7- مطابق دستور العمل شركت نصب كننده كه در تابلو فرمان ويا موتور خانه قرار 

دارد،  كابين را به نزديكتربن طبقه برسانيد.
8- اطمينان حاصل نمائيد  فاصله كف كابين تا كف طبقه براي خروج افراد سالخورده 

و اطفال مناسب است.
9- در طبقه را با كليد سه گوش باز كنيد و افراد را خارج نماييد.

10-  از بسته شدن در طبقه پس از خروج افراد  اطمينان حاصل كنيد.
11-  در صورتيكه اتفاق غير از قطع برق بود (خرابي آسانسور) كليد برق اصلي
(منبع تغذيه) را در حالت خاموش نگه داريد و سرويسكار مربوطه را مطلع نماييد
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(از دستكاري آسانسور خودداري نماييد).
12- از بسته شدن در تابلو فرمان و موتورخانه  اطمينان حاصل كنيد.



رفتار مناسب مسافران در زمان بروز حوادث



ايمنى در صنعت آسانسور و  پله كان برقى

[   176  ]

در هنگام بروز حوادث در آسانسور چگونه رفتار كنيم؟
آيا آسانسورها خطرناك هستند؟

اين ها از جمله سواالتى است كه بسيارى از مردم پس از بروز حوادث از خود 
مى پرسند! 

حوادث مربوط به آسانسور، غم انگيز اند اما همچنين بسيار نادر هستند. مطابق 
گزارش سايت ConsumerWatch.com ، اياالت متحده، داراى آمار 18 ميليارد 
استارت آسانسور، در سال است. «اما آمار مرگ و مير در اثر حوادث مربوط به آسانسور، 

27 عدد بوده است».
 با توجه به داده هاى اداره كار اياالت متحده و كميسيون ايمنى محصوالت مصرفى، 

برآورد ميزان مرگ و مير ناشى از آسانسور 0.00000015 ٪ در هر سفر مى باشد.

بنابر اين، آسانسورها بصورت بالقوه خطرناك نيستند
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در شرايط اضطرارى آسانسور:
در صورت گير افتادن در آسانسور، چه بايد كرد؟

� اگر آسانسور بين طبقات توقف كرد وحشت نكنيد، همواره مقدار زيادى هوا
 « اكسيژن »در آسانسور وجود دارد.

� با استفاده از دكمه زنگ و يا به كمك دكمه اينتركام، و يا تلفن همراه براى كمك، 
تماس بگيريد.

� مهم ترين نكته : هرگز سعى نكنيد يك آسانسور كه «بصورت غير طبيعى»متوقف 
شده است را ترك كنيد.
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منتظر افراد متخصص بمانيد و فراموش نكنيد كه در طول اين مدت، چراغ روشنايى 
اضطرارى روشن مى باشد.

قدم اول
خونسرد باشيد 

به محض اين كه متوجه شديد كه در آسانسور گير افتاده ايد، بصورت طبيعى، ترس 
به سراغ شما خواهد آمد. با اين وجود، شما بايد ذهن خود را آرام نماييد، و تا حد امكان 
خونسرد باشيد. اگر وحشت زده باشيد، بر روى بدن شما اثرات منفى خواهد داشت، و فقط 
امكان درست فكر كردن را از خودتان سلب خواهيد كرد. در نتيجه، يافتن راه درستى براى 

خروج از اين شرايط، بسيار دشوار خواهد بود.
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اقدامات اوليه؛
يك نفس عميق بكشيد 

يك نفس عميق بكشيد و بدن خود راشل كنيد(آرامش داشته باشيد).
آرامش بدن، مانع از ايجاد ترس در ذهن مى شود.
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اگر تنها نيستيد 
اگر در آسانسور تنها نيستيد، اين احتمال وجود دارد كه ديگران از ترس شما، وحشت 

زده بشوند. 
حضور چند نفر در آسانسور كه وحشت زده هستند، خطرناك است. در عوض، 

بهترين تالش خود را در ايجاد آرامش براى اطرافيان، بكار ببريد.
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قدم دوم
يافتن منبع نور در صورت خاموش بودن چراغ ها 

اگر چراغ روشنايى اضطرارى روشن نشد، بوسيله دستگاه هاى ديجيتال شخصى«مانند 
موزيك پليرها ، نوت بوك و يا تبلت»، منبع نور را ايجاد كنيد.

 مراقب تمام شدن شارژ باترى دستگاه باشيد. ايجاد نور به شما كمك خواهد كرد 
دكمه ها را ببينيد و درك بهترى از وضعيت خود داشته باشيد. اگر در تاريكى مطلق هستيد و 
دستگاه هاى فوق را به همراه نداريد، استفاده از چراغ قوه تلفن همراه، بهترين گزينه است. 

حتمًا به ميزان شارژ دستگاه توجه داشته باشيد كه تلفن همراه خاموش نشود.
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قدم دوم
پيدا كردن يك منبع نور اگر چراغ ها خاموش هستند  

همچنين بسيار مهم است كه بالفاصله متوجه شويد كه عالوه بر شما، چند نفر ديگر در 
كابين آسانسور حضور دارند!
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قدم سوم
سعى كنيد از طريق دكمه اينتركام، ديگران را مطلع سازيد. 

اگر كابين تاريك است، پس از فراهم نمودن منبع نور، سعى كنيد كه كليد اينتركام را 
پيدا كنيد. پس از فشردن اين دكمه و مطلع كردن اشخاص مسئول، يك تكنسين متخصص، 
به كمك شما خواهد آمد. اين كليد، به پرسنل تعمير و نگهدارى مقيم در پروژه، اطالع 
خواهد داد كه آسانسور دچار اشكال شده است. اين راه حلى بسيار بهتر، امن تر و سريع تر 

نسبت به تالش  براى خروج از كابين، بصورت شخصى و انفرادى است.
در صورتى كه هنوز پاسخى دريافت نمى كنيد، چند بار دكمه زنگ را فشار دهيد.
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قدم چهارم
اگر تا به اين لحظه، پاسخى دريافت نكرديد، سعى كنيد از طريق تلفن همراه، خانواده، 

دوستان ويا مراكز خدمات فورى را مطلع سازيد. 
در صورتيكه پاسخى نگرفتيد، آنتن دهى تلفن همراه خود را آزمايش كنيد. اگر تلفن 
همراه شما آنتن دارد، با مراكز خدمات امداد و نجات تماس بگيريد، بعنوان مثال شماره ى
 911 در اياالت متحده و كانادا كاربرد دارد، همچنين ممكن است شماره تلفن911 به 
صورت غيررسمى در كشورهاى ديگر نيزكار كند، اما به طور رسمى مورد استفاده و قابل 
اتكا نيست. اتحاديه اروپا بصورت رسمى شماره 112 را براى موارد اضطرارى، به تصويب 

رسانده است.
در ايران نيز، شماره تماس سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى 125 مى باشد. 

آتش نشانان، فرشتگان نجات هستند
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قدم پنجم
كليد بازشو درب را فشار دهيد. 

گاهى اوقات، ممكن است اين دكمه « گير كرده » باشد و با فشردن دوباره آن، درب 
آسانسور باز شود. 

شايد باعث خنده و شگفتى شما شود، اما در بسيارى از موارد، پس از رسيدن گروه 
امداد و نجات، افراد گير افتاده در كابين آسانسور متوجه شدند كه براى رهايى از اين 

وضعيت، فقط بايد دكمه بازشو درب را فشار ميدادند.
كابين آسانسور، در راستاى طبقه بوده و فقط درب كابين، باز نشده است!
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كليد بسته شو درب را فشار دهيد. 
شما همچنين مى توانيد كليد «بسته شو درب» را فشار دهيد، كه ممكن است اين نيز 

دكمه « گير كرده»باشد .

كليد يك طبقه پايين تر را فشار دهيد. 
همچنين فشار دادن دكمه «يك طبقه پايين تر» از آن نقطه كه آسانسور در آن گير كرده 

است را، امتحان كنيد.
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قدم ششم
اگر همچنان موفق به برقرارى ارتباط براى دريافت كمك نشده ايد، سعى كنيد توجه 

افرادى كه بيرون آسانسور هستند را جلب كنيد. 
اگر عليرغم تالش هاى قبلى، همچنان پاسخى دريافت نكرده ايد، در قدم بعدى مى 
توانيد با فرياد زدن براى كمك، ديگران را مطلع سازيد. سپس با كفش و ديگر وسايل شبيه 
به آن « براى ايجاد هشدار براى رهگذران» به درب آسانسور بكوبيد. با توجه به عبور صدا 
از درب، ضربه زدن بصورتى متوالى و محكم با يك كليد بر روى درب كابين، ممكن است 
يك صداى بلند در سراسر شفت آسانسور ايجاد نمايد. فرياد زدن ممكن است باعث شود تا 
افرادى كه در خارج از آسانسور هستند، متوجه وضعيت شما شده و اقدام نمايند، اما توجه 
داشته باشيد كه فرياد زدن بيش از حد نيز مى تواند باعث افزايش ترس شما بشود، بنابراين 

سعى كنيد بصورت منطقى و خونسرد درخواست كمك نماييد.



ايمنى در صنعت آسانسور و  پله كان برقى

[   188  ]

قدم هفتم
صبور باشيد

اگر خطر شديد شما را تهديد نمى كند،«داراى ناراحتى قلبى و عروقى نيستيد و يا 
فوبياى تاريكى نداريد»  ، فقط صبر كنيد. در بهترين حالت، پس از چند دقيقه، ديگر كاربران 
و استفاده كنندگان هم متوجه عدم كاركرد آسانسور خواهند شد و بزودى به كمك شما 
خواهند آمد. مردم اغلب  از آسانسور  استفاده مى كنند. بنابراين ساكنين ساختمان و « بويژه 
پرسنل ساختمان» بايد به سرعت متوجه شوند كه آسانسورخاموش است. هر چند فرياد 
زدن براى كمك نيز مى تواند به شما كمك كند. اگر پس از تمام اين مراحل،كسى متوجه شما 

نشد، بهتر است بجاى اينكه تمام انرژى خود را مصرف نماييد، فقط صبر كنيد.
اگر موفقيت شده ايد با مراكز امداد و نجات ارتباط برقرار كنيد، فراموش نكنيد كه آنها 
با بيشترين سرعت ممكن به كمك شما خواهند آمد. نجات افراد گير افتاده در آسانسور، 
جزء ماموريت هاى فورى مراكز امداد و نجات محسوب مى شود و تا كمتر از 30 دقيقه 

امدادگران براى نجات شما سر مى رسند.
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قدم هفتم
شروع به صحبت كردن با ديگران كنيد 

هرچند ممكن است شروع يك مكالمه با غريبه ها در حاليكه در آسانسور گير افتاده 
ايد سخت باشد، اما به هر حال يك گفتگو را آغاز كنيد. با يكديگر آشنا شويد، در مورد 
آنچه كه انجام مى دهيد، جايى كه قرار بود برويد، تعداد فرزندان، و يا هر چيزى كه مى 
تواند به  ادامه مكالمه منجر شود، صحبت كنيد. سكوت مى تواند باعث افزايش وحشت و 
يا منتهى به از دست رفتن اميد شود. در طول مكالمه سعى كنيد درباره ى موضوعات نشاط 

آور صحبت كنيد.
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قدم هفتم
اگر تنها هستيد 

اگر تنها هستيد، انتظاركشيدن كمى سخت تر مى شود، اما سعى كنيد  خودتان را 
مشغول كنيد. اگر مجله و يا كتاب در دست داريد،  خودتان را فردى خوش شانس درنظر 
بگيريد. شارژگوشى خود را با بازى كردن هدر ندهيد. در عوض، سعى كنيد به چيزهاى 
عادى كه شما را آرام مى كند فكر كنيد، مانند آماده كردن يك ليست از تمام چيزهايى كه 
امروز به آنها فكر كرده ايد، و يا تالش كنيد تمام جزئيات شام هفته گذشته را به ياد بياوريد. 

خوشبينانه به تمام موارد پيش رو در هفته هاى آينده فكر كنيد.



كودكان و ايمنى در آسانسور و پلكان برقى 
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كودكان و ايمنى در آسانسور و پلكان برقى 
اكثريت قريب به اتفاق كودكان  2 تا 12  ساله در جهان به ندرت در مورد ايمنى آگاهى 

دارند.
 آنها فاقد دانش پيشگيرى از خطر هستند.

نبايد به كودكان اجازه داده شود كه به تنهايى از آسانسوراستفاده كنند. 
با اين حال، در زندگى واقعى، كودكان بسيار عالقه مند به سوار شدن به آسانسور 

هستند.
براى آنها آسانسور به عنوان يك نوع وسيله  بازى  محسوب مى شود. 

تعداد كمى از مردم و يا سازمان هاى آموزشى، به مطالعه در زمينه  عاليم  هشدار دهنده 
ايمنى آسانسور براى كودكان توجه مى كنند.
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با ادامه توسعه اقتصادى و اجتماعى، آسانسور به يك ضرورت در زندگى شهرنشينى 
تبديل شده است.

با اين حال، آمار حوادث آسانسور به سرعت در حال رشد است و با رشد تعداد 
آسانسورها، حوادث نيز افزايش مى يابند.

بخش عمده اى از اين حوادث توسط كودكان كنجكاو « كه اتفاقا توانايى مراقبت از 
خود را ندارند »ايجاد مى شود. 

اين كه كودكان نتوانند به تنهايى از آسانسور استفاده كنند، بايد تبديل به يك توافق 
اجتماعى بشود.

چرا كه آنها بسيار جوان، شيطان و بصورت طبيعى عالقه مند به انجام بازى هاى 
خطرناك هستند.
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زمانيكه به تنهايى در كابين هستند، شروع به فشار دادن تمام كليدها مى كنند؛ 
درست مانند زمانى كه كودك به تنهايى در ماشين قرار گرفته است و به سرعت شروع 

به فشردن و لمس كردن تمام قسمت هاى مختلف مى نمايد.
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كودكان و پلكان برقى:
اكثر پدر و مادرها به فرزندان خود اجازه مى دهند كه سوار پلكان برقى بشوند بدون 
  (CPSC)  آنكه به عواقب آن فكر كرده باشند. متاسفانه، كميسيون امنيت لوازم خانگى
11000مورد صدمات پلكان برقى در سال 2007  گزارش داده است كه عمدتًا ناشى از 
سقوط بوده است. عالوه بر اين، در سال 2006 ميالدى، حداقل 77 مورد گير كردن دست، پا 

و يا كفش در پلكان برقى گزارش شده است.
بچه هاى شما مى توانند سوار پلكان برقى شوند، اما مطمئن شويد كه اين كار بصورت 

كامًال ايمن انجام شود. 
مواردى كه بايد در نظر گرفته شود:

مطمئن شويد كه بند كفش خود را قبل از رفتن بر روى پلكان برقى بسته باشند.
در قسمت وسط پله و رو به جلو بايستند، دستگيره ى مخصوص پله را نگه دارند، و بر 

روى پلكان برقى راه نروند.
كودكان اجازه ى نشستن و يا بازى كردن بر روى پلكان  برقى را ندارند – نبايدپلكان 

برقى را به عنوان يك وسيله بازى در نظر بگيرند.
و مهمتر از همه، طرز استفاده از دكمه خاموش كردن اضطرارى پلكان برقى را ياد بدهيد، 

تا بدانند در شرايط اضطرارى و بروزخطر، چطور پلكان برقى را خاموش كنند.
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زمانيكه كودكان داخل يا خارج ازخودرو هستند، پس از لمس هر قسمت، با هوشيارى 
كامل، به تماشاى عكس العمل اتومبيل مى نشينند و زمانى كه سوارپلكان برقى مى شوند، 

معموالً دست خود را در همه جا قرار مى دهند.
تمامى موارد اشاره شده، «خطرات بالقوه اى» در مبحث ايمنى محسوب مى شوند.

بنابراين از يك سو، بزرگساالن بايد اين مسئوليت را به عنوان «سرپرست كودكان»
براى پيشگيرى از خطرات احتمالى آسانسور و يا پلكان برقى، بر عهده گيرند و از سوى 
ديگر،  والدين براى «توسعه آگاهى» و «حمايت از كودكان»، زمانى كه با فرزندان خود سوار 
آسانسور و يا پلكان برقى هستند، بايد «دانش ايمنى» و همچنين «شناخت عاليم هشدار» 

را  به آنها آموزش دهند.
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ايمنى از  ديدگاه  استاندارد 
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اولين آسانسور در سال1854 ميالدي توسط آقاي اُتيس طراحى و ساخته شد. با اينكه 
از قرنها قبل انواع تجهيزات باال برنده طراحى و ساخته شده بود، اما دليلى كه سبب شد تا 
آقاى اوتيس به عنوان اولين سازنده آسانسور شناخته شود توجه ايشان به بحث ايمنى بود. 
وى به منظور اطمينان دادن و ترغيب مردم به استفاده از آسانسور، اقدام به انجام آزمون ايمنى 
در حضور خبرنگاران و حاضرين نمود. بدين منظور به همراه مقدارى بار بر روى باالبر 
رفت و زمانيكه كفى باالبر از زمين فاصله گرفت از دستيارش خواست تا طنابى كه كفى به 
آن آويزان است را ببرد. مردم كه با هيجان به اين صحنه نگاه مى كردند منتظر بودند تا شاهد 
سقوط وى باشند اما در كمال ناباورى ديدند كه پس از بريده شدن طناب كفى بعد از حركت 
كوتاهى به سمت پايين متوقف شد. حضار كه از ديدن اين نمايش شگفت زده شده بودند 
عالقمند شدند كه براى يك بار هم كه شده اين وسيله را امتحان كنند و اين نقطه عطفى براى 

شروع صنعت آسانسور در جهان بود.
با اختراع آسانسور ارتفاع ساختمانها در نقاط مهم و با ارزش شهر هاى بزرگ رو به 
افزايش نهاد و بلند مرتبه سازى رواج پيدا كرد و هر چه بر تعداد آسانسورها افزوده مى شد 
خطرات و نگرانى ها از استفاده از آن بيشتر مى شد. در نتيجه لزوم تهيه استاندارد مشخص 
براى اين وسيله احساس گرديد و در نقاط مختلف جهان استاندارد متنوعى براى اين 
دستگاه تهيه و تدوين شد. از مهمترين استانداردهاى تدوين شده مى توان به استاندارد 
امريكايي ASME17.1 و استانداردهاى اروپايي EN81-1 براى آسانسورهاى برقى و 
EN81-2 براى آسانسورهاى هيدورليكى   اشاره نمود. در سالهاى اخير نيز استاندارد هاى

 متنوعى براى انواع آسانسورها و رفتار آنها در شرايط مختلف تدوين شده است. برخى از 
اين استانداردها عبارتند از :

(EN81-31) آسانسورهاي فقط حمل بار
 (EN81-58 ) آزمون مقاومت در برابر آتش براى درب طبقات
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( EN81-70) دسترسي آسانسورها براي افراد داراي معلوليت
( EN81-72)آسانسور آتش نشان ها

(EN81-73)رفتار آسانسور و باالبر در صورت بروز آتش
 (EN81-80)الزامات براي بهبود ايمني آسانسورهاي مسافربري و حمل بار موجود

با رواج بلند مرتبه سازى در ايران پس از پايان جنگ تحميلى و شروع دوران سازندگى 
صنعت آسانسور نيز رونق چشم گيرى پيدا كرد و در نتيجه استاندارد سازى اين آسانسورها 
مورد توجه مسئولين قرار گرفت. با همكارى مسئولين وزارت صنايع  و معادن، كارشناسان 
استاندارد و فعاالن صنعت اولين نگارش استاندارد آسانسورهاى برقى به رشته تحرير 
درآمد. اين استاندارد به مرور و در سنوات مختلف مورد بازبينى قرار گرفت و در حال 
حاضر آخرين ويرايش آن به شماره 1-6303 تجديد نظر اول سال 1393 در سايت رسمى 

سازمان ملى استاندارد ايران در دسترس عموم قرار دارد.
هر كدام از مقررات مندرج در استاندارد به منظور تامين ايمنى تدوين گرديده است 
كه لزوم آن مى تواند در اثر يك حادثه ناگوار ويا پيشگيرى از آن باشد. اما متاسفانه رعايت 
مقررات استاندارد در آسانسور در برخى مواقع با بى توجهى نصابان و شركتهاى فروشنده 
آسانسور روبرو مى شود كه علت آن عدم آشنايى با خطرات محتمل در آسانسور مى باشد 
و آنرا سختگيرى تلقى مى نمايند. لذا در اين فصل سعى مى شود جهت آشنايى بيشتر با 
خطرات و راههاى جلوگيرى از آن، موضوعات مرتبط مورد بحث و بررسى قرار گيرد تا 
رعايت مقررات با انگيزه بيشترى مورد توجه سازندگان آسانسور قرار گيرد و در نهايت 

منجر به افزايش ايمنى در آسانسور گردد.
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افراد در معرض خطر در آسانسور
در ابتدا به بررسى اين موضوع مى پردازيم كه آسانسور براى چه اشخاصى خطر ساز 

است.
الف- استفاده كنندگان: 

استفاده كنندگان از آسانسور به 3 بخش تقسيم مى شوند. 
بخش اول كسانى كه قصد سوار شدن به آسانسور را دارند. به طور مثال كسى كه براى 
استفاده از آسانسور بدون اطمينان از حضور كابين اقدام به باز نمودن در طبقه نمايد به داخل 

چاه آسانسور سقوط مى كند.
بخش دوم اشخاصى هستند كه در حال سوار يا پياده شدن از كابين آسانسور مى باشند. 
اگر در اين حالت آسانسور شروع به حركت نمايد شخص بين كابين و چهارچوب در گير 

خواهد كرد.
بخش سوم مسافرين داخل كابين هستند كه انواع خطرات از قبيل سقوط كابين، 

محبوس شدن، آتش سوزى و ... آنها را تهديد مى نمايد.
ب- بازرسان و سرويس كار

اين افراد براى بازديد و تعمير آسانسور در محل هايى قرار مى گيرند كه در حالت معمول 
در دسترس استفاده كنندگان قرار ندارد. اين مكانها عبارتند از چاه و چاهك آسانسور، روى 
كابين در زير سقف چاه، موتورخانه، اطاق فلكه آسانسور. بطور مثال درصورتيكه شخص 
داخل چاهك آسانسور باشد و كابين حركت غير منتظره به سمت پايين داشته باشد احتمال 

له شدن سرويسكار در زير كابين وجود دارد.
پ- اشخاص خارج از چاه آسانسور، موتورخانه و اتاق فلكه

اين بخش از افراد قصد استفاده از آسانسور و يا بازديد و سرويس آسانسور را دارند اما 
در محيطى هستند كه آسانسور در آنجا قرار دارد. بطور مثال آسانسورى با چاه نيمه پوشيده 
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كه در يك پاساژ نصب شده است مى تواند براى كسانى كه در اين فضا قرار دارند خطر ساز 
باشد و درصورت عدم رعايت موارد ايمنى باعث خواهد شد اين افراد بصورت ناخواسته 

دچار حادثه شوند.

بررسى خطرات محتمل در آسانسور
•  خطر بريده شدن

وجود لبه هاى تيز و برجستگى ها در قسمتهاى مختلف آسانسور مى تواند باعث 
بريدگى شود. بطور مثال  به منظور اجتناب از خطر بريدگى در هنگام كاركرد، سطح خارجى 
درهاى كشويى خودكار نبايد برآمدگى ها يا فرو رفتگى هايى بيش از 3 ميليمتر داشته باشد، 

و لبه هاى آنها بايد در جهت حركت باز شدن، پخ شوند.
•  خطر تصادم و له شدن

تصادم و له شدن در موارد زير مى تواند پيش آيد:
1-   برخورد وزنه تعادل با سرويسكارى كه در چاهك قرار دارد.

جهت جلوگيرى از اين خطر بايستى ناحيه رفت و آمد وزنه تعادل توسط يك صفحه 
صلب از نقطه اى در ارتفاع حداكثر 0/3 متر از كف چاهك تا ارتفاع حداقل 2/5 متر حفاظت 

شود. پهناى اين ناحيه معادل پهناى وزنه تعادل به اضافه 0/1 متر از هر طرف مى باشد.
2- برخورد آسانسور مجاور با سرويسكار در چاهك

به منظور تامين ايمنى سرويسكار تعبيه ديوار جداكننده حداقل از پايين ترين نقطه 
حركت كابين يا وزنه تعادل، كه از روى ضربه گيرهاى فشرده شده، شروع شده و تا 2/5 متر 
باالتر از كف پايين ترين طبقه امتداد يابد الزامى است. پهناى آن بايد به اندازه اى باشد كه 

دسترسى از يك چاهك به ديگرى را غيرممكن كند.
3-برخورد تجهيزات متحرك آسانسور مجاور با سرويسكارى كه روى كابين قرار دارد
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فاصله ايمن سرويسكار روى كابين از لبه سقف كابين تا تجهيزات متحرك آسانسور 
همجوار از آسانسور همجوار 0/5 متر مى باشد. اگر اين فاصله تامين باشد ايمنى كافى 
تامين است. در غير اينصورت بايستى ديوار جداكننده در سراسر ارتفاع چاه امتداد يابد. در 
 ISIRI 11800 صورتيكه اين ديوار جداكننده منفذ دار باشد، بايد با استاندارد ملى به شماره

مطابقت نمايد.
4- له شدن سرويسكارى كه در چاهك قرار دارد و كابين بصورت ناخواسته به سمت 

پايين چاه بيايد.
جهت جلوگيرى از بروز اين حادثه تامين شرايط زير بطور هم زمان ه نگامى  كه  كابين  

روى  ضربه  گيرهاى  كامًال فشرده  قرار دارد، الزامى است:
×1/0m الف ) بايد در چاهك  حداقل  فضاى  كافى ، براى  قرارگيرى  مكعبى  به  ابعاد

0/5m ×0/6 m بر روى  يكى  از وجوهش ، موجود باشد؛
ب ) فاصلة  آزاد عمودى بين  كف  چاهك  و:

� پايين  ترين  بخش  كابين  بجز آنها كه  در رديف  2 در زير آمده ، بايد حداقل  0/5 متر 
باشد؛

� پايين  ترين  قسمت  كفشك هاى  راهنما  (غلطكى  يا لغزشى )، ترمز ايمنى ، سينى  زير 
درهاى كابين يا بخش هايى  از درهاى  كشويى  عمودى  بايد حداقل  0/1 متر باشد؛

پ) فاصله عمودى آزاد بين باالترين قطعات نصب شده در چاهك، وسيله كششى 
براى طناب جبران وقتى در باالترين وضعيت قرار دارد و پايين ترين قطعه كابين، بجز موارد 

اشاره شده در ب)1 و ب)2 بايد حداقل 0/3 متر باشد.
5- له شدن سرويسكارى بين سقف كابين و سقف چاه

زمانيكه سرويسكار جهت بازديد و تعمير روى كابين قرار داشته و كابين بصورت 
ناخواسته به سمت باالى چاه حركت كند، درصورتى كه فضاى كافى براى پناه گرفتن نباشد 
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احتمال له شدن سرويسكار  بين سقف كابين و سقف چاه وجود دارد.
ر اهكار استاندارد براى تامين ايمنى سرويسكار  بدين صورت است كه وقتى  وزنه  
تعادل  روى  ضربه گير فشرده  شده  قرار دارد، چهار وضعيت  زير بايد بطور همزمان  برقرار 

باشند:
الف ) طول  ريل هاى  راهنماى كابين  بايد حركت  آن  را به  مقدار اضافى  حداقل  برابر با   

0.035v2+0.1  برحسب  متر را تامين  نمايد؛

ب) فاصله  عمودى  آزاد بين  باالترين  نقطه  از سطح  سقف  كابين  (كه  ابعاد آن  به 
مساحت حداقل 0/12 متر مربع براى ايستادن وجود داشته باشد، بطوريكه كوچكترين 
ضلع آن كمتر از 0/25 متر نباشد بجز مناطق  مربوط  به  بند پ ) و پايين ترين  نقطه  متناظر 
سقف  چاه  (شامل  تيرك ها و اجزاى  مستقر در زير سقف  چاه ) كه در تصوير هندسى سقف 
كابين بر زير سقف چاه قرار گرفته بايد حداقل  معادل  با 0.035v2+1 بر حسب  متر باشد؛ 

پ) فاصله  آزاد عمودى بين  پايين  ترين  نقطه  سقف  چاه  و:
� باالترين  قسمت هاى تجهيزات  نصب  شده  بر روى  سقف  كابين  بجز آنهايى  كه  در 

رديف  2 ذكر گرديده ، بايد حداقل0.035v2+0.3   بر حسب  متر باشد؛
� باالترين  قسمت  كفشك هاى  لغزشى يا كفشك هاى  غلطكى ، اتصاالت طناب هاى  
فوالدى ، سردر و يا قطعات درهاى  كشويى  عمودى ، بايد حداقل  برابر0.035v2+0.1  بر 

حسب  متر، باشد؛
توضيح: در فرمولهاى فوق v  سرعت نامى آسانسور مى باشد و 0/035 حداكثر ميزان 
جهش كابين در اثر اينرسى حركتى پس از برخورد وزنه تعادل به ضربه گير و فشرده شدن 

آن مى باشد.
ت ) در باالى  سقف  كابين  بايد فضاى  كافى  براى  جا دادن  مكعبى  فرضى به  ابعاد حداقل 
0/8 متر × 0/6 متر × 5/ 0 متر روى يكى  از وجوه آن ، موجود باشد. براى  آسانسورهاى  با 
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سيستم  طناب بندى  مستقيم  (يك  به  يك ) طنابهاى  فوالدى  آويز و متعلقات  آنها مى  توانند در 
اين  فضا قرار گيرند به  شرط  آنكه  خط  مركزى  طناب هاى  فوالدى  از فاصله  0/15 مترى  يكى 

از سطوح  عمودى  مكعب  بيشتر نشود.

•  خطر سقوط
سقوط را ميتوان به 2 بخش تقسيم نمود:

الف-  سقوط كابين آسانسور به همراه مسافرين
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سقوط كابين عوامل متعددى دارد و اين تصور وجود دارد كه ترمز ايمنى براى 
جلوگيرى از سقوط كفايت مى نمايد، اما بايد به اين نكته توجه شود كه عملكرد ترمز ايمنى 
(كه تضمينى براى عملكرد صحيح آن در زمان سقوط وجود ندارد) مى تواند باعث صدمه 
ديدن آسانسور و مسافرين داخل شود. لذا مى بايست عواملى كه باعث سقوط آسانسور و 
عمليات ترمز ايمنى مى گردد ب ررسى و نسبت به رفع آنها اقدام گردد. اين عوامل به شرح 

زير مى باشند:
دليل  به  فلكه كششى سيستم محركه  از روى  1-سرخوردگى طنابهاى فوالدى 

مشكالت زير:
روش پيشگيرىعلت سرخوردگىرديف

مناسب نبودن زاويه پيچش طناب هاى 1
فوالدى روى فلكه كششى سيستم محركه 

بررسى محاسبات كشش و درصورت نياز 
افزايش زاويه پيچش

2
كافى نبودن اصطكاك بين قطر طناب 
فوالدى و شيار فلكه كشش سيستم 

محركه
بررسى محاسبات كشش و انتخاب شيار 

مناسب براى فلكه كشش*

نصب وسيله تشخيص اضافه وزن سوار شدن بيش از حد مسافر3

كافى نبودن جرم وزنه تعادل4
بررسى ميزان درصد باالنس كابين و 
وزنه تعادل و انجام محاسبات كشش 

براساس آن

5
لغزندگى سطح شيار فلكه و يا طناب 

فوالدى سيستم تعليق در اثر خوردگى 
شيار

تعويض فلكه

*انتخاب شيار مناسب براى فلكه از اهميت بااليى برخوردار مى باشد. لذا جهت آشنايى بيشتر با نوع شيار توضيحات مختصرى ارائه مى گردد.
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  شكل شيـــارها در فلكه كششى و تاثير آن بر طول عمـــر سيم بكسل :
عامل موثر در حركت آسانسورهاى برقى نيروى اصطكاك بين سيم بكسل و شيارهاى 
فلكه كشش مى باشد. اين اصطكاك بايد در محدوده مشخصى باشد. كم بودن اصطكاك از 
محدوده مجاز باعث ُسرخورگى سيم بكسل ها و در نتيجه سقوط مى شود و زياد بودن اصطكاك 
سبب مى شود در مواقعى كه نياز به ُسرخوردن سيم بكسل روى فلكه هست اين امر محقق نشود 
و باعث باال كشيده شدن كابين يا وزنه تعادل شود. بطور مثال زمانيكه وزنه تعادل روى ضربه گير 
فشرده شده قرار مى گيرد بايد سيم بكسل روى فلكه ُسر بخورد در غير اينصورت كابين به باال 
كشيده مى شود و به زير سقف چاه برخورد مى كند. همچنين در زمان عملكرد ترمز ايمنى بايد 
اين عمل ُسرخوردگى ايجاد شود تا از باال آمدن وزنه تعادل جلوگيرى شود در غير اينصورت 

احتمال خارج شدن سيم بكسل از روى فلكه ها محتمل است. 
نوع شيار فلكه بسته به نوع آسانسور انتخاب مى گردد.

شيار U  شكل:
چون مقطع سيم بكسل دايره مى باشد بخوبى در شيار U قرار مى گيرد و كمترين فشار 
را تحمل مى كند. بار موجود ميان سيم بكسل و شيار، روى يك سطح تماس قابل مالحظه اى 
پخش مى شود كه باعث مى شود اصطكاك بسيار كاهش يابد. لذا اين نوع شيار بيشتر در 
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موارد استفاده مى شود كه آسانسور با روش چرخش دوبار (double   wrap) سيم بكسل 
روى فلكه كشش طراحى شده باشد و سرعت آن باال باشد. استفاده از اين نوع شيار معموالً 

به دليل كاهش صداى بين سيم بكسل و فلكه پيشنهاد مى گردد. 

شيار U شكل  زير برش خورده :
جهت افزايش نيروى اصطكاك بين سيم بكسل و شيار فلكه U قسمت انتهايى شيار
 با ايجاد  برش خالى مى شود كه به آن زير برش(under cut ) مى گويند. ايجاد زير برش در 

زير شيار باعث افزايش اصطكاك در مدت زمان طوالنى تر مى گردد. 

شيار Vشكل  :
اين شيار نيروى كششى مناسبى را فراهم مى كند و اصطكاك در حد قابل قبولى خواهد 
بود. اما احتمال خوردگى شيار زياد مى باشد كه پس از آن شيار از حالت V به U تبديل

 مى شود و در نتيجه احتمال سرخوردگى افزايش مى بابد.
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لذا جهت جلوگيرى از خوردگى شيار آن را سخت كارى مى نمايند. برخى از شيار 
فلكه هاى موتورهاى بدون گيربكس از نوع شيار V سخت كارى شده مى باشند.

شيار V  شكل زير برش خورده: 
اين شيار نيز مانند شيار U زير برش خورده  ايجاد مى گردد و باعث مى گردد اصطكاك 
الزم در مدت زمان طوالنى ترى در محدوده مجاز قرار گيرد. شيار V  حتى در صورت 

ɣ
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خوردگى هم حداقل كشش مورد نياز را تامين مى نمايد و همين طور كه خوردگى به سمت 
داخل شيار ادامه يابد شيارV به شيار U زير برش خورده تبديل مى گردد .

2-پاره شدن يا آزاد شدن طنابهاى فوالدى سيستم تعليق
3-هرز شدن چرخ دنده هاى گيربكس سيستم محركه

4-خارج شدن طناب هاى فوالدى از روى فلكه ها
5-عدم عملكرد مناسب ترمز سيستم محركه

6-مناسب نبودن نيروى الزم ترمز جهت متوقف نمودن كابين و يا نگه داشتن آن در 
حالت توقف

7-سرعت گرفتن بيش از حد كابين در اثر خطاى اينكودر
8-سرعت گرفتن بيش از حد كابين هنگام عمليات نجات اضطرارى

براى ايمن سازى آسانسور در برابر سقوط مى بايست اقدامات زير صورت پذيرد:
1-بررسى ضريب اطمينان طناب هاى فوالدى و انتخاب قطر مناسب و تعداد كافى 

2-نصب حفاظ مناسب بر روى فلكه ها
3-استفاده از سربكسل با مقاومت كافى

4-بررسى نيروى ترمز موتور
5-استفاده از ترمز ايمنى مناسب جهت متوقف نمودن كابين روى ريلها در زمان 

سقوط 

ب- سقوط افراد از ارتفاع
در برخى موارد مسافران و يا سرويسكاران آسانسور در اثر خطاى عمدى يا سهوى 
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دچار سقوط از ارتفاع مى شوند. داليلى كه باعث اين نوع سقوط مى شوند بصورت زير 
دسته بندى مى كنيم.

1-سقوط مسافر از درطبقه به دليل باز بودن در طبقه و عدم حضور كابين 
2-سقوط مسافر از داخل كابين به داخل چاه آسانسور از فاصله بيش از حد درگاه 

كابين و ديوار چاه هنگام متوقف شدن كابين در بين مسير 
3-سقوط مسافر از كابين به داخل چاه زمانى كه كابين كه باالتر از تراز طبقه متوقف 

شده است.
اين حادثه زمانى رخ ميدهد كه اختالف سطح كابين و طبقه زياد باشد و سينى محافظ 

در زير كابين نصب نشده است.
4-سقوط سرويسكار از روى كابين

درصورتيكه فاصله سقف كابين و ديوار چاه بيش از 0/3 متر باشد، احتمال سقوط 
افراد وجود دارد. لذا نصب نرده روى كابين الزامى است. گزارش چند مورد حادثه سقوط 
به داخل چاهك از روى كابين به دليل از دست دادن تعادل فرد به دليل برق گرفتگى نشان از 

اهميت نصب نرده روى كابين دارد.
5- سقوط افراد بيرون چاه از درها و دريچه هاى چاه و يا بخش هايى از قسمتهاى باز چاه
مجاز نبودن وجود منفذ و فضاى باز در ديوار چاه، قفل نمودن درها و دريچه هاى 
مشرف به چاه، نصب هشدار و يادآورى بستن درها و دريچه ها پس از باز نمودن و 
جلوگيرى از حركت آسانسور درصورت باز بودن آنها بخشى از مقررات در نظر گرفته شده 

جهت چلوگيرى از اينگونه حوادث مى باشد.
6-سقوط از نردبان تعبيه شده جهت دسترسى به موتورخانه

7-سقوط فردى كه قصد مراجعه به موتورخانه را دارد
بطور مثال زمان قطع برق، فرد آموزش ديده بايد جهت نجات مسافران محبوس داخل 
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كابين به موتورخانه مراجعه كند. در صورتيكه اين مسير از ايمنى كافى برخوردار نباشد 
احتمال سقوط وى وجود دارد.

8-سقوط از نقاطى در موتورخانه كه داراى اختالف سطح زياد باشند.
9-سقوط از دريچه كف موتورخانه

• خطر ضربه و برخورد
الف- خطر برخورد در كابين يا طبقه به مسافر درحال سوار يا پياده شدن از كابين

يكى از موارد برخورد و ضربه برخورد دركابين يا طبقه به اشخاص هنگام سوار شدن 
يا پياده شدن مسافر مى باشد. جهت جلوگيرى از اين برخورد و كاهش صدمات ناشى از آن 
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رعايت مقررات زير الزامى است.
1-نبايد نيرويى بيش از 150 نيوتن جهت جلوگيرى از بسته شدن درب الزم باشد.

2-انرژى جنبشى درب طبقه و قطعات مكانيكى كه بصورت صلب به آن متصل شده 
و با سرعت ميانگين بسته شدن اندازه گيرى يا محاسبه مى شود نبايد از10 ژول بيشتر شود. 

3-وسيلهاى حفاظتى بايد تعبيه گردد تا در هنگام بسته شدن درب، در صورتى كه شخصى 
بين درها گير كرده يا در حال گير كردن باشد، بطور خودكار موجب باز شدن مجدد درب گردد.

ب- خطر برخورد كابين يا وزنه تعادل به كف چاهك نيز وجود دارد. 
جهت كاهش خطر و افزايش ايمنى استفاده از ضربه گير مناسب كه صدمات ناشى از 

برخورد را به حداقل برساند الزامى است.
همچنين بايستى ديواره ها، كف  و سقف  از نظر مكانيكى مقاومت  كافى را داشته  باشند. 
مقاومت  مكانيكى مجموعه شامل چهارچوب  اصلى (يوك كابين )، كفشك هاى راهنما، 
ديواره  ها، كف  و سقف  كابين  بايد در حدى باشد كه  بتواند در برابر نيروهاى وارده  در زمان  
حركت  عادى آسانسور، هنگام عملكرد  ترمز ايمنى (پاراشوت ) و يا در هنگام برخورد 

بر روى ضربه  گير ها مقاومت  نمايد.
پ- برخورد كابين يا وزنه تعادل در اثر خيز بيش از حد ريل ها 

براى پيشگيرى از اين حادثه بايستى بيشترين خيزهاى ريل ها در بدترين شرايط از 
قبيل زمان عملكرد ترمز ايمنى(پاراشوت) يا نيروى ناشى از بار غير متعادل تا حدى باشد 

كه در اثر اين خيز برخورد قسمت هاى متحرك آسانسور با ساير قسمتها ممكن نگردد.

• خطرگير افتادن
1-گير افتادن مسافر داخل كابين هنگام توقف ناگهانى كابين در بين مسير

توقف كابين در بين مسير مى تواند به دليل قطع برق يا مدار ايمنى باشد. در اين صورت  
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احتمال محبوس شدن مسافران داخل كابين وجود دارد. در اين شرايط هم بايد هواى كابين حتى 
در صورت قطع برق نيز تهويه شود لذا ايجاد منافذ تهويه در پايين و باالى كابين الزامى است. 

همچنين بايد امكان نجات مسافرين از داخل كابين فراهم باشد. بدين منظور بايد 
امكان حركت دادن كابين و رساندن آن به تراز نزديكترين طبقه به گونه اى براى شخص 

نجات دهنده فراهم باشد.
2-گير افتادن سرويسكار در چاهك آسانسور زير كابين و يا بين سقف كابين و سقف چاه

براى اينكه امكان اطالع رسانى افراد محبوس در چاه آسانسور فراهم باشد، نصب 
وسايل خبر دهنده در داخل چاه الزامى است به گونه اى كه امكان ارتباط صوتى 2 طرفه را 

فراهم نمايد.

• خطر آتش
در صورتيكه چاه آسانسور داراى منفذ باشد باعث سرايت آتش به داخل چاه شده و از 
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آنجا به طبقات ديگر منتقل خواهد شد.
اگر ديواره، كف يا سقف كابين از موارد سريع االشتعال باشد در زمان آتش سوزى 
پوشش داخل كابين دچار حريق خواهد شد و در نتيجه مسافران داخل كابين در ميان آتش 
و دود گرفتار خواهند شد. لذا استفاده از پوشش مقاوم در برابر آتش ودود در ديواره و سقف 
و كف كابين موضوع استاندارد مى باشد تا از احتمال سوختگى ويا خفگى ناشى از استشمام 

دود در فضاى محبوس كابين كاسته شود.
يكى از داليل رايج آتش سوزى در آسانسور نشت برق واتصالى سيمها و تاسيسات 
برقى مى باشد. لذا به منظور جلوگيرى از اين حادثه استفاده از تاسيسات برقى با مقاومت 
عايق كافى و عبور سيم ها و كابل ها از كانال، لوله فلزى يا پالستيكى احتمال آتش سوزى با 

منشا برقى كاهش مى يابد.

•خطر برق گرفتگى
خطر برق گرفتگى در سال هاى اخير باعث حوادث ناگوارى براى سازندگان 
آسانسور گرديده است. با توجه به اينكه اغلب قسمت هاى آسانسور فلزى هستند 
احتمال برق گرفتگى افزايش مى يابد. مهمترين راهكار جلوگيرى از برق گرفتگى اتصال 
تجهيزات آسانسور به زمين (ارت) مى باشد. توجه به اين امر در اولين مراحل نصب 
سيستم الكتريكال آسانسور از بسيارى از حوادث جلوگيرى خواهد نمود. داشتن عايق 
مناسب تاسيسات برقى، استفاده از ترمينال مناسب در اتصاالت برقى، نشانه گذارى سيم ها
 به منظور جلوگيرى از اتصال نادرست سيمها به صورت ناآگاهانه ، استفاده از فيوزهاى 

حفاظتى مناسب مى تواند باعث پيشگيرى از برق گرفتگى شود.
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تعاريف ؛
•  حادثه : 

 از سوى مراجع و منابع معتبر براى حادثه سه تعريف ارائه گرديده است، دايره المعارف 
سازمان بين المللى كار: 

•  «حادثه عبارت است از يك اتفاق پيش بينى نشده و خارج از انتظار كه سبب صدمه 
و آسيب گردد.»

•  ماده 60 قانون تامين اجتماعى(ج.ا.ا): «حادثه ناشى از كار عبارت است از حادثه اى 
كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براى بيمه شده اتفاق مى افتد.» مقصود از حين انجام 
وظيفه تمامى اوقاتى است كه بيمه شده در كارگاه، موسسات وابسته، ساختمان ها و محوطه 
آن مشغول كار باشد يا به دستور كارفرما درخارج از محوطه كارگاه مامور به انجام كار
مى شود. ضمنًا تمام اوقات رفت و آمد بيمه شده از منزل به كارگاه و برعكس جزء اين اوقات 

محسوب مى شود.

•  استاندارد(OHSAS 18001-2015):حادثه را اينگونه تعريف مى كند؛ «يك 
حادثه رويدادى است كه منجر به مصدوميت، بيمارى يا مرگ و مير مى شود.»

از جمله مواردى كه به عنوان مثال مى توان عنوان كرد عبارتند از :
1-  سقوط  اشخاص  از ارتفاع( سقوط از ساختمان ، داربست ، نردبان ، سقوط  در 

چاهك آسانسور )
2-  سقوط اشخاص درسطح كف (زمين  خوردن ها)
3-  فرو ريختن (ساختمان ، ديوار، داربست ، نردبان )

4-  سقوط  اشياءدرحال جابجاكردن آن ها( سقوط  ريل ها ، سيم بكسل ها حين 
جابجايى، سقوط كابين آسانسور بدليل نقص فنى و.سقوط جرثقيل هاى دستى و نظاير آن)
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5-  تصادم  با اشياء متحرك ، قطعات  و ابزارهاى معلق (برخورد با قاب وزنه، برخورد 
با كابين حين حركت )

6-  گير كردن  ميان  اشياء متحرك ( گير كردن بين كابين و چاه  آسانسور – گير كردن بين 
كابين و باالى چاه  آسانسور- گير كردن دست بين سيم بكسل و فلكه در حين سرويس)

7-  تالش  زياد براى  بلند كردن  اشياء. (در حين جابجايى قطعات سنگين مانند موتور، 
كابين، ريل و...)

8-  آتش سوزى اتصاالت برقى آسانسور  
9-  حركات سنگين درهل دادن  ياكشيدن  اشياء (هل دادن كابين و موتور)

 :(near miss ) شبه حادثه  •
 به يك رويداد برنامه ريزى نشده كه همه شرايط بروز حادثه را داشته ولى براثر خوش 
شانسى (و نه طراحى شده) بدون خسارت پايان گرفته است و به اصطالح بخير گذشته 
است اطالق مى گردد. به عنوان مثال؛ سرخوردن كارگر از روى پله، سر خوردن از روى 

داربست، افتادن ابزار از دست كارگر و سقوط در چاهك آسانسور.

•  بحران :
بحران حادثه اى است كه به طور ناگهاني و يا فزاينده روي مي دهد، به طوري كه 
زندگي بشر را تهديد نموده، تلفات و خسارات بسياري را به جامعه انساني تحميل مي 
نمايد. ازاين رو مقابله با آن نيازمند بسيج امكانات و اقدامات اساسي و فوق العاده نسبت به 

حالت عادي است. 
شرايطى مانند : محبوس شدن در قسمت اورهد و نظاير آن. 
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•  مديريت بحران :
«فرآيند پيش بينى و پيشگيرى از وقوع بحران، برخورد و مداخله در بحران و سالم 

سازى بعد از وقوع بحران را مديريت بحران گويند.»
مديريت بحران علمى كاربردى است كه به وسيله مشاهده سيستماتيك بحران ها و 
تجزيه و تحليل آنها در جستجوى يافتن ابزارى است كه بوسيله آنها بتوان از بروز بحران 
هاى آتى، پيشگيرى نمود و يا در صورت بروز آن در خصوص كاهش اثرات آن آمادگى 

الزم امداد رسانى سريع و بهبودى اوضاع اقدام نمايد.

� اهميت گزارش نويسى  حوادث و شبه حوادث  (ثبت حوادث و شبه حوادث )
گزارش عبارت است از «توضيحات نوشته شده اى براى مديريت يا مسئولين شركت هاى
 نصب و راه اندازى آسانسور و پلكان برقى كه بيانگر چگونگى روند كار و مقدار برنامه هاى 
اجرا شده در شركت هاى مذكور  مى باشد.» با بررسى گزارشات به موقع و مناسب مى توان 

روند اجراى برنامه ها  و خطاهاى سازمان را ارزيابى نمود.
در خصوص حوادث و شبه حوادث در محيط كار نيز ثبت به موقع داليل ايجاد 
مخاطرات محيط كار و ارائه آن به مسئولين امر مى تواند سهم به سزايى در كاهش عوامل 

زيان آور محيط كار داشته باشد. 
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شرح : 
در محيط هاى كارى همواره عوامل زيان آور متعددى كاركنان و ذينفعان شاغل در 
صنعت آسانسور و پلكان برقى  را مورد تهديد قرار مى دهد كه اين شرايط مى تواند براى 
افراد آسيب هاى جسمى و روحى و براى شركت هاى فعال در زمينه نصب و راه اندازى 

آسانسور و پلكان برقى  خسارات مالى  را به دنبال داشته باشد. 
اطالع و ثبت  اتفاق ها و حوادث نا ايمن محيط كار و تنظيم آمار دقيق آن براى
شركت ها  حائز اهميت است، زيرا بدين طريق علل و عواملى كه با تصميم و يا كنترل آن 

مى توان از تكرار حوادث مشابه پيشگيرى نمود روشن مى گردد. 
 در برخى موارد اتفاقى در محيط كار رخ مى دهد كه در آن هيچ گونه بيمارى، جراحت، 
خرابى و يا زيانى حادث نمى شود و به اصطالح ماجرا ختم به خير مى شود.  در فرهنگ 

ايمنى به اين موارد شبه حادثه  گفته مى شود. 
شركت هايى كه شبه حوادث را شناسايى، ثبت ،  ارزيابى و در صورت لزوم بر طرف 
كند، ايمن تر از سازمانى است كه پس از وقوع جراحت و مصدوميت اقدام به درمان 

مى نمايد. 
 هنگامى كه مى خواهيم از حوادث گذشته سازمان اطالعاتى كسب كنيم و از وقوع 
مشابه آنها پيشگيرى نماييم و يا خطرات مختلف واحدها را شناسايى و از نوع حوادثى كه در 
آنها به وقوع مى پيوندد، نوعى بانك اطالعاتى جمع آورى كنيم، شايد تعداد حوادث از تعداد 

انگشتان دست نيز كمتر باشد و نتوان حوادث آينده را پيش بينى كرد.
•  در واقع مى توان گفت؛ حوادث محيط كار در دو شرايط زير روى مى دهد:

10٪ حوادث بعلت شرايط نا ايمن از جمله:
� عوامل محيطى              

� عوامل مادى و تجهيزاتى 
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90٪ حوادث بعلت اعمال نا ايمن ازجمله : 
� فقدان استاندارد 
� كمبود پشتيبانى 

� خطاى فردى 
� آموزش ناكافى 
� كمبود نظارت 

حوادث مى تواند براى شركت هاى فعال در صنعت آسانسور و پلكان برقى هزينه هايى 
در بر داشته باشد به همين دليل ثبت آن جهت جلوگيرى از تكرار حوادث  و كاهش هزينه ها
 بسيار اهميت دارد، هزينه هاى مربوط به حوادث شامل دو دسته هزينه به شرح زير 

مى باشد:
1. هزينه مستقيم (DIRECT COST)  مانند:

� هزينه درمان افراد 
� پرداخت غرامت به كاركنان مصدوم 

� هزينه تعمير يا جايگزينى اقالم از بين رفته 

2. هزينه غير مستقيم(INDIRECT COST) مانند:
� زمان از دست رفته، فرد مصدوم  و زمان كمك رسانى ساير كاركنان 

� خسارت ناشى از تاخير در تحويل سفارش 
� توقف پروژه (نصب و راه اندازى )

� عدم احساس امنيت كاركنان و كاهش بهره ورى 
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«مثلث حوادث» ما را بيشتر با اهميت ثبت حوادث و شب ه حوادث آشنا مى كند:

اما با داشتن بانك اطالعات شبه حوادث، مى توان براى هر واحد و منطقه اى، حوادث 
خاص آن را شناسايى، ارزيابى و كنترل نمود. شبه حادثه موقعيتى است كه اگر در آن خطر 
بوجود آمده سريعًا شناسايى و برطرف شود، از حادثه واقعى پيشگيرى خواهد شد. در غير 
اين صورت رويداد مى تواند به فراموشى سپرده شده و به صورت نهفته در محيط كار  باقى 

بماند تا روزى به حادثه تبديل شود.
در مقايسه با حوادث و آسيب هاى واقعى، شبه حادثه ابزارى ارزانتر براى يادگيرى 
است. به عبارت ديگر نوعى وسيله آموزشى كم هزينه مى باشد و يا در واقع مى توان گفت 
هزينه اى در برندارد. عالوه بر آن تعداد آنها نيز زياد است. از شبه حوادثى كه در دور و بر ما 
اتفاق مى افتد، چيزهاى بسيار ياد مى گيريم. ثبت و گزارش دهى  شبه حادثه فرصتى كامل 

� مرگ/ آسيب هاى ناتوان كننده كلى و دائمى (جراحات جدى )

�  آسيب هاى جزئى/ ناتوان كننده جزئى (جراحات جزئى)

�  وقايعى كه موجب صدمه به اموال /تاسيسات/تجهيزات مى شوند

� وقايعى كه ظاهرا هيچ آسيب/ ضايعه مرئى ندارند( شبه  حوادث)

 مثلث حوادث
Accident Triangle

۱

۱۰

۳۰

٦۰۰
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براى مطالعه اشتباهات بوجود مى آورد. اين پيش درآمدها، ابعاد كوچكى دارند، و به راحتى 
قابل بررسى مى باشند.

•  بطور كلى هدف از ثبت اطالعات مربوط به حوادث و شبه حوادث در شركت هاى 
فعال در صنعت آسانسور و پلكان برقى  عبارتند از :

� تهيه آمار دقيق، تجزيه و تحليل حوادث محيط كار 
� بررسى موضوع از نظر حقوقى و قانونى

� تخمين زيان مالى وارده به شركت 
� تحقيق در خصوص علل حوادث و شبه حوادث 

� شناسايى شرايط واعمال نا ايمن و انجام اقدامات الزم براى برطرف كردن آن 
� انجام تشريفات ادارى براى پرداخت غرامت يا مستمرى در مورد حوادث مهلك 

به منظور دستيابى به اين اهداف پس از وقوع حوادث شركت ها  بايد اقدام به تكميل 
فرم گزارش حوادث نموده و سوابق مربوط به آن را نگهدارى نمايند .
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در هنگام ثبت و تهيه گزارش حوادث در محيط كار بايد نكات زير را مد نظر قرار داد تا 
بتوان گزارش مناسبى را ارائه نمود:

1-  ثبت عنوان  گزارش حادثه 
2-  تاريخ و زمان بروز حادثه

3-  نتيجه حادثه 
4-  شرح حادثه

5-   علل اصلى و ريشه اى بروز حادثه:
6-  پيشنهادات

در خصوص گزارش شبه حوادث سازمان ها بايد بدانند كه تشويق كاركنان در امر 
گزارش دهى شبه حوادث مى تواند كمك  بسزايى در امر ايمن سازى محيط كار داشته باشد. 
از اين رو بايد افراد را به اين امر ترغيب و تشويق نمايند و عوامل زير را از ميان بردارند تا 

كاركنان تشريك مساعى مناسبى در امر ارائه گزارشات شبه حوادث داشته باشند: 
1-  ترس:  ترس رايج ترين علت مشتركى است كه باعث مى شود كاركنان از 
گزارش دهى شبه حوادث اجتناب ورزند. در برخى از محيط هاى كارى اين واقعيت 
وجود دارد كه كاركنان به خاطر آسيب ديدن تنبيه مى شوند. بنابراين اگر كاركنان بيم 
از دست دادن شغل خويش را داشته باشند بعيد است كه شبه حادثه  ها را گزارش كنند. 
اما معموالً اين دليل مشتركى براى مسامحه كاركنان در عدم گزارش  دهى شبه حوادث 

محسوب نمى شود.

2-  خجالت:  اگر كاركنان به دليل اشتباهاتى كه مرتكب مى شوند و يا حوادثى كه 
براى آنها رخ مى دهد توسط سرپرست و يا همكارانشان مورد شماتت و يا تحقير قرار 
گيرند از ارائه تجربيات خود خجالت مى كشند و از بروز آن امتناع مى كنند. بنابراين الزم 
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است كه فرهنگى در محيط كار ايجاد شود و همه بپذيرند كه هر كسى ممكن است اشتباه 
كند و انسان جايزالخطاست.

3-  دشوارى:  اگر سازمان فرآيند پيچيده و كاغذ بازى گيج كننده و سختى را براى 
گزارش دهى شبه حوادث ايجاد كند، كاركنان گزارش شبه حوادث را گزارش نخواهند كرد.
در عوض سرپرست ها ميبايست اظهارات كاركنان را در مورد شبه حوادث گوش 

كرده و سپس در صورت لزوم فرم هاى الزم را از طرف ايشان تكميل كنند.

4-  بوروكراسى: در برخى از سازمان ها ممكن است از كاركنانى كه شبه حادثه 
را تجربه كرده اند خواسته شود كه در كميته و يا جلسه اى شركت كرده و جهت استفاده 
سايرين تجربه خود را عنوان نمايند. اگر چه اين فرآيند در برخى از شركت ها رويكردى 
مفيد است اما در برخى ديگر ممكن است مشكالتى را به همراه داشته باشد. اگر كاركنان 
احساس كنند كه در اين روش دچار مشكالت ادارى، كاغذ بازى و بوروكراسى مى شوند 

بطور كلى از آن پرهيز خواهند كرد.

5-  فشار همكاران: اين موضوع يكى از مهمترين علل عدم گزارش شبه حوادث 
است. چنانچه آسيب و يا شبه حادثه در محل كار برسوابق ايمنى تاثيرگذار باشد ودريافتى 
حقوق و يا پاداش كاركنان راتحت تاثير قراردهد آيا فرد ازجانب همكاران براى كتمان 
كردن آن تحت فشار قرار نخواهدگرفت، تحت فشار قرار گرفتن از جانب همكاران باعث 

مخفى نمودن شبه حوادث خواهد شد.
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6-  از دست رفتن شهرت: كاركنان تمايلى ندارند كه به عنوان فردى حادثه پذير در 
محيط كار خود شناخته شوند. حس غرور و خود بزرگ بينى در صنعت  آسانسور و پله 
برقى ممكن است فرهنگ مورد پذيرش، شركت هاى نصاب  را به سمت و سويى ببرد كه 
كاركنان به زخم هاى ناشى از حوادث بر روى بدن خود ببالند و هيچگاه ضعف، سستى و 

عجز از خود نشان ندهند. اين نوع تفكر مانع از گزارش  دهى حوادث مى شود.

7-  عدم ارسال ساده تر است: اگر كارگران فكر كنند كه گزارش شبه حوادث در 
شركت و درمحل پروژه ها  از جانب كسى مورد توجه و بررسى قرار نمى گيرد و يا بر اين باور 
باشند كه گزارش  دهى مشكل  ساز، نگران كننده و باعث خجالت است ممكن است نتيجه 
بگيرند كه ندادن گزارش آسانتر است و حتى به اين نتيجه برسند كه شبه حادثه اهميتى ندارد.

8-  فقدان عالقه مندى سازمان: هنگاميكه كاركنان متوجه شوند كه شبه حوادث 
در محل پروزه هاى نصب و راه اندازى  مهم تلقى نشده و تحقيق و بررسى در خصوص 
آن انجام نمى شود، شبه حوادث را گزارش نمى كنند. حتى اگر از اطالعات شبه حوادث 
بصورت معنادارى استفاده نشود، كاركنان تمايلى به گزارش شبه حادثه نشان نخواهند داد. 

9-  تلقى بيهوده بودن: بعضًا شبه حوادث ها به حادثه جدى منجر نمى  شود. برخى 
از سازمان ها گزارش نمودن اينگونه شبه حوادث را امرى بيهوده تلقى مى كنند. شركت ها 
نبايد دوگانه عمل كنند از طرفى گزارش شبه حوادث را مطالبه كنند و از طرف ديگر گزارش 
شبه حوادثى كه از ديدگاه خودشان جدى نيست بى  اهميت بدانند. بايستى بدانيم كه با 
گزارش نمودن شبه حوادث هر چند به ظاهر كم اهميت گامى مهم در كنترل رخدادهاى 

بزرگ و واقعى برمى داريم.
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بطور كلى گزارش شبه حادثه بايد بالفاصله نوشته شود و همواره استمرار داشته باشد. 
اين فرآيند نياز به ميدان ديدى روشن دارد. 

شكل فرآيند ساده رفع مشكل

� اهميت تجزيه وتحليل حوادث و شبه حوادث  
ديويد هرنتون جمله زيبايى دارد كه مى تواند به عنوان مقدمه اين مطلب جالب و 

كاربردى باشد، وى مى گويد؛
•  اگر نتوانيم اندازه گيرى كنيـم؛ نمى توانيــم كنترل كنيم.

•  اگر نتوانيم كنتـــرل كنيــم؛ نمى توانيــم مديريت كنيم.



فصل10       اهميت گزارش نويسى در صنعت آسانسور و پلكان برقى

[   229  ]

•  اگر نتوانيم مديريت كنيـم؛ نمى توانيم بهبود مستمر ايجاد كنيم.
ارائه گزارش حوادث اگر چه براى شركت هاى فعال در زمينه نصب و راه اندازى 
آسانسور و پلكان برقى  مفيد و ضرورى است اما اين گزارش ها بدون تجزيه و تحليل و 

بررسى علل حوادث و ارائه راهكار  نمى تواند مثمر ثمر باشد. 
شرح :

با توجه به لزوم بكارگيرى متدولوژى تجزيه و تحليل داده ها در مبحث پيش رو ابتدا به 
شرح انواع سطوح تجزيه و تحليل داد ها مى پردازيم: 

انواع سطوح تجزيه و تحليل داده ها
 با توجه به ميزان اتوماتيك بودن فرآيند تجزيه و تحليل مى توان آن را به چهار گروه 

توصيفى، تشخيصى، پيشگويانه و تجويزى تقسيم كرد. 

انواع تجزيه و تحليل( اقتباس از گارتنر - سال 2015 ) 
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•  در تجزيه و تحليل توصيفى (Descriptive Analytics )، هدف اصلى پاسخ به 
اين نوع سواالت است: چه اتفاقى افتاده است؟ چه چيزى دارد اتفاق مى افتد؟ تا در نهايت 
براى تصميم گيرى بينش توليد شده را پيش روى تصميم گيرندگان انسانى قرار دهد. دراين 
نوع تجزيه وتحليل بادستيابى به  سوابقى كه ريشه در گذشته و حال دارد (گزارشات و آمار  
مربوط به ثبت حوادث و شبه حوادث )، امكان تحليل داده مبتنى بر رويدادهاى گذشته و 

حال و توليد بينش ميسر مى گردد. 

•  در تجزيه و تحليل تشخيصى (Diagnostic Analytics )، هدف اصلى پاسخ 
به اين نوع سواالت است: 

-چرا اين اتفاق افتاده است؟ 
-چرا اين اتفاق دارد مى افتد؟  
-روند به چه صورت است؟ 

-چه الگويى وجود دارد ؟ 
با بررسى و تحليل سوابق داده (ارتباط با داده گذشته)، بينش ايجاد مى  گردد. شناخت
 و تحليل بخش هاى مختلف صنعت، تجزيه و تحليل احساسات، ريشه يابى بروز 
مشكالت، تجزيه و تحليل فناورى اطالعات، الگوهاى تقلب و كشش قيمت و غيره،
 نمونه هايى در اين زمينه مى باشند. تحقيقات علمى نمونه مثال خوبى است كه هدف آن 

ايجاد دانش از تجزيه و تحليل داده است.  

•  در تجزيه و تحليل پيشگويانه (Predictive Analytics )، هدف اصلى پاسخ 
به اين نوع سواالت است: 

-چه چيزى اتفاق خواهد افتاد؟ 
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-چگونه مى توان واكنش نشان داد؟ 
-آيا اين يك تقلب (حادثه –خطر)  است؟

 مى توان هر واژه اى را جايگزين واژه تقلب در آخرين پرسش كرد. با تحليل داده و 
توليد بينش، امكان پيش بينى داده جديد در رابطه باحال وآينده فراهم مى گردد.

 پيش بينى رفتار كاركنان و ميزان حوادث، نمونه هايى دراين زمينه مى باشند. استخراج 
معنى از متن آزاد نيز يك نوع ازتجزيه وتحليل پيش گويانه است.  

•  در تجزيه و تحليل تجويزى (Prescriptive Analytics)، هدف اصلى پاسخ 
به اين نوع سواالت است: چه كارى مى بايست انجام داد تا اين اتفاق بيافتد؟ پاسخ به اين 
سوال شامل مجموعه اقداماتى است كه مى بايست هم اينك انجام داد كه مى توان آنها را در 
زمره تصميمات عملياتى در نظر گرفت و يا اقداماتى كه مى بايست درآينده انجام دادكه 
مى توان آنهارا به عنوان تصميمات تاكتيكى براى كوتاه مدت و تصميمات استراتژيك براى 
بلند مدت در نظر گرفت. در حالت كلى، قواعد تصميمات عملياتى از قبل تعريف شده است 
و مى تواند از قالب ساختار معروف جمالت شرطى در زبان هاى برنامه نويسى تبعيت كند

 ( If   condition  then ) شرط و يا شرايط مى تواند بر اساس داده پيش بينى شده باشد. 

مقصود از مستند سازى و بررسى و تجزيه و تحليل حوادث بطور كلى عبارت است از :
1-  روند حوادث در گذشته چگونه بوده است؟
2-  بيشترين حوادث از چه انواعى بوده است ؟

3- تاسيسات موجود در مقايسه با تاسيسات مشابه يا " حداقل قابل قبول صنعت " چه 
وضعيتى دارد؟

4- كدام مرحله از نصب و راه اندازى پروژه ها، حوادث و سوانح  عمده داشته اند؟ از 
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چه نوعى بوده اند؟
5- جراحات يا آسيب هاى پر هزينه ناشى از حوادث ( براساس سوابق غرامت 

كاركنان ) چه بوده؟
6-  جراحات ( آسيب ها ) و بيماريهاى ناشى از كار، چه نوع بوده؟

پس از جمع آورى مدارك و شواهد حادثه بايستى آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار داد 
تا علل حادثه تعيين گردد. تجزيه و تحليل علت حادثه حياتى ترين مرحله در بررسى حادثه 
مى باشد. بنابر اين در نظر گرفتن روشى منظم و صحيح براى تشخيص عوامل ايجاد كننده 
حادثه از اهميت ويژه اى برخوردار است. روش هاى متعددى براى تجزيه و تحليل داده ها 

از جمله داده هاى مربوط به حوادث وجود دارد:
تكنيك ها و روش هايى كه در  تجزيه وتحليل داده ها كاربرد دارد را مى توان  شامل 

موارد ذيل دانست:
1- چك ليست هاى  كنترل

2- فلوچارت ها
3- هيستوگرام

4- نمودار پارتو
5- نمودار علت و معلول

6- نمودار پراكندگى
7-  نمودار كنترلى

 در اينجا يك روش بسيار مناسب و در عين حال ساده براى تجزيه و تحليل 
نتايج و تعيين علل حادثه استفاده از چك ليست بررسى حادثه (چك ليست كنترل
 W است كه در آن الزم است به شش سوال كه پنج سوال آن با  ((Change Based Analysis)
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ويك سوال آن با H  آغازمى شود، پاسخ داده شود:

(WHO) چه كسى؟  •
چه كسى يا چه كسانى درگير حادثه بوده اند؟

او يا آنها در زمان وقوع حادثه چه كارى انجام مى داده اند؟
شغل او / آنها چيست؟

از چه وقت شغل او اين است؟
او / آنها چه آموزش هايى براى آن شغل ديده / ديده اند؟

آيا افراد ديگرى در محل حادثه بوده اند؟
چه كارى در زمان وقوع حادثه انجام مى داده اند؟

چه كسانى حادثه را ديده اند؟
چه كسانى حادثه را شنيده اند؟

چه كسى حادثه را گزارش كرده است؟
 

(WHAT) چه ؟  •
چه تجهيزاتى در گير حادثه بوده است؟

از اين تجهيزات در زمان حادثه چه استفاده اى مى شده است؟
روش استفاده صحيح از اين تجهيزات چيست؟

تجهيرات در چه موقعيتى باعث حادثه شده اند؟( در زمان استفاده / سوء استفاده، تعمير 
يا...

آيا اين موقعيت، عادى يا هميشگى است؟
آيا تجهيزات مورد نظر بدرستى حفاظ گذارى شده بودند؟
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چه موادى درگير حادثه بوده اند؟
چه استفاده اى از اين مواد مى شده است؟

آيا طرز استفاده از اين مواد صحيح بوده است؟
آيا اين مواد داراى خطر (سمى بودن، راديواكتيو و...) هستند؟

اگر اين مواد خطر ناك هستند آيا اين مواد بدرستى استفاده يا كنترل مى شده اند؟
 

(WHERE) كجا؟  •
حادثه در كجاى كارخانه / كارگاه حادثه رويداده است؟

شرايط محيطى از نظر جانمايى دستگاه ها و عوامل درگير در حادثه چگونه بوده است؟
شرايط مكانى و زمانى حادثه چگونه بوده است؟ (كف محل، نگهدارى تجهيزات، 

روشنايى، صدا، دما و...
در چه مرحله اى از فرآيند توليد/ در كجاى خط توليد حادثه رخ داده است؟

افراد در چه موقعيتى نسبت به محل حادثه قرار داشته اند؟
 

(WHEN)چه هنگامى؟  •
حادثه در چه زمانى گزارش شده است؟

حادثه در چه زمانى از ساعات كار روزانه اتفاق افتاده است؟
حادثه در چه روز / تاريخى رخ داده است؟

 
(HOW) چگونه؟  •

حادثه چطور رخ داده است؟ چطور مى توانيد مطمئن شويد؟
آيا مى توان از پاسخ سواالت قبلى براى توصيف مفصل حادثه استفاده كرد؟
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آيا جواب ها به اندازه كافى واضح هستند؟
آيا الزم است كه شما هر سوالى را مجدداً مرور كنيد؟

آيا شما نياز به پرسيدن سواالت بيشترى داريد؟
 

(WHY) چرا؟  •
چرا حادثه رخ داده است؟

چرا كارگر مطابق با آموزش هايى كه ديده است عمل نكرده است؟
عالوه بر اين سواالت، در صورت لزوم مى توان سواالت ديگرى را به اين چك ليست 

اضافه نمود.
اين سؤاالت بايد راهنماي تجزيه وتحليل براي تشخيص هويت، نشانه هاي اساسى 

وسپس داليل اينكه چرا برنامه ازكنترل خارج شده است، باشد.
 نتايج حاصل از اين تجزيه و تحليل ها بايد در شركت ها و محل پروژه ها نگهدارى 
گردد، و ورودى باشد براى جلسات مديريتى و درنهايت تصميم گيرى براى كاهش 

مخاطرات محيط كار.
  تجزيه و تحليل مناسب داده ها ى  مربوط به عوامل زيان آور محيط كار  مى تواند 
نشان دهنده بهره ورى سازمان در سيستم مديريت ايمنى و بهداشت و تصميم گيرى هاى 
صحيح مديريتى باشد.اگر تحليل داده ها صورت نپذيرد. شركت  نخواهد توانست تصوير 

مناسبى از خود را نشان دهد.
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� مديريت بحران 
يكى از الزامات مهم و تعيين كننده در سيستم هاى مديريت ايمنى الزامى تحت عنوان 
" آمادگى و واكنش در شرايط اضطرارى"يا همان مديريت بحران  مى باشد. دليل گنجاندن 
اين الزام در استانداردهاى ياد شده اهميتى است كه اين موضوع در كاهش عواقب حوادث 
دارد چرا كه وجود خطاهاى پنهان در سيستم، همواره محتمل بوده و تمامى شركت هاى 
فعال در صنعت آسانسور و پلكان برقى  متاثر از عوامل بيرونى مى باشند. گاهًا اين تاثيرات 
شركت هاى مذكور را به بحران كشانده و باعث بروز اختالالت اساسى در سيستم ها 
مى گردند. با داشتن طرحى در خصوص آمادگى و واكنش در شرايط اضطرارى  و بحرانى 
مى توان تاثير عوامل بيرونى - پس از بالفعل شدن اين عوامل - را تا حد قابل مالحظه اى 

كنترل نمود و كاهش داد. 

مديريت چيست؟
درخصوص مديريت ديدگاه ها و نظرات مختلفى وجود دارد گروهى  مديريت را «هنر 
انجام امور به وسيله ديگران» ،توصيف كرده و بر نقش ديگران و قبول هدف از سوى آنان 

تأكيد ورزيده اند.
جمعى  ديگراما مديريت را در قالب انجام وظايفى چون برنامه ريزى، سازماندهى، 

هماهنگى و…  بيان نموده اند.
مديريت را مى توان علم و هنر متشكل و هماهنگ كردن ، رهبرى و كنترل فعاليت هاى 

دسته جمعى، براى نيل به هدف هاى مطلوب با حداكثر كارآيى تعريف كرد.
عده اى هم مديريت را اينگونه تعريف كرده اند: «مديريت عبارتند از حداكثر استفاده 
مطلوب از منابع موجود (نيروى انسانى – امكانات مالى و امكانات فيزيكى) از طريق 
اعمال اصول يا نظام مديريت ( برنامه ريزى – سازماندهى – هدايت و رهبرى – نظارت 



فصل10       اهميت گزارش نويسى در صنعت آسانسور و پلكان برقى

[   237  ]

و كنترل و هماهنگى ) براى رسيدن به هدفى خاص.»

شرح :
هر اندازه كه اقدامات پيشگيرانه ( Reactive ) در سطح مطلوبى قرار داشته باشند 
غفلت از اقدامات واكنشى  (Proactive)عواقب بسيار خطرناكى را بدنبال خواهد 
داشت. از آنجا كه دستيابى به ايمنى 100 ٪ ممكن نمى باشد ، در كنار اقدامات پيشگيرانه 
بايستى طرحى براى مقابله با حوادث پيش بينى نشده و يا وضعيت هاى اضطرارى در پروژه 

هاى نصب و راه اندازى آسانسور و پلكان برقى  وجود داشته باشد. 
از اين رو سازمان ها بايد براى شرايط اضطرارى و حوادث بالقوه خود طرح هايى را 
پيش بينى نمايند تا بتوانند در زمان وقوع حوادث بحرانى آنرا مديريت نموده از وسعت 

خسارات جانى و مالى حوادث جلوگيرى كنند. 

مراحل چهارگانه مديريت بحران
الف) پيشگيرى: مجموعه تمهيدات واقداماتى است كه عمدتًا پيش از وقوع بحران 
و لزومًا در حين يا پس از وقوع بحران با هدف جلوگيرى از بروز خطر يا كاهش آثار زيان 

بار آن انجام مى شود.
ب)آمادگى: مجموعه اقداماتى كه توانايى شهروندان، مديريت شهرى ومردم را در 
انجام مراحل مختلف مديريت بحران افزايش مى دهند آمادگى شامل مطالعه، تحقيق، 
جمع آورى اطالعات، برنامه ريزى، سازماندهى، طراحى، تامين منابع وامكانات، آموزش، 
تمرين و مانور است .آموزش شامل آموزش هاى همگانى وتخصصى براى شهروندان 
،مسئولين ودست اندركان ذيربط است كه از طريق رسانه هاى گروهى يا به طرق مقتضى 

ديگر ارائه مي شود.
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ت)مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطرارى به دنبال وقوع بحران است كه با 
هدف نجات وحفظ جان و مال شهروندان و اموال عمومى، دولتى و جلوگيرى از گسترش 

خسارات انجام مى گيرد.
مقابله شامل هشدار، اطفاء حريق، كنترل منابع آب، برق، گاز، مواد 

سوختنى، انفجارى،شيميايى، جستجو، 
امدادو نجات، بهداشت، درمان، تامين امنيت، ترابرى، ارتباطات، تدفين اجساد، آوار 

بردارى، دفع پسماندها، سوخت رسانى است.
ج)بازسازى وبازتوانى: كليه اقدامات الزم وضرورى پس از وقوع بحران است كه 
براى بازگرداندن وضعيت عادى به مناطق آسيب ديده با رعايت مقررات ودر نظر گرفتن 

معيارهاى توسعه پايدار و با ضوابط ايمنى انجام مى گيرد.
تدوين «طرح واكنش در شرايط اضطرارى» يا «طرح مقابله با بحران» مى تواند ما را در 

اين امر يارى نمايد. 
براى تدوين يك طرح خوب و  ارتقاء توانايى مديريت بحران بايد ابتدا اطالعاتى 

در خصوص ويژگى ها ى بحران و اليه هاى مختلف بحران و پس بحران ها بدست آورد: 

 �  ويژگى هاى بحران:
1- بحران عمومًا غير قابل پيش بينى است ( يعنى نمى توان پيش بينى كرد كه كى و در 

كجا اتفاق مى افتد)
2- بحران ها آثار مخربى دارند و مردمى كه تا قبل از بحران نيازمند كمك نبودند به 

محض وقوع بحران نيازمند كمك مى شوند .
3-  بحران ها ماهيت و آثارى طوالنى و استهالكى دارند.

4- در وضعيت بحرانى معموالً تصميم گيرى تحت شرايط وخيم و در زمان محدود و 
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اطالعات مورد نياز تصميم گيرندگان ناقص است.
5- زمان موجود براى پاسخ دهى پيش از انتقال تصميم را محدود كرده و اعضاى واحد 

تصميم گيرى را به تعجب و حيرت وا مى دارد.
6-محدوديت و فشردگى زمان، غافلگيرى، استرس و مخدوش شدن اطالعات.

  �شناخت اليه هاى مختلف بحران و به عبارتى ديگر پس بحران ها:
اليه اول: انسان يا به عبارتى شناخت تجربيات، آموخته ها، ميزان نگرانى، اضطراب، 

خونسردى و توانمندى ها.
اليه دوم: فرهنگ جامعه يا به عبارتى شناخت فرهنگ بحران ستيزى، باورهاى ايجاد 

تغيير عليه بحران و شناخت سنت ها، اقليم، آداب و رسوم.
اليه سوم: ساختار ارتباطى در بحران يا به عبارتى شناخت ارتباط واحدها با هم، 
ميزان پيچيدگى، تمركز و سلسله مراتب، سرعت عمل در تصميم گيرى، هماهنگى و مبادله 

اطالعات، چه در تشكيالت رسمى و چه نهادها و اجتماعات مردمى.
اليه چهارم: استراتژى تبيين خط مشى ها، روش ها و شيوه هاى مقابله با بحران. 

عملكرد و فعاليت كوتاه مدت: (تصميم درست و قاطع در زمان بسيار كم)

تدوين طرح هاى مربوط به واكنش در شرايط اضطرارى يا مديريت بحران:
موثر بودن و كفايت طرح هاى آمادگى و واكنش در شـرايط اضـطرارى و مديريت 

بحران  بـه تعـدد ايـن طـرح هـا و اجراى آموزش هاى مرتبط با آنها بستگى دارد. 
مى دانيم كه بدون تعهِد مديريت (مدير سازمان، مدير HSE  پروژه، مدير پروژه، مدير 
فنى) هيچ برنامة ايمنـى به نتيجه نخواهد رسيد، طرح هاى مورد بحث نيز از ايـن قاعـده 
مسـتثنى نمـى باشـند. بنـابراين از وظايف مديريت ها مى باشد كه نسبت به موثر بودن و 
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كفايت اين برنامه ها حساسـيت نشـان داده و دستورات الزم در خصوص بروز آورى اين 
برنامه ها را ابالغ نمايند.

عدم كفايت طرح هاى ياد شده اصوًال به دو عامل بستگى دارد :
 1-ضعف در برنامه ريزى و طرح تهيه شده بگونه اى كه اين طرح توانايى اتصال 

بخش هاى سيستم را نداشته باشد .
    2-عدم كفايت تيم ها در اجراى مفاد طرح كه اين مهم را مى توان با تمرينات ادوارى رفع نمود.
براى تهيه يك طرح آمادگى و واكنش در شرايط اضطرارى موثر سه مرحله اصلى وجو د دارد 
كه شامل شناسايى پتانسيل هاى بحران، برنامه ريزى براى واكنش و ارزيابى برنامه ها مى باشد .

•  شناسايى پتانسل هاى بحران:
جمع آورى اطالعات جامع و تصميم گيرى مناسب در كوتاه ترين زمان موجود از 

عوامل تاثير گذار بر كنترل بحران است .
گزارشات ثبت شده در خصوص حوادث و آمارهاى گرد  آورى شده مى تواند ورودى 
مناسبى براى شناسايى بحران ها در محيط كار باشد عمدتًا براى  شناسايى نقاط بحرانى و شرايط 

اضطرارى از روش ها و متدهاى موجود در ارزيابى ريسك استفاده مى نمايند.
ثبت سوابق مربوط به شرايط اضطرارى براى طرح ريزى و مهار بحران هاى احتمالى 

از الزامات سازمان ها در سيستم مديريت ايمنى  و بهداشت حرفه اى به شمار مى رود. 

•  برنامه ريزى براى واكنش
1-  چگونگى  واكنش در اين شرايط :

امكان سنجى و نياز سنجى در پيشبرد اهداف شركت هاى نصب و راه اندازى آسانسور و 
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پلكان برقى  در شرايط عادى( كارهاى روزمره ) و غير عادى ( كارهايى كه نيازمند شرايط خاصى 
براى انجام هستند و بصورت روتين و دائم انجام نمى شود.) و مشخص نمودن موارد، مشكالت 
و وظايف هريك از مديران، سرپرست ها، پرسنل و تكنسين هاى ذيربط مى تواند در واكنش 

سريع و به موقع كه همانا كاهش خطرات و صدمات مى باشد مثمر ثمر باشد. 
از جمله اعمالى كه بايد در اين رابطه انجام بشود، مى توان به موارد ذيل اشاره نمود؛

1. شناسايى فرايند كارى (مكانيكال، الكتريكال و....)
2. تهيه نقشه سايت محيط كار  و راه هاى فرار اضطرارى
3. شناسايى نقاط و فعاليت هاى خطرناك و اضطرارى

4.  تهيه نقشه نقاط خطرناك همراه با راه هاى خروج و مكان هاى امن
5. مشخص نمودن تجهيزات مورد نياز

6.  تعيين نيازسنجى آموزش هاى الزم درجهت مقابله با اينگونه حوادث غير مترقبه
7.  آموزش تئورى، انجام مانور و بازآموزى دردوره هاى متوالى

8.  مشخص نمودن فرد يا افرادى كه مديريت بحران در اين شرايط را بدست گيرند.

2-  برگزارى مانور
مانورهاى انجام شده بايستى در دو مرحله برنامه ريزى و اجرا گردند: 

• مرحله اول: آزمون تئورى مانور 
• مرحله دوم: آزمون عملى مانور 

در مرحله اول سواالتى پيرامون رويه ها، دستورالعمل ها و پتانسيل خطر از پرسنل/ 
تكنسين هاى نصب و راه اندازى  واحد پرسش خواهد شد؛ در اين مرحله دانش 
تئورى پرسنل درخصوص دستورالعمل ها و موارد مشابه مورد بررسى قرار مى گيرد 
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چنانچه نياز به آموزش مضاعف احساس نشود مانور به مرحله عملى خواهد رسيد. 
در مرحله عملى بدون اطالع قبلى سناريوى از پيش تعيين شده به مرحله اجرا گذاشته 

خواهد شد و تمامى واحدهاى درگير، درعمليات شركت خواهد نمودند. 

•  ارزيابى برنامه ها
ارزيابى عملكرد نفرات كليدى و تيم هاى عمل كننده در بحران پس از اجراى مانور 
الزاميست. براى ارزيابى مانورها و عملكرد افراد و تيم ها بايستى شاخص هايى تعيين و 
مورد بررسى قرار گيرد. در راستاى اين مهم تشكيل تيم ارزيابى براى كنترل صحنه عمليات، 
مستند نمودن واكنش ها و مواردى اين چنينى الزم و ضروريست. استفاده از چك ليست 

توسط تيم ارزيابى بسيار مفيد خواهد بود.
 جلسه ارزيابى مانورها مى تواند بالفاصله پس از اجرا يا با فاصله زمانى كمى پس از 
اجرا برگزار شود. در اين جلسه افراد كليدى و سرپرست هاى تيم هاى عمل كننده شركت 

خواهند داشت و نكات قوت و ضعف مانور را بررسى و ارزيابى خواهند نمود .

•  موارد مهم در يك طر ح ريزى :
موارد زير به عنوان نكات مهم در يك طرح ريزى مورد توجه خواهند بود:

- مشخص نمودن فرمانده عمليات (هر يك از كاركنان / تكنسين هاى آموزش ديده 
حاضر در پروژه مى تواند در اين طرح مسئوليت فرماندهى را بر عهده داشته باشد) 

•  مسئوليت ها و اختيارات فرمانده طرح و  استقرار در محل حادثه .
- تهيه طرح هاى عملياتى براى مقابله- جمع آورى اطالعات اضطرارى مورد نياز 

شامل عوامل بحران ساز، پتانسيل هاى پاسخگويى و.....
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- تهيه و به روز آورى نقشه هاى اضطرارى محيط كار.(محل پروژه )
- مشخص نمودن تعداد پرسنل حاضر در محل حادثه.

- تعريف ارتباطات درون و برون سازمانى.
- مشخص نمودن سخنگوى تيم اجرايى در مواقع بحران.

- مشخص نمودن محل براى كنترل و اجراى عمليات.

نهايتًا تشكيل و سازماندهى كميته بحران و داشتن الگويى مناسب جهت واكنش در شرايط 
اضطرارى به همراه انجام تمرينات دوره اى مدوام مى تواند عواقب ناشى از اين بحران ها  
را تا حد قابل توجهى كاهش دهد.اين مانورها در كليه پروژه ها صرف نظر از ابعاد و تعداد 

نفرات  پروژه و تنها با در نظر گرفتن عوامل زيان آور محيط كار قابل اجرا مى باشد . 
نمونه اى از شرايط بحرانى در صنعت آسانسورو طرح ريزى عملياتى :

1-  شرايط بحرانى:  محبوس شدن تكنسين نصب در قسمت اورهد 
2-  اهداف طرح عملياتى /مانور:

•  تمرين و آمادگى نيروهاى حاضر در پروژه در زمان بحران 
•  اجراى فرايند كمك رسانى ، امداد و نجات

•  تمرين حضور در شرايط بحرانى 
•  بررسى مديريت امداد 

3-  محل وقوع بحران : پروژه مرحله نصب و راه اندازى 
4-  زمان اجرا : ( بطور مثال) 11,30

5-  مدت زمان پيش بينى شده امداد رسانى  (زمان مورد نياز ):30 دقيقه  ( با توجه به 
وسعت شرايط بحرانى  تهيه جدول زمان بندى در هر مرحله مورد نياز است ) 

6-  وسايل مورد نياز:  لوازم كمك هاى اوليه –ابزار آالت و..... 
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7-  مجرى طرح : (شخصى آگاه به امور كمك رسانى و امور پروژه و توانمند در 
 x مديريت نظارت و اجراى طرح عملياتى )  بطور مثال آقاى

8-  تيم اجرايى:  شامل كليه تكنسين ها و عوامل حاضر در پروژه 
9-   شرح وظايف و مسئوليت افراد حاضر در طرح ( با توجه به نوع طرح و مانور براى 
افراد درگير در طرح عملياتى، وظايف و مسئوليت هاى مختصرى توسط مجرى / مدير 

طرح نوشته و ابالغ مى گردد.)

شرح شرايط بحرانى و عملكرد تيم : 
تكنسين شركت z  روى كابين در حال انجام كارهاى مربوطه مى باشد كه سوئيچ هاى 
شالتر عمل نمى كند (بدليل نصب نبودن يا كار نكردن سوئيچ ها ) و ناگهان آسانسور به 
سمت باال سر مى خورد و همين امر در ابتدا براى تكنسين استرس ايجاد مى نمايد و شخص 

در قسمت اورهد محبوس مى گردد. 
در اين شرايط تكنسين شروع به صدا كردن همكاران خود مى نمايد و تيم كمك 
رسانى (تيم مى تواند از دو نفر به باال باشد ) موظف است در اسرع وقت خود را به محل 
رسانده و با حركت دستى كابين را به سمت پايين حركت دهد و شخص را از آن قسمت 

خارج نمايد. 
سرعت عمل، استفاده صحيح از ابزار مورد نياز حفظ خونسردى از عوامل مهم در 
شرايط بحرانى مى باشد و در پايان اجراى طرح تيم  اجرايى بايد موانع و مشكالت و

 آسيب هاى روانى ناشى از شرايط اضطرارى را بررسى نموده و مورد تحليل قرار دهند.
در بعضى از طرح هاى عملياتى بحران،  نياز به ارتباطات برون سازمانى ( آتش نشانى،
اورژانس و... )مى باشد كه حتمًا بايد در طرح عملياتى لحاظ گردد و زمان حضور تيم هاى 

برون سازمانى در زمان سنجى پيش بينى گردد. 
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براى سهولت در تدوين طرح هاى عملياتى مانور مى توان آنرا بصورت فلوچارت 
رسم  نمود تا راحت تر در اختيار تكنسين هاى شركت قرار داده شود. 



قانون كار و ايمنى
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اولين متون قانون كار در ايران پس از مدت ها تالش و پيگيرى و با تالش اتحاديه هاى
 كارگرى و مراجع ذيربط در 1325 توسط مجلس شوراى ملى وقت به تصويب رسيد.

 تصويب اين قانون در نتيجه مبارزات پيگير اتحاديه هاى  كارگرى در ايران بود. دولت 
اليحه قانون كار را در سال 1323 تصويب و به مجلس فرستاد اما مجلس دو سال بعد حاضر 
به بررسى آن شد.( بدليل عدم پذيرش آن از سوى شركت نفت انگليس كه با اعتصاب 
كارگران و بوجود آمدن درگيرى هايى همراه بود اما دو سال بعد مجلس وقت اين قانون را 

با اصالحاتى به تصويب رساند.)
و اما در سال 1337 دولت وقت با هدف انطباق با موازين بين المللى و با مشاوره 
سازمان بين المللى كار، قانون كار جديد را تصويب و به مجلس فرستاد. اين قانون در 26 

اسفند همان سال تصويب و جايگزين قانون قبلى گرديد.
پس از انقالب اسالمى و با توجه به حاكميت قوانين شريعت اسالمى، قانون كار نيز 

دستخوش تغييرات و اصالحات گرديد.

مقدمه:
حوادث و سوانح  همواره بوجود آورنده تراژدى هاى انسانى در صنايع و يكى از جدى ترين 

اشكال ضايعات انسانى و اقتصادى بشمار مى روند.
خوشبينانه ترين آمارهايى كه اينك در سطح جهان وجود دارد تعداد آسيب هاى 
منجر به مرگ در محل هاى كار را نزديك يكصد هزار مورد در سال مى دانند. در برخى از 
كشورهاى صنعتى حوادث ناشى از كار، بعلت فقدان آموزش ايمنى و عدم رعايت اصول 
ايمنى وبهداشت متحمل از دست رفتن روزهاى كار بوده اند. در برخى موارد ، هزينه ى اين 

حوادث با هزينه دفاع ملى قابل مقايسه است. 
صنعتى شدن و خودكار كردن صنعت كشاورزى، اين مشكل را در كشورها و مشاغل 
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بيش ترى حاد ساخته است.
ايجاد محيط و شرايط مناسب كار، بى ترديد يكى از عوامل تأثير گذار بر بهره ورى 
كار است و ارتقاء سطح بهره ورى موجب رشد و شكوفايى توليد و به لحاظ مالى، ارتقاء 
رفاه عمومى مى شود. شرايط كار، مؤلفه هاى متعددى دارد،  اما سالمت محيط كار و ايمن 
سازى شغل از طريق پيشگيرى از مخاطرات و عوارض ناشى از كار كه پشتوانه اى براى 
حفظ سرمايه هاى انسانى ومادى است يكى از ابعاد قابل توجه در مقوله شرايط كار به شمار 

مى رود.
 دست يابى به محيطى سالم براى كار، جز با شناخت عوامل وعللى كه سالمت محيط و 
ايمنى شغل را در معرض خطر قرار مى دهند و تالش در جهت خنثى ساختن آثار اين عوامل، 
ممكن نخواهد بود و در اين رابطه نيروى كار در مسير توسعه كشور به عنوان سرمايه ى 

گرانبها در معرض خطرات و آسيب هاى جدى در بخش هاى مختلف اقتصادى قرار دارد.
 مشكالت و تهديدهاى گوناگون محيطى و عوامل طبيعى سبب مى شود همه ساله 
تعدادى از كارگران در محيط كارهاى توليدى، ساختمانى و خدماتى به علت حوادث ناشى 
از كار ( عمل نا ايمن، شرايط نا ايمن) يا بيمارى هاى ناشى از عوامل زيان آور  جان خود را از 

دست داده يا دچار معلوليت هاى گوناگون مى شوند. 
حوادث ناشى از كار و بيمارى هاى حرفه اى مشكلى نيست كه به تازگى رخ داده باشد 
بلكه از روزى كه بشر با كار آشنا شده با آن دست به گريبان بوده و در نقاط مختلف جهان 
اتفاق مى افتد. اما نكته مهم توجه به علل حوادث و يافتن راه حل هايى براى جلو گيرى و يا 

كاهش آنها است.
فرهنگ ايمنى و حفاظتى در محيط كار ارتباط مستقيم با سالمت و بهداشت نيروى 
كار، رشد و توسعه اقتصادى جوامع بشرى دارد.  در كشور ما ساليانه مبالغ بسيارى جهت 
غرامت هاى دستمزد ناشى از هزينه هاى ايام بيمارى ونقص عضو ناشى از حوادث كار و 
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همچنين فوت هزينه مى شود. و خسارتى به نيروى انسانى و جامعه وارد مى كند. آسيب 
ها و خطرات محيط كار و كمبود نيروى متخصص، وقتى دست به دست هم مى دهند 
مى تواند سازمانى را فلج نمايند  كه مى طلبد كار فرمايان با رويكرد مهندسى ايمنى در جهت 
صيانت نيروى انسانى و سرمايه ى ملى اقدام نمايند و در اين رابطه اجراى ماده 85 قانون كار 

مى تواند ضامن اين امر باشد. 

كارفرمايان وماده 85 قانون كار
ماده 85- « براى صيانت نيروى انسانى ومنابع مادى كشور رعايت دستورالعمل هايى 
كه از طريق شوراى عالى حفاظت فنى (جهت تأمين حفاظت فنى)و وزارت بهداشت درمان 
وآموزش پزشكى (جهت جلوگيرى از بيماري هاى حرفه اى و تأمين بهداشت كار وكارگر 
ومحيط كار)تدوين مى شود براى كليه كارگاه ها، كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزامى 

است.»

◀عوامل عمده ى افزايش سوانح ناشى از كار در محيط هاى صنعتى
افزايش بيش از حد محركات مكانيكى وسرعت ماشين ها ومحدود بودن قابليت 
عكس العمل بموقع انسان در مقابل آنها، افزايش كاركنان در فضاى بسيار كوچك، تراكم 
كاركنان درفضاى بسيار كوچك، تمركز ماشين آالت زياد و پرسروصدا در محيط هاى 
محدود، تقسيم بيش از حد كارها؛ بطورى كه هر كارگر ساده بعد از دريافت آموزش مختصر 
از عهده ى انجام آن كار برآيد بدون آن كه احساس تجربه ى كافى از كار داشته باشد، در 
صورتيكه به خوبى مى دانيم در ارتباط با نقد تئورى هاى مديريت به ويژه مكتب مديريت 
علمى، تقسيم بيش از حد كار و نداشتن تسلط كافى بر آن باعث خستگى زود رس، كسالت، 
بى حوصلگى، افزايش اشتباهات در حين كار، حادثه ودر نتيجه ايجاد خساراتى بر عوامل 
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مادى و انسانى مى شود، نداشتن آشنايى كافى در ارتباط با نحوه ى استفاده از ماشين آالت 
وماشين آالت سنگين، فقدان آگاهى كافى از شرايط سانحه زا، اثرات سوء ناشى از آلودگي ها 
وشيوه ى پيشگيرى ومقابله با آن ها، ضرورى ندانستن هزينه وسرمايه گذارى براى تحقيقات 
حفاظتى، تنظيم واجراى برنامه هاى ايمنى، عدم وجود هماهنگى نوع كار با دانش ها
 وتوانايى هاى جسمى وروانى كاركنان در محيط كار و در نهايت توجه بيش از حد به 
افزايش سطح توليد وكميت به جاى توجه به شأن عامل انسانى، از جمله اين عوامل هستند.

◀ راه ها و شيوه هاى جلو گيرى از سوانح در محيط كار: 
الف- جنبه هاى فنى ومادى 

ساختمان، ماشين آالت، تسهيالت و ساخت سازمانى بايستى درست طراحى شده 
باشند، تامين تجهيزات و وسايل حفاظتى گروهى و انفرادى كافى و موثر، اصالح معايب 
مكانيكى و فيزيكى ماشين آالت، پيشگيرى از احتراق و انفجار، شرايط مطلوب و مناسب 

فيزيكى.
ب- جنبه هاى انسانى

1- آموزش صحيح و آشنا كردن كاركنان با اصول ايمنى ، حفاظت فنى و بهداشت 
صنعتى 

2- بر قرار ى انضباط شديد در محيط كار، نظارت جدى در اجراى مقررات و ضوابط 
ايمنى والزام كاركنان در كاربرد وسايل حفاظت گروهى و فردى. 

3- سر پرستى مناسب و رعايت خواسته ها، تمايالت و در نظر گرفتن نيازهاى روحى 
و روانى كاركنان در محيط كار. 

4- استفاده از نشريات، پوستر، برچسب ها و اعالنات در جاهاى مناسب به عنوان 
تبليغات و مكمل تدابير و آموزش هاى حفاظتى.
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◀علل حوادث 
بررسى بعمل آمده و تجربيات نشان مى دهد كه علت حوادث، عمومًا يك چيز واحد 
نيست بلكه علل متفاوتى دارد. انديشمندان حفاظتى علل حوادث را به دو دسته تقعسيم 

مى نمايند:

◀علت مستقيم: 
در به وجود آمدن حاده ، علت مستقيم سهم اصلى را دارا مى باشد و به نوع كار و 
خصوصيات و ويژگى هاى آن بستگى دارد مثل كار با ماشين آالت، سقوط اجسام و افتادن 

از ارتفاع.

◀ علت غير مستقيم
كه نقش اصلى در ايجاد و خلق حادثه ايفا نمى كند و سهم اصلى را عهده دار نيست، 
مثل خستگى از كار،  ناراحتى و نارضايتى شغلى، با توجه به شيوه هاى مختلف جلو گيرى 

از حوادث.
 هر گاه اين شيوه ها در محيط هاى كار (توليدى- خدماتى، ادارى، زندگى شخصى) 
وجود نداشته باشد، سبب بروز حوادث مى شوند. علل ايجاد حوادث را صاحب نظران 

ايمنى از سه جنبه مورد بررسى قرار داده اند:

◀ جنبه فنى و مادى
1- عدم طراحى صحيح (روش كار، محيط كار ، ماشين آالت و تجهيزات) و رعايت 
نكردن اصول ايمنى و حفاظتى در تأسيسات ،مواد و مصالح بكار گرفته شده در ساختمان ها 

وغيره.
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2- فقدان وسايل حفاظت فردى و گروهى، كارآيى نداشتن اين وسايل و همين طور 
نداشتن البسه و تجهيزات مناسب. 

3- وجود نقص فنى و معايب فيزيكى در ماشين آالت، معيوب بودن وسايل و ابزار 
و ادوات كار، عدم بازرسى منظم از ابزار و تجهيزات محيط كار، عدم انجام تعميرات و 
نگهدارى كه در نتيجه منجر مى شود به از بين رفتن روكش هاى عايق سيم برق، ترك 
خوردگى ها، پوسيدگى لوله ها، پايه ى ادوات و ماشين آالت، آب بندى نشدن لوله هاى 

گاز وآب و موارد مشابه.
4-عدم حفاظ گذارى مناسب وموثر ماشين آالت وتجهيزات (طى بررسى هاى بعمل 
آمده كيفيت بد ونامناسب ابزار و وسايل حفاظتى حادثه را مساعد، تشديدوتسريع مى كند.)

5-عدم پيشگيرى از احتراق، انفجار و نظايرآن.
6-سرعت بيش از حد ماشين آالت وتجهيزات نصب شده در محيط كار، شرايط 
نا مناسب و نا مطلوب محيط كار، از قبيل آلودگى هاى هوا، سر وصدا، كمبود روشنايى، 

رطوبت وغيره.
7-اختالل در مكانيزم كنترل ماشين هاى اتوماتيك مثل اختالل در ربات ها.

8- عوامل جوى نامناسب و آمادگى نداشتن الزم جهت مقابله با آنها. 
رعايت نكردن اصول حفاظتى در نصب ماشين آالت وتجهيزات برقى و فقدان سيستم 

اتصال با زمين و ماشين آالت و ساير تاسيسات كارخانه. 

◀ - جنبه هاى انسانى: 
طى بررسى هاى بعمل آمده، مهمترين علل حوادث عبارتند از:

فقدان توانايى هاى جسمى و فيزيولوژيكى مناسب در نيروى انسانى، نارسايى هاى 
نيروى انسانى در ابعاد روانى و رفتارى، عدم تناسب جسمانى با كارهاى محوله و گزينش 
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ناصحيح افراد، خستگى جسمانى وعدم آمادگى جسمانى، فقدان دانش، ناكافى بودن 
تجربه،  نبود مهارت ها و قواى ذهنى، عدم آشنايى با محيط كار و فقدان اعتماد به نفس، 
تنبلى، الابالى گرى، سهل انگارى، بى قيدى و عدم دقت كافى در انجام كار، بى احتياطى، 
بى توجهى به روش صحيح كار و نيز احتياط بيش از حد (در حد وسواس)، عدم رعايت 
عمومى دستورها ودستورالعمل ها، خلق و خوى تند و عصبى بودن و آمادگى براى تحريك 
ديگران، تظاهر به شجاعت، غرور، ابراز خود نمايى، جلب توجه و كسب محبوبيت، استفاده 
از كاركنان مستعد  ايجادحوادث، اتكاى بيش از حد به خود- شوخى هاى نامناسب و نابجا 
در محيط و هنگام كار، استفاده نكردن از وسايل و تجهيزات حفاظت فردى و گروهى در كار 

، عدم وجود نظارت موثر مدير وسرپرست دلسوز.
توضيح اينكه موارد مطرح شده كه جنبه هاى انسانى علت حادثه را در بر مى گيرند 

خود به سه دسته تقسيم مى شوند: 
الف- از نظر جسمانى و فيزيولوژيكى 

ب- جنبه روانى و رفتارى 
ج- جنبه هاى مديريتى علت حوادث  

◀ -جنبه هاى مديريتى 
علت هاى حوادث:

1- سرپرستى و مديريت نامناسب و فقدان روابط انسانى صحيح در محيط كار 
2- فقدان انظباط شديد در امور ايمنى و حفاظتى

3- عدم رعايت نظم و انضباط
4- تنگى معاش، نبودن امنيت شغلى، ترس از بيكارى
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◀ تعريف حادثه: 
حادثه عبارت است از يك رويداد ناخوشايند كه بر اثر بى نظمى بوجود مى آيد. حادثه 
امكان دارد خسارت جانى و مالى فراوانى را ببار آورد. حادثه پديده اى است كه فرد فرصت 

عكس العمل بموقع نسبت به آن را ندارد و دچار صدمه جانى مى شود.

◀تعريف حادثه بر اساس ماده 60 قانون تامين اجتماعى:
حوادث ناشى از كار حوادثى است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن بيمه شده اتفاق 
مى افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتى است كه بيمه شده در كارگاه يا موسسات 
وابسته يا ساختمان ها و محوطه آن مشغول كار باشد و يا به دستور كارفرما در خارج از 
محوطه كارگاه عهده دارد انجام ماموريتى باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان و 
يا براى معالجات درمانى و توان بخشى و ا وقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه 
جزء اوقات انجام وظيفه محسوب مى شود،  مشروط بر اينكه حادثه در زمان عادى رفت و 
برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثى كه براى بيمه شده حين اقدام براى نجات ساير 

بيمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مى افتد حادثه ناشى از كار محسوب مى شود.

◀بررسى زيان هاى وارده در اثر حادثه:
1- زيان هاى مشهود

2- زيان هاى نامشهود (كارفرما،كارگر حادثه ديده، جامعه)

◀ شرح: 
1- زيان هاى مشهود هزينه هاى است كه قابل محاسبه و بيان به رقم و ريال مى باشد 

كه شامل:
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حقوق ايام بيمارى هاى كارگر مصدوم، خساراتى كه بابت غرامت از كار افتادگى يا 
نقص عضو پرداخت مى شود. هزينه ى تعمير يا اصالح ماشين آالت، ضايعات مواد بعلت 
حادثه، هزينه معالجه و مداواى مصدوم، مخارجى كه براى رسيدگى به پرونده حادثه ديده 

در محاكم پيش مى آيد و جرائم مربوط به عدم اجراى قانون كار ماده(171)  
2- زيان هاى نا مشهود ضررهايى كه قابل محاسبه وبيان به رقم وريال نمى باشد شامل: 

الف- كارفرما:
اتالف وقت مدت زمانى كه كارگر سر كار نيست، اتالف وقت ساير كاركنان كه در اثر 
حادثه دست از كار مى كشند، اتالف وقت سرپرست كاركنان ادارى، هزينه ى آماده نمودن 
كارگر ديگرى بجاى كارگر مصدوم، اتالف وقت شرح گزارش به كارگران و توصيه نمودن 
براى جلوگيرى از بروز حادثه مجدد، اتالف وقت شاهدين در زمان بازجويى (تحقيق و 
بررسى)، اثر سوء روحى در بين كارگران كه موجب كندى كار مى شود. كم شدن توليد 
بعلت خرابى دستگاه و وسايل كار يا نبودن كارگر، ضرر حاصل در نتيجه ى توقف دستگاه 
براى بازديد و بازرس كار و.....عدم امكان شروع به كار مصدوم و يا مدتى كه قادر به انجام 

كار سابق نخواهد بود، از بين رفتن حس شهرت كارفرما و سلب اعتماد عمومى 
ب- كارگر حادثه ديده: 

هزينه ى اضافى در مدت استراحت (عيادت) در منزل، تغيير شغل، امكان تنزل شغل 
در اثر ناتوانى در اشتغال به كار سابق و از دست دادن قدرت كارى به علت كاهش نيروى 

جسمانى در اثر نقص عضو يا قطع عضو 

ج- جامعه: 
خساراتى كه جامعه به علت از دست دادن نيروى كار متحمل مى شود و اثرات سوئى 
كه از نظر روانى در جامعه ايجاد مى شود، باال رفتن آمار حوادث در كشور و بازتاب نا 
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مطلوب آن در سازمان جهانى كار و هزينه هاى درمانى مصدوم توسط مراكز درمانى دولتى 
و سازمان تأمين اجتماعى  

◀ حاصل  يك  حادثه: 
1- جراحت 2- نقص عضو 3- عدم توانايى در اشتغال به كار سابق 4- از كار افتادگى 

محدود 5- از كار افتادگى دائم  6- فوت 

◀ موادى از قانون كار مرتبط با ماده 85 قانون كار: 
به منظور درك صحيح از سيستم ايمنى و بهداشت و اينكه چه كسانى از نظر حقوقى 
مسئول هستند الزم است به مواردى چند از قانون كار اشاره شود.  (توصيه مى شود متن 

قانون كار را مطالعه فرماييد) 
ماده 1- كليه كار فرمايان،كارگران، موسسات صنعتى، خدماتى و كشاورزى موظف به 

تبعيت از اين قانون مى باشند.
توضيح: از آنجا كه كارفرمايان و كارگران و پيمانكاران موظف به تبعيت از قانون 
مى باشند، از جمله مواد 85-87-88-90-91-92 و.... نظارت بر اين امر جزء مسئوليت 

كارفرما مى باشد 
.پس مى بايست نسبت به اخذ تعهد از كارگران (شامل كليه كاركنان مى باشد) مبنى 
بر رعايت اصول ايمنى و بهداشت اقدام نمايد. در خصوص پيمانكاران بر اساس ماده 13 
قانون كار اقدام شود ( ماده 13 در مواردى كه كار به طريق مقاطعه انجام مى يابد مقاطعه 
دهنده مكلف است، قرارداد خود رابا مقاطعه كار به نحوى منقعد نمايد كه در آن مقاطعه كار 

متعهد گردد كه تمامى مقررات را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد.)
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ماده 2- كارگر از لحاظ اين قانون كسى است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق 
السعى اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به در خواست كارفرما كار مى كند.

  
توضيح:

 با عنايت به ماده فوق، كارگر به در خواست كارفرما كار مى كند، بنابراين كار فرما 
موظف است نسبت به ارتقاء دانش و آگاهى كاركنان، به نحوى كه كارگر براى انجام كار 
مورد نظر تالش كند و بايستى كوشش نمايد تا نسبت به ايمن سازى محيط كار اقدام گردد. 
در ضمن كار فرما در خصوص ارجاع كار به كارگر و همچنين آمادگى فرد براى انجام آن مى 

بايست وسايل و ابزار ايمن در اختيار كارگر قرار دهد.

ماده 3- كار فرما شخصى است حقيقى يا حقوقى كه كارگر به در خواست و به حساب 
او در مقابل حق السعى كار مى كند. مديران و مسئوالن و به طور عموم كليه كسانى كه عهده 
دار اداره كارگاه هستند، نماينده كارفرما محسوب مى شوند و كار فرما مسئول كليه تعهداتى 
است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر بر عهده مى گيرند. در صورتى كه نماينده ى 
كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدى بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما 

ضامن است.

توضيح: 
با عنايت ماده 3 در اجراى ماده 85 قانون كار، تعهد كارفرما عينا به كليه مديران، 
سرپرستان و كليه كسانى كه عهده دار اداره كارگاه هستند منتقل مى شود و موظف هستند كه 
پاسخگوى عملكرد كاركنان واحد تحت امر خود باشند. مسئوليت بايد از طرف رهبرى در 
سرتاسر سازمان تعيين و مشخص شود. واگذارى مسئوليت براى پشتيبانى از مسائل ايمنى 
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و بهداشت مى باشد و با توجه به اين كه هر كس در سازمان عهده دار يكسرى مسئوليت در 
زمينه اى خاص است بايد شرايط كار ايمن و فرد موظف به انجام عمل ايمن باشد. نظارت 
آگاهانه از وظايف كليه كسانى خواهد بود كه مسئوليت دارند و بايد سعى كنند در شرايط 
كار ايمن، كار كنند. در غير اين صورت حادثه در كمين مى باشد. كليه افرادى كه مسئوليت 
دارند بايد كتاب مجموعه آئين نامه شوراى عالى كار را خوب مطالعه و بكار بندند. زيرا 
كه مسئوليت اجراى مقررات و ظوابط فنى و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسئولين 
واحدهاى موضوع ذكر شده در ماده 85 قانون كار خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعايت 
مقررات مذكور از سوى كارفرما با مسئولين واحدها (ماده 3) حادثه اى رخ دهد، شخص 
كارفرما يا مسئول مذكور از نظر كيفرى و حقوقى مسئول و نيز مشمول مجازات هاى مندرج 

در اين قانون است.  

ماده4- كارگاه محلى است كه كاركنان به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار 
مى كنند. از قبيل: موسسات صنعتى، كشاورزى، معدنى، ساختمانى، ترابرى، مسافربرى، 

خدماتى، تجارى، توليدى، اماكن عمومى و امثال آنها.

توضيح: 
همانطور كه در ماده 3 قانون كار آورده شده كارگاه و محل آن توسط كارفرما مشخص 
مي شود. بنابراين كار فرما مي بايست نسبت به ايمن سازي شرايط محيط كار و در اختيار 
گذاردن ابزار كار مناسب اقدام نمايد. در زماني كه حادثه اي رخ مي دهد ، فورا كارگر مقصر 
قلمداد نشود و بررسي از حادثه به عمل آيد، در صورتي كه طبق ماده 95 قانون كار براي 
شرايط نا ايمن كارفرما مقصر شود مي بايست با عنايت به ماده 3 قانون كار نسبت به معرفي 
مسئول مربوطه به اداره كل كار اقدام نمايد. ( اين امر مي تواند اجراي زيباي ماده 85 را به 
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تصوير بكشد، متاسفانه هميشه كارگر مقصر و مديران وسرپرستان نسبت به ايمن سازي 
وآموزش كارگران در بعضي از امور بي توجه بوده اند) 

ماده 8- شروط مذكور در قرار داد كار يا تغييرات بعدى در آن در صورتى نافذ خواهد 
بود كه براى كارگر مزاياى كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد.

توضيح: 
با عنايت به ماده 10 قانون كار، نوع كار، حرفه يا وظيفه اى كه كارگر بايد به آن اشتغال  
يابد و محل انجام كار از نظر توجه به نكات ايمنى قابل اهميت مى باشند. در نتيجه ارجاع 
كار به كارگر مستلزم بر قرارى شرايط ايمن كارو همچنين آموزش در كار جديد و در اختيار 

گذاشتن وسايل حفاظت فردى و ابزار كار سالم مى باشد.

و همچنين بايد توجه داشت:
الف- هر كارگرى كه هم اكنون در عمليات يك فرآيند در گير مى باشد و هر كارگرى 
كه جديد بوده و قرار است در فرآيند مشغول به كار شود بايد پيش از آن، كلياتى در خصوص 
فرآيند و روش هاى عملياتى آن، آموزش ببيند. اين آموزش بايد شامل تاكيد روى خطرات 
معين، عمليات اضطرارى، توقف وروش هاى كارى و در نهايت كاربرد براى فعاليت هاى 

شغل كارگر باشد. 
ب- پس از آموزش آغازين براى كاركنانى كه در عمليات يك فرآيند مقرر است 
مشغول شوند، كارفرما بايد كتبًا گواهى نمايد كه كارگر مورد نظر، دانش، مهارت و توانايى 

هاى الزم براى انجام وظايف و مسئوليت هاى محوله را دارد. 
شايان ذكر است در صورتى كه روش اجرايى جديد تدوين و با مسئوليت جديد 
محول گردد، كارفرما بايد پيش از استقرار و اجراى آنها، آموزش ايمنى مرتبط را به كاركنان 
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عملياتى ارايه نمايد و نسبت به مستند سازى آموزش ارائه شده اقدام نمايد
ماده13 - در مواردى كه كار از طريق مقاطعه انجام مى يابد، مقاطعه دهنده مكلف است 
قرار داد خود را با مقاطعه كار به نحوى منعقد نمايد كه در آن مقاطعه كار متعهد گردد كه 

تمامى مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد. 

توضيح:
واگذارى كار به پيمانكار، تفويض اختيار مى باشد همانطور كه قبال در ماده 13 قانون 
كار آورده شد پيمانكار به عنوان نماينده كارفرما تلقى مى شود و طبق ماده 5 مشمول 

مقررات قانون كار مى باشد.
بنابراين الزم است كارفرما  در زمان واگذارى، پيمانكار را موظف به رعايت قانون 
نمايد و بايد اطالعات مربوط به برنامه ها و عملكرد ايمنى و بهداشت حرفه اى پيمانكار 
بدست آورده و ارزيابى نمايد. اين امر براى پيمانكار جزئى( فرعى) نيز كاربرد دارد، كارفرما 
و پيمانكار اصلى، هر دو مسئول حصول اطمينان از اين امر هستند كه وظايف مشروحه در 
قرارداد انجام شود. پرس و جو از سوابق ايمنى پيمانكاران فرعى، آگاه سازى پيمانكار فرعى 
از خطرات بالقوه شناخته شده. طرح مواجه با وضعيت هاى اظطرارى و رويه هاى كارى 
ايمنى از جمله مواردى هستند كه كارفرمايان و پيمانكاران اصلى بايد در مورد پيمانكاران 

فرعى انجام دهند.
 كارفرما بايد تمهيدات قابل كاربرد در مواجهه ى اضطرارى با خطرات را به پيمانكاران 
توضيح دهد. كارفرما بايد روش هاى كار ايمن براى كنترل ورود و خروج پيمانكاران 
وكارگران در مناطق تحت پوشش فرآيند را تدوين و برقرار نمايد- كارفرما بايد بطور 
ادوارى عملكرد پيمانكاران رادر مورد انجام تعهدات وتكاليفشان ارزيابى نمايد. كارفرما 
بايد جدول ارائه ثبت صدمات و بيمارى هاى مربوط به كار پيمانكار در محدوده فرآيند را 
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نگهدارى نمايد. 
ماده 90 - كليه اشخاص حقيقى و حقوقى كه بخواهند لوازم حفاظت فنى و بهداشتى 
را وارد يا توليد كنند بايد مشخصات وسايل را حسب مورد همراه با نمونه هاى آن به وزارت 
كار و امور اجتماعى و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى ارسال دارند و پس از تاييد 

به ساخت ويا وارد كردن اين وسايل اقدام نمايند.

توضيح: 
كليه آزمايشات و بازرسى هاى ضرورى از همه مواد محصوالت يا تجهيزات مرتبط با 
ايمنى بايد براى تصديق انطباق يا عدم انطباق با استاندارد هاى الزم به طور اجبارى صورت 
پذيرد زيرا اكثر بيمارى هاى حرفه اى بدليل استفاده نادرست و يا وسيله اى ناايمن بوجود 
مى آيد و با توجه به مسئوليت كارفرما ( تبصره 1 ماده 92) شوراى پزشكى راى به بيمارى 
ناشى از كار براى فرد معاينه شده مى دهد و كارفرما موظف است بدون كاهش حق السعى 
در قسمت مناسب ديگرى شخص را مشغول به كار نمايد. با توجه به شرح فوق اگر اين 
امر تكرار شود نيروى كار مجرب بايد در كار سبك تر مشغول به كار شود بحران همين جا 

شروع مى شود.
ماده 91- كار فرمايان و مسئوالن كليه واحد هاى موضوع ماده 85 اين قانون مكلفند 
بر اساس مصوبات شوراى عالى محافظت فنى براى تامين حفاظت و سالمت و بهداشت 
كارگران در محيط كار وسايل و امكانات الزم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگى 
كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتى و 

بهداشتى نظارت نمايند. 
افراد مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهدارى از وسايل حفاظتى و بهداشتى فردى و 

اجراى دستور العمل هاى مربوطه ى كارگاه مى باشند.
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توضيح:
با عنايت به ماده 2 و 3 قانون كار، كارگر به در خواست كارفرما، كار مى كند. بنابراين 
كارفرما موظف است كليه وسايل و امكانات الزم براى انجام كار را تهيه و در اختيار آنان 
قرار دهد. (البته مى بايست هر گونه تحويلى مستند سازى شود) و چگونگى كاربرد وسايل 
فوق را به آنان بياموزد ( واحد آموزش موظف به مستند سازى مى باشد)  و از همه مهم تر، 
بر رعايت مقررات و استفاده از وسايل نظارت نمايد و در صورتى كه كارگر از آنها استفاده 
نكند برابر ماده 27 قانون به نامبرده تذكر دهد و در پرونده پرسنلى و ايمنى درج شود. 
بنابراين در صورتى كه حادثه اى رخ دهد با عنايت به تبصره 2ماده95، كارفرما مسئوليتى 

نخواهد داشت.
تبصره 1 ماده 91- كارفرما يا مسئوالن واحدهاى موضوع ماده 85 اين قانون موظفند 
كليه حوادث ناشى از كار را در دفتر ويژه اى كه فرم آن از طريق وزارت كار و امور اجتماعى 
اعالم مى گردد، ثبت و مراتب را سريعًا و به صورت كتبى به اطالع اداره كار و امور اجتماعى 

محل برساند.

ماده 65قانون تامين اجتماعى: 
در صورت وقوع حادثه ناشى از كار، كارفرما مكلف است اقدامات الزم اوليه را براى 
جلوگيرى از تشديد وضع حادثه ديده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز ادارى كتبًا به 
اطالع سازمان برساند. در صورتى كه كارفرما بابت اقدامات اوليه مذكور متحمل هزينه اى 

شده باشد، سازمان هزينه هاى مربوط را خواهد پرداخت.

ماده 92- كليه واحدهاى موضوع ماده 85 اين قانون كه شاغلين در آنها به اقتضاى نوع 
كار در معرض بروز بيمارى هاى ناشى از كار قرار دارند بايد براى همه افراد مذكور پرونده 
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پزشكى تشكيل دهند و حداقل سالى يك بار توسط مراكز بهداشتى درمانى از آنها معاينه و 
آزمايش هاى الزم را بعمل آورند و نتيجه آن در پرونده مربوطه ضبط نمايند.

توضيح:
همانطور كه در ماده 91 آورده شد عدم استفاده از وسايل حفاظت فردى و يا شرايط 
نا ايمن مى تواند افراد را به بيمارى ناشى از كار مبتال نمايد كه اين امر مى تواند هزينه هاى 
گزاف بر دوش كارفرما بگذارد، به طور ى كه يك نيروى كار آزموده را بايد به كار مناسب 
ديگرى بدون كاهش حق السعى مشغول نمايند (تبصره 1 ماده 92)  پس كارفرما مى بايست 
بر استفاده از وسايل حفاظت فردى و همچنين ايمن سازى شرايط كار تاكيد و نظارت نمايد 
و آزمايشات دوره اى را جدى بگيرد و در صورت مشاهده بيمارى شخص را جهت مداوا 

به مراكز راهنمايى نمايد در غير اين صورت برابر ماده 175 قانون كار برخورد خواهد شد

ماده 93- به منظور جلب مشاركت كارگران و نظارت بر حسن اجراى مقررات 
حفاظتى و بهداشتى در محيط كار و پيشگيرى از حوادث و بيمارى ها در كارگاه هايى 
كه وزارت كار و امور اجتماعى و وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشكى ضرورى 

تشخيص دهند كميته حفاظت فنى و بهداشت كار تشكيل خواهد شد.

توضيح: 
به آيين نامه كميته حفاظت فنى و بهداشت كار مراجعه شود.

ماده 95 - مسئوليت اجراى مقررات و ضوابط فنى و بهداشت كار بر عهده ى كارفرما 
يا مسئولين واحد موضوع ذكر شده در ماده ى 85 اين قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم 
رعايت مقررات مذكور از سوى كارفرما يا مسئولين واحد حادثه اى رخ دهد شخص 
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كارفرما يا مسئول مذكور از نظر كيفرى و حقوقى و نيز مجازات هاى مندرج در اين قانون 
مسئول است. 

ايمني
ايمني عبارت است از: 

-الف: مصون و محفوظ بودن، سالمت و بهداشت كليه كـارگران و افـرادي كـه بـه 
نحـوي در محيط كارگاه با عمليات ساختماني ارتباط دارند.

- ب: مصون و محفوظ بودن، سالمت و بهداشت كليه افرادي كه در مجـاورت يـا 
نزديكـي) تـا شعاع مؤثر) كارگاه ساختماني، عبور و مرور، فعاليت يا زندگي مي كنند.

-ج: حفاظت و مراقبـت از ابنيـه، خودروهـا، تأسيـسات، تجهيـزات و نظـاير آن در 
داخـل يـا مجاورت كارگاه ساختماني.

-د: حفاظت از محيط زيست در داخل و مجاور كارگاه ساختماني.

عمليات ساختماني
عمليات ساختماني عبارت است از: تخريب، گودبرداري، حفاظت گودبرداري و پـي 
سـازي، احـداث، توسـعه، تعميـر اساسـي و تقويت بنا، خــاكبرداري، خاكريزي، تسطيح 
زمين و ساخت قطعات پيش سـاخته در محـل كارگاه ساختمــاني، حفر چاه ها و مجاري 

آب و فاضالب و ساير تأسيسات زيربنايي.

كارگاه ساختماني
كارگاه ساختماني محلي است كه يك يا تعدادي از عمليــات ساختــماني در آن 
انجام شود. در صورت استفاده از معابر مجاور كارگاه جهت انبار كردن مصالح؛ يا استقرار 
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تجهيزات و ماشين االت، اين محل ها نيز جزء كارگاه ساختماني محسوب مي شود.

وسايل و تجهيزات
وسايل و تجهيزات عبارت است از ابزار، ماشين آالت، داربست ها، نردبان ها، جـان 
پنـاه هـا، سكوها، راهروها و تسهيالت مشابه و به طور كلي وسايل حفاظتي و حمايتي كـه 

در كارگـاه ساختماني به كار گرفته شوند.

محل كار
محل كار محلي است در محدوده كارگاه ساختماني كه در اختيار كارفرما باشد و 
كارگران به درخواست و به حساب كارفرماي خود در آنجا مشغول كار باشند و براي انجام 

كـار بـه آنجـا وارد شوند.

مرجع رسمي ساختمان 
 مرجع رسمي ساختمان مرجعي است كه طبق قـانون، مـسئول صـدور پروانـه 

سـاختمان و نظارت و كنترل بر امر ساختمان سازي در محدوده مورد عمل خود باشد.

 مرجع ذيصالح 
 مرجع ذيصالح مرجعي است كه طبق قانون، صالحيت تـدوين، تـصويب يـا ابـالغ 

ضـوابط و مقررات مشخصي را داشته باشد.

 شخص ذيصالح 
 شخص ذيصالح كسى است كه داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني در 
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رشـته مربوطه از وزارت مسكن و شهرسازي، يا پروانه مهارت فني از سازمان آمــوزش 
فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي در رشته مربوطه و يا گواهي ويژه تردد و كار با 

ماشـين آالت ساختماني از راهنمايي و رانندگي باشد.

 مهندس ناظر 
 مهندس ناظر شخصي حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال به كار در يكي از رشـته 
هـاي موضوع قانون نظام مهندسـي و كنتـرل سـاختمان اسـت كـه بـر اجـراي صـحيح 

عمليـات ساختماني در حيطه صالحيت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت مي نمايد.

مجري 
 مجري شخصي است حقيقي يا حقوقي كه در زمينه اجراي ساختمان داراي پروانـه 
اشـتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازي است و به عنوان پيمانكار كل و مطـابق بـا 
قراردادهـاي همسان كه با صـاحب كار منعقـد مي نمايد، اجراي عمليات ساختماني را بـر 
اسـاس نقـشه هاي مصوب و كليه مدارك منضم به قرارداد برعهده دارد. مجـري سـاختمان 
نماينـده فنـي صاحب كار در اجراي ساختمان بوده و پاسخگوي كليه مراحل اجراي كار 

بـه نـاظر و ديگـر مراجع كنترل ساختمان مي باشد. 

 صاحب كار يا كار فرما
 شخصي است حقيقي يا حقوقي كه مالك يـا قـائم مقـام قـانوني مالـك كارگـاه 
ساختماني بوده و انجام عمليـات ساختماني و مسئوليت ايمني آن را بر طبـق قرارداد كتبي 
به مجري واگذار مي نمايد. در صورتي كه صاحب كار داراي پروانه اشتغال به كـار در زمينـه 

اجرا باشد و خود راسًا عمليات اجرايي را عهده دار شود، مجري نيز محسوب مي شود.
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  پيمانكار 
 پيمانكار شخصي است حقيقي يا حقوقي كه اجراي تمام يا قسمتي از عمليات ساختماني 
را بر طبق قرارداد كتبي كه مابين وي و مجري منعقد شده، عهده دار مي شود. درصورتيكه 

پيمانكار اجراي تمام عمليات ساختماني را عهده دار شود مجري هم محسوب مى گردد.

 خويش فرما 
 خويش فرما شخصي است ذيصالح كه در كارگاه ساختماني بدون بكارگيري 
كارگران ديگر و بر طبق قرارداد كتبي پيمانكاري، مسئوليت انجام تمام يا قسمتي از عمليات 
ساختماني را با وسايل و ابزار كار متعلق به خود بر عهده مي گيرد. خويش فرما در كارگاه 

ساختماني پيمانكار جزء محسوب مي شود.

 كارفرما 
 كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه يك يا چند نفر كارگر را در كارگاه 
ساختماني به حساب خود و با پرداخت مزد به كار مي گمارد، اعم از اينكه پيمانكار، مجري 

يا صاحب كـار باشد.
 

كارگر 
 كارگر شخصي است كه در كارگاه ساختماني در مقابـل دريافـت مـزد بـه درخواسـت 

و بـه حساب كارفرما كار كند.

حادثه
 حادثه  رخدادي غيرعمد است كه به طور غير منتظره اي اتفاق افتد و باعث خسارت 
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مـالي و يا صدمه جاني شود.

 كار در ساعت غير عادي 
كار در ساعت غير عادي عبارت از كاري است كـه در خـارج از وقـت عـادي و يـا از 
پـيش تعيين شده انجام شود. كار نگهبانان و كارگران حفاظت و ايمني، كار در ساعت غير 

عـادي تلقي نمي شود.

 حادثه ناشي از كار 
 حادثه ناشي از كار رخدادي است كه در حيـن انجـام وظيفـه و به سبب آن بـراي 
شـاغلين در كارگـاه اتفاق افتد. همچنين حوادثي كه هنگام كمك رساني به افراد حادثه ديده 

نيز رخ دهد، حادثه ناشي از كار محســوب مي گردد.

 كار در شب 
 كار در شب عبارت از كاري است كه بين ساعت 22 تا 6 بامداد روز بعد انجام مي گيرد.

سازه موقت 
 سازه موقت سازه اي است كـه بـراي تجهيـز كارگـاه و در جهـت اجـراي عمليـات 

اصـلي و حفاظتي به صورت موقت اجرا مي شود.

اجازه هاي مخصوص يا مجوزهاي خاص
(اقدامات قبل از اجرا)

قبل از شروع عمليات ساختماني اقدامات زير بايستي توسط مجري انجام شود: 
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-الف: كليه پروانه ها و مجوزهاي الزم به منظور اجراي عمليات ساختماني، انباركردن 
مصالح در پياده روها، خيابان ها و ساير فضاهاي عمومي، استفاده از تسهيالت عمومي، 
تخليه مصالح و كار در شب از مراجع ذيربط اخذ شود. مسدود و يا محدود نمـودن پيـاده 

روهـا و معـابر عمومي با رعايت مواترد قانونى مجاز خواهد بود.
-ب: طرح تجهيز كارگاه، نحوة حفاظت از درختان داخل و مجاور كارگاه و همچنـين 
پـالن و عمق گودبرداري و نحوه حفاظت و پايداري ديواره هاي گود به تأييد مرجع رسمي 

ساختمان رسيده و يك نسخه از آن جهت نظارت در اختيار ناظر قرار گيرد.
- پ: نقشه هاي اجرايي بررسي و در صورت مشاهده اشكال نظرات پيشنهادي براي 

اصالح بـه طور كتبي به طراح اعالم شود.
- د: برنامه زمان بندي كارهاي اجرايي كتبًا به اطالع مهندس ناظر برسد.

- ج: بيمه مسئوليت مدني و شخص ثالث كارگاه برقرار گردد.
مجري موظف است كليه نقشه ها و مشخصات فني از نظر ايستايي راهروهاي 
سرپوشيده، گذرگاه ماشين آالت، جرثقيل ها، باالبرها، شمع ها و سپرها، پايه هاي پـل 
هـا، حصارها، حفاظ ها و دست اندازها و وسايل و تجهيزاتي از اين قبيل را قبل از ساخت، 
نـصب و بكارگيري به تأييد شخص ذيـصالح داراي پروانـه اشـتغال بـه كـار مهندسـي 
در حـدود صالحيت مربوطه برساند و يك نسخه از آن را جهت نظارت در اختيار مهنـدس 

نـاظر قـرار دهد.

مسئوليت ايمني 
 در هر كارگاه ساختماني مجري موظف است اقدامات الزم بـه منظـور حفـظ و تأمين 

ايمني را به عمل آورد.
-هرگاه يك يا چند كارفرما يا افراد خويش فرما به طور همزمان، در يك كارگاه 
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ساختماني مشغول به كار باشند، هر كارفرما در محدوده پيمان خود مسئول اجراي مقـررات 
ايمني و حفاظت كار مي باشد. كارفرماياني كه به طور همزمان در يـك كارگـاه سـاختماني 
مشغول فعاليت هستند، بايد در اجراي مقررات مذكور با يكديگر همكاري نموده و مجري 
يا پيمانكار اصلي نيز مسئول ايجاد هماهنگي بين آنها مي باشد. برقراري بيمه مسئوليت 

مدني و شخص ثالث از مسئوليت هاي مجري، كارفرما و مسئولين مربوطه نمي كاهد. 
-كارفرمايان كارگاه هاي سـاختماني موظفنـد از شـخص ذيـصالح داراي پروانـه 
اشتغال يا مهارت فني و يا گواهي ويژه در حدود صالحيت مربوطه در عمليـات سـاختماني 

استفاده نمايند. 
مجري و كارفرمايان كارگاه هاي ساختماني موظفنـد بـراي تـأمين سـالمت و 
بهداشت كارگران در --كارگاه ساختماني، وسايل و تجهيزات الزم را بـر اسـاس مقـررات 
ايـن مبحث تهيه و در اختيار آنها قرار داده، چگونگي كاربرد اين وسايل را به كارگران 
آموختـه و در مورد كاربرد وسايل و تجهيزات و رعايت مقررات مذكور نيز نظارت نمايند. 
كـارگران نيـز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل مذكور و اجراي دستور العمل هـاي 

مربوطـه خواهنـد بود. 
-در كارگاه ساختماني بناهاي با زيربناي بيش از 3000 مترمربع و يا با ارتفـاع بيش از 
18 متر از روي پي و يا داشتن حداقل 25 نفر كارگر و همچنين در گودبرداري بيش از 3 متر 
از كف گذر، مجري موظف به تعيين مـسئول ايمنـي و معرفـي وي بـه كاركنـان و مهندس 
ناظر مي باشد. تعيين و حضــور مسئول ايمني در كارگاه رافع مسئوليتـهاي قانوني مجري 

و مسئولين مربوطه نمي باشد. 
-در صورت احتمال وقوع حادثه، مجري موظف است تـا تـأمين ايمنـي الزم از ادامه 
عمليات ساختماني در موضع خطر خودداري نمايد. در صورت وقوع حادثـه منجـر بـه 
خسارت، جرح يا فوت، مجري موظف است پس از انجام اقـدامات فـوري بـراي رفـع 
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خطـر، مراتب را حسب مورد به مراجع ذيربط اعالم نمايد. 
-كارفرما نبايد به هيچ كارگري اجازه دهد كه خارج از سـاعت عـادي كـار، بـه تنهايي 
مشغول به كار باشد. در صورت انجام كار در ساعت غير عادي، بايد روشنايي كافي و امكان 

برقراري ارتباط و نيز تمام خدمات مورد نيازكارگران فراهم شود. 
-مهندس ناظر نيـز موظـف بـه نظـارت بـر عمليـات سـاختماني موضوعات مرتبط 
مي باشد. هرگاه مهندس نـاظر در ارتبـاط بـا عمليـات سـاختماني، مـواردي را خالف اين 
مبحث مشاهده نمايد، بايد ضمن تذكر كتبـي بـه مجـري، مراتـب را بـه مرجـع رسمي 

ساختمان اعالم نمايد. 
-شهرداري و ساير مراجع صدور پروانـه سـاختمان و همچنـين سـازمان نظـام 
مهندسي ساختمان موظف به نظارت بر عملكرد مجري و مهندس ناظر مي باشند. در 
صورت بروز تخلف بايد مراتب به شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان گزارش گردد.

كليات مربوط به ايمنى 
كارگاه ساختماني بايد به طور مطمئن و ايمن محصور و از ورود افراد متفرقـه و غير 
مسئول به داخل آن جلوگيري به عمل آيد. همچنين در اطراف كارگاه ساختماني نصب 

تابلوها و عالئم هشدار دهنده، كه در شب و روز قابل رويت باشد، ضروري است

 ايمني عابران و مجاوران كارگاه ساختماني 
مسدود يا محدود نمودن پياده روها و ساير معابر و فضاهاي عمومي، براي انبـار كردن 
مصالح يا انجام عمليات ساختماني با رعايت مفاد بند هاى مرتيط و موارد زير امكان پذير 

مي باشد:
- الف: وسايل، تجهيزات و مصالح ساختماني بايد در جايي قرار داده شوند كه 
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حـوادثي بـراي عابران، خودروها، تأسيسات عمومي، ساختمان ها، ابنيه و درختان مجاور 
به وجـود نياورنـد. مصالح و وسايل فوق شب ها نيز بايد به وسيله عالئم درخشان و چراغ 

هـاي قرمـز احتيـاط مشخص شوند.
- ب: در مواردي كه نياز به تخليه مصالح ساختماني در معابر عمومي يا مجاور آن 
باشد، بايـد مراقبت كافي به منظور جلوگيري از لغزش، فرو ريختن يا ريزش احتمالي آنها 

به عمل آيد.
- ج: در مواردي كه پايه هاي داربست در معابر عمومي قرار گيرد، بايـد با استفاده از 

وسايل مؤثر از جا به جا شدن و حركت پايه هاي آن جلوگيري شود. 
هنگامي كه بر اثر انجام عمليات ساختماني خطري متوجه رفت و آمد عابران و يا 
خودروها باشد، بايد با رعايت مفاد مرتبط و با كسب نظر از مراجع ذيربط يك يا چند مورد 
از موارد زير به كار گرفته شود: -الف: گماردن يك يا چند نگهبان با پرچم اعالم خطر در 

فاصله مناسب.
-ب: قرار دادن نرده هاي حفاظتي متحرك در فاصله مناسب از محوطه خطـر و نـصب 

چـراغ هاي چشمك زن يا ساير عالئم هشدار دهنده.
- ج: نصب عالئم آگاهي دهنده و وسايل كنترل مسير در فاصله مناسب.

-د: روشنايي محوطه خطر در تمام طول شب 
در موارد زير در تمام طول و عرض مجـاور بنـا، احـداث راهـروي سرپوشـيده 

موقت در راه عبور عمومي با رعايت مفاد بخش هاى مرتبط الزامي است: 
-الف: در صورتي كه فاصله بناي در دست تخريب از معابر عمومي كمتر از 40 درصـد 

ارتفـاع آن باشد.
- ب: در صورتي كه فاصله بناي در دست احداث يا تعمير و بازسازي از معابر عمومي 

كمتـر از 25 درصد ارتفاع آن باشد. 



فصل11        قانون كار و ايمنى

[   273  ]

-ج: در صورتي كه راه عبور عمومي محدود يا مسدود شـده باشـد، بايـد راه عبـور 
موقت در محل مناسبي كه به تأييد مراجع ذيربط برسد، ايجاد گردد. 

بر روي محل هاي حفـاري كـه در معـابر عمـومي بـراي اسـتفاده از تـسهيالت 
عمومي يا نصب انشعابات مربوط صورت مي گيرد، بايد يك پل موقـت عبـور عـابر پيـاده 
بـا مقاومت و ايستايي الزم با عرض حداقل 5/1 متر يا عرض پياده رو و با نرده حفاظتي 
مناسب ايجاد شود. در صورتي كه حفاري در خيابان صورت گرفته باشد، بايد موقتًا پلي بـا 
مقاومـت كافي و با عرض مناسب كه به تأييد مرجع رسمي ساختمان مي رسد، براي عبـور 

خودروهـا ايجاد شود. 

بيرون زدگي هريك از اجزاء سازه ها
بيرون زدگى حصار و حفاظ موقت از قبيل حصار حفـاظتي موقـت كارگاه، سرپوش 
حفاظتي، داربست و ديگر موارد، از محدوده بناي در دست ساخت ممنوع است مگر با 

رعايت مفاد بند هاى قانونى و شرايط زير: 
-الف: فاصله عمودي بيرون زدگي از روي سطح پياده رو نبايد كمتر از 250 سانتي متر 

و از روي سطح سواره رو كمتر از 450 سانتي متر باشد.
- ب: درب ها و پنجره ها نبايد از داخل كارگاه به سمت گذر عمومي باز شوند

جلوگيري از سقوط افراد
قسمت هاي مختلف كارگاه ساختماني و محوطه اطـراف آن از قبيـل پلكـــان ها، 
سطوح شيبـدار، دهانه هاي باز در كف طبقات، چاهك هاي آسانـسور، اطـراف سـقف 
هـا و ديوارهاي باز و نيمه تمام طبقــات، محل هاي عبور لوله هاي عمودي تأسيسات، چاه 
هـاي در دست حفاري آب و فاضالب، كانال ها، اطـراف گـودبرداري هـا، گـودال هـا، 
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حـوض هـا، استخرهـا و غيره، كه احتمـال خطر سقـوط افراد را در بر دارد، بايد تا زمان 
پوشيده شدن و محصور شدن نــهايي يا نصب حفاظ ها و نرده هاي دائم و اصلي، با رعايت 
مفاد قانونى به وسيله پوشش ها يا نرده هاي حفاظتي محكـم و مناسـب و حـسب مورد با 
استفاده از شبرنگ ها، چراغ ها و تابلوهاي هـشداردهنده مناسـب و قابـل رويـت در طول 

روز و شب، به طور موقت حفاظت گردند.
 در كليه موارد فوق، چنانچه احتمال سقوط و ريزش ابزاركار يا مصالح ساختماني وجود 

داشته باشد، بايد موقتًا نسبت به نصب پاخورهاي مناسب طبق شرايط الزامى، اقدام گردد.
 بارگذاري بيش از حد ايمني بر روي هرگونه اسكلت، چوب بست، حفاظ، نرده، 

پوشش هاي موقتي، سرپوش دهانه ها و گذرگاه ها و نظاير آن مجاز نيست. 
براي جلوگيري از بروز خطرهايي كه نمي توان به طرق ديگر ايمني را تضمين نمود 
و همچنين براي جلوگيري از ورود افراد متفرقه به محوطه محصور شده يا منطقه خطر و 
نيز براي حفظ عالئم نصب شده، بايد مراقب يا مراقبيني در تمام طول روز و شب بـه كـار 
گمارده شوند. بعالوه كارگاه ساختماني يا قسمت هاي ساخته شـده آن، در شـرايطي كـه 

خطري ايمني را تهديد كند، نبايد به حال خود رها شود. 
جابجايي و حمل و نقل مصالح ساختماني از قبيل تيرآهن و چوب و همچنين ضايعات 

ساختماني بايد با رعايت مفاد بند هاى ايمنى صورت گيرد.

  انواع خطاهاى انسانى
خطاهاي انساني: به 10 نوع اصلي تقسيم مي شوند:

1- بي توجهي يا فراموشكاري:
 وقتي تمركز نداريم، بعضي چيزها را فراموش مي كنيم.
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2- خطاهاى انسانى ناشي از درك اشتباه:
 گاهي قبل از درك كامل شرايط محيطي، فورى نتيجه گيري مي كنيم.

3- خطاهاى انسانى ناشى از شناسايي: 
گاهي در خصوص يك موقعيت، به اشتباه قضاوت مي كنيم  چون يا آن را خيلي سريع 
از نظر مي گذرانيم و يا آن موقعيت به قدرى از ما دور است كه نمي توانيم آن را به وضوح 

تشخيص دهيم.

4- خطاهاى انسانى ناشي از كمبود تجربه:
گاهي به دليل نبود تجربه، اشتباه مي كنيم.

5- خطاهاى انسانى ناشي از بي تفاوتي به قوانين: 
در برخي شرايط، رعايت قوانين را غير ضروري مي دانيم.

6- خطاي غير عمد:
برخى مواقع به دليل حواس پرتي و بي آن كه متوجه باشيم، اشتباه مي كنيم.

7- خطاي ناشي از كندي:
 گاهي به دليل تاخير در قضاوت،  كارها را به كندي انجام مي دهيم و در نتيجه عكس 

العمل مناسب نداريم و اشتباه اتفاق مي افتد.

8- خطاي ناشي از فقدان استاندارد: 
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بعضي از خطاها به دليل فقدان دستورالعمل و استانداردهاي مناسب كاري موجود 
اتفاق مي افتد .( استاندارد 17025 ويژه آزمايشگاه / استاندارد 10012 كاليبراسيون)

9- خطاي غير منتظره: 
در مواردى خطاها زماني رخ مي دهند كه تجهيزات، مطابق انتظار كار نمي كنند ولي 

عالئم آن را تشخيص نمي دهيم.

10- خطاي عمدي:
 ممكن است فردي عمداً اشتباه كند تا ضرري به سازمان خود وارد كرده باشد. (سوء 

تفاهمات شخصي).

در مجموع هر چند اشتباهات به داليل مختلفي روى مى دهند ولي اغلب آنها قابل 
پيشگيري هستند.

با توجه به موارد پيش گفته اما به نظر مى رسد ايمنى در شرايطى محقق مى گردد كه 
رعايت موازين و قوانين گرديده باشد. گو اينكه بسته به موقعيت و تحقق ايمنى و جلوگيرى 
از بروز سوانح و حوادث مى تواند منشا ديگرى هم داشته و از كنترل انسانى خارج گردد. 
به هر روى رعايت قوانين و دستور العمل هاى ايمنى تا حدود زيادى تضمين كننده ايمنى 

افراد خواهند بود.
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پيوست شماره 1

چك ليست ايمنى قبل از شروع عمليات نصب درب و ريل
بررسى وجود روشنايى مناسب و كافى. 1
بررسى وجود برق موقت و ايمن در كارگاه. 2
كنترل نصب صحيح و ايمن داربست. 3
كنترل عدم وجود آب در چاهك. 4
كنترل تجهيزات حفاظت فردى مربوط به نصب درب و ريل. 5
ايمن سازى محل وروديهاى چاه آسانسور جهت جلوگيرى از سقوط افراد. 6
كنترل صحت ابزارهاى مورد نياز. 7

چك ليست ايمنى قبل از شروع عمليات مكانيكال
بررسى وجود روشنايى مناسب و كافى. 1
بررسى وجود برق موقت و ايمن در كارگاه. 2
كنترل نصب ايمن قالب سقف. 3
كنترل عدم وجود آب در چاهك. 4
كنترل تجهيزات حفاظت فردى مربوط به نصب مكانيكال. 5
كنترل تجهيزات باالبرى (جرثقيل ، تيرفور و ...). 6
ايمن سازى محل وروديهاى چاه آسانسور جهت جلوگيرى از سقوط افراد. 7
كنترل صحت ابزارهاى مورد نياز. 8

چك  ليست ايمنى قبل از شروع عمليات الكتريكال
كنترل نصب صحيح تجهيزات مكانيكال (نصب صحيح گاورنر و پاراشوت و.......). 1
كنترل نصب صحيح تابلو برق (اتصال صحيح و محكم سيم و كابلها و....). 2
كنترل ارت و اتصال صحيح. 3
كنترل تجهيزات حفاظت فردى مربوط به بخش الكتريكال. 4
كنترل محافظ جهت جلوگيرى از سقوط قبل از نصب لته هاى دربها. 5
كنترل صحت ابزارهاى بخش الكتريكال(سالم بودن فازمتر و......). 6

چك ليست كنترل ايمنى در حين بازرسى و تحويل كار
كنترل عدم وجود پل در مدارات ايمنى و حركت نرمال آسانسور. 1
كنترل تجهيزات حفاظت فردى مربوط به بخش بازرسى. 2
بررسى نصب صحيح  كليه تجهيزات مكانيكى و الكتريكى. 3
بررسى  عملكرد كليه سوئيچها و قطعات ايمنى قبل از تحويل آسانسور. 4
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منابع براى مطالعه بيشتر
• مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان، ايمني و حفاظت كار در حين اجرا، ويرايش 

چهارم 1392 
• مبحث سيزدهم مقررات ملى ساختمان
• مبحث پانزدهم مقررات ملى ساختمان

• فصل چهارم قانون  كار مصوب 29 آبان  1369 با عنوان حفاظت فني و بهداشت كار
• آيين  نامه  حفاظتي  كارگاه   ساختماني  مصوب شهريور 1381 شوراي عالي حفاظت 

فني وزارت كار
• آيين نامه وسائل حفاظت فردي مصوب خرداد 1390 شوراي عالي حفاظت فني 

وزارت كار
• آيين نامه ايمني امور پيمانكاري مصوب سال 1389 شوراي عالي حفاظت فني 

وزارت كار
• آيين نامه ايمني كار در ارتفاع مصوب بهمن 1389 شوراي عالي حفاظت فني وزارت كار
• دستورالعمل ايمني داربست و كار در ارتفاع مصوب سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

• دستورالعمل كار در ارتفاع، شركت ملي صنايع پتروشيمي 
• دستورالعمل نصب داربست، شركت ملي صنايع پتروشيمي

• راهنماي كار در ارتفاع در سيستم مديريت بهداشت، ايمني، محيط زيست و كيفيت 
شركت ملي صنايع پتروشيمي، مصوب سال 1387

 Elevator Safety آسانسور  صنعت  در  ايمني  هندبوك   •
Handbook،ELEVATOR WORLD سال 2010

• راهنماي ايمني شركت آريان آسانسور
• مقررات ايمنى ساختمان و نصب آسانسور- قسمت اول- آسانسور هاى برقى 
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شماره 6303-1
• مقررات ايمنى ساختمان و نصب آسانسور- قسمت دوم- آسانسورهاى هيدروليك 

شماره 6303-2
Kermit Kraus نوشته Installation Manual •

• جلد سوم و چهارم راهنماي جامع آسانسور و پله برقي تاليف مهندس ايرج فصيحي 
و مهندس اميد هاشمي

• ايمني در صنعت پله برقي، تاليف مهندس فرتاش رزمجو و مهندس آنتوني آندون
• اصول، مباني و ايمني در سرويس و نگهداري آسانسور، تاليف مهندس امير خرمي 

و مهندس آنتوني آندون




