


الزامات محیط کار



ایمنی و بهداشت محیط کار: 4فصل 



کار در ارتفاع

:به هنـگام کار در ارتفـاع، نـکات ایمنـی زیـر را رعایـت کنیـد•

.پایه هـای نردبـان بایـد بـر روی سـطوح هموار و همتـراز مقاوم و غیرلغزنده قرار گیرد-1
.سـطوح مختلـف نردبـان نبایـد بـه چربـی، گریـس، روغـن و سـایر مـواد لغزنـده آغشـته باشـد-2
:بـرای بـاال و پاییـن رفتـن از نردبـان-3

شـخص باید همواره رو بـه نردبان•
و دارای حداقـل سـه نقطـه اتـکا باشـد •
.و ضعیت بـدن نبایـد از محـور تقارن نردبـان خارج گردد•

.اتصـال دادن دو نردبـان به یکدیگر، به منظـور افزایش طول، ممنوع اسـت-4
بایــد انتهــای فوقانــی نردبــان، یــک متـر از تکیـه گاه باالتـر و بـه نحـو ایمنـی مهـار گـردد -5



کار در ارتفاع

اسـتقرار نردبـان بایـد به شـکلی باشـد کـه-6
.درجه باشد75زاویه نردبان حدود 

.باشد4به 1یا نسبت قاعده به ارتفاع 

کلیــه تجهیــزات کار در ارتفــاع بایــد توســط شــخص دارای صالحیــت-7
بــه صــورت دوره ای دقیقــاً بازرســی شــود و در صــورت مشــاهده نقــص یــا

.فرســودگی، بــرای تعمیــر یــا از رده خــارج نمــودن آن، واحــد ایمنــی را مطلــع ســازند

.افـرادی کـه از ارتفـاع هـراس دارند را نبایـد بـه کار در ارتفاع گماشـت-8

در محوطـه کار در ارتفاع، کلیه خطوط هوایی انتقال برق باید مشـخص شـده باشد -10



فعالیت کالسی



(Harnessهارنس )حمایل بند 

پوششـی از جنس الیاف
همـراه با ترکیبات پلیمـری و مقـاوم اسـت 

.کـه معمـوالً از انتهـای بـاالی ران تـا روی سـطح کتـف را میپوشـاند
این وسـیله توسـط قابهایی کـه بـه روی آن متصـل اسـت،

فـرد را در ارتفـاع بـه نقـاط امـن متصـل میکند 



شوک گیر

ابـزاری اسـت که بـه هنـگام کار در ارتفاع،•

.  بـه منظـور کاهش اثر نیـروی ضربه حاصل از سـقوط، مورد اسـتفاده قـرار میگیرد•



ایمنی کار در ارتفاع

.  مشـهور اسـتABCDکار در ارتفـاع چهـار اصـل دارد کـه بـه اصـول •



ایمنی کار در ارتفاع



آتش و انفجار

حریق چگونه ایجاد میشود؟•
مثلــث حریــق یــا مثلــث آتــش، نظریـه ســاده ای اســت

.  و بیانگــر عناصــری کــه جهـت شـروع و تـداوم آتـش الزم اسـت•
.نیــاز دارد( عمومــاً اکســیژن)آتــش بــه ســه عامــل گرمــا، ســوخت و اکســیدکننده •
آتــش را میتــوان بــا حــذف هــر یــک از ایــن ســه عامــل خامــوش کــرد،•
یـا از شـروع آن جلوگیـری بـه عمـل آورد •



مواد سوختنی

مـواد سـوختنی بـه صورتهـای مختلفـی وجـود دارنـد کـه در زیـر بـه آنهـا اشـاره شـده اسـت •

:  جامـدات یـا مـواد خشـک( 1
...  ماننـد چـوب، پشـم، پنبـه و

ایـن نـوع سـوختها غالبـاً ریشـه گیاهـی و سـلولزی دارنـد 

. ـدو در هـر ظـرف یـا محلـی کـه قـرار داده شـوند در شـکل ظاهـری آنهـا تغییـر و دگرگونی رخ نمیده



مواد سوختنی

: مایعات( 2
. ماننـد فراورده هـای مختلـف نفـت ماننـد انـواع روغنهـا، گریـس و بنزین

شـکل ظاهری مایعات بسـتگی به شـکل ظاهری ظرف نگهدارنـده دارد

و در هـر ظرفـی کـه ریختـه شـوند شـکل آن را بـه خود میگیرنـد 



مواد سوختنی

:  گازها یا مواد فرار که به گاز تبدیل می شوند( 3
ماننـد گاز طبیعـی، هیدروژن، متـان، اتان، پروپـان و بوتان 

روغن های صنعتی و خوراکی( 4



منابع بروز آتش سوزی

منابعـی کـه میتواننـد منجـر بـه ایجـاد آتشسـوزی شـوند و هنـگام کار بـه آنهـا بایـد•

توجـه داشـت، بـه شـرح زیـر میباشـند 

شعله های باز مانند کبریت-1

نقص فنی در وسایل برقی و جرقه-2

در حضور جرقه( رسیدن به نقطهی شعله زنی یا آتشگیری)گرم شدن بیش از حد مواد -3

(انرژی منتقل شده به صورت تشعشع)صفحات داغ -4

(رسیدن به نقطه آتش گرفتن خود به خود)گرم شدن بیش از حد مواد -5

جرقه مانند جوشکاری-6

الکتریسیته ساکن-7

اصطکاک  -8



منابع بروز آتش سوزی

منابعـی کـه میتواننـد منجـر بـه ایجـاد آتش سـوزی شـوند و هنـگام کار بـه آنهـا بایـد•

توجـه داشـت، بـه شـرح زیـر میباشـند 

صاعقه-9

انفجار-10

واکنش شیمیایی گرمازا-11

فلزات قابل اشتعال-12

فشار-13

گرفتن بار بیش از اندازه از وسایل برقی-14

وسایل برقی حرارت زا -15



فعالیت کالسی


