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 هدف -1

ــای  ــتورالعمل اطمینان از ایمنی افراد هنگام کار در فض ــته هدف از تدوین این دس ــب جهت ورود افراد به بس ــی مناس و انتخاب روش

 .باشدیمفضاهای بسته 

 دامنه کاربرد -2

 تعاریف -3

 هر فضایی که هر سه الزام ذیل را برآورده نماید: :بستهفضای  -3-2

یین کار تع آنشده و در  آناست که فرد شاغل بتواند به لحاظ جسمانی وارد  ایگونهبه آنکافی بزرگ بوده و شکل  اندازهبه .1

 شده را انجام دهد.

شند )برای مثال مخازن و ظروف یهاراه .2 شته با شده برای ورود یا خروج دا سته  ست  محدود و ب محدود  یهاراهکه ممکن ا

 )ورود یا خروج( داشته باشند(.

 اند.اشتغال پیوسته کارکنان طراحی نشده منظوربه .3

 شود:بندی میفضای محصور در سه دسته به شرح ذیل طبقه :محصور یفضاها بندیطبقه -3-3

 یو سمّ زااشتعال/  انفجارقابل یطمح یژن،اکس کمبود  –A:I.D.L.H  1کالس •

 .انجام گردد یاقدامات حفاظت ینکهدارند بدون ا یماریجراحت و ب یجادا یتقابل :B کالس •

 ندارند. یازن یخاص یاتیعمل یهاروشاقدامات و  Cکالس:  •

 نامند.شود را ورود میهر قسمتی از بدن که از سطح مقطع باز عبور کند و وارد فضای بسته  ورود: -3-4

 یاطالعات ضرور آنو در  شودیم یهکارفرما ته ییندهنما یااست مکتوب که توسط کارفرما  یپروانه ورود سند پروانه ورود: -3-5

وانه و لغو پر ازجمله هپروان یازمندبسته ن یکنترل و مجاز کردن ورود به داخل فضا یخطرات بالقوه برا یت،نوع فعال ،تأسیسات یژهو

 به دنبال اتمام ورود فراهم شده است. یاتیعمل یسبازگرداندن فضا به سرو یا سازییمنا یالزامات برا

ای که هر سه الزام فضای بسته را دارا بوده و همچنین یک یا بیش از : فضای بستهفضای بسته نیازمند دریافت پروانه کار -3-6

 یکی از چهار ویژگی ذیل را دارا باشد:

 مخاطره انگیز گردد. آن دارای اتمسفری خطرناک است یا این احتمال بالقوه وجود دارد که اتمسفر .1

 .باشدیمدارای یک ماده یا پتانسیل غرق کردن فرد وارد شونده  .2

                                                           
1 Immediately Dangerous for Life Health 
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 ییهاقفسدیوارهای همگرای داخلی یا  واسطهبهبتواند به دام افتاده یا  آنباشد که ورود کننده به  ایگونهبه آنساختار فیزیکی  .3

 شود، دچار خفگی گردد.به پایین دارند، یعنی سطح مقطع کم می متمایزکه شیب 

 دارای خطر ایمنی و بهداشتی شناخته شده از هر نوعی باشد. .4

که هر سه الزام فضای بسته را دارا باشد اما مورد بررسی قرار گرفته  ایبسته: فضای فضای بسته بدون نیاز به پروانه کار -3-7

نیازمند  بسته فضای عنوانبهالزمه برای اینکه  هاییژگیواز  یکیچهمورد پایش قرار گرفته باشد و  نآباشد، بازرسی شده و اتمسفر 

 را نداشته باشد(. آنیا پتانسیل ) گردد را نداشته باشد بندیطبقهپروانه کار 

کمتر از  آنو فشار بخار گراد است درجه سانتی 8/37کمتر از  آنگیری هر نوع مایعی که درجه آتش مایع قابل اشتعال: -3-8

 باشد را مایع قابل اشتعال گویند.گراد میدرجه سانتی 8/37پوند بر اینچ مربع( در دمای  40جیوه ) مترمیلی 2068

ای که در حالت گازی در دما و فشار نرمال اتمسفر وجود داشته و قابلیت مشتعل شدن و سوختن به هر ماده بخار قابل اشتعال: -3-9

 گردد.را دارد اطالق می هایدکنندهاکسرا در زمان ترکیب با نسبت مناسب هوا و یا دیگر 

 درجه فارنهایت( یا باالتر را دارد. 100) گراددرجه سانتی 8/37گیری در نقطه هر مایعی که درجه آتش :احتراققابلمایع  -3-10

 ایجاد موجب تواندیمکه  است یرپذاشتعال گازهای و احتراققابل و یرپذاشتعال مایعات شامل که ایماده :خطرناك ماده -3-11

 خورنده یا و احتراق قابلیت ،یریپذواکنش یا سمی بودن به محدود فقط و شود هاییدارا یا و زیستیطمح انسان، برای خسارت و زیان

 .نیست آن بودن

 کنند.گیرند پر میقرار می آنشکلی هستند که تمام فضایی را که در گازها عمومًا سیاالتی بیانواع گازها:  -3-12

ند. شوهوشی افراد میاین گازها از طریق اثرات نارکوتیک مغز و سیستم اعصاب مرکزی باعث بیهوش کننده: گازهای بی (1

 شود.گردند یافت میویژه عملیاتی که با گاز انجام میدر مراکز پزشکی، صنایع داروسازی و بهاین گازها 

 آناثرات  روند ولی عوارض جانبی روی بدن انســان دارند.هرچند در زمره گازهای ســمی به شــمار نمیگازهای محرك:  (2

 کنند.عوارضی هم چون ورم ریوی ایجاد می کنند وها دیرتر اثر میموضعی و کوتاه مدت است، اما برخی از آن معموالً

 کنند.کننده ساده و شیمیایی تقسیم میاین نوع گازها را به گازهای خفهکننده: گازهای خفه (3

 گردد.شوند و هوا دچار کمبود اکسیژن میکننده ساده جانشین هوا میخفه -الف   

 شوند.در بدن باعث خفگی میهای شیمیایی کننده شیمیایی از طریق واکنشخفه -ب         

سمی: (4 شد میاین گازها طبقه گازهای  شته با ضاها وجود دا سمی که ممکن در این ف صی ندارند. از مواد  توان به بندی خا

 ای جوشکاری اشاره کرد.هو فیوم S2Hو   COموادی نظیر

شیمیایی  غیرقابلیک نوع گاز  اثر(:گاز خنثی )بی (5 شتعال، به لحاظ  ست و کاهند ، بدونغیرفعالا ستفاده ا ه آلودگی برای ا

 .باشدمقدار اکسیژن می

 هاانسان یماده برا یکخطرناک بودن  یزان: درجه و میتسم -3-13
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ذاتی برای ایجاد صدمه و آسیب به سیستم زیستی داشته باشد  ظرفیتکه  ایمادهبه هرگونه  مواد، گازها یا بخارات سمی: -3-14

 به میزان مواجهه، غلظت، روش و سطح جذب وابسته است. آنکه اثرات  شودیمگفته 

که میزان  ایگونهبه، اکسید کردن یا رفع گازها و بخارات خارج شده از یک مخزن یا ظرف آوریجمعفرآیند گاز زدایی:  -3-15

 پیشگیری نماید. آناز رهاسازی ترکیبات آلی فرار به داخل اتمسفر را در طی عملیات رهایش گاز و بخار به حداقل برساند یا 

آن یک فضای محصور  واسطهبهباشد. فرایندی که یک مانع فیزیکی بین منبع انرژی و محل کار می :(Isolation) یزوالسیونا -3-16

گذاری یا کور کردن، یا سازی، درپوشمسدود :وسیلههاز سرویس خارج شده و در برابر رهاسازی انرژی و مواد به داخل فضای محصور ب

مسدود شده و یا ارتباط آن از همه ، شودزده می برچسب، ها برای همه منابع انرژی قفل شدهها یا کانالرداشتن بخشی از خطوط، لولهب

 .شودارتباطات مکانیکی قطع می

 اکسیدیدنظیر ازت یا نیتروژن، هلیوم،  اثریب، آالینده در یک فضای بسته با تزریق گازهای آنواسطه روشی که به: یسازپاك -3-17

 .گرددیمجایگزین  یرهغکربن و 

 .تهویه گویند را قبولقابل محدوده در اتمسفر نگهداری منظوربه ظرف یا مخزن درون به تازه هوای ورود :تهویه -3-18

در  الکتریکی هاییستمسیا  آالتماشینیک روش ایمن برای سرویس و تعمیرات  یزنبرچسبقفل و ن: دقفل و برچسب ز -3-19

 .شدن تجهیزات داشته باشد داربرقیا  غیرمنتظره اندازیراهواسطه امکان آسیب کارکنان به باشد کهمیمواردی 

 .درصد حجمی در هوا برحسبعبارت است از حداقل تراکم یک ماده جهت انفجار و یا اشتعال  :(LEL)انفجار حد قابلیت - 3-20

 در حجمی درصد برحسب اشتعال یا و انفجار جهت ماده یک تراکم از حداکثر عبارت است :(UEL)حداکثر قابلیت انفجار  -3-21

 .هوا

اکثریت قریب  رودیمکه انتظار  کندیم: به غلظتی از ماده شیمیایی در هوا و یا شرایطی اشاره (TLV)حد آستانه مجاز  -3-22

 .مخرب به سالمت در امان باشند هاییبآستماس مکرر در روزهای متوالی طی دوران کار، از  رغمیعلافراد مشغول کار،  اتفاقبه

بار،  4غلظتی که فرد مجاز است در طول روز حداکثر  Short -Term exposure limit (STEL): حد مواجهه کوتاه مدت -3-23

 .ماده شیمیایی مواجهه داشته باشندای از تماس قبلی با دقیقه 60دقیقه با فواصل  15هر بار به مدت 

 8 مدت به فرد میانگین، طوربه رفتههمیرو کهینا معنای به است اصطالحی (TLV-TWA): زمانی یافته وزن میانگین -3-24

 .باشد تماس در آالینده موردنظر غلظت با هفته در ساعت 40 و روز در ساعت

در عرض نیم ساعت اثرات بهداشتی  تواندیمکه غلظت عامل خطرناک در حدی است که  هایییطمح :IDHLمحیط  -3-25

 وارد کرده و یا توانایی فرار فرد را سلب نماید برگشتیرقابلغ

بیماران بر اساس شرایط جسمی ایشان جهت تعیین اولویت انجام اقدامات درمانی و  بندیدستهکه برای  اقدامی استتریاژ:  -3-26

 اساساً تعیین خواهد کرد: اقدامگیرد. این ل به مراکز درمانی صورت مییا انتقا
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 .افرادی که جهت حفظ جانشان به مراقبت فوری نیاز دارند 

  زنده خواهند ماند. اورژانسدر انجام مراقبت طبی  یرتأخ باوجودافراد آسیب دیده 

 مانند.رت بگیرد زنده نمیها صومصدومینی را که به احتمال زیاد حتی اگر اقدام درمانی جهت آن 

 ی،سوختگ ی،شکستگ یدگی،مثل بر ییهایبخطرناک شامل آس یخارج یاءاش وسیلهبهبدن  یدند یبآس یعنیتروما  تروما: -3-27

د به وجو یروهان یبر رو یاءاش یافرود آمدن آوار  یااغلب در اثر سقوط افراد از ارتفاع  هایبآس ینا شود کهمیو قطع عضو  یدگیخراش

 .آیندیم

 .باشدیتهران م یشهردار یمنیو خدمات ا ینشان: منظور سازمان آتشکارفرما -3-28

از  یتقسم یاانجام کل  یتتهران مسئول شهرداری یمنیو خدمات ا ینشانبا سازمان آتش قراردادی یکه ط یشرکت :یمانکارپ -3-29

 .تقبل نموده است را یاپروژه

شده و طبق نظر کارفرما جهت تخصص در نظر  یمعرف یمانکاررسمًا به پ سازماناز طرف  افرادی که یافرد  کارفرما: یندهنما -3-30

 .باشدیم یتگرفته شده واجد صالح

 .نمایدیمفردی که اجازه کاری که تحت کنترل پروانه کار باید انجام گیرد را صادر صادرکننده پروانه:  -3-31

را امضا کرده  آنبودن شرایط ذکر شده در پروانه ورود  قبولقابلورود، شخصی است که پس از اطمینان از  ناظرناظر ورود:  -3-32

 .کندیمو در محل ورود نصب 

 فرد واجد صالحیت که توسط سرپرست ورود برای داخل شدن به فضای بسته مجاز شده است.وارد شونده به فضای بسته:  -33 -3

 .استدار رااتمسفر  در اکسیژن غلظت پایش و گرفتن اندازه کردن، کشف قابلیت که است ایوسیله :اکسیژن نشانگر -3-34

 پذیر در محیط است.دهنده وجود بخارات اشتعالو نشانکند می یبردارنمونهای که از هوا : وسیلهاحتراققابلنشانگر  -3-35

 هاتیمسئول -4

 .باشدیم HSEبر عهده اداره  ییروش اجرا ینا ینظارت بر حسن اجرا یتمسئول -4-1

 .باشدیم HSEبر عهده اداره  ییروش اجرا ینا یبازنگر یتمسئول -4-2

ستگاه واحدها رانیتمام مد -4-3 سای ای صل نما نانیاطمباید  هاو رو ستورالعمل ندیحا سئول یهاکه د ها اجرا آن تیکار در حوزه م

ستانداردها انجام دهند ب نیا نهیخود را در زم فیزم است وظاها که التمام پرسنل تحت امر آن نکهیشده است و ا  یطور کامل آگاهها

 .مورد را دارند نیشده در ا حیتصر یهایازمندین بهنسبت  رتیو بص

های غیرعملیاتی بر عهده کارشناس حادثه و در فعالیت ایمنیهای عملیاتی بر عهده افسر مسئولیت صدور پروانه کار در فعالیت -4-4

HSE باشد.معاونت/ ایستگاه مربوطه می 



 
 بسته یدستورالعمل کار در فضا

 

 تاریخ بازنگری:

 66از  7 صفحه:

 

 

های عملیاتی بر عهده فرمانده عملیات و در فعالیت های غیرعملیاتی بر عهده ناظر مسئولیت تأیید و امضاء پروانه کار در فعالیت -4-5

 باشد.پروژه می

 :ناظر پروژه -4-6

 دوره یافراد پس از ط ینا شودیانجام م یدر آن محوطه تحت نظارت و یندبوده و فرآ یو یاردر اخت یاتیاست که محوطه عمل یفرد 

پروانه کار خواهند بود.  یمجاز به امضا ،HSE ادارهتوسط  یتبا مقررات صدور پروانه کار و احراز صالح ییو آشنا توجیهی ــــ یآموزش

سئوالن محوطه دارا یبرا ستیل یت،صالح یم سئول یبا معرف ی صالحذ یناز طرف م صو HSE مدیر اداره ییدتأ یاو  ی  یرعاملمد یبو ت

 .باشدیفرد مشخص م یو محدوده کار یتنوع و مسئول یست،که در آن ل شودیسازمان صادر م

 :کار یمسئول اجرا -4-7

ار جهت باشند و باید در تمام مدت زمان اجرای کسرپرست یا ناظر افرادی )اعم از رسمی و پیمانکاری( هستند که مأمور انجام کار می

شی شند این فرد/افراد پس از طی دوره آموز شته با ضور دا شراف بر رفتار کارکنان در محوطه کار ح شنایی با  -نظارت و ا توجیهی و آ

واحد/ ایســتگاه  HSEهایی که نیازمند صــدور مجوز کار هســتند به کارشــناس بایســت جهت انجام فعالیتهای کار میمقررات پروانه

 مربوطه مراجعه نماید.

 :گازها کنندهیشآزما -4-8

ص  صالح یشخ سط  یو یتکه  شدیمجوز م یقرار گرفته و دارا ییدمورد تأ HSE ادارهتو ضروربا ست ا ی.  شخص با نحوه کار  ینا

 در محل ،فرمانده عملیات /ناظر پروژهپس از درخواست  یآشنا باشد، و یژناکس یزانو می کردن با دستگاه سنجش گاز، بخارات سم

با  بایست پروانه کار رامیپس از اتمام کار  و نمایدیاقدام م یژنو اکس یسمزهای رات، گاابخ یزانسنجش و ثبت م به انجام کار نسبت

 ذکر ساعت انجام کار و تجهیزات مورد استفاده امضا کند.

 :هاها و ایستگاهمعاونت HSEحادثه/ کارشناس  ایمنیافسر  -4-9

 دارد و پروانه کارها را برعهده یمنیکار و انطباق آن با مقررات ا یهاپروانه لیتکم ینظارت بر چگونگ. 

 جهت کاهش  الزمی هاهیو ارائه توصــ ســتمیســ یهاضــعف ییکمک به شــناســا یبرا ییاجرا یو نظارت بر واحدها بررســی

 انحرافات بالقوه.

 هایازمندیات و نحداقل ملزوم تیرعا یبرا ییاجرا یبه واحدها هیهماهنگ کردن و توص 

 حداقل الزامات تیکار و رعا یهااز دستورالعمل یفهم کل کی جادیا یبا واحد آموزش برا همکاری 

 سب بودن الزامات و تداب ناناطمی حصول از پس سا یاطیاحت ریاز منا شنا  ی، جهت اجرااجرای کار مسئولخطرات که  ییو 

 .دینمایم دییتأنموده، پروانه کار را امضاء و  نییکار تع منیا
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 کار انجام روش  -5

 کلیات -5-1

ضای سته ف ساله که روندیم شمار به پرخطر کاری هایمحل از یکی ب ضاها، این در کار و اطالعات هاآموزش دلیل فقدان به هر  جان ف

 سایر نجات برای تالش حین در افراد از %91از بیش فضاهای بسته در کار از ناشی در حوادث .اندازدمی خطر به را افراد از زیادی شمار

 .دهندیم دست از را خود جان کارکنان

 بسته فضای داخل در چشمی سریع بازرسی جهت سر فقط که زمانی بلکه گرددنمی شامل را بدن کل ورود فقط بسته فضاهای به ورود

 .گرددمی محسوب بسته فضای به ورود نیز شود وارد

سته  هایمحوطه انواع سایر یا حفاری راکتور، ظروف شیمیایی، مخازن هاپرها، ها،سردابه مخازن، ها،قبیل چال از هاییمحل در کار ب

سته فضای در کار مشابه سیاری از این فضاها به دلیل نوع مواد آن .شودیم محسوب ب توانند ها یا شکل فیزیکی خاصی که دارند میب

ــ بدون که خطراتی را در محیط کار به وجود آورند. تجهیزاتی ــمّی، گازهای ،افتندمی کار به قبلی دارهش ــیمیایی مواد س خورنده،  ش

 داشته وجود بسته فضاهای در است ممکن که هستند خطراتی ازجملهور شدن ، گیر افتادن در فضای بسته، غوطهگیرآتش هایحالل

 مجوزهای الزم اخذ گردد. هاآنکامل بررسی و برای ورود به  طوربهالزم است شرایط کار در فضای بسته  روینازا .باشند

سازمان آتش سته و نحوه ورود به با توجه به نوع خدمات  ضای ب شرایط کار در ف سند  شانی و خدمات ایمنی تهران، در این   در دو آنن

 کامل بررسی شده است. طوربهو پیمانکاران سازمان  یرعملیاتیغبخش جداگانه برای پرسنل عملیاتی و 

 و پیمانکاران غیرعملیاتیسته برای پرسنل مجوز ورود به فضای ب -5-2

ست جهت انجام  سازمان ممکن ا شات، انجام سازیپاکتعمیرات و نگهداری،  ،هایبازرسپرسنل غیرعملیاتی و پیمانکاران  ، انجام آزمای

ستگاه ست برخی تنظیمات، ثبت درجات د شوند بنابراین الزم ا سته وارد  ضاهای ب  مکتوب جهت ایبرنامهسازمان ها و ... به برخی ف

اهای داند، فضــمناســب و تمهیدات دیگری که الزم می عالئمورود پرســنل غیرعملیاتی و پیمانکاران به فضــاهای بســته تهیه کند و با 

 عبدون کسب مجوز ممنو هاآننیاز به اخذ مجوز دارد مشخص کند و به اطالع کارکنان برساند که ورود به  هاآنرا که ورود به  ایبسته

 .است

 یفضاها اآی باید مورد سنجش قرار گیرد تا تعیین شود وسازساختهای تمام فعالیت کنند کههمچنین کارفرمایان و ناظران باید توجه 

 بسته چنانچه یفضا یفتوجه به تعر باشود.  یجادا یاوساز وجود داشته باشد بسته ممکن است در هر زمان در مراحل مختلف ساخت

 .شود عمل سند این الزامات با مطابق بایستیشد م ییاساشن یابسته یفضا

ار، ک آنهای بسته، بنا به ماهیت و برای انجام هرگونه کار در محیط باشدیماین مقررات صرفاً مربوط به صدور پروانه ورود  تبصره:

ی در کاری دیگر یهاپروانهگیرد و بنابراین عالوه بر صدور پروانه ورود بایستی مقررات صدور پروانه کار گرم و سرد مالک عمل قرار می

های بسته )فضاهای ارتباط با نوع کار صادر شود. هیچ فردی اعم از کارکنان رسمی سازمان و پیمانکار اجازه ورود به داخل محیط
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های بسته باید تدارکات و تسهیالت الزم جهت ندارد مگر اینکه پروانه ورود برای او صادر شده باشد برای کار در داخل محیطمحدود( را 

 فراهم گردد. هاآنورود و خروج اشخاص به داخل 

 مقررات عمومی -5-2-1

 رل و یا کاهش داده شوند.بینی، شناسایی و ارزیابی شوند و حذف، کنتو مجاور فضای بسته باید پیشداخل  تمامی خطرات -1

، فضای باشدیمخطرناک  یگر موادد یاو  احتراققابلو  یرپذای که حاوی مواد اشتعالکار در فضاهای بسته هرگونهقبل از انجام  -2

 .گردد یمنا یستیبسته با

 :داشته باشد یلاز موارد ذ یدرک کامل بایستیمکه انجام کار را بر عهده دارد  یشخص -3

  قبالً نگهداری شده است یاو  شودیمکه در فضاهای بسته نگهداری  ایمادهمشخصات. 

 بالقوه در ارتباط با کار مربوطه یو بهداشت یمنیا هاییسکر. 

 از شروع کار یشفضای بسته پ سازییمنابرای نگهداری و  ییاجرا یهاروش. 

سته حاوی مواد خطرناک م -4  ضاهای ب ستبایکار در ف سط کارکنان  ی سان ،یدهدآموزشفقط تو شنا که یک به مخاطرات مربوطه و  آ

 .؛ انجام شوداندکرده یداو تخصص پ یدهدآموزشضروری  یاتعمل یمنبرای انجام ا یکاف یزانکه به م یکسان

سته فقط  -5 ضاهای ب صات مواد خطرناک ینکهبعدازاکار در ف شخ شته و یم سفر درون مخزن و ات همچنین که قبالً در آنجا قرار دا م

 گردد. ینتدو بایستیممناسب  یمنیا راهکارهایو  شود مشخص یستبایم یژهشوند. خطرات ویظرف مشخص شده باشد، مجاز م

 .برای انجام کار توسط حوزه مربوطه گرفته شود یازتمام مجوزهای مورد ن یستیقبل از شروع کار با -6

شرایط  -7 صورت بروز هرگونه تغییر در  سته خارج انجام کار مجوزهای مربوطه باطل میدر  ضای ب شد و افراد باید فوراً از داخل ف با

 شوند

 یاثبات یب یعاتما شــامل روی فضــاهای بســته که بر کارموجود نباشــد  یاطالعات ســازیپاک یمنکه در ارتباط با روش ا یتا زمان -8

 .شروع گردد یستیواکنش زا هستند نبا

س یاقبل از باز کردن  -9 ستر سته  ید ضاهای ب شار داخل هرگونهبه ف ستیم یف شار جو کاهش بای ف ورظ یا. بخارات مخزن یابد به ف

 .شود یهتهو یمننقطه ا یکبه  بایستیم

سنل یدبا دارصالحیتفرد  یک -10 سته یاکه درون  یالزامات الزم برای حفاظت از پر ضاهای ب و در معرض مواد  کنندیم کار اطراف ف

 نماید. ینتأمخطرناک هستند را تعبیه و 

 یحفاظت اتیزتجه بایستیم متخصصفضاهای بسته استفاده گردد فرد  یزکاریتم یاخطرناک برای شستشو  یمیاییاگر مواد ش -11 

 ید.نما یداست را ق یازن یکه برای محافظت در برابر صدمات احتمال

ــ یزکاریکه محلول تم یزمان -12 ــتفاده قرار م یخاص ــتورالعمل یرد،گیمورد اس ــتفاده و حمل ا یدکننده برایهای تولاز دس  یمناس

 .استفاده شود بایستیم

 .مجوز کار گرم صادر شود یستیاحتراق و اشتعال وجود داشته باشد با یلکه پتانس ییهرجا -13
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سته می -14 ضاهای ب ست از همه منابع احتراق ایمن گردد وناحیه اطراف ف ستفاده با یکنترل یهاروش بای ستیمورد ا سط  ی  ردفتو

صالح ساس یتدارای  س بر ا ضاهای احتراق اطراف یلپتان سته تع ف ستیم ینشود. همچن یینب شتعال ن یعاتما ازنظر بای  زیقابل ا

 .انجام گردد یشوجود بخارات قابل اشتعال آزما تعیین و برای یردصورت پذ یبازرس

شدار  ئمموانع و عال -15 ش یگارس"ه شتعال -ممنوع یدنک ستیم"قابل ا شده و بر طبق الزامات بای  موردنظردر محل  موجود فراهم 

 .نصب گردد

سته یهکه ناح یمنبع احتراق را دارند تا زمان یجادا یتکه قابل یزاتیبرای تجه -16  ضاهای ب شده و ا آزمایش اطراف ف  آنن بود یمنن

 .شود فضاهای بسته داده یهبه ناحاجازه وارد شدن  یستیداده نشود، نبا یصتشخ

ای که روی فضاهای بسته کار کردن برای یمنراهکارهای ا بایستیم صالحذیشخص آغاز شود،  یاتیکارهای عمل ینکهقبل از ا -17 

 شدهابانتختجهیزات نجات تهیه شوند و نفرات  بایستیمخطرات کار گرم  بر اساس) ید.نما ییندارد را تع زاآتشوجود مواد  یلپتانس

 الزم را دیده باشند.( یهاآموزشجهت استفاده از این تجهیزات باید 

 .رفته شوددر نظر گ فعالیت قبل از انجام یازمورد ن یشگیرانهاقدامات پ یدساکن با یسیتهالکتر یهو تخل یجاداز ا یریبرای جلوگ -18

 :باشد یررد زمطابق با موا بایستیم شودیمکه استفاده  یکیالکتر یلههر وس -19

 شده باشد یستدر مجوز کار مورد استفاده ل. 

 باشدیمحاصل شود که سالم و قابل استفاده  ینانشده باشد تا اطم یتوسط فرد متخصص بازرس 

 یشپ ناتیمعا یط یو تنفس یعروق -یقلب هاییماریمشکالت و ب ازلحاظ یستیبسته کار کنند با یکه قرار است در فضا یافراد -20

ــتخدام و دوره ــک مورد ارز یااز اس ــط پزش ــورت  یابیتوس ــک ییدیهتأقرار گرفته و درص بر عدم وجود  یمبن یموجود در پرونده پزش

ضا وداجازه ور یعروق -یقلب هاییماریب سته را دارند. همچن یو کار در ف ستیافراد با ینا ینب صوصالزم  یهاآموزش ی کار در  در خ

 بسته را فراگرفته باشند. یفضا

ضا یو افراد مراقب ، افرادپیمانکاراعم از  ریافراد درگ هکلی -21 سته کار م یکه در ف ضطرا یهاتلفن شماره یستیکنند بایب را  یرا

 بدانند.

 یرابه اج نسبت را مطالعه نموده و هاآنداشته و  اریرا در اخت سازمان یمنیها و مقررات ادستورالعمل هیکل ستیبایم مانکارانپی -22

 د.شونمتعهد  هاآن

ــب یبندجهت مراحل انجام کار برنامه زمان ســتیبایم یاجرائ مانکارانپی -23 ــیلهینبدکرده و  هیته یمناس الع اط یرا برا نهیزم وس

ستان از پ راهم ف یلیتکم یصدور پروانه کارها یدر نظر گرفتن جوانب برا زیاز کار و ن مرحله خطرات هر نیتخم، کار شرفتیسرپر

 .ندینما

 یکارنوبت لیتحو -24

 ساس و بحران یهااز زمان یکی یکارنوبت لتحوی ست. عدم انتقال اطالعات ستمیس یبرا یح ر د حیصح صدور پروانه کار ا

را  ییهاو برنامه داتیتمه یســتیبا ســرپرســت اجرای کارشــده اســت.  یادیحوادث ز جادیباعث ا ،یکارنوبت ضیهنگام تعو

اد، افر نیب یتا فرصــت تبادل اطالعات و مباحث ضــرور ندینما جادیرا ا یکاف یهمپوشــان ،یمتوال شــیفتکه دو  دکن جادیا

 .ندیرا فراهم نما است مدت صادر شده یکار طوالن یکه پروانه کار برا یطیخصوص در شراهب
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 ردیگ انجام اجرای کارتوسط سرپرستان  یمنظم یهایبازرس یستیبایم یکاردو نوبت نیاز تبادل اطالعات ب نانیاطم یبرا. 

 قابل انجام است یکاردو نوبت نیب ریاز اشکال ز یکیمکتوب انتقال اطالعات پروانه کار به  هایروش: 

 دفتر ثبت پروانه کار –

 پوشه پروانه کار –

 پروانه کار شیبرد نما –

 وتریکامپ یشنماصفحه –

 جهت کار در فضای بسته ریزیبرنامه -5-2-2

توان اطمینان حاصل نمود که فرد یا افراد می هاآنای است که با اجرای دقیق گانهکار در فضاهای بسته نیازمند طی مراحل هشت

 ایمن وارد فضاهای بسته شده و پس از انجام کار به سالمت از درون فضا خارج شوند. طوربه

 از: اندعبارتاین مراحل 

 نیازمند اخذ پروانه ورود است. هاآنکار در  ی کهفضاهای بستهشناسایی  .1

 شناسایی خطرات موجود در این فضاها .2

 وارد خواهند شد آنفضایی که افراد به درون  سازییمناریزی برای گیری و برنامهتصمیم .3

 حذف یا کنترل خطرات موجود در فضای بسته .4

 فضای بستهبرقراری و اجرای دستورالعمل دقیق ورود به درون  .5

 ورود ایمن به درون فضای بسته ینحوهآموزش کارکنان در مورد  .6

 های خودحصول اطمینان از آگاهی کارکنان از وظایف و مسئولیت .7

 برای واکنش در شرایط اضطراری ریزیبرنامه .8

 بسته، فضاهای در کار لیاتکنترل عم و دارند قرار بسته فضاهای مخاطرات معرض در که هدفی هایگروه ایمنی اصول بهتر رعایت جهت

 هایفعالیت و فرایندها انجام امکان و تهیه را هستند بسته فضاهای در کار که نیازمند کاری فرایندهای از فهرستی پیمانکاران که است نیاز

گردد در غیر این  انتخاب اول گزینه عنوانبه باشد، مقدور بسته فضای از خارج از کار انجام چنانکه نمایند، فضا برآورد خارج از را مذکور

 شود عمل گردد.صورت باید مطابق با مراحلی که گفته شد و در این سند شرح داده می

 فضاهای بسته بندیطبقهانواع و  -5-2-2-1

 :شوندیم بندیتقسیمکاری به دو دسته  هاییطفضاهای بسته در مح

 · اخذ مجوز کار است یازمندن هاآنای که کار در بسته فضاهای (1

 .باشدینماخذ مجوز کار  یازمندن هاآنای که کار در بسته فضاهای (2
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باشند. فضاهای بسته می ازجملهها و ... ها، کوره، تونلیلوهاس های کوچک، مجاری فاضالب،تانکرها، مخازن، کانتینرهای بزرگ، اتاق

 شده است. آورده بندیطبقه ینا 1که در شکل  شوندیم بندیطبقه یزشکل ظاهری ن ازنظربسته  فضاهای

 

 شکل ظاهری ازنظرانواع فضاهای بسته  -1شکل 

 ورود پروانه دریافت نیازمند بسته فضاهای -5-2-2-1-1

ای بسته، محل و نوع فض ییشناسا از شوند. پس ییفضاها شناسا ینشده از ا ارائه یفبر اساس تعر یدکار با یطفضاهای بسته در مح تمام

ی هفضای بست کهیدرصورت. یرخ یابه مجوز کار است  نیازمند شده جزء فضاهای ییی شناسافضای بسته یامشخص شود که آ یدبا

 :مجوز کار شناخته خواهد شد یازمندی نفضاهای بسته ءداشته باشد، جز یر راز هاییژگیی وهمه یا یکیشده  ییشناسا
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 باشد تواندیم یااتمسفری خطرناک بوده  یبهوای فضای بسته حاوی ترک. 

  دفن شود یافرو رفته  آنحاوی موادی باشد که ممکن است فرد وارد شده به فضا در. 

 خفه شود یاافتاده  یرگ آنباشد که ممکن است فرد وارده شده در  ایگونهبه یزیکیشکل ف ازنظر. 

 یاندازدب خطر جان فرد وارد شده را به تواندیماست که  یگرید یسالمت ییدکنندهتهد یا یمنیدارای خطرات ا. 

 هانآفضاهای بسته که کار در  وجود شاغل در محل ازافراد  ینکته توجه کرد که تمام ینبه ا یدفضاهای بسته با ییارتباط با شناسا در

نجا آدارند و کار در  ی، چه خطراتاندواقعبسته در کجا  فضاهای بدانند که یدبا کارکناناخذ مجوزهای الزم است، آگاه باشند.  یازمندن

وی فضای تابلزیر  را در محل نصب کرد. شکل ییو تابلوها عالئم توانیم مسئله یناز ا افراد اخذ مجوز کار است. برای آگاه کردن یازمندن

 در جلوی تمام فضاهای بسته نصب گردد. یدکه با دهدیم بسته را نشان

 

 فضای بسته و ورود ممنوع کارکنان هشداردهندهعالمت  -2شکل 

 شناسایی خطرات موجود در فضاهای محصور  -5-2-2-2

با هشدار کم یا بدون هیچ تغییری تغییر کند.  شدتبهخطرناک است و شرایط ممکن است  یطورکلبهکار در فضای بسته و اطراف آن 

ارزیابی باید شوند باید اقدامات الزم جهت حذف، کنترل و یا کاهش مخاطرات انجام شود و شناسایی و خطرات ارزیابی می کهیهنگام

 ادامه یابد.در طول دوره فعالیت 

 توان به شرح ذیل بیان نمود:خطرات فضاهای بسته را می

 خطرات فیزیکی -1

 یادز سروصدای 

 بدن گردد یدما یشافزا به منجر که یپوشیدن تجهیزات حفاظت فرد یاداغ  یطدما: شرا ازحدیشب دمای. 

 نامناسب روشنایی 

 خطرات الکتریکی 

 برشکاری و از جوشکاری ناشی قرمزمادون و ماوراءبنفش ،یونیزانغیرو ...(،  لیزرها ،گاما ( یونیزان هایاشعه 

 یورخطرات غوطه 

 شیمیایی جوی و خطرات -2

 درصد( 19.5)کمتر از  یژنکمبود اکس 
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 درصد( 23از  یشترب) یژنغلظت اکس افزایش 

 قابل اشتعال یگازها 

 آورها ویخفگ) یو بخارات سمّ گازها ... ( 

 خطرناک گردوغبارهای 

 هادمه) هافیوم( 

 و ... هامیست 

 هاانگلو  هاکپک، هاقارچ: یکیخطرات بیولوژ -3

 نامناسب یبدن هاییتوضع یا: پوسچرها یخطرات ارگونومیک -4

 .بررسی شود زبایست مجوزهای قبلی مربوط به این فضا یا فضاهای مجاور نیشناسایی خطرات فضای بسته می هنگام

دستورالعمل بایست مطابق با برای هر یک از مواد مورد استفاده در فضاهای بسته و اطراف آن می MSDSبرگه اطالعات ایمنی مواد 

 تهیه و در محل موجود باشد. HSE-WI-39به شماره  و واکنش در برابر مواد خطرناک یحمل، نگهدار

وجه کشی و ... نیز تهای لولهآالت، سیستمهنگام شناسایی خطرات در فضای بسته و اطراف آن باید به تجهیزات ثابت مانند ماشین

گذاری کاهش مخاطرات قفل و برچسب منظوربهتواند خطراتی را برای افراد ایجاد کند بنابراین الزم است نمود. فعالیت این تجهیزات می

 شوند.

ها خطرات جدیدی مورد توجه قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که آن دقتبهج هر یک از افراد به داخل فضای بسته باید ورود و خرو

 کنند.در محیط و اطراف آن ایجاد نمی

طور جداگانه اید بهای بجلوگیری از بروز هرگونه حادثه منظوربهشود عملیات و کارهایی که در آنجا انجام می ،محوطه اطراف فضای بسته

 ارزیابی شوند.

سته مح یاز فضاها یفهرست بایستیم یمانکارپ HSE یندهنما د و جهت ورود افراد گزارش ده HSE ادارهد و به کن یهرا ته یکار یطب

 .یدنما یهبسته ته یساعت قبل از ورود به فضا 24سند عمل کرده و مجوز ورود را  الزامات این بسته مطابق با یبه فضا

 یبگذارد و با هماهنگ یاندر م یستگاههر ا HSE کارشناسبا  یعاًسر کندیم ییرا که شناسا یهر خطر بایستیم یمانکارپ HSE نماینده

 .یداقدام به رفع خطر نما HSE اداره

 .سند حاضر مراجعه نمایید بموجود در فضای بسته به پیوست  خطراتجهت آشنایی بیشتر با *

 و ورود به فضاهای بسته یهای دسترسروش- -5-2-2-3

که  یدنما یبررس یدبا یستگاههر معاونت/ ا HSEکارشناس و ورود به فضای محصور  یقبل از صدور مجوز برای دسترس (1

 .اندشدهکنترل  یا حذفقابل اشتعال فضای بسته  بخارات

 تیبزرگ باشد تا اجازه انجام فعال یاندازه کافبه یستیچاله با یابه حفاری داشته باشد، گودال  یازن یتیاگر انجام فعال (2

مقررات مربوط به حفاری و  یدبا HSEناظر پروژه و کارشناس مواردی،  یندر چن). داده شود صالحیتوسط افراد ذ

 (.قرار دهندرا مورد توجه  گودبرداری
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 یطاهمه شر ینکها مگر یردصورت پذ باشندیمکه شامل هوای قابل اشتعال و احتراق  یبر روی مخازن یستیبرشکاری نبا (3

 :شده باشد یترعا یرز

  درصد  10و خالی گردد تا زمانی که هوای درونی به زیر  سازیپاکفضای بستهLFL برسد. 

 واندتیمکنند که  بسته ایجادفضای  یرا در سطح درون هاجرقهرا دارند تا گرما و  ینا یلو برش پتانس کاریمته یاتعمل 

 ایقابل انفجار وجود داشته باشند و  یک گسترهبخارات قابل اشتعال درون فضای بسته در  منجر به احتراق گردد. اگر هوا و

ار قابل از بخ یخال یدشود و هم با اثریب یدبسته هم با فضای اگر پسماندهای قابل اشتعال درون فضای بسته موجود باشد،

 .یابدکار ادامه  ینا تهویه وسیلهبهبرش  یاتاشتعال گردد و در طول عمل

 ضای به داخل ف تازههوای  یقبرقرار باشد و تزر دائماً  یوستهپ یهمسدود گردد تا تهو یستینبا روآدم یچهدر یا یهتهو یرمس

 .یردکار انجام پذ یدورهبسته در طول 

 به درون فضای بسته  گازها یا یعاتمسدود شوند تا از ورود ما یزوالسیونمطابق با راهکارهای ا یدبا هادهانهو  یرهامس یرسا

 .یدآ به عمل یریجلوگ

 ه نگهداری هوای تاز یاو  نباشدمجوز  هاییتمحدودقادر به کنترل هوای موجود در فضای بسته مطابق با  یعیطب یهاگر تهو

 استفاده گردد. بایستیممداوم در فضای بسته  یکیمکان یهالزم باشد، از تهو

  ناظر پروژه و کارشناسHSE از  بستهبخارها به درون فضای  یا یعاتاز ورود ما یریبرای جلوگ یازمورد ن یهاکنترل یدبا

 .رسانند و به انجام یینرا تع هایلهوس یگرضمائم و د ،کشیلوله یستمس یرزمینی،، مجراهای زهاگودال

  شود. محافظت یادائم بسته  یاموقت  طوربه بایستیمشود دهانه  یدهدهانه ورود در فضای بسته بر یکاگر 

 بایستیممربوطه  مسئول یا یمانجام شود و سرپرست ت بایستیمجوی  هاییشآزمادوباره باز کردن فضای بسته،  محضبه 

 مجوزهای کار و ورود را دوباره صادر کند.

 ارزیابی ریسک فضاهای بسته -5-2-2-4

 یریتمد ییبا توجه به روش اجراو هر معاونت/ ایستگاه  HSEناظر پروژه با همکاری کارشناس  یسکر یابیخطرات و ارز ییپس از شناسا

 هایتو مطابق با اولو کندیم یجادرا ا یسکر یناز خطرات باالتر یککدامکه  یدنما بندییتاولو یدبا HSE-PR-02 به شماره یسکر

 .یددرصدد کنترل و حذف مخاطرات برآ

یق از طرناظرین انجام کار در فضای بسته باید اطمینان حاصل کنند که تمام خطرات در داخل و اطراف فضای بسته تا قبل از ورود، 

 ها انجام شده است.گردند و اقدامات اصالحی در خصوص آنحذف شده، کنترل شده و یا کنترل میسلسله مراتب کنترلی ذیل 

 یجادا ییاکه توان یندهاییفرآ یامواد  یمیایی،بردن مواد ش یناز بوسیله حذف خطر قبل از ورود به سیستم به :حذف هایکنترل فالف 

 اطراف آن دارند. یطمح یابسته  یخطر را در فضا

 ، فرآیندها و تجهیزاتیمیاییخطرناک با مواد ش ، فرآیندها و تجهیزاتیمیاییمواد ش یگزینیجا :جایگزینی هایکنترل فب

 اطراف آن. یطمح یابسته  یدر فضا یرخطرناکغ
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 از طریق جداسازی و جلوگیری تماس با خطرات. استفاده از تجهیزات تهویه :مهندسی هایکنترل فج

شامل اقداماتی نظیر محدود کردن دسترسی به مناطق خطرناک، کاهش زمان قرار گرفتن در معرض مواد  :مدیریتی هایکنترل فد 

 شیمیایی خطرناک و سمی، آموزش کارکنان.

تواند تا حدود زیادی اثرات شود اما میاستفاده از تجهیزات حفاظت فردی باعث کاهش خطرات نمی :فردی حفاظت تجهیزات فه

ورالعمل مطابق با دست با توجه به نوع فعالیت هنگام کار در فضای بسته استفاده از تجهیزات حفاظت فردینابراین ها را کاهش دهد بآن

 باشد.الزامی می HSE-WI-21ت فردی به شماره ظاستفاده از تجهیزات حفا

بایست ارزیابی ریسک از محل در صورت انجام هریک از موارد ذیل می HSE-PR-08شماره مطابق با روش اجرایی مدیریت تغییر به 

 مجدداً صورت گیرد.

 و تغییرات در تجهیزات اصالحنصب تجهیز یا  .1

 تغییر در شرایط عملیاتی تجهیزات .2

 تغییر در اتمسفر یا محیط کاری .3

 انجام کار یهادستورالعملها و تغییر در تمهیدات و یا روش .4

 اییژهو یتبسته از اهم فضای شده برای کار در ییخطرات شناسا یسککاهش ر یامناسب برای حذف  یکنترل یهاروشانتخاب 

که  یشده و در طول زمان یاقبل از ورود افراد مه یدبسته با فضایمناسب برای ورود به  یطبه خاطر داشت که شرا یدبرخوردار است. با

 شود: حفظ یطشرا ، اینگیردیمکار در درون فضای بسته صورت 

 یعموم یمنیالزامات ا 

 قبل از شروع به کار در فضاهای بسته یمنینکات ا 

اس شده و بر اس یهته ،گیرددر برمیکه تمام مراحل ورود را  یمندستورالعمل کار ا یدافراد به داخل فضای بسته با یااز ورود فرد  قبل

 .است شده ارائهبه درون فضای بسته  یمنمراحل ورود ا 1عمل شود. در جدول  آن

رار گرفته ق مدنظر یرنکات ز یدبا کارند، که افراد در داخل فضای بسته مشغول به یاز ورود افراد به درون فضای بسته و در تمام مدت پس

 :اجرا شوند دقتبهو 

که افراد در درون  یمدت تمام در یددر اتمسفر فضای بسته، با هاآنغلظت  یشو افزا هایندهآالاز عدم تجمع  یناناطم برای -

 .شوند پایش هایندهآالصورت گرفته و  یهفضای بسته مشغول به کارند، تهو

 .داستفاده کنن یمل ا استانداردهایمطابق ب یحفاظت تنفس یلاز وسا یدبا یازاند، در صورت نکه وارد فضای بسته شده افرادی -

ضروری را از اطراف یرغ تجهیزات و غیرمجازافراد  یدهستند، بای ورودی مستقر از فضای بسته و در دهانه یرونکه ب افرادی -

 .فضای بسته دور کنند

 خروج و امداد را مسدود کنند. مسیرهای مورد استفاده در درون فضای بسته یلو وسا یزاتاجازه دهند که تجه یدنبا کنانکار -
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از و برق، گ یاندر صورت امکان جرداده شوند و ار از فضای بسته قر یرونب یازو لوازم مورد ن یزاتتجهبایست می تا حد امکان -

 اینبوده و  یاز فضای بسته عمل یروناز ب یانکه قطع جر یزمان یژهوعمل به ین. اشوندسوخت از داخل فضای بسته قطع 

 .یابدیم یتاهم یست،آن در دسترس ن یلوسا

 مراحل ورود ایمن به درون فضای بسته -1جدول 

 توضیحات اقدام ایمنی

حفاظ گذاری در اطراف فضای 

 بسته

قهمنطبه  غیرمجازتا ضمن جلوگیری از ورود افراد  شودای نصب هشداردهنده عالئمموانع و  باید در اطراف فضای بسته

 اند، جلوگیری شود.از سقوط اجسام بر سر افرادی که به درون فضای بسته وارد شده کار، ی

جدا کردن تجهیزات  به 

فضای بسته   کارگرفته شده در

 برق از جریان تولید

 زده شوند( (tag آویز برگو سپس  شونداز برق جدا و قفل باید  و مربوط به فضای بسته متصلکلیه تجهیزات خطرناک 

کنترل یا حذف خطرات 

 اتمسفری
 آن ثبت شوند. روش و مراحل باید حذف یا کنترل شوند وخطرات مربوط به هوای درون فضای بسته 

 هوای فضای بستهسنجش 
ستهشاخص ضای ب شتعال و گازهای شوند گیریاندازهبه ترتیب زیر  باید های هوای درون ف سیژن، گازهای قابل ا : اک

 دگیری را داشته باشنکه قرار است وارد فضای بسته شوند، باید امکان دیدن نتایج اندازه کنانیسمی و خورنده. کار

تعیین تجهیزات و لوازم 

 ارضروری برای ک
 تجهیزات حفاظت فردی را همراه داشته باشند وبه فضای بسته باید همه تجهیزات ضروری جهت کار  وارد شوندگان

برای واکنش در  ریزیبرنامه

 شرایط اضطراری

ایط هایی که باید از شرهای اضطراری، افراد و محلکار باید از چگونگی پاسخ به وضعیت کنندگانکنترلو ناظران پروژه 

 آگاه باشند.اند،وارد شده آگاه شوند و نیز چگونگی خارج کردن افرادی که در فضای بسته

 تکمیل و نصب مجوز ورود
 و کنندن است. سپس مجوز ورود را امضا کند فضای بسته برای ورود افراد ایم ییدتأباید  HSEناظر پروژه و کارشناس 

 .کنندنصب  که وارد شوندگان به فضای بسته بتوانند ببینند، ییدرجارا  آن

 حفظ ارتباط با وارد شوندگان
سته قرار دارند باید ارتباط خود را با همدیگر حفظ  ضای ب سانی که در بیرون از ف سته و ک ضای ب شوندگان به ف وارد 

 ج( پیوست). از وسایل ارتباطی را بدانند مؤثری ی استفادهو نحوه ها باید نوعکنند. آن

جلوگیری از نزدیک شدن 

 به منطقه غیرمجازافراد 

سته جلوگیری کرده و آنان را از محل دور  غیرمجازو همکاران او باید از ورود افراد  ناظران ورود به محل کار در فضای ب

 کنند

های داخل و پایش فعالیت

 فضای بستهبیرون 

سته و در دهانه ضای ب سته مشغول کارند، افراد مجازی که در بیرون از ف ضای ب  آنی ورودی زمانی که افراد در داخل ف

 مداوم خطرات ذکر شده در مجوز ورود را بررسی کنند. طوربهقرار دارند باید 
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 :ایزوالسیون منابع انرژی -5-2-2-4-1

سازی  ست جدا صور، ممکن ا ضای مح شی که از منفرد در یک ف شد. مجاورت با بخ شکل با در آن کارش را  فردابع خطرناک انرژی م

صدمه را باال میانجام می شدن مواد دهد احتمال  شدن تجهیزات الکتریکی یا مکانیکی و رها  سطهبهبرد. فعال  شده  وا صل  خطوط مت

 .باشدزنی میبرنامه قفل و برچسبکه نیازمند  فضای محصور عمده علل آسیب هستندبه 

ستهقبل از انجام هر کاری در فضای  شان قطع شده و تجهیزات مکانیکی که ارتباط ضروری است که همه مدارهای الکتریکی انرژی ب

 طهواسبهجدا شده، مسدود گردند یا  اتصاالتشانفیزیکی  صورتبهکنند، قفل زده شوند. همه خطوط باید فیزیکی قطع می صورتبهرا 

رچسبب باید عملیات قفل زنی/ یزنبرچسبدر خصوص قفل/ و  یدهدآموزش کنانسیستم قفل دوتایی و تخلیه ایزوله گردند. فقط کار

طور ایمن از سرویس خارج شده و به سرویس به هاو بخش اینکه قطعاتاز همه اقدامات باید برای حصول اطمینان زنی را انجام دهند. 

 .دشونانجام ، گردندمیباز

 های ایزوالسیون رعایت موارد زیر ضروری است:در خصوص انجام برنامه

 شود. یزولهبا استفاده از صفحات مسدودکننده، ا باید یانجر مسیر 

 ( کلیه شیرهای ورودی و خروجی بسته شده قفلLock out( و آویز برگ )Tag out.شوند ) 

  تن بایستی عالوه بر بستجهیزات نیوماتیکی و هیدرولیکی میجهت پیشگیری از ورود مجدد مواد خطرناک به داخل دستگاه

 ( نمود.Blankingشیر کنترل، مسیر جریان سیال را نیز مسدود )

 سمت سایر تجهیزات و ق سته با  ضای ب صورت عدم های دیگر میتمام خطوط و نقاط ارتباطی ف شده و در ست کامالً جدا  بای

 ( کامالً مسدود شوند.Spadeامکان جدا نمودن، توسط صفحات مسدودکننده )

 ــتگاه ــل میهایی که بهنیروهای محرکه و دس ــمه و زنجیر به هم وص ــیله تس ــفت وس ــاالت مکانیکی مثل ش ــوند و یا اتص ش

 بایستی در محل انتقال نیرو جدا گردند.می

 کار های ی نقشهها و موارد خاص مشخص شود و ضمناً جزئیات بر روبایست جدا و یا مسدود شوند روشبرای نقاطی که می

 مشخص و به پروانه کار پیوست گردد.

  کننده بوده است، بایستی ارتباطسمی و یا خفه قابل اشتعالچنانچه ظرفی که باید وارد آن شد قبالً و یا اخیراً محتوی مواد 

یا سیال دیگری  نموده و سپس محتویات آن را خالی کرد و با بخار آب یا وسیله (Blinded off)از سایر ظروف قطع  آن را

 آمیز عاری نمود.ظرف مذکور را تمیز و از بخارات و مواد مخاطره

 گذاریقفلبایست قطع شوند کلیه تجهیزات برقی می (Lock out انجام )برچسب و دشو (Tag out.نصب شود ) 

 ــتگاه می ــروع هر فعالیتی، دس ــده، قبل از ش ــرویس خارج ش ــت از س ــود. طور گردیده و به Rack outبایس کامل ایزوله ش

ــایر تجهیزاتی که بر ایمنی افراد که هیچطوریبه ــیرها و س ــند را پیمی مؤثریک از کارکنان امکان به بکار انداختن ش دا باش

 نکنند.

 باشند بر یخارج نمودن آن قسمت م سیسرو که مسئول از یاست افراد ازین س،یها از سرواز خارج شدن دستگاه نانیاطم یبرا

 نظارت کنند. کردن زولهیمربوط به ا ینه کارهاصدور پروا
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 سرو لیاز دل ربطیکارکنان ذ هیکردن کل دایاطالع پ س خارج شدن دستگاه سیو زمان از  ست اریب ات و اطالع نیبنابرا؛ مهم ا

 طور آشکار به افراد داده شود.به ستیبایالزم م یهشدارها

 
 گذاری و برچسب زدنای از قفلشماره نمونه 3شماره  شکل

 مواد قابل اشتعال و احتراق یهتخل -5-2-2-4-2

  یهشامل تخل دینفرا ین. ایه شودکشی و اتصاالت ثابت تخلوسیله لولهاز فضای بسته به یستیرسوبات خطرناک با یامواد، آب 

است که بدون باز کردن فضای بسته صورت  محصور ها و نقاطفضاهای بسته، لوله یداخل یهاگازها از قسمت یا یعاتما یهکل

 گیرد.یم

 ضد  با پوشش ییهاتلمبه از یداحتراق در فضاهای بسته وجود داشته باشد، با یاقابل اشتعال  یعاتما یاکه بخارات  ییدرجا

 .هوا باشد استفاده شود یامحرک آن بخار  یرویکه ن شده ییدتأ یکیانفجار الکتر

 تصاالت ا بخار، خطوط ورودی، یستم بازیافتس یه،تهو یچهدر ینوسیله چندبه شودیکار روی آن انجام مای که اگر فضای بسته

سته برای جداسازی فضای ب یازاقدامات مورد ن یدبا باشد، متصل شده یگریاتصال به فضای بسته د یهاروش یگرد یا ییزانو

 یرد.انجام پذ یگرفضاهای بسته د یاز تمام موردنظر

  سدود شدن، کور شدن، م قطع وسیلهبه بایستیحادثه را دارند م یجادا یتمتصل به فضای بسته که قابل هایکشیلولهتمام

 .شدن جداسازی گردد

 ای که فضاهای بسته های تهویهیچهدر یگراز د بایستیم شودیای که کار روی آن انجام مفضای بسته یهتهو هاییچهدر

فضای بسته که فرد به آن وارد شده است  برای موقت و جداگانه یهتهو یچهدر یکشوند و  هیزولهستند ا یسهمچنان در سرو

 .در صورت لزوم فراهم گردد

 فراهم شده باشد. یهتخل یمدو قفله و برچسب زده شده و تنظ ینکها مگر اعتماد شود وجهیچهبه یستینبا یرهابه ش 
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 ی آزمایش و پایش فضای بستههاروش -5-2-2-4-3

شتعال و مواد قابل ا یژنتست اکس آزمایشات است یمنا یراتی،کار تعم یا یزکاری،برای ورود نفرات، تم یطهوای مح ینکها یینبرای تع

 :به مرحله اجرا درآید یرز یطمناسب و طبق شرا یلهوس ید باغبارهای مواد خطرناک با یابخارات، دودها  یگرد یاو احتراق و 

 .ورود مجدد یاقبل از ورود  (1

 یرات.تعم یا یستمدر س ییرز تغقبل از آغا (2

 .یاتعمل یرسا یاکاری قبل از ورود و در طول هر کار گرم، برشکاری، جوش (3

 .شودیم ینه تعیینزم یننظر افراد متخصص در ا بر اساسای در طول دوره کار که صورت دورهبه یاصورت مداوم به (4

 .است شده مؤثر واقع یزکاریتم یهاروش ینکهکردن ا یینمنظور تعدرون هر فضای بسته به یزکاریبعد از تم (5

 اشد.ب هایتاز محدود آگاه و برای استفاده از ابزار تجربه داشته و یدهدآموزش بایستیدر فضای بسته م کننده گازهاآزمایش (6

 لهیوس کیاستفاده از  یستی باو گازها با یبخارات سم یاو مواد قابل اشتعال  یژناکس یزانبرای سنجش م هایشهمه آزما (7

 .شده اجرا شود یمو تنظ یبرهکال

جود دارد، و یبراسیونکال یاز بهن یفتهر ش یا هرروزکند که قبل از استفاده در  یینتع یمسرپرست ت یاکننده یشچنانچه آزما (8

 یرد.انجام پذ یستیکار با ینا

 بایست مطابق با دستورالعمل سازنده انجام شود.یمکالیبراسیون دستگاه  (9

های تهویه خاموش هستند تا اطمینان حاصل شود تمامی آزمایشات در فضای بسته باید زمانی انجام شوند که دستگاه (10

 باشد.کار نکند شرایط برای ورود افراد و انجام فعالیت مناسب می یدرستبهکه دستگاه تهویه درصورتی

 و یا ارتعاشی باشند. مشاهدهقابل ،یدنشنقابلگیری گازها باید دارای هشدارهای های اندازهدستگاه (11

 آزمایش و پایش میزان اکسیژن -5-2-2-4-3-1

 یژناکس یزانم یینمنظور تعشده به یبرهکال یژننشانگر اکس یکاز  یدبا گیردیم انجام بستهکاری که در فضاهای  یندهایفرا یهدر کل

 .استفاده شود

 نظر گرفته شوند:در  یرموارد ز یددر فضاهای بسته با یژناکس یزانم یشو پا یشدر آزما

آور ساده(،  یگازهای خفگ ( شوندیم یژناکس ینکه جانش باشدیموادی م یرسا یا یگاز خنث یککه فضای بسته حاوی  یزمان (1

 .استفاده نمود احتراققابلتنها از نشانگر گاز  یدنبا

در  یژناکس مناسبی یزانحاصل گردد م یناناستفاده شود تا اطم احتراققابلاز تست گازهای  یشپ یستیبا یژنتست اکس (2

گیری صورت گرفته و اندازه یا بخاراتگازها  یزاناز م یقدق یسازنده دستگاه، قرائت العملو مطابق با دستور وجود دارد یطمح

 شود.
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 برای بخارات قابل اشتعال یش کردنآزما -5-2-2-4-3-2

و  سوزیهای قرار گیرند، آتشهای مختلفهم به نسبت هرگاه سه عامل مواد سوختی، اکسیژن و شعله یا حرارت )مثلث آتش( در کنار

ور شــود باید مقداری حرارت جذب نماید و بخار قابل اشــتعال از آن که شــعلهپیوندد. ماده قابل اشــتعال برای ایناحتراق به وقوع می

نی( در ترکیب با اکسیژن هوا و در اثر که بخار قابل اشتعال به وجود آمد، این بخار قابل اشتعال )ماده سوختمتصاعد گردد. پس از این

شود. گازهای قابل اشتعال همانند ور میهای شیمیایی شکل گرفت( شعلهسه ضلع مثلث آتش تکمیل شد و واکنش)دریافت حرارت 

چون خود به  های ســبک به حرارت اولیه برای تولید گاز نیاز ندارندهیدروژن، بخار بنزین و ســایر هیدروکربن پروپان، اســتیلن، متان،

ستند و یا به شکل گاز درمیشکل گاز ه شتعال قرار گیرد،  یدرزمان روینازاآیند راحتی به  ستره ا که غلظت این گازها در محدوده یا گ

سطح ایمنی محیط پایین می شتعال خواهد بود و  ضاهای ؛ آیدمحیط قابل ا ست قبل از آغاز عملیات و یا ورود به ف ضروری ا بنابراین 

 گیری نمود.مخزن و انجام تعمیرات و یا عملیات دیگر، نوع و مقدار گازهای قابل اشتعال در محیط عملیاتی را اندازه ازجملهبسته 

ستگاه اندازه  شتعال برای اندازهد ستفاده قرار میگیری گازهای قابل ا شنگیری بخارات هیدروکربنی در محیط مورد ا  گیرد. بعد از رو

ــتگاه اندازه ــتگاه در مجاورت محل نمونه موردنظر آن را به محل باید یری،گنمودن دس گیرد. در گیری قرار برده و ســپس حســگر دس

سب مقادیری که برای آن  ستگاه برح سط د شتعال تو ستگاه تماس پیدا کرده و میزان گاز قابل ا سگر د شتی گاز، گاز با ح صورت ن

 شود.تعریف شده مشخص می

 گیری گازهای قابل اشتعال باید چند نکته را در نظر داشت:زهبرای کار با این دستگاه و اندا

 صورت پذیرد. یدهدآموزشانجام آزمایش گاز سنجی باید توسط افراد  1

تفاده قرار مورد اس بایستیشده م یبرهو کال یمتنظ احتراققابلنشانگر گاز  یکبخارات قابل اشتعال،  یزانم یابیمنظور ارزبه 2

 .یردگ

ـــتگاه میبرای مدرج نمودن  3 ـــیون دس ـــتعال کمک گرفت چون یا کالیبراس توان از یک محیط بدون وجود گازهای قابل اش

 دهد.دستگاه در محیط بدون گازهای قابل اشتعال عدد صفر را نشان می

 دستگاه قادر به تشخیص جامدات قابل اشتعال نیست مانند پلیمرها 4

شخیص هیدروکربن 5 ستگاه قادر به ت ست. این زمانی اهمیت پیدا میو یوالگلهایی که در د ن در لج نماید کهجود دارند نی

 کف مخزن مواد قابل اشتعال وجود داشته باشد.

ست مگر این 6 شتعال نی شخیص مایعات قابل ا ستگاه قادر به ت شار یابند که در آن که بهد صورت بخار و یا گاز در محیط انت

 ها را تشخیص دهد.صورت دستگاه آن

 باشد.اهمیت خاصی برخوردار مینگهداشت دستگاه از  7

بدون استفاده از دستگاه تنفسی هوای فشرده باید طبق  هاآنهای بسته جهت ورود به یطمحمیزان گازهای داخل ظروف و  8

 .زیر باشدجدول شرایط 
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 از دستگاه تنفسی ها بدون استفادههای بسته جهت ورود به آنمیزان گازهای محیط -2شماره جدول 

 میزان گاز نوع گاز

 2O < 20%%23 > اکسیژن

S2H  کمتر ازppm 1 

 ppm 1کمتر از  مونوکسید کربن

 LEL 1%از کمتر  گازهای قابل اشتعال

 

 در مواقع نیاز به دستگاه تنفسی، میزان گازها و بخارات در محیط بسته به شرح ذیل است: 9

 یها بدون استفاده از دستگاه تنفسبسته جهت ورود به آن هاییطمح یگازها یزانم -3شماره جدول 

 میزان گاز نوع گاز

 که باشد هراندازه اکسیژن

S2H  کمتر ازppm 20 

 ppm 250کمتر از  مونوکسید کربن

 LEL 10%از کمتر  گازهای قابل اشتعال

 

شتعال در جو از  یزمان 10 صد حد پا 10که بخارات قابل ا شتعال تجاوز کند کل یتقابل ییندر اطراف  یاها در درون یه فعالیتا

 ردند.کنترل گ یاداده شده و حذف  ید تشخیصحالت منبع بخارات با ینبالفاصله متوقف شود. در ا بایستیفضای بسته م

سته و اطراف آن آزما یزانکه م یتا زمان 11 ضای ب شد، تجه یشگاز ف شده با فراهم آورد از احتراق را  منبعیتواند یکه م یزاتین

 فرد باصالحیت صادر شود. ید توسطشوند. بعد از انجام تست مجوز کار مربوطه با موردنظر یهوارد ناح یستینبا

شده باپاک یا یهدر طول تهو 12 شر  شتعال منت سته غلظت بخار قابل ا ضای ب سط  یدسازی ف ود تا ش یشآزما کنندهآزمایشتو

 .گردد نییشده تع یهبخارات تهو یتاشتعال و سم یتقابل

یمکه به منبع احتراق ن ینان دهدکند تا اطم یینرانده شده را تع یرونجهت بخارات ب یستیوی با یندهنما یا یمسرپرست ت 13

 رسد.

که به آن متصل شده  یاکند که هوا را از دهانه یجادرا ا یخالئ یستبایاستفاده شده است، مکنده م یهاگر مکنده برای تهو 14

 .کند یهتخل

ستگاه مقدار  15 شان می LELیا کمتر  %10زمانی که د شود و قرائت دوباره آن لحظاتی مکنده هوا می دهد،را ن ست قطع  بای

 بعد صورت پذیرد.

 یا زمانت یستیشده آن با رانده یروندر فضای بسته روشن شود و بخارات ب یشآزما ینبالفاصله بعد از آخر بایستیمکنده م 16

 .شود یم تعیینگردد و دفعات تست آن توسط سرپرست ت یشاادامه دارد آزم یهکه تهو

و از  یدهبسـته دم فضـایدهانه به درون  یک یقهوا را از طر ید، دمنده باشـودیاسـتفاده م یهدمنده هوا برای تهو یکاگر از  17

 شود یههوا تخل یگردهانه د یقطر
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شروع کار گرم آزما یزمان 18 سته قبل از  ضای ب شتعالبخار قابل  یااز ، اگر غلظت گشودیم یشکه ف جاوز ت قبولقابلاز حدود  ا

 .یرددوباره قبل از صدور مجوز کار گرم صورت پذ یزکاریسازی، تمپاک یه،تهو یدکند، با

وز کند تجا قبولقابلحدود  ازبخار قابل اشتعال  یاهنگام تست فضای بسته در طول انجام کار گرم، غلظت گاز  کهیدرصورت 19

 فوراً مجوز انجام کار گرم را لغو گردد. بایستیم

 یو بخارات سم یش گازهاآزما -5-2-2-4-3-3

 .شودندارند به کار گرفته  یدی که اثرات مضر بر سالمتربرای موا یدبخش نبا ینمقررات عنوان شده در ا (1

شده  برهیو کال مناسبسنجش  یلبا استفاده از وسا یدبا یگازها و بخارات سم یشمواجهه، آزما یزانم یصمنظور تشخبه (2

 .یردصورت پذ

-HSEبه شماره  (MSDSشیمیایی ) مواد یمنیاز برگه اطالعات ا یداطالعات مربوط به حدود مواجهه مجاز هر ماده با (3

FO-35 .استخراج گردد 

 با هوا یگزینیوسیله جاحذف بخارات قابل اشتعال به -5-2-2-4-4

 یدها باهواکش شود نصب یدضد احتراق با یهابزرگ باشد هواکش یاندازه کافی آن بهای که دهانهدر فضاهای بسته (1

طور کامل در فضا اختالط هوا به جریان خارج شود و یگرقسمت وارد و از قسمت د یکنصب شوند که هوا از  یاگونهبه

 .نگردد یجادو فضای مرده در محل ا یافته

 .اعمال شود یشگیرانهاقدامات پ یدبا یطحذف همه منابع احتراق از مح یابرای کنترل  (2

تجاوز  برای آن مجازشده  یفشار طراح یشتریناز ب یدفضای بسته با هوا، فشار هوا در فضای بسته نبا یک یههنگام تهو (3

 .کند

و واکاوی  یها مورد بررسگرفتگی و انسدادها ازنظر یهتهو یستمس یستیفشار هوا، با ازحدیشباز تجاوز  یریبرای جلوگ (4

 .یردقرار گ

ای باشد هر ناحیه دورازبهفوتی( و  12)متری  3.7حداقل در ارتفاع  یستیبا یندبه اتمسفر در طول فرا یخروج یستمس (5

 که ممکن است منبعی از احتراق در آنجا قرار گرفته باشد.

 به انجام رسد: یرز یهااز روش یکیبا  یستیهوا در فضای بسته با ییجابجا (6

 یابد.به داخل فضای بسته انتقال  نیروتا هوای ب خأل یا یاستفاده از فشار منف 

 به داخل فضای بسته یرونهوای ب یقمنظور تزراستفاده از فشار مثبت به. 

 :یردمورد توجه قرار گ یدبا یرموارد ز گرددیاستفاده م هایییستمس ینچن ینکه از ا یزمان (7

 مکنده و فضای بسته محکم باشد ینارتباط ب. 

 یردو حذف بخارات صورت پذ یهشود تا تهو یدههوا به داخل فضای بسته کش. 

 متصل باشند. یکدیگرساکن به  یسیتهالکتر هاییهاز تخل یریمنظور جلوگبه یزاتهمه تجه 
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 (اثریب) یبا گاز خنث یسازنیجانشوسیله حذف بخارات قابل اشتعال به -5-2-2-4-5

 یاتو خصوص هایتبا محدود یدبا ناظر پروژهسازی شده باشد، از ورود افراد خنثی یرغ یکه فضای بسته برای اهداف یزمان (1

 .اثری که استفاده شده آشنا باشدگاز بی

 یا یدرصد حجم 8در حد کمتر از  یدگیری شود و مقدار آن بااندازه یژنمقدار اکس یدسازی، بایخنث یلتکم محضبه (2

 نگهداری شود. یقالزم برای شروع حر یژندرصد حداقل غلظت اکس 50کمتر از 

ای که فعالیت در جریان است باقی بماند. همچنین تا زمانی که فضای ارائه شده در بند قبل باید در طول دورهشرایط  (3

 بایست ادامه یابد.بسته به سرویس باز گردد یا دوباره تمیز و خارج از سرویس گردد می

 .باشند بستهصورت محافظت شده به بایستیم یهدهانه ورودی و تهو جزبهها در فضای بسته همه دهانه (4

 قیمخزن است تزر انتهایبه  یکای که نزدشلنگ در نقطه یالوله  یقظرف از طر یابه درون مخزن  بایستیاثر میگاز ب (5

ار ک ین. ایردانجام است، قرار گ حال در هایتفعال یگرد یا یراتکه تعم یکه امکان دارد دورتر از قسمت ییشود و تا جا

 .گیردیظرف صورت م یادر مخزن  یژناکس یکنواختکاهش منظور به

اختار را بر اساس س بستهسرتاسر فضای  یگاز خنث یعبه نحوی درون فضای بسته وارد شود که توز بایستیاثر میگاز ب (6

 .یردآن در برگ یداخل

 اتصاالت یابه بدنه  نشتیبدون  صورت محکم وبه یستیاثر بایبرای وارد کردن گاز ب کاررفتهبه یزاتتمام اجزاء فلزی تجه (7

 .فضای بسته متصل باشد

شار ف یدساکن با الکتریسیته یدمنظور کاهش تول، بهشودیسازی استفاده میاثر تحت فشار برای خنثیکه از گاز ب یزمان (8

 .گاز ورودی به مخزن کم باشد

ورود افراد  ممنوعیتاثر و یبا موضوع هشدار در ارتباط با خطرات گاز ب یمنیا عالئم یدفضاهای بسته با یکیدر نزد (9

 غیرمجاز نصب گردد.

د وسیله مجوز وروبه تنها بایستیکردن و کار م یشآزما ی،منظور بازرسبه اثریبورود به فضاهای بسته پرشده از گاز  (10

 .نظر گرفته شده باشد در زم راال یحفاظت یهاو کنترل یدهگرد ییدتأ افراد مجازکه توسط  یردصورت پذ

 :گیردمورد توجه قرار  یستیبا یرسازی استفاده شود موارد زاکسید کربن برای خنثیکه از دی یزمان (11

 استفاده شوند اثریبعنوان منبع گاز به یدقابل حمل نبا کربن اکسیدید یقحر یهاکنندهخاموش. 

 یدصعرا برای ت ناحیه سرتاسر یکنواختطور شکسته شده و به یدبا ،شودیجامد استفاده م کربن اکسیدیدکه از  یزمان 

 .در برگیرد یعسر

 گیری اندازه آن وسیله نشانگراکسید کربن موجود در فضای بسته که بهدرصد دی یقاز طر بایستیم یژندرصد اکس

 محاسبه گردد. شودیم

 یمیاییش مواد یرسا یابا آب  یگزینیوسیله جاحذف بخارات قابل اشتعال به -5-2-2-4-6

ه را داشت یمیاییمواد ش یرسا یاشدن با آب  یگزینجا یتمواد خطرناک، قابل یرسا یااگر مواد قابل اشتعال و احتراق  (1

 .شود داده HSEکارشنان مجوز مربوطه از طرف  یستیسازی بخارات باباشند، برای پاک
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 ه انجام رسد.ب ییدمورد تأ یمیاییماده ش یک یاوسیله پر کردن کامل فضای بسته با آب به یدحذف بخارات با یابرداشتن  (2

 ییداد مورد تأاز مو بستهوسیله پر کردن فضای به یا یهوسیله تهواز بخار را به ییاتخاذ شود تا هر فضا یفراوان یاطاحت یدبا (3

 .به کمک هر دو روش حذف نمود یا

به وجود آمده است  سازییمناو  یزکاریتم یهاروش یجهعنوان نتمواد جامد و بخارات که به یماندهباق یعات،همه ما (4

 .گردند یمطابق با الزامات کاربردی دفع بهداشت یدبا

جزای ا یربدنه و سا یامواد خطرناک  یگرد یاشده چنانچه با مواد قابل اشتعال و احتراق  ییدتأ یمیاییماده ش یک یاآب  (5

 برای حذف بخارات استفاده گردد. یستیفضای بسته واکنش دهد نبا

 بخار آب یگزینیحذف بخارات قابل اشتعال با جا -5-2-2-4-7

سته انتهای فضای ب به یکدهانه نزد یکای که درون لوله یقتوسط ورود بخار آب به فضای بسته از طر یدبا یگزینیجا (1

 .وارد شده انجام شود

دن ش یاداز ز جلوگیریاند، برای که در باالی فضای بسته واقع شده ییهادهانه یگرد یاگیری نمونه یچهورود، در یچهدر (2

 .بخار سازی باز باشند یاتدر طول تمام عمل یستیبا یفشار داخل

 :یرندمورد توجه قرار گ یرموارد ز یددر استفاده از بخار آب با (3

 یگزینجا یگرد یهاروش کهیدرصورتو  باشدیخطرناک م یداًبخارات قابل اشتعال و احتراق با بخار آب شد یگزینیجا 

 .شودینم یهشد روش مذکور توصقابل استفاده با

 باشدیساکن م یسیتهالکتر یدبخار آب قادر به تول یقسازی از طرینجانش. 

 سازی و تمیزکاری فضای بستهپاك -5-2-2-4-8

رون د اشتعالبخارات قابل  یباشد تا از انباشتگ یااندازهبه یدبا یهالزم باشد، تهو یدرون یزکاریسازی و تماگر پاک (1

 .به عمل آورد یریساختمان جلوگ

-HSE-PRروش اجرایی مجوز کار به شماره مطابق با  یستیشوند و کار گرم با یزتم یدفضاهای بسته قبل از کار گرم با (2

 انجام شود. 17

ماده  یعتطب بر اساس یدبا یزکاریشوند. انتخاب روش تم یزکاریتم یس،در سرو ییرقبل از تغ یستیفضاهای بسته با (3

 .د باشدپسمان یاتو خصوص یمیاییش

در طول اجرای کار  استمواد ممکن  ین، اباشدینم یرپذامکانو جامدات  یعاتکه برداشتن همه پسماندهای ما ییدرجا (4

کرده و اقدامات  ارزیابی خطرات بالقوه را یهکل یدبا HSEکارشناس کنند. لذا  یدابه بخار پشدن  یلدوباره فرصت تبد

 .اندشده اتخاذ الزم یاطیو اقدامات احت یشگیریکه پ یابد ینانو اطم یدنما یینالزم را تع یکنترل

 وضوحهبرا  بستهسازی داخل فضای شود تا اثر پاک یاز داخل بازرس یدسازی انجام شد، فضای بسته باپاک ینکها از بعد (5

 .یدمشخص نما

 قرار گیرند یزرسو بصری مورد با یصورت چشمبه یستیوارد آن شوند با توانندیای که افراد نمفضاهای بسته (6
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جود در فضا و آورزیانحاصل شود که بخارات  ینانتا اطم یردصورت گ یاز اقدام به بازرس یشپ یدو تست گاز با یشآزما (7

 .ندارند

 (یعیطب هی/ تهویکیمکان هیورود وجود داشته باشد. )تهو اتیعمل نیمناسب در ح هیتهو یهاستمیس -5-2-2-4-9

 شود.می جادیا یخطرات جد LEL ازحدیشببخارات قابل اشتعال تا  ایباال رفتن غلظت گازها و  براثر (1

گاز  زانیاز باال رفتن م یریجلوگ یاست برا یطیشرا جادیا رانهیشگیعامل پ ینترمهماتفاق  نیاز بروز ا یریجلوگ یبرا (2

 مناسب انجام شود. هیتهو لهیوسهب ستیبایم کار یناکه  LEL 25%از  شیقابل اشتعال تا ب

ازسنجی گ لهیوسهب هیبودن تهو یظرف انجام شده و کاف طیدر شرا رییتغ جادیحداکثر ا بر اساسالزم  هیو مدت تهو زانیم (3

 گردد.یم مشخص شده برهیمناسب و کال یهاداخل ظرف سربسته با گازسنج یصورت گرفته از فضا

 ینوع هواکش باشند، ضرور نیا بسته که مجهز به یفضاها یهوا هیجهت تهو یعموم هیتهو یهااستفاده از هواکش (4

 بر اساسو  یمنیهوا در ساعت که توسط ناظر ا هینیاز تخل دفعات مورد بر اساس یستیها بااست. تعداد هواکش

 گردد، محاسبه شود.یم نیتأم اتیعمل نیدر ح ندهیآال دیتول حجمآن و  تیسم زانیم نده،ینوع آال ازجمله ییفاکتورها

 ،اتیعمل یاجرا نیکه در حیدقت گردد درصورت یستیبا اتیانجام عمل ینصب شده در فضا یهادر استفاده از هواکش (5

 تسیمجاز ن یطیشرا چیتحت ه یمعمول یهاشود، استفاده از هواکشیمصرف م ایو  دیگازها و بخارات قابل اشتعال تول

ضد انفجار وجود نداشته باشد  یهاهواکش هیکه امکان تهیضد انفجار استفاده شود. درصورت یهااز هواکش یستیو با

 یاهکه توسط لوله فوژیسانتر یهاتوسط هواکش یوجود نداشته باشد، واده هیوته زاتیتجه ات،یدر محل انجام عمل ایو 

 خواهد بود. یضرور رد،یگیعملیات صورت م یاز خارج فضا یمریپل ایو  یلونینا ،یبرزنت

شاغل  افراد هیهوارسان جهت کل یهابسته، استفاده از ماسک یمناسب در فضا یاهیتهو طیشرا نیدرصورت عدم تأم (6

 است. یدر مکان ضرور

 انجام شود. یخوببه هیعمل تهو دیبسته با یهاقبل از شروع و در طول مدت کار در محوطه (7

 ممنوع ده استبو ییایمیمواد ش ایگاز  یمحتو بسته که قبالً یهاطیدر مح هیجهت تهو یکیالکتر یهاکاربرد فن (8

 باشد.یم

 باشد استنشاق وجود نداشته یبرا یتازه و کاف ینمود و هوا زیتم یکاف به حدداخل ظروف را نتوان  یکه هوایوقت (9

 استفاده نمود. یتنفس لیتوان از وسایم

 برقراری اتصال به زمین  -5-2-2-4-10

ت دستگاه ج همچونی زاتیقابل اشتعال نباشد درصورت استفاده از تجه یاز گازها یسته عاربدرون ظرف سر یاگر فضا (1

درون  یکیبرقرار گردد تا بار الکتر (Earthing) نیاتصال به زم ستمیس ستیبایآن م رینظا ایو  Air Lineزدن، 

 شود. هیتخل نیگاز قابل اشتعال به زم یحاو یفضا

لوله  یفلزی هاقسمت ایبدنه و  (Earting) نیاتصال به زم میباشد اتصال س یکیبار الکتر هیهرگاه خطر انباشت و تخل (2

Air Line است. یضرور زاتیتجه یبه بدنه فلز 
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مجهز  یرقب ستمی)ارت( که به س نیاتصال به زم میمجهز به س یستیبسته با یمورد استفاده در فضا یبرق یهادستگاه (3

 دار( متصل باشند.)ارت نیبه اتصال زم

 هاها و دستورالعملو اجرای برنامه برقراری -5-2-2-5

ه را ندارد مگر اینکه پروانه ورود به بست هاییطمحاز افراد سازمان اعم از پرسنل رسمی سازمان و پیمانکاران اجازه ورود به  یکیچه

 یهاپروانهم است الز آنبرای او صادر و به امضای سرپرست مربوطه رسیده شده باشد. عالوه بر  HSE-FO-58فضای بسته به شماره 

صادر شود و کلیه تدارکات و  HSE-PR-17به شماره ( PWT)نوع کار فرد مطابق با روش اجرایی مجوز کار  بر اساسکاری دیگری 

 .فراهم گردد هاآنتسهیالت الزم جهت ورود و خروج اشخاص به داخل 

 انجام شود یاتساعت قبل از شروع عمل 24حداقل  یدجهت صدور مجوز کار با HSE ادارهارسال تقاضا به  تذکر:

 ورود یهاپروانهاطالعات  -5-2-2-5-1

 باشد: یلشامل اطالعات ذ یدورود با هایپروانه

 صــالحیت که ســرپرســت  یو افراد دارا یطوارد گردند، نام افراد مجاز به ورود، مراقبان واجد شــرا آنبه  یدکه با یینام فضــا

 .)سرپرستان( ورود هستند

 هبه فضای بست ورود از هدف 

 بسته قبل از ورود یفضا ارزشیابی خطراتو  ییشناسا یهاروش 

 که ورود مجاز شده است یو مدت یختار 

 ورود قبولقابل یطشرا 

 از ورود افراد غیرمجاز یپیشگیر یبرا یاقدامات 

 ردند.بسته صادر گ یمجاز نمودن انجام کار در فضا یبرا یدنظیر کار گرم و سرد که با یاصل یهاپروانه 

 یا فل زنیقانجام گیرد مثل  یدبسته با یکنترل خطرات فضا یاحذف  یبسته و برا یکردن فضا یزولها یبرا یدکه با یاقدامات 

 و شستشو سازیپاکو  یهتهو سازی،یتخلیه، خنث یبرا ییاجرا یهاتجهیزات، روش یزنبرچسب

 اتمسفر محفظه یشپا یجنتا 

 بسته یمورد استفاده در داخل فضا یکیالکتر یزاتولتاژ تجه 

 یارتباطات و تجهیزات تماس و نام و تلفن اعضاء تیم نجات و خدمات اضطرار ییاجرا یهاروش 

 اندشدهچگونه آموزش داده  ینکهو ا هاآن یفکه نقش فعال در عملیات ورود دارند، وظا یتخصیص افراد یهاروش. 

  ،هشدار و تجهیزات نجات یهاسیستم ی،تجهیزات حفاظت فرد ازجملهتجهیزات خاص 

 هاآن یکه اجازه ورود برا یابسته یفضاها یبرا یاقدامات حفاظت کفایتعدمعملیات ورود که در صورت  یبازنگر یهاروش 

 انجام گردد. یگر،ورود د یهاآشکار شده، قبل از صدور پروانه یهانقصرفع  یبرنامه ورود برا یبازنگر یدصادر شده است با

 نیاز باشد یمنا صورتبه نجات افراداطمینان از  یکه برا یاطالعات ریسا 
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ــ ــناس ــازمان HSE انکارش ــتند که پروانه س ــمارهموظف هس ــت پروانه کارها به بهتر) گذاری نمایند.های کار را ش ــورت چاپاس  یص

 (ابدیها کاهش یگذاردر شماره یانسان یاحتمال خطاها ترتیبینابهشده باشند تا  یگذارشماره

 هانآو استفاده از  یقبل یکه بدون آن مراجعه به پروانه کارها باشد، چرایم هاآنتر قیدق یهایریگیامکان پ جادیا یبرا گذاریشماره

س ست در محلیم شوارد اریب صات کل یبرا یصدور پروانه کار دفتر یهاگردد. بهتر ا شخ شد تا م شته با  یثبت پروانه کارها وجود دا

صورت خراب  یگردد. حت یدرج و نگهدار هاآن شدن  ایدر شده تا روند  دیبا زیپروانه کار ن کیباطل  شماره آن در دفتر مذکور ثبت 

 .دباش یریگیصدور پروانه کارها قابل پ

 :د عبارتند ازنهمراه پروانه کار باش وستیصورت پهتواند بیکه م مواردی

 هادستورالعمل 

 ییاجرا یهاروش 

 مرتبط یپروانه کارها 

 MSDS 

 های انجام کارنقشه 

 :مقامات مربوطه برسد یبه امضا ریز بیبه ترت یستیپروانه کار با

 واحد درخواست کننده/ مجری اجرای کار -1

 دهد.یگاز را انجام م شیکه آزما یشخص -2

 HSE کارشناسان -3

 ناظرین پروژه  -4

 

 باشند: یرز یطدارای شرا یدوجود دارد با " یتمحدودورود بدون  " هاآنکه در  ایبستهفضاهای 

 .هوا باشد یدرصد حجم 23.5از  یشترب یددرصد باشد و نبا 19.5حداقل  یدموجود با یژناکس •

• LEL درصد باشد. 10بایست کمتر از می 

 غلظت گازها و بخارات کمتر از حد مجاز باشند •

موارد در  ینکه ا داشت توجه یدمجاز کنند. با ازحدیشب یهاغلظتبخار با  یاگاز  یدتول یدمواد مرتبط با کار نبا یاپسماندها  •

 .و جداگانه مشخص شده باشند یژهو طوربه یستیمجوز کار با

 ورود بدون محدودیت شناخته شود. عنوانبهاگر هر یک از شرایط بند قبل محقق نشود فضا نباید 

 ندارند. را فضای بسته به معنا باشد که پرسنل اجازه ورود ینبد یدبا "باشد ینمورودی مجاز  یچه"عنوان  یصتخص 

ص سته  ینبه ا یدبا " یتمحدودورود با "عنوان  یصتخ ضای ب شد که ورود برای کار داخل ف ستیممعنا با شروط بای ستفاده م از  بر ا

 .ددگر یینگانه در مجوز کار تعو جدا یژهو طوربه یستیو با باشدمدیریتی و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی  ،یاقدامات مهندس

 را داشته باشند: یرز یطکه همه شرا رودیبه کار م یمحصور یفضاها یبرا "کار گرم مجاز است"عنوان 

 درصد حجمی هوا باشد. 23.5غلظت اکسیژن باید زیر  •

 درصد باشد. %0درون فضای محصور  LFLقبل از اینکه کار گرم شروع شود،  •
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سد، همه کارها می 10به  LFLدر طول جریان کار گرم اگر  • صد بر سنل مدر شوند، پر ست متوقف  را ترک کنند و  حیطبای

 درصد برسد. %0به  مجدداً LFLبایست تا زمانی ادامه یابد که تهویه می

 باید مجدداً صادر شود تا کار گرم ادامه یابد. مجوزدر این حالت  •

از محل برداشته  یکاف اندازهبه بایستیم دارندهنگه یهاپوششو کار گرم در حال انجام است، پسماندها، قطعات  کهدرحالی •

 کامل آورده شود. صورتبهدر مجوز کار گرم  یدموارد با ینشود. ا

ضاهای اطراف  یعاتما یابخارات  • شتعال و احتراق که در ف سته  یاقابل ا ضای ب ضور  به دلیلدرون ف خطرناک وجود  موادح

 کنترل شوند. یاکه صادر شده حذف گردند  یمجوز کار گرم بر اساس یستیدارند، با

ص • سته، خطوط  ینبه ا یدبا "شود ینمکار گرم اجازه داده "عنوان  یصتخ ضای ب شد که در ف ضا یا لولهمعنا با  ینکه ا ییف

 آغاز گردد. وجهیچهبهبدون مجوز کار  یستیداده شده کار گرم نبا یصعنوان تخص

ست ز کار گرم محدود مجا"عنوان  سته، خطوط لوله  ینبه ا یدبا "ا ضای ب شد که در ف ضا یامعنا با ص ینا که ییف اده د یصعنوان تخ

 :گیردیممورد توجه قرار  یرموارد ز یشده است، تمام

گراد یا بیشتر است سانتی 82.2ها که نقطه اشتعال آن ایدارندهنگههای مخازن یا فضاهای بسته دارای پسماندها یا پوشش •

 اند.کاری شدهکافی برای کار گرم محدود تمیز دازهانبه

شناس  • ستمی HSEکار ص بای صو شتعال و خ سم یاتنقاط قابل ا سماندها  یخطرناک و  شش یاپ  و یدنما ینیرا بازب هاپو

 .مقدم بر صدور مجوزهای کار گرم و ورود را به انجام رساند یحفاظت یهاکنترل

شناس  • سماندها در اثر گرما در نت هرگونهبرای  باید HSEکار ست از پ شودکار گرم ا یجهبخاری که ممکن ا در  یهتهو یجاد 

 .یردنظر بگ

شگیریبرای پ • سافت کاف یکتا  یطمح یق،از پخش حر ی صل از  یهاجرقه کهیطوربهشده  تمیزکاریدر همه جهات  یم حا

 "باشــد یکار گرم مجاز م " یمنی اســتانداردبرای داشــتن الزامات ا ینفضــا پرتاب نشــود. همچن یزتم یرغ یهکار گرم به ناح

 .شده باشد تمیزکاری یکاف اندازهبه یطمح

 .شودآورده  کاردر مجوز باید و وسعت کار گرم  یتموقع •

 نوع کار گرم محدود و محصور باشد و در مجوز کار گرم آورده شده باشد. •

 یکار در فضا یبرا یها و اقدامات ضروراز صحت ابزارها، روش ربطذیمسئوالن  که شودیمسیستم سبب  یندقیق و صحیح ا یاجرا

باشد.  بسته بیشتر یکار معین در فضا یکانجام  یاز مدت زمان الزم برا یدبسته اطمینان حاصل کنند. مدت زمان پروانه صادر شده نبا

ه تائید ک شده امضاء پروانه .باشدیمقید شده در پروانه ورود برقرار نگردد، پروانه ورود فاقد اعتبار  شرایطبه خاطر داشت که اگر  یدبا

 یدر دسترس کارکنان یانصب شود  هایدر ورود یداست، با یمنورود ا یقبل از ورود کامل شده است و فضا برا هاییسازآماده کندیم

 قرار گیرد. ،شوندیمکه وارد محفظه 

وانه لغو پر یرو یدبا یدجد یط. شرایدورود را لغو نما ید،که الزامات پروانه کار را نقض نما یدآ به وجود یطیکه شرا یزمان یدرود باو ناظر

ام رسید بسته به اتم یکه انجام کار در درون فضا یبسته مورد استفاده قرار گیرد. زمان یبرنامه پروانه فضا یشده ذکر شود و در بازنگر

دد. بالفاصله لغو گر یدپروانه کار با ید،ورود گرد یمنا یطمنجر به لغو شرا آنپیرامون  یابسته  یبه وجود آمده درون فضا ایطشر یا
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روانه را دلیل لغو پ یدشوند. ناظر ورود با یسیستم صدور پروانه کار نگهدار یابیارز منظوربهسال  یکبه مدت  یدلغو شده با یهاپروانه

 باشد. ترجامعساالنه مفیدتر و  هاییبازنگرپروانه مربوطه ثبت کند تا  رویدقیق بر  طوربه

 ایستیبیم یبرگشت یهابرگشت داده شوند. نسخه یهبه محل صدور اول بایستییپروانه کار م یهانسخه یتمام عملیات اتمام از پس

از اتمام  بایستی اندکه پروانه کار را امضاء نموده یافراد یزده شوند. تمام یخمجدداً امضاء و تار HSEکارشناس واحد/ توسط سرپرست 

 .یندکار اطالع حاصل نما

 آموزش کارکنان -5-2-2-6

 یهاورود، روش یهاالزم در مورد دســتورالعمل هاییارائه آگاه یراه برا ینبســته، مؤثرتر یآموزش کارکنان مرتبط با کار در فضــاها

انجام کار نیاز به ورود به  یکه برا یهمه کارکنان یاســت. برا یاضــطرار یطبســته و اقدامات الزم در شــرا یکنترل خطرات در فضــاها

ضا سته و گروه یف شتیبان یهاب ساالنه  یددارند، با پ شود. همچنین عالوه بر اجرا یهاآموزش باریکحداقل   دیآموزش، با یالزم اجرا 

 .اندآورده به دست یفشانوظا یمنانجام ا یرا برا یاطمینان حاصل گردد که کارکنان درک و دانش و مهارت ضرور

سب که  یزمان یاشود  یجادکه تغییر در برنامه پروانه ا ی( زمان2گردد واقع  یشغل یف( تغییر وظا1که  یزمان یمورد، آموزش تکمیل ح

سته موجود خطر ج یدر عملیات ورود فضا شغل ی( زمان3گردد  یجادا یددب شان دهند، باافراد نقص یکه عملکرد   یدها و کمبودها را ن

 .دو اجرا شو یزیربرنامه

 یربرگیرندهد یدبا باشد،یبسته مرتبط م یغیرمستقیم با فضا یامستقیم  طوربه شانیشغل یفکه وظا یارائه شده به افراد هایآموزش

 :باشد یرمطالب ز

 و الزامات مرتبط قوانین، مقررات •

 دستورالعمل ینجزئیات ا •

 یابسته  یدر ارتباط با کار در فضا ...و  یمکانیک یکی،و بیولوژ ییشیمیا یکی،خطرات شامل خطرات فیز ییشناسا یهاروش •

 هاآنمجاورت 

 یزنو برچسب زنیقفل یهادستورالعمل ازجملهدر محیط کار  یمنا یکار یهاشیوه •

 یقاز حر یپیشگیر •

ستورالعمل • شرا یهاد ضطرار یطکار در  سیله عنوانبه) یا حفاظت  ینمونه در هنگام انجام عملیات امداد و نجات چه نوع و

 .(انجام شود یااولیه یهاشود و چه کمک یپوشیده شود، کدام تیم امداد و نجات فراخوان یدبا یتنفس

 بسته و با فرد مراقب یارتباط بین وارد شوندگان به فضا یهاروش •

 ،هاپایههسو پرسنل تدارکات و انبارش تجهیزات )مانند  کنندهاستفادهاز تجهیزات توسط پرسنل  یانتخاب، استفاده و نگهدار •

 (.یحفاظت فرد یلهوا و وسا یشتجهیزات پا یراق، ،قالب ،بندها

 .گیرندیممورد استفاده قرار  یعاد یطکه در شرا یحفاظت تنفس یلوسا •

 اعضاء تیم نجات نیاز است. یکه برا ییهاو آموزش کمک اولیه و آموزش یویر یحیاء قلبا •

ست انجام کار پیمانکار باید نام افرادی که می سته و اطراف آن فعالیت کنند را سرپر ضای ب د کند و به کتبی تأیی صورتبهتوانند در ف

 تحویل دهد.پروژه همراه نام مربیان آموزشی به ناظر 
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 هاآن یفورود و وظا یمت -5-2-2-6-1

 :باشدناظران ورود به شرح ذیل می و وظایف مسئولیت: ورود ناظر

 .هاآنتماس با  یامدهایو پ عالئم خطرات،شناسایی  •

 برای ورود قبولقابل یطبا شرا یقتطب نظر ازورود  مجوزبررسی  •

 ورود عملیاتسرپرستی  •

 ها و خدمات امداد و نجات.بررسی تیم •

 غیرمجاز از محل.دور نمودن افراد  •

 .دهدیمهمکار ورود را انجام  یفوظا یازصورت ن در •

 باشد:همکاران ورود به شرح ذیل می و وظایف مسئولیت: مراقب(ورود )همکار 

 ها.تماس با آن یامدهایو پ عالئمخطرات،  ییشناسا •

 رفتارها و تصمیمات مختلف بر ایمنی کار.اطالع از اثرات  •

 .لحظهبهلحظهکنترل بر ورود و خروج افراد و پایش  •

 ی ورودی در طول انجام کار در فضای بستهحضور دائمی در دریچه •

 به فضای بسته وارد شوندگانحفظ ارتباط با  •

 حفظ شرایط در اطراف فضای بسته •

 فراخوانی تیم نجات در هنگام نیاز •

 .انجام دهد ا )بدون ورود به فضای بسته(نجات ر یاتمربوط به عمل یهاقدامات اول نیاز صورت در •

 باشد:به فضای بسته به شرح ذیل می وارد شوندگانها و وظایف مسئولیت: هشوند وارد

  هاآنتماس با  یامدهایو پ عالئم خطرات،شناسایی. 

 .استفاده درست و ایمن از تجهیزات کار و تجهیزات حفاظت فردی 

 .ارتباط منظم و صحیح با همکار ورود 

 رسانی به همکار ورود در صورت رویداد هرگونه اتفاقی.اطالع 

  از فضای بسته بالفاصله پس از احساس خطر. شدنخارج 
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 به درون فضای بسته یمننحوه ورود ا -4شماره شکل 

 ست ج با یکدیگر در ارتباط باشند.بایست مطابق با پیوبه فضای بسته می وارد شوندگانناظران ورود و  تذکر:*

 واکنش در شرایط اضطراری -5-2-2-7

 واکنش طرح تدوین برای احتمالی یوهای حوادثتمام سنار یدبسته با یمشمول پروانه، بخصوص ورود به فضاها یهاقبل از انجام فعالیت

 .گردد تهیه بسته فضای به فرد هر ورود از قبل نجات دستورالعمل شده بینییشپ سناریوهای با متناسب شود. دیده تدارک اضطراری

 یوهایمتناسب با سنارو  های واکنش در شرایط اضراری در نظر گرفته شودطرح بایست تمام سناریومی ورود، پروانه صدور از پیش

 در باتجربه نجات و امداد تیم حضور از بایدهمچنین  بسته تهیه گردد یدستورالعمل نجات قبل از ورود هر فرد به فضا شدهبینییشپ

 امداد تیم د.نعمل شو وارد کنند، پیدا کمک به نیاز بسته فضای به واردشدگان که شرایطی در باید تیم این .گردد حاصل اطمینان محل

 دهند قرار مورد استفاده را مناسب هایتکنیک و تجهیزات و باشند داشته را شرایط اضطراری با مقابله برای الزم هایآگاهی نجات باید و

 (.جانشین یا مراقب افراد و تنفسی هایماسک نجات، طناب ازجمله (

 خود امدادی -5-2-2-7-1

 در افراد کهیدرصورت. باشدیم بسته فضای شده در داده تشخیص خطر یک از نجات یشیوه مؤثرترین معموالً ،وارد شونده خود امدادی

 هشدارهای کهیدرصورت این بر عالوه .نمایند که فضای بسته را تخلیه است ضروری شوند، جزئی آسیب دچار بسته فضای در کار حین

 .باشدمی ضروری بسته فضای تخلیه نیز باشد، بسته اتمسفر فضای در آالینده یک حضور دهندهنشان هوا پایش
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 ماهیت تخلیه، دلیل یا و از خطر را مراقب فرد یا تیم اعضاء همه باید شد خطری متوجه کهیدرصورت بسته فضای در کار حین در فرد هر

 جهت ضرورت صورت در باید مراقب فرد .گیرد مسیر صورت ترینیعسر و ترینایمن از باید تخلیه .سازد مطلع تخلیه مسیر و آسیب

 فضای بسته به مجدد ورود گیرند. قرار شمارش مورد سرپرست توسط باید تخلیه از پس افرادسازد.  مطلع را نجات هایتیم رسانیکمک

 .بود خواهد پذیرامکان گیرد، قرار مجدد گذاریصحه و ییدتأ مورد فضا بودن ایمن که زمانی تنها

 :ورود در برابر عدم ورود -5-2-2-7-2

یرون ، نجات ممکن است از ب...( و بندمچ یمنی،طناب نجات ا)قادر به استفاده از تجهیزات نجات باشد  یکیفرد به لحاظ فیز کهیدرصورت

سته ب یاز فضا دیده حادثهبیرون آوردن افراد  یرا برا ضروری تجهیزات و کمک ندتوانیمتیم نجات  ،این صورتاز فضا انجام گیرد. در 

 یتوجهقابلزمان  یاباال است  یخیل یاست، خطرات اتمسفر دهیپاسخو فاقد  هوشبی ی بستهکه فرد در فضا یطیانجام دهند. در شرا

رود و شرایط که یبسته را تا زمان یممکن است عدم ورود به فضا ینجات صرف شده است، پرسنل نجات اضطرار تیم قبل از رسیدن

نجات  تیم یک واسطهبه یدبا ،ورود نیازمند نجات را انجام دهد. نجات یورود برا یدبسته نبا ی. مراقب فضایندفراهم باشد، انتخاب نما

 .گرددانجام  یدهدآموزش

 طرح امداد و نجات -5-2-2-7-3

 باید تیم نجات را در جریان بگذارد. یعاًسرآمیز به وجود آید فرد مراقب ارتباط با فرد قطع شود و یا شرایط مخاطره کهیدرصورت

 های نجات که از پیش تعیین شده است عمل نماید.بایست مطابق با طرحتیم نجات می

 :است یلطرح نجات کامل شامل موارد ذ یک

  ازدحامکنترل  یبرا گذاریمانعمسدود کردن و 

 بیشتر یهتهو استفاده از تجهیزات 

 (ترافیک و غیره یختگی،فرور)خطرات  یرسا کنترل 

 یلباس و تجهیزات حفاظت 

 ضد انفجار)مناسب  ییروشنا تجهیزات( 

 ارتباطات یهاروش 

 تیم نجات کشیک یک 

 در دسترس ینقلیه اضطرار وسایل 

 اندیدهد یکه آموزش درمان پرسنلی 

 :قرار گیرد یمورد بررس یلذ سؤاالت یدانتخاب نوع تاکتیک نجات، با یبرا یگیرتصمیم در

 خطرات را دارند؟ آن ییشناسا ییتوانا یاآ مواجهه خواهند شد؟ یبا چه خطرات دهندگاننجات 

 ؟اندشدهخطرات مجهز  ینمقابله با ا یبرا آیا 

 ؟باشندیمرا دارا  یمنا صورتبهخطرات  یندر محدوده ا یاانجام کار مجاور  یقابلیت برا آیا 
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 واکنش به خطرات مختلف را دارند؟ ییتوانا آیا 

 نجات مصدوم /مصدومین برسند؟ یبرا مؤثرتیم نجات قادر هستند در زمان  آیا 

 و مهارت خود را حفظ کرده است؟ ییتیم، کارا آیا 

 تجهیزات امداد و نجات

 :تیم امداد و نجات باید مجهز به تجهیزات زیر باشند

  (و ... سیمبی)و تبادل اطالعات  یمناسب جهت فراخوان یارتباطوسیله 

 به همراه ملحقات یراق 

 (.بودن مورد استفاده قرار گیرند مؤثرو  یمنممکن است در عملیات نجات در صورت ا) بندمچ 

  متری یا در عمق بیشتری زیر ورودی است، نیاز است( 1.5)زمانی که وارد شونده در  یهپاسهقرقره مکانیکی دستی و 

 نردبان 

 شده ییدتأسر  حفاظ 

 نکهیاستفاده کنند مگر ا لنیارد تمام بدن و یراقبسته نیاز است که از  یوارد شونده به فضاها دهندگاننجاتوارد شوندگان مجاز و  همه

 .ندارند یدر عملیات نجات نقش یاخواهند داد  افزایش ورود را یلک یسکر که این تجهیزاتگردد  مشخص

 در فضای بستهسایر نکات هنگام کار  -5-2-3

 .مواد داخل فضای بسته در صورت امکان به خارج از محیط انتقال داده شود -1

 درصد باید موارد زیر را انجام داد: 10های کف فضای بسته به مواد قابل اشتعال در رسوبات و لجن LELدر صورت رسیدن  -2

 ترک فضای بسته در اسرع وقت -الف 

 تهویه فضای بسته -ب 

 داخل فضای بسته گاز سنجی -ج

صورت -3 سته  کهیدر ضای ب سیژن تولید می براثردر داخل ف و یا  خودی روغنسوزی خود به شود احتمال آتشعملیاتی اک

 گریس وجود دارد.

صورت -4 سمتخطر تخلیه بار الکتریکی وجود دارد، کهیدر صال به زمین )ارت( بدنه و به ق سیم ات دنه های فلزی لوله به بباید 

 فلزی تجهیزات وجود داشته باشد.

 باید زمان کار در داخل فضای بسته و استراحت فرد در بیرون مشخص شود. -5

 درج گردد. مجوز کارپس از پایان زمان مجوز انجام کار، افراد باید از فضای بسته خارج شده و ساعت اتمام کار در برگه  -6

های یدک باید در دسترس افرادی ، ماسکشودیمانجام کار بدون استفاده از تجهیزات تنفسی صادر  مانی که مجوزحتی ز -7

 باشد.قرار داشته  کنندیمکه در فضاهای بسته کار 

سی باید  -8 شد،  کامالًتجهیزات تنف سبان با سی هوای  طوربهچ ستفاده از تجهیزات تنف صورت ا شود و در  شیده  سبی پو منا

 فشرده فرد باید برای پایش فشار هوا و تغییرات احتمالی در موقعیت مناسب قرار گیرد.
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و نفر  شود و از متناسب بودن اندازه دریچهچه ورودی بررسی یقبل از ورود یک نفر به فضای بسته، الزم است اندازه در -9

 اطمینان حاصل نمود.

 کهیدرصورتشود، باید پس از هر بار استفاده تمیز و شسته شود. همچنین زده می صورتبه کهماسکی  باید توجه داشت -10

استفاده بیش از یک  بهداشتی، لحاظ )ازشود. حاصل اطمینان  آناز تمیز بودن  د،نمایماسک استفاده میبیش از یک نفر از 

 باشد(نفر از یک ماسک ممنوع می

 باشد. نقصبیباید سالم و  های آنکلیه وسایل برقی و کابل -11

IP (Ingress Protection )ولت و از نوع ضد انفجار و با  24ولتاژ مورد استفاده برای روشنایی داخل فضای بسته باید حداکثر  -12

 مناسب باشد.

کار  یمجاز به منطقهریغ از ورود افراد یریتا ضمن جلوگ هشداردهنده نصب باشدموانع و عالئم باید بسته  فضای اطراف در -13

 شود. یریاند، جلوگوارد شده بستهی که به درون فضا یسر افراد برو احتمال بروز حادثه، از سقوط اجسام 

 گاز و پروانه یشآزما ار داخل فضای بستهکانجام  یگاز صدور پروانه آغاز نگردد برا یشساعت بعد از آزما یکهرگاه کار تا  -14

 مجدد الزم است.
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 مجوز ورود به فضای بسته برای پرسنل عملیاتی -5-3

سته م ضاهای ب ستیکار در ف سط کارکنان  بای سان ،یدهدآموزشفقط تو شنا به مخاطرات مربوطه و ک  یاتعمل یمنکه برای انجام ا یآ

 یرز یحداقل یملزومات آموزش یدبسته، با یفرد مجاز به ورود به فضا یناند؛ انجام شود. همچنکرده یداشده و تخصص پ یتضروری ترب

 را برآورده ساخته باشد:

 در معرض یامدهای، درک پکخطرنا یطمح یاماده  یکدر معرض  یریقرارگ یهاعالئم و نشانه ییشناسا ازجمله خطر. یی( شناسا1

 جذب(. یادر معده، استنشاق  یفروبر یق،)تزر خطر یتسرا یوهو ش رفتن خطرقرارگ

که فرد وارد شونده با  یآن فرا خوانده شوند، روش یقاز طر یدبا یاضطرار یتوضع یکدر صورت بروز  یروهاکه ن ی. روش( ارتباطات2

ضا ارتباط برقرار خواهد کرد و  فرد مراقب شت یروش ارتباط یکدر خارج از ف س یبانپ صورت از کار افتادن  ستمکه در  صل ی آن  از یا

 )پیوست ج( استفاده شود.

محصور و آموزش در رابطه با نحوه استفاده از  یفضا یمناسب برا یحفاظت فرد یزات. شامل تمام تجهیحفاظت فرد یزات( تجه3

 .هاآن

 :نتخاب و استفاده از تجهیزات پایش برای ارزیابی خطرات زیرا( 4

 دارای اکسیژن کمالف( جوهای 

 ب( جوهای دارای اکسیژن زیاد

 پذیرهای اشتعالج( محیط

 د( قرارگیری در معرض مسمومیت

 ه( قرارگیری در معرض تابش رادیواکتیو

 و( قرارگیری در معرض مواد خورنده

ش .ی( نجات انفراد4 ضع یرو صورت وقوع و شونده در  ضطراریکه فرد وارد  روش  یناهد کرد. افرار خو یطآن از مح یقاز طر یت ا

شده از  یهاروش یننفررو( و همچن یچهدر یانرفتن از م خیزینهس یاباال رفتن از پله  یر)نظ یخود امداد یهاروش یرندهدربرگ اعمال 

 .باشدیمحل( م یرونب یبه فرد وارد شونده و کشش توسط گروه امدادرسان صلکشش مت یستمس یر)نظ یرونب

امدادگر فنی فضای محصور باید در رابطه با عوامل محدودکننده مربوط به انتخاب و استفاده از تجهیزات پایش جوی و شیمیایی تهیه 

امل توانند شو آن را درک نمایند. این تجهیزات میباشد  دهیدآموزششده توسط معاونت عملیات برای شرایط فوریتی فضای محصور 

 موارد زیر باشند:

 رماسنجیلوله گ (1

 برداری از راه دور(دستگاه پایش غلظت اکسیژن )قرائت پیوسته، نمونه (2

 برداری از راه دور(پذیر )قرائت پیوسته، نمونهدستگاه پایش گاز احتراق (3

 برداری از راه دور(دستگاه پایش سمیت ویژه )قرائت پیوسته، نمونه (4

 ی از راه دور(بردارهای پایش جو چند گازه )قرائت پیوسته، نمونهدستگاه (5
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 سنج غیرفعالتابش (6

 دهنده میزان اسیدی یا بازی بودن ماده()طیف نشان PHکاغذهای  (7

 آشکارسازی تابش قیدق ابزار (8

سیون، بهرهبرخی مهارت ستفاده از اینگونه ابزار عبارتند از کالیبرا سخ های مرتبط با ا سازی، پا شکار سخ، بازه آ صحیح، زمان پا برداری 

  قابلیت انتخاب، ایمنی ذاتی، شرایط محیطی و ماهیت خطرنسبی، حساسیت، 

های دقیقی ارائه توانند قرائتآن محدوده، تجهیزات می درای دارند که های تجهیزات آشکارسازی و پایش داللت بر محدودهمحدودیت

ــخص می قیابزار دقها و قابلیت اطمینان عوامل خارجی بر قرائت ریتأثنمایند و همچنین نحوه  کنند. برای مثال، عوامل زیر باید را مش

 قرار گیرند: مدنظر

 های دماکرانه (1

 حساسیت متقابل (2

 کالیبراسیون (3

 توان (4

 برداریمدت زمان نمونه (5

 موقعیت نمونه (6

 قیدق ابزاروضعیت حسگرهای  (7

یهبش یاتشکل که در عمل ینبسته را پشت سر گذارد به ا ینجات از فضا یناتمرتبه تمر یکماه  12هر  یدنجات با یماز ت یهر عضو

ــازی ــده س ــک ش ــرکت کند و عروس در  یتیفور ایرا که خدمات نجات در هنگام واکنش به حادثه ییهاآنو تمام  یافراد واقع یا هاش

 بسته خارج کند. یاز فضا یبدل یابسته  یاست را از فضا یضرور یشانمنطقه برا

 یاتبسته در عمل یبه فضاها یهشب کامالًآن  یو دسترس شناسییختر ی،ورود اندازهبهبا توجه  یدشده با یساز یهبسته شب فضاهای

 باشد. ینجات واقع

 SARSاز  یاشود  یدهکامل پوش SCBA یدستگاه تنفس یدخارج کردن جسد با یافضاها جهت اقدام به نجات افراد و  ینورود به ا برای

 طناب نجات متصل گردند. یکبه  یدنشانان بااستفاده شود و آتش

 ارزیابی در حوادث فضای محصور باید شامل برآورد اولیه و پیوسته موارد ذیل باشد:

 نوع، اندازه، دسترسی و ساختار داخلی فضای محصور (1

، کتریکیور شدن(، عوامل محیطی )شیمیایی، جوی، دما و غیره(، انواع مضر انرژی )الخطراتی نظیر احتمال احاطه شدن )غوطه (2

انع، خطرات حرکت/ مکانیکی، حرکت ناشی از جاذبه، هیدرولیک و غیره( و خطرات ساختاری )دیوارهای واگرا، گیر افتادن، مو

)و نه محدود به آن( که باید به کار بسته  های کلی شناسایی و ارزیابی خطرات مرتبط با فضاهای محصورروشسقوط و غیره(. 

 شوند، عبارتند از:
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تواند یم که آنگیری تعیین وجود وضعیت خطرناک یا پتانسیل شکل منظوربهکننده فضای محصور محیط احاطهارزیابی  .أ

 برای امدادگران در حین نزدیک شدن خطرآفرین باشد.

 NFPA 4722که ممکن است در معرض یک ماده خطرناک بر اساس استاندارد  نشانانآتشقربانی یا  ییزدایآلودگنیاز به  .ب

 بوده باشد. CFR29 3 1910.120و 

 منابع مورد نیاز برای آغاز عملیات نجات در فضای محصور. .ج

 محوطهشناسایی جوها یا مواد خطرناک از طریق ارزیابی چشمی و اطالعات دریافتی از پرسنل و شاهدین حاضر در  .د

 ریسک )احتمال بازیابی قربانی( لیوتحلهیتجز (3

 منابع اضافی الزم و موجود (4

 کنترل صحنه حادثهایجاد مناطق  (5

 های ایزوالسیونمیزان خطر و دستورالعمل (6

 بدون ورودیا  ورودکارآمدی امدادرسانی از نوع  (7

 ایمنی کلی عملیات نجات (8

 سطح اقدامات امداد و نجات (9

 ی توسط نیروهافرد یهاتیمسئولبررسی میزان اجرای  (10

 ورود به فضاهای محصور ایمرحله یهاروش -5-3-1

پرسنل در محل حادثه حاضر شدند باید سعی کنند صحنه  کههنگامیدر مرحله نخست : صحنه حادثه(من نمودن ی)ا مرحله اول

حادثه را امن سازند و از ورود مردم به صحنه حادثه ممانعت ورزند، خطرات را ارزیابی نمایند و سعی نمایند با نزدیک شدن به فضای 

 مربوطه درصدد وارد شدن به داخل محیط باشند.

شرایط و) مرحله دوم صحنه نزدیک  کهیهنگام: تماس با قربانیان( برآورد  ستشدید میبه   د،یتحقیقات مقدماتی را آغاز نمای بای

 و اندکه اتفاق را مشــاهده کرده نی بگردیددنبال شــاهدی وجوپرسبا بررســی محیط و  ،کردهدامنه، بزرگی و ماهیت حادثه را بررســی 

ش شرایط قربانیان را م در زمان و  جوییصرفهباعث  تواندیاز ورود گروه، م یشپ شدهیآورجمعاطالعات خص نمایید. محل، تعداد و 

 گردد. یاتعمل

نجات خواهند یافت و هیچ مشــکلی پیش  هاآنبه فرد یا افراد مصــدوم اطمینان دهید که )های اولیه روانشــناســی را آغاز کنید کمک

 نخواهد آمد(.

                                                           
 های کشتار جمعیاستاندارد صالحیت واکنشگران به حوادث مواد خطرناک/ سالح 2

 مقررات پسماند خطرناک 3
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ستهبایست با توجه به نوع فضای پرسنل می: سازی()آماده مرحله سوم های مجاز تجهیزات رخ داده و ورودی آنکه حادثه در  ایب

 و ... را مورد استفاده قرار دهند. گرهای نجاتمهار و طناب یزاتتجه حفاظت فردی،

 ، در صورتیدامکانات را همراه دار ایناگر . کنندیهوا و انواع گازها را حمل م یانجر یابیدستگاه رد ینشانآتش هایینماشاز  بسیاری

ستفاده کن هاآناحساس خطر، از  و  یمس یگازها یهکمک به تهو یهوا برا یهتهو یک ید،روبرو هست یژناکس یناکاف یط. اگر با محیدا

سته ن یبه ورود به فضاها یازین دیدهحادثهبه  کمک یاوقات برا ی. گاهیدنصب کن مصدوم، یهوا بهبود جریان  یک فرستادن. یستب

 است. یباال آمدن، کاف یا یینپا ینردبان، برا یحت یا یهاول یهاکمک یلوسا یژن،اکس  SCBA یدستگاه تنفس

ضر  یناولآوری اطالعات(: )جمع مرحله چهارم ستهمه اطالعات  ید، باصحنه درگروه حا صحنه را با افراد د دهآور به د در  یگراز 

 دهشگزارش یطبا شرا یدمشاهده شده با یطو گزارش گردد. شرا یادداشت یدهگروه رس ینتوسط اول یدمهم باهمه موارد د نگذار یانم

سز یرأثت یات،عمل بر روند در مدت کم، یادز ییراتگرفته شود. تغ یمصورت گرفته، تصم ییراتتغ بر اساسگردد تا بتوان  یسهمقا  اییب

ه ک یگرانتقال داده شــود. موارد مهم د یژهبه افراد گروه و یداطالعات با ین. ایردورود انجام گ محضبه یداز صــحنه با یابی. ارزگذاردیم

و احتماالت  یقخاموش کردن آتش، حقا نجات، انفجار، اتفاقات، یگنجانده شود شامل: اقدامات انجام شده برا یتموقع در گزارش یدبا

 .باشدیمراحل م یابید خطرناک و ارزهرگونه موا شناسایی،نشانیآتشگروه  یلو وسا یتموقع ثه،صحنه حاد

های مقدماتی محدوده حادثه را منابع شــناســایی شــده و گزارش آوری شــده،بایســت از طریق اطالعات جمعحادثه میایمنی  افســر

شخص نماید شرایط برای ورود  و م صورتی که  شد یا خیر. در  شساز نحادثهارزیابی نماید که آیا محیط را برای ورود ایمن می با د با

صادر نماید سپس فرمانده عملیات میپروانه ورود را  ستراتژی،  ستم مدیریت حادثه را جهت تجزیه و تحلیل بهترین ا سی ست  ها به بای

 باشد یا خیر.اجرا درآورد و تعیین نماید که آیا شرایط جهت ورود به فضای بسته قابل قبول می

 ورود به فضاهای محصور به شرح زیر هستند: قبولقابلشرایط 

با اکسیژن دارای بیش از  شدهیغندرصد باشند. یک جو  5/23و  5/19غلظت اکسیژن در هوا باید بین  قبولقابل محدوده (1

درصد کمتر  5/19اکسیژن موجود در جو از  کهیدرصورتپذیری را در پی دارد. درصد اکسیژن است و خطر اشتعال 5/23

 تواند منجر به خفگی گردد.دم استفاده از دستگاه تنفس هوای تازه میباشد ع

شتعال (2 صد صورتبه یریپذا سنج یکانفجار  ییناز حد پا یدر صرفشودیم یدهماده  حفاظت  یزاتنظر از تجه. امدادگران 

 یطشــرا ینماده وارد شــوند. در ا LELدرصــد  10از  یشبا ب یجو یمحصــور دارا یبه فضــاها یدنبا اندیدهپوشــکه  یفرد

 وجود ندارد. وجهیچهبهمحصور  یفضا یکدر برابر انفجار در  یکاف محافظت

ش یت،سم قبولقابلسطوح  (3 ستند و خواص  سته به نوع ماده خطرناک موجود ه طر سطح خ یینتع منظوربه یدبا یمیاییواب

ضا یشوند. امدادگر فن یابیارز ینمع یو چهارچوب زمان یطمح یک یبرا صور با یف شد که قادر به  یمراجع یدارا یدمح با

سا وتحلیلیهتجز یبرا یازمورد ن یابیارز یدرک ابزارها شنا ضاها یطشرا ییو  س یخطرناک در ف صور و تف  هاآن داده یرمح

 باشند.

 (:مصدومیا  یبه فرد قربان یافتن یدسترس)مرحله پنجم 
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 سرپرست یکتحت نظارت  یدبسته با یورود به فضا عملیاتو انجام  نفر باشد 6حداقل متشکل از  یدبسته با یگروه نجات از فضا یک

 کنترل گردند: یتوسط و یرانجام و تمام موارد ز صالحیذ

 شود. یگزینجا یگرسرپرست د یککه توسط  یتا زمان ماندیم یمحصور باق یورود، در خارج از فضا یاتعمل یندر ح (1

ست ن یدنما یینتع هینکا محضبه (2 شونده مجاز ممکن ا ضا یبه کمک برا یازکه افراد وارد  شته یفرار از خطرات ف صور دا  مح

 .نمایدیرا درخواست م یازمنابع مورد ن یگرد یا یباشند؛ امدادرسان

 حادثه عمل نمایند: یانقربانبایست جهت یافتن و انتقال نشانان مطابق با مراحل ذیل میآتش

 دستیابیدسترسی و  -1

رسیدن  های پیچیده برایعملیات و تکنیک سلسلهشود و گاهی به یک پذیر میامکان راحتیبهاین امر با کمترین تالش و  اوقاتبعضی

سی  ستر سیب دیده یا د ست که پس از )به فرد آ ست و لزوم این کار در این ا ست( نیاز ا سیب دیده با د به مفهوم لمس کردن فرد آ

سیب دیده ضعیت لمس فرد آ صحیحی از و شتسالمت او  بتوان ارزیابی  شد  دا صورت  خودخودبهچنانچه فرد فوت کرده با سئله  م

، ولی اگر فرد آســیب دیده زنده زده شــود پر ریســککند در این حالت نیازی ندارد دیگر دســت به اقدامات و کارهای دیگری پیدا می

 باشد بایستی وارد مرحله بعدی و اقدامات فوری شد.

 های اولیهکمک -2

سیب دیده   سی به فرد آ ستر صحیح  ینترمهمپس از د صورت مجموعه اقدامات  ست در این  سالمت او  یهاکمککار حفظ و ارتقاء 

 کاهش دهد. یامالحظهقابلتواند سالمت فرد آسیب دیده را تضمین و دوره درمان بعدی او را به میزان اولیه می

 موقعبه درست و یاژتر ،ودنم هاآننمودن  یاژاقدام به تر یشانا یجسم یطبه شرا توجهبا  بایستیم باشد یادحادثه ز یاناگر تعداد قربان

 .داشته باشد تواندیعملکرد م هایسایر جنبهبر  یممستق یدر صحنه حادثه اثر

 .یت نخاعهوا، تنفس و مشکال یرمس مثالًپرداخته شود،  کندیم یدرا تهد یمارکه جان ب هایییبآسبه  یدبا ابتدا

 .یندنما یینتع آن بر اساسخود را  هاییتو اولو یابیرا ارز یطو شرا هایبآس سرعتبه یدنجات با نیروهای

 رهاسازی -3

رداخته پاست  برگرفتهبه آزادسازی وی از قیود و موانعی که او را در  باید در این مرحله پس از تثبیت وضعیت سالمت فرد آسیب دیده

 شود.

 حرکت سازی برایآماده -4

بستن یک بورد، تثبیت کرد )آزاد شد، باید وی را آماده حرکت  مرحله رهاسازی انجام و فرد آسیب دیده از قیود و موانع ینکها از پس 

 .را در طول مسیر از سر راه کنار زدهمچنین باید محل انتقال مصدومین را از قبل مشخص کرده و تمام موانع کردن و ...( 
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 انتقال -5

 به خودروی باید ترهای تخصصیفرد آسیب دیده را برای مراقبت آنای است که در انتقال پس از انجام اعمال یاد شده آخرین مرحله 

 .شوندتر منتقل اورژانس پزشکی و یا محل امن

 تخلیه مجروحین -6

را با برانکارد منتقل کرد، باید توجه  ید اوتواند با پای خود حرکت کند و باگاهی فرد آســیب دیده جهت خروج از صــحنه حادثه نمی

 باشدمی یتبااهمهای اولیه و تخلیه ایمن مجروحین در ساعات اولیه حادثه بسیار نمود که کمک

سایل  صدومو ستفاده قرار میکه برای محیط حمل م سته مورد ا ستند، اما به این موارد محدود نمیهای ب شامل موارد زیر ه گیرند، 

 شوند:

 پیشگیری از چرخش کامل او منظوربهبیمار  سازیثابت وسایل  (1)

 پیشگیری از چرخش کوتاه او منظوربهبیمار  سازیثابت وسایل  (2)

 پیشگیری از چرخش گردن او منظوربهگردن بیمار  سازیثابت وسایل  (3)

 (litter)تخت سیار  (4)

 ساخته برای کل بدنمهارهای پیش (5)

 خورده برای کل بدنمهارهای گره (6)

 دها(بنهای مچ )مچحلقه (7)

 است. شده اشارههایی از تجهیزات نجات افراد از فضاهای بسته د( این سند به نمونه) یوستپدر : * تذکر

شم  ش شرح حال قربانیان به فرماندهی)مرحله  به  هاآنشرح حال  شدند بایدقربانیان به محل امنی منتقل  ینکهازاپس: (اطالع 

 .دتا از وضعیت ایشان مطلع گرد داده شودفرماندهی 

سایر گروه شدن تمامی قربانیان از محل حادثه باید به  شود و آنپس از اطمینان از خارج  ها را از محل حادثه خارج ها نیز اطالع داده 

 نمود

ــایل  و شــودبایســت صــحنه حادثه ایمن بعد از به پایان رســیدن عملیات می: (پایان عملیات)مرحله هفتم  تمامی تجهیزات و وس

 .گردندو در شرایط قبلی خود جهت فراخوانی بعدی نگهداری شوند و در صورت لزوم تمیز و ضدعفونی  شوند آوریجمع

 هایحفارو ریزش  هاگودال -5-3-2

 Entrapmentگیرد که فردی درون گودال، مدفون شـــده باشـــد. گیر افتادن یا صـــورت می هایحفارنجات از گودال و  وقتی عملیات

بازی  معموالً یا زمین فرورفته، رخ می هابچههنگام  ـــنی  ـــکالت به خاطر عدم رعایت در اطراف یک تپه ش دهد. خیلی از این مش

و احتمال ریزش بیشتر وجود  منطقه امن نیست آنگیرد، باید بدانید که دهد. هر وقت که ریزشی صورت میهای الزم، رخ میاحتیاط

 تواند بیرون بیاید و باید عملیات نجات ویژه صورت بگیرد.، نمیافتدبیگیر  آنو شخص اگر در زیر  انددارد. زمین و شن سنگین
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ــعیت، زمین باید  ــوند. این کار بعد از محکم دقتبهدر این وض ــمع shoringکاری کنده ش ــتن در طرفین تونل یا ش ــت بس زنی )داربس

دهد. ریزش دوم گیرد. ارتعاش یا وزن اضـــافه در باالی زمین جابجا شـــده، احتمال دومین ریزش را افزایش می(، انجام میحفرشـــده

ـــایش آب در خاک، ایجاد تواند به خاطر ارتعاش تجهیزات،دهد. این امر میرخ می یختگیفروربعد از اولین  معموالً ـــتادن یا فرس  ایس

ش ست افراد مدفون  ضایی امن برای حفاظت از امدادگران و حادثه  یدهدآموزشده، نیاز به گروه ویژه گردد. نجات در و مجهز دارد تا ف

 دیدگان، از ریزش دوم، ایجاد کنند.

ــوید، ایمنی از اهمیت باالیی برخور، نزدیک مییختهفرور ایحفرهوقتی به یک گودال یا  ــت. راه رفتن نزدیک لبه فروش یخته، ر دار اس

شود. از  دوم تواند ریزشمی سبب  صله یهالبهرا  شی اداریدنگهو ناظرین را هم دور  کارکنانبگیرید و همه  فرو ریخته فا ز . ارتعاش نا

 غیرفعال بایدبنابراین در موقع انجام عملیات خروج مصــدوم، همه لوازم ســنگین  گردد؛منجر به ســقوط دوم می آالتماشــینلوازم و 

، دپو یکجاتواند موجب آوار گردد خاکی که از حفاری در ، چون میشــوندمتوقف باید  هم وآمدرفتهای ناشــی از . حتی تکانشــوند

ست توده یا تله خاک می آنشود که به می شند، ممکن ا شته با ستند و اگر خیلی نزدیک حفاری قرار دا ستحکمی نی گویند، مواد م

 .شوداز بر هم زدن توده خاک اجتناب  باید ریزش کنند.

ــخص گیر افتاده ارتباط  رخطردبدون   ــعی کنید با ش ــدن به گودال نباید از یدبرقرار کنانداختن جان خود، س ــورت نزدیک ش . در ص

قت د هاگودالهای فراگرفته جهت نزدیک شدن به بایست به آموزشتر است عبور کنید. میهای باریک، جایی که خاک سستقسمت

شینشود. پس از دور نمودن مردم از لبه حفاری،  شت تا جای افراد گیر افتاده را ها، میپایین آوردن ما شاهدینی گ ست به دنبال  بای

اشد. از محل سقوط قربانیان ب تواند نشانگرابزارهای دستی مانند بیل، کلنگ و کاله ایمنی، وسایل بازی کودکان میبتوان معین نمود. 

 اند.ار قربانیان کجا دیده شدهآخرین بشود که  سؤالبودند،  صحنهکه در  کارکنانیناظرین و 

صور هاگودالگیرد. ها وقت زیادی مینوع نجاتاین  ضاهای مح ست مانند ف ست در دارای هوای خطرناک به علت گازهای  هم ممکن ا

تواند تفاوتی بین هوای قابل دســترســی مصــدوم و های تهویه میســمی مانند متان یا دیگر گازهای فاضــالب، باشــند. نصــب هواکش

 ایجاد کند. امدادگران

. ریزش ودشداشته باشد که آب با پمپ از گودال خارج  ضرورتشاید اگر فروریختگی به علت شکستگی لوله یا سیل، ایجاد شده باشد، 

صدوم را با خطر مواجه  شتر به داخل  کندمیآب در گودال، م گردد. با خروج آب این موقعیت به حال می آنو موجب ریختن خاک بی

صدومین از گودال خارج می .آیددرمیتعادل  شد وقتی م ضروری با ست  ستم باالبر بلند ک هاآنشوند ممکن ا سی  ، مانند عملیاتردبا 

ابین( و همه لوازم مربوطه کار)قالب کمر مهار، قرقره، طناب، دهندگاننجاتنجات با طناب با زاویه زیاد. این کار نیازمند این اســت که 

 باشند. یدهدآموزشرا برای انواع نجات،  هایستمسرا داشته باشند. پرسنل باید چگونگی کاربرد و استفاده از این 

ه ات بزرود. ابزارها و تجهی، به کار میهای مشابهی با فضاهای بستهارتها و مهها، تجهیزات، تکنیکدر عملیات نجات از گودال و حفره

، محافظ بندکاله، دســتکش، لباس محافظ، مهار، چراغ، چکمه، زانوبند، آرنج شــامل: PPEر گرفته در این عملیات شــامل: تجهیزات کا

سی  ستگاه تنف شم، د شمعSCBA ،SABAچ ساخت محافظ تونل یا  شتک بادی و پناهگاه، الوار و چوب برای  زنی، . هیدرولیک، بال

سطل برای تخلیه خاک، طناب نجات، مهار،، ابزارهای برقی برشCribbingغربال  ستی نجاری، بیل،  پارچه، ابزارآالت، ، ارّه، ابزارهای د

سبد حمل و کاره، هواکش تهویه، پمپ، چراغ، نردبان، بیلطناب همه سبد حمل یا تخته، مهار برای  شو، تجهیزات انتقال مانند  های تا

 لوازم پزشکی.
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 فضای بسته باید به توجه شود سایر نکاتی که هنگام انجام عملیات در

 که: ابدیب نانیاطم دیبا سرپرستان ،فضاهای بستهتمام  جهت فعالیت در

 .یک یا در صورت لزوم بیش از یک نفر در بیرون از فضای بسته حضور داشته باشد 

  ارتباط چشمی، صوتی یا سیگنالی بین کارکنانی که در جوIDLH .هستند و کارکنان خارج از جو برقرار باشد 

  و مجهز باشند تا در صورت لزوم نجات اضطراری مؤثری را انجام دهند. دیدهآموزشکارکنان بیرون از جو باید 

  پیش از ورود افراد خارج از جوIDLH  ضطراری را  ینمایندهبه داخل، باید به فرمانده یا شود تا ترتیب نجات ا او اطالع داده 

 راهم سازند.ف

  او مطلع شدند، باید اقدام متناسب با شرایط را انجام دهند. ینمایندهوقتی فرمانده یا 

  کارکنانی که خارج از جوIDLH :قرار دارند باید مجهز به موارد زیر باشند 

 تنفسی  هایدستگاهSCBA  ساختاری از  هایمحدودیتفشار مثبت یا به دلیلSARS .استفاده شود 

 هنگام ورود به فضــاهای  نشــاناناســت آتشازیابی مناســب برای خارج کردن فردی که وارد فضــای بســته شــده تجهیزات ب

سته شیلنگ، طناب و غیره و یا عالئم و می وخمپرپیچای که تاریک و ب شیاء و تجهیزات نظیر  شد باید ا شانهبا طبیعی  هاین

ــیر رفت به  پلهراهموجود در محل )نرده،  ــتن دچار و غیره( را در مس ــپرده تا در زمان برگش ــردرگمیخاطر س و گمراهی  س

 عواقب جانی به همراه داشته باشد. تواندمیدر زمان بازگشت  مسیریابینشوند. عدم 

 سقوط از ارتفاع و نیز برخورد سرو هاگودال، هاچالهباید در هنگام راه رفتن در فضاهای بسته مراقب سقوط در  هانشانآتش ،

 نظیر بند، سیم و مشابه آن، بررسی شرایط پشت درهای بسته و ... باشند. گردن به موانعی

 ا هایی بها یا تلمبهکه بخارات یا مایعات قابل اشــتعال یا احتراق در فضــاهای بســته وجود داشــته باشــد، باید از فن درجایی

 ود.که نیروی محرک آن بخار یا هوا باشد استفاده ش پوشش ضد انفجار الکتریکی تأیید شده

 صورت عملیات در محیط آلوده نظیر چاه سنل در  ست پر ضروری ا ضالب به دلیل وجود مواد خارجی آلی و معدنی  های فا

 زدایی در محل و ایستگاه نمایند.سازی و عفونتپس از اتمام عملیات اقدام به پاک

  ــور ــاهای محص ــیمیایی  )مثل زنبور در کانال اندقرارگرفتهدر حوادثی که موجودات زنده در فض تهویه( به کار بردن مواد ش

 کشنده حشرات و مواد قابل اشتعال و انفجار به دلیل امکان ایجاد انفجار ممنوع است.

  ایمن در لبه گودال قرار داده که یک متر باالتر از ســطح آن قرار  صــورتبهدر صــورت اســتفاده از نردبان، باید آن را طوری

 داشته باشد.

 ستهگودال یا محل ی عمومی پیرامون منطقه ضای ب ست باید ف سازی گردد به طرق زیر ایمنای که حادثه در آنجا رخ داده ا

 باشد:ولی محدود به موارد نمی

 ــتک پهن کردن ــیل ریزش  ی گودال برای به حداقلهای( زمینی در لبهپدهای )بالش ــاندن اثر وزنی امدادگران در پتانس رس

 دوم.

 تمامی وسایل نقلیه و تجهیزات خاموش کردنسایر منابع ارتعاش در منطقه، شامل آمد و وکنترل و محدودسازی رفت. 

  به منطقه یرضروریغکنترل و محدودسازی دسترسی افراد 
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 ها؛ همچنین بخش و جداسازی )ایزوالسیون(، حذف و یا کاهش اثرات آن شناسایی خطرات عمومی و تأسیسات متأثر از آن

 تر در این خصوص در پیوست ب آمده است.اطالعات تفصیلی ،خطرات عمومی

 ی اضطراری برای تضمین ایمنی پرسنل واکنش و قربانیانکنترل تأسیسات در داخل گودال یا محل تخلیه 

 منابع -6

 کتاب ایمنی کار در فضاهای محدود نوشته پژمان روحی، غالمحسین پرمون، پرهام روحی -6-1

6-2-NFPA1500 

6-3- NFPA1006 

4-6 National Safety compliance, OSHA training movie, confined space 

5-6 N.C. Department of Labor’s Division of Occupational Safety and Health publication: A GUIDE to safety in 

Confined Spaces 

 هاپیوست -7

 HSE-FO-58مجوز کار در فضای بسته به شماره  -7-1

 دستگاه سنجش گازها  -الف پیوست -7-2

 انواع خطرات در فضای بسته  -پیوست ب -7-3

 های ارتباطی شیوه -پیوست ج -7-4

 پیوست د: تجهیزات مورد استفاده هنگام نجات افراد از فضای بسته -7-5

 گستره انفجار برای گازها و بخارات متداول -پیوست و -7-6

 زها و بخاراتـ حدود مجاز تماس برخی از گاپیوست ه -7-7
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 دستگاه سنجش گازها -پیوست الف

و اکسیژن به میزان درصد مورد استفاده قرار  PPMگازهای سمی در محدوده  گیریاندازههای گازهای سمی و اکسیژن برای گازیاب 

 باشند.ضد انفجار بایست میروند، ها برای ورود به فضاهای بسته به کار میاین دستگاه کهییازآنجاگیرند. می

 سنسورهای کاتالیستی

سال  ینا  سورها که در  سط دکتر ال 1927 -1926سن شد یورتو سون اختراع  ستفاده قرار  جان اکنون نیز با اندکی تغییرات مورد ا

 گیرند.مورد استفاده قرار می سنگزغالاز معادن گیرند. این سنسورها اکثراً جهت گازسنجی می

 شکست نوری گاز سنج

 در صورت وجودکند. کار میساخته شد با استفاده از اصول فیزیک و شیمی و بخصوص شکست نور  1927ها که در سال این گازسنج 

 ود.شیکش مدرج نشان داده مخط یک یو بر رو کندمی ییرشکست نور با توجه به غلظت مواد موجود تغ یزانم یدروکربنی،بخارات ه

 گیریتیوب اندازه دستگاه پمپ مکنده دستی مجهز به

د جز در ح مثالًگیری بسیار کم باشد. شود که مقادیر گازهای سمی در محیط اندازهزمانی از دستگاه پمپ مکنده دستی استفاده می

 گیری کم محدود شده است.حجمی باشد. کاربرد این دستگاه به علت مقادیر اندازه %1( و یا حداکثر کمتر از ppmدر میلیون )

ج های ذکر شده مدرباشد. این کپسولمپ مکنده دستی دارای یک مکنده دستی و چند کپسول گازهای سمی مختلف میدستگاه پ 

گیرد. کاتالیست جذبی باشد. هر کپسول برای یک گاز سمی خاصی مورد استفاده قرار میهای درصد حجمی میبوده و دارای عالمت

 گاز سمی خاص در کپسول وجود دارد. آن

ستفا ستگاه  ینده از اروش ا شدیم صورتینبدد سم با سول گاز  ست کپ سول در داخل پمپ . شودیانتخاب م موردنظر یکه نخ کپ

بعد از قرار دادن  شــود.در محیطی که احتمال وجود گاز ســمی وجود دارد قرار داده می ســپس دســتگاه شــودیقرار م یمکنده دســت

ستگاه در محیط  شان داده می موردنظرد سمی ن ستی، میزان گاز  شار دادن پمپ مکنده د شتر در کار می. شودبا ف وان تبرای دقت بی

 میانگین گرفت. آمدهدستبهها یا اطالعات گیری را انجام داد و از بین دادهچند بار اندازه

ها از بجای این دســـتگاه و گیرندقرار می مورد اســـتفاده ندرتبهگیری ها به ســـبب دشـــواری در نگهداری و اندازهاین نوع دســـتگاه

 شود.های الکترونیکی استفاده میدستگاه

 دستگاه الکترونیکی مجهز به سنسورهای الکتروشیمیایی

شیمیایی  سورهای الکترو سیژن عمدتاًسن ستفاده می ،برای تعیین میزان اک شتعال ا سمی و قابل ا ساسشوند. گازهای  ارکرد ک بر ا

ف الکترولیت در گاز هد واقع دروجود گاز هدف است.  براثرقوع واکنش شیمیایی در ماده الکترولیت درون سنسور سنسورها و گونهاین

ـــده و باعث انتقال یون بین آند و کاتد می ن ولتاژ ای معموالًگردد. این واکنش باعث ایجاد ولتاژ بین کاتد و آند گردیده که یونیزه ش

معکوس با چگالی گاز اطراف سنسور و زمان متناسب  طوربه بنابراین عمر سنسور ؛باشدیمخطی و متناسب با میزان تجمع گاز هدف 

 است.
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سنج سولفید هیدروژن، مونواگاز سیژن،  سوره برای گازهای اک سن ستفاده قرار کهای تک  سید کربن و برخی از گازهای دیگر مورد ا

 گیرد.می

گاز اکسیژن، سولفید هیدروژن، مونواکسید کربن و گازهای قابل اشتعال پایه متان، مونوکسید کربن،  4سنسوره برای  4های سنجگاز 

 کنند.های کاری سالمت کارکنان را تهدید مینوع گاز در اکثر محیط 4. این گیرندمورد استفاده قرار می هیدروژن سولفور و اکسیژن

شد. دتکتور گازیاب می یابنشتحمل، دتکتور  لای قابهنوع دیگری از گازسنج  شتی  صورتبهبا سیار سبک در تشخیص ن پرتابل و ب

 گازهای قابل اشتعال در محدوده طراحی شده است.

سان این امکان را می سریع ،راحتیبهدهد که این تجهیزات به افراد و بازر سیار  شتی گاز را تعیین کنند یا از عدم  خطربیو  ب محل ن

 نشت اطمینان حاصل کنند

 گردند:کاربردی به دو گروه زیر تقسیم می نظر از هادستگاهاین  

 های دستی قابل حملالف( گازیاب 

که در صورت برخورد  شوندیمحرکت داده  موردنظر یهامحلگاز و یا  ها قابل حمل بوده و توسط افراد در مسیر لولهاین نوع گازیاب 

ستگاه  سیت د سا شتی با توجه به ح سیلهبهبا هرگونه ن شداردهنده وجود گاز و میزان  و  ونهگایندارند. کاربرد را اعالم می آنعالئم ه

 از: اندعبارتها گازسنج

 های احتمالیوجود نشت لحاظ از روکارهای کنترل لوله •

ـــول اطمینان از عدم وجود گازاندازه • ـــکاری بر روی خطوط لوله و یا  گیری و حص عملیاتی و یا  ظروفقبل از اقدام به جوش

 گیرد.گازی صورت می تأسیساتهرگونه عملیات گرم دیگری که در داخل 

 ها، مخازن، موتورخانه و مشابه این اماکن.انند حوضچهم یهای محصوروجود گاز در مکان عدمجهت اطمینان از  •

 های ثابتب( گازیاب

به  شوند وها نصب میها یا کارگاهصنعتی، سالن هاییطمحروند. عمدتاً در دائمی بکار می طوربهها جهت تشخیص گاز این نوع گازیاب

 :گردنددو دسته زیر تقسیم می

و در واحدهای غیر صنعتی  هاکاربرد آن مستقل عمل نموده و بیشترین جنبه صورتبهها این نوع گازیاب های منفرد:گازیاب -الف 

 باشد.ها و غیره میها، آبدارخانهساختمان ها،مسکونی، موتورخانه

( که در sensorsگاز )دهنده و حساس به های تشخیصاین سیستم از یک مرکز کنترل اصلی و دستگاه ای:های شبکهگازیاب -ب 

 یل شده است.گردند تشکنصب می تأسیساتنقاط مختلف 

 گونهاینگردد. های قابل حمل اســتفاده میها عنوان شــد، برای کار در فضــاهای بســته از گازیابات گازیابکه در توضــیح گونههمان

 و در مواردی سنسور کاتالیستی( هستند که خصوصیات مربوط به خود را دارند.)ها دارای سنسور الکتروشیمیایی گازیاب

 کالیبراسیون سنسورهای گاز

سورهای گاز باید   ست منظم  طوربهسن شود. برای ت صل  ستم قرائت اطمینان حا سی سور و  سن شوند تا از میزان دقت  منظم کالیبره 

سورهای گاز  سور در کاتالوگ  معموالًسن سن سازنده  سط  سورها تو سن سیون  آنزمان بازدید و کالیبره کردن  ست. کالیبرا شده ا ارائه 
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ساده سیار  سورهای گاز در محل ب سیون آسن شامل دو مرحله میتر از روش کالیبرا ست و کالً  شگاهی ا شدزمای صفر 1: با  zero. ابتدا 

 .شودیمکالیبره  spanگیری محدوده قرائت یا اندازه .2 شود وتنظیم می

صفر: با  –صــفر ســنســور گاز بهترین کار اعمال نیتروژن یا ترکیبی از هوای تمیز تنظیم  که برای اندیدهعقبســیاری بر این  تنظیم 

های هایی نظیر آزمایشگاهسیگنال خروجی سنسور است. البته این روش برای محیط گیریاندازهبه سنسور و سپس  – رطوبت معین

چرا که محیط  نیستهای صنعتی این روش، روش جالبی کاربرد داشته باشد اما در محیط ها و ... ممکن استمواد غذایی، بیمارستان

ــت که مینرمال در چنین اماکنی دارای حداقل گازها ــتفاده کرد. همچنین باید میزان  عنوانبهها توان از آنیی اس ــفر اس ــاخص ص ش

 نماید.می یانهگراواقعداشت. در این صورت تنظیم صفر سنسور بسیار  مدنظرنرمال محیط را  رطوبت

تواند بسیار ساده یا بسیار پیچیده باشد. در حالتی که سنسور گاز برای مانیتور تنظیم محدوده عملکرد سنسور گاز می :spanتنظیم 

سور با ایجاد و اعمال یک زمینه یا رودیمو نرمال بکار  خطربیکردن گازهای  سن از ترکیبی از  Background، تنظیم محدوده عملکرد 

سور سن مثالعنوانبهمنجر به تعیین محدوده عملکرد سنسور شود. از طرفی اگر سنسور گاز  واندتگازهای هدف به میزان مشخص می

ند که کنرود. بعضی از مهندسین توصیه میباشد در این صورت ریسک و خطر کالیبره کردن سنسور بسیار باال می S2Hهیدروژن یا 

شگاه انت سور را برای کالیبره کردن به آزمای سن ست در این مواقع  سبت به ت سپس در محیط ایمن ن ش اقدام کرد. این رو آنقال داد و 

 است. برزمانو  برهزینهن است اما یالبته بسیار دقیق و با ریسک بسیار پای
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 در فضاهای بسته گاز سنجیچند نکته ایمنی 

  باید عالوه بر آشـــنایی با عملکرد  یدهدآموزشصـــورت پذیرد. این افراد  یدهدآموزشآزمایش گازها باید توســـط افراد

شخیص بدهند و از  سب با نوع کار ت سب را نیز متنا سنجش گاز، تجهیزات حفاظت فردی منا  ها حین کارآنتجهیزات 

 استفاده نمایند.

 بر  تدالل شخص نیو امضاء ا شودامضاء شخص مسئول گازسنجی در نظر گرفته  یبرا یمحلباید  پروانه کار میدر تنظ

جوانب را در نظر گرفته اســت  هیمناســب انجام داده و کل یهانظر گازســنجی را با دســتگاه که در محل مورددارد آن 

 شوند( ثبت در قسمت مربوطه باید یدستگاه و شماره مجوز گازسنج مشخصات(

 ــا  بودن برهیکال ثیقرار گرفته و از ح دیمورد بازد HSE کارشــناس لهیوســهطور مرتب بهب یســتیگاز با شیآزما لیوس

 گردند. یبررس

 ــنجگاز ــان مورد باید در بازه هاس ــحت کارش که  قرار گیرد چرا ییدتأهای زمانی متناوب مورد آزمایش قرار گیرند تا ص

 .هم وجود دارد هادستگاهاحتمال خرابی این 

  ــرفت تکنولوژی و ــتگاه ییکارابا توجه به پیش ــتگاهبهتر دس بهتر  ییکارابا  های جدیدتر راهای جدیدتر، باید بتوان دس

 لی نمود.بقهای دستگاه جایگزین

 ًگازیاب ثابت نصب شود باید هایی که اهمیت فراوان دارند،در مکان معموال. 

 بدانیم که در یک مکان فقط  کهاینتر است مگر تعداد گاز بیشتری را حس نماید مطلوب شوداگر گازیابی که نصب می

 گاز خاصی وجود دارد و احتمال تغییر نوع گاز وجود ندارد.

 محدوده غلظت گاز منتشره  کهاینمگر  تر است،نماید بیشتر باشد مطلوبای را که گازیاب حس میاگر دامنه یا گستره

 را بدانیم.

  سیژن موجود در محیط  سنجیگازدر اولین مرحله ض)باید میزان اک سته( را انداف سیژن نقش زهای ب گیری نمود زیرا اک

 .شودگیری گازهای قابل اشتعال و سمی انجام می در اشتعال مواد قابل اشتعال یا خفگی دارد. در مرحله بعد اندازهمه

  سته مورد تعمیر و یا بازدید حاوی گاز قابل انفجار بوده، مگر اینکه  گونهاینهمواره باید ضای ب صور کرد که ف  ییدیهأتت

 عدم وجود گاز در یک فضای بسته صادر شود.

 از  رودیبسته م یکه به داخل فضا یفرد یدبابسته،  یورود فرد به داخل فضا یازتر در صورت نکامل یشمنظور آزمابه

 . یدو طناب نجات استفاده نما یمنیمناسب به همراه کمربند ا یتنفس یزاتتجه

 ضخامت و طول متناسب با وزن شخص و  یدارا یدبا نمایدیبسته گازدار استفاده م یکه فرد واردشونده به فضا یطناب

ضا شد و به یارتفاع ف سته با سبه یطور مطمئنب شد. )احتمال گ یمنیکمربند ا یلهو طناب  ردنیرکبه بدن فرد متصل با

 در نظر گرفت.( یدبا یزبسته را ن یدرون فضا یزاتبه تجه

 ــنج ــته نبا یفضــا و ورود به یزمان انجام گازس ــد، اگر ب یکاز  یشب یدبس ــاعت باش ــنج یکاز  یشس ــاعت گاز س  یس

 انجام گردد. یمجدداً گاز سنج یدبسته شود با یگرفته باشد و فرد بخواهد وارد فضاانجام
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 انواع خطرات در فضای بسته -پیوست ب

 خطرات شیمیایی-1

 گازهای قابل اشتعال

صی، تولید گاز می هیدروکربنیهمه مایعات   سطحاگر در معرض هوا قرار گیرند در دمای خا سته به  شتعال گازها واب  ،نمایند. مقدار ا

تواند بخارات فرار و محصول می ماندهباقیمانند لجن یا  ماندهباقیو غلظت گاز در هوا هستند. مواد  درجه حرارت محیط، منبع احتراق

 باید قبل از کار در یک فضای محدود برداشته شود. خودخودبهو ظهور پتانسیل احتراق منابع احتراق  یا سمی تولید کنند. همه

منجر به ایجاد حریق  انفجار، با یک جرقه (UEL)( و باالی LEL)ای بین حدود پایین تراکم یک گاز قابل اشتعال و انفجار در محدوده 

غلظت اکسیژن باعث وسیع شدن دامنه بین حد  ازحدیشبافزایش تواند سبب مرگ و یا جراحات شدیدی گردد. و می یا انفجار شده

 دهد.پایین و باالی انفجار شده و احتمال حریق را افزایش می

سته به علت   ضای ب ضاها، راه کهآنحریق داخل یک ف صل از احتراق وجود دارد. در این ف های محدودی برای خروج دود و گرمای حا

هوشی شخص شده و توانایی فرار را از او اکسیژن به همراه افزایش سریع دود و حرارت، باعث بی باشد. همچنین کاهشمی ترخطرناک

 آور ییهوشبشوند. دارای خاصیت مخدر و ، عالوه بر اینکه باعث حریق و انفجار میهاهیدروکربنگیرد. الزم به ذکر است که بیشتر می

سریع عمل  ستند. این مواد خیلی  صب مرکزیگاهی با چهارمین تنفس، فرد  کهیطوربه کنندیمنیز ه ستم ع سی سیون   ،به دلیل دپر

 شود.هوش میبی

 گازهای مضر و سمی

ــالمت افراد باقی  ــخص، اثرات متفاوتی را بر س ــیت ش ــاس ــته به نوع ماده، مدت زمان مواجهه، راه ورود به بدن و حس ــمی بس مواد س

در فضای بسته وجود  طورمعمولبهگذارند. این اثرات از یک خارش موضعی مختصر تا مرگ متفاوت است. بعضی از مواد سمی که می

سیانید، کلر،فلورایدهیدروژن  وره،سولف هیدروژناز:  اندعبارتدارند  وشکاری های جهای آلی، فیومحالل ، هیدروژن برومید، هیدروژن 

سته،  به که و ... ضاهای ب ضعیف در ف سمی در این اماکن وجود داند  ییباال یهاغلظتعلت تهویه طبیعی  به علت  کهیطوربهاز مواد 

سته  وجود بعضی از مواد، ضای ب منجر به  یتدرنهاو  شودیمشوند که مانع فرار فرد به محوطه خارج سمی می ریقدبههوای داخل ف

کم کشنده باشد  یهاغلظتتواند در یکی از گازهای بسیار سمی است که می، S2H سولفید هیدروژن مثالعنوانبهگردد. مرگ وی می

سیار کم  سته  آنو مقدار ب ضاهای ب سید کربن، کل قبولیرقابلغنیز در ف ست. مونواک ستند که در ازجملهو ...  را سمی ه  دیگر گازهای 

 فضاهای بسته بسیار کشنده خواهند بود.

 کمبود اکسیژن 

اکسیژن موجود در فضاهای بسته ممکن  شودیمکمبود اکسیژن از عوامل همیشگی در یک فضای محدود است و باعث خطر خفگی  

خطرناک در این  یهاغلظتگازهای قابل اشتعال و انفجار در  کهیهنگام، مثال عنوانبهش یابد. به دالیل جایگزینی یا حذف کاه است

کنند تا غلظت گازهای قابل انفجار به اثری را مانند نیتروژن به داخل محیط تزریق میوجود داشته باشند گازهای بی هایطمحقبیل 

. دهدرا در محیط کاهش می آنگردد و مقدار تروژن جایگزین اکسیژن میدر چنین شرایطی، نی یابد وکمتر از حد خطرناک تقلیل 
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ل تانک( داخ زدگیزنگمانند ) های شیمیاییتواند به علت انجام فرآیندهایی مانند جوشکاری و یا به علت واکنشهمچنین اکسیژن می

 در داخل فضای بسته کاهش یابد.

پایین این عنصر، افراد مستعد  یهاغلظتدر  زیرا آیدیم حساببهعامل خطر در فضاهای بسته  ینتربزرگ عنوانبهکاهش اکسیژن 

شوند. شخصی که از اکسیژن کافی برخوردار نیست ممکن است قادر به حرکت ناگهانی دچار کاهش هوشیاری می طوربهبوده و  خفگی

 ل خارج نشود از بین خواهد رفت.از مح یعاًسرنباشد و نتواند خود را از مهلکه نجات دهد و اگر 

نند کشود و بسیاری از افراد خطر را حس نمیظاهر می سرعتبه معموالً فیزیکی کمبود اکسیژن عالئم %19.5 کمتر ازبا کاهش اکسیژن 

 هوش شوند.تا زمانی که بی

 تأثیر کمبود اکسیژن بر روی بدن -4جدول شماره 

 عوارضعالئم و  محتوی اکسیژن )درصد حجمی(

19.5% 
باید  کارکنانتواند بدون نیاز به سیستم تنفسی انجام شود. در زیر این حد، است که کار میحد مجاز حداقل 

 کند، بپوشند.می ینتأمسیستم تنفسی که هوا را 

 شوند.عوارض کمبود اکسیژن، سریع شدن تنفس و ضربان قلب ظاهر می 17%

 دهد.رخ میو خستگی  قلب، کاهش هماهنگی عضالتسریع شدن تنفس، افزایش ضربان  14-16%

 دهندها رخ میبیهوشی بدون هشدار، قضاوت نامطلوب، کبود شدن لب 12%

10% 
 50دقیقه  6صد منجر به مرگ شده، بعد از در 100دقیقه  8افتد، بعد از می استفراغ و بیهوشی اتفاق گیجی،

 دهد.دقیقه با اقدامات ضروری، بازگشت به حال عادی رخ می 5 – 4 بعد ازدرصد مرگ رخ داده، 

 افتد.یم اتفاق مرگ آن به دنبالو  افتدیم، قلب از کار گرددیم یک، تنفس اسپاسماترودیمبه کما  یهثان 40در  %6کمتر از 

 هوا سیلندر به متصل هوای خطوط سیستم یا SCBA از باید سمی، مواد حاوی خطرناک اتمسفر وجود یا اکسیژن کمبود صورت در

 .کرد استفاده افراد تنفسی محافظت برای

سفر در ستم از باید کنندیم ایجاد سالمت برای آنی خطر که سمی شیمیایی هاییندهآال حاوی اتم سی سی  برای کنندهمحافظت تنف

 .کرد استفاده بدن نیاز مورد اکسیژن ینتأم
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 .شودکند توصیه نمیتنفسی که هوای تازه را فراهم نمی هاییستمسدر فضای بسته استفاده از  توجه:

 غلظت اکسیژن ازحدیشبافزایش 

آیندهای برش شعله با نیز خطرناک است و این افزایش ممکن است از نشت گاز اکسیژن در طول فر درصد 23بیش از  وجود اکسیژن 

 شود.می احتراققابلمواد  پذیریاشتعالدر  یتوجهقابلباعث افزایش  اکسیژن در محیط سازیغنیدهد. اکسیژن رخ 

حجم در  %30 و گاز بسیار قابل اشتعال در یک فضای محدود بسیار خطرناک است. در غلظت اکسیژن شدهیغنترکیبی از اکسیژن  

 آید.می به وجودهوا، خطر جدی از احتراق خود به خودی 

در  وجودماز سیلندرها در هنگام جوشکاری اکسی استیلن و یا نشت از دیگر منابع  آنافزایش اکسیژن در فضای بسته، به علت نشت  

ــیژن در محل اتفاق می ــت که اکس ــح اس ــک حریق و انفجار را افزایش می یهاغلظتافتد. واض دهد. به همین دلیل چنانچه باال، ریس

 .کنند خطراعالماحی نمود که پایش را به طریقی طر هاییستمسدرصد برسد باید  23اکسیژن محیط به بیش از 

 S2Hسولفید  هیدروژن

شتعال، بی هیدروژنسولفید  ست قابل ا شانآتشگاز  عنوانبه کهرنگ و با بوی نافذ گازی ا از  نیگاز همچن یناد. وششناخته می ف

های نفتی و . این گاز به همراه نفت خام و گاز از چاهشــودیم یدتول یمصــنوع یمیاییشــ یهاانجام واکنش یا یاهانجانوران و گ یهتجز

تر گندیده و بســـیار متعفن و از هوا ســـنگین مرغتخمشـــبیه به  بوییبا  رنگبیآید. گازی ها به ســـطح زمین میگازی، به همراه آن

مواد  از تخریبوگرد با هیدروژن و یا سازد. از ترکیب گ. نقره را سیاه و ترکیبات سربی را تیره میگرددیمباشد. مقداری در آب حل می

 گردد.آلی تولید می

نمایان  جرم سیاه و شفافی صورتبهکند که میل ترکیبی شدیدی با آهن و فوالد داشته و تولید سولفید آهن می سولفورهیدروژنهگاز 

 .گرددیمگرد سنگینی و یا یک تکه درخشان بوده و گاهی در مجاورت هوا مشتعل  صورتبهو 

حس  PPM 50باالی  یهاغلظت( در PPM 50تا  1بین )پایین قابل شــناســایی اســت  هایدز فقط در H2Sید در نظر داشــت که با

در جدول  .شودفقط به حس بویایی اعتماد نباید   H2Sرود بنابراین برای شناسایی دقیقه تماس مستقیم از بین می 15بویایی بعد از 

 شده است. اشاره S2Hاثرات مواجهه با گاز زیر به 
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 S2H گاز یولوژیکیباثرات  -5شماره جدول 

 PPM اثرات بیولوژیکی

کامل قابل  طوربه 4.6ppmقابل استشمام و در غلظت  0.13ppmبوی نامطبوع عموماً در غلظت 

 افتد.افزایش غلظت، حس بویایی از کار می محضبهتشخیص است. 
0.13 

 20 سقف مجاز غلظت مجاز شناخته شده است OSHAدر استانداردهای  
دقیقه به ازای هر  10برای مدت  باریک OSHAباالتر از سقف غلظت مجاز  قبولقابلحد ماکزیمم 

 در این مدت گاز دیگری منتشر نگردد. کهیدرصورتهشت ساعت نوبت کاری، 
50 

دهد. اختالل دقیقه رخ می 15تا  3ها و از دست دادن حس بویایی پس از سرفه، سوزش چشم

دقیقه و سوزش گلو بعد از یک ساعت اتفاق  30تا  15پس از  یآلودگخوابتنفسی، درد چشم و 

 شود.افتد. طوالنی شدن زمان تماس با گاز تدریجاً منجر به افزایش صدمات میمی
100 

 200 سوزند.می شدتبهها گلو و چشم ،افتدمی کار ازکامل  طوربهحس بویایی 
تشخیص، مشکل تنفس در عرض چند دقیقه  درتسرگیجه، تهوع و از دست دادن حس تعادل و ق

 گردد. افراد مصدوم شدیدًا به تنفس مصنوعی نیازمندند.نمایان می
500 

 700 دد.پیوندر نجات مصدوم مرگ حتمی به وقع می یرتأخبیهوشی سریع، تنفس قطع شده و در صورت 
در صورت نجات ندادن سریع بیمار، بیهوشی قطعی بوده و مغز صدمه دائمی دیده و مرگ حتمی 

 باشدمی
1000 

منفجر شده و به سولفید اکسیژن تبدیل  شدتبهدرصد مخلوط با هوا قرار گیرد مشتعل یا  45.5تا  4.3های از اگر این گاز در غلظت

 خوبیهب وجودینبااتر از هوا است و بنابراین تمایل به تجمع در پایین فضاهای بسته دارد. بار سنگین 1.19 آنشود. وزن مخصوص می

موجود در بتون در آب حل شــده و با فلزات یا کلســیم و منیزیم  خوبیبهگردد. همچنین با هوا مخلوط شــده و در اتمســفر پخش می

 دهد.واکنش می آسانیبه

ینی، ب مدت )حاد( با سولفید هیدروژن باعث ایجاد سوزش و حساسیت در حلق، کوتاهگاز سولفید هیدروژن بسیار سمی است. تماس  

ــم و ریه ــته و منجر به مرگ میگردد. تماس با غلظتها میچش ــالمت بجا گذاش ــولفید  هازآنجاکگردد. های باالتر آثار جدی بر س س

شم یا اندام شود،در آب حل می راحتیبههیدروژن  سی که در معرض هوای محیط ابتدا در رطوبت موجود در پرده مخاطی چ های تنف

سگردد. قرار دارند حل می شده به پرده یاالتاگرچه  س یمخاط یهاتراوش  سکوزو یاالت) را  تا درجه  یدروژنه یدسولف توانندی( می

 .یستباال باشد مؤثر ن یدروژنه یدغلظت سولف کهیهنگام سازییخنث ینکنند اما ا یو خنث یداکس یخاص

سدیم تبدیل و موجب تخریب بافت سولفید هیدروژن با غلظت باال در غشاهای مخاطی مرطوب حل می کههنگامی  سولفید  شود. به 

از بین رفتن قرنیه و الیه مخاطی زیر پلک و روی سطح کره تواند موجب خود می نوبهبهگردد. این مسئله انحالل پروتئین می وسیلهبه

 چشم، از کار افتادن حس بویایی یا التهاب نای گردد.

ناراحتی تنفســی و  یتدرنهاها را تخریب نموده و موجب ورم ریوی و اگر ســولفید هیدروژن به ریه برســد الیه مخاطی ریه یا مویرگ 

شد. در غلظت سیار باال )باالی خفگی خواهد  شدن در ( از طریق ریه جذب خون میPPM 700های ب سید و خنثی  شود. قبل از اک

 گردد.شدید تنفسی می یازکارافتادگرسد که موجب مرگ ناگهانی به دلیل خون به مغز و سیستم عصبی می
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سولفید   سنکوپ یک یا چند ری خفقانبا توجه به آثار فو هیدروژنگاز  ست باعث  شود. به همین دلیل در  نفرآوری که دارد ممکن ا

 گویند.آورنده میگاز از پای در آنصنایع به 

شعله این سوختن باعث ا سوزدیم یآب یگاز با  کمتر  S2Hاز گاز  آن یتسم یزانکه م گرددیم 2SOگوگرد  اکسیدید یجادو پس از 

 گردد. یممکن است باعث صدمات جد ینو همچن گرددیم یویر یبو آس در چشم یداست اما باعث خارش شد

شت که افراد  یدبا ینهمچن سم و ب)مانند  هایییماریبعوارض و  به مبتالتوجه دا و  صرع یوی،ر هاییماریب ی،حلقو هاییمارینفخ، آ

 .رسندیم یهوشیقرار گرفته و زودتر به مرز خطر و ب یرتأثتحت  تریعسر S2H(، در مقابل فشارخونو  یخونغش، کم

 (CO)کربن کسیدمنوخطرات 

 یداخل یها. سلولشودیبدن م یژناکس ینشده و مانع تأم یبخون ترک ینانسان شود با هموگلوب یهوارد ر که یکربن هنگاممنوکسید

ردد . اگر منوکسیدکربن مدام استنشاق گافتدیبا منوکسیدکربن اتفاق م یتمسموم صورتینشده و بد یبدچار آس یژناز کمبود اکس

 یرأثحساس است تحت ت یژنشدت به کمبود اکس)مغز و نخاع( که به یعصب مرکز یستمو ابتدا س شدهمواجه  یژنبدن با کمبود اکس

و استفراغ خواهد شد. البته روند حصول  عیزنگ زدن در گوش، تپش قلب، نبض سر یجه،منجر به سردرد، سرگ یدهپد ین. اگیردیقرار م

در  یریو ... که باعث تغ یکار یطبودن، مح یگاریس ،نظر فرد مورد یزندگ یطشرا، بدن فرد یزیکیف یطعوامل منوط به شرا ینتمام ا

 یرم متغباال با ه یطدر افراد مختلف با تمام شرا یتو روند مسموم یجاما باز هم نتا ،دارد یبستگشود مینقاط بدن  یرو سا هایهعملکرد ر

و  نندکیم یآلودگو خواب یابتدا احساس کرخت گیرندیگاز قرار م یندر معرض استنشاق ا ،سربسته یفضا یککه در  یاست. افراد

 .شوندیم یخفگ یتو در نها یهوشیتازه تنفس نکنند دچار ب یمکان را ترک نکنند و هوا تریعهرچه سر کهیدرصورت

ه شده است ک ییشناسا یسم یدر دسته گازها یدکربنپزشکان و دانشمندان، گاز منوکس هاییبررسبا توجه به عوامل مختلف و  

 اشاره شد. هانآرا به بدن وارد کند که باال به  یعصب هاییباعصاب بدن، آس رسانیاکسیژن یستمبر س یرتأثبا  تواندیم یژناکس باوجود

 کربنکسیدمنواثرات بهداشتی  -6جدول شماره 

 اثرات کربن منو کسیدغلظت 

ppm35 hr.TWA8 

ppm 200  ممکن است عالئم غش ناشی از ناراحتی ظاهر شود.باالدر حد ، 

ppm 600 آیدمی به وجودیک ساعت  بعد ازو ناراحتی  سردرد 

ppm 2500  دهد.دقیقه رخ می 30 یباً تقراز دست دادن حواس بعد از 

ppm 4000 افتد.مرگ اتفاق می یعاًسر 

 ماده فیزیکی
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سنل همین دلیل به آورد، وجود به را مختلفی خطرات تواندیم ماده از حالتی هر شخیص را ماده مختلف یهاحالت بتوانند باید پر  و ت

 .بگیرند یاد را هاآنخصوصیات 

 و انتخاب را محافظت و ایمنی ســطوح و هاروش و گیریاندازه را هاآن بخواهیم که کندیم پیدا اهمیت زمانی اطالعات این داشــتن

 .بگیریم کار را به سازی تهویه هایروش ازآنپس

 ماده فیزیکی زیر تشکیل شود ممکن است آالینده هوایی نیز به وجود آید: 5اگر هر یک از 

 گردوغبار (1

 مه و دود غلیظ (2

 بخار (3

 مه رقیق (4

 گاز (5

 گردوغبار

 ندهیسا عملیات یرسا یا ی، مخلوط کردنگذار کردن، ماسه رنده کردن، ارّه ی،برشکار یاتعمل براثرهستند که  یذرات جامد گردوغبار

 .شودیم بندیطبقه آنبودن  یاندازه و درجه سمّ بر اساس معموالً گردوغبار .شوندیم یدتول

ـــد یکآمدن  وجودبه یغلظت و تراکم الزم برا ـــت گرم 500گردوغبار  یدانفجار ش  یادز قدرآنغلظت و تراکم  ینا .در متر مکعب اس

 .منطقه شد آنوارد  توانینم یمعمول طوربهو  سازدیمرا محدود  یداست که قدرت د

 .شودیو انفجار محسوب م اشتعال از اوقات علت یلیخ یندنشیها مها و لبهیرکت یکه رو یگردوغبار

و به انفجار  برگیردرا در  یشــتریب یرمه مقادید نما ایجاد و تراکم یفشــردگ یکاف قدربهتواند یم شــودیممشــتعل  گردوغبار یوقت

 .منجر گردد یتربزرگ

 :دارد یبستگ یربه عوامل ز گردوغبارشدن  ورشعله

 گردوغبار یمیاییش ترکیب •

 ذرات یو بافت سطح شکل اندازه، •

 شکل بودن ذرات یک درجه •

 دما و فشار اشتعال •

 .ابر غبار است یلاز تشک یریجلوگ یبرا کافی استفاده از آب مستلزم رطوبت یقاز طر گردوغبارکردن انفجار  اثریب

ــتفادهیب یاز پودرها معموالً گردوغباراز انفجارات  یریگیشپ یبرا ــود زنمی اثر اس ــترب یلیخ یدبا کنندهخنثیپودر  یراش از پودر  یش

 .یه باشدخطرناک اول

 غلیظمه و دود 

 .برف است یلتشک یهشب هاآن یلتشک یندهستند که فرا یذرات جامد هاینا •

 .شودیمبلند  هاآنبخار از  شوندیمذوب  یوقت امّا حالت جامد دارند، هایکپالستفلزات و  •
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 .هستند یکسانشکل و اندازه  نظر از شوندیمسرد  کههنگامیبخارها  ینا •

ض • س ینوع فلزات خطرات حاد و مزمن این بخارات و دهندیماز بدن را هدف قرار  ییهااندام فلزات خاص، یبع ستمبر  بدن  ی

 .کنندیم یجادا

 خطرات فیزیکی -2

 یکیخطرات الکتر

 آوری در پی داشته باشند و به موارد زیر منجر گردند:توانند عواقب بالقوه مرگها و تجهیزات برقی لخت و بدون پوشش اغلب میکابل

 گرفتگیبرق یقعم هاییسوختگ •

سیتهالکتر یق انتقالشده از طر یدحرارت تول براثرکه  یحرارت یقعم هاییسوختگ • ستخوانو  هابافت یاناز م ی س هاا به ان ان

 .آیدیم وجود

 هااستخوانشکستن  متعاقباًو  یعضالن یرارادیانقباضات غ •

 .کنندیمرا کنترل  ی بدنکه عملکرد تنفس یفلج شدن اعصاب مرکز یگردعبارتبهی، فلج تنفس •

 .گیردیمقرار  الکتریکی نیاجر یرتأثکننده قلب تحت اعصاب کنترل کههنگامی یقلب یینارسا •

 کندیم کنترل را یحرکات قلب یممغز که تنظ یفلج عصب مرکز براثر یقلب یستا •

 .باز یدر فضا چهو  ی محصوراست چه در فضا یکسان یکیالکتر جریان با تماس اثرات و عواقب

 یزاتی تجهبرا ییجا یراز ؛افتدبیبسته و محصور اتفاق  یدر فضا گرفتگیبرق حوادث ینشود که ایدشوار م ینجات زمان تیم یتمسئول

ممکن اســت  ندیده باشــندها ها و پیچیدگیالزم را جهت آشــنایی با این دشــواری یهاآموزشد و اگر افراد و الزم وجود ندار یکاف

 عملیات نجات با شکست مواجه شود.

 :دارد یبستگ زیر بر بدن به چهار عامل یکیالکتر یانجر یرتأث

 ولتاژ •

 مقاومت بدن فرد •

 در بدن یسیتهالکتر جریانورود  •

 بدن یانعبور مدار از م یرمس •

 ولتاژ -الف

 .افتندمیاتفاق  یانقباض بطن براثر معموالً ییناز ولتاژ پا یناش یهامرگکه  شودیمدر نظر گرفته  ولت 100 تا یینولتاژ پا •

 صورت گرمایی –الکترو  هاییسوختگ یجهاز ولتاژ باال درنت یناش یهامرگکه  شودیمدر نظر گرفته  ولت 600 ولتاژ باال تا •

 گیردیم

 مقاومت بدن افراد -ب

 وسیلهبهبدن مرطوب باشد و بافت بدن انسان  کههنگامی .است اهم 100000 یباًتقربا پوست خشک  یانسان معمول یکمقاومت بدن 

 .آیدیم ترپایینشود مقدار مقاومت بدن  آسیب دچار یانجر
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 جریان -ج

ــاس یانجر ــبه  بر اس ــودیمقانون اهم محاس ــته  یا یابدیم یشافزا یزن یانجر یش یابدولتاژ افزا کههنگامی یعنی ش مقاومت بدن کاس

 .افتندمیاتفاق  ترسریع حوادث باشد، ترقوی یانقدر جر هر .شودیم

 .شود یدارچند ساعت بعد از وقوع حادثه پد ن استممک یینپا یانبا جر گرفتگیبرقعالئم  یکه برخ یدباشدقت داشته 

 مدار عبور درمسیر  -د

 شودیم یینتع کنندیمیجاد را ا یرکه مس ییهااندامبدن و  یهابخش یقعبور مدار از طر یرمس. 

 کندیم یجادورود و خروج زخم ا محل در یکیالکتر یانجر یراز شودیمساده مشخص  یلیخ معموالً یکل یرمس. 

 یزاتتجه ریو تعم یبازرس یبرا ییهابرنامهو  شوند متصل ینبه زم خوبیبه یزاتتجه یدبا گرفتگیبرقکنترل خطرات  یبرا 

 .شوند نظر گرفتهدر  -03HSE-WIشماره یده مطابق با دستورالعمل ایمنی برق به د یبآس

 شدن ورغوطهگرفتار شدن و 

کند مثل یعبور م آن یانرا که از م یئیش یاسرعت هر فرد  تواند بهمی ...و غالت ریز و  هستند مانند خاک اره یزر یارکه بس یجامدات

ضاها  گونهایندر  .خود فرو ببرد در روان یگر سینه فرد فرد در زیر مواد دفن نمی لزوماًف ست وزن موادی که روی  شود بلکه ممکن ا

سمی و مقادیر زیاد محرکبیمار ریخته می سیژن، مواد  سازد و اگر فرد با کمبود اک شکل  شود شود تنفس او را م سی مواجه  های تنف

 مرگ وی خواهد بود. آنحاصل 

 .ستا ترآهسته آن ومیرمرگاست که سرعت  یندر ا تفاوت تنها ،کنندیم جادیرا ا یخطر ینچن یزکه فاقد منفذ هستند ن ییفضاها

 شدهخطرات آب جمع

 رطوبت حد از بیشتر آب که زمانی .اندشده واقع باز فضاهای در که ییهاآن ویژهبه شودیم جمع بسته فضای ته آب کمی مقدار معموالً

شته جزئی شدن خیس یا و  یا و گیرکردن لغزنده، سطوح روی رفتن راه شامل خطرات این کند ایجاد را خطراتی تواندیم شود، انبا

سقوط پا، لغزیدن شدیم الکتریکی خطرات احتمال و خطرات  شده با یشپبنابراین ؛ با شته   دید یکشود تا از  یهتخل یداز ورود آب انبا

ــح و کاف ــا به داخل یواض ــود یناناطم فض ــل ش ــخ ییدو به لحاظ ظاهری تأ حاص ــود که خطرات قابل تش . ندارد وجود یگرید یصش

ستفاده در داخل  یزاتتجه یگرقابل حمل و د یکیالکتر یهاالمپ سته یکجهت ا ضای ب به  دیمرطوب در اکثر مواقع با یاو  یسی خف

 محدود شوند. GFCI یکمحافظت شده توسط  یاو  یینبا ولتاژ پا یزاتتجه کنند،یکه با باتری مستقل کار م ییهادستگاه

 منابع جرقه و احتراق خود به خودی

 باید قبل از کار در یک فضای محدود برداشته شود. خودخودبههمه منابع ایجاد جرقه و احتراق  

رنگ  یاهس یپودر یبترک یکشود که  یجادا یدروکربنیه یعانات( در کنار مFeSخود ممکن است توسط رسوبات آهن )احتراق خودبه

 .شودیم یجادآهن ا یدو اکس S2H ینب یمیاییتوسط واکنش ش

 خطرات روانشناختی:
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های استفاده از تجهیزات حفاظت فردی ممکن است خطرات و محدودیت ازحدیشبفضاهای محدود، حرکات محدود، سروصدای 

 گیری صحیح را نداشته باشند.توانایی تصمیمبرخی از افراد ممکن است در این شرایط دچار تنش شوند و یا  روانی ایجاد کنند.

 بایست سریعاً کنترل و حذف گردند.شوند میمواردی که باعث ایجاد خطرات روانشناختی می

 سایر خطرات 

 شودفعال می سهواًاز تجهیزات مکانیکی است که  دیدگیآسیب •

 طقابل حمل، ابزار و یا تجهیزات الکتریکی مرتب یهاچراغشوک الکتریکی از  •

 مشکالت ارتباطی •

 و فرار/ امداد و نجات درحرکتمحدودیت  •

 موانعلغزنده و یا سطوح  •

 آسیب بدنی از تماس مستقیم با مواد خورنده و مواد شیمیایی •

 فضاهای محدود. عنوانبه بندیطبقهدر ترانشه  ویژهبهجاری شدن سیل و یا سقوط،  •

سته  ضای ب صه  طوربهدر مجموع خطرات ف سطوح، برخورد با موانع موجود در  اندعبارتخال سفر خطرناک، لغزیدن روی  از: وجود اتم

شیاء، سقوط ، ، غرق شدن در نقاط عمیقازحدیشبداخل محیط، نور و دید ضعیف، سروصدا و گرمای  وجود مواد رادیواکتیو، سقوط ا

ـــین راهروها و مواد خورنده، ( مواد پیروفوریک،...و  های حرارتیها، مبدلکنمخلوط)آالت از ارتفاع، خطرات مربوط به تجهیزات و ماش

 مار و ...(.) ها و غیره( و حیواناتقارچها،باکتری)وجود عوامل میکروبی 

و ارزشیابی درست و همچنین اقدامات صحیح ایمنی برای ورود و کار کردن در این فضاها صورت نگیرد  گیریاندازه کهیدرصورت 

می است.وقوع حوادث جدی و مرگبار حت
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 های ارتباطیشیوه -پیوست ج

ضا شونده به ف سته با یافراد وارد  شند. (فرد مراقبهمراه ورود )و با  یکدیگربا  یدب شته با  هبرقراری ارتباط از بیرون ب ارتباط مداوم دا

 .را ضروری اعالم کرده است آن OSHAای برخوردار است و داخل فضا و برعکس از اهمیت ویژه

ــطهبه تواندیمارتباط   ــورتافراد  رؤیتگفتگو،  واس ــدا، عالمت  یمانع کهیدرص ــد، ص ــته باش برقرار گردد.  یمنیطناب ا یاوجود نداش

 همراه داشته باشد. یرینبه سا یازاعالم ن یمطمئن برا یوسیله ارتباط یدهمچنین فرد مراقب با

 .یدنما حاصل مصدوم اطالع یتز وضعا یدمحصور با یشدن به فضا از واردامدادگر قبل باید توجه داشت که 

ـــجم م یاتتمام عمل یارتباط یزاتتجه ـــکل  دهدیمرا  ین امکاننجات ا یمکند و به تینجات را منس ـــتقل و  یککه به ش واحد مس

 :های ارتباطی اشاره شده استدر ذیل به برخی از این شیوه عمل کند یکپارچه

 :طناب هاییگنالس -1

های ارتباطی بنابراین نفرات مراقب با افراد وارد شونده باید سیگنال؛ داشته باشد ینقش ارتباط تواندیمطناب نجات  یطشرا یدر بعض

 ( که در جدول ذیل آمده است را قبل از ورود تمرین کنند. O.A.T.H )عالئم

 بسته و امدادگران خارج از فضای بسته فضای ارتباطی بین نفرات داخل سیگنال -7جدول شماره 

 معنی سیگنالنوع 

OK 
شود یعنی مرتب است و وقتی از داخل اعالم می چیزهمهشود یعنی از بیرون اعالم می کهوقتی

 مرتب است. چیزهمه

Advance 
شود یعنی از داخل اعالم می کهوقتیاما ،"بده ادامه  "یعنی  شودیموقتی از بیرون اعالم 

 "بروم خواهم پیش می

Take up 
 طناب "شود ولی وقتی از داخل اعالم می "برگرد یعنی به عقب "شود وقتی از بیرون اعالم می

 ."هستم را باال بکش در حال بیرون آمدن 

Help 
ی شود یعن. وقتی از داخل اعالم می" یابهرچه زودتر بیرون "شود یعنی وقتی از بیرون اعالم می

 "وضعیت اضطراری و به کمک احتیاج دارم."
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 ورود به فضای بسته با استفاده از طناب -5شکل شماره 

 کاربرد دارد. شوندیممحصور  یطکه وارد مح یافراد برای فقط اما هستند، ایینههزکم یارتباط یلهعالئم وس ینا کهدرحالی

 سیمهای بیسیستم -2

شوند یا ی، پاره نمکنندینمگیر  جاییبهزیرا این وسایل  دارند یمیس ارتباطی هاییستمسنسبت به  یزیمتما یتمزهای دوطرفه رادیو

 .تواند موجب بلوکه شدن سیگنال رادیویی شوندگردند اما دیوارهای فضای بسته میخوردگی نمیدچار پیچ

 

 با وارد شوندگان به فضاهای بسته یرون. ارتباط مداوم از ب6شکل 
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 فریاد زدن -3

 استفاده با یظرف فوالد یکضربه زدن به بدنه  یازدن  دست سوت زدن، با .ارتباطات است یبرا هاروش ینترسادهاز  یکیزدن  یادفر

مخزن ارتباط برقرار  یروناز ب با تیم امداد و نجات فرد آســـیب دیده محل یینتع یبرا توانیمشـــده  ییناز قبل تع هاییگنالســـاز 

 ساخت.

 ارتباطات و تشخیص گاز -4

 .گاز استفاده شود تشخیص از دستگاه یدشوند بایحصور انجام مم یکه در فضا یاتیدر تمام عمل

ضا کههنگامیاگر در  شغول عمل یفرد داخل ف صور م صدا درآ یاتمح ست زنگ خطر به  تیم به  یعاًسرفرد مراقب باید مراتب را  یدا

 کنند. یهتا هر چه زودتر محل را تخلاطالع دهد امداد ونجات 

 رتباطات و تهویها -5

شکل ش یکاگر  یاو حرکت هوا وجود دارد  یاندر جر یاگر م س هوا از یخطر نا ستموارد  ضر با یهتهو ی ست افراد حا بدون  یدشده ا

   .برسانند تیم امداد و نجاتمراتب را به اطالع  تأخیری گونههیچ
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 تجهیزات مورد استفاده هنگام نجات افراد از فضای بستهوست د: پی

 برانکار

ـــیبمیبرانکارها تجهیزاتی  ـــند که هنگام نجات افراد آس ـــتفاده قرار ای که امکان راه رفتن برای آندیدهباش ها وجود ندارد مورد اس

 :گیرندگیرند که در عملیات ذیل مورد استفاده قرار میمی

 عملیات نجات در ارتفاع 

 عملیات نجات تخصصی 

 عملیات نجات در فضای محصور 

 برانکارهای تاشو

ـــتفاده می یاتعملوتی دارند که در برانکارها انواع متفا ـــدومونقل گیرند و امکان حملمورد اس کنند، فراهم میدر هر موقعیتی را  مص

صور میان فضاهای محاز  مصدومینباشد که جهت انتقال برانکار هنگام عملیات نجات در فضای محصور برانکار تاشو میترین نوع رایج

مزیتی که این برانکارها دارند این است که برای بیماران با ابعاد مختلف قابل استفاده است و های باریک بسیار مناسب است، گاهرو گذ

 .قابل باز شدن است آنو ته  های سربرای بیماران بلند قد، قسمت

 

 برانکار تاشو -7شکل شماره 

 یلیزنب یبرانکارها

 .شوندیم ساخته فشرده یکیپالست یافو ال یفلز یهاقاباز  یسنت یسبد یبرانکارها

 گیدیدآسیب نظر ازرا  هاآن یدبا نجات، یاتدر عمل استفاده از یشهستند اما امدادگران پ جانبههمهمحکم و  یلیخ یسبد یبرانکارها

  ها اطمینان ندارید نباید مورد استفاده قرار گیرند.، چنانچه از سالم بودن آنیندنما یبازرس و استحکام

 یست مطابق با دستورالعمل سازنده مورد بازرسی قرار گیرند.بابرانکارهای سبدی می
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 برانکار سبدی -8شکل شماره 

 برانکارهای سبدی افقی

 یارسهستند ب یبدچار تروما و آس تنهیینپا یهاقسمت که در مصدومینی یا ینخاع یبدچار آس مصدومینبستن  یبرانکارها برا ینا

سترس وارده به ب شکل، ینبه ا یمارانب بستن .باشندیممناسب   ینندرا بب یناز باال زم توانندینم یرا بیمارانز ،دهدیمرا کاهش  یمارا

 .قرار دارند زمین نسبت به یدر چه ارتفاع ینکها یا

 تسمه مخصوص بستن بیمار

 هاگیرد. تعداد تســمهبیمار در جای خود مورد اســتفاده قرار می داشــتننگهاین تســمه بعد از قرار دادن بیمار در برانکار جهت محکم 

 شود.حمل می آنبستگی به موقعیت مکانی دارد که فرد مجروح در 

 سازی ستون فقراتحرکتتجهیزات بی

تی شهای پهای ستون فقرات فرد آسیب دیده باید در کلیه مصدومینی که مشکوک به آسیب مهرهجهت پیشگیری از آسیب به مهره

 هستند، ابتدا ستون فقرات در یک راستا ثابت شود و از ابزار مخصوص جهت فیکس نمودن فرد استفاده شود.

 توان از تجهیزات زیر استفاده کرد:جهت فیکس نمودن ستون فقرات می

 (Long Back Boardتخته پشتی بلند ) -1

 ای(سازی )جلیقه مهرهوسیله خارج -2

 ((Short Back Boardتخته پشتی کوتاه  -3

 و کوتاه بلند یتخته پشت

 برای خوبی بسیار محافظ ،بودن سفت دلیل بهکه  شودیماین تجهیز در حال حاضر در انواع مختلف پشتی بلند و کوتاه ساخته  

 یراحتبه و سبک .شودیم فیکس آن روی یراحتبه مصدوم فقرات ستون که دارد صاف سطح .است فقرات ستون کردن فیکس

 بســتن محل هم و حمل برای دســت جای هم که شــده تعبیه ییهاســوراخ آن خارجی یهدر حاشــ همچنین .اســت حمل قابل
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 گردن و سر کامالً که گیردیم قرار گردن و سر ساز ثابت هم آن فوقانی قسمت در .است مصدوم کردن حرکتیب جهت ییهاتسمه

 .کندیم حرکتبی و فیکس را مصدوم

 

 تخته پشتی -9شکل شماره 

 ای(سازی )جلیقه مهرهوسیله خارج

 شود.سازی و فیکس نمودن ستون فقرات در حالت نشسته استفاده میحرکتاز این تجهیز جهت بی

صدوم تروما یساز حرکتیروش ب ینهدف از ا ضع ییم صدمات خطرناک قبل از آنکه از و شود،  یتبدون  سته حرکت داده  ش ن

 است.

 عالوهبه است. رانی تسمه دو و شکمی تسمه سه یا دو دارای همچنین .است گردنی ناحیه یک و کمری ناحیه یک دارای وسیله این

شتک یک ،آن همراه سمه دو و بال شانی و چانه سازیثابت برای ت ستفاده از قبل باید البته .دارد وجود پی  چک آن قطعات کلیه ا

 .باشند قرارداشته مناسب محل در شده جمع صورتبه کمربندها کلیه است نیاز شوند.

 .توان جهت شکستگی لگن نیز استفاده نمودسازی ستون فقرات میاز این جلیقه عالوه بر ثابت

 

 یامهرهجلیقه  -10شکل شماره 



 
 بسته یدستورالعمل کار در فضا

 

 تاریخ بازنگری:

حه: از  64 صففف
66 

 

 

 

 

immobilizer سر کننده فیکس یا ایموبیالیزر 

 متعدد تروماهای و گردن سرو صدمات در همیشه .کنندمی ثابت برد بک روی آن با را گردن و سر و شده نصب برد بک روی بر

 .داد انتقال را بیمار سپس و گردد ثابت برد بک روی بر مصدوم سر ابتدا بایستی

 

 فیکس کننده سر -11شکل شماره 

 :هاآتل یلهوسبه یو تحتان فوقانی هایاندام نمودن فیکس و سازیحرکتبی

 درد، بیشتر، جراحات کاهش منظوربه هاآتل انواع یلهوسبه آن کردن فیکس و حرکتیبی شامل عضالنی اسکلتی هایجراحت از مراقبت

 .است بیشتر هایآسیب نهایتاً و خونریزی

سیب اندام قراردادن یعنی گیریآتل ستای در دیده آ شتننگه وثابت خودش طبیعی را سبه آن دا  از جلوگیری جهت گیریآتل ابزار یلهو

 و خونریزی. درد کاهش همچنین و عضالتو  اعصابپوست، عروق،  به آسیب

  



 
 بسته یدستورالعمل کار در فضا

 

 تاریخ بازنگری:

حه: از  65 صففف
66 

 

 

 گستره انفجار برای گازها و بخارات متداول -وپیوست 

 گستره انفجار برای گازها و بخارات متداول -8جدول شماره 

 عامل
 انفجار پایین حد

%LEL)) 

 انفجار باالی حد

%UEL)) 
 7.6 1.4 بنزین

 4 44 (S2H) یدروژنهسولفید 

 7.5 1.1 هگزان

 9.5 2.4 پروپان

 7.1 1.3 بنزن

 7 1.1 زایلن

 7.1 1.2 تولوئن

 25 16 آمونیاک

 ف حدود مجاز تماس برخی از گازها و بخاراتپیوست ه

 حدود مجاز تماس برخی از گازها و بخارات -9جدول شماره 

 TLV-TWA STEL عامل

 ppm 0.5 ppm 2.5 بنزن
 ــــــ ppm 20 تولوئن

 ppm 100 ppm 150 زایلن
 ــــــ ppm 20 اتیل بنزن

 S)2H) ppm 1 ppm 5سولفید هیدروژن 
 ــــــ CO)) ppm 2منوکسید کربن 

 2CO) ppm 5000 ppm 30000(اکسید کربن دی
 آور سادهخفگی ــــــ ازت یا نیتروژن

 

 

 


