
 

 ارتقا دهید LOTOTO خود را به LOTO چرا باید سیستم -

 LOTO  هیزات. این تکنیک با قرار دادن قفل تج سرویسناشی از رهاسازی آن در طی  انرژیتکنیکی است برای جلوگیری

 قبل از شروع به کار است. وسایل جداسازی انرژیروی 

 “LOTO” is a technique used to prevent energy from being released during the servicing of 

equipment.  This is accomplished by placing locks on energy isolation devices prior to starting 

work. 

 

 

مجموعه ای از مراحل است که برای اطمینان از ایمن و ایزوله بودن  (LOTO) همانطور که می دانید، قفل کردن، تگ کردن

تضمین می کند که ماشین ها این  .تجهیزات یا ماشین آالت طراحی شده است، زمانی که تعمیر و نگهداری یا تعمیر انجام می شود

 .و اینکه مردم به طور تصادفی در معرض انرژی بالقوه ذخیره شده قرار نگیرند .در حین تعمیر خاموش می مانند

این به طور رسمی  .کنندرا اتخاذ می LOTOTO های پیشرو در حال حاضر سیستم جداسازی انرژی پیشرفته با عنوانسازمان

این به این دلیل است که بسیاری از تصادفات جدی که  .است "امتحان کردن"به همراه  "چسب زدنقفل کردن، بر"شامل مراحل 

 .دهنداند رخ میهای الزم انجام شدهشوند به دلیل عدم بررسی اینکه آیا همه جداسازیهای قفل کردن میشامل رویه



 
ی و خطاهای انسانی مبتنی بر مهارت این شکست ها شامل طیفی از مسائل مانند ارتباطات ضعیف در تیم های کار

توانند به راحتی قربانی مراحل از دست رفته شوند، زیرا افراد می lockout tag out هایهای روتین مانند سیستمعادت .است

 .کنند که چک کنندکنند و فراموش میروی خلبان خودکار کار می

انرژی شما را به سطح جدیدی می برد و به محافظت  کنترلیسیستم  lock-out ،tag-out در سیستم LOTOTO استفاده از

 .از افراد در برابر خطاهای انسانی رایج که باعث بروز حوادث جدی می شود کمک می کند

 چه اتفاقی می افتد زمانی که روش های جداسازی با شکست مواجه می شوند

 :ممکن است اشتباه پیش برود LOTO های متعددی از مواردی وجود دارد که در صورت شکست رویهنمونه

  روی یک نوار نقاله سنگین بود، به داخل دستگاه کشیده شد و  روتینیک کارگر معدن که مشغول تعمیر و نگهداری

 .عدم اطمینان از روشن نشدن دستگاه، منجر به این شد که همکارش ناخودآگاه آن را روشن کند .بالفاصله کشته شد

 تعمیرات در ارتفاع پس از دریافت شوک ولتاژ باال سقوط کرد و به شدت خود را  یک مهندس برق در حال انجام

 .او تجهیزات را قفل کرده بود تا روشن نشود، اما کلید کنترل خراب شده بود .مجروح کرد

  یک کارگر تعمیر و نگهداری که یک توربین بخار را تعمیر می کرد با بخار داغ داغ منفجر شد، زمانی که یکی از

 .همکاران به طور سهوی موتور را روشن کرد

  یک کارمند جدید زمانی که برای برداشتن یک قطعه گیر کرده تجهیزات به داخل یک آشیانه بلستر رفت، شکست

 .دستگاه خاموش نشده بود، بنابراین وقتی قطعه جدا شد دوباره شروع به کار کرد .خورد

آنها می توانند منجر به تلفات جانی، صدمات جدی، آسیب های پرهزینه به  .این نوع حوادث برای آسیب دیدگان ویرانگر است

 .یک تجارت و همچنین جریمه های قابل توجهی شوند

 LOTOTO به LOTO تغییر از

LOTO  بزرگ که منجر به تلفات متعدد در نتیجه یک سیستم کنترل معیوب شد، به حادثهپس از یک LOTOTO تبدیل شد.  

این مرحله مشخص می کند که آیا در نقطه  .ضروری است تستاند که افزودن مرحله ها دریافتهاز آن زمان بسیاری از سازمان

 .ایزوله ایراد وجود دارد یا خیر، و آیا برای رفع آنها قبل از شروع تعمیرات یا نگهداری به کار بیشتری نیاز است

 سازیکند، شرکت پیشرو بریتانیایی پیمانکاری مصالح ساختمانی و راهیاستفاده م LOTOTO هایی که ازیکی از شرکت

Tarmac هایدر بسیاری از شعبه .است Tarmacبه همه کارکنان مربوطه آموزش آنالین در مورد ، LOTOTO  ارائه

 .رود که در صورت لزوم، آن را بدون شکست اجرا کنندشود و انتظار میمی



 
 من تجاری برای صنایع آسفالت، سنگدانه، بتن، سیمان، مالت، آهک و سیلیس نیز رسماانجمن محصوالت معدنی یک انج

LOTOTO با همکاری. را پذیرفته استReece راهنمای ، یک تامین کننده محصوالت ایمنی، یکLOTOTO   ایجاد

 .که نحوه استفاده از این روش ها را توضیح می دهد کرد

 LOTOTO آموزش

به آشنایی با شیوه های کار ایمن در حین کار با لوازم الکتریکی کمک   LOTOTOیا  Lock Out Try Outدوره آموزشی

در برابر شرایط کنترل نشده ای که ممکن است از ماشین آالت یا تجهیزات در حین کار سرویس یا تعمیر و  می کند تا از کارگران

 .نگهداری رخ دهد، محافظت شود

 چیست؟ LOTOTO الزامات قانونی برای

و  .یک الزام قانونی خاص در بریتانیا نیست، اما همچنان بهترین عمل محسوب می شود LOTOTO در حالی که پیروی از

 :این شامل .تضمین می کند که وظایف قانونی خود را طبق قوانین مربوطه انجام می دهید LOTOTO پیروی از

 :19بخش  - 1998تهیه و استفاده از تجهیزات کار 

هر کارفرما باید اطمینان حاصل کند که در مواردی که تجهیزات کار مناسب با وسایل مناسب برای جداسازی آن از تمام منابع 

 .انرژی خود فراهم شده باشد

 :13مقررات  - 1989مقررات انرژی و برق در محل کار 

اقدامات احتیاطی کافی باید اتخاذ شود تا در صورت بروز خطر، تجهیزات الکتریکی که به منظور جلوگیری از خطر در حین انجام 

 .شود، از بین رفته باشندکار روی آن تجهیزات یا نزدیک آن انجام می

، کارفرمایان وظیفه کلی دارند که از هر کسی در برابر 1974ه بر این موارد، طبق قانون ایمنی و بهداشت در محل کار عالو

 .این بدان معناست که خطرات جداسازی انرژی باید ارزیابی و کنترل شوند .خطرات ذاتی فعالیت های کاری خود محافظت کنند

ران صنایع دستی، اپراتورهای ماشین آالت، برق کاران و هر کسی که به طور منظم افرادی که در معرض خطر هستند، مانند کارگ

آنها باید بتوانند این خطر را تشخیص دهند و  .تجهیزات را سرویس، نگهداری یا تعمیر می کند، باید آموزش کافی ارائه شود

 .بدانند برای محافظت از خود در برابر آن چه کاری انجام دهند

این امر در صورت وقوع  .تنها باید این آموزش حیاتی را ارائه دهند، بلکه باید شواهدی مبنی بر ارائه آن داشته باشند کارفرمایان نه

 .حادثه از کسب و کار محافظت می کند

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fa&hl=en&client=webapp&u=https://www.safequarry.com/hotTopics/MPA_Energy%2520Iso%2520%2520LOTOTO%252032pg%2520Handbook%2520V8%2520Final%2520Print%2520Copy.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fa&hl=en&client=webapp&u=https://www.safequarry.com/hotTopics/MPA_Energy%2520Iso%2520%2520LOTOTO%252032pg%2520Handbook%2520V8%2520Final%2520Print%2520Copy.pdf
https://humanfocus-co-uk.translate.goog/e-learning/lototo-training/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp


 

 درک انرژی بالقوه

 .کنیمهشت منبع انرژی خطرناک رایج وجود دارد که باید از آنها آگاه باشیم و در محل کار از آنها محافظت 

 برقی

تخلیه الکتریکی تصادفی می تواند منجر به راه  .انرژی الکتریکی تقریباً در تمام ماشین آالت و تجهیزات محل کار استفاده می شود

 .اندازی مجدد غیرمنتظره تجهیزات، تماس با سیم های برق دار، پریزهای برق بدون عایق و تابلوهای برق معیوب شود

 جنبشی

خطرات رایج  .این شامل تسمه نقاله، فالیویل و غلتک است .جنبشی شامل انواع تجهیزاتی است که حرکت می کنندمنابع انرژی 

 .شودها میمنابع انرژی جنبشی شامل گرفتار شدن، گرفتار شدن و گیر افتادن بین ماشین

 شیمیایی

های کنترل نشده می تواند منجر به آتش سوزی،  واکنش .واکنش های شیمیایی مانند سنتز یا تجزیه بخش رایج تولید صنعتی است

 .اینها می تواند برای ایمنی و اموال کارگران فاجعه بار باشد .انتشار گاز و انفجار شود

 حرارتی

این شامل سیستم های  .انرژی حرارتی زمانی است که گرما یا سرمای بیش از حد در تجهیزات یا ماشین آالت ذخیره می شود

 .این می تواند منجر به سوختگی و ناتوانی درجه سه شود .استبخار یا آب گرم 

 جاذبه زمین

به عنوان مثال یک کامیون سنگین پارک شده در  .جاذبه می تواند مقادیر زیادی انرژی بالقوه را که باید جداسازی شود، ذخیره کند

در جای خود نگه می دارند، اما اگر آن ها شاخک های چرخ، انرژی ذخیره شده در کامیون را  .یک شیب که در حال تخلیه است

 .خارج شوند، کامیون می تواند غلت بخورد و منجر به تصادف یا آسیب جدی شود

 پنوماتیک

تجهیزاتی مانند موتورهای محرک،  .ماشین هایی که با هوای فشرده یا گاز کار می کنند نمونه ای از منبع انرژی پنوماتیک هستند

 .کنندای از پتانسیل مخرب را ذخیره میها مقادیر کشندهآسیابسیلندرهای پنوماتیکی و 



 
 هیدرولیک

انرژی هیدرولیک عمدتاً توسط سیاالت پرفشار ذخیره شده در تجهیزات صنعتی مانند لیفتراک ها، کاترها و پمپ ها تولید می 

دامات ایمنی می تواند آسیب زیادی به قرار گرفتن در مسیر فرار از روغن هیدرولیک داغ به دلیل عایق کاری ضعیف و اق .شود

 .گیرنده وارد کند

 

LOTOTO شامل چه چیزی است؟ 



 
LOTOTO این تضمین می کند که تمام تجهیزات  .یک فرآیند نه مرحله ای است که باید در یک توالی منظم انجام شود

 :مراحل نه گانه عبارتند از .خطرناک به طور ایمن ایزوله شده و از کار افتاده اند

 آماده کنید .1

قبل از خاموش کردن تجهیزات، شخص مجاز دستور کار را بررسی می کند و به کارگرانی که در اطراف تجهیزات کار می کنند یا 

فرآیند  انجام ارزیابی ریسک و بررسی تجهیزات این شامل. در اطراف آن کار می کنند، توضیحاتی را قبل از کار ارائه می دهد

  .تکمیل کند مجوز کار را سپس فرد باید مدارک مرتبط یا. است

 اطالع دهید .2

این کار را می توان از طریق رادیو یا  .شخص مسئول به تمام افرادی که تحت تأثیر روش ایزوله قرار می گیرند، اطالع می دهد

 :فرد باید .دادسایر روش های ارتباطی مناسب انجام 

 اطالع دهید که تجهیزات ایزوله خواهند شد 

 به آنها توصیه کنید که شفاف باشند 

 به آنها دستور دهید که تجهیزات را روشن نکنند 

 خاموش کنید .3

ار این ک .با استفاده از دستورالعمل های سازنده، شخص مجاز به طور روشمند تجهیزات را خاموش کرده و برق آن را قطع می کند

 .باید به صورت منظم انجام شود تا از خطرات اضافی جلوگیری شود

 جداسازی  .4

این همچنین شامل جداسازی  .فرد با استفاده از نقاط جداسازی طراحی شده، تجهیزات را از انرژی های خطرناک جدا می کند

جود هر گونه نقص الکتریکی، فرد باید در صورت و .منابع انرژی ثانویه است که می تواند روند جداسازی را به خطر بیندازد

 .دستگاه را با استفاده از دستگاه های ایزوله کننده انرژی، نه با کنترل آن، ایزوله کند

 قفل ها را اعمال کنید .5

این به طور  .است "یک قفل، یک نفر، یک منبع انرژی"قانون طالیی  .هر دستگاه ایزوله قفل شده و برچسب گذاری شده است

یک برچسب اطالعاتی همراه با هر قفل  .از برق انداختن مجدد تصادفی تجهیزات توسط سایر پرسنل جلوگیری می کندمؤثری 

یک روش جایگزین و برچسب اطالعاتی باید برای منابع انرژی که نمی  .است تا کارگران را در مورد وضعیت تجهیزات مطلع کند

 .توانند قفل شوند استفاده شود

https://humanfocus-co-uk.translate.goog/e-learning/work-equipment/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp
https://humanfocus-co-uk.translate.goog/e-learning/risk-assessment/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp
https://humanfocus-co-uk.translate.goog/e-learning/permit-to-work/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp


 
 ژی صفرحفظ حالت انر .6

این شامل کنترل تمام انرژی های خطرناک در حالت صفر است، بنابراین تجهیزات برای تعمیر و نگهداری ایمن می 

شخص مجاز اطمینان حاصل می کند که هیچ انرژی مانند کشش فنرها، فشار در سوپاپ ها و انرژی بالقوه ناشی از گرانش  .شوند

برای جلوگیری از جابجایی قسمت های خاصی مانند زنجیر فوالدی می توان  .نمی شوددر دستگاه باقی نمی ماند یا دوباره جمع 

 .از دستگاه های مسدود کننده استفاده کرد

 امتحان کنید .7

پس از پاکسازی منطقه خطرناک از وجود تمامی پرسنل کار، شخص مجاز باید سعی کند با استفاده از کنترل های معمولی 

 :مواردی که باید بررسی شود .تجهیزات را به کار گیرد

 آیا دوباره انرژی گرفته است؟ 

 میشه عمل کرد؟ 

در صورت بروز خطا،  .تجهیزات با چندین منبع انرژی یا حسگرهای خودکار باید به طور جداگانه از هر منبع آزمایش شوند

 :شخص مجاز باید

 تجهیزات را خاموش کنید 

 تمام کارها را متوقف کنید 

 برسانید مشکل را به سرپرست 

 یک ضربه نزدیک را گزارش دهید تا بررسی کامل شود 

 وظیفه را انجام دهید .8

این به صورت منظم و منظم انجام می شود تا از هرگونه  .کار طبق برنامه ریزی انجام می شود و با ارزیابی ریسک مطابقت دارد

 :مجدد منبع انرژی، فرد باید در صورت ذخیره یا ظهور .فعال سازی مجدد تصادفی تجهیزات جلوگیری شود

 فوراً کار را متوقف کنید. 

 همه پرسنل را خارج کنید 

 اقدامات کنترلی را اجرا کنید 

 گزارش یک ضربه نزدیک 

 تحقیق کردن 

 ایمن، بازرسی و بازیابی کنید .9



 
شخص مطمئن  .استمنطقه به صورت بصری بازرسی می شود تا مطمئن شود که محافظ به طور ایمن در جای خود قرار گرفته 

پس از تکمیل،  .می شود که همه از تجهیزات پاک هستند و به فرد آسیب دیده اطالع می دهد که برق مجددا برقرار خواهد شد

 :فرد باید

 های کارگر دیگری را پاک نکنید(گذاری را بردارید )هرگز دستگاههای برچسبهای شخصی و دستگاهتمام قفل 

 یت کاری بازگردانیدهمه دستگاه ها را به موقع 

 بررسی کنید که آنها به درستی کار می کنند 

 به سرپرست اطالع دهید که تجهیزات یا فرآیند دوباره در خدمت است 

 انتقال مالکیت به تولید 

 .های جداسازی و مجوز کار را امضا کنیددر نهایت، مدارک مانند ثبت

 پیشگیری از تصادف یک مسئولیت مشترک است

یک سیستم کار ایمن را تضمین می کند که خطرات سالمتی و ایمنی ناشی از انرژی های  LOTOTO استراتژی موثراجرای یک 

این کارفرمایان را در برابر هزینه های باال و آسیب به یک تجارت که یک اتفاق ناگوار می تواند به  .خطرناک را کاهش می دهد

، به جلوگیری از توجه ناخواسته تنظیم کننده های بهداشت و ایمنی کمک می عالوه بر این .همراه داشته باشد محافظت می کند

 .کند

نه تنها در جای خود، بلکه به درستی اجرا می  LOTOTO ارائه آموزش مناسب و کافی برای حصول اطمینان از اینکه رویه های

برای کمک به کارفرمایان طراحی شده است تا کارکنان خود را در  ما  LOTOTOبرنامه آموزش آنالین. شوند، حیاتی است

و ایمنی پیشرو در بریتانیا  این برنامه توسط نهادهای نظارتی بهداشت .روش های ساده و پیچیده ایزوله سازی انرژی آموزش دهند

 .تأیید شده است و حالت های تعاملی یادگیری را در کف دست شما ارائه می دهد

  

https://humanfocus-co-uk.translate.goog/e-learning/lototo-training/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp


 
 چرا بعضا این سیستم درست کار نمی کند؟

 .نوع یا فرمت مجوز کار همه مخاطرات را پوشش نمی دهد 

 .روش اجرایی تصویب مجوز نامناسب است 

 اء و صادر می کند.فرد تایید کننده مجوز بدون بازرسی از محل و پیش بینی تمهیدات ایمنی مجوز را امض 

  



 
 کلیات اجرایی:

 Locked Out/Tagged( کارگری که مسولیت عملیاتی برای تجهیزاتی دارد که برای آن Affected employeeکارگر تحت تاثیر )

out .صورت می گیرد 

ند و یا هر کاری که را روی تجهیزات اجرا می ک LOTO( کارگری است که دستورالعمل Authorized employeeکارگر مجاز )

 انجام می دهد. Locked Out/Tagged outروی تجهیزات دارای 

 حرارتی شیمیایی، بادی، هیدرولیکی، مکانیکی، الکتریکی، -به محدود نه اما –( هر منبع انرژی شامل Energy Sourceمنبع انرژی )

 فارنهایت(، گازی، فنر، قطعات ماشین در ارتفاع، ثقل، فشار آب یا بخار. 140 باالی)

 

صورت   Locked Out/Tagged Out( وقتی اقدام نگهداری مستلزم قطعات چندگانه ایی که باید Group Lockoutقفل گروهی )

گیرد قفل های تولیدی برای هر یک از وسایل جدا کننده انرژی بکار می رود. کلید ها در جعبه قفل قرار می گیرند. کلید قفل تولید 

 .تحت کنترل مستقیم شخص تحت تاثیر یا شخص با مجوز است

، برای تضمین اینکه وسایل جدا کننده LOTOدا کننده انرژی مطابق با دستورالعمل ( قراردادن قفل روی وسیله جLockoutقفل زدن )

 یات قرار بگیرند مگر اینکه قفل برداشته شود.انرژی و تجهیزات تحت کنترل نمی تواند در عمل

( هر وسیله ای نظیر قفل که برای نگه داشتن وسایل جدا کننده در شرایط ایمن بکار می رود و از Lockout Deviceوسایل قفل زدن )

 انرژی دار شدن تجهیزات جلوگیری می کند.



 

 

  



 
 برچسب زدن یا تاگ اوت یا به تنهایی بکار می رود یا همراه با سیستم قفل زدن یا الک اوت بکار می رود.

 مات برچسب زدن شامل:الز

 باید بقدر کافی با ثبات و محکم باشد که از روی تجهیزات جدا نشود.

 ت با دوام استفاده شود.برای بستن آن از کابل ها و اتصاال

 برچسب ها باید شامل عالئم اخطاردهنده  و دستورالعمل ها باشد.

 همه کارکنان قابل فهم و درک باشد.برای 

 برچسب زدن یا تاگ اوت درجه حفاظتی به اندازه رویکرد قفل کردن فراهم نمی کند.

 مانی می توانند مورد استفاده قرار می گیرند که روشی دیگری برای کنترل موثر انرژی های مختلف وجود نداشته باشد.تنها ز

 کنند. برچسب زدن یا تاگ اوت عالئم اخطار دهنده دیداری هستند و محدودیت فیزیکی ایجاد نمی

 برای نتایج بهتر و ایجاد شرایط ایمن تر، به عنوان تکمیل کننده رویکرد الک اوت بکار می رود.

  


