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 هدف: -1

 اليت می نمایند تدوین شده است.این مستند به منظور تامين و كنترل ایمنی و بهداشت پرسنلی كه وارد فضای محدود شده و فع

 

 کاربرد: -2

 این دستور العمل در چارچوب روش اجرایی كنترل عمليات تهيه گردیده و در كليه كارگاه های شركت كاربرد دارد.
 

 مسئوليت: -3

 مسئوليت اجرا: -3-1

ارگاه پيمانکار،  وارد فضای محدود مسئوليت رعایت مفاد این دستورالعمل با كليه افرادی است كه در كارگاه شركت و ك -3-1-1

 می شوند.

 كارگاه و پيمانکار مربوطه می باشد. HSEمسئوليت اجرای مفاد این دستورالعمل در كارگاه بر عهده سرپرست  -3-1-2

 

 مسئوليت نظارت: -3-2

 می باشد. كارگاه HSEمسئوليت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل در كارگاه بر عهده سرپرست  -3-2-1

 .مسئوليت نظارت بر تحقق نهایی این دستورالعمل در كارگاه بر عهده مدیر پروژه/ سرپرست كارگاه می باشد -3-2-2

 

 

 تعاریف: -4

 (:Confined Spaceفضاهای محدود ) -4-1

 بطوركلی فضای محدود به محيطی اطالق می شود كه:

 اندازه كافی فضا بزرگ است.الف( برای وارد شدن فرد و انجام كار در درون آن به 

 ب( ابعاد دهانه ورودی یا خروجی آن محدود است.

 ج( این فضا برای انجام كار مداوم طراحی نشده است. 

 د( از تهویه طبيعی مطلوبی برخوردار نيست.

الب، معادن (، دیگ های بخار، مجاری فاضmanholeتانک، سيلو، مخازن، ظروف قيفی شکل، ورودی ها )  بویلر، كوره، سپتيک

 .زیرزمينی، مجاری سيستم تهویه، گودال ها و چاله ها و ... از جمله فضاهای محدود محسوب می شوند

 (: Lower Exposure Limit(LEL) (حد پایين اشتعال -4-2

درصدی از بخار كمترین غلظتی از تركيب كه وقتی با منبع اشتعال ) مانند شعله یا جرقه( مجاور شود توليد آتش می كند.این عبارت 

 یا گاز را در حجم هوا بيان می كند. در زیر این سطح از نظر تئوری احتمال بسيار ضعيفی برای اشتعال وجود دارد.

 (:UEL))) Uper Exposure Limit حد باالی اشتعال -4-3

می كند.این عبارت درصدی از بخار بيشترین غلظتی از تركيب كه وقتی با منبع اشتعال ) مانند شعله یا جرقه( مجاور شود توليد آتش 

از نظر تئوری احتمال بسيار ضعيفی برای اشتعال وجود دارد. اختالف بين UEL یا گاز را در حجم هوا بيان می كند. در باالی سطح 

LEL  وUEL .ناحيه احتراق پذیری یا انفجار زایی تركيب می باشدLEL  وUEL صاصی برای كليه گازها و بخارات قابل اشتعال اخت

 .هستند
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 دستگاه سنجش اكسيژن: -4-4

 دستگاهی است كه درصد حجمی اكسيژن محيط را اندازه گيری می كند. 

 

 دستگاه سنجش غلظت گازها و بخارات قابل اشتعال: -4-5

. نمایش می دهد LELدستگاهی است كه درصد حجمی گازها و بخارات قابل اشتعال و انفجار در محيط را بر اساس درصد حجمی 

 و بيشتر ممنوع می باشد.% LEL  10ورود به محل هایی با غلظت 

 

 شرح: -5

 خطرات فضاهای محدود عبارتند از: -5-1

 اتمسفرهای سمی. -اتمسفرهای قابل اشتعال -اتمسفرهای خطرناک شامل اتمسفرهای با درصد كم اكسيژن -5-1-1

 وسایل متحرک و گردنده موجود در فضاهای محدود. -5-1-2

خطرات مکانيکی شامل بریدگی و خراشيدگی و سوختگی ناشی از برخورد با اشياء ، لغزیدن و سقوط در       فضاهای  -5-1-3

 محدود. 

 ورودی یا خروجی هایی كه مسدود نشده اند. -5-1-4

 باقيمانده محتویات قبلی مانند گازها و بخارات و مایعات و رسوبات. -5-1-5

 كمبود روشنایی. -5-1-6

 سرد(. –شرایط جوی نامساعد )گرم  -5-1-7

 برق گرفتگی. -5-1-8

 آتش سوزی. -5-1-9

 

 اقدامات و تدابير ایمنی و بهداشتی: -5-2

درصد حجمی اكسيژن محيط فضای محدود می بایست قبل از شروع كار در سطوح مختلف )باال، ميانی،پایين(    فضای  -5-2-1

 .محدود كاری مورد سنجش قرارگرفته و ثبت گردد

كارگاه، قبل از شروع كار در فضای محدود، غلظت گازها و بخارات قابل  HSEدر صورت نياز و بنا به تشخيص سرپرست  -5-2-2

 اشتعال و سمی می بایست مورد سنجش قرارگرفته و نتایج آن ثبت گردد.

مایند باید با چگونگی كار با دستگاه كارگاه اقدام به پایش هوای اتمسفر می ن HSEفرد یا افرادی كه به تائيد سرپرست  -5-2-3

 آشنا بوده و سنجش ها را بر اساس روش های استاندارد انجام دهند.

كليه دستگاه های مورد استفاده در پایش هوای اتمسفر می بایست دارای گواهی كاليبراسيون معتبر و بروز بوده و بطور -5-2-4

می بایست ضميمه فرم  است گواهی كاليبراسيون دستگاهفوق شود.الزم بذكر  ساليانه اقدام به كاليبراسيون مجدد و تمدید گواهی

 مجوز ورود به فضای محدود گردد.  

كارگاه و با هماهنگی مدیر پروژه  هر كارگاه  HSEدفتر ستاد مركزی و سرپرست  HSEبسته به نياز و تشخيص مدیر  -5-2-5

سنجش گازهای سمی  -سنجش غلظت گازهای قابل اشتعال -اكسيژنمی بایست اقدام به تهيه دستگاه های سنجش درصد حجمی 

 نماید.
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فعاليت در فضای محدودی كه غلظت هر كدام از گازها بشرح جدول ذیل باشد می بایست متوقف شده و تا تهویه كامل و  -5-2-6

ایر گازها و بخارات سمی می سنجش دوباره غلظت گازها، ورود به این محل اكيداً ممنوع می باشد. الزم بذكر است در مورد س

 كارگاه از استاندارد مربوطه استفاده شود. HSEبایست با نظر سرپرست 

 

 

 غلظت نوع گاز ردیف

 CO  < 250 PPMمنواكسيد كربن 1

 H2S  < 20 PPMدی سولفيد هيدروژن  2

 LEL %10 < بخارات قابل اشتعال 3

 

دقيقه یکبار، درصد حجمی اكسيژن و غلظت گازها و بخارات         می  15در طول انجام فعاليت در فضای محدود و هر  -5-2-7

بایست انجام شده و نتایج آن ثبت گردد. در صورت كاهش درصد حجمی اكسيژن و افزایش غلظت سایر گازهای ذكر شده به خارج 

 از حدود استاندارد، فعاليت تا ایجاد شرایط مطلوب می بایست متوقف گردد.

 رات فيزیولوژیک اكسيژن بر بدن انسان نشان داده شده است.در جدول زیر اث 

تعریف مقدار اكسيژن 

 فضا
 ویژگی شعله عالئم در انسان

درصد 

 اكسيژن

فشار اكسيژن بر 

حسب ميلی متر 

 جيوه

 محيط غنی از اكسيژن
سرخوشی و شعف غير 

 عدم كنترل اعمال -طبيعی
 17836 2335 شعله ور می شود

 15936 2135 در حالت معمولی ت طبيعیحال حد طبيعی اكسيژن

حداقل سطح جهت 

 ورود به فضای بسته
 14832 1935 در حالت معمولی حالت طبيعی

 كمبود مختصر اكسيژن
غير خستگی  -اختالل در تنفس

 طبيعی در هنگام فعاليت

 

 ضعيف می شود

 

16-12  12136-1 

 كمبود متوسط اكسيژن

اختالل  -افزایش تعداد تنفس

 -هماهنگ قلبدر عملکرد 

 احتمال بروز درد در اندامها

 9132-12136 11-11 خاموش می شود

 كمبود شدید اكسيژن
ناتوانی در  -تهوع و استفراغ

 حركت و احتمال بيهوشی
 76-8336 6-11 خاموش می شود

كمبود بسيار شدید 

 اكسيژن

احتقان و تنفس بریده بریده 

 –ایست قلبی  -توقف تنفس –

 دقيقه مرگ در كمتر از چند

 4536 6 خاموش می شود

 

 می بایست از تجهيزات تامين كننده هوای تنفسی استفاده شود. 19در صورت كاهش درصد حجمی اكسيژن به كمتر از %  -5-2-8

 قبل از شروع و در طول مدت كار در فضای محدود باید عمل تهویه و جایگزینی هوا بخوبی انجام شود. -5-2-9
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ای الکتریکی جهت تهویه هوای محيط هایی كه قبالً محتوی گازها و بخارات قابل اشتعال و مواد شيميایی بوده كاربرد فن ه -5-2-11

 اند ممنوع است. بدین منظور می بایست از فن های ضدجرقه استاندارد استفاده گردد.

 ت باشد.حجم هوای تهویه شده می بایست حداقل چهار برابر حجم اتمسفر فضای محدود در ساع -5-2-11

 هوای جایگزین مورد استفاده در تهویه فضای محدود می بایست فاقد آلودگی باشد. -5-2-12

نوع سيستم تهویه مورد استفاده می بایست مناسب محل كار مورد نظر بوده و بصورتی باشد كه سطح باال و پایين  -5-2-13

 اتمسفر دارای فشار هوای یکنواخت و مناسب باشد.

سایل مکانيکی متحرک و گردنده موجود در فضای محدود می بایست بطور كامل از منابع جریان برق جدا شوند كليه و -5-2-14

 بطوری كه احتمال فعاليت مجدد آنها تا پایان فعاليت وجود نداشته باشد و بطور ایمن برچسب گذاری شوند.

 ار به بيرون از محوطه تخليه گردد.كليه رسوبات و مواد زائد فضای محدود می بایست قبل از شروع ك -5-2-15

 از وسایل حفاظت فردی مناسب با توجه به شرایط و خطرات فضای محدود می بایست استفاده شود. -5-2-16

 محيط داخل فضای محدود باید خشک و تهویه شده باشد. -5-2-17

 ز تجهيزات انتقال مکانيکی استفاده شود.در صورت نياز جهت انتقال و ورود تجهيزات و افراد به داخل فضای محدود ا -5-2-18

وینچ ها و كابل های فوالدی تجهيزات انتقال مکانيکی باید دارای گواهی ایمنی سيستم باشند. تجهيزات انتقال بایستی در  -5-2-19

 بيرون از محدوده كاری و از راه دور كنترل شوند. وجود سيستم ترمز اضطراری مناسب در این تجهيزات الزامی است.

 تجهيزات انتقال مکانيکی نصب شود. برچسب گواهی ایمنی سيستم باید بر روی -5-2-21

 تجهيزات انتقال مکانيکی می بایست توسط اپراتور مجرب مورد استفاده قرار گيرد. -5-2-21

 در صورت نياز ضروری می باشد. Lifelineایمنی و  Harnessاستفاده از  -5-2-22

پذیرد. استاندارد روشنایی فعاليت های مختلف  انجام هر گونه فعاليت در فضای محدود باید در روشنایی مناسب صورت -5-2-23

 كارگاه اعالم می گردد. HSEبا توجه به استانداردهای ایمنی و بهداشت مربوطه و توسط سرپرست 

كليه تجهيزات روشنایی مورد استفاده باید ضد رطوبت، ضدضربه و ضد جرقه بوده و جهت استفاده در فضای محدود  -5-2-24

 ربوطه باشند.دارای استانداردهای م

و ولتاژ پایين تغذیه   DCتجهيزات روشنایی مورد استفاده در فضای محدود می بایست از جریان الکتریکی مستقيم یا  -5-2-25

 باشند. DCبه  ACكار می كنند باید داری مبدل  ACشوند و تجهيزاتی كه با جریان متناوب یا 

می بوده و باید بطور منظم و قبل از هر بار استفاده توسط مسئول ایمنی نگهداری مناسب كليه تجهيزات روشنایی الزا -5-2-26

 بازدید گردند.

ورود به فضای محدودی كه قبالً در آن مایعات گرم یا سرد ذخيره بوده است  باید پس از گذشت زمان و تعادل دمایی  -5-2-27

 آن صورت گيرد.

در فضای محدود می بایست استاندارد و ایمن بوده و به سيستم ارت  كليه تجهيزات و وسایل الکتریکی مورد استفاده -5-2-28

 مجهز باشند.

 استفاده از ابزارهای الکتریکی ناقص و معيوب در فضای محدود ممنوع می باشد. -5-2-29

تجربه و كليه افرادی كه در فضای محدود مشغول به فعاليت هستند می بایست در مورد كاری كه انجام می دهند دارای  -5-2-31

 تخصص كافی بوده و با كليه مخاطرات ایمنی بهداشتی فعاليت خود آشنا باشند.  

كليه پرسنل شاغل در فضای محدود می بایست دارای تجربه كافی در كمک های اوليه و امداد بوده و به نحوه كار با  -5-2-31

 كپسول های اطفا حریق دستی آشنا باشند.  

 واقب نامشخص توسط پرسنل ممنوع است.هر گونه اقدام با ع -5-2-32
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 الزامی است. "فضای محدود كاری/ ورود ممنوع  "ورود افراد متفرقه به فضای محدود ممنوع بوده و نصب تابلوی  -5-2-33

 كشيدن سيگار و خوردن و آشاميدن در داخل فضای محدود اكيداً ممنوع است. -5-2-34

 دود اكيداً ممنوع است.برافروختن هرگونه آتش در فضای مح -5-2-35

استفاده از كليه تجهيزات حفاظت فردی ذكر شده در مجوز ورود برای تمامی پرسنلی كه وارد فضای محدود       می  -5-2-36

 شوند الزامی است.

 .تيم پزشکی ، آمبوالنس و تيم آتش نشانی جهت امداد و نجات مصدومين احتمالی می بایست در آمادگی كامل باشند -5-2-37

فضای  "كليه دریچه های ورود به فضای محدود باید از محيط بيرونی ایزوله شده و برچسب فعاليت در                           -5-2-38

 بر روی آن نصب گردد. "محدود كاری/ ورود ممنوع 

پایان كار حضور داشته  ( در مدخل ورودی فضای محدود می بایست از آغاز تاStandbyیک نفر بعنوان فرد مراقب ) -5-2-39

 باشد.

( ارتباط خود را خواه با مشاهده و بطور شفاهی و یا از طریق رادیوبی سيم با فرد یا افرادی كه Standbyفرد مراقب ) -5-2-41

 داخل فضای محدود هستند می بایست حفظ كند.

ليه پرسنل با آن آشنایی كامل داشته دستورالعمل های امداد و نجات و شرایط اضطرای می بایست تدوین شده و ك -5-2-41

 باشند.

كپسول های اطفاء حریق دستی مناسب می بایست در محل فضای محدود موجود بوده و كليه پرسنل اجرایی و نظارتی با  -5-2-42

 نحوه كار با این وسایل آشنا باشند.

 

 مجوز ورود به فضاهای محدود: -5-3 

به هر نحو منوط به درخواست و صدور كتبی مجوز ورود  از طرف سرپرست ورود و فعاليت در فضاهای محدود  -5-3-1

كارگاه و تصویب مدیر پروژه/ سرپرست كارگاه می باشد و هرگونه ورود و فعاليت بدون مجوز  HSEمربوطه، تأئيد سرپرست 

 اكيداً ممنوع است.

جام می شود توسط پيمانکار مربوطه صادر و مجوز ورود به فضای محدود در قسمتی كه فعاليت بوسيله پيمانکار ان -5-3-2

 درخواست می گردد.

درخواست كننده مجوز ورود، شخص یا گروه اجرا كننده كار را تعيين می كند. مسئوليت انجام ایمن كار و اجرای مقررات  -5-3-3

ه بر عهده درخواست و دستورالعمل های ذكر شده در مجوز ورود و تشخيص صالحيت و تخصص كافی شخص یا گروه اجرا كنند

 كننده مجوز است.

كارگاه می بایست تدابير ایمنی و بهداشت ضروری جهت اجرای ایمن فعاليت را در مجوز ورود قيد  HSEسرپرست  -5-3-4

 نموده و اجرای كامل موارد اعالم شده را پيگيری نماید.

ول اطمينان از رعایت تدابير ایمنی و بهداشت كارگاه می بایست مکان را قبل از شروع كار و جهت حص HSEسرپرست  -5-3-5

پيش بينی شده بازرسی نموده و مجوز فعاليت را تائيد نماید. پس از تائيد، مجوز فعاليت می بایست به تصویب مدیر 

 پروژه/سرپرست كارگاه برسد.

ارائه نموده و كليه تدابير  درخواست كننده مجوز موظف است آموزش های مورد نياز را به پرسنل اجرا كننده فعاليت -5-3-6

 ایمنی و بهداشت ذكر شده در مجوز ورود را با همکاری مسئول ایمنی پيمانکار تامين نماید.

ليست اشخاصی كه حق درخواست مجوز ورود را دارند باید بر حسب مورد به تصویب مدیر پروژه/ سرپرست كارگاه و  -5-3-7

 ف كارگاه ابالغ گردد.كارگاه برسد و به واحدهای مختل HSEسرپرست 
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 پس از پایان فعاليت، مجوز ورود می بایست بوسيله درخواست كننده مجوز باطل گردد و در واحد مربوطه نگهداری شود. -5-3-8

 كارگاه نگهداری شود. HSEمجوزهای باطل شده حداقل برای یکسال باید در واحد  -5-3-9

ساعت قابل تائيد می باشد و در صورت فعاليت در  12شيفت كاری و  مجوز ورود به فضای محدود، حداكثر برای یک5-3-11

 شيفتها و روزهای دیگر می بایست اقدام به تمدید مجوز مربوطه نمود.

 با اتمام تاریخ و زمان اعتبار، مجوز ورود باطل می شود.  -5-3-11

اشد. پر كردن تمام جداول طبق متن آن مجوز ورود صادر شده نباید دارای خط خوردگی، تراشيدگی و پاک شدگی ب -5-3-12

 باید كامل و خوانا باشد.

كارگاه  HSEهنگامی كه مشاهده شود وضعيت اجرای كار با شرایط ذكر شده در مجوز ورود تطبيق نمی كند سرپرست  -5-3-13

 دد. موظف است فعاليت را متوقف و مجوز را باطل نماید. برای شروع كار می بایست مجوز جدید درخواست گر

 سایر مجوزهای كاری شامل مجوز جوشکاری و ... می بایست تهيه و ضميمه مجوز ورود به فضای محدود شود. -5-3-14

مجوز ورودی كه فعاليت های مرتبط با آن منجر به حادثه شود باید همراه با مدارک تحقيق و گزارش حادثه ضبط و  -5-3-15

 نگهداری شود.

 ز در فرم مجوز ورود به فضای محدود عبارتند از:اطالعات كلی مورد نيا -5-3-16

 نام محل فضای محدود. -5-3-16-1

 تاریخ و زمان شروع اعتبارمجوز. -5-3-16-2

 تاریخ و زمان پایان اعتبارمجوز. -5-3-16-3

 هدف از ورود و كاری كه می بایست انجام شود. -5-3-16-4

 ود می شوند.مشخصات و تعداد افرادی كه وارد فضای محد -5-3-16-5

 (Standbyمشخصات فرد مراقب ) -5-3-16-6

 خطراتی كه در فضای محدود وجود دارد. -5-3-16-7

 اقداماتی كه برای رفع یا محدود كردن خطر انجام شده است.-5-3-16-8

 احتياطاتی كه باید در نظر گرفته شود. -5-3-16-9

 تدابير ایمنی و بهداشتی پيشنهاد شده. -5-3-16-11

 نتایج پایش هوای اتمسفر فضای محدود. -5-3-16-11

 دستگاه ها و تجهيزات مورد استفاده.-5-3-16-12

 كليه مجوز ها و گواهی های ضميمه شده.-5-3-16-13

 فهرست كامل وسایل حفاظت فردی مورد استفاده پرسنل. -5-3-16-14

 رادیو بی سيم و سایر تجهيزات ارتباطی مورد استفاده. -5-3-16-15

 امضاء درخواست كننده )صادركننده مجوز(. -5-3-16-16

 كارگاه )تأئيد كننده مجوز(. HSEامضاء سرپرست  -5-3-16-17

 امضاء مدیر پروژه / سرپرست كارگاه )تصویب كننده مجوز(. -5-3-16-18
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 :توزیع نسخ -

 ( توزیع شده است .IMSمطابق فرم فهرست مستندات سيستم مدیریت یکپارچه )

 

 پيوست :مدارک  -6

 كد نام ردیف

 F-101 فرم مجوز ورود به فضای محدود 6-1
 

 مدارک مربوطه : -7

 كد نام ردیف

 P-27 كنترل عمليات ییروش اجرا 7-1

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


