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 فهرست

 کلیات ايمنی و بهداشت حرفه ای

آشنايی با انواع انبارها و عوامل موثر در طراحی 

 هاساختمان آن

آشنايی با ايمنی کار با وسايل و تجهیزات حمل و نقل 

 و جابجايی بار 

آشنايی با روش های قفسه بندی صحیح و ايمن در 

 انبارها

آشنايی با اصول ايمنی استقرار کاال و مواد در 

 انبارها

آشنايی با روش های طبقه بندی کاال و مواد خطرناک 

 درانبارها

آتش در انبار و روش آشنايی با روش های پیشگیری از 

 های اطفای

 مسايل ايمنی و بهداشت در انبار

 حمل و نقل دستی بار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 : تعریف انبار

انبار محلي براي نگهداري کاالها و مواد است. در صنعت 

براي نگهداري مواد اولیه، کاالهاي نیم ساخته، محصوالت 

 يک واحد تولیدي، قطعات يدکي دستگاه ها و ماشین آالت و

اجناس اسقاطي، و در تجارت به منظور نگهداري اقالم و 

کاالهاي خريداري شده براي و فروش از انبار استفاده مي 

  شود

 : بر اساس موارد زیر صورت می گیردانبارها تقسیم بندی 

 از نظر نوع کااليی که در آن نگهداری می شود. .1

 از نظر چگونگی و ماهیت عملکرد .2

 از نظر ساختمانی .3

 نجام عملیات انبار توسط انسان يا ماشیناز نظر ا .4

بر اساس نوع کاالیی که در آن نگهداری می شود انبارها 

 :عبارتند از

 انبار کاالهای معمولی .1

 انبار مواد قابل اشتعال يا انفجار .2

 انبار کاالهای فاسد شدنی .3

 انبار مواد شیمیايی .4

 انبار مواد فله ای .5
 نوعند : سهبر بر اساس ساختمانی انبارها 

 نبارهاي روباز  ا .1

 انبارهاي مسقف يا کامال پوشیده .2

 انبارهاي سرپوشیده بدون ديوار .3

نكاتي كه براي احداث انبارها باید در نظرگرفته شوند 

 :   عبارتند از

 بايد از سطح زمین هاي اطراف باالتر باشد .  .1

 آبگیر و نمناك نباشد .  .2



 

 3 

ديوارها و سقف ها بدون استثناء بايد از مصالح غیر  .3

 ل اشتعال بكار برده شود . قاب

كف انبارها بايد از بتن مسلح و مقاوم باشد تا در   .4

 برابر وزن اجسام قابلیت تحمل را داشته باشد . 

كف انبارها بايد داراي شیب ماليم باشد تا در صورت  .5

 شسشتو آب در محل هايي از آن جمع نشود . 

درب انبارها بايد از جنس فلز و سطح داخلي آن صاف و  .6

 دون شكاف باشد . ب

پنجره انبارها بايد فلزي و مجهز به حفاظت و تور  .7

  .سیمي باشد

داخل انبارها بايد به نسبت حجم آن دستگاه تهويه و  .8

 هواكش داشته باشد. 

سیم كشي برق بايد توكار و از داخل ولوله هاي مخصوص   .9

انجام گیرد و كلید و پريزها و روشنايي از نوع ضد 

 .جرقه باشد

ا بايد مجهز به وسائل و ابزار آتش نشاني انباره .11

  .باشد

فواصل بین هر رديف از اجناس در انبارهايي كه عرض   .11

  .متر است در نظر گرفته شود 21آنها بیش از 

در صورت تردد وسائط نقلیه در داخل انبار اگزوز   .12

 .آن مجهز به فیلتر جرقه گیر باشد

باشد  نحوه چیدن بسته ها به روي چیدن آجر به طوري  .13

  .كه مهار باشد

سانتي متر  61فاصله كاالهاي ديوار جانبي حداقل   .14

 .باشد
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 :كف انبار

كف انبار بايد نسبت به مايعات غیرقابل نفوذ و داراي 

سطحي صاف و غیر لغزنده باشد و فاقد هرگونه ترك و شكاف 

باشد و به راحتي تمیز شود. مقاومت كف انبار نیز در 

هیزات حمل و نقلي كه مورد رابطه با نوع كاال و تج

 شود.گیرند تعیین مياستفاده قرار مي

 :سقف انبار

اي باشد كه از ورود آب باران سقف انبار بايد به گونه

به درون انبار جلوگیري كرده و در عین حال در صورت 

سوزي بتواند دود و گرماي حاصله را خارج بروز آتش

 نمايد.

 :ر انبارنكات اصلي در طبقه بندي كاالها د

تقسیم بندي انواع كاالهاي موجود به گروها يا دسته  •

هايي كه داراي صفات مشترك و يا كاربرد مشترك 

 باشند را طبقه بندي مي گويند

در انبارها جهت نگهداري بهتر ، تعیین محل، پیاده  •

سازي سیستم كد گزاري و كنترل موجودي موضوع طبقه 

هاي موجود در كاال . بندي كاال اهمیت زيادي مي يابد

جانس ، حجم كاال، كاربرد آنها تانبار با توجه به 

وسايل و امكانات نگهداري و گنجايش انبارها طبقه 

به اين معني يك گروه اصلي كاال را  . بندي مي شوند

به يك انبار اختصاص داده و چند گروه فرعي ديگر از 

 ان تهیه مي نمايند

انبار عبارتند  عوامل مهم در استقرار کاال و مواد در

 از:

 میزان مراجعه به اقالم .1

 هم خانواده بودن اقالم .2

خصوصیات اقالم ) مخاطره آمیز بودن يا فساد  .3

 پذيری .......(

 : نکات مهم و حداکثر بهره وری از فضای انبار
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 استفاده حداکثر از فضای باالی سر .1

 استفاده از فضای خارج ساختمان .2

 رعايت اندازه اجناس .3

 دیانبار کردن عمو .4

 رعايت فاصله مناسب قسمتها .5

 در نظر گرفتن زمان مصرف کاالها .6

  در نظر گرفتن محل مناسب برای اندازه گیری .7
 :اصول اساسی در چیدمان کاال

قبل از هر چیز، مسیر و جا برای چیدن را از قبل  .1

 مشخص باشد.

کاالها و مواد ناهمجنس و ناسازگار را در کنار هم  .2

 نچینید.

، قفسه ها را خوب بررسی کنید قبل از جايگذاری بار .3

 که شکاف، تیزی يا ناهمواری نداشته باشد.

 تمام مواد و کاال را در يک سطح صاف بچینید. .4

اجسام سنگین تر را نزديک کف بچینید و اجسام و  .5

کاالهای سبک تر را در قفسه های باالتر انبار 

 نمايید.

اصل مراجعه به کاال را رعايت نمايید کاالهای که  .6

مورد نیاز هست در نزديک افراد و انبار همیشه 

 باشد.

هرگز ارتفاع چیدن را تا زير سیستم های آبفشان  .7

 ادامه ندهید.

از وسايل باالبر برای کاالهای سنگین يا انبارکردن  .8

 در ارتفاع استفاده کنید.

 هرگز روی صندلی، جعبه يا قفسه نیاستید. .9

هرگز کاالها روی قفسه به سمت راهرو بیرون  .11

 نیايد.

احتیاطات الزم هنگام بسته بندی کردن و باز  .11

 کردن بسته ها بعمل آوريد.

موقع بسته بندی بار با طناب يا هر وسیله  .12

ردن آن، بار زياد محکم و کديگر و در نهايت انبار 

 يا زياد شل نبنديد.

وسایل و تجهیزات مورد استفاده در نگهداري کاالها در 

 :انبار



 

 6 

 نقالها  .1

 جرثقیل ها  .2

 تی ارابه دس .3

 ماشین های صنعتی  .4

 پالت .5

 باکس پالت .6

 ظرف .7

 قفسه .8

 خرک .9

 :پالت

پالت سکوي کوچک قابل انتقالي است که براي حمل و نقل و 

 يا ذخیره کردن مواد به کار مي رود. 

جعبه، کارتن، کیسه هاي مواد بي شکل، لوازم شکستني و 

قطعات سنگین فوالدي مانند موتور اتوموبیل قابل چیدن 

 .روي پالت هستند

 چرااز پالت استفاده مي شود؟

با استفاده از پالت به جاي سطح، از حجم انبار  .1

 استفاده مي شود.

با استفاده از پالت و حمل و نقل مکانیکي، حوادث  .2

 ناشي از کار و حمل و نقل دستي کاهش مي يابد.

درصد کاهش  51تا  45هزينه هاي حمل و نقل به میزان  .3

 صورت مي گیرد.

ده تر ساخته و محاسبه کنترل ذخیره سازي را سا .4

 .موجودي و انبارگرداني را آسان مي کند

 میزان ضايعات وارده به کاال را کاهش مي دهد. .5

يکنواختي و ترتیب بهتري را در عملیات انبارداري  .6

 به همراه دارد.

 :انواع پالت ها

 پالت هاي چوبي .1

 پالت هاي فلزي .2

 پالت هاي پالستیکي .3

 پالت هاي چوبي پیش فشرده .4
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 :انواع پالت هاي چوبي

پالت هاي چوبي دو طرفه ) از دو طرف توسط لیف تراک  .1

 قابل برداشتن است(

پالت هاي چوبي چهار طرفه ) از چهار طرف توسط لیف  .2

 .تراک قابل برداشتن است

همچنین پالت هاي مي توانند يک رو يا دو باشند يعني در 

براي چیدن مواد و بسته ها  پالت يک رو از يک سطح

استفاده مي شود و در پالت دو رو از دو سطح پايیني و 

بااليي هر دو براي چیدن مواد و بسته ها استفاده مي 

 شود.

 :مزایاي پالتهاي چوبي

قرار گرفتن و مواد با تعدال و پايداري بیشتري روي  .1

 پالت بواسطه اصحکاک کافي بین سطح پالت و کاال

زيدن پالت در کف انبار به هنگام جلوگیري از لغ .2

برداشتن پالت توسط لیفت تراک بواسطه اصحکامک 

 مناسب بین سطح زيرين پالت و کف انبار

 سبک تر بودن نسبت به پالتهاي مشابه .3
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 سادگي تعمیر .4

 ارزانتر بودن چوب نسبت به اغلب مواد مشابه .5
 :معایب پالتهاي چوبي

 استحکام کمتر .1

 خطر آتش سوزي .2

بین رفتن به خصوص وقتي که در معرض فرسودگي و از  .3

 آب و مواد شیمیايي باشد.

 عمر و دوام کمتر .4

 :پالت هاي فلزي

در ساخت اين نوع پالت ها از قطعات فلزي استفاده مي 

شود که اين قطعات يا با هم پیچ و مهره مي شوند يا جوش 

مي خورند. میزان استحالک پالت هاي فلزي نسبت به پالت 

ت ولي بواسطه عدم وجود اصحکاک کافي هاي چوبي کمتر اس

بین سطح پايیني پالت و کف انبار در بعضي موارد خطر 

 لغزيدن هنگام برداشت توسط لیفت تراک وجود دارد.

 :مزایاي پالتهاي فلزي

 خطر آتش سوزي ندارند. .1

 به تعمیر و نگهداري کمتري نیاز دارند. .2

 عمر انها نسبت به پالت هاي ديگر بیشتر است. .3

ان اين نوع پالت ت کثیف شدن به راحتي مي تودر صور .4

 ها را تمییز کرد

 :پالت هاي پالستیکي

از مواد پلي استايرن ساخته مي شود. اين پالت ها در 

مقايسه با پالتهاي چوبي و فلزي استحکام کمتري دارند. 

 براي نواحي مرطوب مناسب هستند. 
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 :Box Palletباکس پالت یا 

باکس پالت را مي توان پالت ديواره دار )ثابت يا 

متغیر ( نامید. در اين نوع پالت ها حمل و نقل قطعات 

 شکستني، غیر مقاوم يا بستههاي کوچک امکان پذير است.

 :Box Palletموراد استفاده باکس پالت یا 

تشکیل واحد بار از اقالم خرد و عمده به خصوص براي  .1

 ن و مشخصي ندارند.کاالهاي که شکل معی

 براي انبار کردن بار تاارتفاع زياد بر روي يکديگر .2

 کاهش خطر سقوط کاال و کاهش حوادث .3

حمل و نقل يا انبار نمودن اقالمي که تعادل پايدار  .4

 بر روي پالت را ندارند.

 حمل و نقل قطعات در کارخانه .5

 :از نظر جنس Box Palletانواع باکس پالت یا 

 باکس پالت فلزي .1

 س پالت چوبيباک .2

 باکس پالت پالستیکي .3

 استفاده از باکس پالت فلزي معمول تر است
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 :ظرف ها

ظرف ها وسايل فلزي، چوبي يا پالستیکي هستند که  .1

قابل حمل با دست بوده و به صورت هاي مختلف ساخته 

مي شوند. نوع متداول و معمول ان به نام جعبه 

 اري ابزار نامیده مي شود.ابزار يا جا گذ

از ظرف براي نگهداري اقالم جزئي و کوچک به خاطر  .2

سهولت بیشتر در نگهداري و جابجايي انها در انبار 

 استفاده مي شود.

 :انواع ظرف ها

 جا ابزار فلزي .1

 جا ابزار چوبي .2

 جا ابزار پالستیکي .3

 جا ابزار کارتني .4
 :حقفسه ها
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ا تیرهاي افقي به قفسه قاب فلزي است که توسط صفحات و ي

 قسمت هاي مختلف تقسیم شده است.

 :دالیل استفاده از قفسه ها

 استفاده بیشتر از فضاي موجود انبار .1

 دسترسي سريع به اقالم مختلف .2

افزايش ثبات و پايداري و نظم بیشتر در سیستم  .3

 انبار

 :خرک

از خرک براي انبار نمودن اقالم طويل نظیر تیرهاي  .1

یر آهن و ... استفاده مي چوبي، میلگرد، نبشي، ت

 شود.

 

 

 :الوار -انبارداری مواد بدون جعبه ای

به استثنای مقدار نیاز فوری، الوارها بهتر است در  .1

بیرون و خارج از انبار و در فضايی مجزا انبار و 

 نگهداری شود.

الوارها بايد با اندازه و طول مناسب شان در تیرک  .2

 ا انبار شوند.های مجز

زمینی که برای انبار الوار انتخاب می شود بايد  .3

 سفت و محکم باشد و عاری از آب و رطوبت باال باشد.

اگر الوارها با دست جابجا می شوند يا برداشته می  .4

شوند با ارتفاع انبار شدن آنها کوتاه باشد. 

 1.8فوت يا  6ارتفاع تیرک های انبار شده بیش از 
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یله دسترسی مناسبی برای باالی متر نباشد و وس

 الوارهای انبار شده فراهم شود.

 :کیسه ها -انبارداری مواد بدون جعبه ای

مواد کیسه ای بايد از سمت دهانه بسته به طرف تیرک  .1

 يا ديوار انبار شوند.

کیسه ها بايد بطور دقیق و تمیز روی هم انباشته  .2

 شوند.

يگر به از برآمدگی و پیش آمدگی  کیسه ها روی همد .3

سمت بیرون اجتناب شود چون ممکن است آسیب ببیند و 

پاره شوند و محتويات داخل آنها به بیرون ريخته 

 شوند.

اين احتیاطات فوق نیز بايد در هنگام روی هم  .4

گذاشتن کیسه ها روی پالت ها رعايت شود و موارد 

 فوق بکار گرفته شود.

 :لوله و میله ها -انبارداری مواد بدون جعبه ای

لوله و میله ها معموال بارهای سنگین روی کف زمین  .1

هستند لذا کف بايد تاب و تحمل چنین تنش هايی را 

 داشته باشد.

بواسطه اينکه خطر رهگذر عبوری در هنگام کشیده شدن  .2

لوله يا میله از روی رديف های انبار شده وجود 

دارد، جلوی لوله  و میله های انبار شده نبايد در 

 ی اصلی قرار گیرد.مسیر راه ها

مواد لوله ای يا گرد بايد به صورت اليه هايی با  .3

چوب های نواری يا اهن بین اليه ها قرار گیرد. هر 

يک از نوارها بايد در يک انتها بسته و در انتهای 

 ديگر بايد کمی باال بیايد.

موادی نظیر لوله يا الوار بواسطه تمايل شان به  .4

تند لذا هنگام انبار غلطیدن و سر خوردن خطرناک هس

کردن انها نبايد آنها را انداخت يا پرتاب کرد 

زيرا امکان آسیب فرد برای متوقف کردن آن با دست و 

 يا پا وجود دارد.

 

 :نکات ایمنی در مورد کپسول های استیلن

کپسول های استیلن بايد در حالت ايستاده در محلی  (1

 که کامال تهويه می شود انبار شود.
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ر بايد به ديوار يا محل مناسب ديگر يا در موقع کا (2

 در مجموعه کپسول ها بسته شده باشد.

چنانچه در اثر برودت هوا شیر فلکه يخ بزند بايد  (3

 از آب گرم نه آب جوش ان را گرم کرد.

 همیشه در حالت ايستاده مورد استفاده قرار گیرد. (4

هرگز مواد روغنی به شیر فلکه کپسول نرسد حتی  (5

 .دستکش های روغنی

 هرگز به کپسول فشار يا ضربه وارد نکنید .7

پس از استفاده کپسول را در جای مناسب و با تهويه  .8

 خوب و دور از منابع گرما انبار شوند.

 کالهک سر کپسول همیشه گذاشته شود .9

 :خطرناك مایعات محتوي ها یا ظروفبشكه انبار كردن

 تعالاش قابل خطرناك مايعات محتوي ها يا ظروفبشكه .1

 مشخصات داراي شود كه نگهداري بايد در انبارهايي

 زير باشد:
 نسوز ساخته انبار از مصالح و سقف و بدنه كف - الف 

 باشد. شده

 به زير آب وسیلهو به كافي شیب انبار داراي كف - ب 

 باشد. وصل مخصوص حوضچه

از  كف همچنینسانتیمتر و  5/7 ديوارها تا ارتفاع - ج 

 باشد. شده نفوذ ساخته غیر قابل يا مصالح بتن

 بايد در سكوهاي خطرناك مايعات ها يا ظروفبشكه .1

 فلزي هايو يا جايگاه ، آجري، بتونيسیماني

 شود. نگاهداري

انبار شود.  خنكي اسید بايد در محل محتوي هايبشكه .2

 براي كامل احتیاطها را بايد با بشكه اين سرپیچ

 و اين بست باز كرد و دوباره بشكه فشار داخل تخفیف

تكرار  لزوم دوبار در صورت يكي ايرا هفته عمل

 نمود.

مجدد  منظور پر كردن به را كه خالي ها يا ظروفبشكه .3

 كنند بايد:انبار مي خطرناك از مايعات

 است اشتعال قابل يعاتما پر كردن مخصوص چنانچه - الف 

 از خروج مانع باشد كه محكمي و يا روپوش سرپیچ داراي

 مذكور شود. بخار مايعات

غیر  اسید و يا ساير مايعات پر كردن براي چنانچه - ب 

 باشد. شده بكار رود قبالً تمیز و خشك اشتعال قابل
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پر  شد از بشكهبا كه را از هر نوع خالي هايبشكه - ج 

 جدا انبار كنند.

 غیر قابل خطرناك مايعات ها و يا ظروفبشكه چنانچه .5

نباشد بايد  مصرف مجدد قابل بكار بردن براي اشتعال

 و غیر قابل و يا پاره كوبیده آنها را در هم

 مايعات ها و ظروفنمود و در مورد بشكه استفاده

آنها را با  كردن ز پارها بايد قبل اشتعال قابل

 نمود. و خشك كامالً شسته بخار آب

رود بكار مي خطرناك مايعات براي كه ها و ظروفيبشكه .6

 و ساير نقائص از نظر نشت از پر كردن بايد قبل

قرار گیرد و اگر بايد با  مورد معاينه بطور دقیق

و  دهكنن خنثي پر شود قبالً با محصول ديگري مايع

گردد و  و خشك شده كامالً شسته جوش و يا آب بخار آب

  قرار گیرد. بعدًا مورد استفاده
 :قرابه های اسید انبار كردن

بطور  اسید را بايد در سبد يا جعبه حاوي هايقرابه .1

 احتراق قابل را با الیاف آن و اطراف منفرد گذاشت

 پوشاند.

 مجزا كه ا بايد در اطاقاسید ر حاوي هايقرابه .2

 ضد اسید و داراي با ماده پوشیده بتوني كف داراي

 نمود. باشد نگهداري حوضچه به متصل زير آب

چید اما  هم اسید را نبايد روي حاوي هايقرابه .3

 قرار داد. هم روي بندي آنها را در قفسه توانمي

 و يا خارج داخل هاسید ب هايقرابه و نقل حمل براي .4

 الاقل ايكهناقله يا وسايل دستي انبار بايد از چرخ

 نمود. استفاده است دو چرخ داراي

 :سیلو کردن مواد شیمیایی خشک

 مقدار زياد بايد در سیلوهايي به خشك مواد شیمیايي .1

 برداشتن قابل آن تحتاني از قسمت شود كه ذخیره

 بايد از آهن است شكل قیفي و كهسیل باشد، دهانه

 مواد از روي دخول شود كه پوشیده نحوي به مشبك

 احتمالي از سقوط باشد ولي داشته امكان آن هايشبكه

 آيد. بعمل سیلو جلوگیري داخل به كاركنان
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مواد  سیلوهاي داخل به ورود كارگري كه در صورتي .2

باشد بايد كارگر مزبور  داشته ضرورت خشك شیمیايي

ضد  ماسك - عینك از قبیل انفرادي حفاظ وسايل داراي

سر و  پوشش براي مخصوص كاله تنفسي گرد و يا ماسك

بند و مجهز با كمر و همچنین و سربند، دستكش گردن

و  ثابت نقطه را به باشد و بند نجات بند نجات

 سیلو  در بیرون كارگر ديگري ببندد و ضمناً  محكمي

 لزوم باشد تا در صورت كار ناظر و مواظب مدت در تمام

 نمايد. او كمك به

 :مواد منفجره تولید و نگهداري محل محصور ساختن

زير محصور  از طرق يكي بايد به مواد منفجره محل .1

 شود:

 . خاكي حصار يا پشته يك وسیلهبه - الف 

 . از خاك شده ديوار انباشته يك وسیلهبه - ب 

 . شده ديوار ساخته يك وسیلهبه - ج 

 : حصارها و ديوارها بايد حداقل .2

 زمین ها در سطحمتر از ساختمان يك اندازه به - الف 

 باشد. داشته فاصله

 ها بلندتر باشد.متر از ساختمان يك - ب 

 و با شیب متر پهنا داشته يك فوقاني در قسمت - ج 

  شود. ختم قاعده طرف به طبیعي

 اشخاص باشد كه قسمي حصارها بايد به عابر اين .3

 فشار و قدرت در نتیجه آن عبور از مدخل هنگام

قرار  و مخاطره مورد آسیب آتش هايانفجار يا شعله

 نگیرند.
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 :مواد منفجره الزامات ساختمان

و از  طبقه بايد حتمًا يك مواد منفجره هاينساختما .1

 بزرگ انفجار قطعات در صورت شود كه ساخته مصالحي

 نپاشد. از هم

 بايد: خروجي درهاي .2

 باشد. بزرگ تا حدود امكان - الف 

 پیدا كند. آزاد ارتباط فضاي مستقیمًا به - ب 

 باز شود. خارج طرف به سهولت به - ج 

 باشد شده نسوز ساخته از مواد و مصالح -د  

 انفجار بايد: مواد قابل امكنه ديوارهاي .3

 باشد. و ترك شكستگي و بدون صاف - الف 

 باشد. شده پوشیده روشني از رنگ - ب 

 باشد. نظافت قابل سهولت به - ج 

 :انبار کردن مصالح ساختمانی

ني در نزديكي لبه از انبار كردن مصالح ساختما .1

گودبرداري، دهانه چاه يا هر نوع پرتگاه بايد 

 جلوگیري بعمل آيد.

 از دو متر ارتفاع نبايد با بیش آجر و سفال .2

بايد با موانع مناسب  آن شود و اطراف انباشته

 محصور گردد.

از انباشتن مصالحي از قبیل شن، ماسه، خاك و غیره،  .3

بعمل آيد. هم چنین  ها بايد جلوگیريدر كنار تیغه

در صورت انباشتن مصالح مذكور در كنار ديوارها، 

بايد به ترتیبي عمل شود كه فشار بیش از حد به 

 ديوار وارد نشود.

بايد مرتبًا مورد بازديد  و سنگ و ماسه انبار شن .4

آنها  ريزش ، موجباتقرار گیرد تا در اثر برداشتن

  نگردد. همفرا بر روي كارگران و ايجاد حادثه
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رديف  از ده نبايد بیش و گچ و غیره سیمان هايكیسه .5

روي هم چیده شوند، مگرآنكه از اطراف به وسايل 

مطمئن مهار گردند و در اين صورت نیز بايد در هر 

شوند، يك كیسه از هر پنج رديف كه روي هم چیده مي

 طرف عقب نشیني گردد.

 :انبار مواد ناریه در معادن

موقت مواد ناريه محلي است كه در آن حداكثر  جايگاه .1

شود. جايگاه موقت فتیله و مصرف يك روز نگهداري مي

چاشني بايد مجزا از جايگاه موقت ساير مواد ناريه 

متر نباشد. اين  15بوده و فاصلة بین آنها كمتر از 

جايگاه نبايد در جاهاي سرد و مرطوب، پر رفت و آمد 

و انفجار باشد. در و قفل  و در معرض بروز آتش سوزي

ها بايد كامالً محكم بوده و بر روي و بست اين جايگاه

« مواد ناريه»درب ورودي تابلوي اخباري با عبارت 

 با خط خوانا نصب گردد.

آن مقدار از مواد ناريه پیش بیني شده براي مصرف  .2

اي روزانه كه به مصرف نرسیده است، يا مواد منفجره

در عملیات انفجاري باقي مانده كه به علت عدم نقص 

 است بايد فقط در جايگاه موقت نگهداري شود.

 درب انبار مواد ناريه بايد به طرف بیرون بازشود. .3

 هاي دينامیت بايد با آب داغ تمیز شود.نشت كارتن .4

راهروهاي انبار مواد ناريه بايد با عاليم اخباري  .5

 شبرنگ مشخص شود.
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اي كه ها بردن كبريت، فندك و هر وسیلهدر كارگاه .6

بتواند تولید جرقه و شعله نمايد به انبار ممنوع 

 است.

در انبارهاي مواد ناريه فقط بايد از چراغ ايمني  .7

براي روشنايي استفاده گردد و از بكار بردن هر نوع 

 چراغ ديگر و سیم كشي برق خودداري شود.

 اكیدًا ممنوع است. ورود اشخاص غیرمجاز به انبار .8

آتشبار بايد مواد منفجره و چاشني پیش بیني شده  .9

مصرف روزانه را با تسلیم رسید فقط در مقابل در 

انبار دريافت نمايد. ورود وي و ساير افراد به 

استثناء متصدي انبار به انبارهاي مواد ناريه 

 ممنوع است.

باز كردن صندوق محتوي مواد ناريه بايد حداقل  .11

متري از انبار و با وسايل مخصوص  51له در فاص

 انجام شود.

 در انبارها بايد نكات زير رعايت شود: .11

شود كه صندوق حاوي مواد ناريه طوري قرار داده–الف

 ها به صورت قائم قرار نگیرد.فشنگ

صندوق مواد ناريه و چاشني در داخل انبار باز  –ب 

 نشود.

رامي جابجا صندوق مواد ناريه و چاشني بايد به آ –پ 

 گردد و از پرتاب كردن و يا لغزاندن آن خودداري شود.

با كفش میخ دار نبايد وارد انبار مواد ناريه و  –ت 

 چاشني شد.
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هاي محتوي مواد ناريه و چاشني بايد طوري روي قصندو –ث 

صندوق در  5متر يا  2هم چیده شوند كه ارتفاع آنها از 

رديف فضاي كافي براي  هر رديف بیشتر نبوده و بین هر دو

تهويه مناسب وجود داشته باشد. ضمنًا فاصله رديف 

هاي مجاور ديوارهاي انبار با ديوار بايد صندوق

ي زيرين بايد روي هاسانتیمترباشد. صندوق31حداقل

 شود.چیدهالوارهاي مناسب

انبار بايد به وسايل پیشگیري در آتش سوزي مجهز  –ج 

 گردد.

 مواد شیمیایي و سمومویژگیهاي انبار هاي 

انبار مواد شیمیايي به محلي اطالق مي گردد كه  .1

انواع تركیبات شیمیايي و سموم به اشكال مختلف گاز 

، مايع و جامد در آن بطور موقت نگهداري مي شود و 

 بر دو دسته انبار كوچك و انبار بزرگ مي باشد .

انبار كوچك به انبار هايي اطالق مي گردد كه داراي  .2

متر مربع بوده و عرض راهرو داخل  111ت حداكثر مساح

 متر نباشد . 5/1آن كمتر از 

انبار هاي بزرگ به انبار هايي اطالق مي گردد كه  .3

متر مربع باشد .اين گونه  111داراي مساحت بیش از 

انبارها چنانچه مجهز به وسايل مكانیكي يا موتوري 

حمل و نقل باشد ، راهروها مي بايست متناسب با 

بور وسايل مذكور منظور گردد . راهروي طولي بايد ع

 تا انتهاي انبار خالي 

از كاال بوده و با رنگ سفید از دو طرف خط كشي و مشخص 

 .شده باشد
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محل انبار مي بايستي به نحوي انتخاب گردد كه  .4

حداقل سه جهت اطراف ساختمان به لحاظ دسترسي خودرو 

ل تجهیزات هاي امدادي و وسايل اطفاء حريق و ارسا

 ضروري در شرايط اضطراري آزاد باشد .

محل انبارهاي بزرگ مي بايست دور از مناطق مسكوني  .5

بیمارستانها ، بازار میوه ، مدارس ، فروشگاهها ،

جات ، منابع آب آشامیدني و ذخاير آب احداث گردد . 

ضمنًا احداث اين انبارها در مناطقي كه سطح آبهاي 

 ممنوع است . زير زمیني باال مي باشد

دفتر انباردار بايد جدا از منطقه نگهداري سموم و  .6

 مواد شیمیايي باشد .

عالوه بر درب اصلي انبار بايستي درهاي اضطراري نیز  .7

 در نظر گرفته شود.

درب ها بايستي مجهز به قفل ايمني و میله هاي  .8

حفاظتي بوده ، پنجره ها و هواكش ها نیز بايد به 

بوده تا ورود افراد غیر  میله هاي حفاظتي مجهز

 مسئول ممانعت شود.

چنانچه از وسايل جانشیني ديگري براي هواكش و نور  .9

استفاده مي شود اجباري براي ساخت پنجره نمي باشد. 

در غیر اينصورت بايد پنجره ها سايه بان داشته  تا 

 از ورود نور مستقیم خورشید ممانعت شود .

ندي و كف انبار بايستي با خط كشي بلوك ب .11

شماره گذاري شود و در كنار هر بلوك راهروهايي به 

متر جهت جابجايي ، بازرسي عبور هواي  1عرض حداقل 
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آزاد در نظر گرفته شود هر بلوك بايستي حاوي تنها 

 يك محموله با مشخصات يكسان باشد.

عالئم هشدار دهنده بايستي در خارج از انبار  .11

 سموم به زبان فارسي نصب گردند. عالئم خطر 

آتش زايي و عدم اجازه ورود به افراد غیر  .12

 مسئول از جمله عالئم هشدار دهنده مهم است .

ديوارها و سقف و سرپناه تمام انبارها بدون  .13

استثناء بايد از مصالح غیر قابل اشتعال ساخته شود 

، بكاربردن چوب ، تخته ، پالستیك و خرپا هاي چوبي 

ي ممنوع است . و تخته اي در ساختمان انبارها بكل

اجزاء مقاوم نظیرخرپاها و تیر آهن و يا حمال هاي 

بتوني با مصالح غیر قابل اشتعال بايد به طريقي 

عايق كاري شوند كه در برابر آتش سوزي براي مدت 

ساعت مقاومت  3حداقل دو ساعت و ستونها براي مدت 

 نمايند .

كف تمام انبارهابايد بتون يا سنگ فرش بوده   .14

ه مواد شیمیايي و سموم غیر قابل نفوذ و نسبت ب

باشد . شیب و آبروي كف محوطه طوري باشد كه مايعات 

در زير كاال ها جمع نشود همچنین صاف بوده ، لغزنده 

 نباشد و فاقد هر گونه ترك و يا شكاف باشند.

در انبار هاي بزرگ مواد شمیايي و سموم ،  .15

ه اي هرگونه زه كشي بايد براي دفع فاضالب به حوضچ

متصل باشد تا از ورود فاضالب به درون آبراهها و يا 

 مجاري فاضالب عمومي جلوگیري شود .
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میزان و مقدار ذخیره آب مورد لزوم آتش   .16

نشاني و همچنین سیم كشي برق و تناسب قطر سیم هاي 

برق با بار الكتريكي الزم و نیز كلید ضد جرقه در 

يد در نظر كلیه انبارها بر حسب دستور العمل ها با

 گرفته شود .

محوطه انبار ها بايد عاري از پوشال ، خاشاك   .17

و خرده چوب و كاغذ و ساير مواد زائد قابل اشتعال 

 باشد .

انبارها مي بايست به تناسب موادي كه از   .18

 آنها نگهداري مي شود مجهز به وسايل ضروري اطفاء 

حريق مطابق استانداد هاي سازمان آتش نشاني  .19

 .باشد

لیه انبارهاي مواد شیمیايي و سموم نصب در ك .22

 سیستم هاي هشدار دهنده اجباري است .

روشنايي طبیعي انبارها مي بايستي به گونه   .23

اي طراحي گردند كه مواد شیمیايي و سموم موجود در 

آنها در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار 

 نگیرند.

 :ایمنی حمل و نقل دستی و مکانیکی بار

به کمر دومین عامل شکايت و درد و رنج  صدمات مربوط

مربوط مستقیم هزينه هاي . کارگران در محیطهاي کاري است

از هزينه غرامت  جدایاست )  فراوانبه صدمات کمري 

اکثريت قريب به . کارکنان و زمان از دست رفته کاري (

. آمارها نشانی اتفاق صدمات کمري قابل پیشگیري هستند
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ل حوادث در محیط کار بواسطه حمل می دهد که بیشترين عل

 و نقل و جابجايی دستی بار رخ می دهد.

 مهمترین علل آسیب در اعضای بدن عبارتند از:

 چرخش در ناحیه کمر .1

دسترسي به بار و بلند کردن بار باالتر از  .2

 ارتفاع شانه و قد

بلند کردن و حمل اشیاء با پوسچرهاي بد و داشتن  .3

 لبه هاي تیز و سفت

 سچرهاي بد و غلط و در وضعیت غیر راحتکار در پو .4

 نشتن و ايستادن طوالني مدت در يک وضعیت ثابت .5

 عدم مهار بار .6

 عوامل ديگر .7
 عالئم ناشی از این آسیب ها عبارتند از:

 احیه کمر و گردنندرد در  .1

 درد در ناحیه مچ .2

 هادرد در ناحیه شانه و بازو .3

 دردهاي شديد در بازوها و ساعد .4

 دردناک بودن مفاصل .5

 درد، مور مور شدن يا بي حسي در دست ها و پاها .6
 :محل های آسیب حمل و نقل و جابجایی بار

محل های عمده آسیب ناشی از حمل و نقل و جابجايی بار  

ناحیه کمر است . نمودار دو درصد آسیب 

محل های بدن را بواسطه حمل و نقل و 

 جابجايی را نشان می دهد.

 نمودار دو: محل آسیب های بدن

 :حمل و نقل و جابجایي دستي بار

انتقال و حمل و نقل و حمايت بار توسط 

دست يا بخش هاي ديگر بدن که شامل 

هل ، کشیدن، وردنآپايین ، بلندکردن

 .يا ترکیبي از  موارد باال حرکت کردن، حمل کردن، دادن
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 مخاطرات وظیفه و کار عبارتند از:

 نگه داشتن بار دور از بدن .1

 چرخیدن بدن .2

 شدن يا خم شدن بدن دو ال .3

 دسترسي به سمت باال .4

 حرکات و جابجايي عمودي زياد .5

 فواصل افقي طويل .6

 هل دادن و کشیدن و فشار دادن همزمان .7

 مخاطرات بار عبارتند از:

 سنگین بودن بار .1

 بد حجم بودن يا فله اي بودن بار .2

 وجود مشکالت چنگش .3

 وجود لبه هاي تیز .4
 مخاطرات محیط کار عبارتند از:

 هاي پوسچر نظیر نبود يا کمبود فضا محدوديت .1

 سطوح يا کف هاي نامناسب .2

 اختالف سطح ها در کف .3

 شرايط گرما/سرما/باراني/يخ رطوبت .4

 وجود باد .5

 شرايط نامناسب روشنايي .6

 :بلندكردن دستي  بارمقادیر مجاز 

مي از براي بلندكردن دستي شرايطي پیشنهاد جحدود تماس م

بصورت دائم و  كه تحت آن شرايط تمام كارگران شود

بعنوان يك  روزانه در تماس با خطر بلندكردن دستي بار

وظیفه تكراري ( بوده بدون آنكه دچار آسیب در ناحیه 

 23. حداكثر وزن بار مجاز براي بار كمر و شانه شوند

 كیلوگرم تعیین شده است.

 :قوانین بلند كردن بار

 نکات زير بايد در هنگام بلند کردن بار رعايت شود:

 ه طور صحیحي در جلوي بار بايستید.ب .1
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پاها را به اندازه عرض شانه ها از يكديگر فاصله  .2

 .دهید

زانوهايتان را خم و عضالت شكمي خود را منقبض  .3

 .نمائید

از هر دو دست استفاده نمائید. بار را محكم چنگ  .4

بزنید و هر چقدر امكان دارد آنرا به خود نزديكتر 

 .نمائید

 ید نه با كمر.بار را با پا بلند كن .5

از آنجائیكه عضالت پا از عضالت كمر نیرومند تر مي  .6

 باشند، بار را با پا بلند نمائید.

 انحناي طبیعي را در ستون فقرات خود حفظ نمائید. .7

كمر خود را خم نكنید. براي چرخیدن، پاها را حول 

محور كفشهايتان حركت دهید نه اينكه كمر خود را 

 بپیچانید.

ردن بار نیز لحظه بسیار مهمي است، هنگام پائین آو .8

 زيرا بايد به صورت صحیح انجام پذيرد.

زانوهايتان را خم كرده و بار را در جلو خود نگه  .9

داريد. بهتر است بار را روي يك میز بگذاريد، در 

غیر اين صورت بدون خم كردن كمر و فقط با خم كردن 

 زانوها و پاها بار را روي زمین قرار دهید.

 ت بلندکردن بارروش درس
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 ایمنی حریق

 :چهار عامل عمده ایجاد حریق

 پديده هاي طبیعي نظیر رعدوبرق .1

 خطاهاي انساني ) کبريت، ته سیگار... ( .2

 نواقص فني ) سیم کشي ها و وسايل برقي..( .3

اتش سوزي هاي عمدي  ) خودکشي، کینه توزي، پوشش  .4

 جرم ....

 :و شرایط بروز حریق در صنایععلل 

 عیب ساختماني .1

 عیب نگهداري و انبارداري .2

 عیب عدم پیش بیني و پیشگیري از اتش سوزي .3

 عیب عدم اطالع از طروق مبارزه با حريق .4

 عیب تاخیر در اطالع يافتن از وقوع آتش سوزي .5

 جرقه هاي ايجاد شدخ ار ماشین ها .6

 کاغذ هاي پاره و بي مصرف .7
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 نشت مايعات از ظروف .8

What is fire? 

FIRE IS A CHEMICAL REACTION THAT TAKES PLACE WHEN 

FUEL IS HEATED TO ITS IGNITION TEMPERATURE IN THE 

PRESENCE OF OXYGEN 

What are the three elements of the fire triangle 

 

 

 

 :عوامل مؤثر بر گسترش و شدت حریق

 مي توانند بر گسترش حريق مؤثر باشند:عوامل زير 

افزايش دسترسي به اكسیژن: اين عامل توسط جريان  .1

هوا امكان پذير مي گردد همچنین در موادي كه در 

حريق  حین سوختن مي توانند اكسیژن آزاد نمايند،

 گسترش بیشتري خواهد داشت.  

ثبات شیمیايي ماده سوختني: هرچه ثبات ماده از نظر  .2

كیب شیمائي كمتر باشد، بر شدت حريق مي حالت و تر

 افزايد.

سطح ماده سوختني: هرچه سطح ماده قابل احتراق  .3

گسترده تر باشد شدت و سرعت حريق بیشتر مي شود. 

منابع سوخت  مثالً طبقه بندي مواد در انبارهاي بزرگ،
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پوشش  با سطح بزرگ و پراكندگي مواد در سطح زمین،

مله اند. گسترش حريق در گیاهي و امثال آن از اين ج

 سطوح عمودي سريع تر از سطوح افقي است.

 :محصوالت حریق

گازها و بخارت حاصل از حريق ) بخش خطرناک حريق از  .1

 نگاه تلفات انساني است (

ذرات )بواسطه احتراق ناقص و در دماي پايین ايجاد  .2

 مي شود(

شعله )قسمت قابل رويت حريق است. شدت گرماي آن  .3

یزان اکسیژن و رنگ آن وابسته به ماده وابسته به م

 سوختني است(

گرما يا انرژي )وابسته به مدت زمان شروع حريق،  .4

 نوع ماده سوختني و نیز میزان گسترش آتش است (

 :انتقال و انتشار حریق

گسترش حريق مي تواند به طرق مختلف انجام گیرد. راه 

هاي زير انتشار حريق به مكان هاي مجاور يا طبقات 

 نمايد:االتر و حتي پايین تر را امكان پذير ميب

 هدايت )از مواد ملتهب و داغ( -الف

 جابجائي هواي داغ -ب

 تشعشع -ج

 شعله )تماس شعله( -د

 :دسته بندي انواع حریق

حريق ها  براي سهولت در پیشگیري و كنترل آتش سوزي،

را برحسب ماهیت مواد سوختني به دسته هاي مختلفي 

ي كنند. در امريكا و ژاپن توسط مراجع تقسیم بندي م
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(، در اروپا و A,B,C,D) رسمي حريق در چهار دسته

( تقسیم بندي شده A,B,C,D,E) استرالیا به پنج دسته

در همه تقسیم بندي ها مواد جامدي است  A است. دسته

مواد نفتي و  B كه خاكستر به جا مي گذارد. دسته

ل فلزات قابل شام D مايعات قابل اشتعال است. دسته

  .اشتعال مي باشد

 :Aآتش دسته 

اين نوع آتش سوزي از سوختن مواد معمولي قابل احتراق، 

 عمومًا جامد و داراي تركیبات آلي طبیعي يا 

چوب،  مصنوعي حاصل مي شود. اين منابع كاغذ، پارچه،

پالستیك و امثال آن است كه پس از سوختن از خود خاكستر 

وش كننده هايي كه براي كنترل آن به جا مي گذارند. خام

 A به كار مي روند عالمتي مثلث شكل و سبز رنگ با نشان

  .دارند. مبناي اطفاء آن ها بر خنك كردن است

 :Bآتش دسته 

اين آتش در اثر سوختن مايعات قابل اشتعال يا جامداتي 

كه به راحتي قابلیت مايع شدن دارند )عمومًا مواد نفتي 

( پديد مي آيد. برخي از اين مواد و روغن هاي نباتي

ممكن است حالل در آب نیز باشند )مانند الكل، استون(، 

 لیكن استفاده از آب به داليلي كه در ادامه خواهد آمد،

به هیچ وجه براي اطفاء آن ها توصیه نمي شود. خاموش 

كننده هايي كه براي اين دسته مناسب هستند داراي برچسب 

هستند. اطفاء اين حريق عمومًا  Bمت مربع قرمز رنگ با عال

 مبتني بر خفه كردن حريق است.

 مایعات از نظر اشتعال بودن به دو دسته تقسیم مي شوند:
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مايعات سريع االشتعال: که نقطه تبخیرشان پايین است  -1

 مانند تینر و بنزين

مايعات کند اشتعال : که نقطه تبخیرشان باالست مانند  -2

 گازوئیل و قیر

عات از نظر حل شدن در آب به دو دسته تقسیم مي مای

 شوند:

 مايعات محلول در آب مانند الکل ها و اترها -1

مايعات غیر محلول در آب مانند روغن، نفت، بنزين،  -2

 گازوئیل.

 :Cآتش دسته 

اين دسته شامل آتش سوزي ناشي از گازها و مايعات يا 

يل به گاز ها است كه به راحتي قابلیت تبدمخلوطي از آن

را دارند مانند گاز مايع وگاز شهري. اي گروه نزديك 

هاي مي باشد و خاموش كننده Bترين نوع حريق به دسته 

در مربع آبي رنگ مشخص مي شوند. راه  Cمربوط با عالمت 

 اطفاء اين حريق خفه كردن و سد كردن مسیر نشت مي باشد.

شد بايد حال اگر چنین وضعیتي در مکان بسته واقع شده با

با رعايت و انجام موارد زير از بروز انفجار و اتش 

 سوزي جلوگیري و خطر را بر طرف ساخت:

از قطع و وصل کلیدهاي برق خودداري شود. فقط مي  .1

توان از کنتور که در خارج از محل نشت گاز قرار 

 دارد، برق را قطع کرد.

 خاموش کردن تمام حرارتي، مانند بخاري، چراغ.... .2

از حداقل نفرات براي بر طرف نمودن عامل  استفاده .3

 خطر

 استفاده از دستگاه تنفسي و لباس ضد حريق .4

 بستن شیر گاز .5

 اجتناب از روشن و خاموش کردن چراغ قوه .6

استفاده از سرلوله آب اماده جهت حريق و انفجار  .7

 احتمالي

 :Dآتش دسته 
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حريق هاي اين دسته ناشي از فلزات سريعًا اكسید شونده 

پتاسیم و امثال آن مي باشد و  یزيوم، سديم،مانند من

خاموش كننده هاي مناسب براي اطفاء آن ها با عالمت 

 شوند.مشخص مي Dستاره زرد رنگ 

  :Eآتش دسته 

اين دسته شامل حريق هاي الكتريكي مي باشد كه عمومًا در 

وسايل الكتريكي و الكترونیكي اتفاق مي افتد مانند 

رق يا وسايل برقي و حتي سیستم سوختن كابل هاي تابلو ب

نامگذاري اين دسته نه به خاطر متفاوت  هاي كامپیوتري،

 بودن نوع ماده سوختني بلكه به خاطر مشخصات وقوع،

ها است كه حريق در آن ها رخ مي اهمیت و نوع دستگاه

دهد. راه اطفاء اين دسته قطع جريان برق و خفه كردن 

لوكربن مي باشد. خاموش يا هالن و ها CO 2حريق با گاز 

 Eكننده هايي كه قابلیت كنترل آن را دارند با حرف 

 شوند.نشان داده مي

 :Fآتش دسته 

اين گروه به خاطر اهمیتشان به طور مجزا تقسیم بندي 

 گرديده اند و شامل حريق آشپزخانه و مواد 

سوختني مهم آن يعني چربي ها و روغن هاي آشپزي مي 

كننده مناسبي نیز براي اين گروه باشد. اخیرًا خاموش 

 تولید گرديده است.

 :روش هاي عمومي اطفاء حریق

اصوالً اگر بتوان يكي از اضالع هرم حريق )حرارت، اكسیژن، 

مواد سوختني يا واكنش هاي زنجیره اي( را كنترل و 

حريق مهار مي شود. اگرچه  محدود نموده يا قطع كرد،



 

 32 

حريق است ولي در درجه  واكنش هاي زنجیره اي الزمه بروز

 اول اهمیت نیست.

 سرد کردن ) توسط آب، دي اکسید کربن( .1

خفه کردن ) توسط کف، دي اکسید کربن، خاک، ماسه و  .2

 خاک(

 سد کردن يا حذف ماده سوختني .3

کنترل واکنش هاي زنجیره اي ) هالن و پودرهاي  .4

 مخصوص(

 رقیق کردن هوا ) نیتروژن و دي اکسید کربن( .5

 :كننده تجهیزات خاموش

میزان گسترش حريق و نوع  بر اساس شیوه اطفاء حريق،

حريق تجهیزات متنوعي وجود دارد. انواع اين تجهیزات 

 باشد: شامل دو گروه عمده مي

 تجهیزات متحرك -الف

 تجهیزات ثابت -ب

 :تجهیزات متحرك

پتوي خیس و  سطل آب، وسايل ساده مانند سطل شن، .1

 پتوي نسوز آتش نشاني.

كیلوگرم  14كننده هاي دستي با حداكثر ظرفیت  خاموش .2

  .لیتر خاموش كننده در انواع مختلف 14يا 

 كیلوگرم( 91خاموش كننده هاي چرخدار )تا ظرفیت  .3

خاموش كننده هاي بزرگ خودرويي يا قابل حمل توسط  .4

هلي كوپتر و هواپیما. اين تجهیزات  قايق، كشتي،

ي بسیار داراي قابلیت امدادي نیز بوده و كاراي

 وسیعي دارند.

 :تجهیزات ثابت

 جعبه اطفاء حريق )شیلنگ با آب تحت فشار( .1
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شبكه ثابت خاموش كننده مبتني بر آب )شبكه افشانه  .2

 ، پودر و تركیبات هالوژنهCO2اي(، كف، 

 شیرهاي برداشت آب آتش نشاني )ايستاده( .3

 :خاموش کننده ها

ي فراگیر ترين وسیله خاموش كننده شامل اين دسته م

باشد، زيرا در لحظات اولیه بروز حريق مي توانند به 

طور مؤثري توسط افراد عادي به كار گرفته شوند. اين 

دستگاه ها ارزان و ساده بوده و در دسترس مي باشند، 

نیاز به آموزش پیچیده ندارند و در اطفاء حريق هاي 

 كوچك يا شروع حريق هاي بزرگ كامالً مناسب هستند.

ننده هاي دستي به طور قراردادي بايد تمام خاموش ك

داراي مشخصاتي باشند تا تشخیص و استفاده از آن ها 

براي افراد براحتي صورت گرفته و در كوتاه ترين زمان 

  .ممكن آتش سوزي مهار گردد

 :اساس انتخاب خاموش کننده ها

 ماهیت مواد قابل اشتعال .1

 تاثیر خاموش کننده بر روي خطرات .2

 ز خاموش کنندهسهولت استفاده ا .3

 مناسب بودن خاموش کننده براي محیط مورد استفاده .4

 سرويس و نگهداري مورد نیاز خاموش کننده .5

 :مراحل اساسي کار با خاموش کننده ها

 تشخیص خاموش کننده .1

 انتخاب خاموش کننده مناسب .2

 انتقال خاموش کننده به محل حريق .3

 راه اندازي خاموش کننده .4

 در اطفائ حريقبکارگیري مواد خاموش کننده  .5

 :نکات مهم در به کارگیري خاموش کننده هاي دستي

تعداد آن ها بايستي متناسب با نوع حريق و فضاي  .1

 مورد نظر باشد. 
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متر بیشتر باشد به  31فاصله دو کپسول نبايستي از  .2

عبارت ديگر فاصله دسترسي افراد به خاموش کننده 

 متر بیشتر باشد.  31نبايد از 

نبايد خیلي باال يا نزديک زمین  ارتفاع قرارگیري .3

باشد. بهتر است ارتفاع قاعده کپسول از سطح زمین 

متر بوده و بیشتر از متوسط ارتفاع آرنج افراد  1/1

 نباشد.

براي هر محل بیش از يک دستگاه خاموش کننده پیش  .4

 بیني شود.

هنگام استفاده از خاموش کننده براي اطفاء حريق،  .5

ت جارويي در سطح قاعده بايستي پاشش مواد به صور

 حريق انجام گردد.

اپراتور هنگام خاموش نمودن حريق بايد پشت به باد  .6

 باشد.

 نیازهاي کلي

 خاموش کننده در محل هاي قابل ديد باشد .1

کابین يا محفظه نصب خاموش کننده ها نبايد قفل  .2

 شود.

پوند يا  41خاموش کننده هايي که وزن کل آنها از  .3

ست بايد طوري نصب گردند که کیلوگرم کمتر ا 14/18

 53/1فوت يا  5باالترين نقطه خاموش کننده بیش از 

 متر از سطح زمین فاصله نداشته باشد

 –پوند دارند  41خاموش کننده هايي که وزني بیش از  .4

بايد طوري نصب  -به جز خاموش کننده هاي نوع چرخدار

 17/1فوت يا  5/3شوند که باالي خاموش کننده بیش از 

 از زمین فاصله نداشته باشند.متر 

در هیچ موردي نبايد سطح پايیني خاموش کننده کمتر  .5

میلي متر از سطح زمین فاصله  112اينچ  يا  4از 

 داشته باشد.

 


