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  باسمع تعالي
  اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم

  

  
  

   طالحاتتعاريف و اص - قسمت اول
  

 مايع و گاز بوده و  ، موادي هستند كه ممكن است به صورت جامد: مواد منفجره -الف 

 ضربه و يا فعل و انفعال شيميايي به آساني  ،  شوك ، حت بعضي از شرايط مثل حرارتت

  .دنو سريع تجزيه شده و توليد مقدار زيادي گاز و حرارت با فشار زياد مي نماي

، مايع و گاز بوده و با اختالط با موادي هستند كه به صورت جامد: مواد قابل اشتعال  -ب 

هاي متفاوتي به وسيله شعله ، جرقه و منابع حرارتي ديگر  تن هوا در درجة حراراكسيژ

  .محترق و سپس مشتعل مي گردند

   بيماريزاقولي حاوي عوامل موادي هستند كه به طريق مع: مواد عفونت زا  -پ

 يافته ميكروارگانيسمهاي جهشو يا ) ويروس ، باكتري ، انگل و قارچ ( ميكروارگانيسمها 

  .ندنكبمل ايجاد بيماريهاي عفوني در انسان و يا حيوان مي باشند ، كه اين عوا

عواملي هستند كه يا به وسيله ميكروارگانيسمها توليد مي شوند و يا  : بيماريزاعوامل  -ت

اين عوامل نقش اصلي را در ايجاد .  اجزاء ساختماني يك ميكروارگانيسم مي باشنداز

  .بيماري در انسان و يا حيوان دارا مي باشند

ي هستند كه در نتيجه دستكاري در هاي ميكروارگانيسم: يكروارگانيسم جهش يافته م-ث

  .نسل جديدي از ميكروارگانيسم بوجود آمده باشد )  RNA -DNA(ماده وراثتي آنها 
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مواد شيميائي هستند كه در صورت بلع ، استنشاق و يا تماس با پوست :  مواد سمي -ج

  . مي شوندباعث مرگ و يا صدمه به سالمتي انسان

 kBq/kg 70هر گونه موادي با فعاليت راديواكتيويته باالتر از :  مواد راديواكتيو -چ

)0/002µci/g (را گويند.  

موادي هستند كه سرعت خورندگي آنها بر روي استيل و :  موادسوزاننده و خورنده –ه

   سانتي گراد باشد55 در سال در درجه حرارت mm25/6آلومنييم حداقل

شامل وزير و مديران سازمان هاي دولتي و يا ساير مسئولين : صالحيت دار  مقام –خ

  . دولتي كه قدرت اجرايي آيين نامه ها و ساختارهاي قانوني را دارا مي باشند 

به مخازني اطالق مي شود كه هيچ قسمت آن از سطح زمين طبيعي :  مخزن روي زمين -د

  .پائين تر نباشد

 اطالق مي شود كه كامال در زمين مدفون شده و سقف آن با به مخازني:  مخزن مدفون -ذ

  . سانتي متر به وسيله مواد مناسب پوشيده شده باشد60قشري به ضخامت حداقل 

كه كليه يا قسمتي از آن در داخل زمين به مخازني اطالق مي شود :  مخزن نيمه مدفون -ر

 قشر مواد پوشاننده مناسب قرار گيرد و در صورتي كه كليه مخزن در داخل زمين باشد ،

  . سانتي متر باشد60كمتر از 

  . هستند كه داراي ريشة معدني ، نباتي و يا حيواني باشنديي رشته هاشامل:  فيبر -ز

اين مواد در اثر تجزا يافتن مواد مختلف جامد به ذرات بسيار كوچك :  گرد و غبار -ع

قطر اين ذرات متفاوت است و . د در هوا شناور و معلق هستنتشكيل مي شوند و معموالً
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 در اثر اعمال مكانيكي نظير خرد كردن ، اره كردن ، شكستن ، تركانيدن ، مته كردن معموالً

  .توليد مي شوند

 داراي ناقص مواد آلي توليد مي شوند و معموالًموادي هستند كه در اثر احتراق :  دود -غ

  .مقدار زيادي كربن مي باشند

 به طور كلي گاز به ماده اي اطالق مي شود كه در باالي درجه : گازها و بخارات -ف

بحراني خود قرار دارد و بخار به ماده اي گفته مي شود كه در حالت گازي در زير درجه 

 درجه سانتي 25بدين ترتيب اصطالح گاز به هر ماده اي كه در حرارت . بحراني قرار دارد

ز وجود داشته باشد اطالق مي گردد و به  ميلي متر جيوه به صورت گا760گراد و فشار 

 760 درجه سانتي گراد و 25همين نحو اصطالح بخار ، به حالت گازي ماده اي كه در 

  . جامد باشد گفته مي شودياميلي متر جيوه فشار به صورت مايع و

 شدن بخار متراكممه در اثر . باشدعبارت از ذرات و قطرات ريز مايع در هوا مي :  مه -ق

مه ممكن است مقداري از مواد آلوده كننده . گرددمير شرايط فيزيكي خاصي ايجاد آب د

  .محيط و صنعت را به صورت آئروسل در خود داشته باشد

دمه يا دود فلزي عبارت است از ذرات جامدي كه در اثر تراكم گازها پس از : دمه  -ص 

نجام يك واكنش شيميائي  با اتوليد آن معموالً.  از مواد مذاب توليد مي گرددعيدتص

  .اكسيداسيون همراه است

 و فاگ گرفته شده است كاصطالحي است كه از دو كلمه اسمو : )مه دود ( اسماگ–ض

هاي حاصل از منابع طبيعي و  تمسفري كه در اثر آئروسلآ به آلودگيهاي وسيع و معموالً

  .يا صنعتي كه به وسيله انسان توليد گرديده ، اطالق مي گردد
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  :آور مواد خطرناك و زيان -قسمت دوم 
  

   مقررات عمومي-فصل اول 
 مواد خطرناك   تعريف بهبا توجه (آوري كه مواد خطرناك و زيان يا هدر كارگاه   :1ماده

، تهيه ، توليد ، پخش و يا مصرف مي شوند ، بايد مواد ) در قسمت اول بخش تعاريف 

  .اين آئين نامه مورد رعايت قرار گيرد

 در اطاقها و بناهاي بايدهرگونه فعاليتي كه روي مواد خطرناك انجام مي شود ،   :2ماده

  .ا با حداقل نفرات و رعايت احتياط كامل انجام گيرد زجم
  

 انجام گيرد  ومجزابسته هرگونه عمليات بر روي مواد خطرناك بايد در فضاهاي سر  :3ماده

ر ، فيبر ، دود ، گاز ، مه و بخار در هواي  و از انتشاآورتا از تماس اشخاص با مواد زيان 

  .كارگاهي كه كارگران در آن مشغول به كار هستند جلوگيري شود
  

 بسته مقدور نباشد ، گردو غبار ، گازها و  سربردن فضاهاي در صورتي كه بكار  :4ماده

ه  ب را بايد در همان لحظه توليد و يا در نزديكترين فاصله از مرحله توليدآوردود زيان 

  .دن از محيط كارگاه خارج شوموضعي تهويه عمومي و سيستموسيله 
  

اي كنترلي ، كليه تدابير ايمني را جهت رفع هكارفرما بايستي ضمن استفاده از روش  :5ماده

  .را در نظر بگيردو يا كاهش مخاطرات 
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ظت كارفرما بايد براي كارگراني كه با مواد خطرناك كار مي كنند ، وسايل حفا :تبصره

اسب با نوع كار تهيه كند و كارگران موظفند آنها را در موقع كار مورد استفاده تنفردي م

  .قرار دهند
  

   عاليم مشخصه براي وسايل و ظروف -فصل دوم 
هر نوع ظرف بزرگ و كوچك و وسايل ديگري كه مواد خطرناك در آنها   :6ماده

  : نگهداري مي شود بايد 

  .ص باشد داراي رنگي ساده و مشخ- الف

  . با نصب برچسب محتويات داخل آن شناسانده شود- ب

  . دستور العمل الزم جهت كاربرد بي خطر و بدون زيان آن همراه باشد-پ

  . با نصب عالئم هشداري نوع خطرآفريني آن هشدار داده شود-ت
  

   اقدامات كنترل فني محيط كار-فصل سوم 
  )حداقل سالي يكبار(فواصلي كه الزم باشدهواي كارگاهها بايد بطور متناوب در   :7ماده

مورد آزمايش و كنترل قرار گيرد تا اطمينان حاصل شود كه غلظت مواد خطرناك 

اين حد مجاز از طرف مقامات .  كار از حد مجاز تجاوز ننمايد در هواي محيطشدهمنتشر

  .صالحيتدار تعيين و با گذشت زمان و پيشرفت بهداشت كار قابل تجديد نظر است
  

 هوا از حيث ساختمان و كيفيت نصب و طرز كار بايد ادلدستگاههاي تهويه و تب  :8ماده

 با توجه به نوع آلودگيهاي موجود مورد هامتناسب با وضع كارگاه باشد و كارايي آن

ا طراحي سيستم ببازرسي فني قرار گيرد و در صورت لزوم جهت تقويت سيستم موجود 

  . اقدام گردد موثرترجديد
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   جلوگيري از تراكم گرد و غبار- چها رم فصل
  

  مضر به وجود ايي كه در آن گرد و غبار هقاكليه قسمتهاي ساختمان و وسايل اط  :9ماده

كليه قسمتهاي . آيد بايد به نحوي طراحي و ساخته شوند كه فاقد سطوح ناهموار باشندمي

  .دناينگونه كارگاهها بايد بطور مستمر تميز و گردگيري شو
  

  .كف محيط كار بايد صاف و هموار بوده تا نظافت آن به سهولت انجام شود  :10دهما
 

  : مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار-قسمت سوم
  

   مقررات عمومي-فصل اول
هايي كه احتمال خطر انفجار و يا اشتعال دارد بايد در ساختمانهاي مجزا  فعاليت   :11ماده

رف مقام صالحيتدار تعيين شده و يا در فضاهايي كه وسيلة كه فاصلة آنها از يكديگر از ط

  .د حريق تائيد شده از ساير قسمتها جدا شده باشند صورت گيردضديوار 
  

   در اطراف ساختمان مذكور و در فاصله اي كه از طرف مقام صالحيتدار تعيين  :12ماده

ليد جرقه و مي شود به هيچ وجه كوره آتش و دستگاه خشك كن و هر گونه منبع تو

  .حرارت نبايستي وجود داشته باشد
  

 ساختماني كه در آنجا مواد قابل انفجار تهيه ، نگهداري و يا مصرف مي شود بايد  :13ماده

 همثال شيشه ب(غير قابل اشتعال سبك ا از مواد  هاين دريچه. داراي دريچه انفجار باشد

 بدنه و سقف ساخته شود كه در ي دريهاي لواله و يا پنجر)  ميلي متر 2  حداكثرضخامت

  . دننتيجه فشار به خارج باز شو
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  :سطح دريچهاي انفجار بايد به ترتيب زير پيش بيني شود

هايي كه از بتن مسلح قوي   متر مكعب فضا در ساختمان24 يك متر مربع براي - الف

  .ساخته شده است

 بتن مسلح ضعيف هايي كه از  متر مكعب فضا در ساختمان20 يك متر مربع براي - ب

  .ساخته شده است

  .هاي سبك  متر مكعب فضا در ساختمان15يك متر مربع براي  -پ
  

 كف اطاق هايي كه در آن مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار تهيه ، انبار و يا  :14ماده

  :مصرف مي شوند بايد

  . باشد غيرقابل اشتعال و غيرقابل نفوذ و مقاوم در برابر مواد شيميايي- الف

از مواد و مصالحي ساخته شده باشد كه سقوط يا اصطكاك اشياء روي آن موجب  - ب

  .توليد جرقه نشود

  . براحتي قابل تميز كردن و شستشو باشد-پ
  

  هاي الزم در مورد تراوش و يا سرريز شدن مايعات پيشگيري-فصل دوم
  

كنند ، بايد داراي مخزن  موسساتي كه مايعات قابل اشتعال توليد و يا مصرف مي  :15ماده

كمكي در كنار مخزن اصلي باشند كه در صورت لبريز شدن و يا پيدايش نقص در مخزن 

  .انتقال داده شودكمكي اصلي ، مايع به مخزن 
  

مخازن و انبارهايي كه در آن مايعات قابل اشتعال و انفجار وجود دارد بايد به    :16ماده 

ل نفوذ كه داراي ظرفيت متناسب براي گنجايش تمام ريزهاي غيرقاب خاك وسيله ديوار يا



  

 داشت كار      مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و به   پيش نويس آئين نامه حفاظتي مواد خطرناك    

 ٨

مايع باشد محصور گردد و نيز به شكلي ساخته شود كه مايعات مزبور در نتيجه حريق يا 

  . شوداطراف پخشدر عمل ديگر نتواند به هيچ وجه از محوطه محصور خارج و 
  

  اي خروجي   ه راه-فصل سوم
  

قابل اشتعال يا مواد قابل انفجار توليد و يا مصرف  در نقاطي از كارگاهها كه مواد  :17ماده

د بايد راههاي خروجي كافي و مناسب پيش بيني شود تا در نو يا حمل و نقل مي شو

  .ال دارند بتوانند خود را نجات دهندغمواقع بروز خطر افرادي كه در آن قسمت بكار اشت

طراري بوده و درهايي ضمعبر خروجي ا واقل شامل دحد اين راههاي فرار بايد :تبصره

  .داشته باشد كه به خارج بازگردد و به هيچ وجه در معبرها موانعي وجود نداشته باشد
  

  تجهيزات الكتريكي-فصل چهارم
  

 كليه تجهيزات الكتريكي اينگونه كارگاهها بايد با آيين نامه حفاظتي تاسيسات و  :18ماده

  .ت داشته باشد حفاظت فني مطابق عاليوسايل الكتريكي مصوب شوراي
  

  منع استعمال دخانيات و غيره -فصل پنجم
  

ايل روشنايي بدون حفاظ و اشياء كبريت و وس استعمال دخانيات و همراه داشتن  :19ماده

مولد آتش و جرقه و هر نوع ماده ديگري كه بتواند ايجاد انفجار و حريق نمايد در اين 

نقاط ممنوعه بايد بوسيله تابلو و يا . ت ممنوع اسقبيل كارگاهها و منطقه حريم آن اكيداً

  .د مشخص گرددنعاليم ديگري كه به خوبي ديده شو
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  سيستم گرمايشي -فصل ششم
ها بايستي مجهز به سيستم تنظيم كننده دماي   دستگاههاي گرم كننده در اين محل :20ماده

بل كنترل نقطه اشتعال ماده در محيط قابا تا درجه حرارت محيط متناسب  . محيط باشد

  .باشد تا موجب اشتعال بخارها و ساير مواد قابل اشتعال نشود
  

  : رادياتورهاي گرم كن بايد :21ماده

  . صاف و بدون پره باشد- الف

از ديوارها و مواد غيرقابل احتراق فاصله داشته )  اينچ 6( سانتي متر 15 حداقل - ب

  .باشند

 و پاشيده شدن مايعات قابل انفجار  داراي حفاظي باشند كه مانع نشستن گردوغبار-پ

  .اتور باشديروي سطح بدنه راد
  

 در نقاطي كه مواد قابل اشتعال بسيار فرار تهيه ، نگهداري و يا بكار برده مي  :22ماده

 مجاز كه از طرف قلتا دماي محيط كه از حدشود د ، بايد تدابير مخصوص پيش بيني نشو

  .وز ننمايدمقام فني صالحيتدار تعيين مي شود تجا
  

    دستگاههاي آتش نشاني -هفتمفصل 
  

هاي آتش نشاني بايستي مطابق با آيين نامه مبارزه با ه  كليه تجهيزات و دستگا :23ماده

  . باشد مصوب شوراي عالي حفاظت فنيآتش و آتش نشاني
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   تجهيزات دستگاههاي مولد مواد قابل اشتعال و قابل انفجار-هشتمفصل 
  

غبارهاي قابل اشتعال و قابل انفجار تا  و ستگاههاي مولد گاز ، دود و گرد كليه د :24ماده

  : آنجا كه از لحاظ فني امكان دارد بايد

  .دن در محفظه مناسبي نصب شو- الف

هاي الزم براي تهويه و خروج مواد مزبور از محوطه   مجهز به وسايل و يا دستگاه-ب 

  .دنكارگاه باش

  .دنه باش عاري از عوامل ايجاد جرق-پ

 داراي ساختمان ضد انفجار و يا مجهز به وسايل تخفيف انفجار باشند تا شدت آن را -ت

  .كاهش دهند
  

   نقل و انتقال مايعات قابل اشتعال-نهمفصل 
  

ه و انتقال مايعات قابل اشتعال به وسيلة گاز انجام گيرد ، اين خلي در صورتي كه ت :25ماده

  .اثر باشدگاز بايستي از لحاظ شيميايي بي 
  

 انتقال مايعات قابل اشتعال به داخل مخازن و يا ظروف بايد به وسيله لوله هايي  :26ماده

اين لوله ها و ظروف بايستي . يا جدار نزديك به كف متصل باشدانجام گيرد كه به كف 

  .داراي سيستم اتصال به زمين باشند
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بسته  اشتعال از يك مخزن يا ظرف سر دستگاههايي كه براي انتقال مايعات قابل  :27ماده

بسته ديگري بكار مي رود بايد داراي لوله هاي برگشت بخار  به يك مخزن يا ظرف سر

  .باشند
  

  جاري فاضالبم -دهمفصل 
  

هايي كه مايعات قابل اشتعال توليد حمل و نقل و يا مصرف مي كنند ،   كارگاه:28ماده 

  : باشدبايستي داراي مجاري فاضالب با شرايط زير

  . داشتن ظرفيت كافي براي تخليه مايعات كليه منابع موجود- الف

  . ارتباط با حوضچه هاي جدا كننده متناسب براي جدا كردن مايعات قابل اشتعال- ب

  . اين مجاري بايد داراي شيب مناسب بطرف محل تخليه باشند–پ 

  . لوب قرارگيرند اين مجاري بايد بصورت مداوم تحت بازديد از نظر عملكرد مط–ت 
  

   جمع آوري گازها و بخارها-يازدهمفصل 
  

ضمن تهيه و توليد مايعات قابل اشتعال به وجود مي آيد  گازها و بخارهايي كه  :29ماده

  .بايد به طريقي كه متضمن خطري نباشد جمع آوري و مصرف شود

زاندن آنها را كه گازهاي مزبور قابل مصرف نباشند ، بايد به وسيله سودر صورتي  :تبصره

  .از بين برد
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  زهاگا جلوگيري از اختالط مخاطره انگيز -دوازدهمفصل 
  

هايي كه انواع مختلف گاز توليد مي شود ، در صورتي كه اختالط آنها  در كارگاه  :30ماده

هاي  د ، بايستي دستگاهن خطر انفجار داشته باش احتمالموجب فعل و انفعال شيميايي و يا

هر نوع از اين گازها از يكديگر مجزا بوده و هر كدام در اطاق هايي نصب توليد كنندة 

شوند كه از اطاق هاي ديگر مخصوص انواع ديگر گازها به وسيله يك فضاي باز به 

 و يا به وسيله ديوارهايي كه در مقابل انفجار و حريق  با تائيدمقام صالحيتداروسعت كافي

  . باشنددارند از يكديگر فاصله داشتهمقاومت 

 ممكن ءيز به طور استثنال و كلر از طريق الكتروئورتوليد هيدروژن و اكسيژن و فل :تبصره

است در يك اطاق انجام گيرد ، مشروط بر آنكه از اطاق ديگر كه اختصاص به توليد 

 .گازهاي ديگر دارند داراي فاصله كافي باشد
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  ك قابل انفجار و ا شتعال طريقه ا نبار كردن مواد خطرنا–قسمت چهارم 
  

   مقررات عمومي-فصل اول
  

 مواد قابل انفجار و مايعات قابل اشتعال و گازهاي فشرده ذغال سنگ و ساير  :31ماده

مه پيشگيري از آتش سوزي در مواد خطرناك را بايد طوري انبار كرد كه با مقررات آيين نا

  .كارگاه ها مطابقت داشته باشد
  

يي كه در اثر مجاورت ب يكديگر احتمال فعل و انفعاالتي داشته و مواد شيميا : 32ماده

در نتيجه توليد گازهاي خطرناك مينمايند و يا سبب آتش سوزي و انفجار مي شوند بايد 

  .در انبارهاي مجزا و يا به طور مطمئن دور از يكديگر انبار شوند
  

   مخازن انبار مايعات قابل اشتعال– فصل دوم
  

ه مخازن مايعات قابل اشتعال بايد از طريق لوله اي كه متصل به كف  كلي- : 33ماده

  .مخزن است پر شود و در ضمن بايد دراي سيستم اتصال به زمين باشد
  

انبار كردن مايعات قبل اشتعال در مخازن روي زمين بايستي با تائيد مقام  : 34ماده

  .حيتدار باشدصال
  

ر مخازن زير زميني انبار مي شوند بايد با رعايت مقدار مايعات قابل اشتعال كه د : 35ماده

ساختمان هايي كه در آينده در اطراف مخازن فاصله مخزن از ساختمان هاي مجاور و يا 

به طوري كه آتش سوزي و انفجار ساختمان هاي مذكور . احداث خواهد شد تعيين شود 

  .تهديد نكنند را در اثر حمل ونقل و پركردن و خالي كردن مايعات قابل اشتعال 
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انباركردن مايعات قابل اشتعال در مخازن روي زميني بايد طبق شرايط زير انجام  : 36ماده

  :گيرد

متر از ساختمان هاي مجاور 20ل  مخزن روي پايه غير قابل اشتعال وبه فاصله حداق–الف 

  .نصب شده باشد 

ورت سوراخ  زمين اطراف مخزن گود و يا وصل به حوضچه هايي باشد كه در ص–ب 

  :شدن و يا پارگي ديواره مخزن گنجايش محتويات آن را طبق شرايط زير داشته باشد

  . ده درصد بيش از ظرفيت مخزن در صورتي كه مخزن منفرد باشد-1

 هشتاد در صد ظرفيت دو يا چند مخزن در صورتي كه ظرفيت اين مخازن كه داراي -2

  .ليتر تجاوز نكند250000يك گود و يا يك حوضچه مشترك هستند از 

  . ليتر تجاوز نمايد250000 پنجاه درصد ظرفيت دو يا چند مخزن در صورتي كه از - 3

  .تجهيزات آتش نشاني مناسب و كافي باشدداراي  -4

د كه امكان پيدايش فشار يا خالء بر روي سطح مايع نزن طوري ساخته شده باشا مخ-پ

  .وجود نداشته باشد

  . شده باشدصاعقه محافظتدر برابر –ت
  

  : مخازن مدفون مواد قابل اشتعال بايد داراي شرايط زير باشد:37ماده 

محكم و ثابتي قرار گيرد به طوري كه سقف آن با قشري به صورت  در زير زمين - الف

  . سانتي متر از مواد مناسب پوشيده شده باشد60به ضخامت حداقل 

  .ي مقاوم باشد بدنه خارجي مخزن در مقابل زنگ زدگي و خوردگ- ب
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ع پر مواقبه غير از  لوله پر كننده آن به خارج محوطه مخزن ادامه داشته و دهانة آن -پ

  .كردن بسته و قفل باشد

راه لوله تهويه كه بايستي هميشه باز نگه داشته شود به فضاي خارج يك غير از به  –ت

  .ارتباطي نداشته باشد

  محتوي مخزن باشد كه در غير مواقع گيري ميزان مايع ه  داراي يك لوله انداز-ث

  .گيري سر آن بسته و قفل شده باشده انداز

  .دن مربع مقاومت داشته باش متر كيلوگرم بر سانتي7فشار حداقل در برابر  اين مخازن -ج
  

  :لولة تهويه بايد حائز شرايط زير باشد  :38ماده

  . متر باشد5/2ااقل حدارتفاع آن از سطح زمين  _الف

دكش و منابع حرارتي و اماكني كه در آنجا شعله پخش مي شود و يا نقاطي كه  از دو-ب

  .تراكم گردد به قدر كافي دور باشدمممكن است بخار در آن جمع و 

شروط به اينكه لوله برگشت بخار در مخازن م.  ميلي متر تجاوز نكند20 قطر آن از -پ

  .لي متر باشد مي25وجود داشته باشد در غير اين صورت قطر آن حداقل 
  

اگر مخزن براي نگهداري مايعي استفاده مي شود كه نقطه اشتعال آن از حداقل   :39ماده

بايد اقدامات الزم به عمل آيد تا از پيدايش .  باشد ميدرجه حرارت محيط پائين تر

انفجار بخار و هوا در داخل مخزن جلوگيري شود و يا در انتهاي لوله تهويه قابل لوط مخ

  . شودضاي آزاد قرار دارد دستگاه شعله خفه كن نصبكه در ف

.  
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   مخازن مايعات خطرناك غيرقابل اشتعال_فصل سوم
  

  قابل اشتعال بكار  مخازن روي زمين كه براي انبار كردن مايعات خطرناك غير :40ماده

  :مي رود بايد داراي شرايط زير باشد

  . مخزن قابل رويت باشد به طريقي نصب شود كه هرگونه نشتي در هر قسمت- الف

ريز ، گودال و يا حوضچه اي باشد كه   اطراف مخازن به حد كافي داراي خاك- ب

  .محتويات بزرگ ترين مخزن در صورت تركيدن درون آن جاي بگيرد

ها به نحوي رنگ شود تا در اثر رطوبت و يا عوامل محيطي و جوي زنگ  بدنه مخزن -پ

  .زدگي و خوردگي پيدا نكند

اي پلكان و يا نردبان قائم ثابت و همچنين پاگردهاي مناسب باشد به طوري كه دار -ت

  .دسترسي به قسمتهاي الزم مخزن ممكن گردد

 داراي نرده مناسب و نردبان ها بايستي مجهز به بايدها و يا پاگردها  پلكان  :تبصره

  .د و كف پاگردها بهتر است از آهن مشبك ساخته شودنحلقهاي حفاظتي باش

مخازن روي زميني مايعات خطرناك غيرقابل اشتعال بايد به طور مناسبي در مقابل   :41دهما

  .تغييرات دما محافظت شوند
  

 مخازن روي زميني مايعات خطرناك غيرقابل اشتعال بايد در محلي قرار گيرند كه  :42ماده

  . مرور نباشد وزير آن محل عبور
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 ساختمان هازيرزمين ك غيرقابل اشتعال در مخازن مايعات خطرنادر مورد   :43ماده

  : استيرعايت شرايط زير الزام

 زير زمين بايد از بتون و يا مصالح ساختماني مقاوم ساخته شده باشد و فاصله - الف

  . اطراف مخزن عبور نمايد درديوارها از مخزن به ترتيبي باشد كه يك نفر به آساني بتواند

  . سانتي متر باالتر از كف زير زمين نصب نمود45 تا 38 اين قبيل مخازن را بايد - ب
  

  هايي كه براي مخازن حاوي مايعات خطرناك غيرقابل اشتعال ساخته   زير زمين :44ماده

  .مي شود بايد فاقد رطوبت و داراي نردبان ثابت باشد
  

ل  كليه شيرهاي كنترل مخازن نيمه مدفون كه براي مخازن مايعات خطرناك غيرقاب :45ماده

 داراي قفل بوده و به ترتيبي نصب شود كه بتوان آن را از سطح اشتعال به كار مي رود بايد

  .زمين باز و بسته نمود
  

  ارد زير زمين مخازن شوند ، بايد و قبل از آنكه كارگران براي تعمير و يا نظافت  :46ماده

ي زير زمين ش گاز از بي خطر بودن هواسنج با  وبسته ارلوله هاي مربوط به مخازن 

  .اطمينان حاصل نمود

  :مخازن مايعات خطرناك غيرقابل اشتعال بايد  :47ماده

 نصب شده باشند كه در مقابل اثرات مواد شيميايي داخل مخزن ي روي سكوي- الف

  .مقاومت داشته باشد

 مانند  داراي لوله مخصوص سرريز باشند كه مايعات اضافي را به محل مناسبي -ب 

  .نمايديا مخزن فاضالب منتقل مخازن كمكي و 
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و خورنده به كار مي رود بايد اشتعال  مخازني كه براي انبار كردن مايعات قابل  :48ماده

  :داراي لوله هاي زير باشند

  . سانتي متر5با قطر حداقل  يك لوله سرباز در باالترين نقطه مخزن - الف

ه احتمالي محتويات آن در محل  يك لوله تخليه در پايين ترين نقطه مخزن براي تخلي- ب

  .مناسب

  . يك لوله براي پر كردن مخزن در باال-پ

  . سانتي متري از كف مخزن15 يك لوله مصرف به ارتفاع -ت
  

  ا  و يا ظروف محتوي مايعات خطرناك و قابل اشتعال ه انبار كردن بشكه-فصل چهارم
  

هايي خطرناك قابل اشتعال بايد در انبارا و يا ظروف محتوي مايعات  ه بشكه :49ماده

  :دننگهداري شود كه داراي مشخصات زير باش

  . بدنه و سقف انبار از مصالح نسوز ساخته شده باشد كف – الف

 و از بتن و  كف انبار داراي شيب كافي به طرف حوضچه مخصوص تخليه باشد- ب

  .مصالح غير قابل نفوذ ساخته شده باشد 

  .از بتن و يا مصالح غير قابل نفوذ ساخته شده باشندسانتي متر 5/7فاع ديوارها تا ارت -پ

از )پالت (بارچين هاي مناسب ا يا ظروف مايعات خطرناك بايد روي  هبشكه  :50ماده

  .نگهداري شوندجنس مواد مقاوم 
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سرپيچ اين . دناي محتوي مواد سوزاننده بايد در محل خنكي انبار شو هبشكه  :51ماده

ا را بايد با احتياط كامل براي تخفيف فشار داخل بشكه باز و بسته كرد و اين عمل شبكه

  . تكرار كرد هفتهيك تا دو بار دربايدرا 
  

ا و يا ظروف خالي را كه به منظور پر كردن مجدد از مايعات خطرناك  هبشكه  :52ماده

  : انبار مي كنند بايد

پيچ و يا روپوش  عال است داراي سر چنانچه مخصوص پر كردن مايعات قابل اشت- الف

  .محكمي باشد كه مانع خروج بخار مايعات مذكور شود

 چنانچه براي پر كردن مواد سوزاننده و يا ساير مايعات غيرقابل اشتعال بكار رود ، - ب

  .قبال بايستي تميز و خشك شده باشند

  .اري شوداي پر جدا نگهد هاي خالي را از هر نوع كه باشند از بشكه ه بشكه-پ
  

ا و يا ظروف مايعات خطرناك غيرقابل اشتعال براي كاربرد مجدد  هچنانچه بشكه  :53ماده

قابل مصرف نباشند ، بايد آن را در هم كوبيده و يا پاره و غيرقابل استفاده نمود و در مورد 

  ، آنها را پس از معدوم كردن اي و ظروف مايعات قابل اشتعال بايد قبل از  هبشكه

  . با بخار آب كامال شسته و خشك نمود سازيخنثي 
  

ا و ظروفي كه براي مايعات خطرناك به كار مي رود بايد قبل از پر كردن  هبشكه  :54ماده

 مورد معاينه قرار گيرند و اگر بايد با مايع ديگري به طور دقيقمعايب از نظر نشت و ساير 
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ب جوش كامال شسته شده و پر شوند ، بايستي پس از خنثي سازي با بخار آب و يا آ

  . شوندخشك

ا اگر احتياج به استفاده از چراغ برق سيار باشد ، بايد  هبراي بازديد داخل بشكه  :تبصره

ا  هها با مقررات آيين نامه حفاظتي تاسيسات و وسايل الكتريكي در كارگاه اين قبيل چراغ

  .قابل انطباق باشد
  

   سيلو كردن مواد شيميايي   -پنجمفصل  
  

 مواد شيميايي به مقدار زياد بايستي در سيلوهايي ذخيره شوند كه از قسمت  :55ماده

دهانه سيلو كه قيفي شكل است بايد از آهن مشبك به . دنتحتاني آن قابل برداشت باش

اي آن امكان داشته باشد ولي  هكه دخول مواد شيميايي از روي شبكهشود نحوي پوشيده 

  . داخل سيلو جلوگيري به عمل آيداز سقوط احتمالي كاركنان به
  

قبل از ورود كارگران به داخل سيلو بايستي هواي داخل سيلو از نظر ميزان  : 56ماده

  .آالينده ها مورد اندازه گيري قرارگيرد

كليه كارگران بايد از وسائل حفاظت فردي مناسب از قبيل عينك  ماسك ضد  : 57ماده

مخصوص براي پوشش سر و گردن  سر بند  گرد و غبار و يا ماسك تنفسي   كاله 

  . دستكش براي ورود به داخل سيلو استقاده كنند

الزم است كارگران براي ورود به داخل سيلو مجهز به كمربند ايمني و طناب  :  58ماده

  .نجات باشند و طناب نجات بايد به نقطه ثابت و محكمي در بيرون سيلو متصل شده باشد
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ود كارگران به داخل سيلوهاي مواد شيميايي بايد ورود مواد را به داخل  قبل از ور :59ادهم

نيز پيش بيني هاي مواد شيميايي سيلو كامال متوقف كرد و براي جلوگيري از ورود اتفاقي 

  .الزم به عمل آيد
  

 براي امكان دسترسي به كليه قسمتهاي خارجي سيلوهاي مواد شيميايي اين قبيل  :60ماده

در اطراف حفاظتي مناسب هاي هكان و پاگرد با نردجهز به نردبان ثابت و پلن بايد ممخاز

 با نرده همچنين براي دسترسي به قسمتهاي داخل سيلو بايستي يك نردبان ثابت. دنآن باش

  . وجود داشته باشدهاي حفاظتي 
  

ه نسوز  سيلوهايي كه براي انبار كردن مواد قابل احتراق بكار مي رود بايد از ماد :61ماده

  .ساخته شده و مجهز به سر پوش و وسايل الزم براي تهويه باشد
  

 در جايي كه مواد شيميايي به مقدار زياد به صورت توده انباشته شده است ،  :62ماده

  .هنگام برداشتن مواد از خالي كردن زير توده مواد بايد خودداري شود
  

اد وط قابل انفجار و يا سمي از مودي كه احتمال تشكيل يا انتشار مخلر در موا :63ماده

براي پيشگيري از پيش آمدهاي غير الزم  بايد احتياط هاي شيميايي انبار شده وجود دارد،

  .مترقبه به عمل آيد
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   و خورندهندهان مواد سوز- پنجمقسمت 
  

   كليات–فصل اول 
  

هداري شوند  هرگونه مواد خورنده و سوزاننده بايستي تحت شرايطي توليد و نگ : 64ماده

  . كه از طرف مقام صالحيتدار تصويب شده باشد 

مواد سوزاننده و خورنده قابليت اشتعال ندارند ولي هشدارهاي آتش سوزي به  :  65ماده

  .شود دليل امكان واكنش شيميايي اين مواد با مواد ديگر بايستي جدي گرفته 
  

   چگونگي كار با مواد سوزاننده و خورنده–فصل دوم 
  

هنگام كار با مواد سوزاننده و خورنده بايستي از وسايل حفاظت فردي مناسب  : 66ماده

مانند لباس كار و دستكش هاي ضد اسيد و باز و محافظ هاي چشم و صو رت استفاده 

  .شود
  

  .از استنشاق بخارهاي مواد شيميايي سوزاننده و خورنده بايستي خوداري شود  : 67ماده

اد سوزاننده و خورنده از اضافه كردن آب بر روي اين نوع مواد در هنگام كار بامو: ماده 

  .تي خوداري شود بايس
  

مواد سوزاننده و خورنده اكسيد كننده مثل اسيد نيتريك و اسيد پركلريك را  : 68ماده

  .نبايستي در كنار موادي مثل چوب و كاغذ قرار دا د 
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ده و خورنده  محل الودگي در صورت تماس پوست و چشم با مواد سوزانن : 69ماده

  .بايستي سريعا با مقدار زيادي آب شستشو داده شود 
  

در صورت آلوده شدن لباس كار با مواد سوزاننده و خورنده بايستي سريعا اين  : 70ماده

  .نوع لباسها تعويض شوند 
  

درب ظروف محتوي مواد سوزاننده و خورنده بايستي به طور موثري بسته نگه  : 71ماده

  .ته شوند داش
  

بعضي از مواد سوزاننده و خورنده بخصوص بازها ممكن است در شروع آلودگي  : 72ماده

سريعا ايجاد صدمه نكنند ولي بايستي در صورت وقوع آلودگي سريعا تماس قطع شده و 

    .بگيرد محل آلودگي با آب فراوان مورد شستشو قرار
  

   نگه داري مواد سوزاننده و خورنده–فصل سوم 
  

 را بايد در سبد و يا جعبه به صورت  و خورندهندهاناي حاوي مواد سوز ه بشكه :73ادهم

  .منفرد گذاشت و اطراف آن را با الياف غيرقابل اشتعال پوشاند
  

 بايستي داراي كف بتوني  و خورندهاي مواد سوزاننده ه محل نگهداري بشكه :74ماده

  .اي تخليه باشد هبه سمت حوضچه% 2حداقل و داراي شيب پوشيده شده از مواد مقاوم 
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 را نبايد روي هم چيد ولي مي توان  و خورندهندهاناي حاوي مواد سوز هبشكه  :75ماده

  .آنها را در قفسه بندي روي هم قرار داد
  

 به داخل و با  و خورنده ندهاناي حاوي مواد سوز ه براي حمل و نقل بشكه :76ماده 

  .دكراقل داراي دو چرخ باشد استفاده حد و يا وسايلي كه خارج انبار بايد از چرخ دستي

ابتدا  بايد آنها را  و خورندهاي خالي مواد سوزاننده ه قبل از انبار كردن بشكه :77ماده

  . آب شستشو داده و آنها را خشك كرد بخارباخنثي سازي كرده و سپس 
  

  .ز يكديگر انبار كرداي خالي و جدا ا هاي پر را بايد دور از شبكه هبشكه  :78ماده
  

ا  ه بايد قبل از پر كردن بشكه و خورندهاي مواد سوزاننده ه سبد و يا جعبه بشكه :79ماده

  .از نظر سالم بودن مورد بازديد قرار گيرند
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  : مواد قابل انفجار تجارتي- ششمقسمت 
  

   كليات-فصل اول
  

د نقط بايد تحت شرايطي توليد و نگهداري شو هر گونه مواد قابل انفجار تجارتي ف :80ماده

  .از طرف مقام صالحيتدار تصويب شده باشدكه 
  

هايي از طرف مقام صالحيتدار براي تهيه و انبار كردن مواد قابل انفجار   مكان :81ماده

تا زماني كه . تجاري مجاز دانسته شده و در موارد اين فصل مكان خطرناك ناميده مي شود

ر به كار مي رود به هيچ وجه نبايد براي مقاصد ديگر مورد استفاده قرار براي اين منظو

  .گيرد
  

ها و راه  كارخانجات و انبارهاي مواد منفجره بايد در فاصله اي از ساير ساختمان  :82ماده

هاي بخار و غيره قرار بگيرد كه از طرف مقام  ها و ديگهآهن و جادهاي عمومي و كور

  .وع و كيفيت مواد منفجره تعيين مي شود به نتوجهصالحيتدار با

 مختلف يك كارخانه مواد منفجره نيز بايد به فاصله از يكديگر قرار ساختمان هاي :تبصره

گيرند كه مقام صالحيتدار با توجه به نوع و كيفيت مواد منفجره كه تهيه و يا انبار مي شود 

  .ايدمن، تعيين 
  

قابل انفجار بايد در حداقل مورد نياز براي انجام هاي مواد   تعداد كاركنان مكان :83ماده

  .كارهاي مربوط باشد
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بايد به ميزان حداقل مورد لزوم محل  مقدار مواد منفجره و مواد اوليه آن در هر  :84ماده

  .براي انجام عمليات باشد
  

ي هايي كه براي تهيه و بسته بندي مواد منفجره بكار برده مي شود بايد دارازيم  :85ماده

  شدهايي به ارتفاع حداقل يك متر از يكديگر جداهئلاحايي باشد كه به وسيله  هجايگاه

  .باشند
  

هايي كه مواد منفجره بكار برده مي شود  كليه ابزار و وسايل فلزي كه در مكان  :86ماده

  .عمل آورده بايد از ماده مناسبي پوشيده شود كه از ايجاد جرقه جلوگيري ب
  

  ساختن محل توليد و نگهداري مواد منفجره محصور -فصل دوم
  

  : محل مواد منفجره بايد به يكي از طرق زير محصور شود :87ماده

  . به وسيله يك حصار يا پشته خاكي- الف

  . به وسيله يك ديوار انباشته شده از خاك- ب

  . ساخته شده بتني به وسيله يك ديوار-پ
  

  :حصارها و ديوارها بايد حداقل  :88ماده

  .دنها در سطح زمين فاصله داشته باش  به اندازه يك متر از ساختمان- الف

  .دنها بلند تر باش  يك متر از ساختمان- ب

  .دندر قسمت فوقاني يك متر پهنا داشته و با شيب طبيعي به طرف قاعده ختم شو -پ
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در معابر اين حصارها بايد به شكلي باشد كه اشخاص هنگام عبور از مدخل آن   :89ماده

  .دناي آتش مورد آسيب و مخاطره قرار نگير هنتيجه فشار و قدرت انفجار يا شعله
  

  :دن ديوارهاي انباشته از خاك بايد حائز شرايط زير باش :90ماده

 سطح يا بدنه ديوار بايد از آهن موجدار يا مواد نسوز مناسب پوشيده شده و فاصله - الف

 باال ضخامتش كم مي شود از خاك انباشته شده بين ديوارها در حالي كه از قاعده به طرف

  .دنباش

  . عرض ديوار در قسمت فوقاني از يك متر كمتر نباشد- ب
  

د بايد حداقل نديوارهاي ساخته شده در صورتي كه از بتون مسلح ساخته شده باش  :91ماده

  .دن باشا داشته سانتي متر در باال و يك متر در پائين پهن75
  

  ختمان   شرايط سا-فصل سوم
  

ساختمان مواد منفجره بايد حتما يك طبقه و از مصالحي ساخته شده باشد كه در  :92ماده

  .اشدپصورت انفجار قطعات بزرگ از هم ن
  

  :درهاي خروجي بايد :93ماده

  .دن تا حدود امكان بزرگ باش- الف

  .دنمستقيما به فضاي آزاد ارتباط پيدا كن - ب

  .دنبه سهولت به طرف خارج باز شو -پ

  .دنشده باشساخته از مواد و مصالح نسوز  -ت



  

 داشت كار      مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و به   پيش نويس آئين نامه حفاظتي مواد خطرناك    

 ٢٨

  

  : بايد وجود دارند مواد قابل انفجاريي كه در آنها هاهاي ساختمانديواره :94ماده

  . صاف و بدون شكستگي و ترك باشند–الف 

  . از رنگ روشني پوشيده شده باشند–ب 

  . به سهولت قابل نظافت باشند–پ

  :كف اين قبيل بناها بايد :95ماده

 از مواد مقاوم در برابر آتش و مواد شيميايي و غيرقابل نفوذ پوشيده و يا ساخته - الف

  .دنشده باش

 از موادي ساخته شده باشد كه در صورت سقوط اجسام بر روي آن ايجاد جرقه - ب

  .دننكن

  .دنصاف و هموار و بدون شكستگي و حفره باش -پ

  .دن باش از ميخ و پيچ و هر گونه اشياء آهني عاري-ت

  .دن به آساني قابل پاك كردن باش-ث
  

  :دنهاي اين قبيل اماكن بايد داراي شرايط زير باشهپنجر :96ماده

  .دن در جهاتي كه خورشيد مي تابد داراي شيشه هاي تار باش- الف

  . به سهولت به طرف خارج باز شوند- ب
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 ٢٩

  

    حفاظت از صاعقه -فصل چهارم
  

  .دن انفجار بايد مجهز به برق گير مناسب باشمكانهاي مواد قابل :97ماده
  

ل سالي يكبار به وسيله شخص صالحيتداري قبرق گيرها و اجزاء آن بايد حدا :98ماده

  .دقيقا مورد معاينه قرار گيرد
  

نقائص و معايبي كه در برق گيرها و اجزاء آن مشاهده مي شود بايد بدون تاخير و  :99ماده

  .دن قرار گير مرمتمل موردأت
  

      هاي شعله باز و غيره  خطر استعمال دخانيات و حمل چراغ-فصل پنجم
  

زه استعمال دخانيات و حمل ا از مناطق خطر كارخانه نبايد اجي در هيچ قسمت:100ماده

مثل كبريت ، فندك و هر گونه شيئي توليد كننده جرقه و اشياء ايمن چراغ يا روشنايي غير 

  . داشته باشد ، داده شودانفجار و ديگري كه قابليت ايجاد جرقه

در نقاط امن و بي خطر كارخانه بايد جايگاه مخصوص براي تحويل اين نوع  : 1تبصره 

  .اشيائ ترتيب داده شود

براي حصول اطمينان از اجراي مفاد اين ماده بايد تصميم هاي مقتضي اتخاذ و  : 2تبصره 

  .گرددر اكنترل و نظارت مدام برقر

 ، پارچه الوده به نفت و روغن و اشياء ديگر را كه هاچوب و خاكه آن ذغال و :101ماده

احتمال اشتعال دارد ، نبايد وارد منطقه خطر كارخانه نمود مگر اينكه براي مصرف آن 

  .دكرباشد و بالفاصله پس از مصرف آنها از منطقه خطر خارج 
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 ٣٠

  
       نقليهيل وسا-فصل ششم

  

ا و وسايل ديگري كه براي حمل و نقل  هها ، ارابه  نقليه مانند باركشيل وسا:102ماده

  :مواد منفجره و مواد اوليه آن بكار برده مي شود بايد داراي شرايط زير باشند

  .دندر محل حمل بار نبايد هيچ نوع فوالد و يا آهن برهنه وجود داشته باش - الف

  .دنباش فقط محتوي مواد منفجره و عناصر سازندة آن - ب

  .دن پوشيده شده باشي مناسبصورتبسته و محفوظ و يا روي آنها به  كامالً سر –پ

  .عمل آيد تا از توليد جرقه جلوگيري شوده  هنگام بارگيري و تخليه احتياط كامل ب-ت
  

قسمتي از آن به زمين ريخته و يا  مواد منفجره  حمل و نقلهنگام چنانچه در  :103ماده

  :شود در اين صورت بايد

  عالمتگذاري شوداد مزبور ريخته شده به طور مشخص محلي كه مو -الف

  . به مسئول مربوطة كارخانه اطالع داده شود–ب .

  .آوري گرددجمعفرد صالحيتدارمواد منفجرة ريخته شده تحت نظر   –
  

    ضايعات مواد قابل انفجار  -فصل هفتم
  

  .مدفون ساختن ضايعات مواد قابل انفجار در زبر خاك ممنوع است  :104ماده
  

مخلوط ساختن ضايعات مواد قابل انفجار كه به صورت پودرهاي مختلف هستند  :105ماده

  .با يكديگر ممنوع است
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 و يا بدون آن و چاشني ، فشنگ با چاشنياجسام و مواد قابل انفجار از قبيل  :106ماده

  .غيره را بايد با مراقبت كافي از ميان ضايعات ديگر خارج ساخت
  

و به وسيله مشخص فرد صالحيتدار  اد قابل انفجار بايد تحت نظرضايعات مو :107ماده

  .ولي از بين برده شودمسئ
  

   لباس كاركنان-فصل هشتم
  

  : براي تمام افراد در داخل و يا حريم مكانهاي خطرناك:108ماده

  .هاي از هر نوع آلياژ آهن باشد ممنوع است هايي كه داراي ميخ پوشيدن كفش - الف

  آهني و يا فوالديمنضماتهايي كه تكمه و يا قالب و يا ديگر  لباس استفاده از - ب

  . ممنوع استدارند 

  . همراه داشتن چاقو ، كليد و ساير لوازم آهني ممنوع است-پ

  .جنس لباس كار بايستي از نوعي باشد كه توليد الكتريسيته ساكن نكند -ت
  

   تعميرات-فصل نهم
  

مختلف ساختمان و تجهيزات آن مستلزم رعايت هر گونه تعمير در قسمتهاي  :109ماده

  :شرايط زير خواهد بود

  .فني موسسه و يا كارخانهمديركسب اجازه از  -الف

 . آن به محلي كه مقام صالحيتدار تائيد كرده استمتشكلةانتقال مواد منفجره و اجزاء  -ب

 . ميراتشستشوي كامل قسمتهايي كه تحت تعمير قرار خواهد گرفت قبل از شروع تع -پ

  .سرپرستي و يا نظارت كارشناس فني بر عمليات تعمير -ت
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 ٣٢

  

  :از مواد عفونت - هفتمقسمت 
  

   كليات-فصل اول
  

هر گونه مواد عفونت زا فقط بايد تحت شرايطي توليد و يا نگهداري شوند كه از  :110ماده

  .طرف مقام صالحيتدار تصويب شده باشد
  

الحيتدار براي توليد و نگهداري مواد عفونت زا هايي كه از طرف مقام ص  مكان:111ماده

مجاز دانسته شده است ، به هيچ وجه نبايستي براي مقاصد ديگري مورد استفاده قرار 

  .دنبگير
  

ناحيه اي كه در آن مواد عفونت زا توليد و يا نگهداري مي شود  بايستي به : 112ماده

  .وسيله عالئم هشدار روشن و واضحي مشخص شده باشد 
  

هايي كه مواد عفونت زا توليد و يا نگهداري مي شوند ، بايد مراقبتهاي   در مكان:113ادهم

 آئين نامه به منظور جلوگيري از بروز شيوع عفونت  اينويژه اي عالوه بر شرايط مندرج در

  .به عمل آيد
  

   شرايط ساختمان -فصل دوم
  

  ري مواد عفونت زا بكار  كه در يك ساختمان جهت توليد و يا نگهدايفضاهاي :114ماده

  .دنمي رود ، بايستي در كنار يكديگر و در يك طبقه مجزا باش
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 ٣٣

  

  : درهاي خروجي بايد:115ماده

  .به رنگ سفيد باشند - الف

  .با يكديگر در ارتباط باشند مستقيماً - ب

  . هنگام بسته بودن هيچ منافذي نداشته باشند-پ
  

  :داري مواد عفونت زا بايستي ديوارهاي مكانهاي توليد و نگه:116ماده

تا ) مثل سنگ ( سطح آنها از كاشي هاي سفيد و يا هر نوع مصالح صيقلي ديگر  - الف

  .دنسقف پوشانيده شده باش

دائم مورد نظارت و شستشو قرار گيرد و جهت اين امر كنترل و نظارت كافي وجود  - ب

  .دنداشته باش
  

  : كف اين قبيل اماكن بايستي:117ماده

  .دن از مواد نرم مثل الستيك و يا مكالئوم پوشيده شده باش- الف

  .ن ترك و يا حفره باشندو بدوصاف و هموار  - ب

  .دنمحل خروجي جهت اتصال به فاضالب عمومي نداشته باش -پ

  .دن به آساني قابل شستشو و پاك كردن باش-ت
  

  : پنجره اين قبيل مكانها بايد داراي شرايط زير باشد:118ماده

  .اي روشن باشده در جهت تابش نور خورشيد باشند و داراي شيشه- الف

  . پارچه اي تحت عنوان پرده نباشند داراي هيچ نوع پوشش-ب 
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  :زير باشند سيستم تهويه هواي اين نوع مكانها بايستي داراي شرايط :119ماده

  . در صورت وجود سيستم تهويه هواي مشترك اين سيستم بسته باشد- الف

  .دنيلترهاي مخصوص جهت تصفيه هوا در آن جاسازي شده باشف - ب

  . امكان از كار انداختن سيستم تهويه هوا در هر لحظه وجود داشته باشد-پ
  

      پاك كردن ، ضد عفوني كردن و استريل كردن وسايل-سومفصل 
  

براساس نوع استفاده از وسايل و جنس آنها مي توان جهت پاك كردن ، ضد  :120ماده

  .ني كردن و استريليزاسيون آنها تصميم گرفتعفو

 اگر وسايل تنها در تماس با پوست سالم به كار مي رود مي توان از طريق شستشو - الف

  . را پاك كردها آنبا مواد پاك كننده

نظر اگر وسيله به نوعي داخل حفرهاي بدن مي شوند ، با توجه به جنس وسيله مورد  - ب

  . و يا استرليزه كرد مي  توان انها را ضدعفوني

  .هميشه وسايل قبل از ضد عفوني كردن ، يا استرليزاسيون بايستي پاك شوند -پ

عمل ضد عفوني كردن و يا استرليزاسيون بايستي براساس يك روش استاندارد  -ت

  .صورت بگيرد
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      ينوفاي ع ه دفع زباله-چهارمفصل 
  

  :ي شرايط زير باشدي بايستي دارانوفاي ع هدفع زباله :121ماده

  .اي عفوني وجود داشته باشد ه يك مديريت واحد جهت حمل و نقل و دفع زباله- الف

  .وري و دفع شوند هاي عفوني جمع آات نوك تيز را بايستي جدا از ساير زبالهع ضاي- ب

  .دناي عفوني مختلف بايستي بسته بندي و عالمت گذاري شده باش ه زباله-پ

 كردن اين قبيل زباله بايستي در مكانهاي مشخص و براساس روش سوزاندن و يا دفع -ت

  .صالحيتدار صورت پذيردتوصيه شده به وسيله يك مقام 
  

   وسايل حفاظت فردي-پنجمفصل 
  

هاي  ها ، ماسك  دستكش لباسهاي كار استفاده از وسايل حفاظت فردي مثل :122ماده

يره بايستي به عنوان يك عمل هاي چشمي ، پيش بندهاي پالستيكي و غ حفاظ، تنفسي 

ل در بين كارگر و عامل عفوني عمل ئآيد كه تنها به عنوان يك حامي به حساب يكنترل

  :اين وسايل بايستي داراي شرايط زير باشند. مي كند

  .اين نوع وسايل كاربردي مناسب جهت حفاظت از بدن كارگر را داشته باشد - الف

  .ي شوند اين نوع وسايل به خوبي نگهدار- ب

  . كارگر هيچ محدوديتي در استفاده از اين نوع وسايل را نداشته باشد-پ

 كارگران جهت استفاده از اين نوع وسايل آموزش كافي ديده باشند و از چگونگي -ت

  .استفاده ، نگهداري و نحوي امتحان آنها آگاه باشند
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ان هنگام استفاده از نكنند و كارگرايجاد  تا حد ممكن محدوديت در فعاليت كارگران -ث

  .آنها راحت باشند

 لباس كار بايستي سفيد و بلند باشد و بطور جدگانه مورد شتشوي دائم قرار گيرد و با –ج 

  .درجه حرارت باال اتو شده باشد

  . با توجه به نوع مصرف آنها ، يك بار مصرف باشند-ج
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  : مواد شيميايي سمي- شتمقسمت ه
  

    رايط عمومي كارگاه  ش- اول صلف
  

  .محيط كار بايستي براي تمام كارگران شاغل در آن ايمن باشد :123ماده
  

 كامالً از  بايستيدر محيط كار با مواد شيميايي فرآيندهاي مختلف شيميايي :124ماده

  .يكديگر جدا باشند
  

شد كه هر محيط كار بايستي داراي يك برنامه عملياتي در شرايط اضطراري با :125ماده

  .در آن مسئوليتهاي افراد از قبل مشخص شده باشد
  

   وظايف كارفرمايان   -دومفصل 
  

در صورت استفاده از يك ماده شيميايي سمي در كارگاه  كارفرما بايستي كليه :126ماده

  . اقدامات احتياطي در رابطه با كنترل سطح تماس با آن ماده شيميايي را انجام دهد 

  
 كار با مواد شيميايي سمي ،  ايمنيبايستي از وجود دستورالعمل هايكارفرما  :127ماده

  .داري و حمل و نقل و دفع اين نوع مواد در محيط كار مطمئن باشد چگونگي انبار
  

كارفرما بايستي مطمئن باشد كه كليه ماشين آالت و وسايل با توجه به  :128ماده

  .دنليت صحيح مي باشدستورالعمل كار با آنها به صورت ايمن قادر به فعا
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 مواد تاي آموزشي در رابطه با شناسايي خطرا هكارفرما بايستي از وجود برنامه :129ماده

تعيين شيميايي ،حقوق و مسئوليت هاي كارگران در هنگام كار با مواد شيميايي سمي و 

  . مطمئن باشد كاردر محيطوظايف 
  

ها ، محيط  اي از ساختماني دورهكارفرما بايستي از وجود يك سيستم بازرس :130ماده

  . مطمئن باشدود،كار و ماشين آالتي كه به نوعي امكان ايجاد حادثه در آنها ديده مي ش
  

كارفرما بايستي كليه تسهيالت و تجهيزات ايمني الزم جهت كار با مواد شيميايي  :131ماده

  .سمي را در اختيار كارگران قرار دهد
  

ط مواد شيميايي داراي برچسب معتبر خريداري نمايد و در كارفرما بايستي فق :132ماده

هاي الزم  هماهنگي توليدكننده برچسب صورت دريافت مواد شيميايي به صورت فله ، با

  .جهت آن ماده شيميايي تهيه شود
 

كار فرما بايستي ضمن تعيين وظايف سرپرستان و كارگران بايستي فهرست :  133ماده

  .اي مشخصي كه در معرض ديد باشد  نصب كند وظايف تعيين شده را در ج
  

     وظايف سرپرستان -سومفصل 
  

 يو روشهاي كنترلكار سرپرستان بايستي با چگونگي سيستم ايمني و بهداشت  :134ماده

  .محيط كار آشنا باشند
  

  



  

 داشت كار      مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و به   پيش نويس آئين نامه حفاظتي مواد خطرناك    

 ٣٩

  

سرپرستان بايستي با خطرات كار با مواد شيميايي سمي آشنا باشند و كارگران را  :135ماده

  .شنا كنندنيز آ
  

سرپرستان بايستي وسايل كار و وسايل حفاظتي متناسب با كار را در اختيار  :136ماده

اين وسايل ضمن سالم بودن بايد متناسب با شرايط فيزيكي كارگران . كارگران قرار دهند

  .باشد
  

ت مداوم بر استفاده صحيح كارگران از وسايل رسرپرستان بايستي ضمن نظا :137ماده

  .دي ، مطمئن باشند كه آنها از اين نوع وسايل به درستي استفاده مي كنندحفاظت فر
  

كار سرپرستان بايستي آموزشهاي الزم را در رابطه با سيستم ايمني و بهداشت  :138ماده

  .براي كارگران به صورت مناسبي مهيا كنند
  

اه و سرپرستان بايستي فهرست كاملي از تمام مواد شيميايي موجود كارگ :139ماده

  . نصب كننديمشخصات ايمني آنها را در جاي مشخص
  

   وظايف كارگران-چهارمفصل 
  

  .دال مواد شيميايي سمي استفاده نكننهاي دهاني جهت نقل و انتق هرگز از مكش :140ماده
  

  .دنقبل از استفاده اولين بار از يك ماده شيميايي حتماً برچسب روي آن را بخوان :141ماده
  
  



  

 داشت كار      مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و به   پيش نويس آئين نامه حفاظتي مواد خطرناك    

 ٤٠

  

گران مطمئن باشند كه با چه ماده اي كار مي كنند و در صورت عدم اطمينان كار :142ماده

  .از سرپرستان سوال كنند
  

حتماً اين كار در كنار سيستم تهويه سمي در صورت كار با مواد شيميايي  :143ماده

  .موضعي انجام شود
  

  .از لباس كار مناسب استفاده كنند :144ماده
  

  .يدن و استشمام مواد شيميايي خودداري كنندكارگران بايستي از چش :145ماده
  

  .كارگران محلولهاي شيميايي را هرگز مستقيماً به داخل فاضالب نريزند :146ماده
  

  .كارگران در محيط كار از خوردن ، آشاميدن و سيگار كشيدن بپرهيزند :147ماده
  

 محيط كار كارگران از مخلوط كردن بدون دليل مواد شيميايي با يكديگر در :148ماده

   .خودداري كنند
  

ها از دستها ، حتماً دستهاي خود را با آب و  كارگران بعد از در آوردن دستكش :149ماده

  .صابون بشويند
  

  

  

  

  



  

 داشت كار      مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و به   پيش نويس آئين نامه حفاظتي مواد خطرناك    

 ٤١

  

    داري مواد شيميايي سمي انبار-پنجمفصل 
  

ل آب شرب دور محمحل انبار بايستي از محل كار و محل تجمع كارگران و  :150ماده

  .باشد
  

  .ميزان ماده شيميايي سمي در انبار تا حد ممكن كاهش داده شود :151ماده
  

 مثالً يك اسيد كنار يك -خوان در كنار يكديگر قرار نگيرند هم مواد سمي نا :152ماده

  .تركيب حاوي سيانيد كه توليد گاز مرگبار هيدروژن سيانيد مي كند قرار نگيرد
  

صورتي نگهداري شوند كه به راحتي مواد شيميايي سمي بايستي در انبار به  :153ماده

  .سقوط نكنند و صدمه نبينند و در تماس با درجه حرارت باال و رطوبت قرار نگيرند
  

درب تمام مواد شيميايي در انبار هنگام عدم استفاده از آنها بايد به صورت  :154ماده

  .موثري بسته باشد
  

وسيده و نشت دار در انبار يك برنامه بازرسي دوره اي جهت شناسايي ظروف پ :155ماده

  .وجود داشته باشد
  

 حرارت آن قابل كنترل تهويه و نور مناسبي در انبار وجود داشته باشد و درجه :156ماده

  .مستقيم نور خورشيد در انبار وجود نداشته باشدتابش . باشد
  

  .جابجايي كارگران و وسايل در انبار به راحتي صورت بگيرد :157ماده



  

 داشت كار      مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و به   پيش نويس آئين نامه حفاظتي مواد خطرناك    

 ٤٢

  .ر از طريق عالئم واضح هشدار دهنده مشخص شده باشدانبا :158ماده
  

بتوني و يا سنگ فرش باشد و بلوك بندي شده باشد و در كنار كف انبار بايستي  :159ماده

 گرفته شده باشد ، هر بلوك رهر بلوك راهرويي به عرض يك متر جهت جابجايي در نظ

  .شدتنها يك محموله شيميايي با مشخصات يكسان باحاوي بايستي 
  

       ها   برچسب-ششمفصل 
  

  :ها بايستي حاوي اطالعات زير باشد برچسب :160ماده

 آدرس و شماره تلفن شركت - نام ژنريك ماده شيميايي-نام تجاري ماده شيميايي

 اقدامات ايمني - خطرات مرتبط با استفاده از ماده شيميايي- عالمت خطر-سازنده

  .اضطراري
  

 ز روي ظروف محتوي مواد شيميايي كنده نشود و برچسبها ا هرگز برچسب :161ماده

  .هاي كهنه با هماهنگي سرپرستان تعويض شود
  

       وسايل حفاظتي -هفتمفصل 
  

بايستي طلق هاي محافظ صورت ها ،  ها ، دستكش وسايل حفاظتي مثل ماسك :162ماده

  .مناسب نوع ماده شيميايي مورد استفاده باشند
  

سايل حفاظتي بايستي آسان و باعث ايجاد محدوديت در انجام كار استفاده از و :163ماده

  .نشود

كارگران در استفاده از وسايل حفاظت فردي نبايستي دچار هيچ گونه محدوديتي  :164ماده

  .شوند
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 ٤٣

  

 تحت آموزش قرار  فرديكارگران جهت استفاده از انواع وسايل حفاظت :165ماده

  .بگيرند
  

      دفع مواد زائد-هشتمفصل 
  

از ريختن مواد شيميايي سمي قبل از خنثي كردن كامل آن به داخل فاضالب  :166ماده

  .خودداري شود
  

مواد شيميايي استفاده شده بايستي در ظروف ديگري كه داراي برچسب  :167ماده

  .دناطالعاتي باشد نگهداري شو
  

  ودنل باشهاي محل كار و انبار بايستي در ابتدا به حوضچه اي متص فاضالب :168ماده

ها و فاضالب راهآب از ورود آن به  هاتا قبل از عمليات خنثي سازي محتويات اين حوضچه

  .عمومي جلوگيري شود
  

       تسهيالت و تجهيزات محيطي-نهمفصل 
  

 كارفرمايان بايستي و خوردن هر نوع مواد غذايي در محيط كار ممنوع مي باشد :169ماده

  .گران فراهم كنندمحيط مناسبي جهت غذا خوردن كار

پوشيدن لباسهاي حفاظتي ، بايستي محل مناسبي جهت براي تعويض لباس و  :170ماده

  .تعويض لباس در محيط كار وجود داشته باشد
  

  كارفرما الزم است  جهت عدم انتقال مواد شيميايي سمي به خارج محيط كار ،:171ماده

  .فراهم نمايدار دوشهاي بهداشتي جهت شستشوي بدن كارگران در محيط ك
  



  

 داشت كار      مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و به   پيش نويس آئين نامه حفاظتي مواد خطرناك    

 ٤٤

  

  : مواد راديواكتيو-نهمقسمت 
  

جهت اطالع از چگونگي ايمني با مواد راديواكتيو الزم است به آئين نامه حفاظت در برابر 

 در هيئت وزيران مورد تصويب قرار گرفته است 2/2/1369مواد راديواكتيو كه در تاريخ 

  .مراجعه شود

   تبصره است  7   ماده و    172 قسمت و       اين آيين نامه كه مشتمل بر نه: 172ماده 

به استناد ماده       قانون كار تدوين و در جلسه                     به تصويب نهايي رسيد 

  .و قابل اجرا مي باشد 

  
  


