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کتـاب مطـابق بـا قـانون حقـوق       کلیه حقوق چاپ و نشـر ایـن  

بـراي ناشـر محفـوظ و     1348مؤلفان و مصنفان مصـوب سـال   
باشد. لذا هـر گونـه اسـتفاده از     منحصراً متعلق به نشر نوآور می

کل یا قسمتی از این کتاب (از قبیل هـر نـوع چـاپ، فتـوکپی،     
برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به صـورت   اسکن، عکس
دي، فیلم فایل صـوتی یـا تصـویري و     وي ي، ديد اینترنتی، سی

بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع بوده و شرعاً حـرام  ) غیره
 .گیرند است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می

 

 این کتاب به سایت انتشارات نوآور مراجعه فرمایید. لطفاً جهت دریافت الحاقات و اصالحات احتمالی
https://www.instagram.com/noavarpub/  https://telegram.me/noavarpub                www.noavarpub.com  

 ناشر همکار: پارسیا
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رسـاند   هاي این انتشارات، به استحضـارتان مـی   نهادن به اعتماد شما به کتاب نشر نوآور ضمن قدردانی و ارج
سازي و نشر کتاب، تمامی  هاي مختلف آماده همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروهکه 

اند  اند و تالش کرده کار بسته سعی و همت خود را براي ارائۀ کتابی درخور و شایستۀ شما فرهیختۀ گرامی به
وب، هم از نظر محتـوایی و غنـاي علمـی و    هاي استاندارد یک کتاب خ که اثري را ارائه نمایند که از حداقّل

 فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد.
هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، باز هم احتمـال بـروز    رغم تمامی تالش وجود، علی بااین

دیگـر،   نقص و اشکال دانسـت. ازسـوي   مبرّا از  توان الزاماً ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی
اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقـاد راسـخ بـه حقـوق مسـلّم خواننـدگان        این انتشارت بنابه تعهدات حرفه

ویژه از طریق فراخـوان بـه خواننـدگان گرامـی، ازهرگونـه اشـکال        گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکن، به
 ها رفع نماید. هاي بعدي آن ها و ویرایش ها را در چاپ ود آگاه شده و آنهاي منتشرة خ احتمالی کتاب

که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نـواقص و   راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی لذا در این 
اید پس  هیا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام داد

شدة خود را با هزینۀ انتشارات نوآور، پس از همـاهنگی بـا انتشـارات، ارسـال      از اتمام مطالعه، کتاب ویرایش
اید، لطـف کـرده عکـس یـا      اي یادداشت نموده نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانه
ایمیل انتشارات نـوآور ارسـال نماییـد، تـا ایـن      اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به 

هاي بعدي کتاب اعمـال و اصـالح گـردد و باعـث ارتقـا و هرچـه        ها و ویرایش موارد بررسی شده و در چاپ
 پربارترشدن محتوایی کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد.

منظـور   نۀ شما خوانندة فرهیخته و گرانقـدر، بـه  نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوال
کـه اصـالحات درسـت و بجـا باشـند،       تقدیر و تشکر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگـی، درصـورتی  

رسم ادب و تشکّر و قدرشناسی، نسـخۀ دیگـري از همـان کتـاب و یـا چـاپ        متناسب با میزان اصالحات، به
عنـوان هدیـه، بـه انتخـاب خودتـان، برایتـان ارسـال         ة خـود را بـه  شدة آن و نیز از سایر کتب منتشر اصالح
که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیـزاز زحمـات شـما تقـدیر      نماید، و درصورتی می
 شود. می

کارهـاي شـما عزیـزان در     آورندگان کتاب، از پیشنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه   همچنین نشر نوآور و پدید
ستاي هرگونه بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سطح کیفـی و علمـی آن صـمیمانه و مشـتاقانه اسـتقبال      را
 نمایند. می
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ارشـناس  ک هـاي  آزمـون  برگـزاري  متـولی  کنـون تا  71سال از  کانون کارشناسان رسمی دادگستري

یکـی از  سـت.  اي این آزمونها را تا کنون برگـزار نمـوده ا   بصورت دورهو  بوده استرسمی دادگستري 
هایی که در آزمون کارشناس رسمی دادگستري مورد نیاز بوده است، رشته حوادث ناشی از کار  رشته
هـاي  وادث ناشـی از کـار در محیط  حـ  که براي شناسایی و جذب کارشناسان حوزه ایمنـی و  باشد  می

 گردد.  ها برگزار می صنعتی این آزمون
 رشته حوادث کـار  زمون کارشناس رسمی دادگستريبراي آ نظر به اینکه مجموعه مدون و مشخصی

 کسـب آمـادگی الزم   کمک به جهتبرآن شدیم تا در  ،موجود نبوده استدر منابع کتابی بازار کتاب 
ارایه اهم منـابع مـورد سـوال درایـن آزمـون، از جملـه قـوانین ایمنـی و         با  ،مذکورآزمون داوطلبین 

مختلف و ارائه پاسـخ اقـدام   هاي  سئواالت آزمون تجمیعحفاظت فنی محیط کار مصوب وزارت کار و 
 به تالیف اثر حاضر نمائیم.

دوره  7سـئواالت   اند و منابع اصلی که بیشترین سواالت را تا کنون داشته کتاب حاضر مشتمل برلذا 
باشد   تشریحی می اغلب هاي بهمراه پاسخ حوادث ناشی کاررشته  کارشناس رسمی دادگستريآزمون 
 د راهنماي خوبی براي داوطلبین شرکت در این آزمون باشد.توان  که می

منبع کامل آزمون با عنوان مرجع قوانین ایمنی و حفاظـت فنـی مصـوب وزارت    الزم به توضیح است 
که شامل کار نیز توسط اینجانب تهیه و تدوین گردیده و در انتشارات نوآور نیز به چاپ رسیده است 

ها و سایر مستندات مرتبط با کـار   ها، دستورالعمل  ها، بخشنامه  نامه آیینتشریح کلیه قوانین حفاظت، 
تواند بعنوان مرجع اصلی این آزمون  باشد. این مجموعه می  فنی وزارت رفاه و کار و امور اجتماعی می

برداري داوطلبین و عالقمندان این حوزه قرار گیرد. الزم به توضـیح اسـت حسـب اجـراي      مورد بهره
 سانی خواهد گردید.ي رشته حوادث کار این کتاب بروزرلهاي بعدآزمونهاي سا

پیشـنهادات و  ، براي ارتقا کیفیت این اثر نظـرات گردد  درخواست میاز شما مخاطب گرامی در پایان 
 .انتقادات خود را از طریق آدرس ایمیل ذیل با مولفین در میان بگذارید

 
 موفق باشید 
 مجید میربد 

  
 Noavar33@yahoo.com  

 
 
 



 
 

 1348کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان مصوب سال 
، براي ناشر محفوظ و منحصرًا متعلق بـه نشـر نـوآور اسـت. لـذا هـر گونـه        1350نامۀ اجرایی آن مصوب  و آیین

تصـاویر ایـن کتـاب، در دیگـر کتـب، مجـالت،        استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جـداول و 
برداري از مطالب این کتاب تحت هر عنـوانی از قبیـل چـاپ،     ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه بهره نشریات، سایت

صـورت   برداري از کتاب، و همچنین هر نوع انتشار به  فتوکپی، اسکن، تایپ از آن، تهیه فایل پی دي اف و عکس
وي دي، فیلم، فایل صوتی یا تصویري و غیره بــدون اجـازه کتبـی از نشـر       کی، سی دي، دياینترنتی، الکترونی

 گیرند. حرام است، و متخلّفین تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار می شرعاً نیز نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و
چنین، توسط این  و موارد اینصورت فایل ورد یا پی دي اف  با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به 

که هر سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد  انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتی
مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر نوآور را در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، 

نتی این انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به توسط کارشناسان امور اینتر
شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از  پردازند، بررسی و در صورت مشخّص ها می بررسی محتواي سایت

ت فرهنگ و باشد، وکیل قانونی انتشارات از طریق وزار نظر قانونی غیر مجاز و از نظر شرعی نیز حرام می
و نیز سایر مراجع قانونی، اقدام ) اي و اینترنتی ارشاد اسالمی، پلیس فتا (پلیس رسیدگی به جرایم رایانه

عمل آورده، و طی انجام مراحل قانونی و اقدامات قضایی، خاطیان را مورد پیگرد قانونی و قضایی   مقتضی به
 مؤلّف از متخلّفان اخذ خواهد شد. قرار داده و کلّیۀ خسارات وارده به این انتشارات و

ها، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چاپ دیجیتال، چاپ ریسو، اُفست  که هر یک از کتابفروشی همچنین در صورتی 
رسانی تخلّفات کتابفروشی مزبور به  از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمایند، ضمن اطّالع

حترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اتّحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران سایر همکاران و موزعین م
 نماید. دانشگاهی و نیز مراجع قانونی و قضایی اقدام به استیفاي حقوق خود از متخلّف می

 خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،
 م است.از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرا

انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهده هر گونه تخلّف از قبیل موارد فـوق، 
و یا از طریق  09123076748و  021 66484191 -2هاي  هاي انتشارات نوآور به شماره مراتب را یا از طـریق تلفـن
یا از طریق منوي تماس با ما در سایت و  info@noavarpub.com ایمیل انتشارات به آدرس

www.noavarpub.com  به این انتشارات ابالغ نمایند، تا از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود
 عنوان تشکّر و قدردانی، از کتب  عمل آید، و در راستاي انجام این امر مهم، به   خوانندگان محترم جلوگیري به

 ریافت نمایند.انتشارات نوآور نیز هدیه د 
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 بار یحمل دست یحفاظتنامه  آیین
 

 هدف
 یهاي ناشـ   يماریاز حوادث و ب يریشگیو پ يو منابع ماد یانسان يرویاز ن انتیکار و ص طیمحسازي  منینامه ا آیین نیا نیاز تدو هدف

 ردیـ گ  هاي مرتبط با آن که به هر نحو ممکن انجـام مـی    ندیبار و فرا یهایی که حمل دست کارگاه هیدر کل يارتقاء سطح بهره وراز کار و 
 باشد.  می

 دامنه و شمول
 الزم االجراست. رانیا یاسالم يقانون کار جمهور 85ماده هاي مشمول   کارگاه هینامه در کل آیین نیا

 فیـ تعار اول فصل
 بار:  یتدس حمل
، چرخانـدن و    ، نگه داشتن  ، هل دادن  دنی، کش  آوردن نیی، پا  هاي بدن که همراه باالبردن  بخش گریبار توسط دست و د ییو جابجا انتقال
 باشد.  از موارد فوق می یبییا ترک

 :  یارگونوم
 هاي انسان باشد.  تیها و قابل  تیدوداي که متناسب با مح  به گونه زاتی، مشاغل و تجه  طیمحسازي  نهیاصالح و به علم

 متعارف:   بار
مناسب باشد بتوانـد آن را   یجسمان طیشرا يکه دارا ي، کارگر  ، وزن و درجه حرارت آن  ، نوع  ، ابعاد  ، اندازه  است که با توجه به شکل يبار

 .دیحمل نما ایبلند  یبراحت

 :  نیسنگ بار
 .باشد یم شتریاست که وزن آن از حد مجاز ب يبار

 کار:   ستگاهیا
 مربوط به خود مشغول است. تیکار به فعال لیوسا و زاتیاست که کارگر در آن به کمک تجه یمحل

 کار:   يولوژیزیف
 شود. می دهیسنج یهاي جسمان  تیافراد در انجام فعال يو توانمند تیاست که در آن قابل یاي از علم ارگونوم  شاخه

 بددست:   يبارها
 يجـا  يشـوند و دارا   به دست خوب جفت نمـی  ایدرجه خم شود و  90تا  ستیبا ینگه داشتن آن م يکه مچ دست برا هستند ییبارها

هـاي نـرم از وسـط خـم       سـه یک قیـ کـه از طر  ییبارهـا  ایبزرگ دارند و  ایو  زیهاي سخت و ت  که لبه ییبارها ایو  ستندیدست مناسب ن
 شوند.  می

 نوجوان:   کارگر
 .دسال تمام باش 18تا  15 نیمطابق قانون کار ب است که سنش يکارگر

 یـ مقررات عموم فصل دوم
 : ممنوع است لیدر موارد ذ يبا بصورت انفراد یحمل دستـ  1ماده 



 9 نامه مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار آیین 

 

 باشد. نیسنگ ردیگ  که انجام می ينوع کار ي) براالف
آن وجـود   مـن یاي که امکان بلنـد کـردن ا    د به گونهران پا و شانه) قرار گرفته باش نیکوتاه (خارج از حدود ب ایبلند  اریبس یی) در جاب

 نداشته باشد.
 .ردیشخص را بگ دید يجلو ایبه آن مشکل باشد و  یبوده که امکان دسترس یشکل يو یا دارا می، حج  بزرگ اری) بسج
 گرفتن آن مشکل باشد. کهیبوده بطور زیهاي ت  لبه يدارا ای، لغزنده و   ) مرطوبد
 .دینما رییآن تغ اتیحرکت محتو لیمرکز ثقل آن بدل ثبات بوده و  ) بیه

از کـار   یهاي ناش  يماریکه احتمال بروز حوادث و ب یو کارگاه یطیمح ينامناسب جو طیبار در صورت وجود شرا دستی حملـ  2ماده 
 ، ممنوع است.  رود می

از  يعالوه بـر برخـوردار   یستیدهند با  بار را انجام می یحمل دست وستهیناپ ای وستهیخود بطور پ یشغل ندیکه در فرا کارگرانیـ  3ماده 
محولـه   فـه یمتتاسـب بـا وظ   زیـ ن تیقد و وزن و جنسـ  رینظ یجسمان طیمتناسب با نوع کار از نظر شرا یو روان ی، روح  یسالمت جسم

 باشند.
مطـابق   عضـالنی ـ  یهـاي اسـکلت    بیز نظر آسـ ا ژهیاي بو  بدو استخدام و دوره ناتیکارگران مذکور منوط به انجام معا يریـ بکارگ تبصره

 باشد.  می یاجتماع نیکار و تام نیقوان
 یکارگـاه  طیاصـالح شـرا   ایـ مناسب و  یکیمکان زاتیتجه ای لیمجاز است که امکان استفاده از ئسا یبار در صورت دستی حملـ  4ماده 
 .مقدور نباشد يهاي کار  ستگاهیو ا زاتیدستگاهها و تجه دمانیچ رینظ
خطرات مربوطـه را اتخـاذ    ییبار در کارگاه و شناسا یحمل دست تیوضع یچگونگ یابیالزم جهت ارز رتدابی است ـ کارفرمامکلف 5اده م

 .دیمبادرت نما یمنیو ا یبار از نظر ارگونوم یحمل دست تیبه اصالح وضع یو علم مهندسیـ  یفن ينموده و با استفاده از راهکارها
 ریکـه مغـا   یاعمـال  هیـ کل زیـ ، پرتاب نمـودن ون   دنی، پر  دنیکردن ودو یمانند شوخ منیبار انجام اعمال نا یتحمل دس نحی ـ در 6ماده 

 باشد ممنوع است. یو بهداشت یمنیاصول ا
 دیکارگران مربوطه فراهم نما يبار را برا یمتناسب با حمل دست يحفاظ فرد لیاوس است مکلف ـ کارفرما 7ماده 
بار که از طرف کارفرما و مراجع  یحمل دست نهیدر زم یمنیو ا یهاي بهداشت  هیها و توص  دستورالعمل هکلی به ندموظف ـ کارگران 8ماده 

 .ندیشده استفاده نما هیمنظور ته نیکه توسط کارفرما بد يحفاظت فرد لیگردد عمل نموده و از وسا  ارائه می صالحیذ

 یـ مقررات اختصاص فصل سوم
اگـاه نمـوده و    ی، کارگران خود را از خطرات احتمـال   بار یو مناسب حمل دست حیصح يروشها میتعل است ضمن کارفرما مکلفـ  9ماده 
 ندیها اعمال نما  نهیزم نیهاي الزم را در ا  نظارت

 یداتیـ اعمـال تمه ، کارفرما مکلف است بـا    دیبا یکیولوژیزیهاي خارج از حد توان ف  تیکه کارگر مجبور به انجام فعال يد مواردـ  10ماده 
کـاهش   ایـ نسبت به حـذف   ياصول انبار دار تیمناسب و رعابندي  کار بسته يستگاههایا ی، زمان استراحت و طراح  مانند چرخش کار

 دیبار اقدام نما یدستاز حمل  یهاي ناش  بیاس
 ستفاده شود ا 3شماره  نهیار فرمول مندرج در ضم یستیبا  می یکیولوژیزیمحاسبه حدتوان ف يـ برا  تبصره

 دینما هیبد دست تعب يها و بارها  گرفتن بسته يهاي متناسب با نوع بار برا  رهیما مکلف است دستگرفرکاـ  11ماده 
منـدرج در   یاز روش محاسـبات  دیـ سـال با  50ـ  19 یکارگران مرد با گروه سـن  يبار برا مجاز زانیبلند کردن بار م تیفعالدر ـ  12ماده 
 اده شوداستف 4شماره  هیمضم

سال هفتاد و پنج درصد مقـدار بدسـت امـده از روش فـوق      50 يکارگران نوجوان و مرد باال يمجاز بلند کردن بار برا زانیمـ  1 تبصره
 باشد  می

مده از روش فوق آسال هفتاد و پنج درصده مقدار بدست  50ـ  19 یکارگران زن با گروه سن يمجاز بلند کردن بار برا زانیمـ  2 تبصره
 باشد  یم

 .باشد  درصد مقدار بدست امده از روش فوق می 45سال  50 يکارگکران نوجوان و زن باال يمجاز بلند کردن بار برا زانیمـ  3 تبصره
تجاوز  مهیضم 2و1مندرج در جدول  ریاز مقاد دینبا يو عمود یو هل دادن بار در حالت افق دنیوارده به منظور کش يروهاینـ  13ماده 
 دینما
 .باشد شتریب لوگرمیک3و5از  بیبه ترت دیمردان و زنان نبا ينشسته برا يحداکثر وزن بلند کردن بار در کارهاـ  14ه ماد

 ـ مقررات متفرقه چهارم فصل
گـروه   کیـ حداکثر بار مجاز بـه تفک  ردیگ  نفره انجام می کیکه به صورت  نهیبه طیبار در شرا ییهاي حمل و جابجا  تیـ در فعال 15ماده 
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 .باشد ریمطابق جدول ز دیو جنس کارگران با یسن

 میزان مجازات بار برحسب کیلوگرم به تفکیک گروه سنی جنس
 سال 19ـ  50 سال 50کارگر نوجوان و باالي 

 کیلوگرم 23 کیلوگرم 18 مرد
 کیلوگرم 16 کیلوگرم 10 زن

  .ردیچند نفره صورت پذ ایمناسب و  یکیمکان لیوسط وسات دیبار با یی، حمل و جابجا  ن باالتر از حد مجازادر اوزـ  1تبصره
، مناسـب    ، فرکانس حمـل بـار    مدت زمان حمل بار ي(با توجه به فاکتورها نهیبه طیبار در شرا ییکه حمل و جابجا یدر صورتـ  2تبصره

 لیتانداردها و مقـررات موجـود تعـد   جـدول مطـابق اسـ    رینباشد مقاد ریامکان پذ کار) نیبدن ح تیکار و وضع طیمح طی، شرا  بودن بار
 خواهد شد

 باشد  ممنوع می مانیده هفته پس از زا نیو همچن يزنان در طول مدت باردار يبار برا ییـ حمل و جابجا 16ماده 
 تیمسموم ای بیاس جادیبا آن منجر به ا یگوارش ای یاستنشاق ای یکه مواجهه پوست ییایمیو ش یمواد سم یـ جهت حمل دست 17ماده 

 يبرچسـب حـاو   يهاي مقاوم در بسته و محصور که امکان مواجهـه بـا مـواد مـذکور وجـود نداشـته و دارا        محفظه ایاستفاده از ظروف 
 است یباشد الزام نظرمورد یسم ای ییایمیمشخصات ماده ش

از کار  یناش يماریب ایر گونه حادثه کارگاه بوده و در صورت وقوع ه ينامه بر عهده کارفرما آیین نیمقررات ا تیرعا تیولیـ مس 18ماده 
 باشد   می دگانید انیعدم توجه کارفرما و نامبرده مکلف به جبران خسارت وارده به ز لیبه دل

در جلسـه   رانیـ ا یاسـالم  يقـانون کـار جمهـور    91و  85تبصـره بـه اسـتناد مـواد      7مـاده و   8 فصـل اول  4نامه مشتمل بر  آیین نیا
 است دهیرس یکار و امور اجتماع ریوز بیبه تصو 28/10/1388مورخ
کارگران زن و نوجوانان  يبرا یکیمکان لیده از وساانامه به حمل بار با دست و بدون استف ، آیین  آناست از زمان الزم االجرا شدن  یهیبد

 باشد.  تبار میفاقد اع دهیرس یکار و امور اجتماع ریوز بیبه تصو 11/1/70 خیقانون کار که در تار 83و 75موضوع مواد 

انتشارات نوآور از تمامی خوانندگان گرامی این کتاب تقاضا دارد که در صورتی که متنـی را کـه اکنـون در حـال      درخواست ناشر از خوانندگان محترم: 
ورد ، فایل اسکن شده، فایل پی دي اف، تصویر و غیره و یا قبیل فایل مطالعه آن هستید به هر شکلی غیر از نسخه چاپی در اختیار شما قرارگرفته است از 
 09123076748و  021 66484191-2هاي انتشارات نوآور به شماره  بصورت کپی، جزوه و یا چاپ بی کیفیت و مواردي اینچنین، مراتب را از طریق تلفن

نماینـد تـا از   به این انتشـارات ابـالغ     www.noavarpub.comو یا از طریق منوي تماس با ما در سایت  info@noavarpub.com و یا از طریق ایمیل
  ات نوآور هدیه دریافت نمایید.کتب انتشار تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود مخاطبان محترم جلوگیري به عمل آید. و نیز به عنوان تشکر و قدردانی از

 خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخه غیر اصل کتاب، از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است.
 



 

 نامه مواد خطرناك و مواد  آیین
 قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

 

  ـ تعاریف و اصطالحات قسمت اول 
درجـه   212شود که نقطه اشـتعال آنهـا از صـد درجـه سـانتی گـراد (       به مایعاتی اطالق می مایع قابل اشتعالنامه  ـ در این آیین الف 

 کمتر باشد.)فارنهایت
 .شود نامیده می ع غیرقابل اشتعالیمادرجه سانتی گراد بیشتر باشد  100عاتی که نقطه اشتعال آنها از ـ مای  ب
 تر نباشد.  شود که هیچ قسمت از آن از سطح زمین طبیعی پایین به مخازنی اطالق می» مخزن روي زمین«ـ  ج 
سانتی متر  60ده و سقف آن با قشري به ضخامت حداقل شود که کامال در زمین مدفون ش به مخازنی اطالق می »مخزن مدفون«ـ  د 

 از خاك مستور شده باشد.
ا قسمتی از آن در داخل زمین قرار گیرد و در صورتی که کلیـه مخـزن   یشود که کلیه  به مخازنی اطالق می» مخزن نیمه مدفون«ـ  ه 

 سانتی متر باشد. 60شر خاك روي سقف مخزن کمتر از قدرون خاك باشد 
 .، نباتی و یا حیوانی باشد  اومی است که داراي ریشه معدنیقطالحا عبارت از الیاف مصا» یبرف«ـ  و 
طراف پراکنده شود و یادر هوا معلق بماند و منشـاء تولیـد ایـن ذرات    اتواند به  شود که می به ذرات جامدي اطالق می» گرد و غبار«ـ  ز

،   ، انفجار یا از هم پاشیدن مواد آلی و غیر آلی مثل ذغال سـنگ   ، سائیدن  ، الک کردن  ، قطعکردن  نتیجه عملیات گوناگون از قبیل کوبیدن
 ، چوب و غیره است.  غالت،   فلزات و امالح آنها و همچنین حبوبات

یـا تبخیرفلـزات درحالـت ذوب ویـااحتراق نـاقص سـوخت       شـود کـه در اثـر تـراکم گازهـا و       ه ذرات جامد معلق اطالق میب» دود«ـ  ح
 .باشد وموادآلی دیگربوجود بیاید وبامواداولیه آنهامتفاوت میها

شود که مانند هوا شکل و حجم ثابتی نداشته لیکن استعداد گسترش غیر محدود دارد و ممکن است آن  اطالق می ذراتیبه  »گاز«ـ  ط 
 .را به وسیله ازدیاد فشار و یا کاهش حرارت به صورت مایع و یا جامد در آورد

پخش مـایع بـه صـورت ذرات ریـز در      یاشود که به وسیله تراکم از حالت گازي به حالتمایع  به قطرات مایع معلق اطالق می »مه«ـ  ي 
 .آیدفضا بوجود می

درجه سانتی گراد) مایع و یـا جامـد    15اتمسفر فشار و  (یک شود که در شرایط معمولی به حالت گازي موادي اطالق می »بخار«ـ  ك 
 .آید ر در اثر ازدیاد فشار و یا کاهش گرما به صورت اولیه در میهستند. این بخا

 ـ مواد خطرناك و زیان بخش قسمت دوم 
 ـ مقررات عمومی فصل اول 

شود و همچنین در  حمل و نقل و یا مصرف می،   گاز تهیه یا، مایع   هایی که مواد خطرناك و زیان بخش به صورت جامد در کارگاه: 1ماده 
شود باید مواد ایـن   پخش می یاکننده تولید و  ا موارد قابل انفجار گردهاي سمی و مضر و مواد تحریکیکه مواد قابل اشتعال هایی  مکان
 .مورد رعایت قرار گیرد نامه آیین
وص انجـام  احتیاطات کامـل و مخصـ   رات و رعایتفها و بناهاي مجزا با حداقل ن عملیات مخاطره آمیز باید حتی االمکان در اتاق: 2ماده 

  مقرر داشته باشد. دار ترتیب دیگري را گیرد مگر این که مقام فنی صالحیت
،   ، فیبـر   عملیات مخاطره آمیز باید در دستگاههاي سر بسته انجام گیرد تا از تماس اشخاص با موادزیان بخش و از انتشـار گـرد   ـ3ماده 
 .ن مشغول کار هستند جلوگیري شود، مه و بخار در هواي کارگاه که کارگران در آ  ، گاز  دود

هاي سر بسته مقدور نباشد گرد و غبار گازها دود و آبخرهزیان بخش را باید در همان لحظـه   در صورتی که به کار بردن دستگاه: 4ماده 



 هاي کارشناسی رسمی رشته حوادث کار درسنامه و تشریح کامل سؤاالت آزمون 12  

  

 ه خارج نمود.هاي مخصوص از محیط کارگادستگاه سرپوش مکنده با دود کش ا در نزدیکترین فاصله از مرحله تولید به وسیلهیتولید 
دهند تهیه گردد و  می کاري که انجام ی متناسب با نوعفاظکنند باید حبراي کارگرانی که با مواد خطرناك و زیان بخش کار می:  5ماده 

 .کارگران موظفند آنها را در موقع کار مورد استفاده قرار دهند
بوده بلکه عالوه بر تجهیـزات مـذکور    ات حفاظتی شخصی متکیجهت محافظت کارگران از مواد خطرناك نباید فقط به تجهیزـ  تبصره 

هاي غیر مسـتمر و اتفـاقی و پراکنـده کـه ممکـن اسـت        باید به وسائل و تدابیر قطعی براي رفع مخاطرات توسل جست مگر در فعالیت
 .شخصی به تنهایی کافی باشد وسایل حفاظتی

 ـ عالئم مشخصه براي وسائل و ظروف 2فصل 
 :شود باید وع ظرف بزرگ و کوچک و وسائل دیگري که مواد خطرناك در آنها نگهداري میهر ن :6ماده 
 .ـ داراي رنگ ساده و مشخصی باشد الف 
 .ـ با نصب پالك محتویات داخل آن شناسانده شود ب 
 .داشته باشد خطر و بدون زیان همراه بی هاي الزم براي به کار بردن محتویات آن به نحو ـ دستورالعمل ج 

 ـ آزمایش هوا 3فصل 
ها باید به طور متناوب در فواصلی که الزم باشد مورد آزمایش و کنترل قرار گیردتا اطمینان حاصل شود که غلظت هواي کارگاه :7ماده 

دار  الحیتصـ ننماید و این حد مجاز از طـرف مقامـات    تجاوز مجاز ازحد ابخره و دود ویا هاذرات فیبرگرد و غبارهاي سمی و همچنین 
 .دائما با گذشت زمان و پیشرفت بهداشت کار قابل تجدید نظر است فنی تعیین و

 وضع کار و کارگاه باشد. یت نصب و طرز کار باید متناسب بافهاي تهویه و تبادل هوا از حیث ساختمان و کی دستگاهـ  تبصره  

 ـ جلوگیري از تراکم گرد و غبار 4فصل 
آید بایدبه نحوي طرح و نصـب شـوند کـه     هایی که در آن گرد و غبار مضر به وجود می و وسائل اتاق هاي ساختمان کلیه قسمت :8ماده 
 .ها باید به طور مستمر تمیز و گردگیري شود هاي این گونه کارگاه قسمت االمکان فاقد سطوح گرد و غبار گیر باشد کلیه حتی
 .نظافت آن به سهولت مقدور باشد ها باید حتی االمکان صاف و هموار بوده تا کف اتاق :9ماده 

غبار بتواند زیـر آن متـراکم شـود     تناسب لینولئوم و قرار دادن صفحات فلزي و اشیاء دیگري که گرد و بی از گستراندن قطعاتـ  تبصره 
  .باید خودداري کرد

 ـ مواد قابل استعمال و مواد قابل انفجار قسمت سوم 
 ـ مقررات عمومی  1فصل 

دار  کـه از طـرف مقـام صـالحیت    ی هاي جداگانه بـه فواصـل   ال دارد باید در ساختمانعیاتی که احتمال خطر انفجار و یا اشتعمل: 10ماده 
 .هایی که به وسیله دیوار ضد حریق از نوعمجاز از یکدیگر جدا باشند صورت گیرد تعیین شود یا در اتاق

مقابل اشتعال و انفجـار مقاومـت    ر موقع خطر خود به خود بسته شوند و درهاي اماکن فوق باید خودکار باشد که د در و پنجره: 11ماده 
 داشته باشد.

شود بهیچ وجه کوره آتش و دستگاه خشـک   دار تعیین می اي که از طرف مقام فنی صالحیت نیه مذکور و در فاصلهبدر اطراف ا: 12اده م
 .کن و هر گونه منبع تولید جرقه و حرارت نباید وجودداشته باشد

هـا از مـواد    شود باید داراي دریچه انفجار باشد این دریچـه   ، نگهداري و با مصرف می  اي که در آنجا مواد قابل انفجار تهیه   ابنیهـ 13اده م
هاي لوالیی دربدنه سقف سـاخته شـود کـه در نتیجـه فشـار بـه         میلی متر) و یاپنجره 2سبک غیرقابل اشتعال (مثال شیشه به ضخامت 

 خارج.
 :دیبا شودیمصرف م ایانبار و  ایو  هیکه در آن مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ته ییکف اتاقها:14 ماده
 قابل نفوذ باشد  ریقابل اشتعال و غ ریـ غ الف
 جرقه نشود. دیآن موجب تول يرو اءیاصطحکاك اش ایساخته شده باشد که سقوط  یـ از مواد و مصالح ب
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  عاتیشدن ما ریسراز ایم در مورد تراوش هاي الز يریشگیـ پ 2فصل
 دایپ ایشدن و  زیمخزن مخصوص باشند که در صورت لبر يدارا دیبا کنندیمصرف م ای دیقابل اشتعال تول عاتیکه ما یموسسات :15ماده

 شده را به مخزن مزبور انتقال داد. ختهیر عیدر ظروف بتوان ما یشدن نقص
قابـل نفـوذ کـه     ریـ غ يزهـا یخاکر واریـ ي د لهیبه وس دیقابل اشتعال و انفجار وجود دارد با عاتین ماکه در آ ییمخازن و انبارها :16ماده
 ایـ  قیـ حر جـه یمزبور در نت عاتیساخته شود که ما یبه قسم زیمحصور گردد و ن باشد عیتمام ما شیگنجا يمتناسب برا تیظرف يدارا

 طراف پخش گردد.محصور خارج و در اوجه از محوطه  چینتواند به ه گریعلل د

 یهاي خروج ـ راه3فصل
هـاي   راه دیـ با شودیانتقال داده م اینقل و  ایمصرف و  ایو  دیمواد قابل انفجار تول ایها که مواد قابل اشتعال  از کارگاه یدر نقاط :17 ماده
آن قسمت بـه کـار اشـتغال دارنـد      که در يبینی شود تا در مواقع بروز خطر افراد الزم در نقاط متناسب پیش لیو یا وسا یکاف یخروج

 را نجات دهند. ودبتوانند خ
معبرهـا  وجـه در   چیداشته باشد که به خارج باز گردد و به هـ  ییبوده و درها یشامل دو معبر خروج دیفرار الاقل با لیوسا نیاـ  تبصره
 وجود نداشته باشد. یمانع

 یکیالکتر زاتی: تجه4فصل
حفاظت  یعال يمصوب شورا یکیالکتر لیو وسا ساتیتاس ینامه حفاظت با آیین دیها با گونه کارگاه نیا یکیالکتر زاتیتجه هیکل :18ماده
 مطابقت داشته باشد یفن

 رهیو غ اتیـ منع استعمال دخان 5فصل
 يگـر ید تش و جرقه و هر قسم مادهآمولد  اءیمحفوظ و اش ریغ ییروشنا لیو وسا تیو به همراه داشتن کبر اتیاستعمال دخان :19ماده

تـابلو و   لهیبـه وسـ   دیممنوع است.نقاط ممنوعه با دایآن اک میها و منطقه حر کارگاه لیقب نیو در ا دینما قیانفجار و حر جادیکه بتواند ا
 مشخص گردد. شودیم دهید یکه به خوب گرید میعال

 : حرارت6فصل
قابـل  مـواد   ریغبارهـا و سـا   ایشد که موجب اشتعال بخارها و با یحفاظ مناسب يدارا دیمحل با نیکننده در ا هاي گرم دستگاه :20 ماده

 اشتعال نشود.
 ـ صاف و بدون پره باشد. الف
 قابل احتراق فاصله داشته باشد. ریو مواد غ یچوب يوارهایمتر از د یسانت 15ـ حداقل ب
  باشد. اتوریسطح بدنه راد يجارروقابل اشتعال وقابل انف عاتیشدن ما دهیگردوغباروپاش باشدکه مانع نشستن یحفاظ يـ دارا ج

بینـی گـردد تـا     مخصوص پـیش  باتیترت دیبا شودیبه کار برده م ای ينگاهدار هیفرار ته اریکه مواد قابل اشتعال بس یدر نقاط ـ22ماده
 .دیتجاوز ننما شودیم نییدار تع صالحیت یکه از طرف مقام فن يکار از حد مجاز طیحرارت مح

 ساکن تهیسی: الکتر7فصل
مناسـب   دار که مقام صـالحیت  یاز نوع يسوز تشآبه منظور اعالم خطر  يموثر يرهایژآ یستیدر مورد بحث با هیدر عموم ابن ـ23ماده

 بداند نصب گردد.

 ینشان تشآهاي  : دستگاه10فصل
دار  صـالحیت  زمقـام یا بـر تجو دار بنـ  و یا چـرخ  یکننده دست چند نوع خاموش ای کیدینامه با آیین نیموردبحث ا هیدر عموم ابن :24ماده

 قرار گرفته باشد. نیمامور دیشد و طرز بکار بردن آن در محل داوجود داشته ب
 :دینشانی با آتش زاتیتجه هیکل: 25ماده
 اماده بکار باشند. شهیـ هم الف
 . ردیقرار گ دیو بازد یدگیمورد رس کباریـ هر سه ماه  ب

 منظور آموزش دهد. نیا ياز کارکنان خود را برا يسسه مربوط موظف است تعدادها مو کننده بکار بدن خاموش يبرا :26ماده
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 اشتعال  لبمولد مواد قا يدستگاهها زاتیـ تجه 11 فصل
  باید: قابل عمل باشد یکه از لحاظ فن آنجا قابل اشتعال وانفجارتا يمولد گاز و دود و ابخره و گرد وغبارها يدستگاهها هیکل :27ماده
 نصب شود یحفظه مناسبـ در م الف
 و اخراج مواد مزبور از محوطه کارگاه باشد.  هیتهو يالزم برا يدستگاهها ای لیمجهز به وسا ب
 جره باشد.  جادیاز مواد ا يـ عار ج
  ند.جلوگیري کباشد که از شدت انفجار يگریوسائل د يدارا نیانفجار و همچن فیمجهز به وسائل تخف ایساختمان ضد انفجار  يـ دارا د

 قابل اشتعال عاتیـ نقل و انتقاالت ما 12فصل
قابـل   ریـ اثـر و غ  بی ییایمیگاز از لحاظ ش نیا دیبا ردیگاز انجام گ لهیقابل اشتعال به وس عاتیو انتقال ما هیکه تخل یدر صورت :28ماده

 اشتعال باشد.
بـه کـف    کیـ جدار نزد ایکه به کف  ردیهایی انجام گ لوله لهیبه وس دیظروف با ایقابل اشتعال به داخل مخزن و  عاتیانتقال ما: 29ماده

 باشد. یکیاتصال الکتر يها با ظروف مزبور دارا لوله نیمتصل باشد و ا
به کـار   يگریظرف سربسته د ایمخزن  کیظرف سر بسته به  ایمخزن  کیقابل اشتعال از  عاتیانتقال ما يهایی که برا دستگاه :30ماده
 هاي برگشت بخار باشد. هلول يدارا دیروند با می

 فاضالب يـ مجار 13فصل
  باشد:ریز طیفاضالب با شرا يمجار يدارا دیکنند با مصرف می اینقل و انتقال و  دیقابل اشتعال تول عاتیهایی که ماکارگاه ـ31ماده
 منابع موجود. هیاب کل هیتخل يبرا یکاف تیـ داشتن ظرف الف
 ب.آقابل اشتعال از  عاتیجدا کردن ما يتناسب براکننده م هاي جدا ـ ارتباط با حوضچه ب

 گازها و بخارها يـ جمع اور 14فصل
مصرف  و يورآ اي جمع  متضمن مخاطره که یقیبه طر دیبا دیا  قابل اشتعال وجود می عاتیما هیکه ضمن ته ییگازها و بخارهاـ  32ماده 
 شود. 
 سوزاندن آنها را معدوم نمود. لهیبه وس دیامزبور قابل مصرف نباشد ب يکه گازها یـ در صورت تبصره

 گازها زیاز اختالط مخاطره انگ يریـ جلوگ 15فصل
خطر انفجـار   ایو  ییایمیکه اختالط آنها موجب فعل و انفعال ش یشود در صورت می دیهایی که انواع مختلف گاز تول در کارگاهـ  33ماده 

هاي   هایی نصب شوند که از اتاق مجزا بوده و هر کدام در اتاق گریکدیگازها با  نیوع از اکننده هر ن دیهاي تول  دستگاه یستیداشته باشد با
که در مقابل انفجار استقامت  ییوارهاید لهیبه وس ای یباز به وسعت کاف يفضا کی لهیگازها هستند به وس گریانواع د مخصوصکه  گرید

 فاصله داشته باشند. گریکدیدارند از 
مشروط بر آن که از  ردیاتاق انجام گ کیبه طور استثناء ممکن است در  زیالکترول قیو کلر از طر دروژنیو فلوه روژندیه دیـ تول تبصره
 .باشند یفاصله کاف يدارند دارا گرید يبه گازها دیبه اختصاص تول گریهاي د  اتاق

 ـ طریقه انبارکردن موادخطرناك  قسمت چهارم
 یمقررات عمومـ  1فصل

انبار کـرد کـه بـا     يطور دیمواد اشتعال را با ریفشرده ذغال سنگ و سا يقابل اشتعال گازها عاتیما یواد قابل انفجار تجارتـ م 34ماده 
 ها قابل انطباق باشد)   در کارگاه يو مبارزه با اتش سوز يریشگینامه (پ مقررات آیین

خطرنـاك   يگازهـا  ایـ ابخـره   دیـ تول جـه یداشته و در نت ینفعاالتاحتمال فعل و ا گریکدیکه در اثر مجاورت با  ییایمیـ مواد ش 35ماده 
 انبار شوند  گریکدیبطور مطمئن دور از  ایمجزا و  يدر انبارها دیبا شوندیو انفجار م يسبب اتش سوز ایو  ندینمایم

 قابل اشتعال عاتیمخزن انبار ماـ  2فصل 
اتصـال  اي باشد که با کف مخزن مربوطه بـوده و ضـمن داراي     ي پر کننده لهـ کلیه مخازن مایعات قابل اشتعال باید مجهز به لو 36ماده 

 .برقی با آن باشد
 دار باشد.    مایعات قابل اشتعال در مخازن روي زمینی بایستی موکول به اجازه مقام صالحیت دنـ انبار کر 37ماده 
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هاي مجاور و محلـی    ردد باید با رعایت فاصله مخزن از ساختمانـ مقدار مایعات قابل اشتعال که در مخازن زیر زمینی انبار میگ 38ماده 
که بعدا ساختمان خواهد شد معین گردد به طوري که در اثر حمل و نقل یـا پـر کـردن و یـا خـالی کـردن اتـش سـوزي و یـا انفجـار           

 هاي مزبور را تهدید ننماید.  ساختمان
 زمینی بایستی طبق شرایط زیر انجام گیرد. ـ انبار کردن مایعات قابل اشتعال در مخازن روي 39ماده 
ـ زمین اطراف مخـزن   هاي مجاور نصب شده باشد ب  متر از ساختمان 20ي حداقل  ـ مخزن در روي پایه غیر قابل اشتعال و به فاصله الف

ق شـرایط زیـر دارا   هایی باشد که در صورت سوراخ شدن یا پارگی دیوار مخزن گنجایش محتویات لـن را طبـ   گود و یا وصل به حوضچه
  :باشد

 ده درصد بیش از ظرفیت مخزن در صورتی که مخزن منحصر به فرد باشد.ـ  1
 250000هشتاد درصد ظرفیت دو یا چند مخزن در صورتی که ظرفیت این مخازن که داراي یک گود یا حوضچه مشترك هستند از ـ  2

 لیتر تجاوز نکند.
 لیتر تجاوز نماید. 250000صورتی که از  پنجاه درصد ظرفیت دو یا چند مخزن درـ  3

 نشانی مناسب و کافی مجهز باشد. با تجهیزات آتش ج)
 مخزن طوري ساخته شده باشد که امکان پیدایش فشاریا خال در روي سطح مایع وجود نداشته باشد. د)
 بر ضد صاعقه محافظت شده باشد.  ه)

 ي شرایط زیر باشد.مخازن مدفون مواد قابل اشتعال باید داراـ  40ماده 
متر خاك مستور شده  سانتی 60ـ در زیر خاك یا وضع محکم و ثابتی قرار گیرد به طوري که سقف آن با قشري به ضخامت حداقل  الف 

 باشد.
 ـ بدنه خارجی مخزن در مقابل زنگ زدگی محافظت شود. ب 
 یر از مواقع پر کردن بسته و قفل باشد.کننده آن به خارج ساختمان ادامه داشته و دهانه آن به غ ـ لوله پر ج 
 ـ به جز از راه یک لوله تهویه که بایستی همیشه باز نگاهداشته شود با فضاي خارج مربوط نباشد. د
 گیري سرآن بسته و قفل شده باشد. گیري میزان مایع محتوي مخزن باشد که در غیر مواقع اندازه اندازه ـ داراي یک لوله ه

 متر مربع مقاومت داشته باشد. کیلوگرم بر سانتی 7اي فشار حداقل ـ این مخازن بر و 
 لوله تهویه باید حائز شرایط زیر باشد. ـ  41ماده 
 متر باشد. 5/2ـ ارتفاع آن از سطح زمین الاقل  الف 
آن جمع و متراکم گـردد   شود و یا نقاطی که ممکن است بخار در ، منابع حرارت و اماکنی که در آنجا شعله پخش می  ها ـ از دودکش ب 

 به قدر کافی دور باشد.
میلی متر تجاوز نکند مشروط بر این که لوله برگشت بخار در مخازن وجود داشته باشد و در غیر این صورت قطر آن  20ـ قطر آن از  ج 

 میلی متر باشد. 25الاقل 
تر باشد باید اقـدامات الزم   از حداکثر حرارت محیط پاییناگر مخزن براي نگهداري مایعی استعمال شود که نقطه اشتعال آن ـ  42ماده 

به عمل آید تا از پیدایش مخلوط قابل انفجار بخار و هوا در داخل مخزن جلوگیري شود و یا در انتهاي لوله تهویه که در فضاي آزاد قرار 
 دارد دستگاه شعله خفه کن نصب گردد.

 مخازن مایعات خطرناك غیر قابل اشتعالـ  3فصل 
 :  رود باید داراي شرایط زیرباشد مخازن روي زمین که براي انبار کردن مایعات خطرناك غیر قابل اشتعال به کار میـ  43ماده 
 شود که هر گونه نشتی در هر قسمت مخزن قابل رویت باشد. ـ به طریقی نصب می الف 
باشد که محتویات بزرگترین مخزن در صورت ترکیـدن درون آن   اي  ، گودال و یا حوضچه  ـ اطراف مخازن به حد کافی داراي خاکریز ب 

 جاي بگیرد.
 ـ بدنه مخزنها به نحوي رنگ شود تا در اثر رطوبت و یا دود و بخار زنگ زدگی و خوردگی پیدا نکند. ج 
 ممکـن  مخـزن  الزماي هـ   قسـمت  بـه  دسترسی ـ داراي پلکان و یا نردبان قائم ثابت و همچنین پاگردهاي مناسب باشد به طوري که د 

 .گردد
هاي حفـاظتی باشـد و کـف      هاي در صورتی که مرتفع باشد مجهز به حلقه  ها و پاگردها باید داراي نرده مناسب و نردبان  پلکان ـ تبصره 

 پاگردها بهتر است از آهن مشبک ساخته شود.
 باید به طور مناسبی در مقابل سرما محافظت شود. مخازن روي زمینی مایعات خطرناك غیر قابل اشتعال در صورت ضرورتـ  44ماده 
 مخازن مایعات خطرناك غیر قابل اشتعال باید در محلی قرار گیرد که زیر آن محل عبور و مرور نباشد.ـ  45ماده 
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 .آور است هاي زیرزمینی رعایت شرائط زیر الزام  در مورد مخازن مایعات خطرناك غیر قابل اشتعال در ساختمانـ  46ماده 
ـ زیرزمین باید از بتون یا مصالح ساختمانی ساخته شده باشد و فاصله دیوارها از مخزن به ترتیبی باشد که یک نفـر بـه آسـانی بـه      الف 

 تواند اطراف مخزن عبور نماید. 
 متر باالتر از کف زیرزمین نصب نمود. سانتی 45تا  38ـ این قبیل مخازن را باید  ب 

شـود بایـد سـر پوشـیده و فاقـد       ه براي مخازن مدفون حاوي مایعات خطرناك غیر قابل اشتعال سـاخته مـی  هایی ک زیرزمینـ  47ماده 
 رطوبت و داراي نردبان ثابت باشد.

رود باید داراي شرایط  کلیه شیرهاي کنترل مخازن نیمه مدفون که براي مخازن مایعات خطرناك غیر قابل اشتعال به کار میـ  48ماده 
 :زیر باشد

 ـ به ترتیبی نصب شود که به توان آن را از خارج باز و بسته نمود. الف 
 ـ داراي قفلی باشد که از خارج قابل باز و بسته شدن باشد. ب 

 سـنجش  بـا  و بسته را مخزن بههاي مربوط  قبل از آن که کارگران براي تعمیر یا نظافت وارد زیر زمین مخازن شوند باید لولهـ  49ماده 
 بودن هواي زیر زمین اطمینان حاصل نمود. خطر  بی از گاز

  : ات خطرناك غیر قابل اشتعال بایدمخازن مایعـ  50ماده 
 ـ روي سکویی نصب شده باشد که در مقابل اثرات شیمیایی داخل مخزن مقاومت داشته باشد. الف 
 ـ داراي لوله مخصوص سرریز باشد تا مایعات اضافی را به محل مناسبی منتقل نماید. ب 

 :   هاي زیر باشد باید داراي لوله رود مخازنی که براي انبار کردن مایعات محرق و خورنده به کار میـ  51ماده 
 متر. سانتی 5ـ یک لوله سرباز در باالترین نقطه مخزن با قطر حداقل  الف 
 ترین نقطه مخزن براي تخلیه احتمالی محتویات آن در محل مناسب. یک لوله زیر آب در پایین ـ ب 
 ـ یک لوله براي پر کردن مخزن در باال. ج 
 متر از کف مخزن. سانتی 15ـ یک لوله مصرف به ارتفاع  د

 ها یا ظروف محتوي مایعات خطرناك  ـ انبار کردن بشکه 4فصل 
 :  شود که داراي مشخصات زیر باشد روف محتوي مایعات خطرناك قابل اشتعال باید در انبارهایی نگهداريها یا ظ  بشکهـ  52ماده 
 .ـ کف و بدنه و سقف انبار از مصالح نسوز ساخته شده باشد الف 
 ـ کف انبار داراي شیب کافی و به وسیله زیر آب به حوضچه مخصوص وصل باشد.  ب 
 متر و همچنین کف از بتن یا مصالح غیر قابل نفوذ ساخته شده باشد. تیسان 5/7ـ دیوارها تا ارتفاع ج 

 هاي فلزي نگاهداري شود.  ، آجري و یا جایگاه  ، بتونی  ها یا ظروف مایعات خطرناك باید در سکوهاي سیمانی  بشکهـ  53ماده 
ها را باید با احتیاط کامل براي تخفیف فشـار داخـل     هاي محتوي اسید باید در محل خنکی انبار شود. سرپیچ این بشکه  بشکهـ  54ماده 

 اي یکی دوبار در صورت لزوم تکرار نمود.  بشکه باز کرد و دوباره بست و این عمل را هفته
 :   باید کنند  ها یا ظروف خالی را که به منظور پر کردن مجدد از مایعات خطرناك انبار می  بشکهـ  55ماده 
دن مایعات قابل اشتعال است داراي سر پیچ و یا روپوش محکمی باشد که مـانع از خـروج بخـار مایعـات     ـ چنانچه مخصوص پر کر الف 

 مذکور شود. 
 ـ چنانچه براي پر کردن اسید و یا سایر مایعات غیر قابل اشتعال به کار رود قبال تمیز و خشک شده باشد. ب 
 انبار کنند.  هاي خالی را از هر نوع که باشد از بشکه پر جدا  ـ بشکه ج 

ها و یا ظروف مایعات خطرناك غیر قابل اشتعال براي بکار بردن مجدد قابل مصرف نباشد بایـد آنهـا را در هـم      چنانچه بشکهـ  56ماده 
ار آب ها و ظروف مایعات قابل اشتعال باید قبل از پـاره کـردن آنهـا را بـا بخـ       کوبیده و یا پاره و غیر قابل استفاده نمود و در مورد بشکه

 کامال شسته و خشک نمود.
 مـورد  دقیـق  طور به نقائص سایر رود باید قبل از پر کردن از نظر نشت و ها و ظروفی که براي مایعات خطرناك بکار می  بشکهـ  57ماده 
ته شـده و خشـک   خار آب و یا آب جوش کـامال شسـ  ب وکننده  خنثی محصول با قبال شود پر دیگري مایع با باید اگر و گیرد قرار معاینه

 گردد و بعدأ مورد استفاده قرار گیرد.
نامه حفـاظتی   ها با مقررات آیین  ها اگر احتیاج به استفاده از چراغ برق گردان باشد باید این قبیل چراغ  ـ براي بازدید داخل بشکه  تبصره

 ها قابل انطباق باشد.  تأسیسات و وسائل الکتریکی در کارگاه
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 اسیدهاي   قرابهـ  5فصل 
 هاي حاوي اسید را باید در سبد یا جعبه به طور منفرد گذاشت و اطراف آن را با الیاف قابل احتراق پوشاند.  قرابهـ  58ماده 
هاي حاوي اسید را باید در اتاق مجزا که داراي کف بتونی پوشیده با ماده ضد اسید و داراي زیر آب متصل بـه حوضـچه     قرابهـ  59ماده 

 نمود.باشد نگهداري 
 روي هم قرار داد.بندي  توان آنها را در قفسه  هاي حاوي اسید را نباید روي هم چید اما می  قرابهـ  60ماده 
هاي اسید به داخل و یا خارج انبار باید از چرخ دستی با وسایل ناقلهاي که الاقل داراي دو چـرخ اسـت     براي حمل و نقل قرابهـ  61ماده 

 استفاده نمود. 
هاي خالی اسید باید آنها را از طریق واژگون قرار دادن روي لوله آب که جریان آب را از پایین بـه بـاال     قبل از انبار کردن قرابهـ  62ماده 
 ، شستشو داده آنها را خشک نمود.   باشد  می

 هاي خالی و جدا از یکدیگر انبار کرد.  هاي پر را باید دور از قرابه  قرابهـ  63ماده 
 قرابه اسید سبد و یا جعبه آن باید قبل از پر کردن از نظر سالم بودن مورد بازدید قرار گیرد. ـ 64ماده 

 ـ سیلو کردن مواد شیمیایی خشک ماده  6فصل 
، دهانـه سـیلو     مواد شیمیایی خشک به مقدار زیاد باید در سیلوهایی ذخیره شود که از قسمت تحتانی آن قابل برداشتن باشدـ  65ماده 
هاي آن امکان داشته باشد ولـی از سـقوط     یفی شکل است باید از آهن مشبک به نحوي پوشیده شود که دخول مواد از روي شبکهکه ق

 احتمالی کارکنان به داخل سیلو جلوگیري به عمل آید.
بـور داراي وسـایل   در صورتی که ورود کارگري به داخل سیلوهاي مواد شیمیایی خشک ضرورت داشته باشـد بایـد کـارگر مز   ـ  66ماده 

، دسـتکش و    ، ماسک ضد گرد و یا ماسک تنفسی کـاله مخصـوص بـراي پوشـش سـر و گـردن و سـربند         حفاظ انفرادي از قبیل عینک
همچنین مجهز با کمربند و بند نجات باشد و بند نجات را به نقطه ثابت و محکمی ببندد و ضمن کارگر دیگري در بیرون سیلو در تمام 

 مواظب باشد تا در صورت لزوم به او کمک نماید. مدت کار ناظر و
قبل از ورود کارگران به داخل سیلوهاي مواد شیمیایی خشک باید ورود مواد را به داخل سیلو کامال متوقف و براي جلوگیري ـ  67ماده 

 هاي الزم به عمل آید.  بینی از ورود اتفاقی آن نیز پیش
هاي داخلی و خارجی سیلوهاي مواد شیمیایی این قبیل مخازن باید مجهـز بـه نردبـان      سمتبراي امکان دسترسی به کلیه قـ  68ماده 

 ثابت و پلکان و پاگرد و معبرهاي الزمه که داراي نرده است باشد.
ش و ساخته شـده و مجهـز بـه سـرپو     نسوزماده رود باید از  سیلوهایی که براي انبار کردن مواد قابل احتراق خشک به کار میـ  69ماده 

 وسایل الزم براي تهویه باشد. 
هنگام برداشتن مواد از خالی کردن مواد زیر تـوده   شود درجایی که مواد خشک به صورت توده انباشته و با دست برداشته میـ  70ماده 

 باید خودداري گردد.
هـاي    انفجار یا سمی داده شود باید احتیـاط انبار شده امکان تشکیل یا انتشار مخلوط قابل  یا آتشزا در مواردي که مواد خشکـ  71ماده 

 مخصوص براي پیشگیري از پیشامدهاي غیر مطرفبه به عمل آید.

  حرارتی انفجار قابل موادـ  قسمت پنجم
  کلیات –1فصل

شـده  صویب دارت هرگونه مواد قابل انفجار تجارتی فقط باید تحت شرایط تولید ونگهداري شود که از طرف مقام فنی صالحیتـ  72ماده 
 باشد.
ارد این وبراي تهیه و انبار کردن مواد قابل انفجار تجاري مجاز دانسته شده و در م دار اي که از طرف مقام فنی صالحیت  امکنهـ  73ماده 

 رار گیرد.استفاده ق دمور هیچ وجه نباید براي مقاصد دیگررود ب ه براي این منظور به کارمیزمانیک شودتا فصل امکنه خطرناك نامیده می
ایـن  هاي خاص عالوه بـر شـرایط منـدرج در      شود باید مراقبت ـ در امکنه که مواد منفجره بسیار خطرناك تهیه و نگهداري می 74ماده 
 آید.  نامه به منظور جلوگیري از بروز حوادث و مخاطره به عمل می آیین
هـاي    ها و دیگ هاي عمومی و کوره  ها و راه آهن و جاده  از سایر ساختمان اي  هاي مواد منفجره باید در فاصله  ـ کارخانجات و انبار 75ماده 

 شود.  داربا توجه به نوع و کیفیت مواد منفجره تعیین می بخار و غیره قرار گیرند که از طرف مقام صالحیت
دار با توجـه بـه نـوع و        مقام فنی صالحیت اي از یکدیگر قرار گیرند که  فاصله به باید نیز منفجره مواد کارخانه یک مختلف ابنیهـ  تبصره

 شود تعیین نماید. کیفیت مواد منفجره تهیه یا انبار می
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 محصور ساختن محل تولید و نگهداري مواد منفجره  –2فصل
  :  ید به یکی از طرق زیر محصور شودـ محل مواد منفجره با 76ماده 
 ـ به وسیله یک حصار یا پشت خاکی الف
 ک دیوار انباشته شده از خاك ی وسیله بهـ  ب
 ک دیوار ساخته شده از خاك ی وسیله بهـ  ج

 : ها بایدحداقل  ها ودیوار  حصارـ  77ماده 
 ها در سطح زمین فاصله داشته باشد.   اندازه یک متر از ساختمان هبـ  الف
 ها بلندتر باشد.   نساختما از متر یکـ  ب
 و یا شیب طبیعی به طرف قاعده ختم شود. متر پهنا داشته یک فوقانی قسمت درـ  ج

هاي آتـش   ها باید به قسمی باشد که اشخاص هنگام عبور از مدخل آن در نتیجه فشار و قدرت انفجار یا شعله  این حصار برـ معا 78ماده 
 مورد آسیب و مخاطره قرار نگیرند. 

 :  خاك باید حائز شرایط زیر باشد هاي انباشته از  ـ دیوار 79ماده 
 طـرف  بـه  قاعده از که حالی در دیوارها بین فاصله و شده پوشیده دیگر نسوزمناسب مواد یا موجی آهن از باید دیوار بدنه یا سطحـ  الف
 از خاك انباشته شود. شود می کم ضخامتش باال
 ی کمتر از یک متر نباشد.فوقان قسمت در دیوار عرضـ  ب

متر در باال و یـک متـر در پـایین     سانتی 75قل اکه از بتون مسلح ساخته نشده باشد باید الهاي ساخته شده در صورتی   ـ دیوار 80ماده 
 پهنا داشته باشد. 

  ساختمان –3فصل
 هاي مواد منفجره باید حتما یک طبقه و از مصالحی ساخته شود که صورت انفجار قطعات بزرگ از هم نپاشد.   ساختمانـ  81ماده 

  خروجی معابر –4فصل
 : هاي خروجی باید  درـ  82ماده 
 باشد.  بزرگ امکان حدود تاـ  الف
 اد ارتباط پیدا کند.آز فضاي به مستقیماـ  ب
 رج باز شود. خا طرف به سهولت بهـ  ج
 خته شده باشد.سا نسوز مصالح و مواد ازـ  د

  کف و داخلیهاي   دیوار –5فصل 
  : یوارهاي امکنه قابل انفجار بایددـ  83ماده 
 ك و شکستگی باشد. تر بدون و صافـ  الف
 شیده شده باشد. پو روشن رنگ ازـ  ب
 ات باشد. نظ قابل سهولت بهـ  ج

  : ـ کف این قبیل از بناها باید 84ماده 
 ، سرب و یا اسفالت بدون سنگ ریزه پوشیده و یا ساخته شده باشد.  ، چوب  ، لینولئوم  کالستی مانند نرم مواد ازـ  الف
 ن شکستگی و حفره باشد. بدو و هموار و صافـ  ب
 ونه اشیاء آهنی عاري باشد. هرگ و پیچ و میخ ازـ  ج
 ردن باشد.ک پاك قابل آسانی بهـ  د

 ها   پنجره –6فصل 
 : اکن باید داراي شرایط زیر باشدهاي این قبیل ام  ـ پنجره 85ماده 
 ه خورشید میتابد شیشه تار باشد. ک جهاتی درـ  الف
 . شود باز خارج طرف به هولتس بهـ  ب
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  کارهاي   اتاق در کارکنان تعداد –7فصل 
 ـ تعداد کارکنان امکنه قابل انفجار باید حداقل مورد نیاز براي انجام کارهاي مربوطه باشد.  86ماده 

 ها   اتاق در منفجره مواد میزان –8فصل 
 کار باید حداقل مورد لزوم براي انجام عملیات باشد. ـ مقدار مواد منفجره و مواد اولیه آن در هر اتاق  87ماده 

 هاي کار   واصل میزف –9فصل 
هایی بـه   هایی باشد که به وسیله حائل شود باید داراي جایگاه بندي مواد منفجره به کاربرده می ـ میزهایی که براي تهیه و بسته 88ماده 

 ارتفاع حداقل یک متر از یکدیگر جدا باشند. 

 فاظت از صاعقه ح –10فصل 
 ـ امکنه مواد قابل انفجار باید مجهز به برق گیر مناسب باشد. 89ماده 
 داري دقیقاً مورد معاینه قرار گیرد.  شخص صالحیت ها و اجزاء آن باید الاقل سالی یکبار به وسیله  ـ برق گیر 90ماده 
 شود باید بدون تاخیر و تعلل مورد مرمت قرار گیرد.  ها و اجزاء آن مشاهده می  نقائص و معایبی که در برق گیرـ  91ماده 

  لوازم و ابزار –11فصل 
شود باید از ماده مناسبی پوشیده شود که از ایجـاد   کلیه ابزار و ادوات و وسائل فلزي که در امنکه مواد منفجره به کاربرده میـ  92ماده 

 جرقه جلوگیري به عمل آید.

  غیره و باز شعلههاي   چراخ حمل و دخانیات استعمال خطر –12فصل 
در هیچ قسمت از مناطق خطر کارخانه نباید اجازه استعمال دخانیات و حمل چراغ یا روشنایی غیر محفـوظ اشـیاء گداختـه    ـ  93ماده 

 ، فندك و هرگونه شیء دیگر که قابلیت ایجاد احتراق و و انفجار داشته باشد داده شود.   کبریت
 خطر کارخانه باید جایگاه مخصوص براي تحویل اشیاء فوق ترتیب داده شود.  من و بیـ در مناطق ا یک تبصره
 باید ترتیبات متقضی اتخاذ و کنترل مداوم برقرار گردد.ماده ـ براي حصول اطمینان از اجراي مفاد این  دو تبصره

  نقلیه وسائط –13فصل 
شـود   ائل دیگري که براي حمل ونقل مواد منفجره و مواد اولیه آن به کـار بـرده مـی   ها و وس  ، ارابه  ها ـ وسائل نقلیه مانند بارکش 94ماده 

 :باید داراي شرایط زیر باشد
 ار نباید هیچ نوع فوالد یا آهن برهنه وجود داشته باشد.ب حمل محل درـ  الف
 ي مواد منفجره و عناصر سازنده آن باشد. محتوا فقطـ  ب
 وي آنها به وجه مناسب پوشیده شده باشد. ته و محفوظ و یا رسربس کامالًـ  ج
 ي و تخلیه احتیاط کامل به عمل آید تا از تولید جرقه جلوگیري شود. بارگیر هنگامـ  د

 ـ  ـ چنانچه در اثناي حمل و نقل مواد منفجره قسمتی از آن به زمین ریخته شود در این صورت باید 95ماده 
 ر کامل مشخص عالمت گذاري شود. واد مزبور ریخته شده به طوم ك محلیـ  الف
 وطه کارخانه اطالع داده شود. مرب مسؤول بهـ  ب
 آوري گردد.  ره ریخته شده تحت نظر متخصص جمعمنفج مواد از آنچهـ ج

 .گردند محترق خود به خود است ممکن که موادي آوري جمع –14فصل 
نبایـد وارد   واشیاء دیگ را که خود به خود ممکن است محتـرق گـردد   ، پارچه آلوده به نفت و روغن  ـ ذغال و چوب و خاك آن 96ماده 

 منطقه خطر کارخانه نمود مگر اینکه براي مصرف آنی باشد و باالفاصله بعد از مصرف آنها را از منطقه خطر خارج سازد. 

 خطرناك  مواد ضایعات –15فصل 
  ـ مدفون ساختن ضایعات مواد خطرناك زیر خاك ممنوع است.97ماده 
 هاي مختلف هستند با یکدیگر ممنوع است.   ـ مخلوط ساختن ضایعات مواد خطرناك که به صورت پودر 98ماده 
، فشنگ با چاشنی و بدون چاشنی و غیره را باید با مراقبت کافی از میـان ضـایعات     ـ اجسام و مواد قابل انفجار از قبیل چاشنی 99ماده 

 مواد خطرناك خارج ساخت.
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 لی سوزانده شود. ئوظر متخصص فنی و به وسیله شخص مسضایعات مواد خطرناك باید تحت نـ  100ماده 

  کارکنان لباس –16فصل 
  : درداخل و یا حریم امکنه خطرناك براي تمام افرادـ  101ماده 
 هایی از نوع آلیاژ آهن باشد ممنوع است.  هایی که داراي میخ فشک پوشینـ  الف
 یی با تکمه و یا قالب کمربند یا منضمات دیگر آهنی و یا فوالدي ممنوع است. ها سلبا کردن بر درـ  ب
 ، کلید یا لوازم دیگر آهنی ممنوع است.   ـ همراه داشتن چاقو ج

 ـ تعمیرات 17فصل 
 خواهد بود.  هاي مختلف ساختمان و تجهیزات آن مستلزم رعایت شرایط زیر  هر گونه تعمیر در قسمتـ  102ماده 

 ب اجازه از رئیس فنی موسسه یا کارخانه. کسـ  1
 انتقال مواد منفجره و اجزاء متشکله آن به خارج کارخانه. ـ  2
 هایی که تحت تعمیر قرار خواهد گرفت قبل از شروع تعمیرات.  شستشوي کامل قسمتـ  3
 ـ سرپرستی و یا نظارت کارشناس فنی از عملیات.  4

 کارگاهـ منع ورود اشخاص به محوطه  18فصل 
صورتی که نخواهد داشت مگر در  غیر از کارکنان کارخانه و بازرسان رسمی شخص دیگري اجازه دخول به امکنه خطرناك راـ  103ماده 

 سسه با او همراه باشد. یکی از کارنان مسوول مو

 ها ـ اخطاریه 10فصل 
 : آسانی خوانده شودباید به وضعی نصب گردد که به  ي زیر بایداه ـ در کلیه کارخانجات تهیه مواد منفجره اخطاریه 104ماده 
 ـ در کلیه درهاي ورودي کارخانه اخطاریه ممنوعیت ورود اشخاص غیر مجاز.  الف
 ـ در خارج هر کارخانه و منطقه خطر آن: ب
 کارخانه. تیبر وجود و فعال یاي مبن هیـ اخطار 1
 اءیو اشـ  یگداختـه و اجسـام آهنـ    اءیاشـ  و فنـدك و  تیـ هاي شعله دار و کبر و همراه داشتن چراغ اتیمنع استعمال دخان هیـ اخطار 2
 گردد. قیحر ایکه ممکن است موجب انفجار و  يگرید
 مزبور: هیـ در داخل ابن ج
  . اخطاریهآن باتیاز حداکثر مقدار مجاز مواد منفجره و ترک یاي حاک هیـ اخطار 1
  مجاز افراد. ریغ اتیاز عمل یاي حاک هیـ اخطار 2
 اي متضمن حداکثر تعداد مجاز افراد در ساختمان. هیـ اخطار 3
 که استعمال آن مجاز دانسته شده  یمتضمن ابزار و ادوات یـ صورت 4

 آن  باتیو ترک ومیماگنزـ  قسمت ششم 
 ـ کلیات 1فصل

 باشد.واقع  طبقه کی هیدر ابن دیبا ومیگیري ماگنز هایی که اختصاص به ذوب و قالب اتاق :105 ماده
 شده باشد. ساخته قابل احتراق ریاز مواد و لوازم غ دیبا ومیگیري ماگنز هاي قالب ها سقف و کف گارگاه وارید :106 ماده
از  ردکـه یصـورت گ  دیـ با یطیآن فقط در نقاط و تحت شرا ياژهایو آل يفلز ومیماگنز قالاستعمال و نقل و انت يذوب نگاهدار :107ماده

 شده باشد. بیتصو یندار ف طرف مقام صالحیت
 یدر دوران اشتغال حداقل سال سپسکار و  نیقبل از اشتغال به ا دیآن سر و کار دارند با ياژهایو آل ومیکه با ماگنز یکارگران :108 ماده

اتخـاذ   دیـ با قیـ اي که در موقع بـروز حر  هیها به مخاطرات کار خود و به رو شینماها و  نیتمر لهیو به وس رندیقرار گ میبار تحت تعل کی
 مصرف به خارج آشنا شوند. بی انتقال مواد زائد و نیهمچنشود و 

به سهولت و بدون برخـورد بـا    وداشته باشند که در هنگام خطر اشخاص بتوانند به سرعت  یوضع دیهاي کار با  کارگاه و اتاق ـ109ماده 
 از آن خارج شوند.  یمانع

بـه مصـرف    ایـ هاي آن وجود داشته   اژیآل و ومیهایی بگذردکه درآن ماکنز اتاق انیم از دیرخانه نباکاگریهاي د  هاي فرار اتاق  راه ـ110ماده 
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 . رسد یم

 نشانی آتش یو وسائل اضاف زاتیـ تجه 2فصل
  : وجود داشته باشد لیو لوازم ذ اءیاش یتعداد کاف دیها با  از اتاق کیدر هر ـ  111ماده 
ـ کـه   يمواد ریسا ایماسه خشک  ایبراده چدن  يـ ظروف قابل حمل و دردار محتو الف مقـام   بینشـانی مـوثر و مـورد تصـو     آتـش  يراب

  دار باشد.    تیصالح
 . لیهاي دسته بلند طو  ـ پارو ب
 مملو از براده چدن.  یـ ظروف دست ج
 مقاومت داشته باشد.  قیهاي نسوز که در مقابل حر  ـ پتو د

باشـد   دهیرس یدار فن    تیصالح مقام بینشانی که به تصو فقط از مواد و وسائل آتش دیبا ومیزماگن قیخاموش کردن حر يبراـ  112ماده 
 استفاده گردد. 

 ـ ضایعات غیرقابل استفاده 3فصل
قابل مصرف است  ریمواد غ ریسا و ومیرسوبات دستگاه ذوب ماگنز ایبراده و  ایکارگاه که مخلوط با گرد و  مصرف بی عاتیضاـ  113ماده 

 سوزانده شود.  یدر اسرع وقت در محل امن دیبا
شن مخلوط  ایبرابر ماسه  5 حداقلآن را با  دیمقدور نباشد با یقبل در محل امنماده مذکور در  عاتیـ چنان چه آتش زدن ضا 114ماده 

 مخزن زباله قرار دهند.  ای گاهیساخته و در جا
 مکنده دفع شود.  هیتهو لهیبه وس دیشود با می دیتول ومیگیري ماگنز لبذوب و قا نیکه در ح يـ گاز و دوده و ابخرها 115ماده 

 هاي ذوب ماگنزیوم ـ کوره 4فصل 
 کردن باشد. زیو تم یبه سهولت قابل دسترس دیهاي ذوب با  ـ کوره 116ماده 
 ك گردد.مانده پا یکه در آن باق یمواد اضاف هیبار از کل کیاقأل روزانه  دیها با  ـ داخل کوره 117ماده 
 باالتر از کف اتاق قرار گرفته و دسترس به آن آسان باشد. دیها با  سوخت کوره میاي تنظ  ـ دستگاه 118ماده 
بتـوان   دیـ کوره واقع باشد با کینزدآن  میکه نفت و گاز و کک به عنوان سوخت مصرف شود چنانچه دستگاه تنظ يـ در موارد 119ماده 

 .سوخت و هوا را قطع نمود جربان ر دسترس استکه به سهولت د يگریاز محل امن د
 اشتباه نشود. گریکدیکامآل مشخص باشد تا با  دیسوخت و هوا با انیو قطع جر میـ وسائل و ادوات تنظ 120ماده 
 .ردیهارا فرا گ بوته میهاي آنش نتواند به طور مستق  شود که شعله مینصب و تنظ یبه قسمت دیها با  مشعلـ  121ماده 

 هاي رو باز   و آتش اتیـ استعمال دخان 5 فصل
و  اتیآن دارد استعمال دخان برادهرسوبات و پودر و  ومیو استعمال ماگنز ينگاهدار يبه جمع آور یهایی که اختصاص در اتاق ـ122ماده 

عمـوم   يگـردد بـرا   قیـ رکه ممکن است موجب انفجـار ح  يگرید اءیگونه اش هرو فندك و  تیدار کبر    همراه داشتن آتش و چراغ شعله
 ممنوع است. 

 عامه قرار داده شود.  اطالعدر نقاط مناسب کارخانه در معرض  هیاخطار لهیبه وس دیباماده  نیدر ا تیممنوع ـتبصره

 ومیهاي ذوب ماگنز  ـ بوته  6فصل 
 شده ساخته شود.  ختهیر فوالدم با آهن پرس شده با مقدار کربن ک ایآهن ورق جوش داده شده و  زا دیهاي ذوب با  بوتهـ  123ماده 
 پر کرد که موجب خطر گردد. یزانیتا م دیها را نبا  بوته ـ124ماده 
 به آن بتابد. کنواختیداد که حرارت به طور  يدر کوره جا يبه نحو دیها را با  بوته ـ125ماده 
 شود. يدر ظروف سرب دور از رطوبت نگهدار دیرود با ها به کار می  مذاب بوته ومیپوشش ماگنز يکه برا یامالح ـ126ماده 
 مرطوب باشد. ایبه صورت کلوخه و  دیشود نبا که مصرف می یامالح ـ127ماده 
نظـر اسـتحکام و    از يذوب بعـد  يو امالح آن پاك کرد و بـرا  يهر بار پس از انجام کار از ذرات و رسوبات فلز دیها را با  بوته ـ128ماده 

 قرار داد.  قیدق نهیسالم بودن مورد معا
 شود. يدار نگهدار    سر پوش يمحفظه فلز کیدر  دیبا گردد یها خارج م  که از بوته یـ رسوبات 129ماده 
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 ومیهاي ماگنز  ـ ذوب براده 7فصل 
 خشک نمود.  کامالً پاك و در صورت مرغوب بودن یها از اجسام خارج  در بوته ختنیقبل از ر دیها را با  ـ براده 130ماده 
 دیـ هـا با   کـوره  کیـ نزدبـراده   ادیاز گستردن مقدار ز یقبل از ذوب در معرض هوا خشک کرد ول توان یهاي نمناك را م  برادهـ  131ده ما

 احتزاز جست.

 ـ آتش گرفتن فلز مذاب ماگنزیوم  8فصل 
 خاموش ساخت.  قیرح اطفاءهاي مخصوص  گرد لهیها بوس از فلز مذاب را در خارج از بوته یکم ریمقاد قیحر ـ132ماده
نمـام   جیگذاشت تا بـه تـدر   خودهوا و گاز و برق را قطع و آتش را به حال  انیجر دیهاي بزرگ فلز مذاب با قیدر مورد حر ـ133 ماده

 شن و ماسه محصور نمود. بااطراف آن را  قیاز توسعه حر يریجلوگ يبرا توان یگردد فقط م

 هاي کار ز اتاقا ومیهاي ماگنز بردن براده رونیـ ب 9 فصل
 پاك کرد. ومیچند بار از برادهذ و گرد و غبار ماگنز يروز دیهاي کار را با ها و اتاق نیماش :134 ماده
ها  در اتاق شودیخود بسته م يخودکه در آنها به  يمخازن فلز ایدرون ظروف  دیمصرف را با بی و یمواد اضاف ریها و سا براده :135 ماده

 برد.ها را به دفعات در روز به خارج کرد و سپس آن يجمع آور
محتویات آنهـا بـر روي هـر یـک      اي اختصاص یابد و  هاي خشک و مرطوب و کثیف باید ظروف جداگانه  ـ براي هر نوع از براده 136ماده 

 نوشته باشند. 
 مصرف را خارج نمود.  هاي زائد و مواد بی  ـ در هر نوبت کار باید کلیه براده 137ماده 
نمود که گرد و غبـار در هـوا منتشـر     هاي اتاق را که به اشکال میتوان به آن دسترسی داشت باید طوري تمیز  ـ گوشه و کناره 138ماده 

 هاي مخصوص مکنده استفاده نمود.   درهرحال میتوان ازدستگاه مجاز باشد ولینشود و چنانچه جاروي برقی به کار برده شود باید از نوع 

 دوات تولید برادهـ ابزار و ا 10فصل 
 رود باید داراي شرایط زیر باشد. ابزار و ادواتی که براي تراش و تولید براده ماگنزیوم بکار می ـ139ماده 
 ـ خوب صیقلی شده باشد.  الف
 ـ همیشه یک لبه تیز داشته باشد.  ب
 ـ سرعت برش باید طوري تنظیم شود که مانع ایجاد حرارت زیاد گردد.  ج

هـاي    سـرد و خشـک و یـا مخلـوط     نچه در جریان تهیه تولید براده سرد کردن آن ضروري باشد باید بوسیله هواي فشردهچنا ـ140ماده 
 عمل صورت گیرد. روغن یا نقطه اشتعال باال که عاري از آب و اسید باشد این 

 م ممنوع است.هاي آهنی میباشد در ماشین تراش ماگنزیو  هایی که داراي بست به کار بردن تسمه ـ141ماده 
 .هاي تراش باید به شکلی باشد که امکان انباشته شدن گرد و غبار در هیچ قسمت آن  ماشین ـ142ماده 
هاي مخصوص صیقل که قبال براي صیقل دادن آهن   به منظور جلوگیري از تولید جرقه به کار بردن نوارهاي سمباده و چرخ ـ143ماده 

 به کار رفته ممنوع است. 

  فلزي غبار و گرد کردن خارج منظور به تهویهـ  11فصل 
ترین نقطه تولید به وسایل تهویه مصنوعی از محیط کـار خـارج    گرد و غبار تولید شده در تراش خشک باید حتما در نزدیک ـ144ماده 
 شود.
 :هاي مکنده باید  دستگاه ـ145ماده 
 .ـ حتی االمکان کوتاه و مستقیم باشد الف
  .ی صاف و هموار باشدـ داراي جدار داخل ب
 .ها باشد  ـ داراي وسایل تنظیم و تعدیل فشار در خم ج
  .ـ کامال به زمین متصل باشد د

استفاده از یک دستگاه مکنده براي بیش از دو ماشین تراش ممنوع است و چنانچه دو ماشین به یک دستگاه مکنده مربوط  ـ 146ماده 
 براي هر دو ماشین موجود باشد. باشد در این صورت باید قدرت مکیدن کافی

 هاي قایم کوتاه به لوله اصلی مکنده متصل شود.  هاي مکنده باید به وسیله لوله  کالهک ـ 147ماده 
هاي غبار گیر باید داراي تعداد کافی دریچه یا منفذ بـراي بازرسـی و تمیـز کـردن باشـد و الاقـل         هاي مکنده و دستگاه لوله ـ 148ماده 
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 بار آنها را پاك کرد. اي یک   هفته
هـاي گیرنـده گـرد و غبـار از کـار بیفتـد         هاي تراش نصب شود تا به محض اینکه دستگاه  وسایل خودکاري باید روي ماشینـ  149ماده 
 هاي مذبور خود به خود متوقف گردد.  ماشین

د تراشیده شود و همچنین بـه کـار بـردن ابـزار     چنانچه به کار بردن کالهک دستگاه مکنده به علت حجم زیاد موادي که بای ـ 150ماده 
 متر در ثانیه تجاوز ننماید انجام گیرد. 6دار که سرعت محیطی آن از     تراش مقدور نباشد عمل تراش باید با چرخ سمباده دندانه

 هاي تراش قابل حمل   ـ ماشین 12فصل 
 قه و متعدد باشد.هاي انتقال نیرو به باد زدن و تهویه باد ذوزن  تسمه ـ 151ماده 
 149تـا   145هاي مخصوص محصور که مجهز به دستگاه مکنـده طبـق     هاي تراش قابل حمل را فقط باید در محوطه  ماشین ـ152ماده 

 نامه باشد بکار برد. این آیین

  ماگنزیوم ضایعات کردن نابود –13فصل
ها فاصله داشته باشد گسترده و آتش   از سی متر از محل ساختمان گرد وغبار و ضایعات ماگنزیوم را باید در زمینی که بیش ـ 153ماده 
 .زد

  بندي ـ بسته 14فصل
غیر قابـل احتـراق بایـد حمـل نقـل       ماگنزیوم و آلیاژهاي آن را که به شکل براده و یا پودر هستند فقط در ظروف سر بسته ـ 154ماده 

 مود. ن
ي به مضمون ذیل باید الصاق شود احتیاط ماگنزیوم در صورت بروز حریق به وسـیله  ا  به هر یک از ظروف ماگنزیوم اخطاریه ـ 155ماده 

 نشانی ممنوع است. شن و ماسه خشک آتش را خاموش کنید به کار بردن آب و دستگاه آتش
 اري کرد.هایی که ماگنزیوم آلیازهاي آن به صورت پودر و یا براده نگاهداري مواد قابل اشتغال سبک خودد در اتاق ـ 156ماده 

 حفاظت انفرادي  وسایل –15فصل 
براي کلیه کارگرانی که با گرد و یا براده ماگنزیوم و آلیاژهاي آن تماس دارند باید البسه و وسایل حفاظت انفرادي مناسب و  ـ 157ماده 

 نسوز تهیه شود.
  .آزاد گردگیري شودهاي حفاظتی کارگران باید هر روز به وسیله شخص مسوولی در هواي   لباس ـ 158ماده 

 تجهیزات الکتریکی  –16فصل 
نامـه حفـاظتی تاسیسـات الکتریکـی      ها باید با مقررات مربوط آیـین   ها و تجهیزات الکتریکی در این گونه کارگاه  کلیه دستگاه ـ 159ماده 

 تطبیق نماید. 

 لوییددار سلو مواد و سلولوییدـ  قسمت هفتم
  نگهداري و تولید اجازه –1فصل 

تولید ونگهداري سلولویید و مواد سلولوییددار فقط باید در نقـاط و تحـت شـرایطی صـورت گیـرد کـه از طـرف مقـام فنـی          ـ  160ماده 
  دار تصویب شده باشد.    صالحیت

 هاي سلولویید  کارگاهـ  2فصل 
  : ي شرایط زیر باشدکارگاه باید در ساختمان یک طبقه واقع و دارا ـ 161ماده 
 .ز گازهاي حریق مقاومت داشته باشدحریق و همچنین فشار حاصل ا مقابل درآن  بدنه و سقف و کفـ  الف
 .ل شستشو و فاقد هرگونه شکستگی ترك سوراخ و یا حفره باشدقاب کارگاه کفـ  ب

و دسترسی  نداشته باشد هاي کارگاه باید به سهولت به طرف خارج باز شود و در مقابل آن موانعی از قبیل نرده و شبکه وجود  جـ پنجره
 .آن سهل باشد هب

 .دـ درهاي کارگاه باید در برابر آتش مقاومت داشته باشد و به خودي خود بسته و به سهولت به سمت خارج باز نشود 
بـه آسـانی محـل     هاي فرار باید طوري باشد که بتوان  ها باید حداقل دو راه فرار وجود داشته باشد این راه  در هریک از کارگاه ـ 162ماده 

 .دار در آن وجود دارد نباشد    هایی که سلولویید و مواد سلولویید کار را ترك کرد و ضمنا مسیر آن اتاق



 هاي کارشناسی رسمی رشته حوادث کار درسنامه و تشریح کامل سؤاالت آزمون 24  

  

 نشانی  ـ تجهیزات و وسایل آتش 3فصل 
خـل و یـا   نشانی منجمله پتوهاي ضد حریق باید پیوسته در دا تعداد کافی سطل لوله و شیر آب و وسایل مناسب دیگر آتش ـ 163ماده 

 هاي کار موجود باشد   در مجاورت اتاق

 ـ کار با ماشین  4فصل  
بایـد ابزارهـا را   رنده کردن و یا خورد کردن سلولویید  ،. آسیاب کردن،سوراخ کردن ، هنگام انجام عملیاتی از قبیل رد کردن ـ 164ماده 

 به وسیله جریان آب سرد خنک نگه داشت 
 گیري آن باید فقط از بخارآب یا آب داغ و یا نیروي برق استفاده کرد. هاي قالب  لویید یاحرارت دادن پرسبراي گرم کردن سلو ـ 165ماده 
 درجه فارنهایت) تجاوز نماید 240درجه سانتی گراد ( 115رود نباید از  هایی که براي این منظور به کار می درجه حرارت دستگاه ـ 166ماده 
 ـ  ریکی باید به قسمی ساخته شده باشدکننده الکت وسایل گرم ـ 167ماده 
 هاي سرخ شده از برق تماس حاصل نماید   هاي حاوي جریان نیرو یا قسمت  ـ سلولویید نتواند با قسمت الف
 فارنهایت) برسد جریان برق به طور خودکار قطع گردد.  240درجه سانتی گراد ( 115ـ وقتی که میزان حرارت به  ب

 هاي مختلف کارگاه   در اتاق مقدار سلولویید –5فصل 
 باید حداقل مورد لزوم براي انجام عملیات باشد.  اتاقمقدار سلولویید و مواد خام آن در هر  ـ 168ماده 
آوري و از اتاق کـار خـارج    مواد اضافی سلولویید باید به طور خودکار در حین تولید و یا فواصل مختلف در هر نوبت کار جمع ـ 169ماده 

آوري به طور خودکار صورت نگیرد باید این مواد را در ظرف نسوز جاي داد مشـروط بـر آن کـه ظـروف مزبـور       نچه عمل جمعشود. چنا
هـاي ریـز باشـد ایـن ظـروف بایـد        داراي درهایی باشد که به آسانی بسته و کامال مسدود شود و در صورتی که سلولویید به صورت دانه

 مواد سلولوییدي در زیر آب قرار گیرد.  محتوي مقدار کافی آب باشد به قسمی که
هاي کار خارج ساخت و در ظـروف مناسـب در محـل امنـی       ضایعات مواد سلولوییدي را باید در هر نوبت کار یک بار از اتاقـ  170ماده 

 انبار کرد. 
 ها و نقاط سر بسته باید احتراز کرد.   از آتش زدن ضایعات سلولویید در کورهـ  171ماده 

 نظافت و تعمیرات کارگاه  –6فصل
 اي یک بار کامال تمیز گردد.   محل کار باید هر روز جارو شود و الاقل هفته ـ 172ماده 
 از استعمال هرگونه وسیله نظافت که ممکن است ایجاد جرقه نماید باید خودداري گردد.  ـ 173ماده 
متـر از محلـی کـه در آن     5رقه در آن برود نبایـد در فاصـله کمتـر از    هرگونه تعمییرات و کارهاي مشابه که امکان تولید ج ـ 174ماده 

 سلولویید وجود دارد صورت گیرد.

 اشیا ساخته شده از سلولویید  –7فصل
هـاي کـار     اشیا ساخته شده از سلولویید و یا آنهایی که در ساختمان آن سلولویید به کار رفته باید در اولین فرصـت از اتـاق   ـ175ماده 

 دد.خارج گر
 کیلوگرم سلولویید به اشکال مختلف در یک اتاق انبار گردد. 4000کیلوگرم سلولویید یا  1000در هیج مورد نباید بیش از  ـ176ماده 

 هاي خروج گاز   دریجه –8فصل
نفجـار بـاز شـوند ایـن     هاي سلولویید باید دریچه خروج گاز باشند که با کمترین فشـار در موقـع وقـوع ا     هاي گاز و انبار  اتاق ـ177ماده 
 متر مکعب فضا یک مترمربع دریچه در نظر گرفت. 15ها ممکن است در سقف یا دیوار قرار گیرد و باید براي هر   دریچه
وضع و محل دریچه گاز باید به قسمی باشد که در صورت بروز انفجار و حریق موجب وارد آمـدن آسـیب بـه اشـخاص و یـا       ـ178ماده 

 اي مجاور نگردد. ه  خسارت به ساختمان
هاي تار محفوظ نمود تا از نفوذ اشعه خورشید به داخل انبار و یا کارگاه جلوگیري بـه عمـل     ها را به وسیله شیشه  باید دریچه ـ179ماده 
 آورد.  

 بندي  بسته –9فصل
حیم مسـدود گـردد و محتویـات هـر     سلولویید ظروف فلزي به کار برده شود این ظروف باید به وسیله لبندي  اگر براي بسته ـ180ماده 

 ظرف به وسیله یک ورق نازك عایق حرارتی لفاف شود باشد.
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مواد نسـوز   ایاز فلز و بندي  کرد مگر آن که وسائل بسته يخوددار دیبا دییسلولو يهاي محتو بسته ياز به کار بردن الك برا ـ181ماده 
 باشد.
 به صورت باز در آنجا وجود نداشته باشد. دییکه سلولو ردیصورت گ یاطاق در دیالك و مهر کردن با ایو  يکار میلحـ 182 ماده

 مصرف  یهاي ب لمیـ ف 10 فصل
 .ردی، صورت گ  تر است لمیکه ف یاالمکان در موقع یانجام شود و حت اطیبا احت دیها با لمیف دنیبرـ 183 ماده
 نگردد. قیحر جادیانداخته شود که موجب ا نصب و به کار یبه قسم دیبا لمیهاي مخصوص برش ف نیماش :184 ماده
محصـول احتـراق    هیـ کل قیـ محصور کرد که در صورت بروز حر يجداگانه نصب و طور یدر اتاق دیرا با لمیبرش ف نیهر ماش :185 ماده
 آزاد منتقل شود. ياز راه دودکش به فضا تیو به فور ماَیمستق
) تیـ درجـه فارنها  113گراد( یدرجه سانت 45که درجه حرارت از  ردیانجام گ یقسمبه  دیها و مواد زائد با لمیخشک کردن ف :186 ماده

 لهیبـه وسـ   لمهـا یف دنی، ضمناَ از خشـکان   هاي خودکار استفاده گردد از دستگاه دیدرجه حرارت با ادیاز ازد يریجلوگ يبرا .دیتجاوز ننما
 شود. يخوددار دیآزاد با يفضا ایدر درون اتاق  میا سیبه طناب و  ختنیآو

پـاك   لمیهـاي فـ   هاي آن از ذرات و تکـه  شود و تمام قسمت یخال یبار به کل کیالاقل روزانه  دیبا لمهایکن ف دستگاه خشک :187 ماده
 گردد.
  بود. مجاز نخواهد گریامورد يها برا استفاده ازآن اتاق و ردیهاي جداگانه انجام گ دراتاق دیبا ریز يازکارها کیهر  :188 ماده
 هاي شسته شده. لمیو حلقه کردن ف کیتفکـ  الف
 هاي حلقه نشده. لمیـ شستن ف ب
 هاي حلقه نشده لمیـ خشک کردن ف ج
 هاي شسته شده. لمیف يبند ـ بسته د

  لنیاست هیو ته )میکربن د کلس ای دیکارب می(کلسدیکارب يـ نگهدار هشتم قسمت

 لنیاست هیو ته دیکارب يـ نگاهدار قسمت هشتم
 ایط نگهداري کاربید و تهیه استیلنـ شر 1فصل

 یمقـام فنـ   بیکه مورد تصـو  ردیصورت گ یطیدر نقاط و تحت شرا دیفقط با لنیاست دیو تول دیو انبار کردن کارب ينگاهدار :189 ماده
 باشد. تداریصالح
مربع)ممنوع اسـت و مگـر    نچید بر اپون22متر مربع ( یبر سانت لوگرمیک 5/1از  شیو حمل و نقل با فشار ب يو نگاهدار دیتول :190 ماده

بـه طـور محلـول در اسـتن       اده متحلل متجـانس وجـود داشـتن اسـت    که در آنها م ردیانجام گ یعمل در ظروف مخصوص نیکه ا نیا
 دار به کار برد.) صالحیت یبا اجازه مقام فن يگریحالل مناسب د توانیاستن م يشود.(به جا ينگهدار
 ممنوع است. داَیاک عیما لنیحمل و نقل استو  يو نگهدار هیته ـ191 ماده
 گردد. تیرعا دیکارب يدر مورد انبار نگاهدار دیبا رینکات ز ـ192 ماده
 خشک باشد. يبا هوا منظم هیتهو ياز رطوبت و دارا يو عار بنا شده قیـ ساختمان با مصالح مقاوم در مقابل حر الف
 نفوذ بوده و سقف آن از مصالح سبک ساخته شود. قابل ریها و کف ساختمان در مقابل آب غ واریـ د ب
 باز مربوط باشد. يبدنه ساختمان الاقل به فضا کیـ  ج
 گردد. نیکه به طور خودکار بسته شود تأم قیمقاوم در مقابل حر يدرها لهیبه وس دیهاي بنا با قسمت گریـ ارتباط انبار به د د
 بنا باشد. یهاي تحتان قسمت ای نیرزمیفاقد ز دیـ انبار با ه

 نصب گردد: ریاي واضح و مشخص به مضمون ز هیاخطار دیبا دیانبار کارب يدرها هیکل يرو ـ193 ماده
 ».ممنوع است داَیاک قیحر ياطفا يممنوع است.استعمال آب برا رمجازیورود اشخاص غ دیکارب انبار«

 دیمخازن کارب ایـ ظروف  2 فصل
باشـد   يدر يدارا دیـ ظروف با نیکرد ا يقابل نفوذ باشد نگهدار ریته که در مقابل آب و هوا غدر ظروف سربس دیرا با دیکارب: 194 ماده

 از هوا و رطوبت محفوظ بماند. دیکارب هیبتوان آن را دوباره بست تا بق دیاز کارب یکه پس از برداشت قسمت
گشـودن ظـروف    يوارد کـردن ضـربه بـرا    نیباشد و همچنجرقه  جادیکه قادر به ا يابزار ایبه کار بردن ابزار و ادوات گرم و  :195 ماده
 ممنوع است. دیکارب يمحتو


