
 

 دستورالعمل حفاظتی و ایمنی
 1/13849/97شماره :

 
 تاریخ:

 
قبل از شــروع عملیات جوشــکاري یا برش حرارتی ، کلیه وســایل و ابزارهاي اندازه گیري فشــار ، شــدت جریان و  -1

 نظایر آن و همچنین شیلنگهاي گاز و هوا باید کنترل شوند .
کار ، لباس کار مقاوم در برابر آتش و جرقه بر تن داشــته و نیز مجهز به ســایر  کارگران جوشــکار باید در هنگام -2

وسایل حفاظت فردي از جمله عینک ، نقاب ، دستکش ساقه دار حفاظتی باشند . همچنین لباس کار جوشکاران باید 
 عاري از مواد روغنی ، نفتی و سایر مواد قابل احتراق و اشتعال باشد .

، واد یا دستگاههایی که گرد و غبارمواد قابل احتراق و اشتعال نگهداري می شود و یا در نزدیکی مدر مکانهایی که -3 
ــکاري و برش حرارتی جلوگیري  ــتعال و قابل انفجار ایجاد می کنند ، باید از عملیات جوش بخار و یا گاز هاي قابل اش

 بعمل آید . 
شکه هایی که قبال محتو -4 شکاران نباید از ظروف و ب شتعال و انفجار جو سایر مواد قابل ا اي مواد نفتی و روغنی و 

 بوده اند ، به عنوان تکیه گاه و زیر پایی استفاده نمایند .

ــتعال باید  -5 ــکاري یا برش حرارتی روي ظروف و مخازن محتوي مواد قابل انفجار و قابل اش از هر نوع عملیات جوش
برش حرارتی روي ظرف و مخازن خالی که قبال حاوي اینگونه جلوگیري بعمل آید . همچنین عملیات جوشــکاري یا 

شود .داخل آن  شود ، باید با رعایت نکات ایمنی زیر انجام  ست در آن گازهاي قابل انفجار ایجاد  مواد بوده و ممکن ا
ه وسیله بطور کامل بوسیله بخار یا مواد موثر دیگر شتشو شده و دریچه هاي آن کامال باز باشد .قسمتی از حجم آن ب

 آب پر شود . 
 براي نشت یابی به روي شیلنگ هاي برشکاري و جوشکاري و اتصاالت آنها فقط باید از کف صابون استفاده شود .  -6
شهاي  -7 شیر و رگالتور قطع گردد و از رو درهنگام تعویض مشعل برشکاري و جوشکاري ، جریان گاز باید از طریق 

 ن شیلنگ جهت انسداد آن باید اکیدا خودداري بعمل آید .خطرناك و غیر ایمن از قبیل خم کرد
 براي روشن کردن مشعل برشکاري و جوشکاري باید از فندك یا شعله پیلوت ( گیرانه ) استفاده شود . -8
بدنه دستگاه جوشکاري برقی باید داراي اتصال زمین موثر بوده و همچنین کابلهاي آن داراي روکش عایق محکم  -9

 فاقد هرگونه خوردگی و زدگی باشد .و مقاوم و 
سوزي -10 سی و پس از اطمینان از عدم وقوع آتش  شکاري ، باید محل بازر شکاري و بر در پایان هرگونه عملیات جو

 در اثر جرقه هاي ناشی از جوشکاري و برشکاري ، محل را ترك نمایند . 
شده از طر -11 ضروري اعالم  سایل  سب جعبه کمک هاي اولیه که داراي و شد ، باید در جاي منا یق مراجع ذیربط با

 نصب و از هرگونه آلودگی و گردو غبار دور نگه داشته شود و همیشه در دسترس کارگران باشد .
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ــرافراد در اثر ســقوط فرد از ارتفاع یا  -12 در کلیه عملیات ســاختمانی که در آنها احتمال وارد آمدن صــدماتی به س

 وجود دارد ، باید از کاله هاي ایمنی استاندارد استفاده شود . سقوط وسایل ، تجهیزات و مصالح
ـــکاري ( در ارتفاع بیش از  -13 ـــازه هاي حفاظتی براي  5/3براي کارهایی از قبیل جوش متر ) که امکان تعبیه س

ستاندارد تهیه و د شد ، باید کمربند ایمنی و طناب مهار از نوع ا شته با سقوط کارگران وجود ندا ر اختیار جلوگیري از 
 آنان قرار داده شود .

قبل از هر بار اســتفاده از کمربند ایمنی و طناب مهار ، کلیه قســمتها و اجزاء آن باید از نظر داشــتن خوردگی ،  -14
 بریدگی و یا هرگونه عیب و نقص دیگر مورد بازدید و کنترل قرار گیرد .

شکاري و نظایر آن که نوع کار باعث ایجاد خ-15 شود ، باید به هنگام جو شم کارگران می  صورت و چ طرهایی براي 
 عینک و نقاب حفاظتی استاندارد مناسب با نوع کار و خطرات مربوطه تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد.

براي کلیه کارگرانی که هنگام کار پاهایشان در معرض خطر برخورد با اجسام داغ و برنده و یا سقوط اجسام قرار  -16
 کفش و پوتین ایمنی استاندارد تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد . دارد ، باید

براي جوشــکارانی که در معرض پرتاب جرقه و ســوختگی قرار دارند ، باید لباس کار مقاوم در برابر جرقه و آتش  -17
 تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد .

 فلزي ، باید توسط اشخاص ذیصالح صورت گیرد .برپانمودن و نصب اعضاء فلزي سازه و انجام سایر کارهاي  -18
ستونها ، تیرها یا خرپاها ، باید قبل از جدا کردن نگهدارنده  -19 سازه از قبیل  ضاي فلزي  صب و برپایی اع در موقع ن

شد ، همچنین قبل از  شکاري الزم انجام گرفته با شده یا جو سته  صف پیچ و مهره ها ب ها و رها کردن آنها ، حداقل ن
 هر عضو سازه بر روي سازه دیگر ، عضو زیرین سازه باید صددرصد پیچ و مهره یا جوشکاري شده باشد .نصف 

شود همچنین براي  -20 ستفاده  صوص ا سد از کابلها و طناب هاي مخ سایر اجزاي فلزي با براي باال بردن تیرآهن و 
صدکه دیدن کابل فلزي در اثر خمش بیش از حد ، باید قطعات  شابه بین تیرآهن و کابل جلوگیري از  چوب یا مواد م

 قرارداده شود و نیز استفاده از زنجیر براي بستن تیرآهن و سایر اجزاي فلزي مجاز نمی باشد .
شنایی و محدود  -21 صورت ناکافی بودن رو شدید و یا در  ساعد جوي از قبیل باد ، طوفان و بارندگی  شرایط نام در 

ار روي اسکلت فلزي جلوگیري بعمل آید . همچنین تیر آهنها و سایر قطعات فوالدي بودن میدان دید ، باید از ادامه ک
 نباید در هنگام نصب ، آغشته به برف ، یخ و یا سایر مواد لغزنده باشند .

در هنگام نصـــب و برپا نمودن اســـکلت فلزي ، محوطه زیر و اطراف کار باید محصـــور و از ورود افراد به داخل  -22
 لوگیري بعمل آید .محوطه مذکور ج
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قبل از باال کشیدن تیرآهن و قطعات فوالدي ، اشیاء و قطعات واقع بر روي اسکلت که در معرض سقوط باشند،  -23

 باید برداشته شوند و در شرایط خاص در محل خود محکم بسته شوند .
سیله باالبر و جرثقیل  -24 سایر قطعات فوالدي بو شته طناب و در هنگام باال بردن تیرآهن ها و  سیله چند ر ، باید بو

 بطور دستی حرکت آنها را کنترل و از نوسانات خطرناك آنها جلوگیري نمود .
سبی براي  -25 صال منا سکلتهاي فلزي باید نقاط ات شکیل دهنده ا سبی از قطعات فوالدي و اجزاء ت سمتهاي منا در ق

 قالب طناب مهار و داربست ها معلق پیش بینی شود .
فوالدي مرکب که باید در ارتفاع زیاد نصـــب گردند ،  حتی االمکان باید در روي زمین مونتاژ و متصـــل قطعات  -26

 گردند .
 


