
    مركزتحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار            پيش نويس آئين نامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها  

 1

  باسمه تعالي
  عجل فرجهم. اللهم صل علي محمد و آل محمد 

  

  
  

آيني نامه مربوط به ،  قانون آار ٨۵به موجب ماده : 1ماده 

پيشگريي و مبارزه با آتش سوزي در آليه آارگاهها به 
  :شرح زير تدوين مي گردد

 

   وسايل پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي–فصل اول 
  

   عموميالزامات
  

يه آارگاهها بايد داراي وسايل و جتهيزات آايف و آل :2ماده 

مناسب براي پيشگريي و مبارزه با آتش سوزي بوده و 
مهواره اشخاص آموزش ديده در حمل آارگاه حضور داشته 

 . باشند 
 در نقاطي آه مراآز آتش نشاني وجود دارد -١تبصره 

آارگاهها بايد وسيله ارتباط سريع با مراآز مزبور 
 .ر داشته باشندرا در اختيا

 هر آارگاه بايد گزارش آليه آتش سوزي هاي آوچك -٢تبصره 
 آه براي اطفاء آن بكار يليو بزرگ خود و مواد و وسا

به  رفته و ميزان خسارت وارده را به صورت مكتوب
 .اطالع مرآز آتش نشاني و اداره آار حمل برساند

 

 هر آارگاه براي خاموش منودن آتش سوزيهاي احتمايل در : 3 ماده

 . بايد آب بافشار آايف وجود داشته باشد 
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و شيلنگها بايسيت  لوله هاي اصلي آب آتش نشاني : 4 ماده

 دريپيوسته آماده براي استفاده بوده و به حنوي قرار گ
 نقليه صدمه اي به يلو يا حمافظت شود آه حرآت وسا

آا وارد نياورد و در مواردي آه بر حسب ضرورت 
  نقليه عبور داده يلر عرض جاده يا معرب وساشيلنگها د

هاي خمصوص براي حمافظت آا هتيه و بر  مي شود بايسيت پل
 نامربده از روي يلروي آا گذاشته شود تا عبور وسا

لنگها و در يهاي مذآور اجنام گرفته و آسييب به ش پل
 نشودنتيجه اختاليل در آار مبارزه با آتش سوزي وارد 

 . 
 

براي جلوگريي از يخ زدن آب در لوله هاي اصلي و  : 5ماده 

شيلنگها در زمستان بايد اقدامات احتياطي از قبيل 
شيلنگها عايق پيچي و دفن لوله هاي اصلي و خايل آردن 

پس از استفاده و غريه بعمل آيد و در نقاط سردسري آه 
احتمال اجنماد آب در خمازن و لوله ها بيشرت است بايسيت 

ير زميين بوده و از پمپ آب استفاده گردد و خمازن آب ز
 سانيت مرت در حوضچه ٢۵شريهاي آب بايد حداقل در عمق 

هاي خمصوص قرار داده شود و دريچه سرپوش آا عايق و 
آب بندي شده تا آب برف و باران در داخل آا نفوذ 

 .ننمايد
 براي جلوگريي از اجنماد آب در شريهاي آب آتش :تبصره 

اي يك   احتياط آنرا بايد در طي زمستان هفتهنشاني شري
 .باز و آب موجود را ختليه منودمرتبه 

 

ودن لوله هاي اصلي آب آتش ببراي اطمينان از آماده  : 6ماده 

 آزمايش ماهيانه آا براي متيز شدن از  ،نشاني
 .رسوبات ضروري مي باشد
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 آتش آب گرييو لوله هاي آليه سرقفل ها در شيلنگ   :7ماده 

در آارگاهها بايد از نوع و اندازه اي آه در نشاني 
مرآز آتش نشاني حمل بكار مي رود انتخاب شود تا در 

آه از آن مرآز درخواست آمك شود مشكلي پيش صورتي 
 .نيايد

 

يشگريي از آتش سوزي در حموطه باز پآه براي   شيلنگهايي :8ماده 

لنگهايي آارگاهها استفاده مي شود بايد دست آم از شي
به و سر لوله هاي )  اينچ۵/٢( ميليمرت ۵/۶٣به قطر 

از(  ميليمرت ۴/٢۵ تا ١٩قطر از 
4
با در )  اينچ ١تا 3

 .نظر گرفنت فشار آب انتخاب گردد
 

 شيلنگهايي آه در داخل ساختمان براي مبارزه با آتش  :9ماده 

قره اي  بايد از نوع شيلنگهاي قر،استفاده مي شود 
 تا ١( ميليمرت يا ۴/۴۴ تا ۴/٢۵دست آم از قطر 

4
 ٧/١٢ تا ۵/٩هايي به قطر  و سر لوله) ينچ ا3١

(ميليمرت 
4
تا 3

2
 با در نظر گرفنت فشار آب ) اينچ1

 . انتخاب گردد
 

ز هر مرتبه استفاده  شيلنگهاي آتش نشاني را پس ا :10ماده 

 و شيلنگهاي آسرت الستيكي را بايد آامال از آب خايل منود
 .بايد دست آم هر سه ماه يك مرتبه آزمايش منود

 

در مواردي آه مقادير زيادي مايعات قابل اشتعال ،   :11ماده 

يا ... رنگ ها و مانند آن  ، انواع خمتلف روغن ها
سوزي قرار گرفته ذرات آيل قابل اشتعال در معرض آتش 

 .باشد به هيچوجه نبايد اقدام به استفاده از آب آرد
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در مواردي آه جتهيزات الكرتيكي داراي جريان  :12ماده 

الكرتيسيته هستند و دچار آتش سوزي مي شوند نبايد از 
 . شودهادفهاي مولد آف و يا آب است خاموش آننده

 

ال مانند پودر  در مواردي آه پودر فلزات قابل اشتع:13ماده 

 آلومينيوم يا پودر منيزمي و غريه در معرض آتش سوزي
آربور دو آلسيم و غريه آه ظرين گريد و مهچنني موادي قرار

با رخينت آب روي آا ممكن است گازهاي قابل اشتعال و 
و يا مضره از آا متصاعد گردد از آب  قابل انفجار

 .نبايد استفاده شود
 

ل هايي از يك يا چند نوع از مواد  آارگاه و حم:14ماده 

 وجود دارد بايد نوع ١٣ و ١٢، ١١هاي مشروحه در ماده
 وجود چنني  ومنودآن مواد را روي تابلوي خمصوص مشخص 

 .موادي را بايد به مرآز آتش نشاني حمل اطالع داد
  

  پاش خودكار و انواع ديگر آن  هاي ثابت آب دستگاه
  

تي آه براي مبارزه با آتش ها و موسسا  در آارگاه:15ماده 

دستگاه هاي ثابت آب پاش خودآار استفاده مي از سوزي 
 شريهاي اصلي آنرتل آب اين دستگاهها بايد در ،شود 

باشد و فقط به دستور يك باز متام اوقات شبانه روز 
شخص مسئول مي توان شريهاي مذآور را براي قطع آردن 

 .جريان آب در داخل آا را بست
 

بايد جمهز به وسايل ) ١۵(  شريهاي مذآور در ماده :16ماده 

الكرتيكي خودآار صوتي بوده تا در صورت بسته شدن به 
 .اعالم خطر شود  ،اطاق متصدي مربوطه

 



    مركزتحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار            پيش نويس آئين نامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها  

 5

ء مورد حفاظت و  از اشيا فاصله سر آب پاشهاي خودآار :17ماده 

 اينچ ١٢( سانتيمرت ۶٠ساير نقاط اطراف آا بايد از 
 .آمرت نباشد) 

 

 دستگاه هاي ثابت خودآاري آه با آف يا دي اآسيد :18ماده 

آربن و غريه براي خاموش آردن مواد سوختين در آارگاه 
ها نصب گرديده بايد مهيشه طبق اصول فين آماده 

 .استفاده باشد
  

  خاموش كننده هاي دستي و چرخ دار
  

 آليه آارگاه ها و مؤسسات صنعيت اعم از اينكه در :19ماده 

سيله حفاظيت از نوع دستگاه هاي تصويب شده ثابت آا و
خودآار وجود داشته يا نداشته باشد بايد براي حفاظت 
در مقابل آتش هاي آوچك اتفاقي به خاموش آننده هاي 
دسيت مناسب با نوع آتش هايي آه ممكن است از نقطه نظر 
آيفيت آار و موادي آه در آارگاه ها و مؤسسات مذآور 

 . باشدوجود دارد جمهز
 

 خاموش آننده هاي دسيت و چرخدار را بايد در مكاني :20ماده 

مناسب و مشخص آه احتمال بروز آتش سوزي در آجنا آمرت 
نصب گاهداري منود و حمل نو دسرتسي به آا آسان تر است 

 .يا نگاهداري آا بايد بارنگ قرمز مشخص شود
 

، ٢٢ در مواد  در مواردي آه مواد سوختين غري از آنچه:21ماده 

شود در معرض حريق قرار گريند   آتي ذآر مي٢۴ و ٢٣
وسايل قابل محل مبارزه با آتش مي تواند شامل لوازم 

اي با  سطل آب ـ سطل شن ـ شيلنگهاي قرقره : زير باشد
و مومي يا از خمازن مرتفع آب ـ عاستفاده از شري آب 



    مركزتحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار            پيش نويس آئين نامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها  

 6

د يدر مواقعي آه برودت هوا باعث اجنماد آب مي شود با
 يخ زدن آب در شريها از تدابري احتياطي براي جلوگريي

 .بردبكار 
 

 براي خاموش منودن آتش هاي مايعات قابل اشتعال و :22ماده 

انواع خمتلف روغنها و رنگها نبايد از خاموش آننده 
هاي آبي استفاده شود بلكه بايد از خاموش آننده هاي 

 .استفاده گردد  co2ياحاوي پودر شيميايي 
 

 چنانچه آتش در مكاني روي دهد آه جتهيزات الكرتيكي :23اده م

آتش سوزي روي دهد وداراي جريان الكرتيسيته باشند  
در اين صورت نبايد از وسايل و جتهيزات قابل محل آه 
شامل آف يا آب باشد استفاده منود، بلكه جباي آا 

 و يا پودر شيميايي  CO2بايد از خاموش آننده هاي 
آرد، عالوه براين مسئله شدت و ضعف جريان استفاده 

الكرتيسيته در دستگاه هايي آه دچار آتش گرديده نيز 
بايد مورد توجه مامورين آتش نشاني از نظر حفاظت 

 .شخصي قرار گريد
 

 براي خاموش آردن آتش پودر يا براده فلزاتـي نظـري            :24ماده  

  آلومينيوم و غريه بايد از بكارگريي هر گونـه          ، منيزمي
 خاموش آننده از نوع آف ـ پودر شيميايي  دمايع و موا

و غريه خودداري منود و با اجياد ديواره يا سدي از شـن             
گرد سنگ و ساير مواد خنثـي آـه         ،  و ماسه نرم و خشك      

به مقدار فراوان در حمل آماده و در دسرتس گذاشته شده           
پـودر  با   و يا    شوداست مانع از توسعه و پيشرفت آتش        

صـيه  و بوسيله آارخانه سازنده فلز منظـور ت       خمصوصي آه 
 .شده است اقدام به خاموش منودن آتش منود
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 ر در مورد خاموش آننده هاي دسيت و چرخدار مراتب زي:25ماده 

 .را بايد رعايت منود

 به استثناي نـوع  االف ـ بازرسي ماهيانه از آليه آ CO2 

 . ماه يك مرتبه بايد بازرسي شود۶آه هر 
ي ساليانه براي اطالع از آيفيـت و آميـت مـواد     بازرسـب  

براي دوباره پـر آـردن      خاموش آننده و در صورت لزوم       
 .آا

ج ـ آزمايش دو ساله براي حتـت فـشار گذاشـنت بدنـه ظـروف       
خاموش آننده بافشاري آـه از طـرف آارخانـه سـازنده            

 .تعيني شده است
ده تبصره ـ خاموش آننده ها را بايد بالفاصله پس از استفا 

 .دوباره پر منوده و در حمل خود گذاشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فصل دوم ـ وسايل اعالم خطر و تمرين هاي مربوط به اطفاء حريق
  

ها، شـرآت هـا و مكـان هـاي           آارگاه،آليه آارخاجنات   : 26ماده  

الم وقوع آتش باشند ايـن      ععمومي بايد جمهز به وسايل ا     
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ر را در هـر قـسمت       وسايل بايد متعدد بوده و اعالم خط      
از اماآن فوق به صدا در آيد ، براي آليه اشخاصي آه            

.( در آجنا حضور دارند به صورت واضح قابل شنيدن باشد         
 .)ل اعالم خطرآتش ممكن است دسيت يا خودآار باشديوسا

 

 د باي ٢۶ در هر طبقه از اماآن مورد اشاره در ماده           :27مـاده   

صـورت دسـيت وجـود      م خطر آتش به     عالتعداد آايف وسايل ا   
داشته باشد و اين وسايل را بايد در جعبه هاي شيـشه            
اي در حملي قرار داد آه براي رسيدن به آا طي مسافت            

 .ضروري نباشد)  فوت ١٠٠( مرت ٣٠بيش از 
 

وسايل اعالم وقوع خطر بايسيت به وسيله رنگ قرمز آه            :28ماده  

د و بـه     آامال مشخص باشـن     ، در حمل نصب آا بكار رفته     
 .آساني در دسرتس باشد

 

 نـوع آهنـگ صـدا        نظـر   وسايل اعالم خطر آتش بايد از      :29ماده  

نسبت به آليه وسايل صـوتي ديگـر مـشخص بـوده و بـه               
هيچوجه براي مقاصد ديگري غري از اعالم خطر آتش وبراي          
حضور افراد در راستاي مترين هاي مبارزه با آتش مورد          

 .استفاده قرار نگريد
 

 وسايل اعالم خطر آتش آه با جريان الكرتيـسيته بكـار         :30ماده  

 در هنگـام قطـع      تامي افتد بايد طـوري تعبيـه شـود،        
 الكرتيــسيته بالفاصــله بــه جريــان الكرتيــسيته جريــان

 .اضطراري وصل گردد
 

  27تمرين هاي تخليه ساختمان در اماكن مورد اشاره در ماده 
  

وق الـذآر بايـد     مترين هاي مربوط به ختليه امـاآن فـ         :31ماده  

 ماه يك بار اجنام شـود، تـا آمـادگي الزم            ۶حداقل هر   
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براي خروج منظم افراد از ساختمان ها در هنگام بروز          
 .وحشت مهيا گرددو  ترسآتش براي جلوگريي از 

 

 اين مترين ها بايد از طريق مـديريت اميـين و هبداشـت         :32مـاده   

ورت آار آارگاه آه قادر به تنظيم و هدايت آن باشد ص          
 .گردد

 

 مترين هاي ختليه بايد به صورتي اجنـام گـريد آـه بـا               :33ماده  

 .شرايط حقيقي آامال مطابقت داشته باشد
 

 آليه اشخاصي آه در آارگـاه بكـار اشـتغال دارنـد             :34ماده  

و با حنـوه اسـتفاده از       مترين ختليه شرآت منوده     بايد در 
ش  آموز كخاموش آننده ها براي مبارزه با آتش هاي آوچ        

 .آايف داشته باشند
 

 تمرين هاي مبارزه با آتش
 

هـاي آتـش نـشاني        در آارگاه هايي آـه داراي دسـته        :35ماده  

متـرين   ، جتهيزات مناسب جمهز مي باشند    به   و    ديده آموزش
هاي آتش نشاني بايد دست آم ماهي يك مرتبه اجنام گريد           
و الزم است آه مترين هاي نامربده بدون اطالع قبلي اجنام           

 .يردپذ
 

 بايـد   ٣۵ مترين هاي مبارزه با آتش مذآور در مـاده           :36ماده  

تقريبا با شرايط واقعي تطبيق داشته و شامل استفاده         
 .از وسايل و جتهيزات آتش نشاني نيز باشد

 

  شركت كاركنان در مبارزه باآتش
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سـته هـاي آتـش      در هر يك از آارگاه ها آـه داراي د         : 37ماده  

اشد بايد سعي شـود بـه تـدريج         ب نشاني آموزش ديده مني   
 اسـتفاده   طريقهخبصوص نگهباا را با     ،  آليه آارآنان   

و بكارگريي وسايل و جتهيزات مبارزه بـا آتـش و مهچـنني             
استفاده از هر يك از آا را در مقابل نوع آتشي آـه             

 و آمـادگي    ديـده براي آن منظور گرديده آامال آمـوزش        
د تا بتوانند   نباشآتش سوزي داشته      زمان يالزم را برا  

 .حتت رهربي دسته هاي جمهز آارگاه اجنام وظيفه منايند
 
 

االستخدام را بـه     در آارگاه ها بايد آارگران جديد        :38ماده  

حنوة استفاده از وسايل و جتهيزات آتش نشاني آشنا منود          
را بـه آـا نـشان داد تـا در           فرار  و مهچنني درب هاي     
 . داشته باشندالزم را   آمادگيهنگام آتش سوزي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فصل سوم ـ انبار كردن و نگاهداري مواد قابل انفجار و مايعات قابل اشتعال
  

 مواد قابل انفجار جتارتي را بايد بر طبـق مقـررات            :39مـاده   

خاصي آه توسط توليد آنندگان و يا وارد آننـدگان در           
اختيار مصرف آنندگان قـرار مـي دهنـد، طريـق صـحيح             

گهداري اين مواد را به صـورت مكتـوب         نانبار داري و    
 . در اختيار آا قرار دهند
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 آليه مصرف آنندگان موظف هـستند دسـتورالعمل صـحيح           :1تبصره  

انبــار داري و نگهــداري مــواد قابــل انفجــار را در 
 خواست منوده و مطابق با آن اقدام منايند

از   نگهداري مواد قابـل انفجـار بايـد بـريون          ر انبا :2تبصره  

ان هاي توليدي و اداري باشد و جمهز بـه سيـستم            ساختم
( و هتويـه مناسـب      سـيت   د ،خاموش آننده هـاي خودآـار       

بـوده و عـالمي هـشدار       ) سيستم راه اندازي ضـد جرقـه        
 .دهنده نيز در حمل مربوطه نصب گردد

 

ل اشـتعال بـا نقطـه        نگاهداري و ذخريه مايعـات قابـ       :40ماده  

با (  درجة سانتيگراد آه ٢١ آمرت از flash point اشتعال

در حمـل آـار     )  تعيني گرديـده     Abelpenskyطريق آزمايش   
آن هم فقط در ظروف خمصوص سر بـسته         ،   ليرت   ١٨بايد به   

 .حمدود آرد و دور از منابع جرقه و حرارت قرار داد
 

بل اشتعال آه در ظروف سربـسته نگاهـداري         ا مايعات ق  :41ماده  

ار حمدودي آه دسـتورالعمل آن از       د به مق  دمي شوند باي  
، در انبـاري آـه از نظـر         شـود   تعيني مـي   آارفرماطرف  

ساختمان در مقابل حريق مقاومت آايف را داشته و باالي          
 در و   ،سطح زمني قرار گرفتـه و بـه وسـيله ديوارهـا             

پنجره هاي ضد حريق خودآار از ساير قسمتهاي ساختمان         
 .منود شود، نگاهداري  جمزا مي

 

بل اشـتعال بايـد بـريون از        ا انبار نگه داري مواد ق     :ره  تبـص 

ساختمان هاي توليدي و اداري باشد و جمهز بـه سيـستم            
( هتويـه مناسـب     و   دسـيت    ،خاموش آننده هـاي خودآـار       

عـالمي هـشدار      ، بـوده ) سيستم راه اندازي ضـد جرقـه        
 .نيز در حمل مربوطه نصب گردددهنده 
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ــاده  ــراي  :42م ــره در و ب ــاختمپنج ــسمت ورودي ان و س ــر ق ه

 بايد از شيشه هـاي مـات اسـتفاده          ۴١انبارهاي ماده   
 .شود 

 

بل اشـتعال   ا نگاهداري و ذخريه مقدار زياد مايعات ق       :43ماده  

فقط در خمازن جمزا و يا تانك هاي خمـصوصي آـه در بـاال               
خمـازن زيـر زمـيين      (،  صورت پذيرد يازيرزمني ساخته شده    

 مايعات قابل اشتعال    و با توجه به نوع    ) ارجح تر است  
 فاصـله   .آايف از ساختمان ديگري رعايـت شـود       فاصله  ،  

اين خمازن باساختمان هاي ديگر بايد با توجه به نـوع           
 .بل اشتعال تعيني گرددمايعات قا

 

 براي انتقال مـواد قابـل اشـتعال مـورد مـصرف در              :44ماده  

قسمتهاي خمتلف آارخانه بايد از لوله مناسب اسـتفاده         
 .شود 

 

ـ   ۴٣ و ۴١ در انبارهاي مـورد اشـاره در مـاده هـاي       :45اده  م

 .بايد از چراغ هاي ضد جرقه استفاده شود
 

 انبار بايد جمهز به وسايل هتويه طبيعـي و در صـورت     :46مـاده   

 .نياز هتويه مصنوعي ضد جرقه باشد
 
 
 

 فيوزها و ساير وسايل و جتهيزات الكرتيكي در         - آليدها :تبـصره   

 بايـد از نـوع ضـد جرقـه انتخـاب            ها  اين گونه انبار  
 . گردد

 

 تدابري امين بايد اختاذ شود آه از چكه و نشت مايعات            :47ماده  

ــه     ــا بـــ ــوذ آـــ ــتعال و نفـــ ــل اشـــ   قابـــ
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قسمت هاي زيرين ساختمان ، داخل آبروهـا و جمـاري آب            
جلوگريي شود و رخيت و پاش اتفاقي آا بايد به ميزاني           

باشـد و مهچـنني از      حمدود گردد آه باعث هيچگونه خطري ن      
امكان اجياد هر ترآيب خملوط قابـل اشـتعال و انفجـار            
خبار و هوا خمصوصا در حني انتقال مايعات مـورد اشـاره            

 . جلوگريي شود 
 

 گازهاي فشرده 
 

مخازن محتوي گازهاي فشرده را ممكن است فقط در محيط هاي باز نگهـداري كـرد بـه      :48ماده 

 - اشـعه مـستقيم خورشـيد        – تغييرات فوق العاده حـرارت       شرط آنكه بطور كافي در مقابل     

  .تراكم برف يا رطوبت مداوم از آنها حفاظت شود
  

 به وسـيله    دكپسولهاي گاز كه در داخل كارگاهها انبار مي گردد محوطه نگاهداري آنها باي             :  49ماده  

صورت مجزا  محصور نمود و به     ديوارها يا موانعي كه در مقابل آتش و حرارت مقاوم هستند            

در گيره هاي مخصوصي    ) سر كپسول به طرف باال      ( باشند و بايد آنها را بطور قائم         مشخص

  .نمود كه مانع از زمين افتادن آنها مي شود نگهداري 

  . انبار كپسولها و مخازن گازهاي فشرده بايد داراي تهويه كافي باشد–تبصره 
  

  

زديك و در مجاورت مواد فوق العـاده قابـل اشـتعال             گازهاي فشرده را به هيچوجه نبايد ن        :50ماده  

  .نگهداري كرد
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 بالفاصله منابع حرارت و جرقه ها را از بين برده           ددر صورت نشت گازهاي قابل اشتعال باي       : 51ماده  

و به آتش نشاني شهر اطالع داد و نسبت بـه تهويـه محـل اقـدام                 و جريان برق را قطع كرد       

  .فوري نمود
  

  را  با نشت گازهاي قابـل اشـتعال       هكارگاه موظف اند دستورالعمل نحوه مقابل     مني   اي  مسئولين :تبصره  

  .تهيه و در اختيار متصديان امر قرار دهند
  

 حتي االمكان از سرايت حريق دور بوده و مجهز به دستگاه            د محل انبار اين نوع كپسول باي       : 52ماده  

  .ثابت آب پاش خودكار باشد 
  

  ساير اجسام جامد شديد االشتعالسلولوييد و –ذغال سنگ 
  

و ذخيره مقادير زياد ذغال سنگ و جلوگيري از احتراق خود بخـود چنانچـه       براي نگهداري  : 53ماده

 بـه    ،  آن را به صورت توده هاي جداگانه انبـار نمـود            بايد  ، صورت پذيرد در محل هاي باز     

متـر از   3 شـده بـيش از   طوري كه ضخامت  قشر ذغال در هيچ نقطه اي از توده هاي انباشته  

  . سطحي كه در معرض هوا قرار گرفته فاصله نداشته باشد 

  

  
  

انبار ذغال سنگ و ذغال چوب بايد در محلي قرار گيرد كـه در مجـاورت آتـش نبـوده و                      : 54ماده  

  . از مصالح مقاوم در مقابل حريق ساخته شده و داراي تهويه كافي باشددساختمان آن باي
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 درجـه سـانتيگراد     65آن از    سنگ پودر شده آه درجه حـرارت      ذغال   : 55ماده  

 در ظروف و يا مخازن ريخته شوند بايد به قدر كـافي آنهـا را سـرد                  تجاوز كند قبل از آنكه    

  .نمود
  

 سطل ها يا ظروف مخصوص نگهداري ذغال پودر بايد از مواد نسوز تهيه شـوند و محـل                    :56ماده  

 يـا   و لولـه هـاي بخـار   – كوره ها –ي ديگهاي بخار  از تشعشعات حرارت  دنگهداري آنها باي  

ساير منابع حرارتي دور باشند تا باعث افزايش درجه حرارت محتويـات داخـل ظـروف بـه                  

  . ميزان خطرناك نشوند 
  

 فقط در شرايطي كه از طرف يك مقـام          د و ساير مواد شديد االشتعال جامد را باي        سلولوييد : 57ماده

  . است انبار نمود صالحيت دار تعيين گرديده 
  

  مواد بسته بندي شده 
  

مقادير زيادتر تراشه و مواد بسته بندي شده قابل اشتعال را بايد در ساختمان هاي مجزا يـا                   : 58ماده  

 يا اطاق هايي كه از ديوارهاي فلـزي سـاخته شـده و بـا                آتشدر اطاق هاي مقاوم در مقابل       

  .درهاي فلزي مجهز گرديده نگهداري شوند
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به هيچوجه نبايد دريچه و مدخلي كه در آن شيشه شـفاف             58در اطاق هاي مذكور در ماده        : 59هماد

  . استفاده از شيشه هاي مات مانعي ندارد،بكار رفته وجود داشته باشد
  

  چنانچه مواد مورد اشاره مقدارشـان كـم باشـد مـي تـوان آنهـا را در صـندوقهاي فلـزي                       : 60ماده  

  .سرپوش دار نگهداري كرد
  

  استعمال دخانيات 
  

 فندك و هر گونه اشياء مولـد        – روشن كردن و همراه داشتن كبريت        –استفاده از دخانيات     : 61ماده  

 در كليه نقاطي كه در آنها مواد قابل احتراق ، قابل اشـتعال و يـا قابـل                  دشعله يا جرقه را باي    

  .انفجار نگهداري و يا بكار برده مي شود ممنوع باشد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    مركزتحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار            پيش نويس آئين نامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها  

 17

   از بين بردن فضوالت و جمع آوري فضوالت–ل چهارم فص
  

در مواردي كه فضوالت صنعتي قابل احتراق ، قابـل اشـتعال و قابـل انفجـار بـا وسـايل                       :62ماده  

مكانيكي به خارج حمل نمي شود به هيچوجه نبايد اجازه داد كه در سطح كارگاههـا جمـع                  

دار جمع آوري و مرتب به خارج حمل        گردد بلكه بايد آنها را در صندوقهاي فلزي سرپوش          

  .كرد 
  

 پاره هايي كه براي تميـز نمـودن         در كليه محل هايي كه فضوالت آغشته به روغن و كهنه           : 63ماده  

ماشين آالت و يا كارهاي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد و نيز فضوالتي كه ممكـن اسـت           

ـ       دبخودي خود آتش گيرند وجود دارد باي       زي سـرپوش دار نگهـداري       در صـندوق هـاي فل

  .شوند
  

  از بين بردن فضوالت  
  

 را بايد بطـور مرتـب بـه خـارج           63 و   62محتويات ظروف و صندوقهاي مذكور در ماده         : 64ماده  

كارگاه حمل نمود و آنها را سوزانيد و يا در زير خاك دفن نمود مگر در مـواردي كـه بايـد     

  . ج از كارگاه حمل كرد آنها را بسته بندي نموده و طبق برنامه به خار
  

آيند بايد در انبارهايي كه ديوار       بندي در مي   فضوالت مواد قابل اشتعالي كه به صورت بسته        : 65ماده  

و درب آنها فلزي است و يا در ساختماني كه از مصالح نسوز ساخته شده و دور از كارگـاه                    

ه بـه خـارج از كارگـاه        قرار دارند نگهداري شوند و اين فضوالت را حداقل ماهي يك مرتب           

  . حمل كرد 
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ي فاصله كـافي طبـق نظـر        ادر ماده فوق را در صورتي كه انبار دار        مي توان مدت مذكور       :66ماده  

مقام صالحيتدار از كارگاه باشد تمديد نمود و لي مدت تمديد نبايـد تـا حـدي باشـد كـه                     

  . فضوالت جمع آوري شده توليد خطر بنمايد 
  

  سوزاندن فضوالت 
  

) Incinerator (فضوالت و زباله ها را بايستي در كـوره هـاي مخـصوص انـسينراتور       :67ه ماد

  . سوزاند
  

 فـوراً   ددر كارخانجاتي كه فضوالت را براي ايجاد حرارت مورد استفاده قرار مي دهند باي              : 68ماده  

  . آنها را سوزاند 
  

اين عمل نبايد در فاصله اي كمتـر         شود  در مواردي كه فضوالت در هواي آزاد سوزانده مي         : 69ماده  

در ساير ساختمان هـا    )  فوت 20( متر 6از ساختمان هاي قابل احتراق و       )  فوت 50( متر   15از  

  . انجام گيرد 
  

  . براي اشخاصي كه فضوالت را مي سوزانند بايد بعمل آيد  حفاظت مناسب : 70ماده 
  

  . د يفضوالت شديد االشتعال را بايد جداگانه سوزان : 71ماده 
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  ذغال و دوده 
  

براي جمع آوري و انبار كردن مواد نيم سوخته ، ذغال ها و يا قشرهايي كـه از تراشـيدن و          : 72ماده  

تميز نمودن داخل لوله هاي حامل مواد نفتي كوره هاي دستگاههاي پااليشگاهها و دوده هاي               

شتعال يا محل هـاي بـي       ساير كوره ها حاصل مي شود بايد از محفظه هاي دائمي غير قابل ا             

دورتـر از سـاختمان هـاي       )  فوت   50(  متر   15خطر ديگري در داخل كارگاهها كه حداقل        

  .  وسايل الزم معدوم نمود او سپس آنها را بشوداصلي ساخته مي شود استفاده 
  

و قشرهايي كه از تميز نمودن داخل ظرفهاي محتوي گاز نفـت خـام و يـا مـواد         ها   ه  پوست : 73ماده  

طيري تصفيه نشده جمع آوري مي شود بايد در بشكه هـاي فلـزي ريختـه و در زيـر آب                     تق

نگهداري شود و سپس در اسرع وقت آنها را در محل بـي خطـري در زيـر خـاك مـدفون                      

  . ساخت 
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   جلوگيري از حوادث ناشي از صاعقه–فصل پنجم 
  

   :ظتي اتخاذ نمود صاعقه تدابير حفادر موارد زير بايد عليه  : 74ماده 

  . مصرف و يا انبار مي شود– ابنيه و محل هايي كه در آنها مواد قابل اشتعال تهيه -الف

  .  روغني رنگ و هر گونه مايعات قابل اشتعال ديگر – تانك هاي مخزن مايعات نفتي –ب 

   دودكشهاي مرتفع –ج 
  

دابير حفـاظتي مخـصوصاً در مـوارد         در مناطقي كه صاعقه به دفعات به وقوع مي پيوندد ت            :75ماده  

  :زير بايد اتخاذ گردد
  

  . الواتورهاي غالت  –الف 

  . آسياب هاي مواد غذايي و آرد –ب 

 آبخره گردها و غبارهاي متـشكل از        – ابنيه مجرايي كه در آنجا مواد قابل اشتعال از قبيل گازها             –ج  

  . ر آن وجود دارد يالياف پشم و پنبه و نظا

  .  پايه هاي فلزي پرچم در ساختمان هاي مرتفع و برجهاي آب –ي  نوكهاي فلز-د
  

  اتصال زمين در ساختمان 
  

 مخازن و ساير ساختمان هايي كه سقف يا بدنه آنها داراي پوشش فلزي بـوده و از                  –بناها   : 76ماده  

 نظر  نظر هدايت الكتريسيته بهم متصل مي باشند ولي بر روي پايه عايق قرار گرفته اند بايد از                

  . الكتريكي بطور صحيح به زمين اتصال داده شود 
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 مخازن حاوي مواد قابل اشـتعال ، برجهـاي          يدن با كاز نظر جلوگيري از مخاطرات برق سا       : 77ماده  

عمليات مواد قابل اشتعال و لوله هاي عبور مواد قابل اشتعال داراي اتصال زمين موثري بوده                

و آزمايش دقيـق قـرار گرفتـه و در صـورت     بررسي ماه يك مرتبه مورد     كه حداقل هر شش   

  . لزوم تعمير شود 
  

 در اماكني كه امكان ذخيره شدن برق ساكن در اشـخاص يـا در اشـياء وجـود داشـته و                       : 78ماده  

  اشخاص يا اشياء مذكور در معرض تماس با گازهاي قابل اشـتعال يـا انفجـار قـرار گيرنـد                    

براي جلوگيري از ايجـاد    ) ارستانها و غيره وجود دارد      مانند كيفيتي كه در اطاق عمل در بيم       (

  .بيني شود  تدابير الزم اتخاذ و پيشدجرقه ناشي از تخليه برق ساكن و دفع خطرات آن باي
  

  برق گير و منضمات آن  
  

ساختمان هايي كه از مصالح عايق الكتريسيته ساخته شـده و يـا در سـاختمان هـايي كـه                     : 79ماده  

ـ             پوشش فلزي آنها        بـا ميلـه     داز نقطه نظر هدايت جريان الكتريسيته بهـم متـصل نيـستند باي

  . گير رشته هاي هادي جريان و اتصال زمين مجهز شوند  برق 
  

ديگر كه نسبت به بدنه ساختمان مرتفع بوده يا         دودكشها و دستگاههاي تهويه و اشياء فلزي         : 80ماده  

  .  سيستم برق گير ساختمان اتصال داده شود پيش آمدگي دارند بايد بطريق قابل اطميناني به
  

)  فـوت    6(  متر   80/1 اجسام فلزي كه در داخل بنايي بكار رفته و در فاصله اي در حدود                 :81ماده  

  .  بايد با آن اتصال داده شود  اند از سيم هاي برق گير قرار گرفته
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رد بايد جسم مذكور را از باالترين        در داخل بنايي كه اجسام فلزي با ابعاد بزرگي وجود دا            :82ماده  

  .نقطه در داخل بنا به زمين اتصال داد
  

در داخل يك بنا باشد و بـه        )  فوت   6(  متر   8/1 اجسام فلزي كه يكي از ابعاد آنها بيش از            :83ماده  

از سيم برق گير قرار گرفته باشد بايد بطور مـستقل بـه             )  فوت 6( متر   8/1فاصله اي بيش از     

  . اده شود زمين اتصال د
  

ه بازرسي و آزمايش گرديده     ب ماه يك مرت   6 كليه برق گير ها و منضمات آن بايد حداقل هر             :84ماده  

  . و در صورت لزوم تعمير گردد
  

   گيرصاعقه 
  

 راديـو و  – تلفـن  – نيـروي بـرق     –در مورد كليه سيم هاي هوايي مربـوط بـه روشـنايي              : 85ماده  

 بوده  گيرد بايد قبل از ورود به بنا مجهز به وسيله صاعقه            تلويزيون كه وارد ساختمان مي شو     

  . مگر آنكه از نظر فني وجود آن ضروري نباشد 


