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  مجموعه راهنماهای برقراری سیستم مدیریت مجموعه راهنماهای برقراری سیستم مدیریت 
  بهداشت، ایمنی و محیط زیستبهداشت، ایمنی و محیط زیست

 
 

  
  :عنوان 

 در سیستم مدیریت ورود به فضاهای بسته راهنمای
  

  بهداشت، ایمنی، محیط زیست و کیفیت
 

 20/6/87 :تاریخ  HSE - 301 – 02 :شماره سند 
25 از 1: صفحه  نسخه  : ضمائم /تعداد فرم  

  

راهنمایی و حفظ یکپارچگی در تدوین مستندات راهنمایی و حفظ یکپارچگی در تدوین مستندات ا هدف ارائه ا هدف ارائه بب  ررحاضحاض  سندسند
  ور بهداشت،ور بهداشت،مماا و زیر نظر  و زیر نظر HHSSEE--MMSS توسط کمیته استقرار  توسط کمیته استقرار ،،HHSSEEسیستم سیستم 
و کلیه حقوق و کلیه حقوق شده شده تهیه تهیه محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی   ایمنی وایمنی و

 ..باشدباشد  شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران میشرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران میمتعلق به متعلق به آن محفوظ و آن محفوظ و 
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  مقدمهمقدمه

را را  سند  سند ایناینزیست، زیست، محیط محیط ایمنی و ایمنی و   در نظام مدیریت بهداشت،در نظام مدیریت بهداشت،پارچگی پارچگی  بمنظور حفظ یک بمنظور حفظ یکHHSSEE--MMSSقرار قرار کمیته استکمیته است

این سند حداقل این سند حداقل  در  در ..ه استه استنمودنمودتهیه تهیه   انجام عملیات ورود افراد به ظروف و فضاهای سربستهانجام عملیات ورود افراد به ظروف و فضاهای سربستهیی برای یی برای بعنوان راهنمابعنوان راهنما

  ..استاست بیان شده  بیان شده هه مربوط مربوطهایهای نیازمندی نیازمندیه کردنه کردنالزامات در برآوردالزامات در برآورد

  : : هدف هدف   --11

د افراد به ظروف و د افراد به ظروف و و انتخاب روشی مناسب برای وروو انتخاب روشی مناسب برای ورو  ف از نوشتن این دستورالعمل اطمینان از ایمنی افرادف از نوشتن این دستورالعمل اطمینان از ایمنی افرادهدهد

  ..می باشدمی باشد  فضاهای سربستهفضاهای سربسته

  ::مسئولیتهامسئولیتها  --22

  ::مسئولین بهره برداریمسئولین بهره برداری  --11--22

  اطمینان داشتن از اجرای کامل تمامی دستورالعملها و احتیاطهای ایمنی الزماطمینان داشتن از اجرای کامل تمامی دستورالعملها و احتیاطهای ایمنی الزم  --11--11--22

سین و مهندسین ایمنی جهت انتخاب روش مناسب و در نظر گرفتن پیش بینی های الزم سین و مهندسین ایمنی جهت انتخاب روش مناسب و در نظر گرفتن پیش بینی های الزم مشاوره با بازرمشاوره با بازر  --22--11--22

  برای ورود نفر برای ورود نفر 

  مهیا سازی شرایط دستگاهها و محیط کار برای ورود ایمن نفراتمهیا سازی شرایط دستگاهها و محیط کار برای ورود ایمن نفرات  --33--11--22

  :: مهندسین و بازرسین ایمنی مهندسین و بازرسین ایمنی--22--22

 دستورالعمل شناسائی و ارزیابی  دستورالعمل شناسائی و ارزیابی از انجام ارزیابی خطر برای ورود نفرات با در نظر گرفتناز انجام ارزیابی خطر برای ورود نفرات با در نظر گرفتن  اطمینان یافتناطمینان یافتن  --11--22--22

  خطرخطر

  پایش موارد ایمنی مرتبط با هر فعالیتپایش موارد ایمنی مرتبط با هر فعالیت  --22--22--22

  و آموزش دادن استفاده از تجهیزات گاز سنجی به افرادو آموزش دادن استفاده از تجهیزات گاز سنجی به افراد  آزمایش گاز اکسیژنآزمایش گاز اکسیژن  --33--22--22
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  آموزش افراد مراقبآموزش افراد مراقب  --44--22--22

  م برای ورود افرادم برای ورود افرادمشاوره با مهندسین بهره برداری و فرآیند جهت در نظر گرفتن پیش بینی های الزمشاوره با مهندسین بهره برداری و فرآیند جهت در نظر گرفتن پیش بینی های الز  --55--22--22

    ::مسئولین فنی اجرای کارمسئولین فنی اجرای کار//مسئولین تعمیراتمسئولین تعمیرات  --33--22

  مشارکت در ارزیابی خطر طبق دستورالعمل شناسائی و ارزیابی خطرمشارکت در ارزیابی خطر طبق دستورالعمل شناسائی و ارزیابی خطر  --11--33--22

جهت جهت   ))......از قبیل کار گرم و یا سرد واز قبیل کار گرم و یا سرد و((همچنین مجوزهای تکمیلیهمچنین مجوزهای تکمیلیورود به فضای محصورورود به فضای محصوراخذ مجوزهای اخذ مجوزهای   --22--33--22

  کار در فضای محصورکار در فضای محصور

  ینان از انجام شدن مراحل کار در مطابقت با این دستورالعملینان از انجام شدن مراحل کار در مطابقت با این دستورالعملحصول اطمحصول اطم  --33--33--22

  :: افراد مراقب افراد مراقب--44--22

  ::ازاز  مسئولیتهای افراد مراقب عبارتندمسئولیتهای افراد مراقب عبارتند

  پایش تمامی افراد و کنترل فعالیتهای صورت گرفته درون ظرف و یا فضای سربستهپایش تمامی افراد و کنترل فعالیتهای صورت گرفته درون ظرف و یا فضای سربسته  --11--44--22

جوز صادر شده در دسترس بوده و جوز صادر شده در دسترس بوده و حصول اطمینان از اینکه تمامی تجهیزات ایمنی مورد نیاز بر اساس محصول اطمینان از اینکه تمامی تجهیزات ایمنی مورد نیاز بر اساس م  --22--44--22

  کارائی مناسب دارندکارائی مناسب دارند

پایش و مراقبت از دیگر فعالیتهائی که در مجاورت فضای سربسته در حال انجام می باشد جهت اطمینان پایش و مراقبت از دیگر فعالیتهائی که در مجاورت فضای سربسته در حال انجام می باشد جهت اطمینان   --33--44--22

  یافتن از اینکه این فعالیتها شرایط فضای سربسته را تحت تاثیر قرار نمی دهدیافتن از اینکه این فعالیتها شرایط فضای سربسته را تحت تاثیر قرار نمی دهد

 خطر در صورت بروز شرایط اضطراری که براین اساس افراد مراقب  خطر در صورت بروز شرایط اضطراری که براین اساس افراد مراقب به صدا در آوردن آژیر و یا عالئمبه صدا در آوردن آژیر و یا عالئم  --44--44--22

  ..می بایست مجهز به وسائل ارتباطی با اتاق کنترل باشندمی بایست مجهز به وسائل ارتباطی با اتاق کنترل باشند
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  : : موارد عمومی موارد عمومی   --33

برای کار دائمی نفرات برای کار دائمی نفرات    منظور از فضای محصور فضائی است که ضمن امکان دسترسی و ورود به داخل آن، منظور از فضای محصور فضائی است که ضمن امکان دسترسی و ورود به داخل آن،--11--33

وارد آن وارد آن .. .. ..رات ورات وییر و نگهداری، تعمر و نگهداری، تعمییی چون بازرسی، تعمی چون بازرسی، تعمییانجام کارهاانجام کارهاطراحی نشده و ممکن است افراد برای طراحی نشده و ممکن است افراد برای 

 گازها، بخارات و ذرات معلق خطرناک و همچنین کمبود  گازها، بخارات و ذرات معلق خطرناک و همچنین کمبود ،،خطراتی همچون وجود مواد قابل اشتعالخطراتی همچون وجود مواد قابل اشتعال. . شوندشوند

لرها، تانکها، گودالها و چاله ها، لرها، تانکها، گودالها و چاله ها، ییبوبو. . ره در آن وجود داردره در آن وجود داردییاکسیژن، سقوط، استرسهای حرارتی، برق گرفتگی و غاکسیژن، سقوط، استرسهای حرارتی، برق گرفتگی و غ

چه های آدم رو، کانالها و یا فضاهای چه های آدم رو، کانالها و یا فضاهای ییلوها، خطوط لوله، فاضالبها، کوره ها، مخازن ذخیره، ظروف سربسته، درلوها، خطوط لوله، فاضالبها، کوره ها، مخازن ذخیره، ظروف سربسته، درییسس

  ..تهویه نشده مثالهائی از این فضاها می باشندتهویه نشده مثالهائی از این فضاها می باشند

 شامل چنین  شامل چنین  است است بخشها و یا قسمتهائی که شامل سیاالت زیان آور می باشند ممکن بخشها و یا قسمتهائی که شامل سیاالت زیان آور می باشند ممکن،،نواحی واحدهای فرآیندینواحی واحدهای فرآیندی

  ..فضاهائی باشندفضاهائی باشند

در صورت نیاربه انجام کار گرم یا سرد در در صورت نیاربه انجام کار گرم یا سرد در  ( (فرات تنها پس از اخذ مجوز ورود و دریافت مجوزهای تکمیلیفرات تنها پس از اخذ مجوز ورود و دریافت مجوزهای تکمیلینن

 اجازه ورود به یک فضای سربسته  اجازه ورود به یک فضای سربسته ،،))مجوزهای مربوط به این گونه کارها الزم استمجوزهای مربوط به این گونه کارها الزم است  داخل فضاهای محصور، اخذداخل فضاهای محصور، اخذ

  ..ه ورود باشده ورود باشد مگراینکه به جهت نجات افراد درون فضای سربسته نیاز ب مگراینکه به جهت نجات افراد درون فضای سربسته نیاز ب،،ددننرا پیدا می کنرا پیدا می کن

 عبارت است از حداقل تراکم یک ماده جهت انفجار و یا اشتعال بر حسب  عبارت است از حداقل تراکم یک ماده جهت انفجار و یا اشتعال بر حسب ))LLEELL(( حداقل قابلیت انفجار  حداقل قابلیت انفجار --22--33

  ..درصد حجمی در هوادرصد حجمی در هوا

 عبارت است از حداکثر تراکم یک ماده جهت انفجار و یا اشتعال بر حسب درصد  عبارت است از حداکثر تراکم یک ماده جهت انفجار و یا اشتعال بر حسب درصد ))UUEELL((حداکثر قابلیت انفجار حداکثر قابلیت انفجار 

  ..حجمی در هواحجمی در هوا

 عددهایی هستندکه در محدوده مابین آنها اشتعال و انفجار رخ  عددهایی هستندکه در محدوده مابین آنها اشتعال و انفجار رخ ))UUEELL((و حد باالی انفجار و حد باالی انفجار   ))LLEELL((حد پائین انفجار حد پائین انفجار 

این اعداد به این معنا هستند که در صورتی که غلظت یک ماده قابل اشتعال در فضا بین آنها باشد در این اعداد به این معنا هستند که در صورتی که غلظت یک ماده قابل اشتعال در فضا بین آنها باشد در . . خواهد دادخواهد داد
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مخلوط مورد نظر از مخلوط مورد نظر از در صورتی که در صورتی که . . صورت وجود یک منبع جرقه مثل شعله یا گرما، حریق حادث خواهد شدصورت وجود یک منبع جرقه مثل شعله یا گرما، حریق حادث خواهد شد

UUEELLبرای مثال برای مثال . . گیرد زیرا زیادی غنی شده استگیرد زیرا زیادی غنی شده است بیشتر باشد آن مخلوط نیز آتش نمی بیشتر باشد آن مخلوط نیز آتش نمیLLEELL و  و UUEELL برای تری  برای تری 

کلرو اتان و هوا قابل کلرو اتان و هوا قابل  درصد تری درصد تری1515 تا  تا 77این بدین معناست که مخلوطی از این بدین معناست که مخلوطی از . . استاست% % 1515و و % % 77کلرو اتان به ترتیب کلرو اتان به ترتیب 

  ..انفجار مساعد نخواهد بودانفجار مساعد نخواهد بودانفجار است و خارج از این محدوده، شرایط برای انفجار است و خارج از این محدوده، شرایط برای 

بدین معناست که فرد می تواند با چه مقدار از ماده شیمیایی در تماس باشد بدون بدین معناست که فرد می تواند با چه مقدار از ماده شیمیایی در تماس باشد بدون ) ) ((TTLLVV حد آستانه مجاز  حد آستانه مجاز --33--33

  ..اینکه اثر نامطلوبی بر روی او ایجاد نمایداینکه اثر نامطلوبی بر روی او ایجاد نماید

  TTLLVV--TTWWAA))فرد به  فرد به  اصطالحی است به معنای این که روی هم رفته به طور میانگین، اصطالحی است به معنای این که روی هم رفته به طور میانگین،))میانگین وزن یافته زمانیمیانگین وزن یافته زمانی 

  . .  ساعت در هفته با غلظت مورد نظر آالینده در تماس باشد ساعت در هفته با غلظت مورد نظر آالینده در تماس باشد4040 ساعت در روز و  ساعت در روز و 88مدت مدت 

TTLLVV--SSTTEELL  ))باشد که باشد که میایی میمیایی می اصطالحی است که بیشترین غلظتی از یک آالینده شی اصطالحی است که بیشترین غلظتی از یک آالینده شی))حد تماس کوتاه مدتحد تماس کوتاه مدت

. . هار دفعه بیشتر نگرددهار دفعه بیشتر نگردد دقیفه با آن در تماس باشد و تعداد دفعات تماس هم در روز از چ دقیفه با آن در تماس باشد و تعداد دفعات تماس هم در روز از چ1515فرد می تواند حداکثر فرد می تواند حداکثر 

  .. دقیقه باشد دقیقه باشد6060فاصله هر بار تماس هم حداقل می بایستی فاصله هر بار تماس هم حداقل می بایستی 

 شناخت و ارزیابی خطرات مربوط به فضاهای محصور در واحدهای مختلف بایستی با روشهای مناسب  شناخت و ارزیابی خطرات مربوط به فضاهای محصور در واحدهای مختلف بایستی با روشهای مناسب --44  --33  

  . . انجام گیردانجام گیرد

ای تخصصی صدور و ای تخصصی صدور و  افرادی که از طرف واحد بهره برداری مسئولیت صدور پرمیت دارند بایستی دوره ه افرادی که از طرف واحد بهره برداری مسئولیت صدور پرمیت دارند بایستی دوره ه--55  --33

  ..برای آنان صادر گرددبرای آنان صادر گردد  HHSSEEگذرانده و گواهینامه مربوطه از طرف امور گذرانده و گواهینامه مربوطه از طرف امور   کار با پرمیت راکار با پرمیت را

نسبت به صدور مجوز و کارت مربوط به صادرکنندگان نسبت به صدور مجوز و کارت مربوط به صادرکنندگان   HHSSEE  امورامور پس از گذراندن دوره آموزشی مربوطه  پس از گذراندن دوره آموزشی مربوطه --66  --33

  ..پرمیت اقدام می کندپرمیت اقدام می کند



25از6صفحه  

به آموزش مجدد صادرکنندگان پرمیت اقدام شده و در به آموزش مجدد صادرکنندگان پرمیت اقدام شده و در ستی نسبت ستی نسبت ییبابا شش ماهه  شش ماهه دوره زمانیدوره زمانیهر هر  پس از  پس از --77  --33

  ..منی نسبت به تمدید مجوز یا ابطال آن اقدام گرددمنی نسبت به تمدید مجوز یا ابطال آن اقدام گرددایایصورت تائید توسط واحد صورت تائید توسط واحد 

 کسانی که پرمیت صادر می نمایند بایستی همیشه کارت مجوز صدور پرمیت خود را که حاوی نمونه امضاء  کسانی که پرمیت صادر می نمایند بایستی همیشه کارت مجوز صدور پرمیت خود را که حاوی نمونه امضاء --88--33

ستی شماره کارت مجوز صدور پرمیت خود را که از طرف امور ستی شماره کارت مجوز صدور پرمیت خود را که از طرف امور همچنین بایهمچنین بای. . وی می باشد به همراه داشته باشندوی می باشد به همراه داشته باشند

HHSSEEتعیین شده است در هنگام امضای پرمیت در زیر امضای خود درج نمایند تعیین شده است در هنگام امضای پرمیت در زیر امضای خود درج نمایند  . .  

ستی آموزشهای الزم در خصوص ستی آموزشهای الزم در خصوص ییمنی و بهره برداری که متصدی انجام گاز سنجی می باشند بامنی و بهره برداری که متصدی انجام گاز سنجی می باشند بایی پرسنل ا پرسنل ا--99  --33

رند و رند و ییح گاز سنجی را فراگح گاز سنجی را فراگییز روش صحز روش صحییژن و نژن و نییاشتعال و گاز اکساشتعال و گاز اکسکار با دستگاه های سنجش گازهای سمی، قابل کار با دستگاه های سنجش گازهای سمی، قابل 

  . . افت کنندافت کنندییمنی درمنی درییمجوز الزم را پس از گذراندن دوره های آموزشی از واحد امجوز الزم را پس از گذراندن دوره های آموزشی از واحد ا

 و  و  عروقی عروقی--های قلبیهای قلبیییمارمارییستی از لحاظ مشکالت و بستی از لحاظ مشکالت و بییفضای محصور کار کنند بافضای محصور کار کنند باقرار است در قرار است در  افرادی  افرادی --1010  --33

یده یده  و در صورت تائ و در صورت تائمورد ارزیابی قرار گرفتهمورد ارزیابی قرار گرفتهتوسط پزشک توسط پزشک  دوره ای  دوره ای طی معاینات پیش از استخدام وطی معاینات پیش از استخدام وتنفسی تنفسی 

   را را اجازه ورود و کار در فضای محصور اجازه ورود و کار در فضای محصور عروقی عروقی--موجود در پرونده پزشکی مبنی بر عدم وجود بیماریهای قلبیموجود در پرونده پزشکی مبنی بر عدم وجود بیماریهای قلبی

  ..رندرندیین افراد بایستی آموزشهای الزم در خصوص کار در فضای محصور را فراگن افراد بایستی آموزشهای الزم در خصوص کار در فضای محصور را فراگییهمچنین اهمچنین ا. . داشته باشندداشته باشند

  ..ستی دوره های آموزشی مربوط را بگذرانندستی دوره های آموزشی مربوط را بگذرانندییات امداد و نجات می باشند باات امداد و نجات می باشند باییدی که مسئول عملدی که مسئول عمل افرا افرا--1111  --33

های های سیون دستگاهسیون دستگاهکالیبراکالیبرا. . باشندباشند کالیبره  کالیبره  در شرایط خوبی بوده و در شرایط خوبی بوده و کلیه دستگاه های سنجش گاز بایستی کلیه دستگاه های سنجش گاز بایستی--1212  --33

  . . ر گردد و در نگهداری شودر گردد و در نگهداری شودآنها صادآنها صادو گواهی کالیبراسیون و گواهی کالیبراسیون    ماه یکبار انجام شود ماه یکبار انجام شود66سنجش گاز بایستی حداقل هر سنجش گاز بایستی حداقل هر 

بایستی بایستی   می کنندمی کنندکار کار ی که در فضای محصور ی که در فضای محصور  و افراد و افرادssttaannddbbyy افراد  افراد ،،ر اعم از بهره بردارر اعم از بهره برداریی کلیه افراد درگ کلیه افراد درگ--1313  --33

  . .  را بدانند را بدانند))کشیک ارشد و حراستکشیک ارشد و حراست, , ایمنی و آتش نشانی، درمانگاهایمنی و آتش نشانی، درمانگاه((شماره تلفن های اضطراری شماره تلفن های اضطراری 
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بایستی در کار محوله خود مهارت الزم را داشته باشند بایستی در کار محوله خود مهارت الزم را داشته باشند کنند کنند  همچنین افرادی که در فضای محصور کار می  همچنین افرادی که در فضای محصور کار می --1414--33

  ..را گذرانده باشندرا گذرانده باشندو برای این منظور دوره های کارآموزی مربوط به شغل خود و برای این منظور دوره های کارآموزی مربوط به شغل خود 

 هرگز نبایستی به یک نفر اجازه داده شود تا در ظروف بسته به تنهایی کار کند و نیز افرادی که در این  هرگز نبایستی به یک نفر اجازه داده شود تا در ظروف بسته به تنهایی کار کند و نیز افرادی که در این --1515--33

در ظروف کوچک که امکان ورود در ظروف کوچک که امکان ورود . . متصل شوندمتصل شوند  ایستی با طناب نجات به یکدیگرایستی با طناب نجات به یکدیگرگونه فضاها با هم کار می کنند بگونه فضاها با هم کار می کنند ب

  ..به صورت جداگانه با طناب نجات از بیرون متصل شودبه صورت جداگانه با طناب نجات از بیرون متصل شودفرد فرد حداکثر یک نفر وجود دارد بایستی حداکثر یک نفر وجود دارد بایستی 

چگونگی برخورد با مشکالت چگونگی برخورد با مشکالت   کلیه افراد در گیر بایستی دستورالعملهای استفاده از وسایل حفاظت فردی،کلیه افراد در گیر بایستی دستورالعملهای استفاده از وسایل حفاظت فردی،--1616  --33

، دستورالعمل های شرایط اضطرای و روش های احیاء و تنفس مصنوعی را آموزش ، دستورالعمل های شرایط اضطرای و روش های احیاء و تنفس مصنوعی را آموزش کارکاراحتمالی در حین احتمالی در حین و نواقص و نواقص 

  ..دیده باشنددیده باشند

 پیمانکاران می بایست کلیه دستورالعملها و مقررات ایمنی کارفرما را در اختیار داشته و آنها را مطالعه  پیمانکاران می بایست کلیه دستورالعملها و مقررات ایمنی کارفرما را در اختیار داشته و آنها را مطالعه --1717  --33

  ..نموده و نسبت به اجرای آنها متعهد شوندنموده و نسبت به اجرای آنها متعهد شوند

ران اجرائی می بایست جهت مراحل انجام کار برنامه زمانبندی مناسبی تهیه کرده و بدینوسیله زمینه ران اجرائی می بایست جهت مراحل انجام کار برنامه زمانبندی مناسبی تهیه کرده و بدینوسیله زمینه  پیمانکا پیمانکا--1818  --33

را برای اطالع سرپرستان نوبتکاری بهره برداری از پیشرفت کار جهت اطالع و تخمین خطرات هر مرحله از کار و را برای اطالع سرپرستان نوبتکاری بهره برداری از پیشرفت کار جهت اطالع و تخمین خطرات هر مرحله از کار و 

  ..نیز در نظر گرفتن جوانب برای صدور مجوز های تکمیلی فراهم نمایندنیز در نظر گرفتن جوانب برای صدور مجوز های تکمیلی فراهم نمایند

   روش اجراء روش اجراء--44

   اقدامات قبل از ورود اقدامات قبل از ورود--11--44

  :: ارسال درخواست ارسال درخواست--11--11--44

که از طرف واحد ایمنی پرمخاطره اعالم شده توسط مجری عملیات به که از طرف واحد ایمنی پرمخاطره اعالم شده توسط مجری عملیات به   ایای  انجام عملیات کار ورود به فضاهای بستهانجام عملیات کار ورود به فضاهای بسته

این درخواست بایستی واجد اطالعات زیر این درخواست بایستی واجد اطالعات زیر ) : ) :  ساعت قبل از انجام عملیات تحویل گردد ساعت قبل از انجام عملیات تحویل گردد2424حداقل حداقل ((واحد ایمنی واحد ایمنی 
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موقعیت دقیق اجرای عملیات، تاریخ و ساعت اجرا، اسامی نفرات مجری عملیات، لیست کامل تجهیزات موقعیت دقیق اجرای عملیات، تاریخ و ساعت اجرا، اسامی نفرات مجری عملیات، لیست کامل تجهیزات : : شدشدبابا

  پیش بینی شده جهت اجرای عملیاتپیش بینی شده جهت اجرای عملیات

  ::ننییاتصال به زماتصال به زم  --22--11--44

اگر فضای درون ظرف سر بسته عاری از گازهای قابل اشتعال نباشد در صورت استفاده از تجهیزاتی همچون اگر فضای درون ظرف سر بسته عاری از گازهای قابل اشتعال نباشد در صورت استفاده از تجهیزاتی همچون 

   برقرار گردد برقرار گردد((EEAARRTTHHIINNGG))م اتصال به زمین م اتصال به زمین ستستبایست حتماً سیبایست حتماً سی و یا نظایر آن می و یا نظایر آن میAAIIRR  LLIINNEE  ,,دستگاه جت زدندستگاه جت زدن

به طور کلی تمام تجهیزات بکار رفته باید به طور کلی تمام تجهیزات بکار رفته باید . . شودشودتخلیه تخلیه    به زمین به زمینتا بار الکتریکی درون فضای حاوی گاز قابل اشتعالتا بار الکتریکی درون فضای حاوی گاز قابل اشتعال

  ..در شرایط کامالً ایمن قرار داشته باشنددر شرایط کامالً ایمن قرار داشته باشند

  : : ه ه ییدستورالعملهای تخلدستورالعملهای تخل  --22--11--44

اجرا اجرا   ززییس نمودن تجهس نمودن تجهیی قبل از از خارج از سرو قبل از از خارج از سروبوده و بایستیبوده و بایستیگر گر یی در مورد انتقال مواد از ظرفی به ظرف د در مورد انتقال مواد از ظرفی به ظرف داراراین کاین ک

  ..شودشود

  : :  خارج از سرویس نمودن دستگاه و جداسازی الکتریکی خارج از سرویس نمودن دستگاه و جداسازی الکتریکی--33--11--44

و بطور کامل و بطور کامل گردیده گردیده   RRaacckk  oouuttو و   شدهشدهس خارج س خارج یی دستگاه می بایست از سرو دستگاه می بایست از سرو،،قبل ازشروع هر فعالیتیقبل ازشروع هر فعالیتی  --11--33--11--44

موثر موثر   منی افرادمنی افرادییزاتی که بر ازاتی که بر اییر تجهر تجهییرها و سارها و ساییک از کارکنان امکان به بکار انداختن شک از کارکنان امکان به بکار انداختن شییچ چ ییبطور یکه هبطور یکه ه  ..شودشودزوله زوله ییاا

  ..دا نکننددا نکنندییمی باشند را پمی باشند را پ

نیاز است افرادی که مسئول از سرویس خارج نیاز است افرادی که مسئول از سرویس خارج   از سرویس،از سرویس،  نان از خارج شدن دستگاهانان از خارج شدن دستگاهاییبرای اطمبرای اطم  --22--33--11--44

  . . ی مربوط به ایزوله کردن نظارت کنندی مربوط به ایزوله کردن نظارت کنندنمودن آن قسمت می باشند بر صدور مجوزهانمودن آن قسمت می باشند بر صدور مجوزها

  ..استاستمهم مهم   اراریی بس بسس خارج شدن دستگاهس خارج شدن دستگاهییل و زمان از سرول و زمان از سروییربط از دلربط از دلییه کارکنان ذه کارکنان ذییدا کردن کلدا کردن کلییاطالع پاطالع پ  --33--33--11--44

  ..ست به طور آشکار به افراد داده شودست به طور آشکار به افراد داده شودیین اطالعات و هشدارهای الزم می بان اطالعات و هشدارهای الزم می باییبنابرابنابرا
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و و ) ) LLoocckk  oouutt ( (ضای بسته را از برق جدا و قفل کردهضای بسته را از برق جدا و قفل کرده تجهیزات خطرناک متصل و مربوط به ف تجهیزات خطرناک متصل و مربوط به ف  کلیهکلیه  --44--33--11--44

  ..نمائیدنمائید  ))TTaagg  oouutt))((آویزبرگ آویزبرگ سپس سپس 

  : :  جدا سازی مکانیکی جدا سازی مکانیکی--44--11--44

  ))TTaagg  oouutt((آویزبرگ آویزبرگ و و ) ) LLoocckk  oouutt ( ( و سپس قفل و سپس قفلستی بسته شدهستی بسته شدهییرهای ورودی و خروجی بارهای ورودی و خروجی باییه شه شیی کل کل--11--44--11--44

  ..شوندشوند

  درولیکیدرولیکیییکی و هکی و هییزات پنوماتزات پنوماتییدستگاه تجهدستگاه تجه جهت پیشگیری از ورود مجدد مواد خطرناک به داخل  جهت پیشگیری از ورود مجدد مواد خطرناک به داخل --22--44--11--44

  . . نمودنمود) ) BBllaannkkiinngg ( (مسدودمسدودرا نیزرا نیزال ال ییان سان سییر جرر جریی مس مس،،ر کنترلر کنترلیی عالوه بر بستن ش عالوه بر بستن شبایستیبایستیمیمی

ست کامالً ست کامالً ییگر واحد می باگر واحد می باییزات و قسمتهای دزات و قسمتهای دییر تجهر تجهییتمام خطوط و نقاط ارتباطی فضای سربسته با ساتمام خطوط و نقاط ارتباطی فضای سربسته با سا  --33--44--11--44

نکی کامالً مسدود نکی کامالً مسدود ییا عا عیی و  و ((ssppaaddee))وسط صفحات مسدود کننده وسط صفحات مسدود کننده  ت ت،،جدا شده و در صورت عدم امکان جدا نمودنجدا شده و در صورت عدم امکان جدا نمودن

  ..شوندشوند

کی کی ییا اتصالت مکانا اتصالت مکانییر به هم وصل می شوند و ر به هم وصل می شوند و ییله تسمه و زنجله تسمه و زنجییی که بوسی که بوسییروهای محرکه و دستگاه هاروهای محرکه و دستگاه هایی ن ن--44--44--11--44

  . . رو جدا گردندرو جدا گردندییستی در محل انتقال نستی در محل انتقال نییمثل شفت می بامثل شفت می با

ات ات یی جزئ جزئاًاً ضمن ضمنود وود وند روشها و موارد خاص مشخص شند روشها و موارد خاص مشخص شا مسدود شوا مسدود شوییست جدا و ست جدا و یی نقاطی که می با نقاطی که می با برای برای--55--44--11--44

  .. مشخص و به مجوز کار پیوست گردد مشخص و به مجوز کار پیوست گرددPP&&IIDDبر روی نقشه های بر روی نقشه های 

  :: پاکسازی و تمیزکاری پاکسازی و تمیزکاری--55--11--44

بخارات و یا ذرات قابل اشتعال بایستی بخارات و یا ذرات قابل اشتعال بایستی , , ظروف محتوی مواد قابل اشتعالظروف محتوی مواد قابل اشتعال : :((IInneerrttiinngg)) خنثی کردن  خنثی کردن --11--55--11--44

 توسط مواد  توسط مواد  مخلوط قابل اشتعال وجود نداشته باشد مخلوط قابل اشتعال وجود نداشته باشد،،میزانی که در ظرفمیزانی که در ظرفبرای کاهش میزان مواد قابل اشتعال تا برای کاهش میزان مواد قابل اشتعال تا 

  .. شوند شوندPPUURRGGEE  ))مثال گاز نیتروژنمثال گاز نیتروژن((خنثی خنثی 
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سوزی و انفجار جای خود را به خطر سوزی و انفجار جای خود را به خطر  توسط مواد خنثی، خطر آتش توسط مواد خنثی، خطر آتشPPUURRGGIINNGGبا استفاده از روش با استفاده از روش   --22--55--11--44

اطمینان از وجود اکسیژن کافی به عمل اطمینان از وجود اکسیژن کافی به عمل آور داده و بنابراین باید احتیاطهای الزم برای حصول آور داده و بنابراین باید احتیاطهای الزم برای حصول وجود مواد خفقانوجود مواد خفقان

  ..آیدآید

شده و پس از آن تمام قسمتهای مربوطه برای پیشگیری از خطر کمبود شده و پس از آن تمام قسمتهای مربوطه برای پیشگیری از خطر کمبود   PPUURRGGEEگازهای خنثی می بایست با هوا گازهای خنثی می بایست با هوا 

  ..اکسیژن آزمایش شونداکسیژن آزمایش شوند

لجنها و یا سایر مواد خطرناک نیاز به وارد لجنها و یا سایر مواد خطرناک نیاز به وارد   ,,در صورتی که جهت بیرون آوردن جامداتدر صورتی که جهت بیرون آوردن جامدات: :  تمیزکاری  تمیزکاری --33--55--11--44

  ..به ظرف سربسته باشد می بایست حتماً مجوز ورود برای اینکار صادر گرددبه ظرف سربسته باشد می بایست حتماً مجوز ورود برای اینکار صادر گرددشدن شدن 

در در . . مشخص کردن روش پاکسازی بستگی به نوع سیاالت و مواد موجود داردمشخص کردن روش پاکسازی بستگی به نوع سیاالت و مواد موجود دارد: :  پاکسازی با بخار پاکسازی با بخار--44--55--11--44  

بسیاری از موارد پاکسازی با بخار شیوه مناسبی است در صورتی که موادی که می بایست پاکسازی شوند فرار بسیاری از موارد پاکسازی با بخار شیوه مناسبی است در صورتی که موادی که می بایست پاکسازی شوند فرار 

وده و غیر خورنده باشند شستشوی چند باره با آب و یا استفاده از سایر حاللها می تواند قبل از روشهای دیگر وده و غیر خورنده باشند شستشوی چند باره با آب و یا استفاده از سایر حاللها می تواند قبل از روشهای دیگر نبنب

مدت زمان عملیات پاکسازی برای عاری سازی محیط سربسته از مواد خطرناک باید مناسب بوده و مدت زمان عملیات پاکسازی برای عاری سازی محیط سربسته از مواد خطرناک باید مناسب بوده و ..صورت گیردصورت گیرد

  ..شدشداین عملیات کامالً تحت کنترل کارکنان بهره برداری قرار داشته بااین عملیات کامالً تحت کنترل کارکنان بهره برداری قرار داشته با

اگر ظرف سربسته بیش از چند ساعت بعد از پاکسازی بوسیله بخار رها شود با توجه به احتمال آزاد اگر ظرف سربسته بیش از چند ساعت بعد از پاکسازی بوسیله بخار رها شود با توجه به احتمال آزاد   --66--55--11--44

شدن گازها و بخارات محبوس در باقی مانده لجنها و یا رسوبات باقی مانده و یا وارد شدن بخارات و گازهای آزاد شدن گازها و بخارات محبوس در باقی مانده لجنها و یا رسوبات باقی مانده و یا وارد شدن بخارات و گازهای آزاد 

 میزان گازهای داخل ظرف بسته مورد سنجش  میزان گازهای داخل ظرف بسته مورد سنجش داًداً می بایست قبل از شروع کار مجد می بایست قبل از شروع کار مجدشده در محیط اطراف ظرف،شده در محیط اطراف ظرف،

  . . قرار گیردقرار گیرد

  ..درون ظرف بوددرون ظرف بود   در حین پاکسازی به وسیله بخار می بایست مراقب افزایش فشار در حین پاکسازی به وسیله بخار می بایست مراقب افزایش فشار::11نکته نکته 

  .. مسیر مناسبی جهت خروج بخار و یا کندانس فراهم شود مسیر مناسبی جهت خروج بخار و یا کندانس فراهم شود::22نکته نکته 
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دن بخار می بایست پس از دن بخار می بایست پس از  جهت پیشگیری از خطر تخریب ظرف به علت خالء و مکش در زمان سرد ش جهت پیشگیری از خطر تخریب ظرف به علت خالء و مکش در زمان سرد ش::33نکته نکته 

  ..اتمام عملیات پاکسازی بوسیله بخار، هوا به اندازه کافی به ظرف تزریق شوداتمام عملیات پاکسازی بوسیله بخار، هوا به اندازه کافی به ظرف تزریق شود

انجام شود تا حداکثراستفاده از مزایای انجام شود تا حداکثراستفاده از مزایای ،،پاکسازی به وسیله بخارباید در حالیکه واحد هنوز گرم باقی ماندهپاکسازی به وسیله بخارباید در حالیکه واحد هنوز گرم باقی مانده  ::44نکته نکته 

  ..انتقال حرارت صورت گیردانتقال حرارت صورت گیرد

  ::دیگر از روشهای پاکسازی عبارتند از دیگر از روشهای پاکسازی عبارتند از برخی برخی :: سایر روشهای پاکسازی سایر روشهای پاکسازی--66--11--44

  تمیز کاری توسط آب داغ و یا سرد •
  استفاده از حاللها و یا مواد خنثی کننده •
  فشار ناشی از ماشین جت •

 ممکن است  ممکن است ..عدم ورود مواد سمی و یا قابل اشتعال پس از پاکسازی یک فضای سربسته بسیار با اهمیت می باشدعدم ورود مواد سمی و یا قابل اشتعال پس از پاکسازی یک فضای سربسته بسیار با اهمیت می باشد

 پس از پایان عملیات پاکسازی تمام  پس از پایان عملیات پاکسازی تمام ..ت پاکسازی ظرف از بخار استفاده شودت پاکسازی ظرف از بخار استفاده شودبرای حذف حاللهای استفاده شده جهبرای حذف حاللهای استفاده شده جه

  ..در یچه ها و منافذ برای تهویه هوای داخل باز شونددر یچه ها و منافذ برای تهویه هوای داخل باز شوند، ، مایعات باقی مانده در فضای سربسته می بایست تخلیه شدهمایعات باقی مانده در فضای سربسته می بایست تخلیه شده

شهائی همچون شهائی همچون اگر تهویه طبیعی برای حذف باقی مانده ذرات و بخارات و گازها کافی نباشد باید از رواگر تهویه طبیعی برای حذف باقی مانده ذرات و بخارات و گازها کافی نباشد باید از رو  ::55نکته نکته 

  ..مکنده و یا هوای فشرده استفاده کردمکنده و یا هوای فشرده استفاده کرد, , دمنده دمنده , , بکار گیری فن بکار گیری فن 

  :: سنجش هوای فضای بسته سنجش هوای فضای بسته--77--11--44

 آزمایش اکسیژن و گازهای قابل اشتعال قبل از انجام هر کاری جهت صدور مجوز ورود به  آزمایش اکسیژن و گازهای قابل اشتعال قبل از انجام هر کاری جهت صدور مجوز ورود به  برای انجام برای انجام--11--77--11--44

    ..داخل فضای سربسته می بایست گاز سنجی و اکسیژن سنجی انجام شودداخل فضای سربسته می بایست گاز سنجی و اکسیژن سنجی انجام شود

  . . در آزمایش گازها وجود ذرات و رسوبات خطرناک می بایست مد نظر قرار گیرددر آزمایش گازها وجود ذرات و رسوبات خطرناک می بایست مد نظر قرار گیرد  --22--77--11--44

گردد سبب بروز خفگی در گردد سبب بروز خفگی در % % 1919//55اگر میزان اکسیژن کمتر از اگر میزان اکسیژن کمتر از   ..استاست  %%2020حداقل میزان اکسیژن کافی حداقل میزان اکسیژن کافی   --33--77--11--44

شتعال و در نتیجه بروز شتعال و در نتیجه بروز برسد سبب پائین آمدن دمای ابرسد سبب پائین آمدن دمای ا% % 2323//55رتی که میزان اکسیژن به بیش از رتی که میزان اکسیژن به بیش از در صودر صو. . افراد می شودافراد می شود
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  اعداد طبق استاندارد اعداد طبق استاندارد ((. . گرددگردد می می))%%2121((سوزی در دماهای کمتر از حالت طبیعی اکسیژن در هوا سوزی در دماهای کمتر از حالت طبیعی اکسیژن در هوا آتشآتش

bb))  OOSSHHAA--11991100--114466  ((((  

 و لوله  و لوله pprroobbجهت این کار می بایست جهت این کار می بایست . .  آزمایش گاز بایستی در بیرون فضای محصور انجام شود آزمایش گاز بایستی در بیرون فضای محصور انجام شود--44--77--11--44

  . . مناسب به درون ظرف فرستاده شودمناسب به درون ظرف فرستاده شود

 قبل از انجام گازسنجی می بایست رسوبات و لجنهای موجود کامال به هم خورده شوند تا گازها و  قبل از انجام گازسنجی می بایست رسوبات و لجنهای موجود کامال به هم خورده شوند تا گازها و --55--77--11--44

  ..بخارات محبوس در آنها آزاد شوندبخارات محبوس در آنها آزاد شوند

 بهینه ترین روش انجام گازسنجی از تمام نقاطی است که امکان جمع شدن و وجود مواد هیدروکربنی  بهینه ترین روش انجام گازسنجی از تمام نقاطی است که امکان جمع شدن و وجود مواد هیدروکربنی --66--77--11--44

  . . وجود داشته باشدوجود داشته باشد

اکسیژن اکسیژن , ,  گاز سنجی بسیار با اهمیت بوده و گاز سنجهای قابل حمل گازهای قابل اشتعال گاز سنجی بسیار با اهمیت بوده و گاز سنجهای قابل حمل گازهای قابل اشتعالروش صحیحروش صحیح  --77--77--11--44

می توان از می توان از رت عدم وجود این تجهیزات رت عدم وجود این تجهیزات در صودر صو برای چنین هدفی مناسب می باشند  برای چنین هدفی مناسب می باشند HH22SSو همچنین نشانگرهای و همچنین نشانگرهای 

  ..مناسب و کالیبره استفاده نمودمناسب و کالیبره استفاده نمود) ) ((DDeetteeccttoorr  ttuubbeeلوله های گازیاب لوله های گازیاب 

 رسید نفرات  رسید نفرات LLEELL% % 1010 قابل اشتعال حبس شده در لجنها در حین عملیات پاکسازی به  قابل اشتعال حبس شده در لجنها در حین عملیات پاکسازی به اگر غلظت مواداگر غلظت مواد  --88--77--11--44

می بایست سریعاً محل کار را ترک کرده و پس از آن به سرعت تهویه و گاز سنجی مجددا صورت گرفته و در می بایست سریعاً محل کار را ترک کرده و پس از آن به سرعت تهویه و گاز سنجی مجددا صورت گرفته و در 

  ..صورت نیاز به ورود نفر مجوز مجدد صادر شودصورت نیاز به ورود نفر مجوز مجدد صادر شود

بایست از تجهیزات بایست از تجهیزات   ورود نفر به درون فضای سربسته باشد میورود نفر به درون فضای سربسته باشد می اگر برای انجام آزمایش کاملتر نیاز به  اگر برای انجام آزمایش کاملتر نیاز به --99--77--11--44

انتهای طناب نجات بایستی در انتهای طناب نجات بایستی در . . مناسب به همراه کمربند ایمنی و طناب نجات استفاده شودمناسب به همراه کمربند ایمنی و طناب نجات استفاده شودو استحفاظی و استحفاظی تنفسی تنفسی 

  . . دست فرد مراقبی باشد که بیرون از فضای محصور ایستاده قرار گرفته استدست فرد مراقبی باشد که بیرون از فضای محصور ایستاده قرار گرفته است



25از13صفحه  

بایست حداکثر یک ساعت پس از انجام گاز سنجی و اکسیژن بایست حداکثر یک ساعت پس از انجام گاز سنجی و اکسیژن ورود به درون فضای سربسته میورود به درون فضای سربسته می  --1010--77--11--44

  ..سنجی صورت گیرد در غیر اینصورت آزمایشها باید تکرار شودسنجی صورت گیرد در غیر اینصورت آزمایشها باید تکرار شود

حجمی کمتر باشد سنجش گازهای قابل اشتعال با گاز سنجهای حجمی کمتر باشد سنجش گازهای قابل اشتعال با گاز سنجهای % % 1515در صورتی که میزان اکسیژن از در صورتی که میزان اکسیژن از   --1111--77--11--44

 یاب و یاتجهیزات مشابه جهت اندازه گیری مواد  یاب و یاتجهیزات مشابه جهت اندازه گیری مواد  در این شرایط لوله های گاز در این شرایط لوله های گاز..قابل حمل دچار خطا خواهد بودقابل حمل دچار خطا خواهد بود

  ..هیدروکربوری موجود در فضای سربسته مناسب استهیدروکربوری موجود در فضای سربسته مناسب است

 در بسیاری از موارد بسیار بیشتر از  در بسیاری از موارد بسیار بیشتر از ((LLEELL))با توجه به اینکه میزان پائین ترین حد قابلیت اشتعال موادبا توجه به اینکه میزان پائین ترین حد قابلیت اشتعال مواد  --1212--77--11--44

حد سمیت آنها می باشد بنابراین صرف سنجش گازهای قابل اشتعال بوسیله گازسنجهای مخصوص این مواد برای حد سمیت آنها می باشد بنابراین صرف سنجش گازهای قابل اشتعال بوسیله گازسنجهای مخصوص این مواد برای 

  ..سنجش خطر گازهای سمی مناسب و کافی نمی باشدسنجش خطر گازهای سمی مناسب و کافی نمی باشد

می باشد به هیچ می باشد به هیچ هنگامی که آزمایشات نشان داد که میزان گازها و مواد خطرناک برای ورود مناسب هنگامی که آزمایشات نشان داد که میزان گازها و مواد خطرناک برای ورود مناسب   --1313--77--11--44

  ..وجه نباید تصور شود که ورود به فضای سربسته بدون در نظر گرفتن احتیاطهای الزم امکان پذیر استوجه نباید تصور شود که ورود به فضای سربسته بدون در نظر گرفتن احتیاطهای الزم امکان پذیر است

در صورت بهم خوردن لجنها و یا نشت مواد از تجهیزات و یا در صورت بهم خوردن لجنها و یا نشت مواد از تجهیزات و یا . . غلظت مواد سمی می تواند بسیار متغیر باشدغلظت مواد سمی می تواند بسیار متغیر باشد  ::66نکتهنکته

  ..ظت این مواد می تواند بسیار متغیر باشدظت این مواد می تواند بسیار متغیر باشدواحدهای مجاوری که به طور کامل ایزوله نشده اند غلواحدهای مجاوری که به طور کامل ایزوله نشده اند غل

اگر در مورد وجود مواد سمی شبهه ای وجود داشته باشد نمی بایست بدون تجویز استفاده از تجهیزات اگر در مورد وجود مواد سمی شبهه ای وجود داشته باشد نمی بایست بدون تجویز استفاده از تجهیزات   ::77نکتهنکته

  ..تنفسی مجوز ورود صادر شودتنفسی مجوز ورود صادر شود

 شرکت ملی صنایع  شرکت ملی صنایع  صادره از صادره ازشغلیشغلیحد تماس مجاز حد تماس مجاز مقایسه مقادیر گازهای سمی به کتابچه مقایسه مقادیر گازهای سمی به کتابچه    جهت جهت::88نکتهنکته

  ..می مراجعه گرددمی مراجعه گرددپتروشیپتروشی

  : :  تهویه فضای محصور  تهویه فضای محصور --88--11--44

    ..ایجاد شودایجاد شودجدی جدی  خطرات  خطرات LLEELLبر اثر باال رفتن غلظت گازها و یا بخارات قابل اشتعال تا بیش از حد بر اثر باال رفتن غلظت گازها و یا بخارات قابل اشتعال تا بیش از حد 



25از14صفحه  

برای جلوگیری از بروز این اتفاق مهمترین عامل پیشگیرانه ایجاد شرایطی است برای جلوگیری از باال رفتن میزان برای جلوگیری از بروز این اتفاق مهمترین عامل پیشگیرانه ایجاد شرایطی است برای جلوگیری از باال رفتن میزان 

  .. که اینکار می بایست بوسیله تهویه مناسب انجام شود که اینکار می بایست بوسیله تهویه مناسب انجام شودLLEELL  2525%%بیش از بیش از گاز قابل اشتعال تا گاز قابل اشتعال تا 

و کافی بودن تهویه و کافی بودن تهویه   انجام شدهانجام شدهمیزان و مدت تهویه الزم بر اساس حداکثر ایجاد تغییر در شرایط ظرف سربسته میزان و مدت تهویه الزم بر اساس حداکثر ایجاد تغییر در شرایط ظرف سربسته 

بوسیله گاز سنجی صورت گرفته از فضای داخل ظرف سر بسته با گازسنجهای مناسب و کالیبره شده مشخص می بوسیله گاز سنجی صورت گرفته از فضای داخل ظرف سر بسته با گازسنجهای مناسب و کالیبره شده مشخص می 

  ..رددرددگگ

  :: تعیین تجهیزات و لوازم ضروری برای کار تعیین تجهیزات و لوازم ضروری برای کار--99--11--44

 را داشته و  را داشته و نجاتنجات و  و امدادامدادی تجهیزات ی تجهیزات   ی تجهیزات ضروری برای کار به عالوهی تجهیزات ضروری برای کار به عالوه  مطمئن شوید که وارد شوندگان همهمطمئن شوید که وارد شوندگان همه

  ..داننددانند  ی استفاده از آنها را میی استفاده از آنها را می  نحوهنحوه

  ورود بدون استفاده از تجهیزات تنفسی ورود بدون استفاده از تجهیزات تنفسی   --11  --99--11--44

  ::ل ورود بدون استفاده از تجهیزات تنفسی امکان پذیر استل ورود بدون استفاده از تجهیزات تنفسی امکان پذیر استشرایط ذیشرایط ذیهمه همه در صورت وجود در صورت وجود 

  LEL 1%کمتر از گازهای قابل اشتعال  •
  باشد% 23 تا %20 بیناکسیژن  •
 باشد 1PPMکمترازدر فضای محصور مقدار آن  (H2S)سولفید هیدروژندر صورت امکان وجود  •

  1PPMمنواکسید کربن کمتر از  •

 TLVتماس با گازها و بخارات سمی زیر حد  •

در شرایطی که کار در حال انجام می باشد بایست با استفاده از یک دستگاه اکسیژن سنج وضعیت در شرایطی که کار در حال انجام می باشد بایست با استفاده از یک دستگاه اکسیژن سنج وضعیت   --22--99  --11--44

  ..داخل فضای سربسته کامالً پایش شودداخل فضای سربسته کامالً پایش شود

در صورت انجام یک کار گرم یک دستگاه سنجش گاز قابل اشتعال می بایست درون یک فضای در صورت انجام یک کار گرم یک دستگاه سنجش گاز قابل اشتعال می بایست درون یک فضای   --33--99--11--44

  ..سربسته قرار داده شودسربسته قرار داده شود
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 برخی مواد خاص  برخی مواد خاص ..شودشودایست که اکسیژن اضافی در فضای سربسته تولید میایست که اکسیژن اضافی در فضای سربسته تولید میایط به گونهایط به گونهبرخی شربرخی شر  --44--99--11--44

  . . شوندشوندمیمی  سوزیسوزیهمچون گریس و روغن در معرض محیط اشباع شده از هیدروژن به طور خود بخودی دچار آتشهمچون گریس و روغن در معرض محیط اشباع شده از هیدروژن به طور خود بخودی دچار آتش

قسمتهای قسمتهای بدنه و یا بدنه و یا   ((EEAARRTTIINNGG))هرگاه خطر تخلیه بار الکتریکی باشد اتصال سیم اتصال به زمین هرگاه خطر تخلیه بار الکتریکی باشد اتصال سیم اتصال به زمین   --55--99--11--44

  .. به بدنه فلزی تجهیزات ضروری است به بدنه فلزی تجهیزات ضروری استAAIIRR  LLIINNEEفلزی لوله فلزی لوله 

هنگامی که نفرات درون فضای سربسته کار می کنند نفرات ایمنی و بهره برداری می بایست جهت هنگامی که نفرات درون فضای سربسته کار می کنند نفرات ایمنی و بهره برداری می بایست جهت   --66--99--11--44

احتیاط به طور متناوب از فضای درون ظرف سربسته گاز سنجی به عمل آورده و همچنین فرد مراقب شرایط را در احتیاط به طور متناوب از فضای درون ظرف سربسته گاز سنجی به عمل آورده و همچنین فرد مراقب شرایط را در 

  ..داشته باشدداشته باشدکنترل کنترل 

در صورتی که کارکنان به هنگام کار از طناب ایمنی استفاده می کنند باید احتمال گیر کردن آن به در صورتی که کارکنان به هنگام کار از طناب ایمنی استفاده می کنند باید احتمال گیر کردن آن به   --77--99--11--44

  ..قطعات و اتصاالت درون ظرف را در نظر گرفتقطعات و اتصاالت درون ظرف را در نظر گرفت

با توجه به شرایط و خطرات کار باید زمان ماندن نفرات داخل فضای سربسته و همچنین استراحتهای با توجه به شرایط و خطرات کار باید زمان ماندن نفرات داخل فضای سربسته و همچنین استراحتهای   --88--99--11--44

 در هوای آزاد به استراحت  در هوای آزاد به استراحت ،،نهای کارمشخص شده تا فرد پس از مدت زمانی کار کردن درون ظرفنهای کارمشخص شده تا فرد پس از مدت زمانی کار کردن درون ظرفبین زمابین زما

همچنین پس از ساعت انقضاء مجوز کار کارکنان باید از ظرف سربسته خارج شوند مگر اینکه مسئولین همچنین پس از ساعت انقضاء مجوز کار کارکنان باید از ظرف سربسته خارج شوند مگر اینکه مسئولین   ..بپردازدبپردازد

  ..بهره برداری و ایمنی مجوز را تمدید کنندبهره برداری و ایمنی مجوز را تمدید کنند

مجوز کار بدون استفاده از تجهیز تنفسی صادر می شود ماسکهای فرار مجوز کار بدون استفاده از تجهیز تنفسی صادر می شود ماسکهای فرار  در تمامی مواردحتی زمانیکه  در تمامی مواردحتی زمانیکه --99--99--11--44

  دروندرون  ،،می بایست در دست افرادی که در ظرف و یا فضای سربسته هستند قرار داشته و در تمام مدت انجام کارمی بایست در دست افرادی که در ظرف و یا فضای سربسته هستند قرار داشته و در تمام مدت انجام کار

  . .  پایش شود پایش شودفضای محصورفضای محصور

   هنگامی که ورود، نیاز به تجهیزات تنفسی دارد هنگامی که ورود، نیاز به تجهیزات تنفسی دارد--1010--99--11--44
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  SSCCBBAA  اتاتهنگامی که از تجهیزهنگامی که از تجهیز. . ت کامالً چسبان بوده و به طور مناسبی پوشیده شوندت کامالً چسبان بوده و به طور مناسبی پوشیده شوند تجهیزات تنفسی می بایس تجهیزات تنفسی می بایس

استفاده شود فرد مراقب می بایست جهت پایش فشار هوا و همچنین تغییرات احتمالی بوجود آمده در موقعیت استفاده شود فرد مراقب می بایست جهت پایش فشار هوا و همچنین تغییرات احتمالی بوجود آمده در موقعیت 

  ..مناسب قرار گرفته و در صورت نیاز نسبت به تعویض سیلندر اقدام نمایدمناسب قرار گرفته و در صورت نیاز نسبت به تعویض سیلندر اقدام نماید

نمی بایست در فضای سربسته مورد استفاده نمی بایست در فضای سربسته مورد استفاده   بودهبوده  فسی کارتریج دار که صرفاً جهت فرارفسی کارتریج دار که صرفاً جهت فرارماسکهای تنماسکهای تن  --1111--99--11--44

 همچنین استفاده از این ماسکها در شرایطی که غلظت آالینده زیاد بوده و یا اکسیژن به اندازه کافی  همچنین استفاده از این ماسکها در شرایطی که غلظت آالینده زیاد بوده و یا اکسیژن به اندازه کافی ..قرار گیرندقرار گیرند

  . . نمی باشدنمی باشدنباشد، مجاز نباشد، مجاز 

  ::یزات تنفسی شرایط ذیل می بایست فراهم باشدیزات تنفسی شرایط ذیل می بایست فراهم باشدبرای ورود به فضای سربسته با استفاده از تجهبرای ورود به فضای سربسته با استفاده از تجه  --1212--99--11--44

   LEL 25%گازهای قابل اشتعال کمتر از •
  PPM20  کمتر از(H2S)سولفید هیدروژن  •
 PPM250 کمتر از (CO)منوکسید کربن  •

، ، پایهپایهجهت ورود و خروج افراد به فضای محصور بایستی حتی المقدور از تجهیزات مناسب مانند جهت ورود و خروج افراد به فضای محصور بایستی حتی المقدور از تجهیزات مناسب مانند   --1313--99--11--44

    ..و نردبان مناسب استفاده شودو نردبان مناسب استفاده شود) ) ssaaffeettyy  hhaarrnneessss((   مناسب مناسبند ایمنیند ایمنی کمرب کمرب،،قرقره، طنابقرقره، طناب

  ::ریزی برای واکنش در شرایط اضطراریریزی برای واکنش در شرایط اضطراری   برنامه برنامه--1010--11--44

هایی که باید از هایی که باید از   های اضطراری، افراد و محلهای اضطراری، افراد و محل  سرپرستان و کنترل کنندگان کار باید از چگونگی پاسخ به وضعیتسرپرستان و کنترل کنندگان کار باید از چگونگی پاسخ به وضعیت

  ..اند، آگاه باشنداند، آگاه باشند  ه در فضای بسته وارد شدهه در فضای بسته وارد شدهشرایط آگاه شوند و نیز چگونگی خارج کردن افرادی کشرایط آگاه شوند و نیز چگونگی خارج کردن افرادی ک

    ::ولتاژ مورد استفادهولتاژ مورد استفاده  --1111--11--44

چراغ ها چراغ ها  کابلهای  کابلهای .. ولت باشد ولت باشد2424نایی نایی کلیه وسایل برقی و کابل های آنها باید سالم و بی عیب بوده و نوع ولتاژ روشکلیه وسایل برقی و کابل های آنها باید سالم و بی عیب بوده و نوع ولتاژ روش

همچنین همچنین ..استفاده نکنیداستفاده نکنیدرا از بین دریچه ورودی سقف عبور دهید و برای این منظور از روزنه های بدنه فضای بسته را از بین دریچه ورودی سقف عبور دهید و برای این منظور از روزنه های بدنه فضای بسته 
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که به سیستم برقی که به سیستم برقی   ))ارتارت((دستگاه های برقی مورد استفاده در فضای محصور بایستی مجهز به سیم اتصال به زمین دستگاه های برقی مورد استفاده در فضای محصور بایستی مجهز به سیم اتصال به زمین 

  ..همچنین این دستگاه ها بایستی به ترانس ایزوله نیز متصل باشندهمچنین این دستگاه ها بایستی به ترانس ایزوله نیز متصل باشند. . متصل باشندمتصل باشند) ) ارت دارارت دار((مجهز به اتصال زمین مجهز به اتصال زمین 

  ::المپ های مورد استفادهالمپ های مورد استفاده––  1212--11--44

 مراجعه  مراجعه 22  پیوستپیوستبه به  ( ( باشند باشندمحصورمحصورناسب با شرایط فضای ناسب با شرایط فضای تت م مIIPP با  با انفجارانفجارضای محصور بایستی از نوع ضد ضای محصور بایستی از نوع ضد در فدر ف

  ..چراغها نباید فقط به کابل خود آویزان باشندچراغها نباید فقط به کابل خود آویزان باشند. . ))نمائیدنمائید

  :: تکمیل و اخذ مجوز ورود تکمیل و اخذ مجوز ورود--1313--11--44

  ته مشخصته مشخصای ورود به فضای سربسای ورود به فضای سربسبرداری با مسئول ایمنی روشهبرداری با مسئول ایمنی روشه پس از مشورت مسئولین بهره پس از مشورت مسئولین بهره--11--1313--11--44

  ::گردد، برخی از مواردی که جهت مشخص کردن روش ورود در نظر گرفته می شود عبارتند از گردد، برخی از مواردی که جهت مشخص کردن روش ورود در نظر گرفته می شود عبارتند از میمی

  مناسب بودن وضعیت ایزوله شدن ظرف •
 میزان لجنها و مواد باقی مانده در ظرف پس از تمیزکاری  •

 نتایج آزمایشات گاز سنجی از درون ظرف •

 هیز مربوطهنوع کاری که می خواهد انجام شود ونیز ماهیت تج •

   در سه نسخه تهیه و دارای حداقل اطالعات الزم به شرح زیر در سه نسخه تهیه و دارای حداقل اطالعات الزم به شرح زیرپرمیت ورود به فضای محصور بایستیپرمیت ورود به فضای محصور بایستی  --22--1313--11--44

  ::باشدباشد

 .و زمان انجام عملیات ورود مشخص باشد تاریخ •

 .هدف از ورود به فضای محصور و شرح فعالیتی که قرار است انجام شود •

 .اشد مشخص بنام فضای محصور، شماره و  موقعیت •

  .شرح دقیق موقعیت یا ناحیه ای که بایستی ورود به فضای محصور انجام گیرد •
 . مشخص باشداورژانس نام و شماره تلفن های امداد و نجات و •

  . بین نفرات در پرمیت مشخص باشد روش کار در برقرای ارتباط •
 . در پرمیت بیان شودجزئیات مربوط به خطرات بالقوه موجود •

 طول مدت اعتبار پرمیتزمان صدور مجوز و  •
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  .نجات مشخص شوندامداد و ناظران و گروه , افرادی که بایستی وارد شوند •
نتایج آزمون گازها و بخارات قابل اشتعال و سمی و نیز میزان گاز اکسیژن مشخص باشد و امضاء فرد یا  •

 .، انجام شودافرادیکه گازسنجی را انجام داده اند

 . بیان شودستی و الکتریکی که افراد در فضای بسته با آن کار می کنندد جزئیات مربوطه به ابزار آالت •

 . ذکر شودولتاژ تجهیزات الکتریکی مورد استفاده در فضای محصور و جزئیات مربوط به سیستم روشنایی •

 .  افراد از آنها استفاده نمایند بیان شودجزئیات مربوط به وسایل حفاظت فردی که بایستی •

  نجام کارامضاء فرد مسئول ا •
  امضاء فرد مسئول صدور مجوز ورود •
  امضاء برای تحویل مسئولیت در هنگام تغیر شیفت کاری  •
که در آن بیان کرده که کار به طور کامل یا نیمه تمام متوقف شده و و شرحی امضاء فرد مسئول انجام کار  •

  . سایت در شرایط ایمن رها گردیده است
 مبنی بر اینکه سایت بررسی گردیده و تجهیزات به طور نجام کار پس از اامضاء فرد مسئول صدور پرمیت •

 .ایمن ایزوله شده و پرمیت قبلی باطل گردیده است

•   
  :: امضاها امضاها--33--1313--11--44

  :: تکمیل مجوز کار با توجه به موارد ذیل صورت می گیرد تکمیل مجوز کار با توجه به موارد ذیل صورت می گیرد

  .گاز سنجی و موارد مشابه در نظرگرفته شود,شرایط ایزوله کردن •
, طناب نجات ,ت برای ورود نفر به داخل فضای سربسته همچون تهویه مناسبموارد احتیاطی که می بایس •

 . در نظر گرفته شودتجهیزات مناسب برای نجات شخص در شرایط اضطراری و نفرات آموزش دیده

 . مشخص باشدتاریخ انقضاء مجوز کار •

  شود، در نظر گرفتهتمام محدودیتهائی که با توجه به محیط کار و تجهیزاتی که کار بر روی آنها انجام •
 .شوندمی

  .نوع عملیاتی که باید انجام شود مشخص باشد •
مجوز ورود به فضای سربسته فقط برای یک نوبتکاری اعتبار داشته و اگر تا پایان نوبتکاری کار به پایان  •

  .تائید و صدور مجدد مجوز کار الزامی است, نرسید
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دید نموده و از آخرین وضعیت ظرف بازدید به عمل سرپرست نوبتکاری بعدی می بایست از محیط کار باز •
 ،ایشات مجددآورد، تغییرات احتمالی بوجود آمده را در نظر بگیرد و در صورت نیاز به انجام آزم

اگر شرایط تغییر کرده باشد مجدداً می بایست ارزیابی خطر از وضعیت ایجاد . انجام دهد سنجشهای الزم را
 .ای الزم درنظر گرفته شودو پیش بینی ه شده صورت گرفته

سرپرست یا مسئول واحد به عنوان سرپرست تاسیسات و مسئول گروه تعمیراتی به /در محل امضاء رئیس •
 . عنوان مسئول انجام کار امضاء نمایند

 یک نسخه از مجوز انجام کار بایستی در اتاق کنترل، یک نسخه نزد متصدی انجام کار در محل  یک نسخه از مجوز انجام کار بایستی در اتاق کنترل، یک نسخه نزد متصدی انجام کار در محل --44--1313--11--44

  ..ه به واحد ایمنی ارسال گردد و در هنگام حضور بازرس ایمنی و شخص ناظر حتما ارائه گردده به واحد ایمنی ارسال گردد و در هنگام حضور بازرس ایمنی و شخص ناظر حتما ارائه گرددورود و یک نسخورود و یک نسخ

   تمدید پرمیت تمدید پرمیت--55--1313--11--44

در صورتی که شرایط انجام کار تغیر نکند و فرد صادر کننده پرمیت از این موضوع اطمینان داشته باشد، پس از در صورتی که شرایط انجام کار تغیر نکند و فرد صادر کننده پرمیت از این موضوع اطمینان داشته باشد، پس از 

  ..ی تواند آن را تمدید کندی تواند آن را تمدید کندپایان شیفت کاری، در صورتی که کار ادامه داشته باشد مپایان شیفت کاری، در صورتی که کار ادامه داشته باشد م

   ابطال موقت پرمیت ابطال موقت پرمیت--66--1313--11--44

  .. پرمیت باطل می گردد پرمیت باطل می گرددشرایطی که در آن موقتاًشرایطی که در آن موقتاً

 در شرایط اضطراری •

 .در زمانی که یک فعالیت با فعالیت دیگر ی تداخل نماید •

 .در صورتی که افراد منتظر رسیدن مواد و سایر سرویسها باشند •

   تحویل شیفت تحویل شیفت--77--1313--11--44

عدم انتقال اطالعات صحیح در عدم انتقال اطالعات صحیح در . .  از زمانهای حساس و بحرانی برای سیستم صدور پرمیت است از زمانهای حساس و بحرانی برای سیستم صدور پرمیت استتحویل شیفت یکیتحویل شیفت یکی

مسئولین و مدیران بایستی تمهیدات و برنامه هایی را مسئولین و مدیران بایستی تمهیدات و برنامه هایی را . . هنگام تعویض شیفت، باعث ایجاد حوادث زیادی شده استهنگام تعویض شیفت، باعث ایجاد حوادث زیادی شده است

عات و مباحث ضروری بین عات و مباحث ضروری بین ایجاد کنند که دو شیفت متوالی، همپوشانی کافی را ایجاد نمایند تا فرصت تبادل اطالایجاد کنند که دو شیفت متوالی، همپوشانی کافی را ایجاد نمایند تا فرصت تبادل اطال

  ..افراد، بخصوص در شرایطی که پرمیت برای کار طوالنی مدت صادر شده است را فراهم نمایندافراد، بخصوص در شرایطی که پرمیت برای کار طوالنی مدت صادر شده است را فراهم نمایند
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  ..برای اطمینان از تبادل اطالعات بین دو شیفت می بایستی بازرسی های منظمی توسط سرپرستان شیفت انجام گیردبرای اطمینان از تبادل اطالعات بین دو شیفت می بایستی بازرسی های منظمی توسط سرپرستان شیفت انجام گیرد

  یر بین دو شیفت قابل انجام استیر بین دو شیفت قابل انجام استروشهای مکتوب انتقال اطالعات پرمیت به یکی از اشکال زروشهای مکتوب انتقال اطالعات پرمیت به یکی از اشکال ز

 دفتر ثبت پرمیت •

 پوشه پرمیت •

 برد نمایش پرمیت •

 صفحه نمایش کامپیوتر •

   برگشت پرمیت برگشت پرمیت--88  --1313--11--44

های های نسخهنسخه. . اولیه برگشت داده شونداولیه برگشت داده شوند  بایستی به محل صدوربایستی به محل صدورهای پرمیت میهای پرمیت میپس از اتمام عملیات تمامی نسخهپس از اتمام عملیات تمامی نسخه

امضاء امضاء تمامی افرادی که پرمیت راتمامی افرادی که پرمیت را. .  شوند شوندضاء و تاریخ زدهضاء و تاریخ زدهبرگشتی می بایستی توسط مسئول صدور پرمیت مجددا امبرگشتی می بایستی توسط مسئول صدور پرمیت مجددا ام

  ..اند بایستی از اتمام کار اطالع حاصل نماینداند بایستی از اتمام کار اطالع حاصل نمایندنموده نموده 

   ثبت سوابق ثبت سوابق--99--1313--11--44

  ..ماه نگهداری نمایدماه نگهداری نماید  66میت های صادره را به مدت حداقل میت های صادره را به مدت حداقل سیستم صدور پرمیت می بایستی پرسیستم صدور پرمیت می بایستی پر

  :: حفاظ گذاری در اطراف فضای بسته حفاظ گذاری در اطراف فضای بسته--1414--11--44

ای نصب کنید تا ضمن جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز به ای نصب کنید تا ضمن جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز به   ته موانع و عالیم هشدار دهندهته موانع و عالیم هشدار دهندهدر اطراف فضای بسدر اطراف فضای بس

اند، جلوگیری اند، جلوگیری   ، از سقوط اجسام بر سر افرادی که به درون فضای بسته وارد شده، از سقوط اجسام بر سر افرادی که به درون فضای بسته وارد شده و احتمال بروز حادثه و احتمال بروز حادثهی کاری کار  منطقهمنطقه

  ..شودشود

ه امکان ورود افراد وجود دارد ه امکان ورود افراد وجود دارد جهت آگاهی دادن به افراد در خصوص خطرات فضای سربسته در تمامی نقاطی کجهت آگاهی دادن به افراد در خصوص خطرات فضای سربسته در تمامی نقاطی ک

))mmaann  wwaayy((عالئم هشدار دهنده مناسب نصب شود عالئم هشدار دهنده مناسب نصب شود و و ..  

   اقدامات پس از ورود اقدامات پس از ورود--22--44

   حفظ ارتباط با وارد شدگان حفظ ارتباط با وارد شدگان--11--22--44



25از21صفحه  

وارد شوندگان به فضای بسته و کسانی که در بیرون از فضای بسته قرار دارند باید ارتباط خود را با همدیگر حفظ وارد شوندگان به فضای بسته و کسانی که در بیرون از فضای بسته قرار دارند باید ارتباط خود را با همدیگر حفظ 

    ..ی مؤثر از وسایل ارتباطی را بدانندی مؤثر از وسایل ارتباطی را بدانند  ی استفادهی استفاده  حوهحوهآنها باید نوع و نآنها باید نوع و ن. . کنندکنند

سایل سایل باشد می بایست با وباشد می بایست با و یا فاصله با او زیاد  یا فاصله با او زیاد هنگامی که فرد مراقب در معرض دید نفر وارد شده قرار نداشتههنگامی که فرد مراقب در معرض دید نفر وارد شده قرار نداشته

ه ه فرد مراقب باید به طور دائم تا پایان کار در بیرون از ظرف ایستادفرد مراقب باید به طور دائم تا پایان کار در بیرون از ظرف ایستاد. . ارتباطی نظیر بی سیم این ارتباط برقرار گرددارتباطی نظیر بی سیم این ارتباط برقرار گردد

  ..باشد و دائما با نفراتی که در فضای محصور کار می کنند ارتباط برقرار نمایدباشد و دائما با نفراتی که در فضای محصور کار می کنند ارتباط برقرار نماید

   جلوگیری از نزدیک شدن افراد غیر مجاز به منطقه جلوگیری از نزدیک شدن افراد غیر مجاز به منطقه--22--22--44

سرپرست ورود و همکاران او باید از ورود افراد غیر مجاز به محل کار در فضای بسته جلوگیری کرده و آنان را از سرپرست ورود و همکاران او باید از ورود افراد غیر مجاز به محل کار در فضای بسته جلوگیری کرده و آنان را از 

  ..محل دور کنندمحل دور کنند

  های داخل و بیرون فضای بستههای داخل و بیرون فضای بسته  فعالیتفعالیت پایش  پایش --33--22--44

ی ورودی ی ورودی   زمانی که افراد در داخل فضای بسته مشغول کارند، افراد مجازی که در بیرون از فضای بسته و در دهانهزمانی که افراد در داخل فضای بسته مشغول کارند، افراد مجازی که در بیرون از فضای بسته و در دهانه

  ..آن قرار دارند باید به طور مداوم خطرات ذکر شده در مجوز ورود را بررسی کنندآن قرار دارند باید به طور مداوم خطرات ذکر شده در مجوز ورود را بررسی کنند

   امداد و نجات امداد و نجات--44--22--44

تماس با اتاق کنترل و در صورت تماس با اتاق کنترل و در صورت   ،،آوردن آژیرآوردن آژیردردر وظیفه شخص مراقب به صدا  وظیفه شخص مراقب به صدا در شرایط اضطراریدر شرایط اضطراری  --11  --44--22--44

شخص مراقب نمی بایست به هیچ وجه وارد شخص مراقب نمی بایست به هیچ وجه وارد . .  می باشد می باشدمحصورمحصورامکان کشیدن فرد حادثه دیده به بیرون از فضای امکان کشیدن فرد حادثه دیده به بیرون از فضای 

  .. شود شودفضای محصورفضای محصور

رادی است که در رادی است که در انجام عملیات نجات و ورود به داخل ظرف سربسته در شرایط اضطراری وظیفه افانجام عملیات نجات و ورود به داخل ظرف سربسته در شرایط اضطراری وظیفه اف  --22--44--22--44

افرادی که جهت کمک به داخل فضای سربسته افرادی که جهت کمک به داخل فضای سربسته . . شرایط اضطراری توسط اتاق کنترل به محل فراخوانده می شوندشرایط اضطراری توسط اتاق کنترل به محل فراخوانده می شوند

  ..وارد می شوند می بایست کامالً در خصوص استفاده کار با تجهیزات اضطراری آموزشهای الزم را دیده باشندوارد می شوند می بایست کامالً در خصوص استفاده کار با تجهیزات اضطراری آموزشهای الزم را دیده باشند
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وسایل وسایل    جهت کمک به نفرات داخل با همراه داشتن جهت کمک به نفرات داخل با همراه داشتن در صورت بروز هر گونه حادثه فقط افراد مجاز در صورت بروز هر گونه حادثه فقط افراد مجاز--33--44--22--44

  ..حفاظتی مناسب مجاز به ورود به فضای محصور می باشندحفاظتی مناسب مجاز به ورود به فضای محصور می باشند

  . . همکاران و سرپرستان خود را مطلع نمایندهمکاران و سرپرستان خود را مطلع نمایند،، افراد بایستی قبل از ورود جهت امداد و نجات افراد بایستی قبل از ورود جهت امداد و نجات--44--44--22--44
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  :چک لیست :1پیوست
  

ن رود مـورد توجـه قـرار گیرنـد را نشـا           بایسـت در صـدور مجـوز و       مواردی که می  به عنوان راهنما    چک لیست ذیل    
  .هددمی

  

ف
ردی

  

بله  موضوع
خیر  
کاربردی   

  ندارد
  پیشنهادات

      آیا ارزیابی خطر برای فعالیت مربوطه صورت گرفته است؟  1

      آیا مجوز کار به طور صحیح تکمیل شده است؟  2

3  
از شروع کار تشکیل شده آیا جلسه هماهنگی با تمام گروههای مرتبط قبل 

      است؟

      آیا فرد مراقب حضور دارد؟  4

      اضطراری آشنائی دارد؟ آیا شخص مراقب با وظایف خود در شرایط  5

6  
ناسب آیا فضا برای ورود نفر بدون استفاده از تجهیزات تنفسی م

،از مواد آتش گیر،رسوبات و ذرات زدوده ظرف کامالً ایزوله شده(است؟
  )ضای داخل از گاز عاری شده و اکسیژن مناسب وجود داردف،شده

    

7  
می باشد افراد ذیربط آموزشهای الزم را  اگر تجهیزات تنفسی مورد نیاز

  دیده اند؟
        

          آیا عالئم هشدار دهنده در ورودی فضای سربسته نصب شده است؟  8
          کمیل شده اند؟آیا مجوزهای مربوط به ایزوله کردن و دیگر موارد مرتبط ت  9

10  
آیا فضای سربسته به طور کامل تمیز و تهویه شده است؟آیا تجهیزات 

  مناسب جهت نجات افراد در محل ورودی به ظرف سربسته وجود دارد؟
        

          آیا گاز سنجی انجام شده است؟  11
          ) حجمی هوا%20حداقل (آیا میزان اکسیژن مناسب می شود؟   12

13  
 پایش اکسیژن با آالرم هشدار دهنده مناسب در داخل ظرف آیا دستگاه
  وجود دارد؟

        

14  
آیا قبل از انجام کار گرم درون ظرف گازسنجی صورت گرفته است؟آیا 

  با تجهیزات مناسب و دارای آالرم جهت پایش مداوم می باشد؟Lمیزان
        

          د؟آیا کارکنان از اقدامات الزم در شرایط اضطراری آگاهی دارن  15
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  :2 پیوست
  ...برای تجهیزات الکتریکی از قبیل فن ها، المپ ها، دستگاه های گرما ساز و) IP( مواد وروددر برابرحفاظت درجه 

ایـن  . بیان کننده درجه حفاظت دهی برای تجهیزات الکتریکـی اسـت  IP  در واقعE EN60 529 و EEE IEC 529 طبق استاندارد
 است که عدد اول سمت چپ بیانگر درجه حفاظت دهی در برابر ورود ذرات خطرناک جامـد و                   شاخص از دو عدد تشکیل شده     

  .عدد دوم در سمت راست بیان کننده درجه حفاظت دهی در برابر ورود ذرات و قطرات مایع خطرناک است
  

  :استبخش اول نشانگر حفاظت تجهیزات در مقابل ورود ذرات جامد خطرناک 
X = حفاظت دهی نامشخص  
  حفاظت دهی خاصی انجام نشده است = 0
  متر میلی50اشیاء بزرگتر از هیزات در مقابل حفاظت از دست د رمقابل دسترسی اتفاقی به بخشهای خطرناک و حفاظت از تج = 1
    میلی متر12بزرگتر از تجهیزات در مقابل اشیاء حفاظت انگشتان در هنگام دسترسی به بخشهای خطرناک و حفاظت از  = 2
  )سیم ها برای مثال ابزار،( میلی متر5/2حفاظت در مقابل اشیاء بزرگتر از   =3
  ) سیم ها،برای مثال ابزارهای خطوط( میلی متر 1حفاظت در مقابل اشیاء بزرگتر از  = 4
  حفاظت در مقابل ورود گرد و غبار با کمیت کافی برای مداخله با عملیات رضایت بخش تجهیزات = 5
  غبار ورودی در مقابل گرد وحفاظ دهی کامل  = 6
  

  : استبخش دوم نشانگر حفاظت تجهیزات در مقابل ورود خطرناک آب
X = حفاظت دهی نامشخص  
  حفاظت دهی خاصی انجام نمی گیرد = 1
   درجه جابجا شده است15حفاظت دهی در مقابل قطرات آب زمانی که شی از موقعیت طبیعی خود حدود  = 2
   درجه از حالت قائم60پری آب تا زاویه حدود حفاظت دهی در مقابل اس = 3
  حفاظت دهی دربرابر پاشش آب از هر جهتی = 4
  حفاظت دهی در برابر جت آب با فشار کم از هر جهتی = 5
  حفاظت دهی در برابر جت آب با فشار باال یا فشار سنگین آب دریا از هر جهتی = 6
X6 =ین تر از سطح افقحفاظت دهی در مقابل بارندگی از زاویه های پائ  
   متری 1 سانتی متری تا 15حفاظت دهی در مقابل غوطه ور شدن موقت در عمق  = 7
   آبشارحفاظت دهی در مقابل غوطه ور سازی دائم تحت ف = 8
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 و محیط زیست مدیریت بهداشت، ایمنیدر سیستم ورود به فضاهای بسته راهنمای 

HSE - 301 – 02 :شماره سند 
25 از 25: صفحه  نسخه  : ضمائم /تعداد فرم  

  


