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تعاليسمهاب

                                                          
 

هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
شماره:                        98/558671

01/10/1398 تاريخ:

سنگدستورالعمل ايمني در معادن زيرزميني زغالموضوع: 

هاي توسعه كشور موضوع نظام فني و اجرايي يكپارچه، ( قانون احكام دائمي برنامه34در چارچوب ماده )

ه پيوست ضابطههاي عمراني، بنامه استانداردهاي اجرايي طرح( قانون برنامه و بودجه و آيين23ماده)

دستورالعمل ایمنی در معادن زیرزمینی  »، مشاورين و پيمانكاران با عنوان اجراييامور نظام فني  775شماره 

شود.ابالغ مي گروه سوماز نوع «  سنگزغال

الزامي است. 01/01/1399رعايت مفاد اين ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاريخ 

كننده نظرات و پيشنهادهاي اصالحي يي، مشاورين و پيمانكاران اين سازمان دريافتامور نظام فني اجرا

  در مورد مفاد اين ضابطه بوده و اصالحات الزم را اعالم خواهد كرد.

محمد باقر نوبخت 

ربانهم و بودهج کشورسازمان 
رياست جمهوري 
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 اصالح مذارک فىي 

 

 خًاوىذٌ گرامي:

 کطًر، بًدجٍ ي بروامٍ سازمان تًلیدي ي زیربىایی امًر فىی، معايوت پیماوکاران ي مطايریه اجرایی، فىی وظام امًر         

 کطًر مُىدسی ي جامعٍ بٍ استفادٌ براي را آن ي کردٌ ایه ضابطٍ تُیٍ بٍ مبادرت برجستٍ کارضىاسان وظر از استفادٌ با

 ي ایُام ابُام، فىی، مفًُمی، َاي غلط وظیر ایرادَایی از مصًن اثر ایه فرايان، تالش يجًد با .است ومًدٌ عرضٍ

 .ویست اضکاالت مًضًعی

صًرت مطاَدٌ َرگًوٍ ایراد ي اضکال فىی مراتب را بٍ صًرت زیر ري، از ضما خًاوىدٌ گرامی صمیماوٍ تقاضا دارد در  از ایه

 گسارش فرمایید:

 sama.nezamfanni.irفرماییذ:    وام ثبت اجرایي )سما( ي فىي اسىاد داوش مذیریت ساماوٍ در -1

 .فرماییذ تکمیل کاربري پريفایل بخش در را خًد وشاوي احتمالي، تماس براي ي سما ساماوٍ بٍ يريد از پس -2

 .فرماییذ مراجعٍ ایه ضابطٍ وظرخًاَي بخش بٍ -3

 .کىیذ مشخص را وظر مًرد مًضًع صفحٍ ي بىذ شمارٌ -4

 .داریذ بیان خالصٍ بصًرت را وظر مًرد ایراد -5

 .کىیذ ارسال جایگسیىي براي را شذٌ اصالح مته امکان صًرت در -6

 مطالعٍ ومًدٌ ي اقدام مقتضی را معمًل خًاَىد داضت.کارضىاسان ایه امًر وظرَاي دریافتی را بٍ دقت 

 ضًد. پیطاپیص از َمکاري ي دقت وظر جىابعالی قدرداوی می
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 باسمه تعالي

 پيشگفتار 



ّیااتٍصیاشاىبتاِکااس یش 20/4/1335ُ،هَسخ33443/ت42334ًظامفٌیٍاجشاییکطَس)هصَتِضواسُ

ِ ّاا ًهْاذاس ٍهؼیاسّا،استاًذاسدّاٍضَاتطفٌایدسهشالاتیْیاٍِاجاشا واشیًٍیاضیَجاِهصمتاِّضیٌا

تشاساا ًظاامفٌایاجشایایهَسدیاکیذجذ لشاسدادُاستٍایياهاَسّاساتشداس دسلیوتیوامضذُوشیتْشُ

ًاهاِلااًَىتشًاهاٍِتَدجاٍِنیایي23ّا یَسؼِکطَس،هادُلاًَىالکامدائویتشًاه34ِیکپاسچِ،هَضَعهادُ

ا کطاَسَسؼِّا ییْیٍِیذٍیيضَاتطٍهؼیاسّا فٌیوشیاستاًذاسدّا اجشاییهصَبّیاتهحتشمٍصیشاى،

ساتِػْذُداسد.

ضَد.ّا یجذیذًاپزیش،جضٍهٌاتغفسیلیهْنجْاىضٌاختِهییشیيسَختسٌگتِػٌَاىیکیاصلذیویصغال

ِیثاذیتتمیِتشا دسصذ20ًٍمتٍلوتٍبسَخت) شهایصتشق،یَلیذتشا سٌگدًیاصغالدسصذ30یمشیثا تا

سٌگایشاىوثكتشنٍسدّا اًجامضذُ،دسلاللاضش،رخایشلطؼیصغال.ضَدهیاستفادُلطشاىٍکک،فَهدساص 

یشییةدسواث هیلیاسدیياست.تیطتشیيرخایشصغالایشاىت14ِضٌاسینىلذٍدهیلیاسدیيٍرخایشصهیي1/1

دسصذلشاسییاست.23دسصذککض32ٍٍَکشهاىلشاسداسد.اصایيهمذاس

ساَص ًٍظاایشنىسٌگهخاوشاتصیاد هاًٌذاًفجاس ااصهتااى،نیاصؼذًکاس ٍتٍِیژُهؼذًکاس صغالدسه

ّاایَاىاصتسیاس اصنىٍجَدداسد.ا شچِایيهخاوشاتیَاىایجادلَادثًا َاسساداسًذ،تاسػایتًکاتایوٌیهی

جلَ یش کشد.

دسلالةتشًاهِیْیاِضاَاتطٍ"سنگدر معادن زیرزميني زغال دستورالعمل ایمني"ضاتطِلاضشتاػٌَاى

هؼیاسّا هؼذىیْیِضذُاست.

ّاییدسهتيهَجَداستکِاهیذاست،کاستشدػولیٍدسساط ّا اًجامضذُلطؼاٌَّصکاستیتاّوِیالش

ٍسد.ّاسافشاّننٍسیغایيضاتطِیَسطهٌْذساىهَجثاتضٌاساییٍتشوشفًوَدىنى



 حميدرضا عدل 

 امور زیربنایي و توليدی  معاون فني،                                                                                                 

 8931 پایيس 
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 تعاریف ي مفاَیم -1-1

ٔا٘ٙذ سیضؽ ػمف یا ا٘فجاس ٌاص سخذادٞایی  .وشد حٛادث پیـٍیشیتٛاٖ اص ٚلٛؿ تقضی تا سفایت اكَٛ ایٕٙی ٔی

ٔقادٖ  دس دادٜ سخ حٛادث تٝ ٔشتٛط اعالفات ٚ ة ٚخیٕی داس٘ذ. آٔاسفٛالٔتاٖ فّیشغٓ احتٕاَ ٚلٛؿ ٘ٝ چٙذاٖ صیاد، 

  ٚعشف وشدٖ ٔٙاتـ اكّی حادحٝ یاتی فُّ حٛادث، ؿٙاػایی ٚ تش اتضاس ٟٕٔی تشای سیـٝ ،ػًٙ ایشاٖ ٚ جٟاٖصغاَ

 .ٞا اػت ی اص تىشاس آٖتشای جٌّٛیش جٛییچاسٜ

 ایمىی

 ٝ ؿذٜ اػت:تقاسیف صیش تشای ایٕٙی اسای

 .اػتٞای اسصیاتی ؿذٜ، ٔٛسد لثَٛ ٚضقیتی وٝ دس آٖ سیؼه -

 ٔیضاٖ یا دسجٝ دٚس تٛدٖ اص خغش -

 دس أاٖ ٔا٘ذٖ اص سیؼه غیشلاتُ لثَٛ یه خغش -

 حفاؽت ٘ؼثی دس تشاتش خغش -

اص  .ٔادی، تٝ ٔیضاٖ لاتُ لثَٛ ٔحذٚد ؿذٜ تاؿذ )تٝ اؿخاف( یا خؼاستحاِتی وٝ دس آٖ احتٕاَ خغش آػیة  -

 ؿذٜ اػت.اػتفادٜ دس اػتا٘ذاسد ٚاطٜ ایٕٙی ایٗ تقشیف 

 فّٓ ٚ ٞٙش پیـٍیشی اص حادحٝ ٚ فٛأُ ایجاد حادحٝ -

 ذ.وٙٔحیظ سا ٔختُ ٔییا فمذاٖ ٞش ٌٛ٘ٝ حادحٝ ٘أغّٛب ٚ پیـٍیشی اص حٛادث تاِمٜٛ وٝ ػالٔتی فشد  -

 ٞای غیشلاتُ لثَٛسٚ ٘ـذٖ تا سیؼهٝسٞایی اص سیؼه آػیة ٚ كذٔٝ ٚ سٚت -

 وٙذ.سا پیٍیشی ٔی ٞا ساٞىاسٞای وٙتشَ ٚ واٞؾ آٖ ،آٔیضتجضیٝ ٚ تحّیُ فٛأُ ٔخاعشٜتا ای اص فّٓ وٝ ؿاخٝ -

 ؿٛد. ٔیتافج حفؼ ٘یشٚی ا٘ؼا٘ی ٚ ػشٔایٝ تذاتیشی وٝ  -

 ریسک

 .ؿٛدٌیشی ٔیٚ آحاس آٖ ا٘ذاصٜحادحٝ تش حؼة احتٕاَ ٚلٛؿ ٚ ٚلٛؿ یه حادحٝ تا آحاس ٔٙفی اػت احتٕاَ تاتـ سیؼه 

 ٔمذاس سیؼه ;احتٕاَ  ×ؿذت 

 تازرسی

ٔٙذ ٚ سػٕی تشای تجضیٝ ٚ تحّیُ ٔـىالت ایٕٙی یه پشٚطٜ یا فّٕیات اػت وٝ تٛػظ یه یه فشآیٙذ ٘ؾاْتاصسػی 

ٌیشد. تیٓ تاصسػی اٖ ایٕٙی تا دس ٘ؾش ٌشفتٗ ایٕٙی ٕٞٝ واستشاٖ ا٘جاْ ٔیتیٓ ٔجشب، ٔؼتمُ ٚ تا كالحیت اص ٔتخلل

تشای چٍٍٛ٘ی سفـ یا واٞؾ آٖ پیـٟٙادٞایی ای سا وٝ ٕٔىٗ اػت ٔٙجش تٝ ٚلٛؿ حادحٝ ؿٛد تٝ ٕٞشاٜ ؿشایظ تاِمٜٛ

 دٞذ.ٌضاسؽ ٔی

 حادثٍ

 حادحٝ، تقاسیف صیش اسایٝ ؿذٜ اػت:تشای 
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 تیٙی ٘ـذٜ اػت.غیشٔٙتؾشٜ ٚ پیؾ ،سیضی ٘ـذٜتش٘أٝحادحٝ یه اتفاق یا سٚیذاد  -

 ؿٛد.ٔیٔٙجش حادحٝ سٚیذادی اػت وٝ تٝ ٔلذٚٔیت، تیٕاسی یا ٔشي ٚ ٔیش  -

سٚی سیضی لثّی ٞیچ ٘ٛؿ للذ ٚ یا تش٘أٝتذٖٚ ای اػت وٝ حیٗ ا٘جاْ دادٖ واس ٚ ٚالقٝ ،حادحٝ ٘اؿی اص واس -

 دٞذ. ٔی

تیٙی، غیشفادی ٚ ٘اٌاٜ ٚ غیشلاتُ پیؾ  سٚیذاد خاسجی ٔـخق، لاتُ ؿٙاػایی،حادحٝ، ػا٘حٝ یا تلادف، یه  -

احشی ٔـخق داسد. یه حادحٝ ٔقٕٛال ٚ  دٞذ سخ ٔیتذٖٚ للذ اػت وٝ دس یه صٔاٖ ٚ ٔىاٖ ٚیظٜ تذٖٚ دِیُ آؿىاس 

 ٔٙاػة وٙؾ پیـٍیشا٘ٝ  ا٘جاْ تا آفشیٙذ ٚٔٙفی ٚ ٘اٌٛاسی داسد وٝ تا آٌاٞی اص دالیُ سٚیذادی وٝ حادحٝ سا ٔیپیأذ 

 آٖ جٌّٛیشی وشد.ٚلٛؿ تٛاٖ اص ٔی

آالت ٚ سػاٖ تٝ أٛاَ، ٔاؿیٗآفشیٗ یا خؼاستسیضی ٘ـذٜ ٚ صیاٖحادحٝ فثاست اص سٚیذاد ٘اخٛاػتٝ، تش٘أٝ -

ت سا ؿٛد ٚ پیـشفت یا ادأٝ عثیقی یه فقاِیٞای وؼة ٚ واس ػاصٔاٖ ٔیٞا اػت وٝ تافج اص تیٗ سفتٗ ٔٛلقیتدػتٍاٜ

 ػاصد.ٔختُ ٔی

 تیٙی ٘ـذٜ اػت وٝ تحت تاحیش فأُ یا فٛأُ خاسجی دس احش فُٕ یا اتفاق ٘اٌٟا٘ی سخ حادحٝ اتفالی پیؾ -

 ؿٛد )تقشیف ٔٙذسج دس لاٖ٘ٛ تأیٗ اجتٕافی(.دٞذ ٚ ٔٛجة كذٔاتی تش جؼٓ یا سٚاٖ فشد ٔیٔی

 فراياوی حادثٍ

كذٔٝ یا تیٕاسی اػت وٝ تش ٔثٙای ٞش یه ٔیّیٖٛ ػافت واس واسٌش فشاٚا٘ی حادحٝ فثاست اص تقذاد دفقات ٚلٛؿ 

فشد ٘تٛا٘ذ ٚؽایف ٔقِٕٛی خٛد سا تشای یه یا چٙذ  ٞا ذ وٝ دس احش آٖ٘ؿٛؿٛد. دس ایٗ تقشیف حٛادحی ِحاػ ٔیتقییٗ ٔی

 سٚص ا٘جاْ دٞذ.

 ضذت حادثٍ

 ٔثٙای ٞش یه ٔیّیٖٛ ػافت واس تقشیف  افتذ ٚ تشؿذت حادحٝ فثاست اص ٔجٕٛؿ سٚصٞایی اػت وٝ فشد اص واس ٔی

 ؿٛد.ٔی

 حادثٍ جسیی

خٛسدٖ دیذٌی، تشیذٌی، پیچدیذٌی ػغحی اص لثیُ خشاؿیذٌی، ضشبوٝ ٔٙجش تٝ خؼاست ػثه ٚ آػیةای  حادحٝ

 ؿٛد.یا دسسفتٍی دػت ٔی

 حادثٍ مرگثار

 ؿٛد.وٝ ٔٙجش تٝ فٛت فشد ٔیای  حادحٝ

 حادثٍ واگًار 

خؼاست جا٘ی ػٍٙیٗ اص لثیُ اص واسافتادٌی دایٓ، ٘مق فضٛ یا اص واسافتادٌی ٘ؼثتا عٛال٘ی وٝ ٔٙجش تٝ ای  حادحٝ

 ؿٛد.ٔی
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 ضثٍ حادثٍ

 تیٙذ.ِٚی دس احش ٚلٛؿ آٖ وؼی كذٔٝ ٕ٘یاػت اتفالی وٝ تاِمٜٛ خغش٘ان 

 1گاز مرداب

 ػًٙ ٚجٛد داسد.٘اْ دیٍش ٌاص ٔتاٖ وٝ دس ٔقادٖ صغاَ

 حسگر الکتريضیمیایی

وشتٗ ٚ اوؼیذٞای اصت دس ٞٛای ٔقذٖ تٝ واس  اوؼیذدسكذ ٌاصٞایی ٔا٘ٙذ اوؼیظٖ، ٔٛ٘ٛحؼٍشی وٝ تشای تقییٗ 

 سٚد.ٔی

 زاخًدوجات اکسیژن

 وٙذ.اوؼیظٖ تِٛیذ ٔی ،ٔاػىی وٝ تش اػاع ٚاوٙؾ ؿیٕیایی

 2تادتسن تقًیتی

 سٚد.واس ٔیتادتض٘ی وٝ تشای واٞؾ افت فـاس دس یه ؿاخٝ اص ؿثىٝ تٟٛیٝ ٔقذٖ تٝ 

 3تادسىج

 سٚد.ای وٝ تشای تقییٗ ػشفت ٞٛا دس ٔقذٖ تٝ واس ٔیٚػیّٝ

 4خًدسًزی

 ؿٛد.ػٛصی ٔیخٛدی تقضی اص ٔٛاد ٔقذ٘ی تا اوؼیظٖ وٝ تافج افضایؾ دٔا ٚ ٌاٜ ػثة آتؾتشویة خٛدتٝ

 سىگدر معادن زغال ریسک -1-2

 وشد: تٙذیتٛاٖ عثمٝٔشاحُ اسصیاتی سیؼه سا تٝ كٛست صیش ٔی

 (خؼاست احتٕاَ) سیؼه ؿٙاػایی -اِف

 ٞا٘مق ٚ ٞااؿتثاٜ ٔختّف ا٘ٛاؿ ؿٙاػایی -ب

 (آٔاس تٝ تٛجٝ تا) اتفاق یا حادحٝ احتٕاَ وشدٖ وٕی -ج

 (ٔاِی ٔىا٘ی ٚ صٔا٘ی،) حادحٝ ؿذت وشدٖ وٕی -ت

  تٛاٖ تٝ ٔٛاسد صیش اؿاسٜ وشد:ٔیػًٙ، حٛادث دس ٔقادٖ صغاَ تشیٗاص ٟٔٓ

 واسٌاٜ وٕشتاالی سیضؽ -اِف

 (ٌاصٌشفتٍی) خفٍی -ب

 (ٔتاٖ) ػٛصیآتؾ ٚ ا٘فجاس -ج

                                                 
1- Marsh gas 

2- Booster fan 

3- Anemometer 

4- Spontaneous combustion 
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 صغاَ ٌشد خغشات ٔشتٛط تٝ -ت

  ٘اسیٝ ٔٛاد ٔخاعشات -ث

 ػًٙصغاَ تشجای خٛدػٛصی -ج

  ػًٙصغاَ پشتاب -چ

  ا٘ثاؿت ٞایٔحُ دس ػًٙصغاَ خٛدػٛصی -ح

 َای مقاتلٍ تا خطراتراٌ -1-3

 تاالی کارگاٌ ریسش کمر -1-3-1

افتذ، سیضؽ ػمف واسٌاٜ اػت. تشای پیـٍیشی اص ٚلٛؿ ػًٙ اتفاق ٔیٞای صغاَیىی اص خغشات فٕذٜ وٝ دس واسٌاٜ

 ٔٛاسد صیش ٔذ ٘ؾش لشاس ٌیشد: ذایٗ حادحٝ تای

 تشسػی ٚ ٕٔیضی تش اػاع عشح واسٌاٜ )پاػپٛست( -اِف

 ٞاتش اػاع پاػپٛست ٚ سدیف تٛدٖ آٖ یٔتٙاػة تٛدٖ اتقاد ػیؼتٓ ٍٟ٘ذاس -ب

 ٞاسفایت فاكّٝ تیٗ پایٝ -ج

 تشسػی ٌؼُ ٚ ٔیضاٖ آب خشٚجی -ت

 ٞا   حفش كحیح ٔحُ لشاسٌیشی ػتٖٛ -ث

 ٍٟ٘ذاسیٞا ٚ ػایش ٚػایُ چٛباتلاَ دسػت  -ج

 ٌاْ تخشیة كحیح -چ

ص عشف دفتش عشاحی ٔقذٖ دس آِثْٛ ؿٙاػی ٚ ٔقذ٘ی اؿٙاػٙأٝ واسٌاٜ اػت وٝ تش اػاع اعالفات صٔیٗ ،پاػپٛست

اجشا وٙذ. تیـتش  ایٗ اٍِٛ سا ذؿٛد ٚ ػشپشػت واسٌاٜ تایلثُ اص ؿشٚؿ واس اػتخشاج واسٌاٜ اسایٝ ٔی ،اػتخشاج ػاِیا٘ٝ

ای اص پاػپٛست واسٌاٜ اػتخشاج ٕ٘ٛ٘ٝ 1-1دٞذ. دس ؿىُ پاػپٛست سخ ٔی ٘ىشدٖ تاال تٝ فّت سفایتحٛادث سیضؽ وٕش

ٞای ػیؼتٓ ٍٟ٘ذاسی چٛتی ٚ جشصٞا ٚ دس تٛضیحات ضٕیٕٝ دس پاػپٛست فاكّٝ لشاسٌیشی ػتٖٛ ؿذٜ اػت.٘ـاٖ دادٜ 

ؿٛد. اص دیٍش ٔٛاسدی وٝ دس ٔٛسد جشصٞا تایذ سفایت ؿٛد، اػتفادٜ دسج ٔی ػایش ٔٛاسدلغش چٛب ٚ  ،ٔمذاس ٌاْ تخشیةآٖ 

ٍٞٙاْ اػتمشاس دس تیٗ جشصٞا اػت. اص ٔٛاسد ٟٔٓ جٌّٛیشی اص ِغضؽ دس  تشایاص چٛب چٟاس تشاؽ تٝ جای ٌشدٜ چٛب 

ٌیشی  تایذ ِكواس جثٟٝپغ اص ا٘فجاس ٞای اِٛاس ؿذٜ( ػمف تشای جٌّٛیشی اص سیضؽ ػمف اػت. ٌزاسی )چٛبدیٍش السدٜ

 .جذا ؿٛ٘ذ ٞای ػؼتػًٙٚ ؿذٜ 

ؿٛد، ٞای فٛالدی اػتفادٜ ٔیپایٝ ٞای ٔىا٘یضٜ تا تٛجٝ تٝ ٘ٛؿ ػیؼتٓ ٍٟ٘ذاسی وٝ اغّة اص ػپش )ؿیّذ( ٚ یادس واسٌاٜ

 سیضؽ ػمف اغّة ٘اؿی اص ٚجٛد ٌؼُ، ؿىؼتٍی، دسصٜ ٚ ؿىاف اػت. 



 7 1/3/98                                                                           کلیات -فصل اول

 

 

ػیؼتٓ ٍٟ٘ذاسی فـاس تیـتشی سا وٝ عَٛ صیاد  ات یٞادس واسٌاٜعَٛ واسٌاٜ تا ػشفت اػتخشاج ٘ؼثت ٔقىٛع داسد. 

سا افضایؾ واسٞای اػتخشاج تقذاد جثٟٝٞا یا تایذ  تٙاتشایٗ دس ایٗ واسٌاٜ ،ذافضایؾ یاتتایذ ػشفت پیـشٚی  ،وٙذتحُٕ ٔی

 .دوش ٞا سا وٓ عَٛ آٖعثمات فشفی اػتفادٜ اص یا تا  داد

 



  سنگل

 

 

  

دن زيرزميني زغال

تخريب 
 كارگاه

 دويل سنگي

تخريب 
 كارگاه

مل ايمني در معاد دستورالعم           

  رگاه استخراج

 دويل سنگي

ي
كارگاه

تخريب يواره

 ديواره زغالي

                       

ي از پاسپورت كار

هايستون
كا نكهداري  

 دي

 

1/3/98 

اينمونه - 1-1كل

 

شك

هاشترك

ي

رگاه

ي

هاي فلزي در اشآرك  

برداريايستگاه نقشه  

 جهت استخراج كارگ

 جريان هواي خروجي

 جريان هواي تازه

8 

  

8
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 گازگرفتگی  -1-4

ػٛصی ٕٔىٗ وٙذ. دس احش آتؾٔضش اص حذ ٔجاص تجاٚص ٕ٘یاٌش ػیؼتٓ تٟٛیٝ ٔٙاػة تاؿذ، دسكذ اوؼیظٖ ٚ ٌاصٞای 

ٌشفتٍی افشاد اتذ وٝ ایٗ أش تافج خفٍی یا ٌاصدسكذ اوؼیظٖ ٘یض واٞؾ ی ،اػت فالٜٚ تش افضایؾ غّؾت ٌاصٞای ٔضش

ی ّٔی ایٕٙ ٔٛػؼٝخغش٘ان تشای ا٘ؼاٖ ٚ ػالٔتی وٝ تٝ ٚػیّٝ  د. حذ خغش٘ان ٌاصٞای ٔضش دس اػتا٘ذاسد ٌاصٞایؿٛٔی

ؿذٜ اػت. افضایؾ ٌاصٞای دیٍش تافج واٞؾ دسكذ اوؼیظٖ ٝ اسای 1-1دس جذَٚ تقییٗ ؿذٜ  1ٞای ؿغّیٚ تیٕاسی

 اػت. 2-1ؿٛد وٝ فالیٓ واٞؾ آٖ تش تذٖ ا٘ؼاٖ تٝ ؿشح جذَٚ ٔحیظ ٔی

 NIOSHحذ مخرب ي مجاز گازَای معذن تر حسة استاوذارد  -1-1جذيل 

 وًع گاز فرمًل ضیمیایی (  ppm) مخرب حذ (ppmحذ مجاز )

35  200  CO ٗٔٛ٘ٛاوؼیذ وشت 

10  100  H2S ٖػِٛفیذ ٞیذسٚط 

 2   100  SO2 اوؼیذ ٌٌٛشددی 

 3  20 NO2 اوؼیذ ٘یتشٚطٖدی 

5000  30000  CO2 اوؼیذ وشتٗدی 

 اوؼیظٖ O2 - (دسكذ) 19

 عًارض کاَص اکسیژن تر تذن اوسان -2-1جذيل 

 )درصذ( اکسیژن در ًَا میسان َاعالیم ي وطاوٍ

  21 تا 18 كٛست فادی ادأٝ داسد.ٝ ؿٛد ٚ تٙفغ تٞیچ فالٔت خاكی ٔـاٞذٜ ٕ٘ی

  18 تا 14 تٙفغ ٚ ٔـىُ ؿذٖ تثادَ  آًٞٙافضایؾ 

  14 تا 10 عثیقیٔـىُ ؿذٖ تٙفغ ٚ خؼتٍی غیش

 10تا  7 حاِت تٟٛؿ ٚ واٞؾ ػغح ٞٛؿیاسی

  6وٕتش اص  تٙفغ ٚ ٔشيتشٚص حاِت تـٙج ٚ ٔختُ ؿذٖ وأُ 

ٞای ٌاصػٙج دلیك تایذ اص دػتٍاٜ٘ذاس٘ذ،  وٝ سً٘ ٚ تٛ ٔا٘ٙذ ٔٛ٘ٛاوؼیذ وشتٗشخی اص ایٗ ٌاصٞا ت تشای ؿٙاػایی

الذاْ  ٔـىالت ٚ خشٚج افشاد اص ٔحُ خغش ، دس ٔٛسد سفـٔجاص غّؾت ٌاصٞا اص حذفشاتش سفتٗ  اػتفادٜ وشد تا دس كٛست

 ؿٛد.

 

                                                 
1- National institute for occupational safety and health (NIOSH) 
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 سًزیزغال ي آتصاوفجار گاز  -1-5

تافج حٛادث جا٘ی ٚ ٔاِی صیادی  ٚ ٔقذٖ اٌش چٝ اتفاق ٘ادسی اػت أا فٛالة ٚخیٕی داسد دس پذیذٜ ا٘فجاس ٌاص صغاَ

لاتُ تـخیق تٝ ٚػیّٝ حٛاع سً٘ ٚ غیشتٛ، تیؿٛد ٚ ٌاصی تیایجاد ٔیتـىیُ وا٘ؼاس صغاَ  ٍٞٙاْؿٛد. ٌاص صغاَ ٔی

ػًٙ ٚجٛد داسد. ایٗ ٌاص دس ؿٛد ٚ دس تیـتش ٔقادٖ صغاَٞٓ ؿٙاختٝ ٔی )ٔتاٖ( ٔشدابا٘ؼاٖ اػت. ایٗ ٌاص تٝ ٘اْ ٌاص 

 پشاوٙذٜٔحیظ واس دس دسٖٚ خُّ ٚ فشج صغاَ ٚ ٘یض تٝ كٛست جزب ػغحی ٕٞشاٜ تا صغاَ ٚجٛد داسد ٚ دس احش حفش صغاَ 

ٕٞٛاسٜ دس لؼٕت فٛلا٘ی ٔحیظ  شایٗتٙات ،تش اػتٚ اص ٞٛا ػثه 55/0ٔخلٛف ٘ؼثی ایٗ ٌاص ٘ؼثت تٝ ٞٛا  جشْؿٛد. ٔی

ٚ تٝ تیشٖٚ ٔقذٖ ٞذایت  ؿذٜ دس كٛستی وٝ ػیؼتٓ تٟٛیٝ ٔٙاػة تاؿذ، ٚاسد ٔؼیش خشٚجیایٗ ٌاص یاتذ. واس تجٕـ ٔی

 ؿٛد.ٔی فمظ دس كٛست جایٍضیٗ ؿذٖ دس ٔحیظ تافج واٞؾ اوؼیظٖ ،٘ذاسد ٔـىّی تشای ػیؼتٓ تٙفغٚ  ؿٛدٔی

 ٞای ٔٛجٛد دس ٞٛای ٔقذٖ دسج ؿذٜ اػت.ٔـخلات ٌاصای اص خالكٝ 3-1دس جذَٚ 

دنامطخصات گازَای مًجًد در مع -3-1جذيل   

خطرواک ترای 

 تىفس
 سًختىی روگ تً مسٌ

قاتل محذيدٌ 

 )درصذ( اوفجار

قاتلیت 

 اوفجار
 وًع گاز

 اوؼیظٖ ٘ذاسد - ٘یؼت ٘ذاسد ٘ذاسد ٘ذاسد ٘یؼت

 اوؼیذ وشتٗدی ٘ذاسد - ٘یؼت ٘ذاسد ٘ذاسد ٘ذاسد ٘یؼت

 ٔتاٖ داسد 15تا  5 ػتا ٘ذاسد ٘ذاسد ٘ذاسد ٘یؼت

 ٘ٛاوؼیذ وشتٗٛٔ داسد 74تا  5/12 ػتا ٘ذاسد ٘ذاسد ٘ذاسد اػت

 ػِٛفیذ ٞیذسٚطٖ داسد 46تا  3/4 ػتا ٘ذاسد داسد داسد اػت

 اوؼیذ ٘یتشٚطٖدی ٘ذاسد - ٘یؼت داسد داسد ٘ذاسد اػت

 اوؼیذ ٌٌٛشددی ٘ذاسد - اػت ٘ذاسد داسد داسد اػت

 ٞیذسٚطٖ داسد 74تا  1/4 ػتا ٘ذاسد ٘ذاسد ٘ذاسد ٘یؼت

 ٘یتشٚطٖ ٘ذاسد - ٘یؼت ٘ذاسد ٘ذاسد ٘ذاسد ٘یؼت

 اػتیّٗ داسد 81تا  5/2 ػتا ٘ذاسد ٘ذاسد ٘ذاسد اػت

 آٔٛ٘یان داسد 28تا  15 اػت ٘ذاسد داسد داسد اػت

 وّش ٘ذاسد - ٘یؼت داسد داسد داسد اػت

 آسػیٗ داسد 78تا  1/5 اػت ٘ذاسد داسد ٘ذاسد اػت

 ػیا٘یذ ٞیذسٚطٖ ٘ذاسد 40تا  6/5 اػت ٘ذاسد داسد داسد اػت

 وّشیذ ٞیذسٚطٖ ٘ذاسد - ٘یؼت ٘ذاسد داسد ٘ذاسد اػت

ػرٛصی ٘یرض دس   آترؾ  ،ٌراص  ٔقٕرٛال تقرذ اص ا٘فجراس    .اػرت دسكرذ   75/0حذ ٔجاص ترشای ٌراص ٔتراٖ دس ٔقرادٖ ایرشاٖ      

ٝ       ٔرٛاسدی  ػرٛصی دس  اِثتٝ آترؾ افتذ. ٔحیظ اتفاق ٔی ٞرا دس احرش   اص لثیرُ ػرٛختٗ ٔرٛاد پالػرتیىی ٔا٘ٙرذ تؼرٕٝ ٘ماِر

. دس اتراق  تیفترذ اتفراق  ٕٔىرٗ اػرت   ٞرای چرٛتی ٚ ٔرٛاسد ٔـراتٝ ٘یرض      ػرٛصی السدٜ ٞا ٚ یا آترؾ تاالی واسوشد آٖ دٔای

اص  ذی ٌراص ٔتراٖ حتٕرا تایر    . ترشای ؿٙاػرای  ترٝ آٖ تٛجرٝ ورشد    ذٔٛ٘یران ٚجرٛد داسد ورٝ تایر    آ ؿاسط تراتشی ِىٛٔٛتیٛٞرا  

ٝ      دسكرذ اػرتفادٜ ورشد ٚ     75/0٘ـراٍ٘ش كرٛتی   ٞـرذاس  ٌاصػٙج سلٛٔی ترا   وراس  تایرذ حرذالُ یره دػرتٍاٜ دس ٞرش جثٟر

اص ٔحرُ خغرش    افرشاد ٚ ؿرذٜ  ٚجٛد داؿتٝ تاؿذ تا دس كٛست فثرٛس اص حرذ ٔجراص ٚ كرذای آطیرش دػرتٍاٜ، وراس ٔتٛلرف         
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ٛ       فرادی ؿرذٖ   تٟٛیرٝ ٔٙاػرة ٚ    پرغ اص خاسج ؿرٛ٘ذ ٚ   ٞرای  ٚضرقیت ٔحریظ وراس ٔجرذد فقاِیرت آغراص ؿرٛد. ِىٛٔٛتی

 ،ٌراص  ٞـرذاس ذ ترا دس كرٛست ٔٛاجٟرٝ ترا ٌراص ٔتراٖ، دس كرٛست        ٙٔتراٖ تاؿر   حؼرٍش ٔقرذٖ تایرذ ٔجٟرض ترٝ      ٔٛجٛد دس

اِضأری  ٘یرض  حشورت ٚ تِٛیرذ جشلرٝ جّرٌٛیشی ترٝ فٕرُ آیرذ. اػرتفادٜ اص خٛد٘جرات ا٘فرشادی            ٚ اصؿٛ٘ذ  ػشیقا ٔتٛلف

 اػت.

اػتخشاج ٚ ػپغ سػٓ خظ سٚ٘ذ وٕه  ٞایٌیشی ٌاص ٔتاٖ ٘ؼثت تٝ سٚصٞای واسی دس واسٌاٜا٘ذاصٜسػٓ ٕ٘ٛداس 

 واسیتش اػاع سٚصٞای ٌیشی ؿذٜ ا٘ذاصٜ ٌاص ٔتاٖ . تٝ فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ، ٕ٘ٛداسوٙذٔیپیـٍیشی اص ا٘فجاس ٌاص ٔتاٖ تٝ ؿایا٘ی 

ؿٛد، تا تٛجٝ تٝ خظ عٛس وٝ ٔـاٞذٜ ٔیاػت. ٕٞاٖ ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ 2-1ٌاصػٙج دس ؿىُ  سلٛٔیتا اػتفادٜ اص دػتٍاٜ 

ایٗ تا تش، تٙاداسد دٚجٛاِیت ؿٛد احتٕاَ ا٘فجاس ایٗ سٚ٘ذ كقٛدی اػت ٚ اٌش دس آیٙذٜ تا ٕٞیٗ ٘حٜٛ فق ،سٚ٘ذ تشػیٓ ؿذٜ

 تٟٛیٝ، تایذ ؿشایظ سا تٟتش وشد. ٚ تٟثٛد سفـ ٔٛا٘ـ

 
 تر اساس ريزَای کاری سىگدر یکی از معادن زغال تغییرات میسان گاز متان -2-1ضکل 

 گرد زغال خطرات مرتًط تٍ -1-6

 ٔٙتـش ٔحیظ كٛست پٛدس ٚ ٌشد   تٝػًٙ یا دس احش ا٘تماَ ٔٛاد تا ٘ٛاس ٘ماِٝ ٚ ٚاٌٗ ٌشد صغاَ ضٕٗ اػتخشاج صغاَ

ٔقادٖ ػٙتی اػت. ٔیضاٖ ٌشد ٚ غثاس تش ٞا، سیضتش اص تشاؽٌشد صغاَ دس ٔقادٖ ٔىا٘یضٜ تا تٛجٝ تٝ صغاَاتقاد ؿٛد. ٔی

ؿٛد. ٔیضاٖ ٌشد ٚ غثاس تٙفؼی ٔجاص، فٕذتا تاتـ ػیّیغ ٔحتٛا اػت. حذ ٔجاص ٔىقة ٞٛا، تیاٖ ٔیؼة ٌشْ دس ٔتشح
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تاؿذ، لاتّیت ا٘فجاس آٖ  تشدسؿتاتقاد ایٗ ٌشد  ٝٔىقة اػت. ٞش چٌشْ دس ٔتشٔیّی 5دس ٔقادٖ صیشصٔیٙی ٌشد صغاَ 

 ذ. یاتافضایؾ ٔی

ٔشعٛب وشدٖ ػغح واسٌاٜ اػتخشاج ٚ  ،ٞای فیّتشداسٌشد صغاَ اػتفادٜ اص ٔاػه ٘اؿی اص تشای جٌّٛیشی اص تیٕاسی

غثاس ٚ ٌشد صغاَ  ٚ ٞای ٘اؿی اص ٌشدجّٕٝ تیٕاسی . اصؿٛدتٛكیٝ ٔیٞا پاؽ دس پیـشٚیٞای داسای آباػتفادٜ اص چاِضٖ

سایج پٙٛٔٛوٛ٘یٛص یا  یٞاجّٕٝ تیٕاسی . اصاؿاسٜ وشدٌٛاسؿی، چـٕی، پٛػتی ٚ ٌٛؿی ، ٞای تٙفؼیتیٕاسی تٝ تٛأٖی

ؿٛد ػاَ تٕاع تا ٌشد صغاَ ٚ غثاس ؽاٞش ٔی 25تا  10ٌاٜ پغ اص آحاس آٖ سیٝ ػیاٜ اػت وٝ ایٗ تیٕاسی ٔؼشی ٘یؼت ٚ 

اػت ٚ  ٚ وٛتاٞی تٙفغ خّظ یا خّظ ا٘ذنػشفٝ تذٖٚ تیٕاسی وٙذ. فالیٓ اِٚیٝ ػاَ تشٚص ٔی 40تاالی  افشادٚ تیـتش دس 

 3-1د. دس ؿىُ ؿٛؽاٞش ٔیػشفٝ خٛ٘ی ٚ وثٛدی ٘اخٗ  دس ٔشحّٝ پیـشفتٝ تٝ كٛست دسد ػیٙٝ، خـٛ٘ت كذا،

 ؿٛد.ٞا دیذٜ ٔیسادیٌٛشافی ػیاٜ یا وذس ؿذٖ سیٝ

سادیٌٛشافی سیٝ ػاِی  یٕٗٞچٙ ،ؿٛداص ٔاػه تا فیّتش ٔٙاػة اػتفادٜ  ذتاییٛص پٙٛٔٛوٛ٘تشای پیـٍیشی اص تیٕاسی 

ایٗ تیٕاسی دس حاَ حاضش تا  .یه تاس تایذ ا٘جاْ ٌیشد، فذْ اػتقٕاَ دخا٘یات ٚ ٚسصؽ ٔٙؾٓ ٘یض اص جّٕٝ ضشٚسیات اػت

 داسٚ، تخّیٝ سیٝ )ػاوـٗ( ٚ اػتفادٜ اص دػتٍاٜ تخٛس ػشد لاتُ وٙتشَ اػت.

 
 ریٍ سیاٌ در اثر تیماری پىًمًکًویًز -3-1ضکل 

 (.4-1ؿىُ ) ؿٛداػتفادٜ ٔیٌیشی ٌشد صغاَ ٌشد صغاَ اص دػتٍاٜ ا٘ذاصٜ ٌیشیا٘ذاصٜتشای 

 
 گیری گرد زغالدستگاٌ اوذازٌ -4-1ضکل 
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 ٞای ؿٙاػایی ٌشد صغاَ تٝ ؿشح صیش اػت: ساٜ

 تاصسػی چـٕی دیٛاسٜ، وف ٚ ػمف -اِف

 ٔـاٞذٜ اتشی اص ٌشد صغاَ -ب

 ػٙج   اػتفادٜ اص دػتٍاٜ غثاس -ج

 ؿٛد:ساٞىاسٞای صیش تٛكیٝ ٔی ٌشد صغاَ تـاسجٌّٛیشی اص ا٘تشای 

 پاؿی جثٟٝ اػتخشاج آب -اِف

 آٚسی ٌشد صغاَ جٕـ -ب

 دسكذ ٌشد صغاَ  50دسكذ پٛدس ٚ  50ٔخّٛط وشدٖ تا پٛدس آٞه ٚ یا وّشیذ وّؼیٓ تٝ ٘ؼثت  -ج

 (5-1پاؿی تُٛ٘ تٝ ٚػیّٝ ؿیشاتٝ آب آٞه )ؿىُ آٞه -ت

 

 اصلی اوذيد ضذٌ تا آب آَکتًول  -5-1ضکل 

 (6-1٘ایّٛ٘ی حاٚی پٛدس آٞه )ؿىُ ٞای تٙذٞای آتی ٚ پٛدس ػٍٙی ٚ ویؼٝاػتفادٜ اص آتؾ -ث

  
 َای حايی پًدر آَکوحًٌ استقرار کیسٍ -6-1ضکل 
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 مًاد واریٍ مخاطرات -1-7

 تش٘أٝ ٚ تٛدجٝػاصٔاٖ  410٘أٝ ایٕٙی ٔقادٖ ٚ ٘یض ٘ـشیٝ ؿٕاسٜ آییٗ ٔٛاسد ٔشتٛط تٝ ایٕٙی واس تا ٔٛاد ٘اسیٝ دس

ؿٛد تٝ ؿشح ؿذٜ اػت. فٕذٜ ٔٛاسدی وٝ تافج تشٚص حادحٝ ٔیٝ اسای "ٔمشسات فٙی آتـثاسی دس ٔقادٖ"فٙٛاٖ  تاوـٛس 

 صیش اػت:

 اسیٝ دس تٝ چاَٞا ٚ تالی ٔا٘ذٖ ٔٛاد ٘وأُ چاَ٘ادس سٚؽ خشجٍزاسی ٚ دس ٘تیجٝ فّٕىشد  ٘ىشدٖ دلت -اِف

 ی وٝ ٔٛاد ٔٙفجشٜ لثّی تالی ٔا٘ذٜ اػت.چاِض٘ی ٔجذد دس تٝ چاِ -ب

 ٔمشسات ایٕٙی ٘ىشدٖ سفایت -ج

 وأُ ٔحٛعٝ ا٘فجاس لثّی        ٘ىشدٖ ػاصیپان -ت

 اػتفادٜ اص آتـىاس آٔٛصؽ ٘ذیذٜ -ث

 فذْ تاصدیذ فیٙی دس آخشیٗ ٔشحّٝ لثُ اص ا٘فجاس -ج

 واس٘أٙاػة تٛدٖ سٚؽ  -چ

 ؿٛد.اِىتشیؼیتٝ ػاوٗ ٔی اػتفادٜ اص ِثاع اِیاف ٔلٙٛفی وٝ تافج تِٛیذ ٚ تجٕـ -ح

 ٞاپشی ؿذٖ فٕش ٔفیذ دیٙأیتػ -خ

 اكَٛ ا٘ثاسداسی  ٘ىشدٖ سفایت -د

 افشاد دس ٔحُ ا٘فجاس ٘ثٛدكذٚس فشٔاٖ آتؾ تذٖٚ ٘ؾاست ٚ حلَٛ اعٕیٙاٖ اص  -ر

 ٘أٝ ایٕٙی دس ٔقادٖ ٔشاجقٝ ؿٛد.اص آٖ تٝ آییٗ وٝ تشای آٌاٞی ٔٛاسد ٟٔٓ دیٍشی ٞٓ دس ایٗ ٔٛسد ٚجٛد داسد

 زغال ترجای خًدسًزی -1-8

ػیؼتٓ تٟٛیٝ ٔٙاػة ٚ تاال سفتٗ دٔای ٔحیظ دس احش ٘ثٛد ػًٙ تٝ فّت اػتقذاد راتی صغاَ ٚ دس تقضی ٔٛاسد صغاَ

ٚ  ٕٞٛاسٜ تایذ تغییشات ٔٛ٘ٛاوؼیذ وشتٗ تشای وٙتشَ ایٗ پذیذٜ، وٙذ.اوؼیذاػیٖٛ، ؿشٚؿ تٝ خٛدػٛصی ٚ آتؾ ٌشفتٗ ٔی

. دس كٛست تغییشات دس جٟت افضایؾ، احتٕاَ خٛدػٛصی ٚجٛد داسد. دس ایٗ حاِت ؿٛدحثت ٚ تحّیُ  ،دٔای صغاَ

اص ػذٞا تشای ایٗ واس تٝ ٔحیظ ٔشتٛط اػت وٝ ٚ جٌّٛیشی اص ٚسٚد آٖ اوؼیظٖ  )ایضِٚٝ وشدٖ( وشدٖ جذاتٟتشیٗ واس 

وٙٙذ احذاث ٔی ،ٞا اص خان سع پش ؿذٜ اػتدس كٛست حاد تٛدٖ ٔٙغمٝ، دٚ دیٛاس وٝ فاكّٝ تیٗ آٖٚ ؿٛد ٔیاػتفادٜ 

 (.7-1 )ؿىُ

تٛاٖ، تش حؼة سٚصٞای واسی ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت ٚ تا سػٓ خظ سٚ٘ذ ٔی وشتٗذ ٔٛ٘ٛاوؼیتغییشات  8-1دس ؿىُ 

، احتٕاَ خٛدػٛصی سا واٞؾ وشتٗ ٔٛ٘ٛاوؼیذتیٙی وشد ٚ تا تٟٛیٝ ٔحیظ ٚ واٞؾ احتٕاَ خٛدػٛصی دس واسٌاٜ سا پیؾ

 داد.
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 سىگپرتاب زغال -1-9

تافج ایجاد فـاس دس  ،ٞاٌاص اص تیٗ الیٝ٘ـذٖ تخّیٝ دِیُ   تٝٞای صغاَ دس ٔقادٖ ٌاصداس، تجٕـ ٌاص دس پـت الیٝ

 79ٞای ا٘جاْ ؿذٜ ؿٛد. تش اػاع تشسػیپـت الیٝ صغاَ ؿذٜ ٚ ایٗ فـاس تافج پشتاب صغاَ ٚ خؼاسات جا٘ی ٚ ٔاِی ٔی

دٞذ. دس كٛستی وٝ دس واسٞای پیـشٚی سٚی ٔیدسكذ دس جثٟٝ 21ی اػتخشاج ٚ ٞاػًٙ دس واسٌاٜدسكذ پشتاب صغاَ

 ٌاص ٔتاٖ سٚ٘ذ افضایـی دیذٜ ؿٛد، احتٕاَ پشتاب صغاَ صیاد اػت. تغییشات ٕ٘ٛداس

تٛاٖ احتٕاَ پشتاب صغاَ دس ٔی ،ػًٌٙیشی ٔیضاٖ ٌاص ٔتاٖ ٚ ٔماٚٔت ٔىا٘یىی صغاَٞای ا٘ذاصٜتا اػتفادٜ اص دػتٍاٜ

 ٌیشد. ا٘جاٌْاصصدایی  یٙذذٜ، لثُ اص ٞشٌٛ٘ٝ حفاسی تایذ فشآتیٙی وشد. تشای پیـٍیشی اص ٚلٛؿ ایٗ پذیٔحذٚدٜ سا پیؾ

تٝ كٛست ٔٛسب  ٔتش دس دیٛاسٜ ٚ ػمف واسٌاٜػا٘تی 20تشای ایٗ واس ػٝ یا چٟاس چاَ تٝ عَٛ حذالُ چٟاس ٔتش ٚ لغش 

ؿٛد. دس  تخّیٝػیؼتٓ تٟٛیٝ  وٕه  ٞا ٌاص اص پـت الیٝ ٚ تٝتا اص عشیك ایٗ چاَؿٛد ٔیٔختّف حفش  ٞایتدس جٟ

وٙٙذ تا تافج ایجاد ؿىؼت الیٝ ٚ ػِٟٛت خشٚج ٞا تضسیك ٔیآب سا تا فـاس تٝ داخُ چاَ ،ایٗ ؿشایظكٛست حاد تٛدٖ 

ٞای دػتٛساِقُٕ فقاِیت" ػاصٔاٖ تش٘أٝ ٚ تٛدجٝ وـٛس تا فٙٛاٖ 755 ؿٕاسٜ ٌاص ؿٛد. تشای اعالفات تیـتش تٝ ٘ـشیٝ

 ٔشاجقٝ ؿٛد. "ؿٙاػی اػتخشاجیصٔیٗ

 
 حریق واضی از خًدسًزی دیًار حایل ترای اطفای -7-1ضکل 



 سنگدستورالعمل ایمنی در معادن زیرزمینی زغال                                   1/3/98  16

 

 

 
 گیری ضذٌتر حسة ريزَای اوذازٌتغییرات گاز مًوًاکسیذ کرته  -8-1ضکل 
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 لوازم و تجهیسات فردی -2-1

لثاع هٌاػة ٍ ساحر ٍ ؿاهل ػٌگ ٍػایل ٍ زدْیضاذ خاكی تِ هٔادى صغالتش اػاع همشساذ هَخَد تشای ٍسٍد 

لاتل أًٌاف، کالُ ایوٌی، چشإ زًَلی، خَدًداذ اًفشادی، کفؾ ایوٌی، خلیمِ ؿثشًگ، دػسکؾ، حفاٍ گَؽ، هاػک 

 ًـاى دادُ ؿذُ اػر. 1-2تشخی اص ایي زدْیضاذ دس ؿکل  هَسد ًیاص اػر. زًَلی ٍ ٓیٌک دس هَاسد خاف

 
 تجهیسات هورد نیاز ترای ورود ته هعذى -1-2شکل 

 لثاس کار -2-1-1

 . ّیچ خای لثاع کاس ًثایذ تاص یا خاسُ تاؿذ.تاؿذالکسشیؼیسِ ػاکي هَاد هَلذ لثاع کاس ًثایذ اص خالػسیک ٍ یا خٌغ 

ص ا اػسفادُ .َدؿ زـکیل اص خٌغ کساى هلٌَٓی الیاف تا ػلَلضی الیاف هخلَى یا ٍ ػلَلضی الیاف اص تایذ کاس لثاع خاسچِ

دس ٍ تاؿذ ای هـکی یا ػشهِسًگ   تِ تایذکاس لثاع  الضاهی اػر. ػٌگغالص هٔادى دس فلضی صیح خای تِ چؼة یا دکوِ

کاس  ؿَد. لثاعًلة الثؼِ  دس خا ػاق ٍ تاصٍ سٍی تش ؿثشًگ ٓذد 2ؿَد  زَكیِ هیتاؿذ. داؿسِ داس دٍ خیة دسبتاالزٌِ 

تاس تایذ یک ع لَاًیي کاس حذالل ّش ؿؾ هاُ یکهسٌاػة تا اًذام کاسگش ٍ ساحر ٍ ّوَاسُ زویض ٍ هشزة تاؿذ. تش اػا ذتای

 دػر لثاع کاس تِ کاسکٌاى هٔذى دادُ ؿَد.

 هاسک هعذنی -2-1-2

ًیوِ كَسذ یٌٔی  ذاص کاسکشد ٍ زویضی فیلسش آى اًویٌاى حاكل ؿَد. هاػک تای ذلثل اص اػسفادُ اص هاػک هٔذًی تای

 ؿکل تِ وکي اػره هاػک ًَّ ایي ًثاؿذ ٍ هاًْ اص ٍسٍد گشد ٍ غثاس ؿَد.سا تدَؿاًذ ٍ هضاحن دیذ  فمي دّاى ٍ تیٌی

تایذ اص هاػک  ػٌگغالص هٔادى تشای. ؿَدهی ثاتر کاسگش تیٌی ٍ دّاى خلَی ،کؾ ٍػیلِ تِ کِ تاؿذ ػادُ فیلسش یک

ٍ تاؿٌذ  زٌِین لاتلػثک ٍ  تایذ هاػک ػشتٌذ ّایزؼوِ .ذتاؿ کاسگش ػش اًذاصُ تا هسٌاػة تایذ ٍ ؿَد اػسفادُ فیلسشزک

 .ًکٌذایداد  خَػسی آى حؼاػیرهَاد خٌغ 

 هاػک تِ ؿشح صیش اػر: اص اػسفادُ ایوٌی ٍ تْذاؿر هَاتي

های اولیهجعبه کمک  
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 ٍخَد آالیٌذُ هَاد ٍسٍد تشای هٌفزی ّیچ کِ ؿَد ثاترای گًَِ  تِ ػشتٌذ ّایزؼوِ تِ ٍػیلِ تایذ هاػک -الف

 .تاؿذ ًذاؿسِ

 د.ؿَ زَخِ فیلسش یاًموا زاسیخ تِ اػسفادُ ٌّگام -ب

 د.ؿَ زَٔین هاُ 6 اص خغ تاؿذ، ًـذُ اػسفادُحسی اگش اص آى  ،فیلسش هَم ٍ هْش ؿذى تاص كَسذ دس -ج

 د.ؿَ زَٔین ػشیٔا تایذ فیلسش هاػک، اص اػسفادُ ٌّگام دس حؼاػیر یا تَ احؼاع كَسذ دس -ذ

 ذ.ؿًَ ًگْذاسی هٌاػة سًَتر ٍ دها تا ازالی دس تایذی ًَ فیلسشّا -ش

 داؿسِ دػسشع دس اػسفادُ لاتل ٍ ػالن هاػک ّوَاسُ کاسگشکاس،  ٌّگام دس کِ تاؿذ زٔذادی تِ تایذ زحَیلی هاػک

زشیح یا فیلسش تا آب ٍ هَاد سکلیِ زدْیضاذ تِ غیش اص کا ذازوام ؿیفر کاسی تایّا، خغ اص دس هَسد ًِافر هاػک ذ.تاؿ

 ا تاد زویض ؿَد.د ٍ غثاس فیلسش تا زکاى دادى آى تٍ گشؿًَذ ؿؼسـَ  کٌٌذُهذٓفًَیؿَیٌذُ ٍ 

 دستکش -2-1-3

 انواع دستکش کار -الف

 غثاس ٍ ّوچٌیي حؼاػیر خَػسیّا دس تشاتش گشد ٍ حفاُر دػرتشای دػسکؾ کاس تافسِ ؿذُ ًخی:  -

 ّا دس تشاتش ػشهادػسکؾ صهؼساًی: تشای حفاُر دػر -

 ّا ٍخَد داسد.دػسکؾ تشصًسی: دس هـاغلی کِ اهکاى خشاؿیذگی، تشیذگی ٍ خشاحر دػر -

 ّا دس تشاتش سًَتر ٍ هَاد ؿیویاییدػسکؾ الػسیکی: تشای حفاُر دػر -

 ًِایش آىّا دس تشاتش حشاسذ، خشلِ، زشاؿِ ٍ حفاُر دػر تشایشصًر دػسکؾ هٌْذػی: دػسکـی اص خٌغ خیش ٍ ت -

 جنس دستکش کار -ب

 آٍس هَخَد دس هحیي کاس تاؿذ.هسٌاػة تا ًَّ کاس ٍ َٓاهل صیاى -

 خٌغ آى اص هَادی تاؿذ کِ تشای دػر کاسگش ایداد حؼاػیر ًکٌذ. -

 انذازه دستکش کار -ج

 هسٌاػة تا دػر کاسگش تاؿذ. -

 ّا سا زا آسًح تِ ًَس کاهل تدَؿاًذ.دػسکؾ تایذ دػر ،هـاغلی کِ تا هَاد ؿیویایی ػش ٍ کاس داسًذدس  -

 یتحویلدستکش کار تعذاد  -ت

 تاؿذ کِ کاسگش ّوَاسُ دػسکؾ ػالن ٍ زویض داؿسِ تاؿذ. ایگًَِتِ تایذ تِ کاسگش زحَیلی دػسکؾ کاسی زٔذاد 

 ؿذُ اػر.دادُ ّا ًـاى  آىّای هشزثي تا کاس تِ ّوشاُ ًـاى هَاسد اػسفادُ ای اص دػسکؾًوًَِ 2-2دس ؿکل 

 ایونیکاله  -2-1-4

تایذ اػساًذاسد الصم سا  ایوٌی کالُ ؿَد.هی اػسفادُ ایوٌی کالُ اص کاس هحیي هخاًشاذ اًَاّ تشاتش دس ػش حفاُر تشای

 اػر: صیش ؿشح ایوٌی تِ کالُ هـخلاذ. تاؿذ داؿسِ اخؼام ػمَى یا هشتِ هماتل دس هماٍهرتشای 
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 ذ.تاؿ تیـسش گشم 400 اص ًثایذ ایوٌی کالُ ٍصى -الف

 ذ.تاؿ اؿسٔال غیشلاتل هَاد خٌغ اص تایذ ایوٌی کالُ -ب

 ذ.تاؿ ًفَر غیشلاتل آبدس هماتل  ٍ هماٍم هشتِ هماتل دس تایذ ایوٌی کالُ -ج

 .تاؿذداؿسِ  کاتل لالب ٍ چشإ گیشُ ًلةدس خـر ػش  تایذ صیشصهیٌی هٔادى دس ایوٌی کالُ -ذ

 خیـاًی گیشقٓش هحکن، ّایرتؼ، گشدى خـر حفاٍ ،زٔشق اص خلَگیشی تشای ػش تاالی دس َّاکؾ ٓذد 2 کالُ تایذ

 ،اص ًِش سًگذ. تاؿداؿسِ  ًیض گیشچاًِ تایذ صهیٌیشصی هٔادى دس ایوٌی کالُ .تاؿذ داؿسِ هٌاػة کیفیر تا زٌِین تؼر ٍ

خشػٌل ایوٌی اخسلاف  تِاخشازَسّا ٍ کاسگشاى ٍ کالُ لشهض تِ ْواًاى، کالُ صسد یهذیشاى، کاسؿٌاػاى ٍ هتِ کالُ ػفیذ 

 داسد.

 

 

 
 عالین هتناسة تا کار دستکش درج شذه تر روی آى -2-2شکل 

 

مقاوم در برابر 

 سرما

مقاوم در برابر 

 مواد شیمیایی
مقاوم در برابر 

 صدمات مکانیکی
مقاوم در برابر 

 پرتوهای رادیواکتیو
مقاوم در برابر 

 الکتریسیته

مقاوم در برابر 

 حرارت
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 کفش ایونی -2-1-5

ِ  دیدذى  آػدیة  هٔدذًی،  ٍ كدٌٔسی  ّدای هحدیي  دس خدا  کٌٌدذُ زْذیذ خٌش زشیيُٓوذ  ػدمَى  اثدش  دس خدا  ّدای خٌدد

ُ  تٌاتشایي ،اػر ػٌگیي اخؼام ًاگْاًی ِ  تدا  ایوٌدی  کفدؾ  اص تایدذ ّدا   دس کاسگدا  هٔدادى  دس ؿدَد.  اػدسفادُ  همداٍم  خٌدد

ِ  ایوٌدی َ حفد  تدشای  ػدٌگ غدال ص اػدیذ،  هذ ؿدَد. چکودِ تایدذ   هدی ّدای الػدسیکی خٌددِ فدَالدی اػدسفادُ      اص چکود

ِ   ٍ حسدی ساحدر   ،ػدش خدَسدى   لغضؽ ٍهدذ سٍغي، هدذ  دس ّدش   ،کداس  لداًَى  اػداع  تدش  تاؿدذ. سًدگ هـدکی     الومدذٍس تد

 دادُ ؿَد.کاسکٌاى کفؾ تِ  خفر دٍحذالل تایذ  ػال

 چراغ هعذنی -2-1-6

دٍ کٌساکر داؿسِ تاؿٌذ ٍ لثل اص حول اص هیضاى ؿاسط ٍ ػالن تَدى آى اًویٌاى حاكل  ذّای هٔذًی ّوَاسُ تایچشإ

ّا تایذ  کٌٌذ، ایي چشإ ّایی اػسفادُ ؿَد کِ دس اثش سٍؿي ؿذى خشلِ زَلیذ هی ػٌگ ًثایذ اص چشإ دس هٔادى صغال .ؿَد

ّا اػر، داؿسِ  ػٌگ سا کِ هذاًفداس تَدى ٍ هماٍم تَدى دس تشاتش هشتِ اص خولِ آى هٔادى صغالاػساًذاسدّای هٌاػة 

ػاصهاى  514تشای هٌالِٔ تیـسش تِ ًـشیِ ؿواسُ  دادُ ؿذُ اػر.ًـاى  3-2دس ؿکل  هٔذًیًحَُ تؼسي چشإ تاؿٌذ. 

 هشاخِٔ ؿَد. "آساییخَؿؾ ٍ زدْیضاذ حفاُسی کاسکٌاى دس ٍاحذّای کاًِساٌّوای "تا ٌَٓاى تشًاهِ ٍ تَدخِ کـَس 

 
 نحوه قرارگیری چراغ هعذنی -3-2شکل 

 گیری و پایشوسایل انذازه -2-2

 گازسنج رقوهی -2-2-1

حؼگشّای اص  گاصػٌح ایيدس اػر. دس هٔادى گیشی ّای اًذاصُزشیي دػسگاُاص خولِ هْندػسگاُ گاصػٌح سلَهی 

 اکؼیظى ٍ هًََاکؼیذ ،زَاى، تِ حؼگشّای الکسشٍؿیویاییّا هیؿَد ٍ اص اًَاّ آىهیاػسفادُ حؼاع تِ گاص هَسد ًِش 

 ،ّا تِ ٍلساطزغییشاذ ؿیویایی ٍ زثذیل آىاػاع  تشتا خایِ کازالیؼسی اؿاسُ کشد. ایي حؼگشّا حؼگشّای هساى کشتي ٍ 

  ّایاػساًذاسدّایی اػسفادُ ؿَد کِ  ػٌگ تایذ اص گاصػٌح دس هٔادى صغالذ. دٌّهیضاى گاص سا زـخیق ٍ ًوایؾ هی
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لاتلیر اًفداس  کِ ػٌگگشد صغالٍ اػسَى، ازیلي، گاصّای هساى، خشٍخاى، تَزاى  ّایتخاس ذ.ٌسا داؿسِ تاؿالصم  الوللیتیي

  اًذ. گیشیتا ایي دػسگاُ لاتل اًذاصُ داسًذ،

گیشی تایذ آى سا اًذاصُدػسگاُ تش اػاع ًَّ گاصی کِ  دادُ ؿذُ اػر.سلَهی ًـاى گاصػٌح چٌذ ًوًَِ  4-2دس ؿکل 

حدن  ٍ کٌٌذگیشی هیکشتي سا اًذاصُ فمي گاص هساى ٍ هًََاکؼیذّا دػسگاُّای هخسلفی ٍخَد داسد. تٔوی اص حؼگشکٌذ، 

یک گاص دیگش  کشتي، اکؼیظى ٍ هًََاکؼیذگیشی گاصّای هساى، ّا چْاس حؼگش تشای اًذاصُکوسشی داسًذ. تٔوی اص دػسگاُ

تاال سفسي گاص اص آطیش ّـذاس دس كَسذ گیشی خَدکاس ٍ ّا اًذاصُداسًذ. اص اهسیاصاذ ایي گاصػٌحدٌّذُ تِ زـخیق ػفاسؽ

 ،ایي ػیؼسن ّایهحذٍدیراص  .هاًذسٍؿي هیکِ ایي آطیش زا صهاى سػیذى هیضاى گاص تِ حذ هداص اػر هداص هیضاى 

حذاکثش  حؼگش هساى هاُ ٍ 9 حذاکثش خغ اص حؼگش اکؼیظىدػسگاُ اػر. تِ ٌَٓاى هثال  ٍاػٌدیزَٔین حؼگشّا ٍ 

ٍاػٌدی تا اػسفادُ اص گاص خاسخی  ذتاس تایهاُ یک 6ّش . تؼسِ تِ ًَّ دػسگاُ، ایي ٍػایل ؿَدن یزَٔ ذػال تای 2 خغ اص

دّذ. تِ ًَس هثال دػسگاُ خَد سا تا َّای هحیي زٌثیك هیى اػر کِ ًی آ 1زٌِین كفشٍاػٌدی ؿًَذ. ًَّ دیگش 

 دّذ. ًـاىدسكذ اػر  21دػسگاُ تایذ اکؼیظى هحیي سا حذٍد 

 

DRGER PAC100 

 

 

BW GAS-XT 

 

 

MSA–X4 

 
 های هختلف گازسنجنوونه -4-2شکل 

زَاى  ایي اًالٓاذ سا هی .ٌذٌکهیآى رخیشُ دس  سا اًالٓاذداسًذ ٍ حافِِ داخلی ّای سلَهی یک  تؼیاسی اص گاصػٌح

ّای هَسد اػسفادُ دس هٔادى  گاصػٌح .زدضیِ ٍ زحلیل کشدٍ داد اًسمال  کاهدیَزشتِ ػیؼسن ػین اص ًشیك کاتل یا تی

 اًفداس تَدى تایذ دس هماتل هشتِ ٍ آب هماٍم تاؿٌذ.ػٌگ ٓالٍُ تش هذ صغال

 

 

                                                 
1- Zero calibration 
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 نجاتکپسول خود -2-2-2

ؿًَذ اًفشادی اػر. تش اػاع لَاًیي هَخَد زوام افشادی کِ ٍاسد هٔذى هی 1خَدًداذّای هَسد ًیاص، اص دیگش دػسگاُ

یک ًوًَِ  5-2دس ؿکل  آى سا تاص ًکٌٌذ.ٍ خض دس هَاسد اػسفادُ اص کوشتٌذ، ّوشاُ داؿسِ تاؿٌذ کدؼَل خَدًداذ تایذ 

 ًداذ ًـاى دادُ ؿذُ اػر.دػسگاُ خَد

 
 نجات انفرادیخودنوعی  -5-2شکل 

اکؼیظى  کٌٌذُهَاد ؿیویایی زَلیذحاٍی یک هحفِِ فلضی  آىدس اػر کِ ػیؼسن هذاس تؼسِ خَدًداذ یک دػسگاُ 

زحَیل اکؼیظى تِ اٍ گیشد ٍ دس اصای آى اکؼیذ کشتي تاصدم اًؼاى سا هیدػسگاُ دی ٍخَد داسد.یذ خساػین اکؼهاًٌذ دی

دػسگاُ سا  تٌاتشایي ًثایذ ،سػذًیض هیگشاد دسخِ ػاًسی 200دػسگاُ زا دهای صا تَدى ایي ٍاکٌؾ دّذ. تا زَخِ تِ گشهاهی

 (.6-2اص دسٍى دّاى خذا کشد )ؿکل 

 
 نجاته دستگاه خودنوونه تاز شذ -6-2شکل 

ًیاص فشد سا دس كَسذ  ،اکؼیظى زَلیذی ؿَد. دس دسٍى ػیؼسن تا اًدام فٔل ٍ اًفٔاالذ ؿیویایی اکؼیظى زَلیذ هی

ػآر ٍ دس كَسذ دٍیذى زا ًین ػآر  2دلیمِ، دس كَسذ ًـؼسي ٍ فٔالیر ًکشدى زا  45ّای کـیذُ زا  حشکر تا گام

ّای ّای کـیذُ اص هحیي خاسج ؿَد. تیـسش هذلؿَد کِ ٌّگام اػسفادُ اص دػسگاُ، فشد تا لذمزَكیِ هیکٌذ.  زاهیي هی

                                                 
2- Self-rescue 
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ّای تا  اب ًَّ دػسگاُ اػر. دػسگاُدٍ ؿاخق هْن دس اًسخ ،ٍصى دػسگاُ ٍ صهاى ٓولکشد آىاًذ. تاس هلشفهَخَد یک

 ًذ. ازش ٍصى حذالل ٍ صهاى ٓولکشد تاال هٌاػة

 سیستن پایش -2-3

 های ثاتت در داخل هعذىدستگاه تاپایش گاز  -2-3-1 

دس  ٍ ؿذ هٌلْتشخي  ٍ هذاٍم كَسذ تِ هٔذى داخل َّای ٍهٔیر اص زَاىهی هٔادى دس ی ثاترّادػسگاًُلة  تا

 زواهی دس ػیؼسن خایؾؿَد  زَكیِ هی .خلَگیشی کشدحادثِ  تشٍص اص ٍ الذام ػشیٔا ،ٍهٔیر دس زغییشكَسذ ایداد 

دس خایؾ ًاهِ ایوٌی دس هٔادى، احذاش ػیؼسن آییي 112هٌاتك تا هادُ ؿَد.  ًگْذاسیكَسذ هٌاػة   ًلة ٍ تِ هٔادى

 اًالٓاذ زـخیق گاص دس داخل هٔذى ًلة ٍتِ تاال الضاهی اػر. دس ایي ػیؼسن حؼگشّای  3هٔادى تا گاصخیضی ًثمِ 

آیذ. دس هیٍ دس ًوایـگش، تِ ًوایؾ دس ؿَدهؼسمش دس ػٌح صهیي اسػال هی کاهدیَزشتِ ٍػیلِ کاتل اًسمال اًالٓاذ تِ 

ٍ كذای آطیش دس هٔذى ٍ ازاق خایؾ  ؿَدًوایاى هیسًگ لشهض دس کاهدیَزش تِ تیؾ اص حذ هداص، كَسذ افضایؾ همذاس گاص 

ای اص ًوًَِ 7-2. دس ؿکل ؿَدهیدػسَس زَلف کاس ٍ زخلیِ خشػٌل كادس  ،خغ اص ّـذاسدّذ. دس ػٌح صهیي، ّـذاس هی

 ًـاى دادُ ؿذُ اػر. ،ًلة ؿذُػٌگ یکی اص هٔادى صغالایي ػیؼسن کِ دس 

 
 سنگ زغال یکی از هعادىدر سیستن پایش گاز  -7-2شکل 

حؼگش ٍ  ،ّا اهکاى افضایؾ کاتلخایی حؼگشّا اػر ٍ تا گؼسشؽ زًَل ٍ کاسگاُّای ایي دػسگاُ لاتلیر خاتِاص هضیر

ًَاس ًمالِ هسلل کشد زا دس هاًٌذ ّای تشلی دیگش زَاى تِ ػیؼسناحذاش ایؼسگاُ خذیذ ٍخَد داسد. ایي ػیؼسن سا هی

ػیؼسن زَْیِ دس ٍ اق فشهاى تِ ازتا ازلال آى زَاى ؿًَذ ٍ ّوچٌیي هیسَلف ه ؿذُ یادّای كَسذ افضایؾ گاص، دػسگاُ

 کاتل هخلَف،  ؿاهل . ٍػایل هَسد ًیاص دس ایي ػیؼسنؿذذ خشیاى َّا سا كادس کشدافضایؾ دػسَس كَسذ لضٍم 

سادیَیی،  تشای ػیؼسن اًسمال .افضاس هخلَف اػریگٌال دس هؼیش ٍ کاهدیَزش تا ًشمکٌٌذُ ػّای حؼگش، زمَیرخایِ

 ػین ٍ آًسي اًسمال ػٌح تِ داخل هٔذى هَسد ًیاص اػر. تی ،دس ػٌح صهیي کٌٌذُزمَیر
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 پایش گرد و غثار -2-3-2

سا تِ اخشا دسآٍسد. الصم تشای کاّؾ گشد صغال اتسذا تایذ هیضاى آى سا خایؾ کشد ٍ ػدغ دس كَسذ ٍخَد، ساّکاسّای 

 ّوشاُ تا دس هَاسد لضٍم ایي دػسگاُ (.8-2ؿَد )ؿکل دی گشد صغال زَكیِ هیافشاًتذیي هٌَِس اػسفادُ اص دػسگاُ خایؾ 

 .کٌذگیشی هیصهاى همذاس گشد صغال سا اًذاصُّنزدْیضاذ فشدی  ػایش

  

 دستگاه پایش گرد زغال -8-2شکل 

رساذ ٍ هکٔة س هسشگشم دهیلی 200زا  ّایغلِراػر لادس کیلَگشم ٍصى داسد،  2خایؾ اًفشادی کِ حذٍد دػسگاُ 

ن آب اص خٌغ لیسیٍ تازشی هذ کاهدیَزشایي دػسگاُ داسای کاتل اًسمال دادُ تِ گیشی کٌذ. سا اًذاصُ ىهیکشٍ 5/4زا اتٔاد 

 زَاى اػسفادُ کشد.اػر ٍ اص آى تِ كَسذ ثاتر ًیض هی

 پایش سیستن نگهذاری -2-3-3

دلیك هاًٌذ ّای خایؾ اتضاسزَاى اص ػیؼسناػاع خاػدَسذ هیدس هَسد خایؾ ػیؼسن ًگْذاسی، ٓالٍُ تش هویضی تش 

خایی ٍ حؼاػیر حؼگشّا، ّای اكلی ًلة ٍ تش اػاع خاتِػٌح اػسفادُ کشد. ایي ػیؼسن خایؾ دس زًَلکـیذگی

ٌش ٍ خ صسد . سًگ هیلِ اص هشحلِ اهي ػفیذ تِ داهٌِ ّـذاسدّذهیای سًگی ًوایؾ تِ ٍػیلِ هیلِسا خایی هیضاى خاتِ

ّا ، هحکن کشدى خیچ لابیِخایی ٍ ایوي کشدى حفشکٌذ. دس ًاحیِ صسد تشای هماتلِ تا خاتِلشهض تِ كَسذ ًَلی زغییش هی

دس دػر ؿَد. تشای آگاّی تیـسش تِ ًـشیِ گیشد ٍ دس ًْایر اػسفادُ اص ػیؼسن ًگْذاسی اهافِ خیـٌْاد هیاًدام هی

 هشاخِٔ ؿَد. "دس هٔادى صیشصهیٌیٍ سفساسًگاسی اتضاستٌذی  ساٌّوای"ٌَٓاى  تا زذٍیي
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 تنذهای آتی و خاکی آتش -2-4

 اسزفاّ تٌذّای خاکی، دساًفداس گشد صغال تؼیاس هَثش اػر. دس آزؾگؼسشؽ تٌذّا تشای خلَگیشی اص اػسفادُ اص آزؾ

 سیخسِ خَدس ػٌگهـخلی  همادیش ّا،زخسِ ایي سٍی ٍ آٍیضاى زًَل ُسدیَا دٍ ًشف تِ ّاییزًَل، زخسِ ػمف تِ ًضدیک

 ذًَؿهی خاسج زٔادل راص حال َّا ؿذیذ فـاس ٍ یا کَچک ایهشتِ اثش دس کِاػر  ایتِ گًَِ ّازخسِ ایيزٔثیِ . ؿَدهی

 ّازخسِ ًَل ،هسش 5/1 حذالل اص یکذیگش ّازخسِ فاكلِ سدیفی. ؿَدهی هٔلك ٍ دس َّا سیخسِ زًَل داخل تِ ػٌگ ٍ خَدس

 ػٌگ خَدس کیلَگشم 400زا  200 حذٍد دس تِ ًَس هٔوَل، .اػر هسشػاًسی 50زا  30 ّا آى ٍ خٌْای زًَل ٓشم اص کوسش

 20 اص آى دسكذ رساذ 10 حذاکثش کِ ؿَدهی اًسخاب ًَسی خَدس ػٌگ تٌذیداًِ .ؿَدهی اًثاؿسِ ّش زخسِ سٍی تش

 ایي ّا،آّکػٌگ  اغلة .تاؿذداؿسِ  دسكذ ػیلیغ 5 اص کوسش آى هیکشٍى 5اص  سیضزش ٍ رساذ تاؿذ زشدسؿر هیکشٍى

دس  ػٌگ خَدس ّایزخسِ. ؿَدهی کاس اًسخاب ایي تشای آّک ػٌگ خَدس اٍلاذ تیـسش دلیل ّویي تٍِ سا داسًذ  ؿشایي

هسشی اص ٓشم زًَل لشاس ک تا فاكلِ ًینآّػٌگ ّای خَدس ؿًَذ. دس هذل خذیذ کیؼِهی ًلة اػسخشاج کاسگاُ ًضدیکی

اػر. هٔوَال ّش هسش  2 ّا اص ّن فاكلِ سدیفٍ هسش ػاًسی 40 ّا دس ّش سدیف . فاكلِ تیي کیؼِ(9-2)ؿکل  گیشًذهی

 گیشًذ.هسش دس ًِش هی 24سا  ّا فاكلِ ؿثکِؿَد ٍ  زـکیل هیآّک ػٌگ ّای حاٍی خَدس سدیف کیؼِ 4 اص ؿثکِ

 ایتِ گًَِّا . ایي ُشفدٌّذلشاس هی خش اص آب لیسشی چٌذ فؿذُ ُشٍ یادّای سٍی زخسِ شتًَّ آتی تٌذّای  آزؾدس 

اص  . آب خاؿیذُ ؿذُ ؿٔلِ سا خاهَؽ ٍزًَل تشیضًذآب خَد سا تِ داخل  ٍ ٍاطگَى ؿًَذگیشًذ کِ تا هشتِ کَچکی هی لشاس

 .کٌذهیاًفداس خلَگیشی گؼسشؽ 

 
 های آهکنحوه قرارگیری کیسه -9-2شکل 
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 آشنايي -3-1

ياتذ. هيساى آى در َّا كاّص هیضَد ٍ سَزي در هؼادى اكسيژى َّا تِ ٍسيلِ آزص هصرف هیدر ٌّگام آزص

تراي در چٌيي ضرايغی ضَد. كرتي زطكيل هی ّوچٌيي در اثر سَخسي ًالص هَاد سَخسٌی، گاز تسيار سوی هًََاكسيذ

 .ضَد فادُ هیّايی تِ ًام رسديرازَر اسسدسسگاُكافی از اكسيژى حاٍي َّاي زاهيي 

 راتورهایرسپ -3-2

 ،رسديرازَر اسر ّا كِ ًام ػوذُ آى يیّادسسگاُهدوَػِ تِ تذى، از  هضرٍ تراي خلَگيري از ٍرٍد گازّاي سوی 

اي از اًَاع تا هخسى َّا تا ػالهر اخسصاري دسسِ ،ضَدضَد. آًچِ كِ تِ ػٌَاى رسديرازَر در ايراى ضٌاخسِ هیاسسفادُ هی

SCBA
 ضَد. هیح يطرزرازَر ياًَاع هخسلف رسددر اداهِ اسر.  1

 BG4راتور یرسپ -3-2-1

لاتل ساػر  4در هحيظ آلَدُ تِ گازّاي سوی زا حذٍد  ،تار 300 تا فطار تا يک سيلٌذر َّاي فطردُ BG4رسديرازَر 

 . ّر يک از افراد گرٍُضَد اسسفادُ هیٍيژُ يک كودرسَر رسديرازَر از كردى كدسَل َّاي فطردُ  خرتراي اسر.  اسسفادُ

سالن . در ٌّگام ٍرٍد، تايذ كٌٌذتا خَد حول  تايذ از ايي ٍسيلِ را دسسگاُيک  ٌّگام ٍرٍد تِ هؼذى ًداذ هؼذى ٍ اهذاد

ّاي اًسمال َّا كٌسرل ضَد. ايي سيسسن تا هاسک كاهل صَرذ، ارزثاط كالهی تا فطار سيلٌذر ٍ لَلِ هاًٌذدسسگاُ  تَدى

ّاي دم ٍ تازدم ضلٌگ. ضَدهی سازد. تراي خٌک كردى سيسسن از يخ يا الكل خطک اسسفادُديگر افراد گرٍُ را هيسر هی

دسسگاُ  12ػفًَی ٍ زويس ضَد. ّوَارُ تايذ تِ ٍسيلِ الكل ضذ ذّاي ارزثاعی دسسگاُ خس از هصرف تايٍ لسور

 آهادُگرٍُ اهذاد ٍ ًداذ هؼذى در لسور ايوٌی هدوَػِ  دٍّا اهسحاى ضذُ تاضذ، تراي يی آىكِ كارآ BG4رسديرازَر 

 لسور تِ اسر كرتي اكسيذدي حاٍي كِ تازدم َّاي ٍ اسر ضذُ عراحی زٌفسی تسسِ هذار عَر تِ دسسگاُ ايي تاضذ.

 الكسرًٍيكی خايص سيسسن يک خايص دسسگاُ ٍاحذ ضَد.هی گرفسِ خرٍخی َّاي از CO2 آًدا در رٍد ٍهی CO2 خارب

 را َّاي فطردُ سيلٌذر فطار هيساى ،هسذاٍل صَرذ تِ ٍاحذ ايي .اسر ًوايطگر ٍ تذًِ حسگر، لسور ضاهل كِ اسر

 دّذ.ًطاى هی ًوايطگر ٍاحذ در راآى  كٌذ ٍهی گيرياًذازُ

 دّذ.دسسگاُ ّطذار هی ،آيذ ٍخَد تِ اخساللی سيسسن در يا ٍ ترٍد زرخايييهؼيٌی  حذ از سيلٌذر فطار كِ  صَرزی در

 .(1-3)ضكل  كيلَگرم اسر 15حذٍد ضَد. ٍزى دسسگاُ هاًغ از ٍرٍد َّاي هحيظ تِ دسسگاُ هی دسسگاُفطار هثثر 

 

 

 

                                                 
1- Self contained breathing apparatus 
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 P30رسپیراتور  -3-2-2

سٌگ لاتلير چْار ساػر كار در ضرايظ در زهاى ػولياذ ٍ اعفاي حريك در هؼادى زيرزهيٌی زغال P30رسديرازَر 

. تراي خٌک كردى كيلَگرم اسر 5/12ٍ ٍزى آى  هاسک زوام صَرذ دارددسسگاُ ّاي سوی را دارد. هَاخِْ تا گاز

 (.2-3ضَد )ضكلّاي يخ اسسفادُ هیسيسسن از لالة

 

 

 
 BG4رسپیراتور  از دو نما -1-3شکل 

 
 P30رسپیراتور  -2-3شکل 

 ّاي اهذاد ٍ ًداذ تِ ّوراُ لرلرُ ٍ دسسگاُ ليچی ترش ّيذرٍليكی، عٌابتايذ تِ  ػالٍُ تر رسديرازَر گرٍُ ًداذ

ٍسيلِ َّاي فطردُ تراي تلٌذ كردى اخسام سٌگيي از رٍي هصذٍم، تراًكارد ّاي تاز ضًَذُ تِ ّاي هرتَعِ، تالطسکگيرُ

هدْس ًيس  ّاي حرارزی تراي كار در هَالغ دٍد زياد ٍ خيذا كردى هصذٍم در ضرايظ زاريكی هحيظحول هصذٍم، دٍرتيي

 تاضذ.
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 پناهکانکس جان -3-3

تا خغر يا  رٍيیهَلغ رٍياٍ افراد در ضَد  ُ هیدادازالک هحافظ يک هحفظِ يا كاًكس اسر كِ در داخل هؼذى لرار 

رًٍذ ٍ تا زَخِ تِ سيسسن زاهيي َّاي زؼثيِ ضذُ ٍ هايحساج تراي چٌذ رٍز زا تسسِ ضذى هسير زردد تِ داخل آى هی

 اضارُ كرد:هَارد زير زَاى تِ  هیگيرًذ. از خولِ كارترد ايي كاًكس هیخٌاُ رسيذى گرٍُ اهذاد ٍ ًداذ در آى ازاق 

  ّاي زيرزهيٌیسَزيهَالغ آزص -الف

 اي كِ تِ سرػر لاتل خايگسيٌی ٍ زؼوير ًثاضذ.خراتی سيسسن زَْيِ تِ گًَِ -ب

  ّاّا يا زًَلريسش در كارگاُ -ج

  خَدسَزي در هؼادى ٍ يا افسايص ًاگْاًی دها در ٌّگام حفاري -ذ

  افسادُ تاضذ.راُ خرٍج ٍ يا زًَل اصلی ٍ يا تازكٌٌذُ در دام آزص  -ش

 خٌاُ ارايِ ضذُ اسر.اي از كاًكس خاىًوًَِ 3-3در ضكل 

ّاي حاٍي اكسيژى زاهيي ّاي َّاساز يا زَليذ َّاي فطردُ ٍ يا كدسَلخٌاُ از عريك دسسگاَُّاي داخل كاًكس خاى

 ضَد.هی

 
 پناهکانکس جان -3-3شکل 

 مراحل حمل مصدوم -3-4

 ّا تِ ضرح زير اسر:حول آىهراحل دسسرسی تِ افراد هصذٍم ٍ 

 آٍري اعالػاذخوغ -الف

 سازي رًٍذ ػولياذ ايوي -ب

 دسسرسی  -ج
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 ّاي اٍليِ كوک -ذ

 سازي هصذٍم فضاسازي ٍ آزاد -ش

 حول هصذٍم  -ج

 ارزياتی ٍ آهَزش  -ذ

ّاي زْيِ ٍ راُ ّاي دسسرسی تِ هصذٍهاى ٍ ٍسايل هَرد ًيازدر ايي سيسسن اتسذا اعالػاذ از هحل ٍلَع حادثِ، ًمطِ

  گيرد. تِسازي راُ دسسرسی تِ هصذٍم اًدام هیسدس هراحل ايويٍ ضَد يذى تِ هحل حادثِ اًسخاب هیايوي تراي رس

. خس از دسسرسی تِ هصذٍم، اتسذا ضَدريسش اتسذا تايذ هٌغمِ از ًظر اسسحكام الزم ايوي در صَرذ ٍلَع هثال  ػٌَاى

. در ًْاير هٌسمل ضَدٍ سدس تايذ هصذٍم از هحل درگيري آزاد ٍ تِ خارج از هحل حادثِ گيرد ّاي اٍليِ اًدام كوک

. ايي كٌٌذعرف اهذادّاي ديگر تر ترايرا ٍ هطكالذ در حيي كار كردُ گرٍُ اهذاد ٍ ًداذ تايذ هراحل كار را ارزياتی 

 ضَد.هی رفغّا  ًحَُ اسسفادُ از آىهَارد تا زاهيي زدْيساذ ٍ آهَزش 
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تاضٌذ. ّر  داضسِحريك را سٌگ ٍ ضذزدْيساذ هؼوَل در هؼادى زغال ذتاي ّاي اهذاد ٍ ًداذ ي گرٍُزواهی اػضا

ساػر هداز تِ فؼالير ًيسر ٍ خس از ايي هذذ گرٍُ ديگر تايذ خايگسيي ضَد. ضسسطَي زدْيساذ  ضصگرٍُ تيطسر از 

اها در ضرايظ تحراًی ساػر كار تا رسديرازَر هداز ًيسر  دٍاهی اسر. تيص از هصرفی ٍ اسسحوام تؼذ از ضيفر كاري الس

ساػر  دٍٍل ايوٌی هؼذى اسسفادُ تيطسر تالهاًغ اسر. اػضا هداز تِ كار تالفاصلِ در ضيفر تؼذي ًيسسٌذ ٍ تا زاييذ هسَ

ًذ ٍ گرٍُ ديگر در تيرٍى هؼذى ضَػازم هحل حادثِ هی ،ًفر اسر خٌحاسسراحر الساهی اسر. يک گرٍُ كِ هؼوَال ضاهل 

 ،تا زَخِ تِ تسرگی حادثِ ٍ ضذذ آىهوكي اسر تِ ػٌَاى خطسيثاى گرٍُ اػساهی تا زدْيساذ كاهل تايذ آهادُ تاضٌذ. 

زَاى از َدى هؼذى هی. در صَرذ كَچک تالساهی تاضذّا ٍ اػسام تِ هٌاعك حادثِ ّاي اهذاد ٍ سازهاًذّی آىافسايص گرٍُ

سازهاى ترًاهِ ٍ  444تِ ًطريِ ضوارُ تراي اعالػاذ تيطسر  هَظف در لالة گرٍُ اهذاد ٍ ًداذ تْرُ ترد.ًيرٍّاي غير

 هراخؼِ ضَد. "در هؼادى اهذاد ٍ ًداذدسسَرالؼول "تَدخِ كطَر تا ػٌَاى 
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 ّاي اسسخراخی اػن از لثل از ضرٍع ّر ضيفر كاري كليِ فؼالير ذايتر اساس لَاًيي هَخَد، تازرس ايوٌی ت

ًسايح را در دفسر اًذيكازَر هؼذى ثثر كٌذ.  ٍ ّا را گازسٌدی ٍ كٌسرل كردُر آىّا ٍ ًظايّاي اسسخراج، خيطرٍيكارگاُ

ا كِ در ضيفر لثل گسارش تازرس هؼذى لثل از ضرٍع ضيفر اتسذا تايذ تا هغالؼِ گسارش ضيفر لثل، هَارد ػذم اًغثاق ر

كارّاي س حساسير هَخَد در گسارش تِ خثِْزَخيِ ٍ سدس زمسين كار كٌذ. خرسٌل تازرسی كِ تر اسا ،ضذُ اسر

ليسر هرزثظ را ّوراُ داضسِ تاضٌذ ٍ ضوي تازديذ از لسور تايذ چکضًَذ، ّاي اسسخراج رّسدار هیخيطرٍي ٍ كارگاُ
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هيساى گازخيسي ٍ  هاًٌذليسر تا زَخِ تِ اعالػاذ هٌذرج در چک الذام كٌٌذ.هطخص ضذُ، ًسثر تِ زكويل آى 

ضَد. دفسر اًذيكازَر ضاهل رديف، زاريخ، هحل تازديذ ٍ اسسحكاهاذ، هَارد در دفسر اًذيكازَر تِ صَرذ گسارش ثثر هی

هحل ٍرٍد تِ هؼذى ًگْذاري در ًسديكی  ٍضرح گسارش اسر. ايي دفسر تايذ در ازاق سرخرسر هؼذى ٍ يا سرخرسر ايوٌی 

هَارد تر رٍي آى ٍ آخريي ًمطِ تِ رٍز ضذُ هؼذى ًصة ٍ يک ًسخِ در دفسر اًذيكازَر ثثر  تايذ ضَد. در ايي ازاق

 . ضَدهیصَرذ، در لسور ضرح گسارش، كرٍكی هحل تازديذ رسن  گسارش ضَد. در غير ايي

در صَرذ ٍلَع حادثِ ايي دفسر تراي  ًگْذاري ضَد. ذهاُ تاي ضصزا حذالل ايي دفسر خس از زكويل كليِ صفحاذ 

 ،ضَد. در صَرذ ّر گًَِ هخاعرُ در هؼذىتررسی ػلر حادثِ از عرف لاضی خلوح ٍ تِ دادگسسري زحَيل دادُ هی

در ٍرٍدي هؼذى تر  ذ. اعالػاذ هرتَط تِ گازسٌدی هؼذى تايضَداػالم هیس هؼذى تِ رييضوي درج در دفسر هرازة 

ذ. از ديگر هَارد گسارش ضذُ در ايي دفسر، كارّاي ًازوام ًاز ضرايظ َّاي هؼذى هغلغ ضَ افرادرٍي زاتلَ ًَضسِ ضَد زا 

 ضيفر لثلی اسر كِ در ضيفر فؼلی تايذ اًدام گيرد.
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 آشنايي -4-1

تؼییٗ ؿذٜ ضشٚسی اػت. تذیٗ ٔٙظٛس  سٚ٘ذحفظ ٘یشٚی ا٘ؼا٘ی ٚ ایٕٙی ػّٕیات اػتخشاج، ٘ظاست ٚ وٙتشَ  تشای

ایٕٙی ٔغاِؼٝ ٚ وٙتشَ  ای داسد. ٞذف اص ا٘جاْ تاصسػیاِؼادٜٞا إٞیت فٛقٞای ٘ظاست تش ایٕٙی ٚ پیٍیشی آٌٖضاسؽاسایٝ 

ٞای ٔختّف ٔؼذٖ اػت. ٕٔیضی ایٕٙی دس ساػتای ٞای یاد ؿذٜ ٚ حلَٛ اعٕیٙاٖ اص ٚضؼیت تِٛیذ دس تخؾسیؼه

ٞای الذاْ اكالحی ا٘جاْ ٞا ٚ ساٞىاس ٔٙاػة دس ٔٛسد ٘ماط ضؼف ٘ؼثی دس ٔؼذٖ دس لاِة فشْخغشات ٚ ٘ٛع آٖؿٙاػایی 

ٚ دا٘ؾ ایٕٙی دس تٛدٜ ػًٙ آؿٙا ػّٕیاتی ٔؼذٖ صغاَ ٞایوٝ تا وّیٝ سٚ٘ذ ٔاٞشافشاد اص  ذایٗ واس تایتشای  ٌیشد،ٔی

 د.اػتفادٜ ؿٛ، سا داس٘ذٔؼذٖ 

 ول ايمني شرح وظايف مسو -4-2

فٙی دس صٔیٙٝ ػّٕیات ٔؼذ٘ی تایذ  ح اػت وٝ ضٕٗ داؿتٗ تحلیالت ػاِیكالػشپشػت ایٕٙی ٔؼذٖ فشدی ری

ٞا ٚ ٔمشسات ایٕٙی، تٟذاؿت ٚ ٔحیظ صیؼت ٚ ٞا، دػتٛساِؼُٕ٘أٝتایذ تا وّیٝ آییٗایٗ فشد تجشتٝ وافی ٘یض داؿتٝ تاؿذ. 

. ایٗ ؿخق ٔؼَٛٚ وٙتشَ ٚ ٘ظاست تش حؼٗ ا٘جاْ تِٛیذ ٔؼذٖ تش حفاظت واس دس ٔؼادٖ آؿٙایی وأُ داؿتٝ تاؿذ

تایذ تا تٙظیٓ تش٘أٝ، ٘ظاست ٚ ٕٔیضی تش اٚ اػاع اكَٛ ایٕٙی ٚ ػالٔت ٘یشٚٞای ا٘ؼا٘ی ٚ حفظ ٔحیظ صیؼت اػت. 

جات سا تٝ ٞای أذاد ٚ ٘سٞثشی تیٓ ،پیـٍیشی الصْ سا تٝ ػُٕ آٚسد ٚ تٝ ٍٞٙاْ ٚلٛع حادثٝ ،سٚی خغشات ؿٙاػایی ؿذٜ

 وٙذ. سیضی ٕٞچٙیٗ تایذ حٛادث اتفاق افتادٜ سا تحّیُ ٚ تشای پیـٍیشی اص ٚلٛع حٛادث ٔـاتٝ، تش٘أٝٚی ػٟذٜ ٌیشد. 

 َٚ ایٕٙی تٝ ؿشح صیش اػت:تشیٗ ٚظایف ٔؼٟٛٔٓ

 ٞای ایٕٙیٚ دػتٛساِؼُٕ ٘ظاست تش حؼٗ اجشای لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات -

 ایٕٗ ٘ا دس كٛست تـخیق ٚضؼیتتٛلف فؼاِیت  -

تش اػاع  اٖتش٘أٝ الصْ تشای ٕٔیضی تاصسػ ػیؼتٓ ٍٟ٘ذاسی ٚ اسایٝٞای ٔؼذٖ، تجٟیضات ٚ تاصدیذ اص وّیٝ فؼاِیت -

 ٘مـٝ ٔؼذٖ 

 وٙتشَ ٌاص ٚ ٌشد ٚ غثاس -

 ٔؼذٖ ٚ ٘ظایش آٖ تاصیاتی ٚػایُ ٍٟ٘ذاسیآتـثاسی، جٛؿىاسی،  ٔا٘ٙذٞای داسای ٔجٛص تش فؼاِیتٔؼتٕش ٘ظاست  -

 پاؿی ٚ ٌشدسٚتی فضای ٔؼذٖ تش آٞه ٘ظاست -

ثثت ٚلایغ ؿیفت دس دفتش ٔخلٛف سٚصا٘ٝ، تٟیٝ ٌضاسؽ حٛادث ٚ تحّیُ آٖ ٚ ؿشوت دس جّؼات وٕیتٝ حفاظت  -

 واس

 ٞا واسٌشاٖ اص آٖ ٔٙاػة ٚ كحیح ُ حفاظت فشدی ٚ اػتفادٜای٘ظاست تش اسایٝ ٚػ -

 استمای فشًٞٙ ایٕٙی تشایدٞٙذٜ ٚ ؿؼاسٞای ٔٙاػة تٟیٝ ٚ ٘لة تاتّٛٞای ٞـذاس -

 ٚ وٙتشَ آٖ ٘ظاست تش حُٕ ٔٛاد ٘اسیٝ -
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 تؼت ٚ وٛس ؿثىٝ ٔؼذٖٗٞای تٚ وٙتشَ ٔىاٖتذٖٚ اػتفادٜ ٔؼذٚد وشدٖ ٔٙاعك اػتخشاج ؿذٜ  -

 تا ٘مـٝ تٟٛیٝ ٔؼذٖآٖ وٙتشَ ٚضؼیت ٞٛای ٔؼذٖ ٚ تغثیك  -

 ٞا سٚؿٙایی ٚ ٘ظاست تش اكالح آٖٚػایُ یا تٟثٛد وٙتشَ سٚؿٙایی ٚ اسایٝ ٌضاسؽ تشای تؼٛیض  -

 خا٘ٝ ٚ اتاق ٚیٙچٞای ؿاسط تاتشی، چشاؽتاصدیذ ٔذاْٚ اص ایؼتٍاٜ -

 ٘جاسخا٘ٝ، تشاؿىاسی، اتاق وٕپشػٛس ٚ ٔخاصٖ ػٛخت  ٔا٘ٙذٞا ٞای ػغحی ٚ ایٕٙی آٖوٙتشَ تٟذاؿت واسٌاٜ -

 تجٟیضات ٔٛسد ٘یاص ایٕٙی فٟشػتتٟیٝ  -

 ایٕٙی ٔٛسدتش٘أٝ آٔٛصؿی دس اسایٝ ٘یاصػٙجی ٚ  -

 تـىیُ وٕیتٝ ٚ اتاق تحشاٖ تا اػتا٘ذاسد الصْ -

 ؿٙاػایی خغشات، اسصیاتی سیؼه، ٔـخق وشدٖ خغشات تا سیؼه تاال ٚ اسایٝ تش٘أٝ تشای واٞؾ ایٗ ٘ٛع خغشات -

 ٔا٘ٙذی ٘ظاستی ٞااكالحی ٚ تٟیٝ ٌضاسؽ تشای ٔشاجغ ٚ ػاصٔاٖ یٞاپیٍیشی الذاْ ،اسایٝ ٌضاسؽ تٝ ٔذیشیت -

 تٟذاؿت واس، ٔحیظ صیؼت ٚ ٘ظایش آٖ

ٞای ٞای اػتخشاج ٚ فؼاِیتٞای ریشتظ اص واسٌاٜٚ ٔذیشیت أٖؼاٚ٘ ،ػأُتاصدیذٞای اختلاكی تٝ ٕٞشاٜ ٔذیش -

 ا٘ٝ أىاٖ تٝ كٛست ٔاٞدس كٛست  ٔؼذ٘ی

ٔؼذٖ تش اػاع ٔٛاسد یاد ؿذٜ وٙتشَ ٔٙاعك ػّٕیات ٔؼذ٘ی سا تٝ ػٟذٜ داس٘ذ. ٕٞچٙیٗ دس تذٚ ٚسٚد افشاد تٝ  اٖتاصسػ

ٌیشی ٌاصٞای ٖ، ا٘ذاصٜدٞٙذ. اص ٚظایف ٟٔٓ تاصسػاسا ا٘جاْ ٔی ٚسٚد تجٟیضات ٕٔٙٛع ٔا٘ٙذتذ٘ی تاصسػی  ،داخُ ٔؼذٖ

فت ا٘جاْ ٌیشد ٚ دس كٛست ٘ثٛد ٌاص، اجاصٜ ؿشٚع واس تِٛیذ كادس حذالُ دٚ تاس دس ؿی ذٌیشی تایٔؼذ٘ی اػت. ایٗ ا٘ذاصٜ

ٞا لثُ اص ؿشٚع ؿیفت ٚ دیٍشی یه ػاػت لثُ اص ؿیفت تؼذی تایذ ا٘جاْ ٌیشد ٚ ٘تایج تش سٚی ٌیشیؿٛد. یىی اص ا٘ذاصٜ

ٍاٜ ٞش عثمٝ یا جّٛی ؿشدس پزیتایذ تاتّٛ ایٗ  دس ٔؼادٖ تضسي .دفتش واس ثثت ؿٛددس تاتّٛیی دس ٚسٚدی تُٛ٘ ٘لة ؿذٜ ٚ 

تایذ تٝ عٛس دایٓ دس واسٌاٜ اػتخشاج دس  سلٛٔی دلیكػالٜٚ تش آٖ، یه دػتٍاٜ ٌاصػٙج  .ؿٛدٚسٚدی واسٌاٜ ٘لة 

 دػتشع تاؿذ. 
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َٚ تٟٛیٝ اػت. اص ٔؼذٖ تٝ كٛست ٔذاْٚ اص ٚظایف ٔؼٛ تش ویفیت آٖ دس ؿثىٝٔؼتٕش وٙتشَ ٞٛای ٔؼذٖ ٚ ٘ظاست 

 ؿؾٞش اػت وٝ تٟیٝ ٘مـٝ تٟٛیٝ ٔؼذٖ ٚ تٝ سٚصسػا٘ی ٘مـٝ ؿثىٝ تٟٛیٝ تا ٌؼتشؽ ؿثىٝ ٔؼذٖ  ٔؼَٛٚٚظایف دیٍش 

 دیٍش ٚظایف ایٗ ٔذیشیت تٝ ؿشح صیش اػت: ٌیشد. ا٘جاْ ٔی٘أٝ ایٕٙی ٔؼذٖ تاس تش اػاع آییٗٔاٜ یه

 ا٘جاْ اكالحات الصٌْیشی ػشػت ٞٛا دس ؿثىٝ تٟٛیٝ ٔؼذٖ ٚ ا٘ذاصٜ -

 ٞای ٔٛضؼیجایی تادتضٖ٘لة ٚ جاتٝ -

 ٞاٞای تٟٛیٝ ٚ ٘ظاست تش ػّٕىشد آٖ٘لة ٚ وٙتشَ دسب -

 ػیؼتٓ پایؾ ٘ظاست تش واسآیی ػیؼتٓ ٚ تؼٛیض حؼٍشٞای ٔؼتؼُٕ -
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 ػذْ ایجاد اتلاَ وٛتاٜوٙتشَ ٘ظاست تش ٘ـت ٞٛا دس ؿثىٝ ٔؼذٖ ٚ  -

 ٞایی آٖیذن ٚ ٘ظاست تش واسآٚ تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی تادتضٖ اكّی  -

 گروه امداد و نجات معدن شرح وظايف  -4-4

 تشیٗ ٚظایف ایٗ ٌشٜٚ تٝ ؿشح صیش اػت:ٟٔٓ

 ٞاوٙتشَ ٚ ػشٚیغ سػپیشاتٛسٞا ٚ ٍٟ٘ذاسی آٖ -

 اػضاْ تٝ داخُ ٔؼذٖ دس ٔٛالغ حادثٝ ٚ ٘جات ٔلذٚٔاٖ -

 حشیك  ایوٙتشَ تجٟیضات اعف -

 اجشای ٔا٘ٛسٞای ادٚاسیػاصی حٛادث ٚ ؿثیٝ -

 تٝ افشاد ٞای خشٚجی ٔؼذٖآٔٛصؽ اػتفادٜ اص خٛد٘جات ٚ ساٜ -

 اػتمشاس خٛد٘جات دس ٔؼذٖ -

 ٚػایُ ٔٛسد ٘یاص ٘جات فٟشػتتٟیٝ  -

 ٌیشی اوؼیظٖ ٚ دٔای ٔحیظ ٔؼذٖا٘ذاصٜ -

 آؿٙایی تا ٔؼیشٞای ؿثىٝ ٔؼذٖ -

 سػا٘ی تشای واٞؾ صٔاٖ أذادٞا ػاصیٚ دس ؿثیٝ حادثٝاص  تحّیُ ٚ اسصیاتی ػّٕیات ٘جات تؼذ -

 احذاث ػذ تشای جٌّٛیشی اص ٚسٚد اوؼیظٖ تٝ ٔحُ خٛدػٛصی صغاَ -

 ػاصٔاٖ تش٘أٝ ٚ تٛدجٝ وـٛس تا ػٙٛاٖ 844٘ـشیٝ ؿٕاسٜ  تٝیات ٚظایف ٌشٜٚ أذاد ٚ ٘جات جضیتشای اعالع اص 

 ٔشاجؼٝ ؿٛد. "أذاد ٚ ٘جات دس ٔؼادٖ دػتٛساِؼُٕ"

 ایهای دورهکنترل -4-5

 ا٘جاْ ٌیشد. ٞایی دس عَٛ ؿیفت، سٚص ٚ ٞفتٝتشای ٘ظاست تش اجشای كحیح ٔمشسات ایٕٙی تایذ وٙتشَ

 های شیفتکنترل -4-5-1

 دس ؿشٚع ٚ پایاٖ ٞش ؿیفت تٛػظ ٔؼَٛٚ ٚیٙچسٚی عثّه تش  ٞاٞا ٚ ٔحىٓ تٛدٖ آٖتىؼُٚضؼیت ػیٓتشسػی  -

ٞای دػتٍاٜ سا تاصسػی ٚ ٞا، فٙشٞا، پیچ ٚ ٟٔشٜؿشٚع تٝ واس ٞش دػتٍاٜ، اپشاتٛس تایذ پیٗدس اتتذای ؿیفت ٚ لثُ اص  -

 پغ اص اعٕیٙاٖ اص كحت دػتٍاٜ آٖ سا سٚؿٗ وٙذ.

 ٞای تشلی تایذ دس ا٘تٟای ؿیفت اص تشق جذا ؿٛ٘ذ.تٕاْ لؼٕت -

 ٙذ.سا٘ٙذٜ ِىٛٔٛتیٛ تایذ دس اتتذای ٞش ؿیفت آب، سٚغٗ ٚ ٔخضٖ ػٛخت سا چه و -
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لثُ اص آغاص ؿیفت ٚ دیٍشی یه ػاػت لثُ اص پایاٖ ؿیفت  یىی ،ٌیشی ٌاص دس ٞش ؿیفت حذالُ تایذ دٚ تاسا٘ذاصٜ -

 ا٘جاْ ٌیشد ٚ ٘تایج آٖ دس دفتش ٚ تاتّٛی ٚسٚدی ٔؼذٖ ثثت ؿٛد. 

 های روزانهکنترل -4-5-2

ٔؼذٖ تایذ پغ اص حلَٛ  ٔؼَٛٚ ایٕٙیٛ٘ٝ تٛلف عٛال٘ی دس واس ٔؼذٖ، ٌ دس سٚصٞای پغ اص تؼغیالت ٚ یا ٞش -

 تاسحذالُ سٚصی یه اعٕیٙاٖ اص تٟٛیٝ وافی ٚ ایٕٗ تٛدٖ وّیٝ ؿثىٝ ٔؼذٖ تٝ واسٌشاٖ ٔجٛص ٚسٚد تٝ ٔؼذٖ سا تذٞذ.

 ٚ ٘تایج دس دفتش ثثت ؿٛد.ٚ وٙتشَ  َٚ ٔشتٛعٝ تاصدیذػیؼتٓ تٟٛیٝ ٔؼذٖ تایذ تٛػظ ٔؼٛ

 اٌٗ ٚ جّٛی ِىٛٔٛتیٛ تایذ وٙتشَ ؿٛد.ٚ چشاؽ ػمة آخشیٗ ٚ ٞاپیٗ اتلاَ ٚاٌٗ -

ٞای تافتٝ ؿذٜ لغغ دٚ دسكذ اص ػیٓدس كٛستی وٝ دس عَٛ یه ٔتش تیؾ اص  ذ.٘سٚصا٘ٝ تاصدیذ ؿٛتایذ ٞا تىؼُػیٓ -

 ؿذٜ تاؿذ، ٔٛاسد تایذ تا سً٘ ػفیذ ٔـخق ٚ ٌضاسؽ ؿٛد.

 واسی ٚ ػشٚیغ لغؼات تایذ تٝ كٛست سٚصا٘ٝ ا٘جاْ ٌیشد.ٌشیغ -

 خا٘ٝ وٙتشَ ؿٛد.ٞای ٔؼذ٘ی تایذ تٛػظ ٔؼَٛٚ چشاؽچشاؽ -

 های هفتگيکنترل -4-5-3

تاس دس ٞفتٝ ا٘جاْ ٌیشد ٚ دس دفتش حذالُ یهٚ پاؿیذٖ آٞه تایذ ػًٙ آٚسی ٌشد صغاَ٘ظافت ٚ جٕغ ؿؼتـٛ، -

 ٔؼذٖ ثثت ؿٛد.

 ذ.٘واسی ؿٛاس دس ٞفتٝ تاصدیذ ٚ سٚغٗتٞا تایذ حذالُ یهتىؼُتٕأی ػیٓ -

 ٔا٘ذٜ اػت تایذ ط وشدٜ ٚ یا دس اثش تؼٕیشات تالیٞا ػمٛٞای ٔٛجٛد دس تخؾ حُٕ ٚ ٘مُ وٝ اص ٚاٌٗػًٙ -

 آٚسی ؿٛد.جٕغ

 َٚ تشق تاصدیذ ؿٛد.ا٘فجاس تایذ تٛػظ ٔؼٛی تشلی ٚ ضذٞاوّیٝ دػتٍاٜ -

 ؿٛد.واسی پشفشاتٛس تٝ كٛست ٞفتٍی سٚغٗ -

 ؿٛد.َٚ تؼٕیشات ػشٚیغ ىٛٔٛتیٛ تٛػظ ٔؼِٛ -

 های ماهانهکنترل -4-5-4

َٚ ایٕٙی وٙتشَ ٚ صٔاٖ الصْ تشای تغییش جشیاٖ ٞٛا تٛػظ ٔىا٘یه ٚ ٔؼٛتایذ ش دسیچٝ تادتضٖ كحت ػّٕىشد تغیی -

 دس دفتش ثثت ؿٛد.

 دادٜ ؿٛد ٚ تغثیك ٚ تا ٘مـٝ تٟٛیٝ  تؼییٗٚػیّٝ تادػٙج   تٝتایذ ؿذت جشیاٖ ٞٛا دس وّیٝ ؿثىٝ ٔؼذٖ  -

 اص ٞٛا ا٘جاْ ٌیشد. تشداسیٕ٘ٛ٘ٝ

 تایذ ػشٚیغ ٚ دس دفتش ثثت ؿٛد. لغغ ٚ ٚكُٚ پٛػىاتُ  یا٘ذاصوّیذٞای ساٜ -

 تؼٛیض ؿٛد. ٔشتٛطٞا تایذ چه ٚ دس كٛست تغییش ا٘ذاصٜ لغش لؼٕت تىؼُلغش ػیٓ -
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 ٞای ٚاٌٗ تایذ تاصدیذ ؿٛد.وُ لؼٕت -

 تایذ وٙتشَ ٚ ٘تایج ثثت ؿٛد. ٞادٞی ٚیٙچٞای ػالٔتػیؼتٓ -

ٞای اعفای حشیك ٘لة ؿذٜ دس واتیٗ ِىٛٔٛتیٛٞا، اتاق ٚیٙچ، ٔشوض پٕپاط، تجٟیضات تشلی، پایٍاٜ أذاد وّیٝ وپؼَٛ -

داس ثثت ؿٛد. ٔٙظٛس ٞا تاصسػی ٚ دس دفتش ٔخلٛف ؿٕاسٜٔٛاسد اص ٘ظش ظاٞشی ٚ تاسیخ ؿاسط آٖ ػایش ٚ ٘جات، ٘ٛاس ٘ماِٝ ٚ

دس كٛست ٚجٛد اؿىاَ تؼٛیض ٚ  ٛدٖ ؿًّٙ ساتظ ٚ ٘اصَ ٔشتٛطؿٕاسٜ تذ٘ٝ، ٔحُ ٘لة، ػآِ تتشسػی ذ ظاٞشی اص تاصدی

تٝ كٛست تلادفی یه تاس ٔاٜ یه ؿؾٞش حذالُ . ایٗ تاصسػی تایذ تٛػظ ٌشٜٚ أذاد ٚ ٘جات ا٘جاْ ٌیشد. ٞا اػت آٖ

 وپؼَٛ تایذ آصٔایؾ ؿٛد.
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 آشنایی -5-1

هماهات ٍ دیگر  ،ٍالى هؼذىهَجة ؼَد ػالٍُ تر هعَؼَد وِ تسرگی حادحِ هی گفتِای تحراى در هؼذى تِ ٍالؼِ

اٍرشاًط ترای ووه تِ رفغ  رهاًذُ ًیرٍی اًتظاهی، ّالل احور ٍاز لثیل اظتاًذار، فرهاًذار، فّای ریرتظ هحلی  ظازهاى

ّای گرٍُرفغ تحراى تا ظازهاًذّی ترای داؼتي رٍغ ٍ ترًاهِ  یهَاردچٌیي حادحِ تِ هٌغمِ هرتَط ٍارد ؼًَذ. در 

 ؼَد.هحیظ تِ ؼرایظ لثل از تحراى هیتازگؽت رفغ ظریغ تحراى ٍ هَجة  ،ٍ ؼرح وار هذٍى ٍظایف هؽخصػولگر تا 

ای هؽخص رٍیِآهادگی لثل از ایجاد ٍضؼیت اضغراری ٍ ٍجَد  ،ظٌگترای وٌترل ٍ رفغ تحراى در یه هؼذى زغال

تیٌی ایي هَضَع تا تَجِ تِ تغییر هذاٍم اجرا ٍ پیػریسی، حّای جْاى الساهی اظت. عرضرٍری ٍ در تیؽتر وؽَر

رظذ ٍ تایذ ٍ گؽایػ هٌاعك اظتخراجی جذیذ، پیچیذُ تِ ًظر هیًَ ّای ٍریافٌهؽخصات هؼذى تِ ػلت اظتفادُ از 

ؼَد. ایجاد  ،تؼریف ؼذُ تاؼذرٍؼٌی   تِّای افراد ٍلیتی لَی وِ در آى ظلعلِ هراتة ٍ هعَیه ظیعتن هذیریت

تْیِ ٍ تفَیض اختیارات ٍ  ،ظازهاًذّی پؽتیثاًی ٍ فٌیًیاز،  هَرداهىاًات ضرٍری عتلسم تاهیي هَفمیت ایي ظیعتن ه

  اظت.ّای الزم ارایِ گسارغ

 و روند عملیات اهداف و وظایف کمیته بحران -5-2

 ّاٍ احتوال ٍلَع آى ادث تا تَجِ تِ هاّیت ٍالؼی خغرّاواّػ ریعه حَ -الف

 تلفات جاًی، صذهات ٍ خعارت تِ هؼذى  واّػ -ب

 ایجاد ارتثاط هَحر در ؼرایظ اضغراری ٍ هؽخص ؼذى ٍظایف -ج

 ّای ضرٍریتٌذی فؼالیتلَیتٍایجاد ًظن ٍ ّواٌّگی ٍ ا -ت

 تر اظاض عرح از پیػ تؼییي ؼذُ ٍ اًتخاب رییط وویتِ ترای ادارُ اهَر افراد ظازهاًذّی ػولیات ًجات  -ث

 گری ارتثاط تا هحل حادحِ ٍ هعیرّای دظترظی تصذی ترایاًتخاب افرادی  -د

 اتالؽ دظتَرات وتثی ػولیات ًجات تِ ظرپرظت هرتَط -چ

اظاهی ٍ اتالؽ زهاى حضَر ّر فرد در  ّای هَرد ًیاز ٍ تؼییيتؼییي جذٍل زهاًی ترای حضَر واروٌاى در ظوت -ح

 صَرت عَالًی ؼذى ػولیات اهذاد ٍ ًجات

 تِ ٍجَد آیذ.دیذگاى ِ هحذٍدیتی در ػولیات ًجات حادحِگیری در ؼرایغی وتصوین -خ

 رًٍذ ػولیات در ؼرایظ اضغراری تِ ؼرح زیر اظت:

 تریي ٍظیلِ ارتثاعیرظاًی تِ ٍاحذ اهذاد ٍ ًجات از عریك ظریغاعالع -

 اػسام گرٍُ اهذاد ٍ ًجات تا دظتَر ٍ ّواٌّگی ظرپرظت ایوٌی هؼذى -

 ظرپرظت ؼیفتّواٌّگی غ وردى پرظٌل از ٍلَع حادحِ ٍ دظتَر تخلیِ اضغراری تا هغل -
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هواًؼت از ٍرٍد افراد هتفرلِ تِ ٍ ّواٌّگی اًتظاهات تا ّای ٍرٍدی ٍ خرٍجی هؼذى گواردى افرادی در دّاًِ -

 هؼذى

 هؼذىلغغ جریاى ترق تا دظتَر رییط وویتِ تحراى ٍ ّواٌّگی تا هعٍَل ترق در صَرت لسٍم  -

 ّای ضرٍری در ایي هَرداجرای ػولیات هماتلِ تا ظاًحِ تا تَجِ تِ حادحِ اتفاق افتادُ ٍ الذام -

 ّا تِ خارد از هؼذى خرٍد هصذٍهاى ٍ اًتمال آى -

 ٍ ارایِ گسارغحادحِ ارزیاتی  -

 اعضای کمیته بحران -5-3

. اػضای وویتِ تحراى ؼَد ، تؽىیل هیذٌوٌهیٌّگام ترٍز تحراى در هؼذى فؼالیت در افرادی وِ از وویتِ تحراى 

ظرپرظت ؼیفت، ظرپرظت تًَل، ظرپرظت هاًٌذ ؼاهل هذیر یا ظرپرظت هؼذى، هؼاٍى هؼذى، هعٍَالى ارؼذ هؼذى )

ًؽاًی ٍ پسؼه هؼذى اظت. در صَرت لسٍم، ًیرٍّای هتخصص تاظیعات هؼذى(، ظرپرظت گرٍُ ایوٌی ٍ ًجات، آتػ

ػاهل ؼروت یا تاالتریي همام رییط وویتِ تحراى از عرف هذیر ؼًَذ.تحراى تِ ایي وویتِ اضافِ هیدیگری ًیس ترای رفغ 

االختیار ٍظایف راّثری ٍ وٌترل ؼَد. ایي ؼخص در ٌّگام ترٍز تحراى تِ ػٌَاى فرد تامتردار اًتخاب هیهؼذى ٍ تْرُ

رییط وویتِ تحراى تایذ یِ واروٌاى الساهی اظت. گیرد ٍ دظتَرات ٍی ترای ولػولیات ًجات در هؼذى را تِ ػْذُ هی

تا حادحِ، هماتلِ گیری ٍ الذام ظریغ در عرح لذرت تصوینرا داؼتِ تاؼذ. ایي هعٍَلیت اًجام تَاًایی ٍ ٍ تخصص ظاتمِ، 

ّای یه رییط تحراى هٌاظة ٍ  از جولِ ٍیصگیحضَر داین ٍ هعتور در ظوت فرهاًذّی ٍ وٌترل ػولیات اجرایی 

 .ذ اظتوارآه

  یس یا معاون معدنری -5-3-1

یط تِ ریضوي اػالم حضَر خَد هحل حادحِ ترظاًذ ٍ یط یا هؼاٍى هؼذى تِ هحض اعالع از حادحِ تایذ خَد را تِ ری

تِ رییط یا هؼاٍى هؼذى هوىي اظت . ٍ رفغ تحراى ووه وٌذاٍ تِ ًجات هصذٍهاى ٍ زیر ًظر ّواٌّگی تا  تحراىوویتِ 

 اًتخاب ؼَد. یط وویتِ تحراى ػٌَاى ری

  ول فنی معدنمسو -5-3-2

ایي  .ٍل اظتدر تراتر ولیِ اهَر فٌی هؼذى هعَزهاى رییط هؼذى ّن تاؼذ، هعٍَل فٌی هؼذى وِ هوىي اظت ّن

 رییط وویتِضوي اػالم حضَر خَد تِ تِ هحض اعالع از ٍضؼیت تحراى تایذ خَد را تِ هحل حادحِ ترظاًذ ٍ فرد 

ٍ تِ ٍجَد آهذُ تحراى  هَردافراد هتخصص در ؼٌاظایی ٍ ظازهاًذّی  ،ًعثت تِ ارایِ راّىارّواٌّگی اٍ تا  تحراى،

 حادحِ الذام وٌذ.عَل وٌترل خذهات فٌی در 
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  والن ارشد معدنمسو -5-3-3

را اٍ ط وویتِ ٍظایف ًثَد رییٍ در صَرت  وٌذ هؼرفیتحراى یط وویتِ ت ؼیفت یا تًَل تایذ خَد را تِ ریظرپرظ

یط وویتِ تحراى، اعالػات ػولیات پط از رظیذى ری ،تالذاهات ضرٍری ترای رفغ هؽىالٍ ضوي اًجام  گیردتتِ ػْذُ 

ظرپرظت تاظیعات، پسؼه هؼذى، ظرپرظت حول ٍ ًمل،  هاًٌذى ٍالولیِ هعَ .وٌذًجات را تِ ٍی هٌتمل  اهذاد ٍ

 یط وویتِ اػالم وٌٌذ.اًذ حضَر خَد را تِ ریحراظت ٍ اًتظاهات هَظفت، ظرپرظت ًجا ظرپرظت ایوٌی ٍ اهذاد ٍ

ظرپرظت اًثار ٍ اهَال هؼذى ٍظیفِ دارد تِ هحض دریافت صَرت ٍظایل هَرد ًیاز، تجْیسات الزم را از اًثار تِ هحل 

ظایر  .وٌذیعات اػالم تاظاًذ تِ هعٍَل حِ خارد ًؽذُخاًِ تایذ افرادی را وِ از هحل حادهعٍَل چراؽ حادحِ ارظال وٌذ.

ٍل تاظیعات ترای تْیِ الَار ٍ هصالح ٍ ارظال ّای فٌی تایذ زیر ًظر هعَهعٍَالى ًجارخاًِ ٍ تؼویرگاُهاًٌذ ظرپرظتاى 

 تِ هحل حادحِ آهادُ تاؼٌذ.

ّای ات هؼذًىاری ٍ هؽرف تِ ولیِ هعیرؼخص هغلغ تِ رًٍذ ػولی ،ًؽاًیظرپرظت گرٍُ اهذاد ٍ ًجات ٍ آتػ

تٌذی تا اًتخاب افراد ؼایعتِ ٍ تمعین یط وویتِایي ؼخص تا اػالم حضَر تِ ری هؼذى ٍ ًمؽِ حفریات زیرزهیٌی اظت.

 زیر اظت:ؼرح   تِوٌذ ٍ ٍظایف اصلی ایي فرد ّای هختلف ترای اػسام افراد تِ هحل حادحِ، اًجام ٍظیفِ هیافراد در گرٍُ

 حیي ػولیاتدر ّا اد گرٍُ ٍ ًظارت تر ػولىرد آىافرتْیِ اتسار ٍ تجْیسات هَرد ًیاز  -الف

 ًجات ترای اػضای گرٍُ تؽریح عرح ػولیات اهذاد ٍ -ب

 راّثری ػولیات -ج

 هیساى وارورد ّر تین ترای عی هعیر اهذادی تا تَجِ تِ ًمؽِ هؼذى ٍ اظتفادُ از رظپیراتَرّاتؼییي زهاى  -ت

 ّای تَْیِ در هؼذىًظارت تر ػولىرد دظتگاُ -ث

 ّای تَْیِبتؼییي هاهَراى ٍیصُ ترای وٌترل در -د

تا ووتریي خعارت  هصذٍهاىًجات ًعثت تِ لی وِ در اختیار دارد تایذ تین تا ٍرٍد تِ هحل حادحِ تا ٍظایٍل ّر هعَ

فرهاًذُ ّر گرٍُ ضوي اجرای دظتَرات هحَلِ ٍ ّذایت گرٍُ ٍ وٌترل  ذ.ووه وٌتحراى الذام ٍ تِ رفغ  ٍ هالی جاًی

در صَرت تِ خغر افتادى  ،در ارتثاط تاؼذ ٍ ضوي اػالم ٍضؼیتر هعتور تا ظرپرظت هرتَط ضای تین تایذ تِ عَاػ

در ّر صَرت فرهاًذُ گرٍُ، حافظ  را اػالم وٌذ.ًیاز  هَردتجْیسات ٍ یا ًیرٍی ووىی جذیذ  ،اػضای گرٍُ حیي ػولیات

ّای اٍلیِ تِ هصذٍهاى از جولِ ارایِ ووه خَدداری وٌذ. تاال ریعه تااز اًجام ّر وار تایذ جاى اػضای گرٍُ اظت ٍ 

 ایف ایي تین اظت.ٍظ

عة هَرد حّا را پط از خرٍد افراد تَظظ گرٍُ اهذاد ٍ ًجات، پسؼه هؼذى تایذ ٍضؼیت هصذٍهاى را تررظی ٍ آى

تِ هصذٍهاى در رظاًی رد ًحَُ ووهرا در هَافراد اهذاد ٍ ًجات راٌّوایی اػسام وٌذ ٍ ّوچٌیي تیوارظتاى درهاًگاُ یا تِ 

غ تحراى هؽخصات اػضای وویتِ تحراى ٍ افرادی وِ در هَل 1-5. در جذٍل گیردداخل هؼذى ٍ هحل حادحِ تِ ػْذُ 

 ِ ؼذُ اظت.ارای ،تایذ فراخَاًذُ ؼًَذ
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 ایجاد پایگاه یا اتاق کمیته بحران -5-4

 ذتایایي اتاق  .اظت ضرٍریپایگاُ یا اتاق وویتِ تحراى در خارد از هحذٍدُ خغر ترای اًجام ّواٌّگی الزم  ٍجَد

تَاى تِ  هیلَازم ٍ تجْیسات هَرد ًیاز ایي پایگاُ از جولِ تاؼذ.  را داؼتِ تعْیالت هٌاظة ترای راّثری ٍ وٌترل ػولیات

 هَارد زیر اؼارُ ورد:

پٌاُ، جاى ّایواًىط خرٍجی، ٍرٍدی، ّایراُ هاًٌذ هؼذى ؼثىِ ّایلعوت ولیِ رٍز تِ ٍ دلیك ّایًمؽِ -الف

 ّاّا، هعیرّای خرٍد اضغراری، هعیرّای تَْیِ ٍ ًظایر آىّای اظتخراد، پیؽرٍیوارگاُ

 ّای ارتثاعی ًمؽِ تَپَگرافی هؼذى ٍ راُ -ب

 هذارن ٍ اظٌاد فٌی هؼذى تا تَجِ تِ حفریات زیرزهیٌی -ج

 تجْیسات اهذاد ٍ ًجات ٍ لَازم پسؼىی هَجَد در هؼذى  تِ رٍز ؼذُفْرظت  -ت

 فراخَاًی ترایاػضای وویتِ  1-5جذٍل تىویل ؼذُ  -ث

 رٍؼٌایی، ظیعتن ارتثاعی ٍ اػالم ػوَهی، ظیعتن صَتی ٍ تصَیری حثت ٍلایغ هاًٌذتجْیسات هٌاظة اتاق  -د

 اری تا تَجِ تِ حَادث لاتل ٍلَع در هؼذىّای ٍاوٌػ اضغراظٌاد هرتَط تِ عرح ٍ ترًاهِ -چ

 ّای هَرد ًیاز ّا ٍ دظتَرالؼولًاهِآییي -ح

هعٍَالى ّا ٍ رظاًِای دارد. در ایي هَارد، آگاُ وردى تعتگاى، الؼادُرظاًی اّویت فَقدر ٌّگام ٍلَع حادحِ، اعالع

ّای جاًثی تاػج اًجام ًؽَد، هؽىالت ٍ حاؼیِس اّویت اظت. اگر ایي اهَر تِ ًحَ هٌاظة از ًحَُ ػولیات حای یرتظر

یط وویتِ تحراى تِ تایذ اعالػات دلیك را از عریك ری ٍل رٍاتظ ػوَهی،ؼَد. هعَدخالت در وار اهذاد ٍ ًجات هی

ای در اًجام گیرد تا ؼه ٍ ؼثِْ از ظیعتن هتوروسّا تایذ رظاًی تِ تعتگاى ٍ رظاًِهراجغ ریرتظ اػالم وٌذ. اعالع

 ػوَهی ایجاد ًؽَد. ارّاى

ام گیرد. تِ در ّر هؼذى حذالل در ّر ظال تایذ دٍ تار توریي ٍاوٌػ در ؼرایظ اضغراری تا تؽىیل وویتِ تحراى اًج

ّا  وارگاُ ٍ هحثَض ؼذى افراد تِ ووه آدههتخریة اظتخراد، ریسغ ٍ هعذٍد ؼذى  وارگاُ عَر هخال تایذ ٍضؼیت

در اتاق تحراى حضَر یاتٌذ ٍ هراحل اهذاد ٍ  1-5جذٍل  درؼذُ فْرظت فراد ا ذ. تِ هحض اػالم تایَدؼظازی ؼثیِ

 ّا الذام ؼَد.ًجات را توریي وٌٌذ ٍ در ًْایت ًعثت تِ رفغ واظتی
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 فهرست اعضای کمیته بحران برای فراخوانی -1-5جدول 

 مالحظات آدرس منزل و محل کار شماره تماس اضطراری خانوادگینام و نام سمت ردیف

     رییط هؼذى 1

     هؼاٍى هؼذى  2

     هعٍَل فٌی هؼذى 3

     ظرپرظت ؼیفت 4

     ظرپرظت حول ٍ ًمل 5

     ظرپرظت تاظیعات 6

     ظرپرظت ایوٌی ٍ ًجات 7

ظرپرظت حراظت ٍ  8

 اًتظاهات

    

     پسؼه هؼذى 9
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 آضنایی -6-1

آسهایؼ خَى ٍ ادرار، اعپیزٍهتزی ٍ پظ اس اًجام هؼایٌات پشؽکی ؽاهل  ؽزٍع تِ کارکلیِ پزعٌل هؼذى قثل اس 

 ذتایعٌگ، عٌجی، ًَار قلة ٍ رٍاًؾٌاعی تزای حقَل اىویٌاى اس تَاًایی کار در هؼادى سغالعٌجی، تیٌاییؽٌَایی

 ؽَد:دٍ دعتِ سیز تقغین هی تِّای هزتثو آهَسػ ًذ.زیّای السم را فزاگآهَسػ

 ایوٌی، تْذاؽت ٍ هحیو سیغت ػوَهی ّایآهَسػ -الف

 ّای تخققی تز اعاط ؽغلآهَسػ -ب

پایاى دٍرُ آهَسؽی هجَس کار در هؼذى گَاّیٌاهِ ٍ هَفقیت در اهتحاى،  هزتثوّای کالطگذراًذى پظ اس افزاد 

پشؽکی ٍ ػالٍُ تز هؼایٌات  کٌٌذ. یک ًغخِ اس گَاّیٌاهِ کغة ؽذُ تایذ در پزًٍذُ فزد ًگْذاری ؽَد. دریافت هی

ّای ٍریافٌ یادآٍری ٍ آگاّی افزاد اس تزایموي خذهت آهَسػ ادٍاری ّای  تزگشاری دٍرُ ،تذٍ اعتخذامّای آهَسػ

 جذیذ الشاهی اعت.

کِ تخؾی اس ایي  ذٌتزای ػولکزد هَحز در هحیو کار داؽتِ تاؽرا هَرد ًیاس ؽغلی ؽایغتگی ٍ تَاًایی  ذد تایافزا

ّای آهَسؽی خاؿ تْیِ  ًیش تایذ تزًاهِد افزؽغلی اتزای ارتقای ایي،  تز  ؽَد. ػالٍُ ؽایغتگی اس ىزیق آهَسػ فزاّن هی

 ٍ اجزا ؽَد. 

 زیست  های آموزش عمومی ایمنی، بهداضت و محیطدوره -6-2

 در ایي دٍرُ هيالة السم درتارُ ًحَُ رػایت تْذاؽت فزدی تِ ّوزاُ دعتَرالؼول هزتَه ٍ لشٍم اعتحوام ٍ آؽٌایی تا 

ّای تْذاؽتی اس ًظز ًَر ٍ تَْیِ، هَاد  ؽَد. ّوچٌیي ؽزایو اعتاًذارد عزٍیظ دادُ هیّای ؽغلی آهَسػ تیواری

ؽَد. حفاظت اس ّای تْذاؽتی ارایِ هیّای غذا ٍ آب آؽاهیذًی عالن ٍ اعتفادُ هٌاعة اس ؽَیٌذُمذػفًَی، ٍیضگی

آب اس دیگز هَاد آهَسؽی ایي دٍرُ  کٌٌذُ َّا، خاک ٍهحیو سیغت، هقزف تْیٌِ اًزصی ٍ ؽٌاعایی ٍ تزرعی هٌاتغ آلَدُ

 اعت.

 های فیسیکی، ضیمیایی و بیولوشیکی پیطگیری از زیانهای آموزضی دوره -6-3

رىَتت ٍ عز ٍ فذا، ارتؼاػ، دها،  هاًٌذهَاردی ی خيزات ػَاهل فیشیک هَرددر ارایِ ؽذُ  هيالةّا  دٍرُایي در 

هَاد هَاد ؽیویایی،  هاًٌذهَاردی ػَاهل ؽیویایی هحیو خقَؿ خيزات  در ؽَد. را ؽاهل هیتا آى  هزتثوّای تیواری

تِ ایي ػَاهل هَرد تحج قزار ّای هزتَه تیواریّا ٍ  آعیةخَرًذُ ٍ هَاد عوی، هَاد قاتل اًفجار، هَاد قاتل اؽتؼال، 

ّای هزتَه ٍ راّکار تیواریّا ٍ تاکتزی، ٍیزٍط، قارچ، هیکزٍبهيالثی درتارُ خيزات تیَلَصیکی تخؼ . در گیزد هی

را یاد ؽذُ هَارد  تارُالسم در آگاّیتایذ گاى کٌٌذؽزکت ،آهَسػپایاى ؽَد. در ِ هیّای ؽغلی ارایپیؾگیزی اس تیواری

 ذ. ٌکغة کٌ
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 رعایت اصول ارگونومی آموزش دوره  -6-4

، افَل ارگًََهی تا دعتجایی تارّای عٌگیي ًحَُ فحیح تلٌذ کزدى تار، حول ٍ جاتِ ىی ایي دٍرُ آهَسؽی تایذ

 اًَاع ٍ کار اتشار اس اعتفادُ ّایرٍػ هؼذى، در کار تا هزتثو ػنالًی -اعکلتی ّایآعیة سیزسهیٌی، ٌّگام کار در هؼادى

 ؽَد.  آهَسػ دادُّای پیؾگیزی اس آى ٍ رٍػ خغتگی

 وسایل حفاظت فردی استفاده از آموزشدوره  -6-5

 عٌگ ٍ رػایت اعتاًذارد السم ٍ هَارد ایوٌی آى، کالُ ایوٌیلثاط کار هٌاعة در هؼادى سغال اعتفادُ اسدٍرُ در ایي 

، ػیٌک حفاظتی، گَؽی هحافظ، دعتکؼ، کفؼ کار، هاعک ایوٌی، جلیقِ ایوٌی، کوزتٌذ ٍ آى ًحَُ ٍ سهاى اعتفادُ ٍ

 ؽَد. ؼَیل ٍعایل حفاظت ؽخقی تؾزیح هیکار تا دعتگاُ خَدًجات ٍ چزاؽ تًَلی ٍ ًحَُ ًگْذاری ٍ ؽزایو ت

 اطفای حریق آموزش دوره  -6-6

گزد خَدعَسی سغال، اًفجار هتاى، هاًٌذ )در هؼادى عَسی  آتؼّا، ػلل تزٍس اًَاع حزیق ٍ ٍیضگی آىدٍرُ در ایي 

پیؾگیزی اس حزیق، ّای ّا تز اعاط ًَع حزیق، رٍػکٌٌذُّای اػالم حزیق ٍ اًَاع خاهَػسغال ٍ ًظایز آى(، عیغتن

، هؾکالت در حیي اىفای حزیق، سهاى ىالیی تزای رعیذى تِ حزیق ٍ اىفای آى ی حزیق در هؼادىّای اىفارٍػ

کٌٌذگاى در دٍرُ  ؽزکتؽَد. رعاًی تا اىفای حزیق آهَسػ دادُ هیهزاحل اىالعؽَد. ىی ایي دٍرُ آهَسؽی تؾزیح هی

 گیزًذ. را ًیش فزاهیًؾاًی ًحَُ خاهَػ کزدى آتؼ ٍ کار تا هاؽیي آتؼىَر ػولی   ّای ًظزی، تِ ػالٍُ تز آهَسػ

 پیطگیری از خطرات آموزش دوره  -6-7

ّای ػول ًکزدُ ٍ خيزات اًفجار ٍ گاسگزفتگی، خيزات پزتاب سغال، خيزات ًاؽی اس هَاد ًاریِ ٍ چالدر ایي دٍرُ 

گزفتگی در هؼذى، ًحَُ کٌتزل ٍرٍد ٍ ًاؽی اس ریشػ ٍ آبخاًیات، خيزات اًثار هَارد ًاریِ، ػلل هوٌَػیت اعتؼوال د

گیزی گاس ّای اًذاسُعٌگ ٍ رٍػخزٍد پزعٌل، ًحَُ اعتفادُ اس عیغتن حول ٍ ًقل، ًحَُ پیذایؼ گاس در هؼادى سغال

هخاسى تغت، ایوٌی ٍرٍد تِ ّای تياکغیضى(، خيزات ٍرٍد تِ هحلکزتي، عَلفَر ّیذرٍصى ٍ  ًَاکغیذَههتاى، هاًٌذ )

پاعپَرت  عٌگ ٍعَخت ٍ تًَکزّا، خيزات ًاؽی اس کار در ارتفاع، اًَاع هَاد هوٌَػِ تزای ٍرٍد تِ تًَل هؼادى سغال

 ؽَد.هؼادى ّوزاُ تا راُ کارّای پیؾگیزی، آهَسػ دادُ هی

 واکنص در ضرایط اضطراری، امداد و نجاتآموزش دوره  -6-8

ّای اػالم ؽزایو ّای فزار ٍ تخلیِ اميزاری در فَرت ٍقَع حادحِ، رٍػهفَْم ؽزایو اميزاری، راُ دٍرُدر ایي 

اميزاری تِ عزپزعت، اعتفادُ اس دعتگاُ خَدًجات ٍ رعپیزاتَر، کٌتزل ؽزایو اميزاری تا تاسگؾت تِ ؽزایو ػادی، 
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ّای ، هفَْم کوکلهغٍَّا، ػذم هذاخلِ افزاد غیزّای خزٍد اميزاری تزای اىویٌاى اس تاس تَدى آىکٌتزل هٌظن راُ

 ؽَد.اٍلیِ ٍ ًحَُ حول هقذٍم آهَسػ دادُ هی

 حریق یمانور آموزضی اطفا -6-9

 حزیق تا اتؼاد ، حَمچِ اىفایتِ ىَر هؾخـ اس قثل ىزاحی ؽَد. تِ ىَر هخال تزای خاهَػ کزدى ذتزًاهِ هاًَر تای

11  تیي تؼادل تزقزاری ٍ تذًی تَاى افشایؼ اس ایي هاًَر، ّذف .ؽَدهتز در ًظز گزفتِ هیعاًتی 20تِ ػوق ٍ هتز 

 اعت. اقذام ٍ تقوین

 ؽلَار ق،حزیمذ اٍرکت ،چکوِ ٌی،ایو کالُ هاًٌذ فزدی تجْیشات اعتفادُ اس تِ هلشم ًفز( 2) کٌٌذُؽزکت افزاد

 اًذ. ٍعایل هَرد ًیاس ایي هاًَر تِ ؽزح سیز اعت:دعتکؼ ٍ تادگیز

 هتزی 4 ًزدتاى ػذد یک -

 گاس پَدر کیلَیی 6 کٌٌذُخاهَػ دعتگاُ یک -

 هتز 20تِ ىَل ٍ  (ایٌچ 5/2هتز )عاًتی 5/6حذٍد قيز   تِ لَلِ ؽاخِ یک -

 هتز 5 ىَل تِ ٍ هتزعاًتی 120 قيز تِ فلشی یا عیواًی لَلِ ؽاخِ یک -

 70 خزک دٍ فافل حذ. هتزعاًتی 13 ػزك ٍ هتزتیعاً 100 سهیي اس ارتفاع هتز، 5/3 ىَل تِ ّز کذام خزک دٍ -

 ؽًَذ.هی ٍفل سهیي تِ هٌاعة ؽیة تا ًقؾِ هياتق کِهتز اعت عاًتی

 هتز 5/3ك ػز ٍ 3 ارتفاع تِ اتاقک یک -

 ؽَد.هتز کِ در عيح سهیي احذاث هیعاًتی 20در  هتز 11حَمچِ تِ اتؼاد  -

 اس را ًزدتاىهاًَر،  ؽزٍع ٍ َتع آهذى در فذاِ ت تا سهاىّن ٍگیزًذ هی قزار ؽزٍع خو در تین افزادهاًَر  اًجام تزای

 اس ىٌاب ٍ عپظ تِ ٍعیلِ رًٍذهی عاختواى تاالی تِ ٍ دٌّذهی قزار دیَار کٌار ٍ دارًذهیتز ًؾاًیؼآت خَدرٍی تاالی

 20 لَلِ ؽاخٍِ ًفز تؼذ یک  کیلَیی 6 گاس ٍ پَدر کپغَل ػذد اس افزاد یک کذام ّزذ. آیٌهی یيیپا عاختواى دیگز ىزف

ٍ  ؽَدهیعیواًی  لَلِ ؽاخِ داخل ٍ کٌذهی حول خَد تا دارد قزار عاختواى یيیپا در کِ راهتزی عاًتی 5/6 زیهت

 قزار پایاى خو پؾت را ّوزاُ ٍعایل حَمچِ، حزیق یاىفا اس پظ ٌٍذ کهی ػثَر خزک رٍی اسپظ اس خزٍد اس لَلِ 

 .ذدّیه

 ؽَد: در موي هاًَر، هَارد سیز تایذ رػایت

 .کٌٌذ کوک یگزیکذ تِ ًثایذ افزاد عاختواى اس آهذى یيیپا ٍ رفتي تاال ٌّگام -

 اعت. آساد هغاتقِ ؽزٍع در گزٍّی یا تکتک حزکت -

 ؽَد.هی ؽزٍع خزک اتتذای اس کار ،خزک اس عقَه فَرت در ٍ کٌٌذ ػثَر هَاًغ توام اس ذتای افزاد کلیِ -

 .دؽَ حول تذى عوت یک در ٍ ذُؽ گزفتِ دعتگیزُ قغوت اس تایذ کٌٌذُخاهَػ -
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 دعت تا هتزتیعاً 10 حذاکخز ٍ ػقة عوت تِ آى کَپلیٌگ کِ ىَریِ ت دؽَ حول تغل سیز تایذ ًَاری لَلِ -

 .تاؽذ داؽتِ فافلِ

 هَارد سیز تِ ٌّگام هاًَر هجاس ًیغت:

 کالُ رفتي عز پؾت تِ یا کٌٌذُؽزکت ایوٌی کالُ عقَه -

 کزدُ عقَه ایوٌی کالُرّا کزدى  -

 هاًَر پایاى در ٍعیلِ پزتاب -

 ٍعایل ًادرعت حول -

 هتزًین اس تیؼ ارتفاع اس پاییي تِ پزیذى ٍ ىٌاب کزدى رّا -

 هزاحل هاًَر تِ تزتیة یاد ؽذُ اًجام ػذم -

 هَاًغ اس ػثَر در یکذیگز تِ کوک -

 هَاًغ اس ػثَر یا دٍیذى ٌّگام ٍعایل عقَه -

 تِ موٌا ؽَد.ىَل تکؾذ، تاىل اػالم هی دقیقِ 4 اس تیؾتز اگز ٍ اعت دقیقِ 4 هاًَر ایي اًجام تزای سهاى حذاکخز

 ؽَد.ِ هیاماف تین ٍقت تِ حاًیِ 5 خيا ّز اسای

 ًوایؼ دادُ ؽذُ اعت. 1-6ًقؾِ هاًَر در ؽکل 

 

 در معادن بر اساس خطرات موجود سوانح سازیضبیه -6-11

 عاسی تا احذاث یکعَسی در داخل تًَل، ؽثیِخيزات هَجَد در هؼادى تِ ىَر هخال گاسگزفتگی یا آتؼ اعاط تز

ّای هتز کِ در داخل آى هَاًؼی ّواًٌذ تًَل ٍاقؼی تا دٍیل 20هزتغ تِ ىَل هتز 5تًَل آسهایؾی تِ عيح هقيغ 

گیزد ٍ در درٍى تًَل آسهایؼ داخل دٍیل قزار هییک ًفز تِ ػٌَاى هقذٍم ؽَد. اعتخزاجی احذاث ؽذُ تاؽذ، اجزا هی

متریسانتی 60دو عدد خرک به فاصله   

متر 10  
 حوضچه

متر 14  
متری 4لوله  متر 14   

متر 4/3  

3 

 متر

متر 14  

خط 

 شروع

 حوضچه حریق مراحل مانور اطفای -1-5شکل 
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ًفزُ ٍارد تًَل  4ٍ ًجات هجْش تِ رعپیزاتَر تایذ در یک جَخِ  د ٍ افزاد گزٍُ اهذادؽَدر هغیز دٍد هقٌَػی ایجاد هی

تِ اٍ ّای اٍلیِ تِ هقذٍم، تِ آسادعاسی فزد حادحِ دیذُ ٍ حول ِ کوکپظ اس رعیذى تِ هحل حادحِ ٍ ارای دٍد ؽًَذ ٍ

ًٌذ حادحِ ریشػ ٍ آٍار، ها دیگزتَاى در هَارد عاسی را هیهؾاتِ ایي ؽثیٌِذ. ٌکاقذام ٍعیلِ تزاًکارد تِ خارد اس تًَل 

 ّا اجزا کزد.اًفجار گاس هتاى، پزتاب سغال ٍ ًظایز آى
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 1پیوست 

 های معدنیمواردی از کار با دستگاه
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 آشنایی -1-1پ

، تشای جلَگیشی اص هَسدّای ایوٌی الضاهی است. دس ایي دستَسالؼولتشای داضتي یه هحیط ایوي ٍ تذٍى حادثِ، سػایت ًىات ٍ 

ًاهِ ایوٌی دس هؼادى گشدآٍسی ّا دس آییيلیست هَسد ًیاص است. ایي همشسات ٍ دستَسالؼولهَش ضذى هَاسد تاصسسی، تؼذادی چهفشا

هوٌَع تَدى سَاس ضذى پشسٌل تش ًَاس ًمالِ ٍ ٍاگي حول هَاد ٍ لىَهَتیَ لیذ ضذُ  یاد ضذًُاهِ ضذُ است. تِ ػٌَاى ًوًَِ دس آییي

ّای هختع تِ خَد تِ ػٌَاى هثال ًػة سػایت ًىات ایوٌی واس تا ٍیٌچ دس هحل اتاق ّا دس هىاىاست. آهَصش ٍ ًػة دستَسالؼول

 ٍیٌچ الضاهی است. 

 دستورالعمل کار با پرفراتور -5-1پ

 پشفشاتَس تِ ضلٌگ تایذ ضلٌگ سا تِ ووه َّا پان وشد.لثل اص اتػال  -

 هتش اص لطش لَل هَاد هٌفجشُ تضسگتش تاضذ.هیلی 2تا  5/1هتِ تایذ لطش سش -

 تاس تاضذ. 5فطاس َّا تایذ حذالل  -

 داى خَدواس تایذ پش اص سٍغي تاضذ.سٍغي -

 ضلٌگ خشٍجی آب تایذ تِ دستگاُ هتػل تاضذ. -

 تاضٌذ. ّا تایذ سالنضلٌگ -

 تؼویشات دس داخل ضثىِ هؼادى صیشصهیٌی هوٌَع است ٍ دستگاُ تایذ تشای تؼویشات تِ سطح صهیي اًتمال یاتذ. -

 ضستطَی ّفتگی پشفشاتَس دس هحل واس ّوشاُ تا ػولىشد آى وٌتشل ضَد. -

 فطاس آب خشٍجی تا فطاس َّا هتٌاسة تاضذ. -

 گیشد.تشًاهِ تؼویش ٍ ًگْذاسی ٍ تاص وشدى لطؼات پشفشاتَس تایذ پس اص حػَل اطویٌاى اص لطغ ضیش َّای فطشدُ اًجام  -

 ّای چَتی ٍ یا هسی اًجام ضَد.تاص وشدى پشفشاتَس ٍ سش ّن وشدى آى تایذ تِ ووه چىص -

وفص ایوٌی ٍ دستىص ضذاستؼاش ٌه، هاسه، والُ، ی ضاهل گَضی، ػیٌّگام واس تا پشفشاتَس، استفادُ اص لَاصم حفاظت فشد -

 الضاهی است.

 دستورالعمل کار با وینچ و باالبرهای معدنی -5-1پ

 جایی دس تًَل ضیثذاسجاتِ تشایتىسل ّای هتػل تِ سینتِ لذست وطص ٍیٌچ ٍ تؼذاد ٍاگي تایذ اپشاتَس ٍیٌچ ٍ سیگٌالیست -

  تَجِ وٌذ.

ّا ٍ ای اص لطش سینتاصدیذ دٍسُ تٌاتشایي ،ّا تیطتش استّا ٍ ولیپسفَالدی دس ًضدیىی لالباحتوال پاسُ ضذى سین ٍ واتل  -

 ّا ضشٍسی است.ٍ آچاسوطی ولیپس لتىستاصدیذ ظاّشی سین

 تؼَیض ضَد. ذتای واتلّای واتل دس ّش گام پاسُ ضَد دسغذ اص سضتِ 10اگش تیص اص  -

 تؼَیض ضَد. ای تاصدیذ ٍتایذ تِ طَس دٍسُّا تِ ٍیژُ دس ًضدیىی طثله، لالب ٍ ًمطِ هیاًی تًَل ضیثذاس لطش واتل -

 ذ.ًواسی ضَذ ٍ طثك آى وٌتشل ٍ سشٍیسٌتاضداضتِ ضٌاسٌاهِ  ذتای ّاٍیٌچ -
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 ضَد.ّای هخػَظ ٍ تا تستي ٍسایل اص طشیك صًجیش اًجام اص طشیك ضاسی ذتای تلٌذجایی اضیای جاتِ -

 یىٌَاخت تاضذ. ذسشػت حشوت ٍیٌچ تای -

 ّا ّوَاسُ تایذ تشلشاس ٍ سالن تاضذ.سیستن استثاطی تیي اپشاتَس ٍیٌچ ٍ سیگٌالیست -

 ذ.ٌّای افمی ٍ لائن تایذ ّوَاسُ سالن تاضهغلت -

 دس ٌّگام واس تا ٍیٌچ الضاهی است. شیك دس اتاق ٍیٌچ، تاتلَّا ٍ ػالین ّطذاسدٌّذُح ّا، ًػة وپسَل اطفایواسی واتلسٍغي -

 دستورالعمل کار با نوار نقاله -5-1پ

 ضشٍسی است.اص ضشٍع تِ واس ًَاس ٍ واستشد آى پیص صًگ اخثاس ًَاس ًمالِ تِ تجْیض  -

 وٌتشل ضَد.اًذاصی آى  ساُهسیش ًَاس ًمالِ لثل اص  -

 ًػة ضَد. تش سٍی ول هسیش ًَاس تایذ سلِ لطغ -

 لطغ ضَد. ٍ تشق آى خاهَش ذواسی دستگاُ تایٍ دس هَالغ سٍغي ٌّگام تؼویش -

 هواًؼت ضَد. سَاس ضذى واسگشاى تش سٍی ًَاساص  -

 تٌظین ضَد. سیستن تخلیِ تاس تش سٍی ًَاس -

سٍضٌایی هسیش ٍ ّا  آى یواسٍ سٍاىّا غلتهتَدى غال دس اًتْای ًَاس، سالن ، ًػة الىتشٍد اًثاضتگی صتِ صهیيسیستن اتػال  -

 وٌتشل ضَد.حشوت تایذ 

 کوموتیوهای معدنیکار با لدستورالعمل  -2-1پ

 تِ حالت ایستادُ تاضذ.دس واتیي ًثایذ آى ّذایت طی ٍ سا داضتِ تاضذ لىَهَتیَ تایذ گَاّیٌاهِ ٍیژُ دستگاُ ساًٌذُ  -

 سَاس وشدى افشاد هتفشلِ دس واتیي هوٌَع است. -

 حال حشوت حتی تا سشػت ون هجاص ًیست. تؼَیض سَصى ٍ هسیش خط دس -

ّا، حول اضیای اضافی ٍ خاسجی تِ غیش اص هتؼلمات دستگاُ ٍ حول هَاد ًاسیِ دس تِ ٌّگام تاص تَدى لالب ٍاگي لىَهَتیَساًذى  -

 واتیي ساًٌذُ هوٌَع است.

 الضاهی است. گشهیضص ویلَحشیك  ٍجَد حذالل یه ػذد وپسَل اطفای -

 هوٌَع است. ،دسغذ تاضذ یهحشوت دس هَالؼی وِ گاص هتاى تیص اص  -

 آغطتِ ًثَدى تِ گشد صغال، سٍغي ٍ گاصٍییل تایذ وٌتشل ضَد. ًظشدستگاُ اص  دیَاسُتویضی  -

 تؼَیض تِ هَلغ فیلتشّای سٍغي ٍ َّا ضشٍسی است. -

 ّا ضشٍسی است.ّای تَْیِ ٍ سش پیچدیه ضذى تِ دسبدس هَالغ ًض ٍیژُّا ٍ وٌتشل سشػت تِ آضٌایی ساًٌذُ تا هسیش ٍ پیچ -

 ساًٌذُ هجاص تِ ایستادى ٍ خاسج وشدى سش اص واتیي ٍ پشیذى اص سٍی لَوَهَتیَ ًیست. -

ّا، تشهض، تَق، ٍضؼیت چشاؽ هاًٌذّا ٍ وٌتشل دستگاُ آٍسی تًَىشّای لذیوی دس هسیش تشدد، دسگیش وشدى ضاهي ٍاگيجوغ -

 ًفجاس الضاهی است.اّای ضذجه ٍ لسوت



 22 های معدنیتگاهمواردی از کار با دس -یوست یکپ

 

 

ىَهَتیَ، ضوي استفادُ اص تشهض تایذ هَتَس سا خاهَش وٌذ ٍ تا سٍضي گزاضتي چشاؽ، دس ٌّگام تَلف دستگاُ ٍ تشن لساًٌذُ  -

 سا تشداسد. سَییچ

 ضَد. ًػةىَهَتیَ چشاؽ تا ًَس هٌاسة ٍ دس اًتْای آخشیي ٍاگي چشاؽ تا ًَس لشهض دس جلَی ل -

 اتػال تِ آى هوٌَع است. تشایّا تاضذ ٍ ّل دادى ٍاگي ّوَاسُ دس جلَی ٍاگي ذىَهَتیَ تایل -

 تِ ّطذاسّای ووه ساًٌذُ تَجِ ضَد. ذٌّگام حشوت هؼىَس )دًذُ ػمة( تای -

 سَاس ضذى افشاد دس ٍاگي هوٌَع است. فمط حضَس ووه ساًٌذُ دس غٌذلی هخػَظ دس لثِ آخشیي ٍاگي هجاص است. -

 کار با پیکوردستورالعمل  -6-1پ

 واسی تا آب ٍ ًفت ضستِ ٍ تویض ضَد.دستگاُ لثل اص سٍغي -

 د.تا سٍغي آغطتِ ضَآى ٍ هغضی ضذُ  واسیلثل اص ضشٍع واس سٍغيتایذ دستگاُ  -

 تاس تاضذ. 5فطاس ًسثی َّای ٍسٍدی تِ دستگاُ ًثایذ ووتش اص  -

 تاضذ تا َّای ٍسٍدی دستگاُ ػاسی اص رسات گشد ٍ غثاس ضَد.هذتی تاص ذ لثل اص اتػال دستگاُ تِ ضلٌگ، ضیش َّا تای -

 .ذتاضهتش تیطتش  12اص ًثایذ طَل ضلٌگ تشای تغزیِ پیىَس  -

 هتِ تِ طَس غحیح تِ تذًِ هتػل ٍ ضلٌگ فالذ تاخَسدگی تاضذ. -

 .دضَلثل اص استفادُ تایذ تِ غَست آصاد ٍ تذٍى اػوال تاس آصهایص دستگاُ  -

 ذ.ًدیگش جایگضیي ضَ ّای تایذ تا هتِّا  ایي هتِّای تیص اص حذ گشم ضذُ هوٌَع است ٍ استفادُ اص هتِ -

 .دضَ جذاٍ سپس دستگاُ اص هحل ضلٌگ  ِضیش َّا تستاتتذا پس اص اتوام واس تایذ  -

 هتِ هتٌاسة تا ًَع سٌگ ٍ طَل ػوش آى تش اساس جذٍل واسخاًِ ساصًذُ سػایت ضَد.استفادُ اص سش -

 ذى واهل دس فضای ػاسی اص گشد ٍ غثاس ًگْذاسی ضَد.ضدستگاُ پس اص استفادُ تا ًفت ضستِ ضذُ ٍ پس اص خطه  -

 واسی دس حیي واس ّن تایذ اجشا ضَد.سٍغي -

گَضی، والُ ایوٌی، هاسه، لثاس ٍ وفص ایوٌی، ػیٌه هحافظ، لثاس  هاًٌذاستفادُ اص تجْیضات حفاظت فشدی تشای اپشاتَس  -

 ستىص ضذاستؼاش الضاهی است.واس ٍ د
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 2پیوست 

 طرح مقابله با سوانحای از نمونه
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 85 طرح مقابله با سوانحای از نمونه -پیوست دو

 

 

 ای از طرح مقابله با سوانحنمونه -1-2پ

دارد. سىاریًی خطر  قرار 3متر از سطح زمیه ي در گازخیسی در ردٌ  300ي تا فاصلٍ  3در طثقٍ کارگاٌ استخراج  ،در یک مؼذن

کاَص ي ضذن گاز متان  پراکىذٌکار ي سىگ مًجة مصذيم ضذن کارگران جثٍُپرتاب زغالريد  میمًارد است کٍ احتمال  ضامل ایه

وًضتٍ  زیر تٍ صًرتمقاتلٍ تا ساوحٍ اکسیژن در محیط ضًد. َمچىیه تا اوتطار گاز تٍ داخل تًول احتمال اوفجار يجًد دارد. سىاریًی 

 ضًد:می

 اوجام ضًد. 2تا تًجٍ تٍ احتمال پرتاب زغال، َمًارٌ چالسوی قثل از استخراج مطاتق تا ػملیات ضرح دادٌ ضذٌ در فصل  -

اوذ ي تایذ تٍ سمت مسیر خريجی از ، پرسىل مًظف تٍ استفادٌ از خًدوجاترقًمیَای سىجالم صذای َطذار گازاػدر صًرت  -

 مؼذن تٍ کمک تاتلًَای خريج اضطراری حرکت کىىذ.

 مجاز تٍ داخل مؼذن ضًد.اوغ از يريد افراد ي تجُیسات غیریک وفر از اوتظامات تایذ م -

ي از قسمت تاالی کارگاٌ ضًوذ د ایمىی ي وجات تایذ تا تجُیسات کامل تٍ محل حادحٍ اػسام وفرٌ از افرا 4یک گريٌ یا جًخٍ  -

 َای فرػی را تٍ ػلت ػذم کارآیی خامًش کىىذ.يضؼیت را تررسی ي تادتسن

 گًوٍ تردد لکًمًتیً تا تًجٍ تٍ اوتطار گاز ممىًع است. َر -

 وفرٌ تا تجُیسات سازماوذَی ضًوذ. 5گريٌ  3 -

تًوکر ي وجات درين زغال  کردنرسىذ، تایذ تٍ سرػت وسثت تٍ آزاد ديم کٍ از قسمت زیر میلٍ تٍ محل حادحٍ میگريٌ  -

 َای ايلیٍ، در اوتظار دستًر ترای حمل مصذيمان تماوىذ.مصذيمان اقذام کىىذ ي ضمه ارایٍ کمک

 ذٌ داروذ.کارَا را تٍ ػُ، يظیفٍ خارج کردن پرسىل از جثٍُگريٌ سًم ایمىی ي وجات -

 درصذ، حادحٍ دیذگان تا تراوکارد مىتقل ضًوذ. 55/0کاَص غلظت گاز تٍ  ذ ي پس ازیاتافسایص ضذت جریان تًُیٍ  -

 کار ترای تًُیٍ ريضه ضًوذ.َای فرػی جثٍُتادتسن در صًرت کاَص غلظت گاز، -

 مستقر ضًوذ.رساوی در جلًی تًول خريجی ي آمثًالوس در دقایق ايلیٍ امذادکادر پسضکی  -

 غلظت گاز تٍ طًر مذايم کىترل ضًد. -

ٍ ضًد. لًازم ي تجُیسات مصذيمان تُیٍ ي تٍ مذیر مؼذن ارایامذادرساوی ي  ،گسارش جامؼی از يضؼیت گاز ذدر خاتمٍ ػملیات تای

 مًرد ویاز ترای ایه سىاریً ضامل مًارد زیر است:

 رسپیراتًر -

 گازدارَای دستگاٌ تىفس مصىًػی مخصًظ محیط -

 َای ايلیٍ پسضکیخًدوجات، چراؽ قًٌ ضذاوفجار، لًازم کمک -

 تراوکارد -

 تلفه تًولی -

 کردنَای مخصًظ وجات افراد در صًرت گیر تالطتک -

 تثر ي ارٌ -



 ایمنی در معادن زغالسنگدستورالعمل  06

 

 

 تا در حًادث ياقؼی در  دًضاجرا تار  4َای مقاتلٍ تا آن ویاز تٍ تمریه ي ماوًر دارد کٍ در سال تایذ حذاقل ایه سىاریً ي راٌ

 تریه زمان تاػج وجات مصذيمان ي ترگرداوذن يضؼیت تٍ ضرایط قثل از حادحٍ ضًد.سریغ

ماوىذ ترخًرد تا گسل، پرتاب زغال ي قًع َمان حادحٍ در طثقات پاییىی ، احتمال يمؼذن در مًرد حًادث رخ دادٌ در طثقات تاالیی

 وًضتٍ ضًد. ذط تایکٍ سىاریًی مرتً ویس يجًد دارد وظایر آن

 



 

 

 بروامٍ تُيٍ ضًابط ي معيارَاي معذناكتشاف  َايٌ پريژعىاييه 
 

ف
دي

ر
 

 عىًان پريژٌ
سازمان شمارٌ وشريٍ در 

 كشًر بروامٍ ي بًدجٍ

  شمارٌ وشريٍ در سازمان 

 وظام مُىذسی معذن ايران
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 65 ;;7 ليٕتی ٞاي ليٕتی ٚ ٘يٕٝػًٙٚ  ٞاوا٘یفٟشػت خذٔات ٔشاحُ ٔختّف اوتـاف  15

 67 837 دس اوتـاف ٔٛاد ٔؼذ٘یفٟشػت خذٔات ٚ سإٞٙاي ٔطاِؼات دٚسػٙجی  16
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 73 :86 فٟشػت خذٔات ٔشاحُ ٔختّف اوتـاف ػٙاصش ٘ادس خاوی 19
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 عىًان پريژٌ
سازمان در شمارٌ وشريٍ 

 بروامٍ ي بًدجٍ كشًر

شمارٌ وشريٍ در سازمان   

 وظام مُىذسی معذن ايران
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 5; 977 ؿٙاػی اػتخشاجیٞاي صٔيٗدػتٛساِؼُٕ فؼاِيت 36
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40 
ٞٛ٘تيت، تٛوؼيت،  -ٞاي صٙؼتی )٘ؼٛصٞا(: خان ٘ؼٛص، ٔٙيضيتٞا ٚ وا٘یفٟشػت خذٔات ٚ دػتٛساِؼُٕ اوتـاف ػًٙ

 ٘ؼٛصٞاي آِٛٔيٙٛ ػيّيىاتٝ )ويا٘يت، ػيّيٕا٘يت ٚ آ٘ذاِٛصيت(، ٌشافيت ٚ دِٚٛٔيت
 در دست تدوین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 َاي كميتٍ استخراج بروامٍ تُيٍ ضًابط ي معيارَاي معذنعىاييه پريژٌ

ف
دي

ر
 

 عىًان پريژٌ
 سازمان  شمارٌ وشريٍ در

 كشًر بروامٍ ي بًدجٍ

شمارٌ وشريٍ در سازمان       

 وظام مُىذسی معذن ايران
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سازمان شمارٌ وشريٍ در 
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شمارٌ وشريٍ در سازمان       

 وظام مُىذسی معذن ايران
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 37 :72 ٔٛاد ٔؼذ٘ی آسايی ٞاي وا٘ٝ ػاليٓ اػتا٘ذاسد ٘مـٝ 4

 49 :72 ٔؼذ٘یآسايی ٔٛاد  وا٘ٝ ٞاي افضاسي ػاليٓ اػتا٘ذاسد ٘مـٝسإٞٙاي ٘شْ 5

 38 737 آسايی ٚ فشآٚسي ٚاحذٞاي وا٘ٝ  ياتی ٔىاٖ ضٛاتط 6

 53 766 آسايی دس ٔمياع آصٔايـٍاٞی، پايٝ ٚ پيـاًٞٙ ٞاي وا٘ٝ ضٛاتط ا٘جاْ آصٔايؾ 7

 54 767 آسايی وا٘ٝ واسخا٘ٝآالت ٚ تجٟيضات  ٔحاػثٝ ظشفيت ٔاؿيٗا٘تخاب ٚ سإٞٙاي  8

 55 ;77 ٚ فشآٚسي آسايی دس ٚاحذٞاي وا٘ٝ ٝٔٛاد تاطّا٘ثاؿت  سإٞٙاي 9

 52 776 ٞاي دػتی يا خٛدواسجٛسي ٔٛاد ٔؼذ٘ی تٝ سٚؽسإٞٙاي ػًٙ 10

 ;5 786   آسايی وا٘ٝحُٕ ٚ ٘مُ ٔٛاد ٔؼذ٘ی دس ٔذاسٞاي  سإٞٙاي 11

 57 787 آسايیٞا دس وا٘ٝ ؿٙاػايی ٔٛاد ٔؼذ٘ی ٚ آصادػاصي آٖ 12

 59 789 ٝ اوتـاف، اػتخشاج ٚ فشآٚسي ٔٛاد ٔؼذ٘یٞا ٚ اصطالحات پايٚاطٜ 13

 64 7:2 خٛدؿىٗ ا٘تخاب آػياي خٛدؿىٗ ٚ ٘يٕٝفٙی ٔؼياسٞاي  14

 75 873 ٞاي فشآٚسي ػِٛفيذ ٚ ػيا٘يذ دس آصٔايـٍاٜ  ػاصي آسػٙيه، وٙتشَ ٚ خٙثی  دػتٛساِؼُٕ 15

 79 882 آسايی وا٘ٝ تشداسي دس ٕ٘ٛ٘ٝ دػتٛساِؼُٕ 16

 :7 883 خشدايؾ دس آػياٞاي ٔختّف ؿاخصتؼييٗ  دػتٛساِؼُٕ 17

 ;7 884 جذايؾ ثمّی دس ٔمياع آصٔايـٍاٞیٞاي  سإٞٙاي آصٔايؾ 18

 83 892 سإٞٙاي ا٘تخاب ٔذاس خشدايؾ ٔٛاد ٔؼذ٘ی 19

 85 894 آسايی سإٞٙاي افضايؾ ٔمياع دس ٚاحذٞاي وا٘ٝ 20

 89 594 آصٔايـٍاٞی  ٔمياع وشدٖ، تـٛيٝ ٚ تىّيغ دس ٞاي خـه سإٞٙاي آصٔايؾ 21

 :8 8:2 آسايی وا٘ٝ آصٔايـٍاٜدس ٔؼذ٘ی  ٞاي ٕ٘ٛ٘ٝ ٍٟ٘ذاسيسإٞٙاي پزيشؽ ٚ  22

 94 736 آسايی  سإٞٙاي پٛؿؾ ٚ تجٟيضات حفاظتی واسوٙاٖ دس ٚاحذٞاي وا٘ٝ 23

 95 794 ٞاي فشآٚسي ٔٛاد ٔؼذ٘ی ػاصي تاس ٚسٚدي دس واسخا٘ٝ سإٞٙاي ٔخّٛط 24

 99 :92 آسايی وٙتشَ ويفی تاس ٚسٚدي، ٔٛاد دس ٌشدؽ ٚ ٔحصٛالت ٚاحذٞاي وا٘ٝفٟشػت  25

 ;9 932 تٙذي ٔٛاد ٔؼذ٘ی دػتٛساِؼُٕ دا٘ٝ 26

 :: :95 آسايیصدايی دس ٚاحذٞاي وا٘ٝسإٞٙاي ٘شٔٝ 27

 2; ;96 آسايیآصٔايـٍاٜ وا٘ٝدس   ػاصي ٕ٘ٛ٘ٝ سإٞٙاي آٔادٜ 28

 7; 979 آسايیٞاي وا٘ٝی دس فؼاِيتٔحيطسإٞٙاي ٔالحظات صيؼت 29

 9; ;97 ٞاي ٞيذسٚٔتاِٛسطي دس ٔمياع آصٔايـٍاٞیسإٞٙاي آصٔايؾ 30

 ;; 994 ٞاي پالػشي آٞٗسإٞٙاي فشآٚسي وا٘ؼًٙ 31

 در دست تدوین آسايی فٟشػت خذٔات ٟٔٙذػی تفصيّی ٚاحذٞاي وا٘ٝ 32

 دست تدویندر  آسايی ٞاي وا٘ٝ سإٞٙاي ٔحاػثات دس آصٔايؾ 33



 

 

 



 گرامی خواننده

 ي تحقیقتاتي  فعالیتت  سال چُل اس بیص گذضت با ،كطًربزوامٍ ي بًدجٍ ساسمان امًر وظام فىي ي اجزايي 

 معیتار،  ضتابطٍ،  وامتٍ،  آيتیه  قالت   در فىتي،  -وطتزيٍ تصصصتي    عىتًان  َفتصت   بتز  افتشين  ختًد،  مطالعاتي

 حاضز است. ضابطٍ كزدٌ ابالغ ي تُیٍ تزجمٍ، ي تالیف صًرت مقالٍ، بٍ ي عمًمي فىي مطصصات دستًرالعمل،

 َتای  فعالیتت  بُبًد ي كطًر در علًم گستزش ي تًسعٍ بٍ ویل راٌ تا در ض ٌ، تُیٍ ض ٌ ياد مًارد راستای در

 nezamfanni.ir ايىتزوتي سايت در اخیز َای سال در ض ٌ مىتطز ضًد. فُزست وطزيات بزدٌ كار بٍ عمزاوي

 باض . مي دستیابي قابل
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 اين نشريهدر 

َا تا حد زیادی از يقًع وکات ایمىی کٍ با رعایت آن

شوًد  ارایوٍ   سىگ جلًگیری میدر معادن زغالحًادث 

َوا از  تجُیسات ایمىی ي وحًٌ اسوفاادٌ از آن . شدٌ است

 است. آمدٌجملٍ مًارد دیگری است کٍ در ایه وشریٍ 
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