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هابیمهایمنی در انبار و ریسک :مقدمه

امروزه حوادث ناشی از کار و پیامدهاي ناشی از آن به یکی از مشکالت در جوامع مختلف 

شدت باالتري داشته و از نظر اقتصادي نیز وسازساختاین حوادث در صنعت . استشدهتبدیل

زیادي در سطح هايتالشاخیر يسالهالذا در . کندمیهزینه هاي باالیی را براي دولت ها ایجاد 

کاهش حوادث صورت درنتیجهمناسب جهت افزایش ایمنی و هايحلراهجهان براي یافتن 

در حد مطلوب نبوده و نیاز به توسعهدرحالدر کشورهاي هافعالیتاین حالبااینگرفته است 

هستند خیز در این حوزه انبارها بخشهاي حادثهازجملهشودمیتوجه بیشتر در این حوزه حس 

تأثیرگذارترینفرایندهاي انبارداري از کهدرحالیکه پتانسیل باالیی براي بروز حوادث دارند 

براي کارهاراهیکی از بهترین گردندمیمحسوب هاپروژهو یا شکست عوامل در موفقیت 

. شودمیآن  کاهش حوادث ناشی از کار توجه به اصول ایمنی و مسائل مربوط به 

دادهتا شرح کاملطوربهي مبتنی بر رعایت اصول ایمنی براي رفع این مشکالت کارهادرنهایتراه

.شودپرداخته انبارمحیطچگونگی عملکرد آن در به

خالصه توضیحاتی داده شود سپس طوربهدر این مجموعه سعی شده است ابتدا در مورد انبارها 

ا نگهداري مواد و کاالها و تجهیزات و نیروي انسانی انبار و کالً در مورد مسائل ایمنی مرتبط ب

.گرددمطالبی ارائه تفصیلبهعملیات انبارداري ایمن 

.دقیق مطالعه و به نحو احسن اجرا گرددطورشدهبهارائهامید است مطالب 
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فصل اول 

 انبار تعریف

در صنعت براي نگهداري مواد اولیه، کاالهاي نیمه . انبار محلی براي نگهداري کاال و مواد است

کاالهاي اسقاطی از خدماتی و، محصوالت یک واحد تولیديهادستگاهساخته، قطعات یدکی، 

.ودشمیاستفاده بندرهانگهداري و اقالم و کاالها در منظوربهو در تجارت شودمیانبار استفاده 

: شودمیبندیتقسیمموارد زیر بر اساسانبار 

نوع کاالهاي نگهداري -

چگونگی و ماهیت عملکرد -

ساختمانی -

انجام عملیات توسط انسان یا تجهیزات -

 انواع انبارها

 ازاندشوندعبارتمینوع کاالیی که در آن نگهداري بر اساسانبارها :

انبار کاالهاي معمولی -

انبار مواد قابل اشتعال و انفجار -

فسادپذیرانبار مواد -

انبار مواد شیمیایی -

ايفلهانبار مواد -
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 باشندمیانبارها از نظر ساختمانی بر سه نوع :

) محوطه روباز(انبارهاي روباز .1

انبارهاي مسقف یا کامالً پوشیده .2

انبارهاي سرپوشیده بدون دیوار .3

براي احداث انبارها باید به نکات زیر توجه کرد :

.اطراف بلندتر باشدهايزمینباید از سطح .1

آبگیر و نمناك نباشد .2

/اشتعال بکار برده شودغیرقابلبدون استثناء باید از مصالح هاسقفدیوارها و .3

از آن هاییمحلکف انبارها باید داراي شیب مالیم باشد تا در صورت شستشو آب در .4

.صحیح دفع شودطوربهجمع و 

بین حدفاصلدر راحتینشانیبهآتشي هاماشینفاصله بین انبارها باید به نحوي باشد که .5

.حرکت کندهاآن

.ب انبارها باید از جنس فلز و سطح داخلی آن صاف و بدون شکاف باشدرد.6

.مناسب باشدتور سیمیپنجره انبارها باید فلزي و مجهز به حفاظ و .7

.داخل انبارها به نسبت حجم آن دستگاه تهویه و هواکش داشته باشد.8

و پریزهامخصوص انجام گیرد و کلید و هايلولهبرق باید توکار و از داخل کشیسیم.9

.روشنایی از نوع ضد جرقه باشد
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ي داراي حرارت هادستگاهروشنایی باید داراي حفاظ با حباب باشد و از يهاالمپ.10

.عله باز در داخل انبار نباید استفاده کردش

، هیدرانت و کنندهخاموشکپسول ( باشد نشانیآتشانبارها باید مجهز به وسایل و ابزار .11

CO2(

فواصل بین هر ردیف ازاجناس و کاالها در نظر گرفته شود.12

. اگزوز آن مجهز به فیلتر جرقه گیر باشددر صورت تردد وسایل نقلیه در داخل انبار .13

چیدمان (نحوه چیدمان بسته ها به روي هم باید طوري باشد که دچار ریزش نشود .14

) آجري

.سانتی متر باشد100الی 60فاصله کاالها با دیوار جانبی حداقل .15

.متر باشد5/4فاصله بین هر ردیف کاال باید حداقل دو متر و ارتفاع آن نباید بیش از .16

.زدیکترین روشنایی نباید کمتر از یک متر باشدارتفاع قسمت سقف باالي کاال تا ن.17

.استعمال دخانیات در انبار اکیداً ممنوع می باشد.18

...)بیرون بردن ضایعات، کارتن هاي خالی و (تخلیه مواد ضایع در انبار ضروري می باشد.19

.آبدارخانه و استراحتگاه در داخل انبار نباید باشد.20

.ر نوع کاالیی جداگانه انبار شوده.21

 کف انبار

.کف انبار باید نسبت به مایعات قابل نفوذ باشد.1
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.داراي سطح صاف و غیر لغزنده باشد.2

.فاقد هر گونه ترك و  شکاف باشد.3

تمیز شودراحتیبه.4

مقاومت کف انبار در رابطه با نوع کاال و تجهیزات که مورد استفاده قرار می گیرند تعیین .5

.شود

 سقف انبار

سقف انبار باید به گونه اي باشد که از ورود آب باران به درون انبار جلوگیري کرده و 

.دود و گرماي حاصله را خارج کندسوزيآتشهنگام حالدرعین

.دوره اي قبل از فصل سرما و باران پشت بام و مسیر ناودان ها بازدید شودطوربه

 طبقه بندي کاال در انبار

االهاي موجود به گروه ها یا دسته هایی که داراي صفات مشترك و یا کاربرد انواع کبنديتقسیم

.مشترك باشد را طبقه بندي گویند

سازي سیستم کد گذاري و کنترل موجودي ه در انبارها براي نگهداري بهتر، تعیین محل، پیاد

به تجانس، کاالهاي موجود در انبار با توجه . موضوع طبقه بندي کاال اهمیت زیادي می یابد

شوند ی ، وسایل و امکانات نگهداري و گنجایش انبارها طبقه بندي مهاآنحجم کاال، کاربرد 

که به این معنی که یک گروه اصلی کاال را به یک انبار اختصاص داده و چند 

.گروه فرعی دیگر از آن تهیه می نمایند
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 ازاندعبارتعوامل مهم در استقرار کاال و مواد در انبارها :

میزان مراجعه به انبار -

هم خانواده بودن اقالم -

خصوصیات اقالم -

انبار کاال دراصول اساسی در مورد چیدمان

.قبل از هر چیز، مسیر و جا براي چیدن را انتخاب نمایید.1

.کاالها و مواد ناهمجنس را در کنار هم نچینید.2

شکاف، تیزي و یا ناهمواري قبل از جاگذاري بار، قفسه ها را خوب بررسی کنید که.3

.نداشته باشد

.تمام مواد را در سطح صاف بچینید.4

بچینید و اجسام سبک تر را در ) نزدیک درب انبار(اجسام سنگین تر را در نزدیک کف .5

.قفسه هاي باالتر و یا در قسمت آخر انبار قرار دهید

کاالهایی را که همیشه نیاز است در نزدیک افراد . اصل مراجعه به کاال را رعایت نمایید.6

.انبار باشد

.هرگز ارتفاع چیدمان را تا زیر آبفشان ادامه ندهید.7

.از کاالها یا جعبه ها به عنوان پله و مانند آن استفاده نشود.8

.هرگز کاالها روي قفسه ها، به سمت راهرو بیرون نزند.9

.احتیاط الزم هنگام باز کردن و بسته بندي کردن کاال را رعایت کنید.10



11

: فصل دوم

 مسائل ایمنی مرتبط با فضاي انبار

سطوح لیز و لغزان :

زیر پایی لغزان مانند میز، . کندمی، حوادث بسیار شدید و خطرناکی ایجاد سطوح لیز و لغزان

. صندلی، جعبه و مانند آن که به جاي نردبان به کار می رود تاکنون حوادث زیادي داشته است

داربست هاي لغزان که بدون رعایت مقاومت استاندارد ساخته شده اند تاکنون باعث سقوط افراد 

پایدار و لغزان را به افراد سرکارگر و سرپرست نباید اجازه کار روي سطوح نا. کثیري شده اند

تنها ریختن خاك و ماسه یا خاك اره . خود بدهد و قبل از شروع به کار باید رفع نواقص شود

روي روغنی که روي زمین ریخته است کافی نیست، بلکه آن محل باید شستشو شده و خشک 

!اول ایمنی بعد کار: می گویدیک پیام حفاظتی . گردد و کامالً تمیز باشد

یمبود نور و روشنایک :

بسیار پیش آمده است که نگهبانان و افراد شاغل در شیفت شب به علت وجود تاریکی در کانال 

تأمین روشنایی اطراف ساختمان و محوطه از بسیاري از . هاي رو باز افتاده و صدمه دیده اند

باشند، ممکن است باعث پله ها و راهروها اگر روشنایی کافی نداشته . کندمیحوادث پیشگیري 

کمبود نور و روشنایی در کارگاه هایی که با ابزار دقیق کار می کنند موجب . سقوط افراد شوند

.ناراحتی چشم ها و ایجاد خستگی شده و زمینه ساز حادثه می باشد



12

گاز هاي سمی یا آتش گیر :

وجود گازها یا . ودشمیوجود گازهاي سمی در محیط کار باعث مسمومیت هاي حاد یا مزمن 

و کوچک ترین بی دقتی ممکن کندمیبخارات آتش گیر در محیط کار، ایجاد شرایط ناایمن  

در این گونه موارد الزم است با نظر بخش مهندسی . یا انفجار نمایدسوزيآتشاست ایجاد 

هود ایمنی و با اتخاذ تدابیر الزم از قبیل نصب هواکش هاي معمولی، هواکش ضد جرقه، نصب

ي اعالم خطر یا استفاده از تجهیزات حفاظتی فردي مناسب، از بروز حوادث هادستگاهو 

.پیشگیري به عمل آورد

وجود موانع :

روز وجود موانع در سر راه، در راهروها، روي پله ها، دیوارها یا ستون هاي کارگاه، عامل ب

ا یا سر برخورد کنند، حوادث وخیمی تحساسی از بدن مانند چشم هو اگر با قسمباشندمیحادثه 

فرورفتگی ها یا برآمدگی هاي بی مورد در سطح محل کار و به ویژه محوطه . به بار می آورند

مانند دریچه هاي کانال هایی که باز مانده است، وجود اشیاء زائد یا چیدن وسایل و ابزار در (انبار

قرار . خوردن افراد و ایجاد حادثه شوندمی توانند موجب زمین) محل غیر مناسب و مانند اینها

دادن اشیاء روي پله ها، قرار دادن ارابه هاي دستی یا پالت و وسایل دیگر در راهروها یا باقیمانده 

انضباط و نظم را در . مصالح ساختمانی در اطراف ساختمان همگی عوامل بروز حادثه هستند

دت رعایت کرد تا از وجو دشرایط ناایمن انبارها، کارگاه ها و محوطه هاي کاري باید به ش

.ي شودرپیشگی



13

نظم و نظافت

است و انبارها و کارگاه سوزيآتشکثیف و آلوده بودن محل کار از عوامل اصلی بروز حادثه و 

همان طور که براي تولید کاال برنامه . گردندمیهاي کثیف و بی نظم زودتر دچار توسعه حریق 

وجود دارد، براي تأمین نظم و نظافت نیز باید برنامه ریزي صحیح معین و از قبل طراحی شده

. محل قرار دادن هر چیز در انبار باید کامالً روشن باشد و نظم همیشگی رعایت شود. انجام شود

. مواد زائد باید در ظروف  فلزي در پوشدار ریخته شده و روزانه از محوطه انبار خارج گردد

.ار از تعداد و شدت حوادث به مقدار زیادي می کاهدرعایت نظم و نظافت در انب

 هاآنعلل عمومی و رایج حوادث در انبار و پیشگیري از

علل وقوع حوادث انبار را عمدتاً سازماندهی و شرایط محیط کار در انبار تشکیل می دهد و 

بار به مواد بخش کمی از علل وقوع حوادث در ان. مواردي هم مربوط به نوع مواد انبار شده است

. شودمیو شرایط محیط کار در انبار مربوط انبار شده و قسمت بزرگ آن به سازماندهی 

:مهمترین علل عمومی و رایج حوادث در اغلب انبارها به شرح زیر است

دستی نادرست کاالها در دراز مدت، باعث صدمه وارد آمدن به استخوان ها و جاییجابه) الف

.شودمیالت و بیماري مفاصل، آسیب دیدگی عض

و از کار بازشوندمیوسایل و تجهیزات که به سبب نقص فنی در لحظه اي حساس متوقف ) ب

.می ایستند، زیان هاي مادي و انسانی فراوان به بار می آورند

وسایل و تجهیزات نامناسب براي انبار کردن کاالها از قبیل قفسه ها، ظروف و غیره ) پ
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ناصحیح کاالها جاییجابهاستفاده نادرست از تجهیزات انباري و ) ث

نبودن فرد مسئول در انبار ) ت

و استانداردهاي ایمنی هادستورالعملفقدان ) ج

کاالها و مواد در انبارهدیدکنندههاي تآسیب

آسیب هدف از ایجاد انبار در واقع حفاظت و نگهداري از کاالهاست و جلوگیري از عوامل 

محافظت هايبرنامهاصوالً در تنظیم . رسان درون و برون سازمانی و دسترسی سریع به کاالهاست

: زیر توجه شودهايآسیبکاالها در انبار الزم است به 

زلزله، صاعقه، بارندگی، طوفان طبیعی نظیر سیل،هايآسیب) الف

چیدن و ،ونقلحملصنعتی نظیر ایراد و اشکال در نصب قفسه ها و وسایل هايآسیب) ب

صحیح کاالها، فقدان وسایل اطفاي حریق جاییجابهنگهداري و 

فقدان نگهبانی، مراقبت درست، فقدان انسانی نظیر دزدي و سرقت، خرابکاري،هايآسیب) ج

نظام اطالعاتی مناسب در انبار

ول مدتی که در انبار است، از مهمترین وظایف انباردار است ودر نگهداري صحیح کاالها درط

.این ارتباط، انباردار باید به نکات زیر دقیقاً توجه کند

.قراردادن کاالها در قفسه ها به شکلی که با هم اختالط پیدا کنند.1
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ورود (ات و مقدار کاالي وارده و موجودي آن در کارتی به نام کارت انبارصثبت مشخ.2

)عات به سیستم نظام نوین مالیاطال

)انبارگردانی(با کارت هاي انبار ادواري و گاه به گاه کاالهاي موجود کنترل.3

کنترل سالم بودن و سالم ماندن کاالها .4

. و هر عامل از بین برنده یا ضایع کننده دیگرسوزيآتشحفاظت اجناس از سرقت، .5

.کندمیالهاي انبار را همواره تهدید اصوالً باید توجه شود که دو خطر عمده و مهم کا

سرقت و دزدي ) الف

سوزيآتش) ب

 عوامل ایجاد نظام صحیح انبارداري

توجه به عوامل زیر براي ایجاد یک نظام صحیح انبارداري و محیط سالم و ایمن کاري در 

: انبار، هم براي نیروي انسانی و هم براي کاالها، اجتناب ناپذیر است

میزان دما و رطوبت انبارباید متناسب با نوع کاالها و شیوه : حرارت و رطوبتدرجه) الف

.مداوم شرایط آن حفظ شودطوربهباشد و هاآناري صحیح دنگه

درست کاالها و مواد یکی از امور اساسی در جاییجابه:صحیح کاالها و موادجاییجابه) ب

کارکنان . مواد نقش مهمی داردسیب و خرابی کاالها وآانبارداري است و در کاهش 



16

مواد شیمیایی جاییجابهکاالها، بویژه حمل و جاییجابهي هادستورالعملانبارباید با 

.خطرناك به خوبی آشنا باشند و در عمل به کار ببرند

و انبار کردن کاالها و مواد توسط کارکنان جاییجابهعملیات : سرپرستی صحیح عملیات)پ

با وجود سرپرستی درست، بروز خطرات و ضایعات انبار را به مقدار زیادي با تجربه آزموده و

.کاهش می دهد

 رعایت نکات ایمنی درباره کاالها

با توجه به تناسب میزان سرمایه مصروفه براي موجودي هاي انبار، الزم است براي امور 

الها در انبار و براي نگهداري صحیح کا. حفاظتی انبار برنامه ریزي و سرمایه گذاري شود

: پیشگیري از حوادث به نکات زیر باید توجه گردد

باید اقداماتی به عمل آید، مانند نصب وسایل اعالم خطر، سوزيآتشبراي جلوگیري از )1

تهیه و نصب وسایل اطفاي حریق، اجراي نکات ایمنی و بررسی وضعیت ساختمان و 

)نصب دوربین مداربسته(تأسیسات انبار و غیره 

جلوگیري از دستبرد منظوربهکنترل دائمی و ادواري موجودي کاالها و ایمن سازي انبار ) 2

.و سرقت کاالها، یکی دیگر از نکات حفاظتی مهم انبار به شمار می رود

در انبار، یکی دیگر ازعوامل هاآنتوجه به خصوصیات کاالها و مواد و شرایط نگهداري )3

سوخ شدن ناز فساد وجلوگیري ازبین رفتن و مهاآنا و حفاظت مهم براي  سالم ماندن کااله
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در درجه حرارت هاآنتوجه نداشتن به خصوصیات کاالها و نگهداري . به شمار می رود

.نامناسب یا گذشتن تاریخ مصرف کاالها، همه در تخریب و فساد کاالهاي انبار بسیار موثرند

که معموالً روي بسته (ندارد مربوط به ایمنی کاالها استاعالئمآشنا کردن کارکنان انبار با ) 4

در حفظ و ) شودمیکیسه ها و غیره مالحظه کارتن ها،بندي و لفاف کاالها، جعبه ها،

عالئمدر صورت آشنا نبودن کارکنان با . کندمیحراست اجناس انبار کمک موثري 

زیر باران » «اط حمل شودبا احتی» «شکستنی است«: دارد ایمنی و نوشته جاتی همچونناستا

و » محتوي بسته بندي قابل اشتعال است» «از قالب براي حمل استفاده نشود» «نگهداري نشود

در فضاهاي هاآنی جایجابهکه به کاالها در هنگام باز وبسته کردن و گرددمیباعث ... 

.ب فراوان وارد آیدیمختلف، آس

ایمنی هايبازرسی

مهم ترین مواردي که در انبار داري از نظر ایمنی باید مورد بازرسی قرار گیرندبه شرح -

:باشندمیزیر 

ل ها، باال برها، نقاله ها، ارابه هاي دستی یرثقجلیفت تراك ها،قبیلونقل ازحملوسایل )الف

و تخلیه کاالها ونقلحملو غیره در عملیات بارگیري،

ها، ، پلکان ها، سطوح شیب دار، نردبان وسایل نگهداري، راهروهااز قبیلمحیط کاري ) ب

محل هاي انبار کردن کاالها و غیره از نظر نظافت، حفاظت و طرزاستقرار 
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رفع نواقص و فنی، از نظر وضعیت، نحوه ي به کارگیري، نگهداري، نظافت،ابزارآالت) پ

اشکاالت و غیره 

هاي عینک هاي حفاظتی، ماسک ها، پیش بند ها، کفشوسایل حفاظت انفرادي از قبیل ) ت

حین اجراي هاآنحفاظتی، گوشی هاي حفاظتی و غیره از نظر اطمینان از به کارگیري 

هاآنکارهاي مختلف و رفع معایب و اشکاالت 

از نظر احتمال اتصال سیم ها و برق کشیسیمنحوه غلط از قبیلسایر موارد در انبار ) ث

ن حفاظت درمقابل عوامل شیمیایی و فیزیکی زیان آور مختلف محیط کار، گرفتگی، فقدا

مواد و غیرهونقلحملفقدان وسایل اطفاي حریق، نحوه غلط 

: باید مورد بازرسی قرار گیرددر مورد کاالها مهمترین مواردي که در ایمنی 

ایمنی روي بسته هاي کاالها و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی الزم هنگام عالئمتوجه به -

و سرقت سوزيآتشدر انبار از قبیل هاآننگهداري 

هاآنرعایت عوامل موثر براي جلوگیري از فساد کاالها و در نظر داشتن تاریخ مصرف -

کاالها باید رعایت جاییجابهي خاصی که براي نگهداري و هادستورالعملتوجه به -

میزان رطوبت، از قبیلدرباره شرایط محل نگهداري کاالها هادستورالعملدر این . شود

کاالهاي جاییجابههمچنین درباره چگونگی . استشدهدادهنور، دما و غیره توضیح 

به وسایل انفرادي و البسه مورد حالدرعینو شدهدادهمعینی مانند موادشیمیایی توضیح 

.از انباردار نیز اشاره شده استنی
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 اصول حفاظتی در انبار

خالصه و نتیجه کالم آن است که باید براي حفاظت و ایمنی کاالها در انبار اقداماتی انجام شود 

: به شرح زیر استهاآنکه اهم 

در انبار باید با نهایت دقت و توسط متخصصین فن انجام شود و الزم است سیم کشیسیم) الف

.هاي برق و وسایل برقی به صورت ادواري و منظم مورد کنترل قرار گیرند

جداً خودداري شود حتی در باید از انبار کرن مواد آتش زا یا منفجره درکنار مواد دیگر،)ب

شده صلاینگونه اماکن معموالً براي ایجاد روشنایی، نیروي برق به کار نمی رود، بلکه از نور حا

.سیم ها از بین برودسوزيآتشه میشود تا احتمال هرگونه جرقه و از باطري استفاد

حرکت و آمد هاآنالزم است راهروهاي انبارهاي بزرگ به گونه اي طراحی شوند که در ) پ

.نظیر ارابه هاي دستی و لیفتراك ها به سهولت اجرا  شود(ونقلحملو شد انواع وسایل 

موادشیمیایی و فاسد شدنی خطرناك باید در ظروف و محل هاي خاص و دور از سایر ) ت

مواد سوزان و خورنده جاییجابههمچنین الزم است براي نگهداري و . اجناس نگهداري شوند

پوستی و هايآسیبکه ضایعات و ) مثل سموم دفع آفات نباتی( یا سموم مختلف) اسیدها(

بعضی از سموم در اثر تماس با پوست بدن (تدابیر خاصی اعمال شود ،می کنندمسمومیت ایجاد 

). موجب فلج شدن و از کارافتادگی می گردد

و غیره به تعداد نشانیآتشباید وسایل فرونشاندن آتش از قبیل شیر و شیلنگ آب، کپسول ) ث

وسایل و لوازم آگاه معموالً در انبارهاي مدرن و پیشرفته امروزي. کافی، پیش بینی و فراهم شود
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بوي گاز و یا ي که با افزایش دود،طوربهشودمیکننده و هشدار دهنده خودکار کار گذارده 

.کندمیخودکار به صدا در می آید و اعالم خطر طوربهحرارت زنگ خطر یا آژیر  

و تدابیر ا از چیدن کاالها تا سقف یا نزدیکی سقف و دیوارها خودداري شود و روش ه) ج

. مناسب براي چیدن و انبار کردن کاالها، مورد استفاده قرار گیرد

ازقرار دادن مواد آتش زا و مواد شیمیایی در میان سایر اقالم انبار باید خودداري گردد و براي ) چ

.انبار جداگانه اي در نظر گرفته شودهاآن

به سوزيآتشباشند و احتمال خطر با اقالم انبار آشناباید افرادي که با انبار سرو کار دارند،) ح

.گوشزد شودهاآن

.ازتابلوهاي اعالم خطر، پوسترها و پیام هاي حافظتی درنقاط مختلف انبار استفاده شود) خ

رایطی انتخاب شود و مسئولیت شفرد مشخص و واجد براي نظارت بر اجراي امور ایمنی انبار،) د

. ئول حفاظت می گویندداشته باشد که به او کارشناس ایمنی یا مس

و همچنین سوزيآتشدر هر انباري، عده اي از کارکنان آموزش هاي الزم را براي مبارزه با  ) ذ

.اصول و تدابیر کمک هاي اولیه فراگیرند

فرا سوزيآتشکلیه کارکنان آموزش هاي الزم را براي تخلیه سریع محل به هنگام وقوع ) ر

.گیرند

در فواصل زمانی معین کار گاه ها توسط متخصصین فن بازدید شود و میزان مخاطرات حریق ) ز

اطفاي حریق مورد بررسی دقیق قرار گیردو و ضع وسایل 
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.در دسترس همه افراد در انبار باشدنشانیآتشنشانی و شماره تلفن ) ژ

املی که موجب فساد نور خورشید و سایر عوالزم است میزان درجه حرارت، رطوبت،) س

قویاً مورد توجه قرار گیرد و انبارها به وسایل الزم براي نگهداري مطلوب کاالها ،شودمیکاالها 

.مجهز باشندهاآنبا توجه به نوع 

آموزشی براي انبارداران در مورد ایمنی و حفاظت فنی، همواره باید مورد هايبرنامهاجراي ) ش

.سازمان باشدتوجه و عمل مدیران ومسئوالن

–با جانوران موذي در انبار و دفع آفات انبار تدابیر و اقدامات الزم و موثر براي مبارزه ) ص

.اجرا شود-مانند اجراي سمپاشی

محکم بودن :ي انبار از قبیلتدابیر و اقدامات الزم براي پیشگیري از سرقت و دزدي کاالها) ض

هاي انبار کردن و تجمیع کاالها، وجود نگهبان، و پنجره ها حصار کشی هاي محوطهدرب ها 

.اجرا شود... نصب وسایل هشدار دهنده و 

.و سایر آسیب ها، پوشش بیمه اي الزم را داشته باشندسوزيآتشانبارها باید از نظر سرقت، ) ط

خالصه فصل دوم

. کندمیرعایت نکردن نکات ایمنی در انبارها ضایعات و خسارات جانی و مالی فراوانی وارد 

موجودي هاي هر انباري، بخش مهمی از دارایی هاي سازمان را تشکیل می دهد و عوامل زیان 

هايآسیببه عنوان خطرات و بخش فیزیکی و شیمیایی فراوان و همچنین حوادث گوناگون،

.ن انبار و نیز کاالهاي انبار را تهدید می کنندکارکنامختلف،
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، الزم است از معرفت هاآندر بررسی و ریشه یابی و کشفعلل ایجاد حوادث و پیشگیري از 

. دقیق امور و شناخت روابط بین پدیده ها به دست می آیدمطالعهعلمی برخوردار بود که از 

علم نتیجه کوشش اندیشه انسان است که با توجه به اصل علیت از طریق تجربه ، آزمایش و توجه 

روش بررسی علمی باعث برخورد صحیح در شودمیو مستندات حاصل هاواقعیتبه 

علل تريآسانبهتر و ،ترسریعتا به نحو کندمیو به کارشناس و محقق کمک شودیابیمیحقیقت

.به دور باشدداوريپیشیی کند و از خطا، انحراف و حوادث را شناسا

.شرایط ناایمن) عمل ناایمن ب) الف: شودمیعلل ایجاد حوادث به دو بخش تقسیم 

و انسان در محیط کار، عامل ایجاد انسانی ایجاد حوادث است،هايجنبهمنظور از علل ناایمن، 

م استفاده از وسایل ایمنی، منظور از شرایط عداستقبال از خطر،مانند تحقیر خطر،. حادثه است

و اشکاالت عوامل سازنده محیط کار هستند هانارساییفنی و مادي محیط کار و هايجنبهناایمن 

، سطوح لیز و هاماشینو هادستگاه، خرابی هاحفاظمانند فقدان . شوندمیکه باعث ایجاد حادثه 

.لغزان

 ازاندعبارتبعضی از علل عمومی و رایج حوادث در اغلب انبارها :

دستی نادرست کاالها جاییجابه)الف

تجهیزات و وسایل معیوب ) ب

ز تجهیزات استفاده نادرست ا)ج

نبودن فرد مسئول در انبار ) د
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و استانداردهاي ایمنی در انبار هادستورالعملفقدان ) و

درست و سرپرستی صحیح  براي جاییجابهحرارت و رطوبت مناسب، درجه از قبیلعواملی 

) هم براي نیروي انسانی شاغل در انبار و هم براي کاالها(ایجاد یک محیط سالم و ایمن کاري 

.کندمیبسیار کمک 

 زیر توجه شودهايآسیبالزم است به محافظت کاالها در انبارها،هايبرنامهدر تنظیم :

طبیعی هايآسیب) الف

صنعتی هايآسیب) ب

انسانی هايآسیب) ج

 از اندعبارتکاالهاي انبار تهدیدکنندهاصوالً دو خطر عمده و همیشگی :

سوزيآتش.1

سرقت و دزدي .2

 براي نگهداري صحیح کاالها در انبار و پیشگیري از حوادث باید اقداماتی از قبیل اقدامات زیر

: انجام شود

سوزيآتشجلوگیري از .1

کنترل دائمی و ادواري موجودي کاالها و جلوگیري از سرقت .2

هاآنتوجه به خصوصیات کاالها و شرایط نگهداري .3
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مربوط به عالئمنگهداري کاالها و هايشیوهبا هاآنآموزش کارکنان و آشنا کردن .4

نگهداري 

، محیط کاري، ونقلحملایمنی باید در انبار انجام شود و وسایل هايحالبازرسیدرعین

. حاصل گردداطمینانو از حسن کارها شدهبازرسیوسایل حفاظتی و غیره همواره ،ابزارآالت

، سرقت، حوادث و سوزيآتشي مربوط در جلوگیري از هادستورالعملایمنی و عالئمتوجه به 

.کندمیفساد کاالها نقش مهم و به سزایی ایفا 

 سواالت براي خود آزمایی

چرا رعایت نکات و اصول حفاظتی در انبارها الزام آور است و چه محاسنی دارد؟ .1

منظور از روش هاي علمی پیشگیري از حوادث چیستو چه محاسنی دارد؟ .2

علل ایجاد حوادث چگونه تقسیم بندي شده اند و منظور از هر یک چیست؟ .3

پنج مورد از انجام اعمال غیر ایمنی را که باعث حوادث می شوند به دلخواه خود به طور .4

.خالصه تشریح کنید

پنج مورداز شرایط ناایمن را که باعث حوادث می شوند به دلخواه خود به طور خالصه .5

. تشریح کنید

فواید و محاسن تحقیقات مربوط به حوادث چه هستند؟.6

.ج حوادث در انبارها را به دلخواه خود تشریح کنیدسه مورد از علل رای.7

آسیب ها و خطراتی که انبارها را تهدید می کنند چه هستند؟.8



25

.سه مورد ازبازرسی هاي ایمنی در انبار را نام برده و به طور خالصه تشریح کنید.9

واد و در انبار را براي نگهداري صحیح کاالها و مپنج مورد از نکات و اقدامات حفاظتی .10

.پیشگیري از حوادث به دلخواه خود مطرح کنید

. بعضی از دالیل حیاتی بودن نکات ایمنی و حفاظت در انبار را شرح دهید.11
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فصل سوم

 مسائل ایمنی مرتبط با نگهداري مواد و کاالها در انبار

هدف هاي آموزشی 

:بودپس از مطالعه و فراگیري دقیق این فصل، خواننده قادر خواهد 

.از عوامل ایجاد تحول و بهبود در امور انبار و انبارداري آگاهی حاصل کند.1

.وسایل، روش ها و تدابیر انبار کردن و نگهداري کاالها درانباررا نام ببرد.2

با پالت متداول ترین وسیله براي جابه جایی و انبار کردن مواد و کاالها و طرز کار و .3

.کاربرد آن آشنایی پیدا کند

.با انواع باکس پالت ها، ظرف ها و جعبه ها آ شنا شود.4

معایبی را که در سیستم قفسه بندي انبار و جابه جایی کاالها به نیروي انسانی یا کاالها .5

.آسیب وارد می کنند نام ببرد

آشنا ... پله اي و –هرمی –مکعبی- ینه سازي کاالها مانند ستوبا رایج ترین اشکال انبو.6

.را در عمل مورد استفاده قراردهدشود و آنها

با شیوه هاي انباشتن انواع مختلف کاالها آشنا شود .7

.ي آگاه گرددرردابآشنا شود و از حوادث مرتبط با باربا قواعد بازبرداري .8

با اصول ایمنی مرتبط با نگهداري مواد خطرناك و شیمیایی آگاه شود.9
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آشنا شود و در عمل به کار ) انبار آنهابراي جدا سازي(با خواص و ویژگی هاي کاالها .10

.گیرد

با عوامل فساد و خرابی اقالم مختلف انبار آشنا شود و بتواند آنها را در انبارداري به کار .11

.برده و بدینوسیله جلوي فسادکاالها را بگیرد

.اقدامات الزم رادر پیشگیري ازسرقت و دزدي در انبار، فرا گیرد و در عمل به کاربندد.12

.ا بازرسی هاي ایمنی درانبارداري و انواع و چگونگی آنها اطالع حاصل کندب.13

: براي ایجاد تحول و بهبود در امور انبار و انبارداري وجود سه عامل ضروري است

نیروي انسانی کارآمد، متخصص ، متعهد وآموزش دیده .1

نظام صحیح انبارداري و نگهداري کاالها درا نبار .2

وسایل کار .3

مانند فرستادن سربازي ) اعم از حمل و نقل و ذخیره سازي(اري وسایل الزم در کار انباردنبودن 

مل است بی آن که جنگ افزار الزم یا وسایل جراحی به آنها داده عبه جبهه و جراحی به اتاق 

در هر انباري با توجه به وسعت آن و تنوع کاالها و شکل و وزن و اندازه و مشخصات . شده باشد

توزین - 3حمل و نقل -2جاي دادن ذخیره سازي و -1از وسایل متناسب و گوناگون برايآنها،

بویژه حمل و نگهداري گازها ، مایعات و مواد شیمیایی خورنده . ، استفاده می شودو اندازه گیري

. و خطرناك، مستلزم استفاده از وسایل ظروف و تدابیر خاصی است
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. در انبارداري موادو کاالها مورد استفاده قرار می گیرندوسایل، ظروف و محفظه هاي مختلفی

انواع وسایل ذخیره سازي، حمل و نقل و توزین کاالها که با شکل ها و کاربردهاي مختلف در 

)محفظه ها(انبار مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از پالت ها، باکس پالت ها، ظروف و جعبه ها 

بارگیري، قفسه بندي ها، خرك ها، چرخ دستی، لیفتراك، کانتینرها، سکوهاي تخلیه و

) پالت تراك ها(تراکتورهاي صنعتی، تراك هاي دستی، تریلرها، تراك هاي حمل و نقل بار 

نسورها، باالبرها، قالب ها، نردبان ریچ تراك ها، جرثقیل ها ، نقاله ها، ریل ها، تسمه نقاله ها، آسا

که هر انباري با توجه به نیازش، باید از وسایل الزم متناسب ... ها و ها، ترازوها، قپان ها، باسکول 

.و به تعداد کافی برخوردار باشد

سالم بودن وسایل کار در انبار، استفاده مناسب و صحیح ازآنها، نگهداري درست آن ها، از مهم 

یزات انبار، به سبب توسعه روز افزون وسایل و تجه. ترین مسائل ایمنی و حفاظت در انبار است

اکثر حوادث بر اثر استفاده از وسایل . ایمنی در مورد آنها به خوبی رعایت شودالزم است نکات 

.نامناسب و در موارد نامناسب و به وسیله افراد نامناسب و ناوارد روي می دهند

احتی بتوانند فاصله بین قفسه هاي تعبیه شده در محوطه انبار، باید به اندازه اي باشد که دو نفر به ر

در صورت استفاده از لیفت تراك . از بین آنها عبور کند و کار حمل و نقل کاال به  آسانی اجرا شود

چنگک دار یا پالت بر یا میزهاي چرخ دار و ارابه هاي دستیی و سایر وسایل حمل و نقل، الزم است 

.ب پیش بینی شودبا توجه به عرض آنها براي عبور راحتشان، فاصله وفضاي کافی و مناس
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) جاي دهی و چینش(براي استقرار . چیدن صحیح کاالها در انبار، حائز اهمیت بسیاري است

طرز قرار گرفتن کاالها در . صحیح کاالها در انبار اصولی وجود دارد که باید به آنها توجه شود

ح از آنها و در انبار بسیار مهم است و در تسهیل کارها، دسترسی سریع به کاالها و حفاظت صحی

به منظور نگهداري صحیح کاالها در انبار و جلوگیري از . نتیجه افزایش کارایی تأثیر بسزایی دارد

: اثرات تخریبی ناشی از سوء نگهداري، موارد زیر باید رعایت شوند

گروه بندي کاالها .1

شناخت ماهیت کاالها .2

شناخت تأثیر عوامل مختلف فیزیکی و شیمیایی بر روي کاالها .3

جابه جایی و تخلیه .4

انتخاب روش و راه مناسب .5

انتخاب تجهیزات مناسب .6

مثال مواد . در چیدن اجناس، الزم است مشخصات آنها کامالً و دقیقاً مورد توجه قرار گیرد

یا . خوراکی روباز همچون گوشت و حبوبات نباید کنار لوازم یدکی، بنزین و نفت انبار شود

نباید دو ماده شیمیایی مختلف را که مجاورت و ترکیب آنها تولید انفجار وآتش سوزي می کند 

مشخصات . به عالوه، چیزهاي شکستنی را نباید دم دست گذارد. هم قرار داده شونددر جوار

اجناس از نظر خواص شیمیایی و قابلیت احتراق، اشتعال، انفجار، خرابی و فساد و نیز وضعیت و 

همچنین نگهداري اجناس نفیس و گران . باید در نظر گرفته شود) جامد، مایع و گاز(حالت آنها 
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مثل (و اجناس عادي و ارزان قیمت ) عضی مواد شیمیایی یا قطعات و لوازم یدکیمثل ب(قیمت 

. و تدابیر ویژه استترتیبهر یک مستلزم محل، وسایل، )  میخ، پیچ و مهره

 وسایل جابه جایی و انبار کردن مواد وکاالها

دي کـردن  عمل ترتیب  و تنظیم کاالها درانبار، یا نگهـداري، چیـدن، تجمـع، تمرکـز و صـف بنـ      

براي انبار کردن و نگهداري کاالها درانبار از این وسـایل،  . گویندمی1کاالها را اصطالحاً صفافی

قفسـه  (طبقـات پایـه دار   -قفسـه بنـدي، پ  -ظروف، ب-الف: ها و تدابیر استفاده می شودروش

االمتحرك یا نـواري و انبارهـاي بـ   محفظه هاي-روي هم چیدن، ث-، ت)هاي متحرك یا سیار

.2)انبارداري مکانیزه و اتوماتیک(سري 

پالت

باشد که براي جابجایی و انبار کردن کاالها به کار می »3پالت«شاید متداولترین ابزار کار در انبار 

حکم، مسـتقر و بسـته بنـدي مـی     تپالت، صفحات چوبی یا فلزي است که کاال روي  آن مسـ . رود

ه دار و صـفحه پایـ  «و »ي بـارگیري کفـه «فارسی بـه آن  به. جا می شودگردد و سپس حمل و جابه

اي اسـت کـه روي   در تعریف دیگر براي پالت آمده است که وسـیله . نام نهاده اند»نگهدارنده بار

را بـراي حمـل، جابجـایی و    » واحـد بـار  « یـک  آن مقداري کاال قرار داده می شود، به نحوي  که

ایـن وسـیله از   . لیفت تراك، تشکیل می دهدروي هم چیدن، به کمک وسایل مکانیکی همچون

1Stacking
.دکتر سید محمد سید حسنی، همان مأخذ فصل سیزدهم: اقتباس از کتاب2

3Pallet
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شود؛ یـا از یـک سـطح تشـکیل مـی      کیل میــم جدا شده، تشــهایی از هدو سطح که توسط حامل

دو سطحی بودن پالت یا پایه دار بودن آن، براي آن است کـه لیفـت   . شود که داراي پایه هایی است

.دهد و پالت را بلند و جابه جا کندهاي خود را در فضاي خالی بین دو سطح جا تراك شاخک

و قـدرت کـافی بـراي بارهـاي مختلـف      دارايها باید به طرز صحیح و اصولی ساخته شده و پالت

زیـرین  هـاي در مواردي که پالت ها روي هم قـرار مـی گیرنـد، الزم اسـت پالـت     . وضعیت آن ها باشند

.د را داشته باشندداراي قدرت کافی و شرایط خوبی بوده و تحمل وزن بار روي خو

شده روي هم، باید از طریق بستن بـه یکـدیگر مسـتحکم    انباشتهپالتهاي یکسان یا» واحد بارهاي«

ها یا واحدهاي بار، واژگون ها اجتناب گردد؛ به طوري که محتوي پالتشوند و از ارتفاع زیاد آن

ا، نوار پیچـی و لفـاف پیچـی و    هر پالت یا واحد بار باید به وسیله بستن و مهار کردن کااله. نشوند

ها با کارتن ها  یا کیسـه هـا انباشـته مـی شـوند، بایـد       وقتی که پالت. غیره، پایدار و مستحکم شود

.مراقب بود که توسط وسایل مختلف نقلیه انبار صدمه نبیند

از دهی واحدهاي بار به کار می روند باید به طور منظم ها و وسایلی که براي صفافی و شکلپالت

ها و وسـایلی کـه باعـث صـدمه خـوردن مـوارد و       نظر تخریب و فرسودگی بازرسی شوند و پالت

.کاالها می گردند الزم است از گردش خارج شوند

:ها می باشند به پنج دلیل عمده زیر رخ می دهندحوادثی که مستقیماً مربوط به پالت

طراحی ضعیف پالت-1

ساخت ضعیف پالت-2
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نامناسب براي بارگیري و انبار کردن کاالهاي خاصاستفاده از پالت -3

استفاده مستمر از یک پالت آسیب دیده-4

جابجایی نادرست پالت-5

هاها و جعبه، ظرف1هاباکس پالت

شـکل و حالـت   » باکس پالـت «نوعی پالت به نام . پالت ممکن است داراي قسمت روسازي باشد

.شودگفته می» ايپالت صندوقی یا جعبه«جعبه و محفظه را دارد و به آن 

سازه هاي نگهدارندة انبوه کاالها

بـه کـار مـی    قفسه ها، سبدها، جعبه ها و سایر سازه هایی که براي ذخیـره سـازي کاالهـا در انبـار     

الزم است تـدابیري بـراي مواقـع خـیس شـدن و سـنگین       . روند، باید به نحو مناسب طراحی شوند

ها ناشی از جابجایی مواد، و یا به سبب برخورد وسایل نقلیه با هـم،  شدن مواد ذخیره شده، یا تکان

.اتخاذ شود

ذخیـره شدهاسـتفاده مـی    براي افزایش ظرفیت انبارسازي یا جداسازي مواد» پارتیشن«وقتی که از 

قدرت کافی براي نگهداري مطمئن مـواد  دارايشود، باید پارتیشن به طور مناسبی طراحی شده و 

از پارتیشن هاي ضد آتـش بایـد بـراي اقالمـی کـه احتمـال آتـش سـوزي دارنـد          . انبار شده باشد

ط لیفت تراك هـا  گوشه ها یا انتهاي قفسه ها از صدمه دیدن توسبراي محافظت از . استفاده شود

1Box Pallet
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بـراي  . یا وسایل مکانیزه دیگر، باید ستون هاي فوالدي، زوایاي آهنی یا سایر وسایل به کار رونـد 

کنند یا اجناس را در قفسه ها جابـه جـا مـی نماینـد،     کارگرانی که بر باالي انبوه کاالها  صعود می

اسـت الزم شـود کـه    گاهی اوقات ممکـن . الزم است نردبان یا سکوي محکم و ایمن فراهم شود

هاي روي قفسه ها براي شناسایی مواد و کاالها باید همچنین عالئم و برچسب. داربست برپا گردد

.واضح و خوانا و مناسب باشند

معایب زیر در سیستم قفسه بندي انبار و جابجایی کاالها به تنهایی یا همراه هم ممکن است باعـث  

:آسیب به نیروي انسانی یا کاالها شود

عیب در طراحی قفسه و غیر ایمن بودن آن-1
عیب در نصب قفسه-2
جابجایی موادتجهیزاتعیب در -3
مشکالت مربوط به اپراتور یا راننده جابجایی تجهیزات-4
عیب در نظارت و کنترل عملیات-5
معایب ساختمانی و تأسیساتی انبار-6

1شکل و وضعیت انبوه کاالها

روي هـم چیـده مـی    ... رتن، جعبه، کیسه، بشکه، الستیک و معموالً در انبارها، کاالهایی مانند کا

و تـابع ضـوابط و   شوند و به انبوه سازي کاالها یا نگهداري کاالها به شکل انبوه، گفتـه مـی شـود   

.شرایط خاصی است که خطر و آسیب ایجاد نکند
: ي زیر استفاده شده استدر این مبحث بیشتر از نشریه١

کارخانجات صنعتی شهید حسن باقريایمنی انبار، تهران، نشریه واحد ایمنی و بهداشت گروه 
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همچنـین   اندازه و شکل انبوه کاالها بستگی بـه فضـاي قابـل دسـترس و قابـل اسـتفاده در انبـار، و       

.کاالهایی که باید انبار شوند، دارد... اندازه، شکل، حجم، وزن، سختی، نرمی و 

:رایج ترین اشکال انبوه سازي کاالها عبارتند از 

) مانند آجرچینی(کاالهایی همچون الستیک، بشکه، کارتن، کیسه، جعبه و غیره :ستونی-الف

.یکی بر روي دیگري قرار می گیرد و به صورت ستون باال می رود

ها صاف و مسطح است، به شکل ي سطوح آنگروه کاالهایی که مانند کارتن همه:مکعبی-ب

به صورت مکعب به معنـاي واقعـی کلمـه    البته ممکن است الزاماً. مکعب چیده و مرتب می شوند

.نباشد و شکل مکعب مستطیل داشته باشد

شکلی است که در آن سطح هر طبقه کاالها نسبت به سطح طبقـه قبـل از چهارسـو    :هرمی-پ

.یابدکاهش می

شکلی است که دو یا سه جهت آن مسطح است و هر سطح گروه کاالهـا بـه طـور    :پله اي-ت

.وچکتر از سطح گروه کاالهاي قبلی استمتوالی داراي سطحی ک

شکلی است که در آن گروه کاالهاي روي هم چیده شده، در دو وجه به شکل پلـه  :مثلثی-ث

.اي و در دو وجه به شکل مسطح و عمودي می باشند

ه در آن گروه کاالهاي روي هم چیده شده در یک سطح پلـه اي  شکلی است ک:چارطاقی-ج

.دي هستندومسطح و عمبوده و در سه وجه دیگر
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گفتنی است که قسمت عمدة وزن توده کاالها توسط طبقه اول و زیـرین تحمـل مـی    

شود و لذا طبقه اول و زیرین باید داراي قدرت کافی براي تحمل بـار تحمیـل شـده    

.باشد

پایداري و استحکام انبوه کاالها

:وامل زیر داردایجاد انبوه کاالها به صورت پایدار و مستحکم، بستگی به ع

ي ایمن ارتفاع با ابعاد پایهرابطه

محتواي کیسه ها یا کارتن ها

 گُوِه یا مانند (جلوگیري از انتقال فشار به وسایلی که براي مقید کردن اطراف انبوه کاالها

.به کار رفته است) كخر

شکل کاالها

توجه به وزنی که پایین ترین طبقه انبوه کاالها تحمل می کند.

 ،با اجتناب از آویزان شدن یا خارج جاي دادن صحیح هر جزء تشکیل دهنده انبوه کاالها

شدناز انتهاي عمودي هر طبقه

براي جلوگیري از واژگون شدن کاالها و استحکام و قدرت پایداري انبوه کاالها، باید 

. هر طبقه از کاالهایی را که روي هم قرار می گیرند به طـرق مختلـف مسـتحکم کـرد    

همچنین نسبت ارتفاع به سطح زیرین انبوه کاالهـا بایـد بـه طـرز صـحیحی باشـد تـا        

.مشکالتی در یک قسمت یا در کل انبوه کاالها رخ ندهد
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انباشت و برداشت انواع مختلف کاالها

توجه به مشخصات فیزیکی کاالها

کاالها، در بدو امـر الزم  صحیح ) تقر کردن و انبار کردن در یک محلسم(براي انباشت و انباشتن

است که مشخصات فیزیکی کاالها بررسی شود؛ و بـا توجـه بـه مشخصـات فیزیکـی، راه و روش      

انواع مشخصات ظاهري  و فیزیکی کاالهـا در زیـر   . درستی براي نگهداشت و انباشت به کار رود

:توضیح داده می شوند

کیسه ها به طرز تخـت و همـوار در   الزم است به هنگام انبوه سازي، :ايکاالهاي کیسه-الف

طبقه با سطح اول گسترده شوند و همین کار بایـد در طبقـات یـا سـطوح متـوالی بعـدي و فوقـانی        

ي کیسه هـا رو بـه داخـل مجموعـه کاالهـا قـرار       تا جایی که ممکن باشد باید به دهانه. انجام شود

.گیرند

ماننـد سـیمان، شـکر، غـالت و غیـره در انـدازه هـا و شـکلهاي         ) کپـه اي –فله اي (اي مواد کیسه

مختلف نباید بر روي یکدیگر انباشته شوند، مگر این که تدابیر احتیاطی الزم بـراي جلـوگیري از   

بویژه می باید احتیاطهاي خاصی براي کیسـه  . حرکت آنها بر اثر نشست یاارتعاش ایجاد شده باشد

.خوردن دارند، اتخاذ شودیل به سر اهایی که تم

رطوبت، قدرت کارتن هاي مقوایی را کاهش می دهد و باعث صـدمه بـه الیـه    :کارتن ها-ب

هـا و خرابـی کاالهـا و    ي کـارتن ي زیرین یا کف کارتن می شود که منجر به واژگون شدن توده

ماننـد  (شکال مختلفی براي انباشتن کارتن ها، بویژه انباشتن کارتن ها روي پالتها، ا. مواد می گردد
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وجود دارد که باعث می شود کارتن ها ثابت و استوار باشند و دچـار ریـزش و   ) روش آجر چینی

.شوندنصدمه و آسیب 

ح مـی  از آنجا که اغلب صندوقها یا  بسته هاي چـوبی خـارجی مسـل   ):جعبه ها(صندوقها -پ

ها را تحمل کنند و متناسب با شوند، باید توجه داشت که چنین بسته هایی محکم بوده و وزن کاال

.اشکال چیدن وروي هم گذاردن جعبه ها مانند کارتن ها است. وزن کاالها باشند

آنهـا اطمینـان   عدلها را باید با دقت انبار کرد به طوري کـه از پایـداري و اسـتواري   : عدلها-ت

ي عدلها ست تودهتوجه کرد و در صورت امکان الزم اباید به نوسانات احتمالی هم . حاصل شود

که احتمـال لغـزش دارنـد، بایـد توجـه خاصـی مبـذول        به عدلهایی . را رو به مرکزشان تکیه دهند

.داشت

گوشت الشه ها بـه دلیـل شـکل خاصشـان، بـه صـورت تـو در تـو در         :الشه هاي یخ زده-ث

الشه ها، با رعایت اصول بهداشتی براي نگهداري از انواع مختلف توري. شوندیکدیگر جفت می

.ها استفاده می شودپالتها بر روي

. سیم کالفی را می توان هم به صورت افقی و هم به شکل عمـودي انبـار کـرد   :هاسیم پیچ-ج

.براي جلوگیري از غلتیدن آنها استفاده شود» حایل«یا » گُوِه«الزم است از 

در انبار سازي بطري هـا و دبـه هـاي شیشـه اي، خـواه پـر       :ايها و دبه هاي شیشهبطري-چ

لی، باید توجه کرد که مقادیر کـم آنهـا را مـی تـوان بـر روي همـدیگر قـرار داد و در        اباشند یا خ

همچنین می توان آنها را در صندوقها، جعبه ها، کارتنها یـا قفسـه   . استفاده کردموارد الزم از گُوِه
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در صورتی که از پالت براي نگهـداري  . طراحی شده اند انبار کردهایی که براي نگهداري آن ها 

هاي شیشه اي و شـکل قـرار گـرفتن آن هـا در     دبهآن ها استفاده می شود، باید به فاصله بطریها و 

.کنار هم و روي هم به دقت توجه شود

ائم بـه  قـ (بشکه ها و سیلندرها ممکن است به پهلو یا به طور عمودي :بشکه ها و سیلندرها-ح

چیده شوند، مگر این که الزم باشد به طرز خاصی طبق دستور کارخانه سازنده یـا اسـتفاده   ) زمین

پهلـو انبـار مـی شـوند، بایـد      هـا بـه   چنانچه بشـکه . کننده قرار گیرند مانند سیلندرهاي گاز استیلن

.وسایلی در انتهاي هر ردیف آنها تعبیه شود که از حرکت آنها جلوگیري کند

یلندرهاي گاز به طور عمودي انبار می شوند، باید زنجیرهاي نگهدارنده براي جلـوگیري از  اگر س

شیرهاي سیلندرهاي گاز تحت فشار همیشه باید بخـوبی بـاز دیـد و    . واژگون شدن آنها تعبیه شود

و محفظه هاي خاصی وجوددارنـد کـه امکـان مـی دهنـد اشـیاء       همچنین گیره ها. محافظت شوند

ل مانند استوانه هاي کابلها، لوله ها، بشکه ها و سـیلندرها بـدون تکـان خـوردن در     استوانه اي شک

در جایی که طبقات متوالی به صورت تودر تو قرار نگرفته اند و بـر روي  . جاي خود استوار شوند

الیـه  هایی کـه بـه   ي گُوِهالیه هاي چوبی یا سایر سطوح صاف واقع شده اند، باید آنها را به وسیله

شـدن یـک تـوده از    در مـواردي کـه واژگـون   . ی شوند از حرکت باز داشـت مهاي چوبی وصل 

صدمه و آسیب به آنها می شود، الزم باریک، باعث چنین اشیاي استوانه اي شکل و گرد و دراز و 

.باالیی برداشته شونديو طبقهردیفاست به هنگام برداشتن آنها، همیشه از 
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از خطر انفجار هیچگاه والف سیلندر انـواع گازهـا چـرب یـا روغنـی      دقت شود جهت جلوگیري 

. نشود

کاالهـایی ورقـی شـکل ماننـد شیشـه و فلـز را مـی تـوان بـه صـورت           :موارد ورقی شکل-خ

زدن به کارگران و عـابران، الزم اسـت لبـه    صدمهبراي جلوگیري از . خوابیده یا ایستاده انبار کرد

ي ورقهـایی کـه بـه صـورت     حایلهاي به کار رفته در مجموعه. کردهاي تیز آنها را به طرقی مهار 

. ی ورقهاي عمودي باشـند اي قدرت کافی براي تحمل فشار جانبعمودي استوار شده اند، باید دار

ي وزن ورقهـاي  دربـاره . هنگام انباشتن و جابجایی ورقهاي شیشه باید دقـت خـاص مبـذول شـود    

توجه داشت که طبقات قفسه هـا و کـف محـل مربوطـه در     شیشه اي و فلزي در حالت انبوه، باید 

.انبار دچار سنگینی و اضافه بار نشوند و آسیب نبینند

براي لولـه هـا و میلـه هـاي فـوالدي و الوارهـا و       :لوله ها و میله هاي فوالدي و الوارها-د

بـزرگ را مـی   لوله ها و میله هـاي بـا قطـر    . جایگاههاي مناسبی را در نظر گرفتموارد مشابه باید 

ـ  . توان به پهلو و به طور خوابیده یا ایستاده انبار نمود وِه هـا یـا خرکهـا بـراي مهـار      الزم اسـت از گُ

.کردن و نگهداري لوله ها و میله ها استفاده کرد

باربرداري

:براي صدور کاالها از انبار دو نظام متداول وجود دارد
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اولین صادره از آخرین وارده یـا الیفـو   -، بFIFO(1(یا فایفو واردهاولین صادره از اولین -الف

)LIFO(2.

آسـیا  « المثل معروف نظام فایفو ضرب: نظام اولین صادره از اولین وارده یا فایفو-الف

را به یاد می آورد و منظور آن است که کاالي کهابتدا وارد انبار شده است، زودتـر هـم   » به نوبت

ترتیب تاریخ ورود، پشت سر هم چیـده و بـه همـان ترتیـب در     در واقع کاالها به. خارج می شود

در اکثر انبارها، امروزه از ایـن نظـام اسـتفاده مـی     . انبار حرکت و جابجا و از انبار خارج می شوند

که تاریخ مصرف دارند و در زمانی مشـخص  روداین شیوه بویژه براي کاالهایی به کار می . شود

.، نظیر فیلم عکاسی، شیر خشک و داروباید مورد استفاده قرار گیرند

در نظام الیفو اجناسی که آخـر از همـه   :نظام اولین صادره از آخرین وارده یا الیفو-ب

معموالً وقتی کاالها به طور مستقیم روي زمـین ریختـه   . وارد انبار شده اند، زودتر خارج می شوند

، )مثـل کـارتن و کیسـه   (یـا روي هـم چیـده مـی شـوند      ) مانند غالت یـا ماسـه  (و تخلیه می شوند 

ه شدهاست، از رو زودتـر برداشـته و از   کاالهایی که آخر از همه وارد و روي هم ریخته یا گذارد

یـا  » ايفلـه «انبارهاي غالت، سیمان، ذغال، شکر یـا کـالً مـواد یـا کاالهـاي      . انبار خارج می شوند

در واقـع طـرز کـار    . در این زمره اند) نگهداري می شوند» فله«کاالهایی که به صورت (» کُپه اي«

شـوند و  مـی الها روي هم ریخته، انباشته و کُپه در موارد این مواد و کاالها بدین گونه است که کا

1First In First Out
2Last In First Out
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عموماً قابل نگهداري و حمل در کیسه و پاکت اند و براي مصـرف از رو یـا از جلـو برداشـته مـی      

.شوند

را نیز به صورت فایفو نگهداري کنند، از سـیلو و  ) کپه اي(ه اي لدر عمل اگر بخواهند کاالهاي ف

به نحوي که کاال از باال وارد و از پایین خارج می شـود و  مخازن سیلویی شکل استفاده می کنند، 

باربرداري یا برداشت، اعـم  . نگهداري کاالها روي هم باعث خرابی، کپک و فساد آنها نمی شود

کار در سـیلوها و بـه ویـژه وارد شـدن     . از شیوه فایفو و الیفو، عکس عمل انباشتن یا انباشت است

.خاصی استدر سیلوها، مستلزم تدابیر حفاظتی

قواعد بار برداري

ع واژگون شدن، هنگام باربرداري روي می دهد، دلیل عمـدة ایـن موضـو   حوادث زیادي، از قبیل

:اصول و قواعد برداشت کاالها از این قرار هستند. بار برداري غیر اصولی است

گـرفتن  باید فقط یک فرد ماهر، مسئول برداشتن کاال باشد؛ زیرا تنها او به وضـعیت قـرار   -1

و بهتر از دیگران مـی دانـد کـه بایـد کـدام      انبوه کاالها که روي هم قرار دارند آشناست

این موضوع بخصوص وقتی که از یک گروه کاال استفاده می شـود  . یک را از رو بردارد

.حائز اهمیت بسیار است

قبـل از  اگر فرد مسئول باربرداري در برپا داشتن توده کاالها شرکت نداشـته اسـت، بایـد    -2

.شروع باربرداري وضعیت دقیق قرار گرفتن و ساخت توده کاالها را بررسی کند
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برداشته شوند، تا هیچ قسمتی از آن در معرض خطر ریـزش  توده کاالها باید طبقه به طبقه-3

.قرار نگیرد

چنانچـه  . قوط افـراد جلـوگیري گـردد   سـ هنگام باربرداري باید طوري عمل شـود کـه از   -4

کاالها ایجاد شده باشد، بایـد آن را بـه تـدریج برداشـت و بـا کـاهش       حصاري دور توده 

.ارتفاع، وضعیت آن را تنظیم نمود که خطري ایجاد نکند

باربرداري باید با دقـت بسـیار انجـام    ،وقتی که خطر ریزش و جابجایی کاالها وجود دارد-5

.شود و نظم و انضباط اساس کار باشد

. رهاي حفاظتی در قسمتهاي مختلف انبار اسـتفاده شـود  الزم است از پیامها، عالئم و پوست-6

ي مطلـوبی دارد و افـراد را بـراي رعایـت اصـول و      این کار آثار القـایی و هشـدار دهنـده   

.نکات حفاظتی، دقیق و آماده می سازد

باید دقت کافی مبذول گردد که وقتـی کسـانی کـه در حـال کـار بـر روي تـوده کاالهـا         -7

نها جرثقیلهاي ثابت سقفی و نیز جرثقیلهاي متحرك در انبـار  هستند، در تمام مدت کار آ

لذا الزم است از . عمل کنند که آن افراد در امان باشندخاموش باشند، یا طوري جرثقیلها

وسایل مناسب هشدار دهنده استفاده شود و حتی یک دیـده بـان بـراي ایـن کـار حضـور       

. ظارت کندداشته و بر اجراي عملیات براي جلوگیري از خطرات ن

و باربرداري با نظـارت  ) کاالهاتوده سازي (اصوالً الزم است تمام عملیات انبار کردن کاالها 

.فرد با تجربه و صالحیت داراي اجرا شود
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نگهداري مواد شیمیایی خطرناك

مواد شیمیایی از جمله موادي هستند که علیرغم کاربرد مفید و زیاد آنها در صنایع، مـاهیتی خطـر   

ي مـواد تشـکیل دهنـده و چگـونگی     زم دربـاره عـات ال دارند و اسـتفاده از آنهـا مسـتلزم اطال   ساز

براي نگهداري و انبـار کـردن مقـدار زیـاد مـواد پـر       .واکنش این مواد با مواد دیگر و محیط دارد

خطربه مدت طوالنی، انبارداران ناگزیر به رعایت یک رشته اصول ایمنی هستند که بعضی از آنها 

.ختصار در زیر عنوان می شودبه ا

بعضی از مواد شیمیایی خاصیت جذب اکسیژن دارند و به تدریج گرم مـی شـوند وخـود    -1

.به خود آتش می گیرند

کـن اسـت   مي سومی می کنـد کـه م  ترکیب برخی از مواد شیمیایی با یکدیگر تولید ماده-2

.خود به خود آتش بگیرد یا منفجر شود

-کشـنده اي تبـدیل مـی   صورت گرم شدن به ترکیبـات سـمی  برخی از مواد شیمیایی در -3

.شوند

بعضی مواد شـیمیایی خـواص مختلـف و خطرنـاکی دارنـد و ممکـن اسـت در تمـاس بـا          -4

اعضاي بدن یا اقدام دیگر مواد موجود در انبـار، سـاختمان و تجهیـزات حمـل و نقـل در      

.انبار، اثرات نامطلوبی بر جاي گذارند
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یمیایی و سموم داراي ویژگیهـا و شـرایط خاصـی باشـند تـا از      الزم است انبارهاي مواد ش-5

برخـی از ایـن ویژگیهـا و شـرایط     . گازهاي سمی جلـوگیري کننـد  تصاعدسوزي و آتش

: عبارتند از 

   طوبـت باشـد، زیـرا رطوبـت باعـث فعالیتهـاي       محیط انبار بایـد خشـک و عـاري از ر

.شیمیایی می شود

اتصـاالت الکتریکـی قـرار داشـته باشـند کـه در       زا و قابل انفجار به دور ازمواد آتش

.صورت ایجاد اتصاالت برقی و جرقه به سرعت شعله ور نشوند

       انبار باید داراي سیستم تهویه خوب و مناسـبی باشـد و بهتـر اسـت مـوادي کـه داراي

بخارات سمی هستند در نزدیکی محل تهویه قـرار داشـته باشـند تـا بخـارات آنهـا بـه        

.فرستاده شودسرعت به بیرون 

   انبارها باید داراي تجهیزات و البسه ایمنی باشند و مواد از لحاظ میزان نشـت دادن بـه

.طور مرتب مورد دقت و مراقبت قرار گیرند

   هـاي خـروج اضـطراري    ب الزم است انبار در محل مناسـبی قـرار داشـته و داراي در

.نیفتددر صورت بروز خطرات احتمالی، جان افراد به مخاطرهباشد که 

زا و قابل انفجار باید در محلهاي جداگانه مخصوص نگهداري شوندمواد آتش.

   ًاز کشــیدن ســیگار و افــروختن آتــش و ایجــاد شــعله و جرقــه در محــیط انبــار جــدا

.خودداري گردد
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در قفسه هایی نگهداري مواد شیمیایی، نصب برچسبهاي مشخص کننده الزامیاست.

 مـایع در قفسـه هـاي پـایین و نزدیـک بـه کـف انبـار         بطریهاي محتوي مواد شیمیایی

نگهداري شوند تا در صورت سقوط به زمین و افتادن، خطر شکسـتن ایـن بطریهـا بـه     

.حداقل برسد

    کلیه راهروها و مسیرهاي عبور و مرور باید باز نگهداشته شوند و به هـیچ وجـه نبایـد

. مواد را در مسیر عبور و مرور قرار داد

 دارايشـود، بایـد بتـونی و    زا نگهـداري مـی  کـه در آن مـواد آتـش   ساختمان انبـاري

.ضخامت کافی باشد

و باالتر از کف زمـین باشـد تـا از نشـت مـواد      انبار باید به سوي بیرون باز شودبدر

.شیمیایی ریخته شده در انبار به بیرون جلوگیري گردد

 انبار نصب شودرببا خط درشت قرمز در زمینه سفید در کنار د» اخطار«تابلوي.

ي ي انبار باید به طور مرتب مـورد بازدیـد و بازرسـی قـرار گیـرد و از نحـوه      سیستم تهویه

.عملکرد آن اطمینان حاصل شود

         ،جابجایی مواد خطرناك به دقـت و توجـه خـاص نیـاز دارد تـا خطـر آتـش سـوزي

کاسـتن  در بسـیاري از حالتهـا بـراي    . انفجار و آلودگی محیط انبار بـه حـداقل برسـد   

انباري جـدا از انبارهـاي اصـلی در نظـر مـی گیرنـد و       خطرات نگهداري مواد پرخطر
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ي یک انباردار با تجربه و داراي دانش کافی در زمینه جابجایی چنین انباري به وسیله

.و انبار کردن این قبیل مواد، اداره می شود

داسازي انبارهاج

ه کـه بـا   ند، بایـد در انبارهـاي جداگانـه ویـژ    العـاده و زیـاد هسـت   موادي کـه داراي خطـرات فـوق   

د نـ مان» مـواد شـیمیایی  خطرنـاك   «.سیستمهاي ایمنی و حفاظتی خاصی مجهز اند نگهداري شـوند 

، گازها، سیلندرهاي قابل اشتعال و موادي که در معرض )بنزین، الکل و غیره(مایعات قابل اشتعال 

ر کاالهـا انبـار مـی شـوند، ذخیـره و انبـار       تعال خودبخود هستند، نباید در همان محلی کـه سـای  اش

مواد شیمیایی که قابلیت واکنش با یکدیگر، یا سایر مـواد، را دارنـد، نبایـد کنـار یکـدیگر      . گردد

. گر این که به طرز مناسبی از تماس و برخورد آنها با یکدیگر جلوگیري شده باشـد قرار گیرند، م

بعضی مـواد شـیمیایی نبایـد در ظـروف     . باشندبعضی مواد شیمیایی باید دور از رطوبت و حرارت

بعضی . تابش مستقیم نور آفتاب نگهداري و انبار شوندپالستیکی براي مدت طوالنی و در معرض

واکنش و فعل و ) نور خورشید و نور چراغ برق(مواد در مقابل نور، اعم از نور طبیعی و مصنوعی 

بارهـایی پنجـره وجـود نـدارد و از ورود ودخـول      لذا در چنـین ان . انفعاالت شیمیایی پیدا می کنند

اعم از طبیعی و مصنوعی، جلوگیري می گـردد و از نـور مـادون قرمـز یـا      ،وتابش هر گونه نوري

و لبـاس  ماوراي بنفش براي روشنایی استفاده می شود و انبارداران مکلـف بـه کـار بـردن عینـک     

د بهانبار لباس خاصی می پوشد و پـس از  حتی در برخی انبارها انباردار قبل از ورو. خاصی هستند

.مراجعت از انبار قرنطینه می شود و استحمام می کند
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هـا یـا ظـروف خـاص و بـه طـور مجـزا و جداگانـه یـا در          مایعات قابل اشتعال در بشکه ها، قوطی

چنین تدابیري بـراي انبـار   . محوطه و ساختمانی که براي این منظور ساخته شدهاند، انبار می شوند

هـا و  مواد شیمیایی سمی بایـد حتمـاً بـا برچسـب    . دن مواد شیمیایی و سموم نیز توصیه می شودکر

در ارتباط با انبارداري مواد شیمیایی در صفحات دیگر توضـیحاتی  . عالیم خاص مشخص گردند

.داده خواهد شد

ي شـوند  گذارالزم است محل، ناحیه یا ساختمان انبار کردناین مواد و کاالهاي خطرناك عالمت

اي براي آن ها مشخص شـود و کـامالً معلـوم باشـد کهتـا کجـا حـاوي مـواد شـیمیایی          و محدوده

در چنـین جاهـا   » سیگار کشـیدنمطلقاً ممنـوع اسـت   «خطرناك یا قابل اشتعال است و نکاتی  نظیر 

ل وسایل الکتریکی به کار رفته در ساختمان انبار باید به طرز صحیح در مقابل اشتعا. رعایت گردد

از قبیـل شـیر و   (و انفجار محافظت شوند و تجهیزات حفاظتی براي اسـتفاده در مـوارد اضـطراري    

. هـاي مناسـب در انبـار تعبیـه گردنـد     در محـل ) هـاي اطفـاي حریـق   شلنگ آتش نشانی و کپسول

هـاي  هـا و کفـش  سـر و کـار دارنـد بایـد بـا لبـاس      ) اسیدها(کارگرانی کهبا مواد خطرناك یا خورنده 

.و سایر وسایل ایمنی الزم تجهیز شوندحفاظتی

سیلندرهاي گاز مایع و فشرده باید در مناطق تهویه دار و خارج از تابش نور مستقیم خورشید و بـه  

. عبـه فیوزهـا، انبـار شـوند    دور از منابع احتراق احتمالی، بخصوص به دور از اتصاالتالکتریکی یا ج

حتوي مواد شیمیایی داراي نام و عالمت حفـاظتی  ها و ظروف مي بشکه ها، قوطیالزم است کلیه

.مربوطه باشند
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ي کاالها، مـواد  کنند که کلیهلمسئوالن انبار باید اقدامات مقتضی به عمل آورند تااطمینان حاص

هر ظرف یا مخزنـی کـه   . اي صحیح چیده شده و نگهداري می گردندو تجهیزات درانبار به گونه

ی، رادیواکتیو، منفجره، یاهر مورد دیگري که سالمت کارکنان داراي ماده خورنده، محرك، سم

راي نـام و برچسـب   ارا به خطر می اندازد است، باید به طور ایمن انبار شود و بـه طـور مشـخص د   

.حاوي عالئم و نکاتایمنی باشد

فاده اسـت »1سیم اتصال به زمـین «به منظور از بین بردن احتمال خطر ایجاد الکتریسیته ساکن، باید از 

حتی در بعضی انبارهاي مواد شیمیایی قابل اشتعال و انفجار، بـویژه در انبارهـاي مهمـات در    . شود

ارتش، در مواردي از برق معمولی استفاده نمی شود و براي روشنایی محیط ونورپردازي، بـاطري  

م بـرق و  مورد استفاده قرار می گیرد تا هر گونه احتمال خطر انفجار و اشـتعال بـر اثـر اتصـال سـی     

.ایجاد جرقه از بین برود

هاي کاالها در جداسازي انبارهاتوجه به خواص و ویژگی

ها از نظـر خـواص فیزیکـی و    در چیدن واستقرار اجناس و مواد در انبار، الزم است مشخصات آن

هـا  شیمیایی و قابلیت احتراق، اشتعال، انفجار، فسادپذیري، خرابی، سرقت و غیره و نیـز حالـت آن  

.دقیقاً بررسی و در نظر گرفته شود) گاز–مایع –جامد (

1Earthing System or earth wire



49

:توجه

در . هـا دقیقـاً مـورد بررسـی قـرار گیـرد      در چیدن اجناس و مواد در انبار الزم است مشخصات آن

آالت و غیـره در کنـار هـم در    بعضی انبارها دیده شده است که بنزین ونفـت و گوشـت و ماشـین   

یک محل نگهداري می شوند؛ یا دو ماده شیمیایی مختلف که ترکیبشان تولید انفجـار مـی کنـد،    

. در جوار هم قرار گرفته اند

 پیشگیري از سرقت و دزدي

بنابراین در موقـع سـاختن انبـار بایـد توجـه داشـت کـه        . انبارها بهترین هدف براي سارقین هستند

انبار در باالي ساختمان واقع شوند و در صورت لزوم براي انبار نگهبانی گمارده شـود  پنجره هاي

و از قفل ها و کلیدهاي مناسب و محکم براي بستن درها ونیز سیستم هاي هشدار دهنده، دوربـین  

کنترل دائمی و ادواري موجودي کاالها و ایمن سازي انبار به منظور . هاي مدار بسته استفاده شود

گیري از دستبرد و سرقت کاالها از موارد مهم حفاظـت از اجنـاس و پیشـگیري از سـرقت بـه      جلو

. شمار می رود

ایمنی و حفاظت کاالها با شیوه عالمت گذاري

رنگی کـه در ایـن روش مورداسـتفاده قـرار مـی      :عالمت گذاري با استفاده از رنگ-الف

سبب شناسایی اقدام مسروقه کشـف شـده   نگیرد اغلب معرف فعالیت تجاري سازمان است و بدی

براي مثال یک شرکت تاکسیرانی با تاکسـی هـاي زرد رنـگ، ممکـن     . بسیار آسان انجام می شود

بعضی از سازمان ها . گذاري قطعات یدکی خود نیز از رنگ زرد استفاده نمایداست براي عالمت
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مثالً در کشور ما شرکت گاز با . از نظر تجاري وتبلیغاتی، خود را با رنگ خاصی معرفی می کنند

.رنگ زرد شناخته می شود

بسـیاري از سـازمان هـا بـراي نشـان دادن      :عالمت گذاري با استفاده از آرم تجـاري -ب

تجهیزات متعلق به خودشان از روش چاپ برجسته یا حکاکی نام و آرم تجاري سـازمان خـود بـر    

.روي تجهیزاتشان استفاده می کنند

گـذاري، کـه هزینـه آن    ایـن روش عالمـت  :با استفاده از آثار رنگعالمت گذاري -پ

در ایـن روش  . باالست، براي حفاظت از اقالم بسیار گران قیمت انبار مورد استفاده قرار می گیـرد 

ان و افـراد مشـکوك را بازرسـی وبـا     دپلیس و مأمورین انتظامی و مسئوالن سازمان مربوطه، کارمن

آن ها، از دخالت و دست داشتن آنها در سرقت مزبور آگاه می مشاهده آثار رنگ بر روي دست

در این نوع عالمت گذاري، هر کس کاال را لمس کند، آثار رنگ به دسـت او منتقـل مـی    . شوند

گردد و براحتی و بزودي پاك نمی شود و نشان مـی دهـد کـه در سـرقت دسـت داشـته اسـت، و        

.بدینوسیله براحتی شناسایی می گردد

اي انباربازرسی ه

د پذیري، متورم شـدن،  ي کاالها و مواد در انبار از نظر استعداد براي تخریب، گرم شدن، فساکلیه

دفعـات  . یب توسـط حشـرات و جونـدگان و دیگـر مـوارد، بایـد بازرسـی شـوند        خوردگی یا آسـ 

ارد و بـه هـر طریـق الزم اسـت جلـوي      بازرسی بستگی به نوع و روش انبارسازي مواد و کاالهـا د 
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به سخن دیگر، کاالهاي وارده به انبار را الزم است قبـل  . ها وخطرات گرفته شودصدمات، آسیب

.قیقاً بازرسی کردپذیري از هر نوع که باشد، داز استقرار ، از نظر آسیب دیدگی و آسیب

قفسه ها و سازه هاي ثابت و تجهیزاتی که براي انبار کردن، بارگذاري و باربرداري مواد و کاالهـا 

به کار می روند، باید به طور منظم از نظر تخریب، خوردگی، شکستگی و سایر آثاري که ممکـن  

هر گونه تجهیزات آسیب دیده بایـد از  . ها شود، مورد بازرسی قرار گیرنداست باعث تضعیف آن

سرویس و جریان کار خارج شود و اصالً در معرض دید و فرایند عملیات نباشد تا منجر به ایجـاد  

بـزار و  سـازي ا هاي پیشگیري از حـوادث، ایمـن  ترین روشیکی از بهترین و ساده. اي نشوددثهحا

تجهیـزات و وسـایل   . وسایل کار و از جریان خارج کردن ابزار و ادوات معیوب و فرسـوده اسـت  

آسیب دیده باید بالفاصله مرمت گردند، یا اصالً از جریان کار خارج شوند و دور انداختـه شـوند   

وجود وسایل خراب و معیوب در محیط کار . تمال هر گونه خطري از طرف آنها از بین برودتا اح

ن است کسی پیدا شود که از آن ها استفاده کنـد  کزیرا ممیکی از علل مهم ایجاد حوادث است، 

.و دچار حادثه گردد

دارند نیز سوزياتصالی، جرقه و ایجاد آتشتجهیزات و وسایل الکتریکی و تجهیزاتی که احتمال

ها دقیقـاً رعایـت   باید به طور منظم و دقیق مورد بازرسی قرار گیرند و نکات حفاظتی در مورد آن

ها و درهاي خروج اضطراري در انبـار بایـد   نشانی و همچنین پارتیشني تجهیزات آتشکلیه. شود

. شـوند به طور منظم تست و بازرسی گردند و همیشه در شرایط کاري خـوب و آمـاده نگهـداري   

هـا بـراي انتقـال کـاال الزم     آندرهاي خروجی انبار همیشه باید بسته باشند، مگر این که باز بـودن 
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هر گونه عملیات تعمیرات و نگهداري در نواحی مختلـف انبـار بایـد بـه طـرز دقیـق تحـت        .باشد

.نظارت باشد تا ایمنی کارکنان و کاالها بخوبی تأمین گردد

 و اهمیت آن در انبار داريانواع بازرسی هاي ایمنی

سرپرسـتان هـر قسـمت کارخانـه و از جملـه      عمدههاي هاي ایمنی و بهداشتی از مسئولیتبازرسی

هـاي الزم در قسـمت خـود اسـت و اقـدام بسـیار       انبار می باشد و هر سرپرست موظف به بازرسـی 

مطـرح شـد،   طور کـه در فصـل اول هـم   همان. مؤثري براي پیشگیري از حوادث به شمار می رود

ها و وسایلی که در انبار باید مورد بازرسی قرار گیرند و  نکاتی که مسـئولین انبـار   ترین بخشمهم

1:ها آگاهی داشته باشند به قرار زیر هستندباید از آن

حمل و نقل مواد و وسایل جابجایی-الف

انبار کردن

بار زدن یا تخلیۀ بار در انبار

نبارهاي دستی موجود در اارابه

ل موتـوري  یهـا و وسـا  تـراك ، لیفـت یها، نقاله هاي متحرك هـوایی و زمینـ  جرثقیل

موجود در انبار

:محیط کاري-ب

نظافت انبارها

:در این قسمت از کتاب زیر استفاده شده است1
.132- 133، ص 1371طراحان نشر، تابستان : تهران. ، تألیف علی اصغر انواري رستمی و مرتضی صفري عراقی»سیستم هاي خرید و انبارداري«
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هاي انباردار و نردبانها، سطوح شیبپلکان

ها در انبارها و وسایل حمل و نقل و کیفیت استقرار آناستقرار ماشین

هاي کاري انبارراهروها و محیط

:آالت و ابزار و ادوات دستی-پ

وضعیت ابزار دستی

به کار بردن ابزار دستی روش

نحوه نگهداري ابزار دستی

 اشکاالت موجود در تهیه ابزار دستی

 نظافت ابزار و آلت دستی

:وسایل حفاظت انفرادي-ت

هاهاي  حفاظتی و سایر وسایل حفاظت از چشمعینک

د اینهانا، ماسک ها و ماندستگاه هاي تنفسی، لوله هاي هو

بند و البسه کاريکفش، کاله، دستکش، پیش

اشکاالت موجود در تهیۀ و استفاده از وسایل حفاظت انفرادي

:سایر موارد-ث

کشی و وسایل برقی و ایمنی آن هابازرسی برق
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مواد شیمیاي، گـرد و غبـار، دود، گازهـا و    (بازرسی عوامل زیان آور شیمیایی و فیزیکی

...)بخارات و 

بازرسی نحوة حمل و نقل مواد و کاال

بازرسی وسایل اطفاي حریق

 جابجاییوسایلایمنی در حمل و نقل و

هـاي بارهـاي   اکثر عوارض ناشی از حمل و نقل مواد و کاالها به سبب بلند کردن و حمـل و نقـل  

چنانچه وسایل حمل و نقل مناسـبی هـم در انبـار موجـود نباشـد،      .سنگین به روش ناصحیح است 

هاي دستی و موتوري، وسـایل نقلیـه   انتخاب و استفاده از جعبه ها، چرخ. ایمنی تأمین نخواهد شد

کـارگران در  . با محـیط انبـار صـورت پـذیرد    ها و آسانسورها همه باید متناسبمتحرك، جرثقیل

هاي تیز و برنده، حتمـاً  ي خارجی خشن و سخت یا قسمتالیهحمل و نقل و بلند کردن اجناس با 

در حمـل و نقـل   .از آسانسورها نباید بیش از ظرفیتشان بهره گرفـت . باید از دستکش استفاده کنند

کاالها با جرثقیلهاي هوایی به سقوط کاالها و ریزش احتمـالی مـواد، قویـاً بایـد توجـه داشـت؛ و       

هـاي الزم بـه   تمـاً متناسـب بـا کـارگران باشـد و بایـد آمـوزش       هـا ح بویژه الزم است سرعت نقاله

.رانندگان وسایط نقلیه در ارتباط با مسائل ایمنی داده شود

از سـرویس و روغنکـاري وسـایل    . ها، افراد باید کنـار بایسـتند  هنگام به کار انداختن نقاله

مسـیر حرکـت   لدر طـو . ودداري گـردد ـحمل و نقل موقع کار و در حین حرکت بایـد اکیـداً خـ   

سـطح  . ررسی سریع حادثه باید کلیدهاي قطع و وصـل وجـود داشـته باشـد    بهاي هوایی براي نقاله



55

حمل و نقل بـوده  وسایلعرض راهروها باید متناسب با . کف انبار باید هموار و بدون لغزش باشد

و چیزي در راهروها سد معبر نکند و براي راننده هـاي وسـایل حمـل و نقـل موتـوري و کـاربران       

اصول و مقررات رانندگی و بـویژه حـد مجـاز سـرعت وسـایل      . وسایل دستی مشکل آفرین نباشد

.موتوري و نحوه حمل و هدایت وسایل موتوري، باید به رانندگان آموزش داده شود

وسایلی مانند چـرخ هـاي دسـتی، پالـت     . رات و نگهداري این وسایل قویاً باید توجه گرددبه تعمی

ها که براي حرکت و جابجایی بار به کار بـرده مـی شـوند،    ها، زنجیره هاي باالبر و جرثقیلتراك

همچنین تعمیرات رایط ایمن باشند و به طور مستمر مورد سرویس و بازدید و بازرسی و شباید در 

ها باید از تَرَك خوردگی ، شکسـتگی و سـایر عیـوبی کـه باعـث اشـکال در       آن. قرار گیرندالزم 

هـا،  وسایل مکـانیکی از قبیـل جرثقیـل   . دور باشندکارشان یا صدمه زدن به کارکنان می شوند، به

، حرکت و جابجایی مواد و کاالها به کار می انباشتنهایی که در ها و نردبانباالبرها، لیفت تراك

وند باید همواره در وضعیت ایمن و سرویس شده نگهداري شـوند و بـه طـور مـنظم و بـه دقـت       ر

وسایل جابجایی باید فقط براي اهدافی که طراحی شـده انـد مـورد اسـتفاده قـرار      . بازرسی گردند

یکی از مهمترین تدبیر براي پیشگیري از حوادث، تعمیرات و نگهداري برنامه ریزي شـده  . گیرند

.می گویند» 1تعمیرات پیشگیرانه«ت و به آن و صحیح اس

هیچ کارگري نباید روي وسایلی که براي جابجایی و انبارسازي مـواد بـه کـار میرونـد بنشـیند یـا       

گفتنی است کـه  . اي اصوالً براي این منظور طراحی شده باشدسوار شود، مگر آن که چنین وسیله

1Preventive maintenance
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هـاي صـنعتی یـا بنـزین،     بـر اثـر روغـن   ) یغیر دستبه ویژه وسایل ماشینی و (وسایل جابجایی مواد 

ها می تواند ناشی تراكهاي مربوط به لیفتسوزيبسیار مستعد آتش گرفتن هستند؛ و بویژه آتش

ي ایـن وسـایل بایـد بـه طـور مـنظم بازرسـی        کلیه. ها و فقدان نگهداري مناسب باشدناز معایب آ

هـا برنامـه دقیـق و    تعمیرات و نگهـداري آن براي. رایط کاري خود نگهداري گردندششوند و در 

.منظمی باید وجود داشته باشد

 لیفتراك(نکات کلیدي در مورد کار با وسایل حمل و نقل در انبار(

فرد حتماً باید آموزش ببیند و فقط به کاربر مسئول باید اجازه داده شـود کـه بـا لیفتـراك     -1

.کار کند

مطمئن شوید که وسایل ایمنی در جایشان . سی کنیدقبل از هر بار استفاده لیفتراك را برر-2

.قرار گرفته اند و بطور مناسبی کارکرد دارند

.ندیدکمربند ایمنی را بب-3

فتـه  راي که در جلوي آن قـرار گ هیچ کس، هیچ شی ثابت یا وسیلهلیفتراك را به سمت -4

.نرانید

یـا از زیـر آن   هیچ شخصی مجاز نیست که زیر قسمت شاخک باالبري لیفتـراك بایسـتد   -5

.بار روي آن باشد چه نباشدهبگذرد چ

.کسانی که سوار لیفتراك بعنوان مسافر می شوند مجاز نیستند که روي آن بایستند-6

.زانوها و بازوها ممنوع است که بین محور باالیی یا خطوط بیرونی لیفتراك قرار گیرند-7
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ه یـا ابزارهـا بایـد کـامالً     موقعی که لیفتراك را بی مراقبت ترك می کنید بار درگیـر شـد  -8

پایین آورده شوند، کنترل ها به حالت خنثـی درآینـد، نیـروي آن خـاموش شـده باشـد و       

اگـر لیفتـراك روي شـیب قـرار     (ها باید قفل شـده باشـند  چرخ. ترمزها گرفته شده باشند

.)فته باشدرگ

هـر نـوع از   ها حفـظ شـود در حـالی کـه در     ها یا سکوها و پرتگاهفاصله ایمن از لبه رمپ-9

د براي باز یا بسـتن درهـاي بـار    لیفتراك ها نبای. ی استارانداز، پلت فرم یا ماشین بارکشب

.استفاده شوندکش

دك کش ترمزها باید تنظیم باشند و بلوکهاي چرخ براي پیشگیري از حرکت کامیون،ی- 10

. انجام شودها ریلی در جایشان قرار بگیرد زمانی که عمل بارگیري یا تخلیه بار یا ماشین

ممکن است نیاز باشد تا از نیمه یـدکی در زمـان بـارگیري و تخلیـه بـار      هاي ثابتجک

کف پوش تراکتورها، یـدك  . یدکش به تراکتور متصل نیستکه پشتیبانی کند موقعی

ن کـه  آآن چک شوند پـیش از  کنترل ترمزها و ضعیتهاي ریلی باید کش ها و ماشین

.ها استفاده شوداز آن

سـقف باید فضاي کافی براي لیفتراك در نظر گرفته شود چه از نظر تأسیسات باالسري - 11

لوله ها، سیستم آبپاش و غیره

.باید از محافظ باالسري براي حفاظت در مقابل افتادن اشیا استفاده شود- 12
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باید از پشتی استفاده شود هر زمان که احتمال این بود که بار یـا قسـمتی از آن از عقـب    - 13

.بیفتد

.هاي تأیید شده باید در مناطق پر خطر استفاده شوندفقط لیفتراك- 14

رانند الزم است که سرعت را کم کند و بوق بزند زمـانی کـه بـه چهـا راه مـی رسـد یـا        - 15

اگر بار دید جلو را مختل کرده باشد راننـده  . گر مکان هایی که دید مختل شده استید

.بار به صورت دنده عقب برودباید با

باشد پارك کردن ) هر جا که ممکن است (جاده ریلی باید به صورت مورب مسیرهاي - 16

.متر به مرکز مسیر ریلی ممنوعاست1نزدیک تر از 

.راننده نیاز دارد که به مسیر توجه کند و دید واضحی از مسیر را حفظ کند- 17

.یا پایین بروداز شیب به آرامی باال- 18

ده درصد لیفتراك بارگیري شده باید با بـار  هاي بیش ازموقع باال یا پایین رفتن از شیب- 19

.به سمت زاویه باال حرکت کند

شرایط رفت و آمد لیفتراك باید بـا سـرعتی حرکـت کنـد کـه ایـن امکـان را        رتحت ه- 20

.بدهد که بطور ایمن وسیله را متوقف کند

.در زمان رانندگی شیرین کاري و شوخی مجاز نیست- 21

.سته برانیدو لغزنده آه) مرطوب(هاي تر براي کف- 22

.از افتادن اشیا روي سطح جاده اي جلوگیري کنید- 23
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گاري(هاي دستی حمل و نقلنکات ایمنی در مورد چرخ(

.براي حمل کاالها از چرخ دستی متناسب با حجم و وزن کاال استفاده شود-1

ار زده شـود و یـا بـه    ایمـن کاالهـا بـ   وسایل حمل و نقل که فاقد لبه نگهدارنده اند، بطور-2

.طناب بسته شونداه مناسب یوسیل

شود و در صورت نیاز روغن کاري و یـا  ماهی یکبار چکهاي وسایل حمل و نقل چرخ-3

.تعویض شوند

.در هنگام حرکت دادن وسایل حمل و نقل از شوخی و شیرین کاري پرهیز شود-4

.تر اندچرخ براي حمل و نقل ایمن4دستی هاي داراي چرخ-5

چـرخ دقـت شـود اینگونـه وسـایل      3حمـل و نقـل  داراي   در صورت استفاده از وسـایل -6

.خاصیت واژگونی بیشتري دارند

دار جلـو و عقـب چـرخ هـاي آن را بـا      در صورت قرار دادن چرخ دستی در سطح شـیب -7

.شیئی محکم ببندید

چـرخ بـا تنظـیم درسـت زاویـه نگهداشـت فشـار        2در هنگام استفاده از چرخ دستی هاي -8

.آن وارد می شودکمتري به بدن حمل کننده 

هاي انبارجابجایی ایمن موجودي

کاالها باید طوري انباشته گردند کهاز تکان خوردن و حرکت آن ها هنگام انتقال جلوگیري شود 

همچنـین الزم اسـت بـراي    . و بویژه به وقت جابجـایی در سـرپیچ هـا و سـرازیریها سـقوط نکننـد      
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حتـی از عالئـم   . کارکنان انبار در برابر وسایل نقلیه در محیط انبار، اقدامات حفاظتی به عمل آیـد 

. هـا خـط کشـی گردنـد    راهنمایی و رانندگی بایداستفاده شـود و کـف انبـار ومحوطـه    وتابلوهاي

در صـورت لـزوم بایـد فـرد     . د و جابجایی کاالها باید عالمتگذاري شـوند ممسیرها براي رفت و آ

محـل هـر کـاال در    . ها در محوطه انبار همواره حضور داشته باشدتراكولی براي کنترل لیفتمسئ

کاالهـا و  . انبار باید با کارت قفسه مشخص گردد و کارت قفسه کاالها روي قفسه ها نصب شوند

مواد باید با توجه به شکل ظاهري ومشخصاتشان دسته بنـدي، نشـانه گـذاري و برچسـب گـذاري      

نحو صحیح مستقر و چیده و جابجا و منتقل شوند و نحوة چیـدن اجنـاس طبـق اصـول     به گردند و 

.درست انجام شود

در انبار حائز اهمیت بسیاري است و در جابجایی ایمن کاالهـا و جلـوگیري از   خوبروشنایی

هـاي روشـن و مـنعکس کننـده نـور و حتـی       حوادث کمک شایانی می کند و بر تن داشتن لبـاس 

.افراد را به میزان زیادي افزایش می دهدنما، ایمنیشب

هاي چشـمک زن و غیـره مجهـز    هاي قرمز و چراغها به بوق، آالرم، چراغالزم است لیفت تراك

در . هنگام حرکـت بـه عقـب لیفـت تـراك مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد         شوند و این وسایل، بویژه

ص مبـذول گـردد و ایـن مـواد بایـد در      جابجایی و انتقال مایعات و مواد قابل اشتعال باید دقت خا

در انبارهـایی کـه از وسـایل کنتـرل کننـده اتوماتیـک و       . انبار در ارتفـاع ایمنـی قـرار داده شـوند    

شود، الزم اسـت  تفاده میــمپیوتري براي چیدن و برداشتن مواد یا انجام سایر امور انبارداري اسکا

.کارگران و کاالها صدمه وارد نیایدتدابیر حفاظتی با دقت بسیار رعایت شود تا به 
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سایر بازرسی هاي ایمنی

نردبان ها و پلکان هـا جهـت ایجـاد ارتبـاط بـین سـطح       :ایمنی پلکان ها و نردبان ها–الف 

و براي انتخاب پلکان و نردبـان هـاي صـحیح و    . زمین و فضاي بالکن ها و سکوهاي انبار می باشد

:دمتناسب باید به موارد زیر توجه گرد

اسـتفاده مـی   ) مثل روز، هفته، ماه، سال(ها در واحد زمانی خاصی تعداد دفعاتی که از آن-1

شود چقدر است؟

ها نیاز است یا خیر؟به حمل لوازم و وسایل در هنگام باال و پایین کردن آن-2

سن و وضعیت جسمانی افرادي که از پلکان و نردبان اسـتفاده ي کننـد چقـدر و چگونـه     -3

است؟

تـا  30هایی که به نردبان براي حمل و نقل، نیاز است، بی خطرترین زاویۀ شیب نردبان بین در انبار

هاي بیش از چهار پلـه معمـولی بایـد داراي نـرده     پلکان. درجه برسد50درجه است و نباید به 40

باشند و در صورت عدم امکان براي نصب پلکان می توان از نردبان هـاي ثابـت عمـودي اسـتفاده     

سانتی متر باشـد و پلـه   30سانتیمتر و فاصله بین پله ها 50تا 40رض این نردبان ها باید بین ع. کرد

بـان هـایی کـه ارتفـاعی     دنر.کف بالکن یا سکو، هم سطح باشدآخر نردبان در موقع نصب باید با

جـداره  مجهز باشند و ایـن  » دور نردبانی«بیش از ده متر دارند، باید با حفاظ در دو طرف نردبان یا 

.از ارتفاع دو متري تا انتها باالي نردبان نصب شود
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سیم کشـی و تعمیـرات و کلیـه کارهـاي برقـی بایـد توسـط        :ایمنی از لحاظ الکتریسیته-ب

ها و اتصال زمـین بایـد دقـت    در وصل کردن سیم. افرادي با صالحیت و با تجربه کافی انجام شود

دیگر و همچنین تولیـد الکتریسـیته سـاکن جلـوگیري     ها به یکال سیمصکافی مبذول گردد تا از ات

کزیـادي بـه ایمنـی    آالت الکتریکـی ، کم وجود سیم اتصال به زمین براي تأسیسات و ماشین. شود

.خواهد کرد

تر باشد، الزم اسـت کـه   وایی باید در ارتفاع بی خطري قرار گیرند و هر چه ولتاژ قويهسیم هاي 

.ارتفاع سیم هوایی را بلندتر کرد

:توجه به نکات زیر می تواند از حوادث الکتریکی در انبارها جلوگیري کند

قابل اشتعال و غبـار قابـل احتـراق    زدر مکان هایی که در موقع کار در آنجاها، بخار یا گا-1

فرار و الیافی که زود آتش می گیرند، جمع می شوند، باید توجه بیشتري به لوازم و سـیم  

.هاي برق کرد

غیـر  تعال و احتـراق بـه طـور    برقی، در نقاطی که گازهاي قابـل اشـ  وسایل به سیم کشی و-2

، بایـد  شـوند جمـع مـی  ) نظیر خرابی ماشـین آالت و تجهیـزات  (مستقیم و غیر عادي و اتفاقی 

.توجه بیشتري مبذول داشت

ایف مهم مسئول امور ایمنی کارخانه، ظیکی از و:ایمنی در کاربرد ابزار آالت دستی-پ

آشنا کردن کارگران با طرز صحیح کار با ابزار دستی است؛ چرا که فقدان آشـنایی و آگـاهی بـا    
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طرز کار این ابزار و غفلـت در مراقبـت از آن هـا  و قـرار دادن آن هـا در امـاکن نامناسـب، بنـابر         

.ودآمارهاي مربوطه، از علل مهم ایجاد حوادث به شمار می ر

الزم است براي ابزار آالت و ابزار دستی، قفسه ها یا ظروف و محفظه هاي خاصی فراهم کـرد تـا   

و ابزار کار پس از استفاده نباید وسایل. ها به طور منظم در یک جا متمرکز شوند و قرار گیرندآن

نظم و در سر راه و کف زمین یا در جاهاي مرتفع گذارده شوند و الزم اسـت هـر چیـز بـه نحـو مـ      

ابـزاري کـه روي زمـین افتـاده و پخـش شـده انـد، مـانع         . مرتب در سر جاي خود قرار داده شـود 

اسـت  حرکت افراد شده و باعث زمینخوردن و جراحات می شوند یا اگر در بلندي باشـند ممکـن   

همچنین ابزار آالت باید استاندارد بوده . سر و بدن افراد سقوط کنند و جراحت ایجاد نمایندروي

جنس بد ابـزار آالت ممکـن اسـت باعـث شـود کـه در حـین کـار         . راي کیفیت خوب باشندادو

ابزار معیوب همیشـه حادثـه آفـرین هسـتند و     . بشکند یا خراب شود و در نتیجه حادثه آفرین باشد

ابزار خراب باید بالفاصله تعمیر شوند و کنار گذارده شده یـا بـه   . باید به طور مداوم بازرسی شوند

.داخته گردنددور ان

ن، مـاده سـوختنی و حـرارت    آتش سوزي بستگی به سه عنصـر، اکسـیژ  :ایمنی در حریق-ت

در حالـت معمـولی سـه عنصـر     . دارد و با حذف هر یک از این سه عنصر، آتش خاموش می شود

هایی، این سه عنصر از کنترل فوق جدا از یکدیگر و تحت کنترل هستند؛ لکن گاهی بر اثر غفلت

: مترین عوامل آتش سوزي عبارتند ازمه. و ترکیب می گردند و حریق ایجاد می شودخارج شده 

روشن کردن کبریت یا فندك در محیط هاي خطرناك و ممنوع اعالم شده
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 انبارعدم رعایت نظم و نظافت در

صاعقه

وجود وسایل حرارت زاي خراب یا وسایل برقی و سیم هاي فرسوده و خراب در انبار

ي آزاد یا گاز و بخارهاي قابل اشتعال در هوااوجود شعله ه

امکان اشتعال خودبخودي بعضی از موجودي هاي مواد شیمیایی

استعمال دخانیات باید در انبارهاي ممنوع اعالم گردد و با نوشته و عالمـت، اخطارهـاي الزم داده   

انبـارداري  . شـود شود، یا محل خاصی براي استعمال دخانیات که داراي ایمنیاست در نظر گرفتـه  

در نگهـداري مقـادیر   . م جلوگیري از حریـق اسـت  هصحیح و دفع ضایعات و زباله ها، از عوامل م

زیاد مواد قابل اشتعال باید تدابیري اندیشیده شود که بتوان در مواقع حریق از گسـترش ایـن مـواد    

هـاي فلـزي در   را در ظرفها جلوگیري کرد؛ در صورت محدود و کم بودناین مواد، می توان آن

در انبار می توانـد باعـث ایجـاد    هااصطکاك وسایل نقلیه، حرارت بخاري و دودکش. سته قرار دادب

مواد قابل احتراق و قابل اشتعال را بایـد  . ها باید با دقت محافظت شوندحریق شود؛ لذا این قسمت

و یـا شیشـیه نسـوز بـا     از حوالی شعله هاي آزاد دور کرد یا آن ها را با سپرهاي فلـزي، پنبـه نسـوز   

.پارچه هاي نسوز مهار نمود

تهویـه ، بـویژه در مـواقعی کـه    اشتعال خودبخود مواد قابل احتراق در نتیجۀ اکسیداسیون تدریجی

انبارهـاي داراي  . کافی براي برطرف کردن حرارت حاصله وجـود نـدارد، بـه وقـوع مـی پیوندنـد      

دي الکتریسـیته مـی باشـند، در مقابـل     و سقف فلزي که بـه هـم متصـل هسـتند وهـا     اسکلت فلزي
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جریـان  صاعقه حفاظت کامل دارند، ولی اگر سقف فلـزي و اسـکلت سـاختمان، از نظـر هـدایت      

و سـیم اتصـال   گیـر الکتریسیته، به هم متصل نباشند، الزم است که این گونه ساختمان ها با میله هاي برق

.به زمین مجهز شوند

اعـث کـاهش   بچنانچه به سرعت به حریق پی برند و اقدامات الزم انجـام شـود، بـه میـزان زیـادي      

کارکنان انبار باید ایجاد حریق را بالفاصله به مأمورین آتش نشانی اعالم کننـد  . خسارات می شود

ف مختلـ وسایل اعالم خطر با رنگ قرمز در نقاط. و خود اقدامات الزم را بالفاصله به عمل آورند

انبار نصب می شود و آن ها را در جعبه هاي با در شیشه اي می گذارند تادر موقع حریق آن ها را 

بعضـی از انـواع   . مـی افتـد  ربشکنند، و به محض شکستن شیشه اکثراً دستگاه خود به خـود بـه کـا   

هستند، بـه نحـوي   ) ترموستات(دستگاه هاي کشف حریق خودکار وجود دارد که داراي گرماسنج 

بعضـی اوقـات کشـف حریـق بـا      .کننـد با باال رفتن میزان حرارت از حد خاص، شروع به کار میکه 

صـورت مـی   1)دتکتـور (فتـوالکتریکی  دستگاه هاي اتوماتیک کشف دود مجهز بـه سـلول هـاي   

وسایل اطفاي حریق از ضروریات انبارهاست و همراه با بازرسی هـاي مکـرر بایـد همـواره     . گیرد

. آماده به کار باشند

ي نقـاط  شیرهاي آب در خارج از انبار باید در محل ها و به نحوي نصب شوند که بتوانند به کلیـه 

) ایـنچ 5/2(میلیمتـر  5/63براي این کار به کار بردن دو لوله به قطرهاي . داخلی انبار آب برسانند 

حوضـچه هـا   شیرهاي آب بایـد در  . متر نباید باشد توصیه می شود2/76که طول هر یک بیشتر از 

1Detector
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ي کار گذارده شده یا عایق باشند تا در زمستان یخ نزنند و الزم است حداقل سالی یک بـار کلیـه  

. لوله ها تحت فشار را آزمایش کرد که اطمینان حاصل شود فاقد سوراخ هستند

بایـد از  ) مانند بنـزین (براي باز کردن بشکه هاي فلزي یا ظروف حاوي مواد قابل اشتعال و انفجار 

بزار ساخته شده از چوب، الستیک محکم، مس، و آلیاژ بریلیوم یا آلیاژ دیگري که جرقـه تولیـد   ا

چکش یا پتک فلزي به کار نرود که جرقه ایجاد می کند و خطر زنمی کنند، استفاده شود و هرگ

.اشتعال و انفجار دارد

سوم ي فصل خالصه

بسیار مهم است و در تسهیل کارها، دسترسـی  چینش یا چیدمان و طرز قرار گرفتن کاالها در انبار 

بـراي  . سریع به کاالها و حفاظت صحیح از آنها و در نتیجه افزایش کارایی انبار تأثیر بسزایی دارد

انبار کردن و نگهداري کاالها در انبار انواع پالت، ظروف، جعبه ها و قفسه بندي هـا بـه کـار مـی     

ی شوند و تدابیر خاصی در استفادهاز آن ها به کـار رود  این وسایل باید به نحو مناسبی طراح. رود

ري بـا توجـه بـه نیـازش، بایـد از وسـایل       هر انبـا .که منجر به ضایعات و لطماتانسانی و مادي نشود

کار در انبار، استفاده مناسـب و  وسایلسالم بودن. الزم، متناسب و به تعداد کافی، برخوردار باشد

.ست آن ها، از مهم ترین مسائل ایمنی و حفاظت درانبار استصحیح از آن ها، و نگهداري در

روي هم چیده می شوند و بـه  ... ه، الستیک و گایی مانند کارتن، جعبه، کیسه، بشدرابنارها، کااله

آن ها انبوه سازي کاالها یا نگهداري کاالها به شکل انبوه گفته می شود و تـابع ضـوابط وشـرایط    
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: هاي انبـوه سـازي کاالهـا عبارتنـد از     ترین شکل رایج. جاد نکندخاصی است تا خطر و آسیب ای

.چارطاقی-مثلثی–پله اي –هرمی -مکعبی–ستونی 

: در انباشت یاانباشتن صحیح انواع  مختلف کاالها به مشخصات ظاهري و فیزیکی کاالهـا هماننـد  

سیم پیچ –الشه هاي یخ زده -عدل ها–) جعبه ها(صندوق ها –کارتن ها –اي کیسهکاالهاي

لولـه هـا و میلـه    –مواد ورقی شـکل  –بشکه ها و سیلندرها –بطري ها  و دبه هاي شیشه اي –ها 

. الوارها باید توجه گردد و در هر کدام مالحظات خاصی در نظر گرفته شود–هاي  فوالد ي 

: براي صدور کاالها از انبار دو نظام متداول وجود دارد

FIFOاولین صادره از اولین وارده یا فایو ) الف

با برداشت کاالهـا یـا بـار بـرداري بـه شـیوه اصـولی،        LIFOاولین صادره از آخرین وارده یا ) ب

.جلوي حوادثی از قبیل سقوط یا واژگون شدن بارها را می توان گرفت

مـواد شـیمیایی   . اسـت نگهداري مواد خطرناك و شیمیایی مستلزم یک رشته اصول ایمنی خـاص  

خطرناك به سبب خطرات و ویژگی هایی که دارند بایـد در محـل هـاي خاصـی، جـدا  از سـایر       

.کاالها، ذخیره و انبار شوند

در چیدن و استقرار کاالها و مواد در انبار، الزم است مشخصات آنها از نظـر خـواص  فیزیکـی و    

شیمیایی و قابلیت احتراق، اشتعال، انفجار، فساد پذیري، خرابی، سرقت و غیره و نیـز حالـت آنهـا    

.در نظر گرفته شود) جامد، مایع و گاز(
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فصل چهارم 

S5آراستگی و ساماندهی انبار براساس 

انبار بسیاري از کارخانجات و شرکت ها، انباشته از اجناس راکد، ضـایعات و اجناسـی اسـت کـه     

این اجناس باعث ایجاد بی نظمی، رکـود سـرمایه ، افـزایش  هزینـه     . هیچ کار برد و مصرفی ندارد

از سوي دیگر اگر ساماندهی محیط انبـار بـه طـور   . انبارداري و عدم کارایی سیستم انبار می شوند

ایـن  . ستمر اجرا نشود، بعد از مدتی انبار در دریایی از اجناس زاید و مکاتبات غرق خواهـد شـد  م

اگر اجناسی را که بـه صـورت راکـد    . کار در مورد نامه هاي، اسناد، پرونده ها نیز باید اجرا گردد

بـه  در انبارهاي سازان هاي بزرگ و کوچک نگهداري می شوند، حداقل به سازمان هاي نیازمنـد  

آن اجناس ارائه و اهدا شوند، سازمان قادر خواهـد بـود بـه میـزان زیـادي در بودجـه خـود صـرفه         

.جویی کند و بدین ترتیب از ضایعات پیشگیري و باعث افزایش بهره وري سازمان شود

اقـدامات زیـر بایـد    S5براي ساماندهی محیط انبار و ایجاد یک انبار مناسـب و مطلـوب براسـاس    

:صورت پذیرد

S1– تشخیص و تفکیکSEIRI– اقالم را به ضروري و غیر ضروري تقسیم کنیم و غیر ضروري

.ها را از محیط دور سازیم

S2- تنظیم و ترتیبSEITONهر چیز را سرجاي خود قرار دهیم.

S3– تمیزي و نظافتSEISO نظافت محیط را رعایت کنیم
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S4– تثبیــت، تعهــد تــداوم و تــالشSEIKETSU  آنچــه در اختیــار داریــم بــه خــوبی و حفــظ و

.نگهداري کنیم

S5– تکلیف و فرهنگ سازمانی و انضباط سازمانیSHITUSUKE   فرهنگ مشـارکت را توسـعه

.دهیم

تفکیک ) الف

اجنـاس  . الزم است امور سازماندهی شوند و فهرست کاملی از اقـالم موجـود در انبـار تهیـه شـود     

قابل مصرف و ضایعات جدا شوند و اقالم ضروري و غیر ضروري مورد نیاز از اجناس راکد، غیر 

.و اولویت آنها مشخص گردند با اجناس غیر قابل مصرف باید به ترتیب زیر رفتار شود

اجناس در محل مشخصی قرار داده شوند که واحدهاي سازمان با الصاق برچسب نیاز خـود  ) الف

.را به آن اعالم و برگ درخواست کاال صادر کنند

ضایعات قابل بازیافت به واحد مربوط تحویل داده شوند) ب

قطعات و اجناس قابل تعمیر در اختیار اوحد تعمیرات قرار داده شوند ) پ

بعضی از اجناس که می توانند قبل  یا بعد از تحویل، مورد استفاده کارکنان قرار گیرنـد، بعـد   ) ت

براي مثال ( ، به کارکنان تحویل داده شوند از تصویب مدیران، با اخذ وجه یا به صورت بالعوض

).جعبه هاي چوب بزرگ براي بسته بندي را می توان به اثاثه منزل تبدیل نمود

تفکیـک  . اجناس، مجدداً براي فـروش تفکیـک شـوند و از طریـق مزایـده بـه فـروش رسـند        ) ث

.اجناس باعث ایجاد ارزش افزوده می شود
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رف هزینه دور ریخته شوند تـا باعـث ایجـاد بـی نظمـی در      اجناس غیر قابل مصرف حتی با ص) ج

.محیط کار نگردند

تنظیم و ترتیب ) پ

اجناس و اسنادي که قابل استفاده هستند، براساس تشـابه صـفات و کـاربرد در دسـته هـا و گـروه       

نقشه محیط استقرار اجناس در داخل و خارج از ساختمان انبار تهیه شود . هاي مختلف قرار گیرند

مثالً ابـزار  . ظروف و قفسه هاي مناسب براي اجناس فراهم آید. و محل استقرار کدگذاري گردند

ضمن تهیه دفترچه راهنما نقشـه محـل اسـتقرار    . دستی را می توان روي تابلوي مناسب نصب کرد

اجناسـی را  . اجناس در محل انبار نصب شود قفسه ها و ظروف با الصاق برچسب مشـخص شـوند  

که مصرف بیشتري دارند در دسترس قرار گیرند و براساس حجم، وزن و میزان مصرف در جـاي  

براي نگهداري و استفاده از اجناسب و ماشین آالت، راهنما تهیه شود و در . مناسب گذارده شوند

محـل راهروهـا و محـل عبـور لیفتـراك هـا ا نصـب عالیـم و خـط کشـی           . کنار آنها نصب گردد

در مجموع اشیا وکاالها در مکان ها . مشخص شوند و نظم و ترتیب در همه جاي انبار حاکم شود

.به بهترین وجه استفاده کردآن ها از گیرند و به نحوي که بتوان مناسب و به ترتیب مطلوب قرار

تمیزي و نظافت ) پ

محـل هـاي خطرنـاك و    . در این مرحله قفسه ها و دیوارها با رنگ هاي مالیم رنگ آمیزي شوند

ویژه با رنگ هاي مختلف، به ویژه قرمز، مشخص گردند و از عالیم استاندارد به این منظـور بهـره   

کف انبار بایـد سـیمانکاري شـده و همـواره میـز      . اجناس داخل قفسه ها نظافت شوند. گیري شود
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بهتـر  . سطل هاي زباله در محل مناسب قرار داده شوند و دور آنها خط کشیده شود.ي شودنگهدار

ماشـین آالت انبـار نبایـد    . است لباس کار یا روپوش کارکنان انبار به طور مرتـب شستشـو گـردد   

روغن ریزي و روغن سوزي داشته باشـند، و در صـورت امکـان، از لیفتـراك برقـی در انبارهـاي       

بـه ایـن   . هواي انبار باید عاري از گرد و غبـار، بخـار و مـواد شـیمیایی باشـد     . شودپوشیده استفاده 

محیط اطراف انبار باید همـواره تمیـز   . منظور باید در فضاي انبار سیستم تهویه  مناسب نصب شود

همـواره الزم اسـت محـل    . نگهداري شود و تمیزي و نظافت باید در رفتار کارکنان نیز تجلی یابد

ق حذف و دور ریختن زوائد و دور کردن زباله ها، پاك سازي و پاکیزه سازي شود و کار از طری

. محیط کار از آلودگی ها و مواد خارجی زدوده گردد

تعهد، تداوم و تالش ) ث

مـدیران موظـف انـد خـط مشـی      . افزایش تعهد کارکنان مستلزم تعهد و عالقه مندي مدیران است

در . برقراري امکانات الزم، رویه هاي اجرایـی را تـدوین کننـد   ساماندهی را اعالم نمایند و ضمن 

. صورتی که ساماندهی انبار به طور مستمر انجام نشود، دوباره وضعیت اولیه بازگشت خواهد شـد 

لذا الزم است کلیه کارکنان و مدیران محیط کاري خود را هر روز حداقل به مدت سـه دقیقـه در   

ساماندهی، تـالش بـراي بهـره    . به تداوم این کار متعهد باشندشروع کار، ساماندهی کنند و نسبت 

محیط منظم و تمیز باعث افزایش بهره وري و . وري بیشتر و استفاده مطلوب از منابع موجود است

بایـد امـور سـاماندهی را مسـتند کـرد و از طریـق       . عامل ایجـاد انگیـزه تـالش در کارکنـان اسـت     

الزم اسـت  . ام اقدامات اصالحی و بهبود مسمر کوشا بـود بازنگري و یافتن مشکالت نسبت به انج
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موارد سه گانه ي قبلی همواره تداوم داشته و حفظ شوند و هر چیز در وضـعیتی مـنظم و سـازمان    

.یافته نگهداري گردد و استاندارد سازي شده وبراي کارها باید معیارهایی تدوین و ایجاد شود

فرهنگ سازمانی و انضباط سازمانی ) ث

انضباط و نظم و نظافت در محیط انبار بایـد همـواره توسـط کارکنـان پذیرفتـه و اجـرا شـود و بـه         

همه باید به انجام کارها به شیوه مطلوب و مورد نظـر عـادت   . صورت فرهنگ درآید و تجلی کند

پیدا کنند فرهنگ سازمانی و سازمانده شامل کلیه رفتارها، ادراکات و ارزش هایی است کـه بـین   

همه کارکنان باید بـه انجـام دقیـق    . کارکنان سازمان مشترك است و پذیرفته و اجرا می شودکلیه

درست و به موقع تکالیف و وظایف فردي خود در هماهنگی با تکالیف و وظایف گروهـی خـود   

.پیدا کرده و متعهد و پایبند باشند

سـتلزم تغییـر در رفتارهـا و    ایجاد فرهنگ در سازمان هاي بزرگ و با سابقه بسیار دشـوار بـوده و م  

این کار تنها از طریق اجراي همزمان روش هـاي آموزشـی امکـان پـذیر     . ادراکات کارکنان است

: است، تعدادي از راهکارهاي آموزشی به شرج زیر می باشند

اجراي سخنرانی توسط مدیران ارشد سازمان ) الف
ی را رعایـت مـی نماینـد و تنبیـه     تدوین دستورالعمل ها و تشویق کسانی کـه اصـول سـامانده   ) ب

کسانی که از آن حمایت نمی کنند 
اجراي دوره هاي آموزشی الزم ) ج
نصب پوستر و استفاده از نشریه براي بیان مطالب و اعالم نام مجریان ) د

ایجاد انگیزش مادي و معنوي در کارکنان ) هـ
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فصل پنجم

 تعاریف و مفاهیم

بهتر کلمات و مفاهیم و درست به کار بردن آنها، در بدو امر الزم ردن براي درك مفاهیم و کارب

.است معناي چهار واژه سوختن، احتراق، اشتعال و انفجار مطرح شود

کـه یـک   ) اکسیداسـیون ( ا اکسیژن هـوا  سوختن یعنی ترکیب عناصر یک جسم ب:سوختن ) الف

مثـل  (مختلف که یکـی اکسـید کننـده    فعل و انفعال شیمیایی است بر اثر ترکیب دو ماده شیمیایی 

.و دیگري اکسید شونده است عمل سوختن به وقوع می پیوندد) اکسیژن

احتراق عبـارت اسـت از هـر فعـل و انفعـال و واکـنش شـیمیایی کـه         ): ایجاد آتش( احتراق ) ب

موجب به وجود آمدن حرارت و گرما می شود و مسـتلزم ترکیـب سـریع اکسـیژن بـا اشـیاء قابـل        

اگـر حـرارت   . پس احتراق، سوختن هست ولی هر سـوختنی لزومـاً احتـراق نیسـت    . استسوختن 

حاصله در واحد زمان قابل توجه باشد و همراه آن نور نیز تولید شود، حریق یا آتش سوزي ایجاد 

بنابراین واکنش هاي شیمیایی که به مرور زمان، حرارت آزاد می کنند مانند زنگ . گردیده است

ی اکسیداسیون کند و توام با حرارت و شعله نیست، حریق و آتش سوزي تلقـی  زدن آهن که نوع

.نمی شود

اشتعال به معناي حریق همراه با شعله و نور شدید اسـت، پـس اشـتعال،     ): ایجاد شعله(اشتعال ) پ

.احتراق است ولی احتراق لزوماً اشتعال نیست
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اسـت کـه در یـک فعـل و انفعـال شـیمیایی       انفجار به مفهوم اشتعال یکباره و حـالتی  : انفجار) ت

انرژي هایی آزاد می شود و انرژي هاي آزاد شده خیلی سریع و ناگهانی و با سرعت و در حداقل 

ضـربه،  (هر مخلوط یا ماده شیمیایی که بر اثر یک محرکه خـارجی  . زمان ایجاد و خارج می شود

الت جامد یـا مـایع بـه صـورت گـاز      تغییر شکل ناگهانی دهد و از ح) حرارت و الکتریسته و غیره

. سرعت انبساط باعث ایجاد حرارت و اشتعال می شود. تبدیل شود، آن را ماده منفجره می گویند

سرعت انفجار یک ماده عبارت است از سرعت حرکـت امـواج انفجـار از میـان جسـم مزبـور بـر        

.حسب فوت در ثانیه

رجه حرارت زیاد، ضربه ناگهـانی یـا گرمـا و    علل اصلی انفجارهاي تصادفی، بی مباالتی افراد، د

بـراي مثـال   . در غالب موارد به دنبال انفجار، آتش سوزي واقع مـی شـود  . ضربه طور توامان است

گاز متان که در لوله فاضالب راکد به مقدار زیاد ایجاد و متراکم می گردد ممکن است منفجـر و  

یجه لوله هـاي اصـلی آب و فاضـالب در    در نت. در طول لوله فاضالب منجر به آتش سوزي گردد

اثر انفجار صدمه می بیند و به لوله کشی سـاختمانها نیـز ممکـن اسـت آسـیب وارد گـردد و آوار       

در نهایـت انفجـار در تأسیسـات آب و فاضـالب     . ناشی از انفجار مشکالت زیادي پیش می آورد

.ممکن است منجر به اعالم وضعیت اضطراري شود

الحظه می شود که سوختن حاصل یک رشـته فعـل و انفعـال هـاي شـیمیایی      با توضیحات  فوق م

است که به آن آتـش اطـالق مـی شـود و گـاهی هـم       ) گرما و نور(است که گاهی همراه با شعله 

اکسیداسیون فلزات ترکیـب فلـزات و اکسـیژن    . بدون شعله و گرما است که اکسیداسیون نام دارد
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این گونه واکنش بـه صـورت   . گی و فساد فلزات استهوا یا همان زنگ زدگی ، خوردگی، خست

ایجـاد آتـش و   ( در حالی که عمل و فعل انفعـال حریـق   . کند و در دراز مدت صورت می پذیرد

.با سرعت و در لحظات کوتاهی رخ می دهد) آتش سوزي

: بنابراین 

اکسیژن هوا + کربن اجسام = انیدرید کربنیک + گرما = آتش 

ر طبیعت اصالً قابل سوختن نیستند و تحـت هـر شـرایطی بـا اکسـیژن هـوا       بعضی عناصر موجود د

این مواد نه تنها موجب ایجاد حریق نمی . ترکیب نمی شود مانند خاك ، ماسه و بسیاري سنگ ها

عناصـر غیـر قابـل سـوختن بـه      . شوند، بلکه پاره اي از مواقع خود کمک به اطفاي آتش می کنند

.ور مصنوعی به دست بشر ساخته می شوندطور طبیعی وجود دارندیا به ط

: بدین ترتیب، تعریف آتش یا حریق عبارت است از 

آتش یا حریق یک فعل و انفعال شیمیایی است که در آن ماده سوختنی وبا اکسـیژن هـوا ترکیـب    

یکی از نتایج مسلم هر فعل و انفعال شیمیایی یا فیزیکی، تولیـد یـا   . می شود و تولید گرما می کند

هر فعل و انفعال شیمیایی که باعث گرما . فع گرما است که احتراق یا ایجاد آتش نامیده می شودد

ایجاد می کند و چنانچه این احتراق همراه با نور شـدید و شـعله باشـد اشـتعال     ) آتش(شود حریق 

.نامیده می شود

 آتش سوزي و انفجار در انبار

هدف هاي درسی و آموزشی 
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: پس از مطالعه و فراگیري دقیق این فصل خواننده قادر خواهد بود

.درك روشنی از آتش سوزي و ضایعات آن پیدا کند.1

علل ایجاد آتش سوزي را بیان کند .2

با روش هاي گسترش آتش سوزي آشنا شود و آنها را مطرح نماید .3

.مثلث آتش را ترسیم کند و انواع آتش ها را بیان نماید.4

.ي اطفاي حریق آشنا شودبا روش ها.5

تدابیر و روش هـاي پیشـگیري از آتـش سـوزي را تشـریح کنـد و در عمـل و در عرصـه         .6

.واقعی به کار بندد

خطر ایجاد ) سرقت–آتش سوزي ( آن گونه که قبالً مطرح شد یکی از دو خطر بزرگ در انبار 

همیشـه تأسـف   آتش سوزي و خسـارات ناشـی از آن، اعـم از جـانی و مـالی     . آتش سوزي است

برانگیز و گاهی هم فاجعه آمیـز و خانمـان برانـداز بـوده اسـت، و در صـورت فقـدان آمـوزش و         

رعایت نکردن موارد ایمنی، بدون شک این خطر از بزرگ ترین خطرها و آسیب هـا در زنـدگی   

.بشر خواهد بود و همیشه در کمین جوامع بشري می باشد

ایع خسارات مالی و جانی فراوانی بـه بـار مـی آورد و    هر ساله آتش سوزي در کارخانجات و صن

صنایع امروزي با انـواع مختلـف   . شرکت هاي بیمه هم ساالنه مقادیر عظیمی خسارت می پردازند

لـذا  . مواد شیمیایی مانند نفت و گاز و انواع مواد آتش زا و خطرنـاك دیگـر آمیختـه شـده اسـت     

دانش بشري با وجود قرن هـا تـالش پیگیـر و    . خطر حریق و انفجار افزایش چشمگیري یافته است
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دستیابی به روش هاي علمی مختلف هنوز به یک راه حل نهایی بـراي خنثـی کـردن کامـل خطـر      

. آتش سوزي دست نیافته است

شک نیست که هزینه هاي مربوط به پیشگیري از آتش سوزي، همیشه کمتر از خسارات ناشـی از  

پس چه خـوب اسـت بـراي پیشـگیري از وقـوع حادثـه       . باشدآن و عوارض به جا مانده از آن می 

در واقع باید اذعان داشـت  . آتش سوزي، پیش بینی ها و تمهیدات الزم به مورد اجرا گذارده شود

که در آتش سوزي پیشگیري از بروز آن، به مراتب موثر تر و کم خرج تـر از اطفـاي آن اسـت و    

.یشگیري موثر تر، آسان تر و بهتر از درمان استاین پیام حفاظتی را خاطر نشان می سازد که پ

بررسی آمار آتش سوزي هاي سالیانه مختلف حاکی از آن است که اکثر قریب بـه اتفـاق آتـش    

سوزي ها به سبب بی احتیاطی و فقدان نکات پیشگیري از آتش سـوزي و ایمـن نبـودن محـیط و     

سـت بـه شـکل هـاي گونـاگون در      حریق ممکن ا. فقدان اطالع کافی از مسائل آتش نشانی است

هـیچ خانـه، مدرسـه، اداره، کارخانـه، آزمایشـگاه، بیمارسـتان،       . ساختمان ها و تأسیسات رخ دهد

و باالخره هیچ انبـاري نیسـت کـه همـواره از خطـر و      ... جنگل، مزرعه، کشتی ، قطار و هواپیما و 

در کارخانجـات و  آسیب آتش سوزي در امان باشد و با گسترش صنایع، خطر آتش سـوزي هـم   

همان گونه هم که اگر شخصی چند سال دچار بیماري نشود، دلیـل  . انبارها همواره بیشتر می شود

مصونیت او از بیماري نمی تواند باشد، بنابراین آتش سوزي جنبه عمومی دارد و در هرجا و براي 

دابیر پیشـگیري  هر کس امکان اتفاق آن وجود دارد و همه مردم باید علل ایجاد آتش سوزي و تـ 

.و نیز مبارزه را بداند و چنین آگاهی در هر جا و در هر زمانی مورد نیاز است
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در عین حال باید توجه شود که علل ایجاد آتش سوزي همیشه بی احتیـاطی هـا و سـهل انگـاري     

هاي افراد نیست، در واقع انسان عامل ایجاد حریق نمی باشد بلکه در طبیعت گاهی حریق خود بـه  

.د بنابر بعضی فعل و انفعاالت طبیعی، نظیر آتشفشان و صاعقه رخ می دهدخو

حرارت و گرما یکی از نیازهاي اساسی بشر در زندگی اسـت لـذا در بعضـی مواهـب و مسـالک      

آب، (در دین زرتشت به چهار عنصـر  . آتش محترم است و تقدیس می شود) مانند دین زرتشت(

ولی همین آتش که بشـر در  . شود آنها را مقدس می دارنداحترام گذارده می) باد، خاك ، آتش

امور مختلف مثل گرم کردن محیط، پخت و پز و بعضی فعالیتهاي تولیدي از آن استفاده می کنـد  

و آن را مقدس و محترم می شمارد اگر مهارش از دست خارج شود باعث تخریب و آسـیب مـی   

: در این ارتباط پیام هاي حفاظتی می گویند شود که در این حالت آتش سوزي نامیده می شود و 

شعله زیباي آتش زیبایی هـا را نـابود   » «آتش حریف زورمندي است که به کسی رحم نمی کند« 

.»آتشی که گرمی بخش زندگی است می تواند نابود کننده آن باشد»  «می کند

یـا خفگـی بـه    ) بیش از سه چهـارم بـدن  (آتش سوزي عالوه بر خطرات جانی از سوختگی شدید 

علت دود یا سقوط از ارتفاعات یا ریختن آوار، بعضی ضایعات مالی فراوان از قبیـل از بـین رفـتن    

مواد و کاالها، خسارت دیدن دستگاه ها و ماشین آالت، بیکاري کارگران به سبب تعطیـل شـدن   

.کارخانه پیامد آتش سوزي و غیره می شود
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 علل ایجاد آتش سوزي

عمده ترین آتش سوزي را می توان آتش سیگار، شعله شمع، شیطنت و بازیگوشی اطفال، جرقـه  

سیم کشی هاي فرسوده یا اتصال سیم هاي برق، مایعات قابل اشتعال، آتش بدون پوشـش، فقـدان   

نظم و انضباط، نظافت در کارگاه ها، ماشین هایی که گرم می کننـد و وسـایل و تأسیسـات بـرق،     

خـود  (د، وسایل جوشکاري، مواد شیمیایی یـا ترکیبـات شـیمیایی، انفجـار و اشـتعال      اشعه خورشی

.دانست... صاعقه و ) اشتعالی

 عوامل موثر در ایجاد آتش سوزي

: عواملی که در بیشتر آتش سوزي ها موثر بوده اند عبارتند از

سیگاري و انداختن تـه  بسیار از آتش سوز ها بر اثر بی توجهی افراد : آتش سیگار و کبریت) الف

.سیگار روشن و یا چوب کبریت روشن در محوطه انبار یا سطل زباله اتفاق افتاده است

: آتش سوزي هاي مذکور ناشی از عوامل زیر است: وسایل الکتریکی و سیم کشی ناقص) ب

در نقاط اتصال سیم ها یا در تابلوهاي برق ممکن اسـت جرقـه ایجـاد شـود در مـواردي هـم بـه       -

سبب نفوذ حیوانات موذي مانند موش صحرایی  در تابلوي برق و جویدن روپوش سیم ها اتصـال  

.سیم ها به وجود می آید

سیم هاي حامل الکتریسته به علت انتخاب و به کار بردن ناصحیح آنها ممکن اسـت بـیش از حـد    

.داغ شود و گرما ایجاد کنند

.از آنها در انبار صحیح نیستحرارت ناشی از المپ هاي پرحرارت که استفاده
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استفاده از بخاریها و گرم کننده هاي برقی در انبار که برخالف ضوابط و مقررات است

وجود شعله هاي آزاد و روشـن کـردن آتـش در نزدیکـی انبارهـا ، بـه ویـژه        : شعله هاي آزاد) پ

د منجـر بـه آتـش    انبارها که داراي مواد قابل اشتعال هسـتند و بـراي آتـش سـوزي آمـادگی دارنـ      

.سوزي هاي عظیمی شده است

تعدادي از آتش سوزي ها بر اثر نشـت مـواد شـیمیایی سـوزان بـر روي      : اشتعال خود به خود) ت

مواد قابل اشتعال از قبیل چوب، کاغذ، زباله خشک یا باال رفتن تدریجی درجه حـرارت کـاال بـر    

.اثر تشعشع آفتاب یا حرارت محیط اتفاق افتاده است

مواردي نیز دیده شده است که بر اثر نبودن برق گیـر متصـل بـه زمـین، انبـار بـر اثـر        : صاعقه)ث

.صاعقه دچار حریق شده است

 گسترش آتش

تمـام آتـش سـوزي هـاي     . یکی از خصوصیات مهم آتش، قدرت توسعه آن با سرعت زیاد است

. توسعه یافتـه اسـت  گسترده ابتدا یک یا چند نقطه کوچک شروع شده و سپس به شکل تصاعدي

علت حوادث بزرگ عمدتاً چیزهاي کوچـک، بـی اهمیـت و نـاچیز     : یک پیام حفاظتی می گوید

علـت آن  . آتش پدیده اي است  که خیلی سریع انتقال می یابد و گسترده و وسیع می شـود . است

حرارت این است که انتقال حرارت، انتقال حرارت ، انتقال انرژي است  که در اثر اختالف درجه 

و .  در مایعات بیشتر از گازهاسـت انتقال حرارت در جامدات بیشتر از مایعات و . به وجود می آید
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علت آن تراکم مولکول هاست که در جامدات متراکم تر از مایعات می باشد و به همین صـورت  

.تراکم مولکول ها در مایعات بیشتر از گازهاست

ل این انرژي صحبت می کند که به سـه صـورت زیـر    موضوع انتقال حرارت در مورد شدت انتقا

: انجام می شود

تشعشع . 3هدایت   . 2جابه جایی   . 1

.در واقع حرارت به سه طریق فوق سرایت می کند و انتشار یافته و منتقل می شود

حرارت از طریق هوا از محلی به محل دیگر منتقـل  ( انتقال یا جابه جایی( روش غیر مستقیم ) الف

می شود مانند انتقال حرارت بخاري، رادیاتور، سیستم حرارت مرکزي 

مثل میلـه  ) هادي حرارت( حرارت از طریق اجسام غیر عایق : روش مستقیم یا هدایت مستقیم) ب

.پیدا می کندآهنی، جریان هدایت مستقیم

: امـواج حرارتـی یـا پرتـو افکنـی      (امواج حـرارت یـا تابشـی   (روش تشعشع حرارت یا تابشی ) پ

حرارت در عین داشتن شعله داراي موج و تشعشع اسـت و ماننـد نـور در هـوا منتشـر مـی شـود و        

خورشـید  ذره بین امواج حرارتی . امواج حرارتی، مستقیماً از نقطه اي به نقطه دیگر منتقل می شود

مـوارد الـف و ب بـراي انتقـال     . را در یک نقطه متمرکز می کند و سـبب ایجـاد آتـش مـی شـود     

براي انتقال حرارت در خـالء هـم انجـام    ) پ(حرارت و عامل مادي الزم دارند حال آن که مورد 

. می شود
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 مبارزه با آتش سوزي و خاموش کردن آتش

مثلث آتش 

:اجتناب ناپذیر استبراي ایجاد آتش سه عامل الزم و 

ي قابل سوختن، حرارت ه اکسیژن، ماد

هر گاه این سه عامل به نسبت هاي معین در مجاورت هم قرار گیرند، تولید آتش می کنند و ایـن  

ماده قابل سوختن براي این . سه عامل را به صورت مثلث نشان داده و به آن مثلث آتش می گویند

ژن براي این است که عمـل سـوختن انجـام شـود و بـا مـاده       اکسی. است که چیزي باشد که بسوزد

سوختنی ترکیب گردد و حرارت براي این اسـت کـه تولیـد بخـار یـا گـاز کنـد و فعـل و انفعـال          

الزم به تذکر است که به منظور ایجاد اشتعال، ابتدا جسم قابـل  . سوختن و ایجاد آتش انجام پذیرد

ار قابل اشتعال از خود متصاعد کند و این بخـارات  اشتعال باید مقداري حرارت جذب نماید و بخ

با توجه بـه ایـن کـه    . اشتعال ایجاد گرددبه نسبت معین با هوا ترکیب شود تا در اثر حرارت کافی،

در طبیعت و به ویژه در انبارها، معموالً ماده سوختنی و اکسیژن در مجاورت هم قرار دارنـد، الزم  

. ین دو عامل قویاً جلوگیري به عمل آیداست که از ایجاد حرارت در کنار ا

انواع آتش ها

درآتش نشانی، ابتدا نوع آتش سوزي را شناسایی می کنند وآنگاه با توجه به نوع حریق، خاموش 

برحسب نوع مواد قابل اشتعال که آتش سوزي را . کننده الزم را براي اطفال حریق به کارمی برند
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در . نوع ماده سوختنی، آتش سوزي ها را طبقه بندي می کنندبه وجود آورده است، و با توجه به 

. آتش نشانی، انواع آتش ها را به سه نوع اصلی و دو نوع فرعی زیر تقسیم کرده اند

نوع اول که به آن آتش هاي خشک گفته می شود، آتش هایی هستند که پس از : Aطبقه –الف 

چوب، کاغذ، مقوا، پارچه، : مانند.آتش سوزي از خود خاکستر وضایعات برجا می گذارند

. توتون، ذغال،الستیک

لکل ا...) بنزین، نفت، گازوئیل،مازوت و(مانند، مواد نفتی : نوع دوم قابل اشتعال می گویدBطبقه - ب

. ها، رنگ هاي مصنوعی، روغن هاي صنعتی، چسب هاي صنعتی

آتش هاي تجهیزات ووسایل و ادوات برقی هستند که داراي جریان الکتریسته : نوع سومCطبقه - ب

.دینام، موتور، ژنراتور، سیم وکابل: می باشند، مانند

سزیم وتا - کلسیم-سدیم-یمپتاس- منیزیم(نوع چهارم آتش ناشی از فلزات قابل اشتعال : Dطبقه- ت

است که براي اطفال حریق این فلزات ازکپسول هاي مخصوص، که خود بستگی ) حدودي آلومینیوم

.به نوع فلز دارد، استفاده می کنند

استیلن- اتیلن-بوتان- ئیدروژن: گازهاي قابل اشتعال، گازهایی هستند نظیر: هاي قابل اشتعالگاز- ث

استیلن، که - اتیلن-بوتان-ئیدروژن: ازهاي قابل اشتعال، گازهایی هستند نظیرگ: هاي قابل اشتعالگاز

.نوع دیگر آتش سوزي را تشکیل می دهند

.آتش سوزي فلزات وگازها را معموال جزء آتش سوزهاي فرعی به شمار می آورند
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د، هیچ گونه درمورد گازها آنچه مهم است این که وقتی گاز قابل اشتعال درهوا متصاعد و منتشر شو

وسیله اي براي کنترل و جلوگیري از سوختن آن وجود ندارد؛ بنابراین دراین مورد، پیشگیري از آتش 

.سوزي به مراتب مهم تر از مبارزه با آن است 

اطفاي حریق

از ) ماده قابل سوختن-حرارت–اکسژن (اگر به طریق ووسایل خاص، یکی ازسه عامل ایجاد آتش 

سرد کردن، خفه کردن، سد کردن و جدا کردن : این کاراز طریق.بین برود، آتش خاموش خواهد شد

.امکان پذیر است 

دراین شیوه ضلع حرارت را در مثلث حریق از بین : خارج کردن عامل حرارت یا سرد کردن -الف

از آب استفاده می کارمایند و عمدتا براي اینمی نیا دراصطالح عامل حرارت را خنک می برند 

. از آب استفاده می نمایند وبه آن سرد کردن می گویندAکنند وبراي خاموش کردن حریق هاي نوع 

.، استفاده از آب استAاقتصادي ترین، سریع ترین و بهترین روش براي اطفال حریق هاي طبقه 

کسیژن درمثلث آتش را از بین می برند واین دراین روش ضلع ا: خارج کردن عامل اکسیژن- ب

: کاربه دو صورت اجرا می شود

انیدرید کربنیک یا دي ( جایگزین کردن گازهاي سنگین تر از هوا با اکسیژن مانند گاز کربنیک - اول

که به پایین منتقل می شود و جاي هوا را می گیرد وباعث دور شدن اکسیژن می CO2اکسید کربن 

.به کارمی رودCوBشود وبه آن خفه کردن می گویند واین شیوه براي خاموش کردن حریق هاي نوع 
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ایجاد طبقه عایقی بین اکسیژن و آتش که با پاشیدن انواع کف ها، پودرها و برف هاي شیمیایی - دوم

. یا انداختن پتو یا لحاف خیس یا نسوز یا  پاشیدن شن وماسه روي حریق انجام می شود روي حریق 

این . چون این کار ایجاد مانع می کند واکسیژ ن به حریق نمی رسد، به این کار سد کردن می گویند

و اگر طبقه عایق کننده خود هادي برق نباشد براي Bو Aشیوه براي خاموش کردن حریق هاي نوع 

. به کار می رود Cیق هاي نوع حر

این کار با نبودن چیزي براي سوختن انجام می شود، یعنی دور حریق : خارج کردن عامل ماده سوختنی- پ

را ازماده وختنی تهی می کنند یا شیر گاز یا ماده سوختنی را می بندند و جریان گاز رسانی قطع می شود وبا 

درواقع در این شیوه، . ی شود وبه آن جدا کردن می گویندنبودن چیزي براي سوختن،  حریق خاموش م

قسمت هاي آتش نگرفته از مجاورت آتش جدا می شوند،درمورد گازها گفتنی است که اگر گاز قابل 

اشتعال در هوا منتشر شود، هیچ وسیله و تدبیري براي کنترل، و شیوه اي براي اطفال گاز آتش گرفته، وجود 

.ز یا نرساندن گاز به جایی که آتش گرفته است، کارساز و مؤثرمی باشدندارد وفقط بستن شیر گا

دراین طریقبا توجه به نوع حریق، از روش هاي مختلفی براي جلوگیري از رسیدن سوخت به حریق 

به عنوان مثال درحریق مایعات و گازها با بستن شیر اصلی از ادامه اشتعال جلوگیري . استفاده می کنند

رحریق هاي بزرگ جنگل ها با قطع درختان، با درنظر درختان، با درنظر گرفتن فاصله می کنند، یا د

باز به همین دلیل، پیشگیري از آتش سوزي ، . مناسب و درجهت جریان باد، این عمل را انجام می دهند

.همیشه مهم تر از مبارزه با آن است
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طبقه بندي عناصر خاموش کننده

ماده سوختنی شناسایی و درنظر گرفته می شود، سپس با اطفا کننده مناسب، براي اطفاي حریق ابتدا نوع

به طور کلی عناصر خاموش کننده . اقدام به خاموش کردن آتش یا جلوگیري از گسترش آن می شود

: دسته تقسیم می کنند4را به 

عناصرخنک کننده مانند آب ؛ -1

عناصر خفه کننده مانند کف، ماسه وخاك؛-2

N2و ازتCO2عناصر رقیق کننده درصد اکسیژ ن مانند گازهاي دي اکسید کربن -3

.عناصر ضد ترکیب ماده سوختنی با اکسیژن مانند پودرهاي خشک وخاص شیمیایی-4

لذا درصورت خاموش . گفتنی است که از عناصر فوق هیچ کدام به جز اب خاصیت سرد کننده ندارد

ندهند، ممکن است ظرف چند ثانیه به عمل اطفا ادامه کردن یک آتش خاص، اگر به زمان طوالنی

. ازدرجه حرارت آتش گیري ماده سوزان بیشتر استباره آتش بر گردد، زیرا درجه حرارت محیط دو

ولی اگرچه کف روي مایعات سوختنی را می پوشاند و مانع رسیدن هوا یا اکسیژن به آن می شود،

اور، به سرعت کف پخش شده را از بین می برد و مایع حرارت زیاد مایع شعله ور و هواي داغ مج

.خاموش شده دوباره شعله ور می گردد

مگر آن که آن در باره پودرهاي خشک و شیمیایی هم موضوع برگشت شعله مصداق پیدا می کند،

قدر به پرتاب و ریزش پودر روي حریق از طریق کپسول ها یا پمپ ها ادامه دهند که رفته رفته اطراف 

.ماده سوزان و خود ماده سوزان سرد شود و درجه حرارت جسم از درجه آتش گیریش پایین تر رود
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از توضیحات فوق نتیجه می شود که اضافه شدن یک عنصر سرد کننده عالوه بر عنصر اصلی خاموش 

کننده بر سرعت آتش نشانی قطعی، اضافه می کند و از مصرف زیاد مواد خاموش کننده جلوگیري می 

.نماید

 تدابیرو روش هاي پیشگیري ازآتش سوزي در انبارها

 توجه به وضعیت ساختمان و تأسیسات انبار

دیوارها، ستون ها و سقف در مجموع ساختمان انبار که در آن کاالهاي قابل احتراق نگهداري می 

باید از مواد غیر قابل اشتعال ساخته شود و سیم هاي برق داراي پوشش هاي حفاظتی باشند و سیم شود،

له هاي فلزي کشی انبار با تدابیر خاص همراه باشد از جمله الزم است که سیم هاي برق از داخل لو

طراري لید برق براي استفاده در مواقع اضیک کالزم است در خارج از ساختمان انبار،. عبور داده شوند

به میله برق گیر متصل به داراي اسکلت فلزي است،وجود داشته باشد و در صورتی که ساختمان انبار،

. زمین مجهز شود

د و خروج براي تجهیزات و وسایل حمل و نقل کاالها، هر انباري باید به تعداد الزم داراي درهاي ورو

درها و راه روهاي خروج . همچنین براي عبور و مرور افراد و نیز راه هاي خروج اضطراري باشد

اضطراري باید درتمام اوقات شبانه روز کامالً روشن و مشخص و عاري ازموانع و باز باشند تا به هنگام 

. ریع افراد ازمحل تسهیل شودوقوع آتش سوزي، خروج و تخلیه س
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هاي خروجی انبارب ویژگی هاي در

: ازنظرحفاظت در مقابل آتش سوزي درهاي خروجی انبار باید داراي ویژگی هاي زیر باشند

کلیه قسمت هاي ساختمان باید نزدیک به یک در خروجی مجزا باشد و هر اندازه خطر حریق .1

.نیزتا این در باید کوتاهتر باشدافزایش یابد، فاصله واحدهاي کار 

وجود داشته باشد و این درها مقابل شعله و دود ) به اندازه کافی بزرگ(در هر طبقه باید اقالً دو در .2

.محفوظ بوده و کامالً از یکدیگر مجزا باشند

.پله هاي چوبی و مارپیچ و آسانسورها و نردبان ها به عنوان در خروجی تلقی نشوند.3

هیچوقت نباید قفل باشنددرهاي خروجی.4

.درهاي خروجی باید کامالً مشخص بوده و تاریک نباشند.5

.داخلی یا جاي بن بستی باز شونددرهاي خروجی و پلکان خروجی نباید به طرف حیاط.6

نصب وسایل و دستگاه هاي کشف حریق و اعالم خطر

و دستگاه هاي کشف حریق یا الزم است وسایل اعالم خطر نطیر زنگ ها، چراغ هاي قرمز چشمک زن 

آتش یا بوي گاز، در ساختمان انبار روي دیوارها و سقف ها نصب شوند و دتکتورهاي حساس به دود،

دستگاه هاي اعالم خطر براي مطلع ساختن . با به صدا درآوردن آژیر یا زنگ، هشدارهاي الزم را بدهند

.بخش آتش نشانی ومسئولین حفاظت انبار به کار می رود
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در هر انباري الزم است به تعداد کافی وسایل و سیستم هاي اعالم خطر وجود داشته باشد و در 

در این ارتباط از دستگاه ها و روش هاي زیر . صورت بروز آتش سوزي مورد استفاده قرار گیرد

: استفاده می شود

د که در صورت شروع و حرارت وجود دارنانواع دتکتورهاي حساس به دود : استفاده از دتکتور)الف

در صورتی که از . آتش سوزي و قبل از گسترش آن، به وسیله آژیر ، مسئولین حفاظت را با خبر سازند

.الزم است به طور منظم و طبق برنامه آنها را سرویس و نگهداري کرداین وسایل استفاده می شود،

تن فوري مسئولین آتش از زنگ اضطراري هم براي مطلع ساخ: استفاده از زنگ اضطراري) ب

این زنگ ها در جعبه مخصوصی که شیشه اي جلوي آنهاست، . نشانی و حفاظت استفاده می شود

به هنگام وقوع آتش سوزي، باید صفحه ي مخصوص شیشه اي را شکست و . قرار گرفته اند

تند، به طور خودکار به کار نیف)دتکتور(اگر عالمت صوتی و آژیرخطر . زنگ مزبوررا فشار داد

هایی که در نقاط چراغ هاي قرمز و آالرم ا، سوت ها،می توان این کار را با چنین زنگ ه

وسایل اعالم خطر . مختلف به کار گذارده شده و به وسیله دکمه هایی به کار می افتند انجام داد

ز باید در کلیه نقاط انبار به خوبی دیده یا شنیده شوند و درصورت شروع آتش سوزي و قبل ا

.گسترش آن مسئولین با خبر گردند

 تهیه وسایل اطفاي حریق مناسب

با توجه به سرمایه موجود در انبار، الزم است در هر انباري، وسایل اطفاي حریق کافی اعم از 

سطل هاي شن و ) شامل لوله آب، شیر آب، قرقره و شلنگ آتش نشانی(خاموش کننده هاي آبی 
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از قبیل کپسول هاي ه دستی بر حسب نیاز و با توجه به نوع حریق ها،انواع کپسول هاي خاموش کنند

کارشناسان .سودا اسید، پودر و گاز ، گاز کربنیک و غیره وجود داشته باشندآب و هوا، کفی ،

ارزش متوسط موجودي هاي هر انبار براي تأسیسات % 2حفاظت معتقدند که الزم است به نسبت 

البته تنها سرمایه گذاري اولیه براي . انبار سرمایه گذاري شودآتش نشانی و اطفاي حریق درآن

تأسیسات اطفاي حریق کافی نیست بلکه براي این که نتیجه موثر و مطلوب از آن حاصل شود، الزم 

دیگري از قبیل آموزش، نوع استفاده ، محل مناسب نکات مهم است هماهنگ و همگام با آن به 

.صحیح این وسایل و تجهیزات نیز توجه شودبراي نصب، تعمیرات ونگهداري 

تجهیزات و وسایل آتش نشانی باید در همه محل هاي حساس تأسیسات انبار موجود باشند و به 

بعضی از انواع تجهیزات آتش نشانی به شرح . هداري شوندگطور منظم و صحیح نیز بازرسی و ن

: زیر می باشند

انواع این کپسول ها براي اطفاي ) اي گازيکف پخش کن ه(کپسول هاي آتش نشانی ) الف

حریق مختلف ساخته شده اند که باید با توجه به کاربردشان در محل هاي مربوطه نصب گردند

این شیلنگ ها براي اطفاي آتش سوزي هاي مهیب مورد استفاده : شیلنگ هاي قرقره اي) ب

ه کشی آب شهري متصل قرار می گیرند و اغلب به یک مخزن بزرگ محتوي آب یا شبکه لول

می باشند  چون آب یکی از بهترین و اقتصادي ترین وسایل اطفاي حریق در آتش هاي نوع اول 

است، در بسیاري ازموارد می توان با لوله کشی، آب را به محل هاي مناسب در داخل سالن هاي 

ه لوله کشی آب آنچه در این ارتباط باید مورد توجه قرار گیرد آن است که شبک. انبار رسانید
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مربوط به سیستم اطفاي حریق باید مستقل باشد و براي تأمین آب مورد نیاز، منبع آب با ظرفیت 

.الزم پیش بینی شود و آب داراي فشار کافی باشد

این سیستم ها به منظور اطفاي حریق با آب و کف : سیستم هاي آب پاش و افشانک خودکار) پ

سیستم هاي آب پاش خودکار . سوزي طراحی می شوندشیمیایی براي محل هاي وسیع آتش 

نسبت به مقدار معینی دود یا گرما حساس هستند و به همان طور که توضیح داده شد به محض 

.رسیدن میزان دود یا گرماي محل به مقدار تعیین شده، فعال می شوند و عمل می کنند

شوند و براي خاموش کردن آتش این پتوها ازالیاف نسوز ساخته می : پتوهاي اطفاي حریق) ت

سوزي هاي کوچک و گاهی نیز براي خاموش کردن شعله هاي آتش بدن کسانی که دچار 

.آتش سوزي شده اند مورد استفاده قرار می گیرد

این نوع سطل ها متداول ترین تجهیزات آتش نشانی درهمه جا : سطل هاي آتش نشانی) ث

می شند و براي اطفاي حریق هاي کوچک موثرند و هستند این سطل ها با شن و ماسه نرم پر

مورد استفاده قرار میگیرند و به رنگ قرمز می باشند و می توان آن ها را در نقاط مختلف انبار 

سطل هاي آتش نشانی باید همیشه آماده بوده در محل هاي مناسب و مشخص در انبار . قرار داد

.در دسترس باشند

این تجهیزات وسایلی هستند همچون لوله کشی آب با : ا حریقتجهیزات اساسی مبارزه ب) ج

فشار قوي، موتور پمپ ها، نردبان هاي موتوري و ماشین هاي آتش نشانی 



92

 اجراي نکات و دستورالعمل هاي ایمنی

استفاده از تابلوهاي اعالم خطر و . رعایت نکات ایمنی بهترین راه پیشگیري از آتش سوزي است

سیگار «تابلوهاي . نات و پوسترهاي حفاظتی و امثال اینها نیز مفید و موثر استاعالنیز عالیم،

باید در تمام بخش هاي انبار در معرض دید عموم افراد نصب شوندو یکی » کشیدن ممنوع

ازعوامل اصلی بروز آتش سوزي ها ته سیگارها و کبریت هاي روشنی است که بدون خاموش 

باید به » سیگار کشیدن ممنوع«قانون و دستور. انداخته می شوندشدن و در کمال بی دقتی به دور

طور جدي و دقیق در همه جاي انبار به اجرا گذارده شود و رعایت گردد و در ضمن براي رفاه 

آدم هاي سیگاري باید جاهاي خاصی براي سیگار کشیدن درنظر گرفته شود و پیش شوند که 

.ایمنی الزم را داشته باشند

استقرار صحیح . ضایعات مواد به طرز صحیح، از عوامل مهم جلوگیري از حریق استنگهداري 

انبارکردن مقادیر زیاد . کاالها درانبارهاي مختلفاز ضایعات انبار به میزان زیادي کاهش می دهد

مواد قابل اشتعال در یک جا باید به طرزي باشد که بتوان درمواقع حریق از گسترش آن 

ورت کم بودن آن ها الزم است که آن ها را در ظرف هاي فلزي در بسته صجلوگیري کرد و در 

مواد قابل احتراق و اشتعال را باید از حوالی شعله هاي آزاد دور کرد ویا با . نگهداري نمود

با . نسوز حفاظت کرد) پنبه اي(سپرهاي فلزي، پنبه سوز یا شیشه نسوز یا پارچه هاي کرباسی 

احتمال آتش گرفتن دارند، انواع مختلف خاموش کننده دستی باید در توجه به نوع ماده اي که

. دسترس باشد
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شیرهاي آب باید در حوضچه هاي کار گذارده شوند یا که عایق گردند تا در زمستان یخ نزنند و 

الزم است حداقل سالی یک بار تمام لوله ها را تحت فشار آزمایش کرد که تأیید شود فاقد 

.ی هستندسوراخ و پوسیدگ

مایعات قابل اشتعال یا گازهاي قابل اشتعال باید تا حد امکان در بیرون ساختمان انبار قرار گیرند و 

همواره به میزان الزم براي مصرف، به صورت در بسته و در ظرف هاي خاص، به داخل ساختمان 

بنزین و روغن هاي بسیاري از سازمان ها اقالم پرخطر ، مانند . و محوطه هاي انبار آورده شوند

چسب هاي صنعتی، موادشیمیایی و مواد منفجره، الکل و ماند اینها را از سایر اقالم انبارها صنعتی ،

جدا می کنند و معموال آنها را در انباري با فاصله مناسب ازمحل ساختمان اصلی نگهداري می 

.می شودکنند و بسته بندي و حمل و نقل آنها طبق اصول و ضوابط خاصی انجام 

: جدا کردن چنین انباري از دیگر انبارها، فوایدي به شرح زیر دارد

با تمرکز تجهیزات گران قیمت و اساسی براي پیشگیري و اطفاي حریق، در محل هایی که در )الف

.م کردبراي مبارزه با حریق فراهمی توان پوشش بهتري آنها احتمال بروز آتش سوزي بیشتر است،

روز حریق درمحل هاي انبارهاي اصلی، آتش به محل اقالم پرخطر سرایت نمی در صورت ب) ب

.کند و خطر وقوع آتش سوزي هاي مهیب و وسیع کاهش می یابد

آتش سوزي در محل انبار اقالم پرخطر، چنانچه الزم باشد می تواند به سبب دور بودن از ) پ

.رها شودمحل انبارهاي اصلی تا پایان یافتن آتش سوزي به حال خود
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 سازماندهی در مقابله با حریق

: براي مقابله با حریق شایسته است که اقدامات زیر صورت پذیرد

استقرار سیستم هاي اعالم حریق و وسایل اطفاي حریق ) الف

آموزش کارکنان براي مبارزه با آتش سوزي و تشکیل گروهاي الزم براي کمک رسانی ) ب

نظر مخاطرات ایجاد حریق و آزمایش ادواري وسایل اطفاي حریق، بازرسی وضعیت انبار از) پ

بازرسی منظم کارشناس یا مأمور ( آژیرها و اعالم خطرها و از نظر اطمینان بر کارایی  آنها 

حفاظت سازمان از تأسیسات انبار به مقدار زیادي به تضمین کارایی و کفایت سیستم هاي اطفاي 

).حریق موجود کمک کند

ام تمرین هاي اعالم خطر از نظر چگونگی و نحوه استفاده از وسایل اطفاي حریق و انج) ت

تمرین هاي اطفاي حریق باید به صورتی (تخلیه به موقع و سریع ساختمان، انبار توسط کارکنان 

کامالً سازمان یافته و برنامه ریزي شده انجام شود و دستورالعمل هاي واضح آتش نشانی نیز باید 

این . هاي اعالنات و سایر محل هاي درون انبار در معرض دید عموم نصب شونددر تابلو

دستورالعمل ها به خصوص هنگام سرو کار داشتن با اقالم و مواد قابل اشتعال و خطرناك انبار، به 

).طور دقیق اقداماتی را که باید در لحظه بروز حریق اجرا شود، به نمایش گذارند

ی حل و داشتن شماره تلفن و نشانی آن و دسترسی به آن توسط همه ي افراد ارتباط با آتش نشان) ث 

اجراي اقدامات و تدابیر الزم براي از بین بردن خطرات ایجاد آتش سوزي) ج

: براي از بین بردن خطرات ایجاد آتش سوزي الزم است اقدامات و تدابیر زیر  به عمل آید
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انیات در محل هاي خاص دخانیات یا استعمال دخاستعمال منع کلی -

نگهداري از مایعات قابل اشتغال در انبارهاي ویژه و زیر زمینی -

حمل نکردن مواد خطرناك آتش زا در بطري هـاي شیشـه اي و حمـل آن در محفظـه هـاي      - 

خاص 

بازرسی ادواري سیم کشی ها و وسایل برق و گرم کننده و اطمینان از سالمت آنها -

مان ها و ساختن بناها و اماکن صنعتی با مصالحی که در ایمنی در ساختاصول رعایت -

مقابل آتش مقاوم  بوده و به آسانی آتش نگیرد یا آتش نتواند به قسمت هاي مختلف 

.سرایت کند

 دیگر نکات ایمنی در باره آتش

در تمام نواحی انبار نشانباید به وضوح اطالعیهدستورالعمل هاي آتش نشانی از طریق پوستر یا 

کارکنان همه باید در صورت بروز حریق، درباره عالیم هشدار دهنده ها، چگونگی . داده شود

تخلیه ساختمان و خبر کردن مأمورین آتش سوزي ها کوچک و طرز کار کپسول ها آموزش 

.هاي الزم را دیده باشند

. گیري کننوسایل نقلیه نباید در نزدیکی مواد و کاالهاي انبار شده نگهداري شوند یا سوخت

فهرستی از تمام کاالهاي انبار شده ، به ویژه مواد شیمیایی خطرناك و کاالهاي قابل اشتعال و 

توجه به نکات ایمنی بهترین راه پیشگیري از وقوع . انفجار را باید به طور روزانه نگهداري کرد

: اهم این نکات عبارتند از. حریق است 
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یمیایی در میان سایر اقالم خودداري شوداز قراردادن مواد آتش زا  و مواد ش.

از چیدن کاال تا سقف یا نزدیک سقف و دیوارها اجتناب گردد.

 افرادي که با انبار سرو کار دارند با اقالم مختلف انبار آشنا شوند و احتمال خطر آتش

.سوزي به آنها گوشزد شود

از تابلوهاي اعالم خطر در نقاط مختلف انبار استفاده شود.

پنجم خالصه فصل 

از بزرگترین خطراتی که همواره انبارها را تهدید می کند خطر آتش سوزي است که ضایعات 

انبارها اکثراً طعمه خوبی براي حریق هستند و بخشی از . جانی و مالی زیادي را بر جاي می گذارد

.آتش سوزي ها همیشه مربوط به انبارها بوده است

براي ایجاد آتش سه . ، احتراق، اشتعال و انفجار مفهوم خاصی داردهر یک از واژه هاي سوختن

اکسیژن ، ماده سوختنی و حرارت و این سه را به صورت مثلث نشان داده و به :  عامل الزم است

.آن مثلث آتش می گویند

: حرارت به سه طریق منتشر می شود

) انتقال یا جابه جایی(روش غیر مستقیم ) الف

م یا هدایت مستقیم روش مستقی) ب

)امواج حرارتی یا پرتو افکنی(روش تشعشع حرارت با تابشی ) ج
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عوامل زیادي در ایجاد آتش سوزي ها مطرح هستند که مهمترین آنها عبارتند از آتش سیگار و 

.کبریت ، وسایل الکتریکی و سیم کشی ناقص، شعله هاي آزاد، اشتعال خود به خود و صاعقه

آتش و آتش نشانی، ابتدا نوع آتش سوزي را شناسایی می کنند سپس با براي خاموش کردن

از این رو، آتش ها را به پنج . حریق، یکی از سه عامل ایجاد حریق را از بین می برندعتوجه به نو

: نوع تقسیم کرده اند

..چوب و مقوا و دکه از خود خاکستربر جاي می گذارند مانن) Aنوع (آتش هاي خشک .1

که از خود خاکستر بر جاي نمی گذارند مانند بنزین، ) Bنوع (آتش هاي مایعات اشتعال .2

... الکل و 

) Cنوع (آتش هاي تجهیزات و ادوات برقی .3

مانند منیزیم و پتاسیم ) Dنوع ( آتش هاي ناشی از فلزات قابل اشتعال .4

...آتش گازهاي قابل اشتعال مانند ئیدروژن، اتیلن و .5

حریق از طریق سرد کردن، سد کردن، خفه کردن و جدا کردن عمل می کنند براي اطفاي

در سرد کردن، عامل حرارت را خنک می . ویکی از سه عامل ایجاد آتش را از بین می برند

در سد کردن ، طبقه عایق بین اکسیژن و آتش ایجاد می کنند و عامل اکسیژن را خارج می . کنند

گزین کردن گازي سنگین تر از اکسیژن مانند گاز کربنیک در خفه کردن، یا جای. نمایند

در جدا کردن . عامل اکسیژن را خارج می کنند) CO2انیدرید کربنیک یا دي اکسید کربن (
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عامل ماده سوختنی را از حریق دور می نمایند مانند بستن شیر گاز و قطع جریان گاز رسانی در 

حریق هاي گازهاي قابل اشتعال 

گردهاي قابل انفجار و اشتعال می گویند و .. از قبیل گردهاي چوب ، نشاسته، آرد و به گردهایی 

.در مراکز تولید و نگهداري چنین گردهایی نکات ایمنی باید به دقت مراعات گردد

: براي پیشگیري از آتش سوزي در انبارها اقداماتی از این قرار باید انجام شود

ت و درهاي خروجی توجه به وضعیت ساختمان و تأسیسا.1

) دتکتور(نصب وسایل و دستگاه هاي کشف حریق و اعالم خطر .2

تهیه وسایل اطفاي حریق مناسب .3

اجراي نکات و دستورالعمل هاي ایممنی .4

سازماندهی در مقابله با حریق .5

مقابله با گردها و بخارات و گازهاي قابل اشتعال و انفجار .6

وان برشمرد و انبارها برحسب نیازها و امکاناتشان باید به اطفاي حریق را به شرح زیر می توسایل 

: آنها مجهز شوند

 معموالً به رنگ قرمز( سطل هاي آب و ماسه و یا خاك و شن (

 شیلنگ ها و لوله هاي اطفاي حریق، قرقره، جعبه آتش نشانی و شیرآتش نشانی

 انواع خاموش کننده ها یا کپسول هاي اطفاي حریق در اندازه هاي گوناگون براي مبارزه

با حریق هاي مختلف 
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 سیستم اعالم حریق و اطفاي حریق اتوماتیک یا آب پاش هاي خودکار

 تجهیزات اساسی مبارزه با حریق

سواالت براي خودآزمایی 

.د؟ نظر خود را بیان کنیدچرا انبارها طعمه هاي خوبی براي آتش سوزي هستن.1

.مفاهیم سوختن، احتراق، اشتعال  و انفجار را به طور خالصه تشریح کنید.2

.مورد از علل رایج آتش سوزي ها را مطرح و تشریح کنید3.5

مثلث حریق را ترسیم و مشخص کنید که براي ایجاد آتش، چه عواملی الزم است؟ .4

آتش ها بر چند نوع تقسیم بندي کرده اند؟ انواع آتش ها را مطرح و همراه با مثال تشریح .5

.کنید

.در اطفاي حریق چگونه عمل می شود؟ هر یک از طریق اطفاي حریق را توضیح دهید.6

عناصر خاموش کننده را چگونه طبقه بندي کرده اند؟ .7

تدابیر و روش هاي پیشگیري از آتش منظور از توجه به وضعیت ساختمان  و تأسیسات در .8

.دهیدسوزي در انبارها چیست؟ به اختصار توضیح 

منظور از دتکور یا دستگاه هاي اعالم خطر چیست؟ چگونه کار می کند و برچند نوع اند؟ .9

.پنج نوع از وسایل اطفاي حریق را نام رده و تشریح کنید.10

رها، به دلخواه خود در حد الزم و یکی از روش هاي پیشگیري از آتش سوزي را در انبا.11

.کافی توضیح دهید
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منظور از گردهاي قابل انفجار و اشتعال چه هستند؟ آنها را نام برده و وضعیت و علت .12

.اشتغال آنها را توضیح دهید

شرح ) به طور نمونه(اقدامات الزم براي پیشگیري از بروز حریق در انبار یک کارخانه .13

.دهید

ز اصطالحات بیمه اي تعریف پاره اي ا

مقدمه 

باشد که شناختن و درك آنها براي هررشته علمی حاوي مجموعه اي از اصطالحات خاص می

در . باشدرشته بیمه نیز داراي اصطالحات و عبارات متعددي می. مطالعه کنندگان ضروري است

این فصل نیز به تشریح و تعریف پاره اي از اصطالحاتی که براي درك بهتر کتاب کاربرد 

. اخته شده استبیشتري دارد، پرد

. شودبه هر یک از افراد جامعه انسانی، شخص حقیقی گفته می:شخص حقیقی

ها یا هر اجتماعی که از تشکل افراد انسانی، به ها، ارگانبه هر یک از سازمان: شخص حقوقی

. منظور انجام هدفی مشترك و تحت شرایط قانونی بوجود آیند، شخص حقوقی گویند

هاي بیمه و بیمه گذار است که براساس آن شرکت) هاي بیمهشرکت( بیمه گرعقدي بین : بیمه

هاي وارده در مقابل دریافت حق بیمه معین از بیمه گذار، براي مدت مشخصی، متعهد جبران زیان

. مال، سرمایه یا مسئولیت در مقابل خطر یا خطرهاي خاص خواهند بودبه مورد بیمه شامل جان،
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حقوقی یا حقیقی که با پرداخت حق بیمه، جان و مال یا مسئولیت خویش شخصیت: بیمه گذار

. دهدیا افراد تحت تکفل خود را در مقابل حوادث مختلف تحت پوشش قرار می

شخصیت حقوقی که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار در صورت وقوع حادثه :بیمه گر

رده به مورد بیمه و پرداخت زیان وارده به بیمه درچارچوب قرارداد بیمه متعهد جبران خسارت وا

. گرددگذار می

:رایج بوده و عبارت است از) حادثه، درمانعمر،(هاي اشخاص این اصطالح در بیمه: بیمه شده

شخصی که احتمال تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه نامه براي او موجب انعقاد بیمه نامه 

. گردیده است

باشد که در هرشخص حقیقی یا حقوقی ذکر شده در بیمه نامه می):نندهاستفاده ک(ذینفع 

. تمام یا قسمتی از موضوع بیمه، نفع داشته باشد

عبارت است از فاصله زمانی بین ابتدا و انتهاي بیمه نامه است که در آن مدت، بیمه :مدت بیمه

مواد مندرج در بیمه نامه باشد که در طول این مدت مطابق باهایی میگر متعهد جبران خسارت

. آیدبه مورد بیمه وارد می

کمتر از یک سال ، یکساله و یا بیشتر از : شوندها از لحاظ مدت، به سه دسته تقسیم میبیمه نامه

. یکسال

: مانند شود،) بیمه گذار( رخدادي که وقوع آن موجب بروز خسارت جانی یا مالی به فرد : خطر

اتومبیل؛حادثه تصادف در بیمه
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آتش سوزي منزل یا محل کار در بیمه آتش سوزي؛

فوت افراد در بیمه عمر؛ 

خسارت بدنی وارده به کارگران در کارگاه در بیمه مسئولیت کارفرما ؛

. واژگون شدن اتومبیل حمل بار در بیمه باربري

. پردازدوجهی که بیمه گذار بابت خرید پوشش بیمه اي، به بیمه گر می: حق  بیمه

سند یا قراردادي که براساس آن، بیمه گر در ازاء دریافت مبلغی به عنوان حق بیمه، :بیمه نامه

. متعهد جبران زیان وارده به بیمه گذار یا ذینفع بیمه نامه در طول اعتبار قرارداد بیمه خواهد بود

شرایط عمومی، : اند از تهربیمه نامه، شامل شرایط سه گانه اي است که عبار: شرایط بیمه نامه

شرایط خصوصی و شرایط ویژه 

مجموعه قوانین و مقرراتی که به طور عام و ):شرایط چاپی(شرایط عمومی بیمه نامه 

هاي تهیه و تدوین شده و حاکم بر اجراي هر یک از رشتههاي بیمه ،براي هر یک از انواع رشته

. باشد مانند اصل حسن نیتبیمه اي می

مقرراتی که جنبه عمومی نداشته و ناظر به ):شرایط تایپی( خصوصی بیمه نامه شرایط 

مانند نام بیمه . شودباشد و در بیمه نامه نوشته میهاي خاص بیمه گذار در هر بیمه نامه میتوافق

. سرمایه مورد بیمه، نام بیمه گرگذار، تاریخ صدور، تاریخ شروع، آدرس، مورد بیمه، حق بیمه،

. باشدان ذکر است که شرایط خصوصی در هر بیمه نامه، متفاوت از بیمه نامه دیگر میشای
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هاي فی شرایط پیوست بیمه نامه که به نحوي تکمیل توافق: بیمه نامه) مخصوص(شرایط ویژه 

مابین بیمه گر و بیمه گذار در شرایط خصوصی بوده و به عبارت دیگر، تکمیل کننده شرایط 

: مانند. شودموالً به بیمه نامه الصاق میخصوصی است و مع

هاي آتش شرایط ویژه ترکیدگی لوله آب و ضایعات ناشی از آب و برف و باران دربیمه نامه

سوزي 

باشد که طبق شرایط مندرج در بیمه نامه، جبران مبلغی ازخسارت وارده به مورد بیمه می: فرانشیز

. آن به عهده بیمه گذار خواهد بود

زیان وارده به مورد بیمه که در نتیجه وقوع حادثه به بیمه گذار وارد : ت یا غرامت بیمهخسار

. باشدشود و هیچ گاه بیشتر از مبلغ مورد تعهد یا سرمایه بیمه نامه نمیمی

شود و هاي بیمه گر و بیمه گذار در طول اعتبار بیمه نامه داده میتغییراتی که در توافق: الحاقیه

. گردده گر به صورت کتبی به بیمه گذار اعالم میاز طرف بیم

اند از الحاقیه اضافی، الحاقیه برگشتی و الحاقیه اصالحی انواع الحاقیه عبارت: انواع الحاقیه

تغییراتی که در بیمه نامه ناشی از افزایش سرمایه یا تمدید بیمه نامه یا تشدید : الحاقیه  اضافی
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ی لبسمه تعا

»آتش سوزي و خطرات تبعی اموال و دارایی هادستورالعمل بیمه نامه «

مدیران محترم واحدهاي تابعه دانشگاه 

با سالم و احترام

با توجـه بـه گسـترش روز افـزون و توسـعه                         ،)ص(پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد

همه جانبه جوامع امروزي بیمه آتش سوزي به عنوان یکی از مهمترین شاخه هاي بیمه هاي اموال با هدف        

جبران زیان هاي مالی ناشی از وقوع خطر آتش سوزي به اموال و لزوم پیشگیري خسارات جبران ناپـذیر،                   

در خصـوص پوشـش خطـرات اصـلی     اي نامـه دانشگاه اقـدام بـه خریـد بیمـه    توسعه مدیریتمعاونت 

هـا و موجـودي انبارهـاي    و داراییو خطرات تبعی یا اضافیبراي کلیه اموال) سوزي، انفجار، صاعقهآتش(

لذا خواهشمند است نسبت به رعایـت نکـات زیـر    . دانشگاه و واحدهاي تابعه بصورت متمرکز نموده است

.دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید

:موضوع بیمه نامه-1

شامل هاي دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و واحدهاي تابعه سوزي اموال و دارایینامه آتشبیمهپوشش

و تندباد، ،گردبادطوفان(و خطرات تبعی یا اضافی ) سوزي، انفجار، صاعقهآتش(پوشش خطرات اصلی 

باران، ،، ضایعات آب و برف دریا و رودخانه هاسیل و طغیان آبرانش زمین، ، و آتشفشانزمین لرزه

لی ناشی از آتش ، سنگینی برف، انفجار ظروف  تحت فشار صنعتی، مسئولیت ماهاي آبترکیدگی لوله

. می باشد) هاي آب و فاضالب در قبال همسایگانلولهسوزي، انفجار و ترکیدگی

:شرکت منتخب-2

.باشدمیایرانشرکت بیمه 

:مبلغ حق بیمه - 3

از محل درآمدهاي اختصاصی این معاونت پس از کسر حق بیمه این بیمه نامه به صورت متمرکز از طریق 

.گرددمیآن واحد پرداخت 
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:دت قراردادم- 4

.باشدبه مدت یک سال شمسی می01/06/1394تا 01/06/1393مدت بیمه نامه از تاریخ 

:موارد تحت پوشش این بیمه نامه-5

ارزش ساختمان و تأسیسات وتجهیزات متعلقه، ارزش تجهیزات پزشکی، ارزش اموال غیرمصرفی، 

و ماشینی و هاي دستی، ارزش بافتآنلنز و متعلقاتها و آالت صنعتی، ارزش دوربینارزش ماشین

دارو، مواد مصرفی، ملزومات اداري، لوازم التحریر، مواد غذایی و لوازم یدکی خودرو و (ارزش انبارها شامل

مدیریت امور مالیطبق لیست اطالعات اخذ شده از اداره اموال که وسایل نقلیه موتوري زمینی و غیره 

. ن می گرددتعییدانشگاه 

:شرایط فنی  بیمه نامه-6

درزمان برآورد خسارت، اسناد ثبت شده واحدهاي تابعه مالك تعیین ارزش اقالم موجود قبل از ) 6- 1

. باشندبنابراین کلیه واحدها موظف به ثبت دقیق اسناد مربوطه می. باشدخسارت می

عمد توسط دانشگاه و کارکنان وي و وقوع خسارت براثر غفلت، اشتباه، قصور و هردلیل غیر) 2-6

.باشدگر قابل پرداخت میسایرین، توسط بیمه

هاي نیاز به انتقال اقالم به مکان،...چنانچه به علل مختلف مانند مانورهاي زلزله، موارد اورژانس و ) 6- 3

.گیرددیگري باشد اقالم مورد نظر تحت پوشش این بیمه نامه قرار می

مراجع (ف در میزان ارزش خسارت ایجاد شده مالك تعیین خسارت یکی از موارد درصورت اختال) 6- 4

با در نظر گرفتن آخرین اطالعات ثبت شده ) صالح، کارشناسان رسمی دادگستري در رشته مربوطهذي

.باشدگزار قبل از خسارت میبیمهتوسط 

، پرداخت خسارت از محل در صورت ایجاد خسارت توسط همسایگان براي خطرات حریق و انفجار) 5-6

از مقصر بیمه گزارگر پس از پرداخت خسارت به باشد و بیمهسوزي صادره امکان پذیر مینامه آتشبیمه

.نمایدخسارت را دریافت می) همسایگان(حادثه 
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بایدمواردومسایل ایمنی را که به صورت عرف جهت حفظ اموال و در واحدهاربطمسؤولین ذي) 6- 6

.باشد، رعایت نمایندها مورد نیاز میأسیسات و ساختمانتجهیزات و ت

ها در این باتوجه به نوع کاربري مراکز تابعه و نصب تجهیزات و تأسیسات توسط سایر سازمان) 6- 7

هاي مخابراتی، پست برق و گاز، فیبرهاي آنتن: مانند(باشداي شامل این موارد نیز میمراکز، پوشش بیمه

...)نوري و

:گردداي به شرح زیر اعالم میاجع تایید حوادث بیمهمر) 8-6

نشانی و نیروي انتظامی سازمان آتش: آتش سوزي) الف

مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران : زلزله) ب 

اداره هوا شناسی: سیل ، طوفان و ضایعات ناشی از بارش برف و باران) ج

دادگستريگر، کارشناس رسمیکارشناس بیمه: ترکیدگی لوله آب) د 

نامه، در موضوع بیمهاشاره شده اصلی و تبعیپوشش بیمه نامه شامل خسارت ناشی از خطرات ) 6- 9

خسارت و هزینه ناشی از اقدامات الزم به منظور جلوگیري از توسعه آن، هزینه ناشی از نقل مکان 

.ضروري، خسارت به مورد بیمه به منظور نجات از خطرات بیمه شده می باشد

گر و به علت تأخیر در پرداخت خسارت توسط وي، در صورت تحویل مدارك خسارت به بیمه) 6- 10

.باشدگر میگزار به عهده بیمهافزایش تعهدات بیمه

گونه فرانشیزي کسر هیچ) آتش سوزي، انفجار، صاعقه(در صورت خسارت به علت خطرات اصلی ) 11-6

.گرددنمی

صالح مرتبط، قادر به ارائه گواهی و بازدید از محل حادثه مراجع ذيدر حوادثی که به علل مختلف) 6- 12

گزار و یا استشهاد محلی هاي واحد ایمنی و یا حراست بیمهگر براساس مشاهدات عینی، گزارشنباشند، بیمه

.اقدام خواهد نمود

ر صورت بروز به گردد که الزم است واحدهاي تابعه دموارد زیر از موارد تشدید خطر محسوب می) 13-6

. مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه اطالع رسانی نمایند
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احداث مخازن انرژي و تأسیسات پر خطر جنب و یا داخل حریم واحدهاي تابعه تحت پوشش به ) الف

. شکلی که ماهیت کاربري محل مورد بیمه را تحت تاثیر قرار دهد

مراکز ازنامه ن رسمی مرتبط با موضوع بیمههاي مسؤولین و کارشناساموارد مندرج در گزارش) ب

.صالح ایمنی که به مرکز درمانی ابالغ شده باشدذي

واحدهاي تابعه موظفند هرگاه در طول مدت قرارداد بیمه، تغییراتی در کیفیت و کمیت وضعیت مورد ) 6- 14

گردد مانند نصب میهاي آماري، تغییر آدرس و یا مواردي که موجب تشدید خطربیمه مانند تغییر داده

، بدون تأخیر مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه را از تغییرات حاصله بصورت ...تأسیسات بزرگ انرژي و 

.کتبی مطلع نمایند

، مراتب بالفاصله پس از حادثه با هماهنگی این دستورالعملدرصورت وقوع حادثه در موضوع ) 6- 15

به شعبه بیمه ایران مربوط به آن تندات و تشکیل پرونده ارسال مسمدیریت خدمات پشتیبانی نسبت به

آمادگاهنبش خیابان -چهارباغ پایینخیابان -نشانی اصفهانواحد و شرکت سهامی بیمه ایران کتبا ً به 

اعالم و با رونوشت :نمابر:         تلفنایران، مجتمع امور بیمه ايشرکت بیمه 

ثبت مدیریت خدمات پشتیبانی را مطلع فرمایید و سپس گزارش ارسالی در دبیرخانه  شرکت بیمه ایران

در ضمن  از هرگونه تغییر کمی و کیفی محل و اموال خسارت دیده به جز مصادیق . و رسید اخذ شود

.جداً خودداري فرماییدها نجات اموال و دارایی

:مدارك مورد نیاز در زمان اعالم و دریافت خسارت- 7

در صورت بروز حادثه، واحدهاي تابعه موظفند ضمن تهیه موارد زیر جهت جلوگیري از توسعه خسارت با 

: این دستورالعمل کلیه اقدامات الزم را انجام دهند6-2و 6- 1رعایت بندهاي 

توسط رئیس یا مدیر واحد حادثه دیده با تکمیل اطالعات در رابطه با گزارش وقوع اعالم کتبی خسارت ) الف

حادثه

ارایه صورت ریز و تفکیک اقالم خسارت دیده با قید ارزش ریالی) ب

تهیه عکس یا فیلم از مواضع یا اموال خسارت دیده) ج

108

...................................:تاریخ 

....................................:شماره 

.................................: پیوست 

احداث مخازن انرژي و تأسیسات پر خطر جنب و یا داخل حریم واحدهاي تابعه تحت پوشش به ) الف

. شکلی که ماهیت کاربري محل مورد بیمه را تحت تاثیر قرار دهد

مراکز ازنامه ن رسمی مرتبط با موضوع بیمههاي مسؤولین و کارشناساموارد مندرج در گزارش) ب

.صالح ایمنی که به مرکز درمانی ابالغ شده باشدذي

واحدهاي تابعه موظفند هرگاه در طول مدت قرارداد بیمه، تغییراتی در کیفیت و کمیت وضعیت مورد ) 6- 14

گردد مانند نصب میهاي آماري، تغییر آدرس و یا مواردي که موجب تشدید خطربیمه مانند تغییر داده

، بدون تأخیر مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه را از تغییرات حاصله بصورت ...تأسیسات بزرگ انرژي و 

.کتبی مطلع نمایند

، مراتب بالفاصله پس از حادثه با هماهنگی این دستورالعملدرصورت وقوع حادثه در موضوع ) 6- 15

به شعبه بیمه ایران مربوط به آن تندات و تشکیل پرونده ارسال مسمدیریت خدمات پشتیبانی نسبت به

آمادگاهنبش خیابان -چهارباغ پایینخیابان -نشانی اصفهانواحد و شرکت سهامی بیمه ایران کتبا ً به 

اعالم و با رونوشت :نمابر:         تلفنایران، مجتمع امور بیمه ايشرکت بیمه 

ثبت مدیریت خدمات پشتیبانی را مطلع فرمایید و سپس گزارش ارسالی در دبیرخانه  شرکت بیمه ایران

در ضمن  از هرگونه تغییر کمی و کیفی محل و اموال خسارت دیده به جز مصادیق . و رسید اخذ شود

.جداً خودداري فرماییدها نجات اموال و دارایی

:مدارك مورد نیاز در زمان اعالم و دریافت خسارت- 7

در صورت بروز حادثه، واحدهاي تابعه موظفند ضمن تهیه موارد زیر جهت جلوگیري از توسعه خسارت با 

: این دستورالعمل کلیه اقدامات الزم را انجام دهند6-2و 6- 1رعایت بندهاي 

توسط رئیس یا مدیر واحد حادثه دیده با تکمیل اطالعات در رابطه با گزارش وقوع اعالم کتبی خسارت ) الف

حادثه

ارایه صورت ریز و تفکیک اقالم خسارت دیده با قید ارزش ریالی) ب

تهیه عکس یا فیلم از مواضع یا اموال خسارت دیده) ج

108

...................................:تاریخ 

....................................:شماره 

.................................: پیوست 

احداث مخازن انرژي و تأسیسات پر خطر جنب و یا داخل حریم واحدهاي تابعه تحت پوشش به ) الف

. شکلی که ماهیت کاربري محل مورد بیمه را تحت تاثیر قرار دهد

مراکز ازنامه ن رسمی مرتبط با موضوع بیمههاي مسؤولین و کارشناساموارد مندرج در گزارش) ب

.صالح ایمنی که به مرکز درمانی ابالغ شده باشدذي

واحدهاي تابعه موظفند هرگاه در طول مدت قرارداد بیمه، تغییراتی در کیفیت و کمیت وضعیت مورد ) 6- 14

گردد مانند نصب میهاي آماري، تغییر آدرس و یا مواردي که موجب تشدید خطربیمه مانند تغییر داده

، بدون تأخیر مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه را از تغییرات حاصله بصورت ...تأسیسات بزرگ انرژي و 

.کتبی مطلع نمایند

، مراتب بالفاصله پس از حادثه با هماهنگی این دستورالعملدرصورت وقوع حادثه در موضوع ) 6- 15

به شعبه بیمه ایران مربوط به آن تندات و تشکیل پرونده ارسال مسمدیریت خدمات پشتیبانی نسبت به

آمادگاهنبش خیابان -چهارباغ پایینخیابان -نشانی اصفهانواحد و شرکت سهامی بیمه ایران کتبا ً به 

اعالم و با رونوشت :نمابر:         تلفنایران، مجتمع امور بیمه ايشرکت بیمه 

ثبت مدیریت خدمات پشتیبانی را مطلع فرمایید و سپس گزارش ارسالی در دبیرخانه  شرکت بیمه ایران

در ضمن  از هرگونه تغییر کمی و کیفی محل و اموال خسارت دیده به جز مصادیق . و رسید اخذ شود

.جداً خودداري فرماییدها نجات اموال و دارایی

:مدارك مورد نیاز در زمان اعالم و دریافت خسارت- 7

در صورت بروز حادثه، واحدهاي تابعه موظفند ضمن تهیه موارد زیر جهت جلوگیري از توسعه خسارت با 

: این دستورالعمل کلیه اقدامات الزم را انجام دهند6-2و 6- 1رعایت بندهاي 

توسط رئیس یا مدیر واحد حادثه دیده با تکمیل اطالعات در رابطه با گزارش وقوع اعالم کتبی خسارت ) الف

حادثه

ارایه صورت ریز و تفکیک اقالم خسارت دیده با قید ارزش ریالی) ب

تهیه عکس یا فیلم از مواضع یا اموال خسارت دیده) ج



109

...................................:تاریخ 

....................................:شماره 

.................................: پیوست 

ارائه گزارش آتش نشانی) د

بر اساس نوع حادثهصالح ارائه گزارش مراجع ذي) ه

باشدنامه نمیمواردي که تحت پوشش این بیمه) 8

هاي مسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قیمتی به هر شکل، جواهرات و مروارید، سنگ)8- 1

آوري مجدد قیمتی سوار نشده، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازي نقشه، جمع

.باشداطالعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی می

تذکرات مهم) 9

تشدید خطر مراتب بالفاصله بصورت مکاتبه رسمی و یا نمابر و تلفنی در هنگام وقوع خسارت و یا ) 2-9

و مدیریت خدمات پشتیبانی ایرانبدون تغییر در محل و کاالهاي خسارت دیده به شعبه مورد نظر بیمه 

.اعالم گردد

.نامه مشابه خودداري فرمایندمسؤولین و رؤساي محترم واحدهاي تابعه  از خرید بیمه) 2-9
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