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 -1مقدمه
کار در محیط های پیمانکاری به لحاظ تنوع کار ،حضور گروه های مختلف کاری و نیز عدم آشنایی کامل پیمانکار با محیط
و شرایط کار ،از پتانسیل باالیی در وقوع حوادث برخوردار است و غفلت از آنها و عدم برنامه ریزی جهت کنترل آنها می
تواند عواقب جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.
از اینرو پرداختن به موضوعات  HSEدر عملیات پیمانکاری اهمیتی دوچندان می یابد .سامانه مدیریت  HSEتهران به
منظور شناسایی خطرات مختلف موجود در محیط های پیمانکاری و به کار گیری اقدامات کنترلی و پیشگیرانه و حصول
اطمینان از انطباق سیستم مدیریت  HSEپیمانکاران ،اقدام به تدوین مجموعه دستورالعملهای ایمنی ،بهداشت و محیط
زیست پیمان های شهرداری تهران نموده است .این دستورالعمل در ابتدا به شناسایی کلیه فرایندها ،فعالیت ها ،اماکن،
تاسیسات ،تجهیزات و مواد مورد نظر پرداخته ،خطرات و اثرات آن ها را بررسی کرده و سپس اهداف و الزمات مورد نیاز
برای هر یک از فرآیندهای کاری را مشخص می نماید.
 -2هدف
این دستورالعمل با هدف اطمینان از رعایت الزامات بهداشت ،ایمنی و محیط زیست در پیمان نگهداری تاسیسات و در
راستای حذف و یا کاهش ریسک های ناشی از فعالیتها ،اقدامات و خدمات گروه های ذینفع و فعالیتهای مرتبط با پیمان
نگهداری تاسیسات تدوین گردیدهاست.
 -3دامنه کاربرد
دامنه کاربرد این دستورالعمل مناطق  22گانه ،سازمانها و شرکتهای وابسته شهرداری تهران و پیمانکاران تابعه آنها
 -4مسئولیت ها
1-4مسئولیت اجرا
مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل کلیه شرکت های پیمانکار مناطق  22گانه شهرداری تهران می باشد.
 2-4مسئولیت نظارت
نظارت بر اجرای صحیح این دستورالعمل در کلیه زیرمجموعه های شهرداری تهران بر عهده اداره  HSEمناطق  22گانه
و نظارت عالیه بر عهده سامانه مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست شهرداری تهران می باشد.
 -5مستندات مرتبط
-

راهنمای استقرار سامانه مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیطزیست شهرداری تهران؛ HSE-GU-000-00

-

راهنمای ارزیابی و مدیریت ریسک؛ HSE-GU-00-00
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-

راهنمای سیستم مدیریت  HSEپیمانکاران HSE-GU-000-00

-

راهنمای واکنش در شرایط اضطراریHSE-GU-001-00

-

مجموعه دستورالعملهای مدیریت حوادث HSE-WI-00-00

 _6تعاریف و اصطالحات
آب آشامیدنی
آبی که از مواد خارجی ،به مقداری که سبب بیماری شود یا اثر زیان آور بیولوژیک داشته باشد ،پاك
باشد و از نظر خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و میکروبیولوژیکی با استاندارد ملی ایران شماره های1211
و  1253مطابقت داشته باشد..
آب سرد مصرفی
در این کتاب هر جا عبارت" آب سرد مصرفی "ذکر شده ،منظور آب آشامیدنی می باشد.
آب خاكستری
آب غیر آشامیدنی تحصیل شده از فاضالب خروجی از وان ،زیردوشی ،لگن یا ماشین رختشویی ،که
منحصراً برای شستشوی توالت ها و یورینال ها ،ممکن است مورد استفاده دوباره قرار گیرد.
آب غیر آشامیدنی
آبی که با استاندارد های آب آشامیدنی مطابقت نداشته باشد.
آب گرم مصرفی
آبی که از نظر بهداشتی معادل آب آشامیدنی باشد ولی دمای آن بیش از  43درجة سلسیوس باشد.
آب گرم كن
هر دستگاهی که آب سرد مصرفی را گرم کند و آن را به شبکة توزیع آب گرم مصرفی بفرستد.
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آلودگی ظاهری
آلودگی آب در حدی که کیفیت آن از نظر سالمتی غیر بهداشتی نباشد ولی خصوصیات ظاهری
آن ،مانند رنگ ،طعم ،بو و غیره در حدی باشد که نتوان آن را به عنوان آب آشامیدنی مناسب
دانست.
شبكة لوله كشی آب باران
شبکة لوله کشی داخل ساختمان که برای جمع آوری آب باران و دیگر آب های سطحی و هدایت آن
به خارج از ساختمان ،طرح و نصب می شود.
علم تخلیة فاضالب
یک لولة قائم فاضالب که می تواند برای تخلیة غیرمستقیم فاضالب خروجی از ماشین رختشویی یا
ماشین ظرفشویی به کار رود و فاضالب ماشین از طریق شیلنگ به آن ریخته شود.
فاضالب
هر نوع فاضالب که مواد گیاهی ،حیوانی یا شیمیائی به صورت معلق یا محلول ،داشته باشد.
)(wasteفاضالب
هر نوع فاضالب خروجی از لوازم بهداشتی و دیگر دستگا ههای مصرف کنندة آب ،بدون فاضالب
توالت یا یورینال.
فاضالب بهداشتی
فاضالب خروجی از لوازم بهداشتی و دیگر مصرف کننده های آب ،بدون آب باران ،آب های سطحی یا
آب های زیرزمینی.
دستورالعمل پیمان نگهداشت تاسیسات
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فاضالب خاكستری
فاضالب خروجی از وان ،زیردوشی ،لگن یا ماشین رختشویی که در شبک ة لوله کشی آب غیر
آشامیدنی داخل همان ساختمان ،منحصراً برای شستشوی توالت ها و یورینال ها ،ممکن است مورد
استفاده دوباره قرار گیرد.
فشار جریان
فشار آب لوله ،قبل از شیر برداشت آب و نزدیک به آن ،در حالتی که شیر کامالً باز باشد.
فالش تانك
وسیله ای است شامل یک مخزن و شیر شناور ورود آب که هر بار با فرمان دستی مقدار پی شبینی
شده ای آب ،به منظور شستشو ،وارد لوازم بهداشتی کند.
فالش والو
شیری که هر بار با فرمان دستی مقدار پی شبینی شده ای آب ،به منظور شستشو وارد لوازم
بهداشتی کند و با فشار آب یا مکانیسم دیگری به طور خودکار و به تدریج بسته شود.
فیتینگ
اجزایی از لوله کشی که برای تغییر امتداد ،گرفتن انشعاب یا تغییر قطر لوله به کار می رود ،مانند
زانو ،سه راه ،تبدیل و غیره
قابل دسترسی
اند که برای دسترسی به « قابل دسترسی » لوازم بهداشتی ،دستگاه های آب و اجزای لوله کشی وقتی
آن ها ،بازکردن یک دریچه یا جابجایی صفحه حایل یا مانع کافی باشد.
دستورالعمل پیمان نگهداشت تاسیسات
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كف شوی آب باران
دریافت کنندة آب باران که روی بام نصب م یشود و آب باران بام را به لوله کشی آب باران هدایت
می کند.
كلكتور
قطعه ای از لوله که محل تجمیع و تقسیم انشعاب ها است.
گیره اتصال به تیرآهن
وسیله ای است که به قسمت زیرین تیرآهن سقف متصل می شود و به منظور خودداری از سوراخ
کاری و جوش کاری تیرآهن ،برای اتصال آویز به سقف به کار می رود.
گیره لولة قائم
وسیله ای است برای نگاه داشتن لوله قائم در موقعیت معین.
گروه بهداشتی
سرویس بهداشتی که در آن دست کم یک دستشویی ،یک توالت و یک دوش نصب شده باشد .گروه
بهداشتی ممکن است تعداد بیشتری از لوازم بهداشتی را شامل شود.
لوله افقی
هر لوله یا فیتینگ که نسبت به تراز افق زاویه های کمتر از  45درجه داشته باشد.
لولة خروجی فاضالب
لوله ای که فاضالب خروجی از لوازم بهداشتی یا دیگر مصرف کننده های آب را انتقال می دهد.
لولة خروجی از ساختمان
دستورالعمل پیمان نگهداشت تاسیسات

9Page

مجموعه مستندات سامانه مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست شهرداری تهران

لولة خروجی از ساختمان( یا ملک )که فاضالب لولة اصلی افقی ساختمان را به سمت شبک ة
فاضالب شهری ،دستگاه تصفیة فاضالب خصوصی ،یا هر سیستم دفع ،هدایت می کند.
)(sewage pipeلولة فاضالب
لوله ای که فاضالب توالت و یورینال را انتقال دهد.
)(waste pipeلوله فاضالب
لوله ای که هر گونه فاضالب خروجی از لوازم بهداشتی ،غیر از توالت و یورینال ،را انتقال دهد.
لولة فاضالب بهداشتی
لوله ای که هر گونه فاضالب ساختمان ،غیر از آب باران یا آب های سطحی ،را انتقال دهد.
لولة قائم
هر لوله یا فیتینگ که نسبت به تراز افق زاوی ة  45درجه یا بیشتر داشته باشد.
لولة قائم آب باران در داخل ساختمان
لولة قائم آب باران که در داخل ساختمان نصب م یشود و آب باران را به پایین هدایت می کند.
لولة قائم آب باران روی دیوار خارجی
لولة قائم آب باران که روی دیوار خارجی ساختمان نصب می شود و آب باران بام را به پایین هدایت
می کند.
لولة قائم فاضالب
لولة قائمی که فاضالب را از شاخه های طبقات می گیرد و در پایین ترین طبقه به لولة اصلی افقی
فاضالب منتقل میکند.
دستورالعمل پیمان نگهداشت تاسیسات
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آب گرمكن
هر دستگاهی که آب آشامیدنی را گرم کند و آن را به شبکه توزیع آب گرم
مصرفی ساختمان بفرستد.
آالینده ای هوا
ذرات جامد ،گازها ،بوها ،دود ،ذراب آب و هرگونه ترکیبی از گازهای
زیان آور ،که ممکن است در هوا باشد .بخار آب همراه با هوا آالینده محسوب نمی شود.
آویز
وسیله ای دائمی برای آویختن لوله از یک نقطه ثابت و نگهداشتن آن در ارتفاع
پیش بینی شده ،که در این حالت لوله امکان حرکت محدود آونگی دارد.
اتصال
چگونگی متصل کردن لوله به لوله ،لوله به فتینگ یا فتینگ به فتینگ در یک
سیستم لوله کشی .اتصال ممکن است به کمک یک قطعه واسط ،یا بدون آن باشد.
اتصال فتینگ فشاری
نوعی از اتصال در لوله کشی مسی با استفاده از فتینگ فشاری.این اتصال ممکن است با گشاد کردن دهانه لوله یا به کمک
یک قطعه واسط برنجی انجام
گیرد .دهانه یک سر قطعه واسط به دهانه لوله مسی فشرده می شود و دهانه سر دیگر قطعه
واسط ،با پیچاندن مهره آن ،به دهانه لوله ،شیر یا دستگاه با اتصال دنده ای ،متصل می
شود.
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بخاری اتاقی بدون دودكش
بخاری اتاقی گازسوز ،که برای گرم کردن موضعی فضا به
کار می رود ،این دستگاه به صورت تابشی و یا جابه جایی طبیعی هوا ،یا با پروانه برقی ،هوا
را گرم می کند .این دستگاه دودکش ندارد
تخلیه هوا
عمل تخلیه هوا از فضا و هدایت آن به خارج از ساختمان به طور طبیعی یا با
وسایل مکانیکی ،بدون استفاده مجدد از آن.
تصفیه هوا
روشهایی برای کاهش ذرات داخل هوا ،از قبیل میکروارگانیسمها ،ذرات معلق،
دود ،گازها و غیره.
تعویض هوا یا تهویه
عمل ورود هوا به یک فضا و یا خروج هوا از آن ،به طور طبیعی یا با وسایل مکانیکی.
تكیه گاه بست
وسیله ای دائمی که لوله را در حالت یا موقعیت معین نگاه می دارد.
تنظیم كننده مكش
وسیله ای که در دستگاه  ،لوله رابط یا کالهک تعادل دودکش نصب می شود و با وارد کردن مقداری هوا به داخل آن،
مکش دودکش را بطور خودکار به میزان معینی ثابت نگاه می دارد.

دستورالعمل پیمان نگهداشت تاسیسات
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تنظیم مجدد خودكار
در صورتیکه شیر اطمینان قطع سوخت مشعل دیگ ،به علت یک
مشکل و با فرمان کنترل ،بسته شود ،فرایند راه اندازی مجدد آن بطور خودکار صورت گیرد.
تهویه طبیعی
جریان هوا به داخل یا به خارج از فضاهای ساختمان ،از راه دهانه های بازشو از قبیل پنجره و در  ،یا از طریق هواکش های
غیرمکانیکی.
تهویه مكانیكی
جریان هوا به داخل یا به خارج فضاهای ساختمان به کمک دستگاههای مکانیکی.
تهویه مطبوع
کنترل هم زمان دما ،رطوبت و پاکیزگی هوا و توزیع مناسب آن ،به منظور تأمین شرایط موردنیاز فضای ساختمان.
دستگاههای گرم كننده و خنك كننده ویژه
هر دستگاه مکانیکی که با مصرف هر نوع انرژی( سوخت مایع  ،گاز ،جامد یا برق) ،به منظور گرم کردن یا خنک کردن
موضعی فضاهای ساختمان طراحی و ساخته شده باشد.
دستگاه های یكپارچه
دستگاه هایی که به طور کامل در کارخانه ساخته  ،نصب  ،سوار و آزمایش شده و به صورت یک واحد مستقل با همه
قطعات و اجزای متحرك و موتور محرك ،آماده نصب باشد.
دمپر
وسیله ای که جریان هوا ،مقدار آن یا محصول احتراق را با فرمان دستی یا خودکار ،تنظیم می کند.
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دمپر آتش
وسیله ای فلزی که در محل عبور کانال هوا از یک منطقه آتش به منطقه مجاور نصب می شود و به هنگام آتش سوزی
بطور خودکار بسته می شود و مانع انتقال آتش از یک منطقه به منطقه مجاور آن می شود.
دودكش با دمای پایین
دودکشی که برای انتقال گازهای حاصل از دستگاه با سوخت مایع یا گاز ،با دمای حداکثر  531درجه سانتیگراد ( 1222
درجه فارنهایت ) ،در شرایط عادی کار دستگاه ،طراحی و آزمایش شده باشد .اندازه گیری دما در نقطه خروج دود از
دستگاه صورت می گیرد.
دودكش پیش ساخته
دودکش پیش ساخته در کارخانه ،شامل معبر انتقال دود ،که برای نوع و کالس معینی از دستگاه ،با سوخت مایع یا گاز
مشخصات آن از طرف مؤسسه با صالحیت گواهی شده و پالك تأیید داشته باشد.
قابل دسترسی
دستگاههای تأسیسات گرمایی ،تعویض هوا و تهویه مطبوع یا اجزای لوله
اند که برای دسترسی ،باز کردن یک دریچه یا « قابل دسترسی » کشی و کانال کشی  ،وقتی
برداشتن مانعی الزم باشد.
قطعات محافظ
هر نوع قطعات و اجزای محافظ  ،ساخته شده از مواد نسوختنی ،که به منظور کاهش فاصله مجاز بین مواد سوختنی
وسطوح گرم دستگاهها و اجزای تأسیسات گرمایی ،قرار داده شوند.
قطعه انبساط
وسیله ای برای جذب حرکات لوله ،ناشی از تغییر دما و انقباض و انبساط .کاربری  :نوع اشغال و تصرف هر فضای
ساختمان توسط انسان.
دستورالعمل پیمان نگهداشت تاسیسات
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فضاهای اشتغال
سطح زیر بنا  ،ابعاد و ارتفاع داخلی  ،نورگیری و تهویه در فضاهای اشتغال نباید از مقادیر مشخص شده در این مقررات
کمتر باشد  .حداقل اندازه های سطح کف و ابعاد این فضاها باید خارج از کمدهای دیواری توکار  ،تاقچه ها و آستانة درها و
پنجره های اندازه گیری و کنترل شود مگر آنکه در مواردی به گونه ای دیگر بیان شده باشد.
سیستم ارتینگ
وظیفه اصلی سیستم ارتینگ این است که هر جریان الکتریکی که وارد این سیستم شد را به طور کامل به زمین منتقل
.کند .سیستم ارتینگ متشکل از چاه ارت و سیم متصل به چاه می باشد
اگر ما بدنه تمام دستگاه های برقی اعم از صنعتی و مخابراتی و خانگی و ...و یا به طور کلی هرنوع مصرف کننده برق را
توسط یک رشته سیم به سیم اتصال به زمین متصل کنیم ،یک سیستم ارتینگ ایجاد کرده ایم
كلید محافظ جان RCD
کلید  RCDنوعی کلید است که با مقایسه جریان سیمهای رفت و برگشت ،در صورتی که اختالفی بین جریان رفت و
برگشت وجود داشته باشد مدار را قطع میکند .در حالت عادی مدارهای الکتریکی ،جریان رفت با جریان برگشت برابر
است ،اما اگر به هر دلیلی جریان بین سیم فاز و نول (در مدارهای تکفاز) اختالف داشته باشد کلید محافظ جان عمل
خواهد کرد .وجود این اختالف ممکن است بر اثر اتصال بدنه یکی از دستگاههای الکتریکی باشد که در آن جریان الکتریکی
به جای برگشتن از راه سیم نول از راه زمین به منبع برمیگردد که اصطالحاً میگویند جریان نشت پیدا کرده است .این
دستگاه جریانهای نشتی کوچکی را که توسط فیوز شناسایی نمیشوند اما میتوانند زمینهساز آتشسوزی یا برقگرفتگی
شوند شناسایی و مدار را در چند دهم یا صدم ثانیه قطع میکند.
دمپر
وسیلهای که جریان هوا ،مقدار آن یا محصول احتراق را با فرمان دستی یا خودکار ،تنظیم میکند.
دمپر آتش
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وسیلهای فلزی که در محل عبور کانال هوا از یک منطقه آتش به منطقه مجاور نصب میشود و به هنگام آتش سوزی
بطور خودکار بسته میشود و مانع انتقال آتش از یک منطقه به منطقه مجاور آن میشود.
دمپر دود
وسیلهای که به منظور جلوگیری از عبور هوا و دود طراحی میشود و با دریافت فرمان از حسگر به طور خودکار
بسته میشود.
دودكش القایی
قسمتی از دودکش که گازهای حاصل از احتراق را ،با کمک یک بادزن ،در فشار استاتیک منفی (مکشی) به خارج
منتقل میکند.
دودكش با دمای پایین
دودکشی که برای انتقال گازهای حاصل از دستگاه با سوخت مایع یا گاز ،با دمای حداکثر  531درجه سانتیگراد
 1222درجه فارنهایت در شرایط عادی کار دستگاه ،طراحی و آزمایش شده باشد .اندازهگیری دما در نقطه خروج
دود از دستگاه صورت میگیرد.
دودكش رانشی
قسمتی از دودکش که گازهای حاصل از احتراق را ،با کمک یک بادزن ،در فشار استاتیک مثبت (رانشی) به خارج
منتقل میکند.
دودكش قائم
یک شافت قائم ،یا تقریباً قائم ،شامل یک یا چند معبر عبور دود ،برای انتقال محصول احتراق یک یا چند دستگاه
با سوخت مایع یا گاز به هوای خارج از ساختمان.
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فیلتر جوشكاری
فیلتر مخصوصی است که برای حفاظت چشم در برابر درخشندگی (اشعه) خطرناك حاصل از جوشکاری و تابش
کاهشیافتهای از اشعه ماوراء بنفش ( )UVو مادون قرمز ( )IRبه کار میرود.
ماسك :ماسک وسیله محافظ دستگاه تنفس است که برای ایجاد فضایی محفوظ ،با حداقل درز به روی صورت
استفادهکننده به کار میرود.
ماسك كامل
پوششی است بر روی تمام صورت که چشم ،بینی ،دهان و چانه را میپوشاند.
نیم ماسك
پوششی است مقابل صورت ،که دهان ،بینی و چانه را میپوشاند.
ربع ماسك
پوششی است مقابل صورت که فقط دهان و بینی را میپوشاند.
نیم فیلتر ماسك
ماسکی است که کل یا قسمت اعظم آن را فیلتر تشکیل میدهد و دهان و بینی و در حد امکان چانه را نیز میپوشاند.
فیلتر ویژه
فیلتر مخصوصی است که در محیطهای دارای اکسیدهای نیتروژن و جیوه استفاده میگردد.
فیلتر
قسمتی از دستگاه محافظ تنفسی است که قابل تعویض بوده و از آن برای فیلتراسیون (پاالیش) هوای محیط استفاده
میشود.
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فیلترهای ذرهای
فیلترهایی هستند که از آنها در محیطهای گرد و غباردار و ذرات جامد و مایع معلق در هوا استفاده میشود.
فیلترهای گازی
فیلترهایی هستند که در محیطهای گازی استفاده میشوند و جذبکننده گازها و بخارها هستند.
سرپنجة ایمنی
سرپنجهای که پا را در برابر ضربههایی با انرژی برخوردی حداقل  222ژول محافظت میکند.
سرپنجه حفاظتی
سرپنجهای که پا را در برابر ضربههایی با انرژی برخوردی  122تا  222ژول محافظت میکند.
كاله ایمنی
کالهی است که از قسمتهای باالی سر در مقابل صدمه محافظت میکند.
دستكـش ایمنی و بازوبند
وسایل حفاظت فردی هستند که بر حسب انواع آن ،میتـواند انگشـتان دسـت تا باالی بازو را در مقابل عـوامل
زیـانآور محیـط کار محافظت نماید.
 -7شناسنامه پیمان تاسیسات
شـناسـنامه پیمان سـندیست که در آن کلیا ت مرتبط با فرآیندهای اصلی پیمان ،شرح مختصری از پیمان ،ماشین آالت و
ابزارهای تخصــصــی ،مشــخصــات مواد شــیمیایی و عوامل محیطی تاثیر گذار ،آیین نامهها ،الزامات و قوانین و مقررات،
فعالیتهای ویژه و سیستم های مجوز کار ،به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است ( .پیوست شماره )1
 -8الزامات بهداشت ،ایمنی و محیط زیست پیمان تاسیسات
-

تعمیر و نگهداری برق

-

جوشکاری و برشکاری
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-

اسیدشویی و خنثی سازی

-

کار در ارتفاع و نردبان

-

تاسیسات مکانیکی -موتورخانه

-

فضای عمومی موتورخانه و تاسیسات

-

دیگ بخار و دیگ آب گرم

-

بخاری ،آبگرمکن ،کولر و تاسیسات گاز سوز ،دودکش و هواکش

-

لوله کشی
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فصل اول :الزامات  HSEرد تعمیر و نگهدا ری ربق
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ماده  : 1نصب ،تنظیم ،آزمایش ،نگهداری و تعمیرات کلیه تجهیزات الکتریکی فقط باید توسط افراد متخصص و ماهر انجام
شود.
ماده  : 2تجـهیزات الکتریـکی کـارگاه باید با اسـتانداردهای الکـتریکی مطابقت داشته باشند.
ماده  : 3تجهیزات وملزومات مورد استفاده برای هر نوع عملیات برقی باید متناسب با آن کاربرد خاص باشد.
ماده  : 4طراحی شبکه توزیع برق باید به گونهای باشد که احتمال برقراری اتصال کوتاه و عبور جریان اضافی وجود نداشته
باشد.
ماده  : 5قبل از بکارگیری کلیه تجهیزات الکتریکی باید از صحت عایقبندی الکتریکی قسمتهای برقدار آنها اطمینان
حاصل شود.
ماده  : 6تجهیزات الکتریکی باید متناسب با اثرات خاص شرایط جوی و محیطی بکارگرفته شود.
ماده  : 7انتخاب و بکارگیری تجهیزات الکتریکی باید به گونهای باشد که اثرات قوس الکتریکی (آرك) مهار گردیده و باعث
بروز خطر نشود.
ماده  : 8رعایت دستورالعملهای کارخانه سازنده برای نصب ،راهاندازی ،نگهداری و تعمیرات تجهیزات الکتریکی الزامی
است.
ماده  : 9تجهیزاتی که برای قطع جریان الکتریکی مدار ،انتخاب و نصب می شوند ( اعم از فیوز مینیاتوری ،فیوز فشنگی و
 ) ...و در مدار بکار میروند ،باید با ولتاژ و جریان نامی آن مطابقت داشته باشند.
ماده  : 10هیچیک از تجهیزات الکتریکی بخصوص سیمها و هادیها نباید در معرض عوامل شیمیایی خورنده ،گازها ،بخارات،
رطوبت ،مواد قابلاشتعال و انفجار ،مایعات یا عوامل دیگر قرار گیرند؛ مگر اینکه به طور مشخص برای کار در چنین محیطهایی
طراحی و ساخته شده باشند.
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ماده  : 11کلیه تجهیزات الکتریکی شامل شینها ،ترمینالها ،سیمکشیها و عایقها باید کامالً سالم بوده و نباید با رنگ،
گچ ،گرد و غبار ،مواد پاك کننده ،مواد ساینده و یا دیگر مواد آلوده شوند.
ماده  : 12کلیه تابلوهای برق ،جعبه تقسیمها و تجهیزات مشابه دیگر باید دارای عالیم هشدار دهنده مناسب باشند.
ماده  : 13در محل استقرار افرادی که در نزدیکی کنترلکننده یا قسمتهای برقدار مانند تابلو برق و پست های برق فشار
قوی و سایر محل هایی که احتمال برق گرفتگی افراد در حین اجرای تعمیر و نگهداری تجهیزات برقی و تاسیسات الکتریکی
وجود دارد ،باید سکو یا کفپوش عایق (فرش عایق) مناسب در نظر گرفته شود.
ماده  : 14به منظور جلوگیری از وقوع خطرات احتمالی و امدادرسانی ،بکارگیری کارگران و تکنسین های تعمیرات و
نگهداری برق ،به تنهایی در کانالهای تاسیسات ممنوع میباشد.
ماده  : 15ورود به کانالهای برق بدون هماهنگی با واحد برق یا مسئول برق به هر عنوان ممنوع است.
ماده  : 16کلیدهای روشنایی باید در محلی نصب گردد که شخص برای روشن کردن چراغ ،در معرض تماس احتمالی با
قسمتهای برقدار یا قسمتهای متحرك تجهیزات دیگر قرار نگیرد.
ماده  : 17بکار بردن سیمهای برق خارج از استاندارد رنگ سیمها اکیداً ممنوع است.

جدول شماره  :1استاندارد رنگ سیم های برق
ردیف

نوع جریان

رنگ سیم

1

سیم فاز

قرمز – مشکی – قهوه ای

2

سیم نول

آبی

3

سیم ارت  /اتصال به زمین

زرد – سبز و یا ترکیب زرد و سبز
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ماده  : 18کلیه سیمها و کابلهای برق باید به لحاظ نوع ،رنگ ،جنس و سطح مقطع به گونهای انتخاب شود که کاربرد آن
به سادگی قابل تشخیص باشد.
ماده  : 19پریزهای مورد استفاده در مدارهای سیمکشی موقت باید از نوع ارتدار بوده و به سیستم اتصال به زمین مطمئن
و مؤثر وصل شوند.
ماده  : 20بدنه فلزی تابلوهای برق بایستی مجهز به سیستم اتصال به زمین بوه و در قفلدار داشتهباشد و پیرامون آنها
کفپوش یا سکوی عایق مؤثر نصب گردد.
ماده  : 21برای جلوگیری از صدمه دیدن کابلها در اثر ساییده شدن به لبههای تیز ورودی به تابلوها ،جعبه تقسیمها و
دستگاهها باید از کلمپهای الستیکی ( گلند) استفاده شود.
ماده  : 22در کلیدهای چاقویی ،جریان ورودی باید به پایه ثابت وصل شده و تیغههای متحرك همواره به جریان برگشتی
فاز متصل باشد ،به نحوی که هیچگاه در حالت باز تیغهها برقدار نباشد.
ماده  : 23کلیدهای چاقویی باید به صورت عمودی نصب شود ،به نحوی که پایه متحرك در سمت پایین باشد.
ماده  : 24استفاده از سیم های رابط تنها به صورت موقت امکان پذیر است و استفاده از سیم های رابط و سیم های سیار
برای کاربرد های دائمی ممنوع است.
ماده  : 25عبور سیمهای رابط از زیر کفپوشها و محلهایی که احتمال ساییدگی ،ضربه ،بریدگی و معیوب شدن آنها
وجود دارد ،ممنوع است.
ماده  : 26سـیمهای رابط باید توسط تجهیزات ایمن نظیر دوشاخه و سه شاخه به وسایل و پریزها متصل گردیده و احتمال
کشیدگی سیم نیز وجود نداشته باشد.
ماده  : 27المپهای مخصوص روشنایی محوطه بیرونی کارگاهها باید پایینتر از هادیهای برقدار ،ترانسفورماتورها یا
تجهیزات الکتریکی دیگر نصب شود مگر اینکه فواصل مناسب و ایمن بین آنها و تجهیزات و خطوط برقدار رعایت گردد.
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ماده  : 28تجهیزات الکتریکی باید دارای یک صفحه مشخصات (پالك) قابل رؤیت باشند که نام تولیدکننده ،عالمت تجاری
یا عالیم تشریحی دیگر مانند نوع ،اندازه ،ولتاژ ،ظرفیت جریان و سایر مشخصات نامی در آن درج شدهباشد.
ماده  : 29قرار دادن هرگونه مواد و اشیاء و همچنین استراحت افراد حتی به صورت موقت در محل استقرار تابلوهای برق
و پستها ممنوع است.
ماده  : 30در جاهایی که احتمال وارد آمدن صدمات فیزیکی به تجهیزات الکتریکی و پستهای برق وجود دارد ،نصب
حفاظ و حصار با پایداری و مقاومت مناسب و فاصله کافی الزامی است.
ماده  : 31برای دسترسی به فضای اطراف تجهیزات الکتریکی باید حداقل یک درب ورودی مناسب که به طرف بیرون
بازشود ،تعبیه گردد.
ماده  : 32سیستم روشنایی فضاهای کار تجهیزات الکتریکی با ولتاژهای فشار قوی باید طوری طراحی و تعبیه شود که در
حین تعویض المپها یا تعمیرات ،افراد برق کار در معرض خطرات ناشی از قسمتهای برقدار قرار نگیرند.
ماده  : 33استفاده از کلید محافظ جان ( )RCDبه عنوان جایگزین سیستم اتصال به زمین برای حفاظت در برابر برق
گرفتگی ممنوع است و فقط به عنوان حفاظت مضاعف میتوان از آنها استفاده نمود.
ماده  : 34کلیدهای محافظ جان ( )RCDباید قبل از استفاده و پس از نصب در فواصل زمانی معین و منظم آزمایش
شوند تا از صحت عملکرد آنها اطمینان حاصل شود.
ماده  :35تمام تجهیزات سیار الکتریکی ،باید به یک کلید محافظ جان ( )RCDمناسب مجهز شوند.
ماده  : 36در صورت بکارگیری کلید محافظ جان سیار ( )RCDباید طول سیم کلید تا حدامکان کوتاه بوده و از هیچ
سیم اضافی دیگری استفاده نشود.
ماده  : 37در مکانهای مرطوب باید از کلیدهای محافظ جان ( )RCDبه عنوان حفاظت مضاعف به همراه سیستم اتصال
به زمین استفاده کرد.
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ماده  : 38در مسیر عبور برق فشار قوی ،نصب عالیم هشداردهنده « برق فشار قوی» الزامی است.
ماده  : 39سر پیچ المپهای الکتریکی باید بهگونهای باشد که قبل از باز نمودن کامل المپ ،احتمال تماس بدن با هیچ
یک از قسمتهای برقدار وجود نداشته باشد.
ماده  : 40استفاده از المپهای الکتریکی سیار صرفاً در صورتی مجاز است که تأمین روشنایی ثابت و مناسب امکان پذیر
نباشد.
ماده  : 41کارفرما باید آموزش الزم در زمینههای زیر را برای کارکنان خود فراهم نموده و یا اطمینان حاصلنماید که افراد
نسبت به روش های مربوط به شرایط اضطراری و واکنش های صحیح افراد حین رخداد حوادث برقی و الکتریکی و اصول
کمک های اولیه و امداد رسانی و نجات شخص برق گرفته ،اطالع و تخصص کافی داشته باشند
ماده  : 42در موقع برقراری اتصال زمین (در مورد کار روی خطوط برقدار و بیبرق) انتهای مربوط به زمین باید اول وصل
شده و سپس انتهای دیگر با استفاده از وسایل عایقی یا سایر وسایل مناسب وصل و یا قطع گردد.
ماده  : 43کلیه کارکنان قبل از اینکه به آنها اجازه کار بر روی خطوط برقدار با روش دست لخت داده شود ،باید در زمینه
کار با دست لخت و رعایت مقررات ایمنی مربوطه تعلیم دیده و تمرین کرده باشند.
ماده  : 44فقط از تجهیزاتی که به منظور کار با دست لخت بر روی خطوط برقدار طرح ،ساخته و آزمایش شده باشد باید
استفاده شود.
ماده  : 45کلیه اشخاص باید در برابر صدمات و همچنین وسائل و لوازم ساختمانها باید در برابر خسارات ناشی از دماهای
زیاد و عوامل الکترومکانیکی که ممکن است در اثر هر اضافه جریانی در قسمتهای برقدار به وجود آیند ،حفاظت شوند.
این حفاظت ممکن است به یکی از روشهای زیر تأمین شود.
الف -قطع خودکار تغذیه در موقع بروز اضافه جریان ،قبل از اینکه این اضافه جریان ،با توجه به مدت زمان برقراری آن،
به مقدار خطرناك برسد؛
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ب -محدودکردن حداکثر اضافه جریان ،باتوجه به مدت برقراری آن ،به میزانی که بی خطر باشد.
ماده  : 46هنگامی که فیوز کامل شده است ،هیچ یک از قسمتهای برقدار فیوز ،از جمله ترمینالهای آنها ،نباید در
دسترس یا قابل لمس باشد .قطب انتهایی فیوزهای پیچی باید در مسیر سیم فاز قرار گرفته باشد.
ماده  : 47استفاده از فیوزهای غیر استاندارد یا فیوزهایی که المان ذوب شونده آن قابل تعویض باشد( ،فیوز کتابی و
نظایر آن) ممنوع است.
ماده  : 48هیچ یک از قسمتهای برقدار کلیدها  ،از جمله ترمینالهای آنها نباید در دسترس یا قابل لمس باشد .کلیدهای
نوع تابلویی که ترمینالهای آنها در دسترس است باید دارای پوشش کلی محافظ باشد.
ماده  : 49استفاده از چاه آسانسورها به عنوان کانال باالرو برای هر نوع مداری جز مدارهای مجاز مربوط به خود آسانسور
ممنوع است ،مگر اینکه کانال عبور اینگونه مدارها با دیواری که حداقل ضخامت آن عرض یک آجر ( 00سانتیمتر) یا
معادل آن از بتن باشد ،از چاه آسانسور ،مجزا شده باشد .در هر حال استفاده از این دیوار بدون پیش بینی تکیه گاهها و
بستر مناسب به عنوان حامل کابلها ممنوع است.
ماده  : 50نصب کابلها بر روی دیوار یا سقف باید با استفاده از انواع بستهای مخصوص این کار ،که از مواد عایق
(پالستیک) ساخته شدهاند و دوعدد پیچ دارند ،انجام شود.
ماده  : 51فاصله آزاد کابل از دیوار باید حداقل  2سانتیمتر باشد .همچنین فاصله آزاد کابلها از یکدیگر باید حداقل
دوبرابر قطر کابل باشد ،اگر فاصله یادشده از این مقدار کمتر باشد باید از ضرایب مناسبی برای کاهش ظرفیت کابلها
استفاده شود.
ماده  : 52کلیه وسائل انتهایی و اتصالی کابلها (سرکابلها ،چندراهه ها و مفصلها و غیره) باید مناسب نوع کابل و توصیه
سازنده آن باشد و کلیه دستورالعملهای سازنده اینگونه وسیله ها نیز باید در موقع نصب مراعات شود .در مورد کابلهای
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زره دار یا دارای نوعی پوشش فلزی باید نسبت به وجود مداومت الکتریکی پوشش فلزی در محلهای اتصال و انشعاب
اطمینان حاصل شود.
ماده  : 53کلیه سیم کشی های داخلی ساختمانها ،اعم از روکار و توکار ،باید در داخل لوله های مخصوص سیم کشی
یا مجاری مخصوص این کار (ترانکینگها) انجام شود و برای اجرای انشعابات ،خمها ،زانوها ،سه و چهارراه ها و غیره باید
از وسائل و متعلقات استاندارد و مخصوص هر لوله یا مجرا استفاده شود.
ماده  : 54جعبه های زیر کلید و پریز و دیگر متعلقات مشابه در سیم کشی های توکار باید با نوع لوله کشی و کلید و
پریزهای مورد استفاده همگونی داشته باشد.
ماده  : 55مجاری سیم کشی (ترانکینگها) اعم از فلزی یا پالستیکی ،توکار یا روکار ،باید مجهز به جعبه تقسیمها،
جعبه انشعابها ،قطعات اتصالی و انتهایی و انواع زانوها( ،داخلی و خارجی) و سه راهها و چهارراهه های مناسب و مخصوص
به خود باشند .مجاری سیم کشی که از داخل آن عالوه بر سیم کشیهای مربوط به قدرت ،سیم کشیهای تأسیسات فشار
ضعیف نیز عبور میکنند ،باید حداقل به یک دیواره جداکننده دونوع سیم کشی مجهز باشد و این جدایی باید در سراسر
مجرا و جعبه تقسیمها و جعبه انشعابها و غیره برقرار باقی بماند.
ماده  : 56از سیمها و کابلهای مخصوص زیر گچی فقط در مواردی میتوان استفاده کرد که طول انشعاب از محل سیم
کشی ثابت تا محل مصر ف کننده (مانند چراغ) بیش از  1/5متر نباشد .در سایر موارد استفاده از این نوع سیم کشیها
و کابل کشیها در تأسیسات اکیداً ممنوع خواهد بود.
ماده  : 57در اجرای عملیات تعمیر و نگهداری خطوط ،شبکه و تأسیسات برقی استفاده از سیستم های نوین قفل گذاری
و برچسب گذاری ( )Lock out/Tag outالزامی است .و تا اتمام عملیات تعمیر و نگهداری برق از جمع آوری برچسب ها
و قفل ها جلوگیری بعمل آید.
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ماده  : 58چاه های ارت سیستم های برق می بایست بطور دوره ای و در بازه های زمانی مشخصی مورد ارزیابی و بازنگری
قرار گیرد.
ماده  : 59در فاصله  152تا  222سانتی متری از تابلوهای برق می بایست کپسول اطفاء حریق از نوع دی اکسید کربن
مطابق با حجم حریق تابلو تعیبه و نصب شود.
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فصل دوم :الزامات  HSEرد جوش کاری و ربش کاری
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ماده :1کلیه عملیات جوشکاری و برشکاری باید توسط افراد ماهر صورت پذیرد.
ماده :2کلیه دستگاهها و تجهیزاتی که برای جوشکاری و برشکاری بکار برده میشوند ،باید به طور مرتب و بر اساس
دستورالعملهای کارخانه سازنده توسط جوشکار و مسئولین ایمنی مورد بازدید ،آزمایش و دقت سنجی قرار گرفته و در
صورت وجود نقص یا فرسودگی ،تعمیر گردیده و یا از فرآیند کار خارج شوند.
ماده :3وضعـیت پایداری دستگاهها و تجهیزات جوشکاری و برشکاری بایستی بهگونهای باشد که از هرگونه سقوط ،واژگونی،
ارتعاش و حرکت اتفاقی جلوگیری به عمل آید .بدین جهت میبایست در سطوح صاف ،فاقد شیب ،محکم با تراکم مناسب
قرار گیرد و در صورت استفاده در ارتفاع و یا سطوح ناپایدار نسبت به برقراری پایداری تجهیز مورد نظر و دستگاههای
جوشکاری و برشکاری اقدام مناسب بعمل آید.
ماده :4مجوز کتبی انجام عملیات جوشکاری و برشکاری باید توسط پیمانکار یا نماینده وی صادر گردد .این مجوز با بررسی
تمهیدات ایمنی و آتش نشانی تهیه و تأیید می گردد .همچنین مجوز کار می بایست مبتنی بر ساز و کار روش اجرایی مجوز
کار و با در نظر گرفتن تهمیدات خاص و کلیه مالحظات ایمنی صادر و توسط افراد ذیصالح تصویب و تأیید گردد.
ماده : 5مجوز انجام عملیات جوشکاری و برشکاری باید از نوع مجوزهای کار گرم ) (hot workیا کار شعله باز (Hot naked

) flameبوده و حاوی نوع فرآیند ،مخاطرات شغلی ،اقدامات کنترلی و مدت زمان انجام کار باشد.
ماده : 6کلیه دستگاهها و تجهیزات جوشکاری و برشکاری باید بطور کامالً ایمن نصب و بهره برداری گردد .کلیه کابلها،
اتصاالت ،شلنگها ،وسایل مورد استفاده در جوشکاری ،برشکاری و تمامی متعلقات و تجهیزات عمومی و حفاظت فردی
جوشکار ،میبایست روزانه و قبل از شروع به کار مورد بازرسی و بازدید قرار گیرد.
ماده :7کلیه دستگاهها و تجهیزات جوشکاری و برشکاری باید در مکانی نگهداری و انبار شوند که از صدمات فیزیکی و
شیمیایی محافظت گردد.
ماده : 8روش انجام عملیات جوشکاری و برشکاری باید به گونهای باشد که ضمن حفظ ایمنی فرد جوشکار یا برشکار،
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خطری برای سایر کارگران و یا افراد متفرقه در بر نداشته باشد .بدین منظور دسترسیهای عمومی و دسترسیهای افراد
میبایست محدود شود و در صورت نیاز منطقه عملیات محصور گردد .در صورت اجرای عملیات جوشکاری در ارتفاع که
احتمال ریزش جرقه ،سرباره یا مواد مذاب از باالبر روی بدن افراد وجود دارد ،الزم است جهت جلوگیری از ریزش و
پاشش گدازهها و مواد مذاب جوشکاری ،مسیر تردد منحرف شده یا با استفاده از پوششهای نسوز و مناسب و بکارگیری
تجهیزات مناسب نسبت به ایمنسازی معبر عمومی و تردد افراد اقدام گردد.
ماده :9دیوارها و سطوح جانبی محل جوشکاری باید به گونهای باشد که بیشترین جذب تشعشعات مضر را داشته باشد.
در مورد سطوحی که دارای بازگشت نور و اشعه میباشند ضروری است با استفاده از پاراوانهای نسوز یا پارچههای نسوز
برزنتی با رنگ تیره و مات و ارتفاع حداقل  2متر ،تشعشعات و خیرگیهای احتمالی حاصله از جوشکاری کنترل شود.
ماده :10نصب پاراوانهای غیرقابل اشتعال و متناسب با نوع کار در محلهای جوشکاری و برشکاری برای حفاظت
کارگران و افراد متفرقه الزامی است .با توجه به محل اجرای کار پاراوانها میبایست حداقل  2متر ارتفاع داشته باشد و از
اجناس نارسانا ،نسوز و مقاوم در برابر حریق باشند.
ماده :11فیلتر و پوشش بیرونی در محافظهای دستی ،عینکهای جوشکاری و کاله با شیلد (سپر) جوشکاری ،باید در
مقابل پاشش مواد ،سایش و خردشدن موضعی ،مقاوم بوده و از جنس شیشه یا پالستیک شفاف نسوز باشد .ضروری است
تجهیزات بکار رفته در جوشکاری و برشکاری دارای تأییدیه استاندارد و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و
بهداشت کار باشد.
ماده :12کاله ایمنی جوشکار یا برشکار باید مجهز به سپر جوشکاری باشد به گونهای که در هنگام باال زدن فیلتر
جوشکاری چشمها و صورت کارگران را در برابر پرتاب ذرات سرباره محافظت نماید.
ماده :13شماره تیرگی فیلترهای مورد استفاده در انواع عملیات جوشکاری و برشکاری باید متناسب با نوع عملیات و
استاندارد باشد.
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ماده :14به منظور حفاظت چشمها در مقابل درخشش قوس الکتریکی در جوشکاری با قوس الکتریکی ،استفاده از
عینک ایمنی مناسب الزامی است .بدین منظور استفاده از عینکهای جوشکاری در پشت ماسک یا به همراه ماسک
جوشکاری ضروری است .عینک ایمنی مناسب میبایست در حین فرآیند جوشکاری ،هنگام تمیز کردن گل جوش ،خرد
کردن و تراشیدن جوش معیوب مورد استفاده قرار گیرد .عینک میبایست توسط شخص جوشکار ،دستیاران جوشکاری،
ناظرین ،بازرسین و دیگر افرادی که با جوش و محوطه جوشکاری سر و کار دارند مورد استفاده قرار گیرد .عینک باید
راحت ،سبک ،دارای دستههای مناسب جهت آسایش و راحتی استفاده کنندگان و تهویه مناسب به منظور جلوگیری از
عرق کردن شیشه داخلی آن باشد.
ماده  :15جهت محافظت چشمها و پوست از آسیبهای حاصل از پرتوهای اشعه فرابنفش و مادون قرمز و تکرار
مشاهده مستقیم یا غیر مستقیم پرتوها که منجر به پدیده "ریگ داغ در چشم" میشود میبایست از ماسکهای تمام
صورت مناسب جوشکاری استفاده شود .فاصله ایمن برای پیشگیری از آسیبهای چشمی حاصله از پرتوهای مادون قرمز
و فرابنفش تولید شده در فرآیند جوشکاری 15 ،متر و برای پیشگیری از آسیبهای پوستی  6متر میباشد .ماسک-
هایجوشکاری (محافظهایدستی) در دو نوع ماسک دستی و ماسک کالهی برای جوشکاری کاربرد دارند اما به علت
برتریها و مزیتهایی که ماسک کالهی نسبت به دستی دارد توصیه میشود از ماسک کالهی استفاده شود .ماسک
جوشکاری میبایست از مواد پالستیکی فشرده عایق و مقاوم حرارت ساخته شود و بطور کامل ناحیه سر و گردن را از
ذرات فلز ،دود ،جرقه و پرتوهای خطرناك محافظت کند .به منظور جلوگیری از انعکاس نور ماسک جوشکاری میبایست
به رنگ سیاه و از جنس مات تهیه و ساخته شود .همچنین جهت حفاظت و سالم ماندن شیشه رنگی باید یک قاب
پنجرهای به ابعاد  5 * 11/25سانتی متر در نظر گرفته شود .شیشه رنگی ماسک با توجه به نوع جوشکاری ،میزان
تشعشعات جوشکاری ،نوع الکترود و میزان جریان انتخاب می شود و چگالی رنگ انتخاب شده بستگی به میزان
درخشش قوس دارد .درجه تیرگی ایمن و استاندارد شیشههای رنگی برای جوشکاری قوس با الکترودی فلزی تا شدت
 322آمپر درجه  12و برای شدتهای بیشتر از  322آمپر و جوشکاری قوسی با گاز ،برابر  12میباشد .به منظور
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جلوگیری از آسیب و محافظت شیشه رنگی در برابر کدر شدن ،سوختگی و از دست رفتن شفافیت شیشه رنگی ،یک
روکش پالستیکی محافظ برای شیشه رنگی میبایست وجود داشته باشد .ماسک جوشکاری باید به خوبی نگهداری شده،
از ضربه دیدن و شکسته شدن مصون بوده و همواره تمیز و بدون عیب باشد.
ماده :16اقدامات کنترلی باید به نحوی انجام گیرد تا از انتشار آالینده های ناشی از عملیات جوشکاری به سایر قسمت-
های کارگاه جلوگیری به عمل آید .الزم است در محیطهایی با ماند هوا و تهویه ناقص تمهیدات خاص برای ایجاد گردش
هوا انجام گیرد.
ماده :17سطوح جوشکاری و برشکاری میبایست عاری از هرگونه مواد قابل اشتعال و انفجار باشد .در صورتی که سطوح
جوشکاری آغشته به مواد قابل اشتعال و انفجار باشد ،میبایست توسط مواد مناسب چربیزدایی یا تمیزکاری شود .انجام
کلیة عملیات چربیزدایی یا تمیزکاری با هیدروکربنهای کلردار در کارگاههای جوشکاری ،برشکاری و فرآیندهای مرتبط
ممنوع است .اگر قطعهکاری با استفاده از حاللهای مخصوص چربیزدایی شده باشد ،باید پیش از شروع جوشکاری آن را
کامالً از باقیماندة حالل پاك و خشک نمود .در فضاهای بسته استفاده از حاللهای فرار و هیدروکربنهای آلی ممنوع
میباشد.
ماده :18جوشکاری و برشکاری در مکانهایی که مواد یا گازهای قابل اشتعال یا انفجار وجود دارد ،ممنوع است .به
منظور اجرای عملیات جوشکاری و برشکاری در محیطهای حاوی مواد قابل اشتعال و انفجار میبایست با استفاده از
تهویههای موضعی و ترقیقی مناسب نسبت به کاهش تراکم گازهای قابل اشتعال اقدام نمود .همچنین قبل از اجرای
عملیات جوشکاری باید کلیه مواد قابل اشتعال و انفجار از محیط جوشکاری به محیط ایمن و خارج از محدوده عملیات
حرارتی جوشکاری منتقل شود .از طرفی ،زمانی که مواد قابل اشتعال و انفجار در محیط وجود دارد میبایست ایمنسازی
تا مرحلهای انجام شود که از پاشش و ریزش گدازههای جوشکاری و برشکاری روی مواد ،جلوگیری بعمل آید.
ماده  :19کلیه قسمتهایی که در اثر جوشکاری یا برشکاری احتمال وقوع آتشسوزی در آنها وجود دارد بایستی از
مصالح نسوز ساخته شود و یا با استفاده از روشهای مناسب از ایجاد حریق جلوگیری به عمل آید .در صورت عدم وجود
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امکان جابجایی و جداسازی مواد قابل اشتعال و انفجار از محیط جوشکاری ،باید با اجرای تست گازسنجی و با روشهای
جداسازی توسط مواد نسوز ،محیط جوشکاری از منابع قابل اشتعال و انفجار جداسازی و تفکیک گردد.
ماده :20هرگونه درز یا شکاف ،حفره و پنجرههای باز و یا شکسته در کف و دیوارههای محل جوشکاری یا برشکاری باید
بطور مناسب پوشیده یا بستهگردند تا خطر ریزش یا پاشش ذرات ناشی از جوشکاری و برشکاری به طبقات زیرین و یا
واحدهای مجاور از بین برود.
ماده :21قبل از شروع عملیات جوشکاری و برشکاری در فضاهای بسته ( )confined spaceو محدود باید از مناسب
بودن تهویة محیط کار اطمینان حاصل نمود .با توجه به ماهیت فضای بسته و باال بودن احتمال تجمع گازها و بخارات
سمی ،اشتعالآور و انفجاری الزم است با شیوههای مختلف از نبود بخارات و گازهای سمی ،قابل اشتعال و انفجار مطمئن
شد .استفاده از دستگاههای تست میزان اکسیژن موجود در محیط توصیه میشود( .حداقل اکسیژن میبایست  %11و
حداکثر  %22باشد).
ماده  : 22زمانی که میزان اکسیژن موجود در محیط کم باشد جهت جلوگیری از خفگی و امکان ادامه فعالیت افراد در
محیط ،میبایست خطوط دائمی تأمین هوای تازه از منبعی دور از محل ورود و خروج فضای بسته دایر شده و اکسیژن
مورد نیاز فضای بسته را تأمین نماید.
ماده :23در هنگام جوشکاری و برشکاری که تأمین سیستم تهویه مناسب امکانپذیر نمیباشد ،استفاده از تجهیزات
مستقل تنفسی الزامی است .تجهیزات مستقل تنفسی میبایست متناسب با فعالیت افراد تهیه و منطبق با استاندارد
خریداری ،نگهداری ،شارژ و استفاده شوند .پیش از ورود به فضای بسته و پیش از استفاده از تجهیزات مستقل تنفسی
( )SCBAمیبایست از شارژ بودن و صحت عملکرد کپسول اکسیژن اطمینان حاصل شود .جهت تهویه و تخلیه گازهای
حاصل از جوشکاری مسیر حرکت هوا بایستی از پشت به جلو و یا از باال به پایین جوشکار در نظر گرفته شود.
ماده :24سیلندرهای گاز و دستگاههای جوشکاری و برشکاری بایستی همواره خارج از فضاهای بسته و محدود مستقر
گردد.
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ماده :25لولههای مورد استفاده برای تهویة گازهای خروجی ناشی از جوشکاری و برشکاری در فضاهای بسته و محدود
باید از مواد غیرقابل اشتعال ساخته شده باشد.
ماده :26جوشکاری و برشکاری مخازن سربسته و یا حاوی مواد قابل اشتعال و انفجار ممنوع است .به منظور جوشکاری
و برشکاری مخازن ابتدا میبایست تمام مواد قابل اشتعال و انفجار مخزن تخلیه گردد و از عدم وجود مواد قابل اشتعال و
انفجار اطمینان حاصل شود .سپس با استفاده از روشهای خنثیسازی و شستشو نسبت به شستشوی داخل مخزن یا
خنثی سازی ( )purgeاقدام شود .در مرحله بعد باید با تعبیه سیستمهای تهویه ترقیقی ،گازها و بخارات حاصله از
فرآیندهای اجرایی در محیط مخزن تخلیه شود .با توجه به محدود بودن ورودی و خروجی مخزن میبایست تمهیدات
خاص برای جوشکاری در نظر گرفته شود .سیستم تأمین هوای تازه ،سیستم تجهیزات تنفسی مستقل ،سیستم تخلیه
بخارات و محصوالت حاصل از جوشکاری ،سیستم پایش مواد قابل اشتعال و انفجار و حضور شخص ناظر در دهانه مخزن
و همچنین اکیپ در انتظار امداد و نجات و آتش نشانی الزم و ضروری است.
ماده :27جوشکاری و برشکاری مخازنی که قبالً حاوی مواد قابل اشتعال و انفجار بوده و یا محتویات قبلی آن مشخص
نمیباشد ،بدون رعایت اصول ایمنی و استانداردهای مربوطه ممنوع است .بدین منظور میبایست ابتدا نسبت به مشخص
کردن ماهیت ماده درون مخزن و کاربری مخزن اقدام شود .سپس با توجه به شرایط مخزن تمهیدات الزم ایمنی در نظر
گرفته شود و در صورت نیاز مطابق ماده  26همین فصل ،مراحل قبل از اجرای عملیات جوشکاری و برشکاری صورت
پذیرد.
ماده :28کلیة دستگاهها و تجهیزات جوشکاری و برشکاری باید دارای لوح مشخصات فنی (پالك فنی) باشد .این پالك
میبایست حاوی نام دستگاه ،مدل دستگاه ،شرکت سازنده ،منبع تأمین انرژی ،ولتاژ عملکرد ،استاندارد تولید و ساخت و
همچنین عالمت استاندارد و برچسب اطالع رسانی خطرات باشد.
ماده :29در پایان هر شیفت کاری عملیات جوشکاری و برشکاری ،باید اطراف محل کار بازرسی و فقط پس از اطمینان
از عدم وجود جرقه ،شعله و یا سرباره داغ محل کار را ترك نمود.
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ماده :30در پایان کار و مواقعی که عملیات جوشکاری و برشکاری انجام نمیگیرد باید دستگاهها از منابع اصلی برق یا
گاز جدا گردد.
ماده  :31لباس کار باید از نوع نخی یا پشمی با آستینهای بلند ،یقه دار و دکمهدار ،فاقد لبه ،جیب و گوشههای تیز و
کامال چسبیده باشد؛ از پوشیدن لباسهایی که الیافشان از مواد نفتی است خودداری شده و حتما از روپوش چرمی بر
روی لباس کار استفاده شود.
ماده  :32در محلهایی که امکان تماس و یا نفوذ جسم تیز و سقوط اشیاء سنگین وجود دارد ،کاله مناسب یا وسیله
حفاظتی سر میبایست به کار رود .در محل جوشکاری و برشکاری در ارتفاع ،الزم و ضروری است تجهیزات مناسب و
تمهیدات مناسب کار در ارتفاع برای جوشکار در نظر گرفته شود.
ماده  :33هنگام جوشکاری جهت جلوگیری از آسیب پوست قسمتهای مختلف بدن علی الخصوص قسمتهای برهنه
بدن ،استفاده از تجهیزات مناسب و لوازم حفاظتی ضروری است .دستکش ،پیشبند ،گتر و کاله چرمی و اسکارف (مقنعه
چرمی محافظ سر و گردن) بایستی از نوع چرمی و نسوز بوده و فاقد لبه ،جیب و گوشههای تیز باشد.
ماده  :34هنگام جوشکاری روی سطوح خیس و کف مرطوب به منظور محافظت جوشکار از شوك الکتریکی و خطرات
برق استفاده از تشکهای مخصوص و زیر پاییهای عایق که عموماً از جنس مواد عایق و الستیک فشرده هستند الزامی
است.
الزامات  HSEدر جوشكاری و برشكاری با گاز
ماده :35به منظور جلوگیری از خطر انفجار سیلندرهای گاز اکسیژن ،تماس روغن ،گریس و مواد قابل اشتعال و انفجار
با کلیه دستگاهها و تجهیزات جوشکاری و برشکاری گازی ممنوع میباشد و کارگران میبایست از دست زدن به آنها با
دستهای آلوده به روغن و گریس شدیدا پرهیز نمایند.
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ماده : 36استفاده از گاز اکسیژن به عنوان جایگزین هوای فشرده ممنوع است .سیلندرهای اکسیژن و هوای فشرده را
سیلندر هوا مینامند .ولی این دو نباید با هم اشتباه گرفته شوند زیرا استفاده از اکسیژن به جای هوای فشرده در دیگ-
های بخار یا سایر تجهیزات و راه اندازی دیزل سبب انفجار میشود.
ماده :37استفاده از شعله جهت انجام آزمایش نشتی گازها در سیلندرها و متعلقات آن ممنوع است .برای روشن نمودن
مشعل جوشکاری و برشکاری و پیک جوشکاری (تورچ) باید از فندك مخصوص (اسپارکر) استفاده نمود.
ماده :38کلیه محلهای اتصال از سیلندر گاز تا مشعل را باید قبل از روشن نمودن مشعل به روشهای ایمن و توسط
کارگران ماهر مورد آزمایش نشتی قرار داد.
ماده :39شلنگ و اتصاالت رابط باید استاندارد بوده و فاقد نشتی ،پوسیدگی و یا هر نوع نقص دیگری باشد.
ماده :40اتصاالت و مهرههای اتصال باید قبل از استفاده مورد بررسی قرار گیرند و در صورت وجود هرگونه عیب یا
نشتی ،تعویض گردند.
ماده :41پرکردن سیلندرهای اکسیژن و انواع گازها باید توسط مراکز مجاز و معتبر صورت پذیرد.
ماده :42سیلندرهایاکسیژن و انواع گازها باید بصورت ادواری و براساس آئیننامههای حفاظتی و استانداردهای ملی
توسط افراد ذیصالح که پیمانکار آنها را تعیین میکند ،مورد بازدید و آزمایش قرار گیرد.
ماده :43کارخانجات و تولیدکنندگان سیلندرهای گاز و همچنین صنایع سیلندرپرکنی مکلف به درج نام شیمیایی و
نام تجاری گاز بر روی بدنه سیلندر میباشند و استفاده از سیلندرهای گاز که نام شیمیائی و نام تجاری محتویات آن بر
روی سیلندر درج نشده باشد ،ممنوع است.
ماده :44استفاده از سیلندرهای گاز و مولدهای گاز استیلن که دارای آسیبدیدگی یا خوردگی بوده و یا در معرض
آتشسوزی قرار داشتهاند ،ممنوع است.
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ماده  :45سیلندرهای گاز باید از محل جوشکاری و برشکاری فاصله کافی و مناسب داشته باشد به طوری که جرقه
براده و شعله به آنها نرسد (حداقل فاصله ایمن  5متر می باشد) .شیر سیلندرهای تحت فشار باید با دست و بدون
استفاده از چکش و آچار باز شوند و در صورت لزوم از آچارهای مخصوص استفاده نمود.
سیلندرهای گاز نباید در معرض صدمات فیزیکی ،شیمیایی و تابش مستقیم نور خورشید ،حرارت کوره ،بخاری ،تنور و
شرایط نامساعد جوی قرار گیرند .گاز استیلن در صورت مواجهه با گرما بشدت و سرعت باالیی تجزیه شده و احتمال
انفجار آن بسیار باالخواهد بود .البته سیلندرهایی که مورد استفاده قرار نمیگیرند میبایست طوری در فضای خارج از بنا
و آزاد قرار داده شوند که از تابش مستقیم نور خورشید یا درجه حرارت باال و نیز وارد آمدن ضربه محافظت شوند .از
طرفی سیلندرهای پر و خالی اکسیژن نباید در یک محل نگهداری شوند و ضروری است در مکان مجزا و با فاصله مناسب
از یکدیگر انبارش شوند.
ماده  :46جوشکار موظف است ضمن دور نگه داشتن سیلندرهای گاز و اکسیژن از حرارت و نور گاهاً با دست خشک و
عاری از روغن و گریس ،سیلندرها را تست نموده و در صورتی که دمای آنها از دمای دست وی باالتر باشد عملیات را
موقتاً متوقف کند و مسئول ایمنی را مطلع سازد .بدیهی است شروع بکار مجدد با صدور مجوز از سرپرست ایمنی امکان
پذیر است.
ماده :47سیلندرهای گاز باید بطور قائم و مطمئن در جای خود محکم گردند تا از افتادن احتمالی آنها جلوگیری
شود .همچنین بهرهبرداری از سیلندرهای گاز فقط به صورت ایستاده مجاز است و به هیچ عنوان نباید در حالت افقی یا
وارونه از گاز داخل آن برای عملیات جوشکاری و برشکاری استفاده شود.
ماده :48سیلـندرهای گاز بـاید دور از مواد قابل اشتعال و انفجار نگهداری و استفاده گردد تا شعله ،سربارة داغ و جرقه
به آنها نرسد ،در غیر اینصورت میبایست از موانع ضد آتش استفاده نمود .حتی پس از اتمام کار نباید مشعل
جوشکاری را در مجاورت مواد قابل اشتعال و احتراق قرار داد زیرا در صورت نشت احتمالی گاز استیلن امکان انفجار و
احتراق وجود دارد.
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ماده :49نگهداری سیلندر اکسیژن در مکان تولید گاز استیلن ممنوع میباشد.
ماده :50استفاده از اتصاالت غیر استاندارد ،تبدیلها ،وسایل غیر ایمن و تنگها اکیداً ممنوع است.
ماده  :51شلنگهایی که از آنها استفاده نمیشود بایستی بصورت کالف و حلقههای مناسب جمعآوری شده و در
محلی به دور از نور خورشید ،حرارت ،مواد خورنده و ضربه و صدمات فیزیکی قرار گیرند.
ماده  : 52استفاده از سیلندرهای اکسیژن و استیلن بدون مانومتر سالم و استاندارد ممنوع است .عقربه و شیشه مانومتر
میبایست سالم و فاقد شکستگی و عیب و نقص فنی و ظاهری باشد.
ماده  :53استفاده از سیلندر گاز بدون رگالتور استاندارد ممنوع است.
ماده  :54سیلندرهای اکسیژن نباید در تماس با کابلها و سیمهای برق قرار گیرند.
ماده :55حمل و نقل و جابجایی سیلندرهای گاز و اکسیژن با روشهای غلطاندن و پرتاب کردن ممنوع است .جابه-
جایی سیلندرهای گاز نباید با اهرم کردن شیر یا سرپوش حفاظتی آن انجام شود .الزم است جهت حمل و نقل کپسول-
های گاز و اکسیژن از گاری مخصوص و مجهز به زنجیر جهت ثابت کردن کپسول به گاری استفاه کرد .گاری میبایست
به گونهای ساخته شود که احتمال واژگونی سیلندر حین حمل و استفاده وجود نداشته باشد.
ماده :56سیلندر گاز پر یا خالی نباید بعنوان غلطک یا تکیهگاه استفاده گردد.
ماده :57سرپوش حفاظتی سیلندرهای گاز باید در جای خود به طور محکم قرار گیرد مگر در مواردی که سیلندر گاز
در حال استفاده میباشد.
ماده  : 58سیلندرهای اکسیژن نباید در مجاورت سیلندرهای استیلن و یا مواد هیدروکربنه مانند نفت ،بنزین و یا ذغال
و غیره قرار گیرد.
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ماده  :59در مواقعی که میزان فشار ،در نازل بکار گرفته شده ناکافی باشد و یا ذرات فلزی حاصل از جوشکاری به نازل
چسبیده باشد و یا حرارت لولههای نازل زیاد باشد و یا نازل با ورق فلزی و قطعه کار تماس پیدا کند ،برگشت به عقب
شعله اتفاق میافتد .زمان رخداد برگشت شعله به عقب ،شعله خارج شده و یک صدای بلند یا یک صدا در نوك مشعل
ایجاد میشود .جهت جلوگیری از رخداد برگشت شعله در مسیر نازل کپسولها ،بایستی از سیستم جلوگیری از برگشت
شعله استفاده نمود .در صورت رخ داد برگشت شعله میبایست سریعاً شیر مشعل و نازل را بسته و با بررسی علل رخداد
برگشت شعله و رفع آن نسبت به از سرگیری فعالیت اقدام نمود.
ماده : 60هنگامی که الزم است سیلندرها به همراه رگالتورهای متصل به آن جابجا شوند ،باید پس از بستن شیر و
قراردادن بر روی وسیله ایمن نسبت به جابهجایی آنها اقدام نمود.
ماده :61گرم کردن کپسول و شیر گاز مخزن استیلن توسط شعله ممنوع است و در صورت نیاز و مواقعی که گاز یا
اکسیژن یخ زده است ،این کار بایستی توسط آب گرم صورت گیرد.
ماده  : 62بکار بردن واشر چرمی و پالستیکی در اتصاالت سیلندر اکسیژن ممنوع است و بهتر است از واشرهای مسی و
آلومینیومی استفاده شود.
ماده : 63رنگ شلنگها باید مطابق با استاندارد شماره 3722و رنگ بدنه سیلندرهای گاز باید براساس استاندارد شماره
 712موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد.
ماده : 64قرار دادن اشیاء بر روی انواع سیلندرهای گاز ممنوع است.
ماده : 65قبل از جدا کردن رگالتور از سیلندر گاز ،باید شیر سیلندر گاز به طور کامل بسته شود.
ماده : 66استفاده از سیلندرهای گاز به عنوان بخشی از مدار الکتریکی جوشکاری قوس الکتریکی ممنوع است.
ماده : 67در مکانهایی که گاز از طریق سیستم لولهکشی تأمین میگردد ،جنس لولهها و کلیة تجهیزات مرتبط باید
متناسب با نوع گاز و ایمن باشد ،استفاده از رنگها و عالئم هشدار دهنده برای مشخص شدن نوع گاز لولهکشیها الزامی
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است.
ماده : 68سیلندرهای گاز پر و خالی و همچنین سیلندر انواع گازها باید جدا از یکدیگر و در محل ایمن نگهداری شوند.
ماده : 69محل نگهداری و ذخیرهسازی سیلندرهای گاز میبایست ضد آتش و مجهز به سیستم تهویه ایمن باشد.
ماده : 70استفاده از اتصاالت مسی در عملیات جوشکاری و برشکاری با گاز استیلن ممنوع است .به همین منظور
لوله های هادی گاز استیلن نباید از جنس مس یا برنج ساخته شود.
ماده : 71هنگامی که فشار اکسیژن و استیلن ناصحیح باشد و یا از یک روش بیجا جهت روشنایی مشعل استفاده شود
و یا در نوك مشعل مانع و محدود کننده وجود داشته باشد ،فالشبک یا پیشسوزی رخ میدهد .فالش بک با خروج
شعله و صدای بلند در نوك مشعل شبیه صدای سوت همراه می شود بدین جهت هریک از لولههایی که گاز را از مولد یا
سیلندر به مشعلهای جوشکاری و برشکاری انتقال میدهد باید مجهز به شیر یکطرفة فشاری باشد .در صورت رخداد
فالش بک ابتدا شیر مشعل ( ابتدا اکسیژن و سپس استیلن ) را بسته و سپس شیر سیلندرها بسته میشود.
ماده  :72نصب تابلو و عالئم ممنوعیت افروختن شعله و کشیدن سیگار در انبارهای سیلندرهای جوشکاری الزامی
است؛ این مطلب باید مطابق با آییننامه تابلوها و عالئم ایمنی مصوب وزارت کار ،رفاه و امور اجتماعی به شیوه مطلوب و
مناسب ممنوعیتهای فوق به اطالع عموم رسانده شود.
ماده  :73استفاده از آب و خاموش کنندههایی که پایه آنها آب میباشد جهت اطفاء حریقهای ناشی از کپسولهای
جوشکاری ممنوع است .بهتر است از کپسولهای پودر و گاز و یا کپسولهای دیاکسیدکربن مطابق با الزامات و
استانداردهای اطفاء حریق استفاده شود.
الزامات  HSEدر عملیات جوشكاری و برشكاری با برق
ماده : 74در مکانهای مرطوب که عملیات جوشکاری و برشکاری با قوس الکتریکی انجام میگیرد ،استفاده از
دستکش ،لباس و کفش عایق الکتریسیته و دیگر وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار الزامی میباشد.
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ماده : 75کابلهای دستگاه جوشکاری الکتریکی باید دارای روپوش و عایق سالم و مناسب باشند .در موقعیتهایی که
احتمال تماس بدن جوشکار با هادیهای برقدار وجود دارد ،باید اجزای هادی عایقبندی گردد.
ماده  :76کلیه کابلهای برق دستگاههای جوشکاری و برشکاری میبایست سالم باشند و در صورتی که جزئی از کابل
یا سایر اجزای دستگاه دچار آسیب و عیب شد میبایست بالفاصله از سرویس خارج و قسمت آسیب دیده سریعاً تعمیر یا
تعویض گردد.
ماده : 77در فرآیندهایی نظیر جوشکاری و برشکاری قوس پالسما که از ولتاژهای باال استفاده میشود ،استفاده از
عایقبندی مناسب و همچنین نصب عالئم و تابلوهای هشداردهنده و آموزش افراد الزامی میباشد .ضروری است قسمت-
های برقدار و متحرك پالسما با دقت خاص مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت وجود کوچکترین نقص و مشکل
ساختاری و فنی نسبت به تعمیر و یا تعویض قطعه و عضو مورد نظر اقدام شود.
ماده : 78جهت جلوگیری از شوك الکتریکی و رخداد پیامدهای ثانویه ناشی از جریان الکتریکی و شوك الکتریکی،کلیة
تجهیزات جوشکاری و برشکاری قوس الکتریکی و مقاومتی ثابت یا سیار و همچنین قطعات کار باید متصل به سیستم
اتصال به زمین مؤثر باشد.
ماده : 79کلیه قسمتهای برقدار دستگاههای جوشکاری و برشکاری قوس الکتریکی و مقاومتی و تابلوهای برق آنها
باید به منظور جلوگیری از تماس تصادفی ،محافظت گردد.
ماده :80مقدار جریان مورد استفاده در دستگاههای جوشکاری و برشکاری قوس الکتریکی باید متناسب با نوع کار
انتخاب گردد .بدین منظور با توجه به نوع کار ،نوع دستگاه بکار رفته در جوشکاری ،قطر الکترود و میزان حجم کار ابتدا
باید دستگاه جوشکاری متناسب با کار تهیه شده و سپس با توجه به حداکثر و حداقل ولتاژهای دستگاه و ولتاژهای مورد
نیاز جهت جوشکاری بر حسب نوع کار دستگاه مورد استفاده قرار خواهد گیرد.
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ماده :81جهت جلوگیری از خستگی بیش از حد جوشکار و آسیب دیدن کابلها و تجهیزات جوشکاری ،کابلهای
جوشکاری و برشکاری قوس الکتریکی باید از نوع انعطافپذیر و متناسب با نوع کار باشد.
ماده :82قبل از آغاز جوشکاری و برشکاری باید از ایمنبودن کلیه اتصاالت و تجهیزات اطمینان حاصل نمود.
ماده :83مدار جوشکاری میبایست با بکارگیری تجهیزات ایمنی و مناسب صورت پذیرد و مدار جوشکاری اعم از مسیر
برق از تابلو تا دستگاه جوشکاری ،از دستگاه جوشکاری تا انبر جوشکاری و از دستگاه جوشکاری تا نقطه اتصال به زمین
میبایست توسط هادیهای مناسب و مخصوص (کابل جوشکاری) برقرار شود .لذا استفاده از هر نوع هادی به جز کابل
جوشکاری برای تکمیل مدار جوشکاری ممنوع است.
ماده :84در مکانهایی که تعدادی دستگاه جوش یا برش قوس الکتریکی در کنار هم مورد استفاده قرار میگیرند،
بایستی تمهیدات الزم برای پیشگیری از خطرات برقگرفتگی و آتشسوزی مدنظر قرار گیرد.
ماده :85در هنگام جوشکاری و برشکاری باید از نشت روغن ،سوخت و آب سیستم خنککننده موتورهای جوشکاری و
برشکاری و همچنین انتشار گازهای حفاظتکننده قوس جوش جلوگیری بعمل آید.
ماده  :86هنگام بارندگی باید از جوشکاری برق در محیط آزاد خودداری شود .همچنین کارگران جوشکار باید در
سطوح مرطوب روی تخته خشک ایستاده و از کفش ته الستیکی استفاده کنند.
ماده :87قبل از جابجایی دستگاههای جوشکاری و برشکاری قوس الکتریکی باید نسبت به قطع کردن منبع برق آنها
اقدام نمود.
ماده :88جایگاههای کار فلزی در هنگام عملیات جوشکاری و برشکاری قوس الکتریکی ،میبایست نسبت به زمین
عایق گردیده و یا به سیستم اتصال به زمین مؤثر ،مجهز گردند.
ماده :89گیرههای الکترود باید مجهز به صفحات یا سپرهای حفاظتی باشد تا دست کارگر را در مقابل حرارت حاصله از
قوس الکتریکی حفظ نماید.
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ماده  : 90قسمتهای برقدار گیره الکترود باید در مواقع قطع عملیات جوشکاری از دسترس کارگران دور بوده و یا
دسترسی به آنها مقدور نباشد.
ماده :91هنگام تعویض الکترودهای جوشکاری رعایت اصول ایمنی الزامی است.
ماده : 92پیچاندن کابل جوشکاری به دور اعضاء بدن ممنوع است.
ماده : 93برای انجام عملیات جوشکاری یا برشکاری در ارتفاع ،رعایت اصول ایمنی به منظور جلوگیری از برقگرفتگی و
همچنین سقوط افراد و اشیاء الزامی است.
ماده : 94تجهیزات جوشکاری و برشکاری که در فضای باز مورد استفاده قرار میگیرند ،باید از شرایط نامساعد جوی به
طور ایمن محافظت گردند.
ماده : 95کلیة تجهیزات جوشکاری مقاومتی باید به نحوی باشند که از عملکرد تصادفی آنها جلوگیری گردد.
ماده : 96نصب تجهیزات ایمنی برای جلوگیری از آسیبدیدن اعضاء بدن که در داخل منطقه عمل جوشکاری قرار
دارند الزامی است.
ماده : 97دستگیرهها و سوئیچها باید در فاصلهای ایمن تعبیه شوند تا امکان آسیبدیدن دستها در منطقه عملیات
جوشکاری مقاومتی وجود نداشته باشد.
ماده : 98در زمانی که دستگاه روشن است و عملیات جوشکاری انجام نمیگیرد ،گیره الکترود حتما باید بر روی یک
قالب عایق آویزان شده باشد .همچنین کلیه تجهیزات جوشکاری مقاومتی که به شکل معلق (آویزان) و یا اشکال مشابه
استفاده میشوند باید به سیستمهای نگهدارنده مناسب تجهیز گردد.
ماده  : 99با توجه به امکان وجود خطر موجود در بکارگیری جریان  ACدر یک فضای بسته میبایست از ولتاژ کم
جریان برق استفاده گردد.
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ماده : 100کلیه دستگاههای جوشکاری مقاومتی باید مجهز به یک یا چند کلید توقف اضطراری در مکانهای مناسب و
قابل دسترس باشد.
ماده  : 101سر راه جریان برق کلید اصلی دستگاه جوشکاری باید فیوز سالم و با قدرت مناسب قرار داده شود .همچنین
ضروری است جهت تأمین ایمنی جوشکار  ،کلید محافظ جان  RCDبرای دستگاه جوش نصب شود .توصیه میشود
کلید محافظ جان مستقل برای دستگاه جوش تهیه و نصب گردد.
ماده :102تمام نقاط قابل دسترس قسمتهای برقدار دستگاههای جوش مقاومتی باید به حفاظهای مناسب تجهیز
گردد.
ماده : 103پیمانکار مکلف است ضمن تعیین محدوده فعالیت کارگران مشمول این آئیننامه و ایجاد شرایط ایمن ،بر
استفاده صحیح ایشان از ابزارآالت ،دستگاهها و تجهیزات مربوطه نظارتهای الزم را بعمل آورد.
ماده :104کلیه واردکنندگان ،تولیدکنندگان ،فروشندگان ،عرضهکنندگان و بهرهبرداریکنندگان از ابزارآالت ،دستگاهها
و تجهیزات جوشکاری و برشکاری گرم مکلف به رعایت استاندارد تولید و موارد ایمنی و حفاظتی در دستگاههای مربوطه
باشند.
ماده :105مسئولیت رعایت مقررات این آئیننامه بر عهده پیمانکار بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه به دلیل عدم
توجه پیمانکار به الزامات قانونی ،ایشان مکلف به جبران کلیه خسارات وارده به زیاندیدگان میباشد.
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فصل سوم :الزامات  HSEرد اسید شویی و خنثی سازی
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مــاده :1دراجــرای فرآینــد اســید شــویی وخنثــی ســازی لولــه هــا و تاسیســات موتورخانــه مــی بایســت بــا
اســتفاده از کنتــرل هــای مهندســی ماننــد ایزولــه نمــودن فرآینــد و جداســازی فیزیکــی نســبت بــه مــدیریت
مواجهه اقراد با مواد شیمیایی اقدام نمود.
ـاده  :2بــه منظـــور جلـــوگیری از اشــتناق بخـــارات و بــرای حصـــول اطمینـــان از اینکــه افـــراد ،در معـــرض
مــ
تمـــاس بـــا بخـــارات مـــواد بکـــار رفتـــه در اســـید شـــویی قـــرار ندارنـــد ضـــروری اســـت سیســـتم هـــای تهویـــه
موضـــعی در نظـــر گرفتـــه شـــود .همچنـــین بـــه منظـــور حصـــول اطمینـــان از عملکـــرد حـــداکثری و کامـــل
سیســـتم هـــای کنتـــرل مهندســـی واجـــب اســـت ایـــن سیســـتم هـــا بصـــورت دوره ای مـــورد بازرســـی قـــرار
گیرند.
مــاده  :3بــا ایجــاد نظــارت کــافی در کــار اســید شــویی ،فــراهم نمــودن آمــوزش هــای الزم بــرای انجــام کــار،
تــامین امکانــات نگهــداری ،انبــارش ،اســتفاده و دفــع صــحیح مــواد خطرنــاك و نگهداشــتن مــواد مــورد نیــاز
در اســید شــویی عملیــات کــاری بصــورت ایمــن صــورت مــی پــذیرد .ضــروری اســت بــه منظــور دســتیابی بــه
کنتـــرل هـــای مـــدیریتی فعالیـــت اســـید شـــویی و خنثـــی ســـازی عملیـــات کـــاری بصـــورت ایمـــن صـــورت
پذیرد.
مـــاده  :4در حـــین اجـــرای عملیـــات اســـید شـــویی و خنثـــی ســـازی خـــوردن ،آشـــامیدن ،اســـتعمال
دخانیــات ممنــوع مــی باشــد و ضــروری اســت ممنوعیــت فــوق الــذکر بــه طــرز مقتضــی و مناســب بــه اطــالع
کلیه کارگران و تکنسین های تعمیرات و نگهداری تاسیسات رسانده شود.
مــاده  :5جهــت اقــدام و واکــنش ســریع در حــین رخــداد حادثــه ضــروری اســت قبــل از شــروع عملیــات
اســـید شـــویی و خنثـــی ســـازی کـــارگرانو تکنســـین هـــای تاسیســـات نســـبت بـــه نحـــوه اســـتفاده صـــحیح از
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دوش هـــای ایمنـــی و فـــواره هـــای چشـــمی آمـــوزش هـــای الزم را بگذراننـــد .همچنـــین ضـــروری اســـت چشـــم
شـــوی و دوش هـــای ایمنـــی بطـــور دوره ای مـــورد بـــازنگری قـــرار گیرنـــد و قبـــل از شـــروع عملیـــات از
عملکرد صحیح و مناسب انها اطمینان الزم حاصل شود.
مــاده  :6بــا توجــه بــه وجــود احتمــال وقــوع مــوارد اضــطراری و وقــوع نشــتی ،ریخــت و پــاش هــای کنتــرل
نشــده اســید هــا و مــواد بکــار رفتــه در فرآینــد اســید شــویی و خنثــی ســازی ضــروری اســت بــرای ایــن مــوارد
دســـتورالعمل تهیـــه شـــود و دســـتورالعمل هـــایی ماننـــد دســـتورالعمل نحـــوه جمـــع اوری و پـــاك ســـازی
ریخــت و پــاش مــواد خطرنــاك ،دفــع صــحیح مــواد زائــد شــیمیایی ،قطــع و ســایل و دســتگاههــا در شــرایط
اضــطراری ،انتشــار کنتــرل نشــده مــواد تهیــه و در محــیط هــای کــاری موتورخانــه و واحــد تاسیســات نصــب
شوند و قابل رویت باشند.
ـاده  :7شـــماره هـــای تمـــاس ضـــروری ماننـــد اورژانـــس ،نگهبـــانی ،تلفـــن هـــای ضـــروری و تلفـــن هـــای
مــ
واحدهای امدادی باید در دسترس بوده تا در موارد اضطراری مورد استفاده قرار گیرد.
مــاده  :8بــرای مــاده بکــار رفتــه در فرآینــد اســید شــویی و خنثــی ســازی ضــروری اســت لــوزی خطــر
مربـــوط بـــه ســـازمان ملـــی حفاظـــت در برابـــر حریـــق تهیـــه و روی ظـــروف نگهـــداری مـــواد و در برگـــه
اطالعات ایمنی ماده نصب شود.
مــاده  :9بــه منظــور حفاظــت از محــیط زیســت و جلــوگیری از بــروز حــوادث مواجهــه ناخواســته بــا زائــدات
مـــواد خطرنـــاك بکـــار رفتـــه در فرآینـــد اســـید شـــویی و خنثـــی ســـازی ضـــروری اســـت تمـــام واحـــد هـــای
تاسیســات آگــاهی الزم و کــافی را بــا روش هــای کــاهش تولیــد و دفــع مــواد زائــد خطرنــاك داشــته باشــند
و تا حد ممکن از این روش ها استفاده کنند.
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مــاده  :10مــواد خطر نــاك و اســیدها و ســایر مــوادی کــه در فرآینــد اســید شــویی و خنثــی ســازی بکــار
مــی رونــد نبایــد بــه آبهــای ســطحی تخلیــه شــوند و مــی بایســت از تخلیــه و ورود ایــن مــواد بــه داخــل شــبکه
فاضالب ،آبرو ها و دریچه ها و کانال های جمع آوری و هدایت فاضالب جلوگیری بعمل آید.
مــاده  :11مخــازن نگهــدا ری اســید هــا و مــواد بکــار رفتــه در فرآینــد اســید شــویی و خنثــی ســازی مــی
بایست سالم و فاقد هرگونه نشتی باشد تا از ریزش و نشت ماده به محیط جلوگیری بعمل آید.
مـــاده  :12تمـــام کـــارگران و تکنســـین هـــای شـــاغل در تاسیســـات بخصـــوص شـــاغل در فرآینـــد اســـید
شـــویی و خنثـــی ســـازی کـــه بـــا عوامـــل زیـــان آور شـــیمیایی و کاالهـــای خطرنـــاك ســـر و کـــار دارنـــد بایـــد
آموزش های الزم در خصوص مواجهه و کار با این مواد را ببینند.
مــاده  :13انبــارش و نگهــداری مــواد بکــار رفتــه در فراینــدهای اســید شــویی و خنثــی ســازی بــیش از حــد
مــورد نیــاز ممنــوع اســت .بــا توجــه بــهالزامــات انبــارش و نگهــداری مــواد شــیمیایی خطرنــاك ضــروری اســت
ایــن مــواد روی پالــت هــای چــوبی یــا پالســتیکی نگهــداری و انبــارش شــوند .همچنــین بــا توجــه بــه الزامــات
مــورد نیــاز ضــروری اســت در کمتــرین ارتفــاع ممکــن و بصــورت ویــژه نگهــداری و ذخیــره شــوند .همچنــین
ضــروری اســت مــواد خطرنــاك موجــود در اســید شــویی و خنثــی ســازی در کــالس خــاص خــود نگهــداری
شــوند و نگهــداری و انبــارش مــواد خطرنــاك بــا کالســهای مختلــف در یــک محــل و کنــار یکــدیگر ممنــوع
است.
مــاده  :14ظــروف و مخــازن دارای اســـید بایــد بــه خــوبی درزگیـــری شــده و از محکــم بســته بـــودن درب
آنها اطمینان حاصل گردد و مرتبا از لحاظ بروز هر گونه نشتی و سرریز آنها کنترل نمود.
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مــاده  :15در صــورت بیــرون ریختــه شــدن اســید آن را بــا آهــک خنثــی نمــوده و ســپس منطقــه آلــوده را
بــا آب زیــاد بشــویید .از ریخــتن آب بــه روی اســید جــداً خــودداری شــود .چــرا کــه ایــن عمــل باعــث ایجــاد
حــرارت و پاشــیده شــدن اســید بــه اطــراف مــیگــردد .از تکــه پارچــه یــا خــاك اره بــرای جــذب مــواد بیــرون
ریختــه شــده اســتفاده نکنیــد .اگــر نشــتی بــه طــور مطمــئن متوقــف نشــد یــا امکــان انتقــال امــن مــواد بــه
ظروف سالم و بیخطر وجود نداشت به آتشنشانی اطالع دهید.
مــاده :16ظــروف و مخــازن نگهــداری اســید ،بایــد داری برچســب مناســب ( مــواد خورنــده ،خطــر ریــزش
اسید ،احتیاط و…) بوده و از وارد شدن هرگونه آسیب فیزیکی به آنها جلوگیری شود.
مــاده :17اســید و مــواد بکــار رفتــه در فعالیــت هــای اســید شــویی و خنثــی ســازی (حتــی در مقــادیر کــم)
بایســـتی دور از مـــواد شـــیمیایی دیگـــر بـــه ویـــژه مـــواد آلـــی ،نیتـــراتهـــا ،کلرات،هـــا ،کاربیـــدها ،پراکســـیدها،
پــودرفلزات ،مــواد شــیمیایی اکســیدکننده و مــواد آتــش گیــر نگهــداری شــود و از کشــیدن ســیگار بــا تولیــد
شعله در نزدیکی محل نگهداری آن خودداری شود.
ـاده  :18در محـــل نگهـــداری اســـید بایـــد حتمـــا چشـــمشـــوی و دوش ایمنـــی وجـــود داشـــته باشـــد و در
مــ
صورتیکه محل نگهداری فضای بسته باشد باید به سیستم تهویه مناسب مجهز گردد.
مــاده  :19هنگــام جابجــا کــردن اســید افــراد بایــد از لبــاس محــافظ در برابــر مــواد شــیمیایی (لبــاس ضــد
اسید ،دستکش و چکمه پالستیکی ،عینک ایمنی و …) استفاده کنند.
مــاده :20در صــورت آتــش ســوزی ناشــی از اســید ،بایــد بــا پــودر یــا گــاز  CO2خــاموش نمــود و هنگــام
خاموش کردن از ماسک تنفس ضدگاز و عینک استفاده شود.
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ـاده  :21در صـــورت ریختـــه شـــدن اســـید بـــر روی بـــدن ســـریعا لبـــاس را از تـــن خـــارج کـــرده و محلـــول
مــ
ســوختگی را بــا آب فــراوان ،حــداقل بــه مــدت نــیم ســاعت شستشــو دهیــد و از مالیــدن هــر نــوع پمــاد یــا
کــرم چــرب یــا هــر داروی دیگــری بــدون تجــویز پزشــک خــودداری کنیــد .ضــروری اســت از خنثــی کــردن
اســید بــا قلیاهــا پرهیــز شــود .زیــرا گرمــای ایجــاد شــده از عمــل خنثــی ســازی باعــث تشــدید ســوختگی
محل میگردد.
مــاده  :22اســیدها بایــد دور از فلزهــای فعــال هــم چــون ســدیم ،پتاســیم و  ...نگــه داری شــوند تــا از آتــش
ســـوزی و انفجـــار جلـــوگیری شـــود .همچنـــین اســـیدها بایـــد جـــدا از بعضـــی مـــواد شـــیمیایی کـــه در اثـــر
مجــاورت بــا آن هــا گازهــای ســمی و کشــنده آزاد مــی شــود (ماننــد ســدیم ســیانید و ســولفید آهــن) نگــه
داری شوند.
مـــاده  :23در رقیـــق کـــردن اســـید ،بایســـتی همیشـــه اســـید را در آب ریختـــه  ،نـــه آب را در اســـید زیـــرا
اگـــر آب روی اســـید ریختـــه شـــود تولیـــد حـــرارت نمـــوده کـــه بـــا ایجـــاد حبـــاب هـــای هـــوا ذرات اســـید را
شدیداً به اطراف پخش می کند.
مــاده  :24در رقیــق کــردن اســید هــا در فرآینــد خنثــی ســیازی و اســید شــویی ،در موقــع اضــافه نمــودن
اســید غلــیظ بــه آب ســعی شــود اســید را بــا پیپــت برداشــت و در موقــع تخلیــه در آب بــه جــداره داخلــی
ظرف خاکی کرد و سپس با به هم زدن شیشه ای آنرا مخلوط کرد.
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فصل چهارم :الزامات  HSEرد کار رد ارتفاع و رندبان
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نردبان
ماده  : 1پایهها و پلههای نردبان چوبی باید از چوب مرغوب ساخته شده و الیاف چوب در جهت طول قطعات باشند .همچنین
اجزاء نردبان باید فاقد هرگونه عیب و ایراد ظاهری از قبیل ترك ،شکستگی و پوسیدگی باشد.
ماده  : 2فواصل پلههای نردبان از یکدیگر باید مساوی و بین  25تا  35سانتیمتر باشد.
ماده  : 3در نردبانهای یک طرفهای که به عنوان معبر استفاده میشود باید انتهای فوقانی آن  1متر از تکیهگاه باالتر بوده
و به نحو ایمنی مهار گردد.
ماده  :4از یک نردبان نباید در هر زمان بیش از یک نفر استفاده نماید.

نردبان
ماده  : 5پایهها و پلههای نردبان چوبی باید از چوب مرغوب ساخته شده و الیاف چوب در جهت طول قطعات باشند.
همچنین اجزاء نردبان باید فاقد هرگونه عیب و ایراد ظاهری از قبیل ترك ،شکستگی و پوسیدگی باشد.
ماده  : 6فواصل پلههای نردبان از یکدیگر باید مساوی و بین  25تا  35سانتیمتر باشد.
ماده  : 7در نردبانهای یک طرفهای که به عنوان معبر استفاده میشود باید انتهای فوقانی آن  1متر از تکیهگاه باالتر بوده
و به نحو ایمنی مهار گردد.
ماده  :8از یک نردبان نباید در هر زمان بیش از یک نفر استفاده نماید.
ماده  : 9نوع ،جنس و ابعاد ،قابلیت بارگذاری هر پله ،نحوه نصب و نگهداری نردبان باید با شرایط جوی ،محیطی و نوع
عملیات متناسب باشد.
ماده : 10استفاده از نردبان در موارد زیر ممنوع است:
-

روی داربست یا جایگاه کار در ارتفاع؛
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-

به عنوان الوار و تخته زیرپایی برای ایجاد جایگاه کار؛

-

قرار دادن پایههای نردبان بر روی جایگاه کار ناپایدار مانند بشکه ،آجر ،جعبه ،کیسه ،دریچههای آدمرو و موارد
مشابه؛

-

آغشته بودن سطوح مختلف نردبان به لکه چربی ،گریس ،روغن و سایر مواد لغزنده دیگر؛

-

معبر و پل ارتباطی بین دو جایگاه کار در ارتفاع؛

-

استفاده از نردبان معیوب ،شکسته ،پوسیده و ناسالم؛

-

تکیهگاه فوقانی ناایمن ،سست و لغزنده باشد.

ماده  : 11طول نردبان قابل حمل نباید بیش از  12متر باشد.
ماده  : 12پایههای نردبان باید بر روی سطوح هموار و همتراز که مقاوم و غیرلغزنده باشد ،قرار گیرد.
ماده  : 13برای تردد و استفاده از نردبان ،کارگر باید همواره رو به نردبان بوده و دارای سه نقطه اتکاء باشد و وضعیت بدن
او نباید از محور تقارن نردبان خارج گردد.
ماده  : 14فواصل پلههای نردبان از یکدیگر باید مساوی و بین  25تا  35سانتیمتر باشد.
ماده  : 15تردد یا استقرار همزمان دو کارگر بر روی نردبان به جزء نردبان ثابت ممنوع است.
ماده  : 16به جز نردبان طنابی استفاده از سایر نردبانها هنگامی به عنوان جایگاه کار مجاز است که جایگاه کار از پله سوم
انتهایی نردبان باالتر قرار نگیرد.
ماده : 17استقرار نردبان یک طرفه قابل حمل باید به گونهای باشد که زاویه ایجادی بین نردبان با سطح مبنا در حدود 75
درجه بوده و یا شیب آن طوری انتخاب شود که فاصله بین پایه نردبان تا پای سازه یک چهارم فاصله تکیهگاه فوقانی بر روی
سازه تا سطح مبنا باشد.
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ماده  : 18در صورت اجبار در استقرار نردبان یک طرفه قابل حمل در زاویهای بین  75تا  22درجه که تکیهگاه تحتانی با
سطح مبنا ایجاد میگردد باید نردبان بوسیله اتصاالتی با سازه یا دیوار بصورت ایمن بسته و محکم گردد.
ماده  : 19در نردبانهای یک طرفهای که به عنوان معبر استفاده میشود باید انتهای فوقانی آن  1متر از تکیهگاه باالتر بوده
و به نحو ایمنی مهار گردد .
ماده : 20اتصال دو نردبان یک طرفه به یکدیگر به منظور افزایش طول آن ممنوع است.
ماده : 21همتراز نمودن پایههای نردبان یک طرفه قابل حمل در سطوح با شیب بیش از  16درجه ممنوع بوده و برای کمتر
از آن باید از گوه مناسب استفاده شود.
ماده  : 22استقرار نردبان یک طرفه قابل حمل در امتداد سطح شیبدار با شیب بیش از  6درجه ممنوع است.
ماده  : 23نردبان ثابت با طول بیش از  3متر باید مجهز به سامانه متوقفکننده از سقوط باشد و در فواصل حداکثر 2
متری یک پاگرد و هر قطعه از نردبان بین دو پاگرد به نحوی نصب گردند که در امتداد قطعه قبلی نباشد.
ماده : 24برای نردبان ثابت عمودی که بیش از  2/2متر ارتفاع دارد باید حفاظهای حلقوی یا مربعی شکل نصب شود
بطوریکه با فواصل حداکثر  2متری ازیکدیگر و با بستهایی در طول محفظه مهارشده تا احتمال سقوط کارگر ازبین حفاظ
وجود نداشته باشد.
ماده  : 25در نردبانهای ثابت که مجهز به نرده جانبی هستند و امکان نصب حفاظهای حلقوی یا مربعی شکل وجود ندارد
کارگر باید به حمایل بند کامل بدن (هارنس) و طناب ایمنی با تجهیزات خود جمعشونده تجهیز گردد.
ماده : 26طول نردبان طنابی نباید بیش از  32متر باشد.
ماده  : 27استفاده از نردبان طنابی هنگامی مجاز است که امکان استفاده از سایر نردبانها میسر نباشد.
ماده  : 28استفاده از نردبان با پله طنابی ممنوع است.
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ماده  : 29پله نردبان طنابی باید از جنس مقاوم بدون تركخوردگی و پوسیدگی باشد.
ماده  : 30نگهدارندههای نردبان طنابی باید بصورت محکم و ایمن در باالی هر پله بسته شده باشد.
ماده  : 31در موقع استفاده از نردبان پله مرغی بر روی سقفهای شیبدار باید نردبان مذکور از راس شیب تا لبه انتهایی
آن ادامه داشته و بصورت ایمن مهار گردد.
ماده : 32پلکان منهول باید دارای مشخصات زیر باشد:
-

توسط دیوارهها و اطراف کامال احاطه شده باشد.

-

عرض پله باید بین  42تا  52سانتیمتر باشد.

-

فاصله نصب اولین پله از کف نباید بیش از  22سانتیمتر باشد.

-

سطح مقطع دایرهای پله باید حداقل  14/3سانتیمترمربع باشد.

-

در باالترین نقطه بعد از آخرین پله باالیی محلی برای قرار دادن موقت دو عدد دسته یک متری برای سهولت ورود
و خروج تعبیه گردد.

ماده  : 33نردبان وسیلهای ثابت یا متحرك است که به منظور دسترسی ،باال رفتن یا پایین آمدن به صورت شیب دار با
زاویه بیش از  52درجه نسبت به افق ،در عملیات ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد و معموالً شامل دو قطعه در کنار
به نام پایه و قطعاتی غیر لغزنده در وسط به نام پله می باشد  .به طور کلی باید هر راه پله با زاویه شیب بیش از  52درجه،
نردبان در نظر گرفته شود ( .نردبان متحرك 52 ،تا  75درجه و نردبان ثابت 52 ،تا  22درجه)
ماده  : 34در صورت عدم دسترسی به وسایل مطمئن برای رسیدن به نقاط فوقانی ساختمان یا برای دسترسی موقت به
طبقات ،قبل از ایجاد راه پله دائم یا موقت ،میتوان از انواع مختلف نردبان اعم از چوبی ،فلزی ،یک طرفه ،دو طرفه ،ثابت
و متحرك با رعایت موارد زیر استفاده نمود:
-

از نردبانهایی که پلهها یا پایهای آن ترك خورده یا نقص دیگری داشته باشند ،نباید استفاده شود.
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-

پایهها و تکیهگاه نردبان باید در جایی ثابت قرار گیرد ،به طوری که امکان هیچ لغزشی وجود نداشته باشد.
همچنین پلهها و پایههای نردبان نباید به مواد روغنی و لغزنده آلوده باشد .هنگام استفاده از نردبان ،حمل بار با
دست ممنوع می باشد.

-

پلههای نردبان فلزی باید آجدار باشند تا از لغزش پا بر روی آنها پیشگیری به عمل آید.

-

نردبان را نباید جلوی دربی که باز است یا قابل باز شدن است ،قرار داد مگر آنکه درب به نحو مطمئن بسته یا
قفل شده باشد.

-

طول نردبان باید حداقل یک متر از کفی که برای رسیدن به آن مورد استفاده قرار میگیرد ،بلندتر بوده و این
قسمت اضافی فاقد پله باشد.

ماده  :35در مواردی که رفت و آمد زیاد است و همچنین در ساختمانهای بیش از دو طبقه ،باید از نردبانهای جداگانه
برای باال رفتن و پایین آمدن استفاده شود و در هیچ حالتی نباید از یک نردبان بیش از یک نفر به طور همزمان استفاده
کنند.
ماده  :36در نردبانهای ثابت باید حداکثر در هر  2متر یک پاگرد تعبیه شود و هر قطعه از نردبان که بین دو پاگرد قرار
دارد ،نباید در امتداد قطعه قبلی باشد .همچنین نردبان و پاگرد آن باید به وسیله نرده مطابق مفاد بخش نرده حفاظتی
محافظت شود.
ماده  :37افزودن ارتفاع نردبان با قراردادن اجسامی از قبیل جعبه یا بشکه در زیر پایه های آن یا اتصال دو نردبان کوتاه
به یکدیگر مجاز نیست .به عالوه نباید نردبان یک طرفه با طول بیش از ده متر مورد استفاده قرار گیرد.
ماده  :38نردبان دو طرفه باید مجهز به قید یا ضامنی باشد که از به هم خوردن شیب آن جلوگیری به عمل آید .ضمناً
در حالت باز نباید ارتفاع آن از  3متر بیشتر باشد.
ماده  :39چنانچه نردبان در محلی که احتمال لغزش دارد ،قرار داده شود ،باید به وسیله گوه یا کفشک الستیکی شیاردار
یا وسایل و موانع دیگر از لغزش و حرکت پایه ها جلوگیری شود .همچنین تکیهگاه باال باید دارای استحکام کافی باشد.
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نوع ،جنس و ابعاد ،قابلیت بارگذاری هر پله ،نحوه نصب و نگهداری نردبان باید با شرایط جوی ،محیطی و نوع عملیات
متناسب باشد.
ماده  : 40استفاده از نردبان در موارد زیر ممنوع است:
-

روی داربست یا جایگاه کار در ارتفاع؛

-

به عنوان الوار و تخته زیرپایی برای ایجاد جایگاه کار؛

-

قرار دادن پایههای نردبان بر روی جایگاه کار ناپایدار مانند بشکه ،آجر ،جعبه ،کیسه ،دریچههای آدمرو و موارد
مشابه؛

-

آغشته بودن سطوح مختلف نردبان به لکه چربی ،گریس ،روغن و سایر مواد لغزنده دیگر؛

-

معبر و پل ارتباطی بین دو جایگاه کار در ارتفاع؛

-

استفاده از نردبان معیوب ،شکسته ،پوسیده و ناسالم؛

-

تکیهگاه فوقانی ناایمن ،سست و لغزنده باشد.

ماده  : 41طول نردبان قابل حمل نباید بیش از  12متر باشد.
ماده  : 42پایههای نردبان باید بر روی سطوح هموار و همتراز که مقاوم و غیرلغزنده باشد ،قرار گیرد.
ماده  : 43برای تردد و استفاده از نردبان ،کارگر باید همواره رو به نردبان بوده و دارای سه نقطه اتکاء باشد و وضعیت بدن
او نباید از محور تقارن نردبان خارج گردد.
ماده  : 44فواصل پلههای نردبان از یکدیگر باید مساوی و بین  25تا  35سانتیمتر باشد.
ماده  : 45تردد یا استقرار همزمان دو کارگر بر روی نردبان به جزء نردبان ثابت ممنوع است.
ماده  : 46به جز نردبان طنابی استفاده از سایر نردبانها هنگامی به عنوان جایگاه کار مجاز است که جایگاه کار از پله
سوم انتهایی نردبان باالتر قرار نگیرد.
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ماده : 47استقرار نردبان یک طرفه قابل حمل باید به گونهای باشد که زاویه ایجادی بین نردبان با سطح مبنا در حدود 75
درجه بوده و یا شیب آن طوری انتخاب شود که فاصله بین پایه نردبان تا پای سازه یک چهارم فاصله تکیهگاه فوقانی بر روی
سازه تا سطح مبنا باشد.
ماده : 48در صورت اجبار در استقرار نردبان یک طرفه قابل حمل در زاویهای بین  75تا  22درجه که تکیهگاه تحتانی با
سطح مبنا ایجاد میگردد باید نردبان بوسیله اتصاالتی با سازه یا دیوار بصورت ایمن بسته و محکم گردد.
ماده  : 49در نردبانهای یک طرفهای که به عنوان معبر استفاده میشود باید انتهای فوقانی آن  1متر از تکیهگاه باالتر
بوده و به نحو ایمنی مهار گردد .
ماده  : 50اتصال دو نردبان یک طرفه به یکدیگر به منظور افزایش طول آن ممنوع است.
ماده  : 51همتراز نمودن پایههای نردبان یک طرفه قابل حمل در سطوح با شیب بیش از  16درجه ممنوع بوده و برای
کمتر از آن باید از گوه مناسب استفاده شود.
ماده : 52استقرار نردبان یک طرفه قابل حمل در امتداد سطح شیبدار با شیب بیش از  6درجه ممنوع است( .شکل ) 27
ماده  : 53نردبان ثابت با طول بیش از  3متر باید مجهز به سامانه متوقفکننده از سقوط باشد و در فواصل حداکثر 2
متری یک پاگرد و هر قطعه از نردبان بین دو پاگرد به نحوی نصب گردند که در امتداد قطعه قبلی نباشد.
ماده  : 54برای نردبان ثابت عمودی که بیش از  2/2متر ارتفاع دارد باید حفاظهای حلقوی یا مربعی شکل نصب شود
بطوریکه با فواصل حداکثر  2متری ازیکدیگر و با بستهایی در طول محفظه مهارشده تا احتمال سقوط کارگر ازبین حفاظ
وجود نداشته باشد.
ماده  : 55در نردبانهای ثابت که مجهز به نرده جانبی هستند و امکان نصب حفاظهای حلقوی یا مربعی شکل وجود ندارد
کارگر باید به حمایل بند کامل بدن (هارنس) و طناب ایمنی با تجهیزات خود جمعشونده تجهیز گردد.
ماده  : 56طول نردبان طنابی نباید بیش از  32متر باشد.
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ماده : 57استفاده از نردبان طنابی هنگامی مجاز است که امکان استفاده از سایر نردبانها میسر نباشد.
ماده  : 58استفاده از نردبان با پله طنابی ممنوع است.
ماده  : 59پله نردبان طنابی باید از جنس مقاوم بدون تركخوردگی و پوسیدگی باشد.
ماده  : 60نگهدارندههای نردبان طنابی باید بصورت محکم و ایمن در باالی هر پله بسته شده باشد.
ماده : 61در موقع استفاده از نردبان پله مرغی بر روی سقفهای شیبدار باید نردبان مذکور از راس شیب تا لبه انتهایی آن
ادامه داشته و بصورت ایمن مهار گردد.
ماده : 62پلکان منهول باید دارای مشخصات زیر باشد:
توسط دیوارهها و اطراف کامال احاطه شده باشد.
-

عرض پله باید بین  42تا  52سانتیمتر باشد.

-

فاصله نصب اولین پله از کف نباید بیش از  22سانتیمتر باشد.

-

سطح مقطع دایرهای پله باید حداقل  14/3سانتیمترمربع باشد.

-

در باالترین نقطه بعد از آخرین پله باالیی محلی برای قرار دادن موقت دو عدد دسته یک متری برای سهولت ورود
و خروج تعبیه گردد.

ماده  : 63نردبان وسیلهای ثابت یا متحرك است که به منظور دسترسی ،باال رفتن یا پایین آمدن به صورت شیب دار با
زاویه بیش از  52درجه نسبت به افق ،در عملیات ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد و معموالً شامل دو قطعه در کنار
به نام پایه و قطعاتی غیر لغزنده در وسط به نام پله می باشد  .به طور کلی باید هر راه پله با زاویه شیب بیش از  52درجه،
نردبان در نظر گرفته شود ( .نردبان متحرك 52 ،تا  75درجه و نردبان ثابت 52 ،تا  22درجه)
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ماده  : 64در صورت عدم دسترسی به وسایل مطمئن برای رسیدن به نقاط فوقانی ساختمان یا برای دسترسی موقت به
طبقات ،قبل از ایجاد راه پله دائم یا موقت ،میتوان از انواع مختلف نردبان اعم از چوبی ،فلزی ،یک طرفه ،دو طرفه ،ثابت
و متحرك با رعایت موارد زیر استفاده نمود:
-

از نردبانهایی که پلهها یا پایهای آن ترك خورده یا نقص دیگری داشته باشند ،نباید استفاده شود.

-

پایهها و تکیهگاه نردبان باید در جایی ثابت قرار گیرد ،به طوری که امکان هیچ لغزشی وجود نداشته باشد.
همچنین پلهها و پایههای نردبان نباید به مواد روغنی و لغزنده آلوده باشد .هنگام استفاده از نردبان ،حمل بار با
دست ممنوع می باشد.

-

پلههای نردبان فلزی باید آجدار باشند تا از لغزش پا بر روی آنها پیشگیری به عمل آید.

-

نردبان را نباید جلوی دربی که باز است یا قابل باز شدن است ،قرار داد مگر آنکه درب به نحو مطمئن بسته یا
قفل شده باشد.

-

طول نردبان باید حداقل یک متر از کفی که برای رسیدن به آن مورد استفاده قرار میگیرد ،بلندتر بوده و این
قسمت اضافی فاقد پله باشد.

ماده : 65در مواردی که رفت و آمد زیاد است و همچنین در ساختمانهای بیش از دو طبقه ،باید از نردبانهای جداگانه
برای باال رفتن و پایین آمدن استفاده شود و در هیچ حالتی نباید از یک نردبان بیش از یک نفر به طور همزمان استفاده
کنند.
ماده : 66در نردبانهای ثابت باید حداکثر در هر  2متر یک پاگرد تعبیه شود و هر قطعه از نردبان که بین دو پاگرد قرار
دارد ،نباید در امتداد قطعه قبلی باشد .همچنین نردبان و پاگرد آن باید به وسیله نرده مطابق مفاد بخش نرده حفاظتی
محافظت شود.
ماده : 67افزودن ارتفاع نردبان با قراردادن اجسامی از قبیل جعبه یا بشکه در زیر پایه های آن یا اتصال دو نردبان کوتاه
به یکدیگر مجاز نیست .به عالوه نباید نردبان یک طرفه با طول بیش از ده متر مورد استفاده قرار گیرد.
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ماده : 68نردبان دو طرفه باید مجهز به قید یا ضامنی باشد که از به هم خوردن شیب آن جلوگیری به عمل آید .ضمناً
در حالت باز نباید ارتفاع آن از  3متر بیشتر باشد.
ماده : 69چنانچه نردبان در محلی که احتمال لغزش دارد ،قرار داده شود ،باید به وسیله گوه یا کفشک الستیکی شیاردار
یا وسایل و موانع دیگر از لغزش و حرکت پایه ها جلوگیری شود .همچنین تکیهگاه باال باید دارای استحکام کافی باشد.
ایمنی كار در ارتفاع
ماده : 70پیمانکار برای انجام برخی از امور ،موظف به تامین مواردی چون نردبان استاندارد با ارتفاع مناسب ،باالبر استاندارد
و ادوات حفاظتی کار در ارتفاع (فول بادی هارنس ،طناب استاندارد و کارابین) می باشد.
ماده : 71کلیه لوازم و تجهیزات کار در ارتفاع باید توسط شخص ذیصالح به صورت دورهای مورد بازرسی دقیق قرار گرفته
و در صورت مشاهده نقص و یا فرسودگی برای از رده خارج نمودن به پیمانکار اعالم نماید.
ماده : 72کلیه مجریان این پیمان باید از کارگران دارای گواهینامه مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور یا سایر
مراجع ذیصالح استفاده نمایند.
ماده : 73عامل کار یا شخص ذیصالح باید دارای گواهینامه مهارت فنی الزم از مراکز ذیصالح بوده و توانایی انجام کار
مربوطه را داشته باشد.
ماده : 74پرتاب کردن و رها نمودن هرگونه شی ،ابزار ،لوازم ،تجهیزات و مصالح در حین کار ممنوع است.
ماده : 75هنگام انجام عملیات هرسکاری در ارتفاع ،فرد مستقر در جایگاه کار باید متناسب با نوع کار مجهز به وسایل
حفاظت فردی از قبیل لباسکار ،هارنس ،کاله ،کفش ایمنی و سایر لوازم حفاظت فردی باشد.
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ایمنی باالبر
ماده : 76باالبرهای سیار باید قبل از شروع فرآیند توسط اشخاص ذیصالح مورد بازرسی قرار گرفته و در صورت وجود
هرگونه نقص فنی نسبت به رفع آن اقدام شود؛ پیمانکار موظف است ،تا زمان برطرف شدن اشکالت موجود عملیات را متوقف
نماید.
ماده : 77باالبرهای سیار باید دارای حداقل چهار چرخ و اهرم ترازکننده بوده و به مکانیزم قفل شونده و محدودکننده
شعاع حرکت بازو مجهز باشند.
ماده : 78باالبرهای سیار باید مجهز به حسگرهای فعال وزن بار و گشتاور بوده تا در صورت افزایش وزن و نامتعادل شدن
سکوی کار از ادامه کار و واژگونی دستگاه جلوگیری به عمل آورد.
ماده : 79باالبرهای سیار باید مجهز به پلکان ایمن برای رسیدن فرد به جایگاه کار باشد.
ماده : 80باالبرهای سیار باید مجهز به حسگرهای محدودکننده ارتفاع بوده تا درصورت افزایش غیرمجاز ارتفاع سکوی کار
از ادامه کار دستگاه جلوگیری بعمل آورد.
ماده : 81باالبرهای سیار باید به حسگرهای فعال حرکت روی سطح زمین مجهز بوده تا در صورت قرارگیری دستگاه در
شیب بیش از حد مجاز ،عمل نموده و از ادامه کار آن جلوگیری بعمل آورد.
ماده : 82باالبرهای سیار باید به دگمههای توقف اضطراری که در دو محل سکوی کار و کنار منبع تغذیه قرار میگیرد
مجهز باشد.
ماده : 83به منظور جلوگیری از واژگونی باالبرهای سیار ،کلیه سیلندرهای هیدرولیک باید به شیرهای قفلکننده حفاظتی
تجهیزگردد.
ماده : 84باالبرهای سیار باید مجهز به سیستم کنترل اضطراری باشد تا در مواقع قطع برق دستگاه یا از کار افتادن موتور
و یا هر دو نسبت به جمع کردن دستگاه بصورت ایمن اقدام نماید.
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ماده : 85سیستم فرمان جکهای دستگاه باالبرهای سیار باید مجهز به حسگر بوده تا در حالت باالبودن سکو ،امکان جمع
شدن جکها میسر نگردد.
ماده : 86پیمانکار مکلف است دستورالعمل شرکت سازنده برای اجرای نکات ایمنی هنگام کار با باالبر را تهیه نموده و آنرا
در اختیار عامل کار در ارتفاع قرار دهد.
ماده : 87مجری کار با باالبر سیار باید از تردد افراد متفرقه در حریم دستگاه جلوگیری نماید.
ماده : 88هنگام کار در داخل سکوی باالبر سیار استفاده از هرگونه نردبان ،زیرپایی و سایر موارد مشابه به منظور افزایش
ارتفاع ممنوع میباشد.
ماده : 89هـنگام جابجایی باالبرهای سیار ،نباید فردی در سکوی باالبر مستقر شده باشد.
ماده : 90پیمانکار مکلف است برای استفاده از باالبرهای سیار ماشینی در مکانهای پر تردد از سه نفر به شرح زیر استفاده
نماید:
الف ـ راه انداز دستگاه
ب ـ فرد مستقر در جایگاه کار
ج ـ پرچمدار یا کسی که باید در فاصله  152متری قبل از خودروی مذکور مستقرشده و با عالیم مناسب ،سایرین را از توقف
خودرو یا جایگاه کار مذکور مطلع نماید.
ماده : 91بر روی بـدنه باالبرهای سیار بایـد لوح شناسایی ،دستور العملهای ایمنی و عالئم هـشداردهنده مـطابق با
استاندارد بگـونهای که واضح و خـوانا باشد نصب گردد.
ماده : 92هنگام استقرار باالبر سیار ،عامل کار در ارتفاع باید برای تعادل دستگاه از جکهای تعادلی ،ترمز و گوهی زیر چرخ
استفاده نماید.
ماده : 93باال رفتن و پائین آمدن از مهارها ،ستونها ،بومها و مفاصل سکوی کار باالبر سیار ممنوع است.
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ماده : 94استقرار باالبر سیار ،در صورتی مجاز است که زیر جکها از استحکام کافی برخوردار بوده و شیب مجاز سطح مبنا
رعایت شده باشد.
لوازم حفاظت فردی مختص كار در ارتفاع
ماده : 95برای انجام هر گونه عملیات در ارتفاع ،عالوه بر تامین جایگاه کار ایمن ،استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت
فردی کار در ارتفاع الزامی است.
ماده : 96وسایل و تجهیزات حفاظت فردی کار در ارتفاع باید با در نظر گرفتن نوع کار ،شرایط محیطی ،وزن شخص ،ارتفاع
و دیگر عوامل انتخاب شود.
ماده : 97استفاده از شوكگیر در وسایل و تجهیزات حفاظت فردی کار در ارتفاع که در اثر سقوط آزاد شخص ،امکان وارد
آمدن فشار زیادی به بدن وی وجود دارد ،الزامی است.
ماده : 98استفاده از میخ پرچ برای اتصال اجزای انواع کمربند ایمنی و هارنس ممنوع است.
ماده : 99قبل از استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی کار در ارتفاع بایستی از سـالم بودن اجزای آن اطمـینان
حاصل نموده و در صـورت نیاز ،اجزای آسیـبدیده تعویض گردد.
ماده : 100هنگام استفاده از طناب ایمنی ،حداکثر جابجایی عمودی در زمان سقوط فرد نباید بیش از یک متر باشد.
ماده : 101طنابهای ایمنی باید با آب و مواد شوینده ضعیف شسته شده و توسط جریان هوا خشک شوند.
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فصل پنجم :الزامات  HSEرد اتسیسات م کانیکی-موتورخاهن
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ماده : 1بهترین موق عیت برای احداث موتورخانه ها ،استقرار آنها در خارج از بنای اصلی یا در مجاورت یکی از جداره های
خارجی ساختمان است ،به نحوی که موتورخانه از طریق پنجره به هوای آزاد راه یافته و از آن طریق تهویه طبیعی نیز داشته
باشد.
ماده : 2موتورخانه های واقع در داخل بنا فقط می بایست در طبقه همکف (تراز خروج) یا یک طبقه پائین تر از آن
(زیرزمین اول) طراحی و اجراء شوند .و چنانچه در زیرزمین  -1مستقر باشند می بایست امکان تهویه طبیعی در آنها مطابق
بندهای ذیل اجراء گردد:
 -1در هر موتورخانه برای انجام تهویه طبیعی  ،می بایست در قسمت باال و پائین دیوار خارجی آن دو دریچه یا پنجره ،هر
یک با سطح مفیدی معادل  22سانتیمتر مربع به ازای هر 12هزار  BTUدر ساعت از کل ظرفیت حرارتی موتورخانه در
نظر گرفته شود .این دریچه یا پنجره ها باید بطور مستقیم به فضای آزاد راه داشته و همیشه باز باشند.
 -2هر وسیله حرراتی باید از طریق لوله و اتصاالت کامال درز بندی شده به یک دودکش یا تهویه سالم  ،بدون درز و
شکستگی بطور مستقل و مختص بخود وصل گردند.
 -3در مواردی که گنجایش منبع ذخیره سوخت از  222لیتر تجاوز کند (موتورخانه های با سوخت مایع) باید ازطریق یک
لوله فلزی به هوای آزاد و به بیرون ارتباط یافته و تهویه شود.
 -4لوله تهویه منبع سوخت باید در باالترین قسمت منبع به آن متصل شده و حداکثر  2/5سانتیمتر به درون مخزن وارد
گردیده و بطور کامل درز بندی شود.
ماده :3هرگونه تعمیر ،توسعه ،تغییر یا تعمیر اساسی در تاسیسات مکانیکی ساختمان های موجود باید مطابق با الزمات
مندرج در مبحث  14مقررات ملی ساختمان انجام گیرد .این عملیات ،تغییر در کل تاسیسات موجود را برای انطباق با احکام
مبحث  14مقررات ملی ساختمان الزام آور نمی کند.
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ماده :4تاسیسات مکانیکی موتور خانه باید با رعایت صرفه جویی در مصرف انرژی ،طبق الزامات مندرج در «مبحث نوزدهم-
صرفه جویی در مصرف انرژی» طراحی و نصب شود.
ماده :5موتورخانه تاسیسات در جوار چاه آسانسور ،دستگاه پله و سالن اجتماعات قرار نگیرد و در صورت عدم امکان ،دیوار
مشترك بین آنها می بایست در برابر حریق مقاوم باشد.
ماده :6سوخت و ترکیبات سوخت و هوای موتورخانه ها می بایست با استفاده از جدول طراح و سازنده و با استفاده از
ارتفاع نصب تجهیز از سطح دریا انتخاب شوند
ماده :7به منظور جلوگیری از رخداد مخاطرات احتمالی و عمر بیشتر تجهیزات ،ضروری است تجهیزات مرتعش که دارای
ارتعاشات قابل ذکر می باشند با استفاده از ارتعاش گیر و لرزه گیر مهار شوند.
ماده :8تابلو و عالئم ایمنی مورد نیاز موتورخانه می بایست روی تجهیزات نصب شود.
ماده :9تغذیة آب و تخلیه فاضالب ،لوله کشی و اتصال لوله آب و فاضالب به دستگاه هایی که الزامات طراحی و نصب آن
ها در این دستورالعمل مقرر شده است و در موتورخانه می بایست رعایت شود می بایست با رعایت الزامات مندرج در «مبحث
شانزدهم مقررات ملی ساختمان -تأسیسات بهداشتی» اجرا شود.
ماده :10ورودی سیستم لوله کشی گاز موتورخانه به درون هر یک از قسمت های موتورخانه ،می بایست مجهز به یک عدد
شیر کنترل به منظور قطع گاز در مواقع اضطراری باشد.
ماده :11توصیه می گردد از قرار دادن بارها و تاسیسات سنگین در طبقات فوقانی خودداری گردد .تا مرکز جرم ساختمان
در پائین ترین سطح ممکن قرار گیرد.
ماده :12در بناهایی که نیاز به طرح تاسیسات دارند نصب برق گیر و اتصال به زمین آن طبق ضوابط و قوانین الزامیست.
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ماده :13موتورخانه ها نمی بایست در مجاورت فضاهای خواب یا فضاهایی که احتمال خوابیدن در آنها وجود دارد ،واقع
شوند .
ماده :14موتورخانه ها باید درمحلهایی از بنا طراحی و اجراء شوند که برای دستیابی به هیچ یک از سایر فضاهای ساختمان
و نیز برای خروج از بنا (عادی واضطراری) نیازی به عبور از درون موتورخانه نباشد .همچنین درب ورودی موتورخانه نباید
در مسیر راه خروج واقع شود .طول و عرض موتورخانه می بایست متناسب با ظرفیت حرارتی و نحوه استقرار دستگاهها باشد
تا امکان عملکرد صحیح تمام تاسیسات و تجهیزات با توجه به اندازه و رعایت حریم های ایمنی متعلق به هر یک از دستگاهها
را تامین نماید.
ماده :15طراحی و اجرای دستگاه اعالم خطر گاز منواکسید کربن ) (COدر موتورخانه الزامیست  ،این سیستم میبایست
به سیستم مرکزی (پنل مرکزی) کشف و اعالم حریق متصل باشد.
ماده : 16دربهای ورودی موتورخانه و تاسیسات از نوع فلزی مقاوم در برابر حریق بدون شیشه خور و دارای آستانه با
مصالح مقاوم به ارتفاع حداقل  15سانتی متر از کف تمام شده باشد.
ماده :17تابلو برق منازل مجاور درب اصلی واحد در نظر گرفته شود و به فیوزهای مینیاتوری مستقل برای هر قسمت
مجهز باشد.
ماده :18استفاده از دریچه های مشبک درنما به عنوان دودکش وسایل گازسوز اکیدا ممنوع میباشد.
ماده:19در هر موتورخانه عالوه بر تعبیه پنجره جهت تهویه طبیعی ،می بایست ازتهویه الکتریکی (از نوع ضدجرقه)
متناسب با حجم محیط نیز استفاده نمود.
ماده :20نصب کاشفهای نشت گاز شهری در قسمت تاسیسات برای موتورخانه های با سوخت گاز شهری الزامیست.
ماده :21دیوارها ،سقف و کف موتورخانه از نوع مقاوم در برابر حریق اجراء و از ایجاد روزنه در سقف خودداری گردد.
(استاندارد ملی ایران شماره )1222
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ماده :22ترکیب تصرفات در موتورخانه ها مجاز نمی باشد و فضای موجود در موتور خانه به هیچ عنوان نباید برای
منظورهای دیگری مانند انباری  ،رختشوی خانه  ،ذخیره سازی مایعات قابل اشتعال و .....استفاده گردد.
ماده :23محل موتورخانه در مجتمع های بزرگ مسکونی و ساختمانهای مشمول این ضوابط باید دارای دو درب به فضای
باز و بطور جداگانه بوده ،به نحوی که اگر یکی از آنها به هر دلیل مسدود گردید درب دوم قابل استفاده باشد.
ماده :24درصورتی که سوخت تاسیسات توسط نفت گاز (گازوئیل) تامین می شود ،الزم است مخازن در محلی دور از
تاسیسات درون زمین با توجه به معیارهای فنی دفن و توسط لوله کشی به محل مصرف هدایت شود و درصورتیکه محل
مناسبی در محوطه وجود نداشته باشد و مخازن می بایست بالاجبار در موتورخانه قرار داده شوند ،می بایست محل
استقرار مخازن جدا در نظرگرفته شود و توسط دیواری با ساختار بتون مسلح به ضخامت حداقل  32سانتیمتر از سایر
قسمتهای موتورخانه تفکیک گردد.
ماده :25جهت فروکش کردن موادسوختی (گازوئیل) الزم است محل دفن منبع سوخت مجهز به یک حلقه چاه
متناسب با ظرفیت مخزن باشد.
ماده :26موتورخانه می بایست به راه آب فاضالب مجهز باشد.
ماده :27درصورتی که سوخت موتورخانه از طریق گاز تامین می گردد ،می بایست دستورالعملهای شرکت ملی گاز
ایران به مورد اجراء گذاشته شود.
ماده :28سیستم برق محل بصورت توکار و یا از داخل لوله های فلزی عبورداده شود و کلیه تجهیزات الکتریکی در
موتورخانه از نوع ضدجرقه انتخاب و نصب گردد.
ماده :29حداقل یک دستگاه خاموش کننده پودرگاز  12کیلوگرمی در بیرون درب ورودی به موتورخانه در ارتفاع 112
سانتیمتری از کف و بر روی دیوار نصب گردد.
ماده :30لوله انتقال دود می بایست حداقل  62سانتیمتر باالتر از دیوار جان پناه بام اجراء گردد و به کالهک مناسب (از
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نوع  )Hتجهیز گردد.
ماده :31نقشه های اطالعاتی موتورخانه که مسیر اصلی خطوط انتقال سوخت و چگونگی دستیابی به شیرهای قطع
سوخت و آب و همچنین مسیر سیستم برق و کلیدهای موتورخانه را به وضوح نشان می دهد  ،می بایست بر روی دیوار
موتورخانه (بصورت قاب شده) و نیز در مکان دیگری (ترجیحا اتاق کنترل یا فرمان) که در مواقع اضطراری کامال در معرض
دسترس باشد نصب گردد.
ماده :32اگر تاسیسات موتور خانه در جایی نصب می شود که در معرض باد است ،باید به کمک بست ها و تکیه گاه های
مناسب ،در برابر فشار باد مقاوم باشد.
ماده :33دریچه های ورود و خروج هوای موتورخانه می بایست با توری فلزی مقاوم در برابر خوردگی و نفوذ کرم و حشرات،
حفاظت شوند.
ماده :34دستگاه هایی که در تاسیاست مکانیکی و موتورخانه ها به کار می روند ،باید دارای پالك مشخصات که به تایید
موسسه دارای صالحیت قانونی رسیده است باشند.
ماده :35پالك مشخصات دستگاه باید از نوع فلزی یا انواع بادوام دیگر باشد و در کارخانه سازندهف بطور ثابت به دستگاه
متصل شود .روی پالك یا بدنه دستگاه باید مشخصات آن با حروف خوانا ،برجسته یا مهر پاك نشدنی ،نقش شود.
ماده :36لوله کشی ،کانال کشی و نصب دستگاه های تأسیسات مکانیکی در موتورخانه باید به ترتیبی انجام شود که به
اجزای ساختمان از نظر ایستایی و نیز از نظر جداره های مناطق آتش ،آسیب نرساند و مقاومت این اجزا را کاهش ندهد.
ماده :37ایجاد شکاف ،برش و سوراخ در دیوارها ،سقف یا کف فضایی از ساختمان ،برای عبور لوله و نصب تاسیسات
موتورخانه ،مجاز نیست مگر آن که در طراحی سازة ساختمان پیش بینی شده باشد.
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ماده :38تاسیسات مکانیکی موتورخانه نباید در جایی نصب شوند که در معرض ضربات مکانیکی یا فیزیکی قرار داشته
باشد؛ در غیر اینصورت باید حفاظ هایی برای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه پیش بینی شود.
ماده :39موتورخانه و اتاقی که تاسیسات مکانیکی موتورخانه در آن نصب می شوند باید روشنایی دائمی داشته باشد .کلید
چراغ این اتاق باید نزدیک محل ورود به اتاق و جای دسترس به دستگاه باشد.
ماده :40دستگاه های موتورخانه که برای نصب ثابت طراحی شده اند باید در محل نصب بطور پایدار و مطمئن مستقر
شوند و برای مقابله در برابر بارهای قائم و افقی از جمله زلزله ،تکیه گاه هائی در محدوده مجاز برای آنها طراحی و ساخته
شود.
ماده :41قسمت های متحرك دیگها ،ظروف تحت فشار ،الکتروموتورها و سایر دستگاه ها موتورخانه مانند پولی ،تسمه،
چرخ طیار و جز آنها ،باید با حفاظ فلزی مقاوم و مناسب پوشانده شوند.
ماده :42سطوح گرم و داغ در تاسیسات مکانیکی موتورخانه و سایر قسمت های انتقال انرژی و مواد در موتورخانه که
احتمال سوختگی غیر ارادی افراد توسط آنها وجود دارد می بایست در برابر رخداد مخاطرات احتمالی سوختگی غیر ارادی
محافظت شوند.
ماده :43دستورالعمل نصب و راهبری کلیه تجهیزات موتورخانه می بایست در تمامی ساعات شبانه روز ،و به هنگام بازرسی
در دسترس باشند.
ماده :44در موتورخانه اگر نصب تجهیزات روی پی غیر سوختنی اعالم و طراحی شده است پی دستگاه باید از هر طرف
دست کم  32سانتی متر و در جهتی که مشعل قرار دارد دست کم  22سانتی متر پس از دستگاه ادامه یابد.
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ماده :45در موتورخانه تجهیزاتی که می بایست به سقف آویخته شوند می بایست فاصله زیر دستگاه تا کف حداقل 15
سانتی متر باشد.
ماده :46اگر تجهیزات موتورخانه اهم از دیگ انبساط و  ...بر روی بام و با فاصله کمتر از  3متر از لبة بام ،یا روی سطح
دیگری که بیش از  75سانتی متر از زمین اطراف ارتفاع داشته باشد نصب می شود ،فضای سرویس و دسترسی به دستگاه
باید با نرده حفاظت شود .ارتفاع نرده محافظ نسبت به تراز محل نصب خود باید دست کم  122سانتی متر باشد .نرده محافظ
نباید هیچ سطح بازی با اندازه بیشتر از  42سانتیمتر داشته باشد و حداقل مقاومت معادل  1222کیلوگرم نیرو را داشته
باشد.
ماده :47تجهیزات موتورخانه از جمله دستگاه های با سوخت مایع یا گاز باید پس از نصب ،قابل دسترسی باشند به نحوی
که بازرسی ،سرویس ،تعمیر و یا تعویض آنها ،بدون برداشتن یا تخریب اجزای دائمی ساختمان از جمله دیوارهای آتش،
امکان پذیر شود .کنترلهای خودکار ،لوازم اندازه گیری مانند دماسنج ،فشار سنج و جز آنها ،مشعل ،فیلتر ،دمنده یا مکندة
هوا و موتورهای متحرك این دستگاهها ،پس از نصب جهت کنترل و بازرسی و اجرای عملیات تعمیر و نگهداری باید به آسانی
قابل دسترسی باشند.
ماده :48دستورالعمل راه اندازی و راهبری دیگهای موجود در موتورخانه ،که در آن روشن و خاموش کردن ،راه اندازی،
تنظیم و نکات مربوط به راهبری و نگه داری دستگاه درج شده است ،باید از طرف سازنده همراه با دستگاه ارائه شود ،و به
طور دائم در محل نصب آن نگهداری شود.
ماده :49در اطراف دستگاه های موجود در موتورخانه ،پهنای راه عبور بدون مانع نباید در هیچ محلی کمتر از  52سانتی
متر باشد.
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ماده :50کف قسمت های مختلف موتورخانه باید از جنس مواد غیر سوختنی باشد و همیشه خشک و عاری از هرگونه مواد
لغزنده و رطوبت باشد .در محلهایی که احتمال ریزش و نشت مواد روغنی و نفتی و همچنین ریزش آب داغ و نشت بخار
وجود دارد می بایست مسیر هدایت جهت جمع آوری و جلوگیری از ماند مواد روغنی و لغزنده روی زمین وجود داشته باشد.
ماده :51لوله های گاز سوخت موجود در موتورخانه می بایست منطبق بر الزامات «مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان-
لوله کشی گاز طبیعی» باشند.
ماده :52هر سیستم گرمایی با آب گرم باید مجهز به مخزن انبساط باشد .مخزن انبساط با توجه به طراحی های سیستم
می تواند از نوع باز یا بسته باشد .در موتورخانه مخزن انبساط باید با توجه به حجم آب ،دما و فشار کار سیستم ،محاسبه و
انتخاب شود .ضروری است مخزن انبساط در محل نصب ،به کمک پایه ،آویز و بست های مناسب به اجزای ساختمان مهار
شود و در وضع پایدار و مستقر قرار گیرد.
ماده :53به منظور وجود جریان هوا و جلوگیری از بروز خطرات ناشی از کمبود اکسیژن در موتورخانه ها ضروری است
بین محل نصب دستگاه ها و فضای مجاور ،دست کم دو دهانه باز بدون مانع و بسته نشدنی پیش بینی شود که یکی به
فاصله حداکثر سی سانتی متر از کف و دیگری به فاصله حداکثر سی سانتی متر از سقف فضای نصب دستگاهها در نظر
گرفته شود .این فضا ها می بایست روی درب یا جدار بین این دو فضا (موتورخانه و محل تامین اکسیژن) در نظر گرفته شود.
ماده :54تامین هوای احتراق موتورخانه از فضاهایی که گازهای خورنده و قابل اشتعال تولید و منتشر میکنند ،مجاز
نیست .در این نوع فضاها ،دستگاه با سوخت مایع یا گاز باید از نوعی باشد که تمام هوای مورد نیاز احتراق را مستقیماً از
خارج ساختمان میگیرد و یا با پیش بینی ورود هوای احتراق از بیرون ساختمان ،در فضای جداگانه نصب شود.

دستورالعمل پیمان نگهداشت تاسیسات

74Page

مجموعه مستندات سامانه مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست شهرداری تهران

فصل ششم :الزامات  HSEرد فضای عمومی موتورخاهن و اتسیسات
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ماده :1هر فضا یا موقعیتی که برای نصب تأسیسات ساختمان یا تجهیزات مربوط به آن ها در نظر گرفته شود باید تابع الزامات
مقررات ملی ساختمان باشد .در صورت استفاده مداوم فرد یا افراد از این فضاها  ،مقررات فضاهای اشتغال نیز باید رعایت شود.
ماده :2قرارگیری شیرها  ،کلیدها و کنتورهای اصلی آب  ،برق و گاز در ساختمان ها باید تابع مقررات مندرج در این مبحث در
خصوص اشیاء پیش آمده در فضاها و همچنین مباحث سیزدهم  ،شانزدهم و هفدهم مقررات ملی ساختمان باشد.
ماده:3شیرها  ،کلیدها و کنتورهای اصلی باید به صورت ایمن و مطمئن در محل هایی نصب شوند که توسط مدیریت و
مسئوالن تاسیسات قابل دسترس باشند و در معرض ضربه و صدمه نیز قرار نگیرند  .این محل ها به هیچ وجه نباید توسط
کودکان قابل دسترس باشند.
ماده:4صدابندی موتورخانه و میزان صدا و لرزش ناشی از تاسیسات در فضاهای مختلف ساختمان  ،باید مطابق با مبحث
هجدهم مقررات ملی ساختمان باشد.
ماده : 5قرارگیری فضای موتورخانه در ساختمان های گروه های 7 ،6و ، 1در زیرزمین فضاهای باز با رعایت الزامات
مربوط به پیش آمدگی های زیرزمین و همچنین مقررات راه امدادرسانی مجاز است.
ماده:6در طراحی فضای موتورخانه باید امکان ورود و خروج دستگاه های سنگین در هنگام ساخت و بهره برداری در نظر
گرفته شود.
ماده :7محل قرارگیری دستگاه های تهویه باید طوری در نظر گرفته شود که بو و خاك را به فضاهای دیگر منتقل نکند و
به منظور جلوگیری از مزاحمت برای ساکنان و اطرافیان به صورت مناسب مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ،
صدابندی شده باشد.
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ماده :8همة دریچه های ورودی و یا خروجی کانال ها باید توسط توری سیمی  ،شبکه یا کرکرة محکمی که جسمی به
قطر  12/5میلیمتر از آن نگذرد و قابل جویدن به وسیله موش و سایر حیوانات موذی نباشد  ،محافظت شود  .به منظور
تامین جریان مناسب هوا از این دریچه ها  ،حداقل فاصلة اعضای این شبکه ها از یکدیگر باید در انطباق با مبحث چهارم
مقررات ملی ساختمان باشد.
ماده :9به منظور اجتناب از تشدید و باقی ماندن آلودگی در داخل ساختمان  ،فضاهای تأسیساتی باید دارای بازشو یا مجرای
هوای متصل به خارج از فضای ساختمان باشند.
ماده :10نصب تجهیزات و تأسیسات در فضاهای باز و نیمه باز ساختمان مانند ایوان ها  ،تراس ها و بام باید بصورتی باشد
که به نما و حجم ساختمان لطمه نزنند و به گونه ای ایمن و مطمئن در جای خود محکم شوند  .تجهیزات خنک کننده ،
مانند کولر ،تا حد ممکن باید در محلی نصب گردند که از تابش مستقیم نور آفتاب نیز محفوظ باشند  .کانال های کولر واقع
در فضای باز نیز باید با الزامات قسمت های یاد شده منطبق و در حد امکان کوتاه باشند  .این کانال ها باید با عایق حرارتی
مناسب پوشیده شوند.
ماده :11دریچه های ورود و خروج هوا در بیرون ساختمان می بایست مجهز به توری فلزی مقاوم در برابر خوردگی و نفوذ
حشرات باشد.
ماده :12پس از نصب دستگاه در فضاهای عمومی موتورخانه و واحدهای تاسیسات ،در اطراف معبر تردد باید عرض
حداقل  122سانتی متر باقی بماند.
ماده :13در محل های نصب موتورخانه دیگ بخار و سایر واحدهای تاسیساتی می بایست دو درب با فاصله مناسب از
یکدیگر در نظر گرفته شود و این دو درب می بایست در برابر حریق مقاوم باشند و حتما به سمت بیرون باز شوند.
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ماده :14سطح کار و سطح تعمیرات و نگهداری دیگ های بخار و سایر قسمت های تاسیسات مکانیکی باید فاقد شیب و
سطوح لغزنده باشد و همچنین در صورت نیاز به کار در ارتفاع می بایست دارای سکوهای کار ثابت و ایمن و پایدار باشد.
سکوهای کار باید جهت جلوگیری از سقوط و پرتاب شدن افراد مجهز به نرده های حفاظتی با ارتفاع حداقل  122سانتی
متر باشد.
ماده :15سکوهای کار در ارتفاع باالتر از  122سانتی متر می بایست جهت دسترسی به پلکان های مقاوم و مناسب مجهز
باشند.
ماده :16کف قسمت های مختلف تاسیسات و موتورخانه و همچنین سکوهای کاری کار در ارتفاع و غیر ارتفاع باید عاری
از هرگونه روغن و مواد لغزنده باشند.
ماده : 17برگه اطالعات ایمنی مواد  MSDSمواد شیمیایی ،روان کننده ها ،اسیدها و سایر مواد بکار رفته در واحد
تاسیسات می بایست وجود داشته باشد و در محل هایی که قابل رویت و خوانا می باشد نصب شود.
ماده :18راهروها و مسیرهای عمومی موتورخانه ها و تاسیسات مکانیکی می بایست کف شوی مناسب و ضد زنگ مجهز
به درپوش و توری مناسب باشد.
ماده :19ورود و خروج افراد به موتورخانه های تاسیسات می بایست محدود و محصور باشد و ورود و خروج به قسمت
های مختلف موتورخانه می بایست منوط به داشتن مجوز و اخذ صالحیت های الزم باشد.
ماده :20روی درب موتورخانه و تجهیزات موتورخانه باید تابلوهای مناسب نصب شود .روی درب باید حتما تابلو با ابعاد
مناسب و با عبارت «ورود افراد متفرقه ممنوع» نصب شود.

دستورالعمل پیمان نگهداشت تاسیسات

78Page

مجموعه مستندات سامانه مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست شهرداری تهران

ماده :21درب موتورخانه و تاسیسات می بایست از نوع خود بسته شو ،بی خطر و به سمت بیرون باز شو باشد.
ماده :22موتورخانه نباید به قسمت های دیگر ساختمان باز شو و مسیر ورود و خروج هوا داشته باشد و جانمایی و
سیستمهای فن و دمنده های هوا نباید در محلی نصب شوند تا نشت محصوالت به قسمت های دیگر موتورخانه امکان
پذیر نباشد.
ماده :23مقابل تابلوهای برق تاسیسات و موتورخانه و سکوهای برق می بایست فرش و زیرپایی عایق نصب شود.
ماده :24واحد تاسیسات و کلیه تجهیزاتی که در واحد تاسیسات امکان ذخیره و جمع اوری الکتریسیته ساکن در آنها
وجود دارد می بایست مجهز به سیستم ارتینگ باشند.
ماده :25استراحت کلیه افراد در واحدهای تاسیسات حتی بصورت موقت ممنوع می باشد و در صورت عدم ضرورت حضور
افراد در واحدهای تاسیسات و موتورخانه می بایست سریعا محل موتورخانه ترك شود.
ماده :26تابلوهای برق موتورخانه و واحدهای تاسیسات می بایست به کلید قطع اضطراری مجهز باشد .همچنین برای
تجهیزات موتورخانه و تاسیسات ضروری است کلید محافظ جان  RCDدر نظر گرفته شود.
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فصل هفتم :الزامات  HSEرد دیگ بخار و دیگ آب گرم
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ماده  : 1دیگ بخار و دیگ آب گرم می بایست با بکارگیری لرزه گیر نصب شود .دستگاه و تکیه گاه آن ،باید با استفاده از
قطعات مهارکننده ،در محل نصب کامالً مستقر و مستحکم گردد.
ماده  : 2در اجرای تعمیر و نگهداری و تعویض قطعات معیوب دیگ های بخار و دیگ های آب گرم ،در صورتی تعویض
اجزای معیوب آسیب دیده الزم شود ،اجزای جدید و جایگزین باید همان مشخصات تایید شده اجزای اولیه را داشته باشند.
ماده  : 3دیگهای بخار و دیگهای آب گرم ،باید دارای پالك مشخصات ،که به تایید یک موسسه معتبر رسیده است
باشد .موسسه ای که پالك مشخصات را گواهی می کند ،باید نمونه ای از آن دستگاه را ،برابر الزامات یکی از استانداردهای
مورد تایید ،آزمایش کند.
ماده  : 4پالك مشخصات دستگاه باید از نوع فلزی یا انواع بادوام دیگر باشد و در کارخانه سازنده ،به طور دائمی به دستگاه
متصل شود .روی پالك باید مشخصات دستگاه با حروف خوانا ،به طور برجسته یا مهر پاك نشدنی ،نقش شده باشد.
ماده  : 5دستگاه هایی که برای نصب در وضعیت ثابت طراحی شده باشند ،باید در محل خود به طور پایدار و مطمئن
بسته و مهار شوند و برای مقابله در برابر بارهای قائم و افقی ،در محدوده مجاز ،تکیه گاه هایی طراحی و ساخته شود.
ماده  : 6برای حفاظت کارکنان و تکنسین های واحد تاسیسات و دیگ بخار و دیگ آب گرم ،باید قسمتهای متحرك
دستگاه ،مانند چرخ طیار ،بادزن  ،پولی ،تسمه و دیگر اجزای مشابه ،و همچنین قسمت هایی که دمای آنها بیش از  62درجه
سانتی گراد می باشد ،با حفاظ فلزی مقاوم و مناسب ،پوشانده شود.
ماده  : 7اگر دیگ بخار و دیگ آب گرم روی سطح زمین قرار می گیرد می بایست یه فندانسیون محکم و مقاوم به ارتفاع
حداقل  1سانتی متر زیر دستگاه اجرا شود.
ماده  : 8اگر دیگ آب گرم یا دیگ بخار روی بام و با فاصله کمتر از  3متر از لبه بام ،یا روی سطح دیگری که بیش از 75
سانتیمتر از زمین اطراف ارتفاع داشته باشد ،نصب شود ،باید فضای سرویس اطراف دیگ بخار و دیگ آب گرم با نرده حائل
مقاوم و محافظ با ارتفاع حداقل  122سانتی متر و مقاومت حداقل  622کیلوگرم در هر متر از حفاظ ،حفاظت شود.
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ماده  : 9دیگ های بخار و دیگ آب گرم ،باید پس از نصب قابل دسترسی باشند ،به طوری که بازرسی ،سرویس ،تعمیر یا
تعویض آنها ،بدون برداشتن یا تخریب اجزای دائمی ساختمان ،امکان پذیر باشد .کنترلهای خودکار ،لوازم اندازه گیری
مانند دماسنج ،فشارسنج و غیره ،مشعل دستگاههای با سوخت مایع یا گاز ،فیلتر ،دمنده یا مکنده هوا و موتورهای محرك
این دستگاهها باید پس از نصب ،به آسانی قابل دسترسی و قرائت باشند.
ماده  : 10دیگ بخار ،دیگ آب گرم و مخزن ذخیره آب گرم ،باید در محلی نصب شود که بدون تخریب اجزای دائمی
ساختمان ،قابل برداشتن باشد.
ماده  : 11روی لوله ورودی گاز سوخت به مشعل دیگ ،قبل از لوازم کنترل یک شیر قطع و وصل دستی باید نصب شود.
ماده  : 12لوله انشعاب گاز برای شمعک باید پیش از شیر قطع و وصل دستی جریان ورودی سوخت به مشعل دیگ باشد.
لوله انشعاب گاز برای شمعک باید شیر قطع و وصل مخصوص به خود داشته باشد.
ماده  : 13هر دیگ آب گرم باید فشارسنج و دماسنج ،یا وسیله مشترك اندازه گیری فشار و دما داشته باشد .فشارسنج و
دماسنج باید فشار و دمای دیگ را در وضعیت کار عادی آن نشان دهند.
ماده  : 14هر دیگ بخار باید فشارسنج و آب نما داشته باشد .فشارسنج باید فشار دیگ را در وضعیت کار عادی آن نشان
دهد .شیشه آب نما باید طوری نصب شده باشد که تراز خط وسط آن برابر سطح آب دیگ در وضعیت کار عادی آن باشد.
ماده  : 15دیگ آب گرم یا بخار باید با کنترل سطح پایین آب حفاظت شود .در صورتی که سطح آب از تراز ایمنی سطح
پایین آب از دیگ پایین تر رود ،کنترل سطح پایین آب باید بطور خودکار عمل احتراق را قطع کند .تراز ایمنی سطح پایین
آب توسط سازنده دیگ تعیین می شود.
ماده  : 16دیگهای آب گرم ،کم فشار و پرفشار ،باید با دو عدد کنترل دمای حد باال و یک عدد کنترل سطح پایین آب،
مرتبط با شیر ورودی سوخت به مشعل اصلی و به منظور بستن آن مجهز باشند.
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ماده  : 17هر دیگ بخار باید با شیر اطمینان بخار حفاظت شود .هر دیگ آب گرم باید با شیر اطمینان فشار حفاظت شود.
هر مخزن تحت فشار باید با شیر اطمینان ،یا وسیله محدودکننده سقف فشار دیگری ،حفاظت شود .شیر اطمینان باید از
یک موسسه مورد تأیید گواهی آزمایش داشته باشد .شیراطمینان دیگ بخار ،آب گرم و مخزن تحت فشار باید ظرفیت
تخلیه حداقل برابر ظرفیت دستگاهی که شیر اطمینان روی آن نصب می شود ،داشته باشد .روی دیگ بخار یا آب گرم
ممکن است به جای یک شیر اطمینان چند شیر اطمینان نصب شود به طوری که ظرفیت تخلیه مجموع این شیرها برابر
ظرفیت دستگاه باشد .شیر اطمینان دیگ بخار و آب گرم و مخزن تحت فشار باید روی فشاری برابر حداکثر فشار کار
دستگاه تنظیم شود .شیر اطمینان باید روی دهانه ای که روی دیگ آب گرم و بخار و مخزن تحت فشار برای نصب آن
پیش بینی شده است ،نصب شود .بین دیگ یا مخزن تحت فشار و شیر اطمینان نباید هیچ نوع شیر دیگری نصب شود.
روی لوله تخلیه بعد از شیر اطمینان نباید هیچ نوع شیر دیگری نصب شود.
ماده  : 18تخلیه شیر اطمینان دیگ بخار یا آب گرم نباید در نقاطی باشد که خطر آسیب رساندن به اشخاص یا تخریب
و ضایع کردن اموال را داشته باشد.
ماده  : 19هر سیستم گرمایی با آب گرم باید به مخزن انبساط مجهز باشد .مخزن انبساط ممکن است از نوع باز یا از نوع
بسته باشد .ظرفیت مخزن انبساط باز باید برای دما و فشار کار سیستم محاسبه و انتخاب شود .مخزن انبساط باید در محل
نصب ،به کمک پایه ،آویز و بست های مناسب ،به اجزای ساختمان مهار شود و در وضعیت پایدار و مستقر قرار گیرد.
ماده  : 20مخزن انبساط باز باید در ترازی نصب شود که سطح آب داخل آن ،در وضعیت کار عادی سیستم ،دست کم
 122سانتیمتر از باالترین اجزای سیستم گرمایی باالتر باشد .گنجایش مخزن انبساط باز باید برای سیستم آب گرم
موردنظر مناسب باشد.
ماده  : 21مخزن انبساط بسته باید برای فشار و دمای کار سیستم گرمایی موردنظر مناسب باشد .مخزن انبساط بسته
باید گواهی آزمایش فشار کار ،از یک موسسه آزمایش کننده معتبر ،داشته باشد .فشار آزمایش باید دست کم  1/5برابر
حداکثر فشار کار سیستم باشد .مخزن انبساط بسته باید به متعلقات الزم از قبیل تخلیه آب و شیشه آب نما ،مجهز باشد.
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روش تخلیه آب باید به ترتیبی باشد که بتوان بدون تخلیه آب سیستم گرمایی مخزن را تخلیه کرد .مخزن انبساط بسته
باید به لوازمی مجهز باشد که بتوان به کمک آنها هوا یا گاز ازت را به آن تزریق کرد و فشار موردنیاز سیستم را تأمین نمود.
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فصل هشتم :الزامات  HSEرد بخاری ،آبگرم کن ،کولر و اتسیسات گازسوز
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الزامات  HSEدر انواع بخاری
بخاری نفت سوز با دودكش
ماده  :1بخاری باید از نظر طراحی و ساخت با استاندارد  ISIRI 237مطابقت داشته باشد و دارای عالمت استاندارد باشد.
ماده  :2بخاری باید به کنترل دستی تنظیم مقدار سوخت وشیر دستی قطع و وصل سوخت مجهز باشد.
ماده  :3بخاری نفت سوز باید به دمپر تنظیم مقدار مکش در لوله رابط دودکش مجهز باشد.
ماده  :4گنجایش مخزن ذخیره سوخت در بخاری نفت سوز خانگی نباید از  7/5لیتر بیشتر باشد.
ماده  :5محل نصب بخاری نفتی باید به نحوی باشدکه فاصله بخاری نفتی از دیوار( 152میلی متر) رعایت شود.
ماده  :6محل قرارگیری بخاری نفتی باید به نحوی باشد که از پرده و مواد سوختنی حداقل  32سانتی متر فاصله داشته
باشد.
ماده  :7شیب کف محل نصب بخاری نفتی حذف شود.
ماده:8بخاری نفتی نصب شده مجهز به دمپر تنظیم هوای مکش/مکشی هوا در لوله رابط دودکش باشد.
بخاری گازسوز با دودكش
ماده  :9بخاری گازسوز باید از نظر طراحی و ساخت با استاندارد  ISIRI 1222مطابقت داشته باشد و دارای عالمت
استاندارد باشد.
ماده :10کارکرد این بخاری باید طبق روش پیشنهاد شده دراستاندارد  A 211111111 ANSIیا روشهای مندرج در
استاندارهای مورد تایید دیگر ،آزمایش شده باشد.
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ماده  :11بخاری گازسوز با دودکش باید دارای فندك خودکار برای روشن کردن ،کنترل اطمینان وجود شعله وکنترل
خودکار قطع گاز باشد تا در صورت خاموش شدن شعله اصلی یا شمعک ،جریان گاز سوخت ورودی به بخاری را به طور
خودکار قطع نماید.
ماده  :12محل قرارگیری بخاری نفتی باید به نحوی باشد تعویض گردد به نحوی که بخاری نفتی از پرده و مواد
سوختنی حداقل 32سانتی متر فاصله داشته باشد.
ماده  :13بخاری گازسوز باید به شیر قطع و وصل دستی مجهز باشد.
ماده  :14شیب محل قرارگیری و نصب بخاری گازی حذف شود.
ماده :15شلنگ اتصال بخاری گازی بایدصحیح وسالم باشد و بست مناسب جهت اتصال شلنگ بخاری به شیر کنترل
تهیه شود ومورد استفاده قرار گیرد.
ماده  :16بخاری گازی مجهز به شیر قطع و وصل دستی جریان گاز شود.
ماده  :17محل نصب بخاری گازی باید به صورتی باشد که از دیوار حداقل  15سانتی متر فاصله داشته باشد.
ج) بخاری گازسوز بدون دودکش
ماده  :18بخاری خانگی گازسوز بدون دودکش نباید به عنوان تنها وسیله گرمایش در یک فضای مسکونی مورد استفاده
قرار گیرد.
ماده  :19ظرفیت گرمایی بخاری خانگی گازسوز بدون دودکش نباید از 11/7کیلووات بیشتر باشد.
ماده  :20کاربرد بخاری خانگیگاز سوز بدون دودکش در فضاهای زیر مجاز نیست:
.1

اتاق خواب

.2

حمام

.3

توالت و دستشویی
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.4

اتاقک و انبار

ماده  :21ظرفیتگرمایی بخاری نباید نسبت به حجم اتاق محل نصب بخاری بیش از  2/21کیلووات بر متر مکعب باشد.
تبصره:در صورتی که محل نصب بخاری مستقیماً از طریق در یا بازشو غیرقابل بسته شدن با اتاق دیگری مرتبط باشد،
برای محاسبه می توان حجم این فضا را هم به حجم اتاق محل نصب دستگاه اضافه کرد.
ماده  :22بخاری گازسوز بدون دودکش باید به کنترل اطمینان وجود حداقل اکسیژن مجهز باشد تا در صورت کاهش
غلظت اکسیژن در هوا از میزان تعیین شده توسط کارخانه سازنده ،جریان ورود گاز به شمعک اصلی بخاری ،به طور
خودکار ،قطع شود.
تبصره  :1مقدار غلظت اکسیژن نباید از  11درصد کمتر باشد.
ماده  :23بخاری گازی می بایست مجهز به فندك خودکار،کنترل اطمینان وجود شعله و کنترل خودکار قطع
گاز(ترموکوپل) شود و در صورت عدم امکان نصب تجهیزات یاد شده روی بخاری موجود ،باید به تعداد مورد نیاز بخاری
گازی استاندارد مجهز به تجهیزات فوق الذکر خریداری و نصب شود.
بخاری برقی
ماده  :24بخاری خانگی برقی فقط برای گرم کردن فضا و اتاقهای کوچک باید مورد استفاده قرار گیرد.
ماده  :25طراحی و ساخت بخاری خانگی برقی می بایست بر طبق الزامات مندرج در استاندارد  UL 422انجام شود و
بخاری می بایست دارای عالمت استاندارد باشد.
ماده  :26کنترل بخاری خانگی برقی باید به صورت دستی و چند مرحله ای و با رعایت مقررات الکتریکی در مورد
کلیدهای قطع و وصل و کنترل باشد.
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ماده  :27بخاری خانگی برقی باید به کلید اصلی خودکاری مجهز باشد ،تا فقط در صورتی تطابق وضعیت نصب با
وضعیت توصیه شده کارخانه سازنده روشن شود و در صورت افتادن بخاری یا نصب نادرست ،از روشن شدن بخاری
ممانعت نماید.
ماده  :28برای بخاری برقی کنترل دستی و چند مرحله ای تهیه و نصب شود و در صورت عدم امکان نصب کنترل از
بخاری برقی جایگزین مجهز به کنترل دستی و چند مرحله ای استفاده شود.
ماده  :29برای بخاری برقی کلید اصلی خودکار جهت قطع برق در صورت واژگونی تهیه و نصب شود و در صورت عدم
امکان نصب کلید اصلی خودکار از بخاری برقی جایگزین مجهز به کلید اصلی خودکار استفاده شود.
ماده :30بخاری برقی باید در محل های عاری از هرگونه رطوبت و خشک نصب شود و در صورت عدم امکان نصب در
محل خشک از سایر تجهیزات گرمایشی استفاده شود.
ماده  :31بخاری برقی باید از هرگونه ضربه یا صدمه فیزیکی محافظت شود.
ماده  :32برای بخاری باید حفاظ توری مناسب تهیه و در محل خود به طور صحیح و مقاوم نصب شود.
ماده  :33سیم رابط و دوشاخه بخاری برقی می بایست صحیح و سالم باشد.
ماده  :34نصب بخاری خانگی برقی باید با رعایت الزامات مندرج در " مبحث سیزدهم مقررات ملی-تاسیسات
الکتریکی" انجام گیرد.
ماده  :35نصب بخاری خانگی برقی در فضاهای مرطوب و خیس مجاز نیست ،مگر آنکه از طرف سازنده برای نصب در
چنین فضاهایی طراحی و ساخته شده و مورد تایید قرار گرفته باشد.
كولر
كولر گازی
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ماده  :36طراحی و ساخت کولرگازی باید با رعایت الزامت مندرج در استاندارد  ANSI/Aham-12Raciانجام شود و
کولر می بایست دارای عالمت استاندارد باشد.
ماده :37کولر گازی باید بر اساس توصیه کارخانه سازنده نصب شود به طوریکه:
.1

شرایط بطور ایمن و محکم به دیوار یا پنجره متصل باشد.

.1

نصب کولر گازی اسپیلت و پنجره ای به گونه ای باشد که فاقد هرگونه لرزش و ارتعاش باشد.

.2

همه قطعاتکولر گازی برای تعمیرات و بازبینی به راحتی در دسترس باشد.

ماده :38کابل کشی های برق ،نوع پریز ،حفاظت دستگاه اتصال زمین آن باید با رعایت نکات مقرر شده در"مبحث
سیزدهم -تاسیسات الکتریکی" طراحی و اجرا گردد.
ماده  :39سیم استفاده شده جهت انتقال انرژی الکتریکی کولر گازی تعویض شود به نحوی که سیم کولر گازی دارای
قطر و وضعیت فیزیکی مناسبی باشد.
ماده :40ایمنی کارکرد اجزای مختلف کولرهای گازی برای افراد ،ساختمان ،اموال و لوازم باید با رعایتالزامات مندرج در
استاندارد  ASHRAE Standard 15-71آزمایش شده و به تایید رسیده باشد و دارای عالمت استاندارد باشد.
ماده :41کولر گازی باید به کنترل کننده دما و کلید انتخاب دوردمنده هوای داخل مجهز باشد.
ماده :42طراحی و ساخت اجزای سیکل تبرید و انتخاب نوع ماده مبرد باید بر اساس دستورالعمل های مندرج در" فصل
سیزدهم_تبرید" انجام شده و به تایید رسیده باشد.
كولر های آبی( تبخیری)
ماده :43طراحی و ساخت کولر آبی باید با رعایت الزامات مندرج در استاندارد  2436 ISIRIانجام شود و کولر باید
دارای عالمت استاندارد باشد.
ماده :44کولر آبی دارای عالمت استاندارد و بر چسب انرژی باشد.
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نصب
ماده :45انتخاب محل نصب کولر آبی باید بر اساس توصیه کارخانه سازنده و با رعایت الزامات زیر انجام گیرد:
.1

کولر آبی نباید در محلی نصب شود که احتمال ورود هوای آلوده ( ذرات گرد و غبار ،گازهای زیان آور و بوهای
نامطبوع ) به آن وجود داشته باشد.

.2

کولر آبی باید دست کم  3متر از هر دهانه دودکش فاضالب ساختمان ،فاصله افقی داشته باشد ،مگر آنکه دهانه
دودکش ،دست کم  2متر از سطح رویی کولر آبی باالتر باشد.

.3

کولر آبی باید دست کم  3متر از هر دهانه هواکش فضالب ساختمان فاصله افقی داشته باشد ،مگر آنکه دهانه
هواکش فاضالب دست کم  2متر از سطح رویی کولر آبی باالتر باشد.

.4

فضای دسترسی و سرویس در اطراف کولر به میزان حداقل  62سانتیمتر وجود داشته باشد.

.5

ارتفاع لوله خروجی منابع ایجاد بو و هوای آلوده و گازهای زیان آور و گرد و غبار حداقل یک متر از ارتفاع کولر
آبی باالتر در نظر گرفته شود.

.6

کابل کشی های برق و حفاظت الکتریکی دستگاه باید با رعایت الزامات مقرر شده در " مبحث سیزدهم_
تاسیسات الکتریکی" اجرا گردد.

لوله كشی و كانال كشی
ماده  :46تغذیه آب هر کولر آبی باید به وسیله شیر قطع و وصل مستقل انجام شود.
ماده  :47لوله وسر ریز آب اضافی و همچنین تخلیه کولر آبی ،اگر بهشبکه فاضالب وارد می شود ،باید به صورت غیر
مستقیم و با رعایت الزامات مربوط از"مبحث شانزدهم مقررات ملی تاسیسات بهداشتی"طراحی واجرا گردد.
ماده  :48اگر کولر آبی در تراس یا بالکن نصب می شود ،پیش بینی کفشوی با قطر حداقل  2اینچ در محل نصب الزامی
است.
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ماده  :49لوله تغذیه آب کولر باید به شیر قطع و وصل با اتصال بازشو مجهز باشد تا پس از پایان فصل گرما ،به آسانی
قابل باز کردن و تخلیه باشد.
ماده :50کولر آبی نباید باالی معابر عمومی نصب شود،
ماده  :51مگر آنکه در زیر آن سینی قطره گیر با لوله تخلیه؛ به دور از این معابر ،تعبیه شود.
ماده  :52ترموستات کنترل دستگاه باید در همان فضای نصب کوره ویا درفضای مجاور آنکه بازشو غیرقابل بسته شدن
داشته باشد قرار گیرد.
ماده  :53کانال کشیرفت ،برگشت و هوای تازه الزامات نصب دهانه ورود هوای تازه باید با رعایت نکات مقرر شده
در"فصل چهارم مبحث  16مقررات ملی ساختمان _تعویض هوا و فصل پنجم مبحث  16مقررات ملی ساختمان –کانال-
کشی" انجام گیرد.
ماده  :54طراحی ،ساخت و نصب دودکش کوره باید با رعایت نکات مقرر شده در"فصل یازدهم-دودکش" انجام گیرد.
ماده  :55ذخیره سازی و لوله کشی انتقال سوخت مایع باید با رعایت نکات مقرر شده در فصل"دوازدهم ذخیره و انتقال
سوخت مایع" انجام گیرد.
آبگرمكن
آبگرمكن نفت سوز با مخزن ذخیره
ماده  :56طراحی ،ساخت و آزمایش آب گرمکن خانگی نفت سوز با مخزن ذخیره باید با رعایت الزامات مندرج در
استاندارد  ،ISIRI 1221انجام شود و دارای عالمت استاندارد باشد.
ماده  :57نصب آبگرمکن خانگی نفت سوز با مخزن ذخیره باید طبق دستور کارخانه سازنده صورت گیرد.
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ماده  :58ظرفیت آب گرمکن باید به گونه ا ی محاسبه و انتخاب شود که مصرف حداکثر ساعتی و مصرف روزانه را
پاسخگو باشد.
ماده : 59کابلهای برق و کلید های برقی آب گرمکن میبایست فاقد هرگونه زدگی ،پارگی و شکستگی باشد وکابل برق
وکلیدهای برق از نظر ایمنی و وضعیت ظاهری مناسب باشند.
ماده : 60ظرفیت ذخیره آبگرمکن برای هر واحد مسکونی نباید از  112لیتر کمتر باشد.
ماده  :61حداکثر فشار کار مجاز آب گرمکن باید دست کم  162کیلو پاسکال باشد.
ماده  :62روی لوله ورود آب به آبگرمکن باید شیر قطع و وصل و شیر یک طرفه و روی لوله خروجی آب گرم باید شیر
قطع و وصل نصب شود.
ماده  :63اتصال لوله و نصب شیرها باید طبق الزامات مندرج در "مبحث شانزدهم -تاسیسات بهداشتی" انجام میگیرد.
ماده  :64مخزن آب گرم باید به شیر اطمینان و شیر تخلیه مجهز باشد.
ماده :65اندازه قطر شیر تخلیه باید طبق دستور کارخانه سازنده و دست کم برابر قطر دهانه تخلیه دستگاه باشد.
ماده :66آبگرمکن باید به شیر اطمینان دما و فشار مجهز باشد.
ماده  :67فشار تنظیم شیر اطمینان باید برابر با حداکثر فشارکار آب گرمکن و حداکثر  1235کیلو پاسکال باشد.
ماده  : 68دمای تنظیم شیر اطمینان باید حداکثر  22درجه سانتیگراد باشد.
ماده  : 69قطر لوله خروجی از شیر اطمینان باید حداقل برابر دهانه خروجی شیر اطمینان باشد.
ماده  : 70نصب شیر و هیچ مانع دیگری روی لوله تخلیه شیر اطمینان مجاز نیست.
ماده  : 71انتهای لوله تخلیه شیر اطمینان باید بدون دنده باشد و تا  32سانتیمتری کف محل نصب آب گرمکن ادامه
یابد.
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ماده  :72اتصال مستقیم این لوله به شیکه لوله کشی فاضالب ساختمان مجاز نیست.
ماده  :73آب گرمکن گازسوز باید به شیر دستی قطع و وصل گاز مجهز باشد.
ماده  :74آب گرمکن گازسوز بایدبه کنترلکننده خودکار مجهز باشد.
ماده  :75کنترل کننده خودکار گاز باید با الزامات مندرج در استاندارد  Ansi z 21 ،23a ،1224مطابقت داشته باشد.
ماده  :76بدنه خارجی آب گرمکن باید با عایق گرمایی پوشانده شود.
ماده  :77ضخامت عایق باید طوری انتخاب شود که تلفات انرژی گرمایی از سطوح خارجی آبگرمکن از  47وات بر
مترمربع بیشتر نباشد .در محاسبه اتالف انرژی ،دمای محیط محل نصب دستگاه نباید از  11درجه سانتیگراد بیشتر در
نظر گرفته شود.
آبگرمكن گاز سوز فوری بدون مخزن ذخیره
ماده  :78آب گرمکن گازسوز فوری بدون مخزنذخیره بارعایت الزامات مندرج در استاندارد  ISIRI 1222انجام شود.
ماده  :79نصب آبگرمکن گازسوز فوری باید طبق دستورالعمل کارخانه سازنده و رعایت استانداردهای شرکت ملی گاز
ایران باشد.
ماده  :80ظرفیت آب گرمکن گازسوز فوری باید به گونهای محاسبه و انتخاب شود که مصرف حداقل ساعتی را پاسخگو
باشد.
ماده  :81ظرفیت آبگرمکن باید دست کم برای اماکن یک خوابه و دو خوابه  12لیتر دردقیقه و سه خوابه و بیشتر 12
لیتر در دقیقه باشد.
ماده  :82کابلهای برق وکلید های برقیآب گرمکن میبایست فاقد هرگونه زدگی ،پارگی و شکستگی باشد و کابل برق
و کلید های برق از نظر ایمنی و وضعیت ظاهری مناسب باشند.
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ماده  :83آب گرمکن گازسوز فوری بدون مخزن ذخیره باید به شیر اطمنیان ،شیر خودکار قطع و وصل گاز ،شمعک
دائمی و فندك خودکار مجهز باشد.
ماده  :84روی لوله ورودی گاز به آبگرمکن باید شیر قطع و وصل طبق استاندارد  ISIRI 1222نصب شود.
آبگرمكن گاز سوز با مخزن ذخیره
ماده  :85طراحی ،ساخت وآزمایش آبگرمکنگازسوز با مخزن ذخیره باید با رعایت الزامات مندرج در استاندارد 1563
 ISIRIانجام شود.
ماده  :86نصب آبگرمکن برقی باید طبق دستور کارخانه سازنده انجام گیرد.
ماده  :87ظرفیت آبگرمکن برقی با مخزن ذخیره باید به گونه ای محاسبه و انتخاب شود که مصرف حداکثر ساعتی و
مصرف روزانه را پاسخگو باشد.
ماده  :88ظرفیت ذخیره آبگرمکن باید دست کم برای اماکن یک خوابه  75لیتر دو خوابه 112لیتر وسه خوابه 152لیتر
باشد.
ماده  :89کابل های برق و کلید های برقی آبگرمکن می بایست فاقد هرگونه زدگی ،پارگی و شکستگی باشد وکابل
برق و کلیدهای برق از نظر ایمنی و وضعیت ظاهری مناسب باشند.
ماده  :90حداکثر فشار کار مجاز آبگرمکن باید  162کیلوپاسکال باشد.
ماده  :91روی لوله ورود آب سرد به آب گرمکن باید شیر قطع وصل و شیر یک طرفه ،و روی لوله خروجی آب گرم شیر
قطع و وصل نصب شود.
ماده  :92اتصال لوله و نصب شیرها باید طبق الزامات مندرج در"مبحث شانزدهم-تاسیسات بهداشتی" انجام شود.
ماده  :93مخزنآب گرم باید به شیر اطمینان و شیر تخلیه مجهز باشد.
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ماده  :94اندازه قطر شیر تخلیه باید طبق دستور کارخانه سازنده و دست کم برابر قطر دهانه تخلیه دستگاه باشد.
ماده  :95دمای تنظیم شیر اطمینان باید حداکثر 22درجه سانتیگراد باشد.
ماده  :96قطر لوله خروجی از شیر اطمینان باید حداقل برابر دهانه خروجی شیر اطمینان باشد.
ماده :97نصب شیر و هیچ مانع دیگری روی لوله تخلیه شیر اطمینان مجاز نیست.
ماده :98انتهای لوله تخلیه شیر اطمینان باید بدون دنده باشد و تا  32سانتیمتری کف محل نصب آب گرمکن ادامه یابد.
ماده :99اتصال مستقیم این لوله به شبکه لولهکشی فاضالب ساختمان مجاز نیست.
ماده  :100آب گرمکن گازسوز باید به شیر دستی قطع و وصل گاز مجهز باشد.
ماده  :101آب گرمکن گازسوز باید به کنترلکننده خودکار مجهز باشد.
ماده  :102کنترل کننده خودکار گاز باید با الزامات مندرج در استاندارد  Ansi z 21 ،23a ،1224مطابقت داشته باشد.
ماده  :103بدنه خارجی آب گرم کن باید با عایق گرمایی پوشانده شود.
ماده  :104ضخامت عایق باید طوری انتخاب شود که تلفات انرژی گرمایی از سطوح خارجی آبگرمکن از  47وات بر
مترمربع بیشتر نباشد .در محاسبه اتالف انرژی ،دمای محیط محل نصب دستگاه نباید از  11درجه سانتیگراد بیشتر در
نظر گرفته شود.
آبگرمكن گاز سوز فوری بدون مخزن ذخیره
ماده  :105طراحی ،ساخت وآزمایشآبگرمکن گازسوز با مخزنذخیره باید بارعایت الزامات مندرج در استاندارد
 ISIRI1121انجام شود.
ماده  :106نصب آبگرمکنگازسوز فوری باید طبق دستور کارخانه سازنده و رعایت استانداردهای شرکت ملی گاز ایران
باشد.
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ماده  :107ظرفیت آبگرمکن برقی با مخزن ذخیره باید به گونه ای محاسبه وانتخاب شود که مصرف حداکثر ساعتی را
پاسخگو باشد.
ماده  :108کابلهای برق و کلید های برقی آب گرمکن میبایست فاقد هرگونه زدگی ،پارگی و شکستگی باشد و کابل
برق و کلیدهای برق از نظر ایمنی و وضعیت ظاهری مناسب باشند.
ماده  :109ظرفیت این آبگرمکن باید دست کم برای واحدهای مسکونی یک خوابه  75و دو خوابه  12لیتر دردقیقه و سه
خوابه بیشتر  12لیتر دردقیقه باشد.
ماده  :110آبگرمکن گازسوز فوری بدون مخزن ذخیره باید به شیر اطمینان ،شیر خودکار قطع و وصل گاز ،شمعک
دائمی و فندك خودکار مجهز باشد.
ماده  :111روی لوله ورودی گاز به آبگرمکن باید شیر قطع و وصل ،طبق استاندارد  ISIRI 1222نصب شود.
ه) آبگرمکن برقی با مخزن ذخیره
ماده  :112طراحی ،ساخت و آزمایش آبگرمکن با مخزن ذخیره باید بارعایت الزامات مندرج در استاندارد ISIRI 1563
انجام شود.
ماده  :113نصب آبگرمکن برقی باید طبق دستور کارخانه سازنده انجام گیرد.
ماده : 114کابلهای برق و کلیدهای برقی آبگرمکن می بایست فاقد هرگونه زدگی ،پارگی و شکستگی باشد و کابل برق
و کلیدهای برق از نظر ایمنی و وضعیت ظاهری مناسب باشند.
ماده  :115ظرفیت ذخیره آبگرمکن برقی با مخزن ذخیره باید به گونه ای محاسبه و انتخاب شود که مصرف حداکثر
ساعتی و مصرف روزانه را پاسخگو باشد.
ماده  :116ظرفیت ذخیره آبگرمکن باید دست کم برای واحدهای مسکونی یک خوابه  75لیتر دو خوابه 112لیتر وسه
خوابه 152لیتر باشد.
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ماده  :117روی لوله ورود آب سرد به آب گرمکن باید شیر قطع وصل و شیر یک طرفه ،و روی لوله خروجی آب گرم باید
شیر قطع و وصل نصب شود.
ماده  :118اتصال لوله و نصب شیرها باید طبق الزامات مندرج در " مبحث شانزدهم_تاسیسات بهداشتی" انجام شود.
ماده  :119مخزن آب گرم باید به شیر اطمینان و شیر تخلیه مجهز باشد.
ماده  :120اندازه قطر شیر تخلیه باید طبق دستور کارخانه سازنده و دست کم برابر قطر دهانه تخلیه دستگاه باشد.
ماده  :121آبگرمکن برقی باید به شیر اطمینان دما و فشار مجهز باشد.
ماده  :122فشار تنظیم شیر اطمینان باید برابر حداکثر فشار کار مجاز آب گرمکن و حداکثر  1235کیلو پاسکال باشد.
ماده  :123دمای تنظیم شیر اطمینان باید حداکثر  22درجه سانتیگراد باشد.
ماده  :124قطر لوله خروجی از شیر اطمینان باید حداقل برابر دهانه خروجی شیر اطمینان باشد.
ماده  :125نصب شیر و هر مانع دیگری روی لوله تخلیه شیر اطمینان مجاز نیست ،انتهای لوله تخلیه شیر اطمینان باید
بدون دنده باشد و تا  32سانتیمتری کف اتاق محل نصب آبگرمکن ادامه یابد .اتصال مستقیم این لوله به شبکه لوله کشی
فاضالب ساختمان مجاز نیست.
ماده  :126آبگرمکن برقی باید به کنترل کننده خودکار دمای آب گرم ،از نوع ترموستات الکتریکی ،مجهز باشد.
ماده  :127آب گرمکن برقی باید به کلید قطع و وصل و فیوز اصلی قطع برق مجهز باشد.
ماده  :128اتصال کابل برق و حفاظت برقی آبگرمکن باید با رعایت مقررات مندرج در " مبحث سیزدهم-تاسیسات
الکتریکی" باشد.
ماده  :129بدنه خارجی آبگرمکن باید با عایق گرمایی پوشانده شود.
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ماده  :130ضخامت عایق باید طوری انتخاب شود که تلفات انرژی گرمایی از سطوح خارجی آبگرمکن از  47وات بر
مترمربع بیشتر نباشد .در محاسبه اتالف انرژی ،دمای محیط محل نصب دستگاه نباید از  11درجه سانتیگراد بیشتر در
نظر گرفته شود.
ماده  :131آب گرمکن در محل مناسب نصب شود به نحوی که فاصله آبگرمکن از دیوارهای اطراف دست کم  32سانتی
متر باشد.
دودكش
حدود و دامنه كار
طراحی ،نصب و بازرسی دودکش در تأسیسات گرمایی ،تعویض هوا و تهویه مطبوع ،باید طبق الزامات مندرج در این فصل
از مقررات دودکش" انجام گیرد.
این بخش بیانگر ،الزامات دودکش دستگاههای با سوخت مایع یا گاز و دمای پایینرا که به منظور گرم کردن هوای
ساختمان یا تهیه آب گرم مصرفی نصب می شود است.
تبصره :الزامات دودکش دستگاههایی که با سوخت جامد کار میکنند خارج از حدود این فصل از مقررات است.
تبصره :الزامات طراحی ،نصب و بازرسی دودکش دستگاههای زیر خارج از حدود این فصل از مقررات است:
.1

دستگاه زباله سوز ؛

.2

شومینه ؛

.3

دودکش دستگاههای با دمای متوسط و دمای باال؛

.4

دودکش دستگاههای با سوخت مایع یا گاز مخصوص تولید صنعتی.

ماده  :132دودکش دستگاههای با سوخت مایع یا گاز،که در کارخانه سازنده برای شرایط ویژه آزمایش شده اند ،باید
طبق دستور کتبی کارخانه سازنده طراحی و نصب شود.
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ماده  :133هر دستگاه با سوخت مایع یا گاز باید محصول احتراق خود را به یک سیستم دودکش فلزی ،یا ساخته شده
با مصالح ساختمانی ،تخلیه کند ،جز موارد زیر:
.1

اجاق گاز و گرم کن خوراك خانگی ؛

.2

دستگاههای کوچک رومیزی ؛

.3

بخاری دستی خانگی؛

.4

یخچال نفتی؛

.5

شعله های کوچک گاز ،مانند شعله گاز درآزمایشگاه یا چراغ گاز.

ماده  :134سیستم دودکش باید متناسب با نوع دستگاه یا دستگاههایی که به آن متصل می شود ،تهیه و نصب گردد.
ماده  :135قسمت انتهایی دهانه خروجی باید با کالهک مناسب ترجیحا از نوع  Hجهت جلوگیری از ورود باران و برف
محافظت شود.
ماده  :136طراحی و ساخت دودکش باید به گونه ای باشد که در آن جریان الزم برای انتقال همه گازهای حاصل از
احتراق به هوای خارج از ساختمان ایجاد شود.
ماده  :137سیستم دودکش باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که عمل احتراق دردستگاه با سوخت مایع یا گاز،
طبق توصیه سازنده دستگاه در شرایط ایمنی و اطمینان بخش ،انجام گیرد.
ماده  :138سیستم دودکش باید از نقطه اتصال به دستگاه یا کالهک تعادل تا انتهای آن در خارج از ساختمان ،به صورت
یک سیستم بهم پیوسته ودرزبندی شده باشد و از هیچ نقطه آن گازهای حاصل از احتراق به داخل فضاهای ساختمان
نشت نکند.
ماده  :139هر دهانه باز در طول دودکش ( لوله رابط یا دودکش قائم) باید با دریچه فلزی ،مقاوم در برابر دمای کار
دودکش و بدون نشت ،مسدود شود.
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ماده  :140سیستم دودکش باید در برابر ضربات فیزیکی و صدمات خارجی مقاوم باشد.
ماده  :141لوله رابط دودکش و دودکش قائم باید با بست ها و تکیهگاههای مناسب برای تحمل وزن ودمای کار دودکش
در محل خود ثابت شود.
ماده  :142هیچ یک از اجزای سیستم دودکش نباید از داخل کانال هوا یا پلنومهای آن عبور کند.
ماده  :143اگر قسمتی از دودکش یا لوله رابط آن از داخل فضای دیگری ،غیر از فضای محل نصب دستگاه با سوخت
مایع یا گاز ،عبور کند باید در داخل محفظه ای با مصالح دست کم دو ساعت مقاوم در برابر آتش قرار گیرد.
ماده  :144زیر دودکش قائم باید یک اتصال تخلیه تقطیر بخار آب پیش بینی شود.
ماده  :145دودکش قائم فلزی باید روی پایه ای از مصالح ساختمانی ،مقاوم در برابر وزن دودکش و دمای آن قرار گیرد.
ماده  :146دهانه دودکش قائم یا رابط آن ،که به یک دستگاه با سوخت مایع یا گاز متصل می شود ،باید دست کم برابر
دهانه خروجی دستگاه باشد ،مگر در شرایطی که در فصل مقررات ملی ساختمان "11-14دودکش" غیر از این مقرر شده
باشد.
ماده  :147قسمت پایین دودکش قائم باید دست کم  32سانتیمتر در زیر پایین ترین اتصال رابط به ان ادامه یابد.
دودكش با مكش طبیعی
سطح مقطع:
ماده  :148جز مواردی که چند دستگاه به یک سیستم دودکش متصل میشود ،سطح مقطع دودکش با مکش طبیعی
دست کم باید برابر دهانه خروجی دستگاه باشد.
ماده  :149سطح مقطع دودکش در هیچ حالتی نباید از  45سانتیمتر مربع کمتر باشد.
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ماده  :150دودکش با مکش طبیعی باید تا حد ممکن در مسیر قائم امتداد یابد .اگر در مسیر قائم دو خم الزم شود،
شیب قسمت بین دو خم نباید با خط زاویه قائم بیش از  45درجه داشته باشد.
ماده  :151قسمت دو خم باید با بست و تکیه گاه ،مناسب برای وزن و دمای دودکش ،در جای خود ثابت شود.
ماده  :152قسمت دو خم باید در برابر ضربات فیزیکی حفاظت شود.
ماده  :153لوله رابط دودکش ،درفاصله دستگاه تا نقطه اتصال به دودکش قائم ،باید دست کم دو درصد به سمت نقطه
اتصال به دستگاه شیب داشته باشد.
ماده  :154طول کل قسمت افقی لوله رابط نباید بیش از  75درصد طول قسمت قائم دودکش باالتر از نقطه اتصال رابط
باشد .اگر دودکش عایق شود ،طول قسمت افقی آن ممکن است تا  122درصد طول قسمت قائم افزایش یابد.
ماده  :155دودکش با مکش طبیعی یک دستگاه با سوخت مایع یا گاز نباید به قسمت تحت فشار یک دودکش با مکش
مکانیکی ،که فشار مثبت داشته باشد ،متصل شود.
دودكش با مكش مكانیكی
ماده  :156اگر مکش دودکش با نصب بادزن در مسیر آن افزایش یابد ،مکش مکانیکی ممکن است از نوع رانش اجباری
یا از نوع مکش القایی باشد .قسمتی از مسیر دودکش با مکش مکانیکی که فشار استاتیک مثبت داشته باشد و از نوع رانش
اجباری باشد ،باید کامال گازبند باشد.
ماده  :157کار مشعل اصلی دستگاه با سوخت مایع یا گاز باید به کار بادزن دودکش وابسته و مرتبط باشد تا اگر بادزن از
کار بیوفتد مشعل اصلی دستگاه هم به طور خودکار ،از کار باز بماند.
ماده  :158اگر مکش مکانیکی از نوع مکش القایی باشد ،لوله رابط دستگاه ،یا دستگاهها باید در نقطه ای به دودکش
متصل شود که در سمت ورود به بادزن باشد.
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دودكش مشترک برای چند دستگاه
دو یا چند دستگاه با سوخت مایع یا گاز با رعایت الزامات زیر ،ممکن است به یک دودکش مشترك متصل شوند.
ماده  :159هریک از دستگاهها میبایست به کنترل ایمنی مجهز باشد.
ماده  :160دستگاههایی که به یک دودکش مشترك متصل می شوند ،می بایست در یک طبقه از ساختمان واقع باشند.
ماده  :161اتصال هر یک از رابط ها به دودکش مشترك با استفاده از دو خم باشد ،به طوری که اتصال هیچ یک از رابط
ها مقابل اتصال رابطهای دیگر قرار نگیرد.
ماده  :162لوله رابط هر یک از دستگاهها که به دودکش مشترك متصل می شوند ،میبایست حداکثر شیب را داشته
باشند.
ماده  :163دستگاههایی که در طبقات مختلف ساختمان قرار دارند نباید به دودکش مشترك متصل شوند ،مگر آنکه
این دستگاهها در فضاهایی باشند که فقط از خارج ساختمان دسترسی داشته باشند و به دیگر فضاهای ساختمان مربوط
نباشند.
ماده  :164یک دستگاه با سوخت جامد نباید با دستگاه با سوخت مایع یا گاز دودکش مشترك داشته باشد.
دودكش قائم فلزی
كلیات
ماده  :165دودکش قائم فلزی باید روی پایه ای از مصالح نسوختنی مورد تایید تکیه داشته باشد .تکیه گاه باید از اجزای
ساختمان جدا باشد و بار وزن دودکش به زمین منتقل شود.
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ماده  :166دودکش قائم فلزی باید از اسکلت و اجزای ساختمان فاصله کافی داشته باشد تا دمای مصالح سوختنی مجاور
آن از حد مجاز باالتر نرود ،امکان دسترسی ،بازرسی و تعمیر وجود داشته باشد و اشخاص از آسیب سوختگی ناشی از
تماس با آن ایمن باشند.
ماده  :167در انتهای پایین دودکش قائم فلزی باید دریچه بازدید ،به منظور تمیز کردن ادواری آن ،پیش بینی شود.
ماده  :168دودکش قائم فلزی باید از ورق فوالدی سیاه ساخته شود و برای اتصال قطعات و تقویت آن از پروفیلهای
فوالدی استفاده شود.
ماده  :169اتصال قطعات دودکش ممکن است از نوع پیچ و مهرهای ،میخ پرچ یا اتصال جوشی باشد.
ماده  :170دودکش باید با بستها و تکیه گاههای مقاوم در برابر دمای دودکش و مناسب برای وزن آن به اجزای
ساختمان متصل ودر جای خود ثابت و مهار شود.
ماده  :171ضخامت ورق فوالدیدودکش قائم فلزی ،مخصوص دستگاههای با سوخت مایع یا گاز و دمای پایین ،باید
دست کم مطابق مقادیر جدول ذیل باشد.
سطح مقطع دودکش ( سانتی متر مربع)

حداقل ضخامت ورق دودکش ( میلیمتر)

تا 225

1/5

 226تا 1222

2

 1221تا 1642

2/5

بزرگتر از 1642

3/5
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دودكش با دمای پایین
دهانه های خروجی
ماده  :172دهانه خروجی انتهای باالییدودکش قائم فلزی با دمای پایین باید روی بام و درخارج از ساختمان قرار گیرد.
ماده  :173دهانه خروجی بایددستکم یک متر از باالترین نقطهای از بام که دودکش از آن خارج می شود ،باالتر باشد.
این دهانه باید از هر نقطه ساختمان در شعاع  3متر از دودکش ،دست کم  62سانتی متر باالتر قرار گیرد.
دودکش قائم فلزی در خارج ساختمان
ماده  :174دودکش قائم فلزی در خارج از ساختمان باید با اجزای ساختمان دست کم برابر مقادیر زیر فاصله داشته
باشد:
.1

با مصالح و مواد سوختنی15 ،سانتی متر

.2

با مصالح و مواد نسوختنی12،سانتی متر

.3

با در و پنجره و محل عبور اشخاص 62 ،سانتیمتر ،مگر آنکه سطح خارجی دودکش با روش مورد تایید عایق
گرمایی شده باشد ،تا از آسیب ناشی از تماس اشخاص جلوگیری شود.

ه )3-دودکش قائم فلزی در داخل ساختمان
ماده  :175دودکش قائم فلزی درداخل ساختمان باید در داخل شافت ،با دیوارهایی دست کم به مقاومت یک ساعت در
برابر آتش ،قرار گیرد.
ماده  :176سطح خارجی دودکش باید از همه طرف دست کم  32سانتیمتر با سطح داخلی شافت ،به منظور بازدید،
فاصله داشته باشد.
ماده  :177دیوارهای شافت نباید بازشو داشته باشد ،مگر درهای ضد آتش در هر طبقه که به منظور بازدید پیشبینی
شده باشد.
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ماده  :178سطح خارجی دودکش ،در طبقه ای که به دستگاه با سوخت مایع یا گاز متصل می شود ،باید با اجزای
ساختمان دست کم برابر مقادیر زیر فاصله داشته باشد:
.1

با مصالح و مواد سوختنی 45 ،سانتی متر؛

.2

با مصالح و مواد نسوختنی 12 ،سانتی متر؛

.3

پعبور دودکش قائم فلزی از بام ساختمان.

ماده  :179اگر دودکش قائم فلزی از بام ساختمان ،ساخته شده از مصالح سوختنی ،عبور میکند می بایست در محل
عبور یک غالف فوالدی گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی نصب شود که دست کم 22سانتی متر پایین تر از آن ادامه
دارد .فاصله سطح خارجی دودکش از غالف دست کم باید  15سانتیمتر باشد.
ماده  :180میتوان به جای غالف ،اطراف دودکش را دست کم تا فاصله  45سانتی متر از مواد و مصالح سوختنی خالی
کرد و پس از نصب دودکش ،این فاصله را با مواد ومصالح نسوختنی پر کرد.
دودكش قائم ساختمانی
ماده  :181دودکش قائم ساختمانی بایدروی پایه ای از مصالح نسوختنی به مقاومت سه ساعت در برابر آتش قرار
گیرد.پایه باید از اجزای ساختمان جدا باشد وبار وزن دودکش بهزمین منتقل گردد.
ماده  :182هیچ بار دیگری ،غیر از وزن دود نباید برآن وارد شود ،مگر آنکه در طراحی دودکش برای آن پیشبینی های
الزم به عمل آمده باشد.
ماده  :183دودکش باید درتراز سقف طبقهای که دستگاه در آن قرار دارد و نیز در عبور ازکف هر طبقه از ساختمان با
بست های افقی به اسکلت ساختمان متصل و ثابت شود.
ماده  :184اگر دودکش ساختمانی از بام عبور کند ،به فاصله  15سانتی متر باالتر وپایین تر از محل عبور نباید شکل و
اندازه آن تغییر کند.
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ماده  :185در انتهای پایین دودکش قائم ساختمانی باید دریچه بازدید پیشبینی شود که دست کم  32سانتیمتر از
اتصال پایینترین لوله رابط دودکش به آن پایین تر باشد.
ماده  :186دریچه بازدید باید گازبند باشد.
ماده  :187اگر دودکش قائم ساختمانی از کف یا سقف طبقات عبور می کند ،فاصله بین دودکش و اجزای ساختمان باید
با مواد و مصالح نسوختنی پر شود.
دودكش با دمای پایین
ساخت دودكش
ماده  :188دودکش قائم ساختمانی باید با مصالح ساختمانی یا بتن مسلح ساخته شود.
ماده  :189ضخامت دیوارهای دودکش بتنی باید دست کم  12سانتیمتر باشد.اگر دودکش با قطعات سنگ یا مصالح
ساختمانی دیگر ساخته می شود ،ضخامت دیوارهای آن باید دست کم  32سانتیمتر شود.
معبر قائم دود
ماده  :190دودکش قائم ساختمانی با دمای پایین باید از داخل با لوله هایی از مواد نسوختنی(لوله سیمانی ،لوله آزبست
سیمانی و مواد مشابه) مناسب برای دمای دودکش ،حفاظت شود.
ماده  :191مصالح معبر دود باید در برابر خوردگی ،ساییده شدن یا ترك برداشتن ،ناشی از تماس گازهای حاصل از
احتراق تا دمای  212درجه سانتیگراد مقاوم باشد.
ماده  :192معبر دود ،از جنس سفالی ،آزبست سیمان یا لوله سیمانی ،باید همزمان با ساخت دودکش ساختمانی در
داخل آن قرار گیرد و هر قطعه آن با دقت روی قطعه زیرین سوار شود و درزهای آن با مواد نسوز پر شود.
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ماده  :193فاصله بین دودکش ساختمانی و معبر دود داخل آن نباید پر شود .مالت الزم برای اتصال قطعات پوشش
داخلی فقط به اندازه ای باید به کار رود که برای درزبندی و پر کردن سوراخها الزم است.
ماده  :194معبر دود باید از  22سانتیمتر پایین تر از پایین ترین لوله رابط به دودکش قائم شروع شود ودر تمام ارتفاع
دودکش ساختمانی ،تا باالترین قسمت آن ادامه یابد.
ماده  :195اگر در داخل شافت قائم ساختمانیدو عدد معبر دود جداگانه برای دو دستگاه مختلف نصب می شود ،فاصله
سطح خارجی این دو معبر دود از هم می بایست دست کم  11سانتیمتر باشد.
ماده  :196اگر در داخل شافت قائم ساختمانی بیش از دو عدد معبر دود جداگانه نصب شود ،باید بین هر گروه دوتایی از
معبرهای دود به وسیله تیغه های جداکننده از گروههای دوتایی دیگر جدا باشد.
دهانه خروجی
ماده  :197دهانه خروجی انتهای باالیی دودکش قائم ساختمانی با دمای پایین باید روی بام و خارج از ساختمان قرار
گیرد.
ماده :198دهانه خروجی دودکش باید دست کم یک متر از نقطه ای از بام که دودکش از آن خارج می شود باالتر باشد.
این دهانه خروجی باید از بلندترین قسمت ساختمان در شعاع  3متر از دودکش ،دست کم  62سانتیمتر باالتر باشد.
فاصله دودکش از مواد سوختنی
ماده  :199سطح خارجی دودکش قائم ساختمانی باید از مواد و مصالح سوختنی اجزای ساختمان ،دست کم 12
سانتیمتر فاصله داشته باشد.
عبور از طبقات
ماده  :200سطح خارجی دودکش قائم ساختمانی ،در عبور ازطبقات ساختمان ،باید با مواد و مصالح سوختنی فاصله
داشته باشد .فاصله بین سطوح خارجی دودکش با مصالح سوختنی باید با مصالح و مواد نسوختنی پر شود.
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لوله رابط دودكش
كلیات
ماده  :201دستگاه با سوخت مایع یا گاز باید توسط لوله رابط به دودکش قائم فلزی یا دودکش قائم ساختمانی متصل
شود ،مگر آنکه دهانه خروجی دستگاه یا کالهک تعادل آن مستقیماً به دودکش قائم متصل باشد.
ماده  :202لوله رابط دودکش باید درهمان فضایی نصب شود که دستگاه در آن قرار دارد.
ماده  :203لوله رابط دودکش ،جز در ساختمانهای مسکونی ،نباید از هیچ دیوار یا تیغه ساختمانی عبور کند.
ماده  :204در صورتی که عبور لوله رابط از دیوار یا تیغه ضروری باشد ،فاصله سطح خارجی لوله رابط از مواد سوختنی
باید دست کم  45سانتیمتر باشد .اگر دیوار یا تیغه از مواد سوختنی باشد ،باید تا فاصله  45سانتیمتر از لوله رابط ،اطراف
آن با مواد نسوختنی پر شود.
ماده  :205تمام طول لوله رابط دودکش باید قابل دسترسی باشد تا بازرسی ،تمیزکاری و تعمیرات آن به آسانی صورت
پذیرد.
ماده  :206قطعات لوله رابط با پیچ و مهره یا میخ پرچ به یکدیگر متصل شود.
ماده  :207لوله رابط دودکش باید در همان فضایی نصب شود که دستگاه در آن قرار دارد.
ماده  :208لوله رابط دودکش باید در برابر ضربات فیزیکی که ممکن است به آن وارد شود ،حفاظت گردد.
ماده  :209لوله رابط دودکش باید تا ممکن است کوتاه و مستقیم باشد از ایجاد زانوهای کوتاه و خم های تندکه ممکن
است موجب اختالل درجریان دود شود باید پرهیز شود.
ماده  :210جز لوازم کنترل وایمنی ،هیچ مانعی نباید در داخل لوله رابط قرار گیرد .نصب دمپر با فرمان دستی در
داخل لوله رابط مجاز نیست.
دستورالعمل پیمان نگهداشت تاسیسات

119Page

مجموعه مستندات سامانه مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست شهرداری تهران

ماده  :211اگر دمپر با فرمان خودکار در داخل لوله رابط دودکش نصب می شود ،دمپر باید با مشعل دستگاه مرتبط و
وابسته باشد ،به طوری که اگر دمپر در حالت بسته باشد ،مشعل دستگاه کار نکند.
ماده  :212لوله رابط دودکش باید با بست و تکیه گاه ،مناسب برای وزن و دمای آن ،به اجزای ساختمان ثابت و مهار
شود.
ماده  :213قطر لوله رابط دودکش باید دست کم برابر قطر دهانه خروجی دستگاه ،یاکالهک تعادل آن باشد.
ماده  :214حداکثر طول افقی لوله رابط باید 75درصد کل ارتفاع دودکش قائم  ،بعد از نقطه اتصال لوله رابط به آن باشد.
ماده  :215شرطی که محاسبات نشان دهد که این طول لوله رابط اشکالیدر مکش دودکش ایجاد نمی کند.
ماده  :216اگر لوله رابط دودکش با عایق گرمایی پوشانده شده باشد ،طول قسمت افقی لوله رابط ممکن است تا 122
درصد کل ارتفاع دودکش ،بعد از نقطه اتصال لوله رابط به آن افزایش یابد.
ساخت
ماده  :217لوله رابط دودکش باید از ورق فوالدی ساخته شود و برای اتصال قطعات و تقویت آن از پروفیل های فوالدی
استفاده شود.
ماده  :218لوله رابط دودکش با دمای پایین باید از ورق فوالدی گالوانیزه ساخته شود.
ضخامت ورق لوله رابط دودكش
ماده  :219لوله رابط دودکش دستگاههای با سوخت مایع یا گاز با دمای پایین باید از ورق فوالدی گالوانیزه ،دست کم به
ضخامتهای داده شده در جدول ذیل باشد.
قطر لوله رابط دودکش
سانتیمتر
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اتصال قطعات
ماده  :220اتصال قطعات لوله رابط دودکش با دمای پایین باید با پیچ و مهره یا میخ پرچ باشد.
ماده  :221در صورت استفاده از واشر باید جنس واشر در برابر دمای دودکش مقاوم باشد.
نصب
ماده  :222لوله رابط دودکش باید نسبت به تراز افقی شیب داشته باشد.
ماده  :223شیب لوله رابط باید از سمت دودکش قائم به سمت دستگاه باشد.
ماده  :224شیب لوله رابط نباید از دو درصد کمتر باشد.
ماده  :225لوله رابط دستگاههایی که خروج دود آنها با مکش طبیعی باشد نباید به یک دودکش قائم که دارای مکش یا
رانش مکانیکی است متصل شود ،مگر آنکه اتصال در نقطه ای از دودکش قائم واقع شود که فشار منفی داشته باشد.
ماده  :226لوله رابط دستگاه با سوخت مایع یا گاز نباید به یک دودکش قائم که شومینه به آن متصل شده باشد ،وصل
شود.
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اتصال لوله رابط به دودكش قائم
ماده  :227لوله رابط دودکش برای اتصال به دودکش قائم فلزی باید تا سطح داخلی آن ادامه یابد ولی نباید از آن
جلوتر برود.
ماده  :228اگر دودکش قائم فلزی پوشش داخلی داشته باشد ،لوله رابط تا سطح داخلی پوشش ادامه یابد.
ماده  :229اگر لوله رابط به دودکش قائم ساختمانی متصل می شود ،باید تا سطح داخلی آن ادامه یابدفاصله اطراف
محل اتصال باید با مالت سیمانی یا مواد نسوختنی دیگر پر شود.
ماده  :230اگر به منظور سهولت جاگذاری و درآوردن آن ،لولهرابط با واسطه غالف به دودکش قائم ساختمانی متصل
می شود ،غالف باید با مالت سیمانی ،یا مواد نسوختنی دیگر ،مناسب برای دمای دودکش  ،درمحل اتصال بهطور دائمی
ثابت شود.
فاصله از مواد سوختنی
ماده  :231لوله رابط دودکش ،با دمای پایین باید از مواد و مصالح سوختنی دست کم  45سانتیمتر فاصله داشته باشد.
مسئولیت رعایت مقررات این آئیننامه بر عهده پیمانکار بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه به دلیل عدم توجه پیمانکار
به الزامات قانونی مشروحه ،ایشان مکلف به جبران کلیه خسارات وارده به زیاندیدگان میباشد.
ضوابط نصب دستگاه های گازسوز
ماده :232کارگذارندة دستگاه گازسوز باید آن را مطابق با مشخصاتی که سازندة آن توصیه کرده است نصب کند .به
طوری که دستگاه به نحو رضایت بخشی کار کرده و فضای دسترسی در اطراف دستگاه به منظور تنظیم ،تعمیر و تعویض
وجود داشته باشد .همچنین باید کلیه ضوابط نصب ،بهره برداری و تعمیر دستگاه را که سازنده پیشنهاد کرده است در
ناحیه ای از محل نصب دستگاه که به راحتی در دسترس اشخاص ذیصالح باشد ،قرار دهد .
چنانچه کارگذارنده هرگونه تغییری در نحوة نصب وسیلة گازسوز و دودکش آن را ضروری تشخیص دهد باید قبل از
هرگونه اقدام از سازندة مربوطه کسب مجوز نماید.
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ماده  :233نصب هر نوع وسیله گازسوز در حمام ،رختکن ،سرویسهای بهداشتی و محوطه های سونا ،استخر و جکوزی
ممنوع است.
ماده  :234ممنوعیت نصب لوازم گازسوز در ساختما نهای عمومی و خاص طبق فصل مقررات ویژه گازرسانی به
ساختمان های عمومی و خاص می باشد.
محدودیت های نصب وسایل گازسوز
چراغ روشنایی
ماده :235در هر واحد مسکونی نصب بیش از یک چراغ روشنایی ممنوع است.
ماده :236نصب چراغهای روشنایی در محلهای زیر مجاز نیست:
 اتاق خوابروبه روی دریچة کولردر فاصلة کمتر از یک متر از پنجره ،دیوار مجاور و پردهدر صورت وجود سقف یا دیوار چوبی در ساختماندر محلهایی که ارتفاع سقف از  252سانتی متر کمتر است.شومینه
ماده :237نصب شومینه در اتاق خواب مجاز نیست.
ماده :238نصب شومینه ب هعنوان تنها وسیلة گرمایش در هال و پذیرایی ممنوع است.
ماده :239نصب شومینه بدون سیستم محافظ شعله (ترموکوپل) ممنوع است.
بخاری دیواری
ماده :240نصب بخاری دیواری در اتاق خواب مجاز نیست.
پلوپز
ماده :241نصب پلوپز در طبقات زیرزمین و مکان هاییکه دارای تهویه کافی براساس این مقررات نیستند
ممنوع است.
ماده :242پلوپز باید ترجیحاً در فضای باز مانند حیاط ،حیاط خلوت و یا تراس استفاده گردد.
ماده :243استفاده از پلوپز به عنوان وسیلة گرمایش ممنوع است.
بخاری های گازسوز بدون دودكش
ماده :244محدودیت های نصب این نوع بخاری ها مطابق با شرایط مندرج در مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان
میباشد.
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قابلیت دسترسی به دستگاه گازسوز و فاصله های الزم
قابلیت دسترسی برای تعمیر
ماده :245هر دستگاه گازسوز باید نسبت به اجزای ساختمان محل کارگذاری و وسایل دیگر طوری قرار گیرد تا امکان
دسترسی به آن وجود داشته باشد .برای تمیز کردن سطوح حرارتی ،تعویض صافی ها ،دمنده ها ،موتورها ،مشعل ها،
کنترل ها و لوله های رابط دودکش ،روغنکاری اجزای متحرك که احتیاج به روغنکاری دارد و تنظیم و تمیز کردن مشعل
ها و پیلوت ها ،باید فاصله های کافی رعایت گردد .فواصل مورد نیاز برای تعدادی از وسایل گازسوز در جدول  1داده شده
است.
فاصلة كارگذاری دستگاه های گازسوز از مواد ،مصالح و اشیا قابل اشتعال
ماده :246دستگاه های گازسوز و لوله دودکش آنها باید در فواصلی نسبت به اشیا و مواد و مصالح نصب شوند که هنگام
کار کردن برای اشخاص یا اموال آنها خطرساز نباشد .حداقل فاصلة دستگاه گازسوز از اشیا و مواد قابل اشتعال به شرح
جدول 1است.
جدول شماره : 1حداقل فواصل نصب وسایل گازسوز از اطراف
دستگاه های گازسوز فاصلة مجاز

دستگاه های گازسوز فاصلة مجاز

کلیه دستگاه های گازسوز که روی کف نصب میشوند45 :سانتی متر از اطراف
(بخاری -آبگرمکن -پکیج و)...

75سانتی متر از باال

اجاق گاز خانگی( کابینتی)

75سانتی متر از باال

بخاری دیواری

122سانتی متر از اطراف
122سانتی متر از باال

فاصلة دودكش و لولة رابط دودكش از اشیا و مواد قابل اشتعال
ماده :247حداقل فاصلة مجاز دودکش و لولة رابط دودکش از اشیا و مواد قابل اشتعال  52سانتی متر می باشد.
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روش های تأمین هوای الزم برای احتراق و تهویه
حدود و دامنة كار
الف) منظور از( تامین احتراق ) در این بخش ،تأمین هوای الزم و کافی برای فضاهایی از ساختمان است که دستگاه های
گازسوز در آنها نصب میشود.
ب) شرایط مذکور در این بخش به دستگاه هایی مربوط میشود که در داخل ساختمان کار گذارده شده یا برای احتراق،
تهویه و رقیق سازی گازهای دودکش آنها از هوای داخل ساختمان استفاده می گردد.
پ) شرایط مذکور در این بخش در موارد زیر به کار نمی رود:
 )1دستگاه های گازسوزی که تمام هوای الزم برای احتراق آنها مستقیماً از فضای خارج ساختمان تأمین شود و نیز تمام
گازهای دودکش آنها در فضای خارج ساختمان آزاد گردد.
 )2دستگاه های گازسوزی که در خارج ساختمان قرار می گیرند و دارای محفظه کامل سربسته ای به شکل جزیی از کوره
باشد و از هوای خارج ساختمان برای احتراق و رقیق سازی گازهای دودکش استفاده می کند (مانند مشعل گازسوز سونای
خشک)
ت) شرایط تأمین هوای الزم برای احتراق انواع دستگاه های گازسوز ،در زمان طراحی ،اجرا ،بازرسی و صدور تأییدیه جهت
سیستم لوله کشی گاز ساختمان ها ،باید طبق الزامات این بخش از مقررات انجام گیرد.
ث) برای هر قسمت از ساختمان که در آن دستگاه های گازسوز مانند دیگ آب گرم یا بخار ،کوره هوای گرم ،آبگرمکن،
بخاری و دستگاه های مشابه ،نصب می شود باید هوای الزم برای احتراق به مقدار الزم و کافی و مناسب برای احتراق گاز،
تأمین شود.
کلیات
ماده :248نصب دستگاه های گازسوز در فضای کامل بسته و بدون هرگونه پیش بینی برای دریافت هوای احتراق مجاز
نیست.
ماده :249دستگاه های گازسوز باید در محلی نصب گردند که تعویض هوا در آن محل به قدری باشد که در شرایط کار
معمولی دستگاه ها ،احتراق رضایت بخش گاز و تخلیه مناسب گازهای دودکش را امکان پذیر سازد .دستگاه ها باید طوری
قرار گیرند که باعث از بین رفتن جریان مناسب هوا در محیط بسته ای که در آن قرار دارند ،نگردند .به فضاهایی که منافذ
آنها به خارج به حدی است که نفوذ معمولی هوا به آنها برای تأمین هوای الزم دستگاه کافی نمی باشد ،باید با روشهای
مختلف ،هوای کافی وارد شود.
منابع غیرمجاز تأمین هوای احتراق
ماده :250تأمین هوای احتراق از منابع زیر مجاز نیست:
 )1فضایی که در آن گازهای خطرناك وجود داشته باشد.
 )2فضایی که در آن بخارهای قابل اشتعال وجود داشته باشد.
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 )3فضایی که در آن گرد و غبار و ذرات مواد جامد انتشار یابد.
 )4از موتورخانه تبرید ساختمان برای فضاهای مجاور.
 )5از اتاق خواب یا حمام.
تأمین هوا از كف كاذب
ماده :251در صورتی که هوای احتراق فضایی که دستگاه گازسوز در آن نصب میشود از کف کاذب ساختمان تأمین شود،
در این صورت فضای کف کاذب باید به هوای آزاد بیرون به صورت مستقیم مرتبط باشد.
ماده  :252جریان هوای آزاد بیرون باید ،بدون هیچ مانع ،مسیر داخل فضای زیر کف کاذب را تا دریچة ورود هوا از کف به
داخل فضای نصب دستگاه طی کند.
ماده  :253دهانة ورود هوا از بیرون به داخل فضای زیر کف کاذب و دهانة ورود هوا از کف کاذب به داخل فضای محل
نصب دستگاه باید برابر هم و دست کم به اندازة مورد نیاز دستگاه (براساس محاسبات) باشد.
ماده :254سطح مقطع مسیر عبور هوا از فضای زیر کف کاذب باید براساس اصول محاسبات کانال های تأمین هوا صورت
گیرد.
تأمین هوا از فضای زیر شیروانی
ماده:255در صورتی که هوای احتراق فضایی که دستگاه گازسوز در آن نصب می شود ،از فضای زیرشیروانی ساختمان
تأمین شود ،در این صورت فضای زیر شیروانی باید مستقیماً به هوای آزاد بیرون مربوط باشد.
ماده  :256جریان هوای آزاد بیرون باید بدون هیچ مانع ،مسیر داخل فضای زیر شیروانی را تا دهانة ورود هوا به داخل
محل نصب دستگاه طی کند.
ماده  :257اندازة دهانة ورودی هوا به داخل فضای زیر شیروانی و دهانة کانال انتقال هوا به فضای محل نصب دستگاه
باید برای تأمین هوای احتراق دستگاه براساس محاسبات دریچ ههای تأمین هوا تعیین گردد.
تأمین هوا از داخل
الف) فضای با درزبندی معمولی
ماده :258در ساختما نهای با درزبندی معمولی که حجم فضای نصب دستگا ههای گازسوز بیش از یک مترمکعب برای
هر  177کیلوکالری در ساعت باشد ،تعویض هوای طبیعی با نفوذ هوا به داخل آن فضا ،برای تأمین هوای احتراق مورد نیاز
دستگا ههای آن ،کافی است.
ماده :259اگر حجم فضای نصب دستگاه کمتر از یک متر مکعب برای هر  177کیلوکالری در ساعت باشد و هوای احتراق
از فضای مجاور آن تأمین شود ،در این صورت مجموع حجم فضای محل نصب دستگاه و فضای مجاور باید دست کم یک
متر مکعب برای هر  177کیلوکالری در ساعت باشد.
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ماده :260برای جریان هوا بین محل نصب دستگاه ها و فضای مجاور دست کم دو دهانة باز بدون مانع باید پیش بینی
شود که یکی به فاصلة  32سانتی متر از کف و دیگری به فاصلة  32سانتی متر از سقف ،روی در یا جدار بین این دو فضا
نصب شوند.
ماده :261سطح آزاد هریک از این دهانه ها باید دست کم برابر یک سانتیمتر مربع برای هر  31کیلوکالری در ساعت
باشد .سطح آزاد هریک از این دهانه ها ،به هر حال ،نباید از  645سانتی متر مربع کمتر باشد.
تبصره : 1درصورت نصب بخاری دودکش دار در اتاق خواب باید درزبندی به گونه ای باشد که تأمین هوای مورد نیاز از
فضاهای مجاور امکا نپذیر باشد .حمام های مرتبط با اتاق خواب ها فضاهای مجاور محسوب نمی شوند.
محدودیت نصب وسایل گازسوز پرمصرف (باالتر از 1/5مترمكعب در ساعت) در واحدهای كوچكتر از 60
مترمربع
ماده :262نصب وسایل گازسوز پرمصرف مانند آبگرمکن فوری و پکیج در واحدهای مسکونی یا غیرمسکونی که مساحت
آنها کمتر از  62مترمربع می باشد ممنوع است مگر آنکه وای موردنیاز جهت احتراق گاز مصرفی آنها از طریق دریچة
دایمی که مستقیماً به هوای آزاد راه دارد تأمین گردد.
نكتة مهم:
ماده :263محل قرار گرفتن منفذ باید حداقل یک متر در هر یک از ترازهای افقی و عمودی از انتهای دودکش فاصله
داشته باشد.
ب )فضای با درزهای هوابند
 )1درصورتی که ساختمان با درزهای هوابند باشد ،هوای مورد نیاز فضایی که در آن دستگاه های گازسوز نصب میشود ،چه
حجم این فضا کافی باشد (بیش از یک متر مکعب برای هر  177کیلوکالری در ساعت) و چه حجم آن کافی نباشد ،به هر
حال باید از خارج ساختمان تأمین شود.
تأمین هوا از خارج
ماده :264در شرایط زیر که تأمین هوای احتراق از فضای محل نصب دستگا ههای گازسوز ممکن نباشد ،تمام یا قسمتی
از هوای مورد نیاز باید از خارج ساختمان تأمین شود:
 )1در صورتی که حجم فضای محل نصب دستگاه ها کمتر از یک متر مکعب برای هر  177کیلوکالری در ساعت باشد.
 )2در صورتی که مجموع حجم فضای نصب دستگا هها و فضای مجاور کمتر از یک متر مکعب برای هر 177کیلوکالری در
ساعت باشد.
 )3در صورتی که حجم فضای محل نصب دستگا هها و یا مجموع آن با فضای مجاور بیش از یک متر برای هر 177
کیلوکالری باشد ولی ساختمان با درزهای هوابند باشد.
نحوة دریافت هوا از خارج
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ماده :265برای تأمین هوای احتراق دستگاه گازسوز ،نصب دهانة مستقیم از فضای محل نصب دستگاه به خارج از
ساختمان ،یا از طریق کانال افقی یا قائم ،با در نظر گرفتن الزامات زیر کافی است:
یک دهانه برای ورود هوا ،به فاصلة  32سانتی متر از سقف ،نصب شود .سطح آزاد دهانه باید دست کم یک سانتی متر مربع برای هر  116کیلوکالری در ساعت باشد .سطح مقطع کانال باید دست کم برابر سطح آزاد دهانه دریافت هوا باشد.تأمین همزمان هوا از داخل و خارج
فضای با حجم ناكافی
ماده  :266در ساختمان با درزبندی معمولی ،در صورتی که حجم فضای محل نصب دستگاه های گازسوز ناکافی (کمتر
از یک مترمکعب برای هر  177کیلوکالری در ساعت) باشد ،باید با نصب دهانه های دریافت هوا از خارج ،هوای مورد نیاز
احتراق را به طور همزمان از داخل و خارج تأمین کرد.
ماده :267دریافت هوا از خارج باید با نصب دهانه های باز و مستقیم روی جداره های فضای محل نصب دستگاه ها،
نصب کانال افقی یا قائم ،به ترتیبی که در تأمین هوا از خارج آمده صورت گیرد.
ماده :268مقدار هوای داخل به اضافه جمع کل هوای دریافتی از دهان ههای مستقیم ،کانال افقی یا قائم باید برای
تأمین هوای مورد نیاز احتراق دستگا هها ،کافی باشد.
فضای با حجم كافی
ماده :269در ساختمان با درزهای هوابند ،در صورتی که حجم فضای محل نصب دستگاه های گازسوز کافی (بیش از یک
مترمکعب برای هر  177کیلوکالری در ساعت) باشد ،باید با نصب دهان ههای دریافت هوا از خارج ،هوای مورد نیاز احتراق
را به طور همزمان از داخل و خارج تأمین کرد.
ماده :270دریافت هوا از خارج باید با نصب دهانه های باز و مستقیم روی جدارهای فضای محل نصب آمده ،صورت
گیرد « .تأمین هوا از خارج » دستگاه ها ،نصب کانال افقی یا قائم ،به ترتیبی که در عالوه بر آن الزم است یک دهانه هوای
اضافی برای دریافت مستقیم هوا از خارج ،با سطح آزاد یک سانتی متر مربع برای هر  124کیلوکالری در ساعت نیز پیش
بینی شود.
تأمین مكانیكی هوا
ماده :271تأمین هوای احتراق برای فضایی که در آن دستگا ههای گازسوز نصب شده باشد ،ممکن است جزیی از
سیستم تعویض هوای مکانیکی ساختمان ،یا قسم تهایی از فضاهای ساختمان باشد .در این حالت الزامات زیر باید رعایت
شود:
 )1سیستم تعویض هوای مکانیکی نباید در فضایی که در آن دستگاه های گازسوز نصب می شود فشار منفی ایجاد کند ،تا
در کار مشعل اختالل ایجاد نشود.
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 )2سیستم تعویض هوای مکانیکی و مشعل هریک از دستگاه ها باید به هم وابسته و مرتبط باشد به طوری که اگر سیستم
تعویض هوای مکانیکی از کار بیفتد ،مشعل دستگاه ها هم به طور خودکار خاموش شود.
ب) مقدار تعویض هوا
ماده  :272مقدار هوا که توسط سیستم تعویض هوای مکانیکی به داخل فضای محل نصب دستگا ههای گازسوز فرستاده
میشود ،باید دست کم برابر یک متر مکعب در ساعت برای هر  355کیلوکالری در ساعت باشد.
عدم اختالل در تأمین هوای احتراق
ماده :273در هر فضایی که در آن دستگاه گازسوز نصب میشود باید گردش آزاد هوا وجود داشته باشد.
ماده :274در هر فضایی که در آن دستگاه گازسوز نصب میشود نباید دستگاه دیگری که جریان انتقال هوا را مختل
میکند نصب شود.
دهانه ها و كانال ورود هوا
الف) دهانه های ورود هوا
ماده :275دهانه های ورود هوا باید از نوعی باشد که در برابر ورود هوا مانع ایجاد نکند.
 اگر روی دهانة ورودی هوا توری سیمی نصب میشود ،اندازة چشمه های توری باید دست کم  12میلی متر باشد.اگر روی دهانة ورودی هوا ،دریچه هوای بیرون از نوع فلزی ،نصب می شود ،سطح آزاد آن باید * 75درصد محاسبه شود،مگر آنکه سازنده نسبت دیگری توصیه کرده باشد.
اگر روی دهانه ورودی هوا دریچه هوای بیرون از نوع چوبی ،نصب میشود سطح آزاد آن باید*25درصد محاسبه شود.ضوابط نصب دریچه و كانال های متصل به هوای آزاد
ماده :276در صورتی که هوای احتراق دستگاه گازسوز از طریق دریچه یا کانال مرتبط با فضای آزاد تأمین گردد ،محور
کانال باید غیرمستقیم نباشد و در دو انتهای آن ،کرکرة چوبی محافظ و توری فلزی به طوری تعبیه گردد که کانال با تعبیه
مسیر غیرمستقیم برای عبور جریان هوا ،کرکرة چوبی یا فلزی در دو انتها و توری فلزی (و یا تلفیقی از آنها)
 )1از نفوذ مستقیم سرما از بیرون به داخل فضای مسکونی ممانعت نماید.
 )2ورود پرندگان و حشرات به داخل فضای مسکونی ممکن نباشد.
 )3انسداد آن به سادگی میسر نباشد.
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فصل نهم :الزامات  HSEرد لوهل کشی
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ماده  : 1در صورت موجود بودن و در دسترس بودن شبکه لوله کشی آب شهری ،لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان
باید به این شبکه متصل شود و آب مورد نیاز خود را از آن دریافت کند.
ماده  : 2در صورت موجود و در دسترس بودن شبکه لوله کشی فاضالب شهری ،لوله کشی فاضالب ساختمان باید به این
شبکه متصل شود و فاضالب ساختمان به آن هدایت گردد.
ماده  : 3اگر در ساختمان شبکه لوله کشی فاضالب خاکستری پیش بینی شود ،فاضالب خروجی از وان ،زیر دوشی،
دستشویی ،لگن یا ماشین رخت شویی ممکن است به شبکه لوله فاضالب خاکستری هدایت شود.
ماده  : 4روی هر لوله ،هر قطر از فیتینگ های لوله کشی و هر یک از لوازم بهداشتی باید نام یا مارك سازنده ،بطور برجسته،
با مهر پاك نشدنی نقش شده باشد.
ماده  : 5لوله هایی که از زیر یا داخل پی ،یا دیوار باربر ساختمان عبور می کنند ،باید در برابر شکسته شدن بر اثر بار وارده
حفاظت شوند .در این حالت لوله باید در داخل غالف فلزی قرار گیرد ،یا از زیر طاقی ساخته شده با مصالح ساختمانی مقاوم
بگذرد .قطر غالف لوله در داخل پی باید دست کم دو اندازه از قطر لوله بزرگ تر باشد.
ماده  : 6اگر لوله از داخل محیط یا مصالح خورنده ای که ممکن است بر سطح خارجی لوله اثر خوردگی داشته باشد ،عبور
کند باید سطح خارجی لوله در برابر خوردگی ،با اندود و روکش مقاوم در برابر خوردگی حفاظت شود.
ماده  : 7بریدن ،شکافتن و یا سوراخ کردن اجزای سازه ساختمان برای عبور لوله و اجرای عملیات لوله کشی مجاز نیست،
مگر آن که در طراحی سازه ساختمان ،شکاف و سوراخ مورد نظر پیش بینی شده باشد.
ماده  : 8در صورت عبور لوله از دیوار ،سقف و کف فضاها ،که برای مقاومت معینی در برابر آتش طراحی شده باشد ،فاصله
بین سطح خارجی لوله و سطح داخلی غالف باید با موادی به همان اندازه مقاوم در برابر آتش ،پر شود.
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ماده  : 9اگر لوله اشنعاب آب یا فاضالب شهری از زیر کف وارد ساختمان شود ،باید اطراف آن با مصالح ساختمانی مناسب
طوری پوشانده شود که از ورود موش و دیگر جوندگان به داخل ساختمان جلوگیری شود.
ماده  : 10آن دسته از لوازم بهداشتی که از آب آنها برای آشامیدن ،استحمام ،پخت و پز یا تولید مواد خوراکی ،پزشکی و
دارویی استفاده میشود ،باید منحصراً با آب آشامیدنی تغذیه شوند.
ماده  : 11در سیستم های تامین آب سرد و آب گرم هر یک از لوازم بهداشتی می بایست یک کلکتور (مانیفولد) جداگانه
نصب شود و کلکتور های مربوطه می بایست نامگذاری و برچسب گذاری شوند .همچنین ضروری است کلکتور (مانیفولد) و
شیرهای قطع و وصل جریان آب ،باید برای بازدید ،تعمیر و تعویض در دسترس باشد.
ماده  : 12شیرهایی که در لوله کشی توزیع آب سرد و گرم مصرفی به کار می روند باید از نظر جنس ،اندازه ،نوع دنده ،نوع
و ابعاد فلنج و دیگر مشخصات برای کاربرد با نوع لوله ،فیتینگ و فلنج مناسب باشند.
ماده  : 13در اجرای لوله کشی ،پیش از اتصال ،دهانه لوله باید در سطح عمود بر محور بریده شود ،براده ها و مواد اضافی
از لبه های دهانه لوله جدا گردد و داخل لوله از هرگونه مواد اضافی که مانع جریان آب میشود ،کامالً پاك و تمیز گردد.
دهانه انتهای لوله باید کامالً باز و سطح مقطعی داخلی ان برابر سطح مقطع داخلی لوله یا فیتینگ مورد نظر برای اتصال
باشد.
ماده  : 14اجرای لوله کشی باید توسط کارگران آموزش دیده و ماهر صورت گیرد و از طرف کارشناسان مسئول اجرای کار،
سرپرستی شود.
ماده  : 15لوله کشی باید با توجه به صرفه جویی در مصالح و دستمزد ،حفاظت در برابر خراب و آسیب دیدگی ،خوردگی،
یخ بندان ،جلوگیری از محبوس شدن هوا در لوله ها و مزاحمت ناشی از سر و صدای جریان آب اجرا شود.
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ماده  : 16شیرهایی که در شبکه لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی ساختمان نصب میشوند باید روکار و آشکار نصب
شوند ،یا پس از نصب به آسانی قبل دسترسی باشند.
ماده  : 17لوله کشی توزیع آب آشامیدنی در ساختمان باید به ترتیبی طرح ،نصب و نگهداری شود که از هرگونه آلوده
شدن با آب غیر آشامیدنی و دیگر مایعات ،مواد جامد یا گازی که ممکن است از طریق اتصال مستقیم یا از طریق هر اتصال
دیگری ،به آن وارد شود یا در آن نفوذ کند ،حفاظت شود.
ماده  : 18لوله کشی و لوله های توزیع آب مصرفی ساختمان ،زیر سطح زمین و یا کف ساختمان ،باید از لوله های فاضالب
دست کم  1/5متر فاصله افقی داشته باشند .این فاصله باید با خاك کوبیده شده پر شود.
ماده  : 19اگر در مسیر لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان در زیر زمین ،ناگزیر باید مسیر خط لوله فاضالب را قطع
کند ،در این صورت باید زیر لوله آب مصرفی دست کم  322میلی متر از روی لوله فاضالب فاصله قائم داشته باشد .این
فاصله باید با خاك کوبیده شده پر شود.
ماده  : 20در هر ساختمان که محل سکونت یا اقامت انسان باشد ،همه لوازم بهداشتی که برای حمام کردن ،شستشو ،پخت
و پز ،تمیز کاری ،رخت شویی و نگهداری ساختمان در آن نصب شده اند باید با آب گرم مصرفی هم تغذیه شوند.
ماده  : 21جهت تهیه آب گرم و داغ در ساختمان می بایست از تجهیزات مورد تایید و منطبق بر مقررات و مواد مبحث 14
مقررات ملی ساختمان استفاده نمود.
ماده  : 22آب گرم کن و دیگ بخار و دیگ آب داغ باید شیر اطمینان فشار و شیر اطمینان دما ،یا شیر ترکیبی فشار-دما،
از نوع مورد تأیید داشته باشد.
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ماده  : 23پس از اتمام عملیات لوله کشی ،و قبل از بهره برداری از سیستم لوله کشی ساختمان می بایست عمل ضد
عفونی لوله های آب صورت پذیرد .این اقدام می بایست پس از آزمایش نشت لوله کشی و پیش از نصب لوازم بهداشتی
صورت گیرد.
ماده  : 24ضد عفونی لوله ها می بایست با شستشوی کامل شبکه با استفاده از آب آشامیدنی صورت پذیرد .پس از
شستشوی کامل شبکه آب آشامیدنی از پاك شدن داخل لوله ها از مواد زائد بطور کامل اطمینان حاصل شود و این اقدام تا
جایی تکرار می شود که از دهانه باز ،آب خروجی کامالً تمیز و عاری از مواد زائد و آلوده گردد .سپس تمامی دهانه ها می
بایست بسته شود و مسیرهای لوله کشی با محلول کلر  52( 52PPMقسمت در میلیون) پر شود و بعد از  24ساعت شبکه
تخلیه شود .همچنین با افزایش غلظت محلول کلر تا سقف  222( 222PPMقسمت در میلیون) مدت زمان ضد عفونی را
تا  3ساعت می توان کاهش داد .پس از اتمام زمان ضد عفونی مجددا شبکه لوله کشی تامین آب می بایست با استفاده از
آب آشامیدنی شستشو شود.
ماده  : 25صاحب ساختمان یا نماینده مالک ،موظف است شبکه لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان را در وضعیت
بهداشتی و سالم نگهداری کند .لوله کشی توزیع آب مصرفی باید مورد بازرسی های ادواری قرار گیرد و در صورت مشاهده
عیب یا نقص ،نسبت به رفع آن اقدام شود.
ماده  : 26در بازرسی های ادواری از شبکه لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان ،می بایست نمونه آب از نظر خوردگی
مصالح و آلودگی میکروبی مورد آزمایش قرار گیرد .مخازن ذخیره آب دست کم سالی یکبار تخلیه و تمیز شود .اگر مخزن
ذخیره فلزی است ،در صورت نیاز ،از داخل و خارج رنگ شود .ضروری است لوازم حفاظت از آب آشامیدنی حداقل باید
ماهی یکبار مورد بازرسی قرار گیرد .در بازرسی ماهیانه از شبکه لوله کشی می بایست شیرهای خروجی آب از نظر خوردگی،
نشت و کار سالم ،به طور منظم بازرسی شوند .سر ریز مخازن آب ،فالش تانک و دستگاه های مشابه ،از نظر مسدود نبودن،
دست کم سالی یکبار می بایست بازرسی شوند.
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ماده  : 27در لوله کشی شبکه فاضالب ،فاضالب خروجی از لوازم بهداشتی باید بطور جداگانه و با واسطة سیفون به شاخه
افقی فاضالب یا لوله قائم متصل شود.
ماده  : 28در اجرا و تعمیر شبکه فاضالب ساختمان ،جریان فاضالب در داخل شاخه های افقی ،لوله های قائم و لوله های
افقی اصلی ،باید با تأمین شیب های مناسب به طور ثقلی صورت گیرد.
ماده  : 29در لوله های فاضالب ،سیفون و لوله های تهویه ،جهت جلوگیری از ورود گازهای بدبو و خطرناك حاصل از
تخمین مواد موجود در فاضالب توسط باکتری های مختلف به داخل ساختمان می بایست تعبیه گردد .
ماده  : 30در جایی که امکان دسترسی به شبکه فاضالب بهداشتی شهری فراهم باشد ،فاضالب ساختمان های مسکونی را
باید به آن متصل کرد.
ماده  : 31وسایل بهداشتی لوله کشی باید از موادی ساخته شوند که پایدار و مقاوم در برابر خوردگی و با سطوح غیر جاذب
و عاری از جرم گرفتگی پنهان باشند.
ماده  : 32شرایط طراحی و نصب سیستم های فاضالب بهداشتی باید طوری باشد که بتوانند هدر رفتن آب و فاضالب
مربوطه را از هر یک از این وسایل بهداشتی بدون ایجاد هر گونه آلودگی گرفتگی مسیر و باقی گذاردن پسماند های جامد
در داخل لوله فاضالب به محل های تعیین شده انتقال دهند.
ماده  : 33سیستم های لوله کشی باید در شرایط بهداشتی نگهداری شوند و در مسیر انشعاب های مستقیم و غیر مستقیم
به شبکه فاضالب از سیفون با آب بند مناسب استفاده شود.با انتخاب فاصله کافی بین وسایل برای تمیز کاری باید به طور
معقولی در دسترس باشند.
ماده  : 34سطوح و اجزای ساختمان باید در مقابل نشت آب از سیستم لوله کشی و سیستم شبکه جمع آوری و دفع
فاضالب محافظت شوند .این حفاظت می بایست با الزامات زیر صورت پذیرد:
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الف) زیر هر شیر برداشت آب در ساختمان باید یک دهانة تخلیه وجود داشته باشد ،جز شیر آتش نشانی ،شیر ماشین
ظرفشویی ،شیر ماشین لباسشویی و لوازم مشابه دیگر که در آن ها شیر سر شلنگی باید با یک شلنگ به یک دستگاه مصرف
کننده آب متصل میشود.
ب) لوازم بهداشتی ( دستشویی ،سینک ،وان ،زیر دوشی و مانند آن ها) که دهانه تخلیه فاضالب آن ها قابل مسدود شدن
باشد باید سر ریز داشته باشند.
ج) در هر یک از فضاهای ساختمان که احتمال آب ریزی از خروجی های متعدد وجود داشته باشد باید یک کف شوی یا
کانال آب رفت روی کف ،که قابل مسدود شدن نباشد ،نصب شود.
د) لوله سر ریز مخازن و دیگر مصرف کننده هایی که روی بام نصب میشوند ،نباید روی بام رها شوند .آب خروجی از این
لوازم باید به یک دریافت کننده هدایت شود .همچنین کفشوی آب باران بام نباید به عنوان دریافت کننده سرریز این لوازم
مورد استفاده قرار گیرد.
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 _9چک لیست پیمان تاسیسات
کشف منابع عمده خطر و کلیه عواملی که می تواند به عنوان شروع کننده حادثه عمل کنند ،می بایست به عنوان یک
هدف اصلی مدنظر قرار گرفته شود ،لذا در این بخش ،خطرات به پنج دسته خطرات مرتبط با فرآیند ،خطرات مرتبط با
عوامل انسانی ،خطرات مرتبط با مواد موجود در پیمان ،خطرات مرتبط با عوامل محیطی و خطرات مرتبط با تجهیزات
تقسیم شده اند و برای هر بخش سواالت مرتبط با چک لیست تخصصی آورده شده است ( .پیوست )2
 -10مسئول بهداشت ،ایمنی و محیط زیست) (HSEدر شرکتهای پیمانکار
نحوه تایید صالحیت و به کارگیری مسئول  HSEو شرح وظایف مسئول  HSEمطابق با دستورالعمل به کارگیری
مسئول  HSEپیمانکار شهرداری تهران به کد مدرك  HSE-CO-GU-22-222می باشد.
 -11واکنش در شرایط اضطراری
نحوه تهیه و تدوین طرح واکنش در شرایط اضطراری متناسب با محدوده فعالیت های شرکت های پیمانکاری و چک لیست
ها و دستورالعملهای مرتبط با آن به شرح ذیل و منطبق با راهنمای واکنش در شرایط اضطراری شهرداری تهران به کد
مدرك  HSE-GU-213-22می باشد.
-

شرایط اضطراری محتمل در هر یک از اماکن و فرآیندهای کاری باید شناسایی شده و برنامهها و اقدامات
کنترلی الزم در این زمینه انجام گردد.

-

مانور تخلیه اضطراری اماکن باید حداقل در هر سال دو مرتبه اجرا شود.

-

مانور مقابله با زلزله باید حداقل سالی دو مرتبه اجرا شود.

-

تجهیزات الزم برای مواجه با شرایط اضطراری باید شناسایی و تامین گردد.

 -12شناسایی خطر ،ارزیابی ریسک و بازرسی های HSE
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک های ناشی از فرایندهای پیمان بر اساس راهنمای ارزیابی و مدیریت ریسک به
کد مدرك  HSE-GU-224-21شهرداری تهران هر سال انجام گردد .اجرای ارزیابی ریسک باید توسط مسئول
ایمنی ،بهداشت و محیطزیست صورت پذیرد.
-

اقدامات کنترلی مورد نیاز با توجه به ارزیابی ریسک صورت گرفته تعریف و تدوین و اجرا شود.

-

ضروری است همواره اثر بخشی برنامه های کنترلی و مدیریت ریسک مورد بررسی و نظارت مستمر قرار گیرد.
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-

بازدید ها و بازرسیهای مستمر  HSEاز کلیه نقاط باید به صورت روزانه انجام و نواقص و خطرات شناسایی
شده و پیگیری های الزم جهت رفع و کنترل آنها صورت پذیرد .ضروری است سوابق بازرسی ها و پیگیری ها
به صورت مستند نگهداری شود.

 -13ثبت و گزارش رویدادها (حوادث ،شبه حادثه و آنومالی ها)
مکانیسم ثبت و گزارش دهی حوادث می بایست مطابق موارد ذیل و منطبق با مجموعه دستورالعملهای مدیریت
حوادث شهرداری تهران به کد مدرك  HSE-WI-00-00باشد.
-

در هریک از پیمانها باید مکانیسم و سیستم ثبت و گزارش رویدادها وجود داشته باشد.

-

گزارش حادثه به معاونت مربوطه /اداره  HSEمنطقه ،سازمان و شرکت های تابعه ،طی مدت دو ساعت و تکمیل
فرم تجزیه و تحلیل حادثه ظرف مدت  41ساعت (برای حوادث مهم)؛

-

شرکت در جلسات تجزیه و تحلیل حوادث مناطق  22گانه ،سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران؛

-

صندوق هایی جهت گرفتن نظرات و اعالم خطرات از سوی شهروندان نصب و روزانه جمع آوری و اقدامات
اصالحی الزم صورت پذیرد.

-

شماره تلفن مشخصی جهت دریافت گزارش شهروندان تعیین و به عموم شهروندان اطالع رسانی گردد.

 -14کمکهای اولیه
-

الزم است جعبه کمکهای اولیه بر اساس دستورالعملهای وزارت بهداشت به تعداد کافی در کارگاه و محدوده
پروژه مستقر شود.

-

الزم است مسئول  ،HSEمطابق با دستورالعمل به کار گیری مسئول  HSEپیمانکار دوره های عمومی و
تخصصی را گذرانده باشند.

 -15پیمانکاران
-

همه پیمانکاران باید از الزامات بهداشت ،ایمنی و محیط زیست آگاهی کافی داشته و هنگام عقد قرارداد HSE
 PLANخود را ارائه نمایند.

-

کلیه بهره برداران و پیمانکاران پیمان تاسیسات موظف به اجرای این دستورالعمل در حوزه  HSEو نظارت
کافی جهت جاری سازی این دستورالعمل توسط پرسنل خود می باشند.
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ویپست اه
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پیوست شماره  : 1شناسنامه  HSEپیمان تاسیسات
موضوع پیمان

تاسیسات

شرح پیمان

شناسه پیمان
323

نگهداری و راهبری تاسیسات موتورخانه ،تاسیسات برقی ،تاسیسات گرمایشی ،سرمایشی و لوله کشی در ساختمان های شهرداری

فرآیندهای اصلی پیمان
مشخصات سرمایه های در ارتباط با فرآیند

نام فرآیند

زمان فعالیت
شب

مشخصات ماشین آالت ،تجهیزات و ابزار

مشخصات مشاغل

روز

تعمیر و نگهداری برق

ابزار دستی ،دریل و ابزار برقی

برق کار

*

جوشکاری و برشکاری و سنگ زنی

تجهیزات جوشکاری و کپسول تحت فشار و سنگ فرز

جوشکار

*

اسیدشویی و خنثی سازی

ابزار دستی

تکنسین تاسیسات

*

کار در ارتفاع و نردبان

نردبان ،حمایل ایمنی و ...

تکنسین تاسیسات

*

تاسیسات مکانیکی  -موتورخانه

تجهیزات موتورخانه

تکنسین تاسیسات

*

*

فضای عمومی موتورخانه و تاسیسات

تجهیزات موتورخانه

تکنسین تاسیسات

*

*

دیگ بخار و دیگ آب گرم

رنگ ،تینر و نردبان

تکنسین تاسیسات

*

*

بخاری ،آبگرمکن ،شومینه و تاسیسات گازسوز

بخاری و تاسیبسات گرمایشی

---

*

*

کولر آبی ،گازی و سیستم سرمایش

تاسیسات سرمایشی

---

*

*

دودکش و هواکش

دودکش و فن موضعی و عمومی

---

*

*

لوله کشی

لوله و دستگاه جوش و اتو

---

*

مشخصات ماشین آالت  /ابزار تخصصی  /مشخصات بازرسی
نام

تجهیزات جوشکاری و
کپسول تحت فشار

منبع انرژی  /سوخت

خطرات ویژه

گاز استیلن ،گاز اکسیژن

انفجار و آتش سوزی

مالحظات

گواهی نامه مرتبط

زمانبندی بازرسی

استفاده از کپسول ها به صورت ایستاده و مهار
شده،دارا بودت فلش بک ارستور ،شلنگ هی یک

-

روزانه

تکه و بدون پارگی و ....

دریل دستی

جریان الکتریسیته  /باد

پرتاب ذرات

دارای استانداردهای بین المللی

-

روزانه

سنگ فرز

جریان الکتریسیته

سطوح تیز و برنده

دارای استانداردهای بین المللی

-

روزانه

داربست

-

سقوط اتصاالت

لوله های فاقد پوسیدگی و آسیب دیدگی

-

روزانه

نردبان

-

سقوط

از لحاظ ظاهری استاندارد و بدون رنگ شدگی

-

روزانه

دیگ بخار

گاز ،گازوئیل

انفجار و آتش سوزی

بازدید مطابق با چک لیست

-

روزانه

بخاری و ...

گاز ،نفت و ...

آتش سوزی

فاقد نشتی و نیازمند فاصله از مواد قابل اشتعال

-

هفتگی

مشخصات ابزار دستی
نام ابزار
خطرات ویژه

فازمتر

پیچ گوشتی

تی و سطل

انبردست

--

--

--

--
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مشخصات مواد شیمیایی  /مصالح  /مواد معدنی  /مواد آلی
شرایط اضطراری

نام ماده

نوع ماده

فرآیند کاربردی

MSDS

اسید کلریدریک

شیمیایی

اسید شویی و خنثی سازی

*

پودر و گاز

چسب برق

شیمیایی

تعمیر و نگهداری برق

*

---

ایجاد درماتیت پوستی

بنزین

شیمیایی

سوخت تجهیزات

*

پودر و گاز – کف

قابل انفجار و التهاب آور
قابل اشتعال

مالحظات ویژه

اطفا حریق

قابل اشتعال و محرک تنفس

نفت

شیمیایی

سوخت تجهیزات

*

پودر و گاز -کف

گاز شهری

شیمیایی

سوخت بخاری و ...

*

---

ایجاد درماتیت پوستی

گاز کولر گازی

شیمیایی

تامین سرمای کولر گازی

*

---

التهاب آور

روغن موتور و روان کننده

شیمیایی

روان کاری

*

پودر و گاز -کف

قابل اشتعال

تعیین صالحیت مشاغل پیمان
نام شغل

میزان تحصیالت

سابقه کار

آموزش های الزم

تجهیزات حفاظت فردی مورد نیاز شغل

کارگر تاسیسات

خواندن و نوشتن

-

ایمنی عمومی ،ایمنی کار در ارتفاع و ...

دستکش،لباس کار  ،کاله  ،عینک  ،ماسک و ....

برق کار

خواندن و نوشتن

حداقل سه سال

ایمنی عمومی ،ایمنی برق و ...

دستکش ،لباس کار  ،کاله  ،ماسک و ....

تکنسین تاسیسات

خواندن و نوشتن

حداقل سه سال

ایمنی عمومی ،ایمنی کار در ارتفاع و ...

جوشکار و برش کار

خواندن و نوشتن

حداقل سه سال

ایمنی عمومی  ،ایمنی جوشکاری و برشکاری و ...

دستکش،لباس کار  ،کاله  ،ماسک و ....
لباس کار ،دستکش ،عینک جوشکاری ،ماسک و .....

عوامل محیطی تاثیر گذار پیمان
روش های کنترل

مالحظات خاص

تاثیر

نام عامل محیطی

نوع عامل

-

استفاده از فرش عایقRCD , ESD ،

-

خطرات انرژی الکتریکی

انرژی

برق گرفتگی و سقوط

نشتی گیری و بازدید دوره ای

-

رطوبت و نشت مواد

مواد

لغزندگی کف و تجهیزات

زنگ زدگی و پوسیدگی

استفاده از کاله و عینک مناسب

-

نور مستقیم خورشید

طبیعی

سوختگی پوست

آب مروارید

آیین نامه /الزامات  /قوانین و مقررات  /دستورالعمل
نام الزام

آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاهها

نوع الزام

آیین نامه

مرجع

موارد کاربرد

کل پروژه

-

-

آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها
فصل سوم  -وظايف
مبحث پنجم  -مراقبتهاي بهداشتي كارگاه

آیین نامه

اسید شویی و نظافت

آيين نامه حفاظتي جوشکاري و برشکاري گرم

آیین نامه

جوشکار و برشکاری

-

آیین نامه

کل پروژه

-

-

آیین نامه

کل پروژه

-

-

آيين نامه كار در ارتفاع
آيين نامه عالئم ايمني در كارگاه ها
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آيين نامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

آیین نامه

کل پروژه

-

-

وزارت کار و رفاه
امور اجتماعی

آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي كارگاهها

آیین نامه

تعمیر و نگهداری برق

-

-

وزارت کار و رفاه
امور اجتماعی

آیین نامه

کل پروژه

-

-

وزارت کار و رفاه
امور اجتماعی

آيين نامه مواد خطرناک ،قابل اشتعال و انفجار

آیین نامه

کل پروژه

-

-

وزارت کار و رفاه
امور اجتماعی

مبحث  41مقررات ملي ساختمان

مقررات ملی

کل پروژه

-

-

سازمان نظام
مهندسی کشور

مبحث  1مقررات ملي ساختمان

مقررات ملی

موتورخانه و تاسیسات

آيين نامه وسايل حفاظت فردي وزارت كار و اموراجتماعي

سازمان نظام
مهندسی کشور

فعالیت های ویژه حیطه عملیات مدیریت HSE
قبل از اجرای عملیات

حین اجرای عملیات

بعد از اجرای عملیات

تدوین HSE Plan

استفاده از تجهیزات ایمن کار در ارتفاع

-

-

مدیریت مصرف و استفاده از اسید

-

-

-

-

نیازمند مجوز کار PTW

دستورالعمل پیمان نگهداشت تاسیسات
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پیوست شماره  : 2چک لیست بازرسی پیمان تاسیسات
تعمیر و نگهداری برق
گروه

انطباق/عدم انطباق

عنوان
_1آيا هنگام تعمیرات از ابزارو وسايل ايمني عايق استفاده میشود ؟
_2آيا كلیدهاي الكتريكي دستگاهها داراي برچسب هاي مناسب شناسايي مي باشند
؟

تجهیزات

توضیحات

بلی/خیر NA /
بلی/خیر NA /

_3آيا تابلوهاي برق در اختیار فرد مسئول قرار دارد ؟

بلی/خیر NA /

_4آيا براي وسايل برقي قابل حمل از پريزهاي ارت دار و يا عايق دوبل استفاده

بلی/خیر NA /

شده است ؟
_5آيا كابل انشعابات موقت سالم است ؟

بلی/خیر NA /

_6آيا كلیه تجهیزات برقي مجهز به سیستم اتصال به زمین مي باشند؟

بلی/خیر NA /

_7آيا قبل از استفاده از وسايل برقي كنترل هاي الزم روي آنها صورت مي گیرد ؟(

بلی/خیر NA /

اينديكیتور)

فرآيند

-8آيا از انجام عملیات برقي در اماكن مرطوب جلوگیري به عمل مي آيد ؟

بلی/خیر NA /

_9آيا هنگام تعمیرات دستگاهها زير پايي عايق براي افراد وجود دارد ؟

بلی/خیر NA /

_11آيا هنگام تعمیرات دستگاههاي برقي فیوزهاي تابلوي برق مربوط به دستگاه

بلی/خیر NA /

قطع مي شود ؟
_11آيا تجهیزات حفاظت فردي نظیر لباس كار ،كفش ايمني ،دستكش ايمني  ،كاله

بلی/خیر NA /

_12آيا سیستم قفل هاي ايمني ،برچسب ايمني( ) tag out/lock outبراي تعمیرات

بلی/خیر NA /

ايمني  ،و  .....تهیه و تحويل گرديده است؟
وجود دارد ؟

محیطي

_13آيا تابلوهاي برق در محفظه قفل دار قرار دارند ؟

بلی/خیر NA /

_14آيا تابلوهاي برق از لحاظ فیزيكي سالمند ؟

بلی/خیر NA /

_15آيا مقاومت چاه ارت به طور مرتب مورد ارزيابي قرار مي گیرد ؟

بلی/خیر NA /

_16آيا چاه ارت وجود دارد؟ و آيا چاه ارت داراي گواهي آزمايش فني مي باشد؟

بلی/خیر NA /

_17آيا مقابل تابلوهاي برق بوسیله زير پايي عايق مفروش شده است ؟

بلی/خیر NA /

_18آيا در نزديكي تابلوهاي برق كپسول اطفاء حريق  CO2نصب شده است؟

بلی/خیر NA /

_19آيا تابلو و عاليم ايمني الزم درمجاورت تابلو نصب شده است ؟

بلی/خیر NA /

جوشكاري و برشكاري
گروه

تجهیزات

عنوان

انطباق/عدم انطباق

-21آيا محتويات داخل سیلندر روي آن نوشته شده است؟

بلی/خیر NA /

-21آيا سیلندرها در مقابل منابع حرارت محافظت شده است؟

بلی/خیر NA /

-22آيا سلیندرها از خطر افتادن اشیاء محافظت شده است؟

بلی/خیر NA /
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-23آيا براي سیلندرهاي در حال حمل يا انبار شده ،خطر افتادن ،برخورد يا غلتیدن

بلی/خیر NA /

وجود ندارد؟
-24آيا كالهک سیلندر ها در مواقعي كه سیلندر مورد استفاده قرار نمي گیرد،

بلی/خیر NA /

بسته مي باشد؟
-25آيا سیلندرها در چرخ دستي قرار دارند يا به جايي مهار شده اند؟

بلی/خیر NA /

-26آيا سیلندرهاي خالي ،جدا از سیلندرهاي پر انبار شده اند؟

بلی/خیر NA /

-27آيا سیلندر ها با توجه به محتواي خود بصورت جدا انبار شده اند؟

بلی/خیر NA /

-28آيا شیلنگ ،شیر ،مشعل و اتصاالت مربوط به سیلندرهاي o2و ( C2H2استیلن)

بلی/خیر NA /

و  ...سالم هستند؟
-29آيا دستگاه اكسي استیلن داراي شیريكطرفه است ؟

بلی/خیر NA /

-31آيا بدنه سیلندرها سالم است؟

بلی/خیر NA /

-31آيا سنگماشین فرز واشر مخصوص دارد ؟

بلی/خیر NA /

-32آيا قسمتهاي گردنده و متحرك سنگ فرز داراي حفاظ ثابت مي باشد ؟

بلی/خیر NA /

-33آياflash back arrestorبر روي سیلندرها نصب شده است؟

بلی/خیر NA /

-34آيا وضعیت ظاهري سنگ،ماشین فرز مناسب است؟

بلی/خیر NA /

-35آيا سنگ ماشین فرز تكیه گاه مناسب دارد ؟

بلی/خیر NA /

-36آيا در موتور جوش ( ركتي فاير ) گیره ي اتصال به زمین در جاي ايمن وصل

بلی/خیر NA /

شده است ؟
-37آيا سطوح جوشكاري ،صاف و بدون لبه هاي تیز و برنده هستند؟

بلی/خیر NA /

-38آيا در هنگامي كه عملیات جوشكاري صورت نمي گیرد موتور جوش (ركتي

بلی/خیر NA /

فاير) خاموش مي باشد؟
-39آيا در فرآيند جوشكاري سیلندرها به صورت قائم مورد استفاده قرار مي

فرآيند

بلی/خیر NA /

گیرند؟
-41آيا تجهیزات حفاظت فردي نظیر ماسک جوشكاري ،دستكش

بلی/خیر NA /

-41آيا از تماس عوامل خارجي مانند روغن با شیر ( )valveسیلندرها جلوگیري به

بلی/خیر NA /

چرمي،لباس،پیشبند،شیلد،عینک و كفش مناسب تهیه و تحويل مي گردد؟
عمل مي آيد؟
-42آيا در فرآيند جوشكاري از فندك مخصوص جهت روشن نمودن مشعل

بلی/خیر NA /

جوشكاري استفاده مي شود؟
 – 43آيا مجوز كار براي فرآيند جوشكاري و برشكاري دريافت شده و در محل

بلی/خیر NA /

 -44آيا محل از مواد قابل اشتعال پاك شده است ؟

بلی/خیر NA /

-45آيا هنگام كار با دستگاه جوش عدم وجود رطوبت در محیط رعايت ميشود؟

بلی/خیر NA /

 -46آيا در مكان هايي كه احتمال پاشش گدازه بر روي كارگران ،افراد مجاور و

بلی/خیر NA /

وجود دارد؟

عوامل
محیطي

تجهیزات وجود دارد از پاراوان هاي ثابت به ارتفاع  2متر استفاده مي شود؟

عوامل
انساني

-47آيا كارگران آموزش هاي ايمني جوشكاري و برشكاري را ديده اند؟

بلی/خیر NA /

-48آيا كارگران مهارت هاي الزم براي استفاده از تجهیزات تخصصي جوشكاري و

بلی/خیر NA /

برشكاري را دارا هستند؟
-49آيا اپراتور ماشین فرز از قوانین و الزامات ايمني كار با ماشین فرز مطلع و از

بلی/خیر NA /

آنها پیروي مي كنند؟
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-51آيا كاركنانالزامات ايمني مندرج در سیستم مجوز كار را رعايت مي كنند؟

-51آيا كارگران براي تعمیر تجهیزات و وسايل آنها را از مدار خارج مي نمايند؟

بلی/خیر NA /
بلی/خیر NA /

اسید شويي و خنثي سازي
انطباق/عدم انطباق

عنوان
_52آيا تجهیزات حفاظت فردي متناسب با نوع آالينده شیمیايي جهت كاركنان در

توضیحات

بلی/خیر NA /

معرض نظیر لباس مخصوص ،ماسک فیلتر دار ،ماسک اكسیژن ،دستكش ضد
اسید و  ...تهیه و تحويل گرديده است؟
_53آيا ظروف و مخازن نگهدارنده مواد شیمیايي (اسیدها) براي جلوگیري از نشت

بلی/خیر NA /

_54آيا تجهیزات كمكي (نردبان -طناب و )....براي ورود به فضاي بسته پیش بیني

بلی/خیر NA /

چک مي شوند ؟

فرآيند

شده است؟
_55آيا در فضاهاي محصوري كه گازها و مايعات قابل اشتعال وجود دارد از وسايل

بلی/خیر NA /

بدون جرقه استفاده مي شود؟
_56آيا در نزديكي كار با مواد شیمیايي دوش ايمني و چشم شوي اضطراري وجود

بلی/خیر NA /

_57آيا سیستم مجوز كار در فضاي بسته در محل موجود مي باشد؟

بلی/خیر NA /

_58آيا سیستم تهويه صنعتي متناسب با نوع آالينده شیمیايي و متناسب با فضاي

بلی/خیر NA /

عوامل

_59آيا در فضاي بسته سیستم روشنايي مصنوعي مناسب وجود دارد؟

بلی/خیر NA /

محیطي

_61آيا محدوده فضاي بسته از عالئم هشدار دهنده استفاده مي شود؟

بلی/خیر NA /

_61آيا هر گونه خوردن  ،آشامیدن در محیط كار ممنوع بوده و براي آن مكان

بلی/خیر NA /

_62آيا كاركنان با خطرات مواد شیمیايي ( اسید ها و بازها ) آشنايي دارند ؟

بلی/خیر NA /

_63آيا كارگران با تعريف فضاي بسته و خطرات آن آشنا هستند؟

بلی/خیر NA /

_64آيا كاركنانالزامات ايمني مندرج در سیستم مجوز كار را رعايت مي كنند؟

بلی/خیر NA /

دارد؟

بسته (فن مجهز به جرقه گیر) وجود دارد؟

مناسبي درنظر گرفته شده است ؟

عوامل
انساني

ايمني كار در ارتفاع و نردبان
عنوان

تجهیزات
فرآيند
عوامل
محیطي

انطباق/عدم انطباق

_65آيا فواصل بین پله هاي نردبان با يكديگر مساوي است؟

بلی/خیر NA /

_66آيا نردبان از لحاظ ظاهري سالم و كامال ايمن مي باشد؟

بلی/خیر NA /

_67آيا تجهیزات حفاظت فردي مناسب نظیر دستكش ضدبرش،كفش

بلی/خیر NA /

توضیحات

ايمني،لباس كار مناسب و كاله ايمني تهیه و تحويل گرديده است ؟
_68آيا در حین عملیات وضعیت قرارگیري پايه نردبان صاف و بدون زاويه است؟

بلی/خیر NA /

_69آيا از هارنس استفاده میشود؟

بلی/خیر NA /

_71آيا اطراف محل استقرار نردبان عاري از گودال و چاله مي باشد؟

بلی/خیر NA /

_71آيا محل اجراي عملیات به وسیله تابلوهاي هشداردهنده مشخص شده است؟
_72آيا كارگران آموزشهاي ايمني كار در ارتفاع را ديده اند؟
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عوامل

_73آيا افراد از توانايي هاي فیزيكي و رواني الزم جهت انجام عملیات

انساني

برخوردارند؟(سالم و عدم ترس از ارتفاع)

بلی/خیر NA /

تاسیسات مكانیكي – موتورخانه
انطباق/عدم انطباق

عنوان
-74آيا دمپرهاي تنظیم حجم هواي تاسیسات مكانیكي موتورخانه به درستي كار میكنند؟

بلی/خیر NA /

 -75آيا دمپرهاي آتش تاسیسات مكانیكي موتورخانه به درستي كار میكنند؟

بلی/خیر NA /

-76آيا مقدار سوخت ورودي به دستگاه موتورخانه مطابق با جدول ارتفاع محل نصب دستگاه مي

بلی/خیر NA /

-77آيا دستگاه هاي تاسیسات مكانیكي مرتعش مجهز به قطعات مهار كننده ارتعاش مي باشند؟

بلی/خیر NA /

-78آيا دستگاه هاي تاسیسات مكانیكي داراي پالك مشخصات كه داراي تايیديه موسسه صالحیت دار

بلی/خیر NA /

 -79آيا قسمت هاي متحرك تاسیسات مكانیكي (مانند باد زن،پولي تسمه،چرخ طیار و)...با حفاظ فلزي

بلی/خیر NA /

توضیحات

باشند؟

قانوني مي باشد است؟
مقاوم و مناسب پوشانده است؟
-81آيا قسمت هاي تاسیسات مكانیكي با دماي سطح باال (تا 91درجه سانتي گراد) با حفاظ فلزي مقاوم و

بلی/خیر NA /

مناسب مانع تماس مستقیم افراد مي شود؟
 -81آيا دستور العمل نصب و راهبري كارخانه ي سازنده تاسیسات مكانیكي و ديگ بخاردر محل نصب

بلی/خیر NA /

 -82آيا دستگاهها و تاسیسات روي پشت بام(با فاصله كمتر از 3متر از لبه بام)حفاظ گذاري مناسب و

بلی/خیر NA /

دستگاه در دسترس مي باشد؟
بام مقاوم شده است؟
-83آيا لوله تاسیسات مكانیكي و موتور خانه و ديگ هاي بخار فاقد نشتي و ريزش مواد میباشند؟

بلی/خیر NA /

-84آيا كانال هاي عبور جريان هوا فاقد هرگونه درز،نشتي و شكستگي مي باشند؟

بلی/خیر NA /

-85آيا دريچه بازديد و دسترسي به دمپر آتش در محل مناسب نصب شده است و شرايط مناسبي

بلی/خیر NA /

دارد؟
 -86آيا دريچه و دسترسي به دمپر آتش فاقد هرگونه پوشش عايق يا روكش مي باشد؟

بلی/خیر NA /

-87آيا برچسب دائمي و خوانا تحت عنوان <<دمپر آتش>> روي دريچه نصب شده است؟

بلی/خیر NA /

 -88آيا موتور خانه مجهز به آشكار ساز و دتكتور نشت مبرد و محصوالت مي باشد؟ ( حداقل اكسیژن

بلی/خیر NA /

-89آيا موتور خانه و ساير بخش هاي تاسیسات مجهز به سیستم تعويض مكانیكي هوا ( فن مكنده) مي

بلی/خیر NA /

 18درصد )
باشد؟

فضاي عمومي موتورخانه و تاسیسات
عنوان
-91آيا دريچه هاي ورود و خروج هوا در بیرون ساختمان،مجهز به توري هاي فلزي مقاوم در برابر

انطباق/عدم انطباق

توضیحات

بلی/خیر NA /

خوردگي و نفوذ حشرات است؟
-91آيا پس از نصب دستگاه  ،در اطراف معبر تردد با عرض حداقل  111سانتي متر باقي مانده

بلی/خیر NA /

است؟(حداقل عرض معبر 111سانتي متر)
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-92آيا براي محل نصب ( موتوخانه ) ديگ بخار داراي دو درب با فاصله مناسب از يكديگر در نظر

بلی/خیر NA /

گرفته شده است؟
-93آيا راه ها ي دسترسي به تاسیسات مكانیكي و موتور خانه روي بام ايمن میباشد؟

بلی/خیر NA /

-94آيا سطح كارتعمیرات و نگهداري ديگ هاي بخار و ساير تاسیسات مكانیكي فاقد شیب و سطح

بلی/خیر NA /

-95آيا كف قسمت تاسیسات مكانیكي و موتور خانه ها عاري از هرگونه روغن و مواد شوينده مي

بلی/خیر NA /

لغزنده مي باشد؟
باشد؟
-96آيا  MSDSمواد شیمیايي،روان كننده ها،اسیدها و ساير مواد بكار رفته در تاسیسات وجود دارد؟

بلی/خیر NA /

-97آيا محل اتاق تاسیسات يا ديگ بخار در راه كف شوي يا دهانه تخلیه مجهز به در پوش و توري

بلی/خیر NA /

مناسب است؟
-98آيا محل نصب تاسیسات مكانیكي  ،موتورخانه تبريد خانه و ديگ داراي كف در جنس غیر سوختني

بلی/خیر NA /

میباشد؟
-99آيا ورود و خروج افراد به موتور خانه هاي تاسیسات محدود و منوط به داشتن مجوز و صالحیت مي

بلی/خیر NA /

-111آيا روي درب ورودي موتور خانه و مركز تاسیسات تابلوي "ورود افراد متفرقه" ممنوع نصب شده

بلی/خیر NA /

باشد؟
است؟
 -111آيا درب موتور خانه خود بسته شو ،بي خطر ،هوا بند و به سمت بیرون بازشو است؟

بلی/خیر NA /

-112آيا موتور خانه به فضاهاي ديگر ساختمان با شو ندارد و نشت محصوالت موتورخانه به ساختمان

بلی/خیر NA /

امكان پذير نمي باشد؟
 -113آيا موتور خانه داراي درب خروجي مستقیم به بیرون از ساختمان مي باشد؟ ( در صورت مجهز

بلی/خیر NA /

بودن به سیستم خود بسته شو و گاز بند مجاز است درب خروجي موتورخانه تبريد و تاسیسات به
راهرويي باز شود كه مستقیما به درب خروج راه دارد).
 -114آيا مقابل جعبه و تابلوي برق تاسیسات سكو و كفپوش عايق تعبیه شده است؟

بلی/خیر NA /

 -115آيا ديواره ها و كف قسمت تاسیسات در برابر نفوذ آب و تجمع آب مقاوم است؟

بلی/خیر NA /

 -116آيا واحد تاسیسات به سیستم اتصال به زمین ( ارتینگ ) مجهز است؟

بلی/خیر NA /

-117آيا استراحت افراد حتي بصورت موقت در واحد تاسیسات ممنوع است؟

بلی/خیر NA /

-118آيا تابلوي برق واحد تاسیسات مجهز به كلید قطع اضطراري مي باشد؟

بلی/خیر NA /

-119آيا تابلوي برق واحد تاسیسات مجهز به كلید حفاظ جان  RCDمي باشد؟

بلی/خیر NA /

-111آيا تابلوي هشدار دهنده دما ،خطر سوختگي ،خطر برق ،خطر انفجار و ريزش و پاشش مواد در محل

بلی/خیر NA /

-111آيا از انبارش مواد غیر ضروري در قسمت هاي مختلف تاسیسات ساختمان جلوگیري مي شود؟

بلی/خیر NA /

-112آيا از گوشي و عینک هاي مخصوص جهت حفاظت گوش و چشم در برابر خطرات واحد تاسیسات

بلی/خیر NA /

هاي مورد نیاز بخش تاسیسات نصب شده است؟

استفاده مي شود؟

ديگ بخار و ديگ آب گرم
عنوان

انطباق/عدم انطباق

-113آيا ظرفیت ديگ آب گرم با استفاده از پالك روي ديگ نصب شده است؟

بلی/خیر NA /

-114آياپي و پايه دستگاه ديگ بخار تحمل مقاومت كافي را دارند ومسطح و فاقد درز و شكاف است؟

بلی/خیر NA /

-115آيا شیر قطع و وصل مسیرشیر ورودي و خروجي ديگ آب گرم/بخار وجود داردو درست عمل

بلی/خیر NA /

توضیحات

میكند؟
-116آيا شیر تخلیه سريع ديگ بخار به درستي عمل میكند؟
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-117آيا در مسیر لوله ورودي گاز سوخت به مشعل ديگ  ،قبل از لوازم كنترل  ،شیر قطع و وصل وجود

بلی/خیر NA /

دارد و سالم میباشد؟
-118آيا لوله انشعاب شمعک داراي شیر گاز مخصوص به خود مي باشد وآيا شیر درست عمل میكند؟

بلی/خیر NA /

-119آيا ديگ آب گرم ،فشار سنج و دماسنج دارد و فشارسنج ودما سنج داراي عملكرد صحیح مي

بلی/خیر NA /

-121آيا ديگ بخار داراي شیشه آب نما با عملكرد صحیح مي باشد؟

بلی/خیر NA /

-121آيا ديگ آب گرم/بخار مجهز به شیر اطمینان با عملكرد صحیح و مناسب مي باشد؟

بلی/خیر NA /

باشند؟

-122آيا شیر اطمینان ديگ بخار/آب گرم داراي گواهي آزمايشمي باشد؟

بلی/خیر NA /

-123آيا شیر اطمینان مستقیماً به ديگ آب گرم ،ديگ بخار و مخزن آب گرم (بدون واسطه/شیر قبل از

بلی/خیر NA /

شیر اطمینان/شیر بعد از شیر اطمینان)متصل مي باشد؟
-124آيا تخلیه شیر اطمینان از راه لوله به فضاي خارج از ساختمان هدايت مي شود؟

بلی/خیر NA /

-125آيا محل تخلیه شیر اطمینان ،ايمن مي باشد ؟( محل تخلیه  ،خطر آسیب به اشخاص يا تخريب و

بلی/خیر NA /

تصنیع اموال را نداشته باشد )
-126آيا ديگ آب گرم مجهز به كنترل دماي حد باال و كنترل سطح پايین آب مي باشد و بطور خودكار

بلی/خیر NA /

عمل مي كند؟
-127آيا مخزن انبساط ديگ بخار در محل نصب ،به كمک پايه ،آويز و بست مناسب به اجزاي ساختمان

بلی/خیر NA /

-128آيا مخزن انبساط بست ديگ بخار داراي گواهي معتبر آزمايش فشار مي باشد؟

بلی/خیر NA /

-129آيا مخزن انبساط بست داراي اتصال تخلیه آب و شیشه آبنما با عملكرد صحیح و مناسب مي

بلی/خیر NA /

مهار و پايدار شده است؟

باشد؟

بخاري آب گرم كن  ،شومینه  ،تاسیسات گاز سوز
عنوان
-131آيا دستگاه ها با سوخت مايع/گاز در محل هاي ممنوعه نصب شده است؟(اتاق خواب-حمام-

انطباق/عدم انطباق

توضیحات

بلی/خیر NA /

توالت-انباري محل ممنوعه میباشد)
-131آيا حتي االمكان انشعابات در سمت راست وسیله گاز سوز نظیر بخاري و اجاق گاز قرار دارد؟ (

بلی/خیر NA /

جهت كاهش طول شلنگ )
-132آيا آبگرمكن ديواري مجهز به كنترل كننده دما ،شیر خودكار جريان گاز و سیستم جرقه زن و

بلی/خیر NA /

-133آيا محل قرارگیري و نصب بخاري گازي فاقد هرگونه شیب مي باشد؟

بلی/خیر NA /

 -134آيا بخاري گازي بدون دودكش در محل مجاز نصب شده است؟ (اتاق خواب،حمام،دستشويي و

بلی/خیر NA /

نظارت بر شعله مي باشد؟

توالت و انباري و محل هاي ممنوعه نصب هستند)
 -135آيا بخاري گازي بدون دودكش مجهز به كنترل وجود حداقل میزان اكسیژن مي باشد؟(حداقل

بلی/خیر NA /

اكسیژن)%18
-136آيا شلنگ اتصال بخاري گازي صحیح و سالم مي باشد و با بست مناسب به شیر كنترل وصل شده

بلی/خیر NA /

است؟
 -137آيا كنترل بخاري برقي به صورت دستي و چند مرحله اي مي باشد؟

بلی/خیر NA /

-138آيا بخاري برقي مجهز به كلید اصلي خودكار (جهت قطع خودكار حین سقوط ،واژگوني يا نصب

بلی/خیر NA /

-139آيا محل نصب بخاري برقي عاري از هرگونه رطوبت مي باشد و بخاري در محل خشک نصب

بلی/خیر NA /

نادرست ) مي باشد؟
شده است؟

دستورالعمل پیمان نگهداشت تاسیسات

138Page

مجموعه مستندات سامانه مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست شهرداری تهران

-141آيا بخاري برقي از هرگونه ضربه يا صدمه فیزيكي مهار شده است؟

بلی/خیر NA /

-141آيا حفاظ توري بخاري برقي وجود دارد و در محل خود به طور صحیح و مقاوم نصب شده است؟

بلی/خیر NA /

-142آيا سیم رابط و دوشاخه بخاري برق صحیح و سالم مي باشد ؟

بلی/خیر NA /

-143آيا آبگرمكن برقي داراي عالمت استاندارد و برچسب تعیین معیار مصرف انرژي (برچسب انرژي)

بلی/خیر NA /

-144آيا كابل هاي برق و كلید هاي برقي آب گرمكن از نظر ايمني و وضعیت ظاهري مناسب مي باشند؟

بلی/خیر NA /

-145آيا فاصله آب گرمكن از ديوارهاي اطراف دست كم  31سانتي متر مي باشد؟

بلی/خیر NA /

-146آيا آبگرمكن مجهز به كنترل كننده خودكار دما با تايیديه شركت ملي گاز مي باشد ؟

بلی/خیر NA /

-147آيا آبگرمكن مجهز به شیر اطمینان فشار و دما با فشار تنظیم شده  1135كیلوپاسكال و دماي تنظیم

بلی/خیر NA /

مي باشد؟

شده  99درجه سلسیوس مي باشد؟
-148آيا انتهاي لوله تخلیه شیر اطمینان فاقد دنده و تا  31سانتي متر يكف اتق ادامه دارد؟(آبگرمكن

بلی/خیر NA /

-149آيا به غیر از شومینه گازي وسیله گرم كننده ديگري جهت گرمايش اتاق/محل وجود دارد؟

بلی/خیر NA /

-151آيا كف شومینه گازي به طور مشخص و آشكار از كف اتاق مجزا مي باشد؟

بلی/خیر NA /

داراي مخزن)

 -151آيا شومینه گازي مجهز به كنترل اطمینان وجود شعله (ترموكوپل) مي باشد؟

بلی/خیر NA /

-152آيا شومینه گازي مجهز به شیر قطع و وصل دستي گاز مي باشد؟ شعله خارج از اجاق شومینه و

بلی/خیر NA /

نزديک به اجاق شومینه و در داخل اتاق نصب شده است؟
-153آيا بخاري نفتي نصب شده داراي عالمت استاندارد مي باشد؟

بلی/خیر NA /

-154آيا بخاري نفتي مجهز به كنترل دستي تنظیم مقدار سوخت و شیر دستي قطع و وصل سوخت مي

بلی/خیر NA /

باشد؟
-155آيا بخار نفتي مجهز به دمپر تنظیم هواي مكش/مكشي هوا در لوله رابط دودكش مي باشد؟

بلی/خیر NA /

-156آيا حداقل فاصله بخاري نفتي از ديوار( 151میلي متر) رعايت شده است؟

بلی/خیر NA /

-157آيا بخاري نفتي از پرده و مواد سوختني حداقل  31سانتي متر فاصله دارد؟

بلی/خیر NA /

-158آيا كف محل نصب بخاري نفتي فاقد هر گونه شیب مي باشد؟

بلی/خیر NA /

-159آيا بخاري گازي داراي عالمت استاندارد معتبر مي باشد؟

بلی/خیر NA /

-161آيا بخاري گازي مجهز به فندك خودكار،كنترل اطمینان وجود شعله و كنترل خودكار قطع

بلی/خیر NA /

گاز(ترموكوپل) مي باشد؟
-161آيا بخاري گازي مجهز به شیر قطع و وصل دستي جريان گاز مي باشد؟

بلی/خیر NA /

-162آيا بخاري گازي از ديوار حداقل  15سانتي متر فاصله دارد؟

بلی/خیر NA /

كولر آبي – گازي و سیستم

عنوان

انطباق/عدم انطباق

-163آيا كولر گازي مجهز به كنترل كننده دما و كلید انتخاب در دمنده هوا مي باشد؟

بلی/خیر NA /

-164آيا كولر گازي اسپیلت و پنجره اي به گونه اي نصب شده است كه فاقد هرگونه لرزش و ارتعاش

بلی/خیر NA /

توضیحات

باشد؟
-165آيا كولر گازي بطور ايمن و محكم به ديوار يا پنجره متصل شده است؟

بلی/خیر NA /

-166آيا سیم استفاده شده جهت انتقال انرژي الكتريكي كولر گازي داراي قطر و وضعیت فیزيكي

بلی/خیر NA /

مناسبي مي باشد؟
-167آيا كولر آبي داراي عالمت استاندارد و بر چسب انرژي است؟
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-168آيا كولر آبي در محل هايي كه باالي معابر تردد و عمومي است نصب نشده است؟ (در صورت

بلی/خیر NA /

نصب روي معابر عمومي داراي سیني قطره گیر مجهز به لوله تخلیه به دور از معابر مي باشد؟)
-169آيا مسیر هواي ورودي به كولرآبي به دور از هرگونه هواي آلوده ،ذرات گرد و غبار ،گازهاي زيان

بلی/خیر NA /

آور و بوي نامطبوع مي باشد؟
 -171آيا فاصله افقي نصب كولر آبي حداقل سه متر از دهانه دودكش و هواكش فاضالب مي باشد؟ (

بلی/خیر NA /

در صورتي كه دهانه دودكش و هواكش فاضالب يک متر باالتر از ارتفاع كولر باشه فاصله كمتر نیست
مورد قبول است) .
-171آيا در اطراف كولر آبي حداقل  61سانتي متر و زير كولر آبي حداقل  31سانتي متر فضا جهت

بلی/خیر NA /

دسترسي وجود دارد؟
-172آيا لوله كشي آب تغذيه كولر آبي داراي شیر قطع و وصل مستقل مي باشد؟

بلی/خیر NA /

-173در صورت نصب كولر آبي در بالكن و تراس آيا كف شوي به قطر حداقل  51میلي متر پیش بیني

بلی/خیر NA /

شده است؟

دودكش و هواكش
انطباق/عدم انطباق

عنوان
-174آيا سیستم دودكش بهم پیوسته و درز بندي شده است و احتمال نشت دود به داخل ساختمان

توضیحات

بلی/خیر NA /

وجود ندارد؟
-175آيا دودكش در برابر ضربات فیزيكي و صدمات خارجي مقاوم است و محافظت مي شود؟

بلی/خیر NA /

-176آيا دهانه دودكش قائم يا رابط دودكش دست كم به اندازه قطر خروجي دود دستگاه مي باشد؟

بلی/خیر NA /

-177آيا قسمت پايیني دودكش ( پايین تر از محل اتصال رابط با دودكش ) حداقل سي سانتي متر

بلی/خیر NA /

-178آيا دودكش در مسیر قائم امتداد پیدا كرده است؟

بلی/خیر NA /

-179آيا به ازاي هر  2.5سانتي متر قطر خروجي دودكش حداكثر طول مسیر رابط  45سانتي متر در

بلی/خیر NA /

امتداد دارد؟

نظر گرفته شده است؟
-181آيا دهانه خروجي دودكش در پشت بام با مصالح سوختني حداقل  45سانتي متر فاصله دارد؟

بلی/خیر NA /

-181آيا قسمت انتهايي دهانه خروجي با كالهک مناسب براي جلوگیري از ورود باران و برف محافظت

بلی/خیر NA /

مي شود؟
-182آيا تمام طول رابط لوله دودكش جهت بازرسي ،پاك كردن و تعمیر به آساني در دسترس است؟

بلی/خیر NA /

-183آيا لوله رابط دودكش در برابر ضربات و صدمات فیزيكي محافظت مي شود؟

بلی/خیر NA /

-184آيا قطعات لوله رابط با پیچ و مهره يا میخ پرچ به يكديگر متصل شده است؟

بلی/خیر NA /

-185آيا لوله رابط دودكش دست كم  45سانتي متر از مواد و مصالح سوختني فاصله دارد؟

بلی/خیر NA /

لوله كشي
عنوان

انطباق/عدم انطباق

-186آيا در مسیر تردد ماشین آالت حداقل ارتفاع كنتور گاز  211سانتي متر از كف در نظر گرفته شده

بلی/خیر NA /

-187آيا لوله با اتصال به ديوار كناري يا ساپورت هاي مناسب عبور داده شده است؟ ( عبور مستقیم و

بلی/خیر NA /

توضیحات

است؟
قائم از سقف بدون ساپورت جوشي ممنوع است)
-188آيا حداقل فاصله بین لوله گاز و ديوار (  1سانتي متر ) رعايت شده است؟

دستورالعمل پیمان نگهداشت تاسیسات

بلی/خیر NA /

141Page

مجموعه مستندات سامانه مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست شهرداری تهران

-189آيا فاصله مناسب براي نصب رگالتور رعايت شده است (  21سانتي متر انشعابات تكي و 53

بلی/خیر NA /

سانتي متر انشعابات مشترك )
-191آيا آرم لوله ها در همه سايزها مشخص مي باشد؟

بلی/خیر NA /

-191آيا اتصاالت و شیرهاي فلكه فاقد رنگ يا ضد زنگ مي باشند؟

بلی/خیر NA /

-192آيا شیر بخاري از دودكش حداقل  61حداكثر 81سانتي متر فاصله افقي دارد؟

بلی/خیر NA /

سایر موارد در بازرسی با ذکر نوع فرآیند در کادر پایین درج گردد.
فرآیند

توضیحات
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 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان -مقررات عمومی ساختمان -وزارت مسکن و شهرسازی معاونت مسکن و
ساختمان
 مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان -تأسیسات مکانیکی -وزارت مسکن و شهرسازی معاونت مسکن و
ساختمان
 مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان -تأسیسات بهداشتی -وزارت مسکن و شهرسازی معاونت مسکن و
ساختمان
 ایمنی دیگهای بخار و آب گرم و ظروف تحت فشار -مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار
 راهنما و دستورالعمل جامع مواد شیمیایی خطرناك -پژوهشکده محیط زیست -دانشگاه علوم پزشکی تهران
 آییننامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاهها -وزارت کار
 آییننامه حفاظتی مواد خطرناك و قابل اشتعال و مواد قابل انفجار
 آییننامه حفاظتی جوشکاری و برشکاری گرم
 آییننامه کار روی خطوط و تجهیزات برقدار
 آییننامه حفاظتی تأسیسات الکتریکی در کارگاهها
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