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 برخی مواد قانونی در مسئولیت کارفرما جهت تامین وسایل حفاظت فردی
 

  ۲۱/۳/۱۳۹0 مصوب فردی حفاظت وسایل نامه آئین  ۹۲و ۶  ، ۴،  ۳،  ۲، ۱با استناد به مواد 

 شرايط ارزيابي و شناسايي به مكلف كارفرما كار، نوع با متناسب فردي حفاظت وسايل انتخاب منظور به ـ۱ماده

 .يص و كنترل خطرات مي باشدتشخ براي كار محيط

 به را احتمالي مخـاطرات و كار محيط و نوع با متناسب فردي حفاظت وسايل است مكلف كارفرما ـ۲ماده

 .دهد قرار كارگران اخـتيار در رايگـان صورت به و تهيـه كافي تعداد

 .دهد آموزش كارگران به را فردي حفاظت وسايل از مراقبت و صحيح كاربرد است مكلف كارفرما ـ۳ماده

 قرار جايي در و نموده، نگهداري مطـلوب شـرايط در را فـردي حـفاظت وسايل اسـت مكلف كارفـرما ـ۴ماده

 .باشد پذير امكان آنها به سريع دسترسي كه دهد

 .فاده صحيح كارگران از وسايل حفاظت فردي نظارت كامل داشته باشداست بر بايد كارفرما ـ ۶ماده

 در و بوده كارگاه كارفرماي عهده بر نامه آئين اين مقررات رعايت مسئوليت ۹۵ و ۹۱ مواد باستناد ـ۹۲ماده

 به وارده خسارت جبران به مكلف قانوني، الزامات به كارفرما توجه عدم دليل به حادثه هرگونه وقوع صورت

 .يان ديدگان مي باشدز

  ۱۴/0۶/۱۳۳8آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها مصوب  ۶۱ماده  استنادبه 

كارفرما موظف است در هر سال دو دست لباس كار مجاناً در اختيار هر كارگر بگذارد. لباس كار بايد مناسب »

وز سوانح با نوع كار باشد و طوري تهيه شود كه كارگر بتواند به راحتي وظائف خود را انجام دهد و موجب بر

 «.نگردد

  ۱۴/0۶/۱۳۳8آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها مصوب  ۶۶ماده  استنادبه 

براي كارگراني كه موقع كار در معرض سقوط اجسام قرار دارند بايد كفش حفاظتي و كاله مخصوص حفاظتي »

 .«دري كه قابل اطمينان باشد تهيه شواز فلز و يا ماده سخت ديگ

  ۲۹/08/۱۳۶۹ قانون کار مصوب ۹۵و  ۹۱به مواد  استنادبا 

اين قانون مكلفند براساس مصوبات  ۸۵كارفرمايان و مسئوالن كليه واحدهاي موضوع ماده  -ارقانون ک ۹۱ ماده

شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سالمت وبهداشت كارگراان در محيط كار ، وسايل وامكانات 

ر اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و درخصوص الزم را تهيه و د

رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند. افراد مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل 

 «. حفاظتي وبهداشتي فردي و اجراي دستورالعملهاي مربوطه كارگاه مي باشند

مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني وبهداشت كار برعهده كارفرما يا مسئولين  -رقانون کا ۹۵ماده 

اين قانون خواهد بود . هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي  ۸۵واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده 

ظر كيفري و حقوقي و نيز كارفرما يا مسئولين واحد ، حادثه اي رخ دهد ، شخص كارفرما يا مسئول مذكور از ن

 . مجازاتهاي مندرج در اين قانون مسئول است
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  ۲۹/08/۱۳۶۹ قانون کار مصوب 8۵ماده با استناد به 

حفاظت فني  براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعملهائي كه ازطريق شوراي عالي

     هاي آموزش پزشكي )جهت جلوگيري از بيماري، درمان و )جهت تامين حفاظت فني( و وزارت بهداشت

، كارگران براي كليه كارگاهها، كارفرمايانحرفه اي و تامين بهداشت كار و كارگر و محيط كار( تدوين مي شود، 

 .و كارآموزان الزامي است

 ورود لحظه همان از كه است امر اين استنباط مستند باال در مندرج مقررات و قانوني مواد تمامي  بنابراين

ي تامين حفاظت و سالمت برا فني حفاظت عالي شوراي مصوبات براساس است مكلف كارفرما ، كارگاه به كارگر

وبهداشت كارگران در محيط كار ، وسايل وامكانات الزم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد 

مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند به عبارت  وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و درخصوص رعايت

 .نوع كاركارگر بايد به وي تحويل گردد با مناسب فردي حفاظت وسايل كليه ديگر

 
 فاکتورهای الزم در انتخاب تجهیزات ایمنی

 ذيصالح مراجع از مربوطه استانداردهاي داشتن  

 فرد شغل به مربوط خطرات يا و آور زيان عوامل ، كننده استفاده فرد با انطباق 

 سال فصول با تناسب 

 ظاهري )زيبايي، رنگ، شكل( شكلو كارگران(  توسط پذيرش )قابليت فرهنگ تناسب   

 جانبي اثرات ايجاد عدمو  يفيتك  

 كننده استفاده فرد ظرن  

 قيمتو  انقضاء تاريخ  

 
 لوازم حفاظت فردی

 كار لباس  

 كار كفش  

 ايمني كاله  

 ضخيم( برق،چرمي،ضدبرش كار )عايق هاي دستكش 

 ايمني كمبربند  

 ضعيف فشار فيوزكش  

 انبردست  

 ركاب  

 ضيف فشار دوبل فازمتر  

 انفرادي ابزار ساك 
 



 ۲ ایمنی برق

 (مقطع کارشناسی ناپیوسته -)رشته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار

Andishehfarazan.com                                 andishehfarazan724@yahoo.com                                   andishehfarazan724  

 لباس کار 

 هواي منطقه باشد. و آب وضعيت همچنين و كار نوع مناسب بايد لباس –۱
 . باشد اندازه و اندام مناسب بايد كار لباس – ۲
 حتي االمكان تعداد آنها كم باشد. و كوچک بايد كار لباس جيبهاي – ۳
بهتر است از دكمه هاي چسبي استفاده هاي فلزي نبايد استفاده شود. در لباس برقكاران از دكمه و زيپ – ۴

 .مچ و آستين بلوز بايد داراي دكمه بوده و يا از كش آستين استفاده گردد. شود
حتي االمكان از پارچه هاي ضخيم و سبک و نخي تهيه و در دوخت آنها نهايت سادگي لباس برقكاران  - ۵

 رعايت گردد.
 نخی : یهادلیل استفاده از لباس

پارچه هاي الياف مصنوعي يا  پارچه هاي نخي نسبت به هنگام ايجاد قوس الكتريكي سرعت سوختن“ اوال

پارچه هاي نخي هنگام سوختن “ مخلوطي از آنها خيلي كمتر بوده و حرارت توليدي آنها پائين مي باشد و ثانيا

 .به بدن نمي چسبند
 

 کمربند ایمنی سیمبانی 
 

 كمربندهاي ايمني بايد از جنس چرم محكم يا برزنت و ساير مواد مخصوص باشد. -۱
 باشد. mm 6ضخامت  cm 12داراي پهناي  -۲
هاي كمربند بايد از كنف بسيار مرغوب و يا از جنس الياف ابريشم مصنوعي يا مشابه ساخته شده و طناب -۳

 كمتر باشد. kg 1150استقامت آن در مقابل نيروي كشش براي پاره شدن نبايد از 
 .داراي مقاومت باال باشدهاي نجات بايد طناب و هاي روي كمربندهاي ايمني سگک -۴
 .بمنظور جلوگيري از آسيبهاي نخاعي و اسكلتي در زمان سقوط، مجهز به شوكر باشد -۵

 در هنگام فرود و صعود، برقكار بايد طناب كمربند را به دور پايه ببندد. -6
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 کاله ایمنی 

 كاله ايمني: هاي مهمترين بخش

 بند چانه - نوار تنظيم سر - ضربه گير - نوار عرق گير - نوار نگهدارنده
نوارهای نگهدارنده که در فاصله بین قشر خارجی به پوسته کاله و سر کاربر قرار دارد وظیفه جذب ضربات وارده به سر 

 را داشته و همانند یک بالشتک، رسیدن بخش عمده ضربه وارده به سر جلوگیری می کند.
های مکانیکی به ناحیه سر جلوگیری کند بلکه قادر است سر اینکه از وارد شدن ضربهاستفاده از آن در حین کار عالوه بر 

 را در مقابل برخورد با ولتاژهای متفاوت حفاظت نماید.
های ایمنی مشترک این الزم است در استفاده از کالهیل حفاظت فردی محسوب شده و بنابرکالههای ایمنی جزء وسا

 ست باعث انتقال بیماریهای پوستی گردد.محتاط بود زیرا این امر ممکن ا

 : مشخصات مهم در کاله ایمنی

 گرم باشد ۴۰۰ وزن كاله ايمني نبايد بيشتر از. 

 سانتي متر فاصله سطح بااليي عامل تعليق ساز تا پوسته خارجي كاله باشد ۳ حداقل بايد. 

 كاله ايمني بايد از مواد غير قابل احتراق ساخته شده باشد. 

  بايد در گروه هايكاله ايمني A و B عايق الكتريسيته باشد. 

 ولت را داشته باشد ۲۰٫۰۰۰ كاله ايمني بايد توانايي تحمل اتصال برقي معادل. 

 در مقابل ضربه مقاوم باشد و از نظر رطوبت غير قابل نفوذ باشد. 

 استانداردهاي كاله ايمني ISO 3873,ANSI-Z89,EN 397 مي باشد. 

 .نمايدمي ايجاد ولت ۲۲۰ ولتاژ محدودۀ تا مقاومت و بوده مقاوم شدگي سوراخ و ضربه و برخورد برابر در كه A السک

 ۲۰۰۰۰ولتاژ  تا) نمايندمي ايجاد سوختگي و الكتريكي شوك الكتريكي، خطرات برابر در را محافظت بيشترين B کالس

 نمايد.واسطه سقوط اشياء حفاظت مي(. همچنين سر را در برابر خطرضربات مكانيكي و سوراخ شدگي به ولت

 براي اما نمايد،مي محافظت مكانيكي ضربات برابر در و نمايدمي تامين را بيشتري راحتي سبكي بواسطه C کالس

 .گرددنمي توصيه الكتريكي خطرات برابر در حفاظت

 باشد.، كه كاله ايمني آتش نشانان ميD کالس

 .گيردمي  قرار استفاده مورد برقكار كارگران براي( ولت ۲۲۰۰ زير ولتاژ براي) G و( باال ولتاژ براي) E كالس: تذکر

شود. اين نوع براي اصطالحا كاله محافظ سر در جاده، ناميده مي "bump hat"ساير انواع محافظ سر در بازار 

قابل استفاده است. نوع نواحي كه حفاظت سر در برابر دست انداز و جراحات مورد نياز باشد )مثل صنايع غذايي(، 

"bump hat" است. براي محافظت در برابر سقوط و پرتاب اشياء طراحي نگرديده 
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 کفش ایمنی 

هاي ايمني با توجه به نوع ها در رده دوم قرار دارد لذا كفشاز نظر فراواني حادثه پذيري ناحيه پا بعد از دست

توانند پاي افراد را در برابر سقوط اجسام سنگين بر روي پا، فرو رفتن اجسام نوك مشخصات خاص خود ميو 

 .تيز و برنده به كف پا و همچنين ريزش مواد مذاب و ساير خطرات مشابه محافظت كنند
 باشد.عايق ميهاي هاي ايمني نوع مورد استفاده توسط كاركنان صنعت برق كفشترين انواع كفشيكي از مهم

ها از زيره عايق برخوردار بوده و از تكميل شدن مدار توسط پاي فرد در هنگام برق گرفتگي جلوگيري اين كفش

 شود.و در نتيجه مانع برق گرفتگي مي
  باشد فلزي نوع هر فاقد بند سوراخهاي دور محافظ

 شود فرود و صعود هنگام برقكاران سرخوردن مانع تا باشد عاجدار بايد زيره

 

 دستکش ایمنی 

ها  هاي عايق كه درجه عايق الكتريسيته بودن آنوكار دارند بايد از انواع دستكش اشخاصي كه با برق سر

 مناسب با ولتاژ مورد نظر باشد استفاده نمايند.
 نمودهاي كف چرمي با پشت برزنتي استفاده بايستي از دستكشراي باال رفتن از تير سيماني و چوبي ميب. 

 شود كه از ليز خوردن دست جلوگيري به هاي فلزي انواع آجدار پيشنهاد ميبراي تيرهاي فوالدي و دكل

 .عمل آورد

 هاي حفاظتي عايق برق براي كار بر روي خطوط برق دار مانند نصب انشعابات هنگام استفاده از دستكش

استفاده دستكش از طريق باد كردن آن از  مشتركين برق )كنتور( و يا تعويض المپ و سر پيچ معابر قبل از

هاي عايق هر چند وقت سوراخ نبودن دستكش اطمينان حاصل نماييد. با توجه به ميزان استفاده از دستكش

 .يكبار تست الكتريكي ضروري است
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 هاي عايق حتما آنرا خشک نموده و با پودرهاي ضد رطوبت آغشته در تماس آب يا بعد از شستشوي دستكش

 .يد تا از فاسد شدن آن جلوگيري شودنماي

 هاي عايق را از هاي خطر به هيچ عنوان نبايد دستكشهاي برق دار و محوطهدر حين كار در نزديكي سيم

هاي عايق را بعد از اتمام كار تميز نموده و در كيف مخصوص دور از نور نگهداري دست خارج نمود. دستكش

 .نماييد

  يد قبل از استفاده، هر روز و همچنين بعد از هر وضعيتي كه امكان دارد باعث هاي عايق الستيكي بادستكش

هاي برق كاران توصيه  آسيب به دستكش شده باشد، مورد بازرسي چشمي قرار گيرند.سازندگان دستكش

ها بدور از نور مستقيم آفتاب، در محيط خشک و خنک دور از منابع گاز ازون نگهداري  كنند دستكش مي

ها )يک جفت در هر كيسه( نگهداري و بصورت آويزان نگهداري ها بايد در كيسه د. همچنين دستكشگردن

هاي عايق الستيكي هرگز گردند و از گذاشتن آنها بر روي زمين خودداري گردد. كيسه نگهداري دستكش 

ه عمر مفيد هاي عايق ممكن است باعث ترك خوردگي آنها شود كنبايد تا بخورند. تا خوردگي دستكش 

 .دهد ها را كاهش مي دستكش

 
 

 00دستکش عایق کالس 

اين محصول در ميان دستكش هاي عايق برق ضعيف ترين مدل محسوب مي شود. از اين جهت ضعيف ترينش 

ولت جريان  ۲۵۰۰تا  ۰مي خوانيم كه عايق اولين و ضعيف ترين كالس ولتاژ برق مي باشد. بدين معنا كه از 

 .اين دستكش عبور نمي كند الكتريسته از

 0دستکش عایق کالس 

 ۵۰۰۰اين محصول در ميان دستكش هاي عايق برق دومين كالس ضعيف محسوب مي شود. اين دستكش تا 

 .ولت عايق جريان الكتريسيته مي باشد
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 ۱دستکش عایق کالس 

ولت  ۱۰۰۰۰اين محصول در ميان دستكش هاي عايق برق اولين كالس فشار قوي محسوب مي شود و تا 

 .عايق جريان الكتريسيته مي باشد

 ۲دستکش عایق کالس 

ولت عايق  ۲۰۰۰۰اين محصول در ميان دستكش هاي عايق برق از كالس فشار قوي محسوب مي باشد و تا 

 . جريان الكتريسيته

 ۳دستکش عایق کالس 

ولت عايق جريان  ۳۰۰۰۰اين محصول در ميان دستكش هاي عايق برق جز كالس فشار قوي مي باشد و تا 

 .الكتريسيته

 ۴دستکش عایق کالس 

ولت  ۴۰۰۰۰اين محصول در ميان دستكش هاي عايق برق قويترين عضو خانوده فشار قويها مي باشد و تا 

 .عايق جريان الكتريسيته

 

 

 رکاب 

 های تیر سیمانیرکاب

کاربران مورد استقبال چندانی قرار  ها به دلیل سنگین بودن مشکالت حمل نقل و جابجایی از طرفاین قبیل رکاب
 نمیگیرد چون پله های در فواصل معین اینگونه تیرها نیز به کاهش کاربر این رکاب ها افزوده است.

 

 های تیر چوبی داسیرکاب

 شود بیشترین مصرف در صنعت برق را دارد.استفاده میعود و نزول در تیرهای چوبی ص برای های تیر چوبی داسیرکاب
 مواردی که باید در استفاده از رکاب های تیر چوبی داسی رعایت نمود :

 خارهای رکاب سالم باشد 
 نداشتن خارهای انتهای رکاب سالم بودن و ترک مویی 
 بخش قوسی آن تغییر شکل ندادن 
 
 ایههای نیزرکاب 

بوسیله بندهای چرمی به ساق پا متصل  ها دارای نوک تیزی است که به تسمه ای فوالدی متصل و تسمه فوقاین رکاب
صورت از ضریب اطمینان آن کاسته خواهد شود. قطر نوک نیزه آن هیچگاه نباید از حد استاندارد کمتر شود در غیر اینمی
  به هنگام باال رفتن با استفاده از این رکاب ها باید دقت شود که نیزه آن کامال در تیر فرو رفته باشد. شد.

 

 



 ۲ ایمنی برق

 (مقطع کارشناسی ناپیوسته -)رشته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار

Andishehfarazan.com                                 andishehfarazan724@yahoo.com                                   andishehfarazan724  

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


