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موضوعات ایمنی و بهداشت انبار
ü ایمنی حریق
üایمنی برق
üایمنی وسایل جابجایی و حمل و نقل üایمنی وسایل جابجایی و حمل و نقل
üمخاطرات ارگونومیکی ناشی از حمل و نقل بار
üایمنی ساختمان و شرایط ساختمان
üایمنی چیدمان وسایل و انبارداري
üایمنی جامدات، مایعات و گازهاي قابل اشتعال و انفجار



üایمنی سیلندرهاي تحت فشار
ü  ایمنی مواد شیمیایی
ü  مخاطرات فیزیکی شامل وجود سروصدا، کمبود

....روشنایی و 

موضوعات ایمنی و بهداشت انبار

مخاطرات فیزیکی شامل وجود سروصدا، کمبود  
....روشنایی و 

üضبط و ربط انبار
üشرایط بهداشتی تسهیالت بهداشتی
ü  ........



تعریف انبار

در صنعت  . انبار محلي براي نگھداري کاالھا و مواد است
براي نگھداري مواد اولیھ، کاالھاي نیم ساختھ، محصوالت  
یک واحد تولیدي، قطعات یدکي دستگاه ھا و ماشین آالت 
و اجناس اسقاطي، و در تجارت بھ منظور نگھداري اقالم 
و کاالھاي خریداري شده براي و فروش از انبار استفاده 

.مي شود



بر اساس موارد زیر صورت می انبارھا تقسیم بندی 
: گیرد

از نظر نوع کاالیی کھ در آن نگھداری می ١.
.شود

از نظر چگونگی و ماھیت عملکرد٢. از نظر چگونگی و ماھیت عملکرد٢.

از نظر ساختمانی٣.

از نظر انجام عملیات انبار توسط انسان یا ۴.
ماشین



بر اساس نوع کاالیی کھ در آن نگھداری می انبارھا 
:شود عبارتند از

انبار کاالھای معمولی١.

انبار مواد قابل اشتعال یا انفجار٢.

انبار کاالھای فاسد شدنی٣. انبار کاالھای فاسد شدنی٣.

انبار مواد شیمیایی۴.

انبار مواد فلھ ای۵.



: بر اساس چگونگی و ماھیت عمل عبارتند ازانبارھا 

  گمرگی و ترانزیتانبارھاي ١.

توزیع محلیانبارھاي ٢.

کارخانھ ھای صنعتیانبارھاي ٣. کارخانھ ھای صنعتیانبارھاي ٣.



:نوعند  سھبر بر اساس ساختمانی انبارھا 

انبارھاي روباز  ١.

انبارھاي مسقف یا کامال پوشیده٢.

انبارھاي سرپوشیده بدون دیوار٣. انبارھاي سرپوشیده بدون دیوار٣.



:انبارھاي کارخانھ ھاي صنعتي عبارتند از

انبار مواد اولیھ١.

انبار محصول٢.

انبار قطعات نیم ساختھ٣.

انبار ابزار۴. انبار ابزار۴.

انبار قالب۵.

انبار قطعات یدکي دستگاه ھا و ماشین آالت۶.

انبار آھن االت و پروفیل ھا٧.

انبار ملزومات و لوازم مصرفي پرسنل٨.

انبار ضایعات و قراضھ ھا٩.



:باشندنکاتی کھ باید مسئولین امر از آنھا آگاه باشند بشرح زیر می
:شامل آالت و ابزار دستی

.وضعیت ابزارھای دستی انبارھا–
.در بکار بردن ابزارھای دستی انبارھا) صحیح(روش اشتباه –
.بازرسی و نگھداری ابزار دستی انبارھا–
.اشکاالت موجود در تھیھ ابزار دستی انبارھا–
.نظافت ابزارھای دستی و آالت موجود در انبارھا–

:شامل وسایل حفاظت فردی
.عینکھای حفاظتی و یا وسایل و حفاظت از چشم–
دستگاھھای تنفسی، لولھ ھای ھوا، ماسک و غیره جھت مواقع –

.ضروری
کفش، کاله، دستکش، پیش بند، و لباسھای کاری متناسب با –

.انبارھا و کارھا
.اشکاالت موجود در تھیھ وسایل حفاظت انفرادی–
.وسایل حفاظت فردی کھ مھیا شده اما بکار گرفتھ نمی شوند–



 :  نكاتي كھ براي احداث انبارھا باید در نظرگرفتھ شوند عبارتند از
.  باید از سطح زمین ھاي اطراف باالتر باشد ١.
.  آبگیر و نمناك نباشد ٢.
دیوارھا و سقف ھا بدون استثناء باید از مصالح غیر قابل اشتعال ٣.

.  بكار برده شود 
كف انبارھا باید از بتن مسلح و مقاوم باشد تا در برابر وزن   ۴. كف انبارھا باید از بتن مسلح و مقاوم باشد تا در برابر وزن   ۴.

.  اجسام قابلیت تحمل را داشتھ باشد 
كف انبارھا باید داراي شیب مالیم باشد تا در صورت شسشتو آب ۵.

.  در محل ھایي از آن جمع نشود 
فاصلھ بین انبارھا باید بھ نحوي باشد كھ بھ راحتي ماشین ھاي  ۶.

.  آتش نشاني در حد فاصل بین آنھا حركت كند 



  .انبارھا باید مجھز بھ وسائل و ابزار آتش نشاني باشد٧.

فواصل بین ھر ردیف از اجناس در انبارھایي كھ عرض آنھا ٨.
 .متر است در نظر گرفتھ شود ٢٠بیش از 

نقلیھ در داخل انبار اگزوز آن مجھز بھ  یلدر صورت تردد وسا٩.
.فیلتر جرقھ گیر باشد

نحوه چیدن بستھ ھا بھ روي چیدن آجر بھ طوري باشد كھ مھار ٠١.
 .باشد

.سانتي متر باشد ٦٠فاصلھ كاالھاي دیوار جانبي حداقل ١١.



كف انبار
كف انبار باید نسبت بھ مایعات غیرقابل نفوذ و داراي سطحي صاف و غیر لغزنده 

مقاومت كف انبار . باشد و فاقد ھرگونھ ترك و شكاف باشد و بھ راحتي تمیز شود
نیز در رابطھ با نوع كاال و تجھیزات حمل و نقلي كھ مورد استفاده قرار مي گیرند 

.تعیین مي شود
سقف انبار

سقف انبار باید بھ گونھ اي باشد كھ از ورود آب باران بھ درون انبار جلوگیري سقف انبار باید بھ گونھ اي باشد كھ از ورود آب باران بھ درون انبار جلوگیري 
كرده و در عین حال در صورت بروز آتش سوزي بتواند دود و گرماي حاصلھ را 

.خارج نماید
تھویھ

با در نظر گرفتن فرآورده ھایي كھ در انبار نگھداري مي شوند و نیز تأمین شرایط 
سیستم . كاري قابل قبول عموم، انبارھا باید داراي سیستم تھویھ مطلوب باشند

.تھویھ مطلوب و كافي ایجاد خواھد كرد



وقتی مواد را از انبار حرکت میدھید ، موارد ایمنی زیر  
:مد نظر قرار گیردبایستی 

وقتی قفسھ ھا را با دست آماده می کنید مواد را برای قفسھ بندی ١.
آنھا   قرار دھید تا از چرخش بدنتان ھنگامی کھدر جلوی خودتان

.را باال می برید جلوگیری کنید
قبل از اینکھ بھ سمت کانتینر بروید، بازدید چشمی برای اشیاء ٢. قبل از اینکھ بھ سمت کانتینر بروید، بازدید چشمی برای اشیاء ٢.

دیگر مانند ظرف آشغال ، جعبھ ھا ، کیسھ یا نوک تیز یا خطرات
.چاھک داشتھ باشید

 .قبل از اینکھ صندوق را باز کنید ، میخھا را بردارید یا کج کنید٣.

 .ھمیشھ بھ سمت بیرون از خودتان و دیگران اشیاء را ببرید۴.



سعی نکنید در خارج از پیاده رو بھ اشیاء ضربھ بزنید، اشیاء ۵.
.شوند یا بھ طرف پیاده رو حمل شوندبایستی ھل داده

.اجازه ندھید مواد از قفسھ ھا بھ سمت پیاده رو آویزان شوند۶.

.وقتی کھ بھ گوشھ ھای تاریک میرسید بھ آھستگی حرکت دھید٧.

.بارھای سنگین تر را در قفسھ ھای وسط یا پایین تر قرار دھید٨. .بارھای سنگین تر را در قفسھ ھای وسط یا پایین تر قرار دھید٨.

.اشیاء را در یک زمان بھ سمت قفسھ ھا حرکت دھید٩.
محل آیتم ھا را روی قفسھ ھامسطح و ھموار کنید بنابراین آنھا   ٠١.

.نمی لرزند



طبقھ بندی کاال

تعریف
بھ تقسیم انواع موجودی بھ گروھھا یا دستھ ھایی کھ دارای صفات 

.گویند کاال مشترک و یا کاربری مشترک باشند را طبقھ بندی .گویند کاال مشترک و یا کاربری مشترک باشند را طبقھ بندی



عوامل مھم در استقرار کاال و مواد در انبار عبارتند 
:از

میزان مراجعھ بھ اقالم١.

ھم خانواده بودن اقالم٢.

مخاطره آمیز بودن یا فساد ( خصوصیات اقالم ٣. مخاطره آمیز بودن یا فساد ( خصوصیات اقالم ٣.
.......)پذیری 



اصول اساسی در چیدمان کاال
.قبل از ھر چیز، مسیر و جا برای چیدن را از قبل مشخص باشد١.

.کاالھا و مواد ناھمجنس و ناسازگار را در کنار ھم نچینید٢.

قبل از جایگذاری بار، قفسھ ھا را خوب بررسی کنید کھ شکاف، ٣.
.تیزی یا ناھمواری نداشتھ باشد.تیزی یا ناھمواری نداشتھ باشد

.تمام مواد و کاال را در یک سطح صاف بچینید۴.

اجسام سنگین تر را نزدیک کف بچینید و اجسام و کاالھای سبک ۵.
.تر را در قفسھ ھای باالتر انبار نمایید

اصل مراجعھ بھ کاال را رعایت نمایید کاالھای کھ ھمیشھ مورد ۶.
.نیاز ھست در نزدیک افراد و انبار باشد



اصول اساسی در چیدمان کاال
.ھرگز ارتفاع چیدن را تا زیر سیستم ھای آبفشان ادامھ ندھید٧.

از وسایل باالبر برای کاالھای سنگین یا انبارکردن در ارتفاع ٨.
.استفاده کنید

.ھرگز روی صندلی، جعبھ یا قفسھ نیاستید٩. .ھرگز روی صندلی، جعبھ یا قفسھ نیاستید٩.

.ھرگز کاالھا روی قفسھ بھ سمت راھرو بیرون نیاید٠١.

احتیاطات الزم ھنگام بستھ بندی کردن و باز کردن بستھ ھا ١١.
.بعمل آورید

موقع بستھ بندی بار با طناب یا ھر وسیلھ دیگر و در نھایت  ٢١.
.انبار کردن آن، بار زیاد محکم و یا زیاد شل نبندید



اصول ایمني انبار

استفاده بیشتر از نور طبیعي براساس شرایط موجود١.

ایمني كارگران و كاركنان٢.

ایمني كاال و مواد انبار شده٣.

دسترسي بھ تجھیزات مورد نیاز۴. دسترسي بھ تجھیزات مورد نیاز۴.

تناسب با شرایط محیطي۵.

انتقال سریع و ساده اقالم۶.

نظم و نظافت عمومي٧.



وسایل و تجھیزات مورد استفاده در نگھداري کاالھا در انبار

نقالھا  ١.

جرثقیل ھا  ٢.

ارابھ دستی ٣.

ماشین ھای صنعتی ۴. ماشین ھای صنعتی ۴.

پالت۵.

باکس پالت۶.

ظرف٧.

قفسھ٨.

خرک٩.



پالت
پالت سکوي کوچک قابل انتقالي است کھ براي حمل و نقل و 

جعبھ، کارتن، کیسھ ھاي . یا ذخیره کردن مواد بھ کار مي رود
مواد بي شکل، لوازم شکستني و قطعات سنگین فوالدي مانند 

.موتور اتوموبیل قابل چیدن روي پالت ھستند.موتور اتوموبیل قابل چیدن روي پالت ھستند



انواع پالت ھا
پالت ھاي چوبي١.
پالت ھاي فلزي٢.
پالت ھاي پالستیکي٣.
پالت ھاي چوبي پیش فشرده۴. پالت ھاي چوبي پیش فشرده۴.





انواع پالت ھاي چوبي
از دو طرف توسط لیف تراک قابل ( پالت ھاي چوبي دو طرفھ ١.

)برداشتن است

از چھار طرف توسط لیف تراک قابل ( پالت ھاي چوبي چھار طرفھ ٢.
.برداشتن است.برداشتن است

ھمچنین پالت ھاي مي توانند یک رو یا دو باشند یعني در پالت یک رو از 
یک سطح براي چیدن مواد و بستھ ھا استفاده مي شود و در پالت دو 

رو از دو سطح پاییني و باالیي ھر دو براي چیدن مواد و بستھ ھا 
.استفاده مي شود



مزایاي پالتھاي چوبي
دل و پایداري بیشتري روي پالت بواسطھ اقرار گرفتن و مواد با تع١.

کاک کافي بین سطح پالت و کاالطاص
سبک تر بودن نسبت بھ پالتھاي مشابھ٢.
سادگي تعمیر٣. سادگي تعمیر٣.
ارزانتر بودن چوب نسبت بھ اغلب مواد مشابھ۴.



پالت ھاي فلزي

در ساخت این نوع پالت ھا از قطعات فلزي استفاده مي شود کھ •
. این قطعات یا با ھم پیچ و مھره مي شوند یا جوش مي خورند

اک پالت ھاي فلزي نسبت بھ پالت ھاي چوبي کمتر  صطکمیزان ا
است ولي بواسطھ عدم وجود اصحکاک کافي بین سطح پاییني پالت است ولي بواسطھ عدم وجود اصحکاک کافي بین سطح پاییني پالت 

و کف انبار در بعضي موارد خطر لغزیدن ھنگام برداشت توسط 
.لیفت تراک وجود دارد



مزایاي پالتھاي فلزي

.خطر آتش سوزي ندارند١.

.بھ تعمیر و نگھداري کمتري نیاز دارند٢.

.عمر انھا نسبت بھ پالت ھاي دیگر بیشتر است٣.



پالت ھاي پالستیکي
این پالت ھا در مقایسھ . از مواد پلي استایرن ساختھ مي شود

براي  . با پالتھاي چوبي و فلزي استحکام کمتري دارند
نواحي مرطوب مناسب ھستند



Box Palletباکس پالت یا 
در این . نامید) ثابت یا متغیر (باکس پالت را مي توان پالت دیواره دار 

نوع پالت ھا حمل و نقل قطعات شکستني، غیر مقاوم یا بستھھاي 
.کوچک امکان پذیر است
Box Palletموراد استفاده باکس پالت یا 

تشکیل واحد بار از اقالم خرد و عمده بھ خصوص براي کاالھاي  ١. تشکیل واحد بار از اقالم خرد و عمده بھ خصوص براي کاالھاي  ١.
.کھ شکل معین و مشخصي ندارند

براي انبار کردن بار تاارتفاع زیاد بر روي یکدیگر٢.

کاھش خطر سقوط کاال و کاھش حوادث٣.

حمل و نقل یا انبار نمودن اقالمي کھ تعادل پایدار بر روي پالت را ۴.
.ندارند

حمل و نقل قطعات در کارخانھ۵.





ظرف ھا

ظرف ھا وسایل فلزي، چوبي یا پالستیکي ھستند کھ قابل حمل با •
نوع . دست بوده و بھ صورت ھاي مختلف ساختھ مي شوند

متداول و معمول ان بھ نام جعبھ ابزار یا جا گذاري ابزار نامیده  
.مي شود.مي شود

از ظرف براي نگھداري اقالم جزئي و کوچک بھ خاطر سھولت •
.بیشتر در نگھداري و جابجایي انھا در انبار استفاده مي شود



انواع ظرف ھا

جا ابزار فلزي١.

جا ابزار چوبي٢.

جا ابزار پالستیکي٣.

جا ابزار کارتني۴. جا ابزار کارتني۴.



  



قفسھ ھا

قفسھ قاب فلزي است کھ توسط صفحات و یا تیرھاي افقي بھ 
.قسمت ھاي مختلف تقسیم شده است

دالیل استفاده از قفسھ ھا
استفاده بیشتر از فضاي موجود انبار• استفاده بیشتر از فضاي موجود انبار•
دسترسي سریع بھ اقالم مختلف•
افزایش ثبات و پایداري و نظم بیشتر در سیستم انبار•



خرک
از خرک براي انبار نمودن اقالم طویل نظیر تیرھاي چوبي، میلگرد، 

.استفاده مي شود... نبشي، تیر آھن و 



توصیھ ھاي ایمني كار در انبارھا

از نگھداري سیلندرھا گاز پر وخالي در داخل انبار ھاي مسقف ١.
.خودداري شود

در داخل ) نفت حالل بنزین( ابل اشتعالقاز نگھداري مایعات ٢.
.انبار خودداري شود.انبار خودداري شود

.پس از اتمام كار برق انبار قطع شود٣.

باشد  راھروھاي طولي و عرضي انبار باید ھمواره باز۴.

.ممنوع است" استعمال دخانیات در داخل انبار اكیدا۵.

نواحی انبار تمییز نگھ داشتھ شود و محل رشد گیاھان نباشد۶.



ش نشاني تجوشكاري و برشكاري در داخل انبار باید با اطالع واحد آ٧.
انجام شود

از چیدن كاال و پارك لیفتراك مقابل تابلوھاي برق جعبھ ھا و كپسول ٨.
ھاي آتش نشاني خودداري شود

در ...) نظیر اجاق یا سماورو( استفاده از وسایل گرمازاي برقي ٩.
.محوطھ انبار مجاز نمي باشد.محوطھ انبار مجاز نمي باشد

رعایت نظم و ترتیب در چیدن كاالھا و نیز نظافت عمومي انبارھا  ٠١.
رعایت گردد" بایستي دقیقا

خودداري " از چیدن مواد شیمیایي مختلف در كنار ھم در طبقات اكیدا ١١.
شود



چنانچھ در طول مدت زمان نگھداري مواد شیمیایي در انبار نشتي و ٢١.
نسبت بھ " یا پارگي در ظروف آنھا مشاھده گردید بایستي سریعا
خروج آن از انبار اقدام و محل آلوده با دقت تمیز شود

چیده شده   لبھ ھاي اجناس جھت جلوگیري از ایجاد شیب و ناپایداري٣١.
باید روي ھم در یك راستا بوده و لبھ یك بستھ از بقیھ آنھا بیرون 

نباشدنباشد
.از چیدن كاال زیر چراغ ھاي روشنایي خودداري شود۴١.
سانتي متر و از سقف  ٦٠حداقل فاصلھ كاال چیني از دیوارھاي جانبي ۵١.

سانتي متر باشد ١٥
بھ واحد زیر ربط " در صورت بروز نقص فني در سیستم برق سریعا ۶١.

اطالع داده شود



کپسول اطفای حریق باید بھ تعداد و ظرفیت کافی در فضای انبار ٧١.
.موجود باشد

مواد نباید در جلوی درھای خروجی انبار شوند٨١.

اینچ بین سر اسپرینکلر و روی بار انبار شده  ٣۶حداقل فضای ٩١.
.وجود داشتھ باشد.وجود داشتھ باشد

مواد حداقل فاصلھ ایمن را با چراغ ھای روشنایی و منابع گرمازا ٠٢.
داشتھ باشند

.اینچی از درھای حریق انبار نشوند ٣۶ھیچ موادی در فاصلھ ١٢.



الوار -انبارداری مواد بدون جعبھ ای
بھ استثنای مقدار نیاز فوری، الوارھا بھتر است در بیرون و خارج ١.

.از انبار و در فضایی مجزا انبار و نگھداری شود

الوارھا باید با اندازه و طول مناسب شان در تیرک ھای مجزا انبار ٢.
.شوند

زمینی کھ برای انبار الوار انتخاب می شود باید سفت و محکم باشد ٣.
.و عاری از آب و رطوبت باال باشد

اگر الوارھا با دست جابجا می شوند یا برداشتھ می شوند با ارتفاع ۴.
 ۶ارتفاع تیرک ھای انبار شده بیش از . انبار شدن آنھا کوتاه باشد

متر نباشد و وسیلھ دسترسی مناسبی برای باالی  ١.٨فوت یا 
.الوارھای انبار شده فراھم شود



کیسھ ھا -انبارداری مواد بدون جعبھ ای
مواد کیسھ ای باید از سمت دھانھ بستھ بھ طرف تیرک یا دیوار انبار ١.

.شوند

.کیسھ ھا باید بطور دقیق و تمیز روی ھم انباشتھ شوند٢.

از برآمدگی و پیش آمدگی  کیسھ ھا روی ھمدیگر بھ سمت بیرون ٣.
اجتناب شود چون ممکن است آسیب ببیند و پاره شوند و محتویات 

.داخل آنھا بھ بیرون ریختھ شوند

این احتیاطات فوق نیز باید در ھنگام روی ھم گذاشتن کیسھ ھا روی ۴.
.پالت ھا رعایت شود و موارد فوق بکار گرفتھ شود



لولھ و میلھ ھا -انبارداری مواد بدون جعبھ ای
لولھ و میلھ ھا معموال بارھای سنگین روی کف زمین ھستند لذا کف باید ١.

.تاب و تحمل چنین تنش ھایی را داشتھ باشد

بواسطھ اینکھ خطر رھگذر عبوری در ھنگام کشیده شدن لولھ یا میلھ از ٢.
روی ردیف ھای انبار شده وجود دارد، جلوی لولھ  و میلھ ھای انبار شده 

.نباید در مسیر راه ھای اصلی قرار گیرد.نباید در مسیر راه ھای اصلی قرار گیرد

مواد لولھ ای یا گرد باید بھ صورت الیھ ھایی با چوب ھای نواری یا اھن ٣.
ھر یک از نوارھا باید در یک انتھا بستھ و در . بین الیھ ھا قرار گیرد

.انتھای دیگر باید کمی باال بیاید

موادی نظیر لولھ یا الوار بواسطھ تمایل شان بھ غلطیدن و سر خوردن ۴.
خطرناک ھستند لذا ھنگام انبار کردن انھا نباید آنھا را انداخت یا پرتاب کرد 

.زیرا امکان آسیب فرد برای متوقف کردن آن با دست و یا پا وجود دارد



استفاده از جک پالت یا چرخھای دستی راه رونده

جک پالتھا یا چرخھای دستی راه رونده خیلی روان ھستند اما  •
این . انند خطرناک باشندونشوند، می تاگربھ درستی استفاده

تجھیزات برای انتقال بارھا، تخلیھ، بلند کردن بار، چیدن، سوار 
.مواد یا محصوالت طراحی شدندکردن و نگھ داشتن .مواد یا محصوالت طراحی شدندکردن و نگھ داشتن

کار م یکنند با جک پالتھا یا چرخھای دستی راه رونده  یکارگران•
و قرارگرفتن غلطکھای جک پالتھا روی پاھاممکن است بوسیلھ

قرار گرفتن دستھا بین عمل کننده دستی و جزء ثابت آسیب ببینند



.پالتھا میتواند با آنھا کار کندتنھا متصدی جک١.

تجاوز نکند و صفحھ ظرفیت بار از مقدار ظرفیت بار تولید کننده٢.
ظرفیت بلند کردن بار را روی جک پالتھا بخوانید، اگر مطمئن

.نیستید
برای جلوگیری از لغزش بار جک پالتھا را بھ آرامی حرکت دھید  ٣.

.کنیدو متوقف .کنیدو متوقف
جک پالتھا را بھ طور دستی بکشید و آنھا را وقتی کھ از ۴.

روید یا از جای محصور بھ دیوار رد می سرازیری پایین می
.شوید، ھل دھید

اگر بار مانع دید شماست، یک دیده بان برای ھمراھی تان ۵.
.بخواھید



.اگر کسی در راه شما قرار گرفت جک پالتھا را متوقف کنید۶.

.ھرگز پاھاتان را زیر جک پالتھا قرار ندھید٧.

ھرگز ازقطعھ دوم تجھیزات برای ھل دادن، کشیدن یا بلند کردن ٨.
.نکنیدیک دستگاه استفاده

.وقتی کھ دستگاه خالی را حرکت می دھید بھ آھستگی برانید٩. .وقتی کھ دستگاه خالی را حرکت می دھید بھ آھستگی برانید٩.
.ھمیشھ وسیلھ حفاظت فردی مناسب را بپوشید٠١.
دستھا، پاھا و دیگر اعضای بدن را محدود بھ خطوط حرکت جک ١١.

.داریدپالتھا نگھ
.ھرگز روی جک پالتھا سواری نکنید٢١.



نکات ایمنی در مورد کپسول ھای استیلن
کپسول ھای استیلن باید در حالت ایستاده در محلی کھ کامال تھویھ ١)

.می شود انبار شود
در موقع کار باید بھ دیوار یا محل مناسب دیگر یا در مجموعھ ٢)

.کپسول ھا بستھ شده باشد
چنانچھ در اثر برودت ھوا شیر فلکھ یخ بزند باید از آب گرم نھ آب ٣)

.جوش ان را گرم کرد
.ھمیشھ در حالت ایستاده مورد استفاده قرار گیرد۴) .ھمیشھ در حالت ایستاده مورد استفاده قرار گیرد۴)
ھرگز مواد روغنی بھ شیر فلکھ کپسول نرسد حتی دستکش ھای ۵)

.روغنی
ھرگز بھ کپسول فشار یا ضربھ وارد نکنید٧.
پس از استفاده کپسول را در جای مناسب و با تھویھ خوب و دور از ٨.

.منابع گرما انبار شوند
کالھک سر کپسول ھمیشھ گذاشتھ شود٩.



انبار كردن  بشكھ ھا یا ظروف  محتوي  مایعات  خطرناك 

بشكھ ھا یا ظروف  محتوي  مایعات  خطرناك  قابل  اشتعال  باید در انبارھایي  ١.
:نگھداري  شود كھ  داراي  مشخصات  زیر باشد

.كف  و بدنھ  و سقف  انبار از مصالح  نسوز ساختھ  شده  باشد -الف   
كف  انبار داراي  شیب  كافي  و بھ وسیلھ  زیر آب  بھ  حوضچھ  مخصوص   - ب    كف  انبار داراي  شیب  كافي  و بھ وسیلھ  زیر آب  بھ  حوضچھ  مخصوص   - ب   

.وصل  باشد
سانتیمتر و ھمچنین  كف  از بتن  یا مصالح  غیر  ٥/٧دیوارھا تا ارتفاع   -ج   

.قابل  نفوذ ساختھ  شده  باشد
، آجري  و  ، بتوني بشكھ ھا یا ظروف  مایعات  خطرناك  باید در سكوھاي  سیماني٢.

.یا جایگاه ھاي  فلزي  نگاھداري  شود



انبار كردن  بشكھ ھا یا ظروف  محتوي  مایعات  خطرناك 

سرپیچ  این  بشكھ ھا را . بشكھ ھاي  محتوي  اسید باید در محل  خنكي  انبار شود٣.
باید با احتیاط  كامل  براي  تخفیف  فشار داخل  بشكھ  باز كرد و دوباره  بست  و 

.این  عمل  را ھفتھ اي  یكي  دوبار در صورت  لزوم  تكرار نمود
بشكھ ھا یا ظروف  خالي  را كھ  بھ  منظور پر كردن  مجدد از مایعات  خطرناك  ۴. بشكھ ھا یا ظروف  خالي  را كھ  بھ  منظور پر كردن  مجدد از مایعات  خطرناك  ۴.

:انبار مي كنند باید
چنانچھ  مخصوص  پر كردن  مایعات  قابل  اشتعال  است  داراي  سرپیچ  و یا  -الف   

.روپوش  محكمي  باشد كھ  مانع  از خروج  بخار مایعات  مذكور شود
چنانچھ  براي  پر كردن  اسید و یا سایر مایعات  غیر قابل  اشتعال  بكار رود قبًال  - ب   

.تمیز و خشك  شده  باشد
.بشكھ ھاي  خالي  را از ھر نوع  كھ  باشد از بشكھ  پر جدا انبار كنند -ج   



انبار كردن  بشكھ ھا یا ظروف  محتوي  مایعات  خطرناك 

چنانچھ  بشكھ ھا و یا ظروف  مایعات  خطرناك  غیر قابل  اشتعال  براي  بكار بردن  ۵.
مجدد قابل  مصرف  نباشد باید آنھا را در ھم  كوبیده  و یا پاره  و غیر قابل  

استفاده  نمود و در مورد بشكھ ھا و ظروف  مایعات  قابل  اشتعال  باید قبل  از 
.پاره  كردن  آنھا را با بخار آب  كامًال شستھ  و خشك  نمود

بشكھ ھا و ظروفي  كھ  براي  مایعات  خطرناك  بكار مي رود باید قبل  از پر كردن  ۶.
از نظر نشت  و سایر نقائص  بطور دقیق  مورد معاینھ  قرار گیرد و اگر باید با 
مایع  دیگري  پر شود قبًال با محصول  خنثي  كننده  و بخار آب  و یا آب  جوش  

.كامًال شستھ  شده  و خشك  گردد و بعدًا مورد استفاده  قرار گیرد



قرابھ ھای اسیدانبار كردن  

قرابھ ھاي  حاوي  اسید را باید در سبد یا جعبھ  بطور منفرد گذاشت  و  ١.
.اطراف  آن  را با الیاف  قابل  احتراق  پوشاند

قرابھ ھاي  حاوي  اسید را باید در اطاق  مجزا كھ  داراي  كف  بتوني  ٢.
پوشیده  با ماده  ضد اسید و داراي  زیر آب  متصل  بھ  حوضچھ  باشد  پوشیده  با ماده  ضد اسید و داراي  زیر آب  متصل  بھ  حوضچھ  باشد  

.نگھداري  نمود
قرابھ ھاي  حاوي  اسید را نباید روي  ھم  چید اما مي توان  آنھا را در  ٣.

.قفسھ  بندي  روي  ھم  قرار داد
براي  حمل  و نقل  قرابھ ھاي  اسید بھ  داخل  و یا خارج  انبار باید از چرخ  ۴.

.دستي  یا وسایل  ناقلھ ایكھ  الاقل  داراي  دو چرخ  است  استفاده  نمود



سیلو کردن مواد شیمیایی خشک

مواد شیمیایي  خشك  بھ  مقدار زیاد باید در سیلوھایي  ذخیره  شود كھ  از قسمت  ١.
تحتاني  آن  قابل  برداشتن  باشد، دھانھ  سیلو كھ  قیفي  شكل  است  باید از آھن  

مشبك  بھ  نحوي  پوشیده  شود كھ  دخول  مواد از روي  شبكھ ھاي  آن  امكان  
.داشتھ  باشد ولي  از سقوط  احتمالي  كاركنان  بھ  داخل  سیلو جلوگیري  بعمل  آید

در صورتي  كھ  ورود كارگري  بھ  داخل  سیلوھاي  مواد شیمیایي  خشك  ضرورت  ٢.
  -داشتھ  باشد باید كارگر مزبور داراي  وسایل  حفاظ  انفرادي  از قبیل  عینك  

ماسك  ضد گرد و یا ماسك  تنفسي  كاله  مخصوص  براي  پوشش  سر و گردن  و 
سربند، دستكش  و ھمچنین  مجھز با كمر بند و بند نجات  باشد و بند نجات  را 
بھ  نقطھ  ثابت  و محكمي  ببندد و ضمنًا كارگر دیگري  در بیرون  سیلو در تمام  

.مدت  كار ناظر و مواظب  باشد تا در صورت  لزوم  بھ  او كمك  نماید



سیلو کردن مواد شیمیایی خشک

قبل  از ورود كارگران  بھ  داخل  سیلوھاي  مواد شیمیایي  خشك  باید ورود مواد را ٣.
   بھ داخل  سیلو كامالمتوقف  و براي  جلوگیري  از وروداتفاقي  آن نیز پیش بیني ھاي

.آید بعمل الزم
براي  امكان  دسترسي  بھ  كلیھ  قسمت ھاي  داخلي  و خارجي  سیلوھاي  مواد ۴. براي  امكان  دسترسي  بھ  كلیھ  قسمت ھاي  داخلي  و خارجي  سیلوھاي  مواد ۴.

شیمیایي  این  قبیل  مخازن  باید مجھز بھ  نردبان  ثابت  و پلكان  و پاگرد و معبرھاي  
.الزمھ  كھ  داراي  نرده  است  باشد

سیلوھایي  كھ  براي  انبار كردن  مواد قابل  احتراق  خشك  بكار مي رود باید از ماده  ۵.
.نسوز ساختھ  شده  و مجھز بھ  سرپوش  و وسایل  الزم  براي  تھویھ  باشد

در جایي كھ  مواد خشك  بھ مقدار زیاد بھ  صورت  توده  انباشتھ  و با دست  برداشتھ  ۶.
مي شود ھنگام  برداشتن  مواد از خالي  كردن  زیر توده  انباشتھ  شده  باید 

.خودداري  گردد



محصور ساختن  محل  تولید و نگھداري  مواد منفجره 

:محل  مواد منفجره  باید بھ  یكي  از طرق  زیر محصور شود١.
.   بھ وسیلھ  یك  حصار یا پشتھ  خاكي -الف   
.   بھ وسیلھ  یك  دیوار انباشتھ  شده  از خاك - ب   
.   بھ وسیلھ  یك  دیوار ساختھ  شده -ج    .   بھ وسیلھ  یك  دیوار ساختھ  شده -ج   

:   حصارھا و دیوارھا باید حداقل٢.
.بھ  اندازه  یك  متر از ساختمان ھا در سطح  زمین  فاصلھ  داشتھ  باشد -الف   
.یك  متر از ساختمان ھا بلندتر باشد - ب   
در قسمت  فوقاني  یك  متر پھنا داشتھ  و با شیب  طبیعي  بھ  طرف  قاعده  ختم   -ج   

.شود



محصور ساختن  محل  تولید و نگھداري  مواد منفجره 

عابر این  حصارھا باید بھ  قسمي  باشد كھ  اشخاص  ھنگام  عبور از مدخل  ٣.
آن  در نتیجھ  فشار و قدرت  انفجار یا شعلھ ھاي  آتش  مورد آسیب  و مخاطره  

.قرار نگیرند
.دیوارھاي  انباشتھ  از خاك  باید حائز شرایط  زیر باشد۴. .دیوارھاي  انباشتھ  از خاك  باید حائز شرایط  زیر باشد۴.
سطح  یا بدنھ  دیوار باید از آھن  موجي  یا موادنسوز مناسب  دیگر پوشیده   - الف

شده  و فاصلھ  بین  دیوارھا در حالي  كھ  از قاعده  بھ  طرف  باال ضخامتش  كم  
.مي شود از خاك  انباشتھ  شود

.عرض  دیوار در قسمت  فوقاني  كمتر از یك  متر نباشد - ب   
دیوارھاي  ساختھ  شده  در صورتي  كھ  از بتون  مسلح  ساختھ  نشده  باشد ۵.

  .سانتیمتر در باال و یك  متر در پایین  پھنا داشتھ  باشد ٧٥باید الاقل  



مواد منفجره  الزامات ساختمان

ساختمان ھاي  مواد منفجره  باید حتمًا یك  طبقھ  و از مصالحي  ساختھ  ١.
.شود كھ  در صورت  انفجار قطعات  بزرگ  از ھم  نپاشد

:درھاي  خروجي  باید٢.

.تا حدود امكان  بزرگ  باشد -الف    .تا حدود امكان  بزرگ  باشد -الف   

.مستقیمًا بھ  فضاي  آزاد ارتباط  پیدا كند - ب   

.بھ  سھولت  بھ  طرف  خارج  باز شود -ج   

.از مواد و مصالح  نسوز ساختھ  شده  باشد -د  



مواد منفجره  الزامات ساختمان

:دیوارھاي  امكنھ  مواد قابل  انفجار باید٣.
.صاف  و بدون  شكستگي  و ترك  باشد -الف   
.از رنگ  روشني  پوشیده  شده  باشد - ب   
.بھ  سھولت  قابل  نظافت  باشد -ج    .بھ  سھولت  قابل  نظافت  باشد -ج   

:  كف  این  قبیل  بناھا باید۴.
، سرب  و یا آسفالت   ، چوب ، لینولئوم از مواد نرم  مانند الستیك -الف   

.بدون  سنگ  ریزه  پوشیده  و یا ساختھ  شده  باشد
.صاف  و ھموار و بدون  شكستگي  و حفره  باشد - ب   
.از میخ  و پیچ  و ھر گونھ  اشیاء آھني  عاري  باشد -ج   
.بھ آساني  قابل  پاك  كردن  باشد -د  



مواد منفجره  الزامات ساختمان

:پنجره ھاي  این  قبیل  اماكن  باید داراي  شرائط  زیر باشد۵.
.در جھاتي  كھ  خورشید مي تابد داراي  شیشھ ھاي  تار باشد -الف   
.بھ  سھولت  بھ  طرف  خارج  باز شود - ب   

تعداد كاركنان  امكنھ  مواد قابل  انفجار باید حداقل  مورد نیاز براي  انجام  ۶. تعداد كاركنان  امكنھ  مواد قابل  انفجار باید حداقل  مورد نیاز براي  انجام  ۶.
.كارھاي  مربوطھ  باشد

مقدار مواد منفجره  و مواد اولیھ  آن  در ھر اطاق  كار باید حداقل  مورد ٧.
.لزوم  براي  انجام  عملیات  باشد

میزھایي  كھ  براي  تھیھ  و بستھ  بندي  مواد منفجره  بكار برده  مي شود ٨.
باید داراي  جایگاھھایي  باشد كھ  بھ وسیلھ  حائل ھایي  بھ  ارتفاع  حداقل  

.یك  متر از یكدیگر جدا باشند



مواد منفجره  الزامات ساختمان

.امكنھ  مواد قابل  انفجار باید مجھز بھ  برق  گیر مناسب  باشد٩.
برق  گیرھا و اجزاء آن  باید الاقل  سالي  یكبار بھ وسیلھ  شخص  ٠١.

.صالحیتداري  دقیقًا مورد معاینھ  قرار گیرد
نقائص  و معایبي  كھ  در برق  گیرھا و اجزاء آن  مشاھده  مي شود باید ١١. نقائص  و معایبي  كھ  در برق  گیرھا و اجزاء آن  مشاھده  مي شود باید ١١.

.بدون  تاخیر و تعلل  مورد مرمت  قرار گیرد
كلیھ  ابزار و ادوات  و وسایل  فلزي  كھ  در امكنھ  مواد منفجره  بكار ٢١.

برده  مي شود باید از ماده  مناسبي  پوشیده  شود كھ  از ایجاد جرقھ  
.جلوگیري  بعمل  آید



انبار مواد ناریھ در معادن

جایگاه موقت مواد ناریھ محلي است كھ در آن حداكثر مصرف یك روز ١.
جایگاه موقت فتیلھ و چاشني باید مجزا از جایگاه . نگھداري مي شود

.  متر نباشد ١٥موقت سایر مواد ناریھ بوده و فاصلة بین آنھا كمتر از 
این جایگاه نباید در جاھاي سرد و مرطوب، پر رفت و آمد و در 

در و قفل و بست این . معرض بروز آتش سوزي و انفجار باشد
جایگاه ھا باید كامًال محكم بوده و بر روي درب ورودي تابلوي اخباري 

.با خط خوانا نصب گردد» مواد ناریھ«با عبارت 
آن مقدار از مواد ناریھ پیش بیني شده براي مصرف روزانھ كھ بھ ٢.

مصرف نرسیده است، یا مواد منفجره اي كھ بھ علت عدم نقص در 
عملیات انفجاري باقي مانده است باید فقط در جایگاه موقت نگھداري 

.شود



انبار مواد ناریھ در معادن

آتشبار نباید با ھمراه داشتن مواد منفجره بھ جایگاه موقت چاشني و ٣.
ھمچنین با ھمراه داشتن چاشني بھ جایگاه موقت مواد منفجره وارد 

 ٥٠داخل انبار مواد ناریھ و ھمچنین محوطھ اطراف آن تا فاصلھ .شود
متري باید از وجود كلیھ مواد سریع االحتراق مانند مواد نفتي، تكھ ھاي 

.پارچھ، كاغذ، خار، بتھ و غیره پاكیزه نگھداري شود.پارچھ، كاغذ، خار، بتھ و غیره پاكیزه نگھداري شود
مقدار مواد ناریھ وارده و صادره انبار باید با ذكر دقیق زمان در دفتر ۴.

.مخصوص ثبت گردد
ھ منظور پیشگیري از بروز و گسترش آتش، ساختمان انبار باید بھ ب۵.

.وسایل و تجھیزات اعالم و اطفاء حریق خودكار مجھز باشد
.درب انبار مواد ناریھ باید بھ طرف بیرون بازشود۶.
.نشت كارتن ھاي دینامیت باید با آب داغ تمیز شود٧.



انبار مواد ناریھ در معادن

.راھروھاي انبار مواد ناریھ باید با عالیم اخباري شبرنگ مشخص شود٨.

در كارگاه ھا بردن كبریت، فندك و ھر وسیلھ اي كھ بتواند تولید جرقھ و ٩.
.شعلھ نماید بھ انبار ممنوع است

در انبارھاي مواد ناریھ فقط باید از چراغ ایمني براي روشنایي استفاده ٠١. در انبارھاي مواد ناریھ فقط باید از چراغ ایمني براي روشنایي استفاده ٠١.
گردد و از بكار بردن ھر نوع چراغ دیگر و سیم كشي برق خودداري 

.شود
نصب گرماسنج كھ حداقل و حداكثر درجھ حرارت را در داخل انبار نشان ١١.

.دھد، براي كنترل درجھ حرارت ضروري مي باشد
درجھ  ١٠درجھ سانتیگراد باالتر و از  ٣٠درجھ حرارت انبار نباید از ٢١.

.سانتیگراد كمتر باشد



انبار مواد ناریھ در معادن

انباردار مواد ناریھ باید داراي صالحیت كافي بوده و صالحیت وي بھ ٣١.
تایید رسیده باشد و دوره آموزشي الزم را در مراكز ذیربط گذرانده 

.باشد
.ورود اشخاص غیرمجاز بھ انبار اكیدًا ممنوع است۴١. .ورود اشخاص غیرمجاز بھ انبار اكیدًا ممنوع است۴١.
آتشبار باید مواد منفجره و چاشني پیش بیني شده مصرف روزانھ را با ۵١.

ورود وي و سایر افراد . تسلیم رسید فقط در مقابل در انبار دریافت نماید
.بھ استثناء متصدي انبار بھ انبارھاي مواد ناریھ ممنوع است

متري از  ٥٠باز كردن صندوق محتوي مواد ناریھ باید حداقل در فاصلھ ۶١.
.انبار و با وسایل مخصوص انجام شود



انبار مواد ناریھ در معادن
:در انبارھا باید نكات زیر رعایت شود٧١.
شود كھ فشنگ ھا بھ صورت قائم  صندوق حاوي مواد ناریھ طوري قرار داده–الف

.قرار نگیرد
.صندوق مواد ناریھ و چاشني در داخل انبار باز نشود –ب 
صندوق مواد ناریھ و چاشني باید بھ آرامي جابجا گردد و از پرتاب كردن و  –پ 

.یا لغزاندن آن خودداري شود.یا لغزاندن آن خودداري شود
.با كفش میخ دار نباید وارد انبار مواد ناریھ و چاشني شد –ت 
صندو ق ھاي محتوي مواد ناریھ و چاشني باید طوري روي ھم چیده شوند كھ  –ث 

صندوق در ھر ردیف بیشتر نبوده و بین ھر دو  ٥متر یا  ٢ارتفاع آنھا از 
ضمنًا فاصلھ ردیف . ردیف فضاي كافي براي تھویھ مناسب وجود داشتھ باشد
.  سانتیمترباشد٣٠صندوق ھاي مجاور دیوارھاي انبار با دیوار باید حداقل
.شود صندوق ھاي زیرین باید روي الوارھاي مناسب چیده

.انبار باید بھ وسایل پیشگیري در آتش سوزي مجھز گردد –ج 



ویژگیھاي انبار ھاي مواد شیمیایي و سموم

انبار مواد شیمیایي بھ محلي اطالق مي گردد كھ انواع تركیبات شیمیایي ١.
و سموم بھ اشكال مختلف گاز ، مایع و جامد در آن بطور موقت 

.نگھداري مي شود و بر دو دستھ انبار كوچك و انبار بزرگ مي باشد 
انبار كوچك بھ انبار ھایي اطالق مي گردد كھ داراي مساحت حداكثر ٢. انبار كوچك بھ انبار ھایي اطالق مي گردد كھ داراي مساحت حداكثر ٢.

.متر نباشد  ٥/١متر مربع بوده و عرض راھرو داخل آن كمتر از  ١٠٠
انبار ھاي بزرگ بھ انبار ھایي اطالق مي گردد كھ داراي مساحت بیش ٣.

این گونھ انبارھا چنانچھ مجھز بھ وسایل .متر مربع باشد  ١٠٠از 
مكانیكي یا موتوري حمل و نقل باشد ، راھروھا مي بایست متناسب با 

راھروي طولي باید تا انتھاي انبار . عبور وسایل مذكور منظور گردد 
خالي از كاال بوده و با رنگ سفید از دو طرف خط كشي و مشخص شده 

.باشد



ویژگیھاي انبار ھاي مواد شیمیایي و سموم

محل انبار مي بایستي بھ نحوي انتخاب گردد كھ حداقل سھ جھت اطراف ۴.
ساختمان بھ لحاظ دسترسي خودرو ھاي امدادي و وسایل اطفاء حریق و 

.ارسال تجھیزات ضروري در شرایط اضطراري آزاد باشد 
محل انبارھاي بزرگ مي بایست دور از مناطق مسكوني ، مدارس ، ۵. محل انبارھاي بزرگ مي بایست دور از مناطق مسكوني ، مدارس ، ۵.

بیمارستانھا ، بازار میوه جات ، منابع آب آشامیدني و  فروشگاھھا ،
ضمنًا احداث این انبارھا در مناطقي كھ سطح . ذخایر آب احداث گردد 

.آبھاي زیر زمیني باال مي باشد ممنوع است 
در مبادي ورودیھاي انبار براي  RAMPوجود گذرگاھھاي شیبدار ۶.

ممانعت از خروج تراوشات بھ خارج از انبار ضروري مي باشد این 
گذرگاه بایستي در داخل انبار و در خارج انبار در ورودي ھا احداث 

.گردد



ویژگیھاي انبار ھاي مواد شیمیایي و سموم

.بدون عبور از سایر ساختمانھا بایستي بھ انبار دسترسي مستقیم باشد ٨.

دیوار ھاي داخلي بایستي صاف و صیقلي بوده ، عاري از ترك و لبھ ٩.
این دیوارھا بایستي روي بند یا سدي كھ  .باشد تا بھ آساني پاكیزه شود

پوشیده باشد قرار گیرد و دیوار  cm١٤از مواد نفوذ ناپذیر بھ ارتفاع  پوشیده باشد قرار گیرد و دیوار  cm١٤از مواد نفوذ ناپذیر بھ ارتفاع 
.دور تا دور تمام انبار را در بر مي گیرد 

.دفتر انباردار باید جدا از منطقھ نگھداري سموم و مواد شیمیایي باشد ٠١.

عالوه بر درب اصلي انبار بایستي درھاي اضطراري نیز در نظر گرفتھ ١١.
.شود

درب ھا بایستي مجھز بھ قفل ایمني و میلھ ھاي حفاظتي بوده ، پنجره ٢١.
ھا و ھواكش ھا نیز باید بھ میلھ ھاي حفاظتي مجھز بوده تا ورود افراد 

.غیر مسئول ممانعت شود



ویژگیھاي انبار ھاي مواد شیمیایي و سموم

چنانچھ از وسایل جانشیني دیگري براي ھواكش و نور استفاده مي ٣١.
در غیر اینصورت باید پنجره . شود اجباري براي ساخت پنجره نمي باشد

.ھا سایھ بان داشتھ  تا از ورود نور مستقیم خورشید ممانعت شود 
سیستم ھواكش مناسب ، مجھز بھ فیلتر جھت ممانعت از تجمع بخارات ۴١.سیستم ھواكش مناسب ، مجھز بھ فیلتر جھت ممانعت از تجمع بخارات ۴١.

این سیستم باید بھ نسبت . شیمیایي مواد و خطر آتش زایي تعبیھ گردد 
سطح كف  ١٥٠/١وسعت انبار نصب شود و سطح آن بایستي حداقل 

.باشد 
كف انبار بایستي با خط كشي بلوك بندي و شماره گذاري شود و در ۵١.

متر جھت جابجایي ،  ١كنار ھر بلوك راھروھایي بھ عرض حداقل 
بازرسي عبور ھواي آزاد در نظر گرفتھ شود ھر بلوك بایستي حاوي 

.تنھا یك محمولھ با مشخصات یكسان باشد
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عالئم ھشدار دھنده بایستي در خارج از انبار بھ زبان فارسي نصب  ٣١.
عالئم خطر سموم ، آتش زایي و عدم اجازه ورود بھ افراد غیر . گردند

.مسئول از جملھ عالئم ھشدار دھنده مھم است 
سیستم خنك كننده و گرم كننده بایستي بھ گونھ اي تعبیھ گردد كھ  ۴١. سیستم خنك كننده و گرم كننده بایستي بھ گونھ اي تعبیھ گردد كھ  ۴١.

استفاده از . موجب گرم شدن و یا سردشدن مستقیم مواد انبار نگردند
.وسایل گرم كننده ھوا كھ با نفت و گاز مي سوزند ممنوع است 

محل انبارھا مي بایست بھ نحوي انتخاب گردد كھ راھھاي دسترسي  ۵١.
مناسب براي حمل و نقل خودروھاي امدادي در شرایط ویژه موجود 
باشد بھ نحوي كھ بدون برخورد با مانع تا درب ورودي انبار امكان 

پیشروي باشد و ساختمان محل انبار استحكام و ایمني مناسب را جھت 
.نگھداري مواد شیمیایي و سموم داشتھ باشد
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دیوارھا و سقف و سرپناه تمام انبارھا بدون استثناء باید از مصالح  ۶١.
غیر قابل اشتعال ساختھ شود ، بكاربردن چوب ، تختھ ، پالستیك و خرپا 

اجزاء . ھاي چوبي و تختھ اي در ساختمان انبارھا بكلي ممنوع است 
مقاوم نظیرخرپاھا و تیر آھن و یا حمال ھاي بتوني با مصالح غیر قابل 
اشتعال باید بھ طریقي عایق كاري شوند كھ در برابر آتش سوزي براي 

.ساعت مقاومت نمایند  ٣مدت حداقل دو ساعت و ستونھا براي مدت 
كف تمام انبارھاباید بتون یا سنگ فرش بوده و نسبت بھ مواد  ٧١.

شیب و آبروي كف محوطھ . شیمیایي و سموم غیر قابل نفوذ باشد 
طوري باشد كھ مایعات در زیر كاال ھا جمع نشود ھمچنین صاف بوده ، 

.لغزنده نباشد و فاقد ھر گونھ ترك و یا شكاف باشند
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در انبار ھاي بزرگ مواد شمیایي و سموم ، ھرگونھ زه كشي باید براي ٨١.
دفع فاضالب بھ حوضچھ اي متصل باشد تا از ورود فاضالب بھ درون 

.آبراھھا و یا مجاري فاضالب عمومي جلوگیري شود 
میزان و مقدار ذخیره آب مورد لزوم آتش نشاني و ھمچنین سیم كشي  ٩١. میزان و مقدار ذخیره آب مورد لزوم آتش نشاني و ھمچنین سیم كشي  ٩١.

برق و تناسب قطر سیم ھاي برق با بار الكتریكي الزم و نیز كلید ضد 
.جرقھ در كلیھ انبارھا بر حسب دستور العمل ھا باید در نظر گرفتھ شود 

محوطھ انبار ھا باید عاري از پوشال ، خاشاك و خرده چوب و كاغذ و  ٠٢.
.سایر مواد زائد قابل اشتعال باشد 

انبارھا مي بایست بھ تناسب موادي كھ از آنھا نگھداري مي شود  ١٢.
مجھز بھ وسایل ضروري اطفاء حریق مطابق استانداد ھاي سازمان 

.آتش نشاني باشد
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در كلیھ انبارھاي مواد شیمیایي و سموم نصب سیستم ھاي ھشدار ٢٢.
.دھنده اجباري است 

روشنایي طبیعي انبارھا مي بایستي بھ گونھ اي طراحي گردند كھ مواد  ٣٢.
شیمیایي و سموم موجود در آنھا در معرض تابش مستقیم نور خورشید شیمیایي و سموم موجود در آنھا در معرض تابش مستقیم نور خورشید 

.قرار نگیرند
 GMPدماي انبارھا حسب نوع مواد نگھداري شده طبق استاندارد ۴٢.

.دریك یا دو دامنھ ذیل مي بایستي قرار گیرد 
درجھ سانتي گراد ٢-٥دماي سردخانھ اي ، ) الف 
درجھ سانتي گراد ٨ -١٥انبار خنك ) ب

.درصد تنظیم گردد ٤٠میزان رطوبت انبارھا مي بایست زیر  ۵٢.




