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*   مناجات با خدا  *
خدايا تو رهايم نکن ! تو را غريب ديدم و غريبانه غريبت شدم ! تو را بخشنده پنداشتم و گناهکار شدم ! 

تو را وفادار ديدم و هر جا که رفتم بازگشتم ! تو را گرم ديدم و سردترين لحظه ها به سراغت آمدم !
 تو مرا چه ديدی که وفادار ماندی ؟؟! نه آن قدر پاکم که کمکم کنی و نه آن قدر بدم که رهايم کنی میان اين دو گم 
شدم و هم خود را و هم تو را آزار میدهم شايد نتوانستم آنی باشم که تو خواستی اما هرگز دوست ندارم آنی باشم که 

تو رهايم کنی
گاهی حجم دنیای درونم از وجودت تهی میشود،آنوقت من می مانم و تنهايی و ترسهايم ، دردها , امیدهايم يک آرزوی 
دور از دسترس ، تنها نور وجود توست که دلم را آرام نگاه میدارد ، آنقدر بی تو تنها هستم که بی تو يعنی “هیچ” يعنی 

“پوچ” ! پس نورت را هرروز به دلم بتابان و دستم را رها نکن .
 

1- شما به عنوان يک سرپرست در حقیقت صاحب دو خانواده مي باشید . همانقدر که 
نسبت به افراد خانواده خود احساس مسئولیت داريد ، مي بايستي به همان میزان نسبت به 
افراد تحت سرپرستي خود در خارج از محیط خانه توجه و مراقبت داشته باشید . ابتدا مطمئن 
که کارکنان تحت سرپرستي شما مسئولیت هاي ايمني خود را ياد گرفته و پذيرفته اند . 

يادگیري و فهمیدن از فاکتورهاي اساسي پیشگیري از حوادث مي باشند .
 2- دانستن قوانین ايمني ، مربوط به کاري که سرپرستي آن را بعهده داريد اجباري است . 

نگذاريد ، کارکنان بخاطر عدم رعايت احتیاط هاي الزم در کار ، آسیب ببیند .
3- ريسک حاصل از تغییرات دستگاه ها و يا اعمال روشهاي جديد را پیش بیني نموده و 
همواره از نظرات متخصصین ايمني حاضر در کارخانه بهره بگیريد ، اين متخصصین جهت 
ايجاد سیستم هاي حفاظتي و پیش گیري در برابر خطرات جديد کمک بزرگي محسوب 

مي شود .
4- کارکنان خود را تشويق نمائید ، تا خطرات موجود در کارشان را با شما مطرح کرده و 
پیرامون آن بحث نمايند . هیچ کاري نبايد ادامه يابد ، در حالي که سواالتي در ارتباط با 
ايمني آن کار بدون پاسخ مانده باشد . هنگامي که پذيراي ايده هاي مثبت کارکنانتان باشید 
در واقع توانسته ايد ارتباط خوبي با دانش و اطالعات دسته اول مورد نیازتان برقرار نمائید. 
اين اطالعات مي تواند کمک فراواني به شما در راستاي پیشگیري از زيان ها و مشکالت 

ناخواسته نمايد. 
 5- کارکنان خود را آموزش دهید تا کار را به طريق ايمن انجام دهند. همانگونه که خانواده 
خود را راهنمائي و مشاوره مي کنند ، پرسنل تحت سرپرستي خود را نیز با صبر و بردباري 

هدايت کنید .

6- آموزش هاي خود را به طور دائم پیگیري نموده و با طرق مختلف استفاده پرسنل از 
وسايل و سیستم هاي ايمني فراهم شده را کنترل نمائید . در صورت لزوم ، اجراي قوانین 

را از طريق اقدامات و تدابیر انضباطي اجباري نمائید .
7- همواره از مثال هاي ساده و روشن استفاده نمائید . نقش رعايت ايمني در عادت کاري 
، و هم چنین در زندگي شخصي خودتان را تشريح کرده و هرگز به عنوان يک فرد دو 

چهره ) دو رو ( در نظر کارکنان ظاهر نشود. ) گفته ها و اعمالتان يکي باشد.(
8- هر نوع حادثه اي ، حتي حوادث جزئي که براي کارکنان رخ مي دهد را مورد بررسي 
و تحقیق قرار دهید . چنانچه با بي اعتمادي با حوادث ومصدومیتهاي جزئي برخورد کنید 

، حوادث فلج کننده ) شديدي ( در آيندهاي نه چندان دور ، شما را تهديد خواهد کرد.
 -9با کساني که براي ايمني پرسنل و سیستم در سازمان اهمیت زيادي قائلند بطور 
جدي و کامل همکاري کنید . هدف مديران بخش هاي مختلف ، همواره بر روي کاهش 

حوادث و داشتن پرسنلي سالم و توانا متمرکز مي باشد .
 10- همواره به يادداشته باشید ، که نتیجه طبیعي پیشگیري از بروز حوادث، عالوه بر 
جلوگیري از تلفات انساني و کاهش درد و رنج ناشي از آن ، عمال يک معامله پر سود به 
حساب مي آيد . بنابر اين رعايت ايمني و اهمیت دادن به آن يکي از تعهدات اولیه شما 

در قبال شرکت ، مديران ديگر، سرپرستان و ساير همکاران مي باشند. 

10 اصــل ایمنــي

واقعا چقدر به آنچه که می گويیم عمل می کنیم ؟
هر چقدر هم که اطالعات ما در زمینه ايمنی باال باشد آيا زمانی که می خواهیم ساختمانی را 

بخريم که به خاطر رعايت مسائل ايمنی دارای قیمتی بیشتر است چگونه عمل می کنیم ؟
فرض می کنیم که شرايطی برای ما پیش آمده که می خواهیم  خانه ای بخريم و دو خانه با 
شرايطی مشابه  برای خريد وجود دارد و تنها تفاوت اين دو خانه اين است که در يکی مسايل 
ايمنی رعايت شده و در ديگری خیر و به نسبت آن خانه ای که ايمنی در آن بهتر اجرا شده و 
يا در اصطالح عام مهندسی ساز است  دارای قیمتی باالتر است . حال ما که در همه جا دم 
از رعايت ايمنی می زنیم اينجا چگونه عمل می کنیم ؟ و اينکه چقدر حاضريم که در تشويق 
کسانی که ايمنی را در تولید محصول يا ارائه خدمات رعايت می کنند سهیم باشیم و  اين 
عملکرد  باعث شود تا به نوعی  کسانی که قانون شکنی می کنند و اصال ايمنی را رعايت 

نمی کنند قدری فکر کنند !

از تئـوری تا عمـل

پروفسور سیونن

عرصه کار از لحاظ فلسفی مانند 
عرصه جنگ است و نبردی است 
میان ماده و حیات که صحنه ستیز 
آن محیط کار و اسلحه آن وسایل 
کار و سپر آن حفاظت و بهداشت 

کار است.



34

صی
خص

مه ت
هنا

و ما
د

صی
خص

مه ت
هنا

و ما
د

اه 
ر م

و تی
داد 

خر
م  

شش
ل 

 سا
 39

اره
شم

اه 
ر  م

و تی
داد 

خر
م  

شش
ل 

 سا
 39

ره 
شما

    هرگاه به موضوع حفاظت از سر فکر می کنیم، کاله ايمنی اولین چیزی است که 
به ذهن ما می رسد. آنها در همه جا کاربرد دارند، از ورزش و فعالیت های روزمره زندگی 

گرفته تا کار. 
به آخرين باری که کسی به شما گفت سرتو بپا فکر کنید. چه کار می کرديد؟ ما قصد 
داريم حواسمان به سر خودمان باشد و بعضی اوقات نیز حواسمان به سرهای آنهايی باشد 
که اطرافمان هستند و آنها را از آسیب محافظت نمائیم. در حالیکه استفاده از محافظ سر 
می تواند نشان دهنده عقل سلیم ما باشد، هنوز هم کسانی هستند که نمی دانند در واقع اين 

موضوع چقدر حائز اهمیت است.
 

چرا کاله ایمنی؟
سر، مهمترين بخش از بدن انسان است. در واقع سر، بخشی است که در آن، مغز، يعنی 
قوه پردازش اصلی و کنترل کننده اندام های ما واقع شده است. از اين رو بسیار طبیعی است 
که از آن مراقبت نمائیم و آن را از آسیب در امان نگه داريم. قبل از اينکه به جزئیات اين 
موضوع بپردازيم که چگونه میتوانیم از آن مراقبت نمائیم، اجازه دهید نگاهی بیندازيم به 

اينکه چرا يک کاله ايمنی مهم است.
ضروری است که کاله  های ايمنی در مناطقی بايد استفاده شوند که کارهای مربوطه در 
باالی سر انجام می گیرند و اشیاء ممکن است از باالی سرمان سقوط کنند و بر سرمان 
ضربه وارد کنند و همچنین در مناطقی که امکان اين وجود دارد که از طريق اشیاء نصب 
شده، به سر شخص ضربه وارد شود، مانند لوله  ها و يا تیرهای روباز. محافظ سر همچنین 
از افراد در مقابل جريان برق که ممکن است در نزديکی سرمان قرار داشته باشد، محافظت 

می نمايد، مانند کابل های هوايی يا رساناهای برقی روباز. 
بناکننده  های داربست ها، اغلب خود، داربست را باال می برند و سرهای آنها در معرض خطر 
برخورد با تیر و تخته  ها و همچنین بست ها می باشد. من قبال تجربه افتادن چکش بر 
روی کاله ايمنی خود را داشتم، اين اتفاق زمانی رخ داد که من داشتم از کنار يک نجار که 

مشغول کار کردن باالی يک داربست متحرک بود، رد می شدم.
مواد و زباله  هايی وجود دارند که از مجرای ناودانی شکل به پايین انداخته می شوند. جرثقیل 
اجسام را باالی سرمان بلند می کند. کارگران الوار چوب و يا میله  های فوالدی را بر روی 
شانه  های خود حمل می کنند. يک کارگر ممکن است به صورت ناگهانی دستش را قبل 
از کوبیدن بر روی میخ به ديوار، بیشتر از حد معمول به عقب پرتاب کند. اينها فقط چند 
نمونه از مخاطراتی بود که در صنعت ساختمان وجود دارد و ممکن است سر ما در معرض 

اين گونه خطرات قرار گیرد.
 

مقاومت و واکنش
وقتی که من برای اولین بار شروع به کار با تجهیزات ايمنی کردم، به سرعت متوجه شدم 
که کارگران تمايلی به پوشیدن کاله  های ايمنی خود در هر زمان را ندارند. همانطور که 
زمان می گذشت و من مسئول نظارت بر اجرای مقررات ايمنی چند محل کار شدم، کم کم 
متوجه شدم که رايج ترين تخلف از مسائل ايمنی اين است که کارگران در طول فعالیت در 

مکان هايی که پوشیدن کاله ايمنی ضرورت دارد، از پوشیدن آن سر باز می زنند.
در ابتدا، من فقط تخلفات را به مديرم گزارش میدادم، زيرا او از من می پرسید. همانطور که 
زمان می گذشت، من کم کم عالقه  مند شدم به اينکه استداللی که پشت اين تخلف وجود 
دارد را کشف کنم، سپس شروع کردم به صحبت با کارگران و از آنها پرسیدم که چرا آنها 
به طور مداوم کاله به سر نمی گذارند. من در ادامه رايج ترين پاسخ هايی را که از آنها شنیدم 
را برای شما لیست کرده  ام و همچنین پیشنهادهايی را برای پاسخ آنها در نظر گرفته  ام که 

می توانیم در مقابل چنین پاسخ هايی از اين پیشنهادات برايشان استفاده کنیم:
1- بیش از حد گرم است 

 اين بهانه در فصل تابستان شايع ترين است. دمای هوا در مناطق گرم ايران میتواند حتی به 
50 درجه سانتیگراد )بیش از 122 درجه فارنهايت( هم برسد. استفاده از کاله ايمنی در اين 
دما باعث عرق ريختن از پیشانی به داخل چشم  ها می شود. کارگران معموال کاله ايمنی را 
برای خشک کردن عرق پیشانی شان برمیدارند و آن را دوباره بر سر می گذارند، تکرار اين 
روند بعد از چند دقیقه به کلی حذف می شود. تجمع حرارت در داخل کاله ايمنی و همچنین 
رطوبت حاصله از عرق تبخیر شده و عدم تهويه، باعث ناراحتی بسیاری برای فردی می شود 
که آن کاله را پوشیده است، در نتیجه شخص ترجیح میدهد آن کاله را که منبع ناراحتی 

او می گردد از سر خود بردارد.

پاسخ " امروزه کاله  های ايمنی با منافذ مخصوص تهويه بر روی کناره  ها و يا باالی 
کاله وجود دارد. اين منافذ اجازه می دهد هوا در داخل کاله جريان داشته باشد و همین 
موضوع باعث کاهش درجه حرارت داخل کاله و درنتیجه جلوگیری از تجمع رطوبت در آن 

 شود. اين طراحی به طور خاص برای محل کار با دمای باال ساخته شده است.
 

2- احساس ناراحتی 
 برخی از کارفرمايان سعی می کنند برای صرفه  جويی در هزينه  ها، تجهیزات با قیمت پايین 
خريداری نمايند و برخی از اين کاله  های ايمنی دارای يک تسمه سر هستند که بسیار زبر 
و خشن می باشد و از مواد نرم مخصوص پیشانی ساخته نشده  اند، بنابراين پیشانی همواره 
در تماس با مواد پالستیکی زبر می باشد. گاهی اوقات سر اين پالستیک نرم نیست و باعث 

قرمزی و خارش روی پوست می گردد.
پاسخ " آسايش و راحتی در حال حاضر يک ويژگی مخصوص کاله  های ايمنی جديد 
می باشد. راحتی يک کاله می تواند از طريق يک بند انعطاف  پذير که هم به صورت عمودی 
و هم به صورت افقی در اطراف سر می پیچد تا کاله را به پیشانی محکم کند، بهبود يابد. 
در برخی نیز يک نوار چرمی دور کاله وجود دارد که خاصیت جذب دارد و به آسانی تمیز و 
يا تعويض می گردد. انواع نوارهای گهواره  ای امکان می دهند که در برخورد با سر احساس 

لطیف  تری به کاربر بدهد.
 

3- همش میخواد بیفتد 
 من اين را از داربست بندها و کسانی که در ارتفاعات کار می کنند زياد شنیدم. کاله ايمنی 
که آنها دارند، دارای يک بند چانه نیستند، بنابراين اين موضوع باعث می شود هنگامی که 
کاربر به باال يا پايین سر خود را خم می کند، به دلیل اينکه هر دو دستش درگیر کار است، 
سخت بتواند کاله را بر روی سرش نگه دارد. اگر قرار باشد آنها همواره در حین کار مراقب 
نیفتادن کاله باشند، نوک کاله در جلو، از ديد درست آنها ممانعت می کند. بعد از آنکه کاله 
آنها از سکوی کار به پايین سقوط کند، آنها ديگر نمی توانند آن را بپوشند و بیشتر تمايل 
دارند کاله را در يک جای امن کنار خود بگذارند تا در چند طبقه پايین تر و دور از دسترس.

پاسخ " تسمه مخصوص چانه اطمینان می دهد از اينکه کاله در هر شرايطی بر روی 
سر محکم نگه داشته شود. کاله  های ايمنی بسیاری موجود هستند که دارای لبه کمتر و 
يا حتی بدون لبه هستند و امکان می دهند کاربر دامنه ديد رو به باال را هنگام کار و بستن 

داربست ها، بدون محدوديت، حفظ کند.
 

4- من به آن عادت ندارم 
 اين يک مسئله فرهنگی در کار است. کارگرانی که از اين بهانه استفاده می کنند، به احتمال 
زياد از يک فرهنگ کاری نشأت می گیرد که در واقع ايمنی به عنوان بخشی از فرهنگ 
اصلی کار، اجرا نمی شود. ايمنی يک بخش جديدی از فرهنگ کار است که هنوز بسیاری از 
شرکت ها، آن فرهنگ را تصويب ننموده  اند، بنابراين افرادی که همیشه کار کرده  اند، عادت 

به پوشیدن چنین تجهیزات حفاظت شخصی ندارند.
پاسخ " اين مسئله به طور عمده، آموزش کارگران در رابطه با ايمنی در محل کار را مورد 
خطاب قرار می دهد. کارکنان جديد، به ويژه نیاز دارند که تمامی آموزش های الزم مربوط 

به ايمنی را قبل از اعزام به محل کار، طی کنند.
 

5- این نوع پوشش، دید مردم را نسبت به موقعیت کاری من، خراب 
می کند 

 اين بهانه  ای است که معموال از کسانی که در موقعیت  های باالتری قرار دارند، شنیده 
می شود. زيرا آنها دوست ندارند کالهی را بپوشند که زير دستان آنها نیز می پوشند. بويژه 
مديران، دوست دارند نشان دهند که آنها متفاوت از آن افرادی هستند که زير دستشان 

کار می کنند.
پاسخ " کاله  های ايمنی در انواع رنگ ها عرضه می شوند. متداول ترين رنگ های موجود 
که من تا االن مشاهده کرده  ام عبارتست از سفید، سبز، آبی، قرمز و زرد. بسیاری از 
سازمان ها از رنگ کاله  ها برای نشان دادن سطح ارشد کارکنان، استفاده می کنند؛ به عنوان 
مثال، کاله سفید معموال برای مديران، مهندسان و بازديدکنندگان در نظر گرفته می شود. 
اگر من بخواهم مهندسی را در يک محل ساخت و ساز بیابم، از طريق رنگ کاله او، به 

راحتی تشخیص می دهم که آن فرد مهندس است يا خیر.
 

6- هیچ چیزی باالی سر من وجود ندارد پیش بـه سوی ایمنـی
 معموال اين دلیل برای مواقعی است که در باالی سر کارگران چیزی غیر از آسمان 
نیست، مانند پشت بام، يک فضای روباز بر روی زمین، يا در ورود به محل کار در 

نزديکی تابلوی »منطقه کاله ايمنی«.
پاسخ " در حالیکه حوادث معموال ناشی از خطرات موجود در باالی سرمان می باشد، 
اين بدين معنا نیست که در نزديکی زمین خطری ما را تهديد نمی کند. کاله  های ايمنی 
همچنین برای محافظت سر از تابش مستقیم نور خورشید به سر ساخته شده  اند، بويژه 
آن دسته کاله  هايی که مجهز به سیستم تهويه می باشند که در مناطق بسیار گرم با 
درجه حرارت باال، بسیار مفید هستند. لبه کاله ايمنی همچنین از تابش مستقیم نور 

خورشید به چشم ها، جلوگیری می کند.
 

لوازم جانبی کاله ایمنی
کاله  های ايمنی ، معموال به همراه يک سری ملحقات در کنارشان، طراحی می شوند. 
آن ملحقات در واقع بخش جداگانه  ای است که به صورت عمودی در امتداد لبه کاله 
وصل می شود. تعداد زيادی از لوازم جانبی به همراه کاله  های ايمنی وجود دارند که 
می توانند به کاله وصل شوند تا متناسب با هر شغل در محل کار بتوان از آنها استفاده 
کرد. اين لوازم جانبی برای اين طراحی شده  اند که به کاله وصل شوند تا بدون نیاز به 

در آوردن کاله، از صورت محافظت شود.
1- طلق 

 طلق ها ابزاری هستند که به عنوان محافظ صورت به جلوی کاله وصل می شوند. دو 
نوع اصلی از اين طلق ها موجود است. اولی شامل يک نوع طلق شفاف است که از 
صورت محافظت می کند و در عین حال مانع از ديد نمی شود. نوع دوم به صورت سايه  
دار تیره می باشد که معموال در جوشکاری کاربرد دارد.  اين نوع از پوشش ها، از چشم در 
برابر نور تابان، به ويژه هنگامی که کارگر متناسب با کارش مجبور است به طور مستقیم 

به منبع نور نگاه کند، محافظت می کند.  
2- محافظ گوش 

 محافظ گوش به دو طرف کاله وصل می شود و سپس پايین می  آيد تا گوش را پوشش 
دهد. اينها برای محافظت از گوش در مقابل صدای زير و گوش خراش طراحی شده  اند 

که معموال در حدود 85 دسی بل می باشد.
3- آینه  ها 

 اين لوازم جانبی کاله  های ايمنی طراحی شده  اند برای اينکه میدان ديد کارگر را 
افزايش دهند. اين امکان در محیط های کاری خطرناک که در آن، کارگران ممکن 
است از پشت ضربه بخورند، استفاده می شود. اين آينه ها در اندازه  های بسیار کوچک 
تعبیه شده  اند و براحتی می توان آنها را در مواقعی که ضرورتی برای استفاده نیست، جدا 
کرد. آنها در واقع برای محدوده ديد پیرامون، کار گذاشته می شوند و مانع از محدوده 
ديد نزديک نمی شوند. اين يک امکان کامال اختیاری است و هیچ قانونی در حال حاضر 

وجود ندارد که استفاده از اين آينه  ها را الزامی کند.

 4- نصب چراغ قوه یا چراغ جلوی پیشانی 
 اين يک دستگاهی است که در قسمت باالی کاله نصب می شود و به کارگر امکان 
می دهد که در مکان های تاريک بدون درگیر کردن دستانش برای نگه داشتن چراغ 
قوه، کار خود را انجام دهد. بجای نگه داشتن چراغ قوه با يک دست، کارگر می تواند 
به سادگی چراغ قوه را به کاله، وصل کند. اين امکان مخصوص کسانی است که در 

مکان  های تاريک مانند معادن و يا فضاهای بسته يا تاريک، مشغول به کار هستند.
5- بند چانه 

 همانطور که قبال ذکر شد، بند چانه، يک بندی است در زير چانه برای جلوگیری از 
سقوط کاله ايمنی از سر يک کارگر، زمانی که او بیش از حد خم می شود يا به باال يا 
پايین نگاه می کند. اين امکان ويژه کسانی است که در ارتفاعات کار می کنند. بند چانه 
به کارگر امکان می دهد که خیالش از افتادن کالهش راحت باشد و باعث می گردد 

دستانش کامال آزاد باشند و براحتی کار خود را انجام دهد.
6- پدهای کناری ضخیم عایق 

 با وجود اينکه در ايران درجه حرارت به طور مداوم باالست، گاهی در فصل زمستان، 
هوا نسبتا سرد می شود. پدهای ضخیم و عايق کناری کاله، طراحی شده  اند برای اينکه 

سر را در فصل زمستان گرم نگه دارند.

حمایت مدیر
به نظر من، حمايت های مديران، بیشترين تاثیر را بر ايمنی می گذارد. مديری که در 
حوزه مسائل مربوط به ايمنی، پشتیبانی و حمايتش را دلسوزانه نشان می دهد قطعا در 
سازمانش از سابقه بسیار خوبی در زمینه ايمنی برخوردار خواهد بود، در حالیکه، مديری 
که توجه زياد به ايمنی نمی کند، نتیجه عکس خواهد داشت، بدون در نظر گرفتن مهارت 

مهندس ايمنی پروژه.
من به گفته استادم بسیار عالقه مند هستم که میگفت »نسبت به کارهايی که می کنید 
فکر کنید، زيرا اعمالی که يک شخص انجام میدهد، بر روی اعمال هرکسی که در 
اطرافش باشد، تاثیر می گذارد«. اين جمله بیانگر اين است که هرچه قدر موقعیت شخصی 

که عملی را انجام می دهد باالتر باشد، تاثیری که بر اطرافیانش می گذارد، بیشتر است.
من در طی چند پروژه ديده  ام که در آن پروژه  ها کارگران بر سر اين موضوع صحبت 
می کردند که آنها از قوانین پیروی نمی کنند زيرا مافوق آنها نیز از آن قوانین پیروی 
نمی کند. مديران پروژه که کاله ايمنی خود را بر سرشان نمی گذارند، معموال مهندسانی 
دارند که تحت نظر آنها کار می کنند و اين مهندسان نیز براساس مثال قبل، از کاله 
ايمنی استفاده نمی کنند، بنابراين تا زمانی که سرپرستان از کاله ايمنی استفاده نمی کنند، 

کارگران نیز به تبعیت از آنها، اين تجهیزات محافظتی را بر سرشان نمی گذارند.
عکس اين قضیه نیز صادق است. يعنی در صورتی که مدير پروژه به پوشیدن کاله ايمنی 
اهمیت بدهد، اطمینان حاصل می شود که کارکنانی که در سمت پايین تری قرار دارند، از 
اين قانون پیروی خواهند کرد و کاله های ايمنی  شان را بر سرشان می گذارند و به همین 

ترتیب اشخاصی که زير دست آنها کار می کنند.
نقش مهندس ايمنی در مثال اشاره شده در باال، اين است که اطمینان حاصل کند از اينکه 
هرکس به طور کامل تجهیزات حفاظت فردی مورد نیازش را پوشیده است. در واقع، در 
بیشتر سازمان ها، مهندس ايمنی خودش تحت نظر مدير پروژه کار می کند و به اندازه ای 
موثر است که مدير پروژه می خواهد، و به مدير پروژه اين امکان را می دهد که هر آنچه را 

که او میخواهد انجام دهد، با دانستن اينکه او مسئول نخواهد بود.
در چند موردی که من ديده  ام، مهندس ايمنی به صورت مستقل از مدير پروژه کار 
می کند، مهندس ايمنی اين اختیار را دارد که مدير پروژه را مسئول خالف هايش از قوانین 

و مقررات ايمنی محل کار، کند.
انگیزه تفکر

استاد من يکبار به من گفت که ما بايد تمام تالش خود را بکنیم تا از وقوع خطرات 
پیشگیری کنیم تا اينکه به آنها واکنش نشان دهیم. اين بدان معنی است که ما بايد 
خطرات را کشف کنیم و در مقابل، قبل از وقوع حادثه، اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم. 
ولی اين را هم بايد بدانیم که ما همواره قادر به پیشگیری نخواهیم بود، گاهی اوقات 
حوادث غیر مترقبه اتفاق می افتد. کاله ايمنی من پر از خراش است که هر کدام از اين 
خراش ها حرفی برای گفتن دارد، برخی از اين خراش ها به دلیل اتفاق های غیر منتظره 

در سر کارم بوجود آمده است.
من از لوازم جانبی مختلف مربوط به کاله  های ايمنی، برای شما حرف زدم. اگر طرح 
جديدی در رابطه با کاله  های ايمنی در محل کار، به ذهنتان رسیده، چیست؟ اگر ايده  ای 
همین حاال به ذهن شما خطور کرده، من پیشنهاد میکنم آن ايده را برای خودتان آزمايش 

کنید تا بدين وسیله محیط کار امن تری داشته باشید. 
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   نیروگاه های تجديدپذير به دلیل نداشتن قطعات متحرک زياد، عموما به تعمیر و نگهداری 
کمتری نسبت به ژنراتورهای معمول نیازمندند. سوخت آن ها از طبیعت گرفته می شود و 

منابع موجود، هزينه های عملیاتی را کاهش می دهند.
   به عنوان مهمترين مزيت، انرژی های تجديدپذير يا بدون آاليندگی هستند و يا آلودگی 
بسیار کمی تولید می کنند -آلودگی هايی مانند دی اکسید کربن و يا ساير آالينده های 

شیمیايی-. بنابراين حداقل تاثیرات زيست محیطی را دارا می باشند.
   پروژه های تجديدپذير همواره منافع اقتصادی به همراه دارند. پروژه های تجديدپذير 
عموما در بیرون از مناطق شهری ساخته می شوند. اين پروژه ها می توانند جنبه توريستی 

داشته باشند که سبب جذب سرمايه و ايجاد شغل در آن ناحیه می گردد.
معایب انرژی تجدید پذیر

در مقابل مزايای متعدد انرژی های تجديدپذير، بايد نسبت به معايب آن نیز آگاه بود. اين 
معايب عبارتند از:

   تولید توانی معادل توان تولید شده از سوخت های فسیلی توسط انرژی های تجديدپذير 
بسیار دشوار است چرا که راندمان تبديل انرژی های تجديدپذير پايین است. بنابراين در 
اين شرايط يا بايد میزان انرژی مصرفی کاهش يابد و يا از نیروگاه های بیشتری استفاده 
گردد. در اين شرايط بهترين روش، ايجاد تعادل و ارتباط بین منابع مختلف تولید توان است.

   مشکل ديگر انرژی های تجديدپذير، قابل اعتماد نبودن آنهاست. اغلب انرژی های 
تجديدپذير به شرايط آب و هوايی وابسته هستند. نیروگاه های آبی برای تداوم نیاز به 
بارش باران جهت تکمیل آب سد دارد. جمع کننده های خورشیدی و صفحات خورشیدی 

فوتوولتايیک برای تولید برق نیازمند نور خورشید و آسمان پاک هستند. 
   هزينه های فعلی انرژی های تجديدپذير نسبت به سوخت های فسیلی متدوال بیشتر 
است. چرا که تکنولوژی انرژی های تجديدپذير جديد بوده و هزينه سرمايه گذاری اولیه 
بااليی دارند. عالوه بر اين به خاطر جديد بودن تکنولوژی انرژی های تجديدپذير، استفاده 

از اين انرژی ها نیاز به زير ساخت های اساسی دارد.
   برخی از تکنولوژی های تجديدپذير مانند انرژی باد آلودگی صوتی برای ساکنان مناطق 

اطراف خود ايجاد می کنند.
   برای استفاده از انرژی های تجديدپذير نیاز به تجهیزاتی است که در پاره ای از موارد اين 
تجهیزات از مواد سمی و خطرناک ساخته می شوند، مانند صفحات فوتوولتايیک. ورود اين 

مواد به چرخه طبیعت باعث ايجاد آلودگی در محیط زيست می گردد.
   استفاده از انرژی های تجديدپذير در هر جايی امکان پذير نمی باشد. از طرفی انرژی های 
تجديدپذير همانند سوخت های فسیلی متداول قابل حمل و انتقال به نقاط ديگر نیستند. 
لذا استفاده از فرم های مختلف انرژی های تجديدپذير در هر مکانی وابسته به پتانسیل آن 

منطقه است.
   در کنار تمام اين معايب باز نمی توان بیان کرد که استفاده از انرژی های تجديد پذير مفید 
و مقرون به صرفه نیست. برای نتیجه گیری مناسب بايد هر دو سمت معادله را مورد بررسی 
قرار داد –هم نقاط مثبت و هم نقاط منفی-. از سوی ديگر بايد انديشید که چه چیزی از 

بین می رود و چه چیزی به دست می آيد.

   انرژی نو يا انرژی جايگزين به آن دسته از انرژی ها گفته می شود که برای تولیدشان 
از منابع بدون کربن استفاده می گردد؛ مانند انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی دريايی، 
زمین گرمايی، نیروگاه های آبی و کربن خنثی مانند زيست توده. از هیدروژن نیز که در 

پیل های هیدروژنی قادر به ذخیره انرژی است، به عنوان انرژی نو نام برده می شود.
اين نوع انرژی ها معايب سوخت های فسیلی مانند افزايش غلظت دی اکسیدکربن و در 
نتیجه افزايش دمای کره زمین و تغییرات آب و هوايی و آلودگی زيست محیطی را ندارد 

عالوه بر اين منابع تولید آن ها تمام ناشدنی و بدون محدوديت است.
توسعه 

 اين نوع از انرژی ها با توجه به عوامل مختلف به ويژه هزينه اولیه و قیمت تمام شده باال و 
نبود سیاست های حمايتی، با مشکالتی مواجه است.

انرژی تجدید پذیر
انرژی تجديد پذير، انرژی برگشت پذير، نیز نامیده می شود. به انواعی از انرژی می گويند که 

بر خالف انرژی های تجديدناپذير قابلیت بازگشت مجدد را به طبیعت دارند
در سال های اخیر با توجه به اين که منابع انرژی تجديد ناپذير رو به اتمام هستند اين 
منابع مورد توجه قرار گرفته اند.در سال 2006 حدود ٪۱۸ از انرژی مصرفی جهانی از راه 
انرژی های تجديد پذير بدست امد.سهم زيست توده به طور سنتی حدود ٪۱۳، که بیشتر 
جهت حرارت دهی و ٪۳ انرژی آبی بود.٪۲/۴ باقی مانده شامل نیروگاهای آبی کوچک، 
زيست توده مدرن، انرژی بادی، انرژی خورشیدی، انرژی زمین گرمايی و سوختهای زيستی 

می باشد که به سرعت در حال گسترش هستند.
استفاده از انرژی بادی با رشدی ساالنه حدود ٪۳۰ با ظرفیت نصب شده 157900 مگاوات 
در سال 2009، به صورت وسیعی در اروپا، آسیا و اياالت متحده به چشم می خورد.درپايان 
سال 2009 میالدی مجموع انرژی تولیدی به وسیله فتوولتايیک به بیش از 21000 مگاوات 
رسید.ايستگاهای انرژی گرما-خورشیدی در آمريکا و اسپانیا مشغول به کار می باشندکه 

بزرگترين آنها با ظرفیت 354 مگاوات در بیابان موهاوی در حال کار است
.بزرگترين نیروگاه زمین گرمايی دنیا در کالیفرنیا با نام نیروگاه گیسرز با ظرفیت 750 
مگاوات در حال فعالیت می باشد.برزيل يکی از کشورهايی است که پروژه های بزرگی 
برای استفاده از انرژی های نو)انرژی های تجديدپذير( انجام میدهد.٪۱۸ از کل مصرف 
سوخت اتوموبیل های برزيل از طريق سوخت اتانولی که از ساقه نیشکر بدست می آيد 

تامین می شود.
بیشترين پروژه ها و محصوالت انرژی های نو در مقیاس بزرگ موجود می باشند، ولی 
انرژی های نو را می توان در مقیاس های کوچک )نیروگاه کوچک خارج مدار يا نیروگاه 
کوچک مدار بسته( هم استفاده کرد.در حواشی و در جاهای دور افتاده نقش انرژی های نو 

به خوبی نمايان می شود.

مزایای انرژی های تجدید پذیر
 از عمده ترين مزايای انرژی های تجديدپذير، پايدار بودن آنهاست. از اين رو هیچ گاه تمام 

نمی شوند

   پکیج نصب شده در واحدهای آپارتمانی با تولید گاز مونواکسید کربن، اکسید نیتروژن 
و اکسید گوگرد، روی بصل النخاع که فرمان جريان خون را به قلب می دهد اثر بسیار مخرب 
داشته و با تشديد تنفس مونواکسید کربن، پیاز نخاع را تخريب و تنفس و ضربان قلب را 

قطع می کند.
سیستم پکیج که در داخل واحدهای مسکونی نصب می شود به دلیل تولید گازهای سمی 
از جمله مونواکسید کربن برای ساکنان خطرناک است و چنانچه اين وسیله گرمايشی در 
جايی قرار گیرد که تهويه مناسبی نداشته باشد و منجر به سوخت ناقص شود، تولید اين گاز 

خطرناک بیشتر می شود.
اگر فردی که دارای سابقه بیماری تنفسی است در منزل خود از پکیج استفاده کند، انتشار اين 

گازهای آالينده در محیط زندگی باعث تشديد بیماری تنفسی اش می شود.
زيانی که پکیج برای سالمتی افراد ايجاد می کند، منحصر به بیماران تنفسی نیست و 
آلودگیهای محیطی اين دستگاه برای ساکنان که از سالمت کامل برخوردارند هم مضر 

است.
در رابطه با تأثیرات گاز مونواکسید کربن بر تنفس و جريان خون اين چنین می توان گفت 
که تنفس گاز مونواکسید کربن به دلیل تمايل شديد اين گاز به ترکیب با  هموگلوبین خون، 
سبب نرسیدن اکسیژن کافی به تمام بافتها از جمله قلب، مغز و تأثیر به روی سیستم عصبی 

شده و به فعل و انفعاالت مغزی صدمه می زند و روی سیستم عصبی تأثیر می گذارد.
گاز مونواکسید کربن همچنین روی بصل النخاع که فرمان جريان خون را به قلب می دهد 
اثر بسیار مخرب داشته و با تشديد تنفس مونواکسید کربن، پیاز نخاع تخريب شده و تنفس 

و ضربان قلب قطع می شود.
اثر تأثیر گاز منواکسید کربن خصوصاً در افراد مسن و بیماريهای تنگی عروقی بیشتر است 
و اين بیماری باعث کاهش انتقال اکسیژن به بافتها و عضالت قلب شده و خون رسیده 
به علت نداشتن اکسیژن کافی بعضاً باعث نکروز يا مرگ عضالت قلب و سکته های مغزی 
می شود؛ علت افزايش مرگ ومیر ناگهانی افراد مسن در زمستان هم ناشی از همین مسئله 

است.
اين گاز باعث اختالل در هوشیاری شده و روی مرکز تنفس افراد تأثیر می گذارد؛ وقتی 
فرآيند احتراق در پکیج انجام می شود، انواع و اقسام اکسیدها از جمله اکسید نیتروژن و اکسید 
گوگرد تولید می شود که اينها می توانند بر راه های تنفسی اثر تحريک کننده داشته باشند و 
باعث ايجاد يا تشديد حساسیتهای تنفسی شوند که اين مسئله به ويژه برای کسانی که مبتال 

به آسم هستند، بسیار مضر است.

مرگ عضالت قلب« با تنفس گازهای 
سمی »پکیج های خانگی«

  در ابتدا بايد برای بررسی مشکالت فنی بايد قطعات و اجزاء جرثقیل خود را بشناسید 
تا در تفهیم واژه ها دچار مشکل نشويد.

يکی از مشکالت عمده در جرثقیل و يا هر نوع سازه هیدرولیکی خالی کردن جک ها 
است.

منظور از خالی کردن جک اين است که جک هیدرولیک در حالتی که هیچ فرمانی به آن 
صادر نمی شود با فیدبک فشار )فشار ناشی از سنگینی در حالت عمودی يا تراکم حجم در 

حالت افقی( عقب نشینی کرده و در جای خود باقی نمی ماند.
در سیستم های هیدرولیک استاتدارهايی طراح را ملزم به استفاده از برخی قطعات میکند 

تا سطح ايمنی ماشین حفظ شود.
يکی از اين استانداردها بکاربردن سوپاپ يک طرفه در عملگرهای تحت فیدبک است. 
يعنی اينکه در هر سیستم که فشار معکوس از سمت مقابل به سازه اعمال می شود برای 

ايمنی و عدم استحالک بايد با سوپاپ يک طرفه از برگشت فشار جلوگیری کرد.
در تمام جکهای جرثقیل نیز سوپاپ وجود دارد و از اعمال فشار برگشتی جلوگیری می کند 

اما آيا اگر جک خالی کرد تنها متهم سوپاپ يک طرفه است؟
و آيا اگر علت خرابی از قطعه ديگر است چطور می شود آنرا تشخیص داد؟

در يک جک دوطرفه که از يک طرف ) سمت فشار( مجهز به سوپاپ است دو عامل 
میتواند موجب خالی کردن جک باشد

اول: خرابی سوپاپ و برگشت روغن از مسیر ورود
دوم : خرابی پکینگ ها و آببند های پیستون و نشت روغن از سمت فشار به سمت 

برگشت سیلندر
در هر دو مورد دقیقا رفتار جک مشابه است و هیچ تفاوتی در خالی کردن جک نیست اما 

چطور میشود اين مسئله را مورد بررسی قرارداد؟

بديهی است که در صورت خرابی سوپاپ روغن بايد از مجرای ورود برگشت داده شود و به 
میزان حجم پايین امدن جک سرعت خروج روغن هم بیشتر است . برای تشخیص کافی 
است جک را در حالت باز قرار دهید و شلنگ ورودی سوپ را باز کنید اگر از ورودی سوپاپ 

نشتی حاصل شد پس يقین کننید که سوپاپ خراب است.
اما در بعضی موارد خالی کردن در هنگام فشار نمايان می شود در اين صورت نیز مثال اگر 
جک زير بوم )جک زير دکل جرثقیل( مورد آزمايش است کافی است دکل را در زاويه 45 
درجه قرار دهید و قالب را به يک وزنه اماده متصل کنید سپس شکنگ ورود را باز کرده و سر 
شکنگ را در باک يا ظرفی قرار دهید )چون ممکن است در حالت فرمان روغن از آن خارج 
شود( سپس با وينچ يا تلسکوپ کمی بار را بلند کنید تا جک مورد ازمايش زير فشار رود حال 
با قرار دادن انگشت روی مجرای ورودی می توانید حتی کوچکترين نشتی را هم حس کنید.
در صورتی که بدون نشت روغن از سوپاپ جک خالی کرد يقین کنید که عیب از داخل جک 

و آببند هاست.
توجه داشته باشید برای هر گونه تست مراتب ايمنی را رعايت کنید و بدون داشتن تجربه کافی 
هرگز اقدام به دست کاری سیستمهای تحت فشار نکنید زيرا میتواند حتی موجب خطرات 

جانی شود.

خالی کردن جک در جرثقیل

انــرژی های نو
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  دانش جديد نشان مي دهد مواد غذايي غیرفاسد شدني و يا ديرفاسد شدني مانند 
مربا، روغن زيتون، گیاهان خشک و غالت که براي ماه ها در انباري نگهداري مي شود، 

مي توانند ارزش غذايي خود را از دست بدهند.
  

به گزارش سالمت نیوز , در اين مطلب از سايت »Prevention« با همکاري 
کارشناسان به مواد غذايي که با گذشت زمان ارزش غذايي خود را از دست مي دهند 
و هم چنین به نکاتي براي افزايش طول عمر و حفظ ارزش غذايي مواد اشاره خواهیم 

کرد.

* چاي سبز:
محققان مي گويند 6 ماه پس از تولید 32 درصد آنتي اکسیدان موجود در چاي سبز 
کاهش مي يابد آنتي اکسیدان موجود در چاي سبز به نام )Catechins( که خطر 

بروز انواع سرطان ها را کاهش مي دهد نسبت به نور و اکسیژن حساس مي باشد.

کارشناسان عرضه کننده چاي سبز، توصیه مي کنند، چاي را در بسته بندي هاي بدون 
منفذ مانند قوطي خريداري کنید.

کیسه هاي چاي را نیز در قوطي هاي تیره قرار دهید و در جاي خنک نگه داريد از آن 
جايي که برگ هاي چاي سبز نسبت به چاي سیاه به نور حساس تر مي باشد، بهتر 
است قوطي برگ هاي چاي سبز را در يخچال نگهداري کنید تا براي مدت طوالني 

سالم و تازه بماند.

* رب گوجه فرنگي:
رب گوجه فرنگي و يا سس آن 3 ماه پس از قرار گرفتن در يخچال حتي اگر باز نشده 

باشد، 50 درصد لیکوپن خود را از دست مي دهد.

لیکوپن آنتي اکسیدان قوي و مهمي است که با انواع متعدد سرطان ها و بیماري هاي 
قلبي مبارزه مي کند و استخوان ها را نیز تقويت مي کند.

راه حل: به جاي تهیه رب گوجه از بازار، با گوجه هاي کامل و يا خرد شده رب را در 
منزل درست کنید. اگر مصرف رب و سس شما زياد نیست بهتر است به جاي شیشه 

هاي بزرگ از بسته بندي هاي کوچک تر استفاده کنید.

* سیب زمیني:
محققان هلندي دريافتند، با وجود نگهداري سیب زمیني در مکان خشک، خنک و 
تاريک، پس از 8 ماه، به طور میانگین 40 درصد از ويتامین c آن کاهش پیدا مي 
کند. کارشناسان خريد سیب زمیني هاي کوچک تري را که میزان باالتري ويتامین 
c دارند توصیه مي کنند. سعي کنید مقداري که براي يک هفته نیاز داريد بخريد و در 
کیسه هاي کاغذي نگهداري کنید زيرا عالوه بر ممانعت از ورود نور و اکسیژن از ايجاد 

رطوبت در داخل بسته خودداري مي شود.

* روغن زیتون:
آنتي اکسیدان موجود در يک شیشه روغن زيتون پس از گذشت 6 ماه 40 درصد از 
خاصیت خود را از دست مي دهد. در حالي که در خانه هاي زيادي ديده شده که روغن 
زيتون براي مدت هاي طوالني تري نگهداري مي شود. روغن زيتون را نبايد کنار گاز 
و يا بدون در براي مدت طوالني قرار دهید. زيرا اين روغن به اکسیژن، نور و حرارت 
حساسیت دارد و اگر به طور روزانه از اين روغن مصرف نمي شود بهتر است شیشه 

هاي کوچک تري بخريد.

* مرباها با میوه هاي توتي:
پس از گذشت 6 ماه و با وجود قرار گرفتن در مکان تاريک و خنک، مرباي توت فرنگي 
12 درصد فالووانويد خود را از دست مي دهد. فالووانويد، خاصیت ضدالتهابي و آنتي 
اکسیدان دارد که حافظه را تقويت مي کند. براي حفظ 15 درصد و بیشتر خاصیت خود، 

مربا را در يخچال نگهداري کنید.

* گیاهان خشک و ادويه:
کپساسین )capsaicin( موجود در پودر فلفل طي 9 ماه ذخیره شدن خاصیت خود 

را از دست مي دهد.

محققان چیني مي گويند: کپساسین عالوه بر کاهش وزن، با سرطان نیز مقابله مي 
کند.

عموما، ادويه هايي که رنگ شفاف و روشن داشتند و رنگشان کدر شده است ارزش 
غذايي و طعم خود را از دست داده اند از آن جايي که هوا وارد ظروف نگهداري مي 
شود سعي کنید ادويه و گیاهان خشک را در ظرف هاي شیشه اي نگه داريد. بهتر است 
در مواقع نیاز، ادويه هاي کامل را به مقدار الزم آسیاب کنید. گیاهان خشک و ادويه را 

از نور مستقیم دور نگه داريد.

* غالت و مواد خشک:
از  پس  است،  موجود  شده  غني  هاي  ماکاروني  در  که  ريبوفالوين  نام  به  اي  ماده 
قرارگرفتن ماکاروني هاي غني شده در معرض نور به مدت يک روز، 50 درصد کاهش 

پیدا کرد.

حتي نور کم نیز پس از 3 ماه 80 درصد ريبوفالوين موجود در ماکاروني را کاهش مي 
دهد. ريبوفالوين که نوعي اسید فولیک است به نور و اکسیژن حساس است.

از  نگهداري کنید. کمد خشک  از گرما  را در ظرف هاي کدر سرامیکي دور  غالت 
يخچال بهتر است به جز مورد برنج سبوس دار که حاوي مقدار کمي روغن است و 

احتمال فاسد شدن آن سريع تر است.

 

انقضاموادغذایي تاریخ 

اثرات صـدا بر بدن

1 - اثر بر وضع رواني :
 وجود سر و صداي بیش از حد در محیط باعث عصبانیت و تحريک پذيري فرد کارگر 
شده و سبب مي شود که فرد يک حالت تهاجمي به خود گیرد و در برابر کوچکترين 
از قبیل  باعث به وجود آوردن مشکالتي  . وجود عصبانیت  تحريکي پرخاشگري کند 
منازعات بین کارگران و اختالفات خانوادگي نیز خواهد شد و بدين ترتیب ممکن است 

شرايط ايجاد حادثه مهیا گردد .
2 -  اثر پوششي بر شنوایي :

 وجود سر و صدا در محیط باعث مي شود که کارگر نتواند صداهاي مفید و فرامیني 
را که شفاها به وي داده مي شود دريافت کند و خود اين امر مي تواند در ايجاد حادثه 

دخیل باشد .
3 -  اثر بر وضع عمومي بدن :

 وجود سر درد ، سرگیجه ، ضعف عمومي ، تشديد صرع در افراد مصروع ، افزايش تعداد 
تنفس و ضربان قلب ، فشار خون و کندي کار دستگاه گوارش در بین کارگران شاغل در 

محیطهاي صنعتي با آلودگي صوتي گزارش شده است .

همچنین دیده شده است که وجود سر و صدا اثر منفي در میزان تولید 
داشته و سبب بي دقتي فرد کارگر نسبت به انجام کار مي شود .

نظام آراستگی

عبارت » پنج اس « 5S  براساس حروف ابتدای پنج واژه ژاپنی انتخاب شده است:
Seiri ساماندهی

Seiso پاکیزه سازی
Seiton نظم و ترتیب

Sekitsu استانداردسازی
Shitsuke انضباط

) SEIRI  ساماندهی )سازماندهی ، تفکیک و تعمیر  يا

در ديدگاه 5S ، نظم وترتیب عبارت است قراردادن اشیاءدرمکانهای مناسب ومرتب به 
نحوی که بتوان ازآنهابه بهترين وجه استفاده کرد. نظم وترتیب راهی است برای يافتن 
وبکاربردناشیايموردنیاز،بدونانجامجستجوهايبیهوده. هنگامیکههرچیزباتوجهبهکارکردودرن

ظرگرفتن کیفیت و ايمنی کار در جای مناسب و مشخص قرار داشته باشد، محل کار 
همواره منظم و مرتب خواهد بود. بدين منظور بايد همه وسايل، اقالم و فرمهای مورد نیاز 
را که قبال در اس يک شناسايینمودهوکارکردهريکازآنهارانیزمشخصنموده ايمرادرجايمناسب
قراردهیمبه نحوی که با سرعت و سهولت قابل دسترس باشند. به عبارت ديگر قرار دادن 
اشیا در بهترين مکان به بهترين طريق ممکن و امکان دسترسی به آن با حداکثر سرعت 

)زير 30 ثانیه(. نمونه هايی از اجرای اين S را می توان بصورت زير فهرست نمود:
- اشیايی راکه غالباًاستفاده میکنیم، در محل کار قراردهیم )تجهیز میزهای افراد به 

ملزومات اداری(
)استفاده  قراردهیم  دورازدسترس  درجايی  میکنیم  استفاده  ندرت  به  راکه  اشیايی   -
ازسیستم بايگانی مناسب به طوری که سوابق کاری سالهای گذشته درجاهای دورتری 
قرارگیرد،استفاده ازکتابخانه ياقفسه های مخصوص جهت قرار گرفتن کتابها و جزوات 

و دستورالعملها(
-  برچسب گذاری وشناسايی کلیه زونکن ها،فايل ها،قفسه ها )برچسبگذاری فايلهابه 

نحوی که نشاندهنده محتويات آن باشد(
- استقرارهرچیزدرجای مشخص ومخصوص به خود )استفادهازفايلهاوقراردادن ملزومات 
اداری در جای خود، استقرار و طبقه بندی فرمها در قفسه های مخصوص، استفاده از 

کازيه جهت طبقه بندی نامه ها و يا کارهای در دست اجرا(.
محل  به  سوابق  زونکن  )بازگرداندن  زمان  هرچیزدرحداقل  وبازگرداندن  آوردن   -
بايگانی،مرتب کردن اقالم ووسائلی که روزانه باآن سروکار داريم، قرار دادن صندلی 

پشت میز کار در هنگام ترک محل کار(.
عالمت گذاری محدوده ها و محل استقرار اشیاء و شناسايی افراد )تابلو های مشخص 
کننده نام افراد و يا استفاده از تگهای شناسايی، مشخص شدن محل استقرار خودروهای 

شرکت، طراحی جانمايی میز کاری افراد(.
-  نظم و ترتیب در تابلوی اعالنات )نصب پالکاردهای تبلیغاتی شرکت در جاهای 

مناسب(.
- طراحی اعالنات به نحوی که خواندن آنهاآسان باشد )استقرارمناسب ماننددرمعرض 

ديدبودن،طراحی زيباوخوانابودن(.

در ادامه ماهنامه های بعدی مبانی و اصول هر يک از پنج واژه 5S شرح داده می شود.                                                                 
)قسمت سوم(
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  آیا مي توانید حدس بزنید چه نوع حادثه  اي در حال وقوع است؟
يک راننده لیفتراک در انبار قطعات مشغول تخلیه بار بود و پس از بلند کردن بار ، شروع به 
دور زدن نمود. در همین هنگام کار گر ديگري نیز در حال عبور از فضاي پشت لیفتراک 
بود. صداي آژير لیفتراک به نشانه حرکت لیفتراک به سمت عقب بلند شد ، ولي کارگر با 

فرض اينکه با لیفتراک فاصله دارد به راه خود ادامه داد.
به نظر شما چه حادثه اي ممکن است براي اين کارگر رخ بدهد؟

حاال ببینید چه اتفاقي افتاده است!
کارگري که با وجود شنیدن صداي آژير لیفتراک ، صبر نکرده بود و منتظر عبور لیفتراک 
نشده بود ، از پشت سر با لیفتراک تصادف کرد و از ناحیه پا دچار آسیب شديد شد. ضمنًا 
راننده لیفتراک نیز در اين حادثه به دلیل عدم توجه کامل به پشت وسیله نقلیه به اندازه 

کارگر مصدوم مقصر مي باشد

اقداماتي که از بروز حوادث مشابه جلوگیري مي کند:
1.  راهرويي منحصراً جهت عبور و مرور افراد پیاده تهیه نمايید و مراقب باشید که کلیه 

افراد از اين راهرو عبور کنند .
2.  اگر مجبور شديد در کنار حرکت کنید يا از پشت آن عبور کنید حتماً راننده لیفتراک 

را از حضور خود آگاه نمايید .
3.  راننده لیفتراک بايد در تمامي جهات حرکت وسیله نقلیه مراقب شرايط و وضعیت 

باشد .

هشدار هــای ایمنی

   سر و صدای باال يکی از عوامل زيان آور محیط کار است که به دلیل تاثیر منفی 
فیزيولوژيکی، روحی، روانی و اجتماعی بر روی انسان به عنوان يکی از مهم ترين عوامل 
زيان آور، محیط کار به حساب می آيد. از جمله اثرات منفی اين عامل زيان آور تاثیر 
آن بر روی حس شنوايی)گوش( است. با توجه به اينکه، حس شنوايی انسان بر گفتار و 
زبان، پردازش های رفتاری و شخصیتی هنجار در جامعه، يادگیری و توانايی ارتباط با 
محیط در ارتباط مستقیم است، يکی از مهم ترين حواس بدن و سرمايه وجودی انسان 
به شمار می رود و مهم ترين دروازه ای است که انسان از طريق آن وارد دنیای اطراف 
خود می شود، بنابراين الزم است انسان در حفظ آن کوشا باشد. برای محافظت از اين 
حس شگفت انگیز و مهم الزم است به موازات پیشرفت های تکنولوژی و ايجاد آلودگی 
صوتی، تدابیری انديشیده شود. يکی از اين تدابیر که سهل و ساده ترين روش برای 
حفاظت شنوايی است استفاده از گوشی های محافظ ايمنی می باشد که استفاده از آن 
برای حفظ سیستم شنوايی در محیط کار پر سر و صدا ضروری است. گوشی های ايمنی 
مانعی بین منبع تولید صدا و گوش ايجاد می کند. در صورتی که در کاربرد آنها طريقه 
استفاده صحیح و نکات بهداشتی رعايت نشود نه تنها سیستم شنوايی افراد را محافظت 

نمی کنند بلکه می توانند ضررهای جبران ناپذيری به اين بخش مهم وارد کنند. 

● انواع گوشی های حفاظتی
گوشی های حفاظتی را به چند دسته تقسیم می کنند. هر کدام از انواع مختلف اين 
گوشی ها دارای مزايا و معايبی هستند که آنها را از يکديگر متمايز می سازد. بديهی 
است که نمی توان به اطمینان از يک وسیله خاص به عنوان بهترين نوع يادکرد بلکه 
انتخاب نوع وسیله حفاظتی گوش بايد با توجه به شرايط و عوامل محیط کار انجام گیرد. 

 )EarPlag( ایرپالگ ●
اين گوشی طوری طراحی و ساخته شده است که در مجرای خارجی گوش قرار می 
گیرد. اين نوع حفاظ گوش، به طور معمول ارزان قیمت و دارای دوام کوتاه و محدود 
بوده و انواع يک بار مصرف تا استفاده چند ماهه آنها وجود دارد. معروف ترين آنها از 
جنس الستیک، اسفنج فايبرگالس، اسفنج وينیل است. پالگ ها را به طور کلی در سه 
 Custon-molded Type، Formable Type، :دسته طبقه بندی می کنند

 Pre-molded Type

 Formable حفاظ های نوع ▪
اين نوع پالگ ها يک بار مصرف بوده و پس از هر بار مصرف دورانداخته می شوند. مواد 
سازنده اين نوع پالگ ها شامل فايبر گالس های خیلی ظريف، پنبه آغشته به واکس و 
پالستیک های قابل انبساط است. اين پالگ ها قابل شکل گرفتن برای هر مجرا می 
باشند. در موقع شکل دادن، دست ها بايد تمیز باشند. اگر دست های فرد کثیف باشند 

اجسام خارجی می توانند به درون گوش وارد شوند. 

 Custon-molded حفاظ های نوع ▪
اين نوع پالگ ها، حفاظ های شکل پذيری هستند که هر فردی متناسب با مجرای 

گوش خود به آنها شکل داده و از آنها استفاده می کند. 

 Pre-moldedaural insert حفاظ های نوع ▪
ماده سازنده اين پالگ ها بیشتر سیلیکون نرم، الستیک يا انواع پالستیک ها است. اين 
پالگ ها طوری طراحی می شوند که با انواع گوناگون مجرای گوش از لحاظ شکل و 

اندازه متناسب باشند. 

 nonline earplug پالگ های غیرخطی ●
اين پالگ ها بیشتر در عملیات نظامی و جبهه های نبرد به کار می روند و دارای 
منافد کوچکی به قطر5 میلی متر می باشند و قادرند گوش را از شدت صداهای انفجار 
محافظت کنند. در عین حال صداهای با شدت پايین مانند صداهای مکالمه را از خود 
عبور می دهند. اين پالگ ها، گوش را از صداهای انفجاری با فرکانس پايین )انفجارهای 

ناشی از بمباران( بهتر محافظت می کنند. 

 )Ear Muff( ایرماف ●
اين گوشی که رايج ترين وسیله حفاظتی در محیط کار صنعتی محسوب می شود از دو 
پوسته صلبی با فرم نیم کرده و يا شکل های مشابه غیر منظم تشکیل شده که توسط 
يک تسمه فلزی در مقابل گوش قرار می گیرد. در محل تماس پوسته های فوق الذکر 
با سر يک اليه نرم و انعطاف پذير قرار می گیرد که در پیرامون الله گوش کیپ می 

شود اين نوع گوشی ها دارای اجزای اصلی هستند که عبارتند از: 
- فنجانک )Cup( که از پوسته های سفت به فرم نیم کره يا اشکال ديگر تشکیل 

شده است. 
- بالشتک )Cushion( دارای اليه الستیکی و انعطاف پذيری است که پیرامون 

الله گوش قرار می گیرد. 
 )Headband( فنر

دو فنجانک را در دو طرف گوش ثابت نگه می دارد. 

 Helmet کاله محافظ ●
اين وسیله از يک کاله محافظ که قسمت اعظم سر را می پوشاند، تشکیل شده است. 
اين وسیله حفاظتی گوشی از قديمی ترين، عجیب ترين و گرانترين وسیله فردی 
محسوب می شود. عملکرد آکوستیکی آن نیز تاکنون چندان متفاوت و برتر از گوشی 
های محافظ نبوده است، استفاده از آن تنها به عنوان يک محافظ، چندان معقول به 
نظر نمی رسد اما اگر حفاظت سر مطرح باشد می توان از آن به عنوان يک محافظ در 

مقابل صدا ياد کرد. 
Semi insert يا Partical insert اين واژه ها شامل گروهی از وسايل 
حفاظت شنوايی بوده که در واقع ترکیبی از پالگ و گوشی حفاظتی است. يعنی قسمت 
اصلی و فعال آن شبیه پالگ )توپی( است که در داخل مجرای گوش قرار می گیرد. 
اما قسمتی از آن نیز بیرون از گوش واقع شده و توسط يک نوار نگهدارنده بر روی سر 

نگه داشته می شود. 

 )Active Protectors( محافظ های فعال ●
منظور از محافظ های فعال آن دسته از وسايل حفاظتی است که کاهش تراز صدا در 
آنها به کمک ترکیبی مناسب از عناصر الکترونیک صورت می گیرد. به وسايل مذکور 
جاذبه های الکترونیک نیز گويند. اين وسايل به داليل مختلف هم چون گرانی، حجیم 
بودن، وابستگی زياد به فرکانس و ... کاربرد زيادی ندارد. برای کاربرد زياد دو نوع 
گوشی ايرماف و ايرپالگ در صنعت و استفاده بهینه و باال بردن کارايی اين دو محافظ 

شنوايی الزم است موارد زير در استفاده از آنها رعايت شود. 

● طريقه استفاده از گوشی روگوش )ايرماف(:
بیرون بکشید و مطمئن شويد  از داخل صفحات نگهدارنده  را  - صفحات گوشی 

بالشتک ها و نم گیرها به طور صحیح روی گوشی فیکس شده اند. 
- رکاب های فلزی را در امتداد نوار نگهدارنده تا آخرين حد بیرون بکشید.

- رکاب ها را به داخل بلغزانید تا باند نگه دارنده به آرامی روی سر بنشیند. قرار گرفتن 
اليه ضخیم مو يا موارد ديگر زير بالشتک تاثیر حفاظت شنوايی آن را کاهش خواهد 

داد. 
 Top قاب های گوشی را روی گوشی ثابت کنید به اين صورت که فلش يا عالمت -
برای ثابت شدن بهتر سمت باالی گوشی باشد و هد باند را به طور دقیق بر روی سر 

قرار دهید. 
- از گوشی خودتان به درستی مراقبت کنید و بعد از استفاده در هوای خنک و خشک 
به دور از تابش مستقیم نور خورشید قرار دهید و موقعی که از گوشی استفاده نمی شود 
بايد با مايع آب و صابون و آب ولرم شسته شود و به هیچ وجه نبايد از مواد حالل و 

تمیز کننده استفاده شود.
- در صورت مفقود يا خراب شدن گوشی يا اجزای گوشی به سرعت برای تعمیر يا 

تعويض گزارش کنید. 

● طریقه استفاده از گوشی داخل گوش )ایرپالگ(:
- ابتدا بند گوشی را در جای خود محکم کنید. 

- گوشی را در داخل گوش قرار دهید. 
- با يک دست الله گوش را به طرف باال و خارج بکشید و با دست ديگرگوشی را به 

گوشی های ایمنی و طریقه استفاده صحیح از آن
آرامی با حرکت چرخشی به داخل کانال گوش بفرستید. 

- گوشی بايد طوری قرار گیرد که حداکثر حفاظت خوب و مطمئن را فراهم سازد و برا ی خارج کردن گوشی، 
الله گوش را به همان ترتیب قبلی گرفته و با حرکت چرخشی، گوش را خارج کنید. 

- به دلیل اينکه در زمان قرار دادن و خارج کردن سريع گوشی می تواند باعث صدمه به پرده گوش )پرده 
صماخ( شود بنابراين الزم است حرکت چرخشی در زمان قرار دادن و خارج کردن گوشی رعايت شود. 
- گوشی ها بايد به طور مرتب تمیز شوند و برای تمیز کردن از آب ولرم و مايع صابون استفاده شود. 

- گوشی ها، هر روز در پايان کار )به طور روزانه( بايد شسته شوند.
- در محیط های پر سر و صدا، برای محافظت بیشتر سیستم شنوايی بهتر است از گوشی داخل گوش و 

گوشی رو گوش به صورت ترکیبی )همزمان( استفاده شود.

با به یاد داشتن این جمالت تفکر مثبت را پیروز افکار منفی کنید:

1- به خودتان نگاه کنید مالک مقايسه شما هستید نه ديگران.
2- رضايت همیشه به معنی داشتن چیزهايی که می خواهید نیست. گاهی رضايت قدردان داشته ها بودن است.

3- گاهی به گذشته نگاه کنید، چه مسیر طوالنی را پشت سر گذاشته ايد، خدا قوت .
4- اينکه همه چیز در گذر است دلیل خوبی برای ارزشمند نبودن آن ها نیست.

5- به ازای هر چیزی که ازدست داده ايد چیزی به دست آورده ايد. زندگی خوب الزاماً کامل نیست.
6- تالش متفاوت از شکست است. فردوس را به بهای عمل می بخشند. 

7- می پذيرم، همه چیز را نمی توان کنترل کرد اما نگرش نسبت به موضوعات به خودمان بسته است. استاد تغییر باشیم نه قربانی آن.
8- اگر برای شکست آماده می شويد انتظار پیروزی نداشته باشید!

9- از ناکامی  ها و سختی  ها به عنوان نیرو محرکه کمک بگیريد. نگرش شما زندگی شماست.
10- دست از خودآزاری برداريد. رسیدن به هدف يک پروسه است نه يک اتفاق! يعنی چیزهايی که بايد در طول زمان به دست آيند نه به يک باره.

 10 جمله قدرتمند 
و انــرژی  بخـش 
برای تفکر مثبـت
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  ایمنی سیستم پخت :
موارد و موقعیت هاي زيادي وجود دارد که کارگرممکن است در دپارتمان پخت  در 
معرض و خطر صدمه ديدن قرار بگیرد  .از جمله آنها  نبودن حفاظ ايمني در  قسمت های 
گردنده و چرخنده دستگاه و يا هر قسمتی که احتمال درگیری با دستگاه ها وجود دارد ، 
قصور در پوشیدن پوشاک حفاظتي مناسب ، نادرست و غیر ايمن کار کردن خود فرد يا 

همکاران و ...  مي باشد .
اپراتور بايد خودش را با تمام ريسک های محیط کار و پیرامون آن آشنا سازد و سطح 
بااليي از استاندارد هوشیاري و پیش آگاهي ايمني را فراهم نمايد . بخصوص بايد نسبت 
به نکات خطر آفرين مربوط به ساير کارگران نیز هوشیار باشد و دقت نمايد که کسي در 
شرايط ناايمن و يا  حیطه دستگاه ناايمن ، کار نکند . همچنین نسبت به گزارش موارد 

ناايمن به سرپرست يا مافوق خود اقدام نمايد .
به بیان ساده ، معیارهاي ایمني به دو دلیل در یک کارخانه وجود دارند :

1-  حفاظت کارگر از صدمه ديدن مالي يا جاني در حین انجام کار
2- جلوگیري از وارد آمدن زيان هاي مالي به کارفرما در اثر صدمه به دستگاه ها و 

پرداخت هزينه های مربوط  به حوادث صنعتي و همچنین توقف تولید .
 مديريت و کارگران همه روزه مسئول ايمن ساختن محیط کار و رسیدن به شرايط کار 
کردن عاري از حادثه هستند . برنامه ايمني کارخانه ، وقتي موفق خواهد بود که تمام افراد 
و قسمت ها قلباً معتقد به ايمني باشند و ايمني جزئي از زندگي کاري هر فرد ، جداي از 

پست و موقعیت او شود .
. اگر سرپرستي نسبت به مقررات و دستورالعمل های ايمني جدي و تسلیم نشدني باشد 
، نبايد از او رنجیده خاطر شد ، بلکه بايد از تالش هاي او  قدرداني کرد.  از اينها گذشته 
همیشه بايد کارگر سعي در ايمن ساختن خود نمايد. .مراقبت و توجه به اين سعي کارگر 
جزو مسئولیت هاي سرپرست است . اين امر وقتي امکان پذير است که سرپرست ، نمونه 
يک فرد ايمن براي سايرين باشد، در اين صورت کارگران سعي در سبقت گرفتن از 

يکديگر در رعايت اصول ايمني  مي نمايند .
ايمني چیزي نیست که با اکراه انجام شود يا بعنوان مقرراتي که توسط مديريت اعمال مي 
شود بدان نگاه کرد . بلکه بايد بعنوان تعهدي باشد که از سوي تمامي مديران و شاغلین 
در کارخانه مورد  حمايت قرار گیرد. تناوب و دفعات حادثه در اطراف سیستم پخت در 
مقايسه با ساير قسمت هاي کارخانه بیشتراست . عادت مرسوم در کارخانجات سیمان اين 
است که مقررات کلي ايمني براي همه کارگران در همه جاي کارخانه فراهم شود .  لذا 
مخاطراتي وجود دارد که منحصر به سیستم پخت سیمان مي باشد و مي بايست اپراتورها   

نسبت به آنها آگاهي داشته باشند .
با توجه به اينکه خطوط تولید سیمان داراي فرآيندها و تجهیزات متنوعی است ، لذا شرح 
و بیان موارد ايمني تمام اين فرآيندها و تجهیزات خارج از گنجايش اين مقاله است . به 
همین خاطر در ادامه به موارد کلي ايمني بخش هايي از خطوط تولید که به نوعي مرتبط 

با سیستم پخت هستند ، اشاره مي شود.
1 - ایمنی سیکلونها :

مواردي پیش مي آيد که مواد جاري در سیستم پخت به بدنه سیکلون ها می چسبند و  
يا به علت سقوط امرجنسی يا زيگمنت ها و ماهیت مواد ، کانال هاي ورودي و خروجي 
مسدود شده که به سیکلون گرفتگی معروف می باشد ، در اين صورت بايد مواد فشرده 
شده به بدنه سیکلون کنده شده و رفع گرفتگی صورت گیرد . انجام چنین کاري همراه 

با خطراتي است که در صورت رعايت موارد زير مي توان اين خطرات را کاهش داد :
1-1- قبل از شروع کار از قطع بودن جريان برق کپسول هاي هواي فشرده و خالي بودن 
کپسول ها مطمئن شويد.  در هنگام پاک کردن سیکلون ها بايد مختصري مکش درآنها 
وجود داشته باشد . وجود اين مکش خطر برخورد هواي داغ و ذرات سوزان مواد به افرادي 

که مشغول پاک سازي هستند را کاهش   مي دهد .
2-1- تمام افرادي که درگیر رفع سیکلون گرفتگي هستند بايد راه هاي فرار در مواقع 
خطر را بدانند ، ازلوازم و تجهیزات ايمني از جمله؛  ماسک ، کاله ايمني شیلد دار ، لباس 
نسوز ، دستکش نسوز ، کفش و گتر نسوز مناسب استفاده نمايند . هنگام کار در مکان 
هايی که خطر هجوم و سقوط مواد وجود دارد ، مي بايد افراد از کمربند ايمني و ريسمان 

نجات استفاده نمايند و فرد ديگري مواظب ريسمان نجات باشد.
3-1- قبل از باز کردن درب سیکلون ، ابتدا از طريق دريچه هاي بازديد داخل سیکلون 
را بررسي نمائید و مطمئن شويد مواد تا باالتر از درب سیکلون انباشته نشده باشد . 
درصورت انباشته بودن مواد در سطحي باالتر از در سیکلون ، با باز کردن درب مواد به 

فضاي بیرون جاري خواهد شد و هر آنچه در مسیر آن باشد              مي سوزاند . در 
چنین مواقعي هرگز مستقیما در مسیر جريان مواد و يا همسطح طبقات پیش گرمکن 
نايستید و از داربست هاي واقع در سطح باالتر از کف طبقات استفاده نمائید. کف داربست 
ها بايد از مواد غیر قابل سوختن باشد . کف سکوها و داربست ها بايد مشبک باشند تا در 
صورت ريزش مواد به پائین بريزند و جمع نشوند.  ضمناً دقت نمائید که در مسیر ريزش 
مواد داغ اجسام آسیب پذير و کابل برق وجود نداشته باشد و از حفاظ و ريسمان محصور 

کننده کابل ها استفاده نمائید .
1-4-  ورود و خروج افراد را با بستن راه پله ها و گماردن يک نفر مجهز به وسیله ارتباطي 
سريع )تاکي واکي( به عنوان کنترل کننده راه هاي ورودي )راه پله و آسانسور( ، کنترل و 

نظارت نمايید و محدوه اطراف پیشگرمکن را با نوار خطر ببنديد .
1-5- در صورتیکه گرفتگي سیکلون ناشي از جمع شدن مواد باشد مي توانید از طريق 
دريچه هاي بازديد آنها را پاک کنید . گرفتگي هاي سیکلون را مي توان براحتي توسط 
هوا تمیز کرد . هنگام پاک کردن سیکلون ها و لوله هاي ورود وخروج مواد ، از پائین 
شروع کنید تا بدينوسیله امکان جاري شدن   مواد سست شده فراهم شود . توجه نمائید 

که همواره خطر هجوم مواد داغ از سطوح باالتر وجود دارد .
  )CARDOX (1-6-  بهتر است گرفتگی سیکلون ها با استفاده از شلیک کاردوکس
که داراي  عملیات سريع ، ايمن و ساده است و همچنین با انفجاري امن و قدرتمند ناشي 
از دی اکسید کربن مايع در مرکز سیکلون از صدمه به نسوزها، امرژن ها و زيگمنت ها 

جلوگیری می نمايد ، انجام پذيرد .
1-7- پس از انجام هر نوع بازرسي از سیکلون ها ، از لوله هاي ورود و خروج مواد و کانال 

ها مطمئن شويد که درب ها و دريچه ها بخوبي بسته شوند .
1-8- هنگامیکه سیستم پخت متوقف است ، مي بايد سیکلونها ، لوله ها و کانالهاي مسیر 
مواد بازرسي  شوند . در چنین مواقعي توجه داشته باشید که مواد موجود در اين نقاط در 

ظاهر سرد به نظر مي آيند ولي ممکن است داخل آنها بسیار داغ باشد .
2 - ایمنی کوره :

2-1- هنگامي که قرار است داخل کوره کار کنید مي بايد کلیدهاي اصلي برق و ارتباط 
آنها با موتور کوره قطع شود ، بطوريکه در هنگام حضور افراد در داخل کوره امکان استارت 

و چرخیدن  ناخواسته آنها وجود نداشته باشد .
2-2- تا وقتي که کوره به اندازه کافي سرد نشده است هیچ کس نبايد وارد آن شود . به 
هنگام ورود توجه داشته باشید که بخش رويي سطوح داخلي کوره ممکن است سرد شده 

باشد ولي مغز و اليه زيرين اجسام و مواد داخل کوره هنوز خیلي داغ است .
2-3- جهت رفت و آمد در داخل کوره پلي مناسب براي عبور از سکوي مشعل به داخل 
کوره تهیه گردد و حفاظ هاي دو طرف آن را نصب نمائید . همچنین مواظب قطعات 
کوتینگ لق شده باشید ، در مواقع آجرچیني)نسوز کاري( ، کوتینگ هاي لق بخش هايي 
واقع در مسیر رفت و آمد تا فاصله  5  متري را حتماً جدا کنید . اينگونه قطعات ممکن 
است از ارتفاع 4 متر سقوط نمايند و بسیار خطرناک باشند . حتماً از کفش مناسب ، کاله 

ايمني و ماسک سوپاپ دار يا فیلتردار ضد گردوغبار استفاده نمائید .
2-4- به منظور رفت و آمد بهتر و انتقال راحت و ايمن آجرها يا ضايعات با وسايلي از 
قبیل فرغون، گاري  و...  از نوار الستیکی در داخل کوره استفاده و از روی آن تردد نمايید . 
همچنین ناحیه زير دريچه کوره که تخلیه آجرهای نسوز از آن صورت می گیرد با کشیدن  

نوار خطر و  استقرار  تابلو های هشدار دهنده ،  محصور و ايمن نمايید.
2-5- در موقع کار کردن زير کوتینگ و آجرهاي لق) تخريب به منظور نسوز کاري( از توري 
 )BREAKER(هاي محافظ استفاده کنید . بهتر است عمل تخريب با  دستگاه بريکر

انجام گیرد .
2-6- هنگام جابجايي ضايعات و آجرهاي نسوز زير پل نصب شده در ورودي کوره کار 
نکنید. در صورت اضطرار در کار ،  دهانه گريت را با بستن لوله داربست به صورت شبکه 
اي و پوشاندن سطح آن با الوار هاي مقاوم منطقه را ايمن نمايید. )دقت نمايید در صورت 
جوشکاري در دهانه کوره ، به لحاظ پیشگیري از      آتش سوزي سطح الوار و يا پالت ها 

را با آب خیس نمايید.(
2-7- روشنائي داخل کوره بايد از طريق برق ولتاژ پائین تأمین گردد .

2-8- موقعي که قرار است در باالي کوره کار کنید حتماً از کمربند ايمني استفاده کنید 
که به اين منظور بهتر است در باالي کوره سیم بکسل نصب گردد .

2-9- قبل از روشن کردن مشعل و گرم کردن کوره ، داخل کوره را بازديد کنید تا مطمئن 
شويد کسي داخل کوره نباشد . اين بازديد مي بايست توسط فرد مسئول و درست قبل از 

شروع گرم کردن کوره باشد و هم زمان دقت شود که هیچگونه شئي خارجي در داخل 
کوره جا نمانده باشد . بالفاصله پس از اين بازديد درب کوره را ببنديد و مشعل را روشن 
کنید  .)جمع آوري ضايعات بخصوص ضايعات قابل اشتعال از دپارتمان پخت  و پیرامون 

آنها به لحاظ پیشگیري از حوادث و آتش سوزي الزامي است(
2-10- به هرکسي اجازه نگاه کردن به منطقه پخت را به هنگام کار کردن کوره ندهید 

، مگر اينکه وسیله ايمني الزم براي نگاه کردن را داشته باشد .
2-11- به دستورالعمل هاي راه اندازي ، توقف و راهبري کوره که جداگانه توسط سازنده 

کوره ارائه شده است بدقت توجه نمائید و عیناً  آنها را رعايت کنید  .
3 -  ایمنی الکتروفیلتر:

3-1- افرادي که با الکتروفیلتر کار مي کنند مي بايد از خطرات برق با ولتاژ باال و 
همچنین با نحوه کار الکتروفیلتر آشنا باشند .

3-2- قبل از شروع بکار در داخل الکتروفیلتر مي بايد کلید فشار قوي قطع شود و دستگاه 
اتصال زمین شود . همچنین نقطه اي از دستگاه که در آنجا کار انجام مي شود مي بايد 

اتصال زمین شود و بعالوه فیوزهاي کنترل مدار گردگیر را برداريد  .
3-3-کلید اتاق ترانس فشار قوي و همچنین کلیدهاي درب هاي بازديد و صندوقچه 

مقره ها مي بايد درجاي مطمئني قرار داده شوند .
3-4- جمله زير را نوشته و در اتاق ترانس فشار قوي و تابلو کنترل نصب نمائید :

)) در داخل الکتروفیلتر کار تعمیراتي ادامه دارد ((
3-5- کساني بايد در داخل الکتروفیلتر کار کنند که آموزش ديده و مجرب باشند و با 
مقررات ايمني آشنا باشند و در صورت لزوم از کمربند ايمني استفاده نمايند. نبايد کسي به 

تنهايي در داخل الکتروفیلتر کار کند.
3-6- بعضي وقتها ممکن است مقادير زيادي مواد در قیف هاي پائین الکتروفیلتر جمع 
شود و طاق بزند . تجمع مواد ممکن است تا نزديکي هاي الکترودها برسد . اين مواد 
را  نمي توان از  طريق دريچه هاي بازرسي مالحظه کرد.  ممکن است اين مواد همانند 
جريان مايع شروع به حرکت به سمت جاهاي خالي و يا خارج شدن از مجاري باز بکند . 
لذا قبل از اينکه کسي وارد الکتروفیلتري که مشغول کار بوده است بشود ،       مي بايست 
از عدم تجمع مواد در باالي قیف اتاقهاي الکتروفیلتر مطمئن شود . درغیر اينصورت بايد 
با ضربه زدن به جداره ها ، مواد جمع شده را از کل فضاي الکتروفیلتر خارج نمود و اين 
کار بدون  توجه به اينکه از کجاي الکتروفیلتر وارد مي شويد حتما اين کار صورت بگیرد 
. همچنین قبل از باز کردن درب باالي ديوارهاي حائل بین قیف ها ، مطمئن شويد که 

در باالي اين درب ها مواد جمع نشده باشد  .
-1-3 قبل از راه اندازي مطمئن شويد که اتصال زمین دستگاه الکتروفیلتر وصل باشد ، 
تمام درب ها و دريچه ها و صندوقچه مقره ها بسته و بخوبي قفل شده باشند . مطئمن 
شويد که هیچ نوع خطري براي افراد در اطراف الکتروفیلتر وجود ندارد و عالئم هشدار 

دهنده کافي و مناسب روي درب ها نصب شده باشد .
4 - ایمنی گریت کولر:

مواردي پیش مي آيد که در اثر ناکارآمدي تجهیزات و يا مناسب نبودن خوراک کوره،  
مواد جاري در سیستم پخت باعث گرفتگی گريت کولر)خنک کن( می شود که بیشتر 
در سینه ورودی گريت)آدم برفی( ، مجاری خروجی هواي اضافی ) ناشی از ترکیب آب 
مصرفی در انتهای گريت کولر با کلینکر و تبديل آنها به بتن( و قیف خروجي کلینکر 
)کلینکر شکن ( اتفاق می افتد ، در اين صورت  مي بايد کنده شده و رفع گرفتگی صورت 
گیرد . انجام چنین کاري همراه با خطراتي است که در صورت رعايت موارد زير مي توان 

اين خطرات را کاهش داد :ایمنـی و حفاظت فنی در " سیستم پخت سیمان".
4-1- قبل از رفتن به داخل گريت از سرد بودن کلینکرها  و صفحه هاي گريت، 
خاموش بودن فن ها و صفحه مشبک کف آن مطمئن شويد و کلیدهاي محلي و 

کنترل مرکزي را درحالت OFF قرار دهید .
4-2-  از ورود به داخل گريت  قبل از اطمینان از سرد شدن  اکیداً خودداري نموده 

و حتي االمکان در دريچه هاي جانبي دهانه گريت گرفتگي رفع گردد.
4-3- هنگام کار در سینه ورودی گريت مطمئن شويد که در باالی سرتان )دهانه 
وروی کوره( مشغول کار نباشند يا مواد تجمع نداشته و کوتینگ وجود ندارد . در 

صورت نیاز به داربست حتماً از کمربند ايمنی استفاده نمايید .
4-4-  در مواقعی که قرار است رفع گرفتگی با استفاده از پیکور صورت گیرد ابتدا 
از سالم بودن بست ها و شیلنگ آن اصمینان حاصل نمايید . حتماً از دستکش ضد 

ارتعاش ، گوشی خلبانی و عینک استفاده نمايید .
نتیجه گیري:

همانند ساير صنايع کشور ، صنعت سیمان نیز طي سالیان گذشته دچار فراز و نشیب 
هاي زيادي شده است . پیشرفت هايي که در صنعت سیمان کشور ، بخصوص طي 
سال هاي گذشته اتفاق افتاده بر کسي پوشیده نیست . بي شک اين پیشرفت روز 
افزون سبب افزايش خطرهاي گوناگون در محیط هاي کاري گرديده است که مي 
تواند روزانه بسیاري از کارگران را در معرض آسیب قرار دهد . ازاين رو نیاز به ايمنی 
در اين صنعت بیشتر از هر زمان ديگري، واجب و ضروری است . لذا در ارتباط با 

مسائل ايمنی در محیط کار بايد به دو بعد اصلی و اساسی زير توجه کرد :

الف( وظايف کارفرما
ب( وظايف کارگر

الف( وظايف کارفرما
1- تهیه وسايل حفاظت فردی برای کارگران

2- ايمن سازی محیط کار
3- آموزش يا آشنايی کارگران با مسائل ايمنی و بهداشت کار

4- نصب حفاظ برای ماشین آالت دستگاه ها و تجهیزات
5- اجرای مقررات و آيین نامه های حفاظتی مندرج در قانون کار

6- برقراري ارتباط مستقیم با وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی
ب( وظايف کارگر

1- فراگیری آموزش های ايمنی
2- اجرای مقررات ايمنی و آيین نامه های انضباطی

3- استفاده از وسايل حفاظت فردی
4- رعايت نظم ، انضباط و نظافت

5- عدم دخالت در کارهای ديگران
6- پیروی از دستورات سرپرست

7- خودداری از ورود و تعمیرات در منطقه خطر بدون صدور مجوز عملیات خطرناک 
و فراهم نمودن تمهیدات الزم ايمني

8- عدم دست کاری در سیستم های حفاظتی
9- عدم حذف حفاظ دستگاه ها و ماشین آالت و در صورت انجام اين کار در مواقع 

تعمیرات ،  برگرداندن حفاظ در اولین فرصت
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   توصیه هایی برای پیاده روی اصولی؛

زمانی که صبح زود برای پیاده روی از منزل بیرون می رويد، ناحیه زير پای شما ممکن 
است برای پاشنه ها اذيت کننده باشد. ساالنه 40 درصد از آمريکايی ها در مورد مسائل و 
مشکالت مربوط به پا شکايت می کنند. شايد يکی از داليل آسیب به پاشنه در هنگام 
پیاده روی، انتخاب نادرست کفش و فرآيندهای طبیعی پیر شدن پاشنه باشد. خوب سوال 
اينجاست که برای بهتر کردن اين شرايط چه کاری بايد انجام داد؟؟ ابتدا بايد داليل 
ايجاد اين درد را بدانید و سپس به دنبال راهنما و دستورالعمل های افراد متخصص باشید.

فاسئیت پالنتار:
اصلی ترين دلیل ايجاد درد در پاشنه، فاسئیت پالنتاراست. اين شرايط ساالنه دو میلیون 
نفر را درگیر می کند. فاشیای پالنتار يک باند بلند و نازک است که درست زير پوست کف 
پای شما قرار گرفته است و نوک انگشتان را به پاشنه پا متصل می کند. اين ناحیه به پا 
کمک می کند شوک های وارد شده را جذب نمايد اما فشار های تکرار شده و مداوم که از 
طريق پیاده روی به آن وارد می شود می تواند باعث التهاب گردد. درد حاصل از اين شرايط 
در اوايل صبح بدترين چیزی است که وجود دارد و بعد از نشستن يا ايستادن برای چند 
لحظه وجود خواهد داشت. دلیل بسیار خوبی در مورد وجود اين درد در اوايل صبح وجود 
دارد. زمانی که شما خواب هستید، قوس پا به همراه فاشیای پالنتار به موقعیت اصلی خود 
بر می گردد اما زمانی که اولین قدم را برمی داريد، اين قسمت کشیده می شود و باعث 
پارگی های میکروسکوپی می شود.شرايط بسیار زيادی وجود دارد که می تواند اين درد را 
بدتر کند. داشتن کف پای صاف و افزايش سريع فعالیت فیزيکی می تواند درد را بدتر نمايد.

چگونه آن را درمان کنیم ؟؟
برای کاهش درد می توانید از داروهای ضدالتهابی همچون ايبوپروفن استفاده کنید. استفاده 
از يخ بر روی ناحیه مورد نظر نیز می تواند مفید باشد. ابتدا يک بطری يا فنجان پر از آب 
را منجمد کنید و آن را بر روی پای خود بگذاريد. برای جلوگیری از التهاب بیشتر، تا جايی 
که می توانید به پای خود استراحت دهید و از کفش های حمايتی استفاده نمايید. شايد 
نیاز داشته باشید هر شش ماه يکبار کفش های خود را تعويض کنید. از اين موارد روزانه 

استفاده کنید:
کشش با حوله: بر روی زمین بنشینید و پای خود را به صورت صاف جلوی خود دراز 
کنید. يک حوله لوله شده را در اطراف توپک پای خود قرار دهید و دو انتهای پای خود 
را با دستتان بگیريد. به آرامی پاهای خود را به طرف خود بکشید و به مدت 15 الی 30 

ثانیه نگه داريد.
بلند کردن پاشنه در پله ها: بر روی پله پايینی بايستید. پاهای خود را به سمت پشت ببريد تا 
پاشنه پا لبه های پله را لمس کند. حاال از ديوار يا ساير موارد به عنوان حمايت استفاده کنید 

و وزن خود را بر روی يک پا وارد نمايید.15 الی 30 ثانیه در اين حالت بمانید.
اگر درد پاشنه بیشتر از چند هفته طول بکشد، بهتر است با يک پزشک مشورت نمايید. 
پزشک می تواند مشکالتی همچون خار پاشنه و تشکیل ساختار استخوانی در پايین پاشنه ها 

را تشخیص دهد. ممکن است پزشک از شما بخواهد يک آتل به هنگام خواب بپوشید.
آتروفی پد چربی:

در طول زندگی، معموال بیش از 100000 مايل قدم برمی داريم. بنابراين جای تعجب 
نیست که به بافت پا آسیب وارد شود. پد چربی نازک تر، فشار موجود بر روی پا را افزايش 

می دهد. همین امر نیز موجب ايجاد درد در پاشنه می شود.

چگونه آن را درمان کنیم؟
استفاده از يخ، استراحت کردن و مصرف داروهای ضد التهابی می تواند به طور موقت درد 
پاشنه را کم تر کند. اما ارائه يک پشتیبانی مناسب بهترين گزينه برای جلوگیری از ايجاد 
اين مشکل است. از پوشیدن کفش های پاشنه بلند يا بسیار مسطح چشم پوشی کنید و از 
يک کفش راحت استفاده نمايید. سعی کنید بر روی سطوح نرم و صاف همچون چمن 

پیاده روی کنید. از انجام فعالیت  های سخت همچون پريدن خودداری نمايید.

تاندنیت آشیل ) التهاب تاندون پاشنه پا(:

 
تاندون پاشنه پا بزرگ ترين تاندون  در بدن است.اين تاندون عضالت پشت ساق را به 
استخوان پاشنه متصل می کند.پارگی در پشت پاشنه می تواند باعث ايجاد التهاب گردد. 
اين مشکل اغلب به خاطر انجام بیش از حد از فعالیت هايی همچون پیاده روی و پريدن 
ايجاد می شود. ماهیچه های تنگ ساق پا می تواند باعث اضافه شدن استرس و فشار بر 

روی تاندون ها شود.
چگونه آن را درمان کنیم؟

ورزش می تواند فشار را از بین ببرد و الیاف تاندون آشیل را دوباره تراز کند. متخصصان 
توصیه می کنند برای بهبود اين شرايط از تمريناتی همچون کشش با حوله و باال بردن 
پاشنه استفاده شود. ماساژ دادن ساق پا و تاندون می تواند باعث جريان دادن خون در اين 
ناحیه شود و درمان را سريع تر نمايد. هرچقدر سريع تر به فکر درمان باشید نتیجه بهتری 
خواهید گرفت. سعی کنید فشار را از روی تاندون ها برداريد. اگر درد ادامه داشت از يک 

پزشک متخصص کمک بگیريد.
شکستگی تنشی استخوان:

 
شايد دوست داشته باشید برای سال نو وزن خود را با استفاده از برنامه های خاصی کم 
کنید. اين تصمیم بسیار عالی است اما افزايش زمان پیاده روی يا شدت آن می تواند بر 
روی پاشنه های شما فشار وارد کند. همین امر می تواند باعث ايجاد شکستگی های بسیار 
کوچک در استخوان های شما شود. اين شرايط شکستگی تنشی استخوان نام دارد. در 
حالیکه شکستگی بر اثر فشار می تواند در هر استخوانی ايجاد شود اما استخوان پا همچون 

استخوان پاشنه بیشتر از ساير بخش های بدن در معرض اين خطر قرار دارد.

چگونه آن را درمان کنیم؟
اگر به شکستگی تنشی استخوان مشکوک هستید حتما به يک پزشک مراجعه کنید او 
می تواند بر اساس تست تصوير برداری يا نشانه های موجود، شرايط شما را تشخیص دهد. 
شکستگی تنشی استخوان معموال با يک واکنش تنشی آغاز می شود. اين واکنش تنشی 
نیز معموال به صورت تورم و التهاب در استخوان نمايان می گردد. اگر در همان مراحل 
اولیه به پزشک متخصص مراجعه کنید، درمان بسیار راحت تر خواهد بود. شايد استراحت 
کردن بهترين گزينه درمانی برای شکستگی تنشی استخوان باشد. شما ممکن است برای 

راه رفتن به يک عصا نیاز داشته باشید.

آرتریت:
اين بیماری که باعث التهاب مفاصل می شود ممکن است پای شما را نیز درگیر کند. اگر 
کف پای شما صاف باشد بیشتر از ساير افراد در معرض ابتال به اين بیماری هستید. زمانی 

  نیش زنبور عسل ماده، به کیسه محتوی زهر متصل است و پس 
از گزش در زخم باقی می ماند بنابراين برداشتن نیش، جهت جلوگیری از ورود بیشتر سم 
به زخم ضروری است. همچنین فرد مار گزيده را سريع به اورژانس منتقل کنید و زمانتان 

را برای کشتن و يا گرفتن مار از دست ندهید.
 اگر چه سفرهای تابستانی عموماً پس از اتمام امتحانات دانش آموزی و دانشجويی و 
از دهه آخر خرداد ماه آغاز می شد اما اوج سفرهای امسال عماًل پس از اتمام ماه مبارک 
رمضان و مصادف با عید فطر شروع و تا اوايل مهرماه بطول می انجامد و طبیعی است که 
يکی از مقاصد همیشگی اين سیر و سیاحت ها که با جذابیت های زيادی روبه روست تفرج 
در دشت و جنگل ها است و همه می دانیم که در طبیعت های بکر امکان هر اتفاق مثل 

گزيدگی از سوی جانوران و حشرات وجود دارد.
 توصیه اين است که از دستکاری سنگ ها و راهپیمايی بدون کفش برای جلوگیری از 
گزش مار سمی و عقرب خودداری کنید، همچنین برای پیشگیری از گزش حشرات در 

محیط  های باز، پیراهن آستین بلند و شلوار بلند به کودکان بپوشانید.

در هنگام مارگزيدگی بیمار را آرام کنید و از حرکات بیش از حد او جلوگیری کنید. عضو 
محل گزيدگی مار را بايد بی حرکت و هم سطح يا کمی پايین تر از سطح قلب نگه داشت.

 گزش عقرب می تواند منجر به بروز درد شديد در ناحیه گزش شود اما با اينکه عالئم 
تهديد کننده حیات و حوادث منجر به مرگ به ندرت رخ می دهد، مصدوم را به نزديک 

ترين مرکز درمانی برای تزريق پادزهر منتقل کنید.

زنبور گزيدگی ممکن است در اثر نیش انواع زنبور مانند زنبورعسل و زنبورسرخ بروز کند، 
همچنین از دستکاری کندوی زنبورهای خصوصاً وحشی خودداری کنید. حمله و گزش 

دسته جمعی زنبورها می تواند کشنده باشد.
نیش زنبور عسل ماده، به کیسه محتوی زهر متصل است و پس از گزش در زخم باقی 
می ماند بنابراين برداشتن سريع نیش از روی زخم، جهت جلوگیری از ورود بیشتر سم به 

زخم ضروری است.
 اگر فرد زنبور گزيده مشکل تنفسی داشت و يا تورم شديد و سريع در محل گزش بروز 

کرد، بايد به پزشک مراجعه کند.
در مارگزيدگی، يک نوار محکم و پهن، چند انگشت باالتر از محل گزيدگی مار بويژه اگر 

5 دلیل آسیب دیدگی پاشنه پا هنگام پیاده روی
که پا به صورت مداوم در حال حرکت است و مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند باعث 
ايجاد برخورد مفاصل گردد که در نهايت به التهاب مفاصل و آرتريت منجر می شود.اگرچه 
اين بیماری معموال استخوان های بخش میانی پا را درگیر می کند اما احتمال تاثیر گذاشتن 
بر روی مفاصلی که استخوان های پاشنه را به هم متصل می کنند نیز وجود دارد. اگر قبال 
اسیب به مچ پا وارد شده باشد، شما ممکن است شرايطی به نام آرتريت پس از ضربه را در 

پاشنه خود تجربه کنید.

چگونه آن را درمان کنیم؟
استراحت کردن و استفاده از داروهای ضد التهابی می تواند درد اين بیماری را کاهش دهد. 
عضالت قوی پا نیز به پشتیبانی و حمايت مفاصل کمک می کند و از تاثیر اين بیماری بر روی 

مفاصل می کاهد. اگر درد کاهش پیدا نکرد بايد به يک پزشک مراجعه کنید.

محل گزيدگی در دست ها يا پاها باشد ببنديد. هر 10 تا 15 دقیقه، به مدت يک دقیقه 
نوار را باز کرده و دوباره ببنديد. اين کار بايد تا زمان آماده شدن پادزهر در بیمارستان 

ادامه يابد.
هر چه سريعتر فرد مار گزيده را به اورژانس بیمارستان منتقل کنید و زمان را با تالش 
برای کشتن و يا گرفتن مار از دست ندهید، همچنین از سرد کردن عضو مارگزيده با 

آب سرد يا يخ خودداری کرد.
 اگر طی 5 تا 7 سال اخیر مصدوم مارگزيده، واکسن کزاز تزريق نکرده است به پزشک 

اطالع دهید.
 تورم ناشی از گزش عقرب، عموماً محدود به ناحیه گزش است و احساس بی حسی و 
سوزش در ناحیه گزش برای 4 تا 6 ساعت بوجود می آيد و معمواًل پس از 24 ساعت 

بهبود می يابد.
اقدامات اولیه در گزش های معمولی زنبور عبارتند از: محل زنبور گزيدگی را با آب و 
صابون بشوئید، روی محل زنبور گزيدگی کمپرس سرد يا کیسه محتوی يخ قرار دهید و 
به طور متوالی هر 15 دقیقه يکبار کیسه يخ را از روی پوست برداريد، از قراردادن مستقیم 

يخ روی پوست اجتناب کنند و از گرم کردن موضع بپرهیزيد.
در مناطقی که حشرات زيادی وجود دارد، بهتر است روی پوست بدن مخصوصاً بدن 
کودک از کرم های دور کننده حشرات استفاده کرد. اما بايد توجه داشت استفاده دائم از 

اين مواد سبب حساسیت بیشتر می شود.

25 اقدام که باید در زمان مارگزیدگی، گزش 
عقرب و نیش زنبور انجام داد
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روش پنجم :
 Double Warp Basket( بستن بار به روش بستکی دودورپیچ

)Hitch
 

در اين روش، اسلینگ های مورد استفاده به طور کامل به دور بار پیچیده می شوند. و 
نه تنها بار را در بر می گیرند بلکه ان را کامال مهار نیز می کنند.

اين روش برای جابجايی بارهای فله ای و باز مانند لوله ها ، میله ها ، بارهای استوانه 
ای صاف بسیار مناسب است.زيرا اسلینگ تماس کامل 360 درجه ای با بار دارد و بار 

را کامال مهار می کند.
روش ششم :

) Single Choker Hitch( بستن بار به روش خفتی تک اسلینگ
 

در اين روش، اسلینگ بار را به شکل حلقه کامال مهار می کندو با بلند کردن بار گره 
ی ايجاد شده محکم تر می شود. در اين روش تماس کامل با بار وجود ندارد، بنابراين 
نبايد از روش های خفتی برای بلند کردن بارهاب فله ای يا بارهای باز و بارهای بلند 
که تعادل کافی ندارند استفاده کرد. تا حد امکان سعی شود که حداکثر تا %75 ظزفیت 

مجاز اسلینگ برای انجام باربرداری استفاده شود.
اين روش باعث کاهش توان جابجايی اسلینگ می شود. زيرا از تنظیم و جابجايی 
اجزای اسلینگ هنگام برداشتن بارجلوگیری کرده و اسلینگ را زاويه دار کرده و خمی 

با قطر کوچک در محل خفت شده )گره خورده( ايجاد می کند.
در استاندارد ها برای بستن بار به روش خفتی، يک جدول ظرفیت بر اساس زاويه ی 
اسلینگ خواهیم داشت که هر چه زاويه ی اسلینگ از 120 درجه کمتر شود. ظرفیت 
اسلینگ کاهش می يابد و هر چه زوايه از 120 درجه بزرگتر باشد می توان از اسلینگ 

با %100 ظرفیتش استفاده کرد.
روش هفتم :

)Double Choker Hitch( بستن بار به روش خفتی دو اسلینگ
 

در اين روش از دو اسلینگ مجزا برای بستن بار استفاده می شود که برای برقراری 
پايداری از همديگر فاصله داده می شوند. در اين روش اسلینگ ها مانند روش خفتی 
تک اسلینگ در تماس کامل با بار نیستند اما امکان برقراری تعادل و پايداری بار وجود 

دارد.
روش هشتم :

 Double Warp Choker(بستن بار به روش خفتی دو دورپیچ
)Hitch

 
در اين روش، اسلینگ پیچیده شده ی دور بار، قبل از اتصال به بخش عمودی دو دور 
کامل به اين بار پیچیده می شود. در اين حالت اسلینگ کامال با بار در تماس است و بار 
را مهار می کند.اگر روش اسلینگ خفتی دو دور پیچ به درستی انجام نشود و از شگل 
در قالب جرثقیل استفاده نگردد، به علت عدم تساوی طول اسلینگ ها بار تنها توسط 
يک ساق اسلینگ جا به جا می شود.که اين امر خطرناک است.اين روش در مناطقی 

که محدوديت ارتفاع وجود دارد کاربرد گسترده ای دارد.

   به طور کلی هشت روش اصلی برای بلند کردن و بستن بار وجود دارد که با ترکیب 
اين روش ها با يکديگر، روش های ترکیبی ديگری نیز به وجود می ايد، که در اينجا فقط 

روش های اصلی و پرکاربرد مورد بررسی قرار می گیرد.
روش اول :

)single vertical hitch( بستن بار به شکل تک اسلینگ عمودی
 

در اين روش وزن کل بار توسط يک اسلینگ تحمل می شود و زاويه اسلینگ نسبت به 
خط افق 90 درجه است.

در اين حالت وزن بار می تواند می تواند برابر با حداکثر ظرفیت اسلینگ و اتصاالت مربوطه 
ئباشد.به عبارت ديگر می توان

مقدار باری را که اسلینگ مجاز به برداشتن ان است به طور کامل مورد استفاده قرار داد 
ولی هرگز نبايد از ان تجاوز شود.

اتصاالت انتهای اسلینگ می تواند متفاوت باشد.
ازاين نوع روش بستن بار، نبايد برای بلند کردن مصالح فله ای و باز، اجسام بسیار بلند و 

طويل و يا مواردی که حفظ تعادل بار دشوار است استفاده کرد.
در اين نوع روش بستن بار به دلیل امکان چرخش بار هسچ گونه کنترلی ير روی بار 
وجود مدارد و بايد با استفاده از يک وسیله مناسب از چرخش اسلینگ و بار جلوگیری شود.
بستن عمودی بار تنها برای مواردی که در بستن ان ها ار شگل و پیچ گوشواره ای استفاده 

شده، کاربرد دارد.
روش دوم :

)Bridge Hitch( بستن بار به شکل مهاری
 

روش بستن بار به شکل مهاری گاهی به روش لگامی نیز معروف است.در اين روش می 
توان از دو، سه يا چهار اسلینگ تکی برای بستن بار استفاده کرد.
اين روش با گروه گسترده ای از اتصاالت انتهايی به کار می رود.

در اين روش در صورتی که بار به صورت يکنواخت در بین ساق های اسلینگ توزيع شود 
و قالب در راستای مرکز رانش بار قرار گیرد و بار به شکل تراز باال برده شود، پايداری بار 

بسیار زياد خواهد بود.
برای تنظیم طول اسلینگ ها از پیچ تنظیم دو طرف برای توزيع يکنواخت بار استفاده می 
شود.بستن بار به روش مهاری زمانی اثر بخش خواهد بود که زاويه بین ساق های اسلینگ 

در حد استاندارد بوده و هیچ گونه اضافه باری به اسلینگ وارد نشود.
اگر توزيع بار در اين روش به درستی انجام نشود حتی با استفاده از چهر اسلینگ، وزن 
بار توسط دواسلینگ تحمل خواهد شد و دو اسلینگ ديگر نقش متعادل کننده ی بار را 

ايفا خواهد کرد.
روش سوم:

)Single Basket Hitch( بستن بار به صورت تک اسلینگ بسکتی
 

در اين روش برای مهار بار يک سر اسلینگ به قالب جرثقیل وصل شده و سر ديگر ان 
از زير بار رد شده و به قالب وصل می شود.مطمئن شويد که بار در طول اسلینگ نچرخد 

و سر نخورد. زيرا هم بار و هم اسلینگ دچار اسیب ديدگی می شوند.
در اين روش بار به شکل خودکار متوازن می شود و هر ساق اسلینگ نیمی از وزن بار را 
تحمل می کند.الزم به ذکر است بارهايی را که حفظ تعادل ان ها دشوار است، با اين روش 

جا به جا نکنید زيرا احتمال در رفتن اسلینگ وجود دارد.
روش چهارم:

)Double Basket Hitch( بستن بار به روش دو اسلینگ بسکتی
 

در اين روش، دو اسلینگ جداگانه از زير بار عبور داده می شود تا تعادل بار حفظ شود.ساق 
های اسلینگ ها بايد به اندازه ی کافی از يکديگر دور باشند ولی نه به اندازه ای که زاويه 

ی بین اسلینگ و بار خیلی کوچک شود.
مقدار زاويه مناسب بین بار و اسلینگ در اين روش، بهتر است از 60 درجه بیشتر باشد. در 
بارهايی که سطح صاف دارند برای جلوگیری از سر خوردن و در رفتن اسلینگ،؛ اسلینگ 

ها را به نوعی با بار درگیر کنید.

روش های مختلف بستن بار




