
 سوزی، در یک محل کار موقت مقررات ایمنی جهت عملیات گرم توام با خطر آتش

 

 säkerhetsregler BHA ,Persiska, version 1, 2023-03-13                                                                                                                         
Källa: SBF 506:1 Säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats 

 

  ارزیابی خطرات و مجوز -١قاعده ایمنی 

باشد یا  سوزی می کند، که باید تشخیص دهد آیا عملیات مذکور دربرگیرنده خطر آتش سفارش دهنده کتبا یک مسئول صدور مجوز تعیین می
مکانی که کار قرار است در آنجا انجام شود و  برای ارزیابی صحیح بایستی مسئول صدور مجوز بخوبی پیرامون شرایط موجود در  نه.

  همچنین نحوه انجام کار مطلع بوده و اطالعات بروز شده داشته باشد.
 

سوزی وجود داشته باشد، کار باید تنها به این شرط انجام شود که مسئول صدور مجوز یک ارزیابی خطر کامل، مستند شده  اگر خطر آتش 
میمه یک، انجام داده باشد. مسئول صدور مجوز باید، همراه با فردی که قرار است کار را اجرا  و پر شده مطابق شروط موجود در ض

ارزیابی نموده و اقدامات ضروری را بعمل آورد تا کار بتواند با ایمنی  ،سوزی را در محلسوزی، خطر آتش و نگهبان مراقب آتش  دهد
  ای مد نظر قرار گیرند.های دارای ریسک باال بطور ویژه ان، بایستی بخش درهنگام ارزیابی خطرات ساختارهای یک ساختم انجام شود.

 
سوزی  کند که توسط مسئول صدور مجوز، مجری و نگهبان مراقب آتش مجوزی برای کارها صادر می  ،پس از آن مسئول صدور مجوز

  تر صادر شود.مجوز بایستی برای زمانی تا حد امکان کوتاه شود.امضاء می 
 

هدف از محدود کردن زمان اعتبار یک   جوز معموال نباید برای زمانی بیش از یک روز یا یک شیفت کاری صادر شود. م نظرات:
  مجوز آن است که اطمینان حاصل شود که شرایط موجود و خطرات در محل کار تغییر نکند.

 
مقررات ایمنی هم قبل از انجام کار، و هم در طول انجام و پس  مسئول صدور مجوز باید فعاالنه خود را مطلع نگهدارد و کنترل نماید که 

هنگامی که کار به پایان رسید بایستی مسئول صدور مجوز کنترل بعمل آورد که ایمنی دوباره برقرار شده و   از پایان آن رعایت گردد. 
  .شودمی یان کار به پایان رسید، انجام این امر همزمان با آنکه مراقبت بعداز پا پس از آن با یک امضاء مجوز را بپایان برد.

 
مسئول صدور مجوز تنها در صورتی اجازه دارد وظایف کاری خود را به دیگری واگذار کند که سفارش دهنده کتبا با این امر موافقت  

سئول صدور مجوز نباید  م توان مبادرت به واگذاری ماموریت نمود.بایستی در برگه واگذاری ماموریت ذکر شده باشد که می  نموده باشد.
  واگذار نماید.  ،را به افراد بیشتری از آنچه نیاز است  مسئولیت خود

 
اگر فردی که در هنگام شروع کار بعنوان مسئول صدور مجوز منصوب شده، نتواند در هنگام کنترل در طول جریان کار و یا   نظرات:

ه محول نمود. چنین ،صدور مجوز منصوب شد جدید  را به یک مسئول  توان مسئولیت صدور مجوزدر هنگام پایان کار حضور یابد، می
  این واگذاری باید مستند شود.  باشد.دربرگیرنده کنترل محل کار بطور مشترک در هنگام واگذاری می ،واگذاری ماموریت

 
  تواند خودش مجری مجوزی باشد که صادر نموده است. مسئول صدور مجوز نمی 

 
توان کار را در ساعات عادی کاری انجام داد، و مسئول صدور مجوز  ها، که نمی های اضطراری کشیک در ساختماندر هنگام ماموریت 

تواند بعنوان مسئول صدور مجوز عمل نماید و باید همه مقررات ایمنی  تواند در زمانی معقول در محل حاضر شود، خود مجری می نمی
  ر مجوز را براساس ضمیمه یک، مرور نماید. جهت ارزیابی خطرات و صدو

 
ها و  هدف آن است که از اینکه یک آسیب در ساختمان بزرگتر شود پیشگیری شود، بعنوان نمونه در اوقات عصر، شب  نظرات:

  تعطیالت.
 

  جواز شخصی - ٢ی نقاعده ایم

سوزی، در یک محل کار موقت  م توام با خطر آتش سوزی در عملیات گرفردی که مسئول صدور مجوز،  مجری یا نگهبان مراقب آتش 
فردی که بطور   باشد.   SBF 2022باشد باید دارای یک جواز شخصی معتبر صادره از سوی یک مرجع دارای صالحیت براساس می

لزام به داشتن  تواند از این امی ،باشدهای کار موقت نمیسوزی، در محل منظم مسئول صدور مجوز جهت عملیات گرم توام با خطر آتش 
توان جهت محول کردن مسئولیت صدور مجوز به چندین فرد فاقد جواز شخصی در همان  جواز شخصی مستثنی گردد. از این استثناء نمی

طی یک دوره   ، سوزی در یک محل کار موقتسازمان استفاده نمود. منظور از بطور منظم، حداکثر سه عملیات گرم توام با خطر آتش 
  شد.باماهه می  ١٢

 
های گرم توام با  های رهنی یا شرکت دارای تعداد محدودی از مالکین، که بطور منظم سفارش دهنده عملیاتیک انجمن خانه  نظرات:

ای از مواردی هستند که همیشه الزم نیست از مسئول صدور مجوز درخواست  باشند، نمونهمین سوزی، در یک محل کار موقت خطر آتش 
  جواز شخصی نمود.

 
های ضروری در   است که در فرصتی کافی پیش از آغاز کار، از این امر اطمینان حاصل شود که همه افراد دارای نقش  مناسب  نظرات:

توان ماموریت  اگر سفارش دهنده یا مجری نتوانند از این امر در درون سازمان خود اطمینان حاصل نمایند، می باشند.ر در دسترس می ،کا
  را واگذار نمود. 
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  سوزی پس از پایان کارسوزی و مراقب آتشنگهبان مراقب آتش - ٣ایمنی قاعده 

سوزی در یک محل کار موقت، در محل  سوزی باید منصوب گردیده و در زمان اجرای عملیات گرم توام با خطر آتش نگهبان مراقب آتش 
سوزی رفع  زی نباید تا زمانی که خطر آتش سونگهبان مراقب آتش  کار حضور داشته باشد، حتی در طول زمان استراحت کاری موقت. 

  شده، محل کار را ترک کند. 
 

سوزی در مواردی ضروری نیست که مسئول صدور مجوز تشخیص دهد آشکار است که کار را  بطور استثناء داشتن نگهبان مراقب آتش 
کار به پایان رسید، بایستی محل کار برای حداقل  هنگامی که  سوزی هم انجام داد.توان با همان میزان ایمنی بدون نگهبان مراقب آتش می

  تر، تحت مراقبت قرار گیرد اگر مسئول صدور مجوز  در مجوز این امر را ذکر نموده باشد. یک ساعت و یا زمانی طوالنی 
 

سوزی انجام  سوزی پس از پایان کار ،بایستی توسط شخصی دیگر غیر از نگهبان منصوب شده جهت مراقبت از آتش مراقبت از آتش  
باشد. نام فرد دیگری باید در هنگام ارزیابی خطرات و صدور مجوز جهت   SBF 2022فردی که دارای جواز شخصی براساس   شود،

نگهبانی و مراقبت از   یک محل کار موقت، ذکر شده باشد که جهت اینکار منصوب گردیده است. سوزی در عملیات گرم توام با خطر آتش 
سوزی در طول کار  سوزی پس از پایان کار، همیشه باید انجام شود حتی اگر تشخیص داده شده باشد که نیازی به نگهبان مراقب آتش آتش

  نیست. 
 

سوزی در طول کار و پس از پایان د وسیله کمکی مناسبی جهت کشف خطرات آتش توان دمانگاری توسط یک دوربین حرارتی می  نظرات:
  کار باشد.
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  مواد قابل اشتعال و/یا محیط دارای خطر انفجار - ٤قاعده ایمنی 

که مسئول  هایی که در آن مواد قابل اشتعال وجود دارد یا قبال وجود داشته است، باید یک مجوز از فردی دریافت شود جهت کار در محیط 
زا وجود نداشته باشد، بایستی با مسئول مجموعه کاری  باشد. اگر هیچ مسئول کاالی آتش زا در مجموعه کاری مربوطه می کاالی آتش 

  مربوطه جهت مجوز تماس گرفته شود. 
 

کار از فردی دریافت   هایی که در آن خطر وجود فضای قابل انفجار وجود دارد، باید پیش از شروع کار یک مجوزجهت کار در محیط 

وجود نداشته باشد، بایستی با مسئول مجموعه کاری مربوطه جهت   ATEXاگر هیچ مسئول ایمنی  باشد.می  ATEXشود که مسئول ایمنی 

  مجوز تماس گرفته شود. 
 

که حاوی مواد قابل  پدید آید  هایمحیط تواند در ( می ATEXهایی که در آن فضای قابل انفجار وجود دارد ) خطر ایجاد محیط  نظرات:
  باشند.های معینی در هوا، می ها و یا گرد و غبار به میزان اشتعال به شکل گاز، بخار، آئروسل 

 

 

  سوزی ایمن نماییدمحل کار را در برابر خطر آتش - ٥قاعده ایمنی 

  مواد قابل اشتعال در محل کار یا در نزدیکی آن باید
 

  جابجا شوند •
  طریق پوشاندن با مواد غیرقابل اشتعال، محافظت شوند و/یااز  •
  های غیرقابل اشتعال جدا شوند. با حائل  •

 
  پاشی شود.  محل کار باید نظافت شده و در صورت نیاز آب 

 
  در هنگام ارزیابی خطرات و صدور مجوز باید مساحت منطقه خطر در اطراف یک محل کار تعیین گردد

 
فاصله افقی   باشد.متر، بصورت افقی و هم عمودی، می  ١٠اقدامات پیشگیرانه، فاصله ایمنی مناسب تا محل کار حداقل بدون  نظرات:

ها معموال در چنین متر افزایش یابد اگر کار در یک سطح مرتفع انجام گردد، مانند یک سکو یا نیم طبقه، زیرا جرقه  ١٥بایستی به 
کنند. همچنین فاصله ایمنی تا محل کار باید با توجه به قابلیت اشتعال مواد، انتخاب روش کار  طی می تری را هایی مسافت طوالنیموقعیت 

  شود(.متر توصیه می ٢٠و ابزار افزایش یابد )بعنوان مثال برای فوم پلیمری  
 

رزیابی خطرات و صدور مجوز،  همچنین وسایل کاری قابل اشتعال که مستقیما در نزدیکی محل کار قرار دارند باید در مطابقت با ا 
  مدیریت شوند. 
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  های مخفی قابل اشتعال ساختمانبخش - ٦قاعده ایمنی 

سوزی تشخیص  سوزی و همچنین خطر آتش های مخفی قابل اشتعال ساختمان بایستی با توجه به خطر آتش ساختارهای هادی گرما و بخش 
  داده شده، مورد بررسی قرار گیرند،

  مورد محافظت قرار گیرند و  •
  جهت اقدامات اطفاء حریق بالدرنگ قابل دسترس شوند. •

 
از درون قسمتی از ساختمان عبور نمایند، باید منطقه خطر   ها اگر ساختارهای هادی گرما در داخل منطقه خطر باشند و این بخش  

  سوزی، تحت مراقبت قرار گیرد.د و توسط نگهبان مراقب آتش منطقه خطر گرد ءز جافزایش یابد تا طرف دیگر آن بخش از ساختمان هم 
 

های مخفی قابل اشتعال ساختمانی وجود دارد یا نه، ممکن است انجام یک  برای بررسی اینکه آیا ساختارهای هادی گرما و بخش  نظرات:
ن در مورد اقدامات تخریبی تصمیم  توانند خودشاسوزی نمیمجری و نگهبان مراقب آتش  اقدام تخریبی در ساختمان ضروری باشد.

  پیش از انجام یک اقدام تخریبی، باید  مسئول صدور مجوز ابتدا با  سفارش دهنده کاربه  توافق برسد.  بگیرند. 
 

  منافذ - ٧قاعده ایمنی 

 کار و یا در نزدیکی آن بایستی لهای باز شده در مح ها و سایر محل ها، روزنه ها، سوراخ شکاف 
  پر شده و •
  سوزی مورد کنترل قرار گیرند.با توجه به خطر آتش  •

 

  کردن و گرم کردنخشک - ٨قاعده ایمنی 

هایی مورد استفاده قرار گیرند که دربرگیرنده آن باشد که مواد مشتعل  در هنگام خشک کردن یا گرم کردن، بایستی ابزار و روش 

  نشوند.

  کاریکارهای عایق 

درجه سانتیگراد گرم نمود. هنگامی که گرم کردن از   ٣٠٠توان مواد را حداکثر تا کاری انجام شده می در بخشهایی که عایق 

ای ساخته شده باشد که حائز شروط ذکر شده در  شود، باید شعله مشعل کامال پوشیده باشد و یا بگونه طریق سوزاندن گاز انجام می 

SBF 2023  .باشد  

 
  ای در ارزیابی خطرات و صدور مجوز مد نظر قرار گیرند.  باشند باید بطور ویژه د جزئیاتی که دربرگیرنده ریسک باال می وجو نظرات:

 
شود، بایستی مشعل دائما در حال حرکت باشد تا از مشتعل شدن مواد  کاری از مشعل گاز مایع استفاده می هنگامی که جهت عایق  نظرات:

  پیشگیری شود. 

 
  ذوب کردن برف و یخ

خته شده  مربوطه از مواد غیرقابل اشتعال سا ر برای آنکه استفاده از شعله آزاد جهت ذوب کردن برف و یخ مجاز باشد، باید ساختا

آبی که در   SBF 2023براساس   و فاقد هرگونه جزئیات با ریسک باال باشد. مسئول صدور مجوز باید اجازه اینکار را داده باشد.

  آید نباید با شعله آزاد یا مشعل خشک شود. هنگام ذوب کردن بوجود می 

 

  تجهیزات جوشکاری و برشکاری - ٩قاعده ایمنی 

 های منظم مستند شده قرار گرفته باشند. کار فاقد ایراد بوده و مورد کنترل  تجهیزات باید پیش از شروع
 

  در هنگام استفاده از گاز استیلن باید کپسول گاز با محافظ ضد برق گرفتگی مجهز شده باشد. 
 

  باشد.   بایستی موجوددستکش محافظ  الکترود جوشکاری باید با شیر یکطرفه گاز حاصل از سوختگی و اکسیژن  مجهز شده باشد.
 

در هنگام جوشکاری الکتریکی و برشکاری الکتریکی باید هادی برگشتی در نزدیکترین جا به محل جوشکاری متصل شود و باید کنترل  
  ها و هادی برگشتی انجام گیرد. ای از کابل ویژه
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ها ممکن است در صورتی که کنتاکت  همه قسمت  گردند. هایی متصل های فنری یا آهنرباهادی برگشتی باید با گیره پیچی، گیره نظرات:
  باشد.قبت منظم می ا مناسب نباشد بیش از حد گرم شوند و نیاز به مر

 
  های جوشکاری را باید بعنوان یک روش جوشکاری تلقی نمود.استفاده از سوکت  نظرات:

 
  های منظم از تجهیزات جوشکاری با گاز، نزد کمیسیون جوشکاری موجود است. مثال کنترل  نظرات:

 

  ذوب کردن آسفالت - ١٠قاعده ایمنی 

ها، جهت ذوب کردن آسفالت در هنگام کار بر روی سقف و بالکن  SBF 507در هنگام ذوب آسفالت بایستی تجهیزات براساس مقررات 

  قرار گیرند.  قرار داده شده و مورد استفاده
 

همچنین جهت ذوب کردن آسفالت در هنگام کار بر روی سایر موارد   SBF 507توان از های دارای کاربرد می در برخی بخش  نظرات:
  ها. و تراس  ها و جهت گاراژ های داخلی خانه ها هم استفاده نمود، بعنوان نمونه باغچه غیر از سقف و بالکن 

 

  نشانیآتش تجهیزات - ١١قاعده ایمی 

شروط   نشانی کافی که کار کند جهت انجام اقدامات بالدرنگ اطفاء حریق در محل کار موقت در دسترس باشد.بایستی تجهیزات آتش 
  در زیر ذکر شده است: ١حداقل در جدول 

 

 

  سوزیسیستم حفاظت در برابر آتش - ١٢قاعده ایمنی 

محدود  سوزی و یا سوزی، در یک محل کار موقت، بایستی از قطع کردن سیستم حفاظت در برابر آتش در عملیات گرم توام با خطر آتش 
پیش از قطع سیستم بایستی   ترین مدت ممکن انجام شود.کردن آن تنها به محل کار موقت، خودداری نمود و اینکار بایستی برای کوتاه 

سوزی بالفاصله به  پس از پایان کار بایستی سیستم حفاظت در برابر آتش  موافقت سرایدار تاسیسات مذکور و یا فرد مسئول اخذ گردد.
  اندازی گردد. رگردانده شود و راه حالت اولیه ب 

 
  سیستم پاشش آب جهت اطفاء حریق بایستی بطور معمول در طول کار، قابلیت کارکردن داشته باشد. 

 

  اعالم خطر - ١٣قاعده ایمنی 

 باید در دسترس باشد.تلفنی که کار کند  نشانی اعالم خطر نمود.سوزی به سازمان امداد و آتش باید بتوان ظرف یک دقیقه بعداز کشف آتش 
 کند باید آدرس اعالم خطر محل کار را بداند. فردی که اعالم خطر می 

 

 ٢گزینه   ١گزینه   محل کار 

های کار بجز کارهای  همه مکان
 نصب سقف 

 2دسترسی ایمن به آب جهت استفاده برای خاموش کردن  1نشانی دستی کپسول آتش  

 کارهای نصب سقف 
 1نشانی دستی کپسول آتش   

دسترسی ایمن به آب جهت  
  استفاده برای  
 خاموش کردن 

 1نشانی دستی کپسول آتش 

 ابزار شکستن و چراغ قوه باید در محل کار موجود باشد 

 باشد.  34A 233BCکیلوگرمی حاوی پودر با  حداقل درجه تاثیر   ٦نشانی دستی باید تایید شده بوده و  کپسول آتش  1

 
از دسترسی ایمن به آب جهت استفاده برای خاموش کردن باید از طریق شیلنگ تعبیه شده/ ویژه اینکار، اطمینان حاصل شود که   2

سوزی قرار گرفته  دارای ظرفیت مورد نیاز جهت  اینکار، و همچنین یک مسافت پرتاب که بتواند به سطحی که در معرض آتش 

میلیمتر   19د نیاز، بایستی شیلنگ مذکور تحت فشار باشد و میزان فشار باید حداقل برای رسیدن به ظرفیت مور ، باشد.برسد

 "( باشد. 3/4)

 


