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 همایش  تخصصي گروه صنعتي سیمان تهرانچهارمین

 "در ایجاد  ارزش پایدارHSEنقش "
 مقاله شماره : 

 ارزیابی ایمنی ماشین آالت

 چکیده : 

الزامات حداقلی ایمنی را برای پیشگیری از وقوع جراحت های ناشی از کار با ماشین آالت و یا تعمیرات  این مقاله ،      

 آنها ایجاد می نماید.

 .می باشد OSHA1بر اساس استانداردهای  LOTOموارد مندرج در این مقاله در خصوص  

منظور از ماشین آالت در این مقاله ، تمامی ماشین آالت موجود در کارخانجات سیمان است که در فرآیند تولید، 

 وجود دارند.پرکردن، بسته بندی، تاسیسات، آزمایشگاه، انبار، کارگاه های ساخت، تصفیه خانه و ... 

 : ارزیابی ایمنی در ماشین آالت زیر کاربرد ندارد

 ) .. ماشین آالت حمل و نقل ) خودرو، جرثقیل و 

 ... تجهیزات قابل حمل دستی مانند دریل و 

 ... تجهیزات موجود در قسمت های اداری و آشپزخانه و متفرقه مانند چرخ گوشت و 

 پالت و ... تجهیزات حمل دستی بار مانند فورک لیفت و جک 

          ارزیابی ایمنی ماشین آالت در خصوص خطرات مکانیکی از جمله نقاط گردنده، رفت و برگشتی، بدون حفاظ و ...

 می باشد 

      در این مقاله ، تغییر خط، نظافت، کار روزانه با ماشین، بارگذاری مواد و تخلیه آن می باشد و 2منظور از کار با ماشین

در این مقاله نیز انجام هرگونه تعمیرات برقی و فنی و غیره و رفع عیب می باشد. تمام  3یرات و نگهداریمنظور از تعم

 این فعالیت ها می تواند در زمان توقف و یا در حال کار بودن ماشین روی دهد.

 مقدمه : 

همگی جزئی از  …انگشتان قطع شده ، دستهای له شده ، بازوهای شکسته شده ، نابینائی در اثر پرتاب قطعات و       

   فهرستی طوالنی از آسیب هائی هستند که ممکن است در اثر ناایمن بودن ماشین آالت ایجاد گردند ، بی تردید نگاهی 

         اشی از آن بسیار تکان دهنده و تامل برانگیز خواهد بود. از عمیق به به هریک از حوادث به وقوع پیوسته و خسارات ن

این رو اهمیت حفظ و صیانت نیروی انسانی بیش از پیش آشکار خواهد گردید. از جمله موضوعات بسیار مهم در امر 

کرد ایمن سازی ماشین آالت صنعتی ، نصب حفاظ های مناسب جهت جلوگیری از آسیب های ناشی از چگونگی کار

 .ماشین و برخورد کارگران با آن می باشد که در اغلب موارد قابل پیشگیری خواهد بود

همواره باید بخاطر بسپاریم : هر قسمت از ماشین آالت یا نقاط خطرناک روال انجام کار که ممکن است در       

گردد، در واقع در هر جا که  بردارنده صدمات احتمالی برای کارگران باشد می بایست به نحو مطمئن حفاظ گذاری

نوع کاربرد ماشین آالت و نوع ساختار فیزیکی آن زمینه ساز امکان آسیب رسانی به اپراتور ماشین و یا سایر کارگران 

می باشد خطرات ناشی از آن می بایست با برنامه ریزی مناسب حذف و یا در صورت عدم امکان حذف بصورت کامالً 

                                                           
1
. Occupational Safety & Health Administration in the United States,                                                                                          

2
. Operation                                                                                                                                                                   

3
. Maintenance                                                                                                                                                               
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 همایش  تخصصي گروه صنعتي سیمان تهرانچهارمین

 "در ایجاد  ارزش پایدارHSEنقش "
 مقاله شماره : 

 .کنترل شده در آید

   روش :

در اجرای ارزیابی ایمنی ماشین آالت  باید تیم ایمنی ماشین آالت تشکیل گردد و یک نفر در هر کارخانه از تیم       

کارخانه باشد و در این زمینه آموزش های کامل تئوری و عملی را نیز  4نماینده ایمنی ماشین آالت بایدHSEفنی و یا 

 ببیند.

ارزیابی، اولویت بندی و پیگیری جهت کنترل ریسک های ایمنی ماشین آالت  تیم ایمنی ماشین آالت در شناسایی،

 فعال دارند. نماینده ایمنی ماشین آالت کارخانه نیز به عنوان رهبر این تیم خواهد بود. مشارکت

 اجرای یک برنامه کامل ایمنی ماشین آالت نیاز به مشارکت تمامی کارکنان و ذینفعان دارد.

 ن آالت، بر اساس حاالت متفاوت، موارد مربوطه باید مدنظر قرار گیرند:هنگام کار با ماشی

 در صورتی که ماشین فاقد حفاظ گذاری مناسب باشد قطعاً می بایست در ارزیابی ایمنی ماشین آالت دیده شده      

 و تا زمان رفع ریسک، اقدامات موقت برای کاهش ریسک انجام شده باشد.

 ام کار با ماشین، انرژی آن قطع و تخلیه شده باشد باید از در صورتی که نیاز است هنگLOTO5  .استفاده گردد

 اشاره شده است.  مقاله در همین  LOTOتمام موارد مربوط به 

 در صورتی که نیاز است با غیر فعال نمودن حفاظ با ماشین کار کرد حتماً می بایست هماهنگی های الزم از قبل        

 اشین آالت کارخانه انجام شده باشد. با نماینده ایمنی م

 6ارزیابی ریسک ایمنی ماشین آالت

 در شناسایی ریسک های ایمنی ماشین آالت باید این نکته را مدنظر داشت که تمامی ماشین آالت باید

 Zero  Access7 اشته باشد.باشند و به هیچ عنوان امکان ایجاد ریسک وجود ند 

 الزامات مربوط به گارد، اینترالک و کلیدها

) دسترسی صفر (: امکان دسترسی به نقاط دارای انرژی و خطرناک بدون استفاده از وسیله،  Zero Accessتعریف 

 کلید، پسوورد یا غیر فعال نمودن اینترالک و حفاظ ها چه بصورت عمدی و چه بصورت اتفاقی وجود نداشته باشد.

                                                           
4
. Machinery Safety Champion                                                                                                                                          

5
. Lock Out Tag Out                                                                                                                                         

6
. Machinery Safety Assessment                                                                                                                                       

.7قابلیت دسترسی صفر                                                                                                                                                                                     
 

شناسایی ریسک های ایمنی ماشین آالت به عنوان پایه این فرآیند می باشد و می تواند با استفاده از                                        

 یک چک لیست  صورت گیرد تا هیچ موردی باقی نماند. این چک لیست می تواند در هر سایت متفاوت باشد. 

نماینده ایمنی ماشین آالت می بایست شناسایی ریسک ها را انجام دهد.  تیم ایمنی ماشین آالت کارخانه تحت رهبری

این قسمت از فرآیند ایمنی ماشین آالت، مهم ترین قسمت بوده و بنابراین باید با بیشترین دقت ممکن صورت گیرد تا 

 هیچ ریسکی فراموش نشود و نادیده گرفته نشود. 

سیستماتیک به تمامی اپراتورها و تکنسین های مربوطه اطالع رسانی  نتایج شناسایی ریسک باید سریعاً توسط یک روش

 شوند تا آنها از ریسک های مربوطه آگاه باشند.
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 همایش  تخصصي گروه صنعتي سیمان تهرانچهارمین

 "در ایجاد  ارزش پایدارHSEنقش "
 مقاله شماره : 

 قسمت هایی که دسترسی مکرر به داخل ماشین نیاز است می بایست از اینترالک استفاده نمود.در 

 اینترالک ها باید دارای ویژگی های زیر باشند:

 با باز نمودن درب، انرژی دستگاه تخلیه شود و تا زمان بستن درب، از شروع به کار مجدد آن جلوگیری شود 

  امکانBy-Pass نمودن آن ممکن نباشد. 

 در کنار دستگاه باشد تا قبل از باز نمودن درب، از آن استفاده نمود. 8کلیدهای توقف معمولی 

 .از بهترین نوع و جنس و کیفیت اینترالک استفاده نمود 

 .برنامه بازرسی از اینترالک ها وجود داشته باشد 

 .توسط افراد متخصص نصب و راه اندازی شده باشد 

 باید دارای ویژگی های زیر باشند: STARTکلیدهای 

  .کلیدهای استارت در قسمت هایی قرار گیرند که از استارت اتفاقی دستگاه جلوگیری به عمل آید 

  .به رنگ سبز باشند 

 .دارای برچسب باشند 

  ماشین آالت نباید پس از رفع توقفات و وصل شدن مجدد انرژی و بصورت اتوماتیک و بدون انجام هیچ دخالتی

 تارت شوند. اس

 کلیدهای توقف اضطراری ماشین آالت باید دارای ویژگی هایی باشند:

 نباید هیچ حفاظ یا درپوشی قرار گیرد.  9روی کلیدهای توقف اضطراری 

 کلیدهای توقف اضطراری باید به رنگ قرمز باشند 

 برآمده باشند و متفاوت با کلیدهای توقف معمولی باشند 

 آنها زرد باشد حتی المقدور رنگ پس زمینه 

 دارای برچسب باشند 

 در مکان هایی قرار گیرند که به آسانی قابل دسترس باشند 

  پس از فشردن کلیدهای توقف اضطراری، برای شروع مجدد دستگاه ها می بایست کلید توقف اضطراری آزاد

 شود، در غیر اینصورت ماشین استارت نشود.

 ی ویژگی های زیر باشد:گارد یا حفاظ بر اساس استاندارد باید دارا

 خودش ایجاد خطر جدیدی نکند 

 جزئی از دستگاه باشد و با ظاهر و یا ساختار دستگاه آسیبی وارد نکند 

 برای برداشتن آن یا باید از یک وسیله و روش اطمینان بخش استفاده نمود ) آچار، پسوورد، اثرانگشت و ... ( و      

 یا مجهز به اینترالک باشد

در صورت تغییر در ماشین آالت و یا خرید ماشین جدید می بایست قبل از استفاده از منظر ایمنی ماشین آالت به تائید 

                                                           
8. Normal Stop                                                                                                                                                                                         
9. Emergency Stop                                                                                                                                                                                   
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 همایش  تخصصي گروه صنعتي سیمان تهرانچهارمین

 "در ایجاد  ارزش پایدارHSEنقش "
 مقاله شماره : 

 دنماینده ایمنی ماشین آالت کارخانه رسیده باش

LOTO 
ورت در تمامی مواردی که نیاز است مونتاژ، باز و بسته کردن قطعه، برداشتن یک قطعه از دستگاه، تعمیرات و ... ص

استفاده شود تا از شروع به کار اتفاقی دستگاه  LOTOگیرد و بطور کلی با انرژی سر و کار داریم می بایست از 

 جلوگیری به عمل آید. 

استفاده  LOTOشک و تردید وجود دارد می بایست از  LOTOدر مواردی که نسبت به استفاده یا عدم استفاده از 

نمود.تمام کارخانجات باید انواع انرژی های موجود در فرآیند خود را شناسایی و لیست نمایند و پس از تائید نماینده 

  10ایمنی ماشین آالت به تائید مدیر ارشد کارخانه نیز رسیده باشد. ضمناً تمامی تجهیزات

 باشد.  نیز باید در کارخانه موجود LOTOمورد نیاز برای اعمال نمودن 

 

 به شکل زیر دیده باشند: LOTOتمامی کارکنان باید آموزش های الزم را در خصوص اعمال نمودن صحیح 

 با ماشین 11توقف کلیه منابع انرژی طبق لیست تهیه شده قبل از هرگونه مداخله 

 12اعمال کردن قفل های مناسب 

 تخلیه انرژی 

 ثبت نمودن در فرم های مخصوص 

  پایان کارباز نمودن قفل پس از 

 ثبت مجدد در فرم های مربوطه 

در قسمت هایی که برای انجام یک فعالیت نیاز باشد چند منبع انرژی قفل شوند باید هر یک از آنها بطور جداگانه قفل 

 برای آنها اعمال شود. LOTOشوند و 

 برای هر قفل فقط باید یک کلید در کارخانه موجود باشد و در اختیار شخصی باشد که در حال 

 عدد 20نفر روی یک ماشین کار می کنند باید  20اگر بطور همزمان   کار روی ماشین است.

 قفل روی ماشین نصب شده باشد. این مورد برای تمامی کارکنان نیز وجود دارد.  

        یت بطور مستمر در دو شیفت متوالی ادامه یابد نیاز است این مورد بین اپراتور شیفت قبل و در صورتی که یک فعال

 13شیفت جدید به شکل کامالً اطمینان بخش صورت گیرد.

تهیه شده و در  LOTO14باید دستورالعمل های تصویری و یا نقشه اعمال کردن  LOTOبرای انجام صحیح فرآیند 

 اختیار کلیه کارکنان مرتبط قرار گیرد.

 باز  LOTOبدون باز نمودن آن از کارخانه خارج شده باشد و نیاز باشد که  LOTOدر صورتی که فرد اعمال کننده 

 شده و دستگاه شروع به کار نماید باید موارد زیر اجرا شود:

                                                           
10

. LOTO Devices                                                                                                                                                                 
11

. Intervention                                                                                                                                                                      
12

. LOTO Applying                                                                                                                                                                
13

. Shift Handover                                                                                                                                                                  
14

. LOTO MapOr Instruction                                                                                                                                                  
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 همایش  تخصصي گروه صنعتي سیمان تهرانچهارمین

 "در ایجاد  ارزش پایدارHSEنقش "
 مقاله شماره : 

  کارخانه بازگردد و ابتدا با وی تماس گرفته شود تا در صورت امکان بهLOTO .را شخصاً باز نماید 

  در صورت عدم امکان بازگشت وی، توسط مدیر وی به ایشان اعالم شود که قرار استLOTO .بازشود 

  .نماینده ایمنی ماشین یا مدیر کارخانه تائید نمایند که این کار صورت گیرد 

 ( در فرم ثبت لوتوLOTO sheet.ثبت شود ) 

 در حال حرکتمداخله با ماشین 
در صورتی که نیاز است با غیر فعال نمودن حفاظ، با ماشین کار کرد حتماً می بایست هماهنگی های الزم از قبل با        

نماینده ایمنی ماشین آالت کارخانه انجام شده باشد و لیستی از فعالیت هایی که بدین شکل الزم است انجام شوند تهیه 

نامه مدون برای حذف یکایک این فعالیت ها تدوین گردد و به شده باشد. پس از تهیه این لیست می بایست یک بر

 گروه رسیده باشد.  HSEتائید مدیر 

 آموزش

باشد بدون طی کردن دوره های آموزشی ممنوع  LOTOکار با ماشین آالت دارای انرژی که نیاز به استفاده از        

مانکاران و ... می باشد. ضمناً مدیران و سرپرستان نیز است. این مورد شامل تمامی افراد از جمله کارکنان، مدیران، پی

باید آموزش های کافی را ببینند تا بتوانند ضمن نظارت به کارکنان، به آنها فیدبک بدهند. ایمنی ماشین آالت و 

LOTO باید هر سه سال یک بار به کل کارکنان آموزش داده شود. ضمناً در آموزش های اولیه بدو استخدام کارکنان 

 نیز گنجانده شود.

 آموزش ها باید به شکل تئوری و عملی باشند و توسط فرد واجد صالحیت صورت گیرد.

 ماتریکس ارزیابی ریسک

 زمانی که فاز شناسایی ریسک های ایمنی ماشین آالت به پایان رسید و لیستی از خطرات تهیه شد می بایست با        

 ریسک ها صورت گیرد:استفاده از ماتریکس زیر، اولویت بندی 
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 همایش  تخصصي گروه صنعتي سیمان تهرانچهارمین

 "در ایجاد  ارزش پایدارHSEنقش "
 مقاله شماره : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالع رسانی

 HSEنتایج ارزیابی ریسک ایمنی ماشین آالت باید با اشخاص مرتبط اطالع رسانی شده و برای بهبود وضعیت       

 فعلی استفاده گردد. حداقل اشخاصی که باید نتایج ارزیابی ریسک ایمنی ماشین آالت به آنها اعالم گردد عبارتند از:

  مدیرHSE گروه 

 مدیر ارشد کارخانه 

  اعضای تیم ایمنی ماشین آالت 

 کارکنان همان قسمت 

 مدیران هر قسمت 

) آموزش های دوره ای و بدو  HSEضمناً نتایج ارزیابی ریسک ایمنی ماشین آالت باید به عنوان ورودی آموزش های 

 استخدام ( در نظر گرفته شود.

 
 در سازمانهای یادگیرنده تفکر افراد از:

 دانشقدرت است به ،دانش را به اشتراک گذاشتن قدرت است ،تغییر یافته است.
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 همایش  تخصصي گروه صنعتي سیمان تهرانچهارمین

 "در ایجاد  ارزش پایدارHSEنقش "
 مقاله شماره : 

 : تعاریف و اصطالحات1ضمیمه 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یا سیستم قفل زنی و برچسب زنی به منظور پیشگیری از وقوع  Lock Out Tag Outسیستم 

حوادث در زمان انجام تعمیرات یا تنظیمات و هنگامی که احتمال تماس با انرژی ناخواسته 

 وجود دارد استفاده می شود.

LOTO 

 Risk احتمال ایجاد یک خطر و عواقب ناشی از آن را ریسک می نامند.

 Risk ارزیابی و کنترل خطرات. فرآیند سیستماتیک شناسایی،

Management 

از مدار خارج کردن عمدی حفاظ ها و یا گاردها و سایر سیستم های حفاظتی به شکلی که به 

 صورت ناایمن با دستگاه کار کرد و نوعی تخلف محسوب می شود.
By-Pass 

است که همواره باید . نکته قابل ذکر این مقاله . دسترسی صفر مطابق تعریف ارائه شده در این 

بدبینانه به این موضوع نگاه کرد و ایمن سازی باید به شکلی صورت گیرد که حتی امکان 

 خودکشی نیز وجود نداشته باشد.
Zero Access 

 حفاظ عالوه بر ویژگی های عمومی و متداول می بایست دارای یکی از دو ویژگی زیر باشد:

 اثر انگشت یا پسوورد و ...با استفاده از یک ابزار باز شود، با  .1

 مجهز به اینترالک باشد .2

Guard 
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 همایش  تخصصي گروه صنعتي سیمان تهرانچهارمین

 "در ایجاد  ارزش پایدارHSEنقش "
 مقاله شماره : 

 استاندارد های مورد نیاز در ایمنی ماشین آالت: 2ضمیمه 

 

 

 

قسمت های بدون حفاظ در  

متر از  7.2ارتفاع، باید حداقل 

محل ایستادن افراد فاصله داشته 

 باشند ) بدون استفاده از زیرپایی (
 

فنس های ایمنی باید دارای  

متر باشند.  6.1حداقل ارتفاع 

صورت استفاده از پرده  ) در

های نوری عمودی حداقل 

سانتی متر ارتفاع داشته  09

 باشند (

 

گپ بین فنس های ایمنی با زمین 

سانتی متر باشد. ) در  61حداکثر 

صورت استفاده از پرده های نوری 

عمودی، حداکثر گپ قابل قبول 

 سانتی متر می باشد ( 09
 

گپ ایمنی در خصوص حفاظ 

روی قسمت های نصب شده 

میلی  4های گردنده حداکثر 

متر می باشد تا از رفتن ناخن 

به داخل قسمت گردده 

 پیشگیری شود.

 

 mm 67تا  1اگر گپ ایمنی بین 

باشد که انگشت وارد می شود  

فاصله بین محل ورود دست تا 

 69قسمت خطرناک باید بیش از 

cm  .باشد 
 

 1تا  4اگر گپ ایمنی بین 

mm  باشد که نوک انگشت

وارد می شود  فاصله بین 

محل ورود دست تا قسمت 

 cm 6خطرناک باید بیش از 

 باشد. 

 679تا  79اگر گپ ایمنی بین  

mm   باشد که بازو وارد می شود

فاصله بین محل ورود دست تا 

 18قسمت خطرناک باید بیش از 

cm  .باشد 

 79تا  67اگر گپ ایمنی بین  

mm ست وارد می باشد که د

شود  فاصله بین محل ورود 

دست تا قسمت خطرناک باید 

 باشد.  cm 67بیش از 

در قسمت های متحرک که  

احتمال ویشگون گرفته شدن 

دست وجود دارد نیز حداکثر گپ 

 می باشد. mm 4مورد قبول 

 

در قسمت های گردشی که  

احتمال گیرایش دست وجود 

دارد نیز حداکثر گپ مورد 

 می باشد. mm 4قبول 

 

تمامی کلیدها و شاسی ها باید  

دارای برچسب باشند و رنگ های 

مقاله آنها مطابق استاندارد این 

 باشند.

در قسمت هایی که دو رول  

گردنده وجود دارد حداقل 

 67 فاصله بین آنها می بایست

 سانتی متر باشد.
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 همایش  تخصصي گروه صنعتي سیمان تهرانچهارمین

 "در ایجاد  ارزش پایدارHSEنقش "
 مقاله شماره : 

 نتیجه گیری : 

      با انجام ارزیابی ایمنی ماشین آالت در کارخانجات در بازه زمانی بندی مشخص می بایست تمامی ریسک های 

ت باال        دبه سزایی در کاهش حوادث با شتغییر یابد که این موضوع سهم به ریسک قابل قبول  قرمز و زردمحدوده 

 می گردد . 

 

 

 با تشکر از حین توجه شما 

 یعقوب رشیدی : رئیس حفاظت و ایمنی مجتمع صنعتی سیمان تهران 

 

 

 

 

 

 

 

 


