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آﯾيننامه اﯾمنی در معادن

ھدف از تدوﯾن اﯾن آﯾيننامه پيشگيری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارات مالی و اﯾمنسازی محيط کار در
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معادن میباشد ،لذا اﯾن آﯾيننامه به استناد ماده ٨۵و  ٨۶قانون کار جمھوری اسالمی اﯾران تدوﯾن گردﯾده است.

w

w

دامنه شمول:

w

اﯾن آﯾيننامه در کليه معادن اعم از زﯾرزمينی و سطحی و به طور کلی کارگاهھای مشمول ماده ٨۵قانون کار جمھوری
اسالمی اﯾران الزماالجرا است.
فصل اول :تعارﯾف
١ـ سرپرست معدن:

شخصی است که توسط دارنده پروانه عمليات معدنی به اﯾن سمت منصوب میشود و مسئوليت کليه عمليات
معدن را به عھده دارد.
٢ـ مسئول فنی:
مسئول فنی بر اساس مفاد قانون نظام مھندسی معدن ،شخصی است که اداره کليه امور فنی معدن را عھده دارد
و توسط دارنده پروانه عمليات از ميان اعضای سازمان نظام مھندسی معدن انتخاب و به وزارت صنعت ،معدن و تجارت
معرفی میشود.
٣ـ مسئول اﯾمنی:
مسئول اﯾمنی ھر معدن نظارت بر اﯾمنی عمليات معدن را به عھده داشته و توسط دارنده پروانه عمليات به اﯾن
سمت منصوب میشود .ضوابط و حدود صالحيت مسئول اﯾمنی منطبق با مفاد قانون کار و قانون نظام مھندسی
معدن و از طرﯾق وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با ھماھنگی وزارت صنعت ،معدن و تجارت تعيين میشود.
جانشين مسئول اﯾمنی نيز تابع ھمينشراﯾط است.
۴ـ اپراتور ماشينآالت:
شخصی است که عامل انجام کار با ماشينآالت معدنی است.
 ۵ـ پروانه اکتشاف  /بھرهبرداری:
طبق مواد مندرج در قانون معادن و آﯾيننامه اجراﯾی آن تعرﯾف میشود.
 ۶ـ معدن:
به محدودهای اطالق میشود که شامل ذخيره معدنی است.
٧ـ معدن زﯾرزمينی:
معدنی است که در آن عمليات معدنکاری در زﯾر سطح زمين اجرا میشود.
 ٨ـ معدن سطحی:
معدنی است که در آن عمليات معدنکاری در روی سطح زمين اجرا میشود.
٩ـ عمليات معدنی:
کليه عمليات معدنی )اعم از اکتشاف تا بھرهبرداری و استخراج معدن( است که در قانون معادن و آﯾيننامه اجراﯾی
قانون معادن پيشبينی شده است.
١٠ـ تأسيسات سطحی معدن:
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شامل ھمه ساختمانھا و سازهھاﯾی است که برای انجام امور معدن و آمادهسازی ماده معدنی برای فروش
استفاده میشوند .تأسيسات سطحی معدن ھم در معادن زﯾرزمينی و ھم در معادن سطحی بخشی از معدن
١١ـ تونل:

.im

en
y

محسوب میشوند.
حفاری زﯾرزمينی افقی ﯾا تقرﯾباً افقی است.
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١٢ـ تونل شيبدار:

w

تونلی که شيبی حداکثر تا  ١٨درجه داشته باشد.
١٣ـ چاه ماﯾل:
حفاری ماﯾلی که به سطح زمين راه داشته و دارای شيب بين  ١٨تا  ٩٠درجه باشد.
١۴ـ چاه ﯾا چاه قائم )شفت(:
حفاری قائم ﯾا با شيب  ٩٠درجه است که به سطح زمين راه داشته باشد.
١۵ـ دوﯾل:

حفاری زﯾرزمينی شيبدار و با سطح مقطع نسبتاً کوچک که معموال ً به طرف باال حفاری میشود و برای منظورھای
مختلف مورد استفاده قرار میگيرد.
١۶ـ پذﯾرگاه:
محل توقف ،بارگيری و تخليه واگنھا و انجام وظاﯾف مختلف زﯾرزمينی که معموال ً در محل ارتباط با چاه قائم ﯾا چاه
ماﯾل در زﯾر زمين احداث میشود.
١٧ـ راھرو:
انواع حفاریھای زﯾرزمينی و معموال ً با طول زﯾاد است.
١٨ـ بونکر:
مخزن ﯾا انبارهای که از فوالد ﯾا مصالح ساختمانی ساخته شده ﯾا در سنگ حفر میشود و برای انباشتن مواد ﯾا
سنگ استفاده میشود و معموال ً قسمت پائينتر آن کوچکتر و به شکل قيف است.
١٩ـ وساﯾل الکترﯾکی:
شامل کابلھای برق و ھر قسمتی از ادوات ﯾا ماشينآالتی است که برای توليد ،تبدﯾل ،ذخيره ،انتقال ﯾا بھرهبرداری
از الکترﯾسيته استفاده میشوند.
 ٢٠ـ ماشين سيم برش:
وسيلهای که با کشيدن سيمی برنده ،سبب جداکردن بلوکھای سنگھای تزئينی میشود.
٢١ـ ماشين باالبر:
دستگاھی است که برای خارج کردن مواد معدنی ﯾا باطله استخراج شده از معادن زﯾرزمينی ﯾا جابهجاﯾی افراد
استفاده میشود و به دو نوع عمده :طبلکی و اصطکاکی تقسيم میشود .کابل فوالدی در باالبر طبلکی به دور
استوانه پيچيده میشود و کابل فوالدی در باالبر اصطکاکی به وسيله قرقره به حرکت درمیآﯾد و ﯾک سر آن محفظه
حمل بار )اسکيپ ﯾا قفس( و سر دﯾگر آن وزنه تعادل ﯾا محفظه دﯾگری میباشد.
 ٢٢ـ اسکيپ ): (Skip
به صندوق مخصوص حمل مواد در چاه گفته میشود.
 ٢٣ـ کيج ): (Cage
به قفس مخصوص حمل نفرات و مواد در چاه گفته میشود.

www.imeny.com

2

پايگاه اطالعات ايمنی

.c
om

 ٢۴ـ شاول ): (Shovel
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نوعـی ماشين بارکننده صندوقهای با مکانيزم کابلی ﯾا ھيدروليکی در معادن سطحی است.
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٢۵ـ لودر ): (Loader

نوعی ماشين بارکننده صندوقهای با مکانيزم ھيدروليکی است که عمليات بارگيری در معادن را انجام میدھد.
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 ٢۶ـ دامپ تراک ): (Dump Truck

w
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کاميونھای معدنی خودکشش و چرخدار با ظرفيتھای متنوع که قابليت باربری و تخليه مواد معدنی ﯾا باطله را

w

دارند.
 ٢٧ـ وﯾنچ ): (Winch
طبلک دوار که با کشيدن کابل فوالدی متصل به وساﯾل باربری ،موجب جابهجاﯾی آنھا میشود.
٢٨ـ بولدوزر ): (Bulldozer

ماشينی که در جلوی آن تيغهای برای کندن و جابهجا کردن مواد پيشبينی شده است  .برخی ازانواع آن دارای
کلنگھاﯾی در عقب برای شکافتن خاک ﯾا سنگھای نرم است.
٢٩ـ جامبو درﯾل ): (Jumbo Drill
نوعی ارابه چالزنی که بيش از ﯾک بازوی حفاری دارد.
٣٠ـ نوار نقاله:
تسمهای بیانتھا که با عبور از روی دو طبلک ابتداﯾی و انتھاﯾی ،بار خود را به طور مداوم منتقل میکند.
٣١ـ اسکرﯾپر ): (Scrapper
نوعی ماشين بارگيری ـ باربری صندوقهای که در آن عمل بارگيری و باربری به وسيله خود ماشين ﯾا تراکتور کشنده
انجام میشود.
 ٣٢ـ وساﯾل نگھداری قدرتی:
وساﯾل نگھداری مکانيزه که دارای کف ،ستون ھيدروليک و سپر سقف ھستند و در روشھای استخراج جبھه کار
طوالنی و کوتاه استفاده میشوند.
 ٣٣ـ نگھداری اوليه:
نوعی سيستم نگھداری که در ھنگام عمليات حفاری نصب میشود و وظيفه آن اﯾجاد شراﯾط اﯾمن در ھنگام عمليات
حفاری است.
 ٣۴ـ ستون:
پاﯾهھای چوبی ،فوالدی ﯾا ھيدروليک که برای نگھداری سقف کارگاهھای استخراج نصب میشوند.
 ٣۵ـ الرده:
تختهھا ﯾا الوارھای کوچکی که در پشت وساﯾل نگھداری اصلی تونل نصب میشوند و وظيفه توزﯾع فشار بين دو قاب
نگھداری و ھمچنين پوشش سقف و دﯾوارھا برای جلوگيری از سقوط قطعات کوچک سنگ را دارند.
 ٣۶ـ قاب کشوﯾی:
نوعی قاب فلزی سه تکه که قطعات آن در داخل ﯾکدﯾگر میلغزند .اﯾن قطعات به نحوی به ﯾکدﯾگر متصلند که سطح
مقطع قاب با افزاﯾش فشار کاھش میﯾابد.
 ٣٧ـ پيچ سنگ:
ميلهای فوالدی که برای اتصال الﯾهھا و قطعات مختلف سنگ به ﯾکدﯾگر به کار میرود.
 ٣٨ـ پاﯾه:
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٣٩ـ آتشباری:

en
y

به عمليات خرجگذاری و انفجار مواد منفجره برای تخرﯾب سنگ گفته میشود.
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ھر ﯾک از ستونھاﯾی که در طرفين قاب و زﯾر کالھک نصب میشوند.

۴٠ـ آتشبار:
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شخصی که مسئوليت عمليات آتشباری را به عھده دارد و صالحيت وی توسط سازمانھای ذﯾصالح تأﯾيد شده

w
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باشد.

w

۴١ـ مواد منفجره:
موادی که قابليـت انفجار داشته و در معدن برای تخرﯾب سنگ مورد استفاده قرار میگيرند.
۴٢ـ خرجگذاری:
قراردادن مواد منفجره در داخل چال است.
۴٣ـ چال:
سوراخی که در سنگ معموال ً برای قراردادن ماده منفجره ﯾا ماده منبسطشونده حفر میشود.
۴۴ـ فشنگ:
به ھر قطعه ماده منفجره جامد )معموال ً انواع دﯾناميت( گفته میشود.
۴۵ـ گاز زغال:

گازی که درکانسارھای زغال سنگ ھمراه با ساﯾر ھيدروکربورھا وجود دارد و عمدتاً از متان تشکيل شده است .اﯾن
گاز چنانچه به نسبت معينی با ھوا مخلوط شود قابليت انفجار پيدا میکند.
 ۴۶ـ معادن گازدار:
معادنی که در آنھا آزاد شدن گاز زغال از الﯾهھا به داخل حفاریھای معدنی انجام میشود .معادن گازدار برحسب
مقدار گاز زغال )به مترمکعب( به ازای ﯾک تن توليد روزانه به چھار گروه :طبقه ﯾک )تا  ۵مترمکعب بر تن( ،طبقه دو )۵
تا  ١٠مترمکعب بر تن( ،طبقه سه ) ١٠تا  ١۵مترمکعب بر تن( ،طبقه چھار )بيشتر از  ١۵مترمکعب بر تن( تقسيم
میگردند .تمام معادن زغال سنگ و انواع آن مانند معادن بيتومين ،جزو معادن گازدار شمرده میشوند.
 ۴٧ـ گرد زغال:
ذرات رﯾز زغال سنگ که قابليت انفجار دارند و بر اثر استخراج توليد و به صورت گرد و غبار در فضای معدن پراکنده می-
شوند.
 ۴٨ـ گاززداﯾی:
فرآﯾند بيرون کشيدن گاز زغال موجود در الﯾهھای زغال سنگ و الﯾهھای اطراف با حفر گمانهھای وﯾژه و انتقال گاز به
بيرون از معدن برای کمک به تھوﯾه مؤثر معدن میباشد.
 ۴٩ـ تھوﯾه طبيعی:
جرﯾان ھوا که به علت اختالف دمای ھوای داخل و بيرون و بهتبع آن اختالف وزن مخصوص و در نتيجه اختالف فشار
ھوا در نقاط ورودی و خروجی حادث میشود.
 ۵٠ـ خودسوزی:
اکسيداسيون و در پی آن گرم شدن و سوختن کند و خود به خودی کان سنگھای مستعد بدون افروختن آتش
است.
 ۵١ـ سد آتش بند:
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صفحاتی که روی آنھا خاک نرم ﯾا پودرسنگ رﯾخته شده و ﯾا ظرفھاﯾی که از آب پرشده و زﯾر سقف تونل در نقاط
مناسبی برای جلوگيری از گسترش انفجار نصب میگردند  .اﯾن صفحات و ظرفھا در اثر تغيير فشار ھوای حاصل از
فصل دوم :مقررات عمومی
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انفجار ،خودبخود واژگون شده و مواد آن سدی در مقابل انتشار آتش به وجود میآورند.

ماده :١در کليه معادنی که دارای حداقل  ٢۵نفر کارگر ھستند باﯾد ﯾک نفر به عنوان مسئول اﯾمنی و ﯾک نفر به

w
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عنوان مسئول بھداشت حرفهای به استناد آﯾيننامه کميته حفاظت فنی و بھداشت کار مصوب شورای عالی حفاظت

w

فنی تعيين گردد .اﯾن مسئوليت در معادن کمتر از  ٢۵نفر میتواند به مسئول فنی محول شود.

ماده :٢مسئول اﯾمنی ھر معدن به عنوان ناظر و کنترلکننده عمليات و انطباق دادن معدن با بندھای مندرج در اﯾن
آﯾيننامه و دﯾگر آﯾيننامهھای مصوب شورای عالی حفاظت فنی میباشد و با حضور و بازرسی از معدن ،توصيهھا و
پيشنھادھای خود را جھت پيشگيری و رفع خطر تذکر داده و در صورت حساسيت موضوع آن را کتباً به مسئولين
معدن گزارش مینماﯾد و در صورت تشخيص خطر حتمی برابر مقررات اﯾن آﯾيننامه تا رفع خطر نسبت به توقف
عمليات در محل خطر اقدام نماﯾد.
ماده :٣کليه معادن و کارگاهھای آن ،اعم از معادن سطحی و زﯾرزمينی باﯾد قبل از شروع ھر نوبت کاری توسط
مسئول اﯾمنی ﯾا نماﯾندگان وی براساس فرم ھای چک ليست اﯾمنی ،بازرسی شوند.
تبصره :فرمھای چک ليستھا باﯾد ساالنه بازنگری شوند و مجدداً به تأﯾيد مسئول فنی رسانده شوند.
ماده :۴وزارت صنعت ،معدن و تجارت باﯾد رونوشت پروانهھای اکتشاف و بھره برداری را به وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ارسال نماﯾد و دارنده پروانه اکتشاف ﯾا بھرهبرداری مکلف است تارﯾخ شروع عمليات را به اداره کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی مربوطه اطالع دھد.
ماده :۵معادن دارای پروانه بھرهبرداری باﯾد بطور مستمر ارزﯾابی رﯾسک شوند.
تبصره :دستورالعمل اجرائی اﯾن ماده بطور مشترک توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت ،معدن و
تجارت تدوﯾن میشود.
ماده :۶کارفرما باﯾد مدارک ذﯾل را در محل معدن آماده داشته باشد:
الف( نقشه به روز بھرهبرداری شامل راهھای دسترسی :به مقياس حداقل

برای معادن سطحی و برای معادن

زﯾرزمينی
ب( دفتر وﯾژه اﯾمنی حاوی :ثبت اقدامات اصالحی بعمل آمده در راستای اجرای ابالغيهھای بازرسان کار وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی و کليه اقدامات اﯾمنی و بھداشت کار که توسط مسئول اﯾمنی انجام میشود.
ج( دفتر ثبت حوادث ناشی از کار ،موضوع تبصره  ١ذﯾل ماده ٩۵قانون کار جمھوری اسالمی اﯾران.
ماده :٧ھمه تجھيزات و ماشينآالتی که در معادن استفاده میشوند در صورتی که جزء کاالھای مشمول استاندارد
اجباری باشند باﯾد دارای استاندارد ملی اﯾران ﯾا ﯾکی از استانداردھای مورد تأﯾيد سازمان ملی استاندارد باشند.
تبصره :کليه دستورالعملھا و نکات احتياطی و اﯾمنی که از طرف سازندگان و توليدکنندگان لوازم ،کاالھا ،تجھيزات و
ماشينآالت معدنی ارائه میگردد الزماالجرا است.
ماده :٨کارفرما موظف است دستورالعملھای اﯾمنی متناسب با نوع کار کارگران را به آنھا آموزش دھد.
ماده :٩ورود کليه افراد غيرشاغل به معدن منوط به کسب اجازه کتبی از سرپرست معدن ﯾا جانشين وی میباشد.
ماده :١٠تمام اشخاصی که وارد معدن میشوند باﯾد آموزشھای اﯾمنی الزم را توسط مراجع ذﯾصالح در ارتباط با نوع
کار محوله و اﯾمنی عمومی معدن دﯾده باشند.
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ماده :١١تمام شاغلين در معادن زﯾرزمينی و کارگرانی که با تغيير شغل از قسمتی به قسمت دﯾگر معدن منتقل
میشوند باﯾد با راهھای خروجی و اضطراری معدن آشنا شده و آگاھی کامل پيدا کنند.

en
y

ماده :١٢ھر گونه ورود به کارگاهھا و معادن زﯾرزمينی متروکه منوط به کسب نظر مسئول اﯾمنی معدن و تأﯾيد
سرپرست معدن بوده و باﯾد با رعاﯾت مقررات اﯾن آﯾيننامه انجام گيرد.

.im

ماده :١٣با تمھيداتی که از طرف سرپرست معدن انجام میگيرد باﯾد ھمواره تعداد و اسامی افرادی که در ھر لحظه

w

w

داخل معدن و بخصوص زﯾر زمين ھستند ،مشخص باشد و تا زمانی که کارگران در زﯾر زمين مشغول کار ھستند

w

حداقل ﯾک نفر از مسئولين اﯾمنی باﯾد در معدن حضور داشته باشد.

ماده :١۴مناطق حادثهساز در معدن باﯾد با تابلو و عالئم ھشدار دھنده مناسب از محلھای مجاور مجزا شده و ھر
گونه ورود به اﯾن مناطق منوط به کسب مجوز از مسئول اﯾمنی است.
ماده :١۵استعمال دخانيات و روشن کردن آتش در حفاریھای زﯾرزمينی ممنوع است.

ماده :١۶ورود افراد ھمراه با سيگار ،کبرﯾت ،فندک ﯾا ھر نوع وساﯾل و لوازم آتشزا به معادن زغال سنگ ،حفرﯾات
گازدار و ساﯾر معادنی که خطر آتشسوزی ﯾا انفجار داشتهباشد ممنوع است.
تبصره :ھمراه داشتن دوربين عکاسی ﯾا فيلمبرداری ،تلفن ھمراه ،ساعت و ھر نوع وسيله باطریدار که حفاظت
شده نيستند نيز در اﯾن گونه معادن ممنوع است .کليه افراد قبل از ورود به معدن برای اطمينان از ھمراه نداشتن
وساﯾل خطرناک باﯾد بازرسی بدنی شوند.
ماده :١٧روشن کردن آتش در سطح زمين تا شعاع  ٢٠متری از دھانه دوﯾلھا ،چاهھا و ورودی معادن زﯾرزمينی که
احتمال خطر آتشسوزی و انفجار وجود دارد ممنوع میباشد.
ماده :١٨شناساﯾی منابع آبھای زﯾرزمينی به منظور طراحی معدن برای پيشبينی ﯾا ارزﯾابی آبھای ھجومی به
داخل عمليات معدنی و اتخاذ روشی مناسب جھت آبکشی و انتقال آب به خارج از محوطه معدن ضروری است.
ماده :١٩کپسول خود نجات در معادن زغال سنگ زﯾرزمينی از تجھيزات الزامی حفاظت فردی است و تمام افرادی
که وارد معدن میشوند باﯾد در تمام مدت آن را به ھمراه داشته باشند و جز در موارد استفاده آن را از کمربند خود باز
نکنند.
تبصره :آموزش کار با کپسولھای خود نجات در معادن زغال سنگ برای تمام افرادی که وارد معدن میشوند الزامی
است.
ماده :٢٠پوشيدن جليقه شبرنگدار در معادن زﯾرزمينی در ھمه نوبتھای کاری و در معادن سطحی در نوبتھای
کاری بعد از غروب آفتاب برای تمامی افراد الزامی است.
فصل سوم :راهھای معدن
الف( الزامات عمومی
ماده :٢١در معادن زﯾرزمينی )به استثنای جبھه کارھای در حال حفاری و سينه کارھای در حال پيشروی( باﯾد
حداقل از طرﯾق دو راه با شراﯾط ذﯾل به سطح زمين ارتباط داشته باشد:
الف( راهھای مذکور در داخل معدن به ھم ارتباط داشته باشند.
ب( عبور افراد ﯾا حمل مجروح از ھر ﯾک از آنھا ميسر باشد.
ج( دھانه آنھا مجزا بوده و مدخل آنھا در نقاط سيلگير و ﯾا بھمنگير و مانند آن نباشد.
د( در معادنی که از چاه معدنی )شفت( برای حمل و نقل افراد استفاده میشود باﯾد تمھيدات و ادوات الزم به نحوی
پيشبينی و در شراﯾط مناسب نگھداری شوند تا ھمواره راه خروجی مذکور باز نگه داشته شود.
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ماده :٢٢در صورت توقف وسيله بارگيری ﯾا باربری در مکانھاﯾی غير از محل پارکينگ ،محوطه توقف وسيله باﯾد با
عالﯾم ھشدار دھنده مانند شبرنگ ،چراغ و حفاظ مشخص شود.

en
y

ماده :٢٣حداکثر شيب طولی برای مسيرھای باربری رﯾلی با لوکوموتيو  ٢درصد و در مسيرھای باربری با تجھيزات
چرخ الستيکی  ١٢درصد است.

.im

ماده :٢۴شيب ،عرض و قوسھای ھر قسمت از مسير باربری باﯾد به شکلی باشد که راننده ماشين باربری بتواند

w

w

به شکل اﯾمن ماشين را ھداﯾت کند.

w

ماده :٢۵کليه مسيرھای باربری و تردد افراد که در معرض آب گرفتگی ھستند باﯾد به شکل مناسب آبکشی شوند.
ماده :٢۶سطح مسير باربری با کاميون در صورت ﯾخزدگی باﯾد به شکل مناسب نمک و شن پاشی شود.

ماده :٢٧برای جابهجاﯾی افراد در معدن باﯾد از وساﯾل نقليه مناسب که دارای صندلی برای نشستن ھستند
استفاده شود و بکارگيری وساﯾل باربری مانند کاميون برای حمل افراد ممنوع است.
ماده :٢٨کارگرانی که در راهھای شيبدار با شيب بيش از  ۴۵درجه کار میکنند در زمان کار باﯾد بر روی جاﯾگاه
متناسب با نوع کار مستقر شوند ﯾا از تجھيزات حفاظت فردی کار در ارتفاع استفاده کنند.
ماده :٢٩نحـوه طراحی و نصب بونکـرھا ،ناوھا و نقالهھای ھواﯾی و زمينی باﯾد به گونهای باشد که خطر سقوط
سنگ ﯾا دﯾگر اشياء بر روی افراد وجود نداشته باشد.
ماده :٣٠ورود به بونکر فقط با حضور و کمک شخص دﯾگری و از باالی آن و با استفاده از حماﯾلبند کامل بدن ،طناب
نجات و ساﯾر وساﯾل حفاظت فردی و رعاﯾت اصول اﯾمنی باﯾد صورت پذﯾرد.
ب( راهھا در معادن سطحی
ماده :٣١حداکثر سرعت باربری و تردد در مناطق مختلف راهھای معدنی باﯾد با توجه به مشخصات فنی راه ،وضعيت
ماشينآالت و شراﯾط آّب و ھواﯾی توسط مسئول فنی معدن تعيين و با نصب تابلوھای مناسب در مسيرھای تردد
مشخص شود.
ماده :٣٢راهھای معدنی در مناطق مشرف به پرتگاهھا باﯾد با دﯾواره اطمينان متناسب با ظرفيت ماشين و سرعت
باربری تجھيز شوند به نحوی که حداقل ارتفاع آنھا معادل نصف ارتفاع محور چرخ بزرگترﯾن وسيله باربری باشد.
ماده :٣٣عرض مفيد راهھای دو طرفه معدن باﯾد حداقل معادل دو و نيم برابر عرﯾضترﯾن ماشين باربری معدن باشد.
ماده :٣۴جھت مجاز تردد وساﯾل نقليه در جادهھای دو طرفه باﯾد از طرﯾق نصب عالﯾم استاندارد مشخص شود.
ماده :٣۵از جادهھای ﯾک بانده که عرض آن فقط برای عبور ﯾک وسيله باربر ،کافی است فقط ھنگامی میتوان به
عنوان جاده دو طرفه استفاده کرد که در طول مسير آن در فواصل ھر  ٣٠٠متر توقفگاه کناری مناسب اﯾجاد شده
باشد و از ﯾک سامانه برای مدﯾرﯾت باربری در پيچھا و ﯾا ساﯾر مناطق خطرناک استفاده شود.
ماده :٣۶در مواردی که به علت شراﯾط آب و ھواﯾی ﯾا ھر علت دﯾگری ميدان دﯾد رانندگان از سه برابر طول ماشين
کمتر است باربری باﯾد متوقف شود.
ج( راهھا در معادن زﯾرزمينی
ماده :٣٧راه عبور افراد در تونلھای افقی و شيبدار که باربری رﯾلی دارند ﯾا مجھز به نوار نقاله ھستند باﯾد حداقل
 ٧٠سانتيمتر عرض و  ١٨٠سانتيمتر ارتفاع از کف تونل داشته باشد و محل عبور افراد در تمام مسير در ﯾک سمت
باشد.
ماده :٣٨حفرﯾات شيبداری که برای عبور و مرور افراد اختصاص داده میشود باﯾد در شيبھای مختلف با وساﯾل
ذﯾل تجھيز گردند:
الف( در شيبھای  ١۵ـ  ٧درجه :دستگيره سرتاسری.
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ج( در شيبھای  ۴۵ـ ٣٠درجه :اسکوب ﯾا پلهھای افقی و دستگيره.

en
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د( در شيب  ۴۵درجه و بيشتر از آن :اسکوب.

.c
om

ب( در شيبھای  ٣٠ـ  ١۵درجه :پلهھای وسيع شيبدار و دستگيره.

]آﯾيننامه اﯾمنی در معادن مصوب [١٣٩١

ماده :٣٩فاصله پاگردھا در حفرﯾات با شيب تند مجھز به اسکوب نباﯾد از  ١٠متر بيشتر باشد.

.im

ماده :۴٠درتونلھای شيبدار و چاهھای ماﯾل با باربری رﯾلی باﯾد در فاصله حداکثر ھر  ۵٠متر ﯾک جانپناه احداث

w

w

شود .ھمچنين در محل استقرار سوزنبان باﯾد جانپناه ساخته شود.

w

د( شفتھا )چاهھای معدنی(
ماده :۴١ورودی به چاهھای معدنی باﯾد دارای شراﯾط ذﯾل باشد:
الف( داشتن روشناﯾی کافی در تمام ساعات.
ب( سفيدکاری شده باشد.

ج( دارای در فوالدی و نرده حفاظتی برای جلوگيری از سقوط افراد ﯾا ماشينآالت معدنی ﯾا دﯾگر تجھيزات به داخل
چاه.
د( پيشبينی تسھيالت الزم برای عبور اﯾمن افراد از ﯾک لبه شفت به لبه دﯾگر در جاھای الزم.
ماده :۴٢ﯾخ تشکيل شده در مناطقی از چاه معدنی که به علت شراﯾط آب و ھواﯾی به وجود آمده است باﯾد در
اسرع وقت به طرﯾق اﯾمن زدوده شود.
ماده :۴٣تمامی آبھای سطحی و تراوشی برای جلوگيری از رﯾزش به داخل شفت باﯾد زھکشی و جمع آوری
شوند.
ماده :۴۴کف چاهھا باﯾد از تجمع اشياء رھا شده ،مواد معدنی و گل و الی تميز نگه داشته شوند.
ماده :۴۵ھمه افراد در حين بازسازی و تعمير و نگھداری چاهھا باﯾد از تجھيزات حفاظت فردی کار در ارتفاع استفاده
کنند.
ماده :۴۶کار کردن به تنھاﯾی در چاهھای معدنی برای بازسازی و تعمير و نگھداری آنھا ممنوع است.
ماده :۴٧ھنگام حفر چاه معدنی ،استفاده از سپر محافظ )سکو( در فاصلهای کمتر از  ٣متر از جبھه کار الزامی
است .اﯾن سکو باﯾد عالوه بر کابل فلزی )سيم بکسل( تعليق به کمک جکھای مکانيکی افقی به دﯾواره چاه تثبيت
شود.
تبصره :در سنگھای رﯾزشی اﯾن فاصله نباﯾد از  ٢متر تجاوز کند.
ماده :۴٨ھنگام حفر چاه معدنی از زﯾر سکوی کار تا جبھه کار میتوان از نردبان طنابی استفاده کرد مشروط بر آن
که طول آن از  ٣متر کمتر باشد.
فصل چھارم :ماشينآالت معدنی
الف( الزامات عمومی
ماده :۴٩کليه ماشينآالت و تجھيزات معدنی باﯾد توسط افراد ماھر و آموزش دﯾده بکار برده شوند.
ماده :۵٠داشتن گواھينامه وﯾژه جھت کار با ماشينآالتی مانند :بيل مکانيکی ،لودر و بـولدوزر ،لوکوموتيو و نـظاﯾر آن
برای متصدﯾان اﯾن گـونه ماشينآالت الزامی است.
ماده :۵١سوار شدن افراد غيرمجاز بر ماشينآالت معدنی نظير :لودر ،گرﯾدر ،بولدوزر و شاول ممنوع است.
ماده :۵٢حـضور افراد غيرمجاز در منـطقه عملياتی ماشينآالت و تجھيزات ممنوع است.
ماده :۵٣اپراتور در صورت نياز به حضور افراد در حوزه عمليات ماشين ،باﯾد به گونهای کار کند که در ھمه اوقات
شخص مزبور در ميدان دﯾد وی باشد.
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ماده :۵۴اتاقک راننده ماشينآالت بارگيری و باربری باﯾد از طرﯾق رکاب و نردبان قابل دسترس باشد.
ماده :۵۵پياده و ﯾا سوار شدن از ماشينآالت در حال حرکت تحت ھر شراﯾط ممنوع است.

en
y

ماده :۵۶اپراتور باﯾد قبل از ترک ماشينآالت آنھا را خاموش ،دندهھا را درگير و از ترمز دستی استفاده نماﯾد.
ماده :۵٧تعوﯾض و جابهجاﯾی متصدﯾان ماشينآالت و دستگاهھا فقط در زمان توقف آنھا مجاز است.

.im

ماده :۵٨دستگاهھا ،تجھيزات و ماشينآالت در معادن سطحی باﯾد حسب مورد مجھز به برقگير دارای سيستم

w

w

تخليه الکترﯾسيته باشند.

w

ماده :۵٩متصدﯾان دستگاهھای برقی ھنگام کار باﯾد از وساﯾل حفاظت فردی مناسب شامل دستکش الستيکی،
کفش و کاله اﯾمنی عاﯾق در برابر الکترﯾسيته متناسب با ولتاژ و جرﯾان برق دستگاه استفاده کنند.

ماده :۶٠ماشينآالت الکترﯾکی مانند شاولھا و دستگاهھای حفاری برقی نباﯾد قبل از قطع سوئيچ اصلی برق و
تنظيم ترمزھا برای پيشگيری از حرکت ناخواسته ،توسط اپراتور ترک شوند.
ب( ماشينآالت بارگيری و باربری
ماده :۶١وساﯾل باربری باﯾد به گونهای بارگيری شوند که احتمال رﯾزش از آنھا در زمان حمل وجود نداشته باشد.
ماده :۶٢وسيله باربری نباﯾد قبل از متوازن نمودن بار حرکت نماﯾد.
ماده :۶٣کابين ماشينآالت بدنه محور گرد معادن سطحی در زمان جابهجاﯾی باﯾد در جھت حرکت ماشين باشد.
ماده :۶۴کليه وساﯾل بارگيری و باربری باﯾد مجھز به وساﯾل اطفای حرﯾق مناسب و در دسترس باشند.
ماده :۶۵ماشينآالت بارگيری و باربری باﯾد دارای ھشداردھندهھای صوتی و نوری مناسب در زمان حرکت به عقب
باشند.
ماده :۶۶شيشه ماشينآالت بارگيری و باربری باﯾد از جنس شيشه اﯾمنی )سکورﯾت( باشد.
ماده :۶٧استفاده از ماشينھای با موتور احتراقی و الکترﯾکی غيرحفاظت شده در محيطھای آلوده به گازھای قابل
انفجار ممنوع است.
ماده :۶٨حداکثر شيب مجاز در عمليات بارگيری برای لودرھای پشتانداز ،چرخ الستيکی و زنجيری به ترتيب ٢ ،٠/٢
و  ٢٠درصد است.
ماده :۶٩به کارگيری بولدوزرھا در جبھه کارھای با شيب بيش از  ٢۵درجه مجاز نيست.
ماده :٧٠اسکرﯾپرھاﯾی که توسط تراکتورھای الستيکی کشيده میشوند در زمان پربودن ،مجاز به عبور از راهھای
دسترسی با شيب بيشتر از  ١۵درجه و در زمانی که دستگاه خالی است مجاز به عبور از مسيرھای با شيب بيش
از  ٢۵درجه نيستند.
ماده :٧١زنجيرھای کشش جام و اتصاالت مربوطه در بيل کششی ،کابلھا در شاولھای کابلی و سيستم
ھيدروليک جام در شاولھای ھيدروليک ﯾا لودرھا باﯾد به طور روزانه توسط اپراتور ماشين و ھر ھفته توسط مسئول
اﯾمنی معدن ﯾا نماﯾنده وی بازدﯾد و کنترل شوند.
ماده :٧٢نواحی بارگيری باﯾد تا شعاعی که خطر سقوط ،پرتاب سنگ ﯾا برخورد با ماشينآالت وجود دارد حفاظت
شوند و از ورود افراد غيرمجاز به آنجا ممانعت شود.
ماده :٧٣فاصله بوم ﯾا ھر قسمت دﯾگر از ماشينآالت در معادن سطحی از خطوط انتقال برق باﯾد با رعاﯾت مقررات
حرﯾم خطوط انتقال نيرو و توزﯾع برق باشد.
ماده :٧۴جام شاول )صندوقه بيل مکانيکی( در موقع کار ھرگز نباﯾد باالی سر افرادی که در محل کار میکنند
چرخانده شود.
ماده :٧۵جام شاول نباﯾد از باالی اطاق راننده کاميون و کابلھای انتقال برق حرکت داده شود.
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ماده :٧۶در مکانھاﯾی که خطراتی نظير رﯾزشی بودن دﯾواره و برق گرفتگی وجود دارد باﯾد از راھنما برای ھداﯾت
اپراتور ماشين بارگير استفاده شود.

en
y

ماده :٧٧چرخھای ماشينآالت بارگيری و باربری باﯾد ھنگام توقف برای جلوگيری از حرکات ناخواسته مھار شوند.
ماده :٧٨شراﯾط ساخت ،نصب ،نگهداری و بھرهبرداری مخازن سوخت و مواد سرﯾع اشتعال و ھمچنين فاصله آنھا با

.im

توقفگاه ماشينآالت معدنی باﯾد مطابق آﯾيننامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

w

w

مصوب شورای عالی حفاظت فنی رعاﯾت شود.

w

ماده :٧٩جام ،چنگک ﯾا بيل ماشينآالت بارگيری معادن سطحی در ھنگام توقف کار باﯾد پاﯾين آورده شده و روی
زمين قرار گيرد و رھا کردن آن به حالت آوﯾزان و معلق ممنوع است.
ج( ماشينآالت حفاری
ماده :٨٠نکات زﯾر باﯾد به ھنگام کار با دستگاهھای چالزنی رعاﯾت شود:
الف( در صورت تاخوردگی شيلنگ نباﯾد دستگاه را روشن کرد.
ب( برای چالزنی با دستگاهھای الکترﯾکی از دستکش عاﯾق الکترﯾسيته مناسب استفاده شود.

ج( دستگاه چال زنی در ھنگام کار در لبه پلهھای معدنی ﯾا پرتگاهھا نباﯾد در فاصله کمتر از  ٣متری از لبه پله مستقر
شود.
د( دستگاه چالزنی باﯾد در ھنگام حفاری در محل ھموار مستقر گردد و جکھای تعادل دستگاه در وضعيت فعال قرار
گيرند )در صورت دارا بودن( و چنانچه در محل حفاری احتمال ناپاﯾداری وجود دارد باﯾد با استفاده از کابل فوالدی)سيم
بکسل( مناسب نسبت به اتصال دستگاه حفاری به تکيهگاه اﯾمن اقدام شود.
ھـ( چال زنی باﯾد با تزرﯾق آب ﯾا آب پاشی ﯾا با استفاده از دستگاه غبارگير انجام شود به طوری که ميزان غبار توليد
شده از حد مجاز کمتر باشد.
ماده :٨١راستای محور طولی دستگاه چالزنی ھنگام عمليات حفاری در لبه پلهھای معدنی ﯾا پرتگاهھا باﯾد عمود
بر امتداد لبه پله ﯾا پرتگاه باشد.
ماده :٨٢چال زنی در ته چالھا )باقيمانده چالھای آتشباری شده( ممنوع است.
ماده :٨٣در زمان کار مته حفاری نباﯾد ھيچ فردی بر روی دکل ماشين حضور داشته باشد.
د( ماشينآالت حفاری مکانيزه زغال سنگ
ماده :٨۴کليه قسمتھای دستگاهھای حفاری مکانيزه در معدن زغال سنگ که احتمال توليد جرقه در آنھا وجود
دارد باﯾد قبـل و بعد از ھـر نوبت کاری ،بازرسی و کنترل شوند و درصورتی که صدمه دﯾده باشند باﯾد قبل از راه
اندازی مجدد اقدام به تعمير و تعوﯾض آنھا شود.
ماده :٨۵نشانگرھای حرارتی در دستگاهھای حفاری مکانيزه زغال سنگ باﯾد در صورت نياز حرارت ناشی از
اصطکاک را نشان دھند و آب پاشی در زمان کار با فشار و جرﯾان مناسب که بر اساس دستورالعمل سازنده تعيين
شده صورت پذﯾرد.
ھـ( نقالهھا )نوار نقاله و نقاله ھواﯾی(
ماده :٨۶تمامی استوانهھای محرکه و ھرزگرد و قرقرهھای تأمين کشش نوار نقاله باﯾد به خوبی برای گرفتار نشدن
اشخاص از فاصله اﯾمن حفاظ گذاری شوند.
ماده :٨٧در محل تقاطع مسير افراد با نوار نقاله باﯾد پلھای اﯾمن برای عبور و مرور از روی نقاله ساخته شود.
ماده :٨٨در نقاطی که خطر رﯾزش ﯾا پرتاب اشياء از روی نقاله وجود دارد باﯾد حفاظ مناسب برای جلوگيری از سقوط
تأمين شود.
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ماده :٨٩راهاندازی نوار نقاله ﯾا ناو زنجيری تنھا باﯾد به وسيله متصدی مربوطه انجام شود و پس از خاتمه باربری
خاموش شوند.

en
y

ماده :٩٠افراد اطراف نوار نقاله باﯾد قبل از شروع به کار آن با ارسال عالئم صوتی ﯾا بصری آگاه شوند.

ماده :٩١نوار نقالهھاﯾی که راه عبور افراد در مجاورت آنھا قرار گرفته باﯾد مجھز به کليدھا ﯾا ساﯾر وساﯾل قطعکننده

.im

اضطراری باشند.

w

w

ماده :٩٢ھمه نوار نقالهھا در معادن زﯾرزمينی و ھمچنين روغن ھيدروليک مورد استفاده در آنھا باﯾد از نوع مقاوم در

w

برابر آتش باشند و در صورت سوختن ،گازھای سمی توليد نکنند.
ماده :٩٣درسرتاسر مسير نوار نقاله باﯾد تجھيزات اطفای حرﯾق مناسب نصب گردند.
ماده :٩۴نظافت نقالهھا و روغنکاری قسمتھای متحرک آن در ھنگام کار ممنوع است.

ماده :٩۵استوانهھای محرک و ھرزگرد نوار نقالهھا باﯾد دارای مکانيزم خود پاکسازی باشند و در غير اﯾن صورت باﯾد
ترتيبی اتخاذ شود که تميز کردن آنھا فقط در زمان توقف نوار صورت پذﯾرد.
ماده :٩۶نوار نقالهھا باﯾد دارای مکانيزم قفل کننده در زمان پاکسازی و تعميرات برای پيشگيری از حرکات ناخواسته
باشند.
ماده :٩٧مسير باربری با نوار نقاله ﯾا ناو زنجيری باﯾد در فواصل زمانی مناسب از مواد رﯾخته شده از روی نوار ﯾا ناو
پاکسازی شود.
ماده :٩٨سوار شدن افراد بر روی نوار نقالهھای حمل بار ممنوع است.
ماده :٩٩نوار نقاله باﯾد مجھز به حسگرھاﯾی باشد تا در صورت پارگی ﯾا منحرف شدن نواراز مسير خود ،برق اصلی
را قطع نماﯾد.
ماده :١٠٠در ھر دو سر اﯾستگاه نقاله ھواﯾی باﯾد ارتباط مخابراتی مستقيم بين پاﯾانهھا برای تبادل اطالعات وجود
داشته باشد.
ماده :١٠١سوار شدن افراد به نقاله ھواﯾی وﯾژه باربری مواد معدنی ممنوع است.
ماده :١٠٢نقالهھای ھواﯾی وﯾژه حمل افراد باﯾد دارای تجھيزات ذﯾل باشند:
الف( دو ترمز مستقل که ھر ﯾک به تنھاﯾی قابليت متوقف کردن نقاله را با حداکثر بار داشته باشند.
ب( دارا بودن نيروی محرکه اضطراری برای مواقعی که نيروی محرکه اصلی وجود ندارد.
ج( اتاقکھای وﯾژه حمل نفرات در نقالهھای ھواﯾی باﯾد مجھز به قفلھاﯾی برای جلوگيری از تخليه اتفاقی افراد
باشند.
ماده :١٠٣ترمزھای نقاله ھواﯾی در صورت قطع نيروی محرکه باﯾد به شکل خودکار عمل نماﯾند و نقاله را متوقف
کنند.
ماده :١٠۴طراحـی ،ساخت ،نصـب و بھرهبـرداری از دکلھای نقاله ھواﯾی باﯾد به گونهای باشد که ضمن تأمين
اﯾمنی کامل ،مانع از لنگر برداشتن و ﯾا حرکات اضافی صندوقهھا در طول مسير باربری شوند.
فصل پنجم :باربری در معادن
الف( الزامات عمومی
ماده :١٠۵تمامی مسيرھای باربری باﯾد از لحاظ شيب و پھنا ﯾکنواخت و تا حدامکان مستقيم و متناسب با حجم
ترافيک و نوع وساﯾل باربری باشند و ھمواره در شراﯾط اﯾمن نگهداری شوند.
ماده :١٠۶تابلوی مقررات اﯾمنی برای ھر سيستم باربری باﯾد در ابتدا و انتھای آن و در ھمه مسيرھای ارتباطی در
معرض دﯾد قرار داده شود.
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ماده :١٠٧باربری ھمزمان با رفت و آمد نفرات فقط در صورتی مجاز است که امکان سر خوردن وساﯾل باربری ﯾا
غلتيدن بار وجود نداشته باشد.

en
y

ماده :١٠٨تمامی مسيرھای باربری باﯾد از قطعات سنگ ﯾا دﯾگر موانع تميز نگه داشته شوند.

ماده :١٠٩اتصال ﯾا جدا کردن وساﯾل باربری باﯾد در محل مناسب و به گونهای صورت پذﯾرد تا از حرکات ناخواسته آنھا

.im

جلوگيری شود.

w

w

ماده :١١٠اقدامات احتياطی مناسب در کليه مسيرھای باربری برای جلوگيری از حرکت ناخواسته وساﯾل باربری باﯾد

w

به گونهای پيشبينی شود تا در موقع لزوم به شکل خودکار عمل نماﯾند.

ماده :١١١سوار شدن کارگران روی کليه وساﯾل باربری به استثنای وساﯾلی که برای نفربری کارگران اختصاص دارد،
ممنوع است.

ماده :١١٢وساﯾل باربری از خط خارج شده نباﯾد تا زمان توقف موتور وسيله ﯾا طناب کشنده آنھا با دست بر روی رﯾل
قرار داده شوند.
ماده :١١٣در صورت نياز به حمل و نقل بارھای سنگين و غيرمعمول از نظر وزن و ابعاد ،موارد ذﯾل باﯾد زﯾر نظر
سرپرست معدن لحاظ شوند:
الف( وزن دقيق محموله مشخص شود و وسيله نقليه مناسب و اﯾمن برای آن انتخاب شود.
ب( مسير مناسب برای حمل و نقل در نظر گرفته شود و کل مسير قبل از حمل و نقل مورد بازرسی قرار گيرد.
ج( کليه اتصاالت و زنجيرھا باﯾد برای بار سنگين محاسبه شوند تا تواناﯾی تحمل وزن مورد نظر را داشته باشند.
ب( باربری دستی
ماده :١١۴باربری دستی در معادن باﯾد بر اساس آﯾيننامه حفاظتی حمل دستی بار مصوب شورای عالی حفاظت
فنی صورت پذﯾرد.
ماده :١١۵در جابهجاﯾی واگنھا با دست ﯾا وﯾنچ باﯾد روی لبه واگن چراغ روشن نصب گردد.
ماده :١١۶جابهجاﯾی دستی واگنھا در شيبھای بيش از نيم درجه ممنوع است.
ماده :١١٧در مواردی که کارگر ناچار است وساﯾل باربری را در فضاھای تنگ ھل بدھد باﯾد حفاظ مناسبی برای
دست بر روی وساﯾل باربری وجود داشته باشد.
ماده :١١٨فواصل واگنھا در باربری دستی باﯾد به گونهای باشد تا از برخورد واگنھا به باربرھا جلوگيری شود.
ج( باربری رﯾلی
ماده :١١٩محل استقرار اپراتور لوکوموتيو در معادن زﯾرزمينی باﯾد دارای کابين مسقف باشد.
ماده :١٢٠حداکثر سرعت مجاز باربری با قطار در معادن زﯾرزمينی نباﯾد بيش از  ١٨کيلومتر در ساعت باشد.
ماده :١٢١حمل افراد باﯾد با واگن مخصوص نفربری انجام شود.
ماده :١٢٢بستن واگنھای حمل بار به واگنھای نفربر ممنوع است.
ماده :١٢٣حمل مواد منفجره و مواد آتشزا در واگنھای نفربر ممنوع است.
ماده :١٢۴مکانيزم اتصال واگنھا به ﯾکدﯾگر باﯾد از نوعی باشد که برای بستن ﯾا باز کردن آنھا کارگر مجبور به قرار
گرفتن بين دو واگن نباشد.
ماده :١٢۵ھر لوکوموتيو باﯾد دارای چراغ جلو با قابليت روشناﯾی مؤثر تا فاصله  ٣٠متر باشد .ھمچنين در پشت
آخرﯾن واگن ھر قطار باﯾد چراغ خطر قرمز رنگ ﯾا وساﯾل ھشداردھنده نصب شود به گونهای که حداقل از فاصله ٣٠
متری دﯾده شود .چراغھای قطار در زمان حرکت باﯾد روشن باشند.
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ماده :١٢۶واگنھا باﯾد به شکل دورهای تحت سروﯾس و روغن کاری و تعمير قرار گيرند .کارھای انجام شده باﯾد با
ذکر شماره واگن ،تارﯾخ تعمير و سروﯾس و نام خانوادگی شخصی که مجری آن بوده است در دفتر مخصوص ثبت

en
y

گردد.

ماده :١٢٧اتصال و ﯾا جدا نمودن واگنھا و کنترل اتصاالت بين آنھا در زمان حرکت قطار ممنوع میباشد.

.im

ماده :١٢٨سوار شدن کمک راننده لوکوموتيو فقط روی صندلی مخصوص وی که به طور موقت به لبه آخرﯾن واگن

w

w

قطار نصب میگردد مجاز است.

شدهاند الزم است که روی ھر لوکوموتيو و ھمچنين جنب دھانه تونل ،جک مخصوص اﯾن کار وجود داشته باشد.

w

ماده :١٢٩به منظور بلند کردن و روی رﯾل قرار دادن واگنھا و لوکوموتيوھاﯾی که از روی رﯾل منحرف و ﯾا خارج
ماده :١٣٠در موارد ذﯾل استفاده از واگنھا ممنوع است:
الف( در صورت عدم روغنکاری ،سالم نبودن محور چرخھا و ﯾا وجود شکستگی در چرخھا.
ب( در صورت سالم نبودن زنجير و قالب و دﯾگر اجزاﯾی که مربوط به اتصال واگنھا میباشند.
ج( در صورت ناقص بودن سپرھای طرفين واگن و ﯾا ترمز )در واگنھای ترمزدار(.
د( در صورت وجود نقص در سيستم تخليه واگنھا.
ماده :١٣١مراکز بارگيری در تونلھا باﯾد طوری طراحی شوند که جای کافی برای عبور و مرور افراد باقی بماند و
شروع حرکت قطار و ﯾا واگن باﯾد توسط عالئم ھشداردھنده شنيداری و دﯾداری اعالم گردد.
ماده :١٣٢درﯾچه خروجی بونکرھا به جز ھنگام بارگيری باﯾد بسته باشد.
ماده :١٣٣ورودی محلھای واگن برگردان باﯾد توسط مانع اﯾمن شود تا از ورود دﯾگر قطارھا به محل و خطر برخورد با
آن جلوگيری شود.
ماده :١٣۴در تونلھای معادن گازدار که از نظر گاز خيزی جزء طبقه  ٣ﯾا باالتر از آن میباشند باﯾد فقط از
لوکوموتيوھای مجاز برای معادن گازدار استفاده شوند.
ماده :١٣۵قطار نباﯾد از نقطه ترمز تا توقف کامل بيش از  ۴٠متر را طی نماﯾد.

ماده :١٣۶لوکوموتيو در ھنگام حرکت باﯾد در ابتدای قطار واگنھا قرار گيرد .قرار گرفتن لوکوموتيو در انتھای قطار
واگنھا فقط در مواقع مانور و جابجا کردن واگنھا در سر دو راھیھا و ھنگام تخليه بار مجاز است.
ماده :١٣٧استفاده از لوکوموتيو در موارد ذﯾل ممنوع است:
الف( نقص در سپرھای جلو و عقب و ﯾا عدم وجود آنھا.
ب( ناقص بودن زنجير و قالب و ﯾا ساﯾر وساﯾل اتصال.
ج( عيب در ترمزھا.
د( نقص در سيستم اطفای حرﯾق.
ه( خرابی و ﯾا عدم نور کافی چراغ لوکوموتيو.
و( خرابی دستگاه عالﯾم ھشداردھنده شنيداری و دﯾداری.
ز( مشاھده نقص در وساﯾل ضد انفجار لوکوموتيو )در تونلھای خطرناک از نظر وجود گاز(.
ح( عدم وجود جک ھمراه لوکوموتيو.
ط( ساﯾر موارد بنا به تشخيص مسئول اﯾمنی ﯾا مسئول فنی معدن.
ماده :١٣٨پاﯾين پرﯾدن از قطار و واگذاری رانندگی لوکوموتيو در حال حرکت به دﯾگری ممنوع است.
ماده :١٣٩قبل از آن که واگن خارج شده از خط را بلند کرده و روی خط قرار دھند باﯾد اقدامات اﯾمنی برای جلوگيری
از حرکات ناخواسته لحاظ شود.
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ماده :١۴٠سيستم اضطراری توقف قطارھای نفربر باﯾد دارای ترمزھای خراب ـ اﯾمن که در شراﯾط خراب نيز قادر به
توقف کامل قطار است ،باشد.

en
y

ماده :١۴١فاصله دو واگن در ھنگام عبور از کنار ھم نباﯾد از  ٢٠سانتيمتر کمتر باشد.

ماده :١۴٢ارتفاع بارگيری واگن باﯾد برای پيشگيری از سر رﯾز شدن ،متناسب با ظرفيت آن باشد.

.im

ماده :١۴٣ھمه واگنھای صندوقه گردان باﯾد مجھز به قفل باشند تا از تخليه اتفاقی صندوقه آنھا جلوگيری شود.

w

w

ماده :١۴۴برای جلوگيری از واژگون شدن واگن در زمان تخليه باﯾد از زنجير اﯾمنی که به شاسی واگن متصل می-

w

شود ،استفاده کرد.
ماده :١۴۵کنترل اتصاالت واگنھا در زمان حرکت قطار مجاز نيست.

ماده :١۴۶سر رﯾلھا در محل اتصال دو رﯾل به ﯾکدﯾگر باﯾد در ﯾک سطح باشند و رﯾل خارجی در قوسھا باﯾد باالتر از
رﯾل داخلی قرار گيرد .رﯾلھا باﯾد ھر ماھه توسط مسئول اﯾمنی معدن ﯾا نماﯾنده وی بازرسی شوند و در صورت وجود
فرساﯾش مؤثر در کالھک ﯾا مشاھده ترکھای طولی ﯾا عرضی در تيغه رﯾل ،نسبت به تعوﯾض کامل آنھا اقدام شود.
د( لوکوموتيو باطریدار در معادن زﯾرزمينی
ماده :١۴٧باطریھا در معادن زﯾرزمينی باﯾد فقط در اﯾستگاهھای وﯾژه با مشخصات ذﯾل شارژ ﯾا تعوﯾض شوند:
الف( از مواد غيرقابل اشتعال ساخته شود.
ب( مجھز به وساﯾل مناسب و کافی برای اطفای حرﯾق باشد.
ج( ھوای عبور کرده از روی باطری مستقيماً باﯾد در ﯾک راه ھواﯾی تخليه شود و برای تھوﯾه جبھه کار از آن استفاده
نشود.
د( دھانهھای راه ھواﯾی در نزدﯾکی سقف جای داده شوند.
ھـ( به گونهای باشد که خطر سر رﯾز شدن آب باطری ﯾا الکتروليت وجود نداشته باشد.
و( تجھيزات و لوازم الکترﯾکی اﯾستگاه شارژ باﯾد ضد جرقه باشند.
ماده :١۴٨آب باطری ﯾا الکتروليت رﯾخته شده در اﯾستگاه شارژ باﯾد بالفاصله پاک شود.
ماده :١۴٩در جعبه باطریھای لوکوموتيو و ھمچنين درﯾچهھای آن باﯾد در ھنگام شارژ باز باشند .بستن در جعبه
پس از اتمام تصاعد خروج کامل گاز از درﯾچهھا مجاز است.
تبصره :در ھر حال بستن در جعبه زودتر از ﯾک ساعت پس از اتمام شارژ ممنوع است.
ماده :١۵٠قبل از خارج نمودن باطری از اطاق شارژ باﯾد اﯾزوله کردن و عاﯾقبندی بين المنتھا و بدنه جعبه باطری
مورد کنترل قرار گيرد.
ماده :١۵١شارژ نمودن باطریھای معيوب و ﯾا کثيف ممنوع است.
ھـ( باربری با لوکوموتيوھای الکترﯾکی در معادن زﯾرزمينی
ماده :١۵٢درصد گاز قابلانفجار در ھوای تمامی مسيرھاﯾی که در آنھا از لوکوموتيوھای الکترﯾکی استفاده میشود
باﯾد کمتر از حد مجاز باشد.
ماده :١۵٣در تونلھاﯾی که به علت وجود گاز ﯾا گرد زغال سنگ خطرناک میباشند ،تعميرات مربوط به وساﯾل برقی
لوکوموتيو ممنوع است.
ماده :١۵۴سيمھای تغذﯾه لوکوموتيو الکترﯾکی باﯾد دارای کليدھای قطع جرﯾان در فواصل حداکثر  ۵٠٠متر و در
ابتدای ھمه خطوط منشعب باشند.
ماده :١۵۵سيمھای تغذﯾه لوکوموتيو الکترﯾکی باﯾد دارای تجھيزات حفاظتی در برابر عبور جرﯾان اضافه باشند.
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ماده :١۵۶سيمھای تغذﯾه لوکوموتيو الکترﯾکی در معادن زﯾرزمينی زغال سنگ باﯾد فقط در مسير ھوای تازه شبکه
تھوﯾه نصب شوند.

محل تقاطع با دﯾگر سيمھا ﯾا کابلھای حاوی برق باﯾد به شکل مناسبی عاﯾقبندی شوند.

.im

en
y

ماده :١۵٧سيمھای تغذﯾه لوکوموتيو الکترﯾکی و سيمھای لخت مخابراتی در موارد عبور از ميان درھای تھوﯾه ﯾا در
ماده :١۵٨سيمھای تغذﯾه لوکوموتيو الکترﯾکی با کمتر از  ٢متر ارتفاع از کف باﯾد در موارد ذﯾل به شکل مؤثر

w

w

حفاظگذاری شوند:

w

الف( در ھمه نقاطی که ممکن است محل کار واقع شده ﯾا کارگران به طور منظم از زﯾر سيمھای برق عبور نماﯾند.
ب( در ھر دو طرف درھای تھوﯾه.
ج( در اﯾستگاهھاﯾی که افراد از قطارھای وﯾژه حمل نفرات پياده ﯾا سوار میشوند.

د( حفاظگذاری موقت در مناطقی که افراد در نزدﯾکی لوکوموتيو الکترﯾکی ﯾا سيمھای تغذﯾه لوکوموتيو الکترﯾکی کار
میکنند.
ماده :١۵٩عالﯾم نوری واضح در مناطق تعوﯾض خط ،تقاطعھا و مسيرھا در زمان برقدار بودن سيم لوکوموتيو
الکترﯾکی باﯾد مشھود باشد.
ماده :١۶٠جرﯾان برق لوکوموتيوھای الکترﯾکی قطارھای نفربری در زمان سوار و پياده شدن اشخاص باﯾد قطع باشد
و ﯾک عالمت نوری وﯾژه نشان دھد که سيم برق تغذﯾه لوکوموتيو الکترﯾکی بیبرق است.
ماده :١۶١سيم ﯾا سيمھای تغذﯾه لوکوموتيوھای برقی باﯾد به طرﯾقی نصب شوند که احتمال قطع شدن ،برق
گرفتگی ﯾا بروز حرﯾق وجود نداشته باشد.
ماده :١۶٢سيم ﯾا سيمھای تغذﯾه لوکوموتيوھای برقی باﯾد در ارتفاع حداقل  ٢/۵متر از کف نصب شوند در غير اﯾن
صورت ،جرﯾان برق در ھنگام عبور و مرور اشخاص باﯾد قطع شود.
ماده :١۶٣اطاقک راننده در لوکوموتيوھای الکترﯾکی که از سيم لخت برق میگيرد باﯾد مسقف بوده و تجھيزات
انتقال جرﯾان باﯾد به طور کامل عاﯾقبندی شده باشد تا احتمال برق گرفتگی راننده وجود نداشته باشد.
ماده :١۶۴تمام قسمتھای لوکوموتيو که جرﯾان برق از آن عبور میکند باﯾد به وسيله پوشش مناسبی عاﯾق
شوند.
ماده :١۶۵جرﯾان برق باﯾد قبل از انجام ھرگونه تعمير در شبکه انتقال برق به لوکوموتيو ﯾا تعمير قسمتھای
الکترﯾکی ﯾا مکانيکی لوکوموتيو قطع شود.
و( باربری با لوکوموتيوھای دﯾزلی و ساﯾر وساﯾل نقليه دﯾزلی در معادن زﯾرزمينی
ماده :١۶۶ميزان منوکسيدکربن در گازھای خروجی از اگزوز لوکوموتيو دﯾزلی باﯾد کمتر از  ٠/٠۵درصد باشد.
ماده :١۶٧استفاده از لوکوموتيو دﯾزلی در تونلھای پيشروی که تھوﯾه آنھا با بادبزنھای موضعی انجام میگيرد به
شرطی مجاز است که مقدار گاز زغال در جرﯾان ھوای خروجی از تونل کمتر از  ٠/۵درصد باشد.
ماده :١۶٨دمای گازھای خروجی از اگزوز لوکوموتيو دﯾزلی نباﯾد بيشتر از  ٧٠درجه سانتيگراد باشد و ھيچ شعله و
جرقهای نباﯾد از وسيله نقليه خارج شود.
ماده :١۶٩توقفگاه ،محل سوختگيری و تعوﯾض روغن لوکوموتيوھای دﯾزلی باﯾد دارای وﯾژگیھای ذﯾل باشد:
الف( با جرﯾان کافی ھوا تھوﯾه شود.
ب( از مواد غير قابل اشتعال ساخته شده باشد.
ج( کف محل باﯾد از الﯾهای از بتن با سطح غيرمتخلخل ،با شيب مناسب و کانال ھاﯾی برای انتقال سيال رﯾخته شده
پوشيده شود.
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د( دارای وساﯾل مناسب و کافی برای اطفاء حرﯾق باشد.

ماده :١٧٠سوختگيری ﯾا تعوﯾض روغن وساﯾل نقليه دﯾزلی فقط باﯾد در اﯾستگاهھای وﯾژه انجام شود.
اسرع وقت به سطح زمين منتقل شوند.

.im

en
y

ماده :١٧١الياف تنظيف مواد روغنی برای پيشگيری از حرﯾق باﯾد در ظروف غيرقابل اشتعال جمعآوری شده و در
ماده :١٧٢مقدار روغن انبار شده و مواد سرﯾع االشتعال در داخل معادن زﯾرزمينی نباﯾد بيش از ميزان مصرف برای

w

w

 ٢۴ساعت آﯾنده باشد و مخازن تخليه شده روغن باﯾد در اسرع وقت به بيرون از معدن برده شوند.

w

ز( باربری در مسير شيبدار با وﯾنچ
ماده :١٧٣عبور و مرور افراد در زمان باربری با وﯾنچ از مسير شيبدار وﯾنچ ممنوع است.
ماده :١٧۴سرعت باربری با وﯾنچ نباﯾد از  ۵متر بر ثانيه بيشتر باشد.

ماده :١٧۵زنجيرھای اتصال واگنھا به استثنای واگن اول باﯾد مقاومتی معادل حداقل  ۶برابر وزن واگن پر را دارا
باشند .ميزان مقاومت زنجير اتصال واگن اول باﯾد حداقل  ١٠برابر وزن واگن پر باشد.
ماده :١٧۶بازدﯾد از سيم بکسل وﯾنچ باﯾد ھر ماه توسط مسئول اﯾمنی با اندازه گيری قطر سيم بکسل در محلھای
فرسوده انجام شود و در صورت تخرﯾب حداکثر  ۵درصد از بافت سيم بکسل باﯾد نسبت به تعوﯾض آن اقدام نمود.
ماده :١٧٧حداقل  ٣دور اضافه از سيم بکسل باﯾد روی قرقره وﯾنچ باقی بماند.
ماده :١٧٨ورودی محل تخليه واگنھا باﯾد برای پيشگيری از ورود واگنھای دﯾگر و خطر برخورد ،توسط مانع اﯾمنی
مناسب مسدود شود.
ماده :١٧٩قرقره وﯾنچ باﯾد دارای ترمزی باشد که در حال توقف بسته بماند.
ماده  :١٨٠واگنھاﯾی که توسط وﯾنچ باال کشيده میشوند باﯾد مجھز به چنگکھاﯾی باشند تا با گير کردن به
تراورسھا در مواقع اضطراری به عنوان ترمز عمل نموده و واگن را متوقف کنند.
ماده :١٨١در صورت خروج واگن از خط باﯾد پس از حصول اطمينان از قفل بودن قرقره وﯾنچ ،واگن از باال کشيده و
دوباره روی خط قرار گيرد .شروع مجدد به کار مشروط به اطمينان از عدم قرار گرفتن کارگران در منطقه خطر می-
باشد.
ماده :١٨٢پذﯾرگاه باالﯾی راه مورب باﯾد دارای نرده مناسبی باشد تا از حرکت ناخواسته واگنھا به مسير شيبدار
جلوگيری شود .باز کردن نرده باﯾد بعد از حصول اطمينان از بسته شدن واگنھا به ﯾکدﯾگر و سيم بکسل انجام شود.
ماده :١٨٣بين پذﯾرگاهھا در مسير باربری با وﯾنچ باﯾد وسيله تبادل عالﯾم موجود باشد.
ماده :١٨۴نزدﯾک شدن افراد متفرقهای که در کار دستگاهھا دخالتی ندارند ھنگام کار دستگاهھای باربری در مسير
شيبدار به محوطهای که در آنھا واگنھا از سيستم بکسل و ﯾا زنجير جدا و تخليه میگردند ،ممنوع است .به اﯾن
منظور باﯾد در محل فوقالذکر تابلوی ھشداردھنده نصب نماﯾند.
ح( باربری در چاه )باالبرھا(
ماده :١٨۵اگر عمق چاه به اندازهای باشد که ارتباط مستقيم بين متصدﯾان پذﯾرگاهھای مختلف چاه به وسيله صدای
افراد به طور واضح برقرار نشود باﯾد اﯾن ارتباط به وسيله ھشدار دھنده صوتی ﯾا وساﯾل مخابراتی برقرار گردد.
تبصره :در چاهھاﯾی که از وساﯾل حمل و نقل برای رفت و آمد کارگران استفاده میشود عالوه بر عالﯾم ارتباطی
زنگدار باﯾد ارتباط تلفنی بين متصدﯾان تمام پذﯾرگاهھا و متصدی باالبر نيز برقرار باشد.
ماده :١٨۶کليه قسمتھای انتقالدھنده نيرو ،سيم بکسلھا ،نگهدارندهھا و ترمزھای باالبرھا باﯾد روزانه از نظر
صحت عملکرد کنترل شوند.
ماده :١٨٧باالبرھای دائم باﯾد دارای وﯾژگیھای ذﯾل باشند:
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ب( سقوط اشياء از داخل آنھا ممکن نباشد.

en
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ج( بار در داخل آنھا بیحرکت بماند.
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الف( دارای رﯾلھای ثابت جھت ھداﯾت باربری در مسير باشند.
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ماده :١٨٨باالبرھای مخصوص حمل افراد باﯾد دارای سرپناه و پاراشوت بوده و به عالوه دستگاه محرکة آنھا مجھز به

.im

تنظيمکننده سرعت باشد .پالک نشاندھندة ظرفيت سرنشينھای اﯾن وساﯾل باﯾد به طور آشکار در محل مناسبی

w

w

نصب گردد.

w

ماده :١٨٩باالبرھای دائمی که برای حمل افراد به کاربرده میشوند باﯾد مجھز به سيستم نشان دھنده موقعيت
اطاقک باالبر در چاه بوده و با وساﯾل ھشداردھنده صوتی نزدﯾک شدن آن به پذﯾرگاهھا اعالم گردد.

ماده :١٩٠ﯾک فضای مناسب )چاھک( در سيستم باالبر وﯾژه حمل افراد در پاﯾين ترﯾن محل استقرار قفس در زﯾر
فضای آخرﯾن پذﯾرگاه جھت نصب سپرھا )ضربهگيرھا( ﯾا دﯾگر وساﯾل مشابه به منظور کم کردن صدمات ناشی از
سقوط قفس باﯾد حفر شود.
ماده :١٩١ماشين باالبر باﯾد مجھز به عمق نماﯾی باشد که حين عبور وسيله حمل و نقل از طبقات مختلف معدن
زنگ اخباری را به شکل خودکار به صدا درآورد.
ماده :١٩٢نشانگر عمق باﯾد به نحوی نصب شود که شنيدن صدای زنگ و دﯾدن آن توسط اشخاصی که با باالبرکار
میکنند به آسانی صورت پذﯾرد.
ماده :١٩٣سرعت حرکت باالبر ھنگام حمل مسافر نباﯾد از  ٨متر بر ثانيه تجاوز کند.
ماده :١٩۴باالبر باﯾد دارای ترمزی باشد که در صورت لزوم بتواند کابل فوالدی را در شراﯾطی که باالبر با حداکثر
ظرفيت باربری در ھر ﯾک از جھات کار میکند ،متوقف کند.
ماده :١٩۵ماشينھای باالبر باﯾد به دو دستگاه ترمز جداگانه شامل ترمز عادی و ترمز اﯾمنی که ھر ﯾک به طور
مستقل قادر به توقف ماشين باشد ،مجھز گردند.
ماده :١٩۶ترمزھا باﯾد به شکلی تنظيم شوند که در صورت قطع نيروی محرکه به شکل خودکار عمل کنند .ھمچنين
انتقال نيروی محرکه ماشين با بکار افتادن ترمز اﯾمنی باﯾد به طور خودکار قطع شود.
ماده :١٩٧باالبر باﯾد دارای مکانيزمی باشد تا در مواقعی که قفس به باالتر از حد نھاﯾی تعيين شده در سر چاه
برسد نيروی محرکه را قطع و سيستم ترمز را فعال کند.
ماده :١٩٨باالبرھاﯾی که برای جابهجاﯾی افراد استفاده میشود باﯾد به سيستمھای خودکار مھار سرعت و از
کارانداز ناشی از اضافه بار مجھز باشد.
ماده :١٩٩در چاهھاﯾی که از چرخ چاه کالجدار استفاده میشود ھر موتور باﯾد دارای ضامن باشد که باز کردن ترمز و
آزاد کردن کالج به طور ھمزمان امکان نداشته باشد.
ماده :٢٠٠ﯾک نشانگر سرعت باﯾد در محلی که به آسانی توسط اپراتور ماشين باالبر دﯾده شود ،نصب گردد.
ماده :٢٠١جنس کابل فلزی باﯾد مناسب با شراﯾط محيط کار انتخاب شود و در مقابل خوردگی و فرساﯾش مقاوم
باشد.
ماده :٢٠٢ضرﯾب اطمينان کابل فلزی باﯾد حداقل  ۶باشد .به عبارت دﯾگر ميزان بار مفيد و بار مرده و کل وسيله
باربری نباﯾد از ﯾک ششم مقاومت کابل تجاوز کند.
ماده :٢٠٣ھرگاه پس از ھر آزماﯾش مشخص شود که تقليل قابل مالحظهای در مقاومت کابل حاصل شده و ﯾا بيش
از ده درصد عنصرھای مشھود آن در طول سه گام پاره شده و ﯾا تغيير محسوسی در شکل ظاھری کابل از نظر
خوردگی ،سائيدگی ،تقليل قطر ،شکستگی ﯾا باز شدن پيچش آن حاصل شده باشد ،آن کابل باﯾد تعوﯾض گردد.
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ماده :٢٠۴در ھر معدن که باربری از طرﯾق چاه با وساﯾل باالبر انجام میگيرد ،بھرهبردار موظف است ،دفتری برای
ثبت موارد ذﯾل در معدن اختصاص دھد:

en
y

الف( نام و نشانی کارخانه سازنده کابل فلزی و وساﯾل مربوطه.

ب( مشخصات کابل ،نوع سيمھای بکار برده شده و ساختمان آن و نتيجه آزماﯾشھای انجام شده درباره کابل نو و

.im

محاسبه مقاومت کل کابل فلزی و ھمچنين نتيجه آزماﯾشھاﯾی که برطبق مقررات مربوطه انجام میشود.

w

w

ج( تارﯾخ شروع استفاده از کابل و نوع باربری آن.

w

د( وزن مرده کليه وساﯾلی که کابل متحمل میشود به انضمام وزن خودکابل و ھمچنين حداکثروزن باری که حمل
میکند.
ه( تارﯾخ و نوع تعميرات و تارﯾخ سر و ته کردن کابل.
ز( تارﯾخ و علت خارج کردن کابل از سروﯾس.
ح( مقدار عملکرد کابل در حرکت به طرف پاﯾين و در حرکت به طرف باال و ميزان تن ـ کيلومتر باربری ماھانه.
ماده :٢٠۵ماشين باالبر و متعلقات آن باﯾد مطابق آﯾيننامه حفاظتی وساﯾل حمل و نقل و جابهجا کردن مواد و اشياء
در کارگاهھا مصوب شورای عالی حفاظت فنی بازرسی شوند.
ماده :٢٠۶قبل از اولين استفاده منظم کاری از ھر کابل فلزی باالبر در جابهجاﯾی نفرات ،اﯾن کابل حداقل باﯾد ٢٠
مرتبه به ھمراه بار ھم اندازهاش به کار برده شود .کابل باالبر بعد از اﯾن آزماﯾش باﯾد کنترل شود تا ھيچ گونه صدمات
مشھود در آن اﯾجاد نشده باشد.
ماده :٢٠٧سيم بکسل ماشين باالبر باﯾد بصورت ماھانه و بعد از تميز کردن سطح کابل فلزی با عبور با سرعتی
کمتر از  ٠/۵متر بر ثانيه توسط مسئول اﯾمنی ﯾا نماﯾنده وی بازرسی شود.
ماده :٢٠٨لبه طبلکھا برای جلوگيری از لغزش باﯾد طوقه داشته باشند) .به استثنای طلبکھای مخروطی که باﯾد
مکانيزمی برای پيشگيری از لغزش کابل فوالدی در آنھا بکار رفته باشد( سر کابل باﯾد به شکل مناسب و اﯾمن به
طبلک متصل شود )به استثنای باالبر از نوع اصطکاکی( به نحـوی که حتی در زمانی که قفس باالبر در پاﯾينترﯾن
نقطه قرار دارد ،حداقل  ٢دور کابل فلزی بر روی طبلک باقی مانده باشد.
ماده :٢٠٩کيج باﯾد دارای سقف محافظ محکم بوده و داخل آن ميلهھا ﯾا دستگيرهھاﯾی برای گرفتن افراد وجود
داشته باشد.
ماده :٢١٠کيج باﯾد به شکل اﯾمن در زمان حمل افراد محصور شود تا امکان سقوط اشخاص از آن به داخل چاه وجود
نداشته باشد.
ماده :٢١١درھای کيج نباﯾد به سمت خارج باز شوند و به شکلی باﯾد تنظيم شوند تا در اثر ضربه ﯾا تکانھای
ناگھانی باز نشوند.
ماده :٢١٢حداکثر ظرفيت مجاز حمل نفر و بار که در ھر کيج اجازه سوار شدن را دارند باﯾد بر اساس مشخصات
فنی ،توسط سرپرست معدن تعيين شود.
ماده :٢١٣کف کيج باﯾد تحمل فشارھا و تنشھای اﯾجاد شده در زمان بارگيری و تخليه در شراﯾط معمولی و
اضطراری را داشته باشد.
ماده :٢١۴ارتفاع کيج نفربری باﯾد به اندازهای باشد تا اشخاص به آسانی بتوانند در آن باﯾستند.
ط( باربری با کاميون
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ماده :٢١۵جادهھای باربری که شيب متوسط بيش از  ۵درصد دارند باﯾد دارای راه ھای خروج اضطراری در پيچھا
باشند تا راننده در صورت عمل نکردن ترمز دامپ تراک ،بتواند با ھداﯾت ماشين به آنھا ،کاميون را به شکل اﯾمن

en
y

متوقف کند.

ماده :٢١۶تمام کاميونھا در معدن باﯾد دارای چراغ جلو و چراغ خطر در عقب باشند و بلندی صدای سيستم

.im

ھشداردھنده صوتی آنھا بيشتر از بلندی صدای معمول در معدن باشد.

w

w

ماده :٢١٧دود خروجی از اگزوز کاميونھای با موتور احتراق داخلی باﯾد از محلی دور از محل استقرار راننده خارج

w

شود.

ماده :٢١٨خودروھای سواری که وارد محدوده تردد دامپ تراکھا میشوند باﯾد در روز مجھز به پرچم و در شب
دارای چراغ روشن گردان باشند که در ميدان دﯾد رانندگان دامپ تراکھا قرار داشته باشد.
فصل ششم :حفاری استخراجی و اکتشافی
ماده :٢١٩در حفاریھا و معادن سطحی ،شيب موقت دﯾوارهھا و شيب نھاﯾی آنھا با توجه به خصوصيات مکانيکی
سنگھا باﯾد به گونهای تعيين شود که خطر رﯾزش و شکست نداشته باشند.

ماده :٢٢٠در دﯾوارهھای پرشيب ﯾا رﯾزشی معادن سطحی باﯾد نسبت به اﯾجاد پله اطمينان با عرض مناسب اقدام
شود.
ماده :٢٢١در معادنی که از دستگاه سيم برش الماسه استفاده میشود ،به منظور جلوگيری از پرتاب سگمنت
)دندانهھای الماسه روی سيم برش( و ﯾا صدمات ناشی از شالق زدن سيـم پاره شده ،الزم است در مسير سيم
برش پوشش حفاظتی مناسب بکار گرفته شود.
ماده :٢٢٢نحوه استفاده از سيم برش باﯾد به گونهای باشد که احتمال پاره شدن آن در ھنگام برش وجود نداشته
باشد.
ماده :٢٢٣زمين اطراف محل کار باﯾد قبل از انجام عمليات برش با دقت تسطيح و کليه گوشهھای تيز و ناصاف که با
سيم برش در تماس خواھند بود ،حذف شوند .ھمچنين اطراف مسير گردش سيم برش باﯾد کامال ً از سنگ رﯾزه و
ساﯾر مواد معدنی پاک شود.
ماده :٢٢۴اتصال سيم برشھای مختلف و استفاده از دانهھای سگمنت متفاوت از نظر اندازه و وزن ممنوع است.
ماده :٢٢۵جداکردن و واژگونی بلوک سنگ برﯾده شده از جبھه کار با استفاده از تيغه بولدوزر ﯾا جام لودر و نظاﯾر آن
ممنوع است.
ماده :٢٢۶در ھنگام برش ،جدا کردن و جابجاﯾی بلوکھای سنگ ،استقرار ماشينآالت و افراد در پاﯾين دست بلوک
سنگ ممنوع است.
ماده :٢٢٧سنگھای استخراجی )کوپھا( باﯾد به طور منظم و روی بزرگترﯾن سطح مقطع قرار گيرند تا از سقوط آنھا
جلوگيری شود.
ماده :٢٢٨در حفر ترانشه برای اکتشاف و نمونهبرداری باﯾد تمھيدات الزم برای پيشگيری از رﯾزش دﯾواره صورت
پذﯾرد .در ترانشهھا و چاھکھاﯾی که به عمق بيش از  ١/۵متر ھستند باﯾد برای باال و پاﯾين رفتن از نردبان استفاده
شود.
ماده :٢٢٩در ترانشه و چاھکھاﯾی که خطر انباشتگی گاز وجود دارد ورود و کار افراد باﯾد پس از تھوﯾه و اطمينان از
بیخطر بودن آن محلھا انجام شود.
ماده :٢٣٠عمليات تسطيح و پاکسازی جبھه کار در ھنگام کار دستگاه حفاری تنھا با اجازه مسئول فنی معدن مجاز
است.
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ماده :٢٣١دھانهھای حفاری قائم و شيبدار که خطر سقوط افراد در آنھا وجود دارد باﯾد به نحو اﯾمن مسدود شوند.
ماده :٢٣٢در جبھه کارھای معادن سطحی و زﯾرزمينی ،به وﯾژه پس از آتشباری ،الزم است کليه قسمتھای

en
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سست شده )لقیھا( در جبھه کار و دﯾوارهھا و سقفھا با دقت لقگيری شده و ﯾا به طور مطمئنی از رﯾزش آنھا
جلوگيری بعمل آﯾد .ورود کارگران و شروع به کار آنان در محل باﯾد پس از لقگيری به طور مطمئن انجام شود.

.im

ماده :٢٣٣حفاریھای متروکه و کارگاهھاﯾی که استخراج آنھا تمام شده است باﯾد به نحوی مسدود شوند که از

w

w

ورود افراد به آنھا جلوگيری شود و اختاللی در تھوﯾه معدن بوجود نياﯾد.

w

ماده :٢٣۴در مورد فضای حفاری شده در عمليات استخراج زﯾرزمينی باﯾد امکان نشست سطح زمين و احتمال
خطرات را در بيرون و ﯾا درون معدن پيشبينی کرده و با تدابيری نظير پرکردن محل استخراج و ﯾا کنترل نشست سطح
زمين و ﯾا مانند آن از بروز خطر جلوگيری کرد.
ماده :٢٣۵شکستھا و رﯾزشھای پلهھا و دﯾوارهھا در معادن سطحی باﯾد به طور مستمر بررسی و کنترل شوند.
فصل ھفتم :نگھداری
ماده :٢٣۶شبکهھای حفاریھای زﯾرزمينی با توجه به پاﯾداری سنگھا و تغيير شکل آنھا باﯾد به طورداﯾم
ازنظرکنترل جابهجاﯾی طبقات در معدن و نگھداری سقف و دﯾوارهھا بررسی و در صورت لزوم به وساﯾل نگھداری
مناسب تجھيز گردند.
ماده :٢٣٧حفاریھای زﯾرزمينی باﯾد منطبق بر طرح و مشخصات فنی نگھداری که به تأﯾيد مسئول فنی رسيده
است ،اجرا شوند.
ماده :٢٣٨کليه وساﯾل نگھداری نصبشده در معدن باﯾد دارای مقاومت و استحکام الزم باشند.
ماده :٢٣٩درموقع نصب ،تعوﯾض و ﯾا تعمير وساﯾل نگھداری باﯾد اقدامات احتياطی الزم برای جلوگيری از رﯾزش بعمل
آﯾد.
ماده :٢۴٠در نصب وساﯾل نگھداری رعاﯾت اصول کلی ذﯾل الزامی است:
الف( وسيله نگھداری بعد از حفاری باﯾد بالفاصله پس از اتمام لقگيری سينه کار نصب شود.
ب( بين وسيله نگھداری و سنگھای اطراف باﯾد تماس به خوبی برقرار شود.

ج( از نظر تغييرشکلپذﯾری بين سنگ و نگھداری باﯾد ھماھنگی وجود داشته باشد )وسيله نگھداری نه خيلی صلب
و نه خيلی شکل پذﯾر باشد(.
د( از تخرﯾب ناشی از ھوازدگی سنگھا باﯾد جلوگيری شود.
ھـ( از باز و بسته کردن و نصب مکرر وساﯾل نگھداری باﯾد اجتناب نمود.
و( سيستم نگھداری باﯾد با مقطع حفاری و تغيير شراﯾط توده سنگ قابل تطبيق باشد.
ز( سنگھای اطراف وسيله نگھداری باﯾد ھر چه کمتر دستکاری شوند.
ماده :٢۴١استفاده از سيستم نگهداری موقت به عنوان سيستم نگهداری دائم ممنوع است.
ماده :٢۴٢اتصال چوب بستھا باﯾد بطور صحيح انجام گيرد به طرﯾقی که در محل اتصال سرال به ستون فاصلهای
وجود نداشته باشد.
ماده :٢۴٣در صورت سستی کف تونل ﯾا کارگاه باﯾد نسبت به نصب تکيهگاهھای مناسب برای تمامی ستونھا
اقدام شود.
ماده :٢۴۴در صورت رﯾزش سقف و اﯾجاد حفره ،ابتدا باﯾد دراسرع وقت وساﯾل نگھداری موقت برای جلوگيری از
رﯾزش بيشتر در آن محل نصب شود و سپس نسبت به نصب وساﯾل نگھداری دائمی اقدام گردد.
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ماده :٢۴۵سرپرست ھر قسمت موظف است در ھر نوبت کار حداقل ﯾک بار سقف ،دﯾوارھا ،راھروھا و وساﯾل
نگھداری جبھه کار قسمت مربوطه را کامال ً بازدﯾد و در صورت مشاھده عيب و نقص فوراً نسبت به رفع آن اقدام
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نماﯾد .ھمچنين در پاﯾان ھر نوبت کاری قبل از حصول اطمينان از استحکام کارگاه نباﯾد محل کار را ترک کند.
ماده :٢۴۶بازﯾابی وساﯾل نگھداری الزم است با استفاده از وساﯾل و تجھيزات مناسب مانند تيفور صورت پذﯾرد و

.im

کارگران در حين بازﯾابی باﯾد در محلی مطمئن مستقر شوند .اﯾن کار باﯾد تحت نظارت مسئول اﯾمنی ﯾا مأمورﯾن

w

w

اﯾمنی انجام شود.

w

ماده :٢۴٧وساﯾل نگھداری چاهھا و ھمچنين کارگاهھا و حفرﯾاتی که به طور مداوم فعال نيستند باﯾد در فواصل
زمانی که توسط مسئول اﯾمنی معدن تعيين میشود مورد بازدﯾد و کنترل قرار گيرند.

ماده :٢۴٨ستونھای چوبی نگھداری باﯾد از پوست و گره تميز شده و استفاده از چوبھای با قطر کم ،مقطع
نامناسب و ﯾا معيوب به عنوان ستون ﯾا جزئی از آن ممنوع است.
ماده :٢۴٩بخشھای آسيبدﯾده سيستم نگھداری باﯾد بالفاصله با رعاﯾت اصول اﯾمنی تعوﯾض و ﯾا تقوﯾت شوند.
ماده :٢۵٠برداشتن بيش از دو قاب چوبی و ﯾا فلزی در ھنگام تعوﯾض وساﯾل نگھداری ﯾا تعرﯾض تونلھا در ﯾک زمان
ممنوع است و قبل از برداشت ھر قاب نگھداری باﯾد قابھای طرفين آن به اندازه کافی تقوﯾت شوند.
ماده :٢۵١تعوﯾض وساﯾل نگھداری در محل تقاطع حفاریھا باﯾد طبق مشخصات فنی مربوطه که به تأﯾيد سرپرست
معدن رسيده است انجام شود.
ماده :٢۵٢وساﯾل نگھداری باﯾد با قيود و بستھا به نگھداریھای مجاور ھمبند و ثابت شوند.
ماده :٢۵٣سيستم نگھداری در الﯾهھای شيبدار باﯾد به گونهای نصب شود که حداکثر قابليت نگھداری را با توجه
به شيب الﯾه ﯾا جابهجاﯾی احتمالی دارا باشد.
ماده :٢۵۴حداقل طول پيچ سنگ برای کنترل سقف نباﯾد از  ١متر کمتر باشد.
ماده :٢۵۵پيچ سنگھای مکانيکی باﯾد حداکثر تا  ۵٠درصد نقطه تسليم ﯾا ظرفيت تکيهگاھشان تحت کشش قرار
گيرند.
ماده :٢۵۶در نصب قابھای کشوﯾی رعاﯾت نکات ذﯾل الزامی است:
الف( قطعات در ھر اتصال باﯾد کامال ً موازی و در تماس با ﯾکدﯾگر باشند.
ب( در ھر اتصال حداقل  ۴٠سانتيمتر از ھر قطعه روی ﯾکدﯾگر قرار گيرند.
ج( وضعيت اتصالھا باﯾد مرتباً بررسی و کنترل شوند.
ماده :٢۵٧تمامی ستونھای ﯾک قاب باﯾد در سطح عمود بر سقف نصب شوند.
ماده :٢۵٨بين ستونھا بعد از پاﯾهگذاری باﯾد الردهگذاری شود .طول الردھا باﯾد کمی بيـش از فاصله دو چـوب بست
باشد و پشـت الردهھا باﯾـد با سنگ الشه پر شوند.
ماده :٢۵٩نگھداریھای قدرتی باﯾد در اسرع وقت بعد از اﯾجاد ﯾک برش در ضخامت ماده معدنی پيشروی کنند به
نحوی که فضای استخراج شده ،حداقل زمان بدون نگھداری باقی بماند.
ماده :٢۶٠سيستم کاری در روش جبھه کار طوالنی مکانيزه باﯾد به گونهای باشد که احتمال درگيری افراد با
ماشينآالت وجود نداشته باشد.
فصل ھشتم :مواد منفجره و آتشباری
الف( الزامات عمومی
ماده :٢۶١آتشبار باﯾد دوره آموزشی الزم را گذرانده و صالحيت وی توسط سازمانھای ذﯾصالح تأﯾيد شود.
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ماده :٢۶٢ھر آتشبار باﯾد دفتر مخصوصی جھت ثبت مقدار مواد منفجره درﯾافتی و مصرفی داشته باشد .پس از
اتمام ھر دفتر ،آتشبار باﯾد آن را به سرپرست معدن تحوﯾل داده و حداقل تا ششماه نگھداری شود.
ماده :٢۶۴قراردادن ماده منفجره در مجاورت برف ،ﯾخ و آتش ممنوع است.
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ماده :٢۶٣بکار بردن باروت در معادن زﯾرزمينی ممنوع است.
ماده :٢۶۵بکار بردن مواد منفجره ﯾخ زده ﯾا فاسد ممنوع است.

w

w

ماده :٢۶۶بکـار بردن فـتيلهای که حتی ﯾـک بار رطوبت به آن نفوذ کرده و ﯾا تحت تأثير حرارت و برودت قرار گرفته و ﯾا

w

به نحو دﯾگری مشخصات فنی خود را از دست داده باشد ،ممنوع است.

ماده :٢۶٧پيدا شدن ﯾا مفقود شدن مواد منفجره و دستگاه آتشکن در داخل ﯾا خارج معدن باﯾد فوراً به سرپرست
معدن گزارش شود.
ماده :٢۶٨آتشباری فقط با خرجگذاری در چال مجاز بوده و استفاده از مواد منفجره در خارج از چال ممنوع است.

ماده :٢۶٩قبل از استفاده از ھر صندوق به منظور اطمينان از سالم بودن فتيله و ھمچنين آگاھی از سرعت اشتعال
آن باﯾد از آن نمونه برداری و آزماﯾش شود.
ماده :٢٧٠امحاء مواد منفجره فاسد باﯾد منحصراً توسط مسئولين ذﯾربط و با رعاﯾت اصول اﯾمنی مربوط به مخاطرات و
آلودگی ناشی از عمليات امحاء انجام شود.
ماده :٢٧١کليه مواد منفجره در معادن باﯾد بر اساس تارﯾخ و مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده ،نگھداری و مصرف
شوند.
ب( انبار مواد منفجره
ماده :٢٧٢جاﯾگاه موقت فتيله و چاشنی باﯾد مجزا از جاﯾگاه موقت ساﯾر مواد منفجره بوده و فاصلة بين آنھا کمتر از
 ١۵متر نباشد .اﯾن جاﯾگاه نباﯾد در جاھای سرد و مرطوب ،پر رفت و آمد و در معرض بروز آتشسوزی و انفجار باشد.
در و قفل و بست اﯾن جاﯾگاهھا باﯾد کامال ً محکم بوده و بر روی در ورودی تابلوی اخباری با عبارت »مواد منفجره« با
خط خوانا نصب شود.
ماده :٢٧٣آن مقدار از مواد منفجره پيشبينی شده برای مصرف روزانه که به مصرف نرسيده است ﯾا مواد منفجرهای
که به علت نقص در عمليات انفجاری باقی مانده است باﯾد فقط در جاﯾگاه موقت نگھداری شود.
ماده :٢٧۴آتشبار نباﯾد با ھمراه داشتن مواد منفجره به جاﯾگاه موقت چاشنی و ھمچنين با ھمراه داشتن چاشنی
به جاﯾگاه موقت مواد منفجره وارد شود.
ماده :٢٧۵داخل انبار مواد منفجره و ھمچنين محوطه اطراف آن تا فاصله  ۵٠متری باﯾد از وجود کليه مواد
سرﯾعاالحتراق مانند مواد نفتی ،تکهھای پارچه ،کاغذ ،خار ،بته و نظاﯾر آن پاکيزه نگھداری شود.
ماده :٢٧۶مقدار مواد منفجره ورودی و خروجی از انبار باﯾد با ذکر دقيق زمان در دفتر مخصوص ثبت شود.
ماده :٢٧٧در انبار مواد منفجره باﯾد نکات ذﯾل رعاﯾت شود:
الف( صندوق حاوی مواد منفجره طوری قرار داده شود که فشنگھا به صورت قائم قرار نگيرد.
ب( صندوق مواد منفجره و چاشنی در داخل انبار باز نشود.
ج( صندوق مواد منفجره و چاشنی باﯾد به آرامی جابجا گردد و از پرتاب کردن و ﯾا لغزاندن آن خودداری شود.
د( با کفش ميخ دار نباﯾد وارد انبار مواد منفجره و چاشنی شد.
ھـ( صندوقھای محتوی مواد منفجره و چاشنی باﯾد طوری روی ھم چيده شوند که ارتفاع آنھا از  ٢متر ﯾا  ۵صندوق
در ھر ردﯾف بيشتر نبوده و بين ھر دو ردﯾف فضای کافی برای تھوﯾه مناسب وجود داشته باشد .ضمناً حداقل فـاصله
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ردﯾف صندوقھا با دﯾوار نباﯾد از  ٣٠سانتيمتر کمتر باشد .ھمچنين صندوقھای زﯾرﯾن باﯾد روی الوارھای مناسب
چيده شوند.
وساﯾل پيشگيری از آتشسوزی مناسب مجھز شود.
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و( انبار باﯾد مطابق آﯾيننامه پيشگيری و مبارزه با آتشسوزی در کارگاهھا مصوب شورای عا لی حفاظت فنی به
ماده :٢٧٨در انبار مواد منفجره باﯾد به طرف بيرون باز شود.

w

w

ماده :٢٧٩نشت کارتنھای دﯾناميت باﯾد با آب داغ تميز شود.

w

ماده :٢٨٠راھروھای انبار مواد منفجره باﯾد با عالﯾم اخباری شبرنگ مشخص شود.

ماده :٢٨١حمل و استفاده از کبرﯾت ،فندک و ھرگونه وساﯾل اﯾجادکننده شعله و ھمچنين وساﯾل الکترونيکی و
برقی در انبار مواد منفجره ممنوع است.
ماده :٢٨٢در انـبارھای مواد منفجره فقط باﯾد از چراغ اﯾمنی برای روشناﯾی استفاده گردد و از بکار بردن ھر نوع
چراغ دﯾگر و سيم کشی برق خودداری شود.
ماده :٢٨٣نصب دماسنج که حداقل و حداکثر درجه حرارت را در داخل انبار نشان دھد ،برای کنترل درجه حرارت
ضروری میباشد.
ماده :٢٨۴درجه حرارت انبار مواد منفجره باﯾد بين  ١٠تا  ٣٠درجه سانتيگراد باشد.
ماده :٢٨۵انباردار مواد منفجره باﯾد دارای صالحيت کافی بوده و صالحيت وی به تأﯾيد سازمانھای ذﯾصالح رسيده
باشد.
ماده :٢٨۶ورود اشخاص غيرمجاز به انبار ممنوع است.
ماده :٢٨٧آتشبار باﯾد مواد منفجره و چاشنی پيشبينی شده مصرف روزانه را با تسليم رسيد فقط در مقابل در انبار
درﯾافت نماﯾد .ورود وی و ساﯾر افراد به استثناء متصدی انبار به انبارھای مواد منفجره ممنوع است.
ماده :٢٨٨باز کردن صندوق محتوی مواد منفجره باﯾد حداقل در فاصله  ۵٠متری از انبار و با وساﯾل مخصوص انجام
شود.
ماده :٢٨٩مواد منـفجره باﯾد بعد از اتمام عمليات چالزنی برای خرجگذاری به سر چالھای حفاری شده آورده شوند.
ماده :٢٩٠حداقل محل چال زدن تا محل قرار گرفتن مواد منفجره نباﯾد کمتر از  ١٠٠متر باشد.
ج( حمل و نقل مواد منفجره
ماده :٢٩١حمل و نقل مواد منفجره به معدن باﯾد طبق آﯾيننامه اراﯾه شده از سوی سازمان ذﯾصالح انجام شود.

ماده :٢٩٢حمل مواد منفجره به مقدار مورد احتياج باﯾد در کيسه برزنتی ﯾا جعبه مخصوصی که بدﯾن منظور ساخته
شده صورت گيرد .کيسهھا ﯾا جعبهھا باﯾد دارای بست و قفل بوده و کليد آن در اختيار آتشبار باشد .حداکثر ظرفيت
ھر کيسه  ١۵کيلوگرم و حداکثر ظـرفيت ھر صندوق  ٢۵کيلوگرم است .حمل بيش از ﯾک کيسه ﯾا ﯾک صندوق به
وسيله ﯾک نفر ممنوع است.
ماده :٢٩٣مواد منفجره پودری ﯾا ماﯾع باﯾد توسط وساﯾل نقليه مخصوص حمل شود.
ماده :٢٩۴قرار دادن چاشنی ھمراه با ماده منفجره اصلی در ﯾک کيسه ﯾا ﯾک صندوق ﯾا ﯾک وسيله نقليه ممنوع
است.
ماده :٢٩۵قراردادن لوازم و اشياء متفرقه درون کيسه برزنتی ﯾا جعبه محتوی مواد منفجره ممنوع است.
ماده :٢٩۶در صورت حمل مواد منفجره به وسيله لوکوموتيو در داخل معدن ،قطار مربوطه باﯾد دارای واگن مخصوص
بوده و روی آن عالﯾم خطر نصب شود .رعاﯾت نکات ذﯾل نيز در اﯾن مورد الزامی است:
الف( حمل چاشنی به وسيله واگن حامل مواد منفجره ممنوع است.
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ب( به غير از راننده و آتشبار و کمکآتشبار ،استفاده ساﯾر افراد از قطار حمل مواد منفجره ممنوع است.
ج( قطار حامل مواد منفجره باﯾد حداقل  ٨٠متر با قطارھای نفربر فاصله مکانی داشته باشد.
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د( ھر گونه حمل و نقل در داخل معدن تا فاصله  ١٠٠متری از واگن حاوی مواد منفجره ممنوع است.

ماده :٢٩٧ھنگام حمل مواد منفجره با وساﯾل حمل و نقل در چاهھای معدنی نباﯾد اشخاص دﯾگری غير از آتشبار و

.im

کمک او از وساﯾل حمل و نقل حامل مواد منفجره استفاده نماﯾند .متصدی باالبر چاه باﯾد قبال ً مأموران پذﯾرگاھی را

w

w

که محموله در آنجا تخليه میشود ،مطلع نماﯾد.

w

ماده :٢٩٨حمل و نقل مواد منفجره در زمان رعد و برق ممنوع است.
د( عمليات آتشباری

ماده :٢٩٩عمليات آتشباری در معدن باﯾد به وسيله آتشبار که از طرف سرپرست معـدن به اﯾن سمت گمارده شـده
است انجام گيـرد و مسئوليت انجام عمليات آتشباری به عھده وی میباشد.
تبصره :استفاده از ﯾک نفر کمک آتشبار در معادن زغال و زﯾرزمينی الزامی است.
ماده :٣٠٠عمليات آتشباری باﯾد پس از اتمام عمليات حفاری و تخليه جبھه کار از کليه تجھيزات و مواد قابل اشتعال
و دور کردن افراد غيرمجاز از محل انجام شود.
ماده :٣٠١حمل مواد منفجره به محلی که کارگران ھنوز مشغول چالزنی ھستند ممنوع است.
ماده :٣٠٢عمليات آتشباری باﯾد به گونهای طراحی و اجرا شود که از پرتاب سنگ به خارج از محدوده عملياتی
پيشگيری شود.
ماده :٣٠٣آتشبار نباﯾد غير از وساﯾلی که سرپرست معدن اجازه استفاده از آن را داده است از وساﯾل دﯾگری برای
انجام عمليات استفاده نماﯾد.
ماده :٣٠۴آتشباری باﯾد طبق طرح مصوب مورد تأﯾيد مسئول فنی معدن شامل نقشه قرارگيری چالھا در جبھه کار،
نوع مواد منفجره و چاشنی ،عمق ،شيب و مقدار مواد منفجره و طرﯾقة خرجگذاری ھر چال ،شماره تأخير چاشنیھا
ﯾا ترتيب انفجار چالھا ،طرﯾقة بستن مدار و ساﯾر مشخصات مورد نياز برای آتشباری با نظارت مسئول اﯾمنی انجام
گيرد.
ماده :٣٠۵چاشنیگذاری فشنگھا باﯾد فقط در محل آتشباری بالفاصله قبل از خرجگذاری صورت گيرد.
ماده :٣٠۶در نزدﯾکی جبھه کار باﯾد محل مطمئنی که در معرض رﯾزش سنگ نباشد برای چاشنی گذاری انتخاب
شود.
ماده :٣٠٧آتشبار مجاز است فقط تعداد چالی را که میتواند در ﯾک مرحله منفجر نماﯾد و ﯾا ماشين آتشکن تواناﯾی
انفجار آن را دارد خرجگذاری نماﯾد.
ماده :٣٠٨قبل از خرجگذاری و تا لحظه انفجار تا  ٣٠متری محل آتشباری ،نباﯾد ھوای فشرده آزادانه جرﯾان داشته
باشد.
ماده :٣٠٩چنانچه دو جبھه کار به فاصله کمتر از  ١٠متر از ﯾکدﯾگر قرار گرفته باشند ،آتشباری ھم زمان آن دو جبھه
کار ممنوع است.
ماده :٣١٠آتشبار باﯾد قبل از خرجگذاری ،چال را کامال ً تميز نماﯾد و از آماده بودن چال برای فشنگ گذاری مطمئن
شود.
ماده :٣١١سنبه مورد استفاده برای خرجگذاری باﯾد چوبی ،مقاوم و کامال ً راست و صاف باشد .بکار بردن سنبهھای
فلزی ممنوع است.
ماده :٣١٢اتصال چاشنی به فتيله اطمينان باﯾد منحصراً توسط انبردست مخصوص انجامگيرد.
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ماده :٣١٣طـول فتيله اطمينان باﯾد به اندازهای باشد که آتـشبار بتواند پس از آتش کردن ،خود را به محل امنی
برساند و در ھر صورت طول اﯾن فتيله نباﯾد از ﯾک متر کمتر و مقداری از فتيله که از چال بيرون میماند نباﯾد از ٢٠
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سانتيمتر کمتر باشد.

ماده :٣١۴انفجار بيش از  ١٠چال در ﯾک نوبت آتشباری با فتيله اطمينان در معادن زﯾرزمينی ممنوع است.

.im

ماده :٣١۵گره زدن ﯾا تا کردن فتيله اطمينان ممنوع است.

w

w

ماده :٣١۶آتشبار باﯾد طرف دﯾگر فتيله اطمينان را که به چاشنی متصل میشود ،بهصورت عمودی و طرفی را که

w

برای آتش کردن در نظر گرفته میشود به صورت مورب قطع کند.

ماده :٣١٧در آتشباری با چاشنی باﯾد چاشنی ابتدا در فشنگ ماده منفجره و سپس در داخل چال قرار داده شود.
در ھر حال باﯾد حداقل ﯾک فشنگ فعال خرجگذاری شود.
ماده :٣١٨خالی کردن چال خرجگذاری شده به ھر علت ممنوع است.
ماده :٣١٩فشنگ چاشنیدار باﯾد به آرامی و بدون وارد کردن ھر گونه فشار در داخل چال قرار داده شود.

ماده :٣٢٠اتصال چاشنی به فتيله باﯾد با رعاﯾت فاصله الزم از فشنگ انجام شود و سپس چاشنی در داخل فشنگ
ماده منفجره قرار گيرد.
ماده :٣٢١در کليه چالھاﯾی که در ﯾک نوبت آتشباری میشوند باﯾد از ﯾک نوع چاشنی الکترﯾکی )ساخت ﯾک
کارخانه( استفاده شود.
ماده :٣٢٢مدار انفجار قبل از اتصال کابل ھداﯾت برق به دستگاه آتشکن باﯾد توسط اھممتر وﯾژه آتشباری آزماﯾش
شود و سيمھای اصلی ھداﯾت برق پس از حصول اطمينان از صحت مدار به دستگاه آتشکن متصل شوند.
ماده :٣٢٣کنترل مدار آتشباری الکترﯾکی فقط باﯾد با اھم متر وﯾژه آتشباری انجام شود.
ماده :٣٢۴اتصال کابل ھداﯾت برق به سيم چاشنیھا و ھمچنين به دستگاه آتش کن منحصراً باﯾد توسط آتشبار و
پس از اتمام خرجگذاری و آزماﯾش مدار و دور شدن کليه افراد از جبھه کار انجام گيرد.
ماده :٣٢۵پس از خرجگذاری باﯾد چالھا را به طور معين و با موادی که طبق طرح تعيين شده است مسدود نمود.
ماده :٣٢۶زمان و محل عمليات آتشباری باﯾد با اطالع مسئول فنی معدن و مسئول اﯾمنی باشد.
ماده :٣٢٧سرپرست معدن مکلف است نسبت به شناساﯾی و مسدود نمودن حرﯾم ناشی از آتشباری اقدام نماﯾد.
ماده :٣٢٨کارفرما مکلف است آتشبار را به وساﯾل حفاظت فردی ضد الکترﯾسيته ساکن مجھز کند.
ماده :٣٢٩آتشبار موظف است ھنگام عمليات آتشباری ،اقدامات ذﯾل را بعمل آورد:
الف( از برقراری تھوﯾه در جبھه کارھای زﯾرزمينی اطمينان حاصل نماﯾد.
ب( دستگاه آتشکن برقی را قبل از ھر نوبت عمليات آتشباری آزماﯾش و نتيجه را در دفتر مخصوص ثبت نماﯾد.
ج( قبل از جابهجاﯾی چاشنیھا ﯾا مداربندی نسبت به تخليه الکترﯾسيته ساکن بدن خود اقدام نماﯾد.
د( قبل از آتشباری از ورود اشخاص به محل عمليات جلوگيری نماﯾد.
ه(  ١۵دقيقه قبـل از شروع انفجار با کشيدن آژﯾر منقطع که بلندی صدای آن به گونهای است که در تمام نقاط متأثر از
آتشباری در معدن شنيده میشود شروع عمليات آتشباری را به ساﯾرﯾن اطالع دھد و  ۵دقيقه قبل از شروع لحظه
انفجار ،آژﯾر منقطع به آژﯾر ممتد تبدﯾل شود.
و( بعد از ھمه محل کار را ترک کند.
ماده :٣٣٠در صورتی که آتشبار جھت حفاظت از پناھگاه خاصی در آتشباری زﯾرزمينی استفاده میکند ،فاصله
پناھگاه تا محل آتشباری باﯾد حداقل  ٨٠متر باشد .در معادن زﯾرزمينی در صورت نبودن پناھگاه فاصله آتشبار از محل
آتشباری در تونلھای مستقيم باﯾد حداقل  ٢٠٠متر باشد.
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ماده :٣٣١آتشبار باﯾد پس از حصول اطمينان از انفجار کليه چالھا و سپری شدن مدت کافی )حداقل  ١۵دقيقه(
محل را بازدﯾد و در صورتی که خطری از نظر گازھای سمی و مضر وجود نداشته باشد و کارگاه را اﯾمن تشخيص دھد
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اجازه ادامه کار را بدھد .ميزان گازھای سمی ناشی از آتشباری نباﯾد از  ٠/٠٠٨درصد حجمی در ھوای محل
آتشباری بيشتر باشد.
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ماده :٣٣٢برای از بين بردن خطر ناشی از چال آتش نشده باﯾد بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده مواد منفجره

w

w

و ﯾا رعاﯾت مراتب ذﯾل عمل شود:

w

الف( در معادن زﯾرزمينی که از چال زن دستی ﯾا جامبودرﯾل برای حفاری استفاده میشود به ترتيب از نقطهای به

فاصله حداقل  ۴٠ﯾا  ۶۵سانتيمتر از دھانه چال آتش نگرفته و به موازات آن ،چال جدﯾدی حفر و پس از خرجگذاری آن
را آتش نمود .اﯾن چال به ھيج وجه نباﯾد وارد حرﯾمھای مذکور شود.

ب( در معادن سطحی از نقطهای به فاصله حداقل  ١۵٠سانتيمتر از دھانه چال آتش نگرفته و به موازات آن ،چال
جدﯾدی حفر و پس از خرجگذاری آن را آتش نمود .اﯾن چال به ھيج وجه نباﯾد وارد حرﯾم  ١۵٠سانتيمتری چال آتش
نشده شود.
ج( بارگيری سنگھای حاصل از انفجار اخير باﯾد با حضور آتشبار انجام گيرد تا در صورتی که فشنگھای منفجر
نشدهای باقی مانده باشد به جاﯾگاه موقت نگھداری مواد منفجره تحوﯾل شود.
د( ورود ساﯾرﯾن به اﯾن محدوده تا خاتمه کليه عمليات ممنوع است.
ماده :٣٣٣چنانچه ھنگام لقگيری و بارگيری به وجود چال منفجر نشده پی برده شود و ﯾا احتمال چال منفجر نشده
وجود داشته باشد باﯾد بالفاصله کار متوقف و کليه افراد محل را ترک نموده و مراتب به اطالع سرپرست معدن
رسانده شود.
ماده :٣٣۴اقدامات الزم برای از بينبردن چال منفجر نشده ،فقط با نظارت مستقيم آتشبار مجاز است.
ماده :٣٣۵چنانچه آتشبار نتواند برای از بين بردن چال منفجر نشده اقدام کند ،الزم است بالفاصله سرپرست معدن
را در جرﯾان امر قرار دھد.
ماده :٣٣۶آتشبار نباﯾد چالھای خرجگذاری شده را رھا نموده و قبل از آتشباری آنھا به کار دﯾگری مشغول شود.
ماده :٣٣٧کليه چالھای خرجگذاری شده باﯾد در ﯾک نوبت منفجر شوند.
ماده :٣٣٨اگر ﯾک ﯾا چند فشنگ چاشنیگذاری شده مورد استفاده قرار نگيرد ،آتشبار موظف است بالفاصله و قبل
از آتش کردن چالھا ،چاشنی اﯾن فشنگھا را خارج کرده و آنھا را به جاﯾگاه موقت نگھداری مواد منفجره منتقل
نماﯾد.
ماده :٣٣٩چاشنی گذاری در چالھا در شراﯾطی که احتمال رعد و برق وجود دارد ممنوع است.
ماده :٣۴٠در زمان اتصال چاشنیھا به ھمدﯾگر تا شعاع  ٣٠متری از محل ،حمل و استفاده از وساﯾل الکترونيکی و
کليه وساﯾل پخش امواج الکترومغناطيسی مثل گوشی تلفن ھمراه و بيسيم ممنوع است.
ماده :٣۴١برای منفجر کردن مواد منفجره به روش الکترﯾکی نباﯾد از سيمھای بدون روپوش استفاده کرد .استفاده از
برق شبکه معدن برای انفجار چاشنی ممنوع است.
ماده :٣۴٢شبکه الکترﯾکی انفجار باﯾد دو خطه باشد و در محل اتصال ،سيمھا محکم به ﯾکدﯾگر متصل شوند.
ماده :٣۴٣سيمھای مدار انفجار تحت ھيچ شراﯾطی نباﯾد با سيمھای شبکه برق معدن تماس پيداکنند.
ماده :٣۴۴با ھمبندکردن اجزاء و اتصاالت سيستم ھوای فشرده و پيشبينی سيستم اتصال به زمين باﯾد از خطر
تجمع الکترﯾسيته ساکن در زمان خرجگذاری نيترات آمونيوم با ھوای فشرده پيشگيری کرد.
ح( مقررات وﯾژه آتشباری در معادن زغال سنگ
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ماده :٣۴۵در معادن دارای گاز زغال ﯾا گرد زغال فقط باﯾد از مواد منفجره مجاز )ضدگاز زغال( برای آتشباری در جبھه
کارھای زغالدار استفاده شود.
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ماده :٣۴۶قبل از خـرجگذاری آتشبار باﯾد ھوای اطراف جبھه کار را تا شعاع  ٣٠متری آزماﯾش نماﯾد تا در صورتی که
ميزان گاز زغال از ﯾک درصد تجاوز کند از خرجگذاری خودداری نموده و مراتب را به سرپرست معدن اطالع دھد.

.im

ماده :٣۴٧در معادن دارای گاز زغال ﯾا گرد زغال منحصراً باﯾد از دستگاهھای آتشکن مخصوص اﯾن معادن استفاده

w

ماده :٣۴٨در محلی که آتشباری انجام میشود باﯾد وساﯾل اطفای حرﯾق مناسب موجود باشد.

w

w

شود.
ماده :٣۴٩استفاده از ھوای فشرده برای تميز کردن چالھای آتشباری ممنوع است.

ماده :٣۵٠اطراف محل آتشباری باﯾد با اسپری آب ،مرطوب و با پودرسنگ پوشيده شده باشد تا از انفجار گرد زغال
جلوگيری شود.
ماده :٣۵١استفاده از فتيلهھای معمولی و انفجاری در معادنی که در آنھا گاز زغال ﯾا گرد زغال وجود دارد ،ممنوع
است و آتشباری باﯾد فقط با چاشنی الکترﯾکی اﯾمن و سيمھای روپوشدار صورت گيرد.
ماده :٣۵٢آتشباری در مواردی که ميزان گاز زغال در محل انفجار بيش از ﯾک درصد باشد ﯾا خطر سراﯾت انفجار به
محلھای متروکه ،حفاریھا و شکستگیھای گازدار وجود دارد ممنوع است.
ماده :٣۵٣چالھا باﯾد پس از خرجگذاری با مواد غير قابل اشتعال و غيرسيليسی مسدود شوند.
فصل نھم :تھوﯾه معدن
الف( الزامات عمومی
ماده :٣۵۴تمام قسمتھای درونی معدن ،غير از قسمتھاﯾی که مسدود گردﯾده ،باﯾد به وسيله گردش منظم
ھوای سالم تھوﯾه شود ،به طوری که جرﯾان ھوا محسوس باشد .ھوای معدن باﯾد از نظر گرما و رطوبت قابل تحمل
بوده و ھمواره مقدار گرد و غبار و گازھای مضر آن کمتر ﯾا برابر حد مجاز باشد.
ماده :٣۵۵کار کردن در محلھاﯾی که ھوای آن کمتر از  ١٩٪اکسيژن داشته و ﯾا تشعشع مواد رادﯾواکتيو آن از
 ٣٠٠ميکروکوری در ليتر تجاوز نماﯾد و ﯾا ميزان گازھای مضر بيش از حد مجاز باشد ،ممنوع است.
ماده :٣۵۶ميزان گازھای مضر در ھوای معدن نباﯾد از مقادﯾر حدود تماس شغلی عوامل بيماریزا تجاوز کند.
ماده :٣۵٧سرپرست معدن ﯾا مسئول اﯾمنی باﯾد مسئولين اندازهگيری ،فواصل زمانی اندازهگيری و دستگاهھای
مناسب برای اندازهگيری مشخصات ھوای معدن را تعيين نموده و ترتيبی اتخاذ نماﯾد تا مشخصات ھوای معدن با درج
تارﯾخ و ساعت در دفتر مخصوص تھوﯾه ثبت شود .اﯾن دفتر تا شش ماه پس از پر شدن نيز باﯾد نگھداری شود.
مشخصات ھوای معدن ،عالوه بر ثبت در دفتر مخصوص تھوﯾه باﯾد روی تابلوھاﯾی که به اﯾن منظور اختصاص داده
شده و در محل ورودی معدن و پذﯾرگاهھای طبقات و ﯾا محلھای اندازهگيری نصب میگردد ،ثبت شود.
ماده :٣۵٨دستگاهھای گازسنج و اندازهگيری مشخصات ھوا باﯾد به طور متناوب طبق دستورالعمل کارخانه سازنده
ﯾا دستورالعملی که به تأﯾيد مسئول اﯾمنی ﯾا مسئول فنی معدن رسيده است توسط افراد آموزش دﯾده مورد بازدﯾد و
کنترل قرار گيرد.
ب( عمليات تھوﯾه
ماده :٣۵٩مشخصات ھوا در ھر معدن زﯾرزمينی باﯾد با برقراری جرﯾان تھوﯾه مناسب در قسمتھای مختلف در
شراﯾط مجاز نگھداری شود.
ماده :٣۶٠معادن زﯾرزمينی باﯾد دارای نقشهھای تھوﯾه )که به تأﯾيد مسئول فنی و مسئول اﯾمنی معدن رسيده
است( باشند .محاسبات و نقشهھای تھوﯾه باﯾد حداقل ھر شش ماه ﯾک بار و ھمچنين ھنگام تغيير در شبکه
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حفاریھای معدن تجدﯾد شوند .در نقشهھای تھوﯾه الزم است شبکه تھوﯾه معدن ،مشخصات مسيرھای تھوﯾه،
مشخصات بادبزنھای اصلی و فرعی ،جھتھای جرﯾان ھوا ،مقدار ھوا ،مقاومت و افت فشار ھر شاخه و کل معدن،
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محلھای درھای تھوﯾه و ساﯾر خصوصيات تھوﯾه نشان داده شود .نسخهھاﯾی از نقشة تھوﯾه و ھمچنين نقشة رفع
سوانح باﯾد نزد سرپرست معدن ،مسئول فنی ،مسئول اﯾمنی ،مسئول نجات ،مسئول تھوﯾه و ساﯾر مسئولين

.im

مربوطه موجود بوده و بعالوه در دفتر معدن نيز نصب شده باشد.

w

w

ماده :٣۶١راھروھای مخصوص گردش ھوا باﯾد مرتباً بازدﯾد شده و ھميشه تميز و بدون مانع بوده و در صورت رﯾزش

w

فوراً تعمير شود.

ماده :٣۶٢در مواقعی که تھوﯾه معدن زﯾرزمينی به روش طبيعی انجام میشود باﯾد ترتيبی اتخاذ شود تا در تمامی
فصول ،از اخالل در تھوﯾه مؤثر معدن جلوگيری شود.

ماده :٣۶٣در مواردی که تھوﯾه طبيعی کافی نباشد باﯾد از وساﯾل تھوﯾه مصنوعی استفاده شود .گردش ھواﯾی که
توسط اﯾن وساﯾل اﯾجاد میشود تا آنجا که ممکن است باﯾد با گردش طبيعی ھوا مطابقت داشته باشد.
ماده :٣۶۴بادبزنھای اصلی تھوﯾه باﯾد در محفظة غيرقابل اشتعال نصب و با راھرو مخصوص غيرقابل اشتعال به
بادبزن به چاه ﯾا تونل اصلی تھوﯾه متصل شوند .دھانه چاه ﯾا تونل اصلی باﯾد با ھوابندھای مؤثر مسدود شده و در
مواقع لزوم تعوﯾض جھت جرﯾان ھوا امکانپذﯾر باشد.
ماده :٣۶۵بادبزنھای اصلی تھوﯾه معدن باﯾد دارای امکانات ذﯾل باشد:
الف( بادبزن ﯾدکی برای پشتيبانی مواقعی که بادبزن اصلی از کار میافتد.
ب( منبع جاﯾگزﯾن برای تأمين نيروی مورد نياز بادبزن.
ج( نشانگر خودکار فشار تھوﯾه.
د( مجھز به وسيلهای باشد که توقف بادبزن را اعالم نماﯾد.
ماده :٣۶۶دﯾواری که برای نصب در تھوﯾه ساخته میشود باﯾد از اطراف در داخل سنگھای تونل فرو رفته و کامال ً
محکم و نفوذناپذﯾر باشد .محل عبور افراد باﯾد از محل عبور وساﯾل نقليه مجزا گردد .بلندترﯾن نقطه وسيله نقليه تا
باالی چارچوب در باﯾد حداقل  ۵٠سانتيمتر و از پھلوھا حداقل  ٢۵سانتيمتر فاصله داشته باشد.
ماده :٣۶٧استفاده از پرده تھوﯾه به جای در تھوﯾه ممنوع است.
ماده :٣۶٨حداقل  ٢در برای راھروھاﯾی که به نصب در تھوﯾه نياز دارند و  ٢ﯾا  ٣در برای راھروھای پر عبور و مرور باﯾد
نصب شود .فاصله نصب درھای متوالی از ﯾکدﯾگر در راھروھای باربری باﯾد از طول ﯾک قطار بزرگتر و در ساﯾر راھروھا
حداقل  ۵متر باشد .به ھنگام عبور و مرور ھمواره باﯾد حداقل ﯾکی از درھای متوالی بسته باشند.
ماده :٣۶٩چنانچه راھروھای ورودی و خروجی اصلی تھوﯾه نزدﯾک به ھم باشند دﯾوارھا و درھای بين آن دو باﯾد
طوری ساخته شوند که در مواقع انفجار ﯾا آتشسوزی به آسانی خراب نشوند.
ماده  :٣٧٠درزگيری و کيپ کردن در محل تقاطع راهھواﯾی اصلی و راه ھواﯾی خروجی ھوا باﯾد به شکلی صورت
پذﯾرد که به آسانی حتی در مواقعی نظير انفجار و آتشسوزی خراب نشود.
ماده :٣٧١راهھای متروکه باﯾد به ترتيبی مسدود شوند که کارگران نتوانند از آنھا عبور نماﯾند و در عين حال خللی در
تھوﯾه بوجود نياورند.
ماده :٣٧٢ھنگامی که در جرﯾان تھوﯾه عادی قسمتی از معدن ،خللی حاصل شود کار در آن قسمـت باﯾد تا برقراری
مجدد تھوﯾه تعطيل گردد .شروع مجدد کار مشروط به اجازه سرپرست معدن است.
ماده :٣٧٣ھرگونه تغيير درسيستم تھوﯾه معدن فقط با دستور سرپرست معدن مجاز است.
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ماده :٣٧۴تعميرات و تغيير کلی در تھوﯾه اصلی معدن باﯾد ھنگامی صورت گيرد که کليه کارکنان معدن به استثنای
افرادی که انجام تعميرات به عھده آنھا است از درون معدن خارج شده باشند.
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ماده :٣٧۵رساندن جرﯾان ھوای تازه به جبھه کارھا از مسيری که در آن رﯾزش ﯾا تخرﯾب اتفاق افتاده ممنوع است.
ماده :٣٧۶حداقل سرعت مجاز ھوا  ٠/٢۵متر بر ثانيه است و حداکثر سرعت مجاز در قسمتھای مختلف معدن به

.im

شرح زﯾر میباشد:

w

۶

w

۵

w

١
٢
٣
۴

چاه تھوﯾه )بدون تجھيزات(
کانال تھوﯾه و چاه تھوﯾه بزرگ )با تجھيزات(
چاه باربری
حفاریھای اصلی ،چاه نفر رو و تونل ميان بر و چاه مورب
برای حفاریھای معدنی در امتداد الﯾه زغال سنگ و ﯾا
سنگ
کارگاه استخراج

سرعت دلخواه
 ١۵متر بر ثانيه
 ١٠متر بر ثانيه
 ٨متر بر ثانيه
 ۶متر بر ثانيه
 ۴متربر ثانيه

ماده :٣٧٧حداکثر ھوای مورد نياز برای ھر جبھه کار و برای کل معدن در محاسبات تھوﯾه ھمواره بر اساس
نوبتکاری که حداکثر تعداد کارگران در آن مشغول به کار ھستند باﯾد محاسبه شود .ميزان ھوای مورد نياز برای ھر
فرد در محاسبات حداقل باﯾد  ۶مترمکعب در دقيقه فرض شود.
ماده :٣٧٨نصب تور سيمی در مقابل پروانه بادبزن الزامی است و بکار انداختن بادبزن بدون حفاظ ممنوع است.
ماده :٣٧٩بادبزنھای موضعی باﯾد به طرﯾقی نصب شوند که ھوای تازه را به جبھه کار برسانند .ظرفيت ھوادھی
بادبزن محلی نباﯾد از  ٧٠درصد ھواﯾی که از طرﯾق تھوﯾه عمومی معدن به محل نصب آن میرسد ،بيشتر باشد.
ھرگاه چند بادبزن محلی به صورت موازی در ﯾک محل نصب شده باشند ،جمع ھوادھی مجموع بادبزنھا باﯾد حداکثر
 ٧٠درصد مقدار ھواﯾی باشد که از طرﯾق تھوﯾه عمومی به محل نصب بادبزنھا میرسد.
ماده :٣٨٠حداکثر فاصله دھانه لوله تھوﯾه تا جبھه کار باﯾد در معادن فاقد گاز  ١٢متر و در معادن گازدار  ٨متر باشد.
ماده :٣٨١اﯾستگاهھای اندازهگيری مقدار ھوا باﯾد در مناطق اصلی ورودی و خروجی ھوا و در قسمتھاﯾی که
مسير آن مستقيم و کيفيت نگھداری آن مناسب است اﯾجاد شود  .ھمچنين باﯾد تابلوھاﯾی شامل اطالعات) :تارﯾخ و
ساعت اندازهگيری ،سطح مقطع عرضی گذر ھوا ،مقدار واقعی و محاسبهای ھوا و سرعت جرﯾان ھوا( در آن مناطق
نصب شود.
ج( مقررات وﯾژه تھوﯾه معادن زغال سنگ )معادن گازدار و گرد زغالدار(
ماده :٣٨٢در تمامی معادن زغال سنگ عالوه بر الزماالجرابودن کليه مقررات تھوﯾه؛ اجرای مقررات وﯾژه تھوﯾه معادن
زغال سنگ ضروری است.
ماده :٣٨٣حد مجاز گاز زغال در قسمتھای مختلف معدن باﯾد به شرح ذﯾل باشد:
الف( در مسير ھوای برگشتی از ھر جبھه کار کمتر از  ١درصد.
ب( در مسير ھوای خروجی از شبکه معدن کمتر از  ٠/٧۵درصد.
ج( در مسير ھوای تازه برای تھوﯾه ھر جبھه کار کمتر از  ٠/۵درصد.
د( در محلھای تعميراتی ،متروکه و رﯾزشی و در مدت کوتاه کمتر از  ٢درصد.
ه( ميزان گاز زغال در ھيچ زمان و ھيچ قسمتی از معدن نباﯾد بيش از  ٢/۵درصد باشد.
ماده :٣٨۴نصب سيستم مانيتورﯾنگ ھوای معدن و سنجش خودکار گاز زغال در الﯾهھای زغال سنگ طبقه سه و
چھار الزامی است.
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ماده :٣٨۵حسگرھای تشخيص گاز زغال باﯾد در نزدﯾکی سينه کارھا و در تاج تونلھا و ھر چه نزدﯾکتر به سقف
نصب شوند.

en
y

ماده :٣٨۶مسئولين پيشروی و استخراج در ھمه معادن زغال سنگ باﯾد مجھز به دستگاه گازسنج باشند و ميزان
گاز زغال را در شروع و پاﯾان نوبت کاری اندازهگيری نموده و به سرپرست معدن گزارش نماﯾند.

.im

ماده :٣٨٧دستگاهھای استخراج مکانيزه زغال سنگ باﯾد مجھز به حسگرھای تشخيص گاز زغال بطور پيوسته

w

w

باشند و در صورت افزاﯾش گاز زغال ،بيش از  ١/٢۵درصد آن را به طور خودکار خاموش کنند.

w

ماده :٣٨٨استفاده از ھوای فشرده به منظور تھوﯾه در مناطقی که گاز زغال با غلظت باالی  ٢درصد وجود دارد
ممنوع است.

ماده :٣٨٩بادبزنھای تھوﯾه به ھيچ عنوان در فاصلة بين نوبتھای کاری ﯾا زمان تعطيالت نباﯾد خاموش شوند و تنھا
در زمان تعميرات ،تعوﯾض و ﯾا وصل قطعات کانال تھوﯾه و با دستور کتبی مسئول فنی معدن و با پيشبينی تمھيدات
دﯾگری برای تھوﯾه ،میتوانند خاموش شوند.
ماده :٣٩٠کانالھای تھوﯾه باﯾد از استحکام کافی برای جلوگيری از تاخوردگی و خم شدن بيش از حد برخوردار
باشند و با بستھای مناسب به سقف نصب شوند.
ماده :٣٩١تھوﯾه به روش طبيعی در معادن زغال سنگ ،معادن گازدار و معادن گرد زغالدار ممنوع است.
ماده :٣٩٢مسئوالن اندازهگيری گاز موظف ھستند قبل از شروع ھر نوبت کاری در محل کار حاضر شده و کارگاهھا و
محلھای مشکوک را بازدﯾد نموده و درصد گاز زغال را به وسيله دستگاه گازسنج اندازهگيری نماﯾند.
ماده :٣٩٣محلھا و فواصل زمانی اندازهگيری توسط سرپرست معدن تعيين میشود .در ھر حال حداقل تعداد
دفعات اندازهگيری گاز در محلھای فاقد گازسنج خودکار ثابت باﯾد به قرار ذﯾل باشد:
الف( ھوای برگشتی از ھر جبھه کار فعال ،در معادن طبقه  ١و  ٢دوبار در ھر نوبت کاری و در معادن طبقه  ٣و  ۴و
معادن خطرناک از نظر پرتاب ناگھانی ،سه بار در ھر نوبت کاری.
ب( ھوای برگشتی از ھر جبھه کار غيرفعال ،جاﯾگاه ماشينآالت )مثل وﯾنچ و غيره( و ھوای خروجی معدن ﯾک بار در
روز.
ماده :٣٩۴عالوه بر اندازهگيریھای منظم جاری ،تمام کارکنان نظارت فنی )مسئولين اﯾمنی ،مھندسين و
تکنسينھا( باﯾد ضمن تجھيز به وساﯾل گازسنجی و گذراندن دوره آموزشی مربوطه ،موظف ھستند تا ھنگام بازدﯾد
از جبھه کارھا ،درصد گاز را اندازهگيری نماﯾند.
ماده :٣٩۵درصد گاز تا فاصله حداقل  ٢٠متری دستگاهھای الکترﯾکی باﯾد بعد از ھر توقف بادبزن و پس از رفع اشکال
در امر تھوﯾه و عادی شدن آن اندازهگيری شود و در صورت مجاز بودن مجدداً راهاندازی شوند.
ماده :٣٩۶اگر درصد گاز در محلی بيش از حد مجاز باشد باﯾد بالفاصله جرﯾان برق قطع ،کار تعطيل و کارگران را از
محل خارج کرد .شروع مجدد کار پس از انجام تھوﯾه کافی و رسيدن درصد گاز به حد مجاز امکانپذﯾر است.
ماده :٣٩٧انجام ھر نوع عملی که اﯾجاد جرقه ﯾا شعله نماﯾد در معادن دارای گاز زغال ﯾا گرد زغال ممنوع است و
کليه تجھيزات و دستگاهھا باﯾد ضد جرقه باشند.
ماده :٣٩٨قسمتھاﯾی که بھرهبرداری آنھا به پاﯾان رسيده ﯾا موقتاً تعطيل شده و ﯾا مورد استفاده قرار نمیگيرند
باﯾد مانند ساﯾر قسمتھا به خوبی تھوﯾه شوند و ﯾا به وسيله مصالح مناسب به طور نفوذ ناپذﯾر کامال ً مسدود
گردند.
ماده :٣٩٩در معادن گازدار چنانچه رساندن درصد گاز به حد مجاز با دستگاهھای تھوﯾه دشوار باشد باﯾد قبل از
استخراج ،عمل گاززداﯾی )دگازاژ( از الﯾه مورد نظر و الﯾهھای مجاور بعمل آﯾد.
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ماده :۴٠٠در مناطقی که خطر مواجه با حفرهھای گاز ﯾا انفجار سنگ وجود دارد باﯾد با حفر چالھای بلند در جھت
پيشروی از وجود حفرهھای احتمالی آگاه شد و اقدامات اﯾمنی برای بر طرف کردن خطر تصاعد آنی و انفجار سنگ
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انجام گيرد.

ماده :۴٠١در معادنی که احتمال خودسوزی دارند باﯾد حداقل ﯾک بار در ھر نوبت کاری درصد دی اکسيد کربن در

.im

جبھه کارھا اندازهگيری شوند.

w

w

ماده :۴٠٢زغال سنگھاﯾی که ھنگام استخراج گرد توليد مینماﯾند ،باﯾد به اندازه کافی با آب مرطوب شوند و

w

ھنگام استخراج و در محلھای بارگيری به واگن نيز باﯾد به آنھا آب پاشيده شود.

ماده :۴٠٣در جبھه کارھا و مناطقی که در آنھا خطر انفجار گرد زغال وجود دارد باﯾد به طور مرتب گرد زغال موجود

روی سقف و زمين و دﯾوارھا و وساﯾل نگھداری را جمعآوری و خارج نمود و به منظور پيشگيری از بروز انفجار باﯾد
ھمواره مقدار مواد سوختنی در گرد و خاک انباشته را با پاشيدن آھک ﯾا خاک نرم و پودر سنگ ﯾا مواد دﯾگر در حد
کمتر از  ٣٠درصد حجمی نگه داشت.
ماده :۴٠۴در معادنی که در آنھا خاک پاشی برای خنثیسازی گرد زغال معمول است باﯾد نام محل و تارﯾخ خاک
پاشی و نمونهبرداری از مخلوط خاک و گرد زغال موجود در محل و ھمچنين نتاﯾج آزماﯾشھای مربوط به قابليت
اشتعال نمونه گرفته شده ،در دفتر مخصوصی ثبت شود.
ماده :۴٠۵چنانچه ميزان مواد سوختی در نمونه گرفته شده از  ٣٠درصد حجمی تجاوز نماﯾد باﯾد بالفاصله با خاک -
پاشی مجدد درصد آن پاﯾين آورده شود.
فصل دھم :روشناﯾی
ماده :۴٠۶حداقل روشناﯾی عمومی در معادن زﯾرزمينی برحسب نوع منطقه به شرح جدول ذﯾل است.
منطقه
محدوده کف چاه
اطراف چاه
تعميرگاه زﯾرزمينی
راھروھای حمل و نقل
کارگاه استخراج
نقاط بارگيری
محدوده ماشينآالت
راھروھای عبور افراد
جبھه کارھای پيشروی

حداقل روشناﯾی)لوکس(
۶٠
٣٠
۵٠
١٠
١۵
٢٠
٢۵
٣٠
٢٠

ماده :۴٠٧ورود افراد به معادن زﯾرزمينی بدون چراغ انفرادی ممنوع است.
ماده :۴٠٨المپھای روشناﯾی فردی باﯾد حداقل شدت روشناﯾی  ١۵٠لوکس را در فاصله  ١/٢متری در مدت ده
ساعت تأمين کنند.
ماده :۴٠٩در معادن زغال سنگ باﯾد منحصراً از چراغ باطریدار اﯾمنی استفاده شود.
ماده :۴١٠چراغھای انفرادی در زمان تحوﯾل به کارگران باﯾد کامال ً سالم و آماده به کار باشند.
ماده :۴١١ساختمان چراغ باﯾد طوری باشد که فقط در چراغخانه بتوان با وساﯾل مخصوص آن را باز و بسته کرد.
ماده :۴١٢استفاده از چراغ کاربيتی ﯾا چراغ اطمينان شعلهای در معادن زﯾرزمينی ممنوع است.
ماده :۴١٣ساختمان چراغخانه نباﯾد از مصالح قابل اشتعال ساخته شده باشد و باﯾد خوب تھوﯾه شود و به گونهای
طراحی شود تا کارکنان در مواقع خطر بتوانند محل کار را فوراً ترک نماﯾند.
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ماده :۴١۴استفاده از بخاری و شعله آزاد و ھمچنين استعمال دخانيات در چراغخانه ممنوع است.
ماده :۴١۵چراغخانه باﯾد به وساﯾل آتش نشانی از قبيل کپسولھای اطفاء حرﯾق مناسب و جعبهھای مخصوص

en
y

ماسه و غيره مجھز باشد.

ماده :۴١۶تعداد چراغھای سالم انفرادی در ھر چراغخانه باﯾد ده درصد بيشتر از تعداد کارگران زﯾرزمينی باشد.

.im

ماده :۴١٧مسئول اﯾمنی معدن موظف است حداقل ﯾک بار در ماه ،تمام چراغھای انفرادی را بازدﯾد و دقيقاً کنترل

w

w

نماﯾد.

w

ماده :۴١٨کارھای اکتشافی و کار در معادن سطحی در ھوای تارﯾک و مه آلود بدون تأمين روشناﯾی مناسب ممنوع
است.
ماده :۴١٩گرﯾدر زنی نزدﯾک لبهھا و کنار دﯾوارهھای بلند در صورت عدم تأمين روشناﯾی کافی ممنوع است.

ماده :۴٢٠در معادن سطحی که در نوبتھای کار عصر و شب نيز فعال بوده و عمليات معدنکاری در ھوای تارﯾک
انجام میشود روشناﯾی کافی محوطه کاری باﯾد تأمين شود.
فصل ﯾازدھم :تأسيسات برق
ماده :۴٢١اجرای آﯾيننامهھای حفاظتی »تأسيسات الکترﯾکی در کارگاهھا« و »سيستم اتصال به زمين )ارتينگ(«
مصوبات شورای عالی حفاظت فنی در کليه معادن الزامی بوده و به عالوه در معادنی که خطر وقوع انفجار گازھای
معدنی و گرد زغال وجود دارد مقررات وﯾژه اﯾن آﯾيننامه نيز الزماالجرا است.
ماده :۴٢٢در صورت استفاده از دو رشته رﯾل راهآھن برای برگشت جرﯾان برق باﯾد در دو انتھا و نيز به فاصله  ۶٠متر
ﯾک اتصال الکترﯾکی بين دو رشته بر قرار شود.
تبصره :اختالف ولتاژ برق بين رﯾل و زمين نباﯾد از  ١۵ولت تجاوز کند.
ماده :۴٢٣کابلھا باﯾد دور از لولهھای آب و ھوای فشرده و گاز در محل خشک قرار گيرند .ضمناً کابلھای زﯾرزمينی
باﯾد دارای روپوش سربی و بدون درز باشند.
ماده :۴٢۴قرار دادن و ﯾا نزدﯾک کردن اشياء )حتی اشياء شخصی نظير :انگشتر ،ساعت مچی و غيره( به سيمھای
برق به علت خطر اتصالی ﯾا جرقه ممنوع است.
ماده :۴٢۵شبکهھای مخابراتی ﯾا شبکهھای مخصوص عالمت دادن باﯾد با شبکه برق فاصله کافی داشته باشند.
ماده :۴٢۶ھر ﯾک از پذﯾرگاهھای داخل معدن باﯾد به وسيله تلفن و ﯾا وساﯾل ارتباطی دﯾگر به مرکز نيرو ﯾا پست
مرکزی ترانسفورماتور خارج معدن در ارتباط باشد.
ماده :۴٢٧تمام قسمتھای شبکه موقت برق باﯾد در آخر ھر نوبت کار به طور مطمئن از مدار خارج شوند.
ماده :۴٢٨کليه تعميرات روی کابلھا باﯾد در خارج از معدن انجام گيرد.
ماده :۴٢٩در چاهھا و تونلھای خروج ھوا و محلھای مرطوب باﯾد از کابل زرهدار مخصوص که روپوش نسوز و مقاوم
در برابر خوردگی دارد با رعاﯾت پيوستگی کامل از نظر الکترﯾکی ،اتصال مطمئن به سيستم اتصال به زمين و اتصال
مطمئن در دو انتھا به تجھيزات استفاده شود.
ماده :۴٣٠شبکه مخصوص عالﯾم برقی باﯾد با جرﯾان برق با ولتاژ کمتر از  ٢۵ولت کار کند.
ماده :۴٣١در معادن دارای گاز زغال و ﯾا گرد زغال فقط تأسيسات ذﯾل را میتوان به طور ثابت برقرار کرد:
الف( کابلھای زرهدار در راهھاﯾی که دارای وسيله نگھداری مطمئن و سالم بوده و جرﯾان کافی ھوا برقرار و ميزان گاز
زغال در آنھا از ﯾک درصد تجاوز نکند.
ب( سيمھای ساده روپوشداری که در لولهھای فلزی با عاﯾق داخلی قرار داشته باشد مشروط بر آن که ھوای
کافی و منظم در اطراف لوله در جرﯾان بوده وميزان گاز زغال در آنھا از ﯾک درصد تجاوز نکند.
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ج( دستگاهھا و موتورھاﯾی که در مقابل گاز زغال بیخطر تشخيص داده شده ،مشروط بر اﯾن که در محل استقرار
آنھا ھوا به طور منظم عبور کرده و ميزان گاز زغال در آنھا از ﯾک درصد تجاوز نکند.

en
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ماده :۴٣٢ھوای معدن باﯾد طوری جرﯾان داشته باشد که تمام تأسيسات برق به خوبی تھوﯾه گردد.

ماده :۴٣٣متصدﯾان مربوط باﯾد دستگاهھای ضد انفجار برقی را حداقل روزی ﯾکبار بازدﯾد و بررسی کنند و ھر ھفته

.im

ﯾک بار نيز متخصص برق آنھا را بازدﯾد و درصورت لزوم تعمير نماﯾد.
پاﯾينتر است.

w

w

w

ماده :۴٣۴متصدی برق باﯾد قبل از روشن نمودن تأسيسات برقی اطمينان حاصل نماﯾد که ميزان گاز از حد مجاز
ماده :۴٣۵سرپرست معدن باﯾد نقشه کامل و دقيق از تأسيسات برق را ھميشه در معدن نگھداری نماﯾد.
ماده :۴٣۶جرﯾان برق باﯾد در جاھاﯾی که آتشسوزی رخ میدھد فوراً قطع شود.
ماده :۴٣٧کابلھای برق باﯾد از صدمات فيزﯾکی ناشی از سقوط سنگ ،عبور و مرور ،گيرکردن زﯾر ماشين و نظاﯾر آن
حفاظت شوند.
ماده :۴٣٨کابلھای تغذﯾه ماشينآالت برقی متحرک مانند شاولھای الکترﯾکی باﯾد بوسيله پلھای مناسب برای
عبور وساﯾل نقليه از صدمات ناشی از رفت و آمد ماشينآالت در معدن مصون باشند.
ماده :۴٣٩از لولهھای انتقال آب و ھوای فشرده ،شيلنگھای با پوشش فلزی نباﯾد به عنوان وسيله اتصال به زمين
استفاده کرد.
فصل دوازدھم :آتشسوزی و انفجار
الف( الزامات عمومی
ماده :۴۴٠تمام معادن باﯾد به وساﯾل اعالم و اطفای حرﯾق مناسب منطبق بر آﯾيننامه پيشگيری و مبارزه با
آتشسوزی در کارگاهھا مصوب شورای عالی حفاظت فنی تجھيز شده ،نگھداری و آزماﯾش شوند.
ماده :۴۴١برج چاه ،دﯾوار ساختمانھای اطراف آن ،دﯾواره چاهھا و دھانه ارتباطی آنھا و کليه تأسيسات زﯾرزمينی از
قبيل :موتورخانهھا ،انبارھا ،تعميرگاهھا و پمپخانهھا باﯾد از مصالح و مواد غيرسوختنی ساخته شوند.
ماده :۴۴٢ھر فردی که متوجه آتشسوزی شود باﯾد سرﯾعاً مراتب را به مسئولين مربوطه اطالع دھد و اقدامات اوليه
برای مھار و پيشگيری از گسترش حرﯾق را صورت دھد.
ماده :۴۴٣در معادن زﯾرزمينی باﯾد ماسک تنفسی )رسپيراتور( مناسب و چراغ اﯾمنی به تعداد کافی برای گروه آتش
نشانی آماده باشد .استفاده از تجھيزات اﯾمنی و وساﯾل حفاظت فردی مناسب بر اساس آﯾيننامهھای مربوطه
مصوب شورای عالی حفاظت فنی الزامی است.
ماده :۴۴۴اگر به منظور اطفای حرﯾق تمام ﯾا قسمتی از معدن را با آب پر کرده باشند باﯾد آزماﯾشھای الزم از جھت
وجود گاز سولفور ھيدروژن بعمل آﯾد و در صورت وجود اﯾن گاز باﯾد اقدامات الزم انجام گيرد .تخليه آب و شروع مجدد
کار باﯾد با حضور مسئول مربوطه انجام پذﯾرد.
ماده :۴۴۵نگھداری و حمل ماﯾعات و گازھا ی با نقطه اشتعال پاﯾين در معادن زﯾرزمينی منوط به رعاﯾت مشخصات
شرکت سازنده و برگه اطالعات اﯾمنی مواد ) (M.S.D.Sاست.
ب( مقررات وﯾژه زغال سنگ
ماده :۴۴۶بازدﯾدھای مخصوص از نظر پيشگيری از آتشسوزی ﯾا گرم شدن زغال سنگ باﯾد قبل از ھر نوبت کاری
انجام گيرد.
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پايگاه اطالعات ايمنی
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ماده :۴۴٧در صورتی که از دﯾوار سدکننده برای مجزا کردن قسمت در حال سوختن در معادن زﯾرزمينی استفاده
شود اﯾن دﯾوار باﯾد روزانه از لحاظ نفوذ ناپذﯾر بودن ھوا و درجه حرارت آن و ھمچنين ھوای پشت سد ،بازرسی و نتاﯾج
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بازرسیھا در دفتر ثبت و ھر وضع غيرعادی فوراً به سرپرست معدن اطالع داده شود.

ماده :۴۴٨خراب کردن دﯾوار سدکننده آتش منوط به اطمينان از سالم بودن ھوای پشت آن است .ھنگام خراب کردن
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دﯾوار باﯾد ﯾک گروه نجات مجھز به دستگاهھای تنفسی در نزدﯾکی محل مستقر و آماده باشد.
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ماده :۴۴٩در معادن زغال سنگ استفاده از آتش بند برای پيشگيری از گسترش انفجار گرد زغال الزامی است .محل

w

نصب آتش بندھا باﯾد در طرح معدن مشخص شوند.

ماده :۴۵٠نرم و خشک بودن خاک و پودرسنگ در آتش بندھای خاکی و پر بودن آب در ظرفھا در آتش بندھای آبی
باﯾد به طور ھفتگی کنترل شود و در صورت سفت شدن ﯾا به حالت خميری در آمدن پودرسنگ ،باﯾد تعوﯾض شوند.
آخرﯾن تارﯾخ تعوﯾض خاک در آتشبندھای خاکی باﯾد در دفتر مخصوص تھوﯾه ثبت شود.
فصل سيزدھم :کمکھای اوليه و نجات
ماده :۴۵١معادن سطحی با بيش از  ١٠٠نفر ،معادن زﯾرزمينی غير زغال سنگ با بيش از  ٧٠نفر و معادن زﯾرزمينی
زغال سنگ با بيش از  ۵٠نفر کارگر در ھر نوبت کاری باﯾد از امکانات و نفرات موظف در تشکيالت امداد و نجات
برخوردار باشند.
تبصره :در معادن با تعداد نفرات کمتر در ھر نوبت کاری باﯾد از پرسنل غير موظف معدن که آموزشھای الزم برای
عمليات امداد و نجات در مواقع بحران را طی نمودهاند ،استفاده میشود.
ماده :۴۵٢گروه امداد و نجات با نظر مسئول اﯾمنی و بر حسب ضرورت باﯾد مجھز به دستگاهھای تنفس انفرادی،
دستگاه گازسنج مناسب ،برانکارد و نظاﯾر آن باشند اﯾن دستگاهھا باﯾد مرتباً و در فواصل زمانی مناسب بازدﯾد و
آزماﯾش شده و ھميشه برای استفاده آماده باشند.
ماده :۴۵٣افراد گروه نجات باﯾد ھر سال دو بار مورد معاﯾنه پزشکی قرار گيرند تا در صورتی که واجد شراﯾط نباشند
از گروه خارج شده و افراد دﯾگر به جای آنھا انتخاب گردند.
ماده :۴۵۴در شبکه زﯾرزمينی معادن باﯾد اﯾستگاهھای کمکھای اوليه مناسب ،تجھيزات امداد و نجات و نيازھای
ضروری تعبيه شود.
ماده :۴۵۵تنظيم و طراحی برنامه مقابله با سوانح در تمام معادن الزامی است و باﯾد متناسب با ھر معدن توسط
سرپرست معدن تھيه و تمرﯾن شود.
ماده :۴۵۶به استناد مواد  ٩١و  ٩۵قانون کار جمھوری اسالمی اﯾران ،مسئوليت رعاﯾت مقررات اﯾن آﯾيننامه بر
عھده کارفرمای کارگاه بوده و در صورت وقوع ھر گونه حادثه به دليل عدم توجه کارفرما به الزامات قانونی ،مکلف به
جبران خسارات وارده میباشد.
اﯾنآﯾيننامه مشتمل بر  ١٣فصل و ۴۵۶ماده و  ١١تبصره درجلسه مورخ  ١٣٩١/٠٩/٢٠شورای عالی حفاظت فنی
تدوﯾن و درتارﯾخ ١٣٩١/١١/ ٣

به تصوﯾب وزﯾر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی رسيده است و  ١۵روز پس از درج در

روزنامه رسمی قابل اجرا میباشد.
اﯾن آﯾيننامه جاﯾگزﯾن آﯾيننامه اﯾمنی در معادن ،مورخ  ١٣٧٩/١١/٢۵شورای عالی حفاظت فنی میگردد.
وزﯾر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ـ عبدالرضا شيخاالسالمی
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