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:هدف.1
یزو ندر فضاي بستهکاریژهعملیات ویطرعایت مقررات ایمنی در شرامنظور کنترل وه این روش اجرایی ب

.باشدشرکت میهاي عملیاتیطرحیت، در مدت فعالیازمورد نيبه ابزارهایدسترس
:دامنه.2

.ت کاربرد داردتوسعه نفویهاي عملیاتی شرکت مهندسطرحبستهدر تمامی فضاهاياین روش اجرایی 
:جعامر.3
1390مقررات شرکت ملی نفت سال قوانین ومجموعه.1- 3
1385هاي وزارت نفت سالدستورالعمل.2- 3
1388مقررات کار و تامین اجتماعی سالمجموعه قوانین و.3- 3
3 -4.Safe Work in Confined Space, Code of Practice, regulation, guidance, Health & Safety Executive, 2009

:یتمسئول.4
.باشدمیو فرد انجام دهنده کار مسئول فنی اجرامسئول تعمیرات، عایت مفاد این روش اجرایی با رسئولیتم.1- 4
مستقر در )دستگاه نظارت(HSEکارفرماHSEرایی با ناظر این روش اجمسئولیت نظارت بر حسن انجام کار.2- 4

.باشدمیسایت
پروانهاخذ آموزش افراد مراقب و آزمایشگاه گاز،پایش موارد ایمنی،مسئولیت اطمینان از انجام ارزیابی خطر،.3- 4

.یمانکار استپHSEتکمیلی کار سرد و گرم و آموزش فرد اقدام کننده بر عهده پروانهکار در فضاي بسته و 
:تعاریف.5
):محصور(فضاي بسته.1- 5
.شوندشناخته می) محصور(فضاهاي بستهداشته باشد جزوراهاي زیرفضاهایی که داراي ویژگی.1-1- 5
.اي که حاوي ترکیب اتمسفري خطرناك بوده یا میتواند باشدبستهفضاهاي-
.ن فرو یا دفن گرددحاوي موادي است که ممکن است فرد وارد شده درآکهايبستهفضاهاي-
.یا خفه شودآن گرفتارایست که ممکن است فرد وارد شده درفیزیکی به گونهشکلنظرازاي کهبستهفضاهاي-
جان فرد وارد شده کننده سالمتی دیگري است که میتواندایمنی یا تهدیدخطراتدارايکهايبستهفضاهاي-

.بیاندازدرا به خطر
:دشونمیو دسته تقسیم بنديبه دفضاهاي بسته.1-2- 5
.استکارپروانهفضاهایی که نیاز به اخذ -
.فضاهاي بستهسایر-

:باشندمیزیرمواردشاملفضاهاي بسته
ها،کورهزمین،هاي درونمغارکانتینرهاي بزرگ،،هاتونلسیلوها،ها،فاضالبمجاريتانکرها،، هالولهمخازن،

.تعاریف را داشته باشدو هر فضایی که داراي مشخصات مندرج در هازاغهوتهویههايسیستممجاريخروجی و
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:و مقرراتقداماتاشرح .6
پیمانکاران موظفند که مکان را قبل از شروع کار جهت حصول اطمینان از اجراییسرپرستومسئول ایمنی.1- 6

مطابق با روش اجراییمیباستیباشدرایط ویژهشنظربسته موردفضايچنانچه.رعایت موارد ایمنی بازرسی نماید
.نماینداقدام(PTW)کارپروانهاخذ نسبت به

.آن را نیز باید اخذ نمایند) کار سرد/کار گرم(تکمیلی مورد نیاز باشد هايپروانهچنانچه .2- 6
جهت رما،کارفHSEمراهی ناظر هبایست بهپیمانکاران میHSEمسئول PTW)(کارپروانهیید أقبل از ت.3- 6

.مقررات محل را مورد بازدید میدانی قرار دهندحصول اطمینان از رعایت الزامات و
:کار به شرح ذیل استپروانهنکات حائز اهمیت قبل از تأیید .4- 6
.تهویه در زمان فعالیت-
.یخروجويورودتجهیزاتوامکاناتبودندسترسدر-
.روشنایی-
P.P.E.تجهیزات-

.و گاز سنجیژن ندازه گیري میزان اکسیا-
.حادثهوقوعزماندراضطرارياقدامات-
.پرسنلهايآموزشوتجارب-
.مربوطهکارانجامبرايمجازافراد-
.دهندههشدارعالئم-
.سوزيآتشاقدامات احتیاطی و پیشگیري از -
در زمان فعالیتتهویه.6-4-1
.ضروري استانتقال هواي تازهجهتمناسبهايتهویهنصب-
.باشندمناسبویکنواختهوايفشاردارايپایینوباالسطحکهباشدبصورتیبایدهاتهویهنصبوانتخاب-
.گرددتعبیهمناسبمکاندربایستیتهویهدستگاه-
و تجهیزات ورودي و خروجیامکاناتبودندسترسدر.6-4-2
قسمتدریکمکانفردتوسطبایدخطوط لولهوبستهفضاهايداخله بضروريتجهیزاتانتقالامکان -

)Transport(وجود داشته باشد.
دربایستیهاوینچسیستم.ندباشالزمییدیهأتدارايکارانجامبرايبایستیمربوطهفوالديهايکابلوهاچوین-

خطوطوفضاي بستهازایمنبطورالزمزماندرتاگرددهدایتدورراهازکنترلتوسطخارج از فضاي بسته،
.استسیستماینضروریاتازیکیاضطراريترمزسیستم.صورت پذیردانتقاللوله

.گرددنصبآنرويبربایدسیستمایمنیگواهیبرچسب-
.گیردقراراستفادهموردمربوطهاپراتورتوسطفقطبایدتجهیزاتاین-
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روشنایی.6-4-3
.ردپذیصورتمناسبروشناییدربایدفضاهاي بستهداخلدرفعالیتگونههراجراي-
کار ACتجهیزاتی که با برق متناوب یا باشد وDCجریان برق مورد استفاده در داخل مدار باید مستقیم یا -

.باشندDCبه ACکنند باید داراي مبدلمی
.باشندوسالمکوتاهبایداتصاالتتمام-
.گرددنصب تجهیزات الکتریکی باید بصورت ایمن باشد و بطور منظم توسط افسر ایمنی بازدید -
کار شروع ورود به فضاي بسته پروانهتا صدور هر گونه نقص در سیستم باید بالفاصله پس از وقوع رفع گردد و-

.نگردد
.ولت باشد24ولتاژ روشنایی -
.مناسب باشدIPهاي مورد استفاده باید از نوع ضد انفجار با المپ-
.ها نباید فقط به یک کابل آویزان باشدچراغ-
(P.P.E)فرديحفاظتجهیزاتت.6-4-4

نردبان ،(Safety Harness)کمربند ایمنی قرقره، طناب،عالوه بر تجهیزاتی نظیر پایه،همه پرسنل بایستی -
.مراه داشته باشندهرا بهکفش و ماسک ،کاله،از قبیل لباستجهیزات ایمنی مناسب 

.استممنوعمطلقاًیمنیاتجهیزاتداشتنبدونفضاي بستهبه ورود-
.باشدکیفیتبهتریندارايوالمللیبینملی واستانداردهايبامطابقاستفادهموردP.P.Eرنگ تجهیزات نوع و-
.دار صرفاً جهت فرار است و نباید در فضاي بسته از آنها استفاده کردهاي کارتریجماسک-
و ) ن کامل به صورتچسبیده شداز نظر بهداشتی و (ونومی فرد باشد تجهیزات تنفسی باید فردي مناسب با ارگ-

.باید فشار هوا مرتب پایش گردد و در صورت نیاز سیلندر تعویض گرددSCBAدر صورت استفاده از 
کار بدون تجهیزات تنفسی صادر شود ماسک فرار باید در دست تمامی افراد فعال در فضاي پروانهکه در صورتی -

.بسته باشد
جیو گاز سنندازه گیري میزان اکسیژن ا.6-4-5
میزانبایستیپیمانکارآنبودنکالیبرهازاطمینانحصولواکسیژنمیزانگیرهاندازدستگاهتهیهازپس-

.نمایدیادداشتواندازگیريرااکسیژن
اعالن آالرم به مجهز که مداوم پایش تجهیزات از بایستی میمیباشند بکارمشغول اي که کارگرانفضاي بستهدر-

.نمایندهستند استفاده اضطراري شرایط
.باشدمیدرصد51/23%تا5/19%مابیناکسیژنقبولقابلمقیاس-
.حجمی باشد سنجش گاز ممکن است با خطا همراه باشد15%اگر اکسیژن زیر -
.گرددفراهممناسبشرایطتا،گردیدهمتوقففعالیتکافیاکسیژنفقدانموارددر-
و تماس با گاز ppm1، مونوکسید کربن کمتر از 20-23%اکسیژن ،1%در صورتی که گاز قابل اشتعال کمتر از -

باشد ورود بدون استفاده از تجهیزات تنفسی امکان پذیر است، و در صورت نقض TLVو بخارات سمی زیر حد 
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.باشد، ورود بدون استفاده از تجهیزات تنفسی ممنوع میمواردهر یک از 
.کندمهیاراارتباطیالزمتجهیزاتستییبامیبستهفضايبهشدگانواردباارتباطمنظوره بپیمانکار-
:حادثهوقوعزماندراضطرارياقدامات.6-4-6
اراختیدروتهیهاضطراريشرایطدرواکنشریزي برايبرنامهبایستی میپیشگیرانهاقداماتجهتدرپیمانکار-

.دهدقرارکارفرما
.در محل ضروري استمجروحفردانتقالبراينیازموردتسهیالتتهیه-
.با اندازه هاي مختلف و باند ضروري استهاي اولیه که شامل آتل یزات کمکفراهم آوردن تجه-
.یک دستگاه آمبوالنس براي انتقال مجروحان به بیمارستان ضروري است-
.داخل آن فرستاده شودProbeون فضاي محصور انجام شود و بیراز آزمایش گاز باید -
، باز هم رعایت موارد احتیاطی الزامی نموداعالمرا براي ورود مناسب ، شرایط هنگامی که آزمایشات میزان گاز-

.است
ها آزمایشورود به فضاي بسته باید حداکثر یک ساعت بعد از سنجش اکسیژن و گازها باشد و در غیر اینصورت -

.باید تکرار شوند
هاي انتقال مکانیکی و ابزارهاي تر بایستی توسط دستگاهقاط پاییننانتقال فرد مجروح از ارتفاع باال به امکان -

.بررسی گرددکمکی 
هاي پرسنلتجارب و آموزش.6-4-7
احتمالیخطراتابوگرفتهفرارابستهفضاهايبهمربوطهايآموزشبایستیاجرا میدرگیر درپرسنلتمام-

.باشندداشتهکاملآشنایی
.باشندمطلعنیزآنباکارنحوهازوبودهآنهادسترسدراولیههايکمکجعبهبایداجرادردرگیرپرسنلتمام-
.باشنداولیههايکمکاجرايدرکافیتجربهدارايبایددرگیر پرسنل تمام -
.استممنوعپرسنلتوسطنامشخصعواقببااقدامگونههر-
.تمامی پرسنل باید از نحوه کار با تجهیزات تنفسی و امداد و نجات اطالع کافی داشته باشند-
.تمامی پرسنل برنامه واکنش در شرایط اضطراري را باید پیش از شروع کار مرور نمایند-
مربوطه کارانجامبرايمجازافراد.6-4-8
این.نمایداعالمدقیقبطوررابستهايفضحاضر در پرسنلتعداداستملزمانمانکاریپاجرايسرپرست-

.باشندورودپروانهدارايبایستیپرسنل
.استاجباريآنهالباسرويپرسنلخروجوورودزماندرترددپروانهالصاق-
هشدار دهندهعالئم.6-4-9
موارد ذیل شاملتیبایسهشدارهااین.استالزامیبستهفضاهايوروديمدخلدرایمنیهشدارهاينصب-

:زززباشد
.سیگارنکشیدن-
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.حین کارودن خوردن و آشامیدن بممنوع -
.هاي احتمالیخطر-
.عدم افروختن شعله-
.P.P.Eحفاظت فردياستفاده از تجهیزاتضرورت -
آتش سوزياقدامات احتیاطی و پیشگیري از .6-4-10
.ن فضاي بسته وجود داشته باشدباید درواشتعالدر صورت انجام کار گرم، یک دستگاه سنجش گاز قابل -
.ممنوع استمطلقاًو فضاهاي بسته خطوط لوله داخل در هرگونه شعله ایجاد -
.استو کافی ضروري ء حریق مناسب اطفااستفاده ازتجهیزات -
آگاهی کننده، بایستی خاموشهاي کپسولاز نحوه استفاده کارکنان ازو دیگر ایمنی پیمانکار پرسنل واحد -

.باشندداشته کامل 
.باشندداشته قرار مناسبی و در دسترس محل کننده در هاي خاموشکپسول-
HSEناظر ،چنانچه مواردي غیر ایمن از سوي پیمانکاران در حین عملیات در محیط بسته مشاهده گردد-

.ات اقدام نمایدمتوقف نمودن عملیوPTWکار پروانهلغو بایست سریعا نسبت بهکارفرما می
.حجم اکسیژن همواره باید مورد آزمایش قرار گیرد-

:هاپیوست.7
پروانه ورود به فضاي بسته: الفپیوست .1- 7
پروانه کار گرم: بپیوست .2- 7
پروانه کار سرد: جپیوست .3- 7
پروانه کار در ارتفاع: دپیوست .4- 7
الکتریکی/گواهینامه جداسازي مکانیکی: هپیوست .5- 7
اري و حفر گودالگواهینامه خاکبرد: وپیوست .6- 7
داربستایمنی گواهینامه : زپیوست .7- 7
فضاي بستهتصاویر :حپیوست .8- 7



شرکت مهندسی و توسعه نفت
کار در فضاي بسته

ویرایشتعداد پیوستتعداد صفحات رم فچک لیست راهنما روش اجرایی دستورالعمل قوانین و الزامات :عنوان 
25121ازHSPD-HSPDEC-XXSA-PRHS-0280-9108:کد  محیط زیست ایمنی بهداشت : قابلیت استفاده در بخش

الف

پروانه ورود به فضاي بسته: الفپیوست 
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الف
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ب

پروانه کار گرم: بپیوست 
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ویرایشتعداد پیوستتعداد صفحات فرم چک لیست راهنما روش اجرایی دستورالعمل قوانین و الزامات :عنوان 
25121ازHSPD-HSPDEC-XXSA-PRHS-0280-91011:کد  محیط زیست ایمنی بهداشت: قابلیت استفاده در بخش

ب



شرکت مهندسی و توسعه نفت
کار در فضاي بسته

ویرایشتعداد پیوستتعداد صفحات فرم چک لیست راهنما روش اجرایی دستورالعمل قوانین و الزامات :عنوان 
25121ازHSPD-HSPDEC-XXSA-PRHS-0280-91012:کد  محیط زیست ایمنی بهداشت : قابلیت استفاده در بخش

ج

پروانه کار سرد: جپیوست 



شرکت مهندسی و توسعه نفت
کار در فضاي بسته

ویرایشتعداد پیوستتعداد صفحات فرم چک لیست راهنما روش اجرایی دستورالعمل قوانین و الزامات :عنوان 
25121ازHSPD-HSPDEC-XXSA-PRHS-0280-91013:کد  محیط زیست ایمنی بهداشت : قابلیت استفاده در بخش

ج



شرکت مهندسی و توسعه نفت
کار در فضاي بسته

ویرایشتعداد پیوستتعداد صفحات فرم چک لیست راهنما روش اجرایی دستورالعمل قوانین و الزامات :عنوان 
25121ازHSPD-HSPDEC-XXSA-PRHS-0280-91014:کد  محیط زیست ایمنی بهداشت : قابلیت استفاده در بخش

د

پروانه کار در ارتفاع: دپیوست 



شرکت مهندسی و توسعه نفت
کار در فضاي بسته

ویرایشتعداد پیوستتعداد صفحات فرم چک لیست راهنما روش اجرایی دستورالعمل قوانین و الزامات :عنوان 
25121ازHSPD-HSPDEC-XXSA-PRHS-0280-91015:کد  محیط زیست ایمنی بهداشت : قابلیت استفاده در بخش

د



شرکت مهندسی و توسعه نفت
کار در فضاي بسته

ویرایشتعداد پیوستتعداد صفحات فرم چک لیست راهنما روش اجرایی دستورالعمل قوانین و الزامات :عنوان 
25121ازHSPD-HSPDEC-XXSA-PRHS-0280-91016:کد  محیط زیست ایمنی بهداشت : قابلیت استفاده در بخش

ه

یالکتریک/گواهینامه جداسازي مکانیکی: هپیوست 



شرکت مهندسی و توسعه نفت
کار در فضاي بسته

ویرایشتعداد پیوستتعداد صفحات فرم چک لیست راهنما روش اجرایی دستورالعمل قوانین و الزامات :عنوان 
25121ازHSPD-HSPDEC-XXSA-PRHS-0280-91017:کد  محیط زیست ایمنی بهداشت : قابلیت استفاده در بخش

ه



شرکت مهندسی و توسعه نفت
کار در فضاي بسته

ویرایشتعداد پیوستتعداد صفحات فرم چک لیست راهنما روش اجرایی دستورالعمل قوانین و الزامات :عنوان 
25121ازHSPD-HSPDEC-XXSA-PRHS-0280-91018:کد  محیط زیست ایمنی بهداشت : قابلیت استفاده در بخش

ه



شرکت مهندسی و توسعه نفت
کار در فضاي بسته

ویرایشتعداد پیوستتعداد صفحات فرم چک لیست راهنما روش اجرایی دستورالعمل قوانین و الزامات :عنوان 
25121ازHSPD-HSPDEC-XXSA-PRHS-0280-91019:کد  محیط زیست ایمنی بهداشت : قابلیت استفاده در بخش

و

گواهینامه خاکبرداري و حفر گودال: وپیوست 



شرکت مهندسی و توسعه نفت
کار در فضاي بسته

ویرایشتعداد پیوستتعداد صفحات فرم چک لیست راهنما روش اجرایی دستورالعمل قوانین و الزامات :عنوان 
25121ازHSPD-HSPDEC-XXSA-PRHS-0280-91020:کد  محیط زیست ایمنی بهداشت : قابلیت استفاده در بخش

و



شرکت مهندسی و توسعه نفت
کار در فضاي بسته

ویرایشتعداد پیوستتعداد صفحات فرم چک لیست راهنما روش اجرایی دستورالعمل قوانین و الزامات :عنوان 
25121ازHSPD-HSPDEC-XXSA-PRHS-0280-91021:کد  محیط زیست ایمنی بهداشت : قابلیت استفاده در بخش

ز

داربستایمنی گواهینامه : زپیوست 



شرکت مهندسی و توسعه نفت
کار در فضاي بسته

ویرایشتعداد پیوستتعداد صفحات فرم چک لیست راهنما روش اجرایی دستورالعمل قوانین و الزامات :عنوان 
25121ازHSPD-HSPDEC-XXSA-PRHS-0280-91022:کد  محیط زیست ایمنی بهداشت : قابلیت استفاده در بخش

ح

فضاي بستهتصاویر : حپیوست 



شرکت مهندسی و توسعه نفت
کار در فضاي بسته

ویرایشتعداد پیوستتعداد صفحات فرم چک لیست راهنما روش اجرایی دستورالعمل قوانین و الزامات :عنوان 
25121ازHSPD-HSPDEC-XXSA-PRHS-0280-91023:کد  محیط زیست ایمنی بهداشت : قابلیت استفاده در بخش

ح



شرکت مهندسی و توسعه نفت
کار در فضاي بسته

ویرایشتعداد پیوستتعداد صفحات فرم چک لیست راهنما روش اجرایی دستورالعمل قوانین و الزامات :عنوان 
25121ازHSPD-HSPDEC-XXSA-PRHS-0280-91024:کد  محیط زیست ایمنی بهداشت : قابلیت استفاده در بخش

ح



شرکت مهندسی و توسعه نفت
کار در فضاي بسته

ویرایشتعداد پیوستتعداد صفحات فرم چک لیست راهنما روش اجرایی دستورالعمل قوانین و الزامات :عنوان 
25121ازHSPD-HSPDEC-XXSA-PRHS-0280-91025:کد  محیط زیست ایمنی بهداشت : قابلیت استفاده در بخش

ح
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