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 کاله رنگی خودتو بردار!

 

 

. دارن سر هب ایمنی هایکاله ساختمانی، یمجموعه آن در شاغل افراد که میبینین حتماً ،بشین ساختمانی هایکارگاه وارد اگه

 اصوالً که گمب شما به باید اما! میشه انتخاب اتفاقی کامالً و نداره اهمیتی ساختمانی، ایمنی کاله رنگ که کنین فکر شاید

 .میده نشان ساختمانی کارگاه یه در رو کس هر کاری یحیطه ساختمانی، ایمنی هایکاله رنگ! اینجوریا نیس

 روشن واسشون استفاده میشه تا حین بروز اتفاقات هایرنگ، از هاکالهاز دور دیده بشه این  ترراحتاینم بگم که واسه اینکه 

 ط رو پیدا کرد. افراد مرتب ترراحتناگوار در مناطق خطر بشه 
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 چی میخوام بگم؟!

که توی یه طبقه از کارگاه ساختمانی هستین و یه اشکالی توی جوشکاری مقاطع فلزی بوجود اومده، میخواین  فرض کنین

دنبال جوشکار بگردین و بگین مشکل چی بوده. االن بخواین فرد موردنظرتو پیدا کنی یا باید بپرسی ببینی کیه یا طبق 

گیرن ولی یتوی ایران این چیزا تشریفاتیه بیشتر و جدی نم متوجه بشی. البته اشایمنیمیتونی از رنگ کاله  استانداردها

 حاال. گیریممی در نظررو  المللیبیناستانداردهای 

 .نهمیک فرق میگم که اینایی با پس جاها بعضی ایران توی کردم استفاده آمریکا استاندارد از که بگم اوالً دوستان

 .بشیم آشنا ایمنی هایکاله هایرنگبریم با معانی 

 

 :سفیدهاکاله  .1

 هایکاله(، مدیران و سرپرستان کارگاه از عمرانیا  مخصوصاًخالصه شو بگم کارکنان سطح باال مثل مهندسین )

 وفا نکرده هااا.راحتی بقیه اونا رو پیدا کنن البته این کالها واسه کسی بهاستفاده میکنن تا  سفیدرنگ
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 :مثل سپاهانزرد . 2

سطح شهره و واسه نیروهای اصلی کار یعنی کارگران محترم این رنگ استفاده میشه که همه مون  هایتاکسیاین رنگ مثل 

 این رنگ رو انتخاب میکنن. بعضاًسنگین هم  آالتماشین رانندگان، عالوهبه اینا رو دیدیم توی کارگاه و پسندیدیم.

 

 :آبی مثل استقالل. 3

عزیز و همچنین نجاران و بقیه اپراتورهای فنی انگار استقاللی ان و آبی )کاله( سرشون  کارانبرقکارکنان بخش تعمیرات، 

  میکنن.

 

 

http://civilshow.ir/


 

4 

 برای دانلود سایر مقاالت رایگان به سایت مراجعه کنید.                             /http://civilshow.ir    گروه آموزشی سیویل شو: 

 :قرمز مثل تراکتور. 4

و اطفاء حریق هم استفاده میشه.  نشانیآتشاین رنگ عالوه بر اینکه رنگ پیراهن تراکتور هستش واسه نیروهای 

 ایهوهقجوشکارا هم از رنگ  بعضاً. همینجا بگم هم ناراحت نباشن خب تیتر و بخون قرمز مثل پرسپولیس( هاپرسپولیسی)

 استفاده میکنن، تماممم.

 

 

 :سبزها. کاله 5

 استفاده میکنن درست مثل کاله سبزهای غیور ارتش مون. هاکالهاز این  HSEمسئولین ایمنی و 
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 . خاکستری:6

این کاله واسه کساییه که از کارگاه بازدید میکنن، به همین سادگی و خوشمزگی. البته توی ایران بعضی جاها پیمانکاران 

 عزیز هم این رنگو انتخاب میکنن.

 

 کالم آخر:و اما 

 خودشو بشناسه و از دفعه بعد نبینم کاله سفید ما رو برمیداری ها.نتیجه این شد که هرکس کاله 

 

 

 مطالب: گردآورنده

 (تهران دانشگاه ژئوتکنیک) عمرانی هایکتاب مدرس و مؤلف اسالمی اسالم مهندس
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