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 ها در انبارکاربرد رنگ
 ها چه اهمیتی در زندگی ما دارند؟ دانید رنگاید؟ آیا میها در انبار فکر کردهرنگکاربرد تاکنون به اهمیت  آیا

شود، مرکزی بدن متصل است و انسان معموالً از طریق دیدن بیشتر تحریک میاز آنجائی که اعصاب چشم به سیستم اعصاب 

ستفاده رسانی اها بهترین بهره را برای حفظ سالمت )ایمنی( و اطالعبنابراین در صنعت از قابلیت انسان استفاده کرده و از رنگ

 اند.کرده

های ند دارای سطح هوشیاری بیشتری نسبت به محیطاهای بارنگ بیشتر کارکردهتحقیقات ثابت کرده کسانی که در محیط

 گردند.ها باعث تحریک بیشتر اعصاب میگونه که گفتیم رنگاند چراکه همانرنگ داشتهرنگ یا کمبی

توانیم با استفاده از رنگ در انبار گردد. ما میها در انبار مشخص میها و استفاده از آنبا توجه به این خصوصیت اهمیت رنگ

ای زیادی ارائه دهیم. انباری را توانیم برای هر یک از موارد باال نمونهرسانی نیز داشته باشیم. میوه بر مسائل ایمنی، اطالععال

کان عنوان امهیچشده، این انبار بهکشی شده و عالئم مسیریابی نیز در آن مشخصدر نظر بگیرید که کف آن بارنگ زرد خط

طرفه هستند و یا اگر آالت مشخص است و تمامی مسیرها یکوآمد ماشینچراکه مسیر رفتایجاد ترافیک نخواهد داشت 

ها را دیده و عملیات امدادرسانی سادگی آننشانی در انبار وجود داشته باشند در صورت بروز حادثه افراد بههای قرمز آتشجعبه

 شود.پراحتی انجام میبه

ها دشوار شده امکان شناختن آنشکل هستند و بدون خواندن اطالعات حکیکهمچنین اگر اجناسی که ازنظر ظاهری به 

ی ها دارای انواع مختلف پالستیکلولهها را از هم تفکیک نمود. مثالً راحتی آنتوان بهاست با استفاده از رنگ ویژه برای هر نوع می

ها به دالیلی مانند های روی لولهتند. اگر نوشتههای گوناگونی هسهای متفاوت و ردهو فلزی هستند که هرکدام دارای جنس

خواندن نباشند، ها قابلهم قرار گرفتن آنونقل یا تخلیه، ماندن در زیر آفتاب، چرخش لوله و یا رویآسیب دیدن در زمان حمل

اطمینان عنوان قابلهیچها را بخوانیم و بدیهی است اطالعات ناقص بهشده روی لولهشود که نتوانیم اطالعات حکباعث می

 نیستند.

د به ها و تفکیک از یکدیگر است. بایحل به کار بردن رنگ برای شناسایی آنبرای پرهیز از این مشکالت، بهترین شیوه و راه

این نکته توجه نمود که برای اینکه استاندارد کار را حفظ کنیم باید یک خط سرتاسری روی طول لوله بکشیم )بسته به نوع لوله 

ریده کنیم که حتی اگر بخشی از لوله بشده باشد.(. با انجام این کار تضمین میمکان دارد بیش از یکرنگ برای آن در نظر گرفتها

 شویم.شود امکان شناخت لوله همچنان وجود دارد و با آن دچار مشکل نمی

توانیم از استانداردهای موجود ن بود( میای از آها جهت شناسایی کاالهای گوناگون )که لوله نمونهبرای استفاده از رنگ

های استفاده کنیم و یا خودمان راسا برای شرکت اقدام به تعریف کد رنگ جداگانه نماییم. البته روش دوم تنها برای شرکت

تفاده اسگردد و اگر جز این است بهتر است از استانداردهای جهانی کوچک که با پیمانکاران خارجی تعاملی ندارند پیشنهاد می

کنیم و یا اگر خواستیم استاندارد خودمان را داشته باشیم باید یک نسخه از دستورالعمل را به زبان انگلیسی ترجمه نموده و 

 تحویل ایشان نماییم.

های از معتبرترین استانداردهای کاربرد ایمنی رنگ هستند که به کار بردن رنگ ANSIو  ISO ,OHSAS استانداردهای

 اند.های گوناگون پیشنهاد دادهکانزیر را در م
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 برای ایمنی صنایع: ANSI  مقررات رنگ

 رنگ قرمز )مخصوص امتناع( -1

 های شن.کن، سطلخاموشهای فایرباکس، پتوهای آتشجعبه برای وسایل اطفاء حریق، -

 ظروف مایعات قابل اشتعال. -

 آالت و موانع توقف.ینهای توقف اضطراری در ماشعالمت توقف مثل کلیدها و سوئیچ -

 رسانی(رنگ نارنجی ) مخصوص اطالع -2

 رود. رسانی امکان وجود خطر و یا خودداری از انجام کاری بخصوص بکار میبرای اطالع

 رنگ زرد )مخصوص هشدار( -3

و  خوردنرنگ زرد یکرنگ هشداردهنده است باقابلیت زیادی برای احتیاط و خطرات فیزیکی مانند لغزیدن، افتادن، سر

ای را اعالم شود تا هشدارهای ویژهاوقات به رنگ زرد اضافه میشود. نوارهای سیاه بعضیگیرکردن مابین دو چیز استفاده می

شوند عالوه بر آن برای مشخص نمودن محل کار به کار کند. رنگ زرد همچنین برای خطوط ترافیک و راهروها استفاده می

 رود.می

 ایط اضطرار و ایمنی(رنگ سبز )مخصوص شر -4

های ضد گاز، های ایمنی، برانکارها، ماسکشویهای اولیه، دوش و چشمبرای نشان دادن وضعیت ایمنی، وسایل کمک

 رود.های نجات و تأسیسات حفاظتی به کار میهای خروج اضطراری، اجازه عبور وسایل نقلیه، راهراه

 رنگ آبی )مخصوص دستور( -5

ز طرفه، جلوگیری اشود ضمن اینکه برای نشان دادن ایمنی با اعمال یکبرای احتیاط یا وسایل تحت تعمیر استفاده می

 .شودمی گرفته بهره رنگ این از نیز …شروع به کار و

 رنگ ارغوانی -6

ها استفاده و مارکبه خطرات تشعشع اختصاص دارد. همچنین رنگ ارغوانی به همراه رنگ زرد روشن برای برچسب عالئم 

 شود.های رادیواکتیو استفاده میهای شکسته در یک زمینه برای نشان دادن اتاقشود و از رنگ ارغوان با پرهمی

 شود:های زیر استفاده میکشی از رنگوسیله خطها بهدر تعیین حدود کف کارگاه

 وسفید:رنگ سیاه -1

 شود.ها استفاده میارگاهی از آندیگر برای نشان دادن نظم و نظافت کعبارتبه

  رنگ زرد و سیاه: -2

ها و سایر اشیاء ثابت معمواًل از خطوط مورب زرد و سیاه برای نشان هرگونه انسداد و یا وجود موانع بر سر راه مثل ستون

ها و د مثل قرارگیری پالتهای موجوشوند. ضمن اینکه برای نشان دادن محدودیتکه کامالً از یکدیگر متمایز باشند استفاده می

 شود.ها نباید چیزی بیرون گذاشته شود نیز از این رنگ استفاده میهایی که از آنمحصور کردن حوزه
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 وسفید:خطوط سبز در کنار خطوط سیاه -3

 شوند.شوند استفاده میهای اضطراری منتهی میبرای نشان دادن مسیرهایی که به درب یا پله

 خطوط مورب زرد: -4

 گیرد.آالت مورداستفاده قرار میبرای نشان دادن سقوط اشیاء و گیر افتادن در بین ماشین

 رنگ سبز و سفید: -5

 گیرد.برای نشان دادن محل عبور و رسیدن به درب اضطراری مورداستفاده قرار می

 مقررات رنگ در محصوالت خطرناک:

 شود.المللی استفاده میهای ترکیبی در کانتینرهای حمل مواد خطرناک بر طبق کمیسیون تجارت بینرنگ

 باشدحروف سیاه روی سفید برای مخازن اسید می  -1

 شود.زا استفاده میحروف سیاه روی قرمز برای مایعات قابل اشتعال یا مواد آتش -2

 رود.آور به کار میازهای سمی و گاز اشکگ مواد منفجره، -حروف قرمز روی سفید برای سموم -3

 حروف سیاه روی زرد برای جامدات قابل اشتعال و مواد اکسیدکننده هستند. -4

 رود.فشار به کار میحروف سیاه روی سبز برای گازهای تحت -5

 (BSها بر اساس استاندارد )آمیزی کپسولجدول رنگ

 رنگ درپوش رنگ بدنه نوع کپسول

 ایقهوه ایقهوه استیلن

 طوسی طوسی هوا

CO2 سیاه سیاه 

 آبی نفتی آبی نفتی آرگون

 زرد زرد کلرین

 زرد سرخ مونواکسید کربن

 سرخ طوسی اتیل کلراید

 سیاه زرد فرون

 بنفش بنفش -طوسی های عمقیکلرین یا لوله
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 جدول رنگ نگهداری لوله در انبار

ها در انبار را از منظری زبان مشابه آن را پیدا نخواهید کرد، کاربرد رنگهای فارسییک از سایتدر این جدول که در هیچ

ازهم بدهیم. می شوند را ارائههایی که در انبار نگهداری میدهیم یعنی کد رنگ موردنیاز برای انواع لولهدیگر موردتوجه قرار می

ف های مختلررفته در بخشکاهای بهشوند نه لولههایی است که در انبار نگهداری میشوم که این کد رنگ برای لولهیادآور می

 صنایع.
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 .دیینمامراجعه  انباریارای مطالعه بیشتر به سایت ما بر

 کنید. کلیکبرای عضویت در گروه پرسش و پاسخ انبارداری 

 کنید. کلیکبرای عضویت در کانال اطالع رسانی سایت انباریار 
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