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ر پروژه درست قبل از شروع كار است : يك جلسة پنج تا ده دقيقه اي با ناظ"اي حرفهآموزش  توجهيي لسةج"

كه به كارگران و ناظر اين فرصت را مي دهد تا در بارة مسائل ايمني وحفاظت فني كه احتمال برخورد با آن در 

كار وجود دارد و نيز راه حل هاي بالقوه براي آن مسائل بحث و گفتگو كنند. انجام اين فعاليت ساده است و 

  "جدي جلوگيري كند از بروز يك حادثةتواند  مي
  [راهنماي آموزشي سازمان بين المللي كار در باره حفاظت فني و بهداشت كار]

 "سرپرست"نفره تشكيل شود و هر تيم يك  6تا  4 "هاي كاري تيم"كنندگان در دوره بايد به صورت  شركت

ود. همانطور كه در ادامه (يكي از مربيان دوره) خواهد داشت كه برگزاري اين جلسة توجيهي برعهدة او خواهد ب

شود و قبل از  در اين جلسات، پاورپوينت ارائه ميآمده است، براي اين موضوع، شش جلسة توجيهي وجود دارد. 

  كنندگان توزيع خواهد شد. هاي چاپي آن بين شركت شروع جلسه نسخه
  جلسة توجيهي آموزش كار در ارتفاع
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   اي حرفهآموزش اول جلسة توجيهي 

  الزامات عمومي حفاظت فني و بهداشت كار

  در هنگام كار در ارتفاع

  سقوط مصالح

خطر الزم باشد، يا در جايي كه ارتفاع سازه يا شيب آن از حد مقرر در در مواردي كه محافظت در برابر  8.1.1

قوانين يا مقررات ملي تجاوز كند، بايد اقدامات پيشگيرانه در برابر سقوط كارگران و ابزار يا ديگر اشياء يا مصالح 

  به عمل آيد.

كه امكان دارد  فردياز هر  يا نرده و مانع براي حفاظت محافظ، حصاراقدامات احتياطي مناسب همچون  3.4.1

  .بايد تأمين شود مجروح شود باال و پايين رفتن  ابزار يا تجهيزات در اثر سقوط مصالح، يا

  ها منافذ و شكاف

 نرده كشيدهانه هايي كه امكان دارد كارگران از آن سقوط كنند بايستي به طور موثر پوشيده يا تمامي  3.4.3

  گذاري شود.  متشده و به مناسب ترين نحو ممكن عال

هاي محافظ و تخته  ها يا لوله گاردريلبايستي مطابق با قوانين و مقررات ملي تا جايي كه عملي باشد،  3.4.4

در مواقعي كه تامين هاي مرتفع كار فراهم شود.  قرنيزها براي حفاظت از كارگران در برابر سقوط از مكان

  گاردريل و تخته قرنيز امكانپذير نيست:

  ايمني كافي بايستي نصب و نگهداري شود؛ يا فلزيي ها ورقهورهاي حفاظتي يا (الف) ت

  هاي ايمني كافي بايستي تهيه و استفاده شود.  (ب) حفاظ

مقرر، در باالي كف يا زمين بايد از هر  ارتفاعمتر يا  2ي بيش از ها سقفهاي كار مرتفع، شامل  محل  8.1.2

تخته قرنيز مطابق با قوانين و مقررات ملي مربوطه محافظت شود. در  طرفي كه باز است با لوله هاي محافظ و

  جايي كه امكان استفاده از گارد ريل و تخته قرنيز نباشد، حفاظ هاي ايمني كافي بايستي تهيه و استفاده شود. 

ي مرتفع از گاردريل يا لولة محافظ عملي نباشد، اشخاصي كه براي كار در محل ها در صورتي كه استفاده 8.1.4

متر يا ارتفاع مقرر وجود دارد، بايستي با  2مال سقوط از ارتفاع بيش از كه احت شوند مياستخدام  ها سقفشامل 

ي فلزي محافظ يا سكوها، يا توسط حفاظ هاي ايمني با طناب نجات محكم ها ورقهتورهاي حفاظتي كافي يا 

  بسته شده حفاظت شوند.

  



3 

 

   اي حرفهآموزش  دوم جلسة توجيهي

  ها نردبان

داراي وسايل ايمني مطابق با قوانين و مقررات ملي مربوطه بايستي  ها سقفمحل هاي كار مرتفع شامل  8.1.3

  ها باشد. ها يا سكوهاي سراشيبي يا نردبان رمپخروج نظير پله ها،  ورود و

. به دليل شوند ميمجروح  كشته يا به شدت ها نردبانهر ساله تعداد بسياري از كارگران در حين استفاده از انواع 

. بنابراين اولين شود ميارزان و در دسترس بودن نردبان، محدوديت هاي مرتبط با آن به راحتي ناديده گرفته 

تر انجام  رسد اين است كه آيا مي توان كار را با استفاده از تجهيزات ديگري به شكل ايمن پرسشي كه به ذهن مي

وري بيشتر انجام  تر و با بهره سب باشد، اغلب مي توان مطمئن بود كه كار سريعبراي مثال، اگر سطح كار مناداد؟ 

  شود. اگر نردبان به درستي استفاده شود: مي

 . بروداز آن باال يا پايين مي تواند در يك زمان فقط يك شخص  •

 فقط يك شخص مي تواند در يك زمان از روي آن كار كند. •

د، بايد دو كارگر همزمان از آن استفاده كنند، يكي در باالي نردبان با تسمه بسته نشده باشاگر باالي آن  •

 و ديگري در پايين آن.

فقط يك دست آزاد خواهد بود؛ حمل ابزار يا باال بردن بار از نردبان دشوار و خطرناك است و وزني كه  •

ابرين پياده مي توان روي نردبان حمل كرد به شدت محدود است؛ همينطور خطر افتادن اشياء بر روي ع

وجود دارد. بهتر است براي حمل ابزار يا بار محل كار از وسايلي چون كمربند ابزار يا جرثقيل و باالبر 

 استفاده شود. 

 حركت را محدود مي كند. •

 بايد به طور ايمن قرار گيرد و محافظت شود. •

 استفاده آن در ارتفاعات محدوديت دارد. •

بان داثر لغزيدن نردبان در قسمت پايين يا در باال رخ مي دهد. پاية نر بيش از نيمي از حادثه هاي نردبان در

داخل بايستي بر روي يك بستر محكم و تراز قرار گيرد. در صورت امكان، زمين بايد مسطح باشد يا پاية نردبان 

اه روي پلة گيرد. كل وزن نردبان نبايد هيچگخاك برود. اگر خاك نرم باشد، نردبان بايستي روي يك تخته قرار 

  پاييني آن حمل شود، فقط چوب هاي عمودي يا كناري نردبان براي اين منظور ساخته شده اند. 

يه كند كه بتواند بار روي آن را تحمل كند؛ در غير اين صورت بايد از ر نردبان بايد به يك سطح محكم تكس

شود، در هنگام انجام اين كار يك نفر بايد  قسمت باالي نردبان بايد بسته يا محكمگاه نردبان استفاده شود.  تكيه

  پاية نردبان را نگه دارد.
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هاي  به وسيلة ميخ چوبي در زمين يا با استفاده از كيسهنردبان بايد  انتهايياگر اين كار عملي نباشد، قسمت 

  شني محكم شود. 

از آن  فرديان هنگامي كه اگر هيچيك از اينها عملي نباشد، يك كارگر بايد براي جلوگيري از ليزخوردن نردب

 5است كه طول نردبان بيش از  عمليكند، پاية نردبان را نگه دارد، اما اين اقدام احتياطي فقط زماني  استفاده مي

هاي عمودي  متر نباشد. كارگر همكار بايد روبه نردبان بايستد در حالي كه هر دست خود را به يكي از ستون

وي پلة پاييني گذاشته است. استفاده از پدهاي ضد لغزش روي پاية نردبان به نردبان گرفته و يك پاي خود را ر

  جلوگيري از سرخوردن پاية نردبان كمك مي كند.

  ها به معناي رعايت اقدامات احتياطي زير است: كاربرد ايمن نردبان

تماس پيدا اطمينان حاصل نماييد كه هيچگونه سيم برق هوايي وجود ندارد كه احتماال نردبان با آن  •

 كند.

ي چوبي كه چوب هاي عمودي آن با سيم محكم شده اند بايد به طرف استفاده كننده ها نردبانسيم  •

 پله ها نباشد. ينباشد. ميله هاي گره سيم بايد در قسمت زيرين قرار گيرد و در باال

باالترين پله اي  پايين آمدن كارگر باشد، يا بااليمتر باالي محل  1نردبان بايد حداقل قسمت پاييني  •

كه كارگر بايد روي آن مي ايستد، مگر آنكه جاي مناسب براي گرفتن دست يا تكيه گاه وجود داشته 

باشد؛ اين موضوع براي جلوگيري از ريسك از دست دادن تعادل هنگام پايين آمدن از باالي نردبان 

 است.

بتوانند از نردبان  قرنيزردريل يا روي تخته كارگران بايد بدون لزوم به پريدن از روي نردبان يا از زير گا •

 ها بايد تا سرحد امكان كوچك باشد.قرنيزها و تخته  پايين بيايند؛ شكاف ها در گاردريل

ي خيلي كوتاه استفاده كرد و نبايد آنها را براي بلند كردن طول نردبان در ها نردبانهيچوقت نبايد از  •

 نفت قراردارند استفاده كرد.  حالي كه روي چيزي مثل جعبه، آجر يا بشكة

 4متر در قسمت پايه براي هر  1درجة افقي، يعني با فاصلة حدود  75نردبان را بايد با زاوية ايمن حدود  •

 متر ارتفاع قرار داد.

براي جاي پاي كارگران بايد هنگام باالرفتن يا پايين آمدن رو به نردبان و مطمئن باشند كه فضاي كافي  •

 ه ها وجود دارد.مناسب در پشت پل

متر ارتفاع و حداقل سه پله  5بايد حداقل دو پله براي بخش هاي باالي حدود  ،ي تاشوها نردباندر مورد  •

 متر ارتفاع روي هم قرار گرفته باشد. 5براي بخش هاي بيش از 

فاده به هميشه از زمين بلند و كوتاه شوند و قالب ها يا قفل ها بايد قبل از استي تاشو بايد ها نردبان •

 داخل هم شده باشند. خوبي 
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كارگران بايد قبل از شروع به باالرفتن از نردبان اطمينان حاصل كنند كه كفش آنها فاقد گل و الي يا  •

 چربي است.

ها يا يك جلد چرمي يا كيف حمل  ها ابزارها بايد داخل جيب در صورت امكان، هنگام باالرفتن از نردبان •

 فتن ستون هاي افقي نردبان آزاد باشند.شوند تا هر دو دست براي گر

جراثقال باالبر ، مصالح حمل نشود، به جاي اين كار بايستي از يك ها نردبانبهتر است هنگام باالرفتن از  •

 استفاده شود.

يكي از داليل شايع حوادث، از دست دادن تعادل يا تند رفتن است؛ به جاي اين كار نردبان را جابجا  •

 . كنيد

  ها ردبانمراقبت از ن

 شوند. نبايد استفاده ي خراب ها نردبانبازرسي و  ،صالح ها بايد مرتبا توسط شخص ذي نردبان •

ي ها نردبانخردشدگي، و اند بايد از نظر شكاف يا ترك، شكستگي يا  هايي كه از الوار درست شده نردبان •

هاي افتاده، شل يا كهنه  . هر دو نوع نردبان بايد از نظر پلهفلزي از نظر عيب مكانيكي كنترل شوند

 كنترل شوند.

 را بايد بتوان به طور جداگانه مثال با گذاشتن چند عالمت روي آنها از هم تشخيص داد. ها نردبان •

را نبايد روي زمين به حال خود رها كرد تا در معرض آب و هوا قرار  شوند مييي كه استفاده نها نردبان •

بر روي باربندها و قفسه ها در زير يك پوشش محافظ و  مناسبز گرفته و آسيب ببينند. آنها بايد به طر

متر طول بايد حداقل سه نقطة اتكا براي جلوگيري  6هاي بيش از   د و نردباننباالي سطح زمين قرار گير

 داشته باشند. شكم دادناز 

اعث بيرون نردبان را نبايد از پله هاي آن يا از قسمت ستون هاي عمودي آويزان كرد چون اين كار ب •

 .شود ميآمدن پله ها 

ي از جنس الوار بايد در محل هايي با تهوية مناسب نگهداري شوند كه عاري از گرما يا رطوبت ها نردبان •

 اضافي هستند.

و تجهيزات الواري را مي توان با پوشش جالي شفاف يا ماده نگهدارنده پوشاند، اما نبايد آنها را  ها نردبان •

 وب اين ابزار را از نظر پنهان مي كند. رنگ كرد زيرا رنگ عي

 در معرض مواد اسيدي، قليايي يا ديگر مواد خورنده قرار گيرند،  ي آلومينيوميها نردباناگر احتمال دارد  •

 داراي پوشش محافظ كافي باشند.بايد 
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  اي حرفهسوم آموزش  جلسة توجيهي

  نصب داربست

  الزامات عمومي

ار را با ايمني يا از روي زمين يا از قسمتي از يك ساختمان يا از سازة دائمي ك توان نميدر مواردي كه  4.1.1

ديگر انجام داد، بايستي يك داربست ايمن و مناسب تهيه و نگهداري كرد يا بايد ديگر تداركات ايمن و مناسب را 

  مهيا نمود.

اختمان تكيه ندارد. اين كه براي محكم شدن به س را نشان مي دهدمستقل  برپاشدةتصوير زير يك داربست 

  است.  هاي قائم تيررديف هاي داخلي و خارجي ديرك ها يا  داربست داراي

  

ساده با يك رديف بيروني از ديرك قائم يا  داربست ديركي يا يك رديفبا  مهارشده در تصوير باال داربست

 تيرهاي افقيل شده است كه بر كه تا حدي به ساختمان تكيه داد و از يك سكو تشكي شود مياستانداردها ديده 

درجه به طرف ساختمان ثابت شده  90قرارگرفته (و به آنها ترانسوم هاي داربست مستقل مي گويند) و با زاوية 

و به يك رديف واحد از  نصببر روي لجرهاي افقي به موازات نماي ساختمان  تيرهاي افقيبيروني  سراست. 

به جاي آنكه بر روي  صاف داخلي تيرهاي افقي سريوار، محكم شده است. ها يا استانداردها، به موازات د ديرك

د توان نميهايي در ديوار قرار دارد. اين داربست  لجرها قرار گيرد، به صورت صاف بر روي ديوار، يا درون حفره

 هاي ازهسكه  شوند ميبيشتر در مواردي استفاده  مهارشده هاي داربستبدون اتكاء به يك سازه پابرجا باشد. 

مستقل به كار  هاي داربست. همين اصول ساخت و ساز مناسب و اصولي نيز عموماً براي شوند ميآجري ساخته 

  رود.  مي
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يك پاية خوب و محكم براي ديرك هاي يك رديفي الزم است و صفحات پايه براي هر ديرك بايد دوباره بر روي 

بايد به اندازة كافي بلند باشد تا حداقل سطح اتكا براي دو يك تخته الوار واحد قرار گيرد، يعني يك تختة واحد 

متري از ديوار قرار  3/1متر از هم فاصله نداشته باشند و در فاصلة  2ديرك را ايجاد كند. ديرك ها بايد بيش از 

 متر 2در يك فاصلة عمودي كه بيشتر از گيرند تا امكان يك سكوي پنج تخته اي را فراهم كنند. لجرها بايد 

براي البته ، و در محل هايي كه داربست باال مي رود تمام شود ها متصل باشند به قسمت داخلي ديركنيست 

  ع كارها، فاصلة كمتري از اين مقدار الزم است.برخي انوا

متر  5/1ميليمتري بيش از  38هاي  هاي مورد استفاده كه براي تخته بر حسب ضخامت تخته تيرهاي افقي

يا بيل مانند آنها بايد بر روي آجركاري قرار صاف  سرهاي افقي محكم شوند، در حالي كه  افنيست، بايد در شك

براي پركردن شكاف هاي داخل آجركاري، سر ميليمتري وارد شود.  75گيرد، يا به داخل ديوار تا عمق حداقل 

داربست به ساختمان حتي ن بيل مانند را مي توان به صورت عمودي در درزها يا بندهاي آجركاري قرار داد. بست

جركاري شل شود. در اين نوع آمي تواند به راحتي در  تيرهاي افقيتر است زيرا  از نصب داربست مستقل هم مهم

بايد با زاوية  لوله هاي مهاريدر طول نما و ارتفاع كامل داربست الزم است.  لوله هاي مهاريداربست، بريس يا 

همان الزاماتي كه قبال براي ساخت سكوهاي كار و شود. زده متري  30درجه افقي و به فواصل  45حدود 

شده هم  هاي مهار ها و تخته قرنيزها توضيح داده شد، براي داربست راهروهاي روي داربست و براي نصب گاردريل

  رود.  به كار مي

بايد  ها نردبانرمپ ها باشند. يا  ها نردبانبايد داراي راه هاي دسترسي يا ورود امن نظير پله ها،  ها داربست 4.1.2

  در برابر حركات غيرعمدي محكم شوند.

  بايد مطابق با قوانين و مقررات ملي نصب و استفاده شوند.  ها نردبانو  ها داربستهمة  4.1.3

هر داربستي بايد به درستي طراحي، ساخته، نصب و نگهداري شود تا در صورت استفادة درست از سقوط  4.1.4

  تصادفي جلوگيري شود. يا جابجايي 

  آن بايد:  هاي قسمتهر داربست و  4.1.5

  طراحي شود تا از بروز خطرات براي كارگران حين نصب و بازكردن آن جلوگيري شود؛ اي گونه(الف) به 

و ساير وسايل حفاظتي، سكوها، تيرهاي افقي، تيرهاي  ها گاردريليا  ها محافظطراحي شود تا  اي گونه(ب) به 

  ، پله ها يا رمپ ها را بتوان به سادگي در كنار هم قرارداد؛ها نردبانها،  انسوممهار، تر

باشد و در شرايط درست (ج) داراي مصالح مناسب و سالم با اندازه و مقاومت كافي براي مقصود مورد استفاده 

  نگهداري شود.
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 ،وابط فني براي طراحي، ساختمرجع ذي صالح بايد قوانين، مقررات يا استانداردهاي متضمن جزييات ض 4.1.6

ي مورد استفاده در كار ها نردبانو  ها داربستنصب، استفاده، نگهداري، بازكردن و بازرسي انواع گوناگون 

  ساختمان را تدوين و به مورد اجرا گذارد. 

  طراحي و ساخت

مرجع ذي صالح مقرر  يا طبق آنچه 4بايد براي تحمل حداكثر بار و با فاكتور ايمني حداقل  ها داربست 4.3.1

  نموده است طراحي شوند.

  ميزان كافي مهار شده باشند.بايد به  ها داربست 4.3.2

اند بايد سفت و محكم در فاصله هاي مناسب عمودي و  ي كه براي مستقل بودن طراحي نشدههاي داربست 4.3.3

  افقي به ساختمان متصل شوند.

ت ثبات كه ممكن اس يتا جايكه ين گيرة مهاري امتداد يافته باشد در باالي باالتريك داربست هرگز نبايد  4.3.4

  يفتد.و استحكام داربست به خطر ن

تيرهاي افقي و ترانسوم هاي كافي بايد در محل قرار گرفته و برحسب مورد به لجرها، ديرك ها يا  4.3.5

، تامين شده شود ميكار از هم باز داربست تا زماني كه در پايان  استحكاماستانداردها محكم بسته شده باشند تا 

  باشد. 

خوب و لوازم استفاده شده به عنوان تكيه گاه براي سكوهاي كار بايد از جنس مصالح  ها داربستهمة  4.3.6

باشد، پاية ستون محكمي داشته باشد، و براي حفظ استواري و استحكام آنها به اندازة كافي شمع و مهار زده 

  شده باشد.  

آب، كالهك هاي دودكش يا ساير مصالح نامناسب را نبايد براي ساخت يا به  يي سست، مجراهاآجرها 4.3.7

  عنوان تكيه گاه هيچ قسمتي از يك داربست استفاده كرد.

زماني كه الزم است از خطر سقوط اشياء جلوگيري شود، سكوهاي كار، راهروهاي روي داربست و راه  4.3.8

  اي سيمي باالي سر با استحكام و ابعاد مناسب تامين شود.تورهبايد با  ها داربستهاي  پله

ميخ ها بايد به طور كامل در كار فرو رفته باشند و نبايد نصف آن داخل و نيم ديگر خم شده باشد، و نبايد  4.3.9

  بتوان آنها را مستقيما از جا در آورد.

كرد. ساير مصالح را فقط بايستي در صورتي از  يا از ارتفاعات پرتاب ها داربستمصالح داربست را نبايد از  4.3.10

يا ارتفاعات پرتاب كرد كه منطقة فرود آن مشخص و حفاظت شده و داراي عالئم هشداردهندة كافي  ها داربست

  است و زير نظر شخص مستقر در محل فرود قرار دارد.
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ات خطوط هوايي انتقال برق نصب متر به تجهيز 5را نبايد در مجاورت نزديك تر از  فوالدي هاي داربست 4.3.11

كرد مگر در فواصل ايمن كه مرجع ذي صالح تعيين نموده يا پس از آنكه خط انتقال برق از مدار برق خارج 

  شود.

پلة يك داربست كه احتمال سقوط  تا جايي كه عملي باشد، هر قسمت از يك سكوي كار، راهرو يا راه 4.3.12

و  ها محافظبايد چه در قوانين و مقررات ملي مشخص شده است، متري مي رود يا آن 2شخص به فاصلة 

  قرنيزهايي مطابق با استانداردهاي ملي مربوطه تامين شود.

سانتيمتر باالي سكو قرار  115تا  90بايد بين  ها محافظهر دو بايد در داخل ديرك هاي قائم نصب شوند.   

  گيرند تا از سقوط شخص روي يا زير نرده جلوگيري شود.

سانتيمتر باالي  15بايد حداقل  شوند ميقرنيزها نيز كه براي جلوگيري از خوردن به لبة سكو در نظر گرفته 

سكوي كار قرار گيرند تا اين منظور تامين شود، و اگر مصالح تا باالتر از اين ارتفاع نگهداري شوند در آن صورت 

  سيمي بپوشانند. شايد تخته هاي بيشتري الزم باشد يا اينكه فضا را با تور

به خصوص از نظر  شود ميسكوهاي روي داربست بايستي به منظور كارهايي كه از روي داربست انجام  4.3.13

  داراي ابعاد كافي باشند. عرض،

  داربست از جنس چوب بامبو

ه كنگ بود ك اين نوع داربست در بخش هايي از آسيا رواج دارد. داربست بامبو موضوع تحقيقي در كشور هنگ

  توسط انستيتوي مهندسين عمران به چاپ رسيد. در قسمتي از اين تحقيق آمده است:

ي دنياست. با اين وجود، هنوز براي اكثر هاي ساختمانكنگ عرصة خودنمايي برخي از بلندترين  خط آسمان هنگ

ل قبل به ارث سا 5000كه اين مهارت سنتي از بيش از  شود ميكارهاي ساختماني از داربست بامبويي استفاده 

در برابر بار زياد است، وزن آن سبك و ارزان است و، تا جاييكه نسبتا خشك رسيده است. مقاومت چوب بامبو 

هاي فوق العادة مكانيكي به شمار مي رود. محققان، مهندسان،  باشد، يكي از مصالح ساختماني مناسب با خاصيت

يشه عالقة زيادي نشان داده اند تا حدي كه مقررات و متخصصان محيط زيست و مأموران دولتي نسبت به اين پ

ي كار با آن بهبود يافته و اصالح شده است. اما براي كاهش دغدغه هاي باقيمانده در زمينة طراحي و ها روش

  اين داربست ضرورت دارد.  اي سازهايمني، تدوين ضوابط فني طراحي 

هيزات حفاظت شخصي بود، گرچه صرف اينكه كارگري يكي از يافته هاي مهم اين تحقيق، افزايش كاربرد تج

  برروي داربست بامبويي كار كند، خود يك حرفة خطرناك به شمار مي رود. 
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  برجي هاي داربست

ديرك يا ستون قرار دارد، داربست برجي از يك سكو تشكيل شده است كه بر روي لجرهاي افقي متصل به چهار 

هاي پايه است و اگر متحرك باشد بر روي چرخ هاي كاستور قرار مي گيرد.    و اگر ثابت باشد تكيه گاه آن صفحه

كه كارهاي سبك در زماني محدود و عمدتا  شود مياين نوع داربست براي نقاشان ساختمان و كارگراني توصيه 

  در يك مكان انجام مي دهند.

ت. بدين منظور، نسبت ارتفاع به برجي حفظ ثبات و استحكام اس هاي داربستاولين  اقدام احتياطي در مورد 

براي برج ثابت در اماكن مسقف باشد. در مورد برج ثابتي كه در فضاي باز  1به  4عرض پايه نبايستي بيش از 

برج سيار مورد استفاده در فضاي  يك، در حالي كه براي يابد ميكاهش  1به  5/3اين نسبت به  شود مياستفاده 

بيشتر شود. هر گونه بار بر روي سكو باعث باال آمدن مركز ثقل برج شده  1به  3ت باز، اين مقدار نبايستي از نسب

  و بار بيش از حد سنگين، استواري و استحكام داربست را به مخاطره مي اندازد.

، و بيش از اين ارتفاع بايد متر تجاوز كند 12نبايستي از كه به جايي تكيه ندارند ارتفاع برج هاي ايستا يا ساكن 

متر  12متر در حالت آزاد و بدون تكيه گاه يا  6/9به جايي متصل شود. ارتفاع برج هاي متحرك نبايستي از  برج

  تجاوز كند.  ديگر بسته شده اند اي سازهوقتي به 

برج ها بايد به حالت عمودي نصب شوند، داراي يك سكو باشند و فقط بر روي زمين يا پاية محكم و مسطح با 

ساكن بر روي تعداد صفحات پايه كافي مورد استفاده قرار گيرند. ابعاد آنها مطابق با نياز  ستون هاي برج هاي

متر فاصله از هم كمتر شود.  2/1متفاوت است اما استانداردهاي مربوط به زاوية برج ها هيچگاه نبايستي از 

باشد كه به پاية ميليمتري  125ستون برج هاي متحرك بايستي داراي چرخ هاي كاستور با قطر حداقل 

چرخ هاي كاستور بايد با قفل يا ترمز ايمني داربست بسته شوند تا تصادفاً رها نشده و . شوند ميها قفل  ستون

  فرد استفاده كننده مطمئن باشد كه ترمزها در صورتي كه برج به حالت ايستا قرار دارد، كار مي كند.

باشد كه مي توان آن را در دو وضعيت باز و بسته با يك  سكو بايد به پوششي براي دريچه دسترسي نردبان مجهز

وشش بايد داراي يك پچفت محكم كرد. اين كار از قدم اشتباهي به درون دهانه جلوگيري مي كند. اين 

و تخته قرنيزها براي اطراف  ها گاردريلدستگيرة مناسب باشد تا هنگام باالرفتن از دهانه استفاده شود. حفاظ يا 

. نردبان بايد براي احتياط در برابر شوند ميمستقل نصب  هاي داربستزم خواهند بود كه براي سكوي كار ال

  واژگون شدن، جهت دسترسي به سكوي كار در داخل برج قرار گيرد.

  تمل است:اين حالت در هر يك از موارد زير محوقوع تصادفات هنگام سرنگون شدن برج رخ مي دهد. 

 يه بيش از اندازه استنسبت ارتفاع برج به عرض پا •

 شود ميبار روي سكوي بااليي كار بيش از حد است و موجب متزلزل شدن برج  •
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 چرخ هاي داربست برج متحرك در هنگام استفاده قفل نشده اند •

 نردبان براي افزايش ارتفاع برج بر روي سكوي فوقاني قرار گرفته است •

فشار يا نيروي افقي يا جانبي رو به بيرون در باالي  ،شود ميكاري كه با استفاده از ابزار كوبه اي انجام  •

 كند برج توليد مي

 كه اشخاص يا مصالح بر روي سكوي بااليي آن قراردارند شود ميبرج متحرك در حالي جابجا  •

 شود ميبرج بر روي زمين شيب دار يا ناصاف استفاده  •

 برج در جايي كه الزم است به يك ساختمان يا سازه بسته نشده است •

 شود ميدسترسي به سكو از طريق بيرون برج انجام  •

  پايه سه هاي داربست

يا تكيه گاه تاشويي مشابه  "A"به شكل حرف پايه سكوهاي كار هستند كه بر روي چارچوبي  هاي سه داربست

اي سبك سه پايه، خواه سه پايه ها ثابت يا از نوع تاشو باشند، بايستي فقط براي كاره هاي داربستآن قرار دارند. 

يك رديفه در ارتفاع  هاي داربستدر مدت زمان نسبتا كوتاه استفاده شوند. سه پايه هاي تاشو بايستي فقط براي 

ميليمتر (دو تختة داربست) باشد. يك سوم ارتفاع سه  430استفاده شوند و پهناي سكوي كار بايستي حداقل 

ي با بيش از دو رديف در هاي داربستنبايستي براي  پايه ها بايد باالي سكوي كار باشد. سه پايه هاي ثابت را

و تخته قرنيزها بايد تعبيه  ها حفاظمتر طول دارد،  2ارتفاع استفاده كرد، و در جايي كه سكوي كار بيش از 

  شوند.

  بازرسي و نگهداري

ط شخص ها طبق قوانين يا مقررات ملي بايد مورد بازرسي قرار گرفته و نتايج بازرسي توس داربست 4.4.1

  صالح ثبت شود: ذي

  (الف) قبل از آنكه مورد استفاده قرار گيرند؛

  (ب) در فواصل دوره اي پس از آن همانگونه كه براي انواع گوناگون داربست مقرر شده است؛

(ج) پس از هر گونه تغيير، وقفه در استفاده، قرار گرفتن در معرض آب و هوا يا شرايط لرزه اي يا هر گونه 

  ه استحكام يا ثبات آنها را تحت تاثير قرار دهد.اي ك واقعه

  صالح بايد به طور خاص معين شود كه: در بازرسي توسط شخص ذي 4.4.2

  از نوع مناسب و براي كار مورد نظر كافي است؛(الف) داربست 
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  (ب) مصالح به كار رفته در ساخت آن سالم و داراي استحكام كافي هستند؛

  ساخته شده است؛ (ج) داربست به درستي و محكم

  هاي الزم در محل تعبيه شده اند. (د) حفاظ

صالح نصب، دستخوش تغييرات اساسي يا از هم سوا  داربست فقط بايد توسط يا زير نظر يك شخص ذي 4.4.3

  شود. 

آن بايستي بسته شده و  هاي قسمتهر داربست بايد در شرايطي مناسب و خوب نگهداري شود، و تمام  4.4.4

  د تا هيچ قسمتي در نتيجة كاربرد غيرمعمول نتواند جابجا شود.محكم باشن

ه بعدي از آن فراهم امكان استفادندانسته هيچ داربستي نبايستي به صورت نصفه كاره باز و رها شود تا  4.4.5

  مگر آنكه ادامه استفاده از آن مطمئن و امن باشد. باشد

  ها كاربرد داربست

به درستي و فقط  ها داربستته را به عمل آورد تا اطمينان حاصل شود كه همة كارفرما بايد نظارت شايس 4.7.1

. هنگام نقل و انتقال بارهاي سنگين بر شوند ميبراي منظوري كه براي آن طراحي يا نصب شده اند، استفاده 

  روي يا در داخل داربست، يك ضربه يا تكان ناگهاني نبايد به داربست وارد شود.

مثال به بايد يا فشار به آنها  ها داربستوم براي جلوگيري از بروز خطر، بارهاي وارده روي در صورت لز 4.7.2

  نترل شود تا بارهاي مذكور نتوانند به داربست برخورد كنند.كوسيلة يك طناب با دست 

ر هر صورت بايد به شكلي بار روي داربست بايد تا حد امكان به صورت مساوي و يكنواخت توزيع شود، و د 4.7.3

  توزيع شود كه از برهم خوردن استحكام و ثبات داربست جلوگيري شود.

در حين استفاده از داربست بايد مرتبا دقت شود كه بار اضافه روي آن قرار نگيرد يا از آن استفاده نادرست  4.7.4

  به عمل نيايد.

  ه بالفاصله براي استفاده الزم باشند.نبايد مصالح ذخيره شود مگر آنك ها داربستبر روي  4.7.5

  خارجي گمارده شوند. هاي داربستكارگران نبايد در شرايط آب و هوايي نا ايمن به كار بر روي  4.7.6

  معلق هاي داربست

در زمينة استحكام، ثبات و حفاظت در برابر خطر سقوط،  ها داربستعالوه بر الزامات كلي مربوط به همة  4.8.1

  علق بايد الزامات خاصي را نيز رعايت كنند:م هاي داربست

(الف) سكوها بايد با ابعادي طراحي و ساخته شوند كه با استحكام كل سازه، به ويژه با طول آن سازگاري داشته 

  باشند؛
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  يا لنگرها بايستي با ابعاد سكو مطابقت داشته باشد؛ (ب) تعداد مهاربند

ب اضافي كه يك سر آن مستقل از مهاربندهاي داربست است حفاظت (ج) ايمني كارگران بايد با استفاده از طنا

  شود؛

(د) مهاربندها و ساير عناصر تكيه گاه داربست بايد به نحوي طراحي و ساخته شوند كه استحكام و قدرت كافي 

  داربست تضمين شود؛

با الزامات تعيين شده براي  هاي قرقره بايستي مطابق ها يا بلوك ها، دستگيرة هاي چرخ جراثقال، قرقره ) طناب (ه

دندة باالبر و مناسب براي بلند كردن اشخاص مطابق با قوانين و مقررات ملي طراحي، مونتاژ، استفاده و نگهداري 

  شوند؛ 

  صالح كنترل شود. (و) قبل از استفاده، كل سازه بايستي توسط يك شخص ذي
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  اي حرفهچهارم آموزش  جلسة توجيهي

  اي و نصب اسكلت فلزي هاي سازه اسكلت

  كليات

گاه يا ديگر اقدامات  در صورت لزوم براي جلوگيري از بروز خطر بايستي از افراد، نقاط اتكا يا تكيه 3.4.2

در حال نصب، نگهداري، تعمير، سوا كردن يا  هاي قسمتاحتياطي موثر براي جلوگيري از واژگوني سازه ها يا 

  .ها استفاده شود تخريب سازه

ي بند بندي يا بتن ريزي، داربست قالبها، كارهاي مهندسي عمران،  ها، سازه نصب يا جدا كردن ساختمان 11.1.1

  صالح انجام شود. زني بايد فقط توسط كارگران تعليم ديده و زير نظر شخص ذي  و شمع

از هر نوع وضعيت  اقدامات احتياطي كافي بايستي براي محافظت از كارگران در برابر خطرات ناشي 11.1.2

  يا عدم استحكام يك سازه به عمل آيد. قتي سستيمو

  موقتي طبقاتتعبية 

كنند بايستي با تخته بندي  هاي باز و تيرهايي كه كارگران روي آنها كار مي هاي تيرچه تمامي رديف 11.4.1

  . نزديك به هم يا هر پوشش موثر ديگر تا زمان نصب كف دائمي به طور مطمئن پوشيده شود

  حفاظ بايد فقط تا حد الزم براي ادامة كار برداشته شود.ي از هاي قسمت 11.4.2

ها، تخته بندي نزديك به  ي مشابه بدون ديوارهاي واسط، ستون ها يا دودكشهاي ساختمانها و  در سالن 11.4.3

  هم را مي توان با سكوهاي كار داراي حفاظ مناسب جايگزين كرد.

با اسكلت فلزي، پوشش دائمي كف بايستي تا سرحد امكان با پيشرفت كار  هاي سازها ي هاي ساختماندر  11.4.4

  ساختمان، نصب شود. 

  پيش ساخته  قطعات و فوالدي هاي سازهبنا كردن و از هم جدا كردن 

 قطعات و فوالدي هاي سازهتا جايي كه عملي باشد، ايمني كارگران براي كار در زمينة نصب و جداسازي  11.2.1

  ساخته بايستي به طرق مناسب نظير تامين و كاربرد موارد زير تضمين شود: شپي

  ها، راهروها يا سكوهاي ثابت؛ (الف) نردبان

  ها، صندلي هاي نقاله يا ديگر ابزارهاي مناسب آويزان از وسايل باالبر؛  (ب) سكوها، سطل

  ي؛(ج) مهارهاي ايمني و طناب هاي نجات، تورهاي محافظ يا سكوهاي دسترس

  (د) سكوهاي برقي متحرك.
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  ابزارهاي ايمن دسترسي به شمار مي روند فوالدي هاي سازهسكوهاي هيدروليكي متحرك براي سازندگان 

طراحي و ساخته شوند كه بتوان آنها را به  اي گونهپيش ساخته بايستي به  قطعات و فوالدي هاي سازه 11.2.2

زوم طبق قوانين و مقررات ملي هر واحد بايستي با ذكر وزن طور مطمئن حمل و نقل و نصب كرد، و در صورت ل

  خود به طور واضح عالمت گذاري شود.

عالوه بر لزوم استحكام هر بخش در هنگام نصب، در صورت لزوم براي جلوگيري از بروز خطر بايد  11.2.3

  موضوع طراحي صريحاً مد نظر قرار گيرد:

و ايجاد تكيه گاه موقتي در حين نصب يا  ذخيره سازيمل و نقل، در عمليات ح اتصالي ها روش(الف) شرايط و 

  سوا كردن سازه در صورت لزوم؛

گذاري و نصب سكوهاي كار، و در صورت لزوم، براي نصب و استقرار  هاي تامين حفاظت نظير نرده (ب) روش

  .پيش ساختهقطعات يا فوالدي  هاي سازهآسان آنها بر روي 

يا بر روي آن كه براي كار سازه فوالدي يا قطعة پيش ساخته ايل ساخته شده در قالب ها و ديگر وس 11.2.4

  ، بايد داراي شكل و ابعاد و موقعيتي باشند كه: شود ميبلند كردن و حمل آنها استفاده 

  هاي وارده به آنها مقاومت كنند؛ با حفظ فاصلة كافي از لبة كار، در برابر تنش (الف)

د باعث خرابي شود ايجاد فشار و تنش نكند، يا در خود سازه كه در طرح ها پيش (ب) در قسمتي كه مي توان

طراحي شده باشد كه امكان جدا شدن آسان از وسيلة باالبر را  اي گونهبيني نشده است باعث تنش شود، و به 

م به شكل (در صورت لزو اي گونهپله بايد به  داشته باشد. نقاط بلند كردن اجسام براي واحدهاي كف و راه

  قسمت سطح جلورفتگي نداشته باشند؛فرورفته) قرار گيرد كه از 

  (ج) از عدم تعادل يا كج شدن بار بلند شده از زمين جلوگيري شود. 

پيش ساخته از جنس بتن نبايد قبل از خشك و سخت شدن بتن به اندازه كافي و تا حدي  هاي قسمت 11.2.5

رج شده و نصب شوند، و پيش از استفاده بايد از نظر هر نوع عالمت كه در طرح ها تعيين شده از جاي خود خا

  خرابي كه مي تواند نشانة ضعف آن قطعه باشد بررسي شود.

  ساخته شوند كه: اي گونهبايد به  مصالح انبار ذخيره و محل هاي 11.2.6

  شته باشد؛وجود ندا ساخته پيشقطعات فوالدي يا هاي  سازهني (الف) هيچگونه خطر سقوط يا واژگو

ذخيره سازي و شرايط جوي بايد به طور كلي ثبات و استحكام را تضمين و با توجه به روش ذخيره (ب) شرايط 

  از بروز خسارت جلوگيري كند؛
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(ج) قفسه ها بر روي زمين محكم قرار دارند و به نحوي طراحي شده اند كه دستگاه ها نتوانند تصادفاً از جاي 

  خود حركت كنند. 

ساخته  فوالدي يا قطعات پيش هاي سازهدر هنگام ذخيره سازي، حمل، باال بردن يا پايين گذاشتن  11.2.7

  نبايستي تنش يا فشار آسيب رسان به استحكام آنها وارد آيد.

يا به وسيله اي بلند كرد كه از چرخش  ها روشپيش ساخته را بايد به قطعات يا  فوالدي هاي سازه 11.2.11

  ري شود.تصادفي آنها جلوگي

فوالي يا قطعات پيش ساخته را قبل از بلند  هاي سازهدر صورت لزوم براي جلوگيري از بروز خطر، بايد  11.2.12

  كردن از روي زمين با وسايل ايمني نظير نرده و سكوي كار براي جلوگيري از سقوط اشخاص محافظت كرد.

ش ساخته كارگران بايد وسايلي براي راهنمايي فوالدي و قطعات پي هاي سازههنگام نصب و باالبردن  11.2.13

از آنها استفاده كرده و به اين شكل از خرد  باالبردن و پايين آوردن سازه ها آنان در اختيار داشته باشند تا هنگام

  شدن دست ها جلوگيري و انجام عمليات تسهيل شود.

باالبر به نحوي محكم و تكيه گاه  سيلةقبل از جدا شدن از وبايد سازه فوالدي و قطعة پيش ساخته  11.2.14

ديوارها به نحوي حفظ شود كه ثبات آنها حتي در اثر عوامل خارجي مثل باد يا بارهاي در حال عبور از آن محل 

  به مخاطره نيفتد.

، ترتيبات و ابزارهاي مورد نياز براي ها روشدر محل هاي كار بايد دستورالعمل هاي كافي در مورد  11.2.15

فوالدي يا قطعات پيش ساخته به كارگران داده شود، و پيش  هاي سازهسازي، حمل، بلند كردن و نصب  ذخيره

از باالبردن و نصب قطعات بايد جلسه اي با حضور تمامي افراد مسئول به منظور بحث و گفتگو و تاييد مراتب 

  الزامي جهت نصب ايمن سازه ها برگزار شود.

فوالدي و قطعات پيش ساخته  هاي سازهنظير تسمه و ركاب قرارگرفته بر روي  در حين حمل، اتصاالتي 11.2.16

  بايد محكم به قطعات بسته شده باشد.

بر ثبات و  موجود فوالدي و قطعات پيش ساخته بايد به نحوي حمل شود كه شرايط هاي سازه 11.2.17

رزش يا تنش ناشي از ضربات، يا بارهاي كه به تكان، ل اي گونهبه تاثير نگذارده يا وسايل حمل استحكام قطعات 

  مصالح يا اشخاص بيانجامد.

هرگاه روش نصب اجازة تامين ديگر وسايل حفاظتي در برابر سقوط افراد را نمي دهد، محل كار را بايد  11.2.18

  و در صورت لزوم، با تخته هاي قرنيز محافظت كرد. ها حفاظتوسط 

برف، يخ زدگي و باد يا كاهش ديد خطر بروز حوادث را در پي داشته  اگر شرايط بد آب و هوايي نظير 11.2.19

  كرد. متوقفباشد، كار را بايد با دقت ويژه انجام داد يا در صورت لزوم آن را 
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، يا وقتي سازه ها از برف و يخ پوشيده است، يا به هر دليل طوفان هاي سخت يا بادهاي شديد در طول 11.2.20

   روي سازه ها كار كرد. ديگري ليز هستند، نبايد

فوالدي به اتصاالتي براي  هاي سازهدر صورت لزوم براي جلوگيري از بروز خطر، بايد قطعات و  11.2.21

  معلق، طناب هاي نجات يا يراق هاي ايمني و ديگر وسايل حفاظتي مجهز باشند. هاي داربست

دار در معرض آن قرار دارند بايد با تمامي  كارگراني كه بر روي تيرهاي بلند يا شيببراي خطر سقوط  11.2.22

وسايل حفاظت گروهي به حداقل برسد يا اگر چنين چيزي ممكن نباشد بايد به وسيلة يراق ايمني كه محكم به 

  يك تكيه گاه قوي بسته شده است تامين شود.

  وي زمين مونتاژ شود. فوالدي كه قرار است در ارتفاع باال نصب شود بايد تا سرحد امكان ر هاي سازه 11.2.23

كافي در قسمت زيرين محل كار  فضايدر هنگام نصب و باالبردن سازه فلزي يا قطعات پيش ساخته،  11.2.24

  با گذاشتن مانع يا حفاظ تامين شود.بايد 

خرپاهاي فوالدي كه قرار است نصب شوند بايد به شكل مناسب انبار، محكم بسته يا مهار شوند تا  11.2.25

  ه به طور دائمي در محل خود محكم شوند. ك زماني

كه بار را تحمل مي كند نبايد با بريده شدن، سوراخ شدن يا به طرق  اي سازه هاي قسمتهيچيك از  11.2.26

    ديگر سست شود. 

در حالي كه كارگري در وضعيتي است كه امكان جراحت در حين عمليات دارد  اي سازههاي  قسمت 11.2.27

  ماشين باالبر به زور در محل قرار داده شود. نبايد به وسيلة

شوند بايد مستقيما در محل قرار گيرند و محكم شوند تا  هاي كروميت كه تك تك باال برده مي تيرچه 11.2.28

  از محل خود جدا نشوند.

  بتني درجا هاي سازه

  جام شود كه:دهانه طويل و چند طبقه بايد طبق طرح هايي ان يهاي بتني درجا ساخت سازه 11.3.1

هاي فني براي قراردادن و  (الف) مشخصات فوالد، بتن و ديگر مصالح مورد استفاده را شامل شود، از جمله روش

  حمل ايمن؛

  به طور مشخص نشان داده شود؛ اي سازهتقويت بتن در عناصر ب) موقعيت و ترتيب (

  شود.(ج) در صورت اقتضا، محاسبات مربوط به ظرفيت تحمل بار سازه ارائه 

بتني درجاي دهانه طويل و چند طبقه، بايد سوابق ميزان پيشرفت كار شامل  هاي سازهحين ساخت  11.3.2

  شاخص هايي از تمامي داده ها كه مي تواند بر پختن بتن موثر باشد ثبت و ضبط شود.
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كار و مراحل نصب بايد تهيه شده و شخص ذي صالحي براي هماهنگي  تماميي دقيق براي ها روش 11.3.3

  تعيين شود. ها روشكنترل 

  بندي  قالب

طراحي، ساخته و نگهداري شود كه در برابر  اي گونهقالب بندي، داربست بندي و شمع زني بايد به  11.1.3

  تمامي بارهايي كه ممكن است بر آن وارد شود، پشتيباني ايمن را فراهم كند.

كوهاي كار، وسايل دسترسي، مهاربندي و وسايل قالب بندي بايد به شكلي طراحي و نصب شود كه س 11.1.4

  محكم شود. بنديكردن به راحتي در سازة قالب  نگهداشتن و حمل و ثابت

  ي مشخص و مختصر بايد براي پوشش تمامي مراحل كار تدوين شود.ها روش 11.5.2

  شود. تعيين ها روشيك شخص ذي صالح بايد براي هماهنگي كار و كنترل تبعيت  از تمامي  11.5.3

  هيچگونه تغييري نبايد بدون مشورت با هماهنگ كننده انجام شود.  11.5.4

بايد قبل از استفاده از آنها مطابق با نقشه هاي موجود به دقت بررسي و  ها داربستتمامي مصالح و  11.5.5

  كنترل شوند.

برداري شده مطابق با ها بايد كنترل شوند تا اطمينان حاصل شود كه شرايط زمين گود فونداسيون 11.5.6

  گزارش اوليه خاك است.

تحت نظارت اشخاص مجرب و واجد شرايط و تاسرحد امكان توسط كارگران آشنا با اين بايد قالب بتن  11.5.7

  شود. بررسي، نصب و باز كار

هاي عمودي و شمع ها با  ، شامل مشخصات فاصلة تراورسبتنقالب  نصباطالعات الزم براي  11.5.8

  اي عمودي بايد براي كارگران به شكل طرح ها يا نقشه هاي مقياس دار تامين شود. ه تراورس

بايد با در نظر داشتن باري كه بايد تحمل كنند، ظرفيت، دماي  بتن هاي تخت و تكيه گاه هاي قالب 11.5.9

پشتيباني از براي  كافي و مناسب باشند. در صورت لزوم براي جلوگيري از خطر، بايد بتن ريزيمحيط و سرعت 

  در برابر بارهاي اضافه شده به  اندازه كافي شمع زده شود. تيرها و تخت بتن

  تمامي شمع بندي هاي قابل تنظيم بايد پس از تنظيم شدن در محل قفل شوند. 11.5.10

شمع هاي كافي در محل باقي ، شود ميترتيب داده شود كه وقتي برداشته  اي گونهشمع بندي بايد به  11.5.11

  بماند تا تكيه گاه الزم براي جلوگيري از خطر را تامين كند.

در حال نوسان و وسايل نقليه، بارهاي رفت و آمد از خسارات ناشي از  بايد به طور مناسبشمع زني  11.5.12

  تاب خوردن و غيره محافظت شود.
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وزن خود بلكه هر بار اضافي  شمع زني بايد تا زماني كه بتن به قدرت كافي و الزم براي تحمل نه فقط 11.5.13

  برسد در محل خود باقي بماند. شمع زني را فقط پس از آنكه شخص ذي صالح اجازه داد مي توان جدا كرد.

شمع زني بايد به طور مناسب مهاربندي شده يا به هم بسته شده باشد تا از تغيير شكل يا جابجا شدن  11.5.14

  جلوگيري شود. 

  قالب بتن و حائل هاي آن بايد مرتبا از نظر عيب و نقص كنترل شوند. در حين بتن ريزي، 11.3.4

، قالب بتن بايد تا شود ميپايين آورده براي جلوگيري از بروز خطر سقوط قطعات زماني كه قالب بتن  11.5.15

  ه شوند.باقيمانده بايد در جاي خود نگاه داشت هاي قسمتسرحد امكان به صورت يكجا پايين آورده شود يا اينكه 

وسايل باالبر مكانيكي، هيدروليكي يا پنوماتيك براي حمل قالب ها بايد داراي دستگاه هاي نگهدارندة  11.5.16

  اتوماتيك باشد تا در صورت قطع برق ماشين باالبر، از بروز خطر جلوگيري شود.

  باالبرنده هاي مكنده بايد فقط براي سطوح صاف و تميز استفاده شوند. 11.5.17

وسايل باالبرندة مكنده بايد داراي يك قسمت قطع اتوماتيك باشد تا در صورت قطع برق يا خرابي  11.5.18

  دستگاه، كار مكش متوقف نشود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



20 

 

   اي حرفهآموزش  پنجم جلسة توجيهي

  باالي سطح زمين هاي سازهتخريب 

  علل بروز حوادث

  علل اصلي حوادث حين تخريب عبارتند از:

 روش نادرست براي تخريبانتخاب يك  •

 محل ناامن براي انجام كار •

فروريختن يا آوار شدن غيرعمدي ساختمان در حال تخريب، يا سازة مجاور آن به دليل عدم وجود  •

 گاه موقت تكيه

 قرار گرفتن در معرض مواد سمي به طرز غيرمترقبه •

  برنامه ريزي و آموزش

فقط در زمينة فرآيندها و مراحل تخريب بلكه اصول ساخت كار تخريب بايد تحت نظارت اشخاص كامال آگاه نه 

ساختمان انجام شود. ابتدا، بايد بررسي از نظر ويژگي هاي فيزيكي و طراحي ساختمان در دست تخريب انجام 

از جنس بتن باشد، يا آجر،  هاي ساختمانخواه  هاي ساختمانشود تا روش مطمئن كار انتخاب شود. در سازة 

الوار ، نيروها و تنش هاي گوناگوني وجود دارد. هنگامي كه ساختمان كامل شد، اين نيروها و سنگ، فوالد يا 

عكس العمل ها متوازن شده و تعادل و ثبات به دست مي آيد. قطع يا جداشدن يك قطعة حمل كنندة بار 

از ساختمان شود. تواند باعث عدم توازن نيروها شده، تعادل را برهم زده و باعث آوار شدن كل يا بخشي  مي

پس كشيده يا تنيدة نچسبيده هستند، يا  هاي سازه مشكالت خاصي در برخي از بناهاي جديدتر وجود دارد كه

استعالم اوليه از مشتري يا سازمان مرجع ي هستند كه تدريجا با پيشرفت كار ساختمان تنيده شده اند. هاي سازه

نامه  شنهادهاي مربوط به تخريب ساختمان بايد در يك روشمحلي مي تواند اينگونه مشكالت را روشن كند. پي

مكتوب درج شود كه همچنين بايد شامل نقشه ها يا طرح ها باشد تا توالي عمليات، ماشين آالت يا تجهيزات 

  مورد استفاده، و نيز وسايل حفاظت شخصي در آن لحاظ شده باشد. 

اختمان بايد تجهيزات حفاظت شخصي شامل كاله كار تخريب ذاتاً خطرناك است و تمامي افراد در محل س

ها، لزوم  ها و پرچ ايمني، دستكش و كفش ايمني بپوشند. وجود آوار و گرد و غبار، و كارهايي از جمله بريدن پيچ

  گير را به ما گوشزد مي كند.  استفاده از تجهيزات حفاظت از چشم همچون عينك ايمني و كاله آفتاب

تمامي خدمات به ساختمان يا سازه بايد قطع شود. عدم انجام درست اين كار مي تواند  قبل از شروع كار تخريب،

ترتيبات الزم بايد انجام  به بروز شُك الكتريكي، گازگرفتگي، آتش سوزي، انفجار يا جاري شدن آب منجر شود.



21 

 

متري  2نرده اي حداقل شود تاجايي كه امكان دارد مردم از محل كارگاه دور باشند و هر گاه امكانپذير باشد، 

  بايد دورتادور كارگاه ساختماني كشيده شود.

  فرآيند تخريب

يي است كه افراد را در معرض خطر سقوط از ارتفاعات قرار ندهد. درحالي كه يك قاعدة كلي ها روشهدف اتخاذ 

شود، منطقي مي گويد كه بايد ارتفاع ساختمان به تدريج كاهش يافته و برعكس ترتيب ساخت، تخريب 

، يا با بيل ثقيل فروريختن مهندسي شدة عامدانه، استفادة رسمي از مواد انفجاري، گوي تخريب روي يك جر

مكانيكي گاه مي تواند سريع ترين و به صرفه ترين روش تخريب باشد، و كار تخريب روي زمين را به طور كامل 

قائم كه مستعد فروريختن در اثر باد شديد ي از ديوار به صورت هاي قسمتانجام دهد. رها كردن ديوارها يا 

هستند كار خطرناكي است. هر نوع روشي كه استفاده شود، آوار نبايد در كنار ديوارها يا روي كف ها تلنبار شود 

  تا وزن سازه سهواً زياد شود. 

ني خالي از هاي نخالة ساختماني بايد به جاي پايين انداختن يكبارة مصالح حتي در كارگاه هاي ساختما شوت

  سكنه استفاده شود. 

در صورت امكان، كارگران بايد از كار مستقيم روي بخش هايي از ساختمان يا سازه كه در حال تخريب آن 

هستند مثل ايستادن روي يك ديوار آجري خودداري كنند. علت اين است كه در چنين وضعيتي معموال جاي 

  دست و پا مناسب نيست.

اختمان ايمن نباشد، سكوي داربست، كه داراي تكيه گاه مستقل از ساختمان در حال وقتي كار از روي خود س

آجري و سنگي، بخش اعظم كار را مي توان از روي چنين  هاي سازهتخريب است بايد فراهم شود. به ويژه در 

  ي انجام داد و مصالح را به داخل خود ساختمان انداخت.هاي داربست

يا سكوهاي  شوند ميص ضايعات و نخاله هاي ساختماني كه توسط فرد حمل سطل ها و ظرف هاي بزرگ مخصو

كار متحرك برقي نيز مي توانند براي كار در ارتفاعات استفاده شوند. استفاده از تورهاي حفاظتي يا يراق هاي 

  ايمني نيز گاه ضرورت دارد.

  تانك ها و مخازن

تخريب يا جداكردن دستگاه كه در آن از مواد قابل اشتعال كاري با شعله براي  ي داغ مثل برشها روشاستفاده از 

، بسياري از موارد مرگ و ميز و صدمات جدي را باعث شده است. الزم است قبل از شروع كار با شود مياستفاده 

اينگونه تانك ها و مخازن، آنها را ايمن سازي كرد و كارگران بايد همواره داراي مجوز رسمي كار در اين زمينه 

شند. معموال ساده تر از خارج كردن ضايعات اين است كه مطمئن شويم كه علظت قابل اشتغال بخار  در با

مخزن موجود نيست. آتش گرفتن پس ماند درون مخزن حين تخريب ساختمان امري رايج است. در مورد 

توان با بيرون ماندها را معموال مي  مترمكعب ظرفيت هم بخارات و هم پس 50تا حدود كانتينرهاي كوچك 
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تر عملي نيست. بنابراين ماهيت و توزيع  كردن بخار خارج كرد، اما اين كار اغلب براي مخازن و كانتينرهاي بزرگ

ي ديگري نيز براي برش تانك ها و ظروف ها روشضايعات فاكتورمهم در تعيين روش مورد استفاده خواهد بود. 

ي داغ آنها را مورد ها روشرد و مي توان قبل از كاربرد هاي سرد وجود دا استوانه اي شكل به وسيلة روش

  مالحظه قرار داد.

  مخاطرات براي سالمتي انسان

مخاطرات موذي و غيرمترقبه براي سالمتي انسان اغلب حين تخريب به علت قرار گرفتن در معرض گرد و خاك 

حاد، زماني رخ مي دهد كه دستگاه  . اثرات كوتاه مدت بخارهاي سمي، يا گازگرفتگيشود ميو دود و بخار حادث 

، يا وقتي يك مخزن بدون انجام شود ميبدون آنكه ابتدا به شكل مناسب جدا، خالي يا پاكسازي شود، باز 

كاري با شعلة دستگاه است كه با روي يا رنگ كادميوم رنگ  . علت ديگر برششود ميهاي الزم داخل  احتياط

شده با سرب،  شعلة كارهاي فوالدي رنگ كاري با ستميك در اثر برشهاي بلند مدت يا سي شده است. مسموميت

در بازديد از سايت . شود مينشين شدة شيميايي ايجاد  و از استنشاق گرد وغبار يا بخار ناشي از مواد ته

هاي مجوز كار، استفاده از دستگاه  ها سنجيده شود، و در روش نامه كار بايد سيستم ساختماني بايد ريسك

  ماسك هاي تاييد شده، و تجهيزات نجات مشخص شود.  تنفس،

تخريب ساختمان است. در  در كار هاي خاص گرفتن در معرض مواد حاوي آزبست يكي از ريسك امروزه قرار

واقع، احتمال اينكه كارگران ساختماني در معرض خطر مواد آزبستي قرار گيرند تقريبا از هر مقوله ديگري بيشتر 

هاي زيرين  ها و در قسمت شده در ستون در عايق اسپريمتداول  كاربردكه آزبست در معرض گرفتن  قراراست. 

. شود ديده مي طور ويژه دارد نيز به حرارتيعايق  مصارفسوزي يا  ها براي حفاظت در برابر آتش سقف و پشت بام

ت احتياطي مؤكد به عمل بايد به منظور جلوگيري از آلودگي فضاي عمومي و عدم استنشاق گرد و غبار، اقداما

آيد. مصالح حاوي آزبست بايد به طور جداگانه از ساير كارها خارج شود، و كارگران بايد دستگاه تنفس با فشار 

هاي محافظ بپوشند، و در مورد كاربرد اين وسايل و تكنيك هاي حذف آزبست تعليم ببينند. در  مثبت و لباس

ي خشك استفاده شود. ترتيبات خاص بايد براي ها روشبست به جاي ي تر حذف آزها روشصورت امكان، بايد از 

نخاله هاي ساختماني آلوده به آزبست توسط مديريت پروژه به عمل آيد. بهترين روش در مورد دفع دفع ايمن 

  آزبست اين است كه كار را به يك شركت متخصص در اين زمينه بسپاريد.
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   اي حرفهآموزش  ششم جلسة توجيهي

  بام ساختمان پشت رويكار 

ريزي شده و به طور مناسب تحت نظارت قرار  كلية عمليات ساختماني در پشت بام بايستي از قبل برنامه 8.2.1

  گيرد.

پشت بام بايستي فقط توسط كارگراني انجام شود كه به لحاظ جسمي و رواني مناسب هستند و  رويكار  8.2.2

  رخوردارند.از دانش و تجربة الزم براي چنين كاري ب

  ها نبايد در شرايط آب و هوايي انجام شود كه ايمني كارگران را به مخاطره اندازد. كار بر روي پشت بام 8.2.3

  هاي سقف بايد محكم به يك سازة ثابت بسته شوند. راهروهاي فلزي و نردبانهاي زيرپايي نردباني،  تخته 8.2.4

  ام باشند و به طور ايمن داراي نقطة اتكا باشند. براكت هاي سقف بايد مناسب با شيب پشت ب 8.2.5

بام زانو بزند يا خم شود، يك نردة واسط بايد در محل تعبيه  اگر الزم باشد كه شخص نزديك لبة پشت 8.2.6

  شود، در غير اين صورت ساير اقدامات احتياطي نظير استفاده از يراق ايمني بايد به عمل آيد. 

يك مانع يا  مي توان از زرگ كه اجباري نيست كار در لبه يا نزديك آن انجام شود،بر روي يك پشت بام ب 8.2.7

هايي  كه حفاظ لوله اي را حمايت مي كند استفاده كرد. چنين حائلحائل ساده شامل لوله هاي متقاطع داربست 

  بام قرار گيرند. متري از لبة پشت 2بايد در فاصلة حداقل 

  بايد محكم ساخته شوند و در جاي خود ثابت و محكم شود. ها سقفه ها در تمامي پوشش ها براي دهان 8.2.8

  دار عمل شود. شيببايستي به صورت  10هاي با شيب بيش از  بام در 8.2.9

، در صورتي كه عملي باشد بايد تخته هاي زيرپايي شود ميدار كار انجام  هاي شيب وقتي بر روي بام 8.2.10

اند مورد استفاده قرار  كافي و مناسب در حالي كه محكم در جاي خود ثابت شده هاي سقفي بان نردباني يا نرد

  گيرند. 

ها و تخته قرنيزهاي مستحكم و قوي بايد براي  بام، موانع يا حفاظ در حين كارهاي بزرگ بر روي پشت 8.2.11

  جلوگيري از سقوط افراد از روي پشت بام تامين شود.

ها يا نزديك آن يا در ساير نقاط پوشيده از مصالح شكننده و سست  ر روي باموقتي الزم است كارگران ب 8.2.12

ي سقفي يا تخته هاي زيرپايي نردباني كافي و مناسب ها نردبانكار كنند و احتمال سقوط آنان مي رود، بايستي 

  ند.تاق زدن در عرض تكيه گاه ها براي پوشش بام، كارگران حمايت شوو مستحكم تهيه شود، تا هنگام 

بايستد تا يك  موقت سست سقف بايد حداقل دو تخته فراهم شود تا الزم نباشد كه شخص بر روي يك 8.2.13

  تخته يا نردبان را حركت دهد، يا كار ديگري انجام دهد.
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بايد قبل از گذاشتن هرگونه ورقه الياف آزبست سيمان سقف يا ديگر مصالح براي جلوگيري از خطر،  8.2.14

  كار گذاشته شود.هاي فوالدي  مصالح مناسب نظير مشي آن، شكننده بر رو

هاي واسط براي  گاه ها يا ديگر تكيه هاي افقي روي شاه تيرها يا ستون قسمتبراي جلوگيري از خطر بايد  8.2.15

  به اندازة كافي نزديك به هم باشند.  هاي موقتي مصالح سقف

موقتي به عنوان راه ورودي يا دسترسي استفاده سقف  پناه يك وقتي شيار يا گاتر پشت ديوار جان 8.2.16

متري باالي سقف، از سقوط مصالح  1شود، بايد به وسيلة پوشاندن مصالح شكنندة مجاور با فاصلة حداقل  مي

  شكننده جلوگيري شود. 

، هاي موقت شكننده بايد در نزديكي بام با استفاده از تابلوهاي بزرگ هاي داراي سقف ساختمان 8.2.17

  هشدارهاي الزم داده شود. 

 


