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  پیشگفتار

هـاي   عنـوان یکـی از مولفـه     در این بین توسعه شهري بـه      . هاي جوامع بشري امروز است      یکی از مهمترین آرمان    "توسعه"

هـاي مناسـب در شـهر از مهمتـرین          ایجـاد زیرسـاخت    منظـور  هاي عمرانـی بـه     انجام پروژه . رود شمار می  توسعه جوامع به  

  .هاي مدیریت شهري در این راستاست فعالیت

داراي   1زیـست  موضـوعات ایمنـی، بهداشـت و محـیط     ها به دلیل تعامل نزدیک با جامعه و مردم از نقطـه نظـر                  پروژه این

منـد و تحـت    هاي شهري در یک قالب نظـام  رو پرداختن به موضوعات در پروژه از این. باشند  حساسیت و اهمیت فراوان می    

محیطـی   ظور کاهش پیامدهاي نامطلوب جانی، مـالی و زیـست  هاي مدیریت ارشد شهرداري تهران به من کنترل از خواسته  

  .باشد هاي عمرانی می فعالیت

این اهمیت مدیریت ارشد شهرداري تهران و سـازمان مهندسـی و عمـران شـهرداري تهـران را بـه عنـوان متـولی انجـام                   

هـاي    در فعالیـت HSEعیت هاي عمرانی شهرداري تهران بر آن داشت تا اقدام به ایجاد مکانیزمی جهت بهبـود وضـ           پروژه

  .باشد می HSEدار  دستورالعمل اجرایی اولویتتدوین هاي اصلی در ایجاد این مکانیزم  یکی از فعالیت .خود نماید

    مجموعه حاضر با عنوان

  "ایمنی داربست و کار در ارتفاعدستورالعمل  "    

  . دستورالعمل از این مجموعه است چهارمینEDO 604 با شماره 

ریزي سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، جناب  شایان ذکر است که این مجموعه با تالش معاونت محترم فنی و برنامه            

وري تـدوین    شـرکت مهندسـی مروجـان بهـره    HSEآقاي دکتر رضایی، جناب آقاي مهندس رحمتـی و توسـط آکـادمی     

انـد صـمیمانه    ایـن مجموعـه مـا را یـاري نمـوده     از زحمات این عزیـزان و تمـام همکـارانی کـه در تـدوین         . گردیده است 

  .سپاسگزاریم

                                                                                                    سید مسعود نصر آزادانی

     مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران                                                                                    

 

                                                   
1 . Health, Safety & Environment 
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  هدف .1
نیز آموزش و راهنمایی افراد و راهنما به منظور ایجاد شرایط ایمن ارائه یک سند   ،هدف از تهیه این دستورالعمل

   .باشد  می در ارتفاع جهت انجام ایمن کار

  

 دامنه کاربرد .2

ن شهر هاي سازمان مهندسی و عمرا  کار در ارتفاع در پروژههاي فعالیتکلیه براي استفاده در این دستورالعمل 

   .تدوین گردیده استتهران 

  

 ها مسئولیت .3

 سازمان مهندسی و عمران شهر HSE واحد اجراي این دستورالعمل بر عهدهنظارت بر حسن مسئولیت  •

    .است تهران

سازمان مهندسی و عمران شهر تهران  HSE واحد  نظر در این دستورالعمل توسط دبازنگري و تجدی •

توانند نظرات و  کنندگان دستورالعمل می استفاده پیمانکاران و  ،ازمانکارکنان س کلیه  .گیرد انجام می

  .ارائه نمایند سازمان مهندسی و عمران شهر تهران HSE واحد پیشنهادات خود را به 

هاي پیمانکاري موظفند براي انجام کار در ارتفاع از مفاد این دستورالعمل پیروي   مجموعهکلیه کارکنان  •

   .نمایند

 

 شرح .4

   کلیات-4-1

 عملیات کار در ارتفاع محسوب  ، متر باشد20/1یی که بلندي آن از سطح زمین ها انانجام کار در مک

   . اقدامات الزم جهت پیشگیري از سقوط در نظر گرفته شودها فعالیت و ضروري است که در این قبیل شود می

   : مرحله وجود دارد 3در فرایند ایمن سازي عملیات کار در ارتفاع 

   .ی از آن در سطح زمین در شرایطی که این امکان وجود داردهای بخش پرهیز از کار در ارتفاع و یا انجام - 1
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 و تجهیزاتی که خطر سقوط افراد در حین کار را از بین ببرد در شرایطی که امکان ها روش استفاده از - 2

   .ممانعت از کار در ارتفاع وجود ندارد

هیزاتی که ارتفاع سقوط و شدت صدمات ناشی از سقوط را کاهش دهند در  و تجها روش استفاده از - 3

   .شرایطی که امکان از بین بردن خطر سقوط وجود ندارد

  

  ریزي جهت کار در ارتفاع   برنامه-4-2

 در این فرایند هدایت تیم  .برنامه ریزي کار در ارتفاع فرایندي است که نیاز به یک مدیریت متمرکز دارد

  .وهی از متخصصین مجرب خواهد بود که احاطه کاملی بر عملیات و نحوه ایمن سازي آن داشته باشدبرعهده گر

   .شود  و پیش بینی اقدامات کنترلی انجام میها آن آنالیز  ،این عملیات در سه مرحله شناسایی خطرات

   شناسایی خطرات -4-2-1  

مل مورد بررسی قرار گرفته و امکان بروز خطراتی  محل و شرایط کار در ارتفاع بطور کابایددر این مرحله 

  . مورد بررسی قرار گیرد . . . سقوط اشیاء و ابزارآالت و  ، لغزش بر روي سطوح کاري ،همچون سقوط افراد

 

  

   آنالیز خطرات -4-2-2  

 ،یمنی سطوح کار استحکام و ا ، مواردي از جمله ارتفاع کارد بای ،ریزي کار در ارتفاع در این مرحله از برنامه

 احتمال سقوط  ، احتمال سقوط اشیاء و ابزارآالت از سطوح و ارتفاع باالتر ، لغزندگی سطح کار ،ي جانبیها حفاظ

به بزرگی خطر و شدت صدمات و خسارات وارده احتمالی توجه  با  . . .اشیاء و ابزارآالت از سطح کار به پایین و 

   .هاي اصالحی تعیین گردد و اولویتناشی از آن مورد ارزیابی قرار گرفته 

  

  بینی اقدامات کنترلی   پیش-4-2-3  

 تجارب و  ، تأسیسات ، براساس تجزیه و تحلیل خطرات شناسایی شده و همچنین تجهیزات ،در این مرحله

   .گردند  اقدامات کنترلی الزم پیش بینی و اجرا می ،تواناییهاي افراد و امکانات در اختیار
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   لوگیري از سقوط اشیاء بر سر دیگران ج-4-2-4  

تواند   می ، سقوط اشیاء و اجسام است که عالوه بر خسارت به تجهیزات ،یکی از مخاطرات عمده کار در ارتفاع

رد ذیل به دقت مورد امو رو الزم است باعث آسیب افرادي شود که در حال عبور و یا کار در محل هستند؛ از این

   .توجه قرار گیرد

 استفاده از  ، سقوط اشیاء و افراد و زمان انجام زیاد است ،جام کارهایی که احتمال عبوردر ان .1

  .ي ایمنی ضروري است)تورها(ها شبکه

  .ممنوع است  ،شود ی که کار در ارتفاع انجام میانجام کار و یا عبور از محل .2

ها و سایر وسایل   گیرههمجهز بهنگام کار در ارتفاع استفاده از کمربندهاي مخصوص کار در ارتفاع  .3

  .نگهداري ابزار ضروري است

در آن کنترل و عبور و مرور  گردد منطقه ممنوعه عبور باید با استفاده از عالئم هشدار دهنده مشخص .4

  .شود

 باید احتیاطات کامل لحاظ و از تجهیزات حفاظتی  ،درصورت نیاز به عبور یا انجام کار همزمان .5

  . استفاده شود ،یویژه کاله ایمن  به،مناسب

 

   اقدامات مورد نیاز در صورت سقوط یک فرد -4-2-5

رو الزم است   از این .رسد گاه به صفر نمی  امکان بروز حادثه در انجام کار هیچ ،کار بستن تدابیر ایمنی علیرغم به

/  سقوط فرد ، ارتفاعکار در یکی از مهمترین حوادث  .آمادگی الزم براي مواجهه با انواع حوادث کار ایجاد گردد

   .افراد انجام دهنده کار است

   :رد باید انجام داد عبارتند ازفمهمترین اقداماتی که در صورت سقوط 

 حفظ خونسردي .1

 ابزار / متوقف کردن عملیات .2

  )گرفتگی باشد در صورتی که سقوط در اثر برق( قطع جریان برق .3

 )در صورت شدید بودن جراحات( چک کردن عالئم حیاتی .4

  جام تنفس مصنوعی و ماساژ قلب در صورت نیازان .5
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  دیده بدن هاي آسیب شناسایی قسمت .6

   جهت مصدوم  و خودداري از حرکت دادن بیبندي عضو شکسته آتل .7

 و درخواست کمک با توجه به شدت حادثه و جراحات وارده سازمان HSEواحد اطالع به اورژانس و  .8

  

   موقعیت انجام عملیات-4-3

بینی  ات از جمله مواردي است که در تجزیه و تحلیل خطرات کار در ارتفاع و پیشموقعیت انجام عملی

 تاسیسات  ، حفاریهاي بدون پوشش ، خطوط هوایی انتقال برق . مورد بررسی قرار گیردبایداقدامات کنترلی 

ار در ارتفاع انجام  در محلی که عملیات کها آن وضعیت بایدروند که   از جمله مواردي به شمار می . . .زیرزمینی و

    . پیش بینی گرددها آن مشخص و در صورت نیاز تمهیدات الزم جهت پیشگیري از بروز حوادث ناشی از  ،شود می

 در باید و یا سایر موارد ها داربستدر صورت نیاز به هرگونه گودبرداري و حفاري به منظور قراردادن پایه 

یع نیروي برق در منطقه عملیات بررسی الزم به عمل آمده و ضمن هاي زیرزمینی انتقال و توز مورد وجود کابل

هاي قانونی رعایت شده و در صورت لزوم اقدامات احتیاطی از قبیل قطع جریان   حریم ،استعالم از مراجع ذیربط

   . حفاظت و ایزوله کردن این خطوط توسط مراجع مذکور انجام شود ، تغییر موقت یا دائم مسیر ،برق

 مراتب به مسئولین و باید  ،روع عملیات کار در ارتفاع در مجاورت خطوط هوایی برق فشار ضعیفقبل از ش

تغییر موقت یا دائم مسیر یا   ،مراجع ذیربط اطالع داده شود تا اقدامات احتیاطی الزم از قبیل قطع جریان

   .و نظایر آن انجام شودهاي الستیکی  هاي پلی اتیلن یا شیلنگ کردن خطوط مجاور ساختمان با لوله روکش

 و خطرات خاص این موقعیت و از طرفی احتمال باالي مجاورت ها ویژگیخطوط هوایی انتقال برق به دلیل 

   .عملیات کار در ارتفاع با این خطوط از اهمیت زیادي برخوردار است

 این عملیات در هنگام کار در مجاورت خطوط هوایی انتقال برق و بویژه خطوط فشار قوي الزم است که

    .تحت نظارت مستمر افراد داراي صالحیت علمی و تجربی در زمینه ایمنی برق صورت گیرد

   :کار بر روي خطوط برق فشار قوي اقدامات زیر ضروري است در عملیات

   دار از طریق کلیدهاي چاقوئی یا سایرکلیدهاي ایمن با مجوز افراد صالحیت،(offline)قطع کامل جریان برق   .1

  ها ها و نصب اینترالكاطمینان از عدم امکان وصل مجدد جریان و برداشتن کلید سوئیچ  .2

 هماهنگی با کلیه افراد و مسئولین پست برق   .3
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ي  دارا ،هاي مسیرگاهی خطوط بواسطه اثر خازنی و خازن(دشارژ نمودن خطوط توسط وسایل مخصوص   .4

 )باشند جریان الکتریکی در طول مسیر می

 گیريهاي اندازه پروپ ولتاژ و سایر دستگاه ،اطمینان از قطع ولتاژ با استفاده از فازمتر  .5

 ها جهت پریدن فیوزها در صورت وصل جریان به هر دلیلاتصال کوتاه نمودن فازها و نول  .6

ها وصل زها و نولها بدین صورت که ابتدا کابل ارت به زمین وصل شده و سپس به فازمین کردن فازها و نول  .7

   .شودمی

  هاي برقدار مجاور و ایجاد مانع و حائلکردن و پوشاندن قسمت محصور  .8

 

   )  . . . نور و  ،آب و هوا( عملیات  شرایط محیطی انجام -4-4
 عطیل ت باید کار در ارتفاع  ، کیلومتر در ساعت باشد40-50در هنگام وقوع بادهاي شدید که فشار باد بیش از   .1

   .شود

 فلزي يها داربست کار در ارتفاع به دلیل امکان برق زدگی بویژه بر روي  ،هاي شدید در هنگام وقوع رعدوبرق  .2

   .ممنوع است

 هرگونه عملیات با استفاده از تجهیزات برقی بویژه جوشکاري برق و همچنین در شرایطی  ،در هنگام بارندگی  .3

   . ممنوع است ،شود مینده که سطوح کار در اثر ریزش باران لغز

 مه و یا  ،در هنگامی که نور کافی در محیط عملیات وجود نداشته باشد و یا در شرایطی که بعلت گردوخاك  .4

  . عملیات کار در ارتفاع تعطیل گرددباید  ، میزان دید کافی نباشد ،بارش باران و برف

  

  ي فیزیکی و روانی مجریان عملیات ها  توانایی-5-5
   .با عینک و یا بدون عینک باشند 10/4داراي قدرت دید حداقل  باید مجریان عملیات کار در ارتفاع  .1

   . فاقد خصوصیت ترس از ارتفاع باشندباید  مجریان عملیات کار در ارتفاع .2

 را نجهت شنیدن اصوات و صداي سایر همکاراتوانائی سمعی مورد نیاز  باید مجریان عملیات کار در ارتفاع  .3

   . این مسئله بویژه جهت شنیدن اخطارهاي ایمنی اهمیت دارد .بدون سمعک یا با استفاده از سمعک داشته باشند
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العمل و سرعت  زمان عکس  ، مهارت دستی و هماهنگی مناسب، چاالکی،قدرت بدنی داراي بایداین افراد   .4

   . باشند جهت کار در ارتفاعانتقال مورد نیاز 

منجر به  می تواند  ،پزشکان متخصص رسیده باشد أیید تکه بهل بر نقص عضو یا عدم تعادل روانی عالئم دا  .5

 در بکارگیري افراد جهت کار در ارتفاع مدنظر قرار بایدو به همین جهت  یا دیگران شود به فردآسیب رساندن 

   .گیرد

اینکه به دلیل برخی و یا بیماري فشار خون از جمله  باشد سکته قلبی مستعد بروز فردعالئمی دال بر این که   .6

 جهت کار در ارتفاع بیانگر عدم صالحیت وي  ،شوددچار کاهش کنترل فیزیکی خود صرع  مانند ها بیماري

   . آزمایشات پزشکی ویژه ضرورت داردلذا در اینگونه موارد انجام معاینات تخصصی و باشد می

 و عدم مشکالت گیجی و گنگی و یا ،  میدان دید، خوردار از عمق دیدبر باید مجریان عملیات کار در ارتفاع   .7

   .مشخصات نامطلوب دیگر باشند

  

 

   ایمنی سکوها و سطوح عمیات -4-6

   ها داربست ایمنی -4-6-1

طور اطمینان بخشی انجام داد ه در ارتفاع با استفاده از نردبان یا وسایل دیگر ب را ها آنلیه کارهائی که نتوان در ک

 اجزاي  ، داربست هر ساختار موقتی شامل یک یا چند جایگاه . مناسب و کافی فراهم کرديها داربست باید

 نماسازي  ،ها است که در طی اجراي هرگونه عملیات ساختمانی از قبیل تعمیرات گاه  اتصاالت و تکیه ،نگاهدارنده

دسترسی به بنا و حفظ و نگاهداري کارگران یا منظور  هآمیزي یا سایر کارهاي مشابه ب  رنگ ، تمیزکاري ،تخریب

 در نصب و بکارگیري داربست رعایت الزامات ایمنی زیر ضروري  .گیرد می مورد استفاده قرار  ،مصالح در ارتفاع

    :است

 پیاده کردن و دادن تغییرات اساسی در داربست ها باید فقط تحت مدیریت و نظارت یک  ، برپا کردن- 1

   .مسئول و حتی المقدور بوسیله کارگرانی که در این گونه کارها تجربه کافی دارند انجام گیردشخص با کفایت و 
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رود باید از مصالح مناسب و مرغوب انتخاب شده و   و کلیه وسائلی که در آن بکار میها داربست اجزاي - 2

 توانائی پذیرش بارها و  ساخته و آماده شود که واجد شرایط ایمنی کار براي کارگران بوده و ،طوري طراحی

   .فشارهاي وارده را داشته و در شرایط مناسبی نگاهداري شوند

 از کیفیت مرغوبی برخوردار بوده و الیاف بایدروند   بکار میها داربست که که در ساخت  قطعات چوبی- 3

 انجام نگرفته باشد و ها آن هیچ نوع کاري روي  . در وضعیت قرار داشته و رنگ نشده باشند  ،بلندي داشته باشند

   .عاري از هر گونه عیب خطرناك و بدون گره و پوسته و کرم خوردگی محافظت باشند

 در برابر ترك  ، تدبیرهاي الزم اتخاذ شود تا تخته ها و الوارهائیکه براي ساخت داربست بکار می روند- 4

   .خوردگی محافظت شوند

در شرایط خوبی در انبار نگاهداري شوند و از د ند بای بکار می روها داربست وسایلی که براي ساخت - 5

    .وسایل نامناسب جدا گردند

 در داربستی که در هر مکان بر پا شده استفاده کرد که در آنجا احتمال آسیب بایدهاي لیفی ن  از طناب- 6

   .ها وجود دارد دیدگی این گونه طناب

 یا معیوبند نباید بکار گرفته  ،ده دیگر در تماس بوده اند با اسیدها یا مواد خورنده و فرساینهائیکه طناب - 7

   .شوند

   .هاي چدنی بکار برده شوند  در داربست نباید میخ- 8

   . با ضریب اطمینانی تا چهار برابر حداکثر بارگیري طراحی شوندباید  داربست ها  - 9

  .  براي بر پا کردن داربست باید وسایل کافی فراهم و بکار گرفته شود-10

   . هر داربستی باید بطور مناسب و کافی مهار گردد-11

 هر داربستی باید در فاصله هاي مناسب در دو جهت عمودي و افقی محکم  ، مستقليها داربست بجز -12

   .به ساختمان مهار شود

 طبق  باید ،گیرد می هر سازه و هر وسیله اي که بعنوان تکیه گاه جایگاه کار مورد کار استفاده قرار -13

  .استاندارد فنی ساخته شده و پایه محکمی داشته باشد و با میل مهارها و مهاربندي مناسبی استوار گردد 

هاي داربست باید بطور مطمئن و محکمی مهار شده باشد تا مانع نوسان و جابجائی و لغزیدن   پایه-14

   .داربست گردد
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 تا پیاده شدن کامل داربست باید  ،جایگاهي مستقل دست کم یک سوم تیرهاي حامل ها داربست در -15

   .در جاي خود باقی بماند و بر حسب مورد به تیرهاي افقی یا به تیرهاي عمودي بطور محکمی بسته شود

 بلوکهاي غیر  ، فاضالبهاي لوله  ، هرگز نباید براي تکیه گاه داربست یا ساخت آن از آجرهاي لق-16

   .نامطمئن دیگر استفاده شود جعبه یا مصالح  ، بشکه ،متصل سفال

هاي دیگر داشته باشند که احتماال  زدگی یا عیب  زنگ ، فلزي داربست نباید ترك خوردگیهاي بخش -17

   .به استحکام آن زیانی وارد سازد

 جا  ، باید طوري متصلها آن هاي بخش داربست باید در وضعیت خوبی نگاهداري شوند هر یک از -18

   .وند که در صورت استفاده مداوم از داربست جابجا نشوندافتاده و مهاربندي ش

 باید به ابعاد و کلفتی مناسب و تعداد کافی رود میهائیکه براي اتصال اجزاي داربست چوبی بکار   میخ-19

   .باشند و تا انتها بطور کامل کوبیده شوند نه اینکه نیمه کاره رها شده و سپس خم گردد

   .انه باید کلیه ابزار و مصالح از روي داربست برداشته شود  بعد از اتمام کار روز-20

   .کردن داربست باید کلیه میخها از قطعات پیاده شده کشیده شود  در موقع پیاده-21

 عبور و کارکردن داربست باید با احتیاط انجام گیرد و از هر  ،کردن مصالح ساختمانی  انبار ، جابجائی-22

   .زدن روي تخته جایگاه جتناب گردد مانند پریدن و جفتت اضربه ناگهانی به داربس

 در طول مدت استفاده از داربست باید دائماٍ نظارت شود تا بار بیش از اندازه و مصالح ساختمانی غیر -23

   .الزم روي آن نهاده نشود

عادل خطرناك  تا از عدم ت ، تا آنجا که امکان دارد بار روي داربست باید بطور یکنواخت توزیع گردد-24

   .داربست اجتناب شود

 از داربست نباید براي انبار کردن مصالح ساختمانی استفاده شود مگر مصالحی که براي انجام کار -25

   .فوري مورد نیاز باشد

هاي   آن که تمام احتیاط در مواقعی که هوا طوفانی است و باد شدید می وزد کار را باید قطع کرد تا-26

  . الزم اتخاذ شود

  ، در مواردي که روي جایگاه داربست برف با یخ وجود داشته باشد نباید کارگران روي آن کار کنند-27

   .مگر آنکه کلیه برف با یخ از روي داربست برداشته شود و روي آن ماسه نرم ریخته شده باشد
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تعبیه بالشتک اید با رود ب ه احتمال بریدگی یا سائیدگی میهائی از کابل یا طناب داربست ک  در قسمت-28

   .ورده شوداز آن محافظت بعمل آ

   : هر گاه الزم شود روي داربست دستگاه باالبر نصب گردد باید-29

 متشکله داربست بدقت بازرسی شوند و در صورت لزوم بنحو مناسبی به مقاومت آن هاي بخش -الف

  .افزوده شود 

   .گیري شود از حرکت و جابجائی تیرهاي افقی داخل دیواري جلو-ب

هاي عمودي بطور محکمی به بخش مقاوم ساختمان و در محلی که دستگاه   پایه ، در صورت امکان-ج

   . متصل و مهار شوند ،باالبر باید نصب گردد

هنگام باال و پائین رفتن بار امکان برخورد آن ه گاه بها جابجا نشود یا هر  گاه سکوي دستگاه باالبر بین ریل هر-30

 سرتاسر ارتفاع آن با نرده هاي  ،کردن بار به داربسته الشد باید براي جلوگیري از گیر وجود داشتبا داربست

   .عمودي پوشیده شود

کارگران اجازه ه  اگر قسمتی از داربست احتیاج به تعمیر داشته باشد نباید قبل از رفع نقص و تعمیر داربست ب-31

   .کردن در روي آن داده شود کار

 باقیمانده هاي بخش از داربست را نباید پیاده کرد و داربست را در حالتی بجا گذاشت که بتوان از  هیچ بخشی-32

  . مگر آنکه بخش بجا مانده منطبق با این مقررات باشد ،استفاده کرد

 

   کار هاي جایگاه ایمنی -4-6-2

   .کافی جایگاه کار باشد دمایند باید داراي تعدان ئیکه کارگران بر روي آن کار میها داربست کلیه - 1

 دودکش و سایر مصالح غیر مطمئن  ، آبهاي لوله  ، بر روي آجرهاي لقباید هیچ بخشی از جایگاه کار ن- 2

   .و نامناسب قرار گیرد

 استفاده شود مگر آنکه ساخت آن باتمام رسیده و وسایل حفاظتی الزم بطور باید از جایگاه داربست ن- 3

   .مناسبی نصب شده باشد

 مناسب باشد و در هر بخش آن باید گذرگاه بازي به پهناي باید پهناي جایگاه با در نظر گرفتن نوع کار - 4

   . سانتی متر فارغ از هر مانع ثابت و مصالح انباشته شده فراهم گردد60

   : در هیچ موردي پهناي جایگاه کار نباید اندازه هاي زیر کمتر باشد- 5
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  رود میایگاه فقط براي عبور اشخاص بکار  سانتی متر اگر از ج60 - )الف(

   . سانتی متر اگر از جایگاه براي نهادن مصالح ساختمانی استفاده شود80 -)ب(

   .شود می سانتی متر اگر از جایگاه براي نگاهداري جایگاه یا سکوي بلندتر دیگري استفاده 110 -)پ(

ي نماي ساختمانی استفاده ها سنگادن به  سانتی متر اگر از جایگاه کار براي نصب یا شکل د130 -)ج(

   .شود می

 سانتی متر اگر از جایگاه هم براي نگاهداري سکوي بلندتر دیگر و هم براي نصب و شکل 150 -)د(

   .شود می استفاده ها سنگدادن به 

 سانتی160 نباید از  ،شود می بطور کلی حداکثر پهناي سکوئی که با تیرهاي داخل دیواري نگاهداري - 6

   .متر بیشتر شود

 باالي جایگاه کار بایدسانتی متر 180 در صورت امکان یک فضاي خالی باالي سري دست کم به ارتفاع - 7

   .در نظر گرفته شود

   . دست کم یک متر پائین تر از منتهی علیه تیرهاي عمومی قرار گیردباید جایگاه هر داربست پایه اي - 8

 جایگاه کار بشمار میآیند و یا بصورت پاخور لبه جایگاه بکار برده  تخته ها و الوارهائی که جزئی از- 9

   : باید داراي شرایط زیر باشندشوند می

  ، ایمنی الزم را تامین نمایدها آن کلفتی  ، با در نظر گرفتن فاصله بین تیرهاي تکیه گاه جایگاه- )الف(

   . سانتیمتر کمتر نباشد50 از ها آنو در هیچ مورد کلفتی 

   . سانتی متر باشد15دست کم ها آن پهناي -)ب(

تی تخته یا الوار از  برابر کلف4 هر تخته و هر الوار که جزئی از جایگاه کار به شمار میاید نباید بیش از -10

   .گاه تجاوز نماید انتهاي تکیه

 مانند  ،ه باشدهاي الزم بعمل آمد دیگر قرار گیرند مگر آنکه احتیاط نباید روي همالوارها تخته ها یا -11

کردن قطعاتی که دو سر آن پخت شده است تا خطر زمین خوردن به حدقل کاهش یابد و جابجائی  متصل

   .هاي دستی به آسانی صورت گیرد چرخ

  . از نظر کلفتی متحد الشکل باشندباید رود میهاي زیر پائی که در ساختمان یک جایگاه بکار   تخته-12
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 ،آیند باید حداقل با سه تکیه گاه نگاهداري شوند کوي کار به شمار میکه جزو سها یا الوارهایی   تخته-13

ها طوري باشد که خطر شکم دادن بیش از  پشت سر هم تکیه گاه و کلفتی تختهمگر آنکه فاصله بین تیرهاي افقی 

  .حد و بلند شدن سر دیگر تخته در بین نباشد

 هنگام  ،ها آندهنده  ها و یا الوارهاي تشکیل وند که تخته ساخته شاي شیوه کار باید به هاي جایگاه -14

  .استفاده معمولی جابجا نشوند

 متر باالي زمین یا کف قرار دارد باید داراي تخته بندي نزدیک بهم 2 هر سکو یا جایگاه که بیش از -15

 به پائین ها آنمصالح از الي باشد یا چنان پهلوي یک دیگر الوارکوبی شده باشد که هیچ نوع ابزار و لوازم کار و 

  .سقوط ننماید

 

 حفاري هاي محل منافذ و  ، سطوح باز ، سطوح شیبدار ، راهروها ،ها پلکآن ایمنی -4-6-3

  و گودبرداري 

و  حفاري و گودبرداري هاي محل منافذ و  ، سطوح باز ، سطوح شیبدار ، راهروها ،ها ناپلکسازي  بهترین روش ایمن

 استفاده از  ، سانتیمتر باشد120 بیش از ها آن مشرف به بلندي که ارتفاع سقوط هاي حلمبه عبارتی کلیه 

 110 سانتیمتر کمتر و از 90هاي حفاظتی از کف طبقه یا سکوي کار نباید از   ارتفاع نرده .هاي حفاظتی است نرده

    . سانتیمتر بیشتر باشد85ر و از  سانتیمتر کمت75 همچنین ارتفاع نرده راه پله نباید از  .سانتیمتر بیشتر باشد

 داراي پایه هاي عمودي بوده و ساختمان و اجزاي سازه  ، متري2هاي حفاظتی باید در فواصل حداکثر  نرده

 کیلوگرم فشار و ضربه وارده در تمام جهات مقاومت 100آن داراي چنان مقاومتی باشد که بتواند در مقابل حداقل 

 داشته  ،گیرد قاومت الزم را براي مواقعی که در معرض برخورد با وسایل متحرك قرار می بعالوه نرده باید م .نماید

   .باشد

  

   جداسازي عملیات -4-7

 به منظور پیشگیري از سقوط اجسام از ارتفاع و وارد آمدن آسیب بایدجهت اجراي عملیات کار در ارتفاع 

 مجاور به نحو مناسبی از محوطه اطراف جداسازي يها آن تأسیسات عمومی و ساختم ، وسایط نقلیه ،به عابرین

    .گردد
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   : یک یا چند مورد از موارد زیر بکار گرفته شود بایدبراي جداسازي عملیات کار در ارتفاع 

  گماردن یک یا چند نگهبان با پرچم خطر  .1

  نصب چراغهاي چشمک زن یا عالیم شبرنگ با قراردادن نرده هاي حفاظتی متحرك  .2

  ب عالیم آگاهی دهنده و وسایل کنترل مسیرنص  .3

  هاي حفاظتی محصور کننده ایجاد سازه  .4

 ضروري است محل انجام 2-3-8- 4در مواردي که احداث راهروهاي سرپوشیده موقت بر اساس الزامات بند 

   . درصد ارتفاع آن باشد25عملیات از معابر عمومی کمتر از 

  

  

  عملیات سازي   و تجهیزات ایمنها روش -4-8

   و تجهیزات پیشگیري و حذف خطر سقوط ها روشکارگیري   به-4-8-1

  آالت کار در ارتفاع  ایمنی ماشین -4-8-1-1

ه  باالبرها هستند که جهت انتقال انواع بارهاي سبک و سنگین با توج ،مهمترین ماشین آالت کار در ارتفاع

   :ایمنی کار با باالبرها عبارتند از مهمترین نکات  .گیرند به ظرفیت مورد استفاده قرار می

 تنها براساس دستورالعمل سازنده و با رعایت مواردي از جمله تناژ باالبر مورد استفاده قرار باید باالبرها - 1

   .گیرند

آنرا ي کند داشته باشد و ظرفیت باالبر باالبري که با آن کار میالزم در خصوص اپراتور باالبر باید اطالعات  - 2

  . بداند

 کاهش  ، صاعقه ، در شرایط باد شدید ،گیرند  بکارگیري باالبرهایی که در فضاي آزاد مورد استفاده قرار می- 3

  . مه و غیره مجاز نیست ، برف ،شدید دید در هنگام باران

 زیرا  ،زنی بر روي وسایل باربندي ممنوع است ات حرارتی از جمله جوشکاري و سنگ انجام هرگونه عملی- 4

سبب ایجاد تنش حرارتی در این قطعات شده و سبب از بین رفتن استحکام این وسایل که توسط آبکاري 

   . خواهد شد ،حرارتی مورد تنش زدایی قرار گرفته اند
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 تنها جهت باالبردن بار بصورت عمودي مجاز است و بکارگیري این تجهیزات جهت حمل  ، استفاده از باالبر- 5

  .ه دار ممنوع استبار بصورت زاوی

    . از باالبر جهت باالبردن افراد استفاده شودباید هرگز ن- 6

   . بار را از روي افراد باال برده و یا عبور دهندبایدنهرگز  متصدیان باالبر - 7

   .بار آویزان را بیشتر از نیاز از باالبر آویزان نگهدارند متصدیان باالبر هرگز نباید - 8

   .بار معلق از باالبر را ترك کنندرگز نباید  متصدیان باالبر ه- 9

  .داده شودبه افراد دیگرنباید  اجازه کار با باالبر  ،جز متصدیان باالبره ب -10

 سیم بکسلها و همچنین سایر وسایل باربندي و بکسل اندازي مورد نیاز را  ،اپراتور باید براي انجام کار -11

   .نتخاب نمایدمتناسب با وزن و ظرفیت و چگونگی بار ا

 زنجیرها و سایر وسایل باربندي را  ،ها  خرابی و از کار افتادگی سیم بکسل ،اپراتور باید قبل از انجام کار -12

    .مشخص کند

 قاب اسکلت  ، چهارچوب ، سیم بکسل و زنجیرها باید روي قسمت اصلی بار نظیر شاسی ،موقع بستن بار -13

   .ر گیرد  بدنه و قسمت غیرمتحرك قرا ،فلزي

   . هاي زنجیر نیز تاب نیفتاده باشد سیم بکسل نباید گره داشته باشد و در دانه ،موقع بستن بار -14

از  میله یا پیچ و مهره و سنگ  ، چوب ،بار باید کنترل شود که هنگام جابجا کردن قطعاتی نظیر تخته -15

   .ارتفاع به زمین نیفتد

   . شود که بار تغییر شکل و وضعیت ندهدجابجا کردن بار باید طوري انجام -16

هاي پتک و چکش   بداخل دهنه قالب به کمک ضربه ،انداختن حلقه هاي سیم بکسل بلند کردن بار جا -17

    .ممنوع است 

   .استفاده نمودن از وزن خود براي متعادل در آوردن بار و روي بار ایستادن ممنوع است  -18

   . و جابجا کردن با کمک دست ممنوع است کشیدن بار هنگام باال بردن -19

   .بارگیري کپسول گاز با سیم بکسل مگر با استفاده از سبد مخصوص ممنوع است -20

    . خصوصاً کفش ایمنی و دستکش ایمنی هنگام کار با باالبر سقفی الزامی است  ،استفاده از وسایل ایمنی -21
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  عملیات کار در ارتفاع جهتفتراك بکارگیري لی مقررات ایمنی مربوط به -4-8-1-2

   . باال ببرید ، فردي را که روي شاخه لیفتراك یا روي پالت ایستاده استبایدهرگز ن - 1

 که به اي ویژه  از سکوهايباید  ،در صورتی که بخواهید از لیفتراك جهت باال بردن افراد استفاده نمایید - 2

    . استفاده نمایید ،شوند میهمین منظور ساخته 

باشد ارتفاع  90 ـcm 105  سکو هاي استانداردي باشد که ارتفاع آن از سطح داراي گاردریلباید این سکوها  - 3

ها و  ظور پیشگیري از برخورد با زنجیره ضمن اینکه بمن . باشد100 ـ cm  115بایدهاي سمت دکل  گاردریل

 cm  ز چشمه هاي کوچک با ابعاد حداکثر حفاظ این بخش از توریهایی اباید  ،نقاط برنده موجود برروي دکل

   . باشد2*2

 با استفاده از تجهیزات ایمنی جانبی همچون استفاده از  ،سکو باید عالوه بر دارا بودن شیارهاي مستحکم - 4

  .گیره یا زنجیر به شاخک متصل گردد

ه نمایید و مطمئن شوید العمل شرکت سازنده را مطالعلیفتراك در حمل نفرات باید دستور قبل از بکارگیري - 5

ها در صورتی که مکانیسم باالبر آن  که سیستم هیدرولیک لیفتراك از نوعی باشد که سرعت پایین آمدن شاخک

   . متر در ثانیه تجاوز ننماید4 از  ،دچار نقص شود

تجاوز ظرفیت باالبري لیفتراك % 50 از و تجهیزات مورد نیاز وي نبایدمجموع وزن جعبه و شخص و وسایل  - 6

   .نکند

   . اهرم تنظیم شیب را قفل نماییدباید  ، براي پیشگیري از کج شدن دکل- 7

 در هنگام باال بردن یا پایین آوردن نفرات توسط لیفتراك در داخل لیفتراك و بر روي باید راننده لیفتراك - 8

   .ك خود حضور داشته باشد در نزدیک لیفتراباید در هنگام باال بودن شاخک نیز راننده  .صندلی قرار بگیرد

   . مجاز نیست ، جابجایی لیفتراك در حالتی که فرد در داخل سبد قرار دارد- 9

 از باید کنترل دستگاه را انجام می دهد اپراتور  ،ی که اپراتور با قرار گرفتن بر روي شاخکهای لیفتراك در -10

   .کمربندهاي نجات جهت پیشگیري از سقوط استفاده نماید

 

  ) موقت و سیار ،ثابت( و تجهیزات پیشگیري از سقوط ها حفاظ -4-8-1-3

   :)ثابت(ي پیشگیري از سقوط ها حفاظ
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 هر بخشی از جایگاه کار یا محل کاري که بلندي آن بیش از دو متر است و امکان دارد شخص از باالي آن - 1

   : داراي جان پناه با شرایط زیر باشد بایدبیافتد 

   .ب و مناسب و داراي استحکام کافی باشد حفاظ از جنس مرغو- 2

  . متر باالي سطح جایگاه قرار گیرد15/1 نرده باالئی یک الی - 3

 براي جلوگیري از سر خوردن کارگران و افتادن مصالح ساختمانی و ابزار کار از روي جایگاه پاخوري در لبه - 4

  .سانتی متر نصب گردد15باز به بلندي 

  .ر نرده باالئی قرار داده شود نرده میانی بین پاخو- 5

   .اي و پاخورهاي لبه جایگاه داربست باید در سوي داخلی ستون عمودي مهار شوند ي نردهها حفاظ - 6

 پاخورها و وسایل دیگر حفاظتی که در جایگاه داربست بکار رفته اند نباید از جاي خود برداشته  ، نرده ها- 7

  . حمل یا جابجائی مصالح ساختمانی الزم است ،رود اشخاصشوند مگر در زمانی و در حدي که براي و

   : اما  ،اي و پا خور باشند از هر سو داراي حفاظ نرده معلق باید يها داربست هاي جایگاه - 8

 نیازي نیست که بلندي حفاظ طرف دیوار بیش از  ، گذاردبلندتري اگر کار طوري باشد که نتوان حفاظ -الف

   . سانتی متر باشد70

 گذاردن حفاظ و پاخور سوي دیوار الزامی نیست  ،کنند می اگر کارگران روي سکو یا جایگاه نشسته کار -ب

 هاي دستگیره کابل یا زنجیرهائی باشد تا براي کارگران بصورت  ، داراي طناببایدولی در این حالت جایگاه 

   .محکمی باشند و در زمان سر خوردن کارگر قابل گرفتن باشد

 مگر هنگامی که کارگران روي سکو نشسته کار  . بین دیوار و جایگاه باید تا حد امکان کم باشد فاصله- 9

   . سانتی متر بیشتر باشد45 در این حالت فاصله بین دیوار و جایگاه نباید از کنند می

  

 هاي هشداردهنده  صارها و بندکشیح

    .دنکن از خطر سقوط از سقوط آنان پیشگیري میهشداردهنده با آگاه کردن کارگران هاي  حصارها و بندکشی  .1

هاي فاقد حفاظ   متري از لبه2این حصارها وبندکشیهاي هشدار دهنده باید در اطراف محل کار و درفاصله   .2

   .نصب گردند

باشد حتماً باید از  ها مشغول به کار می متر از لبه2اي کمتر از  کسی که در داخل این محوطه و در فاصله  .3

   .سایل ایمنی تائید شده استفاده کندو
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هاي   وپرچم ،هاي نخی  طناب ،متر باشد واز تیرهاي سنگین  سانتی110ها و حصارها باید  ارتفاع بندکشی  .4

    . این پرچمها باید در فواصل معین قرار گیرد ،هشداري ترکیب شده باشد

  

   )موقت و سیار (تجهیزات پیشگیري از سقوط

هاي حفاظتی  شود و در این شرایط امکان تعبیه سازه  متر انجام می5/3ه در ارتفاع بیش از ی کهای فعالیتدر  - 1

 این تجهیزات عالوه بر  .شود  از این تجهیزات استفاده می ،براي جلوگیري از سقوط کارگران وجود ندارد

ه به فرد نیز  با هدف کاهش ارتفاع سقوط و در نتیجه کاهش شدت صدمات وارد ،امکان پیشگیري از سقوط

    .مورد استفاده قرار می گیرند

  کیلوگرم کمتر باشد1150 از بایددر برابر نیروي کششی ن ها آنو اجزاي  این تجهیزاتمت وقاحداقل نیروي م - 2

  . مرتباً بازدید و قطعات فرسوده آن تعویض شودباید ها آنو ضمائم  این تجهیزات .

هاي مرتفع  دهدکه به اندازه کافی به لبه  به کارگر مییک سیستم متحرك جلوگیري سقوط این فرصت را - 3

   .نزدیک شود اما نه به آن اندازه که سبب سقوط او گردد

   :گیرد دو روش اصلی مهار سیار که عموماً مورد استفاده قرار می

به داخل دستگاههاي در )   فوت8( متر 4/2کارگري که در معرض خطرسقوط از ارتفاع بیش از  .1روش

باشد باید به وسیله سیستمهاي متحرك و   مواد یا اشیاء خطرناك می ، آب ویا دیگر مایعات ،کارحال 

   .هاي حفاظتی یا تورهاي ایمنی محافظت شود ثابت جلوگیري از سقوط یا نرده

هاي مرتفع   که به اندازه کافی به لبهدهد یک سیستم مهار سیار این فرصت را به کارگر می  .2روش

    .اما نه به آن اندازه که سبب سقوط آن شودنزدیک شود 

 

  اساس سیستم مهار سیار

  :شود شامل موارد زیر می سیستم مهار سیار      

  کمربند کامل بدن  .1

 بند دور طناب یا بند دور کمر  .2

 طناب نجات  .3

  .باشد قالب طناب که براي وصل نمودن کمربند یا بند دور کمر به طناب نجات می .4
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 پوند با ضریب ایمنی پیشنهادي حداقل 450= هزار نیوتون2با قابلیت حمل وزن(گاه مناسب  تکیه .5

 ) پوند900 هزار نیوتن یا 4که در حدود2

با مالحظات دقیق طراحی وموارد زیر در نظر گرفته شود   :تنظیمات وسیله مهار سیار باید کامالً

  انتخاب اجزاء مناسب  .1

 گاه  محل نقاط مناسب تکیه .2

   سقوط در محل کار شناسایی کلیه خطرات .3

   :گاه باید تا حد ممکن نزدیک انتخاب شود تا محل تکیه

    .هاي محافظت شده عمود باشد بر لبه .1

  .در مرکز محل کار قرار گیرد .2

 داراي  ،منظم کلیه خطرات سقوط در محل کار باید شناسایی شود و به محیط کاري که اطراف آن نا .3

  .ها است باید توجه خاصی کرد به گوشهدر کف طبقات و محل کار نزدیک  منافذي

گاه طوالنی با قابلیت حرکت کافی براي جلوگیري از  ناب نجات با کمربند نجات متصل به تکیهطیک  .4

سقوط کارگر در یک قسمت محل کار مناسب باشد ولی ممکن است براي همان کار در قسمت 

  .دیگري از محل کار بیش از حد بلند باشد

کشی و حصارهاي هشدار  ار که سیستم مهار سیار قابل استفاده نیست باید با بنددر نقاطی از محل ک .5

گاه براي   در این قسمتهاي محافظت شده موقعیکه کار کامل شد تکیه .دهنده محل را محصور کرد

  .تواند تنظیم شود ایجاد قابلیت جابجایی و حرکت افراد در این نقاط می

 

 انواع اصلی سیستم مهار سیار 

   : شود دو روش از سیستم فوق عموماً استفاده می) ساختمان سازي(هاي ساخت و ساز  فعالیتدر 

 شکل کمر بند کامل کارگر وصل Dگاه به طور مستقیم به حلقه   طناب نجات متصل به تکیه .1

گاه به اندازه  گیري شده از محل مهار تکیه شود و کامالً حیاتی است که طول طناب نجات اندازه

   . اه باشد تا بتواند از خطر سقوط جلوگیري نمایدکافی کوت
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 شکل کمربند کامل تنه کارگر به یک قالب طناب که به طور Dوصل کمربندي از یک حلقه  .2

اي مانند وجود گره بر روي   باید شیوه .گاه قرار داده شده است مناسب بر روي طناب نجات تکیه

   . رگر بهره گرفتطناب نجات جهت جلوگیري از لیز خوردن و سقوط کا

 استفاده شود باید سیستم مهار سیار طوري تنظیم شود که بلندي طناب نجات یا 2خواه از روش اول و یا شیوه

 این سیستم باید  . ها و سقوط او جلوگیري کند کمربند ایمنی به حدي باشد که از نزدیک شدن کارگر به لبه

      . گاه وصل شود محکم به تکیه

   .  و نشیمنگاه کار در ارتفاع حمایل ایمنی  ،کمربند ایمنیات پیشگیري از سقوط عبارتند از مهمترین تجهیز

 

  ) Safety Belt(کمربند ایمنی        

 این  .کمربندهاي ایمنی از جمله تجهیزات بسیار متداول و ساده جهت پیشگیري از سقوط به شمار میروند

به ناحیه کمر و احتمال وارد آمدن فشارهاي شدید به کمر در لوازم ایمنی به دلیل محدود بودن محل اتصال 

  از جمله تجهیزات پیشگیري از ،انتهاي مسیر سقوط از ارتفاع و در نتیجه احتمال ایجاد آسیب به ستون فقرات

 )4شکل (  .شوند سقوط در ارتفاع کم محسوب می

  

  
  کمربند ایمنی .4شکل

  

  

  ) Safety Harness(مایل ایمنی ح      

شوند که به دلیل اینکه  تفاع محسوب میهاي ایمنی از جمله تجهیزات پیشگیري از سقوط در ار حمایل

 نیز توزیع ها آنبرخی از انواع به سینه و رها و در  ط را عالوه بر کمر به تنه و شانهفشارهاي وارده در حین سقو

  . شوند جهت کار در ارتفاع زیاد توصیه می از ایمنی باالتري نسبت به کمربندهاي ایمنی برخوردارند و  ، کنند می

که در قسمت سر آن داراي ) Lifeline(ها و کمربندهاي ایمنی از طریق یک طناب موسوم به طناب نجات  حمایل
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جهت ) Lanyard( همچنین تسمه هاي قابل ارتجاع  . شوند دار است به نقاط ثابتی متصل می هاي ضامن قالب

ایجاد خاصیت ارتجاعی و کاهش اثر شوك ناشی از سقوط به بدن و بعنوان رابط میان طناب نجات و حمایل یا 

 )5شکل  ( . شود کمربند ایمنی استفاده می

  
  حمایل ایمنیي اجزا  .5                             شکل

 

  ) Work Seat(نشیمنگاه کار در ارتفاع      

باشند با این تفاوت که طناب نجات  هاي زیر رانی می هاي ایمنی با تسمه حمایلاین تجهیزات تقریباً مشابه 

  )6شکل (   . اي متصل می گردد هاي قسمت سینه این تجهیزات بر خالف حمایلها و کمربندهاي ایمنی به تسمه
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   نشیمنگاه کار در ارتفاع .6شکل

  

   تابلوهاي ایمنی -4-8-1-4

 از این تجهیزات  . شوند سازي عملیات کار در ارتفاع محسوب می وهاي ایمنی بخشی از تجهیزات ایمنتابل

   : شود می دو صورت استفاده به

  

   :ا و عالیم ایمنی جداسازي عملیاتتابلوه

 به منظور اطالع رسانی و اعالم هشدار در خصوص محدوده عملیات کار در ارتفاع و خطرات بایداین عالیم 

ت  متري قابل رؤی15ناشی از این عملیات و در پیرامون این محدوده نصب گردند به نحوي که حداقل از فاصله 

   . باشند

 پارك  ،  خطر ریزش مصالح ،  خطر ریزش بار ، ورود افراد متفرقه ممنوع  : مهمترین این عالیم عبارتند از

   . . .خودرو ممنوع و 

  

  

    : نده اجراي عملیات کار در ارتفاعتابلوها و عالیم هشدارده

 عملیات کار در ارتفاع و  به منظور اعالم هشدار در خصوص تمهیدات ایمنی مربوط بهبایداین عالیم 

   . خطرات ناشی از این عملیات و در محل اجراي آن نصب گردند
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   :مهمترین این عالیم عبارتند از 

 از کاله ایمنی استفاده کنید ، )8شکل  ( از کمربند ایمنی استفاده کنید،  خطر برق فشار قوي ،خطر سقوط

   . . .و 

  
   استفاده کنید از کمربند ایمنی : تابلو ایمنی .شکل  

  

 یا کاهش شدت صدمات ناشی از  و تجهیزات کم کردن ارتفاع وها روشکارگیري   به-4-8-2

  سقوط

هاي  شود و در این شرایط امکان تعبیه سازه  متر انجام می5/3ی که در ارتفاع بیش از های فعالیتدر 

 ، ه از تجهیزاتی مانند کمربند ایمنیحفاظتی براي جلوگیري از سقوط کارگران وجود ندارد و از طرفی با استفاد

 و تجهیزاتی که ارتفاع سقوط و شدت صدمات ها روش استفاده از  امکان از بین بردن خطر سقوط وجود ندارد

گیرد که متداولترین ابزار مورد استفاده در این  ناشی از سقوط را کاهش دهند در اولویت ایمن سازي قرار می

    .شندبا  تورهاي ایمنی می ، شرایط

 نصب شود به نحوي که ارتفاع سقوط  ، شود اي که توسط سازنده اعالم می تورهاي ایمنی باید در فاصله

 باید ها آنآوري و برچیدن   برپایی و نصب تورهاي ایمنی و همچنین جمع .  متر نباشد6احتمالی کارگزان بیش از 

 این تورها قبل از  .ي محکم ایمنی صورت گیردها توسط شخص ذیصالح و با استفاده از کمربندها و نگهدارنده

 استفاده از تورهاي فرسوده و  . توسط شخص ذیصالح بازرسی و کنترل شوندبایدبرداري  استفاده و در مدت بهره

   .آسیب دیده مجاز نیست

  



  سازمان مهندسی و عمران شهر تهران                 کار در ارتفاع                      داربست ودستورالعمل ایمنی
  

22 

  

   لوازم حفاظت فردي -4-8-2-1

تصاصی جهت فعالیتی که در ارتفاع  عالوه بر لوازم حفاظتی اخبایدمتصدیان اجراي عملیات کار در ارتفاع 

 ماسک ،  گتر و پیش بند چرمی،  آستین ، دستکش، بعنوان مثال استفاده از شیلد جوشکاري (گیرد میصورت 

   . کاله ایمنی و کمربند یا حمایل ایمنی باشند ، کفش ایمنی ، مجهز به لباس کار، )حفاظتی در فرایند جوشکاري

رجستگیهایی باشد که احتمال  یکسره و فاقد هرگونه لبه یا ببایدع لباس کار متصدیان کار در ارتفا

   .شدن با اشیاي مجاور وجود دارد و ترجیحاً قسمت مچ دست و مچ پاي لباس کار از نوع کشباف باشد درگیر

 ي بوده و افراد ملزم به استفاده از این بند درها آن مجهز به بند چبایدکاله ایمنی متصدیان کار در ارتفاع 

   .حین کار باشند

  

   پیشگیري از سقوط ابزار و مصالح  و تجهیزاتها روشکارگیري   به-4-8-3

   پاخورهاي چوبی -4-8-3-1

پاخور چوبی حفاظی است قرنیز مانند که در طرف باز کلیه سکوهاي کار در ارتفاع جهت جلوگیري از 

 5/2 از چوب مناسب به ضخامت حداقل بایدها  پاخور . نصب گرددبایدلغزش و ریزش ابزار کار و مصالح ساختمانی 

   . سانتیمتر باشد15سانتیمتر و به ارتفاع 

  

   راهرو سرپوشیده موقت -4-8-3-2

اي است حفاظتی که بصورت موقت در پیاده روها یا سایر معابر عمومی براي  راهرو سرپوشیده موقت سازه

 ارتفاع راهروي  .شود میجهیزات ساختمانی ایجاد  وسایل و ت ،جلوگیري از خطرهاي ناشی از پرتاب شدن مصالح

روي موجود کمتر   متر باشد مگر آنکه عرض پیاده5/1 متر و عرض آن نباید کمتر از 5/2سرپوشیده نباید کمتر از 

   .رو خواهد بود از آن باشد که در اینصورت هم عرض پیاده

 سقف راهرو باید  .باشد  میعی یا مصنوعی دائراهرو باید فاقد هرگونه مانع بوده و داراي روشنایی الزم طبی

 کیلوگرم بر متر مربع 500توانایی تحمل هرگونه ریزش و سقوط احتمالی مصالح ساختمانی را تا حداقل فشار 

   .داشته باشد
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 سانتیمتر ساخته شده و به ترتیبی باشد که از ریزش مصالح 5سقف راهرو باید از الوار به ضخامت حداقل 

 لبه بیرونی سقف راهرو باید داراي دیواره شیب داري از چوب یا  . داخل راهرو جلوگیري به عمل آیدساختمانی به

 درجه 45 زاویه این حفاظت را نسبت به سقف میتوان حداکثر  .توري فلزي مقاوم به ارتفاع حداقل یک متر باشد

    .به طرف خارج اختیار کرد

اي با   باید داراي حفاظ یا نرده ،کارگاه ساختمانی قرار دارداطراف راهروي سرپوشیده موقت که در مجاورت 

   .هاي حفاظتی باشد مشخصات نرده

  

   سرپوش حفاظتی -4-8-3-3

که براي جلوگیري از آسیب ) الوار(بندي   پوششی است حفاظتی از قبیل توري یا تخته ،سرپوش حفاظتی

 چنان طراحی و ساخته باید سرپوش حفاظتی  .شود ناشی از اثر سقوط اشیاء در دیواره اطراف ساختمان نصب می

   . نگردد،  هیچگونه خطري متوجه افرادي که در زیر آن قرار دارند ،شود که در اثر ریزش مصالح یا ابزار بر روي آن

 

   پوشش موقت فضاهاي باز -4-8-3-4

سانتیمتر یا معادل آن  5/2ها و دیوارها باید با استفاده از تخته با ضخامت  پوشش موقت فضاهاي باز سقف

هاي با دهانه بیش   سانتیمتر یا معادل آن براي سوراخ5 سانتیمتر و تخته با ضخامت 45هاي تا دهانه  براي سوراخ

   .گیرد می سانتیمتر صورت 45از 

  

   سقف موقت -5-8-3-5

یی با ضخامت ها گیرند باید از تخته سکوهاي کار مورد استفاده قرار میهاي موقت که به صورت  براي سقف

   . استفاده شود،  سانتیمتر که محکم به یکدیگر بسته شده باشند25 و عرض 5
  

  دگی جهت واکنش در شرایط اضطراري  آما-4-9
 اقدامات زیر جهت واکنش در شرایط زیر  ،با توجه به ریسک پیش بینی شده عملیات کار در ارتفاع

   :گیرد صورت می
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 امکانات و تجهیزات الزم از جمله خودروهاي امدادي در محل  حضور مستمر تیم پزشکی به همراه- 1

  اجراي عملیات

   حضور خودروهاي امدادي به همراه یک بهیار آموزش دیده جهت انتقال مصدومین در محل اجراي عملیات-2

   وجود نفرات آموزش دیده جهت ارایه کمکهاي اولیه در بین مجریان عملیات کار در ارتفاع- 3

  

  کارکنان در خصوص سقوط از ارتفاع  آموزش -4-10

 . در ارتباط با مخاطرات و ایمن سازي فعالیت کار در ارتفاع آموزشهاي الزم را دیده باشندبایدکلیه کارکنان 

   : شامل موارد زیر باشد بایداین برنامه آموزشی 

   آشنایی با خطرات فعالیت کار در ارتفاع - 1

هاي فیزیکی   مربوط موقعیت و شرایط محیطی انجام عملیات توانایی آشنایی با تأثیرات و الزامات ایمنی- 2

  و روانی الزم جهت متصدیان عملیات

   آشنایی با نحوه ایمن سازي عملیات کار در ارتفاع- 3

   آشنایی با ایمنی سکوها و سطوح عمیات- 4

  سازي عملیات  و تجهیزات ایمنها روش آشنایی با - 5

تجهیزات پیشگیري از   ،آالت کار در ارتفاع ایمنی ماشین ( عملیاتسازي   و تجهیزات ایمنها روش - 6

 و تجهیزات کم کردن ارتفاع و یا کاهش شدت صدمات ها روش  ، لوازم حفاظت فردي ،تابلوهاي ایمنی   ،سقوط

   و تجهیزات پیشگیري از سقوط ابزار و مصالحها روشکارگیري   به  ،ناشی از سقوط

  ر شرایط اضطراري آشنایی با نحوه واکنش د- 7

  

   حفظ و نگهداري تجهیزات جلوگیري از سقوط ، بازرسی-4-11

   ها داربست بازرسی -4-11-1

    :هاي زمانی زیر داربست را بررسی نماید   پیش از بر پا کردن هر داربست شخص واجد شرایطی باید در دوره-1

   دست کم یک بار در هفته-الف

  ر توقف درازمدت کار  پس از هر وضعیت نامناسب جوي و ه-ب
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   . تعیین شده منطبق باشدها آن را بکار برد مگر آنکه از هر نظر با کیفیتی که براي بکار گیري ها آنو نباید 

 هر داربستی که کارفرما آنرا در دسترس کارگرانش میگذارد خواه آنرا برپا کرده باشد یا نه باید پیش از - 2

    :کند تا اطمینان حاصل نماید که بکارگیري شخص صالحیتداري آنرا بررسی 

   . داربست در وضعیت پایداري است-الف

   . وسایلی که براي ساخت آن بکار رفته اند سالم اند-ب

   . داربست براي انجام کاري که در نظر گرفته شده مناسب است-ج

   . تجهیزات ایمنی الزم در جاي خود قرار دارند- و

  

   بازرسی تجهیزات حفاظتی-4-11-2

 همه روزه پیش از استفاده بایدیزات کاهش ارتفاع جهیه تجهیزات حفاظتی پیشگیري از سقوط و تکل

  .مورد بازرسی قرار گرفته و در صورت نقص تعویض گردند

  

 مراجع .5

1 . Height Safe، http ://www .hsm .com .au/training .html 

2 . Height Safety Best Practice، http ://www .hsm .com .au/training .html 

3 . http ://www .hsm .com .au/training .html 
4 . Prevention of Falls at Workplaces http ://www .safetyline .wa .gov 

.au/pagebin/codewswa0039 .pdf 

5 . Guidelines for Height Safety، http ://www .appea .com 

.au/Publications/docs/HeightSafeGuide .pdf 
6 . Height Safety Management http ://www .hsm .com .au/ 

          هاي حفاظت و بهداشت کار وزارت کار نامه  آیین .7

 1382 همدان ، چاپ اول ،آوران  نشر فن" تجهیزات حفاظت فردي"  ، ایرج ، محمدفام .8
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