
 مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
)HSE) 

کامران جنتی پور :تهیه وتنظیم   



  طراحی در رعایت بِ الزم حقَقی ٍ اجرائی ضَابط از است ای هجوَعِ ساختواى هلی هقررات
  ، اساسی هرهت ٍ تعویر ، بٌا تَسعِ ، ًَسازی ، تخریب از اعن ساختواًی عولیات اجرای ٍ ًظارت ،

  آسایش ، هٌاسب دّی بْرُ ٍ ایوٌی تاهیي هٌظَر بِ کِ ساختواى از برداری بْرُ ٍ کاربری تغییر
 .گردد هی ٍضع جاهعِ ٍ فرد اقتصادی ٍصرفِ بْذاشت ،

 ایوٌی ًکبت ، ضذُ تؼییي هَضَػبت حست ثر ساختواى هلی هقررات گاًِ 22 هجوَعِ در
 اصلی هتي از هجسا ثصَرت آدرس رکر ثب ًیس جسٍُ ایي ٍدر ضذُ هغرح هحیغی ٍزیست ٍثْذاضتی

 تَسظ همررات ایي کبرگیری ثِ سَْلت ثر ػالٍُ تب است ضذُ هٌؼکس جذاگبًِ کبدری در ٍ
 ّبی ثخص در  HSE ثِ ًسجت خَد ٍٍظبیف هسئَلیت ثِ ایطبى تَجِ افسایص هَجت ، هٌْذسیي

 ٍ کبر پبیبى ، کبری ًبزن ، کبری سفت ، اسکلت اجرا ، سبزی پی از اػن اجرا ٍ عراحی هختلف
  .گردد ًظبرت ّوچٌیي

 مقررات ملی ساختمان



 کبر هحیظ ایجبد عریك از سرهبیِ حفظ ٍ آًبى سالهتی ارتمبء حفظ کبر، ًیرٍی سالهت سغح ثبالتریي تأهیي ٌّر ٍ ػلن از است ػجبرت
 ضغلی، ّبی ثیوبری ٍ حَادث از پیطگیری کبرگراى، جسوی ٍ رٍحی همتضیبت ثب کبر تغجیك کبر، ّر ثرای هٌبست کبرگر اًتخبة سبلن،

 .کبر ثِ هرثَط هسبئل ٍ فردی ثْذاضت آهَزش
 ٍ هحیغی هسبئل ثلکِ ًجَدُ ثْذاضتی هسبئل ثِ هحذٍد تٌْب ای حرفِ ثْذاضت کِ است آى گَیبی ًجَدى کبهل رغن ػلی فَق تؼریف

 .گیرد هی ثر در ًیس را خبًَادگی ٍ التصبدی اجتوبػی،
 

 اّذاف بْذاشت حرفِ ای 
 

کبرکٌبى ٍاجتوبػی رٍاًی ، جسوبًی سالهت ثردى ٍثبال داری ًگِ ، تبهیي   
کبر از ًبضی آسیت ٍ ّب ثیوبری از پیطگیری  
آٍر زیبى ػَاهل ثراثر در کبرکٌبى حفبظت   
ٍرٍاًی فیسیَلَشیکی ًظر از کبر ثب فرد تغبثك صَرت ایي غیر در فرد ثب کبر تغبثك   

 بهداشت حرفه اي



آنان و ارتقاء سالمتي است از علم و هنر تؤمین باالترین سطح سالمت نیروي كار، حفظ عبارت 
كار كار، تطبیق حفظ سرمایه از طریق ایجاد محیط كار سالم، انتخاب كارگر مناسب براي هر 

آموزش با مقتضیات روحي و جسمي كارگران، پیشگیري از حوادث و بیماري هاي شغلي، 
 .فردي و مسائل مربوط به كاربهداشت 

 

تعریف فوق علي رغم كامل نبودن گویاي آن است كه بهداشت حرفه اي تنها محدود به مسائل 
 بهداشتي نبوده بلكه مسائل محیطي و اجتماعي، اقتصادي و خانوادگي را نیز در بر مي گیرد

ايبهداشت حرفه   



 تؤمین و ارتقاء باالترین سطح سالمت جسمي، رواني و اجتماعي كاركنان همه مشاغل؛• 

 پیشگیري از بیماري ها و حوادث ناشي از كار؛• 

 تطابق شرایط كار با انسان به منظور كاهش اثرات سوء كار و ابزار كار بر سالمت؛• 

 .  به منظور دستیابي به اهداف فوق، اجراي برنامه هاي بهداشت حرفه اي ضرورت دارد

:اهداف بهداشت حرفه اي عبارتند از  



 در عملیات تخریب  HSEاصول 



هر اقدامی که مستلزم جدا کردن مصالح از ساختمان به منظور حذف ،نوسازی ، تعمیر ، 
 .مرمت و باسازی تمام یا قسمتی از بنا باشد ، تخریب نامیده می شود 

 تخریب کردن

 مخاطرات

 روش های بکاربرده شده ساختارهایی که باید خراب شوند

.خطرها قبل از آغاز کارشناسی شود  



ساختمان قبل از تخریب ساختمان ، ساختگاه پروژه چگونگي اتصال ساختمان هاي مجاور به ( 1
قرارگرفته و دیوار هاي مشترك مرزي ، مكان و نحوه ي اتصال دیوار هاي ساختگاه مورد بررسي 
هاي مشترك دو ساختمان مجاور، وجود بازشو ها و نعل درگاه ها و لوله یا سقف مرزي به هم ، تیر ها 
واقع دردیوارهاي مرزي ، نوع مصالح ، فرسودگي و وجود ترك هاي تؤسیساتي هاي دودكش یا داكت 

 .قرارگیردمورد شناسایي ها در دیوار ساختمان مجاور 

 

با ساخت سقف هاي ایمن با استفاده از داربست هاي فلزي كه بر روي آن به كمك توري مناسب ( 2
پوشیده شده ، قبل از تخریب ساختمان ساختگاه ، ایمني كافي را دربرابر سقوط احتمالي اجسام و مصالح 

 .برسقف ، دیوار، حیاط و معابر مجاور ساختگاه ایجاد نمود

 

 مقررات عمومی عملیات تخریب 



با قبل از انجام عملیات تخریب در ساختگاه پروژه ، چاه هاي فاضالب موجود درآن را شناسا یي و آنها را ( 3
 . مناسب پر نمودمواد 

بتن كم مایه یا بتن با مصالح عمق این چاه ها بیش ازعمق گودبرداري ساختگاه باشد الزم است این چاه ها چنانچه 
آن با مواد مناسب دیگر سپس روي سانتي متر باالتر از تراز كف گودبرداري پرگردد و  50غوطه اي ، حداقل تا 
و به عنوان بخشي از شرایط ، نگهبان ترسیم محل این چاه ها باید درنقشه هاي نهایي سازه . تا سطح زمین پر شود

 .در طراحي شرایط ایمني گودبرداري لحاظ گردد

انتخاب روش تخریب باید با دقت انجام پذیرفته و عملیات تخریب ساختمان ساختگاه پروژه تحت نظارت ( 4
 .مهندس ناظر انجام پذیرد

ساختمان مجاور نیروهاي بر باید در انتخاب ابزارها و تجهیزات تخریب دقت الزم به عمل آید تا درهنگام تخریب   
خصوصاً الزم به ذكراست دیوارهاي هم مرز با ساختمان مجاور با . دینامیكي و استاتیكي قائم یا جانبي وارد نگردد

 .روش ها و ابزار هاي بدون ضربه تخریب و برداشته شود

 

 مقررات عمومی عملیات تخریب 



قبل ازانجام عملیات تخریب در ساختگاه ضرو ري است انشعابات تؤسیسات مكانیكي و برقي موجود درآن ( 5
 .مجوز از مراجع ذیربط و با نظارت كارشناس فني مربوطه قطع گرددبا كسب 

 

عوامل فني مسئول در پروژه خصوصاً مجري و مهندس ناظر نسبت به مراحل مختلف گودبرداري و ( 6
عناصر پیش ساخته و درجا كامالً توجیه گردیده و هماهنگي الزم بین مهندسین مجري، ناظر چگونگي ساخت 

 .طراح براي مقابله با مسائل پیش بیني شده و پیش بیني نشده به عمل آیدو مهندس 

 مقررات عمومی عملیات تخریب 



آوری و تخریب جمع  اصلیاز تخریب سازه بتنی مسلح باید کلیه تجهیزات، مصالح و سازه های غیر باربر قبل 1.
 .بطور ایمن از محیط کارگاه تخلیه گردد

از تخریب سازه بتنی مسلح، باید در فاصله مناسبی از محل تخریب، با استفاده ازعالئم هشداردهنده و اگاه قبل 2.
تخریب آگاه و از راه ورود آنها به موضع خطر عملیات  انجامکننده از قبیل نوار خطر و موانع مناسب، افراد از 

 .جلوگیری شود

تمام صورت و ناحیه چانه که  پالستیکیکارگران تخریب باید به کاله ایمنی با پوشش ناحیه گردن و ماسک کلیه 3.
 .  را پوشش میدهد مجهز باشند

این ژاکت به طور مناسب تا ناحیه ران کارگر را . کارگران تخریب باید مجهز به ژاکت ضد ضربه باشندکلیه 4.
 .  پوشش و امکان حرکت آزاد وی را فراهم نماید

تخریب باید مجهز به دستکش و پوتین ایمنی باشند و همچنین بطور مناسب از ایجاد ضربه به ناحیه کارگران 5.
 .پاها محافظت شوند

 .از بریدن یا باز کردن قطعات فوالدی باید اقدامات الزم به منظور جلوگیری از سقوط آزاد آنها به عمل آیدقبل 6.

 

...تخریب سازه های بتنی با سقف تیرچه بلوک و  



قبل از تخریب سقف باید راههای ورودی به طبقه زیر آن طوری مسدود گردد، که هیچ کس نتواند از آن رفت و آمد کند. 

 در طاقهای ضربی، چه هنگامی که دهانه ای در آن ایجاد می شود و چه در هنگام تخریب کلی آن، باید آجرها و مصالح بین
 . دو تیر آهن تا تکیه گاههای طاق به طور کامل برداشته شود

 در تخریب سقف هایی که از بتن پیش تنیده یا پس کشیده تشکیل یافته اند، باید توجه کافی به انرژی ذخیره شده در بتن و
 .  خطرهای احتمالی ناشی از آزاد شدن آن به عمل آید

نگام تخریب سقف طاق ضربی، باید پس از برداشتن قسمتی از آجرها و مصالح بین دو تیر فوالدی، روی تیرها یا تیرچه ه
میلیمتر به طور عرضی و به تعداد کافی قرار داده شود تا  ۵۰میلیمتر و ضخامت  ۲۵۰ها، تخته های چوبی سالم به عرض 

 .  کارگران مربوط بتوانند روی آنها به طور مطمئن مستقر شده و به کار خود ادامه دهند

به برچیدن خرپا یا نسبت  سپس. در تخریب طاقهای شیروانی یا چوبی، ابتدا باید قسمت های پوششی سقف برداشته شود
 .  اسکلت سقف اقدام گردد

در تخریب کف و سقف رعایت آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمان مصوب شورای عالی حفاظت فنی الزامی است  . 

 تخریب کف ، سقف ، دیواره و اسکلت 



 ۲۵الوارهایی به عرض ها  تیرچهتخریب سقف، پس از برداشتن قسمتی از آن، باید روی تیر آهن ها یا هنگام 
سانتیمتر به طور عرضی و به تعداد کافی قرار داده شود تا کارگران مربوطه  ۵سانتیمتر و ضخامت حداقل 

 . بتوانند روی آنها به طور مطمئن مستقر شده و به کار خود ادامه دهند

برابر ضخامت آن باشد، نباید بدون مهاربندی جانبی آزاد  ۲۲یا قسمتی از دیواری که ارتفاع آن بیش از مام ت
 .بماند، مگر اینکه اساسا برای ارتفاع بیشتر محاسبه و ساخته شده باشد

   متری از آنها کلیه سوراخهایی که در کف قرار دارند با  ۳قبل از تخریب هر یک از دیوارها، باید تا فاصله
 .پوشش موقت مناسب پوشانده شوند

 یک از اجزای ساختمان مورد تخریب و تجهیزات مورد استفاده اعم از کف، کف موقت، چوب بست، پله هر
های موقت، سقف و سایر اجزای راهروهای سرپوشیده و راهروهای عبور و مرور کارگران، پلکان ها و 

 .نردبانها نباید بیش از دو سوم مقاومت نهایی خود، بارگذاری شوند

  هیچ یک از تکیه گاهها نباید در طبقه ای برداشته شود، مگر آنکه کلیه بارهای مربوطه به آن قبال تخریب و
 .برداشته شده باشند

 

 تخریب کف ، سقف ، دیواره و اسکلت 



  مصالح ساختمانی و ضایعات حاصل از تخریب نباید به طور سقوط آزاد به خارج پرتاب شوند، مگر اینکه
 .تخلیه از داخل کانال های مخصوص پیش بینی شده، انجام گیرد

  در صورتی که مصالح قابل اشتعال و احتراق جدا شده از ساختمان مورد تخریب، در همان محل، انبار و
 . نگهداری شود، باید وسایل اطفای حریق مناسب به تعداد و مقدار کافی فراهم شود

 ضایعات به دست آمده از مواد رادیواکتیو، آزبست، مواد سمی یا مواد آلوده کننده، باید جدا از بقیه ضایعات و
بعالوه کارگرانی که . طبق ضوابط مربوط به دقت نگهداری و بسته بندی شوند و سپس به محل مجاز حمل گردند

 .  در تخریب اینگونه مواد به کار گمارده می شوند باید مجهز به دستکش، ماسک و لباس مخصوص باشند

 مصالح و ضایعات ناشی از تخریب باید روی کف طبقات به صورتی انباشته شوند که از ظرفیت باربری مجاز
به عالوه باید از وارد شدن فشارهای افقی ناشی از انبار شدن مصالح و ضایعات . کف طبقه مربوطه بیشتر باشد
 . به دیوارها نیز جلوگیری شود

 مصالح و ضایعات ناشی از تخریب نباید به نحوی انباشته شوند که برای ساختمانهای مجاور و یا معابر عمومی
 .این مواد باید در فواصل مناسب بارگیری و به محل های مجاز حمل گردند. ایجاد مزاحمت و خطر نمایند

 

 مصالح و ضایعات حاصل از تخریب



به هر گونه برش ، حفره ، گودشدگی یا کانال که بر روی سطح زمین و توسط انسان با جا به جایی 
 .خاک ایجاد می شود ، گود برداری اطالق می شود 

 

گودبرداري به هر گونه حفاري و خاكبرداري در تراز پایین تر از سطح طبیعي زمین یا در تراز 
 .اطالق مي شودمجاور پي ساختمان زیر پایین تر از 

 گود برداری 



 جلوگیری از بروز خطرهایی نظیر پرتاب سنگ، سقوط افراد، حیوانات، مصالح ساختمانی و ماشین برای
آالت، سرازیر شدن آب به داخل گود و نیز برخورد افراد و وسایل نقلیه با کارگران و وسایل و ماشین آالت 

از متر  ۱٫۵حداقل حفاری و خاکبرداری، باید اطراف محل گودبرداری و خاکبرداری با رعایت در فاصله 
لبه گود حصار ایجاد نمود و با عالئم هشداردهنده که در شب و روز و از فاصله دور قابل رویت باشند 

 . مجهز گردد

 

 متر از لبه گود ریخته شوند ۱مواد حاصل از گودبرداری نباید به فاصله کمتر از. 

  همچنین این مواد نباید در پیاده روها و معابر عمومی به نحوی انباشته شوند که مانع عبور و مرور گردیده
 . یا موجب بروز حادثه گردند

 

 مقررات عمومی گود برداری 



 استقرار ماشین آالت و وسایل مکانیکی از قبیل جرثقیل، بیل مکانیکی، لودر، کامیون یا انباشتن محل
خاکهای حاصل از گودبرداری و یا مصالح ساختمانی در مجاورت گود، باید توسط شخص ذیصالح بررسی 

 . این فاصله باید دقیقا از لبه گود رعایت شود. و حداقل فاصله مناسب تعیین گردد

 متر می باشد، نباید کارگر در محل کار به تنهایی به کار گمارده شود ۱در گودهایی که عمق آنها بیش از  . 

 محل گودبرداری های عمیق و وسیع، باید یک نفر نگهبان مسئولیت نظارت بر ورود و خروج کامیون در
برای آگاهی کارگران و سایر افراد، باید عالئم هشداردهنده در . ها و ماشین آالت سنگین را عهده دار باشد

 .معبر و محل ورود و خروج کامیون ها و ماشین آالت مذکور نصب گردد

 ،باشدمتر  ۴نباید کمتر از احداثی ویژه وسایل نقلیه ( رمپ)و راه های شیبدار عرض معابر در گودبرداریها. 

 

 

 مقررات عمومی گود برداری 



 در صورتی که در عملیات گودبرداری و خاکبرداری زیر زمینی احتمال خطری برای پایداری و سرویس دهی
دیواره های گود، با استفاده از روش هایی نظیر نصب شمع، سپر و مهارهای مناسب فراهم نگردد، می توان در 

 .  صورت لزوم از اجرای سازه های نگهبان بهره برد

 در گودبرداری های زیرزمینی که عملیات اجرایی به علت محدودیت ابعاد آن با مشکل نور و تهویه هوا مواجه
 . الزم است نسبت به تامین وسایل روشنایی و تهویه هوا اقدام الزم به عمل آید. می گردد

 در مواردی که عملیات گودبرداری در مجاورت بزرگراه ها، خطوط راه آهن یا مراکز تاسیسات دارای ارتعاش
 انجام می شود، باید اقدامات الزم برای جلوگیری از لغزش یا ریزش جدارهها صورت گیرد

 

 حفر طبقات زیر زمین و پی کنی ساختمان ها



سازوکار حفاظتی که برای محافظت و ایمن سازی کانال ها مورد استفاده قرار می گیرد به طور مستقیم بر 
 . اساس نوع خاک انتخاب می شود

فرد مسئول همواره انتظار میرود که بتواند نوع خاک را تشخیص دهد و ساز و کار ایمنی متناسب با آن را از 
 :خاکها از نقطه نظر پایداری و استحکام در گروه های زیر دسته بندی می گردند. انتخاب نماید

نوعی مواد معدنی جامد هستند که می توانند با دیواره های عمود بر سطح، گودبرداری : سنگ های پایدار   
این نوع خاک معموال با نام یک سنگ . شوند و حتی زمانی که بدون محافظ هستند، پایدار باقی می مانند

 .  شناسایی می شود، مانند گرانیت و یا ماسه سنگ

خاک های رس، نظیر tsf ۱/۵ (kpa۱۴۴)خاکهای چسبناکی هستند با استحکام فشاری بیش از : Aخاکهای نوع
البته انواع خاک های فوق . رس رسوبی، رس شنی، گل و در بعضی از موارد گل رسوبی و گل ماسه ای

بافت اصلی آنها )چنانچه دارای ترک و تحت لرزش مداوم هستند و یا خاکهایی که مخلوط و بر هم زده شده اند 
 .محسوب نمی شوند Aخاک نوع ( تغییر کرده باشد

 انواع خاک 



.  ۵ۻkpa ۱۴۴tsf( ۱)تا  ۵ۻkpa۴۸tsf(۰)های چسبناکی هستند با استحکام فشاری از خاک  B:نوع خاکهای 
انواع مختلف آن، خاکهای دانه دار بدون چسبندگی، گل و الی، خاکهایی که به هم ریخته و مخلوط شده باشند 

قرار گیرند، سنگهای خشک و نامتعادل و خاک هایی که از لحاظ استحکام فشاری  Cمگر آنکه در دسته نوع 
 .صدق می کنند اما ترک خورده و یا تحت لرزش هستند Aدر شرایط نوع 

که مثال های این نوع  kpa ۴۸tsf(۵/0)چسبناکی هستند با استحکام فشاری کمتر از خاکهای : Cنوعخاکهای   
خاکهای دانه دار مانندشن، ماسه، گل ماسه ای، خاکهای بسیار مرطوب، خاکهایی که آب به : عبارت اند از

 .راحتی به درون آن نفوذ می کند و همچنین تکه سنگهای مرطوب و نامتعادل

باید توجه داشت زمانی که ساختار زمین در محل به شکل الیه الیه بوده و هر الیه بانوع مشخصی از خاک   
می باشد، دسته بندی کلی خاک منطقه مورد نظر می بایستی بر اساس ضعیف ترین نوع خاک موجود، 

 . مشخص گردد

شرایط فوق فقط زمانی می توان هر الیه را به شکل جدا دسته بندی نمود که خاک پایدارتر در زیر خاک در 
 .ناپایدارتر قرار گرفته باشد

 

 انواع خاک 



 .تخریب و گودبرداري تحت نظارت مهندس ناظر یا دستگاه نظارت ، توسط مجري ذیصالح صورت پذیرد( 1

دفاتر بطور روزانه آمار كارگران كارگاه به صورت دقیق با مشخصات سجلي ، آدرس و تلفن تماس در ( 2
 .ثبت گرددمخصوص 

 در همه حال شخصي جهت بررسي وضعیت ایمني موجود و مراقبت دائم از دیواره گودبرداري و اعالم( 3

 حتي المقدور. هشدار به كارگران جهت فرار از خطر، پناه گرفتن و یا هرگونه عكس العمل مورد نیاز گمارده شود

 .نصب گردددركارگا ه سیستم آژیر مناسبي جهت اعالم خطر و هشدار به كارگران و ساكنین ساختمان هاي مجاور 

 صورت مرحله اي به شكلي كه در نقشه هاي اجرایي آمده با استفاد ه از ماشین آالت مخصوصگودبرداري به ( 4

 .یا روش دستي انجام پذیرد

 ایمني كارگاه درحین گودبرداري



 درعملیات گودبرداریHSEاصول 



و گودبرداري باید روش هاي مرحله اي طراحي شده عیناً اجرا گردد درهیچ مرحله اي ازگودبرداري درحین  ( 5

انجام سازه نگهبان نباید دیواره گودبرداري براي مدت زمان طوالني ر ها گردد و سرعت پي درپي مراحل اجراي 

 .باید حفظ گرددكار 

مورد گودبرداري و نصب سازه و پس از آن باید بطور مداوم ساختمان هاي مجاور و معابر اطراف درهنگام (  6

و ایجاد ترك یا افزایش ابعاد آن در دیواره، سقف و كف ساختمان هاي مجاور و معابر اطراف . قرارگیردبازرسي 

، فشار قرارگرفتن یا ر هایي از پیش فشار هاي درب ها و چهارچوب ها ، شكستن یا ترك برداشتن شیشه ها تحت 

عناصر سازه یا تورم خاك ، موزاییك یا كف پوش روي زمین ، دیوار یا سقف ، ایجاد صدا هاي شكستگي نشست 

 .اي و غیرساز ه اي ساختمان مجاور گودبرداري ممكن است به دلیل حركت زمین باشد

ضعف عناصري از سازه نگهبان كه مي تواند در . مسؤله به فوریت مورد بررسي قرارگیردمواردي باید درچنین   

بروز این مسؤله مإثرباشد را شناسایي و نسبت به تقویت سازه نگهبان ازطریق تقویت آن عناصر یا اضافه نمودن 

 .اقدام نمودعناصر جدید 

 ایمني كارگاه درحین گودبرداري



وجود نشان دهنده چنانچه رنگ خاك بخشي از دیواره گودبرداري تیره تر از رنگ بقیه خاك ساختگاه باشد، مي تواند ( 7
 حفره ها یا چاه هاي فاضالب درحوالي مرز گودبرداري باشد و احتمال ایجاد عدم پایداري درآن

درنظر آن ناحیه لذا بسته به نوع پدیده مشاهده شده باید راهكار هاي پایدارسازي تكمیلي براي . نواحي بیشتر خواهد بود
 .گرفت

از یا آب چنانچه درطول مدت زمان گودبرداري یا پس از آن درصد رطوبت قسمتي از دیواره ي گود افزایش یابد ( 8
 . بوده استبخشي از دیوار به داخل گود فرو ریزد نشان دهنده وجود منبعي است كه عامل ایجاد این رطوبت 

آب هاي یا عبور وجود چاه هاي جذبي ، نشت آب از شبكه ي آب یا فاضالب ، وجود باغچه هاي درحال آبیاري احتماالً 
 .  زیرزمیني از میان الیه هاي درشت دانه بوده كه به نحوي به منبع آب مرتبط است

كاهش پایداري دیواره ي گود زیاد است و باید راهكار هاي مناسب درحذف منبع ایجاد رطوبت به دراین صورت احتمال 
 .و افزایش فوري ظرفیت سازه نگهبان بطور موضعي در همان ناحیه در دستوركار قرارگیردكار رود 

 ایمني كارگاه درحین گودبرداري



، ستون ، بند، تیرچنانچه در هنگام نصب سازه نگهبان یا پس از آن یكي از عناصر سازه اي مانند یك دیوار، مهار پشت ( 9
جانبي پشت بند ها به طول كمانش شالوده ستون ها یا شالوده تؤمین كننده نیرو هاي فشار مقاوم و یا عناصرافقي كاهش دهنده 

از ظرفیت سازه نگهبان است كه دراین هاي بیش حالت حدي یا كمانش یا گسیختگي خود برسد ، نشان دهند ه اعمال نیرو 
 .قرارگیردمورد اجرا موارد باید سریعاً مسؤله را بررسي و تقویت سازه نگهبان به 

 

هاي هنگامي كه گودبرداري و ساخت سازه نگهبان در تراز زیرسطح آب زیرزمیني مدنظر است باید روش (  10
آب ، انداختن تراز و ساخت سازه نگهبان را متناسب با وضعیت و با درنظرگرفتن روش هاي زهكشي و پایین گودبرداري 

صرف نظر چنین مواردي حتي المقدور باید از روش هاي اجراي دیوار درجا در . اقدام نمود... شمع كوبي ، سپركوبي و 
 .نمود

دراینگونه موارد سریعاً افراد ساكن در ساختمان ها باید ساختمان را تخلیه و در اولین فرصت بادرنظرگرفتن كلیه جوانب  
 .دور گردداحتیاط لوازم ارزشمند و اثاثیه سنگین از نقاط نزدیك به مرز گودبرداري 

 ایمني كارگاه درحین گودبرداري



 ایمنی در عملیات نصب و بر پایی اسکلت و قالب بندی 



 . بسیاری از حوادث ساخت و ساز مربوط به عملیات بنایی، بتن ریزی و قالب بندی است 

 بتن باید قبل از بتن ریزی توسط شخص ذیصالح بازدید و نسبت به استحکام و پایداری کلیه اجزای قالب، مهارها و نظایر آنها اطمینان قالب

 حاصل شود، تا در موقع بتن ریزی از فرو ریختن قالب پیش گیری به عمل آید

  مبحث نهم )طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه "در موقع برداشتن قالب بتن، باید از گرفتن کامل بتن با رعایت ضوابط و مقررات مبحث

الزم به منظور حفاظت کارگران از خطر احتیاط های در باز کردن و نگهداری قالبها باید . اطمینان حاصل گردد(" مقررات ملی ساختمان

 .  احتمالی سقوط، لغزش و یا واژگونی قالبها به عمل آید

کارگرانی که در امر ساختن، حمل و ریختن بتن اشتغال دارند، کارگرانی که به طور مداوم با سیمان کار می کنند و یا در اندود، بتن پاشی 

 . یا چکشی کردن بتن فعالیت دارند باید طبق مقررات به کفش، کاله، عینک و دستکش حفاظتی مجهز باشند( شاتکریت)

 که در ارتفاع، به بستن میلگرد، قالب یا ریختن بتن می پردازند و در معرض خطر سقوط قرار دارند، باید مجهز به حمایل بند کامل کارگرانی

 .بدن و طناب مهار بوده و برای جلوگیری از سقوط آنها و نیز افتادن ابزار و وسایل کار از محل بتن ریزی موانعی نصب گردد

  میخهای موجود در تخته ها و سایر اجزای قالب های چوبی باید بالفاصله بعد از باز شدن قالب به داخل چوب فرو کوبیده یا بیرون کشیده

 .  شود

 مقررات ایمنی در حین عملیات بتن ریزی، قالب بندی



 بتن ساز باید مجهز به ضامن باشد تا در هنگام تمیز کاری دستگاه از بکار افتادن اتفاقی آن پیشگیری دستگاه
 .بعمل آید

 قالب بتن باید قبل از بتن ریزی بازدید و نسبت به استحکام و پایداری کلیه اجزاء قالب، مهارها و غیره اطمینان
 .حاصل شود تا در موقع بتن ریزی از فروریختن قالب پیشگیری بعمل آید

   منظورحفاظت در موقع برداشتن قالب بتن باید از گرفتن کامل بتن اطمینان حاصل گردد و احتیاطهای الزم به
 . کارگران از خطر احتمالی سقوط بتن یا قالب بعمل آید

 قسمتی که بتن ریخته می شود، برای جلوگیری از سقوط چرخ دستی یا فرغون به محل بتن ریزی، باید در در
 .کناره آن موانعی تعبیه گردد

  ،محموله های میلگرد که توسط بارکشهای کفی و یا دیگر وسایل حمل و نقل به محل کارگاه حمل می شوند
 .باید به نحوی تخلیه شوند که ضمن آسیب ندیدن میلگردها، به کارگران نیز صدمه ای وارد نشود

 

 مقررات ایمنی در حین عملیات بتن ریزی، قالب بندی



در هنگام قالب بندی یا نصب قطعات قالب باید قبال از استحکام داربست ها، سکوی کار، پله، نرده های . 1
 .محافظ و آویزهای وسایل بلند کردن مصالح اطمینان حاصل شود

می توان از داربستی مجهز به سکوی کار باشرایط مناسب گفته متری  ۸برای نصب قالبها در ارتفاع تا . ۲
بیشتر شود می توان از سکوی آویزان به عرض بیشتر از متر  ۸ در صورتی که ارتفاع از. شده استفاده کرد

 .سانتی متر که به نرده ایمنی مجهز است استفاده کرد ۷۰

جلوگیری از کار برای بادبندی مناسب داربست و سکوی . ریژیدیته قالب باید به بهترین شکل تامین شود. ۳  
 .  حرکات افقی و همینطور بلند شدن تخته های کف سکو ضروری است

باز کردن قالب بتن و پایین آوردن اجزای آن به کمک قرقره و جرثقیل باید نهایت احتیاط به خصوص در در 
 .  مورد عدم برخورد قطعات به اشخاص و یا به پایه های داربست صورت گیرد

 

ریزیرعایت نکات ایمنی در هنگام بتن   



 :مرحله انجام می گردد ۳عملیات قالب بندی در 

 برپایی قالبها.   1    

 ریزیبتن . ۲

 قالبهاجداسازی و باز کردن . ۳                    

 

 .برای انجام هر کدام از مراحل سه گانه فوق باید برنامه ریزی شده و افراد ماهر برای انجام کار انتخاب شوند 

 .استفاده کنید. قالب ها انواع مختلفی دارند که بر اساس نوع و شرایط کار انتخاب و اجرا می شوند  

 

 عملیات قالب بندی 



 .  متر است از کمربند ایمنی استفاده نمایید ۲ارتفاع محل کار شما از سطح زمین بیشتر از اگر 

هنگام رفت و . بپوشانید تا باعث آسیب نشود( کاور)نوک یا سر میله گردهای بیرون زده را با قطعه پالستیکی 
 .آمد به محل کار و سکوی کار از نردبان استفاده نمایید

 .هنگام کار با ماشین خم کن و ماشین برش میله گرد کامال مراقب دستهای خود باشید 

 .  میخهای بیرون زده از تخته ها را در بیاورید یا کج کنید 

 .از انباشتن بار و مصالح بیش از حد روی سکوی کار و داربست خودداری کنید

 .تمام پرتگاهها و لبه های خطرناک محل کار خود را با حفاظ مناسب بپوشانید

 .همیشه از ابزار سالم و مناسب برای بریدن و خم کردن استفاده نمایید

تا حد امکان برای کاهش حمل و جابه جایی میله گرد؛ ابزار و مواد الزم را در نزدیکی محل کار خود قرار 
 .  دهید

 

 عملیات قالب بندی 



 برای باال بردن تیر آهن و سایر اجزای فوالدی باید از کابل های فوالدی و طناب های مخصوص  و مناسب با
مصوب در کارگاه ها  مواد و اشیاضرایب اطمینان مندرج در آئین نامه وسایل حمل و نقل و جابه جا کردن 

 .شورای عالی حفاظت فنی استفاده شود

  باید از ادامه کار بر .. ودر صورت ناکافی بودن روشنایی یا ...شرایط نامساعد جوی از قبیل باد، طوفان و در
همچنین تیر و سایر قطعات فوالدی نباید در هنگام نصب، آغشته به . روی اسکلت فوالدی جلوگیری به عمل آید

 .  برف، یخ و سایر مواد لغزنده باشد

 در عملیات ساخت، برپا نمودن و نصب اجزای فوالدی سازه باید وسایل و تجهیزات حفاظت فردی از قبیل کاله
ایمنی، کفش ایمنی، حمایل بند کامل بدن، طناب مهار، عینک و دستکش حفاظتی با رعایت مقررات مربوطه 

 .  مورد استفاده قرار گیرد

 که سطح قطعات فوالدی را با مواد شیمیایی و یا با روش ماسه پاشی تمیز می کنند، باید از ماسک کارگرانی
 .های تنفسی استفاده نمایند

 برپایی و نصب قطعات فوالدی، محوطه زیر و اطراف کار باید محصور گردیده و از ورود افراد به داخل هنگام
 .محوطه مذکور جلوگیری به عمل آید

 سازه فلزی و اسکلت بندی 



  قبل از باال کشیدن تیرآهن ها و سایر قطعات فوالدی، اشیاء و قطعات واقع بر روی اسکلت که در معرض
 .سقوط باشند، باید برداشته شوند

 قسمت های مناسبی از قطعات و اجزای تشکیل دهنده اسکلتهای فوالدی باید نقاط اتصال مناسبی برای قالب در
 .طناب نجات و مهار داربست های معلق پیش بینی شود

  قطعات فوالدی مرکب که می بایست در ارتفاع زیاد نصب شوند، تا حد امکان باید روی زمین مونتاژ و متصل
 . گردند

   مبحث دهم مقررات )مبحث طرح و اجرای ساختمان های فوالدی "غیر این صورت باید با توجه به مفاد در
 .ابتدا در محل کارخانه یا پای کار پیش نصب شوند(" ملی ساختمان

 تخلیه آهن آالت از تریلر، کامیون و کامیونت باید با استفاده از وسایل باالبر و جرثقیل صورت گیرد. 

 باال کشیدن اجسام سنگین و حجیم از جمله تیرآهن و قطعات فوالدی به صورت دستی با طناب، کابل و نظایر آن
 .مجاز نبوده و باید از جرثقیل و سایر باالبرهای مکانیکی مناسب استفاده شود

 سازه فلزی و اسکلت بندی 



 سرپرست نصب به سمع ونظر سرپرست توسط عملیات نصب اسکلت هر روز بایدHSE برسد. 

 باالبردن تیر آهن و سایر اجزای فلزی باید از سیم بکسل ها و تسمه های مخصوص استفاده شوداز . 

 تیر و سایر اعضای فلزی سازه که دارای اتصال دهنده های برشی بتنی باشند نباید به عنوان راه عبور از
 . استفاده شود مگر اینکه روی آنها توسط الوار مناسب پوشانده شود

 جهت کار بر روی سقف اسکلتهای فلزی استفاده از جرثقیل دارای گواهینامه سالمت فنی و ایمنی که به تؤیید
 .   رسیده باشد، الزامی است HSEواحد 

 برای باال بردن تیرهای آهن و سایر اجزاء اسکلت فلزی، نباید از زنجیر استفاده شود، بلکه باید کابل های
 .فلزی یا طنابهای محکم و مناسب بکار برده شود

 جلوگیری از خمش بیش از حد کابل فلزی، باید چوب یا مواد مناسب دیگری در بین تیرآهن و کابل برای
 .قرارداده شود

 سازه فلزی و اسکلت بندی 



 

 باالبردن تیرآهن و سایر اجزاء اسلکت فلزی بوسیله جرثقیل، باید برای جلوگیری از نوسان شدید آنها هنگام
 .  و ایجاد حادثه، بوسیله چند رشته طناب و به طور دستی، حرکت آنها را کنترل نمود

 گذاری، شمع بندی و مهار کردن قالب ها مورد استفاده قرار می گیرند، باید واجد استحکام و مقاومت پایه
 .کافی باشند

  هنگامی که کارهای بنایی در طبقات زیرین انجام می شود، نصب تیرآهن، انجام کارهای بتنی و غیره در
 زده شده باشد طبقات باالتر در صورتی مجاز خواهد بود که سقفهای مربوطه به طور کامل 

 بتن ساز باید مجهز به ضامن باشد تا در هنگام تمیز کردن دستگاه، از بکار افتادن اتفاقی شده باشنددستگاه  . 

 ،عملیات برپا نمودن اسکلتهای فلزی و همچنین اجرای سازه های بتنی از قبیل قالب بندی، آرماتوربندی
 .ساخت و ریختن بتن در قالب ها باید توسط اشخاص ذیصالح انجام شود

 

 سازه فلزی و اسکلت بندی 



 وسایل حفاظت فردی



حذف تماس مستقیم با که برای از قبیل کاله ایمنی ، ماسک تنفسی، گوشی حفاظتی و حمایل بند کامل بدن است وسایلی 
کارگاه ساختمانی که در عوامل زیان آور و یا مخاطره آمیز در محل کار ، باید کارگران، افراد خویش فرما و سایر کسانی 

 .دهنداستفاده قرار فعالیت و یا به دلیلی وارد کارگاه می شوند، متناسب با نوع عوامل زیان آور محل کار ، آنها را مورد 

 .کارفرما موظف است این وسایل را تهیه و در اختیار افراد مذکور قرار دهد و بر کاربرد آنها نظارت نماید 

کلیه وسایل و تجهیزات حفاظت فردی باید از نظر کیفیت مواد مورد استفاده و مشخصات فنی ساخت، مطابق با 
 استانداردهای

ملی ایران یا سایر استانداردهای مورد قبول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا بر حسب مورد وزارت بهداشت ، 
 درمان و

وسایل و تجهیزات حفاظت فردی باید به طور مستمر توسط اشخاص ذیصالح بازرسی و کنترل کلیه . باشندآموزش پزشکی 
 .یا تعویض شوند تا همواره برای تؤمین حفاظت کارگران آماده باشندلزوم تعمیر شده و در صورت 

توسط کلیه وسایل حفاظت فردی که قبالً مورد استفاده قرار نگرفته اند، باید از قبل از اینکه در اختیار کارگران قرار گیرند، 
 .ذیصالح کنترل و اجازه استفاده از آنها داده شوداشخاص 

 وسایل و تجهیزات حفاظت فردی 



کلیه کارگاه های ساختمانی که در آنها احتمال ورود آمدن صدماتی به سر افراد در   2-4- 12: دوازدهم مبحث   
و مصالح و یا برخورد با موانع وجود دارد، باید از کاله ، تجهیزات در اثر سقوط فرد از ارتفاع یا سقوط وسایل 

 .ایمنی استاندارد استفاده شود

 

   گرم تجاوز نماید  400کاله ایمنی بطور کامل نباید از وزن. 

   باید از مواد غیر قابل احتراق ساخته شده و در مقابل جریان برق عایق باشد کاله. 

    منظور حفاظت سر ، صورت ، پشت و گردن دور تا دور کاله ایمنی باید لبه دار باشد به. 

    لبه باشدکار در فضای نسبتاً کوچک و تنگ کاله باید کوتاه بوده و در صورت لزوم فاقد برایn 

ایمنیکاله   



کارهایی از قبیل جوشکاری ، سیم کشی و یا هر نوع کار دیگر در ارتفاع که امکان تعبیه سازه های برای 

سقوط کارگرن وجود نداشته باشد، باید وسایل و تجهیزات حفاظت فردی کار در جلوگیری از حفاظتی برای 

سایر وسایل متوقف کننده از نوع و ( گاهیتکیه طناب )طناب مهارارتفاع از قبیل حمایل بند کامل بدن ، 

 .استاندارد تهیه و در اختیار آنان قرار داده شود

قبل از هر بار استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی کار در ارتفاع ، کلیه قسمت ها و اجزا آن باید از 

 .، بریدگی و یا هر گونه عیب و نقص دیگر مورد بازدید و کنترل قرار گیردخوردگی، پارگینظر داشتن 

  (طناب نجات) مهارکارگرانی که در عمق چاه کار می کنند، باید مجهز به حمایل بند کامل بدن و طناب 

 .باشند

باید در باالی چاه در نقطه ثابتی محکم شود تا به محض احساس خطر ، امکان باال طناب مهار آزاد انتهای 
 .داشته باشدکشیدن و نجات کارگز وجود 

مهارحمایل بند کامل بدن و طناب   



و ) شاتکریت( پاشی، بتن )سند بالست(هنگام جوشکاری ، برشکاری، آهنگری، ماسه پاشیبه  :  1-4-4-12بٌذ 

می شود، باید عینک ایمنی و چشم کارگران نظایر آن که نوع کار باعث ایجاد خطرهایی برای سر و صورت و 

 .مربوط تهیه و در اختیار آنان قرار گیردو خطرهی سپر محافظ صورت استاندارد ، مناسب با نوع کار 

کارگران ماسه پاش و بتن پاش و از این قبیل ، عالوه بر موارد فوق باید برای   2-4-4-12: دوازدهم مبحث 

محیط های کاری که احتمال وجود تابش های در . شودحفاظتی نیز تهیه و در اختیار آنها گذاشته و سربند سرپوش 

، گازها و بخارات مضر وجود دارد، باید جهت پیشگیری از عوارض وغبار گرد ) فرابنفش، مادون قرمز( نوری
 و سوزش چشم ، عینک محافظتی مناسب تهیه و در اختیار کارگران قرار گیرد، حساسیت چشمی 

و سپر محافظ صورتعینک ایمنی   



مواردی که جلوگیری از انتشار گرد و غبار ، گازها و در :  1-5-4-12بٌذ   
و یا تهویه محیط آلوده به موارد مزبور، از لحاظ فنی زیان آور بخارهای شیمیایی 

تنفسی حفاظتی استاندارد، مناسب با نوع کار، شرایط باید ماسک ممکن نباشد، 
 .شود، تهیه و در اختیار کارگران قرار داده خطرهای مربوط محیط و 

تنفسی که مورد استفاده قرار گرفته است، قبل از ماسک :  2-5-4-12بٌذ   
قرار داده شود، باید با آب نیم گرم و صابون شسته و فرد دیگری اینکه در اختیار 

 .عفونی گرددکامالً ضد 

های تنفسی را در مواقعی که مورد استفاده نمی ماسک :  -3-5-4-12بٌذ  
 .در بسته نگهداری نمودمحفظه های باشند، باید در 

 ماسک تنفسی حفاظتی



خطر برخورد کلیه کارگرانی که هنگام کار، پاهایشان در معرض برای 
کفش و پوتین دارند، باید با اجسام داغ و برنده و یا سقوط اجسام قرار 

مربوط تهیه و در و خطرهای ایمنی استاندارد ، متناسب با نوع کار 
کارگرانی که در معرض خطر همچنین برای .گیرداختیار آنها قرار 

 برق گرفتگی قرار دارند،

قرار اختیار آنها باید کفش ایمنی مخصوص ایق الکتریسیته تهیه و در 
 .گیرد

و درآوردن کفش ها و پوتین های ایمنی باید به راحتی قابل پوشیدن 
 .باشند و بند آنها به آسانی باز و بسته شود

ایمنیپوتین کفش و   



عملیات بتن ریزی و در مواردی که کار ساختمانی الزاماً در آب انجام می شود، به منظور در 
، آب، گل و از این قبیل ، باید به تناسب نوع کار، چکمه بتن، رطوبتحفاظت پای کارگران در مقابل 

 .یا نیم چکمه الستیکی استاندارد تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد

الستیکیچکمه و نیم چکمه   



حفاظت دست کارگرانی که با اشیا داغ ،تیز، برنده وخشن و یا مواد خورنده و تحریک کننده برای :  1-4-8-12بٌذ 
 پوست سر و کار دارند، باید

دستکش های حفاظتی استاندارد و ساقه دار، متناسب با نوع کار و خطرهای مربوط تهیه و در اختیار آنان قرار داده 
 کارگرانی.شود

که با دستگاه مته برقی و یا سایر وسایلی که قطعات گردنده آنها احتمال درگیری با دستکش آنان را دارد کار می کنند، 
 نباید از

 .هیچ نوع دسکشی استفاده نمایند

 منظور حفظ جان کارگران برق کار که به هنگام کار در معرض به :  2-8-4-12بٌذ   

 دستکش ،باید برق گرفتگی قرار دارند خطر 

 .عایق الکتریسیته استاندارد تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد

 دستکش حفاظتی



تمام محل های کار، باید لباس کار، متناسب با نوع کار و خطرهایی که کارگر با آن مواجه در :  1-9-4-12بٌذ 

وکارگربتواند نشود حادثه لباس کار باید طوری تهیه شود که موجب بروز به عالوه .گیرداست، در اختیار وی قرار 
قسمت هایی از لباس کار که در تماس با بدن کارگر می باشد باید همچنین .انجام دهدبا آن به راحتی وظایف خود را 

 .آیدپوست و یا عوارض دیگر جلوگیری بعمل از تحرک فاقد زبری ، لبه های تیز و برجسته باشد تا 

جیب های . کار باید متناسب با بدن کارگر استفاده کننده بوده و هیچ قسمت از آن آزاد نباشدلباس :  2-9-4-12بٌذ   

جوشکاری و مشاغل مشابه آن که برای . باشدهمچنین شلوار آن باید بدون دوبل کم و آن کوچک و تعداد آنها 
آتش، استاندارد تهیه جرقه و برابر کارگران در معض پرتاب جرقه و سوختگی قرار دارند، باید لباس کار مقاوم در 

کارگرانی که در هوای بارانی و محیط های بسیار مرطوب یا سرد کار می برای . گیردو در اختیار آنان قرار 
 .تحویل آنها گرددتهیه و کنند، باید لباس متناسب با نوع کار و محیط 

 لباس کار



 ایمنی کار در ارتفاع



در هر مكاني كه احتمال سقوط و آسیب رساندن به كارگر را داشته باشد در گروه كار در ارتفاع كاركردن 
 .  میشود طبقه بندي 

 متر 1.2بیش از ارتفاع 

 :شامل 

 و خروجي هاورودي 

در باال و یا پایین سطح زمین با این طبقه بندي تقریبا تمامي صنایع دراین طبقه بندي قرار مي كاركردن 
 ...، تعمیرونگهداري و صنایع ساختماني،كشاورزي :مانندگیرند 

؟كار در ارتفاع چیست   



 :عامل كار در ارتفاع 

فردي است كه آموزش هاي متناسب با نوع كار در ارتفاع را حسب شرایط گذرانده و نسبت به اخذ گواهینامه 
 مربوط از

 .مراجع ذیصالح آموزشي اقدام نموده و قادر به انجام كار بصورت ایمن مي باشد 

 :حفاظت از سقوط 

مجموعه تدابیر و اقداماتي است كه به منظور پیشگیري از سقوط یا كاهش عوارض و صدمات ناشي از آن 
 .انجام مي شود 

 :كلیات و تعاریف 



كار ایمن در ارتفاعمراحل   
    



(1Avoid work at height                          اگر چنانچه كار درارتفاع ضروري نیست آن را انجام ندهید!! 

 

(2Prevent fall                                            حداالمكان از وسایل و امكانات موجود استفاده كنید 

 

 .تجهیزات را انتخاب كنید بهترین                                                                     

 

                     .ترین راه انجام كار را انتخاب كنید مناسب                                                                   
        

 

Minimize the distance &  consequenc (3                       را به حداقل ممكن كاهش دهید پیامدها. 

 .را انجام دهید... سایر اقدامات كنترلي نظیر تهیه دستورالعمل ها، آموزش، نظارت و  

 

 بهداشتيمدیریتي ایمني و قانون   ۳ 



 .مراقب وسایل خود باشید تا سقوط ننمایند  -

 .براي عابرین ازعالئم هشدار دهنده استفاده نمایید -

 .تجهیزات خود را كنترل نمایید  -

 :كارگراني كه در چنین مشاغلي كارمي نمایند بایستي  -

 آموزش دیده باشنداوال 

 با كارفرما همكاري الزم را داشته باشند ثانیا. 

 اقدامات تكمیلي



  دیابتيبیماران 

  داراي ناراحتي هاي تنفسيافراد 

  با بیماري هاي قلبي و عروقيافراد 

  صرعيبیماران 

  كه ترس از ارتفاع دارندافرادي 

.. . و             

 كار در ارتفاع براي چه افرادي ممنوع است



   سازيمحدود 

   از سقوطجلوگیري 

   حین كاراستقرار 

   با طنابدسترسي 

 اصول كلي كار در ارتفاع



 .متر باشد 2لنیارد با جاذب انرژي نباید بیش از زمین طول برخورد با یك شيء یا 

 یابدمسافت طي شده حین سقوط باید به حداقل كاهش 

 

 ضربهنیروي 

 به كاربر وارد شود 6KNدر حین سقوط ، تحت هیچ شرایطي نباید نیروي ضربه بیش از 

 خطرات مربوط به سقوط



كار میكنند و در خطر سقوط هستند حتما باید از كمر بند ایمني استفاده متر  2 كلیه كساني كه در ارتفاع بیش از
 كنند

باید در مقابل سقوط از درون سوراخها ، افتادن در داخل گودالها ، و نیست كاركنان سقوط به پائین تنها مورد • 
 .سطح هست حفظ شوندمتر اختالف  2بطور كلي در هر كجا كه بیش از 

 همچنین باید مواظب بود كه چیزي روي سر آنها سقوط نكند• 

 حفاظت در مقابل سقوط



   نوع وسائل حفاظتي براي جلوگیري از سقوط الزم داریم؟چه 

  اغلب موارد نرده محافظ ، تور ، كمربند ایمني و یا طناب نجات بكار میروددر 

  بعضي موارد كشیدن فنس ، برپا كردن مانع ، گذاشتن سرپوش ، درپوش ، صفحات در
ورود به یك محوطه از تدابیري است كه بكار گرفته  كردنفلزي یا تخته و یا مسدود 

 .میشوند

 تجهیزات حفاظتي



 نمونه اي از وسائل حفاظتي در مقابل سقوط



 کمربند ایمنی1.

 یراق های ایمنی2.

 ایمنی( تورهای )شبکه های 3.

 انواع تجهیزات حفاظت فردی در برابر سقوط 



کمربند های ایمنی-۱  

 هرگز از کمربند ایمنی به عنوان وسیله حفاظتی بعد از سقوط استفاده نکنید

 

 کمربند ایمنی تنها به عنوان وسیله پیشگیری از سقوط استفاده کنید

 

 برابر وزن بدن کاربران باشد ۱۰کمربند ایمنی بایستی حداقل 

 سانتیمتر است  ۱۲حداقل پهنای کمربند اطمینان 

 

 میلی متر باشد ۶حداقل ضخامت آن 

 

کیلوگرم  ۱۱۵۰استقامت در برابر نیروی کشش برای پاره شدن نبایستی کمتر از 

 باشد  





 بنابراینیراق های ایمنی نیروهای ناشی از سقوط فرد را در بخش وسیع تری از بدن توزیع کرده و 

 .  امکان جراحات وارده را کاهش می دهند  

 .برابر وزن بدن کاربران تعیین شده است ۳۵استاندارد نیروی مقاومت یراقهای ایمنی تمام بدن، مطابق 

 . برخی از یراقهای ایمنی برای اهداف حفاظتی بیشتری طراحی می شوند

 :این رابطه شرکت سازنده، یراق ایمنی را به صورت زیر طبقه بندی می کنددر 

 صعود از نردبان  :Lگروه           حفاظت بعد از سقوط                    :  Aگروه  

 کاریموقعیت  : Pکنترل شده                  گروه پایین رفتن به طور  : Dگروه  

 محصورورود به فضاهای  : Eگروه   

 

یراق های ایمنی -۲   



نظیر نردبانها در هنگام صعود به طور موقت یا دائم به نقاط ثابت که تجهیزات حفاظت فردی هستند 

ایمنی یایراق از طرف دیگر با اتصال به کمربند و ها، پل ها، آنتن ها و مواد مشابه وصل شده برج 

 .کاربر از سقوط فرد در هنگام باال رفتن و صعود از ارتفاعات پیشگیری می کند

 

 سیستم هایی در هنگام صعود



 :  لنیارد1.

 :  طناب نجات2.

 :  طناب گیر 3.

 :  طناب نجات جمع شدنی4.

 

 انواع سیستم هایی در هنگام صعود



 .لنیاردها وسایل ارتباط بین كاربر و سازه اند

 یک طناب یا تسمه کوتاه و قابل انعطاف است که از طریق آن کمربند یا یراق ایمنی

 .به طناب نجات متصل می شود 

 

 .لنیاردها باید امكان حركت كاربر را بدون مزاحمت و با حداكثر ایمني فراهم نمایند

 

هالنیارد   



 .  شکل از لنگر یا گیره ویژه صورت می گیرد Dلنیارد به کمربند ایمنی از طریق یک حلقه اتصال 

 :لنیارد بایستی از نوع استاندارداساس بر 

 اینچی با طناب معادل آن بوده و توانایی تحمل بار ثابتی  1/2قطرنایلونی طناب 

 .  پوند را داشته باشد ۵۴۰۰معادل 

  حد ممکن لنیارد را کوتاه انتخاب کنید تا ارتفاع آزاد سقوط کاهش یابدتا  . 

  بیشتر نشودمتر 1/2را طوری تنظیم کنید که فاصله آزاد سقوط از لنیارد . 

  که از لنیارد به عنوان حفاظت بعد از سقوط استفاده می کنید حتما از یک ضربه گیر نیز استفاده کنیدهنگامی . 

: لنیارد  



 لنیارد جهت ایجاد محدودیت حركت و استقرار در موقعیت مناسب حین كار• 

صورت احتمال خطرسقوط ، سیستم در (امكان قرار گرفتن كاربر در محدوده اي كه امكان سقوط وجود دارد • 
 .)گیردباید بعنوان سیستم پشتیبان مورد استفاده قرار سقوط  ازجلوگیري 

 لینارد های قابل تنظیم برای استقرار حین کاربه عنوان مکمل سیستم توقف سقوط مورد استفاده قرار میگیرند 

 .طول این نوع لینارد را به سادگی و به طور دقیق تنظیم نمود

لنیاردهاانواع   



 لینارد پیشروی

   ASCENSIONلینارد قابل استفاده با گیره های طناب دسته دار 

 جهت دسترسی با طناب



 قالب مناسب و ضربه گیر

ضربه 
 گیر

میلیمتري نامناسب 22قالب   
 براي لوله هاي داربست

 حلقه کردن طناب و قالب به
 دور لوله عملي ناایمن میباشد



 كلیه كمربندهاي ایمني باید به ضربه گیر

 میلیمتري مجهز شوند 55و قالب 
1.7 m Lanyard 
15mm Dia. 



 معموآل در كارگاههاي صنعتي و به خصوص در دوران ساخت

 كمربند ایمني و سبد باال, بنا به ضرورت و نوع كار, پروژه ها

 بر بیشتر از هر وسیله ایمني دیگردر ارتفاعاتي كه دسترسي

 .به كار برده میشود, مشكل است 

 بهتر است نحوه پوشیدن و بكارگیري از آن بنابراین قبل از استفاده   

 اجازه دهید تا سرپرست شما مطمئن گردد و سپس را آموخته آن 

 .را درست بسته اید و قابل استفاده میباشدكه كمربندایمني 



حالیكه ، در استفاده نمیكنندبعضي از كاركنان در ارتفاع یا از كمربند 

این قبیل موارد . از آن میكنندبه استفاده اند ، ویا تظاهر آن را پوشیده 

فرد نقش نیستند و ما زماني از آن آگاه میشویم كه قابل تشخیص از دور 

 !دیر استبر زمین شده است و این زمان دیگر خیلي 

از جدي بدهید استفاده به ارتفاع بروید و از نزدیك چك كنید و تذكر 

كردن كاركنان از پائین، براي چك دوربین چشمي با نزدیك نمائي قوي 

 بسیار موثر است

 برنامه ریزي

 چک كنیداستفاده خوب كمربند ایمني را قبل از 



 سیستم حفاظت در مقابل سقوط

 كمربند ایمني ، طناب نجات ، نقطه اتصال



 .  نجات یک طناب از جنس فوالد یا ماده مصنوعی می باشد که به یک نقطه مستقل وصل شده استطناب 

  نجات معموال به همراه طناب گیر و لنیارد استفاده می شودطناب  . 

  های مهار باید از کنف بسیار مرغوب و یا از جنس مشابه آن ساخته شده طناب 

  کیلوگرم نباشد ۱۱۵۰آنها در مقابل نیروی کششی برای پاره شدن کمتر از استقامت. 

  ویا برعکس استفاده میشود ایین نجات عمودی در هنگام حرکت عمودی باال به پطناب 

 .  نیوتن نیرو را داشته باشدکیلو 26/7پوند یا  ۶۰۰۰بایستی قدرت تحمل   

  کار با طناب نجات عمودی تنها یک نفر مجاز است به آن وصل باشدهنگام  . 

  متر می باشد ۹۱طول طناب نجات عمودی حداکثر  . 

  از سطح مبداء قرار داشته باشدمتری 1/2پایین طناب نجات عمودی بایستی حداکثر در فاصله نقطه. 

 

: طناب نجات  



  -  ۸۹پوند یا  ۲۰۰۰۰میلی متر می باشد که بایستی قدرت تحمل ۱۲حداقل قطر این نوع طناب نجات 
 .کیلو نیوتن نیرو را داشته باشد

-  متر توصیه شده است ۱۸متر و حداکثر  ۶حداقل فاصله بین دو نقطه. 

- ارتفاع محل اتصال طناب نجات افقی حداقل یک متر باالی سطح کار می باشد. 

  - تنظیم شودمتر 1.2ارتفاع آزاد سقوط حداکثر. 

  -  فاصله آزاد بدون مانع، در زیر سطح کار در نظر گرفته شودمتر 3/5حداقل. 

 سه نفر می باشدمحافظت شوند حداکثر تعداد کارگرانی که می توانند همزمان با یک طناب نجات افقی. 

 

:استفاده از طناب نجات افقی موارد زیر رعایت شودهنگام   



Life lines& Hand Rails 



 محدود كننده با اتصال دو نقطه

 فرد نباید در وضعیت سقوط قرار گیرد



 محدود كننده با اتصال یك طناب



 رویای است که در طول طناب نجات حرکت می کند و در هنگام سقوط فرد، بر وسیله 

 .از سقوط جلوگیری می کندو طناب قفل میشود  

 .قطر طنابی که به همراه طناب گیر استفاده میشود بایستی متناسب با قطر درونی طناب گیر باشد 

 .هنگام کار از اهمیت باالیی برخوردار استدر دقت کنید طناب گیر به طرز صحیحی بر روی طناب نصب شده باشد زیرا  

 گیر دستی طناب  -2     طناب گیر اتوماتیک  -1گیرها        دو نوع متداول از طناب  

 .طناب گیر در طول طناب نجات به همراه کارگر حرکت می کند(: یا متحرک)اتوماتیک نوع 

.  در صورتی که سقوط اتفاق افتد طناب گیر به طور اتوماتیک قفل میشود و پس از طی مسافت کوتاهی فرد را متوقف می کند 
 .تجاوز نکندمتر 0/6در صورتی که از این نوع طناب گیر استفاده شود توصیه می شود که طول لنیارد از 

 .  طناب گیر به طور آزادانه به همراه فرد حرکت نمی کند :نوع دستی

 .نوع طناب گیر همیشه بر روی طناب نجات قفل است و برای حرکت آن بایستی به طور دستی آن را حرکت داداین 

 .بهترین انتخاب در سیستم های پیشگیری از سقوط هستندگیرهای دستی طناب  

: طناب گیر   



 .  کندنوع از طناب نجات همانند کمربند صندلی خودرو عمل می این 

 .نجات در یک محفظه کوچک بر روی یک قرقره پیچیده شده استطناب 

 .در هنگام باال یا پایین آمدن فرد، طناب نجات باز شده و یا جمع می شود  

 .  این نوع طناب نجات تحت تؤثیر نیروی کشش دائمی است و هرگز شل نمی شود  

 . می شوداتفاق افتد، طناب نجات سریعا قفل شده و فرد پس از طی مسافت کوتاهی متوقف صورتی که سقوط در 

 .  نوع طناب نجات دارای یک نشانگر سقوط بر روی محفظه آن استاین 

 . صورت بروز سقوط، این نشانگر بر روی محفظه، سقوط قبلی را نشان میدهددر 

 .از سقوط، این طناب نجات بایستی به کمپانی سازنده یا نمایندگی مجاز آن برگشت داده شود و مجددا تؤیید گرددپس 

 .از طناب نجاتی که عالمت سقوط قبلی بر روی آن مشخص شده است استفاده نکنید هرگز  

: طناب نجات جمع شدنی  



شامل شبکه های توری قابل ارتجاع می باشند که در زیر پای کارگران در هنگام کار در  
ارتفاعاتی نظیر ساختمانهای بلند، گسترده شده و در صورت سقوط احتمالی افراد از وارد 

 .  شدن جراحات شدید جلوگیری می کند

ایمنی( تورهای)شبکه ها   

از تورهای ایمنی جایگزینی برای طنابهای استفاده  :نکته 
.مشابه محسوب نمی شودو وسایل نجات   



 .فاکتور سقوط برابر است با ارتفاع محل کار از سطح زیرین، تقسیم بر طول لنیارد 

 1= متر      فاکتور سقوط  ۲متر و ارتفاع محل کار برابر با  ۲طول لنیارد برابر با : 1حالت   

 ۲= متر        فاکتور سقوط  ۴متر و ارتفاع محل کار برابر با  ۲طول لنیارد برابر با : ۲حالت  

 

سانتیمتر باشد ممکن است عوارض کمتری ناشی از سقوط در فرد پدیدار گردد  ۱۸۰اگر ارتفاع سقوط حداکثر  
 . و زمان شروع عملیات نجات بعد از سقوط به صفر نزدیک شده و اقدامات بالفاصله شروع شود

باید قبل از استفاده مورد بازرسی قرار گرفته و تا ( کمربند، طناب نجات، نقطه اتصال)سیستم حفاظتی کلیه 
 .زمانی که بوسیله فردی با صالحیت تائید نشده، نباید مورد استفاده قرار گیرد

 

:فاکتور سقوط   



فاصله بین نرده فوقانی و کف سکو را می 
توان با فنس، تور، میله های عمودی و یا 
هر مانع مناسب دیگری پوشاند، این نوع 

 .  محافظت بستگی به نوع کار دارد

توانند از چوب، زنجیر، می : جنس نرده      
 .  طناب سیمی باشند

 

: نرده محافظ  



 گرددایجاد باید یک متر از کف سکو حدود             محافظ فوقانی نرده 

 گرددایجاد باید حدود نیم متر میانی               محافظ نرده 

 ایجاد گرددباید سانتیمتر   ۲۰               بند یا پاخور لب 

: نرده محافظ  



  كف سكومتر از  1.1محافظ فوقاني نرده 

  از كفسانتي متر  55محافظ میاني نرده 

  سانتیمتر 15پاخور 

محافظنرده هاي   



 نمونه هائي از غفلت

.سازه ها ننمائیدرفتن از سعي در باال   



 در انتهاي لولهآن هم کاربرد طناب بجاي قالب 

!دو اشتباه پي در پي   

کنید، قالب پیدا جاي مناسب براي وصل این 

باالخره در وسط و اول در باال اگر نبود در 
 پائین





ممكن است شرایط كار طوري باشد كه كاربرد وسائل ایمني متعارف مقدور نباشد مانند كار بر روي گاهي 

از آن باالتر ممكن است كاربرد وسائل ساختمان و پیش ساخته ، لبه هاي جلو آمده قطعات بتني سازه ها ، 

 متعارف خطر ساز هم باشد

تجربه از . در اینگونه موارد باید طرحي را ابداع كرد كه خطر سقوط را حذف كند و یا آنرا به حداقل برساند 

 دیگر همكاران استفاده كنید

به این محلها را محدود دهید ورود را كه نمیتوانید با وسائل متعارف ایمن كنید مورد شناسائي قرار محل هائي 

كار كاركنان روشي براي ( Grating)زمانیكه طبقات را با صفحات مشبك فلزي میپوشانند كنید مانند یا موقوف 

 را ابداع كنید

ریزيبرنامه   



  سانتیمتر باشد و البته هر چه كمتر  300نباید بیش از سقوط

 بعد از سقوط بالفاصله باید عملیات نجات شروع شودبهتر و 

  قبل باید  (اتصالكمربند ، طناب نجات ، نقطه ) حفاظتي سیستم

 بازرسي شوداز استفاده 

  حفاظتي تا زمانیكه بوسیله فردي با صالحیت بازرسي سیستم
 استفاده قرار گیردنباید مورد نشده 

:چند نكته مهم   

 بازرسي سیستم حفاظتي
 توسط سرپرست



 ارتفاع درکار در 

 فلزيهاي سازه 



 در این نوع سازه ها از طناب نجات استفاده كنید .1

 این طناب نجات را براي استفاده شما بسته اند. 2

 یكي مغرور و یكي ترسان وطناب بدون استفاده .3

 اگر در باالي سر شما محلي براي اتصال طناب نیست از طناب نجات استفاده كنید• 

 بخاطر داشته باشید كه در هر حال شما باید كمر بند خود را به جائي قالب كنید• 

 مناسب ترین محل اتصال باالي سر میباشد و حداقل در ارتفاع كمر• 

 !اما اگر این حداقل هم حاصل نشد جائي حتي در زیر پا، البته به شرط آنكه نقش بر زمین نشوید • 

 سازه هاي فلزي



شیب دار ، راه روها ، راه سكوهاي   

روهاي موقت بر روي كانال ها همگي 

 نرده محافظ باشندباید داراي 

 سازه هاي فلزي



محافظت متر باید  1.2در ارتفاع بیش از 
 شوید

 حفاظت در خانه سازي و كارهاي ساختماني

 حفاظت بسیار ناقص



نرده محافظ یا هر چیز كه بتواند از 
 الزم استسقوط جلوگیري كند 

در كنار لبه هاي باز محافظت نشدهكار   





 محوطه هاي باز در ارتفاع نقاط خطرناكي هستند كه حتما باید 1.

 پوشانده شوند

 درپوش ویا پوشش آنها با تخته ویا فلز باید حداقل دو برابر وزن 2.

 كسا ني كه روي آن كار میكنند ویا دستگاههائي را كه روي آن

 قرار میگیرد تحمل كند

 این در پوش یا پوششها باید بخوبي محكم شوند تا بر اثر باد بلند 3.

 نشود و یا جابجائي دستگاه وفعالیت افراد آنرا كنار نزند

 براي تمایز از دیگر قسمتها رنگ شود ویا با تابلوي خطر نشان داده 4.

 شود

 محوطه باز حفاظت نشده



 سوراخها باید به شكلي محافظت شوند كه از سقوط افراد درون آنها• 

 متر باشد 2جلوگیري شود هر گاه عمق آنها بیش از 

 این محافظت میتواند بوسیله درپوش ، نرده محافظ ، سیستم حفاظت• 

 هر طریقي كه شماویا ( ، طناب نجات،نقطه اتصال كمربند )سقوطاز 

 ابداع میكنید وموثر است صورت گیرد

 پشت بام باید ازهر مانعي كه باعث سقوط یا زمین خوردن افراد: توجه • 

 میشود عاري باشد

 سوراخها



 بر روي قالب هاي بتوني و آرماتورها از سیستم حفاظتي استفاده كنید

 بسیار بسیار مواظب سقوط بر روي میل گردها باشید

میل گردهاي زیر پا را با الوار یا هر چیز كه خود بهتر میدانید 
 بپوشانید

 قالب هاي بتوني و میل گرد



كمربند و استفاده از نرده گذاري ، كشیدن طناب نجات 
وهر نوع تدبیر دیگري نردبان مكانیكي ، استفاده از 

 كه شما

كار الزم استبیاندیشد براي حفاظت از نیروي   

 كار بر روي سقف



اگر بر روي سایبان ها ویا سقف هاي شكننده مانند ورق هاي موج دار آزبست، ورق هاي موج دار شفاف، • 
 سقفهاي شیشه اي

 .كار میكنید خطر شكست وسقوط زیاد است 

برابر وزن شما و ابزارتان  2.5محوطه كار را با ورق هاي فلزي یا الوار به عرض حداقل نیم متر كه تحمل • 
 بپوشانیدرا داشته باشد 

 كار بر روي صفحات شكننده



  شرط براي استفاده از سبد پنج: 

  سالم ،بازرسي شده و داراي گواهي از بخش ایمني باشدسبد 

  پوشیده شودكمربندایمني 

  كمربند به هوك جرثقیل وصل شود ونه به سبدقالب 

  جرثقیل داراي ضامن ایمني سالم باشد هوكSafetyLatch ) ) 

  داراي جرثقیل Limitswitch   باشدسالم 

سبداستفاده از   



 از جرثقیل هاي زنجیر دار بوم خشك براي باال بردن سبد

 استفاده نكنید مگر مجبور باشیدویا شرایط ایجاب كند

 قدرت مانور آنها محدود میباشد

 استفاده از سبد



 نردبان 



 باشندها ابزار ساده ای برای دستیابی به ارتفاعات و سطوح باالتر می نردبان 

 

 استبه عنوان یک ابزار دسترسی به کار در ارتفاع راحت و سریع نردبان 

 برد که را تنها در شرایطی می توان بکار نردبان 

 زمان کار کوتاه باشد، مدت 1.

ایمن و نردبان و ماهیت کار به گونه ای باشد که استفاده از روشهای دیگر بجز نردبان امکان پذیر نباشد خصوصیات 2.
 .دسترسی به کار در ارتفاع استبرای  راهترین 

 

عمده ترین خطر هنگام استفاده از نردبان ها، سقوط می باشد که در نتیجه انجام اعمال نا ایمن و یا بروز شرایط ناایمن ایجاد 
 می گردد 

 نردبان



 .از کار کردن با نردبان برای اولین بار، دستورالعمل کارخانه تولید کننده را مطالعه کنیدقبل 

در کلیه اموری که در آنها نیاز به کاربرد نردبان می باشد، استفاده از نردبان های محکم و با ثبات بر روی یک   
 .سطح صاف توصیه میشود

از ( متر0.3)، معادل یک فوت (متر1.2)فوت طول نردبان  ۴هر ها را در زاویه ای قرار دهید که به ازای نردبان 

 .باید فاصله پای نردبان از پای دیوار، یک چهارم طول نردبان باشددیوار فاصله داشته باشند؛ یعنی 

 .در هر زمان تنها یک نفر مجاز به باال رفتن از نردبان می باشد

برای افزایش طول نردبان نباید آن را روی چیزهای دیگری قرار داد؛ همچنین هرگز دو نردبان کوتاه را متصل  
 .نکرده و به جای نردبان بلند مورد استفاده قرار ندهید 

 .نردبان یکطرفه بیش از ده متر ممنوع است  

 

 روش صحیح کاربرد نردبان ها 



 .متر باالتر از تکیه گاه باالیی قرار گیرد ۱سطح باالیی نردبان باید حداقل 

حمل و نقل نردبانها، آنها را موازی با سطح زمین و با احتیاط حمل نموده و از سقوط ناگهانی آنها هنگام 
 .جلوگیری نمایید

 .  استفاده کنندکفش های مقاوم در مقابل سرخوردگی افرادی که از نردبان ها استفاده می کنند باید از  

 ،از آنها فاصله داشته باشیدمتر  ۳حداقل دوری نموده و خطوط انتقال نیرو از همواره 

می باشد و در زمان الزم، ضرورتا از نردبان های متر  ۵فاصله ایمنی است، ولت  ۵۷۰۰۰ولتاژ بیش از اگر   
استفاده کنید، در این موقع پوشیدن لباس محافظ و كفشهای با کف های الستیکی نیز توصیه می  نارسانابا ریل های 

 .گردد

 .پایه های نردبان باید هم سطح بوده و محکم بر روی زمین قرار گیرند 

و یا ( سطحی که با قرار گرفتن نردبان روی آن دچار فرورفتگی می شود)در مواقعی که سطح زمین نرم   
 .ناهموار است، باید در زیر پایه های نردبان، تخته محکم و یکدستی قرار داده شود

 

: زاویه شیب نردبان  



 حملطرفه قابل یك 1.

 دو طرفه2.

 ثابت 3.

 ریلي 4.

 (پله مرغي ) سقفي ثابت 5.

 كشویي   6.

 طنابي7.

 :انواع نردبان 



 یك طرفه قابل حمل

 

كشویي    
 دو طرفه

 نردبان طنابي

 نردبان طنابي باید از جنس مقاوم بدون ترك خوردگي و پوسیدگي باشد پله. 

 متر باشد  30طول نردبان طنابي نباید بیش از. 

 از نردبان طنابي هنگامي مجاز است كه امكان استفاده از سایر نردبانها میسر استفاده
 .نباشد 

طنابينکات نردبان   



 (پله مرغي ) ثابت سقفي 

 

  

 ثابت
 دستگیره نردبان ثابت

سقفي ، نحوه استقرارنردبان   



 (پله مرغي ) ثابت سقفي 

 

:انواع نردبان   

  

سقفي ، نحوه استقرارنردبان  دستگیره نردبان ثابت ثابت  



 برچسب گذاری نردبان

هاي پشت و روي مورد استفاده در نردبانبرچسب   

نردبان ، اجزاء داربست ، تجهیزات كار با طناب و سایر تجهیزات و دستگاههاي كار در ارتفاع 

توسط عامل كار در ارتفاع بازدید شده و در صورت فرسوده یا بار استفاده باید قبل از هر 
 گزارش نمایدنماینده وي معیوب بودن ، موضوع را به كارفرما یا 

مكلف است پس از اطالع از فرسوده و معیوب بودن كارفرما 
 –خطرناك است »برچسب لوازم و تجهیزات كار در ارتفاع با 

آنها را از دسترس كارگران خارج و پس از تعمیر « استفاده نشود

شدن ، تایید توسط شخص ذیصالح مجددا به محل كار منتقل نماید 
. 



   بایستي در شرایط ایمن نگهداري شوندنردبانها 

   اطراف نردبانها باید تمیز نگه داشته شودمحوطه 

   هاي شركت سازنده را جهت استفاده صحیح از نردبان رعایت كنیدتوصیه 

   و وضعیت نردبان را قبل از استفاده از آن چك كنید شرایط. 

   باید جهت جلوگیري از تكان خوردن یا كج شدن محكم باشنداتصاالت. 

 الزامات عمومي در استفاده از نردبانها



 .مطمئن شوید كه پایه نردبان تكیه گاه محكمي دارد و زمین یا كف محل هموار است ▪

 شودباید از كفشك هاي ایمني استفاده لغزنده هنگام قرار دادن نردبان در سطوح ▪

 

 هنگام استفاده از نردبانهاي پرتابل جهت دسترسي به 

 (فوت  3، بایستي ارتفاع نردبان حدود سطوح باالیي 

 .دسترسي قرار گیرد لبه سطح باالتر از ) متر 1

 نکات الزامی در استفاده نردبان 



هنگامیكه نیاز به فعالیت در نزدیكي تجهیزات داراي جریان برق ▪
 داردوجود 

 باید از 

 .نموداستفاده انواع فایبرگالس و یا  چوبجنس نردبانهایي با 

كنار كابل برقاستفاده از نردبان فلزي در   



روي داربست یا جایگاه كار در  -الف
 ارتفاع

 :استفاده از نردبان در موارد زیر ممنوع است 



 به عنوان الوار و تخته زیرپایي براي ایجاد جایگاه كار -ب

 :استفاده از نردبان در موارد زیر ممنوع است 



دادن پایه هاي نردبان بر روي قرار -ج
جایگاه كار ناپایدار مانند بشكه ، آجر ، 

موارد جعبه ، كیسه ، دریچه هاي آدم رو و 
 مشابه

 :استفاده از نردبان در موارد زیر ممنوع است 



 بودن سطوح مختلف نردبان به لكه چربي ، گریس ، روغن و سایر مواد لغزنده دیگرآغشته -د

 معبر و پل ارتباطي بین دو جایگاه كار در ارتفاع -ه

 ناسالماستفاده از نردبان معیوب ، شكسته ، پوسیده و  -و

 

 باشد تكیه گاه فوقاني ناایمن ، سست و لغزنده  -ز                 

 :استفاده از نردبان در موارد زیر ممنوع است 



 .از نردبان از هموار بودن و یکنواختی سطحی که نردبان بر آن قرار می گیرد، اطمینان حاصل کنیدقبل ازاستفاده 

 .باال رفتن نیز در موقعیتی قرار گیرد که وزنتان به وسط آن وارد شود و سپس به آرامی باال برویدهنگام 

 .باشد که شامل دو پا و یک دست و یا دو دست و یک پا می شودموجود مابین نردبان و بدن تماس کم سه نقطه دست 

 .در حین کار بر روی نردبان همواره با یک دست خود، آن را محکم نگاه دارید 

 . هرگز از سه پله باالیی نردبان استفاده نکیند، زیرا در غیر اینصورت تکیه گاه مطمئنی نخواهید داشت 

باال رفتن از نردبان های بلند استفاده از کمربند ایمنی توصیه می شود که بهتر است این نردبان ها به گونه ای هنگام 
 .به ریل های بسته شود که تعادل فرد حفظ گردد

 .در هنگام ایستادن بر روی نردبان، از جابه جا کردن و یا افزایش طول آن اکیدا خودداری نمایید 

 

:باال رفتن از نردبان ها   



   كه در ساختمان نردبان بكار مي رود باید مستحكم ، سبك و بدون ترك و تاب خوردگي باشد چوبي. 

   چوبي را نباید رنگ كرد تا تغییرات چوب قابل روئیت باشدنردبانهاي 

   كردباال و پایین رفتن از نردبان باید رو به نردبان حركت هنگام 

 همواره در قسمت مرکزی نردبان بایستید تا تعادل شما حفظ شود 

   باال و پایین رفتن از نردبان حمل ابزار و وسایل با دست ممنوع استهنگام 

   كار و وسایل مورد احتیاج را باید در كیف مخصوص جاي داده و آنرا به كمر بستلوازم 

   باشدتمام طول نردبان فاصله پله ها باید مساوي بوده و محور پله ها عمود بر محور بازوها در 

 باالرفتن از نردبان



   را برطرف نمودنقص آن را باید در فواصل زماني معین بازرسي كرده و در صورت مشاهده نردبان 

   هاي غیر قابل ترمیم باید به قطعات كوچكتر تبدیل گردندتا كسي از آنها استفاده ننمایدنردبان. 

   از نردبانهاي یكطرفه را تا حد امكان محدود ساخته و از نردبانهاي دوطرفه استفاده نمود استفاده. 

   یك زمان نباید دو نفر روي یك نردبان یك طرفه باال و پائین بروند در. 

   نباید روي آخرین پله انتهایي نردبان دوطرفه ایستاد زیرا در اثر خم شدن فرد به یك سمت هرگز
 خواهد كردمركز ثقل او تغییر نموده و سقوط 

 باالرفتن از نردبان



   درجه90تا  50نردبان ثابت درجه، و  75تا  50نردبان متحرک زاویه. 

   پله باشدقسمت بدون نردبان یک متر بیشتر از سطح دسترسي و این طول. 

   متر داراي یک پاگرد با چرخش جهت 9ثابت باید هر نردبان 

 درجه باشد 180پیمایش. 

   متر دارد 3دو طرفه در حالت باز حداكثر ارتفاع نردبان. 

 نکات الزامی در استفاده نردبان 



براي تردد و استفاده از نردبان ، كارگر باید همواره روبه 
وضعیت بدن نردبان بوده و داراي سه نقطه اتكاء باشد و 
 او نباید از محور تقارن نردبان خارج گردد

صحیح براي كاراستقرار   



استقرار همزمان دو نفر ممنوع -3  
استقرار غلط روي نردبان -2 تماس سه نقطهقطع -1   



 ایجاد اتصاالت محکم در تمامی نقاط تماس.  الف

 کاری چرخها، قرقره ها، قفل ها و پولی هاروغن  . ب 

 تعویض طنابهای کهنه و فرسوده.  ج 

 تمیز کردن دائمی و روتین آنها .  د 

 .کردن آنها در محلی که برای بازرسی و استفاده مجدد به راحتی قابل دسترس باشدانبار  . ه 

 .کردن آنها به شیوه ای که خطر پایین افتادن و سقوط آنها بر روی افراد وجود نداشته باشدانبار . و

قبل از مصرف نردبان از سرویس مناسب نردبان ها در مواقع مناسب و همچنین از اینکه پله های نردبان  
 .عاری از روغن، گریس و یا سایر مواد لغزنده می باشد، اطمینان حاصل کنید

 

 نگهداری نردبان 



 داربست 



 ساختار موقتي كه از جنس آهن، چوب، الوار و دیگر مصالح• 

ساختماني ساخته مي شود براي اهدافي نظیر دسترسي به 
 ارتفاع،

 …سقف و 

ساختار موقتي كه شامل یک یا چند جایگاه، اجزاء • 
 نگهدارنده،

 اتصاالت و تکیه گاه مي باشد كه براي انجام كارهایي نظیر

 .تعمیرات، نماسازي، رنگ آمیزي و غیره به كار مي رود

 تعریف داربست



 براي كلیه مواردي كه نتوان در ارتفاع با استفاده از نردبان یا وسایل دیگر به طور

 اطمینان بخش كاري را انجام داد، بایستي داربست هاي مناسب و كافي احداث

 .نمود

:ضرورت استفاده از داربست  



 بر روی تیرهای متقاطع انتهای خارجی روی پایه و انتهای داخلی روی دیوار و یا ساختمان: ساده - 1

دارای دو ردیف پایه و مهار عرضی و جایگاه بدون تکیه به ساختمان در تقسیم بندی دیگری انواع : مستقل -۲  
 :داربست در گروه های زیر خواهد بود

 داربست های معلق 

 داربست های حمایت شده 

 داربست های مخصوص یا دیگر 

 

 انواع داربست 









 ساخته و طوري طراحيداربست و كلیه وسایلي كه در آن بکار مي رود باید از مصالح مناسب و مرغوب، اجزا ،

 .فشارهاي وارده را داشته باشندبارها و آماده شود كه واجد شرایط ایمني كار براي كاركنان بوده و توانایي پذیرش 

  گره، پوسته، و بدون ها و الوارهائي كه در احداث داربست به كار مي رود باید عاري از هر گونه عیب بوده تخته

 .اتخاذ شودخوردگي آنها كرم خوردگي و پوسیدگي باشد و تدابیر الزم جهت جلوگیري از ترك 

 و از وسایل و انبار نگهداري وسایلي كه براي ساخت داربست ها به كار مي روند، بایستي در شرایط خوبي در كلیه

 .مواد نا مناسب جدا شوند

داربستكیفیت اجزا   



 لوله های فوالدی* 

 بستهای فلزی* 

 مغزی* 

 کفشک یا پایه فوالدی* 

 لنگریا مهاربند داربست پیچی* 

 تخته زیر پا یا سطح کار* 

 

 اجزای داربست



 متر و  ۶تا  cm ۲۰میلی متر مخصوص داربست بندی به طول ۴۸بدون درز با قطر :   لوله های فوالدی  

هنگام استفاده باید دقت کرد لوله دارای شکلی سالم، . ترین لوله برای نصب داربست می باشدمناسب 3/ 5ضخامت 
 .صاف و تمیز باشد و آغشته به مواد چرب و روغنی، سیمان و گچ نباشد

، چهارپیچ و مهره Kg ۱۲۰۰متداولترین بست محسوب می گردد، با قدرت تحمل (: فوالدی)بست فلزی چهار پیچه  
از هر طرف می باشد؛ بست فلزی چرخشی دو قسمت مرکب با پین فوالدی و  mm  ۱۰۰درجه و طول ۹۰زاویه 

 .میباشددرجه  ۳۶۰قابلیت چرخش 

باالی لوله های ستون یا عمودی در داربست های مسقف یا داربست هایی که (: مخصوص ایجاد سقف)بست کالهکی 
 .نیاز به چادر در آنها وجود دارد استفاده می شود

در محل تماس این بست با لوله . جهت اتصال لوله های افقی مورد استفاده قرار می گیرد: بست زبانه ای یا پیوندی 
و توسط واسطه یا مغزی . طراحی شده که در سوراخ لوله های افقی قرار می گیرد mm ۱۴زائده های با قطر 

 .کیلوگرم در نقطه اتصال دو لوله به هم ایجاد می نماید ۴۵۰۰درون لوله، مقاومت کششی بسیار زیادی معادل 

 .متر ارتفاع داشته باشد از این ابزار استفاده خواهد شد ۶در هر نوع داربست که بیش از : مغزی

 



 آسفالت،محل نصب آن سطوح سیمانی، موزائیک و یا : کفشک یا پایه فوالدی

 وسرامیک یا کاشی بوده روی یا خاکی و زمینهای شنی   

 .از الستیک مخصوص و تخته بطور همزمان استفاده می گردد  

 

 

 

وسیله ای قابل تنظیم که توسط پیچ تغییر طول پیدا می کند و جهت اتصال و تکیه : لنگریا مهاربند داربست پیچی

 .دادن داربست به ستون یا دیواره در نقاط مختلف داربست به کار می رود

 



 

برای داربست های سیار دو نوع داخل سالن یاخارج سالن داخلی با روکش الستیک مخصوص و : فوالدیچرخهای 

 میشودنوع فوالدی آن در خارج کارگاه استفاده ، کیلو گرم استفاده می گردد ۶۰۰با قدرت تحمل 

 کیلوگرم بوده و می توان گفت  ۱۰۰۰که دارای قدرت تحمل   

 .نیرو را تحمل می کندتن ۴متری با احتساب وزن داربست،  ۸یک داربست در 

 

 

 

 

سانتی متر  ۲۵ - ۲۰عرضسانتی متر و  ۵متر و ضخامت  ۲از جنس چوب به طول : تخته زیر پا یا سطح کار  

 .می باشد؛ که باید صاف، خشک و محکم باشد

 



:اجزای داربست  



به صورت اریب و ضربدری بسته میشوند و ساختمان داربست را محکم نگه می دارند و مقاومت داربست 
 .بریس های بیرونی می بایست در فواصل مناسب مطابق استاندارد مربوطه بسته شوند. بیشتر میشود

 بریس های داخلی می بایست به لجر و در فاصله استاندارد بسته شوند  

 .متر بسته شوند ۱۰در هر  FACED BRACEبریس های بیرونی و 

 

(بادخور)لوله های مهاری   





 مسئولیت برپا کردن، پیاده کردن و هر گونه تغییرات اساسی در داربست با سرپرست اداره ذیربط بوده و
هرگونه اقدامی در این مورد، باید فقط تحت مدیریت و نظارت وی و حتی المقدور به وسیله کارکنانی که در 

 .این گونه کارها تجربه کافی دارند انجام شود

  قبل از برپاکردن هر داربست، بایستی مسئول واحد مربوطه از کلیه بخشها و متعلقات داربست بازدید بعمل
 .آورده و از سالم بودن و کیفیت اجزا مورد استفاده در احداث داربست اطمینان حاصل نماید

  داربست برای انجام کاری که در نظر گرفته شده مناسب باشد و وسایلی که برای ساخت آن بکار رفته سالم
 .و در وضعیت پایداری باشند تجهیزات ایمنی الزم در آن بکار رفته است

 مگر این که بخش بجا . نباید داربست را در حالتی بجا گذاشت که بتوان از بخشهای باقی مانده استفاده نمود
 .مانده منطبق با مقررات باشد

 قبل از نصب، از . تخته ها باید به صورت مربع مستطیل بریده شوند و سر آنها با تسمه فلزی بسته شده باشد
 .محل کار بازدید کنید و بر اساس میزان بار وارده تجهیزات و وسایل الزم را برای کار آماده نمایید

  حتما از افراد ماهر و با صالحیت برای کار داربست استفاده نمایید. 

 

 مقررات استفاده از داربست



 در داربست های معلق از محکم بودن محل اتصال کابل ها به ویژه محل اتصال کابل به داربست مطمئن
برابر وزن داربست مقاومت داشته باشد و تمهیدات  ۶کابل بکار رفته در این داربست ها حداقل باید . شوید

 .الزم برای جلوگیری از پیچ و تاب خوردن داربست در نظر گرفته شود

 از تجمع بار و وسایل بی مورد روی داربست خودداری کنید. 

  باشندمطمئن شوید که تمامی تجهیزات برقی مورد استفاده روی داربست ها سالم بوده و به سیم ارت مجهز. 

 از قرار دادن مواد آتش گیر و قابل اشتعال مانند بنزین روی داربست معلق خودداری کنید. 

 بایستید... برای افزایش دامنه دسترسی در هنگام کار روی بشکه، چهار پایه، جعبه و. 

 سیستم طناب نجات را به محل محکمی غیر از خود داربست متصل کنید. 

 کابل ها و سیم های مهاری داربست معلق رابه جای محکمی مانند ستون اصلی ساختمان ببنیدید و از بستن
 .جدا خودداری کنید... به دور دودکش و 

 

 مقررات استفاده از داربست



هنگام جابه جایی داربست های متحرک افراد نباید روی داربست باشند. 

از صحت و درستی چرخها وترمزهای داربست متحرک مطمئن شوید. 

  میله های مورد . متر باشد ۵فاصله داربست های فلزی از کابل های انتقال نیرو و سایر تجهیزات الکتریکی باید حداقل
 .استفاده برای داربست ها باید فاقد هرگونه کج شدگی، زنگ زدگی، خوردگی و سایر معایب باشند

  باشدسانتیمتر  ۵قطر بیرونی لوله های مورد استفاده برای برپایی داربست ها نباید کمتر از. 

 تخته ها و یا الوارهای زیر پایی مورد استفاده در داربست ها باید مطابق با اصول ایمنی انتخاب شده باشند و از ضخامت
 .کافی برخوردار باشند

 چفت و بست های مخصوص اتصال قطعات داربست ها باید مطابق با اصول ایمنی انتخاب و استفاده شوند. 

  به هنگام تعمیر . برابر باری که بر روی آن قرار می گیرد محاسبه شود ۴مقاومت داربست و تکیه گاه های آن باید
 .داربست ها هیچ کارگری نباید بر روی آن کار کند

  استفاده نکنید... برای استقرار پایه های داربست از آجر، بلوک سیمانی، بشگه و. 

 

 

 مقررات استفاده از داربست



 .بعنوان جایگاه کار ممنوع می باشد بشکهاستفاده از ▪

 ۱۵۰ - ۶۰بینعرض جایگاه کار کارگران روی داربست بسته به سنگینی و تحرک مورد لزوم کارگر ▪
 .سانتیمتر انتخاب می شود

 .سانتیمتر باشد ۱۸۰باز باالی سر کارگران باید در حدود فضای ▪

 .سکوی کاری کارگران باید حداقل روی سه تکیه گاه قرار گیرد ▪

 

 جایگاه کار بر روی داربست



  داربست باید محکم بوده و در برابر فشارهای الزم مقاومت کافی از خود نشان دهدلوله  . 

  صورت تغییر شکل و یا خمیدگی نبایستی از آن استفاده نموددر . 

  می باشدمتر 4/ 6لوله طول مجاز یک حداکثر. 

   ها در انواع مختلف موجود می باشند که بسته به محل داربست و نوع استفاده از آن بست مخصوص بست
 . گرددمی استفاده  به خود 

  رزوه های بست بسیار مهم می باشد که در صورت شکستگی و یا خوردگی نبایستی از آن استفاده وضعیت
 .نمود

 لوله داربست



هر یک از سکوهای سطوح کار باید بطور کامل تخته گذاری و پوشیده شود. 

  هر یک از بخشهای سطح کار یا سکو نظیر تخته باید طوری نصب شود که فضای تخته های مجاور و
 .متر بیشتر نباشدسانتی 2/54کنار هم از یک اینچ یا 

 سانتی متر بیشتر باشد ۳۰اینچ یا  ۱۲حداقل پهنای سطوح کار یا جایگاه کار نباید از. 

 سانتی متر از جلوی جبهه کار بیشتر باشد ۳۶اینچ یا  ۱۴لبه جلوی تمام سکوها یا جایگاه های کار نباید از. 

  سانتی متر گذشته باشد ۱۵اینچ یا  ۶انتهای جایگاه کار باید از روی دست به اندازه. 

  سکوهای چوبی نباید با مواد رنگی یا جالدهنده پوشش داده شوند زیرا ممکن است نواقصات و ترک
لبه های الوار چوبی می تواند برای شناسایی و نشانه گذاری عالمت گذاری . خوردگیهای چوب دیده نشود

 .شود

 سانتی متر باشد ۱۸۰حداقل فاصله بین دو سکو . فضای خالی باالی سر باید در نظر گرفته شود. 

 

  Scaffold Platformسکوهای داربست 



جایگاه داربست باید حداقل یک متر پایین تر از منتهی الیه تیرهای عمودی باشد. 

 عرض . سانتی متر کمتر نباشد و ضخامت های مساوی داشته باشند ۵در هیچ مواردی ضخامت الوار از
 .سانتی متر باشد ۲۵آنها مساوی و حداقل 

  الوارها نباید روی هم قرار بگیرند چون خطر برخورد پای کارگران به لبه الوار و افتادن آنها وجود دارد و
 .همچنین جابه جایی چرخهای دستی با مشکل مواجهه میشود

 الوارها باید حداقل روی سه تکیه گاه یا دستک عبور کرده باشد. 

 

  Scaffold Platformسکوهای داربست 



 رفتار نا ایمن در نصب پایه هاي داربست





تور نجاتنصب    

تورباید تا حد ممکن در زیر ، 
 نزدیک به لبه محل کار باشد



 طول مجاز الوار آن فاصله ای است که بین تکیه گاه ها قرار می گیرد. 

  هر چه طول الوار زیادتر می شود میزان خمش یا خمیدگی بیشتر خواهد شد و به همان نسبت میزان تحمل یا ظرفیت
 .میزان خمیدگی یا خمش مجاز برای الوار یک شصتم طول الوار می باشد. تخته کاهش خواهد یافت

  مذکور باید شرایط زیر را داشته باشندالوارهای: 

  میلی متر نباشد ۳۸آن کمتر از ضخامت. 

  میلی متر باشد ۲۲۵آن حداقل پهنای. 

 مورد استفاده نباید دارای شکاف، پوسیدگی، ترک و خمیدگی باشد و درجه تحمل بار آن قبل از استفاده تعیین الوارهای
 .شود

 الوارها می بایستی با یک نوار فلزی به منظور جلوگیری از ایجاد ترک و رشد آن بسته شوندانتهای.. 

  میلی متر باشند ۱۵۰های روی چوب در مجموع نباید بیشتر از گره. 

 مشخصات الوارها و تخته ها



  میلی متر تجاوز نماید ۷۵گره ها در یک طرف نباید از پهنای. 

  میلی متر می باشد ۱۵۰بین گروهی از گره ها، فاصله. 

  میلی متر تجاوز نمایند ۵۰های لبه داربست نباید از گره. 

  هایی که شکستگی وشکاف دارند نباید مورد استفاده قرار گیرندتخته. 

 سوختگی، آلودگی به روغن و گازوییل و میخ نباید در تخته باشدبریدگی ،. 

 تخته ها نباید رنگ شوند. 

 تخته ها باید به صورت مربع مستطیل بریده شوند و سر آنها با تسمه فلزی بسته شده باشد. 

 

 مشخصات الوارها و تخته ها



در مواردي كه برپا كردن داربست گران تمام میشود مي توان از سكوهاي 
 .مرتفع موقتي استفاده كرد

انواع این وسایل متحرك كه ارتفاع سطوح پالتفورم آنها قابل تنظیم مي 
 :باشد ، عبارتند از 

 : CherryPickerسبد هوایي یا  - 1

این وسایل در دو جهت افقي و عمودي حركت كرده و در نقاط مختلف قابل 
 .تنظیم مي باشد 

 Elevated Work Platformمرتفع       کار بر روی سکوهای 

 باالبر سیارهیدرولیكي



 :وسایل دارای ساختار تلسکوپی-۲

 ووسایل سیار ، باعث حفظ پایداري  (Outrigger)مناسب جك هاي تعادل استقرار 

 اطمینان از شاقول بودن بخش تلسكوپي  

 .مي شود 

 Elevated Work Platform       کار بر روی سکوهای مرتفع    



 :انواع سامانه ها



 !پائین نروید از خود داربست باال و 

 استفاده کنیداز پله یا نردبان 

 نمونه هائي از غفلت







. 



. 



. 





 عملیات سند بالست



از ابتدای قرن بیستم که تمیز کاری روی بدنه قطعات بزرگ فلزی با شیوه سندبالست مرسوم شد به تدریج استفاده از مواد 
 سیلیسی که گرد و غبارات ریز آن کارگران این حرفه را در معرض بیماری قرار میداد منسوخ گردید 

میالدی شورایی از نمایندگان هفت کشور صنعتی اروپا توصیه نمودند که برای تمیز کاری سطوح فلزات  ۱۹۶۶سال در 
 ۺ۵نبایستی از سنگ های سیلیسی استفاده شود و برای دیگر مواد ساینده جایگزین نیز نبایستی میزان سیلیس آزاد آنها از 

 .تجاوز نماید

 . اولین خطر سندبالست میزان تراکم خیلی زیاد گرد و غبارات است که در عملیات سندبالست کاری ایجاد می شود 

 .در آنها میشود Silicosis  بیماری باعث آن در ورود مجاری تنفسی کارگران  mm ۵سخت ذرات 

میشود این بیماریها معموال بعد از  Peneumocniousو  Siderosisتراکم غبارات اکسیدهای آهن نیز سبب بیماریهای  
 .سال ظاهر می شوند ۱۲الی  ۷

 .با تهویه کافی و کاهش غلظت غبارات ناشی از سند بالست خطرات بیماری های حرفه مذکور مرتفع می گردد 

 

 سند بالست



ذرات آهن لعاب دار -به جای مواد سیلیس دار می توان از ساینده های دیگر نظیر گرانول اکسید آلومنیوم .1
 .و ذرات سمباده استفاده نمود Malleableذرات چدن 

سندبالست قطعاتی که خیلی بزرگ نیستند و امکان جابه جایی آنها مقدور است بایستی در سالن محصوری . ۲
 .که ابعاد کافی داشته باشد انجام گیرد

. محل انجام عملیات بایستی به نحوی صورت گیرد که رانش هوا از طرف باال به سمت پائین صورت پذیرد. ۳
بدین معنی که ضریب خروجی هوا به میزانی باشد که باعث فشار منفی کمی در سالن سندبالست گردد تا هوای 

تازه بتواند از باال وارد سالن شده و آلودگی از منافذ سالن به بیرون انتشار نیابد، در کف سالن و یا دو طرف 
دیوار سالن که در مسیر هوای خروجی به هوای آزاد است جریان هوای آلوده باید از فیلترهای مإثر پارچه ای 

یا از سیلیکون یا رسوب دهنده های الکترواستاتیک عبور یابد تا مواد ساینده گرفته شود و برای استفاده مجدد 
 .در مخزنی که در زیر سالن سندبالست قرار داده می شود جمع آوری گردد

مخازن سوخت و یا لوله کشیها قراردارد محدوده سندبالست  -محل هایی که تاسیسات ثابت مانند بویلرها. ۴
 .کاری بایستی با اسکلت بندی و چادر کشی محصور گردد

 مقررات ایمنی کار با سندبالست



 Air Lineاپراتور سندبالست کار بایستی مجهز به وسایل حفاظت فردی شامل کاله  مخصوص سندبالست . ۵
Helmet   -  دستکش ساق بلند باشد -چکمه الستیکی  -کار با پیش بند مقاوم لباس. 

شیلنگ . کاله سندبالست که در اختیار فردی قرار می گیرد نبایستی مورد استفاده افراد دیگرقرار گیرد.  ۶
 ۺ۱۷هوارسانی کاله سندبالست کار بایستی به منبع هوای سالمی متصل شود که دبی هوارسانی آن کمتر از 

هوای مذکور بایستی توسط فیلتر مناسبی که بدون کاهش اکسیژن هوا بتواند رطوبت، . مترمکعب در دقیقه نباشد
 Co۲ - Coمانند )دردهای روغنی، ذرات و عبارات و هر گونه گازهای سمی که از کمپرسور هوا ایجاد می شود 

توصیه شده است در هوای تنفسی نباید بیش . را جذب نماید؛ پایش گردد( اکسیدهای فلزی گوگرد یا نیتروژن دار
 .کربن دی اکسید وجود داشته باشد ۱۰۰۰PPMکربن منواکسید و بیش از  PPM۵۰از 

مراقبتهای دوره ای برای نگهداری تجهیزات، وسایل و سیستم های تهویه و وسایل حفاظت فردی به عمل آید و . ۷
 .سالن یکبار تحت تست هیدورستاتیک واقع شود Air Blast Chamberمخازن تحت فشار کمپرسور و مخلوط کن

دقیقه  ۴۰ساعت بوده و اپراتورنبایستی بیش از  ۸ساعت کار سندبالست کار در شبانه روز بایستی کمتر از . 8
بطور مداوم در داخل سالن سندبالست کار نماید و در مدتی که به تناوب سندبالست کار در سالن کار می نماید 

 .توسط شخص دیگری که در خارج سالن باشد مورد مراقبت قرار گیرد

 

 مقررات ایمنی کار با سندبالست



توزیع نور مناسب در سالن و سیستم ارتباط تلفنی یا صوتی بین مراقب و فرد سندبالست کاری الزامی . 9
ولت استفاده نمود برای جلوگیری از خطر  ۵۰در صورتیکه جهت تامین روشنایی نتوان از فشار برق تا . است

برق گرفتگی افراد الزم است مقررات ایمنی استفاده از ولتاژ ضعیف و سیستم سیم اتصال موثر الکتریکی بدنه 
 .به زمین مصرف کننده های الکتریکی مراعات گردد

افرادی که در نزدیک سالن سندبالست می باشند و افراد دیگری که در محلهایی بنحوی در معرض . ۱۰
 .استنشاق غبارات زیر ناشی از سندبالست کاری قرار دارند بایستی از فیلتر تنفسی استفاده نمایند

از ریه ها و اسپیرومتری برای سندبالست کاران سالی یکبار الزامی  X - Rayآزمایشهای پزشکی شامل . ۱۱
است و بایستی در پرونده پزشکی آنان ثبت شود و درصورت بروز عالئمی دال بر بیماری شغلی، کار آنان 

 .بایستی عوض شود

به منظور جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن که هنگام عبور مواد ساینده از لوله االستیکی رابط به نازل . ۱۲
ظاهر می شود نازل سندبالست بایستی توسط سیمی که از مسیر لوله عبور داده شده به زمین ارت شود تا از 

 . ترکیدن لوله رابط یا ایجاد شوک الکتریکی به سندبالست كاری جلوگیری بعمل آید

 مقررات ایمنی کار با سندبالست



پس از پایان کار هر شیفت، سندبالست کاران بایستی وسایل حفاظت فردی خود را تمیز و در قفسه . ۱۳
 .مخصوص نگاه دارند تا پس از استحمام دوش و تعویض لباس از خود رفع الودگی نموده باشند

در صورت انجام کار در ارتفاع مقررات کار در ارتفاع و داربستها برای سندبالست کاران الزم االجراء . ۱۴  
 .می باشد

مدیر کارگاه بایستی شخص مسئولی را جهت نظارت بر کار کارگاه های سندبالست تعیین کند تا مقررات .  ۱۵
 شخص مذکور الزمست قبل از شروع. فوق را کنترل نماید

سندبالست کلیه موارد ایمنی از جمله وضعیت شیلنگ ها، رابطها و بستها را بازدید و در صورت عملیات 
 .اطمینان از سالمت آنها اجازه کار صادر نماید

افرادی که با سیلیس سرو کار دارند باید قبل از غذا دستهای خود را کامال با آب وصابون بشویند و در . ۱۶
کارگران باید پس از اتمام روزانه . حین کار از انجام هر گونه خوردن، آشامیدن وسیگار کشیدن پرهیز نمایند

 .کار حمام کرده و سپس با لباسهای پاک محل کار خود را ترک نمایند

 

 مقررات ایمنی کار با سندبالست



 ایمنی در برابر حریق



.اکسیداسیون سریع است که با مقدار متفاوتی نور و گرما همراه استیک آتش   

از نوع تجزیهای است که از اکسیداسیون سریع مواد سوختنی فعل وانفعال شیمیایی طبق این تعریف، آتش یک   
.حاصل میشود و در طی آن گرما و نور تولید میشود  

اکسیدکننده نیز . ابتدا باید به صورت گاز یا بخار درآید تا بتوان با اکسیدکننده به نسبت مناسب مخلوط شود سوخت
درجه حرارت نیز باید به میزان کافی باال بوده و اکسیژن کافی برای ایجاد حریق . بخار یا گاز باشدبه فرم باید 

.باشدفراهم   

 

است و برای تشکیل شده  تشکیلدرصد از گازهای دیگر  1درصد نیتروژن و  78، درصد اکسیژن 21از هوا
 .  مورد نیاز استدرصد اکسیژن  16آتش حداقل 

 

و شدن اکسیژن نیتروژن در هوا باعث رقیق . درصد باشد احتراق خیلی سریع رخ میدهد 21اکسیژن بیش از اگر 
 در نتیجه کمک به انتشار آتش میشود

 



فرایند اکسیداسیون سریع در دمای باالی هوا با آزاد شدن محصوالت گازی گرم و انتشار تشعشعات مرئی و 
 . گویند سوختننامریی را 

اکسیداسیون در مفهوم شیمیایی . که حریق را از سایر اکسیداسیونها متمایز میکند سرعت سوختن استعاملی 
 (  احیاکننده سوختبرای وقوع واکنش اکسیداسیون یک عامل . .از دست دادن الکترون میباشدمعنی  به

 .استالزم (اکسیژن) اکسیدکنندهیک عمل و ) 

 سوختن



قاعده مثلث حریق برای ایجاد حریق در . سه عامل مهم در ایجاد حریق موثرند، گرما، سوخت و اکسیژن
 .سطح جامدات صادق است

 عناصر حریق

است، هرم رإیت  قابلبرای فرآیند احتراق بخارات و گازها، که در آن شعله 

 .آتش مدل بهتری برای توصیف عناصر حریق است

در این مدل عالوه بر سه عنصر مثلث آتش، عنصر چهارم، تولید رادیکالهای 
 .است ( OH)هیدروکسید 

مولکولهای قابل احتراق در کمتر از یک هزارم اثر شکستن این عنصر در   

 .ثانیه ایجاد میشود



امروزه در بحث ماهیت آتش بعد چهارمی برای ایجاد حریق قائل هستند و آن واکنش زنجیری است که در تغییر 
برای اطفا اینگونه . مکرر با اکسیژن حاصل میگردد و تداوم آتش وابسته به آن نیز هستو ترکیب حالت ماده 

کنیم که خاصیت جلوگیری از واکنشهای زنجیری شیمیایی را داشته باشد موادی استفاده حریقها بهتر است از 
 .و پودر خشک CO2مانند 

 واکنش زنجیری

 سوخت



 آتش گیری مستقیم1.

 افزایش تدریجی دما 2.

 واکنش های شیمیایی3.

 اصطحکاک4.

 تمرکز ذره بینی5.

 الکتریسیته جاری6.

 الکتریسیته ساکن7.

 صاعقه 8.

 تراکم بیش از حد ماده سوختنی 9.

 

 علل و شرایط بروز حریق 



 :بر اساس منابع تولید میتوان آنها را به چهار دسته تقسیم کرد

 .  مییابدهر گاه فشار گاز افزایش یابد گرمای آن نیز افزایش . به وجود می آیداصطکاک و فشار که به دو صورت  مکانیکی

 .فشردن یک گاز گرمای زیادی تولید میشود که میتواند منجر به احتراق مواد سوختنی شوددرحین 

 .که موتورهای دیزلی، فاقد شمع برای تولید جرقه استدالیلی است این قاعده یکی از  

 .به وجود می آیدگرمای الکتریکی که به دالیل زیادی از جمله مقاومت، قوس، الکتریسیته ساکن، رعدوبرق و غیره 

  خودبه خودیدر گرمای . و انحالل تولید میشودخودی  خودبهگرمای شیمیایی که به چهار صور احتراق، تجزیه، گرمایی 
به به منبع گرمایشی بیرونی نیست و برخی موارد در دمای معمولی اتاق سرعت احتراق به حدی است که میتواند منجر نیازی 
 .روغنی سویا، تخم کتان، تخم پنبه و غیرهدانه های احتراق شود مانند شروع 

 .هسته ایناشی از فعالیتهای : هسته ایگرما با منشؤ 

 منابع تولید جرقه



 طبقه بندی انواع آتش 



. 

در آن قرار خاموش کننده ، نوع مکانی است که خاموش کنندهیکی از مالحظات مهم در هنگام انتخاب 

 .میگیرد
تقسیم  A, B, C, Dبه گروههای حریق ها ، خاموش کننده هامربوط به  NFPAسازمان اساس استاندارد بر   

تقسیم بندی  Eو  A,B, C, Dکالس به پنج حریق ها کشورهای اروپایی، اساس تقسیم بندی اما بر . شده اند

 . میشوند

مورد تؤیید سازمان طبقه بندی مدنظر قرار داده است که البته این الگوی تقسیم بندی اروپایی را ما نیز کشور 
9ISO نیز هست. 

به علت وسعت حریقها جای خود را بازنموده که  اضافه شده است  Kیا  Fعنوانجدیدی تحت کالس اخیراً   

 .است

 .آشپزی استو روغنهای این دسته مربوط به حریق آشپزخانه   



مانند کاغذ، چوب، پارچه، ) عموماً جامد(از سوختن مواد معمولی قابل احتراق حریق ها این نوع 
 چرم، پالستیک و امثال آن که

که برای خاموش کنندههایی . به وجود می آیندپس از سوختن از خود خاکستر بجای میگذارند 
 کنترل آن بکار میروند توسط

 .است مشخص میشوندشده  درج A  مثلث سبز رنگ که وسط آن حرف 

جت آب میبایستی بر پایه آتش پاشیده شده . آب استمبنای اطفاء آنها بر خنک کردن و استفاده از   
 .به سراسر آتش گسترش یابدکم  کمو 

 مواد قابل احتراق جامد:  Aحریق کالس 



در اثر سوختن مایعات قابل اشتعال و یا جامداتی که به راحتی قابلیت مایع شدن دارند سوزیها  آتشاین نوع 
 .  ، الکل، روغن، پارافین، رنگ، رزین، استون، چسب و غیره بهوجود میآیندبنزین،نفتمانند 

 نوع حریقها توسط مربع قرمز رنگ که دراین 

 .است نشان داده میشودشده  مشخص Bوسط آن حرف 

 قابل اشتعالمایعات  B:حریق دسته 



از . ناشی از گازها و مایعاتی که به سرعت به گاز تبدیل میشوند استسوزی  آتشاین دسته شامل 
 . و گاز شهری اشاره نمودمایع  گازانواع این مواد میتوان به 

 . مربع آبی رنگ مشخص میشونددر   Cاین حریق با عالمت کنندههای  خاموش

 .  خفه کردن و سد کردن مسیر نشت استحریق  ایناطفاء راه 

 .است کربنپودر خشک، هالونها، کف و دیاکسید کننده  خاموشمادههای بهترین 

 گازهای قابل اشتعال C:کالس حریق 



از . ناشی از گازها و مایعاتی که به سرعت به گاز تبدیل میشوند استسوزی  آتشاین دسته شامل 
 انواع این مواد میتوان به گاز

در مربع آبی رنگ  Cخاموشکنندههای این حریق با عالمت . مایع و گاز شهری اشاره نمود
 راه اطفاء این. مشخص میشوند

بهترین مادههای خاموشکننده پودر خشک، . حریق خفه کردن و سد کردن مسیر نشت است
 هالونها، کف و دیاکسید کربن

 .است

 قابل اشتعالفلزات : Dحریق کالس



 ودر اثر استفاده نابجا از یک وسیله برقی، توسط دستگاههای الکتریکی ناقص سوزیها  آتشاین نوع 

 .میآیندوجود  به های غلط کشی سیم 

 راه اطفاء این دسته حریق قطع جریان برق و خفه کردن. مشخص میشوند Eآنها با حرف کنندههای  خاموش 

 .یا هالن و هالوکربن است 2COحریق با گاز 

 الکتریکیحریق E: کالسحریق 



و مواد سوختنی ها  آشپزخانهو شامل حریق اند  بندی گردیده تقسیممجزا طور  بهاهمیتشان خاطر  بهاین گروه 
 مهم آن یعنی

کربن و یا اکسید  دیکف، پودر خشک، وسیله  بهرا ها  حریقاین نوع . و روغنهای آشپزخانه میشوندها  چربی
 پتو خاموش

 .مایند مین

 آشپزخانه و روغنهاحریق K: کالس حریق 



خطرات مواد و نحوه برخورد هنگام خطر شامل حریق، مخاطرات شیمیایی حتی بهداشتی بینی  پیشجهت 
مواد درج بندیهای  بستهاست که باید عالمتهای مربوط بر روی ظروف و شده  بینی پیش المللی بینکدهای 

 . گردد

به آن لوزی خطر گفته میشود درج میگردد و بخش تقسیم شده است چهار  بهکدها در یک لوزی که کلیه 
 .  نمونه این لوزی در شکل زیر آمده است

 تعیین گردیده  4تا  0خطر بین درجات  کلیه

 .اند بندی نموده درجهمواد را از نظر مخاطرات به صورت زیر و 

 لوزی خطر



 (خطر اشتعال)رنگ قرمز برای خانه باال × 

 (خطرات بهداشتی)چپ رنگ آبی برای خانه سمت × 

 (شیمیاییواکنش خطر )رنگ زرد برای خانه سمت راست × 

 (خطرات ویژه)خانه پایین بیرنگ و یا اینکه بهرنگ بدنه محموله میباشد × 

 :لوزی دارای یک زمینه رنگی یا حروف رنگی ثابت به صورت زیر میباشد خانه های 



 .آتش نمیگیرد -0

 .به حرارت قابلتوجه دارد تا آتش بگیردنیاز - 1

 .نیاز به حرارت مختصری برای آتشگیری دارد -2

 .در شرایط عادی نیز آتش میگیرداحتماالً - 3

 .مایعات با قابلیت اشتغال باال یا گازها مایعشده که به سرعت آتش میگیرند -4

 از نظر اشتعالبندی  درجه



 .در این ویژگی بیشتر واکنش با آب در هنگام حریق در نظراست

 

 .در حالت عادی و حتی در مجاورت حریق پایدار بوده و با آب واکنش ندارد 0-

 .در درجات باالی حریق و فشار زیاد واکنش نشان میدهند 1-

 .به آسانی دچار تغییرات شدید شیمیایی میشوند 2-

به خودی خود نیز ممکن است تجزیهشده و درصورتیکه در محفظه بسته باشند حالت انفجاری  3-
 .دارند

در شرایط عادی حرارت و فشار قابلیت انفجار و تجزیه دارند و برخی نیز در اثر ضربه  4-
 .منفجر میشوند

 پایداری از نظر واکنشهای شیمیاییدرجه بندی 



 . به هنگام حریق خطر خاصی ندارند -0

 .مخاطرات محدودی دارند و هنگام اطفا حریق ترجیحاً نیاز به ماسک است- 1

 .مخاطرات آنها محرز است و با ماسک تنفسی میتوان به محیط آتش آنها رفت -2

موادی که برای سالمت بسیار خطرناک هستند و ورود با احتیاط و لباس حفاظتی و ماسک امکانپذیر  -3
 .است

 .به شدت مخاطرهآمیز و مرگآور هستند حتی مخاطره پوستی نیز ایجاد میکنند -4

 مخاطرات بهداشتی مواد در هنگام حریقدرجه بندی 



 :نشان داده میشوندزیر عموماً مخاطره یا محدودیتهای خاموش کردن آب با عالمتهای جدول 

 خطرات ویژه مواد



سلسلهمراتب کنترل خطر بالقوه حریق در شش مرحله حذف، جایگزینی، جداسازی، کنترلهای مهندسی، 
 کنترلهای مدیریتی

 .و وسایل حافظت فردی جای میگیرند

 .تمامی روشهایی خاموش کردن آتش بر اساس مثلث حریق است

 پیشگیری از خطرات بالقوه حریق



اصوالً تؤسیسات حفاظت در برابر حریق شامل طراحی سیستمهایی جهت کشف، کنترل و خاموش کردن حریق 
 بهطور. است

 :کلی تؤسیسات حفاظت در برابر حریق به دو گروه اصلی تفکیک میشوند

 10سیستمهایی غیرفعال  

 11سیستمهایی فعال  

 تاسیسات حفاظت در برابر حریق



اینگونه سیستمها بدون اینکه بهطور فعال کاری انجام دهند بهدلیل اینکه قسمتی از فرآیند یا ساختمان هستند 
 میتوانند از

. ایجاد اشتعال جلوگیری کرده و ضمن محدود کردن توسعه حریق از گسترش آن به سایر نقاط جلوگیری کنند
 یک نمونه از

همچنین مجراها در دیوار ضد حریق توسط دربهای ضد . است 12سیستمهایی غیرفعال، دیوار ضد حریق 
 حریق و همچنین

 .دریچههای ضد حریق محافظت میشوند

 سیستمهایی غیرفعال



اینگونه سیستمها که قسمتی از تؤسیسات حفاظت در برابر حریق هستند با شرکت فعال در عملیات و انجام یک 
 .در شرایط اضطراری باعث حفاظت در برابر حریق میگردندفعالیت مکانیکی 

 .استنوع تؤسیسات به عنوان مثال سیستم اسپرینکلر از انواع این   

 .صبح رخ میدهند 4بسیاری از حریقهای مخرب در فاصله بین نیمه شب تا 

 سیستمهای فعال



 .شعله، گرما، دود، گازها و بخارات حاصل از حریق: برای حریق چهار محصول پایهای وجود دارد 

شعله با افزایش درصد اکسیژن بر شدت . و خطرناکترین محصول حریق استتوجهترین  قابل: شعله
 .سوختن کربن از شدت روشنایی آن کاسته میشودعلت بهتر گرمایش افزوده و به 

زرد و گازهای مواد رنگ  حاوی سدیم بهرنگ شعله بستگی به ماهیت ماده سوختنی دارد، مثالً در مواد   
 .آبی استبه رنگ آلی 

از خطرهای اصلی و اولیه  COگرما همراه با کم شدن اکسیژن محیط و تشکیل گاز (: انرژی)گرما 
درجه  49از سوزیها  آتشوقتی که درجه گرما در انجام شده طی آزمایشات . محسوب میشودآتشسوزی 

 .مخصوص جهت اطفا استفاده کردو ماسک سانتیگراد بیشتر شود می باید از لباس 

هر چه . درجه فارنهایت میرسد 1300درجه سلسیوس و یا  700اغلب در هنگام گسترش حریق، دما به   
 .به سوزی ماده سوختنی بیشتر باشد دما بیشتر خواهد بود

 

 محصوالت احتراق



و از ذرات بسیار ریز کربن، دوده و مخلوطی به وجود می آید دود از سوختن ناقص مواد سوختنی : یا ذراتدود 
 .  استتشکیل شده آئروسل مایع شده بسیار ریز و ذرات  COو  N2از 

ذرات آئروسل بیشتر در . مزاحمت مینمایندقطر ذرات بیش از طول موج نور بوده و در عبور نور ایجاد دامنه 
شده و فرایند فرار را دید افراد این ذران باعث اختالل . مواقعی که ماده سوختنی از مواد آلی باشد تشکیل میشود

 .دچار مشکل میسازد

یکی از خطرناکترین محصوالت آتش که در تلفات انسانی نقش مهمی دارد در : گازها و بخارات حاصل از حریق
 .واقع همان بخارات حاصل از احتراق مواد سوختنی است

به وجود می  CO2اگر عمل سوختن کامل باشد گاز . می ماننداین گازها پس از سرد شدن در محل حریق باقی  
 .را تولید میکند COاگر سوختن ناقص باشد که اکثراً به همین صورت است گاز سمی . آید

 .و سبکتر از هوا استبی بو این گاز بیرنگ، . استسوزی ها این گاز اولین گاز کشنده در بیشتر آتش 

 

 محصوالت احتراق



حرارت یکی از صورت های مختلف انرژی در طبیعت است به کمک آب یا خاموش :سرد کردن مواد در حال اشتغال  -1
 .کننده های سرما زا ، می توان سوخت را سرد نمود و از به وجود آمدن گازهای قابل اشتغال جلوگیری کرد

ترکیبی از اکسیژن، نیتروژن و مقداری گازهای دیگر نظیر دی اکسیدکربن، هوا : اکسیژن کاهش یا قطع درصد . ۲ 
در این روش می توان با استفاده از گازهای . می باشد... منواکسید کربن، آرگون، بخارات آب و ذرات معلق در هوا و 

.  سنگین تر از هوا مانند مواد هالوژنه باعث شد این ماده جایگزین هوا گردد و از تماس هوا با آتش جلوگیری به عمل آید
 .همچنین میتوان بین هوا و آتش الیه عایقی توسط کف ایجاد نمود و از رسیدن اکسیژن به بخارات قابل اشتعال جلوگیری کرد

 جداسازی مواد سوختنی. ۳

 :براساس استانداردهای بین المللی جهت جداسازی یا قطع سوخت میتوان از یکی از سه روش زیر استفاده کرد 

 ماده سوختنی از شعله( جداکردن)دور کردن . الف

 شعله از ماده سوختنی( جدا کردن)دور کردن . ب

 ایجاد فاصله یا عایق بین ماده سوختنی و شعله. ج 

 

 

:روش های اطفاء حریق   



به دلیل جلوگیری از خطرات ناشی از گسترش آتش سوزی، دیوارهای :واکنش های زنجیرهای سوختنقطع -۴  
ICF  هر واحد ساختمانی، باید مجزا در نظر گرفته شوند و در نواحی هم جوار با دیگر واحدها باید از مصالح

 .مقاوم در برابر آتش سوزی استفاده کرد ولیکن پیوستگی عایق های قالب در داخل هر واحد بالمانع است

 مقررات ملی ساختمان

 

:روش های اطفاء حریق   



برای آگاه کردن ساکنین ساختمان از بروز حریق از وسایل سمعی و بصری خاص سیستمهای اعالم حریق  
 :استفاده میشوند که به سه گروه تقسیم می گردند

 ( Bell)یا زنگ Sounder)) آژیر .1

  (Flasher)چراغ های نشانگر  .2

 (Manual Call Point ) ( MCP)شستی های اعالم حریق .۳

شستی ها به دو صورت موجودند یا به صورت شستی معمولی یا به صورت شستی های شیشه دار که شامل 
این سیستم در . یک جعبه کوچک قرمز رنگ که درون آن یک میکرو سوئیچ و جلوی آن درب شیشه ای است

همان لحظات اولیه حریق باید محل آن را شناسایی و مراتب را به یک مرکز کنترل ارسال نموده و نیز توسط 
 .آژیر اعالم حریق را به ساکنین اعالم نماید و نیز به وسیله ی تلفن به مرکز آتش نشانی خبر دهد

 تجهیزات اعالم کننده حریق



 انواع سیستم

اطفاء حریق   

سیستم های -الف 
 اطفاء حریق اتوماتیک 

   SPRINKLERSاسپرینکلرها -1

سیستم های اطفا ء-ب   
 حریق دستی

 

کپسول آب و گاز -1  

کپسول پودر شیمیایی -2  

CO   2کپسول -3

کپسول های هالوژن-4  

(کف)خاموش کننده فوم -5  



   SPRINKLERS: اسپرینکلرها-1  

و پودر در آنها به هنگام اطفاء حریق استفاده می کنند، از یک شبکه  CO 2دستگاهی است سقفی که از آب،
لوله کشی محاسبه شده در سقف و دیواره کارگاه ها و سالنها و مخصوصا انبارها، پیش بینی و نصب می شود 

و دارای نازل هایی است که در روی آنها آلیاژهای مخصوص و حساس نسبت به درجه حرارت یا کپسول مایع 
یا گازی کوچکی قرار گرفته است به هنگام تغییر درجه حرارت محیط آلیاژ سرهای نازل ذوب شده یا کپسول 

آن ترکیده و باعث باز شدن مسیر آب شده و با فشار آب یا مواد دیگری روی آتش می پاشد در سر راه آنها می 
 .توان آژیرهایی نصب نمود تا از وقوع حریق نیز مطلع شد

 

های اطفاء حریق اتوماتیکالف ـ سیستم   



 .فرو نشاندن آتش سوزی مایعات قابل اشتعال از جمله مواد نفتی، نبایستی از آب استفاده کرددر 

ظرف حاوی مایع مشتعل شده باشد از حرکت دادن آن باید خودداری کرده و جهت اطفاء از شن، نمک، پتوی نمناک اگر 
 .با پوششهای خفه کننده استفاده نمود

 کپسولالکتریکی نیز نبایستی از آب استفاده شود و بهترین کپسول برای این قبیل آتشها، حریق های کردن خاموش 

2  COمی باشد. 

 .  بایستی قبل از استفاده کپسول را سروته نماییم تا پودر موجود کامال جابه جا گردد: پودریاز کپسول های استفاده 

باید کپسول را تکان داده و سپس ضامن مربوط را کشیده و سرشلنگ به طرف آتش بصورت جاروئی حرکت داده ترجیحا 
 .شود

استفاده مانند کپسول های پودری است ولی نیاز به سروته کردن آن و تکان دادن نحوه : استفاده از کپسولهای غیر پودری
 .مخزن نمی باشد

 

 

:نکات مهم  



 . ماه یک مرتبه باید بازرسی شود ۶که هر  CO 2بازرسی ماهیانه از کلیه آنها به استثنای نوع. الف

بازرسی سالیانه برای اطالع از کیفیت و کمیت مواد خاموش کننده و در صورت لزوم برای دوباره پر . ب
 .کردن آنها

آزمایش دو ساله برای تحت فشار گذاشتن بدنه ظروف خاموش کننده با فشاری که ازطرف کارخانه سازنده . ج
 .تعیین شده است

 

:خاموش کننده های دستی و چرخ دار مراتب زیر را باید رعایت نمود  



خاموش کننده ها برای استفاده در شرایط اضطراری با این هدف که بتوانند در مراحل اولیه شروع آتش سوزی از 
 .گسترش آن جلوگیری و آتش را خاموش نماید ساخته شده اند

 باشداین نوع خاموش کننده شامل یک کپسول محتوی آب می : آب و گازکپسول -1

 .که عامل خارج کننده آن که گاز نیتروژن است با فشار به درون کپسول تزریق می شود  

 .در آتش سوزی جامدات این خاموش کننده بهترین نوع می باشد  

های اطفای حریق دستیسیستم :ب   



 .میشونداین خاموش کننده ها به دو نوع پودر و هوا و پودر و گاز تقسیم : پودر شیمیاییکپسول -2

 . در انواع و وزنهای مختلف موجود میباشد که 

 پودر و هوای این خاموش کننده شامل یک کپسول پودر شیمیایی می شود که عامل نوع 

 فشار سنج . گاز نیتروژن بوده که با فشار به درون کپسول پودر تزریق می شود خارج کننده آن 

 .این خاموش کننده را میتوان نشانه این نوع خاموش کننده نامیدکوچک موجود بر روی 

نوع پودر و گاز این خاموش کننده نیز شامل یک کپسول حاوی پودر شیمیایی میباشد که عامل خارج کننده  
آن که گاز نیتروژن میباشد بر خالف کپسول های پودر و هوا که به درون کپسول تزریق می شد درون 

یک ظرف کوچک به نام کارتریج به صورت فشرده موجود میباشد که با فشار دادن دستگیره آن کارتریج 
 .گاز درون آن خارج می شودو سوراخ شده 

از مانع علت استفاده از گاز نیتروژن در خاموش کننده ها مایع نشدن این گاز در فشار باال می باشد که  
 .میباشد Cو  Bآتشهای کالس در کاربرد این خاموش کننده . کلوخه شدن پودر درون کپسول می شود

های اطفای حریق دستیسیستم :ب   



نوع خاموش کننده محتوی گاز دی اکسید کربن بوده که به صورت مایع درون کپسول قرار دارد و این  CO:2کپسول -3 
در هنگام خروج از کپسول به علت افت فشار ناگهانی آن سرمای فوق العاده ای پیدا می کند که با سرد کردن جسم در 

از این خاموش . مشخصه اصلی این نوع خاموش کننده ها نازل شیپوری آن می باشد. حال سوختن آتش را اطفای می کند
 .کننده در آتش سوزی ادوات برقی و همچنین مایعات قابل اشتعال استفاده می شود

  2مواد هالوژنه خاموش کننده هایی هستند که مکانیسم خاموش کردن آن شباهت زیادی به گاز: های هالوژن کپسول -4
CO  پایه آنها متان یا اتان است که به جای هیدروژن آنها یک یا چند ماده هالوژنه جایگزین می شود مانند )داردCF3Br 

بدین معنی که بعلت سنگین تر بودن از هوا به سرعت روی حریق را پوشانده و جانشین هوا می شود و ماده سوزان  ،(
این مواد وقتی از خاموش کننده خارج و در محیط ریخته می شود به سرعت . را از اکسیژن محیط محروم می سازد

 .تبدیل به بخار و تبخیر میشود

کف : این نوع خاموش کننده ها محتوی محلولی از آب و کف می باشد كفها دو نوع است(: کف)کننده فوم خاموش -5 
شیمیایی که شامل سولفات آلومینیم و بیکربنات سدیم و کف مکانیکی که شامل ترکیبات صابونی می باشند که در هنگام 

کاربرد این خاموش کننده نسبت به سایر . خروج از کپسول به صورت کف بر سطح ماده سوختنی ریخته می شود
 خاموش کننده ها کمتر میباشد اما بهترین خاموش کننده جهت اطفای مایعات قابل سوختن می باشد

 

 سیستم های اطفای حریق دستی



 .خاموش کننده محتوی آب به رنگ قرمز می باشد.1

 .خاموش کننده محتوی کف به رنگ زرد یا لیموئی می باشد. ۲

 .خاموش کننده محتوی پودر به رنگ آبی می باشد. ۳

 .به رنگ مشکی میباشد Co۲خاموش کننده محتوی گاز . ۴

 .خاموش کننده محتوی هالوژنه به رنگ سبز می باشد. ۵

الزم به ذکر است در حال حاضر اکثر تولید کنندگان از رنگ قرمز برای تمامی خاموش کننده ها استفاده می  
 .کنند

 

 شناسایی نوع خاموش کننده از طرف رنگ بدنه سیلندر



 ثانیه مورد نیاز است که طول پرتاب  ۱۰تا  ۸کیلوگرم زمانی بین  ۶تا  ۱تخلیه خاموش کننده با وزن زمان 1.

 .متر می باشد ۶الی  ۴مواد 

ثانیه مورد نیاز است که  ۱۴تا  ۱۰کیلو گرم زمانی بین  ۱۲تا  ۶زمان تخلیه خاموش کننده با وزن ماده . ۲
 .متر می باشد ۶الی  ۴طول پرتاب مواد 

ثانیه مورد نیاز  ۲۰تا ۱۷کیلو گرم زمانی بین  ۶تا  ۴زمان تخلیه خاموش کننده گاز کربنیک با وزن ماده . ۳
 .متر می باشد ۲است که طول پرتاب مواد 

ثانیه مورد نیاز است  ۵۰تا  ۳۰لیتر زمانی بین  ۱۰تا  ۶زمان تخلیه خاموش کننده آب و آب اكف با وزن . ۴
 .متر می باشد ۶الی  ۴که طول پرتاب مواد 

ثانیه مورد نیاز است که طول  ۱۳تا  ۱۰لیتری زمانی بین  ۱۰تا  ۶زمان تخلیه خاموش کننده هالون با وزن . ۵
 .متر می باشد ۳الی  ۲پرتاب مواد 

 

:زمان تخلیه خاموش کننده ها  



 .موادی که در محیط باعث بروز آتش سوزی شده اند. ۱

 .شدت آتش سوزی و سرعت انتشار آتش. ۲

 .تناسب کپسول ها برای شرایط موجود. 3

 .کاربرد آسان. ۴

 .در دسترس بودن افراد آشنا به کار کپسول. ۵

 ...شرایط محیطی از جمله دما، باد، جریان هوا، وجود بخارات خطرناک و  ۶

 .مسایل مربوط به سالمتی و ایمنی کاربر. ۷

 .نگهداری و حفاظت از کپسوللزوم . ۸  

 نحوه انتخاب یک کپسول آتش نشانی مناسب



مکان ها را از نظر پتانسیل خطر آتش سوزی و استانداردهای خاموش کننده ها و بر اساس دانسیته  .F . P . A Nسازمان  
 .نموده استتقسیم کم خطر، با خطر متوسط و پرخطر متوسط مواد سوختی در واحد سطح به سه دسته 

 .  این گروه بندی به طور خاص برای موادی است که جامد بوده و از خود خاکستر بر جای می گذارد 

 .موادی که سرعت اشتعال باال دارند باید از یک تا دو درجه باالتر در این تقسیم بندی استفاده کردبرای : نکته 

مکان های اداری، اتاق های درس مدارس و . مکانی که تنها مقدار کمی مواد قابل احتراق در محل وجود دارد: خطر کم 
 .کیلوگرم بر مترمربع می باشد ۵۰دانسیته مواد سوختی به طور متوسط تا . غیره در این گروه قرار دارند

پارکینگ، انبارهای تجاری و . مکانی که میزان مواد قابل احتراق در محل به طور متوسط باشد: خطر متوسط یا معمولی 
 .کیلوگرم بر متر مربع است ۱۰۰تا  ۵۰دانسیته مواد سوختی به طور متوسط تا . غیره در این گروه قرار دارند

شامل مکان هایی که با مواد سلولزی و چوب سروکار دارند در این . مواد قابل احتراق در آن نسبتا زیاد است: خطر زیاد 
 .کیلوگرم بر مترمربع است ۱۰۰دانسیته مواد سوختی به طور متوسط تا . گروه قرار دارند

 

 سوزیتقسیم بندی مکان ها از نظر خطر آتش 



پوند می رسد می باید به نحوی روی دیوار نصب شوند که فاصله  ۴۰کننده هایی که وزن آنها به خاموش 
 .فوت نشود ۶رأس باالیی خاموش کننده از کف زمین بیشتر از 

پوند است می باید به نحوی روی دیوار نصب شوند که  ۴۰خاموش کننده هایی که وزن آنها بیشتر از  
 .نشودفوت  3/5فاصله رأس باالیی خاموش کننده از کف زمین بیشتر از 

 .اینچ شود ۴در تحت هیچ شرایطی فاصله انتها و یا کف خاموش کننده تا زمین نباید کمتر از 

 

هانصب خاموش کننده   



   5-5-1-12بند: دوازدهم مبحث 

هتر ارتفبع از رٍی پی، هؼرفی ضخصی ریصالح ثِ ػٌَاى هسئَل  ۱۸هتر هرثغ ٍ یب  ۳۰۰۰در کبرگبّْبی ثب زیرثٌبی ثیص از 
 .ایوٌی، ثْذاضت کبر ٍ حفبظت هحیظ زیست الساهی هیجبضذ

  .ثبضذ کبر ثِ هطغَل تٌْبیی ثِ کبر، ػبدی سبػت از خبرج کِ دّذ اجبزُ کبرگری ّیچ ثِ ًجبیذ کبرفرهب : 2-5-1-12 بٌذ
  کبرگراى ًیبز هَرد خذهبت توبم ًیس ٍ ارتجبط ثرلراری اهکبى کبفی، رٍضٌبیی ثبیذ غیرػبدی، سبػت در کبر اًجبم صَرت در

   .ضَد فراّن

 آئیي ثب هغبثك کبر، سبػت ٍ زهبى کبرگراى، تؼذاد کبر، ًَع هحل، ثِ ثستِ سبختوبًی، کبرگبُ ّر در : 18-1-3-12 بٌذ
 دسترس در ٍ تأهیي الزم ثْذاضتی رفبّی تسْیالت ثبیذ پسضکی، آهَزش ٍ درهبى ثْذاضت ٍزارت ثْذاضتی تسْیالت ًبهِ

 .گیرد لرار کبرگراى

 

 ا



 15-1-3-12بند : دوازدهم مبحث 

ایي هَضَع ثبیذ تَسظ سبزًذُ ثِ  . در حیي اجرای کبر اػوبلی از لجیل خَردى، آضبهیذى ٍ استؼوبل دخبًیبت هوٌَع هیجبضذ
 .ًحَ همتضی ثِ اعالع ضبغلیي کبرگبّْبی سبختوبًی رسیذُ ٍ از آى جلَگیری ضَد

 ّبی سبزُ تؼجیِ اهکبى کِ ارتفبع در دیگر کبر ًَع ّر یب ٍ کطی سین جَضکبری، لجیل از کبرّبیی ثرای : ۱-۳-۴-۱۲ ثٌذ
  از ارتفبع در کبر فردی حفبظت تجْیسات ٍ ٍسبیل ثبیذ ثبضذ، ًذاضتِ ٍجَد کبرگراى سمَط از گیری جلَ ثرای حفبظتی

 اختیبر در ٍ تْیِ استبًذارد ًَع از کٌٌذُ هتَلف ٍسبیل سبیر ٍ (گبّی تکیِ عٌبة هْبر عٌبة ثذى، کبهل ثٌذ حوبیل) لجیل
   .ضَد دادُ لرار آًبى

  ثبیذ آى اجساء ٍ ّب لسوت کلیِ ارتفبع، در کبر فردی حفبظت تجْیسات ٍ ٍسبیل از استفبدُ ثبر ّر از لجل : ۲-۳-۴-۱۲ ثٌذ
   .گیرد لرار کٌترل ٍ ثبزدیذ هَرد دیگر ًمص ٍ ػیت گًَِ ّر یب ٍ ثریذگی پبرگی، خَردگی، داضتي ًظر از

 (ًجبت عٌبة)هْبر عٌبة ٍ ثذى کبهل ثٌذ حوبیل ثِ هجْس ثبیذ کٌٌذ، هی کبر چبُ ػوك در کِ کبرگراًی : ۳-۳-۴-۱۲ ثٌذ
  ٍ کطیذى ثبال اهکبى خغر، احسبس هحض ثِ تب ضَد هحکن ثبثتی ًمغِ در چبُ ثبالی در ثبیذ هْبر عٌبة آزاد اًتْبی .ثبضٌذ
 .ثبضذ داضتِ ٍجَد کبرگر ًجبت

 

 ا



 ا


