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 گفتار پيش

 

 عرصـه   سـاختمان ايـران، بـه عنـوان فراگيرتـرين ضـوابط موجـود در              ملّي  مقررات  

اهداف عالي تأمين ايمني، بهداشـت، سـالمت و           ترديد نقش مؤثري در نيل به       ساختمان، بي 

ارتقـاي   و رعايت آن ضمن تأمين اهداف مـذكور موجـب            صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد     

براساس اين اهميت، تدوين مقررات ملّي      . گردد  ها مي   كيفيت و افزايش عمر مفيد ساختمان     

شـود    وان نقطة عطفي در تاريخ مهندسي ساختمان كشور محـسوب مـي           عن  ساختمان كه به  

شهرسـازي آغـاز و بـا مـشاركت جامعـة       بيش از دو دهه است كه توسـط وزارت مـسكن و  

هـاي تخصـصي      مهندسي كشور و در قالب شوراي تدوين مقررات ملّي سـاختمان و كميتـه             

در ايـن مـسير ضـمن    . وقفه سير تكامل خود را طي نمـوده اسـت      مباحث، سازماندهي و بي   

تكميل و تجديدنظر مباحث از پيش تعريف شده و مطابقت آنها با مقتضيات شرايط كـشور                

از حيث اقتصادي، فني، فرهنگي و اجتماعي، تدوين مباحث جديدي هم در دستور كار قرار  

گرفته است كه پس از تدوين نهايي و طي مراحل تصويب در اختيار جامعة مهندسـي قـرار          

 .خواهد گرفت

هـا،   نامـه  در حال حاضر مدارك فني متعددي نظير مقـررات ملّـي سـاختمان، آيـين            

كننـدگان الزم اسـت       شـود و اسـتفاده      استانداردها و مشخصات فني در كـشور منتـشر مـي          

االجرا بودن، قلمـرو، حـدود تفـصيل،          هاي آنها از نظر هدف از تهيه هر مدرك، الزم           تفاوت  به

 مدرك توجه داشته باشند كـه در مـورد مقـررات ملّـي              هاي خاص هر    محتوا و ساير ويژگي   

 :هاي زير را برشمرد توان ويژگي ساختمان مي

 . االجرا است در سراسر كشور الزم» مقررات ملّي ساختمان«  �

 .شود طور خالصه و اجمالي تدوين مي به» مقررات ملّي ساختمان«احكام   �

 اي   موارد توصيه  اين مقررات فاقد  » نمقررات ملّي ساختما  «با توجه به الزامي بودن        �

 .            و راهنمايي است

 بر هرگونه عمليات ساختمان نظير تخريب، احـداث بنـا،         » مقررات ملّي ساختمان  «  �

 . تغيير كاربري، توسعة بنا، تعمير اساسي و نظاير آن حاكم است           

 پ



 

  ت

ا نيـستند بلكـه در      هـ   خودي خود متضمن كيفيت سـاختمان       مقررات تدوين شده به   

امر ترويج و آموزش آن در ميان جامعه مهندسي كـشور   كنار تدوين مقررات مذكور توجه به 

سو و ايجـاد نظـامي        طور عام از يك     آموزان و آحاد مردم به      طور خاص و دانشجويان، دانش      به

 ،كارآمد براي اعمال و كنترل اين مقـررات و تنظـيم روابـط دخيـل در امـر سـاخت و سـاز        

تغيير كاربري و ساير    ،   توسعه بنا  ، شرح وظايف و مراحل قانوني اقدامات احداث       ،ها  وليتمسئ

هاي اجرايي  عنوان راهكارها و ضمانت ساختمان از طرف ديگر، بايد همواره به موارد مربوط به

 .اندركاران ساخت و ساز قرار گيرد گزاران، مجريان و دست اين مقررات مد نظر سياست

ويژه مواد     نظام مهندسي و كنترل ساختمان و در اجراي مفاد آن به           با تصويب قانون  

رعايـت آنهـا در طراحـي،          قانون مذكور، وضع مقررات ملّي سـاختمان و الـزام بـه            34 و   33

منظور اطمينـان از ايمنـي، بهداشـت،          ها به   برداري و نگهداري ساختمان     محاسبه، اجرا، بهره  

، اين اطمينان را در ميان مهندسان و صـاحبان          دهي مناسب، آسايش و صرفة اقتصادي       بهره

اي كـه در توسـعه و    ايفاي وظيفه به گرمي، آورد كه با پشت     وجود مي   هاي ساختماني به    حرفه

هـاي واالي   آباداني كشور دارند مبادرت ورزند و از اين رهگذر، سهم خود را در تحقق آرمان         

 .انقالب عينيت بخشند

 و محترم شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمانفرصت را مغتنم شمرده از اعضاي 

نحوي در تدوين، ترويج و كنترل اعمال مقررات  كساني كه به هاي تخصصي و ساير كميته

نمايند سپاسگزاري نموده و از اساتيد، صاحب نظران،  ملّي ساختمان در كشور كوشش مي

 پيشنهادات خود اين اندركاران ساخت و ساز انتظار دارد با نظرات و مهندسان و كليه دست

 . دفتر را در غناي هرچه بيشتر مقررات مذكور ياري رسانند

 

 

 

 غالمرضا هوائـي                        

 مديركل امور مقررات ملّي ساختمان          
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 اتكلي 12-1

 هدف 12-1-1

و حفـظ    بهداشـت    ،هدف اين مبحث تعيين حداقل ضوابط و مقررات به منظور تأمين ايمني           

 . هنگام اجراي عمليات ساختماني استمحيط زيست

 

 دامنه كاربرد  12-1-2

در انجـام   فـاظتي كارگـاه هـاي سـاختماني         به همراه آيـين نامـه ح      رعايت مفاد اين مبحث     

 .عمليات ساختماني الزم االجرا است

 

 تعاريف كلي و واژه ها 12-1-3

الحاتي كه جنبه عمومي نـدارد، در جـاي         طساير اص . در اين بخش تعاريف زير ارائه مي شود       

براي اصطالحاتي كـه در ايـن مبحـث تعريـف نـشده انـد، معنـاي                 . د شد نخود تعريف خواه  

 .آنها مورد نظر استمتداول 

 

 ايمني 12-1-3-1

 : عبارت است ازايمني

 كـه بـه نحـوي در        يسالمت و بهداشت كليه كـارگران و افـراد        مصون و محفوظ بودن،      :الف

 .محيط كارگاه با عمليات ساختماني ارتباط دارند

تـا  (سالمت و بهداشت كليه افرادي كه در مجـاورت يـا نزديكـي    مصون و محفوظ بودن،    :ب

 .كارگاه ساختماني، عبور و مرور، فعاليت يا زندگي مي كنند) مؤثرشعاع 
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در داخـل يـا      ، تأسيـسات، تجهيـزات و نظـاير آن        ت و مراقبـت از ابنيـه، خودروهـا         حفاظ :ج

  .مجاورت كارگاه ساختماني

  .كارگاه ساختمانيو مجاور  محيط زيست در داخل  حفاظت از:د

 

 يعمليات ساختمان 12-1-3-2

  :ست از اعبارتاني عمليات ساختم

و ، تعميـر اساسـي    توسـعه ،گودبرداري و پـي سـازي، احـداث        حفاظتتخريب، گودبرداري،   

ريزي، تسطيح زمين و ساخت قطعات پيش سـاخته در محـل            تقويت بنا، خــاكبرداري، خاك   

 .اني، حفر چاه ها و مجاري آب و فاضالب و ساير تأسيسات زيربناييــكارگاه ساختم

 

 اه ساختمانيكارگ 12-1-3-3

-12بند  ماني مندرج در    ــات ساخت ــمحلي است كه يك يا تعدادي از عملي       كارگاه ساختماني   

 در صورت استفاده از معابر مجاور كارگاه جهت انبار كردن مصالح؛ يا             . در آن انجام شود    1-3-2

 . اين محل ها نيز جزء كارگاه ساختماني محسوب مي شود،استقرار تجهيزات و ماشين آالت 

 

  تجهيزات ووسايل 12-1-3-4

عبارت است از ابزار، ماشين آالت، داربست ها، نردبان ها، جـان پنـاه هـا،       وسايل و تجهيزات    

سكوها، راهروها و تسهيالت مشابه و به طور كلي وسايل حفاظتي و حمايتي كـه در كارگـاه                  

 .ساختماني به كار گرفته شوند

 

 محل كار  12-1-3-5

 محدوده كارگاه ساختماني كه در اختيار كارفرما باشد و كارگران به   محل كار محلي است در    

درخواست و به حساب كارفرماي خود در آنجا مشغول كار باشند و براي انجام كـار بـه آنجـا     

 .وارد شوند
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 مرجع رسمي ساختمان  12-1-3-6

مرجعي است كه طبق قـانون، مـسئول صـدور پروانـه سـاختمان و               مرجع رسمي ساختمان    

 .ارت و كنترل بر امر ساختمان سازي در محدوده مورد عمل خود باشدنظ

 

 صالحمرجع ذي  12-1-3-7

طبق قانون، صالحيت تـدوين، تـصويب يـا ابـالغ ضـوابط و              مرجعي است كه    مرجع ذيصالح   

 .مقررات مشخصي را داشته باشد

 

  شخص ذيصالح12-1-3-8

در رشـته    يا كارداني    يمهندسداراي پروانه اشتغال به كار      شخصي است كه    شخص ذيصالح   

روانه مهارت فني از سازمان آمــوزش فني و حرفه         يا پ  ،از وزارت مسكن و شهرسازي    مربوطه  

 تردد و كار با ماشـين آالت        هو يا گواهي ويژ   اي وزارت كار و امور اجتماعي در رشته مربوطه          

 .باشدراهنمايي و رانندگي ساختماني از 

 

  مهندس ناظر12-1-3-9

 حقوقي داراي پروانه اشتغال به كار در يكي از رشـته هـاي              ياشخصي حقيقي   اظر  مهندس ن 

موضوع قانون نظام مهندسـي و كنتـرل سـاختمان اسـت كـه بـر اجـراي صـحيح عمليـات                      

 .ساختماني در حيطه صالحيت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت مي نمايد

 

 مجري 12-1-3-10

زمينه اجراي ساختمان داراي پروانـه اشـتغال        شخصي است حقيقي يا حقوقي كه در        مجري  

به كار از وزارت مسكن و شهرسازي است و به عنوان پيمانكار كل و مطـابق بـا قراردادهـاي                    

د مي نمايد، اجراي عمليات ساختماني را بـر اسـاس نقـشه             ـاحب كار منعق  ـهمسان كه با ص   

تمان نماينـده فنـي     مجـري سـاخ   . هاي مصوب و كليه مدارك منضم به قرارداد برعهده دارد         

صاحب كار در اجراي ساختمان بوده و پاسخگوي كليه مراحل اجراي كار بـه نـاظر و ديگـر                   

 .مراجع كنترل ساختمان مي باشد
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  صاحب كار 12-1-3-11

شخصي است حقيقي يا حقوقي كه مالك يـا قـائم مقـام قـانوني مالـك كارگـاه                   صاحب كار   

ق قرارداد كتبي   ـو مسئوليت ايمني آن را بر طب      ات ساختماني   ـساختماني بوده و انجام عملي    

در صورتي كه صاحب كار داراي پروانه اشتغال به كـار در زمينـه   . به مجري واگذار مي نمايد    

 . عمليات اجرايي را عهده دار شود، مجري نيز محسوب مي شوداًاجرا باشد و خود رأس

 

  پيمانكار 12-1-3-12

را بر     قسمتي از عمليات ساختماني    اه اجراي تمام ي   ك است حقيقي يا حقوقي    شخصيپيمانكار  

كه پيمانكار   صورتيدر .شود دار مي    عهده ،شده منعقد وي و مجري   كه مابين  د كتبي قراردا طبق

 .باشد  مجري مي10-3-1-12ر شود طبق بند اجراي تمام عمليات ساختماني را عهده دا

 

   خويش فرما12-1-3-13

كارگيري كارگران ديگر و  در كارگاه ساختماني بدون ب   ح كه صالشخصي است ذي  خويش فرما   

ماني را با   تمام يا قسمتي از عمليات ساخت     بر طبق قرارداد كتبي پيمانكاري، مسئوليت انجام        

فرما در كارگاه ساختماني پيمانكار      خويش. گيرد  زار كار متعلق به خود بر عهده مي       وسايل و اب  

 .جزء محسوب مي شود

 

   كارفرما12-1-3-14

شخصي است حقيقي يا حقوقي كه يك يا چند نفر كارگر را در كارگاه ساختماني به                كارفرما  

 اعم از اينكه پيمانكار، مجري يا صاحب كـار      ،رداخت مزد به كار مي گمارد     پحساب خود و با     

 .باشد

 

  كارگر 12-1-3-15

 بـه    كه در كارگاه ساختماني در مقابـل دريافـت مـزد بـه درخواسـت و                تشخصي اس كارگر  

 .حساب كارفرما كار كند
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   حادثه12-1-3-16

كه به طور غير منتظره اي اتفاق افتد و باعث خسارت مـالي و              است   غيرعمد   رخداديحادثه  

 .يا صدمه جاني شود

 

   كار در ساعت غير عادي12-1-3-17

و يـا از پـيش      (ري است كـه در خـارج از وقـت عـادي             عبارت از كا  كار در ساعت غير عادي      

كار نگهبانان و كارگران حفاظت و ايمني، كار در ساعت غير عـادي             .  انجام شود  )دهتعيين ش 

 .تلقي نمي شود

 

  حادثه ناشي از كار 12-1-3-18

ه و به سبب آن بـراي شـاغلين         ـام وظيف ـن انج ـ است كه در حي    رخداديحادثه ناشي از كار     

رخ فراد حادثه ديده نيز      كمك رساني به ا    همچنين حوادثي كه هنگام   . افتداه اتفاق   ـدر كارگ 

 .وب مي گرددــحادثه ناشي از كار محسدهد، 

 

  كار در شب 12-1-3-19

 .روز بعد انجام مي گيردبامداد  6 لغايت 22ساعت بين كار در شب عبارت از كاري است كه 

 

  سازه موقت 12-1-3-20

ي و  بـراي تجهيـز كارگـاه و در جهـت اجـراي عمليـات اصـل               سازه موقت سازه اي است كـه        

 .حفاظتي به صورت موقت اجرا مي شود

 

 اقدامات قبل از اجراو ) مجوزهاي خاص(اجازه هاي مخصوص   12-1-4

 :قبل از شروع عمليات ساختماني اقدامات زير بايستي توسط مجري انجام شود  12-1-4-1

لح تماني، انباركردن مصا   پروانه ها و مجوزهاي الزم به منظور اجراي عمليات ساخ          ه كلي :الف

، تخليه مصالح    استفاده از تسهيالت عمومي    ،روها، خيابان ها و ساير فضاهاي عمومي       در پياده 
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مسدود و يا محدود نمـودن پيـاده روهـا و معـابر     . وداز مراجع ذي ربط اخذ ش  و كار در شب   

 . مجاز خواهد بود1-2-2-12عمومي با رعايت بند 

 و مجاور كارگاه و همچنـين پـالن و           حفاظت از درختان داخل    ةطرح تجهيز كارگاه، نحو    :ب

اظت و پايداري ديواره هاي گود به تأييد مرجع رسمي ساختمان فعمق گودبرداري و نحوه ح

 .رسيده و يك نسخه از آن جهت نظارت در اختيار ناظر قرار گيرد

 نقشه هاي اجرايي بررسي و در صورت مشاهده اشكال نظرات پيشنهادي براي اصالح بـه                :ج

 .ه طراح اعالم شودطور كتبي ب

 . برنامه زمان بندي كارهاي اجرايي كتباً به اطالع مهندس ناظر برسد:د

 . و شخص ثالث كارگاه برقرار گرددبيمه مسئوليت مدني : هـ

 

راهروهاي ) ايستايياز نظر   (ها و مشخصات فني      است كليه نقشه  مجري موظف     12-1-4-2

االبرها، شمع ها و سپرها، پايه هاي پـل هـا،            ها، ب  شيده، گذرگاه ماشين آالت، جرثقيل    سرپو

ن قبيل را قبل از ساخت، نـصب  حصارها، حفاظ ها و دست اندازها و وسايل و تجهيزاتي از اي       

 وددر حـد  (ي پروانـه اشـتغال بـه كـار مهندسـي            صالح دارا و بكارگيري به تأييد شخص ذيـ      

 مهنـدس نـاظر قـرار    برساند و يك نسخه از آن را جهت نظارت در اختيار   ) صالحيت مربوطه 

 .دهد

 

 مسئوليت ايمني   12-1-5

در هر كارگاه ساختماني مجري موظف است اقدامات الزم بـه منظـور حفـظ و                  12-1-5-1

 .تأمين ايمني را به عمل آورد

هرگاه يك يا چند كارفرما يا افراد خويش فرما به طور همزمان، در يك كارگاه                 12-1-5-2

، هر كارفرما در محدوده پيمان خود مسئول اجراي مقـررات           ساختماني مشغول به كار باشند    

فرماياني كه به طور همزمان در يـك كارگـاه سـاختماني             كار .مي باشد فاظت كار   ايمني و ح  

 و مجري يا    وده بايد در اجراي مقررات مذكور با يكديگر همكاري نم         ،مشغول فعاليت هستند  
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 برقراري بيمه مسئوليت مدني     . مي باشد  مسئول ايجاد هماهنگي بين آنها    نيز  پيمانكار اصلي   

 .از مسئوليت هاي مجري، كارفرما و مسئولين مربوطه نمي كاهدو شخص ثالث 

 

نـد از شـخص ذيـصالح داراي پروانـه          فكارفرمايان كارگاههاي سـاختماني موظ     12-1-5-3

 سـاختماني   عمليـات در   )در حدود صالحيت مربوطه   (و يا گواهي ويژه   اشتغال يا مهارت فني     

 .ستفاده نمايندا

 

كارگاه هاي ساختماني موظفنـد بـراي تـأمين سـالمت و            مجري و كارفرمايان      12-1-5-4

س مقـررات ايـن      الزم را بـر اسـا      تجهيزات وسايل و    ،بهداشت كارگران در كارگاه ساختماني    

 و  آموختـه ، چگونگي كاربرد اين وسايل را به كارگران         ادهار آنها قرار د   مبحث تهيه و در اختي    

كـارگران نيـز    . نظارت نمايند نيز  و رعايت مقررات مذكور     و تجهيزات   مورد كاربرد وسايل    در  

ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل مذكور و اجراي دستور العمل هـاي مربوطـه خواهنـد                   

 .بود

 

 مترمربع و يا با ارتفـاع       3000در كارگاه ساختماني بناهاي با زيربناي بيش از           12-1-5-5

 گودبرداري بيش همچنين درو  نفر كارگر 25از روي پي و يا داشتن حداقل متر  18بيش از 

 موظف به تعيين مـسئول ايمنـي و معرفـي وي بـه كاركنـان و                 مجري متر از كف گذر،      3از  

هاي قانوني ـور مسئول ايمني در كارگاه رافع مسئوليت ــ تعيين و حض   .مهندس ناظر مي باشد   

 . و مسئولين مربوطه نمي باشدمجري

 

 موظف است تـا تـأمين ايمنـي الزم از           مجريدر صورت احتمال وقوع حادثه،        12-1-5-6

در صورت وقوع حادثـه منجـر بـه         . ادامه عمليات ساختماني در موضع خطر خودداري نمايد       

 ، موظف است پس از انجام اقـدامات فـوري بـراي رفـع خطـر               مجريا فوت،   يخسارت، جرح   

 .  اعالم نمايدطربذيجع امراتب را حسب مورد به مر
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بـه   خارج از سـاعت عـادي كـار،          ارفرما نبايد به هيچ كارگري اجازه دهد كه       ك  12-1-5-7

در صورت انجام كار در ساعت غير عادي، بايد روشنايي كافي و            . تنهايي مشغول به كار باشد    

 . مورد نيازكارگران فراهم شودنيز تمام خدماتامكان برقراري ارتباط و 

 

 يـز موظـف بـه نظـارت بـر عمليـات سـاختماني موضـوع بنـد                 دس ناظر ن  مهن  12-1-5-8

هرگاه مهندس نـاظر در ارتبـاط بـا عمليـات سـاختماني، مـواردي را                 . مي باشد  12-1-3-2

ا بـه مرجـع      مراتـب ر   ،خالف اين مبحث مشاهده نمايد، بايد ضمن تذكر كتبـي بـه مجـري             

 . اعالم نمايدرسمي ساختمان

 

سـازمان نظـام    همچنـين   راجع صدور پروانـه سـاختمان و        شهرداري و ساير م     12-1-5-9

 در صورت .ناظر مي باشندمهندس مهندسي ساختمان موظف به نظارت بر عملكرد مجري و 

 .گزارش گرددنظام مهندسي ساختمان بروز تخلف بايد مراتب به شوراي انتظامي 
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 يمني ا 12-2

 كليات  12-2-1

 طور مطمئن و ايمن محصور و از ورود افراد متفرقـه و             كارگاه ساختماني بايد به    12-2-1-1

 نصب   در اطراف كارگاه ساختماني    همچنين. ل آيد غير مسئول به داخل آن جلوگيري به عم       

 .يت باشد، ضروري استار دهنده، كه در شب و روز قابل روم هشدتابلوها و عالي

 

 ن كارگاه ساختمانيان و مجاورا ايمني عابر12-2-2

 براي انبـار  ي،فضاهاي عموممعابر و ساير ود يا محدود نمودن پياده روها و       مسد 12-2-2-1

 2-4-1-12و   1-4-1-12  هاي عمليات ساختماني با رعايت مفاد بند      كردن مصالح يا انجام   

 :و موارد زير امكان پذير مي باشد

اي  وسايل، تجهيزات و مصالح ساختماني بايد در جايي قرار داده شوند كه حـوادثي بـر                :الف

. د نياورنـد  مجاور به وجـو   ، تأسيسات عمومي، ساختمان ها، ابنيه و درختان         ن، خودروها ارعاب

ها نيز بايد به وسيله عالئم درخشان و چراغ هـاي قرمـز احتيـاط               مصالح و وسايل فوق شب      

 .مشخص شوند

  در مواردي كه نياز به تخليه مصالح ساختماني در معابر عمومي يا مجاور آن باشد، بايـد                 :ب

 .مراقبت كافي به منظور جلوگيري از لغزش، فرو ريختن يا ريزش احتمالي آنها به عمل آيد

در معابر عمومي قرار گيرد، بايـد       ) 7-12موضوع فصل   ( در مواردي كه پايه هاي داربست        :ج

 .جا شدن و حركت پايه هاي آن جلوگيري شوده ب با استفاده از وسايل مؤثر از جا
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و ن  ار اثر انجام عمليات ساختماني خطري متوجه رفت و آمد عابر          هنگامي كه ب   12-2-2-2

ربط يك يا    و با كسب نظر از مراجع ذي       1-2-2-12 بايد با رعايت مفاد بند       ، باشد يا خودروها 

 :چند مورد از موارد زير به كار گرفته شود

  در فاصله مناسبيا چند نگهبان با پرچم اعالم خطرگماردن يك : الف

 و نـصب چـراغ      ك در فاصله مناسب از محوطه خطـر       نرده هاي حفاظتي متحر   دادن   قرار: ب

 هاي چشمك زن يا ساير عالئم هشدار دهنده

  در فاصله مناسب آگاهي دهنده و وسايل كنترل مسيرمئنصب عال: ج

 روشنايي محوطه خطر در تمام طول شب: د

 

وي سرپوشـيده    احـداث راهـر     بنـا،   در تمام طول و عرض مجـاور        در موارد زير   12-2-2-3

 : الزامي است3-5-12با رعايت مفاد بخش در راه عبور عمومي موقت 

 درصـد ارتفـاع     40 در دست تخريب از معابر عمومي كمتر از           بناي در صورتي كه فاصله   : الف

 .آن باشد

 در دست احداث يا تعمير و بازسازي از معابر عمومي كمتـر از   بناي  در صورتي كه فاصله    :ب

 .آن باشد درصد ارتفاع 25

 

در صورتي كه راه عبور عمومي محدود يا مسدود شـده باشـد، بايـد راه عبـور                    12-2-2-4

 .ربط برسد، ايجاد گرددمحل مناسبي كه به تأييد مراجع ذيدر موقت 

 

بـراي اسـتفاده از تـسهيالت       ر عمـومي    در معـاب  كـه   هاي حفـاري    بر روي محل    12-2-2-5

گيرد، بايد يك پل موقـت عبـور عـابر پيـاده بـا        مي  عمومي يا نصب انشعابات مربوط صورت       

مناسب  متر يا عرض پياده رو و با نرده حفاظتي 5/1مقاومت و ايستايي الزم با عرض حداقل 

 پلي بـا مقاومـت      بان صورت گرفته باشد، بايد موقتاً     در صورتي كه حفاري در خيا     . ايجاد شود 

  عبـور خودروهـا    برايي رسد،    م رسمي ساختمان جع  ييد مر أكافي و با عرض مناسب كه به ت       

 .ايجاد شود
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  حفـاظتي موقـت    بيرون زدگي هريك از اجزاء سازه هاي موقت از قبيل حصار            12-2-2-6

از محدوده بناي در دست ساخت ممنوع است مگر با ... كارگاه، سرپوش حفاظتي، داربست و    

 : شرايط زير و3-2-2-12  و2-2-2-12 و 1-2-2-12رعايت مفاد بند هاي 

 سانتي متر و از     250  نبايد كمتر از      از روي سطح پياده رو     فاصله عمودي بيرون زدگي    :الف

 . باشد سانتي متر450كمتر از روي سطح سواره رو 

 .درب ها و پنجره ها نبايد از داخل كارگاه به سمت گذر عمومي باز شوند :ب

 

 يري از سقوط افرادگ جلو12-2-3

ان ـــ از قبيـل پلك    راف آن ـختماني و محوطه اط   قسمت هاي مختلف كارگاه سا     12-2-3-1

دار، دهانه هاي باز در كف طبقات، چاه هاي آسانـسور، اطـراف سـقف هـا و                  ـها، سطوح شيب  

يسات، چاه هـاي    محل هاي عبور لوله هاي عمودي تأس      ات،  ــديوارهاي باز و نيمه تمام طبق     

 ال هـا، حـوض هـا،      ودبرداري هـا، گـود    ي آب و فاضالب، كانال ها، اطـراف گـ         در دست حفار  

بايد تا زمان پوشيده شدن و  كه احتمـال خطر سقـوط افراد را در بر دارد،          ا و غيره،    ـاستخره

 با رعايت مفاد بخش هاي      ،محصور شدن نــهايي يا نصب حفاظ ها و نرده هاي دائم و اصلي            

 به وسيله پوشش ها يا نرده هاي حفاظتي محكـم و مناسـب و حـسب                 5-5-12 و   12-5-1

يـت در   لوهاي هـشداردهنده مناسـب و قابـل رو        ا استفاده از شبرنگ ها، چراغ ها و تاب        مورد ب 

در كليه موارد فوق، چنانچه احتمال سقوط و . طول روز و شب، به طور موقت حفاظت گردند

نسبت به نصب پاخورهاي     موقتاًريزش ابزار كار يا مصالح ساختماني وجود داشته باشد، بايد           

 . اقدام گردد2-5-12ج در بخش مناسب طبق شرايط مندر

 

 بارگذاري بيش از حد ايمني بر روي هرگونه اسكلت، چوب بست، حفاظ، نرده،              12-2-3-2

 .پوشش هاي موقتي، سرپوش دهانه ها و گذرگاه ها و نظاير آن مجاز نيست

 

براي جلوگيري از بروز خطرهايي كه نمي توان به طرق ديگر ايمني را تضمين               12-2-3-3

 منطقه خطر  متفرقه به محوطه محصور شده ياهمچنين براي جلوگيري از ورود افرادنمود و 

بـه كـار     در تمام طول روز و شب        يو نيز براي حفظ عالئم نصب شده، بايد مراقب يا مراقبين          
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به عالوه كارگاه ساختماني يا قسمت هاي ساخته شـده آن، در شـرايطي كـه                . گمارده شوند 

 .نبايد به حال خود رها شودخطري ايمني را تهديد كند، 

 

 چوب و همچنين     و تيرآهنمصالح ساختماني از قبيل      جابجايي و حمل و نقل     12-2-3-4

 . صورت گيرد4-3-6-12بايد با رعايت مفاد بند  ساختماني ضايعات

 

 جلوگيري از حريق، سوختگي و برق گرفتگي 12-2-4

  كليات12-2-4-1

 ي وجود دارد، كشيدن سـيگار و روشـن كـردن    در كليه محل هايي كه خطر آتش سوز   : الف

 خطـر «بايد تابلوهاي هشداردهنده از قبيل      در اين محل ها     آتــش هاي روباز ممنوع است و       

 .و نظاير آن نصب شود» آتش روشن نكنيد« ، »سيگار نكشيد«، » آتش سوزي

از محـل   آوري و به طور روزانه       ضايعات مصالح قابل احتراق، بايد در جاي مناسبي جمع        : ب

سوزاندن اين مواد در محـل كارگـاه سـاختماني          . كار خارج و به محل هاي مجاز حمل شوند        

 .مجاز نيست

 هاي روغني، نخاله هاي آلوده به روغـن و  پارچهجمع آوري و انبار نمودن روغن، گريس،    : ج

 .مواد نفتي و نظاير آن بر روي وسايل و تجهيزات ساختماني يا در مجاورت آنها مجاز نيست

 انبار كردن و نگهداري موقت مواد و مصالح قابل احتراق و اشتعال از قبيل مواد سـوختي،                  :د

ررات ـــ رعايـت مق  بـا   روغن، رنگ، تينر، چسب، كاغذ ديـواري، چـوب، گـوني و غيـره بايـد                 

 صـورت   )مبحث سوم مقررات ملـي سـاختمان ايـران        (ريق  ـها در برابر ح    اظت ساختمان ـحف

 .گيرد

 

 شتعال قابل امايعات 12-2-4-2

خاموش شود و از ريختن مـواد  ساختماني گيري بايد موتور ماشين آالت  ـ قبل از سوخت   :الف

 .سوختي روي اگزوز و قسمت هاي داغ موتور جلوگيري گردد
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گراد مي باشـد، نبايـد روي        درجه سانتي  7ه زني آنها كمتر از       كليه مايعاتي كه نقطه شعل     :ب

 ليتـر و    18 هاي كمتـر از      دود در ظرف  ه به صورت مح   سطح زمين نگهداري شوند، مگر اينك     

 .نگهداري شوندداخل ظروف يا مخازن حفاظت شده 

د مـذكور روي     خروجي و سرريز مخازن سوخت نبايد در جايي تعبيه شده باشد كـه مـوا               :ج

 .كليد برق، باطري و ساير منابع ايجاد جرقه، ريخته شودموتور، اگزوز، تابلو، 

ايعات قابل اشتعال وجود دارد، نبايد از وسـايلي كـه توليـد جرقـه يـا                  در جايي كه بخار م     :د

شعله مي كند، از قبيل كبريت، فندك، سيگار، پيلوت گاز، چراغ و ساير و سايل برقي جرقـه                  

 .زا استفاده شود

ال بايد از جنس نسوز و نـشكن بـوده و داراي درب             عظروف محتوي مايعات سريع االشت     :هـ

باشند و بر روي آنهـا برچـسبي باشـد كـه محتويـات داخـل آنهـا را                    محفوظ محكم و    كامالً

 .مشخص نمايد

 جهت جلوگيري از آلودگي محيط زيست، آتش سوزي و انفجار، بايد از ريختن و يا نـشت                  :و

 .مايعات قابل اشتعال در معابر و مجاري عمومي جلوگيري بعمل آيد

 

 كننده موقت وسايل گرم 12-2-4-3

وقـت اسـتفاده    ل كار از بخاري يا هر وسيله گرم كننده روباز به طور م             زماني كه در مح    :الف

شود، بايد كليه ضوابط و مقررات مربوط از قبيل درجه حرارت، فاصله وسيله گرم كننـده                 مي

 .تا مواد قابل احتراق، خروج گازهاي مضر و تهويه، رعايت گردد

، در موقع استفاده بايد به نحـو    كننده موقت از قبيل بخاري هاي روباز و غيره          وسايل گرم  :ب

 . به طوري كه امكان واژگون شدن آنها وجود نداشته باشد،مطمئن روي كف قرار داده شوند

 استفاده از وسايل برقي دست ساز مجاز       . بايستي استاندارد باشد   وسايل گرم كننده برقي      :ج

 .نمي باشد

ويس و فتيله آنها تميـز و تنظـيم          سر ، بخاري هاي نفتي روباز بايد در فواصل زماني كوتاه         :د

شود، به طوري كه از سوخت ناقص آن و توليد گازهاي سمي و خطرناك جلوگيري به عمـل      

 از، در هنگـام روشـن بـودن آنهـا          از ريختن نفت در بخاري هاي نفتي روب         بايد همچنين. آيد

 .جلوگيري به عمل آيد
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 پخت قير و آسفالت  12-2-4-4

قير و آسفالت در موقع استفاده بايد در جاي خود محكم شده            كه و ديگ هاي پخت      بش :الف

 .باشند، به طوري كه در حين كار هيچ خطري متوجه افراد نشود

ر و آسفالت در موقع استفاده بايد در خارج از ساختمان و            ـكه و ديگ هاي پخت قي     ــ بش :ب

رعايت كليه موارد ايمني قراردادن آنها در معابر عمومي بايد با       . اي باز قرار داده شوند    ـدر فض 

 .و كسب اجازه از مرجع رسمي ساختمان صورت پذيرد

مناسـب در   حريـق   ء   در موقع كار با ديگ هاي پخت قيـر و آسـفالت بايـد وسـايل اطفـا                  :ج

 .دسترس باشد

 شيلنگ مشعل هايي كه جهت پخت قير و آسفالت به كار مي رود بايد مورد بازديـد قـرار          :د

 . مخزن و مشعل با بست به طور محكم مهار شده باشدگرفته و محل اتصال آن به

 ظروف محتوي قير داغ، نبايد در محوطه بسته نگهداري شـوند، مگـر آنكـه قـسمتي از                   :هـ

 .محوطه باز باشد و عمل تهويه به طور كامل و كافي انجام گيرد

بـه   كارگراني كه به گرم كردن قير و پختن و حمل و پخش آسفالت اشـتغال دارنـد بايـد                     :و

 از  باال بردن آسفالت يا قير داغ توسـط كـارگران         . بند حفاظتي مجهز باشند   كش و ساعد  دست

 .نردبان ممنوع است

د كـه ابتـدا قـسمت       كه هاي محتوي قير جامد بايد ترتيبي اتخاذ گرد        بشبراي گرم كردن     :ز

 ف ذوب شود و از حرارت دادن و تابش شعله به قسمتهاي زيرين ظرف قير  فوقاني قير در ظر   

 .ر ابتداي كار جلوگيري به عمل آيدد

اسب ـوش كامالً منـپ باز باشد، اما درالًـكامبايد درب آن ،  بشكه قير گام حرارت دادن    ـهن :ح

ته داري بايد در دسترس باشد تا درصورت آتش گرفتن و شعله كشيدن قير ظ و دسومحفـو 

 .ودبتوان فوراً با قرار دادن آن، نسبت به خفه كردن آتش اقدام نم

سطل هاي مخصوص حمل قير و آسفالت داغ، عالوه بر دسته اصـلي، بايـد داراي دسـته                   :ط

 .كوچكي در قسمت تحتاني باشند تا عمل تخليه آنها به راحتي انجام شود

ي كه بر تن دارنـد      مجاز به پاكسازي لباس    كارگران پخت قير و آسفالت پس از پايان كار،         :ي

لبـاس را از تـن      در اينگونه موارد بايـد ابتـدا         .زين نمي باشند  ال از قبيل بن   عمواد قابل اشت  با  

 .دنمواد مناسب اقدام نمايبا محل مناسب نسبت به نظافت و پاكسازي آن  خارج و سپس در
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 بخارهاي  ديگ  12-2-4-5

كليه ديگهاي بخار و آب گرم اعم از اينكه به صورت موقت يا دائم مورد استفاده قرار گيرنـد،         

گرمايي، تعويض هـوا وتهويـه      سيسات  أفراد ذيصالح و با رعايت مقررات مبحث ت       بايد توسط ا  

 .دننصب و راه اندازي شو) مبحث چهاردهم مقررات ملي ساختمان ايران (مطبوع

 

 وشكاري با گاز و برقجبرش و   12-2-4-6

 قبل از شروع عمليات جوشكاري يا برش حرارتي، كليه وسايل و ابزارهاي اندازه گيـري                :الف

 .فشار، شدت جريان و نظاير آن و همچنين شيلنگهاي گاز و هوا بايد كنترل شوند

هنگام كار لباس كار مقاوم در برابر آتش و جرقه بر تـن داشـته و                 بايد    كارگران جوشكار  :ب

 نيز مجهز به ساير وسايل حفاظت فردي از جمله عينك، نقاب و دستكش ساقه دار حفاظتي               

همچنـين لبـاس كـار       . باشند 4-12ج در فصل    شرايط مندر  مطابق    كفش ايمني  و همچنين 

 .ال باشدع، نفتي و ساير مواد قابل احتراق و اشتان بايد عاري از مواد روغنيجوشكار

ال نگهداري مي شود و يا در نزديكي مواد يـا           عاحتراق و اشت  قابل  هايي كه مواد      در مكان  :ج

، عال و قابل انفجار ايجاد مـي كننـد        اشتايي كه گرد و غبار، بخار و يا گازهاي قابل           ههتگاسد

 .بايد از عمليات جوشكاري و برش حرارتي جلوگيري به عمل آيد

 

ي و   از محوطه جوشكار   د قابل احتراق و اشتعال    امو كه امكان دور كردن      در مواردي  :تبصره

 و   بـا صـفحات     بايد اين مـواد    جهت جلوگيري از خطرات احتمالي    برش حرارتي وجود ندارد،     

 آتش محصور و پوشانده شده و ضمن فراهم آوردن وسايل اطفاء حريق             برابرقــاوم در   مواد م 

 .مناسب و كافي، يك فرد كمكي نيز در محل حاضر باشد

 در مواقعي كه جوشكاري روي فلزات داراي پوشـش قلـع، روي و نظـاير آن صـورت مـي                     :د

ناسب و موثر به خـارج از       دود و گازهاي ناشي ازجوشكاري به طرق م       سريعاًِ  گيرد، الزم است    

 .محل كار هدايت شوند

 سـاير    يـا   روغنـي و   محتوي مواد نفتي،   كه هايي كه قبالً   بش جوشكاران نبايد از ظروف و       :هـ

 .فجار بوده اند، به عنوان تكيه گاه و زير پايي استفاده نمايند انال وعمواد قابل اشت

وف و مخازن محتوي مواد قابـل        از هر نوع عمليات جوشكاري يا برش حرارتي بر روي ظر           :و

ليـات جوشـكاري يـا بـرش        مهمچنـين ع   .يـد آال بايد جلوگيري به عمل      عانفجار و قابل اشت   
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حرارتي بر روي ظروف و مخازن خالي كه قبالً حاوي اينگونه مواد بوده و ممكن است در آن                  

 :رعايت نكات ايمني زير انجام شودگازهاي قابل انفجار ايجاد شود، بايد با 

 هـاي  دريچـه ؤثر ديگر شستشو شده و       بخار يا مواد م    ةوسيل طور كامل به     آن به  لاخ د -

 .آن كامالً باز باشد   

 .آب پر شودآن با حجم قسمتي از  -

 باشـد ، نبايـد مـورد         و انفجـار   الع هيچ نوع ظرف بسته، حتي اگر عاري از مواد قابل اشـت            :ز

 . منفذي در آن ايجاد شودجوشكاري يا برش حرارتي قرار گيرد، مگر آنكه قبالً

شيلنگ هاي برشكاري و جوشكاري و اتـصاالت آنهـا فقـط بايـد از كـف                براي نشت يابي     :ح

 .صابون استفاده شود

التور  از طريق شير و رگ     بايد جريان گاز   در هنگام تعويض مشعل برشكاري و جوشكاري،         :ط

گ جهت انـسداد آن     ناك و غير ايمن از قبيل خم كردن شيلن         از روش هاي خطر    .قطع گردد 

 .داري به عمل آيدبايد اكيداً خود

) گيرانـه ( براي روشن كردن مشعل برشكاري و جوشكاري بايد از فندك يا شعله پيلـوت                :ي

 .استفاده شود

 در هنگام انجـام عمليـات جوشـكاري برقـي در فـضاهاي مـسدود و مرطـوب، دسـتگاه                     :ك

 .جوشكاري بايد در خارج از محيط بسته قرار گيرد

بدنه دستگاه جوشكاري برقي بايد داراي اتصال زمين مؤثر بوده و همچنـين كابلهـاي آن            :ل

 .داراي روكش عايق محكم و مقاوم و فاقد هرگونه خوردگي و زدگي باشد

 بازرسـي و پـس از       ، كـار  كاري، بايـد محـل    ـو برشـ  در پايان هرگونه عمليات جوشـكاري        :م

 محل  ،ه هاي ناشي از جوشكاري و برشكاري      ان از عدم وقوع آتش سوزي در اثر جرق        ــاطمين

 .ترك شود

 

 هداري از سيلندرهاي گاز تحت فشارمراقبت و نگ 12-2-4-7

سيلندرها بايد با دست و بدون استفاده از چكش و آچار باز شود و در صورت لزوم                  شير   :الف

 .از آچارهاي مخصوص استفاده شود
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از بنا قرار داده شوند      د خارج آزا ري در فضاي  تفاده نباشند، بايد طو   اس كه مورد   لندرهاييي س :ب

 .شوند آمدن ضربه، محافظت حرارت باال و نيز وارد خورشيد يا درجه تقيم نورمس از تابش كه 

ين  باال بـردن و پـاي      در ضمن براي  . پ شوند  سيلندرها نبايد از هيچ ارتفاعي به پايين پرتا        :ج

 . شودآوردن آنها، الزم است از كالفهاي مخصوص استفاده

 سيلندرها بايد از محل جوشكاري و برش فاصله كافي داشته باشند به طوري كـه جرقـه،                  :د

 .براده يا شعله به آنها نرسد

آالت و  ودگي شير ، بايد از آل    به منظور پيشگيري از خطر انفجار سيلندرهاي گاز اكسيژن         :هـ

 .دت آن به روغن و گريس خوداري شواتصاال

بايـد  و همچنين سيلندرهاي خالي     ه در حين جوشكاري يا برش        سيلندرهاي مورد استفاد   :و

 .حتماً بسته باشدر آنها  و شيبه طور قائم نگه داشته و مهار شوند

 سيلندرهاي اكسيژن به جز در هنگام جوشكاري يا برش حرارتي، بايد جدا از سيلندرهاي               :ز

 .ديگر نگهداري شوند

يد بالفاصله از محل كار دور و در فضاي باز و           ت گاز باشند، با    داراي نش   چنانچه سيلندرها  :ح

 همچنين .كامالً دور از شعله يا جرقه يا منابع حرارت زا، به آهستگي و به تدريج تخليه شوند  

داري دخـو  تغيير وضعيت داشته باشد،آن نسبت به بدنه  از بكار بردن سيلندري كه شير    بايد

 .شود

 . قرار داشته باشدشير سيلندرد بر روي رها جز در هنگام استفاده باي كالهك سيلند:ط

 شيلنگ هاي گاز بايد سالم و بـدون تـرك باشـند و همـواره جهـت اتـصال شـيلنگ بـه              :ي

 .گيري سيم به جاي بست خوداري گردداستاندارد استفاده شده و از بكارسيلندرها از بست 

د بـه وسـيله آب      ن باشد، اين كار باي    از به گرم كردن شير سيلندر استيل       در صورتي كه ني    :ك

 .گرم انجام شود و هرگز نبايد از شعله مستقيم استفاده گردد

 

 خطوط انتقال نيروي برق 12-2-4-8

 قبل از شروع عمليات ساختماني مجري بايد حريم خطوط  برق عبوري از مجاور ملك                :الف

بـا  را مورد بررسي قرارداده و پس از پيش بيني هاي الزم جهت اجراي عمليات ساختماني و                 

 .كسب نظر مهندس ناظر، عمليات ساختماني را شروع نمايد
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محوطه و حـريم عمليـات سـاختماني بايـد           رأسيسات برقي د  ها، خطوط و ت     كليه هادي  :ب

 . مگر آنكه خالف آن ثابت گردد برقدار فرض شوند،

مغناطيـسي   زيان آور ميدانهاي الكترو    آثار براي جلوگيري از خطر برق گرفتگي و كاهش          :ج

، بايد مقررات مربوط به حريم خطوط انتقال و توزيع نيـروي             ي از خطوط برق فشار قوي     ناش

برق در كليه عمليات ساختماني و نيز در تعيـين محـل احـداث بناهـا و تأسيـسات، رعايـت        

 .گردد

كليه سيم كشي هاي موقت و دائم و نصب تجهيزات برقي بايد با رعايت ضوابط و مقررات                 : د

مبحث سيزدهم از مقررات ملي سـاختمان    (سيسات برقي ساختمانها    أتمبحث طرح و اجراي     

 .صورت گيرد) ايران

زمينـي انتقـال و     ، بايد در مورد وجود كابلهاي زير       قبل از هر گونه گود برداري و حفاري        :هـ

عمل آمده و ضـمن اسـتعالم از مراجـع          ه  توزيع نيروي برق در منطقه عمليات بررسي الزم ب        

ع ـــ اطي از قبيـل قط    ـــ وني رعايت و در صـورت لـزوم اقـدامات احتي          ذيربط، حريم هاي قان   

ر، حفاظت و ايزولـه كـردن ايـن خطـوط توسـط مراجـع               ـر موقت يا دائم مسي    ـجريان، تغيي 

 .مذكور انجام شود

 قبل از شروع عمليات ساختماني در مجاورت خطوط هوايي برق فشار ضعيف، بايد مراتب               :و

 داده شود تا اقدامات احتياطي الزم از قبيل قطع جريان،           به مسئولين و مراجع ذيربط اطالع     

تغيير موقت يا دائم مسير يا روكش كردن خطوط مجاور ساختمان با لوله هاي پلي اتيلن بـا                 

 .شيلنگ هاي الستيكي و نظاير آن انجام شود

 

 ل و تجهيزات اطفاء حريقيوسا 12-2-4-9

 و سـاير    )متناسـب بـا نـوع حريـق        (هاي آب و ماسه و كپسولهاي خاموش كننده        سطل: الف

 قـسمتهاي مختلـف     درار مـي رونـد، بايـد        حمل كه به منظور اطفاء حريق به ك       وسايل قابل   

در معـرض ديـد و دسـترس باشـند، نـصب و آمـاده       همـواره  كارگاه ساختماني به نحوي كه   

 .گردنداستفاده 

سيـسات دائمـي   أ تهاي آتش نشاني بايد به صورت بخشي ازا و شيردر مواقعي كه لوله ه    : ب

الح نـصب و آمـاده      ، الزم است بـا نظـارت مراجـع ذيـص          ساختمان  مورد استفاده قرار گيرند     
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 ر دوشيرها تا خيابان مـشخص  ايد هميشه فاصله اين لوله ها و همچنين ب .برداري شوند  بهره

 و خيابـان، نبايـد      آنهـا يا فاصله بـين     ) شير آتش نشاني  (ت  اع دو متري از شيرهاي برداش     شع

 .چ گونه مصالح يا ضايعات ساختماني ريخته شودهي

 

  كمكهاي اوليه12-2-5

بايد با توجه به نـوع كـار و متناسـب بـا تعـداد               ه كارگاههاي ساختماني    يدر كل  12-2-5-1

 الزم  تمهيـدات شـود و    تـأمين   ،  زمينهاين  آموزش افراد در     وسايل كمكهاي اوليه و   كارگران  

 يا كارگراني كه دچار بيماريهاي ناگهـاني شـوند، بـه            گران آسيب ديده  براي انتقال فوري كار   

 .مراكز پزشكي به عمل آيد

 

داراي وسايل ضـروري اعـالم شـده از طريـق مراجـع             كه  جعبه كمكهاي اوليه     12-2-5-2

ب و از هر گونه آلودگي و گرد و غبار دور نگـه داشـته               ، بايد در جاي مناسب نص     ذيربط باشد 

 .اشدشود و هميشه در دسترس كارگران ب

 

 مترمربـع بايـد وسـايل       3000 دركارگاه ساختماني بناهاي با زير بناي بيش از          12-2-5-3

 . ارتباطي براي تماس فوري با مراكز اورژانس وآتش نشاني فراهم گردد
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  تسهيالت بهداشتي و رفاهي 12-3

 كليات 12-3-1

، زمان و ساعت    ارگران تعداد ك   در هر كارگاه ساختماني، بسته به محل، نوع كار،         12-3-1-1

مين شـود و در     أبايد ضمن رعايت مقررات مربوط، تسهيالت رفاهي و بهداشـتي زيـر تـ              كار،

 .دسترس كارگران قرار گيرد

 

، سيمان يـا سـاير      چبه كارگراني كه به طور مستمر با گ         در عمليات ساختماني،   12-3-1-2

 . شيفت كاري شير داده شودبايد يك بار براي هر كننده تماس مستقيم دارند، مواد آلوده

 

  آب آشاميدني 12-3-2

اميدني سـالم و    ـاني، بايـد آب آشـ     ـــ  در تمام محل هاي كار در كارگاه ساختم        12-3-2-1

 .كافي در اختيار كارگران قرار گيرد

 

ه نكـات   ـــ ييد شده تهيه شود و كلي     أابع بهداشتي ت  ـــ آب آشاميدني بايد از من     12-3-2-2

 .رعايت گرددشتن مخازن و ظروف نگهداري آب م نگه داداشتي از نظر سالــبه

 

اميدني، آب ذخيـره و  ـاني بـراي مـصارف غيـر آشـ       ـ چنانچه در كارگاه ساختم    12-3-2-3

 .شود  نصب»شرب غيرقابل«  آب تابلوي  شيرهاي برداشتوروي مخازن بر  بايد شود، نگهداري
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 هاي بهداشتي  سرويس  12-3-3

حـداقل يـك توالـت و         نفر كارگر،  25ازاي هر   ه  ختماني بايد ب   در هر كارگاه سا    12-3-3-1

در هـر  . تشويي بهداشتي و محصور، با آب و وسايل كافي شستشو سـاخته و آمـاده شـود      سد

 .كارگاه ساختماني وجود حداقل يك توالت و دستشويي الزامي است

 

 ) رختكن(هاي تعويض لباس  محل  12-3-4

ي سرپوشـيده و    متناسب بـا فـضاي كارگـاه فـضا        ايد   در هر كارگاه ساختماني ب     12-3-4-1

 .كامالً بهداشتي، براي تعويض لباس كارگران فراهم شود

 

 ، محل اقامت و استراحت كارگرانغذا خوري  12-3-5

 در هر كارگاه ساختماني بايد محلهايي براي غذا خـوري و همچنـين محلهـاي                12-3-5-1

ت كارگراني كه به دليل دوري محل كار از         مناسب كافي و مجزا براي اقامت و استراحت موق        

اه ـــ  مجبـور بـه اقامـت در كارگ     رما يا حسب وظيفـه،    ــمحل سكونت آنها يا درخواست كارف     

 .باشند، با وسايل و امكانات مورد نياز فراهم شود

 

 نور و روشنايي   12-3-6

 كافي و   در كليه كارگاههاي ساختماني، بايد نور و روشنايي طبيعي و مصنوعي           12-3-6-1

محلهـاي كـار، عبـور و مـرور،         لـزوم وسـيله روشـنايي قابـل حمـل در            مناسب و درصـورت     

 .شودفراهم كارگران  استراحتو اقامت  وري،ــغذاخ

 

  تهويه12-3-7

 طبيعي يا به طوراستراحت و غذا خوري كارگران بايد  اقامت،  كليه محلهاي كار،12-3-7-1

 .ي كافي و سالم براي محلهاي فوق فراهم شودكه هوا گونه ايه ب. مصنوعي تهويه شوند
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 وسايل حفاظت فردي 12-4

  كليات12-4-1

ي،كفش و پـوتين    وسايلي اسـت از قبيـل كـاله ايمنـ         » وسايل حفاظت فردي   « 12-4-1-1

 طنـاب مهـار، طنـاب نجـات،        اب و عينك حفاظتي،كمربند ايمني،    ايمني، ماسك تنفسي، نق   

افـراد    چكمه الستيكي و لباس ايمني كـه كـارگران،         منيچكمه و   ساعدبند،   دستكش ايمني، 

خويش فرما و ساير كساني كه در كارگاه ساختماني فعاليت و يا به دليلـي وارد كارگـاه مـي                    

ايـن وسـايل توسـط      .نها را مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد         آشوند، بايد متناسب با نوع كار خود،        

 . تهيه و در اختيار آنها قرار مي گيردكارفرما

 

د مورد استفاده و مشخـصات      افيت مو يفاظت فردي بايد از نظر ك     كليه وسايل ح   12-4-1-2

سسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران قرار گرفته و داراي مهر           ؤييد م أفني ساخت، مورد ت   

 .استاندارد مربوطه باشند

 

ـ       يكل 12-4-1-3 طـور مـستمر توسـط اشـخاص ذيـصالح          ه  ه وسايل حفاظت فردي بايـد ب

مين أ كنترل شده و در صورت لزوم  تعمير يـا تعـويض شـوند تـا همـواره بـراي تـ            بازرسي و 

 .ظت كارگران آماده باشنداحف

 

كليه وسايل حفاظت فردي كه قبالً مورد استفاده قرار نگرفته اند، بايـد قبـل از                 12-4-1-4

 آنهـا   اينكه در اختيار كارگران قرار گيرند، توسط اشخاص ذيصالح كنترل و اجازه استفاده از             

 .داده شود
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ضوابط مندرج در آيـين نامـه       بايستي  هيه و كاربرد وسايل حفاظت فردي       در ت   12-4-1-5

 .لحاظ گرددشوراي عالي حفاظت فني مصوب »  وسايل حفاظت انفرادي«

 

كاله ايمني 12-4-2
1

 

اتي بـه سـر      ساختماني كه در آنها احتمال وارد آمدن صدم        كارگاههايدر كليه    12-4-2-1

و يا برخـورد بـا موانـع        تجهيزات و مصالح     ر سقوط فرد از ارتفاع يا سقوط وسايل،       در اث افراد  

 .وجود دارد، بايد از كاله هاي ايمني استاندارد استفاده شود

 

 بند ايمني و طناب مهار  كمر12-4-3

 نوع كار ديگر در ارتفاع     هربراي كارهايي از قبيل جوشكاري و سيم كشي و يا            12-4-3-1
 

، 

طور كلي هر محلي كه امكان تعبيه سازه هـاي حفـاظتي   ه  و ببلندو پايه هاي  ديوارهامانند  

بند ايمنـي و طنـاب مهـار از         كمر گران وجود نداشته باشد، بايد    براي جلوگيري از سقوط كار    

 .نوع استاندارد تهيه و در اختيار آنان قرار داده شود

 

 طناب مهار، كليه قسمتها و اجزاء آن        قبل از هر بار استفاده از كمربند ايمني و         12-4-3-2

 توسط شخص ذيـصالح   بريدگي و يا هر گونه عيب و نقص ديگر          خوردگي، تنبايد از نظر داش   

 .مورد بازديد و كنترل قرار گيرد

 

بايد مجهز به كمربنـد ايمنـي و      كارگران مقني كه در عمق چاه كار مي كنند،         12-4-3-3

آزاد طناب مهار بايد در باالي چاه در نقطـه ثـابتي            انتهاي   .باشند) طناب نجات (طناب مهار   

 .امكان باال كشيدن و نجات كارگر وجود داشته باشد محكم شود تا به محض احساس خطر،

 

                                                 
 . موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران1381استاندارد شماره  -1
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 عينك و نقاب حفاظتي 12-4-4
1

 

بـتن پاشـي    ،  )سند بالسـت  (ي، برشكاري، آهنگري، ماسه پاشي       به هنگام جوشكار   12-4-4-1

 كار باعث ايجاد خطرهايي براي صورت و چشم كارگران مي شود،  و نظاير آن كه نوع)ريتشاتك(

 مربوطه تهيـه و در اختيـار        سب با نوع كار و خطرهاي     عينك و نقاب حفاظتي استاندارد منا      بايد

 .آنان قرار گيرد

 

 ماسك تنفسي حفاظتي  12-4-5

يي زيان   شيميا نتشار گرد و غبار، گازها و بخارهاي       در مواردي كه جلوگيري از ا      12-4-5-1

آور و يا تهويه محيط آلوده به مواد مزبور، از لحاظ فني ممكن نباشد، بايـد ماسـك تنفـسي                    

 مربوطه تهيـه و در اختيـار        ب با نوع كار، شرايط محيط و خطرهاي       حفاظتي استاندارد مناس  

 .كارگران قرار داده شود

 

 در اختيار فـرد      ماسك تنفسي كه مورد استفاده قرار گرفته است، قبل از اينكه           12-4-5-2

 .ديگري قرار داده شود، بايد با آب نيم گرم و صابون شسته و كامالً ضدعفوني گردد

 

 ماسك هاي تنفسي را در مـواقعي كـه مـورد اسـتفاده نمـي باشـند، بايـد در                     12-4-5-3

 .بسته نگهداري نمود محفظه هاي در

 

كفش و پوتين ايمني  12-4-6
2

 

نگام كار پاهايشان در معرض خطر برخورد با اجـسام           براي كليه كارگراني كه ه     12-4-6-1

متناسـب بـا    داغ و برنده و يا سقوط اجسام قرار دارند، بايد كفش و پوتين ايمني اسـتاندارد                 

ي كـه در    انهمچنـين كـارگر   . و در اختيار آنهـا قـرار گيـرد         مربوطه تهيه    نوع كار و خطرهاي   

يمني مخـصوص عـايق الكتريـسيته       معرض خطر برق گرفتگي قرار دارند، بايد داراي كفش ا         

 .باشند

                                                 
 . موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران1126استاندارد شماره  -1

 . موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران1136استاندارد شماره  -2
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هاي ايمني بايد به راحتي قابل پوشـيدن و درآوردن باشـند و              ها و پوتين     كفش 12-4-6-2

 .بند آنها به آساني باز و بسته شود

 

چكمه الستيكي چكمه و نيم  12-4-7
1

 

نجـام  آب ا كه كار ساختماني الزاماً بايـد در         مواردي   درو  عمليات بتن ريزي     در   12-4-7-1

، بايد بـه تناسـب      ... گل و   بتن، رطوبت، آب،    شود، به منظور حفاظت پاي كارگران در مقابل         

 .نوع كار، چكمه يا نيم چكمه الستيكي استاندارد تهيه و در اختيار آنان قرار گيرد

 

دستكش حفاظتي  12-4-8
2

 

خورنـده و    داغ و برنـده و يـا مـواد           ءاـاظت دست كارگراني كه با اشي     ـ براي حف  12-4-8-1

ر از   سر و كار دارند، بايد دستكش هاي حفاظتي استاندارد و ساقه دا            ،ك كننده پوست  ـتحري

تهيـه و در اختيـار      )  مربوطـه  به تناسب نوع كار و خطرهـاي      (جنس چرم، برزنت يا الستيك      

كارگراني كه با دستگاه مته برقي و يا ساير وسـايلي كـار مـي كننـد كـه                  . آنان قرارداده شود  

 از هـيچ نـوع دستكـشي        نبايـد ،ردنده آنها احتمال درگيري با دستكش آنان را دارد        قطعات گ 

 .استفاده نمايند

 

 به هنگام كار در معرض خطـر بـرق          كه به منظور حفظ جان كارگران برق كار         12-4-8-2

گرفتگي قرار دارند، بايد دستكش عايق الكتريسته اسـتاندارد تهيـه و در اختيـار آنـان قـرار                   

 .گيرد

 

 لباس كار   12-4-9

يز و متناسب با نوع كـار و خطرهـايي           در تمام محل هاي كار بايد لباس كار تم         12-4-9-1

به عالوه لباس كار بايـد طـوري تهيـه          . كه كارگر با آن مواجه است، در اختيار وي قرار گيرد          

 .شود كه موجب بروز حادثه نشود و كارگر بتواند با آن به راحتي وظايف خود را انجام دهد
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چ قـسمت آن     لباس كار بايد متناسب با بدن كارگر استفاده كننده بـوده و هـي              12-4-9-2

همچنين شلوار آن بايد بدون دوبـل       . هاي آن كوچك و تعداد آنها كم باشد        جيب. آزاد نباشد 

 .باشد

 

 براي جوشكاري و مشاغل مشابه آن كه كـارگران در معـرض پرتـاب جرقـه و                   12-4-9-3

استاندارديد لباس كار مقاوم در برابر جرقه و آتش سوختگي قرار دارند، با
3

تهيه و در اختيار ، 

 . قرار گيردانآن

 

 ،نـد كن  براي كارگراني كه در هواي باراني و محيط هاي بسيار مرطوب كار مي             12-4-9-4

 .بايد لباس كار ضدآب و سرپوش مناسب تهيه و تحويل گردد

                                                 
 . مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران1383تاندارد شماره اس -1

 . مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران1645 و 1764استانداردهاي شماره  -2

 .ستاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مؤسسه ا1377استاندارد شماره  -3
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 هاي حفاظتي  وسايل و سازه  12-5

 موقت نرده حفاظتي  12-5-1

براي جلوگيري از سـقوط افـراد       بايد  حفاظي است قائم كه     موقت   نرده حفاظتي    12-5-1-1

نـصب  متر باشـد     سـانتي  120كه ارتفاع سقوط بـيش از        1-3-2-12در موارد مندرج در بند      

 .گردد

 زا  وتيمتر كمتـر  سان90از كف طبقه يا سكوي كار نبايد از       موقت   ارتفاع نرده حفاظتي     :الف

  و سـطوح شـيبدار     راه پلـه  حفاظتي موقت   رده  همچنين ارتفاع ن  . متر بيشتر باشد   سانتي 110

 .متر بيشتر باشد سانتي85 سانتيمتر كمتر و از 75نبايد از 

 متر، داراي پايه هاي عمودي بوده و ساختمان و          2 نرده حفاظتي بايد در فواصل حداكثر        :ب

نيرو بـر    بتواند در مقابل حداقل صد كيلوگرم         سازه آن داراي چنان مقاومتي باشد كه       ياجزا

به عالوه نرده بايد مقاومت الزم را براي        . و ضربه وارده در تمام جهات مقاومت نمايد       مترمربع  

متحرك قرار مي گيـرد، داشـته       نقليه و ساير وسايل     مواقعي كه در معرض برخورد با وسايل        

 .باشد

 .يز و برنده وجود داشته باشد در اجزاي نرده حفاظتي نبايستي قسمت هاي ت:ج

 

 پاخورهاي چوبي  12-5-2

در طرف باز سكوهاي كار و ساير بايد  پاخور چوبي حفاظي است قرنيز مانند كه 12-5-2-1

ابـزار كـار و مـصالح     جهت جلـوگيري از لغـزش و ريـزش          1-3-2-12درج در بند    ـموارد من 

 سانتيمتر و بـه     5/2ت حداقل    مناسب به ضخام   پاخورها بايد از چوب   . نصب گردد ساختماني  

 در صورت استفاده از ورق فلزي لبه هاي آن نبايـد تيـز و برنـده                 .متر باشند  سانتي 15ارتفاع  

 .باشد

 



 ايمني و حفاظت كار در حين اجرا: مبحث دوازدهم

 

 

30

 راهرو سرپوشيده موقت  12-5-3

سازه اي است حفاظتي كه به صورت موقـت در پيـاده            راهرو سرپوشيده موقت     12-5-3-1

ز خطرهاي ناشي از پرتاب شدن مصالح، وسايل و         روها يا ساير معابر عمومي براي جلوگيري ا       

 .تجهيزات ساختماني ايجاد مي شود

 متر 5/1 متر و عرض آن نيز نبايد كمتر از 5/2 ارتفاع راهروي سرپوشيده نبايد كمتر از    :الف

 هم عرض پياده    ،باشد مگر آنكه عرض پياده روي موجود كمتر از آن باشد كه در اين صورت              

 .رو خواهد بود

 . باشدنور كافي در تمام اوقاتهرو بايد فاقد هرگونه مانع بوده و داراي  را:ب

بـا   سـاختماني    حــ سقف راهرو بايد توانايي تحمل هرگونه ريزش و سقوط احتمالي مصال           :ج

 به عالوه سـاير قـسمتهاي آن نيـز          .داشته باشد را   كيلوگرم بر مترمربع     700 مقاومتحداقل  

 .رده را داشته باشدوانيروي بايد تحمل بار مذكور و 

 فلـزي مقـاوم   شبكه بيروني سقف راهرو بايد داراي ديواره شيب داري از چوب يا     هاي  لبه :د

 45زاويه اين حفاظ را نسبت بـه سـقف مـي تـوان حـداكثر            . به ارتفاع حداقل يك متر باشد     

 .درجه به طرف خارج اختيار كرد

 سانتي متر   5حداقل   ها ضخامت آن  در سقف راهرو بايد    يچوبتخته   در صورت استفاده از      :هـ

 به ترتيبي در كنار هم قرار گرفته باشند كه از ريـزش مـصالح سـاختماني بـه داخـل                      و هدوب

از  تـوري سـيمي، گـوني و    مانندبه كار بردن مصالح غير مقاوم . راهرو جلوگيري به عمل آيد 

زش هرگونه مواد و    در هر صورت بايد تدابيري اتخاذ شود تا از ري         .  ممنوع مي باشد   اين قبيل 

 .از سقف و ديواره بيروني راهروي سرپوشيده جلوگيري به عمل آيد ، آب و ضايعاتمصالح

 اطراف راهروي سرپوشيده موقت كه در مجاورت كارگاه ساختماني قرار دارد، بايـد داراي               :و

-5-12 بخش   ي هاي مذكور در   يژگيها نرده اي به ارتفاع الزم مطابق مشخصات و و         ياحفاظ  

 .اشد ب1

 

  سرپوش حفاظتي 12-5-4

يـا تختـه    فلـزي   قبيـل تـوري      ســرپوش حفاظتي، پوششي است حفـاظتي، از         12-5-4-1

 در  ي از اثر سقوط اشيا در ديـواره اطـراف سـاختمان           ناش كه براي جلوگيري از آسيب       چوبي
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 مقابل  سرپوش حفاظتي بايد چنان طراحي و ساخته شود كه در         .  نصب مي شود   حال احداث 

خطـري متوجـه افـراد،       اثر ريزش مصالح يا ابزار بـر روي آن            وارده مقاوم بوده و در     نيروهاي

 . كه در زير آن قرار دارند نگرددتجهيزات و مستحدثاتي

 

 پوشش موقت فضاهاي باز  12-5-5

كليه پرتگاهها و دهانه هاي باز در قسمت هـاي مختلـف كارگـاه سـاختماني و                  12-5-5-1

وط افراد را در بر دارنـد، بايـد تـا زمـان محـصور شـدن يـا                   محوطه آن كه احتمال خطر سق     

 و اصـلي، بـه وسـيله        يپوشيده شدن نهايي و يا نصب حفاظ ها، پوشش ها و نرده هاي دائم             

 .نرده ها يا پوشش هاي موقت به طور محكم و مناسب حفاظت گردند

 

 :پوشش حفاظتي موقت بايد داراي شرايط زير باشد 12-5-5-2

 ضـخامت هـاي چـوبي بـا        سانتيمتر، تختـه     45تر از   نه هاي باز با ابعاد كم      در مورد دها   :الف

 . سانتيمتر5/2حداقل 

هاي چوبي تخته  ،   سانتيمتر 250تا   سانتيمتر 45 در مورد دهانه هاي باز با ابعاد بيشتر از           :ب

 . سانتيمتر5حداقل ضخامت با 

 

يط زيـست بايـد      براي جلوگيري از ريزش مصالح و ابزار و همچنين حفظ محـ            12-5-5-3

جداره خارجي ساختمان در دست احداث با استفاده از پرده هاي برزنتي يا پالستيكي مقاوم               

 .پوشانده شود

 

  سقف موقت 12-5-6

مـي   براي سقف هاي موقت كه به صورت سـكوهاي كـار مـورد اسـتفاده قـرار                   12-5-6-1

يگر كم بـه يكـد    ـمحـ متر كه    سانتي 25 و عرض    5 با ضخامت     هاي چوبي  تخته گيرند، بايد از  

 250 بـيش از  بايـد   ن تختـه هـا   ه  له تكيه گا  ـفاصبه عالوه   . ه شده باشند، استفاده شود    ــبست

 .متر باشدسانتي
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 تورهاي ايمني  12-5-7

 5/3كه نصب سكوهاي كار و نرده هاي حفاظتي در ارتفاع بـيش از               در مواردي  12-5-7-1

ط افراد، از تورهاي ايمني با رعايت مـوارد         متر امكان پذير نباشد، بايد براي جلوگيري از سقو        

 :زير استفاده شود

د، بـه   نتورهاي ايمني بايد در فاصله اي كه سازندگان آنها مشخص نموده اند، نصب شو              :الف

ي كارگران بيشتر از شـش متـر نباشـد و در صـورت سـقوط،              نحوي كه ارتفاع سقوط احتمال    

 .شدامكان اصابت آنها به اجسام سخت وجود نداشته با

 و برچيدن آنها بايد توسـط شـخص          برپايي و نصب تورهاي ايمني، همچنين جمع آوري        :ب

ن تورها قبل از اسـتفاده      اي.  و طناب مهار صورت گيرد     ايمنيصالح و با استفاده از كمربند       ذي

 .صالح بازرسي و كنتـرل شـوند      توسط شخص ذي  به طور مستمر    دت بهره برداري بايد     و در م  

 .نمي باشدمجاز به هيچ وجه فرسوده و آسيب ديده استفاده از تورهاي 

 

 حصار حفاظتي موقت  12-5-8

 حصار حفاظتي موقت سازه اي است موقتي كه بـراي جلـوگيري از ورود افـراد             12-5-8-1

 .متفرقه و غير مسئول به داخل محدوده كارگاه ساختماني ساخته و بر پا ميگردد

 

 از كف معابر عمومي و يا فـضاي مجـاور آن            نبايد ارتفاع حصار حفاظتي موقت      12-5-8-2

 . سانتيمتر باشد190كمتر از 

 

 متر داراي پايه هـاي عمـودي   2 حصار حفاظتي موقت بايد در فواصل حداكثر     12-5-8-3

 .دنبوده و ساختمان و اجزاي آن بايستي با توجه به شرايط زير طراحي ، ساخته و برپا گرد

 كيلـوگرم بـر متـر مربـع و يـك بـار              100كم خطـر    عبور  ي  اه بار طراحي براي محل    :الف  

 . كيلوگرمي در هر نقطه از اجزاي افقي آن در نظر گرفته شود100متمركز 

بار طراحي براي محل هاي عبور پر خطر و داراي احتمال برخورد خودروهاي عبوري بـا                 :ب

فاظـت از   ح(ه ضوابط و مقررات فصل هفتم آئين نامه بارگذاري پـل هـا               ب حصار بايد با توجه   
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 دفتـر تحقيقـات و معيارهـاي        139نشريه شـماره    ) وسايل نقليه و تامين ايمني عابران پياده      

 .فني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انتخاب گردد

تخته چوبي و يا ساير مصالحي كه براي ساخت حصار حفاظتي موقت بكار مي روند بايـد                 :ج

 ، تا در صورت تمـاس و يـا برخـورد عـابرين بـا                فاقد اجزا و يا گوشه هاي تيز و برنده باشند         

 .حصار براي آنها حادثه اي بوجود نيايد
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 آالت ساختماني ل، تجهيزات و ماشيني وسا 12-6

  كليات12-6-1

آالت ساختماني موضوع اين فصل عبارتند از مواردي          وسايل، تجهيزات و ماشين    12-6-1-1

 : نظير

ثابـت و    پمـپ هـاي بـتن        ،انـواع جرثقيـل     از قبيل   (البر  موتوري با  دستگاهها و وسايل     :الف

 ).آسانسور موقت و ليفتراك  ،متحرك

 و از ايـن      بولـدوزرها  ،بيلهاي مكـانيكي، لودرهـا      (و گودبرداري   برداري   ماشين آالت خاك   :ب

 تـراك   وانت ها، كاميونها،  (الح ساختماني   و وسايل نقليه موتوري ويژه حمل و نقل مص        ) قبيل

 ).  اين قبيل و ازميكسرها

 وسايل و ماشين آالت الكتريكي و مكـانيكي كـه در عمليـات مختلـف سـاختماني مـورد        :ج

استفاده قرار مي گيرند، از قبيل دستگاههاي نجاري، بتن سـازي، جوشـكاري، تهيـه هـواي                 

دج هـا،   لرزاننـده   سيار،  برق  هاي  مولدها، الكتروموتورها،   تهويه كننده   فشرده، انواع پمپ ها،     

 .وسايل و ابزارهاي دستي قابل حمل از قبيل مته، فرز، ساب و غيره، برها

 

در صــورت اســتقرار وســايل، تجهيــزات و ماشــين آالت ســاختماني در معــابر   12-6-1-2

ـ  قـرار گير   ، متـر از تقـاطع     15 نبايستي در فاصله كمتر از       ،اين وسايل عمومي  و همچنـين    دن

 محدوديتي در انجـام      باعث ندگي شده و يا   دن عاليم راهنمايي و ران    نبايستي مانع از ديده ش    

 .دنوظايف سازمان آتش نشاني و ساير واحدهاي خدماتي شو

 

ل، تجهيزات و ماشين آالت ساختماني بايد در موارد ذيل توسط اشـخاص             ي وسا 12-6-1-3

 .ذيصالح بازديد و كنترل گرديده و سپس مورد بهره برداري قرار گيرند
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 .ين بار قبل از استفاده براي اول:الف

 . پس از هر گونه جابجايي يا تغييرات و تعميرات اساسي:ب

 . در فواصل زماني معين و مناسب، طبق دستورالعمل سازنده دستگاه:ج

 

كليه رانندگان يا متصديان ماشين آالت و تجهيزات ساختماني بايد آموزشهاي             12-6-1-4

ررات مربوطـه فراگرفتـه و داراي     ل را طبـق قـوانين و مقـ        يالزم در مورد نحوه كار با اين وسا       

 .پروانه مهارت فني يا گواهي نامه ويژه از مراجع ذيربط باشند

 

 ن آالت و تجهيزات ساختماني از قبيـل   ـال دهنده نيروي ماشي   ـاي انتق ـ قسمته 12-6-1-5

ـ          ـه ها، زنجي  ـتسم طـور كلـي كليـه قـسمتهاي     ه رها، چرخ دنده هـا، محورهـاي گردنـده و ب

آن يـا سـاير افـراد را        متـصدي    كه امكان درگيري و ايجاد حادثه براي         متحرك ماشين آالت  

 .داشته باشند، بايد داراي پوشش يا حفاظ مناسب با استقامت كافي باشند

 

 قسمتهاي داغ ماشين آالت و تجهيزات از قبيل لوله ها و خطوط انتقال بخـار و       12-6-1-6

هيـزات كـه امكـان    جآالت و تو همچنين قـسمتهاي تيـز و برنـده ماشـين            خروجي  گازهاي  

 باشد، بايد محصور و يا بـا  ه مربوطه يا ساير افراد با آنها وجود داشت       يا تماس متصدي  برخورد  

 .پوشش مناسب حفاظت گردند

 

 نصب، راه اندازي، تعمير، آزمايش و تنظيم ماشين آالت و تجهيزات ساختماني             12-6-1-7

 .ديربايد توسط اشخاص ذيصالح انجام گ

 

براي جلوگيري از آلودگي محيط زيست بايد دسـتگاههاي مولـد بـرق، تهيـه                  12-6-1-8

 .هواي فشرده و از اين قبيل، مجهز به محافظ تعديل صدا و دود باشند

 

 به كار گرفتن ماشين آالت و تجهيزات ساختماني در نزديكي خطوط برق فشار              12-6-1-9

 . صورت گيرد8-4-2-12قوي بايد با رعايت مفاد بند
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ين آالت بايد آنهـا را خـاموش         قبل از شروع به تعمير، نظافت و روغنكاري ماش         12-6-1-10

 . بايد برق آنها نيز قطع گرددي كه با برق كار مي كنند وسايل و ماشين آالتضمنانمود، 

 

 كه حاوي بخار يا هواي فشرده باشند، تا زمـاني كـه             يل و تجهيزات  ي تعمير وسا  12-6-1-11

 .نها تخليه و بي اثر نشده باشد، ممنوع استبخار يا هواي فشرده آ

 

 نصب و مورد استفاده قـرار        پارك، ل و تجهيزات مكانيكي نبايد در نقاطي      ي وسا 12-6-1-12

 و يا انفجار گازها و مـواد قابـل          گودبرداريگيرند كه خطر لغزش دستگاه، ريزش ديوار محل         

 .انفجار وجود داشته باشد

 

ل و تجهيـزات فنـي كـه نيـاز بـه كنتـرل       ي دسته از وسا قبل از بكار گيري آن 12-6-1-13

ه عمـل   اتوماتيك فشار، درجه حرارت، ولتاژ، شدت جريان و غيره دارند، بايد مراقبت كافي ب             

ـ . كه ادوات كنترل در محل خود نصب و آماده كار باشند          آيد   عـالوه بـر روي هـر يـك از          ه  ب

 نظـاير آن مـشخص بـوده و روزانـه     ل و ادوات فوق بايد ظرفيت بار مجاز، فشار مجـاز و          يوسا

 .كنترل گردند

 

 در محل هاي بسته اي كه كارگران در آن مشغول به كار هستند، اسـتفاده از                 12-6-1-14

يا ماشين آالت توليد كننده هر نوع گرد و غبار ممنـوع            و  ماشين آالت با موتورهاي احتراقي      

 .است مگر اينكه تهويه كافي در نظر گرفته شود

 

و ساير قسمت هاي     ها، بست ها، حفاظ ها    ه   پوشش ها و زره كابلهاي برق، لول       12-6-1-15

ـ         زات و ماشين آالت برقي كه مستقيماً      ل، تجهي يفلزي وسا  ه  تحت فشار برق نيـستند، بايـد ب

 .منظور جلوگيري ا ز بروز خطرات احتمالي، اتصال زمين مؤثري داشته باشند

 

 ضـخامت كـافي و در نتيجـه مقاومـت كـم              سيم هاي اتصال زمين بايد داراي      12-6-1-16

باشند تا جريان برق احتمالي را كه بر اثر از بين رفتن يا خراب شدن روكش عايق سيم هاي     
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ضمناً . وجود مي آيد، به خوبي به زمين هدايت نمايند        ه  داخلي دستگاه و ايجاد اتصال بدنه ب      

ل و ي، بايد آنها را با وسادر نقاطي كه احتمال آسيب ديدن سيم هاي اتصال زمين وجود دارد   

 .پوشش هاي مطمئن حفاظت نمود

 

ل حفاظت و كنترل برق، از قبيـل كليـدهاي قطـع و وصـل،               ي تجهيزات و وسا   12-6-1-17

كليدهاي خودكار، فيوزها و همچنين تابلوهاي برق و تخته كليدها، بايد بـا رعايـت مقـررات                 

دهم مقـررات ملـي سـاختمان       مبحث سيز (مبحث طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها        

 .نصب و مورد استفاده قرار گيرند) ايران

 

ضوابط مندرج  بايد  هيزات و ماشين آالت ساختماني،      ج، ت  در بكارگيري وسايل   12-6-1-18

 : لحاظ گردد آيين نامه هاي زير در

 »حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو  « آيين نامه :الف

  »ات الكتريكي با اتصال زمين ايمني تأسيس«  آيين نامه:ب

  »صنايع چوبحفاظتي  «  آيين نامه:ج

  » حفاظتي ماشين سنگ سمباده«  آيين نامه:د

  » حفاظت در ريخته گري، آهنگري و جوشكاري«  آيين نامه و مقررات:هـ

 » حفاظتي تأسيسات و وسايل الكتريكي در كارگاهها « آيين نامه :و

 »حمل و نقل و جابجا كردن مواد و اشيا در كارگاهها  حفاظتي وسايل « آيين نامه :ز

 

 ل موتوري باالبري دستگاهها و وسا12-6-2

ل و تجهيـزات ثابـت و   يل موتوري باالبر، عبارتند از كليه وسـا    ي دستگاهها و وسا   12-6-2-1

الح، ـمـص قطعـات و    ايي و نـصب     ـمتحرك موتوري كه براي باال بردن، پـايين آوردن، جابجـ          

ماني مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيرنـد، از قبيـل انـواع مختلـف                  ـزات ساختـ  ل و تجهيـ   يوسا

 .، آسانسورهاي موقت و نظاير آن و متحركجرثقيلهاي ثابت
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شـامل  (ل باالبر و اجـزاء آنهـا        ي كليه قسمتهاي تشكيل دهنده دستگاهها و وسا       12-6-2-2

ا، پايه ها، پي ها، تكيه  ها، قالب هاي بلند كننده، مهاره     ت اصلي، اتصاالت، كابلها، زنجير    قطعا

 و   هـا  بايـد بـا رعايـت اصـول و قواعـد فنـي و دسـتورالعمل               ) گاهها، ريلها، كابين ها و غيره     

 .كار شونده هاي سازندگان آنها توسط اشخاص ذيصالح نصب و آماده ب توصيه

 

 سـرعت كـار مطمـئن و         هر وسيله باالبر داراي ظرفيت بـار مجـاز و همچنـين            12-6-2-3

مشخصي است كه بايد اين مشخـصات بـر روي تـابلويي درج و در محـل مناسـبي بـر روي                      

باري كه حمل مي شود و سرعت كار باالبر، به هيچ وجه نبايد از ظرفيت               . دستگاه نصب شود  

 .بار و سرعت كار مطمئن آن بيشتر باشد

 

به ترتيبي باشند كه طـول پـيچ بـه           كليه پيچ و مهره ها در دستگاه باالبر بايد           12-6-2-4

همچنين پـيچ  . اندازه كافي بوده و در صورت لزوم، بتوان مهره ها را آچاركشي و محكم نمود       

و مهره هاي قطعات متحرك بايد داراي واشرهاي فنري باشـند تـا از شـل شـدن مهـره هـا                      

ه طريقـي    همچنين اتصال قطعات باالبرهاي معمول ساختماني بايد ب        .عمل آيد ه  جلوگيري ب 

بـه عـالوه الزم اسـت كليـه دسـتگاههاي           . جلوگيري شود دستگاه  باشد كه از حركت جانبي      

باالبر داراي سيستم قطع كننده براي مواقع اضـطراري بـه خـصوص سيـستم قطـع كننـده                   

 . سانتيمتري از قرقره وينچ باشد20خودكار براي متوقف نمودن قالب در فاصله حداكثر 

 

ا و وسايل باالبر همزمان با كار بر روي دسـتگاه مـورد نظـر،               دستگاههمتصدي   12-6-2-5

ل باالبر  يدستگاهها و وسا  متصدي  كابين و محل كار     به عالوه   . حق انجام كار ديگري را ندارد     

 :بايد) به استثناي قرقره هاي برقي(

از خطر احتمالي سقوط اجسام بـر روي        متصدي   داراي سقف محكم و مطمئن باشد تا         :الف

 .ظ بماندسقف محفو

ميدان ديد كافي در اطراف خود براي انجام عمليات داشـته           متصدي   به ترتيبي باشد كه      :ب

 .باشد
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 به وسيله ارتباط صوتي با خارج از كابين جهت دريافت پيـام و همچنـين وسـيله اطفـاء                    :ج

 .حريق مجهز باشد

 

انع جدا شـدن    ل باالبر بايد مجهز به شيطانك باشد تا م        يا و وسا  ه قالب دستگاه  12-6-2-6

ـ            . اتفاقي بار از آن گردد     طـور  ه  همچنين حداكثر باري كه مي توان به وسيله آن بلند نمود، ب

 .واضح بر روي آن حك شده باشد

 

ل بستن و بلند كـردن بـار      يها، كابلها و ساير وسا     ميزان حداكثر بار مجاز زنجير     12-6-2-7

تگاه نـصب و مفـاد آن دقيقـاً         در محل مناسبي بـر روي دسـ       و  بر روي پالك فلزي درج       بايد

 .رعايت گردد

 

و ) تـاور كـرين هـا   ( دستگاههاي بـاالبر ثابـت از قبيـل جرثقيـل هـاي برجـي              12-6-2-8

طور مطمئن در محل نصب خود مهار       ه   ب  2-2-6-12 با رعايت بند      بايد آسانسورهاي موقت 

 و همچنـين    هدر مورد تاور كرين ها، استحكام و مقاومت زمين محل استقرار دسـتگا            . گردند

 مـورد بررسـي قـرار        ذيصالح  توسط شخص  ، قبل از شروع عمليات نصب و مونتاژ بايد        پي آن 

همچنين نحوه مهار اين دستگاهها بايد به ترتيبي باشد كه در مقابل حـداكثر نيـروي                . گيرد

 .باد و طوفان در محل، مقاومت كافي داشته باشند

 

ـ  يقسمت هاي مختلف دستگاهها و وسا      12-6-2-9 االبر بايـد طبـق برنامـه ذيـل مـورد           ل ب

 .بازديدهاي دوره اي يا معاينه فني و آزمايش قرار گيرند

طـور كلـي تمـام      ه  بازديد روزانه قالبها، حلقه ها، اتصاالت، چنگكها، كابلها، زنجيرها و ب           :الف

ر ـرند، از نظـ   ـــ اده قـرار مـي گي     ـــ د كردن بـار مـورد استف      ــن و بلن  ــلوازمي كه براي بست   

كستگي، ترك خوردگي و هر نوع عيب و ايرادهـاي ظـاهري ديگـر،              ـگي، خوردگي، ش  فرسود

 .و مسئول دستگاهمتصدي توسط 

 .بار، توسط شخص ذيصالح بازديد فني كليه قسمتهاي دستگاه، هفته اي يك :ب
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اينه فنـي و آزمـايش كليـه قـسمتهاي دسـتگاه توسـط شـخص ذيـصالح و صـدور                     ــمع :ج

بار و همچنين قبل از استفاده براي اولين بار و يا پـس از          ماه يك  6گواهينامه اجازه كار، هر     

 .هرگونه جابجايي و نصب در محل جديد

 

كليه تعميرات اساسي و تعويض قطعات و لـوازم اصـلي كـه بـر روي دسـتگاه                   12-6-2-10

ايـن  . باالبر انجام مي شود، بايد در دفتر ويژه اي ثبت و توسط شخص ذيصالح امضاء گـردد                 

بايـد حـسب مـورد نـزد        ج،   9-2-6-12مراه با گواهينامه هاي اجازه كار موضوع بند         دفتر ه 

 .نگهداري و در هنگام لزوم ارائه گردددستگاه باالبر مالك و كارفرماي 

 

 :ل باالبر بايد داراي شرايط زير باشنديدستگاهها و وسامتصديان رانندگان يا  12-6-2-11

ز مراكـز  كامل بوده و داراي گواهينامـه بهداشـتي ا    از لحاظ جسمي و رواني در سالمت         :الف

 .ييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشندمورد تأ

 . و پروانه مهارت فني باشندهآموزشي الزم را طي نموده و داراي گواهينامه مربوط دوره :ب

 داشـتن   ،، عالوه بـر شـرايط فـوق       )نصب شده بر روي كاميون     (متحرك در مورد جرثقيل     :ج

 . راهنمايي و رانندگي نيز الزامي استو مقرراتواهينامه رانندگي مربوط، طبق ضوابط گ

 

 يـا راننـده، بايـد داراي يـك نفـر كمـك          متـصدي  هر دستگاه باالبر عالوه بر         12-6-2-12

اين شخص بايد در مورد نحوه عالمت دادن با دستها يـا            . يا عالمت دهنده نيز باشد    متصدي  

 .وع عالئم مشخصه و يكنواخت، آموزش الزم را ديده باشدل هشدار دهنده و نيوسا

 

طور دقيق بازديد ه   بايد قبالً ب   دستگاههاي باالبر  محل استقرار و مسير حركت       12-6-2-13

برخـورد بـا سـاير      نشـست زمـين،     و بررسي شود تا در موقع حركت و كار، خطري از طريق             

اهاي موجود و يا سقوط در محـل هـاي          سيسات و بن  أ كابلهاي برق يا ت    ، باالبرها وجرثقيل ها   

 . پيش نيايد،حفاري شده و غيره
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 از روي معابر و فضاهاي عمومي مجاور كارگاه ساختماني نبايد هيچ بـاري بـه                12-6-2-14

وسيله دستگاههاي باالبر عبور داده شود و چنانچه انجام اين كار اجتناب ناپذير باشد، بايد با                

ور، ـل مناسـب محـص    ياده از وسـا   ـاها بـا استفـ    ـمعابر و فض   اين   1-2-2-12رعايت مفاد بند    

م هـشدار دهنـده مـوثر از قبيـل تابلوهـا،            ئـ ن عال ـدود گرديـده و همچنيـ     ـدود و يا مس   ـمح

 .كار برده شوده پرچمهاي مخصوص يا چراغهاي چشمك زن ب

 

ل بــاالبر در مواقــع كــار كــردن ياهها و وســاـدستگــمتــصديان  راننــدگان يــا 12-6-2-15

گام آويزان بودن بار، مجاز به انجام كار ديگر و رها كردن دسـتگاه نمـي                ــها و يا هن   دستگاه

 .باشند

 

 .جابجايي و حمل كارگران و افراد با وسايل باالبرنده بار ممنوع مي باشد 12-6-2-16

 

 در حين انجام كار، راننده يا اپراتور دستگاه بـاالبر و افـراد كمكـي و عالمـت                   12-6-2-17

 .ز به خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات نمي باشنددهنده، مجا

 

ل بـاالبر   ي در هنگام باد و طوفان شديد بايد از كاركردن بـا دسـتگاهها و وسـا                12-6-2-18

در حالـت   ) تاور كـرين  (خودداري نمود و نيز در چنين مواقعي بايد بازوي جرثقيلهاي برجي            

با رعايت ايمني كامـل و     در هواي مناسب و      افزايش ارتفاع تاور كرين بايستي       .آزاد قرار گيرد  

 .شودبدون توقف تا ارتفاع مورد نظر انجام 

 

كـه   طوريه  طور آهسته و ماليم جابجا و باال و پايين آورده شود، ب           ه   بار بايد ب   12-6-2-19

در شروع بلند كردن يا در حين پايين آوردن و توقـف، ضـربه اي بـه دسـتگاه وارد نـشود و                       

 .راحتي امكان پذير باشده ي اپراتور بكنترل آن نيز برا

 

 در زمان استقرار جرثقيل هاي متحرك، بايد از اسـتحكام تكيـه گـاه جـك و                  12-6-2-20

 . اطمينان حاصل گردد،ي دكلشعدم احتمال وجود چاه با يك گردش آزماي



 ايمني و حفاظت كار در حين اجرا: مبحث دوازدهم

 

 

42

 بايـد متناسـب بـا نـوع بـار و            ، يا هر گونه وسيله حمل بـار       سبد،  )باكت(جام   12-6-2-21

 . باالبر انتخاب و داراي تعادل باشدظرفيت

 

 آيـين   ضوابط مندرج در  بايد   در بكارگيري دستگاهها و وسايل موتوري باالبر،         12-6-2-22

 .رعايت شود  »حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجا كردن مواد و اشياء در كارگاهها« نامه 

 

 جـايي  خـاكبرداري و جاب    گودبرداري، وسايل موتوري نقل و انتقـال،      12-6-3

 مصالح ساختماني              

 اين وسايل شامل ماشين آالت و ديگر وسايل موتوري است كه براي جابجـايي               12-6-3-1

مــصالح، خــاك و ضــايعات ســاختماني و همچنــين در گــودبرداري و تخريــب در عمليــات  

 .ساختماني، مورد استفاده قرار مي گيرند

 

د قبل از شروع كار روزانـه، ترمـز، جعبـه           ، باي  در موقع كار با وسايل فوق الذكر       12-6-3-2

، بوق، برف پاك كن و ساير قسمتهاي عمـل كننـده، مـورد بازديـد و                 فرمان، الستيك، چراغ  

. بررسي قرار گيرند تا از سالم و آماده به كار بودن قسمتهاي مذكور اطمينـان حاصـل شـود                  

ياد شده بـا ظرفيـت كامـل        ترمزها بايد به نحوي تعمير و نگهداري شوند كه وسايل موتوري            

 .شيبدار كارگاه ساختماني، قابل كنترل باشندو بار، در كليه مسيرهاي ناهموار 

 

 در كارگاههايي كه از وسايل موتوري خاكبرداري و جابجايي مصالح ساختماني            12-6-3-3

 استفاده مي شود، بايد راههاي ورود و خروج مطمئن، بي خطر و مناسـب بـراي آنهـا ايجـاد                   

م و  ئـ شده، الزم اسـت عال     هاي ناشي از حركت وسايل ياد     همچنين براي مقابله با خطر    .گردد

 .دهنده مناسب، مخصوصاً در مواقع حركت به سمت عقب فراهم شودوسايل هشدار

 

كليـه  . ممنـوع اسـت   ياد شـده     بارگيري بيش از ظرفيت مجاز وسايل موتوري         12-6-3-4

كابل، طنـاب، تـوري، چـادر برزنـت و نظـاير آن             بارها بايد با وسايل ضروري از قبيل زنجير،         

ش احتمالي آنها گردد و نيز بـا        بسته شود، تا مانع از سقوط و ريز       محكم به بدنه وسيله نقليه      
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دهنده و آگاه كننده نظيـر چـراغ چـشمك زن يـا پـرچم قرمـز از بـروز                    هشدار  م  ئنصب عال 

 .هرگونه حادثه جلوگيري شود

 

ل و امثـال آن بايـد       اثقـا  نقليه موتوري به وسـيله جر       در موقع بارگيري وسايل    12-6-3-5

مقاوم  مگر اينكه كابين راننده با ورقهاي فلزي         ،كليه سرنشينان، وسايل مذكور را ترك كنند      

 .تقويت و محافظت شده باشد

 

 جهت جلوگيري از سقوط افراد به داخل قيف هاي تغذيه شونده مواد و مصالح               12-6-3-6

 .اتخاذ گردد الزم دابيربايستي ت ،ساختماني

 

 خـاكبرداري از قبيـل       و  گـودبرداري  وسـايل موتـوري   ) پـارك ( در موقع توقف     12-6-3-7

 .بايد تيغه آنها روي زمين قرار داده شود... بلدوزر، لودر، بيل مكانيكي و 

 

 در شرايطي كه به دليل سستي بستر يـا ازديـاد شـيب آن احتمـال بـه خطـر                12-6-3-8

وري وجـود دارد بايـد قبـل از شـروع عمليـات اقـدامات ايمنـي و                  افتادن تعادل وسيله موتـ    

 .عمل آيده حفاظتي ب

 

 در موقع تخليه يا بارگيري وسايل موتوري در محيطهاي بسته، بايد تهويه الزم              12-6-3-9

 .صورت بايد موتور آنها خاموش شود در غير اين. و كافي صورت گيرد

 

ررات ـــ ايت مق ـسـاختماني عـالوه بـر رعـ       ن آالت و تجهيزات     ـ در مورد ماشي   12-6-3-10

ل سوم آيين نامه حفاظتي كارگاههـاي سـاختماني، رعايـت دسـتورالعملهاي             ـمندرج در فص  

 .ايمني سازنده دستگاههاي مذكور نيز الزامي است
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  وسايل دسترسي12-7

  كليات12-7-1

نردبـان، راه  منظور از وسايل دسترسي، وسايلي است موقتي از قبيـل داربـست،     12-7-1-1

تلـف بنـاي در دسـت       خپله، راه شيب دار و غيره كه براي دسترسـي افـراد بـه قـسمتهاي م                

 .احداث، تعمير، بازسازي و يا تخريب مورد استفاده قرار مي گيرد

 

 داربست 12-7-2

جايگـاه، اجـزاي نگهدارنـده،    يك يـا چنـد    داربست سازه اي است موقت شامل     12-7-2-1

ه در هنگام اجراي عمليات ساختماني به منظور دسترسي بـه بنـا و              اتصاالت و تكيه گاهها ك    

 .حفظ و نگهداري كارگران مورد استفاده قرار مي گيرد

 

 كليه قسمتهاي داربست شامل جايگاه، اجزاي نگهدارنده، تكيه گاهها، اتصاالت، 12-7-2-2

نند چوب، فـوالد    راههاي عبور و پلكان داربست بايد با استفاده از مصالح مناسب و مرغوب ما             

و امثال آن توسط شخص ذيصالح طوري طراحي، ساخته و آماده به كار شـود كـه داربـست                

 . ظرفيت پذيرش چهار برابر بار مورد نظر را داشته باشد،عالوه بر ايستايي و پايداري الزم

 

 قطعات و اجزاء چوبي بكار برده شده در داربست بايد بدون پوسـيدگي، تـرك                12-7-2-3

همچنـين از رنـگ كـردن       . و ساير نواقصي باشد كه استحكام آن را به خطر انـدازد           خوردگي  

اجزاء چوبي داربست كه باعث پوشيده شدن عيوب و نواقص آن مي گـردد، بايـد خـودداري                  

 .شود
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هاي چوبي كه براي جايگاه داربست مورد استفاده قرار مي گيرنـد، بايـد              تخته   12-7-2-4

ها  تختهكليه  . د چسبنده و لغزنده باشند    جستگي و عاري از موا    ه زائده و بر   صاف، بدون هرگون  

متر ضـخامت    سانتي 5 سانتيمتر عرض و     25ه و حداقل داراي     بايد داراي ضخامت يكسان بود    

بندي شوند كه به هيچ وجه جابجـا نـشده و           در كنار يكديگر قرار داده و مهار      باشند و طوري    

 50عـرض جايگـاه بايـد حـداقل         همچنين  . نمايدين سقوط ن  يابزار و مصالح از بين آنها به پا       

 .متر باشد سانتي250ها حداكثر تخته ي هاهفاصله تكيه گاسانتيمتر و 

 

 فلزي داربست شامل لوله ها، بست ها، پايه ها، چفت ها و ساير قطعات               ي اجزا 12-7-2-5

آن بايد سالم و بدون خوردگي، تـرك و عيـب باشـد و همچنـين لولـه هـاي داربـست بايـد                

 .تقيم و بدون خميدگي باشندمس

 

 كليه عمليات مربوط به نصب، تغيير، تعمير يا پياده كردن داربست، بايد توسط    12-7-2-6

 .اشخاص ذيصالح انجام شود

 

ييد أ داربست بايد در موارد ذيل توسط شخص ذيصالح مورد بازديد، كنترل و ت             12-7-2-7

 .ينان حاصل شودقرار گيرد تا از پايداري، استحكام و ايمني آن اطم

 . قبل از شروع به استفاده از آن:الف

 .بار در حين استفاده  حداقل هفته اي يك:ب

 . پس از هرگونه تغييرات يا ايجاد وقفه در استفاده از آن:ج

 پس از وقوع باد، طوفان، زلزله و عوامل مشابه كه استحكام و پايداري داربست مورد ترديد :د

 .قرار گيرد

 

 كـار، نـرده      بايد در طرف بـاز جايگـاه       ، جلوگيري از خطر سقوط كارگران      براي 12-7-2-8

 نري از افتـاد   ـهمچنـين بـراي پيـشگي     .  نصب گـردد   1-5-12 خشاد ب ـحفاظتي مطابق مف  

 پاخورهاي مناسب طبـق     ، بايد در لبه هاي باز جايگاه      ح و ابزار كار از روي كف جايـگاه       الـمص

 . نصب شود2-5-12 خششرايط مندرج در ب
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 داربست برف يـا يـخ وجـود داشـته            سرما هنگامي كه بر روي جايگاه       در فصل  12-7-2-9

 برداشـته   ه قبالً بـرف و يـخ از روي جايگـاه          باشد، كارگران نبايد روي آن كار كنند، مگر آنك        

 .شود

 

 نبايد براي انبـار كـردن مـصالح سـاختماني اسـتفاده شـود، مگـر                  از داربست  12-7-2-10

در چنـين حـالتي نيـز       . ت و براي انجام كار فوري مورد نياز باشد        كوتاه مد  مصالحي كه براي  

در پايـان كـار     . ر يكنواخـت توزيـع گـردد      طـو ه  بجايگاه   بار روي    ،جهت تعادل داربست  بايد  

 .داربست تخليه شودلح و ابزار كار از روي جايگاه روزانه، بايد كليه مصا

 

ژگون شدن آن رعايت موارد زير  براي تامين ايستايي داربست و جلوگيري از وا12-7-2-11

 .الزامي است

كـه از    طـوري ه   پايه هاي داربست به نحو مطمئني در محل تكيه گاهها مستقر شود، ب             :الف

 .عمل آيده جابجايي و لغزش آنها جلوگيري ب

 پايه هاي داربست در محل استقرار بر روي زمين، بايد روي صفحات مقاوم قرار گيرند، تا :ب

 .ا در زمين و بر هم خوردن تعادل داربست پيشگيري شوداز فرو رفتن آنه

طور محكم به ساختمان متصل و      ه   داربست بايد در فاصله هاي مناسب عمودي و افقي، ب          :ج

 .عمل آيده  در حين كار جلوگيري ب آنمهار گردد تا از لرزش و نوسان

ـ    در مواردي كه داربست در دو ضلع مجاور قرار مي گيرد، بايـد در محـل                  :د طـور  ه  تالقـي ب

 .كامل به يكديگر متصل و كالف شوند

 .جلوگيري شودارگران بر روي داربست از كار كردن كبايد  در موقع طوفان يا باد شديد :هـ

 

 نيـاز بـه نـصب داربـست         در مجاورت خطوط انتقال نيروي بـرق       هنگامي كه    12-7-2-12

 . صورت پذيرد8-4-2-12 اين كار بايد با رعايت مفاد بند ،باشد

 

 هنگامي كه مصالح از روي جايگاه داربست به طرف باال كشيده مي شود، بايد    12-7-2-13

 .عمل آيده به طريق مناسبي از برخورد آن با داربست جلوگيري ب
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چيدن داربست چوبي، بايد كليه ميخ هـا از قطعـات          در موقع پياده كردن و بر      12-7-2-14

 .طور كامل بيرون كشيده شونده داربست ب

 

  نردبان 12-7-3

 نردبان وسيله اي ثابت يا متحرك است كه به منظور دسترسي، بـاال رفـتن يـا                  12-7-3-1

 درجـه نـسبت بـه افـق، در عمليـات      50ن آمدن به صورت شيب دار با زاويـه بـيش از       ـپايي

ساختماني مورد استفاده قرار مي گيرد و معمـوالً شـامل دو قطعـه در كنـار بـه نـام پايـه و                        

طور كلي بايد هر راه پله با زاويـه شـيب           ه  ب. در وسط به نام پله مي باشد      غزنده  غير ل قطعاتي  

 درجـه و نردبـان      75 تـا    50نردبان متحرك،   . ( درجه، نردبان در نظر گرفته شود      50بيش از   

 ) درجه90 تا 50ثابت، 

 

 در صورت عدم دسترسي به وسايل مطمئن بـراي رسـيدن بـه نقـاط فوقـاني                  12-7-3-2

اي دسترسي موقت به طبقات، قبل از ايجاد راه پله دائم يا موقت، مي توان از                ساختمان يا بر  

طرفه، دو طرفه، ثابـت و متحـرك بـا رعايـت             زي، يك ـانواع مختلف نردبان اعم از چوبي، فل      

 :موارد زير استفاده نمود

ايد  از نردبانهايي كه پله ها يا پايه هاي آن ترك خورده يا نقص ديگري داشته باشند، نب             :الف

 .استفاده شود

كان هـيچ   ـــ كـه ام   طوريه  ه گاه نردبان بايد در جايي ثابت قرار گيرد، ب         ــ پايه ها و تكي    :ب

 نبايـد بـه مـواد روغنـي و          نهمچنين پله ها و پايه هـاي نردبـا        . ي وجود نداشته باشد   ـلغزش

 . حمل بار با دست ممنوع مي باشد،هنگام استفاده از نردبان. لغزنده آلوده باشد

 .عمل آيده پله هاي نردبان فلزي بايد آجدار باشند تا از لغزش پا بر روي آنها پيشگيري ب :ج

 نردبان را نبايد جلوي دربي كه باز است يا قابل باز شدن است، قرار داد مگر آنكه درب به                    :د

 .نحو مطمئن بسته يا قفل شده باشد

ه آن مورد استفاده قرار مـي        طول نردبان بايد حداقل يك متر از كفي كه براي رسيدن ب            :هـ

 .گيرد، بلندتر بوده و اين قسمت اضافي فاقد پله باشد
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 در مواردي كه رفت و آمد زياد است و همچنين در سـاختمانهاي بـيش از دو                  12-7-3-3

طبقه، بايد از نردبانهاي جداگانه براي باال رفتن و پايين آمدن استفاده شود و در هيچ حالتي                 

 .طور همزمان استفاده كننده بيش از يك نفر بنبايد از يك نردبان 

 

 متر يك پاگرد تعبيه شود و هر قطعه         9 در نردبانهاي ثابت بايد حداكثر در هر         12-7-3-4

همچنـين نردبـان و     . از نردبان كه بين دو پاگرد قرار دارد، نبايد در امتداد قطعه قبلي باشـد              

 . محافظت شود1-5-12 خشاد بـپاگرد آن بايد به وسيله نرده مطابق مف

 

ز قبيـل جعبـه يـا بـشكه در زيـر            افزودن ارتفاع نردبان با قراردادن اجسامي ا        12-7-3-5

ـ . هاي آن يا اتصال دو نردبان كوتاه به يكديگر مجاز نيست           پايه  عـالوه نبايـد نردبـان يـك       ه  ب

 .طرفه با طول بيش از ده متر مورد استفاده قرار گيرد

 

د مجهز به قيد يا ضامني باشد كه از به هم خوردن شـيب              نردبان دو طرفه باي     12-7-3-6

 . متر بيشتر باشد3نبايد ارتفاع آن از ضمناً در حالت باز . عمل آيده آن جلوگيري ب

 

 چنانچه نردبان در محلي كه احتمال لغزش دارد، قرار داده شود، بايد به وسيله 12-7-3-7

يگر از لغزش و حركت پايه ها جلوگيري        يل و موانع د    يا كفشك الستيكي شياردار يا وسا      گوه

 .همچنين تكيه گاه باال بايد داراي استحكام كافي باشد. شود

 

  راه پله هاي موقت12-7-4

 در زمان احداث ساختمان براي حمل مصالح، رفت و آمد كارگران و دسترسـي               12-7-4-1

در تمام مـدتي    به طبقات، بايد در اولين زمان ممكن حداقل يك راه پله موقت نصب شود و                

 .كه عمليات ساختماني ادامه دارد، به دقت از آن محافظت و نگهداري گردد
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ات ـه هاي راه پله موقت بايد بـا رعايـت ضـوابط و مقـررات مبحـث الزامـ                  ــ پل 12-7-4-2

ـ      ) مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان ايران     (مان  ــعمومي ساخت  صب و رعايت موارد زيـر ن

 :شود

اي ــــ پهن،  ايد داراي ابعاد يكسان بوده و عرض آنها حداقل يـك متـر             پله هاي موقت ب    :الف

متر و اخـتالف سـطح بـين دو          سـانتي  22 سانتيمتر، ارتفاع آنها حداكثر      25كف آنها حداقل    

 . چهار متر باشدحداكثرپاگرد 

 از چوب، فلز، بتن و نظاير آن طوري ساخته شود كه ضمن جلوگيري از لغزش و سـقوط                   :ب

 5/2گـذاري حـداقل     افي بـوده و داراي ضـريب ايمنـي بار         ستحكام و مقاومت ك   افراد، واجد ا  

 .نسبت به حداكثر بارهاي وارده باشد

 بايد پله هاي موقتي با رعايت مفاد بنـدهاي          ، در استفاده موقت از شيب راه پله هاي دائم         :ج

 .فوق ايجاد گردد

اسب ـــ اظ منـب، بـا حفـ  ـو نـص  اطراف باز راه پله هاي موقت بايد بالفاصله بعد از برپايي          :د

 . محافظت شوند1-5-12 خشاد بـمطابق مف

 

 راههاي شيب دار و معابر  12-7-5

ه آن بـا سـطح افـق    ـماني راهي است كـه زاويـ     ــراه شيب دار در كارگاه ساخت      12-7-5-1

ل، يبوده و براي عبور و مرور افراد و حمل و نقل وسا           )  درصد 20شيب  ( درجه   5/11حداكثر  

 .و مصالح ساختماني مورد استفاده قرار مي گيردتجهيزات 

 

زمين  از گذرگاههاي افقي كه بر روي        معابر در كارگاههاي ساختماني عبارتند      12-7-5-2

ل، تجهيـزات   يطبقات يا داربست ها و غيره براي عبور و مرور افراد و حمل و نقل وسا               كف  يا  

 .و مصالح ساختماني مورد استفاده قرار مي گيرند

 

 واجد استحكام و مقاومـت كـافي بـوده و داراي         ايدراههاي شيب دار و معابر ب       12-7-5-3

ضمناً پوشش كف .  نسبت به حداكثر بارهاي وارده باشند 5/2ضريب ايمني بارگذاري حداقل     

اين راهها و معابر بايد با استفاده از مصالح مقاوم و مناسب طوري طراحي و ساخته شود كـه                   
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كـف،  بـراي پوشـش     تخته چـوبي    اد نشود و در صورت استفاده از        موجب لغزش و سقوط افر    

همچنين اطراف باز راههاي شـيب دار و معـابر   . متر كمتر باشد سانتي5ضخامت آنها نبايد از  

 .محافظت گردند 1-5-12 بخش  مفادرعايتبا  بايد ،كه احتمال سقوط افراد را در بر دارد

 

شـوند، بايـد     براي عبور افراد ايجـاد مـي         راههاي شيب دار و معابري كه فقط        12-7-5-4

 .مترعرض باشند سانتي60داراي حداقل 

 

راههاي شيب دار و معابري كه عالوه بر افراد، براي عبور گاري، چرخ دستي و                 12-7-5-5

 18حداقل يك متر عـرض و حـداكثر    داراي  يا فرغون نيز مورد استفاده قرار مي گيرند، بايد          

فاصـله عمـودي بـين پاگردهـاي     . سطح هموار باشند و  )  درجه 10  حدود زاويه(درصد شيب   

 . متر باشد4سطح شيب دار نبايد بيش از متوالي 

 

عرض راههاي شيب دار و معابري كه براي حمل و جابجايي وسايل سنگين يا                12-7-5-6

ـ ، متر باشد5/3 نبايد كمتر از ،ل نقليه استفاده مي شوند يوسا عـالوه در طـرفين آن بايـد    ه  ب

 .انع محكم و مناسب نصب گرددمو

 

 4عرض راههاي شيب دار كه در گودبرداريها ايجاد مي شود بايستي حـداقل                12-7-5-7

 .دنو جداره هاي آن نيز به نحو مقتضي پايدار گردبوده متر 
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  تخريب12-8

  كليات12-8-1

 نوسازي،   هر اقدامي كه مستلزم جدا كردن مصالح از ساختمان به منظور حذف،            12-8-1-1

 .تعمير، مرمت و بازسازي تمام يا قسمتي از بنا باشد، تخريب ناميده مي شود

 

 قبل از شروع عمليات تخريب بايد با كسب نظر از مهندس ناظر برنامه ريـزي و         12-8-1-2

 :اقدامهاي زير انجام گيرد

 . رسمي ساختمان اخذ شودمرجع مجوز الزم از :الف

ذيربط جريان آب، برق، گاز و سرويسهاي مشابه قطع يا در  با اطالع و همكاري موسسات :ب

طوري كه راههاي دسترسي بـه آنهـا و         ه   ب ،صورت لزوم سالم سازي، محدود و نگهداري شود       

 .شير آتش نشاني محفوظ بماند

 زمان و مدت قطع سرويسهاي فوق و شروع عمليات تخريب حداقل يك هفتـه قبـل، بـه                   :ج

عدم رعايت محدوديت فوق، فقـط هنگـامي   . ور رسانده شوداطالع ساكنين ساختمانهاي مجا 

لزوم اين امر بايد قبالً به تاييد  . را به خطر اندازد    مجاز است كه عدم تخريب فوري بنا، ايمني       

 . رسمي ساختمان رسيده باشدمرجع

الزم، براي محافظت از پياده روها و معابر عمومي مجاور ساختمان مورد تخريب،             ات   اقدام :د

ازه از مراجع ذيربط    ـ شود و در صورت نياز به محدود يا مسدود نمودن آنها با كسب اج              انجام

 .، اقدام الزم به عمل آيد2-2-2-12 و 1-2-2-12 و 1-1-2-12اد بندهاي ــبا رعايت مف

ت الزم متناسب با محـل و نـوع سـاختمان و روش تخريـب بـا رعايـت            ال و تجهيز  ي وسا :هـ

 .ود تهيه ش3-6-12خشهاي ب ويژگي
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 ذيصالح بررسي و     توسط شخص  ، اثرات ناشي از تخريب بنا در پايداري سازه هاي همجوار          :و

 . الزم در جهت پايداري ابنيه مجاور اتخاذ گردددابيرت

انتخـاب محـل مجـاز بـراي          برنامه ريزي براي جمع آوري و دفع مواد حاصل از تخريب و            :ز

 .انباشتن آنها انجام شود

ي خاص نظير كارخانه ها، بيمارستانها، دودكشهاي صنعتي و ديگر           در تخريب ساختمانها   :ح

اماكني كه تاسيسات ويژه دارند، قسمتهاي مربوطه بايد توسط افراد ذيـصالح مـورد بازديـد                

 .قرارگيرد و وسايل و تجهيزات الزم براي تخريب و مقابله با خطرهاي ناشي از آن فراهم شود

داراي برقگير باشد، ابتدا بايد برقگير از سـاختمان          در صورتي كه ساختمان مورد تخريب        :ط

 .جدا شود و در صورت لزوم مجدداً در نزديكترين فاصله نصب و آماده به كار گردد

 مـورد تخريـب بايـد از محـل نـصب شـده جـدا و در مكـان                     كليه شيشه هاي ساختمان    :ي

 .مناسبي انبار گردد

گرفته شده و اشخاص ذيصالح بر كار آنان        جربه بكار   ت در عمليات تخريب بايد كارگران با      :ك

. نظارت و دستورالعملها، روشها و مراحـل مختلـف اجـراي كـار را بـه آنـان گوشـزد نماينـد                     

ماشين آالت و تجهيزات مربوطه، بايـد از        متصديان  همچنين ساير افراد از جمله رانندگان و        

 .اشخاص ذيصالح باشند

 

رد تخريب بـه اسـتثناي پلكانهـا، راهروهـا،           كليه راههاي ارتباطي ساختمان مو     12-8-1-3

نردبانها و درهايي كه براي عبور كارگران استفاده مـي شـوند، بايـد در تمـام مـدت تخريـب         

ييد شده اي جايگزين شود أعالوه هيچ راه خروجي قبل از اينكه راه ديگر ت   ه  ب. مسدود گردند 

 .نبايد تخريب گردد

 

  سيل، آتش سوزي، زلزله، انفجار     ،ثر فرسودگي  در تخريب ساختمانهايي كه بر ا      12-8-1-4

 نظاير آن آسيب ديده يا از بين رفته اند، براي جلوگيري از ريزش و خرابـي ناگهـاني بايـد                     و

 .دنديوارها قبل از تخريب زير نظر شخص ذيصالح مهار و شمع بندي شو
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 همجوار   در صورتي كه ارتفاع ساختمان مورد تخريب از ساختمانها و تاسيسات           12-8-1-5

بيشتر باشد و امكان ريزش مصالح و ابزار كار به داخل يا روي بناها و تاسيسات مجاور وجود                  

 . بايد اقدامات الزم از قبيل نصب سرپوش حفاظتي با مقاومت كافي به عمل آيد،داشته باشد

 

اده اعـم از  ـان مورد تخريب و تجهيزات مورد استفـ      ــزاي ساختم ـ هر يك از اج    12-8-1-6

سقف و ساير اجـزاي راهروهـاي سرپوشـيده و    چوب بست، پله هاي موقت،  كف موقت،   كف،  

د بـيش از دو سـوم مقاومـت خـود،           راهروهاي عبور و مرور كارگران، پلكانها و نردبانهـا نبايـ          

 .گذاري شوندبار

 

 ميخهاي موجود در تيرها يا تخته هاي ناشي از تخريب بايد بالفاصله به داخـل             12-8-1-7

 . شونديدهكشبيرون يده يا چوب فرو كوب

 

 تخريب بايد از باالترين قسمت يا طبقه شروع شود و به پايين ترين قسمت يـا                 12-8-1-8

استفاده از مـواد منفجـره   با ، جاطور يكه  مگر در موارد خاص كه تخريب ب        طبقه ختم گردد،  

ط و كـسب    ررات ايمنـي مربـو    ـــ ه احتياط ها و مق    ـاز راه دور با رعايت كلي     و طبقات   در پي   

طريـق ضـربه     دن با كابل و واژگون كردن و يا از        ــ از طريق كشي    انجام و يا   وزهاي الزم ــمج

 .زدن با وزنه هاي در حال نوسان انجام شود

 

 در پايان كار روزانه، قسمتهاي در دست تخريب نبايد در شرايط ناپايداري كـه               12-8-1-9

بايد بـا بررسـي الزم      همچنين   رها گردند و     در برابر فشار باد يا ارتعاشات آسيب پذير باشند،        

اطمينان حاصل شود كه كليه قسمتهاي باقيمانده از عمليات تخريب و همچنين چوب بست            

 .ها، شمع ها، سپرها، حائل ها و ساير وسايل حفاظتي، پايداري و ايمني الزم را دارند

 

ب در پيـاده رو و       انباشتن مصالح و ضايعات جدا شده از ساختمان مورد تخريـ           12-8-1-10

در .  رسمي ساختمان ممنوع اسـت     مرجعديگر معابر و فضاهاي عمومي بدون كسب مجوز از          

صورتي كه در محل مورد تخريب زمين و فضاي كافي براي انباشتن مصالح و ضايعات وجود                

 .منتقل گردد به مكان مجاز ديگر نداشته باشد، بايد هر روز مواد جدا شده
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  تخريب كف وسقف12-8-2

 زيـر آن طـوري مـسدود         قبل از تخريب سقفها بايد راههـاي ورودي بـه طبقـه            12-8-2-1

 .كس نتواند از آن رفت و آمد كند گردد، كه هيچ

 

 در طاقهاي ضربي، چه هنگامي كه دهانه اي در آن ايجاد مـي شـود و چـه در                    12-8-2-2

ـ   هنگام تخريب كلي آن، بايد آجرها و مصالح بين دو تير آهن تا تكيه گا               طـور  ه  ههاي طاق ب

 .كامل برداشته شود

 

پس تنيده تشكيل يافتـه انـد، بايـد         پيش يا    در تخريب سقف هايي كه از بتن         12-8-2-3

 .عمل آيده آن بآزاد شدن توجه كافي به انرژي ذخيره شده در بتن و خطرهاي ناشي از 

 

 هـا يـا      هنگام تخريب سقف، پس از برداشتن قسمتي از آن، بايد روي تيرآهن            12-8-2-4

طور عرضي و به ه  سانتيمتر ب5 سانتيمتر و ضخامت 25 به عرض تخته هاي چوبيتيرچه ها 

طـور مطمـئن مـستقر      ه  تعداد كافي قرار داده شود تا كارگران مربوطه بتوانند در روي آنها ب            

 .شده و به كار خود ادامه دهند

 

ي پوشـشي سـقف      در تخريب طاقهاي شيرواني يا چوبي، ابتـدا بايـد قـسمتها            12-8-2-5

 .رپا يا اسكلت سقف اقدام گرددخبرداشته شود، سپس نسبت به برچيدن 

 

  تخريب ديوارها 12-8-3

 شـود، مگـر آنكـه كليـه         ه هيچ يك از تكيه گاهها نبايـد در طبقـه اي برداشـت             12-8-3-1

 .قسمتهاي طبقه باالي آن قبالً تخريب و برداشته شده باشد

 

 برابـر ضـخامت آن باشـد،        22ري كه ارتفاع آن بيش از        تمام يا قسمتي از ديوا     12-8-3-2

نبايد بدون مهاربندي جانبي آزاد بماند، مگر اينكـه اساسـاً بـراي ارتفـاع بيـشتر محاسـبه و                    

 .ساخته شده باشد
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 متـري از آنهـا كليـه    3 فاصـله  ايـك از ديوارهـا، بايـد تـ    ريب هرـــقبل از تخ   12-8-3-3

 .وشش موقت مناسب پوشانده شوندهايي كه در كف قرار دارند با پ سوراخ

 

 تخريب ديوارهايي كه براي نگهداري خاك زمين يا ساختمان مجـاور سـاخته              12-8-3-4

 . اجراي سازه هاي نگهبان انجام شودپس از شده اند، بايد 

 

 تخريب اسكلت ساختمان  12-8-4

 ل يـا وسـايل مـشابه      ب اسـكلت سـاختمان از جرثقيـ       در صورتي كه براي تخري     12-8-4-1

استفاده شود، بايد براي حفظ تعادل و جلوگيري از لنگر بار وصدمه به اشخاص، سـاختمانها،                

 .تاسيسات وتجهيزات يا اسكلت ساختمان مورد تخريب، از طناب هدايت كننده استفاده شود

 

 قبل از بريدن تيرآهن بايد اقدامات الزم بـه منظـور جلـوگيري از سـقوط آزاد                  12-8-4-2

 .عمل آيده ش بتيرآهن بعد از بر

 

 تخريب دودكش هاي بلند صنعتي و سازه هاي مشابه   12-8-5

 قبل از تخريب دودكش هاي بلند صنعتي وسازه هاي مشابه، از طريق انفجار يا           12-8-5-1

واژگوني، بايد محدوده اي محافظت شده و مطمئن با وسـعت كـافي در اطـراف آن در نظـر                    

 .گرفته شود

 

ار باشد سازه هاي فوق الذكر به طريق دستي تخريب گردند،            در صورتي كه قر    12-8-5-2

بايد از داربست استفاده شده و به تناسب تخريب سازه از باال به پايين، سكوي داربـست نيـز                   

به تدريج پايين آورده شود، به ترتيبي كه همواره محل استقرار كارگران مربوطه پايين تـر از            

 سـانتيمتر   150و حـداكثر    سانتيمتر   50ارتفاع حداقل   ي سازه بوده و اين اختالف       ينقطه باال 

 .باشد
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 مصالح و ضايعات حاصل از تخريب سازه هاي مورد بحث بايد از داخل آنها بـه           12-8-5-3

 قـبالً پايين ريخته شود و براي جلوگيري از انباشته شدن و تراكم مـصالح و ضـايعات، بايـد                   

تخليه مـواد مـذكور بايـستي       . ايجاد شود  هاتخليه آن براي  دريچه اي در قسمت تحتاني سازه       

 . انجام شود،پس از توقف كار تخريب

 

 مصالح و ضايعات  12-8-6

ـ           12-8-6-1 طـور سـقوط آزاد بـه       ه   مصالح ساختماني و ضايعات حاصل از تخريب نبايـد ب

خارج پرتاب شوند، مگر اينكه تخليه از داخل كانالهاي مخـصوص پـيش بينـي شـده انجـام                   

 .گيرد

 

 در صورتي كه مصالح قابل اشتعال جدا شـده از سـاختمان مـورد تخريـب، در                  12-8-6-2

 انبار و نگهداري شود، بايد وسايل اطفاي حريق مناسب به تعداد و مقدار كـافي                ،همان محل 

 .فراهم شود

 

اكتيو، آزبست، مواد سـمي يـا مـواد آلـوده     ه دست آمده از مواد راديو  ضايعات ب  12-8-6-3

قيه ضايعات به دقت نگهداري و بسته بنـدي شـوند و سـپس بـه محـل                  كننده، بايد جدا از ب    

 .مجاز حمل گردند

 

 مصالح و ضايعات ناشي از تخريب نبايد روي كف طبقات بـه صـورتي انباشـته                 12-8-6-4

عالوه بايـد از وارد شـدن       ه  ب.  مجاز كف طبقه مربوط بيشتر باشد       باربري شوند كه از ظرفيت   

 .دن مصالح و ضايعات به ديوارها نيز جلوگيري شودفشارهاي افقي ناشي از انبار ش

 

 مصالح و ضايعات ناشي از تخريب نبايـد بـه نحـوي انباشـته شـوند كـه بـراي                  12-8-6-5

 اسبـل منـ در فواصاين مواد بايد. معابر عمومي توليد اشكال نمايندساختمانهاي مجاور و يا 

 .از حمل گردندـبارگيري و به محل هاي مج
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 ليات خاكي  عم12-9

 كليات   12-9-1

خاكبرداري، خاكريزي، تسطيح زمـين،     :  منظور از عمليات خاكي عبارت است از       12-9-1-1

گودبرداري، پي كني ساختمانها، حفر شيارها، كانالها و مجاري آب و فاضالب و حفر چاههاي 

 .مكانيكيل دستي يا يآب و فاضالب با وسا

 

 :انجام شوداقدامات زير بايد  قبل از شروع عمليات خاكي 12-9-1-2

 ذيصالح زمين مورد  نظر از لحاظ استحكام و جنس خـاك              و يا اشخاص    توسط شخص  :الف

برداري و  گودعالوه نقشه   ه  ب. مورد بررسي قرار گيرد   چنين پايداري ابنيه مجاور به دقت       و هم 

ييد أبه ت د  بايي تهيه شده توسط اين اشخاص       گودبردارو برنامه   ي جداره هاي گود     سازپايدار

 . رسمي ساختمان برسدرجعم

 رجـع زمان شروع آن به همراه مجوز صادره توسط م      همچنين  برداري و   روش، برنامه گود   :ب

 .رسمي ساختمان در اختيار مهندس ناظر قرار گيرد

سيسات زيرزميني از قبيل كانالهاي فاضالب، قنوات قديمي، لوله كـشي آب و             أ موقعيت ت  :ج

فن و غيره كه ممكن است در حين عمليات گودبرداري و خاك بـرداري           گاز، كابلهاي برق، تل   

 مورد بررسي و شناسايي قرار ،موجب بروز خطر و حادثه گردند و يا خود دچار خسارت شوند

گرفته و با همكاري سازمانهاي ذيربط، نسبت به تغيير مسير دائم يا موقت و يا قطع جريـان                  

 .آنها اقدام گردد

 فـوق    "ج "ير مسير يا قطع جريان برخي از تاسيسات منـدرج در بنـد             در صورتي كه تغي    :د

امكان پذير نباشد، بايد با همكاري سازمانهاي مربوطه و به طرق مقتضي نسبت به حفاظـت                 

 .آنها اقدام شود
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ات ـگاههاي خدمـ  ـــاورت يكـي از ايـست     ـكي و يا مج   ـ چنانچه محل گودبرداري در نزدي     :هـ

ژانس و غيره بوده و يا در مسير اتومبيلهـاي مربوطـه باشـد،     راوعمومي از قبيل آتش نشاني،      

بايد قبالً مراتب به اطالع مسئولين ذيربط رسانده شود تا احياناً در سرويس رسـاني عمـومي                 

 .وقفه اي ايجاد نشود

 كليه اشياء زائد از قبيل تخته سنگ، ضايعات ساختماني و يا بقايـاي درخـت كـه ممكـن                    :و

 .كار شده و يا موجب بروز حوادث شوند، از زمين مورد نظر خارج گردنداست مانع از انجام 

 

 در صورتي كه در عمليات خاكي از دستگاههاي برقي مانند الكتروموتـور بـراي               12-9-1-3

هوادهي، تخليه آب و نظاير آن استفاده شود، اين گونه دستگاهها بايد با رعايت مفاد بخـش                 

 .يل حفاظتي مناسب مجهز باشند به كار گرفته شده و به وسا12-6-1

 

ر حفر چاه در معابر عمومي يـا        چنانچه محل مورد نظر براي عمليات خاكي نظي        12-9-1-4

ي باشد كه احتمال رفت و آمد افراد متفرقـه وجـود داشـته باشـد، بايـد بـا اقـدامات                      يهامحل

نترل ل ك ياحتياطي از قبيل محصور كردن محوطه حفاري، نصب عالئم هشدار دهنده و وسا            

عمـل آمـده و دهانـه ايـن گونـه        ه  مسير، از ورود افراد به نزديكي منطقه حفاري جلوگيري ب         

 .محل ها در پايان كار روزانه مسدود گردند

 

 كنــي حفــر طبقــات زيــرزمين و پــي(كبرداري گــودبرداري و خــا  12-9-2

 )ها ساختمان              

رداري احتمـال خطـري بـراي        در صورتي كه در عمليـات گـودبرداري و خـاكب           12-9-2-1

 ساختمانهاي مجاور و يا مهارها وجود داشته باشـد، بايـد             ديوارها،  اي گود، هپايداري جداره   

با استفاده از روشهايي نظير نصب شمع، سپر و مهارهاي مناسب و رعايت فاصـله مناسـب و                  

مليـات،  ورت لزوم با اجراي سازه هاي نگهبـان قبـل از شـروع ع             ــن گودبرداري و در ص    ـايم

 .مين گرددأايمني و پايداري آنها ت
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زش ـمال ريـ ـــ ر كه احت ـمت سانتي 120اري هاي با عمق بيـش از       ردــ در خاكب  12-9-2-2

ر و مهارهـاي محكـم و       ـــ ع، سپ ـزش ديواره ها وجود داشته باشد، بايد بـا نـصب شمـ            ـيا لغ 

 مطالعات ژئوتكنيـك    ت ديواره ها اقدام گردد، مگر آنكه با توجه به         ـاظـمناسب نسبت به حف   

 .شيب طبيعي خاك كمتر باشدايستايي شيب ديواره از زاويه 

 

 در مواردي كه عمليات گودبرداري در مجاورت بزرگراهها، خطوط راه آهـن يـا               12-9-2-3

مراكز و تاسيسات داراي ارتعاش انجام مي شود، بايد اقدامات الزم براي جلوگيري از لغـزش                

 .ديا ريزش ديواره ها صورت گير

 

 همچنــين ديــواره هــا و ، در مــوارد زيــر بايــد ديــواره هــاي محــل گــودبرداري12-9-2-4

ساختمانهاي مجاور دقيقاً توسط شخص ذيصالح مـورد بررسـي و بازديـد قـرار گرفتـه و در                   

ل ايمنـي  يوجود آمده اسـت، مهارهـا و وسـا       ه  زش ديواره ها ب   ــاطي كه خطر ريزش يا لغ     ـنق

 .ره نصب و يا مهارهاي موجود تقويت گردندالزم از قبيل شمع، سپر و غي

 اي يك بار سازي، حداقل هفتهپايدارصورت روزانه و بعد از  هسازي كامل باز پايدار  قبل:الف

  زلزله و يخبندانعد از وقوع بارندگي، طوفان، سيل، ب:ب

  بعد از هرگونه عمليات انفجاري:ج

  بعد از ريزش هاي ناگهاني:د

 صدمات اساسي به مهارها بعد از وارد آمدن :هـ

 

 براي جلوگيري از بروز خطرهايي نظير پرتاب سنگ، سـقوط افـراد، حيوانـات،               12-9-2-5

مصالح ساختماني و ماشين آالت و سرازير شدن آب به داخـل گـود و نيـز برخـورد افـراد و                      

ط نقليه با كارگران و وسايل و ماشين آالت حفاري و خـاكبرداري، بايـد اطـراف محـل                   ئوسا

.  و محافظت شودمحصور به نحو مناسب 1-5-12خش ري و خاكبرداري با رعايت مفاد ب    حفا

 بايـد   ،در صورتي كه حفاري و گودبرداري در مجاورت معابر و فضاهاي عمومي صورت گيـرد              

دهنده كـه در    م هـشدار  ئـ متر بوده و بـا عال      سانتي 150 تا لبه گود حداقل      كارگاهفاصله حصار 

 .ز گرددــد، مجهنيت باشؤقابل ر دور ةلــشب و روز و از فاص
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هايي كه عمليات اجرايي به علت محدوديت ابعاد آن بـا مـشكل               در گودبرداري  12-9-2-6

  هـوا مين وسايل روشـنايي و تهويـه  اجه مي گردد، الزم است نسبت به تأ   وـمهوا  نور و تهويه    

 .مل آيده عاقدام الزم ب

 

ه كمتر از يك متـراز لبـه گـود ريختـه      مواد حاصل از گودبرداري نبايد به فاصل 12-9-2-7

د كه مانع   نهمچنين اين مواد نبايد در پياده روها و معابر عمومي به نحوي انباشته شو             . دنشو

 .دنعبور و مرور گرديده يا موجب بروز حادثه شو

 

 فاصله مناسب استقرار ماشين آالت و وسايل مكانيكي از قبيل جرثقيـل، بيـل               12-9-2-8

انباشتن خاكهاي حاصل از گودبرداري و يا مـصالح سـاختماني در            يا  ميون  مكانيكي، لودر، كا  

 بايد دقيقـاً از لبـه گـود         ،مجاورت گود، كه توسط شخص ذيصالح بررسي و تعيين مي گردد          

 .رعايت گردد

 

ل كار ـي كه عمق آنها بيش از يك متر مي باشد، نبايد كارگر در مح         ي در گودها  12-9-2-9

 .ه شودايي به كار گماردـبه تنه

 

ط ـئـ احداثي ويژه وسا  ) رمپ( عرض معابر و راههاي شيب دار        ، در گودبرداريها  12-9-2-10

 . متر باشد4ليه نبايد كمتر از ـنق

 

 بايد يك نفر نگهبان مسئوليت نظـارت        ، در محل گودبرداريهاي عميق و وسيع      12-9-2-11

 براي آگـاهي كـارگران و       .بر ورود و خروج كاميونها و ماشين آالت سنگين را عهده دار باشد            

عالئم هشدار دهنده در معبر و محل ورود و خروج كاميونهـا و ماشـين آالت      بايد  ساير افراد،   

 .مذكور نصب گردد

 

 ها و مجاري آب و فاضالب  حفاري چاه12-9-3

 يرا قبل از آغاز عمليات حفاري چاهها و مجاري آب و فاضالب به ويژه در حفـ                12-9-3-1

ـ           ، بايد   دستي چاهها  عي از قبيـل قنـوات      ـبررسـيهاي الزم درخـصوص وجـود و كيفيـت موان
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سيسات مربوط به آب، برق، گاز،      س خاك اليه هاي زمين و تأ      ـها، جن  ها، پي   قديمي، فاضالب 

محل . تلفن و نظاير آن به عمل آيد و در صورت لزوم با سازمانهاي ذيربط تماس برقرار گردد                

هنگام كار، خطر ريزش يا نـشت قنـات و فاضـالب         حفاري نيز بايد طوري تعيين شود كه به         

 .سيسات ياد شده وجود نداشته باشدور يا برخورد با تأمجا

 

 به منظور ايجاد تهويه كافي در عمليات حفاري چاهها و مجاري آب و فاضالب،    12-9-3-2

ـ                     ه بايد هر نوع گاز، گرد و غبار و مواد آلوده كننده ديگر كه براي سالمتي افراد مضر اسـت، ب

طرق مقتضي از محل كار خارج شود و در صورت لزوم بايد كارگران به ماسك و دستگاههاي 

 .تنفسي مناسب مجهز شوند تا همواره هواي سالم به آنها برسد

 

 كليه افرادي كه فعاليت آنها با عمليات حفاري چاهها و مجاري آب و فاضـالب             12-9-3-3

ل حفاظت فردي، مطـابق بـا ويژگيهـاي فـصل            بايد متناسب با نوع كار به وساي       ،مرتبط است 

 . مجهز شوند12-4

 

 مقني قبل از ورود به چاه براي عمليات چاه كني، بايد طناب نجات و كمربنـد                 12-9-3-4

و خود بسته و انتهاي آزاد طناب را در باالي چاه در نقطه ثـابتي محكـم نمـوده                   ه  ايمني را ب  

 .باشدهمكار وي بر سر چاه حاضر 

 

 ، دهانه چاه   و يا در مواقعي كه حفاري انجام نمي شود          از خاتمه كار روزانه     پس 12-9-3-5

 .بايد با صفحات مشبك مقاوم و مناسب به نحو مطمئن پوشانده شود

 

ط مندرج در آيـين نامـه و        ضواببايد  اري چاهها و مجاري آب و فاضالب        ف در ح  12-9-3-6

 .لحاظ گردد» حفاظتي چاههاي دستي«مقررات 
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  عمليات برپايي و نصب اسكلت ساختمان12-10

 كليات  12-10-1

 از  ي عمليات ساخت و نصب اسكلت فلزي و همچنين اجـراي سـازه هـاي بتنـ                12-10-1-1

بندي، ساختن و ريختن بـتن در قالـب هـا بايـد توسـط اشـخاص                 قبيل قالب بندي، آرماتور   

 .ذيصالح انجام شود

 

  اجراي سازه هاي فوالدي 12-10-2

ر موقع نصب و برپايي اعضاي فلزي سازه از قبيل ستونها، تيرهـا يـا خرپاهـا،                  د 12-10-2-1

 پيچ و مهـره هـا بـسته    يمي ازبايد قبل از جدا كردن نگهدارنده ها و رها كردن آنها حداقل ن     

همچنين قبل از نـصب هـر عـضو         . جوشكاري الزم انجام گرفته باشد    حداقل نيمي از    شده يا   

زيرين سازه بايد صددرصد پيچ و مهـره يـا جوشـكاري شـده              سازه بر روي سازه ديگر، عضو       

 .باشد

 

 در موقع نصب ستونها، براي جلوگيري از سقوط ستونهاي نصب شده بايد اين              12-10-2-2

چنانچه اتصال ستونها بـه وسـيله       . ستونها به وسيله تيرهاي واسط با ساير ستونها مهار شوند         

ر پايـدا  شخص ذيصالح موقتاً با مهارهاي جانبي   تيرهاي واسط امكان پذير نباشد، بايد با نظر       

و تأمين پايداري در هر حال هيچ ستوني نبايد قبل از ايجاد اتصال با ستونهاي مجاور    . گردند

 .رها شودآن 

 

 براي باال بردن تيرآهن و ساير اجزاي فلزي بايد از كابلها و طنابهاي مخصوص               12-10-2-3

 ،ز صدمه ديدن كابل فلزي در اثر خمش بيش از حدهمچنين براي جلوگيري ا. استفاده شود
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استفاده از زنجير براي    . رآهن و كابل قرار داده شود     بايد قطعات چوب و يا مواد مشابه بين تي        

 .بستن تيرآهن و ساير اجزاي فلزي مجاز نمي باشد

 

 استفاده از دستگاههاي جوشكاري و برش براي نصب و برپايي اعـضاي فلـزي               12-10-2-4

ر وسـايل و  ـوسـايل بـاالبر و سايـ   .  صـورت گيـرد  6-4-2-12ايد با رعايت مفـاد بنـد      سازه ب 

تجهيزاتي كه در برپايي و نصب اجزاي سازه هاي فلزي مورد استفاده قرار مـي گيرنـد بايـد                   

 . باشند2-6-12مطابق با مفاد بخش 

 

 ناكافي   در شرايط نامساعد جوي از قبيل باد، طوفان و بارندگي و يا در صورت              12-10-2-5

بودن روشنايي و محدود بودن ميدان ديد، بايد از ادامه كار بر روي اسكلت فلزي جلـوگيري                 

همچنين تيرآهنها و ساير قطعات فوالدي نبايد در هنگام نصب، آغشته به برف،             . عمل آيد ه  ب

 .يخ و يا ساير مواد لغزنده باشند

 

 بايد وسايل حفاظت فـردي       فلزي سازه  ي در عمليات برپا نمودن و نصب اعضا       12-10-2-6

از قبيل كاله ايمني، كفش ايمني، كمربند ايمني، طناب مهار، عينك و دستكش حفاظتي با               

همچنين كارگراني كـه سـطح تيرآهنهـا و    .  مورد استفاده قرار گيرد   4-12رعايت مفاد فصل    

بايـد از    ،تميز مي كنند  و يا با روش سندبالست      قطعات فوالدي را با مواد شيميايي زيان آور         

 .ماسكهاي تنفسي استفاده نمايند

 

يد  در هنگام نصب و برپا نمودن اسكلت هاي فلزي، محوطه زير و اطراف كار با      12-10-2-7

 .عمل آيده خل محوطه مذكور جلوگيري با و از ورود افراد به دمحصور گرديده

 

واقع بر روي    قبل از باال كشيدن تيرآهن ها و قطعات فوالدي، اشياء و قطعات              12-10-2-8

 .ض سقوط باشند، بايد برداشته شونداسكلت كه در معر
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 تشكيل دهنده اسكلت هـاي  يي از قطعات فوالدي و اجزا ب در قسمتهاي مناس   12-10-2-9

 .فلزي بايد نقاط اتصال مناسبي براي قالب طناب مهار و داربست هاي معلق پيش بيني شود

 

ارتفاع نصب گردند، بايد روي زمين مونتـاژ         قطعات فوالدي مركب كه بايد در        12-10-2-10

 .و متصل گردند

 

ايل ـاده از وسـ   ـ بايد با استفـ     و كاميونت  ونـكاميتريلر،  ن آالت از    ـه آه ـ تخلي 12-10-2-11

 .ل صورت گيردـباالبر و جرثقي

 

 اجراي سازه هاي بتني  12-10-3

چوبي، پانلها، پايـه هـاي       قالبها از قبيل الوارها، تخته ها، شمعهاي         ي اجزا  كليه 12-10-3-1

فلزي و ساير قطعات مربوط كه براي قالب و شمع بنـدي و مهـار كـردن در كارهـاي بتنـي،                

 5/2طراحي و استفاده مي شوند، بايد توسط اشخاص ذيصالح بـا ضـريب اطمينـان حـداقل                  

در صورتي كه از قالب فلزي براي قالب بندي         . نسبت به بارهاي وارده طراحي و ساخته شوند       

 .تفاده شود، بايد استانداردهاي مربوطه نيز رعايت گردداس

 

 بازديـد و نـسبت بـه         ذيـصالح   توسط شخص  قالب بتن بايد قبل از بتن ريزي       12-10-3-2

استحكام و پايداري كليه اجزاي قالب، مهارها و غيره اطمينان حاصل شود تا در موقـع بـتن                  

 .ريزي از فرو ريختن قالب پيشگيري به عمل آيد

 

در موقع برداشتن قالب بتن بايد از گرفتن كامل بتن اطمينان حاصـل گـردد                12-10-3-3

 احتياط هـاي الزم بـه منظـور حفاظـت كـارگران از خطـر                در بازكردن و نگهداري قالب ها     و

 . به عمل آيد ها قالب و يا واژگونيلغزش احتمالي سقوط
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ظور شـده اسـت، مجـاز        هيچ گونه بار گذاري اضافه بر آنچه كه در طراحي من           12-10-3-4

نيست، مگر اينكه اجزاي قالبها، شمعها، پايه ها و مهارهاي آن متناسب با بار اضافي تقويـت                 

 . نشود5/2گذاري كمتر از طوري كه ضريب اطمينان باره شوند، ب

 

 كارگراني كه در امر ساختن، حمل و ريختن بتن اشـتغال دارنـد، بايـد طبـق                  12-10-3-5

همچنين كارگراني كه در .  كاله و دستكش حفاظتي مجهز باشندبه كفش، 4-12مفاد فصل 

ارتفاع به كار بستن آرماتور و قالب يا ريختن بتن مي پردازند و در معرض خطر سقوط قـرار                   

دارند، بايد مجهز به كمربند ايمني و طناب مهار بوده و براي جلوگيري از سقوط آنهـا و نيـز              

 . ريزي موانعي نصب گرددمحل بتناز  ابزار و وسايل كار افتادن

 

مان كار مـي كننـد و يـا در انـدود، بـتن              ــطور مداوم با سي   ه  راني كه ب  ـ كارگ 12-10-3-6

 بـه   4-12يا چكشي كردن بتن فعاليت دارند، بايد با رعايـت مفـاد فـصل               ) ريتكشات(پاشي  

 .دستكش، عينك و ماسك تنفسي حفاظتي مجهز باشند

 

ها و ساير اجزاي قالب هاي چـوبي بايـد بالفاصـله            ميخ هاي موجود در تخته       12-10-3-7

 .بعد از باز شدن قالب به داخل چوب فرو كوبيده يا كشيده شود
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  ساير مقررات مربوط 12-11

  كليات12-11-1

 هرگونه تغييرات و جابجايي در كنتورهـاي بـرق، گـاز، آب و اتـصاالت قبـل از                   12-11-1-1

 .ن ذيربط صورت گيرد و مسئوالزمانهاسان  فقط بايستي توسط مأمورا،كنتور

 

 نصب قطعات مصالح ساختماني از جمله پالك سـنگي روي نمـاي سـاختمان               12-11-1-2

 امكـان   تـا بايد به وسيله عناصر نگهدارنده و مهار كننده به طرق اطمينان بخش انجام گيرد               

 .گرددسقوط آن منتفي 

 

 اين آيين نامه بـه آنهـا اشـاره           نصب قطعات الحاقي و همچنين مواردي كه در        12-11-1-3

 .نشده است، بايد با رعايت آيين نامه هاي معتبر صورت گيرد

 

 گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع تأسيسات 12-11-2

گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبـوع   كليه عمليات اجرايي مربوط به تأسيسات     12-11-2-1

مبحـث  (تعـويض هـوا و تهويـه مطبـوع          گرمـايي،   بايد با رعايت ضوابط و مقررات تأسيسات        

 .توسط اشخاص ذيصالح صورت گيرد) چهاردهم مقررات ملي ساختمان ايران

 

گرمايي، تعويض هـوا     در مواردي كه براي عمليات اجرايي مربوط به تأسيسات           12-11-2-2

 و  6-4-2-12نياز به جوشكاري يا برش حرارتي باشد، رعايت مفاد بنـدهاي            و تهويه مطبوع    

 . الزامي است12-2-4-7
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كشي گاز و نصب تأسيسات و تجهيزات مربوط به آن بايد با رعايت مبحث           لوله 12-11-2-3

 .هفدهم مقررات ملي ساختمان ايران انجام شود

 

 ضوابط مندرج در   بايد   در نصب و راه اندازي مولدهاي بخار و ديگهاي آب گرم             12-11-2-4

 .لحاظ گردد»  گرمحفاظتي مولد بخار و ديگهاي آب«آيين نامه 

 

 كشي و نصب تأسيسات و تجهيزات برقي  سيم12-11-3

وسايل و تجهيـزات برقـي بايـد بـا          ا و   ه سيم كشي، نصب كليدها، پريزها، تابلو      12-11-3-1

مبحث سـيزدهم   ( اجراي تأسيسات برقي ساختمانها    رعايت ضوابط و مقررات مبحث طرح و        

 .الح انجام شودتوسط اشخاص ذيص) مقررات ملي ساختمان ايران

 

  سيم كشي براي استفاده هاي موقت12-11-4

هايي كه براي استفــاده هاي موقت انجام مي شـود، بايـد بـا               كشي   كليـه سيم  12-11-4-1

 .  و موارد زير انجام شود3-11-12رعايت مفـاد بخـش 

لـف  د متحـرك، بايـد در نقـاط مخت         براي جلوگيري از ازدياد و پراكندگي سيم هاي آزا         :الف

 .گاه به تعداد كافي پريز در محل هاي مناسب نصب شودكار

 متـري  5/2 سيم كشي براي استفاده هاي موقت در صورت امكان بايد در ارتفاع حـداقل   :ب

در غير اين صورت بايد سيم ها طوري نـصب شـوند كـه از آسـيب هـاي                   . از كف انجام شود   

 .احتمالي محفوظ بمانند

د گردنـد و    به وسيله محفظه هايي با درپوش قفل دار مسدو         تابلوهاي برق موقت بايستي      :ج

 .ايجاد شودفرش و يا سكوي عايق پيرامون آنها روي زمين يا كف، 

 

 نصب قطعات پيش ساخته بتني  12-11-5

 قطعات پيش ساخته بتني بايد طوري طراحي و ساخته شوند كه عمليات نقل              12-11-5-1

نها به راحتي و با ايمنـي كامـل انجـام شـود و وزن                نصب و برپا كردن آ      و و انتقال، جابجايي  

 .بر روي آنها نوشته يا حك گرددنيز تقريبي قطعات 
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منظـور سـهولت     ة بتنـي بـه    ساخت  يا ساير وسايلي كه در قطعات پيش       ها  قالب 12-11-5-2

بعـاد و موقعيـت   د، بايد از نظر فـرم، ا نگرد بيني و تعبيه مي جايي و بلند كردن آنها پيش     هجاب

 :د كهترتيبي باشن  بهصبن

 .كه بر آنها وارد مي شود، مقاومت كافي داشته باشندو هايي  در برابر نير:الف

 .هاي مخربي نگردندنيرو باعث ايجاد  در داخل خود قطعه و در اسكلت ساختمان:ب

ـ             :ج هـا و   ه راحتـي از وسـايل و ادوات باالبر         پس از استقرار قطعات در محـل نـصب خـود، ب

 .گردندها جدا  جرثقيل

هـا بـه     هـا و پلكـان      ة بتني مربوط به سـقف     ساخت ها و ادوات مذكور در قطعات پيش        ب قال :د

 .نحوي تعبيه شده باشند كه پس از نصب قطعه، باالتر از سطح كار قرار نگيرند

 

هنگام نصب قطعات پيش ساخته بتني، محوطه اطراف ساختمان كـه امكـان              12-11-5-3

 .د دارد، بايد مورد مراقبت دقيق قرار گرفته و محصور گرددسقوط قطعات به داخل آنها وجو

 

 كار بر روي بام ساختمان ها، سقف هاي شيب دار و شكننده  12-11-6

 كارگراني كه بر روي سقف هاي شيب دار به كار گمارده مي شوند، بايد داراي                12-11-6-1

 . الزم باشند جسميتجربه كافي و توانايي

 

ن بر روي بام ساختمان ها در هنگام باد، طوفان و بارندگي شديد و  از كار كرد 12-11-6-2

 .يا هنگامي كه سطح بام پوشيده از برف و يخ باشد، بايد جلوگيري به عمل آيد

 

ات شكننده از قبيل صـفحات      ـگام كار بر روي سقف هاي پوشيده از صفح        ـ هن 12-11-6-3

دبان ها يـا صـفحات چـوبي بـا عـرض      ست سيمان، بايد از نر   بموج دار نورگير يا ورق هاي آز      

محكـم و مطمـئن     به طـور    اين نردبان ها و صفحات بايد       .  سانتيمتر استفاده شود   25حداقل  

 .گر جلوگيري به عمل آيدرنصب گردند تا از لغزش آنها در زير پاي كا
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بـه  نيـاز    تعداد نردبان ها يا صفحات چوبي بايد حداقل دو عدد باشد تا هنگام               12-11-6-4

 .دتادن بر روي ورق هاي شكننده نباش كردن يكي از آنها، كارگر مجبور به ايسجابجا

 

 در لبه سطوح شيب دار بايد موانع مناسب و كافي جهت جلوگيري از سـقوط                12-11-6-5

 .كارگر و يا ابزار كار نصب شود

 

 كارگراني كه بر روي بام هاي شيب دار كار مي كنند، بايد مجهز بـه كمربنـد                  12-11-6-6

 .يمني و طناب مهار باشندا

 

 نقاشي و پوشش سطوح با مواد شيميايي و يـا ديگـر مـواد قابـل                 12-11-7

 اشتعال                

 هنگام نقاشي و پوشش سطوح با مواد شيميايي و يا ساير مواد قابـل اشـتعال،                 12-11-7-1

ه شـود، بايـد     چنانچه از تهويـه مـصنوعي اسـتفاد       . بايد محل كار به طور طبيعي تهويه گردد       

 .دستگاه در خارج از فضاي كار قرار داده شده و قبل از شروع كار روشن گردد

 

 در هنگام چسباندن موكت و يا پوشش هاي پالستيكي و نظـايرآن، اسـتعمال               12-11-7-2

همچنـين بايـد از   . دخانيات و يا استفاده از كبريت، فندك و غيره بايد اكيـداً ممنـوع گـردد             

 .وشكاري يا برش حرارتي در مجاورت محل كار جلوگيري به عمل آيدعملياتي از قبيل ج

 

 . وسايل اطفاء حريق، مناسب با نوع آن بايد آماده و در دسترس باشد12-11-7-3

 

  انبار كردن مصالح  12-11-8

 از انبار كردن و انباشتن مصالح ساختماني در نزديكي لبـه هـاي گـودبرداري،                12-11-8-1

 .ل ها و غيره بايد جلوگيري به عمل آيددهانه چاه ها، گودا
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 برداشتن مصالح انبار شده توسط كارگر بايد از باالترين قسمت شروع گـردد و     12-11-8-2

هاي تحتاني كه باعث ريزش و ايجاد حادثه شـود، بايـد             از كشيدن و برداشتن آنها از قسمت      

 .خودداري گردد

 

 عرضي قرار داد، آنها را روي چوب هايبايد تخته هاي چوبي  براي انبار كردن 12-11-8-3

 عرضـي قـرار داده      چوبهاي،  ن قرار نگيرند و بين هر چند رديف        روي زمي  به طوري كه كامالً   

 .شود

 

 كليه تأسيسات و تجهيزات كارگاهي كه به منظور انبار كردن مصالح بـه كـار                12-11-8-4

 . باشند) ثقلي و جانبي(ي الزم در مقابل نيروهاي وارده دارمي روند، بايستي داراي پاي

 

 كيسه هاي سيمان، گچ، آهك و غيره نبايد بيش از ده رديف روي هم چيـده                 12-11-8-5

 .شوند و برداشتن آنها بايد به صورت رديف هاي افقي انجام شود

 

اجـرا   روي سقف هاياختماني بيش از حد مجاز طراحي       از انباشتن مصالح س     12-11-8-6

 .به عمل آيدجلوگيري هاي كم عرض بايد يغه ها و ديوارمچنين در مجاورت تشده و ه

 

بايد به ارتفاع كم طـوري روي هـم         ...) گرد و   تير آهن، نبشي، ميل    ( آهن آالت  12-11-8-7

 .انباشته شوند كه خطر غلطيدن ناگهاني آنها وجود نداشته باشد

 

 مهار گردد تـا      طرفين لوله هاي فلزي كه انبار مي شوند، بايد با موانع مناسب            12-11-8-8

 .از غلطيدن آنها بر روي هم و ايجاد حادثه جلوگيري شود

 

 از انباشتن مصالحي از قبيل شن، ماسه، خاك و غيره در كنار ديوارها و تيغـه                 12-11-8-9

ير باشد، بايـد   در صورتي كه اين كار اجتناب ناپذ.ن بايد جلوگيري به عمل آيدمكااتا حد ها  

 .شودوند كه فشار بيش از حد به ديوار يا تيغه وارد ناين مصالح طوري انباشته ش
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بل اشتعــال،    در انبـار كردن مصالح و نگهداري مواد قابل انفجار و مايعـات قا            12-11-8-10

 : هاي زير بايستي لحاظ گردد نامه ضوابط مندرج در آيين

 » ها سوزي در كارگاه پيشگيري و مبارزه با آتش«نامه   آيين:الف

 »قابل اشتعال و مواد قابل انفجارحفاظتي مواد خطرناك و مواد «ه نام  آيين:ب

 


