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 ايمنی در پروژه های ساخت
 

Safety in Construction 

 رضا غالم نيا
دانشكده سالمت، ايمني و محيط زيست عضو هيئت علمي   

علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشگاه  
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 مقدمه و تاريخچه
بخش ساخت يكي از خطرناك ترين صنايع در كشور محسوب مي 

هر ساله تعداد زيادي از كارگران جان شان را بواسطه كار در  . شود
محيط هاي ساخت و ساختماني از دست مي دهند و كارگران  

در اياالت متحده براورد مي شود كه . زيادي نيز آسيب مي بيند
نفر در  2000تا بيش از  100تعداد مرگ و مير از محدوده اي از 

تعداد مرگ و مير وسيله و ميزاني براي مقايسه  . سال مي باشد
جداي از  . مخاطرات در حوزه ساهت با ديگر صنايع و مشاغل است

مرگ و مير، اطالعات مربوط به علل اين حوادث مهمتر از تعداد  
مرگ و مير است زيرا اين نوع اطالعات مي تواند براي توسعه 

 .برنامه ها و بهبود ايمني ساخت از طريق كاهش حوادث بكار رود
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ميزان مرگ و مير در بخش  OSHAاداره کل ايمنی و بهداشت حرفه ای آمريکا 
حادثه  3496ساله که شامل  5در يک دوره  1989تا  1985ساخت را از سال 

رسی قرار داده است و نتايج آن را به شرح زير انتشار ربوده است را مورد ب
 :داده است

تفاوت معنی داری در بين مرگ و مير در روزهای هفته پيدا نشد ولی درصد 1.
مرگ و مير در روزهای آخر هفته بواسطه ساعات کاری کمتر در اين روزها 

 .کمتر بود
سال بيشترين ميزان مرگ و مير را داشتند و  45تا  25گروههای سنی بين 2.

 .و کارگران پيرتر تجربه کمتری نسبت به حادثه داشتند 25کارگران زير 
تمام مرگ و ميرهای کارهای   %)33( سقوط از ارتفاع و بلندی بزرگترين علت 3.

گير افتادن در داخل يا بين شی، برق  اشياء و ساخت بود بعد از آن برخورد با
از سهم مرگ و مير را تشکيل می % 17و % 18، %22گرفتگی به ترتيب 

 .دادند
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و مير ناشي از   گكار روي سقف و داربست محل هاي عمده مر4.
 .سقوط از ارتفاع بود

و مير ناشي از سقوط از ارتفاع شامل سقوط بيشتر   گمر% 40تقريبا 5.
 3درصد مرگ و مير رخ داده بين  25. متر بود 9فوت يا  30از ارتفاع 
 .متر بود 6متري تا 

درصد از مرگ و مير ناشي از برق گرفتگي شامل منابع برقي با   624.
 .ولت بود 480ولتاژ متجاوز از 
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درصد از مرگ و مير ناشي از برخورد با ماشين شامل   775.
تجهيزات سنگين براي ساخت نظير كاميون، جراثقيل، گريدر  
يا صاف كن ها بود و بيشتر مرگ و ميرها بواسطه برخورد با  

مواد به علت هدايت ضعيف بارهاي معلق و انبارداري  
 .ضعيف مواد بود

درصد مرگ و مير ناشي از حفر گودال در گودال هايي   829.
درصد در گودال هايي   38متر رخ داد و  5/4به عمق كمتر از 
 .متر رخ داد 3با عمق كمتر از 
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  2004درصد آسيب هاي غير كشنده در بخش هاي مختلف محيط هاي كاري آمريكا در سال  :جدول 
)مورد بود 4300000كل آسيب هاي ثبت شده (  
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2004درصد بيماري هاي در بخش هاي مختلف صنايع امريكا در سال  :2جدول   
)مورد جديد بود 249000كل بيماري هاي ثبت شده (   
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Fatal occupational injury rates by industry, 2002 

Average for all private 
industry is 4.2 deaths 
per 100,000 workers 
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 ميزان آسيب هاي كشنده بر حسب نوع حادثه
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Work Injuries 
Deaths:   
• All Industries:         11 / 100,000 workers 
• Construction:          37 / 100,000 workers 

 
Disabling Injuries: 
• All Industries  1,898 / 100,000 workers 
• Construction:  3,704 / 100,000 workers 
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Largest Causes of Accidents 

1. Falling 
2. Crushed between two objects 
3. Struck by an object 
4. Lack of Awareness 
5. Failure to Observe Rules 
6. Dangers from Heavy Equipment 
7. Electrical Problems  
8. Overhead Hazards 
9. Slips, Trips, Falls 
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Root Causes for Construction Accidents 

• Inadequate construction planning 
• Lack of proper training 
• Deficient enforcement of training 
• Unsafe equipment 
• Unsafe methods or sequencing 
• Unsafe site conditions 
• Not using safety equipment that was provided  
 

   

    

Presenter
Presentation Notes
Mike recommends deleting this slide.  The referenced article was written before I knew about the DfCS concept and was intended to show that designers cannot affect safety! 
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 تعريف فعاليت هاي ساختماني و عمراني
 :كلي فعاليت هاي ساختماني و عمراني شامل موارد زير مي باشد

كارهاي ساختماني شامل گودبرداري، ساخت، تغييرات سازه اي،   :الف
رنگ كاري و غيره براي   نوسازي، تمعير، نگهداري، تخريب، تمييزكاري،

 .تمامي انواع بناها و سازه ها
  ،مله گودبراري و ساختجمهندسي عمران و تاسيسات عمومي از  :ب

يير ساختار، تعمير و نگهداري و تخريب تاسيساتي مانند فرودگاهها،  غت
باراندازها، بندرگاهها، راه هاي آبي، كارهاي سدسازي،راه سازي، ساخت  

و كارهايي مربوط به    راه آهن ها، پل ها، تونل ها، مجاري فرعي
تداركات و خدمات نظير ارتباطات، زهكشي ها، راه هاي فاضالب،  

 .تاسيسات آب و انرژي
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 فعاليت هاي ساختماني و عمرانيادامه 
 

نصب و تخريب ساختمان هاي و سازه هاي پيش ساخته و   :ج
 همچنين ساخت قطعات پيش ساخته در محل هاي ساخت

 
ساخت و نصب تجهيزات نفتي و تاسيسات فراساحل در   :د

 .حاليكه در روي خشكي ساخته مي شوند
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يداربست و داربست بند  

Scaffold and Scaffolding 

 رضا غالم نيا
دانشكده سالمت، ايمني و محيط زيست عضو هيئت علمي   

علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشگاه  

09124771978 
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 دوره محتوای

 ارتفاع در کار و  ساخت کارهای در بهداشت و ايمنی اهميت•
 بندی داربست و داربست مفاهيم و  تعاريف•
 داربست با کار در مهم نکات•
 بندی داربست ايمنی•
 ها داربست انواع•
  گذاری تخته و کار سکوی ايمنی•
 داربست در حفاظ انواع و گذاری حفاظ نحوه•
 Scafftag  سيستم •
 بندی داربست  زمينه در ايران های نامه آيين•
•… 
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ميزان مرگ و مير در بخش  OSHAاداره كل ايمني و بهداشت حرفه اي 
حادثه  3496ساله كه شامل  5در يك دوره  1989تا  1985ساخت را از سال 

 :رسي قرار داده است و نتايج آن را به شرح زير استربوده است را مورد ب

تمام مرگ و    %)33( سقوط از ارتفاع و بلندي بزرگترين علت 1.
 .ميرهاي كارهاي ساخت بود

و مير ناشي از   گكار روي سقف و داربست محل هاي عمده مر2.
 .سقوط از ارتفاع بود

و مير ناشي از سقوط از ارتفاع شامل سقوط بيشتر   گمر% 40تقريبا 3.
 3درصد مرگ و مير رخ داده بين  25. متر بود 9فوت يا  30از ارتفاع 
 .متر بود 6متري تا 
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 :نشان مي دهد) آمريكا(داده هاي آماري 

  درصد عمده اي افراد در پروژه هاي ساخت روي داربست
 .كار مي كنند

 كشته هر سال در ارتباط با داربست رخ مي دهد 50تقريبا. 
 آسيب به كارگران در هر سال ناشي از داربست   4500تقريبا

 .رخ مي دهد
 مرگ و مير % 17سقوط از داربست  1985تا  1980از سال

 .ناشي از سقوط از ارتفاع را به خودش اختصاص مي دهد
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  Scaffoldتعريف داربست

داربست ساختاری است موقتی شامل يک  
يا چند جايگاه کار، اجزاء نگهدارنده، 

اتصاالت و تکيه گاه ها که در حين اجرای 
هر گونه عمليات ساختمانی به منظور 

دسترسی به بنا، حفظ و نگهداری کارگر يا 
مصالح در ارتفاع مورد استفاده قرار می 

 .گيرد
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 Competent Personشخص ذي صالح 
شخص ذي صالح كسي است كه مي تواند شرايط كاري  

خطرناك را شناسايي كند و مجوز و اختيارات الزم  
براي اقدامات اصالحي فوري به منظور حذف اين  

اين فرد مسوليت اوليه براي  . خطرات را دارا مي باشد
نظارت، هدايت، نصب، برداشت و تغيير تمامي  

داربست ها را دارد و بايد به مسائل زير آگاهي كامل  
 :داشته باشد

 .بايد شرايط كاربرد انواع داربست ها را بداند1.

قادر به شناسايي و اصالح مخاطرات در مواجهه با  2.
 .كار داربست بندي باشد

در زمينه ساختار انواع داربست هاي مورد استفاده  3.
 .آموزش ديده باشد
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 مخاطرات داربست
 ،سقوط از ارتفاع، ناشی از سرخوردن

دسترسی ناايمن، فقدان تجهيزات حفاظت از 
 سقوط

 
 صدمه بواسطه سقوط ابزار، تجهيزات، و

 مواد زائد
 
 برق گرفتگی ناشی از برخورد و تماس با

 خطوط انتقال نيرو و برق
 



Click to edit Master title style 

• Click to edit Master text styles 
• Second level 
• Third level 
• Fourth level 
• Fifth level 

9 

Click to edit Master title style 

• Click to edit Master text styles 
• Second level 
• Third level 
• Fourth level 
• Fifth level 

9 

Click to edit Master title style 

• Click to edit Master text styles 
• Second level 
• Third level 
• Fourth level 
• Fifth level 

9 
9 

Click to edit Master title style 

• Click to edit Master text styles 
• Second level 
• Third level 
• Fourth level 
• Fifth level 

9 

Click to edit Master title style Click to edit Master title style 

• Click to edit Master text styles 
• Second level 
• Third level 
• Fourth level 
• Fifth level 

9 

 
 صدمه ديدن و خراب شدن داربست بواسطه

 عدم تعادل يا بارگذاری بيش از حد
تخته گذاری ناايمن و بد 
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 مسائل مهم در داربست
 :مسائل مهم در داربست عبارتند از

     Erecting and Dismantling   نصب و برداشت داربست
درصد آسيب هاي ناشي از داربست شامل نصب و برداشت  20تا  15از 

معمول ترين مسئله نقص فراهم نمودن سكوي كاري . داربست است
مسئله . مناسب براي كارگر در موقع نصب و برپايي داربست است

اين نقص موجب . بعدي شامل اجزاي داربست نظير اتصاالت مي باشد
عدم ثبات داربست يا بي ثباتي داربست مي شود، شايد اين نقص 

يا فروريختن داربست نشود اما منجر به آن مي شود   موجب واژگوني
اين بيشتر زماني رخ مي دهد كه فقط . كه داربست نوسان و حركت كند

يك يا دو تخته روي سكوي كار باشد يا اينكه ميله هاي حفاظتي وجود 
نداشته باشند و در طي نصب و برداشت داربست اين مسئله عادي 

 .است
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 مسائل مهم در داربست

 Climbing Up and Downباال رفتن و پايين آمدن از داربست 
درصد آسيب هاي ناشي از داربست زماني رخ مي دهد كه  15تقريباٌ 

باال  . كارگران در حال باال رفتن و پايين آمدن از داربست هستند
رفتن و پايين آمدن از چهارچوبه داربست يك امر شايع است اما  

باال  . پيامد ناخوشايند آن آسيب هاي فراوان و مرگ و مير است
رفتن و پايين آمدن از تيرك هاي مهار داربست علل بعدي حوادث  

براي غلبه بر اين مسئله بايد نردبان هاي مناسبي فراهم  . مي باشد
  .كرد
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 لغزيدن يا شكستن تخته هاي سكوي كار
 Planks Sliding Off or Breaking 

اگر تخته   .بيشتر آسيب ها شامل مسائلي با تخته ها هستند
هاي داربست خوب با طناب يا تسمه بسته نشود يا  

ناايمن باشند به آساني ليز مي خورند و سبب آسيب هاي 
همچنين اگر تخته هاي داربست در . جدي مي شوند

شرايط نامناسب نگهداري شوند يا اضافه بار بيش از 
بنابرين . ظرفيت شان روي آنها قرار گيرد، شكسته شوند

استفاده از درجه اي درست الوار و بازرسي تخته ها قبل 
مسئله شايع ديگر آيزان بودن . از نصب خيلي مهم است

بيش از اندازه يا كم اندازه داربست روي تكيه گاه هايش 
آويزان بودن بيش از حد تخته موقعي كه .. مي باشد

كارگر روي بخش آويزان ايستاده است، سبب مي شود كه 
ولي آويزان بودن . تخته به سمت باال بيايد و واژگون شود

بيش از كم منجر به لغزش و سر خوردن تخته روي تكيه 
  .گاه مي شود
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 بارگذاری نامناسب يا بيش از حد بارگذاری
 Improper Loading or Overloading 

 
بارگذاری بيش از حد سبب خمش بيش از اندازه تخته ها می شود   

.  و می تواند منجر به خراب شدن و شکسته شدن تخته ها شود
بارگذاری بش از حد بيشتر اغلب در کارهای سنگ کاری و بنايی 

کيلوگرم روی  1500وزن مواد می تواند از   رخ می دهد که
اگر مواد روی سکوی داربست بطور آويزان . تخته ها تجاوز کند

رها شود می تواند سبب عدم توازن و تعادل روی داربست شود 
 .که در نهايت منجر به واژگون شدن داربست می شود
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 Platforms Not Fully Deckedعدم تنظيم کامل سکوها 
اين موقعيت نه تنها در مرحله نصب و برداشت داربست منجر به 

آسيب می شود بلکه موقع استفاده داربست نيز آسيب و حادثه ايجاد 
سانتی متر يا  45طبق قوانين تمام سکوها بايستی حداقل . می کند

  .اينچ پهنا داشته باشند 18
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 Platforms without Guardrailsسكوهايي بدون ميله هاي حفاظ 
ميله هاي . سكوهايي بدون ميله حفاظ مشكل جدي ايمني در طرح هاي ساخت است

حفاظ نه تنها براي سكوهاي بلند اقدام پيشگيرانه حفاظت از سقوط هستند بلكه براي 
بيش از يك سوم سقوط ناشي از داربست ها بر . سكوهاي كم ارتفاع هم مهم هستند
بنابراين، ميله هاي حفاظ در طي . متر مي باشد 3روي سكوهايي با ارتفاع كمتر از 

.  متر ارتفاع توصيه مي شود 5/1استفاده معمولي براي تمامي سكوهاي كاري بيش از 
ميله هاي حفاظ براي تمامي سكوهاي كاري بايد متشكل از ميله بااليي، ميله مياني و 

 .پاخور باشد
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 تماس الكتريكي با سيم هاي باالي سر
 Electrical Contact with Overhead Wires   

اغلب اوقات داربست ها با خطوط الكتريكي باالي سر تماس ايجاد مي كنند ولي اگر چنين چيزي 
نقص در نگهداشتن فواصل ايمن از خطوط . اتفاق بيافتد تقريباٌ نتيجه هميشه مرگ و مير است

قبل از تالش . انتقال برق باالي سر در هنگام حركت كردن روي داربست مشكل جدي است
براي حركت روي نواحي باز خارجي داربست، براي تضمين اينكه سيم هاي باالي سر در 

در برخي موقيعت ها براي تضمين اينكه . نزديكي نيست بايد به خوبي بررسي و وارسي شوند
بلند . فواصل ايمن مورد نياز از خطوط برق وجود دارد، برداشتن جزئي داربست ضروري است

كردن اجزاء داربست توسط ليف تراك يا وسايل مكانيكي ديگر مستلزم برنامه ريزي دقيق است 
كارگران حمل كننده مواد يا . و بايد از مجاورت و نزديكي با خطوط انتقال نيرو اجتناب شود

حداقل فواصل ايمن در  .تجهيزات روي سكوي داربست بايد مراقب تماس الكتريكي باشند
 .جدول يك فهرست شده است

 حداقل فاصله ميزان ولتاژ خطوط نيرو

 فوت 10متر يا  3 ولت 1500000تا  750

 فوت 15متر يا  5/4 ولت 250000تا  150001

 فوت 20متر يا  6 ولت 250000بيش از 
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 حركت دادن داربست با كارگر روي سكوي كار
 Moving Rolling Scaffolds with Workers on the Platform 

حركت دادن داربست به همراه كارگر روي سكوي كار مي تواند  
هرجا كه براي پايين آمدن كارگران مشكل است و  . خطرناك باشد

متر ارتفاع دارد، هر كارگر بايد با يراق و طناب   3داربست بيش از 
طناب نجات بايد به نقطه مناسب متصل . كوتاه در كل بدن بسته شود

 شود
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 مالحظات انتخاب داربست
وزن كارگر، ابزارآالت، مواد، و تجهيزات حمل شده روي داربست 
 شرايط كار براي مثال، داخل، خارج، كف هاي سيماني، نوع و شرايط ديوار، دسترسي به

 .تجهيزات، تغييرات ارتفاع
ارتفاع يا ارتفاع هائيكه در آن داربست نصب مي شود. 
 ،نوع كاري كه قرار است روي داربست انجام گيرد نظير كارهاي بنايي، سندبالستينگ

 نقاشي، فلزكاري، تاسيسات مكانيكي نصب سقف كاذب يا معلق
مدت كار 
تجربه ناظر و كاركنان يا انواع داربست هاي موجود 
شرايط آب و هوايي پيش بيني شده 
نردبان يا وسايل دسترسي به سكوي كار 
موانع 
ساختار ساختمان يا سازه در حال انجام كار 
مشكالت نصب و برداشت نظير حفاظت از سقوط فرد داربست بند يا نصاب 
استفاده تجهيزات مكانيكي براي كمك به نصب داربست 
شرايط پياده روي زير محوطه داربست 
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 انواع داربست ها

  داربست هاي معلق   Suspended Scaffolds   
 
  داربست هاي حمايت شده   Supported Scaffolds 
 
داربست های مخصوص يا ديگر  Specialty and Other Scaffolds  
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  Suspended Scaffoldsداربست هاي معلق 

Multi-point Adjustable  

Two-point  
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Float (ship)  Interior Hung  Multi-Level  

  Suspended Scaffoldsداربست هاي معلق 
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 Supported Scaffoldsداربست هاي حمايت شده  

Ladder Jack  
Pump Jack  

Tube and Coupler  
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Mobile  

Pole or Wood Pole  

 Supported Scaffoldsادامه داربست هاي حمايت شده  
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Window Jack Scaffolds  

Step, Platform, and Trestle Ladder Scaffolds  

Crawling Boards (Chicken Ladders)  

   Specialty and Other Scaffolds  ادامه داربست هاي مخصوص يا ديگر
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 Suspended scaffoldهاي معلق  داربست
بر اساس ميزان بار وارده تجهيزات و قبل از نصب ،از محل كار بازديد كنيد و 

 وسايل الزم را براي كار آماده نماييد
با صالحيت براي اين كار استفاده نماييد  حتما از افراد ماهر و. 
  از محكم بودن محل اتصال كابلها به ويژه محل اتصال كابل به داربست مطمئن

 .شويد 
 برابر وزن داربست مقاومت داشته   6كابل بكار رفته در اين داربستها حداقل بايد

 .باشد
 تاب خوردن داربست در نظر گرفته شود  تمهيدات الزم براي جلوگيري از پيچ و. 
 وسايل بي مورد روي داربست خودداري كنيد  از تجمع بار و. 
 استفاده از سيستمPFAS( Personal Fall Arrest System)    براي

 .جلوگيري از خطر سقوط افراد الزاميست 
مطمئن شويد كه تمامي تجهيزات برقي ،كابلهاي برق والكتروموتور ها سالم بوده و 

 .به سيم ارت مجهز باشند
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قابل اشتعال مانند بنزين روي داربست معلق   از قرار دادن مواد آتش گير و
 .خودداري كنيد 

  براي افزايش دامنه دسترسي در هنگام كار روي بشكه ،چهار پايه ،جعبه
 .نايستيد ...و
 وزنه هاي تعادلي داربست معلق بايستي بيشتر از ماكزيمم وزن داربست باشد. 
به جاي محكمي مانند ستون اصلي   كابلها وسيم هاي مهاري داربست معلق را

 .جدا خودداري كنيد ... ساختمان ببنيديد واز بستن به دور دودكش و
ترمز ايمني داربست معلق راهميشه قبل كار بازديد كنيد. 
 سيستمPFAS  بايد به طناب نجاتLIFE LINE   بسته شود نه به داربست

 .معلق
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 فونداسيون داربست

  COMPACTزمين زير داربست بايد مقاومت كافي داشته باشد وخاك آن نيز 1.
 شده باشد

 .براي زير استاندارد ها استفاده شود BASE&SOLE PLATEاز 2.

براي زير داربست استفاده ميشود منطقه زير هر كدام   sole plateموقعي كه از 3.
ميليمتر باشد   220سانتيمتر مربع با حداقل قطر  1000از استانداردها بايد حدقل 

ميليمتر   35استفاده ميشود نبايد قطر آن از  sole plateواگرا ز الوار به منظور 
 .كمتر باشد 

سانتي متر كمتر بوده وبراي  1700نبايد از  sole plateدر زمينهاي نرم منطقه 4.
sole plate  سانتي متر مربع ميرسد 3400هاي خاص اين منطقه به  
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Inadequate support – in danger of collapse? 
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    Good support 

 Base plate 

Mud sills 
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 Scaffold Platformسكوهاي داربست 

هر يك از سكوهاي سطوح كار بايد بطور كامل تحته گذاري و پوشيده شود. 
 هر يك از بخش هاي سطح كار يا سگو نظير تخته بايد طوري نصب شود كه

 .سانتي متر بيشتر نباشد 54/2فضاي تخته هاي مجاور وكنار هم  از يك اينچ يا 
 سانتي متر كمتر   30اينچ يا  12حداقل پهناي سطوح كار يا جايگاه كارنبايد از

 .باشد
 سانتي متر از  36اينچ يا  14لبه جلوي تمام سكوها يا جايگاه هاي كار نبايد از

 .جلوي جبهه كار بيشتر باشد
 سانتي متر گذشته 15اينچ يا  6انتهاي جايگاه كار بايد از روي دستك به اندازه

 .باشد
  سكوهاي چوبي نبايد با مواد رنگي يا جال دهنده پوشش داده شوند زيرا ممكن

لبه هاي الوار چوبي م . است نواقصات و ترك خوردگي هاي چوب ديده نشود
 .يتواند براي شناسايي و نشانه گذاري عالمت گذاري شود
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 Scaffold Platformسكوهاي داربست 

180حداقل فاصله بين دو سكو . فضاي خالي باالي سر بايد در نظر گرفته شود  
 .سانتي متر باشد

جايگاه داربست بايد حداقل يك متر پايين تر از منتهي اليه تيرهاي عمودي باشد. 
 سانتي متر كمتر نباش و ضخامت هاي   5در هيچ مواردي ضخامت الوار از

 .مساوي داشته باشند
 سانتي متر باشد 25و حداقل .عرض آنها مساوي. 
  الوارها نبايد روي هم قرار بگيرند چون خطر برخورد پاي كارگران به لبه الوار و

افتادن آنها وجود دارد و همچنين جابجايي چرخ هاي دستي با مشكل مواجهه 
 .مي شود

الوارها يايد حداقل روي سه تكيه گاه يا دستك عبوركرده باشد. 
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Scaffold Height 

The height of the 
scaffold should not be 
more than four times its 
minimum base 
dimension unless guys, 
ties, or braces are used. 

 

20’ 

5’ 
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 دستورالعمل پياده کردن داربست
 :شود عايتبرای باز کردن و پياده کردن داربست موارد ايمنی زير ر

 برای باز کردن داربست از باالترين نقطه يعنی جائيکه کار پايان يافته
 .صورت می گيرد

هنگام باز کردن آرامش خود را حفظ کنيد. 
 هنگام انتقال لوله و اتصاالت به همان روشی عمل کنيد که شروع نموده

 .ايد
از پرتاب کردن ابزار داربست جداً خودداری نمائيد. 
در طول پياده کردن کمربند ايمنی خود را کنترل نمائيد. 
 در صورت نياز اتصاالت داربست را توسط ظرف مخصوص به پايين

 .منتقل نمائيد
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 دستورالعمل پياده کردن داربست

هر چند وقت يکبار طناب و قرقره قالب را کنترل کنيد. 

 در صورتيکه در نزديکی محل کار برق فشار قوی وجود دارد فاصله
 .را رعايت کنيد

مهار يا لنگر را از باال به پايين باز کنيد. 

هنگام انتقال تجهيزات به پايين به گذرگاههای عابرين توجه کنيد. 

کليه ابزار آالت و تخته ها را جداگانه به انبار منتقل کنيد. 

تخته ها را در مجاورت دستگاه حرارتی يا جريان برق قرار ندهيد. 

 از روشن کردن آتش در نزديکی انبار و يا داخل آن خودداری
 .نماييد
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 انبار کردن اجزای داربست

 :موارد زير بايد در انبار کردن اجزای داربست رعايت شود
 .لوله ها به صورت طولی انبار شوند1.
 .بستها بر اساس نوع تفکيک و جداسازی شوند2.
 .عدد روی هم چيده شوند 20تخته ها نبايد بيشتر از 3.
اجزای داربست نبايد در هنگام نگهداری موقت مسير جاده ها را 4.

 .ببندند
  .تعداد و نوع ملحقات داربست در دفتری ثبت و نگهداری شود5.
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 موارد ناايمن در بررسی داربست
 :موارد زير بايد در انبار کردن اجزای داربست رعايت شود

نبود يا نامناسب بودن صفحات زير ميله های استاندارد يا پايه 1.
 داربست

 عدم مهار داربست به سمت ساختمان يا مهار ناکافی2.

 هم سطح نبودن داربست يا تراز نمودن داربست3.

 بارگذاری بيش از بيش از حد روی داربست و اجزای داربست4.

 نبستن برخی مهاربندها 5.

 نبود برخی بست ها و مهره ها6.

 نبود ميله حفاظ بااليی، ميانی و پاخور7.

 نبود وسيله مناسب برای دسترسی به سکو کار8.
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 ايمنی عمليات های گودبرداری
Excavation Safety 

 رضا غالم نيا

 عضو هيئت علمی دانشگاه



2 

Presenter
Presentation Notes
1926 Subpart P ‑ ExcavationsThis presentation is designed to assist trainers conducting OSHA 10-hour Construction Industry outreach training for workers.  Since workers are the target audience, this presentation emphasizes hazard identification, avoidance, and control – not standards.  No attempt has been made to treat the topic exhaustively.  It is essential that trainers tailor their presentations to the needs and understanding of their audience.This presentation is not a substitute for any of the provisions of the Occupational Safety and Health Act of 1970 or for any standards issued by the U.S. Department of Labor.  Mention of trade names, commercial products, or organizations does not imply endorsement by the U.S. Department of Labor.
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نفر بر اثر حوادث گودبرداری و ريزش  19مرگ 
 ساختمان در تهران

سخنگوی سازمان خدمات ايمنی و آتش نشانی تهران گفت  :
حادثه گودبرداری و  120از ابتدای سال جاری تا کنون 

نفر  19ريزش ساختمان در تهران رخ داده که منجر به فوت 
سال جاری،  عالوه بر کشته ها، بر اثر اين حوادث طی .شد
 784ميليارد و  5مرد مصدوم شدند ضمن اينکه  59زن و  4

لایر ميزان خسارت مالی ناشی از اين  هزار 80ميليون و 
 .حوادث بوده است
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نفر بر اثر حوادث گودبرداری و ريزش  19مرگ 
 ساختمان در تهران

 آمار سازمان آتش نشانی تهران، طی اين  براساس 84در سال
 62زن و  12حادثه به وقوع پيوسته که بر اثر آن  125مدت 

ميزان خسارت مالی   .مرد نيز فوت شدند 15مرد مصدوم و 
 851ميليارد و  3وارده ناشی از اين حوادث نيز رقمی بالغ بر 

عدم نظارت صحيح و  .هزار لایر بوده است 500و  ميليون
و ساز و مقاوم نبودن  مناسب در هنگام گودبرداری و ساخت

 ساختمان ها را از مهمترين داليل حوادث گودبرداری و ريزش
 .ساختمان ها در کشور است



7 

  علل حوادث در گود برداری ها و حفاريها

 : مهمترين علل اين گونه حوادث به شرح زير می باشند
 .  مدفون شدن کارگران در زير آوار ناشی از ريزش ديواره های گود1.
مصدوم شدن کارگران در اثر سقوط مواد، مصالح و يا ابزار کار به داخل گود 2.

 .  و محل حفاری
 .  سقوط کارگران به داخل گود و محل حفاری3.
عدم وجود وسائل دسترسی ايمن و راههای خروج و فرار سريع از گود در 4.

 . مواقع آب گرفتگی و در نتيجه غرق شدن کارگران
 . سقوط وسائل نقليه موتوری به داخل گود5.
خفگی يا مسموميت کارگران در اثر استنشاق گازهای سنگينتر از هوا در 6.

 .داخل گود از قبيل دود و گاز خروجی از اگزوز موتورهای ديزلی و بنزينی
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ريزش ديواره های گود، عالوه بر عامل طبيعی يعنی سستی و عدم 
، می تواند ناشی از )ريزش خودبخود( استحکام ديواره ها 

   .عوامل خارجی زير نيز باشد

ارتعاشات ناشی از حرکت وسائل نقليه سنگين در معابر  -الف
   .عمومی مجاور گود

 .  ارتعاشات ناشی از زلزله و حرکات زمين -ب

نزديک شدن بيش از حد وسائل نقليه موتوری و ماشين آالت  -ج
سنگين ساختمانی به لبه گود و در نتيجه وارد آمدن فشار بيش 

 .  از حد به ديواره

  .بارندگی شديد و رطوبت بيش از حد ديواره ها -د
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General Issue and Requirements 

1. Surface encumbrances 

2. Underground installations 

3. Access and egress 

4. Exposure to vehicular 
traffic 

5. Exposure to falling loads 

6. Warning system for 
mobile equipment   

7. Stability of adjacent 
structures 

8. Protection of employees 
from loose rock or soil 

9. Inspections 

10. Fall protection 

11. Hazardous atmospheres  

12. Protection from hazards 
associated with water 
accumulation 
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Excavation hazards 

  Surface Encumbrancesموانع سطحی 
نظير ساختمان ها، جاده ( تمام تجهيزات، مواد، انرژی، تاسيسات دائمی

ها، درختان، خاشاک، تخته سنگ ها و ديگر اشياء در سطوح محل کار 
که می توانند مخاطراتی را برای کارگران در عمليات حفاری و 

گودبرداری ايجاد کنند بايد برای حفاظت کارگران برداشته و حذف 
.شوند يا به نحو مطلوبی حفظ شوند  
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 Underground Installationsتاسيسات زير زمينی 
محل فاضالب روها، خطوط تلفن، سوخت، برق و آب و تاسيسات زير 

زمينی ديگر که ممکن است هنگام کار حفاری و گودبرداری با آن 
مواجهه شويم بايد قبل از شروع حفاری و گودبرداری مشخص و عالمت 

با توجه به ضرورت تمهيداتی توسط شخص ذی صالح . گذاری شود
متناسب با عوامل جانبی مناسب برای حفاظت، حذف، تعطيل کردن و 

اگر امکان مشخص کردن . جانمايی مجدد تاسيسات زيرزمينی انجام گيرد
محل دقيق تاسيسات زيرزمينی وجود نداشت کار با احتياط همراه با فراهم 

کار حفاری به  .نمودن وسايل تشخيص يا وسايل ايمن ديگر ادامه يابد
نحوی انجام گيرد که  تاسيسات زيرزمينی  و کارگران درگير در کار 

.حفاری و گودبرداری را درخطر نياندازد  
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 دسترسی يا ورود و خروج از گودال حفاری
فوت يا بيشتر شوند  4هر جا که گارگران نياز دارند وارد گودال هايی به عمق 

هرجا که پلکان ها، . بايد پلکان ها، نردبان ها يا سطح های شيبدار فراهم شود
نردبان ها و سطوح شيبدار استفاده می شود بايد مطابق بااستانداردهای 

حداکثر فاصله حرکت از گودال حفاری به وسايل خروج نبايد از . مربوطه باشد
  فوت تجاوز کند 25



13 

 ترافيک وسايل نقليه
کارگران در مواجهه با ترافيک وسايل نقليه بايد مجهز به جليقه های اخطار 
دهنده يا لباس های مناسب ديگر با عالمت مشخص و يا ساخته شده از مواد 

جليقه های اخطاردهنده فرد . قابل ديدن آسان يا مواد منعکس کننده نور باشند
پرچمدار بايد قرمز يا نارنجی باشد و اگر در طی ساعات شب مشغول به کار 

. است بايد از مواد منعکس کننده نور ساخته شده باشد  
برای جلوگيری از سقوط وسائل نقليه موتوری که در حالت دنده عقب و جهت 
تخليه يا بارگيری به لبه گود نزديک می شوند، بايد موانع و بلوکهای متوقف 

کننده و هشدار دهنده در فاصله کافی از لبه گود نصب و به طور محکم در محل 
  .خود مهار گردند



14 

Vehicle Traffic 
 Traffic Control 
 Traffic Safety Vests 

Presenter
Presentation Notes
KEY TALKING POINTS:1)	Be aware of vehicles.2)	Make yourself visible to traffic.  Wear traffic safety vests.
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 ايمنی ساختمانهای مجاور گودبرداری
هنگام گودبرداری و پی کنی در مجاورت يک ساختمان، بايد دقت الزم به عمل 

آيد که نه تنها از خالی کردن زير پی ساختمان مجاور خودداری گردد، بلکه 
فاصله مناسبی نيز در اين مورد رعايت شود و همچنين برای جلوگيری از 

صدمه به ساختمان مجاور، نسبت به نصب شمع و سپر به تعداد کافی اقدام 
در صورتيکه الزم باشد پی کنی يا گودبرداری تا عمقی پائين تر از پی . گردد

ساختمان مجاور ادامه يابد، احتياطات ايمنی بايد به مراتب بيشتر شده و با 
نظر شخص ذيصالح يا مهندس ناظر، سازه های نگهبان مناسب با وضعيت و 

اجرای اين سازه های نگهبان . موقعيت زمين و ساختمان مجاور ساخته شود
   .می تواند از طريق حفر چاههای متعدد و پر کردن آن با بتن مسلح انجام شود
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 ايمنی لبه گوديها و شيارها 

هنگام عمليات حفاری گودها و شيارها بايد دقت الزم به عمل آيد که از انبار 
کردن مصالح ساختمانی يا استقرار ماشين آالت و تجهيزات در نزديکی لبه 

اين عمل از دو جهت می تواند خطرناک باشد . گود جلوگيری به عمل آيد
سقوط مصالح و وسائل کار بر روی کارگران داخل گود و يا : که عبارتند از

وارد شدن فشار اضافی بر ديواره های گود که حتی ممکن است باعث در 
همچنين خاک و سنگ . رفتن و خارج شدن مهارها از محل خود گردد

سانتی متری از لبه گود ريخته  50حاصل از حفاری بايد حداقل به فاصله 
   .شده و به موقع و در فواصل مناسب از محل خود انتقال داده شود
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 نزديکی تجهيزات نقليه در نزديکی گودال ها و حفاری ها 
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 Hazardous Atmospheresاتمسفرهای خطرناک 
نظير نواحی ( هر جا که امکان اتمسفرهای خطرناک دور از انتظار نيست 

دفن بهداشتی، نزديک انبارهای مواد خطرناک و لوله های گاز، آزمايش 
احتياطات کافی بايد . فوت انجام گيرد 4هوا بايد برای گودال های با عمق 

 5/19برای جلوگيری از تماس کارگران با اتمسفرهای حاوی  کمتر از 
اين احتياطات و . درصد اکسيژن يا دگير اتمسفرهای خطرناک انجام گيرد

.  اقدامات شامل فراهم نمودن وسايل حفاظت تنفسی و تهويه اجباری است
تهويه اجباری يا وسايل موثر ديگر برای هوای حاوی گاز قابل اشتعال 

پايش . درصد حد پايين اشتعال بايد مورد استفاده قرار گيرد 10بيش از 
هوا با استفاده از وسايل قرائت مستقيم با آالرم صوتی و بصری انجام 

 گيرد
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 تجمع آب
 کارگران نبايد در گودال ها و حفاری هايی که ملو از آب هستند و تجمع

يافته اند، کار کنند مگر اينکه حفاظت هايی را برای مخاطرات ناشی از 
احتياط ها می تواند شامل سيستم های حفاظتی و . تجمع آب صورت گيرد

حفاظ گذاری برای جلوگيری از ريزش، حذف و برداشت آب يا استفاده از 
 .کمربند ايمنی است
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Water Accumulation 

 Protection from hazards 
associated with water 
accumulation 
 Protection against cave-in 
 Water removal (pumping) 
 Run-off protection 
 Consider temporary shut-off of 

water lines 

Presenter
Presentation Notes
KEY TALKING POINTS:1)  	Water seepage and accumulation destabilizes walls of excavation increasing the chance of cave-in.2)	Need to de-water using portable pumps.3)	Need to protect against surface water run-off getting into excavation.4)  	Water lines need to be shut-off and locked out to eliminate possibility of flooding if line breaks.	-  If shut-off is not possible, water lines need to be supported 	and protected from breakage.
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 خاک و سنگ های شل و سست

 حفاظت کافی بايد برای کارگران در برابر سنگ و خاک
های شل و سستی که می تواند شرايط سقوط را از 

 :چنين حفاظتی شامل. جبهه کار ايجاد کند، فراهم شود
 نصب موانع حفاظتی نظير نصب توری های فلزی يا

 الوار در فواصل مناسب از جبهه کار
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  عمليات  مقدماتي  گودبرداري  و حفاري 
شود، اقدامات  زير بايد انجام   گودبرداري  و حفاري  شروع قبل  ازاينكه  عمليات

 .شود
 .زمين  مورد نظر از لحاظ  استحكام  دقيقاً مورد بررسي  قرار گيرد -الف   
، لوله  كشي   موقعيت  تاسيسات  زيرزميني  از قبيل  كانال هاي  فاضالب -ب   

، تلفن  و غيره  كه  ممكن  است  در حين  انجام   ، گاز، كابل هاي  برق آب
عمليات  گودبرداري  موجب  بروز خطر و حادثه  گردند و يا خود دچار 

خسارت  شوند، بايد مورد شناسايي  قرار گرفته  و در صورت  لزوم  نسبت  
 .به  تغيير مسير دائم  يا موقت  و يا قطع  جريان  آنها اقدام  گردد

در صورتي  كه  تغيير مسير يا قطع  جريان  تاسيسات  مندرج  در بند ب   -ج  
امكان پذير نباشد بايد به  طرق  مقتضي  از قبيل  نگهداشتن  به  طور معلق  و يا 

 .، نسبت  به  حفاظت  آن ها اقدام  شود محصور كردن  و غيره
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، تخته  سنگ  و غيره  از زمين  مورد نظر  موانعي  از قبيل  درخت -د 
 .خارج  گردند

در صورتي  كه  عمليات  گودبرداري  و حفاري  احتمال  خطري   –هـ 
براي  پايداري  ديوارها و ساختمان هاي  مجاور در برداشته  باشد، بايد از  

، سپر و مهارهاي  مناسب  و رعايت فاصله مناسب و  طريق  نصب  شمع
ايمن گودبرداري و در صورت لزوم با اجراي سازه هاي نگهبان قبل از 

 . شروع عمليات، ايمني و پايداري آنها تامين گردد
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 اصول  كلي  گودبرداري  و حفاري 
اگر در مجاورت  محل  گودبرداري  و حفاري  كارگراني  مشغول  به  كار 1.

 .ديگري  باشند، بايد اقدامات  احتياطي  براي  ايمني  آنان  به  عمل  آيد
سانتيمتر بوده  و  120ديواره هاي  هر گودبرداري  كه  عمق  آن  بيش  از 2.

،  احتمال  خطر ريزش  وجود داشته  باشد، بايد به  وسيله  نصب  شمع
سپر و مهارهاي  محكم  و مناسب  حفاظت  گردد، مگر آنكه  ديواره ها 

 .باشند)  كمتر از زاويه  پايدار شيب  خاكريزي(داراي  شيب  مناسب  
در مواردي  كه  عمليات  گودبرداري  و حفاري  در مجاورت  خطوط  راه  3.

، بزرگراه ها و يا مراكز و تاسيساتي  كه  توليد ارتعاش  مي نمايد،  آهن
، سپر و مهارهاي   انجام  شود بايد تدابير احتياطي  از قبيل  نصب  شمع
 .مناسب  براي  جلوگيري  از خطر ريزش  اتخاذ گردد
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ديواره هاي  محل  گودبرداري  و حفاري  در موارد ذيل  بايد دقيقاً مورد 4.
بررسي  و بازديد قرار گرفته  و در نقاطي  كه  خطر ريزش  بوجود آمده  

 .، وسايل  ايمني  نصب  و يا نسبت به تقويت آنها اقدام  گردد است
 .ساعته  يا بيشتر در كار 24بعد از يك  وقفه   -الف   
 . بعد از هرگونه  عمليات  انفجاري -ب   
 . بعد از ريزش هاي  ناگهاني -ج   
 .بعد از صدمات  اساسي  به  مهارها - د 

 .بعد از يخبندان هاي  شديد – هـ
 .بعد از باران هاي  شديد –و 
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مصالح  حاصل  از گودبرداري  و حفاري  نبايد به  فاصله  كمتر از نيم  5.
همچنين  اين  مصالح  نبايد در پياده   . متر از لبه  گود ريخته  شود

روها و معابر عمومي  به  نحوي  انباشته  شود كه  مانع  عبور و مرور  
 .گردد

در محل هايي  كه  احتمال  سقوط  اشياء به  محل  گودبرداري  و  6.
بايد موانع  حفاظتي  براي  جلوگيري  از وارد   حفاري  وجود دارد، 

همچنين  براي  پيشگيري  از  . شدن  آسيب  به  كارگران  پيش بيني  گردد
سقوط  كارگران  و افراد عابر به  داخل  محل  گودبرداري  و حفاري   

نيز بايد اقدامات  احتياطي  از قبيل  محصور كردن  محوطه   
وسايل كنترل مسير، عاليم     ، ، نصب  نرده ها،  موانع گودبرداري

 .هشدار دهنده  و غيره انجام  شود
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شب ها در كليه  معابر و پياده روهاي  اطراف  محوطه  گودبرداري  و  7.
حفاري  بايد روشنايي  كافي  تامين  شود و همچنين  عاليم  هشدار  

، تابلوهاي  شبرنگ  و غيره  در   دهنده  شبانه  از قبيل  چراغ هاي  احتياط
اطراف  منطقه  محصور شده  نصب  گردد، به طوري كه كليه عابران و  
 .رانندگان وسايل نقليه از فاصله كافي و به موقع متوجه خطر گردند

،   قبل  از قراردادن  ماشين  آالت  و وسايل  مكانيكي  از قبيل  جرثقيل 8.
، كاميون  و غيره  و يا انباشتن  خاك هاي  حاصل  از   بيل  مكانيكي

گودبرداري  و حفاري  و مصالح  ساختماني  در نزديكي  لبه هاي  گود،  
، سپر و مهارهاي  الزم  جهت  افزايش  مقاومت  در مقابل    بايد شمع

   .بارهاي  اضافي  در ديواره  گود نصب  گردد
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در صورتي  كه  از وسايل  باالبر براي  حمل  خاك  و مواد حاصل  از گودبرداري  و حفاري  9.
استفاده  شود، بايد پايه هاي  اين  وسايل  به  طور محكم  و مطمئن  نصب  گرديده  و خاك  و 

 .مواد مذكور نيز بايد با محفظه هاي ايمن  و مطمئن  باال آورده  شود
هرگاه  ديواري  جهت  حفاظت  يكي  از ديواره هاي  گودبرداري  مورد استفاده  قرار گيرد 10.

 .بايد به  وسيله  مهارهاي  الزم  پايداري  آن  تامين  شود
درصورتي  كه  ازموتورهاي  احتراق  داخلي  درداخل  گود استفاده  شود، بايد با اتخاذ 11.

، گازهاي  حاصله  از كار موتور به  طور موثر از منطقه  كار كارگران  تخليه   تدابير فني
 .گردد

چنانچه  وضعيت  گود يا شيار به  نحوي  است  كه  روشنايي  كافي  با نور طبيعي  تامين  12.
نمي شود بايد جهت  جلوگيري  از حوادث  ناشي  از فقدان روشنايي،  از منابع  نور 

 .مصنوعي  استفاده  شود
درصورتي  كه  احتمال  نشت  و تجمع  گازهاي  سمي  و خطرناك  در داخل  كانال وجود 13.

، هواي  منطقه  تنفسي   داشته  باشد بايد با اتخاذ تدابير فني  و نصب  وسايل  تهويه
همچنين در صورت تجمع آب در كانال بايد نسبت . كارگران  به  طور موثر تهويه  گردد

 .به تخليه آن اقدام شود
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درمواردي  كه  حفاري  در زير پياده  روها ضروري  باشد، بايد جهت  پيشگيري  از 14.
خطر ريزش  اقدامات  احتياطي  از قبيل  نصب  مهارهاي  مناسب  با استقامت  كافي  

، منطقه  خطر به  طور كلي   ، نرده ها و عاليم  هشداردهنده انجام  و با نصب  موانع
 .محصور و از عبور و مرور افراد جلوگيري  به  عمل  آيد

در گودها و شيارهايي  كه  عمق  آن ها از يك  متر بيشتر باشد، نبايد كارگران  را به  15.
 .تنهايي  به كار گمارد

 .گمارده  شوند كار فاصله  كافي  ازيكديگر به درحفاري  با بيل  و كلنگ  بايدكارگران  به16.

در شيارهاي  عميق  و طوالني  كه  عمق  آنها بيش  از يك  متر باشد، بايد به  ازاء 17.
لبه  بااليي  نردبان  بايد تا . ، يك  نردبان  كار گذارده  شود حداكثر هر سي  متر طول

 .حدود يك متر باالتر از لبه  شيار ادامه  داشته  باشد
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در محل  گودبرداري  بايد يك  نفر نگهبان  مسئول  نظارت  بر ورود و  4.
خروج  كاميون ها و ماشين آالت  سنگين  باشد و نيز براي  آگاهي   

كارگران  و ساير افراد، عاليم  هشداردهنده  در معبر ورود و خروج   
 .كاميون ها و ماشين  آالت  مذكور نصب  گردد

بدون  استفاده   (راه هاي  شيب  دار و معابري  كه  در زمين هاي  سخت  5.
ساخته  مي شود بايد بدون  پستي  و بلندي  و  )  از تخته هاي  چوبي

 .ناهمواري  باشد
افرادي كه در عمليات گودبرداري و حفاري بكار گرفته مي  شوند، 6.

بايد داراي تجربه كافي بوده و همچنين افراد ذيصالح بر كار آنان  
 .نظارت نمايند
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 Excavation گودبرداری
کردن متراکم يا کردن گود کندن، برش، عمليات نوع هر به 

 را شود می برداشته خاک نوعی به که زمين سطح
 .گويند می گودبرداری

   Trench ترانشه يا گودال 

است زياد شان عرض به نسب شان طول ( باريک حفاری به  
   .گويند می ترانشه يا گودال )

عرض و است ان عرض از بيشتر گودال عمق معمول، بطور 
   .نيست بيشتر فوت 15 از معموال
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Hazardous Atmosphere 
 Hazardous Atmosphere is an atmosphere that by 

reason of being explosive, flammable, poisonous, 
corrosive, oxidizing, irritating, oxygen-deficient, 
toxic, or otherwise harmful may cause death, illness, 
or injury to persons exposed to it.  
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Confined Spaces  
 Confined space is a space that, by design and/or 

configuration has: 
     1.  Limited openings for entry and exit  
     2.  Unfavorable natural ventilation  
     3.  May contain or produce hazardous substances  
     4.  Is not intended for continuous employee occupancy.  
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:سواالت زير پرسيده شود. موثرترين روش برای جلوگيری از ريزش، برنامه ريزی است  
 نوع خاک چيست؟1.
 شرايط رطوبت خاک چگونه است؟2.
 قبال خاک چطور دستکاری شده است؟3.
 بزرگی گودال يا گودبردای چقدر خواهد بود؟4.
 چه مدت گودبرداری ادامه خواهد داشت و سطح ان چه مدت باز است؟5.
 پيش بينی شرايط آب و هوايی چگونه است؟6.
 سازه های مجاور چگونه است؟7.
 وضعيت ترافيک چگونه است؟8.
 منابع ارتعاش چگونه است؟9.

 آيا مشکل آب گرفتگی وجود دارد؟10.

 چه نوع مهار يا حفاظی مورد نياز است؟11.
 شرايط تاسيسات زير زمينی چگونه است؟12

 پيش برنامه ريزی در برابر ريزش
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 عوامل موثر بر ريزش
آب 
ارتعاش 
شرايط آب و هوايی 
عمق گودبرداری 
شرايط شيب 
درجه خاک 
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 خاک های مازاد موقت
اين گيرد، قرار گود لبه از فوتی 2 در نبايد موقتی مازاد های خاک 

 نه شود گيری اندازه مازاد های خاک پايه نزديکترين از بايد فاصله
 .مازاد های خاک تاج از

سست و شل های سنگ و خاک که نمايد می تضمين فاصله الزام اين 
   .افتد نمی کارگران روی گودال داخل به مازاد های خاک از

به يا کند ريزش نتواند که گيرد قرار طوری بايد مازاد های خاک 
 .گردد بر گود داخل
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Protective System 

در افراد حفاظت برای روشی به حفاظتی سيستم 
 و خاکبرداری هنگام در که موادی ريزش برابر

 برابر در حفاظت و گيرد می صورت گودبرداری
   .شود می گفته کناری و جانبی های سازه ريزش
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Protective Systems 

 Shoring 
 Shielding 
 Sloping 
 Benching 

شمع بندی يا شمع کوبی 
حفاظ گذاری 
شيب گذاری 
مهاربندی  
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Shoring  
تمهيدات سيستم حمايتی برای  شمع گذاری يا شمع کوبی

جبهه کار يا کناره های گودال به منظور جلوگيری از حرکت 
خاک، جلوگيری از حرکت و جابجايی وسايل زيرزمينی، راه 

 ها و فونداسيون ها است

 شمع کوبی يا شمع گذاری يا حفاظ گذاری زمانی و مورد
استفاده قرار می گيرد که محل يا عمق برش کار شيبی 

برگشتی را ايجاد می کند که اين شيب باالتر از حداکثر شيب 
 مجاز است 
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Shoring Types 

سيستم شمع گذاری متشکل از شمع، پايه يا ميله، بست يا 
سه . نگهدارنده يا ميله های پشت بند و صفحات می باشد

 :نوع اصلی شمع گذاری عبارتند از

 شمع گذاری الواری1.

 هيدروليکی 2.

 بادی يا پنوماتيکی 3.
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Timber Shoring 
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Hydraulic Shoring 

 شده بيشتر امروزه هيدروليکی گذاری شمع از استفاده به تمايل
 بيشتری مزيت الواری سيستم به نسبت سيستم نوع اين .است
 به کارگر نيست نيازی آن برداشت و نصب برای چون دارد
 :از عبارتند هيدروليکی سيستم مزايای .برود گودال داخل

 .هستند سبک کارگر يک توسط نصب برای کافی قدر به1.

 .است راحتر سيستم بااين گودال قسمت هر روی فشار تنظيم2.

 عرض و عمق با هايی گودال از انواعی برای آسانی به3.
 .گيرند قرار استفاده مورد متفاوت
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Hydraulic Shoring 

نصب پايين به باال از ها شمع تمامی هيدروليکی سيستم در 
   .شوند برداشت باال به پايين از برداشت، موقع و شوند

بررسی برای کاری شيفت هر در يکبار حداقل را سيستم اين 
 اتصاالت، شدن شکسته سيلندرها، يا و ها لوله نشتی

 گونه هر و ها پايه خميدگی شيارها، يا ها مغزی شکستگی
 .کنيد چک معيوب های بخش و ديدگی آسيب
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Typical Aluminum Shoring 
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Pneumatic Shoring 

 سيستم شمع گذاری بادی مشابه سيستم شمع گذاری
تفاوت اوليه اين است که در شمع گذاری . هيدروليکی است

 .بادی از فشار هوا به جای فشار هيدروليک استفاده می شود
 کمپرسور هواعيب استفاده از شمع گذاری بادی اين است که 

 بايد در محل کار وجود داشته باشد
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Pneumatic and Hydraulic 
Jacks 
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 Underpinningپی بندی کردن 

و فونداسيون مجاور، های سازه کردن ثابت مستلزم بندی پی 
 اثر گودبرداری روی است ممکن که است هايی سازه ديگر

   .بگذارد

تقويت فيزيکی بطور فونداسيون آن در که روشی بندی پی 
 ذی شخص يا متخصص نظر زير فقط بايد بندی پی  .شود می

 .گيرد انجام صالح
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Shielding 
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Sloping 
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Allowable Slopes 
Soil Type Height/Depth Ratio Slope Angle 

Stable Rock Vertical 90º 

Type A ¾:1 53º 

Type B 1:1 45º 

Type C 1 ½:1 34º 

Type A  
(short-term)* 

½:1 63º 

*For a maximum excavation depth of 12 feet for less than 24 hours 



 عمليات تخريب در ساختمان
  

Demolition 
 
 

 رضا غالم نيا
 عضو هيئت علمی دانشگاه

 



 علل عمده حوادث در عملياتهای تخريب 

 سقوط افراد از ارتفاع1.

 سقوط مواد و مصالح از تخريب بر روی افراد2.

ريزش ناگهانی تمام يا قسمتی از ساختمان يا سازه در دست 3.
 تخريب

عدم رعايت نکات ايمنی در کار با دستگاههای باالبر و ماشين 4.
 آالت ساختمانی

 آتش سوزی و انفجار5.

 برق گرفتگی6.

عمليات های جابجايی مواد، وسايل دسترسی ناقص، برخورد با 7.
 اشيا



 سقوط

 :علل سقوط می تواند به دليل شرايط زير باشد
سقوط از مواد روی سقف 
سقوط از دهانه های باز 
 از روی داربست، لبه سقف، لبه سکوها ( سقوط از لبه های باز(... 
 سقوط از سکوی های کاری بلند کننده نظير باالبر و بوم(... 
سقوط از تجهيزات و دستگاه ها 
سقوط در حال دسترسی به سقف يا دسترسی به سطح باالبر 
خراب شدن کف ساختمان يا کف طبقات 
خراب شدن سقف باالی کف در حال برداشت 
برخورد با نخاله های روی زمين 



 مخاطرات فيزيکی عمليات های تخريب
 سقوط از ارتفاع•
 سقوط از ميان دهانه های باز و از روی مواد•
 سروصدا•
 پرتاب مواد نخاله و ضايعات•
بازو ناشی از ابزارهای مرتعش  –ارتعاشات دست •

 شونده
 ارتعاشات کل بدن ناشی از وسايل و تجهيزات تخريب•
 خرابی ناگهانی ديواره ها•



 ادامه مخاطرات فيزيکی عمليات های تخريب

برخورد با تاسيسات برق و انرژی و آب و •
 ....مخابرات و گاز

 حريق و اتش سوزی•
 خطر شيشه های پنجره ها•
 برق گرفتگی•
 خطر حمل و نقل دستی مواد•
 خطر مجاورت با سازه های در حال تخريب•



 مخاطرات شيميايی عمليات های تخريب

 مواجهه با انواع گردوغبارها•
 مواجهه با گردوغبار سيليس•
 مواجهه با الياف آزبست•
مواجهه با آلودگی های قبلی ساختمان نظير •

مکان هايی مثل بيمارستان و فرايندهای صنعتی 
 و شيميايی

 



Plant and equipment required 

 Excavators 
 Cranes 
 Bulldozers 
 Loaders 
 Trucks 
 Elevating work platforms  
 Jackhammers 
 Non powered hand-tools (eg, hammers ) 
 Powered hand-tools (eg, impact hammers 

and shears). 
 



 روش های تخريب تخريب
 :انواع روش های تخريب عبارتند از

 )تخريب ناگهانی( تخريب به روش ريزش يا واژگونی تعمدی سازه 1.

 روش استفاده از مواد منفجره1.

 روش کشش بوسيله کابل فلزی2.
 تخريب با استفاده از وزنه های معلق2.
 تخريب بوسيله بازوهای مکانيکی3.
 تخريب به روش دستی4.



 روش استفاده از مواد منفجره
اين نوع تخريب بايد تحت نظارت اشخاص تعليم ديده و ذيصالح که دارای 

تجربيات الزم در اين نوع عمليات بوده و به خطرات کار کامال آشنا باشند، انجام 
قبل از کاربرد هر نوع مواد منفجره بايد مراتب به مراجع مسئول قانونی . گيرد

اطالع داده شده و مجوز الزم کسب گردد و نيز چنانچه موقعيت سازه در دست 
تخريب ايجاب نمايد که محوطه اطراف آن در هنگام عمليات، عبور ممنوع اعالم 

در اين گونه عمليات امکان . گردد، بايد درخواست نيز از مراجع قانونی بعمل آيد
دارد که سرويسهای عمومی از قبيل آب، برق، گاز و غيره در اثر ضربه و 

لذا ضروری است که با . ارتعاشات ايجاد شده، دچار صدمه و خسارت گردند
مواد منفجره و چاشنی . مسئولين اين خدمات نيز قبال هماهنگی الزم به عمل آيد

ها بايد در جعبه ها و محفظه های مناسب قفل دار و جدا از هم نگاهداری و حمل 
منفجر کردن چاشنی ها بايد از راه دور با کمک وسائل الکتريکی که . شوند

 .  مخصوص اين کار ساخته شده اند، انجام شود



 روش کشش بوسيله کابل فوالدی

در اين روش کابل فوالدی پس از بسته شدن به سازه، توسط يک و پنج يا يک 
چنانچه کابل دارای مقاومت . وسيله نقليه پرقدرت مانند تراکتور کشيده ميشود

الزم در مقابل نيروی کشش نباشد، پاره شده و در اثر پرتاب شدن و ايجاد 
همچنين وسيله نقليه موتوری که . ضربه به اطراف، موجب حادثه می گردد

کار کشش را انجام می دهد، چنانچه فاقد قدرت الزم و وزن کافی باشد، ممکن 
لذا اين روش بهتر . است به جای واژگون کردن سازه، خود واژگون گردد

است در مورد تخريب واژگونی سازه های منفرد و ساده تر مانند يک ديوار يا 
کابلها بايد قبل از استفاده برای کشش، . بناهای خيلی کوچک به کار برده شود

دقيقا بازديد شوند تا فاقد هرگونه خوردگی و پارگی در الياف باشند و اين 
 .  بازديد پس از هر بار استفاده بايد تکرار شود



 تخريب با استفاده از وزنه های معلق

وزنه های معلق فوالدی به دو صورت سقوط آزاد و حرکت نوسانی در عمليات 
روش سقوط عمودی معموال برای تخريب . تخريب مورد استفاده قرار می گيرند

دالهای بتنی و روش حرکت نوسانی برای تخريب بدنه ساختمان و ديوارها به کار 
دستگاه باالبری که برای تعليق وزنه مورد استفاده قرار می گيرد، . برده می شود

بايد قبل از شروع عمليات در محل ثابت و محکمی استقرار يابد و اپراتور دستگاه 
باالبر نيز بايد عالوه بر صالحيت کار با باالبر، تجربه کافی در مورد کاربرد وزنه 

اپراتور بايد دقت نمايد که زاويه بازوی جرثقيل با سطح . های معلق داشته باشد
در صورتيکه دستگاه باالبر بطور مستمر برای .درجه تجاوز ننمايد 60افقی از 

اين منظور مورد استفاده قرار گيرد، بايد روزانه حداقل دوبار کابلها، زنجيرها و 
 .  اتصاالت آن مورد بازديد دقيق قرار گيرند



 تخريب با استفاده از وزنه های معلق

اطاقک يا کابين دستگاه باالبر بايد دارای استحکام کافی بوده و در مقابل ضربه 
همچنين شيشه پنجره . های ناشی از پرتاب مصالح، مقاومت الزم را داشته باشد

در حين عمليات يک ديده بان نيز بايد در نقطه . های آن بايد از نوع نشکن باشد
امنی ايستاده ومنطقه خطر را زير نظر داشته باشد تا اطمينان حاصل شود که جز 

اين شخص بايد . اپراتور دستگاه، شخص ديگری در محل حضور نداشته باشد
به هيچ فردی نبايد اجازه داده شود که به . مجهز به وسيله مناسب صوتی باشد

ساختمان نيمه تخريب شده نزديک شود و در پايان کار روزانه که بايد کار موقتا 
متوقف گردد، بايد مراقبت کافی به عمل آيد که ساختمان يا بخشی از آن در 

وضعيت ناپايدار و خطرناکی که در برابر فشار باد و يا ارتعاشات ناشی از حرکت 
 .وسائل نقليه موتوری و غيره قابل ريزش باشد، باقی نماند



 تخريب به وسيله بازوهای مکانيکی

بازوی مکانيکی شبيه به يک دستگاه بيل مکانيکی است که به جای باکت حفاری، 
دارای يک بازوی بلند با شکستگی ها و لوالهای متعدد جهت ضربه زدن و فشار 

وارد کردن به بدنه ساختمان می باشد که بدين ترتيب عمل تخريب را از فاصله 
اين دستگاه چنانچه توسط فرد با . چند متری محل استقرار دستگاه انجام می دهد

تجربه و ذيصالحی مورد استفاده قرار گيرد، از انواع ديگر وسائل مکانيکی قابل 
کنترل تر و ايمن تر بوده و خود اپراتور دستگاه نيز کمتر در معرض خطر قرار 

البته اين مزيت بشرطی است که انتهای ضربه زننده بازو از باالترين نقطه . دارد
ساختمان شروع به تخريب نمايد و ارتفاع ساختمان نيز خارج از محدوده عمل 

بدين ترتيب ارتفاع بناهائی که با اين روش قابل تخريب است، محدود . بازو نباشد
اطاقک يا کابين اپراتور در اين نوع دستگاهها بايد دارای حفاظ شبکه . می باشد

مانند با ميله های فوالدی به قطر حداقل يک سانتی متر باشد که اپراتور را در 
 .مقابل پرتاب قطعات حاصل از تخريب حفاظت نمايد



 عمليات اوليه تخريب
 :قبل از شروع تخريب ساختمان نكات ايمني زير را بايد رعايت كرد

 بررسي وضعيت ساختمان مجاور1.

چنانچه مشاهده گردد كه ديوار مذكور (  بررسي ديوار مشرف به ساختمان مجاور2.
نسبت به ساختمان مجاور بصورت مشترك مي باشد مالك ساختمان تا اتمام 

عمليات ساختماني حق تخريب ديوار مذكور را ندارد مگر با رعايت تدابير ايمني و 
 .با توافق مالك ساختمان مجاور نسبت به پايداري مجاور اقدام نمايد

اختالف سطح كف ساختمان مجاور نسبت به ساختمان مورد تخريب بايد مورد 3.
 .توجه قرار گيرد

 قدمت و فرسودگي بناي ساختمان4.

بررسي تكيه گاه ساختمان مجاور و همچنين ديوارهاي حائل عمود بر ساختمان 5.
 .مجاور مي باشند، قسمتي از اين ديوار نبايستي تخريب گردد

 وضعيت نفوذ فاضالبهاي ساختمانهاي مجاور نسبت به ساختمان مورد تخريب6.



 عمليات هاي مقدماتي و آماده سازي 
قبل از مجوز شروع کار برای عمليات های تخريب ساختمان، بررسی های  -1

مهندسی توسط شخص ذی صالح برای تعيين شرايط کف ها، ديوارها ، 
چارچوبها و اسکلت و امکان خراب شدن بدون برنامه بخشهای ساختمان 

ساختمان مجاور که افراد ممکن است درآن باشد بايد چک و . صورت گيرد
کارفرما بايستی گواهی يا مجوز مکتوب برای عمليات های . بررسی شود

 .  تخريب داشته باشد
وقتی کارگرانی که الزم است در بين ساختمانهای درحال تخريب شدن کار کنند  -2

ممکن است بواسطه حريق، انفجار يا علل ديگر آسيب يا صدمه ببينند ديوارها 
 و کف بايد در مقابل فشار و ضربات مقاوم شوند 

قبل از اينکه عمليات تخريب شروع شود تمام خطوط آب، گاز، برق، غبار بايد  -3
 .  بسته شوند و درپوش گذاشته شود



 عمليات هاي مقدماتي و آماده سازي 

اگر نگه داشتن و برقراری خطوط آب و برق در طی عمليات تخريب نياز و  -4
ضروری  است، بايد چنين خطوطی بطور موقت جابجا شوند و محافظت 

 .  گردند
اگر هر نوع مواد مخاطره آميز شيميايی، گازها، مواد انفجاری و قابل اشتعال  -5

در لوله ها، مخازن يا تجهيزات ديگر مورد استفاده قرار می گيرد بايد 
 .  شناسايی شود

هر جا خطر خرد شدن شيشه و شکسته شدن شيشه وجود دارد بايد چنين  -6
 .  مخاطراتی حذف شود

 



هر جا خطر سقوط کارگران از داخل دهانه يا چاه وجود دارد دهانه ها بايد تا  -7
 .اينچ محافظت شوند  42ارتفاع تقريبا 

هرجا مواد زايد و آشغال از طريق سوراخها و چاله ها بدون استفاده از  -8
سرسره روی کف ريخته می شود نواحی که در آن مواد ريخته می شود بايد 

فوت از محل ريزش مواد  6اينچ و حداقل  42کامال با موانع حداقل ارتفاع 
محصور شود عالئم و نشانه های اخطار دهنده خطر سقوط مواد بايد در 

 .هريک از محلها نصب و قرار داده شود



تمام دهانه های کف، که به عنوان محل ريزش مواد استفاده نمی شود، بايد با  -9
مواد محکم پوشانده شود و به حد کافی تحمل وضع و باری که اعمال می شود 

 .را داشته باشد
عملياتهای تخريب بايد از باالترين نقطه ساختمان و ديوارهای خروجی  -10

 .شروع شود و به ترتيب به سمت پايين انجام گيرد
قبل از شروع و حذف ديوارهای خارجی و کف طبقه زيرين، بايد مواد و  -11

نخاله های هريک از ديوارها و کف طبقات بااليی برداشته شوند و به محل 
 .  انبار مواد برده شوند

وروديهای کارگران و ساختمانهای چند طبقه در حال تخريب بايد از طريق -12
اتاقکهای حفاظت شود تمام اتاقکها حداقل بايستی دو فوت پهنا از ورودی 

 .  ساختمان يا دهانه ها داشته باشند



 اصول  كلي  تخريب 
عمليات  تخريب  بايد از باالترين  قسمت  يا طبقه  شروع  و به  پايين ترين  قسمت  1.

يا طبقه  ختم  گردد، مگر در موارد خاصي  كه  تخريب  به  طور يكجا و استفاده  
از مواد منفجره  در فونداسيون  و از راه  دور با رعايت  كليه  احتياطات  و 

مقررات  ايمني  مربوطه  و كسب  مجوزهاي  الزم  انجام  و يا از طريق  كشيدن  با 
كابل  و واژگون  كردن  و يا از طريق  ضربه  زدن  با وزنه هاي  در حال  نوسان  

 .انجام  شود
در مواردي  كه  عمل  تخريب  از طريق  كشش  و واژگون  كردن  انجام  مي شود، 2.

بايد از كابل هاي  فلزي  محكم  استفاده  شده  و كليه  كارگران  و افراد مسئول  در 
 .فاصله  مناسب  و مطمئن  و كامالً دور از منطقه  خطر مستقر  شوند

در مواردي  كه  از وزنه هاي  در حال  نوسان  براي  تخريب  استفاده  مي شود بايد 3.
برابر ارتفاع  ساختمان  5/1عملي  به  عرض در اطراف محل  اصابت  وزنه،  ميدان

 .درنظر گرفته  شود



وزنه هاي  در حال  نوسان  مذكور در ماده  فوق  بايد به  ترتيبي  كنترل  گردند كه  4.
 .به  جز ساختمان  در دست  تخريب  به  جاي  ديگر اصابت  ننمايند

از تخريب  قسمت هايي  از ساختمان  كه  باعث  تخريب  و ريزش  ناگهاني  5.
 .قسمت هاي  ديگر ساختمان  گردد بايد جلوگيري  به  عمل  آيد

، قسمت هاي  دردست  تخريب  نبايد در شرايط  ناپايداري  كه   در پايان  كار روزانه6.
 .در برابر فشار باد يا ارتعاشات  آسيب پذير باشند، رها گردند

مصالح  و مواد حاصل  از تخريب  هر قسمت  يا طبقه  بايد به  موقع  به  محل  7.
مناسبي  منتقل  گردد و از انباشته  شدن  آن  به  ترتيبي  كه  مانع  از انجام  كار 
 .شده  و يا استحكام  طبقات  پايين تر را به  خطر اندازد، جلوگيري  به  عمل  آيد

ميخ هاي  موجود در تيرها و تخته هاي  حاصل  از تخريب  بايد بالفاصله  به  داخل  8.
 .چوب  فرو كوبيده  و يا كشيده  شوند

  ........ اصول  كلي  تخريبادامه 



، بايد  ، جهت  جلوگيري  از پخش  گرد و غبار ناشي  از تخريب در صورت  لزوم9.
در فواصل  زماني  مناسب  قسمت هاي  دردست  تخريب  به  وسيله  آب  فشان  

 .مرطوب  گردد
كليه  پرتگاه ها و دهانه هاي  موجود در كف  طبقات  و ساير قسمت ها به  استثناء 10.

دهانه هايي  كه  براي  حمل  و انتقال  مواد و مصالح  حاصل  از تخريب  و يا لوازم  
كار مورد استفاده  قرار مي گيرند، بايد به  وسيله  نرده  يا حفاظ هاي  مناسب  

 .محصور يا پوشانده  شوند
در محوطه  تخريب  بايد گذرگاه هاي  مطمئني  براي  عبور و مرور كارگران  11.

 .اين  گذرگاه ها بايد روشن  و فاقد هرگونه  مانع  باشد. درنظر گرفته  شود
به استثناء پلكان ها، راهروها و نردبان ها و درهايي  كه  براي  استفاده  كارگران  12.

بكار مي رود بايد كليه  راه هاي  ارتباطي  ديگر ساختمان  در تمام  مدت  تخريب  
 .مسدودگردد

  ........ اصول  كلي  تخريبادامه 



  ........ اصول  كلي  تخريبادامه 
هاي ورود و خروج كارگران به ساختمان، بايد راهروهاي  در محل  13.

سرپوشيده با حداقل سه متر طول وعرض نيم متر بيش از عرض درب 
 .ورودي ساخته شود تا از سقوط مصالح بر روي آنان جلوگيري بعمل آيد

مصالح  ساختماني  نبايد به  وسيله  سقوط  آزاد به  خارج  پرتاب  شود، مگر آنكه    14.
 .پرتاب  از داخل  كانال هاي  چوبي  يا فلزي  انجام  گيرد

كانال هاي  چوبي  يا فلزي  كه  براي  هدايت  مصالح  به  خارج  به  كار مي رود   15.
درجه  شيب  داشته  باشد بايد  از چهار طرف  كامالً مسدود  45چنانچه  بيش  از 

 . باشد، به  استثناي  دهانه هايي  ورود و خروج  مصالح
دهانه  خارجي  كانال هاي  چوبي  يا فلزي  بايد مجهز به  دريچه  محكمي  بوده  و   16.

در هنگام  كار به  وسيله  يك  نفر كارگر مراقبت  شود و در ساير مواقع  درب  آن  
در ابتداي  كانال هاي  نيز بايد تدابير و احتياطات  الزم  براي  . مسدود باشد

 .جلوگيري  از سقوط  اتفاقي  كارگران  به  داخل  دهانه  ورودي  به  كار برده  شود
محل  نگهداري  ابزار و وسايل  ساختماني  و ساختمان هاي  موقت  كارگران  بايد   17.

در جايي  قرار داشته  باشند كه  در معرض  خطر ريزش  و يا سقوط  مصالح  و 
 .مواد حاصل  از تخريب  نباشند



 ناودان ها و سرسرها براي ريزش مواد
 

هيچ موادي نبايد در هر نقطه خارج از ديواره هاي خارجي ساختمان ريخته شود  -1
 .مگر اينكه آن ناحيه بطور موثر حفاظت شده باشد

  45كانال هاي فلزي يا چوبي براي ريزش مواد و نخاله ها در زواياي بيش از  -2
دهانه هاي طبقات پايين زير طبقات باال،  . درجه بايد بطور كامل محصور شوند

 .وقتي كه مورد استفاده قرار نمي گيرند بسته شوند
وقتي عمليات هاي تخريب در حال انجام نيست، نواحي اطارف دهانه تخليه  -3

 .كانال بطور ايمن بسته نگه داشته شود
اينچ  42دهانه هاي كانال هاي تخليه بايد با حفاظ هاي نرده اي تقريبا به ارتفاع  -4

 . محافظت شوند



 برداشت ديوارها، بخش هاي بتوني
ديوارهاي بتوني يا بخش هاي ديگر  نبايستي بطور ناگهاني روي كف ساختمان   -1

 .خراب شوند و ريزش كنند
در ساختمان هاي بيش از يك طبقه ديوارهاي ساختمان نبايد بدون مهار جانبي  -2

 .رها شوند
وقتي شرايط آب و هوايي بد و خراب است كارگران نبايستي باالي ديوارها كار  -3

 .كنند
در ساختمان هاي با اسكلت فوالدي، چهارچوبه آهني و فوالدي در طي عمليات   -4

 .تخريب بايد برداشته شوند
راهروها يا نردبان هايي براي دسترسي ايمن كارگران براي دسترسي به داربست  -5

 يا ديوارها فراهم شود 



 تخريب  و برچيدن  ديوارها
، نبايد  برابر ضخامت  آن  است 22ديوار يا قسمتي  از ديوار كه  ارتفاع  آن  بيش  از 1.

 .بدون  مهارهاي  جانبي  آزاد بماند
براي  خراب  كردن  و برچيدن  ديوارهاي  نازك  و مرتفع  و فاقد استحكام  كافي  به  2.

 .طريق  دستي  بايد از داربست  استفاده  شود
در مواردي  كه  ديوار از طريق  وارد آوردن  نيرو و فشار تخريب  مي گردد، بايد كليه  3.

 .كارگران  و افراد از منطقه  ريزش  دور نگهداشته  شوند
قبل  از خراب  كردن  هر يك  از ديوارهاي  داخلي  يا خارجي  بايد سوراخ ها  و 4.

دهانه هايي  كه  تا فاصله  سه  متر از محل  تخريب  در كف  طبقه  قرار دارند، به  وسيله  
مصالح  مقاوم  به  ابعاد كافي  پوشانده  شوند، مگر آنكه  در طبقات  پايين  مطلقاً 

 .كارگري  كار نكند و يا راه هاي  ورود به  اين  طبقات  قبالً مسدود شده  باشد
ديوارهايي  كه  براي  نگهداري  خاك  زمين  يا ساختمان هاي  مجاور ساخته  شده اند، 5.

نبايد تخريب  گردند مگر آن كه  قبالً آن  خاك  برداشته  شده  و يا ساختمان  مربوط  به  
 .وسيله  شمع  و سپر محافظت  شده  باشد



 تخريب  و برچيدن  طاق ها

هنگام   سوراخ  درآن  ايجاد مي شود و چه هنگامي  كه در طاق هاي  ضربي  چه1.
تخريب  آن  بايد آجرها و مصالح  بين  دو تيرآهن  تا تكيه  گاه هاي  طاق  به  طور 

 .كامل  برداشته  شود
، بايد روي  تيرآهن  يا  هنگام  تخريب  طاق  پس  از برداشتن  قسمتي  از طاق2.

سانتيمتر و به  عرض   5تيرچه ها به طور عرضي  الوارهايي  حداقل  به  ضخامت  
سانتيمتر به  تعداد كافي  گذارده  شود تا كارگران  بتوانند در روي  آنها  25

 .مستقر شده  و به  كار خود ادامه  دهند
، بايد طبقه  زير آن  به  طوري  مسدود شود كه  هيچيك  از  هنگام  تخريب  طاق3.

 .كارگران  نتوانند در آن  رفت  و آمد كنند



 تخريب  و برچيدن  اسكلت  فلزي  ساختمان 

،  در صورت  استفاده  از جرثقيل  براي  پايين  آوردن  تيرآهن ها و قطعات  فوالدي1.
مقررات  آيين  نامه  حفاظتي  وسايل  حمل  و نقل  و جابجا كردن  مواد و اشياء در 

 .كارگاه ها بايد رعايت  گردد
پس  از تخريب  و برداشتن  طاق  اگر نصب  جرثقيل  ساختماني  روي  تيرآهن  2.

ضروري  باشد بايد قبالً به  وسيله  الوار تمام  اطراف  محل  نصب  جرثقيل  به  جز 
قسمتي  كه  براي  حمل  وسايل  و مواد الزم  باشد، پوشانده  شده  و به  طرز محكم  

 .و مطمئن  استقرار يابد
، براي  حفظ  تعادل   هنگام  پايين  آوردن  تيرآهن هاي  بريده  شده  به  وسيله  جرثقيل3.

 .و جلوگيري  از لنگر بار بايد از طناب  هدايت  كننده  نيز استفاده  شود
از آويزان شدن كارگران به كابل دستگاه هاي باالبر يا استقرار آنان روي 4.

 .تيرآهن هاي در حال حمل بايد جلوگيري بعمل آيد



 تخريب  و برچيدن  اسكلت  فلزي  ساختمان 

هنگام  استفاده  از جرثقيل  براي  حمل  كپسول هاي  اكسيژن  و استيلن  بايد از 5.
محفظه هايي  استفاده  شود كه  اين  كپسول ها به  طور مطمئن  در آن  مستقر شده  

 .باشند
قبل  از بريدن  تيرآهن  بايد احتياط هاي  الزم  به  منظور جلوگيري  از نوسانات  6.

آزاد تيرآهن  بعد از برش  بعمل  آيد تا صدمه اي  به  اشخاص  و يا وسايل وارد 
 .نيايد

پايين  آوردن  تيرآهن هاي  بريده  شده  بايد به  طور آهسته  انجام  شود و انداختن  7.
 . آنها از باال مطلقاً ممنوع  است

قبل   مي گيرد،بايد جرثقيل  انجام استفاده  از تخريب  ساختمان  فلزي  بدون هنگامي  كه8.
، كف  طبقه  بالفاصله  زير آن  با  از برداشتن  تيرآهن ها و ستون هاي  هر طبقه

 .الوار پوشانيده  شود



 تخريب  دودكش هاي  بلند، برج ها و سازه هاي  مشابه 

مصالح  حاصله  از تخريب  سازه هاي  مورد بحث  بايد از داخل  به  پايين  ريخته  5.
شده  و براي  جلوگيري  از تجمع  مصالح  بايد قبالً دريچه اي  در پايين ترين  قسمت  

 .سازه  جهت  تخليه  آن  ايجاد شود
، فقط  بايد پس  از توقف  كار تخريب  انجام   فوق تخليه  مصالح  مذكور در ماده6.

 .شود
 .در صورت  استفاده  از باالبر، تكيه  گاه  آن  بايد مستقل  از داربست  باشد7.



 حفاظت در برابر سقوط
Fall Protection 

 رضا غالم نيا
 عضو هيئت علمي دانشكده سالمت، ايمني و محيط زيست

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
09124771978: تلفن  



فراگيرانعارفه با م   

 نام 
 سازمان متبوع 

  سمت 
موضوع اين دورهبا  ميزان آشنائي    

  

 .خود را خاموش كنيد ... پيجر و/ لطفاً تلفن همراه 



Introduction of participants 

• The 5 W’s 
– Who are you ? 

• What is your preferred name in class? 

– Where do you work? 
– What is your job title, and   
– What are your main responsibilities? 
– Why are you attending this course? 

• Please define your expectations  



 



 سرفصل دوره

 اهميت كار در ارتفاع و ويژگي هاي كار در ارتفاع•
 آمارهاي حوادث در زمينه سقوط•
 ترمينولوژي كار در ارتفاع•
 انواع مخاطرات كار در ارتفاع•
 انواع الزامات ايمني كار در ارتفاع•

 

Presenter
Presentation Notes
The issues of how to provide fall protection for employees at construction sites are difficult ones.  There are so many different types of work and so many different kinds of fall hazards that it is not possible to organize fall protection into a neat set of rules that fit all situations. OSHA reflects this difficulty when it places its rules for fall protection in several different subparts in the Construction Standards, depending primarily on the nature of the work being undertaken.  There are separate locations, for example, for fall protection during work on scaffolds, during work on certain cranes and derricks, during work in tunnels, during work on stairways and ladders, during steel erection, etc. 



 بخش در مير و مرگ ميزان OSHA آمريكا اي حرفه بهداشت و ايمني كل اداره
 حادثه 3496 شامل كه ساله 5 دوره يك در 1989 تا 1985 سال از را ساخت

 داده انتشار زير شرح به را آن نتايج و است داده قرار رسيرب مورد را است بوده
 :است

 درصد ولي نشد پيدا هفته روزهاي در مير و مرگ بين در داري معني تفاوت1.
 كمتر روزها اين در كمتر كاري ساعات بواسطه هفته آخر روزهاي در مير و مرگ

 .بود
 و داشتند را مير و مرگ ميزان بيشترين سال 45 تا 25 بين سني گروههاي2.

 .داشتند حادثه به نسبت كمتري تجربه پيرتر كارگران و 25 زير كارگران
 كارهاي ميرهاي و مرگ تمام  )%33 ( علت بزرگترين بلندي و ارتفاع از سقوط3.

 برق شي، بين يا داخل در افتادن گير و اشياء با برخورد آن از بعد بود ساخت
 .دادند مي تشكيل را مير و مرگ سهم از %17 و %18 ،%22 ترتيب به گرفتگي



تعداد و درصد حادثه ديدگان بر حسب نتيجه حادثه در كارگاه  
 در استان تهران 1386هاي ساختماني در سال 



توزيع تعداد و درصد حادثه ديدگان بر حسب عامل  
 در استان تهران 1386وقوع حادثه در سال 



 كار در ارتفاع

متر  1/20انجام كار در مكانهايي كه بلندي آن از سطح زمين 
 باشد، عمليات كار در ارتفاع محسوب 

  شودمي



Top 11 Focus Four Citations  
(FY 2007) 

Subpart Citations Total Dollar Value Description 

1926.451 9,118 $7,733,386 Scaffolding 

1926.501 6,046 $6,929,005 Fall Protection Scope/Applications/Definitions 

1926.1053 2,538 $1,330,275 Ladders 

1926.453 1,761 $1,609,618 Aerial Work Platforms 

1926.503 1,742 $791,487 Training Requirements – Fall Protection 

1926.20 1,701 $1,140,144 General safety and health provisions - Construction 

1926.100 1,617 $877,947 Head protection 

1926.651 1,606 $1,877,865 Specific excavation requirements 

1926.454 1,235 $575,638 Training requirements - Scaffolding 

1926.404 1,137 $550,638 Electrical, Wiring Design and Protection 

1926.652 1,115 $2,844,699 Excavations, Requirements for Protective Systems 

Citation statistics from Federal OSHA data for OSHA fiscal year 
2007 

Presenter
Presentation Notes
These are the top eleven OSHA citations that relate to the four basic hazards of electrical, struck-by, caught-in-between and falls.  Other citations not related to the focus four have been removed from the list.





 فيزيک سقوط

Elapsed      Distance               Velocity               Speed  MPH         Force at 
Time           of fall                     Ft. per second                                       impact 
 
.25               1 Ft                       8                                5.5                        400 Lbs 
.50               4 Ft                       16                              11                         1600 Lbs 
.61               6 Ft                       20                              14                         2400 Lbs 
.75               9 Ft                       24                              16                         3600 Lbs 
1.0              16 Ft                      32                              22                         6400 Lbs 
1.25            25 Ft                      40                              27                        10,000 Lbs 
1.5              36 Ft                      48                              33                        14,000 Lbs 
1.75            49 Ft                      56                              38                        19,600 Lbs 
*calculations based upon a 200 pound worker including tools. 



 فيزيك سقوط

:فاصله سقوط آزاد  

18 FEET 

The distance the person 
falls to the moment the 
system begins to apply 
force to arrest the fall. 



Continued 

 DECELERATION DISTANCE: 
The additional vertical distance a 
falling employee travels, excluding 
lifeline elongation and free fall 
distance, before stopping, from the 
point at which the deceleration 
device begins to operate. 
 
Measured as the distance between 
the location of an employee's belt 
or harness attachment point at the 
moment of activation of the 
deceleration device during a fall, 
and the location of that attachment 
point after the employee comes to 
a stop  

 فيزيك سقوط



Continued 

Free Fall Distance 
Deceleration Distance + 

= Total Fall Distance 

 TOTAL FALL DISTANCE 

 فيزيك سقوط



 فيزيك سقوط

Body Weight 
Free Fall Distance X 

= Arresting Force 

 ARRESTING FORCE 



CATAGORIES OF FALLS 

• Fall to work surface (i.e. slips) 

• Fall against an object 

• Fall from moving vehicle/equipment 

• Fall from stairs, ramps and ladders 

• Fall from one work level to the other 

• Fall from edge of work level 

• Fall into/through an opening 



 انواع مخاطرات سقوط

سطح بيشتر از -نيروي جانبي بكار رفته در تعامل پا :Slipsسرخوردن •
 مقاومت اصطحكاكي موجود است

حركت پا در طي گام برداشتن مختل  :Tripsلغزش و سكندري خوردن •
 .مي شود و شخص به حركت ادامه مي دهد و امكان حادثه وجود دارد

شخص تا جاييكه روي  :Fall to lower levelسقوط به سطح پايين تر •
 )علل چندگانه. (سطح ديگري متوقف شود شتاب مي گيرد

شي  :Contact with falling objectتماس با اجسام در حال سقوط •
 .تا جاييكه روي شخص متوقف شود در فضا شتاب مي گيرد
 .مي تواند تركيبي از موارد باال همزمان انجام گيرد



Hazard?   



• Cover completely and securely. 
• If no cover, can guard with a guardrail. 

 شکاف ها و چاله های کف

Improperly 
Covered 

Presenter
Presentation Notes
Reference 1926.501(b)(4)



 ارزيابي مخاطرات سقوط

 .شناسايي وظايفي كه كارگران در خطر سقوط هستند

 شناسايي نواحي كار خطرناك

تعيين اينكه چه مدت و چند بار وظايف شان درگير خطر افتادن و 
 .سقوط است

تعيين اينكه آيا كارگران براي انجام وظيفه نياز دارند بطور افقي حركت 
 كنند يا عمودي يا هر دو جهت

 .تعيين اينكه چند نفر در معرض مخاطره سقوط يا افتادن هستند

شناسايي سطوح كاري و پياده روهايي كه مي تواند مخاطرات سقوط و 
 .افتادن را ايجاد كند



 ارزيابي مخاطرات سقوط

 تعيين فواصل سقوط از سطوح كاري به سطوح پايين تر

تضمين اينكه گاردريل ها موجود هستند و متناسب با استانداردها مي 
 باشند

 شناسايي مخاطراتي سقوطي كه مي تواند حذف شود

 شناسايي مخاطراتي سقوطي كه نمي تواند حذف شود

 .تعيين اينكه آيا مهار يا تكيه گاه نياز است

در نظر گرفتن عواملي ديگري كه مي تواند ريسك سقوط را افزايش 
 دهد



 مراحل انجام كار در ارتفاع

  برنامه ريزي جهت كار در ارتفاع •

  شناسايي خطرات •

  آناليز خطرات •

  پيش بيني اقدامات كنترلي •

  از سقوط اشياء بر سر ديگران جلوگيري•

 



 بايدها و نبايدها كار در ارتفاع
 بايدها

 .كنيد كار زمين نزديك امكان حد تا•
 .باشند محكم ....ايمني هاي گيت اتصاالت، تمامي•
 .باشد شده بسته محكم لنگر•
 .شوند بازرسي سقوط از حفاظت تجهيزات تمامي استفاده از قبل•
 .شوند استفاده نياز مورد فردي حفاظت وسايل تمامي•
 دو ( باشند وصل سطح به اوقات همه در بدن نقطه سه رفتن باال هنگام در•

 .)دست يك پا دو يا پا يك دست
 .شود انجام كار آرامي به و احتياط با•
 .شود پيروي ارتفاع در كار ايمني هاي دستورالعمل و قوانين تمامي از•
 .شود استفاده چرمي دستكش از باالرفتن هنگام در•



 بايدها و نبايدها كار در ارتفاع
 نبايدها

 .نگيرد صورت صعود سقوط برابر در حفاظت بدون•
 .نشوند انگاشته ناديده بالقوه مخاطرات•
 .نگيرد صورت ارتفاع در كار يا صعود نامساعد هواي در•
 .گيرد مي عهده بر را شما ايمني ديگري كسي نشود فرض•
 .نشود استفاده تزئيني زنجيرهاي يا جواهرات از ارتفاع در كار هنگام در•
 ارتفاع در كار يا صعود دهد مي نشان ناايمن را محيط شرايط ارزيابي اگر•

 .نگيرد صورت
 .نشود استفاده سقوط حفاظت معيوب تجهيزات از•
 .باشد آن زير محكمي گاه تكيه اينكه مگر نرويد راه سقف روي•
 .نگيرد صورت ارتفاع در كار دارد وجود افتادن شانس جا هر•



Philosophies of Fall Protection 

Restraint/Positioning 

Guardrails 

Warning Lines 

Safety Monitors 

Controlled Access Zones 

Safety Nets 

Catch Platforms 

Fall Arrest 

Stop/Prevent The Fall Catch The Fall 

Controlled Decking Zones 

Presenter
Presentation Notes
Do these stop/prevent the fall?CAZ – No, it merely attempts to limit employee access. Human error, misjudgment, and inattentiveness can be a problemCDZ – Similar to CAZ, a CDZ is an area defined in Subpart R where positive fall protection is not required, and a “plan” can be used to protect employees. Human error, misjudgment, and inattentiveness can be a problemSafety Monitors – Do not necessarily prevent falls, their function is to warn employees of potential hazards as they occur. Human error, misjudgment, and inattentiveness can be a problem



 راهنماي انتخاب حفاظت در برابر سقوط

 نوع سيستم حفاظتي فعاليت/نوع مخاطره رديف
 
1 

تجهيزات خطرناك   كار روي
 )صرفنظر از فاصله سقوط(
 

 سيستم گاردريل
 توري ايمني سيستم

 سيستم حفاظت در برابر سقوط
 
2 

 
 گودبرداري

 سيستم گاردريل
 فنس كشي

 موانع مسدود كننده
 
3 

 
 قالب بندي

 توري ايمني سيستم
 سيستم حفاظت در برابر سقوط

 سيستم نگهدارنده موقيعتي



 راهنماي انتخاب حفاظت در برابر سقوط

 نوع سيستم حفاظتي فعاليت/نوع مخاطره رديف
 
4 

 
كار در ارتفاع و   نواحي

 بلندي

 سيستم گاردريل
 توري ايمني سيستم

 سيستم حفاظت در برابر سقوط
 محدود كننده سقوط سيستم

 
5 

 
 ها چاله

 پوشش ها
 سيستم گاردريل

 توري ايمني سيستم
 سيستم حفاظت در برابر سقوط

 سيستم محدود كننده



 راهنماي انتخاب حفاظت در برابر سقوط

 نوع سيستم حفاظتي فعاليت/نوع مخاطره رديف
 
8 

 
نصب ديوارهاي پيش  

 ساخته

 سيستم گاردريل
 توري ايمني سيستم

 سيستم حفاظت در برابر سقوط
 طرح حفاظت در برابر سقوط

 
9 

 
 دهانه هاي كف و سقف

 چاله ها سرپوش گذاشتن
 سيستم گاردريل

 سيستم حفاظت در برابر سقوط
 كننده سقوط سيستم محدود



 راهنماي انتخاب حفاظت در برابر سقوط

 نوع سيستم حفاظتي فعاليت/نوع مخاطره رديف

 

11 

 

 با شيب تند سقف

 سيستم گاردريل

 توري ايمني سيستم

 سيستم حفاظت در برابر سقوط

 

12 

 

لبه ها و كنارهاي حفاظت  

 نشده

 سيستم گاردريل

 توري ايمني سيستم

 سيستم حفاظت در برابر سقوط

 محدود كننده سقوط سيستم



 راهنماي انتخاب حفاظت در برابر سقوط

 نوع سيستم حفاظتي فعاليت/نوع مخاطره رديف

 

13 

 

 ...شيب ها، راهروها

 سيستم گاردريل

 توري ايمني سيستم

 سيستم حفاظت در برابر سقوط

 

14 

 

 دهانه هاي باز ديوار

 سيستم گاردريل

 توري ايمني سيستم

 سيستم حفاظت در برابر سقوط

 محدود كننده سقوط سيستم



رويكردهاي اساسي براي جلوگيري از سقوط و 
 كاهش اثرات سقوط

 !!!)سقوط ناشي از كاركردن در ارتفاع است(جلوگيري از كار در ارتفاع •
 )كف هاي ضد سرخوردن(حفاظت سطوح •
 )هند ريل، گاردريل( موانع و حفاظ هاي ثابت •
 ..)پوشش، گاردريل( حفاظت دهانه هاي سطح •
 )كمربند ايمني( سيستم هاي محدودكننده هاي حركت •
 )طناب نجات( سيستم هاي جلوگيري از سقوط •
 )تورهاي ايمني( سيستم هاي محدود كننده اثر سقوط •
 )كار در نزديكي سطح زمين(كم كردن فاصله سقوط •
 )تا آنجا كه امكان پذير است( كم كردن زمان ماندن در ارتفاع •



Fall Protection Systems 

Passive Guarding 

Fall Restraint (keeps 
worker from going 

over edge) 

Fall Arrest (catches 
worker if the fall over 

edge 



Personal Fall  
Arrest System 

(PFAS) 

Guardrails Safety Net 

Fall Protection Options 

Presenter
Presentation Notes
 Reference 1926.501(b)(1) General rule:  If an employee can fall six feet or more onto a lower level, fall protection must be provided.What type of fall protection will I need? In most cases, a guardrail system, a safety net system, or a personal fall arrest system must be used. In some cases fences, barricades, covers, equipment guards or a controlled access zone may be used. Employees must be protected not just from falling off a surface, but from falling through holes and from having objects fall on them from above. 



 .است متر 3 در 4 ايمني توري هاي اندازه حداقل•

  متر سانتي 10 از نبايد و باشد لوزي يا مربع بايد ايمني توري ابعاد•

 .باشد بيشتر

  كاري سطوح زير نزديك است عملي كه آنجا تا بايد ايمني تورهاي•

 شود نصب هستند كار حال در كارگران كه

 .نشوند نصب كار سطوح زير متر 9 از بيش موردي هيچ در•

  روي شيي افتادن آزمون بايد آن با مرتبط وسايل و ايمني تورهاي•

 .گيرند انجام سقوط حفاظت سيستم نصب از قبل و نصب از پس آن

 نكات ايمني در توري هاي ايمني



Safety net 
extension 

حداقل فاصله افقي تورهاي ايمني از لبه خارجي كار با  
 توجه به فاصله عمودي



Fall Restraint 
 وظايف پايشگر ايمني

Safety Monitor Duties 
 .اخطار به كارگر در معرض خطر سقوط1.

 .بايد به آساني شناسايي شوند2.

تنها كار او مشاهده فرد و اخطار و اعالن به 3.
 .او باشد

 .نمي تواند وظايف ديگري داشته باشد4.

 .كارگر را پايش كند 8مي تواند تا 5.

 .بايد ديد واضحي بين او و كارگر باشد6.

Presenter
Presentation Notes
“The safety monitor has the authority to stop other worker activities.  He will wear some type of bright or easily noticeable clothing such as a vest. He will have knowledge on fall protection equipment and fall hazards and has the authority to take actions to eliminate fall hazards.  You must follow his directions. Safety monitors can’t be used in bad weather. ”



Warning line system where no 
mobile equipment is used 







Transportable Devices 
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