
    ساختماني  هاي كارگاه  حفاظتي  نامه  آيين
  

  هدف، دامنه شمول و تعاريف –فصل اول 
  :هدف –الف 

و مـالي در   جـاني  صـدمات و خسـارات   نامه پيشگيري از حوادث منجر به هدف از تدوين اين آيين
  .ساختماني است هاي انساني شاغل در كارگاه ساختماني و تامين ايمني و حفاظت نيروي عمليات

  دامنه شمول –ب 
قانون كار جمهوري اسالمي ايـران تـدوين و در مـورد     85مقررات اين آيين نامه به استناد ماده 

  .هاي ساختماني الزم االجرا است كليه كارگاه
  تعريف صاحب كار در كارگاه ساختماني –ج 

صاحب كار شخصي است حقيقي يـا حقـوقي كـه مالـك يـا قـائم مقـام قـانوني مالـك كارگـاه           
تماني بوده و انجام يك يا چند نوع از عمليات ساختماني را به يك يا چند پيمانكار محـول  ساخ
نمايد و يا خود راساً يك يا تعدادي كارگر را در كارگاه سـاختماني متعلـق بـه خـود برطبـق        مي

  .گردد  مقررات قانون كار بكاري گمارد كه در حالت دوم كارفرما محسوب مي
  كارگاه ساختمانيتعريف كارفرما در  –د 

كارفرما در كارگاه ساختماني شخصي است حقيقي يا حقوقي كه يـك يـا تعـدادي كـارگر را در     
گمـارد اعـم از اينكـه      كارگاه ساختماني برطبق مقررات قانون كار و بـه حسـاب خـود بكـار مـي     

  .پيمانكار اصلي، پيمانكار جزء و يا صاحب كار باشد
  تعريف مهندس ناظر -هـ  

ر شخصي است حقيقـي يـا حقـوقي كـه برطبـق قـانون نظـام مهندسـي و كنتـرل          مهندس ناظ
ساختمان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي از وزارت مسكن و شهرسازي اسـت و در حـدود   

  .گيرد   را برعهده مي ساختماني نظارت برتمام ياقسمتي ازعمليات خود، مسئوليت صالحيت
  تعريف حادثه ناشي از كار –و 

اي است كـه در حـين انجـام     قانون تامين اجتماعي حادثه 60اشي از كار به استناد ماده حادثه ن
. گـردد   افتد و موجب صدماتي برجسم و روان وي مـي   وظيفه و به سبب آن براي كارگر اتفاق مي

حوادثي كه براي كارگر در حين اقدام به منظـور نجـات سـاير افـراد حادثـه ديـده در كارگـاه و        
  .گردد  دهد نيز حادثه ناشي از كار محسوب مي  ان روي ميمساعدت به آن

  تعريف شخص ذيصالح –ز 
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شخص ذيصالح از لحاظ اين آيين نامه شخصي است كه داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا 
اي  كارداني از وزارت مسكن و شهرسازي و يا پروانه مهارت فني از سازمان آموزش فني و حرفـه 

  .اجتماعي در رشته مربوطه باشد وزارت كار و امور
  

  مقررات كلي –فصل دوم 
ها و مجوزهاي الزم توسط مالكان و صاحبان  قبل از شروع عمليات ساختماني بايد پروانه: 1  ماده

  .كار از مراجع ذيربط قانوني اخذ گردد
هـاي جديـد يـا توسـعه      قبل از شرع عمليـات سـاختماني مربـوط بـه تاسـيس كارگـاه       :2  ماده
هاي مورد نظـر از   هاي ساختماني و طرح قانون كار، نقشه 87هاي موجود، بايد طبق ماده  اهكارگ

لحاظ پيش بيني در امر حفاظت فني و بهداشت كار براي اظهار نظر و تاييد به واحد كار و امـور  
  .اجتماعي محل ارايه گردد

قـانون كـار برعهـده     95و  91مسئوليت اجراي مقررات اين آيين نامـه براسـاس مـواد    : 3  ماده
  .كارفرماست

هرگاه صاحب كار اجراي كليه عمليات ساختماني از ابتدا تا پايان كـار را كـالً بـه يـك     : 4  ماده
  .پيمانكار محول نمايد، پيمانكار مسئول اجراي مقررات اين آيين نامه در كارگاه خواهد بود

اني خود را به پيمانكـاران  هاي مختلف عمليات ساختم هرگاه صاحب كار اجراي قسمت: 5  ماده
مختلف محول نمايد، هر پيمانكار در محدوده پيمان خود، مسئول اجراي مقررات اين آيين نامه 
خواهد بود و پيمانكاراني كه به طور همزمان در يك كارگاه ساختماني مشغول فعاليت هسـتند،  

ئول ايجـاد همـاهنگي   بايد در اجراي مقررات مذكور با يكديگر همكاري نمايند و صاحب كار مس
  .بين آنها خواهد بود

هاي مختلف عمليات ساختماني را بـه پيمانكـار يـا     هرگاه پيمانكار اصلي اجراي قسمت: 6  ماده
پيمانكاران ديگر محول نمايد، هر پيمانكار جزء در محدوده پيمان خود مسـئول اجـراي مقـرات    

  .اد هماهنگي بين آنها خواهد بوداين آيين نامه بوده و پيمانكار اصلي مسئول نظارت و ايج
هرگاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجراي عمليـات سـاختماني ايراداتـي مشـاهده     : 7  ماده

ها  نمايند كه احتمال خطر وقوع حادثه را در برداشته باشد، بايد فوراً مراتب را همراه با راهنمايي
مايان مربوطه اطـالع داده و رونوشـت آن را بـه    هاي الزم، كتباً به كارفرما يا كارفر و دستورالعمل

كارفرمـا موظـف   . واحد كار و امور اجتماعي محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسليم نماينـد 
است فوراً كار را در تمام يا قسمتي از كارگاه كه مورد ايراد و اعالم خطـر واقـع شـده متوقـف و     
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  .مورد رفع خطر بعمل آوردكارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضي در 
كارفرما بايد وقوع هرگونه حادثه ناشي از كار منجر به فوت يا نقص عضـو را كتبـاً و در    :8  ماده

اسرع وقت و قبل از آنكه عاليم و آثار حادثه از بين رفته باشد، به واحـد كـار و امـور اجتمـاعي     
  .محل اطالع دهد

اشي از كار را ظـرف مـدت سـه روز اداري بـه شـعبه      كارفرما بايد وقوع هرگونه حادثه ن: 9  ماده
سازمان تامين اجتماعي محل اطالع دهد و نسبت به تكميل و ارايه فـرم ويـژه گـزارش حادثـه     

  .اقدام نمايد
كارگاه ساختماني بايـد بـه طـور مطمـئن و ايمـن محصـور و از ورود افـراد متفرقـه و         : 10  ماده

همچنين نصب تابلوها و عاليـم هشـدارنده كـه در    . غيرمسئول به داخل آن جلوگيري بعمل آيد
  .شب و روز قابل رويت باشد، در اطراف كارگاه ساختماني ضروري است

هاي ساختماني در معـابر   قرار دادن و انبار كردن وسايل كار، مصالح ساختماني و نخاله: 11  ماده
ناپذير باشد، بايد  نابعمومي مجاز نيست و چنانچه انجام اين امر براي مدت موقت و محدود اجت

  .با شرايط زير اقدام گردد
  .مجوز الزم از مرجع صدور پروانه ساختمان و ساير مراجع ذيربط و مسئول اخذ گردد –الف 
نحوه قرار دادن، چيدن يا ريختن اين وسايل و مصالح و انتخاب مكان آن به ترتيبـي باشـد    –ب 

هاي متحرك و وسـايل   ورد و در اطراف آن نردهكه حوادث براي عابران و وسايل نقليه بوجود نيا
كنترل مسير و همچنين تابلوها و عاليم هشدار دهنده كه در شب و روز از فاصله مناسـب قابـل   

  .رويت باشد، نصب گردد
براي جلوگيري از سقوط مصالح ساختماني و ابزار كار بر روي كارگران و افرادي كه در : 12  ماده

ز مجاوز ساختمان دردست تخريب، احـداث و يـا تعميـر و بازسـازي     محوطه كارگاه ساختماني ا
نمايند، بايد يك سرپوش حفاظتي با عرض و استحكام كافي از شبكه فلزي يا از جـنس    عبور مي

  .الوار چوبي با شرايط زير در ديواره اطراف ساختمان نصب گردد
نان طراحي و ساخته شود سرپوش حفاظتي بايد با توجه به ارتفاع و وضعيت ساختمان چ –الف 

كه در اثر ريزش مصالح و ابزار كار بر روي آن هيچگونه خطـري متوجـه افـرادي كـه از زيـر آن      
  .نمايند، نگردد  عبور مي

درجـه بـه سـوي     45تـا   30توان بـين    زاويه سرپوش حفاظتي را نسبت به سطح افقي مي –ب 
  .ساختمان اختيار نمود

موقتي در امتداد معبر عمومي مجـاور كارگـاه سـاختماني در     احداث راهرو سرپوشيده: 13  ماده
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  :موارد زير ضروري است
درصد ارتفـاع اوليـه    40چنانچه فاصله ساختمان دردست تخريب از معبر عمومي كمتر از  –الف 

  .آن باشد
درصـد   25در صورتي كه فاصله ساختمان دردست احداث يـا تعميـر و بازسـازي كمتـر از      –ب 

  .ن باشدارتفاع نهايي آ
در مواردي كه فاصله ساختمان دردسـت تخريـب، احـداث يـا تعميـر و بازسـازي از معـابر         –ج 

هاي مقـرر در بنـدهاي الـف و ب باشـد، امـا بـا توجـه بـه شـرايط و           عمومي بيش از حد نصاب
مقتضيات خاص، به نظر بازرس كار يا مرجع صدور پروانه سـاختمان يـا مهنـدس نـاظر، راهـرو      

  .ضروري تشخيص داده شود سرپوشيده موقتي
  :بايد داراي شرايط زير باشند 13راهروهاي سرپوشيده موضوع ماده : 14  ماده
متـر و   5/1متر و عرض آن نيز نبايد كمتـر از   5/2ارتفاع راهرو سرپوشيده نبايد كمتر از   –الف 

  .يا عرض پياده روي موجود باشد
  .باشد شنايي الزم طبيعي يا مصنوعي دائميراهرو بايد فاقد هرگونه مانع بوده و داراي رو –ب
بـه  . كيلوگرم بر مترمربع فشار را داشـته باشـد   700سقف راهرو بايد توانايي تحمل حداقل  –ج 

  .هاي آن نيز بايد تحمل بار مربوط و فشار مذكور را داشته باشد عالوه ساير قسمت
طـوري در كنـار     شده و الوارها سانتيمتر ساخته5راهرو بايد از الوار به ضخامت حداقل  سقف –د 

  .باشند كه از ريزش مصالح ساختماني به داخل راهرو جلوگيري بعمل آيد هم قرارگرفته
اطراف بيروني سقف راهرو بايد به وسيله ديواره شيب داري از چوب يا شبكه فلزي مقـاوم   –هـ 

رجه بـه طـرف خـارج    د 45تا  30توان بين    زاويه اين حفاظ را نسبت به سقف مي. محصور باشد
  .اختيار نمود

هاي سـاختماني   در صورتي كه راهرو داراي درهاي جانبي براي ورود و خروج مصالح و نخاله –و 
و غيره باشد، اين درها بايد همواره بسته باشند، مگر در موارد مـذكور كـه بايـد مراقبـت كـافي      

  .بعمل آيد
هاي مختلف كارگاه ساختماني و محوطـه آن   هاي باز در قسمت ها و دهانه كليه پرتگاه: 15  ماده

كه احتمال خطر سقوط افراد را در بردارند، بايد تا زمان محصور شدن يا پوشيدن شدن نهايي و 
هـاي موقـت بـه     ها يا پوشش هاي دائم و اصلي، به وسيله نرده ها و نرده ها، پوشش يا نصب حفاظ

  .طور محكم و مناسب حفاظت گردند
  :بايد داراي شرايط زير باشد 15ظتي موقت موضوع ماده نرده حفا: 16  ماده
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سـانتيمتر و در سـاير مـوارد     75ها و سطوح شيب دار حـداقل   ارتفاع آن در مورد راه پله –الف 
  .سانتيمتر باشد 90حدافل 

  .هاي عمودي محكم باشد متر، داراي پايه 2در فواصل حداكثر  –ب 
  .ود نداشته باشدهاي تيز و برنده وج در اجزاء آن قسمت –ج 

  :بايد داراي شرايط زير باشد 15پوشش حفاظتي موقت موضوع ماده : 17  ماده
سانتيمتر، تختـه يـا الوارهـاي چـوبي بـا قطـر        45هاي باز با ابعاد كمتر از  در مورد دهانه –الف 

  .سانتيمتر 5/2حداقل 
الوارهاي چوبي با قطر حداقل سانتيمتر، تخته يا  45هاي باز با ابعاد بيشتر از  در مورد دهانه –ب 

  .سانتيمتر 5
ها و سـكوهاي   در مواردي كه احتمال سقوط و ريزش مصالح و ابزار كار از روي جايگاه: 18  ماده

بايد نسبت به نصب پاخورهـاي چـوبي بـه     هاي باز وجود داشته باشد، ها و دهانه كار يا لبه پرتگاه
  .تر اقدام شودسانتيم 15سانتيمتر و ارتفاع  5/2ضخامت حداقل 

هاي دائم، نياز به ايجاد سكوي كار در محـل باشـد، بايـد از     چنانچه قبل از زدن سقف: 19  ماده
سانتيمتر كه در كنار هم محكم به يكـديگر بسـته و متصـل     25و عرض  5الوارهايي با ضخامت 

  .شده باشند، استفاده شود
هــاي  ت زيــان آور ميــدانبــراي جلــوگيري از خطــر بــرق گرفتگــي و كــاهش اثــرا : 20  مــاده

الكترومغناطيسي ناشي از خطوط برق فشار قوي، بايد مقررات مربوط به حريم خطوط انتقـال و  
توزيع نيروي برق، در كليه عمليات ساختماني و نيز در تعيين محل احـداث بناهـا و تاسيسـات،    

  .رعايت گردد
بـرق فشـار ضـعيف، بايـد      قبل از شروع عمليات ساختماني در مجاورت خطوط هوايي: 21  ماده

مراتب به اطالع مسئوالن و مراجع ذيربط رسانده شود تا اقدامات احتيـاطي الزم از قبيـل قطـع    
جريان، تغيير موقت يا دائم مسير يا روكش كردن خطوط مجاور سـاختمان بـا مـواد مناسـب از     

  .هاي الستيكي و غيره انجام شود هاي پلي اتيلن يا شيلنگ قبيل لوله
ها، خطوط و تاسيسات برقي در محوطه و حريم عمليات سـاختماني بايـد    كليه هادي: 22  ماده

  .برقدار فرض شود، مگر آنكه خالف آن ثابت گردد
  .هاي ساختماني بايد مجهز به كاله و كفش ايمني باشند كليه كارگران كارگاه: 23  ماده

حفاظـت فـردي از قبيـل    همچنين در صورتيكه شرايط و نوع كار اقتضاء نمايـد، سـاير وسـايل    
دستكش حفاظتي، عينك و نقاب حفـاظتي، ماسـك تنفسـي حفـاظتي، چكمـه و نـيم چكمـه        
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الستيكي، كمربند ايمني، طناب مهار و طناب نجات مطلق ضوابط آيـين نامـه وسـايل حفاظـت     
  .انفرادي بايد در اختيار كارگران قرار داده شود

  
  ماشين آالت و تجهيزات ساختماني –فصل سوم 

هاي الزم  كليه رانندگان يا اپراتورهاي ماشين آالت و تجهيزات ساختماني بايد آموزش: 24  هماد
در مورد نحوه كار با اين وسايل را طبق قوانين و مقـررات مربوطـه فـرار گرفتـه و داراي پروانـه      

  .مهارت فني يا گواهي نامه ويژه از مراجع ذيربط باشند
جهيزات ساختماني در نزديكي خطوط انتقال نيـروي بـرق   بكار بردن ماشين آالت و ت: 25  ماده

  .صورت گيرد 21و  20بايد با رعايت مواد 
ها و وسايل باالبر بايد طبق برنامه ذيل مـورد بازديـدهاي    هاي مختلف دستگاه قسمت: 26  ماده
  .اي يا معاينه فني و آزمايش قرار گيرند دوره
هـا،   هـا، اتصـاالت، كابـل    كردن بـار از قبيـل قـالب    بازديد روزانه كليه لوازم بستن و بلند -الف 

ها و غيره، از نظر فرسودگي، شكستگي و هر نوع عيوب ظـاهري ديگـر، توسـط اپراتـور و      زنجيره
  . مسئول دستگاه

اي يك بار، توسط شخص متخصص يا مسـئول   هاي دستگاه، هفته بازديد فني كليه قسمت –ب 
  .بوطهفني دستگاه و ارايه گزارش به سرپرست مر

هـاي دسـتگاه توسـط اشـخاص متخصـص و صـدور        معاينه فني و آزمـايش كليـه قسـمت    –ج 
نامه اجازه كار هر سه ماه يك بار و همچنين قبل از استفاده براي اولين بـار و يـا پـس از     گواهي

  .هرگونه جابجايي و نصب در محل جديد
بر روي دستگاه باالبر انجـام  كليه تعميرات اساسي و تعويض قطعات و لوازم اصلي كه : 27  ماده
ايـن دفتـر همـراه بـا     . اي ثبت و توسط متخصص مربوطه امضاء گردد شود، بايد در دفتر ويژه  مي

بايد نزد مالك و كارفرماي دستگاه نگاهداري و  ،26هاي اجازه كار موضوع بند ج ماده  نامه گواهي
  .در هنگام لزوم ارايه گردد

ها و وسايل باالبر و اجزاء آنها بايد بـا رعايـت    دهنده دستگاههاي تشكيل  كليه قسمت: 28  ماده
آيين نامه حفاظتي وسايل «اصول و قواعد فني و طبق استانداردها و ضرائب اطمينان مندرج در 

طراحي، محاسبه و ساخته شده و توسـط  » ها حمل و نقل و جابجا كردن مواد و اشياء در كارگاه
  .به كار شوند اشخاص ذيصالح نصب، تنظيم و آماده

حداكثر ظرفيت بار مجاز و همچنين سرعت كار مطمئن هر وسيله باالبر بايد بـر روي  : 29  ماده
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  .اي نوشته و در محل مناسبي بر روي دستگاه نصب و مفاد آن دقيقاً رعايت گردد لوحه
  :ها و وسايل باالبر بايد داراي شرايط زير باشد قالب دستگاه: 30  ماده
  .شيطانك يا ضامن باشد تا مانع جدا شدن اتفاقي بار از آن گرددمجهز به  –الف 
  .طور واضح بر روي آن حك شده باشد وسيله آن بلندنمود، به توان به  مي حداكثر باري كه–ب
در صورتي كه نوع كار ايجاب نمايد، مجهز به دستگيره مناسبي باشـد كـه بتـوان آن را در     –ج 

  .ر وضع مناسب قرار دادحالت تعليق، تغيير مكان داده و د
ها و ساير وسايل بلند كردن و بستن  ميزان حداكثر مجاز بار بدون خطر زنجيرها، كابل: 31  ماده

  .بار بايد بر روي پالك فلزي درج و به آنها متصل باشد
ها بايـد   و وينچ (Tower Cranes)هاي برجي  هاي باالبر ثابت از قبيل جرثقيل دستگاه: 32  ماده

هاي تعـادل آنهـا متناسـب بـا حـداكثر       طمئن در محل نصب خود مهار گرديده و وزنهبه طور م
هاي برجي، اسـتحكام و مقاومـت    در مورد جرثقيل. ميزان حمل بار محاسبه و درنظر گرفته شود

. زمين محل استقرار دستگاه قبل از شروع عمليات نصب و مونتاژ بايد مورد بررسـي قـرار گيـرد   
ها بايد به ترتيبي باشـد كـه در مقابـل حـداكثر نيـروي بـاد و        ن دستگاههم چنين نحوه مهار اي

  .طوفان در محل، مقاومت كافي داشته باشند
هر دستگاه باالبر عالوه بر اپراتور يا راننده، بايد داراي يك نفر كمك اپراتور يا عالمت : 33  ماده

ها يا وسايل هشدار دهنـده   اين شخص بايد در مورد نحوه عالمت دادن با دست. دهنده نيز باشد
در مواردي كـه بـه علـت محـدود     . و نوع عاليم مشخصه و يكنواخت، آموزش الزم را ديده باشد

هاي خاص، به بـيش از يـك نفـر عالمـت      بودن ميدان ديد اپراتور و يا هرگونه شرايط و موقعيت
اما در . داده شود دهنده نياز باشد، بايد عاليم حركت فقط توسط يكي از آنها كه نفر اصلي است،

شـود،    عين حال اپراتور بايد از عالمت توقفي كه در موارد خطر توسط هر كدام از آنان داده مـي 
  .تبعيت نمايد

ها و ديگر وسايل باالبر بايد قبالً به طـور دقيـق    مسير حركت و محل استقرار جرثقيل: 34  ماده
هاي بـرق   ريق برخورد با سيم و كابلبازديد و بررسي شود تا در موقع حركت و كار، خطري از ط

هـاي حفـاري شـده و غيـره، متوجـه اپراتـور،        يا تاسيسات و بناهاي موجود و يا سقوط در محل
  .كارگران و افراد ديگر نشود

از روي معابر و فضاهاي عمومي مجاور كارگاه ساختماني نبايد هيچ بـاري بـه وسـيله    : 35  ماده
و چنانچه انجام اين كار اجتناب ناپذير باشد، بايد اين معـابر و  هاي باالبر عبور داده شود  دستگاه

فضاها با استفاده از وسايل مناسب محصور، محدود و يـا مسـدود گرديـده و هـم چنـين عاليـم       
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  .زن بكاربرده شود هاي چشمك هاي مخصوص يا چراغ تابلوها،پرچم هشداردهنده موثر از قبيل
. ها و وسايل باالبر نبايـد كـار ديگـري ارجـاع شـود      دستگاهبه رانندگان يا اپراتورهاي : 36  ماده

همچنين افراد مزبور در هنگام روشن بودن دستگاه و يا آويزان بودن بار، مجاز بـه تـرك و رهـا    
  .باشند كردن دستگاه نمي

راننده يا اپراتور دستگاه باالبر و افراد كمكي و عالمت دهنده، در هنگام انجام وظيفه، : 37  ماده
  .وردن، آشاميدن و استعمال دخانيات را ندارندحق خ
به هيچ وجه نبايد اجازه داده شود كه كارگران بر روي بار مورد حمل سوار شوند و يا : 38  ماده

  .براي جابجا شدن از وسايل باالبر استفاده نمايند
به طور  ها هاي سيار موتوري بايد دقت شود كه جك در هنگام بهره برداري از جرثقيل: 39  ماده

  .صحيح استفاده و در محل مناسب استقرار يابند
ها و وسـايل بـاالبر    در هنگام باد، طوفان و بارندگي شديد، بايد از كار كردن با دستگاه: 40  ماده

  .خودداري شود
  :زير باشد سازي و ساختماني بايدداراي شرايط آالت راه كابين راننده يا اپراتور ماشين:41ماده
بي باشد كه راننده يا اپراتور را در برابر شرايط جوي و گرد و غبار محافظت نمـوده  به ترتي –الف 

  .و نيز ميدان ديد كافي براي او تامين نمايد
  .ها از نوع مقاوم و نشكن باشند هاي درها و پنجره كليه شيشه –ب 
يمني كامل سوار اي باشد كه راننده يا اپراتور بتواند به راحتي و با ا داراب ركاب و دستگيره -ج 

  .و پياده شود
اي باشد تا گل و الي بر روي آن متراكم نشده و باعـث   و ركاب ترجيحاً مشبك و پنجره  پله –د 

ضمناً از آلوده شدن آن به روغن، گريس يا ساير مـواد لغزنـده   . لغزش پاي راننده و اپراتور نگردد
  .بايد جلوگيري بعمل آيد

يد راننده يا اپراتور ماشين آالت راه سازي و ساختماني محدود در مواردي كه ميدان د: 42  ماده
  .باشد، وجود يك نفر كمك يا عالمت دهنده الزامي است

راننده يا اپراتور قبل از ترك ماشين آالت راه سازي و ساختماني بايد دستگاه را ترمـز  : 43  ماده
و بـر روي زمـين قـرار داده و    و در صورت وجود تيغه يا باكت يـا خـاكبردار، آن را پـايين آورده    

  .دستگاه را خاموش نمايد
بـرداري   در شرايطي كه به دليل سستي بستر يا ازدياد شيب آن، تعادل دستگاه خاك: 44  ماده

  .به خطر افتد، نبايد آن را به كار انداخت يا مورد استفاده قرار داد
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ار هستند، ورودي افراد بـه  هنگامي كه ماشين آالت راه سازي و ساختماني در حال ك: 45  ماده
  .داخل شعاع عمل آنها بايد ممنوع گردد

هـاي عمـومي    هـا در حاشـيه جـاده    ماشين آالت راه سازي و ساختماني را نبايد شـب : 46  ماده
بايد اطراف آنهـا بـا وسـايل      چنانچه در موارد خاص، اين كار اجتناب ناپذير گردد،. متوقف نمود

چم قرمز، عاليـم شـبرنگ، چـراغ قرمـز چشـمك زن و غيـره،       مناسب هشدار دهنده از قبيل پر
  .محدود و عالمت گذاري شود

استفاده از ماشين آالت راه سازي و ساختماني در غير از موضوع تعريف شده ممنـوع  : 47  ماده
  .باشد  مي

در هنگام حركت بيل مكانيكي، باكـت يـا خـاك بـردار آن بايـد خـالي از بـار باشـد،         : 48  ماده
  .وم آن بايد در جهت حركت قرار گيردهمچنين ب

هاي آن، بايد  در موقع تعمير باكت يا خاك بردار بيل مكانيكي يا لودر با تعويض ناخن: 49  ماده
  .آن را قبالً در محل خود محكم نمود تا از حركت ناگهاني آن و ايجاد حادثه جلوگيري بعمل آيد

مز استفاده شـود، مگـر در مـواردي اسـتثنايي و     هاي بولدوزر نبايد به عنوان تر از تيغه: 50ماده 
  .اضطراري

هايي كه از ماشين آالت خاك برداري و يا وسايل نقليه موتوري ويژه حمل و  در كارگاه: 51  ماده
هاي ورود و خروج ايمن و مناسب براي آنهـا   شود، بايدراه  جابجايي مصالح ساختماني استفاده مي

  .هشدار دهنده مناسب اقدام گردد ايجاد و نسبت به نصب عاليم خطر و
در بارگيري و تخليه وسايل نقليه موتوري ويژه حمل و جابجـايي مصـالح سـاختماني    : 52  ماده

  :بايد نكات زير مورد توجه قرار گيرد
  .وزن تقريبي مصالح بار شده از ظرفيت مجاز وسيله نقليه تجاوز ننمايد –الف 
گيري تجاوز ننمايد و در مواردي كه نوع و وضعيت بـار بـه   هاي اطاق بار ارتفاع بار از ديواره –ب 

ترتيبي باشد كه اين امر اجتناب ناپذير گردد، بايد به وسيله كابل فلزي يا طناب مناسب نسـبت  
  .به مهار آن به طور مطمئن و ايمن اقدام شود

ده و هـاي محكـم پوشـي    مصالحي از قبيل آجر، سنگ و غيره بايد به وسيله برزنت يا تـوري  –ج 
هـاي اطـاق بـارگيري كمتـر باشـد، در مـورد        محفوظ شوند، مگر آنكه ارتفاع بار از ارتفاع ديواره

  .مصالح ريزدانه پوشش بار الزامي است
در هنگام بار زدن قطعات و مصالح سنگين و حجيم از قبيل تيرآهن، قطعات سـاخته شـده    –د 

هم چيده شوند كه هنگام تخليه بـار   هاي بزرگ و غيره، بايد طوري روي هاي فلزي، لوله اسكلت
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هاي اطاق بارگيري، از لغزش آنها بر روي هم و ايجاد حادثه پيشـگيري بعمـل    و باز كردن ديواره
هم چنين نحوه بارگيري و توزيع قطعات مذكور در اطاق بارگيري بايد به ترتيبي باشد كـه  . آيد

  .آن در هنگام حركت حفظ شود مركز ثقل كاميون را به يك سمت آن متوجه نساخته و تعادل
  .استفاده شود مكانيكي بايد ازوسايل در بارگيري و تخليه قطعات و مصالح سنگين و حجيم -هـ 

در موقع باززدن مواد ومصالحي از قبل شن، ماسـه، سـنگ، آجـر، خـاك، نخالـه و ضـايعات        –و 
جـيم بـه وسـيله    ساختماني به وسيله لودر و بيل مكانيكي و يـا قطعـات و مصـالح سـنگين و ح    

  .مستقر شوند مناسبي درمحل بايد سرنشينان وسيله نقليه آنرا ترك و تا پايان بارگيري جرثقيل،
در هنگام بارگيري يا تخليه نقليه موتوري، بايد عالوه بر اسـتفاده از ترمـز دسـتي، از موانـع      –ز 

وسـايل مـذكور   هاي چوبي نيز براي جلوگيري از حركـت اتفـاقي و مهـار     مناسب از قبيل بلوك
  .استفاده شود

شود، بايـد تهويـه الزم و     هاي بسته انجام مي در مواردي كه كار تخليه و بارگيري در محيط –ح 
  .در غير اين صورت بايد موتور وسيله نقليه خاموش شود. كافي صورت گيرد

بـتن  هاي سيلوهاي مصالح ساختماني و قيف تغذيه كننده تراك ميكسر و پمپ  دهانه: 53  ماده
هـا   بايد به وسيله چند ميله عمود بر هم حفاظ گذاري شـوند تـا از سـقوط افـراد بـه داخـل آن      

  .جلوگيري بعمل آيد
كف توقفگاه ماشين آالت سنگين ساختماني و وسايل نقليـه موتـوري ويـژه حمـل و     : 54  ماده

  :جابجايي مصالح ساختماني بايد داراي شرايط زير باشد
  .ن قابل شستشو باشدهموار و حتي االمكا –الف 
از استحكام كافي برخوردار باشد تا در هنگام زدن جك در زير ماشين آالت و وسايل نقليه  –ب 

  .از در رفتن جك و ايجاد حادثه جلوگيري بعمل آيد  موتوري،
مجاري مناسبي در آن پيش بيني شده باشد تا در صورت ريزش يـا نشـت مـواد سـوختي،      –ج 

  .و مخازن قابل تخليه هدايت گردند ها مواد مذكور به چاله
  

  )داربست و نردبان(وسايل دسترسي موقت  –فصل چهارم 
   داربست -بخش اول 

و   ، اتصاالت نگاهدارنده  ، اجزاي يا چند جايگاه  ساختاري است موقتي شامل يك  داربست:  تعريف 
و   بنـا و حفـظ    به  دسترسيمنظور   ساختماني به  عمليات  در حين اجراي هرگونه  ها كه گاه  تكيه
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  .گيرد قرار مي  ، مورد استفاده در ارتفاع  يا مصالح  كارگران  نگاهداري
  ها داربست  كلي  مقررات
  و صالحيت افراد ذيربط  از داربست  استفاده  ضرورت

عمليات سـاختماني كـه امكـان انجـام آنهـا از روي زمـين يـا كـف طبقـات            كليهدر : 55  ماده
با استفاده از نردبان به طور ايمن و بدون خطر امكان پذير نباشد، بايد از داربست  ساختمان و يا
  .استفاده شود

هـا بايـد تحـت نظـارت      در داربسـت   اساسـي   تغييرات  و دادن  كردن  ، پياده برپا كردن: 56  ماده
  .دشخص ذيصالح و به وسيله كارگراني كه در اين گونه كارها تجربه كافي دارند انجام گير

   داربست  اجزاي  كيفيت 
و   مناسـب   رود بايـد از مصـالح   بكـار مـي    در آن  كـه   وسايلي  ها و كليه داربست  اجزاي: 57  ماده

و   بـوده   كـارگران   كار براي  ايمني  واجد شرايط  شوند كه  و آماده  ساخته  طراحي،  ، طوري مرغوب
  .اشندتوانايي تحمل چهار برابر بار مورد نظر را داشته ب

  مرغـوبي   از كيفيـت   رونـد بايسـتي   هـا بكـار مـي    داربست  در ساخت  كه  چوبي  قطعات: 58  ماده
همچنين عاري از هرگونه عيوب و بدون گره، پوسته، . باشند  داشته  بلندي  و الياف  برخوردار بوده

  .و نيز رنگ نشده باشند  كرم خوردگي و پوسيدگي
شوند، بايد در برابـر تـرك خـوردگي      بكار برده مي  در داربست  كه  ها و الوارهايي تخته: 59  ماده

  .محافظت گردند
در انبـار    خـوبي   در شـرايط   رونـد بايسـتي   ها بكار مي داربست  ساخت  براي  كه  وسايلي: 60  ماده

  .جدا گردند  نامناسب  شوند و از وسايل  نگاهداري
هـا وجـود    ه احتمال آسيب ديدگي اينگونه طنابهايي ك ليفي در مكاني  هاي از طناب : 61  ماده

  .دارد، نبايد استفاده شود
انـد، يـا    بـوده   ديگـر در تمـاس    و فرسـاينده   با اسيدها يا مواد خورنده  كه  هايي طناب : 62  ماده

  .شوند  معيوبند نبايد بكار گرفته
وند، بايـد بـه انـدازه    شـ   هايي كه براي اتصال اجزاء داربست چوبي بكار برده مـي  ميخ : 63  ماده

مناسب و تعداد كافي باشند و تا انتها به طور كامل كوبيده شوند نـه اينكـه نيمـه كـاره كوبيـده      
  .هاي چدني به كار برده شود هم چنين در داربست نبايد ميخ. شده وسپس خم گردند

   و استحكام داربست  پايداري 
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شـده و    طراحـي   چهار برابر حداكثر بارگيري تا  اطميناني  با ضريب  ها بايستي داربست: 64  ماده
  .به طور ايمن مهار گردند

هـاي مناسـب، در دو جهـت     هاي مستقل، هر داربسـتي بايـد در فاصـله    بجز داربست :65  ماده
  .عمودي و افقي محكم به ساختمان مهار شود

فاده قـرار  اي كه به عنـوان تكيـه گـاه و جايگـاه كـار مـورد اسـت        هر سازه و هر وسيله :66  ماده
گيرد، بايد طبق اصول فني ساخته شده و پايه محكمي داشته باشد و با مهاربنـدي مناسـبي     مي

  .استوار گردد
هاي داربست بايد به طور مطمئن و محكم مهار شود تا مانع نوسان و جابجـايي و   پايه :67  ماده

  .لغزيدن داربست گردد
يرهاي حامل جايگاه، تا پياده شدن كامـل  هاي مستقل حداقل يك سوم ت در داربست :68  ماده

داربست بايد در جاي خود باقي بمانند و برحسب مورد به تيرهاي افقي يا به تيرهاي عمودي به 
  .طور محكم بسته شوند

هرگز نبايد براي تكيه گاه داربست يا سـاخت آن از آجرهـاي لـق، بشـكه، جعبـه يـا       : 69  ماده
  .مصالح نامطمئن ديگر استفاده شود

  .زدگي يا عيوب ديگر باشند خوردگي، رنگ هاي فلزي داربست بايد فاقد ترك بخش: 70ادهم
هاي داربست بايـد طـوري متصـل و مهاربنـدي شـوند كـه در حـين         هر يك از بخش: 71  ماده

  .استفاده از داربست جابجا نشوند
  بازرسي و كنترل داربست

مورد بازديد و كنترل قرار گيرد تا از  داربست بايد در موارد زير توسط شخص ذيصالح: 72  ماده
  .پايداري، استحكام و ايمني آن اطمينان حاصل و گواهي كتبي صادر گردد

  .قبل از شروع به استفاده از آن –الف 
  .پس از هرگونه تغييرات، تعويض اجزاء و يا ايجاد وقفه طوالني در استفاده از آن –ب 
، زلزله و غيـره كـه اسـتحكام و پايـداري داربسـت      پس از قرار گرفتن در معرض باد، طوفان –ج 

  .مورد ترديد باشد
كرد وداربست را درحالتي بجا گذاشت كـه بتـوان    هيچ بخشي از داربست را نبايد پياده: 73ماده

  .مقررات باشد مگرآنكه بخش بجامانده منطبق بااين. نمود هاي باقيمانده استفاده از بخش
حتياج به تعمير داشته باشد، نبايد قبل از رفع نقص و تعميـر  اگر قسمتي از داربست ا: 74  ماده
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  .داربست به كارگران اجازه كار كردن بر روي آن داده شود
  .بعد از اتمام كار روزانه، بايد كليه ابزار و مصالح از روي داربست برداشته شود: 75  ماده
هـا از قطعـات    كه كليه مـيخ  در موقع پياده كرده داربست بايد مراقبت الزم بعمل آيد: 76  ماده

  .پياده شده چوبي، كشيده شوند
   از داربست  استفاده

در طول مدت استفاده از داربست بايد دائماً نظارت شود تا بار بيش از اندازه و مصالح : 77  ماده
  .ساختماني غير الزم روي آن قرار داده نشود

  گردد، تا از عدم  توزيع  طور يكنواخت  بايد به  داربست  دارد بار روي  امكان  جا كه تا آن: 78  ماده
  .جلوگيري شود  داربست  خطرناك  تعادل
  كـه   شود مگر مصالحي  استفاده  ساختماني  مصالح  انبار كردن  ها نبايد براي از داربست: 79  ماده

  .مورد نياز باشد  كار فوري  انجام  براي كوتاه مدت و
وزد كار بايد متوقف گردد تا آنكه تمام  و باد شديد مي  است  وفانيهوا ط  كه  در مواقعي: 80  ماده

  .اتخاذ شود  الزم  هاي احتياط
  روي  باشد كارگران نبايـد   وجود داشته  يا يخ  برف  داربست  جايگاه  روي  كه  در مواردي: 81  ماده
هـا ماسـه نـرم     و روي آنها برداشته شده  كه قبالً برف يا يخ از روي جايگاه كار كنند، مگر آن  آن

  .ريخته شود
رود بايد  مي  يا سائيدگي  بريدگي  احتمال  كه  داربست  يا طناب  از كابل  هايي در قسمت: 82  ماده

  .شود  محافظت  از آن  بالشتك  با تعبيه
باشد، ايـن كـار     داربست  نصب  به  احتياج  برق  نيروي  خطوط  در مجاورت  كه  هنگامي: 83  ماده

  .انجام شود 21و  20يد با رعايت مواد با
   داربست  باالبر روي  هاي دستگاه  نصب
  :گردد بايدمواردزير رعايت گردد  باالبر نصب  دستگاه  داربست  شود روي الزم  هرگاه: 84 ماده
  بـه   نحو مناسـبي   به  لزوم  شوند و در صورت  بازرسي  دقت  به  داربست  متشكله  هاي بخش -  الف
  .شود  افزوده  آن  متمقاو
  .شود  جلوگيري  ديواري  داخل  افقي  تيرهاي  و جابجايي  از حركت -  ب
بـاالبر    دسـتگاه   كه  و در محلي  ساختمان  مقاوم  بخش  به  طور محكمي  به  عمودي  هاي پايه -  ج

  .و مهار شوند  گردد، متصل  بايد نصب
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ن بار امكان برخورد آن با داربست وجـود داشـته باشـد    بهنگام باال يا پايين رفت  هرگاه: 85  ماده
آن در مسـير حركـت بـار، بـا       ، سرتاسـر ارتفـاع   داربست  بار به  از گير كردن  جلوگيري  بايد براي

  .شود  پوشيده  عمودي  هاي نرده
  كار  جايگاه

  .هايي بايد داراي تعداد كافي جايگاه كار باشند داربست  كليه: 86  ماده
و سـاير    ، دودكـش  آب  هـاي  ، لوله لق  آجرهاي  بر روي  كار نبايد  از جايگاه  بخشي  هيچ :87  ماده

  .قرار گيرد  و نامناسب  غيرمطمئن  مصالح
  و وسـايل   رسـيده   اتمـام   به  آن  داربست زماني بايد استفاده شود كه ساخت  از جايگاه: 88  ماده

  .دباش  شده  نصب  طور مناسب  به  الزم  حفاظتي
عرض جايگاه كار بايد با نوع كار مناسب باشد و در هـر بخـش آن گـذرگاه بـازي بـه      : 89  ماده

  .متر بدون هرگونه مانع فراهم گردد سانتي 60عرض حداقل 
  :زير كمتر باشد  هاي كار نبايد از اندازه  عرض جايگاه  موردي  در هيچ: 90  ماده
  .رود كار مي  به  عبور اشخاص  براي  فقط  سانتيمتر، اگر جايگاه 60 -  الف
  .شود مي  استفاده  ساختماني  براي قرار دادن مصالح  سانتيمتر ، اگر از جايگاه 80 -  ب
  .شود مي  استفاده بلندترديگري  يا سكوي  جايگاه  نگاهداري  براي سانتيمتر، اگر از جايگاه110-ج
  سـاختمان   نمـاي   هـاي  سـنگ   بـه   دادن  يـا شـكل    نصب  براي  سانتيمتر، اگر از جايگاه 130 -  د

  .شود مي  استفاده
و   نصـب   بـراي   بلندتر ديگر و هـم   سكوي  نگاهداري  براي  هم  سانتيمتر، اگر از جايگاه 150 –هـ 

  .شود مي  هاي نماي ساختمان استفاده سنگ  به  دادن  شكل
شـود، نبايـد از    مي  نگاهداري  يديوار  داخل  با تيرهاي  عرض جايگاهي كه  طور كلي  به: 91  ماده
  .سانتيمتر بيشتر باشد 150
كـار    جايگـاه   بـاالي   سانتيمتر بايـد  180  سري، حداقل به ارتفاع  باال  خالي  فضاي  يك: 92  ماده

  .شود  درنظر گرفته
تر از منتهي اليه تيرهاي عمـودي قـرار    بايد حداقل يك متر پايين  هر داربست  جايگاه: 93  ماده
  .دگير
  :آيند بايد داراي شرايط زير باشند شمار مي  كار به  از جايگاه  جزيي  كه  الوارهايي: 94  ماده
  را تـامين   الزم  ، ضخامت آنهـا ايمنـي   جايگاه  گاه  تكيه  تيرهاي  بين  فاصله  بادرنظر گرفتن -  الف
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  .ها مساوي باشند سانتيمتر كمتر نبوده و ضخامت50موردي ضخامت الوارها از  درهيچ. نمايد
  .سانتيمتر باشد 25ها با هم مساوي و حداقل  آن  عرض -  ب

آن از   برابـر ضـخامت   4از   آيد نبايد بيش شمار مي  كار به  از جايگاه  جزيي  هر الوار كه: 95  ماده
  .انتهاي تكيه گاه تجاوز نمايد

اي كـارگران بـه لبـه الوارهـا و     همديگر قرار گيرند تا خطر برخورد پ  الوارها نبايد روي: 96  ماده
  .هاي دستي به آساني صورت گيرد افتادن آنان به حداقل كاهش يابد و نيز جابجايي چرخ

آيند، بايد حداقل با سه تكيـه گـاه نگاهـداري      الوارهايي كه جزء سكوي كار بشمار مي: 97  ماده
اي باشد كه خطر شكم دادن  ها و ضخامت الوارها به اندازه شوند، مگر آن كه فاصله بين تكيه گاه

  .بيش از حد و يا بلند شدن سر ديگر تخته در بين نباشد
اي ساخته شوند كه الوارهاي تشكيل دهنده آنها، هنگـام   هاي كار بايد به شيوه جايگاه: 98  ماده

  .استفاده جابجا نشوند
  دارد بايـد داراي قـرار    يـا كـف    زمـين   متـر بـاالي   2از   بـيش   كـه   هر سكو يا جايگـاه : 99  ماده
  سـقوط   پـايين  آنهـا بـه   از الي   كار و مصـالح   ابزار، لوازم  باشد تا هيچ نوع  بهم  نزديك  بندي تخته
ها در امتداد همديگر بشكلي باشد كه برخورد پا به لبـه آنهـا ممكـن     ضمناً استقرار تخته. ننمايد
  .نگردد

  هاي كار جايگاه  گذاري  حفاظ 
سـانتيمتر باشـد و    120از   بيش  آن  بلندي  كه  كاري  كار يا محل  از جايگاه  هر بخشي: 100  ماده
  :سقوط از روي آن وجود داشته باشد، بايد داراي جان پناه با شرايط زير باشد  امكان
  .باشد  كافي  استحكام  و داراي  و مناسب  مرغوب  از جنس  حفاظ -الف 

  .باالي سطح جايگاه قرار گيرد سانتيمتر 110تا  90بااليي بين   نرده -ب 
  و ابـزار كـار از روي    سـاختماني   مصـالح   و يا افتـادن   كارگران  از سرخوردن  جلوگيري  براي -ج 

سانتيمتر نصب  5/2سانتيمتر و ضخامت حداقل  15باز جايگاه به بلندي   در لبه  پاخوري  جايگاه،
  .شود

  .شود  قرار داده  بااليي  پاخور و نرده  بين  مياني  نرده -د 
  .ها نصب گردد حتي االمكان سرپوش مناسب حفاظتي در لبه خارجي جايگاه –هـ 
  سـتون   داخلـي   بايـد در سـوي    داربسـت   جايگـاه   لبـه   و پاخورهاي  اي نرده  هاي حفاظ: 101  ماده

  .مهار شوند  عمودي
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اند، نبايـد از   بكار رفته  داربست  در جايگاه  كه  ديگر حفاظتي  ها، پاخورها و وسايل نرده: 102  ماده
  يـا جابجـايي    ، حمـل  ورود اشـخاص   براي  كه  و در حدي  شوند مگر در زماني  خود برداشته  جاي

  . است  الزم  ساختماني  مصالح
  :باشند، اما و پاخور  اي نرده  حفاظ  بايد از هر سو داراي معلق  هاي داربست هاي جايگاه: 103ماده
نصب نمـود، ارتفـاع    100حفاظ را با شرايط بند ب ماده   نتوان  به نحوي باشد كه اگر كار -  الف

  .سانتيمتر اختيار نمود 70توان   حفاظ طرف ديوار را مي
  و پاخور سمت  حفاظ  كنند، نصب كار مي  سكو يا جايگاه به طور  نشسته  روي  اگر كارگران -  ب

بايد مجهز به طناب، كابل يا زنجيرهـايي باشـد تـا      يگاهجا  حالت  در اين  ولي  نيست  ديوار الزامي
  .كارگران در صورت سر خوردن بتوانند از آن به عنوان دستگيره استفاده نمايند

  روي  كـارگران  مگر در مواردي كه. باشد  كم  بايد تا حد امكان  ديوار وجايگاه فاصله بين: 104  ماده
تـوان    را مـي   ديـوار و جايگـاه    بـين   فاصـله   حالت  اين كنند كه در كار مي  جايگاه به طور نشسته

  .سانتيمتر اختيار نمود 45حداكثر 
  اي هاي فلزي لوله مقررات ويژه داربست

  مقررات كلي
  :اي بايد داراي شرايط زير باشند هاي فلزي لوله داربست: 105  ماده
سـتقامتي نظيـر فـوالد دارد،    هاي فوالدي يا فلز مشابهي كـه ا  از مواد مناسبي مانند لوله -  الف

  .ساختار شده باشند
  .استحكام كافي براي نگاهداري بار مورد نظر با ضريب اطمينان چهار داشته باشند -  ب

اي بايـد بـه طـور مطمئنـي بـه       هاي فلـزي لولـه   تمام قطعات عمودي و افقي داربست: 106 ماده
  .همديگر متصل شوند

رونـد، بايـد مسـتقيم و عـاري از       اي بكار مـي  ي فلزي لولهها هايي كه در داربست لوله: 107  ماده
  .زنگزدگي، خوردگي، قرشدگي، و ساير معايب باشند

هاي فلزي بايد صاف باشند تا در مواقع افزايش ارتفاع داربسـت،   سرهاي انتهايي لوله:  108  ماده
  .نقاط اتكا و اتصال، كامالً روي همديگر قرار گيرند

بايد تحمل نمايند، اختيار   ايد به اندازه و با مقاومت مناسب براي باري كه ميها ب لوله:  109  ماده
  .سانتيمتر نباشد 5شوند، و در هيچ مورد قطر خارجي آنها كمتر از 
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  هاي عمودي پايه
اي بايد هميشه در وضعيت عمودي نگاهداري شوند  هاي فلزي لوله ها در داربست پايه: 110  ماده

هاي  وي زمين از استقامت كافي برخوردار بوده و حتي االمكان از كفشكو محل استقرار آنها ر
  .فلزي با سطح اتكاء مناسب برخوردار باشد

  :هاي عمودي بايد به طريق زير باشند اتصاالت در پايه:  111  ماده
  .به تيرهاي افقي يا ساير قطعات مقاوم كه مانع جابجايي آنها شود، اتصال داده شوند –الف 

  .تناوب طوري بسته شوند كه اتصاالت مجاور در يك سطح نباشندبه  –ب 
  :هاي زير تجاوز نمايد هاي عمودي نبايد از اندازه فواصل بين پايه:  112  ماده
  .كيلوگرم بر مترمربع 350متر براي كارهاي سنگين با قابليت تحمل  8/1 –الف 

  .به مترمربعكيلوگرم  125متر براي كارهاي سبك با قابليت تحمل  3/2 –ب 
  تيرهاي افقي

پايه عمودي ادامه داشته و به طور مطمئن به هر پايـه   3بايد حداقل تا   افقي  تيرهاي: 113  ماده
  .عمودي متصل باشند

هاي عمودي بسته شده و در طبقـات مختلـف    اتصاالت بين تيرهاي افقي بايد به پايه: 114  ماده
  .مستقيماً روي هم قرار نگيرند

  .متر تجاوز نمايد 2فاصله عمودي بين تيرهاي افقي نبايد از : 115  ماده
شـوند، كليـه تيرهـاي افقـي بايـد        هاي كار از جاي خود برداشته مي زماني كه جايگاه: 116  ماده

  .براي حفظ پايداري داربست در محل خود باقي بمانند
  ها دستك
در . كـار قـرار دارد  هـا بخشـي از داربسـت هسـتند كـه بـر روي آنهـا جايگـاه          دسـتك  :تعريف
هـا در داخـل ديـوار قـرار      هايي كه فقط داراي يك رديف پايه هستند، يك سـر دسـتك   داربست

هـا بـر    شوند، هر دو سر دستك  هاي كه به وسيله دو رديف پايه برپا مي گيرند، اما در داربست  مي
  .شوند  روي تيرهاي افقي قرار داده مي

  .اي يك دستك بايد كنار هر پايه عمودي قرار گيرد هاي فلزي لوله در داربست: 117  ماده
  .تجاوز نمايد متر5/1اي نبايد از لوله هاي فلزي ها درداربست طول هركدام از دستك: 118ماده
 90اي نبايـد از   هـاي فلـزي لولـه    ها براي كارهاي سـنگين در داربسـت   فاصله دستك: 119 ماده

  .تيمتر تجاوز نمايدسان 115سانتيمتر و براي كارهاي نيمه سنگين از 
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هاي داربست به ديوار ساختمان تكيه دارند، بايد حداقل  در حالتي كه يك سر دستك: 120  ماده
  .سانتيمتر در داخل ديوار فرو روند 10

  مهار كردن داربست
هـاي   داربست بايد به طور مطمئني به ديوار ساختمان مهار شود و نحوه اتصال لولـه :  121  ماده

  :ترتيب زير باشدمهار بايد به 
  .ها با تيرهاي افقي به داربست بسته شوند هاي مهار در نقاط برخورد پايه لوله –الف 

  .هاي مهار به بدنه ساختمان به طور محكم بسته شوند انتهاي ديگر لوله -ب 
  .هايي به ساختمان مهار شوند ها به وسيله لوله اولين، آخرين و يكي در ميان از پايه –ج 

   اتصاالت
  :بايد  اي لوله  فلزي  هاي داربست  و اتصاالت  مفاصل: 122  ماده
و   مشخصات  با همان  يا از مواد مشابهي  خورد شدن  خوار و غيرقابل  از جنس فوالد چكش –الف 

  .باشند  استقامت
به وسيله قفل و بست يا بوشن و يا سه راهـي و چهـارراهي بـر روي سرتاسـر قطعـات، بـه        –ب 

مورد استفاده متصل گردند، به نحوي كه اتصـاالت هـرز نبـوده و حركـت و لـرزش      سطوح اتكاء 
  .نداشته باشند

  .ها شده و يا خود تغيير شكل يابند نبايد باعث تغيير شكل در لوله  اتصاالت: 123  ماده
  .اتصاالت داراي پيچ و مهره بايد تا آخرين دندانه كامالً پيچ و سفت شوند: 124  ماده

  علق با راه اندازي دستيهاي م داربست
  :تيرهاي پيش آمده بايد: 125  ماده
  .داراي مقاومت و سطح مقطع كافي براي تامين استحكام و پايداري داربست باشند –الف 

  .به طور عمودي به نماي خارجي ساختمان نصب گردند –ب 
زمـاني كـه    اي باشـد كـه در   بخش پيش آمده اين تيرها از ساختمان بايد بـه گونـه  :  126  ماده

در حالت آويزان ثابت مانده، فاصله جايگاه از نماي خارجي ساختمان از ) پالت فورم(جايگاه كار 
  .به آن اشاره شده است 104سانتيمتر بيشتر نباشد مگر در موارد استثنايي كه در ماده  30

ـ   :  127  ماده ه اجـزاء  تيرهاي پيش آمده بايد به وسيله پيچ يا وسايل مشابه به طـور مطمئنـي ب
  .اصلي ساختمان متصل و مهار شوند

هاي مهار بايد به خوبي سفت شوند و به طور مطمئني تيرهاي پيش آمده را بـه   پيچ: 128  ماده
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  .اسكلت و بدنه ساختمان متصل سازند
هـاي تعـادل مهـار     هـاي شـن يـا وزنـه     در مواقعي كه تيرهاي پيش آمده بـا كيسـه  :  129  ماده
  .ايد به طور اطمينان بخشي به تيرهاي پيش آمده بسته شوندشوند، وسايل فوق ب  مي

هـاي حمـال بايـد     در انتهاي هر يك از تيرهاي پيش آمـده يـا هـر يـك از تيـرآهن     :  130  ماده
  .هاي متوقف كننده نصب شود پيچ
  :هاي آويز بايد طناب: 131  ماده
  .از الياف مرغوب طبيعي يا مصنوعي يا سيم فوالدي تشكيل شوند –الف 
بـراي سـيم    6ها و فيبرها و ضريب اطمينـان   براي رشته 10حداقل داراي ضريب اطمينان  –ب 

  .فوالدي باشند
هاي مناسبي جمع شوند تا جايگاه بتواند به  ها و قرقره هاي آويز بايد دور پولي طناب:  132  ماده

  .راحتي و به طور اطمينان بخشي باال و پايين برود
  .طور مناسبي در مقابل سائيدگي و خوردگي محافظت شوند بايد به آويز هاي طناب: 133 ماده
هاي معلق با راه اندازي دستي نبايـد   داربست) هاي پالت فورم(هاي كار  طول جايگاه: 134  ماده

  .سانتيمتر تجاوز نمايد 60متر و عرض آنها از  8از 
  :هاي كار بايد جايگاه: 135  ماده
متـر از   5/3يا زنجير آويزان باشـند، بـه طـوري كـه بـيش از      به وسيله دو يا چند طناب  –الف 

  .يكديگر فاصله نداشته باشند
ها به  هاي فلزي تكيه دارند، محافظت شده و اين ركاب هايي كه بر روي ركاب به وسيله نرده –ب 

  .هاي آويز متصل شوند ها و زنجيره طناب
  .شود ز دوطناب كناري آن كشيدهمياني نبايدبيشتر از هريك ا درهيچ زماني طناب: 136 ماده
هاي جايگاه عبور كرده و به طور  بايد از زير تخته) پالت فورم(هاي جايگاه كار  ركاب: 137  ماده

  .محكم به آنها بسته شوند
بيش از دو نفر كارگر نبايـد بـه طـور همزمـان بـر روي جايگـاه داربسـت معلـق بـا          : 138  ماده
  .اندازي دستي كار نمايند راه

گيرد، بايـد   در مواقعي كه داربست معلق به راه اندازي دستي مورد استفاده قرار نمي: 139  ماده
به بدنه ساختمان بسته شود يا به سطح زمين پايين آورده شده و ابزار كار و مصـالح از روي آن  

  .برداشته شود
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بـار بـارگيري    داربست معلق با راه اندازي دستي قبل از بكارگيري بايد به وسـيله دو : 140  ماده
  .آزمايشي در مسافت كوتاه آزمايش شود

هاي معلق با راه اندازي دستي كه كارگران بر روي جايگاه آن بـه طـور نشسـته كـار      در داربست
سـانتيمتر بدنـه    45بايد وسايلي پـيش بينـي شـود كـه جايگـاه را حـداقل در فاصـله         كنند،  مي

  .ديوار گردد كارگران با انع برخوردزانوهايتكان خوردن داربست، م ساختمان نگهدارد تا هنگام
  هاي معلق با راه اندازي ماشيني داربست

  .داشته باشند مطابقت130و ماده 128تا125آمده بايد بامقررات مواد تيرهاي پيش: 142ماده
هاي تعادل بـه   هاي شن يا وزنه در داربست معلق با راه اندازي ماشيني نبايد از كيسه: 143  ماده

  .ايل نگهدارنده و مهار تيرهاي پيش آمده استفاده شودعنوان وس
منطبـق باشـند، بايـد در    ) ب( 131هاي آويز فوالدي كه با مقررات مـاده   فقط كابل: 144  ماده

  .هاي معلق با راه اندازي ماشيني بكار برده شوند داربست
تـرين   يگاه در پاييناي باشد كه در وضعيتي كه جا هاي تعليق بايد به اندازه طول كابل:145  ماده

  .حد خود قرار دارد، حداقل دو دور كابل روي هر استوانه باقي بماند
ها يا ساير وسـايل مـوثر    هاي تعليق بايد به طور مطمئني به وسيله گيره انتهاي كابل: 146  ماده

  .به ماشين باالبر بسته شوند
دند كه بخش متحـرك آنهـا   هاي باالبر داربست بايد طوري ساخته و نصب گر ماشين: 147  ماده

  .براي بازرسي به آساني در دسترس باشد
ها يا وسايل موثر ديگر به طور مطمئني بـه   هاي باالبر بايد به وسيله پيچ بدنه ماشين: 148  ماده
  .هاي جايگاه متصل شود ها و دستك گاه تكيه
  :هاي معلق بايد ها در داربست وينچ: 149  ماده
  اتوماتيك باشند يا از نوع متوقف كننده –الف 
و يا وسيله قفل كننده موثر ديگر مجهز باشند، بـه طـوري كـه    ) شيطانك(به ضامن، گيره  –ب 

جايگاه را بتوان در هر سطحي به طور اطمينان بخشي متوقـف نمـود و مـواقعي كـه از كنتـرل      
يين همچنين زمـاني كـه گيـره قبـل از پـا     . شود، گيره به طور اتوماتيك عمل كند  دست رها مي

شود، يك وسيله مناسب ايمني بايد فراهم باشد تا از برگشت   آوردن جايگاه، لزوماً از قيد رها مي
  .وينچ جلوگيري نمايد

شستي يا اهرم راه اندازي ماشين باالبر بايد به ترتيبي باشد كه وقتي فشـار دسـت از   : 150  ماده
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  .ينان بخشي جايگاه را نگهداردشود، موتور فوراً متوقف شده و به طور اطم  روي آن رها مي
  .هاي متحرك ماشين باالبر بايد حداقل يك بار در هفته بازرسي شود قسمت: 151  ماده
شود، بايد قبل از اينكه مجـدداً بكـار گرفتـه شـود،       زماني كه ماشين باالبر جابجا مي: 152  ماده

  .مورد بازرسي و معاينه كامل قرار گيرد
  .منطبق باشند 135ر بايد با مقررات ماده هاي كا جايگاه: 153  ماده
  .متر تجاوز نمايد 5/1متر و عرض آنها از  8هاي كار نبايد از  طول جايگاه:  154  ماده
نماينـد، ايمنـي     هاي معلق سنگين كـار مـي   در مواقعي كه كارگران بر روي داربست:  155  ماده
  .موثر ديگر تامين گردد ها يا طرق هاي تعليق بايد به وسيله قفل كردن وينچ كابل
هاي معلق به بدنه ساختمان به وسيله قيدها،  بايد از تكان خوردن يا برخورد داربست: 156  ماده
  .هاي حايل و غيره جلوگيري بعمل آيد نرده
  :شود، بايد معلق با راه اندازي ماشيني استفاده نمي  وقتي كه از داربست: 157  ماده
  .سايل قابل حمل از روي آن برداشته شوندكليه ابزارها و ساير و –الف 

  .در محل خود به طور اطمينان بخشي ثابت شده و يا به سطح زمين پايين آورده شود –ب 
  (Bracket Scaffolds)داربست ديواركوب 

شود از يك سكوي كار كه به شـكل بـالكن و بـه وسـيله       داربست ديوار كوب تشكيل مي: تعريف
  .گردد  ه بدنه ساختمان متصل و مهار ميهاي گونيا شكل ب تكيه گاه

هاي داربست ديواركوب بايد داراي مقاومت كافي و از جنس فلز مناسب بوده  گاه تكيه: 158ماده
  .و به طور اطمينان بخشي به وسيله پيچ و مهره و واشر به بدنه ساختمان مهار گردند

كاران و  از قبيل درودگران، رنگ داربست ديواركوب فقط بايد مورد استفاده كارگراني: 159  ماده
  .برق كاران كه به لوازم و تجهيزات سنگيني احتياج ندارند، قرار گيرد

  .سانتيمتر بيشتر باشد 75عرض سكوي كار داربست ديوار كوب نبايد از : 160  ماده
اي طراحي شوند تـا حـداقل در مقابـل     هاي داربست ديواركوب بايد به گونه تكيه گاه: 161  ماده
  .كيلوگرم بار وارده به قسمت جلو آن مقاومت نمايند 175
  .متر تجاوز نمايد 3هاي داربست ديواركوب نبايد از  فاصله بين تكيه گاه:  162  ماده

    نردباني  داربست
  در آنهـا از مصـالح    كـار رونـد كـه     به  سبكي  كارهاي  بايد براي  فقط  نردباني   داربست: 163  ماده
،  كاري  مانند رنگ(شود و بطور كلي بايد براي انجام كار مورد نظر مناسب باشد  مي  استفاده  كمي
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  )گچ كاري و امثال آن
روند ضـمن آنكـه     هاي داربست نردباني بكار مي اي كه براي پايه هاي دو طرفه نردبان: 164  ماده

  :ز باشندبايد داراي مقاومت و استحكام كافي باشند، بايد داراي يكي از دو شرط زير ني
  .شود  يا در عمقي از زمين فرو رفته باشند كه بادر نظر گرفتن نوع خاك تعيين مي -  الف
هايي قرار داده شوند كه هر دو پايه هر نردبان روي  ها يا تخته اي اي روي زير پايه يا به شيوه –ب 

لغزيدنشـان  هاي آنها بـه طـور محكمـي مهـار گردنـد تـا از        همچنين پايه. سطح تراز قرار گيرند
  .جلوگيري شود

  شود نبايـد ارتفـاع   مي  استفاده  ايجاد داربست  براي  دو طرفه  از نردبان  كه  در مواردي: 165  ماده
متر بيشتر باشد همچنين تخته جايگاه بايد در سطح تراز قرار داده شده و از پله  5/2از   داربست

  .ها باالتر قرار نگيرد سوم باالي نردبان
  .نردباني نبايد در هر زمان بيش از يك نفر استفاده نمايند  از داربست: 166  ماده

  نردبان -بخش دوم 
هاي نردبان چوبي بايد از چوب مرغوب سـاخته شـده واليـاف چـوب در      ها و پله پايه: 167  ماده

همچنين اجزاء نردبان بايد فاقد هرگونه عيب و ايراد ظاهري از قبـيال  . جهت طول قطعات باشند
  .، شكستگي و پوسيدگي باشدترك
هـا متصـل    هاي نردبان چوبي بايد به صورت كام و زبانه به طـور محكـم بـه پايـه     پله: 168  ماده

هـاي   هاي آن فقط به وسيله ميخ و پيچ به پايـه  گرديده باشند از بكار بردن نردبان چوبي كه پله
  .متصل شده باشند، بايد خودداري گردد

فلزي بايد عاج دار باشند تا از لغزش پا بر روي آنها پيشـگيري بعمـل    هاي نردبان پله: 169  ماده
  .آيد

ها  نردبان دو طرفه بايد مجهز به ضامن يا قيدي باشد كه از باز شدن بيش از حد پايه: 170  ماده
  .متر بيشتر باشد 3ضمناً در حالت باز نبايد ارتفاع آن از . جلوگيري نمايد

  .ه قابل حمل نبايد از ده متر تجاوز نمايدطول نردبان يك طرف: 171  ماده
  .هاي نردبان بايد از مواد روغني و لغزنده عاري باشند ها و پايه پله: 172  ماده
گـردد، بايـد     از رنگ كردن نردبان چوبي كـه باعـث پوشـيده شـدن نـواقص آن مـي      : 173  ماده

  .استفاده شود ظ شفافآيد و براي محافظت آن از پوسيدگي، بايد از موادمحاف خودداري بعمل
هاي فلزي بايد به وسيله ضد زنگ يا مواد مناسب ديگر در مقابل خـوردگي و   نردبان: 174  ماده
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  .زنگ زدگي محافظت شوند، مگر آنكه از فلزات زنگ نزن از قبيل آلومينيوم ساخته شده باشند
خته شـود، نبايـد   هاي افقي سا نردباني كه روي يك پايه تك به وسيله اتصال چوب:  175  ماده

  .مورد استفاده قرار گيرد
  .دو نردبان كوتاه نبايد بهم متصل و به جاي نردبان بلند بكار برده شوند:  176  ماده
از افزودن ارتفاع نردبان به وسـيله قـرار دادن جعبـه يـا بشـكه و نظـاير آن در زيـر        : 177  ماده
  .هاي نردبان بايد خودداري بعمل آيد پايه
ردبان دو طرفه نبايد با جمع كردن دو ضلع آن بر روي هم، به جـاي نردبـان يـك    ن:  178  ماده

  .طرفه بكار برده شود
هاي باالي نردبان دو طرفه بايد در فواصل مناسب روغنكـاري شـوند تـا حركـت      لوله: 179  ماده

  .آنها به آساني انجام و از شكسته شدن آنها جلوگيري بعمل آيد
پلـه اسـت و يـا اينكـه      معيوب است و يا فاقد يـك  و هاي آن در رفته پلهاز نردباني كه :  180 ماده
به هيچ وجه نبايستي اسـتفاده نمـود چنانچـه    . هاي آن داراي نقص، ترك و شكستگي است پايه

  .نردبان قابل تعمير نيست، بايد فوراً آن را معدوم نمود تا مورد استفاده كسي قرار نگيرد
بيني گردد و هر قطعه  متر ارتفاع بايد يك پاگرد پيش 9براي هر  هاي ثابت در نردبان: 181  ماده

  .از نردبان كه حد فاصل دو پاگرد است بايد به نحوي قرار گيرد كه در امتداد قطعه قبلي نباشد
شود قرار داده شود، مگر آنكه در قبالً به طور   نردبان نبايد در جلوي دري كه باز مي:  182  ماده

  .ده باشدمحكم بسته و قفل ش
هاي بيش از دو طبقـه،   در جايي كه رفت و آمد زياد است و همچنين در ساختمان:  183  ماده

  .هاي جداگانه استفاده شود بايد براي باال رفتن و پايين آمدن از نردبان
  .از يك نردبان نبايد در هر زمان بيش از يك نفر استفاده نمايد: 184  ماده
ر نردبان، بايد فاصله بين پايه نردبان تا پاي ديوار تقريبـاً در حـدود   در هنگام استقرا:  185  ماده

  .يك چهارم طول نردبان اختيار شود
در مواردي كه امكان تكيه دادن و استقرار نردبان بـا شـيب مناسـب و ايمـن وجـود      : 186  ماده

كم بسته و يا نداشته باشد، بايد براي جلوگيري از حركت نردبان، تكيه گاه يا پايه آن به طور مح
  .مهار شود

چنانچه نردبان درمحلي كه احتمال لغزش دارد، قرار داده شود، بايد به وسيله گوه يا : 187ماده
زمـين جلـوگيري    هـا بـرروي   مشابه، ازلغزش پايـه  سايروسايل و موانع الستيكي شياردار يا كفشك

  .تحكام الزم باشدهمچنين تكيه گاه نردبان در قسمت باال نيز بايد داراي اس. بعمل آيد
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طول نردبان بايد طوري انتخاب شود كه پس از استقرار صحيح آن، انتهـاي فوقـاني   : 188  ماده
باالتر بوده و اين قسـمت اضـافي    شود،  آن حدود يك متر از كف محلي كه كارگر در آن پياده مي

  .تواند فقط داراي يك ضلع باشد  ضمناً قسمت اضافي مي. فاقد پله باشد
اي، از قبيل لوله فلزي يـا تيرچـوبي و غيـره و     از تكيه دادن نردبان به ستون استوانه: 189  ماده

  .همچنين نبش ديوار بايد جلوگيري بعمل آيد
كارگران را نبايد به باال بردن و پايين آوردن بارهـاي سـنگين يـا حجـيم بـه وسـيله       : 190  ماده

  .نردبان وادار نمود
  .باشد ا قيرداغ به وسيله نردبان مجاز نميباال بردن آسفالت ي: 191  ماده

  
   تخريب  -پنجم   فصل

   تخريب  مقدماتي  عمليات -  اول  بخش 
  هـاي  قسـمت   از كليـه   شود، بايد بازديـد دقيقـي    شروع  تخريب  عمليات  از اينكه  قبل: 192  ماده

،  ريـزش   و قابـل   خطرناك  هاي وجود قسمت  و در صورت  آمده  بعمل  تخريب  در دست  ساختمان
  ها قسمت  مهار آن  جهت  موقتي  هاي و ستون  ، سپر و حايل شمع  نصب  از قبيل  احتياطي  اقدامات
  .آيد  بعمل
  و نظـارت   بـا اطـالع    مشـابه   و ساير خـدمات   ، گاز، آب برق  كار، جريان  از شروع  قبل: 193  ماده

نيـز    عمل  آنها، اين  موقت  برقراري  نياز به  صورت و در  قطع  طور مطمئن  به  مربوطه  هاي سازمان
  مربوطـه   ايمنـي   و مقـررات   احتياطات  كليه  و رعايت  ذيربط  هاي سازمان  و نظارت  بايد با موافقت

  .گردد  انجام
خطر   بايد كامالً محصور و عالمات  تخريب  در دست  ساختمان  خطر در اطراف  منطقه: 194  ماده

  بعمـل   جلـوگيري   محصور شده  منطقه  به  گردد و از ورود افراد غيرمسئول  نصب  ندهو هشدار ده
  .آيد

  قرمـز و يـا عاليـم     هـاي  چـراغ   بايد با نصب  محصور شده  ، مرز منطقه شب  در هنگام: 195  ماده
  .گردد  مشخص  و غيره  شبرنگ  تابلوهاي  ديگر از قبيل  مشخصه

  بـراي   كـه   جـز راهـي    به  تخريب  در دست  ساختمان  و خروجي  روديو  هاي راه  كليه: 196  ماده
  .، بايد مسدود گردد شده  درنظر گرفته  و افراد مسئول  عبور و مرور كارگران

،  تخريـب   عمليـات   از شـروع   ها بايـد قبـل   موجود در درها و پنجره  هاي شيشه  كليه: 197  ماده 
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  .بار گرددان  مناسبي  و در محل  شده  درآورده
   تخريب  كلي  اصول -  دوم  بخش 

يـا    قسـمت   تـرين  پـايين   و به  شروع  يا طبقه  قسمت  بايد از باالترين  تخريب  عمليات: 198  ماده
در   از مـواد منفجـره    طور يكجا و اسـتفاده   به  تخريب  كه  گردد، مگر در موارد خاصي  ختم  طبقه

  مجوزهـاي   و كسـب   مربوطـه   ايمنـي   و مقررات  احتياطات  كليه  دور با رعايت  و از راه  فونداسيون
در   هـاي  با وزنه  زدن  ضربه  و يا از طريق  كردن  و واژگون  با كابل  كشيدن  و يا از طريق  انجام  الزم
  .شود  انجام  نوسان  حال
شـود، بايـد از    مي  انجام  كردن  و واژگون  كشش  از طريق  تخريب  عمل  كه  در مواردي: 199  ماده
  و مطمـئن   مناسب  در فاصله  و افراد مسئول  كارگران  و كليه  شده  استفاده  محكم  فلزي  هاي كابل

  .شوند  خطر مستقر  و كامالً دور از منطقه
شـود بايـد در    مـي   اسـتفاده   تخريـب   براي  نوسان  در حال  هاي از وزنه  كه  در مواردي: 200  ماده

  .شود  درنظر گرفته  ساختمان  برابر ارتفاع5/1عرض  به  عملي ميدان  وزنه،  ابتاص  محل اطراف
جـز    به  گردند كه  كنترل  ترتيبي  بايد به  فوق  مذكور در ماده  نوسان  در حال  هاي وزنه: 201  ماده

  .ننمايند  ديگر اصابت  جاي  به  تخريب  در دست  ساختمان
  هـاي  قسـمت   ناگهـاني   و ريزش  تخريب  باعث  كه  از ساختمان  هايي قسمت  از تخريب: 202  ماده

  .آيد  عمل  به  گردد بايد جلوگيري  ديگر ساختمان
در   كـه   ناپايـداري   نبايد در شـرايط   تخريب  دردست  هاي ، قسمت كار روزانه  در پايان: 203  ماده

  .پذير باشند، رها گردند آسيب  برابر فشار باد يا ارتعاشات
  مناسـبي   محـل   بـه   موقع  بايد به  يا طبقه  هر قسمت  از تخريب  و مواد حاصل  مصالح: 204  هماد

  طبقـات   و يـا اسـتحكام    كار شده  از انجام  مانع  كه  ترتيبي  به  آن  شدن  گردد و از انباشته  منتقل
  .آيد  عمل  به  خطر اندازد، جلوگيري  تر را به پايين
  چوب  داخل  به  بايد بالفاصله  از تخريب  حاصل  هاي موجود در تيرها و تخته  هاي ميخ: 205  ماده

  .شوند  و يا كشيده  فرو كوبيده
، بايـد در   از تخريـب   گـرد و غبـار ناشـي     از پخـش   جلوگيري  ، جهت لزوم  در صورت: 206  ماده

  .گردد  طوبمر  فشان  آب  وسيله  به  تخريب  دردست  هاي قسمت  مناسب  زماني  فواصل
اسـتثناء    هـا بـه   و سـاير قسـمت    طبقـات   موجود در كـف   هاي ها و دهانه پرتگاه  كليه: 207  ماده
  كار مـورد اسـتفاده    و يا لوازم  از تخريب  حاصل  مواد و مصالح  و انتقال  حمل  براي  كه  هايي دهانه

  .شوند  ر يا پوشاندهمحصو  مناسب  هاي يا حفاظ  نرده  وسيله  گيرند، بايد به قرار مي
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درنظـر    عبـور و مـرور كـارگران     بـراي   مطمئني  هاي بايد گذرگاه  تخريب  در محوطه: 208  ماده
  .باشد  مانع  و فاقد هرگونه  ها بايد روشن گذرگاه  اين. شود  گرفته
بكـار    رانكـارگ   اسـتفاده   بـراي   كـه   ها و درهايي ها، راهروها و نردبان استثناء پلكان به: 209  ماده
  .مسدودگردد  تخريب  مدت  در تمام  ديگر ساختمان  ارتباطي  هاي راه  رود بايد كليه مي

هاي ورود و خروج كـارگران بـه سـاختمان مـورد تخريـب، بايـد راهروهـاي         در محل: 210  ماده
سرپوشيده با حداقل سه متر طول و عرض نيم متر بيش از عرض درب ورودي ساخته شود تا از 

  .مصالح بر روي آنان جلوگيري بعمل آيدسقوط 
از   پرتاب  شود، مگر آنكه  پرتاب  خارج  آزاد به  سقوط  وسيله  نبايد به  ساختماني  مصالح: 211  ماده
  .گيرد  انجام  يا فلزي  چوبي  هاي كانال  داخل
  رود چنانچـه  ر مـي كـا   بـه   خـارج   به  مصالح  هدايت  براي  كه  يا فلزي  چوبي  هاي كانال: 212  ماده
  اسـتثناي   كـامالً مسـدود باشـد، بـه      از چهـار طـرف    باشـد بايـد    داشته  شيب  درجه 45از   بيش
  . است  گرديده  تعبيه  مصالح  ورود و خروج  براي  كه  هايي دهانه
و در   بـوده   محكمـي   دريچـه   بايد مجهـز بـه    يا فلزي  چوبي  هاي كانال  خارجي  دهانه: 213  ماده

. مسـدود باشـد    آن  درب  شـود و در سـاير مواقـع     نفـر كـارگر مراقبـت     يك  وسيله  كار به  نگامه
  از سـقوط   جلـوگيري   براي  الزم  مزبور نيز بايد تدابير و احتياطات  هاي كانال  در ابتداي  همچنين

  .شود  كار برده  به  ورودي  دهانه  داخل  به  كارگران  اتفاقي
بايـد در    كـارگران   موقـت   هـاي  و سـاختمان   ساختماني  ابزار و وسايل  گهدارين  محل: 214  ماده
  از تخريـب   و مواد حاصـل   مصالح  و يا سقوط  خطر ريزش  در معرض  باشند كه  قرار داشته  جايي

  .نباشند
  ديوارها  و برچيدن  تخريب -  سوم  بخش
، نبايـد   اسـت   آن  برابـر ضـخامت   22از   بـيش   آن  ارتفاع  از ديوار كه  ديوار يا قسمتي: 215  ماده
  .آزاد بماند  جانبي  مهارهاي  بدون
  بـه   كـافي   و فاقـد اسـتحكام    و مرتفـع   نـازك   ديوارهاي  و برچيدن  كردن  خراب  براي: 216  ماده
  .شود  استفاده  بايد از داربست  دستي  طريق
  گـردد، بايـد كليـه    مي  نيرو و فشار تخريب  نوارد آورد  ديوار از طريق  كه  در مواردي: 217  ماده

  .شوند  دور نگهداشته  ريزش  و افراد از منطقه  كارگران
و   هـا  بايـد سـوراخ    يـا خـارجي    داخلـي   از ديوارهـاي   هـر يـك    كـردن   از خراب  قبل: 218  ماده
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  مقاوم  مصالح  وسيله  قرار دارند، به  طبقه  در كف  تخريب  متر از محل  سه  تا فاصله  كه  هايي دهانه
  هـاي  كـار نكنـد و يـا راه     مطلقاً كارگري  پايين  در طبقات  شوند، مگر آنكه  پوشانده  ابعاد كافي  به

  .باشد  قبالً مسدود شده  طبقات  اين  ورود به
انـد،   شـده   مجـاور سـاخته    هاي يا ساختمان  زمين  خاك  نگهداري  براي  كه  ديوارهايي: 219  ماده
  شمع  وسيله  به  مربوط  و يا ساختمان  شده  برداشته  خاك  قبالً آن  كه گردند مگر آن  يد تخريبنبا

  .باشد  شده  و سپر محافظت
  ها  طاق  و برچيدن  تخريب -  چهارم  بخش
  آن  تخريـب   هنگام شود و چه ايجاد مي  درآن  سوراخ كه  هنگامي چه  ضربي  هاي در طاق: 220ماده

  .شود  برداشته  طور كامل  به  طاق  هاي گاه  تا تكيه  دو تيرآهن  بين  ا و مصالحبايد آجره
هـا   يـا تيرچـه    تيرآهن  ، بايد روي از طاق  قسمتي  از برداشتن  پس  طاق  تخريب  هنگام: 221 ماده

  افيتعداد كـ   سانتيمتر به 25  عرض  سانتيمتر و به 5  ضخامت  به  حداقل  الوارهايي  طور عرضي به
  .دهند  كار خود ادامه  و به  آنها مستقر شده  بتوانند در روي  شود تا كارگران  گذارده
از   هيچيـك   مسـدود شـود كـه     طـوري   بـه   زيـر آن   ، بايد طبقـه  طاق  تخريب  هنگام: 222  ماده

  .و آمد كنند  رفت  نتوانند در آن  كارگران
   ساختمان  فلزي  اسكلت  و برچيدن  تخريب -  پنجم  بخش 

،  فـوالدي   هـا و قطعـات   تيـرآهن   آوردن  پـايين   بـراي   از جرثقيـل   استفاده  در صورت: 223  ماده
هـا بايـد    مواد و اشـياء در كارگـاه    و جابجا كردن  و نقل  حمل  وسايل  حفاظتي  نامه  آيين  مقررات
  .گردد  رعايت
  ضـروري   تيـرآهن   روي  ساختماني  قيلجرث  اگر نصب  طاق  و برداشتن  از تخريب  پس: 224  ماده

  حمـل   بـراي   كـه   جـز قسـمتي    به  جرثقيل  نصب  محل  اطراف  الوار تمام  وسيله  باشد بايد قبالً به
  .استقرار يابد  و مطمئن  طرز محكم  و به  شده  باشد، پوشانده  و مواد الزم  وسايل
و   تعـادل   حفظ  ، براي جرثقيل  وسيله  به  شده  بريده  هاي تيرآهن  آوردن  پايين  هنگام: 225  ماده

  .شود  نيز استفاده  كننده  هدايت  از لنگر بار بايد از طناب  جلوگيري
هـاي   هاي باالبر يا استقرار آنان روي تيرآهن از آويزان شدن كارگران به كابل دستگاه: 226  ماده

  .در حال حمل بايد جلوگيري بعمل آيد
بايـد از    و اسـتيلن   اكسـيژن   هـاي  كپسـول   حمـل   بـراي   از جرثقيـل   استفاده  هنگام: 227  ماده

  .باشند  مستقر شده  در آن  طور مطمئن  ها به كپسول  اين  شود كه  استفاده  هايي محفظه
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آزاد   از نوسـانات   منظـور جلـوگيري    بـه   الزم  هاي بايد احتياط  تيرآهن  از بريدن  قبل: 228  ماده
  .و يا وسايل وارد نيايد  اشخاص  به  اي آيد تا صدمه  بعمل  از برشبعد   تيرآهن
آنهـا    شود و انـداختن   انجام  طور آهسته  بايد به  شده  بريده  هاي تيرآهن  آوردن  پايين: 229  ماده

  . است  از باال مطلقاً ممنوع
از   قبـل  گيرد،بايد مي نجاما  جرثقيل از  استفاده بدون  فلزي  ساختمان  تخريب كه  هنگامي: 230ماده

  .شود  با الوار پوشانيده  زير آن  بالفاصله  طبقه  ، كف هر طبقه  هاي ها و ستون تيرآهن  برداشتن
   مشابه  هاي ها و سازه بلند، برج  هاي دودكش  تخريب -  ششم  بخش 

  تخريب  ار يا واژگونيانفج  ، نبايد از طريق مشابه  هاي ها و سازه بلند، برج  هاي دودكش: 231  ماده
درنظـر    آن  در اطـراف   كـافي   با وسـعت   و مطمئني  شده  حفاظت  قبالً محدوده  كه شوند، مگر آن

  .باشد  شده  گرفته
  تخريـب   دسـتي   طريـق   بـه  231هاي مذكور در ماده  قرار باشد سازه  كه  در صورتي :232  ماده

  .شود  استفاده  گردد، بايد از داربست
  تدريج  نيز بايد به  داربست  سكوي  پايين  مذكور ازباال به  هاي سازه  تخريب  تناسب  به: 233  ماده
  بـااليي   تـر از نقطـه   پايين  مربوطه  استقرار كارگران  محل  همواره  كه  ترتيبي  شود، به  آورده  پايين
  .سانتيمتر نباشد 150سانتيمتر و بيشتر از  50كمتر از   اختالف ارتفاع  و اين  بوده  سازه
  .آيد  عمل به  مذكور بايدجلوگيري هاي سازه  درباالي  و استقرار كارگران  از ايستادن: 234ماده
و   شـده   ريخته  پايين  به  بايد از داخل  مورد بحث  هاي سازه  از تخريب  حاصله  مصالح: 235  ماده
  آن  تخليـه   جهت  سازه  قسمت  ترين پايين در  اي بايد قبالً دريچه  مصالح  از تجمع  جلوگيري  براي

  .ايجاد شود
  .شود  انجام  كار تخريب  از توقف  بايد پس  ، فقط فوق مذكور در ماده  مصالح  تخليه: 236 ماده
  .باشد  از داربست  بايد مستقل  آن  گاه  از باالبر، تكيه  استفاده  در صورت: 237  ماده

  
   يو حفار  گودبرداري -  ششم  فصل

   و حفاري  گودبرداري  مقدماتي  عمليات -  اول  بخش 
  .شود  زير بايد انجام  شود، اقدامات شروع  و حفاري  گودبرداري عمليات  ازاينكه  قبل: 238ماده

  .قرار گيرد  دقيقاً مورد بررسي  استحكام  مورد نظر از لحاظ  زمين -  الف 
  هـاي  ، گـاز، كابـل   آب  كشي  ، لوله فاضالب  هاي كانال  از قبيل  زيرزميني  تاسيسات  موقعيت -  ب 
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  بروز خطر و حادثـه   موجب  گودبرداري  عمليات  انجام  در حين  است  ممكن  كه  و غيره  ، تلفن برق
  بـه   نسبت  لزوم  و در صورت  قرار گرفته  شوند، بايد مورد شناسايي  گردند و يا خود دچار خسارت

  .گردد  آنها اقدام  جريان  و يا قطع  وقتيا م  تغيير مسير دائم
پذير نباشد بايد  امكان  در بند ب  مندرج  تاسيسات  جريان  تغيير مسير يا قطع  كه  در صورتي -  ج
  حفاظـت   بـه   ، نسبت و غيره  و يا محصور كردن  طور معلق  به  نگهداشتن  از قبيل  مقتضي  طرق  به
  .شود  ها اقدام آن

  .گردند  مورد نظر خارج  از زمين  و غيره  سنگ  ، تخته درخت  از قبيل  موانعي -د  
ديوارهـا و    پايـداري   بـراي   خطـري   احتمـال   و حفـاري   گـودبرداري   عمليات  كه  در صورتي –هـ 

و   مناسـب   ، سـپر و مهارهـاي   شـمع   نصـب   باشد، بايد از طريق  مجاور در برداشته  هاي ساختمان
هـاي نگهبـان قبـل از     و ايمن گودبرداري و در صورت لزوم با اجراي سـازه رعايت فاصله مناسب 

  . شروع عمليات، ايمني و پايداري آنها تامين گردد
   و حفاري  گودبرداري  كلي  اصول -  دوم  بخش 

باشـند،    كار ديگري  به  مشغول  كارگراني  و حفاري  گودبرداري  محل  اگر در مجاورت: 239  ماده
  .آيد  عمل  به  آنان  ايمني  براي  احتياطي  تبايد اقداما

خطـر    و احتمـال   سانتيمتر بوده 120از   بيش  آن  عمق  كه  هر گودبرداري  هاي ديواره: 240  ماده
  حفاظـت   و مناسـب   محكم  ، سپر و مهارهاي شمع  نصب  وسيله  باشد، بايد به  وجود داشته  ريزش

  .باشند)  خاكريزي  پايدار شيب  كمتر از زاويه(  مناسب  شيب  ها داراي ديواره  گردد، مگر آنكه
هـا   ، بزرگراه آهن  راه  خطوط  در مجاورت  و حفاري  گودبرداري  عمليات  كه  در مواردي: 241  ماده

  نصب  از قبيل  شود بايد تدابير احتياطي  نمايد، انجام مي  توليد ارتعاش  كه  و يا مراكز و تاسيساتي
  .اتخاذ گردد  از خطر ريزش  جلوگيري  براي  مناسب  ر و مهارهاي، سپ شمع
گـود    متـر از لبـه    كمتر از نـيم   فاصله  نبايد به  و حفاري  از گودبرداري  حاصل  مصالح: 242  ماده

  شود كـه   انباشته  نحوي  به  روها و معابر عمومي  نبايد در پياده  مصالح  اين  همچنين. شود  ريخته
  .ور و مرور گرددعب  مانع
و   بايـد دقيقـاً مـورد بررسـي      در مـوارد ذيـل    و حفاري  گودبرداري  محل  هاي ديواره: 243  ماده

و يا نسبت   نصب  ايمني  ، وسايل است  بوجود آمده  خطر ريزش  كه  و در نقاطي  بازديد قرار گرفته
  .گردد  به تقويت آنها اقدام

  .يا بيشتر در كار  ساعته 24  وقفه  بعد از يك -  الف 
  . انفجاري  عمليات  بعد از هرگونه -  ب 
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  . ناگهاني  هاي بعد از ريزش -  ج 
  .مهارها  به  اساسي  بعد از صدمات -د  

  .شديد  هاي بعد از يخبندان –هـ 
  .شديد  هاي بعد از باران –و  

وجـود دارد،    و حفـاري   گـودبرداري   محـل   اشياء به  سقوط  احتمال  كه  هايي در محل: 244  ماده
  همچنـين . گـردد   بيني پيش  كارگران  به  آسيب  از وارد شدن  جلوگيري  براي  حفاظتي  بايد موانع

نيـز بايـد     و حفـاري   گـودبرداري   محـل   داخـل   و افراد عابر به  كارگران  از سقوط  پيشگيري  براي
، وسايل كنترل  موانع  ها، نرده  ، نصب يگودبردار  محوطه  محصور كردن  از قبيل  احتياطي  اقدامات

  .شود  و غيره انجام  هشدار دهنده  مسير، عاليم
بايـد    و حفـاري   گـودبرداري   محوطـه   اطـراف   روهـاي  معـابر و پيـاده    ها در كليه شب: 245  ماده

،  اطاحتيـ   هـاي  چـراغ   از قبيل  شبانه  هشدار دهنده  عاليم  شود و همچنين  تامين  كافي  روشنايي
گردد، به طوري كه كليه عـابران و    نصب  محصور شده  منطقه  در اطراف  و غيره  شبرنگ  تابلوهاي

  .رانندگان وسايل نقليه از فاصله كافي و به موقع متوجه خطر گردند
،  مكـانيكي   ، بيـل  جرثقيـل   از قبيـل   مكانيكي  و وسايل  آالت  ماشين  از قراردادن  قبل: 246  ماده

در   سـاختماني   و مصـالح   و حفـاري   از گودبرداري  حاصل  هاي خاك  و يا انباشتن  و غيره  كاميون
  بارهـاي   در مقابـل   مقاومت  افزايش  جهت  الزم  ، سپر و مهارهاي گود، بايد شمع  هاي لبه  نزديكي
  .گردد  گود نصب  در ديواره  اضافي
و   از گـودبرداري   و مـواد حاصـل    خـاك   حمـل   بـاالبر بـراي    از وسايل  كه  در صورتي: 247  ماده

و   و خـاك   گرديده  نصب  و مطمئن  طور محكم  به  وسايل  اين  هاي شود، بايد پايه  استفاده  حفاري
  .شود  باال آورده  و مطمئن  هاي ايمن مواد مذكور نيز بايد با محفظه

قرار گيرد   مورد استفاده  گودبرداري  هاي از ديواره  يكي  حفاظت  جهت  ديواري  هرگاه: 248  ماده
  .شود  تامين  آن  پايداري  الزم  مهارهاي  وسيله  بايد به
شـود، بايـد بـا اتخـاذ       گود استفاده  درداخل  داخلي  احتراق  ازموتورهاي  كه  درصورتي: 249 ماده

  .گردد  تخليه  كار كارگران  طور موثر از منطقه  از كار موتور به  حاصله  ، گازهاي تدابير فني
  تـامين   با نور طبيعي  كافي  روشنايي  كه  است  نحوي  گود يا شيار به  وضعيت  چنانچه: 250  ماده
  استفاده  نور مصنوعي  از منابع  از فقدان روشنايي،  ناشي  از حوادث  جلوگيري  شود بايد جهت نمي
  .شود
كانال وجود   در داخل  و خطرناك  سمي  يگازها  و تجمع  نشت  احتمال  كه  درصورتي: 251  ماده
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طور   به  كارگران  تنفسي  منطقه  ، هواي تهويه  وسايل  و نصب  باشد بايد با اتخاذ تدابير فني  داشته
  .همچنين در صورت تجمع آب در كانال بايد نسبت به تخليه آن اقدام شود. گردد  موثر تهويه

از خطر   پيشگيري  باشد، بايد جهت  روها ضروري  پياده در زير  حفاري  كه  درمواردي: 252  ماده
،  موانع  و با نصب  انجام  كافي  با استقامت  مناسب  مهارهاي  نصب  از قبيل  احتياطي  اقدامات  ريزش
  محصور و از عبور و مرور افراد جلوگيري  طور كلي  خطر به  ، منطقه هشداردهنده  ها و عاليم نرده
  .آيد  عمل  به
  را بـه   متر بيشتر باشد، نبايـد كـارگران    ها از يك آن  عمق  كه  در گودها و شيارهايي: 253  ادهم

  .به كار گمارد  تنهايي
  .شوند  گمارده كار ازيكديگر به  كافي  فاصله به  بايدكارگران  و كلنگ  با بيل  درحفاري: 254 ماده
ازاء   متـر باشـد، بايـد بـه      از يـك   نهـا بـيش  آ  عمق  كه  و طوالني  عميق  در شيارهاي: 255  ماده

بايد تا حدود يك متـر    نردبان  بااليي  لبه. شود  كار گذارده  نردبان  ، يك متر طول  حداكثر هر سي
  .باشد  داشته  شيار ادامه  باالتر از لبه

   و حفاري  گودبرداري  محل  به  ورود و خروج  هاي راه -  سوم  بخش 
  مناسب  و خروجي  ورودي  هاي بايد راه  گودبرداري  محل  به  و آمد كارگران  فتر  براي: 256  ماده

هـر    متر باشد، بايـد بـراي   6از   بيش  آن  عمق  كه  گودهايي  در محل. شود  در نظر گرفته  و ايمن
  ايـن . گـردد   بينـي  دار پـيش   شـيب   هـاي  ها و راه ها، پله نردبان  سكو يا پاگرد براي  متر يك  شش

  مناسـب   هـاي  نـرده   وسـيله   هـا بايـد بـه    دار و پلكان  شيب  هاي راه  سكوها يا پاگردها و همچنين
  .شوند  محافظت

نبايد كمتر از چهارمتر باشـد و در    نقليه  وسايل  دار ويژه  شيب  هاي معابر و راه  عرض: 257  ماده
  سـاخته   از چـوب   حفـاظ   اين  كه  در صورتي. گردد  نصب  و مناسبي  محكم  بايد موانع  آن  طرفين

  .سانتيمتر كمتر باشد  نبايد از بيست  قطر آن. شود
هـا   كاميون  بر ورود و خروج  نظارت  مسئول  نفر نگهبان  بايد يك  گودبرداري  در محل: 258  ماده

در معبر   هشداردهنده  و ساير افراد، عاليم  كارگران  آگاهي  باشد و نيز براي  سنگين  آالت و ماشين
  .گردد  مذكور نصب  آالت  ها و ماشين كاميون  ورود و خروج

  هـاي  از تختـه   اسـتفاده   بـدون (  سـخت   هاي در زمين  كه  دار و معابري  شيب  هاي راه: 259  ماده
  .باشد  و ناهمواري  و بلندي  پستي  شود بايد بدون مي  ساخته)  چوبي
شوند، بايـد داراي تجربـه     داري و حفاري بكار گرفته ميافرادي كه در عمليات گودبر: 260  ماده

  .كافي بوده و همچنين افراد ذيصالح بر كار آنان نظارت نمايند
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  هاي آب و فاضالب با وسايل دستي حفر چاه –بخش چهارم 
كليه پيمانكاران چاه كن بايد داراي وسايل و ابزار كار سالم و بدون نقص و همچنين : 261  ماده

هاي دستي و آيين نامه وسـايل   ظت فردي طبق ضوابط آيين نامه حفاظتي حفر چاهوسايل حفا
حفاظت انفرادي، به ويژه كاله ايمني، پمپ هوادهي، چكمه الستيكي، كمربنـد ايمنـي و طنـاب    
نجات باشند و اين وسايل را در اختيار كارگران خـود قـرار داده و در مـورد كـاربرد صـحيح آن      

  .نظارت نمايند
شوند، بايـد داراي     هاي آب و فاضالب بكار گرفته مي افرادي كه در عمليات حفر چاه: 262  ماده

  .تجربه كافي در اين امر بوده و پيمانكاران مربوطه بر كار آنان نظارت نمايند
هاي فاضالب قديمي مورد توجه  در انتخاب محل حفر چاه فاضالب بايد موقعيت چاه: 263  ماده

اه جديد با چاه قديم با نظر مهندس ناظر و صاحب كار و يا پيمانكار اصلي قرار گرفته و فاصله چ
اي درنظر گرفته شود كه خطـر ريـزش و مـرتبط شـدن خودبخـود دو چـاه        صاحب كار به اندازه

وجود نداشته باشد و يا قبل از شروع حفاري، نسبت به تخليه چاه فاضالب قديمي و پـر كـردن   
  .سب ديگر اقدام گرددآن با خاك و شفته يا مصالح منا

در هر مرتبه ورود مقني به چاه، بايد بررسـي الزم از نظـر وجـود گازهـاي سـمي و      : 264  ماده
  .خطرناك و همچنين كمبود اكسيژن بعمل آيد

براي پيشگيري از خطرات و عوارض مربوط به كمبود اكسيژن و وجود گازهاي زيان : 265  ماده
وادهي نسبت به تهويه هواي چـاه اقـدام گـردد و چنانچـه     آور و خطرناك، بايد به وسيله پمپ ه

شرايط كار به نحوي باشد كه اقدام فوق كافي و موثر نباشد، بايد كارگر مقني به ماسك تنفسـي  
  .با هواي فشرده و لوله خرطومي مجهز گردد

مقني قبل از ورود به چاه بايد طناب نجـات و كمربنـد ايمنـي را بـه خـود بسـته و       : 266  ماده
  .نتهاي آزاد طناب نجات را در باالي چاه در نقطه ثابتي محكم نموده باشدا

پس از خاتمه كار روزانه، دهانه چاه بايد به وسيله صفحات محكم، مقاوم و مناسـب  : 267  ماده
  .به نحو ايمن پوشانده شده و عالمت گذاري شود

سيمان طوقه چيني شـده و   متر با آجر و مالت 5/1دهانه چاه بايد به عمق حداقل : 268  ماده
در خاتمه عمليات طوري مسدود و پوشانده شود كه مقاومت كافي در برابر بارهـاي وارده و نيـز   

هايي كه خاك دستي ريخته شده باشد، عمل طوقه  عوامل جوي داشته باشد، همچنين در زمين
  .چيني بايد بعد از برداشتن خاك دستي انجام شود

همچنـين گلـدان بايـد    . ب بايد از طريق گلدان به چاه مرتبط گردندهاي فاضال لوله: 269  ماده
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داراي استحكام كافي بوده و نحوه استقرار آن در دهانه چاه به نحوي باشد كه بتواند فاضـالب را  
به طور عمودي و در امتداد محور استوانه چاه هدايت و از ريزش آب به ديـواره چـاه جلـوگيري    

  .نمايد
هانه چاه داراي درب باشد، اين درب بايد مجهز به قفل و بسـت مناسـب و   چنانچه د: 270  ماده

  .مطمئن باشد
  .بيني شود هواكش مناسب پيش براي هرنوع چاه اعم از آب يا فاضالب بايد لوله: 271 ماده
همچنـين در خاتمـه   . محل چاه بايد در نقشه نهايي ساختمان دقيقاً مشخص باشـد : 272  ماده

  .مشخصه نصب گردد چاه نيزبايدعاليم احداث يا پوشش دهانه وي محلعمليات ساختماني برر
در عمليات حفر چاه با وسايل دستي، بايد عالوه بر موارد فـوق، مفـاد آيـين نامـه و     : 273  ماده

  .هاي دستي نيز رعايت گردد مقررات حفاظتي حفر چاه
  

  هاي فلزي و بتني ساخت و برپا نمودن اسكلت –فصل هفتم 
هـا، تيرهـا و خرپاهـا، تـا زمـاني كـه        هنگام برپا نمودن اسكلت فلزي و نصب ستون: 274  ماده

انـد، نبايـد كابـل     هـا بسـته نشـده    جوشكاري الزم انجام نگرديده و يا حداقل نصف پيچ و مهـره 
  .نگهدارنده جرثقيل را از آنها جدا نمود

صددرصد پيچ و مهره  قبل از نصب تيرآهن بر روي تيرآهن ديگر، تيرآهن زيرين بايد:275  ماده
  .و يا جوشكاري شده باشد

براي باال بردن تيرهاي آهن و ساير اجزاء اسكلت فلزي، نبايد از زنجير استفاده شود، : 276  ماده
آيين نامه «هاي محكم و مناسب با ضرائب اطمينان مندرج در  هاي فلزي يا طناب بلكه بايد كابل

همچنـين بـراي   . بكـار بـرده شـود   » ها اء در كارگاهوسايل حمل و نقل و جابجا كردن مواد واشي
جلوگيري از خمش بيش از حد كابل فلزي، بايد چوب يا مواد مناسب ديگري در بين تيرآهن و 

  .كابل قرار داده شود
ها بايد بالفاصله پس از نصب و جوشكاري و يـا پـيچ و مهـره شـدن از      تيرها و ستون:277  ماده

  .كامل كار، مورد بازديد قرار گيرندنظر اطمينان به انجام صحيح و 
هنگام باال بردن تيرآهن و ساير اجزاء اسكلت فلزي به وسـيله جرثقيـل، بايـد بـراي     :278  ماده

جلوگيري از نوسان شديد آنها و ايجاد حادثه، به وسيله چند رشـته طنـاب و بـه طـور دسـتي،      
  .حركت آنها را كنترل نمود

اجزاء اسكلت فلزي، بايد نقاط اتصـال كـافي بـراي قـالب     هاي مناسبي از  در قسمت: 279  ماده
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  .هاي معلق پيش بيني شود طناب مهار و داربست
در مواقع بارندگي شديد يا وزش بادهاي سخت و يا در مواردي كه به علـت ناكـافي   : 280  ماده

فلـزي  يابد، بايد از ادامه عمليات برپايي اسـكلت    بودن روشنايي، احتمال خطر حادثه افزايش مي
  .جلوگيري بعمل آيد

ها و ساير اجزاء اسكلت فلزي در هنگام نصب نبايد آغشته به برف، يخ و ساير  تيرآهن: 281  ماده
  .مواد لغزنده باشند

هنگام برپا نمودن اسكلت فلزي بايد از ورود افراد به داخل منطقه خطـر جلـوگيري   : 282  ماده
  .بعمل آيد

هـاي آويـزان كـه بـا كابـل       ت فلزي بـه وسـيله داربسـت   جوشكاري الكتريكي اسكل: 283  ماده
  .باشد شوند، مجاز نمي  نگهداري مي

هاي جوشكاري الكتريكي بايد داراي پوشش عايق مطمئن و بدون  هاي دستگاه كابل: 284  ماده
  .زدگي باشند

كه ها و غيره  ها، تيرها، شمع كليه اجزاء قالب بتن و هم چنين وسايلي از قبيل جك: 285  ماده
گيرنـد، بايـد     هـا مـورد اسـتفاده قـرار مـي      براي پايه گذاري، شمع بنـدي و مهـار كـردن قالـب    

  .شوند طراحي و ساخته5/2حداقل ايمني بارگذاري بوده و باضريب كافي واجداستحكام و مقامت
قالب بتن بايد قبل از بـتن ريـزي بازديـد و نسـبت بـه اسـتحكام و پايـداري كليـه         : 286  ماده
ها و غيره اطمينان حاصل شود تـا در موقـع بـتن ريـزي از فـرو ريخـتن قالـب         ، مهارقالب اجزاء

  .پيشگيري بعمل آيد
در موقع برداشتن قالب بتن بايد از گـرفتن كامـل بـتن اطمينـان حاصـل گـردد و       : 287  ماده

  .هاي الزم به منظور حفاظت كارگران از خطر احتمالي سقوط بتن يا قالب بعمل آيد احتياط
شود، براي جلوگيري از سقوط چرخ دستي يـا فرغـون     در قسمتي كه بتن ريخته مي:288  ماده

  .ريزي، بايد در كناره آن موانعي تعبيه گردد به محل بتن
شـود، نصـب تيـرآهن، انجـام       هنگامي كه كارهاي بنايي در طبقات زيرين انجام مـي :289  ماده

هاي مربوطه به طـور   خواهد بود كه سقف كارهاي بتني و غيره در طبقات باالتر در صورتي مجاز
  .كامل زده شده باشند

دستگاه بتن ساز بايد مجهز به ضامن باشد تا در هنگام تميز كردن دسـتگاه، از بكـار   : 290  ماده
  .افتادن اتفاقي آن پيشگيري بعمل آيد

ل قالب هاي بتني از قبي هاي فلزي و همچنين اجراي سازه عمليات برپا نمودن اسكلت:291  ماده



 ٣٢ -٣٥      هاي ساختماني  آيني نامه حفاظي آارگاه

 
 

  .ها بايد توسط اشخاص ذيصالح انجام شود ، آرماتوربندي، ساخت و ريختن بتن در قالب بندي
  

    مصالح  انبار كردن -  فصل هشتم
عبـور و مـرور     درمحـل   ساختماني هاي كه انباركردن موقت مصالح و نخاله  درمواردي: 292 ماده

  .صورت گيرد 11رعايت دقيق مفاد ماده  كار با اجتناب ناپذير باشد، اين يا مجاور آن  عمومي
از انبار كردن مصالح ساختماني در نزديكي لبه گودبرداري، دهانه چـاه يـا هـر نـوع     : 293  ماده

  .پرتگاه بايد جلوگيري بعمل آيد
بايـد بـا موانـع      آن  شود و اطراف  انباشته  از دو متر ارتفاع  نبايد با بيش  آجر و سفال: 294  ماده

  .ر گرددمناسب محصو
ها بايد جلوگيري  از انباشتن مصالحي از قبيل شن، ماسه، خاك و غيره، در كنار تيغه: 295  ماده

هم چنين در صورت انباشتن مصالح مذكور در كنار ديوارها، بايـد بـه ترتيبـي عمـل     . بعمل آيد
  .شود كه فشار بيش از حد به ديوار وارد نشود

،  بايد مرتباً مـورد بازديـد قـرار گيـرد تـا در اثـر برداشـتن         و سنگ  و ماسه  انبار شن: 296  ماده
  .نگردد  فراهم  آنها بر روي كارگران و ايجاد حادثه  ريزش  موجبات

رديـف روي هـم چيـده شـوند،       از ده  نبايـد بـيش    و گچ و غيـره   سيمان  هاي كيسه :297  ماده
نيز بايد در هر پنج رديـف كـه   مگرآنكه از اطراف به وسايل مطمئن مهار گردند و در اين صورت 

  .شوند، يك كيسه از هر طرف عقب نشيني گردد  روي هم چيده مي
ها، هر رديف افقي بايد به طور كامل برداشته شود و سپس از  هنگام برداشتن كيسه: 298  ماده

  .رديف بعدي شروع گردد
  .برداشتن مصالح انبار شده بايد از باالترين قسمت شروع گردد: 299  ماده
هاي عرضي قرار داده شوند، به طوري كه كامالً روي زمين قرار  الوارها بايد روي چوب: 300  ماده

نگيرند و چنانچه ارتفاع الوارهاي انبار شده از يك متر تجاوز نمايد، در ارتفاع هر يـك متـر بايـد    
  .ها قرار داده شود الوارهاي عرضي بين رديف

ع كم طوري روي هم انباشته شوند كه امكان غلطيدن آنهـا  تيرهاي آهن بايد با ارتفا: 301  ماده
  .نباشد
هاي فلزي بايد به طور افقي روي هم انباشته شده و ارتفاع آن از يك متر تجاوز  ورق: 302  ماده

  .ننمايد
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هاي فلزي، بايد طرفين آنها با موانع مناسب مهار گردد تـا از   هنگام انبار نمودن لوله: 303  ماده
  .و ايجاد حادثه پيشگيري بعمل آيد غلطيدن آنها

  
   متفرقه  مقررات -  نهم  فصل
ها در هنگام باد، طوفان و بارندگي شديد  از كار كردن كارگران بر روي بام ساختمان: 304  ماده

  .بايد جلوگيري بعمل آيد  و يا هنگامي كه سطح بام پوشيده از يخ باشد،
دار بايـد    شـيب   هـاي  سـقف   كـار بـر روي    و تـازه   تجربه  بي  كارگران  از بكار گماردن: 305  ماده

  .آيد  بعمل  جلوگيري
دار   مـوج   مانند صـفحات   شكننده  از صفحات  هاي پوشيده سقف  كار برروي  در هنگام: 306  ماده

  با عـرض   كراولينگ  ها يا صفحات ، بايد از نردبان) ايرانيت(سيمان  –هاي آزبست  نورگير و يا ورق
ها يا صفحات كراولينگ  بايد حداقل دو عـدد   تعداد نردبان. شود  متر استفاده  سانتي 25  حداقل

  .هاي شكننده نباشد باشد تا براي جابجا كردن يكي از آنها، نياز به ايستادن بر روي ورق
از لغـزش و    جلـوگيري   جهـت   و كافي  مناسب  دار بايد موانع  هاي شيب سقف  در لبه: 307  ماده

  .شود  بيني كارگر و يا ابزار كار پيش  سقوط
كننـد   كـار مـي    درجه 20از   بيش  دار با شيب  شيب  هاي سقف  بر روي  كه  كارگراني: 308  ماده

باشند و در صورت امكان تورهـاي حفـاظتي در زيـر      نجات  و طناب  كمربند ايمني  بايد مجهز به
  .محل كار نصب گردد

بايد فاقـد هرگونـه نقـص، تـرك و شكسـتگي بـوده و        306ماده هاي مذكور در  ورق: 309  ماده
  .صفحات، تحمل بارهاي وارده را داشته باشند اي باشد كه به اندازه هاي زير آن گاه فاصله تكيه

شوند، بايد داراي سطح صاف   معابري كه براي عبور چرخ دستي يا فرغون ساخته مي: 310  ماده
  .يك متر عرض منظور شودباشند و براي عبور هر فرغون حداقل 

از قرار دادن بار، اعمال فشار و تكيه دادن داربست يا نردبان بـه كارهـاي بنـايي كـه     : 311  ماده
  .مالت آن هنوز به طور كامل نگرفته و سقف نشده باشد، بايد جلوگيري بعمل آيد

اي مجـاري  هـ  هاي باز، مشعل، كبريت مشتعل و غيره، نبايد در مجاورت دهانـه  شعله: 312  ماده
  .فاضالب، خطوط اصلي گاز و مجاري مشابه قرار داده شود

نصب پالك سنگي روي نماي ساختمان فقط در صورتي مجاز است كـه بـه وسـيله    : 313  ماده
رول پالك يا وسايل مناسب ديگر به طـور محكـم و ايمـن مهـار و از جـدا شـدن و سـقوط آن        
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  .پيشگيري بعمل آيد
ها با موكت يا مواد پالستيكي، استعمال دخانيـات   ها و سالن طاقهنگام پوشش كف ا: 314  ماده

هاي اطفاء حريق مناسب از قبيل نوع پودر شـيميايي بايـد    بايد اكيداً ممنوع و همچنين كپسول
  .دردسترس و آماده بكار باشد

 ها با موكت يا مواد پالستيكي، بايـد  ها و سالن قبل از شروع به كار پوشش كف اطاق: 315  ماده
ضـمناً چنانچـه تهويـه    . ها كامالً باز و از تهويه طبيعي محل كـار اطمينـان حاصـل شـود     پنجره

مصنوعي نيز مورد نظر باشد، بايد مكنده هوا در سمت بيرون پنجره نصب و قبـل از شـروع كـار    
استفاده از بنزين و ديگر مـواد سـريع االشـتعال بـه عنـوان رقيـق كننـده چسـب         . روشن گردد

  .ع باشدخطرناك و ممنو
گيرند، بايد كامالً سـالم و    هايي كه در عمليات ساختماني مورد استفاده قرار مي جك: 316  ماده

بدون نواقصي از قبيل ترك خوردگي، سائيدگي، پيچيـدگي، و غيـره باشـند همچنـين حـداكثر      
ظرفيت جك بايد بر روي آن در محل مناسبي به فارسي حك شده و يا به طرق مناسب ديگري 

  .شده باشد مشخص
  .جك نبايد بيش از ميزان حداكثر ظرفيت آن بارگذاري شود:317  ماده
جكي كه نقص فني داشته باشد، بايد به طور مشخص عالمت گـذاري و از دسـترس   : 318  ماده

  .افراد كارگاه ساختماني خارج گردد
سـمتي از  ظرف محتوي قير داغ نبايد در محوطه بسته نگهداري شـود، مگـر آنكـه ق   : 319  ماده

  .محوطه باز بوده و تهويه به طور كامل انجام گيرد
هاي محتوي قير جامد ، بايد ترتيبـي اتخـاذ گـردد كـه ابتـدا       براي گرم كردن بشكه: 320  ماده

هـاي زيـرين    قسمت فوقاني قير در ظرف ذوب شود و از حرارت دادن و تابش شعله بـه قسـمت  
  .ظرف قير در ابتداي كار جلوگيري بعمل آيد

هاي كوتاه در عمليات سـبك سـاختماني و تعميـرات جزيـي در      استفاده از چهارپايه: 321  ادهم
  .صورتي مجاز است كه واجد استحكام و سطح اتكاء كافي و مطمئن باشد

باال كشيدن اجسام سنگين و حجيم از جمله تيرآهن، قطعـات فـوالدي و غيـره بـه     : 322  ماده
  .استفاده شود مكانيكي مناسب زنبوده و بايدازباالبرهايصورت دستي باطناب، كابل و غيره مجا

نقل و انتقال كارگران ساختماني در قسمت حمل بار وسايل نقليـه موتـوري يـا بـه     : 323  ماده
  .باشد وسيله ساير ماشين آالت ساختماني مجاز نمي

ار مصالح، كليه مستحدثات موقت كارگاه از قبيل استراحت گاه، ساختمان اداري، انب: 324  ماده



   هاي حفاظت و هبداشت آار آيني نامه       ٣٢-٣٨

  .بايد داراي استحكام و مقاومت كافي باشند هاي ارتباطي به كارگاه و غيره، راه
  


