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ساختمانیايمنی در کارگاههای 

سییاختمان بايیید از ابتییدای طراحییی نقشییه سییاختمان و انتخییاب زمییين مناسییب بییرایايمنییی •

سیییاخت آن شیییروو شیییده و در ادامیییه در مراحیییل گیییودبرداری، پیییی سیییازی، جوشییی اری، 

ری همچنییين در تجهيییزات و ماشییين آالت مییورد اسییتفاده و سییاير عمليییات سییاختمانی پيگيیی

به در ادامه. مديريت ايمنی و بهداشت، از روز اول شروو ميشود و پايان نمی يابد. شود

.موارد ايمنی که در هر مرحله بايد مد نظر باشد اشاره شده است



ايمنی

مصییون ومحفییوظ مانییدن کليییه کییارگران و افییرادی کییه بییه نحییوی در کارگییاه سییاختمانی بییا •

.عمليات ساختمانی ارتباط دارند

بیور کارگیاه ع( شعاو میورر)مصون و محفوظ بودن کليه افرادی که در مجاورت يا نزدي ی •

.و مرور ، فعاليت يا زندگی مي نند

در داخییل يییا مجییاورت ... حفاظیت و مراقبییت از ابنيییه ، خودروهییا ، تاسيسیات ، تجهيییزات و •

کارگاه



ايمنی عابران و مجاوران کارگاه ساختمانی

تجهيیییزات و مصیییالح سیییاختمانی بايییید در جیییايی باشیییند کیییه مخیییاطراتی بیییرای عیییابران ، •

.خودروها ، تاسيسات عمومی ، بناها و درختان مجاور کارگاه بوجود نياورند

در صورت متوجه بودن خطر برای عابران و خودروها باکسیب نظیر از مراجیی ذيیربط يی  

:يا چند مورد از موارد زير بايد ب ار گرفته شود 

گماردن ي  يا چند نگهبان با پرچم اعالم خطر در فاصله مناسب•

...قراردادن نرده های حفاظتی متحرک و نصب چراغ های چشم  زن يا •

نصب عاليم هشدار دهنده و وسايل کنترل مسير•



:احداث راهروی سرپوشيده 
در مییوارد زيییر در تمییام طییول و عییرث بنییا احییداث راهییروی سرپوشییيده موقییت در راه عبییور عمییومی 

:الزامی است 

درصد ارتفاو آن باشد40در صورتي ه فاصله بنای در دست تخريب از معابر عمومی کمتر از •

درصید ارتفیاو آن 25فاصله بنای در دست احیداث يیا تعميیر و بازسیازی از معیابر عمیومی کمتیر از •

.باشد

يید در صورتي ه راه عبور محدود يا مسدود شیده باشید بايید راه عبیور موقیت در محیل مناسیب بیا تاي•

.مراجی ذيربط ايجاد گردد

متیر بیا 1.5بر روی محل های حفاری که در معابر عمومی صیورت ميگيیرد ، پیل موقیت بیا عیرث •

.نرده حفاظتی مناسب ايجاد شود

پل ان ، سطوح شيبدار ، دهانه های باز در کف طبقیات ، چیاه هیای آسانسیور ، اطیراف سیقف هیا و •

ديوارهای باز و نيمه تمام طبقات ، محل های عبور لوله های تاسيسات ، چاه های در دست حفاری

آب و فاضالب ، کانیال هیا ، اطیراف گودبرداريهیا ، گیودال هیا ، حیوث هیا ، اسیتخرها بايید تیا زمیان 

محصورشدن نهايی يیا نصیب حفیاظ هیا و نیرده هیای اصیلی و دايیم بوسیيله پوشیش هیا و نیرده هیای 

حفیییاظتی مح یییم و مناسیییب و حسیییب میییورد بیییا اسیییتفاده از شیییبرنا هیییا ، چیییراغ هیییا يیییا تابلوهیییای 

. هشداردهنده در طول روز و شب حفاظت گردند



موقتمشخصات راهرو سرپوشيده 

می ارتفاو راهروهای سرپوشيده حفاظتی که به صورت موقت در پياده روها يا سیاير معیابر عمیو-1•

د کمتیر برای جلوگيری از خطر پرتاب شدن مصالح، وسايل و تجهيزات ساختمانی ايجاد می شود نباي

متیر باشید مگیر آن یه عیرث پيیاده رو موجیود کمتیر از آن 5/1متر و عرث آن نيیز کمتیر از 5/2از 

.باشد که در غير اينصورت هم عرث پياده رو خواهد بود

700سقف راهرو سر پوشيده جهیت  تحمیل هرگونیه سیقوط و ريیزش احتمیالی بايید توانیايی بیار -2•

.کيلوگرم بر مترمربی را داشته باشد

فیاو لبه های بيرونی سقف راهرو  دارای ديواره شيب داری از چوب يا شب ه فلزی مقاوم به ارت-3•

.درجه باشد45حداقل ي  متر باشد با زاويه حداکرر 

سانتی متر و عیدم اسیتفاده از  5لزوم استفاده از تخته چوبی در سقف راهرو  به ضخامت حداقل -4•

...مصالح غير مقاوم مانند توری سيمی، گونی 





رنا حصار کارگاهی  و پوشش موقت نما

ری رنیا پوشیش موقیت نمیای سیاختمان بیوده بیا توجیه بیه نیوو کیاربتیابی حصار رنگبندی •

.تعيين ميگردد

ساختمانهای مس ونی با پوشش و حصار زرد رنا    کليه -1•

ساختمانهای تجاری با پوشش و حصار قرمز رناکليه -2•

كليه ساختمانهاي آموزشي با پوشش و حصار آبي رنا-3•

كليه ساختمانهاي اداري با پوشش و حصار قهوه اي رنا-4•

رناكليه ساختمانهاي بهداشتي و درماني با پوشش و حصار صورتي -5•

يرطیرح نظ)توصيه ميشود پوشش موقت نماي ساختمان توسط بنر با طرح مناسیب : تبصره•

.درطول اجراي پروژه پوشش گردد( نهايي ساختمان



پوشش نما



تجهيزات جلوگيري از سقوط 

وارهیا و ماننید دي, برای کارهايی از قبيل جوش اری و سيم کشی و يا هر نوو کار ديگر در ارتفاو •

ز پايه هیای بلنید و بیه طیور کلیی هیر محلیی کیه ام یان تعبيیه سیازه هیای حفیاظتی بیرای جلیوگيری ا

از ..( .لنيیارد و -هیارنس)بايید تجهيیزات جلیوگيري از سیقوط , سقوط کارگران وجود نداشته باشد 

.نوو استاندارد تهيه و در اختيار آنان قرار داده شود 

كليه پرتگاهها و دهانه هاي باز در قسمت هاي مختلف كارگاه ساختماني و محوطیه آن كیه احتمیال•

ب خطر سقوط افراد را در بر دارند ، بايد تا زمیان محصیور شیدن يیا پوشیيده شیدن نهیايي و يیا نصی

حفاظهیا ، پوشییش هییا و نیرده هییاي دائییم و اصیلي ، بوسییيله نییرده هیا يییا پوششییهاي موقیت بییه طییور 

(آئين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني 15ماده ) محكم و مناسب حفاظت گردد 



جلوگيری از حريق ، سوختگی و برق گرفتگی

در کشییيدن سییيگار و روشیین کییردن وسییايل روشیینايی غيییر محصییور و وسییايل گرمايشییی غيییر ايمیین•

.محلهايی که خطر آتش سوزی وجود دارد ممنوو است

« سيگار ن شيد«  »خطر آتش سوزی»نصب تابلوهای •

ضییايعات مصییالح قابییل احتییراق اليیید در جییای مناسییبی جمییی آوری و بطییور روزانییه از محییل خییار  •

.شوند

.جمی آوری مواد نفتی و نظاير آن روی وسايل ساختمانی يا درمجاورت آنها مجاز نميباشد•

ت انبار کردن و نگهداری میواد و مصیالح قابیل احتیراق يیا اشیتعال بايید بیا رعايیت ضیوابط و مقیررا•

.صورت گيرد



مايعات قابل اشتعال•

وسايل گرم کننده موقت•

پخت قير و آسفالت•

ديا های بخار•

برش اری و جوش اری با گاز و برق•

مراقبت و نگهداری از سيلندرهای گاز تحت فشار•

خطوط انتقال نيروی برق•

وسايل و تجهيزات اطفاء حريق•



وسايل و تجهيزات حفاظت فردی

.ندكارباشكارگران كارگاه هاي ساختماني بايد مجهز به وسايل حفاظت فردي متناسب با نوو كليه •

کاله ايمنی•

حمايل بند کامل بدن و طناب مهار•

عين  ايمنی و سپر محافظ صورت•

ماس  تنفسی حفاظتی•

کفش وپوتبن ايمنی•

چ مه و نيم چ مه الستي ی•

دست ش حفاظتی•

لباس کار•

گوشی حفاظتی•

جليقه نجات•

گتر حفاظتی•



وسايل و سازه های حفاظتی

جان پناه و نرده حفاظتی موقت•

پاخورهای حفاظتی•

راهرو سرپوشيده موقت•

سرپوش حفاظتی•

پوشش موقت فضاهای باز•

سقف موقت•

تورهای ايمنی•

حصار حفاظتی موقت•



SAFET)حفاظتی مش  Y NET)

دی آن آئين نامه ايمنی کار در ارتفاو هر بخشی از جايگاه کار يیا محیل کیاری کیه بلنیمطابق •

باشید بيش از دو متر است و ام ان دارد شخص از باالی آن بيافتد بايستی دارای جیان پنیاه

تلیف جان پناه ها يا مش های حفاظتی بسته به فرم ، جنس و ارتفاو مورد نياز به انیواو مخ

.دسته بندی می شوند

:مش های حفاظتی شامل موارد زير می باشنداين 

جان پناه ايمن -الف•

تورهای محافظ -ب•



جان پناه 

اين جان پناههیا ابیزاری جهیت جلیوگيری از •

سییقوط اشییيا و کییاربران از داربسییت هییا مییی 

ا باشند که به راحتی بر روی مهار های آنهی

ان در قسیمت پیايين ايین جی. نصب می گردند

ت که پناه ها تخته پاخورهايی تعبيه شده اس

ه مانی سیقوط اشیيا و لیوازم کیار کیارگران بی

پییايين مییی شییوداين جییان پناههییا بییر اسییاس 

:دفرم و جنس به دو گروه تقسيم می شون

جان پناه با مش فلزی . 1•

جان پناه با لوله . 2•



تورهای محافظ
ا بیا اين تورها به عنوان ي  محافظ کلی در پروژه ها اسیتفاده میی شیود کیه  در برابیر سیقوط افیراد و اشیياز •

:ويژگی های بارز اين تورهای محافظ. توجه به موقعيت آنها محافظت می کند

کيلونيوتون می باشد30قدرت نگهدارنده طناب های دور اين توری حداقل •

.باشدميليمتر می 100يا 60×45ابعاد مش ها ، •

.می شوندتقسيم افقی و تورها به دو دسته عمودی اين 



عمودیتورهای محافظ 
رهیا عرث ايین تو. محافظ عمودی جهت پوشش نماها و فواصل بين طبقات استفاده می شوندتورهای •

.اين تورها پلی پروپيلن است که فريم های دور آن آلومينيومی استجنس . متر می باشد5

.  در برابر اشعه مقاوم بوده و در ارر تابش آفتاب از بين نمی روندتورها 

.  های آلومينيومی تورها به سازه بنا متصل می شوند و دارای اتصاالت کامال مستح می هستندفريم 

ن اين تور ها در مواردی استفاده می شود که لبه ای بزرگ بدون حفاظ وجود دارد و احتمال سقوط کارگران درآاز 

.  در اين موارد از توری محافظ عمودی بر روی اين لبه ها به طورکامل استفاده می شود. بسيار باالست



افقیتورهای محافظ 
ف محافظ افقی در مواردی استفاده میی شیود کیه کیارگران بیر روی تيرهیای سیقتورهای •

میی در حال انجام کار هستند در حالی که هيچ حفاظی در برابر سقوط از آنهیا محافظیت ن

ار در اين موارد ايین تورهیا زيیر سیقف بسیته میی شیوند تیا اگیر کیارگران در حیين کی. کند

. سییقوط کردنیید بییر روی ايیین تییور بيافتنیید و از برخییورد آنهییا بییا زمییين جلییوگيری شییود

تند مقاومت اين تور ها به حدی است که کارگران به راحتی می تواننید بیر روی آن بايسی

.و کار کنند



وسايل ، تجهيزات و ماشين آالت ساختمانی

دستگاه ها و وسايل موتوری باالبر•

وسايل موتوری نقل و انتقال ، خاکبرداری و جابجايی مصالح ساختمانی•



ماشين آالت
ورد كليه رانندگان يا اپراتورهاي ماشين آالت و تجهيزات ساختماني بايد آموزش هیاي الزم در می•

ت گرفتیه و داراي پروانیه مهیارفیرا نحوه كار با اين وسايل را طبیق قیوانين و مقیررات مربوطیه 

.فني يا گواهي نامه ويژه از مراجی ذيربط باشند

دوره اي يا معاينه فني قسمت هاي مختلف دستگاه ها و وسايل باالبر بازديدهاي •

هیا و ها، زنجيرهها، اتصاالت، كابلبازديد روزانه كليه لوازم بستن و بلند كردن بار از قبيل قالب•

ول غيره، از نظر فرسودگي، شكستگي و هر نیوو عيیوب ظیاهري ديگیر، توسیط اپراتیور و مسیئ

.دستگاه

ول فنیي فني كليه قسمت هاي دستگاه، هفته اي يك بیار، توسیط شیخص متخصیص يیا مسیئبازديد •

.دستگاه و ارايه گزارش به سرپرست مربوطه



باالبر



ط قییالب دسییتگاه ها و وسییايل بییاالبر بايیید داراي شییراي•

:زير باشد

دا مجهز به شيطانك يا ضامن باشد تا مانی جی–الف •

.شدن اتفاقي بار از آن گردد

وسیيله آن بلنیدنمود، مي  تیوان بیهحداكرر باري كیه–ب•

.طور واضح بر روي آن حك شده باشدبه

در صورتي كه نوو كار ايجاب نمايد، مجهز به–  •

دسییتگيره مناسییبي باشیید كییه بتییوان آن را در حالییت

تعليییق، تيييییر مكییان داده و در وضییی مناسییب قییرار

.داد

دستگاه  ها قالب 



مهار دستگاه های باالبر

ميزان حداكرر مجاز بار بدون خطر زنجيرها، كابل ها و سیاير وسیايل بلنید كیردن و: 31ماده  •

.بستن بار بايد بر روي پالك فلزي در  و به آنها متصل باشد

و وينچ هیا  (Tower Cranes)دستگاه هاي باالبر رابت از قبيل جررقيل هاي برجیي : 32ماده  •

بايیید بییه طییور مطمییئن در محییل نصییب خییود مهییار گرديییده و وزنییه هاي تعییادل آنهییا متناسییب بییا 

. حداكرر ميزان حمل بار محاسبه و درنظر گرفته شود

وو مورد جررقيل هاي برجي، استحكام و مقاومت زمين محل استقرار دسیتگاه قبیل از شیردر •

. عمليات نصب و مونتاژ بايد مورد بررسي قرار گيرد

اد و نحوه مهار ايین دسیتگاه ها بايید بیه ترتيبیي باشید كیه در مقابیل حیداكرر نيیروي بیهمچنين •

طوفان در محل، مقاومت كافي داشته باشند



ايمنی جررقيل



وقوو حادره بدليل مهار نادرست باالبر

توجه بیه وضیعيت بیاالبر و مهیار نادرسیت آن از عدم •

جمله علل اين حادره بوده است ،

لذا هنگام نصب و راه اندازی ، بايد از استقرار •

.  درست و مهار باالبر اطمينان حاصل گردد

م از ن ات قابل توجه در اين حادریه، عیدم نصیب عالئی•

هشدار دهنده در پياده رو و نيز عدم ايجاد مسير امن

عبییور مییرور بییرای مییردم در محییدوده خطییر بییود کییه 

ضروری است برابر الزامات آيين نامیه هیای حفاظیت 

.و بهداشت کاراين موضوو رعايت گردد



سقوط باالبر



وسايل دسترسی

داربست•

نردبان•

راه پله موقت•

راه شیب دار و گذرگاه•



داربست
:داربست.

كییه بايیید وزن كییارگران، از آهیین، چییوب و الییوار هسییتند داربسییت هییا سییاختارهای مییوقتی •

. وسايل آنها و مصالح مورد استفاده را تحمل كنند



مخاطرات داربست

سییییییقوط از ارتفییییییاو، ناشییییییی از سییییییرخوردن، . 1•

قوطدسترسی ناايمن، فقدان تجهيزات حفاظت از س

صدمه بواسطه سقوط ابزار، تجهيزات، و مواد. 2•

زائد

بیییرق گرفتگیییی ناشیییی از برخیییورد و تمیییاس بیییا . 3•

خطوط انتقال نيرو و برق

صییدمه ديییدن و خییراب شییدن داربسییت بواسییطه . 4•

عدم تعادل يا بارگذاری بيش از حد

تخته گذاری ناايمن و بد. 5•



سقوط داربست
ديییییوار يیییی  از در پییییي وزش بییییاد شییییديد داربسییییت فلییییزي •

و به کف خيابان بیر رويشده ساختمان در حال ساخت جدا 

. چندين ماشين سقوط كرد



داربستمسائل مهم در 

نصب و برداشت داربست. 1•

باال رفتن و پايين آمدن از داربست. 2•

ليزيدن يا ش ستن تخته های س وی کار. 3•

بارگذاری نامناسب يا بيش از حد. 4•

عدم تنظيم کامل س وها. 5•

س وهايی بدون ميله های حفاظ. 6•

نقص نصب تمام اجزاء مورد نياز. 7•

تماس ال تري ی با سيم های باالی سر. 8•

کارحرکت دادن داربست با کارگر روی س وی . 9•



مالحظات انتخاب داربست
وزن کارگر، ابزارآالت، مواد، و تجهيزات حمل شده روی داربست•

شییرايط کییار بییرای مرییال، داخییل، خییار ، کییف هییای سییيمانی، نییوو و شییرايط ديییوار، دسترسییی بییه •

.تجهيزات، تيييرات ارتفاو

.ارتفاو يا ارتفاو هائي ه در آن داربست نصب می شود•

قاشیی، نوو کاری کیه قیرار اسیت روی داربسیت انجیام گيیرد نظيیر کارهیای بنیايی، سندبالسیتينا، ن•

فلزکاری، تاسيسات م اني ی نصب سقف کاذب يا معلق

مدت کار•

تجربه ناظر و کارکنان يا انواو داربست های موجود•

شرايط آب و هوايی پيش بينی شده•

نردبان يا وسايل دسترسی به س وی کار•

موانی•

ساختار ساختمان يا سازه در حال انجام کار•

مش الت نصب و برداشت نظير حفاظت از سقوط فرد داربست بند يا نصاب•

استفاده تجهيزات م اني ی برای کم  به نصب داربست•

شرايط پياده روی زير محوطه داربست•



ص ، پيییاده كییردن و دادن تيييییرات اساسییي در داربسییتها بايیید تحییت نظییارت شییخبرپییاكردن •

. گيردذيصالح و بوسيله كارگران كه دراين گونه كارها تجربه كافي دارند انجام 

فرو ريختن داربست



نردبان

انتهییییای . متراسیییت9ارتفییییاو عمیییودی نردبییییان حیییداكرر •

زاويیییه . متیییر بیییاالتر باشییید1نردبیییان از سیییطح كیییار بايییید 

زاويیه افقیی از . درجه می باشید75مناسب برای نردبان 

پايییه نردبییان تییا سییاختمان بايیید يییك چهییارم طییول نردبییان 

میی نردبان دوطرفه مناسب ترين وسيله جهت کیار. باشد

امیین تییرين نییوو آن بايیید دارای پلییه هییای مسییطح و . باشیید

. مجهیییز بیییه سییی و و نیییرده مخصیییوص دسیییتگيره باشییید

چنانچییه نردبییان در محلییی کییه احتمییال ليییزش دارد، قییرار 

داده شیییود بايییید بیییه وسیییيله کفشییی  از ليیییزش پايیییه هیییا 

.جلوگيری کرد



پل ان

سیطح اخیتالف. كليه پلكان ها و پاگردها بايد توانايی تحمل بارهای عادی را داشیته باشیند•

ميلییی متییر 25متییر تجییاوز كنیید، ابعییاد چشییمه هییای پلییه نبايیید از 3.70دو پییاگرد نبايیید از 

عرث هر پله . سانتی متر كمتر باشد90طول پلكان ها نبايد در هيچ مورد از. تجاوز كند

پله هیايی . سانتيمتر باشد30تا14سانتيمتر كمتر باشد و ارتفاو پله بايد بين 33نبايد از 

متر باشد بايد عالوه بر نرده های كناری مجهیز بیه يیك نیرده 2.25كه طول آنها بيش از 

.وسطی نيز باشند



پل ان موقت



نـرده

. متیری دارای پايیه و كیالف هیای قیائم و افقیی باشیند2های حفاظتی بايد در فواصل نرده •

ارتفیاو نیرده هیا بیرای جلیوگيری از. سیانتيمتر باشید75ارتفاو نرده پله ها نبايد كمتر از 

ايید دريچه مدخل هايی که در کف کارگاه باز میی شیوند ب. سانتيمتر باشد100سقوط بايد 

ه ولی برای حفاظیت دريچیه هیا و میدخل هیايی کی. توسط دريچه های بدون لوال بسته شود

در کف کارگاه باز می شوند می توان از دريچیه هیای لیوالدار، نیرده هیای مشیب  و نیرده 

.قائم استفاده کرد



نرده های حفاظتی



زيرپايی



تخريب

تخريب کف و سقف•

خريب ديوارهات•

تخريب سازه های بتنی•

تخريب سازه های فوالدی•

تخريب دودکش های بلند صنعتی و سازه های مشابه•

مصالح و ضايعات•



تخريب-ساختمانی آيين نامه حفاظتی کارگاه های 

  در دسیت  از اينكه  عمليات  تخريب  شروو  شود، بايد بازديد دقيقی  از كليه  قسمت های  سیاختمانقبل  •

، اقییدامات  احتيییاطی  از تخريییب  بعمییل  آمییده  و در صییورت  وجییود قسییمت های  خطرنییاك  و قابییل  ريییزش

.، سپر و حايل  و ستون های  موقتی  جهت  مهار آن  قسمت ها  بعمل  آيدقبيل  نصب  شمی

ه  خیتم  گیردد، تخريب  بايد از باالترين  قسمت  يا طبقه  شروو  و به  پايين ترين  قسیمت  يیا طبقیعمليات  •

از از میواد منفجیره  در فونداسیيون  وبیا اسیتفاده  مگر در موارد خاصی  كه  تخريب  به  طور يكجا و 

راه  دور با رعايت  كليه  احتياطات  و مقررات  ايمنی  مربوطه  و كسیب  مجوزهیای  الزم  انجیام  و يیا از

جیام  طريق  كشيدن  با كابل  و واژگون  كردن  و يا از طريق  ضربه  زدن  با وزنه های  در حال  نوسان  ان

.شود

تمان  تخريب  قسمت هايی  از ساختمان  كه  باعث  تخريب  و ريزش  ناگهیانی  قسیمت های  ديگیر سیاخاز •

.گردد بايد جلوگيری  به  عمل  آيد



مرحله اول–اولویت تخریب 

.قطی کنتور گاز، آب، برق و قطی تلفن-1•

.باز کردن کليه شيرآالت و درآوردن همه کليد و پريزها-2•

.جمی آوری لوله های گاز، لوله های آب، کابلها و سيم ها و روشنائيها-3•

. درآوردن دربها و پنجره ها، به جز درب ورودی ساختمان جهت محافظت از اشيای باقی مانده-4•

ه قبل از درآوردن دربها و پنجره ها ابتدا شيشه ها را جدا میی نمیائيم تیا در حیين ضیربه وارد کیردن بی

.کناره های چهارچوبها يا انتقال دربها و پنجره ها، شيشه ها نش ند

ولر و درآوردن و جدا کردن کليه لوازم الحاقی و جانبی از قبيل کابينتها، نرده ها، کانیال هیای کی-5•

(شوفاژها ) رادياتورها 

.جمی آوری کليه لوازم و تاسيسات موتورخانه ها،کولرها و پ يج ها-6•



دوممرحله -اولویت تخریب 

:داز مرحله اول تخريب ،  اولويت مرحله بعدی تخريب ساختمان به شرح ذيل می باشپس •

ر بیام برداشتن درپوشها و قرنيزها و يا شيروانی ها که در باال تیرين قسیمت سیاختمان د-1•

.واقی شده است

.جمی آوری عايق سقف-2•

تخريیب و جمیی آوری جیان پنییاه بیام بیا دقیت و حوصییله کیافی جهیت جلیوگيری از سییقوط-3•

.هرگونه مصالح به ساختمان يا معبر مجاور

.جمی آوری مصالح کف سازی روی سقف تا رسيدن به زير کف سازی-4•



تخريب غير اصولی



؟؟؟؟

( گیی کلن) در شهر بزرگی مانند تهران کمتر زمين خالی بیرای سیاخت بنیا ديیده میی شیود و بيشیتر، سیاختمانهای بیا قیدمت زيیاد 

. موجود است که می بايست با دقت کافی و حفظ اصول ايمنی تخريب شده تا بتوان ساختمان جديد را جايگزين نمود

ارگر سیاده برخی ازمردم براين باورند که تخريب ساختمان از کارهای پيش پا افتاده و ساده است و صرفاً با به کیارگيری چنید کی

. ساختمانی می توان عمليات تخريب را انجام داد و با همين طرز تف ر اشتباه جان خود و ديگران را به خطر می اندازند

ی از نمونه بارز ايین موضیوو سیاختمان بتنیی واقیی در خيابیان فرهنیا سیعادت آبیاد تهیران بیود کیه متاسیفانه جیان تعیداد بسیيار

.کارگران بی گناه و زحمت ش را گرفت



عمليات خاکی
(حفر طبقات زيرزمين وی کنی ساختمان ها ) گودبرداری •

حفاری چاه ها و مجاری آب و فاضالب•



اقدامات قبل ازگودبرداری

.قبل از اينكه عمليات گودبرداري و حفاري شروو شود ، اقدامات زير بايد انجام شود•

.زمين مورد نظر از لحاظ استحكام دقيقا مورد بررسي قرار گيرد -الف •

ق، تلفن و موقعيت تاسيسات زير زميني از قبيل كانالهاي فاضالب، لوله كشي آب ، گاز ، كابلهاي بر-ب•

غيره كه ممكن است در حين انجام عمليات گودبرداري موجب بروز خطر و حادره گردند و يا خود دچیار

ا موقیت و خسارت شوند بايد مورد شناسايي قرار گرفته و در صورت لزوم نسبت به تييير مسیير دائیم يی

(آيين نامه حفاظتي كارگاه هاي ساختماني238ماده). يا قطی جريان آنها اقدام گردد

سیانتيمتر بیوده و احتمیال خطیر ريیزش وجیود 120ديواره هاي هر گیود بیرداري كیه عمیق آن بیيش از •

داشته باشد بايید بیه وسیيله شیمی ،سیپر و مهارهیاي محكیم ومناسیب حفاظیت گیردد مگیر آنكیه ديیواره هیا 

آيیين نامیه حفیاظتي كارگیاه 240میاده. )باشید( كمتر از زاويه پايدار شيب خاكريزي)داراي شيب مناسب 

(هاي ساختماني



برداریناشی از گود علل ایجاد حوادث 

آنبدون چوب بست ياعدم كفايت گودبرداری •

بستعدم اطالو كافی از نحوه چوب •

زميناطالعی از مقاومت بی •

زيادمقاوت چوب بست در مقابل بار عدم •

مقاومتاز چوب های پوسيده يا کم استفاده •

آبتوجه به چوب بست بعد از باران های سنگين و خرابی های ناشی از عدم •

ش ستگی•

آنهاديوارهای گود به وسيله ماشين های مخصوص حفاری بدون تنظيم بريدن •

.دقتی کارگران به ويژه رانندگان وسايل گودبرداری و جررقيل هنگام حفاریبی •



مجاورنكات ايمنی به هنگام گودبرداری برای پايداری ساختمان های 

سیبت ، قدمت و فرسودگی بنای ساختمان، اختالف سطح سیاختمان مجاورنساختمان مجاوروضعیت •

.به كف محل فونداسيون، نفوذ آب تحت االرضی

د و يیا زيادتر شود بديهی است امكان فرو نشستن ديواره گوعمق گود برداریهر چقدر : ابعاد گود•

يم تیر ريزش آن زيادتر شده به همان نسبت بايد تخته های جانبی و تيرهای حائل و تيرچیه هیا ضیخ

چه هیايی كانال زياد گردد بايستی تعداد تيريا گودعرث هر اندازه . و دارای مقاومت بيشتری باشد

.كه بين ديوارهای گود قرارداده می شود افزايش يابد

ت بعضی قسمت ها مم ن اسی. زمين بر حسب مواد متش له آن متفاوت استمقاومت : خاکجنس •

هیای قشرهای سست عمودی يا مايل داشته باشد که قابل رويت نباشد در اين حالیت لیرزش ماشیين

حفاری مجاور محل گودبرداری يا عبور ماشين ها و قطار يا انفجار موجب جیدايی قسیمت سیخت و

.ريزش گود می گردد



نگهبان موقت سازه 

در راستای تامين ايمنی الزم برای سیاختمانهای مجیاور و بعنیوان قیدم اول طراحیی سیازه هیایميتوان •

ش سازه نگهبان موقت سازه درون خاکی است که برای جلوگيری از ريیز.نگهبان موقت را مطرح کرد

ديواره های گود و ممانعت از رانش خاک و ايجاد ايسیتادگی و پايیداری الزم در مقابیل هرگونیه حرکیت

.افقی ديواره های گود است

صیيت نگهبان از ي  طرف با خاک و مسائل گوناگون خاک مرتبط است که بايید بیا رفتیار وخصوسازه •

آن اشراف داشت واز طرف ديگر سازه ای است که بايید بیر اسیاس اصیول مهندسیی طراحیی و سیاخته 

.شود تا قادر باشد هرگونه رانش و ريزش حرکات افقی خاک را مهار نماييد

مش الت گود برداری های فعلی ي ی رها کردن گود بیه  میدت طیوالنی  بیه حیال خیود اسیت کیه ايیناز •

.ستشيوه عامل بلقوه ای برای از دست دادن پايداری و ايستای خاک و مشاءحرکت افقی ديوار گود ا





سازی روشهای پايدار 

Nailingنيلينا -•

Ground anchorsمهار زمين •

:ديوار مهار شدهه های های ساز المان •

sheet pile wallsسپری ديوار 

soldier piles and laggingشمی حايل و سپری ديوار 

cylinder wallsهای استوانه ای ديوار 

 slurry walls or concrete diaphragm wallsديافراگمی  ديوارهای 



اپايدار سازی ديواره های گود به روش نيلين

ايیین روش ايمیین تییرين روش حفاظییت از گییود در مقايسییه بییا سییاير روش هییای تربيییت و •

پايدارسییازی ترانشییه هییای خییاکی مییی باشیید کییه ايیین امییر ناشییی از خییاکبرداری مرحلییه بییه 

هیای مربیوط بیه آن مرحلییه Nailمرحلیه و تربيیت هیر مرحلیه از گیود بیا اسیتفاده از رديیف 

ی وسپس انجام عمليات خاکبرداری مرحله بعدی می باشد لذا در هیر مرحلیه رقیوم ارتفیاع

.از گود تا تراز ما قبل آن عمل پايدارسازی گود به طور کامل انجام شده ايت

:اجرای کارمراحل •

:پس از تجهيز کارگاه  شامل چهار قسمت می باشد Nailingمراحل مختلف اجرای •

حفاریعمليات 

Nailنصب 

دوغاب سيمانتزريق 

Head Nailنصب



حفاری چاه ها و مجاری آب و فاضالب

چنیين داراي وسايل و ابزار كار سالم و بدون نقص و همبرای حفر چاه بايد كليه پيمانكاران -•

وسییايل حفاظییت فییردي مناسییب بییا نییوو كییار ، بییه ويییژه كییاله ايمنییي ، پمیی  هییوادهي ، چكمییه 

قیرار الستيكي ، كمربند ايمني و طناب نجیات باشیند و ايین وسیايل را در اختيیار كیارگران خیود

آيیين نامیه حفیاظتي كارگیاه هیاي 261میاده. )داده و درمورد كاربرد صیحيح آن نظیارت نماينید

(ساختماني

ار در انتخاب محل حفر چاه فاضالب بايد موقعيیت چیاه هیاي فاضیالب قیديمي میورد توجیه قیر-•

صیلي گرفته و فاصله چاه جديد با چاه قديم با نظر مهندس نیاظر و صیاحب كیار و يیا پيمانكیار ا

صاحب كار به اندازه اي در نظر گرفتیه شیود كیه خطیر ريیزش و میرتبط شیدن خودبیه خیود دو 

و چییاه وجییود نداشییته باشیید ويییا قبییل از شییروو حفییاري ، نسییبت بییه تخليییه چییاه فاضییالب قییديم

آيين نامیه حفیاظتي 263ماده. )پركردن آن با خاك و شفته يا مصالح مناسب ديگر اقدام گردد 

(كارگاه هاي ساختماني



با امید به روزی که کارگران  
ایمنی کامل مشغول به کار باشنددر 

.شاهد هیچ حادثه ای نباشیمو 

پیروز و سربلند در پناه خداوند

.پايان دوره 

داز اين ه مشتاقانه پيگر مطالب آموزشی بودي

.بينهايت سپاسگزارم

.........................................................

،اين اشتباه است که ف ر کنی 

مدرسه ات تمام شد ديگر نياز وقتی 

.چيز جديدی نداریهيچ يادگيری به 

«سوفيا لورن»


