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: پروژه

.  يك پروژه مجموعه اي از فعاليتهاست كه براي دستيابي به منظور يا هدف خاصي انجام مي گيرد 

پروژه ها شامل فعاليتهايي هستند كه بايد در تاريخهاي معين، با هزينه هايي معين و كيفيت تعيين شده اي به 

الزمه موفقيت هر پروژه، دستيابي توام به هر سه عامل زمان، هزينه و كيفيت معين است و . انجام رسند الزمه موفقيت هر پروژه، دستيابي توام به هر سه عامل زمان، هزينه و كيفيت معين است و . انجام رسند

خارج شدن هر يك از سه عامل مذكور از حدود تعيين شده، مي تواند به انجام پروژه اي ناموفق و 

.  غيراقتصادي منجر شود

): ساختماني(پروژه عمراني

.صورت ميگيرد.. اي از فعاليتهايي كه براي طراحي وساخت بناها،پلها،ساختمانها ومجموعه 
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:بايد بداند HSEمشخصات عمومي پروژه ها كه واحد 

مشخصات كارفرما،مشاور پيمانكار اصلي و فرعي�

مشخصات كارگاه�مشخصات كارگاه�

مشخصات تاسيسات وتسهيالت درون كارگاهي�

مشخصات سايت هاي كاري�

ارزيابي ريالي پروژه�
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:مناقصه

فرايندي كه در آن توسط الزامات و قوانين خاص از پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي شود 

.تا در حوزه كاري مورد اشاره خوداظهاري نمايد

:شرايطنحوه دعوت از واجدين  :شرايطنحوه دعوت از واجدين 

هاي كثيراالنتشار به پيمانكاراني كه شرايط پيمان را دارند اسناد درج در روزنامه توسط 

را تهيه ميكنند و به نشاني كارفرما ارسال )كه از طرف كارفرما طرح شده است(مناقصه

به صورت اختصار مستندات الزم پيمانكاران مورد بررسي و ارزيابي فني،مالي و .ميكنند

.تجهيزاتي مي شود وبه هر پيمانكار امتيازي تعلق ميگيرد

mil.to2005@gmail.com

http://icivil.ir/omran


:ادامه

در قانون مناقصات تدوين شده توسط دفتر برنامه ريزي رياست جمهوري هيچگونه مستندي 

.تحت عنوان ايمني قيد نشده است

خواسته مي  HSE-PLANمعموال در سازمانها بر اساس بلوغ سازمان كارفرما از پيمانكاران 

كه در اين مستند بايد كليه فعاليتهاي مرتبط با اين حوزه و ارتباط بين واحدهاي مختلف با .شود كه در اين مستند بايد كليه فعاليتهاي مرتبط با اين حوزه و ارتباط بين واحدهاي مختلف با .شود

همچنين اگر از پيمانكاران جزء ديگري در اين رابطه استفاده خواهد شد .مطرح گردد HSEبا

.بايد نحوه انتخاب اين پيمانكاران مورد بررسي قرار گيرد
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عقد قرار داد وشروع پروژهعقد قرار داد وشروع پروژه

در اين راستا معموال در .پس از بررسي صالحيت پيمانكار و تاييد آن قرارداد منعقد ميگردد
اين مبلغ معموال پس از %).5مثال (اختصاص ميدهند  HSEقرار دادها مبلغي براي انجام امور

.كارفرما به پيمانكار پرداخت مي شود HSEتاييد واحد 

مستندي است كه در آن پيمانكار فعاليتهاي جاري انجام شده خود ::وضعيت چيست؟وضعيت چيست؟صورت صورت •
پس از تاييد .را در طول بازه زماني مشخص ليست كرده و براي تاييد به كارفرما ارائه ميكند

مستندي است كه در آن پيمانكار فعاليتهاي جاري انجام شده خود ::وضعيت چيست؟وضعيت چيست؟صورت صورت 
پس از تاييد .را در طول بازه زماني مشخص ليست كرده و براي تاييد به كارفرما ارائه ميكند

.آن مبلغ مورد نظر در صورت وضعيت به پيمانكار پرداخت مي شود

هم بايد به صورت بسط داده شده در صورت وضعيت لحاظ گردد در غير  HSEاقدامات �
اقدام كرده و مبلغ مورد نظر با كسر هزينه باالسري از  كارفرما نسبت به انجام امور اينصورت 

از مبلغ % 5مثال  HSEبسته به عدم انجام امور پروژه نيز انتهاي در .پيمانكار كسر خواهد كرد
.كل قرار داد كسر خواهد شد
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در پروژه عمراني به مراتب از صنعت ساخت سخت تر است؟ HSEكنترل و مديريت :چرا

تمركز بر ايمني، بسترسازي براي انجام كارها به صورت ايمن و رسوخ فرهنگ ايمني در  -1
با بررسي هاي صورت گرفته با مديران پيمانكاران .تفكر مديران جايگاه چندان مناسبي را ندارد 

مشخص مي شود آنها چندان رغبتي به موضوعات ايمني بهداشت و محثيط زيستي در كار خود 
نشان نميدهند همچنين دستگاههاي اجرايي نيز در اين راستا نظارت كاملي را ندارند چنانچه در 

.اصال لحاظ نشده است HSEارزيابي هاي فني پيمانكاران موارد 
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اتخاذ سياستهاي تشويقي در تفاوت قائل شدن بين پيمانكاران داراي سابقه ايمني بهتر كه در -2
مشاهده مي شود شركتهاي  .اكثر كشورها مشاهده مي شود، هنوز در كشور ما ديده نمي شود

بيمه نيز براي بيمه كارگاهها به صورت متوسط نرخ بيمه رااعالم مي كنند و سابقه ايمني 
طبيعي است اين روش باعث دلسردي .شركتهاي پيمانكاري در تعيين مقدار بيمه اثرگذار نيست 

.شركتهاي رعايت كننده ايمني مي شود



در مقايسه با ساير صنعتها و شاخه هاي ديگر اقتصادي مشاهده مي شود كه كم مهارت -3
ترين افراد كه عموماً به لحاظ شاخصهاي آموزشي مانند سطح تحصيالت و گذراندن دوره  
هاي مختلف در پايين ترين سطح ممكن قرار دارند، جذب كارهاي ساختماني و عمراني 

مي شوند كه بعضاً نيازمند آموزشهاي تخصصي خاص براي كار با ماشين آالت تخصصي 
اين سطح آگاهي افراد در اين حوزه كاري باعث ايجاد رفتاريهاي بسيار پر خطر .است 

.مي شود

وجود نيروهاي خارج از حيطه مديريت در كارگاههاي عمراني نيز يكي از داليل بروز -4
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وجود نيروهاي خارج از حيطه مديريت در كارگاههاي عمراني نيز يكي از داليل بروز -4
صنعت ساخت از نظر به كارگيري پيمانكاران دست دوم و جزء و حتي . حوداث مي باشد

اشخاص حقيقي كه به صورت خويش فرما در كارگاهها فعاليت مي كنند، از ديگر صنايع 
از سوي ديگر بسياري از پيمانكاران از قرار دادهاي حتي دست نويس كه .متمايز مي شود

همچنين بسياري از پيمانكاران .كوچكترين مسائل ايمني در آن لحاظ نشده استفاده ميكنند
تمايل دارند كارها را به صورت كنترات به افراد يا پيمانكاران ديگر واگذار نمايند
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پايين بودن سطح فرهنگي كارگران به خصوص در كارگاههاي ساختماني سبب مي شود -5
تا موارد ناهنجاري فرهنگي نظير استعمال مواد مخدر و ساير موارد ممنوعه در سطح نسبتاً 

نتيجه اين موارد كاهش سطح هوشياري و به دنبال آن بروز حوادث . بااليي رواج داشته باشد 
در كارخانجات و ساير صنايع از طرفي به دليل آموزشهاي الزم و از سوي . كاري است 

ديگر با توجه به ابزارهاي كنترلي مناسبي كه در اختيار مديريت قرار دارد، احتمال وقوع 
.چنين شرايطي بسيار كمتر از كارگاههاي عمراني مي باشد
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تدابير اتخاذي فعلي در كارگاههاي عمراني كشور عمدتاً مشتمل بر روشهاي عالج -6
هر چند اين روش در مواردي از قبيل تعمير و . و نه پيشگيرانه است) اصالحي (بخشي 

نگهداري ماشين آالت پذيرفته شده است، در موضوعي كه با جان و سال مت انسانها سر و 
.كار دارد، نبايد به آن بسنده كرد 



نوع و وضعيت خاص كارگاههاي عمراني در مقايسه با ساير فرآيندهاي صنعتي كارخانه -7
در كارخانجات كارها به  .اي خود عامل بروز بسياري از مخاطرات و مسائل ايمني است

اين وضعيت تكراري به مديريت . صورت دائم و تكراري در خطوط توليد انجام مي شود
در . فرصت مي دهد تا به صورت مستمر در بهبود وضعيت و ارتقاي ايمني تالش كند 

اين . حاليكه در فعاليتهاي انجام شده در كارگاههاي عمراني به ندرت تكرار ديده مي شود
موضوع در ساختمانهاي تجهيز كارگاه به خوبي ديده مي شود كه به دليل موقتي بودن و  

.تخريب آنها در پايان پروژه بسياري از نكات و موارد در آنها ناديده گرفته مي شود
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.تخريب آنها در پايان پروژه بسياري از نكات و موارد در آنها ناديده گرفته مي شود

چيست؟) EMR(نرخ گذاري اصالح تجربه 
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اجراي پروژهاجراي پروژه

::::تجهيز كارگاهتجهيز كارگاهتجهيز كارگاهتجهيز كارگاه
ساخت اتاق هاي :مثال.كليه فعاليتهاي اقدامات تداركاتي كه به صورت موقت هستند

...اداري،تعميرگاه راههاي دسترسي،فضاي سبزو

mil.to2005@gmail.com



:مراحل تجهيز كارگاه

:نيازنيازنيازنيازتهيه اطالعات اوليه مور تهيه اطالعات اوليه مور تهيه اطالعات اوليه مور تهيه اطالعات اوليه مور   - 1

.در چه زماني چه منابعي الزم است:برنامه اجرايي پروژه 1-1

گرمسيري سردسير بودن منطقه:منطقه جغرافيايي2 -1

نيروي انساني ماشين االت و تجهيزات:منابع مورد نياز1-3 نيروي انساني ماشين االت و تجهيزات:منابع مورد نياز1-3

.تجهيز بدون طراحي باعث وارد آمدن خسارت در روند كار مي شود::::طراحيطراحيطراحيطراحي- - - - 2222

داشتن برنامه جهت اجراي سريع و منظم تجهيز::::تامين منابع و مصالحتامين منابع و مصالحتامين منابع و مصالحتامين منابع و مصالح- - - - 3333
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:جانمايي تسهيالت وتاسيسات
اگر تاسيسات و تسهيالت رفاهي و اجرايي بخوبي جانمايي نشوند به دليل اينكه قابليت رفع نداشته يا سخت مي 

.باشد مشكالت زيادي را ايجاد ميكند

.خوابانيدن لوله هاي آب در مسير عبور ماشين آالت سنگين - :مثال
قرار داشتن منطقه تجهيز در جهت وزش باد منطقه -         
...ساخت سرويس هاي بهداشتي و حمام منطقه تجهيز كارگاه در منطقه اجرايي كارگاه و-         
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ھواپيمای در حال فرود در حال عبور از منطقه در حال تجھيز
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.به کار بردن منابع و تجھيزات در تجھيز کارگاه
در حال جانمايی کانکسھای اداری پروژه
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پارکينگ خودروھا در منطقه تجھيز کارگاه
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کانکسھای اداری و اسکان پيمانکار پروژه
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:كارگاه

دو عكس را  
مقايسه  

كدام عكس .كنيد
اصول تجهيز در  
آن رعايت شده  

1

آن رعايت شده  
است و موارد 
عدم رعايت  
اصول را نام  

.ببريد

2
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سوال

در مرحله انتخاب پيمانكار يا مناقصه چيست؟ HSEنقش شما به عنوان -1

در مرحله تجهيز كارگاه چيست؟ HSEنقش شما به عنوان -2
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محصور سازي حريم كارگاه
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در كارگاههاي عمراني در مناطق اجرايي و 
تجهيز كارگاه بايد محصور سازي صورت 

بگيرد تا از ورود افراد متفرقه و ايجاد خطر 
.براي آنها جلوگيري شود

:شرايط

وجود نگهبان-1 وجود نگهبان-1
نصب چراغهاي چشمك زن و عالئم -2

هشدار دهنده به همراه نرده هاي حفاظتي 
ويا فنس

نصب عالئم آگاهي دهنده و كنترل مسير-3

اگر چنانچه حادثه مردمي در اين بين رخ •
دهد مسئولين عواقب آن بر عهده مجري و 

.پيمانكار است

منطقه فنس كشي شده
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حوادث
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تعداد حوادث  ٨۴الی  ٧٩در جدول زير مشاھده ميکنيد که با روند ثابت از سال 
پس موضوع .برابر کل حوادث ناشی  از کار بوده است ٣) عمرانی(ساختمانی

.ايمنی و بھداشت بسيار در اين نوع کار اھميت بسزايی دارد
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در جدول زير مشاھده ميکنيد که مقدار حوادث سقوط از ارتفاع در سه سال 
.متمادی در رتبه اول بوده است
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:بيشترين خطرات در محيط هاي عمراني براساس حوادث رخ داده تاكنون

ارتفاع-1

جرثقيل و ماشين آالت عمراني-2

برق-3

بچينگ-4 بچينگ-4

كنترل ترافيك-5

آرماتور بندي-6

بتن ريزي-7
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ايمني كار در ارتفاعايمني كار در ارتفاع
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با توجه به اينکه بخش اعظم کار در ارتفاع از طريق داربستھا صورت ميگيرد به بحث 
.در مورد داربستھا می پردازيم
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 Scaffoldتعريف داربست

داربست ساختاری است موقتی شامل يک يا چند جايگاه  

کار، اجزاء نگھدارنده، اتصا=ت و تکيه گاه ھا که در حين 

اجرای ھر گونه عمليات ساختمانی به منظور دسترسی به 

بنا، حفظ و نگھداری کارگر يا مصالح در ارتفاع مورد بنا، حفظ و نگھداری کارگر يا مصالح در ارتفاع مورد 

.استفاده قرار می گيرد
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مخاطرات داربست
سقوط از ارتفاع، ناشي از سرخوردن،  �

دسترسي ناايمن، فقدان تجهيزات حفاظت از 

سقوط

صدمه بواسطه سقوط ابزار، تجهيزات، و مواد صدمه بواسطه سقوط ابزار، تجهيزات، و مواد �

زائد

برق گرفتگي ناشي از برخورد و تماس با �

خطوط انتقال نيرو و برق
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صدمه ديدن و خراب شدن داربست بواسطه عدم �

تعادل يا بارگذاري بيش از حد

تخته گذاري ناايمن و بد�
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:مسائل مهم در داربست عبارتند از

    Erecting and Dismantling  نصب و برداشت داربست

درصد آسيب هاي ناشي از داربست شامل نصب و  20تا  15از 
معمول ترين مسئله نقص فراهم . برداشت داربست است

نمودن سكوي كاري مناسب براي كارگر در موقع نصب و 
مسئله بعدي شامل اجزاي داربست . برپايي داربست است

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

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

زماني رخ مي دهد كه فقط يك يا دو تخته روي سكوي 
كار باشد يا اينكه ميله هاي حفاظتي وجود نداشته باشند و 

.در طي نصب و برداشت داربست اين مسئله عادي است
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مسائل مهم در داربست
باال رفتن و پايين آمدن از داربست 

Climbing Up and 

Down

درصد آسيب هاي ناشي از داربست  15تقريباٌ 
زماني رخ مي دهد كه كارگران در حال 

باال رفتن و پايين آمدن از داربست باال رفتن و پايين آمدن از داربست 
باال رفتن و پايين آمدن از . هستند

چهارچوبه داربست يك امر شايع است 
اما پيامد ناخوشايند آن آسيب هاي فراوان 

باال رفتن و پايين . و مرگ و مير است
آمدن از تيرك هاي مهار داربست علل 

براي غلبه بر اين . بعدي حوادث مي باشد
مسئله بايد نردبان هاي مناسبي فراهم 

.كرد
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لغزيدن يا شكستن تخته هاي سكوي كار
 Planks Sliding Off or Breaking

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

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

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

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

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

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

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

 Improper Loading or Overloading

بارگذاری بيش از حد سبب خمش بيش از اندازه تخته ھا می شود و می تواند  

بارگذاری بش از حد . منجر به خراب شدن و شکسته شدن تخته ھا شود بارگذاری بش از حد . منجر به خراب شدن و شکسته شدن تخته ھا شود

وزن مواد می   بيشتر اغلب در کارھای سنگ کاری و بنايی رخ می دھد که

اگر مواد روی سکوی . کيلوگرم روی تخته ھا تجاوز کند ١٥٠٠تواند از 

داربست بطور آويزان رھا شود می تواند سبب عدم توازن و تعادل روی 

.داربست شود که در نھايت منجر به واژگون شدن داربست می شود
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Platforms Not Fully Deckedعدم تنظيم کامل سکوھا 

اين موقعيت نه تنھا در مرحله نصب و برداشت داربست منجر به آسيب می شود 
طبق قوانين تمام . بلکه موقع استفاده داربست نيز آسيب و حادثه ايجاد می کند

.اينچ پھنا داشته باشند ١٨سانتی متر يا  ٤٥سکوھا بايستی حداقل 
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Platforms without Guardrailsسكوهايي بدون ميله هاي حفاظ 

ميله هاي . سكوهايي بدون ميله حفاظ مشكل جدي ايمني در طرح هاي ساخت است
حفاظ نه تنها براي سكوهاي بلند اقدام پيشگيرانه حفاظت از سقوط هستند بلكه براي 

بيش از يك سوم سقوط ناشي از داربست ها بر . سكوهاي كم ارتفاع هم مهم هستند
بنابراين، ميله هاي حفاظ در طي . متر مي باشد 3روي سكوهايي با ارتفاع كمتر از 

.  متر ارتفاع توصيه مي شود 1.5استفاده معمولي براي تمامي سكوهاي كاري بيش از 
ميله هاي حفاظ براي تمامي سكوهاي كاري بايد متشكل از ميله بااليي، ميله مياني و 

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

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

قبل از تالش براي حركت روي نواحي باز خارجي داربست، براي تضمين اينكه  . روي داربست مشكل جدي است
در برخي موقيعت ها براي تضمين اينكه  . سيم هاي باالي سر در نزديكي نيست بايد به خوبي بررسي و وارسي شوند

بلند كردن اجزاء داربست  . فواصل ايمن مورد نياز از خطوط برق وجود دارد، برداشتن جزئي داربست ضروري است
توسط ليف تراك يا وسايل مكانيكي ديگر مستلزم برنامه ريزي دقيق است و بايد از مجاورت و نزديكي با خطوط  

كارگران حمل كننده مواد يا تجهيزات روي سكوي داربست بايد مراقب تماس الكتريكي  . انتقال نيرو اجتناب شود
.حداقل فواصل ايمن در جدول يك فهرست شده است .باشند

حداقل فاصلهميزان ولتاژ خطوط نيرو

فوت 10متر يا  3ولت 1500000تا  750

فوت 15متر يا  5/4ولت 250000تا  150001

فوت 20متر يا  6ولت 250000بيش از 
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فونداسيون داربست
 COMPACTزمين زير داربست بايد مقاومت كافي داشته باشد وخاك آن نيز ١.

شده باشد

.براي زير استاندارد ها استفاده شود BASE&SOLE PLATEاز ٢.

براي زير داربست استفاده ميشود منطقه زير هر كدام   sole plateموقعي كه از ٣.
ميليمتر باشد   220سانتيمتر مربع با حداقل قطر  1000از استانداردها بايد حدقل  ميليمتر باشد   220سانتيمتر مربع با حداقل قطر  1000از استانداردها بايد حدقل 

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

سانتي متر كمتر بوده وبراي   1700نبايد از  sole plateدر زمينهاي نرم منطقه ۴.
sole plate  سانتي متر مربع ميرسد 3400هاي خاص اين منطقه به
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Scaffold Platformسكوهاي داربست 

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

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

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

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

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

لبه هاي الوار چوبي م . است نواقصات و ترك خوردگي هاي چوب ديده نشود
.يتواند براي شناسايي و نشانه گذاري عالمت گذاري شود
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 180حداقل فاصله بين دو سكو . فضاي خالي باالي سر بايد در نظر گرفته شود�
.سانتي متر باشد

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

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

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

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

The height of the 

scaffold should not be 

more than four times its 

minimum base 

20’

minimum base 

dimension unless guys, 

ties, or braces are used.

5’
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سوالسوال
به اين نتيجه رسيديد كه برپايي داربست HSEاگر شما به عنوان مسئول

غير ممكن است براي دسترسي به ارتفاع چه راهي پيشنهاد ميكنيد؟

در مكانهايي كه امكان برپايي 
داربست نيست بايد از بسكت داربست نيست بايد از بسكت 

اين .حمل فرد استفاده كرد
سازه اگر به صورت نا ايمن 

طراحي و ساخته شود مي 
تواندجان خيلي از كارگران 

و مهندسين را به خطر 
.بيندازد
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آيتم در خصوص من بسکت ١۵ 

آيتم در خصوص لود بسکت ١٠
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به تصوير زير خوب نگاه كنيد چند مشكل ميبينيد؟

 از عنوان هيچ به ها سبد در-1
  بعلت نكنيد استفاده زنجير
 تست فرايند زنجيرها اينكه
  و است سختي به آنها كردن

 بسيار تجهيزات نيازمند معموال
  آنها شكني ساختار و است زيادي

  نمي داده تشخيص راحتي به
  آنها شكني ساختار و است زيادي

  نمي داده تشخيص راحتي به
.شود

 را خود هارنس قالب بايد فرد- 2
.كند درگير جرثقيل قاب روي

  زير بايد اي گوشواره يك-3 
  از بتواند ريگر اينكه براي سبد

  هدايت الين تگ با را آن پايين
.باشد داشته وجود كند
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کارابینرجاذب شوک

لـنـيـارد 

چنگک

كاله ايمني چونه 
بند دار سبك 
وبدون نقاب

mil.to2005@gmail.com

http://icivil.ir/omran


:سوال
معاينات دوره اي و بدو استخدام چه تاثيري ميتواند بر وضعيت ايمني -1

افرادي كه در ارتفاع كار ميكند داشته باشد؟

در قبال فعاليتهايي كه در ارتفاع انجام ميگيرد  HSEشما به عنوان مسئول - 2
.چه كارهايي بايد انجام بدهيد.چه كارهايي بايد انجام بدهيد

در شرايط جوي ناپايدار مثل باران برف و باد چگونه برخورد ميكنيد؟ -3
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ايمني جرثقيل و ماشين آالت عمراني
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در كارگاههاي ساختماني ويا عمراني بعلت تعجيل در انجام فعاليتها بسياري از وقتها  -١
.شما به عنوان مسئول ايمني بهداشت متوجه حضور جرثقيل تازه بكار نمي شويد

.اغلب جرثقيلهاي به كارگيري شده داراي نقص فني و مشكالت ساختاري هستند-2
اپراتورهاي آنها فاقد صالحيت و مهارت الزم هستندو بعضا داراي اعتماد به نفس كاذب -3

.نيز مي باشند
.اغلب ريگر ندارند و خود تمام كارهاي باربرداري را انجام ميدهند-4
.اپراتور هابه مشكالت ساختاري دستگاههاي خود آگاه نيستند و يا كم توجهي ميكنند -5
در قسمتهاي مختلف سايت در حال فعاليتهاي مختلف هستند بدون اينكه شما اطالع - 6 در قسمتهاي مختلف سايت در حال فعاليتهاي مختلف هستند بدون اينكه شما اطالع - 6

.داشته باشيد
بسياري از قطعات جرثقيلهاي فعال بعلت مستئل اقتصادي و عدم وجود لوازم يدكي  -7

.اورجينال نبوده و از روي دستگاههاي كهنه نصب شده اند
...و 
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بوم و يا دكل جرثقيل�

جك ها�

گردونگردون�

قالب �

قرقره�

درام�
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جرثقيل ها بر اساس قانون اهرم ها كار 

 G*L<W*Lچنانچه ميزان .ميكنند
.  جرثقيل واژگون خواهد شد

پس اگر بخواهيم جرثقيل دچار واژگوني 

.باشد G*L>W*Lنشود بايد ميزان 

در اين تصوير تكيه گاه اهرم ،جك :نكته در اين تصوير تكيه گاه اهرم ،جك :نكته
.مي باشد) محور واژگوني(تعادلي 

 Lچنانچه اين تعادل بعلت افزايش فاصله  
باشد جرثقيل  Wو يا افزايش وزن بار 

.واژگون خواهد شد
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را شعاع عملياتي ) گردون(فاصله بين مركز ثقل بار تا مركز ثقل جرثقيل
.گويند كه تقريبا همان فاصله بار از جرثقيل مي باشد
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وقتي بوم جرثقيل در حال فعاليت است اپراتور براي اينكه بتواند بار را در  
.محدوده عملياتي خود جابجا كند نياز دارد كه با زاويه هاي مختلفي كاركند
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 طول ميزان از تلفيقي
 شده،شعاع باز بوم

 بوم زاويه نيز و عملياتي
 توسط كه باشد مي

 اماده دستكاه سازنده
 مستند اين.شود مي

 اماده دستكاه سازنده
 مستند اين.شود مي

 دستكاه هر براي
 است بخودش مخصوص

 براي آن از نميتوان و
 استفاده ديگر دستگاه

.كرد
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معناي آن اين است كه بار نبايد پايين تر از محدوده خط سياه و 
در منطقه سفيدقرار گيرد وگرنه در حالت اول شكست ساختاري 

.رخ داده و درحالت دوم واژگوني اتفاق خواهد افتاد

  

تن را در  50اگر جرثقيل اساليد قبل بخواهد باري معادل 
متر  بلند كند آيا واژگون   14درجه و شعاع عملياتي  61زاويه 

خواهد شد؟ 
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 به نسبت  باربرداري هرگونه از قبل
 جرثقيل بار جدول بررسي و اخذ

 اقدام  نظر مور  اپراتور از نظر مورد
  كه بگيرند تصميم سپس.كنند  كه بگيرند تصميم سپس.كنند

 را بار كردن بلند توانايي جرثقيل
.خير يا دارد شرايط اين در

 واژگوني حوادث از بسياري
 و آگاهي عدم بخاطر جرثقيل

 اپراتورها توسط مورد اين رعايت
.باشد مي
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.دستگاه مورد نظر بايد داراي گواهي سالمت از مراكز معتبر وداراي صالحيت باشد�
اين گواهي سالمت شامل مشخصات فني،ميزان ظرفيت اسمي،ظرفيت واقعي در �

زواياي مختلف و فواصل مختلف
همچنين او بايد  .اپراتور جرثقيل بايد گواهينامه ويژه جرثقيل بهمراه داشته باشد�

.توانايي تخصصي  الزم را داشته و از نظر فيزيكي سالم باشد
هيچكدام از قسمتهاي .كليه قسمتهاي قابل مشاهده دستگاه را بررسي كنيد�

به اين نكته توجه كنيد كه عمليات باربرداري .دستكاه نبايد داراي روغن ريزي باشد
پس اگر نشت .توسط فشرده شدن روغن هيدروليك داخل پيستونها بوجود مي آيد

به اين نكته توجه كنيد كه عمليات باربرداري .دستكاه نبايد داراي روغن ريزي باشد
پس اگر نشت .توسط فشرده شدن روغن هيدروليك داخل پيستونها بوجود مي آيد

.روغن زياد باشد باعث خالي شدن جك ها و يا سقوط بوم مي شود
.بوم و جك ها داراي شكستهاي ساختاري مانند خوردگي و شكستگي نباشد�
قالب جرثقيل فاقد هرگونه خوردگي در اثر باربرداري بوده و داراي انحراف و �

درصد از حالت  15در صورت باز شدن دهانه ي قالب بيش از .(گسيختگي نباشد
درجه از حالت اوليه ،قالب بايد  10اوليه و يا تاب خوردگي و انحراف قالب بيش از 

)تعويض شود
سيم بكسل جرثقيل داراي زدگي و خوردگي نباشد در غير اينصورت بايد تعويض  �

.گردد
.باشد safety latcheقالب داراي �
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در برقهاي فشار متوسط و فشار قوي بدون  .شبكه برق باالي مكان باربرداري نباشد�
برخورد بوم به شبكه برق ،به علت خاصيت خازني الكتريسيته از طريق بوم وارد 

زمين مي شود اگر در اين بين اتصالي بين فرد با بدنه جرثقيل باشد دچار برق  
.گرفتگي خواهد شد

حداقل فاصلهميزان ولتاژ خطوط نيرو
فوت 10متر يا  3ولت 1500000تا  750

فوت 15متر يا  5/4ولت 250000تا  150001
فوت 20متر يا  6ولت 250000بيش از 
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جكها كامل باز شده و از پليتهاي چوبي مسطح در زير آن براي پخش نيروهاي وارده  �
.بر روي زمين استفاده شود
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P=0.65(w load+w crane)/A

  محاسبه زمين بر را جكها  وارده فشار ميزان ميتوانيد فوق فرمول از استفاه با
 نظر توانيد مي اجرايي مهندسين سوي از منطقه خاك فني اطالعات دريافت با.كنيد نظر توانيد مي اجرايي مهندسين سوي از منطقه خاك فني اطالعات دريافت با.كنيد

.خير يا باشد مي جرثقيل جك براي مناسب مكاني آيا بدهيد
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اگر كار قرار است در معابر انجام شود بايد از نوارهاي خطر مخصوص و يا تابلوها و  �
بشكه هاي مخصوص مسدود كننده راه استفاده كنيد تاافراد وارد منطقه  

متر اطراف جرثقيل بايد جهت باربرداري از افراد خالي   r+10همچنين منطقه  .نشوند
باشد

.متربرثانيه بيشتر باشد هرگونه عمليات لغو گردد 10در شرايطي كه وزش باد از �
كليه اپراتورها بايد داراي فردي داراي صالحيت تحت عنوان ريگر يا سيم بكسل  �

لزوم وجود ريگر  به نظر شما چيست؟�لزوم وجود ريگر  به نظر شما چيست؟.انداز باشند .انداز باشند

tag lineافراد بايد از هدايت بار توسط دست خودداري كنند و بايد با استفاده از �
.اين كار انجام شود

لزوم وجود ريگر  به نظر شما چيست؟�
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ريگر
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...شامل سيم بكسل،شگل،زنجير،بلت،پيچ گوشواره اي،و

سيم بكسل ها در ساختارهاي مختلف و سايزهاي مختلف  -1
براي مقاصد مختلف بابرداري بسيار استفاده گسترده اي  

:نام گذاري آنها بر اساس.دارد
تعداد استرندها-
تعداد مفتول ها در استرند-
بر اساس نوع ساختار هندسي-

مفتول 19استرند و  6يعني -  6*19مثال سيم بسكل       مفتول 19استرند و  6يعني -  6*19مثال سيم بسكل      

شما بايد در هنگام برداري و يا استفاده از باالبرها �
 

.سيم بكسل ها را مداوم مورد بازديد چشمي قرار دهيد�
.همچنين قطر سيمهاي بكسل بايد مورد سنجش واقع شوند
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در مرحله اوليه شما بايد با بازرسي چشمي بتوانيد   
را شناسايي و نقاط معيوب را با گچ عالمت ... شكستگي ها در رفتگي ها و 

روش اندازه گيري آن  .مرحله بعد تعيين ميزان قطر با كوليس است.بزنيد
عبارتست از در قسمت مستقيم سيم بكسل در دو نقطه كه يك متر از هم فاصله 

ميانگين اين مقادير قطر سيم .مقطع متوالي انجام شود 4اين كار براي .دارند
حال اين مقدار را بازرسي اوليه كه در هنگام خريد انجام داديد  .بكسل است

مقدار اوليه برسد سيم % 85اگر قطر به  ASطبق استاندارد . مقايسه كنيد
.بكسل تعويض ميگردد

طبق استاندارد تعداد مفتولهاي شكسته در قسمت بيروني سيم بكسل  برابر با  
.برابر قطر 8تعداد مفتول ها است در طولي معادل %  10

ميليمتر باشد حداكثر تعداد مجاز مفتولهاي  25برابر  6*19قطر سيم بكسل �
شكسته چقدر ميتواند باشد؟
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:فرمول محاسبه

T
T sin α

T cos
α

١٠٠٠Kg

٣٠

1

F=2Tsin α

             T=F/2sin α

T=1000/2*0.5 T=1000

mil.to2005@gmail.com

http://icivil.ir/omran


١٠٠٠Kg

۴۵

T
T sin α

T cos
α

2

١٠٠٠Kg

۶٠

3

F=2Tsin α

             T=F/2sin α

T=1000/2*0.707

T=707

T=1000/2*0.866

T=577
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طول سيم بكسل بيرون آمده از 
برابر  6سوكت بايد چقدر باشد؟ 

قطر سيم بكسل

فاصله اخرين رديف سيم بسكل -1
پيچيده شده تا لبه درام چقدر بايد باشد؟  

برابر قطر سيم بكسل 2

وقتي قالب در بر روي زمين است و -2
بوم در بيشترين طول آن است چقدر 

دور 2سيم بسكل بايد روي درام باشد؟ 
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A

B

C

L=(A+D)*A*C/1000*K

محاسبه ظرفيت درام

K =ضريب افزايش طبق جدول
L =طول سيم بکسل جمع آوری شده روی درام

ضريب افزايشیسيم بکسل قطرKضريب mm قطر سيم بکسل

۶١١.٢٣۶۴٠٠

١٠٣١۴٠۵٠٠

١٢۴۵۴۴۶٠٠

٢٠٨٠۴٨٧٢٠

٢۴١٢۵۵٢٨۴٠

٢٨١٨٠۵۶٩٨٠

٣٢٢۴٠۶٠١١٢٠
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وقتي سيم بكسل برروي شيارهاي درام يا قرقره است مورد فشار قرار ميگيرد درنتيجه باعث كاهش كارايي 
.سيم بكسل مي شود

R=D/d

P=2*T/D*d
D=قطر درام يا قرقره D=قطر درام يا قرقره
d=قطر اسمي سيم بكسل
T =ميزان بار روي سيم بكسل
P=فشار بين شيارهاي درام و سيم بكسل
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CHAINزنجير  - 2

زنجير ھا  بعلت قابليت شکل پذيری و مقاومت در برابر  کشش سايش و حرارت زياد کاربرد 
.زيادی در جابجايی اجسام دارند

پس از فرايند ذوب آلياژی حلقه ھا توسط جوشکاری به ھم متصل شده ووارد فاز حرارتی می 
.گردد

:نوع ساختمان زنجير
S:                                                 ب جرثقيلتک ساقOنوع حلقه اتصال به ق:

O                                                             :حلقه مستطيلی
P                                                              :حلقه گ=بی شکل

SB:بسکتی يا سبدی
 D:دو ساقP                                                              :حلقه گ=بی شکل

                                                                
:نوع قOب زنجير                                                              
                                                               S:ق=ب اسلينگ
                                                               G:ق=ب چنگکی
                                                              F:ق=ب ريختگری

 D:دو ساق
DB:دو بسکتی

T:سه ساق
SE:بسکتی نقاله ای
Q:چھار ساق

DE:دوبسکتی نقاله ای
C: تک ساق با حلقه ھای اتصالی در ھر

QOSزنجير انتھا

چھار ساق  
متصل به 

حلقه اتصالی 
به ق=ب 

جرثقيل از 
نوع مستطيلی 

و ق=ب 
اسلينگی
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Dنوع 
Tنوع 

DBنوع 

Qنوع 

SBنوع 

SEنوع 
DEmil.to2005@gmail.comنوع 
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:تست زنجيرها
لذا ابتدا زنجيرهاي نو را در .بلند كردن بار با زنجير باعث كشيدگي زنجير ميشود:تست كشيدگي 

اگر ميزان .حلقه از طول سنجش كرده و اين كار را در فواصل زماني انجام دهيد 20الي  10
.باشد بايد زنجير كنار گذاشته شود% 5كشيدگي بيش از 

زنجير دچار خميدگي مي شود لذا براي جلوگيري ... در اثر تابيدن زنجيرها به دور بار و:خميدگي
.از بريدن آن الزم است اين مورد نيز بازرسي گردد

قطر آن % 10اگر كاهش قطر حلقه هاي زنجير به ميزان بيش از:آسيب ديدگي و ضعيف شدگي قطر آن % 10اگر كاهش قطر حلقه هاي زنجير به ميزان بيش از:آسيب ديدگي و ضعيف شدگي
.باشد آن زنجير مورد تاييد نيست

 

تست ميزان ضعيف شدگي و كاهش قطر
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زنجيرها داراي گريدهاي مختلفي مي باشند در اين گريدها   ASTMبر اساس استاندارد 
.ظرفيتهاي مختلف و حالتهاي ساختاري متفاوتي وجود دارد

:نيروي شكست
حداقل نيرو برحسب پوند يا نيوتن كه در عمليات تست زنجير به طول مستقيمي از آن وارد 

.شده تا مقاومت زنجير سنجش شود

:PROOF TESTتست كيفيت يا 
.آزموني كششي است براي كنترل كيفيت زنجير با هدف ارزيابي جوش و كيفيت مواد سازنده
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الياف .اين تسمه ها درگستره وسيعي در جنسهاي الياف نايلون و پلي استر ساخته مي شوند
در حالي كه پلي استر دربرابر .نايلون در برابر بسياري از مواد قليايي مقاوم و كاربرد بيشتر دارد

.مي باشد 5حداقل فاكتور طراحي آن .مواد اسيدي مقاوم هستند

خطر برق -4خطر انفجار بعلت جرقه ندارد-3نرم انعطاف پذير- 2زنگ نميزند-1:مزاياي مهم
...گرفتگي ندارد و

الياف بيرون زدگي .سانتي متري اقدام به مقايسه با بلت نو شود 30در مقاطع : بازرسي آن
.پوسيدگي و كپ زدگي نداشته باشد.نداشته باشد و پهن نشده باشد .پوسيدگي و كپ زدگي نداشته باشد.نداشته باشد و پهن نشده باشد
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بلت سوراخ شدهبلت سوراخ شده

بلت سوخته شده  
حرارتي

بلت سوخته شده  
شيميايي
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بلت بريده شده

خروج الياف بلت
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:در شرايط زير قالب بايد جايگزين شود
درجه از حالت اوليه 10ميزان خميدگي و تغيير شكل و تاب خوردگي بيش از 

درصد حالت اوليه 15بازشدن دهانه بيش از 
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:shackleشكل 
معموال روي اين تجهيزات نام سازنده و .در لغت نامه به معناي غل و زنجير مطرح شده است

.اندازه و نيز ظرفيت آن حك شده است

عمودی
درجه ۴۵

زاويهWLL-SWL-ظرفيت مجازدرجه٩٠

100% WLL٠

70 % WLL۴۵ 70 % WLL۴۵

50% WLL٩٠

:    سوال
از جدول باال چه چيزي دريافت ميكنيد؟

شكل براي حمل بارها به صورت عمودي طراحي شده است حمل بار توسط شكل به صورت 
مورب باعث وارد آمدن تنش ميشود
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:  نكته

.قالب جرثقيل بايد برروي پين شكل باشد نه روي قسمت نعلي

خوردگي و فرسودگي شگل
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در تصاوير باال بدقت نگاه كنيد چه در تصاوير باال بدقت نگاه كنيد چه 
اصولي بايد رعايت مي شده است؟

شكستگي شگل 
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