
 مقررات ملی ساختماندوازدھممبحث 

ایمنی وحفاظت کاردرحین اجرا

دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی :تھیه کننده

ساختمان

١٣٨٠تاریخ انتشار 

ت عمومــی درھنگــام اجــرای                    این کتاب      شامل حداقل ضوابط ومقررات تامین ایمـنی وبھداـش

:بشرح ذیل می باشدفصلیازده  درعملیات ساختمانی بوده و

کلیات-١-١٢

ھدف-١-١-١٢

دامنه کاربرد-٢-١-١٢

ھاتعاریف کلی و واژه-٣-١-١٢

)مجوزھای خاص(ھای مخصوصاجازه-۴-١-١٢

مسئولیت ایمنی-۵-١-١٢

ایمنی عمومی-٢-١٢

کلیات-١-٢-١٢

ـــوختگی و     -٢-٢-١٢ ـــیری از حریــــق، ـس جلوـگ

گرفتگیبرق

کمکھای اولیه-٣-٢-١٢

تسھیالت بھداشتی و رفاھی-٣-١٢

کلیات-١-٣-١٢

آب آشامیدنی-٢-٣-١٢

سرویسھای بھداشتی-٣-٣-١٢

س-۴-٣-١٢ ض لبا )رختکن(محلھای تعوی

غــذاخوری، محــل اقامــت و اســتراحت      -۵-٣-١٢
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کارگران

نور و روشنایی-۶-٣-١٢

تھویه-٧-٣-١٢

وسایل حفاظت فردی-۴-١٢

کلیات-١-۴-١٢

کاله ایمنی-٢-۴-١٢

کمربند ایمنی-٣-۴-١٢

عینک و نقاب حفاظتی-۴-۴-١٢

ماسک تنفسی حفاظتی-۴-۵-١٢

ش و پوتین ایمنی-۴-۶-١٢ کف

چکمه الستیکیچکمه و نیم-٧-۴-١٢

ش حفاظتی-٨-۴-١٢ دستک

س کار-٩-٨-١٢ لبا

ھای حفاظتیوسائل و سازه-۵-١٢

نرده حفاظتی در کارگاه ساختمانی-١-۵-١٢

پاخورھای چوبی-٢-۵-١٢

راھرو و سرپوشیده موقت-٣-۵-١٢

ش-۵-۴-١٢ حفاظتیسرپو

ش-۵-۵-١٢ بازموقت فضاھایپوش

موقتسقف-۵-۶-١٢

ایمنیتورھای-٧-۵-١٢

آالت ساختمانیوسائل، تجھیزات و ماشین-۶-١٢

کلیات-١-۶-١٢

دستگاھھا و وسائل موتوری باالبر-٢-۶-١٢

ـــال،       -٣-۶-١٢ ـــائل موتــــوری نقــــل و انتـق وـس

خاکبرداری و جابجایی مصالح ساختمانی

وسایل دسترسی-٧-١٢

داربست-١-٧-١٢

نردبان-٢-٧-١٢

ھای موقتپلهراه-٣-٧-١٢

دار و معابرراھھای شیب-۴-٧-١٢

تخریب-٨-١٢

کلیات-١-٨-١٢

کف وسقفتخریب-٢-٨-١٢

دیوارھاتخریب-٣-٨-١٢

تخریب اسکلت ساختمان-۴-٨-١٢
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ش-۵-٨-١٢ ھــای بلنــد صــنعتی و    تخریــب دودکــ

ھای مشابهسازه

مصالح و ضایعات-۶-٨-١٢

عملیات خاکی-٩-١٢

کلیات-١-٩-١٢

حفرطبقـات   (گودبرداری و خاکبرداری   -٢-٩-١٢

)زیرزمینی وپی کنی ساختمانھا

ھا و مجاری آب و فاضالبحفاری چاه-٣-٩-١٢

عملیات برپایی و نصب اسکلت ساختمان-١٠-١٢

برپا نمودن و نصب اعضای فلزی -١-١٠-١٢

سازه

ھای بتنیاجرای سازه-٢-١٠-١٢

سایر مقررات مربوط-١١-١٢

تأسیسات حرارتی و برودتی-١-١١-١٢

کشی و نصب تأسیسات و سیم-٢-١١-١٢

تجھیزات برقی

ھای کشی برای استفادهسیم-٣-١١-١٢

موقت

عایقکاری و آسفالت-۴-١١-١٢

نماسازی ساختمان-۵-١١-١٢

ش-۶-١١-١٢ ساخته بتنینصب قطعات پی

کاربر روی بام ساختمانھا، -٧-١١-١٢

دار و شکنندهھای شیبسقف

انبارکردن مصالح-٨-١١-١٢

ش کف اطاقھا و سالنھا با -٩-١١-١٢ پوش

موکت یا مواد شیمیایی
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کلیات١-١٢

ھدف١-١-١٢

و حفــظ محیـط زیســت   بھداـشت  ،ھدف این مبحث تعیین حداقل ضــوابط و مقــررات بـه منظـور تــأمین ایمـنی      

.ھنگام اجرای عملیات ساختمانی است

دامنه کاربرد ٢-١-١٢

رعایت مفاد این مبحث به ھمراه آیین نامه حفاظتی کارگاه ھای سـاختمانی در انجـام عملیــات سـاختمانی                   

.الزم االجرا است

تعاریف کلی و واژه ھا٣-١-١٢

ش تعاریف زیر ارائه می شود            الحــاتی کـه جنبه عمومــی نــدارد، در جـای خـود تعرـیف                   طسایر اص .در این بخ

.برای اصطالحاتی که در این مبحث تعریف نشده اند، معنای متداول آنھا مورد نظر است.د شدنخواه

ایمنی١-٣-١-١٢

: عبارت است ازایمنی

 که به نحـوی در محیــط کارگـاه بـا              یمصون و محفوظ بودن، سالمت و بھداشت کلیه کارگران و افراد            :الف

.عملیات ساختمانی ارتباط دارند

)تـا شــعاع مؤثــر   (مصون و محفوظ بودن، سالمت و بھداشت کلیه افرادی کــه در مجـاورت یــا نزدیکــی          :ب

.کارگاه ساختمانی، عبور و مرور، فعالیت یا زندگی می کنند

.حفاظت و مراقبت از ابنیه، خودروھا، تأسیسات، تجھیزات و نظایر آن:ج

.کارگاه ساختمانیو مجاور  محیط زیست در داخل حفاظت از:د

عملیات ساختمانی٢-٣-١-١٢

:ست از اعملیات ساختمانی عبارت

ت بنــا،                     ی و تقوـی ت گودبــرداری و پــی سـازی، احـداث، توسـعه، تعمـیر اساـس تخریب، گودبرداری، حفاـظ

ش ساخته در محل کارگاه ساختمــــانی، حفـر                          خــاکبرداری، خاکریزی، تسطیح زمین و ساخت قطعات پی

.چاه ھا و مجاری آب و فاضالب و سایر تأسیسات زیربنایی

کارگاه ساختمانی٣-٣-١-١٢

در ٢-٣-١-١٢مانی مندرج در بند     ــات ساخت ــکارگاه ساختمانی محلی است که یک یا تعدادی از عملی          

در صورت استفاده از معابر مجاور کارگاه جھت انبار کردن مصــالح؛ یـا اسـتقرار تجھـیزات و                       .آن انجام شود  
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.ماشین آالت، این محل ھا نیز جزء کارگاه ساختمانی محسوب می شود

وسایل و تجھیزات٤-٣-١-١٢

وسایل و تجھیزات عبارت است از ابزار، ماشین آالت، داربست ھـا، نردبـان ھـا، جـان پنــاه ھـا، سـکوھا،                                    

راھروھا و تسھیالت مشابه و به طور کلی وسایل حفاظتی و حمایتی که در کارگـاه سـاختمانی بــه کـار           

.گرفته شوند

محل کار٥-٣-١-١٢

کار محلی است در محدوده کارگاه ساختمانی که در اختیار کارفرما باشد و کارگران بـه درخواـست                       محل 

. کارفرمای خود در آنجا مشغول کار باشند و برای انجام کار به آنجا وارد شوندو به حساب

مرجع رسمی ساختمان٦-٣-١-١٢

مرجع رسمی ساختمان مرجعی است که طبق قانون، مسئول صدور پروانه ساختمان و نظارت و کنـترل                        

.بر امر ساختمان سازی در محدوده مورد عمل خود باشد

مرجع ذیصالح٧-٣-١-١٢

طبق قانون، صالحیت تدوین، تصویب یا ابالغ ضوابط و مقررات مشخصی                   مرجع ذیصالح مرجعی است که        

.را داشته باشد

ص ذیصالح٨-٣-١-١٢ شخ

ص ذیصالح شخصی است که        س        شخ  یا کاردانی در رشته مربوطــه از         یدارای پروانه اشتغال به کار مھند

ش فنی و حرفـه ای وزارت کـار و امور              یا وزارت مسکن و شھرسازی،      پروانه مھارت فنی از سازمان آمــوز

و یــا گواھــی ویــژه تــردد و کــار بــا ماشــین آالت ســاختمانی از راھنمــایی و         اجتمــاعی در رشــته مربوطــه    

.باشدرانندگی 

س ناظر٩-٣-١-١٢ مھند

س ناظر شخصی حقیقی  شته ھـای موضـوع             یامھند ی از ر  حقوقی دارای پروانــه اشـتغال بــه کــار در یـک

ی و کنـترل ســاختمان اســت کـه بـر اجــرای صــحیح عملیــات سـاختمانی در حیطــه                              قانون نظـام مھندـس

.صالحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می نماید

مجری١٠-٣-١-١٢

مجری شخصی است حقیقی یا حقوقی که در زمینه اجرای سـاختمان دارای پروانـه اشـتغال بــه کــار از                          

وزارت مسکن و شھرسازی است و به عنوان پیمانکار کل و مطابق با قراردادھای ھمسان که با صـــاحب                

س نقشه ھای مصوب و کلیـه مــدارک منضـم                                 کار منعقـد می نماید، اجرای عملیات ساختمانی را بر اسا

مجری ساختمان نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بــوده و پاسـخگوی                 .به قرارداد برعھده دارد   

.کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد

صاحب کار ١١-٣-١-١٢

صاحب کار شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقــام قــانونی مالــک کارگـاه ســاختمانی                          

ق قــرارداد کتـبی بــه مجــری واگـذار          ــ ات ساختمانی و مسئولیت ایمنی آن را بر طب              ـبوده و انجام عملی      

در صورتی که صاحب کار دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا باشد و خود رأسًا عملیات                             .می نماید   

.اجرایی را عھده دار شود، مجری نیز محسوب می شود

پیمانکار ١٢-٣-١-١٢

پیمانکار شخصی است حقیقی یا حقوقی که اجرای تمام یا قسمتی از عملیات ساختمانی را بـر طـبـق                          
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. عھده دار می شود،قرارداد کتبی که مابین وی و مجری منعقد شده

ش فرما ١٣-٣-١-١٢ خوی

ش فرما شخصی است ذیصالح که در کارگـاه سـاختمانی بـدون بکارگیری کــارگران                     دیگـر و بـر طبـق       خوی

قرارداد کتبی پیمانکاری، مسئولیت انجام تمام یا قسمتی از عملیات ساختــــمانی را بــا وســایل و ابــزار                         

ش فرمـا در کارگــاه ســاختمانی پیمانکـار جـزء محسـوب مــی            .کار متعلق به خود بر عھده می گــیرد         خــوی

.شود

کارفرما ١٤-٣-١-١٢

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که یک یا چند نفر کـارگر را در کارگــاه سـاختمانی بــه حسـاب                        

. اعم از اینکه پیمانکار، مجری یا صاحب کار باشد،رداخت مزد به کار می گماردپخود و با 

کارگر١٥-٣-١-١٢

س کارگر    که در کارگاه ساختمانی در مقابل دریافت مزد به درخواست و بـه حسـاب کارفرمـا                 تشخصی ا

.کار کند

حادثه ١٦-٣-١-١٢

که به طور غیر منتظره ای اتفاق افتد و باعث خســارت مــالی و یــا صـدمه                        است   غیرعمد    رخدادیحادثه  

.جانی شود

کار در ساعت غیر عادی ١٧-٣-١-١٢

ش تعیین شده    (کار در ساعت غیر عادی عبارت از کاری است که در خارج از وقت عادی           انجـام   )و یا از پی

.کار نگھبانان و کارگران حفاظت و ایمنی، کار در ساعت غیر عادی تلقی نمی شود.شود

حادثه ناشی از کار ١٨-٣-١-١٢

 است که در حیـن انجـــام وظیفــه و بـه ســبب آن بــرای شـاغلین در کارگـــاه            رخدادیحادثه ناشی از کار    

ی از    رخ دھــد،   ھمچنین حوادثی که ھنگام کمک رسانی به افراد حادثه دیده نیز                    .اتفاق افتد  حادثــه ناـش

س .وب می گرددــکار مح

کار در شب ١٩-٣-١-١٢

.بامداد روز بعد انجام می گیرد٦لغایت ٢٢کار در شب عبارت از کاری است که بین ساعت 

سازه موقت ٢٠-٣-١-١٢

سازه موقت سازه ای است که برای تجھیز کارگاه و در جھت اجرای عملیات اصلی و حفاظتی به صورت                             

.موقت اجرا می شود

ص ٤-١-١٢ ص(اجازه ھای مخصو و اقدامات قبل از اجرا)مجوزھای خا

:قبل از شروع عملیات ساختمانی اقدامات زیر بایستی توسط مجری انجام شود١-٤-١-١٢

ساختمانی، انبـارکردن مصـالح در پیـاده                            :الف کلیه پروانه ھا و مجوزھای الزم به منظـور اجـرای عملیـات 

ی، تخلیـه مصـالح و کـار در                          روھا، خیابان ھا و سایر فضاھای عمومــی، اسـتفاده از تسـھیالت عموـم

مسدود و یا محدود نمودن پیاده روھا و معابر عمومی با رعایت بند               .شب از مراجع ذی ربط اخذ شود      

.مجاز خواھد بود١-٢-٢-١٢

طرح تجھیز کارگاه، نحوه حفاظت از درختان داخل و مجاور کارگاه و ھمچنین پالن و عمق گودبرداری و               :ب

اظت و پایداری دیواره ھای گود به تأیید مرجع رسمی ساختمان رسیده و یک نســخه از آن                       فنحوه ح
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.جھت نظارت در اختیار ناظر قرار گیرد

نقشه ھای اجرایی بررسی و در صورت مشاھده اشکال نظرات پیشنھادی برای اصالح به طور کتبی                       :ج

.به طراح اعالم شود

س ناظر برسد:د .برنامه زمان بندی کارھای اجرایی کتبًا به اطالع مھند

.بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالث کارگاه برقرار گردد:ـھ

راھروھای سرپوشـیده،      )از نظر ایستایی    (مجری موظف است کلیه نقشه ھا و مشخصات فنی             ٢-٤-١-١٢

گذرگاه ماشین آالت، جرثقیل ھا، باالبرھا، شمع ھا و سپرھا، پایه ھـای پل ھــا، حصــارھا، حفــاظ ھـا و                           

ب و بکـارگیری بــه تأییــد شـخص                  دست اندازھا و وسایل و تجھیزاتی از این قبیــل را قبـل از ســاخت، نـص

برساند و یک نســخه از آن را       ) صالحیت مربوطه   وددر حد (ذیصالح دارای پروانه اشتغال به کار مھندسی           

س ناظر قرار دھد .جھت نظارت در اختیار مھند

مسئولیت ایمنی٥-١-١٢

در ھر کارگاه ساختمانی مجری موظف است اقدامات الزم به منظور حفظ و تــأمین ایمـنی را بــه                             ١-٥-١-١٢

.عمل آورد

ش فرما به طور ھمزمان، در یک کارگاه ساختمانی مشغول                   ٢-٥-١-١٢ ھرگاه یک یا چند کارفرما یا افراد خوی

.به کار باشند، ھر کارفرما در محدوده پیمان خود مسئول اجرای مقررات ایمنی و حفاظت کار می باشد                        

ستند                         ت ھ  بایـد در اجـرای        ،کارفرمایانی که به طــور ھمزمــان در یــک کارگـاه سـاختمانی مشــغول فعالـی

مقررات مذکور با یکدیگر ھمکاری نموده و مجری یا پیمانکار اصلی نیز مسئول ایجاد ھماھنگی بین آنھـا                                

برقراری بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالث از مسئولیت ھای مجری، کارفرما و مسئولین                    .می باشد  

.مربوطه نمی کاھد

کارفرمایان کارگاھھای ساختمانی موظفند از شخص ذیصالح دارای پروانه اشتغال یا مھارت فنی               ٣-۵-١-١٢

.و یا گواھی ویژه در عملیات ساختمانی استفاده نمایند

کارفرمایان کارگاه ھای ساختمانی موظفند برای تأمین سالمت و بھداشــت کــارگران در               مجری و   ٤-٥-١-١٢

ت               ،کارگاه ساختمانی     س مقررات این مبحث تھیه و در اـخ ار آنھـا قـرار     ی وسایل و تجھیزات الزم را بر اسا

داده، چگونگی کاربرد این وسایل را بـه کـارگران آموختـه و در مـورد کـاربرد وســایل و تجھـیزات و رعاـیت                               

کــارگران نیز ملـزم بــه اسـتفاده و نگھـداری از وسـایل مذکور و اجـرای                             .مقررات مذکور نیز نظارت نمایند         

.دستور العمل ھای مربوطه خواھند بود

ش از           ۵-۵-١-١٢ ش از             ٣٠٠٠در کارگاه ساختمانی بناھای با زیربنای بی مـتر از    ١٨مترمربع و یـا بـا ارتفـاع بی

ش از            ٢۵روی پی و یا داشتن حداقل          ف گـذر، مجــری         ٣نفر کارگر و ھمچنیـن در گودبـرداری بـی مـتر از ـک

س نـاظر می باشــد                     ــور    .موظف به تعیین مسئول ایمنی و معرفی وی به کارکنان و مھنـد تعییـن و حـض

.مسئول ایمنی در کارگاه رافع مسئولیتـھای قانونی مجری و مسئولین مربوطه نمی باشد

در صــورت احتمــال وقــوع حادثــه، مجــری موظــف اســت تــا تــأمین ایمــنی الزم از ادامــه عملیــات            ۶-٥-١-١٢

در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت، جرح یا فوت، مجـری                  .ساختمانی در موضع خطر خودداری نماید       

س از انجام اقدامات فوری برای رفع خطر             اعــالم ذیـربط جــع ا مراتب را حسب مورد بــه مـر        ،موظف است پ

.نماید

ارفرما نباید به ھیچ کارگری اجازه دھد که خارج از ساعت عادی کـار، بـه تنھـایی مشــغول بـه                  ک٧-٥-١-١٢
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نـیز تمام       در صورت انجام کار در ساعت غیر عادی، باید روشنایی کافی و امکان برقراری ارتبـاط و                    .کار باشد 

. مورد نیازکارگران فراھم شودخدمات

س ناظر نیز موظف بــه نظــارت بر عملیــات سـاختمانی موضـوع بنـد                     ٨-٥-١-١٢ ی باشـد    ٢-٣-١-١٢مھند .ـم

س ناظر در ارتباط با عملیات ساختمانی، مواردی را خالف این مبحث مشاھده نمایـد، بایـد                      ھرگاه مھند

.ضمن تذکر کتبی به مجری، مراتب را به مرجع رسمی ساختمان اعالم نماید

ی ســاختمان                             ٩-٥-١-١٢ شھرداری و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و ھمچنین سازمان نظـام مھندـس

س    موظف به نظارت بر عملکرد مجری و             ی باشـند        مھنـد ب بــه               .نـاظر ـم ف بایــد مراـت در صـورت بروز تخـل

ش گرددنظام مھندسی ساختمان شورای انتظامی  .گزار

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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یمنیا٢-١٢

کلیات١-٢-١٢

کارگاه ساختمانی باید به طور مطمئن و ایمن محصـور و از ورود افراد متفرقـه و غـیر مســئول به                             ١-١-٢-١٢

ب تابلوھـا و عـال            .داخل آن جلوگیری به عمل آید        م ھشـدار   یھمچنین در اطراف کارگــاه ســاختمانی نـص

.یت باشد، ضروری استودھنده، که در شب و روز قابل ر

ن کارگاه ساختمانیان و مجاوراایمنی عابر٢-٢-١٢

مسدود یا محدود نمودن پیاده روھا و سایر معابر و فضاھای عمومی، برای انبار کـردن مصـالح یا                                   ١-٢-٢-١٢

و مـوارد زیر امکـان پــذیر می           ٢-٤-١-١٢و ١-٤-١-١٢انجام عملیات ساختمانی با رعایت مفاد بند ھـای          

:باشد

ن، اوسایل، تجھیزات و مصــالح ســاختمانی بایــد در جـایی قـرار داده شــوند کـه حوادثــی بـرای عـابر                        :الف

مصـالح و وسـایل       .خودروھا، تأسیسات عمومی، ساختمان ھا، ابنیه و درختان مجاور به وجود نیاورند         

ص شوند .فوق شب ھا نیز باید به وسیله عالئم درخشان و چراغ ھای قرمز احتیاط مشخ

در مواردی که نیاز به تخلیه مصالح ساختمانی در معابر عمومی یا مجاور آن باشد، باید مراقبت کافی                 :ب

ش احتمالی آنھا به عمل آید ش، فرو ریختن یا ریز .به منظور جلوگیری از لغز

در معابر عمومی قرار گیرد، بایــد با اسـتفاده از              )٧-١٢موضوع فصل (در مواردی که پایه ھای داربست    :ج

.جا شدن و حرکت پایه ھای آن جلوگیری شوده وسایل مؤثر از جا ب

و یا خودروھــا     ن اھنگامی که بر اثر انجـام عملیـات سـاختمانی خطـری متوجـه رفــت و آمـد عـابر                    ٢-٢-٢-١٢

و با کسب نظر از مراجع ذیربط یک یا چند مـورد از مــوارد زیــر بــه                   ١-٢-٢-١٢ باید با رعایت مفاد بند         ،باشد

:کار گرفته شود

 در فاصله مناسبگماردن یک یا چند نگھبان با پرچم اعالم خطر:الف

ب چــراغ ھـای چشــمک               :ب قرار دادن نرده ھای حفاظتی متحرک در فاصله مناسب از محوطه خطر و نـص

زن یا سایر عالئم ھشدار دھنده

 در فاصله مناسبنصب عالئم آگاھی دھنده و وسایل کنترل مسیر:ج

ض مجــاور           ٣-٢-٢-١٢  احـداث راھــروی سرپوشــیده موقــت در راه عبـور              بنــا،  در موارد زیـر در تمـام طـول و عــر

ش  :الزامی است٣-٥-١٢عمومی با رعایت مفاد بخ

.درصد ارتفاع آن باشد۴٠در صورتی که فاصله بنای در دست تخریب از معابر عمومی کمتر از :الف

ی کمـتر از                       :ب درصـد   ٢٥در صورتی که فاصله بنای در دست احداث یـا تعمـیر و بازســازی از معـابر عموـم
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.ارتفاع آن باشد

ت در محــل                          ۴-٢-٢-١٢ در صورتی که راه عبور عمومــی محــدود یــا مسـدود شـده باشـد، بایــد راه عبـور موـق

.یید مراجع ذیربط برسد، ایجاد گرددأمناسبی که به ت

در معــابر عمومــی بــرای اســتفاده از تســھیالت عمومــی یــا نصــب         کــه بــر روی محلھــای حفــاری    ۵-٢-٢-١٢

گیرد، باید یک پل موقت عبور عابر پیاده با مقاومت و ایستایی الزم بـا عــرض   می انشعابات مربوط صورت  

در صورتی که حفاری در خیابــان       .ایجاد شود مناسب  متر یا عرض پیاده رو و با نرده حفاظتی             ٥/١حداقل 

ب کـه بــه ت                           رســمی ییـد مرجـع     أصورت گرفته باشد، باید موقتًا پلی با مقاومت کـافی و بـا عـرض مناـس

. عبور خودروھا ایجاد شودبرای می رسد، ساختمان

ش                              ٦-٢-٢-١٢ ت کارگـاه، سـرپو ت از قبیــل حصــار حفـاظتی موـق بیرون زدگی ھریک از اجزاء سازه ھای موـق

١٢از محدوده بنای در دست ساخت ممنوع است مگر با رعایت مفاد بند ھـای              ...حفاظتی، داربست و  

:و شرایط زیر٣-٢-٢-١٢و ٢-٢-٢-١٢و ١-٢-٢-

سـانتی مــتر و از روی ســطح    ٢٥٠فاصله عمودی بیرون زدگی از روی سطح پیاده رو نباید کمتر از             -الف

.سانتی متر باشد٤٥٠سواره رو کمتر از 

.درب ھا و پنجره ھا نباید از داخل کارگاه به سمت گذر عمومی باز شوند-ب

جلوگیری از سقوط افراد٣-٢-١٢

ـــان ھــا، ســطوح                ١-٣-٢-١٢ قســمت ھــای مختلــف کارگــاه ســاختمانی و محوطــه اطـــراف آن از قبیــل پلـک

سور، اطــراف سـقف ھـا و دیوارھـای بـاز و نیمـه                                شیبـدار، دھانه ھای باز در کف طبقات، چاه ھای آسان

تمام طبقــات، محل ھای عبور لوله ھای عمودی تأسیسات، چاه ھای در دست حفــاری آب و فاضــالب،                      

 استخرھـا و غیره، که احتمـال خطر سقـوط افراد را          ،کانال ھا، اطراف گودبرداری ھا، گودال ھا، حوض ھا      

ب حفـاظ ھـا و نـرده ھـای دائـم و                             ــھایی یـا نـص در بر دارد، باید تا زمان پوشیده شدن و محصـور شـدن ـن

ش ھای         ،اصلی ش ھا یا نرده ھای حفاظتی محکـم                ٥-٥-١٢و  ١-٥-١٢ با رعایت مفاد بخ به وسیله پوش

ب و قابـل                                 و مناسب و حسب مورد با استفاده از شبرنگ ھا، چراغ ھـا و تابلوھـای ھشـداردھنده مناـس

در کلیـه مـوارد فـوق، چنانچـه احتمـال سـقوط و              .یت در طول روز و شب، به طور موقت حفاظت گردند           ور

ب                             ب پاخورھـای مناـس ش ابزار کار یا مصالح ساختمانی وجود داشته باشد، باید موقتًا نسبت بــه نـص ریز

ش  .اقدام گردد٢-٥-١٢طبق شرایط مندرج در بخ

ش ھــای                 ٢-٣-٢-١٢ ت، حفــاظ، نـرده، پوشــ ش از حد ایمنی بر روی ھرگونه اســکلت، چـوب بـس بارگذاری بی

ش دھانه ھا و گذرگاه ھا و نظایر آن مجاز نیست .موقتی، سرپو

برای جلوگیری از بروز خطرھایی که نمی توان به طرق دیگر ایمـنی را تضــمین نمــود و ھمچنیـن                         ٣-٣-٢-١٢

ب                     برای جلوگیری از ورود افراد متفرقه به محوطه محصور شده یا منطقه خطر و نیز برای حفظ عالئـم نـص

بــه عــالوه کارگــاه  .گمــارده شــوند بــه کــار   در تمــام طــول روز و شــب  یشــده، بایــد مراقــب یــا مــراقبین    

ساختمانی یا قسمت ھای ساخته شده آن، در شرایطی که خطری ایمنی را تھدید کند، نباید بــه حـال                

.خود رھا شود

جابجایی و حمل و نقل مصالح ساختمانی از قبیل تیرآھن و چوب و ھمچنین ضایعات ساختمانی                       ۴-٣-٢-١٢

.صورت گیرد٤-٣-٦-١٢باید با رعایت مفاد بند 
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جلوگیری از حریق، سوختگی و برق گرفتگی٤-٢-١٢

کلیات١-٤-٢-١٢

ش ھـای                        :الف ش سوزی وجــود دارد، کشـیدن ســیگار و روشــن کـردن آتــــ در کلیه محل ھایی که خطر آت

ش سـوزی       «روباز ممنوع است و در این محـل ھـا بایــد تابلوھــای ھشـداردھنده از قبیـل                ، »خطـر آـت

ش روشن نکنید «، »سیگار نکشید « .و نظایر آن نصب شود»آت

ضایعات مصالح قابل احتراق، باید در جای مناسبی جمع آوری و به طور روزانه از محل کـار خــارج و بــه               :ب

.سوزاندن این مواد در محل کارگاه ساختمانی مجاز نیست.محل ھای مجاز حمل شوند

س،             :ج  ھای روغنی، نخاله ھای آلوده به روغن و مـواد نفـتی و                       پارچهجمع آوری و انبار نمودن روغن، گری

.نظایر آن بر روی وسایل و تجھیزات ساختمانی یا در مجاورت آنھا مجاز نیست

انبار کردن و نگھداری موقت مواد و مصالح قابل احتراق و اشتعال از قبیل مواد سوختی، روغــن، رنــگ،                          :د

ف  ــتینر، چسب، کاغذ دیواری، چوب، گونی و غیره باید با رعایت مق                 ت سـاختمان ھـا در       ــ ررات ـح اـظ

.صورت گیرد)مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران(ریق ـبرابر ح

شتعالمایعات قابل ا٢-٤-٢-١٢

ش شـود و از ریختـن مـواد ســوختی                     ـقبل از سوخت   :الف گیری باید موتور ماشین آالت سـاختمانی خــامو

.روی اگزوز و قسمت ھای داغ موتور جلوگیری گردد

سطح زمیـن                 ٧کلیه مایعاتی که نقطه شعله زنی آنھا کمتر از              :ب درجه سانتیگراد می باشد، نباید روی 

لیـتر و داخـل ظـروف یـا مخـازن              ١٨نگھداری شوند، مگر اینکه به صورت محدود در ظرف ھای کمتر از                

.نگھداری شوندحفاظت شده 

خروجی و سرریز مخازن سوخت نباید در جایی تعبیه شده باشد کـه مـواد مــذکور روی موتــور، اگـزوز،                               :ج

.تابلو، کلید برق، باطری و سایر منابع ایجاد جرقه، ریخته شود

در جایی که بخار مایعات قابل اشتعال وجود دارد، نباید از وسایلی که تولید جرقه یا شعله می کند، از                        :د

.قبیل کبریت، فندک، سیگار، پیلوت گاز، چراغ و سایر و سایل برقی جرقه زا استفاده شود

س نسوز و نشکن بوده و دارای درب کامال          عظروف محتوی مایعات سریع االشت        :ـھ  محکم و  ًال باید از جن

ص نمایدمحفوظ . باشند و بر روی آنھا برچسبی باشد که محتویات داخل آنھا را مشخ

وسایل گرم کننده موقت٣-٤-٢-١٢

زمانی که در محل کار از بخاری یا ھر وسیله گرم کننده روباز به طور موقت استفاده می شود، بایــد                 :الف

کلیه ضوابط و مقررات مربوط از قبیل درجه حرارت، فاصله وســیله گـرم کننــده تـا مــواد قابـل احـتراق،                                 

.خروج گازھای مضر و تھویه، رعایت گردد

وسایل گرم کننده موقت از قبیل بخاری ھای روباز و غیره، در موقع استفاده باید به نحو مطمئــن روی                               :ب

. به طوری که امکان واژگون شدن آنھا وجود نداشته باشد،کف قرار داده شوند

ت ســاز مجــاز نمــی       .وسایل گرم کننده برقی بایستی استاندارد باشد        :ج استفاده از وسـایل برقــی دـس

.باشد

س و فتیله آنھا تمیز و تنظیم شود، به طوری           :د بخاری ھای نفتی روباز باید در فواصل زمانی کوتاه، سروی

ص آن و تولید گازھای سـمی و خطرنــاک جلوگـیری بـه عمــل آیــد                    از   بایــد ھمچنیــن.که از سوخت ناق

.ریختن نفت در بخاری ھای نفتی روباز، در ھنگام روشن بودن آنھا جلوگیری به عمل آید

پخت قیر و آسفالت٤-٤-٢-١٢
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بشکه و دیگ ھای پخت قیر و آسفالت در موقع استفاده باید در جای خود محکم شــده باشـند، بـه                               :الف

.طوری که در حین کار ھیچ خطری متوجه افراد نشود

ش:ب ض                  ـکه و دیگ ھای پخت قی        ــب ای ــ ر و آسفالت در موقع استفاده باید در خارج از سـاختمان و در فــ

قراردادن آنھا در معابر عمومی باید با رعایت کلیه موارد ایمـنی و کســب اجــازه از                  .باز قرار داده شوند   

.مرجع رسمی ساختمان صورت پذیرد

س باشدء در موقع کار با دیگ ھای پخت قیر و آسفالت باید وسایل اطفا:ج .حریق مناسب در دستر

شیلنگ مشعل ھایی که جھت پخت قیر و آسفالت به کار می رود باید مورد بازدید قرار گرفته و محـل                               :د

.اتصال آن به مخزن و مشعل با بست به طور محکم مھار شده باشد

ظروف محتوی قیر داغ، نباید در محوطه بسته نگھداری شوند، مگر آنکه قسمتی از محوطه باز باشد                                  :ـھ

.و عمل تھویه به طور کامل و کافی انجام گیرد

ش و                                 :و ش آسـفالت اشـتغال دارند بایــد بــه دسـتک کارگرانی که به گرم کردن قــیر و پختـن و حمــل و پخــ

.باال بردن آسفالت یا قیر داغ توسط کارگران از نردبان ممنوع است.ساعدبند حفاظتی مجھز باشند

برای گرم کردن بشکه ھای محتوی قیر جامد باید ترتیبی اتخاذ گردد که ابتــدا قســمت فوقـانی قـیر در                           :ز

ش شعله به قسمتھای زیرین ظرف قیر در ابتدای کار جلوگیری                            ظرف ذوب شود و از حرارت دادن و تاب

.به عمل آید

ش کــامًال منـــاسب و محفـــوظ و                        :ح ھنـگام حرارت دادن بشکه قیر، باید درب آن کامـًال باز باشد، اما درپـــو

ش گرفتن و شـعله کشـیدن قیر بتـوان فـورًا بــا قـرار                                  س باشد تا درصورت آت دسته داری باید در دستر

ش اقدام نمود .دادن آن، نسبت به خفه کردن آت

ی در                   :ط ص حمل قیر و آسفالت داغ، عالوه بر دسته اصـلی، بایــد دارای دســته کوچـک سطل ھای مخصو

.قسمت تحتانی باشند تا عمل تخلیه آنھا به راحتی انجام شود

س از پایان کار، مجاز به پاکسازی لباسی که بر تن دارند بــا مـواد قابـل                     :ی کارگران پخت قیر و آسفالت پ

س در محــل                  .اشتعال از قبیل بنزین نمی باشند       س را از تـن خـارج و سـپ در اینگونه موارد باید ابتدا لبا

.مناسب نسبت به نظافت و پاکسازی آن با مواد مناسب اقدام نمایند

بخاردیگھای ۴-۵-٢-١٢

کلیه دیگھای بخار و آب گرم اعم از اینکه به صورت موقت یا دائم مـورد اسـتفاده قـرار گیرند، بایــد توســط                             

مبحث چھاردھم   (گرمایی، تعویض ھوا وتھویه مطبوع        سیسات  أافراد ذیصالح و با رعایت مقررات مبحث ت         

.دننصب و راه اندازی شو)مقررات ملی ساختمانی ایران

ش و ٦-٤-٢-١٢ وشکاری با گاز و برقجبر

ش حرارتی، کلیه وسایل و ابزارھای اندازه گیری فشار، شدت                    :الف قبل از شروع عملیات جوشکاری یا بر

.جریان و نظایر آن و ھمچنین شیلنگھای گاز و ھوا باید کنترل شوند

ش و جرقـه بــر تــن داشـته و نـیز مجھـز بــه                     :ب س کار مقاوم در برابر آت کارگران جوشکار باید ھنگام کار لبا

ش ســاقه دار حفـاظتی مطـابق شــرایط                             ک، نقـاب و دسـتک سایر وسایل حفاظت فردی از جملــه عیـن

س کار جوشکار     .باشند٤-١٢مندرج در فصل      باید عاری از مواد روغنی، نفـتی و سـایر                 انھمچنین لبا

.ال باشدعمواد قابل احتراق و اشت

ال نگھــداری مــی شــود و یــا در نزدیکــی مــواد یــا      عاحــتراق و اشــتقاـبـل در مکــان ھــایی کــه مــواد     :ج

، بایـد از    دال و قابل انفجار ایجاد می کنــن      عایی که گرد و غبار، بخار و یا گازھای قابل اشت          ھهتگاسد
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ش حرارتی جلوگیری به عمل آید .عملیات جوشکاری و بر

ش حرارتــی                    :تبصره در مواردی که امکان دور کردن مواد قابل احتراق و اشتعال از محوطه جوشــکاری و بــر

ش برابـر مواد مقــاوم در      و   وجود ندارد، جھت جلوگیری از خطرات احتمالی باید این مواد با صفحات                 آتــ

محصور و پوشانده شده و ضمن فراھم آوردن وسایل اطفاء حریق مناسب و کـافی، یــک فــرد کمکی                     

.نیز در محل حاضر باشد

ت                          :د ش قلع، روی و نظایر آن صورت می گــیرد، الزم اـس در مواقعی که جوشکاری روی فلزات دارای پوش

.سریعاًِِ دود و گازھای ناشی ازجوشکاری به طرق مناسب و موثر به خارج از محل کار ھدایت شوند

شجوشکاران نباید از ظروف و        :ـھ محتوی مــواد نفـتی، روغنی و یــا سـایر مـواد قابـل                  ً که ھایی که قبال    ب

.فجار بوده اند، به عنوان تکیه گاه و زیر پایی استفاده نمایند انال وعاشت

ش حرارتی بر روی ظروف و مخازن محتوی مواد قابـل انفجـار و قابـل                                   :و از ھر نوع عملیات جوشکاری یا بر

ی بــر روی ظـروف و              مھمچنین ع .یدآال باید جلوگیری به عمل       عاشت ش حرارـت لیات جوشکاری یــا بــر

مخازن خالی که قبًال حاوی اینگونه مواد بوده و ممکن است در آن گازھای قابـل انفجـار ایجـاد شــود،                   

:باید با رعایت نکات ایمنی زیر انجام شود

ثر دیگر شستشو شده و دریچــه ھـای آن کـامًال بـاز               ؤداخل آن به طور کامل به وسیله بخار یا مواد م             -

.باشد

.آب پر شودا آن بحجم قسمتی از -

 باشــد، نبایـد مـورد جوشـکاری یـا         و انفجار  العھیچ نوع ظرف بسته، حتی اگر عاری از مواد قابل اشت       :ز

ش حرارتی قرار گیرد، مگر آنکه قبًال منفذی در آن ایجاد شود .بر

برای نشت یابی شیلنگ ھای برشکاری و جوشکاری و اتصاالت آنھا فقط باید از کف صـابون اسـتفاده                             :ح

.شود

ض مشعل برشکاری و جوشکاری، باید جریان گاز از طریق شیر و رگالتور قطــع گـردد                            :ط از .در ھنگام تعوی

سداد آن بایـد اکیـدًا خــودداری بـه                                   ش ھای خطرناک و غیر ایمن از قبیل خم کردن شیلنگ جھت ان رو

.عمل آید

اســتفاده  )گیرانـه (برای روشن کردن مشعل برشـکاری و جوشــکاری بایــد از فندک یـا شـعله پیلــوت                         :ی

.شود

در ھنگام انجام عملیات جوشکاری برقی در فضاھای مسدود و مرطوب، دسـتگاه جوشـکاری بایــد در                        :ک

.خارج از محیط بسته قرار گیرد

ش                         :ل بدنه دستگاه جوشکاری برقی باید دارای اتصال زمین مؤثر بوده و ھمچنیــن کابلھـای آن دارای روکــ

.عایق محکم و مقاوم و فاقد ھرگونه خوردگی و زدگی باشد

ش  در پایان ھرگونه عملیات جوشکاری        :م س از اطمین       ،کاری، باید محل کار     ـو بر ان از عدم      ـــ  بازرسی و پ

ش سوزی در اثر جرقه ھای ناشی از جوشکاری و برشکاری . محل ترک شود،وقوع آت

مراقبت و نگھداری از سیلندرھای گاز تحت فشار٧-٤-٢-١٢

ش و آچار باز شود و در صورت لــزوم از آچارھـای                                :الف شیر سیلندرھا باید با دست و بدون استفاده از چک

ص استفاده شود .مخصو

لندرھایی که مورد استفاده نباشند، باید طوری در فضای آزاد خارج از بنا قـرار داده شـوند کـه از                                یس:ب

ش مستقیم نور خورشید یا درجه حرارت باال و نیز وارد آمدن ضربه، محافظت شوند .تاب
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 باال بردن و پایین آوردن آنھـا، الزم            در ضمن برای   .سیلندرھا نباید از ھیچ ارتفاعی به پایین پرتاپ شوند             :ج

ص استفاده شود .است از کالفھای مخصو

ش فاصله کـافی داشـته باشـند بــه طـوری کـه جرقه، بــراده یـا                               :د سیلندرھا باید از محل جوشکاری و بر

.شعله به آنھا نرسد

به منظور پیشگیری از خطر انفجار سیلندرھای گاز اکسیژن، باید از آلودگی شیرآالت و اتصاالت آن به                               :ـھ

س خوداری شود .روغن و گری

ش و ھمچنین سیلندرھای خالی باید به طـور قائم                 :و سیلندرھای مورد استفاده در حین جوشکاری یا بر

.نگه داشته و مھار شوند و شیر آنھا حتمًا بسته باشد

ش حرارتــی، بایــد جــدا از سـیلندرھای دیگـر                  :ز سیلندرھای اکسـیژن بــه جـز در ھنگـام جوشـکاری یــا بــر

.نگھداری شوند

چنانچه سیلندرھا دارای نشت گاز باشند، باید بالفاصله از محل کار دور و در فضـای باز و کــامًال دور از                   :ح

ھمچنیــن بایـد از بکــار بـردن      .شعله یا جرقه یا منابع حرارت زا، به آھستگی و به تدریج تخلیـه شـوند          

.خودداری شودتغییر وضعیت داشته باشد، سیلندری که شیر آن نسبت به بدنه 

. قرار داشته باشدر روی شیر سیلندرکالھک سیلندرھا جز در ھنگام استفاده باید ب:ط

ست                    :ی شیلنگ ھای گاز باید سالم و بدون ترک باشند و ھمواره جھت اتصال شیلنگ به سـیلندرھا از ب

.استاندارد استفاده شده و از بکارگیری سیم به جای بست خوداری گردد

در صورتی که نیاز به گرم کردن شیر سیلندر استیلن باشد، ایــن کـار بایــد بــه وســیله آب گـرم انجــام                         :ک

.شود و ھرگز نباید از شعله مستقیم استفاده گردد

خطوط انتقال نیروی برق٨-٤-٢-١٢

بـرق عبــوری از مجـاور ملــک را مـورد          قبل از شروع عملیــات ســاختمانی مجـری بایـد حــریم خطــوط           :الف

ش بینی ھای الزم جـھت اجــرای عملیات ســاختمانی و بــا کســب نظـر                           س از پی بررسی قرارداده و پ

س ناظر، عملیات ساختمانی را شروع نماید .مھند

سیسات برقی در محوطه و حریم عملیات سـاختمانی بایـد برقدار فــرض                            أکلیه ھادی ھا، خطوط و ت      :ب

.مگر آنکه خالف آن ثابت گرددشوند، 

ش              :ج ی و کـاھ ی از                 آثـار برای جلوگـیری از خطــر بــرق گرفتـگ ی ناـش  زیــان آور میـدانھای الکترومغناطیـس

خطوط برق فشار قوی، باید مقررات مربوط به حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق در کلیه عملیات                                 

.ساختمانی و نیز در تعیین محل احداث بناھا و تأسیسات، رعایت گردد

کلیه سیم کشی ھای موقت و دائم و نصب تجھیزات برقی باید با رعایت ضوابط و مقررات مبحث طرح                                   :د

صـورت  )مبحث سـیزدھم از مقـررات ملــی سـاختمانی ایـران            (سیسات برقی ساختمانھا     أو اجرای ت  

.گیرد

قبل از ھر گونه گود برداری و حفاری، باید در مورد وجود کابلھای زیرزمینی انتقال و توزیع نـیروی بـرق                       :ـھ

ی                 ه در منطقه عملیات بررسی الزم ب        عمل آمده و ضمن استعالم از مراجع ذیربط، حــریم ھـای قانوـن

ی   ــ ع جریان، تغیی  ــاطی از قبیل قط  ــرعایت و در صورت لزوم اقدامات احتی     ر، ــ ر موقــت یـا دائــم مـس

.حفاظت و ایزوله کردن این خطوط توسط مراجع مذکور انجام شود

قبــل از شــروع عملیــات ســاختمانی در مجــاورت خطــوط ھوایــی بــرق فشــار ضــعیف، بایــد مراتــب بــه            :و

ت                               مسئولین و مراجع ذیربط اطالع داده شود تا اقدامات احتیاطی الزم از قبیل قطع جریان، تغییر موـق
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ش کردن خطوط مجاور ساختمان با لوله ھای پلی اتیلن با شیلنگ ھای السـتیکی و                             یا دائم مسیر یا روک

.نظایر آن انجام شود

وسائل و تجھیزات اطفاء حریق٩-٤-٢-١٢

ش کننـده         :الف ب بـا نــوع حریــق    (سطلھای آب و ماسه و کپسولھای خامو و سـایر وسـایل قابل          )متناـس

 قسـمتھای مختلــف کارگـاه سـاختمانی به               درحمل که به منظور اطفاء حریق به کار می رونــد، بایــد               

س باشند، نصب و آماده استفاده گردند ض دید و دستر .نحوی که ھمواره در معر

ش نشــانی بایــد بــه صــورت بخشــی از ت        :ب سیســات دائمــی  أدر مواقعــی کــه لولــه ھــا و شــیرھای آتــ

مورد استفاده قرار گیرند، الزم است با نظارت مراجع ذیصــالح نصــب و آمــاده بھـره برداری                        ساختمان

ص و در شــعاع دو مــتری از                 .شوند ھمچنین باید ھمیشه فاصله این لوله ھا و شیرھا تا خیابان مشخ

ش نشانی  (شیرھای برداشت    یا فاصله بین آنھا و خیابان، نباید ھیچ گونه مصالح یا ضــایعات                )شیر آت

.ساختمانی ریخته شود

کمکھای اولیه٥-٢-١٢

ب بــا تعــداد کــارگران وســایل                        یدر کل ١-٥-٢-١٢ ه کارگاھھای ساختمانی باید با توجه بــه نــوع کـار و متناـس

ش افراد در          الزم برای انتقال فوری کارگران آسیب        تمھیداتزمینه، تأمین شود و     این کمکھای اولیه و آموز

.دیده یا کارگرانی که دچار بیماریھای ناگھانی شوند، به مراکز پزشکی به عمل آید

دارای وسایل ضروری اعالم شده از طریق مراجـع ذیــربط باشـد، بایــد در                   که  جعبه کمکھای اولیه     ٢-٥-٢-١٢

س                               جای مناسب نصب و از ھــر گونـه آلودگــی و گـرد و غبـار دور نگـه داشــته شـود و ھمیشــه در دسـتر

.کارگران باشد

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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سھیالت بھداشتی و رفاھی ٣-١٢ ت

کلیات١-٣-١٢

در ھر کارگاه ساختمانی، بسته به محل، نوع کار، تعداد کارگران، زمان و ساعت کار، باید ضمن                            ١-١-٣-١٢

س کارگران قرار گیرد .رعایت مقررات مربوط، تسھیالت رفاھی و بھداشتی زیر تأمین شود و در دستر

در عملیات ساختمانی، به کارگرانی که به طور مستمر با گچ، سیمان یا سایر مواد آلوده کننده                          ٢-١-٣-١٢

س مستقیم دارند، باید حتی المقدور یک بار برای ھر شیفت کاری شیر داده شود .تما

آب آشامیدنی٢-٣-١٢

ش    ـــ در تمام محل ھای کار در کارگاه ساختم        ١-٢-٣-١٢ ی، بایــد آب آ امیــدنی سـالم و کـافی در اختیــار        ــ اـن

.کارگران قرار گیرد

داشــتی از  ـــ ه نکــات بـه   ــیید شده تھیه شود و کلی     أابع بھداشتی ت   ـــآب آشامیدنی باید از من       ٢-٢-٣-١٢

.نظر سالم نگه داشتن مخازن و ظروف نگھداری آب رعایت گردد

ش    ـچنانچه در کارگاه ساختم   ٣-٢-٣-١٢ امیدنی، آب ذخیره و نگھداری شود، باید بر           ـانی برای مصارف غیر آ

.نصب شود»غیر قابل شرب «روی مخازن و شیرھای برداشت آب تابلوی 

سھای بھداشتی ٣-٣-١٢ سروی

ف  ٢٥ازای ھــر  ه در ھر کارگـاه سـاختمانی باید ب             ١-٣-٣-١٢ تشــویی س کــارگر، حــداقل یــک توالت و د      رـن

در ھـر کارگـاه سـاختمانی        .بھداشتی و محصور، با آب و وسایل کافی شستشو ساخته و آمــاده شـود           

.وجود حداقل یک توالت و دستشویی الزامی است

س ٤-٣-١٢ ض لبا )رختکن(محلھای تعوی

در ھر کارگاه ساختمانی باید متناسب با فضای کارگـاه فضـای سرپوشـیده و کـامًال بھداشــتی،                        ١-٤-٣-١٢

س کارگران فراھم شود .برای تعویض لبا

غذا خوری، محل اقامت و استراحت کارگران٥-٣-١٢

در ھر کارگاه ساختمانی باید محلھایی برای غذا خــوری و ھمچنیـن محلھـای مناســب کـافی و                        ١-٥-٣-١٢

مجزا برای اقامت و استراحت موقت کـارگرانی کــه بـه دلیل دوری محـل کــار از محــل ســکونت آنھـا یــا                      

اه باشند، با وسایل و امکانات مورد نیاز        ــرما یا حسب وظیفه مجبور به اقامت در کارگ    ــدرخواست کارف  

.فراھم شود
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نور و روشنایی ٦-٣-١٢

در کلیه کارگاھھای ساختمانی، باید نور و روشنایی طبیعی و مصنوعی کافی و مناسب و درصورت                  ١-٦-٣-١٢

فراھـم  اســتراحت کــارگران    و  وری، اقامت    ــلزوم وسیله روشنایی قابل حمل در محلھای کار، عبور و مرور، غذاخ                

.شود

تھویه٧-٣-١٢

 طبیعــی یــا مصـنوعی تھویـه         به طـور  کلیه محلھای کار، اقامت، استراحت و غذا خوری کارگران باید                      ١-٧-٣-١٢

.که ھوای کافی و سالم برای محلھای فوق فراھم شوده گونه ای ب.دشون

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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وسایل حفاظت فردی٤-١٢

کلیات١-٤-١٢

ک                 »وسایل حفاظت فردی  «١-١-٤-١٢ ش و پــوتین ایمــنی، ماـس ت از قبیـل کـاله ایمنی،کف وسایلی اـس

ش ایمنی، طناب مھار، طناب نجات،    اب و عینک حفاظتی،کمربند ایمنی،       ، نق تنفسی سـاعدبند،     دستک

س ایمنی که کـارگران،            مچکمه و نی   ش فرمــا و ســایر کسـانی کـه در              چکمه الستیکی و لبا افـراد خــوی

نھـا را    آکارگاه ساختمانی فعالیت و یا به دلیلی وارد کارگاه می شوند، باید متناـسب بـا نــوع کـار خـود،                              

.مورد استفاده قرار دھند

د مورد استفاده و مشخصـات فـنی سـاخت،           افیت مو یکلیه وسایل حفاظت فردی باید از نظر ک         ٢-١-٤-١٢

سسه استاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران قــرار گرفتـه و دارای مھــر اسـتاندارد مربوطــه                       ؤیید م أمورد ت  

.باشند

ی و کنــترل            ه ه وسایل حفاظت فردی باید ب     یکل٣-١-٤-١٢ ص ذیصـالح بازرـس طـور مسـتمر توســط اشـخا

ض شوند تا ھمواره برای تشده و در صورت لزوم .ظت کارگران آماده باشندامین حفأتعمیر یا تعوی

ب            حفاظتکلیه وسایل ۴-١-۴-١٢  از اینکـه در اختیـار     ل فردی که قبًال مورد استفاده قرار نگرفته انـد، بایـد ـق

ص ذیصالح کنترل و اجازه استفاده از آنھا داده شود .کارگران قرار گیرند، توسط اشخا

وسـایل حفاظــت   «ھیه و کاربرد وسایل حفاظت فردی بایستی ضوابط منــدرج در آییــن نامــه         در ت۵-١-٤-١٢

.شورای عالی حفاظت فنی لحاظ گردد٢١/١٢/١٣۴٠مصوب »انفرادی 

١کاله ایمنی٢-٤-١٢

 ساختمانی که در آنھا احتمال وارد آمدن صدماتی به سر افراد در اثر سـقوط                         کارگاھھایدر کلیه   ١-٢-٤-١٢

وجـود دارد، بایــد از کــاله ھـای          و یـا برخــورد با موانـع           تجھــیزات و مصـالح       فرد از ارتفاع یا سقوط وسایل،          

.ایمنی استاندارد استفاده شود

کمربند ایمنی و طناب مھار ٣-٤-١٢

 مانند دیوارھــا  ، نوع کار دیگر در ارتفاعات        ھربرای کارھایی از قبیل جوشکاری و سیم کشی و یا             ١-٣-٤-١٢

ی ھـر محلــی کـه امکـان تعبیــه سـازه ھـای حفــاظتی بــرای جلوگــیری از              ه  و ببلندو پایه ھای   طور کـل

سقوط کارگران وجود نداشته باشد، باید کمربند ایمنی و طناب مھار از نوع اسـتاندارد تھیه و در اختیــار                                    

.آنان قرار داده شود

قبل از ھر بـار اســتفاده از کمربنـد ایمــنی و طنـاب مھــار، کلیـه قســمتھا و اجــزاء آن بایــد از نظـر                             ٢-٣-٤-١٢
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ش ص دیگر مورد بازدید و کنترل قرار گیرد خوردگی،تندا .بریدگی و یا ھر گونه عیب و نق

طنـاب  (باید مجھز به کمربند ایمنی و طنـاب مھـار                کارگران مقنی که در عمق چاه کار می کنند،             ٣-٣-٤-١٢

س                     .باشند)نجات انتھای آزاد طناب مھار باید در باالی چاه در نقطه ثابتی محکم شود تا به محض احسا

.شدامکان باال کشیدن و نجات کارگر وجود داشته باخطر،

٢عینک و نقاب حفاظتی٤-٤-١٢

)شاتکریت(، بتن پاشی      )سند بالست (به ھنگام جوشکاری، برشکاری، آھنگری، ماسه پاشی          ١-۴-۴-١٢

و نظایر آن که نوع کار باعث ایجاد خطرھایی برای صورت و چشم کارگران می شود، باید عینــک و نقـاب                  

.حفاظتی استاندارد مناسب با نوع کار و خطرھای مربوطه تھیه و در اختیار آنان قرار گیرد

سی حفاظتی٥-٤-١٢ ٣ماسک تنف

در مواردی که جلوگیری از انتشار گرد و غبــار، گازھـا و بخارھــای شـیمیایی زیــان آور و یـا تھویـه                     ١-۴-۵-١٢

محیط آلوده به مواد مزبور، از لحاظ فنی ممکن نباشد، باید ماسک تنفسی حفاظتی استاندارد مناسب                         

.با نوع کار، شرایط محیط و خطرھای مربوطه تھیه و در اختیار کارگران قرار داده شود

ماسک تنفسی که مورد استفاده قرار گرفته است، قبل از اینکه در اختیار فرد دیگری قـرار داده                             ٢-۴-۵-١٢

.شود، باید با آب نیم گرم و صابون شسته و کامًال ضدعفونی گردد

ی باشــند، بایــد در محفظـه ھـای در                     ٣-۴-۵-١٢ ماسک ھای تنفسی را در مواقعــی کـه مورد اســتفاده نـم

.بسته نگھداری نمود

ش و پوتین ایمنی٦-٤-١٢ ۴کف

برای کلیه کارگرانی که ھنگام کار پاھایشان در معرض خطر برخورد بـا اجســام داغ و برنــده و یـا                         ١-۴-۶-١٢

ش و پوتین ایمنی استاندارد متناسب با نــوع کـار و خطرھـای مربوطـه                  سقوط اجسام قرار دارند، باید کف

ض خطر برق گرفتگی قرار دارند، باید دارای               .تھیه و در اختیار آنھا قرار گیرد       ھمچنین کارگرانی که در معر

ش ایمنی مخصوص عایق الکتریسیته باشند .کف

ش ھا و پوتین ھای ایمنی باید به راحتی قابل پوشیدن و درآوردن باشند و بند آنھا به آسانی                ٢-۴-۶-١٢ کف

.باز و بسته شود

۵چکمه و نیم چکمه الستیکی٧-٤-١٢

در عملیات بتن ریزی و در مواردی که کار ســاختمانی الزامـًا باید در آب انجـام شــود، بــه منظـور                                ١-٧-۴-١٢

، باید به تناسب نوع کار، چکمــه یــا نیـم چکمـه              ...حفاظت پای کارگران در مقابل بتن، رطوبت، آب، گل و           

.الستیکی استاندارد تھیه و در اختیار آنان قرار گیرد

ش حفاظتی٨-٤-١٢ ۶دستک

 دســت کـارگرانی کــه بـا اشیــاء داغ و برنــده و یــا مــواد خورنده و تحریــک کننـده                          حفــاظت  برای  ١-٨-۴-١٢

ت یـا                         س چـرم، برزـن ش ھای حفــاظتی اسـتاندارد و سـاقه دار از جنــ پوست، سر و کار دارند، باید دستک
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کــارگرانی کــه با       .تھیـه و در اختیــار آنـان قـرارداده شـود      )به تناسب نـوع کـار و خطرھـای مربوطـه          (الستیک 

ش                                دستگاه مته برقی و یا سایر وسایلی کار می کنند که قطعات گردنده آنھا احتمال درگیری بـا دسـتک

.آنان را دارد،نباید از ھیچ نوع دستکشی استفاده نمایند

 کار که به ھنگام کار در معرض خطــر بـرق گرفتگــی قــرار دارنــد،           برق حفظ جان کارگران     منظوربه ٢-٨-۴-١٢

ش عایق الکتریسته استاندارد تھیه و در اختیار آنان قرار گیرد .باید دستک

س کار ٩-٤-١٢ لبا

ب بـا نـوع کـار و خطرھــایی کــه کـارگر بــا آن                           ١-٩-۴-١٢ س کار تمـیز و متناـس در تمام محل ھای کار باید لبا

ب بـروز حادثـه              .مواجه است، در اختیار وی قرار گیرد     س کار باید طوری تھیـه شــود کــه موـج به عالوه لبا

.نشود و کارگر بتواند با آن به راحتی وظایف خود را انجام دھد

س کار باید متناسب با بدن کارگر استفاده کننـده بـوده و ھیــچ قســمت آن آزاد نباشـد                       ٢-٩-۴-١٢ ب  .لبا جـی

.ھمچنین شلوار آن باید بدون دوبل باشد.ھای آن کوچک و تعداد آنھا کم باشد

ض پرتاب جرقه و سوختگی قــرار دارند،                      ٣-٩-۴-١٢ برای جوشکاری و مشاغل مشابه آن که کارگران در معر

ش استاندارد س کار مقاوم در برابر جرقه و آت .، تھیه و در اختیار آنان قرار گیرد٧باید لبا

س کــار                                ۴-٩-۴-١٢ برای کارگرانی که در ھوای بارانی و محیط ھای بسیار مرطـوب کـار مــی کننـد، بایــد لبــا

ش مناسب تھیه و تحویل گردد .ضدآب و سرپو

مؤسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران١٣٨١استاندارد شماره -١.

مؤسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران١١٢۶استادارد شماره -٢.

مؤسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایراناستاندارد شماره-٣.

۴- مؤسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران١١٣۶استاندارد شماره.

۵- مؤسسھ استاندارد و تحیقات صنعتی ایران١٣٨٣استاندارد شماره.

۶- مؤسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران١۶۴۵و ١٧۶۴استانداردھای شماره.

مؤسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران١٣٧٧استاندارد شماره -٧.

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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وسایل و سازه ھای حفاظتی ۵-١٢

نرده حفاظتی موقت در کارگاه ساختمانی٢-٥-١٢

نرده حفاظتی موقت حفاظی است قائم که باید برای جلوگیری از سقوط افـراد در موارد منـدرج                              ١-١-۵-١٢

ش از ١-٣-٢-١٢در بند  .سانتیمتر باشد نصب گردد١٢٠که ارتفاع سقوط بی

١١٠ســانتیمتر کمــتر و از     ٩٠ارتفــاع نــرده حفــاظتی موقــت از کــف طبقــه یــا ســکوی کــار نبایــد از          :الــف

سطوح شـیبدار نبایـد از                  .سانتیمتر بیشتر باشد    ت راه پلــه و  ٧۵ھمچنین ارتفاع نرده حفــاظتی موـق

.سانتیمتر بیشتر باشد٨۵سانتیمتر کمتر و از 

متر، دارای پایه ھای عمودی بوده و ساختمان و اجزای ســازه                ٢نرده حفاظتی باید در فواصل حداکثر             :ب

آن دارای چنان مقاومتی باشد که بتواند در مقابل حداقل صد کیلوگرم نیرو بر مترمربــع و ضـربه وارده                       

ض برخــورد                .در تمام جھات مقاومت نماید    به عالوه نرده باید مقاومت الزم را برای مواقعی که در معـر

.با وسایل نقلیه و سایر وسایل متحرک قرار می گیرد، داشته باشد

.در اجزای نرده حفاظتی نبایستی قسمت ھای تیز و برنده وجود داشته باشد:ج

پاخورھای چوبی٢-٥-١٢

پاخور چوبی حفاظی است قرنیز مانند که باید در طرف باز سکوھای کار و سایر موارد منـدرج در                        ١-٢-۵-١٢

ش ابزار کار و مصالح ساختمانی نصب گـردد               ١-٣-٢-١٢بند  ش و ریز پاخورھـا بایـد     .جھت جلوگیری از لغز

در صورت استفاده از    .سانتیمتر باشند  ١۵سانتیمتر و به ارتفاع       ۵/٢از چوب مناسب به ضخامت حداقل           

.ورق فلزی لبه ھای آن نباید تیز و برنده باشد

سرپوشیده موقت٣-٥-١٢ راھرو 

ت در پیـاده روھـا یــا سـایر                 ١-٣-۵-١٢ راھرو سرپوشیده موقت سازه ای است حفاظتی کـه بــه صـورت موـق

معابر عمومی برای جلوگیری از خطرھای ناشی از پرتاب شدن مصالح، وسایل و تجھـیزات سـاختمانی                             

.ایجاد می شود

شد مگـر        ۵/١متر و عــرض آن نـیز نباید کمـتر از           ۵/٢ارتفاع راھروی سرپوشیده نباید کمتر از         :الف مـتر با

ض پیاده رو خواھد بود .آنکه عرض پیاده روی موجود کمتر از آن باشد که در این صورت، ھم عر

.راھرو باید فاقد ھرگونه مانع بوده و دارای نور کافی در تمام اوقات باشد:ب

ش و سـقوط احتمـالی مصالــــح سـاختمانی بــا حداقـل                                :ج سقف راھرو باید توانــایی تحمـل ھرگونـه ریز

به عالوه سـایر قســمتھای آن نـیز بایــد تحمل بـار           .کیلوگرم بر مترمربع را داشته باشد   ٧٠٠مقاومت 
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.مذکور و نیروی وارده را داشته باشد

لبه ھای بیرونی سقف راھرو باید دارای دیواره شیب داری از چوب یـا شـبکه فلـزی مقــاوم بـه ارتفـاع                   :د

درجه به طـرف خـارج        ۴۵زاویه این حفاظ را نسبت به سقف می توان حداکثر               .حداقل یک متر باشد    

.اختیار کرد

سـانتی مــتر بــوده و بـه        ۵در صورت استفاده از تخته چوبی در سقف راھرو باید ضخامت آنھا حداقل                       :ـھ

ش مصالح سـاختمانی بـه داخـل راھـرو جلوگــیری بـه                                 ترتیبی در کنار ھم قرار گرفته باشند که از ریز

.به کار بردن مصالح غیر مقاوم مانند توری سیمی، گونی و از این قبیل ممنوع مــی باشـد                         .عمل آید 

ش ھرگونــه مــواد و مصـالح، آب و ضــایعات از سـقف و                   در ھر صورت باید تدابیری اتخاذ شــود تا از ریــز

.دیواره بیرونی راھروی سرپوشیده جلوگیری به عمل آید

اطراف راھروی سرپوشیده موقت که در مجاورت کارگاه ساختمانی قرار دارد، باید دارای حفاظ یا نــرده                           :و

ش  .باشد١-۵-١٢ای به ارتفاع الزم مطابق مشخصات و ویژگیھای ھای مذکور در بخ

ش حفاظتی٤-٥-١٢ سرپو

ی کـه بـرای                            ١-۵-۴-١٢ ش حفاظتی، پوششی است حفـاظتی، از قبیل تــوری فلزی یــا تختـه چوـب ســرپو

.جلوگیری از آسیب ناشی از اثر سقوط اشیا در دیواره اطراف ساختمان در حال احداث نصب می شـود                        

ش حفاظتی باید چنان طراحی و ساخته شود کـه در مقابـل نیروھــای وارده مقـاوم بــوده و در اثــر                              سرپو

ش مصالح یا ابزار بر روی آن خطری متوجه افــراد، تجھـیزات و مســتحدثاتی کــه در زیـر آن قـرار دارند                             ریز

.نگردد

ش موقت فضاھای باز٥-٥-١٢ پوش

کلیه پرتگاھھا و دھانه ھای بـاز در قسـمت ھـای مختلف کارگـاه سـاختمانی و محوطــه آن کـه                                ١-۵-۵-١٢

احتمال خطر سقوط افراد را در بر دارند، باید تا زمان محصور شدن یـا پوشـیده شــدن نھــایی و یـا نصــب                                

ش ھــای موقــت بــه طــور                   ش ھا و نرده ھای دائمی و اصلی، به وسیله نرده ھـا یــا پوـش حفاظ ھا، پوش

.محکم و مناسب حفاظت گردند

ش حفاظتی موقت باید دارای شرایط زیر باشد٢-۵-۵-١٢ :پوش

ی بــا ضــخامت حــداقل            ۴۵در مورد دھانه ھای باز با ابعـاد کمتر از             :الف ۵/٢سـانتیمتر، تختـه ھـای چوـب

.سانتیمتر

ی بــا ضـخامت حـداقل            ۴۵در مورد دھانـه ھــای بــاز بــا ابعــاد بیشــتر از    :ب ۵سـانتیمتر، تختــه ھــای چوـب

.سانتیمتر

ش مصــالح و ابــزار و ھمچنیــن حفــظ محیــط زیســت بایــد جــداره خارجــی               ٣-۵-۵-١٢ بــرای جلوگــیری از ریــز

.ساختمان در دست احداث با استفاده از پرده ھای برزنتی یا پالستیکی مقاوم پوشانده شود

سقف موقت٦-٥-١٢

برای سقف ھای موقت که به صورت سکوھای کار مورد استفاده قرار مــی گیرند، بایــد از تختـه                         ١-۵-۶-١٢

ض  ۵ھای چوبی با ضخامت     محــکم بــه یکـدیگر بستــــه شـده باشـند، اســتفاده             سانتیمتر کــه ٢۵و عر

ش از .شود .سانتیمتر باشد٢۵٠به عالوه فاصـله تکیه گاه تخته ھا نباید بی
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تورھای ایمنی٧-٥-١٢

ش از                     ١-٧-۵-١٢ مـتر امکــان پذیــر      ۵/٣در مواردی که نصب سکوھای کار و نرده ھای حفاظتی در ارتفــاع بیــ

:نباشد، باید برای جلوگیری از سقوط افراد، از تورھای ایمنی با رعایت موارد زیر استفاده شود

ب شـود، بــه نحـوی کـه                  :الف تورھای ایمنی باید در فاصله ای که سازندگان آنھا مشخص نموده اند، نـص

ش متر نباشد و در صورت سقوط، امکان اصــابت آنھــا بـه               ارتفاع سقوط احتمالی کارگران بیشتر از ش

.اجسام سخت وجود نداشته باشد

ص ذیصـالح و با                                    :ب برپایی و نصب تورھای ایمنی، ھمچنین جمع آوری و برچیدن آنھـا باید توســط شـخ

این تورھا قبل از استفاده و در مدت بھره برداری             .استفاده از کمربند ایمنی و طناب مھار صورت گیرد            

ص ذیصالح بازرسی و کنــترل شـوند        اســتفاده از تورھـای فرســوده و    .باید به طور مستمر توسط شخ

.آسیب دیده به ھیچ وجه مجاز نمی باشد

حصار حفاظتی موقت٨-٥-١٢

ت موقـتی کـه بـرای جلوگــیری از ورود افـراد متفرقــه و غیر                          ١-٨-۵-١٢ حصار حفاظتی موقت سـازه ای اـس

.مسئول به داخل محدوده کارگاه ساختمانی ساخته و بر پا میگردد

١٩٠ارتفــاع حصــار حفــاظتی موقــت نبایــد از کــف معــابر عمومــی و یــا فضــای مجــاور آن کمــتر از         ٢-٨-۵-١٢

.سانتیمتر باشد

متر دارای پایه ھــای عمودی بـوده و ســاختمان و        ٢حصار حفاظتی موقت باید در فواصل حداکثر      ٣-٨-۵-١٢

.اجزای آن بایستی با توجه به شرایط زیر طراحی، ساخته و برپا گردند

کیلوگرمــی در ھـر   ١٠٠کیلوگرم بر متر مربع و یک بار متمرکز         ١٠٠بار طراحی برای محل ھای کم خطر       :الف 

.نقطه از اجزای افقی آن در نظر گرفته شود

بار طراحی برای محل ھای عبور پر خطر و دارای احتمال برخورد خودروھای عبوری با حصار بایــد بـا توجـه                :ب

حفاظــت از وسـایل نقلیــه و تــامین ایمنی             (به ضوابط و مقررات فصل ھفتم آئین نامـه بارگـذاری پــل ھـا                     

دفتر تحقیقات و معیارھای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور            ١٣٩نشریه شماره  )عابران پیاده  

.انتخاب گردد

تخته چوبی و یا سایر مصالحی که برای ساخت حصار حفاظتی موقت بکار می رونـد باید فاقـد اجـزا و یـا                      :ج

س و یا برخورد عابرین با حصار برای آنھا حادثه ای بوجــود              گوشه ھای تیز و برنده باشند، تا در صورت تما

.نیاید

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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وسایل، تجھیزات و ماشین آالت ساختمانی۶-١٢

کلیات١-٦-١٢

:عبارتند از مواردی نظیر موضوع این فصل وسایل، تجھیزات و ماشین آالت ساختمانی١-١-٦-١٢

ثابت و متحرک، لیفتراک و       ، پمپ ھای بتن       از قبیل انواع جرثقیل      (دستگاھھا و وسایل موتوری باالبر        :الف

).آسانسور موقت 

ل یو وسـا   )بیلھای مکانیکی، لودرھا، بولدوزرھا و از این قبیـل            (ماشین آالت خاکبرداری و گودبرداری       :ب

سرھا و از ایـن                  (نقلیه موتوری ویژه حمل و نقل مصــالح سـاختمانی             ت ھـا، کامیونھـا و تـراک میک واـن

).قبیل

وسایل و ماشین آالت الکتریکی و مکانیکی که در عملیات مختلف ساختمانی مورد استفاده قرار می                :ج

پ ھـا،                             گیرند، از قبیل دستگاھھای نجاری، بتن ســازی، جوشـکاری، تھیـه ھـوای فشــرده، انــواع پـم

، وسایل و ابزارھای دستی    دج برھاھا، لرزاننده سیار، برق ھای مولدھا، الکتروموتورھا، تھویه کننده 

.قابل حمل از قبیل مته، فرز، ساب و غیره

ی،این وســایل                ٢-١-٦-١٢ در صورت اسـتقرار وسـایل، تجھــیزات و ماشــین آالت ســاختمانی در معـابر عموـم

متر از تقاطع، قرار گیرد و ھمچنین نبایسـتی مــانع از دیــده شــدن عالیــم                 ١۵نبایستی در فاصله کمتر از       

ش نشــانی و ســایر              راھنمــایی و راننــدگی شــده و یــا باعــث محــدودیتی در انجــام وظــایف ســازمان آتــ

.واحدھای خدماتی شود

وسایل، تجھیزات و ماشین آالت ساختمانی باید در موارد ذیل توســط اشـخاص ذیصـالح بازدیــد و             ٣-١-٦-١٢

س مورد بھره برداری قرار گیرند .کنترل گردیده و سپ

.قبل از استفاده برای اولین بار:الف

س از ھر گونه جابجایی یا تغییرات و تعمیرات اساسی:ب .پ

.در فواصل زمانی معین و مناسب، طبق دستورالعمل سازنده دستگاه:ج

کلیه رانندگان یا متصدیان ماشین آالت و تجھیزات ساختمانی باید آموزشھای الزم در مورد نحـوه                      ٤-١-٦-١٢

ی نامـه                            کار با این وسایل را طبق قوانین و مقررات مربوطه فراگرفته و دارای پروانه مھارت فـنی یـا گواـھ

.ویژه از مراجع ذیربط باشند

ــن آالت و تجھــیزات ســاختمانی از قبیــل تسمـــه ھــا،              ٥-١-٦-١٢ قسمتھـــای انتقـــال دھنــده نــیروی ماشـی

زنجیـرھا، چرخ دنده ھا، محورھای گردنده و به طور کلی کلیه قسمتھای متحرک ماشین آالت که امکان             
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ش یا حفاظ مناسب بـا               متصدی  درگیری و ایجاد حادثه برای    آن یا سایر افراد را داشته باشند، باید دارای پوش

.استقامت کافی باشند

ی   قسمتھای داغ ماشین آالت و تجھیزات از قبیل لوله ھا و خطوط انتقال بخار و گازھای                ٦-١-٦-١٢ و خروـج

س متصـدی      ھمچنین قسمتھای تیز و برنده ماشین آالت و تجھیزات که امکان برخورد                   مربوطـه یــا    یـا تمــا

ش مناسب حفاظت گردند .سایر افراد با آنھا وجود داشته باشد، باید محصور و یا با پوش

ش و تنظیــم ماشــین آالت و تجھــیزات ســاختمانی بایــد توســط            ٧-١-٦-١٢ نصــب، راه انــدازی، تعمــیر، آزمــای

ص ذیصالح انجام گیرد .اشخا

برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست باید دستگاھھای مولد برق، تھیه ھوای فشرده و از ایـن                         ٨-١-٦-١٢

.قبیل، مجھز به محافظ تعدیل صدا و دود باشند

ی خطـوط بــرق فشــار قــوی بایــد بـا                   ٩-١-٦-١٢ به کار گرفتن ماشــین آالت و تجھـیزات ســاختمانی در نزدیـک

.صورت گیرد٨-٤-٢-١٢رعایت مفاد بند

ش نمود١٠-١-٦-١٢ .قبل از شروع به تعمیر، نظافت و روغنکاری ماشین آالت باید آنھا را خامو

تعمیر وسایل و تجھیزاتی که حاوی بخار یا ھوای فشرده باشند، تـا زمــانی کـه بخـار یا ھـوای                                 ١١-١-٦-١٢

.فشرده آنھا تخلیه و بی اثر نشده باشد، ممنوع است

ش                          ١٢-١-٦-١٢ وسایل و تجھیزات مکانیکی نباید در نقاطی نصب و مورد استفاده قـرار گیرنـد کـه خطـر لغـز

ش دیوار محل خاک برداری و یا انفجار گازھا و مواد قابل انفجار وجود داشته باشد .دستگاه، ریز

قبل از بکار گیری آن دسته از وسایل و تجھیزات فنی که نیاز به کنـترل اتوماتیــک فشـار، درجـه                          ١٣-١-٦-١٢

حرارت، ولتاژ، شدت جریان و غیره دارند، باید مراقبت کافی به عمل آیــد کـه ادوات کنــترل در محــل خـود                            

ت بـار مجــاز، فشــار                .نصب و آماده کار باشند     به عالوه بر روی ھر یک از وسـایل و ادوات فــوق بایــد ظرفـی

ص بوده و روزانه کنترل گردند .مجاز و نظایر آن مشخ

در محل ھای بسته ای که کارگران در آن مشغول به کار ھســتند، اســتفاده از ماشـین آالت بـا              ١۴-١-٦-١٢

موتورھای احتراقی و یا ماشین آالت تولید کننده ھر نوع گرد و غبار ممنوع است مگر اینکه تھویه کافــی                           

.در نظر گرفته شود

ش ھا و زره کابلھای برق، لولـه ھــا، بـست ھــا، حفـاظ ھـا و سـایر قســمت ھـای فلـزی                                ١۵-١-٦-١٢ پوش

وسایل، تجھیزات و ماشین آالت برقی که مستقیمًا تحت فشار برق نیستند، باید به منظـور جلوگــیری ا                        

.ز بروز خطرات احتمالی، اتصال زمین مؤثری داشته باشند

سیم ھای اتصال زمین باید دارای ضخامت کافی و در نتیجه مقاومت کم باشند تـا جریــان بـرق                    ١۶-١-٦-١٢

ش عایق            سیم ھای داخلی دســتگاه و ایجـاد اتصـال           احتمالی را که بر اثر از بین رفتن یا خراب شدن روک

ضمنًا در نقاطی که احتمال آسیب دیـدن سـیم              .بدنه به وجود می آید، به خوبی به زمین ھدایت نمایند                

ش ھای مطمئن حفاظت نمود .ھای اتصال زمین وجود دارد، باید آنھا را با وسایل و پوش

تجھیزات و وسایل حفاظت و کنـترل بـرق، از قبیــل کلیـدھای قطـع و وصل، کلیـدھای خودکــار،                      ١٧-١-٦-١٢

فیوزھا و ھمچنین تابلوھای برق و تخته کلیدھا، باید با رعایت مقررات مبحث طـرح و اجــرای تاسیســات                                  

.نصب و مورد استفاده قرار گیرند)مبحث سیزدھم مقررات ملی ساختمانی ایران(برقی ساختمانھا 

 آییـن نامــه      ضـوابط منـدرج در    ھیزات و ماشـین آالت ســاختمانی، بایـد          جدر بکارگیری وسایل، ت    ١٨-١-٦-١٢

:لحاظ گرددھای زیر 

»حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو «آیین نامه :الف
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»ایمنی تأسیسات الکتریکی با اتصال زمین«آیین نامه :ب

»صنایع چوب حفاظتی «آیین نامه :ج

»حفاظتی ماشین سنگ سمباده«آیین نامه :د

»حفاظت در ریخته گری، آھنگری و جوشکاری«آیین نامه و مقررات :ـھ

»ی تأسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاھھا حفاظت«آیین نامه :و

»ی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیا در کارگاھھا حفاظت«آیین نامه :ز

دستگاھھا و وسایل موتوری باالبر٢-٦-١٢

دستگاھھا و وسایل موتوری باالبر، عبارتند از کلیه وسایل و تجھیزات ثابت و متحرک موتوری کـه                              ١-٢-٦-١٢

صقطعات و   ایی و نصب    ـبرای باال بردن، پایین آوردن، جابج         مانی مورد   ـل و تجھیزات ساخت    یالح، وسا ـم

، آسانســورھای موقــت و نظایــر     و متحرک  استفاده قرار می گیرند، از قبیل انواع مختلف جرثقیلھای ثابت         

.آن

شـامل قطعــات اصـلی،        (کلیه قسمتھای تشکیل دھنده دستگاھھا و وسایل باالبر و اجـزاء آنھـا                       ٢-٢-٦-١٢

اتصاالت، کابلھا، زنجیرھا، قالب ھای بلند کننده، مھارھا، پایه ھا، پی ھا، تکیه گاھھا، ریلھا، کابین ھا و                            

ص                ھا باید با رعایت اصول و قواعد فنی و دستورالعمل             )غیره  و توصیه ھای سازندگان آنھا توســط اشـخا

.کار شونده ذیصالح نصب و آماده ب

ت کـه                     ٣-٢-٦-١٢ ی اـس ھر وسیله باالبر دارای ظرفیت بار مجاز و ھمچنین سـرعت کـار مطمئــن و مشخـص

بـاری کــه حمـل      .باید این مشخصات بر روی تابلویی درج و در محل مناسبی بر روی دستگاه نصب شود                    

.می شود و سرعت کار باالبر، به ھیچ وجه نباید از ظرفیت بار و سرعت کار مطمئن آن بیشتر باشد

کلیه پیچ و مھره ھا در دستگاه باالبر باید به ترتیبی باشند که طول پیچ به اندازه کافی بوده و در                 ٤-٢-٦-١٢

ھمچنین پیچ و مھره ھای قطعات متحـرک بایـد               .صورت لزوم، بتوان مھره ھا را آچارکشی و محکم نمود            

ھمچنیــن اتصــال قطعـات    .عمل آیــده دارای واشرھای فنری باشند تا از شل شدن مھره ھا جلوگیری ب           

ت جـانبی                     بـه  .جلوگـیری شـود    دسـتگاه     باالبرھای معمول ساختمانی باید به طریقی باشـد کـه از حرـک

ص                              عالوه الزم است کلیه دستگاھھای باالبر دارای سیستم قطع کننده برای مواقـع اضطراری بـه خصــو

سـانتیمتری از قرقــره وینــچ      ٢٠سیستم قطع کننده خودکار برای متوقف نمودن قـالب در فاصـله حـداکثر               

.باشد

ق انجـام کــار                          متصدی  ٥-٢-٦-١٢ دستگاھھا و وسایل باالبر ھمزمــان بـا کـار بـر روی دسـتگاه مــورد نظــر، ـح

به اســتثنای قرقــره ھـای       (دستگاھھا و وسایل باالبر         متصدی  به عالوه کابین و محل کار           .دیگری را ندارد  

:باید)برقی

از خطــر احتمــالی سـقوط اجسـام بـر روی سـقف              متصـدی    دارای سقف محکم و مطمئــن باشـد تا             :الف

.محفوظ بماند

.میدان دید کافی در اطراف خود برای انجام عملیات داشته باشدمتصدی به ترتیبی باشد که :ب

به وسیله ارتباط صوتی با خارج از کـابین جھــت دریافــت پیـام و ھمچنیــن وســیله اطفــاء حریـق مجھـز                     :ج

.باشد

ا و وسایل باالبر باید مجھز به شیطانک باشد تا مانع جدا شـدن اتفـاقی بــار از آن                            هقالب دستگاه  ٦-٢-٦-١٢

ک شــده              .گردد ھمچنین حداکثر باری که می توان به وسیله آن بلند نمود، بــه طــور واضـح بـر روی آن ـح
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.باشد

میزان حداکثر بار مجاز زنجیرھا، کابلھا و سایر وسایل بستن و بلند کـردن بــار بایــد بــر روی پــالک                              ٧-٢-٦-١٢

.فلزی درج و در محل مناسبی بر روی دستگاه نصب و مفاد آن دقیقًا رعایت گردد

ت     و  )تاور کرین ھا  (دستگاھھای باالبر ثابت از قبیل جرثقیل ھای برجی            ٨-٢-٦-١٢  بایــد   آسانسـورھای موـق

در مورد تاور کرین ھـا، اسـتحکام و مقاومــت زمیــن محــل               .به طور مطمئن در محل نصب خود مھار گردند        

ھمچنیــن نحـوه مھـار     .استقرار دستگاه، قبل از شروع عملیات نصب و مونتاژ باید مورد بررسی قرار گیرد             

ت کافــی                                  این دستگاھھا باید به ترتیبی باشد که در مقابل حداکثر نــیروی بـاد و طوفــان در محـل، مقاوـم

.داشته باشند

قسمت ھای مختلف دستگاھھا و وسایل باالبر باید طبق برنامه ذیل مورد بازدیدھای دوره ای یـا                    ٩-٢-٦-١٢

ش قرار گیرند .معاینه فنی و آزمای

بازدید روزانه قالبھا، حلقه ھا، اتصاالت، چنگکھا، کابلھا، زنجیرھا و به طـور کلــی تمــام لوازمــی کـه                              :الف

ی،    ــ رنـد، از نـظ     ــاده قرار می گی   ــد کردن بار مورد استف       ــن و بلن   ــبرای بست   ر فرســودگی، خوردـگ

ی و ھــر نــوع عیب و ایرادھـای ظــاھری دیگــر، توســط                   ـش و مسـئول    متصـدی   کستگی، ترک خوردـگ

.دستگاه

ص ذیصالح:ب .بازدید فنی کلیه قسمتھای دستگاه، ھفته ای یک بار، توسط شخ

ش کلیه قسمتھای دستگاه توسط شخص ذیصالح و صدور گواھینامه اجـازه کـار،                            ــمع:ج اینه فنی و آزمای

ب در                 ١٢ھر  س از ھرگونـه جابجـایی و نـص ماه یک بار و ھمچنین قبل از استفاده برای اولین بار و یا پ

.محل جدید

ض قطعات و لـوازم اصلی کـه بــر روی دســتگاه بـاالبر انجـام مــی           ١٠-٢-٦-١٢ کلیه تعمیرات اساسی و تعوی

این دفتر ھمراه با گواھینامــه ھـای        .شود، باید در دفتر ویژه ای ثبت و توسط شخص ذیصالح امضاء گردد               

نگھـداری و در     دسـتگاه بــاالبر     ج، باید حسب مورد نزد مالک و کارفرمـای          ٩-٢-٦-١٢اجازه کار موضوع بند   

.ھنگام لزوم ارائه گردد

:دستگاھھا و وسایل باالبر باید دارای شرایط زیر باشندمتصدیان رانندگان یا ١١-٢-٦-١٢

ییـد  أاز لحاظ جسمی و روانی در سالمت کامل بوده و دارای گواھینامه بھداشـتی از مراکـز مـورد ت               :الف

ش پزشکی باشند .وزارت بھداشت، درمان و آموز

.دوره آموزشی الزم را طی نموده و دارای گواھینامه مربوطه و پروانه مھارت فنی باشند:ب

ب شـده بر روی کـامیون             (متحـرک در مورد جرثقیل     :ج ، عــالوه بــر شــرایط فـوق، داشــتن گواھینامــه           )نـص

.رانندگی مربوط، طبق ضوابط و مقررات راھنمایی و رانندگی نیز الزامی است

یا عالمت دھنده    متصدی   یا راننده، باید دارای یک نفر کمک              متصدیھر دستگاه باالبر عالوه بر      ١٢-٢-٦-١٢

ص باید در مورد نحوه عالمت دادن با دستھا یـا وســایل ھشــدار دھنـده و نـوع عالئم                      .نیز باشد  این شخ

ش الزم را دیده باشد .مشخصه و یکنواخت، آموز

ی شـود               دستگاھھایمحل استقرار و مسیر حرکت   ١٣-٢-٦-١٢  باالبر باید قبًال به طور دقیق بازدید و بررـس

تا در موقع حرکت و کار، خطری از طریق نشست زمین، برخورد با سایر جرثقیل ھـا و باالبرھـا، کابلھــای        

ش نیاید .برق یا تأسیسات و بناھای موجود و یا سقوط در محل ھای حفاری شده و غیره، پی

از روی معــابر و فضــاھای عمومــی مجــاور کارگــاه ســاختمانی نبایــد ھـیـچ بــاری بــه وســیله            ١٤-٢-٦-١٢

دستگاھھای باالبر عبور داده شود و چنانچه انجام این کار اجتناب ناپذیر باشد، باید بــا رعایــت مفــاد بنـد                            
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ایــن معــابر و فضـــاھا بــا استفـــاده از وســایل مناســب محصـــور، محـــدود و یــا مســـدود گردیــده و          ١-٢-٢-١٢

ص یــا چراغھـای چشـمک زن ب                  ئھمچنیـن عال   ه م ھشدار دھنده موثر از قبیل تابلوھا، پرچمھای مخصو

.کار برده شود

ــ ل باالبر در مواقع کار کردن دستگاھھا و یـا ھـن           یاھھا و وسا  ـدستگمتصدیان رانندگان یا ١٥-٢-٦-١٢ گــام  ـ

.آویزان بودن بار، مجاز به انجام کار دیگر و رھا کردن دستگاه نمی باشند

.جابجایی و حمل کارگران و افراد با وسایل باالبرنده بار ممنوع می باشد١٦-٢-٦-١٢

در حین انجام کار، راننده یـا اپراتـور دسـتگاه بــاالبر و افراد کمکــی و عالمــت دھنـده، مجــاز بـه                                    ١٧-٢-٦-١٢

.خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات نمی باشند

در ھنگام باد و طوفان شدید باید از کارکردن با دستگاھھا و وسایل بـاالبر خـودداری نمود و نیـز                     ١٨-٢-٦-١٢

ش ارتفــاع تــاور    .در حالت آزاد قـرار گـیرد        )تاور کرین (در چنین مواقعی باید بازوی جرثقیلھای برجی             افـزای

.با رعایت ایمنی کامل و بدون توقف تا ارتفاع مورد نظر انجام شوددر ھوای مناسب و کرین بایستی 

بار باید به طور آھسته و مالیم جابجا و باال و پـایین آورده شـود، به طــوری کـه در شــروع بلنــد                                 ١٩-٢-٦-١٢

شود و کنــترل آن نـیز بــرای اپراتــور بـه                       کردن یا در حین پایین آوردن و توقف، ضــربه ای بـه دسـتگاه وارد ن

.راحتی امکان پذیر باشد

در زمان استقرار جرثقیل ھای متحرک، باید از استحکام تکیه گاه جک و عدم احتمال وجود چاه                          ٢٠-٢-٦-١٢

ش آزمایشی دکل . اطمینان حاصل گردد،با یک گرد

، زنبیل یا ھر گونه وسیله حمل بار، باید متناسب با نوع بار و ظرفیت باالبر انتخاب و               )باکت(جام ٢١-٢-٦-١٢

.دارای تعادل باشد

ی  « آییــن نامــه     باید ضـوابط منــدرج در     ،  ل موتوری باالبر   یدستگاھھا و وسا  در بکارگیری     ٢٢-٢-٦-١٢ حفاظـت

.رعایت شود»وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاھھا 

وسایل موتوری نقل و انتقال، خاکبرداری و جابجایی مصالح ساختمانی٣-٦-١٢

این وسایل شامل ماشین آالت و دیگر وسایل موتوری است که بــرای جابجـایی مصـالح، خـاک و                  ١-٣-٦-١٢

ضایعات ساختمانی و ھمچنین در گودبرداری و تخریب در عملیات ساختمانی، مورد اســتفاده قـرار مــی                           

.گیرند

در موقع کار با وسایل فوق الذکر، باید قبل از شــروع کــار روزانـه، ترمـز، جعبـه فرمـان، السـتیک،                                 ٢-٣-٦-١٢

چراغ، بوق، برف پاک کن و سایر قسمتھای عمل کننده، مورد بازدید و بررسی قرار گیرنــد تـا از سـالم و                             

ترمزھا باید به نحوی تعمیر و نگھـداری شـوند                .آماده به کار بودن قسمتھای مذکور اطمینان حاصل شود               

کــه وســایل موتــوری یــاد شــده بــا ظرفیــت کامــل بــار، در کلیــه مســیرھای نــاھموار و شــیبدار کارگــاه               

.ساختمانی، قابل کنترل باشند

در کارگاھھایی که از وسایل موتوری خــاکبرداری و جابجــایی مصـالح سـاختمانی اســتفاده مــی                          ٣-٣-٦-١٢

ھمچنین برای مقابلـه      .شود، باید راھھای ورود و خروج مطمئن، بی خطر و مناسب برای آنھا ایجاد گردد                       

ب،                    ت عالئـم و وســایل ھشــدار دھنــده مناـس با خطرھای ناشی از حرکــت وسـایل یـاد شـده، الزم اـس

.مخصوصًا در مواقع حرکت به سمت عقب فراھم شود

ش از ظرفیت مجاز وسایل موتوری      ٤-٣-٦-١٢ کلیـه بارھــا بایــد بـا وسـایل          .ممنوع است یاد شده بارگیری بی

ضروری از قبیل زنجیر، کابل، طناب، توری، چادر برزنت و نظـایر آن محکـم بــه بدنــه وســیله نقلیه بســته                            
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ش احتمالی آنھا گردد و نیز بـا نصــب عالئـم         دھنـده و آگـاه کننـده نظیــر        ھشـدار   شود، تا مانع از سقوط و ریز

.چراغ چشمک زن یا پرچم قرمز از بروز ھرگونه حادثه جلوگیری شود

در موقع بارگیری وسایل نقلیه موتــوری به وسـیله جراثقـال و امثـال آن بایــد کلیــه سرنشــینان،                            ٥-٣-٦-١٢

.وسایل مذکور را ترک کنند، مگر اینکه کابین راننده با ورقھای فلزی مقاوم تقویت و محافظت شده باشد

ساختمانی                          ٦-٣-٦-١٢ ف ھـای تغذیــه شـونده مــواد و مصـالح  جھت جلوگیری از سقوط افـراد بـه داخـل قـی

.اتخاذ گردد الزم دابیربایستی ت

بایـد   ...وسایل موتوری خـاکبرداری از قبیــل بلـدوزر، لودر، بیـل مکـانیکی و                       )پارک(در موقع توقف      ٧-٣-٦-١٢

.تیغه آنھا روی زمین قرار داده شود

در شرایطی که به دلیل سستی بستر یا ازدیاد شیب آن احتمال بـه خطـر افتــادن تعـادل وسـیله                     ٨-٣-٦-١٢

.موتوری وجود دارد باید قبل از شروع عملیات اقدامات ایمنی و حفاظتی به عمل آید

در موقع تخلیه یا بارگیری وسایل موتوری در محیطھـای بسـته، بایــد تھویـه الزم و کـافی صــورت                               ٩-٣-٦-١٢

ش شود.گیرد .در غیر این صورت باید موتور آنھا خامو

ررات مندرج در فصـل سـوم        ــن آالت و تجھیزات ساختمانی عالوه بر رعـایت مق          ـدر مورد ماشی  ١٠-٣-٦-١٢

آیین نامه حفاظتی کارگاھھای ساختمانی، رعایت دستورالعملھای ایمنی سازنده دسـتگاھھای مـذکور                       

.نیز الزامی است

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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وسایل دسترسی٧-١٢

کلیات١-٧-١٢

منظور از وسایل دسترسی، وسایلی است موقتی از قبیل داربست، نردبان، راه پله، راه شــیب                          ١-١-٧-١٢

دار و غیره که برای دسترسی افراد به قسمتھای مختلف بنای در دست احـداث، تعمــیر، بازسـازی و یـا                  

.تخریب مورد استفاده قرار می گیرد

داربست٢-٧-١٢

ک یــا چنــد جایگـاه، اجـزای نگھدارنـده، اتصــاالت و تکیــه                         ١-٢-٧-١٢ داربست سازه ای است موقت شامل ـی

گاھھا که در ھنگام اجرای عملیات ساختمانی به منظور دسترسی بــه بنا و حفــظ و نگھـداری کـارگران                    

.مورد استفاده قرار می گیرد

کلیه قسمتھای داربست شامل جایگاه، اجزای نگھدارنده، تکیه گاھھا، اتصاالت، راھھای عبـور و                ٢-٢-٧-١٢

پلکان داربست باید با استفاده از مصالح مناسب و مرغوب مانند چوب، فوالد و امثـال آن توسـط شــخص                        

ص ذیصالح طوری طراحی، ساخته و آماده به کار شود که داربست عالوه بر ایستایی و پایداری                  یا اشخا

ش چھار برابر بار مورد نظر را داشته باشد،الزم . ظرفیت پذیر

ی و سـایر                ٣-٢-٧-١٢ قطعات و اجزاء چوبی بکار برده شده در داربست بایــد بــدون پوسـیدگی، تــرک خوردـگ

ھمچنین از رنگ کردن اجزاء چوبی داربست کـه باعــث                .نواقصی باشد که استحکام آن را به خطر اندازد          

ص آن می گردد، باید خودداری شود .پوشیده شدن عیوب و نواق

ی گیرنــد، بایـد صــاف، بــدون               تخته ٤-٢-٧-١٢ ھای چوبی که بــرای جایگــاه داربســت مـورد اسـتفاده قـرار ـم

ھــا بایـد دارای ضـخامت     تختـه  کلیه .ھرگونه زائده و برجستگی و عاری از مواد چسبنده و لغزنده باشند       

سانتیمتر ضخامت باشـند و طـوری در کنـار یکدیگـر                 ٥سانتیمتر عرض و     ٢٥یکسان بوده و حداقل دارای       

قرار داده و مھاربندی شوند که به ھیچ وجه جابجا نشده و ابـزار و مصــالح از بیـن آنھــا بــه پـایین ســقوط         

٢٥٠ھــا حــداکثر   تختـه   سـانتیمتر و فاصـله تکیـه گاھھـای             ٥٠ھمچنین عرض جایگاه باید حداقل       .ننماید

.سانتیمتر باشد

اجزای فلزی داربست شامل لوله ھا، بست ھا، پایه ھا، چفت ھا و سایر قطعات آن بایــد سـالم              ٥-٢-٧-١٢

ی               و بدون خوردگی، ترک و عیــب باشـد و ھمچنیــن لولـه ھـای داربســت بایـد مسـتقیم و بــدون خمیدـگ

.باشند
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کلیه عملیات مربوط به نصب، تغییر، تعمیر یا پیاده کردن داربست، باید توسـط اشــخاص ذیصــالح                       ٦-٢-٧-١٢

.انجام شود

ص ذیصــالح مورد بازدیـد، کنــترل و تأییــد قـرار گـیرد تـا از                      ٧-٢-٧-١٢ داربست باید در موارد ذیل توسـط شــخ

.پایداری، استحکام و ایمنی آن اطمینان حاصل شود

.قبل از شروع به استفاده از آن:الف

.حداقل ھفته ای یک بار در حین استفاده:ب

س از ھرگونه تغییرات یا ایجاد وقفه در استفاده از آن:ج .پ

س از وقوع باد، طوفان، زلزله و عوامل مشابه که استحکام و پایداری داربست مورد تردید قرار گیرد:د .پ

برای جلوگیری از خطر سقوط کارگران، باید در طرف باز جایگاه کار، نرده حفـاظتی مطـابق مفـــاد                ٨-٢-٧-١٢

شب ھمچنین برای پیشگیـری از افتادن مصـالح و ابزار کـار از روی کــف جایـــگاه،                       .نصب گردد ١-٥-١٢خ

ش  .نصب شود٢-٥-١٢باید در لبه ھای باز جایگاھھا پاخورھای مناسب طبق شرایط مندرج در بخ

در فصل سرما ھنگامی که بر روی جایگاه داربست برف یا یخ وجود داشته باشد، کـارگران نبایـد                           ٩-٢-٧-١٢

.روی آن کار کنند، مگر آنکه قبًال برف و یخ از روی جایگاه برداشته شود

از داربست ھا نباید برای انبار کردن مصالح ساختمانی استفاده شود، مگر مصالحی کـه بــرای                          ١٠-٢-٧-١٢

ت، بـار                .کوتاه مدت و برای انجام کار فوری مورد نیاز باشد             ت تعــادل داربـس در چنین حالتی نیز بایــد جـھ

در پایان کار روزانه، باید کلیه مصـالح و ابـزار کـار از روی جایگـاه                    .روی جایگاه به طور یکنواخت توزیع گردد      

.داربست تخلیه شود

.برای تامین ایستایی داربست و جلوگیری از واژگون شدن آن رعایت موارد زیر الزامی است١١-٢-٧-١٢

پایه ھای داربست به نحو مطمئنی در محل تکیه گاھھا مستقر شود، بــه طـوری کـه از جابجـایی و                 :الف

ش آنھا جلوگیری ب .عمل آیده لغز

پایه ھای داربست در محل استقرار بر روی زمین، باید روی صفحات مقاوم قرار گیرند، تا از فـرو رفتـن                           :ب

.آنھا در زمین و بر ھم خوردن تعادل داربست پیشگیری شود

داربست باید در فاصله ھای مناسب عمودی و افقی، به طور محکم به ساختمان متصل و مھار گـردد                  :ج

ش و نوسان آن در حین کار جلوگیری ب .عمل آیده تا از لرز

در مواردی که داربست در دو ضلع مجاور قرار می گیرد، باید در محل تالقی به طـور کامـل بــه یکدیگــر                             :د

.متصل و کالف شوند

.در موقع طوفان یا باد شدید باید از کار کردن کارگران بر روی داربست جلوگیری شود:ـھ

ھنگامی که در مجاورت خطوط انتقال نیروی برق نیاز به نصب داربست باشد، ایـن کـار بایــد بــا                              ١٢-٢-٧-١٢

.صورت پذیرد٨-٤-٢-١٢رعایت مفاد ردیف ھای الف و د بند 

ی شـود، بایــد بـه طرـیق                               ١٣-٢-٧-١٢ ھنگامی که مصالح از روی جایگاه داربست بـه طــرف بــاال کشــیده ـم

.مناسبی از برخورد آن با داربست جلوگیری به عمل آید

در موقع پیاده کردن و برچیدن داربست چوبی، باید کلیه میـخ ھــا از قطعـات داربســت بـه طور                                ١٤-٢-٧-١٢

.کامل بیرون کشیده شوند

نردبان٣-٧-١٢

ــن آمــدن بــه                            ١-٣-٧-١٢ ی، بـاال رفتــن یــا پایـی نردبان وسیله ای ثابت یا متحرک است که به منظور دسترـس
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ش از      درجه نسبت به افق، در عملیات سـاختمانی مــورد اسـتفاده قـرار مــی                ٥٠صورت شیب دار با زاویه بی

.در وسط به نام پلــه مــی باشـد       غیر لغزنده     گیرد و معموًال شامل دو قطعه در کنار به نام پایه و قطعاتی               

ش از          (درجه، نردبان در نظر گرفته شود   ٥٠به طور کلی باید ھر راه پله با زاویه شیب بی نردبان متحرک،  .

)درجه٩٠تا ٥٠درجه و نردبان ثابت، ٧٥تا ٥٠

در صورت عدم دسترسی به وسایل مطمئن برای رسیدن به نقـاط فوقـانی سـاختمان یا بـرای                                   ٢-٣-٧-١٢

دسترسی موقت به طبقات، قبل از ایجاد راه پله دائم یا موقت، می توان از انواع مختلف نردبــان اعم از                              

:چوبی، فلـزی، یک طرفه، دو طرفه، ثابت و متحرک با رعایت موارد زیر استفاده نمود

ص دیگـری داشـته باشـند، نبایـد اسـتفاده                                  :الف از نردبانھایی که پله ھا یا پایه ھای آن ترک خورده یا نقــ

.شود

ش      ــه گاه نردبان باید در جایی ثابت قرار گیرد، به طوری که ام            ــپایه ھا و تکی :ب ی وجــود  ــ کان ھیچ لغـز

.ھمچنین پله ھا و پایــه ھــای نردبانھـا نبایــد بــه مــواد روغنی و لغزنده آلــوده باشـند                            .نداشته باشد  

.ھنگام استفاده از نردبان، حمل بار با دست ممنوع می باشد

ش پا بر روی آنھا پیشگیری به عمل آید:ج .پله ھای نردبان فلزی باید آجدار باشند تا از لغز

نردبان را نباید جلوی دربی که باز است یا قابل باز شدن است، قرار داد مگر آنکه درب به نحو مطمئـن                :د

.بسته یا قفل شده باشد

ی گـیرد، بلندتـر                          :ـھ طول نردبان باید حداقل یک متر از کفی که برای رسیدن به آن مورد استفاده قــرار ـم

.بوده و این قسمت اضافی فاقد پله باشد

ی                  ٣-٣-٧-١٢ ش از دو طبقـه، بایــد حـت ت و ھمچنیــن در سـاختمانھای بیــ در مواردی که رفت و آمد زیاد اـس

ک            المقدور از نردبانھای جداگانه برای باال رفتن و پایین آمدن اسـتفاده شــود و در ھیـچ حـالتی نبایــد از ـی

ش از یک نفر ب .طور ھمزمان استفاده کننده نردبان بی

متر یک پاگرد تعبیه شود و ھر قطعه از نردبان که بیــن دو                ٩در نردبانھای ثابت باید حداکثر در ھر          ٤-٣-٧-١٢

ھمچنین نردبان و پاگرد آن باید به وسیله نرده مطابق           .پاگرد قرار دارد، نباید در امتداد قطعه قبلی باشد        

شاد بـمف .محافظت شود١-٥-١٢خ

افزودن ارتفاع نردبان با قراردادن اجسامی از قبیل جعبه یا بشکه در زیر پایه ھای آن یا اتصـال دو              ٥-٣-٧-١٢

ت            ش از ده مـتر مـورد                   .نردبان کوتاه به یکدیگر مجـاز نیـس بـه عــالوه نبایــد نردبــان یــک طرفــه بـا طـول بـی

.استفاده قرار گیرد

نردبان دو طرفه باید مجھز به قید یا ضامنی باشد که از بـه ھـم خــوردن شـیب آن جلوگـیری بــه                           ٦-٣-٧-١٢

.متر بیشتر باشد٣ضمنًا در حالت باز نباید ارتفاع آن از .عمل آید

ش دارد، قرار داده شود، باید به وسـیله گــوه یــا کفشــک                   ٧-٣-٧-١٢ چنانچه نردبان در محلی که احتمال لغز

ش و حرکت پایه ھا جلوگیری شود                        ھمچنیــن تکیــه گـاه    .الستیکی شیاردار یا وسایل و موانع دیگر از لغز

.باال باید دارای استحکام کافی باشد

راه پله ھای موقت٤-٧-١٢

در زمان احداث ساختمان برای حمل مصالح، رفت و آمد کارگران و دسترسی به طبقات، بایــد در                   ١-٤-٧-١٢

اولین زمان ممکن حداقل یک راه پله موقت نصب شود و در تمام مـدتی کـه عملیـات سـاختمانی ادامــه                       

.دارد، به دقت از آن محافظت و نگھداری گردد
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ی سـاخت    ــ ه ھای راه پله موقت باید با رعایت ضوابط و مقررات مبحث الـزام                   ــپل٢-٤-٧-١٢ ــ ات عموـم مـان  ـ

:و رعایت موارد زیر نصب شود)مبحث چھارم مقررات ملی ساختمانی ایران(

ای کف آنھـا حداقل        ـــپله ھای موقت باید دارای ابعاد یکسان بوده و عرض آنھا حداقل یک متر، پھن                      :الف

.سانتیمتر و اختالف سطح بین دو پاگرد حداکثر چھار متر باشد٢٢سانتیمتر، ارتفاع آنھا حداکثر ٢٥

ش و سـقوط افراد، واجـد                            :ب از چوب، فلز، بتن و نظایر آن طوری ساخته شود که ضمن جلوگـیری از لغــز

نســبت بــه حداکثــر  ٥/٢اســتحکام و مقاومــت کــافی بــوده و دارای ضــریب ایمــنی بارگــذاری حــداقل           

.بارھای وارده باشد

در استفاده موقت از شیب راه پله ھای دائم، باید پله ھای موقتی با رعایت مفاد بندھای فوق ایجــاد                            :ج

.گردد

ص                :د اد ــ اسب مطابق مف    ــاظ من ـب، با حف   ـاطراف باز راه پله ھای موقت باید بالفاصله بعد از برپایی و ن

ش ب .محافظت شوند١-٥-١٢خ

راھھای شیب دار و معابر٥-٧-١٢

ق حـداکثر        ــ مانی راھــی اســت کـه زاوی  ــراه شیب دار در کارگاه ساخت١-٥-٧-١٢ ٥/١١ه آن بــا سـطح اـف

بــوده و بــرای عبــور و مــرور افــراد و حمــل و نقــل وســایل، تجھــیزات و مصــالح        )درصــد٢٠شــیب (درجــه  

.ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد

طبقـات یــا   کــف  معابر در کارگاھھای ساختمانی عبارتند از گذرگاھھای افقی که بر روی زمین یــا                      ٢-٥-٧-١٢

داربست ھا و غیره برای عبور و مرور افراد و حمل و نقل وســایل، تجھـیزات و مصــالح سـاختمانی مورد                                    

.استفاده قرار می گیرند

ت کـافی بــوده و دارای ضـریب ایمنــی                ٣-٥-٧-١٢ راھھـای شــیب دار و معـابر بایــد واجــد اســتحکام و مقاوـم

ش کف این راھھا و معابر باید بــا           .نسبت به حداکثر بارھای وارده باشند         ٥/٢بارگذاری حداقل     ضمنًا پوش

ش و سـقوط افـراد                              ی و ســاخته شـود کـه موجــب لغــز استفاده از مصالح مقاوم و مناسب طـوری طراـح

ف، ضـخامت آنھـا نبایــد از              تخته چوبی   نشود و در صورت استفاده از           ش ـک سـانتیمتر کمتــر     ٥بـرای پوشــ

ھمچنین اطراف باز راھھای شیب دار و معابر که احتمال سقوط افراد را در بر دارد، باید بـا رعایــت             .باشد

.محافظت گردند١-١-۵-١٢مفاد بند 

٦٠راھھای شیب دار و معابری که فقط بــرای عبـور افــراد ایجـاد مــی شـوند، بایـد دارای حـداقل               ٤-٥-٧-١٢

.سانتیمتر عرض باشند

راھھای شیب دار و معابری که عالوه بر افراد، برای عبور گاری، چرخ دستی و یا فرغون نیز مورد               ٥-٥-٧-١٢

ض و حـداکثر                   ک مـتر عر ١٠زاویـه حــدود  (درصـد شـیب     ١٨استفاده قرار می گیرند، باید دارای حداقل ـی

ش از           متوالی  فاصله عمودی بین پاگردھای        .و سطح ھموار باشند      )درجه متر ٤سطح شیب دار نباید بی

.باشد

ض راھھای شیب دار و معابری که برای حمـل و جابجـایی وســایل ســنگین یــا وســایل نقلیـه                    ٦-٥-٧-١٢ عر

متر باشد، بــه عــالوه در طـرفین آن باید موانـع محکـم و مناـسب                ٥/٣استفاده می شوند، نباید کمتر از       

.نصب گردد

ض راھھای شیب دار که در گودبرداریھا ایجاد می شود بایستی حداقل                      ٧-٥-٧-١٢ مـتر بـوده و جــداره         ٤عر

.دنھای آن نیز به نحو مقتضی پایدار گرد
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تخریب

کلیات١-٨-١٢

ھر اقدامی که مستلزم جدا کردن مصالح از ساختمان به منظور حذف، نوسازی، تعمــیر، مرمت                                ١-١-٨-١٢

.و بازسازی تمام یا قسمتی از بنا باشد، تخریب نامیده می شود

س ناظر برنامـه ریـزی و اقــدامھای زیـر                                    ٢-١-٨-١٢ قبل از شروع عملیات تخریب باید با کســب نظــر از مھنــد

:انجام گیرد

.مجوز الزم از مقام رسمی ساختمان اخذ شود:الف

با اطالع و ھمکاری موسسات ذیربط جریان آب، بـرق، گـاز و سرویسـھای مشــابه قطـع یـا در صــورت                   :ب

ش                           ی بــه آنھــا و شــیر آتــ لزوم سالم سازی، محدود و نگھداری شود، به طوری که راھھای دسترـس

.نشانی محفوظ بماند

زمان و مدت قطع سرویسھای فوق و شروع عملیات تخریب حداقل یک ھفته قبل، به اطالع ساکنین                             :ج

عدم رعایت محدودیت فوق، فقط ھنگامی مجــاز اـست کـه عدم                 .ساختمانھای مجاور رسانده شود    

لزوم این امر باید قبًال بـه تاییـد مقـام رســمی سـاختمان                       .تخریب فوری بنا، ایمنی را به خطر اندازد        

.رسیده باشد

اقدامات الزم، برای محافظت از پیاده روھا و معابر عمومی مجاور ساختمان مورد تخریب، انجـام شــود                   :د

ب اج              ف        ــ و در صورت نیاز به محدود یا مسدود نمودن آنھا با کـس اد ـــ ازه از مراجـع ذیـربط بــا رعایــت ـم

.، اقدام الزم به عمل آید٢-٢-٢-١٢و ١-٢-٢-١٢و ١-١-٢-١٢بندھای 

ی       ـت الزم متناسب با محل و نوع ساخت    ال و تجھیز   یوسا:ـھ ش تخریب بـا رعایــت ویژـگ ھــای ـــ مان و رو

شب .تھیه شود٣-٦-١٢خ

ی و ت                  :و ص ذیصـالح بررـس دابیــراثرات ناشی از تخریب بنا در پایداری سازه ھـای ھمجـوار، توسـط شـخ

.الزم در جھت پایداری ابنیه مجاور اتخاذ گردد

برنامه ریزی برای جمع آوری و دفع مواد حاصل از تخریب و انتخاب محل مجاز برای انباشتن آنھا انجـام                      :ز

.شود

ص نظیر کارخانه ھا، بیمارستانھا، دودکشھای صنعتی و دیگر امــاکنی کـه                            :ح در تخریب ساختمانھای خا

تاسیسات ویژه دارند، قسمتھای مربوطه باید توسط افراد ذیصالح مــورد بازدیــد قرارگــیرد و وسـایل و                          

.تجھیزات الزم برای تخریب و مقابله با خطرھای ناشی از آن فراھم شود

در صورتی که ساختمان مورد تخریب دارای برقگیر باشد، ابتدا باید برقگیر از ساختمان جدا شود و در                              :ط
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.صورت لزوم مجددًا در نزدیکترین فاصله نصب و آماده به کار گردد

ب شـده جــدا و در مکـان مناسـبی انبـار                         :ی کلیه شیشه ھای ساختمان مورد تخریــب بایـد از محـل نـص

.گردد

ص ذیصـالح بـر کــار آنــان نظـارت و                                  :ک در عملیات تخریب باید کارگران باتجربـه بکـار گرفته شــده و اشـخا

ھمچنیــن سـایر افـراد از     .دستورالعملھا، روشھا و مراحل مختلف اجرای کار را به آنان گوشزد نمایند                  

.ماشین آالت و تجھیزات مربوطه، باید از اشخاص ذیصالح باشندمتصدیان جمله رانندگان و 

کلیه راھھای ارتباطی ساختمان مورد تخریب به استثنای پلکانھـا، راھروھـا، نردبانھـا و درھایی                   ٣-١-٨-١٢

بـه عـالوه ھیـچ راه        .که برای عبور کارگران استفاده می شوند، باید در تمام مدت تخریب مسدود گردند                        

.خروجی قبل از اینکه راه دیگر تأیید شده ای جایگزین شود نباید تخریب گردد

ش ســوزی، زلزلـه، انفجـار و نظــایر آن                       ۴-١-٨-١٢ در تخریب ساختمانھایی که بر اثــر فرسـودگی، سـیل، آـت

ش و خرابی ناگھانی باید دیوارھا قبل از تخریب زیـر                             آسیب دیده یا از بین رفته اند، برای جلوگیری از ریز

.دننظر شخص ذیصالح مھار و شمع بندی شو

در صورتی که ارتفاع ساختمان مورد تخریب از ساختمانھا و تاسیسات ھمجـوار بیشـتر باشـد و                             ۵-١-٨-١٢

سات مجـاور وجـود داشـته باشـد، بایـد                                           ش مصالح و ابـزار کـار به داخــل یـا روی بناھــا و تاسی امکان ریز

ش حفاظتی با مقاومت کافی به عمل آید .اقدامات الزم از قبیل نصب سرپو

ف موقــت،                               ۶-١-٨-١٢ ھر یک از اجـزای ساختمــان مورد تخریب و تجھــیزات مـورد استفــاده اعـم از ـکف، ـک

چوب بست، پله ھای موقت، سـقف و سـایر اجـزای راھروھـای سرپوشـیده و راھروھــای عبـور و مــرور                            

ش از دو سوم مقاومت خود، بارگذاری شوند .کارگران، پلکانھا و نردبانھا نباید بی

میخھای موجود در تیرھا یا تخته ھای ناشی از تخریب باید بالفاصله به داخل چـوب فــرو کوبیــده                      ٧-١-٨-١٢

.کشیده شوندبیرون یا 

تخریب باید از باالترین قسمت یا طبقه شروع شود و به پایین ترین قسمت یا طبقه ختــم گـردد،                         ٨-١-٨-١٢

ص که تخریب به طور یکجـا، با اسـتفاده از مواد منفجــره در پــی                      از راه دور بـا    و طبقـات     مگر در موارد خا

ــه احتیــاط ھــا و مــق وزھــای الزم انجــام و یــا از طریــق  ــــررات ایمــنی مربــوط و کســب مــجــــرعایــت کلـی

.دن با کابل و واژگون کردن و یا از طریق ضربه زدن با وزنه ھای در حال نوسان انجام شودــکشی

در پایان کار روزانه، قسمتھای در دست تخریب نباید در شرایط ناپایداری که در برابر فشار باد یــا                               ٩-١-٨-١٢

ارتعاشات آسیب پذیر باشند، رھا گردند و ھمچنین باید با بررسی الزم اطمینان حاصــل شــود کــه کلیــه                      

عملیات تخریب و ھمچنین چوب بست ھا، شمع ھا، سپرھا، حائــل ھـا و ســایر                  قسمتھای باقیمانده از      

.وسایل حفاظتی، پایداری و ایمنی الزم را دارند

انباشــتن مصــالح و ضــایعات جــدا شــده از ســاختمان مــورد تخریــب در پیــاده رو و دیگــر معــابر و             ١٠-١-٨-١٢

ت                     در صـورتی کـه در محـل         .فضاھای عمومی بدون کسب مجوز از مقام رسمی سـاختمان ممنـوع اـس

مورد تخریب زمین و فضای کافی برای انباشتن مصالح و ضایعات وجود نداشته باشد، باید ھـر روز مـواد                              

.تقال یابندنجدا شده به مکان مجاز دیگر ا

تخریب کف وسقف٢-٨-١٢

س                ١-٢-٨-١٢ قبل از تخریب سقفھا باید راھھای ورودی به طبقه زیر آن طــوری مسـدود گـردد، کـه ھیــچ کــ

.نتواند از آن رفت و آمد کند
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در طاقھای ضربی، چه ھنگامی که دھانه ای در آن ایجاد می شود و چه در ھنگام تخریب کلی                            ٢-٢-٨-١٢

.آن، باید آجرھا و مصالح بین دو تیر آھن تا تکیه گاھھای طاق به طور کامل برداشته شود

س تنیده تشکیل یافته اند، باید توجه کافی به انــرژی                   ٣-٢-٨-١٢ ش یا پ در تخریب سقف ھایی که از بتن پی

.ذخیره شده در بتن و خطرھای ناشی از آزاد شدن آن به عمل آید

س از برداشتن قسمتی از آن، بایـد روی تـیرآھن ھــا یــا تیرچــه ھـا                   ٤-٢-٨-١٢ تختـه  ھنگام تخریب سقف، پ

ض   ھای چوبی  سانتیمتر به طـور عرضــی و بـه تعــداد کـافی قـرار داده               ٥سانتیمتر و ضخامت   ٢٥ به عر

.شود تا کارگران مربوطه بتوانند در روی آنھا به طور مطمئن مستقر شده و به کار خود ادامه دھند

سقف برداشــته شــود،                         ٥-٢-٨-١٢ در تخریب طاقھای شیروانی یا چوبی، ابتـدا باید قسـمتھای پوششــی 

س نسبت به برچیدن خرپا یا اسکلت سقف اقدام گردد .سپ

تخریب دیوارھا٣-٨-١٢

ھیچ یک از تکیه گاھھا نباید در طبقه ای برداشته شود، مگر آنکه کلیه قســمتھای طبقـه بـاالی                           ١-٣-٨-١٢

.آن قبًال تخریب و برداشته شده باشد

ش از              ٢-٣-٨-١٢ برابر ضخامت آن باشد، نباید بدون مھاربندی            ٢٢تمام یا قسمتی از دیواری که ارتفاع آن بی

.جانبی آزاد بماند، مگر اینکه اساسًا برای ارتفاع بیشتر محاسبه و ساخته شده باشد

ف         ــمتری از آنھا کلیه سوراخ     ٣ فاصله   اریب ھر یک از دیوارھا، باید ت         ـــقبل از تخ   ٣-٣-٨-١٢ ھــایی کـه در ـک

ش موقت مناسب پوشانده شوند .قرار دارند با پوش

س از تخریب دیوارھایی که برای نگھداری خاک زمین یا ساختمان مجاور ساخته شده اند، باید              ٤-٣-٨-١٢ پ

.اجرای سازه ھای نگھبان انجام شود

تخریب اسکلت ساختمان۴-٨-١٢

ل یا وسایل مشابه استفاده شود، بایـد        یدر صورتی که برای تخریب اسکلت ساختمان از جرثق         ١-۴-٨-١٢

برای حفــظ تعادل و جلوگــیری از لنگــر بـار وصـدمه بــه اشـخاص، سـاختمانھا، تاسیسـات وتجھـیزات یـا                                     

.اسکلت ساختمان مورد تخریب، از طناب ھدایت کننده استفاده شود

ش بــه                                  ٢-۴-٨-١٢ قبل از بریدن تیرآھن باید اقدامات الزم به منظور جلوگیری از سقوط آزاد تیرآھن بعـد از بر

.عمل آید

ش ھای بلند صنعتی و سازه ھای مشابه ۵-٨-١٢ تخریب دودک

ی، بایــد                           ١-۵-٨-١٢ ش ھای بلند صنعتی وسازه ھای مشابه، از طریق انفجار یــا واژگوـن قبل از تخریب دودک

.محدوده ای محافظت شده و مطمئن با وسعت کافی در اطراف آن در نظر گرفته شود

ست                              ٢-۵-٨-١٢ در صورتی که قرار باشد سازه ھای فوق الذکر به طریق دستی تخریب گردند، بایـد از دارب

ت نــیز به تـدریج پـایین آورده                                    استفاده شده و به تناسب تخریب سازه از بـاال بـه پایین، سـکوی داربـس

شود، به ترتیبی که ھمواره محل استقرار کارگران مربوطه پــایین تر از نقطـه بــاالیی سـازه بــوده و ایـن                                

.سانتیمتر باشد١٥٠سانتیمتر و حداکثر ٥٠اختالف ارتفاع حداقل 

مصالح و ضایعات حاصل از تخریب سازه ھای مورد بحث باید از داخل آنھا به پایین ریخته شـود و                      ٣-۵-٨-١٢

برای جلوگیری از انباشته شدن و تراکم مصالح و ضایعات، باید قبًال دریچه ای در قسمت تحتانی سـازه                                   
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س از توقف کار تخریب.تخلیه آنھا ایجاد شودبرای  . انجام شود،تخلیه مواد مذکور بایستی پ

مصالح و ضایعات۶-٨-١٢

مصالح ساختمانی و ضایعات حاصل از تخریب نباید به طور سقوط آزاد به خارج پرتاب شوند، مگر                ١-۶-٨-١٢

ش بینی شده انجام گیرد ص پی .اینکه تخلیه از داخل کانالھای مخصو

ب، در ھمـان محـل                   ٢-۶-٨-١٢  انبــار و ،در صورتی که مصالح قابل اشتعال جدا شده از ساختمان مورد تخرـی

.نگھداری شود، باید وسایل اطفای حریق مناسب به تعداد و مقدار کافی فراھم شود

ضایعات به دست آمده از مواد رادیواکتیو، آزبست، مواد سمی یا مواد آلـوده کننـده، بایــد جـدا از                  ٣-۶-٨-١٢

س به محل مجاز حمل گردند .بقیه ضایعات به دقت نگھداری و بسته بندی شوند و سپ

ت                             ٤-۶-٨-١٢ مصالح و ضایعات ناشی از تخریب نباید روی کف طبقات به صورتی انباشته شوند که از ظرفـی

ی از انبـار              . مجاز کف طبقه مربوط بیشتر باشد       باربری ی ناـش شارھای افـق به عالوه باید از وارد شدن ف

.شدن مصالح و ضایعات به دیوارھا نیز جلوگیری شود

مصالح و ضایعات ناشی از تخریب نباید به نحوی انباشته شوند که برای سـاختمانھای مجـاور و                                 ٥-۶-٨-١٢

ص   این مواد باید     .یا معابر عمومی تولید اشکال نمایند            اسب بارگیری و به محل ھــای مجــاز          ـل من ـ در فوا

.حمل گردند

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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عملیات خاکی 

کلیات ١-٩-١٢

خاکبرداری، خاکریزی، تســطیح زمیــن، گودبـرداری، پــی          :منظور از عملیات خاکی عبارت است از         ١-١-٩-١٢

ل یکنی ساختمانھا، حفر شیارھا، کانالھا و مجاری آب و فاضالب و حفر چاھھای آب و فاضـالب بـا وسـا                            

.مکانیکیدستی یا 

:قبل از شروع عملیات خاکی باید اقدامات زیر انجام شود٢-١-٩-١٢

ص ذیصالح زمین مــورد            :الف ص و یا اشخا س خــاک و ھمچنین                      توسط شخ نظـر از لحـاظ اســتحکام و جن

ی جداره  سازبرداری و پایدار    گودعالوه نقشه    ه  ب.مورد بررسی قرار گیرد       به دقت   پایداری ابنیه مجاور    

 رســمی سـاختمان   رجـع  یید م أبه ت باید  ھای گود و برنامه گودبرداری تھیه شده توسط این اشخاص             

.برسد

ش،:ب  رســمی رجـع  زمـان شـروع آن بـه ھمـراه مجـوز صــادره توسـط م            ھمچنیــن   برنامه گودبـرداری و    رو

س ناظر قرار گیرد .ساختمان در اختیار مھند

سیســات زیرزمیــنی از قبیــل کانالھــای فاضــالب، قنــوات قــدیمی، لولــه کشــی آب و گــاز،            أموقعیــت ت:ج

ب بـروز                             کابلھای برق، تلفن و غیره که ممکن است در حین عملیات گودبـرداری و خـاک بــرداری موـج

خطر و حادثه گردند و یا خود دچار خسارت شوند، مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و با ھمکاری                

.سازمانھای ذیربط، نسبت به تغییر مسیر دائم یا موقت و یا قطع جریان آنھا اقدام گردد

امکان پـذیر نباشـد،       فوق  در صورتی که تغییر مسیر یا قطع جریان برخی از تاسیسات مندرج در بند ج                     :د

.باید با ھمکاری سازمانھای مربوطه و به طرق مقتضی نسبت به حفاظت آنھا اقدام شود

ات عمومی از قبیــل     ـگاھھای خدم ـــاورت یکی از ایست    ـکی و یا مج   ـچنانچه محل گودبرداری در نزدی    :ـھ

ش نشانی، او س و غیره بوده و یا در مسیر اتومبیلھای مربوطه باشد، باید قبًال مراتب به اطـالع                رآت ژان

س رسانی عمومی وقفه ای ایجاد نشود .مسئولین ذیربط رسانده شود تا احیانًا در سروی

ت کـه ممکـن اســت مـانع از                    :و کلیه اشیاء زائد از قبیل تخته سنگ، ضایعات ساختمانی و یا بقایـای درـخ

.انجام کار شده و یا موجب بروز حوادث شوند، از زمین مورد نظر خارج گردند

ی، تخلیــه                ٣-١-٩-١٢ در صورتی که در عملیات خاکی از دستگاھھای برقی ماننـد الکتروموتور بـرای ھوادـھ

ش                 به کار گرفته شده و    ١-٦-١٢آب و نظایر آن استفاده شود، این گونه دستگاھھا باید با رعایت مفاد بخ

.به وسایل حفاظتی مناسب مجھز باشند

ی باشـد    یچنانچه محل مورد نظر برای عملیات خاکی نظیر حفر چاه در معابر عمومی یـا محلھــا                  ٤-١-٩-١٢
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که احتمال رفت و آمد افراد متفرقـه وجــود داشـته باشــد، بایـد بـا اقـدامات احتیـاطی از قبیــل محصـور کـردن                               

سایل کنــترل مســیر، از ورود افـراد بـه نزدیکــی منطقـه                               محوطه حفاری، نصب عالئم ھشـدار دھنـده و و

.عمل آمده و دھانه این گونه محل ھا در پایان کار روزانه مسدود گردنده حفاری جلوگیری ب

)حفر طبقات زیرزمین و پی کنی ساختمانھا(گودبرداری و خاکبرداری ٢-٩-١٢

، ای گـود  هدر صورتی که در عملیات گودبرداری و خاکبرداری احتمال خطری برای پایــداری جـداره                       ١-٢-٩-١٢

ب                             ،دیوارھا  ساختمانھای مجاور و یا مھارھا وجود داشته باشد، باید بـا اسـتفاده از روشـھایی نظـیر نـص

ص    ـشمع، سپر و مھارھای مناسب و رعایت فاصله مناسب و ایم           ورت لزوم با اجـرای     ــن گودبرداری و در 

.مین گرددأسازه ھای نگھبان قبل از شروع عملیات، ایمنی و پایداری آنھا ت

ش یا لغ  ـمال ری  ــر که احت  ـسانتیمت١٢٠ش از   ـرداری ھای با عمق بی      ــدر خاکب   ٢-٢-٩-١٢ ش دیـواره    ـز ز

ت ــ اظــ ر و مھارھای محکم و مناسب نسـبت بــه حــف          ــع، سپ ـھا وجود داشته باشد، باید با نصب شم       

شـیب   ایســتایی  دیواره ھا اقدام گردد، مگر آنکه بــا توجـه بــه مطالعـات ژئوتکنیــک شـیب دیــواره از زاویه               

.طبیعی خاک کمتر باشد

در مواردی که عملیات گودبرداری در مجاورت بزرگراھھـا، خطــوط راه آھـن یــا مراکـز و تاسیســات                          ٣-٢-٩-١٢

ش دیواره ھا صورت گیرد ش یا ریز ش انجام می شود، باید اقدامات الزم برای جلوگیری از لغز .دارای ارتعا

 ھمچنیـن دیــواره ھـا و سـاختمانھای مجـاور دقیقـًا               ،در موارد زیر باید دیواره ھای محل گودبرداری        ٤-٢-٩-١٢

ش یا لـغ            ـتوسط شخص ذیصالح مورد بررسی و بازدید قرار گرفته و در نق                 ش دیـواره    ـــ اطی که خطر ریز ز

ب و یا مھارھـای                        یوجود آمده است، مھارھا و وسا         ه ھا ب  ل ایمنی الزم از قبیل شمع، سپر و غیره نـص

.موجود تقویت گردند

 بارصورت روزانه و بعد از پایدارسازی، حداقل ھفته ای یکه قبل از پایدارسازی کامل ب:الف

 زلزله و یخبندان،بعد از وقوع بارندگی، طوفان، سیل:ب

بعد از ھرگونه عملیات انفجاری:ج

ش ھای ناگھانی:د بعد از ریز

بعد از وارد آمدن صدمات اساسی به مھارھا:ـھ

برای جلوگیری از بروز خطرھایی نظیر پرتاب سنگ، سقوط افراد، حیوانات، مصــالح سـاختمانی و                   ٥-٢-٩-١٢

نیز برخورد افــراد و وســائط نقلیــه بــا کــارگران و وسـایل و          ماشین آالت و سرازیر شدن آب به داخل گود و          

ش                    به ١-٥-١٢ماشین آالت حفاری و خاکبرداری، باید اطراف محل حفاری و خاکبرداری با رعایت مفاد بخ

در صــورتی کــه حفــاری و گودبــرداری در مجــاورت معــابر و         .نحــو مناســب حصارکشــی و محافظــت شــود  

سـانتیمتر بوده و بــا عالئـم         ١٥٠ باید فاصله این حصار تا لبــه گـود حـداقل           ،فضاھای عمومی صورت گیرد  

شؤله دور قابل ر ــھشدار دھنده که در شب و روز و از فاص     ھر گودبرداری که بـه    .ز گرددــد، مجهنیت با

١٨٠ باید با سازه به ارتفـاع         ،سانتیمتر از معابر و فضاھای عمومی قرار می گیرد         ١٥٠ر از  ـله کمت ــفاص

.سانتیمتر و مقاوم در برابر نیروھای وارده محصور گردد

ھــوا در گودبرداری ھایی که عملیات اجرایی به علت محدودیت ابعــاد آن بـا مشــکل نـور و تھویــه                  ٦-٢-٩-١٢

.مل آیده ع اقدام الزم ب ھواواجه می گردد، الزم است نسبت به تأمین وسایل روشنایی و تھویهـم

ھمچنیــن این     .دنمواد حاصل از گودبرداری نباید به فاصله کمتر از یک متر از لبه گود ریختـه شــو                           ٧-٢-٩-١٢

ب             نمواد نباید در پیاده روھا و معابر عمومی به نحوی انباشته شو            د که مانع عبور و مرور گردیده یـا موـج
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.دنبروز حادثه شو

فاصله مناسب استقرار ماشین آالت و وسایل مکـانیکی از قبیــل جرثقیل، بیـل مکــانیکی، لـودر،                       ٨-٢-٩-١٢

انباشتن خاکھـای حاصـل از گودبـرداری و یـا مصـالح سـاختمانی در مجـاورت گـود، کــه توســط                    یا کامیون 

ص ذیصالح بررسی و تعیین می گردد، باید دقیقًا از لبه گود رعایت گردد .شخ

ش از یک متر می باشد، نباید کارگر در مح                 یدر گودھا ٩-٢-٩-١٢ ایی به کار    ـل کار به تنه   ـی که عمق آنھا بی

.گمارده شود

ض معابر و راھھای شیب دار        ١٠-٢-٩-١٢ لیه نباید کمتر    ـط نق ـاحداثی ویژه وسائ   )رمپ(در گودبرداریھا، عر

.متر باشد٤از 

در محل گودبرداریھای عمیق و وسیع، باید یک نفــر نگھبــان مسـئولیت نظـارت بـر ورود و خــروج                        ١١-٢-٩-١٢

برای آگاھی کارگران و سایر افراد، باید عالئم ھشدار          .کامیونھا و ماشین آالت سنگین را عھده دار باشد        

.دھنده در معبر و محل ورود و خروج کامیونھا و ماشین آالت مذکور نصب گردد

حفاری چاھھا و مجاری آب و فاضالب٣-٩-١٢

، بایــد  اچاھهی دستی   راقبل از آغاز عملیات حفاری چاھھا و مجاری آب و فاضالب به ویژه در حف             ١-٣-٩-١٢

س ــ عی از قبیل قنوات قــدیمی، فاضـالبھا، پــی ھــا، جـن         ـبررسیھای الزم درخصوص وجود و کیفیت موان  

خاک الیه ھای زمین و تأسیسات مربوط به آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن به عمل آید و در صـورت لــزوم                       

س برقرار گردد       محل حفاری نیز باید طوری تعیین شود که به ھنگــام کـار، خطـر                 .با سازمانھای ذیربط تما

ش یا نشت قنات و فاضالب مجاور یا برخورد با تأسیسات یاد شده وجود نداشته باشد .ریز

به منظور ایجاد تھویه کافی در عملیات حفاری چاھھا و مجاری آب و فاضالب، بایـد ھــر نــوع گــاز،                         ٢-٣-٩-١٢

ی از محـل کــار                                    گرد و غبار و مواد آلوده کننده دیگر که برای سالمتی افراد مضــر اســت، بــه طـرق مقتـض

سب مجھـز شـوند تـا                              ی منا خارج شود و در صورت لزوم باید کـارگران بــه ماســک و دســتگاھھای تنفـس

.ھمواره ھوای سالم به آنھا برسد

ت، بایـد                          ٣-٣-٩-١٢ کلیه افرادی که فعالیت آنھا با عملیات حفاری چاھھا و مجاری آب و فاضــالب مــرتبط اـس

.مجھز شوند٤-١٢متناسب با نوع کار به وسایل حفاظت فردی، مطابق با ویژگیھای فصل 

مقنی قبل از ورود به چاه برای عملیات چاه کنی، باید طناب نجـات و کمربنـد ایمنی را به خـود                           ٤-٣-٩-١٢

و ھمکـار وی بـر ســر چـاه حاضــر           بسته و انتھای آزاد طناب را در باالی چاه در نقطه ثابتی محکم نمــوده                    

.باشد

س از خاتمه کار روزانه   ٥-٣-٩-١٢ ، دھانه چـاه بایــد بــا صـفحات      و یا در مواقعی که حفاری انجام نمی شود      پ

.مشبک مقاوم و مناسب به نحو مطمئن پوشانده شود

ی « باید ضـوابط منــدرج در آیین نامــه و مقـررات                 فاضالبدر حفاری چاھھا و مجاری آب و            ۶-٣-٩-١٢ حفاظـت

.لحاظ گردد»چاھھای دستی 

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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عملیات برپایی و نصب اسکلت ساختمان١٠-١٢

کلیات١-١٠-١٢

 از قبیل قالب بندی،      یعملیات ساخت و نصب اسکلت فلزی و ھمچنین اجرای سازه ھای بتن                 ١-١-١٠-١٢

ص ذیصالح انجام شود .آرماتوربندی، ساختن و ریختن بتن در قالب ھا باید توسط اشخا

در موقع نصب و برپایی اعضای فلزی سازه از قبیل ستونھا، تیرھا یــا خرپاھــا، بایــد قبـل از جـدا              ٢-١-١٠-١٢

ی از      پیـچ و مھـره ھــا بســته شـده یــا             یمــی ازکردن نگھدارنده ھا و رھا کردن آنھا حداقل ن            حــداقل نیـم

ھمچنین قبل از نصب ھر عضو سازه بر روی سازه دیگر، عضو زیریــن               .جوشکاری الزم انجام گرفته باشد     

.سازه باید صددرصد پیچ و مھره یا جوشکاری شده باشد

در موقع نصب ستونھا، برای جلوگیری از سـقوط سـتونھای نـصب شــده بایــد ایــن سـتونھا بــه                         ٣-١-١٠-١٢

چنانچــه اتصــال سـتونھا بــه وسـیله تیرھـای واســط            .وسیله تیرھای واسط با سایر ستونھا مھار شــوند              

ص ذیصالح موقتًا با مھارھای جــانبی                 در ھـر حـال ھیـچ       .ر گردند    پایـدا  امکان پذیر نباشد، باید با نظر شخ

.ستونی نباید قبل از ایجاد اتصال با ستونھای مجاور و تأمین پایداری آن رھا شود

.برای باال بردن تیرآھن و سایر اجزای فلزی باید از کابلھـا و طنابھــای مخصـوص اسـتفاده شـود                   ۴-١-١٠-١٢

ش از حد، باید قطعات چوب و یا مـواد                      ش بی ھمچنین برای جلوگیری از صدمه دیدن کابل فلزی در اثر خم

استفاده از زنجیر بــرای بسـتن تـیرآھن و ســایر اجــزای فلــزی       .مشابه بین تیرآھن و کابل قرار داده شود    

.مجاز نمی باشد

ب و برپایی اعضــای فلــزی سـازه بایـد بــا                               ۵-١-١٠-١٢ ش برای نـص استفاده از دستگاھھای جوشکاری و بر

ب                ـوسایل باالبر و سای     .صورت گیرد ٦-٤-٢-١٢رعایت مفاد بند      ر وسایل و تجھیزاتی که در برپایی و نـص

ش  .باشند٢-٦-١٢اجزای سازه ھای فلزی مورد استفاده قرار می گیرند باید مطابق با مفاد بخ

در شرایط نامساعد جوی از قبیل باد، طوفان و بارندگی و یا در صورت ناکافی بودن روشنایی و                                ۶-١-١٠-١٢

ھمچنین تیرآھنھـا     .محدود بودن میدان دید، باید از ادامه کار بر روی اسکلت فلزی جلوگیری به عمل آید             

.و سایر قطعات فوالدی نباید در ھنگام نصب، آغشته به برف، یخ و یا سایر مواد لغزنده باشند

 فلــزی سـازه باید وســایل حفاظت فــردی از قبیــل کـاله                  یدر عملیات برپا نمودن و نصب اعضـا         ٧-١-١٠-١٢

ش حفاظتی با رعایت مفاد فصل                   ش ایمنی، کمربند ایمنی، طناب مھار، عینک و دستک ٤-١٢ایمنی، کف

ھمچنین کارگرانی که سطح تیرآھنھــا و قطعـات فــوالدی را بــا مــواد شــیمیایی      .مورد استفاده قرار گیرد   

ش سندبالست تمیز می کنند، باید از ماسکھای تنفسی استفاده نمایند .زیان آور و یا با رو
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در ھنگام نصب و برپا نمودن اسکلت ھای فلزی، محوطه زیر و اطراف کار باید محصور گردیده و                             ٨-١-١٠-١٢

.از ورود افراد به داخل محوطه مذکور جلوگیری به عمل آید

قبل از باال کشیدن تیرآھن ھا و قطعات فوالدی، اشیاء و قطعـات واقــع بـر روی اسـکلت کـه در                               ٩-١-١٠-١٢

ض سقوط باشند، باید برداشته شوند و در شرایط خاص در محل خود  .بسته شوندمحکم معر

 تشــکیل دھنــده اسـکلت ھـای فلـزی بایــد         یدر قسمتھای مناسبی از قطعات فوالدی و اجزا         ١٠-١-١٠-١٢

ش بینی شود .نقاط اتصال مناسبی برای قالب طناب مھار و داربست ھای معلق پی

باید روی زمین مونتاژ و          تا حد امکان     قطعات فوالدی مرکب که باید در ارتفاع زیاد نصب گردند،                ١١-١-١٠-١٢

.متصل گردند

س  ـ باید با استف      و کامیونت    ونـکامیتریلر،  ن آالت از    ـه آه ـتخلی١٢-١-١٠-١٢ ل ـایل باالبر و جرثقی   ـاده از و

.صورت گیرد

اجرای سازه ھای بتنی٢-١٠-١٢

 قالبھا از قبیل الوارھا، تخته ھا، شمعھای چوبی، پانلھا، پایه ھــای فلــزی و ســایر                       ی اجزا  یهکل١-٢-١٠-١٢

ی و اسـتفاده مــی                      قطعات مربوط که برای قالــب و شـمع بنــدی و مھــار کـردن در کارھــای بتــنی، طراـح

ی و      ٥/٢شوند، باید توسط اشخاص ذیصالح با ضـریب اطمینــان حـداقل             نســبت بــه بارھـای وارده طراـح

در صورتی که از قالب فلزی برای قالب بندی استفاده شود، باید استانداردھای مربوطـه                   .ساخته شوند 

.نیز رعایت گردد

ب،                                 ٢-٢-١٠-١٢ قالب بتن باید قبل از بتــن ریــزی بازدیـد و نســبت به اســتحکام و پایـداری کلیـه اجـزای قاـل

.مھارھا و غیره اطمینان حاصل شود تا در موقع بتن ریزی از فرو ریختن قالب پیشگیری به عمل آید

در موقع برداشتن قالب بتن باید از گرفتن کامل بتن اطمینان حاصل گردد و احتیاط ھای الزم به               ٣-٢-١٠-١٢

.منظور حفاظت کارگران از خطر احتمالی سقوط بتن یا قالب به عمل آید

ت، مجـاز                 ٤-٢-١٠-١٢ ھیچ گونه بار گذاری اضافه بر آنچه که در طراحی به عنوان بار زنده منظــور شــده اـس

نیست، مگر اینکه اجزای قالبھا، شمعھا، پایه ھا و مھارھای آن متناسب بـا بار اضـافی تقویــت شــوند،                        

.نشود٥/٢طوری که ضریب اطمینان بارگذاری کمتر از ه ب

بـه  ٤-١٢کارگرانی که در امر ساختن، حمل و ریختن بتن اشتغال دارند، باید طـبـق مفـاد فصـل                ٥-٢-١٠-١٢

ش حفاظتی مجھز باشند       ش، کاله و دستک ھمچنین کارگرانی که در ارتفاع به کـار بسـتن آرمـاتور و           .کف

ض خطر سقوط قرار دارند، باید مجھز به کمربند ایمــنی و طنــاب                            قالب یا ریختن بتن می پردازند و در معر

ب       از  ابزار و وسایل کار    افتادنمھار بوده و برای جلوگیری از سقوط آنھا و نیز       ی نـص محل بتن ریزی موانـع

.گردد

مــان کــار مــی کننــد و یــا در انــدود، بتــن پاشــی       ــــطــور مــداوم بــا ســی    ه رانــی کــه بـــکــارگ٦-٢-١٠-١٢

ش، عینــک و     ٤-١٢یا چکشی کردن بتن فعالیت دارند، باید با رعایت مفاد فصل            )ریتکشات( به دســتک

.ماسک تنفسی حفاظتی مجھز باشند

ص                          ٧-٢-١٠-١٢ در اجرای کارھای بتنی از قبیل قالب بندی، آرماتور بندی، ساخت و ریختن بتن باید از اشخا

.ذیصالح استفاده شود

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
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ت انجــام می شــود، بایـد بــا رعایــت           ــه سیم کشی ھایی که برای استف     ـکلی١-۴-١١-١٢ اده ھــای موـق

.و موارد زیر انجام شود٣-١١-١٢ش ـاد بخـمف

برای جلوگیری از ازدیاد و پراکندگی سیم ھای آزاد متحرک، باید در نقــاط مختلــف کارگـاه بـه تعــداد                         :الف

.کافی پریز در محل ھای مناسب نصب شود

متری از کف انجـام     ٥/٢سیم کشی برای استفاده ھای موقت در صورت امکان باید در ارتفاع حداقل              :ب

.در غیر این صورت باید سیم ھا طوری نصب شوند که از آسیب ھای احتمالی محفوظ بمانند.شود

ش قفــل دار مسـدود گردنـد و                            :ج کلیه تابلوھای برق موقت بایستی به وسـیله محفظــه ھــایی بـا درپــو

ش و یا سکوی عایق گسترده باشند .پیرامون آنھا روی زمین فر

ش ساخته بتنی۵-١١-١٢ نصب قطعات پی

ش ساخته بتنی بایــد طوری طراحــی و سـاخته شــوند کـه عملیات نقـل و انتقـال،                               ١-۵-١١-١٢ قطعات پی

جابجایی و نصب و برپا کردن آنھا به راحتی و با ایمنی کامل انجـام شــود و وزن تقریـبی قطعــات نـیز بــر                 

.روی آنھا نوشته یا حک گردد

ش ساخته بتنی به منظـور سـھولت جابجـایی و                 ٢-۵-١١-١٢ قالب ھا یا سایر وسایلی که که در قطعات پی

ش بینی و تعبیه می گرد       ش              نبلند کردن آنھا پی د ند، باید از نظر فرم، ابعاد و موقعیت نصب به ترتیبی بـا

:که

.که بر آنھا وارد می شود، مقاومت کافی داشته باشندیی در برابر نیرو ھا:الف

.ھای مخربی نگردندنیرودر داخل خود قطعه و در اسکلت ساختمان باعث ایجاد :ب

س از استقرار قطعات در محل نصب خود، به راحـتی از وســایل و ادوات باالبرھـا و جرثقیـل ھـا جـدا                                 :ج پ

.گردند

ش ساخته بتنی مربوط به سقف ھا و پلکان ھا به نحـوی تعبیه                      :د قالب ھا و ادوات مذکور در قطعات پی

س از نصب قطعه، باالتر از سطح کار قرار نگیرند .شده باشند که پ

ش ساخته بتنی، محوطه اطراف ساختمان که امکان سقوط قطعات بـه                      ٣-۵-١١-١٢ ھنگام نصب قطعات پی

.داخل آنھا وجود دارد، باید مورد مراقبت دقیق قرار گرفته و محصور گردد

ساختمان ھا، سقف ھای شیب دار و شکننده۶-١١-١٢ کار بر روی بام 

کارگرانی که بر روی سقف ھای شیب دار به کار گمارده می شوند، باید دارای تجربه کـافی و               ١-۶-١١-١٢

.توانایی جسمی الزم باشند

از کار کردن بر روی بام ساختمان ھا در ھنگام باد، طوفان و بارندگی شدید و یـا ھنگــامی کـه                                   ٢-۶-١١-١٢

.سطح بام پوشیده از برف و یخ باشد، باید جلوگیری به عمل آید

ھنـگام کار بر روی سقف ھای پوشیده از صفحـات شکننده از قبیل صفحات موج دار نورگـیر یا                       ٣-۶-١١-١٢

ض حــداقل                       سـانتیمتر اسـتفاده      ٢٥ورق ھای آزبست سیمان، باید از نردبان ھا یا صفحات چوبی بــا عـر

ش آنھا در زیر پای کارگر        به طور این نردبان ھا و صفحات باید      .شود محکم و مطمئن نصب گردند تا از لغز

.جلوگیری به عمل آید

ی    نیاز تعداد نردبان ھا یا صفحات چوبی باید حداقل دو عدد باشد تا ھنگام         ٤-۶-١١-١٢ به جابجــا کـردن یـک

.از آنھا، کارگر مجبور به ایستادن بر روی ورق ھای شکننده نباشد
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در لبه سطوح شیب دار باید موانع مناسب و کافی جھت جلوگیری از سـقوط کــارگر و یــا ابــزار                        ٥-۶-١١-١٢

.کار نصب شود

کارگرانی که بر روی بام ھای شیب دار کار می کننـد، بایــد مجھـز بــه کمربنــد ایمــنی و طنـاب               ٦-۶-١١-١٢

.مھار باشند

انبار کردن مصالح٧-١١-١٢

ی لبـه ھــای گودبــرداری، دھانه چــاه ھـا،                     ١-٧-١١-١٢ از انبار کردن و انباشتن مصالح ساختمانی در نزدیـک

.گودال ھا و غیره باید جلوگیری به عمل آید

برداشتن مصالح انبار شده توسط کــارگر بایـد از بــاالترین قســمت شـروع گـردد و از کشــیدن و                    ٢-٧-١١-١٢

ش و ایجاد حادثه شود، باید خودداری گردد .برداشتن آنھا از قسمت ھای تحتانی که باعث ریز

باید آنھا را روی چوب ھــای عرضــی قـرار داد، بـه طـوری کـه                  تخته ھای چوبی    برای انبار کردن     ٣-٧-١١-١٢

. عرضی قرار داده شودچوبھایکامًال روی زمین قرار نگیرند و بین ھر چند ردیف، 

کلیه تأسیسات و تجھیزات کارگاھی که به منظور انبار کردن مصالح به کار می روند، بایسـتی                  ۴-٧-١١-١٢

.باشند)ثقلی و جانبی(دارای پایداری الزم در مقابل نیروھای وارده 

ش از ده ردیف روی ھم چیده شوند و برداشـتن               ۵-٧-١١-١٢ کیسه ھای سیمان، گچ، آھک و غیره نباید بی

.آنھا باید به صورت ردیف ھای افقی انجام شود

ش از حــد مجــاز طراحــی روی ســقف ھــای اجــرا شــده و          ۶-٧-١١-١٢ از انباشــتن مصــالح ســاختمانی بیــ

.به عمل آیدجلوگیری ھمچنین در مجاورت تیغه ھا و دیوارھای کم عرض باید 

باید به ارتفاع کم طوری روی ھم انباشته شــوند کـه              ...)تیر آھن، نبشی، میلگرد و      (آھن آالت    ٧-٧-١١-١٢

.خطر غلطیدن ناگھانی آنھا وجود نداشته باشد

طرفین لوله ھای فلزی که انبار می شوند، باید با موانع مناسب مھار گردد تـا از غلطیـدن آنھــا                ٨-٧-١١-١٢

.بر روی ھم و ایجاد حادثه جلوگیری شود

ن مکــااتا حــد   از انباشتن مصالحی از قبیل شن، ماسه، خاک و غیره در کنار دیوارھا و تیغه ھا                     ٩-٧-١١-١٢

در صورتی که این کار اجتناب ناپذیر باشد، بایـد ایـن مصـالح طوری انباشــته                     .باید جلوگیری به عمل آید      

ش از حد به دیوار یا تیغه وارد ن .شودشوند که فشار بی

در انبـار کردن مصالح و نگھداری مواد قابل انفجار و مایعـات قابل اشتعــال، ضـوابط منـدرج در                             ١٠-٧-١١-١٢

:آیین نامه ھای زیر بایستی لحاظ گردد

ش سوزی در کارگاھھا «آیین نامه :الف »پیشگیری و مبارزه با آت

»حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار «آیین نامه :ب

ش سطوح با مواد شیمیایی و یا دیگر مواد قابل اشتعال٨-١١-١٢ نقاشی و پوش

ش سطوح با مواد شیمیایی و یا سایر مواد قابل اشتعال، باید محل کـار                      ١-٨-١١-١٢ ھنگام نقاشی و پوش

چنانچه از تھویه مصنوعی استفاده شـود، بایـد دسـتگاه در خـارج از فضـای                    .به طور طبیعی تھویه گردد      

.کار قرار داده شده و قبل از شروع کار روشن گردد

ش ھـای پالســتیکی و نـظ                   ٢-٨-١١-١٢  و یـا      یـرآن، اســتعمال دخانیــات     ادر ھنگام چسباندن موکت و یا پوش

ھمچنین باید از عملیاتی از قبیل جوشکاری یـا            .کبریت، فندک و غیره باید اکیدًا ممنوع گردد            استفاده از   
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ش حرارتی در مجاورت محل کار جلوگیری به عمل آید .بر

س باشد با نوع آن مناسب،ل اطفاء حریقیوسا٣-٨-١١-١٢ . باید آماده و در دستر

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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